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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  محمد جعفری

  ٢٠١٧  اپريل٠۶
  

  

  عبدالکريم سروش" رؤياھای رسوالنه"در نقد 
  )بخش سوم(

  

  

   جبر و اختيار و تفويض در قرآن-٣

 تان ۀن شما معتقد ھستيد که نظريييبر اساس اثبات بر مبنای بھترين تب« : پرسد وش می پرگار از سرۀمجری برنام● 

يا روی آورد تا آنچه ما فکر ؤکنيد که بايد به نظريه ر اما چرا فکر می. مسائل مربوط به تناقضھا را در قرآن حل می کند

  »کنيم تناقض در قرآن ھست از سر راه برداريم می

ھا در قرآن به خاص و عام و  اما تناقضھا و يا بگوئيم اختالف«  قرآن پر از تناقض است:  ٭ سروش پاسخ می دھد

ّمطلق و مقيد خالصه نمی شود و لذا گفتار دانستن و يا ھرچيزی تاريخ مند دانستن قرآن کل آن مسائل را حل نمی . کند ّ

يک  . ...ی به کانتکس نداردکند تناقض در يک سطوح باالئی است که ربط ياھای بنده حل میؤ رۀه نظريچآن

  » . در قرآن ھست که با اينھا حل نمی شودئیھا پاردوکس

  کدامھا؟:  پرگار پرسيدۀمجر ی برنام● 

   از Ege of problem جبر و اختيار، ببينيد جبر و اختيار ۀمسأل: کنم اآلن من عرض می« : دھد ٭ سروش پاسخ می

 بزرگ ۀ نيست باالخره قرآن جبری است و يا اختياری و ما دوتا فرقمشکالتی است که تا امروز ھم با ماست، معلوم

ٌال جبر و ال تفويض بل امر بين االمرين : اند معتزله و اشعری داريم بر سر ھمين موضوع و در شيعه ھم که گفته َ
   ».استخوان الی زخم گذاشته اند

جبر و اختيار، خير و شر، نند که مسائلی مانند دا اند، البد می اگر ايشان فلسفه خوانده. دھد سروش پاسخ درست نمی

ال و ؤعرصۀ وجود نھاده و فلسفه پيدا شده، موضوع سه  بیاز زمانی که بشر پا... زيبائی و زشتی، حيات و ممات و
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جبر .  فلسفه جانبدار آزادی نيز وجود داردۀ قدرت جانبدار جبر و نحلۀفلسف. است پاسخ بوده و فلسفه به آنھا پرداخته

ورود گرايشھای فلسفی، . طور مداوم، موضوع فلسفه ھستنده ست و تعريف آزادی کدام است، دو پرسشی ھستند که بچي

. ِگر ضرورت اطاعت از حاکم قدرتمدار تبليغ بگردد ِ قدرت به قلمرو اسالم، سبب شد که جبر توجيهۀخصوص فلسفه ب

 قدرت مايه ۀاز فلسف. گيرند د، از قرآن نشأت نمیبر دو گرايش فکری اشاعره و معتزله که سروش از آنھا نام می

  .گيرند می

 معلوم نيست باالخره قرآن جبری است است و يا اختياری و ما دوتا فرقه بزرگ معتزله و اشعری داريم بر «اين سخن 

به استناد .  قدرت استۀھای فلسفی بسيار ديگر نيز وجود دارند که بازگشت آنھا به فلسف فرقه) ٢٢( » سر ھمين موضوع

وقتی قرآن بدون توجه .  وجود آنھا گفتن که معلوم نيست قرآن جانبدار جبر و يا اختيار است، سخنی از سر صدق نيست

شود، جز دعاوی از اين نوع، چه حاصل توان کرد؟ نظر   قدرت بررسی میۀبه اصولش و با مراجعه به اين يا آن فلسف

 قدرت بر عقول حاکم، اين نوع ۀلی تا زمانی که قدرت اصل است و فلسفو. قرآن  به شرحی که خواھد آمد، روشن است

