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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ اکتبر ١٨

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
١۶ 

  :جبر او اختيار   - ٣٢

او فلسفي جريانوکي اديانو اختيار پٻچلې مسأله، پر اسالمي تصوف او عرفان سربٻره، په نورو د جبر او 

 ه دوورو،گه چي گ لکه څند جبر او اختيار په ژوره فلسفي او عرفاني مسأله کي،. خورا ژوري ريښې لري  ھم

دوو متضادو اړخو ته په پام ھمدې . ئ يوې خوا ته جبر او بلي خوا ته اختيار پروت د. نغښتي دي  عملونه متضاد

 په لنډ ی،کٻد دواړو تر منځ  ډيالکټيکي اړ سره ھڅه کوو، چي لومړی ھره برخه په جال جال توگه  وپٻژنو؛ او بيا

  .      ډول بيان کړو 

ايستلو، اجبار، قوت، طاقت، ځواک او داسي نوروته  په لغت کي  زور، فشار، اکراه، اړ» جبر «   

وف او عرفان کي د جبر مانا دا ده، چي د انسانانو ټول عملونه د حق تعالی د ارادې زٻږنده په اسالمي تص. ١وايي

ھر څه د خدای په اراده کيږي؛ او په بله وينا فردي ځواک او اراده ، د انسانانو په عملو کي اغٻزمنه نه ده؛ . دي 

 ».اال هللا ال مؤثر فی الوجود « : الھي اراده د انسانانو په ھر عمل کي  جاري ده 

د جبر عرفاني او فلسفي تيوري د ابو الحسن علي بن اسماعيل ويل کيږي، چي په اسالمي تصوف کي 

د دې فکري ډلي په اند، د انسانانو ټول .  او پيروانو له خوا  وړاندي سوې ده )  ھـ ق٣٣٠  -  ٢۶٠( اشعري  

د پيداٻښت له ھمغه  په خپلي ازلي پوھي سره عملونه د خدای تعالی مخلوق، ابداع او احداث دي، چي هللا تعالی

دا چي ظاھراً  :  )کوي( ييد دې ډلي مخکښان استدالل ک. کي ليکلي دي » لوح محفوظ « لومړۍ ورځي څخه په 

 بندگانو ته ځواک ،خپله ارادهه ، په حقيقت کي لوی څښتن پئگومان کيږي، انسان د خپل واک او ارادې خاوند د
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د دې خبري مانا دا ده، چي انسانان سره له ازادي  .  ٢کړيو ته ورته يا نيژدې فعل ورکيي، چي خپلي ارادې

  . انحراف نسي کوالی په اندازه  وٻښته هيود ارادې او خپلواکو عملوبيا ھم له الھي ارادې څخه 

اشعري او . ه بيان سوې ده گ په پراخه تو د جبر فلسفي او عرفاني تيوري  په اسالمي نصوصو کي

، چي له ئدئ نو يې، د خپلو نظريو د اثبات دپاره، د قرآن کريم په ځينو آيتو او نبوي حديثو استناد کړپيروا

  :ھغوڅخه ځيني په دې ډول دي 

د آل عمران د سورې   »  ٣و ما تشاء ون اآل ان يشاء هللا«  آيت ) ٣٠: ٧۶( د  دھر دسورې د دٻرشم 

   » ۴ء و تذل من تشآءو تعز من تشآ.  . .« ) ٢۶: ٣( شپږ ويشتم آيت 

، د آل عمران دسورې اووه »۵ کذالک هللا يفعل مايشآء.  . .« ) ۴٠: ٣( د آل عمران د سورې څلوٻښتم آيت 

 . « ) ٧٣: ٣( ،د آل عمران د سورې درو اويايم آيت  »۶کذالک هللا يخلق مايشآء .  . .« ) ۴٧: ٣( څلوٻښتم آيت 

آل عمران د سورې يوسلوڅلور پينځوسم او يو سلو شپږ پينځوسم  ، د » ٧.  . .تيه من يشآء  الفضل بيدهللا توء.  .

، د مايدې د  »٨ان هللا يحکم مايريد« ) ١ :۵(  د سورې لومړي آيت )مائدې( مايدې ، د )١۵۶، ١۵۴ : ٣( آيت 

 او نه ويشتم شتمي  دحديد د سورې د يوو( » ٩.  . .فضل هللا يوء تيه من يشآء  . . .« سورې څلور پينځوسم آيت 

، د ).ي يآيت ، ھم ھمداُحکم بيان) ۴: ۶٢( وروستۍ  برخي؛ او د جمعې د سورې  څلرم ) ٢٩ ، ٢١  :۵٧( آيت 

،د حج د سورې »  ١٠ فلم تقتلوھم و لکن هللا قتلھم و مارميت اذ رميت« )  ١٧ : ٨(  انفال د سورې اوولسم آيت 

انا کل « ) ۴٩  :۵۴( سورت نه څلوٻښتم آيت  ،  د قمر د »١١ شآءان هللا يفعل ماي.  . .« ) ١٨: ٢٢( اتلسم آيت 

په سپٻڅلي قرآن کي په لسھاوو نور مثالونه ھم موندالی سو، چي ټول د انسانانو په ھر  »   ١٢شیء خلقنه بقدر 

  . کار او ھر فعل کي، د حق تعالی اراده زباتوي 

 عملوکي، د انسان د واک او ارادې، ازادۍ، ، په کړونو اوښکاري چي له نامه څخه يې هگرناختيار، څ  

 په عرفاني او فلسفي اصطالح د اختيار مانا دا ده، چي ھرعمل  د. ئ خوښولو، غوره کولو او داسي نورو په مانا د

د معتزله ډلي مشران  په اسالمي تصوف کي د اختيار د فلسفې لومړني   .ئ انسان د واک او اختيار زٻږنده د

له درسي کړۍ څخه ) ھـ ق ١١٠  -٢١(  دحسن بصري عليه رحمة   - دې ډلي بنسټ ايښوونکید  .  همخکښان  و

