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صفات خداوند و افعال او

 شماره پرسش17 :

تاريخ پرسش1397/12/7 :

معنای قضا و قدر چیست؟ تفاوت آن دو در چیست؟ معنای حتمیت در قضا و قدر چیست؟ مگر
قضا و قدر غیر حتمی هم داریم؟ آیا انسان در قضا و قدر الهی نقشی دارد؟ به چه شکل؟ آیا دامنهی
قضا و قدر الهی آن قدر گسترده است که شامل همهی امور میشود یا استثناهایی در این خصوص
وجود دارد؟ بین قضا و قدر و قانون علّیت چه نسبتی وجود دارد؟ با سپاس و تشکر از شما
 پاسخ به پرسش شماره17 :

تاريخ پاسخ به پرسش1397/12/13 :

توجه فرمایید:
لطف ًا به نکات زیر ّ

 . 1قضاء بر دو گونه است :قضاء تشریعی و قضاء تکوینی .قضاء تشریعی به معنای حکم
و َق َضى ٰ َر ُّبكَ �أ َّلا َت ْع ُبدُوا �إِ َّلا �إِ َّيا ُه َوبِالْ َوالِ َد ْينِ �إ ِْح َسانًا ۚ( إسراء)23 /؛
است؛ چنانکه فرموده استَ :
«و پروردگارت قضا کرد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید»؛ یعنی حکم کرد و
قضاء تکوینی به معنای خلق است که از اراده و فعل تشکیل میشود؛ چنانکه فرموده است:
َ قا َل َك َ ٰذلِ ِك اللَّ ُه َيخْ لُ ُق َما َيشَ ُاء ۚ �إِ َذا َق َضى ٰ �أ ْم ًرا َف إِ�نَّ َما َيقُو ُل لَ ُه ك ُْن َف َي ُكونُ( آل عمران)47 /؛
«گفت این گونه خداوند هر چیزی که میخواهد را خلق میکند ،هرگاه چیزی را قضا کند
تنها به آن میگوید باش ،پس میباشد» یعنی اراده کند و فرموده است :لِ َي ْق ِض َي اللَّ ُه �أ ْم ًرا كَا َن
َم ْف ُعو ًلا ۗ( أنفال)44 /؛ «تا خداوند کاری که انجام شدنی بود را قضا کند» یعنی انجام دهد.
بنابراین ،هر مخلوقی که از اراده و فعل خداوند نشأت گرفته ،قضاء اوست و قدر او اندازهای
است که برای آن قرار داده؛ چنانکه فرموده است� :إِنَّا كُ َّل شَ ْي ٍء َخ َل ْق َنا ُه بِ َق َدرٍ( قمر)49 /؛
«ما هر چیزی را به قدری خلق کردیم» یعنی به اندازهای و مراد از اندازه ،طول ،عرض ،عمق،
وزن ،جرم ،حجم ،غلظت ،دما و سایر حدودی است که برای هر مخلوقی وجود دارد و آن را
از سایر مخلوقات متمایز میکند .این قضاء و قدر خداوند است که از حکمت او برخاسته؛ زیرا
و َخ َل َق كُ َّل
قابلیتش را داشته عطا کرده؛ چنانکه فرموده استَ :
او به هر چیزی خلقتی که ّ
شَ ْي ٍء َف َق َّد َر ُه َت ْق ِد ًيرا( فرقان)2 /؛ «و هر چیزی را آفرید ،پس آن را درست به اندازه ساخت».
 . 2هر قضایی بسته به قدر خود ،مقتضایی دارد که الزمهی طبیعی آن است و از آن گزیری
نیست .به عنوان مثال ،مقتضای جسم برنده این است که هرگاه با جسم قابل بریدن برخورد کند،
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آن را ببرد و مقتضای جسم سوزنده این است که هرگاه با جسم قابل سوختن برخورد کند ،آن را
بسوزاند و مقتضای جسم شکننده این است که هرگاه با جسم قابل شکستن برخورد کند ،آن را
بشکند .بنابراین ،بریده شدن جسم قابل بریدن به هنگام برخورد با جسم برنده و سوختن جسم
قابل سوختن به هنگام برخورد با جسم سوزنده و شکستن جسم قابل شکستن به هنگام برخورد
با جسم شکننده ،ناشی از قضاء و قدر خداوند است و با این وصف ،هیچ جسمی بریده یا سوخته
یا شکسته نمیشود مگر با قضاء و قدر خداوند ،بلکه هیچ برگی از درخت نمیافتد مگر با قضاء و
قدر خداوند و قضاء و قدر خداوند هر حادثهای در جهان را فرا گرفته است .این مراد عالمه منصور
هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی از حکمتی است که یکی از یارانمان ما را از آن خبر داد ،گفت:

