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ÉΟó¡Î0 «! $# Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm§�9$#  

  ي مترجم مقدمه

  .جمعينأتباعه أصحابه و أحمد وعلی آله و السالم علی سيدنا مالحمدهللا رب العالمين والصلوة و 

++++ ≅ è% ©9 !$uΖ u;‹ ÅÁãƒ āωÎ) $tΒ |= tFŸ2 ª!$# $uΖ s9 uθèδ $uΖ9 s9 öθtΒ 4 ’ n?tã uρ «!$# È≅ā2uθtG uŠù= sù 

šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9   .]٥١التوبة: [ ____∪⊆∋∩ #$

رسد جز آنچه خداوند (از باب سرنوشت) بـر مـا نوشـته اسـت او      بگو ما را فرا نمي«
هــا بــر خداونــد اعتمــاد و توكــل كننــد   رواي ماســت، پــس تــن نصــاحب امــر و فرمــا

  .»آورندگان ايمان
رود.  ترين اركان ايمان بشمار مـي  ترين و پيچيده يكي از حساس» قضا و قدر«ايمان به 

گـردد و تـأثيري فـراوان بـر      محسـوب مـي  » ايمان به خدا«اين ركن بخشي از ركـن اول  
ها در پرتو ايمـان بـه    توان ادعا كرد زندگي تن يعملكرد و سلوك افراد دارد. تا آنجا كه م

ي آن بر قلـوب و   ها در سايه كند و آرامش حقيقي تن معني و مفهوم پيدا مي» قضا و قدر«
يابـد و   گستراند عقيده و ايمـان بـه خـدا در پنـاه آن، تكامـل مـي       ها بال مي  مشاعير انسان

بخـش و   ي اطمينـان ، كـه سـه عامـل اساسـ    »رضـا بـه سرنوشـت   «و » قناعت«، »توكل«
  كنند. زنند و رشد مي آفرين هستند در پناه آن جوانه مي سعادت

هـا را   آورد و آن قرآن كريم آنجا كه خدواند متعال از اركان ايمان سخن بـه ميـان مـي   
  فرمايد: آورد. خداوند مي كند بحثي از قضا و قدر به ميان نمي پشت سر هم ذكر مي

+£Å3≈ s9 uρ §�É9 ø9 $# ôtΒ ztΒ# u «! $$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# Ïπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# uρ É=≈tG Å3ø9 $#uρ z↵Íh‹ Î;̈Ζ9 $#uρ ∩⊇∠∠∪_  :البقرة]

١٧٧[.  
اما نيك آن (كسي) است كـه بـه خـدا و روز آخـرت و مالئكـه و كتـاب (كتابهـاي        «

  ».آسماني) و پيغمبران ايمان آورد
  فرمايد: و مي
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+<≅ ä. ztΒ# u «! $$Î/ ÏµÏFs3Í× ‾≈ n= tΒ uρ ÏµÎ7 çFä. uρ Ï&Î# ß™â‘ uρ Ÿω ä−Ìh� x� çΡ š÷t/ 7‰ ymr& ÏiΒ Ï&Î# ß™•‘ ∩⊄∇∈∪_ 

  .]٢٨٥[البقرة: 
همگي (پيغمبر و مسلمانان) به خدا و فرشتگان او و كتابهاي او و پيغمبـرانش ايمـان   «

  .»اندازيم گويند) بين هيچ يك از پيغمبرانش فرق و جدايي نمي آورده (و مي
  فرمايد: و مي

+ $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u (#θãΨ ÏΒ#u «! $$Î/ Ï&Î!θß™u‘ uρ É=≈tFÅ3ø9 $# uρ “Ï%©!$# tΑ ¨“ tΡ 4’ n?tã Ï&Î!θß™u‘ É=≈tFÅ6ø9 $# uρ 

ü“Ï% ©!$# tΑ t“Ρ r& ÏΒ ã≅ ö6s% 4 tΒ uρ ö� à� õ3tƒ «! $$Î/ ÏµÏFs3Í× ‾≈ n= tΒ uρ ÏµÎ7 çFä. uρ Ï&Î# ß™â‘ uρ ÏΘöθu‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ $# ô‰ s)sù ¨≅ |Ê 

Kξ≈ n= |Ê # ´‰‹Ïèt/ ∩⊇⊂∉∪_  :136[النساء[.  

اش و كتاب (قرآن)ي كه  ايد، ايمان آوريد به خدا و فرستاده اي كساني كه ايمان آورده«
كس به خدا  هاي) پيشين و هر فرو فرستاده بر پيغمبرش و كتابي كه فرو فرستاده در (زمان

 در بـاور) باشـد حقيقتـاً    هاي او و كتابهايش و پيغمبرانش و روز آخرت كافر (بي و مالئكه
  .»است هگمراهي دور [از حقيقت] در افتاد

شود در هيچ يك از اين آيات قرآني از ايمان به قضا و قدر سخني  چنانكه مالحظه مي
يكي از اركان ايمان نباشد » قضا و قدر«نيامده اما اين بدين معني نيست كه اصل ايمان به 
  زيرا در آيات ديگري از اين اصل سخن رفته است.

+ $‾Ρ Î) ¨≅ ä. >óx« çµ≈ oΨ ø)n= yz 9‘ y‰s) Î/ ∩⊆∪_  :49[القمر[.  

  .»ايم ما همانا هر چيز را به اندازه و از روي حساب و نظام آفريده«

+,n= yzuρ ¨≅ à2 & óx« …çνu‘ £‰ s) sù # \�ƒÏ‰ø) s? ∩⊄∪_  :2[الفرقان[.  

  .»و آفريد هر چيز را بعد آن را به اندازه و تقدير برآورد كرد«

+# sŒÎ) uρ #|Ós% #X÷ ö∆r& $yϑ ‾Ρ Î* sù ãΑθà) tƒ … ã&s! ä. ãβθä3uŠsù ∩⊇⊇∠∪_  :١١٧[البقرة[.  
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گويد بشـو و (فـورا)    و هرگاه نسبت به [وجود] امري حكم كرد، نيست جز اينكه مي«
  .»شود آن چيز مي

از ايمان به قضا و قدر به عنـوان  » حديث جبرئيل«اضافه بر اين در حديث موسوم به 
  ركن ششم ايمان ياد شده است:

  و اينكه به قدر خدا خير و شر آن ايمان داشته باشي. 1»شرهره و يبالقدر خو  ...«

   ي اسالمي است ايمان به قضا و قدر از امتيازات عقيده

هـا مكتبـي كـه بـه      تـن   -اعم از وحياني و انسـاني   -در ميان مكاتب و اديان موجود 
مبذول داشته مكتـب   ي ايمان به قضا و قدر اهميت فراوان داده و بدان توجه اساسي قضيه

اسالم است ايمان به قضا و قدر در مكتب اسالم تا حدي برجسته شـده كـه از امتيـازات    
رود چون در ساير مكاتب يا اصال از قضا و قدر بحثي به ميان نيامـده يـا    اسالم بشمار مي

  بدان توجه ضعيفي مبذول شده است.

  سلف صالح و ايمان به قضا و قدر

ر ميان سلف صالح و مسـلمانان صـدر اسـالم عامـل تحـرك و      ايمان به قضا و قدر د
ي خودسازي و پايـداري بشـمار    نشاط، ثبات و پايداري در جبهه جهاد و تالش، و وسيله

ي چنان باالئي برخـوردار بودنـد كـه همـت      ي آن از روحيه رفت و مسلمانان در سايه مي
و رضا به قضا به هنگام ابتال به  داد ايمان به قضا و قدر، ها را از جا تكان مي بزرگشان كوه

مصائب و مواجه با مشكالت عامل تقويت درون و آفرينش اطمينان بود چون در پرتو آن 
دادند، با اين نگرش به ميدان جنـگ   دانستند و به قدر او ارجاع مي چيز را از خدا مي همه 

و به هـر دو   دانستند رفتند و پيروزي و شكست، سالمتي و شهادت را از سوي خدا مي مي
ي  رفتند و ثمـره  از عمق دل راضي و خرسند بودند با اين اعتقاد به ميدان كار و تالش مي

                                           
 متفق عليه. - 1
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آسـايي   ها را وادار بـه تنبلـي و تـن    طلبيدند. ايمان به قضا و قدر هرگز آن آن را از خدا مي
  داشت. شان وامي كرد بلكه به فعاليت و تالش نمي

آسايي  ي ايمان به قضا و قدر به تنبلي و تن به بهانه اما متأسفانه امروز گروهي ناآگاهانه
نمايند كه عقيده به قضا و قدر از آن مبرا است  هاي ناروا مي روي آورده و براي آن توجيه

گزيدگان  هستند كه خطاب به عزلت �ي حضرت عمر در واقع اين گروه مصداق فرموده
كه سربار و انگل جامعه (اهل شما اهل توكل نيستيد بل«ي مسجدالنبي فرمود:  در گوشه

  ».تواكل) هستيد لذا هرچه سريعتر اينجا را ترك كنيد

  ايمان به قضا و قدر و استفاده از اسباب مادي

خواهند استفاده از اسـباب و ابـزار مـادي را     ي ايمان به قضا و قدر مي اي به بهانه عده
و ايـن عقيـده انحرافـي     ناديده گرفته و نتايج حاصله از اسباب و مسببات را منكر شـوند 

اند كه ايمان به قضا و قدر به هيچ وجـه   ها نفهميده خود را به قضا و قدر نسبت دهند اين
تـوان بـين ايـن دو توافـق و      با قانون اسباب و مسببات منافات و ضديت ندارد بلكـه مـي  

فق ها همخواني و توا بين آن» رضوان اهللا عليهم«خواني ايجاد كرد چنانكه سلف صالح  هم
ايجاد كرده بودند. عالوه بر اين ايمان به قضا و قدر بين ماديات و معنويات توازن بوجود 

  يك بر حساب ديگري باال نرود. ي ترازوي هيچ آورد طوري كه كفه مي

  ايمان به قضا و قدر و سنن الهي

پندارند ايمان به قضا و قدر با سنن الهي حاكم بـر هسـتي تضـاد و تبـاين      گروهي مي
اين توهم نيز از واقعيت بعيد است چون سنن الهي حـاكم بـر اعمـال مـا، در واقـع       دارد.

باشـند بـدين معنـي كـه خدوانـد بـراي        العملِ عملكرد انسان مي بازتاب متقابل، و عكس
هـا عمـل كـردن     اي سنتي قرار داده، عدم استفاده از اسباب يا خالف آن پيدايش هر پديده

شود مثال سنت خدا بر اين اسـت كـه انسـاني را     مي ي خالف سنت خدائي منجر به نتيجه
ي بعضي از امور مخالف سـنت خـدائي    سالم و دور از نواقص امراض بيافريند اما مباشره
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مانند عدم رعايت بهداشت و زندگي در محيط آلوده و عدم استفاده از غذاي مناسب و ... 
  شوند سنت خدائي از سالمت تبديل به مرض شود. باعث مي
كـه باعـث    -كساني حوادث طبيعي چون سيل و زلزله و رانـش زمـين و ... را    و اگر

بـر مـا خـرده     -گـردد   ناپذير مي جمعي افراد زياد و ببار آمدن خسارات جبران مرگ دسته
ها معلـول   هاي حاصله از آن گوئيم هم وقوع اين حوادث و هم زيان بگيرند. در جواب مي

از درك و  -بـا توجـه بـه محـدوديتش      -صر ما علل و اسبابي هستند كه عقل و درك قا
ها را از بندگان خود  داند آن شناخت آن عاجز است و خداوند به عللي كه خود صالح مي

  مخفي نگه داشته است.

  هاي كالمي قضا و قدر و جدال

هاي كالمي متكلمين پيرامون آن يكـي گرفتـه و    بعضي ايمان به قضا و قدر را با جدال
گري را با موضوع ايمان به قضا و قدر در ميان سلف  گري و َقدري ريجدال طرفداران جب

اند. اين عقيده نيز صحيح نيست چون ايمـان   صالح و مسلمانان صدر اسالمي يكي دانسته
به قضا و قدر امري است و جدال پيرامون آن، از سوي متكلمين امري ديگر. امـا امـروزه   

ه را يكي پنداشـته كـه هـيچ ربـط و نسـبتي بـا       گروهي مغرضانه يا ناآگاهانه اين دو پديد
  ي قضا و قدر در فرهنگ اسالمي ندارد. قضيه

با توجه به موارد فوق، و به منظور تبيين و كشف حقيقت قضا و قدر، اين رساله را كه 
ي تحرير درآورده است به زبـان فارسـي برگردانـدم و در     استاد عبدالكريم زيدان به رشته

  م مطالب و توضيحاتي در قالب پاورقي بر آن افزودم.مواردي كه الزم دانست
ها، و روشن گرديـدن قضـيه بـراي     اميدوارم باعث زدودن زنگار شبهات و شك از دل

از ديدگاه اهل سنت و جماعت شود. از » قضا و قدر«خوانندگان، و فهم صحيح ايمان به 
ت خويش مـأيوس  خداوند متعال خواستارم مؤلف را اجر جزيل عنايت فرمايد و از رحم

 نگرداند. آمين.

 محمد مالزاده 



 

  

  ايمان به قضا و قدر و تأثير آن بر رفتار انسان

  مقدمه و زمينه

رود و تأثير فراواني  ايمان به قضا و قدر يكي از اركان مهم عقايد اسالمي بشمار مي -1
كـه ايـن   دارد اما بشـرطي   -در قبال حوادث و قضايا  -بر رفتار، عملكرد و مواضع افراد 
  باشد.» قضا و قدر«ايمان مبتني بر فهم صحيح معناي 

  آيد؟ اين معناي صحيح كجا و چگونه بدست مي

جملـه   -اين معناي صحيح را در يگانه مصدر شناخت تمامي اركان عقايد اسـالمي از  
است كه در قـرآن كـريم و سـنت مطهـر     » وحي الهي«يابيم، اين مصدر  مي -قضا و قدر 

بويژه ايمان به قضا  -باشد  لذا براي معرفت عقايد اسالمي  ور ميمتبل صحضرت رسول
ها با اين مصدر اصلي به هـيچ عنـوان    و قدر استفاده از ساير منابع يا شريك قرار دادن آن

  .1صحيح نيست

                                           
الزم به توضيح است كه اين سخن مؤلف به معني عدم جواز استفاده از عقل و معارف عقلي به  -1

قضا و قدر نيست و نبايد چنين تصور شود كه براي خرد و منظور فهم حقيقت و درك ماهيت 
انديشه جاي در اين ميدان وجود ندارد. بلكه منظور اين است كه بحث ايمان به قضا و قدر جزو 

نصوص وحي است نه تجارب و » غيب«باشد و اصل در معرفت  مباحث ايمان به غيب مي

را در نصوص وحي جستجو كرد و نتايج  »قضا وقدر«آوردهاي عقل، لذا بايد شناخت حقيقت  دست
تعقل و خردورزي را به خدمت نصوص درآورد. به عبارت ديگر در صورت بروز تعارض بين 

بايستي معاني  -در زمينه قضا و قدر   -آوردهاي خردورزي  مدلولها و مفاهيم نصوص وحي و دست
ون اين ميدان، ميدان غيبات و مفاهيم مستفاد از وحي را بر نتايج حاصله از عقل ترجيح دهيم. چ

در اين » رحمه اهللا«است و در ميدان غيبات همواره وحي بر عقل تقدم دارد.  امام شهيد حسن البنا 
  گويد: زمينه مي

هرگاه عقل و شرع (وحي) مخالف يكديگر واقع شوند و مضمون هر كدام از مضمون ديگري جدا «
ي مستفاد از  هم تصادم نخواهند داشت نظريه بنظر برسد چون عقل و شرع در امور قطعي هرگز با
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موضوع اتحاد مصدر در معرفت عقايد اسالمي امري مهم و خطير بوده و تسليم در  -2
توان  تمامي اركان باور اسالمي واجب است و به هيچ وجه نميبرابر آن و اعتماد بر آن در 

ها آن را مرجـع فهـم     آن را ناديده گرفت. چرا كه تسليم و انقياد در برابر اين مصدر و تن
از گزند گمراهي  -به اذن خدا  -شود كه افكار و انديشه و عقايدمان  تلقي كردن باعث مي

  و انحراف در امان بماند.
براي معرفت قضا و قدر امري واضح و مسـلم اسـت و   » وحي«بودن يگانه حجت  -3

كند و نياز به  هر مسلماني بدون تكيه بر ساير اسناد و داليل به مضمون آن قناعت پيدا مي
اي بـا توسـل بـه     ي دليل ديگري ندارد. با اين وصف گروهي از سـر غفلـت و عـده    اقامه

ده، راه انحـراف در پـيش گرفتـه و    توجيهات و مبررهاي غيرمفيد از اين اصل غفلـت كـر  
  اند. ي غيرمقنع شده متوسل به ديگر حجج و ادله

  پاسخ يك اعتراض ديگر

شـود عقـل در بـاور اسـالمي از مكانـت و ارزش و       گاهي از در اعتراض گفته مي -4
ي عقـل خـدا را    جايگاه مخصوصي برخوردار است مگر نه اين اسـت كـه مـا بـه وسـيله     

كنـيم؟ آيـا    نمائيم و داليل و شواهدي بر آن اقامه مي تصديق مي شناسيم و رسول او را مي
توان اهميت نقش عقل را ناديده گرفت يا آن را تعطيل كرد و در ميـدان   با اين وصف مي

  .تحقيق و تفتيش از آن استفاده نكرد؟
جواب: عقل اساس تكليف و مناط اهليت است بنابراين به تعطيل كشاندن عقـل و   -5

از ميدان معرفت [به عنوان يكي از اسباب معرفـت] عقيـده بـه هـيچ وجـه      دورانداختنش 
كنـيم و   صحيح و جايز نيست و ما هرگز چنين ادعايي نداريم، بلكه آنچه بدان دعوت مي

ورزيم اين است كه جلو سركشي و طغيان آن سد شود تا از حد مجـاز   روي آن تأكيد مي
                                                                                                             

كنيم، و در امور ظني هم اصل بر عدم قطع و جزم به حكم  عقل، حكم شرع را يك امر ظني تلقي مي
ي ظني  ي عقلي يا اثبات بطالن آن، بايد نظريه مواردي تا زمان اثبات قطعيت نظريه است و در همچو

  .»ا بر ديدگاه ظني عقلي ترجيح دهيمشرعي ر
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ي وظيفه خود تجـاوز كنـد و راه    از محدودهتجاوز ننمايد، نه تعطيل آن. زيرا هرگاه عقل 
توان  آورد و نمي افسارگسيختگي در پيش گيرد جز خيال و وهم دروغين چيزي به بارنمي

  خيال و وهم را پايه و مبناي شناخت صحيح قرار داد.
ي ايمـان بـه قضـا و     در واقع ما با دعوت به اصل وحدت مصدر ([وحي] در زمينه -6

كنـد. زيـرا از طريـق     خوانيم كه عقل سليم بر آن داللت مـي  فراميقدر) مردم را به چيزي 
پـي بـرده و حقانيـت رسـالت او را      صعقل است كه به صدق رسالت حضرت محمـد 

ي خداست و بايد از تعاليم و دسـتورات   ايم، معناي رسول اين است كه او فرستاده دريافته
ـ        ار، تسـليم آنچـه   او پيروي شود و بـر مخلوقـات واجـب اسـت از سـر رضـايت و اختي

از آن خبر  صاز آن خبر داده است شوند، و يكي از مسائلي كه رسول خدا صاهللا رسول
» قـرآن و سـنت  «داده عقايد اسالمي است و يگانه مصـدر معرفـت عقايـد اسـالمي نيـز      

خواني و مخالفـت   بدليل ناهم» قرآن يا سنت«باشد. بنابراين رد و انكار جزئي از وحي  مي
كه از راه عقـل   صي خدا عقالني، مخالفت صريح با ايمان به نبوت فرستادههاي   با يافته

باشد. آيا كدام گروه خوشـبخت و سـعادتمندتر هسـتند؟ كسـاني كـه بـر        ثابت است، مي
گويند قرآن و سنت يگانه منبع معرفـت عقايـد [غيبيـات]     باشند و مي ي صحيح مي عقيده

  .؟هستند يا آنهائي كه به اين اصل اعتراض دارند
اين است كه اخبار و  صي عقل بعد از ايمان به صداقت و حقانيت پيغمبر وظيفه -7

طـور كـه خـود در حـال      طور كـه هسـتند نـه آن    ها را آن  كالم او را فهم كرده و معاني آن
درك كنـد زيـرا    -پرورانـد   ي خـود در ذهـن مـي    ي وظيفه سركشي و خروج از محدوده

طور كه در عـالم خـارج و جهـان واقـع      ن را آنشناخت حقيقي هر چيزي اين است كه آ
خواهيم و دوست داريم تفسـير و تأويـل    طور كه خود مي وجود دارد بشناسيم نه آن را آن
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كنيم. چنين شناختي، در واقع چيزي بيش از توهم ذهني نبوده و هيچ سنخيتي با وجود آن 
  1شيئي در عالم خارج ندارد.