د معتزله  ډلي پلويانو، ځانونه د عدل او .  ؤ)  ھـ ق ١٣١  -  ٨٠( ابی حذيفه واصل بن عطأ  -شاگرد ئ  بٻل سو

د دوی له نظره، .   گاڼه توحيد څښتنان بلل؛ او حق تعالی يې د عدل پر خالف له ھر ډول کړني څخه پاک او منزه

داچي ځيني وايي خدای تعالی له ازله  د انسانانو برخي ټاکلي دي؛ او په ھغوکي د يوه وٻښته په اندازه تٻر و بٻر نه 

راځي، په حقيقت کي د الھي عدالت پر ضد خبره ده؛ ځکه که  داسي وي نو خدای تعالی خپلو بندگانو ته د ھغو 

 دا خبره د لوی ،له  ھمدې کبله.  په تقدير کي ليکلي دي وا ور کيي، چي خپله يې د ھغگوناوو له امله ايداد او جز

: د دې فکري او فلسفي ډلي مخکښانو، دغه راز  استدالل کاوه .  پرورد گار د عدالت او انصاف پر خالف ده 

وی ته د ښوکارو په بدل  يې منعه کيي؛ ھغ څخهداچي خدای تعالی، انسانان  نٻک کار ته گوماري؛ او له ناوړوکارو

، چي انسانان په حقيقت کي د خدای تعالی ي کي جزا ور کيي، ټول له دې امله دِعوضکي ثواب؛ او د بدوکارو په 

تعالی   خدایکي،په ژوند او مقدراتو کي تصرف و خپل مملوک ه چي مالک کوالی سي دگلکه څن.   دي مملوک

تصرفاتو او بشري عقل د الھي  ؛ خو بشپړ تصرف وکړي کي کوالی سي د ټولو مخلوقاتو په ژوند او ارادو

، چي خدای تعالی استدالل کيي دانسانانو د ناوړو عملو په اړه  ،معتزله ډله.  او حکمت نه پوھٻږي هپرٻکړو، په گټ

ډلي په نامه  ھم مشھوره وه؛ ځکه » قدريه  «   ډله،  ددا . ١٣، نه اجرا کوونکیئناوړه فعل خالق د يوازي  د
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په نامه » مفوضه « د اختيار د فلسفي او عرفاني تيورۍ پلويان  د . ١۴پر خپلو عملو قادر او واکمن گڼليې ځانونه 

  .                  ١۵ھم ياد سوي دي

نت کي، د نٻکو کارو دکولو؛ او د ناوړه کار و د نه کولو په باب ټول ُحکمونه او په قرآن مجيد او نبوي سُ   

په  ) ١١ : ١٣( د رعد د سورې د يوولسم آيت . د انساني ارادې او واک په مانا دي يت کي، په واقعالرښووني، 

کي د انسانانو د اختيار مسألې ته په  » ١۶.  . .ان هللا ال يغير ما بقوم حتی يغير و اما بانفسھم  .  . .« يوه برخه  

، نوخدای تعالی به ھيڅکله ھغه ته د توحيد، که انسان اراده او واک نه لرالی.  ډٻرو څرگندو ټکو اشاره سوې ده

 کړنوسلھاوو نورو  او د شرک،ارتداد، وژني، زنا، غال او؛ لمانځه، روژې، زکات، حج اوسلگونو نوروکارو دکولو

نگه د رنو انسان څبيا که ريشتيا ھم  ھرڅه يوازي د لوی څښتن په  اراده کيږي، . د نه کولو اختيار نه ور کوالی 

؛ او دی يې په کولو کي ھيڅ تقصير نه لري؛  ئسوئ تيا يا ايداد گوري، چي اصالً دده  په اراده  نه دھغه عمل  پړ

، ئحقيقت داد.  ځکه د جبر د تيورۍ له مخي خو انسان له لويه سره په خپلو کړنو او عملو کي ھيڅ اراده نه لري 

که و وايو، چي د کايناتو ھر . کي لري ٻاړي  په خپلو منځوکي، نه شلٻدونکمتضادي مسألېچي  د جبر او اختيار 

موجود، د حق تعالی په امر او اراده ښوري؛ يا ھيڅ موجود د هللا سبحانه و تعالی له ارادې پرته نسي خوځٻدالی، 

دغه راز، که و وايو چي خدای تعالی انسان ته  د پوھي اوعقل په ورکولو سره،  د .  بٻخي سمه او پرځای خبره ده 

له دې خبرو څخه  دا .  خبره ده او دقيقه ، ھم په بشپړه توگه سمه ئدئ  منځ  د توپيرکولو واک ورکړښو او بدوتر

، چي د ھرکار په کولو او نه کولو ئمجبور په دې د.  ئ نتيجه اخيستل کيږي، چي انسان ھم مجبور او ھم ازاد د

 پر بله نسي  ھم يوه خاشه،وښتني پرتهد هللا تعالی له ارادې او غ.  خدای تعالی اراده نغښتې ده   د،کي يې

، چي د ښو او بدو تر ئ ازاد په دې د، انسانله بلي خوا. ژوند او مړينه يې دحق تعالی په الس کي ده .  ايښووالی 

 د اجر او ثواب په ورکولو سره ښوکارو ته ھڅول ، په بله ژبه .ئدئ  منځ د توپير او تشخيص حق ورکړل سو

 په دې توگه، انسان دخپل مادي او .خبره سوې ده پړتيا او ايداد يې د  کي صورتپه ؛ او د ناوړه کارو ئسو

   . ئ کي ازاد؛ او په ځينو نورو برخوکي مجبور دبرخو جوړښت په  ځينو )معنوي( مانوي

د اسالمي تصوف او عرفان نظريه  پردازانو، د جبر او اختيار فلسفي مسأله، له بٻالبٻلو زاويو او اړخو   

 يې ھـــــــــــــــــــم څرگندوني کړي دي، چي انسان په کومو کارو کي مجبور  اړهړلې ده؛ د دې پوښتني پهڅخه څٻ

