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1. Introduction 

There are three distinct concepts discussed in world poetry which are the 

trinity of creation: God, Man, and the Universe. The mystics, including 

great poets, as well as classical philosophers and theosophists, have 

integrated the three concepts into One who is the final unique essence and 

the source of all Truth, the First Cause and the Last Return. The 

descriptions presented by Sa’di and Pope to introduce God, clearly reveal 

their implicated belief in the theory of ‘the unity of being’, presented first 

by Parmenides, the Pre-socratic philosopher. This theory is a common 

heritage of human theosophy and there is no difference here between the 

east and the west, the Antiquity, the Middle Ages, the Renaissance and the 

Age of Reason. Sa’di and Pope, well-nourished in the tradition of divine 

truth and divine unity, regard man and all the universe as created by the 

unique and Necessary Being who is God, and view the universe as the 

emanation of that Supreme Being and see all the creatures as singing 

devotional hymns in a ‘cosmic prayer’. This philosophical consciousness 

of God has extended to cover the theme of ‘divine providence and wisdom’ 

which has been discussed all through history amongst philosophers, 

theologists, and poets. One can refer to Plato and Aristotle, Aquinas and 
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A Comparative Study of the Theme of “the Justification of God’s Providence… 

Augustine, Dante and Milton as exemplars discussing the question in 

detail. The present paper treats the controversial theme in the works of 

Sa’di and Alexander Pope, and endeavors to demonstrate the essential 

affinities and similarities in the ideas of the two poets and to expose their 

differences. 

 

2. Methodology 

This study is a descriptive and library-based research. It is carried out in 

the light of the American school of comparative literature and the dominant 

approach is taken from the field of comparative literature itself, namely 

thematic. S. S. Prawer (1925-2012), the eminent author of Comparative 

Literary Studies: An Introduction (1973) has identified five different 

overlapping areas for the exploration of themes: a) the representation of 

natural phenomena man’s reaction to them; or of eternal facts of human 

existence; or of perennial human problems and patterns of behavior b) 

recurring motifs, c) recurrent situations, d) the literary representation of 

types, e) the literary representation of named personages (99-100). The 

present research falls under the second category and attempts to analyze 

the poems of the two bards to reveal the similarities as well as the 

differences between the two thinkers in their justification of God’s 

providence. 

 

3. Discussion 

In the realm of literature, many spiritual poets of the world have been 

preoccupied with the concept of God and His penetration into the universe. 

Such poets have not questioned the existence of God and have not 

accordingly offered any demonstration to prove His existence; they have 

rather offered hymns in his praise. Sa’di’s Bustan opens with an extensive 

list of God’s transcendent and immanent attributes followed by lofty 

laudations of Him. Similarly, Pope’s transcendental poem, “The Universal 

Prayer”, is perhaps the best example of his devotional expressions on God. 

It is a sublime encomium of the Almighty as the sole source, first and final 

cause of creation who is beyond all comprehension.  
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Besides such majestic praises, the main item of the theological agenda 

of Sa’di and Pope is, in the words of John Milton, ‘to justify the ways of 

God to man’ and to demonstrate how everything is right with the world. 

The clearest account of God’s providence and predestination of all that 

occurs to man has been given in the Quran in Chapter Hadid 57, verses 22-

23. The first verse confirms the basic idea that God has written down all 

that is going to happen and the second verse is a consolation for people that 

they should not grieve on whatever they have failed to achieve, nor should 

they take vain pride in the bounties bestowed on them. Sa’di, believing in 

the first idea, uses the second as the basic moral wisdom of why people 

should submit themselves to the will of God. In Persian culture, the word 

hekmat is used to refer to some hidden reason which exists behind all events 

but it is not to be seen by everyone. This is a belief that all occurrences 

which does not win our favor is somehow a blessing in disguise and has a 

justification. Sa’di has tried to convince his readers of the divine wisdom 

in all aspects of life, although they cannot comprehend it. He holds that: ‘It 

is an instance of wisdom if the Creator / Causes a servant to make the 

general welfare his special duty’. Many adversities, hardships, and 

deprivations that befall man are truly privileges unknown to him. Sa’di has 

tried to justify God’s providence as opposed to man’s desires and show the 

incongruity between God’s omniscient design and man’s parochial self-

love. This idea has been repeatedly confirmed by Sa’di in a number of 

insightful tales.  

In one qasidah which concentrates directly on preaching, Sa’di 

criticizes those people who find unfair faults with the design of creation 

and ‘deem the painter unskilled’ and clarifies that the unskillfulness comes 

from their own crooked observation. Accordingly, all the plans of God are 

rationalized in the light of divine wisdom, all seeming evil is caused by 

some good reason, and the contrast between good and evil is the result of 

man’s ill judgement and failure to understand the insight in the providence 

of God.  

In his well-known philosophical poem An Essay on Man, Pope argues 

that man must accept that in the scale of creation there is a special ‘rank’ 

and place assigned for him. He demonstrates that whatever man regards as 
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imperfection and misplacement is truly in the right place when considered 

in relation to the position of other creatures. This great fact is sufficient to 

justify all man considers to be inharmonious, for as Pope clarifies: “Tis a 

part we see, and not a whole” (line 60). Pope deems that God has ‘hidden 

the book of fate’ from all creatures except for the allowed pages which 

belong to the present time. And as God has concealed the knowledge of 

man from beasts, similarly, he has covered the eyes of men from the 

knowledge bestowed to spirits and angels. Otherwise, none could bear the 

plight he has to suffer on earth. The word ‘suffer’ is the key to God’s rule 

of hiding future events. Pope explains that if the lamb that is being taken to 

the slaughterhouse would know of its preeminent fate, it would be so 

frightened that it would flee and it would not engage itself in playing and 

skipping (lines 80-82). But out of God’s grace, the lamb remains unaware 

of its destiny and can enjoy its life to the last moment. Accordingly, Pope 

advises man to be wiser and not to weigh his raw opinions against God’s 

comprehensive design for creation, and avoid calling God’s works 

imperfect. For Pope, the source of all wrong judgments of man is pride and 

vanity. This pride ascends even to heaven and interferes with celestial 

dwellers, and commands that man should ascend to the level of angels and 

angels should achieve the status of gods. Pope enlightens man that “The 

first Almighty Cause / Acts not by partial, but by gen’ral laws” (line 146). 

Thus, if man submits himself to such a wise and omniscient providence, he 

will have no objection to whatever bestowed on him or whatever reserved 

from him and will see the truth that “Whatever is, is right” (line 294). 

 

4. Conclusion 

The affinities of thoughts and ideas between Sa’di and Alexander Pope 

originate from the similar religious faith and theological outlooks they have 

inherited. They have submitted themselves to the main principles and 

frameworks of their respective Islamic and Christian creeds which 

recommend the essential belief in Spirituality and the general theological 

ideals shared by all religions throughout history. That is why the five 

centuries that divide the two poets and their various social lives have not 

affected their basic intellectual views. The differences and incongruities, 
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however, are generally derived from their vehicles of expression rather than 

the tenets and thoughts. Additionally, Sa’di is more like a preacher and 

story-teller, while Pope is a more like an academic teacher dedicated to 

logical arguments for convincing his audience. Whereas Sa’di’s ideas are 

scattered throughout his works, Pope has presented his outlooks in a 

consistent and systematic way. 

 

Keywords: Sa’di, Alexander Pope, Comparative Literature, God’s 

Providence, Man, Thematology. 

 

 

 

  





اتّتطبیّۀنشریّ  ّقیادبی 

اتّوّعلومّانسانیّۀدانشکد  ادبی 

 باهنــرّکرمــــاندانشگـــاهّشهیدّ

 1398زمستانّوّپاییزّ،21ّّۀ،ّشماّر11ّسالّ
 جهان الهی در آفرینش   حکمت مشّیت و توجیهبررسی تطبیقی مضمون 

 از دیدگاه سعدی و الکساندر پوپ
ّ (پژوهشیّ-علمی)

 2، جالل سخنور1الدین قمشه ایشادی محی

 هچکید
ّبهّخودّمشغولّکردهیکیّازّدرونمایهّهاییّکهّدرّجهانّپیوستهّذهنّ رانّرا

 
تّوّتوجیهّّ،متفک مشی 

هایّسعدیّوّالکساندرّبررسیّدیدگاهّ،پژوهشّحاضرّهدفّازّخداوندّدرّآفرینشّجهانّاست.ّحکمت

تدرّشناختّخداّوّتوجیهّدرستیّ،ّشاعرانّبزرگّایرانّوّانگلیسّپوپ،ّدوّتنّاز ّّمشی  ّجهانّاوّدرّخلقت 

تّآفریدگارّجهانّترسیمّشدهّوّآنگاهّدرستیّّۀشاعرّدرباّردوّنخستّنگرشّّ،است.ّدرّاینّتحقیق مشی 

ثارّآنمونهّهایّروشنیّازّّارائههاّمیّرسد،ّباّانسانّۀعامالهی،ّعلیّرغمّاشکاالتیّکهّبهّنظرّّحکمتوّ

استفادهّازّاصولّمکتبّآمریکاییّادبیاتّتطبیقی.ّاستایشانّتفسیرّشده بهرهّوّاینّپژوهشّبّا یّگیربّا

ّ-هایّاینّمقالهّباّروشّتوصیفیپردازد.ّیافتهّبهّتحلیلّوّبررسیّموضوعّمیّ،شناسیمضمونازّرویکردّ

دادنّاینّواقعیتّاستّکهّاینّدوّشاعرّبزرگّشرقیّوّنشانّ،دستّآمدهّوّهدفّازّتطبیقهّتحلیلیّب

تّوّهایّبنیادیّوّزیربناییّبرایّتوجیهّدرّاندیشهّ،غربی باّهمّّ،خداوندّدرّآفرینشّجهانّحکمتمشی 

 ند.اهایّفکریّباّیکدیگرّمتفاوتایّظرافتبیانّوّپارهّۀاّدرّشیوشباهتّدارندّام ّ

الهی، انسان،  حکمتمشّیت،  کلیدی: سعدی، الکساندر پوپ، ادبیات تطبیقی، هایهواژ

 مضمون شناسی.
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               1398، پاییز و زمستان 21، شمارۀ 11نشریّۀ ادبیّات تطبیقی، سال                                                           206

 مقدمه -۱

وّاشعارّغناییّوّحماسیّاستّّهایّداستانیسهّموضوعّمحورّاصلیّمنظومهّ،درّادبیاتّجهان

.ّشاعرانیّوانّآنهاّراّتثلیثّآفرینشّخواندّوّآنهاّعبارتندّازّخدا،ّانسانّوّجهانّهستیتیکهّم

ّیگانهّاینّتثلیثّراّبهّ،اندکهّگرایشّعرفانیّداشته ایّراّدرّهستیّوحدتّبازگرداندهّوّحقیقت 

انسانّازّنَفسّّ؛پدیدهّهاّنیزّاوستّۀأّوّآفریدگارّکلّاستّوّمنتهایّهماندّکهّمبّدمعرفیّکرده

