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   مقدمه
  

   مسلمين انحطاط و عظمت
  

 گرفته صورت آن درباره تحقيقي و فحص رساله اين در كه قدر و قضا و سرنوشت مسأله
 در را آن بايد ،گيرد قرار خود واقعي رديف در باشد بنا اگر و است فلسفي مسائل جزء است،
 خارج خود اصلي رديف از رساله اين در ولي كرد، جستجو فلسفي مسائل ميان در فلسفه
  . است گرفته قرار ديگر مسائل سلسله يك رديف در و شده

 از يا و آنها موضوعات طريق از كه دارند خاصي رديف در كدام هر فلسفي و علمي مسائل
  . گردد مي تعيين شود، مي حاصل آنها گرفتن ياد از كه اي نتيجه و هدف طريق
 در طبيعي مسائل و ديگر رديف در رياضي مسائل و رديفي در فلسفي مسائل اينكه علت
 دسته هر موضوعات ميان كه است خاصي ارتباط و وابستگي ،ميگيرند قرار جداگانه رديف

 گرفتن ياد كه است يمشترك عملي يا نظري هدف واسطه به الاقل يا و دارد وجود همرديف
  . كند مي تأمين يادگيرنده براي آنها از دسته هر
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 رديف در ،تعليماتي هدف نظر از چه و موضوعي نظر از چه ،قدر و قضا و سرنوشت مسأله
 موضوع لحاظ از نه كه گرفته قرار مسائلي رديف در رساله اين در ولي ،است فلسفي مسائل

  . تعليماتي هدف و يجهنت لحاظ از نه و است مرتبط آنها با
 انحطاط علل از بحثهايي " عنوان تحت بحثها سلسله يك جزء رساله اين در مسأله اين

. است گوناگون مسائل و جريانات و موضوعات شامل كه است شده واقع " مسلمين
 يا اخالقي يا رواني بعضي و تاريخي بعضي است، بحث قابل عنوان اين تحت كه موضوعاتي
 رديفهاي در كه گوناگون مباحثي بنابراين. است فلسفي احيانا و ديني صرفا يا و اجتماعي

  . شوند مي واقع مباحث سلسله اين جزء ،دارند قرار متعدد
 اين منفي و مثبت اثرات در تحقيق دهد،مي پيوند يكديگر به را گوناگون مباحث اين آنچه
  .است اسالمي اجتماع انحطاط و ترقي در امور

 اعتقاد آيا كه است جهت اين در تحقيق اوال رساله اين در مسأله اين طرح از منظور عليهذا
 است افكاري و عقايد نوع از كند،مي ايجاب فلسفي برهاني قواعد كه طور آن ،سرنوشت به
 خواه ميگرايند عقيده اين به كه مردمي و ميكشاند تنبلي و سستي به را خود معتقدين كه

 چنين شود، داده تعليم درست اگر عقيده اين يا ،شد ندخواه كشيده انحطاط به ناخواه
 و است داده تعليم طرزي چه به و چگونه را مسأله اين اسالم اينكه ثانيا ندارد؟ سوئي تأثير
 تواند مي و است داشته اسالم پيروان روحيه در تأثيري چه زمينه اين در اسالمي تعليم

 منظور با كه شاخههايي و فروع عرضت از ،بوده جهت اين منظور چون و ؟باشد اشتهد
  . است شده خودداري ندارد ارتباط نامبرده
   انحطاط علل مسأله با وقت چه از كه ندارد ياد به درست اينجانب
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 عالقمند مسأله اين در تحقيق و بحث به شخصا زماني چه از و است شده آشنا مسلمين
 از متجاوز كه كند ادعا يقين طور هب تواند مي ولي ،است ميكرده فكر آن درباره و گرديده
 ميكرده فكر آن اطراف در بيش و كم و كرده جلب را او نظر مسأله اين كه است سال بيست

  . است خوانده مي زمينه اين در را ديگران هاي نوشته يا و
 القهع با خوردم، برمي موضوع اين در نوشتهاي يا گفته به وقت هر تاكنون زمان آن از

 دريابم، را نويسنده يا گوينده نظر و رأي بودم مايل خيلي و ميكردم، گوش اي و ميخواندم
 از يكي اطراف در كه سخنراني نيمه و درس نيمه بحثي ضمن ،پيش سال چند در آنكه ات

 اين در آنچه چه اگر. كشيد مطلب اين به سخن دامنه ،ميكردم ايراد) 1(نبوي احاديث
 در چون و بود نكرده اقناع مرا اما ،بود مفيد احيانا دمبو شنيده يا خوانده وقت آن تا زمينه
 تا گرفتم تصميم ميكردم احساس مطلب اين فهميدن به شديدي عالقه مستمعين و خود
 اصالح راه يافتن زيرا ،نمايم بررسي را مسأله اين و كنم دقت و غور است ممكن كه آنجا

 آنها انحطاط موجبات و علل دنكر پيدا به دارد زيادي بستگي اسالمي جهان حاضر اوضاع
 اوال كه شد الزم كار اين براي. است موجود نيز اكنون يا و است داشته وجود گذشته در كه
 و ،كنم بررسي دارم دسترسي كه آنجا تا ،مسلمان غير و مسلمان از اعم ،را ديگران نظر
 طرح نظر اين از تاكنون چند هر ،است گفتگو و طرح قابل نظر اين از كه موضوعاتي ثانيا

  . كنم طرح پردهپوشي و اغماض بدون ،است نشده
 شود بنا اگر كه فهميدم. پيبردم مبحث اين وسيع دامنه و گستردگي به كه بود اينجا

 تحقيق و بحث مورد فراواني موضوعات بايد ،بشود مطلب اين در عالمانه و كافي تحقيقي
  همه بررسي و ،گيرد قرار

 اعتماد مورد حديث اين. " » ليه يعلي ال و يعلو االسالم " :بوين معروف حديث 1.  :پاورقي
  . است سني و شيعه يعني ،فريقين استناد و
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 گرفتم نظر در معهذا. دارد الزم وقت سالها الاقل يا و است خارج فرد يك عهده از آنها
 و نمونه طور به را موضوعات از بعضي و كنم خالصه و كالسه را مربوطه مطالب مقدمتا
 اين به شايد ،بدهم ديگران دست به را سررشته و دهم قرار گفتگو و بحث مورد آزمايش
 يك و بگيرد صورت اسالمي اجتماعي مهم بحث يك در همكاري و همفكري نوعي ترتيب
  . يابد انجام مفيد و منظم بحثهاي سلسله

  
 سر پشت را آوري اعجاب افتخار و عظمت دوران مسلمين كه نيست ترديد جاي مطلب اين

 مرحوم قول به و اند بوده جهان حكمران زمان از برههاي در كه جهت آن از نه ،گذاشتهاند
 كمرانانح جهان زيرا -" اند گرفته امواج دريا از و باج پادشاهان از " فراهاني الممالك اديب

 تحميل ديگران بر را خود زور به صباحي چند كه است ديده خود به بسياري فاتحان و
   كه جهت آن از بلكه شدهاند نابود و محو آب روي كف مانند كه نكشيده طولي و اند كرده

 كه كردند بنا شكوه با و عظيم تمدني و آوردند وجود به گيتي پهنه در تحولي و نهضت
 بشر تمدن درخشان حلقات از يكي نيز اكنون ،بود بشر مشعلدار و يافت ادامه قرن چندين

 علوم در قرن چندين مسلمين. بالد مي خود به آن داشتن به نتمد تاريخ و ميرود شمار به
 و داشتند تفوق جهانيان همه بر اجتماعي عالي نظامات و اخالق و هنر و فلسفه و صنايع و

 كه اروپايي جديد انگيز حيرت و عظيم تمدن. گرفتند مي توشه آنها فيض خرمن از ديگران
   به ،دارد سيطره جهان سراسر بر امروز و است كرده حيران را عقلها و خيره را چشمها

 مايه اسالمي شكوه با تمدن از ديگر چيز هر از بيش ،غربي بيغرض محققين اعتراف و اقرار
  . است گرفته

   :گويد مي گوستاولوبون
  

 [ بعضيها "   و كافر قوم يك كه كنند اقرار كه دارند عار ] اروپاييان از
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 خارج جهالت و توحش حال از مسيحي وپايار شده سبب ] مسلمانان يعني [ ملحدي
 كه است تأسفĤور و بياساس درجهاي نظريه اين ولي ،ميدارند نگاه مكتوم را آن لذا و ،گردد

 وحشي اقوام آن ،اسالم زاييده اعراب همين اخالقي نفوذ ...نمود رد را آن ميتوان آساني به
 عقالني نفوذ نيز و نمود آدميت يقطر در داخل ،نمودند زبر و زير را روم سلطنت كه را اروپا
   آنها روي به بودند بيخبر بكلي آن از كه را فلسفه و فنون و علوم دروازه آنان
  ).1 (" بودند اروپاييان ما استاد سال ششصد تا و كرد باز

   :گويد مي تمدن تاريخ در دورانت ويل
 از ،قرن پنج طي اسالم. است تاريخ بزرگ حوادث از اسالم تمدن اضمحالل و پيدايش "

 تكامل و نيك اخالق و قلمرو بسط و نظم و نيرو لحاظ از ،هجري 597 تا هجري 81 سال
 ] ديگران افكار و عقايد به احترام [ديني تساهل و انساني منصفانه قوانين و زندگاني سطح

  .)2( " بود جهان پيشاهنگ فلسفه و طب و علوم و علمي تحقيق و ادبيات و
 ديار از اروپا. داشت گون گونه نفوذهاي مسيحي جهان در اسالم دنياي " :گويد مي او هم

 ،يهنر ذوق و سليقه ،خانوادگي نشانهاي و اسلحه و درمان و دارو و شربتها و غذاها اسالم
 نيز را آن لغات غالبا و گرفت فرا را دريانوردي رسوم و قوانين تجارت، و صنعت رسوم و ابزار
 و هيأت و شيمي و طبيعيات و رياضيات) مسلمان( عرب علماي...كرد اقتباس مسلمانان از

 ،بود شده غنيتر بسيار كه را يونان ميراث و رسانيدند كمال به و كردند حفظ را يونان طب
 مسيحي اروپاي براي را ارسطو مؤلفات) مسلمان( عرب فيلسوفان...دادند انتقال اروپا به

 پرتو اروپا مدرسي فالسفه بر مشرق از شدر ابن و سينا ابن. كردند تحريف ضمنا و حفظ
   و افكندند
  .317 ص / 11ج تمدن، تاريخ 2 . 751. ص ،)چهارم چاپ (عرب و اسالم تمدن 1: . پاورقي
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 جنگهاي و بازرگاني راه از ] اسالمي [ نفوذ اين...بود اعتماد مورد يونانيان چون صالحيتشان
 و گربرت قبيل از دانشوراني مسافرتهاي و ينالت به عربي از كتاب هزاران ترجمه و صليبي
  ). 1 (گرفت انجام اسالمي اندلس به باثي ادالرد و اسكات مايكل

  
   :گويد مي او هم و
 همه اين كوتاه مدتي در است توانسته مي جامعه يك ،تاريخ طاليي دورانهاي به تنها "

 و رياضيات و تاريخ و وجغرافيا لغت و ادبيات و تعليم و سياست زمينه در معروف مردان
 ابن تا الرشيد هارون از ،اسالم قرن چهار در كه آنها مانند و طب و فلسفه و شيمي و هيأت
 اما ،گرفت مايه يونان ميراث از درخشان فعاليت اين از قسمتي. آورد وجود به ،بودهاند رشد

   .)2( " بود گرانبها ابتكارات ،هنر و شعر و سياست در بخصوص ،آن اعظم قسمت
 قرنها اسالمي تمدن نام به نورافشان چراغي و درخشان پديدهاي كه است اين مسلم قدر
 امروز و ،است شده خاموش چراغ اين و نابود پديده اين سپس و داشته وجود جهان در

 حال در خودشان پرافتخار گذشته با مقايسه و جهان ملل از بسياري با مقايسه با مسلمانان
  . برند مي بسر ريبا رقت تأخر و انحطاط

 در ترقي و پيشروي همه آن از پس مسلمانان شد چطور كه ميĤيد پيش پرسش اين طبعا
 قهقرايي سير و انحطاط اين مسؤول ؟برگشتند قهقرا به ،نظامات و صنايع و معارف و علوم

 مسير از مسلمين كه شدند سبب خاصي جريانات يا اقوام يا افراد آيا ؟كيست و چيست
 را مسلمين كه خاصي عامل يا و ،شوند منحرف بود، تكامل و ترقي سوي به هك ودخ اصلي

  است نداده رخ كند منحرف خود مسير از انتظار برخالف
   :پاورقي

 1.    320. و 319 ص كتاب، همان
 2.    322. ص كتاب، همان
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 و ترقي از معيني و محدود دوره فقط قومي هر كه است اين زمان طبيعت مقتضاي بلكه
   ؟بپيمايند را انحطاط و زوال و فنا راه سپس و كنند طي را ليتعا
 خود آيا ؟چيست عامل آن ،است شده مسلمين انحطاط و انحراف سبب خاصي عامل اگر

 كه همه نه (غربيان از بسياري آنچنانكه - شناخت مسلمين انحطاط مسؤول بايد را اسالم
 يا - ميكنند ادعا ،دارند استعماري وريتمأم باالتر، يا و هستند مسيحي تعصب گرفتار احيانا
 به نه يا و ،ميباشند انحطاط اين مسؤول خود مسلمانان و مبراست، مسؤوليت اين از اسالم
 در كه مسلماناند غير اقوام و ملل ،انحطاط اين علت ،مسلمانان به نه و است مربوط اسالم
 به پاسخ ؟اند داشته سروكار نمسلمانا با ،مختلف انحاي به ،اسالم قرني چهارده تاريخ طول
 و شود كشيده پيش بايد طوالني نسبتا مباحث رشته يك ،نيست اي ساده كار ،پرسش اين
  . آيد عمل به كافي تحقيق علمي اسلوب با آنها از يك هر در
 و عظمت از نموداري ،شود طرح است الزم مقدمه عنوان به آنچه مباحث سلسله اين در

   :ذيل مطالب بر بود خواهد مشتمل طبعا و است مسلمانان انحطاط
 عظمت پايه 1.   . اسالمي تمدن رفعت و

 علل 2.   . اسالمي تمدن مايههاي و موجبات و
  . مسلمين اعتالي در اسالم تأثير 3. 
  . اسالمي تمدن از اروپايي جديد تمدن مايهگيري و اقتباس 4. 

 5.    .تأخر و انحطاط مظاهر نظر از اسالمي جهان حاضر وضع
 يابنده گسترش و فعال و زنده نيرويي صورت به اسالم ،شده نابود اسالمي تمدن آنكه با 6. 

  . كند مي رقابت انقالبي و اجتماعي نو نيروهاي نيرومندترين با و است مانده باقي
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 ملل 7.   . اند خاستن پا به و شدن بيدار حال در اسالمي
 و عميق بحثي است الزم ،بود خواهد ايجداگانه رساله خود كه ،مقدمي بحث اين از بعد

 همان آيا كه ،گيرد صورت است مربوط تاريخ فلسفه به كه " زمان طبيعت " درباره فلسفي
 و ترقي سبب كه چيزي همان همواره دارند، دعوي تاريخ فالسفه از ضيبع كه طوري

 و ايطشر در فقط عاملي هر يعني ؟ميگردد نيز آنها انحطاط سبب ،ميشود قومي پيشرفت
 را جامعهاي ميتواند است بشري متطور تاريخ از خاص دورهاي به مربوط كه معيني ظروف
 آن ،تاريخ از جديدي فجر طلوع با و ظروف و شرايط آن تغيير با و دهد ترقي و ببرد پيش
  . است انحطاط و تأخر و ركود موجب خود ،است سهل ،نيست بردن جلو به قادر عامل
 از بايد آمده وجود به كه عواملي همان موجب به تمدني هر ،اشدب درست فلسفه اين اگر

 به و برنده پس ،كهنه عوامل همواره ،كند دخالت بيگانهاي عامل ندارد لزومي و برود ميان
 نويني تمدن ،نو اجتماعي عوامل ،است برنده پيش ،نو عوامل و است ارتجاعي اصطالح
  . است مغاير پيشين تمدن با ناخواه خواه كه ميكند ايجاب

 علل از بحث پس باشد، مستثني ،نميتواند اسالمي تمدن طبعا ،باشد درست قاعده اين اگر
 تمدن مشكله عوامل و علل از شده تفكيك و مستقل بحثي عنوان به مسلمين انحطاط
  . است بيهوده بحثي اسالمي
 انحطاط مسؤول را جرياني يا قوم يا شخص كه ندارد لزومي ،قاعده و فلسفه بنابراين
 از ،ديگر زنده پديده هر بلكه و ،ديگر تمدن هر مانند اسالمي تمدن نابودي ،بدانيم مسلمين

 ،ميرسد فرا زود يا دير حال هر به كه است طبيعي غير يا طبيعي اجل سررسيدن قبيل
 آرزوي ،مرد سپس و رسيد پيري به و شد جوان و كرد رشد و شد زاييده اسالمي تمدن

 طبيعي قوانين نظر از كه دنيا به است مردگان بازگشت آرزوي شبيه چيزي آن بازگشت
   خرق و اعجاز نظير چيزي با و نيست توجيه قابل

  
  . كرد توجيه را آن بايد ،است بشر افراد قدرت از خارج حال هر به كه ،عادت
 به نوبت ،مسلمانان انحطاط و عظمت از نموداري زمينه در مقدمي بحث يك از بعد پس
 در خام هاي گفته زيرا ،پوشيد چشم آن از توان نمي و ميرسد تاريخي - فلسفي ثبح اين
  . دارند باور را خام هاي گفته آن كه افرادي بسيارند چه و است شده گفته فراوان زمينه اين

 تكميل و انطباق از كه است اين به مباحث سلسله اين با ارتباط نظر از فلسفي بحث اين
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 علل و رفتيمنپذي تاريخ فلسفه در را فوق قاعده ،شديم فارغ بحث اين از كه هنگامي
 كنيم بررسي كه است اين نوبت ،ندانستيم يكي لزوما آنها ترقي علل با را مسلمين انحطاط

 ديگران و چيست ،شد مسلمين تأخر و انحطاط و توقف و ركود سبب كه موجباتي و علل
   ؟اند گفته چه
 به توجه و ،مسلمان غير و مسلمان از اعم ،ديگران هاي گفته به توجه با قسمت اين

 بايد كلي بخش درسه ،هست احتمال اين طرف طبعا كه جرياناتي و مسائل و موضوعات
   :شود بررسي

   اسالم بخش -
   مسلمين بخش -

 بخش -   بيگانه عوامل
 اسالم بخش در مثال. است متعددي مسائل و موضوعات بر مشتمل بخشها اين از يك هر

 معرفي مسلمين درانحطاط رمؤث را اسالمي معتقدات و افكار از برخي كسي است ممكن
   كساني است ممكن و ،كند
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 قوانين افرادي هست هم ممكن ،بدانند آور انحطاط و ضعيف را اسالم اخالقي سيستم
  . بخوانند مسلمين انحطاط عامل را اسالمي اجتماعي

 هم و اسالمي اخالق مباني از برخي هم و اسالمي معتقدات و افكار از پارهاي هم ،اتفاقا
  . اند شده واقع اتهام اين مورد اسالمي اجتماعي مقررات و وانينق بعضي

 كه است گوناگوني و متعدد فصلهاي ،بيگانه عوامل بخش و مسلمين بخش در همچنين
  . گيرد قرار بررسي مورد بايد همه
   :اند شده واقع اتهام اين مورد ذيل مسائل ،اسالمي معتقدات و افكار ميان در
   قدر و قضا و سرنوشت به اعتقاد 1. 
   دنيا زندگي تحقير و آخرت به اعتقاد 2. 
   شفاعت 3. 
   تقيه 4. 

 5.    فرج انتظار
 از تقريبا آخر مسأله دو و است سني و شيعه ميان مشترك اول مسأله سه باال مسأله پنج از

  . است شيعه مختصات
 قدر و قضا و سرنوشت به كه است عميقي اعتقاد مسلمين انحطاط سر شود مي گفته گاهي
 ناچيز و ابدي جهان و آخرت امر به اسالم عظيم اهتمام شود مي گفته گاهي و ،دارند

 ،است كرده منصرف زندگي مسائل به جدي توجه از را مسلمين فكر دنيا زندگاني شمردن
 وجود اعتقاد اين ،ياسالم تاريخ ادوار تمام در كه - شفاعت به اعتقاد شود مي گفته گاهي و

 گناهان به نسبت را مسلمانان -) يمخصوص دسته اخيرا و معدودي افراد جز( است داشته
 با مسلمان و است كرده القيد ،سعادت در آنهاست سوء تأثير آنها بودن گناه فلسفه كه

  . ندارد امتناع جرمي و رذيله هيچ از ،شفاعت به اتكاي
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 در. فرج انتظار يگرد و است تقيه يكي ،ميشود متهم افكارش در بالخصوص شيعه كه آنچه
 و ضعيف و ترسو را شيعه ثانيا و است، نفاق و دورويي درس اوال كه ميشود گفته تقيه باب
 و فكر اين كه ميشود گفته فرج انتظار باب در. است آورده بار حوادث با مقابله بر قادر غير
 فكر در قواما و ملل ساير كه حالي در و است گرفته شيعه از را اصالحي هر نيت ،عقيده اين

  . " بكند كاري و آيد برون غيب از دستي " منتظرند شيعه مردم ،خودند كار اصالح
 انحطاط در تأثير به ،توكل و تسليم ،رضا ،صبر ،قناعت ،زهد عناصر اسالمي اخالق در

  . اند شده متهم مسلمين
 اول جهدر در شود، سيبرر نظر اين از است الزم ميرسد نظر به آنچه اسالمي مقررات از

 در را مسلمين وظيفه و تكليف اسالم ،عدهاي گمان به كه است آن توابع و حكومت مسأله
  . است نكرده معين كامل طور به مهم مسأله اين

 اسالمي كشورهاياز بسياري و شده واقع بيمهري وردم كه سالهاست اسالم جزايي قوانين
 كيفر بيش و كم و كردهاند اقتباس ديگر جاي از را خود جزايي قوانين جهت همين به

 سلسله اين حلقات از يكي اسالم جزايي قوانين حال، هر به. ميبينند و ديده را خود عمل
  . است مباحث

 حقوق يكي برخاسته آنها عليه موجي حاضر عصر در كه چيزهايي اسالم مدني قوانين در
  . است غيره و ارث و مالكيت زمينه در اسالم اقتصادي قوانين ديگري و زن

 باب در آنچه مانند است داده قرار مسلمان غير با مسلمان روابط در اسالم كه محدوديتهايي
 به و ،است شده قائل كافر نجاست يا مسلم غير ذبيحه يا مسلمان غير و مسلمان نكاح

 ناراحت را اي عده كه است موضوعاتي از ،اسالمي الملل بين وظايف و حقوق ديگر عبارت
   محسوب تمدن قافله از خود ماندگي عقب عامل را اينها و كرده
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 مي  . دارند
 تحقيق آنها درباره بايد مباحث سلسله اين از اسالم بخش در كه مسائلي مجموع اينهاست

  . آيد عمل به كافي
 اين كردن روشن با و دارد وجود تحقيقات گونه اين براي مساعدي زمينه خوشبختانه

 را شبهات و كرد تقويت را تحصيلكرده و جوان طبقه ايمان نيروي ميتوان كه است مسائل
  . زدود آنها ذهن از

 سوي به اسالم از ما توجه ،بخش اين در. است مسلمين بخش نوبت ،بخش اين از پس
 اثر در مسلمانان بلكه نيست، مسلمين انحطاط عامل اسالم يعني ،گردد برمي مسلمين
 مسؤول كه مسلماناناند اين و ،شدند طانحطا دچار اسالمي تعليمات از انحراف و كوتاهي

  . باشند مي خود ماندگي عقب
 را انحراف هاي نقطه بايد اوال زيرا ،آيد مي پيش متعددي قسمتهاي نيز بخش اين در

 اسالم از كه چيزهايي آن و شده متروك و است اسالم از كه چيزهايي آن ،كنيم مشخص
 عامه ببينيم بايد ثانيا و ؟است يچيزهاي چه ،است معمول مسلمين ميان در ولي نيست

   ؟آنها خاصه يا اند انحطاط اين مسؤول مسلمين
 و بربر و قبطي و هندي و ايراني از ديگري ملل سپس و كرد ظهور اعراب ميان در اسالم
 و نژادي و قومي خصايص و مليت اقوام، اين از يك هر. درآمدند اسالم لواي زير در غيره

 واسطه به آنها از بعضي يا ملل اين همه آيا شود بررسي دباي. داشتند خاصي تاريخي
 اصلي مسير از را اسالم ،بود آنها طبيعت الزمه كه نژادي و قومي خاص مميزات و خصايص

 - ملل اين از غير ديگري ملل ميان در اسالم اگر مثال كه طوري به ،كردند منحرف خود
   ؟داشتند ديگري سرنوشت مسلمانان و مسلماني امروز ،بود رفته - اروپايي ملل مانند

 است آمده مسلمين و اسالم سر بر آنچه و اند نداشته تأثيري جهت اين در مسلمين عامه يا
   و حكمرانان - مسلمين ميان در متنفذ طبقه دو يعني ،خاصه طرف از
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   ؟است آمده - دين علماي
 صدر از. بگيرد قرار توجه مورد است الزم كه است زيادي جريانات بيگانه عوامل بخش در

 و يهوديان. است داشته خود داخل يا خارج در سرسختي دشمنان اسالم همواره اسالم
 بيكار غالبا ،اند بوده مسلمين ميان در كه زنادقهاي و مانويان و مجوسيان و مسيحيان

 حقايق قلب و تحريف در آنها از بسياري. اند زده خنجر اسالم به پشت از احيانا و ،نبوده
 به زدن دامن در الاقل و ها تفرقه و ها فرقه ايجاد يا احاديث وضع و جعل وسيله به سالميا

  . اند داشته زيادي تأثير مسلمين اختالفات
 غير طرف از كه ميشود ديده زيادي ديني و سياسي نهضتهاي و حركتها اسالم تاريخ در

  . است شده پيدا اسالم محو يا تضعيف منظور به مسلمانان
 همچنين و صليبي جنگهاي. است شده واقع دشمن سخت حمله مورد اسالم جهان ااحيان
 مسلمين انحطاط در فراواني تأثير آنها از يك هر و است حمالت اين بارز نمونه مغول حمله
 را مسلمانان خون كه است اخير قرون در غربي استعمار ،خطرناكتر همه از و. اند داشته
  . است نموده خم خود مظالم فشار زير در را مسلمانان كمر و مكيده

  
 مباحث سلسله اين در است الزم كه موضوعاتي مجموع ،شد گفته باال در آنچه به توجه با

   :است ذيل موضوعات ،ترتيب به ،شود بحث
 عظمت 1.    مسلمين انحطاط و

  . مباحث ساير براي است مقدمهاي مبحث اين
   زمان مقتضيات و اسالم 2. 

 دوم قسمت در است، تاريخ فلسفه به مربوط اول قسمت :است قسمت دو شامل مبحث اين
 جنبه نيز بحث اين .ميشود بيان زمان متغير عوامل با اسالمي قوانين انطباق كيفيت
  . دارد تمهيدي و مقدمي
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 سرنوشت 3.    قدر و قضا و
  . است مبحث اين عهدهدار حاضر رساله

   اجتماع انحطاط يا ترقي در آن اثر و معاد به اعتقاد 4. 
   شفاعت 5. 
   تقيه 6. 

 7.    فرج انتظار
   اسالم اخالقي سيستم 8. 

 حكومت 9.    اسالم نظر از
   اسالمي اقتصاد 10. 

 11.    اسالم جزايي قوانين
   اسالم در زن حقوق 12. 

 13.    اسالم بينالمللي قوانين
   انحراف نقاط 14. 
   حديث وضع و تحريف و جعل 15. 

 16.    مسلمين انحطاط در آن اثر و سني و شيعه تاختالفا
   اعتزال و اشعريت 17. 

 18.    اجتهاد و جمود
 فلسفه 19.    تصوف و

   اسالم جهان زمامداران 20. 
  تيروحان 21. 