دلته د ځينو مخکښو عرفاني الرښوونکو له  نظرياتو څخه ځينو ټکو ته ځغلنده کتنه .  ئ موکي مختار دواو په ک

  . کوو 

 ر بٻالبٻلو اړخوومو ليکنوکي، د جبر او اختيار پ  د تصوف او عرفان نوميالييو په خپلو منثورو او منظ

ځينو د دواړو . خوا ټينگه کړې ده » اختيار « او ځينو د »  جبر « ځينو د . خورا په زړه پوري خبري کړي دي 

 حکيم سنايي  -د پارسي ژبي مخکښ عرفاني شاعر  .کو خبري کړي دي  ٻتر منځ د ټينگو او نه شلٻدونکو اړ

کي، په غزني کي  زٻږٻدلئ؛ او د و  ھجري پيړۍ د دوھمي نيمايي په لومړييو يا منځنييو کلد پينځمي( غزنوي 

کي د جبر فسلفي » حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة « په خپل  ) ئ  ھـ ق کلو تر منځ مړ سو۵۴۵  - ۵٢۵

  :يان کړې ده اوعرفاني نظريه داسي ب

       کفر و دين، خوب و زشت وکھــنه ونو             « 

  ير جع االمــر کله زی او    

  ھر چه در زير امر جبــارند                 

  ھمه بر وفق کـار ند
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  ھمه مقھور و قدرتش قـاھر                

  شان ظـاھر    صنع او بر ظھور

  ھم موقوف قدرت و حلمــش                 

                »   ١٧ ھمه محبوس سابق علمش

په )  ھـ ق ۶١٨  -  ۵۴٠(  شٻخ فريدالدين عطار نٻشابوري  - فاني ادب بل  وتلي مخکښ   د پارسي عر

    :کي د جبر او اختيار  په باب داسي کښلي دي » الھي نامه  « خپله 

    مدامت اين حـــکايت حسب حال است                 

    که از حکم ازل گشتن محال است

                   که کــردند؟   یچه بر خيزد ز تدبير

  که ناکام است تقديری کــه کردند 

د خپل ستر او )  ھـ ق ۶٧٢  - ۶٠۴(  موالنا جالل الدين بلخي رومي  -د اسالمي عرفان  تلپاته ستوری  

په کيسه کي، ھمدا فلسفي او عرفاني » ذولقرنين او قاف دغره  « د »  مثنوي معنوي « ارزښتناک عرفاني اثر 

 بلکي د قاف دغره په گډون، ټول مخلوقات د خپل خالق په الس ،د ده په نظر نه يوازي انسانان.  راوړې دهنظريه 

دا عرفاني کيسه ډٻره اوږده ده ؛ او د څو بيتو په راوړلو سره يې  مغز يا مقصد نه څرگنديږي، له . کي اسير دي 

غښتلی او » اختيار « تر  » جبر    « موالنا بلخي رومي، د عقل له مخي. ١٨دې امله يې دلته له ليکلو ډډه کوو

  :ځواکمن بولي 

  در خرد جبر از قدر  رسواتر ست              

  را منکرست زانکه جبری حس خود

  :خوا ته ھم په ډٻر ارزښت گوري »  اختيار «  موالنا رومي، د انسان په عملوکي د 

  اينکه گويي اين کنم يا آن کـنم                 

   ار است  ای صـنمخود دليل اختي

  :  په يوه بل ځای کي، بياھم د انسانانو په کړو او فعلو کي د ھغو د ارادې او واک پر مسأله ټينگار کيي 

  غير حق را گر نباشد اختيــار               « 

   »   ١٩خشم چون می آيـدت بر جرم دار 

ھم د جبر او اختيار ) ھـ ق ٧٠٠  -  ۶٣٠( شٻخ  عزيزالدين بن محمد نسفي  -وتلي او منلي عرفاني مفکر 

ھغه عقيده لري، چي د .  د ژوري فلسفي او عرفاني مسألې په باب خورا په زړه پوري نظريې وړاندي کړي دي 

 ٢٠خدای تعالی پوھه د انسانانو د واک او اختيار خنډ نه  ده؛ خو د هللا تعالی اراده دانسانانو د واک او ارادې خنډ ده

خه دا مانا اخيستل کيږي، چي لوی څښتن د کايناتو د ھر موجود په باره کي، له خپلي بشپړه له دې خبري څ.   

د انسان اراده ھغه مھال خپله اغٻزمنتيا او خپلواکي له . ئ دئ پوھه سره سره بيا ھم ھغه ته واک او اختيار ورکړ

 د شٻخ نسفي د نظريې د .کر  وکړي السه ورکيي، چي د هللا تعالی د پرٻکړي په وړاندي ودريږي يا له ھغې سره ټ

په دې خبره ټول پوھٻږو، چي انسان کوالی . ټي نه ده گال ښه روښانولو دپاره دلته د يوه ژوندي مثال يادونه بې 

دا عمل د ده خپلواکۍ او . سي په  خپل، کور، دفتر، دوکان يا بل ھر ځای کي د برٻښنا سويچ مړ يا روښانه کي 

سره له دې واک او اختياره، انسان نسي کوالی د نورو کورو يا د برٻښناکوټ د برٻښنا په . اختيار ښکارندوی دئ 

وٻش يا نورو تخنيکي چارو کي څه السوھنه وکي؛ ځکه چي د ده اراده او اختيار تر يوې ټاکلي گچي پوري دئ؛ 
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 يا سرتمبگۍ سره له ټاکل که چيري په ناپوھۍ. او تر ھغې دباندي د خپلي ارادې او اختيار د تعميل واک نه لري 

سوې دايرې څخه د وتلو يا له ټاکل سوو قوانينو څخه د سرغړوني کوښښ وکي، بيا نو بې نابودۍ او تباھۍ بل څه 

بالعکس ھغه څوک، چي په برٻښنا کوټ کي ناست دئ، په ډٻري اسانۍ سره کوالی سي، د . نسي تر السه کوالی 