یّیاّسایهّ،گشتّوّآفرینشوّبهّآغوشّاوّبازخواهّدّاستتّگرفتهئاوّنش
 
ایّازّاوستّکهّدرّتجل

ّگردند.ّشوندّوّبهّآفتابّبازمیسایهّهاّمحوّمیۀظهورّکاملّآنّخورشیدّیگانه،ّهم

کهّبهّترتیبّّ،دوّشاعرّالهیّایرانّوّانگلیسّ،(Alexander Popeسعدیّوّالکساندرّپوپّ)

باورهایّوحدتّوجودیّّ،اند،ّدرّمعرفیّآنّذاتّیکتارنّسیزدهّوّهجدهّمیالدیّمیّزیستهدرّق

اندّکهّریّدرّکلّکائناتّدانستهّوّکوشیدهراّساریّوّجا وّآفریدگارّجهانراّنشانّدادهّخودّ

درّفضایّایمانّمذهبیّهرّدوّّ،وّپوپوّتقدیرّاوّراّبرایّمردمانّتوجیهّکنند.ّسعدیّّحکمت

ازّاوّسرچشمهّّ،خداستّوّهرّحقیقتّدیگرّ،اندّوّبرّاینّباورندّکهّحقیقتّمطلقپرورشّیافته

یّهایّشفاعکاسّنورّالهیّاستّکهّدرّآینهانّ،گیرد.ّجهانمی
 
فّطبیعتّوّفطرتّانسانّمتجل

تّاوّهستندّۀهمّ،استّوّازّاینّنگاهشده قّمشی  ّعبادتّوّخدمتّبهّپروردگارّوتحق  جهانّدرّکار 

 سرودّنیایشّوّتسبیحّاوّراّمیّخوانند.ّّ،اتّکائناتذرّ ّۀهموّ

نیدستوسطّنخستینّبارّوجودّوحدتّّۀاندیشباستان،ّّۀمحققانّفلسفّۀبهّگفت ّیونانیّپارم 

(Parmenides)ّّک)ر.ّ.مطرحّشدفلسفیّّۀصورتّیکّنظریبه:Gill and Pellegrin, 2006: 

بسیطّوّیکپارچهّاستّوّّ،درّجهانّیکّحقیقتّبیشّنیستّوّآنّ،ازّدیدگاهّپارمنیدسّ(34

 ,Coxon)ر.ک:ّّوهمّوّخیالّاست.ّّ،حرکتّکهّدرّجهانّمشاهدهّمیّشودهرگونهّتفاوتّوّ

هایّافالطونّوّازّسقراطّاستّکهّآثارشّبرّاندیشهازّفیلسوفانّپیشّّ،پارمنیدس(45ّ :2009

یدّوّتأکیدّافالطونّدرّکتابّیتأوحدتّوجودّراّپسّازّّۀاستّوّاینّاندیشتاثیرگذارّبودهّارسطو

یابیمّوّدرّاینّخصوصّدرّاشعارّشاعرانّجهانّمیهبّوّهمهّجاّدرّفلسفهّوّادبیاتّ،پارمنیدس

یّوّشاعرانّعهدّرنسانسّنیست.ّاگرچهّتفاوتیّمیانّشاعرانّباستان،ّشاعرانّقرونّوسطّ،باب

قانّهمویژهّدرّدوّقرنّنورانّنوگرایی،ّبهدرّد نظریاتّفیلسوفانّۀوزدهّوّبیست،ّجمعیّازّمحق 



 

 

 

 

 

 
 207                                                            ..     در . بررسی تطبیقی مضمون توجیه مشیّت و حکمت  الهیّّ

جایّباّنگرشّساختارشکنیّمردودّدانستندّوّمادهّراّبهّ،خداّوّانسانّوّعالمّۀدرباّرتاریخّراّ

تّاولیّشمردندّ،خدا
 
 .عل

تّوّتوجیهّ« ۀدرونمای گرایان،ّفالسفهّوّمذهبّفکریّۀدیربازّمشغلازّّ،»الهیّحکمتمشی 

ّاله ّبودهشاعران ّنمونهّ؛استی ّقدیسمیّ،برای ّآگوستین  ّارسطو، ّو ّافالطون ّبه ّّّّّّّّّّّّّّّّّتوان
 )St. Augustine(ّ(ّوّآکویناسAquinas(ّه اشارهّکرد.ّاینّ )Milton ((ّوّمیلتونDante(ّ،ّدانت 

ّبحثّّاینّبارۀدرّراّهایّسعدیّوّپوپدیدگاهّ،تحقیق دهدّموردّبررسیّقرارّمیزّنگیبرامضمون 

هایّزبانیّوّادبیّاشارهّبهّتفاوتّ،هایّبنیادیّدرّدیدگاهّهایّفلسفیّوّدینیوّدرّکنارّمشابهت

ّهایّروشنّازّهرّدوّشاعرّعرضهّمیّکند.نمونهّۀکندّوّهمهّجاّسخنّراّباّارائمی

 تحقیق ۀپیشین -1-1

ّاندرّپوپّنوشتهّشدهسعدیّوّالکسآثارّدربارۀّشماریّهاّوّمقاالتّبیتاکنونّکتاب
 
ماّاینّاستّا

اّیاّبررسیّتطبیقیّمیانّیکیّازّاینبهّتحقیقاتّاغلب دوّشاعرّباّدیگرّنویسندگانّّصورتّمجز 

ّهایّمختلفیّساخنیاّکهّدرّمقالهاولیاییآثارّهاّمیّتوانّبهّاست.ّازّاینّجملهّپژوهشبوده تار 

ّاست،کالسیسیستیّسعدیّراّباّجانسونّمقایسهّکردهبینیّظاهری،ّمضامینّمختلفّوّجهان

اشارهّکرد.ّتاثیرّسعدیّبرّرویّشاعرانّغربیّنیزّموضوعّتحقیقاتّمتعددیّاست.ّکتابّجوادّ

اثرّّ»شعرّپارسیّدرّانگلستانّوّآمریکاۀگستّر«وّکتابّّ»ازّسعدیّتاّآراگون«باّعنوانّّ،حدیدی

ّ ن
 
ّیوحنا ّدی. ّT(John D. Yohannan)جان ّهمینّ ّشدهّبا ّنوشته ّازّهدف ّیکی ّّّّّّّّّاست.

ّّ،سعدیدربارۀّشدهّترینّپژوهشّهایّانجامجامع قین 
مجموعهّمقاالتیّاستّکهّتوسطّمحق 

عّدرّسهّجلدّ،مختلف ّسعدی«باّعنوانّّوّباّموضوعاتّمتنو  ّجمیل   است.منتشرّشدهّ»ذکر 

ّمعروفّ ّپوپاز ّالکساندر ّآثار قان ّمحق  ّّ،ترین ّتیلوتسونج  (Geoffrey Tillotsonّ)ّفری

بهّتشریحّّ)Pope and Human Nature(،ّ»پوپّوّسرشتّانسان«انگلیسیّاستّکهّدرّکتابّ

ّپژوهشیّتطبیقیّرّ استپرداختهّهایّپوپدیدگاه ّدر .(ّ ّکارارا  Roseanne Silviaزینّسیلویا

Carrara)ّّانسانّدرّآثارّپوپّوّتامپسونّۀبهّمقایس پرداختهّّ(Thompson) سرشتّوّماهیت 

دیّ(،ّپژوهشگرّدیگرّمعروفّآثارّپوپّنیزّدرّکتابّهایPat Rogersاست.َّپتّراجرزّ) ّ،متعد 

تّموشکافیّکردههایّمختشخصیت،ّنظراتّوّدیدگاه
 
ّپوپّراّبهّدق اّّدرّمیانّاینّامّ ّاستلف 

چندّهر،ّاستاقبالیّنداشتهّ،هایّسعدیّوّپوپهایّتطبیقیّمیانّاندیشهتحقیقات،ّپژوهش
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شناس،ّبهّاینّنکتهّقانّشرقترینّمحقازّبرجسته،ّ(Arberry, 2009: 137)آرتورّجانّآربریّ

کندّکهّاینّنکتهّراّخاطرنشانّمیّ،هاییّکهّتاکنونّبهّعملّآمدهکوشش«استّکهّاشارهّکرده

ّّ                    »تواندّحقّّیکّشاعرّقرنّسیزدهّایرانیّراّاداّکند.تنهاّیکّشاعرّقرنّهجدهّمی

ّتطبیقی یّادبیاّ،ضرورتّاینّپژوهشّ
 
تّوّرسالتّکل تّئتّتطبیقیّدرّجهانّنشازّاهمی 

 است:شیروانیّدرّعباراتّزیرّنشانّدادهکهّانوچنانّ،گیردمی
یّراّبهّمرزهایّنامحدودّادبیاتّجهانیّپیوندّمیّ«

 
ادبیاتّتطبیقیّمرزهایّمحدودّادبیاتّمل

رّّدهدّو،ّبدینّسان،ّزمینۀگسترشّاندیشهّهای یّوّتعامالتّفرهنگیّراّدرّسطحّجهانّمیس 
 
مل

ّمیّگشاید ّجهان ّبه ّکردن ّبرایّنگاه ّرا ّهایّجدیدی ّادبیاتّتطبیقیّپنجره ّ».میّسازد.

 (1389ّ:3۵)انوشیروانی،ّ

 . چارچوب نظری و روش تحقیق۲

ّّّّّسیّارتباطّمیانّآثارّادبیّوّتأثیرّوّپذیرشّآثارّازّیکدیگرّپژوهشگرانّمکتبّفرانسویّبهّبرّر

ّ(یگرایحتّتاثیرّپوزیتیویسمّ)اثباتاینّمکتبّکهّت»د.ّانوشیروانیّتاکیدّمیّکند:نمیّپرداّز

ّاروپاست ّنوزدهم ّارائّ،قرن ّمداركّتاریخّۀبر ّمیّیمستنداتّو ّمطالعاصرار ّهرگونه ّو ّۀورزد

،ّنوشیروانی)اّ» داند.یبینّدوّفرهنگّموردّنظرّمّیتاریخّلراّمشروطّبهّاثباتّرابطّیتطبیق

1389: 12) 

اند.ّمکتبّآمریکایی،ّگونهّتحقیقاتّگرفتهیکیّازّایراداتیّاستّکهّبهّاینّ،اینّمحدودیت

لکّ) نهّو  تحقیقّۀبود،ّباّگسترشّدامن198۵ّدرّسالّّ(Rene Wellekکهّشروعّآنّباّسخنرانیّر 

تحقیقّهایّست.ّیکیّازّروشاردّاستقبالّپژوهشگرانّقرارّگرفتهبیشترّموّ،اخیرّۀدهدرّچندّ

ّحوزه ّپژوهشگرانو ّمحبوب ّمضمونّ،های ّزیگبرتّّ(Thematology)شناسی است.

