
 
 
 
 
 
 

 *سعدي و قضا و قدر
 

 ي محقّقمهد

 

تفصيل خواهد رفت كه پس از اين دربارة آن سخن به« قدر»و « قضا»كلمة 

 :كار رفته است. ازجملههبهاي سعدي بسيار در نوشته

 من دوش قضا يار و قدر پشتم بود

 نارنج زنخدان تو در مشتم بود

 گزم لب شيرينتديدم كه همي

 (1)تم بودبيدار چو گشتم سر انگش

 و همچنين:

 بار عشقت كجا كشد دل من

 تابدكه قضا و قدر نمي

 ناوك غمزه بر دل سعدي

 (2)تابدمزن اي جان كه برنمي

                                                           

در كنگرة جهاني سعدي و حافظ در شيراز ايراد  1350متن سخنراني كه در روز هشتم ارديبهشت  .*

.42تا  19صص ، 1350مهر شده است، مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني،   
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 تنهايي آورده مانند:به« قضا»و گاه كلمة 

 قضا دگر نشود گر هزار ناله و آه

 به شكر يا به شكايت برآيد از دهني

 ن باداي كه وكيل است بر خزائفرشته

 (3)زنيم خورد كه بميرد چراغ پيرهچه غ

 و همچنين:

 قضا به نالة مظلوم و البة محروم

 شود اي نفس بس كه كوشيديدگر نمي

 كنون حالوت پيوند را بداني قدر

 (4)كه شربت غم هجران تلخ نوشيدي

 شده است همچون:« تقدير»و گاهي از قدر تعبير به 

 تقدير درين ميانم انداخت

 مگرفتهرچند كناره مي

 گر كشته شوم عجب مداريد

 (5)من خود ز حيات در شگفتم

 و همچنين:

 با همه تدبير خويش ما سپر انداختيم

 روي به ديوار صبر چشم به تقدير او

 چارة مغلوب نيست جز سپر انداختن

 (6)چون نتواند كه رو دركشد از تير او
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ي محتوم و اي جز از رضا به قضاكند به اينكه آدمي را چارهو گاهي اشاره مي

 قدر ازلي نيست مانند:

 ست و عاقالن دانندجهان بر آب نهاده

 كه روي آب نه جاي قرار بنياد است

 رضا به حكم قضا اختيار كن سعدي

 (7)كه هركه بندة حق شد ز خلق آزاد است

 و نيز:

 رضا به حكم قضا گر دهيم و گر ندهيم

 از اين كمند نشايد به شيرمردي رست

 ه سود سر در پيشوار نشستن چبنفشه

 (8)دريغ بيهده خوردن بدان دو نرگس مست

 

 نمايد كه سعادت و شقاوت مردمان در ازل معلوم شدهو همچنين بيان مي

 و سرنوشت هركس پيش از آمدنش به اين جهان تعيين گرديده است مانند:

 كس را به خير و طاعت خويش اعتماد نيست

 صاعبصر بود كه كند تكيه بر آن بي

 ز اوّلت چه نوشتست بر جبينتا رو

 (9)زيرا كه در ازل همه سعدند و اشقيا

 و همچنين:

 قلم به طالع ميمون و بخت بد رفته است

 اگر تو خشم كني اي پسر و گر خشنود
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 گنه نبود و عبادت نبود بر سر خلق

 (10)نبشته بود كه اين ناجي است و آن مردود

ر ختيار بلق فرا گرفته و درِ ابر مطگويد كه آدمي را جاو به صراحت مي و بالجمله

 او گشوده نگرديده است مانند:

 به مقتضاي جهان اختيار كن سعدي

 (11)كه دايم آن نبود كاختيار ما باشد

* 

 من اختيار خود را تسليم عشق كردم

 (12)همچون زمام اشتر در دست ساربانان

د را اي است از صدها مورد كه سعدي نظرر خروآنچه كه نقل گرديد نمونه

مانند  دربارة قضا و قدر و جبر و اختيار اظهار داشته است. شكي نيست كه او هم

 وهزاران فقيه و محدّث و راوي و مقري و اديب و متكلّم و فيلسرو  و خطيرب 

هاي تمدن اسالمي تربيت شده واعظ و مذكّر كه در مدارس و معاهد علمي حوزه

ي از اصرول مهرم ايرن مكترب بودند پيرو مكتب كالمي اشعري بوده است و يكر

ان عقيده به قضاي محتوم و قدر ازلي و سعادت و شقاوت ذاتي است. آنان بنردگ

د دانند و معتقدند كه افعال عباد مخلوق و مخترع خداونرا در اعمالشان مجبور مي

 است.

