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 چکیده

الدین اسدآبادی و مرتضی  مسئله مورد بررسی پژوهش حاضر، برگرفته از آرای سید جمال

. در پژوهش دانند یمگذار ریتأثمطهری است که باور به قضا و قدر را در سرنوشت جوامع 

بیقی بررسی شده است. نظریه حاضر، نظریه اجتماعی دو متفکر مسلمان با شیوه تط

تجربی است و بازه زمانی  -اجتماعی اسدآبادی درباره باور به قضا و قدر، بیشتر تاریخی

آن، تاریخ قبل و بعد از اسالم و قلمرو مکانی آن، تاریخ جهان است. نظریه اجتماعی 

ن، فلسفی است و بازه زمانی آ -مرتضی مطهری درباره باور قضا و قدر، بیشتر تاریخی

تاریخ بعد از اسالم و قلمرو مکانی آن، بیشتر تاریخ اسالم و کشورهای اسالمی است. هر 

دو معتقدند فهم مستشرقین از قضا و قدر نادرست است. اما اسدآبادی این فهم نادرست را 

مغرضانه و هدفمند و مطهری غیرمغرضانه و ناشی از اطالعات اندک مشترقین و تأکید بیش 

. هر دو داند یمی پیامبر و امامان ها شهیاندقرآن بدون در نظر گرفتن آرا و از حد بر آیات 

است  مؤثرمعتقدند که چگونگی فهم قضا و قدر بر پیشرفت و انحطاط کشورهای مسلمان 

و در حال حاضر، فهم نادرست از قضا و قدر در کشورهای مسلمان موجب خمودگی و 

 است.  ها آنسستی و مانع پیشرفت 

الدین اسدآبادی، مرتضی  باور قضا و قدر، پیشرفت، تقدیرگرایی، جمال :ها واژهکلید

 مطهری، مستشرقین.
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 مقدمه

درباره باور قضا و قدر به تعبیر دانشمندان و فیلسوفان مسلمان و تقدیرگرایی به تعبیر دانشمندان 

ان و فیلسوفان . به اعتقاد بیشتر دانشمندشود ینمو فیلسوفان غیرمسلمان، تعریف واحدی مشاهده 

گذاری بر پیامد اعمال خود است. ریتأثغیرمسلمان، باور قضا و قدر به معنای ناتوانی فرد در 

. باور به شود یمگذاری بر پیامد اعمال، به ویژه در دوران مدرنیسم نیازی ضروری تلقی ریتأث

دوارانه به تالش که امی کند یمتأثیرگذاری بر پیامد اعمال و سرنوشت، افراد را به سویی هدایت 

(. 2: 2010انداز که الزمه دوران مدرن است، مبادرت ورزند )شاپیر و همیلتون،  و خالقیت و پس

در صورتی که به زعم برخی پژوهشگران، قضا و قدر باوری است که وضعیت زندگی را در 

مطابق با (. مانند تیلور که حوادث را نه 66)همان،  نگرد یممانند خداوند  تر بزرگدست قدرتی 

که فقط اراده انسان  داند یمخواست و اراده انسانی، بلکه ناشی از شرایط ضروری وقوع 

رخ داده  قبالًکننده وقایعی است که  (. انسان نه تعیین25: 1962کننده آن نیست )تایلور،  تعیین

ان نیز (. مک کلور و همکار26کننده دارد )همان،  است و نه در مورد وقایع آینده، قدرت تعیین

که ناتوان از  دانند یمبا ناامیدی  توأم( قضا و قدر را 1986( و وینر )1993به نقل از سلیگمن )

کنترل پیامدهای منفی وقایع است. بدون باور به نقش افراد در کنترل امور، جلب مشارکت 

(. 109: 2001عمومی در امر تدبیر امور بسیار دشوار خواهد بود )مک کلور و همکاران، 

( بین علم غیب خداوند و 2002( و اینواگن )2002(، کان )1998(، هاسکر )1969انکفورت )فر

. ناسازگاری بین علم غیب خداوند و اراده انسان به این معناست نندیب یماراده انسان ناسازگاری 

(. ویل 448: 2009انسان را در تعیین سرنوشت خود مختار دانست )جانسون،  توان ینمکه دیگر 

ت نیز با اشاره به آیات قرآن و حتی با استناد به برخی روایات و احادیث، قضا و قدر را دوران

مترادف با تقدیرگرایی دانسته است. وی قضا و قدر را از لوازم تفکر اسالمی و آن را در قرون 

. به اعتقاد وی، باور قضا و قدر اندیشه آنان را از کار داند یماخیر، مانع پیشرفت مسلمانان 

(. مورخان و مستشرقانی مانند ویل دورانت، سوردل و لوبون 228: 1385نداخته است )دورانت، ا

(. 108: 1367)مطهری،  دانند یمپیروزی صلیب بر هالل را ناشی از باور قضا و قدر مسلمانان 

الدین اسدآبادی و مرتضی مطهری پذیرفتنی نیست و برای تدبیر آن  نگاهی که از دیدگاه جمال

 ای اندیشید. ارهباید چ

ی دینی، برای ها آموزهالدین اسدآبادی و مرتضی مطهری، احیای  مسئله مهم از دید جمال

جلوگیری از تداوم روند رو به انحطاط جوامع مسلمان است. به اعتقاد آنان با بازگرداندن معنای 
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ر نتیجه انرژی انگیزه کار و تالش و د ها آندرست به باورهای دینی و از این طریق، فعال کردن 

کارکرد باورهای »مورد نیاز برای طی مسیر پیشرفت به جوامع مسلمان باز خواهد گشت. فرض 

مورد تأکید هر دو متفکر است. در پاسخ به این پرسش که اگر « دینی، پیشرفت و ترقی است

کارکرد باورهای دینی، موجب پیشرفت و ترقی است، پس چرا کشورهای مسلمان که باورهای 

حاکم است، پیشرفته نیستند؟ پاسخ هر دو این است که کارکرد باورهای دینی  ها آنی بر دین

پیشرفت و  تواند یم« در شرایط خاصی کارکرد باورهای دینی»مطلق نیست، بلکه مشروط است. 

ماندگی  ترقی جامعه را تضمین کند. پس با وجود شواهد تاریخی دوران معاصر مبتنی بر عقب

همچنان متفکران مسلمان از جمله سید جمال و مطهری بر نقش مثبت دین  کشورهای مسلمان،

گفت مسئله  توان یمبندی نهایی  و باورهای آن در پیشرفت و ترقی جامعه تأکید دارند. در جمع

پژوهش حاضر این است که سیدجمال و مطهری با چه تعابیری یا معنایی معتقد به آثار مثبت و 

 سازنده قضا و قدر هست.

الدین اسدآبادی و مرتضی مطهری با وجود آرای مخالف، همچنان کارکرد قضا و قدر  الجم

، اما چرا و به چه دلیل؟ در این زمینه به لحاظ استدالل و روشی که دو متفکر دانند یمرا مثبت 

یی وجود دارد؟ پژوهش ها تفاوتو چه  ها شباهت، چه اند بردهدر نظریه اجتماعی خود به کار 

نظریه اجتماعی  -1ستفاده از روش تطبیقی، در جستجوی پاسخ به چهار پرسش است: حاضر با ا

نظریه اجتماعی مرتضی مطهری  -2الدین اسدآبادی درباره باور قضا و قدر چیست؟  جمال

شباهت نظریه اجتماعی جمال الدین اسدآبادی و مرتضی  -3درباره باور قضا و قدر چیست؟ 

تفاوت نظریه اجتماعی جمال الدین اسدآبادی و  -4چیست؟ مطهری درباره باور قضا و قدر 

 مرتضی مطهری درباره باور قضا و قدر چیست؟

 چارچوب نظری 

الدین اسدآبادی و مرتضی مطهری، تعبیر و فهم درست قضا و قدر دارای  به اعتقاد جمال

دو متفکر کارکردی مثبت و سازنده است. اکنون آرای مربوط به قضا و قدر در سطحی فراتر از 

. شاید بتوان گفت قضا و قدر یا به عبارتی بحث جبر و اختیار، از اولین شود یمیادشده دنبال 

، به گونه ای که به لحاظ اند پرداختهی فلسفی است که متفکران درباره آن به تفکر ها موضوع

زگارگرایان فلسفی، دو نحله سازگارگرا و ناسازگارگرا را در مقابل یکدیگر قرار داده است. ناسا

ای که معتقد به جبر یا اختیارند. اما سازگارگرایان به  شده هستند، به گونه ای قطبی دارای اندیشه
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: 2007)نیکولز و نوب،  دانند یمشده، باور همزمان به جبر و اختیار را ممکن  دور از اندیشه قطبی

تقدیرگرا، اختیارگرا  به سه دسته یعنی توان یمبه طور کلی، متفکران این حوزه را  (. پس35

 )ناسازگارگرا( و دیدگاه واسط )سازگارگرا( تقسیم کرد. 