اختيار انسان قـرار دارد و بـا اسـتفاده از آن    عقل بسان چراغي است كه در دسترس و 
تواند معدوم را خلـق كنـد. اگـر از عقـل انتظـار       شناسد عقل نمي حقايق موجودات را مي

                                           
شود و مجتهدين  افتد كه نصي از قرآن يا سنت بر  بيش از يك معني حمل مي گاهي اتفاق مي -1

كنند و آراء گوناگوني پيرامون مفهوم و مدلول آن دارند و اين امر  معناهاي مختلفي از آن استنباط مي
ريات ها و نظ شود كه معناي حقيقي مورد نظر از نص، در پس ابرهاي متراكم ديدگاه باعث مي

  .مختلف مستور بماند. در همچون مواردي چه بايد كرد؟
نصوص  صدر نصوص اعتقادي اين اتفاق نادر است چون خداوند متعال و رسول بزرگوار :اوال

  اند. تبيين كرده -طوري كه ابهامي در فهم آنها نماند  -مربوط به عقايد را به صورت شفاف و روشن 
از نص و تبيين آن از سوي او يا  صاهللا از اين قبيل فهم رسولثانيا: در صورت مواجهه با مواردي 

ي نص ديگر قرآني، و فهم اصحاب بزرگوار (و در مجموع سلف صالح رحمهم  توضيح آن بوسيله
ما لم يكن الول هذه األمة دينا فلم « صي رسول خدا اهللا) براي ما مالك است. چون طبق فرموده

چيزي كه براي پيشينيان اين امت بعنوان دين و اعتقاد مطرح ». يكن آلخره دينا بحال من االحوال
نباشد به هيچ وجه براي پسينان به عنوان عقيده و دين مطرح نخواهد بود. پس فهم آنها براي ما نيز 

  توانيم آن را معيار قرار دهيم. كافي است و مي
شان فاسد تشخيص  ويلاند و تأ ثالثا: اگر در مواردي علماي خلف براي نص متوسل به تأويل شده

ي تحقيق و تدبر باشد براي  داده نشده بلكه تأويلي برگرفته از اجتهاد صحيح و اخالص نيت و نتيجه
همچو تأويلي نيز ارج و احترام قائل هستيم و صاحب آن را متهم به انحراف و كجروي نخواهيم 

ويالت عقالني خلف  أكرد و در عين حال برداشت دور از تأويل و خالي از غموض سلف را بر ت
  دهيم. ترجيح مي

ي شايستگي شريعت  رابعا: اختالف در فهم نصوص سبب رشد و تكامل معرفت ديني و نشانه
اسالمي براي تمامي ملل است زيرا  پا به پاي تغيير شرايط و نيازها فهم نصوص و برداشت از آنها 

  يابد. نيز تغيير مي
به شفافيت آنها مشكل چنداني ندارد و در نصوص  نتيجه: فهم حقيقت نصوص اعتقادي با توجه

 »م.«فقهي و احكام شرعي نيز باب اجتهاد براي اهل آن باز است. 
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طور كه انتظار داريم بر ما بنماياند در واقع انتظارمان  داشته باشيم كه اشياء غيرموجود را آن
وهم و تخيل، كه اين دو نيز جزو آيد مگر بر سبيل  ي آن برنمي پوچ است و عقل از عهده

  اسباب معرفت صحيح نيستند.

  يك اعتراض

ممكن است از باب اعتراض، يا استفهام گفته شود، آيا طرح اصـل اتحـاد مصـدر،     -8
ي قـديم و جديـد    ي عقـال و فالسـفه   آوردهاي افكار و انديشـه  باعث روگرداني از دست

گيـري از ثمـرات فكـر ايشـان      هـره شود؟ بدين معني كه در ميـدان عقيـده هرگونـه ب    نمي
  .شود؟ خودداري مي

ي آن حجر بر عقول، و تضييق طرق معرفـت،   اگر جواب اين سئوال مثبت باشد، الزمه
ي يوناني را ياد گرفته،  ها فلسفه  و مخالفت با روش علما و متفكران قديمي است. چون آن

اسالمي نيز بدان اسـتدالل   و در محاورات خويش از آن استفاده نموده و در ميادين اعتقاد
   .خبر از اصل اتحاد مصدر معرفت تلقي كرد؟ ها را غافل و بي  توان آن كردند. آيا مي مي

انـد، اصـل مـورد ادعـا از اسـاس       و اگر در جواب بگوييد نه، بلكه بر آن اطالع داشته
ريزد و به جاي وحدت مصدر در معرفـت عقايـد اسـالمي تعـدد مصـادر خواهـد        فرومي
  .1نشست

                                           
اصحاب فرق و پيروان مذاهب اسالمي، پيرامون اختالف ميان عقل و نقل و اينكه در ميدان معرفت  -1

  اند: ديني اصل به كدام يكي است، به سه گروه تقسيم شده
افراط در پيش گرفته و نقل (وحي) را يگانه مصدر تلقي، و معرفت ديني تلقي  گروهي راه -1

ولو «اند. اين گروه به سلفيون نصوصي يا نقليون مشهورند. آنها به بهانه استمساك به نصوص  كرده
پندارند  باب تعقل و خردورزي را بر خود مسدود كرده هر نوع نوآوري و ابداع را بدعت مي »ضعيف

خيزند، به ظواهر سطحي نصوص اكتفا نموده و با استناد به آنها فتاواي عجيب  مبارزه برمي و با آن به
  نمايند. و غريبي صادر مي
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  جواب

[وحي] را بـه صـفات هـدايت،     صخداوند عز و جل كتاب خود و سنت رسول -9
ها توصيف كرده، بنابراين براي هيچ احـدي شايسـته نيسـت از      نور، شفاء حق و امثال اين

اين دو مصدر رويگردان شده و حقيقت را در منابع ديگري جستجو كند و اگر چنين كند 
  اند: كالم باري تعالي اين چنين توبيخ شده ي كساني خواهد بود كه در از زمره

+šχθä9 Ï‰ ö7 tG ó¡n@r& ”Ï% ©!$# uθèδ 4†oΤ ÷Šr& ”Ï% ©!$$Î/ uθèδ î�ö� yz 4 ∩∉⊇∪_  :٦١[البقرة[.  

  .»نندگزي تر (ادني) را برمي آيا بعوض آنچه كه بهتر و برتر است، پايين«
يگردان شود ي همچو انساني مانند كسي است كه از آب صاف و زالل و پاك رو نمونه

و آب راكد و بدبو را بر آن ترجيح دهد. يا حركت در راه راست و هموار، در روز روشن 

                                                                                                             
گروهي كه درست برعكس گروه اول راه تفريط در پيش گرفته به بهانه تعقل و آزادانديشي در  -2

هاي  ا دست به دامن تأويلموارد كالن اقدام به تعطيل نصوص كرده يا در مقام تبيين و تفسير آنه
شوند كه روح نصوص از آنها بري و به هيچ عنوان با شريعت اسالمي سازگاري ندارند.  فاسدي مي

هايي كه با هم دارند) همگي از اين  هاي فلسفي (با تفاوت ها و تا حدي متكلمين و گرايش معتزله
جر متهم كرده و آنها را سد راه ها را به جمود و تح روند. اين گروه سلفي گروه تفريطي بشمار مي

  دانند. پيشرفت و نوآوري در انديشه مي
نامند،  مي» وسطيه«ي  در برابر دو گروه فوق گروهي قرار دارد كه معتدل هستند و خود را فرقه -3

نمايند  آنها از افراط و تفريط دو گروه فوق دور هستند و از عقل و نقل به نسبت مساوي استفاده مي
  .دهند ي خود قرار مي را در جايگاه مناسب و شايستهو هر كدام 

هاي اعتقادي  ي. افكار و انديشه طرفداران اين ديدگاه نوعي سلفيت آميخته با عقالنيت را خميرمايه
الدين اسدآبادي و محمد  نامند. سيدجمال نگر مي بين يا واقع خود قرار داده، خود را سلفيون روشن

  روند. البنا و .. از پيشگامان اين مدرسه (سلفي عقالني) بشمار ميعبده و رشيد رضا و شهيد حسن 
البته عالوه بر اينها در ميان فرق كالمي، پيروان شيخ ابوالحسن اشعري و ابومنصور ماتريدي را نيز 

اين مدرسه (سلفي عقالني) ناميد ليكن با وجود  - يا حداقل نزديك به  -توان اصحاب و طرفدار  مي
 »م.«ن تلقي آنها از سلفيت و عقالنيت. اندك تفاوتي بي
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ها كرده، راه پر پيچ و خم را در ظلمت شب برگزيند يـا از حركـت بـدنبال راهنمـاي       را ر
رويي كور نابينا را در وحشت شب و در وسط جنگل پـر   امين و خبير اجتناب ورزد دنباله

راه را احاطه كرده و چـاه و خـار و    حيوانات درنده عوعوكنان اطراف كوره از وحوش كه
اند، انتخاب كند و بـه   كژدم و مار و ساير اشياء و حيوانات موذي سراسر مسير را پوشانده

خيال خام خود بپندارد اين راهنماي نابينا او را امن و امان بـه سـرمنزل مقصـود خواهـد     
آوردهاي علم پزشكي جديد  ند شخصي است كه از دستي چنين كسي همان رساند. نمونه

گردان شود و براي معالجه امراض خود متوسل بـه نظريـات پزشـكي اطبـاي يونـان       روي
  باستان گردد.

مبني بر  -و اما آنچه پيرامون روش و ديدگاه برخي از دانشمندان و علماي قديم  -10
ن مطلب بالفعل واقع شده و اسباب بر زبان آورديد اي -استفاده از روش فلسفي و عقالني 

و عوامل فراواني داشته است از جمله ميل و رغبت گروهي به رد نظريات مخالفين خود، 
اند علت استناد ايـن   ها بدان استناد جسته  با همان لغت و اسلوب، و حجت و دليلي كه آن

حتجاج به اقـوال  گروه به داليل فلسفي بوده است. اين گروه آراء و نظريات فالسفه را با ا
  اند.  ها رد كرده  خود آن

هـا را در    و اما آن عده از علما و دانشمندان كـه اسـير دام فالسـفه گشـته و اقـوال آن     
ها را مبنـاي    اند و آن ها استناد جسته  ها دفاع كرده و بدان  هاي پسنديده ريخته و از آن قالب

مخالفـت بـا حقـايق عقايـد اسـالمي      هـا بـه     ي آن عقيده و حكم خود قرار داده يا بوسيله
هـا    داريـم آن  كنيم و به تأكيد اعالم مي ي خداوند متعال مي ها را حواله  اند نيات آن پرداخته

براي ما شايستگي الگو واقع شـدن را ندارنـد چـون پيـروي از غيرمسـلمان يـا مسـلمان        
شـد. و در  ها در مواردي جايز است كـه در آن مـورد مصـاب واقـع شـده با       غيرملتزم تن

ها و الگو قراردادنشـان بـه هـيچ وجـه       اند پيروي از آن مواردي كه راه خطا در پيش گرفته
جايز نيست و هيچ احدي حق ندارد در موردي كه به وضوح خطا و متناقض با دين است 

ي علم  ي دانشمندي و فيلسوفي داشته باشد و آوازه از كسي پيروي كند ولو آن كس داعيه
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هـا شـريعت و    امي جهان رسيده باشد چون بر مسلمان واجب اسـت تـن  و دانشش به تم
  فرمايد: حكم خدا را حكم قرار دهد نه فلسفه و آراء دانشمندان را. خداوند متعال مي

+ Ÿξsù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4®Lym x8θßϑ Åj3ysãƒ $yϑŠÏù t� yfx© óΟßγoΨ ÷� t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰Ågs† þ’ Îû öΝÎη Å¡à�Ρr& 

% [ t̀� ym $£ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒs% (#θßϑÏk= |¡ç„uρ $VϑŠÎ= ó¡n@ ∩∉∈∪_  :65[النساء[.  

نه اين چنين نيست قسم به پروردگار تو ايمان ندارند تا آنگاه كه تو را در مشاجرات «
بين خود حكم قرار دهند سپس در درون خود هيچ ناخوشايندي و حرجي از حكميـت و  

  .»شندم (قضاوت تو) باقضاوت شما نيابند و كامال تسلي
هـاي معرفـت، جـزو عبـارات گـزاف و        و اما ادعاي حجر بر عقول و تضييق راه -11

فايده است و براي اين مقام صالحيت و گنجايش ندارد چون ما به خود اجـازه   سخنان بي
ي هيچ كسي حجر بگذاريم و هركس توان تمييز و جدايي بين  دهيم بر خرد و انديشه نمي

اد است پيرامون اين دو مقوله به كاوش و تحقيق بپردازد. اما حق و باطل را داشته باشد آز
  ي باطل نگردد. بشرطي كه مجذوب ظاهر زيبا و فريبنده
ي اسالمي آشنا نباشد و نتوانـد حـق و باطـل را از     اما كسي كه با مباني و معاني عقيده

قالني و هم تمييز دهد. اجازه دادن به همچو فردي براي ورود به ميدان تحقيق و كاوش ع
تواند در مقابل فلسفه، از حريم شـريعت   شود چون چنين فردي، نمي فلسفي ظلم تلقي مي

كنـد و آن را بـه خـدمت فلسـفه      دفاع كند. لذا آن را ناتوان، محكوم و عاجز معرفـي مـي  
  آورد؛ كه جايز نيست. درمي

اسـت   هاي معرفت فاقد اعتبار است چون بديهي  و اما ادعاي تضييق مصادر و راه -12
كه هر معرفتي طرق و مصادر مخصوص خود را دارد مثال علم شيمي و ساير علوم طبيعي 
و همچنين علوم اجتماعي همگي منابع و مصادر مخصوص خود را دارند عقايد اسـالمي  
و علوم ديني نيز از اين قاعده مستثني نيستند و مصـادر مخصـوص خـود را دارنـد. ايـن      

پسنديده نيست كه شناخت مفاهيم و معاني عقايد را در  هستند لذا» قرآن و سنت«مصادر 
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ي يونـاني را (مـثال)    ها منابعي همچو فلسـفه  غير قرآن و سنت جستجو كنيم و به جاي آن
  بعنوان مصدر معرفت عقايد مورد استفاده قرار دهيم.

شود شريعت اسالمي امور اعتقادي را به روشني تفصيل و  بعضي اوقات گفته مي -13
باشـد.   كرده لذا براي معرفت تفصيلي امور اعتقادي مراجعه به فلسفه ضروري مـي تبيين ن

اين سخن نيز باطل است و فريبي بيش نيست چون امور اعتقادي از مهمترين مطالب دين 
روند و از نظر عقل سالم محال است كه شارع مقدس از توضـيح و بيـان    اسالم بشمار مي

آن را براي مردم به تفصيل بيان نكرده باشد يا براي اين مطالب مهم و اساسي غافل مانده 
نمايـد در    -سـواي قـرآن و سـنت     -ي منابع ديگري  معرفت اصول اعتقادي ما را حواله

هـا (از فـروع فقهـي) غافـل      حالي كه از ذكر نواقض وضو و كيفيت استنجاء و امثال ايـن 
جا كه شارع معـاني و مفـاهيم   ها را به تفصيل بيان كرده است. و از آن نمانده و جزئيات آن

عقايد اسالمي را در قرآن و سنت به بهترين شيوه بيان كرده است، از بـاب تقريـر و بيـان    
قـرآن كـريم و سـنت    «واقع شايسته است بگوئيم يگانه مصدر معرفت عقايـد اسـالمي   

باشند. اما اين سخن هرگز بدين معني نيست كه اسـتفاده از تجـارب و    مي» صاهللا رسول
هـاي   هاي عقل سالم را مردود بدانيم و انكار كنيم و از آن بعنوان يكي از ابـزار  آورد دست

شناخت كمك نگيريم و ذكر اين واقعيت خالي از فايده نيست كه قرآن كـريم بـه داليـل    
  فرمايد: عقلي اعتراف كرده و مي

+ z> u� ŸÑuρ $oΨ s9 WξsW tΒ zÅ¤tΡ uρ … çµs) ù= yz ( tΑ$s% tΒ Ä÷∏ãƒ zΝ≈ sà Ïèø9 $# }‘Éδ uρ ÒΟŠÏΒ u‘ ∩∠∇∪   ö≅ è% $pκ� Í‹ ósãƒ 

ü“Ï% ©!$# !$yδ r' t±Σ r& tΑ ¨ρr& ;ο§�tΒ ( uθèδ uρ Èe≅ ä3Î/ @,ù= yz íΟŠÎ= tæ ∩∠∪_  :79-78[يس[.  

ي فراموشـي   المثل زد و آفرينش خود را (از خـاك) بـه بوتـه    و براي ما (خدا) ضرب«
اند بگـو   نكه پوسيده گشتهكند و حال آ ها را زنده مي  سپرد گفت: چه كسي (اين) استخوان

ها را بار اول از نيستي و عدم به عالم هستي آورده است و او  كند آنكه آن ها را زنده مي آن
  .»اي آگاه است به هر آفريده
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ي شريفه اشاره شده كه اعاده و بازسازي چيزي سهل و آسـانتر از ابـداع و    در اين آيه
  آفرينش آن از عدم است.

مرجعيت قرآن و سنت در معرفت عقايد گفتيم هرگز مـانع از   آنچه راجع به اصالت و
ها بعـد از   ي فالسفه و دانشمندان نيست چون آن استفاده از اقوال حكيمانه و نكات ارزنده
اند و كلمات حكيمانه گهربار آنان مقوي و موكـد   تأمل فراوان اين سخنان را بر زبان رانده

ي قـدم عـالم.    هـا بـه اسـتحاله    قول بعضي از آن روند. براي مثال عقايد اسالمي بشمار مي
شناسـي و   شناسي و گياه وري از علوم جديد مانند زيست همچنين اين مطلب مانع از بهره

شـوند   فيزيك و شيمي و ساير علوم طبيعي مبين و كاشف عجايب موجود در هستي نمـي 
ـ    كه تركيب عجيب و آفرينش بي ه مـا نشـان   نظير و دقت در قوانين حاكم بـر هسـتي را ب

نمايانـد. اسـتفاده از    شناسي عجايب اجرام آسماني را به ما مـي  دهند چنانكه علم ستاره مي
مبـين   -در مقام كشـف و معرفـت عقايـد اسـالمي      -اين علوم بعنوان يك واجب كفائي 

شك تفكر و انديشه در هستي جـز   ها و زمين است كه بي  اهميت تفكر در آفرينش آسمان
  باشد. پذير نمي امكان از طريق اين علوم
تواننـد بعنـوان مصـادر     استدالل عقلي و اقوال حكما، و علوم طبيعي مي«با وجود اين: 

جمعي بـه   ها بصورت دسته ي آن مستقل در معرفت عقايد اسالمي عمل كنند و يك يا همه
ي  تـوانيم عقيـده   ي معاني عقايد اسالمي موجود در قرآن و سنت برخيزند و نمـي  معارضه

  »ي حاصله از قرآن و سنت ترجيح دهيم. ه از اين منابع دست دوم را بر عقيدهحاصل

  ي ديگر پاسخ به يك شبهه

ممكن است از سرِ استفهام يا اعتراض گفته شود نصوص قرآن و سـنت احتمـال    -14
ها و معاني گوناگون دارند و اين امـر سـبب ايجـاد شـك و اخـتالف در معـاني         برداشت

كنندگان را مجبور  ود و اين اختالف بالفعل بوقوع پيوسته و اختالفش ي اسالمي مي عقيده
به مراجعه به آراء و نظريات فيلسوفان جهت حل اخـتالف و شـناخت معنـاي  مطلـوب     
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ي اسالمي چگونه ممكـن   نموده است. با اين وصف وحدت مصدر و منبع شناخت عقيده
  .است؟
ي آنها) احتمـال   (نه همهجواب: صحيح است كه بعضي از نصوص قرآن و سنت  -15

بيش از يك معني را دارند اما اين بدين معني نيست كه شريعت معاني مقصـوده را تبيـين   
 - صي رسول خدا نكرده است و چنين ادعائي با مبين بودن قرآن تضاد دارد و با وظيفه

باشد و مخـالف صـريح ايـن آيـات      كه با تمام قوا بدان برخاست مخالف مي -بالغ مبين 
  ن است:قرآ

+$uΖ ø9 t“Ρ r&uρ y7 ø‹ s9Î) t�ò2Ïe%!$# tÎit7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑÌh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9Î) öΝ ßγ‾= yès9 uρ šχρã� ©3x� tG tƒ ∩⊆⊆∪_  :النحل]

44[.  
و فرو فرستاديم بسوي تو ذكر (قرآن كريم) را تا بيان كني براي مردم آنچه (از سوي «

ي مطالـب آن)   را مطالعه كنند و دربـاره ها فرو آمده و تا شايد (قرآن  پروردگارشان) بر آن
  .»تفكر ورزند

+ Ÿξsùr& tβρã� −/ y‰ tG tƒ šχ# uö� à) ø9$# ôΘr& 4’ n?tã A>θè= è% !$yγä9$x� ø% r& ∩⊄⊆∪_  :24[محمد[.  

  .»آنها] قفل وجود دارد ها [ي ورزند يا اينكه بر دل آيا در قرآن تدبر نمي«
ي بيش از يك معني)  ربرگيرندهچون تدبر با مغلق بودن معاني مورد نظر از نصوص (د
گوييم خداونـد متعـال معـاني     تباين و تضاد دارد. بنابراين ما با كمال اطمينان و اعتقاد مي

مقصود از نصوص قرآني را يا در خود قرآن يا در سنت نبوي براي ما بيـان كـرده اسـت،    
  فرمايد: زيرا چنانكه شيخ حسن بصري مي

اينكه دوست دارد كـه مقصـود از آن فهـم شـود و     اي نفرستاده مگر  خداوند هيچ آيه«
  »امكان ندارد. صتحصيل اين علم هم جز از طريق تبيين خدا و رسول

 -بنا به توضيح فوق، در صورت حصول اخـتالف  در فهـم بعضـي از نصـوص      -16
ها به  هيچ لزومي ندارد براي فهم معاني آن -ها از جانب شارع  عليرغم تبيين مقصود از آن
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مراجعـه كنـيم و او را    صسفه مراجعه كنيم بلكه واجب است به بيان رسول خداآراء فال
  فرمايد: در اين امر اختالفي حكم قرار دهيم. خداوند مي

+ Ÿξsù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4®Lym x8θßϑ Åj3ysãƒ $yϑŠÏù t� yfx© óΟßγoΨ ÷� t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰Ågs† þ’ Îû öΝÎη Å¡à�Ρr& 

% [ t̀� ym $£ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒs% (#θßϑÏk= |¡ç„uρ $VϑŠÎ= ó¡n@ ∩∉∈∪_  :65[النساء[.  

