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  ة بدادربار يپاسخ به شبهات ناصر القفار
  *ید پاشائیوح

  دهكيچ
ـ   و  عه اسـت يش يها ن آموزهيتر ي ديلكاز  يكي بدا مثـل   ييباورهـا زمينـة  توانـد در   يفهـم درسـت آن م

هـاي   و پرسـش ب معصـومان  يو علم غالهي ة همچون علم و اراد ي،شناس و امامخداشناسي، پيامبرشناسي 
را  يوهـاب  ياز علمـا  القفاري، يكي ناصرشبهات ن مقاله بر آن است تا ي. اگشا باشد مطرح دربارة آنها راه

سـوي  خداونـد از   يبـرا بـدا   ه استعمالك كند ده، اثباتيشكبه نقد  يو عقل ينقل ةبا ادلدربارة مسئله بدا، 
ـ بـر خـالق    بيت اهل يا برترينسبت جهل به خداوند همچون  يچ محذوريمستلزم هشيعيان  ا غلـو در  ي

وقـوع آن در   يمعنـا  در علم خداوند بـه بدا  است و يمجازاين اصطالح، . استعمال نيست گاه ائمهيجا
و متعلق علم فعلي خداست. علم ذاتـي خداونـد    شود يرات در آن ثبت ميه تقدكلوح محو و اثبات است 

ـ  بين غي. همچناستدر لوح محفوظ نزد خداوند  ر ويتغاليزال و الي ـ   يدان شـه در منـابع   يعه ريامامـان ش
ايشـان   يبرتـر گونه  الهي در كميت و كيفيت، مستلزم هيچ بيل تفاوت بارز با علم غيو به دلدارد  يانيوح

ـ ن يمورد استناد قفار يخيتار يها داستاندربارة شخصيت ايشان نيست.  يغلوهيچ ا بر خداوند ي  يداراز ي
  .اند ناپذيرفتنيتناقض و 

  ، لوح محفوظ، لوح محو و اثبات.يب، قفاريعلم غالهي،  علمبدا،  ها: دواژهيلك
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  مقدمه
 در. شـود  مـی  برداشـت  دینـی  نصـوص  حاق از که است شیعی تفکرهاي  ویژگی از یکیبدا  آموزة
 اراده توجیـه  و درك مـذهبی،  تـاریخ  ویـژه  به تاریخی مسائل دشوارترین از یکی بشر، اندیشۀ تاریخ

 خداونـد  اراده و مشیت این دست بوده است: آیا از یهای پرسش به پاسخ و انسان به نسبت خداوند
در  بشـر  ابنـاي  چیـزي، تغییرناپـذیر اسـت؟ آیـا     بـه  تعلـق  صـورت  در این اراده یا است تغییرپذیر
 را شـدن  تسـلیم  تنهـا  دنیـا  در جبري امور برخی واسطه به انسان تأثیرگذارند؟ آیا خویش سرنوشت

  بیند؟ می خود روي پیش
 امامـان  کـریم،  قرآن آیات از جدا و گرفته قرار اهتمام مورد مسئله این شیعه مکتب رو، در ازاین
  .اند برآمده آن تبیین با جدیت درصدد نیز معصوم
 اسـتناد  و دارنـد  نمی روا خداوند به را عجز و دادن جهل نسبت اسالمی یک از فرق هیچ گمان بی

 نبایـد  دربـارة خداونـد   »بداء« واژة استعمال بنابراین .کنند می قلمداد کفر مستلزم را الهی ذات به آن
 عجـز،  کـه  شـود  تفسـیر  اي گونـه  باید بـه  آیات و احادیث در آن کاربرد و آورد پدید را محذور این

بیـت   همچنین تبیین بـدا نبایـد بـه غلـو در حـق اهـل       .نیاید الزم خداوند براي عقیده تغییر و جهل
  عصمت و طهارت بینجامد.

  اهميت بدا
ــ  شناســی و  امــام ،یامبرشناسـ یپ ،یخداشناســماننــد  يمهــم اعتقـاد  يهــا در حـوزه  یبـدا آثــار مهم

 تیـ ، اهممزبـور  يهـا  در حـوزه  يرگـذار یتأث لیـ آن، به دل حیشناسی دارد و فهم و درك صح انسان
  کرد: يبند دسته نیچن توان یمرا آثار بدا . ابدی یدوچندان م

 بـر  رایـ ز؛ مطلـق خداسـت   ياثر اعتقاد به بدا، اثبات قـدرت و آزاد  نیتر : مهمی) خداشناسالف
 ریدر عالم رخ نداده، ممکن است خداونـد تقـد  ویژه  يا که فعل و حادثه یاساس امکان بدا، تا زمان

 لـق بـه آن تع  یالهـ  يو قضـا  ریو تقـد  تیاگر مش یحتویژه روي ندهد؛ را عوض کند و آن حادثۀ 
خدا را محـدود   تیتواند قدرت و مالک نمی یاله يقدر و قضا یحت، زیچ چیه نیگرفته باشد. بنابرا

  ؛سازد و دست او را ببندد
 اسـت کـه امـام رضـا     يتـا حـد   ،یامبرشناسیبدا در پ تی: اهمیشناس و امام یامبرشناسی) پب

 »خـدا  يخمر و اقرار به بدا بـرا  میرا مبعوث نکرد، مگر همراه با تحر يامبریپ چیخدا ه: «دیفرما می
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 مطلـق و قدرت  دیبسط  رات،یدر تقد رییاعتقاد به امکان بدا و تغ .)297، ص 3، ج 1362ی، (مجلس
 راتیتقـد از خـدا   تیـ بـا عنا او فهماند که هرچند  می امبریکند. بدا به پ اثبات می امبریپ يخدا را برا
و تنها خداست که از علـم مطلـق برخـوردار اسـت. در     پذیرند رییتغ راتیتقد نی، اشدهه جهان آگا

کـه   یعلمـ  .ندیب به خدا می بستهکند و در همۀ امور، خود را وا اتکا نمی شیبه علم خو امبریپ جه،ینت
کـه   یدرحـال ؛ سـت یجز خدا از آن آگاه ن یعلم مکنون و مخزون خداست که کس ست،ینپذیر رییتغ

  ؛بداستپذیراي  ندهینسبت به آ و امامان معصوم امبرانیمالئکه، پعلم 
 يا زهیـ انگ م،یو خداوند را فارغ از کـار قضـا و قـدر بـدان     میکن ی: اگر بدا را نفیشناس ) انسانج

 رایـ ز؛ نخواهـد مانـد   یو عبادات و نماز باق ریخ يکارها قیموجود خود، از طر تیوضع رییتغ يبرا
  در قضا و قدر رخ نخواهد داد. يرییتغ چیاهد شد و ههرچه مقدر شده همان خو