از آنجا كه مسئلة قضا و قدر و جبرر و اختيرار از مهمتررين مسرائل كرالم 

د و دانشمندان و نويسندگان و شاعران اين سرزمين برخري روشمار مياسالمي به

اند و افكار جبري در آثار شاعر بزرگ ما سرعدي جبري و برخي ديگر قدري بوده

اي اجمرالي بره انعكاس يافته است نويسنده مناسب ديد كه در اين گفترار اشراره
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هم يكي  كيفيت طرح مسألة قضا و قدر و جبر و اختيار در ميان مسلمانان بكند تا

از موضوعات اساسي كالم روشن شده و هرم انديشره و افكرار سرعدي در ميران 

 هاي محتلف اسالمي مشخّص گشته باشد.انديشه

گويند كه قضرا ميان مسلمانان اختال  است. اشاعره مي« قضا»دربارة كلمة 

ك و نده انجام دهد اعم از كارهراي نيربعبارت است از حكم خداوند به آنچه كه 

گوينرد يبد ولي دانشمندان معتزله و شيعه اين عقيده را قبول ندارنرد و م كارهاي

وسيلة خداوند در بنرده از اين معني يعني به وجود آمدن كارهاي بد و معصيت به

 د نمي شود.كار رفته مستفايك از مواردي كه قضا در قرآن بههيچ

نّ سبع فقضاه» به معني آفريدن و اتمام آن آمده مانند:« قضا»در قرآن كلمة 

توانيم بگوييم خداوند عصيان و گنراه را در ميران و ما نمي (13)«يومينسموات في

منافرات  (14)«الذي احسن كرل شرئي خلقره»وجود آورده و نيز با آية خلق خود به

 دارد.

برك و قضري ر»معني دوم قضا الزام و امر است چنان كه در اين آيه آمده: 

ضت دارد زهم قضاي معصيت از خدا جايز نيست زيرا مناقبا (15)«اال تعبدوا اال اياه

م قضا اعالم و اخبار است چنران كره . معني سو(16)«اهلل ال يأمر بالفحشاءان»با آية: 

ي نيرز برا ايرن معنر (17)«الكتاباسرائيل فيو قضينا الي بني»يه وارد شده: آدر اين 

 .(81)كنند يا عصياناطاعت مي دانند كه در آيندهدرست نمي

گويد مراد از قضا در افعال حسنه امر به آنهرا و در افعرال قبيحره شيعه مي

 .(19)نهي از آنها و در بندگان خلق و در فعل خداوند ايجاد است

انا كرل شريء »كار رفته است ازجمله: قدر نيز در موارد مختلف در قرآن به

يعنري هرچره كره انرد مفسّران اشراعره در تفسرير ايرن آيره گفته (20)«خلقناه بقدر
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ايم مقدر و مكتوب در لوح محفوظ بوده است و ايرن آيره در وقتري نرازل آفريده

. (21)«اندورزيدهشده است كه مشركان قريش با پيغمبر درمسألة قدر مخاصمت مي

گفته شده است كه قدر همان  (22)«و كان امراهلل قدرا مقدورا»و نيز در تفسير آية : 

فررغ ربكرم »محفوظ نوشته شرده و گفترة پيغمبرر: قضاي سابق است كه در لوح 

 .(23)اشاره به همين است« الخلق و االجل و الرزقمن

اند كه قدر به منزلرت ميان قضا و قدر چنين فرق نهاده برخي از دانشمندان

گيري شده درحالي كه قضا به منزلت پيمانره آن چيزي است كه آماده براي پيمانه

خواست از طراعون بره بوعبيده هنگامي كه عمر ميچنان است كه ااست و اين آن

كني؟ او پاسخ داد از قضاي خردا بره قردر شام فرار كند گفت: آيا از قضا فرار مي

رود كره گريزم. و اين دليل بر آن است كه قدر تا به پاية قضا نرسيده اميد مريمي

مطلب شدني نيست و دليل بر اين خداوند آن را دفع كند ولي قضاي خداوند دفع

تمرا كران علري ربرك ح»و همچنين:  (24)«و كان امرا مقضياً»آنكه خداوند فرموده: 

 .(25)«مقضيا

چنان كه ياد شد لفظ قضا و قدر به نحو اجمال در قررآن وارد شرده ولري 

انرد. در زمران مسلمانان تدريجاً درصدد جستجو از حقيقت و واقعيرت آن برآمده

آمد ازجمله ميان مياز قضا و قدر به خلفاي راشدين جسته گريخته سخن و بحث

اينكه از حضرت علي)ع( روايت شده كه در پاسخ كسي كه در صرفين همرراه او 

بوده و پرسيده كه مسير آنان به شام آيا به قضا و قدر خداوند است فرمروده: آري 

عقاب و وعد و وعيد و امر و نهي و ولي نه قضاي الزم و قدر محتومي كه ثواب 

و »داند بلكه قضا و قدر خداوند همان امر و حكم اوست كه فرمروده: را باطل گر

و نيز از حضرت امام حسن و امرام حسرين سرخناني  (26)«مقدورا اكان امراهلل قدر
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دربارة قضا و قدر نقل شده ازجمله اينكه امام حسن در نامة خود بره اهرل بصرره 

زيرده و هرركس هركس به خدا و قضا و قردر او ايمران نيراورد كفرر ور»نوشت: 