پس بايد، دين را با توقعات قدرت سازگار . طلبد ِچراکه اعمال قدرت توجيه دينی و شرعی می. دعاوی تکرار خواھند شد

معاويه برای ساکت کردن اولين بار، .  وقتی ھم بنابر مخالفت با دين است، باز نياز به ساختن اينگونه دعاوی است. کرد

وسيلۀ ه  قدرت يونانيان را وارد قلمرو اسالم کرد و بۀ حاکميت خويش و توجيه استبدادگری خود،  فلسفنمردم و قبوالند

. حاکميت او ازجانب خداوند است:  گفت به استناد آن توجيه، او می. خوار حکومتش، توجيه دينی ساخت فقھای جيره

  .کند است و اينگونه عمل می حاکم گشتهخواست پروردگاراست که او 

گويد که آبشخور طرزفکرھای اين دو  و نمی»   بزرگ معتزله و اشعری داريمۀ دوتا فرق«گويد  که  آقای سروش می اين

آقای سروش خود بايد بگويد که آيا جبری است يا . فرقه، فلسفه است، نه علمی و نه راستگوئی در مقام بحث است 

گويند  نه درد  که ديگران چنين و چنانند و  اين و آن می دھد و يا اختيار را؟ اين بر را آموزش میاختياری؟ قرآن ج

 را ئیگرچه روشن است که او به قول خودش چنين  پاردوکسھا. کند و نه دوای درد ديگران است سروش را دوا می

يای مغشوش و مه آلود پيامبر است را طرح می کند تا با کمک آن قادر شود فکر بکر خود که قرآن مغشوش است، رؤ

پذيرد و چون حق آيد، خسران بزرگ  اما خالف حقيقت اگر ھم به کرسی قبول بنشيند، زوال می. به کرسی قبول بنشاند

  واحد خود را میتّ نظم پريشان قرآن که گاه در سوره و گاه حتی در آي«برای مثال، . شود برای او   می

ھا  ّقرآن چندان است که بعضی را  واداشته تا علمی تازه بيافرينند و از سری نھان در گسستگیپريشانی آيات ...نماياند،

است، يعنی الميزان،  ، با مراجعه به مرجعی که او نام برده»ھا بگمارند ّخبر دھند و ھمت به کشف راز آنھا و گفتن ناگفته

  .شود شود و زيان به پای گوينده نوشته می باطل می

 بسيار طبيعی و ئیھا در حالی که اگر پای رؤيا را به ميان آوريم، حضور و وقوع چنين گسست«: دھد میو او ادامه 

ّھمين طور است سبک قرآن در روايت قصه ھای تاريخی ! نمايد و جای ھيچ شگفتی ندارد مناسب طبع مه آلود خواب می

ای آنھا را گزينش و نقل کرده  ماند که حافظه میّلمی متحرک ئی ثابت از فھا ّکه بسيار گزينشی و مقطع است و به عکس

ھا بيشتر از منظرخدائی، به خدای پيامبر و کالمش قران نگريستن و به سخريه گرفتن آن شباھت  اين جمله)  ٢٣(» .است

 .اگرنه گويای ناتوانی نويسنده از درک تفاوت وحی از  رؤيا و يا ھر دو است. رؤيا است/ دارد تا حتی خواب 

نظر مولوی در باره . ٢.  جبر و اختيار در قرآن. ١: پردازيم  جبر و اختيار میۀمسأل اين، در چھار ساحت  به باوجود

 يعنی ٌ امر بين االمرين.٤جبر و اختيار و نماز و آيا نماز بدون اختيار تصورکردنی است؟ و . ٣جبر و اختيار  چيست؟ 

  چه؟ 
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  جبر و اختيار و تفويض در قرآن

. اند، مستندشان قرآن نيست ھای ديگر که به جبر و يا تفويض قائل شده  اشاعره و ديگری معتزله و نحلهدو نحله، يکی

