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و توضيحي كوتاه

ي مقدماتي بر مسئله

و قدر  قضا

) ي نوار) شدهمتن پياده كاك حسن اميني
و تنظيم اميد كردستاني  ترجمه

و شـر، در حـديث مشـهور سـئوال ايمان به قدرِ خيـر
مطـرح�از پيامبر بزرگوار اسـالم-عليه السالم-جبرئيل

و  شده است. در ميان مسلمانان، اين بحث به عنوان قضا
و واجـب قدر مشهور است. قضا  به معناي قطعـي كـردن

و يا چيزي اسـت:و الزام كردن يك چيز نمودن  بر كسي
(اي انسان23/(اسراء�وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ� (!(

ــز او را ــه ج ــاطع داده اســت ك ــان ق ــارت فرم پروردگ

و اندازه نپرستيد. گيري اسـت. يعنـي قدر به معناي اندازه
اي را براي چيزي يا كسي تعيين كردن. اصطالح محدوده

و قدر معموالً  براي اموري كه ما انسانها، دخـالتي در قضا
مي،وقوع يا عدم وقوع آن نداريم  رود. به كار

در باور يك مسـلمان، نتيجـه بخشـي بـه هـر عمـلِ
و  و معين شـده اسـت. يعنـي مشـخص انسان، مشخص
تعيين شده است كه اعمـال مـا انسـانها، منجـر بـه چـه 

مينتيجه ، بلكـه شود. متاسفانه نه تنها در ميان مـردم اي
حتي در ميان برخي از علماي ديني هم، فهم صحيحي از
اين مطلب وجود ندارد. اين دسته از مـردم، چنـان تصـور 

كنند كه انسانها، هـر كـاري كـه انجـام بدهنـد؛ چـه مي
و چه نخواهند، آن كار در تقدير الهي نوشته شده  بخواهند

و مردم، مجبور به انجـام آن هسـتند. در صـورتيكه  است
و تصور، بر خـالف نيـروي اختيـاري اسـت كـه اين  باور

و يكي از وجوه تمايز انسان بـا  خداوند به انسانها بخشيده
و اصـوالً خداونـد تكـاليف را متوجـه حيوانات مـي  باشـد.

و موجود فاقد اختيار نمي كند. چون در غير اينصورت، جزا
و عبث خواهد شد. خداوند به اين دليـل  پاداش بدون معنا

ميهبه كنند چون آن فـرد، قـادر،دهدي كار خير، پاداش
است كه عكس آن را هم انجـام دهـد. بـه همـين دليـل 

 زيـرا شـوند است كه انسانها براي اعمال شر، مجازات مي
و... نباشند.مي و فاسد و فاسق  توانند ظالم

و قدر بهانه اي شـده اسـت كـه طرز تلقي غلط از قضا
و يا تنبل، به اي براي رفع مسئوليت انهانسانهاي گناهكار

از خود داشته باشند. حتي در زماني كه يك نفـر مرتكـب 
قتل عمدي شده است، بعضي از علماي ديني آنـرا تقـدير 

و حتـي خداوند مي دانند. بنابراين قاتل را نبايـد مجـازات
سرزنش نمود چونكه يـك انسـان كـه توانـايي تغييـر در 

را تقدير الهي را ندارد. اين نـوع بـاور بـه  تقـدير، انسـانها
و بي ميضعيف و چنـين انسـانهايي بـراي همت بار آورد

و ستم تالش چنداني نمي  كنند.رفعِ ظلم
تقدير به معناي صحيح اسالمي به اين معناسـت كـه

و نتيجه ي افعال، خداونـد متعـال بخشِ كليهفاعل نهايي
است. مثالً اينكه صداقت، عـدالت، خلـوص نيـت، عمـل

و. ،شـود .. منجر به بدست آوردن بهشت مـي صالح، عفت
و.خداوند مقدر نموده است و فسـق و فسـاد و اينكه ظلم

شـود هـم خداونـد مقـدر باعث ورود به جهنم مـي،فجور
نموده است. اينكه آتش، سوزان است. تيـغ، بـرّان اسـت. 
و  آب، مايع است. اينكه غذاخوردن باعث رفـع گرسـنگي

و اينكـه عوامـل آب خوردن باعـث رفـع تشـنگي اسـت  ،
و هـزاران و صـدها بيماريزا توانايي ايجاد بيماري را دارند
و عليم است.  مسائل از اين قبيل، در تقدير خداوند حكيم
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اَحَبُّ اِلَي اهللاِ مِنَ المـومِنِ« وَ اَلمومِنُ القويُّ، خيرٌ
وَ  اَحرِصْ عَلي ما يَنْفَعُـكَ وَ في كُلِّ خيرٌ، . الضَعيفِ

لَوْ اسْتَعِن بِاهللاِ فَال تَقُل: شَيءٌ وَ اِنْ اَصابَكَ . ال تَعْجَزْ وَ
مَـا وَ : قَدَرُ اهللاِ لَكِنْ قُلْ وَ وَ كَذا اَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذا

لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيطانِ صحيح مسـلم(.»شَاءَ فَعَلْ، فَاِنْ

از) 2664ي حديث شماره و با اراده، نزد خدا مومنِ قوي

ض و خداونـد او را بيشـتر دوسـت مومنِ عيف بهتر است

(اي مومن) در همه و ي امورِ خير، در چيزهايي كه دارد

و و در ايــن ســعي نفـع تــو در آن اســت حــريص بــاش.

و  و از خـود، عجـز كوشش از خداوند طلب كمك كـن

و  و اگر در مسـير دسـتيابي بـه خيـر ناتواني نشان مده.

و سختي برايت پيش آمـد  نگـو كـاش سعادت، مصيبت

و يا كاش فالن كار را مـي فالن كار را نمي كـردم. كردم

و خداونـد هـر چـه كـه  بلكه بگو اين تقدير الهي اسـت

(گفـتنِ كـاش فـالن كـار را بخواهد انجام مي دهد. زيرا

مينمي و يا كاش فالن كار را ي كردم) باز كننـده كردم

 اعمال شيطاني هستند.

و سعي تمام انسان، اگر احاديثي چنين از فهمي چنين با
 راضـي،آمـد پيش هرچهآنازپسو داد انجام را تالشش

 ايـن بگويـد بايد كه است وقت تنهاو باشد.آنينتيجه به

 نظامبِالْقَدرِأَلْايمانُ فرمايد:مي پيامبر است. الهي تقدير

حيدخـدا آنِ از را وجـودشيهمـه مـومن فرد يعني التَّو 

 ديگـران مقابـل در ضـعف،و عجـز اظهـار ما اگر داند.مي

 ايـندرو كرده رفتار گويدمي دين كه آنگونه ما اگر نكنيم؛

 در قطعـاً كنـيم؛ اسـتفاده خـود نيرويو توان تمامي از راه

 حتـي اسـت، خيـر آيدمي پيش برايمان كه آنچه اينصورت

و بدهد دست از را چيزش همهاشعقيده راه در انسان اگر
يهمـه كـه دارم مسـئلت متعـال خداوندزا شود. كشته يا

 بـه كه تقديري تا باشند قويو مومن انسانهايي مسلمانها،

باشد. خير تقدير آيدمي پيش آنان اعمال نسبت 
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