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  الهی بررسی قضا و قدر

  *نفیسه احمدوند

  

  چکیده

تـرین و شـاید   بحث از قضا و قدر و جایگاه و تأثیر آن در زنـدگی روزمـرة انسـان از ابتـدایی    

ترین مسائل مطرحه در اندیشۀ بشر است و از این رو بیشتر مکاتب و فرق اعتقادي به ارائـه  غامض

گاه تفسیر جبرگرایانـه اشـعري، انسـان را    . اندپرداخته تغییر و تبیینی مطابق با اعتقادات از آن مسئله

گرفتار زندان سرنوشت و تقدیر نموده و گاه اختیار مطلق معتزله، عنان از کف بشـر ربـوده و او را   

هـاي  صحیح و متناسب با دیگر سـازه  یاین تیز دو سر ما را به تلق. مختار به هر کاري دانسته است

  .خوانداعتقادي فرا می

توان به صراحت گفت که انسان محدود به قضا و قدر است گاه نمی ذعان داشت که هیچباید ا

دارند، قضا و یا خیر، بلکه باید توجه کرد که وقتی بحث از مجردات است که فقط یک نحوه وجود 

اما در مسئله انسان که موجودي غیـر مجـرد اسـت، بحـث،      ،قابل تغییر است ن حتمی و غیرقدرشا

قضا و قدر، . ود و قضا و قدر به هر دو نوع حتمی و غیر حتمی در انسان صادق استشمتفاوت می

گاه عاملی در عرض سایر عوامل جهان نیست، بلکه مبدأ و منشأ تمام عوامـل اسـت و دیگـر     هیچ

تا جایی که در تعالیم پیشوایان دینـی مـا،    و قدر و قانون علیت عمومی هستند، عوامل، مظاهر قضا

مایان بشر و ائمه اثنی عشر با دقت در تعالیم راهن .از مظاهر قضا و قدر بیان شده است حتی دعا نیز

امـر  «اند، بلکه سخن از قسم سوي به نام یابیم که جبر اشعري و اختیار اعتزال را تأیید ننمودهدر می

  .پردازیماست، که در این مقاله به آن بیشتر می» بین االمرین

  

  .در، امر بین االمرینقضا، ق :هاي کلیديواژه

  

  مقدمه

، از نخستین مسائل فلسفی و کالمـی اسـت کـه در صـدر اسـالم بـه آن       »قضا و قدر«بحث از 

خین غربـی  اي دارد و علی رغم ادعاي گروهی از مورپرداخته شد و در میان مسلمانان جایگاه ویژه

هاي یونانی و ه توسط تمدندانند کا و قدر را از جمله مسائل وارداتی میو مستشرقین که مسئله قض

                                                 
? كا?شناسي ??شد فلسفه ? كال? ?سالمي   *  .??نشجو
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، اولـین موضـوع   »قضا و قدر« .مسیحی دمشقی وارد جهان اسالم شد مسیحی و به وسیله یک متأله

  )یتکلمون فی القدر. (هاي بحث مسلمانان بودحلقه

ترین مباحث کالمی است که در روایـات متعـددي از پـرداختن    این مسئله، از سویی از غامض

عمیق و طریق مظلمی خوانده شده است و از سـوي دیگـر، از معـدود    بدان نهی شده است و بحر 

ایـن سـؤال یکـی از چهـار      ،در واقع. اندیشدمسائلی است که هر انسانی در زندگی خود به آن می

به  -3آمدنم بهر چه بود؟  -2ام؟ ز کجا آمده -1: پرسشی است که در ذهن هر انسانی مطرح است

گشایی بـراي ایـن سـؤال    ر؟ و در صدد یافتن پاسخ صحیح و راهمجبورم یا مختا -4روم؟  کجا می

آیا انسان در حیطه قضا و قدر الهی گرفتار است و اعمال و رفتار او از پیش تعیـین شـده   : است که

جایگاه اراده و اختیار انسان کجاست؟ و یا اینکه انسان به کلی خارج از  ،در این صورتپس است؟ 

رجی در اعمال و افعال دهد و هیچ نیرویی خاو هر چه بخواهد انجام می دایره تأثیر قضا و قدر بوده

  گذارد؟او اثر نمی

 در این نوشته، تالش شده است تا در حد توان به این سؤاالت پاسخ داده شود، بـه امیـد آنکـه   

  »اهللانشاء«. مورد استفاده قرار گیرد

  

  تبیین مفهوم قضا و قدر

و فیصله است، خواه فعلی باشد یا قولی و قاضی را از آن  ، در لغت به معناي قطع، حکم»قضا«

  1.دهدها فیصله میجهت قاضی گویند که میان متخاصمین حکم نموده و به کار آن

   2.تعیین و چیزي را با اندازه معین ساختن است ، اندازه،»قدر«معناي لغوي 

  :نمایدجناب شیخ الرئیس، قضا و قدر را این گونه تعریف می

لم خداوند متعال است که به تمام معلومات از مبدعات و مکونات قضا، ع

باشد و قدر، ایجاب اسباب براي مسببات است، به طوري که هرگـاه  محیط می

  3.سبب یافت شود، مسبب یافت گردد

  :فرمایدصدرالمتألهین، قضاء را علم ذاتی خداوند به تفاصیل خلقت دانسته و می

هـا  موجودات است که باري تعالی آنهاي عقلی همه قضا، وجود صورت

را در عالم عقل به وجه کلی خلق و ابداع نموده است و قدر، ثبـوت صـورت   

باشـد کـه بـا مـواد فـردي و      همه موجودات در عالم نفس به وجه جزئی مـی 

خارجی خود مطابق و به علل و اسباب جزئی خود متکـی هسـتند و حتمیـت    

   4.باشندخاص خود مالزم می ها یافته و با زمانخود را از جانب آن
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هرگاه حوادث جهان، از ناحیه ذات حق قطعیت و حتمیت یابند و وقوعشان در علم و مشـیت  

ها تعلق گرفته است و نیز هرگاه حدود، اندازه و بدان معناست که قضاي الهی به آن الهی تحتّم یابد،

  5.ء شده استموقعیت مکانی و زمانی اشیاء تعیین شود، تقدیر الهی شامل اشیا

  

  اقسام و اصناف قضا و قدر

  : هایی بیان گردیده، که عبارت است ازبراي قضا و قدر به اعتبارهاي مختلف، تقسیم

  

  تکوینی و تشریعی) الف

اي دارد، اي، علت و اندازهمراد از قضا و قدر تکوینی این است که در عالم، هر موجود و پدیده

به طور کلی، در این معنا از قضا و قـدر،  . آیدمعین پدید نمی گیريچیزي بدون علت و بدون اندازه

  :شود و در واقع، شامل دو مطلب استقانون علیت به رسمت شناخته می

  اي بدون علت نیست؛ هیچ حادثه .1

 .ها، خداوند متعال استعلت العلل همه پدیده .2

طالعه قرار داده و بر اگر قضا و قدر را در قلمروي احکام و مقررات آئین مقدس اسالم، مورد م

دستورات دینی منطبق سازیم، قضا و قدر تشریعی هستند؛ یعنی اینکه یک سـري دسـتورات قطعـی    

و هریک از این احکام با ) قضا(ها مقرر گردیده در اسالم به عنوان واجب، حرام و غیره، براي انسان

  6).قدر(ها و شرایط خاصی همراه است ویژگی

قضاي تشریعی است و اینکه مقدار نماز در شبانه روز، هفده رکعـت  وجوب نماز، : براي مثال

  .باشد، قدر تشریعی است

  

  قضا و قدر علمی و عینی) ب

لزوم آنهاست که در این مرتبه، حکـم بـه تحقـق     علم به ضرورت وجود اشیاء و :قضاي علمی

منشـأ  ) بـه فعـل  خواه در مرتبـه ذات و خـواه در مرت  (اشیاء در شرایط خاصی شده و این علم الهی 

  7.حتمیت و ضرورت اشیاء است

به معناي تحدید هر شیء با تمام خصوصیاتش در علم الهـی اسـت، قبـل از اینکـه      :قدر علمی

  9.و این علم منشأ حدود و اندازه اشیاء است 8عالم و اشیاء حادث، خلق شوند

جب الوجود به معناي نفس ضرورت و حتمیت اشیاء از آن جهت که منتسب به وا :قضاي عینی

  11.اش می باشدشیء، هنگام وجود علت تامه به عبارت دیگر، ضرورت عینی و خارجی  10است؛
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نفس تعیین وجود و اندازه وجود اشیاء است، از آن جهـت کـه منتسـب بـه خـداي       :قدر عینی

و در حقیقت، خصوصیاتی است که شیء از عللش، هنگام تحقق و تلبس  12باشدواجب الوجود می

  13.نمایدنماید و جایگاه و وضع شیء را در عالم وجود بیان میرجی کسب میبه وجود خا

یابـد و هـر   توان گفت که در مرتبه عینی، آن حقیقت علمی، حالت عینـی مـی  به طور کلی، می

  .یابداي در شرایط و اندازه خاص خود، تحقق میپدیده

و تقدیر و قضـاي عینـی،   قضا و قدر علمی، ناظر به تقدیر و ضرورت در علم خداوند سبحان 

  .ناظر به تقدیر و ضرورت خارجی هستند

در مرحله علمی، تقدیر و قضا بر وجود شیء مقدمند و در مرحله عینی، تقدیر و قضا متحد و 

  14.همراه وجود شیء هستند

  15:باشند، نظیرهریک از قضا و قدر عینی و علمی، مستند به آیاتی از قرآن کریم می

  :قضا و قدر علمی

  )21/حجر( »إن من شیء اال عندنا خزائنه و ما ننزّله اال بقدرٍ معلومٍو «

 »ما اصاب من مصیبۀ فی االرض و ال فی انفسکم اال ّ فی کتابٍ من قبل أن نبرَأها انَّ فـی ذلـک علـی اهللا یسـیر    «

  )22/حدید(

  

  :قضا و قدر عینی

  )49/ قمر (» انّا کل شیء خلقناه بقدر«

  )2/ یاعل( »والذي قدر فهدي«

  )2/انعام( »هو الذي خلقکم من طینٍ ثم قضی اجالً«

  

  قضا و قدر حتمی و غیرحتمی -ج

حتمی سخن آمده است، در ، بسیار از قضا و قدر حتمی و غیردر روایات دینی و اشارات قرآنی

