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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  .آزاد ل

 ٢٠١٢ سپتمبر ٢٢

  

 ؟؟!!قضا و قدر	 ؟؟!!جبر و اختيار

 بخش چھارم

 

ين کلمه تفاسير خاص خود را ا خود از ۀ قضا و قدراسالم و مسلمانان زياد تبصره نموده  و ھر کدام به نوبۀدر بار

باشد او در کتاب خود  يا میکرزاز آن جمله ھم يکی لغت شناس  معروف عرب احمد بن فارس بن . د دارن

به ھر کاری که  :يک ريشه بيش وجود ندارد ) قضا(برای معنی به ظاھر گوناگون لفظ : يد گو چنين می) المقاييس(

 که آسمانھا با  از آنجامثالً . گويند  ا می  قض،گيرد با نھايت اتقان و استحکام و پايداری و استواری خاصی انجام می

   يده شده اند خداوند خلقت آنھا را با لفظ قضی بيان نموده استاستواری خاصی آفر

يند  و اگر گاھی گو  ھر چيزی را قدر و يا قدر میۀارزش و انداز: يد گو نيز می کلمه قدر ۀبن فارس در بار: قدر 

کسانی که از نظر زندگی در فشار و ضيق ھستند برای (  طالق ۀر سو٧يتآشود  مانند  در معنی ضيق استعمال می

 .) اين است که اين افراد امکانات کم و محدودی در اختيار دارند

ندارد و ) مقاييس(مطالبی را گفته است  که تفاوت چندانی با ) قضا و قدر(راغب اصفھانی نيز در معنی اين دو واژه 

 ويژگی خاص آن می ه معنای ضر ورت و قطعيت چيزی و قدر به معنی اندازه وب) قضا(شود که  چنين معلوم می

 .باشد

 الھی در يک پديده عبارت از آن خواھد بود که ھستی آن پديده نسبت به علت  تام خود یقضا: يندگو مسلمانان می

ينش در جھان آفر) علت العلل(ضرورت و قطعيت داشته و آن علت مبدا قطعيت وجود وی گرديده است و از آنجا که 

 پديده ھای امکانی از ذات خداوند و ۀين ضرورت و قطعيت و استحکام  و استواری ھماآفريدگار يکتا است بنا بر

پس قضای الھی عبارت است از قطعی شدن وجود حادثه ای که . گيرد  ازلی او سر چشمه میۀعلم و قدرت و اراد

 ممکن  ءعلم و قدرت و اراده ای که بر شی. باشد دا به آن شی می تعلق اراده و قدرت و علم ذاتی و ازلی خۀنتيج

 .قطعيت  و استحکام مناسب را می بخشد

 طرح ريزی و اندازه گيری ھستی ھرپديده ازجھات  گوناگون و قضا ۀتقدير در اصطالح قرآن  و حديث ھمان مرحل

اين و گنجينه ھای ھر پديده ای نزد خز (٢١ حجر آيتۀسور.باشد  ھمان حالت ضرورت و لزوم تحقق آن پديده می
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  . ستاده و پديد آورديمفرو فررا به اندازه ای که از قبل معلوم است  ماست و ما آن

 

 تقدير و سر نوشت عينی موجودات

خداوند ھر موجودی را (٢قان آيت فر) ويژگی خاصی آفريده ايم ما ھر چيزی را  به اندازه و (۴٩ القمر آيتۀورس

معين   ۀو آب را از آسمان به انداز(١٨منون آيتؤ مۀسور .)ن کرديای برای آن تعي مقدار ويژه آفريد و اندازه و

پس از طی  (و برای ماه منازلی را مقدر نموده ايم  تا  (٣٩ يس آيتۀسور )را در زمين قرار داديم اديم پس آنفرست

ی زمين و يا در زندگی غم انگيز روھيچ رخداد : (٢٢ حديد آيتۀسور) .گردد صورت ھالل باز میه ب) آن منازل 

از ) ر کتابی ثبت گرديده است و اين کار برای خدا آسان استبيافرينيم و دکه آنرا  دھد مگر پيش از آن شما رخ نمی

دھد اعم از غم  که آنچه در مجموع در جھان رخ می داشت نمود اينان يک اصل کلی را برتو ی اين آيت  میامحتو

ه  ھمه و ھمه پيش از پيدايش  در کتابی ب– جنگ و آرامش – نيازمندی و بی نيازی –ی  صحت و بيمار–و شادی 

 . کند را ايجاب می له ايست که علم گسترده خدا آنأثبت گرديده است  و اين مس) لوح محفوظ(نام  

و سر پرست رسيد او ولی به ما نخواھد  جز آنچه خدا بر ما نوشته است. بگو ای رسول گرامی( ۵١ تو به آيتۀسور

