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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  داکتر غالمحسين فروتن

 سازمان انقالبی افغانستان:  و ارسال ازبازتايپ
  ٢٠١٣ جنوری ٢۵

 

   مارکسيستۀرئاليزم اسالمی و فلسف

 بخش چھاردھم

 جبر و اختيار

لۀ جبر و اختيار قرن ھا است که پيشوايان مذاھب مختلف را به خود مشغول داشته و آنھا را به مجادله و منازعۀ أمس

و آزادی انسان سال ) علم مطلق، علت العلل(در قرون وسطی رابطۀ ميان پروردگار قادر مطلق . شديد کشانيده است

 ھمان حال که يکی برای حل تضاد، آزادی و ارادۀ انسان را در. ھای متمادی بحث شديدی ميان سران کليسا بر پا کرد

 عکس از قدرت مطلق خداوند سخن هکرد و نقش خداوندگار را تا درجۀ ناچيزی پائين می آورد، ديگری ب برجسته می

 بدون می گفت که ارادۀ انسان را از پيش در مسير معينی راھنمائی کرده است و در نتيجه اختيار و آزادی انسان کلماتی

اما . کار اين مجادله آنچنان باال گرفت که سر انجام پاپ مجبور شد، تا اتخاذ تصميم نھائی به آن پايان دھد. محتوا است

در . نيافت چون حل اين تضاد در چارچوب اصول مذاھب امکان پذير نيست» شرف صدور«اين تصميم پاپ ھرگز 

اشاعره که ارادۀ آفريدگار را در جمع حوادث جھان : لف پديد آورددنيای اسالم نيز ھمين تضاِد الينحل، دو فرقۀ مخت

 حوادث عالم اند در دائرۀ شمول ارادۀ خداوندی ۀدخيل می دانستند و به اين ترتيب افعال و اعمال انسان نيز که در زمر

 پروردگار در امور ۀ عکس بر آن بودند که ارادهمعتزله ب. رفت شمار میه قرار می گرفت و ناشی از ارادۀ پروردگار ب

نقش آفريدگار فقط در اين است که اين جھان را آفريده و آن را به گردش و جريان انداخته . و حوادث جھان ذيدخل نيست

وليت آنھا بر عھدۀ انسان است اگر توجه کنيم که بر ؤنيز از خود انسان سر می زند و مساست، افعال و اعمال انسان 

ال پيش می ؤدھد پاداش می گيرد يا کيفر می بيند، آنگاه اين س به خاطر اعمالی که انجام میطبق معتقدات مذھبی، انسان 

  :آيد

 اگر در جھان ھمۀ حوادث و از آنجمله افعال و اعمال انسان بدون ارادۀ پروردگار مطلق وقوع نمی يابد، يعنی انسان در 

اش و کيفر است؟ از يکسو اراده ای توانا به شما حکم اعمال خود از آزادی و اختيار برخوردار نيست، ديگر چه جای پاد

دارد و از سوی ديگر شما را به خاطر آنچه که انجام داده ايد پاداش  می کند و شما را بر آنچه که خواست او است وامی

از سوی سو قََدر، قسمت و مشيت الھی،   از يک.دھد آنچنان که گوئی در عمل خويش آزاد و مختار بوده ايد يا کيفر می

برای حل اين تضاد است که معتزله نقش آفريدگار را به ھمان حرکت اوليه محدود . ديگر اعتقاد به آزادی و اختيار انسان

پس از آن، خداوند ھمه چيز را به حال خود رھا کرده و انسان را نيز در اعمال و افعال خود آزاد گذارده . ساخته اند

  .ورد آديگری پديد میاست، چيزی که به نوبۀ خود اشکاالت 
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صحبت می شود منظور قََدر و مشيت الھی است و نه ) در مقابل اختيار(از مطالب باال مشھود است که وقتی از جبر 

جبر به معنای علمی و بنابر اين مارکسيستی . جبر به مفھوم علمی آن، به آن مفھومی که ماترياليسم برای آن قائل است