تهايفعال 22.   اسالم جهان در تهاياقل يبيتخر ي
گريشعوب 23.   اسالم جهان در ي
جنگها 24.   يبيصل ي
 25.    اندلس سقوط

    مغول هحمل 26 .
 27 .  استعمار
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. گيرند قرار مباحث سلسله اين جزء بايد اينجانب نظر از كه است موضوعاتي مجموع اينها
 كه باشد ديگري موضوعات است ممكن. ترتيب حسن مدعي نه و هستم استقصا مدعي نه

 هب قادر را خود نه اينجانب. باشد مانده پنهان من نظر از و گيرد قرار رديف اين در بايد
  . داراست را فرصتي و وقت چنين ،قدرت فرض به نه و ميداند موضوعات اين تمام در بحث
 و دارد يادداشتهايي 2 و 1 شمارههاي است جمله آن از كه موضوعات اين از بعضي براي

  . بگذارد عموم دسترس در زودتر چه هر و كرده تنظيم را آنها گردد موفق است اميدوار
 كه نامبرده موضوعات از يك هر در و بفرمايند توجه بذل ما ارزش با نويسندگان و فضال اگر

 قرار مباحث سلسله اين جزء را آن و آورند عمل به عالمانه تحقيقي ،دارند كافي اطالعات
 اينجانب امتنان موجب ،برسانند بنده اين اطالع به اند فرموده اختيار كه را مطلبي و داده

  . بود خواهد
 اصلي علت بلكه علل از يكي را قدر و قضا به اعتقاد غربيان شدم وجهمت كه روزي نخستين

  . بود قم علميه حوزه در طلبگي ايام ،پيش سال بيست حدود در ميدانند، مسلمين حطاطان
 را پاينده ابوالقاسم ترجمه هيكل حسنين محمد دكتر تأليف محمد زندگاني كتاب دوم جلد

   :مبحث دو بر مشتمل دارد اي خاتمه كتاب اين آخر در. ميخواندم
 1.   . دهد مي شرح قرآن چنانكه اسالمي تمدن

  . اسالمي تمدن و خاورشناسان 2. 
 كه " ارونگ واشنگتن " نام به آمريكايي معروف نويسنده يك از سخني دوم مبحث در

 دكتر نقل به ارونگ واشنگتن. كند مي نقل ،است نوشته اسالم پيغمبر سرگذشت در كتابي
   خاتمه در هيكل
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 فرشتگان و خدا به ايمان ذكر از پس و است داده شرح را اسالم اصول و مبادي ،خود كتاب
   :گويد مي ،قيامت روز و پيغمبران و آسماني كتابهاي و
 پيشرفت براي محمد. است جبر عقيده ،است اسالم مبادي رديف در كه اي قاعده ششمين و آخرين "

 رخ جهان در كه حادثهاي هر قاعده اين موجب به زيرا كرد، مي دهاستفا قاعده اين از خود جنگي امور
 ثبت محفوظ لوح در ،آيد وجود به جهان آنكه از پيش و شده مقدر خدا علم در آن، از پيش ،دهد مي

 نمي وسيله هيچ به و نيست تغيير قابل و شده تعيين او مرگ وقت و كس هر سرنوشت و است گرديده
 به ،داشتند عقيده بدان و داشتند مي مسلم را نكات اين كه مسلمانان. ساخت مؤخر و مقدم را آن توان

   بدون جنگ هنگام
 بهشت و بود شهادت با مساوي جنگ در مرگ آنها نظر در. زدند مي دشمن صف به را خود هراس و بيم
 هر رد ،يابند غلبه دشمن بر يا شوند كشته اگر داشتند اطمينان جهت بدين ،ميساخت انسان نصيب را

 از رهايي و گناه از اجتناب براي انسان ميگويد كه را جبر مذهب مسلمانان بعضي .اند شده فيروز صورت
 فرقه. ميدانند خدا رحمت و عدل منافي ندارد، خود از اي اراده زمينه اين در و نيست مختار ،مجازات

 مي هم هنوز و اند كوشيده انگيز حيرت مذهب اين توضيح و تعديل براي كه آمدهاند پديد هايي
   آنها عده ولي ،كوشند

 نادان سپاهيان تواند مي اين از بهتر اي عقيده چه...آيند نمي شمار به رسول سنت پيروان از و است كم
 كشته اگر و برند مي غنيمت ،ماندند زنده اگر كه سازد مطمئن را آنها و براند جنگ ميدان به را مغرور و

 كه بود ساخته نيرومند و بيباك چنان را مسلمانان سپاه ،عقيده اين ؟گيرند مي جاي بهشت در ،شدند
 اسالم نفوذ كه بود زهري داراي عقيده همين حال، عين در ولي ،نداشت آن با برابري ياراي سپاهي هيچ

 شمشيرهاي و برداشتند جهانگيري و جنگجويي از دست پيغمبر جانشينان كه موقعي از. برد ميان از را
   را خود
 ،آرامش و صلح ،ساخت آشكار را خود كننده ويران خاصيت جبر عقيده ،كردند نيام در

 و شمرده روا را آن از استفاده قرآن كه نيز مادي لوازم و ،كرد ضعيف را مسلمانان اعصاب
   در ،ميرود شمار به - گذشتگي خود از و پاكي دين - مسيحيت و اسالم ميان امتياز وجه
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 تقدير نتيجه ،رسيد مي بدانها كه را سختيهايي و رنجها مسلمانان. داشت تأثير موضوع اين
 براي انساني دانش و كوشش آنها نظر در زيرا ،شمردند مي الزم را آن تحمل و دانستند مي
 را تو خدا تا كن كمك را خود " قاعده به] ص [محمد پيروان. داد نمي اي نتيجه نآ رفع

 را هالل ،صليب جهت بدين ،بودند معتقد نآ عكس به و دادند نمي اهميت " كند كمك
 بزرگ دولتهاي كه است اين براي ،است باقي اروپا در تاكنون هالل نفوذ اگر. كرد محو

 دولتهاي رقابت نتيجه ،هالل نفوذ بقاي ،ديگر عبارت به و ،اند خواسته چنين مسيحي
 كه باشد قاعده ناي براي تازهاي دليل كه است اين براي آن نفوذ بقاي شايد. است مسيحي

  . " ميشود گرفته او از شمشير با ،گرفت شمشير نيروي به را چيزي كس هر
 هر كه ميدهد خود فكر و ذوق طبق مبسوطي شرح امريكايي مرد اين پاسخ در هيكل دكتر
 و اشكال و نقض قابل و فلسفي نظم از عاري ولي ،نيست صواب هاي نكته از خالي چند
  . است ايراد
 واشنگتن سخنان بيپايگي ،رسد مي محترم خواننده دست به اكنون كه ضرحا رساله در

 با اسالمي قدر و قضا اوال كه شد خواهد معلوم و شد خواهد روشن غربيان ديگر و ارونگ
 صدر سپاهيان همان كه شد خواهد ذكر كه هايي نمونه و دارد فاصله فرسنگها جبر عقيده
 تعليمات سايه در ،ميخواند مغرور و نادان را آنها گستاخانه ارونگ واشنگتن آقاي كه اسالم
 ،است عاجز آن درك از ارونگ واشنگتن آقاي كه را تفاوت و فرق اين ،خود عاليقدر معلم
 آيات موجب به را انسان بودن مختار و آزادي كريم قرآن خود ثانيا.)1 (ميكردند درك
 رحمت و عدالت مخالف را جبر و شدند اختيار طرفدار كه كساني. است كرده تأييد زيادي
 تعليمات عليه خاورشناسان ادعاي برخالف )معتزله و شيعه يعني ،عدليه( دانستند خدا
 قرآن از را خود نظر بلكه ،نبود قرآن گفته در " تعديل " منظورشان و نكردند قيام قرآن

   اقتباس
  76. - 73 صفحات كتاب متن به شود رجوع 1 پاورقي

 .  
  
  

  . بودند كرده
 الثاث و است متعصبي مسيحي ،هيكل دكتر گفته طبق اينكه با بزرگ نويسنده اين
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 ،" كند كمك را تو خدا تا كن كمك را خود " قاعده به ] ص [ محمد پيروان :ميگويد رابعا
 بار يك الاقل و دهد زحمت خود به است خواسته نمي نويسنده اين. دادند نمي اهميت
 مي كامل صراحت با كريم قرآن .كرد نمي ادعايي چنين واال ،بخواند را كريم قرآن ترجمه
   :فرمايد

. مددميرسانيم اند، كرده انتخاب خود اراده و همت به كه هيرا همان در را اي دستههر ما "
  ). 1 (" شود نمي قطع فعالي و اراده صاحب مردم هيچ از پروردگار مدد

 خدا تا كن ياري را خدا": اينكه آن و بودند برده پي عاليتر تعليمي به) ص (محمد پيروان
 " جاي به كريم قرآن). 2) (» اقدامكم يثبت و ينصركم اهللا تنصروا ان « (" كند ياري را تو

 آن از آز و حرص و پرستي منفعت و شخصي بوي است ممكن كه " كن ياري را خود
 دارد خلق به خدمت و انساني و عمومي جنبه كه " كن ياري را خدا " شود ستشماما

  .است گذاشته
   :پاورقي قطعي را آن ارونگ واشنگتن آقاي كه هالل بر صليب غلبه راز اما 
  .99 – 94 و 38 - 36 ص به شود رجوع و 20 - 18 / اسراء 1. 

 (محمد 2.   .7) / ص
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 مناسبي جاي در مباحث هسلسل اين ضمن در كه است مطلبي ،است دانسته هميشگي و
  . شد خواهد طرح

 تا كه آنهايي حتي ،غربي نويسنده هر نوشته به ،نيست ارونگ واشنگتن آقاي به منحصر
 را نظر اظهار اين شبيه ايم برخورده زمينه اين در ،اند داده نشان را خود بيغرضي حدي
 اين آنها از بعضي هست كه چيزي ،ميدانند جبري مسلك يك را اسالم آنها همه. ايم ديده

 عامل بلكه دانسته دخيل ديگر بعضي و اند ندانسته مسلمين انحطاط در دخيل را عقيده
  . اند شمرده اصلي
 مشيت و علم زمينه در قرآن از آياتي مضمون به آنكه از پس تمدن تاريخ در دورانت ويل
   :ويدگ مي ،است اسالمي تفكر لوازم از جبريگري گويد- مي و ميكند اشاره الهي

 تحمل مطمئن قلبي با را زندگي مشكالت سختترين مؤمنان ،اعتقاد اين نتيجه در "
 كار از را آنها انديشه و شد عربان پيشرفت مانع اخير قرون در عقيده همين ولي ،ميكردند
  . )1( " انداخت

  
 مسلمين انحطاط در تأثيري ،جبر و تقدير به اعتقاد كه است معتقد گوستاولوبون اما
  . كرد جستجو بايد ديگر جاهاي در را مسلمين انحطاط علل و است شتهندا
  

 اين مقدمه در را مسلمين انحطاط و عظمت به مربوط مطالب همه داشتم نظر در اول
 مستقال را مطالب آن گرفتم تصميم و شدم منصرف فكر اين از ،بعد ولي ،كنم ذكر رساله
 الزم مطالب همه اگر ديدم زيرا ،دهم قرار ثمباح سلسله اين صدر در و داده قرار اي رساله
 رعايت اگر و ،گردد مي تر طوالني كتاب اصل از مقدمه و شد خواهد مفصل ،شود نوشته
   دادم ترجيح لهذا. آمد درخواهد ناقص صورت به شود اختصار
   :پاورقي
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 تفصيل و كنم قناعت ،است مطلب از يا نمونه كه اندازه همين به مقدمه اين در عجالتا
 سلسله اين شماره اولين و مقدمه ،درآورده جداگانه اي رساله صورت به بعد را مطلب
  . دهم قرار مباحث

  
 زيرا ،است ذكرنشده قدر و قضا و سرنوشت به مربوط مسائل و مطالب همه رساله اين در

 ،است مسلمين انحطاط در قيدهع و فكر اين تأثير عدم و تأثير بررسي ،عمده و اصلي هدف
 ذكر براي رتيضرو نيز ديگر جنبه از و ندارد ارتباط جهت اين با كه قسمتهايي ذكر از لهذا
  . است شده خودداري شد، نمي احساس آنها
 مطرح مسلمين ميان در اسالم صدر از ،دارد طوالني سابقه مسلمين ميان در مسأله اين
 بررسي. اند كرده بحث آن درباره ادبا و شعرا حتي و رفاع ،فالسفه ،متكلمين ،مفسرين ،بوده
 و آيات بعالوه. است مستقلي كتاب مستلزم خود ،طبقات اين ميان در مسأله اين سير

 همين و است شده وارد مورد اين در ،است اسالمي معارف عمق نمونه كه زيادي روايات
 بسي را اسالمي الهي فلسفه و شده واقع اسالمي فالسفه راهنماي كه است روايات و آيات

   نيست مقايسه قابل اسالم از قبل يوناني فلسفه با كه است كرده باطراوت و پرمايه
  . است جالب و مفصل مبحثي خود روايات و آيات اين بررسي و
 كه دارد وجود مبحث اين به مربوط موضوعاتي و مسائل اسالمي معارف در ،گذشته اينها از
 آنها توضيح و بيان ،ديگر طرف از نقلي آثار و طرف يك از برهاني اصول گرفتن نظر در با

 به كريم قرآن از سورهاي در كه " قدر " روز و شب موضوع است جمله آن از ،نيست ساده
 " مسأله است جمله آن از ،است سني و شيعه اتفاق مورد و است شده ياد آن از صراحت

  . دارد آنيقر ريشه و است شيعه مسلم معارفاز كه " بداء
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 ،اخالقي ،رواني مختلف جنبههاي از اگر نيز انسان اراده و آزادي كيفيت و اختيار و جبر
  . دهد مي اختصاص خود به را زيادي صفحات ،شود بررسي اجتماعي و فلسفي
 بزرگ كتابي صورت به ،ميشد طرح رساله اين در اينها همه اگر ميفرماييد تصديق اكنون
 قرار " مسلمين انحطاط عللاز بحثهايي " جزء كتابي چنين ودنب بمناس ديگر و آمد درمي
  . گيرد
 كه شود احساس ضرورتي و شود واقع صاحبنظران توجه مورد رساله اين اگر حال عين در
 خداوند از. شد خواهد تكميل و ضميمه اهللا انشاء بعد چاپ در ،گردد تكميل مبحث اين

  . طلبيم مي توفيق و مدد متعال
       

   شمسي 1345 ماه فروردين 23 - تهران      
   قمري 1385 الحجه ذي 20 مطابق      

   مطهري مرتضي        
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   سرنوشت و انسان
  

   انگيز هراس
  

 بشر گوش هپرد كلمه، دو اين از انگيزتر هراس و آورتر رعب كلمهاي! قدر و قضا! سرنوشت
  . است نياورده حركت به را

 محكوم و مقهور را خويشتن و رفته دست از را خود آزادي نسانا اينكه اندازه به چيز هيچ
 ،كند احساس خود بر را او چراي و بيچون و مطلق تسلط و كند مشاهده خود از نيرومندتر

  . سازد نمي افسرده و فشرده را او روح
 ،است مقهوريت احساس ناكاميها و دردها تلخترين و است آزادي نعمتها باالترين ميگويند

 و ببيند رفته تاراج به را خود آزادي و شده لگدكوب را خود شخصيت ،انسان اينكه يعني
   و خواب و كند مشاهده چوپان اختيار در گوسفند مانند ديگري برابر در را خود
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  . ببيند او اقتدار دست در را خويش حيات و موت و خوراك
 نر شير كف در " خود ديدن مقهور و " چاره " نبودن از كه " رضا و تسليم " آن

  . است تر گدازنده آدمي روح براي آتشي هر از ،شود پيدا " خونخوارهاي
 حيواني يا زورمندتر ديگر انساني محكوم و مقهور را خود انسان كه است صورتي در اين
 باشد مرموز و نامرئي قدرت يك مسلط قدرت آن اگر اما. كند مشاهده خود از تر پنجه قوي

  . بدتر درجه صد مسلما چطور؟ باشد محال امر تصور ،آن بر تسلط و آن از خالصي تصور و
  

 جريان آيا كه است اين است كرده جلب خود به هميشه را بشر توجه كه مسائلي از يكي
 قدرتي و گيرد مي صورت تخلف قابل غير قبلي طرح و برنامه يك طبق جهان كارهاي
 حكمراني عالم وقايع جميع بر قدر و اقض و سرنوشت نام به ،مقتدر نهايت بي ولي ،نامرئي

 خواهد ورتص آينده در يا و است گرفتن صورت حال در حاضر زمان در آنچه و كند مي
 از و آيد مي دنيا به مجبور و مقهور انسان و است شده قطعي و معين ،گذشته در گرفت
 و حال بر تسلطي نوع هيچ گذشته و ندارد وجود چيزي چنين ابدا و اصال يا ؟رود مي دنيا

   مقدرات بر مسلط و آزاد و حر ،است جهان اين موجودات از يكي كه انسان و ندارد آينده
 بر اقتدار نهايت در ،سرنوشت اينكه آن و است كار در سومي فرض يا ؟است خويشتن
 گسترده استثناء بدون هستي سراسر بر نفوذش و ميكند حكمراني جهاني وقايع سراسر
 به لطمهاي كوچكترين ،ناپذير مقاومت و رقابت غيرقابل نفوذ اين حال عين در ،است

   توجيه را آن توان مي چگونه ،است اينچنين اگر. نميزند بشر آزادي و حريت
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   ؟داد توضيح و كرد
 بعدا كه ،خاصي علل به و است فلسفي مسائل غامضترين از قدر و قضا يا سرنوشت مسأله
 عقايد. شد طرح اسالمي متفكرين ميان در يهجر اول قرن از ،شد خواهد داده توضيح
 و ها فرقه پيدايش و كشمكشها و بنديها صف سبب ،شد ابراز زمينه اين در كه مختلفي

 آن مبناي بر مختلف هاي فرقه و گوناگون عقايد پيدايش. گرديد اسالم جهان در گروههايي
  . ستا داشته اسالم جهان در شگرفي آثار قرن چهارده اين طول در ،عقايد

  

   عمومي و عملي جنبه
 ماوراء و كلي فلسفه به و است متافيزيكي مسأله يك اصطالح به ،مسأله اين چند هر

 اجتماعي و عملي مسائل رديف در كه دارد شايستگي نظر دو از ولي ،است مربوط الطبيعه
   :گيرد قرار نيز

 و عملي زندگي در ،ميكند پيدا مسأله اين در شخص كه تفكري طرز كه نظر اين از يكي
 و روحيه كه است بديهي. است مؤثر حوادث با او مقابله و برخورد كيفيت و اجتماعي روش
 كسي با ،ندارد سرنوشت در تأثيري و بسته دست است وجودي است معتقد كه كسي روش
 ،است شده آفريده آزاد و حر است معتقد و داند مي خود سرنوشت بر حاكم را خود كه

 و روحيه در و باشند نمي گونه اين فلسفي مسائل از بسياري كه صورتي در. است متفاوت
 التناهي و تناهي و ،عالم زماني قدم و حدوث :قبيل از ندارند اثر انسان زندگي روش و عمل
 واجب صفات و ذات عينيت ،واحد از كثير صدور امتناع و اسباب و علل نظام ،عالم ابعاد

   در تأثيري مسائل گونه اين. اينها امثال و الوجود
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  . ندارند شخص اجتماعي روحيه و عملي روش
 راه كردن پيدا نظر از اينكه عين در قدر و قضا و سرنوشت مسأله كه جهت اين از ،ديگر
 حلي راه جستجوي در كه افرادي عموميت نظر از ،است خصوصي مسائل رديف در حل
 براي كه است مسائلي از ألهمس اين يعني - است عمومي مسائل رديف در هستند آن براي
 و شود مي طرح ،دارند كلي مسائل در انديشيدن توانايي الجمله في كه كساني همه ذهن
 و محتوم سرنوشت يك آيا بداند است عالقمند طبعا كسي هر زيرا ،ميگيرد قرار عالقه مورد

 خود از وا و كند مي تعيين را او زندگاني مسير ،نيست امكانپذير آن از تخلف كه مقطوعي
 چنين يا! ؟تندبادي كف در است كاهي پر مانند !؟ندارد اختياري رود مي كه راهي اين در
 خالف بر - ؟كند تعيين را خود زندگي مسير تواند مي خود او و نيست كار در رنوشتيس

 از ،دارند خصوصي جنبه ،حل راه يافتن نظر از كه همچنان كه كلي فلسفه مسائل ساير
  . باشند مي خصوصي جنبه داراي نيز حل راه يافتن براي جستجو به ناذها توجه جنبه

 طرح نيز اجتماعي و عمومي و عملي مسائل رديف در ميتوان را مسأله اين ،نظر دو اين از
  . كرد
 و نظري جنبه از فقط و ميشد توجه مسأله اين به اجتماعي و عملي جنبه از ،كمتر قديم در

 و اجتماعي جنبه به بيشتر امروز دانشمندان ولي ،شد مي عنوان و طرح كالمي و فلسفي
 و عظمت و ملل و اقوام تفكر طرز در مسأله اين تأثير زاويه از و دهند مي اهميت آن عملي

  . نگرند مي آن به آنها انحطاط
 و قدر و قضا به اعتقاد را مسلمين انحطاط علت بزرگترين اسالم منتقدين از برخي

   اين طبعا اينجا. ندا كرده ذكر قبلي سرنوشت
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 ،شود مي اجتماع يا فرد انحطاط و ركود سبب سرنوشت به اعتقاد اگر :آيد مي پيش سؤال
 اعتقاد قبلي سرنوشت و قدر و قضا به آنها آيا ؟نبودند طور اين اول صدر مسلمانان چرا پس

 – شد وارد اسالم عالم در بعد و نبود اسالم اوليه تعليمات جزء مسأله اين و نداشتند
 قدر و قضا به آنها اعتقاد نوع اينكه يا و - اند گفته اروپايي مورخين از بعضي كه مچنانه

   در آنها يعني ؟است نداشته منافات مسؤوليت و آزادي و اختيار به اعتقاد با كه بوده طوري
 تحت نحوي به سرنوشت كه اند بوده معتقد ،اند داشته اعتقاد سرنوشت به اينكه عين

 تفكري طرز چنين اگر .دهد تغيير را آن است قادر انسان و است انسان اراده و اختيار
   ؟است بوده مبانيي و اصول چه اساس بر تفكر طرز آن ،اند داشته
 قرآن منطق ببينيم بايد ،بودند كرده استنباط چگونه اول صدر مسلمانان اينكه از نظر قطع
 ما منطقا باالخره و است رسيده چه ينهزم اين در دين پيشوايان از و چيست مسأله اين در

   ؟كنيم انتخاب مسأله اين در را تفكري طرز چه بايد
  

   قرآن آيات
 در اي حادثه هيچ اينكه و ،سرنوشت دخالت و حكومت صريحا قرآن آيات از برخي در

 ،است بوده مضبوط كتابي در قبال حادثه آن و الهي مشيت به مگر دهد نمي رخ جهان
   :قبيل از است شده تاييد

   ان قبل من كتاب في اال انفسكم في ال و االرض في مصيبة من اصاب ما «
  . )1(» يسير اهللا علي ذلك ان نبراها

  
  

   :پاورقي
   22 /. حديد 1. 
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 ظاهر را آن آنكه از قبل آنكه مگر نميرسد شما به شما نفوس در يا زمين در مصيبتي هيچ
  . است آسان خدا بر اين و شده ثبت كتابي در ،كنيم

 اال ورقة من تسقط ما و البحر و البر في ما يعلم و هو اال يعلمها ال الغيب مفاتح عنده و «
  . )1(» مبين كتاب في اال يابس ال و رطب ال و االرض ظلمات في حبة ال و يعلمها

 در و صحرا در كه را آنچه ميداند و ،نميداند كسي او جز ،اوست نزد نهان كليدهاي
 هيچ و زمين تاريكيهاي در دانهاي و ،ميداند او آنكه مگر نميافتد درخت از گيبر. درياست

  . است ثبت روشن كتابي در آنكه مگر نيست خشكي و تر
 لك يبدون ال ما انفسهم في يخفون هللا كله االمر ان قل شيء من االمر من لنا هل يقولون «

 كتب الذين لبرز بيوتكم في نتمك لو قل هيهنا قتلنا ما شيء االمر من لنا كان لو يقولون
  . )2(» مضاجعهم الي القتل عليهم

 دل در ايشان. خداست دست به كار تمام بگو ؟هست ما دست در كار از چيزي آيا ميپرسند
 اينجا در بود ما دست به كار اگر گويند مي خود پيش ،ميكنند پنهان تو از كه دارند مطلبي
 ايشان بر شدن كشته كه كساني ،بوديد مي خود انهخ در اگر بگو ايشان به. نميشديم كشته
   خوابگاههاي به بود شده نوشته

  
پ   :اورقي

 كتاب في اال يابس ال و رطب ال و " جمله غلط به كه ميشود ديده بسيار 59 /. انعام 1. 
 قرآن مقصود مسلم و قطع طور به كه صورتي در ،ميكنند تطبيق مجيد قرآن بر را "" مبين
  . باشد نكرده تفسير طور آن نيز اعتماد قابل مفسرين از نفر يك شايد و نيست

   154 /. عمران آل 2. 
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  . شتافتند مي خويش
 «   )1(. » معلوم بقدر اال ننزله ما و خزائنه عندنا اال شيء من ان و
 فرو معين اندازه به جز را آن ما و ،ماست نزد در آن خزانههاي اينكه مگر نيست چيزي هيچ
  . فرستيم نمي

   )2(. » قدرا شيء لكل اهللا جعل قد «
  . است داده قرار اندازهاي چيز هر براي خدا همانا

   )3(. » بقدر خلقناه شيء كل انا «
  . ايم آفريده اندازه به را چيز همه ما
   )4(. » يشاء من يهدي و يشاء من اهللا فيضل «

   .كند مي هدايت بخواهد را كس هر و ،گمراه بخواهد را كس هر خدا
 و تشاء من تعز و تشاء ممن الملك تنزع و تشاء من الملك توتي الملك مالك اللهم قل «

  . )5(» قدير شيء كل علي انك الخير بيدك تشاء من تذل
   بخواهي كه كس آن به تو! قدرت صاحب اي! خدا اي :بگو
  

   :پاورقي
   21 /. حجر 1. 
   3 /. طالق 2. 
   49 /. قمر 3. 
   4. ابراهيم 4. 
   26 /. عمران آل 5. 
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 كه هر و دهي عزت خواهي را كه هر ،ستاني مي باز بخواهي كه كس آن از و ميدهي قدرت
  . توانايي چيز همه بر تو و ،توست دست در نيكي ،سازي مي ذليل خواهي را
 مؤثر خود سرنوشت در و مختار خود عمل در انسان اينكه بر ميكند داللت كه آياتي اما

   :دهد تغيير را آن ميتواند و است
  . )1(» بانفسهم ما يغيروا حتي بقوم ما يغير ال اهللا ان «

 تغيير را خود نفساني وضع آنها خود آنكه مگر نميكند عوض را مردمي هيچ وضع خدا
  . دهند

 بأنعم فكفرت مكان كل من رغدا رزقها يأتيها مطمئنة آمنة كانت قرية مثال اهللا ضرب و «
  . )2(» والخوف لجوعا لباس اهللا فاذاقها اهللا
 حمل آن سوي به فراوان جا همه از ارزاق و بود آرام و امن كه را شهري زده مثل خدا

 همه از را ناامني و گرسنگي خدا پس آن از و كرد ناسپاسي را خدا نعمتهاي ولي ،ميشد
  . چشانيد آن به طرف
 «  . )3( » يظلمون انفسهم كانوا لكن و ليظلمهم اهللا كان ما و
  . ميكردند ستم خويشتن به كه بودند چنان آنان ولي ،كند ستم آنها به كه نيست نانچ خدا

  
   :پاورقي

   11 /. رعد 1. 
   114 /. نحل 2. 
   40 /. عنكبوت 3. 
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 «  . )1(» للعبيد بظالم ربك ما و
  . باشد نمي ستمگر ،بندگان به نسبت پروردگارت و
  . )2(» كفورا اما و شاكرا اما السبيل هديناه انا «
  . ناسپاس يا است سپاسگزار يا خود او ،نموديم راه را انسان ما
  . )3(» فليكفر شاء من و فليؤمن شاء فمن «
  . ورزد كفر ،خواهد كه هر و آورد ايمان ،خواهد كه هر
  . )4(» الناس ايدي كسبت بما البحر و البر في الفساد ظهر «
  . است شده پديد تباهي و فساد ،مردم بد كردار واسطه به دريا و صحرا در
  ). 5(» منها نوته الدنيا حرث يريد كان من و حرثه في له نزد االخرش حرث يريد كان من «
 خواهان كس هر و افزود خواهيم كشتنش در وي براي ،باشد آخرت كشت طالب كس هر

  . داد خواهيم او به بهرهاي ،باشد دنيا كشت
   » نريد لمن اءنش ما فيها له عجلنا العاجلة يريد كان من «
  

   :پاورقي
   46 /. فصلت 1. 

 2.    3 /. دهر
   29 /. كهف 3. 
   41 /. روم 4. 

