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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  .آزاد ل

 ٢٠١٢ سپتمبر ١٧

 

 ؟؟!!قضا و قدر ؟؟!!جبر و اختيار 

 بخش سوم

 

باشد او تقدير را نفی  فداران اختيار يکی ھم معبد جھنی است که شاگرد حسن بصری میمعتزله يا طرپيشگامان از 

. يان  در دوران ھشام بن عبدالملک کشته شدباشد که در مخالفت با امو  غيالن بن مسلم دمشقی مییيگرد. کرد می

کلمه مرتکب (ۀ خت  و در مسألبدهللا آمونام عه زند محمد حنيفه بوی علم کالم را از فر) ١٣١-٨٠(واصل بن عطا 

وی لقب اعتزال به خود گرفت و به  درس او جدا شد و از آن رۀبا حسن بصری مخالفت کرد و از حلق) کبيره

 .او لقب معتزله دادندبه شاگردان 

 اختيار در اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم در مخالفت با جبری گری پرداختند نه ۀيک تعداد از رھبران عقيد

 ۀ بر جستھای مھم و که از شخصيت) ابو علی و ابو ھاشم) (جبائيان(و اين عقيده در زمان !! مخالفت با قضا و قدر

: کند مسلم در صحيح خود نقل می. باشد به صورت يک مکتب کامل در آمد  معتزله در اوايل قرن چھارم می

کند خدا يا اين مرد شقی است يا سعيد ؟؟ آنگاه نوشته  مور نطفه ھا در رحم مادر است عرض میۀای که م فرشته

گردد و نه از  شود نه بر آن افزوده می ی پيچيده می زندگۀگردد  و نام شود و کردار و اجل و روزی آن ثبت می می

آنگاه که خدا انسان را در رحم مادر آفريد او را شقی يا سعيد می آفريند و : يد گو مسلم میباز . شود آن کاسته می

ن يزخ نوشته شده و سعادت و يا بد بختی او تعيايگاه او در ازل در بھشت و يا دوکه ج ھيچ انسانی نيست مگر آن

 :دھد  چھار موضوع به او دستور میۀشته ای را می انگيزد و در بارخدا فر: کند بخاری نقل می.)  شته استگ

 را انجام می شود که اھل آتش آن گند ھر يک از شما مرتکب عملی میبه خدا سو » شقاوت و سخاوت، اجل،روزی«

ين موقع تقدير الھی سبقت ا  در .باشد صله نمیرود که ميان او و آتش  بيش از يک ذرع فا پيش میای دھد  به اندازه 

عکس گاھی انسان عمل اھل بھشت ه شود  ب وارد بھشت می دھد و گيرد  و اين مرد کار  اھل بھشت را انجام می می

ين لحظه تقدير بر اباشد در ای که ميان او و بھشت بيش از يک و يا دو ذراع فاصله نمی دھد به گونه را انجام می

) التو حيد شيخ صدوق. (شود  وارد دوزخ می دھد و زخيان انجام میگيرد و او کاری از کار ھای دو یعمل پيشی م

رولی و اختيار انسانی . فت که قضا و قدر سرنوشت ساز استتوان نتيجه گر با در نظر داشت اين احاديث می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

   ؟؟ندارد

خاطر چيزی است که خدايم ه ر ھدايت يابم ببگو اگر گمراه شدم بر ضرر خويش گمراه شدم و اگ( ۵٠ سبا آيت ۀسور

 ؟؟!!ين  آيت ضاللت از خود بشر دانسته شده نه از آن تقدير خداادر )او شنوا  و نزديک است. کند بر من ابالغ می

استفاده کرده ) بر و تقديرج(ين قاعده افت امور جنگی خود از محمد برای پيشر: نويسد واشنگتن اورن چنين می

دھد قبالً در علم خدا مقدر بوده و پيش از آن که در  ای که در جھان رخ می جب اين قاعده ھر حادثهاست زيرا به مو

توان  ای نمی ن شده است  و به ھيچ وسيلهيتعي جھان وجود آيد  در لوح محفوظ ثبت گرديده  و سر نوشت ھر کس قبالً 

 بدون بيم و ھراس خود را به صف دشمنان میمسلمانان معتقد بر اين اصل ھنگام نبرد . خر ساختؤرا مقدم و م آن

ساخت  بدين جھت اطمينان  در نظر آنان مرگ در جنگ مساوی با شھادت بود و بھشت را نصيب انسان می. زدند

عبده ) سيو طی– ءتاريخ الخلفا(اند   داشت که اگر کشته شوند و يا بر دشمن غلبه يابند در ھر دو صورت پيروز شده

 اھل سنت عنوان کرد  ،خاسته و مذھب اختيار در محيطبر بر جۀسی بود که در مقابل عقيدلين کاستاد مصری او