 .(27)«عصيان خود را بر پروردگارش باز نمايد گناه كرده است

از  برخي از دانشمندان معتقدند كه احتجاج بر مسألة قدر و سرنوشت ازلي

از بره شام وارد اسالم شد زيرا متكلمان مسيحي در كنيسة شرقي در دمشق از ديرب

ي مباحثات عقلي از برا اميه مركزياين مسأله سرگرم بودند و دمشق در عصر بني

 (28)آمد و بحث جبر و قدر در آنجا سخت رواج داشت.شمار ميدر اسالم به

تفصيل مورد بحث قررار ترين منابعي كه در آن مسألة جبر و قدر بهاز كهن

برن مرروان پنجمرين خليفرة امروي اسرت.  گرفته نامة حسن بصري به عبدالملك

د كه چگونه معتقد بره قردر بود تا بيان كناي از حسن خواسته نامهعبدالملك طيّ 

بره  است درحالي كه در ميان صحابه كسي بدان اعتقاد نداشته است. او در پاسرخ

گويد تفصيل براي اثبات مدّعاي خود به آيات قرآن متوسل مي شود و ازجمله مي

برود او بايرد از كرافر خرسرند باشرد زيررا كه اگر كفر به قضا و قدر خداونرد مي

را قضائي نيست كه خرود بردان راضري نباشرد. ظلرم و سرتم از قضراي خداوند 

القربي و خداوند نيست بلكه قضاي او امر به معرو  و عدل و احسان و ايتاء ذي

اه ا اال ايّوقضي ربّك االّ تعبدو»نهي از فحشاء و منكر و بغي است چنانكه فرموده: 

سرن بصرري بره وسريلة متن پرسش عبدالملك و پاسخ ح (29)«و بالوالدين احسانا

ص  1933 سرال Der Islamدر مجلرة  (H. Rittr)خاورشناس آلماني هلموت ريتر 

 چاپ شده است. 82تا  67

اند كه نامة حسن بصري موافرق مرذهب اعترزال برخي از متكلمان كه ديده

گاه در ايرن اند كه شايد اين نامه از واصل بن عطا باشد زيرا حسن هيچاست گفته
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باشرد مخرالف برا گذشرتگان خير و شر آن از خداوند برزرگ ميحقيقت كه قدر 

 (30)نبوده است.

اي از عمر بن عبدالعزيز هشتمين خليفة اموي در دسرت از اين گذشته نامه

و نافرذ است كه آن را به گروهي نوشته كه آنان قدر خداوند را كه در علم سابق ا

لرم عاينكره آنران نفراذ  كنرد برررا تشرنيع مي اند. او اين گروهاست تكذيب كرده

آورند و نيز حسنات شمار ميدانند و جبر را ظلم بهخداوند را در خلقش جبر مي

دارند درحالي كه هدايت و ضاللت و را از خداوند و سيئات را از خود منظور مي

ر در دسرت خداونرد اسرت آن را كره خواهرد راهنمرايي شكفر و ايمان و خير و 

 J. Van Essاس . پروفسور ژوز  فان(31)سازده ميگمراآن را كه بخواهد كند ومي

المللي خاورشناسران استاد دانشگاه توبينگن آلمان در بيست و هشتمين كنگرة بين

 اي تحقيقي دربارة اين نامه ايراد كرده است.( خطابه1971)كانبرا، ژانويه 

 

گذشته از تعبيراتي كه مفسران اهل سنت و جماعرت و همچنرين مفسرران 

ز اند تفسيري هم به وسيلة اهل تأويل يعني اسرماعيليان اعه از قضا و قدر كردهشي

ا راين دو كلمه صورت گرفته است. ابويعقوب سجستاني دانشمند اسماعيلي قضا 

 وسيلة آن آدمي بهبه عقل تفسير كرده زيرا عقل يگانه قاضي ميان خلق است كه به

كرده و  بد و قدر را به نفس تفسيرياادراك معلومات و ظفر به مطلوبات دست مي

سررو و به احتمال قروي ناصرخ (32)از آن نفس ناطقة انساني را اراده نموده است.

 توجه به همين تفسير ابويعقوب سجزي داشته آنجا كه گفته است:

 هركس همي حذر ز قضا و قدر كند

 وين هردو رهبرند قضا و قدر مرا
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 نام قضا خرد كن و نام قدر سخن

 اين سخن ز يكي نامور مرابا دست 

 گوي خود منمواكنون كه عقل و نفس سخن

 از خويشتن چه بايد كردن حذر مرا

 اي گشته خوش دلت ز قضا و قدر به نام

 (33)چون خويشتن ستورگماني مبر مرا

ا كرده جاي آن داشته كه عوام رو مسلماً او كه چنين تفسيري را از قضا و قدر مي

و كراهلي و قصرور و سسرتي خرود را بره قضرا و قردر  مالمت كند بر آنكه گناه

 دارند:منسوب مي

 مباش عامه كه عامه به جهل تهمت خويش

  (34)چه بر قضاي خدا و چه بر قدر دارد

* 

 گنه و كاهلي خود به قضا برچه نهي

 (35)معني كار سفهاستكه چنين گفتن بي

* 

 خويشتن را چون فريبي چون نپرهيزي ز بد

 (36)كني عصيان بهانه بر قضاچون نهي چون خود 

 آورد گفتة شاعر عرب را:و همة اينها به ياد مي

 و عاجز الرأي مضياعٌ لفرصته

 (37)حتي اذا فات امراً عاتب القدرا
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گرفته شده « قدر»شود از همين كلمة كه به معتزله اطالق مي يةكلمة قدر