ی به کار رفته است، منظور سرنوشت مطلق یا غیرقطعـ ) بدون قید( »اجل«قرآن کریم، آنجا که لفظ 

آمـده،   »اجـل مسـمی  «تواند نوسان و تغییر داشته باشد و در مواردي که لفظ به عللی نمی است که

  .قضا و قدر حتمی مدنظر است که قابل تغییر نیست

  )2/انعام( »هو الذي خلقکم من طینٍ ثم قضی اجالً مسمی عنده ثم انتم تمترون«

ون علیت عمومی نیز ضرورت قان. علم به نظام احسن که منشأ نظام است :قضا، عبارت است از

اي در شـرایط مخصـوص   الزمۀ قانون علیت این است که وقوع حادثه. کندو حقیقت را ایجاب می

قابل تخلف باشد، همان گونه که واقـع نشـدن آن در    مکانی و زمانی خودش، قطعی، حتمی و غیر
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پـس  ) ون اسـت و قطعیت علوم مدیون همـین قـان  (غیر آن شرایط نیز حتمی و تخلف ناپذیر است 

  حتمی به چه معناست؟ تقسیم قضا و قدر به حتمی و غیر

به سمت انحصار قضا و قدر در نـوع  ) اشاعره(نماید و گروهی در اینجاست که مشکل رخ می

شوند و جماعتی چون حتمی آن رفته و هیچ قدرتی براي بشر در تبدیل و سرنوشت خود قائل نمی

-و حداقل در زمینه اعمال و افعال انسان، منکر قانون علیت می معتزلیان، قضا و قدر را انکار نموده

  !گردند

در حل این مسئله، تفسیرهاي گوناگونی ارائه گردیده است که خالی از اشـکال نیسـتند، ولـی    

  نماید؛مطلب را این گونه تبیین می ،»انسان و سرنوشت«در کتاب ) ره(شهید مطهري 

  :موجودات جهان بر دو قسمند

  .ها، امکان بیشتر از یک نوع خاص از وجود را ندارند، مانند مجردات علويآنگروهی از  .1

 .ها هست، مانند مادیاتگروهی دیگر، امکان بیش از یک نوع خاص از وجود در آن .2

هـاي مختلـف   ماده طبیعی که زمینه به وجود آمدن موجودات دیگر است، نقش پـذیر صـورت  

-هاي طبیعت قدرت گرفته و از برخی دیگر، نقصان مـی است و استعداد تکامل دارد، از برخی نیرو

  .یابد

شود؛ اگر مصادف با آب و هوا و حرارت و نور و اي که در زمین کاشته مییک دانه: براي مثال

رسـد و اگـر   روید و رشد کرده و به کمـال مـی  غیره شود و با آفتی هم برخورد ننماید، از زمین می

  .رسدنمی یکی از این عوامل نباشد، به آن حد

توانند وجود داشته باشند و تحت تأثیر علل مختلف قرار ر مجردات که بیشتر از یک نحو نمید

گیرند، قضا و قدر حتمی و غیرقابل تغییر است، زیرا فقط با یک سلسـله از علـل، سـر و کـار     نمی

  .دارند و سرنوشت معلول، با علت است و یک سرنوشت بیشتر ندارند

قضا و قـدرهاي غیرحتمـی وجـود دارد، یعنـی یـک نـوع قضـا و قـدر،          :اما در غیر مجردات

کند، زیرا سرنوشت معلول در دست است و چون این امور، تحت تأثیر ها را معین نمیسرنوشت آن

هاي مختلف نیز در انتظار دارند و چون هر سلسله از علل را در علل مختلف قرار دارند، سرنوشت

حتمـی   ها، غیـر ست، پس سرنوشت آنایک سلسله دیگر در کار  نظر بگیریم، امکان جانشین شدن

  .است

  بیماري را در نظر بگیرید؛: مثال

  )میکروب(باعث بیماري و رنجوري او شده است : 1علت 

  )دارو(شود میان رفتن بیماري و سالمت او می باعث از: 2علت 
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نمایند، دو سرنوشـت   حال، اگر دو پزشک از این بیمار عیادت کنند و دو نسخه مخالف تجویز

پـس هـیچ یـک از ایـن دو     . هـا مختـار اسـت   یمار است و بیمار در انتخاب نسـخه در انتظار این ب

، امکـان  سرنوشت براي او حتمی نیست و با وجود اینکه در نهایت یکـی را انتخـاب خواهـد کـرد    

  .رودانتخاب دیگري از بین نمی

ها جانشین یکدیگر شوند و جانشینی آنتوانند است که میهاي گوناگون در کار پس سرنوشت

  .باالخره این بیمار هر کاري کند، به حکم قضا، قدر و سرنوشت است. نیز به حکم سرنوشت است

ها عامل جهان نیست، بلکه مبدأ و منشأ همه قضا و قدر، هیچ گاه عاملی در عرض سایر عوامل

  .تاست و تمام عوامل، مظاهر قضا، قدر و قانون علیت عمومی اس

سرّ مطالب این است که قضا و قدر، وجود هر موجودي را فقط از راه علل و اسـباب خـاص   

این است که موجودي از غیر مجراي علل و اسباب خاص خود، تحت  ،جبر. کندخود او ایجاب می

  .باشدتأثیر قضا و قدر، ایجاب و ایجاد شود که ممتنع می

  16.به قابلی است، نه جنبه فاعلیجن حتمیت و عدم حتمیت ناشی از: نتیجه اینکه

شویم، که دوگانگی اجل گاهی در رابطـه بـا   یادآور می» اجل مسمی«و » اجل« در رابطه با واژه

شود و گاهی در رابطه با همه شئونات و ابعاد زندگی انسان که از آن بـا  مرگ و زندگی بررسی می

  .شودهاي الهی یاد میکلمه سرنوشت یا سنت

اجل مطلق، عمر طبیعی یک انسان اسـت کـه    ،ه با مرگ و زندگی مطرح شودحال اگر در رابط

پدیـد نیایـد، هـر    ....) زلزله، جنـگ، تصـادف و   (اگر عوامل خاصی، مانند حوادث پیش بینی نشده 

تواند آن مقدار زندگی نماید، ولی فردي با توجه به استعداد قواي بدنی خود در شرایط مناسب، می

بینی نشده، خالی نیست و از طرفی برخی از عوامل پیشنسان از دخالت این از آنجایی که زندگی ا

پذیرد، نیز در تغییر میزان این عمر طبیعی کارهاي ارادي انسان که صد در صد با اختیار او تحقق می

گـذارد و حتـی از تحقـق بخشـی از حـوادث      مستقیم، تأثیر می به طور مستقیم یا غیر) اجل مطلق(

نماید، تا حدود زیادي عمر طبیعـی و اجـل مطلـق انسـان، مطلـق یـا       جلوگیري می بینی نشده،شپی

هـا،  ها و عوامـل و شـرایط آن  غیرحتمی است، ولی از آنجا که آفریدگار جهان از قبل بر همه پدیده

پذیرند، پس از نظر علم پیشین پذیرند یا نمیند که آن اسباب و عوامل، تحقق میداآگاه است و می

ا، اجل هر انسان و سرنوشت او، چه از نظر مرگ یا جهات دیگر، معین و مسمی است و و ازلی خد

قطعاً با توجه به قانون علیت، وقتی عوامل و  علل چیزي تحقق یافت و یا تحقق نپذیرفت، تحقق یا 

تصادف بر اثر عـدم  (پس گاهی اجل مسمی، مقدم بر اجل مطلق است . عدم تحقق آن، قطعی است

عالوه بر رعایت شـرایط الزمـه، صـدقه و دعـا، عمـر      (و گاهی مؤخر از آن است ) رعایت احتیاط

  17).نمایدطبیعی می
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  اهمیت بحث

کالمی دارد و هم یک مسئله  –مسئله قضا و قدر، از معدود مسائلی است که هم جنبه فلسفی 

فات کالمی آن، به دلیـل ارتبـاط آن بـا بحـث الهیـات و صـ       –بعد فلسفی . عملی و اجتماعی است

توان مسئله را تبیین نمود کـه بـه مراتـب توحیـد و نیـز      ند و توحید است و اینکه چگونه میخداو

عدالت خداوندي و ثواب و عقاب خللی وارد نسازد و انسان و افعالش را مقهور و مجبـور قضـاي   

  .الهی و یا رها و آزاد از هر تقدیري و مختار مطلق ندانست

خود و افعالش که آیا مجبور است یا مختار، در تعـامالت  همچنین طرز تفکر شخص در زمینه 

  .اجتماعی وي بسیار مؤثر خواهد بود

بیند، بسیار متفاوت است با شخصی که معتقد است، ي مقهور میاانسانی که خود را دست بسته

به یک میـزان در شـکل دادن    ،این دو. باشدحرّ آفریده شده و دخیل در سرنوشت و تقدیر خود می

  .ی و جامعه خویش مؤثر نیستندزندگ

مسائل فلسفی بسیاري وجود دارد که در عین اهمیت باال، اثر خاصی در زندگی و  ،در حالی که

از ایـن  . و صفات واجب الوجـود، حـدوث و قـدم عـالم     شخصیت انسان ندارند، نظیر عینیت ذات

ر دارد کـه نـه تنهـا    ، تفـاوت چشـمگی  دیدگاه، مسئله قضا و قدر با بسیاري از دیگر مسائل فلسـفی 

  .فالسفه و متکلمین، بلکه همگان را به جستجوي پاسخ مناسب واداشته است

نماید، اتهاماتی است نکته دیگري که اهمیت و ضرورت پرداختن به این مسئله را دو چندان می

ترین علل انحطاط و عقـب مانـدگی   که از سوي مخالفین اسالم طرح گردیده است؛ گروهی،  عمده

اي دیگـر،  کنند و دسـته لمان از دنیاي علم و صنعت را، اعتقاد آنان به قضا و قدر معرفی میملل مس

  .دانندهاي چشمگیر مسلمانان در صدر اسالم را مدیون اعتقاد آنان به قضا و قدر میپیروزي

بر هر مسلمانی فرض است که با بررسی دقیق تقدیر و قضاي الهی، در مقابل این اتهامات قـد  

  .د و تحلیل صحیحی از مسئله با استفاده از عقل و نقل ارائه نمایدعلم کن

: هـاي مختلفـی، از جملـه   مسئله قضا و قدر به دلیل ارتباط بـا حـوزه  : توان گفتدر نهایت می

