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  . مقدمه1

زمان، بـا خـالق   در شريعت اسالمي سعي بر اين است كه آدميان هميشه، در هر مكان و هر 

خويش در ارتباط باشند و به او كه قدرت مطلق است دلبند شوند و فقط از او درخواسـت  

  كننده. كنند، چون اوست مالك ملك، اوست عزيزكننده، اوست ذليل

او، كه قدرت مطلق نزد اوست، رحمت مطلق نيز از آن اوست، پس بايد هم به قدرتش 

بار پردة عصمت با معصـيت دريـده    راين اگر هزاراندلبند بود هم به رحمتش چنگ زد. بناب

شود، نبايد نااميد و مأيوس شد، زيرا نااميدي در اين درگاه هيچ معنايي ندارد، چراكـه خـود   

نْ  إِنَّه اللَّه روحِ و َلاَتيَئسوا منْ«فرمود:  مـ َئسيحِ َلايور  ه ا اْلقَـوم   اللـَّ از رحمـت  »: اْلكَـافرُونَ  إِلـَّ

   شـوند   داوند مأيوس نشـويد، كـه فقـط گـروه كـافران از رحمـت خداونـد مـأيوس مـي         خ

  ).87(يوسف: 

هـر روز خداونـد بـه كـار جديـدي      »: كُلَّ يومٍ هو َفي شَأْنٍ«فرمايد:  آري، خداوند كه مي

خداونـد هرچـه را   »: يمحو اهللا مـا يشـاء و يثبـت   «فرمايد:  ). يا مي29مشغول است (رحمن: 

ا    «فرمايد:  ). يا مي39كند (رعد:  حو و هرچه را بخواهد اثبات ميبخواهد م رُ مـَغيلَـاي ه إِنَّ اللـَّ
ِهما بِأَْنُفسرُوا مَغيتَّى يم ٍحدهـد، مگـر    همانا خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغييـر نمـي  »: ِبقَو

دسـت تقـدير از   ). ديگر روا نيست كه بگوييم 11آنكه خودشان خواهان تغيير باشند (رعد: 

ق، 1401(بخـاري،  » جف القلم بما أنـت القٍ «قبل چنان بوده و تغييرپذير نيست. اين فكر كه 

شـود)   ها رقم خورده و هـيچ تغييـري در آنهـا حاصـل نمـي      ) (تمام سرنوشت119، ص6ج

دسـت خـدا بسـته    «گويـد:   آدميان را مجبور فرض كرده و بيشتر با آن تفكر يهودي كه مـي 

داه   «فرمايـد:   كنـد و مـي   شـدت آن را انكـار مـي    دارد. قرآن كريم بهسازگاري » است لْ يـ بـ
َشاءي فقُ َكيْنفوَطَتان ِيسبهـر نحـوي كـه اراده كنـد،       دستان الهي باز و گسترده است، به»: م

  ).64كند (مائده:  كند، كم يا زياد مي انفاق مي
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سيرشان را تغيير دهنـد و از همـين   توانند با اعمال خويش سرنوشت و م آري آدميان مي

مـا عبـد   «اند:  را توصيه كرده و فرموده» بداء«جاست كه معصومان به شاگردان و پيروانشان 
، 1405خداوند به چيزي مثل بداء عبادت نشده است (شـيخ صـدوق،   »: اهللا بشيء مثل البداء

و نوميـدي   ). تا هميشه به يارانشـان اميـد بـه زنـدگي بدهنـد و از هـر نـوع يـأس        332ص

دسـت انسانهاسـت و ايـن     جلوگيري كنند. بداي مورد نظر روايات همين تغيير سرنوشت به

هيچ ربطي به معناي لغوي بداء (كه علم بعد از جهل است) ندارد، زيرا علم بعد از جهل بر 

تـوان خداونـد را بـا آن عبـادت كـرد و       گاه بهترين چيزي نخواهد بود كه مـي  خداوند هيچ

ه در متن خواهد آمد، انكار بداء بر اثر نفهميدن مقصود از آن اسـت و نفـي و   طوري ك همان

  اثبات در اين باب به يك موضوع متعلق نشده است، بنابراين اين نزاع نزاعي لفظي است.

  بداء در لغت  .1.1

معناي آشكارشدن و وضوح كامل است، لذا در مفردات چنـين آمـده اسـت:     بداء در لغت به

). دهخـدا بـه نقـل از    40ق، ص 1427(راغـب،  » بدواً و بـداء أيظهـر ظهـوراً بينـاً    بدا الشئ «

(دهخـدا،  » بداء يعني آشكارشدن رأيي كـه قـبالً نبـوده اسـت    «گويد:  تعريفات جرجاني مي

  ).3835، ص 3ش، ج 1362

  بداء در اصطالح .1.2

ـ    بداء به«گويد:  سپس همو مي ك] اصـطالح  معناي ظهور امري يا رأيي بعـد از خفـاي آن [ي

دهد: مبناي بحث آن چنين است كـه آيـا    و در تقرير محل نزاع چنين ادامه مي» كالمي است

بداء دربارة حضرت حق جايز است يا نه؟ به اين معني كه ممكن است خداي متعال امـري  

  را مقرر گرداند و بعد انصراف حاصل كند.

حق كفر اسـت و ازطرفـي، در   گويند انتساب بداء به اين معنا به ذات  متكلمان اغلب مي

گونه امور ديده شده است، بنابراين در فكر توجيـه و تفسـير آن دربـارة خداونـد      شرايع اين

اند: بداء در مورد ذات خدا به اين معناست كه بنـدگان امـري و حكمـي را     اند و گفته افتاده

محفـوظ از  طوري تصور كنند كه در لوح محفوظ غير از آن باشد و چون آن مرقوم در لوح 
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بندگان مخفي است، لذا بدان توجه ندارند و خالف آن را در لوح محو و اثبات و يـا عـالم   

كه براي آنان آنچـه در لـوح محفـوظ ضـبط و مرقـوم اسـت        كنند و موقعي قدر مشاهده مي

كنند آشكار شـد، گمـان برنـد بـداء حاصـل شـده اسـت         معلوم شد و خالف آنچه فكر مي

  ).40ق، ص 1427راغب، (

  . ديدگاه دانشمندان اسالمي در مورد بداء 2

  اند. در ميان آنها دو ديدگاه هست: بعضي به اثبات و بعضي ديگر به انكار بداء نظر داده

  ديدگاه دانشمندان اماميه .2.1

  شود:   اي از عبارات آنها روايت مي تمامي دانشمندان اماميه به بداء معتقدند و پاره

گويند خداونـد از خلقـت    يهوديان مي«گويد:  االعتقاد بالبداء ميشيخ صدوق در باب . 1

بلكه خداوند متعال «گوييم:  شود] ما مي فارغ شده است [و ديگر هيچ خلقي از او صادر نمي

دارد؛ هـم   ديگـر بـاز نمـي    ةاي او را از اراد اي است و هـيچ اراده  هرروز داراي شأني و اراده

دهـد و هرچـه را كـه بخواهـد      كند، هم روزي مـي  لق ميميراند، هم خ كند، هم مي زنده مي

 دهد. انجام مي

). يعنـي خداونـد   39(رعـد:  » يمحو اهللاُ ما يشاء و يثبِت و عنـده أم الكتـاب  «گوييم:  و مي

كند و أم الكتـاب [لـوح محفـوظ] نـزد      هرچه را بخواهد محو و هرچه را بخواهد اثبات مي

  ).40 ق، ص 1414اوست (شيخ صدوق، 

گويد: معناي بداء همان چيزي است كه تمامي مسلمانان در بـاب   . شيخ مفيد چنين مي2

شـدن بعـد از صـحت و     بـودن، مـريض   گويند: فقيرشـدن بعـد از غنـي    نسخ و امثال آن مي

خصـوص بـه آن گـرايش دارنـد      بودن، و آنچه اهل عدل به داشتن، مردن بعد از زنده عافيت

 ).53ق، ص  1414شود (شيخ مفيد،  ها با اعمال كم و زياد مي روزيمبني بر اينكه عمرها و 

گرفتـه  » بداء الشئ«گويد: بداء در لغت عرب يعني آشكارشدن كه از  سيد مرتضي مي. 3

 شود. شده است، يعني آن زماني كه چيزي آشكار و روشن مي
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تضـا كنـد، لـذا    و بين متكلمان رايج شده است آنچه را بداء بنامند كه چنين معنايي را اق

صورت معيني و بر شخص خاصي به چيـزي   اند اگر خداوند متعال در زمان خاصي، به گفته

گويند. اين تعريف از بـداء بـر خداونـد جـايز      امر كند، سپس از آن نهي كند، به آن بداء مي

نيست، زيرا ذات حق عين علم است و ممكن نيست كه عالم بشود و ممكن نيست چيـزي  

  ود، بعد از آنكه برايش آشكار نبوده است.بر او آشكار ش

بله در خبرهاي واحد بداء به اهللا اضافه شده است ولي اين اخبار موجـب علـم و قطـع    

اند كه مراد از بداء نسخ شرايع اسـت و   شود و محققان ما آنها را بر اين معنا حمل كرده نمي

  بين دانشمندان هيچ اختالفي در نسخ شرايع وجود ندارد.

