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 چکیده 
ت که کارکرد دین را موجب اسدآبادي اسالدین  جمالبرگرفته از آراي ، پژوهشمسئله  

قضا و قدر یکی از باورهاي . دانسته استپیشرفت و تحریف آن را موجب انحطاط 
 و انگیزه حرکت، موجب ایجاد انرژي، اسدآباديبه اعتقاد دینی بین مسلمانان است که 

به جاي ، پرداز غربی هاي پیمایشی متداول با الهام از چند نظریه در پژوهش. تالش است
این . شده است که معادل جبرگرایی استقدر از مفهوم تقدیرگرایی استفاده قضا و 

) کتب مرجع و مطالعات غیرپیمایشی( نثر، )حافظ و موالنا( نظمتعریف مورد تأیید آثار 
، محسنی، مواجهه سوروکین. بل و هترلی نیست، دوباسکیه، اشقر، و آراي اسدآبادي

آثار . محتاطانه است، نه از تقدیرگراییازکیا و عجمی با تعریف و سنجش جبرگرایا
که از نگاه سطحی  کردهبعدي از تقدیرگرایی را آشکار ، نگري بیشتر پیمایشی با ژرف غیر   

پیمایشی با  غیر   تعریف تقدیرگرایی در آثار . سونگر آثار پیمایشی دور مانده است و یک
ي متداول و مورد تأیید یعنی قضا و قدر که در بین مردم عاد، تعریفی از مترادف آن

 .  قرابت بیشتري دارد، استاسدآبادي نیز 
متفکران ، تقدیرگرایی، جبرگرایی، نقد پیمایش، اسدآبادي، قضا و قدر :ها کلیدواژه
 مسلمان
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 طرح مسئله
. شود قضا و قدر یا تقدیرگرایی مشاهده می درباره اریف متفاوتیتع، در منابع مکتوب موجود

را تقدیرگرایی مفهومی مانند  توان میاما کمتر  ؛ی بسیاري از مفاهیم استویژگ، ریفاتنوع تع
برخی چنین . در تضادي آشکار باشدبدین نحو با یکدیگر ، شده از آن بیان  ریفاکه تع یافت

. دانند باوري را موجب خمودگی و انفعال و برخی دیگر آفریننده انگیزه و انرژي کار و تالش می
اي که هر حرکتی یا   به گونه. اند انرژي را توان انجام کار تعریف کرده ،در حوزه علوم دقیقه

دقیقه یا انسانی و  غیر   در علوم . وجود انرژي است بیانگر، دهد اي که در اطراف ما رخ می  واقعه
انگیزه اولین عاملی است که یک . رود مفهوم انگیزه به کار می، اجتماعی به جاي مفهوم انرژي

انگیزه براي انسان و جامعه . کند میار مانند انسان را به حرکت و انجام کار وادموجود زنده 
حرکتی توأم با نشاط و جدیت در کار که . شود انسان و جامعه می تمعنایی دارد که موجب حرک

اي است که   طرح مسئله، مذکورمقدمه  بیانهدف از . موجب دوري از خمودگی و کسالت است
الدین اسدآبادي و  سید جمال، تفکران مسلمان از جمله ابونصر فارابیبرخی از م مورد توجه

ایجاد انرژي و تقویت انگیزه کار و تالش در بین مسلمانان ، ها مسئله آن. شهید مطهري است
فرض اساسی آنان این است که دین موجب ایجاد انرژي و تقویت انگیزه کار و تالش . است
کار و  انگیزه مقوم بیش از همه باور به قضا و قدر را، یاین گروه از بین باورهاي دین. است
چرا جامعه علمی باور به قضا و قدر را موجب رخوت و : در برابر این سوال که. می دانند تالش

آمیز از  ارائه تصویري تناقض. است» تحریف«کند؟ پاسخ آنها  سستی جامعه مسلمان تلقی می
تصویري تحریف شده و زنگارگرفته از ، اراده خداوند امکان وجود و قبول اراده انسان در کنار

. فارابی و اسدآبادي بر زنگارزدایی از این مفهوم تأکید بسیار دارند . باور قضا و قدر است
 ، کند ي یاد میزروتالش و به کار و برايایجاد انگیزه حرکت درباره اسدآبادي هنگامی که 

نقش ، باورهان وي از بین ای. داند و تمدن میباورهاي دینی را موجب تقویت انگیزه پیشرفت 
اعم  -هر فرديشامل ، باوري که دستاوردهاي مثبت آن. داند باور به قضا و قدر را بسیار مهم می

 انفاتح همهاي که حرکت تاریخی   به گونه. که به آن اعتقاد دارداست  -مسلمان غیر   از مسلمان و 
قدر  و قضابه دستاورد باور ، )غیره نگیز و ناپلئون وچ، اسکندر، کوروش(و پیروزمندان تاریخ 

قضا و قدر به حتی فتوحات اعراب بدوي و گسترش اسالم به دست آنان را دستاورد باور . است
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در حالی که تعریف اندیشمندان ). 39: ق.ه 1300، 1؛ اسدآبادي148: 1348، اسدآبادي( داند می
تقدیرگرایی به معنی سپردن زمام امور به به باور ، نآنا به اعتقاد. استاي دیگر   غربی به گونه
، ملتی که به قضا و قدر باور داشته باشد آنها معتقدند. خشن و کوبنده است یدست نیروی

، برد و ثمره عقل و شعوري را که خداوند به او بخشیده است نیروهاي طبیعی خود را به کار نمی
و اندیشمندان  متفکران مسلماندیدگاه بین ، راینبناب، )137: 1348، اسدآبادي(دهد  از دست می

متفکران مسلمان چنین تضادي را . شود مشاهده می بسیاري هايتضاد قضا و قدرغربی درباره 
تحریف به معناي منحرف کردن معناي باور از مسیر . دانند تحریف یک باور دینی میناشی از 

براي ، به این منظور. است مذکورحاضر در پی بررسی تضاد پژوهش . اصلی خودش است
از ، یکدیگرشناخت تعریف تقدیرگرایی و قضا و قدر نزد اندیشمندان مختلف و مقایسه آن با 

شده  تالش پژوهش حاضردر . تا به سه پرسش پاسخ داده شود استفاده شدهروش تطبیق آثار 
و با  شود تضاد یادشده بررسی، زیر سه پرسشبه است در منابع علمی با جستجوي پاسخ 

هاي مورد نظر  پرسش .گرددبعدي از ابعاد مبهم آن روشن ، استفاده از مطالعات و منابع موجود
در آثار  -2تقدیرگرایی به چه معنایی به کار رفته است؟ ، در آثار پیمایشی -1: از است  عبارت

 رفته است؟ تقدیرگرایی به چه معنایی به کار ، دینی غیر   پیمایشی اعم از آثار دینی و  غیر   
ها  تمایزي بین آن بیانگر چه نوع، پیمایشی غیر   مقایسه تعریف تقدیرگرایی در آثار پیمایشی و  -3

آن است که نقش باور  پژوهش فرض پیش، اسدآباديدر دیدگاه با توجه به طرح مسئله  است؟
در ، تپس اگر معناي متضادي مطرح شده اس. ایجاد انگیزه کار و تالش است، قضا و قدربه 

شود تعریف کدام گروه  با پاسخ به سه پرسش روشن می. کند جهت تحریف مفهوم حرکت می
کند و  اش منحرف می یعنی آن را از مسیر اصلی، زند قضا و قدر دامن میبه بر تحریف باور 
 .کند دامنه تحریف را محدود می، تعریف کدام گروه

 پژوهشروش 
، منظور از توصیف. اي است  مقایسه، بررسیتوصیفی و کیفی و روش ، ضرحا پژوهشنوع 

