
 انسانرابطه مقدرات شب قدر با اختیار 

 سیدمحمد اکبرياندکتر  حجت االسالم والمسلمین

 اشاره

ارتباط مسأله مقدّرات در زندگی انسان با موضوع اختیار و نقش اراده انسان در 

های فکری  زندگی، هم به عنوان یک مسأله فلسفی و کالمی مطرح بوده و هم از دغدغه

از . گذارد ها برجای می آن ها است و آثار روانی و اخالقی نیز در زندگی عموم انسان

جنبه فلسفی در مسأله رابطه ضروری علت و معلول، در مباحث کالمی در بحث از 

ها، عالوه بر مسأله قضا و قدر، آیات و روایاتی که در  قضا و قدر و برای عموم انسان

هایی را درباره نقش اراده و اختیار انسان  خصوص مقدّرات شب قدر وارد شده، پرسش

ای در زندگی انسان تعیین شود، یا  تواند حادثه چگونه می. گی ایجاد کرده استدر زند

سرنوشت و خیر و شر او معین باشد، و انسان، اختیار و حق انتخاب در افعال و 

حوادث زندگی خود داشته باشد؟ اگر همه چیز در شب قدر برای انسان معین شده 

تواند در  اهد داشت؟ آیا انسان میاست، آیا انسان اختیاری در انجام امور خود خو

را تغییر دهد؟ یا انسان ها  آن سرنوشت و مقدّراتی که تعیین شده، دخل و تصرف کند و

ای جز تسلیم ندارد؟ در این  در مقابل آنچه تعیین شده، هیچ دخالتی نداشته و چاره

ند و ها در مقابل خداو صورت، بسیاری از امور و اعتقادات، از جمله تکالیف انسان

 .پذیری اخالقی انسان فرو خواهد ریخت مسئولیت

با . مقدّرات شب قدر با اختیار انسان را تبیین نماید  کوشد رابطه این نوشتار می

 .جواب داده خواهد شد ،های که بدان اشاره شد به پرسش ،بررسی این موضوع

                                                
 .عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی؛ پژوهشکدۀ فلسفه و کالم اسالمی* 
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 معناي قدر و تقدیر

به چه مفهومی « قدر»و اند  هگفت« شب قدر»مفسران درباره این که چرا این شب را 

 : اند است، سه معنا را بیان داشته

 شرف و منزلت. 1

از آن رو به »: گوید می« مرحوم طبرسی». یکی از معانی قدر، شرف و منزلت است

ای بلند و شأنی عظیم است؛ مثل این که      اند که دارای شرف و پایه این شب، قدر گفته

وَ ما »:  فرماید چنان که قرآن می. رای شرف و منزلتمرد دارای قدر؛ یعنی دا: گویند

نشناختند و از او قدردانی  ،و خدا را آن طور که باید و شاید 1؛قَدروا اهللَ حقَّ قَدرِه

آن شب را از این . گونه که باید به جا نیاوردند یعنی عظمت و شأن خدا را آن« .نکردند

: اند برخی گفته. رسند به قدر و منزلت می ،ها با زنده داشتن آن رو قدر نامیدند که انسان

. این شب دارای منزلت است؛ زیرا عبادات در آن، با عظمت است و پاداشی بزرگ دارد

مرتبه و  بها بر پیامبری بلند شب قدر است، چون کتابی گران: اند گروهی دیگر نیز گفته

یا از آن جهت 5.ده استقدر نازل ش ای گران پایه با دستان فرشته گرامی، برای امتی بلند

قدر نامیدند که چون مؤمنان و عبادت کنندگان در این شب، صاحب شرف و 

 1.اند منزلت

 تنگی و ضیق. 2

در بیان . ذکر شده، معنای ضیق و تنگی است« قدر»از معانی دیگری که برای لفظ 

ت اند که زمین به واسطه کثر گفته« قدر»سبب آن گفته شده که این شب را از آن رو 

بدون در نظر گرفتن معنای تنگی و ضیق و  4.شود فرود فرشتگان در آن شب، تنگ می

امری قطعی است؛ اما در این مورد که چرا  ،ارتباط آن با نزول فرشتگان، اصل این نزول

دهند که نزول آنان  برخی روایات به ما پاسخ می ،آیند فرشتگان در این شب به زمین می

                                                
 .24 آیه ،انعام. 4
 . 783ص ،41 ج ،البیان  طبرسی، مجمع. 9

 .994ص  ،91ج  ،طباطبائی، محمدحسین، تفسیر المیزان فی القرآن. 9
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این مسأله  1.ها عرضه دارند ها را بر آن است تا اعمال انسان أبر ولیّ زمان و امام عصر