بودن گريـزان   كنيد كه سيد مرتضي از بداء به معناي آشكارشدن بعد از پنهان مي مالحظه

گيرد كه در جاي خود صحيح است، ولـي بايـد اضـافه     معناي نسخ مي است و روايات را به

رود و بداء در تكـوين و عـالم وجـود (شـريف مرتضـي،       كار مي كرد كه نسخ در تشريع به

ــي، 117-116ق، ص  1405 ــ؛ 132، ص 2ج  ش،1363؛ مجلسـ      ، 4ق، ج 1403، يمجلسـ

  ).129ص 

گويد: معناي حقيقي بـداء آشكارشـدن اسـت و بـدين جهـت       شيخ طوسي چنين مي. 4

و « فرمايـد:   گويند ديوارهاي شهر آشكار شد، وجه اين نظر روشن شد و خداي متعال مي مي

م   « )، 33ر شـد (جاثيـه:   آثار اعمال بدشان بر آنهـا آشـكا  »:  بدا َلهم سيئات ما عملوا دا َلهـ بـ و
 ).48هاي آنچه انجام دادند براي آنان نمايان شد (زمر:  و زشتي»:  سيئات ما َكسبوا

اگر اين لفظ بر خداوند اضافه شود، بعضي از اطالقـاتش جـايز اسـت و بعضـي جـايز      

بـر   كنـد و اطـالق آن   نيست؛ آنچه جايز است همان چيزي است كه نسـخ آن را افـاده مـي   

اين خصوص وارد شده است بر د و تمامي رواياتي كه ازصادقين درخداوند مجاز خواهد بو

  آن معنايي كه بر خداوند جايز نيست، يعني علم بعد از جهل.نه بر  شود، اين معنا حمل مي

شود اين است كه نسخ در احكام در مـورد   و وجه اينكه اين معناي بداء بر او اطالق مي

كننـد،   شود و علم پيدا مـي  وآنچه براي مكلفان آشكار نبوده آشكار مي خداوند ممكن است

دانستند، و بر خداي متعال از اين جهت لفظ بداء اطالق شده اسـت (شـيخ    بعد از آنكه نمي
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كنيد كه  ). در اينجا نيز مشاهده مي263ق، ص  1411، يطوس؛ 429ش، ص  1376 طوسي،

و بايد اين نكته را اضـافه كـرد كـه نسـخ در      شيخ طوسي بداء را به نسخ تفسير كرده است

 تشريع است و بداء در تكوين.

  ديدگاه دانشمندان اهل سنت  .2.2

اي از عبارات  گويند بداء بر خداوند محال است. پاره دانشمدان اهل سنت منكر بدايند و مي

  شود. بعضي از اعالم آنها نقل مي

 شيخ بلخي . 2.2.1

اي كه نص بـر   گويند به ائمه كند: بعضي مي ي چنين نقل ميشيخ طوسي در كتاب تبيان از و

امامت آنها وارد شده است نسخ قرآن و تدبير در آن تفويض شده است و بعضي از آنها پـا  

طوركه نسخ جايز است، بـداء نيـز جـايز اسـت و      گويند، همان نهند و مي را فراتر از اين مي

دانـد و سـپس بـر او     كند كه نمي زي امر ميبداء نزد شيعه به اين معناست كه خداوند به چي

كند و سپس به آن امـر   دهد، يا چيزي را در زماني اراده نمي شود و آن را تغيير مي آشكار مي

كند، چون شيعه معتقدنـد خداونـد تـا چيـزي را      دهد و آن را نسخ مي كند و تغييرش مي مي

د و حـدودي كـه بـرايش درنظـر     كند و بعد از ايجاد، به حـ  ايجاد نكند، به آن علم پيدا نمي

انـد آنچـه در مدينـه نـازل شـده       اند و گمان كرده كند و به گزافه افتاده گرفته آگاهي پيدا مي

  ).14-13، ص 1ش، ج 1371شده در مكه است (طوسي،  است ناسخ آيات نازل

 فخر رازي . 2.2.2

اوند جايز است گويد: شيعه معتقدند كه بداء بر خد سورة رعد چنين مي 39وي در ذيل آية 

گاه روشن شـود كـه    و حقيقت بداء نزد آنان اين است كه شخصي چيزي را معتقد باشد، آن

و اهللاُ و يثبِـت  « واقع برخالف عقيدة او بوده است و براي اثبـات ايـن مطلـب بـه آيـة       محـي  «

كند اين عقيده باطل است، زيـرا علـم خداونـد از لـوازم      اند، سپس اضافه مي تمسك جسته

، 7ق، ج 1411كس كه چنين است تغيير و تبدل در آن محال است (رازي،  ذات اوست و آن

  ).52ص 
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  . ادلة اماميه در اثبات بداء 3

  توان اقامه كرد:  چهار دليل عمده بر اثبات بداء مي

  دليل اول: آيات قرآني .3.1

  اثبات و محو آية .3.1.1

اهللا لكلِّ أجل كتاب يمحو اهللاُ ما يشاء و يثبت و عنده أُم  و ما كانَ لرسولِ أن ياتي بĤية إّلا ِباذنِ« 
  ).39-38(رعد: »  الكتاب

اصل اعتقاد به بداء اين آيه است و براي اينكه معناي صحيح بداء روشن شود، در اينجا 

  كنيم:  آراي بعضي از مفسران را نقل مي

اي از اصـحاب و تـابعين    البيان در خصوص ايـن آيـه از عـده    طبري در تفسير جامع .1

كردند كه مسيرشان را تغيير دهد و آنهـا   كند كه از خداوند سبحان درخواست مي روايت مي

كـه در طـواف كعبـه بـود،      را از شقاوت به سعادت برساند؛ مثالً، عمر بن الخطاب، درحالي

ار و اگـر در  قدم بد اي بر آن ثابت پيشگان قرار داده گفت: بارالها! اگر مرا در زمرة سعادت مي

اي مــرا از ميــان آنهــا قلــم بــزن و در ميــان  زمــرة گناهكــاران [و اهــل شــقاوت] قــرار داده

) چـون آنچـه را   فإّنك َتمحو مـا َتشـاء و ُتثبِـت و عنـدك أم الكتـاب     سعادتمندان ثبت كن (

 كني و اصل كتاب نزد توست. بخواهي محو يا اثبات مي

كنـد   ابن عباس و شـقيق و ابـي وائـل نيـز نقـل مـي      طبري نظير اين را از ابن مسعود و 

  ).114، 112، ص 13ق، ج 1415(طبري، 

 :گويد گاه مي آن كند و هم را ذكر مي طبرسي در تفسير اين آيه چند وجه نزديك به .2

شود، لـذا گـاهي روزي    چيز را شامل مي همه وجه چهارم: اين محو و اثبات عام است و

كمي و زيادي عمر نيز امر چنين است و همچنين اسـت  شود، در مورد  كم و گاهي زياد مي

  شود. شود و گاهي ثابت مي سعادت و شقاوت كه گاهي برداشته مي

وقتاده نقـل شـده    وائلابيمسعود و ابنالخطاب و ين روايت از عمربنگويد: ا گاه مي آن

است.شده ب اصل كتاب است كه در آن حوادث و وقايع تكويني ثبت الكتااست؛ و أم  
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گفت: بارالها! اگر مرا در زمـرة اشـقيا قـرار     و ابو قالبه از ابن مسعود روايت كرده كه مي

  ).398، ص 6ش، ج 1360كن (طبرسي،اي نامم را از ميان آنها پاك  داده

  گويد:   فخر رازي در تفسير الكبير مي .3

و ظاهر شود  چيز مي در اين آيه دو نظر هست: نظر اول: اين آيه كلي است و شامل همه

كـه در   كنـد، چنـان   اند: خداوند روزي را كم و زياد مـي  لذا گفته كند. لفظ همين را اقتضا مي

عمر و سعادت و شقاوت و ايمان و كفر امر چنين است، و عمر و ابن مسعود به ايـن نظـر   

اند به درگاه ربـوبي دعـا و گريـه و زاري     اند. كساني كه چنين نظري را داشته گرايش داشته

ند تا آنها را در زمرة سعادتمندان قرار بدهد، نه شقاوتمندان. ايـن تأويـل را جـابر از    كرد مي

  نقل كرده است. aحضرت رسول اكرم 

نظر دوم: اين آيه مختص به بعضي از شقاوتمندان است و بعضي ديگر را شامل نيسـت،  

تقديد گويد: اگر كسي اشكال كند: شما مع كند و  مي سپس ده وجه در اين خصوص ذكر مي

كه قلم تقدير الهي ازقبل بوده و تغييري در آن نيست، پـس بـا ايـن محـو و اثبـات در آيـه       

گـوييم: آن محـو و اثبـات هـم از مقـدرات اسـت، بنـابراين         سازگاري ندارد، در جواب مي

كند، مگر آنكه در علم سابق او باشد و قضاي الهي بر محو آنهـا   خداوند چيزي را محو نمي

  ).66، ص 19ق، ج 1411ي، تعلق بگيرد (راز

 گويد: عالمه در تفسير الميزان مي .4

هـا هركـدام را    خداوند سبحان در هر وقت و مدتي كتاب و قضايي دارد و از اين نوشته

كند، يعني قضايي را كه براي مدتي رانده تغييـر   بخواهد محو و هركدام را بخواهد اثبات مي

حـال بـراي هميشـه     عين راند، اما در ميدهد و در وقت ديگري، جاي آن، قضاي ديگري  مي

ناپذير هم دارد و اين قضاي اليتغيـر اصـلي اسـت كـه همـة       قضايي اليتغير و محو و اثبات

  گيرند و محو و اثبات آنها نيز برحسب اقتضاي آن قضاست. قضاهاي ديگر از آن منشأ مي

دود گويد: محو و اثبات حكمي است عمومي كه تمـامي حـوادثي كـه بـه حـ      سپس مي

ها و زمـين   عبارت ديگر تمامي موجوداتي كه در آسمان و به -شود زماني و اجل محدود مي

ماخََلْقَنا السماوات والْـأَرض  « كه فرمود:  شوند؛ همچنان دستخوش آن مي -دوست و ما بين آن
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چه در آنهاست جز به حق و اجلي ها و زمين و آن آسمان»:  و ما بيَنهما إِلَّا ِباْلحقّ ِوأَجلٍ مسمى

  ).3معلوم نيافريديم (احقاف: 

طـور مطلـق فرمـوده: خداونـد      شود كه در آية شريفه بـه  و اين نكته از اينجا استفاده مي

كند و صـرف اينكـه مـورد آيـه مسـئلة       هرچه را بخواهد محو و هرچه را بخواهد اثبات مي

ر كنيم و عموميـت آن را تخصـيص   نظ شود كه ما از اطالق آن صرف نبوت است سبب نمي

  بزنيم، زيرا مورد مخصص نيست.