 )منان بايد بر خدا تو کل کنندؤماست و م

 .  پيشين و گسترده خدا استۀباشد  که علم الھی و اراد ايمان به قضا و قدر يکی از اصول جھان بينی اسالم می

 به عبارت ديگر قضا عبارت است از يک نوع  نسبت قطعی  و ضروری که ميان دو چيز تحقق می يابد و اندازه و

قضا به معنی ضرورت و قطعيت وجود معلول است و قدر عبارت : يعنی !! چيزی را قدر می نامند ويژگی خاص 

 .است از ويژگی ھا و خواص معلول

 ۀواژ  معين ساختن است وۀ قدر به معنی اندازه و تقدير به معنای سنجش و اندازه گيری و  چيزی را به اندازۀواژ

منظور از تقدير الھی آنست که . شود ن  و داوری کردن استعمال میقضا به معنی يکسره کردن و به انجام رساند

ثير أخدای متعال برای ھر پديده ای اندازه  و حدود کمی و کيفی زمانی و مکانی خاصی قرار داده است که تحت ت

 . حقق می يابدتعوامل تدريجی علل و 

 نھائی و ۀرا به مرحل نآشرايط يک پديده و منظور از قضای الھی آنست که پس از فراھم شدن مقدمات و اسباب و 

 ساندر حتمی می

ما ھمانا  (۴٩ قمر آيتۀ سور.کان ايمان به خداوند است  که ايمان به قضا و قدر يکی از ارين دارند اتعدادی عقيده بر

 )ھر چيز را به اندازه و از روی حساب  و نظام آفريده ايم

 را از دعا فرو بندد  و توان به آن رسيد و اگر بنده ای  دھان خود مینزد خدا مقامی است که جز  با دعا و تقا ضا ن

بيد و تو  عطا شود  چرا ھر دری را  بکوضا نکند  چيزی به او داده نخواھد شد پس از خدا بخواه تا به چيزی تقا

 ا بر میدعا قضای الھی ر(فرمايد  امام صادق می) ٢اصول کافی ج (نيد سر انحام گشوده خواھد  شد  اصرار ک

ين رو زياد دعا کن که آن کليد ھر رحمت و بر اکم شده باشد ازحاگر چه قضای الھی م. دھد ر میيگرداند و تغي

يات آن و نظری ھای قرئ گوض اين تناقۀخوانندگا ن گرانمايه در بار ( ۴ج)اصول کافی. ( آوردن ھر حاجت  است 

 .باشد یکه به کدام پيمانه م) .دنباله روان توجه خواھند نمود

 ٣ دھر آيت ۀسور) ی را به سوی پروردگارش  بر گزيندتواند راھ ھر کس بخواھد می: گويد  می٣٩ نبا آيت ۀسور

با دقت در طرح  ).ما راه را به انسان نشان داديم خواه پذيرا شود و شکر گذار گردد يا مخالفت کند و کفران نمايد(

شان در عمل اصل آزادی  ۀ ھا مالحظه خواھيم نمود که  ھم رد آنک ھای اسالمی چه پيروان جبر و چه اختيار و عمل
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اند  و آن اعمال بد  خاطر اعمالی که انجام دادهه ھا ب که آن و اختيار را برای خود جايگزين نموده اند  به ملحوظ اين

 جبر ھستند چرا ۀ عقيدر دارند چرا بايد پشيمان بود ؟؟ اگر پيرو قدباشند اگر عقيده به جبر و بوده و ايشان پشمان می

کنند ؟؟ برای باال بردن سير اخالقی ديگران کوشيدن معنی ندارد توبه نمودن از  ھمه بد کاران را سر زنش می

ھا ھمديگر   مجرمان چه معنی دارد ؟ چرا اينۀزشتی ھا و اعمال زشت را که انجام داده بی مفھوم است ؟؟ محاکم

راد و  ف اۀتقای تعليم و تربيان ھستند ؟؟  اراز بعضی کار ھای خود پشيمکنند؟؟ چرا  خود را سر زنش و مالمت می

 ر اجتماع  خالف قانون  جبر  است ؟؟يسعی در تغي

شد و او در آخرت فته نخواھد  برای خود انتخاب کند از او پذيرينیئو ھر کس جز اسالم آ( ٨٩ آل عمران آيت ۀورس

 .است) اھل جھنم(از زيانکاران  

فته  آنان پذيرۀافزودند ھزگز توب )خود(يمان خود کافر شدند سپس بر کفر کسانی که پس از ا (٩٠ل عمران آيتآ

 نخواھد شد و آنان خود گمراھانند

 قضا و قدر  در پھلوی موارد ديگر اسالم را دچار تناقص گوئی نموده است دين اسالم از يک طرف معتقد به ألۀمس 