نظامی ضروری است و ضرورت آن از اصل عليت و قوانين ) يعت، جامعه و شعورطب(آن اين است که نظام جھان 

جبر ايجاب می کند که تحقيق در ھمۀ واقعيت ھای عينی بر اساس روابط علی و قانونمندانه . گيرد علمی سرچشمه می

 کنار گذاشته شود، طبيعی و اصول غير مادیالجريان يابد و ھر گونه توضيِح اين واقعيت ھا به مدد نيروھای ماوراء 

  .چيزی که در انطباق کامل با متدولوژی ھر گونه تحقيق علمی و ھرگونه معرفت به دنيای خارج است

  :رئاليسم اسالمی که با سرسختی از اصل عليت دفاع می کند و می نويسد

... می شودمطابق اصل ضرورت و وجوِب نظام ھستی، ھيچ حادثه ای در اين جھان بدون وجوب و ضرورت موجود ن«

ھر حادثه ای از حوادث اگر علت تامه وی متحقق شد جبراً و ضرورتاً تحقق خواھد يافت و محال است که تحقق پيدا 

اين قانون استثنا ندارد يعنی اين طور نيست که در برخی موارد حوادث جھان طبق قانون عليت عمومی و «. »نکند

  ١»در موارد ديگر از اين قانون پيروی نميکنندضرورت عمومی پديد می آيند و از بين می روند و 

  :نساناچند صفحۀ بعد به يکبار شعور و اراده از قانون عليت و ضرورت عمومی مستثنی می شود و افعال 

در عين اينکه مستند به خود انسان است به ارادۀ ذات باری نيز ھست تنھا در طول يکديگر و نه در عرض و به طور «

  ٢»شرکت

مغالطه است و ھيچ کدام مقرون به حقيقت ) اشاعره و معتزله(می بر آنست که ھر دو نظريه جبر و تفويض رئاليسم اسال

  :نيست

صد در صد يک نظريه به اصطالح ايده آليستی است زيرا رابطۀ علی و معلول و سببی و ) مقابل تفويض(نظريه جبر «

  ٣»ستقيماً مولود ارادۀ ذات باری ميداندھمۀ حوادث را م. مسببی را بين حوادث جھان به کلی منکر است

اما آنچه رئاليسم خود در قالب کلمات و الفاظ می ريزد در واقع محتوائی جز نقش مطلق قادر متعال در جميع امور و 

می داند يعنی » علت العلل«وقتی رئاليسم اسالمی آفريدگار را . حوادث جھان و از آنجمله افعال و اعمال انسان ندارد

بلکه در ) يعنی نه شريک در پيدايش معلول(ۀ علت ھا، علتی مافوق علت ھا، علتی نه در عرض علل ديگر علت ھم

طول آن، در اين صورت مسلم است که علت واقعی پيدايش حوادث جھان ھمان علت العلل است و علت ھا ھمه تأثير 

 که بدون آن، ھيچ یعلت العلل يعنی علت. کرددارند و بدون آن نقش علت را نمی توانند بازی  خود را از آن دريافت می

اگر دارو بيمار را شفا می دھد ھمانا علت العلل است که . علتی قادر نيست مستقالً و بدون آن به معلول خود وجود بخشد

چون علت بدون علت العلل به معلول وجود نمی (وجود يافتن معلول به استناد علت نيست . گردد ثير دارو میأموجب ت

روشن است که اگر ھيچ چيز در جھان بدون علت العلل وجود نمی يابد ناگزير آنچه . به استناد علت العلل است) دھد

به عبارت ديگر ھيچ علتی علت نيست مگر آنکه علت العلل به آن خاصيت . علت واقعی است ھمان علت العلل است

ول علت العلل است و ھمۀ حوادث و موجوات و علت را تفويض کند و اين بدان معنی است که در جھان ھمه چيز معل

. می تراود» علت العلل« اشاعره است که از مفھوم ۀپديده ھا با دست توانای علت العلل پديد می آيند و اين ھمان نظري