-ترین و ضرورتیمباحت خودشناسی، خداشناسی، اخالق اجتماعی و نیز دفاع از دین در زمرة مهم

  .ترین مباحث قرار دارد

  

  ه بحث قضا و قدر در دنیاي اسالمپیشین
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اي که بحث قضا و قدر با مسائل مختلف اعتقادي و عملـی دارد، شـاید   به دلیل ارتباط گسترده

اي از اندیشـه  هر درجهبا بتوان نقطه آغاز آن را هم زمان با پیدایش انسان دانست، چرا که نوع بشر 

  .خاصی به این بحث دارداندیشد و عالقه فی، در مورد مسئله سرنوشت خود میفلس

اعراب و مشرکین عصر ظهور اسالم، قضا و قدر را با تبیـین جبرگرایانـه آن پذیرفتـه بودنـد و     

  .جبري بودند

-نیز این بحث در میان اعراب تازه مسلمان مطرح بوده و گاه حلقـه ) ص(در زمان پیامبر اکرم 

گواه آن است که هرگـز اعتقـاد بـه    شد و البته شواهد تاریخی، هاي بحثی در این رابطه تشکیل می

نبوده » گريجبري«قضا و قدر، از سوي مسلمانان نخستین به معناي نفی اراده و اختیار و مترادف ا 

  18.است

در مسـیر بازگشـت سـپاه اسـالم از صـفین مـردي از        19:براي مثال، به این نمونه دقت نماییـد 

هی است؟ امام پس از توضیحاتی در این یا رفتن ما به شام قضا و قدر الآ: پرسید) ع(حضرت علی 

نه قضاي الزم و قـدر حتمـی،   زمینه که هیچ فعلی از افعال ما خارج از قضا و قدر الهی نیست، اما 

خداوند بندگان خود را فرمان . اگر چنین بود پاداش و کیفر و وعده و وعید الهی بیهوده بود«:فرمود

  .»شوداه و اجبار اطاعت نمیاو با اکر... داد، در حالی که اختیار دارند 

رسیده کـه آنچـه از    هاي بسیاري است که از مسلمانان صدر اولمؤید ادعاي ما، اقوال و ادعیه

  .ها و مقدرهانه بهترین مقتضی ،نمودند، بهترین قضاها و تقدیرها بودخداوند طلب می

ري در زمـان  گپس آنچه مسلم است، مطرح بودن بحث قضا و قدر به نحوي متفاوت با جبري

  .باشدمی) ع(و امیر مؤمنان ) ص(رسول معظم اسالم 

از نیمه دوم قرن اول هجري، این مسئله به طور رسمی در میان متکلمین اسالمی مطرح گردید 

و ایشان در صدد بحث و استدالل بر این مطلب و تفسیر آیاتی برآمدند که در ظاهر دو بیان متفاوت 

شـت  ر یک سري از آیات، قضا و قدر تأیید شده و بـر دخالـت سرنو  در زمینه قضا و قدر دارند، د

  .دهد، مگر به مشیت الهیاي رخ نمیکند که هیچ حادثهصحه نهاده و به صراحت بیان می

ما اصاب من مصیبۀ فی االرض و ال فی انفسکم اال ّ فـی کتـابٍ مـن قبـل أن     « 

  )22/حدید ( »نبرأها انَّ ذلک علی اهللا یسیر

آیات بسیاري نیز وجود  ها،آن گرها سازگار است و در مقابله ظاهر با مذاق جبريب ،ین آیاتا

دارد که بر اختیار و دخالت انسان در تعیین سرنوشت خویش و قدرت او بر تفسـیر تقـدیر داللـت    

  .هاستنماید، که به ظاهر در موافقت با مشرب تفویضیمی

  )11/رعد( »نفسهمانّ اهللا ال یغیر ما بقومٍ حتی یغیروا ما بأ«
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زمانی که متکلمین و مفسرین سعی نمودند تا این آیات را تجزیه و تحلیـل نماینـد، در تـالش    

خویش موفق نبوده و نتوانستند میان اعتقاد به قضا و قدر و جبر فرق قائل شوند و مشکالت بعدي 

  .به بار آمد

را پذیرفتـه   برخیستند و اغلب مفسرین و متکلمین، این دو دسته آیات را معارض یکدیگر دان

اي منکر قضا و قدر الهی و در نتیجه، از نیمه دوم قرن اول هجري، عده. اي را تأویل نمودندو دسته

اي دیگر با تأیید قضا و قدر و حصر معنـاي آن در جبـر و   طرفدار اختیار و آزادي بشر شده و عده

  .نامیدند »جبریون«و گروه دوم را  »قدریون«طبق قول مشهور، گروه اول را . تقدیر، جبري شدند

و مسائل بسیاري دیگري  به تدریج که دو فرقه بزرگ کالمی، یعنی اشاعره و معتزله پدید آمدند

غیر از جبر و اختیار را مطرح نمودند، جبریون و قدریون در این مکاتـب هضـم شـده، امـا عنـوان      

جبر و مکتب اعتزال، حامی اختیار  مستقلی را به خود اختصاص ندادند، بلکه مکتب اشعري، مدافع

  .گردید

در ادامه تاریخ اسالم، امویان حامی قضا و قدر و تفسیر جبرگرایانه آن شـدند، زیـرا در مقابـل    

مداران اموي و توجیه ظلم و ستم آنان بر مردم و سرکوب مخالفان دستاویز محکمی بـود و  سیاست

  .دندکرها را نتیجۀ سرنوشت و تقدیر الهی تفسیر میآن

آزادي و «ترین افرادي بودند که در زمان امویان، مدافع ، قدیمی»غیالن دمشقی«و » معبد جهنی«

  20.هاي وقت، کشته شدندگردیدند و در نهایت به دست حکومت» اختیار بشر

در قرن چهارم، شیخ ابوالحسن علی بن اسـماعیل کـه از شـاگردان مکتـب اعتـزال ابـوعلی و       

هان از اعتزال به منهج اهل حدیث و حنابله پیوست، اما از آنجا کـه رسـوخ    ابوهاشم جبایی بود، ناگ

را  »نظریه کسب«گردید، افکار اعتزالی در ذهن و ضمیر او، مانع پذیرش کامل عقاید اهل حدیث می

مطرح نمود تا از سویی عقیده اهل حدیث را بپذیرد و از سوي دیگر، جایی براي قـدرت و اختیـار   

هـر   وي به اصطالحات ظاهري در عقاید اهل حـدیث پرداخـت،   21.خود باز نمایدانسان در افعال 

، چندان هواداري نیافت، اما به تدریج جاي مکتب اهل حدیث چند مکتب اشعري در زمان حیاتش

  .را در جهان اسالم گرفت و مذهب رسمی اهل سنت در مقابل معتزله به شمار آمد

ن مأمون و معتصم، حامی عقیده آزادي و اختیار بشر عباسیان، در ابتداي کار به خصوص در زما

ها برگشت و مکتـب اشـعري، مـذهب    بودند، اما از زمان متوکل به بعد، دوباره ورق به سود جبري

رایج و عمومی جهان اسالم گردید و قضا و قدر، مرادف با جبر و عدم آزادي و تسلط یک قـدرت  

هجـري در جهـان اسـالم     14و این رویه تا قرن  22شد نامرئی بر انسان، اعمال و افعال او، همه گیر

  .ادامه یافت
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العلـل انحطـاط مسـلمین را    هت اروپائیان مسیحی گردید کـه علـت  همین مسئله، دستاویزي ج

اعتقاد آنان به قضا و قدر بدانند و اسالم را مکتبی معرفی کننـد کـه در آن اختیـار و آزادي از بشـر     

  .سلب گردیده است

شیخ محمد عبده، از نخستین کسانی بود که سد جبر اشعري را فرو ریخـت   در قرن چهاردهم،

) امر بین االمـرین (البته نظریه او از عقیده امامیه . و مذهب اختیار را در محیط اهل سنت مطرح کرد

هاي شیعی باشد، اما در عین حال تحـول فکـري   فاصله داشت که شاید به خاطر دوري او از محیط

  .البالغه در هنگام تعبد به بیروت دانستدیون ممارست و آشنایی وي با نهجمتوان عبده را می

  

  ارتباط قضا و قدر با مسئله جبر و اختیار و نظرات مختلف در این زمینه

، دو مفهوم جداگانه هستند و ارتباطی با یکدیگر ندارند، »جبر و اختیار«و » قضا و قدر«چه  گر

ارائه گردیده که این دو مسئله را با یکدیگر پیوند می دهد و گاه اما تفاسیر ناصحیحی از قضا و قدر 

  .آن را مساوي با جبر و گاه موازي با اختیار می داند

پذیرش قضا و قدر الهی، در مورد موجودات و حوادث جهان، چیـزي غیـر از پـذیرش نظـام     

مطـابق اصـل   . قطعی و حتمی علّی و معلولی در جهان بر اساس اراده، مشیت و قدرت الهی نیست

علیت، هیچ حادثه اي در جهان تا  علت تامه آن محقق نشود، رخ نخواهد داد و با تحقق علت تامه، 

تحقق فعل، جبري و ضروري خواهد بود و با عدم تحقق علت تامه خواه از آن جهت که در یکـی  

تحقـق   از شرایط وجود نقصان باشد و خواه از جهت وجود مانع و خنثی شدن اقتضاي علت، عدم

انکار جریـان  . پس در هر صورت، ضرورت و وجوب است. فعل نیز جبري و ضروري خواهد بود

ه، اتفاق و انکار نظم حقیقـی در کـار جهـان    در پیدایش حوادث جهان، مساوي صدف علیت عمومی

  .این قانون، استثنا ندارد است و

انسان به عنوان جزئی  جان می گیرد، زیرا افعال و حرکات» گريجبري«بر این اساس است که 

از حوادث جهان طبیعت، مشمول این قانون عمومی است، در نتیجه هیچ نوع اختیار و آزادي براي 

، ضرورت  است و جهـان،  »جبر«و ، امکان »اختیار«انسان در اعمال و افعالش وجود ندارد، چرا که 

  23.جهان ضرورت است، نه امکان

  :و اختیار، خارج از این موارد نیست هاي بشر در زمینه مسئله جبرگیريموضع

صدور افعال انسان از انسان ضروري اسـت و هـیچ گونـه اختیـار و     : نظریه جبریون مطلق .1