براين مشاهدات خود ما نيز به ضـرورت و بـداهت شـاهد و     گويد: عالوه و در ادامه مي

بينيم كه مسئلة دگرگوني و تحول در تمامي اطراف عالم جريـان   مطابق آن است، زيرا ما مي

مانـد و حتمـاً    به يك حالـت بـاقي نمـي   دارد، هيچ موجودي وقتي در دو زمان مقايسه شود 

شود و يا صفاتش و يا اعمـالش،   شود، حاال يا ذاتش متحول مي دستخوش تغيير و تحول مي

بينـيم ثابـت مانـده و     حال، وقتي في حد ذاته و برحسب وقوعش اعتبار شود، مـي  و درعين

  پذيرد. نمي چيز از آن حالي كه بر آن حال واقع شده تغيير تغيير نيافته است، چون هيچ

شده دو جهت است: يك جهت تغير كه از اين جهـت   پس براي تمامي موجودات ديده

شود و يك جهت ثبـات كـه    ها مي دستخوش مرگ و زندگي و زوال و بقا و انواع دگرگوني

پذيرد. حال اين دو جهت يـا همـان كتـاب محـو و      وجه دگرگوني نمي از آن جهت به هيچ

يا دو چيز ديگري اسـت كـه از آثـار آن دو كتـاب و متفـرع بـر       اثبات و ام الكتاب است و 

پـذير اسـت و درنتيجـه شـامل تمـامي       هرحال آية شريف بـر ايـن دو تطبيـق    آنهاست. و به

 شود. موجودات مي

لكلّ « از يك طرف به جملة »  يمحو اهللا ما يشĤء و يثبت« دهد: جملة  گاه چنين ادامه مي آن
متصل است قهراً »  و عنده أم الكتاب« و از طرف ديگر به جملة متصل شده است »  أجلٍ كتاب

هـاي معـين منظـور اسـت، بنـابراين       ظهور در اين يافته كه محو كتاب و اثبات آن در زمـان 

هـاي بعـد آن را محـو     خداوند اگر بخواهد كتابي را كه در يك زماني اثبات كـرده در زمـان  

ي سبحان اليـزال كتـابي را اثبـات و كتـاب     كند، پس خدا كند و كتاب ديگري اثبات مي مي

  ).514، ص 11ش، ج 1385كند (طباطبائي،  ديگري را محو مي



 1392، پاييز 3، شماره 10دوره ، نيفلسفه د �158

، با درنظرداشتن اينكه مطلق است و قيدي بـدان  » يمحو اهللا ما يشĤء و يثبت« گويد:  باز مي

كنـد و معنـايش ايـن     معناي تعليـل را افـاده مـي   »  لكلّ أجلٍ كتاب« نخورده، نسبت به جملة 

ها بـه اخـتالف اوقـات گونـاگون      شود: براي هروقتي كتاب مخصوصي است، پس كتاب مي

كند، كتاب  شوند و چون خداي سبحان در كتابي كه بخواهد تصرف  كرده آن را محو مي مي

ها به اختالف اوقات ناشـي از اخـتالف    كند. پس اختالف كتاب ديگري به جايش اثبات مي

ية خود آنها باشد و هر وقتي كتابي داشته باشـد كـه بـه    تصرفات الهي است نه اينكه از ناح

وجه تغييرپذير نباشد، بلكه خداي سبحان است كه آن را تغيير داده، كتـاب ديگـري بـه     هيچ

معنايش اين است كه اصل كتاب و »  و عنده أم الكتاب« كند و اينكه فرموده  جايش اثبات مي

معناي اصل هر چيـز اسـت كـه از آن ناشـي      ريشة آن نزد خدا وجود دارد، چون كلمه أم به

  ).514، ص 11ش، ج 1385 ي،طباطبائگردد ( شود و بدان بازمي مي

با توجه به آنچه گذشت، حقيقت امر درمورد آية محو و اثبات اين است كه گاهي يـك  

اي را كـه   گيـريم؛ بـراي مثـال، سـم كشـنده      حادثه را با اسباب و علل ناقص آن درنظر مـي 

گوييم هـركس   دهيم و مي طبيعتش نابودكردن يك انسان است مورد توجه قرار ميمقتضاي 

خبر از اينكه اين زهر پادزهر هم دارد كه اگر پشت سر آن بخـورد   ميرد، بي آن را بخورد مي

جنبة قطعي ندارد و » علت خوردن سم مرگ به«كند، در اينجا حادثه يعني  اثرش را خنثي مي

محو و اثبات است كه تغيير و دگرگوني بـا توجـه بـه حـوادث      اصطالح جاي آن در لوح به

اش، يعني وجود مقتضي و اجتماع همـة   ديگر در آن راه دارد. ولي اگر حادثه را با علت تامه

رفتن همة موانع درنظر بگيريم (در ايـن مثـال زهـر را بـا نخـوردن پـادزهر        شرايط و ازميان

ح جايش در لوح محفوظ و أم الكتاب اسـت  اصطال درنظر بگيريم)، حادثه قطعي است و به

  گونه دگرگوني در آن راه ندارد. و هيچ

عبارت ديگر: علم خداوند داراي دو مرحله است: مرحلـة اول، علـم بـه مقتضـيات و      به

علل ناقصه؛ مرحلة دوم، علم به علل تامه. از آنچه به مرحلة اول مربوط است به لوح محـو  

به مرحلة دوم مربوط است به أم الكتاب و لوح محفوظ تعبير كنند و آنچه  و اثبات تعبير مي

  شود. مي
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شـود، نـه مرحلـة دوم كـه ام      و بداء به مرحلة اول، يعني لوح محو و اثبات، متعلق مـي 

 الكتاب و لوح محفوظ است.

  )29: الرحمن( »شأن في هو يومٍ ُكلُّ« آية .3.1.2

زمين است همواره ها و هركس درآسمان»:  شأنيومٍ هو فيكُلُّ السموات واألرضيسألُه من في«

  .)29(الرحمن:  روز به كار جديدي مشغول استخواهد و او هر  ي خود را از او مينيازها

فرمايد: اگر كلمة شأن را در اينجا نكـره يعنـي    مي » كُلُّ يومٍ هو في شأن« عالمه در تفسير 

بدون الف و الم آورده، براي اين است كه تفرق و اختالف را برساند؛ درنتيجه معناي جمله 

  شود:   چنين مي

خداي تعالي در هر روز كاري دارد، غير آن كـاري كـه در روز قبـل داشـت و غيـر آن      

ي او تكراري نيست و هيچ شأني از شئون يك از كارها كاري كه روز بعدش دارد، پس هيچ

كند بدون الگو و قالب و نمونه اسـت،   او از هر جهت مانند شأن ديگرش نيست، هرچه مي

بلكه به ابداع و ايجاد است و به همين جهت است كه خود را بديع ناميده و فرمـوده اسـت   

ين اوسـت (طباطبـائي،   هـا و زمـ   بخش آسمان ). هستي117(بقره:  » بديع السموات و األرض« 

  ).171، ص 19، ج 1385

  در تفسير نمونه چنين آمده است: 

خلقت او دائم و مستمر است و پاسخگويي او به نيازهاي سائالن و نيازمندان نيز چنـين  

دهـد و روز ديگـر    روز اقوامي را قدرت مـي  كند، يك اي ابداع مي است و هر روز طرح تازه

بخشـد و روز ديگـر ضـعف و     روز سالمت و جواني مي يك نشاند، آنها را به خاك سياه مي

آفريند،  زدايد و روز ديگر ماية اندوهي مي دهد، يك روز غم و اندوه را از دل مي ناتواني مي

توجه به  خلق و حادثة جديدي دارد. خالصه هر روز طبق حكمت و نظام احسن پديدة تازه

كنـد و از سـوي ديگـر     او روشـن مـي   سو نياز مستمر ما را به ذات پـاك  اين حقيقت از يك

زند و از سـوي سـوم غـرور و غفلـت را درهـم       هاي يأس و نوميدي را از دل كنار مي پرده

  شكند، آري او هر روز در شأن و كاري است. مي
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انـد   تفسير آيه ذكر كرده مثابة اي از اين معناي گسترده را به گرچه مفسران هركدام گوشه

ها و تعالي و سقوط اقوام مراد است، يـا   شدن اندوه ن و برطرفاند فقط آمرزش گناها و گفته

