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قرائت

بِح  ِاذا  الصُّ   َو      33   اَدَبَ  ِاذ  ـِل   الَّ َو    32   الـَقَمـِر  َو  َكّل 
  ِللـبََشِ نَذيـًرا    35 الـكَُبِ  حـَدى  َلِ ا  ِانَّ     34 اَسَفَر 
كُلُّ    37   ـَر  يَـتَاَخَّ اَو  َم  يَـتََقدَّ اَن  ِمنكُم  َِّء  شا ِلـَمن    36

الـيَـميـِن احَصاَب  ِاّل       38 َرهيـنٌَة  َكَسبَت  ِبا  نَفٍس 
  41 الـُمجـِرميـَن  َعـِن    40 َِّءلوَن  يَـتَسا َجـنّاٍت  ىف    39

الـُمـَصّلـَن ِمـَن  نَُك  َل  قالوا    42 َسَقَر  ىف  َسَلـكَكُم  ما 
َمـَع  َنوُض  كُنّا  َو    44 الـِمسكيـَن  نُطـِعـُم  نَُك  َل  َو  43

 َحـتّى!  46 ُب بِيَوِم ادّليـِن    َو كُنّا نُكَّذِ 45 ِّئَـضيـَن   الـخا
 َفا َلـُهم  48   َفا تَنَفعُـُهم َشفاَعـةُ الّشاِفعيـَن   47 اَتانَا الـيَـقيـُن 
ُم ُحـُمـٌر ُمستَنِفَرةٌ   َكاَنَّ 49 َعـِن اتلَّذِكَرِة ُمعـِرضيـَن 
امـِرٍئ  كُلُّ  يُـريـُد  بَل    51 قَسَوَرةٍ  ِمن  ت  َفَّ   50

بَل  َكّلج    52 ًة  َ ُمـنَشَّ حُصُـًفا  يُؤىت!  اَن  ِمهنُم 
  54 تَذِكَرةٌ  َّهو  ِان َكّلز    53 اآلِخـَرةَ  ل يَـخافوَن 
اَن  ِاّل  يَذكُروَن  ما  َو    55   َذَكَرهو  َِّء  شا َفَن 

56 الـَمغـِفَرِة  اَهـُل  َو  اتلَّقوى!  اَهـُل  هُـَو   
ُج اهلل َِّء  يَـشا

ثِّر؛ آيات 32 تا  آخر سوره
ه مُدَّ سور
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ترجمه

 32 چنین نیست ]كه  کافران مى پندارند[. سوگند به ماه،   
 33 و به شب، هنگامى كه ]دامن برچیند و[ پشت كند،   

34 و سوگند به بامداد چون آشكار شود،   
  35 كه ]آيات قرآن [ از پديده هاى بزرگ است.   

 36 بشر را هشداردهنده است.  
برای هر کس از شما که بخواهد سبقت گیرد )و راه اطاعت پويد( يا عقب بماند )و راه 

37 کفر در پیش گیرد(.  
 38 هر كسى در گرِو دستاورد ]اعمال[ خويش است، 

دست  به  تقوايشان  و  ايمان  نشانه  به  را  اعمالشان  نامه  ]كه  راست  دست  ياران  به جز 
 39 راستشان مى دهند[؛   

 40 آنها در باغ هاى بهشتند ]و[ مى پرسند، 
 41 از مجرمان:   

 42 »چه چیز شما را در آتش ]َسَقر[ درآورد؟«   
 43 گويند : »از نمازگزاران نبوديم،   

 44 و بینوايان را غذا نمى داديم،   
  45 و پیوسته با اهل باطل همنشین و هم صدا بوديم،   

 46 و ما روز جزا را تكذيب مى كرديم   
 47 تا مرگ ما فرا رسید.«   

 48 از اين رو شفاعت شفاعتگران به حال آنها سودی نمی بخشد.   
 49  ]با اين وصف[ پس چرا ]مشرکان[ از تذكر قرآن رو گردانند؟   

 50 ]چنان روی بر تافته اند[گويى گورخران گريزانى هستند.  
 51 كه از شیرى گريخته اند.   

