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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل

 ٢٠١٢ سپتمبر ١٢

 

 ؟؟!!قضا و قدر  ؟؟!!جبر و اختيار

 بخش دوم

 

ن کننده و سر ي موضوعات تعيبر و اختيار انسانی  يکی ازج ۀھای گذشته يادھانی گرديد مسأل که در صحبت طوری

ھای اعتقادی  انسانھای متمايل  ترين پايه  يکی از مھمۀرا در جمل توان آن باشد  و می نوشت ساز  در دين اسالم می

روی اين ملحوظ بايد از آن برداشتی بايد داشت؟؟  و بايد فھميد  جبر و اختيار و قضا و قدر يعنی چی . به اسالم ناميد

 باشد؟؟ ن گناھی نيست و جرمی  نمی؟؟ اين به نظر م

وع جبر و اختيار  و ض خلقت موألۀ خيلی مھم و اساسی بعد از مسۀ اسالمی   مسألۀ موضوعات مطروحۀدر جمل

 به او به اين مفھوم که آيا انجام ھر عمل انسان از قبل تھيه شده و جبراً  .باشد نوشت  انسان می ھمچنان تقدير و سر

را دقيقاً  از خود اختيار دارد؟؟ که بايد آن) چه خوب وچه بد(که انسان در اجرای اعمالش  شود؟؟ يا اين تحميل می

ھا بدانيم آنچه را بايد دانست ؟؟ و ھمچنان   تحليل و ارزيابی نمود تا  در مورد سر نوشت  خود و ھمه انسان،مطالعه

 بايد و اجباراً ) عملی است جبری(ايم  تولد شدهبايد بدانيم که ما  در يک فاميل مسلمان  بدون در خواست و توقع خود م

م اين اختيار حد و مرزی دارد ؟ اگر داريهخود اختياری داريم يانکرد خود از  و حتماً مسلمان باشيم اما آيا در عمل

 وفھم )  مامثل تولد(باشيم؟؟  که ھر چه  در  تقدير ما نوشته شده مجبور به عمل نمودن به آن می  ؟؟ و يا اينهيان

توان با تکيه بر اثبات اين موضوع خيلی از  و می!! ارزش  ھا ھم ساده و مھم است و ھم با ضوع خيلیدرک اين مو

 .موضوعات را در چوکات اسالمی  روشنتر ببينيم

 آن صحبت و تبصره ۀفته  و در  باربر آن عالقه گر!! کمتر دانشمندان اسالمی ) موضوع جبر و اختيار(در اسالم 

خصوص  با ھم توافق نداشته و خود را به ه ين مورد باھا يعنی اسالم سازان و ادامه دھندگان در  چون آن.نمايند می

اساسات پی ريزی   در گمراھی بشريت سھمی داشته  ونحوی از انحاءشد به تقسيم نموده اند تا باھای مختلف  گروه

 جبری بودن ،ھای اجتماعی نسانی و پديده؟ ھر موضوعی را که به ارتباط اعمال ا!!شده خود را خراب نسازند 

ھای آنھا متفاوت بوده و ھر  يم جوابئشناسان اسالمی مطرح نمااعمال انسانی يا اختيار داشتن بر اعمال خود از کار 
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گويند  طرف  که آنچه می نمايند؟ در حالی ه میالل نموده و گلو پار استد،چه در  ذھن شان آمد به ھمان اکتفا ورزيده

خواھد اسالم  ئيد مسلمانی که میأرد تکه مو ھای ديگر اسالم انديشان نبوده و نيست چی رسد به اين روهقبول گ

 ؟؟!!منطقی را قبول نموده و مسلمان باشد 

  !!موضوع جبر و اختيار  در اسالم 

لق  است خلقت خاهه ھا معتقد به اين ھستند که ھر چطرح اسالمی موضوع چنين است  که گروھی از اسالم زد

طعيت رسيده است و انسان در و به قا طرح ريزی  ، در علم ازلی خداوند پبش بينیننوشت و اعمال انساسر . است

 آنچه ۀ کنندءواقعاتی که در جھان ھستی به وقوع می پيوندد رولی نداشته و فقط اجرا کرد ھای خود و قبال عمل

يند که انسان خالق اعمال گو ين موضوع نبوده و می ديگری از مسلمين طرفدار اگروه. باشد ن شده میيبرايش تعي