به عنوان دلیلی بر لزوم وجود امام معصوم در هر عصر و  {از طرف امامان معصوم

زمانی، به شیعیان تعلیم شده تا با آیاتی که بر نزول فرشتگان در شب قدر داللت دارند، 

ر عصر و زمانی احتجاج کنند؛ زیرا در ه {با مخالفان خود در مورد وجود امام معصوم

 5.شوند پس از پیامبر، فرشتگان تنها بر انسان معصوم و حجت خدا در هر زمان نازل می

اند که نزول فرشتگان در شب قدر برای سالم بر مؤمنان و دعا  برخی دیگر گفته

نین همچ 1.ها شود برای آنان و قرار گرفتن در کنار ایشان است تا خیر و برکت برای آن

ها در این  گفته شده نزول فرشتگان برای ثبت دعاها و اعمال و عباداتی است که انسان

 4.رسانند شب به انجام می

نازل  أاند؛ زیرا فرشتگان بر وجود نازنین امام عصر این معانی، با هم قابل جمع

 .کنند شان را ثبت و ضبط می شوند و بر مؤمنان دعا و رحمت دارند و اعمال می

 گیري دیر و اندازهتق. 3

بیش از معانی دیگر در روایات دینی به کار رفته و بر آن تأکید گردیده و  ،این معنا

إِنَّا  إِنَّاأَنزَّلْنَاهُ في ّلَيّْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ»: در آیات قرآن نیز به آن اشاره شده است، مانند آیه مبارکه

که ما در آن شب پر برکت نازل کردیم ما همواره  2؛أَمْرٍحَكِيمٍفِيهَايُفْرَقُ كلُ *  كُنَّا مُنذِرِينَ

در « .گردد اندازه کننده بودیم در آن شب که هر امری بر طبق حکمت خداوند تنظیم می

آیه که اشاره به شب قدر و نزول قرآن در آن شده، به مسأله تقدیر امور عالم ـ از جمله 

اختصاص به شب نزول قرآن در زمان  ،یراین تقد. ها ـ اشاره شده است امور انسان

در آیه داللت بر « یفرق»اند، لفظ مضارع  پیامبر ندارد، بلکه همان گونه که مفسران گفته

 ضمن. وارد شده، بر همین معنا داللت دارند [روایاتی که از امامان. استمرار دارد

شوند،  تعیین می گیری و در روایات به اموری که از هم تفریق و تقدیر و اندازهکه  آن

                                                
 .59ص  ،89ج  ،األنوارمجلسی، محمدباقر، بحار . 4

 .912ص  ،4ج ،الکافی ،کلینی، محمدبن یعقوب. 9

ص  ،8ج  ،تفسیر القرآن العظیم ،؛ ابن کثیر22ص  ،5ج  ،انوار التنزیل و اسرار التأویل ،بیضاوی، عبداهلل بن عمر. 9
198. 

 .937ص  ،8ج  ،تفسیر المظهری. 1

 .به بعد 413از ص  ،94ج ،تفسیر نمونه ، ناصر،مکارم شیرازی: ک؛ ر1-9آیه  ،دخان. 5
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يُقَدَرُ فِيهَا مَايَكُونُ فِي اّلسَنَةِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍ أَوْ ... »: فرمود {امام رضا. اشاره شده است

همه آنچه در  ،در این شب 1؛اّلْقَدْر ةمَضَرَةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ أَوْ رِزْقٍ أَوْ أَجَلٍ وَ ّلِذَّلِكَ سُمِيَت ّْلَيّْلَ

شود، خیر باشد یا شر، ضرر باشد یا سود، روزی باشد یا  ر میسال خواهد بود، تقدی

 «.شب قدر نامیده شده است ،به همین جهت. مرگ

 تقدیر عام با مقدرات شب قدرارتباط 

. شود، ارتباط دارد معنای سوم از قدر، با آنچه در مورد تقدیرات عام زندگی بیان می

شب قدر، با نوعی دیگر از تقدیر ها، غیر از مقدرات  بر اساس تقدیر عام، ما انسان

مواجه هستیم که از آغاز تا پایان زندگی جریان دارد؛ سرنوشتی که از ابتدای تولد 

بر اساس روایات، در . خورد و مربوط به قضا و قدر عام الهی است ها رقم می انسان

ان شود؛ اما تقدیر عام، تمام دوران زندگی انس شب قدر تنها مقدرات یک سال تعیین می

ای قرار  گیرد؛ آن گونه که خداوند بیان فرموده، برای هر چیزی قدر و اندازه را در بر می

 5؛إِنَ اّلّلَهَ بَاّلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اّلّلَهُ ّلِكُلِ شَيْءٍ قَدْراً... »داده و آن را تعیین کرده است؛ 
ای قرار داده  اندازه یقین، برای هر چیزی به. رساند خداوند فرمان خود را به انجام می