52 بلكه هر يک از ايشان انتظار دارد نامه هايى جداگانه  ]از سوى خدا[ برای او فرستاده شود.  
چنین نیست ]دلیل رويگردانی آنان اين نیست که کتاب آسمانی بر آنها نازل نمی شود؛ اين 

53 دستاويزی بیش نیست[، بلكه آنها از آخرت نمى ترسند.  
چنین نیست ]هرگز کتاب آسمانی بر آنها نازل نمی شود[؛ در حقیقت اين ]سخن[ تذکر ]و 

 54 برای موعظه و پندگیری، کافی[ است.   
 55 پس هر که خواست، از آن پند گیرد.   

و تا خدا نخواهد ]از آن [ پند نمی گیرند. او اهل تقوى ]سزاوار آنکه از او پروا کنند[ و اهل 
56 آمرزش و مغفرت ]سزاوار آنکه تقواپیشگان را بیامرزد[ است.



54

قدرت پرواز

در درس های پیشین دانستیم که تنها خالق،ما لـک، رّب و مدبر جهان خداست و هیچ يک از 
مخلوقا ت در ادارٔه جهان با او شريک نیستند. همٔه موجودات، تحت اراده و تدبیر خداوند قرار 

دارند و به اذن او عمل می کنند.
در اين درس، به ياری خداوند، به بررسی و پاسخ اين سؤال خواهیم پرداخت که: با توجه به 
اينکه همٔه رخدادهای جهان، تحت اراده خداوند است، نقش اختیار انسان در اين نظام جهانی 
چیست؟ آيا اين نظام که با علم و ارادٔه الهی اداره می شود مانع اختیار انسان است يا بستری مناسب 

برای آن؟



55

اختیار، حقیقتی وجدانی1 و مشهود
میان حرکات قلب يک فرد برای گردش خون و حرکات پای وی به هنگام قدم زدن، تفاوت اساسی 
وجود دارد، همچنان که تفاوت است میان حرکات دستی که بر اثر بیماری لرزش دارد با حرکت دستی 
که خود شخص برای غذا خوردن باال و پايین می آورد. ضربان قلب و حرکت دستی که لرزش دارد 
اختیاری نیست؛ ولی حرکات پا برای رفتن به سوی يک مقصد و حرکات دست در هنگام غذا خوردن 

اختیاری و تابع اراده انسان است.
اختیار، که به معنای توانايی بر انجام  يک کار و يا ترک آن است، يک حقیقت وجدانى است و هر 
انسانی آن را در خود می يابد و می بیند که شبانه روز در حال تصمیم گرفتن برای انجام يک کار يا ترک 
آن است. حتى کسى که اختیار را در سخن يا بحث انکار مى کند، در عمل از آن بهره مى برد و آن را 

اثبات می کند. مولوى اين حقیقت را در قالب يک مثال اين گونه يادآورى مى کند:

درخت بـاالی  رفـت  بـر  يکی  می فشاند او میوه را دزدانه سختآن 
از خدا شـرمت، بـگو چه می کنی؟صـاحـب باغ آمـد و گفت ای َدنی
می خورد خرما که حق کردش عطاگـفـت: از بـاغ خـدا بــندٔه خـدا
می زدش برپشت و پهلو چوب سختپس ببستش سخت آن َدم بر درخت
مـی کُـشـی اين بـی گنه را زار زارگفـت:  آخـر از خـدا شـرمی بدار
مـی زنـد بـر پـشت ديـگر بنـده اشگفـت: کز چوِب خدا اين بنده اش
او2چـوِب حـق و پشت و پهلو، آِن او فـرمـان  آلــت  و  غــالم  مـن 

البته بايد توجه داشته باشیم که بسیاری از امور اختیاری نیست و ما در وقوع آنها نقشی نداريم. 
به عنوان مثال، هیچ يک از ما در عملکرد دستگاه های مختلف بدن خود، مانند دستگاه گوارش و يا گردش 
خون، و همچنین در قوانین حاکم بر طبیعت مانند قانون جاذبه زمین، توالی فصل ها و… نقشی نداريم و 
اين امور خارج از اختیار ما و به صورت طبیعی انجام می شود. در عین حال، بايد توجه داشت که همین 

اختیار محدودی که داريم، مبنای تصمیم گیری های ما و تعیین کنندهٔ عاقبت و سرنوشت ماست.

