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مطالعة تطبیقی احادیث باب بداء در اصول کافی با قرآن کریم


زهره اخوان مقدم

دانشیارگروه علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشگاه تهران ،ایران


فرشته طاهری

کارشناس ارشد تفسیر قرآن ،دانشگاه قرآن و حدیث شهر ری ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت فارسی۱3۹۸/0۸/22 :؛ تاریخ پذیرش فارسی)۱3۹۹/0۶/02 :
(تاریخ میالدی دریافت 20۱۹/۱۱/۱3 :؛ تاریخ میالدی پذیرش)2020/0۸/23 :

چکیده
یکی از عالیترین مفاهیم قرآنی که از سننوی معصننومان نیز مورد تأیید قرار گرفته ،مسنندلة «بداء» اسننت.
اگرچه «بداء» به معنای امکان ت ییر مقدرات غیر حتمی خداوند بر اسننناس افعال اختیاری انسنننان و پارهای
حوادث و وقایع و شننرایط ویژه ،در میان عموم علمای متأخر شننیعه پذیرفته شننده؛ امّا این مسنندله در میان
عالمان متقدم ،از نظر مفهوم و ماهیّت آن ،با اختالفهایی همراه بودهاسننت .کلینی از جمله کسننانی اسننت
که نظر او با نظر مشهور فعلی عالمان شیعه ،کامالا هماهنگ میباشد .در این نوشتار ،مستندات قرآنی باا
بداء از کتاا کافی مورد برر سی قرار خواهد گرفت و در ضمن آن ،به تبیین در ست این م سدله و به ویژه
عدم تنافی این مسدله با علم علی االطالق خداوند ،بر اساس روایات موجود در این کتاا ،راستی آزمایی
خواهد شد .کلینی؛ «بداء» را به معنای مشهور آن ،با استناد به آیات مختلج از قرآن ،پذیرفته و آن را جزء
اعتقادات ضروری شیعه ،بر شمردهاست .طبق روایات کافی ،همة پیامبران الهی در طول تاریخ ،امت خود
را به این باور فراخواندهاند .همچنین این مسدله تنها در دایره قحای غیر محتوم خداوند ،معنا پیدا میکند و
علم الهی ،هم قحای پیشین و هم قحای ت ییر یافته در این پدیده را در بر دارد .بر این اساس ،باور به مسدله
بداء ،هرگز به منزلة اعتقاد به جهل و یا نق

پروردگار متعال نمیباشد.

واژگان کلیدی :عرضه به قرآن ،بداء ،نسخ ،کافی ،اختیار ،علم خدا ،قحا و قدر.

(نویسنده مسدول) E-mail: dr.zo.akhavan@gmail.com
E-mail: Fe.taheri55@gmail.com
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مقدمه
از جملننه اعتقننادات مهننم اسننالمی کننه در مکتننب معصننومین مننورد اهتمننام ویننژه قننرار
گرفتننه و بننیی از هفتنناد حنندیث از ناحیننة آنننان در ایننن زمینننه نقننل شننده ،مسنندله «بننداء»
اسننت .بسننیاری از عالمننان مسننلمان  -اعننم از شننیعه و سنننّی -از دیربنناز ،ایننن مسنندله را
در کتننااهننای خننود ،مطننرک نمننودهاننند .از طننرف دیگننر در خصننو

بیننان ماهیننت و

مفهوم آن ،اخنتالف نظرهنایی مینان آننان دینده منیشنود ،امنا بنا اینن وجنود ،اصنل اینن
مسنندله را بننه عنننوان یننک بنناور صننحیح اسننالمی پذیرفتننهاننند .در میننان اندیشننمندان اهننل
س ننّت نیننز ایننن بنناور ،بننا اخننتالف نظرهننایی در بیننان مفهننوم و ماهیننت آن ،کننم و بننیی
دیده میشود (ر.ک؛ بخاری۱۴0۱ ،ق ۱7۶ :۴ ،و .)۹۶ :7
عمننده مبنناح ی کننه در بنناا بننداء مننورد نننزاع و بررسننی قننرار گرفتننه ،عبننارتاننند از:
بننوت اصننل بنناور بننداء و صننحت انتسنناا آن بننه اسننالم ،تبیننین مفهننوم و معنننای آن،
مسننتندات و ادلّننة آن در کتنناا و سننّت ،ادلّننة عقلننی بننداء ،حکمننتهننا و فواینند بنناور بننه
بننداء و مانننند آن .نظننر مشننهور شننیعه بننا روایننات بنناا بننداء در کتنناا کننافی کلینننی (ت
 32۹ق) کننامالا هماهنننگ اسننت .ایننن نظننر ،بننا آیننات قرآنننی هماهنننگ اسننت و بیشننتر
روایات بر جای مانده از معصومان در منابع شیعه و سنّی آن را تأیید میکنند.
کلینننی از اندیشننمندان و مح ندّ ان شننیعه در سنندة چهننارم قمننری اسننت کننه در دورة
خننود ،منننظمتننرین بنناا حنندی ی را در کتنناا کننافی بننرای ایننن موضننوع اختصننا