«س�ألْ ُت الْ َم ْن ُصو َر َعنِ الْقَضا ِء َو الْ َق َدرَِ ،فقا َلَ :خ ْل ُق اللّ ِه َو ما َی ْق َت ِضی ِه ،قُ ْل ُتَ :ف ِّس ْر
َ
لِي ُج ِع ْل ُت ِفدا َكَ ،فقا َل� :إِ َّن اللّ َه �إِذا �أرا َد شَ ْیئاً َق َّد َر ُه َو َقضا ُهَ ،ف إ�ِذا َقضا ُه َی ْجرِي کَما
جاو ُز َق َد َر ُه َو لا َیخْ ُر ُج َع ّما قُ ِض َي لَ ُه ،ثُ َّم قا َلَ :ی ْجرِي
َی ْق َت ِضي �إِلی ٰ �أ َجلٍ ُم َس ّمیٰ َفلا َی َت َ
َم ْجرا ُه َعلی ٰ ِع ْل ِم اللّ ِه َحتّی ٰ َی ْبلُ َغ �أ َج َل ُه �أ ْو َی ْم َن َع ُه اللّ ُه بِقَضا ٍء � َآخر»؛ «از منصور دربارهی
قضاء و قدر پرسیدم ،پس فرمود :آن آفرینش خداوند و چیزی است که اقتضایش
میکند ،گفتم :برایم توضیح بده فدایت شوم ،پس فرمود :هرآینه خداوند هرگاه
عینیت میبخشد ،پس چون آن را
چیزی را اراده میکند آن را اندازه میگیرد و ّ
معین ،پس از
عینیت بخشید ،جریان مییابد همان طور که اقتضا میکند تا م ّدتی ّ
ّ
عینیت یافته است خارج نمیشود،
اندازهی خود نمیگذرد و از چیزی که برای آن ّ
سپس فرمود :در مجرای خود جریان مییابد با علم خداوند تا آن گاه که به اجل
خود برسد یا خداوند با قضایی دیگر مانعش شود».

 . 3انسان نیز از مصادیق قضاء و قدر است؛ چراکه مخلوقی از مخلوقات خداوند است و هر
حادثهای که برای او روی میدهد ،مقتضای خلقت او و خلقت سایر مخلوقات است و این
منافاتی با اختیار او ندارد؛ چراکه اختیار او نیز جزئی از قضاء و قدر است .بنابراین ،هنگامی
که او با اختیار خود ،مرتکب گناهی میشود ،با قضاء و قدر خداوند مرتکب آن شده است؛
توسط خداوند به گونهای است که هرگاه گناه قابل ارتکابی را اختیار کند ،آن را
زیرا خلقت او ّ
مرتکب شود؛ همچنانکه هرگاه کار نیکی را انجام میدهد ،با قضاء و قدر خداوند آن را انجام
توسط خداوند به گونهای است که هرگاه کار نیک قابل انجامی
داده است؛ زیرا خلقت او ّ
توسط خداوند است و عالوه بر این،
را اختیار کند ،آن را انجام دهد .این مقتضای خلقت او ّ
خداوند همواره میتواند با لطف یا عدل خود ،در برابر مقتضی مانعی قرار دهد تا اختیار بد

5

صفات خداوند و افعال او

یا خوب انسان ،به ارتکاب گناه یا انجام کار نیک نینجامد .از این رو ،هیچ گناه یا کار نیکی
مشیت و اذن خداوند بر قضاء و
ّ
مشیت و اذن خداوند انجام نمیشود و ّ
توسط انسان ،بدون ّ
قدر او مق ّدم است.
 . 4علم خداوند به هر قضاء و قدری محیط است؛ به این معنا که خداوند از ازل میداند که
کدام قضاء و قدر در کدام زمان کدام پدیده را اقتضا خواهد کرد و این منافاتی با اختیار انسان
ندارد؛ زیرا به معنای آن نیست که انسان نمیتواند کاری را اختیار کند ،بل به معنای آن است
که خداوند از ازل میداند که او کدام کار را اختیار خواهد کرد و میان این دو فرق بسیاری
است (برای آگاهی بیشتر در این باره ،بنگرید به :پرسش و پاسخ .)262
 . 5قضاء و قدر خداوند با قانون علّیت پیوندی نزدیک دارد؛ چراکه قانون علّیت حاکی از
وجود علّت برای هر پدیدهای است و قضاء و قدر خداوند ،علّت هر پدیدهای محسوب میشود.
بنابراین ،قانون علّیت حاکی از آن است که هر پدیدهای از قضاء و قدری پدید آمده است.

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق

صفحه فیسبوک پایگاه

صفحه گوگل پالس پایگاه

صفحه کانال تلگرام پایگاه