١ــ حقايق وجدانی، اموری هستند که به قدری آشکار و بديهی می باشند که هرکس بدون نیاز به هیچ دلیل و واسطه ای در درون خود به 
آنها علم دارد.

2ــ مثنوی معنوی، مولوی، دفتر پنجم.
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همٔه ما با وجود روشن بودِن اختیار و بی نیازی آن از استدالل، شواهدی بر وجود آن را در خود 
می يابیم که عبارت اند از:

١ــ تفکر و تصمیم: هرکدام از ما همواره تصمیم هايی می گیريم و برای اين تصمیم ها ابتدا انديشه 
می کنیم و جوانب آن را می سنجیم و سپس دست به عمل می زنیم. گاهی نیز دچار ترديد می شويم که از 
میان چندين راه و چندين کار، کدام يک را انتخاب کنیم. دست آخر، پس از بررسی های الزم، يکی را 

برگزيده و عمل می کنیم.

کنم آن  يا  کنم  اين  فردا  که  دلیل اختیار است ای صنم1اين  خود 
2ــ احساس رضایت یا پشیمانی: هرگاه در کاری موفق شويم، احساس رضايت و خرسندى 
نتیجٔه اراده  وجودمان را فرا مى گیرد. اين احساس رضايت نشانٔه آن است که آن کار را از خود و 
زيان  يا ديگرى  به خود  و  اشتباه مى شويم  نیز در کارى مرتکب  گاه  و تصمیم عاقالنٔه خود مى دانیم. 
می رسانیم. در اين هنگام احساس ندامت و پشیمانى می کنیم و با خود می گويیم ای کاش آن کار را 

انجام نمی دادم. اين احساس ندامت نشانگر آن است که من توان ترک آن کار را داشته ام.

اين دريغ و خجلت و آزرم چیست؟گر نبودی اختیار اين شرم چـیسـت
ز اختیـار خـويش گـشتی مـهتدی2وان پشیمانی که خوردی زان بدی

3ــ مسئولیت پذیری: هرکدام از ما خودمان را مسئول کارهای خود می دانیم. به همین جهت آثار 
و عواقب عمل خود را می پذيريم و اگر به کسی زيان رسانده ايم، آن را جبران می کنیم. عهدها و پیمان ها 
نیز بر همین اساس استوارند. بنابراين، اگر کسی پیمان شکنی کند و مسئولیتش را انجام ندهد خود را 

مستحق مجازات می داند.

بیـا فردا  را  سنگ  گويی  سزا؟هیچ  را  َبد  دهم  من  نیايی  ور 

زنـد؟ را  کلوخی  مر  عاقل  عتابی  کس  کند؟3هیچ  سنگی  با  هیچ 

خدای متعال، متناسب با همین قّؤه اختیار، بشر را راهنمايی کرده و او را مختار گذاشته است که از 
راهنمايی خداوند استفاده کند و سپاسگزار باشد، يا ناسپاسی کند و از هدايت و لطف الهی بهره نبرد و 

١ــ مثنوی معنوی، مولوی، دفتر پنجم.
2ــ همان.
3ــ همان.
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مسیر شقاوت را بپیماید:
بیَل ِاّما شاکًِرا َو ِاّما کَفوًرا1  ِاّنا َهَدیناُه السَّ

1ــ سورٔه انسان، آیٔه 3.
2ــ سورٔه انعام، آیٔه 1٠٤.

3ــ سورٔه آل عمران، آیٔه 1٨2.

