
 
 
 

 های مهدوی نامه علمی _ ترویجی پژوهش فصل 45/5/4547تاریخ دریافت: 
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 ریه اختیاری بودن سرنوشتنظریه اختیاری بودن ظهور مبتنی بر نظ
 1نژاد حسین الهی

 چکیده
کــه در ایــن  مقالــه حاضــر بــه دنبــال اثبــات نظریــه اختیــاری بــودن ظهــور اســت 

ــا در افکنــدن اســتداللی در مقدمــه، چشــم انــدازی از فراینــد و  خصــوص ابتــدا ب
کشـیده کـه در مقدمـه و طلیعـه  مـی برایند بحت به تصـویر  شـود. ایـن اسـتدالل 

دو مقدمـــه و یـــه نتیجـــه اســـت در مقدمـــه اول بـــه نظریـــه  بحـــت آمـــده دارای
یعنـی زمینـی و آسـمانی بـودن ظهـور و در مقدمـه دوم بـه « تلفیقی بودن ظهور»

شود  می با رویکرد تبیینی و تحلیلی پرداخته« اختیاری بودن سرنوشت»نظریه 
 ،«ظهــورشــناختی  ماهیت»گانــه  ســههای  مؤلفــهنظریــه تلفیقــی بــودن ظهــور بــا 

 مستندســـازی و توجیـــه« ظهـــورشـــناختی  خاستگاه»و « ظهـــورناختی شـــ عوامل»
« اختیــاری بـودن سرنوشــت»شــود و در مقدمـه دوم بــه بحـت اثبــات نظریـه  مـی

که در این می پرداخته سرنوشت توجـه شناختی  جا ابتدا به تحلیل ماهیت شود 
گرایی   و اختیـارگرایی  ، تفـوی گرایـیگانـه جبر شده و بعـد بـه طـرح نگـرش سـه

در  گراییشـود و در آخـر بـه برتـری نگـرش اختیـار می مون سرنوشت مبادرتپیرا
ــودن سرنوشــت نظــر داده ــه اختیــاری ب کــه در نهایــت و  مــی توجیــه نظری شــود. 

اختیـاری بــودن »و « تلفیقــی بـودن ظهــور»پایـان بحــت بعـد از اثبــات دو نظریـه 
 شویم. می منتهی« اختیاری بودن ظهور»چون ای  به نتیجه« سرنوشت

کلیدیواژگ  ان 
، زمینـی بـودن ظهـور، اختیـاری گرایی، اختیـارگرایی ، تفـوی گراییظهور، جبر

 .بودن سرنوشت، اختیاری بودن ظهور
                                                        

 (.hosainelahi1212@gmail.com. دانشیار و عضو هیبت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم )1
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 مقدمه
کنـیم فراینـد و  که آن ابتدا قبل از به طرح بحت پرداخته و مطال  را به صورت تفصـیلی بیـان 

 : نمائیم می کلیت بحت را به صورت اجمالی در قال  برهان مطرح
 کــه بــا دو اراده الهــی و بشــری شــکل ظهــور یــه امــر تلفیقی)زمینــی و آســمانی( اســت چــون. 4
 گیرد  می
بـر آن داللـت  گراییکـه نظریـه اختیـار انسان بر سرنوشـت و تـاریخ خـویش اختیـار دارد چـون. 5
  دارد
کــه ظهــور یـه امــر زمینــی و تــاریخی بـوده و انســان نیــز بـر تــاریخ و سرنوشــت خــویش  .5 وقتـی 

که انسـان می اشد پس در نتیجه ظهور یه امری اختیاریمسلط ب توانـد در  مـی باشد به این معنا 
  بخشی و تأخربخشی آن نقش ایفا نماید. تقدم

کـه متشـکل از دو مقدمـه و یـه نتیجـه بـوده طراحـی براسـاس نوشتار پیش رو  اسـتدالل فـوق 
که به عنوان صدرای استدالل بوده و دارای سه  می  :اساسی است ؤلفهمشود. مقدمه اول 
شناسـی شـده و از  ظهور از نظر ماده و اصطالا مفهـوم مؤلفهچیستی و ماهیت ظهور  در این  .4

گستره به  کـه متعلـس بـه اراده خـدا و « زمینـه رخـداد»کـه متعلـس بـه اراده خـدا و « اصل رخداد»نظر 
  شود می بشر است تقسیم

رخـداد ظهـور نظیـر اراده خـدا، اراده  هگان سـه علل و عوامل ظهور  در این قسمت بـه عوامـل .5
کامـــل بشـــر را بـــه عنـــوان نمـــاد تحقـــس اراده بشـــری معرفـــی  امـــام و اراده بشـــر پرداختـــه و آمـــادگی 

  نمائیم می
بعـد از تحلیـل و بررسـی پیرامـون تـاریخی بـودن  مؤلفـهتاریخ بسترگاه رخداد ظهـور  در ایـن  .5

 .شود می ظهور، نظر به زمینی و بشری بودن آن داده
کبــرای اســتدالل معرفــی شــده بــا طــرح ســه  کــه بــه عنــوان  مهــم نظیــر  مؤلفــهامــا مقدمــه دوم 

« توجیــه اختیـــاری بــودن سرنوشـــت»و « بــه سرنوشـــت گانه ســـه نگــرش»و « چیســتی سرنوشـــت»
که در بردارنده دو مقدمـه و شـش  شود. شایان می گیری پی اسـت  مؤلفـهذکر است  استدالل فوق 

 خودنمـائی« اختیاری بودن سرنوشت»و ایده « زمینی بودن ظهور»ه به صورت دو ایده، یعنی اید
کــه بـا بررســی و تحلیــل آن دو اوالً  مـی   شــود و ثانیــاً  مــی   تــاریخی و بشـری بــودن ظهــور توجیـهکنــد 
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 شود. می بحت نظریه اختیاری بودن ظهور مدلل و مبرهن
 چیستی اختیاری بودن ظهور 

که پیرامون مقوله ظ هور مطرح اسـت بحـت اختیـاری و عـدم اختیـاری از جمله مباحت مهمی 
باشـد. اهتمـام و جـدی بـودن  مـی بودن ظهور به بیان دیگر بحت اختیاری یا جبری بـودن ظهـور

کـه بـا یکـی از شاخصـهه این بحت بیشـتر بـ مهـم بشـری بـه نـام های  خـاطر ارتبـاب و تالقـی اسـت 
که پیوسته مورد دغدغه و د می اختیار و آزادی انسان پیدا مشدولی بشـر بـوده و خواهـد بـود  لکند 

کشـیده آن مثالً    آیا جبری بودن ظهور، منجر به محدودیت در آزادی و اختیار انسان و به چـالش 
 نیســت؟ و آیــا جبــری بــودن ظهــور، بــا آزادگــی و صــاح  اختیــار بــودن انســان در تعــار  و تهافــت

کلـی تبیـین ایـن بحـت یعنـی بحـت اختیـاری و جبـری بـه باشد؟ بـ نمی ع بـر طـور  ودن ظهـور متفـر
کـارکرد آن. دوم بحــت چیسـتی ظهــور از سـازی  بیـان دو بحـت اســت  یکـی بحـت جایگــاه زمینه و 

گـر نظـر صـاح  کـه  حیت تدییرپذیر و تدییرناپذیر بودن زمـان آن اسـت آری ا نظـران بـر ایـن باشـد 
کـارکردی بـه نـام تقـدمسازی  زمینه در بخشـی و تأخربخشـی ظهـور اسـت یعنـی ظهـور  ظهور دارای 

ع بر تحقس زمینه زودتر رخ داده و زودتـر سازی  بوده و هرچه این زمینهسازی  تحقس خودش متفر
کمال و نصاب برسد ظهور نیز زودتر رخدادش رقم که در مورد ثبـات  می به حد  خورد و بحت دوم 