آورنـد تـا آنگـاه كـه تـو را در       نه اين چنين نيست قسم به پروردگار تو ايمـان نمـي  «
مشاجرات بين خود حكم قرار دهند. سپس در درون خود هيچ ناخوشايندي و حرجي از 

  .»حكميت و قضاوت شما نيابند و كامال تسليم (قضاوت تو) باشند

  از نصوص ����صحابفهم ا

از نصـوص كتـاب و سـنت    » اهللا عليهم اجمعين رضوان«فهم و برداشت اصحاب كرام 
كنـد زيـرا بـه     ي بس عظيمي است كه ما را در فهم نصـوص كمـك مـي    سرمايه و ذخيره
  1اند از جمله اين داليل: ها شناخت بيشتر و فهم بهتري از نصوص داشته داليلي چند، آن

                                           
توان حمل بر دو نوع  از نصوص را مي» اهللا عليهم رضوان«الزم به توضيح است كه، فهم اصحاب كرام -1

  كرد:
: اجماع ايشان بر اينكه معني و مفهوم اين نص (قرآني يا حديثي) چنين است، يا اينكه جمعي اولي

اند و بيان و توضيح او را بصورت (جمعي  ) براي نص بودهص«كثير از آنها شاهد تبيين  رسول خدا
  اند. يا فردي) براي ديگران بازگو كرده

ي  شود و پيروي از آن واجب است چون هرچه صحابه فهم آنها در همچو صورتي حجت تلقي مي
شود. خداوند متعال در  حجت تلقي مي -از باب حجيت اجماع  -كرام بر آن اجماع كرده باشند  

  فرمايد: مي» اجماع«حجت بودن  بيان

+  tΒ uρ È, Ï%$t±ç„ tΑθ ß™ §�9$# .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $tΒ ẗ t6 s? ã& s! 3“y‰ ßγ ø9$# ôìÎ6 −F tƒ uρ u�ö� xî È≅‹ Î6 y™ t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# Ï& Îk!uθ çΡ $tΒ 4’‾< uθ s? Ï& Î# óÁ çΡ uρ 

zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôNu!$y™ uρ #��� ÅÁ tΒ ∩⊇⊇∈∪_  :115[النساء[.  
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(حضرت محمد) برخيزد بعد از اينكه هدايت بر او روشن گرديد و كسي كه به مخالفت با رسول «

ي آنچه برگزيده خواهيم كرد و در (آتش)  از غير سبيل (راه) مؤمنان تبعيت ورزد او را حواله
  .»جهنمش خواهيم انداخت، و (جهنم) بدمنزل و سرانجامي است

را سبب گمراهي و » ؤمنانسبيل غيرم«خدواند متعال در اين آيه مخالفت با رسول و پيروي از 
  درافتادن در جهنم قرار داده است.

ما انا «اينكه به » ما انا عليه و اصحابي«ي ناجيه فرمود:  در حديث آمده كه رسول خدا در بيان فرقه
  اكتفا نكرده دليل بر حجت بودن اجماع و رأيي جمهور اصحاب است.» عليه

  .»يهم مث الذين يلوم مث الذين يلومالقرون الذي بعثت ف خري«در حديث ديگري آمده: 
آيند،  ها قرني است كه من در ميان آنها مبعوث شدم، سپس آنهائي كه بعد از ايشان مي بهترين قرن«

  .»آيند سپس آنهائي كه بعد از ايشان مي
رسول خدا در اين حديث خيريت جمعي و همگاني را به اين سه قرن منحصر كرده است. معناي آن 

كه بعد از اين سه قرن مسئله خيريت و بهتر بودن ميان امت اسالمي بصورت كلي و  چنين است
گردد و گرنه تا قيام قيامت گروهي برحق  ي اشخاص متبلور مي شود و در چهره همگاني منتفي مي

  خواهند ماند.
  .»مراهللاميت ظاهرين على احلق حىت يأيت أأاليزال طائفة من «

  گويد: ح اين حديث (خيرالقرون) ميشيخ االسالم ابن تيميه در شر
از اينجاست كه معرفت اقوال و افعال اصحاب، در فهم دين، بهتر و سودمندتر از معرفت اقوال «

متأخرين است و نظريات آنها در تمامي علوم ديني چون: تفسير، اصول و فروع دين، زهد، عبادت، 
رد. چون به مفاد قرآن و سنت، آنها از اخالق، جهاد، و ساير اعمال ، بر نظريات متأخرين تفوق دا

اند لذا اقتدا به آنها، بهتر از اقتدا به كسان بعد از ايشان است و معرفت اجماع  متأخرين خود بهتر بوده
المتغيرات في مسيرة العمل الثوابت و (» بهتر از اهمال آن است. - آنها و عمل به آن در علم و دين 

  .)٤٣سالمي، ص اإل
شود و مخالفت با آن، اتباع  بابت كه متكي به اجماع است بر همگان حجت تلقي مياين فهم از اين 

  غيرسبيل مؤمنين است كه حرام است.
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فهم صحابي از نصي كه به او رسيده و از باب اجتهاد شخصي توضيحاتي پيرامون آن داده « دومي

قول صحابي  است. در همچون مواردي، داشنمندان اصول فقه، راجع به حجت بودن يا نبودن
  اند: توضيحاتي داده و گفته

توان آن را به چهار قسم تقسيم  قول صحابي و اينكه حجت است يا نه؟ جاي تفصيل است و مي«
  كرد:

الف: قول صحابي پيرامون حكمي كه فهم آن از طريق رأيي و اجتهاد ممكن نيست در اين صورت 
  شود. چون مستند به وحي است حجت تلقي مي

  مجمع عليه، آنهم حجت است، و حجيتش از اجماع است نه از استناد به صحابه. ب: قول صحابي
  شود. ج: قول صحابي بر صحابي ديگر حجت واقع نمي

د: قول صحابي صادره از روي رأي و اجتهاد. كه اين شق مورد اختالف علما واقع شده و مد نظر ما 
  است.

ست در اجتهادات خويش از آن به عنوان اند حجت است و بر مجتهد الزم ا گروهي از علما گفته
  يكي از ادله احكام استفاده كند.

اند ما مكلف به پيروي از قرآن و سنت هستيم، و قول صحابي هيچ يك  اما گروه ديگر از علما گفته
  شود. از آنها نيست لذا حجت تلقي نمي

  .262- 260ر.ك به د. عبدالكريم زيدان، الوجيز، صص ». قول راجح، قول گروه دوم است
سخن هر كس مقبول و «ي طاليي منقول از امام مالك بن انس و غير او كه:  عالوه بر اين، قاعده

ناقض حجت بودن قول صحابي » (رسول خدا) شود جز سخن صاحب اين قبر مردود واقع مي
  است. مگر در صورتي كه مستند به كتاب يا سنت باشد.

ه صحابي از قرآن و سنت دارد و از باب تحقيق و با توجه به آنچه ذكرش رفت، تلقي و فهمي ك
شود روي اين اصل آرائي كه در تفاسير به مأثور  اجتهاد بدان رسيده تنها بر خودش حجت واقع مي

شوند  عباس، ابن مسعود صحابي، مجاهد، حسن بصري، تابعي، و ... نسبت داده مي به حضرات ابن
  شوند. بر ديگران حجت شرعي تلقي نمي

  بودن معرفت ديني مورد توجه قرار داد.» سيال«يا » ثابت«توان اين قضيه را از جهت  ديگر مياز باب 
آيا معرفت ديني (همانند دين) ثابت است و ما مكلف به داشتن معرفت ديني، همچون معرفت ديني، 

  .نسل اول هستيم؟ يا اينكه دين ثابت، ليكن معرفت ديني متغير است؟
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ي خاص خود معاني لغات قرآني را فهم و درك  سليقه اصحاب از طريق فطرت و -1
  كردند نه از طريق تعلم و تكلف. مي

  اند. ها شاهد نزول قرآن بوده و بر اسباب نزول اطالع داشته آن -2
اند لـذا از طريـق قـرائن و شـواهد      بوده صمجلس رسول خدا ها صحابه و هم آن -3

  اند. موجود مضمون كالم و اخبار او را فهم كرده
انـد كـه    ها از حدت ذهن و صفاء درون، و عمق ايمان چنـاني برخـوردار بـوده    آن -4

  رساند. ايشان را در فهم مقصود از نصوص ياري مي
اند بويژه در  اند و بر آن تأكيد فراوان ورزيده بر فهم معاني قرآن بسيار حريص بوده -5

گويـد:   رود. مجاهد مـي  ميترين مسائل و مطالب ديني به شمار  مسائل اعتقادي كه از مهم
كردم و بـر آخـر    خواندم و دور مي قرآن را از اول تا آخر نزد حضرت ابن عباس مي«

  ».كردم اش از او سوال مي كردم و درباره اي متوقف مي هر آيه

                                                                                                             
ي عصر ما است و آتش نزاع  اي اصلي روشنفكران ديني و ارباب انديشهه اين مطلب يكي از دغدغه

  باشد. بر سر اين مقوله مشتعل مي
ادا كرد ليكن به اختصار  ي مهم توان در اين مختصر حق مطلب را پيرامون اين مقوله هرچند نمي

رفت بعضي توان گفت: در معرفت ديني هم (مانند دين) ثوابت و متغيرات وجود دارد. فهم و مع مي
از مفاهيم ديني اعم از (اعتقادي، اخالقي، عبادي، تشريعي) ثابت است و گذشت زمان و تغيير مكان 

  در آن تأثيري ندارد.
  هاي ديني طبق شرايط و مقتضيات زمان و مكان در تغيير و نوسان است. اما فهم برخي از آموزه

از سيال بودن معرفت  -اصوليون است  كه مورد قبول و اعتراف تمامي - اصل جاودانه بودن اجتهاد 
گيرد لذا قول به ثابت بودن معرفت ديني (البته در فهم متغيرات) قول به انسداد  ديني سرچشمه مي

شود كه با روح شريعت و حقيقت دين  باب اجتهاد، و دعوت به جمود فكري و درجازدگي تلقي مي
  »م.«منافات دارد. 
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انـد   نسبت به بعضي از مسائل اعتقادي جاهل بـوده  �و اگر فرض كنيم اصحاب كرام
هـا از جـواز يـا     اند چون امكان ندارد آن وال كردهسئ صحتما در مورد آن از رسول خدا

ي  عدم جواز وضو گرفتن با آب دريا از او سئوال كـرده باشـند، امـا مسـائل مهـم عقيـده      
دانستند ايـن مسـائل اسـاس ديـن      ي فراموشي سپرده باشند با اينكه مي اسالمي را به بوته

  ها به هيچ وجه جايز نيست. هستند. و اهمال آن
***  



 

  اصول ايمان به قضا و قدر معنا و 

  معناي قضا و قدر

  پرسيم: مقصود از قضا و قدر چيست؟  ي مختصر مي بعد از اين مقدمه -17
جواب: بصورت موجز و مختصر منظور از قضا و قدر اين است كه: (خدوانـد متعـال   

اش به آفرينش آن تعلـق بگيـرد آن را طبـق     قبل از آفرينش هر مخلوقي كه مشيت و اراده
شـود.   داند چه چيزهايي بعد از آفرينش از آن صـادر مـي   آورد و مي ير خود بوجود ميتقد

خيـر و  «داند و هيچ چيز از افعال انسان و غير او، اعم از  ي اين امور را دقيقا مي آري همه

ي علم او خارج نيست چنانكه هرچـه در هسـتي رخ    از حيطه» اطاعت يا معصيت«، »شر
ي ايـن مـوارد واجـب اسـت و ايمـان       ي اوست و ايمان به همه دهد به دستور و اراده مي

جز از طريق ايمان به جزئيات ايـن مطالـب ممكـن    » قضا و قدر«شرعي و مطلوب ما به 
  1نيست.

                                           
  توضيح بيشتر معناي قضا و قدر: -1

ي قرآني هستند، بنابراين الزم است ابتدا هر يك از آنها را از نظر قرآن بفهميم  دو واژه» قضا و قدر«
  آيد. سپس روشن كنيم كه از تركيب آـنها چه معنايي بدست مي

  قضا -أ
و هر  قضا يعني فصل امر، خواه قول باشد يا فعل«گويد:  در تعريف قضا مي /راغب اصفهاني

  . امر و قول انساني.2. امر و قول خدائي  1فعلي بر دو وجهند: يك از امر قولي و 

4|Ó+قضا (امر)ي قولي خدا چون:  s% uρ y7 •/u‘ āω r& (#ÿρ ß‰ ç7÷è s? Hω Î) çν$−ƒ Î) ∩⊄⊂∪_  :23[اإلسراء[.  

  .»پروردگار تو امر كرده كه جز او را پرستش نكنيد«

£+قضا (امر)ي فعلي خدا چون:  ßγ9 ŸÒ s) sù yìö7 y™ ;N#uθ≈ yϑy™ ∩⊇⊄∪_ 12 :[فصلت[.  

  .»ها را هفت [طبقه] بيافريد [خداوند] آسمان«

*sŒÎ#+قضا (امر)ي فعلي بشري چون:  sù Ο çGøŠ ŸÒ s% öΝ à6s3 Å¡≈ oΨ ¨Β ... ∩⊄⊃⊃∪_  :٢٠٠[البقرة[.  

  .»پس آنگاه كه عبادات (حج) خود را بجاي آورديد«

Ν+ آيد چون: ي قضا گاهي به معناي مرگ مي كلمه ßγ ÷Ψ Ïϑsù ̈Β 4|Ó s% … çµt6 øt wΥ ∩⊄⊂∪_  :23[األحزاب[.  
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  .»پس از ميان آنها (مسلمانان) هست كسي كه مرگش فرا رسيده«

  قدر -ب
  به معناي وقت و زمان مقدرشده براي چيزي و به معناي مكان نيز آمده است.

+4’n< Î) 9‘ y‰ s% 5Θθ è= ÷è ¨Β ∩⊄⊄∪_  :شده تا زمان تعيين«. ]22[المرسالت«.  

+ôM s9$|¡sù 8πtƒ ÏŠ÷ρ r& $yδ Í‘ y‰ s) Î/ ∩⊇∠∪_ ]ي خود جاري گرديدند ها به اندازه پس رودخانه« .]17رعد: ال«.  

  در اين دو آيه قدر به معناي زمان و مكان آمده است.
قضاي خدا از قدر اخص است چون قضا «گويد: » قضا و قدر«ي توضيح معناي  راغب در ادامه

  گيري. يعني قطع و فصل و قدر يعني تقدير و اندازه
  قطع و فصل قدرها و مقدورات. قضا يعني

  ي اند. واقعه ردهگروهي قدر را به معناي آماده كردن براي پيمانه، و قضا را پيمانه كردن تفسير ك
آيا از قضاي خدا «ناظر به اين معني است. حضرت ابوعبيده به عمر گفت:  بابوعبيده و عمر

  .»برم و پناه ميگريزم به قدر ا مي عمر گفت: از قضاي خدا .فرار وجود دارد؟
رود.  اشاره به اين دارد كه قدر عبارت از امري است كه هنوز واقع نشده اما انتظار وقوع آن مي

ولي قضا به معناي امري است كه واقع شده و گريز از آن ممكن نيست. بعضي قضا و قدر را 
تقدير خداوند  اند اما چنين نيست چون قدر و تقدير يعني تبيين كميت شيئي. قدر و يكي دانسته

  گيرد: به دو شكل صورت مي
  قدرت بخشيدن به شيئي. -1
  آن را به مقتضاي حكمت بر مقدار و وجه مخصوصي قرار دادن. -2

  »و حال آنكه قدر (چنانكه ذكرش رفت، به معناي آماده كردن، يا وقت مقدر شده است.
  مفردات راغب اصفهاني، باب القاف.

يعني اتمام تكوين و آفرينش شيئي. و قدر يعني تبيين كميت و آيد كه قضا  از تعريف فوق برمي
  مقدار آن.

ارائه گرديده كه از » قضا و قدر«اما در اصطالح دانشمندان تفاسير و علم كالم، معاني ديگري از 
  پردازم. باب مزيد توضيح به دو معني از آنها مي

و جمهور اهل سنت عقيده  - د اسالمي از دانشمندان نامي كالمي و عقاي -امام ابوالحسن اشعري « -1
  ي ازلي خداوند در رابطه با آفرينش انسان در روي زمين. دارند كه: قضا يعني اراده
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ي شيئي يعني  يكي است چرا كه اراده» اتمام شيئي است«اين معني با معناي لغوي قضا كه عبارت از 

  اتمام تخصيص آن به يكي از ممكناتش.
ايجاد و آفرينش اشياء از سوي خدا طبق «ي امام ابوالحسن اشعري يعني:  و اما قدر: قدر در عقيده

  و اسباب آنها.» ازمنه و امكنه«، »افعال و احوال«، »ذات و صفات«ي قضا در  شده بوسيله مقادير تعيين
مانند آفرينش بالفعل انسان بر روي زمين طبق قضاي قبلي و ازلي خداوند. اين معناي قدر بطور 

عناي لغوي آن كه تبيين مقدار شيئي و كميت آن است يكي است، چون ايجاد و آفرينش خالصه با م
همان اظهار و آشكار كردن چيزي است كه قضاي ازلي خدا بدان تعلق گرفته است كه بصورت 

  كند. محدود و به مقدار معين در عالم خارج وجود بالفعل پيدا مي
  گويند: ي و پيروان اوست. آنها ميمعناي دوم مربوط به امام ابومنصور ماتريد -2

گردد مانند آفرينش انسان بر شكلي كه  قضا يعني: آفرينش و تكوين.آفرينش به صفت تكوين برمي -أ
  ي ازلي خدا. بر آن است طبق اراده

  شود چون آفرينش همان اتمام است. اين معناي قضا با معناي لغوي آن (اتمام شيئي) يكي مي
ادن شيئي بصورت ارادي و اختياري بر مقدار معين قبل از آفرينش آن. (تقدير) قرار د -قدر -ب

  سپس وجود خارجي و بالفعل آن در ميدان عمل طبق تقدير اراده شده.
ي ازلي خدا به آفرينش انسان بر وجه مخصوص و صورت معلوم و مقدار  مانند تعلق گرفتن اراده

  محدود.
يكي است چون تخصيص اراده جز تبيين  - يت شيئي تبيين كم -اين معناي قدر با معناي لغوي آن 

  تمامي مقادير، كميات، و كيفيات، چيزي نيست.
  شود كه: از دقت در اين دو قول معلوم مي
با تفسير ابومنصور ماتريدي يكي است و اختالفشان » قضا و قدر«تفسير امام ابوالحسن اشعري از 

  تنها در الفاظ است.
يكي است هرچند در  - اشعري و ماتريدي  -ول كالم اهل سنت شود كه مدل از اينجا روشن مي

توانيم بگوييم قضا و قدر دو لفظ مشترك هستند و  تسميه و نامگذاري با هم اختالف دارند. لذا مي
آيد چون در استعمال شرعي گاهي با هم جمع  مدلول واحدي دارند، و اين امر از استعمال آنها برمي

  كند. گردند و در هر دو حالت مدلول يكي است و هيچ تفاوتي نمي ميشوند و گاهي از هم جدا  مي
  اگر با هم در يك كالم آمده باشند، عبارت است از:» قضا و قدر«بنابراين معناي 

  ».       ي خداوند بر ايجاد و آفرينش اشياء بر وجه مخصوص، سپس ايجاد بالفعل آنها بر وفق مراد اراده«
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به منظور بيشتر روشن شدن موضوع  با ذكر چند اصل قطعي در مورد قضا و قـدر بـه   
اصول فهم صحيح معناي قضا و پردازيم. زيرا بدون در نظر گرفتن اين  بيان حقيقت آن مي

  قدر غيرممكن است.

  چند اصل قطعي در امر ايمان به قضا و قدر

آنچه بصورت مختصر در رابطه با معناي قضا و قدر بيان كـرديم بـر چنـد اصـل      -18
باشـد و   ها مبتني مـي  قطعي و يقيني استوار است كه درك حقيقت معناي قضا و قدر بر آن

  كنيم. ي از اين اصول اجماالً و با ذكر داليل بيان ميدر صفحات و مباحث آتي، بعض

  ها است اصل اول: علم خداوند به اشياء، مسبوق به وجود آن
ها علـم   خداوند متعال قبل از آفرينش اشياء و مخلوقات به تفصيل و جزئيات آن -19

ي ها صادر و چـه مسـائل و مصـائب    داند بعد از آفرينش چه اموري از آن كامل داشته و مي
شود يا برايش پيش  آيد. علم خداوند به انسان (و آنچه از او صادر مي ها پيش مي براي آن

نصوص فراواني از آيـات قـرآن كـريم بـر ايـن       1باشد آيد) نيز از اين مقوله خارج نمي مي
  حقيقت داللت دارند از جمله:

                                                                                                             

 .730-729عبدالرحمن حسن حبنكه، صص  سسها،أو  سالميةة اإلالعقيدر.ك:   
گويند،  خداوند دارند مي» ي اراده«و » علم«الزم به ذكر است گروهي به استناد به فهم غلطي كه از  -1

ايم چون اگر  گري تسليم گشته اگر خدا را عالم مطلق و مريد مطلق بدانيم در عمل به نوعي جبري
ي او باشد پس او  دهد به اراده شود بدانيم و هرچه رخ مي ه و ميخدا را عالم به هر آنچه كه واقع شد

ي مطلق و نامحدودش انسان و ساير مخلوقات را مجبور به انجام معلومات  ي علم و اراده به واسطه
  .نمايد و انسان چيزي جز ابزاري براي تحقق آنها نيست؟ و مرادهاي خود مي

ق خدا جزو اصول مسلم ايمان به قضا و قدر (بل عقايد ي مطل در جواب گويم: ايمان به علم و اراده
  رود. اسالمي) بشمار مي
ي علم خدا به  شود چون الزمه ي مطلق خدا هرگز مجبور بودن انسان فهم نمي اما از علم و اراده

گيري شود خداوند از ازل  افعال انسان اجبار او به انجام آن نيست تا از علم او جبر انسان نتيجه
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+āχr&uρ ©!$# Èe≅ ä3Î/ > óx« íΟŠÎ= tæ ∩∠∪_  :٩٧[املائدة[.  