اند  اند مسئلة آفرينش و رزق و حيات و مرگ و عزت و ذلت مراد است، يا بعضي گفته گفته

اي  طوركه گفتيم آيه مفهوم گسترده ها مراد است، اما همان فقط مسئلة آفرينش و مرگ انسان

و دگرگـوني و تحـول در ايـن جهـان را دربـر       داردو هرگونه آفرينش تازه و خلقت جديد

  ).139-138، ص 23ق، ج 1426 (مكارم شيرازي، گيرد مي

كنيم كـه در پـاورقي مجمـع البيـان آمـده       اي را ذكر مي شدن اين آيه قصه تر براي روشن

  است: 

و فـي شـأن     « البيان در پاورقي داستان ذيل را در تفسير  مترجم مجمع ومٍ هـ ذكـر   » كُـلُّ يـ

  د:  كن مي

گويند: در زمان سابق پادشاه مسلماني بود كه با قرآن و سـنت سـروكار داشـت. روزي    

. دربارة اين آيـه تأمـل   رسيد»  كُلُّ يومٍ هو في شأن« ضمن قرائت سورة مباركة الرّحمن به آية 

خصوص وزير علوم و معارف درخواست كرد كه معناي ايـن آيـه    كرد و سپس از وزرا و به

روشن كند. وزير آنچه خود در نظـر داشـت از تفاسـير و غيـره بيـان كـرد، شـاه        را برايش 

نپسنديد؛ پس چند روزي مهلت خواست تا بلكه بتواند معنـايي بيـاورد كـه مـورد قبـول و      

دست نيـاورد كـه    پسند شاه باشد، پس هرچه انديشه كرد و با دانايان صحبت كرد معنايي به

يد كرد كه اگر روز آخر مهلت معنايي كه او را قانع كند پسند باشد و چون شاه او را تهد شاه

نياورد، او را از وزارت معزول و اموال او را مصادره كند، بسيار ناراحت بود. غـالم سـياهي   

قدر ناراحتي؟ گفـت: بـه تـو چـه      داشت كه هيچ مورد اعتنا نبود، به او گفت ارباب چرا اين

قـدري   غالم سياه مطبخي گشوده شـود، بـه   دست اين ربطي دارد؟ گفت: شايد گره كارت به

اصرار كرد تا وزير موضوع را گفت و اضافه كرد امروز روز آخر است و اگـر مـن جـواب    

  رود. شود و آبرويم مي شوم و اموالم مصادره مي منطقي نبرم از وزارت و كارم بركنار مي

فـت: چـرا؟   گـويم! گ  دانم، وزير گفت: بگو! غالم گفت: نمـي  غالم گفت: ارباب من مي

خواهم بگويم، تو مالك اعضا و جوارح مني ولي مالك انديشة من نيستي! گفت:  گفت: نمي
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خواهي بكن، خـودت هـم نـابود     كشم. غالم گفت: هرچه مي زنم و مي اگر نگويي تو را مي

دهم. غالم گفت: نخواهم گفـت   شوي. ارباب گفت: اگر بگويي هرچه بخواهي به تو مي مي

شـود، لـذا    . باألخره وزير ديد غالم با هيچ تهديد و تطميعي راضي نمـي مگر به خود پادشاه

ومٍ   « مجبور شد او را با خود به حضور پادشاه ببرد، پس پادشاه گفت: اي وزير معناي  كُـلّ يـ
داند، او  را آوردي؟ وزير گفت: بله قربان! گفت: بگو! گفت: اين غالم چاكر مي » هو في شأن

  ملوكانه برساند. ام تا به عرض را آورده

يعني چه؟ غالم به خـاك افتـاد    » كُلُّ يومٍ هو في شأن« داني  شاه با تعجب گفت: غالم! مي

حضرتا خود خداوند متعال اين آيه را در سورة آل عمـران آيـة    و پس از تعظيم گفت: اعلي

ك  قل ال« تفسير و معنا كرده است. شاه گفت: در كدام آيه؟ غالم گفت: آية ملك  26 ّلهم مالـ
  ء ِبيـدكĤن َتشُتذلُّ م ء وĤن َتشتُعزُّ م ء وĤن َتشملك مالم َتنزِع ء وĤن َتشم ي الملكلك ُتؤتالم

بگو مالك ملك و حكومت جهان هستي بـا   ).26(آل عمران:  » الَخيرُ إّنك علي كُلِّ َشئٍ قديرٌ

مت و پادشاهي دهي و تويي كـه  خداوند است، بار خدايا تويي كه به هركس بخواهي حكو

ملك را از هركس بخواهي بازستاني و هركس را بخواهي عزيز نمايي و هركس را بخـواهي  

  دست توست و مسّلماً تو به هرچيز توانايي. ها به خوار و ذليل كني؛ همة خوبي

قدري خوشش آمد كه زياد از حد احسنت گفت و  پادشاه از شنيدن اين تفسير و معنا به

داد كه خلعت وزارت را بر دوش او گذارند و از آ ن ديگري باز گيرند. پس غالم بـه   فرمان

خاك افتاد گفت: پادشاها! عرض نكردم دست خدا هرروز در كاري است!؟ تـا لحظـة قبـل    

عنايـت حـق    هاي روحي و جسمي وزير بودم و اكنون به من غالم آشپز بودم و زير شكنجه

ها به زيردستاني مثل من، معـزول و   دم و او، براي ستمنجات يافتم و به منصب وزارت رسي

(طبرسي، »  كُلُّ يومٍ هو في شأن« بيكار شد. پس عزت دست اوست و ذلت هم دست اوست 

  ).86، 84، ص 24ش، ج 1360
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  دليل دوم: بداء در تكوين همان نسخ در تشريع است. .3.2

  بداء نسخ تكويني است و نسخ بداء تشريعي است.

طوركه در تغيير قبله از مسجد اقصي  مسلمانان نسخ در تشريع را قبول دارند، همانهمة 

كـس بـا آن مخالفـت نكـرده اسـت و آن را       اهللا الحرام اتفاق افتاده است و هيچ به كعبه بيت

دانند، و اگـر   مخالفت با علم ازلي ذات قدوس حق ندانسته و آن را مستلزم جهل بر او نمي

تغيير در احكام تكويني است بدون آنكه مسـتلزم جهلـي بـر خداونـد     چنين است، بداء نيز 

آيد و هـر جـوابي كـه     بنابراين اگر بر بداء اشكال شود همان اشكال در نسخ پيش مي باشد.

  تواند ارائه شود. شود درمورد بداء مي درمورد نسخ داده مي

يع داشـتند و  اشكال بر بداء تكرار همان اشكال بر نسخ است كه يهوديان در بـاب تشـر  

آيـد. دانشـمندان    گفتند: نسخ در شريعت ممكن نيست، زيرا جهل بـر خداونـد الزم مـي    مي

شود، پس همـان جـوابي را كـه در بـاب      اند نسخ در تشريع موجب جهل نمي اسالمي گفته

  توان گفت. اند در باب بداء نيز مي نسخ به يهوديان داده

نسخ در تكوين. درمـورد نسـخ در تشـريع     يهوديان نه نسخ در تشريع را قبول دارند، نه

  گويند:   مي

يا اينكه آن مصلحتي كه بوده است هنوز ثابت است و با وجود اين، حكم رفع شده  .1

 است.

  يا كشف خالف شده و بداء حاصل شده است. .2

سازد و صورت دوم مستلزم جهل و منافي با علم ازلي  صورت اول با حكمت الهي نمي

  الهي است. 

اند كه نسخ نه مستلزم خـالف حكمـت    در كتب اصولي خود جواب دادهعلماي اصول 

است و نه مستلزم بداي محال، چراكه نسخ برداشتن حكمي است كه مقيد به زمـان معينـي   

بوده است كه آن زمان براي خداوند معلوم بوده است و بـراي آدميـان مجهـول و چـون آن     

مي در زمان معيني مصـلحت داشـته   زمان وقتش به سر رسيده برداشته شده است. يعني حك

است و بعد از انتهاي آن زمان، ديگر مصلحت ندارد. در چنين حالتي شـارع مقـدس چنـين    
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بيند كه حكمي را بيان كند بـدون آنكـه محـدودة زمـاني آن را تعيـين كنـد، ولـي         اقتضا مي

لـق  درواقع مراد آن حكم محدود به آن حد زماني است و در اين صورت نسخ تقييد آن مط

  زماني است و اين هيچ محذوري ندارد؛ نه خالف حكمت است و نه مستلزم جهل.

گويند: اگر قلم تقـدير و قضـاي الهـي در ازل بـه      اما در مورد امتناع نسخ در تكوين مي

شيئي تعلق گيرد، ديگر محال است اراده و مشيت الهي بـر خـالف آن تعلـق گيـرد و آن را     

بسته است. قرآن كريم اين عقيدة يهوديان را حكايـت   تغيير دهد، چون ديگر دست خداوند

  كند:   شدت ابطال مي و به

 َكيف يَشاء و وَقالَت اْليهود يداللَّه مغْلُولَةٌ غُلَّت أَيديِهم ولُعنُوا ِبما َقالُوا بلْ يداه مبسوَطَتا نيْنفقُ« 
مقـدرات آدميـان و سرنوشـت    »  يداللَّه مغْلُولَةٌ« گوينـد:   يهوديان مي). 64(مائده: »  َليزِيدنَّ َكثيرًا

آنها تغييرپذير نيست و خداوند، بعد از آنكه مقدرات را نوشت، ديگر دست او بسـته اسـت   

تواند بيش از آنچـه در قضـا و قـدر انفـاق      تواند خالف آن را اراده كند. درنتيجه نمي و نمي

  تواند كم يا زياد كند و دست او بسته است. ديگر نمي عبارت كرده انفاق كند و به

  شود:   از اين آيه دو مطلب استفاده مي

اي يهـودي   اينكه سرنوشت تغييرپذير نيست و قلم تقدير بسته شـده اسـت، عقيـده    .1

  است.

