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رابطه ی قضا وقدرباافعال اختیاری انسان1
محمد موسی صالحی2

چکیده
بیشــتر انســان ها، از قســمت و قضــا و قــدر و شــانس، فهــم اشــتباهی دارنــد.
بــرای مثــال وقتــی ماشــین شــان تصــادف می کنــد، بــدون اینکــه عــدم رعایــت 
قوانیــن ترافیکــی را در نظــر بگیرنــد و بــه اشــتباهاتش پــی ببــرد و در پــی اصــاح 
ــی  ــن تلق ــت« می اندازند.بنابرای ــمت« و »سرنوش ــردن »قس ــه گ ــند،آن را ب آن باش
درســت از قضــا و قــدر و فهــم آن می توانــد در حــل چنیــن اشــتباهاتی راه گشــا 
باشــد.قضا بــه معنــای حتمــی بــودن واقعــه ای کــه از ناحیــه علــل و اســباب اســت 
و قــدر بــه معنــای حــدود و مشــخصات و ویژگی هــای آن واقعــه می باشــد. قضــا 
و قــدر الهــی در واقــع عبارتســت از برانگیختــه شــدن همــه علــل و اســباب کــه 
ــم رخ  ــن وقایعــی کــه در عال ــرد.در بی ــی نشــأت می گی ــم حــق تعال از اراده و عل
می دهــد اعمــال و افعــال انســان از آن سلســله وقایعــی اســت کــه، سرنوشــت آن 
عــاوه بــر علت هــای گوناگــون بــه اراده و اختیــار انســان نیــز بســتگی دارد.یعنــی 
ــز،  ــد نی ــد و انجــام می ده ــار و اراده خــود انتخــاب می کن ــا اختی آنچــه انســان ب

مشــمول قضــا و قــدر الهــی می شــود.
ایــن مقالــه بــه بررســی رابطــه ایــن دو، یعنــی قضــا و قــدر و افعــال اختیــاری 

ــردازد. ــان می پ انس

واژگان کلیدی: قضا، قدر، جبر، اختیار، آزادی ، انسان ، عقیده ، تفویض.

1 تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۶/8/5  _ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/11/27
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مقدمه
ــه آن  ــاج ب ــود را محت ــدأ دارد و خ ــه مب ــش ب ــا گرای ــان ذات ــه انس از آن جایی ک
می دانــد، و یکــی از مســایل مربــوط بــه مبــدأ، بحــث قضــا و قــدر الهــی اســت کــه در 
نظــام هســتی هرچیــز را بــا محاســبه دقیــق در چارچــوب نظــام علــت و معلــول قــرار 
ــار انســان در  ــدر از یــک طــرف و اراده و اختی داده است.شــناخت درســت قضــا و ق
ایــن رابطــه ضــروری است.شــکی نیســت کــه هیــچ واقعــه ای در جهــان، جــز بــه قضــا 
ــد  ــد اتفــاق نمی افتــد و کاری کــه از انســان ســر می زن وقــدر الهــی و مشــیت خداون
هــم بــه مشــیت خداونــد اســت و یــا برگــی کــه از درختــی می افتــد هــم بــه مشــیت 
الهــی اســت.اما چگونگــی جریــان مشــیت در ایــن دو کار تفــاوت زیــادی باهــم دارنــد.
ــار  ــه دارای اختی ــر موجــودات دارد و آن این ک ــا دیگ ــی ب ــاوت اساس ــان تف ــرا انس زی
اســت.به عبــارت دیگــر خداونــد خواســته اســت کــه انســان مختــار باشــد و از روی 

اختیــار کار انجــام دهد.حــال رابطــه ایــن دو چگونــه اســت؟

معانی اصطالحات
تقدیر، جبر و اختیار به چه معناست؟

معانی این کلمات از نظر فاسفه و کامیون چیست؟
“تقدیــر“ در فارســی بــه معنــای “ارزش گذاری“ اســت. در زبــان عربی تقدیر از ریشــه 
قــدر اســت. قــدر بــه معنــای انــدازه و کمیــت چیــزی و تقدیــر بــه معنــای اندازه گیــری و 
کمیــت ســنجی آن اســت. در کتــاب لســان العــرب قــدر و مقــدار هــر چیــزی بــه معنــای 
مقیــاس آن بیــان شــده اســت»و قــدرکل شــیء و مقــداره مقیاســه«)ابن منظــور، 1405ق، 