ين رخ خواھد داد ھمه در حدود تصميم ای که آنچه در جھان تا اکنون رخ داده است و يا بعد ازئخدا. وجود هللا است 

توان با اعتقاد به  فته است که البته نمیل از پيدايش جھان آن تصميم را گراست که اين هللا قب) قضا( هللا ۀگرفته شد

ھا ھم مھم است  ر انجام اعمال خود  خيلین د بودآزادی انسان به قضا و قدر ھم معتقد بود ؟؟آزادی انسان و مخير

تواند  عمل  ی میان تفکر کرد و بايد فھميد چه چيزچون با در  نظر داشت مسايل جبری بايد در اختياری بود ن انس

 سازد ؟؟ اختياری انسان را  جدا از جبر  مشخص می

  قضا و قدر؟؟و حال ببينيم چرا اين ھمه آشفتگی فکری  اسالم در باره جبر و  اختيار 

  که قبالً در نوشته یطورکه ادعای پيامبری نمود در مکه بود و يان زندگی  عادی خود و بعد از آنمحمد در جر

ھا ھم  ماليم  و طرح ھای مسالمت آميز در  ام دعوت محمد از مردم برای قبولی  دين جديدش  خيلی ی  ذکر نمودهئھا

کرد دعوت مردم  به اسالم شکل روحانی  داشت و  ال محمد نازل می س١٣ين ا  دينش داشت  و آياتی که در ۀبار

ھا  در موارد مختلف  مخصوصا قبولی دين اسالم  صحبت   آن دوره  از اختيار داشتن انسانۀ  نازل شد آياتۀھم

. د سال  کمتر از ھفتاد نفر پيرو برای دين جديدش  پيدا نمو١٣ين مدت اداشت با وجود اين ھمه  صلح خواھی  در

 که از درک کعبه داشتند  از دست میرا يش در تضاد بود و  مردم عوايدی  قرۀاين  دين جديد چون با منافع قبيل

سانند  اما محمد با زرنگی خاص خودش  با يک تعداد از ياران  فرار د بر آمدند تا محمد را به قتل بردادند  در  صد

و کم کم آيات نازله !!  کوچک تجاری ینمودند به چپاول کاروانھاجا شدن  شروع ه و به مدينه رفتند  و بعد از جا ب

 آياتی که  ، داده ديگر آن تبليغ صلح و صفا را نداشت  و ھر وقتی که الزم بود آياتی خشن ترار شکل و محتويھم تغي

 به يک دين شد تبديل شد دانست  بيرون آمد و آن دين اختياری که در مکه تبليغ می خون و انسان کشی را جايز می

ما و غيره زياد تاجر پيشه بوده  و ھم نخل ھای خرخصوصا يھوديان که  !جبری و قابل پذيرش زورکی برای مردم 

  !!داشتند 

دھد   دينی  تبارز میۀت  که اختياری بودن انسان را در امور زندگی دنيا و آخرت مطرح شد اين نزول دو نوع آي

ن و محققين  اسالمی شده و ھرکدام  راھی را برای خود انتخاب و در تبليغ باعث گمراھی و دست پاچگی  دنباله روا

 جبر و اختيار وقضا و قدر الھی  وحدت فکری ندارند بيچاره ھا عقل ۀکه آنان چرا در بار آن  زحمت کشيدند  اين

ميری برای دين سد  که چگونه و با چی نوع عملی وجه تشابھی بين اين آيات پيدا نموده  و يک بينی خر شان نمی

که به چنين  يناکشند از   ھم که اين موضوع را فھميده اند  شايد بيچاره ھا خجالت مییشان درست نمايند  و تعداد
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ين انمايد  فلھذا سعی بر  را سست تر از سابق می ی شانتھای فلسفی و عقيد  اعتراف  نمايند  چون پايهیحقيقت تلخ

را قبول نموده اند در ادامه  ی باشند که قبلی ھای شان آنئھا ا  پيرو ھمان انديشهھ دارند تا  ھر گروه و جماعتی از آن

 : پر دازم به چند آيتی که به اين موضوع ارتباط دارد می

زنھار که به تکبر از مردم روی بر نتابيد و با غرور و تبختر قدم بر زمين مگذاريد  که  (١٨ لقمان آيت ۀسور

بندگان خاص خدا آنانند که با فرو تنی بر روی زمين  (۶٣ فر قان آيت ۀسور) . استخداوند از فخر فروشان بيزار

) .روند و ھر گاه که نيز جاھالنی  با ستيزه جوئی  به آنان خطاب کنند  آنھا را با سالم و خوشروئی پاسخ گويند