په کورو کي د خلگو د برٻښنا کنټرول د ھغوی .   برٻښنا کنټرول کي وگډون د ټولي سيمي د خلگپام وړ شخص په 

د ھمدې بشري مثال په ډول، خدای تعالی په ټاکل سوې دايره کي ھر انسان . د ارادې او اختيار د شنډولو مانا لري 

ډول ته واک او اختيار ورکړئ دئ، چي د زړه په غوښت عمل وکي؛ خو تر ټاکل سوي دايرې دباندي يې له ھر 

د ټاکل سوي دايرې پراخوالی د لوی څښتن په اراده او د انسان په زيار . ارادې او اختيار څخه بې برخي کړئ دئ 

تر ھغه وخته چي فردي اراده له الھي ارادې سره ټکر پيدا نکړي، انسان کوالی سي . او کوښښ پوري تړلئ دئ 

  .په خپله اراده عمل وکي 

ته د  درو مترادفو اصطالح گانو په » خدايي قدر « او »  ء ھي قضاءال« ،  »الھي امر « شٻخ نسفي، 

د ده په نظر، .   بلکي دا درې  داسي  بٻل نومونه بولي، چي د مانا له اړخه يو له بله توپير لري ،سترگه  نه گوري

 عملي کولوپه د الھي پوھي د.  ئ د»  حکم يا امر «  ، د ھغه )چي ازلي بڼه لري( د خدای تعالی پوھه او ِعلم 

ده ؛او د ھمدې وسيلو او اسبابو په کار اچول،  دحق  » ءقضاء« مقصدد وسيلو او اسبابو را منځ ته کول  د ھغه 

رد کٻدای سي ھم سم وايي؛ او » قدر « وايي، چي  شٻخ نسفي، استدالل کيي که څوک و.  ٢١ ئد» قدر « تعالی 

.  ردول ممکن نه دي » قدر « ھم سمه ده؛ خو په ُکلي توگه د ، دا خبره ئرد ناشونی د» قدر « وايي چي د  که و

) عسل (   د مثال په توگه يو څوک ډٻرشات ؛له خوا کيږي» قدر « د يوې برخي ردول ھم په خپله د » قدر « د 

 ي، چي ښايييږوروسته دابٻره را پيدا ک. ي ؛ او د ھغه له امله  په تبه اخته کيږي يشات يې زړه  ور تود. خوري 

تودوخه له منځه يې طبيب ناروغ ته د کافور گولۍ ورکيي، چي په بدن کي .   له دې ناروغۍ څخه  مړ سي سړی

» قدر « دلته د ناروغ په وجود کي تودوخه بې شکه د حق تعالی . يوسي؛ او په دې توگه ناروغ بيرته جوړيږي 

له » قدر « د بل » قدر « ه دې ډول، يوپ. ئ د» قدر « ؛ خو د کافور په مرسته سوړوالی ھم د لوی څښتن  دئ

ي؛ خو د ناروغ  يداسي حالتونه ھم خورا ډٻر دي، چي ھوښيار طبيب او الزم  درمل ھم چمتو . خوا رد سو 

؛ او ھغه چي بل څوک يې »تدبير «  د شٻخ نسفي په اند، ھغه څه چي انسان يې کيي .  درملنه او عالج ونسي 

د خپل » قدر « ھر .  دي » قدرونه  « ياني دواړه الھي . ه وگورو دواړه يو دي که حقيقت ت. ئ د» تقدير « کيي 

   .  ٢٢ضد په مرسته له منځه ځي

.   ښوونځی، باور لري چي د خدای تعالی او موجوداتو تر منځ  ھيڅ  بٻلوالی نسته  عرفانيد وحدت

 کي، له دې امله ی د وحدت په ښوونځ. خدای د موجوداتو اجمالي بڼه؛ او موجودات د حق تعالی تفصيلي بڼه ده 

( په کاروکي، د اجمالي بڼي ) موجوداتو(چي نه خالق سته نه مخلوق؛ دا مسأله  نه څٻړل کيږي، چي د تفصيلي بڼي 

 کي، خدای او موجودات سره يو دي،  په ی؛ ځکه په دې عرفاني او فلسفي ښوونځئڅونه الس د) خدای تعالی

نيا کي، وله دې امله  د وحدت په د.   د خدای  تعالی له خوا کيږي ،ه، په حقيقت کيکايناتو کي ھرکار  او ھره پٻښ

  - په پارسي ادب کي د وحدت دعرفاني او فلسفي مکتب پياوړی الروی  . د جبر او اختيار مسأله نسته 

 بيان په يوه څلوريځه کي دا مسأله داسي) م١۴٩٢/ ھـ ق٨٩٨  - م ١۴١۴/ ھـ ق٨١٧( عبدالرحمان جامي ھروي 

  :کړې ده

  چون حق به تفاصيل و شؤون گشت عيان                « 

  مشھود گشت اين عاَلم ُپر سود و زيـــان
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  چون باز روند عاَلم و عالمــيان               

   » ٢٣ در رتبۀ اجمال حق آيد به ميان 

واناتو، د موجوداتو په بې حي:  فلسفي نظريې د پلويان په اړه  وايي عرفاني او شٻخ نسفي، د وحدت د 

. حس، ارادي حرکت او اختيار په حيوان پوري تړلي دي .   کي، حس او ارادي حرکت  نسته وټولو پړاو

ه ټول پ. اسمانونه، ستوري، ماليکي، عنصرونه او طبيعتونه حس، ارادي حرکت، اختيار، عقل او پوھه نه لري 

داعمل د .  دي يا مسووليت څخه سرغړونه نسي کوالی خپلو کارو اخته دي؛خو ھيڅ  يو له ور سپارل سوي دن

شيعه عالمان په دې باور دي، چي خدای له   . ٢۴دوی له پوھي، فکر او واک پرته، د دوی په وجود کي پيداکيږي

په دې ډول، د حق تعالی پوھه د .  ئ ازله ، د ھر شي ذات او صفتونه پٻژنې؛ د ھر شي په گچه او اندازه خبر د