تدّبر در قرآن
در آیات زیر تأمل کنید و توضیح دهید چگونه محتوای این آیات می تواند نشانی از وجود اختیار 

در انسان باشد؟
به راستی که دالیل روشن از جانب پروردگارتان  َقد جاءَکُم بَصائِـُر ِمن َربِّکُم 

                                                                     به سوی شما آمد.
پس هر کس که بینا گشت، به سود خوِد او  

ٰ
َفَمن َابَصَر َفلِنَفـِسه

و هر کس کور دل گردد، به زیان خوِد اوست... َو َمن َعِمَی، َفـَعلَیـها...2 

این ]عقوبت[، به خاطر کردار پیشین شماست َمت َایـدیـکُم  ذٰلَِک بِما َقدَّ
]و نیز به خاطر آن است که[ خداوند هرگز به   َه لَیـَس بِظَـّلٍم لِلـَعـبیِد3  َوَانَّ الّلٰ

بندگان ستم نمی کند.  

زمینه ساز شکوفایى اختیار
برای  آن،  از  استفاده  با  ما خواسته است  از  و  کرده  ما عطا  به  را  اراده  و  اختیار  خداوند، قدرت 
زندگی خود برنامه ریزی کنیم و به قله های کمال برسیم و تا آنجا پیش برویم که جز خداوند عظمت آن 

را نمی داند.
البته، ما در یک دنیای خیالی زندگی نمی کنیم، بلکه در جهانی زندگی می کنیم که خداوند امور آن 
را تدبیر می کند و قوانین مشخصی را بر آن حاکم کرده و جهان هستی مطابق با آن قوانین عمل می کند 
و به پیش می رود. اکنون جای این پرسش هست که: آیا مشّیت خداوند و قوانین حاکم بر هستی مانع 
اختیار انسان است، یا برعکس، زمینه ساز شکوفایی اختیار و بستری برای بهره مندی از آن؟ پاسخ به 
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این سؤال را در دو بخش توضیح می دهیم:
1ــ اعتقاد به خدایی حکیم، که با حکمت خود جهان را خلق کرده و اداره می کند، این اطمینان را 
به انسان می دهد که همٔه وقایع و رخدادهای جهان، تحت یک برنامٔه سامان دهی شده و غایتمند انجام 
از  به حاکمیت چنین خدایی است، هر چند خودش  اتفاقی و بی هدف. کسی که معتقد  نه  می گیرد و 
شناخت علت بسیاری از حوادث و رخدادهای جهان عاجز است، اما مطمئن است که هر حادثه ای 

هدف معین و مشخصی دارد و از سر تصادف، غفلت یا ندانم کاری رخ نمی دهد.

می رود کز  جویباری  می رود1قطره ای   کاری  انجام  پی  از 

همچنین اعتقاد به خدای حکیم، این اطمینان را به آدمی می دهد که جهان خلقت حافظ و نگهبانی 
دارد که در کار او اشتباه نیست. به عبارت دیگر، کشتِی جهان ناخدایی دارد که به موجب علم و قدرت 

ناخدا، هیچ گاه غرق و نابود نخواهد شد.
قرآن کریم در این باره می فرماید:

همانا که خداوند نگه مى دارد ـَه ُیـمـِسـُك  ِانَّ الـّلٰٰ
آسمان ها و زمین را ـماواِت َو االَ رَض  الـسَّ

از اینکه نابود شوند؛ َان تَـزوال 
و اگر بخواهند نابود شوند، َو لَـئِـن زالَـتا 

کسی نمی تواند آنها را حفظ کند، ِان َامـَسـَكـُهـما 
مگر خود خداوند...  2 ...

