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  Dبيت بر اساس روايات اهل» بداء«تحليل آموزة 
 

  
  1الدين موسويسيد جمال  27/07/1394: تاريخ دريافت
    10/11/1394: تاريخ تأييد

  
  چكيده

و چگونگي  تبيين اين آموزه. هاي مسلّم و انكارناپذير كالم اماميه است از آموزه» بداء«آموزة 
اي كه با مباني خداشناسي در باب علم، قدرت،  به گونه Dبيت آن از ديدگاه روايات اهل

از ديرباز در ميان متكلمان در باب . حكمت و اراده سازگار باشد، مسئله اصلي اين پژوهش است
 وگو بوده و اكثر باورمندان بداء به دليل برخي مشكالت، آن را به چيستي بداء، بحث و گفت

ها دربارة مباني مسئله بداء،  با كاوش در روايات و بررسي ديدگاه آن. اند دانسته» نسخ«معناي 
توان تحليل متفاوتي از بداء داشت و آن را به تغيير اراده  رسد مي همچون علم و اراده، به نظر مي

پيراستن آن مطابق اين ديدگاه، هم بر علم پيشينيِ خداوند و . و پيدايش ارادة جديد تفسير كرد
  .از جهل تأكيد شده و هم توجيه و تأويل خالف ظاهر در روايات بداء راه پيدا نكرده است
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  مقدمه
. اي آسماني و پافشاري بسيار متون روايي بر آن ماية شگفتي است آموزه» بداء«آموزة 
رار و تأكيد بر آن چيست و اساساً مگر انكار آن، چه خللي در جاست كه دليل اص پرسش اين

كند؟ آنچه ماية فزونيِ شگفتي است، تشويق و امر  خداشناسي و معرفت خداوند ايجاد مي
پيشوايان دين به طرح اين آموزه و مناظره و مباحثه دربارة آن است؛ گويي طرح اين بحث در 

در حالي كه اهل بيت  مطلوب پيشوايان دين است؛ وگو دربارة آن، ميان جامعة اسالمي و گفت
ها ندارند و حتي در برخي  هاي مسائل اعتقادي، اصراري بر علني شدن آن در بسياري از حوزه
ها  اي از مسائل طينت و عوالم پيشين يا برخي مسائلِ امامت، بر كتمان آن موارد، همچون پاره

لَو علم النَّاس ما في «تعبير  ).92: 1394ر، ؛ شاك606: 2، 1385صدوق، : نك( اند توصيه كرده
به روشني گواه بر اين ) 148: 1ق، 1407كليني، ( »الْقَولِ بِالْبداء منَ الْأَجرِ ما فَتَرُوا عنِ الْكَلَامِ فيه

  . مطلب است
به براي يافتن پاسخ، ناگزير از كاوش در حقيقت و چيستي بداء هستيم، چراكه با پي بردن 

  .حقيقت بداء، دليل پافشاري بر آن نيز روشن خواهد شد
آيا بداء با علم پيشين خداوند . پرسش اساسي اين مقاله از چيستي و حقيقت بداء است

افتد يا در ارادة او؟ جايگاه بداء در نظام آفرينش و  ناسازگار است؟ بداء در علم خداوند اتفاق مي
  توان تصويري صحيح و جامع از بداء داشت، ت آيا ميحوزة افعال خداوند كجاست و در نهاي

  كه خللي در علم، قدرت و حكمت خداوند پيش آيد؟  بي آن
تغيير در مراحل مقدماتي تحقق خارجي : برآيند بداء بر اساس آيات و روايات عبارت است از

  حققاشيا از جمله مشيت، اراده، قضا و قدر بر اساس علم و قدرت مطلق خداوند كه ظرف ت
  :1391برنجكار، : نك(آن نيز علم فعلي خدا بوده و منافاتي با علمِ پيشيني و ذاتي او ندارد 

24.(  
به دليل ناسازگاري ظاهري و ابتدايي بداء با علم پيشين خداوند از سويي، و تجديدناپذيري 

ه بر هاي اسالمي و حتي برخي متكلمان امامي علم او از سوي ديگر، بسياري از متكلمان فرقه
: 1ق، 1405سيد مرتضي، : نك(اند  آموزة بداء تاخته و آن را امري محال و غيرمعقول جلوه داده

در اين ميان، غالب  ).421: ق1405؛ خواجه طوسي، 175: 6ق، 1962؛ قاضي عبدالجبار، 116
از آن با مباني  متكلمان اماميه به دليل فراوانيِ روايات بداء، سعي در ارائه تبييني همسو

ها به عدم پذيرش  حاصل اين تالش. داشناسي رايج در حوزة كالم، همچون علم و اراده داشتندخ
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ها انجاميد؛ راهي كه دغدغة آن دفاع از روايات  معناي ظاهري روايات و توجيه و تأويل آن
توان در  ها را مي اين تالش! اي موارد به انكار بداء منتهي شد بود، اما در پاره Dبيت اهل
كه  گذشته از اين )52: 1392موسوي،: براي اطالع بيشتر نك(گاري بداء خالصه كرد ان نسخ

انكار كردند  Dصدور روايات صحيح در باب بداء را از جانب امامان برخي متكلمان اماميه اساساً
  ). 421 :ق1405خواجه طوسي، (

ي آن با علم از انگار سان بسياري از متكلمان به دليل نداشتن تصوير روشني از اراده و هم
دانستند و از همين رو، بداء را دربارة خداوند » تغيير در علم«سويي، به ناچار بداء را به معناي 

محال عنوان كردند و از سوي ديگر، به دليل فراواني روايات بداء نتوانستند به انكار آن بپردازند و 
تكلمان تغييري را كه در بداء در حقيقت، اين م. حمل كردند» نسخ«ها را بر معناي  ناگزير آن

كه تغييري در جانب خداوند  دانند، نه اين وجود دارد، در ناحية مخلوقات و تغيير شرايط آنان مي
  . و اراده و مشيت او به وجود آمده باشد

، 148: ق1407كليني، : براي نمونه نك(به كار رفته  »بدأ هللا«در بسياري از روايات، واژة 
: رعد( »يمحوا اهللاُ ما يشاء و يثبِت و عنده اُم الكتابِ«: آيات قرآن نيز با آيهو در ) 327و  255
هايي در اسناد حقيقي  ظاهر اولية چنين جمله. ، محو و اثبات به خدا اسناد داده شده است)39

بات كه محو و اث كه بداء و محو و اثبات در ناحية خداوند روي داده است، نه اين است و اين
حقيقي نبوده و ظرف تغيير به وجود آمده در جايي غير از خداوند است و در نتيجه اسناد 
مجازي است؛ مدعاي ما اين است كه بر اساس مباني صحيح در مباحث توحيدي كه برخاسته از 

گونه محذور و امر محالي  توان اسناد حقيقي يادشده را بدون هيچ آيات و روايات است، مي
  . پذيرفت
  ن نوشته تالش دارد تا ديدگاه آيات و روايات دربارة علم، قدرت و ارادة خداوند را به اي

  .ها به بررسي آموزة بداء و چگونگي انتساب آن به خداوند بپردازد دست آورده و سپس بر پاية آن
نتيجة بررسي اين مباني در منابع وحياني، مشخص شدن ديدگاه آيات و روايات دربارة بداء 

  .بودخواهد 

  پژوهي واژه
در لغت عرب به دو صورت ثالثي مجرد و مزيد فيه، به كار رفته و ماضي و » بدو«ريشة 