ھر شي ذات، صفتونه او اندازه  سني عالمان، عقيده لري، چي خدای تعالی نه يوازي په ازل کي د. ئ دھغه تقدير 

شٻخ  .  ٢۵ئد دې خبري مانا داده، چي د حق تعالی پوھه او اراده، دھغه تقدير د.  يې دي يبلکي غو ښت، پٻژنده

په علوي عاَلم کي ليکلي دي، گرده ُکلي او ھر ھغه څه چي يې د سفلي عاَلم د لوح محفوظ په توگه، : ي ينسفي زيات

له دې امله موږ  د دې شيانو او پٻښو په باب واک او اختيار لرو؛ تر السه کول او له منځه وړل . عمومي بڼه لري 

د دې استدالل له مخي، موږ  د ھغه څه په ھکله پوره واک او اختيار لرو، چي زموږ  .  يې زموږ  په واک کي دي 

 په وړاندي مجبور او بې وسه يو، چي  څهھر ھغه  مگر د؛ييپه مجموعي او ُکلي ډول کښل سوي په نطفه کي 

بٻالبٻلو  اروا، استعداد او ،د انسان په نطفه کي د جسم  .  ٢۶ ييئزموږ په نطفه کي له جزيياتو سره ليکل سو

؛ مگر د خپلو عملو په ئجبور دانسان پر جسم او اروا سربٻره، د استعداد په وړاندي  ھم م. ئ دئ کړنوبيان سو

دا ځکه چي جسم، اروا او استعداد له خپل ټول څرنگوالي او څونه والي .  ئ وړاندي د واک او اختيار خاوند د

 د مثال په ؛ئکښل سوئ ف په نطفه کي نه دي دي؛خو د انسان د افعالو کم وکيسره، د انسان په نطفه کي ليکل سو

 دايې نه دي کښلي، )يعني ( ياني  . ي ليکليوھه،رزق، شتمني، جاه او جالل نه دتوگه، د انسان په نطفه کي يې پ

، چي پالنۍ به څونه مال او دولت ليکليپه ھمدې ډول يې دا نه دي .  چي پالنۍ به څونه او څرنگه زده کړه کيي 

غه د استعداد، تعليم و ؟  دا ځکه چي دانسان په نطفه کي د ھييتر السه کيي؟ او دھغو دموندني الر به يې څه ډول 

شٻخ نسفي، په افعالوکي د انسان د ازداۍ .  تحصيل، مال او شتو په باب، يوازي ُکلي او عمومي يادوني راغلي دي 

کوونکی  د ستايني او  نٻک کارد ي، نو ولي يکه انسان په خپلو عملو کي مجبور : او واک په باب استدالل کيي 

؟  دغه راز  ولي پوه کسان امر ئ دئ  وړ گڼل سوگرمتيای د غندني اوکوونک ؛ او د ناوړه کار وړوياړني

   . ٢٧بالمعروف او نھی عن منکر کيي؟  انسان له خپلي غوښتني سره سم، ھر څه وايي اوکيي

ھغه کسان خطا کيي ،چي « : کو په باب داسي عقيده لري ٻشٻخ نسفي، د جبر او اختيار د خپل منځي اړ

ھغه کسان ھم تٻر وتلي دي، چي په  ھر څه  کي  يوازي د خپلي ارادې او اختيار  .  ھر څه د جبر زٻږنده بولي

دوه .  فکر کيي ) صحيح ( ھغه څوک، چي پر جبر او اختيار دواړو باور لري، ھغوی سم او سھي . پلوي کيي 

؛ او د ئبور دانسان د عقل په شته والي کي مج.   عقل، دوھم عمل اول: ي  يشيان انسان  مقصد او ھدف ته رس

ي؛ يکه دا دواړه وزرونه  نه . په دې ډول، جبر او اختيار د انسان دوه وزرونه دي .  عمل په کولو کي مختار 

. ئ  غريزي عقل، چي ھغه استعداد داول: ئ عقل ھم دوه ډوله د. ته نسي رسٻدالی او مرام انسان خپلي موخي 

د .  دزړه عمل او د کالبوت يا قالب عمل : ئ پر دوه ډوله دعمل ھم . ئ دوھم مستفاد عقل، چي ھغه دعقل کمال د

ي، په لږ  ھڅه او کوښښ سره کوالی يھمدې دليلو له مخي که د چا په جسم، اروا او استعداد کي څه ليکل سوي 

ي ي ليکل سوي دي؛ خوکه يې د چاپه نطفه کي استعداد نه  له ازلهسي ھر څه تر السه کړي؛ ځکه په تقدير کي يې
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 ،ځکه داسي څوک؛ ئ کار  دممکن ناحتائ، ھغه ته نو د پوھي او حکمت يا مال او منال تر السه کول گران اوليکل

 غوښتنه کيي، چي له لويه سره  د ده په حق کي، نه دي ليکل سوي شيپه خپل کوښښ سره، په حقيقت کي د ھغه 

 کي د ھمدې مسألې د نورو اړخو په اړه )کشف الحقايق(شٻخ نسفي، په خپل بل مشھور عرفاني او فلسفي اثر .  ٢٨

بې . ئ او ايمان، دعباد او افعالو خالق  د) کفر ( د خير او شر، کوپر .  ئ خدای فاعل او مختار د« : داسي ليکي 

   .    ٢٩بندگان د خپل فعل خالق نه دي ؛ خو واک لرونکي فاعالن دي.  ده بل خالق نسته 

پر  ليکوال  ښاغلي  محمدتقی جعفری ھم» و فلسفی و ميتافيزيکی جبر و اختيار از ديدگاه علمی «   د 

ڼا کي،  د جبر او اختيار د مسألې د دواړو ونورو فلسفي او فکري  ښوونځييو سربٻره، د اسالمي نصوصو په ر

دلته  د ځينو ھغو قرآني آ يتو يادونه کوو، چي  په دغه .  په زړه پوري ټکي بيان کړي دي  باره کي،اړخو په 