کــه زمـان ظهــور ثابــت و تدییرناپــذیر  .یـا تدییرپــذیر بــودن زمــان ظهـور اســت گــر نظــر بـر ایــن باشــد  ا
باشد یعنی خداوند حکیم برای رخداد ظهـور زمـان  می بوده بلکه دارای زمان نامشخص و متدیرن

با انجام اعمـال صـالح ها  خاصی در نظر نگرفته است بلکه آن را در فضای تدیر قرار داده تا انسان
کردن زمینه  به شایستگی و لیاقت الزم رسیده و موجبات تحقس رخداد ظهور را فـراهمها  و فراهم 

که ظهور امری اختیاری بوده و با اراده جمعـی بشـر بـه وقـو  می در این صورت .نماید گفت   توان 
  زمــان ظهــور قطعــی و ثابــت ایــن نظریــه )اختیــاری بــودن ظهــور(، اوالً  براســاس پیونــدد. زیــرا مــی

گیـرد.  مـی  تمهیـدات ظهـور بـا اراده بشـر شـکل  ظهور وابسـته بـه تمهیـدات اسـت ثالثاً نیست ثانیاً 
گرفتــه و یــه امــر اختیــاری تلقــیپــ گــر  مــی س در نتیجــه ظهــور بــا اراده و اختیــار بشــر شــکل  شــود. ا

نظری برخالآ نظریه باال مطـرح شـود یعنـی ظهـور از لحـاظ رخـداد زمـانی دارای قطعیـت و ثبـات 
بخشـی و تأخربخشـی  بشـر نیـز هـیچ نقشـی در رخـداد ظهـور از نظـر تقـدمسـازی  باشد و اصل زمینه

گزیر باید رای به عدم اختیاری بودن ظهور داد.نداشته باشد   در این صورت نا
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 چیستی اختیاری بودن سرنوشت
، نگـــرش گرایـــیپیرامـــون سرنوشـــت و مقـــدرات انســـان ســـه نگـــرش مطـــرح اســـت نگـــرش جبر

کننده جبر و تفـوی ، و پیشـنهاددهنده  که نفیگرایی   و نگرش سوم نگرش اختیارگرایی  تفوی 
( نظریه 522: 4042، صدر المتألهین  556: ش4575، )الهیجی. است «االمرین امر بین»نظریه 
کـه بـه نظریـه اختیـار بـین امـر کیفیـت و نـو  رابطـه میـان افعــال گرایی   االمـرین  شـهره بـوده بیـانگر 

 باشد:  می ذیل گانه های سه مؤلفهاختیاری انسان با خدا به صورت 
  خدا فاعل بعید و انسان فاعل قری . 4
 قیقی و انسان فاعل اعدادی فاعل ح خدا .5
 .خدا فاعل حقیقی و انسان مظهر فاعلیت خدا .5

که شـود  مـی االمـرین توجیـه و تعریـی نظریه امر بین براساس بر این اساس نظریه اختیارگرایی 
گر تأثیرگـذاری  ضمن تحفا بر آزادی و اختیار انسان نسبت به سرنوشت خویش، به نوعی توجیه

( و الزامـات 50: ش4524، زاده آملـی )حسـن ری بـدون جبـر و اضـطرار بـودهاراده الهی بر اراده بش
 شود:  می توجیهی آن به نتایج ذیل منتهی

  یعنی ساحت علت محدثه و ساحت علت مبقیه عاملیت داردها  خدا در همه ساحت .4
  شود می فاعلیت انسان در طول فاعلیت خدا توجیه .5
 تقاللی یعنــی در ذیــل اراده و قــدرت خــدا تعریــیافعــال و اعمــال بشــر بــه صــورت غیــر اســ .5
 شود  می
 گیرد. نمی با وجود اراده و قدرت الهی، اختیار و اراده انسان مورد خدشه قرار .0

کـه بـه نحـوی های  داده براساس پس گرایی، انسان در حوزه فردی و اجتماعی  نظریه اختیار 
بر او حاکم اسـت و نـه آزادی مطلـس گر سرنوشت فردی و اجتماعی بشر است نه جبر مطلس  تداعی

کند یعنـی بشـر در زنـدگی  می االمرین( بر او حکومت )ال جبر و ال تفوی  بل امر بین بلکه راه میانه
که از آن به امر بین خویش به نوعی دچار جبر نسبی و کننـد بـوده و  می االمرین تعبیر آزادی نسبی 

کـــه منتهـــی بـــه آز  شـــود رقـــم  مـــی ادی و اختیـــار انســـانسرنوشـــت بشـــر بـــر مبنـــای همـــین نظریـــه 
 خواهد خورد.

 ایده زمینی بودن ظهور و تحلیل آن
کــه در عرصــه مهــدویت بســیار مــورد توجــه باورمنــدان مهــدوی بــوده و بســیار  از جملــه مبــاحثی 
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که آیا ظهور زمان تعیین شـده دارد  را مطرح نمودههایی  پیرامونش پرسش اند بحت ظهور است. 
واند از زمان ظهور اطال  داشته باشد؟ آیا رخداد ظهور یه فرایند زمینی اسـت ت می یا خیر؟ آیا بشر

تواند در زمـان ظهـور از نظـر  می تواند در رخداد ظهور تأثیرگذار باشد؟ آیا بشر می یا آسمانی؟ آیا بشر
که فـراوان در عرصـه مهـدویت و ظهـور مطـرح ها  تقدم و تأخر تأثیرگذار باشد؟ از این قبیل پرسش

گـذار بـودن بشـر در رخـداد ظهـور شده ا که در این قسمت تنها به پرسش زمینی بودن و تأثیر  ست 
که در واقس پاسـخ را بـا در افکنـدن  می پرداخته آیـد بـا  مـی کـه در ذیـلای  گانـه سـههای  مؤلفـهشود 

کاوش قرار  دهیم. می رویکرد تبیینی و تحلیلی مورد مداقه و 
 شناسی ظهور ماهیت
ــه «ظهــر» مــاده از ظهــور ــن منظــور روشــن و ظــاهر معنــای ب ــه و (255، 5ج: 4046، اســت )اب  ب
ــان و آشــکاری معنــای ــا از بعــد عی ، فراهیــدی  572، 5ج :4082فیــومی، باشــد ) مــی اســتتار و خف
 ی؟جع؟مهـد حضـرت آسـمانی مردی ابر آمدن یمعنا به اسالمی اصطالا در و (56، 0ج :4040
 موعود روز دنیرس فرا خداوند یوقت گرید ریتعب به. باشد یم یجهان موعود روز دنیرس فرا اعالن و
 یجهـان اعالن با حضرت و داد را شدن ظاهر اذن ی؟جع؟مهد حضرت خود یول به و کرد اراده را

مقولـه ظهـور دارای  .است داده رخ ظهور هنگام، نیا رساند در انیجهان گوش به را شیخو آمدن
اسـت در سـاحت اول بـه بحـت اصـل « ظهـور سازی بـرای زمینه»و « اصل رخداد ظهور»دو ساحت 

کـه در ایـن مـورد  مـی رخداد ظهور و فاعلیت ایجادی آن تحت عنوان علت محدثه پرداختـه شـود 
کـه  به اتفاق همه باورمندان اسالمی تنها عامل ایجادکننده ظهور خدا بوده و او تنها قدرتی است 

کنـد. در سـاحت دوم بـه بحـت  مـی در اصل رخـداد ظهـور بـه عنـوان عاملیـت و فاعلیـت نقـش ایفـا
گفــت مــی ســازی ظهــور پرداختــه زمینــه کــه محــور  گو و تحقیــس در ایــن نوشــتار و شــود همــان بحثــی 

گرفته توجیههای  بوده و پژوهش باشند. پیرامون ایـن سـاحت یعنـی  می گر همین ساحت صورت 
کـرده اسـت برخـی دیـدگای  گانه های سـه ظهـور دیـدگاهسازی  پیرامون بحت زمینه تنهـا ها  اهبـروز 