 تقدیرگرا

و به نحوی یکجانبه بر عوامل بیرونی یا اراده  انگارند یمتقدیرگراها، نقش اراده انسان را هیچ 

رنگ کنند. مانند ریچارد تایلور که از طرفداران تقدیرگرایی است. تقدیرگرایی که  الهی تأکید می

ای رخ  ای فراهم نشود، واقعه و لعابی تجربی دارد. به اعتقاد وی، تا شرایط ضروری وقوع واقعه

. بدین ترتیب، تا زمانی که شرایط ضروری وقوع رخدادی محقق نشده باشد، وقوع آن دهد ینم

م (. انسان هر چقدر ه25: 1962؛ تایلور، 1: 1962نیست )ساندرز،  1در توان و اراده هیچ عاملی

که مهارت و توانایی داشته باشد، تا شرایط مساعد رخ ندهد، توان انجام کاری را ندارد. این 

ناتوانی هم به وقایع تاریخی و گذشته و هم به وقایع آینده مربوط است که از اراده انسان خارج 

ک (. الدر تقدیرگرایی دینی و تقدیرگرایی تجربی را از یکدیگر تفکی26: 1962است )تایلور، 

کننده نظم اخالقی است که سرنوشت انسان را تعیین  . در تقدیرگرایی دینی، خداوند تعیینکند یم

ناپذیر است. به  که کنترل داند یمرا طبیعی  ها دهیپدبر  مؤثرکند. اما تقدیرگرایی تجربی، عوامل  می

ذاری بر اعتقاد او، تقدیرگرایی یک نگرش است. نگرشی که طی آن، فرد خود را برای تأثیرگ

کننده رویدادها را عواملی  . نگرشی که عوامل تعیینکند یمقدرت معنا  بی اش یزندگرویدادهای 

نفوذ اندکی دارد. اگر انسان بپذیرد که نفوذ کمی بر رویدادها دارد، این  ها آنکه فرد بر  داند یم

هندی را (. الدر مسلمانان 228-229: 1966پذیرش درست و طبیعی و عادالنه است )الدر، 

عمر  .(236و  230)همان،  داند یمتقدیرگرای دینی و هندوها را تقدیرگرای تجربی یا عملی 

وی،  زعم  به. نامد یمسلیمان اشقر از اندیشمندان اهل تسنن، امام طحطاوی را تقدیرگرا 

طحطاوی معتقد است سرچشمه همه امور، خداوند است. خداوند هر کس را برای کاری آفریده 

است. امام ابوبکر محمدحسین آجری نیز  دانسته یماز ازل، تعداد اهل بهشت و دوزخ را است و 

معتقد است مدت عمر و میزان روزی هر کس و هر آنچه در تقدیرش نوشته شده است، از قبل 

(. به اعتقاد اشقر، چنین باوری جبرگرایی است. جبرگرایی 102: 1389تعیین شده است )اشقر، 

م است. جبرگرایی یعنی صبر و شکیبایی در برابر ظلم که نتیجه آن انفعال که موجب پذیرش ظل
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است. چنین افرادی معتقدند همه چیز تحت فرمان خداوند است و الزم نیست وسایل و اسباب 

به کار گرفته شود، زیرا همه چیز مطابق قضا و قدر از قبل معلوم شده است. این گروه تا جایی 

انجام اعمال واجب دینی همچون نماز، روزه و نیایش سودی ندارد،  که معتقدند اند رفتهپیش 

پدید خواهد آمد. سرنوشت این گروه رو آوردن به  حتماًزیرا آنچه در قدر نوشته شده است، 

(. برخی از اندیشمندان به دلیل نگاه 95-96و  82-83تفاوتی است )همان،  انفعال و بی

دانند. به اعتقاد آنها،  یمها  مال او را تابعی از فعالیت نرونشناختی درباره انسان، رفتار و اع زیست

. به اعتقاد مورس چنین کند یمانسان تابع برنامه ژنتیکی جسم خود و فرایندهای نرونی عمل 

ی قضایی است. زیرا مجرم دانستن انسان مشروط به مسئول ها هیروتلقی از رفتار انسان، مخالف 

انسان فقط در صورت قبول فرض اختیار و اراده انسان معنادار  دانستن او است و مسئول دانستن

 (.  35: 2008است )مورس، 

 اختیارگرا

، اختیارگراها نیز بخشی دیگر از اند گرفتهدر مقابل جبرگراها که بخشی از واقعیت را نادیده 

و در  ها نهیمزکنند و شرایط،  . این گروه فقط بر اراده انسان تأکید میرندیگ یمواقعیت را نادیده 

. مانند ماکیاول که معتقد به اختیار انسان دهند یمسطحی دیگر، اراده الهی را مورد غفلت قرار 

در  ها گروهاست. به اعتقاد وی، سرنوشت انسان را می توان تدبیر کرد و تغییر داد. اگر جوامع و 

ن برسند، اما اگر و آرزوهایشا ها خواستهبه  توانند یمخصوص موضوعی به توافق دست یابند، 

توافق نباشد، تحقق اراده ناممکن است. پس سرنوشت، نسبی است و به برخورد انسان بستگی 

، در غیر این صورت، بر انسان شود یمدارد. اگر برخورد با جدیت و استواری باشد، تابع انسان 

سیاری را از نظر . بنابراین تقدیر به انسان و نحوه عمل او بستگی دارد. پادشاهان بشود یمحاکم 

ای  مثال زد که نه طبق تقدیری از قبل معلوم، بلکه با تحمل شداید به چنین مرتبه توان یماو 

(. به اعتقاد مورس، اینکه انسان دارای اختیار و اراده 145و  62: 1380)ماکیاولی،  اند افتهدست ی

را قبول اختیار و اراده تلقی شود، برای روندهای قضایی در امریکا بسیار حائز اهمیت است. زی

انسان برای بر عهده گرفتن مسئولیت جرائم، الزم است. از سوی دیگر قبول جایگاه عاملیت و 

مسئولیت برای یک زندگی اخالقی و به ویژه، تفسیر یک زندگی اخالقی و احترام به استقالل 

، پس کند یمر خود الزم است. انسان موجودی اجتماعی و خودآگاه است و بر اساس دلیل رفتا

 (.  35: 2008موجودی دارای اختیار است )مورس، 
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 االمرینی دیدگاه واسط یا بین

الجبر و التفویض، بل االمر » دیفرما یمطرفداران این دیدگاه بر اساس این سخن معصوم )ع( که 

، وجود معتقدند که اختیار انسان با اعتقاد به وجود قواعد، مقررات و از دیدگاه دیگر« االمرین بین

. در همین راستا ندیب ینماراده الهی منافاتی ندارد. دوباسکیه بین اختیار انسان و اراده الهی منافاتی 

. حضرت آدم پس از خوردن میوه ممنوعه به کند یمدوباسکیه داستان هبوط حضرت آدم را بیان 

توبه بهترین به سوی خداوند بازگشت. بازگشت انسان به سوی خداوند از طریق « توبه»وسیله 

معرف آزادی و اختیار انسان است. توبه هم امری است ارادی که موجب احیای شرایط و احوال 

و هم امری است که موافق با خواست و انتظار خداوند است )دوباسکیه،  شود یمزندگی بشر 

یار (. به اعتقاد نیکولز و نوب نیز تبعیت از فلسفه ناسازگارگرایی به معنای رد اخت56: 1374

کند.  یممعنا  گرایی، پذیرش هر نوع مسئولیت اخالقی برای انسان را بی انسان در کنار سرنوشت

انسان را  توان ینمدر صورتی که سرنوشت بشر از قبل نوشته شده باشد، به لحاظ اخالقی دیگر 

ایی، گر مسئول اعمال و رفتار دانست. اما سازگارگرایی بین باور اختیار انسان در کنار سرنوشت

. به اعتقاد نیکولز دهد ینمالشعاع قرار  قائل به نوعی جبرگرایی است که مسئولیت انسان را تحت

از عهده سازگاری بین  تواند یمو نوب، انسان به لحاظ شهودی برخوردار از توانمندی است که 

 ها نانسااختیار و جبر برآید. بر اساس نتایج پژوهش دو محقق مذکور، سازگاری و ناسازگاری 

پایان فیلسوفان درباره  ی بیها بحثای که  ی روانشناختی آنان است. به گونهها یژگیوتابعی از 

سابقه داشته است، سابقه دارد و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. اما مردم  ها قرنجبر و اختیار 

 ها انسانزمره اندیشی جبر و اختیار )ناسازگارگرا( هستند. زندگی رو عادی کمتر قائل به دوقطبی

بیشتر به سمت سازگارگرایی یعنی باور اختیار و اراده انسان در کنار جبر طبیعت یا اراده الهی 

(. جانسون نیز معتقد است برخی علم غیبی 681-682، 663: 2007تمایل دارد )نیکولز و نوب، 

ور فرانکفورت، هاسکر، . باور ناسازگاری مانند آنچه بادانند یمخداوند را با اراده انسان ناسازگار 

(. این 448و  436-435: 2009شود )جانسون،  کان و اینواگن است، موجب تقدیرگرایی می

ناسازگاری از دید جانسون تهدیدی برای آزادی و اختیار انسان است. پس جانسون بین علم 

. وی با (448و سازگارگراست )همان،  ندیب ینمغیب خداوند و اراده و اختیار انسان ناسازگاری 

گیری اختیاری تصور نشود،  نقل قول از راجرز مانند شریعتی معتقد است اگر برای تصمیم

خلدون، انسان مختار است، اما  (. به اعتقاد ابن45معنا خواهد بود )همان،  مسئول دانستن انسان بی

هنگامی که دارای نظم و ترتیب است. پس اختیار انسان  ابدی یمچنین اختیاری در دنیایی وقوع 
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ای  میسر است که پس از نظم و ترتیب جهان قرار گیرد. هستی دارای مراتبی است و هر واقعه