  .اين نظريه طرد جبر و اصل عليت به مفھوم علمی آنست

  :در مورد اختيار نيز وضع بر ھمان منوال است

ه استناد ارادۀ وی و ھم به استناد به علتی ديگر که فوق انسان قرار دارد، ولی در طول يکديگر و نه افعال انسان ھم ب«

  ٤»در عرض ھمديگر يعنی علتی فوق انسان، فعل انسان را از راه ارادۀ انسان اراده می کند

                                                 
 )١۴٩. ، ص٣، جلد»اصول فلسفه و روش رئاليسم« (-  1
 )١٧۴. همانجا، ص (-  2
 )١٧٩. همانجا، ص (-  3
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د اراده می کند که انسان فعلی را اراده ای مافوق انسان، اراده ای که انسان در برابر آن قدرت ايستادگی ندار: توجه کنيد

آيا می توان گفت که ارادۀ انسان آزادانه و از روی . دھد انجام دھد و انسان ھم آن فعل را اراده می کند و انجام می

اختيار به انجام آن فعل تعلق گرفته است؟ بدون شک نمی توان به سربازی فرمان داد که به روی مردم تيراندازی کند 

سرباز اگر ھم نخواھد و اراده اش بر آن تعلق نگيرد مجبور است ) ر طول ارادۀ سرباز و نه در عرض آناراده ای د(

آيا در اين تير اندازی سرباز آزادانه کشتار مردم را اختيار کرده است؟ البته خواھند . فرمان را به مرحلۀ اجراء در آورد

يمت جان خويش ارادۀ خود را بر ارادۀ فرمانده تحميل کند ولی گفت سرباز می تواند در مقابل فرمان بايستد و حتی به ق

افعال و اعمال انسان : توان ايستاد؟ نتيجه باز ھم آنست که در فوق بدان اشاره رفت آيا در برابر فرمان وارادۀ الھی می

، به استناد آن ارادۀ انجام عمل. »فعل انسان را از راه ارادۀ انسان اراده می کند«که . است» علتی فوق انسان«نتيجۀ 

در ھمه حال خداوند، قادر مطلق و عالم مطلق، با ارادۀ توانای . فوق انسان است و انسان را در آن آزادی و اختيار نيست

خود به ھمۀ حوادث جھان و از آن جمله به ھمۀ افعال و اعمال انسان تحقق می بخشد و جائی برای آزادی و اختيار باقی 

آيا اين ھمان نظريه اشاعره و نفی جبر و اصل عليت نيست؟ . حکم می راند ھمان ارادۀ خداوند استنمی گذارد و آن چه 

زيرا جبر در مفھوم قضا و قدر و مشيت الھی . درست ھمين درک از جبر است که فلسفۀ مارکسيست آن را طرد می کند

به گفتۀ . دارد ان را به تسليم و رضا وامینه تنھا در انطباق با معرفت علمی انسان به واقعيت خارجی نيست بلکه انس

  :شاعر شيرين سخن

  رضا بداده بده و ز جبين گره گشای                           که بر من و تو دِر اختيار نگشاده است

  :يا بنابر شاعر عرفانی

  ا نيستھر حکم که او خواست براند به سر ما                   ما را اگر از آن حکم رضا ھست و رض

جبر را مطلق کرده اند وگاه اختيار را دليل بر آنست که آنھا نيز نتوانسته اند تضاد «که بزرگان ادب و فلسفه گاھی  ھمين

  .و اختيار را بدرستی حل کنند» جبر«ميان 

مه حال رئاليسم اسالمی از يکسو می خواھد خود را با قوانين و اصول علمی تطبيق دھد ولی اصول و قوانين علمی در ھ

در مبحث پيش ديديم چگونه او با دست، اصل عليت را پيش می کشد و . در برابر او می ايستند و او را از خود می رانند

از سوی ديگر جبر اشاعره را نمی پذيرد چون نافی کيفر و پاداش انسان ھا و ھمۀ نتايجی است . با پا آن را پس می زند

د را در قالب الفاظ و تعبيراتی می ريزد که از آن جز قََدر و مشيت الھی نتيجه که بر آن مترتب می گردد اما مطالب خو

