
 

 الرحیم الرحمن هللا بسم

 گوید؟چه می و ستکی شیعه

 

 درس گفتارھایی از: مسعود بسیطی

 با اھتمام: زھرا مرادی

 

اسالم معرفی ی ظھور تشیّع، مبانِی اعتقادِی شیعه و درباره» د؟یگویم چه و ستیک عهیش«ی دورهدر 
 . سخن خواھیم گفتحقیقی، 

 

 درس چھارم: عدل الھی؛ دومین اصل اعتقادِی شیعه

 

شیعه کیست؟ تشیّع چیست؟ اصول اعتقادی شیعه؛ عدل الھی؛ اصول دین؛ جبر و تفویض؛ کلمات کلیدی: 

 خدا ظالم نیست؛ تبعیض در خلقت؛ اعتقاد مسلمانان؛ مسعود بسیطی؛ زھرا مرادی

 

 یمعنا به »دیتوح«صحبت کردیم و گفتیم » توحید«ی اولین اصل اعتقادِی شیعه یعنی ارهدرب ی گذشتهجلسهدر 

خدای معرفی شده در  .است جھان آفرینش در او بودن کیشریب نیھمچن و خداوند دانستن مانندیب و کتای

. نه با حواس پنج مکتب تشیّع، نه زاییده شده و نه کسی را به دنیا آورده. او ھیچ شباھتی به مخلوقاتش ندارد

گانه، نه با فکر، نه با وھم، نه با عقل و نه با ھیچ ابزار دیگری قابل وصف و شناخته شدن نیست. اگر خوِد خدا، 
گذاشت و اگر فرستادگانش را برای شناساندن نمی شناخت و معرفتش را در قالب معرفت فطری، در وجود ما

 مان را بشناسیم.توانستیم خالقنمی گاهفرستاد، ھیچنمی خود به سوی انسانھا

 را یریتقد تواندیم لحظه ھر و ستین بسته دستش یرییتغ و فعل چیھ دراو قدرت مطلق در ھستی است. 

 سبب ییخدا نیچن به ی اعتقادشود. نتیجهمی گفته» بداء«به این باور مھم،  .کند گرید یریتقد نیگزیجا

 دست ھمواره بداند؛ خود رفتار و اعمال ات،یّ ن افکار، به نسبت آگاه و ناظر را خدا وستهیپ عه،یش فرد کی شودیم

 در چنین شخصی زبان و دست و فکر از گرانید. باشد رجا و خوف حال در خود خالق به نسبت و ندیبب باز را او
 داردینم بر یقدم ل،عق دییتا و حق راه در جز او. رودیم گرانید به یکین و ریخ دِ یام او از ھمواره و ھستند امان

 .دھدیم حیترج نفس یخواسته بر را خدا تیرضا و

 دھیم.می را مورد بررسی قرار» عدل«ی تشیّع یعنی در این جلسه، اصل دوم از اصول پنجگانه

 

 اصل دوم در اعتقادات شیعی: عدل الھی
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» توحید«ه مبحث بت. چراکه از یک سو ای برخوردار اساز جایگاه ویژه »یالھ عدل« موضوعھای شیعی در آموزه

ی رفتارش مرتبط است و به ھمین دلیل تأثیر بسزایی بر ایدئولوژِی آدمی و نحوه» معاد«و از سوی دیگر به اصل 

 گذارد.می با خلق و خالق

گویند که حق ی عادل میکنند و به کسعموم مردم، عدل را مساوات و پایمال نکردِن حقوق دیگران معنی می

را » الھیعدل «سی را ضایع نکند. این تعریف از عدل شاید در روابط انسانی کاربرد داشته باشد، اما معنای ک
 در میکن ادعا میتوانیم ما از کیکدام قتو آنبه میان آید، » استحقاق«و » حق«رساند. چراکه اگر بحث نمی

 !م؟یحقّ  صاحب متعال، حقّ  مقابل

توانیم بر می مان است، چه حقیداریم، ھمه از لطف و احسان خالق مھربان ما مخلوقات ضعیف و فقیر که ھرچه

گردن خداوند قادر قّھار متعال داشته باشیم؟ مگر نه این که ما ھیچ نبودیم و خداوند مھربان از روی لطف و 

 مود؟مان فررحمتش به ما نعمت حیات بخشید؟ و پس از آن ھم رزق، پشت رزق و نعمت از پِی نعمت عطای

، در حالی که ما استحقاِق مبنای خلقت، لطف و فضل خداوند رحمان بوده ھای شیعیبر اساس آموزه

 خواند:می را ھم نداشتیم! رسول رحمت، خداوند رحمان را اینچنین» متنّعم شدن«و » بودن«

  ۱»ای کسی که اعطای نعمت را وقتی آغاز کرد که ھیچ استحقاقی وجود نداشت!«

اند که او بخواھد با ادا کردنش، عدالتش را ، ھیچ یک از مخلوقات، اساسا حقی بر خالق متعال نداشتهبنابراین

 ظاھر نماید.

با این حساب، حال که در مقابِل ُمعطِی نعمت، سر تا پا بدھکاریم، نه بستانکار و حتی اگر نعمتی ھم از ما دریغ 

 چیست؟ »عدل الھی«پس معنای  ۲شود، حّقی از ما ضایع نشده،

 

 عدل یعنی ظلم نکردن!

از طریق توجه به معنای » عدل الھی«ترین راه برای درک معنا و مفھوم ترین و جامعترین، صحیحشاید وجدانی

 حاصل گردد.  -ی مقابل عدل است که در نقطه -» ظلم«

 - کندمی دیگران ظلم بهه خود حتی کسی ک -بد است. ھیچ انسانی » ظلم«یابیم می اگر به خود رجوع کنیم،

 امکان نداردیابیم می –ه ظلم قبیح است ک –ی وجدانی دوست ندارد در حقش ظلم شود. بر مبنای این یافته

خصوصا اینکه خداوند ھیچ  ه است.رفتاری قبیح مانند ظلم از خدا سر بزند. یعنی خداوند متعال از ھر ظلمی منزّ 

(چھارمین جانشین  علیه السالمبا ظلم به دیگران، آنھا را جبران کند. امام سّجاد  ضعف یا نیازی ندارد که بخواھد

 دارد:رسول خاتم) این موضوع را اینچنین در مناجات خویش بیان می

                                                 
(سومین جانشین رسول علیه السالم امام حسین  .۲۸۲ ص ،۹۲ ج بحاراالنوار،: اْستِْحَقاقَِھا َقْبلَ  بِالنَِّعمِ  ُمْبَتِدئاً  يَا  ۱

" یعنی: راَمْذُكو اً َشْیئ ونَ اَكُ  اَنْ  َقْبلَ  بِنِْعَمِتكَ  اِْبَتَدْاتَنىکردند: "خاتم) نیز در برابر خالق بلند مرتبه چنین اقرار می
، ص ۹۵وجودم را با نعمتت آغاز کردی قبل از آنکه موجودی قابل ذکر باشم: فرازی از دعای عرفه، بحاراالنوار، ج 

۲۱۶. 
 إِنْ  وَ  ... اْبِتَداءٌ  ِمنَُّتكَ کردند: "(چھارمین جانشین رسول خاتم) اینچنین با خداوند مناجات می علیه السالمامام سّجاد   ۲

 یارج] نداشت وجود یمخلوق چیھ یبرا یاستحقاق چیھ که[ ابتدا از نعمتت" یعنی: تََعِدّياً  َمْنُعكَ  يَُكنْ  لَمْ  تَ َمَنعْ 