را مخالف با ندای فطرت و   جبر مخالفت نمود  و آنۀ تو حيد خود آشکارا با عقيدۀاستاد شيخ محمد عبده در رسال

  .درک خرد و شرايع آسمانی دانست 

 کس بصيرت يابد به سود اوست و  سوی شما آمده است ھره  باسباب بصيرت از جانب خدا: ١٠۴ انعام  آيتۀ سور

 ست و من نگھبان شما از عذاب خدا نيستمھر کس کور بماند به ضرر او

 زندگی است ۀنی است پس از اتمام حجت ھالک شود و آنکس که شايستتا آنکس که ھالک شد : ۴٢ انفال آيتۀسور 

  .با اتمام حجت زنده بماند 

 دست آورده استه ھر فردی در گرو عملی است که ب:  ٢١ طور آيت ۀ  سور

-٨٠(فته و از پيشتازان اين مکتب واصل بن عطا  اختيار در شکل تفويض از مکتب اعتزال سر چشمه گرۀانديش

 . در قرن دوم اسالم است) ١٣١

ھا  يعنی آن. ر فته اندرا پذي) اختيار(بطه به اين موضوع امر بين االمرين علمای اھل تشيع در راو  انداران امامطر ف

ھا  در  به اين مفھوم که افعال انسان. يک راه وسط را انتخاب نموده اند ) جبر و تفويض(ا رد نمودن ھر دو مکتب ب

تواند در خارج از  شند نه انسان میبا ت و ھر دو در تحقيق آن مؤثر میحقيقت ھم به خدا و ھم به انسان منتسب اس

 سازد ت دھد و نه خدا انسان را بر انجام کاری مجبور میاراده و سلطنت خدا کاری صور

ين باره افته و در  ميان مسلمانان مورد بحث قرار گر قرن در١۴يض و امر بين االمرين در طول  جبر و تفوۀمسأل

  آنھم جبر الھی،محور جبر -١.ھا سه چيز بوده است  افته است که محور اين بحث و نشريه نگارش ي صد ھا کتاب

  . امر بين االمرين  - ٣، صورت تفويض معتزلیه  تفويض ب-٢) ریاشع(

 اھل حديث ۀجبر الھی  به شيو. توان پيروان مکتب جبر را چنين دسته بندی نمود ھا می با در نظر داشت اين صحبت

 به  اختيار–مکاتب اختيار در عقايد اھل تفويض )  جبر تاريخ(جبر مادی  .جبر الھی به شيوه فلسفی. و اشاعره

 .صورت امر بين االمرين

 در جھان جز خدا خالقی نيست و اگر خدا خالق انسان است خالق -١:که  تو حيد در خالقيت اين–ھای جبر  انگيزه

 گسترده ۀ تعلق اراد-٣جمله افعال انسان  علم ازلی و پيشين خدا  نسبت به کائنات جھان من- ٢.باشد  افعال او نيز می

که سر   قضا و قدر در کتاب و اين-۴. دھد متعلق به اوست  ات و آنچه در جھان رخ میئنو ازلی خدا بر تمام کا

.  آيات قرآن که ھدايت و ضاللت را از طرف خدا دانسته است- ۵. نوشت ھر انسانی در کتابی نوشته شده است 

  .کند کنيد  خلق می  خدا شما را و آنچه را عمل می– ٩۶ صافات آيتۀسور
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 .  ھمه چيز استۀينندر او آف- ١۶ رعد آيت 

اگر انسان پديد : يدگو چنين می)  حاجی مال ھادی سبزواریۀشرح منظوم(ين مورد در کتاب رابعين افخر رازی در 

ھا  که واقعيت غير از آن است بسياری از انسان  افعال خويش باشد بايد به تفاصيل افعال خود آگاه باشد در حالیۀآرند

 بگو خدا خالق ھمه چيز است – ١۶ رعد آيت ۀ سور.ئيات آن اطالع ندارند از جزه دھند ک ی را انجام میئکار ھا

 ۀسور. ی جز او نيست ئخدا. ار شماآفريدگار ھمه چيزگ اين است پرورد– ۶٣ مؤمن آيت ۀسور. ست يگانه و غالباو

  .  صورتگرۀ اوست خدای آفرينند–٢۴حشر آيت

 

  علم ازلی  و پيشين خدا ؟

داند که فالن در فالن وقت فالن عمل را مرتکب  خدا در علم ازلی خود می.   بر افعال انسان  ازلی خداۀتعلق اراد

 د.شو می

ل او از افعا. ی که دارد آگاه استئويژگی ھا صوصيات وخای با  خدا از ھر پديده: گويد  عالمه طباطبائی می

ن صورت ممکن نيست افعال اختياری يااز ازل آگاه است و در) اختياری بودن(اختياری انسان با ھمين ويژگی 