ق، 1409فراهيدي، (استعمال شده است ) بدأ يبدو( »فَعلَ يفعلُ«مضارع ثالثي مجرد آن بر وزن 
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صدر اخير را سيبويه گزارش ، كه مبدواً، بدواً، بداء و بداً: مصدرهاي اين واژه عبارتند از). 83: 8
  ).65: 14ق، 1414منظور،  ابن(كرده است 
بار در قرآن تكرار شده كه به سه صورت ماضي، اسم فاعل مجرد و مضارع  31» بدو«ريشة 

  .مزيد فيه به كار رفته است
» بدأ الشيء«اين فعل الزم بوده و . به معناي ظهور است» بدأ يبدو«دانان واژه  به اتفاقِ لغت

  .است» ظهر الشيء«معناي به 
جا كه جايگاه و شأن لغوي، بيان موارد استعمال يك واژه است و در جاي خود ثابت  از آن

توان گفتة آنان را معناي حقيقيِ واژه  شده كه استعمال اعم از حقيقت و مجاز است، نمي
اند و  بوده توان ناديده گرفت كه برخي از آنان در صدد بيان معناي حقيقي البته نمي. دانست

تواند با توجه به ساير قرائن و موارد گوناگون استعمال واژه، به گفتة آنان اعتماد  پژوه مي لغت
توان به راحتي پذيرفت كه معناي حقيقي آن ظهور است، زيرا از  مي» بداء«دربارة واژة . كند

ي هستند، اين كه در صدد بيان روح معنا و معناي حقيق» فارس ابن«داناني مانند  سويي، لغت
اند و از سوي ديگر، در بسياري از اشعار عرب همين معنا از واژة  معنا را براي بداء ذكر كرده

تر، استعمال قرآني اين واژه است كه به دليل تقابل با  از همه مهم. اراده شده است» بداء«
كه براي هايي  عالوه بر اين، عالمت. ، به معناي ظهور خواهد بود»خفاء«واژگاني همچون 

تشخيص معناي حقيقي از مجازي عنوان شده، مانند تبادر، اطراد، صحت سلب و عدم صحت 
  .صادق است جا سلب در اين

رويم تا ببينيم اين  به سراغ آيات و روايات مي» بداء«حال پس از كشف معناي حقيقي واژة 
ه اصطالح جديدي به ك واژه در آيات و روايات نيز به همان معناي لغوي به كار رفته، يا اين

  . حساب آمده و بارِ معنايي خاصي پيدا كرده است
مشتقات متعدد از اين ريشه كه در قرآن وجود دارد، تماماً بر اساس همان معناي لغوي 

تر  كه پيش شاهد بر اين نكته ـ چنان. آيد به كار رفته و اصطالح جديدي به حساب نمي) ظهور(
» خفا«و يا مواردي كه در معناي » خفي«نقطة مقابل ريشة  گذشت ـ به كار رفتن اين واژه در

بنابراين در اين موارد، معناي بداء همان ظهور و مطابق با معناي لغوي خواهد . باشد است، مي
در قرآن، فاعلِ آن غير خداوند است » بداء«كه، در تمامي موارد استعمال واژة  نكتة ديگر اين. بود

  . د اسناد داده نشده استگاه به خداون و اين فعل هيچ
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با برخي مشتقات آن، در » بدو«واژة . رو هستيم با فضاي متفاوتي روبه اما در منابع روايي
، 148: 1ق، 1407كليني، : براي نمونه نك(موارد متعددي به خداوند اسناد داده شده است 

شانة بزرگيِ او مطرح اي كه بداء به عنوان فعلي از افعال خداوند و ن به گونه ؛)578و  327، 255
گرچه در روايات هم در بسياري از موارد اين فعل به انسان مستند شده، اما تفاوت آن با  1.است

  . قرآن در فراوانيِ كاربرد اين واژه دربارة خداوند است
توان در  همين معنا را مي. ياد كرديم» بداء«به عنوان معناي حقيقي واژة » ظهور«تر از  پيش

اوالً، اصل اوليه در موارد : به خداوند مستند شده است نيز پذيرفت، زيرا» بداء«عل مواردي كه ف
استعمال واژه، به كار رفتن در معناي حقيقي است؛ و ثانياً، خروج از معناي حقيقي احتياج به 

كه، منظور از ظهور و پيدايش  نكتة قابل توجه اين. قرينه دارد كه در محل نزاع مفقود است
اوند، پيدايش علم جديد يا ظهور بعد از خفا نيست، بلكه پيدايش ارادة جديد است كه دربارة خد

كه، با قرار دادن ارادة الهي به عنوان ظرف تحقق بداء و نه علم،  نتيجه اين. توضيح آن خواهد آمد
فاصله نگرفته و » بداء«ايم و هم از معناي حقيقي واژة  هم ساحت خداوند را از جهل پيراسته

  .ايم هاي خالف ظاهر نشده مجازگويي و يا تأويل دچار

  علم ذاتي و علم مخلوق
هدف از اثبات دو گونه علم براي خداوند، روشن ساختن سازگاري بداء با علم پيشين خداوند 

دانيم، بسياري از منكران بداء، راه نداشتن جهل در ساحت خداوند و  كه مي است؛ چنان
حال اگر ). 175: 6، 1962قاضي عبدالجبار، (اند  ار بداء دانستهتجديدناپذيري علم او را سبب انك

بر اساس روايات، محل وقوع بداء در جايي غير از علم ازلي خداوند باشد، اشكال يادشده 
خود برطرف شده است، زيرا در اين صورت بداء در علم ذاتي رخ نداده و تغييري در آن  به خود

حية تقديرات و به تعبيري، خارج از ذات روي داده كه از صورت نگرفته است، بلكه تغيير در نا
  . كنيم تعبير مي» علم مخلوق«آن به 

  : هاي زير است علم ذاتي و ازلي خداوند، برگرفته از آيات و روايات و داراي ويژگي
  ؛)107: 1ق، 1407كليني، (نوپديد نيست و همواره همراه ذات حضور داشته است . 1
  ؛)107: 1ق، 1407كليني، (نيست و بال معلوم است از سنخ علوم بشري . 2

                                                        
كليني، : ك.ر(گوياي اين حقيقت است » ما عظّم اهللاُ بِمثل البِداء«و » ما عبِد اهللا بِشَيء مثل البِداء«تعابيري چون . 1

  ).146: 1ق، 1407
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كليني، (گيرد  در پيش و پس از خلق شيء، يكسان بوده و تغييري در آن صورت نمي. 3
  ).107: 1ق، 1407

كه، در اين مرحله هيچ چيزي غير از ذات خداوند، وجود خارجي ندارد و حتي  نكتة ديگر اين
أَو لَم يرَ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناه منْ قَبل و لَم « : كه آيه انوجود علمي نيز براي اشيا متصور نيست؛ چن

گونه وجود  ناظر به همين مرحله تفسير شده و در اين مرحله، هيچ) 67: مريم(» يك شَيئا
افزون بر شواهد نقلي، ). 147: 1ق، 1407كليني، (خارجي و تقديري براي انسان نبوده است 

اساساً . اين مرحله از هر گونه امر مخلوق، با دليل عقلي نيز قابل تبيين است خالي بودن ذات در
انجامد  اثبات هر گونه امري، چه حادث و چه قديم، همراه با ذات، به تعدد و زيادت بر ذات مي

  ).97: ق1430طوسي، : رك( كه محال بودن آن در جاي خود به اثبات رسيده است
رسد كه آيا بداء در اين علم صورت  تي، نوبت به اين ميهاي علم ذا پس از شناخت ويژگي

وجو كرد؟ پاسخ روايات به اين پرسش منفي  گيرد يا محل آن را بايد در جاي ديگري جست مي
در اين روايات اوالً، سبب پيدايش بداء، جهل خداوند نيست؛ ). 148: 1ق، 1407كليني، ( 1است