حاصل علل خود در مراتب مختلف هستی است که اراده انسان یکی از این مراتب را تشکیل 

ر ب تواند یمخلدون هرگاه اندیشه بشر به این مراتب وقوف یابد، افعال بشر  . به اعتقاد ابندهد یم

(. بل و هترلی در گروه 135-136: 1390آنچه در عالم حوادث هست، استیال یابد )ابن خلدون، 

، زنان طبقه متوسط و پایین پس از به ها آنهای پژوهش  سازگارگرایان قرار دارند. بر اساس یافته

. برند یم، فعاالنه به تقدیرگرایی پناه ها آنکار گرفتن همه امکانات در دسترس و کارساز نبودن 

کنند کنترل بر سرنوشت خود را به دست بگیرند )بل و هترلی،  یعنی با تقدیرگرایی سعی می

(. از این زاویه، تقدیرگرایی امری مثبت و یک حسن است، زیرا زنان به جای سرزنش 70: 2014

که  برند یمخود و مقصر دانستن خود، برای مقابله با استرس ناشی از آن به تقدیرگرایی پناه 

 (.69و  67نوعی کنشگری فعال و عقالیی است )همان، 

 های پیشین پژوهش

آثار مربوط به باور قضا و قدر، هم به لحاظ کمی و تعداد، بسیار زیاد است و هم به لحاظ 

کیفیت و گوناگونی، بسیار متنوع است. برای سهولت بررسی، آثار موجود به دو گروه مطالعات 

  .شود یمغیرپیمایشی و پیمایشی تقسیم 

ای  : مطالعات غیرپیمایشی به سه گروه یعنی آثار مرجع، آثار کتابخانهمطالعات غیرپیمایشی

: در کتاب مرجع بریتانیکا آثار مرجع (الف. شود یمای خارجی تقسیم  داخلی و آثار کتابخانه

 شود یمواژه تقدیر، قدرت غیرشخصی است و تقدیر انسان توسط یکی از خدایان نوشته 

(. در بعد عملی، تسلیم بدون شکایت و مداخله در برابر رویدادها است. در بعد 695 :2005)

و البته خارج از نظم علت و معلولی مانند  رحم نظری، باور به نیرویی خارجی، مرموز و بی

ی شرقی )از جمله تائوئیسم چینی(، اسالم و ها فلسفهاست که حاکم بر رویدادها است. « شانس»

. امری که مارکس و اشپنگلر آن دانند یمرا یگانه عامل تعیین سرنوشت انسان مسیحیت خداوند 

(. مصطفی ازکیا به تعریف تقدیرگرایی 46: 2006)امریکانا،  نامند یمرا نیروی غیرعقالیی تاریخ 

( درباره مفهوم تقدیرگرایی سخن گفته است. اما تعریف 1352پرداخت، و قبل از او عجمی )

(، لوئیس 1969ن مورد استناد قرار گرفته است. ازکیا با ارجاع به آرای راجرز )ازکیا بیش از دیگرا

ارادگی، اطاعت،  ( ویژگی تقدیرگرایی دهقانان را بی1958( و کارستیرز )1947(، لوی )1960)

: 1364دارد )ازکیا،  را از پذیرش نوسازی و تغییر بازمی ها آنداند. امری که  تسلیم و بردباری می
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یی هستند یا خیر باید مورد ها یژگیواینکه دهقانان دارای چنین  دیگو یمیا با تردید (. ازک124

 (.134-141)همان،  داند ینمبررسی قرار گیرد. البته وی سنجش تقدیرگرایی را نیز آسان 

مطالعات  (ب. کند یمای با احتیاط با موضوع قضا و قدر برخورد  بنابراین آثار مرجع تا اندازه

اکبر باقری خلیلی سابقه تاریخی تقدیرگرایی را به دوران ایران باستان  : علیی داخلیا کتابخانه

گرداند. تقدیرگرایی ایرانیان ریشه در آیین زروانی دارد که هنوز در خلق و خوی ایرانیان  بازمی

(. در 63: 1389نفوذ دارد و در کالم اسالمی به صورت عقاید جبری )اشعری( تداوم یافته است )

اما تقدیرگرایی حافظ هنگام بروز رویدادهای ناگوار  مقاله حافظ تقدیرگرا معرفی شده است. این

ای که با باور اراده و اختیار خود می  کند. به گونه و ناامیدی انسان را از خواری و زبونی دور می

ر نویسندگان زاده نیز تقدیرگرایی را در آثا (. بهرام شفیع69تواند شرایط خود را تدبیر کند)همان، 

غیرمذهبی ایرانی شامل صادق هدایت، آریانپور، طبری، رحیمی و نویسندگان مذهبی مانند 

شریعتی و مطهری مقایسه کرده است. نویسندگان غیرمذهبی، تقدیرگرایی را موجب سکوت، 

. نویسندگان مذهبی، تقدیرگرایی به دور از تحریف را موجب فعالیت، دانند یمجمود و انحطاط 

(. هدیه تقوی با تحلیل 117-118: 1392) دانند یمزه و بروز تحوالت اجتماعی گسترده مبار

ای نشان داده است که امویان با تعریفی جبرگرا از قضا و قدر، مردم را به سمت انزوا و  کتابخانه

تا رفتار خالف اخالق خود را توجیه کنند و مهر سکوت بر لب جامعه بزنند  اند دادهانفعال سوق 

( در این مقاله از پیامبر اسالم 442: 1389(. نبوی طباطبایی نیز چنین تعبیری دارد )125: 1392)

« قدر»بعد از نفی نبوت، هیچ کفری باالتر از این نیست که باب دروغ را با »نقل شده است که 

ام ، ام«خدا علی ابن حسین را کشت»(. هنگامی که به امام سجاد گفته شد: 123)همان، « باز کنید

(. موسوی کریمی و 124برادری داشتم که مردم او را کشتند )همان، »سجاد در جواب گفت: 

، و بر اساس رابطه اراده کنند یمتهرانی حائری در اشعار حافظ، تقدیرگرایی را از جبرگرایی جدا 

زند. پردا یمانسان با جبرگرایی و تقدیرگرایی به تفکیک دو دسته نظریه سازگارگرا و ناسازگارگرا 

. اما دانند ینمپذیر  ناسازگارگرایان اختیار انسان را با جبر حاکم بر عالم یا تقدیر ازلی الهی، جمع

(. حافظ در زمره سازگارگرایان 149: 1391شوند ) یمسازگارگرایان بین این دو سازگاری قائل 

اوند اراده کرده که اختیار و اراده انسان را نیز خد کند یماست. حافظ با نگاهی عارفانه بیان 

(. به 175است. یعنی اختیار و اراده انسان، بیرون از دایره اختیار و اراده خداوند نیست )همان، 

اعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی، اراده انسان علت نزدیک عمل است و اراده خداوند، علت دور 

 ای خارجی: خانهمطالعات کتاب ((. ج159است و هر عملی موقوف به هر دو اراده است )همان، 
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موجب افزایش انگیزه فعالیت اقتصادی و  تواند یمتقدیرگرایی  1ووبر اساس مطالعه شاپیرو و 

 دهد یم. مطالعه او نشان کند یمانداز باشد. وی درباره متغیر واسط خطرپذیری صحبت  پس

 شود. زیرا انداز می هنگامی که خطرپذیری فرد باال است، تقدیرگرایی موجب افزایش پس

با احساس خودمختاری و کنترل است. باور کنترل بر زندگی، مشوق  توأمخطرپذیری زیاد 

(. پس تقدیرگرایی همیشه موجب رخوت و سستی نیست. پژوهش 13: 2010انداز است ) پس

فیلو و همکاران تقدیرگرایی روستاییان را مورد تردید قرار داده است. مطالعات درباره فرهنگ 

 259: 2003و همیشه مؤید تقدیرگرایی نیست ) دهد یمتایج متنوعی را نشان روانی روستاییان، ن

 شود یم(. واکر و همکاران در پژوهش خود متوجه شدند در حوزه پزشکی تصور 277و 

(. بل و هترلی با نگاهی 2012تقدیرگرایی، مانع درمان دارویی است )واکر و همکاران، 

، مورد نقد دهد یملحاظ تصوری که از تقدیرگرایی ارائه کارکردگرایانه ادبیات غربی امروز را به 

قدرتی در برابر سالمتی  با بی توأم. زیرا این ادبیات تقدیرگرایی را واکنشی منفعل دهند یمقرار 

(. بل و هترلی با روش کیفی به مطالعه تقدیرگرایی نزد زنان نابارور پرداختند. 69: 2014) داند یم

بعد از  معموالًن طبقه متوسط بر اساس امکاناتی که در اختیار دارند، نشان داد زنا ها آنپژوهش 

و زنان  برند یمبه تقدیرگرایی پناه  ها آنبه کار گرفتن همه امکانات در دسترس و کارساز نبودن 

از طبقات پایین هستند،  معموالًپوست که  . زنان سیاهبرند یمطبقه پایین در مراحل اولیه به آن پناه 

. دلیل نه تقدیرگرایی، بلکه سابقه تاریخی دهند یمسمت درمان دارویی تمایل نشان کمتر به 

پوست فعاالنه بین دو راه یکی را  پوستان است. زنان سیاه ی علم پزشکی از سیاهها استفادهسوء

کنند کنترل خود بر سرنوشت خود را به دست  . یعنی با تقدیرگرایی سعی میکنند یمانتخاب 

ی درمانی، تقدیرگرایی را انتخاب ها وهیشاعتمادی به  (. برخی زنان به دلیل بی70بگیرند )همان، 