بیان شده مفهوم تقدیرگرایی درباره منابع مکتوب در عملیاتی است که  استخراج تعریف نظري و
هر چند . مترادف در نظر گرفته شده است، تقدیرگرایی و قضا و قدر، پژوهش حاضردر . است

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
 . دسترسی به نسخه خطی مذکور در کتابخانه ملی ایران میسر است 1
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شده و  وب خارجی و داخلی ترجمهبیشتر در منابع مکت، گرایی به معناي سرنوشت، تقدیرگرایی
در آنها با رویکردي دینی بیشتر در منابعی به کار رفته است که تقدیرگرایی ، مفهوم قضا و قدر
آثار پژوهشی داخلی است که ، یک دسته. دو دسته است، استفاده آثار مورد. بررسی شده است

صورت   اري است که بهآث، دسته دیگر. است شدهروش پژوهش پیمایشی استفاده در آنها از 
 بو کت التمقا، دسته دوم. درباره تقدیرگرایی و قضا و قدر تولید شده است یپیمایش غیر   

ن و آمانند تفسیرهاي قر، نویسندگان داخلی و خارجی و برخی از کتب مرجع داخلی
. شود یرا شامل ممانند بریتانیکا و امریکانا ، المعارف شیعه و برخی از کتب مرجع خارجی دائره

مورد بررسی قرار ، تقدیرگرایی در آنها متغیر ه شود ک آثاري انتخاب می ، در گروه آثار پیمایشی
به ، آثار مذکورچاپ . است چاپ شدهدر مجالت معتبر علمی و پژوهشی  شانو دستاورد گرفته

رش پذی، تعریف و سنجش تقدیرگرایی و بنابراین بارهمعناي اجماع بین محقق و جامعه علمی در
که در منابع  پردازد  به جستجوي تعریف متفاوتی میاي   مطالعه مقایسه، در این پژوهش. آن است

 میسر، بررسی همه منابع مکتوب. شده استبیان تقدیرگرایی و قضا و قدر  درباره بررسیمورد 
ع از این مفهوم در مناب گرچه تعبیر پژوهشگرانزیرا ، ضرورت ندارد، همه منابعمطالعه . نیست
پیمایشی تا جایی ادامه  غیر   مطالعه آثار پیمایشی و . شمار نیست اما بی، متضاد است، یادشده

و معناي منفی ) انرژي و انگیزه حرکت شامل(قضا و قدر به معناي مثبت باور  درباره یابد که می
 . به تکرار و یکنواختی برسد) موجد کسالت و خمودگی(تقدیرگرایی 

 آثار پیمایشی
تقدیرگرایی را اعتقاد به تحقق امور این جهان بدون ، مطالعه پیمایشییک و ربانی در شهابی 

پس . اند ماوراءالطبیعی تعریف کرده یقدرت و اراده نیروی تحت تأثیر فقطدخالت اراده انسان و 
، یانیمیزان تقدیرگرایی روستا، پژوهش مذکوردر ). 83: 1388( استمانع توسعه ، تقدیرگرایی
تقدیرگرایی را ، پیمایشی پژوهشینیز در  همکارانعلیپورنیا و ). 77، همان( د شده استکم برآور
به اهداف توسط هنجارهاي اجتماعی  نیلآزادي عمل فرد در انتخاب اهداف و ابزار  یتمحدود

بین خودکشی و تقدیرگرایی رابطه ، پژوهش یادشده بر اساس نتایج). 16: 1390( اند تعریف کرده
تقدیرگرایی را ، پژوهشیهزارجریبی و صفري شالی در  ).1، همان( وجود داردنادار مستقیم و مع

در پیشانی هر فرد ، نقش تقدیر در خوشبختی یا بدبختی انسانبه باور : اند این گونه عملیاتی کرده
نان دهد و تأثیر شانس و اقبال در ، اینکه هر آن که دندان دهدبه باور ، است از قبل نوشته شده
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نیز بین رفاه اجتماعی و تقدیرگرایی رابطه منفی به دست  بررسیدر این ). 9: 1390( یتموقع
 از دیدگاهاست که تقدیرگرایی  همکاران بیان شدهاحمدرش و  بررسیدر ). 1، همان( استآمده 
، راجرز دیدگاهساخت خانواده روستایی از . اعتقاد به ناتوانی در کنترل آینده است، راجرز

وابسته و ، اراده بی ترها افرادي شود جوان موجب می، و روحیه تقدیرگراییاست انه ساختی مقتدر
تقدیرگرایی ، براساس نتایج بررسی فوق ).1384، به نقل از ازکیا 148: 1390( شوندمطیع تربیت 

تقدیرگرایی به این صورت عملیاتی ، این بررسیدر  .درصد از روستاییان وجود دارد 80در بین 
طالق یا عدم سازش زوجین ، قبل از تولد مشخص شده است، سرنوشت هر فردي: شده است

، شود هر چه عاید ما می، نتیجه قضا و قدر است، نیش مار هنگام کار، به سرنوشت بستگی دارد
تقدیرگرایی ، و همکاراناي   همزهدر پژوهش  ).159، همان( استناشی از قسمت و روزي ما 

در ). 225: 1391( است شدهو راضی بودن از وضع موجود تعریف قضا و قدر  در برابرتسلیم 
فکري و  بی کسانی که فقر را به: دو گروه روستایی از یکدیگر تفکیک شده است، بررسیاین 

بهتر خواهد شد  وضعیت، دهند و معتقدند با تالش در آینده نی یا بدشانسی نسبت میراخوشگذ
، بررسیدر این ). 232، همان( اند وضع موجود راضی و گروه دیگري که تقدیرگرا هستند و به

 .کند را تأیید میآراي لوئیس  که) 211، همان( استرابطه فرهنگ فقر و تقدیرگرایی تأیید شده 
 جوادي یگانه و). 233، همان(است هاي فرهنگ فقر  ز مشخصهاتقدیرگرایی ، لوئیسبه اعتقاد 
ترین عوامل مؤثر بر تنبلی  مهم، قدرتی و خودمداري بی احساسبا تقدیرگرایی را همراه ، فوالدیان

اند که به  تقدیرگرایان کسانی معرفی شده، پژوهش مذکوردر ). 109 :1390( اند دانستهاجتماعی 
تقدیرگرایی با ، گودرزيبر اساس نتایج پژوهش ). 134، همان( دارندتوجه کمی ، آینده
تقدیرگرایی با تغییر ، دیگر به عبارت. داردعکوس اي م  اجتماعی و سیاسی رابطه، هاي دینی ارزش
، پرست با چنین تعبیري غفاري و حق). 434-435: 1388( داردها رابطه معکوس  ارزش

ایمان و ). 46-47: 1383( اند هدانستنشانگر فقر روستایی ، رابطه دوازده صدم تقدیرگرایی را با
متغیرها بر بیگانگی سایر را بیش از تقدیرگرایی ، بررسی خودقائدي نیز از بین متغیرهاي 

، هنجاري بی، معنایی بی، قدرتی بی هاي آن بیگانگی که شاخص. اند دانشجویان مؤثر دانسته
، )1379(محسنی مانندشناسان دیگري  جامعه). 85، همان( استانزواگرایی و جدایی از خویشتن 

ایرانیان را افرادي ، شابهبا تعبیري م) 1378( فر و رفیع) 1356( عجمی، )1357( خسروي
روحیه تقدیرگرایی ، پیمایشیدر عجمی ). 83: 1388، شهابی و ربانی( اند تقدیرگرا معرفی کرده
را  ییانباال بودن روحیه تقدیرگرایی روستادلیل وي . باال برآورد کرد، را در میان روستاییان
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واکنش . است پی بردهدیرگرایی بین طبقه و تقزیرا به رابطه ، دانستهها  زندگی آندشوار رایط ش
بحث  پایانهر چند در . صبر و بردباري است، تسلیم، ضار، حوادث طبیعی در برابر ییانروستا