ر)پّ  ّنویسندSiegbert S. Prawerراو  ّۀ(، ّدرسی ّتطبیقی«کتاب ّادبی ّمطالعات ّبر ّ»درآمدی

ّبهّبرّر1973) ّوّپیشمضمون«سیّ(ّفصلّکاملیّرا ّازّنظرمیّ»هانمونهها اینّاستادّّپردازد.

ّّشناسیّبهّپنجّبخشّتقسیمّمیمضمونۀدانشگاهّآکسفورد،ّحوّز شود:ّالف(ّبازنماییّادبی 

نّ،تّهمیشگیّانسانّوّالگوهایّرفتاریهایّطبیعیّیاّمشکالپدیده رّدرّمایهب(ّب  هایّمکر 

ّفرهنگّعامه ّموقعیتّ،ادبیاتّو ّج( ّو ر ّنویسنّۀنحوهایّمکر  ّآنبرخورد د(ّّ،دگانّمختلفّبا
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ته(ّبازنماییّّ،هابازنماییّادبیّتیپ هایّمعروفّاساطیری،ّافسانهّای،ّتاریخیّادبیّشخصی 

ّّ(91-1393ّ:92پراور،ّیاّادبیاتّکهن.ّ)

ّطبقه ّدر ّمیّگیرد.تحقیقّحاضر ّقرار م ّدو  ّبندیّمورد  ّّ ّهانّساسی  Haun)همچنین،

Saussy)ّ ّشیکاگو، ّدانشگاه ّاستاد ّو ّتطبیقی ّپژوهشگر ّبرّر، ّمقایسدر ّایماژهاّتمّۀسی  ّو ّّّّّّّّّها

 گوید:میّ
وّتصویرهایّمکرریّاستّکهّهاّمایهکردنّبهّدروننگاهّ،هاّدرّادبیاتّتطبیقیازّشاخهیکیّ«

ت ّسن  ّزندگیّپسّازّ«ۀمایدرونّ،برایّمثالّ؛خوردچشمّمیّهایّادبیّمتفاوتّبهدر ّبه سفر

دهد.ّهایّگوناگونّراّبهمّپیوندّمیسرنخّمشترکیّاستّکهّآثارّادوارّمختلفّوّفرهنگّ»Tمرگ

ّفراقّمعشوقّوّعددّسهّ،اقلیمّادبیاتدرّ ّزاریّدر ازّموضوعاتیّّ،موضوعّپرندگان،ّشیونّو

ابّوّدورّهستندّکهّمی
 
ازّمالمت.ّازّدیدگاهّشباهت،ّتوانّآنهاّراّفهرستّکرد،ّفهرستیّجذ

ازّدیدگاهّتفاوتام ّّرسندهمهّبهّیکّچیزّمیّ،آیندستّمیهاییّکهّدرّفهّرمثال ممکنّاستّّ،هاّا

نّهاّازّمعنیّواحدیّخبرّنمییکّازّمثالچنینّباشدّکهّهیچ دهندّوّازّآنجاّکهّادبیاتّمبی 

ّاست ّرفتار فّمیّ،اعمالّو ّموظ  قّرا ّمعنایّاشیامحق  ّکه ّکامالّاّیکند ّتحقیقّرا برایّّمورد

 (Dominguez and Saussy, 2015: 72)ّ» .خوانندهّمشخصّکند

ّ ّبر ّپژوهشّحاضر ّاستفبرّاینّاساس، ّبا ّرابطادهّازّرویکردّمضمونآنّاستّتا ّۀشناسی،

ّراّازّدیدگاهّدوّشاعرّانسان هاّراّدرّاندیشهّوّبیانّآنّدوّهاّوّتفاوتسیّوّشباهتبرّرّ،وّخدا

ّدرگذشته ّدارد. ّادبیاتّتطبیقیپژوهشّ،عرضه ّرویّشباهتّ،های ّبر ّآثارّمتمرکز ّبین ّّّهای

ّتحقیقاتّجدیدّوّهمچنیناستّامّ بوده ّنیزّطورّیکسانّبرّرویّتفاوتپژوهشّحاضرّبهّ،ا ها

 کنند.ّتأکیدّمی

 او و حکمت سعدی به آفریدگار و مشّیتنگرش   -3

رّازّآیاتّقرآنیّاستّکهّ،نگرشّسعدیّدرّشناختّخداوند
 
ّمتأث

ا
خداّراّدرّهمهّآفرینشّّمستقیما

یّمی
 
واّ «:استبقرهّآمدهّۀسوّرکهّدرّچنانّ،بیندمتجل

 
ول اینماّت 

َ
ّف

 
مّوجهّالل پسّبهّ«یعنیّ؛ّ»هفث 

ّدرّقصایدّسعدیّمیخوانیم:ّّ(11۵)آیهّّ».ایدبهّسویّخداّرویّآوردهّ،هرّطرفّرویّکنید

ـــت ّآفرینشّهمهّتنبیهّخداوندّدلّاس

ّهمهّنقشّعجبّبرّدرّوّدیوارّوجوداین

ــبیح ّاندکوهّوّدریاّوّدرختانّهمهّدرّتس

ّنــداردّبــهّخــداونــدّاقراردلّنــداردّکــهّّ

ّکــهّفکرتّنکنــدّنقشّبودّبرّدیوارهّر

ّنهّهمهّمســتمعیّفهمّکنندّاینّاســرار
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ّ

بس نیّآدمنــدّوّ ب ّنــهّ ّتوحیــدگویّاو

ّ

ّ(1383ّ:۶4۶،ّسعدی)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ـــارّکرد ـــاخس کهّزمزمهّبرّش ّهرّبلبلیّ

ّ(۶37)همان:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

یکسانّازّآنّّ،رّخودّتداومّبخشیدهّوّهمهّجاسعدیّاینّنگرشّقرآنیّراّدرّسراسرّاشعا

سماعّوّآفرینشّراّیکّّۀگویدّوّمجموعسخنّمیّ،استپرّکردهخدایّیگانهّکهّجهانّراّازّخودّ

ثیرّقرآنّوّحدیثّتأ «ۀبیران،ّازّمحققانّمعاصر،ّدرّمقالبیند.ّحکیمهّدسرودّمستمرّالهیّمی

لهّّازّجمّ؛استسعدیّازّآیاتّقرآنّاشارهّکردهریّهایّزیادیّازّتاثیرپذیبهّنمونهّ»درّآثارّسعدی

ّ ّاز ّدرّهمینّمضمونّتأثیرّگرفته ّرا ّّۀسوّرآیۀّششمّبیتّزیر ّ)دبیران،ّیونسّمیمبارکۀ داند:

ّ(3۶ّ:2ج ،13۶4

گانگیش ّاقرارّمیّکندّدوّجهانّبرّی

ّ

ـــتّعالمیانّبرّدرشّدوّتاّ ّیکتاّوّپش

ّّّ(627)همان:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

آغازّوّپایانّوّظاهرّوّّ،استّبدینّمضمونّکهّخداوندتریّآمدهصریحّۀآیّ،درّقرآنّهمچنین

مایهّراّدرّسراسرّاشعارّخودّدنبالّکردهّوّاینّدرونّ،دی(ّوّسع3ینشّاستّ)حدیدّ/ّباطنّآفر

استّوّاتّآفرینشّستودهخداوندّراّباّنامّهاّوّاوصافّگوناگونّازّتجلیّ ّ،هرّکجاّمناسبتیّیافته

لیّرابطمناسبّباّبینّانسانّوّخداّراّۀرابط فیّکردهّۀقالبّتغز  است.ّدرّعاشقّوّمعشوقّمعر 

ّبتنخستینّغزل،ّسعدیّتصویرّنس
ا
کسیّجزّآفریدگارّکاملیّازّمعشوقّوّمعبودّموردّخطابّکهّّا

ّاست.ّمطلعّغزلّچنینّاست:عالمّنیستّآورده

ّدانـــا ّایـــزد ّنـــام ّبـــه ّدفـــتـــر ل ّاو 

ّاعـظـمّخــدایّعــالـمّو ّآدمّاکـبـرّو

ّ

یازّوّبرّهمهّمشـــفق ّازّهمگانّبیّن

ّ

ــّ ّح ــروردگــار ّپ ــع ّصـــــان ــوانــاّی  ّت

با یدّوّســـیرتّزی ّصـــورتّخوبّآفر

ّّّ(339)همان:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّپیــدا ّازّهمــهّعــالمّنهــانّوبرّهمــه

ّ)همان(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

رّمردمانّبهّعشقّالهیّوّاعالمّحضوّۀرسالتّخودّراّدعوتّعمومیّهمّ،سعدیّدرّنهایت

ّاست:کهّدرّمطلعّیکیّازّغزلیاتّآوردهچنانّ،استاوّدرّهمهّشئوناتّزندگیّدانسته
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ّنامۀحســنّتوّبرّعالمّوّجاهلّخوانم

ّ

ندازمّ ندرّدهنّپیرّوّجوانّا متّا ّنا

ّّّ(516)همان:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّنتیجّأمنشّ،(834 :1393)ّپرستحمیدّیزدان احساسّوامداریّوّ«ّۀاینّعشقّالهیّرا

ّّ.یندبمیّ»هاگزاریّازّنعمتنوعیّسپاس ّّ،دعوتّبهّعشقّالهیّاینّشغل 
ا
مستلزمّآنّّطبیعتا

وّازّطریقّبرداردّازّمیانّّ،استّکهّشاعرّمشکالتیّراّکهّبرّسرّراهّپذیرشّاینّدعوتّوجودّدارد

ّبرّسالکانّّ،هایّپشتّپردهتتّالهیّوّبیانّحکمگوناگونّبرایّمشیّ ّآوردنّتوجیهات راهّرا

 هموارّکند.ّ

تّالهیّدرّدوّآیروشنّترینّگزارشّدرّتأییدّطرحّوّم است.ّحدیدّآمدهۀقرآنّدرّسوّرّۀشی 

لّۀآی درّکتابیّنوشتهّّ،آنچهّدرّتقدیرّشماّهستّۀأکیدّاینّحقیقتّاستّکهّخداوندّهمدرّتّ،او 

یّمیّبخشدّکهّباّفهمّاینّ،مدوّۀاستّوّآی
 
ّّ،تقدیرّآدمیانّراّتسل هّوّغرورّبیهودهّبرّگذشتّۀازّغص 

گیریّازّ(ّسعدیّباّبهره22-23ند.ّ)حدیدّ/ّهایّخداّخالصیّیابباطلّازّبرخورداریّنعمت

ّآیه ّدو ّدعوتّمیّ،هر ّدهندّوهمگانّرا ّبهّقضایّالهیّرضا ّاینّبدانّتسلّکندّکه یمّشوند.