اما رابطه این قضا و . ها است و از جمله آن چیزها، امور مربوط به زندگی انسان« است

ها از ابتدا  قدر، با تقدیرات در شب قدر چیست؟ مگر نه این که همه مقدرات انسان

 شود؟ تعیین شده، پس چگونه دوباره تعیین می

ور عالم به حسب قضای الهی، دارای ام»: دهد مرحوم عالمه به این سؤال پاسخ می

آیه مبارکه مذکور،  بنابرو شب قدر  ،دو مرحله است؛ مرحله اجمال و مرحله تفصیل

 1.آید شبی است که امور از مرحله اجمال به مرحله تفصیل می

ها به صورت اجمالی در تقدیر عام ثبت شده، در  آنچه در سرنوشت انسان ،بنابراین

 .شود عرضه و ثبت می أبیان گردیده و به خدمت امام عصرشب قدر به طور مفصل 

                                                
 .445ص  ،9ج  ،{عیون اخبار الرضا ،شیخ صدوق. 4

 .9  آیه ،طالق. 9

 .499ص  ،48ج  ،المیزان فی تفسیر القرآن. 9
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 رابطه مقدرات زندگی با اختیار انسان

تر، با مسأله تقدیر  در یک زاویه عام و کلی ،ارتباط مقدرات شب قدر با اختیار انسان

یابد؛ بنابراین هر پاسخی که در مسأله دوم به آن  عام الهی با اختیار انسان ارتباط می

 .موضع ما را در مسأله اوّل تعیین خواهد کرد دست یابیم،

اگر سرنوشت انسان با تقدیر عام تعیین شده است، پس نقش اختیار و اراده انسان 

انسان است و   در تعیین سرنوشت چیست؟ این یکی از سؤاالت بسیار مهمّ در زندگی

ندان های که اندیشم یکی از پاسخ. های متعددی نیز برای آن بیان شده است پاسخ

: اند و با ظاهر آیات و روایات دینی نیز هماهنگی دارد، این است که اسالمی ارائه داده

شود که در مورد افعال، اختیار و  تقدیر الهی بر اساس شرایط و علل خاصی تعیین می

اراده انسان، یکی از آن شرایط و علل است؛ یعنی خداوند مقدّر نموده، عمل و رفتاری 

اسباب و علل آن محقق شود و یکی از آن اسباب و علل، اراده و  از انسان با وجود

اگر اراده و انتخاب انسان به آن  ،در این صورت. انتخاب عمل از سوی انسان است

آن عمل  ،عمل تعلق نگیرد، یکی از شرایط و اسباب آن عمل محقق نشده و در نتیجه

ها با اراده و اختیار انسان منافات نه تن ،تقدیر الهی ،در این صورت. نیز مقدّر نخواهد بود

کننده اختیار است؛ چون اختیار و انتخاب انسان، جزئی از مقدّرات و  ندارد، بلکه تأیید

تقدیرات الهی، رابطه علّت یک پدیده با معلول آن  ،داخل در آن است؛ به عبارت دیگر

ها،  مال انسانیابد و در مورد اع است و هنگامی علّت تحقق یابد، معلول نیز تحقق می

ها، یا حداقل یکی از علل آن، اراده خود  علّت اعمال و رفتارهای ارادی و اختیاری آن

ای و از جمله رفتارهای انسان  های هر پدیده ها است و چون در علم ازلی، علت انسان

ها و نیز با توجه به نقش اراده  رفتار انسان ،معلوم و مشخص است، بر همان اساس

سنّت الهی آن : توان گفت می ،بر همین اساس. دیر شده و مشخص استتق ،ها انسان

است که هر چیزی در صورت وجود علّت خود، تحقق یابد و چون علّت عمل 

اختیاری انسان، اراده خود انسان است، پس حتماً بر طبق سنّت الهی، عمل با اختیار 

تأیید اختیار انسان در  ،انسان صورت خواهد گرفت و علم ازلی خداوند و سنّت الهی

 .است؛ نه در مقابل آن

که در تقدیر الهی این  البته گاهی ممکن است که اراده انسان بر عملی تغییر یابد 

دهد که  گاهی انسان عمل و رفتاری انجام می: تغییرات نیز ثبت و ضبط شده است
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س در چنین صورتی تقدیر انسان بر اسا. شود موجب تغییر در قضا و قدر الهی می