توجه داشرت كره اند. بايد معرو « اصحاب عدل و توحيد»آنان گذشته از اين به 

ار اين لقب به وسيلة مخالفران برر آنران نهراده شرده و خرود خرود را از آن بركنر

« مةةمجروس هرذه اال يةةالقدر»نسوب به پيغمبر: مدارند تا مشمول گفتة مي

داننرد گويند كساني كه قدر خير و قردر شرر را از خداونرد ميآنان مي (38)نشوند

 براتكنيم يعني اثكه آن را از خدا نفي مي سزاوارترند كه قدريه ناميده شوند تا ما

كننردة آن. در پاسرخ گفتره شرده كره كنندة قدر بايد قدريه خوانده شرود نره نفي

داننرد و كنندگان قدر مشابهت با مجوس دارند زيرا قدر شر را از خداوند نمينفي

خصرماء اهلل  يةةالقردر»دهند و نيز در عبارتي ديگر آمده كه: به خلق نسبت مي

كنرد برا كس كه همة امور را به خداونرد مفروّم ميشكي نيست كه آن« القدرفي

ورزد كره معتقرد اسرت كره كرس مريورزد و خصومت را آنخدا خصومت نمي

 (39)توانايي دارد بر آنچه كه خداوند آن را اراده نكرده است.

چنان كه اشاره شد وجه تشابه قدريه برا مجروس از آن جهرت اسرت كره 

دأ شررّ س در برابر خالق و مبدأ خير كه يزدان باشد به خالق و مبهمچنان كه مجو

آورند مي يعني اهرمن معتقدند قدريه اعمال بد انساني را از دايرة خلق خدا بيرون

 گويد:شيخ محمود شبستري مي (40)دهند.و تحت ارادة مستقل آدمي قرار مي

 كس را كه مذهب غير جبر استهر آن

 بر استنبي فرموده كو مانند گ

 چنان كان گبر يزدان و اهرمن گفت

 (41)همين نادان احمق ما و من گفت



 137 قضا و قدرسعدي و 

حال كه سخن بر وجه تسمية قدريه است بايد يرادآور شرد كره برخري از 

اند كه قدريه از آن جهت كه معتقد به وجود قردرت در خاورشناسان توهم نموده

شرده كره ايجري در آنجرا ناشري  اند و اين توهم ازاند قدريه خوانده شدهبندگان

رت خرود براي آنكه افعال بندگان را به قد»مواقف وجه تسميه را چنين ياد كرده: 

درحرالي كره عبرارت ايجري دو « كننرددهند و قدر را در آنها انكرار مينسبت مي

قسمت دارد، در قسرمت اول تفسرير مضرمون مرذهب قدريره و در قسرمت دوم 

 (42)اشتقاق لفظ قدريه آمده است.

گاه صورت در كتب كالمي ياد شده فرقة قدريه يعني معتزله از آنچنان كه 

فرقه به خود گرفت كه واصل بن عطا رئيس آنان از مجلس حسن بصري اعترزال 

جست و تقرير نمود كه مرتكب كبيره نه مؤمن است و نه كرافر بلكره در منزلتري 

تزلره ناميرده سپس آنران مع« »اعتزل عنا»بين منزلتين قرار دارد. حسن به او گفت: 

بردار و خوانند زيرا پاداش فرمانشدند و خود خود را اصحاب عدل و توحيد مي

كننرد. دانند و صفات قديمه را نيز از او نفي ميكيفر گناهكار را بر خدا واجب مي

گاه جدا گشت كه شيخ ابوالحسرن اشرعري بره اسرتاد و فرقة اشاعره از معتزله آن

انرد يكري چيست دربارة سره بررادري كره مرده خود ابوعلي جبائي گفت رأي تو

مطيع و ديگري عاصي و سديگر خردسال. او گفرت اولري را در بهشرت پراداش 

دهند و دومي را در دوزخ كيفر و سومي را نه ثوابي است و نه عقابي. اشرعري مي

گفت اگر سومي بگويد كه اي خردا چررا مررا در خرردي ميرانردي و مررا براقي 

م و به تو ايمان آورم و داخل بهشت گردم. جبرائي گفرت نگذاشتي كه بزرگ شو

گردي و به دوزخ دانستم كه اگر بزرگ شوي نافرمان ميگويد من ميپروردگار مي

تر براي تو آن بود كه در خردي بميري. اشعري گفت اگر شوي و مناسبوارد مي
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د دوزخ دومي بگويد اي خدا چرا مرا در خردسالي نميرانيدي تا گناه نكرنم و وار

گويد. جبائي مبهوت گرديد و درمانرد و سرپس اشرعري نگردم پروردگار چه مي

طال مذهب معتزله و اثبات آنچه سنت و بترك آن مذهب گفت. او و پيروانش به ا

و  (43)جماعت بر آن است مشغول گشتند. لذا آنان را اهل سنت و جماعت گويند.

شام و عراق پيررو ابوالحسرن بايد يادآور شد كه اهل سنت و جماعت خراسان و 

اشعري بودند و بره اشراعره اشرتهار دارنرد ولري در مراوراءالنهر ترابع ابومنصرور 

اشاعره و ماتريديره هرچنرد  (44)باشند.ماتريدي هستند كه به ماتريديه معرو  مي

اي از مسائل مخرالف يكرديگر هردو اهل سنت و جماعت هستند ولي بر سر پاره

شود اند به اينكه اين مقدار از اختال  موجب اين نميعتر باشند. البته خود ممي

كه يكي ديگري را اهل بدعت بخواند. ابن ابي عذبه كه خرود دربرارة اختالفرات 

ضةةةلبهيّة ةةةلالرررو»اشرراعره و ماتريديرره كتررابي تررأليف كرررده و آن را 

ناميده در آغراز كتراب « فةمابةنلبالشاعرةلولبهماتريدية

 :بدين بيت تمثل جسته است

 والخلف بينهما قليل امره

 (45)سهل بال بدع وال كفران

ر تنها ماتريدي در بسياري از مسائل با اشعري مخالف است بلكه ابوحنيفه نيز دنه

توان گفت كه ماتريديه و حنفيه در اي از مسائل با اشعري مخالفت دارد، و ميپاره

 عقيده هستند.آن مسائل هم

ود كه به بيان اختالفات ميان اشرعري و سبكي در قصيدة نونية معرو  خ 

ين داند و از آن ميان چنرابوحنيفه پرداخته آن اختالفات را بيشتر راجع به لفظ مي

 گويد:
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 و لقد يؤول خالفها اما الي