 5.    20 /. شوري
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 هو و سعيها لها سعي و االخرش اراد من و .مدحورا ذمومام يصليها جهنم له جعلنا ثم «
 اءعط كان ما و ربك عطاء من هؤالء و هؤالء نمد كال .مشكورا سعيهم كان فاولئك مؤمن
  . )1(» محظورا ربك
 سپس ،ميدهيم نقد بخواهيم كه كس آن به و اندازه آن به ،باشد طالب را نقد زندگي كه هر

 و. باشد منفور و نكوهيده كه حالي در شود آن وارد تا داد خواهيم قرار وي براي را جهنم
 كوشش آن راه در است شايسته كه طور آن و بخواهد خوش سرانجام و عاقبت كس هر
 مي مدد گروه دو هر به ما. شد خواهد قبول مورد او كوشش ،باشد داشته ايمان و ندك

  . شود نمي دريغ كسي از تو پروردگار فيض. آنها به و اينها به ،رسانيم
  . هست كريم قرآن در اول دسته نوع از هم و قبيل اين از نيز ديگر آياتي
 شده شناخته يكديگر معارض كالم علماي و تفسير علماي غالب نظر از آيات دسته دو اين
 نيمه از. كرد تأويل را ديگر دسته و پذيرفت را دسته يك ظاهر مفاد بايد آنها عقيده به. اند
 بشر اختيار و آزادي طرفدار كه گروهي ،شد پيدا باب اين در تفكر طرز دو كه اول قرن دوم

. شدند معروف " قدري " به آنها و كردند توجيه و تأويل را آيات اين اول دسته ،شدند
 "جبري "كردندو تأويل را آيات اين دوم هدست ،شدند تقدير عقيده طرفدار كه ديگر گروهي
   مسائل و آمدند پديد ،معتزله و اشاعره يعني ،كالمي بزرگ فرقه دو كه تدريجا. شدند ناميده

  
  

   :پاورقي
   20. - 18 / اسري - 1
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 و جبريون ،آمد وجود به مكتب دو و كردند طرح زني را قدر و جبر مسأله از غير ديگري ياد
. نميماند باقي آنها براي مستقل عنوان ديگر يعني ،شدند هضم معتزله و اشاعره در قدريون
  . كرد طرفداري قدر از معتزلي مكتب و جبر از اشعري مكتب

  

   قدري آلمه
 معروفترين حسب به ،ناميديم " قدري " را بشر اختيار و آزادي طرفداران اينجا در ما اينكه

 برده كار به مورد همين در كلمه اين نيز روايات و اخبار در غالبا. است كالم علماي اصطالح
 جبريون به روايات و اخبار بعضي در و متكلمين زبان در قدري كلمه احيانا واال ،است شده

 هم و اند بوده كلي تقدير به قائل كه جبر طرفداران هم ،كلي طور به. ميشود اطالق
   كلمه اطالق از ،اند كرده مي نفي بشر اعمال از را تقدير كه آزادي و اختيار طرفداران

 مي " قدري " را ديگر دسته دستهاي هر همواره و اند داشته اجتناب خود بر " قدري "
  . است خوانده
 سر   :مضمون بدين شده روايت حديثي )ص( اكرم رسول از كه بوده اين اجتناب اين

  
  . )1( » االمة هذه مجوس ريةالقد «

  . اند امت اين مجوس قدريها
  
  

   :پاورقي
 جامع 1.    89. ص 2 / ج ،الصغير
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 مخالفانشان ،باشند مي الهي تقدير منكرين ،قدري كلمه از مقصود گفتند مي جبريون
 قضا معلول را بشر اعمال حتي چيز همه كه هستند كساني قدري كلمه از مقصود ميگفتند

 و ج روا يكي ،چسبيد بيشتر تقدير منكرين بر كلمه اين اينكه علت شايد. دانند مي قدر و
 است مجوس به تشبيه ديگر ،بود آنها مخالفين گرفتن قرار اقليت در و اشعري مكتب شيوع
   به كه آنچه به ميكردند محدود را الهي تقدير كه است اين است معروف مجوس از آنچه زيرا

 كه بودند مدعي ،دانستند مي الهي تقدير از خارج را شرور اما و ،ناميدند مي خير اصطالح
  . است اهريمن ،شر اصلي عامل

  

   تعارضها
 و آزادي و سرنوشت زمينه در قرآن آيات ،متكلمين و مفسرين غالب نظر از كه گفتيم
 ظاهر برخالف و تأويل بايد را آيات از دسته يك ناچار و ميباشند متعارض ،انسان اختيار
  . كرد حمل
 يك كه است صورت اين به گاهي :است قسم دو بر تعارض كه شود گفته بايد نكته اين

 ماه در پيغمبر گويد مي يكي مثال ،كند مي نفي مطابقتا و صراحتا را ديگر سخن ،سخن
 دوم جمله اينجا در. نرفت دنيا از صفر ماه در پيغمبر گويد مي ديگري ،رفت دنيا از صفر

 جمله مفاد صريحا دوم جمله ،نيست طور اين گاهي. كند مي نفي را لاو جمله مفاد صريحا
 مثل ،است اول جمله مفاد كذب و بطالن او راستي و صحت الزمه اما ،كند نمي نفي را اول

   گويد مي يكي اينكه
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 البته. رفت دنيا از االول ربيع ماه در پيغمبر ميگويد ديگري ،رفت دنيا از صفر ماه در پيغمبر
 دنيا از صفر ماه در كه است اين باشد رفته دنيا از االول ربيع ماه در پيغمبر ينكها الزمه
  . باشد نرفته
 بشر آزادي و اختيار و قدر و قضا مسأله در يكديگر با قرآن آيات تعارض ببينيم بايد اكنون

 نهنمو از يا و ميكنند نفي را يكديگر صريحا كه است اول نمونه از آيا ؟است نمونه كدام از
 ديگر دسته مفاد طرد و نفي ،دسته دو اين از يك هر مفاد الزمه ميشود گفته كه است دوم
   ؟است

 اول نوع از آنها تعارض و نميكنند نفي مسأله اين در را يكديگر صراحتا قرآن آيات مسلما
 و شده مقدر چيز همه بگويد دسته يك كه نيست طور اين بينيم مي چنانكه زيرا ،نيست
 خدا علم در چيز همه بگويد دسته يك ،است نشده مقدر چيز همه بگويد ديگر دسته

 بگويد دسته يك ،است نگذشته خدا علم در چيز همه بگويد ديگر دسته و است گذشته
 دسته يك ،نيست آزاد و مختار بشر بگويد ديگر دسته و است آزاد و مختار خود كار در بشر

 به بسته چيز همه بگويد ديگر دسته و است خداوند مشيت به وابسته چيز همه بگويد
   اين اند شده شناخته متعارض دسته دو اين اينكه علت بلكه. نيست حق اراده و مشيت
 باشد الهي تقدير به چيز همه اينكه الزمه مفسرين از برخي و متكلمين عقيده به كه است
 چيز همه اينكه زمهال و ،نيست سازگار بودن مقدر با آزادي ،نباشد آزاد انسان كه است اين
 واال ،گيرد صورت اختيار بدون و جبرا بايد چيز همه كه است اين ،است گذشته خدا علم در

  . بود خواهد جهل خدا علم
 و باشد خود بدبختي و خوشبختي در مؤثر عامل خود انسان اينكه الزمه ،طرف آن از و

   داشته اختيار در را خود سرنوشت
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 اين از دسته يك پس. نباشد كار در قبلي تقديري كه است ناي ،بد يا كند خوب كه باشد
  . شوند تأويل بايد آيات دسته دو

 را تقدير آيات معتزله. توجيه و تأويل از است پر معتزله و اشاعره تفسيري و كالمي كتب
 اشعري فكر كه رازي فخر امام تفسير به نمونه براي. را اختيار و آيات اشاعره و كردند تأويل
 سومي نظر اگر عليهذا. كرد مراجعه ميتوان دارد معتزلي فكر كه زمخشري كشاف به و ،دارد
 به الهي قدر و قضا بين منافاتي گونه هيچ و كند حل را ظاهري تعارض اين بتواند كه باشد
 و اختيار بين و - او مطلقه مشيت و الهي نافذ و ماضي و سابق علم يعني - مطلق طور

 يك هيچ تأويل به احتياجي ،نباشد قائل را خود سرنوشت او شتندا دست در و بشر آزادي
  . بود نخواهد آيات دسته دو اين از

 هيچ كه دارد وجود سومي نظر يعني ،است قرار همين از مطلب گفت خواهيم بعدا چنانكه
 علمي فهم كوتاهي تنها ،بيند نمي آيات از دسته دو اين ميان تعارضي و تناقض گونه

  . است آورده وجود به را تعارض اين كه است بوده شارحين و مفسرين از يبعض و متكلمين
 باشد نياز و باشد داشته وجود اختالف و تعارض الهي مبين كتاب در كه ندارد معني اصوال

 قرآن در كه است اين حقيقت. كنيم تأويل هست كه ظاهري برخالف را آيات از برخي كه
 تأويل به نيازمند كه ندارد وجود هم آيه يك تيح ،موضوعات از موضوعي هيچ در ،كريم
 حدود از كه است مفصلي بحث خود اين و ،نيست چنين نيز قرآني آيات ترين متشابه. باشد
 همين مجيد قرآن هاي جنبه اعجازآميزترين گفت بتوان شايد و است خارج رساله اين

  . است جهت
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   شوم آثار
 آزادي و اختيار فاقد را بشر بكلي كه اند گفته اشاعره كه طور آن جبر مسلك شك بدون
. كند مي فلج را اراده و روح ،فلج ميكرب مانند ،دارد زيادي اجتماعي سوء آثار دانند مي
 زورشنوها دادخواهي و انتقام دست و درازتر را زورگويان تطاول دست كه است عقيده اين
 ضبط را عمومي ثروت و مال يا و كرده غصب را مقامي كه كس آن. كند مي تر بسته را

 ميشود داده كس هر به چه هر اينكه عنوان به و زند مي الهي موهبتهاي از دم است نموده
 محنت كشتي كشتي مفلس به و نعمت دريا دريا منعم به كه خداست و است خدادادي

 ارائه كرده تصاحب آنچه مشروعيت و حقانيت براي سند بهترين ،است فرموده ارزاني
 زيرا ،كند اعتراض كه نميدهد حق خود به مانده محروم الهي مواهب از كه آن و ،ميدهد

 و قسمت مقابل در و است الهي تقدير و " قسمت " به اعتراض ،اعتراض اين ميكند فكر
 اعمال از ستمگر و ظالم. بود شاكر و راضي بايد ،است سهل ،بود صابر بايد الهي تقدير

   است حق دست او زيرا ،كند مي مسؤوليت رفع قدر و قضا و سرنوشت بهانه به خود جابرانه
 از آنچه نيز ستمكش و مظلوم دليل همين به و ،نيست دق و طعن سزاوار حق دست و

 و مستقيما شود مي وارد او بر آنچه ميكند فكر زيرا ،كند مي تحمل كشد مي ستمگر دست
 زيرا ،است بيهوده هم ستمگري و ظلم با مبارزه ميگويد خود با و خداست طرف از بالواسطه

  . است تسليم و رضا مقام منافي زيرا ،است اخالق ضد هم و ،است افكندن قضا پنجه با پنجه
   ،اشياء در را مسببي و سببي رابطه چون ،جبر به معتقد
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 ميان و طرف يك از او اخالقي و روحي شخصيت و اعمال و انسان ميان در بالخصوص
 شخصيت تقويت فكر در هرگز ،است منكر ديگر طرف از بارش شقاوت يا بار سعادت آينده

  . كند مي تقدير به حواله را چيز همه و افتد نمي خود اعمال كنترل و اخالق اصالح و
  

   سياسي هاي استفاده
 بوده محكمي و قرص مستمسك بنياميه زمان در قدر و قضا مسأله كه ميدهد نشان تاريخ
 و اختيار طرفداران و كردند مي طرفداري جبر مسلك از جدا آنها. اموي سياستمداران براي

 تا ،انداختند مي زندان به يا ميكشتند ديني عقيده يك با مخالفت عنوان به را بشر آزادي
  . " علويان والتوحيد والعدل ،امويان والتشبيه الجبر ":شد معروف جمله اين كه آنجا

 عقيده از و كردند عنوان اموي ورهد در را بشر آزادي و اختيار مسأله كه كساني قديمترين
 از ديگري مرد و جهني معبد نام به عراق اهل از مردي ،كردند حمايت بشر اختيار و آزادي
 ايمان و صدق و درستي و راستي به نفر دو اين. بودند دمشقي غيالن به معروف شام اهل

 و شد هكشت حجاج دست به و كرد خروج اشعث ابن همراهي به معبد. ميشدند شناخته
 هشام دستور به ،رسيد عبدالملك بن هشام گوش به حرفهايش آنكه از پس نيز غيالن
  . آويختند دار به را او سپس ،بريده را پاهايش و دستها

   :مينويسد 14 صفحه اول جلد نعمان شبلي تأليف كالم علم تاريخ كتاب در
   ،بود فراهم اسباب و عوامل تمام عقايد اختالف براي چه اگر "
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 بازار چون امويان زمان در. بوده مملكتي مقتضيات يا پولتيك و سياست از آن آغاز لكن
 زبان از شكايتي كلمه وقت هر لكن ،ميشد پيدا شورش طبايع در قهرا ،داشت رواج سفاكي
 ميكردند خاموش و ساكت را او و كرده تقدير به حواله حكومت طرفداران ،آمد مي در كسي

 در. شره و خيره بالقدر آمنا :زد دم هيچ نبايد و خداست مرضي و رمقد ،شود مي آنچه كه
 استاد از روز يك ،بود راستگو و دلير بسيار و بود تابعين از كه جهني معبد حجاج، زمان
 تا ،ميكشند پيش را قدر و قضا مسأله اميه بني طرف از اينكه :پرسيد بصري حسن خود
  . ميگويند دروغ ،هستند خدا دشمنان يشانا :گفت او ؟درست و است راست حرف اين كجا

  
 و مأمون باالخص ،آنها از گروهي و بود مخالف امويان با سياستشان چند هر عباسيان
 زمان از اما ،كردند حمايت بود بشر اختيار و آزادي عقايدشان از يكي كه معتزله از ،معتصم
 حمايت ،است جبر ألهمس جمله آن از كه اشاعره عقايد از و برگشت ورق بعد به متوكل
  . شد اسالم جهان عمومي و رايج مذهب ،اشعري مذهب بعد به آن از و كردند
 مانند ديگر فرق. گذاشت زيادي آثار اسالم عالم در اشعري مذهب نفوذ و رواج شك بدون
 با لهذا. نماندند مصون آنها عقايد نفوذ از اما ،نميكردند تبعيت آنها از رسما چند هر شيعه
 صد در صد هم معتزلي مكتب با البته و - است مخالف اشعري مكتب با شيعي كتبم آنكه

   برابر در بشر بودن محكوم از كه اندازه آن ،شيعي فارسي و عربي ادبيات در - نيست موافق
 پيشوايان تصريحات طبق آنكه با است نرفته سخن اختيار و آزادي از رفته سخن سرنوشت

   ائمه يعني ،شيعه
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  . ندارد منافات بشر آزادي و اختيار با عمومي قدر و قضا ،)السالم عليهم( بيت اهل
 در كه است اين ،است شده انگيز هراس و آور رعب قدر و قضا يا سرنوشت كلمه اينكه سر
 اين ،اسالمي ادبيات دادن قرار نفوذ تحت و اسالم جهان بر اشعري مكتب تسلط و تفوق اثر

 قدرت يك منطق بي تسلط و آزادي عدم و جبر با رادفم اينها امثال كلماتي و كلمات
  . است شده معرفي او افعال و اعمال و انسان بر نامرئي

  

   اسالم به مسيحي اروپاي حمله
 را مسلمين انحطاط العمل علت كه داده مسيحي اروپاييان دست به اي بهانه جهت اين

 در و است جبري آيين يك خود اسالم كه كنند وانمود چنين و بدانند قدر و قضا به اعتقاد
  . است شده سلب بشر از حريت و اختيار گونه هر آن

 در و شد انتقاد اين متوجه ،بود اروپا در كه اوقاتي در آبادي اسد الدين جمال سيد مرحوم
 مقدمهاي از پس خود مقاالت از يكي در وي. داد جواب نادرست انتقاد اين به خود مقاالت
 روحيه رنگ به آنها در پاك عقايد ،باشد ناپاك و نامساعد مردمي حيهرو اگر اينكه بر مبني
 را آنها كه ميشود نيرويي به تبديل و ميافزايد آنها ضاللت و بدبختي بر و آيد مي در آنها

   :ميگويد ،ميكشاند زشت كارهاي به بيشتر
 بريبيخ موضوع و اشتباه مورد كه است حقه عقايد آن از يكي قدر و قضا به عقيده "

 هر ميان در تقدير به اعتقاد گفتند و بردند خطا گمانهاي فرنگي غافالن. است جاهالن
   ملتي
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 برمي رخت ملت آن ميان از فضايل ديگر و شجاعت و قوت و همت ،گردد راسخ و شايع
 امروز مسلمين. است قدر و قضا به اعتقاد نتيجه همه مسلمين ناپسنديده صفات و ،بندد
 و اخالق فساد و اند شده فرنگ ملل از ضعيفتر سياسي و نظامي قواي در و تهيدست و بينوا
 شر و خير بر بصيرتي بي و جهان احوال به جهل و تفرقه و دشمني و كينه و نيرنگ و دروغ

 دفع و ترقي پرواي ،گشته عمومي و رايج ايشان در ،نمير و بخور معيشت به قناعت و
 پيش هر به بيچارگان. ..است تاخته برايشان سو ره از اجانب خونخوار لشكر. ندارند دشمن
 استقالل و ثروت گنج و اند خفته آسوده خانه كنج به. حاضر مذلتي هر به و شاكرند آمدي

  . " اند واگذاشته بيگانه و دشمن به را
   :گويد مي آنگاه

 ار پستيها و زشتيها همه. ميدهند نسبت مسلمين به برشمرديم كه را مفاسد اين غربيان "
 عقيده اين بر ديگر چندي مسلمانان اگر گويند مي و دانند مي قدر و قضا به اعتقاد زاييده
  . " است گذشته سرشان از آب و است صاف حسابشان ديگر ،بمانند

  
   :گويد مي سپس

 كليه در انسان ميگويد كه جبر مذهب به اعتقاد و قدر و قضا به اعتقاد ميان فرنگيها "
  . .)1( ". .اند نگذاشته تفاوتي و فرقي ،است مطلق جبورم خود افعال و اعمال

  
   :پاورقي

 سيد مقاله از نقل ،الدين جمال سيد درباره واثقي صدر آقاي يادداشتهاي از اقتباس 1. 
 ،سپهساالر عالي مدرسه كتابخانه ،يزدي فرزانه ابوالقاسم سيد ترجمه قدر و قضا درباره
   4535. فيش

٤٧  



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   فكري عقده
 در اختيار و جبر و قدر و قضا مسأله طرح كه كرد تصور چنين نبايد گذشته بيان از ولي
 مسأله اين كه داد خواهم توضيح بعدا. دارد سياسي و اجتماعي ريشه تنها مسلمين ميان
 براي كه است فكري عقده و فلسفي مجهول يك و علمي مشكله يك ديگر چيز هر از قبل
 خواه ،باشد داشته وجود كلي مسائل در انديشيدن داستعدا ] او در [ كه ملتي هر و فرد هر

 نحوي به موضوع اين درباره كه نشود يافت ملتي جهان همه در شايد و ميĤيد پيش ناخواه
  . باشد نكرده فكر

  

   سرنوشت و مادي فلسفه
 طرح از ماديون و است مطرح الهيون براي تنها معضله اين كه است چنين بعضي تصور
  . اند فارغ آن حل و درك متزح و يا مسأله چنين

 اندك با مشكل همين عينا ،دارند مادي تفكر طرز كه كساني براي. است باطل تصور اين
 مولود حادثهاي و پديده هر ،معلول و علت مسلم و ثابت قانون طبق زيرا ،دارد وجود تفاوت
 از و ،يباشدم ديگر علل يا علت مولود خود نوبه به نيز علل يا علت آن و است عللي يا علت

 ناپذير اجتناب و قطعي و ضروري ،مربوطه علت وجود فرض با معلول آمدن وجود به طرفي
  . است ناشدني و ممتنع ،علت آن وجود عدم فرض با و است

   به را معلولي و علي ضرورت و عمومي علت اصل ماديون
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 اينجاست. ارندشم مي مادي فلسفه گاه تكيه بزرگترين را اين و اند پذيرفته ترتيب همين
 همه مانند بشر افعال و اعمال كه آيد مي پيش آنها مكتب و آنها براي پرسش اين كه

 بشر اعمال يعني ،باشند مستثني آن از نميتوانند و ندا قانون اين تابع ديگر هاي پديده
 را اختيار و آزادي ،صورت اين در و يابد مي انجام جبري و قطعي و مسلم قوانيني تحت

   ؟كرد توجيه بايد راه چه از و چگونه
 مسأله ،مادي خواه و الهي خواه ،جديد و قديم فلسفي سيستمهاي تمام در ميبينيم لهذا
 است متفاوت مادي فلسفه با الهي فلسفه در مسأله مشكل البته. است مطرح اختيار و جبر

 اعتقاد بلكه ،ندارد تأثيري مسأله جوهر در تفاوت اين - داد خواهيم توضيح بعدا چنانكه - و
   امتيازات آن ،طبيعي جبر و مادي قدر و قضا به اعتقاد كه دارد امتيازاتي الهي قدر و قضا به
  . ندارد را
  

   توحيد و تنزيه
 از مفكرين اين كه است شده مطرح آنجا از متكلمين و الهي فالسفه ميان در مشكل اين

 به ممكنات و حوادث همه شدن منتهي و معلول و علت قانون به داشتهاند توجه طرفي
 اراده به مستند و بپوشند هستي لباس اي حادثه است محال اينكه و الوجود واجب ذات
 شريكي نميتواند وجود ملك در اينكه و افعالي توحيد متوجه ،ديگر عبارت به و ،نباشد حق
 همتوج نيز الناس عوام حتي كه نكته اين به ديگر طرف از و ،اند بوده ،باشد حق براي

 ،داد نسبت خداوند به ان نميتو را گناهان و فحشاء و زشتيها كه اند كرده توجه ،هستند
   مشيت و اراده ،" تنزيه " عنوان تحت گروهي. ماندهاند مردد توحيد و تنزيه ميان در لهذا
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 ،اند ندانسته است فحشاء و زشتي به متصف احيانا كه بندگان اعمال و افعال در مؤثر را حق
 را چيز همه ،" اهللا اال الوجود في مؤثر ال " اينكه و " توحيد " عنوان تحت گروهي و

  . اند كرده حق اراده به مستند
 معروف دانشمند ربيعةالرأي سر باالي بود اختيار عقيده طرفدار كه دمشقي غيالن گويند

 آن تو يعني " يعصي ان يحب اهللا ان يزعم الذي انت " :گفت و ايستاد ،بود قدري و قضا كه
 تو عقيده به يعني ،شود معصيت دارد دوست خداوند كند مي گمان كه هستي كسي

 ان يزعم الذي انت " :گفت فورا ربيعةالرأي. ميشود واقع حق مشيت و اراده به نيز معاصي
 اش اراده عليرغم جبرا خداوند ميكند گمان كه هستي كسي آن تو يعني " قهرا يعصي اهللا

   آنچه خالف و بخواهد را چيزي خداوند است ممكن تو عقيده به يعني ،شود مي معصيت
  . گيرد صورت ،خواهد مي او

 عباد بن صاحب محضر در روزي ،بود قدر و قضا عقيده طرفدار كه اسفرايني ابواسحاق
 منكر ابواسحاق خالف بر عبدالجبار قاضي. شد وارد معتزلي عبدالجبار قاضي كه بود نشسته

 عن تنزه من سبحان " :گفت افتاد ابواسحاق به قاضي چشم تا .بود قدر و قضا عموميت
 از كنايه. شود داده نسبت او به زشت كارهاي اينكه از حق ذات است منزه يعني " الفحشاء

. است زشت كارهاي به خدا اتصاف اش الزمه و ميداني خدا از را چيز همه تو اينكه
 ذات است منزه يعني " يشاء ما الا ملكه في اليجري من سبحان " :گفت فورا ابواسحاق

 از كنايه. بخواهد او آنكه مگر شود واقع چيزي - وجود ملك - او ملك در اينكه از حق
 خداوند است ممكن ميكني خيال و هستي قائل شريك خدا ملك در خدا براي تو اينكه
   واقع چيز آن و نخواهد را چيزي
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  . گردد
 آن در اجتماعي و سياسي هاي انگيزه آنكه از قبل مسأله اين ،شد اشاره قبال چنانكه
 كه عقيده اين گروهي براي. است بوده علمي مشكله و مجهول يك ،باشد داشته دخالت

 گونه اين از را خدا ،بوده قبول قابل غير ،خداست به منتسب بديها و زشتيها حتي چيز همه
 در كه جهت اين ،اند بوده آشناتر توحيد به كه ديگر گروهي براي. اند كرده مي تنزيه امور

 -  گيرد مي مدد او از لحظه هر موجودي هر و است الهي ذات به قائم كه - هستي جهان
 و ديگر چيز موجود آن و بخواهد چيزي خدا و باشد داشته استقالل خود فعل در موجودي

 بوده قبول قابل غير ،بپوشد عمل جامه خدا خواسته خالف بر مخلوق آن خواسته آنگاه
  . است شده پيدا عقيده و نظر اختالف رو اين از و ،است
 مي ،است بوده وارد مخالف دسته عقيده بر كه ايراداتي بيان طريق از دستهاي هر اما

 بر كه اشكاالتي جواب عهده از آنكه بدون كنند ثابت را خود عقيده صحت اند خواسته
. ميكند روشن را ما عايمد كالمي كتب به مراجعه. برآيند ،است وارد آنها خود عقيده
 طرز اين از نمونهاي ابواسحاق و عبدالجبار قاضي مباحثه و ربيعةالرأي و غيالن مباحثه
 كه طور آن ،آزادي و اختيار عقيده و قدر و قضا عقيده كه است اين حقيقت. است استدالل
   قيقتح به اينها اگر و است نبوده فاع د قابل كدام هيچ ،كردند مي طرح آنها طرفداران

 مشتمل حقيقت از جزئي بر فقط دستهاي هر نظر كه فهميدند مي و بودند رسيده مطلب
 توحيد و قدر و قضا به اعتقاد الزمه كه فهميدند مي و خواست برمي ميان از نزاع ،است

 نفي ،بشر حريت و اختيار الزمه كه طور همان ،نيست بشر از آزادي سلب و جبر ،افعالي
   قدر و قضا
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  . نيست
  

   قدر و قضا
  
 ميگويند قاضي جهت اين از را قاضي. است دادن فيصله و قطع و حكم معني به " قضا "

 زياد كلمه اين كريم قرآن در. ميدهد فيصله آنها كار به و ميكند حكم متخاصمين ميان كه
 كه قولي فصل و قطع مورد در چه و خدا مورد در چه و بشر مورد در چه ،شده استعمال
 حقيقتي كه تكويني و عملي فصل و قطع مورد در چه و بشود فصلي و قطع موجب سخني

  . گردد فصل و قطع موجب حقايق از
 زياد كريم قرآن در معني همين به نيز كلمه اين. است تعيين و اندازه معني به " قدر "

  . است شده استعمال
 ،است يافته متحت و قطعيت الهي مشيت و علم در آنها وقوع كه جهت آن از جهان حوادث
 زماني و مكاني موقعيت و اندازه و حدود كه جهت آن از و باشند مي الهي قضاي به مقضي

  . باشند مي الهي تقدير به مقدر ،است شده تعيين آنها
 به است مربوط چون و دارند خاصي بيانات و اصطالحات زمينه اين در متكلمين و حكما
 آن از زيادي مسائل به دارد بستگي نيز آنها و باري علم مراتب و تعالي باري علم مسأله
  . شويم نمي آنها بحث وارد مقاله اين در ما ،وجود كلي عوالم در تحقيق جمله

 حاجي   :گويد مي خود معروف منظومه در سبزواري
   علمه يبان مراتب فذا                   له مرات االشياء يكشف اذ

   رتضيي كون سجل قدر و   قضا لوح قلم و عنايه
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 جهان در كه حوادثي درباره كلي طور به كه است اين ،كرد بحث ميتوان مقاله اين در آنچه
   :داد نظر ميتوان گونه سه ميشود واقع
 زمان هر در حادثه هر ،ندارد ارتباطي گونه هيچ خود گذشته با حوادث بگوييم اينكه يكي
 غير چه و زماني تقدم چه( ددارن تقدم او بر كه اموري مديون و مربوط ميشود واقع كه

 شكل و خصوصيات نه و است متكي و مربوط قبلي امور به او وجود اصل نه ،نيست) زماني
 تعيين گذشته در و است گذشته به مربوط او حدود و اندازه و مكاني و زماني مختصات و

  . است شده
 مرتبه در يعني ،قبال موجودي هيچ سرنوشت. ندارد معني سرنوشت ،فرض اين با البته
 اين مطابق. نيست آنها ميان وجودي رابطه زيرا ،نميشود تعيين ،ديگر موجود يك وجود
 علمي غير صورت و اتفاق و گزاف با را حوادث و كنيم انكار يكسره را عليت اصل بايد نظر

  . كنيم توجيه
 متحت اي حادثه هر اينكه و يكديگر با حوادث قطعي و ضروري پيوند و عمومي عليت اصل

 بر مقدم اموري يا امري از را خود وجودي خصوصيات و تقدر همچنين و را خود قطعيت و
 علوليمو علي ضرورت واصل عليت اصل. انكار قابل وغير مسلم است امري ،است گرفته خود

  ). 1(شمرد بايد بشري علوم همه عارفهمت اصول از را معلولي و علي سنخيت اصل و
 هر اينكه و را مسببات و اسباب نظام ولي ،بشويم قائل علت ثهحاد هر براي اينكه ديگر نظر

   و كند مي ايجاب خاص معلولي علتي
  
  

   :پاورقي
  . رئاليسم روش و فلسفه اصول سوم جلد به شود رجوع 1. 
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 و عالم همه در كه پنداريم چنين و شويم منكر ،دارد صدور امكان معين علت از معلولي هر
 و حوادث همه ،است حق ذات آن و ندارد وجود بيشتر اعلف يك و علت يك هستي جهان

 و مستقيما اي حادثه هر به خدا اراده ،ميشوند صادر او از بالواسطه و مستقيما موجودات
 وجود به حق اراده و علم يعني الهي قضاي كه كنيم فرض چنين ،گيرد مي تعلق جداگانه