ّفلس ّدر ّقرآنی ّشدهّ،اسالمیۀفحکمت ّتأیید ّجا ّکتابّچنانّ،استهمه ّفصّچهاردهم که

جزّبهّعلمّفعلیّاوّوّّ،وّساقطّنشودّبرگیّازّدرختّعالمّامکان«است:ّدهمآّ» فصوصّالحکم«

ّامکانّجاریّاست.  )بهّنقلّازّفارابی،«ّازّاینجاستّکهّقلمّاعالیّحقّتاّروزّقیامتّبرّلوح 

1322ّ:21)ّ

ّحوادثّ،ضمنّمعانیّدیگرّ،حکمتّۀکلمّ،درّفرهنگّفارسی ّ،بدینّمعنیّاستّکهّدرّپشت 

ّنیست تّپنهانیّوجودّداردّوّعقیدهّبرّاینّاستّکهّآنچهّمطلوبّوّپسندّما
 
بهّّ،همیشهّعل

است.ّسعدیّدرّصورتّنامطلوبّظاهرّشدهعیّرحمتّوّبرکتّپنهانیّاستّکهّبهنوّ،حقیقت

ّّخواهدّخوانندگانّخودّراّقانعّکندّکهزیرّمیّبیت ،ّحکمتیّاستّازّآفریدگارّ،هرّواقعهّدرّپس 

ّآنّحکمتّراّدرّنمیّیابند:ّ،مردمانّباّنگاهّسطحیّاگرچه

ّآفرینحکمتّمحضّاســتّاگرّلطفّجهان

ّ

ندهّ ندّب عامّراّخاصّک حتّ ّایّمصـــل

ّّّ(7)همان:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

الهیّایرادّگیردّکهّتوزیعّفضائلّوّکماالتّمقصودّسعدیّاینّاستّکهّاگرّمنکریّبهّطرحّ

آنّکمالّوّآنّّ،پاسخشّاینّاستّکهّشخصّصاحبّکمالّوّامتیازّ،بینّمردمّبهّعدالتّنیست
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خواندّوّدرّایشانّمیچنانکهّمطربّخوشّآوازّبرایّمردمّآوازّّ،امتیازّراّبهّمردمّهدیهّمیّکند

 آفریند.نشاطّمیّشادیّو

تّنهادهّوّتالشّکردهّتاّنشانّدهدّ،سعدی هاّچهّبسیارّازّنعمتّّکهّاصلّراّبرّدرستیّمشی 

ّ،رسد.ّازّاینّروسختیّوّبالّوّمحرومیتّبهّآدمیّمیهاییّازّوّعطاهایّالهیّاستّکهّدرّنقاب

ت گوناگونّخودّّهاّشاکرّباشدّوّنهّآنکهّشکایتّکند.ّسعدیّدرّآثارآدمیّبایدّنسبتّبهّمحرومی 

ّایناسکوشیده ّکه ّناهماهنگیت ّطرحگونه ّمیان ّجامها ّتنگهای ّو ّالهی هایّظرینع

ّّۀخودخواهان ّتسلیمّو ّبه ّرا اد ّاینّتض  ّکندّو ّتوجیه ّانسانّرا برّحسبّّاورضایتّبدلّسازد.

ّخودۀشیو ّمیابتدّ،معمول ّطرح ّرا ّداستانی ّتمثیلا ّو ّّکند ّانسان  ّبّحال  ّرا ّشاکی ّّّّّّّّّّّّّّّّّدستّه

ّگیریّمینتیجهبعد،ّّوّدهدمی ّدارد.ّیاّدوّجملهّبیانّمیکارّراّدرّیکّّکندّوّحکمت 

ّ ّبرهنهّ،دّکهّوقتیّحضرتّموسیکنسعدیّحکایتّمیّ،زیرۀدرّقص  کهّبیندّمیایّراّفقیر 

خداوندّگشایشیّدرّکارّاوّکهّکندّمیدعاّ،وّبهّتقاضایّفقیرّّاستهاّپوشاندهخودّراّدرّشن

هاییّمرتکبّخالفّ،شودّکهّفقیرموسیّآگاهّمیّ،چندیّبعدشودّوّدعاّمستجابّمیّ،بفرماید

ّوّدرّزندانّبهّسرّمیّاستشده ّقضایّالهیّواقفّمیّبردّوّهنگامیّکهّبرّس  حاصلّاینّشود،ّر 

ّعبرتّراّدرّعبارتیّکوتاهّبهّنظمّمیّآوردّکه:ّ

گاوّاگرّخرّداشـــتی ّآنّدوّشــــاوّ

تیّۀگربــ پرّداشـــ گرّ ّمســـکینّا

ّ

ّنــزدّخــودّّ ــــتــیآدمــیّرا ّنــگــذاش

ّتخمّگنجشــکّازّجهانّبرداشــتی

ّّّ(68)همان:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

همانّبهترّکهّمورّراَّپرّ«است:ّکندّکهّگفتهسعدیّازّافالطونّنقلّمیّ،حکایتادامۀّدرّ

ّگرّنهّخودّراّدرّبالّمیّافکند.ّنتیجهّگیریّنهاییّاینّاستّکه:ّو)همان(ّّ»نباشد

ّگردانــدتوانگرتّنمیآنّکسّکــهّ

ّ

بهترّدانــدّ ّ تو ّ ّاز تو لحــتّ ـــ ّاوّمص

ّّّ)همان(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّهیچ ّاعتّرسعدی ّبرای ّجایی ّنمیگونه ّباقی ّالهی ّفرمان ّو ّطرح ّهرّاضّبه ّزیرا گذارد

ّ،همچنینطلبیّکند.ّاستّوّنبایدّزیادهایستهّوّالیقّخودّراّدریافتّکردهسهمّشّ،موجودی
ّ،استاینّموضوعّآوردهبارۀّدرایّروشنگرانههایّتوصیهّ،اتّخودسعدیّدرّبسیاریّازّغزلیّ 
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قلّکهّمیوّ:استلّتعلیمیّگفتهکهّدرّبیتیّازّیکّغزچنان نبایدّانتظارّّ،تلخّداردّۀازّدرختّم 

ّّثمرهّشیرینّداشتّزیرا:

ّمقدرّاســـتّکهّازّهرکســـیّچهّفعلّآید

صالحّزشتّ شطهّا ّما سعی  ّنتوانّکردبهّ

ّ

تالودّ نهّشـــف نهّخرماّدهدّ قلّ ّدرختّم 

 چنانچهّشاهدیّازّرویّزشتّنتوانّسود

ّّّ(449)همان:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّصاحبّرأیّخطابّمیۀپایانّاینّغزلّسعدیّبهّخودّوّهمّدر ّکندّکه:خوانندگان 

ّســـعادتیّکهّنباشـــدّطمعّمکنّســـعدی

ّ

ّمشکلّاستّدرودکهّچونّنکاشتهّباشندّّ

ّّّ)همان(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

قدیرّوّسرنوشتّّتۀهایّسعدیّراّدرّزمینترینّاعالمترینّوّقویمطلعّاینّغزلّکهّصریح

ّچنینّاست:ّ،ازلیّبیانّکرده

ندهّایّخشـــنود باشــــدّزّب خدایّن ّاگرّ

ّ

ّشـــفــاعــتّهمــهّپیغمبرانّنــداردّســـودّ

ّّّ)همان(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ ّسعدی ّبابّهشتم ّ»گلستان«در ّکه، ّآنجا س، ّکتابّمقد  ّاز ّکوتاهی ّقول خداوندّّنقل

مشتغلّشویّّ،گریّدهمتگرّتوانّ،ایّفرزندّآدم«استّ:ّکند،ّآوردهتقدیراتّخودّراّتوجیهّمی

حالوتّذکرّمنّکجاّدریابیّوّبهّعبادتّّپسّ.دلّنشینیتنگّ،گرّدرویشّکنمتّبهّمالّازّمنّو

ّ(14۰ّّهمان:)ّ» منّکیّشتابی.

هاّدرّکنارّستایشّسعدیّ،کهّسراسرّمدحّوّثنایّآفریدگارّجهانّاستّ»بوستان«ۀدرّدیباچ

ّاست:ّتیّطرحّپروردگارّدرّجهانّپرداختهبهّتوجیهّوّبیانّدرس

ّنــهــدّتــاجّبــخــتّیکــیــ ّبــر ــــر ّبــهّس ّرا

ّســـــرش ــر ّب ــی ــک ّی ــادت ّســـــع ــاله ّک

ــــتــانگــل ــــیّبــرّخــلــیــلّس ّکــنــدّآتش

ـــت ـــانّاوس ـــتّمنشـــورّاحس ّگرّآنّاس

ّ

ــخــتّ ّت ّز ّآرد ــدر ّخــاکّان ــه ّب ّرا ــکــی ّی

ــرش ّب ّدر ــی ــک ّی ــاوت ّشـــــق ــم ــی ــل ّگ

ــل ــی ّن ّآب ّز ــرد ّب ــش ّآت ــر ّب ــی ــروه ّگ

ــــت فرمــانّاوس توقیعّ ــــتّ ینّاس ّا ّ ور

ّّّ(155)همان:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

سدّوّآنّراّبهّّرشودّکهّآنچهّبرّبندگانّمیمیّگونهّتوجیههمهّاینّهایّخداوندبدینّبیان،ّکاّر

ستّاّبازتابّاعمالّوّرفتارّخودّایشانّاستّوّآنّجزاییّدرّحقیقتّ،دهندقضاّوّقدرّنسبتّمی
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اّبهّاحسانّخویشّهایّاوّّردرستیّ،کهّاگرّکسیّراّثروتیّمیّبخشدچنانّ،بهّعدلّوّانصاف

کندّوّنحوّمناسبّتنبیهّمیبهّّ،آوردهّسختیّپیشّمیّکسّراّکّدهدّوّآنپاداشّشایستهّمی

 بخشد.آگاهیّمی

ّیکی ّحکایتّدیگرّدر ّاز ّنقلّمی»گلستان«های ّخود ّقول ّاز ّسعدی ّباّ، ّوقتی ّکه کند

کردیم،ّازّقضاّقایقیّدرّنزدیکیّماّغرقّشدّوّدوّسرنشینّازّبزرگانّدرّکشتیّسفرّمیّجماعتی

نّدوّتنّراّنجاتّدهدّوّبرایّبهّناخدایّکشتیّفرمانّدادّکهّآّ،آنّبهّآبّافتادند.ّیکیّازّبزرگان

هاّراّنجاتّدهدّوّآنّدیگریّیکیّازّآنّتواندمیّاّناخداّفقطامّ ّگیردبهریکّپنجاهّدینارّجایزهّ

هاّبودهّاینّسرنوشتّآنگوید:ّمیوّدهدّمینسبتّّ»قسمت«واقعهّراّبهّّ،د.ّآنّبزرگوشمیغرقّ

دوّنیزّاّتمایلّبهّنجاتّآنّچنینّاستّکهّگفتیدّامّ گوید:ّمیوّدّزنمیاست.ّاماّناخداّلبخندیّ

رّبوده
 
برّشترّخویشّّوّروزیّمراّدرّبیابانیّنجاتّدادّ،آنهااستّزیراّیکیّازّدرّاینّواقعهّموث