را  يونان رفته اند و سپس آن ۀنحله ھای فلسفی و فالسفه از اول دنبال فلسف. کنند ديدگاه فلسفی خود را به دين تحميل می

  .ت و نه از قرآنبر قرآن تحميل کردند و مشکل از آنجا سرچشمه گرفته اس

جھان بعد از .  اين جھان را تکوين کرده استءً خداوند، صرفا ھمين قدر است که ابتداۀدخالت اراد:  گويند معتزله می● 

آيد،   ذات باری تکوين يافت، به حسب طبع خود گردش و جريانی دارد و حوادثی که به تدريج پديد میۀآن که با اراد

آدمی در آن مختار مطلق است و ما بقی امور ھر چه ھست به او واگذار شده است و و . مقتضای طبع خود جھان است

  .خداوند در آن ھيچ دخل و تصرفی ندارد

 خداوند است و افعال بندگان نيز از اين قاعده مستثنی نيست ؛ ۀدھد ، به اراد آن چه در خارج رخ می: گويند اشاعره می● 

 و معاويه اولين بار  يرند و اعمال ما آدميان و چه خوب و چه بد از خداوند استھا در افعال خود ناگز بنابراين، انسان

گفت اين خواست خدا بوده که او حاکم شده و اعمالی  او می.  برای توجيه اعمال و حاکميتش جبر را مطرح و ترويج کرد

  .کند خواست خداوند است که می

وقتی  بخواھيم بدانيم قرآن بيان استقالل و آزادی، بنابراين، گويای . توان يافت يک از اين دو نظر را در قرآن نمی  ھيچ

استقالل و آزادی مطلق خداوند و مبشر استقالل و آزادی انسان به انسان است و يا بيان قدرت، بنابراين، مبلغ جبر است، 

تر است و  نظر به قرآن نزديکحتی اگر بخواھيم بدانيم کدام يک از دو . نخست بايد خود را از اين و آن تمايل رھا کنيم

شود، تعريفی  آيا می. ھا رھا کنيم ای از آن و اين و غير آن و اين است يا خير، باز بايد خود را از تمايل مهغيا که قرآن مل

از جبر و تعريفی از آزادی جست و به سراغ قرآن رفت و پرسيد کدام يک از اين دو تعريف در قرآن ھست؟  آيا ھر دو 

سازی ذھن محقق را فعال مايشاء و  اين نوع پيش فرض. اطالع است يا خير؟ نه ارد و از تناقض آن دو بیرا در برد

قول او . است نيز  به سراغ قرآن نرفته» پيش فرض«که سروش با اين  در خور توجه اين. کند پذير می قرآن را فعل

معلوم نيست باالخره قرآن «ور اين حکم که است برای صد که، وجود دو نحله را کافی دانسته صراحت دارد بر اين

ٌال جبر و ال تفويض بل امر بين االمرين استخوان الی زخم گذاشته : وشيعه ھم که گفته اند...جبری است و يا اختياری  َ
  ».اند

  :رويم گذاريم و به سراغ قرآن می  جبر را به حال خود میۀھای فلسفه و علم در بار رو، نظرگاه از اين

  

  :جبر و جبار٭ خدا و

  :است پرسيم خدا کيست؟ پاسخ قرآن به اين پرسش اين از قرآن می. ١

  چرا؟ زيرا). ٢٣ تحشر، آي(است ) قدوس(ھمواره منزه از تعين . خداوند ھستی محض و منزه از تعين است. ١.١

  .شود و حقی که ھستی محض است، متعين نمی) ۶ تحج، آي. (است) الحق ھو(اين ھستی محض حق . ١.٢

  ).٢٩ تکھف، آي) (الحق من ربکم(شود  از ھستی محضی که حق است، جز حق صادر نمی. ١.٣

  )١٠٧ تھود، آي(اين ھستی محض که حق است، مختار و فعال لما يريد است  . ۴.١

 تانعام، آي(شود و فعال لمايريد است، خالق است  اين ھستی محض که حق است و از او جز حق صادر نمی. ۵.١