علمی تعریف  به لحاظتقدیرگرایی که  بیان کرده استتقدیرگرایی با نقل قولی از سوروکین 
این ، نویسندهبه اعتقاد . گیري قرار نگرفته است مورد اندازه، نشده و با معیارهاي دقیق علمی

در پیمایش ). 131-132و  145-146: 1352( استگیري آن دشوار  مبهم و اندازه، مفهوم وسیع
، روزي قسمت، زخم چشم، قضا و قدر، همچون بدذات بودن رهاییجبرگرایی باو، محسنی
وي جبرگرایی و ). 676: 1379(سرنوشت و فکر فردا نبودن تعریف شده است ، بدشانسی

گرایی یعنی سرنوشت هر کس از  سرنوشت. کرده استگرایی را از قضا و قدر تفکیک  شتسرنو
گرا  سرنوشت، وي متوجه شده است که بیش از نیمی از ساکنان شهر تهران. قبل تعیین شده است

قضا و تفاوت ، محسنی به اعتقاد. درصد موافق داشته است 90، اما در مورد قضا و قدر ؛هستند
 استرفع بال براي گاه خیر و ، گرایی این است که تعریف مردم از قضا و قدر قدر با سرنوشت

تأهل رابطه ، سواد، طبقه، سن، گرایی با جنس قضاو قدر مانند سرنوشت). 665و  662، همان(
ساله نیز عالوه بر  24تا  16اما در مورد قضا و قدر نکته قابل تأمل آن است که جوانان  دارد؛

 ).666-667، همان( قدندمعتکهنساالن به آن 

 آثار غیرپیمایشی
 دینی غیر   آثار  )الف

شخصی تعریف شده است  غیر   قدرت ، 1در کتاب مرجع بریتانیکا واژه تقدیر :آثار مرجع -1
، قبل از میالد 8باور قرن بر اساس اي که   گانه خدایان سه. مانند خدایان المپیا است، که کارکردش

زمان مرگ او را تعیین ، نویسد و الهه سوم یگري تقدیر او را مید، کند یکی انسان را خلق می
. ظري و عملی معرفی شده استنبا دو بعد  2تقدیرگرایی، در مرجعی دیگر). 695: 2005( کند می

نیرویی به باور ، بعد نظري. تسلیم بدون شکایت و مداخله در برابر رویدادها است، بعد عملی
گاه در غیاب علت یا . البته خارج از نظم علت و معلولی است و 4تقشف بی و 3مرموز، خارجی

از جمله (هاي شرقی  فلسفه). 46: 2006، امریکانا( شود نیز اطالق می »شانس«، ناشناخته بودن آن

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 Fate 
2 Fatalism 
3 Inscrutable 
4 Inexorable 
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امري . دانند عامل تعیین سرنوشت انسان مییگانه خداوند را ، اسالم و مسیحیت، )تائوئیسم چینی
در بین ). 46: 2006، امریکانا( نامند تاریخ می ییعقال غیر   نیروي که مارکس و اشپنگلر آن را 

را مورد بررسی روحیه تقدیرگرایی ، شناسی روستایی ازکیا در کتاب جامعه، شناسان ایرانی جامعه
را بیان مفهوم تقدیرگرایی )  1352(قبل از ازکیا افراد دیگري از جمله عجمی . است قرار داده

که از روش پیمایش استفاده  پژوهشگرانیتقدیرگرایی از سوي درباره ازکیا  اما تعریف. اند کرده
 دربارهتعریف ازکیا ، از این رو. گرفته است بیش از دیگران مورد استناد قرار، اند کرده

ازکیا تقدیرگرایی را با . ایرانی عالقمند به پیمایش است پژوهشگرانمرجع تعریف ، تقدیرگرایی
کرده مطرح ) 1958( کارستیرزو ) 1947( لوي، )1960( لوئیس، )1969( راجرزارجاع به آراي 

تسلیم و ، اطاعت، ارادگی بی، ویژگی تقدیرگرایی دهقانان، مذکور اندیشمندان به اعتقاد .است
: 1364، ازکیا( شود دهقانان میمانع پذیرش نوسازي و تغییر در بین ویژگی که ، بردباري است

چنین وجود یا فقدان ، زیرا به اعتقاد وي نقد آراي آنها پرداخته است؛ به ازکیا در ادامه). 124
سنجش تقدیرگرایی را نیز آسان ، در ضمن .قرار گیرد بررسیباید مورد  در دهقانانهایی  ویژگی

تقدیرگرایی  وجود یا فقدان، وي در نقد آراي اندیشمندان فوق). 134-141، همان( ندانسته است
را مورد اما قلمرو معنایی تقدیرگرایی  مورد توجه قرار داد؛بین دهقانان  درو نحوه سنجش آن را 

 . انتقاد قرار نداد

سابقه تاریخی تقدیرگرایی را به  عالوه بر اینکهباقري خلیلی  :اي داخلی  آثار کتابخانه -2
سرنوشت  تغییرناپذیر   آن را همچنان اعتقاد به نیروي الیزال و ، گرداند می دوران ایران باستان باز

دارد که هنوز در خلق ریشه در آیین زروانی ، نتقدیرگرایی ایرانیا، به اعتقاد وي. کند میتعریف 
جبرگرایی و ، هر چند پس از اسالم. تداوم یافتنیز و خوي ایرانیان نفوذ دارد و در کالم اسالمی 

) اشعري( بريجاز عقاید ، در دوره متوکل عباسی از آنجایی کهاما  ؛اختیارگرایی پدید آمد
نیز تأثیر ادبیات شیعه بر و حتی  گردیدگرایی مذهب رایج جهان اسالم  اشعري، شد حمایت می

 نحوياما تقدیرگرایی به ، حافظ تقدیرگرا معرفی شده، گرچه در این مقاله). 63: 1389( گذاشت
اامیدي مدد به مبارزه با ن، که بتواند با تسلیم و رضا در برابر حوادث ناگوار شده استتعریف 
، قبول تقدیر. دهد سوي خواري سوق می  انسان را به، زیرا رویدادهاي ناگوار و ناامیدي، برساند

). 69، همان( کند اراده و اختیار خود براي تدبیر شرایط هدایت میبه فرد را به سمت باور 
، پور آریان، ایتصادق هد مانند نویسندگان ایرانیهاي  به مقایسه دیدگاه، زاده مانند خلیلی شفیع
درباره  )نویسندگان مذهبی(شریعتی و مطهري ، )مذهبی غیر   نویسندگان (رحیمی ، طبري
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تقدیرگرایی را در فرایند تحوالت اجتماعی ، مذهبی غیر   نویسندگان . استپرداخته  تقدیرگرایی
انع موجب انحطاط و قهقراي جامعه و م، بینند که در بدترین حالت موجب سکوت و جمود می

، گروهاین  به اعتقاد. دانند تقدیرگرایی را مشوق توسعه می، اما نویسندگان مذهبی ؛توسعه است
تحوالت پیدایش  تغییر زندگی اجتماعی و، مبارزه، موجب فعالیت، تقدیرگرایی درست و اصیل

در ریشه جبرگرایی ، همان طور که بیان گردید). 117-118: 1392( شود اجتماعی گسترده می
اي نشان   تقوي با تحلیل کتابخانه. گردد اسالم باز میدوران به باورهاي دینی قبل از ، ایرانیانبین 

تعریفی جبرگرا از اندیشه قضا و قدر ، در دوران بعد از اسالم نیز حاکمیت امویانداده است که 
را توجیه تا رفتار خالف اخالق خود  ندنهی کردند و مردم را به سمت انزوا و انفعال سوق دادرا 