 . ۱۹۲از صحیفه سجادیه، ص  ۴۵فراز  :ستین ستم ،ینکن تیعنا را ینعمت اگر و...  شد



 

 کردن ظلم به یکس ھمانا و...  ندارد وجود ستمى و ظلم تو، حكم در كه دانستم حقیقتاً «

بسی واالتر و باالتر از آنی [که از روی ضعف  و تو ای خدای من باشد فیضع که است محتاج

 ۳»ظلم نمایی]

 فرماید: می کند ومی ی ظلم در مورد خداوند را ردقرآن کریم حتی اراده

     ٤»کند.نمی و خداوند برای عالمیان ھیچ ظلمی اراده«

 ٥»کند.نمی ای ظلمی ذرهھمانا خداوند به اندازه«

 . داردنمی لھی، پذیرشِ این باور است که خداوند ھرگز ظلمی به کسی روااعتقاد به عدل ابنابراین، 

 

آید که چه فعلی از سوی خالق متعال که نسبت به مخلوقاتش مالک و اَملَک می اما مجددا این سوال پیش

خذه ه کسی حقِ مؤای مخلوقات است و بی آنککه او صاحب اختیار ھمهآید؟ مگر نه اینمی است، ظلم به شمار

 خوانیم:می اشته باشد؟ در قرآن کریم چنیندتواند ھر رفتاری با بندگانش می کردنش را داشته باشد،

ا يَْفَعلُ  ال ُيْسَئلُ «  ٦»َو ُھْم ُيْسَئلُون َعمَّ

گیرد بلکه مردم ھستند که [بابت افعال نمی دھد مورد سوال قرارمی [خداوند] از آنچه انجام
 گیرند.می ازخواست قرارشان] مورد سوال و ب

تواند پیامبرانش را وارد دوزخ نماید و چون مالک و صاحب اختیار است، می اگر خداوند متعال اراده فرماید حتی

 شود. به بیان دیگر، در مورد رفتار خدای تعالی با بندگانش اساسا ظلم معنا پیدانمی چنین رفتاری ظلم محسوب

 کند. نمی

َ  أَنَّ «ی اصل مھم عدل الھی معتقد است لذا شیعه بر مبنا مٍ  لَْیسَ  �َّ ۷»لِْلَعِبید بِظَالَّ (قطعا خداوند نسبت به  

 . دادِن نسبتِ ظلم به خدا با ھر توجیه و تفسیری غلط استبندگان ظالم نیست) و 

حید عادل شمردن خدا و منّزه دانستنش از ھر ظلمی، از مراتب توتوجه به این نکته، ضروری است که: 

حتی تصور  ی خداوند متعال در قرآن کریم مبنی بر تقبیحِ ظلم و دوری از ظالمان،با توجه به تاکید ویژه است.
(ششمین  علیه السالمکند. امام صادق می بی عدالتِی خدا نسبت به بندگانش، اعتقاد به توحید را خدشه دار

 فرمایند:می جانشین پس از رسول خاتم)

                                                 
َعْن َذلَِك ُعلُوّاً  -يَا إِلَِھي -، َو َقْد تََعالَْیتَ الضَِّعیفُ  الظُّْلمِ  إِلَى ْحَتاجُ َو إِنََّما يَ ُه لَْیَس فِي ُحْكِمَك ظُْلٌم ... أَنَّ  َقْد َعِلْمتُ "  ۳

 . ۲۴۰از صحیفه سجادیه، ص  ۴۸فراز  ":َكبِیرا
ُ ُيريُد ظُْلماً لِْلعالَمین"  ٤  .۱۰۸": قرآن کریم، سوره آل عمران، آیه َو َما �َّ
َ ال يَْظِلُم ِمثْ "  ٥  .۴۰": قرآن کریم، سوره نساء، آیه قاَل َذرَّةإِنَّ �َّ
 .۲۳، آیه انبیاءقرآن کریم، سوره   ٦

 .۱۰ هیآ حج، سوره ؛. ۵۱ هیآ انفال، سوره ؛. ۱۸۲ هیآ عمران، آل سورهقرآن کریم،   ۷
 خوانیم:می به عنوان نمونه در قرآن کریم چنین  ۸

ِ  لَْعَنةُ " -  .۴۴خدا بر ظالمان: سوره اعراف، آیه " یعنی: لعنت الظَّالِِمین َعلَى �َّ

ُ  وَ " -  .۵۷" یعنی: و خداوند ظالمان را دوست ندارد: سوره آل عمران، آیه الظَّالِِمین ُيِحبُّ  ال �َّ

 .۲۱" یعنی: ھمانا برای ظالمان عذابی دردناک است: سوره شوری، آیه أَلِیم َعذابٌ  لَُھمْ  الظَّالِِمینَ  إِنَّ " -



 

 سبب به آفريدگارت را آنچه كه است اين عدل معناى د و عدل است ... واساس دین، توحی«

۹».ندھى نسبت او به كرده (افعال قبیح مانند ظلم) نكوھش را تو آنھا  

 

 !خلقت در تفاوت ول الھی عد چالش

 ؛ستین خدا فعل بودنِ  ناعادالنهی نشانه نا،یب یگرید و آمده ایدن به نایناب یکی اگر

 شده و دیگری زشت؛  اگر یکی زیبا خلق

 اگر یکی سالم به دنیا آمده و دیگری ناقص الخلقه؛

 اگر یکی دارا متولد شده و دیگری فقیر؛

 ای معاند با حق؛ ھان گشوده و دیگری در خانوادهای با ایمان چشم به جاگر یکی در خانواده

... 

شد، خداوند متعال، مالک و صاحب  گفتهی ظلِم خدا بر بندگانش نیست. چراکه ھمانطور که ھیچ کدام نشانه

 خدا از را شانرفته دست زا حقِ  دنبخواھ که دنندار او بری ماست و ھیچیک از مخلوقات، ھیچ حقی اختیار ھمه

. پس اگر بنا بر حکمت و مصلحتِ خالق متعال به یکی نعمتی داده شد و از دیگری سلب شد، حقی از دنکن طلب
(چھارمین جانشین رسول خاتم)  علیه السالموده فضل بوده. چه زیبا امام سّجاد کسی ضایع نشده است! ھرچه ب

 فرماید:می در مناجات خود با خدا به این موضوع اشاره

نعمتت از ابتدا [که ھیچ استحقاقی برای ھیچ مخلوقی وجود نداشت] جاری شد ... و اگر «

 ۱۰»نعمتی را عنایت نکنی، ستم نیست.