  .»داوند به هر چيزي دانا استو همانا خ«

+¨βÎ) ©! $# 7ΟŠÎ= tæ ÏN#x‹ Î/ Í‘ρß‰ ÷Á9   .]٧[املائدة:  _∪∠∩ #$

  ».ها است  به آنچه در (درون) سينه همانا خداوند دانا است«

+$tΒ uρ ã≅ Ïϑ øtrB ôÏΒ 4s\Ρé& Ÿωuρ ßìŸÒs? āωÎ) ÏµÏϑ ù= ÏèÎ/ ∩⊇⊇∪_  :11[فاطر.[  

دانـد (جنـين او    د مگر كه خداوند مـي كن شود و وضع حمل نمي هيچ زني حامله نمي«
  .»پسر است يا دختر)

                                                                                                             
خيزد از اين رو فعل او داخل علم ازلي خدا است در عين  كه عبد به انجام آن عمل برميداند  مي

خيزد. مسئله مكتوب بودن اعمال انسان در  حال عبد خود از سر اختيار به انجام آن برمي
  ها دارد. المحفوظ نيز جز اين نيست كه خداوند احاطه كامل بر اعمال انسان لوح

ي تكويني خداوند، آفرينش هستي  شود متعلق اراده ني و تشريعي تقسيم مياراده نيز به دو نوع تكوي
شوند و هيچ انساني بر آنها مؤاخذه  و انسان و تحوالت جبري آنها است كه مناط تكليف واقع نمي

ي تشريعي خداوند محل تكليف انسان است، لذا ثواب و عقاب او نيز در  شود. اما محصول اراده نمي
خداوند رحمان براي تبيين آن پيغمبران را مبعوث و كتب را نازل فرموده و اين قسمت است و 

ي آنها راه حق و باطل هدايت و گمراهي خير و شر را از هم تمييز داده تا بر هيچ احدي  بواسطه

Ρ‾$+ حجتي نماند Î) çµ≈ uΖ÷ƒ y‰ yδ Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9$# $̈Β Î) #[�Ï.$x© $̈Β Î)uρ #�‘θ à� x. ∩⊂∪_  :م از هدايت در اين قس .]3[اإلنسان

ي سلب مسلماني  آيد و انساني كه خداوند اراده ي خدا و انسان تعارض بوجود مي است كه بين اراده
گيرد و خداوند خود اين اختيار را به او  در پيش مي از او كرده به انتخاب خود راه گمراهي و عصيان

را در اين گزينش مخير ، او وحي، عقل، علمكند و بعد از اعطاي وسايل تمييز مانند  تفويض مي
  نمايد. مي

الدين نبهاني، و  االسالم شيخ تقي هاي العقيدة االسالميه حنبكه و نظام براي تحقيق اين مطلب به كتاب
  »م.«ي حكيمي مراجعه شود.  عقيدة المؤمن جزائري و قضا و قدر محمود غريب ترجمه بانو سميره
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>πs% u‘ uρ āωÎ) $yγßϑ n= ÷ètƒ Ÿωuρ 7π¬6ym ’ Îû ÏM≈ yϑ è=àß ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ 5= ôÛu‘ Ÿωuρ C§Î/$tƒ āωÎ) ’ Îû 5=≈tG Ï. &Î7 •Β 

∩∈∪_  :59[األنعام[.  

دانـد (دانـا    ها را جز او (كسي) و مي داند آن و نزد او (خدا) است كليدهاي غيب نمي«
افتـد   است) به آنچه در خشكي و دريا قرار دارد و هيچ برگي (از گياهي و درختـي] نمـي  

در (دل) تاريكي زمين و هيچ تـر و   اي مگر اينكه او بر آن مطلع و آگاه است و نيست دانه
  .»المحفوظ) ثبت است كتاب مبين (لوحخشكي كه فرو افتد مگر اينكه در 

اند و اگر  علم خداوند فراتر از اين موارد، شامل مواردي است كه هنوز پيدا نشده -20
  بودند. شدند چگونه مي فرضا پيدا مي

+öθs9 (#θã_t� yz /ä3‹ Ïù $̈Β öΝä.ρßŠ# y— āωÎ) Zω$t6yz ∩⊆∠∪_  :٤٧[التوبة[.  

شدند جز شـر و فسـاد    در صورتي كه (منافقين) در ميان شما (براي جنگ) خارج مي«
  .»افزودند چيزي بر شما نمي

+θs9 uρ (#ρ–Šâ‘ (#ρßŠ$yès9 $yϑ Ï9 (#θåκçΞ çµ÷Ψ tã ∩⊄∇∪_  :28[األنعام[.  

ه شـدند دوبـار   و اگر در صورتي هـم (بـه فـرض محـال بـه دنيـا) بازگردانيـده مـي        «
  .»اند بسوي چيزي كه از آن نهي شده گشتند برمي

+öθs9 uρ zΝ Î= tæ ª! $# öΝÍκ� Ïù # Z�ö� yz öΝ ßγyèyϑ ó™̀{ ( öθs9 uρ öΝßγyèyϑ ó™r& (#θ©9 uθtG s9 Ν èδ ¨ρ šχθàÊÌ� ÷è•Β ∩⊄⊂∪_ 

  .]23[األنفال: 
دانست (حرف حق را بـه هـر صـورت     ها مي و اگر در صورتي خداوند خيري در آن«

رسانيد (بـه حقيقـت و ديـن) پشـت      انيد ولي اگر به گوششان ميرس بود) به گوششان مي
  .»(آگاهانه از حق) رويگردان هستند ها كردند و حال آنكه آن مي
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  1اصل دوم: خداوند آفريدگار تمامي موجودات است

                                           
ها جدال و نزاع شديدي درگرفته  ان معتزله و اشعريكه پيرامون آن مي -يكي از مباحث مهم كالمي  -1

گويند  ي خلق افعال انسان و ساير اشياء است. معتزله مي مسئله - ي آن اكنون نيز پايان نيافته  و دامنه
خداوند خالق افعال شر انسان نيست و اگر خالق افعال شر انسان باشد نبايد او را بر آنها عذاب دهد. 

اعم از خير  -د چون صفت خلق براي خدا عام است شامل تمامي افعال انسان گوين ها مي اما اشعري
شود و بين كسب و  شود و نقشي كه انسان در افعال اختياري خود دارد كسب ناميده مي مي  - و شر 

بست، خلق و كسب را يكي دانسته  خلق تفاوت زيادي وجود دارد. اما معتزله به منظور گريز از بن
  دانم توضيحي مختصر پيرامون اين مطلب بدهم. اند. در اينجا الزم مي ترادف خواندهآنها را الفاظ م

جزو كلمات قرآني هستند لذا براي فهم مفهوم و مدلول آنها مراجعه » كسب«و » خلق«هاي  اوال: واژه
  به قرآن و تفاسير ضرورت دارد.

ر مستقيم است و به معني خلق در اصل به معناي تقدي«گويد:  راغب اصفهاني در مفردات خود مي
  ». ابداع شيئي بدون اصل و نظير آمده است، و به معناي ايجاد چيزي از چيزي نيزآمده است

گردد چون در آن  كسب عبارت از چيزي است كه انسان بدنبال آن مي«و اما كسب: راغب گويد: 
گردد  اطالق مي بيند مانند كسب مال، و گاهي كسب بر چيزي جلب نفع و تحصيل سهمي از مال مي

آور است. كسب به  پندارد در آن سود وجود دارد اما در حقيقت زيان كه انسان به گمان خود مي
گويد براي فالني چنين كسب  گيرد. مثال مي شود كه انسان براي خود يا غيرخود مي چيزي گفته مي

كند. پس هر اكتسابي  گردد كه انسان براي خود كسب مي كردم. اما اكتساب تنها بر چيزي اطالق مي
  ».كسب است اما هر كسبي اكتساب نيست

ي كسب (ك  بار آمده و ماده 254ي خلق (خ ل ق) و مشتقات آن در قرآن  شايان ذكر است كه ماده
ام به  بار در قرآن آمده است. از تحقيقي كه پيرامون اين دو واژه بعمل آورده 66س ب) و مشتقاتش 

جاي قرآن خلق به انسان نسبت داده نشده است كما اينكه موردي  ام كه در هيچ اين نتيجه رسيده
ي امام  شود كه نظريه سراغ ندارم كه كسب به خدا نسبت داده شده باشد. از اينجا معلوم مي

بيش از سايرين مقرون به صحت و با روح قرآن همخواني دارد. ليكن از » رح«ابوالحسن اشعري 
انگيز به نظر  ي كالمي و عقالني محض پيچيده و شبهه هي خلق و كسب از جنب آنجا كه مسئله

  دانم. ي توضيحي را الزم مي تر شدن قضيه ارائه رسد به منظور روشن مي
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اند خداوند در تمامي  ي خلق و كسب، معتزله هستند چرا كه آنها مقرر داشته اولين قربانيان شبهه

به اقتضاي اين اقرار عقيده دارند كه  افعال و احكامش عادل است (و در اين هيچ كس شك ندارد) و
آيد خداوند  انسان خالق افعال ارادي و اختياري خويش است. چون اگر خدا خالق آنها باشد الزم مي

ها را براي آنها بيافريند و آنها را به چيزي امر كند و از چيزي بازدارد. با اين وصف آنها  افعال انسان
ا تحميل كرده ثواب و عقاب دهد در حالي كه هيچ تأثيري در را بر كاري كه خود آفريده و بر آنه

اند و اين با عدالت خدا منافات دارد. پس الزم است بگوئيم انسان خالق افعال  ايجاد آن نداشته
و  210اختياري خويش است (به نقل از المجموغ المحيط بالتكليف، قاضي عبدالجبار، ص 

  ).135الدين، بغدادي، ص  اصول
از بديهيات است كه تلبس انسان به «گويد:  سعيد رمضان البوطي در پاسخ اين شبهه ميدكتر محمد

  فعلي از افعال متوقف بر دو امر است:
. وجود مقومات مادي و معنوي، مانند ادوات فعل، قدرت و توان نهفته در درون اعضاي انسان كه 1

و در راستاي انجام فعل گردد و بسوي هدف مورد نظر  ي آن تكميل مي حركت اعضاء بوسيله
آيد و اسباب و وسايل خارجي الزم براي انجام گرفتن و تولد يافتن فعل،  مطلوب بحركت درمي

  مانند قلم و كاغذ براي كتابت و طعام براي خوردن، و هوا براي تنفس.
با . بحركت درآمدن قصد و اراده جهت بحركت درآوردن اعضاء و توان و انرژي نهفته در آنها همراه 2

استفاده از ادوات خارجي جهت تحقق يافتن فعل مطلوب در خارج، چرا كه مقومات مادي و معنوي 
ي خدا هستند. چون بديهي است كه  الزم براي تحقق يافتن فعل در خارج همگي مخلوق و آفريده

كنيم  دست و نيروي نهفته در آن (شرايين، اعصاب، خون و ...) و قلم و ورقي كه از آنها استفاده مي
هاي نهفته در كاغذ براي نوشتن روي آن، همگي مخلوق خدا هستند. اين است كه  و قابليت

ي فعل است. اما فرض كنيد اگر تمامي عناصر در  دهنده ي عناصر تشكيل گوييم خداوند آفريننده مي
ي كاغذ نخواهد گرديد.  دسترس باشد وجود مجرد آنها باعث تحقق يافتن فعل نوشتن بر صفحه

براي تحقق يافتن فعل عالوه بر اسباب مادي امر ديگري الزم است و آن قصد استخدام اين  چون
هاست تا در اثر استخدام آنها فعل مورد نظر لباس تحقق يافتن در خارج بتن كند.  عناصر و انرژي

ي قصد و  بنابراين ماده و عناصر اصلي فعل، مخلوق خدا هستند، اما جلب حصول و تنفيذ آن ثمره
شود محصول قصد و عزم اوست اين  زم انسان است و از آنجا كه آنچه به شخص نسبت داده ميع

ي  شود و اين عقيده ي جزاء و ثواب در افعال او واقع مي محصول است كه مصدر و سرچشمه
  است. -اهل سنت و جماعت  - جمهور مسلمانان 
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دارد كه فقـط خداونـد خـالق و     اصل دوم: از اصول ايمان به قضا  و قدر بيان مي -21
باشد و هيچ جزئي از اجزاء هستي از ايـن   موجودات هستي ميي تمامي ذرات و  آفريننده

اش  ي وجـود نهـاده خـالق و آفريننـده     اي كه پا به عرصـه  قاعده مستثني نيست. هر پديده
و » اطاعـت و معاصـي  «خداوند است. بديهي است كه افعال و رفتارهاي انساني اعـم از  

ها نيز بعد از نيستي و عدم  ن آني عمومي مستثني نيستند چو نيز از اين قاعده» خير و شر«
  ي كلي هستي هستند كه: اند و داخل اين قاعده ي هستي و وجود نهاده پا به عرصه

                                                                                                             
ب خدا، به معناي ايجاد ذات فعل از توضيح و بيان فوق معلوم است كه ايجاد و خلق عناصر از جان

نيست چون ايجاد نان و خوراك و آفرينش نيروي جويدن و بلعيدن در انسان به معناي حصول طعام 
گوييم  خوردن نيست بلكه حصول آن متوقف بر استعمال اين عناصر و اعضا است. اين است كه مي

  گردد. كسب خود انسان برمي ي عمل به وجود عناصر به آفرينش خدا است اما حصول فعل در بوته
بنابراين آفرينش شيئي قبيح امري است و عمالً متلبس به آن شيئي شدن، امري ديگر و بين آنها هيچ 

  .»ته باشند اما فعل تحقق پيدا نكندتالزمي وجود ندارد چون امكان دارد عناصر وجود داش
شود به  د دارد و باعث انجام كار ميماند و آن اينكه آيا قصدي كه در انسان وجو در اينجا اشكالي مي

  .اختيار خدا است يا خير؟
ي معتزله بحال خود باقي است و اگر بگوييد خير خالق بودن انسان ثابت  اگر بگوييد بلي، شبهه

  خواهد شد.
گويم قصد شخصي براي انجام طاعت (مأمور بها) يا ترك معصيت (منهي عنها) حالتي  در جواب مي

ي اختيار و قدرت بر عزم  شود اما متفرع از ملكه ود دارد و به او نسبت داده مياست كه در انسان وج
اي  و اتخاذ قرار است كه خداوند به انسان ارزاني داشته است. بنابراين نيروي اراده و اختيار ملكه

است كه در عمق وجود انسان رسوخ دارد و خداوند آن را به او ارزاني داشته و بدون شك مخلوق 
ي خنده، گريه، سخن راندن و ... همگي مخلوق خدا هستند و خداوند  يده خدا است مثال ملكهو آفر

آنها را در وجود انسان بوديعه نهاده است اما استعمال و بكاراندازي آنها به اختيار و كسب خود 
استعمال آن از سوي انسان در امور و  انسان است. به عبارت مختصر ملكه مخلوق خدا است. اما

(نقل به » به اختيار و انتخاب انسان است -رود  ي اين ملكه بشمار مي كه ثمره - صرفات گوناگون ت
 »م.). «54-48اختصار از كتاب: االنسان مسير ام مخير، صص 
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+ª! $# ß,Î=≈ yz Èe≅à2 & óx« ( uθèδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« ×≅‹ Ï.uρ ∩∉⊄∪_  :62[الزمر[.  

  .»ي هر چيزي است خداوند آفريننده«
ني بدانـد در واقـع همـراه بـا خـالق مطلـق       ي كلي مستث هركس چيزي را از اين قاعده

  (خدا) قائل به خالق ديگري شده كه شرك است.
  نصوص فراوان قرآن كريم دليل و شاهد اين اصل هستند از جمله:

+ãΝ à6Ï9≡sŒ ª! $# öΝ ä3š/u‘ ( Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ( ß,Î=≈ yz Èe≅à2 & ó_x« ∩⊇⊃⊄∪_  :102[األنعام[.  

ي هر چيزي اسـت، نيسـت خـدايي جـز او      آفرينندهآن است خداوند پروردگار شما «
...«.  

+,n= yzuρ ¨≅ à2 & óx« …çνu‘ £‰ s) sù # \�ƒÏ‰ø) s? ∩⊄∪_  :2[الفرقان[.  

  .»و بيافريد هر چيزي را و آن را بصورت درست تقدير و برآورد نمود«

+ª! $# uρ t,n= y{ ¨≅ä. 7π−/ !#yŠ ÏiΒ & !$̈Β  ∩⊆∈∪_  :45[النور[.  

  .»اي را از آب ندهو خداوند آفريد هر جنب«
ها نصوص فراوان وجود دارند كه عموم خالقيـت و آفريننـدگي خداونـد     عالوه بر اين

ي كلي مستثني بداند  رسانند پس هركسي چيزي را از اين قاعده براي اشياء را به اثبات مي
  ي خلق و ايجاد براي خداوند شريك قائل شده است. در واقع در قضيه

  اشياء بر وفق تقدير و برآورد او از اين اشياء بوده: آفرينش خداوند براي -22

+,n= yzuρ ¨≅ à2 & óx« …çνu‘ £‰ s)sù #\�ƒÏ‰ ø)s? ∩⊄∪_  :٢٢[الفرقان[.  

  .»و بيافريد هر چيزي را و آن را بصورت درست تقدير و برآورد نمود«
  در حديث صحيح آمده:

کان عرشه علی ألف سنة و ن ياألرض بخمسخلق السموات و ير الخالئق قبل أن يکتب اهللا مقاد«
  . »الماء
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ها و زمين در حاليكه عرشش بر   خداوند متعال پنجاه هزار سال قبل از آفرينش آسمان«
  .»آب قرار داشت مقادير مخلوقات را مكتوب فرمود

ها مد نظر قرار داده   هايي كه خداوند در آفرينش اشياء و پديده منظور از مقادير و اندازه
ها از حيث نوع، جنس،  ي آن باشند كه بوسيله و امتيازات اين اشياء ميها   صفات و ويژگي

  يابند. ها امتياز مي  افراد، تركيب، شكل، رنگ، حجم، اجزاء و ساير خواص از ديگر پديده

  اصل سوم: عموم مشيت خداوند
اصل سوم از اصول ايمان به قضا و قدر عموم مشيت خداوند متعال است بـدين   -23

دهـد مگـر اينكـه بـه مشـيت او       چيز در اين هستي وسيع و پهناور رخ نميمعني كه هيچ 
شـود و هرچـه او نخواهـد هرگـز واقـع       باشد. يعني هرچه خداوند بخواهد واقـع مـي   مي

ي كلي مستثني نيست. افعال انساني نيـز داخـل ايـن     نخواهد شد. هيچ امري از اين قاعده
دليل اين اصل نصـوص   1شود. اهد نميشود و آنچه نخو قاعده هستند آنچه او بخواهد مي

  فراوان قرآن كريم هستند. از جمله:

                                           
ي جبر و اختيار و اينكه آيا انسان مجبور است يا  پيروان فرق و مذاهب كالمي در رابطه به مسئله -1

  اند: و حالتي بينابين وجود دارد به سه گروه تقسيم شدهمختار يا در ميان اين د
اند. اين  . گروهي تحت تأثير ظواهر بعضي از نصوص انسان را مجبور و فاقد اراده و اختيار پنداشته1

گويند انسان فاقد اراده است و قدرت انجام مأمورات و  مي -شهرت دارند » ها جبري«كه به  -گروه 
اند كه كامال با  او مسلوب است و با اين پندار خود بر منهج و روشي رفتهدوري از منهيات بكلي از 

گري و قضا و قدر از  منافات دارد. برخي از پيروان اين عقيده با تعلل به جبري» سلف صالح«روش 
  ورزند. ارتكاب گناهان و مناهي كبيره ابائي ندارند و از انجام فرايض خودداري مي

گويند انسان داراي اختيار كامل  ي مقابل گروه اول را گرفته و مي ه. گروه ديگر كه درست نقط2
ي عقالني صرف، عقيده دارند عدل و حكمت  هستند و تحت تأثير انديشه» معتزله«است. اين گروه 

كند كه انسان داراي اختيار مطلق باشد. اين انديشه از نظر عقالني محض مقبول و  ايجاب مي
هاي فاسد براي  با بسياري نصوص تعارض دارد. لذا متوسل به تأويلرسد ليكن  پسنديده بنظر مي

  اند تا آنها را با عقايد خود تطبيق دهند. نصوص شده
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+θs9 uρ u!$x© ª! $# $tΒ (#θè= tG tG ø% $# £Å3≈ s9 uρ ©! $# ã≅ yèø� tƒ $tΒ ß‰ƒÌ� ãƒ ∩⊄∈⊂∪_  :٢٥٣[البقرة[.  

پرداختند اما خداوند (از روي حكمتـي   ها با هم به جنگ نمي خواست آن اگر خدا مي«
  .»دهد را اراده كند انجام ميآنچه  داند) كه خود مي

+$tΒ uρ tβρâ !$t± n@ HωÎ) βr& u!$t±o„ ª! $# �>u‘ šÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊄∪_  :29[التكوير[.  

  .»روردگار جهانيان اراده كرده باشدكنيد جز آنچه را كه پ اراده نمي«

+öθs9 uρ u !$x© y7 •/ u‘ $tΒ çνθè= yèsù ∩⊇⊇⊄∪_ ] :112األنعام[.  