١٠٢.(  
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تواند   او جز حق نمیۀپس، آفريد. گويد حق از او است سان، ھستی محضی که فعال لمايريد و آفريننده است، می بدين

 ۀاين در رابط. تواند باشد و نيست پس، در آفرينش او، جز حق نمی. در حقيقت، در ھستی محض ناحق وجود ندارد. باشد

  . شود افتند، حق ناحق می کار میه در تخريب ب» ءقوا«اطر که خ کنند، بدين ديگر برقرار می ائی که دو موجود با يک قو

که خداوند منزه از جبر است در  نتيجه اين. خوانيم ھا حق پوشيده را ناحق می شود و ما انسان  در حقيقت، حق پوشانده می

ن، جبر حق است، پس، بنابر قرآ و چون خداوند در وجود و خلق از جبر منزه. وجود و در خلق منزه از جبر است

  .نيست و ناحق است

 که، در ھستی محض، ناحق وجوديافتنی نيست، ناحقی وجود ندارد تا  بنابراين. ترتيب، خداوند منزه است از جبر بدين

: ، حق است»ھرآنچه اراده کند«کند و چون خداوند حق است  گويد و می چون حق است خدا می: خداوند بر آن اراده کند

ه چرا که وجود ندارد و خداوند نيز ب. شود جز استقالل و آزادی صادر نمی) حق مطلق(= طلق از استقالل و آزادی م

مثابه خدا نفی ه شود و خودخويشتن را ب وجودش بياورد، درجا متعين میه به اين دليل ساده که اگر ب. آورد وجودش نمی

  است؟ ) ٢٣ تحشر، آي(رو خداوند جبار  از چه پس : پرسيم  رويم و از او می باوجوداين، باز به سراغ قرآن می. کند می

 ۀ مبالغه است گويای رابطۀاما جبار  بنابراين که اسم فاعل از صيغ. العزيزالجبار: خداوند خود فرمايد جبار است. ٢

. ای باشد در خود ھستی محض که جز او نيست تا خداوند با او در چنين رابطه. است  ميان جبار و محکوم به جبرءقوا

آيا خداوند جبار : الجرم، بايد از قرآن بپرسيم. کند ھای خويش است که خود را جبار توصيف می در رابطه با آفريدهپس 

گويد در  اما قرآن می. شود  خدا میۀھا دربار تھای خويش است؟ آگر پاسخ قرآن آری باشد، ناقض آي تمامی آفريده

  : جباران تأمل کنيمۀھا دربار تخواھد در آي ا میقرآن از م. ھای من اختالف نيست چه رسد به تناقض تآي

 که جباران دارند عبارتند از عنيد و متکبر و عاصی و ئیصفتھا. ميان استه  قرآن از جباران سخن بت آي٩در . ٢.١

 ۀ سور۴۵ ت و در آي٣۵ ت و غافر، آي١۵ ت و ابراھيم، آي۵٩ تھای ھود، آي سوره ( زورۀکاربرنده و ستمگر و بشقی 

 و شعراء، ٢٢ ت و مائده، آي١٩ ت و قصص، آي٣٢ و ١۴ھای  تتو جبار مردم نيستی، و مريم، آي:  پيامبر فرمايدق، به

  )١٣٠ تآي

ه ھای خويش قراردھد و زور ب  با آفريدهء قواۀخداوند جباری که خود را در رابط: گويند ھا به وضوح به ما می تآي

خواند به رھا کردن خويش از حکم  ھا را فرا می انسان. صفتھايش ۀکاربرد، نيست و منزه است از اين جباريت و ھم

حال که . شود ھای پيشين و اين اصل را که از حق جز حق صادر نمی تکنند آي ھا تصديق میتسان، آي بدين. جباران

  :معنی ينبرد، نيست، به چه معنی جبار است؟ بد کار میه خداوند جبار به معنای ستمگری که، با عناد و شقاوت، زور ب

...  برقرار کنند و در اين رابطه، ترکيبی از زور و پول و علم و فن وء قواۀاگر قرار باشد جباران رابط: بپرسيم. ٢.٢