غيير كرده است نيز در علم خداوند پيش از پيدايش و ثانياً، آنچه بداء در آن صورت گرفته و ت
اين علم . كنيم تعبير مي» علم ذاتي«اين همان علمي است كه از آن به . بداء وجود داشته است

به روشني گواه بر » منه«تعبير  2.كه محل وقوع آن باشد سبب و منشأ پيدايش بداء است، نه اين
  .سبب و منشأ پيدايش بداء است

تقسيم . م ذاتي و ازلي، علم ديگري به نام علم مخلوق نيز در خداوند وجود داردافزون بر عل
برآيند جمع ميان چند دسته از روايات است و در آيه و يا روايتي به » مخلوق«و » ذاتي«علم به 

ها و تقديرها دربارة يك شيء  عبارت است از مشيت» علم فعلي«در واقع . آن تصريح نشده است
تفاوت آن با علم ذاتي در اين است كه اين علم، حادث و . علم ذاتي خداوند است ها كه منشأ آن

رواياتي كه . مخلوق است و عالوه بر اين، علمِ بدون معلوم نيست و معلوم و طرف اضافه دارد
كنند، در مقام بيان مراحل گوناگون وجود خارجي  مراحل خلقت تقديري اشيا را بيان مي

به مجموع اين مراحل در . انجامد غاز شده و به تحقق فعل خارجي مياشيايند كه از مشيت آ
مشيت، اراده، قدر، قضا و امضا : اين مراحل عبارتند از. شود اطالق مي» علم فعلي«اصطالح، 

در اين مراحل، به دليل وجود و تحقق معلوم در خارج كه همان ). 148: 1ق، 1407كليني، (

                                                        
   ».جهلاللَّه لَم يبد لَه منْ  ِإنَّ«. 1
  ).109: 1ق، 1404صفار، (» لَا يعلَمه إِلَّا هو منْ ذَلك يكُونُ الْبداء مخْزُونٌإِنَّ للَّه علْمينِ علْم مكْنُونٌ «. 2
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ها،  خوانيم و به سبب معلوم بودن آن مي» علم با معلوم«ا شيء مورد مشيت و اراده است، آن ر
كه در روايات  هاست و اطالق علم بر آن صحيح خواهد بود؛ عالوه بر اين خداوند عالم به آن
خلق . ها اشاره شد، بر مجموعة تقديرها، علم اطالق شده است اي از آن متعددي كه به پاره

. و مانند ساير صفات فعل، قابل سلب از ذات است تقديري و علمي در اين مراحل صورت گرفته
سبب انكار علم از خداوند توسط متكلمان نخستين اماميه، پيش از مرحلة مشيت و اراده، كه 

   1.اولين مرتبه از مراتب تحقق اشياست، در همين نكته نهفته است
) 1: انسان(» هرِ لَم يكُنْ شَيئاً مذْكُوراعلَى الْإِنْسانِ حينٌ منَ الد  هلْ أَتى« روايتي كه در تفسير آيه 

آية مزبور را به مرحلة وجود  jدر اين روايت، امام. وارد شده، در مقام بيان همين مرحله است
كه برخي دانشمندان  ؛ چنان)147: 1ق، 1407كليني، : ك.ر(علمي و تقديري تفسير كرده است 

: 4، 1383مالصدرا، (اند  وجود عيني و خارجي دانسته در اين روايت را به معناي» مذكور«نيز واژة 
205.(  

مشيت و اراده هر دو . دليل بر مخلوق بودن علم فعلي، تصريح روايات به اين مطلب است
؛ )110: 1ق، 1407؛ كليني، 450: ق1398صدوق، (آيند  حادث و از صفات فعل به شمار مي

). 110: 1ق، 1407كليني، (در ميان است  كه در برخي روايات، سخن از مخلوق بودن مشيت چنان
آيند، هر دو مخلوقند و امكان زيادي و  قضا و قدر نيز كه هر دو از مراحل خلقت اشيا به شمار مي

علم «ها به  بنابراين، تمامي مواردي كه از آن). 364: ق1398صدوق، (ها وجود دارد  نقصان در آن
  . خواهند داشت اي بيرون از ذات قرار ر مرتبهكنيم، مخلوقند و در نتيجه، د تعبير مي» فعلي

و گاهي علم ) 109: 1ق، 1404صفار، (» عام«و » خاص«در منابع روايي، گاهي علم 
عنوان شده كه مراد از علم خاص و مكفوف، ) 109: 1ق، 1404صفار، (» مكفوف«و » مبذول«

به اين علم در . استهمان علم ذاتي خداوند است كه از سنخ علوم بشري نبوده و بال معلوم 
اين علم مخصوص خداوند بوده و هيچ . اطالق شده است» علم مخزون«برخي ديگر از روايات، 

اما علم مبذول يا همان علم عام، به انبيا و اوليا اعالم شده و . نبي و وصيي از آن آگاهي ندارد
ز به مالئكه، انبيا و تمامي مقدرات ني). 17: ق1433الهدي،  علم(آنان حامالن مشيت پروردگارند 

). 394: 1ق، 1404صفار، (اوليا تعليم نشده است و آنان به بخشي از تقديرات آگاهي دارند 
  . كه، علم ذاتي همواره مكفوف و دور از دسترس بشر و حتي انبيا و اوليا بوده است نتيجه اين

                                                        
  .)489: ق1400اشعري، (در ديدگاه آنان، خداوند پس از تحقق يك شيء، عالم به آن است . 1
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  مراتب تحقق خارجي اشيا
. وزة فعل الهي و تبيين جايگاه آن استدر ح» بداء«هدف از اثبات اين مقدمه، قرار دادن 

كه بداء  تر اشاره شد، اشكاالت منكران بداء متوجه حوزة علم است و با اثبات اين كه پيش چنان
اين مقدمه . گردد هاي پيش رو، برطرف مي فعل خداوند و در حوزة فعل اوست، بسياري از چالش

رفي محتوا و چيستيِ علم مخلوق در حقيقت، بيان و تفصيل مقدمة پيشين است و در صدد مع
اين مراحل، حكايت از ساختار و چگونگي تحقق شيء در خارج دارد و پرده از مراحل . است

پيش از وجود خارجي برداشته است؛ افزون بر اين، حكايت از حضور پيوستة مشيت و ارادة الهي 
  .انديشة تفويض است در پيدايش امور داشته و به نوعي رد بر 

تواند مراتب فعل خداوند را به ذهن  گونگي تحقق فعل در خارج توسط انسان ميتحليل چ
نزديك كند؛ البته با اين تفاوت كه كيفيت اين مراحل دربارة فعل خداوند براي ما معلوم نيست 

 .و با اين مراحل در افعال انسان متفاوت است
آن در ذهن، همان مشيت او در مثالِ فردي كه قصد مسافرت دارد، تصور ابتدايي سفر و حضور 

سپس استقرار و تأكيد بر مشيت در ذهن اين فرد، ارادة او بر سفر به حساب . دربارة سفر است
زمان انجام سفر، انتخاب وسيله و انتخاب : در ادامه و پس از عزم بر انجام سفر، اموري مانند. آيد مي

پس از . شود ها تعبير مي اندازه  قدير وها و ت شود كه از آن به تعيين ويژگي مسير در ذهن مرور مي
شود و  اين مرحله، تصميم جدي بر انجام سفر گرفته شده كه از آن به عزم بر فعل و قضا تعبير مي