  .»دادند واست آن را انجام نميخ مي اگر پروردگار تو«

+$tΒ uρ tβρã� ä. õ‹ tƒ HωÎ) βr& u !$t±o„ ª!   .]56[المدثر:  _∪∌∋∩ #$

  .»آورند مگر آنچه كه خدا بخواهد ميو بياد ن«
  باشد. ي هدايت و گمراهي، ايمان و شرك نيز داخل اين قاعده مي مسئله -24

+öθs9 uρ u!$x© ª! $# öΝ ßγyèyϑ yfs9 ’ n?tã 3“y‰ ßγø9 $# 4 Ÿξsù ¨sðθä3 s? zÏΒ tÎ= Îγ≈ yfø9   .]٣٥[األنعام:  _∪∋⊃∩ #$

  .»كرد پس از نادانان نباشيد ها را بر هدايت جمع مي خواست آن و اگر خدا مي«

                                                                                                             
ي جبر و اختيار راه وسط و  ي قبل بدور، و در رابطه با مسئله . گروه سوم از افراط و تفريط دو فرقه3

اند، آنها عقيده  موسوم» نت و جماعتمحققين اهل س«اند. اين گروه به  اعتدال را در پيش گرفته
دارند انسان مخلوق خداست و خداوند به او عقل و اراده و قدرت كافي ارزاني داشته است اما تأثير 

نهد تنها تأثير اسباب در مسببات است نه بيشر و مؤثر  انسان در آثار و اعمالي كه از خود بر جاي مي
  خداوند است. حقيقي

بندگان در واقع مخلوق خدا هستند و مؤثر حقيقي اوست و انسان تنها از  با توجه به اين، افعال
باشد. آنها افعال انسان را مخلوق خدا و كسب  جهت صورت ظاهري و اسباب مادي آفريدگار مي

جدال عجيبي بين پروان اين فرقه و » كسب«و » خلق«دانند و پيرامون فرق بين  ي انسان مي شده
(اقتباس به اختصار از: ت كه در صفحات قبل، تفاوت اين دو بيان شد. مخالفين آنها درگرفته اس

 »م.« )٧٤٤، ص اإلسالميةالعقيدة 
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+öθs9 uρ u !$x© ª! $# !$tΒ (#θä. u�õ° r& 3 ∩⊇⊃∠∪_  :107[األنعام[.  

  .»ورزيدند ها شرك نمي آن خواست مياگر خدا «

+ ...Å3≈ s9uρ ‘≅ ÅÒãƒ tΒ â !$t±o„ “Ï‰ ôγtƒuρ tΒ â !$t±o„ ∩⊂∪_  :٩٣[النحل[.  

  .»كند كند و هركه را بخواهد هدايت مي بلكه هر كه را بخواهد گمراه مي«

+öθs9 uρ u !$x© y7 •/ u‘ ztΒ Uψ tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# öΝßγN= à2 $�èŠÏΗ sd ∩∪_  :99[يونس[.  

ن قـرار دارنـد ايمـان    كرد تمامي كساني كه در روي زمـي  و اگر پروردگار تو اراده مي«
  .»آوردند مي

+öθs9 uρ $oΨ ø⁄Ï© $oΨ ÷� s?Uψ ¨≅ ä. C§ø�tΡ $yγ1y‰ èδ ∩⊇⊂∪_ ]١٣سجدة: ال[.  

  .»داشتيم ها) ارزاني مي ي انسان مهكرديم هدايت را به هر نفسي (ه و اگر اراده مي«

+θs9 uρ $oΨ ‾Ρ r& !$uΖ ø9 ¨“ tΡ ãΝ Íκö� s9 Î) sπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# ÞΟßγyϑ ‾= x. uρ 4’ tAöθpRùQ $# $tΡ ÷� |³ymuρ öΝ Íκö� n= tã ¨≅ ä. & óx« Wξç6è% $̈Β (#θçΡ% x. 

(# þθãΖ ÏΒ÷σ ã‹ Ï9 HωÎ) βr& u !$t±o„ ª!$# ∩⊇⊇⊇∪_  :١١١[األنعام[.  

داشـتيم و   هـا گسـيل مـي    ي درخواست مشركان) به سوي آن و اگر مالئكه را (درباره«
هـا   ا بـر آن ي مخلوقـات ر  راندند و همه ي صدق محمد) سخن مي ها (درباره مردگان با آن

كردند نبودنـد كـه ايمـان بياورنـد مگـر اينكـه        ها پيشروي مي كرديم و بسوي آن جمع مي
  .»وند خود اراده كندخدا

+$tΒ uρ tβ$Ÿ2 C§ø�uΖ Ï9 βr& |Nθßϑ s? āωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «!$# ∩⊇⊆∈∪_  :145[آل عمران[.  

  .»كه ايمان بياورد مگر به اذن خدا نيست  هيچ نفسي را شايسته«

+≅ è% ©9 !$uΖ u;‹ ÅÁãƒ āωÎ) $tΒ |= tFŸ2 ª! $# $uΖ s9 ∩∈⊇∪_  :٥١[التوبة[.  

  .»رسد (از خير و شر) جز آنچه كه خداوند براي ما مكتوب فرموده... بگو بما نمي«
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+!$tΒ z>$|¹r& ÏΒ 7πt6ŠÅÁ•Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ þ’ Îû öΝä3Å¡à�Ρ r& āωÎ) ’ Îû 5=≈tG Å2 ÏiΒ È≅ ö6s% βr& !$yδ r&u� ö9 ‾Ρ 4 
¨βÎ) š�Ï9≡sŒ ’ n?tã «! $# ×�� Å¡o„ ∩⊄⊄∪_  :22[الحديد[.  

شود مگر اينكه قبـل از   هيچ مصيبتي در روي زمين و در نفس و درون شما واقع نمي«
ايم و همانا اين كـار بـر    آفرينش و پديد آوردن آن را در كتابي (لوح المحفوظ) ثبت كرده

  .»خداوند سهل و آسان است

+≅ è% @≅ ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã «!   .]78ساء: [الن _∪∇∠∩ #$

  ».بگو همه از جانب خداست«

  اصل چهارم: انسان مسئول افعال خويش است
ي مخلوقـات   ي اشياء است و افعال انسان نيز از جمله با اينكه خداوند خالق همه -26

شود و هرچه او اراده كند نخواهد شد. با وجود  آيند هرچه او بخواهد مي خدا به شمار مي
شود. اين  ها مثاب يا معاقب واقع مي خود مسئوليت دارد و بر آناين انسان در برابر افعال 

ايمان به روز  -باشد و جزو اصول ايماني  اصل يكي از اصول معروف و ضروري دين مي
ها بعد از محاسبه يا به بهشت ابـدي    گردد. از آنجا كه انسان محسوب مي -حساب و جزا 

ي ايـن اصـل بسـيار روشـن      جا كه ادلهشوند يا جايگاهشان جهنم است. و از آن داخل مي
ي مسلمانان حتي شـاگردان   شود زيرا نزد همه است، نياز به ذكر و آوردنشان احساس نمي

  1شده هستند. مبتدي هم معلوم و شناخته
                                           

هرچند به قول مؤلف بزرگوار آيات مربوط به مبدأ مسئوليت انسان در قبال اعمالش براي همگان  -1
  پردازم: يواضح و روشن همگان است باز هم از باب توضيح و تبيين مسئله به ذكر چند نمونه م

n?t/ ’4+ فرمايد: خداوند متعال مي tΒ |= |¡x. Zπy∞ ÍhŠ y™ ôM sÜ≈ ymr& uρ ÏµÎ/ … çµçGt↔ ÿ‹ ÏÜyz š� Í×‾≈ s9'ρ é'sù Ü=≈ ysô¹ r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝ èδ 

$yγŠ Ïù tβρ à$Î#≈ yz ∩∇⊇∪_  :٨١[البقرة[.  

آري كسي كه بدي كند و خطاهايش او را احاطه كنند پس آنها ياران جهنم، و در آن جاودان «
  .»خواهند بود
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  اصل پنجم: محال است كه خداوند ستم بورزد
اصل پنجم محال بودن ستم و ظلـم از جانـب خداونـد اسـت بـدين معنـي كـه         -27

ي رحمـت و رأفـت    از هرچه عنوان ستم دارد منزه است و تمامي اعمالش برپايه خداوند
  باشند. مي

+!$tΒ uρ O$tΡ r& 5Ο≈‾= sà Î/ Ï‰‹Î7 yèù= Ïj9 ∩⊄∪_  :29[ق[.  

  ».كننده بر بندگان و نيستم ستم«

+$tΒ uρ öΝ ßγ≈ oΨ ôϑ n= sß Å3≈ s9uρ (#þθçΡ% x. öΝ åκ|¦à�Ρr& tβθßϑ Î= ôà tƒ ∩⊇⊇∇∪_ ]118: نحلال[.  

                                                                                                             

+‘≅ ä. ¤›Í÷ö∆ $# $oÿ Ï3 |= |¡x. × Ïδ u‘ ∩⊄⊇∪_  :21[طور[.  

  .»هر كس در گرو اعمال خودش است«

+!$tΒ 4o_ øîr& çµ÷Ψ tã … ã& è!$tΒ $tΒ uρ |= |¡Ÿ2 ∩⊄∪_ ]2لهب: ا[.  

نياز نگرداند از او سرمايه و آنچه كه كسب  شكسته و نابود باد دو دست ابولهب و نابود شد، بي«
  .»كرد

+ ä− Í‘$¡¡9$#uρ èπs% Í‘$¡¡9$#uρ (#þθ ãè sÜø% $$sù $yϑßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& L!#t“ y_ $yϑÎ/ $t7 |¡x. Wξ≈ s3 tΡ zÏiΒ «! $# 3 ª! $#uρ î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3 ym ∩⊂∇∪_  :املائدة]

٣٨[.  
اند قطع كنيد بعنوان انتقامي از  دست مرد و وزن دزد را در مقابل (سزاي) عملي كه انجام داده«

  .»جانب خداوند متعال

+  tΒ uρ ó=Å¡õ3 tƒ $VϑøO Î) $yϑ‾Ρ Î* sù … çµç7 Å¡õ3 tƒ 4’n?tã ÏµÅ¡ø� tΡ 4 tβ% x. uρ ª! $# $̧ϑŠ Î= tã $VϑŠ Å3 ym ∩⊇⊇⊇∪_  :111[النساء[.  

كند و خداوند دانا و حكيم است و  آنكه گناهي كسب كند آن را تنها به زيان نفس خويش كسب مي
رداند در حقيقت بهتان و گناهي را متهم به آن گ هركس خطا يا گناهي كسب كند سپس فرد بي

  گناهي آشكاري حمل كرده است.

+Α% ỳ Ìh�= Ïj9 Ò=Š ÅÁ tΡ $£ϑÏiΒ (#θ ç6 |¡oK ò2$# ( Ï!$|¡ÏiΨ= Ï9uρ Ò=Š ÅÁ tΡ $®ÿ ÊeΕ t÷ |¡tGø.   .]32[النساء:  _4 #$

براي مردان هست سهمي از آنچه كسب كرده و براي زنان است سهمي از آنچه كسب «
 .»م.«اند. كرده
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  ».داشتند ها ستم نكرديم بلكه خود بر نفس خود ستم روا مي آن و ما بر«

+Ÿωuρ ÞΟ Î= ôà tƒ y7 •/ u‘ #Y‰ tnr& ∩⊆∪_  :49[الكهف[.  

  .»دارد و پروردگار شما بر احدي ستم روا نمي«

+ $tΒ uρ öΝ ßγ≈ oΨ ôϑ n= sß Å3≈ s9uρ (#θçΡ%x. ãΝ èδ tÏϑ Î=≈ ©à9   .]76[الزخرف:  _∪∌∠∩ #$

  ».ها خود ستمگر بودند لكه آنها ستم نكرديم ب و ما بر آن«

  شود كس حجت واقع نمي اصل ششم: ايمان به قدر براي هيچ
تواند با اسـتفاده از آن   شود و نمي ايمان به قدر براي هيچ احدي حجت واقع نمي -28

  شانه از زير بار مسئوليت تكليف خالي كند.

+ ö≅ è% ¬Tsù èπ¤fçtø: $# èπtóÎ=≈ t6ø9 $# ( öθn= sù u!$x© öΝ ä31y‰ yγs9 tÏèuΗ ød r& ∩⊇⊆∪_  :149[األنعام[.  

اسـت پـس اگـر بخواهـد همگـي شـما را        1ها خداوند صاحب حجت بالغـه  بگو تن«
  ».د كردهدايت خواه

در واقع اين اصل، يكي از اصول ضروري دين است چو اگر َقدر اتمام حجـت واقـع   
براي مسـلمانان  بايست خداوند هيچ احدي را عذاب ندهد و از آنجا كه ثواب  شد مي نمي

و عقاب براي كفار ثابت و انكارناپذير است و هر دو گروه در قبال اعمال خود مسـئوليت  
دارند چنانكه در اصل پنجم توضيح داديم پس احتجاج به قدر به منظور سلب مسـئوليت  

  از خود و شانه از زير بار آن خالي كردن باطل و فاقد اعتبار است.

  شود دهد سئوال نمي م مياصل هفتم: از آنچه خدا انجا

                                           
ي ارسال پيغمبران و نزول  يل قوي، دليلي كه در اوج و انتهاي قوت باشدة بواسطهحجت بالغه: دل -1

  هاي آسماني. (مفردات)  كتاب
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دهد  اصل هفتم بر اين قاعده داللت دارد كه خداوند متعال در مقابل آنچه كه انجام مي
گيرد مورد سئوال و بازخواست واقـع   آفريند و اراده و مشيتش به وجود آن تعلق مي و مي
  تواند او را محاكمه و محاسبه كند. بدليل: شود و هيچ احدي نمي نمي

+ Ÿω ã≅ t↔ó¡ç„ $¬Η xå ã≅ yèø� tƒ öΝèδ uρ šχθè= t↔ó¡ç„ ∩⊄⊂∪_  :23[األنبياء[.  

دهد لـيكن ديگـران مـورد سـئوال و      شود از آنچه انجام مي خداوند مسئول واقع نمي«
  .»شوند واقع مي بازخواست

اثبات اين اصل در حقيقت واضح و روشن است چون كسي كـه غيـر خـود را مـورد     
بر او اشراف داشته و بتواند بر او فرمان برانـد يـا   دهد بايد  بازخواست و محاسبه قرار مي

فرد مسئول در مقام  موقعيتي باشد كه سائل بتواند او را جاهل يا مقصر قلمداد كند يـا او  
را بر انجام تصرفات غيرمسئوالنه، محاكمـه نمايـد. تمـامي ايـن اسـباب و عوامـل مبـرر        

خداوند عالم و حكيمي است كه  باشند. زيرا اعتراض و محاسبه، در حق خداوند منتفي مي
نسبت دادن جهل و تقصير به او محال است چون او به حكمت متعاليـه خـويش، تمـامي    

كند كه براي ما تا ابد محال است بتوانيم به كنه آن احاطه پيدا  مخلوقات را طوري اداره مي
ن بـر  ها بر جزئي بسيار محدود از آن اطالع داريم حتي حكمت آفـرينش انسـا   كنيم و تن

را به او  1دانستند چرا خداوند مقام خالفت روي زمين مالئكه مقرب نيز مخفي بود و نمي
  ارزاني داشته است:

                                           
  در قرآن چيست بين مفسرين قرآن دو نظريه وجود دارد:» خليفه«پيرامون اين كه: آيا منظور از  -1
آدم(ع) است نه آدم و  . گروهي از مفسرين عقيده دارند كه مقصود از خليفه در قرآن تنها حضرت1

  اش. زريه
  گويند، مقصود از خليفه، آدم و ذريه او هستند. . اما در مقابل گروه ديگري مي2

اش از جانب خداوند ارزاني داشته شده، خالفت از  و اينكه، آيا مقام خالفت كه به آدم، يا آدم و ذريه
تالف وجود دارد. گروهي از مفسران خدا است يا خالفت از نسل ديگر، در اين زمينه نيز بين آنها اخ

گويند مقام خالفت آدم و فرزندان او خالفت از خداست و منظور از آن اين است كه آدم و  مي
اش در اجراي احكام خدا و شريعت او در روي زمين خليفه و جانشين خدا هستند. ليكن گروه  ذريه



  43  معنا و اصول ايمان به قضا و قدر  
  

  

+ øŒÎ) uρ tΑ$s% š�•/ u‘ Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã% ỳ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Zπx�‹ Î= yz ( (#þθä9$s% ã≅ yèøgrB r& $pκ� Ïù tΒ ß‰Å¡ø� ãƒ 

$pκ� Ïù à7 Ï�ó¡o„uρ u!$tΒ Ïe$!$# ßøtwΥuρ ßx Îm7 |¡çΡ x8Ï‰ôϑ pt¿2 â Ï̈d‰ s)çΡ uρ y7 s9 ( tΑ$s% þ’ÎoΤ Î) ãΝn= ôã r& $tΒ Ÿω tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊂⊃∪_ 

  .]٣٠[البقرة: 
دهم در روي زمـين   و (بياد آور) آنگاه كه پروردگار شما به مالئك گفت من قرار مي«

زمـين   دهـي در روي  جانشيني (مالئك براي دانستن نه براي اعتراض) گفتند آيا قرار مـي 
ريزند در حالي كه ما (پيوسته) به حمد شما  كنند و خون مي كساني كه در آن فساد برپا مي

دانـم حقـايقي را كـه شـما      نمائيم. فرمـود مـن مـي    گو هستيم و شما را تقديس مي تسبيح
  .»دانيد نمي

خداوند پادشاه و مالك هر چيزي است و هرچـه سـواي اوسـت خاضـع و تسـليم او      
باشد. بنابراين امكان ندارد خداوند را تحت تأثير يـا اشـراف    ن نافذ مياست و امرش در آ

  كسي يا نيرويي بدانيم يا كسي به او امر كند يا بر او اعمال سلطنت نمايد.
  ____رايکب   تعالی اهللا عن ذالک علوا++++

  ».خداوند بسي برتر از اين است« 
الم هستي بوجـود  خداوند خالق و مالك هر چيزي است. هر تغييري كه خداوند در ع

ي ملـك خـودش    دهد، در واقع تصرف مالك در محدوده آورد يا تصرفي كه انجام مي مي
است بنا بر اين محال است كه احدي بر او اشراف داشته يا او را مورد سـئوال و مؤاخـذه   

  قرار دهد.

  اصل هشتم: ارتباط اسباب و مسببات

                                                                                                             
فت از نسل ديگري است كه قبل از اش خال ديگري از مفسران عقيده دارند مقام خالفت آدم و ذريه

  اند و نسلشان منقرض گرديده است. آدم در روي زمين زيسته
... مراجعه شود.  املراغي، روح املعاين، امليزان، صفوة التفاسري، االساس يف التفسري وبه تفاسير ابن كثير، 

  »م.«
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ده چـه مربـوط بـه افعـال و     اصل هشتم اينكه تمامي آنچه كه خداوند مقـرر كـر   -30
باشند.  حاالت انسان چه غير، همگي تابع قانون اسباب و مسببات بوده و از آن خارج نمي

ربط اسباب به مسببات يكي از سنن الهي است كه در تمامي موجودات جـاري و سـاري   
اي در دنيـا و آخـرت    است عليهذا اين سنت قانوني عام شامل و فراگير بوده و هيچ پديده

  باشد. آن خارج نمي از
  فرمايد: قرآن كريم در آيات فراوان به اين قانون اشاره كرده مي

+!$tΒ uρ tΑ t“Ρr& ª! $# zÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# ÏΒ & !$̈Β $uŠômr' sù ÏµÎ/ uÚö‘ F{$# y‰ ÷èt/ $pκ ÌEöθtΒ ∩⊇∉⊆∪_  :164[البقرة.[  

بعد از مرگش  ي آن زمين را و آنچه خداوند از آسمان فرو فرستاده از آب بعد بوسيله«
  .»زنده ساخته

+$uΖ ø9 t“Ρ r' sù ÏµÎ/ u!$yϑ ø9 $# $oΨ ô_t� ÷zr' sù ÏµÎ/ ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡t� yϑ ¨V9   .]57[األعراف:  _∪∠∋∩ #$

ي آن (از دل  ي آن (ابر) آبـي را و بيـرون آورديـم بوسـيله     پس فرو فرستاديم بوسيله«
  .»اي خاك تيره) هر ميوه

  آورد و فرموده: اسباب و مسببات بوجود مي آفريند آن را طبق قانون خداوند هرچه مي

+öΝ èδθè= ÏF≈ s% ÞΟßγö/ Éj‹ yèãƒ ª! $# öΝà6ƒÏ‰ ÷ƒr' Î/ ∩⊇⊆∪_ ١٤وبة: ت[ال[.  

  .»دهد ها را با دستان شما عذاب مي ها (كافران) بجنگيد خداوند آن با آن«
  در اين آيه، كشتن، سبب نزول عذاب بر آنها، عنوان شده است.

+“Ï‰ ôγtƒ ÏµÎ/ ª! $# Ç∅tΒ yìt7 ©? $# … çµtΡ≡uθôÊÍ‘ Ÿ≅ ç7ß™ ÉΟ≈ n= ¡¡9   .]١٦[املائدة:  _∪∌⊆∩  #$

ي آن (قرآن) كساني را كـه از (اسـباب) رضـوان او     بوسيله -كند  خدواند هدايت مي«
  .»هاي امنيت و سالمتي بسوي راه -پيروي كنند 

+(#θè= äz÷Š$# sπ̈Ψ yfø9 $# $yϑ Î/ óΟçFΨ ä. tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊂⊄∪_  :32[النحل[.  

