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 دهیچک
دارد  جادیاز ا شیپ الهی با مبحث علم  ی کینزد وندی»بداء«ست که پ مسئلة  عهیش ی از مسائل کالم ی کی
در  شاده و  لیدتب گروهو د نیا انیدار مدامنه یهاچالشاز  ی کیت، به متکلمان اهل سنّ سوءفهمجهت و به
 عهیت به شا اهل سنّ انمتکلم یاز سو یمتعدد یهای اخالق ی ب و ناروا هامات موجب نسبت دادن ات ،یموارد
است کاه باا نگاارش کتااب  مذهبی سناز متکلمان  ی کی ی لیشده است. عبدالل الجم نیطاهر ةائم ی و حت

را ماتهم  عهیشا  از باداء، ی قیحق فیعرت ةارائا ست بدرصدد ا هودیاثبات مشابهة الرافضة لل یبذل المجهود ف
و اراده متصاف کارده و منزلات او را تنازل  یدر رأ رییرا به علم پس از جهل و تغ ی لاوند تعکه خداسازد 

 ی عیشا  ی معناستعمال باداء باه نیو همچن جادیاز ا شیعلم پ مسئلة در   ی عیش یباورها یادآوریداده است. 
خود،  ةیفرضن بت کردثا یدر راستا ی لیلجمدامات ناصواب ابه اق ه شارا ت،سنّ کتب اهل نیآن در معتبرتر

 اعتباری باز اصطال  »بداء« و اثبات  ی عیدرخصوص مراد متقدمان ش ی عیمعاصر ش ینظرات علما ةارائلزوم 
 . سازدی ممطالعه را روشن  نیضرورت ا ،ی لیالجم یشده از سوبودن اتهامات مطر 
 عهیبه شا  ی لیلجمامات انمودن اته فهرست اء،بد یو مجاز ی قیقوم حفهم ةائاربا  کندی منگارنده تالش 
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 مقدّمه

از  یکاا یآن را  ن،یمتااأخر و عهی و طااراز اول شاا  قاادممت  یلماااع غالاابکااه  « بداء » مسئلة 

 مثاال البااداء«  ء یمثاال »مااا عباادالل بشاا  یحی صااح اتیاا و با ذکر روا دانندیم ن ید اتیضرور

اساات کااه  یاز اتهامات یکی ،شوندیم ادآوریآن را  تی اهم ( ۱23: 2، جش.۱3۶3،ی)مجلس

آن را  عهی شاا  ن ی ف مخااالز ا یاری ساا ب و تسااّن اهاالمتأخر  متقدم و سندگانینو از علما و یبرخ

(. ۱23: 2، جش.۱3۶3،ی)مجلس اندداده او قرار ردنکممته و هعی به شحمله  یبرا یزیدستاو

است کااه  یدر حال ن یا ؛دهدیمبداء، جهل را به خداوند نسبت  رشیبا پذ عهی ش به نظر آنها

 و ه اسااتشااداباات و بعااد از آن ث جااادیاز ا ش ی علم خدا پ میاز قرآن کر یمتعدد اتیدر آ

بهتاار از آن  یزیاا ه چداونااد باا اساات و خ یناا ید یهاضرورتاز  یکیاء دارد بد دهی عق  عهی ش

 .(۱3۹ :(بش. )۱3۸۹ ،و صدو  ۴۸۵ :(الفش. )۱3۸۹ ،)صدو  نشده است می تعظ

« نگاشته شااده، بااه عباادالل ء »بدا مسئلة درخصوص  ری اخ یهادههکه در  یاز آثار یکی

ذل ب    بااا عنااوان یتااابع، کناازا ن یاا ا دربااارة که  ستا علقمت  ،ربمعاصر ع ةسندینو ،یلی الجم

ت بااداء بااه سبب اعتقاد به سااّنرا به عهی نگاشته و ش هودیاثبات مشابهة الرافضة لل یجهود فالم

ت و اواماار از خاادا و سااّن گااردانیفاارد رو یمعنابااه یو او را رافضاا  کناادیم هی تشب  تیهودی

نظر هو باا  سااتی در دساات ن یانناادچعااات ال اط دهساان ینو ن یاا . از ا۱خواندیم، )ص(رسول خدا

امااا از  ساات،ی برخااوردار ن هیقاباال تااوج تیاا از اهم یعلمامع مج در یو تی شخص رسدیم

در  زیاا معتباار ن یهاکتابخانهو در  است عهی به ش اساسیب یاتاتهام یحاو یآنجا که کتاب و

 عاادم و سااتیدرناو ة پژوهش عرصبا ورود دسترس کاربران قرار دارد، الزم است محققان 

از  یاری کتاااب بااه مااذا  بساا  ن یاا ا ،رگاا ید ی. از سااوناادیماگوشزد نآن را  یادعاها تی انحق 

»اهاال  تی« ساااالس   ةعاان  لدفاعمثل »شبکة ا ییهاتیسااز جمله  ،سندهینو یهمفکران سَلَف 

از  یدر برخ ،ن ی . همچن اندنموده هاییفرساقلمآن  ن ی و در تحس است خوش آمده ث« یالحد
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کااه باار  یشاارحدر  مااثاًل ؛شااده اساات کتاااب مشاااهده ن یبه ا یاتاعرجا زی ت نکتب اهل سّن

 دهنوشته شاا  ،هی می تمعروف و از شاگردان ابن  ةاز حنابل ،یجوز می قابن  هیالشاف هیالکافتاب ک

ا 2۵: ۱، ج . ۱۴2۸ ،می قاا )ابن  شااودیممشاااهده  یلاا ی بار ارجاع به کتاب الجم یاست، چند

به  ،است دهی اپ رسکه در عربستان به چ ،انعف  ن بعثمانفتنة مقتل  در کتاب ،ن ی (. همچن ۹۵

کتاااب در  ن یاا ا ن ی ، همچناا (۱۱۹: ۱، ج. ۱۴۱۹، )الغبااان ناد شااده اسااتساات ا یلی جماب الکت 

قاام و  ارتیاا حااج و ز ةپژوهشااکد یتخصصاا  ةکتابخاناا  لااهمعتباار از جم یهاکتابخانه یبرخ

  .خوردیمچشم به زی تهران ن یاسالم المعارفرةیدا  ادی بن  ةکتابخان

دفاع  و یعی ت شاعتقادا ةموعمجموضوع بداء در  تی و اهم گاهیجابه جهت عه مطال ن یا

شااده اساات  یسااع کتاب صااورت گرفتااه و ن یا ةسندینو یهاتهمتدر مقابل  دهی عق  ن یاز ا

 ةمطالعاا . شود الزم درخصوص هر مرحله ارائه  یهایبررس نقد و سنده،یمتناظر با سخنان نو

ترس قالااه در دساا در قالااب م یمتعااددوب مکتاا  رایخاا ذ دهاادیم نشااانپااژوهش  ن یا ةن ی شی پ

درصاادد اساات نشااان دهااد  « الهیبداء و علم » ةمقالبرنجکار در  ،مثال برای ؛ ن استمحققا

 ایاا ناللو پردازد میبداء  مسئلة  به خودِ فقط یری . نصستی جهل خداوند ن یمعن بداء هرگز به

محمااد بداء«  ةدی عق در  ری صه نخواج ةینظر» ةمقال. در کندیم ییفرساقلم طهی ح ن ی در هم زی ن

در  زیاا ن ییو عطااا ی. نااورکناادیم یاز متکلمااان را بررساا  یکاا ی یهادگاهیاا د صرفاً یفرجع

شاابهات  و نیااز مشااابه  یموضااوع یی. پاشاااپردازندیمبداء  مسئلةجداگانه  به خود  یمقاالت

 یشااعران امهعلّ ةشیدنادر  بداء  ةآموزبه  زی ن ینوئ دهد. پاسخ میبدا را  ةدربار یالقفارناصر 

در کتاااب  یلاا ی بااه اتهامااات الجم ییگوسااخپا صااددر درآثااا ن یاز ا کیهیچاما  ،دپردازیم

 یبااه شاابهات ییگومتلکمااان، پاسااخ ریاا خط فیاز وظا یکی کهیحالاند، در امدهی مذکور برن

هاادف گرفتااه و باار مااورد  را  یهجوامااع دانشااگا ویژه، بااهجامعااه یاعتقاد یاست که فضا

  ت.ز شده اسمرکمت  عهی ش یفکر یادهای بن  زلزلت و بیرتخ
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 تیهودیةفرقاا بااا  عهی که خود مشتمل باار اتهااام مشااابهت شاا  ،تابک انز عنونظر ا صرف

و پاسااخ بااه  یاساات کااه بررساا  یاتهامااات فراواناا  یحاو زی کتاب ن ن یفصول ا یاست، تمام

از فصاال  کیبر  فقطمطالعه  ن یاست.  ا ازمندی ن عی وس یجداگانه و مجال یبه فرصت  ک،یهر

کتاااب و  ن یاا مفهااوم بااداء در ا یاسهیامق  یسبرر آن،، و جهت نقد کتاب  متمرکزشده ن یا

مفهااوم بااداء در  ایاا آ سااؤاالت اساات: ن یپاسخ به ا یمقاله در پ ن یاست. ا عهی آثار بزرگان ش

مااورد  اتیاا روا ایاا آن اساات؟ آ مدّعی یلی است که الجم یق ی حق  ای یهمان مفهوم لغو عهی ش

 طوربااه ،دهاادیمائااه ار یعی شاا  تبدر ک را اآنه ةهم قی دق یننشا دهنرنگا هک،یلی استناد الجم

در اتهامااات خااود بااه اسااناد و  یلاا ی الجم ایواقع شده است؟ آ یلی الجم ةاستفادمناسب مورد 

اثبات  درخصوص یناکارآمد یبه چه ابزارها یو اشراف کامل دارد؟ یعی ش یعلما یآرا

 اتهامات متوسل شده است؟ ن یا

 ودهیالرافضة للمشابهة اثبات  یالمجهود فل بذ کتاب رب یورمر .1

مقالااه باار آن متمرکااز  ن یاا که ا ،مجلد اول آن :شده است می د تنظمجلّدر دو کتاب  ن یا

منحصاار  عه،ی و شاا  هااودیناازد  تی شامل دو باب است. باب اول  در چهار فصل به وص ،شده

بن ن ی ساا ن حزناادارفت در و منحصر نمودن اماماا  تیهودینمودن ملک در آل داوود توسط 

. پااردازدیمبااه رجعاات  دهیاا و عق  ج()عا موعااود یمهاادو  ودموعاا  حی مساا  عه،ی شتوسط  )ع(یعل

دو گروه بااه خداونااد  ن یا واسطةبهکه  ،ییهاتهمتزعم خودش، به در باب دوم به سندهینو

بااه  ییگوپاسااخ ماادّعیدر فصاال اول از باااب دوم،  ،یلاا ی . الجمپردازدیم ،نسبت داده شده