ج5: 77(.
تقدیــر از مراحــل تحقــق فعــل الهــی اســت و بنابرایــن توحیــد افعالی)کــه بیانگرتمام 
افعــال بــه خداونــد متعــال اســت ( هــر فعــل و انفعــال کــه در عالــم رخ می دهد مســبوق 
بــه تقدیــر الهــی اســت. بــا تحلیــل انتســاب عقلــی، می تــوان ایــن مراحــل را در تحقــق 
فعــل انســان اســتنتاج نمــود. ابتــدا تصــوری از فعــل در ذهــن انســان ایجــاد می شــود، 
بعــد عاقــه بــه انجامــش پیــدا می کنــد و آنــگاه اراده تحقــق بخشــیدن را بــه مــورد اجــرا 
مــی گــذارد. البتــه افعــال الهــی چنیــن نیســت کــه بــرای تحقــق شــان مراتبــی را در ذات 
الهــی طــی نمایــد، خداونــد از هرگونــه تغییــر و تبدیــل و فعــل و انفعالــی منــزه اســت؛ 
ولــی آدمــی بــا مقایســه فعــل الهــی بــا فعــل بشــری، مراحلــی را بــرای تحقــق آن انتــزاع 
ذهنــی مــی کنــد و یکــی از ایــن مراحــل همــان تقدیــر اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه خداوند 
متعــال قبــل از تحقــق خارجــی هــر فعلــی آن را مــرز بنــدی کیفــی و کمــی کــرده اســت.
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چنانچــه خداونــد در قــرآن کریم مــی فرماید:»و خلــق کل شــیء فقــدره تقدیرا«)فرقان/2( 
و هرچیــزی را آفریــده و بدان گونــه کــه درخــور آن بــوده انــدازه گیــری کــرده اســت؛ 
و یــا می فرماید:»انــا کل شــیء خلقنــاه بقدر«)بقــره/49( ماییــم کــه هرچیــزی را بــه انــدازه 
آفریــده ایــم. بایــد توجــه داشــت کــه افعــال اختیــاری مخلوقــات مختــار، خــارج از 
حقیقــت تقدیــر و طــرح کــردن الهــی نیســت و فــردی تریــن کارهــای انســان بــه تقدیر 

الهــی برمی گــردد ولــی نبایــد ســطحی نگرانــه ایــن حقیقــت را معــادل جبــر دانســت.
ارج گــذاری  معنــای  بــه  فارســی  در  تقدیــر  دیگــر  عبــارت  بــه  یــا 

. )8 7 : 1ش 3 8 2 ، ی مطهر ( ســت ا
قضــا در قــرآن بــه معنــای داوری میــان دو طــرف درگیر)نمــل/87(، آگاه 
ــان دادن)اســرا/23(، اراده و تقدیر)بقــره/117(  کردن)حجــر/66(، واجــب کــردن و فرم

ــت. اس
قدر نیز در قرآن به معناهای ذیل به کار رفته:

قــدرت یافتن)یــس/81(، در تنگنــا قراردادن)ســبأ/36(، انــدازه کردن)قمــر/12(، زمان 
و مکان)مرســات/20(،حکم قطعی)احزاب/38(.

ــاد  ــه »سرنوشــت« از آن ی ــوده و امــروز ب قضــا و قــدر از مباحــث مهــم کامــی ب
می شــود.

جبر به معنای حتمیت، اجتناب ناپذیری و وادار شدن کسی به کاری به زور.
تفویض به معنای واگذار کردن می باشد)مطهری،1375ش: 31(.