 كنيم قبول بايد صورت اين در .ديگر قضاي و ديگر علم هر از است مستقل ،موجودي هر
 فالن در حادثه فالن كه گرفته تعلق ازل در حق علم. ندارد وجود خدا از غير عاملي كه

 در هم چيز هيچ و ميكند پيدا وجود وقت آن در حادثه آن قهرا و كند پيدا وجود وقت
 و الافع اين. است حوادث آن از يكي بشر اعمال و افعال. ندارد دخالت حادثه آن وجود
 اما و آورد مي وجود به ،الهي اراده و علم يعني ،قدر و قضا بالواسطه و مستقيما را اعمال
 نمايش يك و ظاهري پرده يك صرفا اينها ،ندارد كار در دخالتي او نيروي و قوه و بشر خود

  . هستند پنداري
 يا فرد در اگر كه است اعتقادي همان اين و است جبري سرنوشت و جبر مفهوم همان اين

  . ميكند تباه را آنها زندگي شود پيدا قومي
 نظر از و است مردود و محكوم منطقا ،دارد كه اجتماعي و عملي مفاسد از گذشته ،نظر اين

 اين بطالن در ترديدي - است شده گفته خود محل در چنانكه - فلسفي و عقلي براهين
. است انكار قابل غير ،حوادث ينب معلولي و علي رابطه و مسببات و اسباب نظام. نيست نظر
 ،كند مي داللت مسببات و اسباب نظام بر تجربي و حسي مشاهدات و طبيعي علوم تنها نه
   نيز كريم قرآن بعالوه. است شده اقامه مطلب اين بر براهين ترين متقن الهي فلسفه در

   و عمومي عليت اصل
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  . است كرده تاييد را مسببات و اسباب نظام
 و وقايع جميع و جهان بر مسببات و اسباب نظام و عمومي عليت اصل ينكها سوم نظر

 شكل همچنين و را خود وجود قطعيت و ضرورت حادثي هر و فرماست حكم جهان حوادث
 كسب خود متقدمه علل از را خود وجودي خصوصيات ساير و مكاني و زماني خصوصيت و

 و موجودي هر ميان ،استقبال و حال و گذشته ميان ناگسستني پيوند يك و است كرده
  . هست او متقدمه علل

 آن و اوست علت كه است ديگر موجودي دست به موجودي هر سرنوشت ،نظر بنابراين
 هم و ،است داده حتميت و ضرورت او به و كرده ايجاب را موجود اين وجود كه است علت
 خود نوبه به زني علت آن و است كرده ايجاب را او وجودي خصوصيات كه است علت آن

  ... طور همين و است ديگري علت معلول
 و ضرورت اي حادثه هر كه است نكته اين قبول عمومي عليت اصل قبول الزمه پس

 در. ميگيرد خود علت از را خود كيفيت و اندازه و شكل و خصوصيت همچنين و قطعيت
 ايجابها همه اصل كه العللي علت به و باشيم مسلك الهي ما كه نميكند فرق جهت اين

 را العللي علت چنين و نباشيم يا باشيم معتقد هست )قدرها( تعينها همه اصل و )قضاها(
 مادي و الهي بين فرقي مسأله اين در ،اجتماعي و عملي جنبه از رو اين از. نشناسيم

 مسببي و سببي نظام و عمومي عليت اصل به اعتقاد از سرنوشت به اعتقاد زيرا ،نيست
 به هست كه چيزي. مادي يا باشد الهي اعتقاد اين طرفدار آنكه خواه ،يردميگ سرچشمه

 نيع در قدر و قضا ،ياله دهيعق به و است عيني صرفا قدر و قضا ،مادي نفر يك عقيده
  علل در يموجود هر سرنوشت يماد نفر كي نظر از. هست هم يعلم است ينيع نكهيا
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 ولي ،باشند آگاه خود خاصيت و خود كار هب علل آن خود آنكه بدون ميشود تعيين گذشته
 خود خاصيت و كار به و خود به )زمان مافوق علل( علل طولي سلسله الهي نفر يك نظر از

 به اينها امثال و قلم و لوح و كتاب نام ،علل آن الهيون مكتب در رو اين از. ميباشند آگاه
  . ندارد وجود باشد هانام اين شايسته كه چيزي ماديون مكتب در اما ،ميگيرند خود

  

  جبر
 جمله آن از و اي حادثه هر اينكه و عمومي قدر و قضا به اعتقاد كه ميشود معلوم اينجا از

 آنگاه قدر و قضا به اعتقاد. نيست جبر مستلزم ،است الهي قدر و قضا به بشر افعال و اعمال
 قوه جانشين ار قدر و قضاو ندانيم كار در دخيل را او اراده و بشر خود كه است جبر مستلزم

 است اين ممتنعات ترين ممتنع از - شد اشاره چنانكه -آنكه وحال ،بدانيمبشر واراده نيرو و
 فقط را موجودي هروجود ،حق ذاتزيرا ،باشد مؤثر جهان حوادث در بالواسطه حق ذات كه
 تنگرف سرچشمه جز چيزي الهيقضاوقدر. كندمي ايجاباو خاص اسباب و علل راه از فقط و

 قبول الزمه شد اشاره قبال چنانكه و نيست الهي اراده و علم از جهان مسببي و سببي نظام
 است اين معلولي و يعل سنخيت اصل و معلولي و علي ضرورت اصل و عمومي عليت اصل
 نظر طبق آنكه خواه ،باشد داشته بستگي خود متقدمه علل با موجودي هر سرنوشت كه

 فقط و نباشد كار در الهي مبدأ ماديون نظر طبق آنكه يا و باشد كار در الهي مبدأ الهيون
 و منبعث و غير به قائم را مسببات و اسباب نظام آنكه خواه يعني ،باشد كار در مادي مبدأ
   به متكي
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 و مستقل زيرا كنيم، فرض ذات به قائم و مستقل را نظام اين آنكه يا و بدانيم الهي مشيت
 مسأله در ،آن نبودن ذات به قائم و مستقل و ،مسببي و سببي نظام بودن ذات به قائم

 را جبر عقيده كسي كه است جاهالنه بسيار رو اين از. ندارد تأثير بشر آزادي و سرنوشت
 را قدر و قضا و سرنوشت به اعتقاد ،نظر اين از و بداند الهي قدر و قضا به اعتقاد از ناشي
  . دهد قرار انتقاد مورد
 و نيرو و قوه جمله آن از و مسببات و اسباب انكار الهي قدر و قضا و سرنوشت از مقصود اگر

 داشته وجود نميتواند و ندارد وجود سرنوشتي و قدر و قضا چنين ،است بشر اختيار و اراده
 بر ،نميگذارد باقي ابهام و شك گونه هيچ جاي كه پوالدين براهيني الهي حكمت در ،باشد

 و سرنوشت از مقصود اگر و. است شده اقامه قدري و قضا و سرنوشت چنين بودن بياساس
 ناحيه از حادثه هر گرفتن شكل پيوند و خود علل با حادثه هر حتميت پيوند ،قدر و قضا
 مختصات از سرنوشت گونهاين به اعتقاد ولي ،مسلم است حقيقتي اين البته ،است خود علل

 ناچار دارد اذعان عمومي عليت اصل به كه فلسفي و علمي روش و مكتب هر. نيست الهيون
 بعدي در علل سلسله معتقدند الهيون كه تفاوت اين با ،بپذيرد را پيوندها گونه اين است
 حقيقتي به يعني ،الوجود واجب و علةالعلل به ميشود منتهي مكان و زمان بعدهاي از غير
 همه و )حتميتها (ضاهاق همه اينرو از ،ندارد خود غير به اتكايي استو ذات به قائم او كه

 جبر نظر نفي يا اثبات در تأثيري تفاوت اين. ميشود متوقف معيني نقطه در )تعينها( قدرها
  . ندارد
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   اختيار و آزادي
 و مستقيما را الهي قدر و قضا ما اگر اينكه آن و آيد مي پيش سؤال يك است اينجا در

 نخواهد مفهومي بشر اختيار و آزادي ديگر ،بدانيم مرتبط حوادث با اسباب و علل بالواسطه
 يا ،كرد قبول را بشر اختيار و آزادي توان مي آيا عمومي عليت اصل قبول با اما و. داشت
 به عقيده راه تنها آيا ؟دارد منافات بشر اختيار و آزادي با نيز عمومي عليت اصل اينكه
 خارجي علت هيچ با را او ده ارا و بشر افعال و اعمال كه است اين بشر اختيار و آزادي
   ؟بپذيريم را گذشته نظر سه از اول نظر و ندانيم مربوط
 و آزادي با عمومي عليت اصل كه كردهاند گمان چنين جديد و قديم متفكرين از بسياري
 هيچ با كه دهاي ارا به يعني ،" آزاد " اصطالح به اراده به ناچار و ،دارد منافات بشر اختيار
 اراده مورد در ولو ،را گزاف و اتفاق و صدفه حقيقت در و اند شده قائل ،ندارد ارتباط علت
  . اند پذيرفته ،بشر
 اصل اينكه از گذشته كه كرديم مبرهن و ثابت فلسفه اصول سوم جلد پاورقيهاي در ما

 خود ماوراي علتي با را اراده رابطه اگر ،پذير استثناء نه و است انكار قابل نه عمومي عليت
 جاي به يعني ،است خارج او اختيار از بكلي بشر افعال و اعمال كه بپذيريم بايد ،مكني انكار
 بشر براي اختيار نوعي ،علل از علتي با اراده ضروري ارتباط عدم نظر قبول با بتوانيم اينكه
  . ايم كرده اختيارتر بي را او ،كنيم ثابت
 در بشر. است شده داده اراده و فكر و عقل او به يعني ،است شده آفريده آزاد و مختار بشر

   سنگ يك مانند خود ارادي كارهاي
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 ناخواه خواه نيزم جاذبه عامل ريتاث وتحت باشند كرده رها نييپا به باال از را او كه ستين
 و هست او يجلو در محدود راه كي تنها كه ستين اهيگ مانند و كند؛ سقوط نيزم طرف به
 رشد وراه جذب را ييغذا مواد ناخواه خواه گرفت، قرار ونمو رشد نيمع طيشرا در كه نيهم
. دهد انجام ييكارها زهيغر حكم به كه ستين وانيمانندح نيهمچن و كند؛ يم يط را نمو و

   يكي فقط كه ندارد اجباري گونه هيچ و ميبيند راهيهايي چهار سر در را خود شهيهم بشر
 و فكر و نظر به آنها از يكي انتخاب ،يستن بسته او بر راهها ساير ،كند انتخاب را آنها از

 را خاص راه يك كه اوست انتخاب و فكر طرز يعني. است مربوط او شخصي مشيت و اراده
  . كند مي معين

 ميزان و موروثي و تربيتي سوابق و روحي و اخالقي صفات و شخصيت پاي كه اينجاست
 بار شقاوت يا سعادتبخش يندهآ كه ميشود معلوم و ميĤيد ميان به بشر انديشي دور و عقل
 قدرت و اخالقي ملكات و روحي صفات و شخصيت به است مربوط اندازه چه تا كسي هر

  . كند مي انتخاب خود براي كه راهي به باالخره و او علمي و عقلي
 و رويد مي كه گياه و كند مي غرق كه آب و سوزاند مي كه آتش و بشر ميان كه تفاوتي
 از را خود خاصيت و كار آنها از يك هيچ كه است اين ،دارد وجود رود م راه كه حيوان حتي
 هميشه او ،ميكند انتخاب انسان ولي ،كنند نمي انتخاب خود براي خاصيت چند و كار چند

 خواست به فقط كار يك و راه يك يافتن قطعيت و است قرارگرفته راه چندكارو دربرابرچند
  . است مرتبط او شخصي
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   تميح غير و حتمي
 ياد حتمي غير قدر و قضا و حتمي قدر و قضا از ،قرآني اشارات در و ديني روايات و آثار در

 و حتمي غير ،تغيير غيرقابل و حتمي :است قدر و قضا گونه دو مينمايد چنين و است شده
  . تغيير قابل
 در را خاصي حادثه اگر ؟چيست حتمي غير قدر و قضا معني كه ميشود پيدا پرسش اين

 اگر ،است نگرفته يا است گرفته تعلق حادثه آن به او اراده و حق ازلي علم يا ،بگيريم ظرن
 واقع بايد حتما ،است گرفته تعلق اگر ،نيست كار در قدر و قضا پس ،است نگرفته تعلق
 ،حق اراده از مراد تخلف ميĤيد الزم و نكند مطابقت واقع با حق علم ميĤيد الزم واال ،شود
  . است حق ذات ناتمامي و قصانن مستلزم كه
 و علل همه گرفتن سرچشمه و انبعاث از است عبارت واقع در قدر و قضا ،تر جامع بيان به

 علم از است عبارت قضا ،اصطالح به و است علةالعلل كه حق علم و مشيت و اراده از اسباب
  . است نظام آن آورنده پديد و منشأ كه احسن نظام به
   الرباني نظامه من ينشأ   كيانيال نظامه من الكل و
 الزمه. ميكند ايجاب را حتميت و ضرورت ،عمومي عليت قانون ميدانيم چنانكه طرفي از و

 قطعي خودش زماني و مكاني مخصوص شرايط در حادثهاي وقوع كه است اين عليت قانون
 نيز طشراي آن غير در او نشدن واقع كه طور همان ،باشد بوده تخلف قابل غير و حتمي و

   مديون را خود قطعيت ،علوم .است ناپذير تخلف و حتمي
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  . قانوناند همين
 چون و ،باشد آشنا اسباب و علل به كه است حدودي تا بشر علمي بينيهاي پيش قدرت
 ،مسببي و سببي نظام در و معلوالت و علل طريق از است حوادث تقدير و ايجاب قدر و قضا
 غيرحتمي و حتمي به قدر و قضا تقسيم عليهذا. است قطعيتو حتميت قدرعين و قضا پس

   ؟باشد داشته تواند مي مفهومي و معني چه ،تبديل غيرقابل و تبديل قابل به يا و
 قدر و قضا گونه يك به اشاعره مانند بايد يا كه ميĤيد پيش بست بن اين كه اينجاست

 و شويم منكر شكل هر و صورت هر به را سرنوشت بودن تبديل قابل و نباشيم قائل بيشتر
 قائل اختياري و آزادي گونه هيچ و سرنوشت تبديل در قدرتي گونه هيچ بشر براي بالنتيجه
. بشويم ،بشر اعمال و افعال در الاقل ،عالم جريانوقدردر قضا منكر معتزله مانند يا و ،نشويم
   ؟نيست يا هست بست بن اين از خروج براي راهي ببينيم بايد اكنون
 رنوشتس بودن تبديل قابلبرغير مبني اشاعره نظر كه طوري همان و شد گفته بايد مقدمتا
 گذشته نيز معتزله نظر ،است سرنوشت بر او تسلط عدم و بشر اختيار و قدرت نفي مستلزم

 بشر اختيار و قدرت نظر از ،است مردود الهي علم قطعي اصول و توحيدي جنبه از اينكه از
 آن الهي مفهوم به را قدر و قضا فرضا زيرا ،نميكند دوا دردي نيز سرنوشت بر او تسلط و

 فرمانروايي و عمومي ناپذيرعليت وتخلف قطعي حكومت يعني ،آن مادي مفهومبا ،نپذيريم
   ؟بكنيم توانيم مي چه ،آن از ناشي جبري اصطالح به نواميس

 !؟كنيم انكار بشر افعال و اعمال در الاقل و عالم جريان در را عليت قانون وانيمت مي آيا
   هم را كار اين آنها پيروان و معتزله
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 عده. اند شده – مختار فاعل مورد در الاقل - معلولي و علي ضرورت اصل منكر و اند كرده
 از و اند داشته ابراز مسأله اين در را معتزله افكار همان نيز اروپايي جديد دانشمندان از اي
 ادعا حتي و اند گفته سخن ،نباشد عليت قانون تابع هك اي اراده يعني ،" آزاد اراده "

 اين اما ،است صادق يافته تشكيل اتمها از كه مادي دنياي در فقط عليت قانون كه كردهاند
 دامنه توانيم نمي اينجا در ما. نيست صادق اتمها داخلي دنياي در و روحي دنياي در قانون
 روش و فلسفه اصول سوم جلد پاورقيهاي به را جوينده ،بكشانيم عليت قانون به را بحث

 عموميت ،جديد دانشمندان اينكه علت ميگوييم قدر همين اينجا. كنيم مي ارجاع رئاليسم
 قانون يك عليت قانون اند پنداشته كه است اين ،اند داده قرار ترديد مورد را عليت قانون
 را معلولي و علي ابطرو نتوانست بشر علمي تجربيات كه مواردي در آنگاه و است تجربي
 اند كرده خيال ،آورد دست به معين علتي دنبال بهرا معين معلولي كندوپديدآمدن كشف
  . است خارج عليت قانون حوزه از موارد اين

 و احساس از وي ذهني تصورات تمام و بشر علمي قوانين و قواعد تمام كه فرض اين اصوال
 سيستمهاي از بسياري دامنگير كه است تياشتباها بزرگترين از ،ميگيرد سرچشمه تجربه
  . است كرده سرايت نيز آنها شرقي مقلدان به و است شده غرب فلسفي
 به غيرحتمي سرنوشت اشكال ،آن قبول با و است بسته عمومي عليت انكار راه بالجمله

. نباشيم قائل يا باشيم قائل قدر و قضا الهي جنبه به آنكه خواه ،است باقي خود جاي
 و علل ناحيه از - بشر افعال و اعمال جمله آن از و - حادثهاي هر اينكه اشكال هخالص
 از نيز را خود خصوصيات و مشخصات و حدود و )قضا( ميكند پيدا حتميت خود اسباب
   كسب خود موجبات و اسباب و علل ناحيه
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 و تغيير امكان پس ،ناپذيري تخلف و حتميت با است مساوي عليت پس ،)قدر( كند مي
 آن از و - عمومي عليت اصل به كنندگان اعتراف تمام رو اين از و. نيست كار در تبديل
 ميخواهند هم و اند پذيرفته را دترمينيسم و معلولي و علي ضرورت هم كه - ماديين جمله

 ،شوند قائل سرنوشت بر تسلط نقش انسان براي و بدانند تبديل و تغيير قابل را سرنوشت
 مفهوم به قدر و قضا نفي بر مبني معتزله نظر هذا علي. هستند بست بن و اشكال اين دچار
 علم اينكه نفي و جهان حوادث همه به نسبت الهي اراده شمول و احاطه نفي يعني ،الهي
  . كند نمي دوا را دردي ،باشد كلي نظام مبدأ الهي

  

   محال توهم
 كه باشد اين الهي جنبه از آن بودن حتمي غير و سرنوشت تبديل و تغيير از مقصود اگر
 قدر و قضا از عامل آن كه مستقل عاملي آنگاه و كند ايجاب را چيزي الهي اراده و علم

 علم و اراده و مشيت آنچه خالف بر را آن و شود پيدا آن مقابل در ،است نگرفته سرچشمه
 عوض را حق مشيت و علم ،خارجي مستقل عامل آن آنكه يا و كند ايجاد كرده اقتضا حق
 اين مقصود اگر ،عمومي عليت جنبه از همچنين و ،است محال چيزي چنين البته ،كند
 و شود پيدا عمومي عليت مقابل در عاملي و كند ايجاب را چيزي عمومي عليت كه باشد
 سرچشمه حق اراده و علم از هستي عوامل تمام زيرا ،است محال البته ،كند بياثر را آن

 خواست مظهر و حق اراده و علم تجلي ،ميكند خودنمايي جهان در كه عاملي هر و ميگيرد
   ،بگيريم نظر در كه را عاملي هر نيز و ،اوست قدر و قضا اجراي آلت و خداوند
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 مظهر و حق اراده تجلي خود كه عاملي ،است آن مظاهر از مظهري و عليت قانون محكوم
 در و باشد بوده خارج عليت انونق حوزه از يا نباشد او قدر و قضا اجراي آلت و او خواست
  . ندارد تصور ،كند اندام عرض آن مقابل
 جهت در يا قدر و قضا مقابل نقطه در عاملي قيام معني به سرنوشت تبديل و تغيير پس

  . است ممتنع و محال ،عليت قانون مخالف
  

   ممكن حقيقت
 يا حلقه و الهي قدر و قضا مظاهر از نيز خود كه عاملي اينكه معني به سرنوشت تغيير اما و

 رنوشتستغيير ،ديگر عبارت بهو ،بشود سرنوشتي تبديلتغييرو سبب است عليت ازحلقات
 به مشكل و شگفت چند هر ،قدر و قضا حكم به قدر و قضا تبديل و سرنوشت موجب به

  . است حقيقت اما ميرسد نظر
 اين از قدر و قضا تغيير رازي ،بگيريم نظر در الهي جنبه از را قدر و قضا كه آنجاست شگفتتر
 مگر. گيرد مي خود به الهي علم و ملكوتي كتب و الواح و علوي عالم در تغيير مفهوم ،جنبه
 نهايي سرحد به آنگاه شگفتي اين !؟شود پيدا تبديل و تغيير خداوند علم در است ممكن
 تغييراتي سبب را انساني اعمال و افعال و اراده مخصوصا و سفلي حوادث كه رسد مي خود

  . بدانيم ملكوتي كتب و تقديري الواح برخي و علوي عالم در اثباتهايي و محو و
 ؟اوست از منبعث و علمي و علوي نظام از ناشي عيني و سفلي نظام كه است اين نه مگر
   داني ،سفلي عالم كه است اين نه مگر
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 ؟است ملكوت انجه محكوم ناسوت جهان كه است اين نه مگر ؟عالي ،علوي عالم و است
 در ،انساني عالم يعني ،آن از قسمتي الاقل و سفلي نظام احيانا متقابال است ممكن آيا حاال
 به نيز تاثير همين خود آنكه ولو بشود تغييراتي سبب و بگذارد اثر علمي و علوي نظام

 سر پشت عجيب سؤاالت كه اينجاست ؟باشد بوده قدر و قضا حكم به و سرنوشت موجب
 آيا !؟است نقض قابل خدا حكم آيا !؟است پذير تغيير خدا علم آيا. ميكند نماييخود هم

 تغييرپذير خدا علم ،بلي. است مثبت اينها همه جواب !؟بگذارد اثر عالي در ميتواند داني
 قابل حكم خدا يعني ،است نقض قابل خدا حكم. دارد هم تغيير قابل علم خدا يعني ،است
 و اراده مخصوصا و ،سفلي نظام. بگذارد اثر عالي در ميتواند داني ،بلي. دارد هم نقض

   را علوي عالم ميتواند ،انسان عمل و خواست و اراده اختصاصا بلكه انسان عمل و خواست
 سرنوشت بر انسان تسلط شكل عاليترين اين و ،بشود آن در تغييراتي سبب و بدهد تكان
  . است

 " بداء( [شامخ و عالي مسأله همان اين. است حقيقت اما ،است آور شگفت ميكنم اعتراف
   :است كرده ياد آن از بشري معارف تاريخ در بار اولين براي كريم قرآن كه است

 «   )1(» الكتاب ام عنده و يثبت و يشاء ما اهللا يمحوا
 كه( بخواهد را چه هر و ميكند محو )است شده ثبت قبال كه( بخواهد را چه هر خداوند

 )ها نوشته و كتابها همه مادر و اصل( مادر كتاب و ميكند ثبت )است نشده ثبت قبال
  . اوست نزد منحصرا

  
   :پاورقي

   39 /. رعد 1. 
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 از دانشمنداني تنها اسالمي فرق ميان در ،ندارد سابقه بشري معارف سيستمهاي تمام در
 عليهم( بيت اهل ائمه كلمات از اقتباس و اهتداء اثر در كه هستند عشريه اثني شيعه
  . دهند اختصاص خود به را افتخار اين و ببرند پي حقيقت اين به اند توانسته )السالم

 را مطلب درست و بشويم فلسفي عالي مبحث اين وارد تفصيال نميتوانيم اينجا در ما
 " بداء [ (مسأله ميگوييم ،كرده اشاره قدر همين اينجا در. كنيم روشن هست آنچنانكه

 بعضي جز نيز شيعه فالسفه ميان در. است فلسفي حقايق لطيفترين از و دارد قرآني ريشه
 امام كلمات مخصوصا شيعه پيشوايان كلمات و آثار از و اند ميكرده تدبر زياد قرآن در كه
 مطلب اين غور به ديگر كسي ،اند ميكرده استفاده )السالم عليه( علي اميرالمؤمنين اول

  . است نرسيده
 احمقانهاي فرض خود پيش از كه الناس عوام عاميانه تصور به تنها يمسألها چنين در البته

 آن " ميخواني تعزيه خود و ميكشي خود " مصداق به سپس و ميسازند " بداء " نام به
  . كرد قناعت نبايد ،ميدهند قرار انتقاد و ايراد مورد را خود خيال پرداخته و ساخته

 كافي اينجا در .بشويم عالي مبحث آن وارد نميتوانيم مختصر رساله اين در ،حال هر به
 عليت و عيني جنبه از صرفا را سرنوشت تغيير قابليت و قدر و قضا دوگونگي مسأله است

 تخلف و حتمي قدرها و قضا برخي نظر اين از آيا ببينيم و دهيم قرار بحث مورد عمومي
 ميتوان چگونه است ناينچني اگر و ؟است ناپذير تغيير و حتمي غير ديگر بعضي و ناپذير
   ؟داد توضيح

   از بيشتر امكان آنها از برخي :قسماند دو بر جهان موجودات
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 ،نيستند طور اين ديگر برخي ،علوي مجردات مانند نيست آنها در وجود از خاص نوع يك
 موجودات. باشند مي ماديات آنها و هست آنها در وجود از خاص نوع يك از بيش امكان
 موجودات آمدن وجود به زمينه و آيند مي وجود به خاص ماده يك از كه هستند آنها مادي
 ،طبيعي ماده. باشند مي ما ملموس و محسوس كه موجوداتي همه مانند ،باشند مي ديگر
 بعضي از طبيعي ماده ،دارد تكامل استعداد طبيعي ماده ،است مختلف صورتهاي پذير نقش
   زوال و فنا راه يا و ميكند پيدا نقصان ديگر ضيبع از و گيرد مي نيرو و قوت طبيعت عوامل
 تحت قهرا و شود مي مواجه مختلف عوامل و علل با كه دارد استعداد طبيعي ماده ،ميگيرد

 اثري و كيفيت و حالت با مخالف كند پيدا اثري و كيفيت و حالت يك آنها از كدام هر تاثير
 مصادف اگر ميشود كاشته زمين در كه تخم يك. كند پيدا توانست مي ديگري آن از كه

 مي رشد و رويد مي زمين از ،نكند برخورد او به هم آفتي ،نور و حرارت و هوا و آب با شود
   ،برسد آفتي يا شود كسر كمال و رشد عوامل از يكي اگر و ،ميرسد كمال حد سر به و كند
 چنين اگر : دارد وجود " اگر " هزارها طبيعي ماده يك براي. رسيد نخواهد حد آن به

 از سلسله فالن با مواجه اگر يعني ،ميشود چنين ،بشود چنان اگر و ميشود چنان ،بشود
  . گردد مي چنان ،گردد مواجه ديگر سلسله فالن با اگر و ميشود چنين ،شود علل
 مختلف علل تأثير تحت و باشند داشته وجود نميتوانند نحو يك از بيشتر كه مجردات در

 از سلسله يك از بيش با زيرا ،است تبديل قابل غير ،است حتمي قدر و ضاق ،نميگيرند قرار
 و ،ندارند بيشتر سرنوشت يك پس ،است علت با معلول سرنوشت و ندارند كار و سر علل
   جاي به علل از سلسلهاي شدن جانشين امكان چون
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 هزاران امكان كه مجردات غير در اما. است حتمي آنها سرنوشت پس ،نيست سلسله اين
 راهيها چهار و دوراهيها سر بر همواره و ميباشند حركت قانون تحت و دارند را رنگ و نقش
 را آنها سرنوشت قدر و قضا نوع يك يعني دارد، وجود غيرحتمي قدرهاي و قضا ،باشند مي

 مختلف علل با امور اين چون و ،است علت دست در معلول سرنوشت زيرا ،نميكند معين
   در را علل از سلسله هر چون و ،آنهاست انتظار در مختلف سرنوشتهاي پس د،دارن كار و سر
 آنها سرنوشت پس ،هست كار در ديگر سلسله يك شدن جانشين امكان بگيريم نظر

 و هست قدرها و قضا ،است صحيح آنها درباره " اگر " كه اندازه هر به. است غيرحتمي
  . دارد وجود تبديل و تغيير امكان

 اين و است شده او رنجوري سبب خاصي علت ناچار ،باشد مبتال بيماري نوعي هب كسي اگر
 ديگري علت دوا ،بخورد دوا بيمار اين اگر حاال. است شده ناشي علت آن از خاص سرنوشت

 يعني ،رود مي ميان از بيماري علت دوا خوردن با. دارد همراه ديگري سرنوشت و است
  . كند مي تغيير بيمار سرنوشت

 يكديگر مخالف شان نسخه و تشخيص و باشند كرده عيادت پزشك دو بيمار اين از اگر
 دو گفت بايد ،باشد كشنده و مهلك ديگر نسخه و دهنده شفا و مفيد نسخه يك ،باشد

 امكان هم ،بيمار جانب از كه نظر آن از و ،است بيمار اين انتظار در مختلف سرنوشت
 از كدام هيچ بيمار نظر از پس ،نسخه آن انتخاب امكان هم است موجود نسخه اين انتخاب