 اید: ھایش برخورد نممھربان از روی رحمتش وعده داده با ھر کس متناسب با داشتهاز سوی دیگر، خداوند 

ُ  ال ُيَكلِّفُ «  کند.نمی ی ُوسع و توانش تکلیفیعنی: خداوند به ھیچ کس جز اندازه ۱۱»نَْفساً إِالَّ ُوْسَعھا �َّ

ھایش دارد و در مسیر ل داشتهر قبادھای بیشتری برخوردار باشد، مسوولیت بیشتری ھر کس که از نعمت

 رود. می کسب رضایت خالق، توقع بیشتری از او

 

 عدل الھی در حسابرسی اعمال بندگان

در شوند و می ھا پس از مرگ، در یک زمان خاص به نام روز قیامت، زندهی انسانشیعیان معتقدند ھمه

گردد. به چنین باوری که یکی از می برسیبه اعمال و رفتارشان در دنیا رسیدگی و حسا ی عدل الھیمحکمه

ھای آینده به صورت مستقل به تبیین شود. (در درسمی گفته» معاد«ی اعتقادی تشیّع است، اصول پنجگانه

این اصل خواھیم پرداخت.) بر اساس باورمندی به عدل الھی، شیعیان معتقدند خداوند متعال در روز جزا به 

 کند.نمی به عبارتی بر خالف عدل رفتارکند و یا نمی کسی ظلم

                                                 
ا الْ "إِنَّ أََساَس   ۹ ا التَّْوِحیُد َفأَْن َال تَُجوَِّز َعلَى َربَِّك َما َجاَز َعلَْیَك َو أَمَّ َعْدُل َفأَْن َال تَْنُسَب الّدِيِن التَّْوِحیُد َو اْلَعْدُل ... أَمَّ

 .۹۶": التوحید للصدوق، ص إِلَى َخالِِقَك َما َالَمَك َعلَْیهِ 
 . ۲بنگرید به پاورقی شماره   ۱۰
 . ۲۸۶م، سوره بقره، آیه قرآن کری  ۱۱



 

 خوانیم: می در قرآن کریم چنین

ما ترازوھای عدالت را برای روز قیامت برپا خواھیم نمود؛ پس به ھیچ کس ظلمی نخواھد «

 ۱۲»شد.

 ۱۳»اید، جزایی نخواھید داشت.در این روز به کسی ظلمی نخواھد شد و جز آنچه انجام داده«

 

، به دلیل اَملَکیت خدا بر بندگانش، حتی اگر برترین بندگانش را در آتش جھنم بیندازد، ھمانطور که گفته شد

کسی حق اعتراض ندارد. با این وجود، خداوند حکیم از روی فضل و رحمتش به بندگانش وعده داده ھر کس در 

حق و عقل، به آنچه خدا برابر حق تسلیم شود و کار نیک انجام دھد، پاداش بگیرد و ھر که با زیرِ پا گذاشتِن 

ی آنھایی که در ای امید داریم خداوند رحمان با ھمهبه سبِب چنین وعده ۱٤نھی کرده روی آورد، مجازات شود.

دانیم دست خدا در ھیچ کاری بسته نیست می راه رضایتش کوشیده اند، مانند گناھکاران رفتار نکند. ھرچند که

اش ھم عمل نکند! اما چون ورد اعتراض و بازخواست قرار بگیرد، به ھمین وعدهتواند بی آنکه ممی و اگر بخواھد،

 -مان امید داریم از سر لطف و رحمتش به کارھای خوب ۱٥کند،می ای که داده قطعا عملخودش فرموده به وعده

بل خالقی که پاداش دھد. این حس عدم امنیت در مقا - ۱٦که البته توفیق انجام آنھا را ھم خودش به ما داده
 اش، ھمان حال خوف و رجا را پدیدمالک و صاحب اختیار ماست، به ھمراه امید به لطف و رحمت بی اندازه

ی خدا ھمواره در حال به آن اشاره شد. از ھمین روست که فرستادگان برگزیده درس گذشتهآورد که در می

 خواندند:می وجدان خوف و رجا بودند و خدا را اینچنین

                                                 
 بِنا َكفى وَ  بِھا أَتَْینا َخْرَدلٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمْثقالَ  كانَ  إِنْ  وَ  َشْیئاً  نَْفسٌ  ُتْظلَمُ  َفال اْلِقیاَمةِ  لِیَْومِ  اْلِقْسطَ  اْلَموازينَ  نََضعُ  وَ "  ۱۲

 .۴۷ هیآ اء،یانب سوره م،یکر قرآن": حاِسبینَ 
 .۵۴ هیآ س،ی سورهقرآن کریم، ": تَْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  ما إِالَّ  تُْجَزْونَ  ال وَ  َشْیئاً  سٌ نَفْ  ُتْظلَمُ  ال َفاْلیَْومَ "  ۱۳
 خوانیم: به عنوان نمونه، در قرآن کریم چنین می  ۱٤

رِ  وَ " - ن که ایمان ایعنی: به آن" ... اْألَْنَھرُ  اتِھَ تَحْ  ِمن ْجِرىتَ  َجنَّاتٍ  مْ ھُ لَ  أَنَّ  الصَّالَِحاتِ  َعِملُواْ  وَ  َءاَمُنواْ  الَِّذينَ  بَّشِ

ھایی [در بھشت در نظر گرفته دھند بشارت بده که برای ایشان باغاند و اعمال شایسته انجام میآورده
 .۲۵سوره بقره، آیه شده] است که از زیر [درختاِن] آن، رودھایی جاری است: 

 او گناھش و كند دىب كار کس ھر..." یعنی: ر النَّا ْصَحابُ أَ  َفُأْولَئكَ  َخِطیَُتهُ  بِهِ  أََحاطَتْ  وَ  َسیَِّئةً  َكَسبَ  َمن" -

 .۸۱اھل آتش ھستند: سوره بقره، آیه  چنین کسانی ،فراگیرد را

یَِّئةِ  َجاءَ  َمن وَ   أَْمَثالَِھا شرُ عَ  َفلَهُ  بِالَحَسَنةِ  َجاءَ  َمن" -  ھر عنی:" یاُيْظلَُمو الَ  ُھمْ  وَ  ْثلََھامِ  إِالَّ  َزىُیجْ ي َفالَ  بِالسَّ

 دنبین كیفر آن ھمانند جز درَ آوَ  بدى كار كه ھر و دارد، پاداش[نزد خداوند]  آن برابرِ  ده درَ آوَ  نیكى كار سك

 .۱۶۰شود:  سوره انعام، آیه نمی ظلم آنان بر و
َ  إِنَّ فرماید: "می خداوند در قرآن کریم   ۱٥ کند: نمی خالف شا" یعنی: محققا خداوند در وعدهداْلِمیَعا ُيْخلِفُ  َال  �َّ

 . ۳۱. و سوره رعد، آیه ۹سوره آل عمران، آیه 
 بهیعنی: ای فرزند آدم ...  "یَفَرائِضِ  یَّ إِلَ  تَ یْ أَدَّ  یتِ یَ َعافِ  وَ  یَعْفوِ  وَ  یبِِعْصَمتِ ...  آَدمَ  اْبنَ  ایَ "فرماید: می خداوند  ۱٦

 خاتم، رسول از نقل به: یآور جا به مرا باتواج یاتوانسته ام،داده تو به که یسالمت و گذشت کردن، حفظ خاطر

ِ  َفِمنَ  َحَسَنةٍ  ِمنْ  أَصابَكَ  ما"فرماید: می ؛ و نیز .۳۴۰ ص ،)للصدوق( دیالتوح  َفِمنْ  َسیَِّئةٍ  ِمنْ  أَصابَكَ  ما وَ  �َّ

: توست دخو از رسدمى تو به بدى از آنچه و خداست جانب از رسدمى تو بهھا یخوب از چه ھر: یعنی" نَْفِسک

 .  ۷۹ هیآ نساء، سوره م،یکر قرآن
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۱۷»ُمْھلِكِي َعْدلُكَ  ... َمْوَالي ايَ «  ی من است. ای موالی من؛ عدلت ھالک کننده 

شوم! چراکه در مقابِل تویی که حتی آنچنان که باید می یعنی اگر بخواھی با عدلت با من رفتار کنی، ھالک

۱۸نشناختمت و حق عبادتت را به جای نیاورده ام عدلت مستحق از ھیچ حقی برخوردار نیستم که به سببِ  

 نجات و پاداش باشم. 