شــاید تعــدد معنــای مــاده قضــا و قــدر و نســبت آن بــه خــدای متعــال باعــث شــده 
تــا برخــی از مســلمانان بــه اشــتباه و چنــان پندارنــد کــه معنــای قضــا و قدر در قــرآن و 
حدیــث ایــن اســت کــه انســان در زندگــی خویــش هــر چــه را مــی کنــد، نیــک یــا بد، 
براســاس قضــا و قــدر و سرنوشــتی اســت کــه خداونــد پیــش از آفرینــش او برایــش 
مقــدر داشــته اســت. چنانکــه در روایــات مــا واژه قــدری بــه جبــری و تفویضــی هــر 
دو اطــاق شــده اســت و بنــا بــر چنیــن اطاقــی واژه قــدر نامــی اســت بــرای شــئ و 

تعبیرآن.
رابطــه تقدیرالهــی بــا افعــال اختیــاری انســان اینگونــه قابــل طــرح اســت کــه اختیار 
ــال  ــد متع ــا: اگــر خداون ــر الهــی اســت. مث ــل در تقدی ــل دخی انســان یکــی از عوام
مقــدر فرمــوده اســت کــه فــان شــخص در فــان ســال بــه فــان موفقیتــی دســت 
یابــد چنیــن نیســت کــه اختیــار آن شــخص معطــل بمانــد؛ بلکــه اختیــار آن شــخص، 
یکــی از عوامــل دخیــل در تقدیــر انســان اســت. در تــاش بــرای معــاش و تدبیــر امور 
زندگــی نیــز چنیــن اســت، یعنــی تــاش و تدبیــر اختیــار انســان بــه خواســت خداوند 
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متعــال، در جریــان روزی وی دخیــل اســت امــا قطعــا عوامــل بــی شــمار دیگــر نیــز در 
ایــن مســیر دخیــل هســتند کــه خــارج از حیطــه ی اختیــار انســان اســت کــه خداونــد 
متعــال بــا حکمــت بالغــه خــود عــاوه بــر اختیــار انســان و تــاش و تدبیــر اختیــاری 
وی کــه بــه اذن خــود خداونــد انســان متمکــن بــه آن مــی شــود.عوامل دخیــل دیگــر 
را چنــان تقدیــر و ترکیــب مــی فرمایــد کــه متناســب بــا مصلحــت حکیمانــه ی خــود 
او باشــد و همیــن مــی شــود تقدیــر معــاش انســان کــه خداونــد متعــال از ازل بــه آن 
علــم داشــته اســت. روی ایــن جهــت تقدیــر معــاش هیــچ مغایــرت بــا اختیــار انســان 
نــدارد، بلکــه تــاش اختیــاری انســان از عوامــل دخیــل در طراحــی ایــن تقدیــر اســت 
و نیــز بایــد گفــت کــه بــا توجــه بــه صفــات ثبوتــی خداونــد متعــال ماننــد علــم, ابدی 
, ازلــی, قــادر و... هیــچ مازمــه ای میــان تقدیــر و جبــر وجــود نــدارد چــون تقدیــر 
الهــی ماننــد علــم ســابق الهــی اســت کــه موجــب ســلب اختیــار انســان نمــی شــود؛ 
ــه تمــام پدیده هــا و فعــل و انفعــاالت عالــم) کــه جمله گــی  مثــا خداونــد متعــال، ب
بــه نوعــی بــه خداونــد منســوب هســتند( علــم دارد و علــم الهــی چنیــن اســت کــه 
بــا پدیــد آمــدن شــیء، حــادث شــود چــون ذات اقــدس الهــی از هــر تغییــر وتبدلــی 
منــزه اســت و لــذا ایــن علــم، علمــی ازلــی اســت و اساســا بحــث زمــان بــرای خداوند 
متعــال مطــرح نیســت؛ بنابرایــن خداونــد متعــال بــه افعــال اختیــاری انســان نیــز علــم 

دارد و علــم او ازلیســت.

اقسام قضا و قدر
مســأله قضــا و قــدر یکــی از مباحــث بســیار مهــم کامــی اســت. ایــن مســئله بــا 
ــه تنهــا ذهــن  آنچــه امــروزه به»سرنوشــت« معــروف اســت، ارتبــاط نزدیکــی دارد؛ ن
متکلمــان و فیلســوفان را بــه خــود مشــغول داشــته، بلکــه یکــی از مســائل اساســی در 
زندگــی هــر انســانی اســت بــرای روشــن شــدن فضــای بحــث بهتــر اســت نگاهــی به 