خدا به  (۵٠ انعام آيت ۀسور ).بر ھر کی احسان کنی منت بدو مگذار تا خداوند مالت را زياد کند (۶ مدثر آيت ۀسور

داش پا (١۴ غافر آيت ۀسور) .آورد  و خدای شما رحيم است خشد و به پشيمان شدگان ترحم میب گناھکاران می

عذاب خدا خاص گناھکاران است اما رحمتش  ھمه (١۵۶ اعراف آيت ۀسور) .بزرگ در انتظار خلوص نيت است

 مکی است که صفات  ۀسور ٨۶ت در مکه گفته شده است و در ھمين  اين آيا.ھا آيت ديگر و ده) .شود را شامل می

آمده ......  ملک الحق و ،ھان بر، ناصح، بشر، حکيم،الرازقين خير،عزيز،  غفور، رحيم،خوب خداوند مثل کريم

 .است

د باش ول اعمال خوب و بد در دوران زندگی میؤه است  که ھر کسی در روز حساب مس قرآن تأکيد شدۀ سور٣۶در 

تواند باشد که شخص فاعل  در انتخاب اعمال خود اختيار داشته است  و اين موضوع در  و اين به اين معنی می

 عنکبوت ۀ سور٨۴ قصص آيت ۀ سور٩۴ انبياء آيتۀ  سور٢٩ کھف آيت ۀ  سور٧٠.١٠۴ھای  انعام آيات  سوره

 ٢٠ مزمل آيت ۀ سور٢۴اقعه آيت  وۀ سور۴۶ فصلت آيت  ۀ سور٣٣ لقمان آيت ۀ سور۴۴ روم آيت ۀ سور۶آيت 

 . کيد صورت گر فته استأ ديگر به ھمين موضوع تۀھا سور  و ده٣٨ثر آيت  مدۀسور

خالف آيات مکی در آن ھا    مدنی که مفھوم ديگری داشته و شکل جبری بودن اعمال انساناکنون در ذيل از چند آيت

 .دھمی آمده تذکر م

 دھد و ھر کی را نخواھد نمی وند ھر کی را بخواھد قدرت ادراک میخدا.... (٢۵۵.٢۶٩.٢٧٢ بقره آياتۀسور

را ھم که گرداند و ھر کسی  ھرکی را بخواھد مسلمان کند دلش را به اسالم مايل می (٧٠ بقره آيت ۀ سور) ..دھد

اشد ھر کسی را که خواسته ب (١٨.٧۴.١٢٩آل عمران آياتۀ سور) .کند فتن ايمان سخت مینخواھد  دلش را در پذير

 (... ٢۶ آل عمران آيت ۀسور) .ساندر کند و ھرکسی را ھم که خواسته باشد  به عذاب می مشمول رحمت خود می

ھيچ مصيبتی  (١١تغابن آيت  ۀ سور).بخشد کند و ھر کس را ھم که بخواھد عزت می ھرکس را که بخواھد ذليل می

يد يا از نفس خود تان  يز  از آنچه  برای شما پيش آھيچ چ (٢٢  حديد آيتۀسور) رسد مگر به اذن خداوند به شما نمی

 آيت ءه نساۀسور) .سد خواست خود تان نيست بلکه پيش از وقوع  در کتاب ازلی خداوند  مقرر شده استبه شما بر

 )سته در گمراھی بماندکس ھدايتش نکند  و پيو يچھر کس را که خداوند به گمراھی برد  ديگر ھ (١۴٣

اشت قضا و قدر الھی  که خداوند با علم ازلی خود ھمه چيز عالمی را که ھنوز خلق نشده  نون با در نظر داک

را در لوح محفوظ نگھداشته است فقط به  نام قرآن  درج   و تا زمان نزول آن به محمد آنه طراحی  و در کتابی ب

 .  پردازيم ھای قرآن می چند آيتی از سوره

 . )ال کنيد و دانسته باشيد که خداوند  شنوا و آگاه استدر راه خدا قت (٢۴۴ بقره آيت ۀسور 

 )کنيد ؟؟ چرا در راه خدا قتال نمی ( ٧۵ آيتء نساۀسور

 )د کردند پس آنھا را بگيريد و بکشيو اگر با شما مخالفت ( ٨٩ آيتء نساۀسور 

دار آويزيد  و يا دستھا و ھا را بکشيد يا به  کيفر محاربان با خدا و رسول او اين است که آن (٣٣ مائده آيتۀسور



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ھا است زيرا عذاب بزرگنر در  و اين ھمه فقط عذاب دنيوی آن... ديگر قطع کنيد  را  در جھت خالف يک پاھايشان

 آخرت در انتظار شان است

 ادامه دارد                           

 

 

 