 تیو امکـان بهبـود وضـع    تیوضـع  رییـ به تغ دیتالش، در گرو ام ۀیو روح ندهیبه آ دیام اصوالً
دهد، چرا با دعا و تضرع بـه درگـاه    ینم رییرا تغ رهایاگر خداوند تقد گر،ید ییموجود است. از سو

اعتقـاد بـه بـدا، از     نیبنـابرا  م؟یبخـواه از او وضـعمان را   و اتکا و التجا به خدا، بهتر شدنِ تیاحد
دعا و توبه و تضرع و توکل  ۀیروح گرید يدهد و از سو و تالش را به انسان می دیام ۀیروحسویی 
انسـان   يو معنـو  يمـاد  اتیسان نقش اعتقاد به بدا در ح نیکند. بد می تیتقواو را در  یتعال به حق

 زیـ انسـان و ن  يات معنویتالش، دعا، توجه و توکل، ح د،یهمچون ام یمقوالت رایشود؛ ز آشکار می
  .دهد شکل می يمعنو اتیح ۀیاو را بر پا يماد اتیح

در پی همین اهمیت است که این آموزه همواره مورد اهتمام و بررسی متکلمـان و اندیشـمندان   
انـد. مـا در ایـن     اسالمی قرار گرفته و در این راستا، مخالفان بدا نیز شبهاتی دربارة آن مطرح کـرده 

رسی کنیم و دربارة بدا علیه شیعه مطرح ساخته نقد و بر ناصر القفاريگفتار برآنیم تا شبهاتی را که 
  در این رهگذر تصویري روشن از آموزة بدا ارائه دهیم.

  قفاري و اشكاالت او به بداء
کـه  عربسـتان اسـت   هـاي   برجستۀ وهابی دانشگاه فکران روشناز استادان و  ناصربن عبداهللا القفاري

ان تو هاي معروف وي می هایش را به مذهب شیعه اختصاص داده است. از جمله کتاب بیشتر نوشته
اش با عنـوان   و رسالۀ دکتري» تقریب بین السنه و الرافضه«نامۀ کارشناسی ارشد او با عنوان  به پایان

تـرین اثـر وي را کـه     اشاره کرد. البته بایـد مهـم  » اصول مذهب الشیعه االثنی عشریه، عرض و نقد«
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استناد بـه منـابع   مبناي این مقاله نیز هست همان رسالۀ دکترایش دانست که در آن کوشیده است با 
 هاي شیعه را نقد کند. شیعی، آموزه

معناي لغوي بدا که آن را مستلزم جهل و حدوث علـم دانسـته اسـت، بـداي      با استناد به قفاري
شـمارد و آن را بـدعت و    موردنظر شیعه را مستلزم نسبت دادن جهل و حدوث علم به خداوند می

یهودي در عقاید بن سبأ  عبداهللاتقاد را نفوذ نظریات خواند. وي از نظر تاریخی، ریشۀ این اع کفر می
، فرقـۀ کیسـانیه یـا مختاریـۀ شـیعه را از      عبیدة ثقفـی  مختاربن ابیداند و با بیان داستانی از  شیعه می

  کند.  قایالن مشهور به این عقیده معرفی می
شـیعیان   به این عقیدة شیعه، صفات و شئونی است کـه  قفاريهاي  محور همۀ ایرادات و نسبت

 يواگـذار اند. او عقیدة بدا را ناشی از غلو شیعه در شئون ائمۀ اطهار همچون  براي امامان خود قایل
، ص 3، ج تـا  ي، بـی قفـار  دانـد (ر.ك:  می ندهیگذشته و آرویدادهاي از  یامر ارزاق و آجال و آگاه

ود از اخبـار نادرسـتی   ) و بر این باور است که شیعه با این اعتقاد درصدد تنزیه امامان خـ 941-942
اي است تا با آن کذب بودن علم غیب امامان را بپوشانند؛ چراکـه بـا    اند یا وسیله است که بیان کرده

وجود عقایدي همچون بدا و تقیه، دستاویز شیعه براي فـرار از ایـن مخمصـه مهیاسـت. او در ایـن      
کنـد و   اند نقـل مـی   سخن گفته زعم خود برخالف مشهور راستا کالم برخی از عالمان شیعه را که به

شیعیان با قول بـه بـدا،   « گوید: ). او می947-946داند (همان، ص  آنها را موافق روایات شیعیان نمی
مخلوق خدا (امام) را از خلف وعده و اختالف در گفتار و تغییر رأي و برگرداندن نظر تنزیه کرده، 

  .»)943 کنند (همان، ص آن را به عالم غیب و شهادت منتسب می
(همـان،  » علم ما کان وما یکون وما هـو کـائن  «با اشاره به اعتقاد شیعیان دربارة علم ائمه  قفاري

پنـدارد و   دادن بدا به خداوند را مستلزم برتري دادن امامان بر خداوند سـبحان مـی   ) نسبت940ص 
 أُم وعنـده  ویثْبِـت  یشَآء ما اللَّه یمحواْ: «آیۀ به شیعه استناد دربارة شمارد. او آن را باالترین کفر برمی

  :گوید می ) نیز39(رعد: » الْکتَبِ
 آنکـه  بی پذیرد، می خداوند انجام ارادة و قدرت و دانش با اثبات، و محو چراکه است؛ باطل سخنشان این

 علـم  و اوست نزد در کتاب، اصل که درحالی شود، بدا توهمِ خدا، براي چگونه شود؛ و پیدا بدایی برایش
 تغییـر حاصـل   و اثبـات  و محـو  از هرچـه  کـه  کرده تبیین آیه پایان در خداوند دارد؟ فراگیري اش ازلی
  ).945، ص3تا، ج است (قفاري، بی ثبت الکتاب ام در و خداست مشیت به شود، می

از هجمه علیه شیعه با توسل به آموزة بدا القاي این مطلـب اسـت کـه     قفاريناگفته نماند که هدف 



  ۹۳ پاسخ به شبهات ناصر القفاري دربارة بدا

انـد و پـاي بـه     واسطۀ اعتقادات خود دربارة امامانشان منکر شده شیعیان توحید الوهی و ربوبی را به
گونه مراودت و تقریبی با آنان قابل فرض نیست؛ چراکـه تقریـب    رو، هیچ این اند. از وادي کفر نهاده

  ).948ـ937شود نه بین کفار و مسلمانان (ر.ك: همان، ص برقرار می بین مسلمانان

  پاسخ به اشكاالت قفاري
  تعارض بدا با علم ازلي خداوند

  گوید: در آغاز کالم خود با طرح لغوي مسئلۀ بدا می قفاري
 شـد؛ یعنـی   هویدا برایش چیزي کار، شد؛ در هویدا یعنی بدواً، و بدواً بدا: است آمده القاموس در

 پیـدا . 2 بـودن؛  پنهان از پس شدن آشکار. 1: دارد معنا دو لغت، در بدا پس. شد پیدا نظري برایش
 متعال محال خداوند براي دو هر و است علم آمدن وجود به و جهل مستلزم این، نو؛ و نظري شدن