اقســام قضــا و قــدر از نظرمتکلمــان بیاندازیــم. 
متکلمــان قضــا و قــدر را بــه قضــا و قــدر علمــی و قضــا و قــدر عینــی و همچنیــن 
بــه یــک تقســیم بنــدی دیگــر بــه قضــا و قــدر فــردی و قضــا و قــدر عمومــی تقســیم 
می کننــد. مقصــود از » قــدر یــا تقدیــر علمــی« آن اســت کــه خداونــد پیــش از آفرینش 
ــات در  ــن خصوصی ــم دارد ای ــاف آن عل ــدود و اوص ــات و ح ــی و خصوصی ــر ش ه
ــر  ــاد، مقادی ــی، ابع ــی، مکان ــات زمان ــامل مختص ــی ش ــای ذات ــردات و ویژگی ه مج
ــه  ــد ک ــد از ازل می دان ــن خداون ــاح، 1387ش: 55(؛ بنابرای ــی گردد)مصب ــره م و غی
هــر یــک از اشــیاء در شــرایط خــاص و تحــت تاثیــر اســباب و علل»حکمــت بالغــه« 
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خاصــی موجــود می شــوند؛ بنابرایــن مــی تــوان گفــت کــه علــم پیشــین خداونــد بــه 
خصوصیــات اشــیاء و ضــرورت وجــود آنهــا همــان قضــا و قــدر علمــی اســت؛ بــا 
توجــه بــه تفســیری کــه از قضــا و قــدر علمــی ارائــه گردیــد معلــوم می شــود کــه قضــا 
و قــدر) بــه ایــن معنــا( بــه علــم الهــی بــاز می گــردد و از شــاخه های صفت»علــم« بــه 
شــمار می آیــد بــر ایــن اســاس خداونــد می دانــد کــه هرشــی بــا چــه خصوصیــات و 
اوصافــی و در چــه شــرایطی پــا بــه عرصــه وجــود مــی گــذارد و چگونــه بــه هســتی 
خویــش ادامــه می دهــد و ایــن همــان حقیقتــی اســت کــه گاه از آن»سرنوشــت« یــاد 

می کننــد.
مقصــود از» قدرعینــی« تعییــن و تمدیــد خصوصیــات و اوصــاف ذاتــی و عرضــی 
ــه  ــت ک ــی« آن اس ــای عین ــود از» قض ــت و مقص ــد اس ــوی خداون ــودات، از س موج
خداونــد ضــرورت وجــود را بــه مخلوقــات خویــش اعطــاء می کنــد و از طریــق نظــام 

ــعیدی مهر،1381ش: 377(. ــن می کند)س ــا را تعیی ــود آنه ــل و ج ــباب و عل اس
هــرگاه قضــا و قــدر بــه موجــودات خــاص تعلــق پذیــرد قضــا و قدر»فردی« اســت 
و امــا اگــر قضــا و قــدر عینــی  بــه قوانیــن و ســنن کلــی الهــی کــه در بــاره افــراد و 
جوامــع جریــان پذیــرد قضــا و قــدر »عمومــی« اســت مثــا » قانــون عمومــی علیــت« 
یکــی از ســنت هــای عــام الهــی اســت کــه متعلــق قضــا و قــدر الهــی قــرار گرفتــه 

اســت)همان:330(.
اعتقــاد بــه قضــا و قــدر عمومــی و این کــه هــر حادثــه ی و از آن جملــه اعمــال و 
افعــال بشــر بــه قضــا و قــدر الهــی اســت مســتلزم جبــر نیســت ایــن اســتلزام آن گاه 
رخ مــی دهــد کــه بشــر و اراده ی او در کار دخیــل ندانیــم و قضــا و قــدر را جانشــینی 
قــوه و نیــرو و اراده ی بشــر بدانیــم. زیــرا ذات حــق بــا اســباب و از راه علــل خاصــی 

ــر می بخشــد. ــان تاثی در جه
ــا  ــل از اینکــه م ــم الهــی هســت کــه قب ــدر همــان عل ــارت دیگــر قضــا و ق به عب
فعلــی را انجــام بدهیــم خداونــد آخــر کار را می دانــد و علــم دارد کــه مــا آن فعــل را 