. در واقع، تقدیرگرایی امری مثبت و یک حسن است نه یک عیب. زیرا زنان به جای کنند یم

سرزنش خود و مقصر دانستن خود، برای مقابله با استرس ناشی از آن به تقدیرگرایی پناه 

(. پو با نگاهی نقادانه و 69و  67کنشگری فعال و عقالیی است )همان،  . این امر نوعیبرند یم

هایی پرداخته است که تقدیرگرایی را مانع  ای به بررسی پیمایش با استفاده از روش کتابخانه

که  دهد یم. بررسی این مطالعات نشان دانند یمدرمان و تشخیص به هنگام بیماری سرطان 

چارچوب مفهومی و شاخصی که برای سنجش تقدیرگرایی به تعریف نظری، تعریف عملیاتی، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــ
1. Wu 



 

 

 

 
 

 1393هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  فصلنامه نظريه 38 

  

 

شده است، متفاوت و متنوع است. بنابراین به لحاظ روش پژوهش و حتی چارچوب   گرفتهکار 

هایی که رابطه میان تقدیرگرایی و واکنش تقدیرگرایانه در برابر  مفهومی، صحت نتایج پژوهش

(. به اعتقاد رژه دوباسکیه، در دین 15: 1996، کنند، مورد تردید است )پو یمبیماری را تأیید 

اسالم، داستان هبوط حضرت آدم از بهشت پس از انجام خطا و خوردن از میوه ممنوعه و 

معرف بهترین طرز استفاده از آزادی و اختیاری است که به « توبه»بازگشت به خدا از طریق 

(. 56: 1374ظار انسان و خداوند است )اعطا شده است. اختیاری که مرکب از اراده و انت ها انسان

. تبعیت از شود یمیک مسلمان با پیروی از دستورهای الهی روز به روز بیشتر از بند غرایز آزاد 

(. ماکس وبر تقدیرگرایی 56-57)همان،  دهد یمدستورهای الهی، دامنه اختیار انسان را گسترش 

گر تعریف آن با احترام به حرفه و همراه با کار ، بلکه معتقد است اداند ینمرا نه تنها مانع توسعه 

موجب توسعه باشد. رویدادی که در اروپا رخ داد و موجب شد  تواند یمو تالش باشد، 

 (.133: 1371و کلیساها آغاز شود )وبر،  ها صومعهی مذهبی مانند ها مکانی توسعه از ها بارقه

  مطالعات پیمایشی

ضا و قدر را در پیمایش خود تحقق امور این جهان بدون سیامک شهابی و رسول ربانی، باور ق

(. در پژوهش اکبر 83: 1388اند، پس کارکرد آن، مانع توسعه است ) دخالت اراده انسان دانسته

علیپورنیا و همکاران بین باور قضا و قدر و خودکشی، رابطه مستقیم و معناداری یافته شده است 

ا صفری شالی نیز در بررسی خود متوجه رابطه منفی (. جعفر هزارجریبی و رض1، 16: 1390)

(. در پژوهش احمدرش و همکاران 1، 9: 1390میان باور قضا و قدر و رفاه اجتماعی شدند )

( باور قضا و قدر به صورت زیر عملیاتی شده است: سرنوشت هر فردی، قبل از 225: 1390)

بستگی دارد، نیش مار  تولد مشخص شده است، طالق یا عدم سازش زوجین به سرنوشت

، ناشی از قسمت و روزی ما است. شود یمهنگام کار، نتیجه قضا و قدر است، هر چه عاید ما 

در پژوهش یادشده، از بین دو گروه روستایی مورد بررسی، گروهی که به قضا و قدر باور دارد، 

(. در پژوهش 232ای بهتر به وضع موجود رضایت داده است )همان،  به جای تالش برای آینده

(. بر 134، 1390جوادی یگانه و فوالدیان، افراد معتقد به قضا و قدر به آینده توجه کمی دارند )

ی دینی، اجتماعی و سیاسی ها ارزشاساس پژوهش گودرزی، باور قضا و قدر مانعی برای تغییر 

تایی دانستند پرست باور به قضا و قدر را بیانگر فقر روس (. غفاری و حق434-435: 1388بود )

( نیز بین باور قضا و قدر و بیگانگی دانشجویان 85: 1383(. ایمانی و قائدی )47-46: 1383)
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هنجاری، انزواگرایی و  معنایی، بی قدرتی، بی ی بیگانگی، بیها شاخصاند.  رابطه مثبتی یافته

و قضا و ی فوق، بین جبرگرایی یا تقدیرگرایی ها پژوهشجدایی از خویشتن است. محققان در 

قدر تفاوتی قائل نشدند، اما محسنی این دو را متفاوت دانسته است. به اعتقاد وی، باور قضا و 

گرایی  (. سرنوشت676: 1379گرایی یکی نیست ) قدر با جبرگرایی، تقدیرگرایی یا سرنوشت

یعنی سرنوشت هر کس از قبل تعیین شده است، اما تعریف مردم از قضا و قدر متفاوت از 

گرایی است. مردم معتقدند باور قضا و قدر گاه خیر و در جهت رفع بال است )همان:  شتسرنو

 (. 665و  662

گفت که به استثنای دقت نظر محسنی، سایر محققان  توان یمهای پیشین  در نقد پژوهش

عالقمند به سنجش پیمایشی، بین جبرگرایی یا تقدیرگرایی و باور قضا و قدر تفکیکی قائل 

. در صورتی که در نظریه اجتماعی متفکران مسلمان، این مفهوم از فضائل اخالقی است اند نشده

که مانند سایر باورهای دینی، زمانی فضیلت است که به دور از افراط )اختیارگرایی مطلق( و 

تفریط )جبرگرایی و سرنوشت گرایی( در نقطه اعتدال یعنی جمع بین باور اختیار و اراده انسان، 

مشیت الهی باشد. تعریف مطالعات کیفی و غیرپیمایشی از باور قضا و قدر به باور در کنار 

تر است. اما در تحقیقات پیمایشی، به دلیل عدم تفکیک باور قضا و قدر  متفکران مسلمان نزدیک

سونگری  ی افراط و تفریط، کارکردی که به آن نسبت داده شده است، دچار یکها حالتدر 

مانند باورهای دیگر به  کنند یمالدین اسدآبادی و مرتضی مطهری سعی  است. امری که جمال

تر، دو حالت افراط و تفریطی آن را از حالت اعتدال تفکیک کنند. اما اینکه آیا دو  صورت کامل

، پرسشی است که در کنند یمپرداز اجتماعی با یک شیوه یا متفاوت از یکدیگر عمل  نظریه

 تالش شده است.  پژوهش حاضر برای پاسخ به آن

 روش پژوهش

(. هدف پژوهش حاضر، مقایسه 12: 1384روش پژوهش، یعنی شیوه تحقق یافتن هدف )حقی، 

باور قضا و قدر بین نظریه اجتماعی جمال الدین اسدآبادی و مرتضی مطهری است. نیل به این 

و تفاوت با استفاده هدف، نیازمند یافتن موارد تشابه و تفاوت دو نظریه است. یافتن موارد تشابه 

از روش پژوهش تطبیقی، میسر است. در منابع مختلف، تعابیر مختلفی درباره قضا و قدر در 

گرایی بیان  ی جبرگرایی، تقدیرگرایی و سرنوشتها نامحالت اعتدال و در حالت غیرمعتدل با 

در منابع مکتوب با افراط و تفریط است، بیشتر  توأمشده است. تعبیر غیرمعتدل از قضا و قدر که 



 

 

 

 
 

 1393هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  فصلنامه نظريه 40 

  

 

ها به کار رفته است. تعبیر معتدل از قضا و قدر  خارجی و منابع ترجمه شده داخلی و پیمایش

ی ها روشیا از  اند ستهینگربیشتر در منابعی وجود دارد که با رویکردی دینی به تقدیرگرایی 

ظر در پژوهش اند. این مفهوم نزد دو متفکر مورد ن ای استفاده کرده پژوهش کیفی و کتابخانه

کم و کاست، به باور قضا و قدر معتدل اشاره دارد و استفاده از تعبیرهای مشابه در  حاضر، بی

. هدف پژوهش آن است که عالوه بر صورت مفهوم، شود ینمی افراط و تفریط مشاهده ها حالت

. در دشو یممحتوای باور قضا و قدر با استفاده از روش تطبیقی بین دو متفکر یادشده بررسی 

گیرد  یمها میان واحدهای اجتماعی، مورد بررسی قرار  روش پژوهش تطبیقی، تمایزها و اشتراک

تر در روش تطبیقی، دو یا چند پدیده نظری، عینی به لحاظ  (. به عبارت ساده23: 1392)ساعی، 

 )همان، شود یمگیری انجام  بندی و نتیجه گردد و سپس جمع یمبررسی  ها تفاوتو  ها شباهت

افراد باشند. هر چقدر افراد شباهت بیشتری با هم داشته  دنتوان یم(. واحدهای مورد مقایسه 18

(. اعرابی برای وضوح ابعاد مشابه و 23و  21ی بهتری برای تطبیق هستند )همان، ها نمونهباشند، 

رد . برای مثال، وی مواکند یممتفاوت ناشی از تطبیق، ترسیم آن به صورت جدول را پیشنهاد 

گانه  شباهت و تفاوت نظارت در چند کشور جهان را به صورت یک جدول به تفکیک قوای سه

از این ابزار برای مقایسه دموکراسی در بین  عمالًمقننه، مجریه و قضائیه مطرح کرد. اعرابی 