  .آزادي نداشته و تکلیف و مسئولیتی هم ندارد

امـا  . صدور افعال انسان از او ضروري است، انسـان اختیـار و آزادي نـدارد   : مادیین جدید .2

 .حیح استتکلیف و مسئولیت براي او ص
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منکرین ضرورت علی و معلولی، مانند برخی علماي فیزیک جدید و برخی متکلمین هـیچ   .3

 .گونه ضرورت و وجوبی در جهان و بر افعال انسان وجود ندارد

علیت و ضرورت منحصر به ماده و مادیات است و غیر مـاده،  : برخی متکلمین و  اصولیین .4

هـا و نسـبت میـان فعـل و فاعـل      است، نه علـت آن  نظیر نفس انسان و ذات باري، فاعل آثار خود

 .ضرورت نیست

هیچ نحوه ضرورت، وجوب و جبري بر اعمال انسان، حاکم نیست و : بعضی روان شناسان .5

 .افعال انسان با اراده او انجام می شود و اراده از قانون علیت عمومی آزاد است

وري اسـت و اسـتثناپذیر   نظام هستی، نظام ضـر  ):نظریه مطلوب(محققین حکماي اسالمی  .6

نیست و در عین حال، انسان در افعال و آثار خود مختار و آزاد است و این اختیار و آزادي منافاتی 

 24.با ضرورت نظام هستی ندارد

  .نظریه ششم، همان نظریه مقبول شیعه است که در ادامه مباحث، تبیین خواهد شد

  

  اشاعره، معتزله و شیعه

گذشته اشاره گردید، در میان متکلمین مسلمان، سه نگاه متفـاوت در  همان گونه که در مباحث 

  :باب قضا و قدر و کیفیت صدور فعل از آدمی وجود دارد

  دیدگاه اشاعره .1

 دیدگاه معتزله .2

 )امر بین االمرین(دیدگاه شیعه  .3

  .در این قسمت، این سه دیدگاه را به اختصار تبیین می نماییم

  

  )جبرگرایان(اشاعره ) الف

ه، قضا و قدر را پذیرفته و هر چه را که در عالم رخ می دهد، به قضا و قدر الهی نسبت اشاعر

می دهند، ولی آن را به معناي انکار نظام علی و معلولی در جهان و حصر علل در اراده الهـی مـی   

اراده ها نیز، معلول مستقیم اراده الهی اسـت و هـیچ علیتـی از آن    بنابراین، افعال ارادي انسان. نددان

  25.آنان نیست و فقط مقارن اراده الهی وجود دارد

  

  :می آورد »شرح المواقف«شریف جرجانی در 

افعال عباد، اختیاري است و قدرت انسـان، تـأثیري در آن نـدارد، بلکـه     

عادت الهی بر این است که در عبد، قدرت و اختیار ایجاد نماید و زمـانی کـه   
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در . قدرت و اختیار در انسان ایجاد نمایـد  مانعی نباشد، فعل مقدور را مقارن با

و ... وق خداوند و مکسوبا ً للعبـد اسـت   نتیجه، فعل عبد، ابداعاً و احداثاً مخل

  26.این مذهب شیخ ابوالحسن اشعري است

را به طور کامل پذیرفته » عمومیت قدرت الهی«و هم » توحید افعالی«هم  ایشان به گمان خود، 

  27.است

تـرین   مهـم . اند که بایـد بررسـی شـود    ، به دالیلی قائل به این نظریه شدهگري طرفداران جبري

  :هاي ایشان عبارت است از انگیزه

  ؛توحید در خالقیت. 1

  ؛سرنوشت در لوح محفوظ و ام الکتابثبت شدن . 2

  ؛علم ازلی الهی. 3

  ؛هر آیات و روایاتظوا. 4

  ؛ها به آن لی خداوند و تعلق پدیدهاراده از. 5

  28.هاي جبر باوري مردم براي رسیدن به اهداف و حکمرانی بر مردم تفاده از اندیشهسوء اس. 6

ظـر جنـاب مالصـدرا اشـاره     ها از ن ترین آن به این طرز تفکر، ایرادهایی وارد است که به عمده

  :نماییم می

کنـار   تردیدي نیست که اعتقاد به جبر، مستلزم باطل دانستن حکمت و بر

  .و مسدود نمودن باب اثبات صانع و ابواب فکر استها   کردن عقل از قضاوت

ها به طور مسـتقیم بـه اراده الهـی، نظـام علـی و       ها با مربوط کردن همه پدیده جبري در واقع،

در . انـد  معلولی، مصالح و مفاسد واقعی و عوامل مرجح صدور یا ترك فعل را در جهان منکر شـده 

باشد و نه از روي  می» ه آن خسرو کند،  شیرین بودهر چ«چنین طرز تفکري، افعال خداوند از باب 

جا که اثبات نقل از راه عقل  ناز آ«شود و  میحکمت و نظام اصلح و نیز عقل انسان از اعتبار ساقط 

  .»باشد باشد، پس مستلزم ابطال نقل هم می می

از مستلزم جایز دانستن ظلم براي خدا و ارتکاب اعمال خالف حکمـت  «همچنین این اندیشه 

  29.»ناحیه اوست
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  )ها تفویضی(دیدگاه معتزله ) ب

ها اختیار کامـل   خداوند متعال، بندگان را آفرید و ایشان را بر انجام افعال قادر گردانید و به آن

بنابراین، آنان در ایجاد افعال مطابق مشیت و قدرت خود مستقل هستند و خداوند از . تفویض نمود

در نتیجه مطابق این قـول،  . کفر و معصیت را بر ایشان نپسندید ایشان طلب ایمان و طاعت نمود و

گردد و نیز استحقاق ثواب و عقاب ثابـت شـده و    فائده تکلیف، امر و نهی و وعد و وعید ظاهر می

، این قول مستلزم شریک براي خداوند متعـال  در حالی که. گردد د از قبائح و شرور تنزیه میخداون

  30.است

  :از جملهگیرد،  هایی صورت می با دغدغه  لق و تفویض،گرایش به اختیار مط

  ؛زیه خداوند از کارهاي زشت بندگانتن. 1

  ؛نسبت دادن ثواب و عقاب به بندگاندانند و  ظواهر آیات و روایاتی که انسان را مختار می. 2

  ؛قیام علیه ستمگران و بدکاران. 3

  ؛و ثواب یی عقابپا تعارض جبرگرایی با اهداف پیامبران و بر. 4

  31.علیت و نیاز معلول به علت در بقاعدم درك صحیح از . 5

علیه ظلم ظالمان  هاي صحیح،  نظیر تنزیه خداوند و قیام بر چه با برخی انگیزه این دیدگاه، گر

  :ها این موارد است ترین آن باشد که مهم شکل گرفته است، اما داراي اشکاالتی نیز می

  ؛ق مستقل دانستن انسان در کارهایش، از طری» ند متعالشریک قائل شدن براي خداو« .1

آنچه را خداوند اراده کند، در ملکش واقع نخواهد شد و آنچه که نپسندد، «مطابق این قول، . 2

  32.»کند و این نقصی بزرگ در سلطنت و قدرت الهی است وجود پیدا می

اراده و افعال انسـان، از   کنند و در حقیقت، مفوضه شمول را از قدرت خداوند متعال سلب می

و هو علی کل شیء « :نص صریح قرآن کریم است که  ،که  در حالی. شود حیطه قدرت الهی خارج می

  .»قدیر
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  امر بین االمرین) ج

کنند که  بعضی در صورتی قبول وجود می. متفاوت هستند  اشیاء در قبول وجود از مبدأ متعالی،

پـذیرد و قـدرت    عرض که بعد از وجود جوهر، وجود مـی : دبعد از وجود دیگري قرار گیرند، مانن

  .نماید هاي متفاوت افاضه می الهی وجود را بر ممکنات ، بنا بر ترتیب و نظام و به حسب قابلیت

بنابراین، بعضی ممکنات بدون سبب، برخی با سبب واحد و گروهی بـا اسـباب کثیـره صـادر     

یابند، مگر بعد از وجود یافتن اسبابشان و این به  نمیاموري که نیاز به سبب دارند، وجود . شوند می

هاست، نه نقصان در قدرت الهی، زیـرا همـان علـل و اسـباب نیـز صـادره از        دلیل نقصان در قابل

  .خداوند متعال هستند

تـر اسـت و متوسـط میـان      تر و از مفاسد و معایب محفوظ این قول، از دو قول پیشین، صحیح

  33.فاعل قریب است ،طریقه، خداوند متعال فاعل بعید و عبد در این. جبر و تفویض است

آورد و بـا   براي فهم بهتر این عقیده، مثال معروفی وجود دارد که مالصدرا در مباحث خود می

شود که مراد از آن، این نیسـت کـه در فعـل     بهتر فهمیده می» امر بین االمرین«استفاده از آن، معناي 

یار وجود دارد، یا اینکه اختیار از جهتی و اضطرار از جهتی دیگر اسـت  انسان، ترکیبی از جبر و اخت

و یا در صورت اختیار مضطر است، بلکه بدین معناست که انسان از همان حیثی که مجبور اسـت،  

  .باشد مختار است و از همان حیثی که مختار است، مجبور می

  فعل نفس و قواي آن:مثال

باشد، مثالً ابصار، بـدون   س نیز میفکه فعل آن قوه است، فعل ن آن حیثاز ، فعل هر حاسه و قوه  

تردید فعل باصره است، زیرا احضار صورت مبصره یا انفعال بصر به واسطه آن صورت است و نیز 

سماع که فعل گوش است، به دلیل احضار هیئت مسموعه یا انفعال سمع به واسطه آن و هیچ یـک  

سانی ممکن نیست، از سوي دیگر، ابصار و سـماع بـدون تردیـد    از ابصار و سماع بدون انفعال جم

فعل نفس است و این دیدن و شنیدن از طریق استخدام کردن قوا توسط نفس نیسـت، بلکـه نفـس    

با وجود وحـدت و تجـرد    اما). النفس فی وحدتها کل القوي(شود  عیناً چشم بینا و گوش شنوا می
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قوا و اعضاي بدن، در عین حال هیچ عضوي از اجزاي بدن، خواه اجـزاي پسـت یـا     ،نفس از بدن

البته قوا نیز هویتی غیر هویت نفـس  . عالی بدن، از نفس خالی نیست و فاقد هیچ یک از قوا نیست