و برخـی دیگـر تنهـا بشـر اند  گونه نقشی قائل نشـده ظهور دانسته و برای بشر هیچ ساز زمینه خدا را
کـه تلفیـس دو دیـدگاه  مـی تـأثیر ظهـور دانسـته و قـدرت خـدا را بـی ساز زمینه را داننـد و دیـدگاه سـوم 

خداد ظهور دانسـته و در وجودی تأثیرگذار در رهای  است خدا و بشر را توأمان با تفاوت اول و دوم
 این خصوص خدا به عنوان علـت حقیقـی و بعیـد، و بشـر بـه عنـوان علـت معـده و قریـ  شـناخته

کـه همـه  شوند. بی می کـه برآمـده از نگـرش فکـری اشـاعره اسـت نگرشـی اسـت  شـه نگـرش اول 
 افعال و اعمال بشری و غیربشری بـه خـدا منسـوب دانسـته و خـدا تنهـا مـوثر و فاعـل جهـان تلقـی
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کـه بـر آمـده از تفکـرات و تـأمالت  می که ظهور و رخداد آن نیـز از جملـه آنهاسـت. نگـرش دوم  شود 
باشــد علــل و عوامــل جهــانی را بــه دو قســم اصــل خلقــت و تــداوم خلقــت تقســیم  مــی دینــی معتزلــه

کـه از آن بـه علـت محدثـه تعبیـر  کرده و اراده و قدرت خدا را تنهـا در قسـم اول یعنـی اصـل خلقـت 
ــه علــت مبقیــه تعریــیؤد، مــکننــ مــی کــه تــداوم خلقــت باشــد و از آن ب  ثر دانســته ولــی در امــر دوم 
کـه در ایـن مـورد تنهـا اراده و  نمـی کننـد، اراده و قـدرت خـدا را دخیـل مـی داننـد بلکـه اعتقـاد دارنـد 

کارهــا بــا اراده و قــدرت بشــری ســامان یابــد. یعنــی اصــل خلقــت  مــی قــدرت بشــری دخیــل بــوده و 
سـازی  اده خدا و فرایند خلقت وابسته به قدرت و اراده بشر است بر این اسـاس زمینهوابسته به ار

که در تـاریخ بشـریت بـه وقـو  پیونـدد مربـوب بـه اعمـال و رفتـار بشـری اسـت پـس تنهـا  مـی ظهور 
کـه در راسـتای اندیشـه و مکتـ   می قدرت و اراده بشر تأثیرگذار و علت آن باشد. امـا نگـرش سـوم 

گـر دو نگـرش اول و دومریـزی شـ شیعه پی سـازی  ایـن نگـرش زمینه براسـاس باشـد مـی ده تلفیـس 
کــه یکــی حقیقــی )بشــر( اســت  )خــدا( و دیگــری تمهیــدی بــرای رخــداد ظهــور بــا تعامــل دو قــدرت 

که به عنوان علت حقیقی نقـش آفرینـییاجرا کنـد نـافی قـدرت تمهیـدی  مـی ی شده و قدرت خدا 
کـه اوالً باشد. پـس براینـد مطالـ  بـاال  نمی بشر سـازی    زمینهبـا محوریـت نگـرش سـوم ایـن اسـت 

گیرد پس مقولـه ظهـور یـه امـر مـاورائی صـرآ نخواهـد  نمی ظهور تنها با اراده و قدرت خدا شکل
خورد پس مقوله ظهور یـه امـر  نمی ظهور تنها با اراده و قدرت بشری رقمسازی    زمینهبود. ثانیاً 

 براسـاس خـورد یعنـی مـی بـه صـورت تلفیقـی رقـم ظهورزی سا   زمینهباشد. ثالثاً  نمی زمینی صرآ
گرفـت پـس مقولـه ظهـور یـه امـر زمینـی و  که در طول اراده الهی است شـکل خواهـد  اراده بشری 

 آسمانی است.
 شناسی ظهور شرایط و عوامل

گفـــت گوی اندیشـــمندان و و در طـــول تـــاریِخ مباحـــتِ مهـــدویت، عوامـــل ظهـــور همیشـــه مـــورد 
گذشته نظیر س یدمرتضی و شیخ طوسی و خواجه نصیرالدین طوسی و... بوده اسـت و در عالمان 

 اند. به آن پرداخته دوران معاصر نیز بزرگانی چون سیدمحمد صدر و...
 :است آورده نیچن بیبت کتاب در یطوس خیش

 در مـا و الـذخیره کتـاب در را آن سیدمرتضی که است مواردی کنیم، می بیان جا این در چهآن
بــا وجــود ســه  کـه تصــرآ امــام)ظهور امــام( ایم پرداختــه آن بیــان بــه الشــافی تلخــیص کتـاب

 امــام فــرینش آ  ایجــاد دارد، ارتبــاب خــدا بــه آنچــه اول،: کنــد مؤلفــه اساســی تحقــس پیــدا می
 آن رســاندن انجـام بــه و امامـت و رهبــری مسـؤلیت دارد، ارتبــاب امـام بــه آنچـه دوم،. اسـت
 بودن در تسلیم و امام پشتیبانی و یاری به د، تصمیمدار ارتباب مردم به آنچه سوم، .است
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 (04 :4042، )طوسی. اوست فرمان برابر

کـرده اسـت و تنهـا یـه علـت مانـده تـا یبعد ا که علـل اول و دوم تحقـس پیـدا  کید دارند  شان تأ
گـر یـاری و آمـادگی  که آن همان وظیفه و رسالت مردم است. یعنی ا بستر رخداد ظهور فراهم شود 

گزیر ظهور نیز تحقس پیدا)ع مردم  کند.  می لت سوم ظهور( تحقس پیدا نماید، نا
کتـاب یهمین مطل  را خواجه نص مطـرح نمـوده  تجریاداالعتقادرالدین طوسی با بیـان دیگـر در 

کـرده و کشف المراداست. عالمه حلی در   در شرح سخن خواجه بحـت لطـی بـودن امـام را مطـرح 
لطی است و تصرفات امام )ظهـور امـام( در امـور اجتمـاعی  گوید اصل وجود امام برای بشریت می

گر بینیم االن مردم از این لطی الهـی محـروم هسـتند یعنـی ظهـور  می مردم لطی دیگری است و ا
کـه بـه مـردم بـازه را در میـان خـود ندارنـد بـ ؟جع؟امام زمان کوتـاهی و عـدم آمـادگی اسـت   خـاطر 

 :گردد می
 (615 :1112، )ك . اَلمام َلمن و تعال اهَّلل نَلم مَنْ، الُام  اللطف م   فُان

کههای  در طول تاریخ اسالم نمونه توان آنها را به مثـال  می بارزی در این خصوص وجود دارد 
ی معــه اجرایــدر طــول بیســت و پــنج ســال در جا بمنــانؤچــرا امامــت و والیــت امیرم آورد. مــثالً 

کـه خداونـد در  صـه ظهـور نرسـید؟ و حـال ایـننشد؟ و چرا والیـت و امامـت ایشـان در جامعـه بـه من
کرده بود و همواقعه غدیر ایشان را به امامت منص کوشـا،  چنین امام علیب وب  نیز در ایـن امـر 

توانا و مطیس امر خداوند در پذیرش این مسبولیت بوده است. پس چرا والیـت حضـرت در جامعـه 
کــه مــی اجرائــی و عملیــاتی نشــده اســت؟ در پاســخ گفــت  ــوان  و همــه ایــن ها  همــه ایــن نقیصــه ت

کوتاهی مـی تنها به یه چیز بـازها  محرومیت و عـدم آمـادگی مـردم. و در هـا  گـردد و آن نیسـت جـز 
ــال عمــومی مــردم از جملــه شــرایط و عوامــل اساســی جهــت اجــرای امامــت در  واقــس آمــادگی و اقب