هرنحـوي   اين عقيده كامالً ناروا و باطل است و دستان الهي باز و گسترده است و به .2

  كند. كند، كم يا زياد مي ميكه اراده كند انفاق 

  دهد. دليل سوم: كارهاي روا و ناروا مسير انسان را تغيير مي .3.3

تواند بـا   وضوح از آن پرده برداشته اين است كه انسان مي حقيقتي كه قرآن و سنت نبوي به

كارهاي خويش مسيرش را تغييـر دهـد، ايمـان و شـرك، طاعـت و معصـيت، برالوالـدين        

نكردن به آنها، صلة رحم و قطـع آن همگـي در    انفاق به مستمندان و انفاق كردن آنها، وعاق

بركتـي و كمـي عمـر و     نداشـتن و و بـي   روزي و بركت و زيادي عمر و سـعادت و روزي 

  و آيات و روايات گوناگوني گوياي اين مطلب است:  شقاوت و غيره تأثيرگذار است.
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  اما آيات:  

ل هـيچ  حـا  همانا خداوند »:َغيرُ ما ِبقَوم ٍحتَّى يَغيرُوا ما بِأَْنُفسِهمإِنَّ اللَّه َلاي« قال سبحانه:  .1

  .)11قومي را دگرگون نخواهد كرد تا اينكه خودشان حالشان را تغيير دهند (رعد: 

ِهم   ذَلك بِأَنَّ اللَّه َلم يك مَغيرًا نعمةً أَنْعمها عَلى قَومٍ حتَّى «قال سبحانه:  .2 ا بِأَْنُفسـ رُوا مـَغيي
يملع يعمس أَنَّ اللَّهحكم خداوند چنين است آن نعمتي را كه به قومي داده است دگرگون  »: و

  ).53سازد مگر آنكه خودشان تغيير حال پيدا كنند (انفال:  نمي

ماء والْـأَرضِ   ولَو أَنَّ أَهلَ اْلقُرَى آَمنُوا واتَّقَوا َلَفَتحَن«قال سبحانه:  .3 نَ السـم رََكاتب ِهمَليا ع
آوردنـد و پرهيزكـار    ها ايمان مي : اگر ساكنان آبادي »وَلكنْ َكذَّبوا فَأََخذَْناهم ِبما َكانُوا يْكسبونَ

گشـوديم، ولـي چـون آيـات خـدا را       شدند، هرآينه بركات آسمان و زمين را بر آنها مـي  مي

  ).96شان كرديم (اعراف:  مؤاخذه كردارشان كيفر يز بهتكذيب كردند ما ن

  اما سنت نبوي:  

انه سأل رسول اهللا صـلى   bقال السيوطي: و أخرج ابن مردويه و ابن عساكر عن علي .1
 و بتفسـيرها  عينيـك  فقال لـه ألقـرنّ   »يمحواهللا ما يشĤء و يثبت«اهللا عليه وسلم عن هذه اآلية 

الصدقة على وجهها، و برالوالدين، و اصطناع المعـروف، يحـول    بتفسيرها، بعدي متي عينأ ألقرنّ
 الشقاء سعادة و يزيد في العمر و يقيم صارع السوء.

اند كه  گويد: ابن مردويه و ابن عساكر از علي (رضوان اهللا عليه) روايت كرده سيوطي مي

ـ   bاو از رسول خدا  و و امـت  دربارة آية محو و اثبات سؤال كرد و پيامبر فرمود: چشـم ت

مابعدم را با تفسير اين آيه روشن خواهم كرد: صدقه بر وجه صحيحش و نيكي بـه پـدر و   

كنـد و   كند و عمر را طوالني مـي  دادن كار نيك شقاوت را به سعادت تبديل مي مادر و انجام

 ).66، ص 4ق، ج 1414كند (سيوطي،  از حوادث ناگوار پيشگيري مي

 رد القضاء الّـا الـدعاء و ال يزيـد فـي العمـر الّـا البـرّ       عن ابي هريرة عن النبي قال: ال ي .2

 ).111، ص 5م، ج 1935 -1932(ناصف،
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گيرد، مگر  چيزي جلوي قضاي الهي را نمي كند كه فرمود: هيچ ابوهريرة از پيامبر نقل مي

 كند، مگر كار نيك. چيزي عمر را طوالني نمي دعا و هيچ

  شود:   همين مضامين در روايات اهل بيت نيز ديده مي

 : إنّ الدعاء يرد القضاء و إنّ المؤمن ليذنب فيحـرم بذنبـه الـرزقَ   bقال االمام الصادق  .3

 ).288، ص 90ق، ج1403(مجلسي،

كند و همانا مؤمن به جهت  فرمود: همانا دعا قضاي الهي را دگرگون مي bامام صادق 

 شود. از روزي محروم ميگناهي كه مرتكب شده است 

:  يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره ثـالث سـنين   bقال االمام الرضا  .4
 ).150، ص 2ش، ج 1363(كليني،  فيصيرها اهللا ثالثين سنة و يفعل اهللا ما يشĤء

كه از عمرش بيش از سـه   آورد درحالي فرمود: شخصي صلة ارحام بجا مي bامام رضا 

كند و خداوند هـر آنچـه     جهت آن، خداي متعال عمرش را سي سال مي سال باقي نيست. به

 دهد. را كه بخواهد انجام مي

دادن كارهاي نيك يـا   شود كه مسير آدمي با انجام از همة اين آيات و روايات استفاده مي

  گاه در مقابل سرنوشت مجبور خلق نشده است. تغييرپذير است و هيچزشت 

  در صحيح بخاري aدليل چهارم: روايت رسول خدا  .3.4

را در مورد سه نفر كـه مبـتال بـه بيمـاري پيسـي و كچلـي و        "بدا هللا"واژة  aپيامبر اكرم 

  كار برده است.  كوري بودند به

من رسول اهللا إنّ ثالثـه فـي بنـي اسـرائيل،     إنّه سمع كند:  بخاري در صحيح خود نقل مي
از رسـول خـدا    ).146، ص 4ق، ج 1401(بخـاري،   أبرص و أقرع و أعمي، بدا هللا أن يبتليهم

شنيدم كه سه نفر از بني اسرائيل گرفتار پيسي و كچلي و كوري شده بودند و براي خداوند 

  بداء پيش آمد كه آنها را بيازمايد.

صورت انسان فرستاد تا از هر سـه نفـر    اي را به ند فرشتهحاصل حديث اين است: خداو

خواهم، فرشته بـر   دلجويي كند و خواستة آنها را بپرسد، پيس گفت: رنگ و پوست زيبا مي
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خـواهم، فرشـته او را بـه     اش رسيد. كچل گفت: موي زيبا مـي  او دست كشيد و به خواسته

كشيدن بـر ديـدگان    فرشته نيز با دستخواهم،  اش رسانيد. نابينا گفت: چشم بينا مي خواسته

ها، به پيس ده شتر و به كچـل   بر اين خواسته او نور چشمانش را باز گردانيد، فرشته، عالوه

دسـت   گاو ماده و به كور گوسفندان بارور داد. همة اين سه نفر ثروت فراواني از اين راه بـه 

صورت فقير معرفي كـرد   بهآوردند. پس از مدتي همان فرشته به سراغ پيس رفت و خود را 

دليـل   تا مبلغي بگيرد، ولي او از كمك خودداري كرد، كچل نيز چنـين كـرد، ولـي كـور بـه     

نعمتي كه خداوند به او داده بود به او كمك كرد. در اين هنگام، براي خداوند بـداء رخ داد  

  كه دو نفر اول را به همان حالت نخست برگرداند.

يث پيس و كچل، بعد از آنكـه عنايـت الهـي شـامل     توضيح حديث: با دقت دراين حد

حالشان شد، كفران نعمت كردند، اما نابينا شكر نعمت كرد و اين سبب شد كـه آن دو نفـر   

دهد كه كفر نعمت سلب نعمـت كنـد و شـكر نعمـت      به حال اول بازگردند و اين نشان مي

سير زندگيش را تغييـر  تواند با كارهاي خوب يا بد م عبارت ديگر آدمي مي زيادي نعمت. به

توان بـداء   گونه مي گويند و فقط اين دهد و اين همان چيزي است كه شيعه در مورد بداء مي

معناي لغـوي آن   در حديث را كه پيامبر به خداوند نسبت داده است تفسير كرد، چون اگر به

  .تعالي اهللا عن ذلك علواً كبيراًاش علم بعد از جهل است و  اخذ شود، الزمه

  . بررسي آيات و روايات 4

  آيات بررسي .4.1

چيز احاطة علمـي   كنند و اينكه خداوند به همه گروهي از آيات علم ازلي الهي را مطرح مي 

  دارد.