 االيمانلفظ كاالستثناء في

 و كمتعه انّ السعيد يضلّ او

 كافر خوّان نعمةيشقي و 

و بيرت « شراءاهللانا مرؤمن ان»ته است: بيت اول ناظر است به آنچه كه اشعري گف

يدا، و السعيد من كتب في بطن امه سع»دوم اشاره است به آنچه كه او گفته است: 

قرد »گويرد: درحالي كه ابوحنيفره مي« الشقي من كتب في بطن امه شقيا اليتبدالن

ه ه اشاعربه همان درجه ك (46)«يكون سعيدا ينقلب ر والعياذ باهلل ر شقيا و بالعكس

كردند معتزله به قوانين عقلي و فلسفي متمايل بودنرد به سنت و حديث توجه مي

پرداختند چنان كره بشرر برن معتمرر از و در آثار خود به ستايش عقل و خرد مي

 گويد:پيشوايان آنان مي

 هلل درّ العقل من رائد

 و صاحب في العسر و اليسر

 و حاكم يقضي علي غائب

 الشاهد لألمر قضةة

اند: شرط اول معرفت شك اسرت و پنجراه از آنان نقل شده است كه گفتهو حتي 

 (47)شك بهتر از يك يقين است.

عباس خاصه در زمان مأمون فكر اعترزال قروّت داشرت در اوايل دورة بني

گيري دستگاه خالفت رو به ضعف نهاد. دانشرمندان ولي تدريجاً به جهت سخت

و « قرمطري»هرم ماننرد لفرظ « معتزلري»فظ معتزلي مورد تكفير قرار گرفتند و از ل
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كردنرد و هرركس را كره مرتهم بره ايرن كفر و زندقه و بدعت اراده مي« رافضي»

 دادند:ساختند مورد زجر و شكنجه قرار ميعناوين مي

 نام نهي اهل حكمت و دين را

 (48)رافضي و قرمطي و معتزلي

ي يردا كررد يعنردر زمان القادر باهلل فكر و عقيدة اشعري جنبرة دسرتوري پ

« رياالعتقاد القاد»عقيدة راست و درست بر اساس مكتب اشعري نوشته شد و به 

ه موسوم گشت و فقها در ذيل آن نوشتند كه اين اعتقاد مسرلمانان اسرت و هركر

رستاده اين اعتقادنامه به اطرا  و اكنا  ف (49)الف آن باشد فاسق و كافر است.خم

ها آثرار ر مدارس و معاهد ديني ازجمله نظاميهشد و در دواوين قرائت گرديد و د

 گشت.متكلمان اشعري تدريس مي

الملك در شهرهاي بغداد و حسن بن علي بن اسحاق طوسي ملقب به نظام

مدارسري  (50)بلخ و نيشابور و هرات و اصفهان و بصره و مررو و آمرل و موصرل

ه كن گفت س شايد بتواايجاد كرد كه همه به نظاميه اشتهار دارد. از ميان اين مدار

سره مهمتر از همه نظامية بغداد و نيشرابور برود و كرالم اشرعري برر ايرن دو مدر

الدين كه براساس عقيدة اشرعري تردوين اصولكرد. كتاب الشامل فيحكومت مي

ر مدرسة و حتي نام اشعري بر د (51)يافته بود از كتابهاي درسي مدرسة نظاميه بوده

ر دبنابراين بسيار روشن است كه سرعدي كره  (52)بوده نظامية بغداد نصب گرديده

 ر داشتهدارالخالفة اسالمي يعني بغداد در مدرسة نظاميه شب و روز تلقين و تكرا

 تحت تأثير كدام جهت از جهات تفكر اسالمي قرار داشته است.

اشاعره و معتزله در مسائل بسياري باهم اختال  دارند كه شرح و تفصريل 

الفرق بغدادي و الفصرل مانند ملل و نحل شهرستاني و الفرق بينآن در كتب فرق 
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ابن حزم مضبوط است و شايد بتوان گفت كه مهمترين مسألة مورد اختال  ميان 