  ).937است (همان، ص 
 علـم  در بدا مقصود، شود، گفته می »علم در بدا« یا »اخبار در بدا« از سخن وقتی که کند می خیال او

 تفـاوت  فعلی، علم و ذاتی علم میان وي که شود می ناشی آنجا از اشتباه این. خداست ازلی و ذاتی
 عـالم  در کـه  را آنچـه  همـۀ  و است مطلق خدا، ازلی و ذاتی علم که گفت در پاسخ باید. گذارد نمی
 علـم . دهنـد  مـی  تقدیرات رخ در که تغییراتی و بداها جمله، گیرد؛ از دربرمی داد، خواهد و داده رخ

  .شوند می ثبت تقدیرات آن، در که است کتابی نیز فعلی
 لوح محو و اثبات ایلوح بدا  یک: یجهان در دو لوح ثبت شده است يرهایتقدبه عبارتی دیگر، 

 موجود مـا ثبـت کـرده، در    تیاساس وضع که خداوند بر ییالکتاب. قضا و قدرها لوح ام يگریدو 
امـا قضـا و قـدر اگـر بـه لـوح       یابند؛  رییتغ گرید يکار اید که ممکن است با دعا نلوح بدا قرار دار

و امامان  امبرانی. علم فرشتگان، پافتینخواهد  رییتغ گریو در آنجا نوشته شود، د ابدیالکتاب راه  ام
  :فرماید می از لوح محو و اثبات است. امام صادق ندهیآرویدادهاي به 

ـ   آن را نمی یو نهان، که جز او کس دهیاست پوش یعلم یکیخدا دو علم دارد:  علـم   نیداند و بـدا از هم
ـ  آموختـه اسـت کـه مـا آن را مـی      امبرانیبه فرشتگان و پ راکه آن  یعلم يگریو د؛ است (کلینـی،   میدان
  ).147، ص1ق، ج1405

؛ دهد، بلکـه منشـأ بداسـت    رخ نمی الکتاب است که در آن بدا مقصود از علم مکنون، همان ام ظاهراً
در  ز،یـ دهـد و درواقـع همـه چ    لـوح رخ مـی   نیکه در ا یراتییتغ زیمعنا که علم لوح بدا و ن نیبه ا
علم مطلـق   ياراکس د چیه، رو نیدور است و ازا رخدایعلم از دسترس غ نیالکتاب وجود دارد. ا ام
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وجـود دارد و   زیـ که در آن همـه چ  خدا باشد ی. ممکن است مقصود از علم مکنون، علم ذاتستین
 یدر بحث از بدا، علم فعلزیرا تر است؛  يدور است. البته احتمال اول قو رخدایاز دسترس غ زیآن ن

 یتر، علـم ذاتـ   دهعبارت سا در آن ثبت شده است. به عیکه وقا یلوح مخلوق یعن؛ یمورد بحث است
 د،یـ د میبحث از رابطـۀ علـم و بـدا خـواه    که در گونه  . همانستیمورد بحث ن، است یخدا که ازل

  است. یو علم فعل یعلم ذات یعنیدو نوع علم  نیا انیاشتباه منکران بدا، خلط م
و آنان تنهـا   ستین فرشتگان و معصومان اریالکتاب در اخت ام زیخدا و ن یهر حال علم ذات به

آنـان علـم مطلـق و     نینـابرا اسـت. ب پـذیر   رییـ لوح با بـدا تغ  نیبه لوح محو و اثبات علم دارند و ا
 ،یاز امـام علـ  ، رو نیـ مشروط به عدم بداست. ازا نده،ینسبت به آعلمشان ندارند و تحقق  مشروطنا

  :استنقل شده چنین  قو امام صاد امام سجاد، امام باقر ن،یامام حسن، امام حس
دهـد،   رخ مـی  امـت یق شما را از هر آنچه تا روز نیقی در کتاب خدا، به يا هیقسم به خدا اگر نبود آ

) 39(رعـد:  » یمحوا اللَّه ما یشاء و یثْبِت و عنْده أُم الْکتابِ«عبارت است از]:  هیآ نیدادم [ا خبر می
؛ 353، ص ق1413(حمیـري قمـی،    کنـد  خدا هرچه را بخواهد محو و هرچه را بخواهد اثبات مـی 

  ).97، ص 4، ج 1362مجلسی، 
کــه علـم فرشــتگان و   یدرحـال ؛ اســت ریو بداپـذ  یرحتمــیغ راتیتقـد ارة بــمباحـث در  نیــا البتـه 

همچنین منظور از بـدا، معنـاي لغـوي آن، یعنـی      .ستین ریرپذییتغ یحتم راتیبه تقد معصومان
 فقـر  ادامـۀ  است، فقیر که شخصی تقدیر اثبات، و محو کتاب در مثال، ظهور بعد الخفا نیست. براي

 شـدن  نیـاز  بی و کند می عوض را خداوند تقدیر شخص، این دعاي از پس ولی است؛ شده ثبت او
 الکتاب ام لوحِ در تقدیر، دو هر که است حالی این در. کند می اثبات ثبت و محو لوحِ در را شخص

 رخ خـدا  ذاتـی  علـم  در تغییـري  هـیچ  و اند بوده موجود خدا ازلی و ذاتی علم در اولی، طریق به و
 فعلـی،  علم و ذاتی علم میان دانند، می خدا نادانی را »علم در بدا«الزمۀ  که بنابراین کسانی. دهد نمی
  اند. درنیافته را فعلی علم معناي و اند کرده خلط

 و دارد نیـز  دیگـري  دلیـل  داننـد،  می خدا نادانی را خداوند به بدا دادن نسبت الزمۀ برخی اینکه
 کـرد؛  پرهیـز  آن از شدت به باید اعتقادي، مباحث در که چیزي همان است؛ با انسان خدا قیاس آن،

ی  الـدهرَ  یـزالُ  ال بِالقیاسِ ربه یصف من إنَّه: »رضا امام فرمودة به چراکه بـاس  فـمجلسـی،  » االلت)
 روزگـار  همواره کند، توصیف]  بندگان به[ قیاس با را پروردگارش کس )؛ هر297، ص3ق، ج1404

  .است اشتباه در



  ۹۵ پاسخ به شبهات ناصر القفاري دربارة بدا

 اثـر  اغلب بر در که رسیم، می جدیدي رأي به و شود می حاصل بدا کارهایی در ها انسان ما براي
 نیـز  دربارة خدا را حالت همین ،قفاريبدا همچون  مخالفان. ماست بیشتر آگاهی و جدید اطالعات

 پیروان پذیرش مورد و است مخلوق به خالق قیاس اساس بر بدا، از تفسیري چنین. دانند می جاري
  :فرماید می صادق امام. نیست بیت اهل

