نظری بر عرصهی حیات انسان از منظر توحید افعالی
رابطهی علم ازلی خدا و اختیار انسان
پرسش :میگویند همهچیز ازپیش در لوح محفوظ نوشته شده است .آیا این باا اتتیاار ادااد
ندارد؟
پاسخ :تیر؛ اداد ندارد .لوح محفوظ به این معناست که هرچه در عالم واقع میشود ،قال ا در
علم تدا وجود داشته است و تداوند میدانسته که چه تواهد شد .اینجا ممکن است این اشاکا
در ذهن انسان ایجاد شود که اگر تدا ازقلل میدانست ،پس مان نمایااوانم تا آ آن اه تادا
میدانست عمل کنم .این اشکا سابقه دارد و تیّام هم در اشعارش آن را مطرح کرده است.
من می تورم و هرکه چو من اهل بود
می تاوردن مان به ناازد او ساهل باود
می تاوردن من حاقّ ز از میدانست
گار می نخااورم علام تادا جاهال بااود
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اللتّه اگر کسی دو اا سیلی در گوش او میتواباند و میگفت:
من میزنم و هرکه چاو مان اهال باود
سیاالای زدنام باه نازد او سااهال بااود
سیالی زدنام حااقّ ز از میداناسات
گر مان نازنم علام تادا جااهال باااود
آنگاه چنین حرفی نمی زد! مشکل تیّام یا هرکه این سؤا به ذهنش میآیاد ،ایان اسات کاه
نتوانسته علم ازلی الهی را از علم اکتسابی بشری افکیک کند .علم انسان فار بار معلاوم اسات؛
یعنی اوّ معلوم وجود دارد ،بعد ما به آن علم پیادا مایکنایم .امّاا علام ازلای ،علام ب معلاوم و
قللالمعلوم است؛ علمی است قلل از پدید آمدن معلوم .علم ازلی الهی با علم ماا فارد دارد .1لااا
در پاسخ تیّام گفتهاند:
ناازد عاقا ز غاایاات جااهال بااود

عالام ازلای عالّاات عصایاان کاردن

حتّی در علم بشری هم تودِ علم الزاماا دلیل وقو چیزی نیست .اگر من بادانم کاه فاردا اد
در د چه ااّفاقی می افتد ،آیا علم من علّت آن ااّفاد تواهد بود؟ ممکن اسات ایانگوناه نلاشاد.
برای مثا دانشمندان محاسله میکنند و با قاطعیّت میگویند ،در ف ن ماه و ف ن روز و ساعت،
تورشیدگرفتگی رخ میدهد .آیا علم این دانشمندان سلب و علّت تورشیدگرفتگی میشود؟ اگار
این را نمیدانستند تورشید نمیگرفت؟ دانشامندان باه علال و عوامال تورشایدگرفتگی واقا
شدند و ازقلل فهمیدند که در چه روز و ساعتی تورشید تواهد گرفت؛ امّا تورشید طلق علال و
عوامل کیهانی تودش گرفت؛ علم دانشمندان سلب تورشیدگرفتگی نشد.

 . 1علمی که ما به آن آشناییم ،آگاهی از خصوصیّات چیزی است که وجود دارد و درنتیجه وجود آنچه بر آن آگااهیم ممللاو ، ،بار
آگاهی ما معلم مقدّ ،است .امّا خداوند عالوهبر اینگونه علم ،قبل از بهوجود آمدن موجودات و رخدادها نیز به آنها علام دارد ،کاه
به آن علم بالمللو ،میگویند.
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مثا دیگر اینکه معلّم وقتی یکی دو جلسه از ارم میگارد ،مایفهماد چاه کسای آتار اارم
نمرهی ال میگیرد و چه کسی نمرهی ب؛ یا چه کسی مردود میشود و ارم بعد دوبااره مهماان
این ک س است .آیا به سلب دریافت معلّم ،این دانشجو شاگرد اوّ شاد و آن دیگاری از درساش
افتاد؟ آنها با علل و عوامل اتتیاری تودشان شاگرد اوّ شدند یا افتادند؛ امّا معلّم باه آن علال و
عوامل واق و مشرآ شد؛ مث ا دید این دانشجو یک جلسه درمیان غایب است؛ جلساای هم کاه
حاضر است دیر به ک س میآید؛ وسط ک س به بهانهی آب توردن بیارون مایرود؛ وقتای هام
حدور دارد اه ک س چرت میزند و دفتر و قلمی هم با تود نمیآورد .برای معلّام بادیهی اسات
که این دانشجو ارم آینده هم مهمان همین ک س است .یک دانشجوی دیگر هر جلسه سر وقات
به ک س میآید؛ ردی اوّ مینشیند و دقیق گوش میدهد و نکتهها را یادداشت مایکناد .وارد
بحث و گفتگو میشود؛ از معلّم سؤا میکند؛ به پرسشهای او جواب میدهاد؛ در پایاان کا س
منابع مطالعاای بیشتری درتواست می کند .برای معلّم روشن است که این دانشجو آتار اارم باا
نمرهی عالی قلو میشود .نمرات این دانشجویان معلو این نلود که معلّم از پیش تلاردار باود؛
آنها طلق علل و عوامل تودشان نمره گرفتند .بنابراین هر علم پیشینی سلب نمایشاود حاواد
جلری باشند .تدا از پیش می دانست هریک از ما چه تواهیم کرد؛ امّا به این معنای کاه او آگااه
است ما با اتتیار و آزادی تود چگونه رفتار تواهیم کرد و درنتیجه چگونه تواهیم شد .این علام
هیچ اعارضی با اتتیار و آزادی انسان ندارد.

اَللّهُمّ صَلِّی عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ
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