ْبتَ  إِنْ  وَ  َفبَِفْضِلكَ  َعَفْوتَ  إِنْ  إِلَِھي« ۱۹»َفبَِعْدلِك َعذَّ خداوندا؛ اگر مرا عفو کنی از روی فضلت بوده  
 و اگر عذابم کنی به سبب عدلت است.

م، باز وزن عباداتم حتی اگر تمام عمرم جز عبادتت کاری انجام ندھم و اگر چشم بر ھم زدنی از یادت غافل نشو

در مقابل عظمتِ ھمچون تویی ھیچ نیست. چگونه به خود این گستاخی را راه بدھم و خود را بابت کارھای 

ھا را ھم خود به من عطا کرده بودی طلبکار و مستحق پاداش بدانم؟ پس ای مالک نیکی که توفیق انجام ھمان

 ؛ نه از روی عدلت: و صاحب اختیار من؛ با فضل و رحمتت با من رفتار کن

   ۲۰»بِأَْفَضلِه َفْضلِكَ  ِمنْ  أَْسأَُلكَ  إِنِّي اللَُّھمَّ ...  بِأَْوَسِعَھا َرْحَمِتكَ  ِمنْ  أَْسأَُلكَ  إِنِّي اللَُّھمَّ «

ینش را از فضلت بیشتر معبودا؛ کنم ...می ترینش را طلبرحمتت گسترده از خداوندا؛

 .کنممی درخواست

 

 ؟جبر یا اختیار

» جبر و اختیار«ی گیرد، مسئلهمی مورد بررسی قرار» عدل الھی«ی مبحث یکی از موضوعاتی که زیر مجموعه

آیا انسان در انجام افعال «است. در طول تاریخ ھمواره این چالش از سوی بعضی افراد و گروھھا مطرح بوده که 

 شود و بشر به اجبار ھمان راھی رامی انجام ی خدای اعمال و رفتار آدمی با ارادهخود مختار است؟ یا ھمه

 » رود که خدا برایش برنامه ریزی کرده؟!می

شان را از خالق ی قدرت و توانگوییم تمامی مخلوقات ھمهمی ی این سوال از آنجا پدید آمده کهریشه

ِ  إِالَّ  ُقوَّةَ  الَ ( تواند انجام دھدنمی کنند و اگر خدا نخواھد ھیچ کس ھیچ کاریمی قدرتمندشان اخذ : ھیچ ۲۱بِا�َّ
داند می دھند، از قبل علم دارد ومی ی خدا نیست). از طرفی خداوند به آنچه بندگانش انجامقدرتی جز از ناحیه

َ  أَنَّ ھر کسی چه چیزی را انتخاب خواھد نمود و چه کاری را انجام خواھد داد ( : حقیقتا ۲۲مٌ َعلِی ْىءٍ شَ  لِّ بِكُ  �َّ

 داوند به ھمه چیز علم دارد).خ

افرادی که معتقدند انسان در انجام افعالش ھیچ اراده و اختیاری از خود ندارد، بلکه مانند یک عروسک خیمه 

ی افعال آدمی را اند. در واقع جبرگرایان، ریشهنام گرفته» جبریون«چرخد، می شب بازی به دست غیبِی خدا

                                                 
 .۲۲۲، ص ۹۵(سومین جانشین رسول خاتم) در دعای عرفه: بحاراالنوار، ج  علیه السالمامام حسین   ۱۷
: " یعنیَمْعرَِفِتك َحقَّ  َعَرْفَناكَ  َما وَ  ِعبَاَدتِكَ  َحقَّ  َعبَْدنَاكَ  َمافرمایند: "می شان با خدارسول رحمت در مناجات   ۱۸

 ص ،۶۸ ج بحاراالنوار،آنگونه که حق عبودیتت بود، عبادتت نکردیم و آنچنان حّق معرفتت بود، تو را نشناختیم: 
۲۳. 

 .۱۰۷، ص ۹۱امیر مومنان: بحاراالنوار، ج   ۱۹
 .۳۷۰، ص ۹۴ (پنجمین جانشین رسول خاتم): بحاراالنوار، ج علیه السالمامام باقر   ۲۰
 .۳۹قرآن کریم، سوره کھف، آیه   ۲۱
 .۲۳۱قرآن کریم، سوره بقره، آیه   ۲۲



 

شود می به خدا منسوب –چه خوب و چه بد  –ی کارھای ما چنین دیدگاھی ھمهدانند. با می از جانب خدا جبر

شود می و پاداش و مجازات افراد توسط خداوند ھیچ توجیھی نخواھد داشت. ھمچنین اساس ادیان الھی متزلزل

م کارھای ی پیامبران برای دعوِت مردم به انجارود. چراکه ھمهمی ی خلقت آدمی نیز زیر سوالو حتی فلسفه

عاقالنه و نھِی ایشان از رفتارھای ناپسند برانگیخته شدند؛ در حالی که با پذیرش سخن جبریون، بشر بر اساس 

 دھد لذا امر و نھی شدنش کاری لغو و بیھوده خواھد بود. می ی خدا کار انجامجبر و طبق اراده

انسان است که  تاریخ کسی جز خدا نیست ولی این ھایھا و جنایتبدین ترتیب، العیاذ با� متّھِم تمام ظلم

 شود!می مظلومانه مورد عقوبت واقع

 گوید: می ایستد و به تأّسی از رسول رحمتمی شیعه به شدت در مقابل چنین تفکری

وصف نکرد » عدل«خدای را نشناخت کسی که او را به آفریدگانش شبیه گرفت؛ و او را به «

 ۲۳»را به وی نسبت داد.کسی که گناھان بندگانش 

 فرمایند:می امیر مومنان نیز

 ۲٤»عدل آن است که خدای را متّھم نسازی.«

 

 خود به اگر. است شیخو افعال و خود بهنسبت  انسان یِ حضور علم و وجدان جبر،ی هینظر ردّ در  لیدلترین مھم

 اراده را عمل آن یمتوانستمی ،ایمکرده رادها را یعمل یوقت که یمابیمی ،یمکن توجهمان افعال به و یمبازگرد

 شامانج و کنیم اراده را آن یمتوانستمی که یمابیمی ،ایمهنداد انجام و نکرده اراده را یکار یوقت نیھمچن. یمنکن

 نجام یا ترک افعال، آزاد و مختار است. گویند انسان در امی بنابراین، بر عکس آنچه جبریون. یمدھ

ای در جھان، خداوند متعال است ولی این انسان است شیعه، درست است که منشأ ھر قدرت و اراده به اعتقاد

تواند مانع می دا اراده کندکند. قطعا اگر خمی که با اختیار خود از این قدرت خدادادی در جھت خیر یا شر استفاده

انجام دھد. اما مشیّت و خواست الھی بر این انسان شود تا کار ناپسندی را که قصد انجامش را دارد، نتواند 

 فرماید: می است که آدمی از باب امتحان آزاد و مختار باشد. خداوند

بِیلَ  َھَدْيناهُ  إِنَّا« ا السَّ ا وَ  شاكِراً  إِمَّ یعنی: محققا ما او را به راه [درست] ھدایت  ۲٥»َكُفورا إِمَّ

 اسگزار باشد یا حق را بپوشاند.کردیم؛ [حاال تصمیم با خودش است] اگر خواھد سپ

ی دیگر این است که علِم خدا دلیِل فعل ما نیست. درست مانند معلمی که پیش از آنکه دانش آموزش نکته

