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که  یمعن نیاست. به ا یمسلمان ها اعتقاد آنها به قضا و قدر اله یعامل انحطاط و عقب ماندگ نیتر یها معتقد اند که اصل یغرب

 دهند! یم تیاست و به آن رضا یاراده اله ی جهیرود نت یآنها م معتقدند هرچه بر سر

کتاب  نیآنچه از ا یشبهه پاسخ داده است. خالصه  نیبه ا ییبایبه ز یمطهر یمرتض استاد  د،یسرنوشت از متفکر شه و انسان  کتاب

 یدارند بخاطر آموزش ها یا دهیعق نیمسلمان ها چن ی. اگر هم برخستین نیاست که مفهوم قضا و قدر ا نیمن شد ا ریدستگ

است.  «یو معلول یعلّ»تابع نظام  فتدیدر جهان ب یاست که هر اتفاق نیاست که به آنها داده اند. بلکه مفهوم قضا و قدر ا یاشتباه

 کی یهاعلّت  عیاست که اگر  جم نیهم هم یاله یبودن قضا یشود تا آن اتفاق رخ دهد. مفهوم حتم ایعلل آن اتفاق مه دیبا یعنی

 نیا یاز جمله  یهمگ زیعقل، دانش و انتخاب خود انسان ن ار،یبود. اخت هدخوا یحتم دهیوقوع آن پد رند،یدر کنار هم قرار بگ دهیپد

 ست،یو تالش و کوشش انسان ن یباشد نه تنها منکر هدف گذار حیاگر به شکل صح یعلّت ها هستند. لذا اعتقاد به قضا و قدر اله

 هست. زیبلکه مشوق آن ن

 آمده است: نگونهیاکتاب  نیاز ا یبخش در

از  یعنیکند،  لیخدا را تحص یرضا یمعتقد است. معتقد است اگر کس زین یبه حکمت و رحمت و عدالت اله ،یاله ریبه تقد معتقد»

خود مؤمن و  نییهر اندازه به مسلک و روش و آ ینفر مادّ کی کند در کنف آنها محفوظ خواهد ماند. یرویپ یاله یعیسنّت تشر

به آرمان خود به خرج دهد،  دنیو کوشش و مجاهدت در راه تحقّق بخش یندارد که به هر اندازه سع دهیعق نیاز ا شیمعتقد باشد، ب

ساخته شده است که اگر او در  یطوردارد که جهان  دهیعق ینفر مسلمان مؤمن و معتقد به قضا و قدر اله کی. امّا ردیگ یم جهینت

 یبانیو او را از پشت زدیخیاو برم تیجهان به حما یو معلول یکند و کوشش به خرج دهد، دستگاه علّ یخود فداکار مانیو ا دهیراه عق

هست که در  در جهان رهیذخ یرویکند، ن یکه او خود در راه هدف خود مصرف م ییرویصدها هزار برابر ن کند؛یمند م خود بهره

 «.افتد یاو به کار م یاریبه  یطیشرا نیچن

 .۹۸-۹۷سرنوشت ص: و انسان ،  یمطهر دیشه