ٰ
ِمـن َاَحـٍد ِمـن بَـعـِده

این بینش و نگرش به انسان اطمینان خاطر می دهد که می تواند در این جهان از قدرت اختیار خود 
بهره ببرد و برای ساختن امروز و فردای خود و جامعه تالش کند و ثمرات تالش خود را مشاهده 

نماید.
2ــ در نتیجٔه اعتقاد فوق، انسان خداشناس می داند که فقط با زندگی در یک جهان قانونمند، که 
پشتوانٔه آن علم و قدرت خداست، وی امکان حرکت و فعالیت دارد، زیرا با زندگی در چنین جهانی 

1ــ پروین اعتصامی، دیوان اشعار.
2ــ سورٔه فاطر، آیٔه ٤1.
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است که او می تواند قوانین حاکم بر جهان هستی و خلقت را بشناسد و برای رفع نیازهای خود از آنها 
استفاده کند و به هدف های خود برسد. به عبارت ديگر، او در جهانی زندگی می کند که قدر و قضای 

الهی بر آن حاکم است. 
قدر و قضای الهی: اکنون الزم است اين دو اصطالح قرآنی را بیشتر بشناسیم و در معنا و مفهوم 
آنها عمیق تر تأمل کنیم. »َقَدر« و »َقۡدر« به معنای »اندازه« و »تقدير« به معنای »اندازه گرفتن« است. 
است.  بخشیدن«  »حتمّیت  و  کردن«  »حکم  دادن«،  »پايان  رساندن«،  انجام  »به  معنای  به  نیز  »قضا« 
مخلوقات جهان، از آن جهت که خدای متعال با علم خود، اندازه، حدود، ويژگی، موقعیت مکانی و 
ر به تقدير الهی هستند و از آن جهت که با فرمان و حکم و ارادٔه الهی  زمانی آنها را تعیین می کند، مقدَّ
ايجاد می شوند، به قضای الهی وابسته اند. پس اينکه می گويیم قدر و قضای الهی بر جهان حاکم است، 
به اين معناست که نقشٔه جهان با همٔه موجودات و ريزه کاری ها و ويژگی ها و قانون هايش از آن خدا و 
از علم خداست و اجرا و پیاده کردن آن نیز به ارادٔه خداست. به همین دلیل، نه در نقشٔه جهان نقصی 

هست و نه در اجرا و پیاده کردن آن.
اگر وضع جهان غیر از اين می بود، يعنی تحت نظام قدر و قضای الهی قرار نداشت، آيا می توانستیم 
با همین اطمینان خاطری که اکنون داريم، دست به انتخاب زده و  در اين جهان کار و فعالیت کنیم؟ آيا 

علومی همچون فیزيک، شیمی، زيست شناسی و… می توانستند معنا پیدا کنند؟
يعنی می دانیم که  تقدير و قضاست.  به همین  اعتماد  به سبب  برای رفع تشنگی می نوشیم،  آبی که 
خداوند آب را با اين ويژگی ها و اندازه ها آفريده که سبب رفع تشنگی می شود. اّما اگر کسی اين تقديرها 
را نبیند و نظم فعلی جهان را يک اتفاق از میان میلیاردها اتفاق ممکن ديگر تلقی کند، اگر واقعاً بخواهد 
چه  جهان  فردای  به  نسبت  کرد؟  خواهد  چه  دهد،  قرار  زندگی  در  خود  عمل  مبنای  را  تلقی  همین 
تصوری خواهد داشت؟ آيا داشتن اراده و اختیار در چنین جهانی را خواهد پذيرفت؟ اصوالً اين فرد 

با چه روحیه ای زندگی را سپری خواهد نمود؟

تفکر
دربارٔه سؤال های باال بینديشید و نظر خود را دربارٔه هر يک از آنها ارائه دهید.
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می کننـد آن  مـا  می گوییـم  آنچـه  رودها از خود نه طغیان می کنند                                               
می دهیم فرمان  موج  و  سیل  به  ما،  ما، به دریا حکم طوفان می دهیم                                                   
مـی رود1 کاری  انجـام  پـی  از  می رود جویباری  کز  قطره ای 

خداوند، دربارهٔ قدر و قضای الهی و این قانونمندی تخلف ناپذیر و استوار، مثالی می زند و می فرماید:
نه خورشید را سزد مُس َینبَغی لَها  اَل الشَّ

