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، ضرورت(ک با مقوله جبريالکتيدت ددر وح) آزاد بودن و مختار بودن(ار يمقوله اخت   
  .قرار دارد) ري بودن، اجبار نا گزیمحت

  .کنند یف ميرا تحر» یآزاد«و در رابطه با آن » ارياخت« مقوله ی معنایستيده آليمکاتب ا
ت ي و ستم و خرد کردن شخصیي که بر شالوده استثمار و زورگویه داريدر جامعه سرما

ت يشخص» «جهان آزاد«رامون ي پی فراوانیعاوز ديف دستاوين تحري استوار است ایبشر
ن مسئله چه در يث ان جهت هم بحي به هم.ره قرار گرفته استيو غ» ی فردیآزاد» « مختار

سم و يالين سوسيک بيدئولوژي از مباحث حاد نبرد ایاسي و چه از جنبه سیعرصه فلسف
   . استیميار قديار از مباحث بسي است، اگر چه مبحث جبر و اختیه داريسرما

)١(  
  :د دانستي را بای سه نکته اساس،یآزادبا  آن ار و رابطهي درک مقوله اختیبرا  

 یآنت« انگلس در کتاب خود .ار استيو اخت ن جبري متقابل بیتکيالکيدوند ينکته اول پ -
 یوه ايار را با شيده بود مسئله جبر و اختيه هگل را که کوشي نظریت و درستياهم» نگيدور
  :شتسازد و نو خاطرنشان ، حل کندیکيالکتيد
آن حد کور  جبر فقط به آن معنا و تا ،ست جز جبر شناخته شدهي نیزيچ) ارياخت( یآزاد« -

 ینين عي آن که انسان به قوانیعني» جبر کور«عبارت » شناخته و درک نشده باشداست که نا
در واقع » جبرکور «.ر سلطه آن قرار داشته باشدي نبرده و زیا رشته مربوطه پيجهان 

ده را يا پديده ها ي هنوز نتوانسته علل پدیني انسان است که در مرحله معیمعرف کور
ن گونه ي از ایيجه راه رهايدر نت.  بر مطلق بودن اجبار باشدینه آن که نشانه اص دهد، يتشخ

ده ها و روندها و استفاده ي پدینين عي بردن به قوانیز عبارت است از پيجبر کور و مطلق ن
عت و يشرفت بشر در راه شناخت طبيش هر پيجهت خواست ها و منافع خو ن شناخت درياز ا

 .اريل به اختي است در جهت نیر آن ها گامجامعه و تسلط آگاهانه ب
د و سلطه قدر ي انسان از قی آزادی تنها شناخت جبر برا.نکته دوم کاربست شناخت است -

د يبا. ستي نی زندانی آزادیط زندان به معناين که شناخت شرايکما ا. ستي نیقدرت آن کاف
 شناخت جبر .را به کار بستن شناخته شده يتوانست از آن چه شناخته شده بهره گرفت و قوان

، عالوه بر شناخت. ستي نی کافیار است وليل به اختي نیه و الزم براي و اولیشرط اساس



 

 را که به آن یتيشناخته، ضرورت و عل جبر«د ي، بایدن به آزادي رسی برا مختار بودن،یبرا
 :انگلس نوشته است.  به کار برد،م به خدمت گرفتيافته اي یآگاه
عت خارج بر شالوده شناخت جبر يخودمان و بر طب ارت است از سلطه ما، برار عبياخت« 
چارچوب  د همواره دري را بایط خارجي و شراینيسلطه بر عوامل ع). ینيع(» یعيطب
 و ین مکشوفه در چه جهتيشه توجه داشت که قوانيد همي با. و مشخص در نظر گرفتیخيتار