  ».ايد) دهيد (در دنيا انجام داده شت شويد به سبب آنچه انجام ميوارد به«
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در اين آيه، عمل، سبب دخول به بهشت معرفي شده است. معلـوم اسـت كـه تمـامي     
اند امـا بعضـي از اسـباب بقـدري      هاي هستي تابع قانون اسباب و مسببات مظاهر و پديده

نند همبستر شدن زوجين، كه ها شك ندارد هما روشن و معلوم هستند كه هيچ كس در آن
شـود و خـوردن و    سبب پيدايش فرزند، و شخم زدن زمين كه سـبب روييـدن نهـال مـي    

باشند. ليكن برخي از اسباب از بابت خفايي  آشاميدن كه سبب رفع گرسنگي و تشنگي مي
انـد ماننـد پيـروي از     شود مورد نزاع بعضـي از افـراد واقـع شـده     ها مشاهده مي كه در آن
ي شريعت كه بـدبختي   شود يا خروج از دايره ه باعث سعادت دنيا و آخرت ميشريعت ك

گردد بعضـي   هر دو جهان را دربر دارد و دعا كه سبب دفع مكروه و رسيدن به مقصد مي
  اند. از افراد در مؤثر بودن اين اسباب شك كرده

ها سردر  آنباشند كه بجز اندك افرادي از  اما برخي از اسباب بقدري مخفي و پنهان مي
هـا    آورند مانند اسباب حوادث و تحوالت اجتماعي و تغييراتي كه براي اقوام و ملـت  نمي

، »سرعت و سسـتي «، »ماندگي پيشرفت و عقب«، »عزت و ذلت«آيد و منجر به  پيش مي
هـا و    شود. همگي اين تحـوالت معلـول و مسـبب علـت     و غير مي» شكست و پيروزي«

پذيرند و همانند انجماد آب و جوشيدن آن و  ها تخلف نمي اسباب خاصي هستند و از آن
باريدن باران و ... كه همگي اين حوادث تابع اسباب خاصي بوده و در صورت وجود اين 

  اسباب، تحقق اين حوادث نيز حتمي است.
تفاوت اسباب حوادث طبيعي با اسباب حوادث اجتمـاعي در ايـن اسـت كـه اسـباب      

ها در پرتو اسبابشان حتمي است ليكن  وط بوده و معرفت آنحوادث طبيعي معلوم و مضب
اسباب حوادث اجتماعي به دليل غيرمنضبط و غيرمعروف بودن آنها، براي بسـياري قابـل   

ها قطعي و جزمي اسـت. شـريعت    درك و شناخت نيستند. با وجود اين، حصول نتايج آن
ت كـرده كـه در ايـن    مقدس در نصوص فراوان ما را به قـانون اسـباب و مسـببات هـداي    

ها نيست زيرا قصد ما در اين رساله فقط اشاره بـه ايـن نكتـه     مختصر امكان برشمردن آن
است كه هر آنچه خداوند طبق قانون قضا و قدر خود مقدر فرموده تابع قـانون اسـباب و   
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ي مطلوب و مورد نظر دسـت يابـد بايسـتي     باشد لذا هركس بخواهد به نتيجه مسببات مي
  1را فراهم نمايد.اسباب آن 

  ي اسباب اصل نهم: لزوم مباشره
ي اسباب نيسـت و انسـان را بـه كمكـاري و      ايمان به قضا و قدر مانع از مباشره -31

بلكه برعكس ايمان به قضا و  2پندارند خواند. چنانچه مستشرقين و نادانان مي تنبلي فرانمي
خواند. چنانچـه   و مسببات فرا مي گيري هرچه بيشتر از اسباب قدر ما را به استفاده و بهره

  اين مطلب را بعدا توضيح خواهيم داد.
و كافي است در اين جا به اين نكته اشاره كنيم كه آنچه خداوند مقـدر فرمـوده آن را   
طبق قانون اسباب و مسببات مقدر فرموده چنانكه در اصـل هشـتم توضـيح داديـم پـس      

بر ما الزم است به منظور دسترسـي بـه    اسباب و مسببات همگي به تقدير خداوند بوده و
  نتايج و ثمرات قدر از اسباب استفاده كنيم.

پوشي از شريعت خدا است. چون  پوشي از اسباب و مسببات در واقع چشم چشم -32
شريعت اسالم ايمان و عمل صالح را سبب نيل به سعادت و رستگاري و رضوان و رفـتن  

فر و معاصي و مخالفت بـا شـريعت را سـبب    به بهشت قلمداد كرده است. همچنان كه ك

                                           

گارش درآورده. اين كتاب به زبان به ن »السنن األهلية«مؤلف بزرگوار در اين زمينه كتابي تحت عنوان  -1
  »م«فارسي نيز ترجمه شده است. 

الزم به توضيح است مستشرقين غربي و كساني تحت تأثير تبليغات آنها، ايمان به قضا و قدر را  -2
دانند و عامل  ي دوري از جهد و تالش، خالقيت و نوآوري مي عامل كمكاري و تنبلي و وسيله

دهند. اين گروه از آنجا كه جز  ه موضوع ايمان به قضا و قدر، ربط ميماندگي مسلمانان را، ب عقب
ي آفريدگار و مريد بودن خدا را بخوبي هضم  اسباب مادي، به اسباب ديگري ايمان ندارند مسئله

اند يا تحت تأثير افكار ماديگراها منكر معنويت و تأثيرات معنوي هستند. اين است كه لب به  نكرده
بيني بين  بيني اسالمي اشنا باشد و بداند كه در اين جهان يند. ليكن كسي كه با جهانگشا اين ادعا مي

 »م.«دنيا و آخرت، ماده و معنويت توازن وجود دارد قطعا چنين فكري به مغز خود راه نخواهد داد. 
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بدبختي، خشم خدا و ورود به جهنم قلمداد كرده پس هركس از اسباب رويگردانـي كنـد   
در واقع از دين خدا رويگردان شده و پوشش اسالمي را از صورت و پوست خود بركنده 

اسـباب هـم   ي  است هرچند ادعا كند كه آنچه انجام داده به تقدير خدا بوده و اگر مباشره
شد. اين توجيه به حال او سودمند واقع نخواهد شـد چـون خداونـد     كرد باز واقع مي نمي

كننـدگان كنـد و    ي اسباب پيروزي را نصـيب اسـتفاده   متعال وعده داده در صورت مباشره
هركس بدون استفاده از اسباب خواهان حصول نتيجه باشد همانند كسي است كـه بـدون   

  بذر، انتظار برداشت محصول را داشته باشد. شخم زدن زمين و پاشيدن
ي اتكـاي   ي اسباب هرگز بـه منزلـه   ذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه مباشره -33

ي اسباب  ها نيست بدين معني كه معتقد باشيم در صورت مباشره كامل و تعلق قلبي بر آن
اسباب] ظـاهري  ي  ي قطعي است بلكه عالوه بر وجود سبب اصلي [مباشره حصول نتيجه

بايد چند سبب فرعي ديگر آن را قوت بخشند و موانع از سر راه زدوده شـوند تـا نتيجـه    
ي خداوند است به وجود آن شيئ تعلق گيرد] لذا  العلل كه ارده [و بايد علت 1حاصل گردد

                                           
بذر شخم زدن زمين و پاشيدن  - زدن و به ثمر رسيدن يك بذر عالوه بر سبب اصلي  مثال براي جوانه -1

ي موانع از سر راه برداشته شوند، از جمله  بايد چندين سبب ديگر دست بدست هم بدهند و كليه -
مساعد بودن شرايط جوي، رسيدن نور و انرژي گرمايي كافي به بذر، مساعد بودن عناصر خاكي 

 ي اين اسباب، بايد از طريق ي مناسب عالوه بر همه براي پرورش بذر، وجود آب كافي و تغذيه
محيط بذر از وجود  هاي هرز و پاكسازي محافظت و ويرايش به آن توجه كافي شود. مقابله با علف

  آنها، سمپاشي بوقت لزوم و پيشگيري از دسترسي حيوانات موذي به آن و ...
رسد. ليكن اگر قدر خدا بر به ثمر نرسيدنش  ي اين مسائل است كه يك بذر به ثمر مي بعد از همه

پذير  آورد كه مقابله با آنها و گريز از آنها امكان شكالتي فراروي رشد آن بوجود ميباشد موانع و م
كند بلكه بايد از باب قانون اسباب و  نخواهد بود. اين است كه تكيه بر اسباب مادي كفايت نمي

مسببات، از آنها استفاده كنيم بعدا بر خداوند توكل ورزيم چنانكه رسول خدا حضرت محمد 
(آن را ببند بعد بر خدا توكل كن.)  »اعقلها مث توکل علي اهللا«اب به اعرابي فرمود: خط صمصطفي

  »م.«
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ها بر خدا باشد نه بر حصول اسـباب، چنانچـه توضـيح ايـن      اعتماد و توكل قلبي بايد تن
  ينده داده خواهد شد.مطلب در آ

  يك اعتراض و پاسخ آن

شود اعمال و رفتارهاي انسان  گاهي از باب اعتراض بر آنچه ذكر كرديم گفته مي -34
  گيرند زيرا خداوند فرموده: براساس اراده و مشيت او صورت مي

+yϑ sù u !$x© ÏΒ ÷σ ã‹ù= sù ∅tΒ uρ u !$x© ö�à� õ3u‹ ù= sù ∩⊄∪_  :29[الكهف[.  

  .»اهد ايمان بياورد و هر كس بخواهد كافر شودپس هركس بخو«

+yϑ Ï9 u !$x© öΝ ä3Ζ ÏΒ βr& tΛÉ) tG ó¡o„ ∩⊄∇∪_  :28[التكوير[.  

  .»براي كسي از شما كه بخواهد (بر راه) مستقيم باشد«
ي انسان در ايجاد فعل تأثير دارد بهمين خاطر است كـه افعـال    به مفاد اين آيات اراده
  شود. ها مجازات مي شوند و بر آن انسان به او نسبت داده مي

+§Ν èO 4†‾ûuθè? ‘≅ ä. <§ø� tΡ $̈Β ôMt6|¡Ÿ2 ∩⊄∇⊇∪_  :٢٨١[البقرة[.  

شود) هر نفسي (در مقابل) آنچه كه كسـب كـرده    شود (بازپس داده مي سپس وفا مي«
  . »(انجام داده است)

+$yγ s9 $tΒ ôMt6|¡x. $pκ ö� n= tã uρ $tΒ ôMt6|¡tFø.   .]٢٨٦[البقرة:  _∪∌∇⊅∩  #$

براي هر نفسي است (جزاي) آنچه كسب كرده است (از خير ولو بطريق غيرقصد) و «
  .»دهد بر اوست (عقاب) آنچه به طريق عمد و اكتساب (از گناهان) انجام مي

+y7 Ï9≡sŒ $yϑ Î/ ôM tΒ £‰ s% öΝ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& ∩⊇∇⊄∪_  :182[آل عمران[.  

                                                                                                             
در مسجد نشسته بود يك اعرابي سوار  صداستان از اين قرار است كه گويا روزي حضرت محمد

بر شتر به خدمت ايشان آمد و شتر خود را نزد در مسجد رها كرد. حضرت پرسيد: چرا شترت را 
 »م«كنم فرمود: اول آن را ببند بعد بر خدا توكل كن.  گفت: بر خدا توكل مي بندي؟ نمي
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ما پيش فرستاده ي ش (چشيدن عذاب سوزاننده) به سبب آن چيزي است كه دو دسته«
  .»است

نمايـد چـون    شود اين معني را تأييـد مـي   و اين كه فرد مجنون بر افعالش مؤاخذه نمي
كند بـا   ها اقدام نمي اعمال او مبتني بر اراده و اختيار نيستند و از روي انتخاب به انجام آن

و بـه   هـا را مخلـوق خـدا دانسـتن     توجه به اين، نسبت دادن افعال انسان به خداوند و آن
  1.آيد؟ ها پرداختيم درنمي مشيت او واقع شدن با حقايقي كه به ذكر آن

باشـد و   گوئيم، انسان در حقيقت فاعل افعال خود مـي  در جواب اين اعتراض مي -35
داراي اراده و مشيت حقيقي است اما اراده و مشيت او همانند خودش مخلوق خدا است 

شود و در واقـع خداونـد خـالق، سـبب      نميو محض اين اراده سبب پيدايش فعل انسان 
ي خـود بـه انجـام كارهـايش اقـدام       (اراده) و مسبب (فعل) است و اينكه انسان بـه اراده 

نمايد فعل او با خالقيت عام خداوند براي اشياء (از جمله فعل انسـان) منافـات نـدارد     مي
  سازد اما آفريدگار كشتي، خداوند است. زيرا انسان بدست خود كشتي مي

+$uΖ ø) n= yzuρ Μçλm; ÏiΒ Ï&Î# ÷VÏiΒ $tΒ tβθç6x. ö� tƒ ∩⊆⊄∪_  :42[يس[.  

  .»شوند و آفريديم براي انسان از مثل آن (كشتي نوح) آنچه بر آن سوار مي«
سازد با وجود اين آفريـدگار اصـلي سـاختمان، خـدا      انسان بدست خود ساختمان مي

  است.

+ª! $# uρ Ÿ≅yèy_ /ä3s9 .ÏiΒ öΝ à6Ï?θã‹ ç/ $YΖ s3y™ Ÿ≅ yèy_uρ / ä3s9 ÏiΒ ÏŠθè= ã_ ÉΟ≈ yè÷ΡF{$# $Y?θã‹ ç/ $yγtΡθ’� Ï‚tG ó¡ n@ 

tΠöθtƒ öΝä3ÏΨ ÷èsß tΠöθtƒ uρ öΝ à6ÏG tΒ$s% Î)  ∩∇⊃∪_  :80[النحل[.  

و خداوند قرار داده براي شما در منازلتان سكونت و قرار داده براي شـما از پوسـت   «
  .»پنداريد ن خفيف ميحيوانات منازل (چادر) كه آن را در روز سفر و اقامتتا

                                           
گرفته از مشيت  ي معترض؛ نقد نظريه اشاعره است كه افعال انسان را مخلوق خدا و نشأت اين گفته -1

 دانند. او مي



    

  سلوك و رفتار آن قضا و قدر و تأثير آن در  50 
 

 

ي انساني از اين جهت كه سبب است در ايجاد افعال تأثير دارد اما از حيـث   آري اراده
ي  آفرينش ذات فعل، و پيدايش آن، هيچ تأثيري ندارد. زيرا وجود سبب تام هرگز به منزله

باشد. هرچند شارع مقدس بين آنچه از سر عمد و اختيـار   وجود حتمي مسبب (فعل) نمي
شود و آنچه بدون اراده و اختيار (در خواب و حالت جنون) از او  واقع  انسان صادر مي از

شود جدائي انداخته اما اين جدائي هرگز به معناي خارج شدن افعال انسـان از عمـوم    مي
خالقيت خداوند متعال براي اشياء نيست زيرا اين عموم، يك اصل قطعي است و خـالف  

باشـد و اعتـراف بـه اصـل يادشـده بـر        به هيچ عنوان جايز نمي آن، با وجود استثنا در آن
شـود و ايـن عموميـت هرگـز      حساب عموم و فراگيري خالق بـودن خداونـد تمـام نمـي    

ي انسان مخلوق است و با  باشد. سر مسئله در اين جا نهفته است كه اراده استثنابردار نمي
ي مطلق باشد بلكه بايد آن  ن ارادهي انسا مخلوق بودن او تناسب دارد و امكان ندارد اراده

ي او دانست. هماننـد سـاير مخلوقـات كـه تـابع       ي خداوند و مستند به اراده را تابع اراده
  ي خدا هستند. اراده

  پاسخ يك اعتراض ديگر

اگر از درِ اعتراض گفته شود، اگر خداوند از انساني معصيت بخواهـد چـرا او را    -36
  .ها) اطاعت نخواسته است؟ ز او (همانند ساير انسانكند؟ و چرا ا بر آن محاسبه مي

گوييم، قـبال توضـيح داديـم كـه هـدايت و گمراهـي        در جواب اين اعتراض مي -37
باشند و اين اصلي قطعـي و مسـلم    ي خدا مي اطاعت و معصيت همگي به مشيت و اراده

سـلم و  است و توضيح داديم كه انسان در مقابل اعمالش مسئول است و اين هـم اصـل م  
قطعي ديگري بود. و امور قطعي به ذات خود با هم تناقض نخواهنـد داشـت هرچنـد بـه     

شود، در حالي  ظاهر متناقض جلوه كنند [چون اراده و مشيت خدا سبب خلق و ايجاد مي
ها توسـط او اسـت نـه از سـر      كه مسئول بودن انسان در مقابل اعمالش از باب كسب آن

هـا ايمـان    ي آن ر اين امور قطعي اكتفا ورزيم و بـه همـه  خلق.] پس براي ما كافي است ب
ها را مردود نيانگاريم. و كافي است در جواب اين اعتـراض   يك از آن داشته باشيم و هيچ
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جا  ي خدا تعلق دارد و از آن ي قضا و قدر به علم و حكمت آفرينش و اراده بگوييم مسئله
ه به قدر او را نيز نـداريم و سـر قـدر در    كه توان احاطه به صفات او را نداريم توان احاط

اين جا است كه هدايت و گمراهي سعادت و شـقاوت مـرگ و زنـدگي همگـي بدسـت      
دهد (مادام بصورت  (قدرت) خدا هستند با وجود اين انسان در مقابل اعمالي كه انجام مي

نسـان از  ارادي و انتخابي از او صادر شده باشند) مسئول است. و اگر گفته شود نـاتواني ا 
گـوييم   نمايـد؟ مـي   رساند و از او سلب اختيار مي احاطه به سر قضا و قدر، به او زيان مي

گـردد نـاتواني انسـان در برابـر آن عجـز       ي قضا و قدر به صفات خـدا برمـي   چون مسئله
رساند مگر در صورتي كه اين نـاتواني منجـر بـه رد     شود و زياني به او نمي محسوب نمي

ي قضا و قدر شود در همچون صورتي بر انسان الزم است به اصـول  بعضي از اصول قطع
ي جهل از جلو  ها تجاوز نكند و در جهان آخرت پرده ها ملتزم بوده و از آن و مضامين آن

ي سـر قضـا و قـدر     ديدگان انسان برداشته خواهد شد و هر آنچـه را كـه اكنـون دربـاره    
  داند خواهد فهميد. نمي

  
***  

 



 

  قضا و قدر بر رفتار انسانتأثير ايمان به 

بعد از اينكه بصورت مختصر معني ايمان به قضا و قدر، و اصول قطعي و مسـلم   -38
كنيم آيا ايمان به اين اصـول چـه تـأثيري در سـلوك و رفتـار       آن را بيان كرديم سئوال مي

 ايـم از معرفـت نظـري تجـاوز     ايم و برشـمرده  انسان دارد؟ آيا آنچه كه در اين زمينه گفته
  .كند؟ و تأثيري در سلوك و واقع زندگي انسان دارد؟ مي

در هـر زمينـه كـه     -هاي شناخت در اسـالم   گوييم يكي از ويژگي در جواب مي -39
تأثير مستقيم يا غيرمستقيم آن در رفتار و سلوك انسان است كـه در اينجـا مجـال     -باشد 

خواهيم در اين رسـاله   تفصيل و توضيح اين مطلب نيست اما آنچه كه مقصود است و مي
توانـد در رفتـار انسـان و     ايمان صحيح به قضا و قدر تا چه حد مي«بيان كنيم اينكـه:  

ارتباط و عالقـه او بـا ديگـران اثـر داشـته باشـد و بـه هنگـام عملكـرد فـردي و           

ها در قبال حوادث و انجام حسنات يا ارتكاب سيئات و ابتال به مصائب،   گيري موضع

ثيري در شخصيت او خواهد داشت و باعث ايجاد چه نوع تغييراتـي  اين ايمان چه تأ

  .»اش خواهد شد؟ در زندگي روزمره
  اينك مختصر توضيحي پيرامون اين مطلب:

  رفتار درست و صادقانه با ديگران -1

اند انسان بالطبع موجودي اسـت اجتمـاعي و ايـن سـخن در واقـع       چنانكه گفته -40
ير از برقرار كردن ارتباط و عالقه با ديگـران اسـت و در   صحيح است بنابراين انسان ناگز

ي  گيرد يا طريقه ها يا راه هموار صداقت و درستي را در پيش مي اين ارتباط و عالقه با آن
گيرد كه مخلوطي از هـر دو اسـت    نفاق و دروغ و سازش و غيره را، يا راهي در پيش مي

   .شوند؟ آيا سرانجام، اين سه راه به كجا ختم مي
تـوانيم   اگر بخواهيم جوابي مختصر و در عين حال جامع به ايـن پرسـش بـدهيم مـي    

ي فـرد   ها به چگونگي عقيده بگوييم سرانجامِ در پيش گرفتن و پيمودن هر يك از اين راه
توانـد بـه او سـود و زيـان برسـاند       نسبت به غير خود و به اينكه اين غير تا چه حد مـي 
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تواند به او سود و زيـان برسـاند بـا او     باشد كه اين غير مي بستگي دارد، اگر عقيده داشته
پنـدارد ايـن روش بـرايش     گيرد چون به گمان خود مـي  روش مداهنه و نفاق در پيش مي

شود اما اگر معتقد باشد اين غير قادر به جلب نفع و دفع ضرر نيسـت و   سودمند واقع مي
داوند خالق حكـيم و علـيم   ها خ ها سبب حصول آن است و بس، چون در حقيقت تن تن

ي امور در دست اوست در پرتو ايـن عقيـده    رساند و كليه است و فقط او سود و زيان مي
  افتد كه فرمود: مي �خطاب به عبداهللا پسر عباس صي رسول خدا به ياد فرموده