ت و ناادام نداد بتنساا ه شااامل تعااال اساات کاا ه خداوند مب هودیو  انی عی ش بذک یهانسبت

باااب را  ن یاست؛ و  فصل دوم ا عهی و بداء به خداوند توسط ش هودیزن به خداوند توسط ح

 .اختصاص داده است عهی و ش هودی از سوی قوم کتاب خدا  فیبه تحر
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کااه  دهاادیمئااه ارا داء باا  (یق ی ق )ح یاز مفهوم لغو یف یدر بحث بداء،  ابتدا تعر یلی الجم

 انیاا بااه دنبااال ب سااندهیاست. نو دیو نظر جد یرأ جادیو اخفاء ظهور بعد ال یو معناشامل د

به بااداء  عهی ش ،تا ثابت کند اوالً دهدیمارائه  عهی از کتب معتبر ش یاتیبداء، روا یلغو یمعنا

 ةدعماا  بخااش  .تساا ی ن یگاارید زیاا دو معنااا چ ن یاا از بداء جز ا عهی مراد ش ،اًی معتقد است و ثان

 .اص دارداختصآن  ییاخش روکتاب به ب ن یاء در امبحث مربوط به بد

 ةشاا یردهااد مینشااان  یو عقل یقرائن نقلبا بیان زعم خودش، به ،بعد ةمرحلدر  سندهینو

جهاات، نظاار مرحااوم  ن یاا . در اسااتی چ عهی تفکاارات شاا  ةمنظوماا در  یباااور ن ی وجااود چناا 

 ،گاشااتهباطل خااود ان یعامدّ یراب یدهارا ش یطوس خی و ش یمرتض دی محمدرضا مظفر، س

بااداء  ا۱: کندیممراحل ادعا  ن یاز ا یری گجهی نت و با  یعقل اهرظه ب لی دل با دوهم  ،تیدرنها

علاام او بعااد از  ،یری تعب بااهخاادا و  یو نامعلوم باارا یمخف  یظهور امر یعن ی عهی در قاموس ش

 ةزیاا انگ ا2؛الهاای علمدر  هدنشین ی بش ی پو  رمنتظرهی غ یوقوع و حدوث امر جه،ی جهل و درنت 

و  ییادعااا یهاااییگوبی غاز  ن ی معصااوم ةماا ئا نجااات رئااه وتب  عهی بااداء درشاا  ر بااهباااو

حاازن و ناادامت  ةشاا یاندبااا  عهی بااداء در ناازد شاا ة شاا یاند ا 3اساات؛  ن ی دروغ یهاییگوش ی پ

 شاامندانیدر آثااار اند یهااودینفااوذ تفکاارات ة جاا ی نت مشابه است کااه   هودیخداوند در نزد 

 .است یعی ش

بااه  هیاا می تبن ا اتنتشاروسط ات یقمر یهجر۱۴۱3سال کتاب در مصر در  ن یا ولا پاچ

 خیباادون تااار ،مقاله براساس آن نگاشته شده ن یکه ا ،است، اما چاپ دوم آن دهی چاپ رس

 .است دهی چاپ رس به هیمطبعة الغرباء األثراست و در عربستان توسط 

 بداء ةواژ یمعناشناس. 2

تا  دن کیمک مطالعه به ما کم ن یادر  یمبدأ تصور کین واعن بهء بدا از مفهوم هی آگا

اثبات مشابهة الرافضة  یبذل المجهود فکتاب  ةسندینوتوسط  یمبدأ تصور ن یا ایآ می ابیرد
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بااا مااراد  سااندهیعاادم مطابقاات فهاام نو ایاا . مطابقاات ریاا خ ایفهم شده است  یدرست به هودیلل

، در منظااور ن یکاارد. بااد اهدخو یو یعام ادبه صحت و سق  یانیشاکمک  یعی متفکران ش

آن را از  ،ومد ةمرحلاا و در  می کن یماا  یبررساا  یلی کتاب الجم رداء را هوم بداول،  مف  ةمرحل

 یمفهااوم در آرا ن یاا بااه ا ،سااوم ةدرمرحلاا سااپس  ،کاارده یواکاااو منظر متفکااران مساالمان

 فاااتتااا اختال  کناادیممااا کمااک  بااه. گااام سااوم می کن یماا ت اشاااره نظران اهل سااّنصاحب

و اتهااام  یو یادعاااو ضعف  کنیمف ت را  کشاهل سّن یمامذکور با عل ةسندینو یحتمالا

 .میساز اثریبرا  عهی او به بزرگان ش

 بداء ةواژاز  یلیبرداشت الجم .2ـ 1

دو  ن یاا خااارج از ا زیاا ن عهی بداء درصدد است ثابت کند شاا  یبا ذکر دو معنا برا یلی الجم

اساات. امااا  یباار آنهاااز هاار دو داوند اخ ساحت و دارددر مفهوم بداء ن یگریمعنا حرف د

 دیاا و نظاار جد یرأ جااادیا ای « دیجد ینشأة رأدوم » یالخفاء« و معنا دعظهور باول » یمعنا

شده مستلزم جهل و حدوث علم در ادی ی؛ و بداء به هر دو معنا(322 :تایب ،یلی )الجم است

  .(323 :)همان خداوند متعال است که هر دو محال است

الل اَلْاااِقْرَارَ  هِْیاا عَلَ أْخُااذَیَ یتَّاا حَ اًّیاا نَِب  وَ جَلَّللَّهُ عَزَّبَعَثَ اَ »مَا تیوار ةارائا ب یو ثَاااَلثَ خِصااَ

، (الفش. )۱3۸۹ ،)صدو   « شَاء یَمَا  ؤَخِّرُیُوَ  شَاُءیَمَا  َقدِّمُیُوَ خَلْعَ اَلْأَنْدَادِ وَ أَنَّ اَللَّهَ  ةِیَّبِالْعُُبودِ

( ۶۹: ۱، جش.۱3۹۵ ،؛ صاادو 3۹۱ :ش.۱۴30 ،یی)خااو به آن هی شب  ییهاتیروا( ۵20: ۱ج

 :تااایب ،یلاا ی )الجم کنااد یخدا معرفاا  یظهور بعد از خفا برا عه،ی دارد بداء را از منظر ش یسع

و او را  دهی را به چالش کش عهی بداء درصدد است باور ش یمفهوم لغو ی، و سپس با نف (32۶

م اتهااام الز ن یاا به اسخ پا یبرا (.32۶ا 323 :نهما) ندک یفمعر جادیاز ا ش ی علم خدا پ یناف

 .میی نما یبررس عهی بداء« را از نظر ش»مفهوم است 
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 عهیبداء در آثار ش ةواژ یمعناشناس. 2ـ2

 دیاا پدشاادن،  دایاا هوظاااهر شاادن،  یمعنابااه یو لغو یق ی حق  یبَداء در معنا عهی از نظر ش

 ،ی؛ مجلساا ۶۵ا ۶۶۶: ۱۴ ج، م.۱۹۹7 ،رمنظااواست )ابن  یامر ای یکاردر  گرید یرأآمدن 

ثُـمَّ بَـدَا  ﴿:دیاا فرمایم کااهجااا معنا آمده است؛ آن ن ی مهبه  زی نقرآن ؛ در (۱23: 2،ج۱3۶3

جُنُنَّهُلَ اتِیَاالَ وُاْلهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَ  ی(. بااداء معنااا3۵  /وساافی) 2﴾ن یحِـ  یحَـت  یَسـْ

 ن یاا در ا(. 32۸ :. ۱۴۱3 ،دیاا ف م) اساات ابداء و اظهار یمعن و به یهم دارد که مجاز یگرید

 یعناا ی. بااداء سااتی ن یاو مخفاا  یاست که هرگز باارا یامرمُظهر  ایور معنا خداوند فاعل ظه

  اندبودهنسبت به آن جاهل  که یزی ساختن مردم از چ مطلعو  کردنآگاه

 یآنها را در معنا توانینمکه هرگز  خوردیمچشم به ادیکاربردها در قرآن ز گونهن یا

 یورتصاا ت داللاا  و از آن توجااه نمااود یق یتصاادبااه داللاات  دیاا با رد وکاا  لاتعمساا ا یق ی ق ح

»وجه الل«،  الل«، دی» بلوکم«،ی لنعلم«، »ل »مکرالل«، »وبهم«،  ستهزء ی»الل  نظر کرد؛ مثلصرف

 مفهااوم بااداء  عهی از اخبااار شاا  ش ی است که در اخبااار اهاال تساانن باا  ن یا لب»جنب الل«؛ و جا

 ایاا و  یدهااوی کی یبرا )ص(رسول خدا یدعا تیمثل روا ارد؛د دووج نآ یزجام یمعنابه

 ،یوطی ؛ ساا ۱۴: ۸ تا، جیب ،ی)طبران  قضا با صدقه و دعا ریی تغ ایو   )ع(یسی داستان حضرت ع

همه با بااداء  شودیم افتیت که در کتب اهل سّن هاتیروا ن یا(. ۶۶۵ا ۶۶0: ۴، ج .۱۴۱۴

ز علم بعااد ا یمعنابه و هرگز دهندیمنسبت دا به خ اآن ر انی عی مرتبط است که ش ییبه معنا

 .(۵7  :ش.۱37۴، ردامادی ؛ م۱2۴ :2، جش.۱3۶3 ،یمجلس) ستی ن جهل

بداء  ری اثابن  ؛کنندینمعلم بعد از جهل استعمال  یهرگز بداء را به معنا زی ن عهی ش یعلما

: ۱ج ،ش.۱3۶7) بااذلک« قضااا  یأ همی بتلاا یلل عاازّ وجاالّ أن  »باادا داناادیمحکم  یمعنارا به

و  یعی... فالنسااخ کأنّااه بااداء تشاارعیالتشاار یالنسخ فاا   زلةم ن یالتکو یفمنزلته البداء » (.۱0۹

در  رییاا تغ یعناا ی بااداء  رداماااد،ی از نظر م(. ۵۵ :ش.۱37۴ ،ردامادی )م « ین یالبداء کأنّه نسخ تکو
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 دیاا آن پد یبااه جااا یگااریرخ نداده و امر د یآن بوده، ول دادن که گمان رخ ییهاحادث

 ،مهی را به خداوند نسبت د یغوداء لاگر باذعان دارد که  حاًیصر یمجلس علّامهست. ه اآمد

در کتاااب  عهی شاا  کااردنمتهمدر  یو قااول فخاار راز شااد مهی رو خااوابا مشااکل جهاال روب

(. ۱23 :2ج ،ش.۱3۶3 ،ی)مجلساا  دیاا نمایمخطاااب  یو او را ناصااب  کندیمرا رد  المحصل

اء . بااداوساات از  رشاادنکاآش یمعنابااهداء نااد باا دار حیرصت زی ن ین ی و مرحوم کل دی مف  خی ش

و وقااوع آن  آماادهینمآن، هرگز بااه گمااان  آشکارشدن که شودیماستعمال  یرام ةربادر