چگونــه انجــام میدهیــم.
ــان  ــازار به طــرف خانه ت ــا شــما از ب ــی زده می شــود: مث ــرای روشــن شــدن مثال ب
ــیاه دارد  ــر س ــه اب ــد ک ــت، از درو می بینی ــده اس ــم ش ــر ه ــی دی ــد، کم برمی گردی
ــی در راه  ــه باران ــه برســانم ک ــه خان ــر خــودم را ب ــه زودت ــد ک ــه می کنی ــد عجل می آی
اســت. ببینیــد مــا بنــدگان خــدا کــه بــا علــم ناچیــز و فهــم کــم خــود می توانیــم اینقدر 
پیشــگویی کنیــم خداونــدی کــه خالــق جهــان اســت و رزق دهنــده همــه جانــداران 
جهــان می باشــد و بــا علــم وقدرتــش هفــت میلیــارد انســان را بــه اشــکال مختلــف 
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خلــق کــرده اســت کــه در میــان ایــن هفــت میلیــارد، دونفــر انســانی پیــدا نمی شــود 
کــه باهــم شــباهت کامــل داشــته باشــند. خداونــد بــا این همــه قــدرت مطلــق و علــم 
ــد  ــد؟! قطعــا می توان ــی کن ــا را پیش بین ــد اعمــال یک ســاله م ــا نمی توان ــان، آی ــی پای ب

ــد. ــی کن پیش بین
ــا  ــی را در وجــود و اهــداف م ــر نشــانه های ــد هــم بســان همــان اب چــون خداون
می بینــد کــه از روی آن سرنوشــت یک ســال مــارا تعییــن می کنــد کــه مــا تــا 

ــم. ــی داری ــه هدف ــم و چ ــام می دهی ــی را انج ــی کارهای ــده چ ــال آین یک س
ــاد  ــت کاســی زی ــک کاس درســی تعــدادی از شــاگردان فعالی ــا در ی ــا: مث و ی
دارنــد و تعــدادی هــم اصــا فعالیــت ندارنــد وهنــگام تدریــس اســتاد در کاس یــا 
مثــل مــن حقیــر خــواب هســتند یــا زیــاد توجــه نمــی کننــد و از درس بیزارانــد ایــن 
وضعیــت ادامــه می یابــد هنــگام امتحانــات کــه می رســد اســتاد کاس، پیــش خــودش 
پیش بینــی می کنــد همــان تعــدادی کــه از اول ســال تــا حــاال خیلــی در کاس فعالیــت 
داشــتند حتمــا در امتحانــات هــم نمــرات خوبــی می آورنــد و قبــول می شــوند ولــی 
آن تعــدادی کــه از اول ســال تــا حــاال در کاس یــا خــواب بودنــد یــا نســبت بــه درس 

کم توجــه بودنــد یقینــا کــه نمی تواننــد نمــره خوبــی بگیرنــد و قبــول شــوند.
ــد  ــتی کن ــی درس ــش بین ــد پی ــات بتوان ــل و اتفاق ــار و دالی ــه آث ــر ب ــا نظ ــم ب معل
ــد  ــا نمی توان ــه دارد آی ــتی احاط ــات و هس ــه کائن ــش برهم ــه علم ــدی ک ــا خداون آی

ــد ؟ ــن کن ــش را تعیی ــت بندگان سرنوش
ــار و دالیــل ایــن پیــش بینــی و پیــش  ــد. مطلــب اینجاســت کــه آث قطعــا می توان
آمــد در مــا وجــود دارد کــه خداونــد آن را پیشــاپیش بــه مــا اعــام مــی دارد که اســم آن 
“ سرنوشــت “، “تقدیــر“ و “قضــا“ و“قدر“اســت. یعنــی نقــش اصلــی را در سرنوشــت 
خودمــان داریــم نــه اینکــه خداونــد بــدون در نظرگرفتــن آثــار و عایــم و دالیــل آن در 

خــود مــا از هــوا تعییــن کنــد.
ــم و  ــل کنی ــتیم عم ــه هس ــا هرطوری ک ــا م ــار داده اســت ت ــا اختی ــه م ــد ب خداون
نتیجــه عملکردمــان را ببینیــم و اگــر اعمــال خودمــان نقــش برازنــده ای نداشــته باشــد 
و خداونــد سرنوشــت را مســتقیم تعییــن کنــد، ایــن کــه جبــر اســت و مخالــف اعمــال 