اینّّ،(ّنکته34ّ:1383،ّسعدیبودم.ّ)دهسختّتازیانهّخوّرّ،وّازّدستّآنّدیگریّسوارّکرد

ّیدرحالّ،دارنداستّکهّمردمانّسرعتّدرّقضاوتّ
 
گونهّسخنّدانند.ّبدینتّواقعهّراّنمیکهّعل

ّ ّنمایشنامه ّدر ّکه ّاشتباهات«شکسپیر ّّّّّّّّّّستّدّرّ،استگفتهّ(Comedy of Errors)ّ»کمدی

 » (Shakespeare, 1997: 700) یکّزیراییّهمّوجودّدارد.ّ،برایّهرّچرایی«میّنماید:ّ

کسانیّراّکهّاشکاالتّنارواّبرّطرحّّ،موعظهّاستسعدیّدرّیکیّازّقصایدشّکهّیکسرّپندّوّ

ّگمانّداّر ّبرخیّگوشهآفرینشّمیّگیرندّو اشّآفرینشّدر ّنق  ّخودّنشانّندّکه ّمهارتیّاز ها

فقدانّمهارتّراّدرّکژیّوّانحرافّنگاهّگونهّنقصانّوّکندّوّهّرسختّمالمتّمیّ،استنداده

ّداند:خودّآنهاّمی

یدّوّروزیّ کهّزرعّوّنخیلّآفر ّدادهمانّ

ّکنــدّفریــادکــهّمیچوّنیــکّدرنگریّآن

ّ

فرســـتــادّ همّاوّ خوردنّروزیّ لخّبــهّ ّم

ست شتنّبهّفریادّا ّزّدستّخویّبدّخوی

ّّّ(633)همان:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

آیدّوّباّمیآنچهّشرّبهّنظرّحکمتیّبرخوردارند.ّّۀهایّالهیّازّپشتوانطرحۀهمّ،نگاهباّاینّ

هّسعدیّدرّکهمهّازّقصورّفهمّآدمیّاست،ّچنانّ،حکمتیّداردّوّاشکالّ،خواندعقلّنمی

ّاست:غزلیّگفته
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ــاشـــــد ــب ّن ــر ــت ّب ــزان ّک ــز ــی ّچ ــر ّه

ــردد ّگ ــاز ّب ــر ــی ّخ ــه ّب ــه ّک ی ّشـــــر 

ّ

ــاشــــدّ ــب ّن ّدر ــه ّب ــی ــحــت ّمصــــل ّاز

ــــد ــبــاش ّن ــــر ّش ّکــه ــود ّب ّآنّخــیــر

ینّکوب،ّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(1383ّ:179)بهّنقلّاززر 

داردّبلکهّآدمیّیّآدمیّراّازّکارّوّکوششّبازّنمیاینّسخنانّبهّهیچّروّ،دیدگاهّسعدیازّ

ّدرونّ تواندّآیدّوّمیبهّمیدانّمیّ،آوردوّتسلیمّبهّتقدیرّالهیّبهّدستّمیباّنیروییّکهّازّرضایت 

کهّچنانّ،کاهلیّخودّکندۀآنکهّتقدیرّراّبهان(ّراّبربایدّنه48۶ّ :1383،سعدی)» گویّخیر«

ّشلّتاکیدّکردهّسعدی ّاست:درّداستانّروباه 

ــاشّایّدغــل ّب ــده ّدرن ــــیــر ّش ــرو ّب

ّ

ــــلّ ّش ــاه ّروب ّچــو ّرا ّخــود ّمــیــنــداز

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(208همان:ّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

تّالهیّتسلیمّنشانّدادهّ،سعدیّباّزبانیّروشن شودّوّدرّاستّکهّچراّآدمیّبایدّبهّمشی 

لّکند.ّدرّفصلّهفتمّّ،استرّآنچهّخداوندّدرّتقدیرّاوّنوشتهه یکیّازّّ،»گلستان«بهّخداّتوک 

ّکند:مانهّمریدّخودّراّهدایتیّشگفتّمیباّابیاتیّحکیّّ،مرشدانّروحانی

ّآنّحــال یزدّدر کردّا ن ــــتّ موش ّفرا

ّادراک عقــلّو بعّوّ ط ّروانــتّدادّوّ

کف برّ کردّ مرتــبّ نگشــــتــتّ ّدهّا

تکــنــونّپــنــداریّ ّایّنــاچــیــزّهــمــ 

ّ

فهّ مدهوشکهّبودیّنط مدفونّ ّایّ

مالّوّنطقّوّرایّوّفکرتّوّهوش ّج

ختّبرّدوش بّســــا یتّمرک  بازو ّدوّ

موش فرا کردنــتّروزیّ خواهــدّ ّکــهّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(112:همان)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

دنّشضرورتّتسلیمّ،آوردّوّباّکمالّاقتدارسعدیّیکّبحثّمنطقیّپیشّمیّ،درّاینّابیات

هاییّبرّکفّدستّکند.ّتصویرکردنّدهّانگشتّکهّمانندّنگینبهّتقدیرّالهیّراّخاطرنشانّمی

صالّهنرمندانهّوّحکیماننصبّشده طرزّچشمگیریّخوانندهّراّبهّ،هابازوانّبرّکتفّۀاندّوّات 

احیّّ،گمانّدرّآفرینشّآدمیزادکندّکهّبیقانعّمی بسیارّماهرّوّتواناّوجودّداردّکهّدرّطرحّطر 

نیّراّدرّنظرّگرفتهمقصّ،جزءّجزءّاعضایّبدن پرسشیّخطابیّّ،است.ّدرّقرآنودّوّهدفّمعی 

نیّّ،هستّکهّضمنّآن ّمعی  اینّّ،وّآنّپرسششودّهرّچیزّتأکیدّمیّدرّآفرینشبرّوجودّغرض 

رگزّبهّماّآفریدیمّوّ)پسّازّمرگ(ّهآیاّچنینّپنداشتیدّکهّماّشماّراّبهّعبثّوّبازیچهّ«است:ّ

احانّّ،بهّروایتّقرآنّ،ینا(ّبنابّر11۵منونّ/ّ)مؤّ»کرد؟رجوعّنخواهیّد جهانّبهّدستّبهترینّطر 
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،ّایّخویشّاستّوّهرّچیزّحکمتیّداردهمهّچیزّدرستّوّدرّجّ،ازّاینّروّوّاستخلقّشده

 (2اگرّچهّمردمانّآنّراّدرنیابند.ّ)ر.ک:ّفرقانّ/ّ

ّداردنهّسعدیّنیزّگرایشیّبهّآحقیقیّکصوفیانّ ّآفرینشّوّّ،ها ّدیدگاهّمثبتیّبه
ا
عموما

تّالهیّدارند.ّعلیّدشتیّدرّکتابّ دنیاّ«استّکهّسعدیّدرستیّگفتهبه،ّ»قلمروّسعدی«مشی 

 (1381ّ:37۶)دشتی،ّّ» راّسراسرّنظمّوّکارهاّراّهمهّمبنیّبرّمصلحتّوّعدالتّمیّپندارد.

 اولکساندر پوپ به آفریدگار و مشّیت و حکمت ا نگرش -4

گویانّحانیّاستّکهّسخنانشّبیشترّبهّغیبیّروحکیمیّالهیّوّسرایندهّّ،الکساندرّپوپ

گویدّوّت،ّانسانّوّآفریدگارّجهانّسخنّمیازّاسرارّطبیعّ،ماندّوّهرّکجاّفرصتّیابدمعبدّمی

الهیّکهّهمهّّۀاستّازّهزارانّپدیدنمایشگاهیّّ،شمارد.ّطبیعتاینّسهّراّحقیقتیّواحدّمی

میّکهّخودّبرترینّانتهایّخداستّوّآدهوشّوّهنرّوّدانشّوّآگاهیّبیّۀهنددنمایندهّوّنشان

ّ،تواندّباّپیرویّازّطبیعتّوّفطرتاست،ّمیاوصافّاوّبهرهّبردهّۀدستّاوستّوّازّهمّۀآفرید

خدا،ّطبیعتّ«هایّمتفاوتّباّنامسهّحقیقتّّ،راهّخودّراّبهّسویّتعالیّبپیماید.ّازّدیدگاهّپوپ

ّوجودّازّآنّّتنهاّیکّحقیقتّازلیّوّابدیّاستّکهّ،بلکهّدرّآفرینشّوجودّنداردّ»وّانسان
 
کل

ّعالماوستّوّاجزایّبی  گویند.اندّوّازّاوّسخنّمیهمهّدرّاوّمندرجّ،پایان 

آثارّ«(ّچنینّاست:John Lockeّازّزبانّجانّالکّ)ّ،عصرّپوپهایّرایجّیکیّازّاندیشه

ّ،درّاینّاندیشهّ(Locke, 1836: 19)ّ» ت.همهّجاّگواهّکافیّبرّاثباتّوجودّخداسّ،طبیعت

داندّکهّسراسرّنظمّوّانسجامّوجودّوّاوصافّالهیّمیّۀطبیعتّراّآیینّ،نیوتنّنیزّبیشّازّالک

لّویلیّ) (،ّازّاستادانّادبیاتّدانشگاهّکمبریج،Basil Willeyّوّپیوستگیّاست.ّهمچنینّبز 

بینیّرضاّخوش«نوعیّّ،استّکهّدرّآنبرّقرنّهجدهّراّچنینّتوصیفّکردهّفلسفیّحاکمجوّ

ّتسلیم ّاندیشّ»و ّفرمانرواستّۀبر ّدرستیّتقدیراتّالهیاندیشهّ؛مردم ّبر ّتّ،ایّکه ّّّّّّّییدّأمهر

 (Willey, 1950: 56زند.ّ)می

ّروشن ّاز ّخداوندیکی ّمعرفی ّدر ّپوپ ّالکساندر ّاشعار ّ«ّشعرّ،ترین ّّّّّّّّّّّّّّّ»جهانینیایش

(The Universal Prayer)ّّاستّکهّمقامّوّموقعیتّالهیّراّترسیمّمیّکند.ّدرّاینّنیایش،ّپوپ

ّ،روشنّوّگویاّاّدرّعینّحالصورتّبسیارّفشردهّامّ هترینّنظریاتّفلسفیّوّاخالقیّخودّراّبمهم

ّّ،است.ّاینّقطعهبیانّکرده قادرّمتعالّکهّآفریدگارّّستایشّوّمدحّوّثنایّبلندیّاستّازّآن 
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ّّ،جهانّاست.ّازّدیدگاهّپوپ
 
کهّفیلسوفانّدرّنظامّفلسفیّخودّبهّدنبالّآنّهستند،ّّلیتّاوعل

ادراکّانسانیّبیرونّاستّوّاوستّکهّعینّخوبیّوّّۀوّاوستّکهّازّدایّرّقادرّمتعالّاستهمانّ