   انتخاب و كرد خواهد انتخاب را آنها از يكي باالخره گواينكه. نيست حتمي سرنوشت دو اين
 امكان اين سلب موجب جهت اين ولي ،پنهان و آشكار علل سلسله يك به دارد بستگي آن

   انتخاب بالخصوص يكي اينكه عين در يعني ،نميگردد
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 ،مخالف نسخه انتخاب استعدادي امكان اصطالح به و نشود انتخاب اينكه امكان ،ميشود
  . است بوده محفوظ و موجود

 ،بشوند يكديگر جانشين ميتوانند سرنوشتها اين و است كار در گوناگون سرنوشتهاي پس
 بخورد دوا و بشود بيمار كسي اگر هذا علي. است سرنوشت حكم به نيز آنها شدن جانشين

 يا و بماند رنجور و نخورد دوا اگر و است قدر و قضا و سرنوشت موجب به ،كند پيدا اتنج و
 از هم اگر و است قدر و قضا و سرنوشت موجب به باز ،بميرد و بخورد بخش زيان دواي
   باالخره. است قدر و قضا و سرنوشت حكم به باز ،بماند مصون و گزيند دوري بيماري محيط

بكند چه هر  . باشد بيرون نميتواند قدر و قضا حوزه از و است قدر و قضا و وشتسرن نوعي ،
   :گويد مي مولوي

   امم شغل بر است تحريض بهر                  القلم جف قد تأويل همچنين
 هر كه بنوشت قلم پس   جزا و تأثير هست آن اليق                  را كار

   زايدت سعادت ،آري راستي                  آيدت كژ ،القلم جف ،روي كژ
   القلم جف ،شد مست ،باده خورده               القلم جف ،شد دست ،بدزدد چون

 ظلم   القلم جف ،برخوري ،آري عدل                  القلم جف ،مدبري ،آري
  !؟سبق حكم از آيد معزول همچو                  حق كه باشد روا داري روا تو
   مزار چندين ميا چندين من پيش              كار است فتهر برون من دست ز كه

   ستم و عدل او نزد يكسان نيست                  القلم جف بود معني آن بلكه
 در عاملي الهي، جنبه غير از چه و الهي جنبه از چه قدر و قضا كه است اين مطلب سر

. است جهان عاملهاي مهه سرچشمه و منشأ و مبدأ بلكه ،نيست جهان عوامل ساير عرض
   تحت و است قدر و قضا مظاهر از مظهري ،دهد بروز خود از اثري و بجنبد كه عاملي هر
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 مقابل در عامل يك شكل در قدر و قضا كه است محال رو اين از. است عمومي عليت قانون
 ملعا يك يا و بگيرد را خاصي عامل تأثير جلوي و شود ظاهر آنها از مجزا و عاملها ساير

  . كند اكراه و اجبار كاري به را خاصي
 و قضا طرف از انسان اجبار و اكراه يعني جبر. است محال " جبر " كه است دليل همين به

 در عاملي نه است هستي عوامل سرچشمه كه - قدر و قضا براي بخشيدن اثر گونه اين. قدر
 مثل ،است ممكن قدر و قضا مظاهر براي ،بلي ،است ممتنع - هستي عوامل ساير عرض
 جبر. است اصطالحي جبر از غير ،اين اما. كند اجبار كاري به را ديگر انسان انساني اينكه

 منفي عامل يك صورت به انساني اراده روي بر قدر و قضا مستقيم تأثير يعني اصطالحي
  . اكراه و الزام براي مثبت عامل يك صورت به يا ،جلوگيري و رفع براي

 هر وجود ،قدر و قضا كه است اين سرنوشت تبديل امكان در مطلب سر ،ديگر عبارت به و
 ايجاد و ايجاب. كند مي ايجاب او خود خاص اسباب و علل راه از فقط و فقط را موجودي
 و علل ،ديگر طرف از و. است ممتنع او خود خاص اسباب و علل مجراي غير از موجودي
 چندين از ن شد متأثر استعداد واحد آن در عالم اين مواد و است مختلف ،طبيعي اسباب
  . دارند را علت
 و عمومي عليت اصل يعني ،اند كرده فرض اشاعره كه كنيم فرض طور آن را قدر و قضا اگر

 خاصي موارد در اشعريها نيمه مانند يا و ،بدانيم حقيقت بي ظاهر را مسببي و سببي جريان
 شكل مسأله ،بپذيريم امور جريان در ار قدر و قضا بالواسطه و مستقيم دخالت استثنائا

   و ندارد وجود قدري و قضا چنين اما ،كند مي پيدا ديگر
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  . باشد داشته وجود تواند ينم
  

   بشر امتياز
 ،ندارد ناپذير تخلف و حتمي سرنوشت كه است حوادث سلسله آن از بشر افعال و اعمال
 اختيارها و انتخابها و ها اراده انواع جمله آن از و اسباب و علل هزاران به دارد بستگي زيرا
 غريزي افعال و نباتات و جمادات مورد در كه امكاناتي تمام. كند مي ظهور بشر خود از كه

 بشر اعمال و افعال در ،هست آنها وقوع در كه هايي " اگر " تمام و دارد وجود حيوان
 همان كه " اگر " هزاران ،حيوان يك غريزي عمل انجام يا و درخت يك رشد در. هست
 اعمال و افعال در ها " اگر " آن همه. باشند داشته وجود توانند مي هستند طبيعي شرايط
 ترجيح و انتخاب قوه و اخالقي اراده و شعور و عقل انسان در اينكه بعالوه هست انسان
  . است شده آفريده
 هيچ و است فقموا او حيواني و طبيعي غريزه با درصد صد كه را عملي است قادر انسان
 قادر و ،كند ترك انديشي مصلحت و تشخيص حكم به ،ندارد وجود خارجي مانع و رادع
 خارجي كننده اجبار عامل گونه هيچ و اوست طبيعت مخالف صد در صد كه را كاري است
 مانند انسان. دهد انجام را آن ،خرد نيروي و انديشي مصلحت حكم به ،ندارد وجود هم

 دست آنها مقابل در اما ،ميشود واقع دروني رغبتهاي و نفساني حركاتم تأثير تحت حيوان
   براي كه عواملي همه اگر يعني. است برخوردار حريتي نوع يك از ،نيست مسخر و بسته
 كند مي حركت و عمل به وادار را او الزاما و است فراهم غريزي عمل انجام در حيوان يك
   ترك و فعل راه تازه ،باشد فراهم انسان براي
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 قوه اينكه به است مشروط عمل اين انجام. است باز خودش اراده و عقل ناحيه از او براي
 قوه يك مانند او اراده قوه و برساند تصويب به عالي شوراي يك همانند او تشخيص و تميز

 ،مختار عامل يك عنوان به خود سرنوشت در انسان تأثير كه اينجاست. بيفتد كار به مجريه
 آزاد " ترك و فعل انتخاب در است فراهم طبيعي شرايط همه آنكه از پس كه امليع يعني

  . شود مي معلوم است، "
 از آزادي اينكه از گذشته زيرا ،است آزاد عليت قانون از كه نيست اين انسان آزادي معني
 جبارا با آزادي گونه اين بلكه ،ندارد ارتباط اختيار با ،است محال ذاته حد في عليت قانون

 كه باشد مكروه و مجبور خاصي عامل ناحيه از انسان كه كند مي فرق چه. است يكسان
 با و باشد آزاد عليت قانون از عمل خود اينكه يا ،بكند عمل خود خواست و ميل برخالف

   اينكه !؟شود واقع خود هخودب و باشد نداشته بستگي بشر خود جمله آن از و علتي هيچ
 او كامل رضايت و خواست از او عمل كه است معني اين به است آزاد و مختار بشر ميگوييم

 و رضا و رغبت و ميل برخالف را او عاملي هيچ و ميگيرد سرچشمه او تميز قوه تصويب و
  . ديگر عامل نه و قدر و قضا نه ،كند نمي وادار او تشخيص
 هر مورد در ،باشند مي الهي قدر و قضا مظاهر ،اسباب و علل تمام چون اينكه خالصه
 قدرهاي و قضا ،باشد متصور مختلف جريانهاي و مختلف اسباب و علل اندازه هر ،اي حادثه

 الهي قدر و قضا به ،گيرد مي صورت و شود مي واقع كه جرياني آن. است متصور گوناگون
  . است الهي قدر و قضا به ،شود مي متوقف كه هم جرياني آن و است
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   اسالم صدر به نگاهي
 مورد استشفا عنوان به حرزهايي :شد سؤال )سلم و آله و عليه اهللا صلي( اكرم سولر از

 آيا ،)شد سؤال دو هر حرز و دوا از احياءالعلوم در غزالي نقل مطابق( ميگيرد قرار استفاده
 يعني )1( " » اهللا قدر من انها « " :فرمود ؟بگيرد را الهي قدر جلوي امور اين تواند مي
   قدر و قضا به نيز بيماري از جلوگيري در اينها تأثير :باشد مي الهي قدر از نيز اينها خود
  . است الهي
 ديوار سايه زير در و كرد حركت آنجا از ،بود نشسته كجي ديوار سايه در )السالم عليه( علي

 قضاي از( " ؟اهللا قضاء من تفر! المؤمنين امير يا " :شد گفته حضرت آن به. نشست ديگري
 قدر به الهي قضاي از( )2( " » اهللا قدر الي اهللا قضاء من افر « " :فرمود )؟ميكني ارفر الهي
   قدر و قضا از ديگر نوعي به قدر و قضا نوعي از يعني ،)برم مي پناه الهي
 در زيرا ،است الهي قدر و قضا شود خراب سرم بر ديوار و بنشينم اگر يعني ،برم مي پناه

 ديوار آن بنشيند انهدام به مشرف و شكسته ديواري زير در انيانس اگر اسباب و علل جريان
 به را خود اگر و ،است الهي قدر و قضا خود اين و ،بيند مي صدمه و ميشود خراب سرش بر

 ممكن اينكه كما. است الهي قدر و قضا نيز اين ،ماند مي مصون او خطر از بكشد كناري
 كه گردد او متوجه ديگر خطري ،اسباب و علل از ديگر جريان يك در حال همان در است
   قدر و قضا نيز آن
  

   :پاورقي
   87. ص 5 / ج ، ]جديد چاپ [ بحاراالنوار 1. 
   337. ص ، ]تهران چاپ [ صدوق توحيد 2. 
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  . است الهي
 قضاي از فرار ،خدا امر به خداست امر از پرهيز ،داشتن نگه دور خطر از را خود ،حال هر به

  . الهي قضاي به است الهي
   گريخت بايد قضا در هم قضا از   گسيخت كو هر وسوسه كز آن حاصل

   نهاد ما بر قضا هم را اين زانكه   جهاد نبود زدن پنجه قضا با
 قضا به كه راسخي اعتقاد با اول صدر مسلمانان كه شود مي روشن اسالمي تاريخ از مجموعا

 رنوشتشانس بر خودشان تسلطبا كه دبودن كرده دريافت آنچنانرا تعليم اين ،داشتند قدر و
 نيز تبديلها و تغيير اين خود اينكه و سرنوشت تبديل و تغيير مسأله و ديدند نمي منافاتي

 را آنها ،سرنوشت به آنها محكم اعتقاد لذا و بوده مسلم امري آنها نزد است قدر و قضا جزء
 آنها. نياورد بار كن تقدير به حواله و القيد و حس بي را آنان و نكشانيد جبر عقيده سوي به

 را " قضا " بهترين خداوند از همواره نظيرشان كم نفس به متكي و عجيب فعاليتهاي ضمن
 خدا از ،هست قدرها و قضا انواع موردي هر در كه بودند متوجه چون. كردند مي طلب

 ترينبه ،ميكردند طلب خدا از را آنچه كه است اين عجيب. خواستند مي را آنها ترينبه
   دعاهاي از بسياري در مضمون اين! مقدرها و مقضي بهترين نه تقديرهاست و قضاها

 ساده مسلمين كلمات در مضامين اين كه است اين عجيبتر همه از شايد. هست اسالمي
  . شود مي پيدا اسالم صدر ضمير

 اصوق سعد از اي نامه ،طبري تاريخ از نقل 313 صفحه ذيل اثير ابن كامل دوم جلد در
 بعد اهللا امر و " :نوشت نامه ضمن در سعد. شد بدل و رد عمر و او بين كه كند مي نقل

   مسلم قضاوه و ماض
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 و ،نافذ الهي امر يعني" عافية في القدر خير و القضاء خير اهللا فنسأل ،علينا و لنا قدر ما الي
 را قدرها و قضاها بهترين او از ،باشد كرده مقدر چه ما براي تا ،است قطعي او قدر و قضا

  . نماييم مي مسئلت
 از يكي در الخطاب بن عمر :گويد مي 132 خطبه ،البالغه نهج بر الحديد ابي ابن شرح در

 پيدا طاعون بيماري آنجا در كه كرد پيدا اطالع شام به ورود از قبل ،رفت شام به كه سفرها
 ابوعبيده مگر كردند منع را او همه ،كرد مشورت شام به ورود درباره خود همراهان با. شده
   قدر من اتفر اميرالمؤمنين يا " :گفت عمر به او. بود شام در مسلمين فرمانده كه جراح
 اهللا بقدر اهللا قدر من افر نعم " :گفت عمر ؟كني مي فرار الهي قدر و قضا از آيا يعني " ؟اهللا
 الهي قدر و قضا سوي به ياله قدر و قضا حكم به الهي قدر و قضا از يعني. " اهللا قدر الي
 شهري در اگر كه است شنيده پيغمبر از شد مدعي شخصي وقت همان و. ميكنم فرار

 و بوديد شهري در اگر ولي ،نشويد شهر آن وارد ،بوديد شهر آن بيرون در شما و بود طاعون
   ورود از بود مردد كمي حديث اين شنيدن از قبل كه عمر. نشويد خارج شهر از ،آمد طاعون

  . شد منصرف شهر به
) ص (اكرم رسول شخص كه اينست. Ĥيدبرمي سني و شيعه روايات و اخبار از مجموعا آنچه

 عليه (علي اميرالمؤمنين و است كرده طرح خود اصحاب براي را قدر و قضا مسأله مسلما
 هك است اين انگيزد برمي را اعجاب آنچه. است داده سخن داد باب اين در مكرر نيز) السالم

 " با كه است شده تلقين اسالم صدر مردم به مهارت و استادي با آنچنان بزرگ تعليم اين
 به غيرمتكي و اراده بي نتيجه در و مسلك جبري را آنها و داشته فاصله فرسنگها " جبر
   و است مطلب اين از حاكي اول صدر در عملشان هم ،است نياورده بار نفس
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 و اند آمده اسالمي متكلمين كه بعدها. است رسيده آنها از بيش و كم كه هايي گفته هم
 اعتقاد بين اند نتوانسته ،كنند تحليل و تجزيه و استدالل و بحث مسأله اين در اند خواسته

 زمان آن از تقريبا قرن چهارده كه امروز تا و بگذارند فرق جبر به اعتقاد و قدر و قضا به
 دو اين بين باشند توانسته كه اند شده پيدا عالم غرب و شرق در افرادي كمتر ،ميگذرد
  . بگذارند فرق عقيده

  

   اصلي سرچشمه
 بر او تسلط به ،قدر و قضا به اعتقاد عين در را بشر كه تعليم نوع اين اصلي سرچشمه
   :ميبرد نام متعدد قضاهاي از كريم قرآن. است كريم قرآن ،ميكند معتقد نيز سرنوشت

  . )1(» عنده مسمي اجل و اجال قضي ثم طين من خلقكم الذي هو «
  . اوست خود نزد در شده برده نام اجل و كرد معين اجلي و آفريد گل از را شما كه اوست

  
 :ميگويد و ميزند دم گذشته تقدير و ازلي كتاب و محفوظ لوح از اينكه عين در كريم قرآن

 في مصيبة من اصاب ام « " :گويد مي يا ،"" مبين كتاب في اال يابس ال و رطب ال و « "
   :گويد مي حال عين در ،"" نبرأها ان قبل من كتاب في اال انفسكم في ال و االرض

  
  

   :پاورقي
   2 /. انعام 1. 
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  . )1(» شان في هو يوم كل «
  . است كاري در دست روز هر خداوند

 به ما آيا (") ؟مستانف امر في ام منه فرغ امر في نحن ا " :شد سؤال) ص (خدا رسول از
 روشن تكليفĤنها ،اين از پس آنكه يا ،است شده فارغ آنها از خداوند كه سرگرميم كارهايي
 رگرميدس كارهايي به شما) (2 (" » مستانف امر في و منه فرغ امر في « " :فرمود) ؟ميشود

  . )است نشده فارغ هم و شده فارغ آنها از خداوند هم كه
  

   طبيعت در ناپذيري تغيير
 شده ياد قدر و قضا دوگونگي از دعا غير در چه و دعا در چه دين پيشوايان انزب در گفتيم
 موجودات برخالف ،است حتمي قدرشان و قضا ،علوي مجردات كه داديم توضيح و ،است

 ،ديگر عبارت به و ،حتمي قدرهاي و قضا نيز طبيعت در كه كنيم اضافه بايد. طبيعت
 از بايد و است عدم به مسبوق موجودي هر ،طبيعت در. هست تبديل قابل غير جريانهاي
 و فنا راه بايد طبيعي موجود هر. است حتمي قضاي اين ،بگيرد سرچشمه ديگر موجودات

   حتمي قدر و قضا نيز اين. مادي غير موجود به شود تبديل اينكه مگر بگيرد پيش زوال
   مسير تغيير كه ميرسند مرحلهاي به طبيعت جهان موجودات. است

  
  

پ   :قياور
 1.    29 /. رحمن
 2.    394. حديث ذيل ،مالصدرا كافي اصول شرح
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 يعني ،كنند طي را جريان همان يا و شوند معدوم بايد يا :ميشود ممكن غير آنها براي
 و ميشود جفت زن يك تخمك با كه مرد يك نطفه سلول مثال. ميكنند پيدا حتمي تقدير

 كودك آينده براي را معيني طينت و رشتس ،دهند مي تشكيل را سلول واحد يك مجموعا
 در كه آورند مي وجود به بعدا كودك در را خاصي موروثي صفات و دهند مي تشكيل

 ديگر زن تخمك با مرد اين نطفه سلول اگر كه است بديهي. است مؤثر او آينده سرنوشت
 اين با مغاير ديگري طينت و سرشت و ،واحد اين با مغاير ديگري واحد ،بود شده جفت

   را آن نميتوان ديگر ،طينت و سرشت يك تكوين از پس. ميشد تكوين طينت و سرشت
 از بسياري. ميشود حتمي قدر و قضا مرحله اين در يعني ،كرد تبديل ديگر سرشت به

 زبان در كه ميبينيم رو اين از ،ميشود حتمي و قطعي رحم بعدي مراحل در ديگر كيفيات
  . است شده ناميده قدر و قضا الواح از يكي رحم ،دين

  

   اليتغير نظامات
 موجودات. تبديالند و تغيير قابل غير نيز ميباشند حكمفرما جهان بر كه نظاماتي و قوانين
 متغير طبيعت موجودات. اليتغيرند و ثابت طبيعت نظامات اما ،تبديالند و تغيير در طبيعت

 گاهي و ميرسند كمال سرحد به گاهي ،ميگيرند قرار مختلف مسيرهاي در و متكامالند و
  . ميدهد تغيير را آنها سرنوشت مختلف عوامل. كند گاه و ميروند تند گاه ،ميشوند متوقف

 اين از كريم قرآن. اند يكنواخت و ثابت ،متكامل نه و متغيرند نه طبيعت نظامات اما
   :ميگويد و ميكند تعبير " الهي سنت " به اليتغير نظامات
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  . )1(» تبديال اهللا لسنة تجد لن و قبل من خلوا ينالذ في اهللا سنة «
  . نيست برگرداندن قابل الهي سنت ،نيست تغييرپذير الهي سنت
 الهي يتغير ال سنت ،است صالحان آن از زمين و است پاكان و متقيان با عاقبت اينكه مثال
   :است
 «  . )2( ونالصالح عبادي يرثها االرض ان الذكر بعد من الزبور في كتبنا لقد و

  . )3(» للمتقين العاقبة و عباده من يشاء من يورثها هللا االرض ان «
 و اوضاع خداوند ،ندهند تغييري خود احوال و اوضاع در خودشان ابتكار با مردمي تا اينكه
  : است الهي اليتغير سنت ،نميكند عوض را آنها عمومي احوال

  . )4(» مبانفسه ما يغيروا حتي بقوم ما يغير ال اهللا ان «
 ،دارد بستگي آنها شايستگي و اخالق و افكار و روحيه وضع با مردمي حكومت وضع اينكه
   :است الهي ناپذير تغيير سنت
 «  . )5(» بعضا الظالمين بعض نولي كذلك و
  
  

   :پاورقي
   63 /. احزاب 1. 
   105 /. انبياء 2. 
   128 /. اعراف 3. 
   11 /. رعد 4. 
   129 /. انعام 5. 
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 تنپروري و شهوتراني و فجور و فسق و شوند پيدا مترف طبقهاي قومي ميان در اگر نكهاي
   :است الهي ناپذير تغيير سنت ،ميگردد قوم آن هالكت به منجر كنند آغاز
«  ). 1(» تدميرا فدمرناها القول عليها فحق فيها ففسقوا مترفيها امرنا قرية نهلك ان اردنا اذاو

 گوي بقا تنازع ميدان در ،كنند عمل شايسته و باشند مجهز انايم به مردمي اگر اينكه
 و قطعي سنت ،گرفت خواهد قرار آنها اختيار در زمين خالفت و ربود خواهند را سبقت

   :است الهي تغييرناپذير
 الذين استخلف كما االرض في ليستخلفنهم الصالحات عملوا و منكم آمنوا الذين اهللا وعد «

  . )2(» لهم ارتضي الذي دينهم همل ليمكنن و قبلهم من
 ناپذير تغيير سنت ،است نابودي و تباهي و ويراني ،بيدادگري و ظلم نهايت و عاقبت اينكه
   :است الهي
 «  . )3(» موعدا لمهلكهم جعلنا و ظلموا لما اهلكناهم القري تلك و

  . )4( » الظلم مع يبقي ال و الكفر مع يبقي الملك «
  
  

   :پاورقي
   16.  /اسري 1. 
   55 /. نور 2. 
   59 /. كهف 3. 
  . نبوي حديث 4. 
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   ديگر نظريات
 خاص وضع از غيرحتمي و حتمي به قدر و قضا انقسام ،داديم توضيح ما آنچه مطابق

 ممكن مختلف علل و دارد متعدده امكانات كه موجودي. گيرد مي سرچشمه موجودات
 ،ميدهد قرار بخصوص مسير يك و امجر يك در را او علتي هر و كنند تأثير او در است

 مقدرات ،دارد ارتباط و بستگي گوناگون علل به كه اندازه هر به ،دارد متعددي مقدرات
 كه موجودي اما و. است حتمي غير موجودي چنين قدر و قضا و سرنوشت رو اين از ،دارد
 نوع يك با جز و نيست ممكن برايش بيشتر مسير يك و نيست او در امكان يك از بيش
 و حتميت ،ديگر عبارت به. است تغيير قابل غير و حتمي سرنوشتش ندارد كار و سر علت
 قابليتهاي و واحد قابليت معني به ،فاعلي جنبه نه است قابلي جنبه از ناشي حتميت عدم

 همچنين و باشند مي استعدادي امكان فاقد كه علوي مجردات رو اين از. است متعدده
 سرنوشتشان ،ندارند را آينده يك از بيش استعداد كه حاالت يبعض در طبيعت موجودات

   ،دارند را آينده يك از بيش استعداد كه طبيعت هاي پديده از دسته آن اما و ،است حتمي
 غير و حتمي قدر و قضا توضيح و تفسير خالصه بود اين. است غيرحتمي سرنوشتشان

  . حتمي
 ،اند كرده تفسير انسان مقياس به بعضي .است شده تفسير نيز ديگر طورهاي مسأله اين

 است حتمي تقديرشان ،نيست انسان اختيار در آنها تبديل و تغيير كه واقعيتهايي گفتهاند
 مثال. است غيرحتمي تقديرشان ،است انسان اختيار در آنها تبديل و تغيير كه واقعيتهايي و

   اظلح از جوي اوضاع دادن تغيير )حاضر حال در الاقل( بشر براي
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 و ها زلزله لحاظ از زمين عمومي اوضاع دادن تغيير و بادها و باران و برف و سرما و گرما
. گيرند مي صورت اينها نخواهد چه و بخواهد چه بشر. است مقدور غير سيالبها و طوفانها

 اوضاع تغيير اما. است حتمي امور اين در الهي مقدرات و هستند حتميه امور آنها پس
 است بشر مقدور ،همگاني سعادت و عمومي رفاه و عدالت موازين به امور اصالح و اجتماعي

   مقدرات و هستند حتميه غير امور اينها پس. كند عوض را اينها ميتواند بشر خواست و
  . است حتمي غير امور اين در الهي
 غير يا حتمي مالك را بشر امكانات و قدرت ندارد علت زيرا ،نيست صحيح تفسير اين
 تطبيق قابل تفسير اين با هم دين آثار و اخبار زبان. بدهيم قرار مقدرات بودن تميح

  . نيست
 تفسير شرايط تحقق عدم و تحقق مقياس به را حتمي غير و حتمي قدر و قضا ديگر بعضي

 علل با و دارند متعدد امكانات موجودات برخي گفتيم چنانكه كه معني اين به ،كردهاند
 داشته مقدرات ،دارند بستگي گوناگون علل با كه اندازه هر به. دارند وندپي و ارتباط مختلف

   موجود اين براي يكسرنوشتي علتي هر. علتهاست آن دست به آنها سرنوشت حقيقت در و
 را سرنوشت آن كه علتي آن تحقق و وقوع به است مشروط سرنوشتي هر و دارد دست در
 پيدا وقوع صورت بعضي گوناگون شرايط و علل ميان در كه است بديهي. دارد دست در

 پيدا وجود شرايط و علل از بعضي اينكه علت كه است واضح باز و ،نه بعضي و ميكنند
 علت و است بوده موجود شرايط و علل آن شرايط و علل كه است اين ،نه بعضي و ميكنند
 و علل آن يطشرا و علل كه است اين ،اند نكرده پيدا وجود ديگر شرايط و علل آن اينكه

   ...چهارم و سوم درجه شرايط و علل طور همين و نبوده موجود شرايط
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 شرايط و علل آن كه هستند شرايطي و علل چنگ در كه مقدراتي يعني حتمي مقدرات
 شرايطي و علل دست در كه مقدراتي يعني حتمي غير مقدرات اما و ،ميكنند پيدا وجود

  . نميشود پيدا آنها براي وجود زمينه كه ميباشند
 را الصحه حفظ اگر كه دارد استعداد جسمي ساختمان لحاظ از معيني شخص كنيم فرض
 پيدا تقليل نصف به او عمر نكند رعايت اگر ولي ،كند عمر سال پنجاه و صد كند رعايت
 و كند عمر سال پنجاه و صد بكند الصحه حفظ رعايت اگر كه است چنين او مقدر. ميكند

. مرد سالگي پنج و هفتاد در و نكرد رعايت شخص آن آنگاه ،سال پنج و هفتاد نكند اگر
 يكي شرط ولي ،است بوده مشروط دو هر و شده تقدير عمر دو شخص اين براي پس

  . است نيافته تحقق ديگري شرط و شده محقق
 و است حتمي قدر و قضا گرفته خود به واقع صورت و شده واقع شرطش كه تقديري آن

  . است حتمي غير قدر و قضا نشده اقعو شرطش آنكه
 شرط دو زمينه در نفر يك درباره است قانون دو مانند تقدير دو اين ،تمثيل مقام در

 شود اجرا مربوط مجازات ،كند اقرار خود جرم به متهم اگر ميكند حكم قانون مثال. مختلف
 قهرا كرد اقرار متهم اگر حاال. گردد آزاد ،نباشد او عليه هم ديگري داليل و نكند اقرار اگر و

 شخص اين درباره شود مجازات بايد كرد اقرار اگر اينكه جنبه از قانون. ميشود مجازات
 دليل الفرض علي و نكرد اقرار اگر اينكه جنبه از و است كرده پيدا حتميت و قطعيت
  . است نكرده پيدا حتميت و قطعيت ،شود آزاد بايد نيست كار در هم ديگري

 مطابق   وجود اينجا در حتميت و قطعيت از مقصود ،تفسير اين
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 كلي اصل يك كه جهت آن از قانون واال ،است قانون مفاد عملي انطباق و شرط كردن پيدا
  . است تخلف قابل غير و حتمي و قطعي جهت دو هر از ،است

 همه. حكمفرماست تخلف غيرقابل و قطعي نواميس و قوانين سلسله يك تكوين جهان بر
 اينكه مثال. ميباشند ناپذير استثناء و حتمي ميباشند كلي قانون كه نظر آن از ينقوان