ن کننده دارد يعنی در اجرای عملش حق انتخاب خوب يباشد و در انجام تمام اعمال خود نقش مثبت و تعي بد خود می

 و ءھستند و ھم  در اجرا) تقدير(ھا  ھم تابع جبر و خواست الھی  و بد را دارد؟؟ گروھی ديگر ادعا دارند که انسان

 ؟!!ل خود اختيار دارند عم

در تقدير او نوشته که مجبور است آنچه در ازل  که يک انسان چه نوع اختياری در اعمال خود دارد ؟؟ و يا اين اين

نمودن آن  نمودن و نءتوان جبر و لزوم آن عمل را نا گزير ناميد و بشر در اجرا را می ن  ؟؟ که آداست عمل بدار

 ؟؟!!مايد ي و بايد ھمچو مسيری را بپد ندارداعمال اختياری از خو

افتد ؟؟  ين نمیئ او برگی ھم از درختی پاۀيده بدون اراد را او آفرچيز ه ھم. اسالم خالق ھمه ھستی هللا استۀبه عقيد

 اين اعمال که  تحقق  بر آن رفته است و عالوتاً ۀچوکات بندی گرديده و اراد، ھمه چيز در علم بی پايان او خلق شده

تواند  ری در آن وارد شده نمیي ھيچ نوع تغي.زند در کتابی ثبت است و اتفاق افتادن آن حتمی است  سر میاز بشر

که اگر خداوند از عملی  که برای يک انسان و اتفاق افتادن عملی را که قبالً خلق  يعنی اين!!  مگر به تصميم خدا

وقوع واقعات از خورد ترين راتی در يتواند تغي که مینموده الزم نبيند و از تصميمش پشيمان شود آنوقت فقط اوست 

  !!فته تا بزرگترين موجودات ھستی بياورد ذره گر

ست ا خالق اعمال ارادی انسان ھم خداآي: شود اين است با در نظر داشت اين مقوله سؤالی که در ذھن انسان پيدا می

 ود و يا کسی ديگر  بر آن کنترول دارد ؟؟جکه مو ؟؟؟ يا اين

خدا است ؟ به اين مفھوم خواھد بود که اين جبری است که بر ) چه خوب و چه بد(ر خالق اعمال ارادی انسان اگ

 ؟!!انسان تحميل شده و انسان ناچار بوده و مجبور از پيروی آن است 

ه و در يعنی انجام آن عمل در علم ازلی و ابدی خداوند نبود(باشد  و اگر خالق اعمال ارادی انسان خود انسان می

  خودش می–ول ھر عمل خود ؤخود آزاد است و اختيار دارد و مسکرد   يعنی انسان در  عمل) کتابی ثبت نيست؟؟

ال کدام را بپذيريم؟؟ علم ازلی و  حباشد  چون که خودش اختيار داشته از عمل بد و خوب  يکی را انتخاب نمايد ؟؟

 ياری انسان را ؟؟کرد اخت  خدا؟؟ يا عملۀ مشيت خدا و اراد،ابدی خدا

ن سکون و استقرارش فرا رسد در جريان و حر کت است و اين که  زما و خورشيد تا وقتی (٣٨ يس آيتۀسور

کت  يعنی تقدير عينی خورشيد که ھمان حر) و دانا است) مقتتدر(نوشت خدای عزيز و سرکت خاص ھمان تقدير  حر

 ) .  قبلی آن در علم ازلی خداستۀباشد با انداز آن می

  .توان از چنين طرح ھای   سرسری گذشت و مثل اسالم سازان  با کلمات بازی نموده  و از اصل ھدف دور شد نمی

را در   آنۀسازد و اساساً چيست؟ بايد ريش تيار چه نوع مسايلی را مطرح میخ جبر و اۀکه بدانيم مسأل برای اين 

تا بتوان  به اصل مسأله . يابی نمود جو  و ريشه و ست جستھای اسالمی و ام الکتاب که ھمان قرآن ا الی کتابه الب
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 .پی برد

) اسالم(مدتھا قبل يک تعداد از مسلمين اعتقاد به جبر داشتند يعنی اختيار انسان را منکر بودند که در تاريخ کالم 

شکل ديگری زير به  مؤسس مذھب اشعری  »ابوالحسن اشعری«و اين اعتقاد بعداً توسط  يندگو می) مجبره(ھا را  آن