   .رنديگ ی قرار می مورد بهره برداریبه سود چه کس
 ی در روندهایت و انتظام درونين که علي ایعني» خيجبر تار«در مورد جامعه،   
ت ها نه ين و علين قواني شناخت ا. کنندی در آن عمل مینين عي وجود دارد و قوانیاجتماع
 ی الزم است بلکه به کار بستن آن ها در راه آزادی اجتماعیده هايت پدي درک ماهیفقط برا
د ي را بای و اجتماعی نبرد طبقات.ت درجه اول استيار حائز  اهميطه اختيه حت و گذار بيبشر

 را در نظر گرفت ید آن جهت اصلي سازمان داد و بایني عیخيبر اساس شناخت آن جبر تار
   . بردی میخ، جامعه را به آن سوير تاريکه تکامل ناگز

  خ، سپاه خلق ها را يش، تارير خويبه مس  
   کشاند ید، نروند، منيبروند، ره نما        
  به هر آن که بهر او خاست، مدد دهد زهر سو  
   نشاندی بجاش م،و هر آن که ضد او خاست        

ت ي همه جانبه و موزون شخصیيار و در رابطه با آن شکوفايل به اختي نکته سوم آن که ن-
تنها به ) یآزاد(» ارياخت«ز مفهوميدر واقع ن. ر استي امکان پذیستي، در جامعه کمونیانسان

 خود ی به خودیط خارجي سلطه بر عوامل و شرا. شودیآن چه قبال گفته شد منحصر نم
 ین واقعيسرزم« است که مارکس آن را یدن به آن افق تابناکيهدف، رس. ستيهدف ن

 یعين طبي شود که انسان آگاهانه نه تنها قوانی آغاز می و آن هنگام.نام نهاده است» ارياخت
 که ی در آن نظام اجتماعیعنيرد، يش گير نظارت خويز زي را نیتماعبلکه مناسبات اج

 ی و سعادت بشری شناخته شده و مقهور دانش، در خدمت ترقی و اجتماعیعي طبیروهاين
جهش از «سم را يالي به سوسیه دارين روست که انگلس گذار از سرماي از هم.رديقرار گ

» هيسرما« خودیز در اثر جاودانيس ن مارک.خوانده است» ارين اختي جبر به سرزمیواد
  : نوشته است

ل ي و تحمیاجبار  شود که کاری آغاز میتنها از آن مرز) یآزاد(ار ين اختيسرزم«  
 خود و ی که انسان آگاهانه برایني در آن سرزمیعني »شده از خارج در آن قطع شده باشد

  .یگري دیجامعه خود کار کند و نه به اجبار و به ناچار و برا
» ارياخت «. شودی شکفته میستيافته کموني در جامعه رشد یت بشريار و شخصياخت  
د کنندگان ي در دسترس خواهد بود که تولی کلمه فقط هنگامیکيالکتي و دی واقعیبه معنا

 ی و اجتماعیعين طبي بر شالوده شناخت همه جانبه قوانیرها از بهره کش همکار و برابر و
 آن ی کنند به جایم، اداره و رهبريعت را تنظيسبات خود و طب منای و منطقیيبه طور عقال
رند و مطابق با سرشت ير نظارت بگي آن ها را ز،ن و مناسبات باشندين قوانيکه مقهور ا

 تنها در مرحله ین وضعي چن.رند ي آن ها را سازمان داده و بکار گیستگي خود، با شایانسان
   .د آمد به وجود خواهیستيافته نظام کمونيتکامل 

ر مختار، تنها و تنها بر شالوده در يم و نظارت و بهره گين تنظيد توجه داشت که ايبا  
ت و ي شخصیيار انسان شکوفاي اخت.ردي تواند صورت گی مینين عينظر داشتن جبر قوان

 یافتنيه درک و در نظر گرفتن آن جبر دست ي بشر تنها بر پایقدرت و انتخاب و امکان آزاد
   .است

)٢(  
ک جانبه از ي و ی سطح،یر عملي غلط و غیرهاي تعبیکيزي و متافیستيده آلي ایکاتب فلسفم
 یگريا دي یکي ، کنندی مصنوعا جدا میگرياز درا  یکي ، دهندیبه دست م» ارياخت جبر و«