 و صد به عمرشان بكنند الصحه حفظ رعايت اگر جسمي استعداد فالن داراي اشخاص
 الصحه حفظ رعايت همانها اگر اينكه هم و است جهان قطعي قانون ،ميرسد سال پنجاه
 و قوانين اين و است جهان قطعي قانون باز ،ييابدم تقليل مدت آن نصف به عمرشان نكنند
   آن يعني حتمي قدر و قضا عليهذا. ميباشند الهي قدر و قضا مجاري و مظاهر ،قطعي سنن
 قدر و قضا و است شده اجرا عمال و كرده پيدا وجود شرايطش كه ناموس و سنت و قانون
 نكرده پيدا مصداق عمال و نشده واقع شرطش كه جهاني سنت و قانون آن يعني حتمي غير
  . است
 ديني تعبيرات بعضي نيست بعيد و است قبولي قابل مطلب ذاته حد في هرچند تفسير اين
 و الزم غير و الزم قضاي نام به كه را تعبيراتي توان نمي اما ،باشد جهت همين به ناظر

 سلمام. كرد حمل معني اين به ،است آمده ديني آثار و اخبار در حتمي غير و حتمي
 باز. است تغيير قابل غير و تغيير قابل قدر و قضا ،الزم غير يا الزم قدر و قضا از مقصود
 جايي ،تغيير امكان ،است كرده پيدا تحقق كلي قانون يك شرايط كه مواردي در مسلما
 پس. است داشته بگيرد صورت ديگر جور اينكه امكان خود ذات نظر از قضيه ،است نرفته

 دست از گفتيم كه نظر آن از را خود حتمي غير جنبه قدر و قضا باز ايطشر تحقق فرض با
  . دهد نمي
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 است شده ايجاب و تأكيد خداوند طرف از كه است آن حتمي قدر و قضا اينكه ديگر تفسير
 است آن حتمي غير قدر و قضا ولي ،شد خواهد واقع هم حتما و شود واقع بايد حتما كه
 و الزام اما نيست تفاوت بي يا و است تفاوت بي و طرف بي او به نسبت خداوند اراده كه

 از چيز يك گاهي :است قبيل اين از تكليفي احكام كه طور همان ،نيست كار در هم ايجابي
 بي چيزي به نسبت مقنن و آمر گاهي و )وجوب( شود مي ايجاب و حتم مقنن و آمر طرف
 و )اباحه( نگيرد صورت يا بگيرد صورت كار آن كه نيست تفاوتي او نظر از ،است طرف
 استحباب( كند نمي ايجاب و الزام اما ،ميدهد ترجيح را وقوع عدم يا وقوع طرف آمر گاهي

  . )كراهت يا
 حتمي قدر و قضا آن و است الزام و ايجاب گاهي ،است طور همين نيز تكويني امور در

 و الزام اما دارد ترجيح )وقوع عدم يا وقوع( طرف يك آنكه يا و است بيطرف گاهي و ،است
  . است حتمي غير قدر و قضا آن و نيست كار در ايجابي

 محال زيرا ،است قدر و قضا نفي اين. است مطلب اين تفسير ترين علمي غير ،تفسير اين
 نباشد طرف بي يا و باشد تفاوت بي و طرف بي خاصي حادثه به نسبت حق اراده كه است
 يا و باشد مستثني عليت قانون از حادثهاي است محال كه طوري همان ،نكند ايجاب ولي

 به تكويني حقايق گرفتن قياس. نباشد كار در ايجاب و ضرورت اما باشد عليت قانون تحت
  . نيست درست قراردادي و عرفي امور

  

   معنوي عوامل
   مؤثر عوامل و اسباب و علل به راجع آنچه گذشته مثالهاي در
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 يعني ،نميكرد تجاوز آنها تأثيرات و مادي عوامل حدود از مكردي ذكر سرنوشت تغيير در
 و گرفتيم نظر در جسماني و حسي روابط و مادي ابعاد جنبه از فقط را حوادث دنياي
 از است بديهي. بود حسي و مادي عوامل تنها داديم شركت معلوالت و علل در كه عواملي

. كرد اكتفا آنها ميان معلولي و علي طرواب و عوامل همين به بايد تنها مادي جهانبيني نظر
   انفعاالت و كيفيات و جسم و ماده چهارچوب در را واقعيت كه الهي بيني جهان نظر از اما

 تر پيچيده و بيشتر پودهايي و تار داراي حوادث دنياي ،نميداند محصور و محدود جسماني
  . باشند مي افزونتر بسي دارند شركت حوادث آمدن پديد در كه عواملي و است

 مادي منحصرا خوشبختي و سعادت و سالمت و روزي و اجل در مؤثر عوامل مادي نظر از
 يا ميدهد توسعه را روزي ،ميكند دور يا نزديك را اجل كه است مادي عوامل تنها. است
. ميكند نابود يا تأمين را سعادت و خوشبختي ،ميگيرد يا ميدهد سالمت تن به ،ميكند تنگ
 ميشوند ناميده معنوي و روحي عوامل كه ديگري عوامل و علل ،الهي بيني جهان نظر از اما
  . مؤثرند امور اين امثال و سعادت و سالمت و روزي و اجل كار در مادي عوامل همدوش نيز
 و حساب بشر افعال و اعمال ،است باشعور و زنده واحد يك جهان ،الهي جهانبيني نظر از

 بشر بد و خوب اعمال ،نيست تفاوت بي جهان مقياس رد بد و خوب ،دارد العمل عكس
 او به فرد خود زندگي و حيات دوره در احيانا كه جهان از العملهايي عكس با ميشود مواجه
  . ميرسد
 و مادر و پدر قبيل از ،حقوق صاحبان به ايذاء خصوصا ،انسان و حيوان از اعم ،جاندار ايذاء
   همين در سوئي آثار ،معلم
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 از قسمتي خود ،نتايج و آثار اين. هست مكافات طبيعت در ،ميĤورد بار ياييدن زندگي
 پديده و حوادث ميان ارتباطات و قضايا گونه اين كه است بديهي. است قدر و قضا ظاهرم
 ،داند مي شعور و اراده صاحب زنده واحد دستگاه يك را جهان كه الهي بيني جهان با ها

 تفكر طرز با اما و دهد مي تشكيل را معلولي و علي طرواب از بخشي و است توجيه قابل
  . نيست توجيه قابل ماترياليستي بيني جهان و مادي

 به و ميشنود را جاندارها فرياد و ندا ،بينا هم و شنواست هم جهان ،الهي بيني جهان نظر از
 انسان سرنوشت در كه است جهان اين علل از يكي دعا جهت همين به. ميدهد پاسخ آنها
 ،ديگر عبارت به. آورد مي وجود به جريانهايي يا و گيرد مي را جريانهايي جلوي ،است مؤثر
 جلوي يا باشد مؤثر ميتواند اي حادثه سرنوشت در كه است قدر و قضا مظاهر از يكي دعا
  . بگيرد را قدري و قضا

  . )1( » ابراما ] ابرم ما بعد [ القضاء يرد الدعاء «
  . باشد شده محكم قضا آن چند هر دبرميگردان را قضا دعا
 «  . )2(» دعان اذا الداع دعوش اجيب قريب فاني عني عبادي سألك اذا و
  . ميكنم اجابت بخواند مرا كه آن خواسته ،نزديكم من ،بخواهند تو از مرا بندگانم گاه هر
  
  

   :پاورقي
 سفينة 1.   . دعا ماده ،البحار

   186 /. بقره 2. 
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 مجاري از كه است قدر و قضا مظاهر و عوامل از ديگر يكي انهااحس و صدقات همچنين
  . است مؤثر سرنوشتها تبديل و تغيير در معنوي

 نفرين و دعا ،بدكاري و نيكوكاري ،ظلم و عدل ،پردهدري و توبه ،طاعت و گناه كلي طور به
 مؤثر روزي و سالمت و عمر نظر از بشر سرنوشت در كه ميباشند اموري از اينها امثال و

   :فرمود )ع( صادق امام. ميباشند
 يعيش ممن اكثر باالحسان يعيش من و ،باالجال يموت ممن اكثر بالذنوب يموت من «

  . )1( » باالعمار
 ميميرند عمر سرآمدن واسطه به كه كساني از ميميرند گناهان واسطه به كه كساني عدد

 عمر با كه كساني از ميكنند دراز زندگي نيكوكاري سبب به كه كساني عدد و است بيشتر
  . است افزون ميكنند زندگي خود اصلي

 را عمر نيكوكاريها و احسانها و ميدهند تغيير را اجل گناهان كه است اين حديث مقصود
 امور اين ،شدهاند تعيين الهي قدر و قضا حكم به عمر و اجل اينكه با يعني. ميكنند زياد
 هم تغيير اين خود شد گفته قبال چنانكه البته و دميباشن قدر و قضا تبديل و تغيير عامل

  . است الهي قدر و قضا به
 مجاري و بپردازيم مادي امور در معنوي امور تأثير كيفيت بررسي به نميتوانيم اينجا در ما

 تعبيرات با كه دقيقي فلسفي نظرات اينجا در. بدهيم نشان را قضيه اين معلولي و علي
   تأثير شرايط بيان مقام در همچنين و. شده اظهار است سازگار كامال نيز مذهبي

  
  

   :پاورقي
   140. ص 5 / ج ، ]جديد چاپ [ بحاراالنوار 1. 
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 در حقوق كردن پامال و ستم و ظلم همچنين و صدقات يا دعا مثال كه نيستيم معنوي علل
 به توجه با مطلب اين شرح و توضيح شايد. ميكند ايجاد العملهايي عكس شرايطي چه
 ما مقصود. دهد تشكيل را پرحجم يكتاب دارند بشر افراد كه ياتيتجرب و مشهودات و ايقضا
 و علل سلسله كه نيايد پيش توهم اين شد گفته كه مثالهايي از كه بود نكته اين تذكر فقط

  . محسوس و مادي امور به است منحصر جهان معلوالت
  

  ...آيد قضا چون
 اين به مطلبي ،است رسيده )ع( اطهار ائمه يا )ص( اكرم لرسو از كه رواياتي و اخبار در

 تدبير قوه و عقل مخصوصا علل و اسباب ،بيايد قدر و قضا اگر :ميخورد چشم به مضمون
  . است منعكس مضمون همين به عربي و فارسي ادبيات در مطلب اين. ميافتد كار از انسان

   :جمله آن از ،ميكند نقل كرما رسول از معني اين در حديث چندين الصغير جامع در
 و عقولهم اليهم رد امضاه فاذا ،امره يمضي حتي الرجال عقول نزع امر امضاء اراد اذا اهللا ان «

   ». الندامة وقعت
 امر كه وقتي تا ميكند جدا آنها از را مردم خردهاي رسد انجام به كاري بخواهد خدا گاه هر

 در و ميگرداند باز آنها به را آنها اي خرده ،رساند مانجا به كه همين. رساند انجام به را خود
  . ميگيرد صورت پشيماني كه است وقت اين
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   :ميكند نقل )ع( رضا امام از 442 صفحه العقول تحف در
 ذي كل الي رد امره انفذ فاذا ،ارادته تمت و امره فانفذ عقولهم العباد سلب امرا اهللا اراد اذا «

   » ؟ذا اين من و ؟ذا كيف فيقول عقله عقل
 اجرا را خود حكم و ميكند سلب آنها از را بندگان عقلهاي بخواهد را چيزي خدا گاه هر

 صاحب هر عقل كرد اجرا را خود حكم همينكه. ميرساند پايان به را خود خواسته و ميكند
 كار اين كجا از ؟شد كار اين كه شد چگونه : ميگويد مرتب او آنگاه ،برميگرداند او به را عقل

   ؟گرفت صورت
   :ميگويد مولوي
   خداي جز را قضا نميداند كس   راي و فهم نماند آيد قضا چون
   سر ز را پا ما عقل نداند تا   بصر پوشد فرو آيد قضا چون
   البصر عمي القضا جاء اذا گفت   خبر اين داد المتقين امام زان

   ميدرد گريبان بدريده پرده   ميخورد را خود بگذشت قضا چون
*  

   دوست ز نشناسي باز ار دشمنان   پوست غير نبيني آيد قضا چون
*  

   شود گمره هم نفع در دوا آن و   شود ابله طبيب آيد قضا چون
  

 و ناقض عنوان به قدر و قضا بيانات اين در كه است اين ميĤيد نظر به اينجا در كه اشكالي
   و عمومي عليت اصل كننده باطل
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 شده ذكر - آنها از نيرومندتر و قويتر ولي - جهان عوامل يرسا مقابل در عاملي عنوان به
 و علل مجراي از جز را چيزي هيچ الهي قضاي كه شد گفته گذشته در آنچه با اين و است

  . دارد منافات ،شده تأييد نيز حديث زبان در و نميكند ايجاب خود اسباب
   :است حديث در
 لكل فجعل - باسباب اال االشياء يجري ان اهللا ابي يا - باسبابها اال االمور يجري ان اهللا ابي «

  . )1( » ناطقا بابا علم لكل جعل و علما شرح لكل جعل و شرحا سبب لكل و سببا شيء
 براي خداوند. اسبابي و وسائط طريق از مگر كند جاري را عالم امور كه دارد امتناع خداوند

 دروازه دانشي هر براي و دانشي يحكمت هر براي و حكمتي سبب هر براي و سببي چيز هر
  . است داده قرار گويايي
 چيزي هيچ اينكه با ،قدر و قضا عموميت با آمده بيانات اين در آنچه اينكه ديگر اشكال
 كمال با - كرديم ياد گذشته در چنانكه - كريم قرآن و نيست قدر و قضا حوزه از خارج

 الهي قدر و قضا به جريانات همه و چيز ههم اگر. دارد منافات ،ميكند تأييد را آن صراحت
 يعني " بيايد قدر و قضا اگر " پس. نباشد الهي قدر و قضا كه نيست لحظهاي پس ،است
 با است مناقض عمومي عليت اصل با باال ابيات و احاديث مضمون اينكه از گذشته پس ؟چه

   واقعم در الهي قدر و قضا كه ميرساند ،است مناقض نيز قدر و قضا عموميت
  
  

   :پاورقي
  . سبب ماده ،البحرين مجمع 1. 
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 كار از چيز همه گذاشت ميان به پا استثنائا اگر و ميگذارد ميان به پا استثنايي و خاص
 صفرا سركنگبين ،ميافتد اثر از دواها ،ميشود كور چشمها ،ميپرد سرها از عقلها ،ميافتد
  . ..نمايد مي خشكي بادام روغن و ايدميافز
 ساخته و نيست انطباق قابل اسالم متن با روايات و اخبار اين آيا ؟گفت بايد چه اكنون
   ؟دارد صحيحي تفسير و توجيه يا ،است مذهبان جبري

 عليت اصل با نه ،است صحيحي مطلب يك به ناظر روايات و اخبار اين اينجانب عقيده به
 و علل مجموع و عالم يكل نظام به ناظر ،قدر و قضا عموميت با نه و است منافي عمومي
 و علل معنوي اسباب و علل كه است مواردي به ناظر ،است معنوي و مادي از اعم اسباب
  . ميدهد قرار الشعاع تحت را مادي اسباب

 از ،اتم نظام. كرد محصور نبايد مادي ابعاد در تنها را اسباب و علل كه گفتيم پيش فصل در
 و مادي علل كه طوري همان. است شده تشكيل نهان و آشكار اسباب و علل مجموع

 تحت خاصي مواقع در ،مياندازند كار از و ميكنند خنثي را ديگر بعض بعضي ،محسوس
  . فتندا مي كار از نيز معنوي علل تأثير
 همين به منحصر سبب كند مي خيال بيند مي را محسوس و مادي علل تنها كه كسي

 الهي قدر و قضا حكم به است ممكن نيز يگرد اسباب و علل هزاران كه نميداند ،چيزهاست
 را مادي علل و اسباب ،گذاشتند ميان به پا اسباب و علل آن كه آنگاه و باشند كار در

  . كنند مي بياثر و خنثي
 احاديث و اخبار زبان در آنچه از رساتر و بليغتر بياني به مطلب اين كريم قرآن خود در

  . است شده بيان است آمده
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   :فرمايد مي بدر جنگ جريان در
 كان امرا اهللا ليقضي اعينهم في يقللكم و قليال اعينكم في التقيتم اذا يريكموهم اذا و «

  . )1(» االمور ترجع اهللا الي و مفعوال
 شما چشم در برخورديد آنها با كه هنگامي را )خصم( آنها خداوند كه را زمان آن كن ياد

 شدني كه را چيزي رساند انجام به اينكه براي ،ياندنما اندك آنها چشم در را شما و اندك
  . شود مي گردانده باز خداوند به كارها همه. است بوده
  . است مادي علل بر معنوي علل كردن پيدا تقدم موارد از يكي جريان اين

 پيدا نصرت و تأييد شايستگي ،صالح و درستي راه در برداشتن گام اثر در قومي كه هنگامي
 اكمل و اتم و متقن نظام ،گردند نابودي و خذالن مستحق برعكس ديگر يقوم و كنند
 و ميدهد قرار خود حمايت تحت مادي تجهيزات و وسايل كمبود همه با را اول قوم ،جهان
  . كند مي محكوم زوال به مادي اسباب و وسايل همه با را دوم قوم
   :فرمايد مي كريم قرآن نيز و

 «  . )2(» قدرا شيء لكل اهللا جعل قد امره بالغ اهللا ان حسبه فهو اهللا علي يتوكل من و
   بس را او خداوند ،كند اعتماد خدا به حق راه در كه كس آن
  

   :پاورقي
   44 /. انفال 1. 
   2 /. طالق 2. 
  

٩٣  



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 و اندازه و قدر چيزي هر براي خداوند. ميرساند نتيجه به را خود حكم و فرمان خدا. است
  . است داده قرار حدي

 اينكه و عالم نظام به "" قدرا شيء لكل اهللا جعل قد « " جمله با اينكه با كريمه آيه اين رد
 يعني ،شده تصريح ،دارد قرار خود مرتبه در چيز هر و نميگيرد صورت گزاف به چيز هيچ
 خداوند ميفرمايد حال عين در ،است شده شناخته رسميت به مسببات و اسباب نظام

 ميان به غيبي تأييدات و معنوي روابط پاي كه آنجا يعني ،ميرساند هنتيج به را خود فرمان
  . گردند ثرميا بي ظاهري اسباب و علل و ميĤيد پيش ديگري جريان ،ميĤيد

  

   مكتب دو تفاوت
 دستاويز را قدر و قضا موضوع )مسيحيون از بعضي همچنين و( ماديون گفتيم گذشته در

 خود انسان كه است اين قدر و قضا به اعتقاد الزمه دميگوين و دادهاند قرار اسالم به حمله
 اجتماع بهتر سازندگي و تكوين و ايجاد در را خود نقش و بداند بسته دست و مجبور را

  . بنشيند سرنوشت منتظر و كند فراموش
 فرق جبر عقيده و ،قدر و قضا به اعتقاد ميان كه شده ناشي آنجا از اشتباه اين گفتيم و

 واقعي عامل و ندارد اختياري و اراده خود از انسان ،جبر عقيده طبق. ستا نشده گذاشته
 نه. ندارد سرنوشتش در تأثيري خودش روحيات و صفات و نيست خودش كردار و گفتار
 واقعي عامل حتي بلكه ،ميگويد بگويد شد گفته او به آنچه صفت طوطي آينه پس در تنها

 هيچ الهي اراده و علم ،قدر و قضا عقيده قطب ولي. نيست خودش نيز تلقيني گفته همين
   را چيزي
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 چيزي به الهي اراده و علم كه است محال ،نميكند ايجاب خود اسباب و علل مجراي از جز
 اقدس ذات علو و بساطت و يگانگي با زيرا ،بگيرد تعلق خود اسباب و علل مجراي غير از

 وي شقاوت يا سعادت و انسان اعمال و لافعا به الهي اراده و علم عليهذا. است منافي الهي
 را انسان كه است الهي قدر و قضا ،ميگيرد تعلق مربوطه اسباب و علل طريق از منحصرا نيز

 ميان فرقي ،است چنين چون و. است آفريده سرنوشت در مؤثر و آزاد و مختار و باز دست
 از و حادثه هر ضروري و حتمي حدوث اگر. نيست نظر اين از مادي مكتب و الهي مكتب

 بودن بسته دست و جبر مستلزم خود اسباب و علل طريق از انسان اعمال و افعال جمله آن
 بسته دست و جبر مستلزم اگر و ،است وارد مكتب دو هر به كه است ايرادي ،است انسان
 اين از مادي و الهي مكتب ميان فرقي باز )است طور همين هم واقعا چنانكه( نيست بودن
   بر ميباشند عليت قانون طرفدار كه كساني ساير و ماديون اشكال و ايراد پس. ستني جهت
  . است كافي اطالع عدم از ناشي و بيجا ،قدر و قضا اسالمي عقيده
 نظر از و حساس بسيار كه هست مكتب دو اين بين تفاوت يك كه ميكنيم اضافه اكنون
 و قضا به اعتقاد تفاوت اين موجب به. است توجه قابل العاده فوق اجتماعي و تربيتي آثار
 از گرفتن نتيجه به اعتماد و فعاليت نشاط و اميد ايجاد در الهي بيني جهان نظر از قدر

  . است مزيت اين فاقد كه مادي بيني جهان برخالف ،دارد العاده خارق اثر عمل و سعي
 عوامل ،اصل آن مطابق. ميشود ناشي كرديم ذكر گذشته فصل در كه اصلي از تفاوت اين
 قدر و قضا مظاهر و ميدهند تشكيل را جهان اسباب و علل مجموعا كه جهان كار در مؤثر
   وجود نيز معنوي امور سلسله يك ،نميباشند مادي امور به منحصر ،ميروند شمار به
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 اين مطابق. دمؤثرن سرنوشت تبديل و تغيير در قهرا و جهاناند مؤثر عوامل جزء كه دارند
 و حق از حمايت مثال. است عالم حساب جزء نيز مادي غير حسابهاي سلسله يك ،نظر

 عدالت و حق به جهان. محسوس و مادي حسابهاي ماوراي دارد معنوي حساب يك عدالت
 و اجر و خيزد برمي ،برميخيزند عدالت و حق حمايت به كه كساني حمايت به و برپاست
   :كند نمي ضايع را آنها پاداش

  . )1(» اقدامكم يثبت و ينصركم هللا تنصروا ان «
  . خيزد برمي شما ياري به حقيقت ،برخيزيد حقيقت ياري به اگر
  . )2(» كفور خوان كل يحب ال اهللا ان آمنوا الذين عن يدافع اهللا ان «

  . دارد نمي دوست را نعمت كافر خيانتكاران و است ايمان اهل مدافع خداوند
 «  . )3(» عزيز لقوي اهللا ان ينصره من اهللا لينصرن و

  . است غالب و نيرومند خداوند. كند ياري را او كه را كس آن ميكند ياري خداوند
 ،حق راه پيمودن در انسان يعني توكل. خداست به اعتماد و توكل ،عالم حسابهاي از يكي
 در اگر كه باشد مطمئن و ندهد راه تزلزل خود به ،منفي جنبه از چه و مثبت جنبه از چه

   منافع نه بگيرد نظر در را خود خداپسند و صحيح هدف زندگي نجريا
  
  

   :پاورقي
   7 /. محمد 1. 
   38 /. حج 2. 
   40 /. حج 3. 
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 خدا به را خود كار ،خود متوجه نه كند وظيفه انجام متوجه را خود فعاليت اگر ،را شخصي
  . دهد مي قرار خود حمايت تحت را او خداوند ،بازگذارد

 الهي بيني جهان در فقط كه است مخصوصي حسابهاي سلسله يك اينها لامثا و اينها
. است قدر و قضا مظاهر و معلولي و علي عوامل جزء الهي بيني جهان نظر از و است موجود
 ،صحيح فعاليت و عمل در را ايمان با نفر يك ،الهي قدر و قضا به درست اعتقاد ،بنابراين
 مقرراتي يعني تشريعي سنن ،مادي نظر از زيرا. ميكند اميدوارتر كار نتيجه به و مطمئنتر

   تكويني سنن ميان در مخصوصي حساب ،كند عمل آنها به بشر بايد و است خوب كه
 نسبت جهان ،دارند حساب جور يك ،ستم و عدالت ،نادرست و درست ،باطل و حق ،ندارد

 بيطرف امور اين به بتنس جهان الهي نظر از اما. است بيطرف اينها از يك هر طرفداران به
 رحمت و حكمت به ،الهي تقدير به معتقد. است عدالت و درستي و حق اهل طرفدار ،نيست

 از يعني ،كند تحصيل را خدا رضاي كسي اگر است معتقد. است معتقد نيز الهي عدالت و
 و تقدير به اعتقاد گونه اين. ماند خواهد محفوظ كنفĤنها در كند پيروي الهي تشريعي سنت
 همچنين و نابودي و مرگ از ترس ،خداست به اعتماد و توكل نتيجهاش كه الهي تدبير
 نيستي از ترس كه را آدمي ضعف نقطه بزرگترين و ميبرد ميان از را بيچيزي و فقر از ترس

  . ميكند اصالح ،است آلود شقاوت هستي يا
 فعال اندازه آن را اسالم رصد مسلمانان كه بود عالم كار در حسابها گونه اين وجود به اعتقاد

 اين را آنها الحال وصف كريم قرآن .ندارد مانند جهان در كه بارآورد دلير و شجاع و كوشا و
   :كند مي ذكر طور
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 و اهللا حسبنا قالوا و ايمانا فزادهم فاخشوهم لكم جمعوا قد الناس ان الناس لهم قال الذين «
 ذو اهللا و اهللا رضوان اتبعوا و سوء يمسسهم لم لفض و اهللا من بنعمة فانقلبوا 0 الوكيل نعم

  . )1(» عظيم فضل
 از بترسيد پس ،اند آمده گرد شما نابودي براي انبوه جمعيتي گفتند آنها به مردم كه آنان
 خوب او و است بس را ما خدا حمايت گفتند و نيفزود آنها ايمان بر جز تهديد اين اما ،آنها

 هيچ كه حالي در او جانب از تفضلي و خداوند از نعمتي اب بازگشتند پس ،است كارگزاري
. كردند پيجويي و گرفتند نظر در را خدا خشنودي تنها و بود نرسيده آنها به بدي گونه

  . است بزرگ تفضلي صاحب خداوند
 به اعتقاد از مجيد قرآن تعليمات طبق الهي قدر و قضا به اعتقاد كامل امتياز بيان اين با

 داراي مادي معلول و علت نظام طبق ماترياليست نفر يك كه مادي قدر و قضا و سرنوشت
  . است روشن كامال ،است آن
 اين از بيش ،باشد معتقد و مؤمن خود آيين و روش و مسلك به اندازه هر مادي نفر يك

 آرمان به بخشيدن تحقق راه در مجاهدت و كوشش و سعي اندازه هر به كه ندارد عقيده
 الهي قدر و قضا به معتقد و مؤمن مسلمان نفر يك اما. ميگيرد نتيجه ،دده خرج به خود

 خود ايمان و عقيده راه در او اگر كه است شده ساخته طوري جهان كه دارد عقيده
 برمي او حمايت به جهان معلولي و علي دستگاه ،دهد خرج به كوشش و كند فداكاري

   مند بهره خود پشتيباني از را او و خيزد
  
  
   :رقيپاو
   174. و 173 / عمران آل 1. 
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 ذخيره نيروي ،ميكند مصرف خود هدف راه در خود او كه نيرويي برابر هزار صدها ،ميكند
  . افتد مي كار به او ياري به شرايطي چنين در كه هست جهان در
 و مطمئن خود فعاليت اثر به بايد قدر همان عدالت و حقيقت طرفدار نفر يك مادي نظر از

 ،است مطمئن آنها اثر و خود فعاليتهاي به باطل و ظلم طرفدار نفر يك كه باشد اراميدو
 نظر از ولي ،نيست نفر دو آن ميان فرقي عالم كلي جريان و جهان نظر از او عقيده به زيرا

  . است بسيار تفاوت دو اين بين الهي مكتب
  

   قرآن اختصاصي منطق
 ميان در رسما هجري اول قرن دوم نيمه از قدر و جبر مسأله در گفتگو كه گفتيم قبال

 همين كالمي مسأله قديمترين. شده واقع تحليل و تجزيه مورد و آغاز اسالمي متكلمين
 منحرف و كنند تحليل و تجزيه درست را مسأله اين نتوانستند متكلمين. است مسأله
 به اعتقاد مكال اهل عموم ميان در. شدند قدر طرفدار گروهي و جبر طرفدار گروهي :شدند
. ميشد شناخته تقدير نفي با مساوي بشر آزادي و اختيار به اعتقاد و ،جبر با مساوي تقدير

   صاف و ساده ضمير قبول مورد چند هر ،اختيار به اعتقاد عين در تقدير به اعتقاد اما و
 يافت فلسفي رنگ و گرفت قرار كالم چهارچوب در همينكه اما ،بود اول صدر مسلمانان

 نيز آنها از بعد قرن چهارده مردم براي همچنانكه ،شود واقع مردم آن قبول مورد انستنتو
 اين در كه انكاري غيرقابل و زياد روايات همچنين و كريم قرآن. ميرسد نظر به مشكل
   رسيده )ع( بيت اهل ائمه يا )ص( اكرم رسول شخص از زمينه
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 عامل را انسان هم و است الهي قدر و قضا به چيز همه ميگويد هم ،صراحت كمال با است
 نمونهاي گذشته در ما. ميكند معرفي خود افعال و اعمال مسؤول و خود سرنوشت در مؤثر

 در قدر طرفداران هم و جبر طرفداران هم گفتيم و كرديم ذكر قرآن آيات دسته دو هر از
 و آزادي و تياراخ بر مشعر آيات ،جبر طرفداران :برآمدند قرآن آيات توجيه و تأويل صدد

 بديهي. را الهي كلي تقدير بر مشعر آيات ،اختيار طرفداران و كردند تأويل را بشر مسؤوليت
 و تقدير عموميت بين مالزمهاي گونه هيچ شد معلوم و شد حل معما آنكه از پس كه است

 تعارض و تناقض ،ندارد وجود تقدير نفي و او اختيار بين همچنين و انسان بودن مجبور
 و هدايت ،كريم قرآن كه آنجا مثال ،نيست توجيه و تأويل به نيازي و ميشود حل بخود دخو

 الهي تقدير و مشيت به را سيئات و حسنات حتي و سالمت و رزق ،قدرت و عزت ،ضاللت
   :گويد مي و كند مي مستند

  . )1(» يشاء من يهدي و يشاء من اهللا فيضل «
  . ميكند هدايت بخواهد ار كس هر و گمراه بخواهد را كس هر خدا
   :گويد مي يا
 و تشاء من تعز و تشاء ممن الملك تنزع و تشاء من الملك تؤتي الملك مالك اللهم قل «

  . )2(» قدير شيء كل علي انك الخير بيدك تشاء من تذل
  

   :پاورقي
   4 /. ابراهيم 1. 
   26 /. عمران آل 2. 
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 كس آن از و ميدهي فرمانروايي بخواهي كه كس آن توبه! قدرت صاحب اي! خدا اي :بگو
 ،ميسازي خوار بخواهي را كه هر و ميدهي عزت بخواهي را كه هر ،ميستاني باز بخواهي كه

  . توانايي چيز هر بر تو همانا ،توست دست در خوبي
  :ديوگ مي يا
  . )1(» المتين القوش ذو الرزاق هو اهللا ان «

  . است محكم نيروي صاحب دهنده روزي كه است كسي تنها خداوند همانا
  :ديگو مي يا و

 «  . )2(» توعدون ما و رزقكم السماء في و
  . باالست در ميشود داده وعده شما به چه هر و شما روزي
 يا   :ميگويد )السالم عليه( خليل ابراهيم حضرت زبان از
 «   .)3(» يحيين ثم يميتني الذي و.يشفين فهو مرضت اذا و.يسقين و يطعمني هو الذي و
 شفا گردم بيمار كه هنگامي و ميكند سيراب آب از و سير غذا از مرا او كه كسي ] خدا [ و

  . ميكند زنده سپس و ميميراند مرا كه كسي و ميدهد
 يا   :ميگويد سيئات و حسنات درباره

  
   :پاورقي

 1.    58 /. ذاريات
 2.    22 /. ذاريات
 3.    81. - 79 / شعراء
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  . )1(» اهللا عند من كل قل «
 همه بگو  . خداست نزد از

 و آيات اين بين ،بنابراين. نيست طبيعي اسباب و علل دخالت نفي مستلزم اينها از يك هيچ
 و رزق در يا ،قدرت و عزت در يا ،ضاللت و هدايت در را بشر خود دخالت صريحا كه آياتي

   :ويدميگ اينكه مثل ،نيست منافاتي ،ميكند تأييد سيئات و حسنات در يا ،سالمت
 «  . )2(» الهدي علي العمي فاستحبوا فهديناهم ثمود اما و
  . دادند ترجيح هدايت بر را كوري خودشان آنها سپس ،كرديم هدايت را آنها ما ،ثمود اما
 حضيض به عزت اوج از آنها سقوط و فرعونيان بار ذلت و شوم سرنوشت ذكر از پس آنكه يا

   :ميفرمايد ،ذلت
 «  . )3(» بانفسهم ما يغيروا حتي قوم علي انعمها نعمة مغيرا يك لم اهللا بان ذلك

 مگر كند عوض داده قومي به كه را نعمتي كه نيست چنين خداوند كه بود جهت بدان آن
  . كنند عوض است خودشان به مربوط چه هر آنها آنكه

 يا   :ميگويد مشركين جبري عقيده از انتقاد مقام در آنكه
 «   » كفروا الذين قال اهللا رزقكم مام انفقوا لهم قيل اذا و
  

   :پاورقي
   78 /. نساء 1. 
   17 /. فصلت 2. 
   53 /. انفال 3. 
  