توان گفت که انسان فقط یک تقدیر  می ،در این صورت. همین رفتار تعیین شده است

های گوناگونی در پیش دارد که ممکن است هر کدام  وسرنوشت ندارد، بلکه سرنوشت

ها، اراده شخص  در تعیین و حتمی شدن، یکی از آن. ها جانشین دیگری گردد از آن

ن بیمار شود، سرنوشت او بستگی به درمان دارد، اگر انساکه  آن تأثیر جدی دارد؛ مانند

حتمی شدن . رود اگر اقدام کند، ممکن است معالجه شود و اگر اقدام نکند، از بین می

باشد و هر کدام را انتخاب کند، همان مقدّر شده  یکی از آن دو، به اختیار خودش می

  ه تحقق یکی از آنها با تقدیرهای متعددی روبه رو هستند ک انسان ،است؛ بنابراین

 .ها است تقدیرها با اراده خود آن

: کسی گفت. از پای دیوار کجی برخاست و کنار دیوار دیگری نشست {امام علی

یعنی  1.کنم از قضای خدا به قَدر وی فرار می: کنی؟ پاسخ داد آیا از قضا الهی فرار می

من با دو تقدیر مواجه هستم که هر دو تقدیر الهی است؛ اما هر کدام را که انتخاب کنم، 

نتیجه خود را خواهد داشت؛ یکی نتیجه ناگوار و مضر و دیگری نتیجه خوب و مفید 

 .کنم که برایم ضرر و زیان نداشته باشد من آن را انتخاب می. خواهد بود

رویم و سخن از تغییر قضا و قدر  اغ روایات میهنگامی که به سر ،با این توضیح

در روایتی . ها برای ما روشن خواهد بود آید، معنای آن ها به میان می الهی با اعمال انسان

قضای  ،دعا 5؛بْرِمَ إِبْرَاماًأُاّلدُعَاءُ يَرُدُ اّلْقَضَاءَ بَعْدَ مَا »: که به نقش دعا اشاره کرده آمده است

دعا، فعل و عملی از انسان است، « .استوار شده استکه  آن د، پس ازگردان الهی را بر می

گذارد و این بدان معنا  مانند بسیاری از افعال نیک و بد که در قضا و قدر الهی تأثیر می

تواند تقدیر الهی را بر  است که در صورتی که تقدیری بر انسان ثابت شد، دعا می

در مقابل قضا و قدر الهی است؛ بلکه دعای  گرداند؛ اما معنای آن چنین نیست که دعا

جزئی از تقدیرات الهی است که جانشین تقدیر دیگری شده که پیش از آن  ،انسان

توان گفت که در چنین مواردی، سنّت و قانون تقدیرات  در واقع، می. تثبیت شده بود

                                                
 .932ص  ،صدوق، توحید. 4

 .171ص  ،9ج  ،کلینی، الکافی. 9
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ون و الهی تغییر نیافته، بلکه تقدیری در جای تقدیر دیگر قرار گرفته است و قان

 .یابد تغییر نمیهیچ گاه های الهی  سنّت

در یک قاعده کلی، نه تنها دعا، بلکه هر عمل خوب و بد، جزئی از تقدیرات الهی 

در روایات، عالوه بر دعا، امور دیگر . خورد مقدرات انسان رقم میها  آن است که با

آزار و اذیت  یا صله رحم، قطع رحم، صدقات، نیکی به پدر و مادر و دیگران،: مانند

 .دهند زنند یا تغییر می ها را رقم می ها بیان شده که تقدیرات خوب و بد انسان انسان

 تأییدي بر اختیار انسان ،مقدّرات شب قدر

بیان نموده بود، در شب قدر، مقدّرات عام از مرحله  طباطبائیآنچه عالمه  بنابر

آید و بر همین اساس و با توجه به آنچه در مورد رابطه  اجمال به مرحله تفصیل در می

تقدیر عام زندگی با اختیار انسان بیان شد، رابطه مقدّرات شب قدر با اختیار انسان نیز 

انسان منافات ندارد، تعیین شدن  همان گونه که تقدیر عام با اختیار. شود دانسته می

جا  مقدّرات شب قدر نیز با اختیار و انتخاب انسان منافات نخواهد داشت؛ زیرا در این

شان و بر اساس عملکرد  ها در اعمال ها با قید اختیار انسان نیز تعیین سرنوشت انسان

دو نوع تقدیر ها، در هر  از این رو نقش اعمال انسان. شود ها در طول سال تعیین می آن

نقش شب قدر و مقدّرات آن را از زاویه دیگر در ارتباط با اختیار . یکسان خواهد بود

 ،ها منافات نیست نه تنها بین آن ،از این زاویه. بررسی قرار داد توان مورد  انسان نیز می

کننده نقش اختیار و اعمال  بلکه وجود شب قدر و تعیین مقدّرات در آن، به نوعی تأیید

 .ها در تعیین سرنوشت او است نسانا

مسأله اوّل . ما با دو مسأله در مورد شب قدر مواجه هستیم ،در آیات و روایات

ها را بیان کردیم و مسأله دوم تأکید بر انجام  تعیین مقدّرات در شب قدر که برخی از آن