آنان يكي مسألة جبر و قدر و ديگري مسألة خلق قرآن است. چنان كه اشاره شرد 

توجه به عقايد  سخن بر مسألة قدر ازلي از آنگاه ميان مسلمانان رايج گشت كه با

غيراسالمي عقايد اسالمي مورد نقد و تحليل قرار گرفت و سرپس پرس از شركل 

هاي اسالمي اين مسأله در قالب اصرول نظرري و عقلري و اسرتداللي گرفتن فرقه

اند يعني اشاعره افعال بندگان را مخلوق خدا درآمد. اشاعره جبري و معتزله قدري

انرا كرل »دانند. اشاعره استدالل به آيراتي ماننرد: بندگان خدا ميو معتزله مخلوق 

مرا اصراب مرن مصريبة »و  (54)كرل شرئي عنرده بمقردار»و  (53)«شئي خلقناه بقدر

اهلل االرم و ال في انفسركم اال فري كتراب مرن قبرل ان نبراهرا ان ذلرك علريفي

و ما اصابكم من »شوند: كنند و معتزله به مانند آيات زير متمسك ميمي (55)«يسير

و » (57)«لها ما كسبت و عليها ما اكتسربت»و  (56)«فبما كسبت ايديكم ر  مصةية

 .(58)«الهدياما ثمود فهديناهم فاستحيوا العمي علي

و حتي براي تعبير از خلق اعمال در قرآن آياتي براي تمسّك هرردو فرقره 

كه داللرت دارد  (59)«لخالقينااهلل احسنفتبارك»وجود دارد. معتزليان به آياتي مانند 

كره  (60)«الذي احسن كل شرئي خلقره»بر اينكه غير خداوند هم خالق هست و يا 

جويند درحالي كه داللت دارد بر اينكه فعل قبيح مخلوق خداوند نيست استناد مي

كره  (62)«اهلل خلقكم و مرا تعلمرون»و  (61)«خالق كل شئي»اشعريان به آياتي مانند 

ك مي طورخالقيررت برره برخرري از  (63)كننررد.مطلررق بررراي خداونررد اسررت تمسررّ

آياتي كه مشعر بر آزادي و اختيرار بنرده اسرت در  خاورشناسان معتقدند بر اينكه

و  (64)مكه نازل شده ولي تدريجاً در مدينه لحن قرآن به سوي جبر گراييرده شرده
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كره مرورد اسرتناد  (65)«و ما تشاؤون اال ان يشراءاهلل»اين نظر كليّت ندارد زيرا آية 

 (66)جبريان است در مكه نازل شده است.

گويند افعال اختياري بندگان فقط در تحرت قردرت خداونرد اشعريان مي 

ايرن  قرار دارد و قدرت آنان را تأثيري در افعالشان نيست و خداوند عرادتش برر

باشرد جاري شده كه در بنده قدرت و اختياري ايجاد كند و اگر مانعي در ميران ن

آورد پس فعرل خداوند فعلي را كه مقارن قدرت و اختيار بنده است به وجود مي

بنده مخلوق و مبدع و محدث خداوند و مكسوب بنده است و مقصود از كسرب 

اش بدون اينكره او را ترأثيري در وجرود بنده مقارنت فعل است با قدرت و اراده

قدرت  بيان فوق آدمي را بنا به (67)فعل باشد جز آنكه او محل از براي فعل است.

گرردد بلكره او در افعرالش مجبرور بر چيزي نيست و به استطاعت موصو  نمي

لرق خاست و قدرت و اراده و اختياري او را نيست و خداوند افعرال را در بنرده 

شرود: درخرت كند چنان كه گفتره ميكند چنان كه در ساير جمادات خلق ميمي

حركت درآمد و خورشيد طلروع و غرروب ميوه داد و آب جاري شد و سنگ به 

 (68)كرد و آسمان ابري گرديد و باران آمد و زمين شكوفه داد و گياه روئيد.

 زنيما چو چنگيم و تو زخمه مي

 كنيزاري از ما ني تو زاري مي

 ما چو ناييم و نوا در ما ز تست

 ما چو كوهيم و صدا در ما ز تست

 اندر برد و مات ما چو شطرنجيم

 ات ما ز تست اي خوش صفاتبرد و م
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 ما همه شيران ولي شير علم

 دمبهمان از باد باشد دمحمله

 مان پيدا و ناپيداست بادحمله

 جان فداي آنكه ناپيداست باد

 گر بپرانيم تير آن ني ز ماست

 ما كمان و تيراندازش خداست

 تو ز قرآن باز جو تفسير بيت

 (69)«ما رميت اذ رميت»گفت ايزد 

اند: جبرري خرالص يعنري آنكره آور شد كه جبريان نيز بر دو گروهبايد ياد

داند و جبري متوسرط يعنري آنكره بنرده را بنده را اصالً داراي فعل و قدرت نمي

گويند خداوند را به هريچ وجره . اما معتزليان مي(70)داندداراي قدرتي غيرمؤثر مي

كنرد و مجبرور نميرا بر طاعت و معصيت  نمدخلي در اعمال مردم نيست او آنا

تواند سخن بگويرد و دليل بر اين مطلب آنكه آدمي خود مشعر است بر اينكه مي

 تواند رها كند.تواند چيزي را نگه دارد و ميتواند خاموش بنشيند و ميمي

 اينكه گويي اين كنم يا آن كنم

 خود دليل اختيار است اي صنم

ارد و امر و نهي خدا معنري نرد و ديگر آنكه اگر آدمي بر افعال خود مجبور باشد

 خداوند نبايد بنده را بر گناهش عقاب نمايد.