1-  »     ك نْ ذَلـ غَرَ مـ لَـا أَصـ و اءمي السض ِو ََلا في الْأَرةٍ فْثَقالِ ذَرنْ مم كبنْ رع زُبعا يم و
َلاأَْكبِبينٍوَتاب ٍمي كاى، نه در زمين و نـه در آسـمان از پروردگـار تـو      وزن ذره و هم» :  رَ إِلَّا ف

 تر از آن چيزى نيست، مگر اينكـه دركتـابى روشـن    تر ونه بزرگ پنهان نيست، و نه كوچك

  .)61است (يونس: ] درخشده[
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ا  وعْندهم َفاتح اْلَغيبِ َلايعَلمها إِلَّا هو و َ«  -2 يعَلم ما في اْلبرِّ و اْلبحرِ و ما َتسقُطُ من ْورقَةٍ إِلـَّ
وكليـدهاى غيـب،   »:  يعَلمها وَلاحبةٍ في ظُُلمات ِالْأَرضِ و َلارطْب ٍو َلاياِبسٍ إِلَّا في كَتاب ٍمبِـينٍ 

داند، و هيچ  رياست ميداند، وآنچه در خشكى و د آن را نمي] كسى[ جز او. فقط نزد اوست

هاى زمـين، و هـيچ    اى در تاريكي داند، و هيچ دانه آن را مى] اينكه[ افتد مگر برگى فرو نمى

  .)59است (انعام: ] ثبت[ در كتابى روشن  تر و خشكى نيست مگر اينكه

َتَق    و ما منْ دابةٍ في الْأَرضِ إِلَّا عَلى«  -3 سـم لَـمعي ا و ُقهـرِز ي    اللَّه ا كُـلٌّ فـهعدتَو سـم ا ورَّه
 اش بر عهـدة خداسـت، و   روزي] اينكه[ اى در زمين نيست مگر و هيچ جنبنده»:  كَتاب ٍمِبينٍ

  .)6است (هود: ] ثبت[ دركتابى روشن] اينها[ همة. داند قرارگاه و محلّ مردنش را مى] او[

در ] نـه [ چيـز  درحقيقت، هيچ»:  أَرضِ و َلا في السماءإِنَّ اللَّه َلايْخَفى عَليه َشيء في اْل«  -4

  ).5ماند (آل عمران:  زمين و نه در آسمان بر خدا پوشيده نمى

كنند و آنها را به حتمي و غيرحتمـي   . گروه ديگر از آيات مقدرات اشيا را مطرح مي2. 4

  كنند. عبير ميكنند و از اولي به اجل مسمي و از دومي به اجل غيرمسمي ت تقسيم مي

  اند: آيات ذيل از اين قبيل

: اوسـت  »هو الَّذي خََلَقُكم منْ طين ٍُثم َقَضى أَجًلا و أَجلٌ مسمى عْنده ُثم أَْنُتم َتمتَـرُونَ «  -1

واجل حتمـى  . براى شما] عمري مقرّرداشت[ گاه مدتى را آن. كسى كه شما را از گل آفريد

  .)2كنيد (انعام:  ترديد مى] در قدرت او[ شما] بعضى از[ همه، بااين. نزد اوست

ُشدُكم هو الَّذي خََلَقُكم ْمن ْتُرَاب ٍُثم منْ ُنْطفَةٍ ُثم من ْعَلقَةٍ ُثم يخْرِجُكم طفًْلا ُثم لَتبُلغُوا أَ« -2
فَّى متَونْ يم ْنُكمم وًخا وَتكُونُوا ُشيل لُـونَ ُثمقتَع لَُّكملَع ى ومسًلا مُلغُوا أَجَتبللُ واو همـان  »: نْ َقب

 اى، و بعـد شـما را   گاه از علقـه  اى، آن كسى است كه شما را از خاكى آفريد، سپس از نطفه

آورد، تا به كمال قوت خود برسيد و تا سالمند شـويد، و از ميـان    كودكى بر مى] صورت به[

به مدتى كه مقرّر است برسـيد، و  ] باالخره[ رسمى يابد، و تا ه مرگ پيششما كسى است ك

  .)67اميد است كه در انديشه فرو رويد (غافر: 
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خدا آنچه را بخواهـد محـو يـا اثبـات     »: يمحوا اللَّه ما يَشاء ويْثبِت ُو عْنده أُم اْلكَتابِ«  -3

  .)39كند، و اصل كتاب نزد اوست (رعد:  مى

. اجـل  1گويـد: دو نـوع اجـل وجـود دارد      بر اين اساس عالمه طباطبايي در الميزان مي

  . اجل مسمي.2 مبهم،

مى عنْـده   « دهد، چراكـه فرمـود:    در اجل مسمي هيچ تغيير و تبديلي رخ نمي سـلٌ م أَجـ  «

ـ « ). اجلي كه پيش اوست و هرآنچه پيش اوست باقي است؛ چون فرموده است: 2(انعام:  ا م
). پس اگر اجل مسمي برسد ساعتي تغييرپذير نيست چـون فرمـوده   96(نحل: »  عْنداللَّه باقٍ

اگر اجل مسماي آنها برسد ساعتي »:  فَإِذَا جاء أَجُلهم َلايستَأْخرُون َساعةً و َلايسَتْقدمونَ «است: 

  ).34شود (اعراف:  طرف نمي طرف آن اين

سبت اجل مسمي به اجـل غيرمسـمي نسـبت مطلـق منجـز اسـت بـه        گويد: ن گاه مي آن

مشروط معلق، ممكن است مشروط معلق از تحقق و وجـود تخلـف كنـد و محقـق نشـود      

  چون شرط آن محقق نشده است، برخالف مطلق منجز است كه المحاله بايد محقق شود.

أم الكتـاب و  گويد: تدبر در آيات مفيد اين معناست كه اجـل مسـمي در    ادامه مي و در 

  لوح محفوظ و اجل غيرمسمي در لوح محو و اثبات است.

پذير است كه به اسباب و علل تامة خـود   عبارت ديگر: أم الكتاب بر حوادثي انطباق به و

پـذير   بر حوادثي انطبـاق پذير نيست. اما لوح محو و اثبات  شود و ديگر تخلف اسناد داده مي

ه ناميم، كـ  مقتضيات ميبسا نام آنها را  شود و چه اده مياسناد داسباب ناقصة خود است كه به

  ).9ص، 7، ج1385 (طباطبايي،ممكن است بامانعي مواجه شود و جلوي تأثير آنها را بگيرد 

گويد هر انسـاني دو   همين مطلب در مورد اجل در كالم فخر رازي آمده است:  وي مي

عـي. اجـل طبيعـي آن اسـت كـه اگـر از       اجل دارد: يكي اجل طبيعي و ديگري اجل غيرطبي

مانـد و اجـل    عوارض خارجي مصون بشود، تا زماني كه براي آن معين شده است باقي مـي 

شـدن، سـوختن،    شود مانند غرق واسطة اسباب خارجي حاصل مي غيرطبيعي آن است كه به

  ).153، ص 12ق، ج 1411كردن، و غير اينها (رازي،  تصادف
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   كالم حاصل

شـود وهـيچ دعـايي آن را عـوض      ع است: يكي حتمي كه المحاله واقع مـي تقديرات دو نو

كند؛ مانند اينكه آدميان باالخره بايد بميرند، يا اينكه خورشيد و ماه و منظومـة شمسـي    نمي

اجل معيني دارند كه عمر نهايي آنها به آن محدود شده اسـت و تغييرپـذير نيسـت، گرچـه     

  ا صدقه بدهند.بار يا هزاران كس دعا كنند ي هزاران

أَنَّ مرَدَنا إِلَـى  « فرمايد:  اما مقدراتي نيز وجود دارد كه تغييرپذير است؛ مثالً آية شريفه مي
سوي خداوند است  تحقيق بازگشت ما به ): به43(غافر: »  اللَّه و أَنَّ اْلمسرِفينَ هم أَصحاب النَّارِ

  .اند   كنندگان جهنمي درستي كه اسراف و به

انـد ولـي ايـن تقـدير      كنندگان چنين قضا كرد كه اهل آتش يعني خداوند در حق اسراف

رَفُوا   « فرمايد:  يك تقدير حتمي تغييرناپذير نيست، چون آية ديگر مي ينَ أَسـذ قُلْ يا عبادي الـَّ
ةِ اللَّهمحنْ رَلاَتْقَنطُوا م ِهمَلى أَْنُفسبندگان من كه بر خود اسراف  ): پيامبر بگو: اي53(زمر: »  ع

  ايد، از رحمت خداوند مأيوس نشويد. كرده

توانـد از   و هدف از اين دو آيه تقويت اختيار و آزادي در انتخاب راه است و انسان مـي 

  تقديري به تقدير ديگر گام نهد و هر دو تقدير نيز از علم ازلي الهي مخفي نيست.