گاااه آخداوند از قبل باادان  ،حاصل شود الهیکه در علم  ییهر بدا است و شدهینمتصور 

کااه  تاساا ب عجاا ت یجاااو ؛ (330: ۴ ، جش.۱3۸۴، یناا ی ؛ کل۶۵ :. ۱۴۱۴ ،دیاا مف ) اساات

کااه چشاام  ستی ن سندهینو یعدالت یب ن یا ای. آدری گیم دهیرا ناد اتیروا دست ن یا یلی لجما

 کناادیماقاادام  ییهاو مغرضانه به شکار آن دست از نوشااته بنددیم قیحقا یخود را بر رو

ار در برداشاات از آنهااا هاام دچاا  کهن یاغافل از  ،ابدییمخودش را در آنها  ةی فرض که صرفاً

  .است دهش همفء سو

 یمجلساا  علّامااه دیی دارد که مورد تأ ییازهااء فرمفهوم بد شتری ب حی وضصدو  در ت خی ش

 . (۱27 :2، جش.۱3۶3 ،ی)مجلساست   زی ن

و ندامت حادث شود، امااا باار مااا الزم  یمانی خداوند پش یکه برا ستی ن ن یا یمعن به بدا»

 [مااردم اساات یظهور برا ین عمبه ه] ک .او بداء وجود دارد.. یکه برا می است که اعتراف کن 

 .(2۱7 :ش.۱37۶ ،یگرام  ؛۴۸۵ ا۴۸۴ :(الف) ش.۱3۸۹ ،صدو  خی )ش

 الهاایجمع عقل و نقل، بداء را مسبو  به علم  ةوی شبا  زی ن یو مرحوم بالغ یشعران علّامه

 دهاادیممااردم رخ  یظهااور باارا ن یبلکه ا ست؛ی خدا ن یبرا یمخف  یکه ظهور امر دانندیم

  .(ش.۱3۹۵ ،ییو؛ ن72 :. ۱۴2۴ ،ی)بالغ
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 یخااداکااه از جانااب  دانناادیم یامرظهور  یامعن بهرا  بداء  ،معاصر هم ن یو مفسر علما

(. 3۸۱:. ۱3۹۱ ،یی)طباطبااا ظاااهر، مخااالف آن بااود کااهآنمتعال صادر شده است بعااد از 

 یقطعاا و تحقااق در آن را  میدیاا دیم یشاادنواقعآنچااه را بااه حسااب ظاااهر،  یعناا ی بااداء »

 در مااورد. بااداء (2۴۶ :۱0 ، ج ۱3۸0، یرازی شاا  مکااارمشااد ) آن ظاهرف ، خال می داشت ن پیم

که تازه ظاهر شااد، ناازد  یبلکه از ابتدا هم آن امر ست؛ی ظهور بعد از خفا ن یمعن خداوند به

 .(32۸ :. ۱۴۱3 ،دی ؛ مف 377 :۱، جش.۱3۹۱ ،)معرفت بوده است یخداوند حتم

 یبااراامااا  ساات،ی بااداء نصااوص درخ عهی شاا  یعلمااا ةهم دگاهید ةارائ مطالعه، محلّ ن یا

راهگشااا باشااد. تتبااع و  تواناادیمذکرشااده  یهاانمونه ن ی هماا  عهی شاا  یرفکاا  ةشاااکل یمعرف

دادن  نساابتکااار پااژوهش اساات و  ةالزماا  طه،ی در هر ح نظرانصاحب یآرا یوجوجست

و ناعادالنااه  ،یارحرفااهی غ ا،یاا و مسااتندات گو ماتقوم باادون تاادارک مقاادّ کیبه  یادهیا

 ن یاا و ا می ساات آن ههد شااا یلاا ی کااه در کتاااب الجم سااتا یاتفاق ن یااست و  انهمغرض یهگا

در  یاساات. و عهی ش تی حقان یکتاب نف  ن یدر ا یلی که هدف الجم بخشدیمرا قوت  هی فرض

. نگارنااده قباال ماناادیمناکام  یکه همگ دهدیمانجام  را یامذبوحانه یهاتالش ،راستا ن یا

ر معتب  منابعتعمال »بداء« در اس از یقرائن  داندیمم الز یو ةنمغرضافهرست اقدامات  ةارائاز 

 یلاا ی اساات و عاادم توجااه الجم شااانیا نااانی کااه مااورد اطم یشود. منابع ادآوریت را ل سّناه

 .است زی برانگو پژوهشگر به آنها سؤال سندهینو کیعنوان به

 معتبر اهل تسنن اتیآن در روا یعیش یمعنابداء به .2ـ 3

 ؛ردیاا گیما هاام ساانن ردامان خود اهاال ت د،وهیبا  اشمشابهتدر  عهی به ش یلی ملجا اتهام

را دارد  یوجااود دارد و همااان مفهااوم زیاا اهل تسنن ن یفکر ةمنظومچرا که قول به بداء در 

 .میکردنقل  عهی ش یعلمااقوال و سخنان  و عهی شکه در منابع 
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 خیتااار یف ()صللارسول  ثیو الحّفاظ لحد ن ی المحدث درةکه به صفت » یبخار حی صح

، و در (۵ : .۱۴23 ،ی)بخااار شااودیمسااتوده « علماااء ّبار و »المرجع لک ن« ی سلمالعرب و الم

، (۵۴۱: ۱، جتااایب فااه،ی خل ی)حاااج ردی گیممسلم اصح الکتب بعد القرآن نام  حی کنار صح

 أَقْاارَعَ وَ وَ صَرَبْاا أَ :لَی إِسْرَائِ یبَِن یفِ ث ال ث ةً»إِنَّ  ؛کندیم تیارا حک یعی بداء با همان مفهوم ش

، در (3۴۶۴ ثیحااد ،۴:۱7۱ .، جاازء ۱۴22 ،ی)بخار « ...هُمَْیْبَتلِیَأَنْ  لَّ وَجَعَزَّ ، بَدَا لِلَّهِیمَأَعْ

شااده  یینااای نابو  ییوناشاانوا یسی پ یعن یمشخص؛  یماری بسه نفر گرفتار سه  لی اسرائیبن قوم 

حجاار . ابن ار دهاادقااران امتحاا  دمااورا ر شااانیا کااهخداونااد بااداء حاصاال شااد  یبرابودند. 

بااه  تیاا روا ن یاا او بااداء را در  کناادیمنقل  یبخار حی ز صحرا ا ثیحد ن ی هم هم یسقالنع

علاام الل فااأراد  یفاا ساابق  یأگفته است. »قولااه باادا لل  عهی شکه  کندیم ری تفس ییمعناهمان 

     « یلتعااا حااق الل یفاا محااال  ذلااک؛ ألن اًیاا خاف کانالمراد أنه ظهر له بعد أن  س ی ل ، وإظهاره

کاماال  یشناسکه با کتاب یار نسخههم درا  تیارو ن ینگارنده، ا(. ۵02-۵0۱ :۶ج  ،تایب)

 . ۱۴22البغا در سال  یدکتر مصطف  ةمو با مقدّ ال جاةتوسط انتشارات دار طو   روتی در ب

 ریاا کث توسااط انتشااارات دار ابن  روتی ب در دمشق که یگرید ةو هم در نسخ دهی به چاپ رس

 تیاا رؤ ۸۵7 ةصفحدر  دهی رس ه چاپلق به ناشر، بهر متعبه ظا یامقدّمها ب  .۱۴23 لادر س

« ء »باادا ةکلماا شااده و  تیروا زی ن یگریبه شکل د یگرید ةنسخدر  تیروا ن یاکرده است. 

آخااره« کااه بااه  یالاا  همی بتلاا ی اللهاااناراد  لی اساارائ یبن  ی»أن ثالثة ف از آن حذف شده است:

 ةمالحظاا ؛ امااا بااا (223 :7 ج ،تااایب ،ی)بخااار اساات شاادهذکاار  « الل »باادا لل«، »أراد یجااا

نشاار و سااال نشاار اساات.  که فاقااد نااام ناشاار، محاالّ شودیمنسخه، معلوم  ن یا یشناسکتاب

بتوانااد کارآمااد  یساان  ن ی متعصااب  ریو سا یلی امثال الجم یبرا دیو نشان که شا نامیب یانسخه

 .باشد

 ساات:م احاااتیابب ابن ء« کتاااباادا  »ال طال اصاا اسااتعم یت بااراشواهد اهل سّن گرید از

 گرفته را آن ،ردی بگ را رو  که شد حاصل بداء  خدا یبرا اگر: درانی میمرا  »خداوند مردم
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 گاااهیجا بااه را رو  پااس  ؛اناادازدیم ری تااأخ بااه ن ی مع مهلت تا را آن ای و ؛ردی میم شخص و

 .(32۵2: ۱0 .، ج۱۴۱۹ ،حاتمیاببن ا) گرداندیبازم ش یخو

»  :ساادینویم یرل بخااز قو لل ء بدا حی در توض یالقار عمدةدر  ین ی ع ن یدرالدب ن ی چن هم

، لِااأَن اًیاا خاف کَانَالمُرَادُ أَنه ظهر لَهُ بعد أَن  َسْیلَ علم الل فَأَرَادَ إِظْهَاره، وَ یفِسبق  یأَثمَّ قَالَ: 

ساات کااه ه اگوناا هد چاوشاا  ن یاا ابااا ( ۴۸ :۱۶، جتایب ،ین ی )ع .« یتَعَالَحقّ الل  یفِمحَالٌ  ذَلِک

ت در منابع اهاال سااّن وجوجست ی. کمکندیم هی تشب  دهویه مورد ب ن یرا در ا عهی ش یلی الجم

  .زدیرا فرور یلی کتاب الجم انی است تا بن  یکاف

ذکاار  یتاا یالزوائااد در باااب »طلااوع الشاامس ماان مغربهااا« روادر مجمع یثمی ه ،ن ی همچن 

 یعلمااا ری تفساا ت هماننااد ّنل ساا اه یمالع دء نزبدا ری تفساست که  ن یاز ا یکه حاک کندیم

 شاادن راساااس مصااالح بناادگان اساات نااه عااالمب ریی وتغابالغ ان زم دنی سفرار یمعن به  عهی ش

 یتعااال یبااارذات  ةدربار یوصف  ن ی چن  رایزبوده است؛  انپنه یوخداوند نسبت به آنچه از 

 .(۸ :۸ ج ، .۱۴0۸ ،یثمی ه) ت محال استاهل سّن یعلما زی نو  عهی ش یعلمانزد ائمه و 

 عهیش ساختن م مته یدر راستا یلیجمال یهاتالش .3

 عهیش اتی سوء و خالف واقع به روا یمعنا لیتحم. 3 ـ1

تااا  می کن یماا به آنها استناد کاارده اساات گاازارش  یلی را که الجم یاتیعمده روا نجایا در