  )؛111، ص4(همـان، ج » منـه  فَـابرَؤُوا  أمـسِ  یعلَمـه  لَـم  ء شَـی  فـی  لَـه  یبدو عزَّوجلَّ اللّه أنَّ زعم من«
ـته،  نمـی  دیـروز  را آن کـه  شـده  حاصل بدا چیزي دربارة عزوجل خداوند براي بگوید که هر  او از دانس

  .بجویید بیزاري
 یـک  حتـی  امامیه، علماي میان در چراکه نیست؛ نادانی خداوند، بداي منشأ امامیه، اعتقاد بنابراین به

 بـدایی  چنین به کسی اگر دهد و نسبت خدا به را نادانی از ناشی بداي که یافت توان نمی نیز را نفر
 انکـار  را خـدا  مطلـق  علم اعتقادش این با باشد، معتقد هاست انسان میان در موجود بداي همان که

  دارد. اسالمی عقاید ضروریات خالف بر و باطل اعتقادي و کرده

  استناد شيعه به آية يمحو اهللا
 همـین  بـدا،  از مقصـود  کـه  گفـت  باید دربارة استناد شیعه به آیۀ یمحو اهللا، قفاريدر پاسخ به ایراد 

 و دانـش  با اثبات، و محو«: که سخن این و است »خداوند ارادة و قدرت و دانش با اثبات، و محو«
، ص 3تـا، ج   (قفـاري، بـی  » شـود  پیدا بدایی برایش آنکه بی پذیرد، می خداوند انجام ارادة و قدرت

 شـود،  مـی  حاصـل  بـدا  خـدا  براي«است:  این معنایش، چراکه است؛ نقیضین مستلزم اجتماع )945
  .»شود پیدا بدا چیزي در او براي آنکه بی

 گـردد؛ چراکـه   باز مـی  او نادانی به خداوند، به بدا دادن نسبت که است این ،قفاري سخن فرض
 فـرض،  ایـن  »اوسـت؟  نزد در کتاب، اصل درحالیکه شود، بدا توهمِ خدا براي چگونه: «گوید می او

 بـاره  ایـن  در صادق امام. شدند نقل تر پیش که است امامیه احادیث نصوص خالف بر و نادرست
  :فرماید می

ه  وعلـم  البداء، یکونُ ذلک من هو، إلّا یعلَمه ال مخزونٌ مکنونٌ علم: علمینِ للّه إنّ« لَّمـع  کَتَـهالئم  لَه سـور 
هفَنَحنُ وأنبِیاء هق، ص 1404؛ صفار قمـی،  443ق، ص1398؛ صدوق، 147، ص1، ج1362(کلینی، » نَعلَم

 و نـدارد،  اطالعـی  آن از کسی او، خود جز که اندوخته و مکتوم علم: دارد علم گونه دو )؛ خداوند،109
ـتخوش تغییـرات         علم این از بدا خداست [به این معنا که بدا از علم ذاتـی و ازلـی الهـی اسـت کـه دس

 اسـت  آموخته پیامبرانش و فرستادگان و فرشتگان به که علمی و شود و همواره ثابت و الیتغیر است]؛ نمی
  .دانیم می را آن هم ما و
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  :است آمده صادق امام از دیگر حدیثی در
 یبـدو  ال اللّه إنَّ علمه، فی کانَ وقَد إلّا لَه یبدو ء شَی ولَیس یصنَعه، أن قَبلَ علمه فی فَهو اللّه یریده أمرٍ کُلُّ«
ن لَههلٍ مبسـازد،  را آن آنکه از قبل بخواهد، خداوند که را چه )؛ هر121، ص4ق، ج1404(مجلسی، » ج 
 خـدا،  بـداي . هسـت  او علم در اینکه مگر شود، نمی پیدا بدا چیزي هیچ در خدا براي هست؛ و او علم در

  .نیست جهل از ناشی
  شود. دقیقاً در همین جا نیز تکرار می خداوند یتعارض بدا با علم ازلتوضیحات پاسخ به 

  همسويي شيعه با يهود در پذيرش بدا
 خداونـد،  بـراي  بـدا  امکان اساس بر چراکه خداست؛ مطلق قدرت اثبات بدا، به اعتقاد اثر ترین مهم

 آن و کند عوض را تقدیر خدا که است ممکن نداده، رخ عالم رویدادي ویژه در و فعل که زمانی تا
. باشـد  گرفتـه  تعلـق  حادثـه  آن بـه  او قضاي و تقدیر و مشیت اگر نشود؛ حتی رویداد خاص واقع

 دسـت  و سازد محدود را خدا مالکیت و قدرت تواند نمی الهی قدر و قضا حتی چیز هیچ رو، ازاین
 یداه بلْ قَالُواْ بِما ولُعنُواْ أَیدیهِم غُلَّت مغْلُولَۀٌ اللَّه ید الْیهود وقَالَت« :فرماید می کریم قرآن .ببندد را او

 خودشـان  هاي است؛ دست بسته خدا، گفتند دست یهود )؛ و64(مائده: » یشَاء کَیف ینفقُ مبسوطَتَانِ
. اسـت  گشـاده  او دسـت  دو هـر  بلکـه ! باشند دور خدا رحمت از گفتند، آنچه سزاي به و باد بسته

  .بخشد می بخواهد، هرگونه] خدا[
 و شده فارغ تقدیر، و تدبیر کار از خداوند، که بود این ،»است خدا بسته دست« از یهود مقصود

 ). در330، ص1ج ،تـا  ی، بیاشی؛ ع167، ص ق1398، ر.ك: صدوقکاهد ( می نه و افزاید می نه دیگر
لْ  قَالُواْ بِما ولُعنُواْ أَیدیهِم غُلَّت: «فرمود آنان، سخن رد سبحان در خداوند نتیجه بـ  اهد وطَتَانِ  یـ سـبم 
  ).167ق، ص 1398(صدوق،  »یشَاء کَیف ینفقُ

 بـه  یهـود  اعتقـاد  اسـت، رد  تقدیرات در خدا دست بودن باز به اعتقاد که بدا به سان اعتقاد نبدی
 قـرار  یهـود  صـف  در هسـتند،  آن صحیح معناي به بدا منکر که کسانی و خداست دست بودن بسته
کنـد (قفـاري،    مـی  مـتهم  بدا به اعتقاد در یهود با همسویی به را شیعه ،قفارياز سویی دیگر . دارند

   .هستند همسو یهود، با که اند آنان خود شریف، آیۀ این اساس بر که )؛ درحالی939، ص3تا، ج بی
بـن   عبـداهللا تناقص دارد و جعلی است و اصل داسـتان   قفاريضمن اینکه طرح مسئله از سوي 