. ھيچ: ماند؟ پاسخ روشن است ه دھند، از ھستی آفريده چه بر جا مینھايت ادام کارببرند و بتوانند اين کار را تا بیه ب

  . نھايت يعنی از ميان برداشتن ھستی آفريده ادامه پيدا می کند آيد و تخريب تا بی زيرا قدرت از تخريب پديد می

. ه خداوند متعين نيستديديم ک. ايم شود؟ اگر پاسخ دھيم آری، او را متعين شناخته ِآيا خداوند گرفتار جبر جبار می. ٢.٣

است که تخريب نامحدود بگردد و  وجود خداوند مانع از آن: ابيميی  بزرگ وجود ھستی محض را اندر مۀاينک فايد

  است که سان، وجود خداوند سبب آن بدين. ھستی موجود را از ميان بردارد

  .  نھايت بپايد ستم جبار، نتواند تا بی. الف

  در نتيجه،). ٢٣١ تبقره، آي. (کند کند، درجا به خود ستم می   میستمگر وقتی به ديگری ستم. ب

 با جبار و ايستادگی در برابر آن، از راه عمل به حق و دفاع از حق، سبب ازپا در آمدن ء قواۀوارد نشدن در رابط. ج

  )١۵ تابراھيم، آي (شود آن می
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ذا،  جبار  به جبر و ستمگر  به ستم خويش و مکار ل.  حق خدشه ناپذير استهخداوند حق مطلق است و ايستادگی او ب. د

  بنابراين،). ١٣٩ تا ١٣٠ھای  تشعراء، آي( آيند  به مکر خويش و دروغگو به دروغ خويش از پا در می

با بستن .  جباران استۀخداوند درھم شکنند. خداوند جبار است زيرا جبار ممکن نيست به جبر خويش از پا در نيايد.  ھ

در حقيقت، . آيد شود و به جبر خويش از پا درمی ، جبار زندانی جبر می)٩ تيس، آي(پيش و بستن چشمان راه از پس و 

، يعنی توانائی مطلقی است  که مشيت او که حق و جز آن نيست، در عالم ساری و جاری و بسيار )٢٣حشر (ّخدا جبار 

  . است  ترميم  و جبران کننده

  .  آوريم اند که در جای خود می ان است، معنی ديگری به جبار دادهميه عارفان، وقتی از خداوند سخن ب

  

  :آيد دست میه ٭ نقد اشاعره و معتزله و آنچه از اين نقد ب

ھم وقتی عمل حق .  او سر بزند، از او استۀدر نظر اشاعره، خداوند فعال مايشاء مطلق است ھر عملی از آفريد.  ١

خداوند : است، واضح است دوگانگی که برآن اين نظر ساخته شده. از خدا استاست از خدا است و ھم وقتی ناحق است، 

نسبت دادن چنين عملی به .  ناحق است  ھر عملۀاما اکراه و زور، ماي. ھای او آلت فعل او ھستند فعال مايشاء و آفريده

ا را از اين واقعيت آگاه جای خود، قول اشاعره مه اين ب. کند خداوند، ناممکن بودن صدور ناحق از حق را نقض می

  .  ھر نظريه جبری، اکراه و زور استۀکند که ماي می

شود که   نظر آنھا که اکراه و زور است، اين میۀنقد خميرماي. شود ھا است، توحيد می  نظر جبریۀنقد دوگانگی که پاي

اصل راھنمای اسالم توحيد ).  ٢۵۶ تبقره، آي(در دين اکراه نيست : در حق از زور و اکراه نيست و در ناحق ھست

براين اصل، شناسائی استقالل و آزادی .  تفويض راۀتوان ساخت و نه نظري  جبر را میۀاست و بر اين اصل، نه نظري

  . مثابه حق ممکن استه ب

غافل از . کنند اما معتزله، بر ھمان اصل دوگانگی، آفريده را فعال مايشاء و خداوند را ممنوع از عمل تصور می. ٢