کشورهای مختلف استفاده و موارد را در جدولی دوبعدی مانند جدول فوق وارد کرد )اعرابی، 

از روش  ها افته(. بنابراین در بخش ارائه ی121، 101، 91-90، 85-83، 76-75، 101: 1382

نظر درباره باور  و افکاری است که دو صاحب ها شهیاند. واحد مقایسه، شود یماعرابی استفاده 

. شباهت و تفاوت این اندیشه ها و افکار از متن اصلی اند کردهقضا و قدر در آثار خود مطرح 

کر جدا خواهد شد. شباهت و تفاوت مذکور در انتهای مقاله و بخش نتیجه گیری در آثار دو متف

 قالب جدول ارائه می شود. 
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 الدین اسدآبادی و قضا و قدر جمال
 تواندد  یمبه اعتقاد اسدآبادی، قضا و قدر از جنس باور و عقیده است. مشخصه باور آن است که 

اصل خیر و کمال است، اما همیشه موجب خیدر و  ی گوناگون باشد. باور در ها شهیاندسرچشمه 

کمال نیست. زیرا بین باور و فهم باور تفاوت وجود دارد. باور درست اسدت، امدا ممکدن اسدت     

فهم آن نادرست باشد. اگر در فهم باور اشتباه رخ دهد، به جای خیر و کمال، افکار پلید و فاسدد  

نادرست در پی دارد. اگر کسی به آن مبتال شدد،   و افکار پلید و فاسد، اعمال ناروا و دیآ یمپدید 

به سوی سرنوشتی ناگوار در حرکت است. از این رو، شداهدیم کده دیدن و باورهدای صدحی  و      

 ردید گ یمد کردارهای ناپسدند ناشدی از فهدم غلدط بداور مدورد حملده قدرار          استناد بهاصیل دینی 

 (. 132-131: 1348)اسدآبادی، 

فهم درست باشد، دستاوردش رفتاری پسندیده به ندام شدجاعت   اگر درباره باور قضا و قدر، 

انجامد. سستی کدرداری ناپسدند اسدت کده      است. اگر فهم نادرست باشد، به رخوت و سستی می

بیانگر فهم نادرست باور قضا و قدر است. پرسشدی کده اسددآبادی در ایدن بداره بارهدا از خدود        

نستند از آلد  تدا چدین را تصدرف کنندد.      سال توا 100طی  ها عربپرسید، این است که چگونه 

ی باعظمت پادشاهی را منقرض و در اندک زمانی، قریب صد میلیون مسلمان را جدذب  ها سلسله

 اند بودهشده مخیر  ی فت ها نیسرزمگرفته است. با اینکه ساکنان  نشأتکنند. این شجاعت از کجا 

رو آوردن به اسالم بود. اسدآبادی وجدود  اسالم را بپذیرند یا جزیه بپردازند. انتخاب این ساکنان، 

. دلیلی که فت  سرزمین را بدا فدت  قلدوب    داند یمدر بین مسلمانان را دلیل اصلی « اخالق فاضله»

(. به اعتقاد اسدآبادی، اخالق برای حفظ حیات و کسب راحتی 30: 1300همراه کرد )اسدآبادی، 

یدات و کسدب سدعادت مطلدق و     ضدرورت دارد. کدارکرد اخدالق، حفدظ ح     هدا  انسانو آسایش 

را از تجداوز   هدا  انسان تواند یماستحصال کمال است. اصول اخالقی تحت مراقبت عقل است که 

که  شود یمحکیم به کسی گفته  اساساًو فرا رفتن از حدود طبیعی و مقتضیات فطرت حفظ کند. 

: 1378)اسددآبادی،   ودو در امور و اعمال خود، دچار افراط و تفریط نشد  کند این مرزها را حفظ 

(. باور قضا و قدر یکی از باورهایی است که بدا دور نمدودن تدرس نیعندی نخسدتین      142-141

. شجاعت حاصل دهد یمموانع ترقی و کمال{ نفوس انسانی را به سمت فضیلت شجاعت سوق 

و باور قضا و قدر است، اما باور قضا و قدری که به دور از افدراط )اختیدارگرایی مطلدق انسدان(     

ی قدرتفریط )جبرگرایی مطلق( است، و بنابراین در حالتی از اعتدال قرار دارد. یعنی باور قضا و 

که به دور از شائبه است. باور قضا و قدر از اصول ثابت حکمت عملی در بین مدردم و موجدب   
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دوری از سکوت، رکود، جمود و سستی اراده است. زیرا شجاعت به عنوان کارکرد بداور قضدا و   

، یکی از قدرتمندترین نوامیس سنت الهی است که منحصر به مسدلمانان نیدز نیسدت. یعندی     قدر

ی وسدیعی غلبده   هدا  تدوده مسلمان و غیرمسلمان، با توشه باور قضا و قدر، با عِدّه و عُدّه اندک بر 

باکانه و بددون هدراس بده     . به شهادت تاریخ، کوروش در پرتو باور قضا و قدر بود که بیاند افتهی

وحات بزرگ رسید. اسکندر مقدونی، چنگیزخان مغول و ناپلئون اول با نیروی نظامی و ساز و فت

 (.  150- 151: 1348چندان زیاد، به فتوحات بسیار دست یافتند )اسدآّبادی،  برگ نه

از قضدا و   هدا  آن. تعریدف  اندد  کدرده اروپاییان جبرگرایی و باور قضا و قدر را یکسان تعریف 

ی مختلدف  هدا  فرقه. در صورتی که مسلمانان از کند یمن در اعمال را از او سلب قدر، اختیار انسا

سنی، شیعه، زیدی، اسماعیلی و وهابی عقیده دارند که یک قسمت از اختیدار امدور و اعمدال بده     

دست انسان است. اگر چنین نبود، پاداش، کیفر، ثواب و عقاب معندی نداشدت. انسدان در برابدر     

. بده اعتقداد   شدود  یمد به او اعطاء شده اسدت، در پیشدگاه الهدی بازخواسدت      ای که اختیار و اراده

ای مشروط به سبب و عاملی است، اما علدل بده دو ندوع علدل دور و      اسدآبادی، تحقق هر پدیده

مشروط به هر دو علت اسدت و اراده انسدان یکدی از     ها دهیپد. وقوع شود یمعلل نزدیک تقسیم 

ته از علدل اسدت. اراده انسدان، حاصدل ادراک او اسدت و ادراک      پیوس هم ی این سلسله بهها حلقه

(. به اعتقاد اسدآبادی نظمی بدر  140و  138: 1348حاصل دید و بینش حواس است )اسدآبادی، 

شده نیست. یعنی ثبات و پایداری نیافته است. نقش انسان به  وقت تثبیت عالم حاکم است که هیچ

ازاله کند. هم نظم و هم هدایت نقش انسان به سوی  سمتی جهت داده شده است که این نظم را

(. پس همه امور بده دسدت قددرت    5: 1300ازاله آن، بیانگر حکمت خداوندی است )اسدآبادی، 

شده نیست. اگر چنین باشد، به جای قضا و قدر، جبر حاکم اسدت. بندابراین،    تعیین الهی و از قبل

ر قضا و قدر در بین هر ملتدی، همدت و قددرت از    با رسوخ باو اند گفتهاگر اندیشمندان اروپایی 

ایجاد خواهد شد، نه از قضا و قددر، بلکده از جبدر     ها آنسلب و سستی و ناتوانی میان  ها آنبین 

(. جبرگرایدی یعندی اینکده زمدام امدور بده دسدت        135-136: 1348سخن می گویند )اسدآبادی، 

ود را به دسدت نیرویدی بیروندی تصدور     نیرویی خشن و کوبنده تلقی شود. اگر ملتی زمام امور خ

و ثمره عقل و شعوری را که خداوند به او بخشدیده اسدت،    برد ینمکند، نیروهای خود را به کار 

)همدان،   رود یمد . در چنین شرایطی انگیزه کار و کوشش از ذهدن مدردم بیدرون    دهد یماز دست 

هسدتی اسدت و پذیرفتده    (. باور قضا و قدر حاوی قبول قدرت مدیر کائنات و جهدان  138-136

 کدامالً مختار نیست. اگدر انسدان    کامالًناپذیر است و  بینی است که انسان در معرض حوادث پیش
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و مجد و عظمت دولدت و   کردند ینمو سقوط  شدند ینمگاه ناتوان  مختار بود، مردان بزرگ هیچ

د بداور دارد  . پس پیروزی حاصل باور قضا و قدری است که هر چنرفت ینمحکومت نیز از بین 

و روزی نیز به دسدت خداوندد تضدمین شدده اسدت و       دهد یممرگ انسان در ساعتی معین رخ 

کارها به اراده خداوند است، اما در عین حال چنین بداوری هدراس از تنگدسدتی و همدین طدور      

بدرای فدرد ایجداد کنندد را از دل بیدرون       توانند یمترس از دشمن و ضرر و خسرانی که دیگران 

تعجبی ندارد اگر مسلمانان زمانی بدون ساز و برگ بدا تعدداد کدم، در مقابدل لشدگریان       .کند یم

مجهز و قدرتمند، توانستند غلبه یابد، به دلیل باور درستی بود که از قضا وقدر پدیدد آمدده بدود    

 (. 142-143، 147-149)همان، 

 مرتضی مطهری و قضا و قدر

ترین مسائل فلسفی است که از قدرن اول   ز قامضبه اعتقاد مرتضی مطهری، موضوع قضا و قدر ا