 شود. یم جامعه است. پس آمادگی و اقبال عمومی مردم شرب و علت مهم ظهور تلقی
کتاب  که مانس الغیبهشیخ طوسی در جای دیگر از  شـود   مـی؟جع؟ظهور امـام زمـان تنها عاملی 

( 554 :4042، )طوسـی« نفسـه مـن القتـل یالعله تمنس من ظهـوره اال خوفـه علـ»داند  می را خوآ
کـه مــردم آمـاده ظهــور نباشـند و بـا اقبــال و اشـتیاق بــا امـام برخــورد نکننـد پــس  بـه تعبیـری وقتــی 

که آخرین حجت خدا بر روی زمین است بین کـرده و جـان او را بـه مخـاطره سبت به امام   مهـری 
که امـام  می گذشته یا او را مسموم و یا مقتولهای  اندازند و بسان حجت می نمایند از این روست 

کامــل مــردم در میـان شــان حضــور و ظهـور عــادی پیــدا  خـوآ عقلــی دارد از ایـن کــه قبــل از آمـادگی 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 به دست دشمنان اسالم به قتل برسد. کرده و
کتــاب  کبااریســیدمحمد صــدر در ایــن خصــوص در  ــه اقســام بیباات  ، شــرایط و ارکــان ظهــور را ب

کرده و یکی را مربوب به خدا و دیگری را مربوب به امام و دوتای دیگر را مربـوب  چهارگانه تقسیم 
کـه مربـوب بـه خـد می به مردم دانسته است و اذعان ا و امـام اسـت تحقـس پیـدا دارد آن چیزهـای 

که مربوب به مردم است هنوز تحقـس پیـدا نکـرده اسـت زیـرا  (088 :4575، )صـدر کرده ولی آنچه 
کرده بود یعنی مردم به تمام معنا آمـاده بودنـد حتمـاً  گر تحقس پیدا  غیبـت و پنهـان زیسـتی امـام  ا

 هور و جلوت زیستی شده بود.تبدیل به ظ
گذشــته و معاصــر تحقــس ظهــور امــام را مشــروب بــه شــه بســیاری از اندیشــمندان  بــی و علمــای 

افتـد زیـرا اصـل  نمـی تأخیرای  که در صورت تحقس آنها رخداد ظهور لحظهاند  آمادگی مردم نموده
کـه بـه کـرده و در میـان مـردم باشـد. و از طرفـی وقتـی  کـه ظهـور   فلسفه وجودی امام بر این اسـت 

که از روایات این بـاب و از دادهک می غیبت و عوامل پیدایش آن نگاه مسبله هـای  نیم و نیز آنچه 
شــود برخــی عوامــل نقــش مهمــی در پیــدایش غیبــت دارنــد  مــی مفهــومی و منطــوقی آنهــا برداشــت

شان بسان نقش علت فاعلی است نظیـر قدرنشناسـی مـردم نسـبت بـه جایگـاه امـام و  یعنی نقش
کــه پیــروی نکــردن از فــرامین امــام و خــوآ قتــل و آزار و عــدم مصــ ونیت امــام در میــان مــردم و... 

کـه مـی همه آنهـا در قالـ  یـه جملـه بـه نـام عـدم آمـادگی مـردم بازنمـائی مـردم  شـود پـس وقتـی 
کوشـش روزافـزون عوامل اساسی غیبت را شناسای کرده و درصدد رفس آنها بر آمدند و بـا تـالش و  ی 

گــام برداشــتند قطعــاً  کامــل  گی شــاهد رخــداد ظهــور بــا ایــن بایســتگی و شایســت بــه ســوی آمــادگی 
که دائم خواهند بود و قطعاً   دارد؟  نمی الفی  است این فی  را از مردم دری  خداوند حکیم 

که تحقس پس آمادگی مردم اساسی کنـد و روایـات  می بخشی ظهور را تضمین ترین علتی است 
کــه در ایــن خصــوص از حضــرات معصــومین  صــادر شــده نیــز بــه همــین نکتــه اشــاره ؟مهع؟مختلفــی 

گر دارند مثالً  ( و یـا 582 :4542، بینیم آمادگی یاران خاص شرب ظهور دانسته شده )نعمـانی می ا
( و یـا معرفـت و 506، 5ج :4522، )صـدوق مردم شرب ظهـور دانسـته شـده. امتحان و تمحیص

شناخت منتظران شرب ظهور تلقی شده است. همگی به نحوی اشاره به آمـادگی مـردم دارد و در 
که ظهور را به ارمدان واقس آمادگی  بمنان علیؤآورد. امیرم می مردم یگانه علت و شرطی است 
 :فرماید می در این زمینه
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ّنَ  اْعَلُموا َو 
َ
ُلو ََل  اْْلَْرَض  أ ٍة  ِمْن  ََتْ   َو  َعزَّ  هَّلِلَِّ  ُكّجَ

ّنَ  َو  َاّ َ ُِ ذا َخْلَقذُه  یْعِم یَسذ اهَّلَل  َل ْْ  َعَْنَ  َو  ِ ُظْلِمِهذ
 ْْ ْْ ِإْسرَ  َو  َاْوِره  ْنُفِسِهْ )نعمان َعَ   اِفِه

َ
 ؛(112 :1291، أ

 بـر اسـراآ و سـتم و ظلـم اثـر در خداونـد، امـا مانـد، ینمـ یخـال خدا حجت از نیزم که دیبدان
 از را حجـتش یعنـ]ی سـاخت خواهـد محـروم و کـور او دنیـد از را آنـان مـردم،( گناهان) نفس
 .[کند یم پنهان خلس یها چشم

که آمادگ ی مـردم شـرب ظهـور باشـد پـس اراده و قـدرت بشـری در رخـداد ظهـور در نتیجه وقتی 
کـه اراده و قــدرت بشـری در رخــداد ظهـور تأثیرگـذار باشــد پـس ظهــور در  مـی تأثیرگـذار باشــد. وقتـی 

باشـد. وابسـته بـودن رخـداد ظهـور بـه اراده جمعـی بشـر  مـی رخدادش وابسته به اراده جمعی بشـر
جـا، بشـری و زمینـی صـرآ نیسـت  ت البتـه منظـور در ایـندلیل بر زمینی و بشری بودن ظهـور اسـ

 )اراده خدا( مراد است.  )اراده بشر( و آسمانی بلکه تلفیقی از زمینی
یخ خاستگاه رخداد ظهور  تار

ـــوده و شـــناخت هرچـــه بیشـــتر بحـــت  ـــه جـــزء مســـائل پیرامـــونی ظهـــور ب ک ـــاحثی  ـــه مب  از جمل
 ن و خاسـتگاه رخـداد ظهـور اسـت. اختیاری بودن ظهور، بدان وابسـته اسـت بحـت چیسـتی مـوط

در خـار  از تـاریخ  که این وقو  پیوسته و شناسه بشری دارد؟ و یاه آیا رخداد ظهور در تاریخ بشر ب
ــوان خاســتگاه و مــوطن رخــداد   بشــر رخــداده و شناســه آســمانی دارد؟ آیــا بســترگاه تــاریخ، بــه عن

رازمینـی و فرابشـری بسـان قیامـت ظهـور بـه عنـوان یـه پدیـده ف که این شود؟ و یا می ظهور تلقی
 هــا و پاســخ بــه آن، مــا  تردیــد تحلیــل و تبیــین ایــن پرســش ی دارد؟ بــییخاســتگاه آســمانی و مــاورا

کـه ابتـدا بـه تحلیـل  مـی را به زمینی یا فرازمینی بودن ظهور راهنمـائی کنـد. البتـه مشـروب بـر ایـن 
ایزات و تشـابهات آن دو بیشـتر مـورد مقوله قیامت با مقوله ظهور با رویکرد تطبیقی پرداخته و تم