بنابراين، تفويض آزادی . ھا، وقتی زور در بردارند، عمل صادر از موجود مستقل و آزاد نيستند که افعال آفريده ينا

کند  شود که وقتی به حق عمل می ای از حق و ناحق باشند، او موجودی می اگر فرض کنيم اعمال انسان مجموعه. نيست

ھائی که حق نيستند، الجرم اکراه و زور  مايه عمل.  و آزاد نيستکند، مستقل مستقل و آزاد است و وقتی به حق عمل نمی

افزون بر . ممنوع کردن خداوند از عمل نيز تحميل جبر به او است و تحميل جبر به ھستی محض ناممکن است. است

 ۀقائل شدن به ماد. ماند رابطه با نامتعين، برجا می  متعين  بیۀعمل کردن خداوند و غفلت از رابطه با او، ماد اين، با بی

آنھا تنھا کسانی نيستند که بر . اند رابطه با نامتعين، جبرباوری است ولو معتزله گمان کنند به تفويض باور کرده متعين بی

اند که ضد معانی ھستند که  معانی بخشيده... ھائی چون تفويض و آزادی و عدالت و استقالل و  اصل دوگانگی، به کلمه

   . ھا دارند اين کلمه

بر توحيد آزادی قابل تعريف و جبر غير قابل تعريف ابيم که يی ابيم و در ميی دوگانگی پايه را که نقد کنيم توحيد را م

رسيم و با نقد  با نقد تفويض، به آزادی می. شود بر دوگانگی، جبر قابل تعريف و آزادی غير قابل تعريف می. شود می

 بسيار ۀاين نقد ما را به نتيج. شود ابيم که از او جز حق صادر نمیيی را باز مممنوع از عمل شدن خداوند، فعال لمايريد 

پس ھر عملی که بيانگر اين رابطه باشد، حق و حق . شود  حق با حق میۀرابطه با خداوند رابط: رساند مھمی می

شود و انسان  خدا قطع میآيد، رابطه با  ميان میه وقتی پای اکراه و زور ب. است گزارشگر استقالل و آزادی فاعل آن

  .دھد استقالل و آزادی خود را از دست می
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اگر بنا را بر دوگانگی بگذاريم، يا بايد منکر عدالت خداوند . کند قرآن عدالت را ميزان تميز حق از ناحق تعريف می. ٣

است  ت ميزان تعريف نشده دوگانگی، عدالۀاگر برپاي. دست بدھيم که ديگر ميزان نيسته بگرديم و يا تعريفی از عدالت ب

برای مثال، اين تعريف که . است که چنين تعريفی ممکن نيست خاطر اينه ھا با آزادی ناسازگار ھستند، ب و تعريف

زيرا . خواند آيد و نه با آزادی می کار تميز حق از ناحق میه ، نه ب»عدالت برابری برابرھا و نابرابری نابرابرھا است«

ھای برابر و  برای موجودھا، از جمله انسانھا سلسله مراتب تصور کرده و گروه) ارسطو ( اين تعريفۀذھن سازند

است که  بنابراين تعريف عدالت اين. است نابرابر را از يکديگر جدا ساخته و جای آنھا را از رأس تا قاعده، معين کرده

زيرا ذھن صاحب تعريف است که، برای . اين تعريف گويای جبر است.  آن قاعده بماندۀھميشه رأس ھرم رأس و قاعد

. شود در اين سلسله مراتب، گذار از مادون به مافوق خالف عدالت می. دھد ھا سلسله مراتب ترتيب می مثال، برای انسان

زيرا، ھريک از افراد . کند در اين صورت، ھر تعريفی از آزادی، حتی تعريف آن به قدرت، با عدالت تناقض پيدا می

اما اگر، شماری از نابرابرھا، با . شود گيرد، برابری برابرھا نقض می استفاده از آزادی، از ديگران پيشیبرابر که با 