ّنیکوییّوّعینّشفقتّوّمهربانیّاستّوّاگرچهّآدمیانّازّمشاهدهّاوّوّادّر
 
یّدرّاکّذاتّاوّبهّکل

استّکهّدرّپرتوّمینّتاریکیّبهّانسانّنوریّبخشیدهتاریکیّبهّسرّمیّبرند،ّخداوندّدرّمیانّه

احساسّاختیارّوّانتخابّّ،اینّشعرّۀدیگرّپوپّازّگنجینّۀشناسد.ّهدیخوبیّراّازّبدیّباّزّ،نآ

چندّطبعّایشانّهرّ،نندتوانندّراهّپروردگارّراّدنبالّکمردمانّمیّ،وّآزادیّاستّکهّبهّسببّآن

ّ:گونهّآغازّمیّشودبرّحسبّتقدیرّالهیّبهّجانبّدیگرّمیلّکند.ّشعرّاین

برّزبانّقدیسانّوّ/ّّشویکهّدرّهرّاقلیمیّستایشّمی/ّّایّپدرّکائنات،ّدرّهرّعصرّوّروزگار»

ّوحشیان ّو ّعامیان ّتا ّّحکیمان ّخطابّ/ ّرا ّتو ّپروردگار ّو ّژوپیتر وه، َّیه  ّکلماتیّچون ّبا ّّّّّّّّّّّّّکه

ّ  ( Pope, 1972: 233) «.کنندمی
سخنّّ،اوّۀفارغّاستّوّبیتّآخرّمنظومّ،هایّبیهودهّبرّسرّنامّدرستّخداوندبحثّپوپّاز

دیگرّکهّّۀگلّسروّباّهرّنامّوّکلم«راّبهّیادّمیّآوردّکهّ«ّرومئوّوّژولیت«ۀنمایشنامشکسپیرّدرّ

 ّ(Shakespeare, 1997: 891)ّ».داشتخواهدنّعطرّوّبویّدلپذیرّخودّراّهماّ،شودخوانده

تّمیرایجّپوپّواردّیکیّازّبحثّهایّّ،درّبندّدومّشعر ّ،شود.ّدرّاینّبابفلسفیّدربارهّعلی 

تّوّمعلولۀهنگّاستّکهّمعتقدندّسلسلاانیّهمپوپّباّکس
 
نهایتّادامهّتواندّتاّبیهاّنمیعل

ّیابدّبلکهّضرورت
ا
تّاوّ ّ،پایانّبرسدّوّآنّپایانّایدّبهبّا

 
لیّاستّکهّآفریدگارّجهانّاست.ّهمانّعل

خداّراّهستیّکاملّمیّّ«کارتدّ »،ّ(Enlightenment Age) یروانّعصرّروشنگردرّمیانّپیش

ّ ّهستّکهبیند ّآدمی ّدر ّّ،هرچه ّاوست. ّهمچنینDescartes, 2006: 33ر.ک:)آفریده )،ّ

ّّ،»اخالق«درّکتابّّ«سپینوزااّ »
 
هاّوّماهیتّۀکندّکهّهمآفرینشّمعرفیّمیّۀتّیگانخداّراّعل

 (Spinozaّ,1994ّ:122)ر.ک:ّگیرند.ّتّمیأازّاوّنشّ،هاّدرّجهانهویت

ّّد:کنخداوندّراّچنینّخطابّمیّ،هاپوپّباّدرّنظرّداشتنّهمینّاندیشهّ،درّبندّبعد

ّایّبزرگ
 
آدمیانّراّکمترینّشناختّازّکهّ/ّّلیّوّایّبرترینّسببّنخستینتّاوّ ترینّعل

ادراکّمنّازّتوّدرّاینّمحدودّمیّشودّکهّوجودّتوّخیرّمحضّوّنیکوییّتمامیّ/ّّتوست

ّ  ( Pope, 1972: 233) توّنابینا.ّۀوّمنّدرّمشاهدّ/است

 ّ
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ّکتابّمقدس ّدرکّّ،دهدّآدمیاستّکهّنشانّمیآیاتّبسیاریّآمدهّ،در راهیّبهّفهمّو
وبّ/33-11ّ:34تّوّتقدیرّاوّنداردّ)ر.ک:ّرومیانّ/ّخداوندّوّمشیّ  وّبهّهمینّ (1-42:۶ّ،ّای 

ّّ،نحو
 
یّدرکّانسانّاستّوّاوّراوّ،تّخداونداتفاقّنظرّدارندّکهّماهیّ ّ،مینّبزرگالهیونّوّمتکل

انسانّراّعقلیّّ،تواندّاسرارّآفرینشّراّدریابد.ّجایّخوشبختیّاستّکهّخداوندهیچگاهّنمی

تواندّمعمایّنمیچندّهرّ،تواندّخیرّوّشرّراّتشخیصّدهدرمودهّکهّباّآنّمیتیزهوشّعطاّف
تواندّنّعطیهّبرخوردارّاستّکهّمیازّایّ،تآفرینشّراّحلّکند.ّانسانّهمچنینّباّهمهّمحدودیّ 

اختیارّآزادّانسانّّبرّدرّاینّعبارات،ّدرّکتابّمقدسباشد.ّهایّخودّاختیارّداشتهدرّانتخاب

اینّاختیارّوّّ(۵ّ:13غالطیانّ/ّ)» اید.شماّبرادرانّبهّآزادیّخواندهّشده«است:ّتصریحّشده

هایّمیوهّۀاشتنّانسانّبرایّبرخورداریّازّهمگذدرستیّدرّتمثیلّآزاّدبهّ،حقّانتخابّانسان

ّمشهودّاست.ّنافرمانیّانسانّکهّباعثّهبوطّاوّازّبهشتّشدّ،جزّیکّمیوههبهشتّب ّ،کامالا

وحّوّاقتدارّدرّکمالّوضّ،کند.ّعبارتّهایّموجزّپوپّدرّاینّبابییدّمیانسانّراّتأّآزادیّکامل

ّبیانّاست:

وّ/ّّکهّخوبیّراّازّبدیّبازّشناسمّ/ّتوّبهّمنّدرّاینّساحتّتاریکّاینّتواناییّراّعطاّکردی»

ّبستی ّخود ّتقدیر ّبه ّسخت ّرا ّطبیعت ّاینکه ّّبا ّگذاشتی/ ّآزاد ّرا ّآدمی ّاختیار ّو «ّّّّّّّّ.اراده
(Pope, 1972: 233) ّ

کهّدرّشناختّنیکّوّبدّبهّآدمیانّعطاّخاطرّآگاهیّریایّخودّراّبهپوپّسپاسّبیّ،سپس

ّّاست،شده ّدر ّپوپپیشگاهّخداوند ّنگاه ّاز ّمیّکند. ّذاتّآدمیّعّ،ابراز زیزترینّخداوندّدر

مّپروازّکندّازّبهشتّوّجهنّ ّبهّجاییّبرتراستّتاّاوّراّاقتدارّبخشدّکهّموهبتّخودّراّتعبیهّکرده
 (234ان:ّ.ّ)ر.ک:ّهمیّچیزیّبیشّازّبهشتّراّخواستارّباشدوّحتّ 

هایّارزشمندّالهیّراّاینّاستّکهّآدمیانّبایدّهدیهّ،نشانّکردهنکتهّدیگریّکهّپوپّخاطّر

ّبهّّهاآنخاطرّبهغنیمتّشمارندّوّ ّاینّقبولّوّاینّشکرّاستّکهّخداوندّرا شکرگزاریّکنند.

ّ ّنعمتّکندفّمیصفتّعطابخشّمتص  ّاین ّاز ّقدرشناسی ّپذیرشّو ّتسلیمّ،هاو شدنّخود

ّپوپّدعاّمیّکندّوّازّخداّکمکّمیّ،واستّاوست.ّسپسآدمیانّبهّخ طلبدّتاّبرّراهّمستقیم 

میفرمانّ بهّکاّراوّباشدّوّاگرّدرّجاییّبهّخطّا ّرود،ّاوّرّا ازّگرفتاری  هایّبهتریّهدایتّکندّوّاوّرّا
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ّ ّابلهانهّنگهّداردّوّازّش  ّ،گرفتنّبرّحکمتّاوّکهّهمهّخیرّوّخوبیّاستکردنّوّخردهکوهغرور 

 )ر.ک:ّهمان(ّمصونّدارد.

ّدعاهایّغیرّ آخرینّّ
هایّگوناگونّمستقیمیّبرایّشکرگزاریّازّنعمتسهّبندّشعرّنیزّعمالا

یکّآرزویّجهانیّاستّتاّهمگانّدرّمعبدّعظیمّخداوندّکهّتمامیّّ،اّبندّآخرامّ ّالهیّاست

عطرّدلپذیرّوّّگیرد،ّدرّیکّآوازّجمعیّمشارکتّکنندّوّبگذارندّکهبرّمیّزمینّوّآسمانّراّدر

 (Pope, 1972: 234)ر.ک:ّدلنوازّسرودّطبیعتّتاّعرشّالهیّباالّرود.ّ

نیزّکمّوّبیشّهمینّّ(An Essay on Man) ّ»مقالهّایّدرّبابّانسان«لّاوّ ّۀپوپّدرّرسال

،ّترپوپّباّبیانیّفلسفیّ،است.ّدرّاینّقطعهراّآوردهّ»نیایشّجهانی«نکاتّتوحیدیّدرّشعرّ

بهّخداوندّهستی وّدرّحقیقتّبهّانسانیّتشبیهّنامتناهیّخواندهّّجایّپدرّوّپروردگار،ّیکّکلرّا

کهّخداستّوّچنانّ،همانّطبیعتّاستّوّروحشّ،استّکهّجسمّوّجانیّداردّکهّجسمشکرده

برّتمامیّاجزایّّ،پایانّجسمّاست،ّخداّنیزّدرّمقامّروحّآفرینشروحّجهتّوحدتّاجزایّبی

یکسانّدرّهمهّطورّهب،ّدرّهرجزییّتجلیّدیگریّداردعالمّاحاطهّوّفرمانرواییّداردّوّهرّچندّ

ّ(201ّهمان:ّ)ر.ک:ّاثرّاست.ّّأجاّخودّاوستّکهّمنش

یدّح جانرارتّمیدرّخورشـــ تازهّمیبخشـــدّوّدرّنســـیمّ ند.هاّراّ ّک

ّ)همان(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّهمچنانّبرقرارّاست:ّ،تجلیاتّگوناگونّۀموّشگفتیّدرّاینّاستّکهّوحدتّاوّباّه

ّمیتّراّداراستّکهّدرّوجودّیکّقلبهمانّکمالّوّتماّ،درّسرّهرّمویی

ّ)همان(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

عینّحفظّوحدتّدیدگاهّرّمشتملّبرّچهارّرسالهّاستّکهّدّ»ایّدرّبابّانسانمقاله«شعرّ

یّهرّیکّبرّموضوعّمستقلیّتمرکزّدارد.ّاینّرساالتّازّحیثّبافتّ
 
کالمیّوّموضوعیّبیّکل

ّ
 
لّبهّق لّقدیسّدرّپایانّانجیلّهاّنیست،ّبخصوصّرسالهّپ  رنتیانّکهّآکندهّشباهتّبهّرساالتّپ 