ی دانش آموزش دھد. ھمانطور که علم معلم دربارهمی کند یا خوبمی داند امتحانش را خرابمی امتحان دھد،

                                                 
 .۴۷"ما َعَرَف ّ� َ َمن َشبََّھُه بَِخلِقِه و ال َوَصَفُه بِالَعدِل َمن نََسَب إلَیِه ُذنوَب ِعباِدِه": التوحید للصدوق، ص   ۲۳
َمُه َو اْلَعْدُل أَْن َال تَتَِّھَمه  ۲٤  .۵۲، ص ۵ ": بحاراالنوار، ج"التَّْوِحیُد أَْن َال تََتَوھَّ
کند می آیه در قرآن کریم وجود دارد که تاکید ۳۰۰به جز این آیه، حدود  .۳ هیآ ،انسان سورهقرآن کریم،   ۲٥

ی تصمیم آیه، گناھان بندگان را نتیجه ۸۰ھا خودشان مسوول اعمال و رفتارشان ھستند. ھمچنین تقریبا انسان

 دگار دور دانسته است. به عنوان نمونه در قرآن اینچنینخودشان بیان فرموده و ظلم را از ساحت قدسِی پرور

ُ  َو ما ظَلََمُھمُ خوانیم: "می ند به آنھا عنی: و خداو" یاُت ما َعِملُواَفأَصابَُھْم َسیِّئ * َو لكِْن كانُوا أَْنُفَسُھْم يَْظِلُمونَ  �َّ

ی بِد اعمال شان به ایشان رسید: نتیجه ظلم نکرد بلکه ایشان خود، به خویشتن ظلم کردند. اینگونه بود که

 .۳۴و  ۳۳ هیآ ،نحل سوره



 

کند کاری را نمی شود، علم خدا به انتخاب و تصمیمات ما نیز مجبورمانمیسببِ قبولی یا ردِّی دانش آموز ن

 مطابق علم خدا انجام دھیم. 

 

 تفریط ُمَفوِّضه در مقابل افراِط جبریّون

 و کردن واگذارتفویض در لغت به معنای ». تفویض«ی دیگری وجود دارد به نام ی جبر، نظریهدر مقابل نظریه
معتقدند خداوند، قدرت و  ی تفویض)مفوّضه (یعنی معتقدان به نظریه ۲٦.است یگرید به یامر کردن میتسل

ھا تسلطی ندارد. بر مبنای این دیدگاه، سلطنت خود را به انسان تفویض کرده و دیگر بر افعال اختیارِی انسان

 عاجز است. انسان دارای اختیار مطلق است و خداوند از اینکه بتواند جلوی صدور فعل انسان را بگیرد، 

ی تفویض این است که قدرت و سلطنت خدا را محدود دانسته و به خالق متعال نسبت ترین اشکاِل نظریهمھم

۲۷»ٍء َقديرُكّلِ َشيْ  َعلى إِنَّ �َّ «دھد. در حالی که شیعه، معتقد است می عجز و ضعف ھمانا خداوند بر ھر  

ای باالتر از دانند و معتقدند ھیچ قدرت و ارادهمی در طول قدرت خالقکاری تواناست. شیعیان، قدرت مخلوقات را 

 ھا و زمین نیست و ذات پاک خداوند از ھر نقص و ضعفی ُمبرّاست. امیر مومنانقدرت پروردگار آسمان

 فرمایند:می

... و قدرتت نافذ است و امکاِن فرار از  است بزرگبس  تو سلطنت و فرمانرواییِ  ؛بارالھا«

۲۸ »ومتت وجود ندارد.حک  

 فرماید:می خداوند

 !شد خواھدن انجام کنم،می اراده من آنچهاما جز  کنممی اراده ھم منی و کنمی اراده تو«

ات محقق ی من بر این بوده که ارادهای انجام شده، بدان که ارادهبینی آنچه اراده کردهمی (اگر

 توانستی انجامش دھی)نمی شود وگرنه

ایم اما عواملی ایم کاری را انجام دھیم و تمام مقدمات آن را نیز فراھم کردهچه بسیار مواقعی که تصمیم گرفته

ایم. و چه ای تغییر داده که به مقصودمان نرسیدهی ما خارج بوده، اوضاع را به گونهی قدرت و ارادهکه از محدوده
ایم اما بی آنکه تالشی کرده باشیم، آن موضوع، اتفاق نداشتهبسیار مواردی که اصال امیدی به ُرخداِد فعلی 

ای است از آنکه قدرت گذارند، نشانهمی ی اینھا که برخی اسمش را بدشانسی یا خوش شانسیافتاده. ھمه

  ۳۰ی قدرتھاست و تذکری خواھد بود در باب معرفت خالق قھار.ی خداوند مافوق ھمهو اراده

 دقت تدبّر کنیم که فرموده: در این کالم خداوند، به

                                                 
 .۲۱۲ ص ،۶ ج قرآن، قاموس  ۲٦

. ؛ سوره نور، آیه ۷۷؛ سوره نحل، آیه  .۱۶۵. ؛ سوره آل عمران، آیه ۱۴۸و ۱۰۹، ۲۰ هیآ ،بقره سوره م،یکر قرآن  ۲۷

 . ۱۲ . ؛ سوره طالق، آیه۱. ؛ سوره فاطر، آیه ۲۰. ؛ سوره عنکبوت، آیه ۴۵
 َجَرتْ  وَ  َقْھُركَ  َغلَبَ  وَ  أَْمُرَك، ظََھرَ  وَ  َمْكُركَ  َخِفيَ  وَ  َمَكاُنَك، َعالَ  وَ  ُسْلطَاُنكَ  َعظُمَ  اللَُّھمَّ ": لیکم یدعا از یفراز  ۲۸

 .۶۱ ص الجنان، مفتاح – المعاد زاد": ُحُكوَمِتك ِمنْ  اْلِفَرارُ  ُيْمكِنُ  الَ  وَ  ُقْدَرُتَك،
 .۳۳۷ ص ،)للصدوق( دیالتوح": به نقل از امیر مومنان، ُأِريد َما إِالَّ  يَُكونُ  الَ  وَ  ُأرِيدُ  وَ  تُرِيدُ "  ۲۹
َ  َعَرْفتُ فرمایند: "می امیر مومنان در ھمین رابطه  ۳۰  سبحان خداوند" یعنی: اْلُعُقودِ  َحلِّ  وَ  اْلَعَزائِمِ  بَِفْسخِ  ُسْبَحانَهُ  �َّ

 .۱۹۷، ص ۵: بحاراالنوار، ج شناختمھا گره شدن باز وھا میتصم از طریقِ به ھم خوردنِ  را



 

 یکار خودت یبرا یتوانمی تو که است من تیّ مش و خواست بهآگاه باش که  ؛آدم فرزند ای«

 بودم، نکرده تیّ مش تیبرا را قدرتی نیچن من اگر. (یخواھمی که یدھ انجام را

 )یدھ انجامش و یریبگ یمیتصم خودت یبرا یتوانستنمی

 اراده من اگر( یکن اراده یخواھمی آنچه خودت یبرا یتوانمی وت که است منی اراده به و

 اراده خودت یبرا یزیچ یتوانستنمی وقت چیھ ،یباش اریاخت و اراده صاحبِ  تو که بودم نکرده
 )یکن

 ستین نیچن پسای (کرده دایپ قدرت من ینافرمان به کردم، عطا تو به من که ینعمت توسط و

 که لحظه ھر بلکه ؛تا آنجا که از من فرمان نبریای شده رهیچ من بر قدرتت با یکن گمان که