 اگر كار بودست و رفته قلم

 چرا خورد بايد به بيهوده غم
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 اگر نايد از تو نه نيك و نه بد

 روا نيست بر تو نه مدح و نه ذم

 پرستعقوبت محالست اگر بت

 به فرمان ايزد پرستد صنم

 ستمكار زي تو خدايست اگر

 به دست تو او كرد بر من ستم 

 كتاب و پيمبر چه بايست اگر

 (71)نشد حكم كرده نه بيش و نه كم

كنندة د خلقبنا بر عقيدة آنان خدا افعال را در بندگان نيافريده بلكه آنان خو

گانره افعال خود هستند و اين مسأله يكي از مسائل مهم اصرل دوم از اصرول پنج

 .(72)معتزله است

براد در پاسخ آنان كه ايراد كردند كه اگرر خردا خرالق افعرال ع ل اعتزالها

دانسرته شود يعني اگر او با علم ازلي خود مينباشد علم ازلي او چگونه تصور مي

ورزد آن بنده بايد عصيان بورزد تا اينكه علم خداوند كامرل اي عصيان ميكه بنده

 باشد به قول معرو :

 دانستمي خوردن من حق ز ازل مي

 مي نخورم علم خدا جهل بود گر

شود زيرا اگر چنرين اند كه علم خداوند به اشياء سبب وجود آنها نميگفته

بود زيرا علم ازلي خردا بره آن تعلرق گرفتره برود. بود همه اشياء قديم و ازلي مي

انرد كره خداونرد بره داند. اگرر چيزهاييخداوند اشياء را به حقايق وجودشان مي

انرد كره آورد و اگرر چيزهاييلم است كه آنها را به وجود ميآورد او عاوجود مي
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كنرد و اگرر داند كه آدمي آنها را اختيار ميكند خداوند مينها را اختيار ميآآدمي 

داند كه آدمي سخن خواهد گفت آيا رواست كه ايراد شود به اينكه وقتي خدا مي

خاموشي را اختيار  شود كه اگر به جاي سخن گفتنخاموش بنشيند پاسخ داده مي

گزيند زيرا خداوند دانست كه او خاموشي را برميكند گوييم كه در اصل خدا مي

 .(73)گرددعالم به حاصل فعل انسان است كه بعد از هر تدبيري از او صادر مي

 همچنين تأويل قد جفّ القلم

 بهر تحريف است بر شغل اهمّ

 پس قلم بنوشت كه هر كار را

 و جزا اليق آن هست تأثير

 كژروي جفّ القلم كژ آيدت

 راستي آري سعادت زايدت

 ظلم آري مدبري جفّ القلم

 عدل آري برخوري جفّ القلم

 معني جفّ القلم كي آن بود

 (74)كه جفاها با وفا يكسان بود

 بل جفا را هم جفا جفّ القلم

 (47)و آن وفا را هم وفا جفّ القلم

در مسألة جبر و اختيار روشرن  طور اجمال نظر اشاعره و معتزلهحال كه به

االمررين را گشت بايد يادآور شد كه شيعه حد فاصل ميران آن دو يعنري امرر بين

ن را مستند به حديث معروفي كه از امام جعفر صادق نقل شده كررده آبرگزيده و 

 (57)«االمررينالجبر و التفويض ولكن امرر بين»است. آن حديث عبارت است از: 
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اند كه خود را از بسياري از خردمندان واقع گشته كه كوشيده اين نظر مورد توجه

دو نقطه افراط و تفريط يعني جبر و تفويض بيرون آورده و به مركز اعتردال امرر 

 گويد:ي شاعر و فيلسو  عرب ميبين امرين فرود آيند: ابوالعالء معرّ

 ال تعش مجبرا و ال قدريا

 (67)و اجتهد في توسط بين بينا

 اعر و متكلم اسماعيلي گويد:ناصرخسرو ش

 به ميان قدر و جبر ره راست بجوي

 (77)كه سوي اهل خرد جبر و قدر در دو عناست

يار از ميان متكلمان اهل سنت غزالي كوشيده است كه در عقيده جبر و اخت

« االعتقادفي االقتصاد»او در كتاب حالت ميانين يعني اقتصاد در اعتقاد را برگزيند. 

كنند بنابراين عقيدت، آنان فرقري كه جبريان قدرت عبد را انكار مي گويدخود مي

عبد  ميان حركت مرتعش و حركت اختياري قائل نيستند و ثانياً با سلب قدرت از

و همره  كننردگردد. معتزليان قدرت خداوند را انكرار ميتكاليف شرعي باطل مي

عقيردة اجمراع سرلف را  برايندانند آنان بنراافعال را مخلوق و مخترع بندگان مي

كنند و ديگر اينكه نسبت مبني بر اينكه خالق و مخترعي جز خداد نيست انكار مي

دهند كه خود از آن آگاه نيست. و قول حرق ايرن خلق و اختراع فعل به كسي مي

گونه است كه قدرت را از خدا و بنده هردو بدانيم و ممكن است ايراد شود كه چ

كننرد. پاسرخ آن اسرت كره اگرر دو قردرت وارد ميدو قدرت بر مقدور واحد تر

زم مختلف باشد و وجه تعلق آن دو قدرت بر مقدور نيز مختلف باشد اشركالي ال

توجيره  و. دانشمندان شيعه امر بين امرين را به طريرق مختلرف تبيرين (78)آيدنمي

 اند.كرده
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ابوجعفر محمد بن علي معررو  بره ابرن بابويره محردث معررو  شريعه 