کي داسي  ) ٣٨ : ٧۴( د مدثر د سورې په په اته دٻرشم آيت . ټور علمي او تحقيقي اثر کي اشاره ورته سوې ده  گ

ي،چي يکي  د ھغه کار په گرو) د جزا په ورځ (  ياني  ھر نفس به    » کل نفس بما کسبت رھينة« : راغلي دي 

اد او جزا د انسانانو په عملونو پوري  تړل سوې په دې مبارک آيت کي، د هللا تعالی له خوا  ايد. ي يکړی يې 

ئ دئ  کي د باري تعالی داسي ُحکم بيان سو) ١٠  -  ٨ : ٩١( د شمس دسورې په په اتم، نم او لسم  آيت  .  ٣٠ده

ياني  انسان ته يې د بدۍ او نٻکۍ ځواک »  فالھمھا فجورھا و تقوھا قد افلح من زکھاو قد خاب من دس ھا« : 

.  ٣١و ژغورل سو، چي خپل نفس يې پاک کړ؛ او ھغه څوک نامينده سو، چي خپل نفس يې وران کړ ورکړ؛ ھغه  

ياني په  » ان هللا اليظلم مثقال ذرة« : کي داسي الرښوونه سوې ده  ) ۴٠ : ۴( د نسآء د سورې په څلوٻښتم آيت 

  . ريشتيا سره،  خدای د يوې ذرې په اندازه ظلم نه کيي 

اتيا پال داسي يادونه سوې ده، چي د ھغو له مخي ظلم او ناروا ټول د انسان په نفس په قرآن کريم کي، 

فما کان هللا ليظلمھم .  . .« : پوري تړلي دي؛ د مثال په توگه  د توبې د سورې د اوويايم آيت په يوه برخه کي د  

د بني . ٣٢خپلو ځانو ظلم کاوه بلکي ھغوی پر ،ياني خدای پر ھغو ظلم نه کاوه » و لکن  کانوا انفسھم يظلمون

نيا يا آخرت  انتخاب د انسان په واک او ود سورې د اتلسم او  نونسم آيت د ُحکمو له مخي د د) اسرأ  (اسراييل  

من کان يريد العاجلة عجلنا له فيھامانشآء «  : په دې مبارکو آيتوکي داسي راغلي دي .  ئ ارادي پوري تړلئ  د

ھنم يصلھا موما مدحورا و من اراداالخرة وسعی لھا سعيھا و ھو مؤمن فاولئک کان سعيم لمن نريد ثم جعلنا له ج

نيا کي، لکه څنگه چي و غواړو ، ونيا غواړي، د ھغه دپاره په ھمدې دوياني  ھغه څوک چي يواز ي د» مشکورا 

د خدای له رحمته  (  پړ او وروسته به دوږخ ته ننوزي  اوھلته به.  اوھغه چا ته چي وغواړو،  بٻړه او تلوار کوو 

ھغه څوک چي د آخرت نيت  وکړي؛ او د ھغه دپاره  ھڅه وکړي، په داسي حال کي چي د .  ي يئ شړل سو) 

په  ) ١٠٨ : ٣( د آل عمران دسورې د يوسلو اتم آيت  . ٣٣ي، د ھغو کوښښو ته به اجر ورکړل سييايمان څښتن 

کي بيا ھم پر موجوداتو باندي د حق تعالی د ظلم نه کولو »  للعلمين  و ما هللا يريدو ظلما.  . .«  وروستۍ برخه 

د قرآن مجيد په   درو څلوٻښتو  آيتو کي د ارادې ټکی د ھغه له مشتقاتو سره په  . ٣۴ئدئ ښکاره ُحکم بيان سو

 کي، په ھغو ځايو.  ئ دئ  ؛ او په څلورنيوي  ځايوکي  په انسان پوري تړل سوئدئ حق تعالی پوري تړل سو

، ټول د دې حقيقت څرگندوی دي، چي انسان د واک او اختيار ئدئ  چي اراده او اختيار په انسان پوري تړل سو

  .                              ٣۵ اراده کيږي خپله؛ او کارونه د ھغه پهئخاوند د

ناک نظريات د روښاني سير او سلوک مفکرو عرفاني الرښوونکو ھم د جبر او اختيار په باب ارزښت

وړاندي کړي دي ؛ لکه څنگه چي د وحدت الوجود او وحدت الشھود، ھستۍ او نٻستۍ، فنأ او بقأ تر سر ليکونو 
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« الندي  اشاره سوې ده، روښانيان ټول موجودات او مخلوقات، د يوه خالق  دالس پيدا اومصنوع بولي، چي د 

  .جبر فلسفي او عرفاني نظريه بيانوي  

د )  ھـ ق ٩٨٠  -٩٣١( ' انصاري'  طريقت  بنسټ ايښوونکي، بايز يد روښان اورمړ د روښاني عرفاني

قال لوکنتم فی بيوتکم لبرزالذين کتب عليھم القتل الی « ) ١۵۴ : ٣( آل عمران د سورې يو سلو څلور پينځوسم آيت 

ه راز، پير روښان  د دغ. د فلسفي اوعرفاني نظريې  په دفاع کي دريږي  » جبر «  په استناد، د»٣۶مضاجعھم 

قرآني الرښوونو له مخي عقيده لري، چي دھر کار په کولو کي د څښتن تعالی په ُحکم او ارادې سره، د انسان 

دې مبارک حديث ته گوته نيسي )  ص ( ھغه د جبر د فلسفې په زباتولو او تأييدکي د رسول هللا . سترگي ړنديږي 

   .   ٣٧ياني  د حق تعالی اراده او تقدير د انسان پر تدبير خاندي » انتقدير الرحمن اضحک علی تدبير االنس« : 

د اسالمي نصوصو په  په خپله عارفانه شاعرۍ کيھم  عارف شاعر، علي محمد مخلص، مندشٻزموږ  اند

کي، د قرآن کريم د انفال د سورې د اوولسم  ھغه په ځينو شعرو.  پيروۍ، د جبر د فلسفې څرگنده پلوي کړې ده 