و تر از نقش اعمال انسان در تعیین سرنوشت ا پیش. اعمال عبادی در این شب است

توان  پس می ،سخن گفتیم و از آن جا که روایات بر انجام اعمال عبادی تأکید دارند

کنند و  گفت که روایات ما را متوجه نقش اعمال عبادی در تعیین مقدّرات شب قدر می

ها سایه افکنده است و در  تقدیر عامی داریم که بر تمام زندگی انسان ،از سوی دیگر

وجه تقدیرات شب قدر ساخته است و این بدان معنا است روایات، ما را مت ،عین حال

این نبوده، یا  از  تواند در شب قدر مقدّراتی برای خود تعیین نماید که پیش که انسان می
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آنچه در تغییر تقدیر عام بیان شده  بنابرتر تعیین شده بود، تغییر دهد؛  آنچه را که پیش

بادی از خداوند طلب کند که در طول سال تواند با دعا و اعمال ع است؛ یعنی انسان می

بهترین مقدّرات برای او تعیین شود یا آنچه به جهت کارهای سوء در زندگی در تقدیر 

ها را تغییر داده و تقدیرات نیک و خیر در  عام تعیین شده، با انجام کارهای نیک آن

قدر نبوده و این نقش دعا و اعمال عبادی، تنها در شب  اگرچه. زندگی او تعیین شود

شود، شب قدر و  در تمام دوران زندگی انسان وجود دارد، اما به دالیلی که ذکر می

 :باشد اعمال آن با روزهای دیگر زندگی متفاوت می

ها در سال به طور خاص از تعیین مقدّرات در  در مورد هیچ یک از ایّام و شب .الف

 ،در واقع. گفته شده است ها سخن گفته نشده است؛ اما در مورد شب قدر چنین آن

 .شب قدر، نقطه عطفی در زندگی است

های  اعمال و عبادات ویژه و خاصی برای این شب بیان شده که در مورد شب. ب

 .دیگر سال بیان به این صورت نیست ایّام دیگر، اعمال خاص خود را دارند

ها و  بها، فراتر از اعمال در ش شعاع تأثیر و ارزشمندی اعمال در این شب. ج

ها نیز فراتر از  ها در سرنوشت انسان از همین رو، تأثیر آن. روزهای دیگر سال است

 .اعمال در دیگر روزهای سال است

با توجه به آنچه در خصوص قضا و قدر عام الهی و ارتباط آن با اراده و اختیار 

این  ،در واقع. شود انسان بیان شد، رابطه مقدّرات شب قدر با اختیار انسان نیز روشن می

مسأله که عالوه بر تقدیر عام الهی، در روایات آمده که در شب قدر نیز مقدّرات انسان 

شود، نه تنها منافاتی با اختیار و دخالت انسان در تعیین سرنوشت خود ندارد،  تعیین می

بلکه همین موضوع دلیل و شاهدی بر دخالت نقش انسان در تقدیر و سرنوشت خود 

تواند تقدیراتی مثبت در شب قدر برای خود تعیین  آن است که انسان می است و بیانگر

نماید و از خداوند بخواهد که بهترین تقدیرات را در شب قدر برای او مقدّر نماید، یا 

از خدا بخواهد مقدّراتی که به جهت اعمال سوء او در گذشته رقم خورده، از دفتر 

مقدّرات  ،بنابراین. شودها  آن جایگزین قضای و قدر الهی پاک شده و تقدیرات خوب

آنچه در روایات دینی بیان شده، نه تنها در تقابل با اختیار انسان در تعیین  بنابرشب قدر 

 .سرنوشت او نیست، بلکه تأییدکننده آن است
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 شواهد اختیار انسان در این بحث

قدر وجود  عالوه بر آنچه بیان شد، دالیل و شواهدی از منابع دینی در مورد شب

بر نقش اختیار و تأثیر اعمال انسان در شب  ،(تضمنی یا التزامی)دارد که به طور ضمنی 

شود که اگر انسان در تعیین  از این دالیل و شواهد چنین استنباط می. قدر داللت دارند

نمونه و موارد . پذیر باشد تواند توجیه ها نمی مقدّرات خود نقشی نداشته باشد، وجود آن