رسد كه اين مرحله، امضا و تأييد مرحلة پيشين  در نهايت، نوبت به شروع انجام سفر در خارج مي
 ).97: ق1433الهدي،  علم(آيد  به حساب مي

يات قرآن، به بعضي مراحل تحقق فعل از جانب خداوند به صورت پراكنده اشاره شده و در آ
يفعلُ ما « : آيات. ها پيدايش فعل، مشروط به يكي از اين مراحل عنوان شده است در همة آن

ذا يشاء و هو علي جمعِهم ا« ، )47: عمران آل(» كذلك اهللاُ يخلقُ ما يشاء« ، )40: عمران آل(» يشاء
انّما اَمرُه « : و آيات. را بيان كرده است» مشيت«و برخي آيات ديگر، مرحلة ) 29: شوري(» قَديرٌ

انّ « و ) 253: بقره(» و لكنّ اهللاَ يفعلُ ما يريد« ، )82: يس(» اذا اَراد شَيئاً اَن يقُولَ لَه كُن فَيكونُ
ريدما يالٌ لفَع كبورا« : آيات. است» اراده«ناظر به مرحلة ) 107: هود(» رقْدراً مقَد رُ اللَّهكانَ أَم «

بر ) 8: رعد(» ء عنْده بِمقْدارٍ و كُلُّ شَي« ، )3: طالق(» ء قَدراً قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شَي«  ،)38: احزاب(
 و ) 47: عمران آل(» إِنَّما يقُولُ لَه كُنْ فَيكُونأَمراً فَ  إِذا قَضى« : داللت داشته و آيات» تقدير«مرحلة 
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داللت » قضا«بر مرحلة ) 2: انعام(» أَجالً و أَجلٌ مسمى عنْده  هو الَّذي خَلَقَكُم منْ طينٍ ثُم قَضى«
  .دارد
جا و به وصف مجموع وارد شده و پذيرش  ، اين مراحل به صورت يكDبيت در روايات اهل 
در اين روايات، ضمن بيان مراحل . امي اين مراحل در تحقق شيء، الزم شمرده شده استتم

يادشده در آيات قرآن و برخي مراحل ديگر، وجود خارجي و تكويني هر چيزي در آسمان و 
زمين بعد از سپري شدن مراحل چندگانه معرفي شده و انكار اين مراحل، مساوي با كفر يا انكار 

» مشيت«اين مراحل از ). 149: 1ق، 1407كليني، : نك(خوانده شده است  و تكذيب خداوند،
مشيت آغاز اين مسير بوده و منشأ . يابد آغاز شده و تا تحقق خارجي و تكويني شيء ادامه مي

مشيت منشأ پيدايش اراده، اراده منشأ پيدايش تقدير، تقدير سبب . آن، علم ذاتي خداوند است
كليني، (ق امضاست كه مرحلة امضا، مساوي با وجود خارجي است پيدايش قضا و قضا سبب تحق

اين مراحل در واقع، ثبت و كتابت تقديرهاي گوناگون دربارة موجودات است ). 148: 1ق، 1407
، اما به هر روي، فعلي از )98: ق1433الهدي،  علم(كه حقيقت و ظرف آن براي ما معلوم نيست 

 .يشينِ اوستافعال خداوند است كه منشأ آن علم پ
چنين ارتباط آن با حوزة فعل خداوند،  ها و هم پس از اثبات مراحل يادشده و حدوث آن

هاي  از ديدگاه روايات، تغيير در تمامي مرحله. گردد ها آماده مي زمينه براي تغييرپذيري آن
پس از ). 149: 1ق، 1407كليني، (يادشده تا پيش از مرحلة امضا و وجود خارجي ممكن است 

تحقق شيء، مرحلة تقدير پيشين سپري شده و تغيير در آن ممكن نيست، اما نسبت به 
  . ها فرا نرسيده است، امكان تغيير وجود خواهد داشت تقديرهاي بعدي كه هنوز زمان آن

بنابراين تا پيش از وجود تكويني، دست خداوند بسته نيست و قادر بر تغيير تقديرهاي 
پس از وجود خارجي نيز آزادي عمل او به حال خود باقي است و گوناگون دربارة شيء است و 

تنها دربارة تقديرهاي پيش از وجود خارجي كه به فعليت رسيده است، امكان تغيير وجود ندارد 
. ها با تقدير جديد است اما خداوند قادر بر تغيير آن. ناپذيري محل است و دليل آن نيز قدرت

) 149: 1ق، 1407كليني، ( »يفْعلُ ما يشاء  نُ الْمفْهوم الْمدرك فَلَا بداء و اللَّهفَإِذَا وقَع الْعي«تعبير 
، مشيت و  عالوه بر اين). 102: ق1433الهدي،  علم: نك(تواند اشاره به همين نكته باشد  مي

ممكن  اراده، حادثند و چنين نيست كه از ازل تمامي تقديرها دربارة شيء مشخص شده باشد و
و آخرونَ « : كه آيه اي نكرده باشد؛ چنان است خداوند دربارة برخي اشيا، هنوز مشيت و اراده

بر اساس روايات دالّ بر حدوث . تواند چنين داللتي داشته باشد مي) 106: توبه(» مرجونَ ألمرِ اهللا
جود علم و رغم و ، علي)109: 1ق، 1407كليني، (مشيت و اراده و تفاوت آن با علم پيشين 
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گونه لزومي بر خداوند نداشته و چنين نيست كه  قدرت همراه با ذات از ازل، اراده و مشيت هيچ
. تواند اراده كند و يا نكند همة امور از ازل مقدر شده باشد، بلكه او مختار حقيقي است و مي

مشيت، ازلي  ممكن است دربارة شيئي اساساً هنوز تقديري نوشته نشده باشد؛ بنابراين اراده و
  .نيست و صدور آن از خداوند واجب نخواهد بود

كه، روايات بيان مراحل خلقت اشيا، بستر بداء را فراهم كرده و جايگاه آن را  نتيجه اين
طبق اين روايات، بداء از مرحلة مشيت آغاز و تا پيش از مرحلة امضا ادامه . كنند مشخص مي

كه، محدودة پيدايش بداء  نكتة ديگر اين. اتفاق بيفتد يابد و در تمامي اين مراحل ممكن است مي
اي از مراتب علم  خارج از ذات، اما مرتبط با آن است؛ بنابراين بداء فعلي از افعال خداوند و مرتبه

  .فعلي اوست و تغيير در مرحلة فعل، مساوي با حدوث و تغيير در ذات نخواهد بود

  هاي ممكن جهان
مي نيكو و بر پاية حكمت است ترديدي نيست، اما آيا نظام نيكو كه نظام موجود، نظا در اين

اي كه تصور نظام و ساختاري غير از ساختار  و حكيمانه، منحصر در همين نظام است، به گونه
اند و  ها نيز حكيمانه نهايت وجود دارند كه همة آن هايي بي كه نظام موجود، ممكن نيست يا اين

  ها را انتخاب كند؟ حكمت و مصلحت خويش هر كدام از آنتواند بر طبق  فاعل مختار مي
ها و  هايي غير از ساختار موجود ممكن نباشد و نظام موجود، بهترينِ آن ها و نظام اگر جهان

نظام حكيمانه باشد، تغيير آن براي خداوند امكان نخواهد داشت، زيرا آن ساختاِر جديد،  يگانه
نتيجة اين فرض نيز . آن از خداي حكيم قبيح استفعلي غيرحكيمانه خواهد بود كه صدور 

ناممكن بودن تغيير و تبديل در وضع كنوني مخلوقات خواهد بود؛ در اين صورت، آموزة بداء هم 
برخي اشعريان به اين نكته توجه . كه به نوعي تغيير در تقديرات است، جايگاهي نخواهد داشت