داده

و بننر اسنناس مبننانی خننود در زمینننة ارزیننابی و گننزینی احادیننث معصننومان ،تعننداد
هفنننده حننندیث از احادینننث معصنننومان را در اینننن زمیننننه ،گنننرد آوردهاسنننت .همنننة
احادیث این باا ،با نظر مشهور شیعه در خصو

مسدلة بدا ،هماهنگ هستند.

در ایننن نوشننتار ابعنناد مختلننج ایننن بنناور ،بننر اسنناس احادیننث کتنناا کننافی بننه ویننژه
مستندات قرآنی این باا ،مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
در مننورد پیشننینه ،تحقیقننی کننه بننه صننورت ویننژه بننه بررسننی مسننتندات قرآنننی بنناا
بننندای کتننناا کنننافی بپنننردارد ،وجنننود نننندارد؛ ولنننی برخنننی محققنننان آ ننناری را
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در خصننو

1۷9

مطلننق مسنندله بننداء و بازکنناوی آیننات و روایننات مننرتبط بننا آن بننر جننای

گذاشتهانند .برخنی از اینن آ نار ،هرچنند کنه در بردارنندة همنة ابعناد بحنث نباشنند ،امنا
بننه صننورت مسننتقل از سننوی نویسننندگان منتشننر گردیننده ،کننه از آن جملننه مننیتننوان بننه