هجری در میان متفکران مسلمان مطرح شده است. مشابه مسائلی همچون حدوث و قدم زمدانی  

ردیدف   عالم، تناهی و التناهی ابعاد عالم و امثالهم و از جمله مسائل فلسفی باسابقه است، اما هدم 

بعد فلسفی و نظری، جنبده اجتمداعی و عملدی     مهمتر است. زیرا عالوه بر ها آننیست و از  ها آن

اسدت.   مدؤثر نیز دارد و در روش و عمل و روحیه اجتماعی و در عظمت یا انحطاط اقوام و ملل 

ی مربدوط بده   ها بحثبه همین سبب در مجموعه آثار شهید مطهری، باور به قضا و قدر در صدر 

(. باور به قضدا و قددر هدم در    346: 1385قرار داده شده است )مطهری، « علل انحطاط مسلمین»

زمره مسائل متافیزیکی کلی و ماوراءالطبیعه اسدت و هدم بدا رسدوخ در ذهدن و اندیشده و اراده       

اسدت   مدؤثر انسانی، در زندگی عملی و روش اجتماعی و کیفیت برخورد و مقابلده بدا حدوادث    

علدل و  (. قضا و قدر این گونه تعریدف شدده اسدت: سرچشدمه گدرفتن همده       366-367)همان، 

العلل است. قضا به معندی حکدم و قطعیدت و فیصدله      اسباب از اراده و مشیت و علم حق که عله

یابدد کده    یمد ای، از جمله اعمال بشر از ناحیه علل و اسباب خود، حتمیت  دادن است. هر حادثه

. در قرآن در موارد بسدیاری، سدخنان موجدب قطدع و     کند یمقضا نام دارد. مانند قاضی که حکم 

(. قضا خصوصیاتی نیز دارد که قدر نام دارد و آن را هم از ناحیه علدل و  381است )همان،  فصل

(. یعنی قدر حدود و انددازه و موقعیدت   387-388)همان،  کند یماسباب و موجبات خود کسب 

(. شدهید مطهدری بده    381)همدان،   شدود  یممکانی و زمانی قضا است که بنا بر تقدیر الهی مقدر 

از: اسددآبادی،   اندد  عبارتاور به قضا و قدر به چند منبع مراجعه کرده است. منابع منظور تحلیل ب
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نویسان غربی و متکلمان )اشاعره و معتزله(. مطهدری از قدول اسددآبادی بیدان      مستشرقان و تاریخ

کرده است اروپاییان معتقدند باور به قضا و قدر بدین هدر اجتمداعی پدیدد آیدد، همدت، قدوت،        

، امدری کده معتقدندد در میدان     دهدد  یمد ایل، جای خود را به صفات ناپسند شجاعت و سایر فض

مسلمانان به دلیل باور به قضا و قدر رخ داده است. به اعتقاد اسدآبادی، خطدای اروپاییدان از آن   

نویسدان   (. تاریخ378رو است که بین باور به قضا و قدر و جبرگرایی تفاوت قائل نیستند )همان، 

ه ویل دورانت، دومینیک سوردل و گوستاو لوبون، برخی مغرضانه و برخدی  و مستشرقان از جمل

و معتقدند اگر صلیب بر هدالل غلبده    اند گرفتهغیرمغرضانه باور قضا و قدر و جبرگرایی را یکی 

یافت نغلبه مسیحیان بر مسلمانان{ ناشی از باور جبرگرایی مسلمانان بوده است. ویدل دوراندت   

قل آیات مربوط به مشیت الهی، اعتقاد به قضا و قددر و جبرگرایدی را از   در تاریخ تمدن خود با ن

(. دوراندت بده لحداظ تداریخی کدارکرد      108: 1367)مطهدری،   1لوازم تفکر اسالمی دانسته است

. باور قضا و قدر در هنگام فتوحات اعدراب، موجدب   دهد یمای به باور قضا و قدر نسبت  دوگانه

: 1385از آن موجب انحطاط مسلمانان شدده اسدت )مطهدری،     شده است، اما پس ها آنپیشرفت 

(. واشنگتن اورنگ نیز تعریفدی جبرگرایانده ار بداور قضدا و قددر دارد. بده اعتقداد وی، هدر         361

ای در جهان از ابتدا در لوحی محفوظ ثبت شده است، پس سرنوشت همده از قبدل معلدوم     حادثه

ایی که مسلمانان به آن اعتقاد داشتند، بر تدرس  شده است و کسی قادر به تغییر آن نیست. از آنج

(. گوستاو لوبون 359خود غلبه کردند و بدون بیم و هراس به صف دشمنان هجوم بردند )همان، 

باور  اوالً(. زیرا 361باور ندارد که اعتقاد به تقدیر و جبر، موجب انحطاط مسلمانان باشد )همان، 

یست، دوم اینکه، اعتقاد بده تقددیر عمومیدت دارد و در    قضا و قدر در قرآن به معنای جبرگرایی ن

اعتقاد به تقددیر   گفت یم(. دومینیک سوردل نیز 422)همان،  شود یمکتب بسیاری از ادیان دیده 

و جبر در قرآن به معنی قدرت خداوند بیان شده است. اما در عین حال انسان دارای مسئولیت و 

انسان در مقابل مسئولیتی مورد بازخواسدت قدرار   رسالت معرفی شده است. چگونه ممکن است 

(. پس بدین  423گیرد که بر آن اختیاری ندارد. باور جبر با مسئولیت بشری متناقض است )همان، 

قدرت مطلق خداوند و مسئولیت بشر تناقض وجدود دارد و بده اعتقداد سدوردل، قدرآن بده ایدن        

نویسدان بده    طهری، مستشرقین یا تاریخ(. به اعتقاد مرتضی م423)همان،  دهد ینمتناقض پاسخی 

 20-18یی مانند اسراء، آیده  ها سوره. در قرآن در اند دهیرسدلیل عدم مطالعه قرآن به چنین باوری 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــ
 41صفحه  11ویل دورانت، تاریخ تمدن، جلد  .  1
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ای را در همدان راهدی کده بده همدت و اراده خدود انتخداب         ما هر دسته»آشکارا بیان شده است: 

)همان، « شود ینماحب اراده و فعالی قطع . مدد پروردگار از هیچ مردم صمیرسان یم، مدد اند کرده

نها، به دلیل عدم مطالعه کامل اندیشه اسالمی دچار خطا شددند.  آ(. پس مستشرقین و پیروان 360

، به تعریفی جبرگدرا از قضدا و قددر    کردند یمو به احادیث مراجعه  خواندند یمقرآن را  ها آناگر 

ی نقل کرده است که مؤیدد بداور قضدا و قددر     . امام صادق )ع( از رسول خدا احادیثدندیرس ینم

(. مطهری با نگاهی تاریخی عالوه بر مدرور  430-431است نه جبرگرایی یا اختیارگرایی )همان، 

نویسان و مستشرقان، تاریخ اسالم را نیدز مدورد توجده قدرار داده کده در آن، اخدتالف        آثار تاریخ

لده مطدرح شدده اسدت. مطهدری بدرای       جبرگرایی و اختیارگرایی بدین دو گدروه اشداعره و معتز   

. یک دسته فهرست آیاتی است که بیانگر آورد یمجستجوی پاسخ صحی  از قرآن دو گونه شاهد 

 داندد  یممشیت الهی است و دسته دیگر فهرست آیاتی است که انسان را در سرنوشت خود آزاد 

ا دو گروه معتزلدی  موجب گردید ت ها آن(. وجود دو دسته آیات مذکور و تنوع 368-371)همان، 

ای از آیات را مورد تأکیدد قدرار دهندد و سدایر آیدات را نادیدده بگیرندد         و اشعری هر یک دسته

(. اشعریون از آیات مربوط به اختیار و معتزله از آیات مربوط به جبر و تقدیر غفلت 372)همان، 

ی فاقد اختیدار اسدت.   ، بشر به کلاند گفته(. در مسلک جبر، آنگونه که اشاعره 375کردند )همان، 

و دسدت تطداول زورگویدان را     کند یمبه اعتقاد مطهری، چنین باوری، روح و اراده انسان را فلج 

(. جبرگدرا  19: 1367)مطهدری،   کندد  یمتر  درازتر و دست انتقام و دادخواهی زورشنوها را کوتاه

مگر مبدارزه  هرگز به فکر تقویت شخصیت و اصول اخالقی و کنترل اعمال خود نیسدت، بدا سدت   

گدردد کده چگونده،     یمد . با مطالعه تاریخ مشخص دهد یمو همه چیز را به تقدیر حواله  کند ینم

امویان و عباسیان از زمان متوکل عباسی به بعد، از عقاید اشاعره و جبر حمایت کردند )مطهدری،  

را اعتقداد بده    العلل انحطاط (. این امر به دست بدبینان بهانه داده است تا علت375و  377: 1385

(. اعتقاد محکم بدبینان به جبرگرایی دین اسالم تدا آنجدا بدود کده     377قضا و قدر بدانند )همان، 

، گروهی از بددبینان بده ندام    1حتی هنگامی که عدلیه، شیعه و معتزله با جبرگرایی مخالفت کردند

رخدان و  مستشرقین، آن را قیدام علیده تعلیمدات قدرآن تلقدی کردندد. مرتضدی مطهدری فهدم مو         