نابرابر شدن برابرھا و : شود  خود پيشی گيرند، تعريف عدالت دوبار نقض می استفاده از آزادی خويش از گروه فوق

  !  برابرشدن نابرابرھا

کار ه رساند و اين تعريف ھمواره ب  ميزان میۀمنزله ت، ما را به تعريف عدالت بھا از عدالت بر اصل ثنوي نقد تعريف

عمل بر ميزان عدل، عمل مستقل و آزاد است و عمل با ناديده گرفتن اين ميزان، : آيد برای تميز آزادی از جبر انسان می

  . تسليم اکراه و زور گشتن است

 و -شود   که بدون مستند کردن آن به استقالل و آزادی او ناممکن می- ول شناختن انسان ؤبنابر ھر دو طرز فکر، مس. ۴

شناسد و حتی او را صاحب حجت بر خداوند  ول میؤاما قرآن انسان را مس. شوند محل می پيامبری و کتاب و معاد بی

  .     کنند بنابراين، پيامبری و  رستاخيز محل پيدا می). ١۶۵نساء، آيه (داند  می

  

  : و اختيار ٭ انسان و جبر

سر و ) قرآن(و چون ما با ماقال . او حق و حق از او است. در قسمت اول، فطرت خداوند را در قرآن شناسائی کرديم

 ۀجوئيم و نه در گويند پس دليل حقانيت حق را در خود آن می. کند گويد و می گوئيم چون حق است خدا می کار داريم، می

جاکه  از آن. ھای ديگر حق است ّست از تعين منزه و  واجد تمامی ويژگیخداوند بنابراين که ھستی محض ا. آن

 ۀکنيم ببينيم آيا آفريد است يا خير، به قرآن مراجعه می خواھيم بدانيم آيا بنابر قرآن، انسان مستقل و آزاد آفريده شده می

  :خداوند نيز ھمان فطرت خداوند را دارد يا نه

  

  :د است زيرابنابر قرآن، انسان مستقل و آزا● 

 او نيز منزه از جبر است ۀآفريد. فطرت خداوند خالی از جبر است. است خداوند انسان را بر فطرت خويش آفريده. ١

  ):٣٠ تروم، آي(

  علمون يم و لكن اكثر الناس ال ين القيل لخلق هللا ذلك الديھا ال تبديفا فطرت هللا التى فطر الناس علين حنيفاقم وجھك للد

نش خدا يده و در آفريفطرتى كه خدا انسان را بر آن فطرت آفر. ف روى آور که بيان فطرت خداونداستيحنن يپس به د

  .دانند شتر مردم نمىيم ولى بين مستقين است ديا. ستيدگرگونگى ن
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 ).٢۵۶ تبقره، آي(به تحقيق، راه رشد از راه غی جدا است  : دھد  خود آن را توضيح میتآي. در دين اکراه نيست. ٢

اما قائل شدن به رشد انسان، منوط . پس، عمل به حق اکراه نيست و رشد ھست و عمل به ناحق اکراه ھست و رشد نيست

  :است به مستقل و آزاد شناختن او

ھدايت خداوند به : اين اصل ھمراه است با اصل ديگری) ١٠٨ تيونس، آي(کند  ھرکس خود خويشتن را ھدايت می. ٣

در حقيقت، راه رشد که ھمان صراط مستقيم عمل به حق است، راھی است ). ٣ تانسان، آي(ست ا شاکر و کافر داده شده

ھرگاه او راه رشد را در . ابتکار با انسان است: است سنت تبديل ناپذير او نيز اين. است روی مخلوق گشودهرکه خالق ب

ھا گم  افتد و در تاريکی  شد، به ضاللت میکند اما اگر از حقوق خويش غافل پيش بگيرد، يعنی به حق عمل کند، رشد می

حق بر حق و ناحق بر زيرا برابر سنتی که بر آفرينش حاکم است، .  آيد اگر جبار شد، به جبر خود از پا در می. شود می

ان بنابراين خواست خدا ھم: ر ناپذير خداوند استييِکنند و اين سنت تغ ھا می  عمل حق و ناحق را آفريده.افزايد ناحق می