مننوارد زیننر اشننارهنمننود :نبننراس الحننیاء و تسننواء السننواء فننی شننرک بنناا البننداء و ا بننات
جنندوی النندعاء ،ا ننر میننر محمنند بنناقر دامنناد (نبننراس الح نیاء)۱37۴ ،؛ بننداء یننا محننو و
ا بننات الهننی ،ا ننر علّامننه سننید مرتحننی عسننکری (بننداء ینا محننو و ا بننات الهنی )۱377 ،؛
بحننث حننول البننداء و ا ننر سننید عبننداهلل موسننوی بحرانننی محرقننی (بحرانننی ،محرقننی،
)۱۹۸7؛ حقیقنننت بنننداء ،ا نننر خنننانم طننناهره عابننندی( .مجلنننه رشننند آمنننوزش معنننارف
اسننالمی ،پنناییز  ،۸۶ش  )۶در هننیمیننک از آ ننار ذکننر شننده ،بننه صننورت منننظم و جننامع،
بهگوننهای کنه در بردارنندة همنة ابعناد بحنث باشند ،بنه آن پرداختنه نشندهاسنت؛ از اینن
رو ،ارائننة نوشننتهای دقیننق و نظنناممننند بننا رعایننت اصننول تحقیننق علمننی کننه در بردارننندة
عمدة نظرات و آرای پیشینیان نیز باشد ،بسیار ضروری مینمود.
مهننمتننرین مسننائلی کننه در ایننن نوشننتار بننه آن پرداختننه مننیشننود عبننارتاننند از:
مستندات قرآنیِ «باا البداء» در کتاا اصول کافی چیست
الننج .تبیننین صننحیح مسنندله «بننداء» از منظننر کلینننی و بننر اسنناس احادیننث کتنناا او
چگونه است
ا .شبهة منافات باور بداء ،بنا علنم الهنی نسنبت بنه امنور ،بنر اسناس احادینث بناا بنداء
در کافی چگونه توجیه میشود
 .نظر کلینی در مسدله بداء تا چه اندازه با نظر مشهور فعلی شیعه همسویی دارد
د .گونههای احادیث باا البداء کدام است
این مقاله با روش توصیفی -تحلیلی به بررسی این مسائل خواهیم پرداخت.
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 .1مفهومشناسی بداء در لغت و اصطالح
«بننداء» در ل ننت ،مصنندر «بننداء یبنندز» بننه معنننا انناهرشنندن و آشکارگشننتن و رخدادن و
پیننداشنندن و رصی و نظننر اسننت .در عننرف عننرا ،بننه آشننکارشنندن پننا از پوشننیدگی و
گاه نینز در معننای حصنول علنم و آگناهی پنا از ننادانی و ناآگناهی ،بنه کنار منیرود.
«بننداء الفجننر»؛ صننبحگاهان آشننکار شنند .عننرا بننه کسننی کننه صنناحب نظننرات خننوا و
مفینند در هننر زمینننهای باشنند« ،ذو بنندوات» و گنناه از بنناا مجنناز بننه او «ابوالبنندوات»؛
صنناحب آراء و نظننرات در زمینننههننای گوننناگون مننیگوینند (ر.ک؛ ابننن ا یننر:۱37۶ ،
۱0۹ ،۱؛ فینننومی۴0 :۱۴20 ،؛ نبنننراس الحنننیاء )۵۵ :۱37۴ ،اینننن مننناده در قنننرآن در
دو آیه  ۴7و  ۴۸زمر به همان معنای ل وی ،به کار رفتهاست.
تعریننج بننداء در اصننطالک علننم کننالم مننورد اخننتالف اسننت .دسننتهای «بننداء» را
تنهننا در روشنننشنندن پینندایی برخننی تقنندیرات نننو بننرای انسننان معنننا کننردهاننند .برخننی
دیگننر آن را بننه معنننای ت ییننر در معلننوم و نننه علننم الهننی دانسننتهاننند .برخننی دیگننر آن را
به معنای ت ییر در عنالم قحنا ینا لنوک محفنوع گرفتنهانند .طبنق تعرینج مشنهور در مینان
علمننای دورههننای معاصننر شننیعه« ،بننداء» بننه ت ییننر در مقنندرات غیننر حتمننی خداوننند در
پننی افعننال اختینناری انسننان و پننارهای حننوادث و وقننایع و شننرایط و عوامننل ویننژه ،اطننالق
مننیگننردد (ر.ک؛ طباطبننائی ،بننیتننا3۸۱ ،۱۱ :؛ خننویی333 ،۵ :۱37۵ ،؛ جنننانی،
۶۶ :۱370؛ سبحانی.)2 :۱۴۱3 ،
 .2آشنايی با باب البداء در اصول کافی
«بنناا البننداء» بیسننت و چهننارمین بننااِ کتنناا کننافی اسننت و  ۱7حنندیث دارد؛ سننه
حنندیث از امننام بنناقر (ع) ،دوازده حنندیث از امننام صننادق (ع) ،یننک حنندیث از یکننی
از آن دو امننام و یننک حنندیث از امننام کنناام (ع) .سننه حنندیث از احادیننث ایننن بنناا
(شننمارههننای ۱ :و  2و  )۱3بنناور بننداء را برتننرین عبننادتهننا و بهتننرین وسننیله تعظننیم
خداوننند و سننزاوار پنناداش دانسننتهاننند .در سننه حنندیث دیگننر (شننمارههننای ۴ :و  ۱۴و
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ذیننل  )۱۶اعتقنناد بننه بننداء از ویژگننیهننای عمننوم پیننامبران الهننی ،بلکننه شننرط پیننامبری
اعننالم شنندهاسننت .در شننی حنندیث دیگننر ایننن بنناا (شننمارههننای 3 :و  ۵و  ۶و  ۸و  ۹و
 )۱۵بننه چهننار مننورد از مسننتندات قرآنننی بنناور بننداء بننه صننورت آشننکار ،اسننتناد شننده و
در ضننمن آن ،بننه تبیننین معنننای صننحیح بنناور بننداء نیننز پرداختننه شنندهاسننت ،همننانگونننه
کننه در احادیننث دیگننر ایننن بنناا نیننز (شننمارههننای 7 :و  ۱0و  ۱۱و  )۱7ایننن تبیننین،
صننورت پذیرفتننه ،و در بننینِ برخننی از آنهننا بننه تفکیننک دو نننوع قحننای محتننوم و
غیرمحتوم و نیز دو نوع دانی خداوند ،تصریح شدهاست.
 .3مستندات قرآنی احاديث باب البداء کافی
از آن جهننت کننه قننرآن بننه عنننوان مهننمتننرین منبننع اسننتدالل در مباحننث دینننی و نظننری
در فرهنننگ اسننالم ،شننناخته شننده ،اهمیّننت کشننج مسننتندات قرآنننی هننر بح ننی بننه
خننوبی پیداسننت .از ایننن رو ،اولویننت ایننن مسنندله نیننز در عرصننة پننژوهی در همننة
زمینهها و عرصهها ،بسیار روشن است.
موضنننوعاتی کنننه در اینننن احادینننث منننیتنننوان آنهنننا را منننورد بحنننث قنننرار داد،
عبنننارتانننند از :اهمینننت بننناور بنننداء در تفکنننر اسنننالمی و فحنننیلت و پننناداش آن
(حننندیثهنننای شنننماره ۱ :و  2و  ۴و  ۱3و  ۱۴و  ،)۱۶لنننزوم اعتقننناد بنننه بنننداء در همنننه
ادیننان آسننمانی و تعننالیم پیننامبران پیشننین (حنندیثهننای شننماره ۴ :و  ۱۴و  ،)۱۶تطبیننق
موضنننوع بنننداء بنننر واژههنننای قرآننننی «محنننو» و «ا بنننات» در آینننة  3۹از سنننورة رعننند
(حدیث شماره  ،)3تفسنیر بنداء بنه تعبینر «یقَلدُِّْ مَلا یشَلاءُ وَ یلؤَخَبَ مَلا یشَلاء» (حندیث
شننماره  ،)۴تخصننی