کسيسم نظر طلبی خروسچف در مارمثل نظر تجديد ( .باشد تبارز نمود که ھمان قانون جبر می) کسب( ۀينام نظر

تقدير و شد تا اکثر آيات قرآنی به ارتباط اختياری بودن اعمال انسانی و  تفکر باعث میطرز چنين ) لينينيسيم

گروھی از اسالم سازان متوجه اين نقيصه . فتر ال میؤنوشت  موجوديت ھزاران پيامبر اعزامی خداوند زير سسر

 هللا خالق افعال ارادی ؟ اما!!خدا ما را آفريده و قدرت انجام  اعمال ارادی را ھم داده است : شده و ادعا داشتند که 

نام ه ين گروه بادر تاريخ علم کالم از. ی انسان خود انسان است افعال ارادۀخالق و پديد آورند ؟!دباش ھا نمی انسان

 به اين نظر بودند که پيروان مذ ھب معتزله معتقد .شود ياد می)  تفو يضۀينظر(ھا به عنوان  آنۀ يو نظر) مفوضه(

 حافظ و و. يدگار ھمه چيز است خداوند آفر۶٢الزمر آيت( . باشد   شان انسان ھم يک نوع خالق میۀضيروی اين فر

 )ناظر بر ھمه اشياء است

ابوالحسن اشعری . ھا تنھا کسب است ھا مخلوق خدا بوده و نقش انسان  افعال و کردار آنۀاز ديدگاه اشاعره ھم

خالقی جز خدا نيست و گناھان بندگان را خداوند به وجود  :يدگو ين مورد میاپيشوای مکتب کالمی اشاعره در

مقاالت ( خود را ندارند  خدا است  و آنان توانائی  به انجام ھيچ يک  از اعمالآورد و اعمال بندگان مخلوق می

گذارد و  اشعری ميان حرکات غير ارادی و حرکات کسب شده فرق می ) ١االسالميين و اختالف المصلين اشعری ج

نه ين گواان در نامد و معتقد است که انس مواردی را که ممکن است تفسير به اختياری بودن انسان شود کسبی می

که  بی آنکند و کسب نيز به اين معنی است که ھمزمان  با تحقيق فعل از طرف انسان  را کسب می اعمال فقط آن

آيد که نام آن کسب است که تنھا  يد يک نوع اراده در انسان به وجود میثيری از جانب انسان به وجود آأدر فعل ت

  )١١۵ عقايد نسفيه  ص حشر (  محل قرار گرفتن برای فعل استنقش آن

 اين چه نوع خريت خواھد بود  اگر من بپذيرم که عمل جنائی انسان کسب شده از امر و ھدايت خداوند است که از 

 بايد انجام  يا بايد انجام دھمداند  ن شده و فعالً من اختبار دارم که آن عمل  را که اسالم کسب شده میيروز ازل تعي

اوند به آن رفته است  خدۀن شده از روز ازل و ارادي چون عملی است تعي انجام دھمبايد؟؟ در ھر دو صورت  !!دھم

نم اختيار دارم نه در غير آن ؟؟ و انجام بدھم ؟؟ يعنی در انجام دادکه آن عمل را انجام دھم يا آن عمل را  ؟؟ يعنی اين

شرح ) الق افعال و بنده کاسب آن استيند خداوند خگو می(؟؟ !!ند اختيار ؟؟ عجب اختياری گذار را می اسم آن

خلق شده يعنی بدون خواست و اراده و )  چه خوب چه بد( اين خالق افعال ۀدر بار) ۴۴۵تجريد فاضل فو شنجی ص

ن گرديده که ينوشت يکی مشخص و منحيث فاعل آن فعل تعيدر خلقتش  قبالً خلق شده و در سردخل بودن انسان  ذی

 کاسب آن فعل. اگر او نخواھد( .است) اجباراً ( الھی ۀ حال که او کاسب آن فعل خلق شد.ھدچنين عملی را بايد انجام د

انسان در اجرای عمل خود گفت توان  می) را داشته باشد حيت قبول و يا رد آنباشد و يا در  قبولی آن فعل صال

تواند بگويد  خود باشد کی می ی اراده و ميل قلبی و قبل،بور به قبول آن خالف خواستهجو اما اگر م اختيار دارد

 چنين چيزی و يا ، انسان،است که توآن اختيار ؟؟؟؟؟؟؟ اين مضحکه است و خرافات و سفسطه ؟؟ و اين به معنی 