  .نمی شود و ناچار در کنار اشاعره قرار می گيرد

وليت و در ارتباط با آن پاداش و مکافات انسان ھا، خواه و ناخواه، در تضاد با قضا و قَدَر و مشيت الھی ؤاختيار و مس

ايجاب می کند که انسان در صدور افعال و اعمال خود صاحب اختيار باشد، بتواند است، يا اصل پاداش و مکافات 

فقط در چنين حالی می توان انسان را به خاطر اعمال نيکش پاداش نيک داد و به . آزادانه تصميم بگيرد و عمل کند

و از آنجمله افعال و اعمال خاطر سيئات اعمالش به کيفر رسانيد و يا ارادۀ پروردگار علت العلل پيدايش ھمۀ حوادث 

برای حل اين تضاد، رئاليسم اسالمی موضعی و . انسان است که در اين صورت پاداش و مکافات محلی از اعراب ندارد

  :آن را چنين توضيح می دھد» اصول فلسفه و روش رئاليسم«کند و  عنوان می» امر بين امرين«نظريه ای تحت عنوان 

ثير و نه اين است که صرفاً مستند أ است از ت مستند به ارادۀ ذات باری است و انسان منعزلنه اين است که افعال صرفاً «

در عين اينکه فعل مستند به . به خود انسان است و در رابطۀ فعل با ذات باری منقطع است، بلکه امری است بين امرين

  ٥») در عرض و بطور مشترکو نه(خود انسان است مستند به ذات باری نيز ھست، منتھا در طول يکديگر 

                                                                                                                                                        
 )١٧١ و ١٧٠. همانجا، ص (-  4
 )١٧۴. ، ص٣جلد (-  5
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 از اين عبارت چنين بر می آيد که در ھر فعِل انسان، ھم ارادۀ خود انسان دخيل است و ھم ارادۀ ذات باری و برای اين

که ارادۀ  اما از آنجائی. آن فعل را اراده کنند که فعل مشخصی از انسان سر بزند الزم می آيد که اين دو اراده ھر دو

» فعل انسان را از راه ارادۀ انسان اراده می کند«رادۀ انسان نيست در طول آنست و ذات باری خداوند در عرض ا

ناگزير اين ارادۀ خداوند است که به انجام فعل تعلق می گيرد و ارادۀ انسان چاره ای جز تسليم ندارد و بدين ترتيب جائی 

بيان می کند » اصول فلسفه و روش رئاليسم«که  اين نظريه به صورتی. ی نمی ماندبرای اختيار و آزادی انسان باق

  .ھمان نظريه اشاعره است که با کلمات ديگری بيان شده است

ديگران که در سال . قريب چھل سال پيش به رشتۀ تحرير در آمده است» اصول فلسفه و روش رئاليسم«جلد سوم کتاب 

  . داده اندئهپرداخته اند آن را به صورت ھای ديگری ارا» بين امرينامر«ھای اخير به تشريح نظريه 

تمام حوادث و پديده ھا و از «سبحانی در درس ھای فلسفی خود پس از انتقاد از تفسير اشاعره که بنابر آن » استاد«

تفسير ديگری می  «رود آنجمله افعال خود انسان معلول مستقيم خود خداست و او فاعل مباشر تمام کائنات به شمار می

  »است» امر بين امرين«آورد که بيان ديگری از 

در پھنۀ ھستی يک علِت مستقل بيش نداريم و عليِت ديگر علل و تأثير ساير اسباب به آن و فرمان او صورت «

 قدرت ثری در ھستی و وجود، در تأثير و کار از خود استقالل نداشته و بی نياز از خدا وؤ، ھيچ علِت م....گيرد می

  ٦.»گستردۀ او نيست

  :در مورد اختيار انسان نيز توضيح او چنين است

ولی اين انسان مختار و . ھستی انسان از جانب خدا است و قدرت و توان بر انجام ھر کاری نيز از جانب خدا است«

گ آميزی کند، با آزاد است که می تواند اين قدرت را در ھر کجا خواست به کار برد و کار خود را به ھر نحوی رن