سفیانیان قضا و قدر را  .)442: 1389( داردنبوي طباطبایی نیز چنین تعبیري ). 125: 1392(کنند 
توان با مشیت و  نمی، اي که براي مقابله یا تغییر آن  به گونه، تقدیر الهی امور تعریف کردند
انب رویدادهایی مانند حادثه کربال را از ج، این گروه. خواست خداوند معامله کرد

در این ). 124، همان( دادند به قضا و قدر نسبت می، کنندگان در جنگ و حاکمیت مشارکت
هیچ کفري باالتر از این نیست ، بعد از نفی نبوت« :حدیثی از پیامبر اسالم نقل شده است، مقاله

لی خدا ع« :هنگامی که به امام سجاد گفته شد). 123، همان( »کنیدباز  »قدر«که باب دروغ را با 
، همان( »کشتندبرادري داشتم که مردم او را «: امام سجاد در جواب گفت، »ابن حسین را کشت

تعریف تقدیرگرایی در اشعار حافظ  بارهدر، موسوي کریمی و تهرانی حائري پژوهشدر  .)124
به دلیل » 1جبرگرایی«. جبرگرایی متفاوت است باکه تقدیرگرایی  شده استبر این نکته تأکید 

و علل پیشین ناشی از هر رویدادي از جمله رفتار انسان را ، ن ضروري علت و معلولیقوانی
آینده محتوم انسان را صرفاً حاصل قانون ضروري علت و ، اما تقدیرگرایی ؛داند شده می تعیین

پس بر اساس رابطه اراده انسان با . تر است اي عام  تقدیرگرایی مقوله، در واقع. داند معلول نمی
. شود دو دسته نظریه سازگارگرا و ناسازگارگرا از هم تفکیک می، ایی و تقدیرگراییجبرگر

اما  ؛دانند قابل جمع نمی، ناسازگارگرایان اختیار انسان را با جبر حاکم بر عالم یا تقدیر ازلی الهی
حافظ در زمره ). 149: 1391( وجود داردبین این دو سازگاري ، سازگارگرایانبه اعتقاد 

به اعتقاد  .بین جبر و اختیار پیوند ایجاد کرده است، وي با نگاهی عارفانه. گرایان استسازگار
بیرون از ، یعنی اختیار و اراده انسان ؛اختیار و اراده انسان را نیز خداوند اراده کرده است، حافظ

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 Determinism 
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اراده خواجه نصیرالدین طوسی نیز به اعتقاد ). 175، همان( نیستدایره اختیار و اراده خداوند 
موقوف به هر دو ، علت دور است و هر عملی، علت نزدیک عمل است و اراده خداوند، انسان
 ).159، همان( استاراده 
توجه  موضوع مورد، تقدیرگرایی در مطالعات خارجی: اي خارجی  آثار کتابخانه  -3
: 2005، کمپاگنا( استانسانی و اجتماعی  پزشکی و علوم، کشاورزي، هاي متنوع صنعت حوزه

، در اینجا تقدیرگرایی در حوزه اقتصادي. نیست میسر، هاي مذکور حوزهمرور همه ). 55
. گیرد میمورد توجه قرار انسانی کمتر  شود که در منابع علوم می بررسیکشاورزي و پزشکی 

انداز و  پس ربارهافراد تقدیرگرا براي کسب اطالعات د، معروف است در حوزه اقتصادي
تقدیرگرایی گاه ، 1شاپیرو و وو هاي بررسی بر اساس یافتهاما ، کنند ر تالش میگذاري کمت سرمایه

متغیر واسط درباره وي . انداز باشد تواند موجب افزایش انگیزه پس بلکه می، نه تنها مانع نیست
، کسانی که خطرپذیري متوسطی دارند، به اعتقاد وي. بحث کرده استخطرپذیري 
، اما هنگامی که خطرپذیري فرد باال باشد ؛انداز است نگیزه پسشان موجب کاهش ا تقدیرگرایی

توأم با احساس خودمختاري ، زیرا خطرپذیري زیاد ؛انداز است تقدیرگرایی موجب افزایش پس
تأثیر بزرگی بر آینده دارد و بر ، کار کوچک امروزباور به اینکه . و کنترل در سطح باال است

، به اعتقاد ويبنابراین  ؛)13: 2010( استانداز  راي پسمشوق افراد ب، زندگی کنترل دارند
تقدیرگرایی به خلقیات ، در آثار بسیاري. تقدیرگرایی همیشه موجب رخوت و سستی نیست

را مورد تردید  این موضوع، همکارانفیلو و  هاي پژوهش یافته. روستاییان نسبت داده شده است
زندگی و اندیشه دشوار فقر و شرایط ناشی از ا برخی تقدیرگرایی روستاییان ر. قرار داده است

مانند کالونیسم که انسان را در برابر سالمتی و  انند؛د مذهبی و سرکوبی امیال روستاییان می
است  اینماحصل تجزیه و تحلیل مقاله . بیند منفعل و کنترل آن را در دستان خداوند می، درمان

فرهنگ روانی  بارهدرها  پژوهش. نگري است سادهنوعی ، که انتساب چنین فرهنگی به روستاییان
، بنابراین ؛ید تقدیرگرایی نیستؤاین نتایج همیشه م. استنتایج متنوعی بیانگر  2روستاییان

را باید رها کرد ساخت یا معناي تقدیرگرایی روستاییان  بارهاي در  باورهاي قالبی و کلیشه
افراد . شود می محسوبمانع درمان دارویی ، در حوزه پزشکیتقدیرگرایی  ).277و  259: 2003(

، همکارانربکا و ( کنند کمتر از درمان دارویی استفاده می، تقدیرگرا هنگام مواجه با بیماري
ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ

1 Shapiro and Wu 
2 Culture of rural madness 
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تقدیرگرایی را باوري بسیار مؤثر ، هاي پزشکی کامپاگنا نیز در حوزه درمان و مراقبت). 2012
، اگر بیماري و درد نزد بیمار. زشکی داردبر علم پ ناپذیريتقدیرگرایی تأثیر انکار. داند می

هاي  موجب انفعال و خودداري از جستجوي شیوه، عقوبتی الهی در برابر گناهان انسان تلقی شود
اما بسیاري در برابر استفاده ، ها از پیشرفت علم پزشکی گذشت سال). 46: 2005( استدرمانی 

زیرا  ؛کردند مقاومت  1هاي حاد یماريکاهش درد ب نیزبراي بیهوشی و کاهش درد و » اتر«از 
هر یک در . دانستند بیماري را جزئی از زندگی و تقدیر انسان می، روحانیون و حتی مردم عادي

بودیسم بیماري و درد را نتیجه هواهاي . شد اي معنا می  تحمل درد و بیماري به گونه، از ادیان
تعهدي که قبل از تولد . ستدان می 2»رماکا«؛ هندوئیسم آن را نوعی تعهد به نستدا نفسانی می

در دین . داند اسالم بیماري و درد را نشانه خواست مثبت خداوند می. شود تعیین می، انسان
ناه ناشی از گ، بیماري و درد را ناشی از گناه فردي و مذهب ارتدکس، مذهب پروتستان، مسیح

درد ، گرایانه تدریج با غلبه فلسفه نفع  به 19تا اینکه در قرن ). 47، همان( دانست میحضرت آدم 
قدرت  بی، انسان باور کرد که در برابر بیماري، به جاي تقدیرگرایی. و بیماري نیز سکوالریزه شد

دهد و آن را  البته نکته اینجاست که این توانمندي را نیز به اراده خداوند نسبت می. نیست
تواند از طریق  ن تقدیرگرایی شد که انسان میجایگزی، پس این اندیشه. داند خواست خداوند می

متفکر مسلمان ، هر چند بل و هترلی). 55، همان( بخشدتقدیر خود را بهبود ، 3خرد علمی
بل و . تقدیرگرایی با متفکران مسلمان موجب شگفتی است ازها  اما قرابت تعریف آن، نیستند