 )رمیبگ را قدرتت توانممی کنم، اراده

. یآور جا به مرا واجباتای توانسته ام،داده تو به که یسالمت و گذشت کردن، حفظ خاطر به و

 ۳۱ »)ودهب من جانب از عبادت اسباب و قیتوف چراکه نشو غرّه خودعبادات  به پس(

ی تفویض، بی معنا شدن دعای انسان و درخواست کمک از خداوند در افعال خویش یکی دیگر از اشکاالت نظریه

است. در صورتی که پیامبران و فرستادگان آسمانی ھمواره در حال طلب و درخواست از خالق متعال بودند و 
 خواندند.می مردم را نیز به دعا در درگاه ایزدی فرا

 

 شیعه: نه جبر و نه تفویضباور 

کنند، قبول دارد و نه می ھمچنان که اشاره شد، شیعه نه دیدگاه جبریون را که اراده و اختیار انسان را نفی

 زاد و رھاآبرند و انسان را کامال می لپذیرد که سلطه و حاکمیت خدا را زیر سوامی ی مفوضّه رانظریه

 ، پندارند. بلکه در دیدگاه تشیّعمی

 خداوند از باب فضل و حکمتش به انسانھا قدرت و اختیار عطا فرموده.  -

شود. بلکه در طول قدرت نمی ی خداونداین قدرت و اختیار، مطلق نیست و موجب سلب قدرت و اراده -
 .است قادرتر و اَملَک انسان قدرت به نسبت خداست و یقینا خالق متعال

شود. یعنی چنین نبوده که ھر می ر داده، لحظه به لحظه تملیکقدرتی که خداوند در اختیار انسان قرا -

ای باشد و تا پایان عمرش از ھمان استفاده انسانی از ابتدای خلقتش صاحب قدرت و رزق تعیین شده

ی حیات آدمی اعم از وجود، علم، کند و خداوند ھم توان بازپس گیرِی آن را نداشته باشد. بلکه بسته

ی خداوند، آن به آن و لحظه به لحظه به ما یار، سالمتی، ... بر اساس مشیّت و ارادهشعور، قدرت، اخت

 کند. تواند ھمه را قطعشود و ھر وقت که اراده کند میمی تملیک

ما در اینکه قدرتی را که خدا در اختیارمان گذاشته در راه درست و یا نادرست به کار ببندیم، آزاد و  -

 مختاریم. 
 از ریغ یراھ در خدا ینعمتھا و قدرت با اگر اما خداست جانب از خوب یکارھا انجام باباس و قیتوف -

  ۳۲.گرفت میخواھ قرار خداوند بازخواست مورد و بوده ما از قصور م،یبردار گام او یرضا

                                                 
 وَ  دُ یتُرِ  َما لَِنْفِسکَ  دُ یتُرِ  یالَّذِ  أَْنتَ  ُکْنتَ  یبِإَِراَدتِ  وَ  تََشاءُ  َما لَِنْفِسکَ  تََشاءُ  یالَّذِ  أَْنتَ  ُکْنتَ  یتِ یَّ بَِمشِ  آَدمَ  اْبنَ  ایَ "  ۳۱

قل از رسول ن": به یَفَرائِضِ  یَّ إِلَ  تَ یْ أَدَّ  یتِ یَ َعافِ  وَ  یَعْفوِ  وَ  یبِِعْصَمتِ  وَ  یتِ یَ صِ َمعْ  یَعلَ  تَ یَقوِ  کَ یْ َعلَ  ینِْعَمتِ  بَِفْضلِ 

 .۳۴۰خاتم، التوحید (للصدوق)، ص 



 

تواند مانع انجام افعال ما بشود ولی چنانچه مانع نگردد، به این معنا نیست که می اگر خداوند اراده کند -

 خدا مسوول اعمال و رفتار ماست.

 فرماید:می (ھشتمین جانشین پس از رسول خاتم) در این زمینه علیه السالمامام رضا 

 اگر و جبر) (ردّ  ستین ]او توسط بندگان[ اکراهِ  و اجبار سبب به شود،یم اطاعت خداوند اگر«

او بندگان  .(ردّ تفویض) ستین ]بندگان توسط او[ شدنِ  مغلوب سبب به شود،یم تیمعص ھم
ی ھمه بر و مالک، نھاده ارشانیاخت در که آنچهی ھمه بررا در ملک خود رھا نگذاشته بلکه 

مانع بخواھند او را اطاعت کنند، خداوند  بندگان اگر. است توانمند داده شانتوان که یامور

 اگرتواند مانع کار آنھا گردد. اما می ،باشند اشینافرمان دنبال به اگر و شودنمی شاناطاعت

 ۳۳».است انداخته راه آن در را آنان که ستین او دادند، انجامش و نشد گناه از مانع

 

مات تحصیلِی خود را ھزار تومان پول به من بدھد تا با آن ملزو ۱۰۰این موضوع مانند این است که مثال پدر من 

توانم آن پول را صرِف می ی خرج کردنش آزاد و مختارم. یعنی مثالدھد، در نحوهتھیه کنم. وقتی پول را به من می

توانم تصمیم بگیرم با آن لوازم مورد نیاز تحصیلم را بخرم. (ھمچنان که خدا به ما قدرت و می ُقمار کنم و ببازم، یا
ه صرف کردن نعماتش را ھم مشخص نموده. سپس ما را در ُحسن استفاده یا سوء اراده عطا فرموده و را

 استفاده از آن امکانات، آزاد و مختار قرار داده)

طبیعتا پدرم این قدرت و والیت را دارد که ھر لحظه صالح ببیند، پولش را پس بگیرد. (یعنی تملیِک مطلق نیست. 

ی سط خداوند به ما عطا شده، تفویضِ مطلق نیست و او بر ھمهھمچنانکه آنچه از قدرت و اراده و ... تو

 ھایش اَملَک است)داده

خواست می من پی گیری خواھد کرد که آیا با پولی که داده بود، کاری را که دانم پدرم بعدا ازمی این را ھم

 ام یا نه. (حسابرسی در روز قیامت و ردّ تفویض)انجام داده

ام که پولی ام و کار شاقّی نکردهام را انجام دادهه او خواسته بود، مصرف کنم، با آنکه وظیفهاگر پول را در راھی ک
کند و از سر مھربانی و می ام، لطف دیگری به منکه خودش به من داده بود را در راه پیشرفت خودم خرج نموده

نیک بندگانش از سر لطف و نه از روی  دھد. (پاداش خداوند به اعمالمی ی دیگر به مناش، یک ھدیهبزرگواری

 عدل یا استحقاق بنده)

کند که چرا با پولی که برای می شود و بازخواستممی اما چنانچه قمار کرده باشم، طبیعتا از دستم ناراحت

ام. (ِعقاب بندگان به سبب ام در اختیارم گذاشته بود، کار زشت و نادرستی انجام دادهپیشرفت و خوشبختی

 شان)الاعم

                                                                                                                                                        
ِ  َفِمنَ  َحَسَنةٍ  ِمنْ  أَصابَكَ  مافرماید: "می ھاخداوند متعال خطاب به انسان  ۳۲  َفِمنْ  َسیَِّئةٍ  ِمنْ  أَصابَكَ  ما وَ  �َّ

ت: توس خود از رسدمى تو به بدى از آنچه و خداست جانب از رسدمى تو بهھا یخوب از چه ھر" یعنی: کنَْفسِ 