بننداء بننه تقنندیرات غیرمحتننوم یننا موقننوف و تطبیننق آن بننا اجننل

مس نمّی و غیننر مس نمّی در قننرآن (حنندیثهننای شننماره  ۵و  ۸و  ،)۱۵تطبیننق بننداء بننر دو
اصننطالک مق ندّر مننذکور و مق ندّر غیننر مننذکور و اسننتناد بننه آیننة  ۶7سننورة مننریم و آیننة
اول سننوره انسننان (حنندیث شننماره  ،)۶اعتقنناد بننه دو نننوع دانننی الهننی  -دانننی مخننزون
کننه مخننت

ّ خداوننند اسننت و دانننی غیننر مخننزون کننه خداوننند آن را بننه فرشننتگان و
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فرسنتادگان خنود نینز آموختنهاسنت ن و تصننریح بنه اینن کنه بنداء در داینره داننی نننوع
دوم صننورت مننیپننذیرد (حنندیثهننای شننماره  7و  ،)۹تصننریح بننه عنندم منافننات بنناور
بداء با علم مطلنق الهنی و شنمول علنم خداونند بنر هنر دو صنورت تقندیر (حندیثهنای
شننماره  ۱0و  ،)۱۱محکننومبننودن تصننوّر خننار بننودن چیننزی از دایننرة علننم خداوننند
(حنندیث شننماره  )۱2و عنندم امکننان بننداء در چیننزی پننا از شننمول قحننای الهننی و
تحفی

آن به قبل از مرحله قحا (حدیث شماره .)۱7

بننه طننور کلننی ،مسننتندات قرآنننی قابننل تصننور بننرای احادیننث ایننن بنناا از کتنناا کننافی
را در سه بخی کلی میتوان مورد بحث قرار داد که در ادامه خواهدآمد.
 .1-3مستندات قرآنی تصريح شده در متن احاديث «باب البداء» کافی
به طور کلنی در احادینث کتناا کنافی ،چهنار آینه از آینات قنرآن ،بنه صنراحت منورد
استناد یا استشهاد قرار گرفتهاست .این آیات عبارتند از:
الج .یمْحُوا اللَّهُ ما یشاءُ وَ یفْبِنُ وَ عِنْدَهُ أَُّْ الْکتاب (الرعد)3۹ /
ا ََ .ذ قَض أَجَال وَ أَجَ ٌ مُيَمًّ عِنْدَه (االنعام)2 /
 .أَوَالیذَْبَ الْإِنْيانَ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْ َ وَ لَ ْ یف شَیئا (مریم)۶7 /
د .هَ ْ أََّ عَلَ الْإِنْيانِ حینٌ مِنَ الدذهْبِ لَ ْ یکنْ شَیئا مَذَْورا (االنسان)۱ /
دو آیة نخست ،مهنمتنرین مسنتندات قرآننی بناا بنداء هسنتند کنه معتقندان بنه بناور
بداء ،غالباا به آنها اسنتناد جسنتهانند .دو آینة بعندی ،تنهنا بنا تفسنیر و تبینین خنا