تصوري که از تقدیرگرایی ارائه  به لحاظ ادبیات غربی امروز را، کارکردگرایانه دیدگاهیهترلی با 
تقدیرگرایی را ویژگی طبقه پایین و ، موجود هاي پژوهشزیرا  ؛دهند مورد نقد قرار می، دهد می

هاي مخالف  خودمختاري و کنترل را ویژگی، استقالل. دانند را صفت طبقه باال می 4عاملیت
استقالل . دانند قدرتی در برابر سالمتی می بی توأم با، تقدیرگرایی و تقدیرگرایی را واکنشی منفعل

، در این برداشت متداول در حوزه بهداشت و درمان. است ییامري عقال، و خودمختاري و کنترل
؛ )69: 2014( شود تفاوتی به امر درمان کنار زده می تقدیرگرایی توأم با بی، استقالل و کنترل

به معناي استقالل و ، تقدیرگرایی و عاملیت، تهاي آموزشی در زمینه بهداش برنامه، ابراینبن
. مرز مشخصی از هم ندارند. اند که این دو مفهوم سیال درحالی. شود میدانسته جدا از هم  کنترل

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 Anesthesia 
2 Carma 
3 Scientific reasoning 
4 Agency 
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هاي  حاصل استفاده از روش، اندیشی چنین ساده. اندیشی است ساده، تفکیک این دو و تعمیم آن
بل و هترلی در مقابل . کنند میاستفاده  هشگرانپژوروشی که اکثر . صورت پیمایشی است کمی به

تقدیرگرایی نزد زنان نابارور بررسی با روش کیفی به  هاآن. ها از روش کیفی استفاده کردند آن
کارکرد ، لحاظ نژادي و طبقاتیبه در مورد زنان نابارور ، بر اساس نتایج پژوهش آنها. پرداختند

، همان( داردکارکردهاي خاصی ، هاي خاص در زمینه. ها یکسان نیست تقدیرگرایی در همه زمینه
دانسته شده خاص طبقه فقیر و کارگر ، تقدیرگراییکه در آنها قبلی هاي  بررسیبر خالف ). 67

توانند تقدیرگرا باشند و هم  طبقات زنان هم می همهدهد  نشان می پژوهشاین هاي  یافته، است
صورت کارکردي به تقدیر   ناباروري خود را به، ههر دو طبق، در واقع. توانند عامل باشند می

. غلبه فعال و ارادي بر مشکالت مربوط به ناباروري است، کارکرد چنین باوري. دهند نسبت می
زنان طبقه . نیز در پی داردرا نوعی از تقدیرگرایی فعال که تالش و اقدام ، دیگر به عبارت

همه امکانات در دسترس  بکارگیريمعموالً بعد از ، امکاناتی که در اختیار دارند بر اساسمتوسط 
در مراحل ، در صورتی که زنان طبقه پایین. برند به تقدیرگرایی پناه می، ها و کارساز نبودن آن
احساس قدرت  ه دلیل وضعیت فوق این نیست که آنهاالبت). 71، همان( برند اولیه به آن پناه می

پوست که معموالً  یا زنان سیاه. انات در اختیارشان نیستبلکه به این دلیل است که امک. کنند نمی
تقدیرگرایی  آندلیل . دهند کمتر به سمت درمان دارویی تمایل نشان می، از طبقات پایین هستند

پوست  زنان سیاه. پوستان است هاي علم پزشکی از سیاه بلکه سابقه تاریخی سوءاستفاده، نیست
کنند بر سرنوشت خود  مییعنی با تقدیرگرایی سعی  ؛کنند می یکی را انتخاب، فعاالنه بین دو راه
گوید  پوست به نام ورونیکا می یکی از زنان سیاه، بررسیدر این ). 70، همان( کنترل داشته باشند

او در اینترنت خوانده است کودکانی که با . آورد داند دارو چه بالیی بر سر بدن او می نمی
او به روش درمانی پزشکی . الخلقه باشند ممکن است ناقص، ندآی هاي دارویی به دنیا می روش

، همان( کند پس روش طبیعی را انتخاب می. داند اعتماد ندارد و آن را براي بدن خود مضر می
اعتمادي به آن و  بی، هاي درمانی باروري و شیوه یطبعضی از زنان به دلیل عدم قطعیت شرا). 70

تقدیرگرایی امري مثبت و ، در واقع. کنند گرایی را انتخاب میتقدیر، استرس و فشار ناشی از آن
خود و براي مقابله با ش و مقصر دانستن زیرا زنان به جاي سرزن ؛یک حسن است نه یک عیب

. است ییاین امر نوعی کنشگري فعال و عقال. برند به تقدیرگرایی پناه می، استرس ناشی از آن
زنان از روي . داردزیرا کارکرد مثبت  ؛تشویق شود پس تقدیرگرایی یک امتیاز است و باید

این امر بر خالف باور مرسوم است که تقدیرگرایی را . کنند آن را انتخاب می، اختیار و آزادانه
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رژه دوباسکیه براي توضیح اختیارگرایی در ). 69و  67، همان( داند قدرتی و انفعال می بی توأم با
خطا  داستان هبوط حضرت آدم از بهشت پس از. کند میا بیان رداستان حضرت آدم ، دین اسالم

، آن گونه که حضرت آدم رفتار کرد» توبه«و خوردن میوه ممنوعه و بازگشت به خدا از طریق 
این اختیار . ها عطا شده است معرف بهترین طرز استفاده از آزادي و اختیاري است که به انسان

اما مسلمانی که  ؛)56: 1374( تطابق داردظار خداوند بر شرایط زندگی بشري با خواست و انت
دیگر آزاد و ، خواهد خود را با نظام الهی تطبیق دهد و تعهدات یک مسلمان را به جا آورد می

اما اگر دستورات الهی را به کار  ؛هاي خودش پاسخ مثبت دهد مختار نیست به غرایز و خواسته
بدین زیرا  ؛شود هر روز بیش از پیش آزاد می، هدگیرد و خود را با این مشیت الهی تطبیق د

ماکس وبر ). 56-57، همان( شودترتیب توانسته است از بند و یوق پاسخ به غرایز رها  
بلکه معتقد است اگر تعریف ، داند پردازي است که تقدیرگرایی را نه تنها مانع توسعه نمی نظریه
رویدادي که . تواند موجب توسعه باشد می، اشدبا احترام به حرفه و همراه با کار و تالش ب، آن

ها و کلیساها  هاي مذهبی مانند صومعه هاي توسعه از مکان در اروپا رخ داد و موجب شد تا بارقه
 ).133: 1371، وبر( شودآغاز 

 آثار دینی ) ب
به جاي قضا و قدر از مدخل ، المعارف تشیع در دائره :المعارف تشیع و تفسیرها دائره -1

یکی توانا شدن و قدرت دادن و : شده است بیانبراي قدر دو معنا . نام برده شده است» قدر«
آن را به دو » قدریه«اما در بخش  ؛)541: 1390(دیگري قرار دادن چیزي به مقدار مخصوص 

گاهی به معتقدان به قضا و قدر الهی در افعال انسان و گاه بر منکرین قضا و . کند گروه اطالق می
به قدرت و اختیار مطلق انسان در افعالش  نبه قائال، دیگر به عبارت. ی در افعال انسانقدر اله

قبل از معتزله ) جبرگرایان(قدریه ، گلدزیهربه اعتقاد ). 35، همان( اند نیز قدریه گفته
چرا ). 35، همان( داند او اعتزال را وارث قدرت و فرزند روحانی قدریه می. بودند) اختیارگرایان(

پس از ظهور . یه قبل از معتزله پدید آمده است؟ پاسخ را در زمان امویان جستجو کرده استقدر
دین ب. آن را به قضا و قدر حتمی خداوند نسبت دادند، امویان براي توجیه حکومت خود، اسالم
معتزله واکنشی براي انکار ، در واقع. خواندند اعمال خود را خواست خداوند می، ترتیب