34.دهد، مگر با اراده نفس هیچ عضوي از اعضا، فعلی انجام نمی. ندارند
  

من عرف نفسه فقد عـرف  «:آشکار می شود که فرمود) ع(ان با این مثال، معناي آن سخن امیرمؤمن

  35.»ربه

  

  قدري کیست؟

القدریـه مجـوس هـذه    «: روایت شده است، بدین مضـمون ) ص(حدیث معروفی از پیامبر اکرم 

  .»االمه

یـه، گـاهی بـر    در این روایات قدر .ل شده استنق -علیهم السالم  -آن، نیز از سایر ائمه  نظیر

  .اشاعره اطالق شده استمعتزله و گاهی بر 

یک از دو گروه اشاعره و معتزله گردیده است که خود را بر  این احادیث، مستمسکی براي هر

  .حق و طرف مقابل را قدري و مجوس بدانند

اشاعره و جبریون معتقد بودند که قدري به معناي منکرین تقدیر است و آن را به معتزله نسبت 

دانستند که همـه چیـز را معلـول     طرفداران اختیار، قدري را کسی میدادند و در مقابل معتزله و  می

  .قضا و قدر بداند

به نقل از ابوالحسن البصري، چند وجـه بـراي تشـبیه     ،»شرح تجرید االعتقاد«شیخ طوسی، در 

  :کند مجبره به مجوس ذکر می

جویـد،   یها برائـت مـ   کند، سپس از آن مجوس معتقد است که خداوند افعالی را خلق می: اول

  .همچنان که جبریون قائلند که خداوند قبائح را خلق نموده، سپس از آن برائت نمود

مجوس معتقد است که نکاح خواهران و مادران بـه قضـاء و قـدر و اراده الهـی اسـت و      : دوم

  .ها موافقند جبریون هم با آن

و بالعکس و جبریون  اعتقاد مجوس بر این است که قادر بر خیر، توان انجام شر را ندارد: سوم

  36.نیز بر همین اعتقادند
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باشد که شاید دو  در طول تاریخ، در بیشتر موارد، منظور از قدري طرفداران آزادي و اختیار می

  :دلیل بتوان بر آن ذکر نمود

ر اقلیـت قـرار گـرفتن    رواج و شیوع مکتب اشعري و حمایت حکومت وقـت از آنـان و د  . 1

  ؛اه مخالفین آن

دانسـتند و   نمودند و خیر و شر را خارج از تقدیر الهی می دیر الهی را محدود میتق ،مجوس. 2

  .کردند ها معرفی می ها و اهریمن را فاعل بدي یزدان را فاعل خوبی

ها هم در ایجاد افعال به دو مبدأ قائل هستند؛ یکی، خداوند که بنده را ایجاد نمـوده و   تفویضی

  37.ستقل استدیگري، بنده که در ایجاد افعالش م

  : بیان متفاوتی در این باره دارند -رضوان اهللا تعالی علیه  -امام خمینی 

هـا و   آن کس که به جبر معتقد است، مجوس این امت است، چون پسـتی 

دهد و آنکه به تفویض قائل است، یهودي این امت  ها را به خدا نسبت می نقص

ت خدا باز است، ولـی  است، چون دست خدا را بسته پنداشته، بلکه هر دو دس

  38.آنکه قائل به امر بین االمرین است، بر دین حنیف اسالم است

  

  قدر و مسئله بداءقضا، قابل تغییر بودن یا نبودن 

در مباحث پیشین، آوردیم که اعتقاد به قضا و قدر به معناي پـذیرش نظـام علیـت عمـومی و     

  .باشد اءپذیر نمیقوانینی که استثن. فرمایی قوانین و سنن آفرینش است حکم

در چنین حالتی، این سؤال مطرح می شود که آیا انسان قادر به تغییر سرنوشت خـود نیسـت؟   

  :در پاسخ به این پرسش، نظرات مختلفی وجود دارد، از جمله اینکه

حتمی بودن آن، از جنبه الهی این باشد که علـم و   اگر منظور از تغییر و تبدیل سرنوشت و غیر

گاه عاملی خارج و مستقل از قضا و قدر خداوندي، در مقابـل    ي را ایجاب کند، آناراده الهی چیز

آن پیدا شود و آن را برخالف اقتضاي مشیت و اراده و علم الهی ایجاد نماید، چنین چیـزي محـال   

است، زیرا هر عاملی در جهان، تجلی و آلت قضا و قدر خداوند است و هر عاملی محاط به قضا و 

  .پس تغییر سرنوشت بدین معنا صحیح نیست. باشد قدر می
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اي از  اما اگر مقصود این باشد که عاملی که خود از مظاهر قضـا و قـدر الهـی اسـت  و حلقـه     

باشد، سبب تغییر و تبدیل سرنوشت گردد، صحیح است؛ یعنی تغییر سرنوشت بـه   سلسله علیت می

پس تغییر در قانون و . پذیرد موجب سرنوشت و تبدیل قضا و قدر به حکم قضا و قدر صورت می

سنت هم به حکم قانون و سنت است، ولی نه به معناي نسخ یک قانون توسط قانون دیگـر، بلکـه   

فرمایی شرایط دیگر و در نتیجـه اجـراي قـانون جدیـد و      به معناي تغییر شرایط یک قانون و حکم

  39.متناسب با شرایط جدید است

مورد قضا  ،اي در جهان فرماید که هر حادثه اشاره می به این مسئله) ع(در روایتی حضرت علی 

اگر انسان در معرض خطر قرار گرفته و آسیب ببیند، قضا و قانون الهی است و . و تقدیر الهی است

  .اگر بگریزد و نجات یابد، باز هم قانون و تقدیر الهی است

 .رفتند از آنجاشدند،  آن اي نشسته بودند و وقتی متوجه آنجا که حضرت در زیر دیوار شکسته

جهـان  40 .»افرّ من قضـاء اهللا الـی قـدره   «: دگریزي؟ فرمو آیا از قضاي الهی می: از ایشان پرسیده شد

آفرینش تحت سیطره قضا و قدر الهی است و باید توجه نمود که قضـا و قـدر، عـاملی در عـرض     

  .سایر عوامل جهان نیست، بلکه مبدأ و منشأ همه عوامل است

بینی الهی، علل و عوامل محدود به علل مـادي نیسـتند، بلکـه عوامـل     ه در جهانگفتنی است ک

روحی و معنوي نیز همراه عوامل مادي در کار اجل، روزي، سالمت و سعادت مؤثرند؛ به عبـارت  

ها و سایر عواملی از این قسم، همه از مظاهر قضا و قدر هستند کـه در   دعا، صدقات، احسان  دیگر،

  41.شود ي مؤثر بوده و یا مانع قضا و قدري میا سرنوشت حادثه

دهد، بـه تقـدیر    اي که در جهان رخ می با وجود اینکه هر حادثه: سؤال شد) ص(از پیامبر اکرم 

دعا نیز «: تواند داشته باشد؟ حضرت فرمودند الهی و قضاي حتمی اوست، دعا و دوا چه تأثیري می

  42.»از قضا و قدر است

دري، عدل و ظلم نیکوکاري و بدکاري، دعا و نفرین، از اموري پرده پس گناه و طاعت، توبه و

  .هستند که در سرنوشت بشر از عمر، سالمت و روزي مؤثرند

  : فرمایند می) ع(امام صادق 

من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت باالجل و من یعیش باالحسـان اکثـر   
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ها عمـر را   و احساندهند اجل را تغییر می ،یعنی گناهان 43ممن یعیش باألعمار؛

  .با اینکه اجل و عمر به حکم قضا و قدر الهی تعیین شده است ،نمایدزیاد می

این امور، عامل تغییر و تبدیل قضا و قدرند که البته این تغییر هم خود بـه قضـا و قـدر الهـی     

و اراده و خواسـت انسـان بـر نظـام علـوي      ) ناسـوت (مطابق با مطالب یاد شده، نظام سفلی . است

ترین شکل تسلط انسان بر سرنوشت  نهد و در آن تغییراتی ایجاد می کند که عالی تأثیر می) ملکوت(

» یمحوا اهللا ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب« 44.همین است» بداء«باشد و مفهوم واقعی مسئله  خود می

  )39/رعد(

به سرچشمه زالل علم ترین مباحث فلسفی است که تنها کسانی که متصل  مسئله بداء، از عالی

  .اند هستند، به حقیقت آن دست یافته -علیهم السالم  -ناب ائمه 

این اصـطالح،  . بار در قرآن کریم آمده است 6 ،»آشکار شد«و به معناي » بداء«بداء، مصدر فعل 

اختالف نظـر بسـیار زیـاد     در زمینه معناي بداء،. برده شد به کار) ع(نخستین بار توسط امام صادق 

ها را متهم بـه انتسـاب    ت و اهل تسنن به دلیل برداشت نادرست از آن، با اسناد بداء به شیعه، آناس

  .کنند جهل به خداوند متعال می

  :اشعري درباره اختالف میان پیروان مذهب تشیع در معنی بداء چنین آورده است

له  تبدوا(کندها و آراء تازه پیدا می ا اندیشهگویند که خد نخستین گروه می

اگر زمانی حکمی را مقرر می دارد و سپس آن را نسخ می نمایـد،   ) ...البدوات

البته اگر در مورد آن ). بداله فیها(اندیشدت است که درباره آن بهتر میبدان جه

گـروه دوم  . اي چیزي گفته است، تغییر رأي و اندیشه ممکـن نیسـت   به آفریده

پیش خواهد آمد، تا زمانی که هنوز  داند که برآنند، براي خدا در مورد آنچه می

پذیر است و آنـان ایـن نظـر را هـم      رخ نداده است، تغییر نقشه و برنامه امکان

. ا به آفریدگان خود نداده استها ر درباره چیزهایی که خدا خبر پیش آمدن آن

  .ها داده شده است پذیرند و هم درباره چیزهایی که خبر وقوع آنمی

ال (که تغییر رأي براي خـدا ممکـن نیسـت   ین است اعتقاد گروه سوم بر ا

  45  .)البداء... یجوز علی اهللا 

ابن بابویه در اظهارات خود در زمینه بداء، بداء حاصل آمده براي خدا را همان مصادیق نسـخ  
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  :کند آزاد بودن خدا در اعمال خود را تنها معناي بداء معرفی می داند و در ادامه، احکام می