که به ماه برسد، َان ُتدِرَک الـَقـَمـرَ 
و نه شب بر روز پیشی جوید، َو اَل الَّـیُل سابِـُق الـنَّـهارِ 

و هر یک در مداری در گردشند. َو کُلٌّ فی َفـلَـکٍ َیسـبَـحوَن٢ 

اصلح یک پندار
برخى چنین پنداشته اند که قضا و قدر الهى با اختیار انسان ناسازگار است و تصور مى کنند تقدیر، 
چیزى وراى قانونمندى جهان و نظم در آن است که وقتى به حادثه اى تعلق گرفت، هر قانونى را لغو و 
هر نظمى را برهم مى زند؛ درحالى که دیدیم معنای قدر و قضای الهی این است که هر چیزی مهندسی 
و قاعدٔه خاص خود را دارد که این قواعد، توسط انسان قابل یافتن و بهره گیری است. بدون پذیرش 

قدر   و قضای الهى هیچ نظمى برقرار نمى شود و هیچ زمینه اى براى کار اختیارى پدید نمى آید.
آن حضرت  بود.  دیوارى نشسته  یاران خود در سایٔه   از  با جمعى  امیرمؤمنان على   روزى 
متوجه کجى و سستى دیوار شد و براى اینکه مبادا دیوار روى او و یاران خراب شود، از آنجا برخاست 

و زیر سایٔه دیوارى دیگر نشست. یکى از یاران به آن حضرت گفت:
ــ یا امیرالمؤمنین آیا از قضاى الهى مى گریزى؟

امام فرمود: »نه، بلکه از قضاى الهى به َقَدر الهى پناه مى برم.«3
یعنی از نوعی قضا و قدر الهی، به نوع دیگری از قضا و قدر الهی پناه می برم.

برداشت نابه جای آن شخص چنین بود که ما هیچ اختیاری در تعیین سرنوشت خود نداریم و اگر 
آن  در  تغییری  نمی توانیم  ما  و  افتاد  خواهد  اتفاق  این  حتماً  شود  خراب  سرمان  بر  دیوار  باشد  قرار 

1ــ پروین اعتصامی، دیوان اشعار.
2ــ سورٔه یس، آیٔه ٤٠.

3ــ توحید، شیخ صدوق، ص 33٧.
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اما  بی فايده است.  بر اساس دستور عقل  تغییر مکان و تصمیم گیری  و  بنابراين، حرکت  کنیم؛  ايجاد 
امیرالمؤمنین  با رفتار و سپس گفتار خود، نگرش صحیح خود از قضا و قدر را نشان داد و به آن 
شخص و ديگران آموخت که اعتقاد به قضا و قدر، نه تنها مانع تحرک و عمل انسان نیست، بلکه عامل 
و زمینه ساز آن است. در واقع، فرو ريختن ديوار کج يک قضای الهی است، اما اين قضا متناسب با 
ويژگی و تقدير خاص آن ديوار، يعنی کجی آن است. اما اگر ديوار، ويژگی ديگری داشته باشد، مثالً 
محکم باشد، قضای ديگری را به دنبال خواهد آورد و انسانى که اين دو تقدير و اين دو قضا را بشناسد 

تصمیم مى گیرد و دست به انتخاب مناسب تر می زند.
حال جهانى را درنظر بگیريد که هیچ گونه تقدير و اندازه اى بر پديده هاى آن حاکم نباشد؛ آيا در چنین 
جهانى جايی براى اراده و اختیار انسان وجود دارد؟ و آيا اصالً چنین جهانى معنا دارد و مى تواند 