 عااهمجمو ن یاا آشااکار شااود. در ا شااانیدر نقاال سااخنان ا )ع(تیاا دشمنان اهل ب یورزغرض

 بااودن ید بعد از مخفاا اونخد یبراهور امر ظ یمعنارا به عهی ش بداء در نزد یلی ملجا ات،یوار

  .داندیمآن 

فرزنااد  ،لی دادن بداء درخصااوص اماماات اسااماع رخدر مورد  ع()امام صاد  تیروا در

اساات کااه  یدر حال ن یخداوند. ا یظهور برا یعن یاز بداء  عهی مراد ش یلی به نظر الجم شان،یا
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را اراده  داخاا  یباارا ظهور ینامعهرگز بداء به ،و صد خی و ش دی مف  خی ش لمث  ،هعی ش انبزرگ

 ةناا ی کو  هااایاپردازیرؤکااه حاصاال  هاایوا یاتهام(. ۶۹ :۱، جش.۱3۹۵ ،)صدو  کنندینم

 ومیاا له ال بدوی»و عندنا من زعم أن الل عز وجل  .3است ن ی رالمؤمن ی ام ةعی شنسبت به  یلی الجم

 خی شاا (. ۶۹ :۱ ، جش.۱3۹۵ ،صدو ) راءة منه واجبة« ب الفر واکو فه أمس  علمهیلم  ء یش یف

»علاام بعااد از جهاال« بااه خداونااد  دادن را از اتهام نسبت عهی عبارت ساحت ش ن یبا اصدو  

مااراد خااود را از دهااان  یلاا ی است که چگونه الجم یهمچنان باق ری تح ن یاما ا ،کندیمپاک 

داء ا در بحث باا ضع خود رواو  مدص خی ش کهن یا رغمیعلو  داردیم انی ب یعی عالم ش کی

مفهااوم بااداء  هی ق یبااه داللاات تصااد حیو تصر نهدیم ش یب خوظر مخاطدر معرض فکر و ن

امااا باااز  ،کندیمجهل به خدا اعالم  دادن و برائت خود را از نسبت ه،یدارد نه داللت تصور

 ینبااام اباا ه کاا  ی. قضاااوتکناادیمعلم در ذات خاادا مااتهم  ریی او را به قول به تغ یلی هم الجم

صاادو   خی سهواً عبااارات شاا  ایو  عمداً یلی الجماما  ست،ی سازگار ن یامحکمه هیچ یحقوق

انتخاب کاارده و از  عهی ش ساختن  متهم یکتاب را برا ن یاز ا ییهادهیبر نهاکرده وت عی را تقط

 .۴صدو  غافل مانده است خی ش اناتی ب یمابق 

 یعبارت »باادا لل فاا  یکل ورطبهکه  دارد دی تأک تیروا ن ی درخصوص هم زی ن دی مف  خی ش

 ن ی اتخاذ چن (. ۵2ا ۵0، ش.۱3۶3 ،دی )مف  أظهر من الل« است» یمعن به هی ماما اتیکذا« در روا

 ر،یاا خ ایاا  ردیرا بپااذ لی اماماات اسااماع تیاا روا کااهن یافااارغ از  دی مف  خی از طرف ش یموضع

 یان عمبااهدادن بااداء  نسبتمذکور، هرگز  تیروا بولدر صورت ق یکه و کندیممشخص 

. هرچنااد خااود در داناادینم زیخدا جارا به جهل«  و »علم پس از بعد از خفاء«  یامر هور»ظ

که بداء آن است که مااردم گمااان و انتظااار  گذاردیممعنا انگشت  ن یبر ا زی ن شتری ب حی توض

 .مردم یبرا دااز جانب خ یظهور امر یعن یوقوع آن را ندارند و بداء؛ 

 یکه چون برا رفته استانجام گ تیروا ن یا به نسبت زی ن یرگید یهایری گموضع البته

در  یخواجااه طوساا  ؛ مااثاًلاساات صرفه نبوده، در سکوت از کنااار آنهااا رد شاادهبه یلی الجم
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، ی)طوساا  سااتی ن آورنااانی اطمکااه  داناادیمرا خباار واحااد  تیاا روا ن یاا ا المحصاال صی تلخاا 

 (.۴22ا ۴2۱ .: ۱۴0۵

را  کااه بااداء  کناادیمنقاال  یناا ی م کلحااومرز ا یلاا ی اساات کااه الجم یتاا یدوم، روا تیروا

 .(۹۶ :2 ، جش.۱3۸7 ،ین ی )کل داندیمت ثاب )ع(یعسکر وص امام حسن درخص

اساات کااه خااالف توقااع  یزی که بداء آن چ افتیدر توانیم عبارت کاماًل ن یظاهر ا از

کااه خاادا در  شااودیمهاام متااذکر آن  )ع(یهاداست و امام  ن ی هم مسئله مردم است و اصل 

اماماات  انتظااارمااردم  ر اذهااانه بود؛ لکن داو قرار داد یبراا ت رامام د،ص خوعلم مخصو

 .رفتینم یامام حسن عسکر

از امااام  یثمااال ةابااوحمزواقااع شااده اساات، از  یلاا ی که مورد طعاان الجم یگرید تیروا

خداوند  عه،ی زعم شبه ( 73۹ا 73۸ :ش.۱3۸7 ،ی؛ طوس2۹3 :. ۱3۹۹ ،ی)نعمان است )ع(باقر

ت ه شااهادباا  )ع(ن ی حضرت امام حساا کرده بود و چون  ن ی ی تعرا  یهدرت مزمان خروج حض

کاارد و  ن یاای سااپس دوباااره زمااان آن را تع .داختاناا  ری غضبناک شد و آن را به تااأخ د،ی رس

 تیروا ن یا حی در توض یمرحوم طوس خودِ(. 32۸ :تایب ،یلی )الجم انداخت ری دوباره به تأخ

رخ  ریی تغوم است و اگر هم علد مخداونم ه علبلک ست،ی معتقد ن الهیدر علم  ریی هرگز به تغ

 بااوده اساات یرحتماا ی غبلکااه در علاام مشااروط و  ساات،ی خداوند ن یعلم قطدر ع ریی تغ ،داده

 .(7۴0:ش.۱3۸7 ،ی)طوس

که خداونااد هاار چااه را بخواهااد، جلااو  کندیم حیتصر )ع(امام صاد  ،یاشی نقل از ع به

محااو و هاار چااه را  ،اهاادا بخور هر چاا ؛ هاا اناادازدیم ری تااأخو هر چه را بخواهااد،  اندازدیم

را نخواهااد،  زیاا چو هاار  شااودیماهااد، موجااود بخورا چااه  ؛ هااردیاا نمایمخواهااد، اثبااات ب

بااا  یتاا یروا )ع(از آن حضاارت ساانانابن  زیاا ن و(، 2۱۶: 2 ، جش.۱3۸0 ،یاشاا ی ع) شااودینم

 و هاااعبارت ن یاا ا یلاا ی اساات کااه الجم بیاا عج اری ( و بساا 2۱۸همااان: مشااابه دارد ) یمضمون
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بااه رخ  یپاا دریپا ر لی اعبااداء در اساام یولاا  ناادی بینمرا  )ع(ن محماادفربجع نیرانو تجمال 

  .کشدیم

شااد و  یدو بار قطعاا  لی »مرگ اسماع است؛ لی چهارم درخصوص مرگ اسماع تیروا

 ،دیاا )مف  کاارد ن ی دفع کند و خداونااد چناا  لی کردم که مرگ را از اسماع مسئلت من از خدا 

را بااه  )ع(د سااخن امااام صااا یلاا ی لجمه اشد ببس یداننا ت،یروا ن یدر فهم ا(. ۵۱:ش.۱3۶3

 .(32۶ :بی تا ،یلی ملج)ا ردی سخره بگ

 ن ی آجال معاا  ن ی که فر  ب ردی گیماهل تسنن سرچشمه  یاز نبوغ سرشار علما گرید ن یا

. دانناادینمقابل فهم است،  یمتعدد یهانمونهبا ذکر  ن ی و آجال مشروط را که در کتاب مب 

ز ا یاتیاا آ ت،یهمان روا ةادامدر  دی مف  خی شاست.  تبطمر زی ن ثباتمطلب با لو  محو و ا ن یا

در  یسرنوشاات اقااوام اساات. و رییاا نقش دعا در تغ یکه حاو کندیمم یرا تقد میکرقرآن 

: أجاال داناادیم؛ آجال را دو نااوع (2 /)انعام ﴾یمُسَمًّ وَأَجَلٌ أَجَلًا یقَضََُمَّ ﴿ ةیآ ری تفس

وط و نقصااان مشاار ادتیاا ز بااه آن راط مشااروأجاال  حی و أجاال مشااروط؛ و در توضاا  ن ی مع

 ،دیاا )مف  اساات رییاا بااا دعااا قاباال تغ مااا« القضاء و لو أبرم إبرا ردیعاء م »الدکه به حک داندیم

 ن ی داشااته اساات از هماا  انیاا ب لی مرگ اسااماع ةدوبار ری ، و آنچه حضرت در تأخ(۵۱ :۱3۶3

 باالاز ق ناادخداو یحااوادث باارا ةهماا . ستی ن الهیدر علم  ریی تغ یمعن نوع است که هرگز به

 ةسااندینو ن یاا اساات االزم  خصااوص، ن یاا در ا .کناادیم رییاا که تغ یثحواد یمعلوم است حت 

. قاباال مدهاای و قضا و قاادر ارجاااع  اری در مبحث جبر و اخت  عهی را به کتب متکلمان ش مدّعی

 کااه ظاااهراً خااوردیمچشاام به زیاا ت نقضا در کتب اهل سّن ریی دعا در تغ ری ذکر است که تأث

و  یمااذاز تر کااه یمعتباار اتیاا ت؛ رواناآگاااه اساا  اتیاا ز رواه ادساات  ن یاا ابه  نسبت یلی الجم

در (. ۶۴۵۸ ثی، حااد2۱۹2: ۴، جتااایب ،یخصوص نقل شده اساات )الرباااع ن یدر ا یوطی س

 ردیاا آمااده اساات: »ال )ص(دعااا از قااول رسااول الل لتی داوود در فضاا یو سنن اب یسنن ترمذ

 ،یالساابک ؛ خطاااب30۴ا 303 :3ج، اتیب ،یترمذالعمر اال بالبرّ«) دیزیالقضاء اال الدعاء و ال
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بداء است که با توساال بااه آنهااا  یرحم نوع ةصلدعا، صدقه و  ةمسئل(  ۱۴۴: ۸  .، ج۱3۹۴

خداوند  یبشر نامعلوم است، اما برا یامر برا ن یو هرچند ا شودیم ادزی و کم هاانسانعمر 

 .(۱2۸ :2، جش.۱3۶3 ،ی)مجلس است یمعلوم ازل

 از عهی شاا  یعلمااانااه آنچااه  کندیمنقد د از بداء را وم خوهموت داشبر یلی واقع، الجمدر