براي داوري بین چنین جبر و اختیاري ). 35: 13جلد ، همان( بوداویه و امویان جبرگرایی مع
فضیلتی است که منشاء فضایل ، اعتدال از نظر دانش اخالق. توان به مدخل اعتدال متوسل شد می
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. حدي که اخالق فلسفی افالطون و ارسطو نیز بر آن تأکید دارندتا ، شود محسوب میدیگر نیز 
) اختیارگرایی و اعتزال(و تفریط ) گرایی جبرگرایی و اشعري(ین دو حد افراط موقعیت اعتدال ب

، همان( اند رو معرفی شده نیز مسلمانان امت حد وسط و میانه 142آیه ، در سوره بقره. است
از ، گیرد است در سوره قدر که مشیت خداوند به امور تعلق می بیان شده در تفسیر نمونه ). 260

شود و  ساله تکرار می پس همه. درداداللت استفاده شده است که بر استمرار » تنزل«فعل مضارع 
تعیین ). 206-207: 1385، 27جلد ( شود عمر و امور دیگر تعیین می، مقدرات یک سال رزق

ها  ایمان و پاکی نیت و اعمال آن، ها و لیاقت افراد و میزان تقوي مطابق با شایستگی، موارد فوق
هایی که از ناحیه خود فرد  ها یا زمینه مطابق با لیاقت، فردیعنی براي هر  ؛)210، همان( است

بلکه بر آن ، چنین مشیتی نه تنها با اختیار انسان منافات ندارد. شود مقدر می، فراهم شده است
که پیامبر اسالم در  اند دلیل بیان کردهبه همین ). 809: 5جلد ، 1388، تفسیر جوان( داردتأکید نیز 

 گذراند ها را به عبادت می این شب همهچید و  بستر خواب خود را برمی، سوم ماه رمضاندهه 
 ).542: 14جلد ، 1390، دائره المعارف تشیع(

خیر ، قضا و قدر مانند هر باور دیگر دینیبه باور ، اسدآبادي به اعتقاد :متفکران مسلمان -2
هنگامی که در . هاي گوناگون باشد یشهتواند سرچشمه اند یک باور می. شود را شامل میو کمال 
در . یدآ اعمال ناروا و پلید پدید می، افکار فاسد، به جاي خیر و کمال، اشتباه رخ دهد، فهم آن
-136و  131: 1348، اسدآبادي( دهد سوي نابودي و اضمحالل سوق می  انسان را به، نتیجه
نزد مسلمانان تعریفی جبرگرایانه ، و قدرقضا درباره تعریف اروپاییان ، اسدآباديبه اعتقاد ). 135
اسماعیلی و وهابی معتقدند قسمتی از ، زیدي، شیعه، در صورتی که مسلمانان اعم از سنی. است

قضا و قدري که جبرگرایانه تعریف ). 138، همان( استاختیار امور و اعمال به دست انسان 
زیرا  ؛ت استأعامل شجاعت و جر، اما اگر به دور از جبرگرایی باشد ؛عامل سستی است، شود

باور . داند بلکه در دستان خداوند می، ها دست انساندر مانند مرگ و روزي را نه ، بخشی از امور
هاي  منشاء بسیاري از فتوحات و پیروزي، ها در دستان خداوند است نه انسانفوق امور به اینکه 

. داند متفاوت از جبرگرایی می اشقر نیز قضا و قدر را). 141-144، همان( استبشري بوده 
در حالی که اگر اختیار از انسان سلب . ندارندها در امور خود اختیار  جبرگراها معتقدند انسان

و همه  به این موضوع معتقدندبرخی ). 91: 1386( استانسان  ییبه معنی نفی نیروي عقال، شود
زیرا  ؛بینند کاري انجام دهند نمیاي که الزم   به گونه، دانند را تحت فرمان خداوند می امور

ایمان را با ترك ، در واقع. هستبه آن راضی نیز ، کرده است خداوند هر چه تقدیرمعتقدند 
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این . طرد دین است، دهد سرانجام این اندیشه تاریخ نشان می. اسباب و وسایل یکی گرفتند
زیرا ، دانند حاصل می بی را نیزاند که انجام مناسک الزم و واجب دینی  گروه تا به آنجا پیش رفته

اي که هر ظلمی را   به گونه. حتماً رخ خواهد داد، استشده معتقدند هر آنچه در تقدیر نوشته 
 جبر موجب غفلت وبه باور ). 96، همان(کنند  شکیبایی می، پذیرند و در مقابل قدر و جبر می
به کسانی که دیدگاهی جبرگرایانه . ستتفاوتی ا بی انفعال و، شرك و ناشکیبایی، تحرکی بی

بر عکس موجب تالش ، قضا و قدربه زیرا باور ، )96، همان(منکران تقدیر هستند ، دارندتقدیر 
باور به قضا و ). 119، همان( استموجب صبر و شکیبایی ، امید و در عین حال، کوشی و سخت

، قادر مطلق دانستن خداوند. داند می اراده و اختیار رزق و روزي انسان را در دستان خداوند، قدر
کسی که به قضا و قدر الهی . است مانعی در مقابل هراس از سخن گفتن در مقابل حاکم ستمگر

زیرا  ؛گویی و مخالفت قطع شود اش بر اثر حق رزق و روزي از این ندارد کههراسی ، ایمان دارد
شود که  ر در جایی مشاهده میاگ). 121-123: همان( داند تقدیر آن را به دست خداوند می

). 119، همان( استناشی از فهم نادرست آن ، موجب سستی و کاهلی شده است، قدرگرایی
زیرا شرك محسوب  ؛است که انسان مجاز نیست فریفته اعمال خود شود اینمعناي قضا و قدر 

ردن اسباب و توکل به معناي فراهم ک. باید به توکل متوسل شد، به جاي شیفتگی اعمال. شود می
شبیه تعریف محسنی و بل و هترلی از ، این تعریف). 95، همان( استوسایل تالش و عمل 

قضا و قدر و به مانند اشقر بین باور ، نآشهید مطهري نیز با استناد به قر. تقدیرگرایی است
اي که بر مشیت   دسته. را بیان کرده استوي دو دسته آیه . شده استجبرگرایی تفاوت قائل 

در حالی که مستشرقین . 2اي دیگر که بر اختیار انسان تأکید دارند  و دسته 1الهی تأکید دارند
ویل . هستندجبرگرا ، ویل دورانت و دومینیک سوردل معتقدند مسلمانان و اسالم، اروپایی

سوردل . دانسته استجبرگرایی را از لوازم تفکر اسالمی ، دورانت با ذکر آیات جبرگرا در قران
در مقابل جبرگرایی  نیزمستشرقین اروپایی . دانسته استتقدیرگرایی اسالم را نفی آزادي بشر  نیز

، مرتضی مطهري). 107-109: 1367، مطهري( ستایند اختیارگرایی معتزله را می، اشعریون

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
و آل عمران  4، ابراهیم آیه 49، قمر آیه 3، طالق آیه 22، حجر آیه 154، آل عمران آیه 59، انعام آیه 22حدید آیه  1

 .26آیه 
، شورا آیه 40، روم آیه 293، کهف آیه 3، دهر آیه 46، فصلت آیه 40، عنکبوت آیه 114، نحل آیه 11رعد آیه  2

 . 20تا  18 هاي ، اسرا آیه20
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جبرگرایی را در صدر ، وي مانند اسدآّبادي. کرده استگري را یکی تلقی  جبرگرایی و اشعري
داده انسان را فاقد اراده نشان ، جبرگرایی. که موجب انحطاط مسلمانان شده است ستهدانعواملی 
تر و مردم تحت  گر را قوي اي که ثمري جز این ندارد که حاکمان زورگو و غارت  به گونه. است