امنام (ع)

در تأیید بناور بنداء منیتوانند منورد اسنتناد قنرار گینرد ،از همنین رو کمتنر منورد اسنتناد
محققننان اسننالمی در بنناا بننداء قننرار گرفتننهاسننت.در اینجننا نننوع داللننت ایننن آیننات
شننریفه بننر مسنندله بننداء را بننر اسنناس دینندگاههننای مفسننران و نظریننهپننردازان مختلننج،
مورد بررسی قرار خواهیم داد.
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 .1-1-3آيۀ اول :يمْحُوا اللَّهُ ما يشاءُ وَ يثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکتاب

ایننن آیننه ،مهننمتننرین مسننتند قرآنننی بنناور بننه بننداء در نننزد نظریننهپننردازان مختلننج ،بننه
حسنناا آمننده؛ از آن جهننت کننه در آن ،از دو اصننطالک «محننو» و «ا بننات» در عرضننه
تقنندیرات الهننی اسننتفاده شنندهاسننت؛ زیننرا گنناهی از بننداء بننه عنننوان «محننو و ا بننات» نیننز
نننام بننرده مننیشننود .بننه عنننوان نمونننه ،سننید مرتحننی عسننکری ،نوشننته خننود را در ایننن
زمینننه ،بننا عنننوان «بننداء یننا محننو و ا بننات الهننی» نننامگننذاری نمننودهاسننت (ر.ک؛
عسکری.)۱377 ،
در ایننن آیننه ،خداوننند ضننمن اشنناره بننه اجننل و مهلننت بننت شننده بننرای هننر یننک از
موجننودات در نظننام آفننرینی کننه بننه صننورت دقیننق در لننوک معنننی نوشننته شننده ،امکننان
محننو برخننی نوشننته و ا بننات برخننی دیگننر را مننورد تصننریح قننرار دادهاسننت ،چنانکننه
میفرماید :وَ ما َانَ لِبَسُلول أَنْ یلََِّْی ِِّآیل إِالَّ ِِّلإِاْنِ اللَّلهِ لِکل َ أَجَل َتلابَ ،یمْحُلوا
اللَّهُ ما یشاءُ وَ یفْبِنُ وَ عِنْدَهُ أَُّْ الْکتابِ (الرعد.)3۸ /
در حنندیث سننوم از بنناا بنندای اصننول کننافی از مححننر امننام صننادق (ع) از تفسننیر
این آیه پرسیده شد ،امنام در جنواا فرمنود :وَ هَل ْ یمْحل إِلَّلا مَلا َلانَ ََاِِّتلا وَ هَل ْ
یفْبَنُ إِلَّا مَا لَ ْ یکنْ
در خصننو