طبق اين استدالل، انبيا و . اند ام اصلح ياد كردهداشته و از آن به عنوان يكي از اشكاالت بر نظ
دانند و اگر ساختار  ها مي اوليا و تمامي عقال، دعا را سبب دفع بال و برطرف شدن گرفتاري

ها باشد، الزمة آن در خواست از خداوند براي تغيير بهترين ساختار خواهد  موجود، بهترينِ آن
  ).334: 4ق، 1409تفتازاني، (در حق بندگان است بود، و اجابت چنين دعايي منع واجب و ظلم 

مطرح بوده و در هر دورة تاريخي، » لزوم اصلح«اين مسئله از ديرباز تحت عنوان 
به دليل توقف اين مسئله بر حسن و قبح عقلي، اشاعره كه . داران و منكراني داشته است طرف

در مقابل، عدليه در اين . اند را نيز نپذيرفته» قاعدة اصلح«منكر عقلي بودن حسن و قبحند، 
باره اختالف نظر دارند؛ برخي مانند شيخ مفيد، ساختار كنوني جهان را بهترين ساختار 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

109 

زة 
آمو

ل 
حلي

ت
»

داء
ب

 «
هل

ت ا
وايا

س ر
اسا

بر 
 

ت
بي

D  

دانند و معتقدند، خداوند در امور ديني و دنيوي، صالح و نفعي را از بندگان خود دريغ  مي
  ).16 :1382مفيد، (نكرده است 

دانند، در حالي كه  و دنيا را بر خداوند واجب ميمعتزليان بغداد نيز رعايت اصلح در دين 
: 4ق، 1409تفتازاني، (شمارند  معتزليان بصره رعايت اصلح در دين را فقط بر خداوند الزم مي

دانند  ابوعلي و ابوهاشم جبايي، از معتزليان بصره هم رعايت اصلح را بر خداوند واجب نمي). 330
  ).465: ق1427حلي، (

به لزوم اصلح، استدالل بر اصلح با صفت جود و كرم خداوند است؛ عمده دليل قائالن 
شود؛  گونه كه خداوند انگيزه براي ايجاد اصلح را دارد و مانعي نيز براي آن تصور نمي بدين

بنابراين فعل اصلح الزم است، زيرا با وجود انگيزه و وجود قدرت بر انجام و نبود مانع، صدور فعل 
و در صورت صادر نشدن فعل اصلح، بخل از جانب ). 465: ق1427 حلي،(ضروري خواهد بود 

  ).576: ق1400اشعري، (فاعل است كه با جود و كرم خداوند منافات دارد 
هاي  در مقابل، منكران نظام اصلح نيز براي خود داليلي دارند؛ از جملة اين اشكاالت، نقض

  : شود ها بسنده مي مونه از آنفراواني است كه بر لزوم اصلح وارد شده است كه به چند ن
داند كافر يا مرتد خواهد شد، مردن يا زوال عقل است،  ـ اصلح به حال كسي كه خداوند مي

  ).333: 4ق، 1409تفتازاني، (كند  در حالي كه خداوند چنين كاري نمي
وز ـ الزمة چنين سخني اصلح بودنِ ميراندن انبيا و اوليا، و باقي گذاردن ابليس و نسلش تا ر

تفتازاني، (باشد، در حالي كه التزام به آن مشكل است  قيامت ـ كه اتفاق افتاده است ـ مي
  ).333: 4ق، 1409

كشد و هم  ها كه هم در دنيا عذاب مي ها و سختي ـ خلق كافر فقير و مبتال به انواع بيماري
تازاني، تف(در آخرت، خالف نظام اصلح است، در حالي كه چنين چيزي اتفاق افتاده است 

  ).331: 4ق، 1409
ها اشاره  هاي يادشده، اشكاالتي نيز بر اين نظريه وارد شده كه به برخي از آن عالوه بر نقض

  : شود مي
هايش استحقاق شكرگزاري نخواهد  ـ اگر انجامِ اصلح بر خداوند الزم باشد، به پاس نعمت

معناست  استحقاق شكر بيداشت، زيرا فعل واجبي را انجام داده و در مقابلِ فعل واجب، 
  ).332: 4ق، 1409تفتازاني، (
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ـ خداوند قادر مطلق است و مقدورات او نامتناهي است؛ بنابراين هر فعل اصلحي را كه تصور 
نهايت واجب خواهد بود و  كه، فعل اصلح بي كنيم، باالتر از آن اصلحي امكان دارد؛ نتيجه اين

  ).196: ق1413آمدي، (ت توان فعلي را به طور مشخص اصلح دانس نمي
ترين اشكال بر  ها، اساسي ها و اشكاالت يادشده و يا وارد نبودن آن فارغ از وارد بودن نقض

اشاعره به . لزوم اصلح و يا هر وجوب ديگري بر خداوند، واجب نبودن چيزي بر خداوند است
توان ضمن  اما آيا ميدانند؛  دليل انكار حسن و قبح عقلي، اساساً چيزي را بر خداوند الزم نمي

   پذيرش حسن و قبح عقلي، فعلي را بر خداوند واجب ندانست؟
پاسخ اين پرسش مثبت است، زيرا لزوم چيزي بر خداوند به معناي انكار قدرت مطلقه و 

بودن » مغلول اليد«بسته بودن دست او در انجام امور است كه در آيات و روايات از آن به 
عالوه بر قدرت، قول به نظام اصلح، مستلزم محدود بودن ). 64: ائدهم(خداوند تعبير شده است 

ها در جاي خود به اثبات رسيده است  علم خداوند و متناهي بودن آن است كه محال بودن آن
اي نيز بر نظام احسن  كننده از ديگر سو، دليل محكم و قانع). 300: 2ق، 1414ميانجي،  ملكي(

  .ها اشاره شد شده، داراي اشكال است كه به بعضي از آن اي مطرحه اقامه نشده و تمامي استدالل
توان دليلي عقلي ـ نقلي نيز بر اين مطلب اقامه كرد؛ بدين  افزون بر داليل يادشده، مي

صورت كه حاصل جمع حكيمانه بودن افعال خداوند و قدرت او بر تغيير تقديرات، مساوي است 
در اين استدالل، حكيمانه بودن افعال و قدرت . ي خاصبا منحصر نبودن نظام حكيمانه در نظام

  .خداوند بر تغيير تقديرات، از ادلة نقلي استفاده شده و الزمة آن، استنتاجي عقلي است
در آيات . توان استدالل كرد براي اثبات منحصر نبودن نظام حكيمانه، به ادلة نقلي نيز مي

ها و  ن مطرح شده و خداوند قادر بر ايجاد آنهايي متفاوت با ساختار كنوني جها بسياري، فرض
و لَو نَشاء لَجعلْنا منْكُم مالئكَةً في «: نابود كردن ساختار كنوني معرفي شده است؛ آياتي مانند

يشَأْ إِنْ «، )70: واقعه(»  لَو نَشاء جعلْناه أُجاجاً فَلَو ال تَشْكُرُون« ،)60: زخرف(» الْأَرضِ يخْلُفُون
أْتي و ا النَّاسهأَي كُمبذْهلى  يع كانَ اللَّه خَرينَ وĤِقَديرا  ب كرونَ « و ) 133: عمران آل(» ذلانّا لَقاد

  ).41: معارج(»  أَنْ نُبدلَ خَيراً منْهم و ما نَحنُ بِمسبوقينَ  على
عند االمتناع داللت دارد و شرط و جواب هر بنا بر نظر مشهور نحويان، بر امتناع » لو«واژة 