 : باشند از این دالیل و شواهد می ،زیر

 هاي شخصی ها و دریافت تجربه. 1

هایی را در شب قدر در خود  بسیاری از مؤمنان، تغییرهای معنوی و دگرگونی

این تغییرها که از ناحیه راز و نیاز و مناجات با خدا حاصل شده، به . کنند احساس می

سال آینده تحت تأثیر خود قرار ای است که رفتارهای آنان را حتی در طول یک  گونه

برای  اگرچهاین نتایج شب قدر، . برند دهد و از آن برای زندگی آینده خود بهره می می

کنند  مؤمنان متفاوت است، اما کم و بیش همه این احساس را در درون خود تجربه می

راز و با  نشانگر آن است که در شب قدر انسان ،این حاالت. کنند و آثار آن را درک می

 .تواند در زندگی خود تأثیر گذارد می نیاز و مناجات

 پاداش بسیار براي شب قدر. 2

اى خاص و افزایش ثواب اعمال نشان داد که اعمال  خداوند متعال با نزول سوره

ها در  معنای این امر آن است که انسان. صالح در سرنوشت و زندگی انسان اثر دارد

مراد و : عرض کرد {فردى به امام باقر. دارند تعیین سرنوشت و اعمال خود نقش

اّلْعَمَلُ »: چیست؟ حضرت فرمودند ،که شب قدر بهتر از هزار ماه است مقصود از این

ّلَيّْلَةُ اّلّصَاّلِحُ فِيهَا مِنَ اّلّصَّلَاةِ وَ اّلزَكَاةِ وَ أَنْوَاعِ اّلْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ اّلْعَمَلِ فِي أَّلْفِ شَهْرٍ ّلَيْسَ فِيهَا 

ها در آن  نماز و زکات، صدقات و انفاقات و انواع خوبى: ؛ کار شایسته از قبیل اّلْقَدْر

اى است که در مدت هزار ماه که شب قدر در آن نیست،  شب برتر از هر کار شایسته

 «.انجام شود

                                                
 .457ص  ،1ج  ،الکافی. 4
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تواند عمل انسان در شب قدر این همه ارزش داشته باشد، در حالی که هیچ  آیا می

و مقدّرات انسان نداشته باشد؟ اگر نزول قرآن و فرشتگان در این  تأثیری در سرنوشت

ها  شب و پاداش چند برابر، تأثیری در سرنوشت آدمی نداشت، چرا باید انسان از آن

حتى از  ،دانیم که کار بیهوده آگاه شده و به انجام اعمال و راز و نیاز با خدا بپردازد؟ مى

چه رسد به پروردگار آسمان و زمین که هیچ  پسندیده نیست؛ ،افراد عادى و معمولى

خداوند با شناساندن ماه رمضان، ما . دهد کارى را بدون حکمت و مصلحت انجام نمى

تأثیرگذاری  ،این امر. را به عوامل مهم خودسازی، هدایت و تأمین سعادت دعوت کرد

 .دهد اعمال بر سرنوشت انسان را نشان می

 تشویق به تالوت قرآن و دعا. 3

های قدر بسیار بر آن سفارش و تأکید شده، خواندن  از جمله اعمالی که در شب

این دعاها عالوه بر تأثیری که از نظر . دعاهای روایت شده و راز و نیاز با خدا است

گذارند، نقش عمل و رفتارهای انسان را در زندگی او  معنوی بر روح و جان انسان می

هاى قدر ـ که یک کار اختیارى است و در  دعا در شببه همین دلیل به . کنند نمایان می

 . سرنوشت افراد دخالت دارد ـ سفارش اکید شده است

 نکوهش بهره نبردن از شب قدر. 4

روایاتی بسیاری در نکوهش بهره نبردن از شب قدر وارد شده است؛ از جمله پیامبر 

کسى که به شب قدر  1فَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللّهُ؛مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَلَمْ يُغْ»: فرمود ,گرامى

 « .خداوند او را از رحمت خود دور کرده است ،برسد، اما آمرزیده نشود

انجام . مقصود این است که شخص عملی انجام ندهد که موجب آمرزش او شود

شود، انسان را به خدا نزدیک و ترک آن اعمال، او را از  اعمالی که موجب آمرزش می

کند و  آشکار مى نقش انسان را در تعیین سرنوشت او ،این حدیث. کند خداوند دور می

. شود که بدبختى و شقاوت مقدّر در شب قدر، نتیجه کار خود بندگان است معلوم مى

اند؛ از جمله  بردارى گناهکار از شب قدر دانسته روایات، بعضى از گناهان را مانع بهره

 .در و مادر استخوارگى و آزار پ می ،ها آن

                                                
 .934ص  ،83ج  ،األنواربحار . 4
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 انجام اعمال پیش از شب قدر . 5

دادند، یا به آن  کنیم که اعمالی را انجام می در سیره و گفتار معصومان مشاهده می

شود؛ از جمله در سیره امام  کردند که سبب درک شب قدر و اعمال آن می سفارش می

تَصَدَقَ فِی كُلّ ِيَوْم بِدِرْهَمٍ فَيَقُول كَانَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَان َ» :خوانیم می {زین العابدین