استناد کيي ؛ او د ھغې له الرښووني سره سم ،  »  و مارميت اذ رميت.  . .« په  يوه برخه ) ١٧: ٨( ت آي

  : دانسانانو ھر  عمل  د حق تعالی اراده گڼي 

  !             مارميت اذ رميت پيــغام واروه

  ئدرسول فعل د حق د حرکـات د

  !           په آرسۍ کښي د صورت حرکت گورې

  ئ ت دياړه د سړي د کار آ ھغه وا

   يې جسـم                قحق دکل عاَلم ارواح خل

  ئ په ارواح يې حرکت ھم يې اصــوات د

 په وړاندي وٻش سره سم، د برخو د ازلي  او الرښوونو له حکمو احاديثومخلص، د قرآني آيتو او نبوي

  : ن کړئ دئد تيورۍ  يو بل  ښکلی  انځور بيا» جبر « کولو سره د 

  ئ                د ھر چا د بخرو وٻش په ازل ســـو

  مان د چا ايقـــان کهدچا بخره يې گُ 

  و کافر تې جھل ورکه په زياتۍ کښي               

   د مؤمن يې په ايمان مزيد ايمان که

، په يوه بله غزله کي، د قرآني نصوصو په استناد، د ھر شي قوت او حرکت، د حق په ھستۍ کي گوري

   :د عرفاني او فلسفې نظريې د پلوۍ يو بل په زړه پوري مثال گڼل کيږي» جبر « ي بيا ھم د چ

  !           دي القوت الحـــوله واروهءُکل اشيا

  صـاصهحقوت ھم يې ئ پر مواليې د

  پر درياب د خس جنبش له ځانه نه وي              

  الحـــصاصهئ په امواج يې د درياب د

  ه په اختــــيار نه ده            د عاشق مضطر گنا

  له قصاصهئ  گناھگار بې قصده خالص د

اليتحرک « د عرفاني نظريې په باب، د خپل د ثبوت دپاره  د » جبر « د ھمدې غزلي په يوه بيت کي، د 

  :ي  ينبوي حديث، د دليل او حجت  په توگه ياد  » شئ اال باذن هللا
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         !    اليتحرک شئ  په غــوږ و واروه

   عاصه ،ئپه جھان کښي که آفتاب، ستوری د

  په جھان کښي             ئ عاَلم يو د محرک د

  حيوان، کاڼي اعيـاصهئ  که پر ځمکه د

روايتو پر بنسټ د الھي  ارادې او ځواک په وړاندي، دانسان اسالمي مخلص، بياھم د قرآني ُحکمو او 

  :اراده باطله او بې اثره گڼي 

  ښت ده نبي که              موسی اور غو

   دا خبره ده عــجبه

  ُعَمر قصد د پٻغمبر کـه                

  خدای ايمان ورکه اغلبــه

   دحق کار ُکل بې علت شــه               

   آدم روغ بې اُم و ابـه

 پر علي محمدمخلص، په خپله پارسي شاعرۍ کي ھم د جبر او اختيار د ژوري عرفاني او فلسفي مسألې

په يوه مثنوي کي يې د الھي ارادې په وړاندي، د انسان مادي او مانوي کمزوري .  ڼا اچولې ده وځينو اړخو ر

  :داسي بيان کړې ده 

  چون قضاء آيد بری عاقـل ز حق                .  . .« 

   عقل او زايل شود بشنــو سبق

  کور گردد گر بود بينا بصـــر                

  می شــود دانا خبرگولی ابله 

  !                 چون ھمه مجبور حق اند مخلصــا

   » ٣٨.  . .کار خود با حق گذاری مبـتال

، چي د کايناتو  تشريح کييځانگړتياويحاالت او  کي، د ھغه چا مثنويسي ړپاعارفانه مخلص، په يوه 

  :ھر څه د قضاء په واک او اختيار کي گڼي 

  ــر                کسی کز الر و قدر شد خب« 

  ندارد درين کار دشمــن حذر

  نترسد ز شير و نه ز  ز ھر مــار              

   نه از فيل و گرگ و نـی از آب ونار

  که بی اذن قادر شنو ای  جــوان                  

  نتاند که به کس رساند زيــان

  که تا ُحکم خالق نباشد عـزيز                

   شنو از ھيچ چـــيز  نيابی ضرر

  نميرد کسی بی الر در جھان                 

  الر چون رسد می نماند زمـان

  کند خنده تقدير بر آن کــسی                  
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   که تدبير تقــدير سازد بســی

  بدشمن مکن پشت روز نبــرد                 

    »٣٩.  . . که تدبير انسان الر رد نکرد

کي، ددې عرفاني نظريې شننه او سپړنه کيي، چي په ټولو پيښو کي اصالً د يوه واکمن الس په بله مثنوي 

  :؛ او د ھر چا اراده د ھغه له خوا څارل کيږي ئد

  قيد           واگر عز و جاه است و گر ذل « 

  من از حق شناسم نی از ُعمـــر و زيد

  اگر نه که سلطان اشارت کنـــد           

  »۴٠باشد که غارت کنــدکی را زھره 

په باب، له حضرت علي کرم هللا وجھه څخه د چا د دې  کي د الھي قضاء» حالنامه  « مخلص، په 

  بفسخ العزايم« :   ده ورته وويل ! ؟ئياني خدای دي په څه و پٻژند » عرفت ربی ؟« : پوښتني  يادونه کړې ده 

له دې امله پوه .  چي ما غوښتل، نه کٻدل ،ھغه څهياني .  ړلوله منځه وفسخه کولو يا ياني د ھوډ او ارادې په » 

  :ي يخبره د شعر په ژبه داسي بيانعرفاني مخلص، ھمدا .  کيږي هسوم، چي ټول کارونه د بل چا په واک او اراد

  کسی ز چون و چرا دم نمـی تواند زد             « 

  که نقش بند حوادث و رای چـون و چراست

  دست بستۀ قدر است             چرا مگو که چرا 

  »۴١ ست  ز چون مه الف که چون تيز پايمال قضاء

پير روښان او نورو   - زموږ  د مدقق عرفاني شاعر،علي محمد مخلص، نظريې د خپل عرفاني الرښود