اختیــاری مــا.
و بایــد در معانــی و فلســفه قضــا و قــدر ، قســمت و سرنوشــت را درســت دقــت 

کــرد، تحقیــق و بررســی کــرد تــا بعــد هنــگام قضــاوت تعبیــرات بیجــا نشــود.
متاســفانه در جامعــه افــرادی را زیــاد می بینیــم کــه بــا قبــول نشــدن در امتحانــات 
تقصیــر را روی قســمت و سرنوشــت می گذارنــد و بــا گفتــن »قســمت مــن ناکامــی 
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بــوده« هیــچ توجهــی بــه علــل ناکامــی پیاپــی اش نمی کننــد.
ــد و از  ــق می ده ــک توفی ــه انجــام کار نی ــا را ب ــد بعضی ه ــه خداون ــی این ک و حت
انجــام کار بــد بــاز مــی دارد بــه معنــای جبــر در افعــال نیســت ویــا برعکــس، اینکــه 
ــد  ــه کار ب ــق نمی دهــد بلکــه در مرتکــب شــدن ب ــر توفی ــرای بعضی هــا در کار خی ب
موفقــش می گردانــد؛ ایــن هــم ریشــه در چگونــه بئــدن ماهیــت ، اهــداف و اعمــال مــا 
دارد کــه مــا بعــدا انجامــش مــی دهیــم. حــاال آن کســی را کــه خداونــد بــرای انجــام 
ــن  ــد ای ــری اش می کن ــه کار شــر جلوگی ــکاب ب ــر توفیقــش می دهــد و از ارت کار خی
در حقیقــت هدیــه ای اســت کــه بخاطــر نیــت پاکــش کــه در آینــده بــه مرحلــه عمــل 
تبدیلــش مــی کنــد اخــذ مــی کنــد. و کســی که در ارتــکاب بــه جــرم موفــق می شــود 
و در انجــام عمــل نیــک توفیــق نمی یابــد ایــن هــم در حقیقــت برمی گــردد بــه هــدِف 
پســِت آن شــخص کــه در آینــده می خواهــد شــخصی را بــه قتــل برســاند ویــا مــال و 
ســرمایه  ی کســی را بــدزدد و تباهــش کنــد خداونــد هــم دســت از کمکــش برمــی دارد 
و پیشــاپیش حتــی اختیــار هــم برایــش می دهــد تــا ببینــد ایــن بنــده اش ازایــن قــدرت 

و اختیــار چگونــه در راه باطــل اســتفاده مــی کنــد.
چندین چراغ دارد و بیراهه میرود          بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش)سعدی(

یعنــی هــر سرنوشــت و قضــا و قــدری را کــه  مــا بــدان می رســیم ناشــی از عمــل 
ماســت. درســت هماننــد قاعــده علــت و معلــول یــا ســبب و مســبب.

قضــا و قــدر الهــی چیــزی جــز سرچشــمه گرفتــن نظــام ســببی و مســببی جهــان از 
علــم و اراده الهــی نیســت.

ــدارد.  ــی، ارتباطــی ن ــدر اله ــه قضــا و ق ــاد ب ــه اعتق ــر، ب ــده جب ــن عقی ــر ای ــا ب بن
همچنیــن قبــول اصــل علیــت عمومــی بــا آزادی و اختیــار بشــر منافاتــی نــدارد. بشــر 
دارای اختیــار بــوده و آزاد آفریــده شــده اســت. بــه او عقــل و فکــر و اراده عطــا شــده 
تــا در مواجهــه بــا راه هــای متعــدد بــدون اجبــار یکــی را برگزینــد. انتخــاِب یکــی از 
آن هــا بــه نظــر و فکــر و اراده بــه مشــیت شــخصی او مرتبــط مــی شــود. طــرز فکــر 
و انتخــاب اوســت کــه راهــی خاصــی را معیــن مــی کنــد؛ در ایــن جــا شــخصیت و 
صفــات روحــی و اخاقــی و ســوابق تربیتــی موروثــی و میــزان عقــل و دور اندیشــی 
بشــر تاثیــر خــود را بــه جــا مــی گــذارد. قطعیــت یافتــن یــک راه و یــک کار فقــط بــه 