نیـز   مختار). دربارة داستان 97-84، ص 1379تا؛ جعفري،  داراي دو روایت است (عسکري، بی سبأ
اي  را دسـتمایه  مختـار توان یک روایت تـاریخی از   اختالفاتی تاریخی بسیاري در میان است و نمی



  ۹۷ پاسخ به شبهات ناصر القفاري دربارة بدا

از اعتقاد همـۀ  تواند حاکی  به بدا با فرض صحت نیز نمی مختارعلیه شیعه قرار داد. به عالوه اعتقاد 
  به بعد). 173، ص 1383باشد (ر.ك: شهیدي،  بیت پیامبر عشري و پیروان اهل شیعیان اثنی

  انگيزة جعل آموزة بدا در شيعه
 از دسـته  تا بتوانـد آن  ابداع کرده را »بدا« آموزة شیعه، که است این شیعه، به قفارياتهامات  از یکی
 توجیـه  به بعـد)  94، ص4ق، ج1404اند، (مجلسی  نیافته تحقق که را خود امامان هاي وعده و اخبار
 مطلـق،  طور به بداپذیر، تقدیرات از گاه هیچ ،امامان و پیامبراناست.  اشکال روشن این پاسخ .کند
  همـراه  آنها با قیدي هیچ و باشند مطلق آینده، از معصومان اخبار اگر سخن، دیگر به. دهند نمی خبر

 در باشند، همراه» المشیۀ فیه للّه و« همچون قیودي با اخبار این اگر و شد خواهند واقع قطعاً نباشد،
 امام. کند نمیگو  دروغ را پیامبرش خداوند، که است شده وارد نیز احادیث در. هست بدا امکان آنها
ه  یکَـذِّب  ال سیکونُ، فَإِنَّه ورسلَه مالئکَتَه علَّمه فَما« :فرماید می باقر وال نَفسـ  کَتَـهالئوال م  لَه سـر «

. شـد  خواهد واقع آموخته، فرستادگانش و فرشتگان به خداوند )؛ آنچه147، ص1، ج1362(کلینی، 
  .کند نمیگو  دروغ را فرستادگانش نه و فرشتگان نه و خود نه خداوند،

 اسـت،  نشـده  واقـع  بیـت  اهل امامانِ اخبار از یک هیچ که کند می تبلیغ قفاري آنچه خالف بر
 کـه  نـدارد  وجـود  آنـان  از مطلقی خبر هیچ اند و هاي امامان تحقق یافته بینی پیش همۀ که گفت باید

 بـه  صـداقت  کمی و بود کرده مطالعه را شیعه حدیث هاي کتاب قفاري اگر. باشد شده کذبش اثبات
 کتـاب  در حلّـی  علّامـه  .انـد  شـده  واقع عیناً همگی که یافت می پرشماري را خبرهاي داد، می خرج
 این جمله، اند. از شده واقع عیناً همگی که است کرده نقل را امیرمؤمنان غیبی خبر 15 ،الیقین کشف
: بروند عمره به که طلبیدند رخصت ایشان از دو آن که هنگامی است، زبیر و طلحه به امام سخن

 نیرنـگ  متعـال،  خداونـد . برویـد  بصره به خواهید می و ندارید عمره قصد شما! سوگند خدا به نه،«
همچنـین   .بـود  فرمـوده  که شد همانی ؛ و»کرد خواهد چیره آنها بر مرا و گرداند خواهد باز را آنان

 نـه  و کـم  یکی نه مرد، هزار کوفه، سوي از: «گرفتن بیعت براي جلوس هنگام به ایشان است سخن
  .»جان بایستند پاي تا که کنند می بیعت من با و آیند می زیاد، یکی

 باشـد  کم چیزي یادشده افراد تعداد از مبادا که شدم نگران و کردم تابی بی من: گفت عباس ابن
 و شـمردم  را نفـر  نـه  و نـود  و نهصـد  تا شمردم می را آنها و بودم ناك غصه طور همین و زیاد، یا و
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 او و آیـد  مـی  کـه  دیـدم  را شخصـی  بودم، آن اندیشه در که طور همین. رسید پایان به آنها جمعیت
  به بعد). 90ق، ص1411شد (حلّی،  کامل تعداد ترتیب، این به و بود قرنی اویس

 اثبـات  آنهـا  کـذب  کـه  را اخبـاري  از مورد چند کم باید دست خود، ادعاي درستی براي قفاري
 تفسـیر  در طـوالنی  روایتـی  در :گویـد  مـی  و کند می نقل را مورد یک تنها وي البته. کند ارائه شده،
 تفسیر به وقتی ). اما942، ص3تا، ج است (قفاري، بی شده داده عباس خبر بنی دولت پایان از ،القمی
 پیونـدد؟  مـی  وقـوع  به آن زمانی، چه در! گردم فدایت: گفتم :یابیم می چنین کنیم، می مراجعه القمی
). گفتنـی  310، ص1ق، ج1404اسـت (صـفّار قمـی،     نشـده  تعیین ما براي باره این در وقتی: فرمود
 روشن نشـده  عباس بنی دولت رسیدنِ پایان به دقیقِ زمان ،بیت اهل احادیث درهرچند  که است
 را آن که سلطانی و حکومت این وضعیت ،علی امام از رسیده همین روایت و احادیث در است،
اي که کذب این مضامین را ثابت کنـد وجـود    در واقعیت خارجی نشانه و است آمده کند، می ساقط

 و نوشـت  نامـه  هوالکـو  به بغداد، فتح پیش از حلی علّامه پدر احادیث، همین اساس ندارد؛ بلکه بر
  ).101ق، ص1411داد (حلّی،  نجات را حلّه مردم جان

  علم غيب امامان و بدا
درصـدد اسـت کـه بـدا را      قفـاري گونه که در قسمت انگیزة شیعه براي اعتقاد به بـدا گفتـیم،    همان

پوششی براي سست بودن علم غیب معتقد شیعیان جلوه دهد و به احادیثی تمسـک جسـته اسـت    
دادنـد   از ترس بدا از اموري غیبی خبر نمـی  بیت ) که اهل948-947، ص3تا، ج (ر.ك: قفاري، بی

  کردند. و از سویی ادعاي داشتن چنین علمی را می
از مجموع آیات و . دارد شهیغیب و علم به آن، در منابع وحیانی رلۀ ئمسباره باید گفت:  در این

علم غیـب  «شود که دو قسم علم غیب وجود دارد:  استفاده می نیروایات مربوط به این موضوع چن
طـور قطـع تمـام مبـانی و رویکردهـاي متفـاوت علمـاي         آنچه به». علم غیب نامحدود«و » محدود

تنها و بالذات در اختیـار خداونـد   ، علم غیب نامحدود (مطلق) که است نیا ردیگ یاسالمی را دربرم
هـا و   با توجـه بـه ظرفیـت   ـ   هاي مفهومی نظر از بحث صرفـ   است؛ اما علم غیب محدود (نسبی)
گیرد. پس باب غیـب بـه هـر طریـق بـر       غیرخداوند قرار می اریاستعدادهاي متفاوت بشري، در اخت