(ر.ک؛ کلینی.)3۵7 ،۱ :۱۴30 ،

ایننن روایننت نیننز چنننین آمنندهاسننت :محننو متعلننق بننه چیننزی اسننت کننه

موجننود مننیباشنند و بنننابراین در ابتنندا موجننود بننوده و سننپا محننو مننیشننود و بننرعکا
ا بننات متعلننق بننه معنندوم اسننت .یعنننی چیننزی کننه نیسننت ،موجننود مننیشننود و بننه ا بننات
مننیرسنند (ر.ک؛ مازننندرانی .)3۱۹ ،۴ :۱3۸2 ،همچنننین گفتننه شنندهاسننت :چیننزی
کننه در ابتنندا ابننت باشنند محننو مننیشننود ،زیننرا محننو یننک امننر منفننی و سنناده نیسننت،
ب نهخنناطر همننین نمننیتننوان گفننت کننه هرگننز یافننت نشنند (ر.ک؛ صنندرالدین شننیرازی،
.)۱۹7 ،۴ :۱3۸3
گویننا امننام (ع) بننر ایننن حقیقننت تأکینند دارد کننه محننو الهننی متوجننه تقنندیری اسننت
کننه بننت شننده ،و بننت الهننی نیننز متوجننه تقنندیری اسننت کننه پننییتننر نبننودهاسننت.
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از این رو ،تأویلهای برخنی تأوینلگنران بنداء بنر اسناس اینن حندیث ،باطنل منیگنردد
که به گمانشنان ،هنیم تقندیری مطنابق بناور بنداء در واقنع امنر ،عنوم نمنیشنود؛ بلکنه
تنها وجه تقدیر واحد و تفصیل آن برای بندگان ،آشکار میگردد.
ایننن حنندیث شننریج ،در کتنناا توحینند (صنندوق )333 :۱۴۱۵ ،شننیخ صنندوق؛ و
کتننناا غیبنننت (طوسنننی:۱۴۱۱ ،

 ،۴30ک  )۴2۱شنننیخ طوسنننی؛ و نینننز در کتننناا

تفسننیر عیاشننی (عیاشنی ،بنیتننا )2۱۵ ،2 :نیننز بننا سننندهای دیگننر و بننا اننندکی اخننتالف
و تقدیم و تأخیر در برخی عبارتها ،آمدهاست.
واژة «آیننه» در آیننة  3۸سننوره رعنند بننه معنننای نشننانه آشننکار آمننده ،ولننی در کنناربرد
قرآنننی ،گنناه بننه معنننی معجننزه پیننامبران ،عننذاا ،برخننی آفرینندگان و مانننند آنهننا نیننز
به کار رفته است (سورة شعراء۶7 /؛ سوره اعراف/7:؛ سوره هود.)۱3۹ /
«اجننل» در اصننل بننه معنننی منندت و زمننان معننین یننا سننرانجام و پایننان هننر کنناری
اسننت .گنناه بننه مننر

نیننز از آن جهننت کننه پایننان عمننر و منندت زمننان تعننین شننده بننرای

زننندگی اسننت« ،اجننل» اطننالق مننیگننردد (ر.ک؛ راغننب اصننفهانی۶۵ :۱۴27 ،؛ ابننن
منظور.)۱۱ ،۱۱ :۱۴0۵ ،
واژه «کتنناا» بننه معنننای نوشننتن و بننت کننردن اسننت ،ولننی در آیننه مننورد نظننر
بننه معنننای چیننزی یننا مقننداری نوشننته شننده و یننا مقنندر شننده مننیباشنند (ر.ک؛ فراهیندی،
،۵ :۱۴0۹