اسااتفاده نمااوده و  هی می تابن مسعود، قتاده، مجاهد و ابن  ری از تفاس یلی اء منظور دارند. الجمبد

 هاپاسخ ن ی، و در ا(3۴۱ :تایب ،یلی )الجم کندیمنسبت جهل به خداوند اقامه  در ردّ یدالئل

را رد آنهااا  باطاال یخودش ادعاهااام زعار داده و بهقر هم ر عرضد را دهویو  عهی ش جاهمه

قاباال  دهدیمکه قرآن به خدا نسبت  یگریوار داما چگونه است که صفات انسان ؛کندیم

 ریو سااا الهاایخشم و غضااب  م،ی کل یمثل سخن گفتن خدا با موسا یاست؟ صفات رشیپذ

 می دهیماا د نسبت خداون به را هیورت تصو دالل یبشر ومآنها همان مفه ةهمدر  ایصفات. آ

که در  یچگونه است که صفات انسان ؟میری گیمسراغ  یگرید یمجاز یآن، معان یبرا ای

 ؛کندینمهرگز شأن و منزلت حضرت حق را متزلزل  ،خوردیمچشم ن بهاهل تسّن اتیروا

 ؟دهدیمتنزل  یاما مفهوم بداء، خدا را از ساحت ربوب

  توسل به کذب . 3ـ 2

 عهی شاا  ةدیاا ق عد ت کناا ثاباا  اداالعتق حی تصااحه کتاااب ت بااا اسااتناد باا ش اسال رتد یلی جمال

عبارت  ن یبا ذکر ا یو(. 32۴الجمیلی، بی تا، ) است ینبوده و سمع یبداء عقل خصوصدر

 یبه بداء علاا  عهی ش »قول رودیم ش ی مطلوب خود پ ةجی نت به  دنی رس یدر راستا دی مف  خی از ش

 ،دیاا اساات« )مف  دهی رساا  یادیاا خبااار زائمااه، ا از مااورد ن یاا در االعقل و سمع است دون قیطر

  .(۵2 :بش. ۱3۶3 ،دی ؛ مف ۶۵ :۵ الف، ج  .۱۴۱۴

 ن یاا بلکااه اطااال  ا ساات؛ی ن یبااداء ساامع مسئلة اصل  خ،ی به شهادت خود ش کهیحال در

اساات.  یکه پنهان بود آشکار شااد، ساامع یکه امر یموارد یکلمه برا ن یکلمه و کاربرد ا
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ر آشااکارا  یمااراونااد اخد یعن یاست؛  یعقل کاماًل ،می دانظهار بو ااء بدا یمعن بداء را اگر به

است کااه  یلفظ ینزاع، نزاع ن ای و است بداء  کلمة اطال  داندیم ینمود؛ اما آنچه را سمع

 ن یاا بااودن ا یلفظ دیی با تأ ییطباطبا علّامهواقع شده است.  زی ن ن یاز معاصر یبرخ دیی مورد تأ

 در کااه ییمعنااا لل بااه آن اما بداء  علم است، و ری تغزم تلسمسان اندر  دارد بداء  دهی دعوا، عق 

؛ بااه (3۸2 :۱۱  .، ج۱3۹۱ ،ییطباطبااا) سااتی ن یاشااکال ن ی چناا آمده است، مستلزم  اتیروا

 ةاسااتفادبااه خداونااد نساابت داده شااده و مااورد  تیت و رواکلمه در سّن ن یا گر،یعبارت د

و  یظاااهر یکااه معنااافاااء الخبعااد  ورد ظهخداون یاست، اما چون ثابت است که برا عهی ش

ابااداء و  یمعناواژه را بااه ن یاا کااه ا کندیمعقل حکم  ن یار؛ بنابقص استبداء است، ن یلغو

مالحظه (. 2۹۱: ۴ .، ج۱۴۱۴ ،دی )مف  میکار بندبه گرانید یروشن ساختن برا یعن یاظهار، 

 دیاا مف  خی ت شاا ارز عباا خواسااته ایآنچه را که خااود م فقظ یلی هم الجم نجایکه در ا شودیم

 .را رها نموده است هی اخذ کرده و بق 

 حانااهی بلکه در ادامااه، وق ست؛ی ن انی عی در دادن نسبت دروغ به ش یلی الجمالش ه تهم ن یا

 ء خااود بااه باادا ةائماا  یهاین ی بش ی پ یبر رو گذاشتن سرپوش یبرا انی عی که ش شودیم مدّعی

 ءلیْشااَ  یفِاا ا لِلَّااهِ بَاادَ مَا» ود:رمکه ف )ع(امام صاد  ش یفرما ن یدر خصوص ا یاند. وقائل شده

 نعم  ة؛  ۶۴و 73 :. ۱۴0۴ ،ینوبخت  ؛۶۹: ۱ جش.، ۱3۹۵، )صدو  « لَی اعِمَإِسْ یفِ هُلَ بَدَا کَمَا

 یباارا لی است که موت اسماع ن یصدو  ا خی است نظرش معتقد ،(2۵۸ : ۱ ج ،یریالجزاالل 

 .(32۶ :ای ت، بیلی م)الج بود یخدا هم مخف  یو قبل از آن برا شودیمخدا آشکار 

از اماماات  )ع(امام صاد  ین ی بش ی پ تیوار عهی ش یعلما تصور کرده که یلی لجمواقع، ادر

امااام را از تهماات »إخبااار  کهن یا یرفت برا ای از دن لی را قبول دارند و چون اسماع لی اسماع

صاادو  کااه  خی اساات کااه شاا  یدر حااال ن یاا اند. ابه بداء قائاال شااده ،به کذب« نجات دهند

 تیاا روا ن یاا اصااراحت ست به خود نقل کرده ا گرید یهاگزارشرا در  یر واخبا یلی لجما
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فراهم کنند و اماماات  یخود مستندات دیعقا یتا برا داندیم هی لی را حاصل ذهن خال  اسماع

 .(۶۹ :۱، جش.۱3۹۵ ،)صدو  را موجه جلوه دهند لی اسماع

از  یلاا ی جمه البلک ؛شودینمم جا خت  ن ی به هم عهی ش ةائمبه  ییاتهام دروغگو نمودن وارد

رافضااه  ةائماا  ریاا بن جرمانی »بنا باار قااول ساال سدیونیم ،هعی رگ شبز یاز علما ،ینوبخت زبان 

سخن امامانشان را دروغ  انی عی آنها، هرگز ش ةپشتواناند تا به دو گفتار نهاده انشانی عی ش یبرا

 یعلماا  گاااهیجا هعی شاا  ةماا ائکه در مورد بداء از آنجا  .۵هی ند از بداء و تق اکه عبارت نگارندی ن

علاام بااه  ماادّعیو  دانندیمنسبت به امت  ای انب  گاهیجاحکم  را در انی عی سبت به شخودشان ن

اگاار آن اتفااا  موعااود رخ دهااد  انااد،ندهیاز احااوال آ ییشااگوی گذشااته و پ یدادهایاا رو

 ن یاا نساابت بااه ا ش،ی خداونااد مااا را از پاا  م؟یآن را نااداده بااود ةوعدما به شما  ایآ ندیگویم

ما و خداوند همان  ن ی بو  ساختیمه را آگا امبرانپی  که گونههماند اخته بوساه آگ دادیرو

 فتااد،ی اساات و اگاار آنچااه وعااده داده بودنااد اتفااا  ن ایاا خاادا و انب  انیاا اساات کااه م یارابطه

 (. ۶۵ا ۶۴ : .۱۴0۴ ،ینوبخت )« استخداوند بداء حاصل شده  یبرا ندیگویم

 دی الرشاا روناه ن ی .( از معاصاار۱۸7 . )مریاا رجبن نمای بدانااد کااه ساال دیاا با یلاا ی الجم

 ،ی)نااوبخت  اساات هیاا ریجر ایاا  هی مانی ساال ةفرقاا و رهباار  هیاا دیان زکلماا مت  و از .( ۱۹3ا۱۴۹)

 :33، ج ش.۱3۸۹ ،ی)مامقااان دانناادیمعامااه  ن ی هم آن را از متکلماا  ی، و برخ(۱3:ش.۱3۸۱

 یواز ساا  او خن س رشیذو پ ۶است یو التقاط یعی رشی غافکار  یخود دارا مانی سل(. ۴۱ا ۴0

 یادعااا تواندینم عهی خن مخالف شه سک بتمس ا کهچر ؛رساندیماو را  یخردیب یلی الجم

 .او را اثبات کند

خااود آن را  یکه و ستی بدان معنا ن ینوبخت  واسطةبه مانی نقل سخن سل گر،ید یسو از

 ن یاا ار د یخت بکه نااواست  عهی ش یهافرقه ییاز منابع شناسا یکی عهی الشفر   رایقبول دارد؛ ز

خااود را حفااظ  یطرفاا بی که است کرده تالش و ختهپردا هافرقه یمعرف اختصار بهکتاب به

از  یکاا ی اساات نگاشااته یکتاب نااوبخت  ةترجم که بر یامقدّمهکند. محمدجواد مشکور در 
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نگاشااته  ی  اسااالمرَکه هر دو درخصوص فِاا  یرا با کتاب اشعر یکتاب نوبخت  یهاتفاوت

 عااالم کیاا ننااد نکاارده و ما ینظاار هاراظ هیچدر کتاب خود  یبخت نو که داندیم ن یشده، ا

 ن یاا (. در امقدّمااه 3۱ا 30 :ش.۱3۵3 ،ی)نااوبخت  را نقل کرده اساات عهی اقوال فر  ش ،یکالم

 )ع(کذب به امام صاد  یصفت ناروا دادن در حال گزارش علت نسبت یبحث هم، نوبخت 

 .کندینم دیی است و هرگز آن را تأ

 ؛کناادیم مااتهم ء باادا مساائلةکااذب در  را به دروغ و عهی ش که ستی ن یستنها ک یلی الجم

 یدر سااخت  هایرافضاا » کسب شده اساات یتوسط امام فخر راز شتری اتهام پ ن یبلکه افتخار ا

از  ییخبرهااا عهی شاا  ةائماا راسااتا  ن ی . در هماا دندی کشاا یمبودند و انتظار ظهور امام زمانشان را 

 یعملاا  دناادیدکااه  یامااا هنگااام ،یعی شام ام ن یور آخراز جمله عالمات ظه ؛دادندیم بی غ

 ،داردیواماا او را  یلاا ی الجم یاخالقاا یب (.۶03ا ۶02 :تااایب، یراز)فخر  « للداء ند بگفت  ،نشد

در علم و فضل  کس چهی که  ،و فرزندان رسول خدا را عهی ش ةائم ،یمانند استادش فخر راز

 .ندک متهم ییآنها شک ندارد، به دروغگو یو ورع و تقوا

زعم او . بااهردیاا گیماوج  یلاا ی جمال یپردازداسااتان ن یاا در ا انی عی غ به شرود نادد تب سن