  روايات اهل بيت درمورد بداء  .4.2

گروه روايت در مورد بداء وارد شده است: گروه اول، بداء يكي از عقايد اصيل اسـالمي  دو 

  دادن بداء به خداوند محال است. است؛ گروه دوم، نسبت

  روايات گروه اول  .4.2.1

كنـد   نقل مي bشيخ صدوق به اسناد خود از زراره كه او از امام باقر يا امام صادق  .1

 كه فرمود:  

خداونـد بـا هـيچ    : )332ق، ص 1405(شيخ صدوق،  وجل ِبشئ مثل البداءما عِبد اهللا عز

  .عبادتي مثل بداء پرستش نشده است
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كند كه فرمود: ما عّظم اهللا  نقل مي bهمو به اسناد خود از هشام بن سالم از امام صادق .2
  چيزي مانند بداء تعظيم نشده است. : خداوند به هيچ)332، ص1405صدوق، يخشبمثل البداء (

يقول: لو علم الناس ما في القول بالبداء من  bعن مالك الجهني قال سمعت ابا عبداهللا .3
دانستند كـه بـداء    ): اگر مردم مي334، ص 1405 صدوق،¬يخش( األجر مافتروا عن الكالم فيه

  كردند. چقدر اجر دارد، يك لحظه در مورد آن توقف نمي

  روايات گروه دوم .4.2.2

من زعم انّ اهللا عزّوجلّ يبدو له في شيء اليوم لم يعلمـه أمـس   : bقال االمام الصادق  .1
 بـر  چيزي خداوند كه كند گمان چنين آنكه از ):70ق، ص 1405(شيخ صدوق،  فابرءوا منه

  .بجوييد بيزاري است، دانسته نمي را آن ديروز كه درحالي شود، مي آشكار او

 شيء ليس يصنعه أن قبل علمه في فهو اهللا يريده امر فرمود: فكلّ bو باز آن حضرت  .2
): 219، ص 2ش، ج 1363(عياشـي،   اليبدو له من جهل اهللا إنَ علمه في كان قد و إّلا له يبدو

 او بـر  چيزي هيچ دارد، علم آن به كند، ايجادش آنكه از قبل كند، اراده خداوند را چيزي هر

 از بعـد  شود، نمي آشكار او بر چيزي همانا بوده باشد؛ او ازلي علم در مگر شود، نمي آشكار

  .است بوده جاهل آن به آنكه

   روايات و آيات بين جمع .4.3

بـه   يالهـ  يهماهنگ است و هر دو علم ازل گروه دوم از روايات با گروه اول از آيات كامالً

داننـد و براسـاس آنهـا     ايجاد ثابت مي از بعد و ايجاد از قبلرا در هر زمان و هر مكان  يااش

شود. پس كالم فخر رازي و امثـال او كـه    از جهل براي خداوند حاصل نميهيچ علمي بعد 

دهند كامالً غيرمحققانه است و نشـان   اند: رافضه به خداوند نسبت علم بعد از جهل مي گفته

اند ونـه روايـات اهـل بيـت را      دهد كه وي و اضراب او نه كلمات علماي شيعه را ديده مي

  اند. بررسي كرده

دانـد، نـاظر اسـت بـه قسـم دوم از       روايات، كه بهترين چيز را بداء مي اما گروه اول از

هم به اجل غيرمسمي و مقدرات غيرحتمي، مبني بر اينكه كارهاي روا و نـاروا در   آيات، آن
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بسته نيست. اين  گاه در مقابل سرنوشت دست تغيير مسير آدمي تأثيرگذار است و انسان هيچ

انـد تـا از هـر نـوع يـأس و       به پيروانشـان نشـان داده   همان نقطة اميدي است كه معصومان

نوميدي جلوگيري كنند و مردم را به رحمت واسعة غفـران الهـي سـوق دهنـد و در آيـات      

تمامي مسـلمانان اسـت    متعددي نيز به آن اشاره شده است. اين مطلبي است كه مورد اتفاق

  فسير آية محو و اثبات گذشت.كه در ت طوري و فخر رازي و غير او به آن اذعان دارند، همان

بنابراين آنچه مورد اعتراض واقع شده است مورد اعتقـاد شـيعه نيسـت و آنچـه مـورد      

اي بيش نيست، چون سلب و  اعتقاد آنهاست مورد اعتراض نيست، پس اين نزاع نزاع لفظي

ايجابش به يك موضوع متوجه نشده است؛ سلبش به موضوعي متعلق شده كـه مـورد نظـر    

  نيست و ايجابش به موضوعي متعلق شده كه مورد اتفاق همگان است.شيعيان 

  . ادلة منكران بداء 5

 .شود اطالق خداوند بر بداء كه است محال .5.1

اسـت و الزمـة آن آگـاهي بعـد از     » بـودن  آشكارشدن بعد از مخفي«معناي  بداء در لغت به 

  چيز آگاه است. كه خداوند بر همه ناداني است، درحالي

به اين دليل: اوالً، شيعيان در اطالق بداء بر خداوند متعال معنـاي لغـوي را قصـد    پاسخ 

تغيير مسـير آدميـان بـا اعمـال     «كنند، بلكه مرادشان از آن معناي اصطالحي است؛ يعني  نمي

  ».خودشان

كه در دليل چهـارم   آمده است؛ چنان aثانياً، اطالق بداء بر خداوند در كالم رسول اهللا 

  تبع پيامبر، بر خداوند اطالق كرده است. و شيعه، به متذكر شديم

  كالم است.اين وصف از باب مجاز و مشاكله و ازباب توسعه درخداوند بهاتصاف ثالثا، 

است؛ يعني بداء من اهللا للنـاس؛ يعنـي خداونـد    » من«به معناي » بداء هللا«در » الم«رابعاً، 

  دش آشكار شد تا مستلزم جهل بشود.امر را براي مردم آشكار ساخت نه اينكه براي خو

ترين دليل منكـران بـداء اسـت الزم اسـت آن را از ديـدگاه       ترين و عمده چون اين مهم

  فلسفي نقد و بررسي كنيم.
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  تحليل فلسفي اين دليل

اي  شود آگاه است و هـيچ حادثـه   شود و از آنچه واقع نمي خداوند، از ازل، از آنچه واقع مي

پذير؛  الهي پنهان باشد. ازطرفي علم الهي نه تغييرپذير است نه خالفنيست كه از علم ازلي 

يعني ممكن نيست عوض شود و صورت ديگر پيدا كند، چون تغييـر بـا تماميـت و كمـال     

شـود   داند بـا آنچـه واقـع مـي     ذات واجب منافي است و نه ممكن است آنچه او از ازل مي

  علم نباشد بلكه جهل باشد.آيد علم او  مخالف و مغاير باشد؛ زيرا الزم مي

. علم ازلـي الهـي نـه تغييرپـذير     2 چيز آگاه است. . خداوند از همه1بنابراين دو مقدمه: 

  پذير. است و نه خالف

نحوي واقع شوند كـه بـا    نتيجه اين خواهد بود كه حوادث و كائنات جبراً و قهراً بايد به

  علم الهي مطابقت داشته باشد.

ه آن اضافه شود كه علم الهي يك علم فعلي و ايجابي اسـت؛  خصوص اگر اين نكته ب به

گيـرد   گيرد، نه علم انفعالي كه علـم از معلـوم نشـأت مـي     يعني معلوم از علم سرچشمه مي

  (نظير علم انسان به حوادث جهان).

بنابراين اگر در ازل علم الهي چنين بوده است كه فالن شخص، در فالن سـاعت، فـالن   

شود، جبراً و قهراً آن معصـيت بايـد بـا همـان كيفيـت واقـع شـود،         معصيت را مرتكب مي

شخص مرتكب قادر نخواهد بود طور ديگري رفتار كند، بلكه هيچ قدرتي قادر نخواهد بود 

  آن را تغيير دهد و غير از اين علم خداوند جهل خواهد بود.

نزد او سـهل  خوردن من به  خورم و هر كه چو من اهل بود/ مي من مي «گويد:  خيام مي

  »بود

  »دانست/ گر مي نخورم علم خدا جهل بود خوردن من حق ز ازل مي مي«

بايد بگوييم اين شبهه از آنجا پيدا شده است كه علـم الهـي، مسـتقل از نظـام سـببي و      

نيافتن حوادث تعّلق گرفته است و الزم است كاري صـورت   مسببي جهان، به وقوع يا وقوع

رو بايـد نظـام سـببي و مسـببي جهـان       وم خود مطابقت كند، ازاينبگيرد كه اين علم با معل

كنـد گرفتـه شـود و در     كنترل شود. در بعضي موارد جلوي طبع آنچه به حكم طبع اثر مـي 
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كند گرفته شود تا آنچه در  بعضي موارد جلوي اراده و اختيار آن كه با اراده و اختيار كار مي

شود مطابقت كنـد و بـا هـم مغـايرت نداشـته       ميعلم ازلي الهي گذشته است با آنچه واقع 

باشند. لذا اختيار و آزادي و قدرت و ارادة انسان نيز بايد از او سلب شود تا اعمالش كـامالً  

  تحت كنترل درآيد و علم خداوند جهل نشود. اين بود تقرير اين اشكال.

لم الهي علم به اما جواب آن: علم ازلي الهي از نظام سببي و مسببي جهان جدا نيست، ع

گيرد و نـه بـه    اي تعلق مي واسطه نه به وقوع حادثه طور مستقل و بي نظام است. علم الهي به

طور مطلـق و غيرمربـوط بـه     اي تعلق گرفته، به نيافتن آن. علم الهي كه به وقوع حادثه وقوع

اسباب و علل آن حادثه نيست، بلكه به صدور آن حادثه از علت و فاعـل خـاص خـودش    

اند: يكي علّيت و فاعليتش طبيعـي اسـت و يكـي     ها متفاوت لق گرفته است، علل و فاعلتع

  شعوري و يكي مجبور است و يكي مختار.

كند اين است كه اثر فاعل طبيعـي از فاعـل طبيعـي، اثـر      آنچه علم ازلي الهي ايجاب مي

ختار از فاعـل  فاعل شعوري از فاعل شعوري، اثر فاعل مجبور از فاعل مجبور، و اثر فاعل م

اجبـار صـادر    كند كه اثر فاعل مختار از آن فاعل بـه  مختار صادر شود. علم الهي ايجاب نمي

عبارت ديگر، علم ازلي الهي علم به نظام است يعني علم به صدور معلوالت از علل  شود. به

  خاص آنهاست.