خواســت شــخصی او مرتبــط اســت.
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جبر, تفویض و اختیار
جبــر در لغــت معنــای وا داشــتن کســی بــه کاری بــا زور اســت و مجبــور یعنــی 
ــال  ــی خــدای متع ــده اســت. در اصطــاح یعن ــه کاری وادار ش ــا زور ب ــه ب کســی ک
ــد,  ــا ب ــک باشــد ی ــرده اســت. در کار نی ــور ک ــد، مجب ــر آنچــه می کنن ــش را ب بندگان
زشــت باشــد یــا زیبــا, بــه گونــه کــه بنــده در این بــاره اراده و اختیــار, تــرك فعــل و 

ــی، 1365: 77(. ــرپیچی از آن را ندارد)نراق س
پیــروان جبــر را عقیــده بــرآن اســت کــه هــر چــه بــرای انســان پدیــد آیــد همــان 
سرنوشــِت از پیــش تعییــن شــده ی اوســت. »انســان را آنجــا کــه بایــد مــی برنــد، او 

ــدارد«؛ ایــن ســخن، ســخن اشــاعره اســت... ــاری ن اختی
تفویــض در لغــت بــه معنــای واگــذار کــردن و اختیــار دادن اســت و در اصطــاح 
یعنــی خداونــد متعــال کارهــای بنــدگان را بــه خــود آنــان واگــذار کــرده اســت. هرچــه 
ــان  ــر افعــال آن بخواهنــد آزاد و رهــا و مســتقل انجــام می دهنــد و خداونــد قــدرت ب

نــدارد ایــن ســخن، ســخِن معتزلــه است)شــرفی،1381ش: 14(. 
شــیخ مفیــد)ره( در تعریــف تفویــض در افعــال عبــادی می گویــد: تفویــض بــدان 
معنــا اســت کــه خداونــد هــر نــوع قیــد و بنــد) وجــوب و حرمــت( از افعــال انســان 
برداشــته اســت و بشــر را در حــال خــود واگذاشــته و بــه آنــان اجــازه داده اســت کــه 

هرچــه بخواهنــد انجــام دهند)رضایــی،1382ش: 14(.
ــد:  ــان می کن ــه بی ــض را این گون ــه تفوی ــده ب ــارات« عقی ــس در »اش ــیخ الرئی ش
مفوضــون مــی گویــد: آنــگاه خــدا انســان را آفریــد، نیــاز او بــه خــدا قطــع مــی شــود، 
ــا فــوت  حتــی اگــر فاعــل از بیــن مــی رود معلــول او باقــی می مانــد چنانکــه اگــر بنَ
کنــد آســیبی بــه بنــا نمی رســد.گویا از ایــن افــراد ابایــی نــدارد کــه بگوینــد اگــر عــدم 
بــر خــدا تجویــز شــود ضــرر بــه جهــان هســتی وارد نمی شــود.زیرا جهــان در اصــل 

ــه در بقاء)مفیــد،1366ق: 68(. ــرآن نیــاز داشــته ن وجــود ب
اختیــار در لغــت بــه معنــای حــق انتخــاب و گزینــش اســت و آزاد بــودن در انتخاب 