 کسب نموده ای حتما بايد قبول نمائی چون قضای الھی به و اجباراً  ين از طرف هللا تعين شدهاعملی را که قبل بر 

و اين عمل  بايد توسط تو ) که خودت خواسته باشی بدون اين( کسب کننده آن ھستی ه است و تو ھمچو عملی رفت

را قبول کنی يا قبول نمائی ؟؟؟؟؟ عجب منطقی؟؟؟؟ کجای  اين امر  اختيار است؟؟  عملی شود و تو اختيار داری  آن

ستی را  ھای بيناموس  وطنپرکه پرچمی ھا و خلقی فقط يک راه وجود دارد و آنھم قبول نمائی؟؟ به اين مفھوم زمانی
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ئی خاين که بگو توانی بگوئی که خاين ھستی و يا اين گفتند اين اجبار نيست تو می ھا می نمودند  به آن شکنجه می

که به  ی؟؟؟  طور!!!کند  ھستی ؟؟؟؟ بلی اينجا منطق خداوند از حدود طرز تفکر يک پرچمی و خلقی تجاوز نمی

ھت بسياری از شن نيست و به ھمين جپيروان اين عقيده به طور دقيق رود سد موضوع کسب برای خور نظر می

شن کنند که با اين اعمال خود پيچيدگی را رو ی ھا آنئبا تفسير و شرح بيشتر و سفسطه گوشيده اند سران اشاعره کو

 . زيادی بر ابھامات قبلی افزودند

ی را به با ديده درائی خاص نظر  بست گير ماندنديان تاريخ اسالم چون در چنين بن و در جری ديگرسفسطه بازان

. مختار است اما مستقل نيستکه در فعل خود  ا اينبانسان : گويند ھا می  آن.ارتباط موضوع ديدگاه اماميه  ناميدند

ت ھر فعلی که با دخالت انسانی به حقيق.  انسان تحقق فعل را خواسته استۀبلکه خدای متعال از راه اختيار و يا اراد

  يک جز آن اراده و اختيار انسانی اراده کردهرا از راه  مجموع اجزای علت تمام که شود خداوند تحقق آن تبديل می

که انسان  در انجام فعل مختار است تحقق فعل بسته به وجود آن در نتيجه چنين خواستن خداوند در عين . است 

گويند زرنگی و  به اين طرح می(اراده و اختيار انسان است  ۀھا در حيط باشد که بسياری از آن شرايط ديگر نيز می

ھا چه اندازه ديده درا استند و به يقين که در جھالت قبول کنندگان اين آيده ھيچ نوع  اين)  خم چشمی؟؟،چشم سفيدی

 .    تشويشی نبايد داشت

مند  ھمه موجودات محتاج و نيازدارد وافزون بر آن ھيچ موجودی و از جمله انسان در عالم ھستی وجود استقاللی ن

د اختيار دارد اما استقالل که انسان در اعمال خو يعنی اين يعنی چی ؟؟) عذر بد تر از گناه(. باشند  به وجود خدا می

 ؟؟هعمل ن

مال ) ۵ ص٣بحاراالنوار ج ( .يض  بلکه امری است ميان اين دو امرنه جبر است و نه تفو: گويد  امام صادق می

خدا کريم تر از آنست که مردم را به چيزی که قدرت بر آن ندارند : يدگو  ھمچنان امام صادق می.باقر مجلسی

) ١۵ ص ٣بحاراالنوار ج . ( خواھد تکليف کند و عزيز تر از آنست که در ملک او  امری تحقق يابد که وی نمی

 عقيده به اختيار ، علیمگرب شدند جنايات زيادی را مرتک شيده و موفق ھم بودند  و جبر کوۀشاھان اموی در اشاع

ھا  آن. کند در مجموع اسالم آزاد و مخير بودن انسان را در قبال اعمالش رد نمی. و سرنوشت داشت  اعمال،انسان

اين بگو . باشد می) دروجود و فعل( در عين وابستگی انسان به خدا واجب عقيده به اختيار در عين عقيده به تقدير و

تباط پيرو بودن از جبر و يا ھم تقدير و سر نوشت با اختيار داشتن انسان در افعالش ساليان سال مگوی مسلمين به ار

 . ادامه داشته و ھنوز ھم دارد

 پايان بخش دوم

 

 

 