شد، در هر روز ماه مبارک یک درهم  ؛ هرگاه ماه رمضان وارد میُلَعَلّ ِيُصِيبُ لَيْلَةَ الْقَدْر

شاید با این کار، شب قدر را دریابم و از آن بهره : فرمود گاه مى دادند، آن صدقه مى

 « .گیرم
هایی وجود دارد که در تعیین  موقعیت برای انسان چنین روایاتی بیانگر آن است که 

 ،ها استفاده کند؛ زیرا شب قدر انسان باید از این موقعیت. سرنوشت او تأثیرگذار است

شب تعیین سرنوشت و فراهم آوردن موقعیت است؛ مثالً انسان با عملی مانند صدقه و 

از  ،ن و دستگیری از آنانکمک به دیگرا. تواند این موقعیت را فراهم نماید کار نیک می

با آن روبه رو  ,و پیامبر اکرم [کارهای بسیار ارزشمندی است که در سیره امامان

 .شویم می

مردى از . شبى رسول خدا از نماز عشا فارغ شد: کند مسعود روایت مى بن عبداهلل

اى مهاجران و انصار، مردى غریبم و بر هیچ چیز قدرت : میان صفوف برخاست و گفت

اى فقیر، ذکر غریب مکن که دل مرا : رسول خدا گفت. مرا طعامى دهید. رمندا

 :هستند گروهچهار  ،غریبان: بعد از آن فرمودند. اندوهگین ساختى

 .جا نروند و نماز نخوانند مسجدى که در میان قومى باشد که در آن. 1

 .داى باشد و مردم آن خانه از آن تالوت نکنن مصحف و قرآنى که در خانه. 5

عالمى که در میان جماعتى باشد و ایشان تفقد وى نکنند و از او مسائل دینى . 1

 .سؤال نکنند

 .اسیران اهل اسالم که در میان کفار باشند. 4

کیست که مؤونه و غذاى این مرد را کفایت کند تا در فردوس اعال : سپس فرمود

و به حجره برخاست و دست سائل را گرفت  {خدا او را جاى دهد؟ حضرت على

. اى دختر رسول خدا، در کار این میهمان نظرى کن: رفت و گفت }فاطمه زهرا

اند و  در خانه طعام اندکى موجود است و حسن و حسین گرسنه: حضرت زهرا فرمود
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آن را : فرمود {على. کند شما روزه دارید و آن طعام یک نفر را بیشتر کفایت نمى

 .حاضر کن

حضرت امیر آن طعام را پیش میهمان نهاد و با خود  .طعام را پیش آورد }فاطمه

سبب  ،میهمان را کافى نباشد و اگر نخورم ،گفت که اگر من از این طعام بخورم

پس دست دراز کرد به سوى چراغ و چنان نشان داد که چراغ را . خجالت میهمان شود

در روشن کردن چراغ : فرمود }کنم و آن را خاموش کرد و به فاطمه اصالح مى

جنباند تا  دیگر تعلل کن تا میهمان از خوردن غذا فارغ شود و خود حضرت دهان را مى

چون میهمان از غذا خوردن فارغ شد، . خورد مهمان تصور کند که على غذا مى

اى فقیر، : امیر مؤمنان فرمود. چراغ را آورد و طعام همچنان بر جای بود }فاطمه

و  [پس على، فاطمه، حسن، حسین. سیر شدم: د را نخوردى؟ گفتچرا طعام خو

 1.فضه و همسایگان از آن طعام خوردند و هنوز باقى بود

 شب قدر و مقدرات هر روز زندگی

در مورد تقدیر عام انسان بود که برای تمام عمر و زندگی  ،آنچه تاکنون بیان شد

شود؛ اما  ها معین می انسانها مشخص شده و تقدیراتی که در شب قدر برای  انسان

توانند هر روز در سرنوشت و تقدیر زندگی خود دخالت  ها می انسان ،ها عالوه بر آن

گونه که با تقدیر عام، انسان خود را مجبور  کرده و آن را تعیین کنند؛ یعنی همان

ها را برای خود از خدا  کند و با اعمالی در شب قدر بهترین سرنوشت احساس نمی

 کند، در مقابل با سرنوشتی که در شب قدر برای او تعیین شده نیز دست بسته طلب می

اختیار و اراده نیست؛ زیرا سرنوشت انسان در هر لحظه از زندگی او با اعمالی که  و بی

در روایات نیز به این امر اشاره . دهد، در حال تعیین شدن یا تغییر یافتن است انجام می

خدای بلند مرتبه را بخواهید 5؛عَزَوَجَلَ وَّلَا تَقُل ْإِنَ اّلْأَمْر َقَدْ فُرِغَ مِنْهادْعُ اّلّلَهَ »: شده است