 از آن براي غیرخداونـد ممکـن اسـت   یافتن  ن غیب و اطالعجها هها باز است و اتصال ب روي انسان
، 1362ی، مجلسـ  ؛49ــ 48، ص 2 تا، ج ي، بیبغدادخطیب  ؛388، ص5ق، ج1313، حنبل نب(ر.ك: ا
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ي، بروجـرد  ینیکـاظم  ؛1 ج، 1377ي، شـاهرود  ينمـاز  ؛151ــ 127، ص1ق، ج1405ی، نیکل ؛26ج
  ).321 ، ص1350

مطـرح   امبریـ و پ عهیامامـان شـ   بیـ علـم غ  ةگستر ةدربار یدو نگرش اساس عهیش شمندانیاند
  اند: کرده
 چیبدون ه و امامان امبریپ دگاهید نیا: برپایۀ امامان و امبریپ ینامحدود و نامتناه بیعلم غ) الف

آگـاه اسـت،    یبـ یاز علوم غ فاًیبرخوردارند و هر آنچه خداوند کماَ و ک بیاز علم غ یتیمحدود
تنها تفاوتی که علمشان با علم خداوند دارد، این اسـت کـه علـم خداونـد     و  دانند یم زین شانیا

الوجود اسـت   خداوند واجبزیرا پیامبر و امام غیرذاتی و بالعرض؛  لمذاتی و باالصاله است و ع
خواهنـد بـین خـدا و خلـق او      نظـر نمـی   نیالوجودند. البته باورمندان به ا و امام ممکن امبریو پ

شریکی براي خداوند قـرار دهنـد؛ بلکـه بـه جنبـۀ وجـوبی ذات حـق و        شوند و وحدتی قایل 
انـد و ذات واجـب را وجـود     توجـه داشـته  ) پیامبران و امامـان  تیح( امکانی بودن ماسواي حق

)، 77، صق1413 ،دیـ (مف انیـ مورد قبول نوبخت دیمف خیشبه نقل از  دگاهید ندانند. ای محض می
بـدین  نگـرش   نیـ ا مسـتندات  أخر قرار گرفتـه اسـت.  عارفان و متکلمان مت ،ییصدرا لسوفانیف

  قرارند:
از اطـالق آن،   تـوان  یافـراد اسـت و مـ   بعضی  یدان بیکه مثبت غ میقرآن کر اتیاز آ. برخی 1
فَلَـا   بِیالْغَ عالم«« :دیفرما یم مینمونه خداوند در قرآن کربراي مطلق را برداشت کرد.  یدان بیغ
ـ  سلُکیأَحدا؛ إِلَّا منِ ارتَضَی منْ رسولٍ فَإِنَّه  بِهیعلَی غَ ظْهِرُی نْ بی نِیمیـ دا    هد صـر ه نْ خَلْفـ مـو «

  ؛)27-26 :(جن
انـد کـه در    ، فـراوان ذکـر شـده   گوناگونکه در مجامع روایی و در ابواب  یاتیاز روا يا . دسته2
اهللا و مرجـع النّـاس فـی کـلّ      فـۀ یاإلمـام خل  إنّ« :میکن یاشاره م اتیاز آن روا ینیبه مضام نجایا

وآله وسـلم   هیاهللا عل یصل یاإلمام وارث النّب«؛ )423و  421، 275ق، ص1398صدوق، » (األمور
؛ صـفار  256و  255، 237، 221، ص1، جق1405ی، نـ ی(کل» و االئمـۀ مـن قبلـه    اءیاألنب عیو جم

ــۀیاإلمــام خــزان علــم اهللا و غ«؛ )134، ص3، جق1404 ی،قمــ ــی(کل »علمــه ب ، 1، جق1405 ،ین
اإلمام عالم بالقرآن کلّـه و  «)؛ 2 البالغه، خ ؛ نهج152، ص2، جق1404 ،ی؛ صفار قم193-192ص

، 1، ج1367 یقوچـــان ي؛ عطـــارد261، ص4ج ؛228، ص1، جق1405 ،ینـــی(کل »هیـــســـنّۀ نب
، دیـ مف ؛199، ص1، جق1405 ،ینـ ی(کل» النّاس کلّـه  هیال حتاجیما  عیاإلمام عالم بجم«؛ )321ص

۱۰۰      ۱۳۹۱، سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

؛ 305، صق1398 ،صـدوق » (و مـا هـو کـائن    کونیاإلمام عالم بما کان و ما «؛ )303، ص1339
من رطـب   همایالسماوات واألرض وما ف یاإلمام عالم لباق«؛ )262-260، ص1، جق1405 ،ینیکل
، 37، ج1362 ،یجلســ؛ م185، ص ق1404 ،صــدوق؛ 261، ص1، جق1405 ،ینــی(کل »ابسیــو 

  ) و... .204ص
عرفانی و تبیین جایگاه انسان کامـل، انسـان را خلیفـه و جانشـین      کردیبا رو زیاز علما ن يا عده

 يصفات و اسـما و همۀ  که مظهر تام و تمام همۀ اوصاف الهی است يا فهیدانند؛ خل خداوند می
خداوند  لماز جملۀ آن صفات، عیابند.  میمستأثر و غیرمستأثر در او تجلی  يربوبی اعم از اسما

مکتـب حکمـت    روانیـ پ. )48-27، ص1388، ه نامحدود و نامتناهی است. (ر.ك: نـادم است ک
ارائـه   زیـ ن یعقلـ  یاسـتدالالت  ریمسـ  نیـ به علم امام همچون عرفا باورمندنـد و در ا  زین هیمتعال

گرایـان، عارفـان،    اعم از عقـل ، است که در بین علماي متأخرگفتنی  البته. (ر.ك: همان) کنند یم
 ،دارد (ر.ك: مظفـر  گـر ینسبت به نگرش د يشتریداران ب نگرش طرف نیحدثان اگرایان و م نقل

  .)ق1402
در قـرون   ژهیـ و به هیاز متکلمان امام: شمار فراوانی امامان و امبریپ یمحدود و متناهغیب علم ) ب

ـ اند. ا معتقد شده امبریو پ امامان بیمتقدم به محدود بودن علم غ مـورد توجـه    دگاهیـ د نی
، 1، جم1985ی، (کراجکـ  یمرحوم کراجکـ ، )77، ص ق1413، دی(مف شیخ مفیدمتکلمانی مانند 

؛ 40و 36، ص2، جق1410 ،؛ همـو 180ق، ص 1250 ی،مرتضـ  فی(شر سید مرتضی، )242ص
ــمف ــی ، )276-274، ص2و ج 74، ص1، جق1396، دی ــیخ طوس ــ ش -813، ص1362 ی،(طوس