توانيد چيزی را اراده  نمی (٣٠ دھر آيت ۀو سور٢٩ تکوير آيتۀ سور.صورت غير اختياری انجام شوده انسان ب

اورد مگر به اراده و خواست ھيچ انسانی ممکن نيست ايمان بي (١٠٠نس آيت  يوۀسور) که خدا بخواھد کنيد مگر آن

اذن ه را بر ر يشه ھای خود رھا کردند ھمگی ب که آن يدند و يا آنھر نخلی را که بر (۵حشرآيت ۀ سور) .خدا 

 . وجود دارد،اذن،  قضا،قدر، اراده، ھمه چيز در صفات ذات خدا مشيت) .خداوند بوده است

قضا در زبان عربی  به موضوعی اطالق : ھای اساسی در اسالم است  بحثۀاين موضوع قضا و قدر يکی از جمل

 يعنی اندازه:  شده است  و قدرءوارد اجرا  قضاوت گذشته  وۀحلردد که ازمرگ می

ن شده يجمع اين دو کلمه به اين معنی است که موضوع مطرح شده از تمام مراحل قبلی گذشته و برايش اندازه تعي

                                                                               .است

باشد که در   ذھنيت بشر میۀطبيعی نبوده و ساخته و پرداختالای ماوراء  ن يک پديدهيکه د  نظر داشت اينبادر

ھای خويش ر مندی بنيادی در اديان دست بشر شامل است  و ھمين اديان است  که با طرح يادامه وتغي، ساختار

ين دنيا است ا  آنچه احتياج بشری در  يت را به جھانی که ھرگز کسی از آن بر نگشته است  با مطرح ساختنبشر

ھای  ضرورترات نسبی و گاھی ھم بنيادی  در اديان  روی ھمين يدسترسی به آن را مخصوص اديان دانسته  و تغي

د  تا ھر چه  ابھامات  و موھومات غير محسوس و باور نين داراھا سعی بر  خد  و آنمادی  دين سازان می چر

ھا و جھان ديگر  شکل آسمانی داده  و    روی اين ملحوظ به آن خواسته،را بگنجاند ننکردنی است  در  دين خود آ

 . ند  بايد دقيق بوده و توجه داشتی را به خدا تھمت می بندئيک سلسله چيز ھا

يغ داشته که شامل تمام حاالت  فردی شده و دين سازان مخصوصاً اسالم سازان دين را يک ضرورت حياتی تبل

و الزمی !! يت آنھا از دين چراع رھنمای بشر.. دھد  يمنی خود قرار میی را زير چنگال ھای اھراجتماع انسان

 گردد که بدون موجوديت دين  بال ھا و آفات آسمانی و از عالم غيب چنان تعريفی میساخته ؟؟  !!ھا  برای تمام آدم

ه ھا نيايد اين دين سازان ب  به سراغ انسانگردد و اگر ھم بد بختی طبيعی ملت بد بخت می. شود  يت نازل میبر بشر

..... برند و  کنند  زندگی ھای مردم را به تاراج می به ناموس مردم تجاوز می .طر رضای هللا خونھا می ريزندخا

گيرد  يعنی خدای بزرکتر  انجام می) هللا اکبر(نام او ه   که بیدارند از خون و جنايت ھا تبليغ می  اللھی را که آنزيرا

 .شود خوشنود  می
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 . يعیيکی قضای تکوينی و ديگری قضای تشر: بر جھان حاکم است  ضا از طرف هللاق دو نوع در اسالم 

هللا است که برای جھان ۀ در قضای تکوينی تمام آنچه را که در جھان رخ خواھد داد و يا داده است در چوکات اراد

ن نموده ين جھان آمده و يا خواھد آمد در آغاز پيدايش خداوند تعين نموده است به اين معنی که آنچه که بر سر اييتعي

ش به عھده هللا است و  ازی جنبنده ای در زمين نيست  مگر روو ھيچ (۶ ھود آيت ۀسور. و در کتابی نوشته است 

ن و ھيچ موجودی پنھا (٧۵نمل آيت ۀسور. است ) ثبت(در کتابی روشن داند ھمه  قرار گاه و محل مردنش را می

نباء  ۀسور. . ثبت است ) ح محفوظ و علم بی پايان پروردگارلو(که در کتاب مبين  در آسمان و زمين نيست مگر اين

 . ايم فته و ثبت کردهآمار گر) قبل ازپيدايش جھان(و ما ھمه چيز را (٢٩آيت 

حتمی نزد نوشت  سراوست کسی که شما را از  گل  آفريد آنگاه سرنوشتی را مقرر داشت و ( ٢ انعام آيتۀسور 

 . کنيد ديد میاوست با اين ھمه شما تر

خواسته باشد قطعاً هللا دانای ) برای شما(را  که هللا آن شما چيزی را نخواھی خواست مگر اين (٣٠ انسان آيتۀسور 