گیرد.  مداقه قرار 
 قیامت و ظهور های  تفاوت
کــه در نهایــت و فرجــام حیــات بشــری بــه ای  رخــداد ظهــور و قیامــت دو حادثــه شــه بی اســت 
کنــار برخــی شـــباهت مــی وقــو  نظیــر نــامعلوم بــودن زمــان رخــداد آن دو، دفعـــی و ها  پیونــدد در 

و تأثیرات و تحول بزرگ آن  1،عظیم و خطیر بودن رخداد آن دو 1،غیرمترقبه بودن رخداد آن دو
                                                        

هن  .1 لن ثد لن  مد ثد ِة  مد اعد یها ال الس د ل ِ ـود  ِإال د  ْقِتهـاِلود  یجد ـْت  هن لد قن ـماواِت  ِفـی ثد ْرِ   ود  الس د
د
ْم  ال اْْل ِتیکن

ْ
ـأ ـة  )صـدوق،  ِإال د  تد ْدتد  (566، 5: ج4527بد
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کارکردشــــــناختی،  براســــــاس نیــــــزهــــــایی  دو در جهــــــان و... یــــــه ســــــری تفاوت رویکردهــــــای 
که شناخت ایـن تمـایزات و تشـابهات راه شناختی  و ماهیتشناختی  شناختی، غایت عوامل دارند 

 کند. می و فرا زمینی بودن قیامت همواررا برای اثبات تاریخی و زمینی بودن ظهور و آسمانی 
 تفاوت کارکرد شناختی

کارکرد که در این قسم دو شرو  مورد بررسی قرارشناختی  اولین تفاوت، تفاوت  گیـرد  مـی است 
شـروعی در دنیــا و شـروعی در آخــرت. ظهـور و قیامــت در واقـس نویــدگر دو آغـازی جدیــد بـا مکــانیزم 

کردن برای بشر مهیاآنها بسازی  جدید بوده و با پیاده شود. زیرا با قیامـت  می ستر صحیح زندگی 
 در فضــای دیگــری بــه نــام آخــرت رقــمای  زمینــه برچیــدگی بســاب دنیــا فــراهم شــده و شــرو  تــازه

کلی فضای قیامت فضای آخرتی با برنامه آخرتـی اسـت. ولـی مقولـه ظهـور ه خورد. پس ب می طور 
کـار دن رخداد جدیدی کـرده و بـا در افکنـدن راهکـاری صـحیح یـایدر فضای دنیـا بـا سـاز و  ی مهیـا 

کارآمــد زمینــه رشــد و تعــالی بشــر را در همــین دنیــا فــراهم نمایــد. پــس مقولــه  مــی همــراه بــا برنامــه 
کاربرد آخرتی و  کارکرد و  کاربرد دنیایقیامت  کارکرد و   ی دارد.مقوله ظهور 

 شناختی تفاوت عوامل
گفتـــه کـــه قیا مـــی در بیـــان دومـــین تفـــاوت  مـــت و ظهـــور بســـان هـــر حادثـــه دیگـــری در شـــود 

که این نیازمنـدی بـه عوامـل ایجـادی اصـل مشـترک  رخدادشان نیازمند به عوامل ایجادی بوده 
که در ایـن علـت خـواهی میـان قیامـت و ظهـور  همه حوادث از جمله قیامت و ظهور است. تفاوتی 

کــه قیامــت در رخــدادش تنهــا بــه اراده خــدا متکــی بــو ده و تنهــا قــدرت خــدا وجــود دارد ایــن اســت 
گونه وابستگی به آمادگی و اراده بشر نـدارد ولـی ظهـور عـالوه بـر  باشد و هیچ می فاعل ایجادی آن

که علت حقیقی و بعیده بوده نیازمند به اراده و قدرت بشری به عنـوان علـت معـده و  قدرت خدا 
اسـت و ظهـور در ای  دهارا قـدرتی و تـه باشد. به بیان دیگر قیامت در رخدادش تـه می قریبه نیز

باشد یعنی اول اراده و قدرت خـدا، دوم  ای می رخدادش به صورت طولی چند قدرتی و چند اراده

                                                                                                                                  
 اهـل بـر آن اسـت گـران بسـیار خداونـد، مگـر را آن نکنـد آشـکار کـه اسـت قیامـت سـاعت مثـل قیـام امـام مهـدی مثل

گهانی مگر آن آید نمی زمین، اهل و ها آسمان  . نا
یامن  امام باقرب می .1

د
ل د  اهلِل  فرماید: أ جد ود ز د ة   عد ثد الد ومن  یْومد  ثد اِئمن  یقن ِة  یـْومد  ود  اْلقد ـر د ـة  )صـدوق،  یـْومد  ود  اْلکد ( 487، 4: ج4565اْلِقیامد

 قیامت. روز و رجعت روز و حجت حضرت ظهور روز است روز سه خدا ایام
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کـه مقولـه  اراده و قدرت امام و سوم اراده و قدرت جمعی بشر. البته این نکته نباید فراموش شود 
گونـه  در ایـن مـورد هـیچظهور در اصل رخدادش، تنهـا وابسـته بـه اراده و قـدرت الهـی بـوده و بشـر 

که در واقس ظهـور از ایـن حیـت شـباهت زیـادی بـه قیامـ خواهـد داشـت.  تدخالت و تأثیری ندارد 
باشـد  مـی ظهـور مـورد پـذیرشسازی  ولی دخالت و مساعدت بشر در امر ظهور تنها در بحت زمینه

ثمـر رسـاندن  که بر این اساس سه قدرت خدا، امام و بشر به صورت طولی و سلسـله مراتبـی در بـه
  ظهور نقش تأثیرگذار دارند.

 شناختی تفاوت غایت
آیـد  مـی اما در تبیین سومین تفاوت میان قیامت و ظهور بحت هدفمند بـودن آن دو بـه میـان

غایـت نبـوده و  هدآ و بـی یعنی وقو  قیامت و ظهور به عنوان افعال صادره از خدای حکیم، بی
دو تحقــس عــدالت و برچیــدگی بســاب ظلــم و ســتم در نیســت و بــر ایــن اســاس از جملــه اهــداآ آن 

کنار این شباهت و هم هدفی تفاوت می جهان قیامـت بسترسـاز  نیـز دارنـد مـثالً هـای  باشد ولی در 
باشـد.  مـی تحقس عدالت الهی در آن جهان و ظهور بسترساز تحقس عدالت مهدوی در این جهـان

 پس قیامت هدآ آن جهانی و ظهور هدآ این جهانی دارد.
 شناختی تفاوت ماهیت

ــز گذشــته نی کــه در واقــس نتیجــه بخــش ســه رویکــرد   چهــارمین تفــاوت میــان ظهــور و قیامــت 
کـه در ایـن فـر  آسـمانی بـودن قیامـت و برنامـه می آن و های  باشـد تفـاوت مـاهوی آن دو اسـت 

کشــیدههای  زمینــی بــودن ظهــور و برنامــه  قرآنــیهــای  داده براســاس شــود زیــرا مــی آن بــه تصــویر 
از نظر ماهیت جزء امورات دنیایی  موضو  قیامت اصالً  (2-4 :زلزال  44-4 :شمس  48-4 :قعهوا)

خــار  از فضــای دنیــا و قــوانین دنیــایی قابــل تصــور اســت زیــرا بــا رخــدادن آن  تلقــی نشــده و اصــالً 
و قـوانین جدیـدی ها  بساب دنیا و امورات دنیایی به یکباره برچیده شده و فضای جدید با برنامه

کـه مقولـه قیامـت مقولـه مـی شود بر ایـن اسـاس می جهان برپا در کـرد  خـار  از دنیـا ای  تـوان ادعـا 
کیفیــت رخـــداد و... در آســـمان طراحـــیهای  بــوده و همـــه برنامـــه  آن از نظــر مقـــدمات، بســـترها، 