َمتْ  بِما ذلِكَ فرماید: "می . ؛ و نیز۷۹قرآن کریم، سوره نساء، آیه  َ  أَنَّ  وَ  أَْيديُكمْ  َقدَّ " یعنی: لِْلَعبیدِ  بِظَالَّمٍ  لَْیسَ  �َّ
شوید] به سبب دستاوردھای خود شماست وگرنه قطعا خداوند نسبت به می امتھایی که در روز قیاین [عذاب

 . ۱۸۲و سوره آل عمران، آیه  ۵۱بندگان ظالم نیست: قرآن کریم، سوره انفال، آیه 
َ  إِنَّ "  ۳۳  َعلَى اْلَقاِدرُ  وَ  َملََّكُھمْ  لَِما اْلَمالِكُ  ُھوَ  ُمْلكِهِ  يفِ  اْلِعبَادَ  ُيْھِملِ  لَمْ  وَ  بَِغلَبَةٍ  ُيْعصَ  لَمْ  وَ  بِإِْكَراهٍ  ُيطَعْ  لَمْ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  �َّ

ُ  يَُكنِ  لَمْ  بِطَاَعتِهِ  اْلِعبَادُ  اْئَتَمرَ  َفإِنِ  َعلَْیهِ  أَْقَدَرُھمْ  َما  يَُحولَ  أَنْ  َفَشاءَ  بَِمْعِصیَتِهِ  وااْئَتَمرُ  نِ إِ  وَ  َمانِعاً  ْنَھامِ  الَ  وَ  َصادّاً  َعْنَھا �َّ

 .۳۶۱ ص: التوحید (للصدوق)، "فِیهِ  أَْدَخلَُھمْ  الَِّذي ُھوَ  َفلَْیسَ  َفَعلُوهُ  وَ  يَُحلْ  لَمْ  إِنْ  وَ  َفَعلَ  َذلِكَ  بَْینَ  وَ  بَْیَنُھمْ 



 

در این حالت، آیا نھایت جھل و بی تربیتی نیست که به پدرم بگویم مقصّر اصلی تو ھستی که آن پول را در 

 اختیارم گذاشتی؟! (نسبت دادِن معاصی به خداوند توسط جبریون) 

اما بنا به حال فرض کنید قبل از اینکه پول را در راه قمار خرج کنم، پدرم از طریقی به نیّت من پی برده باشد. 

توانم بگویم گناھی متوجه من می حکمتی به روی من نیاَوَرد و جلوی کارم را نگیرد. آیا حتی در این شرایط

ی خودم راھم را انتخاب توانست جلوی من را بگیرد ولی اجازه داد تا خودم با اختیار و ارادهمی نیست؛ چون پدرم
 ی علم خدا به افعال ایشان، ذیل دیدگاه جبریون) گان به بھانهکنم؟! (متھم کردن خداوند در برابر گناه بند

پس اگر پول را در راه صحیح خرج کردم، باید از پدرم سپاسگزار باشم که از روی لطف و مھربانی آن پول را در 

جام کار اختیارم قرار داد تا مقدمات پیشرفتم را مھیا کنم. (سپاسگزارِی بندگان از خداوندی که اسباب و توفیق ان

 نیک را برای شان مھیا فرموده)

 اما اگر آن را در راه نادرست خرج کردم، باید به جای اینکه با بی ادبی پدرم را مورد اتھام قرار بدھم که چرا به من

ی دیگر این خطا را انجام ندھم. پول دادی یا چرا جلوی من را نگرفتی، از او عذرخواھی کنم و قول بدھم دفعه

 رخواھی از خداوند متعال)(توبه و عذ

 با این مثال، بخشی از اشکاالت جبریون و مفوضه روشن شد. 

 کالم آخر اینکه: 

در مقابل،  .کشاندمی فرکُ  به را انسان ض،یتفو داشتنِ  باور ھم و جبر به اعتقاد ھمھای تشیّع، بر اساس آموزه

شان تکلیف نھاده و سپس به ی توانبه اندازه ایمان دار حقیقی کسی است که باور دارد خداوند بر بندگانش

ای عطا فرموده تا به میل خود آن تکالیف را انجام دھند. لذا زمانی که موفق به انجام کار ایشان اختیار و اراده

شوند، از صاحب قدرت و نعمت می گویند و ھنگامی که گناھی مرتکبمی شوند خداوند را سپاسمی خوب

 ۳٤کنند.می شان طلب بخشش

 

 ی باورمندی به عدلنتیجه

شود انسان در ھر شرایطی شکرگزار خالقش کند، سبب میاعتقاد به عدل الھی، آنگونه که شیعه تعریف می

 داند:باشد؛ چراکه می

                                                 
 َزَعمَ  َرُجلٍ  أَْوُجهٍ  ثََالثَةِ  َعلَى اْلَقَدرِ  فِي النَّاسُ فرمایند: "می (ششمین جانشیِن رسول خاتم) علیه السالمامام صادق   ۳٤

َ  نَّ أَ  َ  ظَلَّمَ  َقدْ  َفَھَذا اْلَمَعاِصي َعلَى النَّاسَ  أَْجبَرَ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  �َّ  اْألَْمرَ  أَنَّ  يَْزُعمُ  َرُجلٍ  وَ  افِرٌ كَ  ُھوَ  وَ  ُحْكِمهِ  يفِ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  �َّ

نَ  َفَھَذا إِلَْیِھمْ  ُمَفوَّضٌ  َ  َوھَّ َ  إِنَّ  يَُقولُ  َرُجلٍ  وَ  َكافِرٌ  َفُھوَ  ُسْلطَانِهِ  فِي �َّ  لِّْفُھمْ ُيكَ  لَمْ  وَ  ُيِطیُقونَ  امَ  اْلِعبَادَ  َكلَّفَ  َجلَّ  وَ  زَّ عَ  �َّ

َ  َحِمدَ  أَْحَسنَ  َفإَِذا ُيِطیُقونَ  الَ  َما َ  اْسَتْغَفرَ  أََساءَ  إَِذا وَ  �َّ  سه وضوعِ تقدیر،ممورد  مردم" یعنی: غبَالِ  ُمْسلِمٌ  َفَھَذا �َّ

 در یکس نیچن که است ساخته مجبور گناه بر را مردم خداوند کندمی گمان که یکسی اول:] [دسته: انددسته
 مردم به را کارھا خداوند کندمی گمان که یکسی دوم:] [دسته و است کافر و کرده ستم خداوند بر خود، یِ داور

 یکسی سوم:] [دسته و است کافر و نموده نیتوھ خداوند یِ پادشاھ به یشخص نیچن که است کرده واگذار

 نساخته مکلّف شانتوان از شتریب به و نموده فیتکل شانتوانی اندازه به خود بندگان بر خداوند کندمی گمان که

 طلب خداوند از کنند، گناه که یزمان و ندیگومی سپاس را خداوند دھند، انجام خوب کار که یزمان و است

 .۳۶۱و  ۳۶۰: التوحید (للصدوق)، ص  است یاملک مسلمان یشخص نیچن ؛کنندمی مغفرت



 

اوال: ھیچ حق و طلبی نسبت به خداوند متعال نداشته و ندارد؛ و ھر چه ھست، ھمه از لطف و فضل  -

 پروردگار مھربان است.