، َوِإن ِبَشيٍء َقْد َكَتبُه اُهللا َلكَ وَك إال : أن األُمَة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى أْن يـَْنَفُعوَك ِبَشيٍء ملَْ يـَْنَفعُ َواْعَلمْ «
  .»، رُِفَعِت األَْقَالُم َوَجفِت الصحفُ ٍء َقْد َكَتَبُه اهللاُ َعلَْيكَ اجَتَمُعوا َعَلى أْن َيُضروَك ِبَشيٍء َملْ َيُضروَك إال ِبَشي

برسـانند  و بدان اگر تمامي امت جمع شوند و دست بدست هم دهند تا سودي به تو «
رسانند جز آنچه خداوند بر تو مقرر و مكتوب فرموده است و اگـر   هيچ سودي به تو نمي

تمامي امت (مردم) جمع شوند و دست به دست هم بدهند تا زياني به تـو برسـانند هـيچ    
هـا (از روي    رسانند جز آنچه خداوند بر تو مكتـوب و مقـرر فرمـوده قلـم     زياني بتو نمي

  .»ته شده و (مركب) صفحه خشك گرديده استي كاغذ) برداش صفحه
داشتن همچون اعتقادي بصورت حتم و يقين، سلوك و رفتار مستقيم مبتني بر صـدق  

آورد بلكـه ايـن عقيـده شـجاعت و شـهامت       و محبت و استقامت براي انسان بوجود مي
ز آورد كه هرجا مقابله با دشمنان را واجب يـا مسـتحب بدانـد ا    چناني در فرد بوجود مي

ترين چيـزي كـه از طـرف دشـمنان او را      كند چون خطرناك اقدام خودداري و درنگ نمي
هـا در   دهد چـون اجـل تـن    كند مرگ است و او از آن ابدا هراسي بدل راه نمي تهديد مي

آيد و هرگاه دوران حياتش بسر رسـيد هـيچ وسـيله و     زمان مقرره خداوند به سراغ او مي
  كند.تواند آن را تمديد  قدرتي نمي
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شـديم. بگـو اگـر در     نمـي  گويند اگر كار به دست مـا بـود اينجـا كشـته     منافقين مي«
ها مكتوب واقـع شـده بـه     گشتند آنهائي كه مرگ بر آن بوديد خارج مي هاي خود مي خانه

  .»سوي قتلگاه خود

  عفو و گذشت: -2

يكي ديگر از آثار ايمان به قضا و قدر در ارتباط بـا ديگـران، عفـو و گذشـت از      -41
انـد   هاي او را به بدي پاسخ داده اند يا نيكي ساني است كه در حق او قصور يا بدي كردهك

  اند. يا به ناحق به حقوق و كرامت انساني و ديني او تجاوز كرده
ي ايـن   فرد مؤمن به قضا و قدر عقيده دارد كه آنچه از ناحيه«تفصيل اين سخن اينكه: 

اي  رهيز از آن غيرممكن بوده و اين غيـر واسـطه  غير متوجه او شده، بر او مقدر گشته و پ
 �چنـين بـود از انـس    ايـن  صبراي نيل اين مقدور بيش نبوده است. اخالق رسول خدا

از دهـان او  » اف«ي  كردم هرگز كلمـه  صمنقول است گفت: ده سال خدمت رسول خدا
كـه   اي و در مـورد كـاري   نشنيدم و هرگز در مقابل كاري كه كردم نگفت چرا چنين كرده

ي او، مـرا عتـاب    اي و اگر يكـي از اعضـاي خـانواده    نكردم نگفت چرا آن را انجام نداده
». رهايش كنيد اگر چيزي مقدر شده باشد حتما بوقـوع خواهـد پيوسـت   «گفت كرد مي مي

كند و  اين حديث شريف بر پرهيز از توبيخ غير در صورت وقوع خطا و قصور داللت مي
در حديث ديگـري كـه از    1قضا و قدر پروردگار نسبت داد. شده را به بايستي خطاي واقع

                                           
ع شده در منظور از نسبت دادن وقايع به قضا و قدر خدا اين است كه آنچه از باب قضا و قدر واق -1

  ي اول به خلق و آفرينش خدا بوده و خدا اين واقعه را براي انسان خلق كرده است. مرحله
ي آنها، و  اما در عين حال وقوع بالفعل آن تابع اسباب و عللي است كه تنها در صورت وجود همه

ا كند و از تواند اين اسباب را ره آيد و فرد به اختيار خود مي دست به دست هم دادنشان بوجود مي
تواند با استفاده از اسباب از وقوع آن پيشگيري  آنها استفاده نورزد و در نتيجه  واقعه واقع شود و مي

  كند.
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ي صديقه روايت شده است، آمده اسـت كـه در مقـام تعريـف از اخـالق       حضرت عايشه
هرگز بخاطر مصلحت شخصي خود از كسي انتقام نگرفـت و  «... فرمود:  صرسول خدا

خدا خشمش  گشت تا هنگام انتقام براي اگر حدي از حدود خداوند مورد تجاوز واقع مي
كرد. در اين حديث خط فاصل بين تقصير در حق شخص، و تقصير در حـق   فروكش نمي

خدا مشخص گرديده در اولي عفو مستحب است اما در دومي عفو جايز نيست و اسـاس  
جدائي بين اين دو حق و جواز عفو در يكي از آنها، و عدم جواز در ديگري همان اسـت  

ي تمسـك بـه    و آن اينكه هيچ احدي حق ندارد بـه بهانـه  بيان داشتيم » قدر«كه در اصول 
ي  شانه از زير بار مسئوليت شرع خالي كند. هيچكس حق ندارد فرد مقصر در زمينه» قدر«

حقوق خدا و مخالف شريعت را مورد عفو قرار دهـد و از تقصـيرش درگـذرد. چنانكـه     
در رابطه با گذشت و  كسي حق ندارد به حقوق ديگري تعرض كرده آن را پايمال كند. اما
توانـد از آن   باشد و مي تقصير از حقوق شخصي، هر فردي صاحب حق شخصي خود مي

  درگذرد.
بخشد كه آنچه خدا بخواهد حتما خواهد  اين بينش، اين عقيده را در انسان تقويت مي

شود. عالوه بر اين الزم به ذكـر اسـت كـه گذشـت از قصـور       شد و آنچه او نخواهد نمي
در امور شخصي مستحب است نه واجب. پس هركس راه گذشت برگزيند  شخص مقصر

شود و اگر قصد مجازات و انتقام داشته باشد اين حق براي  عملش خير و كرامت تلقي مي
  او محفوظ است اما بشرطي كه عادالنه درصدد انتقام بمثل برآيد.

                                                                                                             
ي خداوند بر وقوع حتمي آن باشد انسان به اختيار خود  اما با وجود استفاده از اسباب، اگر اراده

  .نمايد اسباب آن را فراهم مي -بدون اينكه خود متوجه باشد 
مثال خداوند نكاح و مقاربت زوجين را سبب پيدايش اوالد قرار داده اگر از اسباب استفاده نشود 

دار شدن زوجين نباشد با وجود  ي خدا بر بچه اي منعقد نخواهد گرديد ولي اگر اراده قطعا نطفه
دن آنها باشد دار ش ي او بر بچه دار نخواهند شد و اگر اراده ي صحيح از اسباب، زوجين بچه استفاده

  »م.«ي آن را فراهم و مقاربت بين آنها حاصل و بچه بوجود خواهد آمد.  قطعا زمينه
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  .»جزاي بدي، بدي همپا و مثل آن است«
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  .»ايد و اگر انتقام گرفتيد، انتقام بگيريد بمثل آنچه بدان مورد عقاب واقع شده«

  استعانه از خداوند -3

داند كه سـرانجام و   اشته باشند به يقين ميكسي كه ايمان صحيح به قضا و قدر د -42
بدسـت خداسـت و بـراي     -از نظر مشيت و آفرينش، خلق و تدبير  -عاقبت تمامي امور 

ي  ها از او استعانت جست از همين جاست كه سوره دسترسي و حصول هر امري بايد تن
گـردد   تكرار ميبه تعداد ركعات نماز  -دهد  كه از تعبد و استعانه از خدا خبر مي -فاتحه 

  در حديث شريف آمده است:
  »حديث«. »قرأ بفاتحة الکتابيال صالة لمن لم «

  .»شود الكتاب را قرائت نكند مقبول واقع نمي ي فاتحه نماز كسي كه سوره«
  ي: ي شريفه ي مباركه آيه در اين سوره

+x‚$−ƒÎ) ß‰ ç7 ÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ ∩∈∪_  :٥[الفاحتة[.  

  .»جوئيم ها از تو استعانت مي پرستيم و تن دا) را ميها تو (خ تن«
رساند.  وجود دارد كه محسور بودن عبادت براي خداوند و انحصار استعانه از او را مي

اگر كسي از خداوند استعانه بجويد و بـه اسـباب ظـاهري نيـز متوسـل گـردد در نتيجـه        
قصـودش  مقصودش حاصل شود حصول مطلب از فضـل و بركـت خـدا اسـت و اگـر م     

گردد چون يقين دارد كه تـأخير در حصـول    حاصل نشد فرد مسلمان باز هم مأيوس نمي
مطلب فوايدي دربر دارد كه خداوند بر آن مطلع است اما او از آن خبر ندارد زيرا مقـدار  

مقدار  علم و آگاهي ما از حكمت خدا در مقابل آنچه بر ما مجهول است بسيار ناچيز و بي
ن الزم است بعد از شكست و عدم نيـل بـه مقصـد مـأيوس نگـردد و      است لذا بر مسلما
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مجددا به تالش و تكاپو رو آورد و با استعانه از خداوند مطلب را دنبال كنـد و هرگـز از   
شد چون بر زبان جاري كردن اين  كردم چنين مي باب عجز و ناتواني نگويد اگر چنان مي

گشـايد تـا وسوسـه     بر روي شيطان مي سخن عالوه بر اينكه هيچ سودي دربر ندارد دري
  ي دست خود قرار دهد. در حديث شريف آمده: خود را به قلب القاء كند و آن را بازيچه

اْحِرْص َعَلى َما يـَْنَفُعَك َواْسَتِعْن  ،اْلُمْؤِمُن اْلَقِوى َخْريٌ َوَأَحب ِإَىل اللِه ِمَن اْلُمْؤِمِن الضِعيِف َوِىف ُكل َخْريٌ «
لِه َوَما َشاَء فـََعَل اللِه َوَال تـَْعِجْز َوِإْن َأَصاَبَك َشْىٌء َفَال تـَُقْل َلْو َأىن فـََعْلُت َكاَن َكَذا وََكَذا. َوَلِكْن ُقْل َقَدُر البِ 

  »صحيح مسلم« ».ْو تـَْفَتُح َعَمَل الشْيطَانِ فَِإن لَ 

و در هر دو خيـر وجـود   بهتر از مسلمان ضعيف است  در نزد خداوند مسلمان قوي«
رساند حريص باش و از خداوند اسـتعانت بجـو و اظهـار     دارد بر چيزي كه به تو نفع مي

كردم چنان  عجز و ناتواني نكن، و اگر چيزي (باليي) بر تو اصابت كرد مگو اگر چنين مي
(لـو)  » اگـر «ي  كند، زيرا كلمـه  شد بلكه بگو: قدر خدا چنين  بوده و هرچه بخواهد مي مي

  .»كند راه نفوذ شيطان را باز مي

  فقط بر خدا اعتماد و توكل كردن -4

چهارمين اثر ايمان به قضا و قدر اينكه، كسي كه ايمان به قضا و قدر داشته باشد  -43
ورزد اما اعتمادش فقط بر خداسـت نـه بـر اسـباب      از اسباب ظاهري و مادي استفاده مي
ود، به منظور استفاده از اسباب ظـاهري  چنين ب صمادي، پيشوا و سيد ما حضرت محمد

در غار مخفي شد اما هرگز عقيده نداشت كه محض اختفا در غار او را از كيـد مشـركين   
سازد و عقيده نداشت كه استفاده از اسباب ظاهري او را از شر مشـركين خـالص    ها مي ر

تفاده از كند بلكه معتقد بود رهائي و خالص او فقط بدست خداست. در عين حال اسـ  مي
  اسباب مادي نيز در حد توان الزم است.
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نفر دوم (محمد) از دو نفر (محمد و ابوبكر) آنگاه كه هر دو در غار بودنـد، كـه بـه    «
  .»گفت اندوهگين مباش همانا خدا با ماست بوبكر) ميرفيقش (حضرت ا

هـا معيـت و    براي نجات فقط بر خدا بود و تن صآري اطمينان و اعتماد رسول خدا
دانست نه اختفا در غار. در جنگ بـدر نيـز بعـد از     همراهي خدا را عامل آرامش قلب مي

ان داده بودنـد  ي اسباب مادي به بارگـاهي كـه بـرايش سـازم     تنظيم صفوف لشكر و تهيه
دانست كه پيـروزي بدسـت    كرد زيرا مي بازگشت و با تضرع و زاري با خدا راز و نياز مي

» توكـل «ها بر او اعتماد كرد نه بر اسباب مـادي، ايـن    خداست و براي حصول آن بايد تن
، ايـن اسـت كـه    »توكـل «ي ثمـرات   صحيح يكي از ثمرات ايمان صحيح است و از جمله

  ي بدانيم و بس.ها خدا را كاف تن

+tΒ uρ ö≅©. uθtG tƒ ’n?tã «! $# uθßγsù ÿ… çµç7 ó¡ym ∩⊂∪_ ]3طالق: ال[.  

  .»هر كس بر خداوند توكل و اعتماد بورزد خداوند او را كافي و بس است«

  ي قدر با قدر مقابله -5

ــيم ضــرورت مباشــره  ــادي و اســتفاده از  چنانكــه در مقطــع ســابق گفت ي اســباب م
شود افراد مغـرض و   ها باعث مي شود كه ترك آن ينجا ناشي ميآوردهاي فكري، از ا دست

نادان بر شريعت اسالم خرده بگيرند و آن را ناقص و ناكافي بپندارنـد. و يكـي از اصـول    
  عقايد اسالمي نيز تعطيل گردد.

به مقابله بـا  » قدر«كنم كسي كه به قضا و قدر ايمان داشته باشد با استفاده از  اضافه مي
خيزد بدين معني كه مادام دافع و مانعي در اختيار داشته باشـد تسـليم    ها برمي »قدر«ديگر 

هـا بـا    گيري از آن كند و با بهره شود بلكه از اسباب و وسايل مادي را استفاده مي قدر نمي
  گويد: رحمه اهللا در اين زمينه مي امام عبدالقادر گيالنيخيزد.  قدر به مقابله برمي
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كننـد امـا    ي قضا و قدر رسـيدند امسـاك و توقـف مـي     به مسئلهبسياري از مردم اگر «
اي بر من باز شده كه با استفاده از آن قدر حق را با حق و براي حق، مقابله خـواهم   روزنه

  ».كرد
خيـزم و در   منظور او اين است كه با استعانت از خداوند به مقابله با مقـدورات برمـي  

فصيل اين سخن اينكه: بر مسلمان الزم اسـت  اين راه هدفي جز جلب رضايت او ندارم. ت
همواره احتياط پيشه كند و حذر داشته باشد تا گرفتار مشكالت و مصـائب نشـود و اگـر    
گرفتار شد در راه دفع آن بكوشد، مثال به منظـور مصـونيت از مـرض اسـباب پيشـگيري      

آلـوده دوري   ها استفاده نمايد و از مكان آلوده بـه ميكـروب و اسـباب    فراهم كند و از آن
گزيند و در هنگام جنگ نيز احتياط كند و خود را در معرض تيرهاي دشمن قـرار ندهـد.   

اعتقادي به قضا و قدر و مخالفت با آن نيست بلكـه از بـاب    اين احتياط هرگز به معني بي
گردد. چون از آنجـا كـه    محسوب مي» قدر«به منظور نجات و رهايي از » قدر«استفاده از 
رود اسباب جلوگيري از وقوع آن را فراهم  مجهول است و احتمال وقوع آن ميقدر بر ما 

ي  نماييم اگر وقوعش نزد خدا مكتوب و مقدر باشد حتما واقع خواهد شـد و مباشـره   مي
اسباب دفع آن، سودي نخواهد بخشيد و اگر مقدر و مكتوب نباشد فراهم نمودن اسـباب  

ي اسباب مانع از وقـوع آنچـه    ت كه مباشرهوقوعش، سود نخواهد بخشيد، منظور اين اس
كنند. در حديث صحيح آمـده   شود چنانچه اسباب دفع آن را دفع نمي خدا مقدر كرده نمي

كنيم يا دعايي كه به  آيا درماني كه از آن استفاده مي صعرض شد اي رسول خدا« «است
ي قدر  اين هم از جملهنمايند؟ فرمود  گيريم قدر خدا را رد مي از آن بهره مي» رقيه«عنوان 

ي اسباب سـالمتي   خداست اگر تقدير خدا بر اين باشد انسان به مرض مبتال نشود مباشره
  نمايد. را برايش فراهم مي

هـاي شـام مشـرف شـد و      بـر دروازه  �وقتي حضرت اميرالمؤمنين عمر بن خطـاب 
هر نمـود  دريافت كه در آنجا بيماري طاعون شيوع يافته قصد بازگشت و عدم ورود به ش

  پرسيد: �ي جراح ابوعبيده
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فرمـود: كـاش غيـر از تـو ايـن       �اي اميرالمؤمنين از قدر خدا فرار وجود دارد؟ عمر
شويم سپس  كنيم و در قدر خدا واقع مي راند بلي از قدر خدا فرار مي سخن را بر زبان مي

شته باشي و اي گوسفند يا شتر همراه دا اگر گله«عبارتي بدين مضمون بر زبان جاري كرد: 
علف، و ديگري حاصلخيز و پرعلف موجـود باشـند    در مقابل شما چراگاهي خشك و بي

ات را در زمين خشك بچراني چه در زمين پر از علف، يا از زمين خشك به زمين  چه گله
  .»حاصلخيز بروي همگي به اراده و تقدير خداست

ي قـدر اول هسـتند    كننده فعي اسبابي است كه ر نوع دوم از مقابله قدر به قدر: مباشره
همانند استفاده از درمان جهت رفع مرض، و جهاد و فداكاري جهت بيرون راندن دشمنان 
و كفار اگر قصد اشغال مملكت و سرزمين مسلمانان را داشـته باشـند و بخواهنـد بـر آن     

ها به مبارزه برخاست همچنين التجـاء و بازگشـت بسـوي خـدا و      مسلط شوند بايد با آن
غفار از او در صورت قطع بارش باران، چنانچه در اين زمينه خداوند از حضرت نـوح  است

  كند كه خطاب به قومش فرمود: نقل مي

+àM ù= à) sù (#ρã� Ï�øótFó™$# öΝä3−/ u‘ … çµ‾Ρ Î) šχ% x. #Y‘$¤� xî ∩⊇⊃∪ È≅ Å™ö� ãƒ u !$yϑ ¡¡9 $# / ä3ø‹ n= tæ # Y‘#u‘ ô‰ ÏiΒ ∩⊇⊇∪ 

/ ä.÷ŠÏ‰ ôϑ ãƒuρ 5Α≡uθøΒ r' Î/ tÏΖ t/ uρ ≅ yèøgs† uρ ö/ ä3©9 ;M≈̈Ζ y_ ≅ yèøgs† uρ ö/ ä3©9 # \�≈pκ ÷Ξr& ∩⊇⊄∪_  :12-10[نوح[.  