ــی ،)817 ــه حلّ ــ عالم ــو126، ص3، ج1369 ی،؛ مجلســ148، ص ق1401 ی،(حلّ ، 1362 ،؛ هم
  بدین قرارند:نگرش  نیا مستندات از شاگردان آنها قرار گرفته است. ياری) و بس259، ص42ج
 بِیـ و عنْده مفاتح الْغَ«مانند کنند،  می یاو نف ریو از غ یخدا معرفویژه را  بیکه علم غ یاتیآ. 1

. و دانـد  آنهـا را نمـی   ینزد خداست که جز او کسـ  بیغ يدهای؛ کل)59(انعام: » إِلَّا هو علَمهایال 
کـه   یاز کسـان  کیـ   چی؛ بگو ه)65: نمل» (إِلَّا اللَّه بیالسماوات و الْأَرضِ الْغَ یمنْ ف علَمیقُلْ ال «

قُلْ «: فرماید می امبریپ ةدربارهمچنین  دانند، جز خدا. را نمی بیهستند غ نیها و زم در آسمان
نْدع الْغَ يال أَقُولُ لَکم لَمال أَع و نُ اللَّهیخَزائن یخـزا  میگـو  ؛ بگو من به شما نمی)50م: انعا» (ب

 لَـم و لَـو کنْـت أَع  «: میخـوان  میدیگري  یۀو در آ، دانم را نمی بیخداوند نزد من است، و من غ
خـود   يبـرا  یفراوان ریدانستم خ را می بی؛ اگر من غ)188: اعراف» (رِیلَاستَکثَرْت منَ الْخَ بیالْغَ
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 بیـ ؛ بگو غ»للَّه بیفَقُلْ إِنَّما الْغَ«: آمده است ونسسورة ی 20 یۀدر آسرانجام و ، دمکر فراهم می
  .مخصوص خداست

الن یائمه وارد شده که ظواهر آنها مستمسـک قـا   بیعلم غ تیدر محدودپرشماري  اتی. روا2
  اند: ؛ از این جملهقرار گرفته است دگاهید نیبه ا

انـد (ر.ك:   بـه خداونـد آمـده    بیـ بودن علم غ یمربوط به اختصاص اتیآ لیکه ذ یاتیرواالف) 
 اسـتاثر  ان من العلم ما«مانند: ، )102، ص4تا، ج یب ی،کاشان ضی؛ ف324، ص8، ج1378 ی،طبرس

علمـاً عامـاً    نیان هللا علمـ «؛ )129، ص2، جق1404 ی،؛ (صـفار قمـ  »أحـد  هیعل طلعیاهللا به ولم 
» المالئکـۀ وکـان فـی عـالم القـدر      یإل هیقضیان هللا علم لم «؛ (همان)» أحد هیعل طلعیخاصاً لم 

  ؛)256، ص1، جق1405 ی،نی(کل
االئمۀ بعضهم أفضل من بعض إالّ فی «مانند:  و ائمه ایانب یمربوط به تفاوت علم اتیرواب) 

ی، نـ ی(کل »مانیإن اإلمام أعلـم مـن سـل   «؛ )95، ص89، ج1362 ی،؛ (مجلس»علم الحالل والحرام
أعلـم مـن الخضـر وإن     یإن موسـ «و ؛ )233، ص1، جق1404 ،؛ صدوق261، ص1، جق1405

  ؛)36، ص2، جق1404 ی،قمصفّار ؛ 252، ص3، جتا بی ی،کاشان ضی(ف» االمام افضل منهما
، 292، ش1348 ی،(طوسـ  کننـد  یمـ  یدانـ  بیـ غ یاز خود نفـ  و ائمه امبریکه پ یاتیرواج) 
، 1، ج1369 ی،؛ مجلس128البالغه، خ  ، باب نادر من الغیب؛ نهج1، جق1405 ی،نی؛ کل532، 530
  ؛)186ص

امـام از بعضـی مسـائل فقهـی آگـاهی نـدارد        نکهیبر ا یاند مبن که در ابواب فقهی آمده روایاتی
) و یا اینکه خودشان به عدم آگاهی 433، ص2، ج1388 ئی،؛ خو91، ص1ق، ج1390 ی،(طوس

بـه یمـن و سـخن     پیامبرتوسط  امام علیشدن  هاند؛ مانند جریان فرستاد خود اعتراف کرده
، 2، ج1380سـی،  ؛ طبر160، ص21، ج1362 ی،(مجلسـ » لیس لی علم بالقضـاء «امام که فرمود: 

  .)279-278ص
  است: تیاهم دارايچند نکته مزبور  يها دگاهید ةدربار

کـه نگـرش دوم بیشـتر در     میرسـ  مـی  جـه ینت نیبه ا ب،یو تطور علم غ یخیبا توجه به سیر تار. 1
حاکمیـت مباحـث عرفـانی و فلسـفی در     متـأثر از  و از سـویی  یافتـه   وعیهـاي متـأخر شـ    دوره
ــ   گذشته، بحث علم غیـب  یدر حالی است که در آثار کالم نیهاي فکري شیعه است. ا حوزه

 ة. در هر صورت این نگاه دربـار شود یـ مشاهده نم دوران متأخر مطرح شده آثارگونه که در  آن

۱۰۲      ۱۳۹۱، سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

بـا رویکردهـاي   (بر فضاي ذهنـی علمـا و دانشـمندان شـیعی     تازگی  بهو امام،  امبریپ بیعلم غ
). ضـمناً نگـرش نخسـت    487-473و  412-411، ص1388 ،(نـادم  حاکم شده اسـت ) متفاوت

مگـر  نـدارد؛  آیات و روایات مربوط به علم غیب سـازگاري  برخی با  طور که اشاره رفت، همان
کـه   هـایی  یـل بتوان به چنین باوري رسید. البتـه تأو  اتیو روا اتیآ نیاینکه با توجیه و تأویل ا

درخـور   اریاند، بسـ  کردهبیان  امبریامامان و پ بینامحدود بودن علم غ هیدر توج یعالمان اسالم
کـه نگـرش فراگیـر و     رسـد  یبه نظـر مـ   ح،یتوض نیاست. با ا قیعم يتأمل و برخاسته از تفکر

ـ مطـرح    ویژه پس از زمان غیبـت امـام عصـر    به، پیدایش مباحث کالمیآغاز عامی که از 
بنابراین حاصل شدن علم غیـب اوالً بـه   . محدود بودن علم غیب پیامبر و امام استبوده، مؤید 

 نیغیبی و الهی در آن دخالت قطعی دارد؛ بنابرا ةاراد و الهام است؛ ثانیاً حیاعالم الهی توسط و
خداوند چنانچه بخواهد و صالح بداند، علمی را به وسیلۀ وحی و الهام در اختیار پیامبر و امـام  