کند و اگر گرفتاری یا چالشی در زندگی برای فرد رخ ثانیا: خداوند ھیچ گاه به بندگانش ظلم نمی  -

دھد، یا ناشی از تصمیمات و رفتار نادرستش است یا حکمت و دلیلی دارد که بعدھا متوجھش می

 گردد.می
امش از جانب خالق گردد، توفیق انجدھد که سبب پاداش الھی میای انجام میثالثا: اگر کار شایسته -

 مھربان بوده.

شود یک فرد شیعه، ھمواره در حالت خوف و رجا باشد. بدین ھمچنین، باورمندی به عدِل خداوندی، باعث می

یابد اگر قرار باشد خداوند با عدل خود با بندگانش رفتار کند، آدمی ھالک خواھد شد. چون نه حقی معنا که می

 ای آورده. ی عبودیتش بوده، عبادتش را به جشایسته بر گردن خدا دارد، نه آنگونه که

 گوید: آورد و میپس به ناچار به پناه امن خالق، روی می

 ای معبود و ای پروردگار من، چه کسی را جز خودت دارم؟  ۳٥َغْیُرك لِي َمنْ  َربِّي وَ  إِلَِھي

 ن.ی ضعیفت ترّحم کپس به این بنده    ۳٦الضَِّعیف َعْبَدكَ  َفاْرَحمْ 

 صاحب و مالک که لحظه ھر و گرددمی کیتمل او به آن به آن شیھا نعمت و اراده ،قدرت یتمام داندمی عهیش

 و قدرت از کندمی تالش و داندمی را لحظاتش قدر ن،یبنابرا. کند قطع کجای را ھمه تواندمی فرماید اراده ارشیاخت

 احوال بر یوا. کند استفاده - تشیمعص نه و - او تیرضا راه در گذاشته ارشیاخت در مھربان پروردگار که ینعمت

  !شود قطع اتشیح نعمت خداست، تیمعص انجام حال در که ایلحظه در که یکس

شود شیعه نسبت به نیّت، رفتار و کردارش بیش از دیگران مراقبت کند و سایرین از دست چنین باوری سبب می

 و زبان و افکار او در امنیت کامل باشند.

 

 نکات مھم این جلسه:

 به و است مرتبط »معاد« اصل به گرید یسو از و »دیتوح« مبحث به سو کی از »یالھ عدل« موضوع -

 . گذاردیم خالق و خلق با رفتارش ینحوه و یآدم یِ دئولوژیا بر ییبسزا ریتأث لیدل نیھم

 حقّ ھیچ حقی در مقابل شود. اما از آنجا که ھیچ مخلوقی می معنا گرانید حقوق یادا ،عدل معموال -

 نیست.» عدل الھی«ندارد، این تعریف، گویای  متعال

 .ددارینم روا یکس به یظلم ھرگز خداوند که است باور نیا رشِ یپذ ،یالھ عدل به اعتقاد -

 .است دیتوح مراتب از ،یظلم ھر از دانستنش منزّه و خدا شمردن عادل -
ھیچ فعلی از او ظلم نسبت به بندگانش محسوب خداوند نسبت به مخلوقاتش مالک و اَملَک است و  -

 شود.نمی

مبنای خلقت، لطف و فضل بوده، نه عدل. پیش از آنکه وجود داشته باشیم و استحقاق چیزی را پیدا  -

 مندمان ساخت.ھای بی پایانش بھرهکنیم، خداوند مھربان، ما را خلق فرمود و از نعمت

                                                 
 .۶۰ ص المعاد، زاد مومنان، ریام  ۳٥
 .۲۶۵، ص ۹۵(ششمین جانشین رسول خاتم)، بحاراالنوار، ج  علیه السالمامام صادق   ۳٦



 

ن نیست. چراکه اوال کسی حقی از خدا طلب نداشته که تفاوت در خلقت، بی عدالتی و ظلم به بندگا -

 تیمسوول باشد، برخوردار یشتریب یھانعمت از کس ھربا تفاوت در خلقت، حقش ضایع شود؛ ثانیا 

 .دارد شیھاداشته قبال در یشتریب

 اعتراض حق یکس ندازد،یب جھنم آتش در را بندگان نیبرتر اگر یحت ،مخلوقاتش بر خدا تیاَملَک لیدل به -

 به نیکوکاران، پاداش دھد و بدکاران را مجازات فرماید.  داده وعده خداونداما . ندارد
اش قطعا عمل با آنکه ھمواره دست خداوند برای انجام ھر کاری باز است اما خودش فرموده به وعده -

 کند.  می

ای به خطا گمان ت، عدهی خداست و ھیچ چیزی از علم خدا پوشیده نیساز آنجا که ھر قدرتی از ناحیه -

کنند انسان در دست قدرت خدا اسیر است و از خود ھیچ اراده و اختیاری ندارد. به این افراد می

 گویند.می» جبرگرا«

 دانند.ی گناھان و خطاھای بشر را به خدا منتسب میترین اشکاِل جبرگرایی، این است که ھمهمھم -

 . است شیخو افعال و خود به نسبت انسان یِ حضور علم و وجدان ،جبر یهینظر ردّ  در لیدل نیتربدیھی -

 شود.علِم خدا به افعال بندگان، سببِ اجبارِ ایشان به انجاِم آن کار نمی -
 به را خود سلطنت و قدرت خداوند، گویدوجود دارد که می »ضیتفو« یهینظر جبر، یهینظر مقابل در -

 بتواند نکهیا از( ندارد یتسلط ھاانسان یِ اریاخت افعال رب گرید و کرده ضیتفو انسانصورت مطلق به 

 .)است عاجز رد،یبگ را انسان فعل صدور یجلو

 متعال خالق به و دانسته محدود را خدا سلطنت و قدرت که است نیا ضیتفو یهینظر اشکالِ  نیترمھم -

 قدرت طول در وقاتمخل قدرت ،بر طبق آموزه ھای تشیّع که یحال در. دھدیم ضعف و عجز نسبت

 از خداوند پاک ذات و ستین نیزم و ھاآسمان پروردگار قدرت از باالتر یااراده و قدرت چیھ است؛ خالق

 .ُمبرّاست یضعف و نقص ھر

کشاند و شیعه با ھر دو ی ایمان به ُکفر میھم اعتقاد به جبر و ھم باور به تفویض، انسان را از مرتبه -
 ف است.ی جبر و تفویض مخالنظریه

صالحدید،  اساس برمطلق و ھمیشگی نیست؛ بلکه  ،شده داده قرار انسان اریاخت در که یقدرت -

ھر میزان را  تواندیم ،کند ارادهخالق  که وقت ھر .شودیم کیتمل آن به آن خداوند، یاراده و تیّ مش

 .کند قطع که بخواھد،

 و آزاد م،یببند کار به نادرست ای و درست اهر در گذاشته ارمانیاخت در خدا که را یقدرت نکهیا در ما -

 . میمختار

 از ریغ یراھ در خدا ینعمتھا و قدرت با اگر اما خداست جانب از خوب یکارھا انجام اسباب و قیتوف -

 . گرفت میخواھ قرار خداوند بازخواست مورد و بوده ما از قصور م،یبردار گام او یرضا
 که ستین معنا نیا به نگردد، مانع چنانچه یول بشود ما افعال انجام مانع تواندیم کند اراده خداوند اگر -

 .ماست رفتار و اعمال مسوول خدا

 به نسبت باشد؛ رجا و خوف حال در ھمواره عهیش شودیم سببی باورمندی به عدل الھی، نتیجه -

 کامل تیامن در او افکار و زبان و دست از نیریسا و کند مراقبت گرانید از شیب کردارش و رفتار ت،یّ ن

 .باشند

 