 . حکيم است

   :يعی هللاتشردر مورد قضای 

ستاده است او اين فر ستادگان را قبالً ھدايت نموده رشود که هللا برای ھدايت بشر فرستادگانی را به زمين ف ی گفته م

  نمائيم تا ھدايت شويمءھا اقتدا ما بايد به ھدايت آن

ه ھدايت آنان اقتدا کن بگو  کسانی ھستند که خدا ھدايت شان کرده است پس ب- پيامبران-اينان(٩٠ انعام آيت ۀسور

 ) تذکری برای جھانيان نيستمن ازشما ھيچ مزدی بر اين نمی طلبم اين جز) ای پيامبر(

 کند خواند و ھر که را بخواھد به راه راست ھدايت می هللا به سرای سالمت فرا می (١٠نس آيت يوۀسور

ان را به آنچه انجام که هللا آن ايد با اين  منافقان دو دسته شدهۀشما را چه شده است که در بار(٨٨ آيت ء نساۀسور

که  و حال آن خواھيد کسی را که هللا او را در گمراھی قرار داده ھدايت کنيد ؟ یآيا م. نگون کرده استاند سر داده

 ھر که را هللا او را در گمراھی قرار داد ھرگز راھی برای  او نخواھی يافت

 گمراه يافت پس ھدايت کرد )هللا( را - پيامبر اسالم -و تو (٧ ضحی آيتۀسور

و ھمان کس که / ھمان که خلق نمود و ھماھنگی بخشيد/ ا منزه دارت و مرتبه ات رنام پروردگار (٣ اعلی آيتۀسور

 )ھدايت فر مود -سوی آن تقديره ب -تقديری مشخص کرد و ) برای مخلو قش( 

 موجودات را قبالً در علم ازل خود ۀنوشت ھمهللا سر: ه   نسبی گرفت کۀتوان نتيج با در نظر داشت آيات فوق می

آن مراحل  و رھروی در آن مسير چاره و اختياری به جز آن خواست هللا ن و موجودات جز طی نمودن يتعي

 زمانی و مقاطعبينيم که تبارز ھزاران پيامبر در  ؟؟ يعنی اختياری در کار نيست؟؟ به اين اساس  می!!ندارند

دگی انسانی تواند جز آنچه خدا خواسته  در زن موردی ندارد و نمی) ھای آسمانی کتاب(نام ه ی بئھا موجوديت کتاب

  ؟!!رول داشته باشند 

 

 سر نوشت کافران در قضا و قدر الھی

شوند چه   نام کافِر ياد میه در قرآن ب ببينيم اين موجودات که. در اسالم دو نوع انسان وجود دارد مؤمن و کافر

 از ديدگاه طبقاتی  و که آن) ودم که انسان آزاد و بنده و کنيز قبلی  اين دو نوع نوشته بۀدر نوشت(نوشتی دارند  سر

 . باشد  و اين  از ديدگاه خلقت انسان میسياسی اسالم بوده است

 کافران نيز اھل جھنم ھستند  ۀيد ھر کس که عقيده و دينی غير از اسالم بر گزيند او کافِر است و ھمگو قرآن می
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اين دروغ محض است ؟؟ و بايد و ) کس در اختيار دين آزاد استر اند که ھ خالف آنچه پژوھشگران اسالمی نوشته(

 .اضافه نمود که در مورد نوشته آن ھموطن عزيز بعداً خواھم نوشت

خداوند قضا و حکم قطعی بر بندگان خود نموده و کسی را توان مخالفت با : يدگو احمد بن حنبل می: قضا و قدر

ه و ناموس آفرينش آنھا را مقدر گرديد راھی را طی کنند که برای آنان قضای الھی نيست و ھمه انسانھا بايستی ھمان

قضا و ه  گناھان بۀ حرام خوری و شرک به خدا ھم، زنا، آدمکشی،دزدی، شرابخوری. دھد  به سوی آن سوق می

خداوند از ازل به گناھانی که از ابليس  و . ھيچ کسی حق احتجاج به خدا را ندارد ) الحدر عين (  و قدر الھی است

مانبرداری  ده است ھمانگونه که ازعبادت و فرگاه بوده و آنھا را برای اين منظور آفريزند آ پيروان او سر می

منظور خلق نموده است و ھر يک از آنان به مقتضيات قضا و قدر ھمين صالحان عالم آگاه بود و آنھا را نيز برای 

بير الھی نکار ھا به مشيت و تد ايۀھم. ين تقدير و مشيت الھی نيستاکنند  و کسی را توان تعدی از  الھی عمل می

 سابق و تقدير ۀسيتی ارادعلم پيشين خدا را قبول دارد  بايباشد  و ھر کسی که  بوده و مقتضای علم پيشين خدا می

  نيز بپذيردخداوندی را

 ختم بخش سوم

 

 

 

 