  ٧»توان خدادادی خاری را از پای يتيمی بيرون بکشد و يا خاری در چشم او فرو برد

که با نيرو و توان خدادادی اراده کند و کاری انجام » انسان مختار و آزاد است«از يکسو به شما می گويد که » استاد«

و تأثير او منوط به اذن و » ر از خود استقالل نداردثری در تـأثير و کاؤھيچ م«ا از سوی ديگر بر آنست که دھد، ام

بنابر اين تفسير، انسان به . کنم که آيت هللا دستغيب نيز از ھمين نظر پيروی می کند يادآوری می. فرمان خداوند است

اِن چگونه می توان تصور کرد که انس. ثر، يک علت ھم مختار و آزاد است و ھم فاقد استقالل در تأثيرؤثابه يک مم

کسی که از استقالل برخوردار . مختار و آزاد از استقالل برخوردار نباشد؟ اختيار و استقالل دو مقوله از يک سنخ اند

در تأثير و کار از «بنابر اين اگر انسان . نمی توان استقالل نداشت ولی از اختيار بھره مند بود. نيست اختيار ھم ندارد

به عالوه صاحب اختيار را نيازی به اذن و فرمان ديگری نيست و . ختيار ھم نداردچنين انسانی ا» خود استقالل ندارد

. چنانچه اذن و فرمان ديگری برای انجام فعل انسان ضروری است ديگر اختيار، کلمه ای تو خالی و بدون محتوا است

ورد ولی در اين کار به اذن و خداوند به انسان ھستی داده و نيرو بخشيد که فی المثل خاری را از پای يتيمی بيرون آ

  توان گفت که انسان در اين کار اختيار دارد؟ آيا می. فرمان خدا نيازمند است

در اين تفسير نيز افعال و اعمال انسان در آخرين تحليل با اذن و فرمان خداوند انجام می گيرد و باز ھم اين اِشکال پيش 

ول نيست چون استقالل ندارد، چون بدون اذن و فرمان خدا عملی از ؤول نيست، مسؤمی آيد که انسان در اعمال خود مس

با آنچه که قبالً آمد در اين است که » امر بين امرين«معذالک تفاوت اين تفسير از . او سر می زند و نمی تواند سر بزند

می تواند اراده . يار استو در ديگری انسان صاحب اخت. در يکی خداوند فعل انسان را از راه ارادۀ انسان اراده می کند
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وجه مشترک آنھا اين است که ھر دو اختيار را در انسان . کند منتھا صدور فعل او موکول به اجازۀ فرمان الھی است

  .می پذيرند لکن با بيان و توضيحات خود، آن را نفی می کنند

بنابر استاد ارادۀ .  بيشتری می دھدبه اختيار وزن» جبر و اختيار«استاد محمد تقی جعفری در رسالۀ خود تحت عنوان 

خداوند بر دو نوع است، ارادۀ تکوينی به اين معنی که او جھان ھستی را آفريده و در آن ميليارد ھا عامل و پديده به 

جريان انداخته است، و ارادۀ تشريعی به اين معنی که او برای سعادت جاودانی انسان ھا پيامبرانی فرستاده و رھنمود 

در عين حال انسان را نيز مختار گردانده که با استفاده از اسباب و عوامِل جھان ھستی و پيروی از اين . ده استھائی دا

حال اگر کسی به اين رھنمود ھا وقعی نگذاشت و راه خطا رفت بر خالف . رھنمود ھا خود را به سعادت ابدی برساند

ول اعمال و افعال انسان خود انسان ؤبدين ترتيب مس. يفرست و مستوجب کرھنمود ھای خداوند عمل کرده و گناھکار ا

اين نظريه بدون ترديد اگر ھمان تفسير معتزله نباشد الاقل بسيار نزديک به . است و خداوند را در آن مداخله ای نيست

می گردد و کار از خود انسان و يا تأثير قدرت او صادر «آن است چون نظريه معتزلی ھا بنابر خود استاد اين است که 