 «.و نگویید که کار از کار گذشته است

                                                
 .998ص  ،2ج  ،اهلل، تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین کاشانی، مالفتح. 4
 .137ص  ،9ج  ،الکافی. 9
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سؤالی که ممکن است که در این جا طرح شود این است که اگر انسان در  ، اینک

مورد شب  تعین سرنوشت خود در هر لحظه از زندگی نقش دارد، پس چرا این همه در

 قدر و تعیین سرنوشت در آن تأکید شده است؟

حضرت در پاسخ به این  . شود فراهم می {گیری روایتی از امام باقر پاسخ آن با پی

پرسش که چرا شب قدر این همه دارای فضیلت و با پاداش بسیار همراه است، 

 ّلْمُؤْمِنِينَ مَا بَّلَغُوا وَ ّلَكِنَ اّلّلَهَ يُضَاعِفُ ّلَهُمُّلَوّْلَا مَا يُضَاعِفُ اّلّلَهُ تَبَارَكَ وَتَعَاّلَى ّلِ»: فرماید می

به سر حد کمال  ،؛ اگر خداوند کارهاى مؤمنان را چند برابر نکنداّلْحَسَنَاتِ بِحُبِنَا

 «.نماید ها را چند برابر مى کارهاى نیکوى آن ،رسند؛ اما خداوند به محبت ما نمى

 ها است که سرنوشت شد که این اعمال انسانبر طبق آنچه تاکنون بیان شد، آشکار 

کند و هر عمل خیر که بهتر و ارزشمندتر باشد، نقش آن در رقم  را تعیین میها  آن

به جهت لطف و  خوردن سرنوشت خوب برای زندگی نیز بیشتر خواهد بود و چون

 شود، تأثیر آن نیز عنایت خداوند، ارزش اعمال نیک در شب قدر بیشتر و دوچندان می

خواهد بود و اگر ارزش آن به اندازه هزار ماه است، تأثیر آن نیز به همین میزان تر  افزون

بر شب قدر و ارزش نهادن و از دست ندادن آن و بیان نقش آن  ،بنابراین. خواهد بود

 .به همین اندازه تأکید شده است ،در تعیین سرنوشت

کرد و آن این که اعمال شب توان بررسی  پاسخ به سؤال را از جهت دیگری نیز می

در تعیین مقدّرات شب قدر  ،نه تنها دارای ارزش ذاتی هستند و از همین جهت ،قدر

ها در طول زندگی یک سال خود  نقش دارند، بلکه در جهت دادن به اعمالی که انسان

اند که در شب قدر چنان به خدا نزدیک  بزرگانی بوده. دهند نیز تأثیرگذارند انجام می

 . کردند دند که خود را برای یک سال بیمه میش می

سازی است که خدای متعال فراهم  توان گفت که این یک کالس آدم می ،در واقع

کنند، هم  های دقیق ترسیم می آموزان، برنامه هایی که برای رشد دانش مدرسه. کرده است

و هم در سال  کنند، هم امتحانات هفتگی و ماهانه آموزان را امتحان می در کالس دانش

گفتن این که شما در تمام طول زندگی در امتحان هستید و . یک امتحان نهایی دارند

کند که خود را آماده  افراد را وادار می ،امتحان نهایی نقش اساسی دارد، این موضوع

خدای متعال، این عالم را برای بشر به عنوان . کنند تا از امتحان سربلند بیرون بیایند
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و 1«أَيُكُمْ أَحْسَن ُعَمَالً  اّلَذي خَّلَقَ اّلْمَوْتَ َوَاّلْحَياة َّلِيَبّْلُوَكُمْ»است؛  الس قرار دادهمدرسه و ک

بیشتر عملی است؛ زیرا یک امتحان نهایی است که  ،این مقصد در امتحانات ساالنه

 .خورد با آن رقم می ،سرنوشت یکسال بعد

 :انسان به خدای خود عرضه داشت

قرب من برای کسی است که شب : فرمود. هم به تو نزدیك شومخوا می! خدایا»

رحمت من از آن : فرمود. خواهم رحمتت را می! خدایا: گفت. قدر بیدار باشد

جواز گذشتن ! خدایا: گفت. کسی است که در شب قدر به مسکینان رحمت کند

ای  برای کسی است که در شب قدر صدقه ،آن: فرمود. خواهم از پل صراط را می

ها برای  آن: فرمود. خواهم های بهشتی می از درختان و میوه! خدایا: گفت. بدهد

رهایی از آتش ! خدایا: گفت. کسی است که در شب قدر مرا به پاکی یاد کند

آن برای کسی است که از گناهانش در شب قدر : فرمود. خواهم جهنم را می

خشنودی من از آن : ودفرم. خواهم خشنودی تو را می! خدایا: گفت. استغفار کند

 9«.کسی است که در شب قدر دو رکعت نماز بخواند
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