تواند هر چه را بخواهد بسازد و هر چـه   ست، خدا میکسی که معتقد ا

به هر صورت که بخواهد  را بخواهد معدوم نماید و چیزها را زودتر یا دیرتر

  46.چنین شخصی معقتد به بداء است ...پدید آورد

  : فرماید شیخ مفید پس از مباحث بسیار در این زمینه، می

سازد  باشد، محتوم می بداء از جانب خدا، آنچه را که در تقدیر، مشروط

  47.و انتقال از یک عزم به عزم دیگر و یا تغییري در اندیشه و رأي نیست

  48.گویند آنچه شیعه بدان معتقد است، غیر آن چیزي است که اهل سنت می

  

  تبیین معناي صحیح بداء در عقیده شیعه

اسـت و   عالم با تمام کمیت، کیفیت و جزئیات خود، تحت قدرت و حکومت مطلقه خداونـد 

اگـر  . هستی هر یک از ممکنات عالم به مشیت، خواسـت و قـدرت ذات الیـزال او وابسـته اسـت     

  .بخشد بخشد و اگر نخواهد هستی نمی بخواهد هستی می

از سوي دیگر، خدا از روز ازل به تمام اشیاء با تمام انواع و اشکالش آگاه است و اینکـه تمـام   

ی خداوند تعیین علمی دارند که گاهی آن تعیین را قدر و اشیاء با تمام خصوصیات خود در علم ازل

  .نامند گاهی قضاي الهی می

. از دیگر سو، علم ازلی پروردگار نسبت به اشیاء، موجب سلب قدرت و اختیار از اشیاء نیست

به طور حتم، حقیقت علم نسبت به چیزي، آشکار نمودن حقیقت آن است، بدون اینکـه چیـزي در   

  .آن اضافه نماید

هـا پـیش خداونـد و وابسـته بـودن آن بـه        پس علم خداوند نسبت به اشیاء، مکشوف بودن آن

بنابراین، معنـاي  . کند مشیت و اختیار خداوندي است و انکشاف هر شیئی، چیزي در آن اضافه نمی

قضا و قدر الهی این است که اشیاء با تمام انواع و مراتب خود از ازل در علـم خداونـد مشـخص    

ودش تنها منوط به این است که مشیت الهی به اقتضاي حکمت و مصلحت بدان تعلـق  است و وج

  .ها و مراتب مختلفی که دارند، مندرج در علم الهی هستند بگیرد که اشیاء با اختالف ظرفیت
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  :قضاي الهی سه نوع است

 هیچ کس حتی پیامبر از آن مطلع نیست و این علم مخزون الهی است و اختصاص به: نوع اول

وقـوع بـداء در ایـن قضـا     . شود الکتاب می او دارد که گاهی از آن تعبیر به لوح محفوظ و گاه به ام

  .شود محال است و البته از این علم، بداء حاصل می

علـم  «:آمده است کـه خداونـد دو علـم دارد   ) ع(بصیر از امام صادق  که در روایت ابی همچنان

  ».نبیاء آموخته استمخزون و مکنون و علمی که به فرشتگان و ا

در . قضایی که به پیامبر و مالئکه از آن خبر داده و حتماً در آینده واقـع خواهـد شـد   : نوع دوم

  .شود این قضاء نیز بداء واقع نمی

قضایی که محقق شدن و عینیت یافتن آن را به انبیاء الهی و فرشتگان خبر داده، ولی : نوع سوم

به مشیت خود معلق ساخته است؛ یعنـی اگـر مشـیت الهـی بـه       نه به طور حتم و یقین، بلکه آن را

  .خالف آن تعلق نگیرد، انجام پذیرد

 رعـد  سوره 39شود که قرآن هم در آیه  در عالم محو و اثبات، واقع می  در این نوع قضاء،بداء 

  .بدان اشاره دارد

ـ   ،در این تفسیر، دعاها ی موضـوعیت  علت و سبب رسیدن به هدف نیستند، بلکه عالمتنـد؛ یعن

ها، این است که چون کیفیت علم خداونـد و قضـا و    دعا، عبادت و مکلف بودن انسان به انجام آن

قدر از دید و اندیشه ما پنهان است، مقتضاي حکمت الهی این است که بنـده میـان خـوف و رجـا     

تمـام عـالم    خداوند به  در عین اینکه،. رسد معلق باشد، ترسی و امیدي که به وسیله آن به کمال می

یکی از علل و موجبات مکلف بودن انسان همـین اسـت   . هستی و قضا و قدرها احاطه علمی دارد

  )تکامل در مسئله خوف و رجا و رعایت تکالیف(

، خواهش و تکلیـف، از جملـه علـل قضـاء     اتمام امور عالم برقرار است و دع رابطه علیت در

بنده را وسیله برآورده شـدن نیازهـاي وي قـرار    شود و به احتمال زیاد، خداوند دعاي  محسوب می

در گروي دعاست و آن امور نیز داخل ) از جمله(پس در این صورت، رسیدن به هدف . داده است

  .در قضاي الهی هستند و ناسخ کتاب مسطور نیستند
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تـوان بـدان    مباحث مفصل و دقیقی دارد کـه در ایـن نوشـتار، پـیش از ایـن نمـی       ،مسئله بداء

  .پرداخت

  

  شبهات مطرحه در قضا و قدر

با رعایت اختصار به برخـی شـبهات مطـرح شـده، در     که الزم است   ،بحثدر قسمت انتهایی 

  .گري شده است مایه گرایش به جبري سایه قضا و قدر پرداخت که دست

  

  عمومیت قدرت خداوند) الف

عنوان یک شبهه از ترین عواملی که باعث تقویت عقیده جبر گردیده و از سویی به  یکی از مهم

سوي اشاعره بر منکرین جبر بیان شده اسـت، مسـئله توحیـد در خالقیـت و یـا عمومیـت قـدرت        

  :توان از آن چنین تعبیر نمود که باشد که در بیانی کوتاه می خداوند بر جمیع ممکنات می

  .که خداست ،جهان هستی و هر آنچه در آن است، یک خالق بیشتر ندارد. 1

  .انسان و در نتیجه خالق فعل اوست خداوند خالق. 2

دالیل عقلی و نقلی بر ادعاي  بن اسماعیل اشعري و طرفداران وي،  شیخ اشعري ابوالحسن علی

  .شود نمایند که مختصراً اشاره می خود اقامه می

  

  :دلیل عقلی

  .امکان است مالك مقدور بودن چیزي براي خداوند متعال،. 1

  .ك است و همه ممکنات مقدمه الهی هستندامکان میان همه ممکنات مشتر. 2

  .ذات انسان و فعل او، ممکن هستند. 3

  49.ذات انسان و فعل او، مخلوق و مقدور خدا است: نتیجه 

  

  :نقد و تحلیل دلیل

رساند که مجموع عوالم امکانی متکـی بـه خداسـت و مسـتند بـه       این برهان، بیش از این نمی
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  :تواند محقق شود اوست، ولی این استناد به دو صورت می

استناد مباشري که خداوند مستقیماً مبدأ تمام آثار باشد و در حقیقت یـک علـت، جانشـین    . 1

  .مجموع علل طبیعی و غیرطبیعی گردد

با ایجاد عوالم امکانی به صورت نظام علّی و معلولی، به تمام موجودات با حفظ مراتب، قوه . 2

از طریق اسباب و مسببات به تمام موجـودات برسـد و    و قدرت، تأثیر و ایجاد بخشد و فیض الهی

  .در عین حال، مجموع سلسله، مستند به ذات وي و قائم به او باشد

در این صورت دوم، فعل بشر مخلوق خود اوست و در عین حال، مخلوق خدا نیز خواهد بود 

  .ماند و طبق این بیان، توحید در خالقیت هم محفوظ می

  

  :    دلیل نقلی

  50:دهد دو دسته آیات را مستند خود قرار می اشعري

/ صـافات  ( »و اهللا خلقکم و ما تعملـون «؛ نماید را مخلوق خداوند معرفی می عمل انسان: دسته اول

96(  

  )16/ رعد ( »قل اهللا خالق کل شیء«؛  داند خالقیت را فقط از آن خداوند می: دسته دوم

  

  : نقد دلیل

پرسـتان   با بت) ع(مربوط به احتجاج حضرت ابراهیم  ،یه آمدهکه در آ» و ما تعملون«: لاو دسته

مقصود این اسـت کـه هـم     در واقع،. که دست ساخته انسان هستند دارد هایی اشاره به بتو است 

  .پرستید، آفریده و مخلوق خداوند متعال هستید تراشید و سپس می هایی که می خود شما و هم بت

  :تواند انجام شود یحصر خالقیت به دو نحو م: دسته دوم

اي را بدون سبب و علتی پدیـد آورد و خـود جانشـین     به طور مستقیم و مباشري هر پدیده. 1

  .تمام علل و اسباب گردد

کـه  » خلـق افعـال  «انکار شده و عقیـده طرفـداران    ها، طبق این بیان، قانون علیت در میان پدیده

  .ل استشود که باط تأیید می  کنند، را مطرح می» عادة اهللا«
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بخشی خداوند به اشیاء، از طریـق   متکی به خدا باشد و قائم به او، اما هستی جهان آفرینش، . 2

البته، مجمـوع نظـام علـل و معالیـل،      .آفریدن اسباب و علل مادي و غیر مادي و نظام سببیت باشد

  .محتاج او و قائم به وجود اوست لحظهبه  لحظه

ی هماهنگی دارد و آنچه که از آیـات قـرآن و مطالعـه و    این شیوه با اصول علمی و قواعد عقل

آید، همین شیوه است که خالقیت اصیل و مستقل و بالـذات را کـه همـان     ها به دست می تفسیر آن

  .نماید تأیید می  معناي حصر خالقیت به خداست،

  

  علم پیشین الهی) ب

جهت طرفداران جبر و نیز  مستمسکی دیگر علم گسترده و ازلی خداوند متعال به کلیه کائنات، 

  .شود اي است که از سوي آنان بر منکرین جبر مطرح می شبهه

  

  :بیان شبهه

اي نیست کـه   آگاهی دارد و هیچ حادثه شود، به آنچه واقع می شود و واقع نمی خداوند از ازل، 

  .از علم ازلی الهی پنهان باشد

   ؛پذیر نیست از سویی، علم الهی، تغییرپذیر و خالف

  .کند، زیرا تغییر با تمامیت و کمال ذات واجب الوجود منافی است یر نمیتغی

بلکه جهل باشد که این نیز با تمامیت  آید که علم او، علم نباشد، پذیرد، زیرا الزم می خالف نمی