(. آیدات زیدادی در قدرآن    360)همدان،   داندد  یممستشرقان غربی از باور قضا و قدر را نادرست 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــ
 (. 109: 1367)مطهری،  ندیستا یممستشرقین اروپایی در مقابل جبرگرایی اشعریون اختیارگرایی معتزله را  . 1
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(. مرتضی 359. این اصل باید با بحث فلسفی دنبال شود )همان، 1بیانگر مقابله با جبرگرایی است

ی از . زیدرا عالمدان علدوم اجتمداع    کند یممطهری علوم اجتماعی را از ورود به چنین مباحثی منع 

(. از نگاه فلسفی، قضا و قددر و اراده و علدم و   421مایه فلسفی الزم برخوردار نیستند )همان،  بن

عنایت الهی، علتی در طول علل طبیعی و نه در عرض آن است. در واقدع، نظدم علدل و اسدباب،     

متکی بر اراده و مشیت حق و قضا و قدر الهدی اسدت. بدین اراده الهدی و اراده مخلدوق جددایی       

جود ندارد. تقسیم کار میان خالق و مخلوق درست نیست. همه چیز در عین اینکه فعل فاعل و و

(. همه چیز به قضا و قدر الهدی  418: 1385سبب نزدیک است، فعل خداوند نیز است )مطهری، 

علل و اسدباب   ریتأثدر سرنوشت خود و مسئول اعمالش است.  مؤثربستگی دارد و انسان عاملی 

و علیت قضا و قدر است. قضا و قدر و مشیت و اراده و علدم حدق تعدالی     ریتأثن از یک نظر عی

آور کلمه قضا و قدر در بین  (. سرّ رعب94-98: 1367علتی در طول علل طبیعی است )مطهری، 

مسلمانان و برداشت یک سویه آن نزد مورخان و مستشرقان غربی، ناشی از سلطه مکتب اشعری 

ای برای اروپاییدان و   تفکر اشعری بر جهان اسالم و تاریخ اسالم، بهانه بر جهان اسالم است. غلبه

(. 22-23العلل، انحطاط مسلمین را اعتقاد به قضا و قدر بدانند )همان،  بدبینان شده است تا علت

مرتضی مطهری عالوه بر فلسفه و تاریخ، برای زنگارزدایی از باور قضا و قدر از عرفان نیز بهدره  

 مدؤثر دیدگاه عرفان، دو نوع علل مادی و معنوی بر پیددایش رویددادها و سرنوشدت    . از ردیگ یم

اهلل،   است. پس عالوه بر علل مادی، علل معنوی نیز جزئی از قضا و قدر است. بدر اسداس سدنت   

نظام مجردات از نظام محسوسات جدا است و مشمول چنین تکثری در علل نیست، پدس نظدام   

(. در عدالم  409: 1385ت، تغییرناپذیر و قطعی است )مطهری، مجردات بر خالف نظام محسوسا

ی هدا  علدت مجرد، قضا و قدر حتمی است، اما در عالم محسوسات، سرنوشت معلول در دسدت  

هدم از قددر الهدی اسدت. حتدی      « دارو»و « حرز»دخیل است. حتی « قدرهاقضا و »متنوع است و 

ای وقوع یک رویداد وجود داشته باشد، ی مختلفی برها انیجرزمانی که علل و اسباب مختلف و 

قضا و قدر نیز گوناگون است. برای نیل به یک هدف یا وقوع یک رویداد، ابزارهدای متندوعی و   

ی مختلفی وجدود دارد. پدس علدل و اسدباب     ها انیجربه تعبیر مرتضی مطهری، علل و اسباب و 

بدرای تأثیرپدذیری از چنددین    طبیعی وجود دارد، اما مختلف است و مواد این عالم، در آن واحد 

(. بر اساس حدیثی از امام علی )ع( انسان به مشیت و اراده 394-395علت مستعد است )همان، 
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حق، صاحب استطاعت است. اما صاحب مستقل این استطاعت، خداوند اسدت. انسدان صداحب    

استقالل است، اما صاحب قائم به ذات نیسدت و متکدی بده غیدر اسدت. خداوندد صداحب ایدن         

بالذات است. اما تفاوت ایدن اسدت کده بدر خدالف       بالذات و فاعل قائم ستطاعت و صاحب قائما

انسان، اعطای فاعلیت به انسان با حفظ و بقای مالکیت خداوند منافات ندارد. بلکه اعطا شأنی از 

شئون و مظهری از مظاهر مالکیت خداوند است. این تحلیل در آثار مرتضی مطهری ذیدل عندوان   

 (. 419تصاصی قرآن بیان شده است )همان، منطق اخ

 گیری  نتیجه

و در سط  خرد بررسی  در پژوهش حاضر، نظریه اجتماعی دو متفکر مسلمان با شیوه تطبیقی

بر پیشرفت  مؤثرپردازان اجتماعی مسلمان، باور به قضا و قدر را از عوامل  شده است. نظریه

شناسان درباره این موضوع  ان اجتماعی و جامعهپرداز گیرند. اما میان نظریه یمجوامع در نظر 

نظر وجود ندارد. مطالعات پیمایشی، باور به قضا و قدر را مظهر تنبلی، اطاعت، وابستگی،  توافق

. باوری که موجب سکون و رخوت کنند یمارادگی و رضایت از وضع موجود تعریف  تسلیم، بی

بزرگ بر سر راه توسعه و پیشرفت است )شهابی است و ناتوان از ایجاد تغییر و در نتیجه، مانعی 

؛ 1384؛ ازکیا، 1390شالی،  ؛ هزارجریبی و صفری1390؛ علیپورنیا و همکاران، 1388و ربانی، 

؛ 1390یگانه و فوالدیان،  ؛ جوادی1391ای و همکاران،  ؛ حمزه1390احمدرش و همکاران، 

ای با استفاده از  آثار کتابخانه(. در 1352؛ عجمی، 1388؛ شهابی و ربانی، 1383پرست،  حق

ی کیفی، تعریف دیگری درباره باور به قضا و قدر به دست آمد که آن را موافق تالش و ها روش

. تعبیری که دانند یم. بل و هترلی باور به قضا و قدر را انتخابی فعال و عاقالنه دهد یمتغییر قرار 

. یافته حاضر، نقدی را به ذهن متبادر به نظریه اجتماعی متفکران مسلمان بسیار نزدیک است

شناسی هر چیز بشری را به  شناسی وارد کرده است. جامعه کند که مکتب انتقادی به جامعه یم

، بدون اینکه به کنش متقابل فرد و جامعه توجه کند )ریتزر، دهد یممتغیرهای اجتماعی تقلیل 

ه نظریه اجتماعی سید جمال اسدآبادی (. غفلتی که تالش گردید با مرور آثار و مقایس210: 1389

 ها شباهتای از آن پرهیز شود. تطبیق آرا با بررسی  و مرتضی مطهری درباره قضا و قدر تا اندازه

انجام گردید. با بررسی نظریه دو اندیشمند مشخص گردید که هر دو معتقدند باور  ها تفاوتو 

ی پیشرفت و شکوفایی است، به قضا و قدر فضیلتی است که موجب هدایت جامعه به سو

صرف نظر از اینکه جامعه مسلمان یا غیرمسلمان باشد. بر اساس سنت الهی، پیروزی قرین باور 
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به قضا و قدر است. زیرا اراده خداوند بر این امر قرار گرفته است که ماحصل چنین باوری، 

ضا و قدر را موجب سعادت و پیروزی باشد. بنابراین هر دو مخالف نظری هستند که باور به ق

که فهم  شود یم. البته کارکرد شجاعت، پیروزی و پیشرفت زمانی محقق داند یمرخوت و سستی 

در بین مسلمانان و  دهد یمهای هر دو متفکر نشان  باور نیز درست باشد. مطالعات و تجربه

نسبت دادن  غیرمسلمانان فهم درستی از آن وجود ندارد. به اعتقاد اسدآبادی، نشانه فهم درست،

فضیلت شجاعت به باور به قضا و قدر است. فضیلت شجاعت موجب اعمال اراده انسان بر 

تعیین سرنوشت خود است. هنگامی که اعتقاد به قضا و قدر درست است، از افراط یعنی تهور 

. بنابراین باور به قضا و قدری که رخوت شود یمعجوالنه و تفریط یعنی سستی و رخوت پرهیز 

راه دارد، مبتنی بر فهمی نادرست و تحریف شده است. مرتضی مطهری نیز کارکرد به هم

. بنابراین هر دو درباره کارکرد داند یمشجاعت و بهروزی را محصول باور صحی  قضا و قدر 

 دییتأی دارند. شباهت دوم، روشی است که دو متفکر اجتماعی در رأمثبت قضا و قدر اتفاق 

کارکرد،  دییتأ. روش آنها تاریخی است. به منظور رندیگ یمبه کار کارکرد مثبت قضا و قدر 

که محصول باور به قضا و قدر  کنند یمی تاریخی صحبت ها یروزیپدرباره موارد متعددی از 

است. شباهت سوم، تحلیلی است که هر دو از نگرش مستشرقین درباره باور به قضا و قدر 

مستشرقان درباره باور به قضا و قدر به سوی کنند. هر دو معتقدند که نگرش  یممطرح 

جبرگرایی منحرف شده است. در پاسخ به پرسش سوم که در جستجوی تفاوت نظریه دو متفکر 

توان گفت که مرتضی مطهری با روشی تاریخی و فلسفی، قضا و قدر را حاصل اراده  بود، می

بررسی قضا و قدر نیست. زیرا تحلیل شناسی قادر به  . به اعتقاد وی، جامعهداند یمالهی و انسانی 