 : گاهي شرط و جواب، امري محال است؛ مانند). 257: 1ق، 1404هشام،  ابن(دو ممتنع هستند 
آيات . و در بسياري موارد نيز امري ممكن است) 22: انبياء(» لَو كانَ فيهِما آلهةٌ إِالَّ اللَّه لَفَسدتا«

. اختار ديگري غير از ساختار كنوني استفاده شد، از همين قبيلندها امكان س يادشده كه از آن
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آيد،  ها از قدرت خداوند به دست مي پذيري آن شده در اين آيات، از قدرت هاي مطرح امكان نظام
كه، محو  گيرد؛ نتيجه اين زيرا در جاي خود ثابت شده كه قدرت خدا به محاالت تعلق نمي

  .ري جديد و متفاوت، مقدور خداوند استساختار كنوني و يا ايجاد ساختا
و هو الْخَالَّقُ   أَنْ يخْلُقَ مثْلَهم بلى  أَو لَيس الَّذي خَلَقَ السماوات و الْأَرض بِقادرٍ على« :آيه
بر منحصر نبودن قدرت خداوند بر خلقِ نظامي خاص داللت دارد و واژة ) 81: يس(»  الْعليم

كه، حكم  كند؛ افزون بر اين غة مبالغه است، به خوبي بر اين مطلب داللت ميكه صي» خلّاق«
امثال در موارد جواز و عدم جواز، يكسان است و در نتيجه، قدرت او منحصر در ساختار يگانه 

  ).136: 30ق، 1414ميانجي،  ملكي(نيست 
و تغيير و تبديل در مجموع، آزادي خداوند در امر خلقت و مجبور نبودن او در اصل آفرينش 

ها  كه در آيات يادشده، خداوند قادر بر ايجاد آن آن از آيات قرآن قابل استفاده است؛ چنان
ها حكيمانه بوده است، تغيير و  گونه كه آفرينشِ اين جهان و انسان و همان. معرفي شده است

  ).154: 30ق، 1414ميانجي،  ملكي(تبديل اجزاي آن نيز حكيمانه خواهد بود 
اي بر نظام  كننده تر اشاره شد ـ دليل محكم و قانع كه پيش جانب عقلي مسئله نيز ـ چناندر 

در اين ميان، اگر . كه اشكاالت بسياري هم بر آن وارد است اصلح ارائه نشده است؛ افزون بر اين
 توان به نوعي از نظام اصلح داده و دايرة آن را توسعه دهيم، مي» نظام اصلح«تصرفي در مفهوم 

كه، اگر اصلح را همين ساختار كنوني جهان با تمام جزئيات و  دفاع كرد؛ توضيح اين
هايش در نظر بگيريم، اشكاالت به آن وارد است و تغيير و تبديلي در آن امكان نخواهد  ويژگي

داشت؛ اما اگر دايرة اصلح را عام تصور كنيم و جهان كنوني و تمامي تغييرات ممكن در آن را در 
البته چنين فرضي خروج از معناي حقيقي . توان از آن دفاع كرد نظام اصلح بدانيم، ميمجموع 

   .تنيده است درهم» اصلح«اصلح خواهد بود، زيرا انحصار و يگانگي با مفهوم 

 قدرت مطلق

پس از اثبات منحصر نبودن نظام حكيمانه در نظامي خاص، براي اثبات امكان تغيير در 
بر ايجاد نظامي جديد و  به مقدمة ديگري نياز داريم و آن قدرت خداوند تقديرها يا همان بداء،

چه . دليل احتياج به اين مقدمه در اثبات بداء نيز همين نكته است. يا محو ساختار كنوني است
ها از ازل معين و مشخص  بسا ادعا شود خداوند، قادر بر تغيير تقديرها نيست و تمامي آن

ي بسته بودن دست خداوند در تكوين و انكار قدرت مطلق و حقيقي هستند و نتيجة چنين تفكر
 !خداوند است
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  خداوند، قادر بر هر مقدوري است؛. 1در اين مسئله، دو قضية كلي مورد پذيرش است؛ 
دربارة قضيه اول، برخي از معتزلياني كه خدا را . گيرد قدرت خداوند به محاالت تعلق نمي. 2

نيز  )396: ق1427حلي، : رك(دانند  بد و يا عين مقدور عبد نميقادر بر قبيح، مثل مقدور ع
دانند، اما به لحاظ مصداقي، موارد يادشده را به دليل  در واقع خدا را قادر بر هر مقدوري مي

در اين ميان، . دهند دانند و دايرة محاالت را توسعه مي ها، مقدور خداوند نمي محال بودن آن
در مسئله ). 395: ق1427حلي، (ودن خدا بر هر مقدوري هستند دار قادر ب اشاعره نيز طرف

آيا محو و اثبات و يا تغيير تقديرها امري ممكن است تا . گونه است  نيز وضع به همين» بداء«
كه مستلزم محال است و قدرت خدا به آن تعلق  در نتيجه، خداوند قادر بر آن باشد يا اين

خداوند به بداء، اثبات ممكن بودن آن كافي است و به  گيرد؟ در نتيجه، براي تعلق قدرت نمي
  .اصطالح منطقي، مقتضي براي آن موجود است

گونه محدوديتي ندارد و  علم خداوند هيچ. از صفات ذاتي خداوند است» قدرت«و » علم«
گواه بر اين ) 22: اءانبي( »لَو كَانَ فيهِما الهة الّا اهللا لَفَسدتَا«آية . باشد حتي عالم به محاالت نيز مي

كه  گونه است و ما علم به امور ناممكن داريم؛ چنان ها نيز همين در ما انسان. مطلب است
دربارة قدرت نيز خداوند قادر مطلق است و از ناحية فاعل . تصور محال، محال نيست: اند گفته

هي يك شيء محال تمام است و نقصان و كاستي در آن راه ندارد؛ اما با اين وصف، گا) خداوند(
گيرد و در چنين مواردي، خداوند قادر بر آن نيست؛  ذاتي بوده و اساساً قدرت به آن تعلق نمي

ناپذيري  البته اين قادر نبودن به معناي عجز و كمبود و كاستي نيست، بلكه به معناي قدرت
   1.محل است

. متفاوت است ، كمال وجودي است و تعريف آن در اصطالح متكلمان و فالسفه،»قدرت«
و فالسفه نيز ) 248: ق1413حلي، (كنند  معنا مي» صحت فعل و ترك«متكلمان، قدرت را به 

دهد و در واقع،  دهد و اگر نخواهد انجام نمي دانند كه اگر بخواهد انجام مي قادر را كسي مي
نبايد به ؛ البته اين قدرت )312: 1367ميرداماد، (دهند  اي شرطيه ارجاع مي قدرت را به قضيه

تعريف قدرت دربارة . وجوب صدور فعل از فاعل و ايجاب مشيت بر خداوند و ازلي بودن بينجامد
طبق اين تعريف، . است كه تعبيري ديگر از فاعل مختار است» سلطنت بر فعل و ترك«خداوند، 

                                                        
هلْ يقْدر ربكj  قيلَ لأَميرِالْمؤْمنينَ: قَالَ jعبداللَّه عنْ أَبِي«: به اين مضمون وجود دارد jروايتي از اميرالمؤمنين. 2
لَّه تَبارك و تَعالَى لَا ينْسب إِلَى الْعجزِ و الَّذي يدخلَ الدنْيا في بيضٍَة منْ غَيرِ أَنْ يصغِّرَ الدنْيا أَو يكَبرَ الْبيضَةَ قَالَ إِنَّ ال أَن