 

ک قطب و سرنوشت ي در یين گونه برخوردها اراده گراي نمونه بارز ا. کنندیرا مطلق م
   .ست در قطب مخالف ایيگرا

ت ي کند و هر گونه خصلت مختار را از فعالیجبر را مطلق م) سميفاتال (یيسرنوشت گرا -
ن، د معجز نموین مکتب شکل قدرتي در ای و اجتماعیعي طبیروهاي ن.دي نمای سلب میبشر

به خود » نر خونخواره ريش« شکل ،رير قابل شناخت، سرکوب کننده و عالج ناپذيقاهر، غ
  .د و انسان در برابرشان خلع سالح و عاجز استطره مطلق داريت سن قدريا. رندي گیم

 یزي و راه گرین نموده و بشر را چاره ايش معيز را از پي و مقدر، همه چیسرنوشت ازل
 به علت عدم ینيش بي موجود و عدم امکان پینين عي جهل انسان نسبت به قوان.ستي نیباق

 به صورت مطلق ی در لباس فلسفیيگرا سرنوشت .سم استي فاتالیشه معرفتيشناخت، ر
ت يم و رضا، به عبودي بشر را به تسلینه اجتماعي در زم،دي آیت و ضرورت در ميکردن عل
 کند ی مین نبرد را نفي و لزوم شرکت فعال در ای کند و در عصر ما مبارزه طبقاتیدعوت م

 پس از یالي خیاي دن تنها در، از جبر قاهر از زجرها و آالم رایي رهایگاه در لباس مذهب
  . دهدیا وعده مين دني ای واقعیبت هاي تحمل برده وار مصیمرگ و به بها

 منکر ، کندی را حذف مین مکتب، امکان هرگونه انتخابيت مطلق وجبر مطلق در ايعل
  . استیت آگاهانه انسانيار در هر شکل آن و منکر نقش فعالياخت

 ی را  می، هر مشکلی اراده شخص، کندیلق مار را مطياخت) سميولونتار (یياراده گرا -
  . شودی می نفینين عيخ، جبر، قواني هر گونه سمت حرکت تار. خواستن توانستن است،ديگشا
 ی، بیني عیار عبارت است از استقالل از هرگونه قانونمندين مکتب معتقد است که اختيا
ت ين رابطه نقش فعالي و در ایني نسبت به ضرورت عید و مالحظه اي از هر گونه قیازين

خ در يتار. ل باشدي آن قای برایتيچ علي بدون آن که ه، کندی را مطلق میآگاهانه و اراده بشر
 یت هايره سرانه اراده و خواست شخصي خین مکتب به شکل اجراينظر طرفداران ا

 حد و حصر و قدرت ی عمل بیار مطلق و آزاديا چنان اختينان گوي ا.دي آیدر م» بزرگ«
ند قادرند با ي گوی آن ها م. کنندیخ را دگرگون مير تاري دارند که به دلخواه سینيز آفرمعج

ن مکتب در عمل ي نقطه اوج ا. گوسفند رفتار کنندیا گله اي موم یتوده ها چون قطعه ا
 محمد رضا شاه ی آن را توسط حکومت مستبده سلطنتیوه هايد شيسم است که تقلي، فاشیاسيس

 .ميديان ديو به ع ای هایو خودکامگ
 یخ و نفي به آن، به همان علت در نظر گرفتن جبر تاری متکیم هاين مکتب و رژيا

  . ضرورتا محکوم به شکست اندیا زود ولير ي، دیني عی هایقانونمند
)٣(  

او » من«  انگارد و اراده انسانیچ ميت را هي واقع، استیسم ذهنيده آلي ای نوعیياراده گرا
 یده ميسم دي ولونتاری پای جایستيده آليدر انواع مکاتب مدرن ا. ارد پندیز ميرا همه چ