گرچــه در اصــل رخــداد آســمانی بــوده و بــا اراده و قــدرت الهــی شــکل شــود. مــی  ولــی در مــورد ظهــور 
مقدمات و بسترسازی و نیز از حیت تقـدم و تـأخر  ،یعنی تمهیداتسازی  ی از نظر زمینهگیرد ول می

کـه از ایـن نظـر مـی بخشی از نظر زمانی وابسته به عملکرد و اراده بشری کـرد  مـی باشـد  تـوان ادعـا 
 دنیــایی بــه وقــو های  زمینــی بــوده و در تــاریخ بشــریت در همــین دنیــا بــا برنامــه کــه ظهــور ماهیتــاً 

 ندد.پیو می
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چهارگانـه هـای  تردیـد بـا بیـان تشـابهات و تمـایزات میـان ظهـور و قیامـت و بـا طـرح تفاوت بی
 و تحلیـــل آنهــا، بـــه روشـــنیشــناختی  غایت وشـــناختی  عوامل کارکردشــناختی، شـــناختی، ماهیــت

که ظهور یه واقعه این جهانی و قیامت یه واقعه آن جهانی  می توان به اثبات این مدعا رسید 
زمینــی، تــاریخی و های  نــابراین مقولــه ظهــور بــا شناســه ایــن جهــانی دارای شاخصــهاســت پــس ب

که دارای شاخصهها  بشری بوده و با این شاخصه ماورائی، فرا زمینـی و فـرا های  با حادثه قیامت 
کرد.  بشری است تفاوت اساسی پیدا خواهد 

 تحلیل ایده اختیاری بودن سرنوشت
کبـرای اسـتدالل ذکـر له اختیاری بودن سرنوشت در طلبمس یعه بحت به عنوان مقدمـه دوم و 

ــه  ــه یعنــی نظری ــر ایــن نظری ع ب ــوعی متفــر ــه ن ــودن ظهــور ب ــاری ب ــه اختی ــه در واقــس نظری ک ــد  گردی
ع بــر ایــن  مســبله اختیــاری بــودن سرنوشــت اســت و اختیــاری بــودن سرنوشــت نیــز بــه نــوعی متفــر

کـه ابتـدا بـه چیسـتی و ماهیـت سرنوشـت و بعـد بـه تبیـین ن  و اقـوال پیرامـونی ایـنهـا  گرشاست 
پرداختــه شــود و در گرایی   و نگــرش اختیـارگرایی  ، نگــرش تفـوی گرایــینظیــر نگـرش جبر مسـبله

آخــر الزم اســت جهــت نیــل بــه نتیجــه و براینــد بحــت بــه تحلیــل و تطبیــس بحــت اختیــاری بــودن 
 شود. می سرنوشت با بحت اختیاری بودن ظهور، مبادرت

 چیستی سرنوشت
کـــه   (، قضـــا و قـــدر20، 2ج :4046، )ابـــن منظـــور بـــه معنـــای مقـــدرات و تقـــدیراتسرنوشـــت 

( اســت 077، 54: ج4505دهخــدا، (، قســمت، عاقبــت و ســرانجام )072، 5ج :4572، )دشــتی
کالمی به حساب می سرنوشت و مقدرات با دو رویکـرد انسـانی و  مسبله آید. جزء مسائل فلسفی و 

کارهـا شود در رویکـرد انسـانی بـ الهی دنبال می ه بحـت اختیـاری و جبـری بـودن انسـان در انجـام 
های علت و معلول و نیز بحـت مشـیت الهـی  شود و در رویکرد الهی به بحت ضرورت پرداخته می
 ( البتــه05، 4ج :4524 ،شــود. )مطهــری کــه مربــوب بــه فعــل الهــی اســت توجــه می 1و قضــا و قــدر

کـه در شود بحت سرنوشت جزء مسائل فلسفی و ع گفته می که این قلی است به این معنـا نیسـت 
                                                        

گذراندن و به پایـان ر« قضاء». واژه 1 کـردن )کـه نـوعی یکسـره به معنای  کـردن، و نیـز بـه معنـای داوری  سـاندن و یکسـره 
کار می گیـری و چیـزی را بـا انـدازه معینـی  به معنای انـدازه و انـدازه« تقدیر»و « قدر»رود. و واژه  کردن اعتباری است( به 

گـاهی قضـاء و قـدر، بـه صـورت متـرادفین، بـه معنـای  ساختن، استعمال می کـا« سرنوشـت»شود. و  گویـا  ر مـیبـه  رود. و 
کتـاب و « نوشتن»نکته استفاده از واژه  کـه برحسـ  تعـالیم دینـی، قضـاء و قـدِر موجـودات، در  در ترجمه آنها این اسـت 

 ( 005، 5: ج4575لوحی نوشته شده است. )مصباا یزدی، 
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کـه موضـو  سرنوشـت اوال و  گفتـه قـرار نگرفتـه بلکـه منظـور ایـن اسـت  جاهای دیگر مورد بحت و 
گفت بالذات جزء مسائل عقلی بوده و در حوزه علوم فلسفی گرچه در قـرآن و و مورد  گو بوده است ا

گردیده است.و در برخی علوم دیگر نیز در راستای توجیهات عقلی و م 1روایات ع بر آن مطرح   تفر
 نگرش مختلف پیرامون سرنوشت

، نگـــرش گرایـــیپیرامـــون سرنوشـــت و مقـــدرات انســـان ســـه نگـــرش مطـــرح اســـت نگـــرش جبر
کننده جبر و تفـوی ، و پیشـنهاددهنده  که نفیگرایی   و نگرش سوم نگرش اختیارگرایی  تفوی 
( نظریـه 522 :4042، المتـألهینصـدر   556 :4575، )الهیجـی .اسـت« امـر بـین االمـرین»نظریه 

که همان امر االمرین است به نظریه اختیار شهره بوده و سـه تعریـی و تفسـیر از آن ارائـه  بین سوم 
شده است. تعریی اول  در افعال اختیاری صادره از انسان، خدا فاعل بعید و انسان فاعـل قریـ  

سـان فاعـل اعـدادی قلمـداد شـده و مباشر دانسته شده است. تعریی دوم  خدا فاعـل حقیقـی و ان
که تعریی آخر است خدا علت حقیقـی و انسـان مظهـر فاعلیـت خـداد تلقـی  است و در تعریی سوم 

 (028 :4575، شده است. )جوادی آملی
گستره پردامنه و از نظر موضو  و ماهیت وسیس و ذو  شه بی بحت مورد نظر از لحاظ قلمرو و 
بحت به مباحت انسانی و الهی تقسیمات دیگری در بعد الهی باشد زیرا عالوه بر تقسیم  می ابعاد

علـت و معلـول و های  آید زیرا در بعد الهی به مباحت تکوینی نظیـر ضـرورت می و انسانی به میان
شـود و در بعـد انسـانی بـه  مـی قضـا و قـدر تقسـیمهای  به مباحت تکوینی و تشریعی نظیر ضرورت
که ناظر به اخت  شود.  می یار فردی و اجتماعی باشد تقسیمافعال فردی و اجتماعی 

گونـــاگونی جهـــت بحـــت کـــه بحـــت  مـــی بـــه بیـــان دیگـــر در مقولـــه سرنوشـــت یـــه بـــار از  شـــود 
گونی رویکردها را به میان گفـت می گونا گونی عوامل  گونا کـه بحـت  مـی گوو آورد و بار دیگر از  شـود 

گونی فاعل گر در عاملیت و فاعل می را به میانها  گونا که ا یت قائل به انحصار شویم یعنـی در آورد 
گر تنها به یه نو  عامل یعنی خدا و یا بشر اعتقاد داشته باشیم پس در نتیجـه قائـل بـه  این جا ا