  ).130: ق1398صدوق، (»  لَا يكُون  سأَلْتَني
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ن از لوازم اي. مرجح براي تحقق فعل يا ترك، مشيت است و منشأ مشيت نيز علم و قدرت است
توان به تفكيك و فاصلة زماني ميان علم و مشيت و اراده اشاره كرد؛ با توجه به  ديدگاه مي

كه علم و قدرت همواره در ذات موجود بوده، اما الزم نيست مشيت و اراده نيز از ازل موجود  اين
اساساً  ها دربارة اشيا از ازل معين شده باشد، بلكه ممكن است اندازه  ها و باشد و تمامي تقدير

الزمة ديگرِ اين تعريف، بسته نبودن . اي از اشيا مشخص نشده باشد هنوز تقديري براي پاره
دست خداوند در تغيير و تبديل تقديرهاست و اساساً در اين ديدگاه است كه قدرت حقيقي معنا 

در  اما در ديدگاه فلسفي، قدرت حقيقي نيست و در موارد يادشده خداوند، مختار. كند پيدا مي
  . فعل و ترك نبوده و صدور فعل از او جنبة ايجابي خواهد داشت

در طريق عقلي، امكان، حد . استدالل بر قدرت مطلق از دو طريق عقلي و نقلي ممكن است
پذيري شيء، امكان است، زيرا قدرت به  وسط در برهان است؛ بدين صورت كه مالك براي قدرت

وم بر اشتراك وصف امكان در تمامي مقدورات تأكيد مقدمة د. گيرد واجب و ممتنع تعلق نمي
   1.پذيرند ها قدرت دارد؛ در نتيجه، تمامي ممكن

پذير است؛ به دليل  استدالل بر قدرت مطلق با استفاده از مقدمات پيشين نيز امكان
منحصر نبودن نظام حكيمانه، خداوند قادر بر خلق و ايجاد ساختارهاي حكيمانة نامتناهي 

كه اعتقاد به  علم ذاتي خود به آن آگاه است، و همين يعني قدرت مطلق؛ چنان است كه با
اين شيوة . انحصار نظام در نظام اصلح، محدود كردن قدرت خداوند در اين ساختار است

از سوي ديگر، . استدالل، برهان انّي و واسطه قرار دادن معلول براي پي بردن به علت است
يلي بر عدم انحصار نظام حكيمانه باشد؛ بدين تقريب كه خداوند تواند دل قدرت مطلق، خود مي

هاي حكيمانة ممكن و نامتناهي است و در نتيجه، قادر بر تمامي  با علم ذاتي، عالم به نظام
بنابراين، . ايم و برهان، لمي است در اين روش، از علت به معلول رسيده. ها نيز خواهد بود آن

دن ساختار حكيمانه، ارتباطي دوسويه برقرار است و از هر ميان قدرت مطلق و منحصر نبو
  .كرد توان بر ديگري استدالل ها مي كدام از آن

در استدالل نقلي، به ظاهرِ بسياري از آيات قرآن در نامحدود بودن قدرت خداوند استدالل 
به كار رفته، حكايت از كه در بيش از سي آية قرآن » انّ اهللاَ علي كُلِّ شَيء قَديرً« تعبير . شود مي

. حد و مرزي براي قدرت معين نشده است Dبيت در روايات اهل. نهايت خداوند دارد قدرت بي
ال يوصف بقدرة اال كان اعظم من «و ) 127: ق1398صدوق، ( »ان اهللا ال يوصف بعجز«تعابير 

                                                        
 .396: ق1427حلي، : رك.  1
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استثناي . دنهايت خداوند هستن به روشني گواه بر قدرت بي) 103: 1ق، 1407كليني، ( »ذلك
در برخي از اين . پذير است امورِ ناشدني نيز، هم به دليل عقلي و هم به دليل نقلي، امكان

مرغ،  اش در يك تخم روايات، امام پس از طرح سؤال راوي مبني بر گنجاندن دنيا با تمام بزرگي
اند  واندهمرغ به وجود آيد، چنين چيزي را ناممكن خ كه تغييري در حجم دنيا و تخم بدون اين

  ). 130: ق1398صدوق، (
توان از مرحلة مشيت  مي 1.بر اساس روايات، خلقت تمامي اشيا با مشيت صورت گرفته است

نيز تعبير كرد، زيرا در حقيقت به منزلة طرح و نقشة وجود خارجي » خلق تقديري و علمي«به 
 »لْمه كَانَت الْمشيئَةفَبِع«كه گفته شده  منشأ پيدايش مشيت نيز علم است؛ چنان. شيء است

يفْعلُ اللَّه «: عالوه بر علم، قدرت نيز منشأ مشيت دانسته شده است). 148: 1ق، 1407كليني، (
هتربِقُد شاءرِيد  ما يما ي كُمحي بي). 178: 84ق، 1403مجلسي، ( »و پايان  بنابراين، همان قدرت

يت نيز وجود دارد و خداوند قادر بر محو و اثبات كه پيش از مشيت وجود داشت، پس از مش
 .هاست تقديرها و تغيير و تبديل آن

 تبيين بداء بر اساس مقدمات يادشده

پس از اثبات مقدمات مزبور كه برخاسته از آيات و روايات است، نوبت به تبيين و توضيح 
حث نيست و امكان گرچه با بيان مقدمات مذكور، احتياج چنداني به اين ب. رسد مي» بداء«

بندي و تبيين دوبارة موضوع در قالبي  خود اثبات شده است، اما از باب جمع به وقوعي بداء خود
گيرد؛  تبيين اين مسئله در دو مرحله صورت مي. جديد، اين توضيح خالي از فايده نخواهد بود

  ستلزم محال بدانيمدر اثبات امكان بداء است، زيرا اگر بداء را امر محال و يا م» مرحلة اول«
. كه برخي چنين تصوري دارند ـ، سخن از وقوع آن در خارج معنايي نخواهد داشت ـ چنان
ترين خواهد  تر گذشت، اگر قائل به نظام اصلح شويم، نظام موجود بهترين و كامل كه پيش چنان

ء صورت گيرد، عالوه بر اين، اگر بدا. گونه تغيير و تبديلي در آن تصور نخواهد داشت بود و هيچ
حال اگر با توجه به . مستلزم تغيير و حدوث در علم خداوند خواهد بود كه امري محال است

هاي ممكن، قائل به نظام اصلح نشويم و با توجه به مقدمة علم ذاتي و فعلي و  مقدمة جهان
، امكان مراتب تحقق اشيا، محل پيدايش بداء را خارج از ذات و خارج از علم ذاتي خداوند بدانيم

در ابتدا تعيين . در اثبات چگونگي و كيفيت وقوع بداء است» مرحلة دوم«. ايم بداء را اثبات كرده

                                                        
 ).148: ق1398صدوق، (» ةبِالْمشيالْأَشْياء   خَلَقَ اللَّه الْمشيةَ بِنَفْسها ثُم خَلَقَ: قَالَ j عبداللَّه عنْ أَبِي«. 1
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كه در سابق بدان  چنان. رسد محدودة وقوع بداء و ترسيم خطوط كلي آن، ضروري به نظر مي
نشأ است كه م» مشيت«اشاره شد، بر اساس روايات، اولين مرتبه از مراتب تحقق شيء، مرتبة 

پس از اين مرحله، نوبت به مرحلة ). 148: 1ق، 1407كليني، (آن علم پيشين خداوند است 
رسد كه باز بر اساس روايات بداء، تا مرحلة پيش از وجود خارجي شيء،  اراده، تقدير و قضا مي