 یگرفتنااد معنااا می تصاام ،کنناادیم حی آنها را تقب  گریمسلمانان د دندید یوقت  انی عی ش ی»برخ

و به خدا نسبت دهنااد. بااه  نمایندلفظ، آن را استفاده   یمعنا ری ببرند و در غ لیبداء را به تأو

نسااخ در  ین معبااه ن یتکااوبلکااه بااداء در  ساات؛ی نجهل  یمعناخدا به براء بد  اطال ها نظر آن

فاسااده را از  ةدیاا عق  ن یاا آوردنااد تااا فضاااحت ا زیاا ن یگاارید اهیو یاست؛ و عذرها عیتشر

 وَ﴿ ةیاا آاز  )ع(امام صاااد  ری تفس یلی (.  الجم۴32ا ۵32 :تایب ،یلی )الجم خودشان دفع کنند« 

 ﴾ونَمُم ظـالِأنـتُ وَ َهعـدِن بَمِ جلَالعِ مُذتُخَاتَّ مَّثُ ةلَیلَ َنیعربَأَ یوسَا مُدنَاعَوَإِذ 

شب بود  ی. در علم خدا سداندیمخدا  یبعد از جهل برا را مصدا  تحقق علم(  ۵۱/)بقره

ده شااب اضااافه  ن یداد. ا ش یحاصل شد و آن را به چهل شب افزا ء خداوند بدا یسپس برا
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 ریو التقااد مالعل ی»کان ف اصل شدعلم حخدا  یراب و بعد نامعلوم بود الهی ریدر علم و تقد

 .(۴۴ :۱ج ،ش.۱3۸0 ،یاشی ثم بدالل فزاد عشراً« )ع له،ی ل ن ی الثث

 بِهَاااَلکِ یتَعَااالَوَ  تََبااارَکَوَ آلِهِ هَمَّ اَللَّااهُ  هِْیعَلَاللَّهُ  یصَلَّبِرَسُولِ اَللَّهِ  کَذَّبُوااَلنَّاسَ لَمَّا  إِنَّ»

ثُاامَّ  َنی اَلْمُااؤْمِِن مَفَما أَنْتَ بِمَلُومل ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَحِ مْنْهُ عَوَلَّ: فََتهُ بَِقوْلِهِفَمَا سِوَا اًّیلِعَ الَّإِ أَرْضِأَهْلِ اَلْ

 : ۱2، جش.۱3۸۸ ،ین ی )کل « َنی اَلْمُؤْمِِنتَْنَفعُ  یاَلذِّکْرفَاِنَّ  ذَکِّرْوَ آلِهِ وَ  هِْیعَلَاللَّهُ  یصَلَّ هِیِّلَِنِبقَالَ 

نساابت داده شااده اساات.  وناادخدابااه  کذب افتراء و تیروا ن یا که در ستی پنهان نو ، (22

(. 32۶ :یلاا ی )الجم بااه خاادا نساابت داده اساات یرأ رییاا تغ یمعنابااداء را بااه عهی چاارا کااه شاا 

لو  محفوظ  ری بداء و تفس یمجاز یاز معنا یلی الجم یخبریب شد اشاره قباًل که گونههمان

وم مفهاا ال سااتعمو ا را دوباره تکرار کنداتهاماتش  ادعاها وه شد سبب، اثبات و لو  محو و

 .می کن یم هیزنسبت دهد و ما از تکرار پاسخ پر عهی به ش اتیروا ن یبداء را در ا یلغو

 عبااارات و عیاا . تقطشااودینمفقط به آنچه گفته شد خالصااه  یلی ناصواب الجم اقدامات

ا باار ظفر شاهد ممحمدرضا م خی سخن ش ةارائ درب و تقلّ یعی از منابع ش ییهادهیبراستناد به 

؛ امااا (۴۵ :ش.۱3۸7 ،)مظفاار دارد یفاار در خصااوص بااداء سااخن حااوم مظست. مراعمدّ ن یا

و  یاقهی و ساال ینشاا یگز کااردیرو کیاا و بااا  کناادیمبااه ذکاار ناااقص بساانده  فقااط یلی الجم

 ن یاا ا ،یساا مجل هعلّام . به قولکندیم عی را تقط شانفاتی تألدر  عهی ش یمغرضانه عبارات علما

خااود دچااار  دیاا فرقااه در عقا ن یاا چااون ا ؛اساات ن یعاجز ةوی ش زنندیم عهی ش که  به یاتهامات

 یو محکاام براباار حهی راسااخ و صااح دیاا در عقا عهی با شاا  توانندینمهستند و  ینقص و کاست 

 (. ۱27ا ۱2۶ :2 ، جش.۱3۶3 ،ی)مجلس خورندیمکنند و مقابل آنها شکست 
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 عهیش یعلما یجم فکرنسم مبر نظاچشم بستن  . 3ـ 3

 یکااه بااداء را باار معنااا کندیمرا متهم  یمرتض دی ساو  زامرحوم مظفر و قبل  ،یلی الجم

است  عهی ش یاز کبار علما یمرتض دی چون چون س یاند، و به نظر وحمل نموده اشیق ی حق 

 .(33۱ :تایب ،یلی )الجم است کنندهتمامپس سخن او 

از  یاز نظاار برخاا  که بداء را کندیم استناد ن یرلبحامجمعدر  یحیبه سخن طر یلی الجم

 :، باای تااایلاا ی الجم ؛۴7: ۱، ج . ۱37۵ یحاا ی)طر شمردیم زیجا یمرتض دی ه ساز جمل اعلم

330). 

 یمعناقائاال بااه جااواز بااداء بااه عهی ش یاز علما یکیفرض که  ن یا بر بنا کهن یااول  ةنکت 

هسااتند؛  دهیاا عق  ن یاا ا باار ماًموع انیجر ن یاکه  کندینمدر مورد خداوند باشد ثابت  یق ی حق 

در مااورد  یمفهااوم بااداء را فقااط بااه نحااو مجاااز عهی شاا  ،یساان  یمااالعاعتراف خود بلکه به 

اهل تساانن  یاست که علما عهی ش جیتفکر را ن یا(. ۵۴ :. ۱۴27 ،ی)کرم ردیپذیمخداوند 

 .کرد متهم باور ن یرا به ا عهی ش کلّ توانینمعبارت  ن یند، حال با ااهم بدان معترف

ظهور بعااد  یمعن به ه بداء است ک فرنکته معت  ن یخود به ا یمرتض دی س کهن یا دوم ةنکت 

 موضااع آشااکار طوربه هیالرازالمسائلجواب در  ی. وستی الخفاء در مورد خداوند ممکن ن

توجب علمااا  : »و قد ورد أخبار آحاد الکندیم ن ی مع یق ی حق  معنایبه بداء  مقابل در را خود

البداء  بلفظة لمرادأن ا یلعأصحابنا  لها محققواالل و حم یء البداال ضافةإب عاًقط یتضتق  و ال

، یمرتضاا  دی )ساا  ع« یجااواز النسااخ للشاارا یالعلماااء فاا  ن ی و الخااالف باا  عیالنسخ للشاارا هایف

  .(۱۱7 :۱  .، ج۱۴0۵

و  بنااددیم عهی ش یچشم خود را بر مواضع علما گونهن یا یلی تأسف دارد که الجم یجا

 یبداء به معناا  می رض تقسعت عبارات م ن یدر ا یتضمر دی . سزندیم یقعروای ات غاماته آنها به

 یباارا ،که همان ظهور بعد الخفاء اساات ،بداء را یق ی حق  یو معنا شودیم یو مجاز یق ی حق 



 59 1398بهار و تابستان ، 1، شمارة 1 سال؛ عهیش یقیپژوهشنامة کالم تطب 

 

علاام بااه بااداء در مااورد  دیاا را مف  نااهی زم ن یاا اخبااار واحااد در ا یحت و  داندینم زیخداوند جا

پاسااخ  در یمرتض دی ست داد. را نسب  دهی عق  ن یو ابه ا انوتیم نهچگو . پس داندینمخداوند 

  حکاام اساات؛ و رییاا تغ یمعناکااه بااه ردیپذیمنسخ را  یمعنابداء به ،یت فخر رازاشکاال به

اساات،  یمرتضاا  دی ساا  یبداء از سو ةدی عق رش یکه موهم پذ ،در عبارات قبل رسدیمنظر به

موضااوع مااورد  یحاا یطر ر عباااراتد کااه اساات ن یا زی امر ن ن یا لی مراد همان نسخ است. دل

در  یمرتضاا  دی که س دهدیمنشان  ن یاست و ا الهیم احکادر  هین امر و یمرتض دی بحث س

قااول بااه نسااخ و  زیاا ن یالل ساابحان تی. آگذاردیمقائل به نسخ شده و نام آن را بداء  عیتشر

: ۸ ، جاتاا یب ،یانبح)ساا  ردیپذیمرا  یمرتض دی س یاز سو یق ی حق  یمعنابداء به رشیعدم پذ

33). 

از  یت و فخاار رازاهاال سااّن دانمینماا (:  2:۱2۶، جش.۱3۶3) دیاا گویم یمجلساا  علّامه

از  ن ی مکتااب متقاادّ ةهماا . اناادکردهدر خصوص بداء را اخذ  عهی افترا و تهمت به ش ن یکجا ا

 ن یاا از ا یمشااحون بااه تباارّ گاارانیو د دی مف  خی ش ،یمرتض دی صدو ، س خی از جمله ش هی امام

، مااوارد زا یاری ن در بساا هاال تسااّنکااه خااود ا سااتا ن یاا اب عجاا اساات و ء باادا یلغو مفهوم

را  هاااآن ةفاسااد لیاا اقاو عهی شأنه عن ذلااک؛ و شاا  یکه تعال دهندیمبه خداوند  ییهانسبت

از آن  یتخلفاا  هاایچ خداساات کااه ن ی شاا ی قائاال بااه علاام پ العق  ولمرآة در ی. وکندیم هیتنز

 ای اشاا بااه  الهی ن ی شی علم پ عهی ش ستا یعمدّ یلی که الجم ی؛ در حال(۱۴۴) ردی گینمصورت 

 .کندینماشاره  عهی ش یعلما حاتیتصر گونهن یابه  ورا قبول ندارد 

 یلیالجم یمعاصر به ادعا یپاسخ علما. ۴

 عهی شاا  یعلمااا یهادگاهیددر عدم توجه به  یلی الجم رمحققانةی غو  نظرانهتنگ کردیرو

 کیاا  داشته باشااد. ازخود ران معاصز ا یبرخ یادر آر یتورق یکه حت  دهدینمبه او اجازه 

و تأمل و تحمل داشته  ینگرژرف یکم ش یخو ةمطالعدر  رودیمانتظار  سندهینو ایمحقق 
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 یلاا ی اوساات اکتفااا نکنااد. از آنجااا کااه الجم ةی فرض دیکه مؤ ییآرا راجباشد و تنها به استخ