اد مثرل آن هنگامي كه از او پرسيده شد امر بين امرين چيست او پاسخ د گويدمي

از آن  مثل مردي است كه او را بر انجام معصيتي ببيني و او را نهري كنري ولري او

ه او كرگناه باز نايستد و تو او را رها سازي تا آن معصريت را انجرام دهرد. حرال 

 و او را بره گنراهتوان گفت كه تراي نميسخن تو را نپذيرفته و تو او را رها كرده

 (79)اي.فرمان داده

گويد واسطة ميان جبر و اختيار اين محمد بن نعمان ملقب به شيخ مفيد مي

عرين ماست كه خداوند خلق را بر افعالشان قادر ساخته و حدود و رسوم آنهرا ال 

و ه اكركرده و آنان را با زجر و تخويف و وعد و وعيد از قبايح باز داشرته حرال 

توان گفت كه آنان را مجبور كرده است و نيز نشايد گفت ادر ساخته نميقآنان را 

عيرين كه اعمال او را به آنان تفويض كرده زيرا او حدود و رسرومي برراي آنران ت

 .(80)ها باز داشته استنموده و آنان را از زشتي

و  داننردگويد آنان كه همه افعال را صرادر از خردا ميسيد حيدر آملي مي

هستند  ميان فعل او و فعل ديگران جدايي قائل نيستند همچون شيطان و پيروان او

سربت نان كه فعل بندگان را به خود بنردگان نآو  (81)«رب بما اغويتني»كه گفت: 

او سرپس  (82)«ربنا ظلمنا انفسنا»دهند همچون آدم و پيروانش هستند كه گفت: مي

كنرد مي« االمرين تفويض ولكن امر بينال جبر و ال»اشاره به گفتة حضرت صادق 

گويد كه خواجه نصيرالدين طوسي در كتاب اوصا  االشرا  گفته است تا و مي

 . (83)تواند اين كالم را دريابدكسي قوة عاقلة خود را رياضت كامل ندهد نمي

گويد قدري به چشم راست نابيناست يعنري يراراي صدرالدين شيرازي مي

بعيد را ندارد و جبري به چشم چپ نابيناست يعنري درك درك حقايق و اسباب 
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تواند بكند. ولي آنكره هرردو چشرمش بيناسرت برا اب قريب را نميبظواهر و اس

دهد و با چشرم بيند و خير و شرّ اعمال را به او نسبت ميچشم راست حق را مي

الل ر وسيلة خداوند ر نه بره اسرتقبيند و تأثير آن را در اعمال بهچپ خلق را مي

خود را با اين جمله اغاز كررده: « خلق االعمال»و نيز همو كتاب  (84)كنداثبات مي

كره جرزء اول آن « اال مايشراء الفحشاء وال يجري فري ملكرهسبحان من تنزّه عن»

حاكي از اختيار و جزء دوم آن مشعر بر جبر است و جمع ميران آن دو امرر برين 

 رساند.امرين را مي

اي را كه ميان ابواسحاق اسرفرايني رئريس آورد مناظرهمي جملة فوق به ياد

اشعريان و قاضي عبدالجبار همرداني رئريس معتزليران درگرفرت و قاضري در آن 

آغاز و ابواسرحاق برا « الفحشاءسبحان من تنزه عن»مناظره سخن خود را با جملة 

 .(85)ابتدا كرد« سبحان من ال يقع في ملكه اال ما يشاء»جمله : 

گويد مراد از امر بين امرين اين نيست كه در فعل ي در اين رساله ميشيراز

نره  وعبد تركيبي از جبر و اختيار است و نه اينكه فعل او خرالي از هرردو اسرت 

اينكه اختياري ناقص و جبري ناقص دارد و نره اينكره مجبرور اسرت درصرورت 

ر اسرت و مجبرومختار بلكه مراد اين است كه او مختار است از جهتي كه مجبور 

 .(86)است از جهتي كه مختار است يعني اختيار او بعينه اضطرار است

 اين نه جبر اين معني جبّاري است

 ذكر جبّاري براي زاري است

 زاري ما شد دليل اضطرار

 (87)خجلت ما شد دليل اختيار
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گويد همچنان كه وجود نسبت به فاعل و قابل حاج مالّ هادي سبزواري مي

ابل قلق هردو دارد با اين تفاوت كه نسبت به فاعل به وجوب و به يعني حق و خ

 به امكان است همچنين فعل يعني ايجاد در عين اينكه فعل حق است فعرل خلرق

 نيز هست زيرا ايجاد متفرع بر وجود و معرفت نسبت ايجراد متفررع برر معرفرت

جراد نسبت وجود است. پس خدا ايجادكننده است با نسبت وجوب و ينده هم اي

االمرين را كننده است ولي با نسبت امكان و با بيت زير به بيان فوق مسألة امر بين

 سازد:طور اجمال روشن ميبه

 لكن كما الوجود منسوب لنا

 فالفعل فعل اهلل و هو فعلنا

 .(88)دهدخود حواله مي« شرح االسماء»و تفصيل مطلب را به كتاب 

ر ألة قضا و قدر و جبر و اختيرااين بود مختصري از كيفيّت طرح شدن مس

 ب كالميدر ميان دانشمندان اسالمي البته با توجه به مطالب ياد شده موقعيت مكت

طور اجمرال آشركار اشعري در اسالم و همچنرين ترأثّر سرعدي از آن مكترب بره

 گردد.مي
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