البته پس از تحقق شيء نيز امكان تقدير جديد ). 149: 1ق، 1407كليني، (پذير است  امكان
اشته و نسبت به تقديرهاي پيش از وجود و مربوط به تحقق آن شيء، امكان تغيير وجود وجود د
به هر . دليل اين امر واضح است، زيرا زمان تغيير گذشته و موضوع آن از ميان رفته است. ندارد

افتد و به هيچ وجه  ، بداء در مرحلة پس از علم پيشين اتفاق مي1صورت، طبق صريح روايات
شاهد بر اين مطلب، رواياتي است كه هر گونه . دا را محل تغيير و تبديل دانستنبايد علم خ

  ).148 :1ق، 1407كليني، (كند  تغيير در علم ذاتي را، چه پيش از بداء و چه بعد از بداء نفي مي
. رسد پس از مشخص شدن حد و مرز پيدايش بداء، نوبت به چگونگي روي دادن آن مي

خداوند با علم ازلي خود به تمامي امور  هاي ممكن اشاره شد، هانگونه كه در مقدمة ج همان
به دليل بطالن . توان در هيچ موردي نسبت جهل به خداوند داد اي كه نمي آگاه است، به گونه

ها  نهايت تقديرها دربارة مخلوقات است كه همگي آن نظرية اصلح، خداوند عالم به صور بي
در اين مرحله، خداوند با ارادة آزاد خود . اند مشيت و اراده نرسيده اند، اما هنوز به مرحلة حكيمانه

پس از . گزيند است، براي اشياي گوناگون، تقديري را برمي) 23: انبياء(» اليسئَُل عما يفعل«كه 
رسد و اگر تغييري در هر كدام از اين مراحل بر اساس  اين مرحله نوبت به اراده، تقدير و قضا مي

به دليل علم . كند ين روي نداد، قضا به امضا رسيده و آن شيء، وجود خارجي پيدا ميعلم پيش
چنين قدرت  پايان خداوند به ساختارها و تقديرهاي حكيمانة مختلف دربارة مخلوقات و هم بي

  . مطلقة او بر محو و اثبات، در هر كدام از مراحل يادشده، امكان بداء وجود خواهد داشت
يفعلُ « :قرآن كريم، بر آزادي خداوند در مشيت و اراده داللت دارند؛ مانند آيات متعددي از

شاء27: ابراهيم(» اهللاُ ما ي ( و»ريدما ي حكُمانَّ اهللاَ ي «)طبق ديدگاه قرآني و روايي، در ). 1: مائده
ال ما فع«باب بداء سلطنت، حرّيت و مالكيت خداوند در تمام مراحل خلقت اشيا حفظ شده و او 

برخي هم دليل وقوع تراخي و فاصله ميان مراتب خلقت اشيا را، بيان و اظهار . است» يشاء
  ).99: ق1433الهدي،  علم(اند  مالكيت خداوند بر فعل و ترك دانسته

                                                        
فَللَّه تَبارك و تَعالَى الْبداء فيما علم متَى شَاء و فيما أَراد لتَقْديرِ الْأَشْياء فَإِذَا «: متن اين قسمت از روايت چنين است. 1

 ).149: 1ق، 1407كليني، (» وقَع الْقَضَاء بِالْإِمضَاء فَلَا بداء
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شايان ذكر است، بسياري از متكلمان به دليل ناتواني در تفكيك ميان علم و اراده، اراده را 
كه بر اين اساس، ) 401: ق1427حلي، (اند  صلحت و مفسده تفسير كردههمان داعي و علمِ به م

توان بداء به معناي حقيقي آن را، فعل خداوند دانست، زيرا در اين صورت هر گونه تغيير و  نمي
اما . تبديل، به علم ذاتي بازگشت خواهد كرد كه بطالن آن در جاي خود به اثبات رسيده است

تعبير » اراده«ز مجموع مراحل چهارگانة مشيت، اراده، قدر و قضا به بر اساس ديدگاه روايات، ا
كنيم و در اين صورت، ميان علم ازلي و مرحلة تحقق خارجي، مراحلي وجود دارد كه در هر  مي

  . ها، امكان تغيير وجود خواهد داشت كدام از آن
سيد مرتضي، : نك(در اين ميان، برخي متكلمان اماميه مانند سيد مرتضي و شيخ طوسي 

عنوان كرده و  »ال في محل«، اراده را غير از علم و حادث و )64: ق1430؛ طوسي، 370: 1381
  . اند، اما باز با معناي روايي آن فاصلة بسياري دارند اي غير از علم تصور كرده آن را به گونه

  بندي جمع
تغيير در : ت است ازعبار Dبيت با توجه به آيات قرآن و روايات اهل» بداء«برآيند . 1
اين مرتبه خارج از ذات، اما مرتبط . است» اراده«اي ميان ذات و فعل خارجي كه نام آن  مرتبه

، »مشيت«در روايات، پرده از اين مرتبه برداشته شده و در ضمن چهار مرحلة . با آن است
ند عبور از هر شيء خارجي براي تحقق خود، نيازم. عنوان شده است» قضا«و » قدر«، »اراده«

  .اين مراحل است
اساس و لنگرگاه مسئله بداء، بر مسئله اراده استوار است؛ برخالف ديدگاه رايج كه به . 2

تبيين يك متكلم از اراده، تأثير مستقيمي بر ديدگاه وي در . دنبال تبيين بداء بر پاية علم است
ز صفات فعل خداوند بوده و در ا» اراده«طبق ديدگاه آيات و روايات، . مسئله بداء خواهد گذاشت

نتيجه قابل تغيير است؛ اما اگر اراده را به گونة ديگري تفسير كنيم و يا اساساً نتوانيم آن را زايد 
شواهد تاريخي بسياري، استواري . بر علم تصور كنيم، در تبيين بداء دچار مشكل خواهيم شد

  . ين مقاله بيرون استكنند كه از حيطة ا انديشة بداء بر اراده را تأييد مي 
ظهور، مالزم با تغيير رأي نخست . ظهور و پيدايش است» بداء«معناي حقيقي واژة . 3

بنابراين بداء در فرهنگ روايي، دو . نيست و بر مشيت نخست دربارة يك شيء هم صادق است
ت و اصطالح خواهد داشت؛ يكي به معناي ابتداي مشيت و تقدير، و ديگري به معناي تغيير مشي

شده در باب بداء كه برخاسته از روايات است، نيازي به توجيه و  طبق ديدگاه مطرح. ارادة نخست
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هاي رقيب دربارة اين  يا تأويل ظاهرِ روايات نيست و اين نكته، برتري مهمي نسبت به ديدگاه
  .مسئله است

نيز روشن  شده در اين نوشته، پاسخ پرسش آغازين اين مقاله با توجه به مطالب مطرح. 4
 Dبيت دليل اصرار روايات بر آموزة بداء چيست و چرا اهل: گردد؛ پرسش اين بود كه مي
رغم نهي اصحاب خود از ورود به برخي مسائل كالمي و دامن زدن به آن، در اين موضوع  علي

و » علم«اصرار بر بحث دربارة آن دارند؟ پاسخ اين است كه آموزة بداء، ارتباط مستقيمي با 
دارد كه هر دو از صفات ذاتي خداوند و تأثيرگذار در مسائل توحيدند؛ از سوي ديگر، » رتقد«

ترين صفات فعلي خداوند نيز بر كسي پوشيده  ارتباط بداء با حوزة اراده، به عنوان يكي از مهم
كه، تحليل درست از آموزة بداء به طور مستقيم با مباحث توحيدي در  نتيجه اين. نيست

و هر گونه انحراف در آن، به خلل و كاستي در معرفت خداوند و صفات او خواهد  ارتباط است
  . انجاميد
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