 ازتفاده اساا در  شااتری بتااالش  ةناا ی زمدر  یامااروز اساات، انتظااار از و یعلماا  ةجامعاا متعلق بااه 

بااه آثااار و مکتوبااات  یدسترساا ضر که عصر حا راست. د یانتظار بهحق  ،یپژوهش یبزارهاا

، عاادم توجااه بااه آثااار  دهگردی ترسهل یتجرب معل یمدد ابزارهابه ن مؤلفی  و نظرانصاحب

در طاار   یضااعف و سساات  ن یاا اساات؛ و ا ینابخشااودن ییجفااا ،یعی بزرگان عصرحاضاار شاا 

 هعلّاماا  ،یآملاا  یاد جااوالل تیاا آشااود. یم دهیاا وضااو  دبه یلاا ی الجم بااداء توسااط ةشاا یاند

را از  یلاا ی مااورد نظاار الجم یمعناصراحت بداء بااهمتفکران عصر حاضر به گریو د ییطباطبا

 :7 ج ،یآملاا  ی)جااواد اناادنمودهموضااوع ورود  ن یاا به ا زی نموده و خود ن ینف  عهی ساحت ش

 بلکااه در ،دهاادینمخ خدا ر یتذالم ء در عکه بَدا شودیمتوجه، روشن  ن ی(. با ا3۶۱ ا3۵۹

 ن ی بااه هماا  عهی ش ن ی ماز متقدّ ن ی از محقق  یداء نزد برخل به بت و قوساخد یعلم فعل ةمحدود

خداونااد باارخالف آنچااه ظاااهر  یااةناحاز  یامرعبارت است از آشکار شدن  اء معناست. بد

آگاااه ه ادثاا ر دو حرا اثبات کرده و خدا بااه هاا  یدومرا محو و  یاولبوده است که در واقع، 

 ساات؛ی خدا ن یبرا آشکارشدن یمعنااء بهدبهرگز (. ۱۱:3۸۱ ج ، .۱3۹۱ ،یی)طباطبا است

 .کندیممردم آشکار  یو آن را برا ر اگاه استیی تغ ن یخود از قبل بر ا یبلکه حق تعال

علااوم ممکاان اساات  ن یاا برخوردار است؛ اما ا ندهیاز علوم آ کهن یابا وجود  انی عی ش امام

إخبااار صااورت  رد یکه حت  سازدیمتمل فرض را مح ن یا شد ونبا وعوقالیعقط یرددر موا

 یآن وجود داشته باشااد؛ چاارا کااه امااام از وقااوع اماار ریی امکان تغ ،یاواقعهامام معصوم از 

 الهاایمتعلق علم  زی ن ریی تغ ن یمحو و اثبات است و خود الو   بهسخن گفته است که متعلق 

لِ مِثْقَـا مِـْن رَبِّکَعَْن  عْزُبُیَمَا  وَ﴿ زدسااایملع مط ری ی تغ ن یاست و خداوند امام را از ا

 .(۶۱ /ونس ی) ﴾...السَّمَاءِ یفِالْأَرْضِ وَلَا  یفِ ذَرََّةٍ
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 یریگ جهینت

بذل المجه  ود  کتاب ةسندینواست که  ن یاز ا یمطالعه حاک ن ینگارنده در ا یهایبررس

ال جهل به خداوند متعاا  دادن سبتن بها ر عهشی  کهآن یبرا هودیاثبات مشابهة الرافضة لل یف

 یهاشااهیاند»بااداء« خلااط نمااوده بلکااه از  یو اصااطالح یلغو یمعنا ن ی ها بتن متهم سازد، نه

ادعاهااا و  ةالزماا کااه  ایمحققانااه یناآگاااه اساات. بررساا  نهی زم ن یت هم در اسّن لعالمان اه

 بداء نظر یلغو هوممف  به عهی را مجاب کند که هرگز ش یو توانستیماست  یعلم ینقدها

اقرار بااه خلااق  یمعن ست، بلکه بداء بهنموده از جهل نا متهم به علم بعد او خداوند رنداشته 

 ن یاا ا جینتااا گااری. از د. اساات میو تقااد ری تااأخ، نبوده و خلق آنچااه بااوده آنچهاثبات و أمر، 

 درخصااوص»بداء« است. مطالعااات نگارنااده  اتیبه روا یلی الجم ةرمحققانی غمطالعه، ورود 

و همفکااران  عهی شتفکران کتاب، م ةسندینو ةشیانددر  یعن ی یفکر ةحوزسه  بداء در مومفه

 نگاااه کاااماًل کیاا تنهاساات و در  یزناتهااام ن یاا در ا یلاا ی روشاان ساااخت کااه الجم سندهینو

 یدر آرا یبع کااافو تّت یعی به منابع شنداشتن به جهت تسلط  یگفت و توانیم نانهی بخوش

و  شااده سااوءفهمر دچااا آن یعی شاا  خااوانش  ء«، درداباا » ةئلمساا   وصخصاا در  عهی ش ن ی محقق 

متوساال شااده اساات  ییقرار داده و به ابزارهااا عهی مخالفت با ش یبرا یزیدستاو را امر ن ی هم

  .بردیمسؤال  ریو محقق ز سندهینو کیعنوان و عدالت او را به یطرفیب که

 

 نوشتپی

مااتهم بااه رفااض شااده اساات،  ،تش ی حقااان لی دلبااه ،عهی ا که شاز آنج یبرخ گر،ید یاز سو ۱

کااه  هاار چااه را کنااد و یدور ،است زاری بچه خدا از آن که از آن دانندیم یرا کس یرافض

 .(۱۴2: ش.۱37۸ ،ر)صد اطاعت کند ،بدان امر کرده یخدا
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متعلااق دا ألن قضاء السابق ج کی نحن نقول هذا رک و»بول ندارد: را ق ری تفس ن یا ردامادی م 2

 ،ردامااادی )م « رایاا أخ تجااددیو  اًیاا ثان باادوی مااای باال ف ء یکاال شاا  یالبااداء فاا  س ی و ل ء یبکل ش

 .(۵7 ش.:۱37۴

 ةائماا اماات ادلااه، ام مفااادبااه  رایاا ندارد؛ ز یاعتبار کاف تیروا ن یااست  معتقد زی ن ردامادی م 3

 ناااقض حکاام بااه ،جااابر ثیچااون حااد ،ادله ن یر اشده است و اخبا ن یی تع ش ی عشر از پیاثن 

عشاار یاثن  ةائماا جابر اسم  ثیدر حد کهن یا خصوصبه از ابتدا بوده است.  لی امامت اسماع

، تااایب ،یبه مجلساا  ؛جابر ر.ک ثیحد یراب و ۵۶ا ۵۵ ،ش.۱37۴ ،دردامای )م آمده است زی ن

 .(2۸۹ :23ج

 یمجلساا  هعلّام و سپس  یرازو فخر  یمحقق طوس ن ی ب ییگوهاوگفت ،خصوص ن یر اد ۴

 وجااود دارد لی درخصوص خبر واحد بودن داستان امامت اسماع یمحقق طوسدر پاسخ به 

در مااورد  ن ی چناا (. هم ۱2۴ا ۱23 :2ج ،ش.۱3۶3، یمجلساا  ؛۴22ا ۴2۱  .، ۱۴0۵ ،ی)طوس

 زانیاا الم ری فسصاحب ت « یابن  لی ماعإس یدا له فداء کما ب بما بدا لل» ثیخبر واحد بودن حد

وارد  ادیاا ز اری بساا  )ع(در باااب بااداء از امامااان تای: رواسدینویم شدهادی اتیاز نقل رواپس 

 باارداء، خ: »خباار باا اناادگفته کااههااا آن ةبه گفتاا  دینبا گریکه دارد، د یشده است و با کثرت

 .(3۸۱ :۱۱ج  ، .۱3۹۱ ،یی)طباطبا کردواحد است« اعتناء 

کاار کاارده و بااه سااخن هاام ذ یا فخاار رازسخن ر ن ی هم هی و تق  به بداء  عهی در مورد قول ش ۵

 .(۶02 :تایب ،ی)فخر راز است. استناد کرده مانی سل

 زیجااا زیاا مفضااول را ناماماات  یولاا  ؛انااددیمرا بعد از رسول خدا امام )ع(یاگرچه عل یو ۶

و  لیاا تأو یونفاار از ر دو ن یار اچون ک ؛ستبت ادانسته و امامت عمر و ابوبکر از نظر او ثا

 ریاا خاطر تکف را بااه یت وهاال سااّنخطاساات و ا شااانیبا ا امت عتی ب یول اجتهاد بوده است؛
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 2۴۵ا 2۴۴ :۱ج  .،۱۴۱۵ ،ی؛ شهرسااتان 2۴ا 23،  .۱۴0۸ ،بغاادادی) دانندیمعثمان، کافر 

). 

 آخذو م منابع

 میکر آنقر

 اسعد بیط محقق .میالعظ قرآنلا ریتفس (..  ۱۴۱۹) .محمد بن عبدالرحمن  ،حاتمیابابن 

  .الباز یمصطف نزار کتبةم :ضایر .محمد

 محمد محقق .النظر و  ثی الحد بیغر یف ة یالنها (.ش.۱3۶7) .محمد بن مبارک ،ری اثابن 

 .انی لی اسماع یمطبوعات ةمؤسس :قم .گرانید و یطناح محمد

:  روتی ب .یالبخار ح یحص حرش هب  یالرالب فتح .(تایب) ی.عل احمدبن  ،یعسقالن حجرابن 

 .لمعرفةرا دا 

  للفرقة االنتصار یف هی الشاف هیالکاف (.. ۱۴2۸) .وبیأ بکربن یأب محمدبن وزی،ج میقابن 

 العالم رمکرمه: دا مکة دیگران. و العریفی عبدالرحمن محمدبن  تعلیق و تحقیق .هی الناج

 التوزیع.  و للنشر فوائدال

  .دراص دار :روتی ب .عرب لا  انلس .(.م۱۹۹7) .مکرم محمدبن  ،منظورابن 

  جهت از الهی علم  و  اراده  با بداء  ارتباط » (.ش.۱3۸۸) .محمد ،وشسماک ای نالل

 .20ا ۱۹ ةشمار ،استی س و ن ید ةفصلنام .«یمعناشناخت

  ح یالصح المسند  الجامع . .( ۱۴22) .داللابوعب  لی اسماع محمدبن  ،یالجعف  یالبخار

  . یرلبخاا حی صح =امهیا و  نهنس و  سلم و  آله و  هی عل اهلل یل ص اهلل رسول امور من المختصر

 .ال جاة طو  دار :روتی ب .الناصر ناصر بن هیرز محمد محقق
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:  روتی ب .یالبخار حیصح (.. ۱۴23) .ابوعبدالل لی اسماعمحمدبن  ،یالجعف یالبخار