 انويھغه، د انسان په مادي او م.  په دايره کي نه دي محدودي » جبر « صاحب نظره عارفانو په څٻر، يوازي د 

مخلص، انسان ته خبرداری ورکيي، چي په .  ئ دئ پر اړخ ھم خورا ډٻر ټينگار کړ» اختيار « کي، د بشپړتيا 

په بله ژبه، . ژوندانه کي د هللا تعالی په پٻژندولو او نٻکو کارو سره، د راتلونکي ابدي ژوند په باب فکر وکي 

په ھر بيت او ھره غزله .   الس بيرته ځيني والړ سي نيا ته راسي؛ او په تشوداسي ونه کړي، چي په تش الس د

دنٻکييو په .  کي، انسان ته سمه الر ښيي؛ او دمادي عاَلم په ټولو چارو کي، د سم او معقول  انتخاب سال ورکيي 

 د .کي د مخلص ژوري عارفانه نظريې، گرده د انسان د ارادې او اختيار بيانونکي دي کږنه ستاينه او د بدييو په 

نکو خپلمنځي اړٻکو ټينگ باور دې خبري مانا دا ده، چي مخلص پر د جبر او اختيار پر ډيالکټيک يا نه بٻلٻدو

  .لري

  

  لمنليکونه

  1 Wher 110 -111.   

  .                  ٢٣٩ عطار ٢ 

  .تاسي د هللا تعالی له غوښتني او ھوډ پرته، دھيڅ شي اراده نسئ کوالی  :   ترجمه ٣

  .  چاته، چي وغواړي عزت ورکيي؛ او چاته چي وغواړي ذلت او خواري ورکيي  :  ترجمه ۴  

  .خدای ھغه څه کيي،چي اراده يې وکړي :   ترجمه ۵     

  . خدای ھغه څه پيدا کيي، چي د پيداکولو اراده يې وکړي : ترجمه   ۶
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  .راده يې وکړي فضل او حکمت د حق تعالی په الس کي دي، ھغه چا ته يې ورکيي، چي ا: ترجمه   ٧

  . ھغه ُحکم کيي، چي اراده يې وکړي ھربې شکه خدای تعالی : ترجمه   ٨          

  .  ورکيي يې ،، ھغه چاته چي اراده يې وکړيئد هللا فضل د :  ترجمه ٩

تا نه دي ويشتلي، ) غشي ( تا نه دي وژلي، ھغوی  خدای وژلي دي؛ او  !) اې محمده(  :   ترجمه  ١٠

   .  هويشتلي و) غشي ( ي تا ھغه مھال چ

   . بې شکه لوی څښتن ھغه کار کيي، چي اراده يې وکړي :  ترجمه ١١           

  . پيدا کړي دي هانداز) ازلي ( په ريشتياسره، موږ ھر شی په  :  ترجمه ١٢

  .    ٢۴١  -٢٣٨  عطار ١٣           

   .            ٢٢٧١ : ٣  عميد ١۴          

   .    ١١۵  :١  عميد ١۵          

ي، تر ھغه مھاله چي ھغوی په خپله ھغه حالت يد ھيڅ قوم حالت  نه بدل)ج ( بې شکه هللا :   ترجمه ١۶         

   . دئبدل نه کړي، چي د دوي په نفسوکي 

   . ١۵۵  -١۵۴  سنايی ١٧           

   .٨١١  -  ٨٠٩ دورۀ کامل مثنوی معنوی   بلخی، ١٨

   .       ١١۵: ١  عميد ١٩

   .    ۶٣ انسان الکامل نسفی، ٢٠           

   .    ۶٧ زبدة الحقايق نسفی، ٢١

    .    ۶٨ زبدة الحقايق نسفی، ٢٢

   .٢١٠  - ٢٠٩  جعفری ٢٣            

    .      ۴٣٣  انسان الکامل نسفی، ٢۴

   .      ۶٢انسان الکامل   نسفی،  ٢۵

   .  ٢١١  انسان الکامل   نسفی، ٢۶

   .   ٢١٢   انسان الکامل   نسفی،٢٧

  .    ٢١۵    انسان الکامل   نسفی،٢٨

  . ١٣ کشف الحقايق  نسفی، ٢٩           

  .٢١٩  جعفری ٣٠  

  . ١٩٢  جعفری  ٣١  

  . ٢١٩  جعفری ٣٢          

  .      ٢٢٢  جعفری ٣٣

  .     ٢٢٣ جعفری ٣۴

  .    ٢٢١  جعفری ٣۵    

کي وای، د ھغو کسانو دپاره، چی  ووايه که تاسي په خپلو کورو)  دوی ته ! محمدهاې (  :   ترجمه ٣۶           

  .          مړيني ځای ته ورولي                                          ؛ په ريشتيا سره به ھغوی د خپلي يي مړينه ليکل سوې

   . ٢٣٢ حالنامۀ بايزيد روښان   مخلص، ٣٧          
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   . ۴٠٧ حالنامۀ بايزيد روښان  مخلص، ٣٨   

   .     ۶١٧  حالنامۀ بايزيد روښان مخلص، ٣٩  

   .  ۴٢٧ حالنامۀ بايزيد روښان  مخلص، ۴٠  

   .    ۴۴١  -۴۴٠ حالنامۀ بايزيد روښان  مخلص، ۴١    

 عرفاني مسألې په -د ژوري او په زړه پوري فلسفي » جبر او اختيار « گران لوستونکي کوالی سي د 

د جبر او اختيار (  د ال زياتو مالوماتو دپاره د ارواښاد پوھاند ډاکټر بھاء الدين مجروح ارزښتناک اثر اړه

متأسفانه د پردٻسۍ په دې شپو او ورځو کي مي دمگړی ھغه  علمي او تحقيقي کتاب ته . ھم وگوري ) ډيالکټيک

  .  الس نرسٻدئ 

      پاته لري