واقعیت خارجى پیدا کند؟
اختیار انسان، یک تقدیر الهى 

وقتى از تقدير جهان به    وسیلٔه خداوند سخن مى گويیم، منظورمان فقط تعیین طول، عرض، 
حجم، مکان و زمان يک موجود نیست. اينها ساده ترين و آشکارترين تقديرها هستند. تقدير الهى 
شامل همٔه ويژگى ها، کیفیت ها و کلیٔه روابط میان موجودات مى شود. اينکه آب در چه درجه ای 
به جوش آيد، تعداد الکترون هاى هر عنصر چه تعداد باشد، ماه در کدام مدار دور زمین گردش 
کند، بدن انسان از چه اعضايی تشکیل شود، هر عضوى کدام کار را انجام دهد، همه و همه 
از تقديرات الهى است. يکى از تقديرات الهى براى انسان اين است که او داراى اختیار باشد؛ 
يعنی همان طور که مثالً به آب، ويژگى مايع بودن را داده است، به انسان نیز ويژگی مختاربودن را 

عطا کرده است.
انجام دهد« و کسى  اختیار  »با  را  انسان کارهايش  که  تعیین کرده  اين گونه  تعبیر ديگر، خداوند  به 
نمى تواند از اختیار، که ويژگى ذاتى اوست، فرار کند؛ حتى اگر بخواهد فرار کند، باز هم اين يک کار 

اختیارى بوده، چون همین کار را با خواست و ارادٔه خود انجام داده است.

رابطۀ اختیار انسان با ارادۀ خداوند
در اينجا ما با يک مسئله ديگر روبه رو می شويم. آن مسئله اين است که: چگونه می توان هم به قضا 
و ارادهٔ الهی اعتقاد داشت و گفت همٔه کارها با ارادٔه خداوند انجام می شود و هم انسان را موجودی 

مختار دانست که کارهايش را با ارادٔه خودش انجام می دهد؟
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براى پاسخ به اين پرسش الزم است ابتدا با علت هايی که در پیدايش يک پديده دخالت دارند، بیشتر 
آشنا شويم. اين علل، بر دو دسته اند:

1ــ علل عرضى: در پیدايش هر پديده ممکن است چند عامل به صورت مجموعه و با همکارى 
يکديگر مشارکت کنند. مثالً براى رويش يک گل، مجموعه اى از باغبان، خاک، آب، نور و حرارت 
دست به دست هم مى دهند و با مشارکت يکديگر گل را پديد مى آورند. يا مثالً وقتی دو نفر دسته های 
يک گلدان بزرگ را می گیرند و جابه جا می کنند، هر کدام از اين دو نفر نیروی خاّصی را وارد می کند که 
باعث جابه جايی گلدان می شود. در هر دو مثال، هريک از اين عوامل و عناصر اثر خاصی را، مستقل 

جابه جا  گلدان  يا  برويد  گل  تا  می کند  اعمال  ديگری،  از 
شود. اين گونه علل را »علل عرضى« مى گويند. در علل 
به طور مستقیم نقش خاصی را برعهده  عرضی، هر عامل 

دارد که با نقش ديگرى متفاوت است.
2ــ علل طولى: گاهى تأثیر چند عامل در پیدايش يک پديده اين گونه است که يک عامل در عامل 
دوم اثر مى گذارد و عامل دوم در عامل سوم تأثیر مى کند تا اثر عامل اول را به معلول منتقل کند. براى 
نامه مى نويسید، چند عامل، در طول هم، در انجام اين کار  به دست مى گیريد و  مثال، وقتى شما قلم 

دخالت دارند:
اول، قلم که با حرکت خود روى صفحه جمالت را مى نگارد؛

دوم، دست شما که قلم را به حرکت در می آورد؛
سوم، ساختار عصبى بدن شما که موجب حرکت دستتان مى شود؛

چهارم، ارادهٔ شما که مقدم بر سه علت قبلی است؛
پنجم، نفس يا روح شما که اراده از او پديد مى آيد.