 .ری کثدارابن 

 . نور تالیجید  کتابخانه(. تایب) .لی اسماع محمدبن ،یبخار

 سال. ثیحد علومةینشر .« الهی علم  و  بداء ةآموز» .ترجمان ارمو مک رضا ،کاربرنج

 .۱ ةشمار. هفدهم

 :روتی ب .ینصر ری الب نادر محقق .النحل  و  الملل (. .م۱۹۹2. )طاهر عبدالقاهربن  ،یبغداد

  .دارالمشر 

 .نهم م ةیاجالن رقةف انیب و  الفرق نیب الفرق (.. ۱۴0۸) .اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .لی دارالج :روتی ب

 .للمطبوعات یاللعلم ةمؤسس :روتی ب. رسائل اربع (.. ۱۴2۴) .محمدجواد ،یبالغ

 گروه :مترجم .میکر قرآن در  بداء  ت،ی ب اهل مکتب  در(. ش.۱3۹2) .میعبدالکر ی،بهبهان

 .تی ب هلا یجهان جمعم :قم .مترجمان

 ةشمار .سوم سال «.بدا رةدربا یارقفال ناصر شبهات  به پاسخ» (.ش.۱3۹۱) .دی وح ،ییپاشا

 . دوم

 نای ب :ناشر .یالترمذ سنن  .(تایب) .یسی ع ن حمدبم ،یترمذ

 یدارالقار :روتی ب .۱ ج .هیالنعمان االنوار (.. ۱۴2۹) .نعمةاهلل ،یریجزا

 :همنور نهیمد. 2چ  .هودیلل الرافضة مشابهة اتاثب یف المجهود ذلب .(تایب) .عبدالل ،یلی الجم

 .هیاألثر باء الغر ةکتبم

با   .الفنون و  الکتب یأسام عن الظنون کشف  .(تایب) .عبدالل بن یمصطف ،هفیخل یحاج

  .یالعرب التراث اءی اح دار :روتی ب .۱چ   .یمرعش ین الدشهاب مقدّمة
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 محقق .الرجال معرفة یف  ال األقو خالصة بی ترت .(ش.۱3۸۱) .وسفی بن حسن   ،یحلّ

  .یوضر دسق انت سآ :مشهد .یرضو قدس آستان

  .داوودیاب سنن شرح المورود العذب  المنهل .(. ۱3۹۴) .محمود نیام ،یالسبک خطاب

 .االستقامه مطبعة :قاهره .2 چ . ۸ ج

 االمام آثار اء ی اح مؤسسة :قم .القرآن ریتفس یف ان یالب .(. ۱۴30) .ابوالقاسم دی س ،ییخو

  . ییالخو

 .ائدالفو  عالم دار تارمخال  ناینب سنة حکامآل معالجا .(ارلغّفا فتح) .أحمد بنالحسن  ،یالرباع

 .دار عالم الفوائد  مکه:

 .)ع(صاد  امام ةمؤسس :قم .هیدیالعقا المسائل سلسلة .(تایب) .جعفر ،یسبحان

  : روتی ب .المأثور ریتفس یف  ورالمنث  الدر ریتفس .(  .۱۴۱۴) .بکریاببن  عبدالرحمن ،یوطی س

 دارالفکر.

 و نامه یرعلی ام محقق . النحل  و  الملل (. ۱۴۱۵) .میکردالب ع دبنمحم ،یشهرستان

 .دارالمعرفة :روتی ب .گرانید

 یاسالم غاتی تبل دفتر :قم .۱ ج .هیخسروشا باقر اهتمام به  .دروغ (. ۱37۸) .رضا ،صدر

 .هی علم ةحوز

 قیلتع و حی تصح .النعمة تمام و نیالدکمال  (.ش.۱3۹۵) .هیبابوابن  یعل محمدبن  ،صدو 

 .هی االسالم دارالکتب :تهران .یغفار برکایعل

 .یجعفر عقوبی مترجم .د یالتوح (..الفش.  ۱3۸۹) .ااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااا

  .کوثر می نس :قم

 مؤسسة محقق و ناشر :قم .دات العتقاا (..ب ش.۱3۸۹) اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.

  .ع()یالهاد االمام
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 مؤسسة :روتی ب . 2 چ .قرآنال ر یتفس ی ف زان یالم (.. ۱3۹۱) .ن ی محمدحس دی س ،ییبااططب 

 .للمطبوعات یاألعلم

  ،محمد بن اللعوض بن  طار  قیتحق  .األوسط  المعجم .(تایب) أبوالقاسم. ،یالطبران

 .ن یالحرم دار: القاهرة  .۸ ج .ینی الحس می إبراه بن عبدالمحسن 

 .یاشکور ین یحس مداح محقق .نیالبحرع مجم .( ۱37۵) .محمد بن ن یفخرالد ،یحیطر

 .هیالمرتضو ةمکتب :رانته

 مقدس مسجد :قم .یزیعز یمجتب مترجم .بةیالغ . (ش.۱3۸7) .حسن  محمدبن  ،یطوس

 .جمکران

 .اء راألضودا :روتی ب .المحصل  صیتلخ  (.. ۱۴0۵) .عمر محمدبن  .یراز فخر

 .۸2 ةشمار .مشکوة یةشرن .«ثیحد و  آنقر در بداء»(. ش.۱3۸3) محمدرضا. ،ییعطا

  نظر ریز  .ی المرتض فیالشر رسائل (. . ۱۴0۵) .ن یحس بن یعل ،(یمرتض دی س) یالهدعلم

  .میکردارالقرآن :قم .یاشکور ین یحس احمد

 ةیالعلم کتبةم :رانته .یرسول مهاش مصحح .ریتفس (.ش.۱3۸0) .مسعود محمدبن  ،یاشی ع

  .ةیاالسالم

 تیسا). یبالعر التراث اء ی إح دار: روتی ب .ی بخار حیصح شرح ی رقاال دةعم .ن یبدرالد ،ینی الع

 (فقاهت. ةمدرس ةکتابخان

  .دارالتراث مکتبة :قاهره .یآتا ن یحس محقق  .المحصل .(تایب) .عمر محمدبن  ،یراز فخر

 محقق .المنتظر یالمهد اإلمام یف لفکرا وائدف  فرائد (.. ۱۴27) .وسفی بن یمرع ،یکرم

  .یاالسالم تابرالکدا :قم .یریغر یسام

 :تهران .ٔ  اللتیآ یمهد محقق .یکاف اصول  (.ش.۱3۸7) .عقوبی محمدبن  ،ینی کل

  .آراجهان
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 .یغفار اکبریعل مصحح .یشعران ابوالحسن  سینوهیحاش (.ش.۱3۸۸و  ۱3۸۴) .یالکاف

 .عیالتوز و لل شر ةیاالسالم ةمکتب :تهران

  .ثیالحد أحسن  :قم .نقرآ علوم زا ییهادرس   (.ش.۱37۶) .یمحمدعل ،یگرام

 و یمامقان محمدرضا محقق .الرجال علم یف المقال حیتنق (. ش.۱3۸۹) .عبدالل ،یمامقان

   .التراث اء ی إلح تیالب آل ةمؤسس :قم .گرانید

 و یمحمود محمدباقر حمصح .ربحاراألنوا .(تایب) .یمحمدتقبن  محمدباقر ،یمجلس

  .یالعرب التراث اء ی اح دار :روتی ب .2چ .یوعل اعبدالزهر محقق .گرانید

 .گرانید و یرسول هاشم مصحح (. ش.۱3۶3) .الرسول آل اخبار شرح یف  ولالعق مرآة

 .هی االسالم دارالکتب :تهران .یعسگر یمرتضة مقدّم

  نیرالدینص خواجه ةینظر» . (ش.۱3۹۶. )هچهارد یداور و وحید رسول ،یمحمدجعفر

 .یرضو یاسالم وملع دانشگاه یاسالم ةلسفف یهاهوزآم  .«بداء به دهیعق در یطوس
 .2۱ ةارشم

  .انیانصار :قم .یحفن  حامد داوود ةمقدم .هی االمام دیعقا (.ش.۱3۸7) .محمدرضا ،مظفر

  .یبالقریذو اتانتشار :قم .2چ  .دمهیالت صی تلخ  (.ش.۱3۹۱) .یمحمدهاد ،معرفت

 ةیلفأل یالعالم المؤتمر :قم .الت قالما ئلاوا (. . ۱۴۱3) .گرانید و محمد محمدبن ،دی ف م

  .دی مف  خی ش

 .یفیرشری م یعل محقق . د یالمف خی الش مؤلفات  سلسلة (..  ۱۴۱۴) اااااااااااااااااااا.ااااااا

 .دی دارالمف :روتی ب

 نیهبةالد ةمقدم .النتقادا صواب ب االعتقاد حیتصح(. ش.۱3۶3)ااااااااااااااااااااااااااا. 

  .یرضال فیرالش :قم .یشهرستان

  .یهاالسالم دارالکتب :انتهر .نمونه  ریتفس .(ش. ۱3۸0) .ناصر ،یرازی ش مکارم



 یآبادنوش یلیاکرم خل /  داء«بَ»  به قول  در عهیش به یلیمالجَ عبداهلل شبهات به خسپا        68

 

 

  باب  شرح  ی ف السواء تسواء و  اء یالض نبراس  .( ش.۱37۴)  .محمد محمدباقربن  ،ردامادی م

 .هجرت انتشارات ةمؤسس :قم .یاصفهان یاجن حامد محقق .الدعاء یجدو  اثبات  و  البداء

 یةنشر .«عهیش یکالم ی آرا در بداء لةمسئ یسررب» .(ش.۱3۸۵) .یمهد ،یری نص

 .۱۴ ةشمار .یشناسعهی ش

 مکتبه :تهران .یغفار اکبریعل مصحح .بةیالغ (.. ۱3۹۹) .مهیابرا محمدبن  ،ینعمان

  .الصدو 

 ادی بن  :تهران .شکورم جوادمحمد ةمقدم .ةعی الش فرق  .(ش.۱3۵3) .یموس بن حسن  ،ینوبخت

  .رانیا فرهنگ

  .االضواء دار :تروی ب .عهیالش فرق .(. ۱۴0۴).ااااااااا ااااااااااااااااااااااا

 عدم و  ات یروا و  قرآن در بَداء یشناسمصداق »  .(۱3۹0) .رخاکپو و حسین  مهی ابرا ،ینور

 .27 ةمارش .ینید ن یون ةشیاند یپژوهش یعلمةفصلنام  .«الهی علم با آن رت یمغا

 ةشمار .یماسال  کالم ةفصلنام .«ءبدا ة زومآ و  یشعران علّامه» .(ش.۱3۹۵) .مهیابرا ،ینوئ

۱00 . 

 الکتب دار :روتی ب .الفوائدمنبع و  الزوائدمجمع  (. .۱۴0۸) ابوبکر. بن یعل ،یمث هی

   .ةیالعلم

 هاتیسا
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