پس (خطاب به قوم خود) گفتم از خداي خود طلب مغفـرت كنيـد همانـا او بسـيار     «
ي  بارانـد و بوسـيله   هاي پر خير و بركـت را پيـاپي مـي    بخشنده است خدا از آسمان باران

سـازد و   ي شـما مـي   هاي سرسبز و فراوان بهره باغتان خواهد داد و  اموال و فرزندان ياري
  .»گذارد رودبارهاي پرآب در اختيارتان مي

  ها ي قدر به هنگام انجام نيكي مشاهده -6

ها را از خدا بداند   شود فرد مؤمن توفيق انجام نيكي ايمان به قضا و قدر باعث مي -45
و درونـش تزكيـه شـود.    و گرفتار غرور و خودباختگي نگردد در نتيجـه رفتـارش سـالم    

تفصيل اين مطلب اينكه، انسان مؤمن به قضا و قدر، همواره بياد قدر خداست و آن را در 
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آورد و  دهد و به هنگام انجام حسنات و صالحات آن را به يـاد مـي   ذهن خود پرورش مي
شـود   كند هرآنچه از او صادر مي كند كه صريحا اعتراف مي اين امر حالتي در او ايجاد مي

شـود كـه هرگـز     محض فضل خدا بوده و او تأثيري در آن ندارد و اين عقيده باعـث مـي  
ي امـراض درونـي    احساس غرور و به خود باليدن نكند و بر كسي منت ننهـد و از همـه  

مصون بماند. زيـرا وجـود ايـن امـراض در درون انسـان، ريشـه در اعتقـاد بـه امتيـاز و          
هـا و اعجـاب بـه خـود      را وادار بـه تكبـر بـر آن    خودبرتربيني او بر ديگران دارند كـه او 

كند اين امراض ناشي از انجام عبـادات و اعمـال صـالح     نمايند در اين ميدان فرق نمي مي
مندي از نيروي علمي و بدني يا قدرت و سـلطنت يـا سـرمايه و امـوال يـا       باشند يا بهره

  پيروان فراوان و امثال اينها.
ها آن را به قدر خدا ارجاع دهـد يـا وقـت بدسـت       يكياگر فرد به هنگام دستيابي به ن

آوردن يك امتياز آن را قدر خدا و آن را محض فضل او بر خـود تلقـي نمايـد احسـاس     
بندند و به جـاي آن دسـت    غرور و تكبر و عجب و منت بر ديگران از قلبش رخت برمي

  گويد: ايد و ميگش كند و زبان به شكرانه و ستايش او مي دعا به سوي خداوند بلند مي

+(#θä9$s% uρ ß‰ ôϑ ptø: $# ¬! “Ï%©!$# $uΖ1y‰ yδ # x‹≈yγÏ9 $tΒ uρ $̈Ζ ä. y“Ï‰ tFöκ s]Ï9 Iωöθs9 ÷βr& $uΖ1y‰ yδ ª! $# ∩⊆⊂∪_ 

  .]43[األعراف: 
گفتند: خدائي را سپاسگزاريم كه ما را به سوي اين هدايت كرد و اگر خداوند مـا را  «

  .»كرديم يدا نميگي هدايت يافتن را پ كرد شايسته هدايت نمي
دهند و علم به حقـايق   اي كه انجام مي هدايت خدا براي يندگانش شامل اعمال صالحه

  ديني و ساير اعمال است.
هـا بـراي فـرد مسـلمان مفيـد واقـع         ي قدر به هنگام انجام نيكي چنانكه مشاهده -46

ديگـر:   دارد] از بعـد  بيني مصون نگه مي خواهد شد [و او را از مرض عجب و خودبزرگ
اي در او بوجـود   دهـد و روحيـه   نيازمندي هميشگي و دائمي مسلمان به خدا را نشان مي

نمايد  داند و از او طلب مغفرت مي آورد كه همواره خود را محتاج رحمت خداوند مي مي
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ي قطعـي دارد كـه    شـود. عقيـده   كند و بدان مغرور نمي و هيچ توجهي به اعمال خود نمي
رت منوط به محض فضل و رحمت خداست نه اعمـال خـودش،   رهائي و نجاتش در آخ

هـا اسـتحقاق ورود بـه     ي آن چون اعمال نيكوي او نيز محض فضل خدا هستند و بوسيله
شود لهـذا   كند بلكه به فضل و رحمت خدا مستحق ورود به بهشت مي بهشت را پيدا نمي

  در حديث شريف آمده:
َأْن يـَتَـَغمَدِني اللُه  أَنَا ِإال  َوالَ  ،الَ  :قَالَ  ؟َوَال أَْنَت يَا َرُسوَل اللهِ  :قَاُلوا »َلْن يُْدِخَل َأَحًدا َعَمُلُه اْلَجنةَ «

  [بخاري و مسلم] »ِبَرْحَمٍة ِمْنُه َوَفْضلٍ 

شود. عرض كردند: حتي شما اي  ي اعمالش وارد بهشت نمي هيچيك از شما بوسيله«
پوششي از فضل و رحمت خويش بـر مـن   ؟ فرمود: حتي من، اما خداوند صرسول خدا

  .»كشيده است
ي خـدا منقـوض    ي فرمـوده  اين سخن بوسـيله  :گويند بعضي از باب اعتراض مي -47

  فرمايد: است، كه مي

+(#θè= äz÷Š$# sπ̈Ψ yfø9 $# $yϑ Î/ óΟ çFΨ ä. tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊂⊄∪_  :32[النحل[.  

  .»ايد وارد بهشت شويد به سبب آنچه كه انجام داده«
يه دخول بهشت منوط به انجام عمل شده اسـت، اگـر چنـين اسـت چگونـه      در اين آ

شود؟ يا از شأن ارزش و اهميت عمـل   ي عملش داخل بهشت نمي گوئيد كسي بوسيله مي
  .كاهيد؟ مي

yϑ$)+ در جواب گويم با در Î/ óΟ çFΨ ä. tβθè= yϑ ÷ès? _      سبيه است و ما منكـر اسـباب نيسـتيم و

ح نيستيم، بلكه آنچه منكرش هستيم اين است كـه،  منكر دخول بهشت به سبب عمل صال
كند  ها و عوض دخول بهشت قلمداد شود و اين مطلب را حديث شريف نفي مي عمل ب

براي معاوضه و مقابله اسـت چنانكـه در   » بعمله«در » باء» «لن يدخل احدكم الجنة بعمله«
عمل، عوض و بهـاي   با براي مقابله و معاوضه است.» اين قلم را به درهم خريدم«جمله: 

شود و هرگز صحيح نيست عمل را عوض آن بدانيم. براي تقريب  دخول بهشت تلقي نمي



  63    تأثير ايمان به قضا و قدر بر رفتار انسان
  

  

گوييم، اگر انسان در طول عمر اعمال صالح انجام دهد هيچ نسـبتي   اين معني از اذهان مي
هاي جاويدان بهشـت وجـود نـدارد چـون شايسـته       بين عمل او در عمر محدود و نعمت

هاي ابـدي بهشـت    شده در مدت زمان محدود را مقابل و بهاي نعمت نيست اعمال انجام
ي فضل و رحمت خـدا بـدانيم،    بدانيم؟ با اين وصف بايستي دخول بهشت را فقط نتيجه

ي مشاهده دائمـي نقـش قـدر بـه هنگـام انجـام        تحصيل اين معني و انجام آن جز بوسيله
  حسنات ممكن نيست.

قدر خداوندي به وقت انجـام حسـنات حاصـل    ي  ي ديگري كه از مشاهده فايده -48
جوئي بـر او و   شود اينكه اگر كسي در حق ديگري نيكي كرد حق منت نهادن و برتري مي

شود، اما اگر انسان همه چيز را به قـدر ارجـاع    انتظار عوض از او در وجودش پديدار مي
واهـد مـرد   ي قدرخدا بداند احساس منت نهادن در وجـود او خ  دهد و هر امري را جلوه

اي بيش نبوده و آنچه را كـه خـدا مقـدر     داند كه او واسطه چون در پرتو ايمان به قدر مي
  كرده به او رسانده پس هيچ جايي براي منت نهادن و انتظار معاوضه وجود ندارد.

توانـد بـر او    اي توسط غالمش براي ديگري ارسال نمايد آيا غالم مـي  اگر كسي هديه
  .اي بيش نبوده است؟ د در حالي كه او واسطهمنت نهد يا برتري جوي

اش نيكي ورزيده منت نكند مـن بـاب    اگر فرد مؤمن به قضا و قدر بر كسي كه درباره
نهـد. از بركـت ايـن روش     اولي در صورت انجام ندادن كاري برايش بر او هيچ منتي نمي

كـه   شـود  ي كسـاني محسـوب مـي    پسنديده است كه فرد مؤمن به قضا و قـدر از جملـه  
  ها فرموده است: خداوند در مورد آن

+$oÿ©ςÎ) ö/ ä3ãΚ ÏèôÜ çΡ Ïµô_uθÏ9 «! $# Ÿω ß‰ƒÌ� çΡ óΟ ä3Ζ ÏΒ [ !#t“ y_ Ÿωuρ #�‘θä3ä© ∩∪_  :9[اإلنسان[.  

ــي « ــاداش و تشــكري   فقــط بخــاطر خــدا شــما را روزي م دهــيم و از شــما هــيچ پ
  .»خواهيم نمي

  احساس دروني به هنگام ارتكاب معاصي و عواقب آن -7
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كسي كه ايمان عميقي به قضا و قدر دارد به هنگام ارتكاب معاصي و منهيات، بر  -49
ي قضا و قدر  كند چون مسئله عصيان و نافرماني خود به قضا و قدر استدالل و استناد نمي

ي  شود تا بدين وسيله شانه آويز توجيه ارتكاب معاصي قلمداد نمي براي هيچ احدي دست
ئوليت گناهي كه انجام داده خالي كند و آن را به قـدر نسـبت دهـد.    خود را از زير بار مس

داند و با توبه و بازگشـت بـه    خيزد و خود را مسؤول گناهش مي بلكه به توبيخ خود برمي
گردد. چنانكه فـرد گرفتـار شـده در     سوي خدا از انحراف و گناهي كه مرتكب شده برمي

گرفتارشده در باتالق گناه نيز عزم خـود را   آيد فرد باتالق فورا درصدد رهايي از آن برمي
ورزد. قـرآن   كند كه به گناه باز نگردد و در مقابل خداوند به گناه خود اعتراف مي جزم مي

  كند: كريم مواردي براي ما بازگو مي

+$uΖ −/ u‘ !$oΨ ÷Η s>sß $uΖ |¡à�Ρr& βÎ) uρ óΟ©9 ö� Ï�øós? $uΖ s9 $oΨ ôϑ ymö� s? uρ ¨sðθä3uΖ s9 zÏΒ zƒÎ� Å£≈ y‚ø9 [األعراف:  _∪⊃⊅∩ #$

23[.  

پروردگارا بر نفس خويش ستم ورزيديم و اگر (گناه) ما را نبخشي و بـر مـا تـرحم    «
  .»ي خسارتمندان خواهيم بود نورزي از جمله

  فرمايد: مي �و از زبان موسي

+Éb> u‘ ’ÎoΤ Î) àM ôϑ n= sß Å¤ø� tΡ ö�Ï� øî $$sù ’Í< ∩⊇∉∪_  :16[القصص[.  

  .»ستم روا داشتم پس مرا ببخشايپروردگارا من بر نفس خود «
  و در حديث شريف آمده سيد استغفار اين است كه بگويي:

ُت أَُعوُذ ِبَك ِمْن اللُهم أَْنَت َريب َال إَِلَه ِإال أَْنَت َخَلْقَتِين َوأَنَا َعْبُدَك َوأَنَا َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطعْ «
نُوَب ِإال أَْنتَ َشر َما َصَنْعُت أَبُوُء لَ  ُه َال يـَْغِفُر الذَوأَبُوُء َلَك ِبَذْنِيب فَاْغِفْر ِيل فَِإن َك بِِنْعَمِتَك َعَلي«.  

ي تـو   اي و من عبد و بنده خدايا تو پروردگار مني، نيست خدائي جز تو، مرا آفريده« 
بـرم از شـر    اه مـي هستم و در حد توانم بر عهد و وعد تو استوار و پابرجا هستم به تو پنـ 

كنم براي تو بر نعمت تو بر خود، و به گناه و نافرماني خود  ام، اعتراف مي آنچه انجام داده
  .»بخشد نمايم پس مرا ببخش زيرا هيچ احدي جز تو گناه نمي اعتراف مي
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اما آنهايي كه با استناد به قضا و قدر، بـه هنگـام ارتكـاب معاصـي، شـانه از زيـر بـار        
ها همانند مثل شيطان اسـت كـه خداونـد از او     كنند؛ نمونه و مثل آن مي مسؤوليت، خالي

  خبر داده:

+!$oÿÏ3 ‘ÏΖ oK÷ƒuθøî r& £uΖ Îiƒy— _{ öΝ ßγs9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# öΝ åκ̈] tƒÈθøî _{uρ tÏèuΗ ød r& ∩⊂∪_  :39[الحجر[.  

(شيطان خطاب به خداوند گفت خداوندا!) به سبب آنكه مرا بـه گمراهـي انـداختي    «
ها را به گمراهي  ها در روي زمين مزين خواهم نمود و همگي آن ناه را) براي آن(بدي و گ

  .»خواهم انداخت
  و عاقبت او چنانكه معلوم است طرد از رحمت خدا بود.

  ي قدر به وقت مصيبت مشاهده -8

مصيبت عبارت از درد يا اذيت يا ضرر مادي يا معنوي است كه به خود انسان يا  -50
ها، بال، فتنه، يا ابتال  رسد. اين مصيبت خانواده و برادران و محبوبانش مي مال و فرزندان و

ها نوعي امتحان دنيايي براي بنده نهفته است و چنانكه معلـوم   شوند چون در آن ناميده مي
مـرگ   تواند از مصائب آن رهايي پيدا كند مثال است دنيا دار ابتالء است و هيچ احدي نمي

آيد كه بسـيار دردآور   آن جدايي از احباب و دوستان بوجود مي ي حتمي است و در نتيجه
شـوند   است اگر شأن دنيا چنين است مسلمانان در آن بيش از هر كس به باليا دچـار مـي  

، تا از اين طريق هم ايمان آنان مورد امتحان قرار گيرد و هـم الگـوي   سپس امثل فاالمثل
  نيز چنين بوده است:اصالح ديگران واقع شوند. سنت خدائي در گذشته 

+ $Ο !9# ∩⊇∪ |= Å¡ymr& â¨$̈Ζ9 $# βr& (#þθä. u� øIãƒ βr& (# þθä9θà) tƒ $̈Ψ tΒ# u öΝ èδ uρ Ÿω tβθãΖ tFø� ãƒ ∩⊄∪   ô‰s) s9 uρ $̈Ζ tFsù 

tÏ% ©!$# ÏΒ öΝ ÎγÎ= ö6s% ( £yϑ n= ÷èu‹ n= sù ª! $# šÏ% ©!$# (#θè% y‰|¹ £yϑ n= ÷èu‹ s9 uρ tÎ/ É‹≈ s3ø9$# ∩⊂∪ ÷Πr& |= Å¡ym tÏ% ©!$# 

tβθè= yϑ ÷ètƒ ÏN$t↔Íh‹ ¡¡9 $# βr& $tΡθà) Î7ó¡o„ 4 u !$y™ $tΒ šχθßϑ ä3øts† ∩⊆∪_  :4-1[العنكبوت[.  

ها خواهند شـد و مـورد بازخواسـت قـرار نخواهنـد       پندارند كه ر ها مي  الم: آيا انسان«
ايم اما مورد ابتال قرار نگيرند، در حالي كه آنهائي كـه   گرفت همين كه بگويند ايمان آورده
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ايم همانا خداوند راستگويان و دروغگويان را  اند را مورد ابتال قرار داده پيش از ايشان بوده
دهند بر  پندارند آنهائي كه بدي را انجام مي دهد. آيا مي شناسد و از هم تمييز مي خوب مي

گريزند و از چنگال كيفـر مـا رهـايي     ي قدرت ما مي ما سبقت و پيشي گيرند (و از حوزه
  .»ورزند د) چه بد است آنچه حكم مييابن مي

+ ÷Πr& óΟ çFö6Å¡ym βr& (#θè= äzô‰ s? sπ̈Ψ yfø9 $# $£ϑ s9 uρ Νä3Ï? ù' tƒ ã≅sW ¨Β tÏ% ©!$# (#öθn= yz ÏΒ Νä3Î= ö6s% ( ãΝ åκ÷J¡¡̈Β 

â !$y™ù' t7 ø9 $# â !#§� œØ9$# uρ (#θä9Ì“ ø9 ã— uρ 4®Lym tΑθà) tƒ ãΑθß™§�9 $# tÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u … çµyètΒ 4tLtΒ ç� óÇ nΣ «!$# 3 Iωr& ¨βÎ) 

u� óÇnΣ «! $# Ò=ƒÌ�s% ∩⊄⊇⊆∪_  :٢١٤[البقرة[.  

ي  شويد و حال آنكه تابحال نرفته بـر شـما نمونـه    پنداشتيد كه وارد بهشت مي آيا مي«
ها وارد آمد  اند، زيان مالي و جاني بر آن اند و رفته آنچه رفته بر آنهايي كه قبل از شما بوده

صـدا   تا جايي كه رسول و آنهايي كـه بـا او ايمـان آوردنـد (هـم     و به تزلزل گرفتار شدند 
  .»شدند) گفتند ياري خدا كي خواهد بود بدان كه ياري خدا نزديك است

اگر مسئله چنين است كه توصيف كرديم پس موقف فرد مؤمن به قضا و قدر در  -51
  .شود چگونه خواهد بود؟ هايي كه بر او وارد مي برابر مصيبت

  وال نياز به كمي تفصيل دارد.جواب اين سئ
الف) او در ذهن خود معني و مفهوم آنچه را خداوند متعال در رابطه با قدر به او يـاد  

  فرمايد: كند كه مي داده تداعي مي

+!$tΒ z>$|¹r& ÏΒ >πt6ŠÅÁ•Β āωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «! $# 3 tΒ uρ .ÏΒ ÷σãƒ «! $$Î/ Ï‰ öκu‰ … çµt6ù= s% ∩⊇⊇∪_ 11غابن: ت[ال[.  

كند مگر به اذن خدا و هـر كـس بـه خـدا ايمـان       بتي (به شما) اصابت نميهيچ مصي«
  .»داشته باشد قلب او را هدايت خواهد كرد

و مـن  «ي مـن در   اند: مقصـود از كلمـه   بعضي از علماي سلف در تفسير اين آيه گفته
داند از جانب خـدا اسـت بـدان     شود چون مي كسي است كه به مصيبتي گرفتار مي» يؤمن

  گردد. در حديث شريف آمده است: ده تسليم آن ميراضي بو
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  »ثيحد«. »كبيصيکن ليلم  كو ما اخطا كخطئيکن للم ْ  كواعلم ان ما اصاب«
و بدان آنچه (بر شما مقدر شده باشد) كه به تو اصابت كند از تو تجاوز نخواهد كرد «

  .»و آنچه بر تو مقدر نگرديده باشد به تو اصابت نخواهد كرد
گـردد و   ايمـان و اعتقـاد اسـت كـه قلـب مسـلمان آرام و مطمـئن مـي         در پرتو ايـن 

ي زندگي، او را به زانو درنخواهند آورد. و تأثير مشكالت و مصـائب   هاي متعدده مصيبت
بر او همانند تأثير امواج خروشان سيل و آب بر قطعه سنگي محكـم و اسـتوار اسـت نـه     

ر مقابـل مصـائب تسـليم شـده بـه زانـو       بيشتر، اما كسي كه به قضا و قدر ايمان ندارد، د
درخواهد آمد و شيون و زاري از او بلنـد شـده زبـان بـه شـكوا و حسـرت و پشـيماني        

  گشايد. مي
ب) كسي كه به قضا و قدر ايمان داشته باشد در برابر مصـائب صـبر جميـل از خـود     

ثـر  دهد. صبر جميل عبارت از صبري است كه همراه با شكوا و جـزع نباشـد و ا   نشان مي
  خشم و فغان در آن مشاهده نشود. خداوند فرموده:

+÷� É9 ô¹$$sù ¨βÎ) y‰ôã uρ «! $# ?Yym ∩∉⊃∪_  :60[الروم[.  

  .»ي خدا حق است پس صبر گير همانا وعده«
ج) اگر مصيبت قابل دفع باشد (مانند امراض) بايستي با توسل بـه اسـباب صـحيح و    

ستفاده از اسباب نيز رفع نگرديد بايـد  مشروع و مقدور درصدد دفع آن برآيد اگر بعد از ا
هـايي دارد   از تالش مأيوس نگردد و جيغ و داد سرندهد چون تأخير در رفع بال حكمـت 

اطالع هستيم اما اين هرگز به معناي يأس و  داند و ما از آن بي ها را مي  كه خدا خودش آن
  سستي در تالش براي دفع مصيبت نيست.

وان قابل عالج و دفـع نباشـد چـون واقـع شـده و      د) ممكن است مصيبت به هيچ عن
ي  مسئله پايان يافته مانند مرگ، در اين حالت كسي كـه بـه قضـا و قـدر ايمـان دارد آيـه      

  آورد كه: ي خدا را بياد مي كريمه

+tÏ% ©!$# !# sŒÎ) Νßγ÷Fu;≈ |¹r& ×πt7ŠÅÁ•Β (# þθä9$s% $‾Ρ Î) ¬! !$‾Ρ Î)uρ Ïµø‹ s9 Î) tβθãèÅ_≡u‘ ∩⊇∈∉∪_  :١٥٦[البقرة[.  
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آنهايي كه هرگاه به مصيبتي گرفتار شوند گويند همانـا مـا از آن خـدا (ملـك خـدا)      «
  .»گرديم هستيم و بسوي او برمي

زيرا همگي ما ملك خدا هستيم او هم هر طور خود بخواهد در ملـك خـود تصـرف    
مـان مجـازات خواهـد كـرد      گرديم او ما را بـر اعمـال   ورزد. همگي ما بسوي او بازمي مي

  صبر ورزد پاداش نيكو داده خواهد شد. خداوند فرموده: هركس

+$yϑ ‾Ρ Î) ’ ®ûuθãƒ tβρç� É9≈ ¢Á9 $# Ν èδ t�ô_r& Î�ö� tóÎ/ 5>$|¡Ïm ∩⊇⊃∪_  :10[الزمر[.  

  .»شوند صابران و شكيباصفتان مگر بدون حساب پاداش و جزا داده نمي«
گرداند و مـانع   رفته را باز نمي عالوه بر اين جيغ و داد و شيون و زاري شيئي از دست

ي داد و فرياد جز خشم خدا چيزي نخواهـد بـود.    شود و نتيجه از تحقق مقدور خدا نمي
  در اين زمينه كه: �چه پسنديده و زيبا است كالم امام علي

  .»رد المقدوريلن أنت مأزور و ن تجزع، تجزع و إجور و أنت مأن تصبر، تصبر و وإ«
بار  بود، و اگر داد و جزع كني سنگين اگر صبر پيشه كني در مقابل آن مأجور خواهي«

  .»خواهي شد و مقدور خداوند نيز رد نخواهد گرديد



 

  خاتمه

ي قضا و قدر، و هدفم از طرح  آنچه در اين رساله آمده مطالبي بود در بيان مسئله -52
آن جز راهنمايي مخالفين و دفع شبهات، و بيان بعضي از آثار صحيح ايمان به قضا و قدر 

آن در سلوك افراد چيز ديگري نيست تا روشن شود كه مسائل مربوط بـه عقايـد   و تأثير 
اسالمي مبنا و اصول سلوك و رفتارهاي مسلمان و مواضـع او در قبـال قضـاياي زنـدگي     

باشند. اگر در بيان و اداي مطلب توفيقي بدست آورده باشم محض لطف و كـرم خـدا    مي
ز هم از خداوند طلب ثواب و جـزا دارم چـون   است و اگر ناكام و غيرموفق مانده باشم با

  اصل در اعمال، نيت است نه حصول مراد و مقصود.
  ن و الحمدهللا اوال و آخرايع عباداهللا الصالحيو السالم علی جم
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