گـر بـه صـورت ترکیبـی فاعلیـت ایـن دو عامـل را قبـول  نظریه جبـر و یـا نظریـه تفـوی  شـده ایـم و ا
                                                        

یرن  ال اهللد  ِإن د  .1 ْوم   ما یدد ی ِبقد ت د وا حد یرن ِسِهْم  ما یدد ْنفن
د
ـا»فرماید:  مام معصومب در ذیل این آیه می( ا44)رعد:  ِبأ م د

د
یـرن  أ دد ـهن  الت د  ِإن د

یِهْم  ءن  یِسی الد  ی ِإلد ت د ْوا حد ل د ود ِل د  یتد ِسِهْم  ذد ْنفن
د
ْم  ِبأ ایاهن طد ـاِبِهْم  ود  ِبخد ـا اْرِتکد ِهـی مد ْنـه نن ن د  ذِلـ د  (586 ،5ج :4578)عیاشـی،   «عد

د
 ِبـأ

ْم  اهللد  یراً  ی ن  لد دد ًة  من نْ  ِنْعمد
د
هاأ مد لی عد ْوم    عد

ی قد ت د وا حد یرن ِسِهْم  ما یدد ْنفن
د
 (.25)انفال:  ِبأ
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ژپو
هش مهدیاه

وی

پــس در نتیجــه قائــل بــه نظریــه کــرده و بــه صــورت طــولی تــأثیرات آن دو را بــه رســمیت بشناســیم 
که در قال  دو مـذه  اشـاعره و  ایم شده« االمرین امر بین»اختیار و  پس بنابر نظریه انحصاریون 

 .کند می کند بحت سرنوشت انسان نیز سرنوشتی متفاوت پیدا می معتزله نمود و بروز پیدا
 جبرمحوری در سرنوشت

کــه قائــل بــه مســله جبــر هســتن د سرنوشــت انســان بــا قضــا و قــدر الهــی از بنــابر نظریــه اشــاعره 
گونـه اختیـار و  پیش تهیه و تعیین شده و بشر در این امر یعنـی در ایجـاد و تدییـر و تحـول آن هـیچ

( حـال تفـاوت نـدارد ایـن سرنوشـت فـردی باشـد و یـا 567، 5ج :4045، )سبحانی .نداردای  اراده
که البته بعد اجتماعی بیشتر در قال  تاریخ ن کـه بشـر در  می مایاناجتماعی  شود. بنـابراین وقتـی 

جــا اراده الهــی باشــد  ثر در ایــنؤسرنوشــت اجتمــاعی خــویش اختیــار و اراده نداشــته و تنهــا فاعــل مــ
گونه اراده و اختیاری نداشـته و تنهـا قـدرت تأثیرگـذار قـدرت الهـی  بالتبس در تاریخ خویش نیز هیچ

گرفتـه و در فرجـام آن  که آن خواهد بود بر این اساس مقوله ظهور و رخداد در تاریخ بشریت شـکل 
گرفتــه و همــین عامــل بــه  مــی بــه وقــو  پیونــدد تنهــا بــا یــه نــو  عامــل یعنــی عاملیــت خــدا تــأثیر 
گونــه  نمایــد و بــرای انســان و اراده او در ایــن نظریــه هــیچ مــی گیــری و تحقــس آن مبــادرت شــکل

کـه مقهوریـت، سرنوشـت محتــوم او د. پـس بنـابر نظریـه جبــری و باشـ مـی جایگـاهی لحـاظ نشـده 
ظهــور بــرای بشــر ممکــن نبــوده و بشــر در ایــن مــورد قــدرت و ســازی  الزامــات حاصــله از آن، زمینه

 توانمندی ندارد.
 محوری در سرنوشت تفویض

که پیروان مذه  معتزله بدان اعتقاد داشته و از آن حمایت کند فراینـد  می اما نظریه تفوی  
کـه اشـاعره بـدان اعتقـاد داشـته و از آن و برآیند آن خالآ فرایند و ب رآیند نظریه جبرگرایـانی اسـت 

که اعتزالیون بدان متصی بوده و بر مبنـای همـین واژه بـه « تفوی »کند. زیرا واژه  می پشتیبانی
گــذاری»بــه معنــای اند  گــذاری شــده نــام« مفوضــه» ، 5ج :4045، )موســوی زنجــانی باشــد. مــی «وا

شناسی آن پیروان مسله معتزله به توجیهات مسائلی نظیـر  هومواژه تفوی  و مف براساس (454
سرنوشــت، قضــا و قــدر، افعــال و اعمــال انســان و... پرداختــه و بــه آزادی و اختیــار مطلــس انســان 
کارهــای  اعتقــاد دارنــد. یعنــی خــدا بعــد از آفــرینش انســان، بــه انســان آزادی مطلــس داده و او را در 

کرده است. ب گذار  ه بیان دیگـر در امـر آفـرینش دو سـاحت قابـل تصـور اسـت خودش به خودش وا
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کـه سـاحت اول علـت محدثـه و سـاحت دوم علـت مبقیـه نامیـده  اصل آفـرینش و فراینـد آفـرینش 
کــه همــان اصــل آفــرینش انســان باشــد  مــی ــه خــدا تنهــا در علــت محدثــه  شــود بنــابر نظریــه معتزل

که علت مبقیه یعنی تداوم و ف کارهـا بـه انسـان عاملیت دارد و در ساحت دوم  رایند آفرینش است 
گذار شده و اراده و قدرت انسانی تنها عامل موثر در این ساحت نظرگـاه  براسـاس باشد. پس می وا

کرده و بـا  می معتزله انسان کارهای فردی و اجتماعی خود ورود پیدا  تواند به صورت استقاللی در 
تردید برایند این نظریه بـه  ام نماید. بیآزادی مطلس بدون دخالت خدا به انجام و یا ترک آن اقد

که از جمله امورات اجتماعی بوده و خاستگاه تاریخ بشـری دارد نیـز سـرایت کنـد.  مـی مقوله ظهور 
کــه بــر سرنوشــت اجتمــاعی و تــاریخی خــویش مســلط بــوده و ایــن تســلط و اختیــار بــه  زیــرا انســانی 

کـه یکـی از امـورات  توانـد مـی باشد پس همـین انسـان می صورت مطلس و استقاللی در مـورد ظهـور 
ــه  ــه صــورت مطلــس و مســتقل بــدون دخالــت خــدا وارد شــده و ب اجتمــاعی و تــاریخی بشــر اســت ب

 ظهور نقش ایفاء نماید.سازی  صورت مستقیم و مباشر در زمینه
 اختیارمحوری در سرنوشت
شــود  مـی هـیکـه در نهایــت بـه نظریـه اختیــار منت« االمـرین امـر بــین»دیـدگاه سـوم یعنــی دیـدگاه 

های  مؤلفــهباشــد بــرای تحلیــل ایــن دیــدگاه الزم اســت بــه  مــی مــورد قبــول و اعتقــاد همــه شــیعیان
 :اساسی آن به صورت اجمالی اشاره شود

  یعنی ساحت علت محدثه و ساحت علت مبقیه عاملیت داردها  خدا در همه ساحت .4
  شود می فاعلیت انسان در طول فاعلیت خدا توجیه .5
 و اعمــال بشــر بــه صــورت غیــر اســتقاللی یعنــی در ذیــل اراده و قــدرت خــدا تعریــیافعــال  .5
  (25، 4ج :4524، شود )مطهری می
)مصــباا  .گیــرد نمــی بــا وجــود اراده و قــدرت الهــی، اختیــار و اراده انســان مــورد خدشــه قــرار .0
 (555 :4544، یزدی
اساسـی هـای  رین و تفاوتاالم طور قهری نظریه امر بینه فوق بهای  با بیان شاخصه شه بی