شناسی دچار  شناسان فاقد آن هستند و از این نظر جامعه مایه فلسفی است که جامعه آن نیازمند بن

بر ضرورت مطالعه تاریخی برای زنگارزدایی و مقابله با  صراحتاًگرایی است. اسدآبادی نیز  تقلیل

، اما برای بررسی واقعیت باور به قضا و قدر، تحریف باورهای دینی مانند قضا و قدر تأکید دارد

. از این رو، به لحاظ اخالقی دهد یمآن را به مثابه موضوعی بیشتر اخالقی مورد توجه قرار 

. مرتضی مطهری نیز صفت داند یمصفت شجاعت فردی و جمعی را کارکرد باور به قضا و قدر 

چنین کارکردی از شواهد  دییتأرای . هر دو بداند یمشجاعت را کارکرد باور به قضا و قدر 

گویند، اما بازه زمانی شواهد تاریخی هر یک، متفاوت است. بازه زمانی شواهد  یمتاریخی سخن 

تاریخی اسدآبادی شامل دوران قبل و بعد از پیدایش اسالم است. در صورتی که بازه زمانی 

ت. بنابراین وسعت نگاه شواهد تاریخی مرتضی مطهری، بیشتر دوره پس از پیدایش اسالم اس
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الدین اسدآبادی به لحاظ زمانی بیش از مرتضی مطهری است. مرتضی مطهری بیشتر از  جمال

اخالقی  –ای تاریخی  الدین اسدآبادی بیشتر صبغه تحلیل فلسفی بهره گرفته است و تحلیل جمال

دی است. درباره الدین اسدآبا تر از اندیشه جمال دارد. بعد فلسفی اندیشه مرتضی مطهری، قوی

پرداز اجتماعی تفاوت وجود دارد. بازه زمانی که  بازه زمانی و قلمرو مکانی نیز بین دو نظریه

، شواهدی از تاریخ جهان است. یعنی هم ردیگ یمشواهد تاریخی آن، مورد استناد اسدآبادی قرار 

شواهد مورد استناد شود. اما قلمرو مکانی  یمی غیردینی را شامل ها تمدنی دینی و هم ها تمدن

ی آغازین و با تأکید بر دوران ها سالمرتضی مطهری، بیشتر کشورهای اسالمی به ویژه در 

غلبه یافت و موجب گردید چهره  جیتدر بهگری  خالفت عباسی و اموی است. دورانی که اشعری

معتقدند  . در بخش شباهت بیان گردید که هر دوشودباور به قضا و قدر بیشتر جبرگرایانه تصور 

فهم مستشرقین درباره قضا و قدر نادرست است، اما درباره دلیل فهم نادرست آنان، تفاوت 

الدین اسدآبادی این فهم نادرست را مغرضانه و هدفمند و مرتضی  . جمالشود یممشاهده 

بر آیات  ها آنمطهری غیرمغرضانه و ناشی از اطالعات اندک مستشرقین و تأکید بیش از حد 

که هر دو  شود یمباز تأکید  ها تفاوت. با وجود داند یمون توجه به آرای پیامبر و امامان قرآن بد

است و در  مؤثرمعتقدند چگونگی فهم قضا و قدر بر پیشرفت و انحطاط کشورهای مسلمان 

حال حاضر به جای باور اصیل قضا و قدر، فهم نادرست از آن در کشورهای مسلمان موجب 

بیان شده  1شده است. نتیجه به دست آمده در جدول  ها آننع پیشرفت خمودگی و سستی و ما

 است.
 الدین اسدآبادی و مرتضی مطهری  . بررسی تطبیقی باور به قضا و قدر در دیدگاه سید جمال1جدول 
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 پیشنهادها

ه و تعمق بیشتر درباره باورهایی که به عمد یا به سهو در طول های مشاب اجرای پژوهش  .1

تاریخ، به دلیل سوءتفسیر دچار سوءتعبیر شده است. به عبارت دیگر، تقویت و حمایت از 

 اند.  بابی که متفکران مسلمان با عنوان زنگارزدایی از تحریف باورهای دینی، باز کرده

شناسی درباره  و قدر یا شجاعت و دستاوردهای روانایجاد پیوند بین کارکرد باور به قضا  .2

ی اندیشه متفکران ها افتهترس بر اساس شواهد تاریخی. به عبارت دیگر تقویت بیشتر ی

 مسلمان با شواهد تاریخی و جغرافیایی همراه با تحلیل روانشناختی. 

باوران و نیز  توجه بیشتر به این نکته که کارکرد برخی از باورهای دینی، شامل حال دین .3

. به عبارت دیگر، مانند باور به قضا و قدر و بر اساس سنت اهلل، کارکرد شوند یمگرایان  مادی

که به آن باور  شود یمگرا بودن شامل همه کسانی  باور یا مادی نظر از دین باورها، صرف

 دارند. 

حقیق توجه بیشتر به علم تاریخ. در حال حاضر در تعیین محتوای دروس روش ت .4

ی علوم اجتماعی، توجه به پژوهش تاریخی بسیار اندک است. بررسی تاریخی ها دانشکده

تواند حالل بسیاری از  ی دینی و فرهنگی به طور علمی و مستند، میها آموزهدرباره 

 نظرها باشد.  اختالف

  منابع

 (مقدمه، محمد پروین گنابادی، جلد دوم، چاپ نخست1390ابن خلدون، عبدالرحمن ،) نشر  1336 ، 

 ketabnak.ir الکترونیک، 

 (بررسی رابطه بین عناصر خرده فرهنگ 1390احمد رش، رشید، حسین دانش مهر و شاهد شاکری ،)

دهقانی و پایگاه اقتصادی اجتماعی روستاییان )بررسی موردی بخش الجان شرقی شهرستان 

 .143-164، 2پیرانشهر(، توسعه روستایی، شماره 

 (مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی، ویرایش دوم، تهران: اطالعات.1364ازکیا، مصطفی ) 

  (رساله نیچریه، سعید بریمن، هند: نسخه خطی به قلم حاجی 1300اسدآبادی، جمال الدین ،)     نور

 شیرازی.   محمد 

 ت سید اسالم و علم به ضمیمه رساله قضا و قدر، ترجمه و توضیحا ،(1348)اسدآبادی، جمال الدین

 هادی خسروشاهی، مقدمه حمیداهلل خیرآبادی، تبریز: سعدی تبریز.
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 ( قضا و قدر،  1378اسد آبادی، جمال الدین ،)،عبداهلل  ترجمه و ویراسته برگزیده عروه الوثقی

 سمندری، تهران: مولی. 

 سان     (، قضا و قدر از دیدگاه اهل سنت، محمد حسن پور، تهران: نشر  اح1387) اشقر، عمر سلیمان 

 ی فرهنگی. ها پژوهش(، تحقیق تطبیقی، چاپ دوم، تهران: دفتر 1382) اعرابی، محمد 

 دانشجویان   سیاسی بر بیگانگی  مؤثر(، بررسی عوامل 1383) ایمانی، محمدتقی، حسین قائدی

انسانی، دانشگاه   علوم )مطالعه موردی دانشگاه شیراز(، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و 

 .79-104، 2دوسی مشهد، شماره فر

 (، هویت فرهنگی در غزلیات حافظ شیرازی، فصلنامه مطالعات ملی، 1389) باقری جلیلی، علی اکبر

 .49-71، 43شماره 

 (، بررسی رواج مبانی نظری بی تفاوتی اجتماعی در دوره حاکمیت سفیانیان، 1392) تقوی، هدیه

 .115-130، 1ه فصلنامه تاریخ و فرهنگ و تمدن اسالمی، شمار

 بر آن، مجله جامعه  مؤثر(، تنبلی اجتماعی و عوامل 1390) جوادی یگانه، محمدرضا و مجید فوالدیان

 .109-136، 36شناسی ایران، شماره 

 شناسی علوم تجربی، پژوهش تطبیقی تاریخی، انتقادی، تهران: انتشارات  (، روش1384) حقی، علی

 سعاد.

 اسالم و سرنوشت انسان، علی اکبر کسمایی، چاپ دوم، تهران:  (، سرگذشت1374) دوباسکیه، روژه

 فرجام.

 (، تاریخ تمدن: عصر ایمان، ابوطالب صارمی، ابوالقاسم پاینده، ابوالقاسم طاهری، 1385) دورانت، ویل

 جلد چهارم، چاپ دوازدهم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 دوران معاصر، محسن ثالثی، چاپ شانزدهم، تهران:  (، نظریه جامعه شناسی در1389) ریتزر، جورج

 علمی.

 (، روش پژوهش تطبیقی: با رویکرد تحلیل کمی، تاریخی و فازی، تهران: آگه. 1392) ساعی، علی 

 (، فرهنگ لغات، چاپ چهارم، تهران: انتشارات معلم. 1386) شریعتی، علی 

 با تکیه بر آثار نویسندگان اجتماعی معاصر(، رابط بین تقدیرگرایی و توسعه 1392) شفیع زاده، بهرام 

(، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکده روان شناسی و علوم  اجتماعی، پایان نامه کارشناسی 1357-1320)

 ارشد جامعه شناسی.

 ی اجتماعی جوانان مناطق روستایی ها ارزش(، تحلیلی بر 1388) شهابی، سیامک و رسول ربانی
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