قادر فاضلی نیز بین قضا و قدر و جبر تمایز قائل ). 19، همان(کند  تر می ظلم و ستم را ضعیف
قضا به معناي . کنند برخی قضا و قدرگرایی و جبرگرایی را یکی تلقی می، اعتقاد ويبه . است

. قدر به معناي مقدار و نحوه تحقق حکم است. حکم از روي حکمت است. حکم کردن است
قضا وجود و قدر . است کیفیت تحقق حکم خداوند به معنیحکم خداوند و قدر  به معنیقضا 

هاي  فاضلی ضمن مراجعه به افکار و آراي علماي فرقه). 55و  89: 1366( استنحوه وجود 
  ؛اختیاریه -2 ؛جبریه -1: شود بین سه گروه از مسلمانان تفکیک قائل می، مختلف اسالمی

عدلیه یا امامیه بین افراط و . شوند امامیه نیز نامیده می، گروه سوم). االمرین امر بین(عدلیه  -3
بلکه ، اعتدال یعنی انسان را نه کامالً مجبور و نه کامالً مختار. اند اعتدال را در پیش گرفته، تفریط

جبرگرایی به . جبرگرایی است، اما مسئله فاضلی ؛بینند مختار می، در اموري مجبور و در اموري
اما  ؛)97، همان(در حکم الهی و با حکم الهی نوشته شده است ، معناي هر آنچه باید باشد

که چرا اختالف پدید آمده پرسش در پاسخ به این . آزادي عمل استقدرت انتخاب و ، اختیار
اما این دو  ؛که بر جبر و اختیار تأکید دارد دانسته استفاضلی دلیل را تنوع آیات قران ، است
موجب گمراهی ، آنیگزینشی عمل کردن در آیات قر. اند هر یک از بعد دیگر غفلت کرده، گروه

سونگري هر  یکاز فاضلی ، ه چرا برخی به جبرگرایی معتقدندینکدر توضیح ااما  ؛انسان است
عباس و  حاکمان جور و مبلغ جبرگرایی بنی، دلیل دوم. گوید میسخن ن آیک نسبت به آیات قر

مبلغ جبر ، امیه بنی. به ترویج یکی از این امور پرداختند، امیه هستند که به اقتضاي سیاست بنی
عباس براي  بنی. یک مسئله جبري و الهی است، ها که حکومت آنکردند  می قاءگونه ال این. بودند

اختیارگرایی را مانع ، اما پس از به حکومت رسیدن ؛امیه از مسئله اختیار استفاده کرد مقابله با بنی
 به اعتقاد). 15و  17: 1386( یافتندتدریج به سمت جبرگرایی سوق   پس به، استبداد خود دیدند

موجب جبرگرایی ، هواي نفس و کاهلی و سستی، عناد، توجیه گناه ،مولوي نیز حرص و طمع
 ). 33، همان( است
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 گیري  نتیجه
به منظور . بودپیمایشی  غیر   اي تقدیرگرایی در آثار پیمایشی و   بررسی توصیفی و مقایسه، هدف

بررسی  و تمایز آنهاپیمایشی  غیر   و  تعریف تقدیرگرایی در آثار پیمایشی، پاسخ به سه پرسش
، اطاعت، مظهر تنبلی تقدیرگرایی، اند که از روش پیمایش استفاده کرده پژوهشگرانی نزد .شد

فرد تقدیرگرا . ارادگی و رضایت نسبت به وضع موجود تعریف شده است بی، تسلیم، وابستگی
ان را در اراده انس، چنین فردي. داند زیرا خود را ناتوان از کنترل آن می، توجه است بی به آینده

باوري که موجب سکون و رخوت است و ناتوان از ایجاد . داند تأثیر می بی تحقق امور جهان
؛ 1388، شهابی و ربانی( استمانعی بزرگ بر سر راه توسعه و پیشرفت ، تغییر و در نتیجه

؛ احمدرش و 1384، ؛ ازکیا1390، ؛ هزارجریبی و صفري شالی1390، همکارانعلیپورنیا و 
، پرست ؛ حق1390، ؛ جوادي یگانه و فوالدیان1391، همکاراناي و   ؛ حمزه1390، انهمکار
نگاه ، از بین محققان مذکور). 1379، ؛ محسنی1352، ؛ عجمی1388، ؛ شهابی و ربانی1383

با دقت و وسواس بیشتري بین ، وي با وجود استفاده از روش پیمایش. محسنی متفاوت است
، بررسی فوقدر . قضا و قدر تمایز قائل شده استبه یرگرایی و باور تعریفی جبرگرایانه از تقد

باور نیمی از شهروندان ، از قبل تعیین شده است، تقدیر هر کس به این معنا کهتقدیرگرایی 
قضا و قدر را باور دارند و طبق تعریف مردم ، درصد شهروندان 90که در حالی ، استتهرانی 
تقدیرگرایی با ، عالوه بر این. دفع بال باشد برايخیر باشد و تواند  قضا و قدر گاه می، عادي

قضا و به اما در مورد باور  ؛ترها کمتر آن را باور دارند یعنی جوان یابد؛ می افزایش افزایش سن
دستاورد ). 1379، محسنی( معتقدندسال نیز به آن  24تا  16بزرگساالن گروه  رعالوه ب، قدر

نزد مردم ، ن به نکته ظریف تفاوت تقدیرگرایی و قضا و قدرروشنی بخشید، متمایز محسنی
از بین محققانی که تعریفی . مثبت و امیدبخش است، به قضا و قدر نگرش مردم. عادي است

ازکیا نیز با احتیاط بیشتري سنجش تقدیرگرایی را ، اند کرده بیانتقدیرگرایی درباره جبرگرا 
صورت مطلوب  هاي موجود هنوز نتوانسته است آن را بهابزار، به اعتقاد وي. دانسته استدشوار 
سوروکین حتی تعریف . عجمی نیز به نقل از سوروکین چنین تعبیري دارد. گیري کند اندازه

گیري آن  داند و نسبت به معیارهایی که براي اندازه تقدیرگرایی را کافی نمیدرباره موجود 
مطالعات گروه ، پیمایشی غیر   در آثار ). 1352، عجمی( استبا تردید نگریسته ، شود استفاده می
از تقدیرگرایی را به ناپذیر  انعطاف   ریشه تعریف جبرگرا و ، اي داخلی و غیردینی  کتابخانه
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قدرت نیز پس از گسترش اسالم به ایران و . دهد باورهاي دینی دوران قبل از اسالم نسبت می
). 1389، خلیلی( یافتگرایانه از تقدیرگرایی رواج سفیانیان و عباسیان تعریف جبر، امویان یافتن

برداري سیاسی  تقوي نیز تعریف جبرگرایانه سه حکومت یادشده را از قضا و قدر به منظور بهره
اي   مقایسهبررسی زاده نیز با  شفیع). 1392، تقوي( کند و توجیه تداوم حکومت خود تأیید می
. داده استشان را نها  بین آنشکاف ، دینی و دینی غیر   تقدیرگرایی بین دو گروه نویسندگان 

تعریفی قضا و قدري و مثبت از ، تعریفی جبرگرا و نویسندگان دینی، دینی غیر   نویسندگان 
توأم با امیدواري به ، نویسندگان دینی به قضا و قدر دیدگاه، دیگر به عبارت. تقدیرگرایی دارند

مبارزه ، قضا و قدر موجب تحركبه باور ، گروه قاد اینبه اعت. آینده و انگیزه کار و تالش است
نویسندگان  از دیدگاهاما  آورد؛ میعظیمی را پدید که تحوالت اجتماعی  شود میو تغییر 