را اختیــار گویند)صالحی خــواه، 1385ش: 88(.
 خداونــد متعــال بندگانــش را بــه وســیله انبیــا و رســوالن خــود، بــر برخــی از کارها 
مکلــف، و از برخــی کارهــا نهــی فرمــوده اســت خداوند پــس از آن کــه قــدرت و اراده 
انجــام و تــرك آن را بــه بندگانــش بخشــیده و بــرای آنــان در آنچــه مــی کننــد حــق 
ــان  ــور نکــرده از آن ــن راه مجب ــچ کســی را در ای ــرار داده و هی ــش ق انتخــاب و گزین
خواســته اســت تــا درآنچــه بــه آن فرمــان داده یــا از آن بــاز داشــته او را اطاعــت نمایــد.
یکــی از مهمتریــن مســایلی کــه در ارتبــاط بــا قضــا و قــدر مطــرح می شــود نســبت 
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ــد از  ــار انســان اســت قضــا و قــدر علمــی مقتضــی آن اســت کــه خداون ــا اختی آن ب
پیــش بدانــد کــه اعمــال آدمــی بــا چــه خصوصیاتــی و در چــه شــرایطی واقع می شــود. 
همچنیــن براســاس قضــا وقــدر عینــی، اراده الهــی در شــکل گیــری اعمــال انســان و 
تعییــن یافتــن آنهــا دخالــت دارد؛ بــا توجــه بــه ایــن مطلــب, گروهــی مــی پندارنــد کــه 
قضــا و قــدر الهــی بــا اختیــار انســان ســازگار نیســت و الزمــه اعتقــاد بــه ایــن اصــل 
آن اســت کــه آدمــی در پهنــه هســتی بــه جــای بازیگــری تماشــاگر، بــی اختیــار باشــد 
کــه صرفــا نظاره گــر حــوادث و امــوری اســت کــه قلــم تقدیــر و سرنوشــت, از پیــش 
حتمیــت آنهــا را رقــم زده اســت. بــه ایــن ترتیــب، اعتقــاد بــه قضــا و قــدر بــه صورتی 
یکــی از عواملــی جبرگرایــی در آمــده اســت و بســیار جــای تعجــب اســت کــه برغــم 
ــه  ــح ب ــخگویی صری ــان ها و پاس ــئولیت انس ــار و مس ــر اختی ــرآن ب ــراوان ق ــد ف تاکی
اســتدالالت جبرگرایانــه ی مشــرکان، ماحظــه مــی کنیــم کــه جمعــی از مســلمانان کــه 
گاه آنــان را» قدریــه« مــی نامنــد، اعتقــاد بــه قضــا و قــدر الهــی را مســتلزم ســلب اختیار 

از انســان دانســته انــد.
بایــد بدانیــم کــه قضــا و قــدر علمــی خداونــد بــه افعــال انســان بــه صــورت مطلق 
تعلــق نمــی پذیرد؛بلکــه متعلــق قضــا و قــدر، عمــل انســان بــا تمــام خصوصیــات آن 
اســت کــه از جملــه مــی تــوان بــه اختیــاری بــودن آن و تاثیــر اراده و قــدرت انســان در 
وقــوع آن اشــاره کرد؛بنابرایــن خداونــد از ازل مــی دانــد کــه انســان بــا بهــره گیــری از 
اختیــار خود،اعمــال خاصــی را انجــام مــی دهــد و بدیهــی اســت کــه در ایــن صــورت 
نــه تنهــا علــم خداونــد و قضــا و قــدر علمــی او با اختیــار انســان منافاتــی نــدارد، بلکه 

آن را تاکیــد مــی کنــد.
در بــاره قضــا و قــدر عینــی نیــز پاســخ مشــابهی وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه: 
ــه صــورت مســتقیم و  ــوع افعــال بندگان،ب ــد در وق ــی خداون ــدر عین ــر قضــا و ق تاثی
مباشــر نیســت،بلکه ایــن تاثیــر از طریــق اســباب و علــل و در چارچــوب نظامــی علــی 

عالــم تحقــق مــی پذیــرد.
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نتیجه
آنچــه خداونــد از ســر نوشــت انســان خبــر می دهــد فقــط نشــانگر احاطــه ی علــم 
الهــی برافعــال انســانها می باشــد؛ نــه اینکــه تعییــن سرنوشــت، اراده خــود خــدا باشــد 

و اختیــار انســان دخیلــی در آن نداشــته باشــد.
وانســان تــاش و زحمتــی بــه خــود ندهــد چــون همــه چیــز از طــرف خداونــد 
پیشــاپیش تعییــن شــده و ســعی و تــاش مــا بــرای چگونــه ســاختن ســر نوشــت مــان 

هیــچ تاثیــری نــدارد.
حتــی خداونــد بــرای آنهایــی کــه امیدشــان از سرنوشــت آینــده شــان قطع اســت و 
سرنوشــت شــان را براســاس عــذاب دنیــوی و عقــاب اخــروی می بیننــد هــم بشــارت 

میدهــد کــه شــما می توانیــد حتــی سرنوشــت تــان را تغییــر بدهیــد. 
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