وري، يكـي  اند، يكي طبيعي، يكي شع ها متفاوت ها و فاعل علت» عيني خارجي«در نظام 

نيز امر از اين قرار است، يعني هر فاعلي كـه در عـالم   » علمي«مختار، يكي مجبور. در نظام 

عيني هست در عالم علمي نيز هست. علم الهي، كه به صدور اثـري از فاعـل تعلـق گرفتـه     

معناي اين است كه به صدور اثر فاعل مختار از فاعل مختار و به صدور اثـر فاعـل    است، به

  ز فاعل مجبور تعلق گرفته است.مجبور ا

هاي خـود   انسان در نظام هستي داراي نوعي اختيار و آزادي است و امكاناتي در فعاليت

دارد كه موجودات ديگر حتي حيوانات آن را ندارند و چون نظام عيني از نظام علمي ريشه 

انسـان تعلـق   گيرد و سرچشمة عالم كياني عالم رباني است، پس علم ازلي كه به افعـال   مي

داند كه چه كسي، به موجـب اختيـار و آزادي خـود،     گرفته به اين معناست كه او از ازل مي
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كند. پس علم ازلي هيچ دخـالتي در سـلب آزادي و اختيـار     طاعت و چه كسي معصيت مي

  انسان ندارد، مبني بر اينكه او را به طاعت يا معصيت مجبور كند.

  يمه بود:در كالم جبريون دو مقدمه و يك ضم

  چيز آگاه است. خدواند از همه .1

  پذير نيست. علم ازلي تغييرپذير و خالف .2

  علم الهي علم فعلي و ايجابي است، نه علم انفعالي و تبعي. .3

بايد بگوييم هر سه امر صحيح و انكارناپذير است، اما الزمة همة اينها ايـن نيسـت كـه    

كند از طرف قـوه و نيرويـي مجبـور     يگاه كه معصيت م اختيار باشد و آن انسان مجبور و بي

است، بلكه موجودي است كه در نظام تكويني آزاد آفريده شده و در نظام علمي نيز آزاد و 

  ».علم خدا جهل بود«جبر بكند  مختار قرار گرفته است. اگر كاري را به

بايـد توضـيح   » دانسـت  خوردن من حـق ز ازل مـي   مي«گويد:  كننده كه مي لذا از اشكال

خـوردن اختيـاري و از روي ميـل و اراده و     دانست، آيا مي است كه آنچه حق ز ازل ميخو

اي  خوردن جبري و تحميلـي از سـوي قـوه    انتخاب شخصي بدون اكراه و اجبار بود؟ يا مي

حـق ز ازل  «خوردن مطلق بدون توجه به علل و اسباب؟ آنچه  خارج از وجود انسان؟ يا مي

خـوردن مطلـق،    خوردن اجباري بود و نه مي نيست، يعني نه ميشق دوم و سوم » دانست مي

خوردن اختياري بود و چون علم ازلي چنين است پس اگر مي به اختيار نخـورد و   بلكه مي

بنابراين، نتيجة علم ازلي به افعال و اعمـال موجـودات   ». علم خدا جهل بود«به جبر بخورد 

  بل جبر است.صاحب اراده و اختيار جبر نيست، نقطة مقا

الزمة علم ازلي اين است كه انسان مختار است، بايد مختار باشد، پس راست گفته آنكه 

  گفته است:

  »نزد عقال ز غايت جهل بود      علم ازلي عّلت عصيان كرد «

اينها درصورتي است كه محل بحث را علم سابق ازلي الهي قرار دهيم كه در قرآن كريم 

قلم و امثال اينها ياد شده است و در اشكال هم همين علم مد به نام كتاب و لوح محفوظ و 

  نظر است.
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اما بايد دانست گذشته از اينكه موجودات جهان و نظام سببي و مسببي بـه علـم سـابق    

اند، خود همين نظام، كه معلوم حق است، علم حق نيز است. اين جهـان بـا    ازلي معلوم حق

است و هم معلوم او؛ زيرا ذات حق به ذات اشـيا از  هاي خود هم علم باري تعالي  همة نظام

ازل تا ابد محيط است و ذات هر چيزي نزد او حاضر است. امكان نـدارد در تمـام سراسـر    

  چيز است. جا هست و با همه هستي موجودي از او پنهان باشد، او همه

1» .و لُّوا َفَثما تُوَنمفَأَي غْرِباْلمشْرِقُ واْلم لَّهلويملع عاسو إِنَّ اللَّه اللَّه همشرق و مغرب از »:  ج

خـدا فـراخ رحمـت و    . پس به هرجاى كه روكنيد، همانجـا رو بـه خداسـت   . آن خداست

  ).115داناست (بقره: 

2. »و ان خََلْقَنا َلَقدالْإِْنس َو َلما نَعم وِسسبِه تُو َِنْفس ونُ هَنح أَقْرَب هنْ إَِليلِ مبح رِيدما: »الْو 

 تـريم نزديـك  او به گردنش رگ از زيرا آگاهم، او نفس هاى وسوسه از و ايم آفريده را آدمى

  )16: ق(

3» . يملع ءِبكُلّ َِشي وه نُ واطاْلب رُ والظَّاه رُ وَخĤاْل لُ والْأَو ول و آخر و ظاهر  »هاوست او :

  )3چيزى داناست (حديد:  و باطن، و او به هر

هايش، از مراتب علم خداوند است. در  بنابراين، خود جهان، با همه خصوصيات و نظام

اين مرتبه از علم، علم و معلوم يكي است نه دوتا، تا در آن انطباق و عـدم انطبـاق علـم بـا     

 گاه گفته شود علم خداوند اگر چنين شود علـم و اگـر چنـان شـود     معلوم فرض شود و آن

جهل خواهد بود. با توجـه بـه كتـاب انسـان و سرنوشـت بـا دخـل و تصـرف (مطهـري،          

  ).130-124ش، ص 1391

  .سازد نمي القلم جف مسئلة با بداء .5.2

معناي تغيير مسير با اعمال روا و نارواست، با حديث جف القلم ناسازگار اسـت.   اگر بداء به

ق، ج 1401(بخاري، » جف القلم بما أنت القٍ«كند كه فرمود:  نقل مي a ابو هريره از پيامبر

ها رقم خورده و هيچ تغييـري   ) اين حديث داللت بر اين دارد كه تمام سرنوش119، ص 6

  شود. در آنها حاصل نمي
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  پذير است: پاسخ به اين دليل: اين حديث از چند جهت خدشه

د و درنتيجـه  ان ها مجبور خلق شده الزمة اين حديث جبر است و اينكه تمامي انسان -1

 ثواب و عقاب تعطيل خواهد شد.

طوركه مشاهده شد آيـات زيـادي    حديث مذكور با آيات سازگاري ندارد، زيرا همان -2

 داللت بر امكان تغيير مسير دارند.

) 213، ص 7ق، ج 1401(بخـاري،  » و إّنما األعمال بالخواتيم«اين حديث با حديث  -3

وايل اعمال است ولي در اين حديث مـالك  مالك ا» جف القلم...«معارض است. در حديث 

دو با هم ناسازگارند. چون اگر معيـار خاتمـة كارهـا باشـد،      و معيار خاتمة كارهاست و اين

اين معنـا را  » جف قلم«معنايش اين خواهد بود كه مسير انسان تغييرپذير است ولي حديث 

 كند. نفي مي

(مائده: »  يداللَّه مغْلُولَةٌ« گفتند:  ياين حديث بيشتر با عقيدة يهوديان سازگار است كه م -4

 ) كه مورد انكار شديد قرآن واقع شده است و بيان آن گذشت.64

عمـل كـرد و ازطرفـي هـم آيـات      » جف القلم«توان به حديث  با آنكه با اين وجوه نمي

توان يك وجه صـحيح بـراي آن ارائـه     كنند، ولي مي قرآني صريحاً بر تغيير مسير داللت مي

كرد و گفت كه مراد از حديث مزبور مقدرات در لوح محفـوظ و أم الكتـاب اسـت كـه در     

  علم ازلي الهي است و ناظر به لوح محو و اثبات و علم فعلي خداوند نيست.

جهـت جلـوگيري از تطويـل از نقـل آنهـا       منكران بداء ادلة ديگري نيز دارنـد، ولـي بـه   

  نظر شد. صرف

  گيري. نتيجه6

گذشت اين مطلب روشن شد كه خداوند عزّوجل داراي دوگونه علـم اسـت:   از همة آنچه 

  . علم فعلي.2. علم ازلي 1

گردد كه هيچ تغييري در آن  و آنچه در علم ازلي است به لوح محفوظ و أم الكتاب برمي

گردد، يعني اجل مسمي،  گيرد. اما علم فعلي خداوند به لوح محو و اثبات برمي صورت نمي
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  توانند با اعمال خويش سرنوشت خود را دگرگون كنند. آدميان ميكه در آن 

و بداء مورد نظر شيعه همان تغيير سرنوشت با اعمال روا و نارواست كـه مـورد اتفـاق    

معناي علم بعد از جهل كـه مـورد انكـار اعـالم اهـل سـنت        همة مسلمانان است و بداي به

  است، اصالً مورد نظر شيعيان نيست.

ع در باب بداء يك نزاع لفظي است چراكه سلب و ايجاب به يـك موضـوع   بنابراين، نزا

واحد متعلق نشده است. آنچه مورد نظر است نفي نشده است و آنچه كه مورد نفـي اسـت   

  مورد نظر نيست.
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