، بیان نقل قولی تقوي با). 1392، خلیلی( انجامد میرخوت و سستی  به تقدیرگرایی، دینی غیر   
کریمی و حائري با تحلیل . داند نه از تقدیرگرایی میرا مخالف تعریف جبرگرایا اول شیعیان امام

حافظ با نگاهی . دانند اختیار و جبر را در تقدیرگرایی و با یکدیگر قابل جمع می، اشعار حافظ
حتی اراده ، تقدیرگراییدرباره تعریف حافظ  بر اساس. زده استاین دو را به هم پیوند ، عارفانه

علت  ایزنیز با تم خواجه نصیر). 1391، کریمی و حائري( ستاانسان را نیز خداوند اراده کرده 
اراده خداوند را علت دور و اراده انسان را علت نزدیک وقوع هر رویداد و ، نزدیک از علت دور

، کریمی و تهرانی( استپس رویدادها موقوف به اراده الهی و اراده انسان هر دو . داند تغییري می
تعبیري جبرگرایانه از ، هاي پیمایشی داخلی پژوهشیز مانند هاي خارجی ن پژوهشدر ). 1391

روحیه تقدیرگرایی مانع توسعه تلقی ، در علم پزشکی و صنعتی. شود تقدیرگرایی مشاهده می
. کند با پزشک همراهی نمی، فرد تقدیرگرا براي مبارزه با بیماري، از نگاه علم پزشکی. شود می

زیرا اراده خود را در سازندگی و تغییر ، پردازد نداز نمیا در حوزه صنعت فرد تقدیرگرا به پس
رژه دوباسکیه و برخی کتب مرجع ، شهید مطهري، تعریف اشقراما . داند آینده خود مؤثر نمی

وجود اختیار را در کنار  -مختلف ابیرهر چند با تع -مطالعات غیرپیمایشیسایر دینی نیز مانند 
وجود توبه در داستان حبوط حضرت ، مستدل و با زیرکی طور دوباسکیه به. کند جبر تأیید می

، به اعتقاد وي. داند براي تأیید اختیار انسان در شریعت اسالم می ناپذیرآدم را شاهدي انکار
ناپذیر  موجب آزادي انسان از وابستگی جبر پاسخ به غرایز سیري، تطبیق انسان با نظام الهی

آزادي و رهایی انسان از بند و یوق جبر ، یت الهیپذیرش دستورهاي الهی و مش. انسانی است
اي و برخی کتب مرجع   تعبیر فاضلی نیز همانند آثار کتابخانه). 1374، دوباسکیه( استغرایز 
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از اعتدال و بین آن  وضعیتیقضا و قدر را در به باور ، براي داوري بین جبرگرایی و اختیارگرایی
، هر فضیلتی را به دور از افراط و تفریط و در نقطه اعتدالافالطون و ارسطو نیز . دهد دو قرار می
به سمت ، اینکه چرا نگرش به قضا و قدر با عنوان تقدیرگراییدر توضیح اما  ؛دانند پسندیده می

تنوع آیات قرآن و برخورد گزینشی  -1 :بیان کردتوان  جبرگرایی سوق یافته است؟ چند دلیل می
طلبی و  قدرت -2 یف قضا و قدر به سمت جبرگرایی شد؛موجب انحراف تعر، آیات قرآنبا 

. گردیدموجب انحراف تعریف قضا و قدر به سمت جبرگرایی ، پرستی حاکمان جور منفعت
حرص و طمع و توجیه گناه و پیروي از هواي نفس را موجب ترویج ، اشعار خود درمولوي 

تی تقدیرگرایی توسط آثار کاربرد مفهومی و عملیا است کهنتیجه این . داند جبرگرایی می
متفکران مسلمان و ، قضا و قدر در بین مردم عادي این سرزمینبه با جایگاه باور ، پیمایشی

تعریف از تقدیرگرایی در . ارتباط اندکی دارد، نگري مطالعات عمیق علمی و به دور از سطحی
خداوند و انسان را همراه تعریفی قضا و قدري است که اختیار ، دینی غیر   منابع مکتوب و دینی و 

در شرایطی ، آثار پیمایشی داخلیدر . کنند اي که یکدیگر را نقض نمی  به گونه. بیند یکدیگر می
 دیدگاهکه حتی از  شود تقدیرگرایی در ایران با نگاهی جبرگرایانه و قطعی بررسی می

الزم برخوردار  هنوز تعریف و سنجش آن از اعتبار، اندیشمندان آشنا به مفهوم تقدیرگرایی
بعد مثبت تقدیرگرایی که در منابع و فرهنگ دینی این سرزمین با عنوان ، شواهدبر اساس . نیست

دانشگاهی عالقمند به  دیدگاه پژوهشگراناز ، قضا و قدر حتی نزد مردم عادي شناخته شده است
دقیق  غیر   ی و فرض و تعریفی قالب با پیشپژوهشگران ، دیگر به عبارت. پیمایش دور مانده است

این امر مانع بررسی دقیق و کامل مفهومی شده است که نزد . اند به بررسی تقدیرگرایی پرداخته
مانند تعریفی که بل و هترلی از تقدیرگرایی  ؛منشاء پیشرفت و تحول است، برخی از اندیشمندان

 یبلکه آن را انتخاب، دانند نمیقدرتی و انفعال  بی ها تقدیرگرایی را نه تنها عامل آن. کنند می بیان
. براي درمان استرس و پرهیز از سرزنش خود ییانتخابی عقال. کنند حسوب میم عقالییفعال و 

، آنان پژوهشنکته مهم این است که روش . اند این دو به تعریفی مشابه اسدآبادي دست یافته
قضا و قدري که به دور از به  با این نگاه در حوزه باور. کیفی همراه با مصاحبه عمیق بوده است

، تر از همه مردم عادي کتب مرجع دینی و مهم، اي و عمیق  تابخانههاي ک بررسی، جبرگرایی است
گام  -کنند که از روش سطحی پیمایش استفاده می -انشگاهیپژوهشگران دیک قدم جلوتر از 

 . دارند برمی
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 پژوهشپیشنهادهاي 
شناسی و تعریف  در قسمت روشبه ویژه ، پیمایشاي روش   کاربرد سطحی و کلیشهاز   -

، هنگام تعیین قلمرو تعریف نظري و عملیاتی مفاهیم. نظري و عملیاتی مفاهیم پرهیز شود
. نظر و صبر و حوصله بیشتري به کار گرفته شود وسواس نظري و تجربی و علمی و دقت

 . با نقد آثار باشد واقعیات جامعه و همراه توجه بهپیشین با  هاي پژوهشاز استفاده 

تر  هاي دانشجویی براي نزدیک نامه هاي درس و هنگام راهنماي پایان در کالس اتیداس  -
. از مفاهیم و آراي متفکران مسلمان بیشتر تأکید کنند استفاده بر، شدن به تعریف مفاهیم نزد مردم

ج شود و در اي که استناد به اندیشه متفکران مسلمان از سطح اشاره صرف خار  به گونه
به . مورد توجه قرار گیرددر تعریف نظري و عملیاتی مفاهیم به ویژه  پژوهشچارچوب نظري 

 بیاننظري و خودباختگی  به دور از تنگ، متفکران مسلمان دیدگاهاي که مسائل اجتماعی از   گونه
 .شود و حتی محور طرح موضوعات پژوهشی قرار گیرد

هاي  براي دستیابی به قله، مدیران و رهبران فکريدر شرایط تاریخی امروز ایران که  -
براي تقویت خرد علمی و ، کنند تأکید میبر تقویت خرد علمی بسیار ، پیشرفت و شکوفایی

، بیش از پیش در عرصه پژوهش، جلوگیري از ترویج باور سرنوشت از قبل محتوم و معلوم
 . رت داردفراخواندن و به چالش کشیدن باورهایی مانند قضا و قدر ضرو
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