ل ي قایيژه و بت آسايمقام و» ارياخت« مقوله ی از آن هاست که برایکيسم ياليستانسي اگز.شود
 -جبر«ک يالکتي چون از درک دی ول. نهدینام م» اريفلسفه اخت«  خود را یاست و حت

 ،سمياليستانسي اگزی برا. کندی حل نمی هم به درستار رايعاجز است مسئله اخت» ارياخت
ط يمستقل از هر گونه شرا» من«ن يهر شخص و ا» من« جلوه نمودن د ويي تأیعنيار ياخت

   . شودی در نظر گرفته میني عی و از هر گونه قانونمندیخارج
 ،ميتصمن چند ي آن که انسان در انتخاب بیعنيار يند اختي گوین دست ميفالسفه بورژوا از ا
ار جز به نظرگاه ين اختي آن ها معتقدند که ا.وه عمل مختار باشديچند امکان، چند ش

  . نداردی بستگیگريز ديچ چي به هی و اراده شخصیخصوص
 و ی به قانونمندی که بدون شناخت جبر و ضرورت، بدون آگاهیمي دهد تصمی نشان میزندگ
ار ي و اختی برد، برعکس آزادی نمیار و آزادي اختی گرفته شود راه به سوینيط عيشرا
وقوف (  با شناخت کامل وضعیريم گي عبارت است از قدرت تصم- به نوشته انگلس - یواقع
 توان مختار و ی میني عی موجود و ضرورت هاینين  عيه بر قوانيتنها با تک). امر بر



 

 خود را و ، بردید آن ها را شناخت، به عمل آنها پي با. را اتخاذ کردیمين تصميآزادانه چن
ن معنا يم گرفت و در ايق داد تا بتوان انتخاب کرد، تصميامکانات عمل خود را با آنها تطب

م و ضرورت ها و يق تر بشناسي را عمینين عين قوانيهر قدر ا.آزاد و مختار عمل نمود
م آزادتر و مختارتر يم، آن تصميه قرار دهيشتر و کامل تر پاي را بی و اجتماعیعين طبيقوان

  .مي ما آزادتر و مختارتر،خواهد بود
ده انگاشته شود انسان نه تنها ي موجود نادینيط عي شرا،ات در نظر گرفته نشودياگر ضرور

 فرد ی که به هر حال وجود دارند و بدون آگاهیطين و شرايمختار نخواهد بود بلکه به قوان
ست که يهوده ني ب.متر و محدود تر خواهد داشت کیاريشتر و اختي بی کنند وابستگیهم عمل م

» ريأس ناگزي وینيبدب« به » پوچ بودن وجود انسان« ان راه خود به يسم در پاياليستانسياگز
» من«ان دادن به وجوديم مختار به پايتصم« ا ي یست که خود کشيهوده ني ب.ده استيرس

د و به نوشته آلبرکامو به مسئله  شویف مين فلسفه توصيار در اين جلوه اختي تریبمثابه عال
 فرد ی از مسئله آزادین برداشتي از چنی روشن است که بورژواز. شودی فلسفه بدل میاساس
 را نابود کند و چارچوب ی واقعی کند تا آزادیت سوء استفاده ميار مطلق شخصيو اخت
 یيشر و شکوفا بیار واقعير با اختي را که مغایه داري ستمگر و سرکوب کننده سرمایاجتماع
چ ي، فساد و ستم هی بر پول و بهره کشی در جامعه متک.ديت اوست از انظار پنهان نمايشخص

ر ممکن است که ين غيبه قول لن. ستير ني امکان پذیار فردي و اختی واقعینوع آزاد
 حاکم، سرچشمه یدي که مناسبات تولی در جامعه ا.ست و به آن وابسته نبوديدرجامعه ز

د ي آیر در مي به تصرف غی که ثمره کار انسانی است در جامعه ایم و بهره کشادت و ستيس
مت رنج ياز به قي صاحبان امتی که ثروت و رفاه مشتی درجامعه ا،شوديگانه مين باو از انس