  ؛ندارد ییمعنا» اطالق«پس . دهد قرار می
 یدانش فعلـ و محدود خواندن علم امامان را مربوط به کرد جمع با هم را  دگاهیبتوان دو د دیشا. 2

  ؛ابدی یآگاه خواهد یآنچه متواند از  میوگرنه اگر امام اراده کند،  ؛دانست شانیا
 یو شـباهت نیسـت  وارد  قفـاري از شبهات  يا شبهه چیهمزبور  يها دگاهیهر کدام از دبا پذیرفتن  .3

 بالـذات علـم الهـی   ، نخست دگاهیبر د بنا نکهی. چه ابودنخواهد  علم الهی و علم امامان انیم
ایـن   یبه عبارت. گرفته است یخود را از علم ذات تیهوو همۀ امام بالعرض است  علمو است، 

 یو عرض یعالوه بر ذات، دوم دگاهیدبنابر دارند و  اریتفاوت بس گریکدیبا  یفیاز نظر کدو علم 
 نینامحـدود اسـت. بنـابرا    يگـر یمحدود و د یک؛ یعنی یدان افتراقداراي  زین یبودن، از نظر کم

 گـر یو د يقفـار اسـت کـه    یمـانع از شـبهات   الهی و علم امامان علمدر  یفیو ک یکم  تفاوت
  اند. کرده انیب عیمخالفان تش

انـد کـه    بیان این نکته خالی از لطف نیست که در بسیاري موارد، امامـان اخبـاري از غیـب داده   
راف به علم به غیب به تغییر تقدیر بر اساس امکـان  محقق شده و در بسیاري از روایات در عین اعت

 چنـین روایـت   العابـدین  زیـن  امـام  بزرگـوارش  پـدر  از باقر اند. براي نمونه امام بدا اشاره کرده
  :کند می

 و عـز  اللّـه  قَـولُ : قالَ آیۀٍ؟ أیۀُ: لَه فَقُلت القیامۀِ، یومِ إلی یکونُ بِما لَحدثتُکُم اللّه کتابِ فی آیۀٌ لَوال
 آیـه  یک )؛ اگر118، ص4، ج1362(مجلسی، » الْکتَابِ أُم عنده و یثْبِت و یشَآء ما اللَّه یمحواْ: «جل
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: کـردم  عرض او به. گفتم می برایتان دهند، می رخ قیامت تا که را همۀ حوادثی نبود، خدا کتاب در
 کند می اثبات یا محو بخواهد، را آنچه خداوند،: «عزوجل خداوند گفتۀ: فرمود است؟ آیه کدام این

  .»اوست نزد در کتاب، اصل و
  گيري نتيجه

 و معرفـت  اسـاس  بـر  عقیـده  تغییـر  بر آن عمدتاً لغوي معناي به توجه با دربارة انسانبدا  استعمال
 بارهـا  اتفاقـاتی  چنین .دارد داللت است، مطلبی بازنگري در ارمغان که جدید وضعیتی یا نو دانشی
 چنـین  پیشامدهاست؛ امـا  و همۀ جوانب به بشر آگاهی عدم از دهند، که ناشی روي می انسان براي

به دیگر سخن  .است دارد، محال اشیا همۀ به نامتناهی ازلی علم که سبحان مورد خداوند در فرضی
گاه تغییر نکرده و نخواهد کرد و علم به محتویات آن تنها نزد  آنچه در لوح محفوظ ثبت است، هیچ

خداوند تبارك و تعالی است؛ اما هر آنچه در لوح محو و اثبات ثبت شده، درخور تغییر و بداپـذیر  
لم هم ناظر بـه تغییـرات در   اند. بدا در ع ها مستند به محتویات این لوح دانی است و بسیاري از غیب
 و شـرایط  از کـافی  اطـالع  عدم نیز و ناقصه اسباب و علل به انسان ظاهري این مرتبه است. آگاهی

 اگـر در  جهـت  بـدین . اسـت  جـایز  عقـالً  آن تحقـق  عدم امکان که کند می ایجاد را تصوري موانع،
 تحقـق  کـردیم  مـی  بینـی  پـیش  آنچه خالف و کردیم برخورد مانع وجود یا شرط فقدان به اي مسئله

دارد  خـود  الیـزال  خزانـۀ  در را امور تمام که الهی ذات براي شود؛ اما می حاصلبدا  ما یافت، براي
شد؛ بدین معنا که علم ذاتی و ازلی الهـی کـه الیتغیـر بـوده، در ام      متصور را حالتی چنین توان نمی

اي  گیـرد و مطلـب پوشـیده    ر تعلق مـی الکتاب ثبت است، بر همۀ تغییرات و امور حتمی بدون تغیی
قابل تصور نخواهد بود. بنابراین وقوع بدا براي خداونـد اسـتعمالی مجـازي اسـت و تنهـا دربـارة       

  شود.  صورت حقیقی استعمال می بندگان به
یک از عالمـان   هاي مزبور مستثنا نیست و هیچ در پایان باید گفت که شیعۀ اثناعشري نیز از گفته

هاي ناروایی چون جهـل و عجـز را بـر اثـر اسـتعمال بـدا بـراي خداونـد جـایز           این مذهب نسبت
فهمـی او از   پایه و اساسی است که یا بر اثر کـج  هاي بی نیز سرشار از اتهام قفاريشمارند. کالم  نمی

دربارة بدا یا استعمال بدا از دیدگاه متکلمان امامی مطـرح شـده یـا بـه واسـطۀ       بیت روایات اهل
پـیش گرفتـه و درصـدد     بیت عصمت و طهـارت  شکاري است که در تخریب اهلورزي آ غرض

گونـه کـه    و انتساب شیعه به غلو و کفر و شـرك برآمـده اسـت. همـان     بیت تضعیف جایگاه اهل
بیت عصمت و طهارت بارها در عبارات خود به بداپذیري وقـایع و حـوادثی کـه بـه آن      گفتیم اهل
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انـد کـه در    اند و برخی امور را تنها معلوم عند اهللا دانسته اذعان کرده اند، علم داشته و از آن خبر داده
  اند. لوح محفوظ ثبت شده

همچنین روش شد که علم غیب امامان با اتخاذ هر نگرشی دربارة علم غیـب و قلمـرو آن، بـاز    
ائمـه   اي نسبت به خداوند را بـراي  گونه شباهت یا برتري تفاوتی بارز با علم غیب الهی دارد و هیچ

دربـارة بـدا،    بیـت  رساند. بنابراین با تفسیر کلمات علما و با عنایت به روایات اهـل  به اثبات نمی
به شیعه دربارة بدا، یعنی انتساب عجز و جهل به خداوند و برتري  قفاريهاي  روشن شد که نسبت

انـد امـا محقـق     همطرح کـرد  بیت اي که اهل دادن امامان بر خالق و نیز توجیه اخبار و علوم غیبی
  پایه و فاقد وجاهت علمی است. نشده است، بی
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