  .و کمال وجود مطلق منافی است

علم الهی مطابقت  و قهراً باید به نحوي که با حوادث و کائنات جبراً: شود که پس نتیجه این می

  51.خصوصاً با در نظر گرفتن اینکه علم الهی، علم فعلی و ایجابی است  نماید، واقع شوند،

  سهل بوداومی خوردن من به نزدچو من اهل بود    که هر خورم و  من می

  دانست        گر می مخورم علم خدا جهل بود می خوردن من حق ز ازل می

خواهنـد بـه هـر عملـی دسـت زده و بـه        سانی است که میاین شبهه، دستاویز خوبی جهت ک

  .مقصود خود برسند و در عین حال، مستمسک و دستاویزي شرعی براي اعمال خود داشته باشند
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  :نقد و بررسی

  .پاسخ این شبهه، پس از درك صحیح مفهوم قضا و قدر آسان است

؛ یعنـی  یت جهان اسـت ي علم الهی و نظام علمنشأ این شبهه، فرض نمودن حساب مستقل برا

چنین فرض شده است که علم الهی در ازل به طور گزاف و تصادف به وقـوع حـوادث و کائنـات    

آن گاه براي اینکه این علم، درست از آب درآیـد و خالفـش واقـع نشـود، الزم      ،تعلق گرفته است

مطابقـت   است که وقایع جهان، کنترل شده و تحت مراقبت قرار گیرد تا بـا تصـور و نقشـه قبلـی،    

  .نماید

کنتـرل  آزادي، قدرت و اراده سلب گردد تا اعمـالش تحـت     رو، از انسان نیز باید اختیار،  ازاین

به عبارت دیگر، اعمـال انسـان از جهـت کـه متعلـق علـم الهـی         52 ؛درآمده و علم خدا جهل نشود

م خـدا بـه   ها محال است و در غیر این صـورت، علـ   ها واجب و حتمی و ترك آن انجام آن هستند،

  :پس اعمال انسان همواره میان دو حالت قرار دارد. شود جهل منقلب می

  ؛واجب و ضروري. 1

  53.فعل اختیاري نخواهد بود  محال و ممتنع و چیزي که چنین حالتی دارد،. 2

از نظام سـببی  علم ازلی الهی، . بري استخ نهایت جهل و بی  چنین تصوراتی درباره علم الهی،

نـه بـه    علم به نظام است و به طور مستقیم و بالواسـطه،    علم خداوند،. جدا نیست  ،و مسببی جهان

  .گیرد و نه به عدم وقوع آن اي تعلق می وقوع حادثه

صدور افعال و حوادث از علل و فواعـل خـاص خودشـان اسـت و علـل و       متعلق علم ازلی، 

آنچه که علم الهی ایجـاب  . است یکی علیت و فاعلیتش طبیعی و دیگري شعوري ها متفاوتند ؛ فاعل

اگر علـم  . کند، صدور اثر فاعل طبیعی از فاعل طبیعی و اثر فاعل شعوري از فاعل شعوري است می

جهل و جبر خواهـد    الهی ایجاب کند که اثر فاعل مختار از آن فاعل، باالجبار صادر شود، این علم،

  .بود

در نظام علمی هم چنین  ، )طبیعی و شعوري(ها متفاوتند  ها و فاعل در نظام عینی خارجی، علت

بدین معناست که به صدور اثر فاعـل   علم الهی که به صدور اثري از فاعل تعلق گرفته است، . است
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مختار از فاعل مختار و صدور اثر فاعل مجبور از فاعل مجبور تعلق گرفته است و اگر خالف ایـن  

  .باشد، جبر خواهد بود

کنـد و   طاعت مـی  داند که چه کسی به موجب اختیار و آزادي خود،  خداوند متعال، از ازل می

پس علم الهی دخالتی در سلب آزادي . نماید چه کسی به موجب اختیار و آزادي خود، معصیت می

آنچـه حـق از ازل   . نـدارد  و اختیار آنکه در نظام علمی و عینی مقرر شده کـه مختـار و آزاد باشـد،   

الزمـه علـم   ! نه می خوردن جبري و تحمیلی از روي اختیار است،  خوردن ارادي و  دانست، می می

  ازلی این است که آنکه مختار است، حتماً باید مختار باشد

  نزد عقال ز غایت جهل بودلت عصیان کردن               علم ازلی ع

یار مقتضاي علم الهی انجام فعل انسان از سر قدرت و اختیار است، زیرا قدرت و اخت  واقع، در

  .او نیز در سلسله اسباب و علل آن فعل قرار دارد

باید به این نکته نیز اشاره نمود که موجودات جهان و نظام سببی و مسببی به علم سابق ازلـی،  

  .باشد گونه نه خود همین نظام که معلوم حق است، علم حق نیز می  معلوم حق هستند و همان

اري تعالی و هم معلوم اوست؛ یعنی جهان بـا همـه   هاي خود، هم علم ب این جهان با همه نظام

در این مرتبه از علم، علم و معلوم یکی اسـت،  . ها، از مراتب علم خداوند است خصوصیات و نظام

  54.نه دو تا، تا در آن انطباق و عدم انطباق علم با معلوم فرض شود

د و هیچ نوع اجبار و نمای انسان بر اساس نهاد و فطرت خود، اختیار و آزادي خود را درك می

این درك انسان، یک درك وجدانی و بـدیهی اسـت و   . نماید اضطراري در امور خود، احساس نمی

  .شود اي به آن وارد نمی با هجمه شبهات، خدشه

زنند، از دو حالت خارج نیستند، یا در واقع تفسیر نادرسـتی   کسانی که به این شبهات دامن می

و در دام جبرگرایی افتاده و جهت فرار از آن، به علم ازلی خداوند  از اصل توحید در خالقیت کرده

هـاي دینـی و    خواهنـد از زیـر بـار مسـئولیت     اند، یا می اند و آن را استدالل خود قرار داده رو آورده

  .قانونی، شانه خالی بنمایند و کارهاي زشت خود را با لباس این توجیهات، ظاهراً الهی کنند

جه ندارند که عم ازلی الهی را مایه مجبور شدن انسان دانسـتن، پیامـدي دارد   آنان تو  از سویی،

باشد،  نهد و آن مجبور بودن خداوند در افعال خود می که هیچ موحد و خداپرستی به آن گردن نمی
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ها آگاه است، نسبت به افعال خود نیز آگاهی دارد، پس به  گونه که خداوند به افعال انسان زیرا همان

ین علم، باید در افعال خود مجبور باشد، در حالی که این سخن را هیچ موحـدي نخواهـد   موجب ا

  55.پذیرفت

توان گفت، این است که علم ازلی خداوند، به هیچ وجه، مایـه سـلب    پس آنچه که به یقین می

  .باشد اختیار و آزادي بشر در کارهاي خود نمی

  

  اراده پیشین و گسترده خداوند) ج

هـا   گري و از جمله استدالالت مهم آن از عوامل دیگر گرایش اشاعره به جبرياراده خداوندي 

  .نمایند بر مسلک خود و در شمار شبهاتی است که بر معتزلیان وارد می

  

  :بیان شبهه و استدالل

دهـد، در   پـذیرد و آنچـه رخ مـی    در جهان آفرینش، چیزي بدون اراده خداونـد صـورت نمـی   

افعال انسان هم که خارج از جهان هستی نیسـت، متعلـق اراده الهـی     در نتیجه. قلمروي اراده است

بنـابراین، فعـل   . هستند و مراد اویند و تحقق مراد پس از تحقق اراده، امري قطعی و الزامـی اسـت  

باشد و در این صـورت، دیگـر جـایی     انسان، مراد خداوند بوده و تحقق آن ضروري و واجب می 

یا اراده کرده : به عبارت دیگر، خداوند متعال حرکات و افعال انسان را 56ماند؛  براي اختیار باقی نمی

  ؛شود باید مطابق اراده خداوند واقع شود، زیرا کاري مخالف اراده، خدا واقع نمی: است

باید مطابق اراده خداوند واقع شود، زیـرا کـاري مخـالف اراده خـدا واقـع      : یا اراده کرده است

  .شود نمی

اي در جهـان رخ   بایستی واقع نشـود، زیـرا بـدون اراده خداونـد، حادثـه     : ستیا اراده نکرده ا

  .نخواهد داد

  57.انسان در هر دو صورت، اختیاري نخواهد داشت و مجبور است: نتیجه

  

  :نقد و بررسی
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باشـد و اسـاس محکمـی     این مورد نیز مانند موارد گذشته، دستاویزي پوسیده براي اشاعره می

  .ندارد

الصدور است، ولـی بعـد از تصـور    ي نماید، اراده برایش ممکننکه اقدام به کارانسان قبل از آ

عمل و شوق مؤکد بر انجام و یا ترك آن و حصول شرایط، رفع موانع، سنجش میان سـود و زیـان   

گونه مصلحت است، در این صورت  آن و تشخیص اینکه عمل داراي مصلحت الزمه یا دور از هر

را تسلیم در برابر واقعیت است و چنـین وجـوبی منافـات بـا اختیـار و      اراده واجب خواهد بود، زی

  .»الوجوب باالختیار ال ینافی االختیار«قدرت بر انجام ترك عمل نخواهد داشت، زیرا 

تنهـا  . اي میان اختیاري بودن فعل و اختیاري بودن همـه مقـدمات آن وجـود نـدارد     هیچ الزمه

مسبوق بودن خود فعل به اراده است، خواه بعضـی از    چیزي که در اختیاري بودن فعل شرط است،

  58.مقدمات آن مسبوق باشد، خواه نباشد

  

  خاتمه

، از معدود مسائل فلسفی است که جنبه عمومیـت دارد و هـر ذهنـی را در    »قضا و قدر«مسئله 

  .حد خود درگیر ساخته است

متعـددي از کـالم الهـی    در مکتب اسالم، نیز با اهمیت بسیار بدان پرداخته شده است و آیـات  

ترین عوامل  بدان اختصاص یافته است و شاید بتوان لحن متفاوت آیات در این زمینه را یکی از مهم

هر یک از دو گروه، برخی آیات را اصل گرفته . ها دانست گرایان و تفویضی پیدایش دو فرقه جبري