ّۀحکمتّهایّعملیّاست.ّدرّآغازّرسالازّاندیشهّهایّفلسفیّوّ
 
ردّبولینگّبروک،ّاول،ّپوپ،ّل

عرّیاریّدهد.ّبهّنظرّدوستّوّمعلمّفلسفیّخودّراّباّنیایشّفراّمیّخواندّتاّاوّراّمانندّالهگانّش

تّوّتقدیرّپروردگارّراّبهّدرستیّبشناسدّوّدرستیّ ّشغلّهاّاینّاستّکهّآدمیّمشی  پوپّبهترین 

بهشتّ«ۀ(،ّدرّدیباچJohn Miltonآنّطرحّوّتقدیرّراّدرّدلّهاّبنشاندّوّبهّتعبیرّجانّمیلتونّ)
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ّ(Paradise Lost)ّ»گمشده ّراهکاره«، ّنظام ّدر ّرا ّهایّپروردگار ّشیوه ّو ّکندا ّتوجیه ّ»عالم

(Milton, 1816: 19ّ)ّ.وّاگرّنکتهّهایّمبهمّوّاشکالّآفرینّدرّظاهرّآنّهستّبرطرفّسازد

کندّکهّچراّّپوپّاینّشغلّراّدرّهیچّیکّازّآثارّخودّفراموشّنگردهّاستّوّکوشیدهّاستّتوجیه

یّوّکیفی ّّ،خداوندّآدمیانّراّازّنظرّکم  برایّمثالّچراّّ؛استیّازّکمالّآفریدهدرّدرجاتّخاص 

شنود.ّپوپّبرایّیستّوّچراّگوشّدرّیکّسطحّخاصیّمیچشمّدرّمنتهایّتواناییّدیدّخودّن

قویتّحوادثّباّیکدیگرّداردّوّاینّاندیشهّراّتّۀاشارهّبهّپیوندّوّارتباطّهمّ،گونهّابهاماترفعّاین

محدودیتیّنهایتّبرخوردارّاستّوّچونّهوشّوّدانشّاوّهیچّمیّکندّکهّخداوندّازّهوشّبی

(Leibnizّنیتسّ)کندّوّاینّهمانّسخنّالیبگمانّدرّهرّموردّبهترینّانتخابّراّمیبیّ،ندارد

ّ هانّبهترینّجهانّممکنّازّمیانّاینّج«است:ّتّپروردگارّگفتهمشیّ ّاستّکهّدرّتوجیهّکلی 

ّّبیانّپوپّچنینّاست:» (Leibniz, 2007: 253) امکاناتّاست.ّۀهم

/ّّبخشدنهایتّبهترینّطرحّراّتحققّمیهوشّبی/ّّهایّممکنمیانّنظاماگرّبپذیریمّکهّدرّ»

وّنیزّبپذیریمّکهّهرّآنچهّ/ّّپیوستهّیاّناپیوستهّباشدّایّکهّدرّآنّهمهّچیزّبایدّکامالّابهّگونه

بایدّدرّ/ّّدرّاینّصورتّبهّمعیارّعقل/ّّگیردایّکهّالزمّاستّاوجّمیتنهاّتاّدرجهّ،باالّمیّرود

وّتنهاّپرسشّ)کهّسالیانّدرازّموردّ/ّّانسانّاستّۀباشدّکهّآنّمرتبوجودّداشتههستیّجاییّ

استّهمینّاستّکهّآیاّخداوندّانسانّراّدرّجایّاشتباهیّقرارّداده/ّّاست(بحثّوّجدالّبوده

ّ(Pope, 1972: 194-195)«ّ.یاّخیر

گمانّنّمیّدهدّکهّهرّکجاّآدمیّچنیّ،هایّبعدیپاسخّبهّاینّپرسشّراّپوپّدرّبخش

ّّ،استکندّکهّخداوندّخطاّکردهمی
 
اّکلّراّهنوزّبیندّامّ یّازّنقشهّراّمییتّاستّکهّجزبدینّعل

 است.ّندیده

طرحّمیّکندّکهّخداوندۀلّمقاله،ّپوپّاینّاندیشاوّ ۀمینّبخشّازّرسالسودرّ کتابّّ،دینیّرّا

درّدسترسّّ،شودحاتیّراّکهّبهّزمانّحالّمربوطّمیهمهّپنهانّداشتهّوّجزّصفزّسرنوشتّراّا

ّازّدسترسّفهمّحیواناتّدورّاستّوّآنچنانخواندنّنگذاشته کهّخداوندّکتابّدانشّبشرّرا

استّوّاگرّچنینّرواحّراّازّچشمّآدمیانّمخفیّکردهداشته،ّهمچنینّکتابّدانشّفرشتگانّوّا

لّکند.ّاکسّنمیهیچّ،نبود ّگرّگوسفندیّکهتوانستّوضعیتّموجودّخودّراّبرّرویّزمینّتحم 

گاّ،برندبهّقربانگاهّمی گیردّکهّاحوالشّهّشودّچنانّترسّوّوحشتیّاوّراّمیازّسرنوشتّخودّآ
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اینّلطفّخداوندّاستّکهّاوّراّّ،تواندّجستّوّخیزّکند.ّازّاینّروشودّوّدیگرّنمیپریشانّمی

تّاوّعلفّبویدّوّازّدسکنندهّراّمیدستّذبحّ،کهّگوسفندطوریبهّ،ازّسرنوشتّغافلّمیّدارد

ّآخرینّلحظیم ّتا ّاینّنابیناییّوّبیّ،حیاتۀخوردّو ّآیندهفارغّوّسرخوشّاست. ّ،خبریّاز

ّّ،بخشد.ّخداوندّدرّمقامّآفریدگارّکلبتیّاستّکهّخداوندّبهّموجوداتّمیموه بهّآنّقهرمان 

ّشکست درّوّّّّ (Pope, 1972: 195-196)نگردّباّیکّچشمّمیافتادهّفرّوّخوردهّوّآنّگنجشک 

ّخودبینانهّپروازّمیّ،هایّلرزانباّبالّ»امید«ّ،چنینّتفاهمی ر 
کندّوّدرّبیّهیچّخیالّوّتصو 

کهّسببّشگفتیّوّحیرتّاوّّکندشّاوّراّآگاهّمیانتظارّمرگّاستّوّدرّحالیّکهّاستادّوّمعلم ّ

دهد.ّدرستّاستّکهّخداوندّآدمیّراّیّادامهّمیاست،ّاوّهمچنانّبهّپرستشّوّبندگچهّبوده

ّاازّسعا ّاوستّآگاهیّنمیدتیّکهّدر ّامیدّسرشارّمیدهدّامّ نتظار ّاز ّرا ّدلّاو ّ)ر.ک:ّکندا .

ّّدرّاینّفضاستّکهّپوپّمیّگوید:ّ(19۶همان:ّ

کندّکهّهیچگاهّبالفعلّآدمیّاحساسّمیّوّ/جوشدّچشمۀامیدّجاودانهّدرّقلبّآدمیّمی»

ّ،جسمانیروحّدرّعالمّ/ّّتّاستددارایّسعادتّنیستّبلکهّهمیشهّدرّانتظارّرسیدنّبهّسعا

یابدّتسلیّمیّ،ّاّباّتصورّآنّزندگیّکهّاوّراّدرّپیشّاستام ّّ/ّبیندخودّراّناراحتّوّزندانیّمی

 )همان(«ّکند.وّاحساسّّفراخیّمی

انّشیابدّکهّباّذهنّابتداییسرخپوستانّآمریکاییّپایانّمیّۀایّدرباّرباّقطعهّ،هااینّبحث

ّبرند.ّآنهاّبهازّزندگیّابتداییّخویشّلذتّمی رّیکّجزیّرجایّتص  ّدنیایّدیگر،ّتصو  ّراّدیگرّۀور 

کندّیشانّراّتواناّمیاّ،تواندّایشانّراّازّحرصّوّزورگوییّبرهاندّوّاینّلطفّالهیدارندّکهّمی

ّ»هایّفرشتگانبال«کهّازّنْفسّزندگیّخودّلذتّببرندّوّشادیّکنندّوّدرّآرزوّوّهوسّداشتنّ

  (Pope, 1972: 196)  نباشند.ّ»آتشّاسرافیل«یاّ

ّبرایّپوپّبهّآدمیّتوصیهّمیّ،چهارمدرّبخشّ کندّکهّخردورزّباشدّوّعقایدّخامّخودّرا

ّعالمّبهّکارّنگیردّوّازّمنسوبهایّجامعّالهیّدرّخلقسنجیدنّطرح هایّخداوندّکردنّکاّرت 

راتّتنگّگونهبهّخطاّوّنقصانّبپرهیزد.ّآدمیّباّاین باّخیاالتّوّّهایّالهیّراطرحّ،نظرانهتصو 

ّّ،کندّوّآنگاهّباّنالهّوّزاریلّخودّضایعّمیامیا عادلّنیستّوّاینّهمهّّ،خداوندکوهّداردّکهّش 

ّوّخودبینیّ ّاینّغرورّحتّ انسانّاستمحصولّغرور رودّوّدرّکارّشهروندانّیّبهّآسمانّمی.
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مقامّفرشتگانّدهدّکهّآدمیّبایدّتاّدّوّفرمانّمیکنیعنیّارواحّوّفرشتگان،ّمداخلهّمیآسمان،ّ

 (197صعودّکندّوّفرشتگانّبایدّبهّمقامّخدایانّبرسند.ّ)همان:ّ

کندّتمامیّکهّخیالّمیّکندانتقادّمیّراتّباطلّآدمیاینّرساله،ّپوپّازّتصوّ  درّبخشّپنجم

ّآرزوهایّناپختآفری ّجهتّبرآوردن ّخلقّشدهّۀنشّدر ّاستاو ّاوّ . ّجهلّّانسانلینّاشتباه از

ّّداند:گیردّکهّنمیّسرچشمهّمی
بلکهّ/ّّکارّنمیّکندّ،تّمیّگیردئباّقوانینیّکهّازّجزئیاتّنش/ّّآنّعلتّاولیّوّآنّقادرّمتعال»

 (Pope, 1972: 197) «سروکارّاوّباّقوانینّعمومیّآفرینشّاست.