 تواند یست و نميست، آزاده ني گردد، انسان مختار نی توده مردم فراهم میو خون و زندگ
  .باشد

)۴(  
عت و ي طبینين عيت انسان و قوانين فعالي هستند که رابطه بیو مقوله فلسفار ديجبر و اخت
  .  کنندیان ميجامعه را ب

 متقابل یوستگي رابطه و پیار داراي معتقد است که جبر و اختیستيني لن- یستي مارکسیفلسف
   .ک هستنديالکتيد
ه ي عامل اول و جبر، در رابطه با اراده و شعور بشر،یني کند که ضرورت عیح ميتصر -

   .است
ابند تا ضرورت ي ی کند که انسان ها بر شالوده شناخت جبر و ضرورت، امکان مید ميتأک -
 .ر دهنديي را تغینيع
 و تسلط بر یني عیار عبارت است از شناخت و جبر وقانونمنديرد که اختي گیجه مينت -
 . بر شالوده شناخت آن های و اجتماعیعي طبیروهاين
 از یني است و در مرحله معیخيک محصول تکامل تاريار ي کند که اختیخاطر نشان م -

 . استیافتني دست یرشد جامع بشر
ک کل و در گروه يار نه تنها در جامعه به عنوان ين جبر و اختي بیکيالکتيرابطه متقابل د

ک از دو يچ يد هيز نباين مقطع ني در ا.ز مصداق داردي بلکه در مورد هر فرد نی اجتماعیها
 ی، انسان دارایخيط مشخص تاريدر هر شرا.  را مطلق کردیکيالکتين تضاد ديقطب ا

 فرد در یت اخالقين خود شالوده مسئولي است که ای انتخاب روش و مشی و آزادیار نسبياخت
 .ردي پذیه شناخت اجبار تحقق ميار بر پاين معنا هم اختي اما در ا.مورد کردار و رفتار اوست

 که خود ی در واقع اراده ا. کندین مييت مختار و انتخاب آزاد فرد را تعيال، مرز فعینيجبر ع
بلکه آن اراده   .ستي نیند قابل تحقق و آزادي را برگزیکيان چند روش و امکان يسرانه از م

 موجود و ی های، با ضرورت و قانونمندینير است که انتخابش با جبر عي آزاد و تحقق پذیا
  . انسان مطابقت داشته باشدی روان وی و اجتماعیعيجهان طب



 

وند با ي در پ- ی آزادیاسي رابطه با آن مفهوم سار و دري اختی مقوله فلسفیدرک علم  
 از هم ی است در دست توده ها برای مراحل رشد، سالحیني عیخ و ضرورت هايجبر تار

 و یاع و اجتمی استثمار و ستم طبقاتی درهم شکستن سدهای جبرکور، برایرهايگسستن زنج
  .گانه نباشديجاد جامعه نو که در آن انسان مختار و آزاد باشد، از خود بي ای، برایمل

 در آن بر یديرد که مناسبات توليگي انجام می تنها در جامعه ایار و آزاديتدارک اخت  
 . باشدید متکي تولیستياليد، سازمان سوسي بر وسائل تولیت جمعيشالوده کمک متقابل، مالک

 . شودی انسان فراهم میگانگي طرد از خود بی ضرور برایمعه است که محمل هان جايدر ا
 آزاد و مختار باشد آماده       ی آن که به راستیط را براي است که شرایستيتنها جامعه کمون

ار و ي و اختیت انساني همه جانبه شخصیي که واقعا خواستار شکوفاین کساني بنابر ا. کندیم
ن گام آن يرند که نخستيش گي را در پیستيدن به جامعه کمونيد راه رسيبا انسان هستند یآزاد

   . استیه داريه نظام سرماينبرد عل
)۵(  

، ی گریسنه، زروانيم، مزده ي قدیيش مزدايک(ش از اسالم ي پی هاینيدر انواع جهان ب
ما و  راهنیشه هاي از اندیکيسم ي فاتال-ده محققان يبه عق) یش مزدک و ماني، کیمهرپرست