 استاد شاھد مثالی از آيت هللا خوئی می» امر بين امرين«برای توضيح . ٨»قدرت خداوندی در کار انسان دخالتی ندارد

  .داند که در اين باره ديده شده است ورد و آن را بھترين تشبيھی میآ

می توانيم با وصل کردن سيم ما . فرض کنيم يک فرد از انسان مبتال به فلج است به طوريکه توانائی حرکت ندارد«

در ھنگام اين حرکت کليد برق در دست ما باشد به طوريکه بتوانيم ھر لحظه آن شخص . برق، او را به حرکت واداريم

حاال اگر چنين شخصی حرکت کند و کارھائی انجام دھد اين کار ھا با اختيار او انجام خواھد . را از حرکت باز داريم

آنچه که از اين کار به ما مستند است نيرو و قدرتی است که ما به توسط برق در او . ار خوبگرفت خواه کار بد يا ک

. طرز بھره برداری از اين نيرو که ما به او داده ايم مربوط به اختيار اوست و به ما تعلقی ندارد... ايجاد کرده ايم

  ٩».ره برداری از اين نيرو کامالً در دست ما استولی اختيار بھ... ھمچنين کار ھای صادر، از ما، نيرو از خداوند است

مگر جز اين است که .  عکس ھمه تفويض استهاثری نمی بيند ب» جبر«د معتزله است چون در آن از ئياين مثال در تأ

تفويض، انسان را يکی از موجودات جھان می داند که پس از آفرينش و تکوين به خود واگذاشته و افعال وی کامالً از «

  ١٠.الت ارادۀ خداوند آزاد استرس

در اين مثال انسان فقط توان حرکت خود را از خداوند دريافت می دارد و بس، از ارادۀ خداوند در اعمال او مطلقاً اثری 

جبر و «(شايد با توجه به اين امر است که استاد در اين چارچوب باقی نمی ماند و در جای ديگر ھمين رساله . نيست

) خداوند(انسان به جھت فقر و احتياجی که دارد نمی تواند مخالف مشيت او «دارد که  ظر را ابراز میاين ن) »اختيار

، مگر مشيت خداوند چيزی جز خواست ارادۀ خداوند است؟ اگر انسان نمی تواند مخالف خواست )٢١۶.ص(» رفتار کند

کار بد و کار خوب انسان را مختار می گذارد خداوند ميان . ارادۀ خداوند عمل کند ديگر چه جای سخن از اختيار است

ارادۀ او » اگر انسان نمی تواند مخالف مشيت او رفتار کند«که ارادۀ او بر کار نيک است و باز ھم  ولی قدر مسلم اين

ر که انسان بيشتر خالف ارادۀ پروردگا مضافاً به اين. نمی تواند جز بر کار نيک تعلق گيرد و بنابر اين اختيار ندارد

عمل می کند، به اعمال زشت و ناشايست دست می زند و اين خود می رساند که خالف مشيت خداوند می توان رفتار 

او . بی فايده نيست نظر دکتر شريعتی را در اين مورد بياوريم. انسان را از اين کار باز نمی دارد» فقر و احتياج«کرد و 

  :بر آنست که يک باغبان يا گياه شناس

ست برای اصالح درختان و تربيت گل ھا از قوانين گياه شناسی دقيقاً اطاعت کند ولی مختار است که باغش مجبور ا«

می بينيم اين اختيار را گياه ... در آغاز غرس کند. را ھر طور که خواسته باشد بيارايد و ھر گياھی را که خواسته باشد
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بنابر اين از طرفی . وانين موجود در متن گياه اطاعت کندشناس و باغبان دارد اما در عين حال مجبور است که از ق

  ١١»انسان در جامعه مختار است و از طرفی مجبور به اطاعت از قوانين جامعه است

چون اگر قوانين گياه شناسی بر . اختيار که گويا فقط به ارادۀ انسان بستگی دارد در اينجا محلی از اعراب پيدا نمی کند

باغبان يا گياه شناس .  رانند و انسان مجبور به اطاعت از آنھا است، ديگر اختيار چه معنی داردارادۀ انسان فرمان می