شـود و اختالفـات آنهـا  مـی بـرمالگرایی  و تفـوی  گرایـیو ماهوی آن بـا دو نظریـه رقیـ  یعنـی جبر
کــه بیــانگر نتیجــه ایــن نظریــه هــای  شــکلی و فراینــدی، بــه تفاوتهــای  تفاوت عــالوه بــر برآینــدی 
 رسد. می است نیز
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 ردر ظهوگرایی   در سرنوشت با اختیارگرایی   رابطه اختیار
انسان در اعمـال و رفتـار فـردی و اجتمـاعی خـویش آزادی و « امر بین االمرین»براساس نظریه 

کسی قرار  گیـرد نمی اختیار دارد یعنی اعمال و رفتار انسان تحمیلی نبوده و تحت قاهریت و اجبار 
)اثبــات ضــرورت علــی و  ( و آزادی و اختیــار او نیــز بــه صــورت اســتقالل در عمــلگرایــی)نفــی جبر

شـود. پـس بـر مبنـای  نمـی )اثبـات قضـا و قـدر الهـی( منجـر لولی( و به صورت استقالل در رفتـارمع
که در امورات زندگی انسان نه جبر مطلس و نه اختیار مطلس بلکـه جبـر و اختیـار نسـبی  این نظریه 

( به مقوله ظهور پرداخته و با ایـن نگـاه بـه تطبیـس و 504، 5ج :4045، )سبحانی حاکم فرماست
که ظهور در تاریخ بشریت به وقو یجا پردازیم. از آن می ل ظهورتحلی پیوندد پس یـه امـر  می ی 

که بشر در امورات خویش دچار جبر و اختیار مطلـس یجا شود و از آن می بشری و تاریخی قلمداد ی 
نیسـت پـس دارای اختیـار و آزادی نسـبی اسـت. یعنـی عـالوه بـر اراده خـدا اراده بشـر نیـز در انجــام 

و هـا  عامل االمـرین، رخـداد ظهـور دارای نگرش امر بـین براساس رات بشری دخالت دارد. پسامو
ــه ایــن عاملهــای  فاعل ک ــوده  گونی ب ــا ــه صــورت سلســله مراتبــی نقــش ایفــاءهــا  و فاعلهــا  گون  ب
ظهور خدا به عنوان فاعل حقیقی و بعیـد و انسـان بـه عنـوان سازی  کنند یعنی در فرایند زمینه می

 باشند. می ی و قری  تأثیرگذارفاعل اعداد
کـه بـرای مقولـه ظهـور دو سـاحت گفتـه شـود  کـرد سـاحت  مـی در پایان الزم اسـت  تـوان تعریـی 

کـه اصـل رخـداد ظهـور اسـت  شـه بی« ظهورسازی  زمینه»و ساحت « اصل ظهور» در سـاحت اول 
و دخـالتی نـدارد  گونه تأثیر خدا تنها عامل و فاعل آن دانسته شده و بشر و اراده بشری در آن هیچ

کـه همـان زمینه جبرگرایـی،  گانه سـه بـرای ظهـور باشـد، نگـرشسـازی  ولی بحت در سـاحت دوم 
کــه بــا نگــرش جبرگرایانــه نفــی تأثیرگــذاری بشــر گرایی   و اختیــارگرایی  تفــوی  مطــرح شــده اســت 
نگـرش شـود و بـا  مـی گرایانه اثبات تأثیرات استقاللی بشر توجیه شود و با نگرش تفوی  می ثابت

تـأثیرات تلفیقـی یعنـی قـدرت خـدا و قـدرت بشـر را بـه صـورت « االمـرین امر بین»سوم یعنی نظریه 
که می سلسله مراتبی تیبیت این نظریـه ظهـور ابتـدا بـا اذن الهـی و بعـد بـا مسـاعدت  براساس کند 

  پیوندد. می شده و رخدادش به وقو سازی  بشری زمینه
گفـت  مـی ویکـرد تطبیقـی چنـینبندی سه نظریه فوق بـا ر آری در جمس نظریـه  براسـاس تـوان 

کارها به خدا انتساب داده گراییجبر ظهـور و سـازی  طـور قهـری بحـت زمینهه شـود بـ می که همه 
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ره یـدخالت و تأثیرات بشر در آن لدو و بیهـوده بـوده و بـه صـورت تخصصـی و مبنـایی، خـار  از دا
گـذار  گرایی دیدگاه تفوی  براساس شود. ولی می بحت تلقی کارهای انسان به انسان وا که همه 
ظهــور و ســازی  اش مثــل زمینه پیرامــونیهای  طــور طبیعــی ظهــور بــا همــه ســاحته شــده اســت بــ

گذار شده و اراده و قـدرت بشـر در تحقـس آنهـا بـدون اراده و  شرایط ظهور، همه و همه به انسان وا
کـه  نظریـه امـر بـینهـای  داده براسـاس زنـد. امـا ظهـور مـی قدرت خـدا، حـرآ اول و آخـر را االمـرین 

ــه همــراه دارد اوالً گرایی   اختیــار ــا بیــان توانمنــدی و نقــش بشــر در زمینهرا ب ظهــور، نفــی ســازی    ب
گــری اراده و قــدرت انســان در طــول اراده و    بــا بیــان توجیـهرسـاند ثانیــاً  مــی را بــه اثبــات گرایـیجبر

بــا بیــان دخالــت خــدا و انســان در تحقــس   کنــد ثالثــاً  مــی را بیــانگرایی  قــدرت الهــی، نفــی تفــوی 
 نماید. می ظهور تأثیرگذاری قدرت خدا و بشر را به صورت طولی توجیهسازی  بخشی زمینه

 گیری نتیجه
کــه در ایــن اســتدالل در فراینــد  گردیــد  ــا طــرح اســتداللی در مطلــس بحــت آغــاز  نوشــتار حاضــر ب

فیقی )زمینی و آسمانی( بـودن ظهـور تفصیلی بحت با در افکندن دو مقدمه به تبیین و تحلیل تل
که از یه طرآ بـه چیسـتی و ماهیـت شناسـی  و اختیاری بودن سرنوشت پرداخته شد. زیرا وقتی 

اراده بشــری از جملــه  کــه آن شناســی شــود و از طــرآ دیگــر بــه شــرایط و عوامــل مــی ظهــور توجــه
ــاری مــی آنهاســت عنایــت ــه ماهیــت و خاســتگاه ت کــه ب ــه شــود و از ســوی دیگــر وقتــی  ک خی ظهــور 

ینـدی چـون تلفیقـی بـودن بـه برآ شـود، لزومـاً  می متفاوت با ماهیت و خاستگاه قیامت بوده دقت
کـه بـه چیسـتی و  ظهور به عنوان نتیجه بحت خواهیم رسید. و اما در تحلیل مقدمه دوم  وقتـی 

کـــه در ایـــن خصـــوص دیـــدگاه مـــی شناســـی سرنوشـــت توجـــه ماهیـــت  گانه های ســـه شـــود و وقتـــی 
کـه بـا  می مطرح شده و مورد ارزیابی قرارگرایی   و اختیارگرایی  ، تفوی گراییجبر گیرد و نیز وقتی 
در سرنوشـت رأی گرایی   ی نگـرش سـوم یعنـی نگـرش اختیـارنمای الیل و براهین مختلی به واقسد

چـون اختیـاری بـودن سرنوشـت بـه عنـوان قـول برتـر نیـل پیـدا ای  شود. الجرا بـه نتیجـه می داده
کـرد کـه بـا طـرح اسـتدال، و بیـان دو مقدمـه، و اثبـات دو نظریـه  شـه بی. خـواهیم  از ایـن فراینـد 

توان بـه نتیجـه نهـایی بحـت  می همراه بوده« اختیاری بودن سرنوشت»و « تلفیقی بودن ظهور»
 یعنی اثبات نظریه اختیاری بودن ظهور رسید.
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