   .مسلط بوده است
 . بوده استی و مرکزیار از مسائل گرهياخت ز مسئله جبر وي پس از اسالم نیرانيدر فلسفه ا

ن ييکه تع» ريتقد« است و یکه اراده خداوند» قضا« اعتقاد به یه هاينا پايدر فلسفه ابن س
است  ی الهیم هر موجود از قضاکه سه» قدر«اء است و هر ي وضع اشیضرورت و چگونگ

 به علت مناسبات . شودی جهان است نهاده میکه احاطه علم خداوند بر نظام کل» تيعنا«و 
 کردند در ین عامل جبر را مطلق مي وابسته به آن اغلب متفکریني حاکم و جهان بیاجتماع
 یات مذهبي که مخالف جزمیانين جبر گرايو هم چن) ضيتفو( اريه اختين نظري که حاملیحال

  .ز کم نبودنديمسلط بودند ن
که از آن ها نشأت گرفته  یادب  ویات طرفداران جبر و آثار فلسفيدر مکاتب و نظر  
جبر » «قضا و قدر» «قدر محتوم» «یرآسمانيتقد» «یت الهيمش» «یاراده ازل«مقوالت 
 که ن مکاتب معتقد بوده اندي ا. داشته اندی برجسته و اصلیجا» ات مقدريغا» «عهيمابعدالطب

زش يخداوند اعمال را مقدر کرده چنان که ر«است و » مجبور« همه اعمال خود ن دراانس
               یهقيب. » استی تعالی مخلوق باریهر فعل و عمل«و »  شدن آبیبرگ و جار

ده ين عقي ا.» باشدی نه چنانکه مراد آدم، خواهدیزد چنان رود که وي ایقضا« :سدي نویم
ر جهان را بر طبق حکمت بالغه يس« ار داشت که خالقيبسز رواج يران نيابن خلدون در ا

 است که بر طبق ی را انجامیده اي، هر آفریي را انتهایي هر ابتدا،ن داشتهيش معيش از پيخو
 ی میراني شاعر ا.»ش مقرر استي آن رهسپار است و کمال هر کس از پی به سویينظام غا

  .»ن ملک چو طاووس به کار است مگسياندر«  :ديگو
 حاکم بوده یت مذهبيه قشريده به جبر و قضا گاه شکل اعتراض عليگر عقي دیاز سو  
 گفت یحافظ م). ستي نیز منطقي نیست پس عذاب و عتاب الهياگر انسان مختار ن( است

د که استاد ياست آنچه را بگونه نگاه داشته اند و او ناچار يش آئي صفت در پیانسان را طوط
 ی شمرد راه را برای را قاطع میکه حافظ  حکم مقدر و اراده الهن امر ي هم. خواهدیمازل 

 .»ار نگشوده استيما در اخت بر«  بندد چرا کهیاعتراض زاهدان ظاهر پرست م
 آخر آن .الزم داشته است» گناه« هي توجیسم را براي معتقدند که حافظ فاتالیپژوهشگران
  : گفتی که میپاکباز سربلند

  »زي و خرقه پرهیهزار جامعه تقو    ان باد يرهن چاک ماهروي پیفدا« 
  : کندیست که گناه مير از او ني بگذارد چرا که تقصیر باقي هم از تکفیزي خواست راه گریم

  من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم 
  نم از روز ازل حاصل فرجام افتاد يا        



 

  
 است که یت فلسفيشکاک از آن یز حاکي نیام و سعديت انسان نزد خير و مجبوريطره تقديس
  .ت مذهب مسلط متوجه استيه قشريعل

 یاري مهم بوده که بسی به اندازه ایراني ایار در تفکر فلسفي مقوالت جبر و اختیجا  
م ين مالک به سه شاخه عمده تقسي بر حسب این اسالم را از نظر فلسفي دین فرقه هاياز محقق