چون ھر گياه برای زندگی و رشد احتياج به زمين مساعد و » ھر گياھی که خواسته باشد در آنجا غرس کند«نمی تواند 

توان گياھان مناطق حاره را پرورش داد، در در باغی که در نواحی سرد سير واقع شده نمی . آب و ھوای مساعد دارد

بنابر اين . مازندران نمی توان درخت خرما کاشت، کاکتوس ھای اقليم سوزان را ممکن نيست در نواحی سردسير روياند

ارادۀ انسان نيز از حدود اصل عليت .  کندسباغبان ھر گياھی که اراده اش بر آن تعلق گرفت نمی تواند در باغ خود غر

از اين نکته گذشته نظر دکتر شريعتی در مجموع ھمان . واند فراتر رود و خودسرانه نيز آنچه خواست انجام دھدنمی ت

باغبان با شناخت خاک باغ و آب و ھوای اقليم می تواند گياھان را برای . ديد ماتريالسم مارکسيست از مسئلۀ آزادی است

و حتی در بارۀ طبيعت گياھانی که غرس ) خاک و ھوا(ن دو عامل کاشتن اختيار کند و ھر چه دائرۀ معلومات او از اي

آنچه که خود را به ارادۀ . می کند عميق تر و وسيعتر باشد اختيار او در انتخاب گياھان آزادانه تر و آگاھانه تر است

اند باشد و انسان تحميل می کند، ھمان ضرورت است، ھمان قوانين طبيعت است يعنی عاملی که جز آنچه ھست نمی تو

البته باغبان از ميان درختان يا . اگر اين ضرورت را شناختی، در کار باغبانی از آزادی و اختيار برخوردار خواھی بود

گل ھائی که در باغ او امکان رشد و نمو دارند می تواند انتخاب کند، ميتواند تصميم بگيرد باغ را فی المثل به درختان 

ای زيبا و در صورت انتخاب درختان ميوه اين يا آن ميوه را انتخاب کند، اگر باغ را گل ميوه اختصاص دھد يا به گل ھ

کاری می کند اين يا آن گل را بکارد، بديھی است که اين انتخاب باغبان نيز بی علت نمی تواند باشد و به طور کلی در 

امر بين «که اين مثال مطلقاً با  ھم ايننکتۀ م. ھيچ موردی نمی توان گفت که اختيار از دائرۀ اصل عليت برون است

يعنی ارادۀ خداوند سخنی در ميان است که ھمۀ حوادث جھان و از » جبر«نمی خواند زيراکه در آن نه از » امرين

آنجمله اعمال و افعال انسان با فرمان آن است و نه از تفويض که به انسان اختيار کامل می دھد و ارادۀ خداوند را به 

  .گاردھيچ می ان

را می پذيرند » امر بين امرين«از آنچه در فوق آمد بروشنی معلوم است که اگر ھمۀ بزرگان رئاليسم اسالمی نظريه 

» جبر«ولی در تفسير آن با يکديگر اختالف نظر دارند و اگر اين تفسير ھا را بشکافيم ديده می شود که يکی به نظريه 

  .دھد سومی آن را از ديدگاه علمی توضيح میرسد، ديگری به تفويض معتزله و  اشاعره می

 ارادۀ خداوند در ياو اختيار آنطور که در اديان و فلسفۀ الھی از آن سخن می رود با يکديگر سازش نمی پذيرند، » جبر«

جمع امور حوادث جھان دخيل است و از آنجمله در افعال و اعمال انسان، در اين صورت بايد فاتحۀ اختيار را خواند و 

امر بين «موضع گيری . ا انسان در افعال و اعمال خود مختار است در اين صورت ارادۀ خداوند منشاء اثری نيستي

می افتند و يا در موضع » جبر«ورد و مفسرين آن يا در موضع  آوجود نمیه تضاد را حل نمی کند و سازشی ب» امرين

  .را حل کندبزرگ » معضل«فقط فلسفۀ مارکسيست توانسته است اين . تفويض
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