یک از این آیات در تعارض بدوي و دسته دیگر آیات را تأویل نمودند، اما باید توجه نمود که هیچ 

با یکدیگر نیستند که نیاز به تأویل داشته باشد، زیرا تأویل و تعارض مربوط به جایی است که یـک  

آیه، قضا و قدر را تأیید نموده و انسان را مجبور بداند و آیه دیگر، قضـا و قـدر را انکـار نمـوده و     

ن در چنین شرایطی نسبت به هـم قـرار ندارنـد، در    اي در قرآ اما هیج دو آیه ،انسان را مختار بنامد

  .نیست لنتیجه نیاز به تأوی

 یکـی، . باشد، این است که هر دو گروه جبریه و مفوضه، دغدغه توحید داشـتند  آنچه مسلم می
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امـا طریـق مظلـم را بـدون چـراغ       ي، دل مشغول تنزیه خداوند متعال،نگران توحید افعالی و دیگر 

  .نموده و به بیراهه رفتندهدایت هادیان دین طی 

مشکل اصلی از جایی پیدا شد که قضا و قدر با سرنوشت حتمـی انسـان متـرادف گردیـد، در     

نه جبر و نه تفویض است،  ،حالی که قضا و قدر، همان نظام علیت و نظام احسن است و نتیجۀ آن

  .باشد می –علیهم السالم  –بلکه همان راه میانه مورد توصیه ائمه 

نظام علیت عمومی است، اما نه   می که باید به آن توجه نمود، این است که قضا و قدر،نکته مه

باشـد و کـارکرد علـل     علیت منحصر در علل مادي، بلکه علل، اعم از علل مادي و علل معنوي می

معنوي، نظیر دعا، صدقه و احسان نیز در قالب همان نظام علیت است، نه فراتر از آن و یا خارج از 

  .ه علیت که نقضِ قوانین و سنن شده، مشکل ساز گردددایر

تر از آن است  در خاتمه، باید اذعان نمود که مسائل مطرح در قضا و قدر بسیار بیشتر و مفصل

اي مختصر به برخی مباحـث   که در قالب یک مقاله مورد بررسی قرار گیرد و این نوشتار تنها اشاره

اي جهـت بحـث و     در ذهن خواننده ایجاد نموده و انگیـزه  اي باشد، با این هدف که دغدغه مهم می

باشد و از حرکت بـی   تر باشد، چرا که درك صحیح قضا و قدري بسی مشکل می هاي دقیق بررسی

علـیهم   –گیري از کشـتی نجـات ائمـه اطهـار      اما با بهره ،پروا و غیرمتفکرانه در آن نهی شده است 

  »هللاان شاء«. المت تا ساحل فالح رسیدستوان از این بحر عمیق به  می –السالم 

  

  

  

  :نوشتپی

                                                 
? ?لقر??ب ?صفهاني، غ?? .١   .٤٠٦? ) بي تا: تهر??( مفر??

.٣٩٥?  هما?، . 2  

.٢٥٦? ) بيد??: قم( ?لوسائلبوعلي سينا،   .  3  

?، ص. ٤ ?ز ١٤٩? ) تا بي: قم( ?لرسائل قضا ? قد?د??لمتألهين شير?? ? ?السفا? ?ال?بعه ؛? ن  ،٦ 

?: قم( ٢٩١? ) ?لمكتبه ?لمصطفو   

۵ . ،? ? ?نسا? ? سرنوشتمرتضي مطهر .٥٢? ) ١٣٧٨صد??، : تهر??( ١٩،    
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? گرجيا?، .۶ ? ?سالمي، : قم( قضا ? قد? ? جبر ? ?ختيا?محمدمهد .٩٩-٩٧? ) ١٣٧٥?نتشا??   

۷. ،? ? ?ئاليسممرتضي مطهر ? پا??قي ?صو? فلسفه ? ?? .١٦٦? ) موسسه ????لعلم: قم( ٥،    

?، ترجمه جعفر سبحانيشيخ  حسن محمد مكي ?لعاملي، .۸ ? ?اللهيا مؤسسه ?الما? : قم( ٢، 

? .١٧١? ) صا?   

? ?ئاليسمپيشين. ٩ .، پا??قي ?صو? فلسفه ? ??  

? هما? .  ،١٦٧   .10       

.پيشينحمد، مكي ?لعاملي، شيخ حسن م  . 11 

? ?ئاليسم پيشين، .پا??قي ?صو? فلسفه ? ?? .12  

.پيشينشيخ حسن محمد مكي ?لعاملي،   .13  

? هما?.  ،١٧٢. 14  

?، : قم( ?ساله في ?المر بين ?المرينجعفر سبحاني، .۱۵ .٣٠٧? ) ١٣٧٧مؤسسه ?ما? صا?   

? پيشين .٨١?  ٧٢-٦٠، ?نسا? ? سرنوشت،  .16  

?، : قم( جبر ? ?ختيا?ي گلپايگاني، علي ?بان.۱۷ ١٣٣-١٣٢? ) ١٣٨١مؤسسه ?ما? صا?   

.١٢? )  نشر توحيد،: قم( سرنوشت ?? ?يدگا? علم ? فلسفهجعفر سبحاني، .۱۸   

.٧٨، حكمت ترجمه ?شتينهج ?لبالغه،  .19  

? ، ?نسا? ? سرنوشتپيشين. ۲۰ ?ز ۳۳-۷۰،  ?؛ ? ن ?  گرجيا?، محمد مهد .۲۷-۲۵پيشين،    

عقيد? ?? خد?، خالق ?فعا? بشر ?ست ? ?نسا?، كاسب ?? ? مسئوليت ?نسا? به خاطر كاسب به . ۲۱

.بو?? ??ست   

.٤٨-٤٥?   ?نسا? ? سرنوشت،پيشين، .  22  

? گرجيا?،  ? پيشينمحمد مهد  ،٤٨-٤٥. .23  

? پيشين .۲۴ ? ?ئاليسم،  ? ٣، پا??قي ?صو? فلسفه ? ??  ،١٤٢- ١٤١.   

?  پيشين،.  .٣٧١-٣٧٠?السفا? ?ال?بعه،  25  

? ?لمو?قف.  ٢٦ ? شر  ،٨ ?  ،١٤٦. 

 .٢٣-٢٢? ) سايه: قم( جبر ? ?ختيا??ين ?لعابدين قرباني، .  ٢٧

٢٨  . ،? ) ١٣٧٨مؤسسه نشرجها?، : تهر??(كالمي بر قضا ? قد?  –تحقيق فلسفي عزيز ?هللا ساال?

 ?٣٣. 

٢٩  . ،?  .١٢٠? ) سايه: قم( ?ساله خلق ?العما?صد??لمتألهين شير??
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 .٣٦٩- ٣٦٨?  ،?السفا? ?ال?بعه ،پيشين.  ٣٠

٣١  . ،?  .٣٤-٣٣?  پيشين،عزيز ?هللا ساال?

?  پيشين،.  ٣٢  .١١٧-١١٦?ساله خلق ?العما?، 

? تحرير ?العتبا?محمد بن محمد ?لحسن ?لطوسي، .  ٣٣ مكتبه : قم( كشف ?لمر??، في شر

?  .٢٤٨-٢٤٧? ) ?لمصطفو
? قد?خير ?الثر ?? ?? جبر ? ?يت ?هللا حسن ???? ?ملي، .  ٣٤ ? ?سالمي: قم( ٢،  ? ) ?فتر تبليغا

٦٢. 
? علمي ? فرهنگي( طلب ? ??????ما? خميني، .  ٣٥  .٧٦? ) ?نتشا??

?  پيشين،.  ٣٦ ?ز ٣٧٢ - ٣٧١?السفا? ?ال?بعه،  ? ? ن  .١٢١-١٢٠؛ ?ساله خلق ?العما?، 

? ?السفا? ?ال?بعه.  ٣٧  ،٣٧٨– ٣٧٧ ?  .١٣٢- ١٣١؛ ?ساله خلق ?العما?، 

? ?نسا?  پيشين،.  ٣٨  .٣٨٩- ٣٨٨? سرنوشت، 

?  پيشين.  ٣٩  .١٣٩، عد? ?لهي، 

٤٠  . ،? ?شيخ صد? ? توحيد صد?  ،٣٣٧. 

? ?نسا? ? سرنوشت ،پيشين.  ٤١  ،٤٠٦ - ٤٠٥. 

? ، بحا??النو??عالمه مجلسي.  ٤٢  ،٥ ?  ،٧٨. 

? هما?.  ٤٣  ،١٤٠. 

? ?نسا? ? سرنوشت پيشين،.  ٤٤  ،٤٠٧?  ٣٩٠. 

٤٥  . ،? ? كالمي ?نديشهما?تين مكد?مو ? : تهر??(، ترجمه ?حمد ???? شيخ مفيد ها مؤسسه ?نتشا??

? ??نشگا? تهر??،   .٤٢٩? ) ١٣٧٢? چا
? هما?.  ٤٦  ،٤٤١. 

? هما?.  ٤٧  ،٤٤٧. 

? قضا ? قد? ?? ?يدگا? مالصد??حسن ?سالمي، .  ٤٨ ?  ١٩٦-١٨٥? ) ١٣٨٣شاكر، : قم( ١، 

?ز ? ?السفا? ?ال?بعه؛ ن  ،٤٠٢- ٣٩٥. 

 .٥٩- ٥٣، شينپيعلي ?باني گلپايگاني، .  ٤٩

? هما?.  ٥٠  ،٦٩- ٦٤. 
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گير?؛ يعني ?بتد? علم ? سپس  علم فعلي ? ?يجابي، علمي ?ست كه معلو? ?? علم سرچشمه مي.  ٥١

معلو? ?ست، ?? مقابل علم ?نفعالي كه علم ?? معلو? ?يشه مي گير? ? ?بتد? معلو? ? سپس علم 

?  . ?ست، مانند علم ?نسا? به حو??
? شت?نسا? ? سرنوپيشين، .  ٥٢  ،١٢٦- ١٢٤. 

? پيشينعلي ?باني گلپايگاني، .  ٥٣  ،٨٦-٨٥ ? ? مو?قف،  ? ٨، به نقل ?? شر  ،١٥٤. 

? ?نسا? ? سرنوشت، پيشين.  ٥٤  ،١٣٠ - ١٢٦. 

 .٨٨-٨٦?  پيشين،علي ?باني گلپايگاني، .  ٥٥
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