یّوجودّداردّییاینّنکتهّدرستّاستّکهّهمیشهّاستثناّ،درّعینّحال
 
وّاگرّّبرایّقوانینّکل

قّآنّهدفّبزرگیّاستّکهّسعادتّدرّجهتّتحق ّّ،استآمدهّشانحرافیّدرّمسیرّطبیعتّپی

هایّاغلبّبهّهمانّهدفّ،آدمیّاست.ّچنینّانحرافاتیّهمّدرّکارّطبیعتّوّهمّدرّکارّانسان

هرگونهّّازّ،اّآدمیّبهّسببّغروریّکهّداردامّ ّگرددبازّمیّ،نهاییّکهّکمالّسعادتّانسانّاست

ّواقعّّ،کهّاگرّمیّتوانستّاستداللّدرستّکنددرحالیّ،کندانحرافّانتقادّمی ّاو ّّبهّآنچهّبر

ّ،کندّکهّانحرافاتبازّخاطرنشانّمیّ،شد.ّپوپّدرّپایاندادّوّتسلیمّمیشودّرضایتّمیمی

ّ  کند.زندّوّخرابّنمیالهیّراّبرهمّنمیۀطرحّوّنقشّاصل 

ّ«کندّکهّپرسشّمهمیّراّطرحّمیّ،پوپّدرّبخشّبعدیّرساله
ا
جویّودرّجستّآدمیّنهایتا

انسانّخواهّسرّبهّآسمانّبلندّکندّوّفرشتگانّراّّ،اینّبابّدر(Pope, 1972: 198) ّ»؟چیست

احساسّرضایتّّ،بنگردّیاّبهّسویّزمینّالتفاتّکندّوّحیواناتّراّدرّنظرّآورد،ّدرّهیچّحالی

درّژرفایّقلبّخود چهّدرّاطرافّخودّاحساسّانتظارّداردّکهّهرّ،نمیّکندّوّخرسندّنیستّزیرّا

ّ،ایّازّامتیازاتاندیشدّکهّداشتنّمجموعهاّبهّاینّپرسشّنمیامّ ّهمهّمطلوبّباشدّ،میّکند

ّخرس ّگاوّوّپوست  ّّ،چونّزورّوّتوان  برخورداریّازّقدرت  بهّچهّکارّمیّآیدّّیّا هاّدیدّدرّچشمّاوّرّا

کندّکیدّمیّأپوپّتّ،داشت.ّسپسچهّبهرهّایّبرایّاوّخواهدّ،وّوسعتّآگاهیّازّاسرارّجهان

است.ّاستداللّّطلبیّبرّوجودّاوّحاکمبردّوّحرصّوّجاهکهّانسانّهمچنانّدرّخطاّبهّسرّمی

ّبرایّرفعّنیازهایّاوّخلقّشدهّوّاگرّچیزیّهستّکهّ،چهّدرّجهانّاستپوپّاینّاستّکهّهر

،ّایّکهّوجودّدارددرّمراحلّآیندهّ،استحاصلّنشدهطورّمطلوبّبرایّاوّههنوزّناقصّاستّوّب

ّافزونّیاّازّآنّکاستهّشود.ّّ،رسیدّوّنیازّنیستّکهّچیزیّبهّآنچهّهستبهّاوّخواهد
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ّانسانّّۀبهّهمینّدلیلّاستّکهّهم ّتنها مخلوقاتّازّنوعیّشادیّوّرضایتّبرخوردارند.

ّهاّوّکاستیازّنقصانّ،استّکهّهرّازّگاه پوپّّ،کوهّدارد.ّدرّاینجاهایّخیالیّخودّوّجهانّش 

ّموردّتمسخرّقرارّمیغرورّعقال ّاعالمّمینیّانسانّرا ّبهکندهدّو جایّدّکهّسعادتّانسان،

هایّخیالی،ّدرّاینّاستّکهّبرّطبقّموقعیتّانسانیّخودّاندیشهّوّبرخورداریّازّآنّکاستی

ازّّتراّچشمیّقویطلبّنکندّوّبداندّکهّاگرّآدمیّّرّ،زّمرتبهّاوستعملّکندّوّآنچهّراّبیرونّا

هایشّوّاگرّگوشّبدینّسببّاستّکهّاوّانسانّاستّوّمگسّنیستّ،اندندادهّ،آنچهّهست

رنجّّۀمایّ،آنّوسعتّدریافت«بدینّخاطرّاستّکهّّ،صوتیّراّدریافتّکندامواجّّۀتواندّهمنمی

بهّآنّپروردگارّعالمّّوّطراحّخردمندّتسلیمّکند،ّّ،ینّنگاهاّاوّاگرّانسانّخودّراّبّ»شداوّخواهد

ّدریغّکرده ّاو ّاز ّیا ّداده ّاو ّبه ّبابّآنچه ّاعتراضیّدر ّ)ر.ک:ّنخواهدّاست،هیچگونه داشت.

 (199همان:ّ

ّپ ّادامه، ّدر ّادامهّمیدرستّوپّبحث  ّ،دهدّوّدرّبخشّهفتمّرسالهبودنّطرحّطبیعتّرا

ّگکوشمی ّدرجات ّچگونه ّکند ّروشن ّکه ّشگفتّ،حواسّحیواناتۀستردد ّطرز ّ،انگیزیبه

شودّاوجّبهّعقلّآدمیّنزدیکّمیۀنقطدرّّ،بندیّوسیعغرایزّاوست.ّاینّدرجهوّمناسبّباّنیازّ

ّ ّبدینّکهّجامع  ّآنّمقامّ،پوپسانّهمهّغرایزّحیوانیّاست. ّبه ّرا ّترغیبّّ،خواننده ّّّّّّّّتسلیمّو

ّّ:برددهدّبهّپایانّمیبحثّراّنشانّمیّۀالّکهّنکتّؤکندّوّفصلّراّباّدوّسمی
آنهاّبهّانسانّّۀکهّحیواناتّبهّیکدیگرّوّهم/ّّآمیزّآیاّممکنّبودبندیّعدالتبدونّاینّدرجه»

ّآدمیّمیّ/ّتسلیمّشوند؟ ّقدرتّهمو ّاوستّۀبیندّکه ّّحیواناتّمقهور ّعقلّبه/ تنهاییّآیا

ّّ(Pope, 1972: 200)«ّهایّحیوانیّنیست؟غرایزّطبیعیّوّقدرتّۀهمۀّمجموع

ّرساله ّپایان ّدر ّارزندّ،پوپ ّو ّمتعالی ّآوردههسخنان ّدیگرای ّبار ّکه ّۀرابطّ،است

ّحیرتّۀموجوداتّوّهم
 
ّباّآنّکل ّخطابّبهّانگیزّمشخصّمیجزییاتّرا

ا
کندّوّنهایتا

ّّگوید:آدمیانّمی

ّ،آیدنظرّمیهرّآنچهّاتفاقّوّتصادفّبهّوّ/ّّمامّهنرّاستّکهّبرّتوّمکشوفّنیستطبیعتّت»

ّ،استّیوّناموزونّیوّهرّآنچهّناهماهنگ/ّّبینیاستّکهّخطّاتصالّآنّراّنمیّهمهّهدایت

وّهرّشرّوّفسادّ/ّّاستاستّکهّهنوزّشناختهّنشدهّیهنگاوّهمّیهارمونّقتیبهّحق

رغمّمّغروریّکهّانسانّراّگرفتهّوّعلیرغوّعلی/ّّنسبیّدرّنظامّکلّخیرّوّصالحّاست
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یکّحقیقتّکامالّآشکارّاستّوّآنّاینّاستّکهّهرّآنچهّهستّّ/قضاوتّعقلّخطاکارّ

ّ (Pope, 1972: 202) «بهّجایّخودّدرستّاست.

 

 گیرینتیجه -۵

ّاینّبرّر ّپوپّدرباّرّسیّتطبیقیّمیاندر ّالکساندر تّۀنگرشّسعدیّو ّحکمتّمشی  ّالهیّو

یّهامشابهتّدرّایمانّدینیّوّدیدگاهزّهاّاهاییّبهّچشمّمیّخورد.ّشباهتهاّوّتفاوتشباهت

تّمیّگیرد.ّسعدیّوّپوپّهرّدوّاصولّوّمبانیّدیانتّقومیّئفلسفیّدوّشاعرّدرّاینّزمینهّنش

تیّخودّراّپذیرفتهوّس دّوّبهّانداتّکلیّاسالمیّوّمسیحیّسخنّگفتهاندّوّدرّچارچوبّاعتقان 

یّکهّدرّهم
 
سخنانشانّبهّیکدیگرّّ،اردهایّدینیّدرّجهانّوجودّدچارچوبۀسببّمشابهتّکل

جغرافیایّهاییّکهّدرّزمانیّبینّدوّشاعرّوّتفاوتۀفاصلپنجّقرنّّ،بسیارّنزدیکّاست.ّازّاینّرو

یّدوّشاعرّچندانّتأثیریّبرّرویّنگرشّکّ،استاجتماعیّایشانّبودهّوّزندگیّزندگیمحلّ
 
ل

 است.درّاینّزمینهّنداشته
ّامّ  هایّادبیّدرّزبانّوّفرهنگّهریکّازّدوّشاعرّبیانّوّقالبّۀبیشترّبهّشیوّ،هاتفاوتا

ّجملّ؛شودمربوطّمی ّتفاوّۀاز ّداستانیکیّبهرهّ،هاتاین ّافسانهگیریّسعدیّاز ّو هایّها

وّّدیگرّاینکهّنظریاتوّّشودنمیدیدهّهانشانیّازّآنّ،پوپآثارّعرفانیّوّصوفیانهّاستّکهّدرّ

است.ّبرّعرضهّنشدهّدرّآثارشطورّمنسجمّوّهماهنگّبهّ،پوپبرخالفّّ،هایّسعدینگرش

درّّ،اخالقیّوّتعلیمیّوّپندّوّاندرزّداردّۀبیشترّجنبّ،هاّبایدّافزودّکهّسخنّسعدیاینّتفاوت

ّاست د ّمتعه  ّکه ّکند ّفیلسوفیّصحبتّمی ّمانند ّپوپ ّکه ّوّّکهّحالی ّفرهیخته ّّّّّّّّّمستمعان

چهّسعدیّنیزّدرّگوشهّوّکنارّقانعّکند.ّاگرّهایّروشنّفلسفیگرایّخودّراّباّاستداللعقل

ّمعمولّاوّهمانّۀیوشّ،استکارّگرفتههّازّبیانّمنطقیّراّبرایّاقناعّخوانندگانّبنوعیّّ،آثارش

اینّاستّکهّسعدیّبیشّّ،هایّدیگرهایّمناسبّاست.ّازّتفاوتحکایتّۀارائوّّتمثیلّکاربردّ

شاراتّاوّبهّآیاتّتلمیحاتّوّاّ،همهّجادرّکهّطوریبهّ،استازّکتابّآسمانیّمددّگرفتهّ،ازّپوپ

اّّشودپیشینّمشاهدهّمیّیهایّانبیاقرآنیّوّداستان ّآثارگرفتهّازّتئبیشترّنشّ،سخنانّپوپام 

 هایّشخصیّاوست.اندیشهزّوّنیشاعرانّوّفیلسوفانّپیشینّ
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