کل کار نوشتن را به هر  يک از اين عوامل مى توان نسبت داد؛ بدين معنا که اگر هريک از اين عوامل 
نبود، عمل نوشتن ممکن نمى شد، اما هر علتى، به ترتیب، علت بودن خود را از عامل باالتر مى گیرد. 
نوبٔه خود محصول کار  به  از حرکت دست است. حرکت دست  ناشى  آن  اما حرکت  قلم مى نويسد، 
دستگاه عصبى است. اين کار هم ناشى از اراده و اراده هم از نفس شماست. اين علت ها را »علل 
طولى« مى گويند. در مثال پرورش گل، علت ها در عرض هم قرار داشتند )در يک رديف بودند(، اما در 
مثال نوشتن، علت ها در طول هم هستند )در يک رديف نیستند بلکه نسبت به هم در مرتبه های مختلف 

قرار دارند(.
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وجود اختیار و اراده در انسان ناشی از ارادٔه الهى و خواست خداست. به عبارت دیگر، خداوند 
اراده کرده است که انسان موجودى مختار و داراى اراده باشد. در فعل اختیارى، تا زمانى که ما به 
انجام دادن فعلى اراده نکرده ایم، آن فعل انجام نمى گیرد، در عین حال، وجود ما، ارادٔه ما و عملى که 
از ما سر مى زند همگى وابسته به ارادٔه خداوند است. یعنى ارادٔه انسان در طول ارادٔه خداست و با آن 

منافات ندارد.

بررسی

انسان  الهی و اختیار، هر دو، چه در موفقیت ها و چه در شکست های  اینکه قضای  با  ٭ 
نسبت  الهی  قدر  و  قضا  به  را  خود  شکست های  می کوشند  انسان ها  برخی  چرا  دارند،  نقش 

دهند؟
......................................................................
........................................................................
........................................................................

ممکن است برای شما این سؤال پیش آید که »اگر خدا از قبل سرنوشت و آیندۀ مرا 
مى داند، تلش و ارادۀ من دیگر نمى تواند نقشى در آینده ام داشته باشد و اگر تلشى 
بکنم، چون شکست من در علم خداوند آمده است، تلشم به جایی نخواهد رسید، و اگر 

برعکس، علم خداوند بر موفقیتم باشد، باز هم نیازى به تلش ندارم«.
چنین برداشتى از علم الهى، ناشى از قیاس کردن علم خداى متعال با علِم انسان است و از 

لغزشگاه هایی است که قرآن کریم پیوسته در این باره هشدار مى دهد.
کلید پاسخ به این سؤال در این نکته نهفته است که علم خداوند هم پایان و نتیجه امور و هم فرایند 
فوتبال  کارشناس  یک  مثالً  نیست.  انسان ها چنین  علم  در حالی که  برمی گیرد.  در  را  انجام حوادث 
که نتیجٔه یک مسابقه را پیش بینی می کند، یا معلمى که آیندهٔ یک دانش آموز را حدس مى زند، هریک 
براساس اطالعات محدودى که دارند، دست به این کار مى زند؛ اّما آن معلم علم ندارد که این دانش آموز 
از لحظٔه بعد تا روز امتحان چه تصمیم هایی خواهد گرفت، آیا متحّول خواهد شد یا به راه گذشته ادامه 

پاسخ سؤاالت شما
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خواهد داد. در حالی که علم خداوند اين گونه نیست. او همان طور که پايان فرايند را مى بیند بر تمام 
اتفاقات و تصمیم گیرى هاى طول فرايند هم شاهد و آگاه است. او مى داند که مثالً فردا آن دانش آموز 
به اختیار خود تصمیم مى گیرد، ساعات مطالعٔه خود را افزايش دهد، تصمیم مى گیرد از میزان خواب 
خود کم کند و ده ها تصمیم اختیارى ديگر. همچنین مى بیند که اين تصمیم ها در پايان، منجر به قبولى 
وى خواهد شد. پس علم خداوند منحصر به نتیجٔه پايانى فرايند نیست، بلکه به سلسلٔه تصمیم ها و عوامل 
ديگِر مؤثر در آن فرايند نیز متعلق است. در حقیقت، علم خداوند، براساس علم به تمام عوامل و جزئیات 

است، نه يک پیش بینى ِصرف دربارهٔ نتیجه.