١٠٢  



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 للذين «  . )1(» اطعمه اهللا يشاء لو من انطعم آمنوا
 آيا :ميگويند ،كنيد انفاق داده شما به خداوند كه روزيهايي از شود گفته آنها به گاه هر

 وگر زده را آنها خدا( ؟ميكرد سير را آنها خودش يخواستم اگر خدا كه كنيم سير را كساني
  . )ميكرد سير را آنها خودش نه
   :ميگويد يا
  . )2(» الناس ايدي كسبت بما البحر و البر في الفساد ظهر «

 آورده دست به خود كارهاي از بشر كه آثاري موجب به آمده پديد دريا و صحرا در فساد
  . است
 عنايت و علم و اراده و مشيت و قدر و قضا كه است اين شد رهاشا قبال چنانكه مطلب سر
 علل النهايي منظم نظام تمام. آنها عرض در نه طبيعي علل طول در است علتي تعالي حق

 اين عليت و تأثير. الهي قدر و قضا و حق مشيت و اراده از است منبعث و متكي ،اسباب و
  . است قدر و قضا عليت و تأثير عين نظري از اسباب و علل
 خدا فعل چيز چه و خداست فعل چيزي چه بگوييم كه است غلط تقسيم اين رو اين از

 مخلوق فعل چيز آن پس بگوييم ،شد داده نسبت خدا به فعلي و چيزي اگر آنكه يا ،نيست
 فعل و است مخلوق فعل چيز آن پس بگوييم شد داده نسبت مخلوقات به اگر و ،نيست
  . )3( است غلط كار تقسيم مخلوق و خالق ميان. نيست خدا

  
   :پاورقي

   47 /. يس 1. 
   41 /. روم 2. 
 قلم به " حيات و قرآن " مقاله ،3 شماره ،تشيع مكتب ماهه سه نشريه به شود رجوع 3. 

   ]. است شده درج نيز فلسفي مقاالت كتاب اول جلد در مقاله اين. [ نگارنده
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  . هست هم خدا فعل ،است خود نزديك سبب و فاعل فعل اينكه عين در چيز همه
 رسالهاي مينمايد كه )ع( هادي امام از مفصلي حديث ضمن 468 صفحه العقول تحف در

   مي ،)1( است نوشته شيعيان از گروهي به عدل و تفويض و جبر موضوع در امام كه است
   :ويسدن

 آيا كه كرد السؤ استطاعت و قدرت از )السالم عليه( علي اميرالمؤمنين حضرت از شخصي
 و قدرت فاقد يا ميكند خود استطاعت و قدرت با را كارها و دارد استطاعت و قدرت انسان

 پس ،ميكند خود قوه و حول با را كارها و دارد استطاعت و قدرت اگر و ؟است استطاعت
   ؟است چگونه ميكند خود استطاعت و قدرت به انسان كه كاري در خداوند دخالت

 و قدرت داراي انسان كه بوده معتقد كننده سؤال كه ميشود استفاده نچني حديث متن از
 الهي تقدير دخالت بنابراين ،ميكند خود استطاعت و قدرت با را كارها و هست استطاعت

  . است بوده مفهوم غير برايش
   :فرمود او به امام

   » ؟اهللا مع او اهللا دون من تملكها ،االستطاعة عن سألت «
 بدون و خود خودي به ،هستي استطاعت اين مالك كه تو آيا. كردي سؤال استطاعت از تو

   ؟هستي آن صاحب خداوند شركت با يا استطاعتي اين صاحب خداوند دخالت
   :فرمود امام. بگويد چه ماند متحير جواب در كننده سؤال

  
  

   :پاورقي
 جواب در را هرسال اين امام كه است نوشته و شده نقل حديث اين طبرسي احتجاج در 1. 

  . است نگاشته اهواز اهل
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 ميكشم را تو ،هستيد قدرت و استطاعت اين صاحب هم با خدا و تو كه شوي مدعي اگر
 اگر و )است كفر اين و ،كردهاي فرض خدا با همكار و همدوش و خدا شريك را خود زيرا(

 و مستقل را خود زيرا( ميكشم را تو باز ،هستي استطاعت اين صاحب خدا بدون بگويي
 مستلزم شؤون از شأني هر در استقالل زيرا ،است كفر نيز اين ،كردهاي فرض خدا از بينياز

  . )است ذاتي وجوب مستلزم و ذاتي امكان با منافي و ذات در استقالل
   :فرمود ؟بگويم چه پس پرسيد سائل

 ان و ،هعطائ من ذلك كان اياك يملكها فان. دونك من يملكها الذي باهللا تملكها انك «
  . » اقدرك عليه ما علي القادر و ملكك لما المالك هو ،بالئه من ذلك كان يسلبكها

 خداوند حال همين در كه حالي در ،ميباشي استطاعت صاحب حق اراده و مشيت به تو
 به متكي صاحب اما ،استطاعتي اين صاحب تو يعني(. است استطاعت اين مستقل صاحب

 غير و بالذات قائم صاحب اما ،است استطاعت همين صاحب او ماا و ،ذات به قائم غير و غير
   سلب تو از اگر و اوست عطيه تو استطاعت اين ،ميدهد استطاعت تو به اگر ).غير به متكي
 ميكند تمليك تو به آنچه بداني بايد حال عين در. ميدهد قرار آزمايش بوته در را تو ،ميكند

 باز ميسازد قادر چه هر به را تو .اوست مالك دشخو ،ميكند تمليك تو به اينكه عين در
  . شود نمي خارج او قدرت تحت از و اوست خود قدرت تحت

   اينكه عين در اثري هر كه است اين حديث مضمون خالصه
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 و عادي مؤثر و فاعل به را اثر آن اگر ،است مستند خداوند به ،است مستند خود مؤثر به
 خداوند به اگر و دادهايم نسبت او بالذات قائم غير فاعل به را او ،دهيم نسبت وي طبيعي
 خاصيت موجودات به خداوند. دادهايم نسبت او بالذات قائم فاعل به را او ،دهيم نسبت
 كه بشر تمليك و عطا با الهي تمليك و عطا اما. ميكند عطا و ميدهد تأثير امكان و تأثير

   بشر اعطاي يا تمليك. است فاوتمت ميبخشد يا ميكند تمليك ديگر كس به را چيزي
 او ملكيت از تا و ،بخشنده يا كننده تمليك ملك از است شيء آن خروج مستلزم ،را چيزي
 بقاي و حفظ با خداوند اعطاي و تمليك اما. درنميĤيد ديگري ملكيت به نشود خارج

 وندخدا مالكيت مظاهر از مظهري و شؤون از شأني بلكه ،ندارد منافات خداوند مالكيت
 مالك خود ،حال عين در و ميكند تمليك و ميبخشد اثر و تأثير اشياء همه به خداوند. است

  . اثرهاست و تأثيرها همه باالستقالل
 همه نميتوانيم كه هست مضمون اين به قريب يا مضمون اين به زيادي احاديث و اخبار
   دهيم شرح و كنيم ذكر رساله اين در را آنها

  

   عالي سطح
  

 ،است آور اعجاب بسيار بسيار توحيد مسائل به عارف و محقق نفر يك براي هك چيزي
 علي و )ص( رسوالكرم از ماثوره روايات ،آن از پس و كريم قرآن كه است مخصوصي منطق

 آن منطق با ابدا و اصال منطق اين. گرفتهاند پيش توحيد مسائل در اطهار ائمه ساير و )ع(
   رونق كالم كه بعد قرنها منطق با هبلك ،نميكند تطبيق زمان و عصر
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 آنچه. آنهاست از واالتر و باالتر بسي ،نميكند تطبيق نيز شد رايج فلسفه و منطق و گرفت
. است منطق اين از نمونهاي است آمده اختيار و جبر و ،قدر و قضا و ،سرنوشت مسأله در
 كه كس آن و فتهگر سرچشمه ديگري منشأ و منبع از كريم قرآن كه ميرساند خود اين

 و ميديده ديگري ديده با را توحيدي حقايق ،است شده جاري او مقدس زبان بر قرآن
 و عليه سالمه و اهللا صلوات( پيغمبر بيت اهل كه ميرساند هم و ،است ميكرده مشاهده
  . است بوده متفاوت ديگران با قرآن علوم و قرآن منطق با آشناييشان )عليهم

 سرگيجه دچار بشري افكار عادي سطح از مطلب علو اقتضاي به ديگران كه جاهايي در
 نيست تعجب جاي .اند كرده بيان خاصي بيني روشن با را حقايق بزرگواران آن ،بودهاند

 كه كنند هضم درست را مسائل اين. اند نبوده قادر شيعه متكلمين حتي ميشود ديده اگر
  . ندهد دست آنها براي انحرافي
 و حلي عالمه و مرتضي سيد و مفيد شيخ مانند بزرگاني كلمات هب انسان كه هنگامي
 در يا كالمي كتب در ها زمينه اين در را آنان بيانات و ميكند برخورد اينها امثال و مجلسي

 تأثير تحت گرفتن قرار از بزرگ شخصيتهاي اين كه ميشود متوجه ،ميبيند احاديث شرح
 يا معتزله تفكر طرز به نزديك تفكرشان طرز ،نماندهاند مصون اشاعره و معتزله بيانات
   تأويل مسائل گونه اين ر د را اخبار و آيات زيادي حد تا بودهاند ناچار و است بوده اشاعره

 هم ديگر كس هر. نميشود محسوب بزرگان آن براي نقصي اين است بديهي. كنند توجيه و
 همه در. بماند مصون اندهاندنم مصون آنها آنچه از نميتوانست ميبود آنها شرايط در كه

 كتاب اين پروردگان و فرزندان و كريم قرآن به است منحصر منطق اين ،عالم غرب و شرق
  . دين اولياي يعني ،مقدس
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 زياد تفكر و تعمق و مسائل گونه اين با اصولي آشنايي اثر در قدم به قدم و تدريجا ديگران
 عليه( علي مخصوصا دين ائمه و )ص( ماكر رسول كلمات و مجيد قرآن به توسل با توأم

  . اند يافته راه حريم اين به )السالم
 اجتماعي تفكر طرز لحاظ از آنكه با ميكردهاند زندگي ما عصر در كه دانشمنداني از بعضي

 مسائل گونه اين به كه وقتي ،ميدهند نشان شايستگي خود از مسائل آن تحليل و تجزيه و
 امين احمد ،نمونه براي. ميشدند متكلمين كه ميشوند گيجهسر دچار اندازه همان ميرسند
 ميتوان را االسالم يوم و االسالم ظهر و االسالم ضحي و فجراالسالم كتابهاي صاحب مصري

  . كرد ذكر
 اين در اما ،ميدهد نشان شايستگي خود از زيادي حد تا اجتماعي بررسيهاي در امين احمد
 آخر در امين احمد. بودهاند ناتوان متكلمين كه تاس ناتوان اندازه همان مسائل گونه

 از كه ميشود فهميده مجموعا اما ،است كرده باز قدر و جبر عنوان تحت فصلي فجراالسالم
 تقدير اخبار كه نميكند باور امين احمد. است مساوي جبر عقيده با تقدير به اعتقاد او نظر

 عليه( علي حضرت از البالغه نهج دكن باور نميتواند كه طوري همان ،باشد داشته صحتي
 قبول اجازه او به او علمي سرمايه ،نيست گناهكار جهات اين از او البته. است) سالمال

 چه ،است اجتماعي علوم به سرمايهاشمنحصر كه دانشمندي دانست بايد اصوال. نميدهد
 اسالمي عارفم تاريخ در سرمايه آن با نيست قادر هرگز ،ايراني چه و مصري چه و اروپايي
  . نمايد نظر اظهار
 رسما يا ،كردهاند نظر اظهار مسأله اين در وقت هر اروپايي شناسان شرق و نويسان تاريخ
 قرآن در قدر و قضا عقيده كه شدهاند مدعي يا كردهاند معرفي جبري دين يك را اسالم
   اسالم صدر در و نيست
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 سوم جلد آلبرماله تاريخ در مثال. هاندكرد ابداع را عقيده اين متكلمين بعد و نبوده هم
   :ميگويد چنين اسالم دين اصول درباره نظر اظهار ضمن 99 صفحه ششم فصل

 و علما ...اوست رسول ] ص [ محمد ،است يكي خدا :است اين اسالم دين اصيل اصل "
 و ميكند معين را كس هر سرنوشت قبال خداوند كه دادند تعليم بعدها اسالم متكلمين

  ! .". .گويند جبر طريقه را اين ،است ناپذير تغيير او تمشي
   :ميگويد ،قرآن از دفاع لحن با گوستاولوبون

 است آمده مقدسه كتب ساير در آنچه از بيش است رسيده زمينه اين در قرآن در آنچه "
  . " نيست
   :ميگويد بحثها سلسله يك از پس و ميكند نقل كريم قرآن از چند آياتي آنگاه

 ساير مثل هم الزام اين ،اند داده قرار ملزم باب اين در را اسالم كه تقدير به اعتقاد اام "
 نظر از سابقا ] است [ قدر و قضا موضوع در كه را آياتي ما. است مايه و پايه بي الزامات

 مقدس كتاب در خصوص اين در كه نيست آياتي از بيش آيات آن. گذرانيديم خوانندگان
 و حوادث كليه كه قائالند لوتر خصوصا ] مسيحي [ متكلمين و حكما متما. است درج ما

 لوتر خود. نيست تغيير و تبديل گونه هيچ قابل و شده مقدر همه هست آنچه عالم وقايع
 در مقدس كتاب از كه شواهدي باب اين در :ويسدن مي است مسيحي مذهب مصلح كه

 بسياري در شواهد و قرائن اين و است راختيا مسأله با مخالف و منافي تماما ،ميباشد دست
  . " امارات قبيل اين از است پر كتب تمام بلكه ،موجود ،كتاب موارد از

   اشاره يونان و روم قدماي ميان در تقدير عقيده به آنگاه
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   :گويد مي سپس ،كند مي
 قدر به حتي .نداده اهميت را تقدير مسأله اديان ساير از بيش اسالم شد معلوم پس "

 ،دادهاند مسأله اين به اهميت نيتس ليب و الپالس اقوال از پيروي در كه معاصر علماي
  . )1( " است نداده قرار توجه قابل را آن هم قدر اين اسالم

 ميگويد ولي ،است اختيار نفي و جبر مستلزم تقدير به عقيده كه ميكند قبول گوستاولوبون
  . ندارد قرآن به اختصاص ،هست عقيده اين فلسفي سيستمهاي از بسياري و اديان تمام در

 عموميت و شمول زمينه در را قرآن از آياتي مضمون آنكهاز پس تمدن درتاريخ دورانت ويل
 اشاره است بخاري صحيح در كه معروفي حديث به نيز و ،ميكند نقل الهي مشيت و علم

   :ميگويد ،ميكند
 "  . )2( " ...است كرده اسالمي تفكر لوازم از را جبريگري ،قدر و قضا به اعتقاد اين
 اسالم نام به كه كتابي در وي. كنيم گوش سوردل دومينيك آقاي از هم سخني است خوب
   :ميگويد ،است شده ترجمه فارسي به و منتشر " ؟ميدانم چه " مجموعه جزء و نوشته

 حتي و ديافتن ] قرآن[آن در تناقضاتي ودخ خيال به مسلمين ،اسالمي دوره آغاز از ..."
 ناراحتي باعث آنچه به " :فرمود آنها جواب در پيغمبر است دست در كه حديثي مطابق
   خواستند نمي كه مسلمين بعدها. " باشيد داشته ايمان ميشود شما

  
  

   :پاورقي
 1.    149. و 141 ص ،عرب و اسالم تمدن

  . 41 ص / )چهارم كتاب از دوم بخش( 11 ج ،تمدن تاريخ 2. 
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 و كنند تفسير را قرآن كلمات و عبارات از بعضي كوشيدند ،بپذيرند سرسري را اصول بعضي
 بود اين آمد مسلمين نظر به كه سؤالي نخستين. آمد وجود به تفسير علم كه اينجاست از
 را او پاداش خداوند اين وجود با و كند اقدامي ] قدر [ خداوند امر عليه نتواند بشر اگر كه
 ؟نميĤيد متناقض بشر مسؤوليت و خداوندي قدرت آيا ،بدهد او بد و خوب اعمال موجب به

   در چنان خداوندي كامله قدرت ،واقع در. نميدهد پاسخي سؤال اين به نيز كريم قرآن
 حس طريق اين به. نميگذارد باقي بشر آزادي براي جايي كه ميخورد چشم به قرآن سراسر

   )1( " ....ندارد ودوج خداوند امر به تسليم برابر در بشر مسؤوليت
 استنباط و تفكر طرز است اين! عالي تحقيقات اين از است پر سوردل دومينيك آقاي كتاب

  . مسائل گونه اين در آنها صالحيت ميزان است اين و ،مستشرقين
 ذكر مكرر مجيد قرآن خود در قدر و قضا و سرنوشت مسأله كه شد معلوم گذشت آنچه از

 طور آن عمومي قدر و قضا و سرنوشت به اعتقاد بعالوه ،نيست نمتكلمي ابداعات از و شده
  . دارد فاصله آسمان تا زمين از جبر مسلك با ميدهد تعليم قرآن كه

 قدر و قضا منكر معتزله كه نظر آن از ميكنند ستايش را معتزله اروپايي مستشرقين معموال
  ! است جبر به تقاداع عين سرنوشت به اعتقاد مستشرقين عقيده به زيرا ،ميباشند

  شايسته فكري استقالل و حريت از معتزله ،كنيم مقايسه اشاعره با را معتزله اگر شك بدون
 را اشعري روش نشاندن كرسي به و معتزله عليه عباسي متوكل اقدام. بودهاند برخوردار اي
   فاجعه بايد

  
   :پاورقي

   56 .و 55 ص ،اهيدولتش اسماعيل دكتر ترجمه ؟ميدانم چه سري از ،اسالم 1. 
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 و انحراف ،سرنوشت و قدر و قضا مسأله خصوص در اما. )1( شمرد اسالم جهان براي بزرگي
 ندارند عمقي آشنايي اسالمي معارف با كه مستشرقين. نيست كمتر اشاعره از معتزله اشتباه

 مورد مسأله اين در را معتزله ،است جبر به اعتقاد عين سرنوشت به اعتقاد ميكنند خيال و
  . ميدهند قرار ستايش

   :ميگويد 411 صفحه براون ادوارد تأليف ايران ادبي تاريخ اول جلد در
 و تفويض طريقه يا اراده آزادي طرفدار و داشت اهميت بيشتر معتزله يا قدريه فرقه "

 اين ظهور بگوييم كه است اين معتزله توصيف بهترين " :اشتاينر دكتر گفته به. بود اختيار
 تعليمات و جابرانه احكام بر بشر سليم عقل پيوسته كه است اعتراضي حكم در افكار قبيل
 الهي عدل طرفداران يا التوحيد و العدل اهل را خود معتزله. " است نموده محدوده و مقرره

   ] اشاعره [ سنت اهل عقيده به ازلي قسمت ميگفتند ،ميدانستند يكتاپرستي و
 خود كه دهد كيفر را گناهاني و نمايد تعيين قبال را كس هر سرنوشت خداوند كه است آن
 و استقامت قدرت ،سرنوشت و تقدير برابر در را بشر و است كرده تحميل جبر به بشر بر

  . " نباشد پايداري
 مستشرقين تأييد مورد ،است جبر مستلزم سرنوشت اينكه يعني معتزله تفكر طرز اين

  . است
  

   :پاورقي
 مكتب ساالنه نشريه در نگارنده قلم به " اسالم در اجتهاد اصل " لهمقا به شود رجوع 1.

 به نيز شهيد استاد اثر گفتار ده كتاب در مقاله اين [ 332. و 318 ص ،3 شماره ،تشيع
   ]. است رسيده چاپ
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   تاريخي ريشه
 و بحث اين و عقايد و افكار اين پيدايش منشأ كه است اين توجه قابل مباحث از يكي

 وارد قرن آن دوم نيمه از حداكثر و اول نيمه از مسلمين كه شد چطور ؟چيست جدلها
  . شدند قدر و جبر بحث
 مسأله. است اكرم رسول كلمات و قرآن آيات مباحث اين در مسلمين ورود علت شك بدون

 كسي هر عالقه مورد بالطبع كه است مسائلي از بشر اختيار و آزادي مسأله هم و سرنوشت
 در آياتي و شده عنوان و طرح مسلمين آسماني كتاب در مكرر مسأله اين چون و ،است
 و مختار را بشر صراحت همين به ديگر آياتي و ميكند تأييد را سرنوشت ،صراحت كمال
  . كرد مي وادار گفتگو و بحث و انديشه و فكر به را آنها ناخواه خواه ،ميكند معرفي آزاد
 قبال چنانكه. دارد ديگر ريشه افكار اين كه هستند دعيم اذنابشان و اتباع و مستشرقين اما

 اختيار و جبر و سرنوشت مسأله كه است اين عقيده را اروپايي مورخين از بعضي گفتيم
 از نه ،نيست مطالب اين از سخني اسالم در و شد عنوان اسالمي متكلمين ميان در بعدها
 اشاعره فكر كه ميكنند وانمود ينچن خود سخنان در ديگر بعضي ولي! اختيار از نه و جبر
 معتزله اما ،است داده تعليم اسالم كه است چيزي همان بشر آزادي عدم و جبر بر مبني
   منطبق منطق و عقل با كه اسالم ديگر حرفهاي از بسياري مانند اسالم حرف اين بار زير

 مسلمين ميان در بار اولين براي معتزله را بشر اختيار و آزادي موضوع و نرفتند نميشد
 و معاشرت اثر در ،نكردند ابداع خود پيش از را فكر اين نيز معتزله تازه! كردند عنوان

   و ديگر ملل با مجاورت
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  . شدند عالي بكر فكر اين متوجه مسيحيان مخصوصا
   :ميگويد 413 صفحه اول جلد براون ادوارد تأليف ايران ادبي تاريخ در
 ايراني يك از تبعيت و تقليد به الجهني معبد را اراده آزادي فكر است معتقد كرمر فن "

  . " ميكرد ترويج دمشق در ] ميالدي [ هفتم قرن پايان در سنبويه به موسوم
  
   :ميگويد 412 صفحه در
  
 نفوذ تحت و بوده دمشق قوم اين معتقدات تكامل و تكوين محل كرمر فن نظر به "

  . " است بوده ابوقره ثيودور او ريدم و دمشقي يحيي عليالخصوص ،بيزانس متألهين
  

 به را اختيار و آزادي فكر ابتدائا او عقيده به كه هم ايراني آن كرمر فن نظر به ميشود معلوم
  ! است شده مند بهره رومي مسيحي متألهين فيوضات از ،كرد تلقين جهني معبد
 بايد هم روزه و نماز بلكه و معاد و توحيد مسائل در بحث براي پس است اينچنين اگر

 و توحيد در بحث متوجه مسلمين اينكه علت البد و كنيم جستجو تاريخي ريشه اينچنين
  ! است داشته مسيحي حوزههاي در مباحث اين كه است سوابقي ،شدند روزه و نماز و معاد

 دارا را اسالمي افكار و عقايد در تحقيق صالحيت نه مستشرقين كه است اين حقيقت
 اسالمي عقايد و افكار تحليل و تجزيه مقام در كه آنجا. را آن نيت حسن لباغا نه و ميباشند
 ،ميشوند فلسفه يا تصوف و عرفان يا اسالمي كالم به مربوط مسائل وارد فيالمثل و برميĤيند

   و تعجب موجب كه ميبافند هم به مهمالت قدر آن
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  . كنيد توجه ذيل مندرجات به نمونه براي. است مضحك گاهي
 مستشرق ] )دوزي " اسالم تاريخ كتاب از 422 صفحه براون ادوارد ادبي تاريخ اول جلد در

   :ميكند نقل چنين معتزله درباره هلندي نامي
. شدند استدالل و عقل طريقه طرفدار پرداختند تفكر و تأمل به شرع احكام درباره چون "

 ولو شده خلق و است حادث واقع در قرآن كه بود اين آنها عمده مطالب از يكي طريق بدين
 قرآن بودن مخلوق غير و قديم الزمه ميگفتند).1 (باشد پيغمبر قول خالف حرف اين اينكه
 زمره در را خدا كالم يعني قرآن همينكه ،شويم قائل ابدي و ازلي موجود دو كه است آن

   ذات رازي ،دانست پروردگار ذات به متعلق را آن نميتوان ديگر ،آوريم شمار به مخلوقات
  . )2( " است اليتغير پروردگار

   بسياري و گشت متزلزل وحي نزول اساس تدريج به طريق بدين
  
  

   :پاورقي
 از را قرآن بودن قديم عقيده ،اشاعره كه بفهماند ميخواهد تلويحا عاليقدر مستشرق اين 1. 