  : کرده اند 
ز مقدر خداست ي همه چ،ر مطلقيار جبر و ناگزطرفد) هيجبر(نخست دو مکتب مجبره  

ار و قدرت انتخاب دارد و در ي و اختیانسان آزاد) ه يقدر( انسان امکان انتخاب ندارد و
ه ي و علی آوردن به استدالل منطقیسم و رويونالي راسی معتزله که در واقع نوعیمرحله بعد

ن مجبره و ي مبارزه ب.ر شديدر گ) ث و خبريطرفداران حد(وه تعبد بود و خود با اشاعره يش
ن معتزله و اشاعره مدت ها يو ب) ان اهل قدر يدر م/ همچنان بحث است تا حشر بشر ( هيقدر

 یمکتب معتزله دارا . بوده استیران قرون وسطي در ایشه ايوجه مشخصه صحنه نبرد اند
ع ي و سمیادر وحخداوند را عالم و ق) د يقول به توح(  از پنج اصل یکي اگر .پنج اصل است

معتقد است که اراده ) قول به عدل( گر آني اصل د،)اخذ از مجبره(  داند یر به ذات ميو بص
 فرقه .)هياخذ از قدر( ز را مقدر نکرده است يانسان در انتخاب آزاد است و خداوند همه چ

که د ي گوی دارد میت الهيار بشر در برابر مشي دادن جبر و اختی در آشتیمعتزله که سع
 مختار ، خود آن را انتخاب کرده اند،ره مجبور به ارتکاب گناه نبوده اندي کبین معاصيمرتکب

ه کارزار حه و در بحبويه وجبري معتزله در گرما گرم مشاجرات قدر.بوده و پس مسئولند
ز خطا از يز خود از بد و تميتم« ه بري لزوم به دالل و تکیاصحاب رأ ث وياصحاب حد

ه راه يعه امامي شی در مرحله بعد.خود قرار داده بودند» یي خردگرا«را محور» صواب
 یوندي که در واقع پ.ن آن دوي بیض بلکه امريد و گفت نه به جبر و نه تفوي را برگزیوسط

» اضطرار« را با » ارياخت« ختن يان در آمي از صوفیاري بس.ات معتزلهياست با نظر
ه حاکم بوده ي، نظریاپي پی نسل ها،یينوشت گراه سري هم نظری اما بر رو.کردند یه ميتوص
  : گفتندی م. خود را داردیخيه تاري که توجیامر

  ست ي نید آسمانييجز به تأ    ست ي نیبخت و دولت به کاردان  
  

د بخت ي قاهر فلک و چرخ که کلی قدرت مطلق جبر و سرنوشت،ار اويعجز انسان و عدم اخت
ران قرون ي ای و معرفتیط اجتماعي بر اثر شرا، و لوح محفوظ را در دست دارندیانسان
م ي که با تعالیشه اي شد اندیه قابل قبول و مسلط شمرده مي نظری متوالی، سده هایوسط
  :وند دارد يز پي نیزرتشت

  زدان کرد رستن ي که یريز تقد       ز بند چرخ بستن یکه نتوان  
  تاد دست د به هفي نمایکه باز    ن چرخ مستي ماند ایگريا به بازيو   
   و بند و چاه ی غم و خواریزمان       دهد تخت و تاج و کاله یزمان  
  :ا يو   

  ازيدان ن ، وزویيوزو دان فزو    ، از او سرفرازی از او زارگرد
ز دفاع کرده ي زمان و مکتب نیز به مقتضايار ني از اختیراني ایشه فلسفين حال اندياما در ع

  : چنان که ناصر خسرو گفته.است
   را یک اختريمدار از فلک چشم ن    ش را بد ي اختر خوید چون کنتو خو  
   را یلوفرير آورد چرخ نيبز      رد يدرخت تو گر بار دانش بگ  

  : د ي گوی میا مولويو 
  ستيغ و خجلت و آزرم چين دريو    ست؟ين شرم چياراي اختیگر نبود  

  
  