برد، به خواست خداوند او را  کار میه خاطر جبری که جبار ب بدين. ھا  و يا قوانينی است  که بر جھان حاکم است سنت

خداوند جبار است و يھدی من ...  و. برد شود، او را در خود فرو می ضاللتی که آدمی در آن وارد می. آورد از پا در می

  . ھمين است... يشاء و يضل من يشاء و

، )جبر(کند  ر نمیييرش ندھند تغييکند، پس اصل اين نيست که تا تغ  بنابراين که انسان خود خويشتن را رھبری می.۴

تقدم تدبير انسان ). ١١ ترعد، آي(دھد  ر  نمیيير ندھد، خداوند چيزی را در او تغيياست که تا خود را تغ بلکه اصل اين

  . زان است و ھم اقوی دليل بر استقالل و آزادی انسان ميۀمنزله بر تقدير خداوند ھم بيانگر عدالت ب

 استقالل و آزادی ۀتواند خليف مجبور چگونه می.  خداوند بر روی زمين استۀانسان خليف) ٣٠ تبقره، آي(بنابر قرآن . ۵

يد که بر خواھيد موجودی را بيافرين آيا می: گويند ، فرشتگان به خداوند میتمطلقی باشد که خداوند است؟ در ھمين آي

 به صراحت تسان، آي بدين. دانيد داند شما نمی شنوند آنچه را خدا می ريزد؟ پاسخ می کند و خون می زمين فساد می

. تواند از صراط مستقيم بدر رود و ھدايت خداوند را گم کند شود، می  خدا بر روی زمين میۀموجودی که خليف: گويد می

 ناحق کردن ۀز آزادی خويش غافل بگردد و صراط مستقيم حق را رھا کند و به بيراھاين انسان بايد آزاد باشد تا بتواند ا

استقالل و آزادی نيز نبود تا که او از جبر غافل شود . اگر انسان محکوم به جبر بود، غفلت از جبر ناممکن بود. حق بيفد

  .و استقالل و آزادی بيابد

 و غفلت از استقالل و آزادی ممکن و غافل شدن از جبر ناممکن است چون مستقل و آزاد آفريدهرا سان، انسان  بدين

ھا مستقل و آزاد  از آنجا که آفريده. دھد است، ھرگاه از استقالل و آزادی خويش غافل شود، خليفةاللھی را از دست می

ه و زور ھمگان شود که جبر اکرا  اطاعت از جباران افتادن، سبب نمیۀاند، راه حق را رھا کردن و در بيراھ خلق شده

چون اين جبر عارض است و استقالل و آزادی انسان ذاتی حيات او است، توانائی غلبه بر استقالل و . را از پای درآورد

 تيونس، آي(گردانند  خيزند و حق را بر ناحق پيروز می ھای ديگری بر می بنابر سنت خداوند، انسان. آزادی را ندارد

محض بدرآمدن از غفلت، ه آزادی بر جبر به اين دليل نيز  پيروز است که ب. ز استآزادی بر جبر ھمواره پيرو): ٧٣

محض تذکر، از ميان ه بنابراين، وجود آزادی ھميشگی و جبر عارضی است و ب. ابديی آدمی آزادی خويش را باز م

  .رود می

 ال تفويض بل امر بين االمرين، چگونه اند و الجبر و توانيم به سراغ عارفان برويم و ببينيم از قرآن چه آموخته حال می

  :بايد نقدکرد

  ٩۵ / ]دلو[نبھم/ ۴محمد جعفری 
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  :يادداشت و نمايه

  .:  پرگار ۀ سروش با بازرگان در برناممناظرۀ از بخش اول - ٢٢

be.youtu=feature&Y_q3QBSXNMc=v?tchwa/com.youtube.www://https  

  ياھای رسوالنه ؤر -٢٣

bazargan_sorush_nazeran_44l_2016/05/160525/blogs/persian/com.bbc.www://http 

 