 فرموده سخني چنين اكرم پيغمبر اينكه به توجه با معتزله و بودند كرده اخذ پيغمبر كالم
 418 صفحه در. كردند رد را آن ،نميكرد تطبيق منطق و عقل با سخن اين چون ،است
 مچنينهو] خداوند نبودن رؤيت قابل عقيده [ عقيده اين عكس ..." :ميگويد كتاب همين
 امور همه در كه بود ] اشاعره [ جماعت و سنت عقايد از ،آن خلق انكار و قرآن بودن قديم

 خودداري ،بود دشمنانشان عالقه و توجه مورد كه تاويل از و ميكردند بعيتت قرآن نص از
 نبودن مخلوق و بودن قديم به كريم قرآن در اشارهاي كوچكترين كه صورتي در. " داشتند

  في معتزله نزد كه حديثي نيز اكرم رسول به منسوب احاديث در و است نشده آن
  . است نبوده كار در ،باشد اشتهد اكرم رسول به انتساب صحت احتمال الجمله

 تذكر فروزانفر آقاي جناب طرف از صفحه ذيل در اينجا در كتاب محترم مترجم 2. 
 نويسنده بياساس استنباطات و مطالب اين با ارتباطي قرآن خلق به عقيده " :كه دادهاند

  . " ندارد فوق
. نيست ممكن غير آن از بهتر حتي و قرآن نظير نوشتن كه ميكردند اظهار علنا معتزله از

 اعتراض است گرديده نازل وحي مبدأ از و است آسماني كتاب قرآن اينكه به نسبت بنابراين

١١٥  



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
   :پاورقي

 عقايد و زنادقه با و بودند قرآن ايمان با و سرسخت مدافعين ،تاريخ شهادت به معتزله 1. 
 وحي مبدأ از را قرآن آنها دوزي آقاي نظر طبق اگر و ،يكردندم مبارزه سخت فالسفه

   !؟ميدانستند دفاع به ملزم را خود مناسبت چه به ،نميدانستند
 شده نقل مضمون اين به )حديث كتب در نه( كالم كتب در كه است حديثي منظور 2. 

 قيامت در شما ييعن " » البدر ليلة القمر ترون كما القيامه يوم ربكم سترون انكم " :است
 " كلمه نامي مستشرق. ميبينيد را چهارده شب ماه كه طور آن ديد خواهيد را خود خداي
 كه است كرده خيال ،است )چهارده شب ماه( تمام ماه معني به كه باال جمله در را " البدر
   صيغه ،بيايد درست معني اينكه براي آنگاه و است بدر جنگ به اشاره

  ! است كرده ترجمه )رأيتم( ضيما را )ترون( مضارع
 در نوبت يك ميدهد نشان قرائن كه آنجا تا و است مفصل كه دارد سرگذشتي حديث اين

 در دوباره ،يافته شكل تغيير همان و است داده شكل تغيير حديث راويان از بعضي دست
 اين به عاليقدر مستشرق اين دست در بار سومين براي و شده مسخ كالم علماي دست
   > شده نفي چشم با خداوند رؤيت صريحا كريم قرآن در. است درآمده مضحك تصور

  
 كريم خداوند كه شدند حرف اين منكر نيز و ،ديد خواهد عقل دليل به يعني روح بيناي
  ). 1 (" است كافران خالق
 ادبي تاريخ كتاب نويسنده براون ادوارد. بكنم ذكر اينجا در خواستم كه نمونهاي بود اين
 گونه هيچ بدون و ميكند نقل عاليقدر مستشرق اين از را! عرشي تحقيقات اين نايرا
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 اين است تأسف موجب بيشتر آنچه. جنايت يا بگذارم جهالت را چيزها اين نام نميدانم من
 عقايد و افكار مستقيما اينكه جاي به نيز مستشرقين اين شرقي اذناب و اتباع كه است
 قرار سرمشق را اينها آراي و افكار ،دهند قرار كامل رسيدگي مورد را مياسال و شرقي

  . كنند مي بازگو و ميدهند
  
  

   :پاورقي
 در ] 103 / انعام. [ "الخبير اللطيف هو و االبصار يدرك هو و االبصار تدركه ال ". است >

 شيعه روايات و اخبار در. است شده ياد مكرر حق لقاي نام به حقيقتي از قرآن در حال عين
 مسلما كه قرآني ديگر حقيقت آن هم و شده نفي چشم با خداوند رؤيت صريحا هم ،سني و

  . است شده تأييد ،نيست جسماني و حسي امري
 خداوند حسي رؤيت به اعتقاد اشاعره بخشش غيرقابل و بزرگ العاده فوق اشتباهات از يكي
 مطلب اين. است كريم قرآن صريح نص خالف ،عقلي امتناع از گذشته كه است قيامت در

  . نيست آن از بحث جاي اكنون و دارد درازي داستان
 كافران خالق خداوند باشد گفته كه جست نميتوان تاريخ در معتزلي نفر يك حتي 1. 

 و ظلم و كفر خالق خداوند ميگفتند ،كافر خلق نه بودند كفر خلق منكر معتزله. نيست
  . نيست كار معصيت و ظالم و كافر خالق خداوند نميگفتند ،نيست معصيت

  

   حديثي بحثي
 نظر به منافي شد گفته آنچه با كه ميشود ديده مضاميني احيانا روايات و اخبار ميان در

 كه است اشتباهات برخي اثر در يا تعارضها و تنافيها گونه اين كه دانست بايد ولي ،ميرسد
 بعضي مقايسه با و است داده رخ اديثاح مضمون نقل در حديث راويان برخي از احيانا

 و است ظاهري تنافي و تعارض يا و ،كرد كشف ميتوان را اشتباه آن ديگر بعضي با احاديث
   نقل نمونه ،قسم دو هر براي ما. نيست كار در تعارضي كه ميشود معلوم تعمق از پس
   :كنيم مي

 1.  گفت كه ميكند نقل هعايش از يعمر بن يحيي از 158 صفحه 8 جلد بخاري صحيح در
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 يكون عبد من ما .للمؤمنين رحمة اهللا فجعله عباده من يشاء من علي اهللا يبعثه عذابا كان «
 ما اال يصيبه ال انه يعلم محتسبا صابرا البلد من يخرج ال فيه يملك و ،فيه يكون بلد في

  . » شهيد اجر مثل له انك اال له اهللا كتب
 براي را او ولي ،ميفرستد ،ميخواهد كه كسان آن بر خداوند كه )است( بود عذابي طاعون
 شهر آن در كه باشد شهري در كه نيست بندهاي هيچ. است داده قرار رحمت مؤمنين
 و كند شكيبايي خدا رضاي براي و نرود بيرون و كند مكث شهر آن در او و باشد طاعون
   نوشته برايش خداوند آنچه جز كه باشد معتقد
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  . بود خواهد او براي شهيد پاداش مانند پاداشي آنكه مگر نميرسد او به است
 نقل 108 صفحه )روضه( 8 جلد كافي در :ميكنم نقل زمينه اين در ديگري حديث اكنون
 محله يك در كه كرد سؤال با و درباره )السالم عليه( صادق امام از حلبي عبيداهللا كه ميكند

 شهري در با و يا و ،ميكند منتقل ديگر محله به را خود شخصي و ميĤيد پديد شهري از
   ؟نه يا است جايز كار اين آيا. ميرود ديگر شهر به شهر آن از شخص آن و ميشود پيدا

 بحيال كانت ربيئة لمكان ذلك عن سلم و آله و عليه اهللا صلي اهللا رسول نهي انما ،البأس «
 من كالفار منه الفار: آله و عليه اهللا صلي اهللا رسول فقال منه فهربوا الوبا فيهم فوقع العدو

   ». مراكزهم اليخلو ان كراهية الزحف
 خروج از را مردم بخصوصي جريان يك در )ص( خدا رسول اينكه علت همانا ،ندارد مانعي

 گرفته قرار دشمن ابلمق در كه موقعي در مسلمانان كه بود اين كرد منع با و سرزمين از
. گريختند محل آن از آنها و شد پيدا وبا ناگهان ،كنند حفظ را خود مركز بود الزم و بودند
 محسوب گناه و است جنگ ميدان از فرار مثل وبا اين از فرار :فرمود )ص( خدا رسول
  . نكنند تخليه دشمن مقابل در را مركز كه گفت را جمله اين خدا رسول. ميشود
 كه خاصي واقعه در خدا رسول منظور كه ميدهد توضيح )السالم عليه( صادق ماما گفته
 كه را وظيفهاي وبا آمدن واسطه به مسلمانان كه بوده اين كرده نهي را طاعون يا وبا از فرار
   نه ،نكنند بزرگتر مهلكه و مخاطره دچار را خود و نبرند ياد از دارند دشمن مقابل در
  

١١٩  



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 جا هر و وقت هر كه باشد كرده صادر هميشه براي كلي دستور يك )ص( خدا رسول اينكه
 حفظ گزند از را خود مال و جان است موظف كه مسلمان مرد ،شد پيدا طاعوني يا وبا كه
 سرنوشت منتظر و بگذارد هم روي را دستها مهلك بيماري اين مقابل در آنجا در ،كند

  .بنشيند
 صورت به را آن كم كم ،راويان ميان در )ص( اكرم رسول سخن شدن دست به دست ولي 

 صادق امام خوشبختانه. ميشود ديده بخاري صحيح در كه است درآورده كلي دستور يك
 حقيقت روي از پرده " » البيت في بما ادري البيت اهل « " مصداق به )السالم عليه(

  . است كرده بيان را اكرم رسول منظور و برداشته
 و است ديگري منظور براي است آمده بخاري صحيح حديث در آنچه كه هست هم ممكن
 كه هنگامي كه است داده دستور اكرم رسول اينكه آن و است بوده ميان در ديگري مقصود
 آن مردم ،ميگردند آن گرفتار ناخواه خواه مردمي و ميشود پيدا شهري در وبا يا طاعون
 تا ،نكنند منتقل ديگر جاهاي به ار بيماري اين اينكه براي ،نروند بيرون شهر آن از شهر
 بيماري اين معالجه وسيله نه قديم ايام در چون و ،بماند محفوظ ديگر مردم جان الاقل
   قرار بررسي مورد افراد كه بوده شهرها دروازههاي يا و مرزها در قرنطينه نه و است بوده

 براي راه بهترين ،شود داده ورود پروانه آنها سالمت از اطمينان حصول از پس و گيرند
 شهر آن در كه هستند شهري در كه مردمي كه بوده اين بيماري اين شيوع از جلوگيري

 بيماري انتقال وسيله و نروند ديگر ده يا ديگر شهر به شهر آن از ،هست بيماري اين
  . نگردند

 شام به عمر مسافرت جريان نقل ضمن 132 خطبه ،البالغه نهج شرح در الحديد ابي ابن
   پيدا اطالع عمر آنكه از پس :گويدمي
  

١٢٠  



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 جراح ابوعبيده اعتراض به و نشود شهر وارد گرفت تصميم و است طاعون شام در كه كرد
 روايت عوف بن عبدالرحمن ،داد جواب ،كني فرار الهي قدر و قضا از ميخواهي آيا گفت كه
 شهر آن در اشم و شد پيدا ن طاعو شهري در اگر است شنيده )ص( خدا رسول از كه كرد

 ،بوديد شهر آن خارج در شما و شد پيدا شهري در اگر ولي ،نشويد خارج شهر آن از ،بوديد
  . نشويد شهر آن داخل
 )السالم عليه (صادق امام كه است جرياني آن به مربوط يا بخاري صحيح حديث عليهذا
 ديگر جريان كي داده توضيح )ع( صادق امام كه جرياني يا و است داده توضيح وبا درباره
 به مبتال مردم كه است اين به مربوط حديث اين ،نيست او به مربوط حديث اين و بوده

 ديگر جاي به و نشوند خارج شهر از و بكنند را ديگر جاهاي مردم حال رعايت طاعون
 ناقالن و نيست مقصود ميشود استفاده عايشه حديث ظاهر از آنچه قطعا ،حال هر به. نروند

  . اند شده اشتباه دچار آن مضمون لنق در حديث
 2.    :ميكند روايت) السالم عليه( صادق امام از يقينال فضل باب 58 صفحه 2 جلد كافي در

 ال :بعضهم فقال الناس بين يقضي مائل حائط الي جلس السالم عليه اميرالمؤمنين ان «
 فلما. اجله امرءا رسح : السالم عليه اميرالمؤمنين فقال معور فانه الحائط هذا تحت تقعد
 هذا و ،اشباهه و هذا يفعل مما السالم عليه اميرالمؤمنين كان و :قال. الحائط سقط قام

  . » اليقين
 عليه( علي   مردم ميان و بود نشسته كجي ديوار پاي در )السالم
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 علي. است سقوط به مشرف كه منشين اينجا :گفت حضرت آن به شخصي. ميكرد داوري
) ع(صادق امام. شد خراب ديوار ،برخاست )ع( علي همينكه. است مرد باننگه اجل :فرمود
  . است يقين اين و ميكرد كارها گونه اين از )ع( علي :فرمود
 توحيد از 73 صفحه در قبال آنچه با دارد منافات اوال حديث اين شود گفته است ممكن
 حركت كجي ديوار يپا از )عليهالسالم( علي :گفت نباته بن اصبغ كه كرديم نقل صدوق

 و قضا از ميخواهي كه گرفت قرار اعتراض مورد همينكه ،نشست ديگري ديوار پاي و كرد
 است چگونه. ميكنم فرار ديگر قدر و قضا به قدري و قضا از داد جواب ،كني فرار الهي قدر
 قرار ايراد مورد كردنش حركت و ميكند حركت كج ديوار پاي از )ع( علي خود كه آنجا
 تذكر او به ديگري كه آنجا اما و ،ميبرم پناه قدري و قضا به قدري و قضا از ميگويد ،ردميگي

 لحاظ از نشستن سقوط به مشرف ديوار زير در ثانيا و. است نگهبان اجل :ميگويد ،ميدهد
 نگهبان اجل اينكه عنوان تحت )عليهالسالم (علي چگونه ،است ممنوع و حرام شرعي قانون
  . نيست قبول قابل حديث اين پس ؟شستن د خو برجاي است
 ،كرد تفسير را حديث اين بتوان گفتيم گذشته در كه مطالبي به توجه با ميرسد نظر به اما
 مبني شرعي مسلم اصل با نه و باشد داشته منافات صدوق توحيد حديث با نه كه طوري به
  . مهالك در نفس القاي حرمت و نفس حفظ وجوب بر
 و قدر و قضا عوامل كه گفتيم ،كرديم ايراد " معنوي عوامل " انعنو تحت كه فصلي در

 و محدود بعدي سه دنياي و مادي اسباب و علل به نبايد را معلولي و علي رشتههاي
   تشكيل را جهان اين اسباب و علل از اي رشته خود نوبه به نيز معنوي عوامل ،كرد محصور
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 جسماني ابعاد و مادي علل دريچه از اتنه را جريان يك اگر گاهي هذا علي. هندد مي
 ديگر پنهان جريانهاي ديگري ديده با اگر ولي ،ميبينيم كاملي معلولي و علي رابطه بنگريم

 كافي معلول وجود براي پنداشتيم مي علت را او ما آنچه ديد خواهيم ،كنيم مشاهده را
 در. است داشته دخالت ما نظر مورد جريان در كه بوده ديگر پنهان جريان يك زيرا ،نبوده
 جنبه و نيت با كه بشر اعمال نوع باالخره و نيتها و احسانها و صدقات كه گفتيم فصل آن

 ميگذارد باقي جهان اسباب و علل جريان در آثاري خود از ،دارد وابستگي بشر روحي هاي
 ادراك ،حس آن با را جريانها آن و باشد داشته داريم ما آنچه بر عالوهاي حس كسي اگر و

 است اين مثل درست. بود خواهد متفاوت ما قضاوت با او قضاوت طرز خاصي موارد در ،كند
 توانند نمي را بعد دو از بيش كه بعدي دو موجودات با هستيم بعدي سه موجود كه ما كه

 ما قضاوت بعدي دو موضوعات در البته ،كنيم قضاوت بخواهيم موضوع يك در ،كنند درك
 خواهد متفاوت قهرا آنها و ما قضاوت بعدي سه موضوعات در ولي بود هدخوا يكسان آنها و

 و كشش در را جهان و دارند ديگر ديدهاي و ديگر حسي كه آنها يعني ،يقين اهل. بود
 خاصي موارد در ،ميبينند ميبينيم ما آنچه بر عالوه ديگر سيالني و جريان و ديگر امتدادي
 واسطه به او ،ميبينيم مرگ علت مثال را او ما آنچه. بود خواهد متفاوت ما با آنها قضاوت
 مانعي چه معنوي جريانهاي لحاظ از. نبيند مرگ علت است ممكن پنهان جهاني بر احاطه
 در معنوي تأثيري و باشد رزق يا سالمت يا عمر تضمين حكم در چيزها بعضي كه دارد
   باشند؟ آگاه آن از يقين اهل و باشد داشته رزق توسعه يا سالمت يا عمر ادامه

   دامنه مطلب اين و است توجيه قابل حديث اين ،حال هر به
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  . دارد درازي
  

   !؟بود جهل خدا علم
 جبريون اشكاالت معروفترين ذكر به نيست بد ،قدر و قضا و سرنوشت بحث خاتمه در

  . گردد روشن آن پاسخ تا نماييم تحليل و تجزيه را آن و بپردازيم
 مسلمان جبريون. اند كرده اقامه خود مدعاي بر عقل و نقل از زيادي اهدشو و ادله جبريون

 از كلماتي به احيانا و اند داده قرار مستمسك ،كرديم نقل قبال كه را قرآن قدر و قضا آيات
 استشهاد زمينه اين در نيز) السالم عليهم (اطهار ائمه يا) آله و عليه اهللا صلي (كرما رسول
  . است شده
 جلد پاورقيهاي در ما. است بسيار شده اقامه مدعا اين بر جبريون طرف از كه عقلي ادله
 است همان جبر شبهه معروفترين. ايم كرده انتقاد و ذكر را آنها از برخي فلسفه اصول سوم
 اين آن و است مربوط خداوند علم مسأله با يعني ،الهي مفهوم به قدر و قضا مسأله با كه

   :است
 نيست اي حادثه هيچ و است آگاه نميشود واقع آنچه و ميشود واقع آنچه زا ،ازل از خداوند

 ،پذير خالف نه و است تغييرپذير نه الهي علم ،طرفي از. باشد پنهان الهي ازلي علم از كه
 ذات كمال و تماميت با تغيير زيرا كند پيدا ديگر صورت و شود عوض است ممكن نه يعني
 ميشود واقع آنچه با ميداند ازل از او آنچه است مكنم نه و ،است منافي الوجود واجب
 و تماميت با نيز اين ،باشد جهل ،نباشد علم او علم آيد مي الزم زيرا باشد مغاير و مخالف
   مطلق وجود كمال
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  . است منافي
 حكم به پس   :مقدمه دو اين

  . است آگاه چيز همه از خداوند. الف
  . پذير خالف نه و است پذير تغيير نه الهي علم. ب

 با كه شوند واقع نحوي به بايد قهرا و جبرا كائنات و حوادث :گرفت نتيجه چنين بايد منطقا
 و فعلي علم الهي علم كه شود اضافه نكته اين اگر خصوصا ،باشند داشته مطابقت الهي علم

 علم كه انفعالي علم نه ،ميگيرد سرچشمه علم از معلوم كه است علمي يعني ،است ايجابي
  . جهان حوادث به انسان علم نظير گيرد مي ريشه معلوم از

 فالن ساعت فالن در شخص فالن كه است بوده چنين الهي علم در ازل در اگر هذا علي
 شخص ،شود واقع كيفيت همان به بايد معصيت آن قهرا و جبرا ،ميشود مرتكب را معصيت
 را آن بود نخواهد قادر قدرتي هيچ بلكه ،كند رفتار ديگر طوري بود نخواهد قادر مرتكب
   :ميگويد خيام. بود خواهد جهل خدا علم واال دهد تغيير
   بود سهل او نزد به من خوردن مي          بود اهل من چو كه هر و خورم مي من
   بود جهل خدا علم نخورم مي گر   ميدانست ازل ز حق من خوردن مي
  

 پيدا آنجا از شبهه اين. است آسان درق و قضا مفهوم صحيح درك از پس شبهه اين جواب
 شده فرض جداگانه حساب جهان مسببي و سببي نظام و الهي علم از يك هر براي كه شده
 حوادث وقوع به تصادف و گزاف طور به ازل در الهي علم كه شده فرض چنين يعني ،است

 واقع خالفش و درآيد آب از درست علم اين اينكه براي آنگاه ،است گرفته تعلق كائنات و
   جهان وقايع است الزم نشود
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  . كند مطابقت قبلي نقشه و تصور با تا گيرد قرار مراقبت تحت و شود كنترل
 به جهان مسببي و سببي نظام از مستقل الهي علم كه شده فرض چنين ،ديگر عبارت به

 با معل اين كه گيرد صورت كاري است الزم و است گرفته تعلق حوادث وقوع عدم يا وقوع
 در. گردد كنترل جهان مسببي و سببي نظام بايد رو اين از ،كند مطابقت خود معلوم

 و اراده با كه آن اختيار و اراده جلوي و كند مي اثر طبع حكم به آنچه طبع جلوي وارديم
 شود مي واقع آنچه با است گذشته الهي ازلي علم در آنچه تا شود گرفته ميكند كار اختيار

 و آزادي و اختيار بايد نيز انسان از رو اين از. باشند نداشته مغايرت هم با و كند مطابقت
  . نشود جهل خدا علم و درآيد كنترل تحت كامال اعمالش تا گردد سلب اراده و قدرت

 علم كه است ممكن مگر. است خبري بي و جهل منتهاي الهي علم درباره تصور اينچنين
 اينكه براي آنگاه و بگيرد تعلق اي حادثه وقوع عدم يا وقوع به گزاف و تصادف طور به حق
 برده معلولي و علي قطعي و متقن نظام در دستي شود الزم كند مطابقت واقع با علم اين
 مختاري فاعل از يا گردد سلب خاصيتي طبيعتي از ،شود داده نظام اين در تغييراتي ،شود

   !؟شود گرفته آزادي و اختيار
. باشد بوده ،است فيلسوفي نيمه الاقل كه خيام از باال رباعي كه سدمير نظر به بعيد لهذا
 ولي است خيام از يا ،اند داده نسبت خيام به بعد كه است اشعاري جزء رباعي اين شايد
 به را خيالي فقط خواسته ،بگويد سخن فلسفه و جد زبان به رباعي اين در نخواسته خيام

 افكار اند سروده مي شعر كه آنجا تحقيق اهل از اريبسي. كند ادا نظم لباس در زيبا صورتي
   تخيالت ،گذاشته كنار را خود فلسفي و علمي
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 گفته سخن ادب اهل زبان به ،ديگر عبارت به ،اند پوشانيده شعر از زيبا اي جامه را لطيف
. است قبيل اين از خيام به منسوب اشعار از بسياري همچنانكه ،فلسفه اهل زبان به نه اند
  . است بيان از طرز اين و تخيالت گونه اين مديون را خود جهاني شهرت امخي
. است نظام به علم الهي علم. نيست جدا جهان مسببي و سببي نظام از ،الهي ازلي علم
. هست كه نظاماتي همين با است جهان اين كند مي و كرده اقتضا و ايجاب الهي علم آنچه
 وقوع عدم به نه و ميگيرد تعلق اي حادثه وقوع به نه بالواسطه و مستقيم طور به الهي علم
 اسباب به وطمرب غير و مطلق طور به است گرفته تعلق اي حادثه وقوع به كه الهي علم. آن
 خاص فاعل و علت از حادثه آن صدور به است گرفته تعلق بلكه ،نيست حادثه آن علل و

 يكي و است طبيعي عليتشفا و عليت يكي :باشند مي متفاوت فاعلها و علل. خودش
 اثر كه است اين ميكند ايجاب الهي ازلي علم آنچه. مختار يكي و است مجبور يكي ،شعوري

 فاعل از مجبور فاعل اثر ،شعوري فاعل از شعوري فاعل اثر ،طبيعي فاعل از طبيعي فاعل
 فاعل راث كه كند نمي ايجاب الهي علم. شود صادر مختار فاعل از مختار فاعل اثر و مجبور
  . شود صادر باالجبار ،فاعل آن از مختار

 علل از است معلوالت صدور به علم يعني ،است نظام به علم الهي ازلي علم ،ديگر عبارت به
 يكي و است طبيعي يكي :اند متفاوت فاعلها و علتها خارجي عيني نظام در. آنها خاص

 هر يعني ،است قرار اين از رام نيز علمي نظام در. مجبور يكي و است مختار يكي ،شعوري
 كه طور آن گفت بايد بلكه ،هست علمي عالم در هست عيني عالم در كه طور همان فاعلي

   تعلق فاعلي از اثري صدور به كه الهي علم. هست عيني عالم در هست علمي عالم در
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 به و مختار فاعل از مختار فاعل اثر صدور به گرفته تعلق كه است اين معني به است گرفته
 است اين ميكند ايجاب و دارد اقتضا الهي علم آنچه. مجبور فاعل از مجبور فاعل اثر صدور

 اينكه نه ،شود صادر مجبور فاعل از مجبور فاعل فعل و مختار فاعل از مختار فاعل فعل كه
  . گردد مختار مجبوري فاعل يا بشود مجبور مختاري فاعل كه ميكند ايجاب الهي علم

 و است آزادي و اختيار نوعي داراي ،شد گفته گذشته در چنانكه ،هستي امنظ در انسان
 حيوانها براي حتي ديگر موجودات براي امكانات آن كه دارد خود فعاليتهاي در امكاناتي
 رباني عالم كياني عالم سرچشمه و گيرد مي ريشه علمي نظام از عيني نظام چون و. نيست
 او كه است اين معني به است گرفته تعلق انسان اعمال و افعال به كه ازلي علم پس ،است

 كسي چه و كند مي طاعت خود آزادي و اختيار موجب به كسي چه كه داند مي ازل از
 به ميكند اطاعت كه آن كه است اين دارد اقتضا و ميكند ايجاب علم آن آنچه و. معصيت

. كند معصيت خود اختيار و هاراد به ميكند معصيت كه آن و كند اطاعت خود اختيار و اراده
 نميتواند يعني ،" است باالجبار مختار انسان " :اند گفته كه كساني سخن معني است اين

 و علمي نظام در آنكه اختيار و آزادي سلب در ندارد دخالتي ازلي علم پس. نباشد مختار
 انسان آزادي و اختيار سلب در ندارد دخالتي ،باشد آزاد و مختار كه است مقرر عيني نظام

  . كند مجبور و وادار اطاعت يا معصيت به را او اينكه به
 است ترديد قابل غير و صحيح دو هر ،شده برده كار به اشكال در كه اي مقدمه دو هذا علي

 انفعالي علم نه است ايجابي و فعلي علم ،الهي علم كه شد اضافه نكته ضمن در آنچه هم و
   نيز تبعي و

١٢٨  



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 مسلوب و مجبور انسان كه نيست اين همه اينها الزمه اما. است انكار قابل غير و صحيح
 آن بلكه ،باشد بوده مجبور نيرويي و قوه طرف از كند مي معصيت كه آنگاه و باشد االختيار
 قرار مختار و آزاد نيز علمي نظام در و شده آفريده آزاد تكويني نظام در كه موجودي

 " :ميگويد كه كننده اشكال از لذا. " بود جهل خدا علم " ،بكند جبر به را كاري اگر ،گرفته
 ازل ز حق آنچه آيا كه خواست توضيح بايد ،" دانست مي ازل ز حق من ميخوردن
 اجبار و اكراه بدون شخصي انتخاب و اراده و ميل روي از و اختياري خوردن مي ،ميدانست

 مي يا و ،انسان وجود از خارج قوهاي يك وسيله به تحميلي و جبري ميخوردن يا ،بود
 خوردن مي نه " دانست مي ازل ز حق " آنچه ؟اسباب و علل به توجه بدون مطلق خوردن
 است چنين ازلي علم چون و ،بود اختياري ميخوردن ،مطلق ميخوردن نه و بود اجباري

 علم نتيجه هذا علي. " بود جهل خدا علم " بخورد جبر به و نخورد اختيار به مي اگر پس
   مقابل نقطه ،نيست جبر ،اختيار و اراده صاحب موجودات اعمال و افعال به لياز

 پس. باشد مختار بايد حتما است مختار كه آن كه است اين ازلي علم الزمه. است جبر
   :است گفته كه آن گفته راست

 علم   بود جهل زغايت عقال نزد   كردن عصيان علت ازلي
 قرآن در كه دهيم قرار الهي ازلي سابق علم را بحث محل كه است صورتي در همه اينها
 همين هم اشكال در و است شده ياد اينها امثال و قلم و محفوظ لوح و كتاب نام به كريم
 و سببي نظام و جهان موجودات اينكه از گذشته دانست بايد اما. است شده ذكر علم

 علم است حق معلوم كه نظام همين خود ،ازلي سابق علم به ميباشند حق معلوم ،مسببي
   نظامات همه با جهان اين. ميباشد نيز حق
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 ابد تا ازل از اشياء همه ذات به حق ذات زيرا ،او معلوم هم و است تعالي باري علم هم ،خود
 هستي سراسر تمام در ندارد امكان. است حاضر او نزد چيزي هر ذات و است محيط

   :است چيز همه اب و جاست همه او. بماند پنهان او از موجودي
 فاينما «   .)1( اهللا وجه فثم تولوا

  ).2( الوريد حبل من اليه اقرب نحن و
  . )3(» عليم شيء بكل هو و والباطن والظاهر واالخر االول هو

 مرتبه اين در. است خداوند علم مراتب از ،نظامات و خصوصيات همه با جهان خود هذا علي
 فرض معلوم با علم انطباق عدم و انطباق آن در تا ،تا دو نه است يكي معلوم و علم ،علم از

  . بود خواهد جهل ،شود چنان اگر و علم خداوند علم ،شود چنين اگر شود گفته آنگاه و شود
  
  

   :پاورقي
   115 /. بقره 1. 

 2.    16 /. ق
   3 /. حديد 3. 
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