3۴۱؛ ابن منظور)۶۹۸ ،۱ :۱۴0۵ ،

«محننو» یعنننی زایننلسنناختن ،نننابودکننردن ،باطننلنمننودن و از بننینبننردن (ر.ک؛
فراهینندی3۱۴ ،3 :۱۴0۹ ،؛ راغننب اصننفهانی )7۶2 :۱۴27 ،در برخننی آیننات دیگننر
قرآن نیز از جمله آیه  ۱2اسراء و آیه  2۴شوری ،به همین معنا به کار رفتهاست.
«ی بننت» در مقابننل «یمحننو» واقننع شننده و بننه معنننی بننر جننای گذاشننتن ،بننت کننردن،
مسننتقرنمننودن ،اسننتوارسنناختن و محکننمگردانینندن مننیباشنند (ر.ک؛ راغننب اصننفهانی،
۱7۱ :۱۴27؛ ابن منظور ،بیتا :ان العرا.)۱۹ ،2 ،
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«ام الکتنناا» در اصننطالک حنندی ی معصننومان (ع) بننه کتنناا ملکننوتی در هسننتی
اشنناره دارد کننه خداوننند ،همننه تقنندیرات و نوشننتههننای مربننوط بننه آفرینندگان را در
آنجننا بننت نمننودهاسننت و گنناه از آن بننه «لننوک محفننوع» ینناد مننیشننود .از آنجننا کننه
بازگشت و اصل همه به سوی آن است ،نام آن را «ام الکتاا» نهادهاند.
خداوننند ،در همننه لحظننههننا بننرای تقنندیرات نظننام آفننرینی نوشننتهای محفننوع دارد
کننه همننه آنهننا در آن نوشننته بننت هسننتند و «ام الکتنناا» نننام دارد .مطننابق بنناور بننداء،
برخننی از ایننن نوشننتههننا در لننوحی دیگننر غیننر از ام الکتنناا (لننوک محفننوع) ،بننه حسننب
برخننی شننرایط و عوامننل ویننژه ،ت ییننر مننییابننند؛ ولننی در لننوک محفننوع یننا امّالکتنناا،
ایننن ت ییننر راهننی ننندارد (ر.ک؛ طباطبننائی ،بننیتننا3۸۱ ،۱۱ :؛ عسننکری 7 :۱377 ،و
 ۵۶و ).۱۱۸
با مالحظنه آینات پیشنین و پسنین آینة  3۸سنوره رعند ،صنحّت اینن حقیقنت ،بیشنتر
آشننکار مننیگننردد .در آیننات پیشننین ،خداوننند بننه درخواسننت کفننار قننریی از رسننول
خنندا جهننت آوردن معجننزه اشنناره نمننودهاسننت و سننپا در آیننه  ،3۸بننه ایننن حقیقننت
تأکینند دارد کننه هننیم پیننامبری بنندون اذن الهننی ،تننوان آوردن هننیم معجننزهای را ننندارد؛
زیننرا کننه هننر کنناری در تقنندیر و سرنوشننت خداوننند ،زمننان ویننژهای دارد و تننا آن زمننان
فننرا نرسنند ،پیننامبر نمننیتواننند معجننزهای بینناورد .تننا آن کننه در آیننه بعنندی ،بالفاصننله
اسننت نایی را در خصننو

ایننن تقنندیرات مکتننوا خداوننند مطننرک مننیکننند و آن اینکننه:

هننر چننند ممکننن اسننت آوردن معجننزهای در تقنندیر خداوننند ،بننت شننده باشنند؛ امننا
گنناهی خنندای متعننال ،برحسننب برخننی شننرایط و عوامننل ویننژه و جدینند ن همچننون
توبه و انابه قومی ینا اصنالک آننان ینا تحنرّع و دعایشنان ن آن تقندیر را محنو منیکنند و
گنناهی نیننز بننه جننای خننود بنناقی مننیگننذارد؛ و ایننن همننان معنننای «محننو و ا بننات الهننی»
اسننت کننه در آیننه از آن بحننث مننیشننود و گنناهی نیننز از ایننن موقعیننت تقنندیرات الهننی
کننه امکننان ت ییننر در آن راه دارد ،بننه عنننوان «لننوک محننو و ا بننات الهننی» نننام بننرده
میشود (ر.ک؛ عسکری ۱7 :۱377 ،و .)۱۸
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تفسننیرهای متفنناوتی از عبننارت «لِکل َ أَجَ ل َتللابَ» در آیننه  3۸رعنند ،از سننوی مفسّننران
صنننورت گرفتنننهاسنننت .طبرسنننی (ر.ک؛ طبرسن نی ،۶ :۱۴۱۵ ،صن ن

 ۴۶و  )۴7بنننه

نقننل اقننوال و آرای مختلننج ،پرداختننهاسننت ،امننا تفسننیر علّامننه طباطبننائی دقیننقتننر از
سایر نظرات است .علّامه طباطبائی مینویسد:
اینکننه جملننه «یمْحُللوا اللَّللهُ مللا یشللاءُ وَ یفْبِللنُ» از یننک طننرف بننه جملننه
«لِکلل َ أَجَلل َتللابَ» متصننل شننده و از طننرف دیگننر ،بننه جملننه «وَ عِنْنندَها صُمُّ
الْکتننااِ» متصننل شننده ،قهننرا اهننور در ایننن یافتننه کننه منظننور از محننو کتنناا و
ا بننات آن ،در زمننانهننای معننین اسننت .پننا کتننابی کننه خداوننند در یننک
زمننانی ا بننات کننرده ،اگننر بخواهنند ،در زمننانهننای بعنندی آن را محننو مننیکننند
و کتاا دیگری را ا بنات منینمایند .پنا از آنجنا کنه جملنه «یمْحُلوا اللَّلهُ ملا
یشللاءُ وَ یفْبِللنُ» ،مطلننق اسننت ،نسننبت بننه جملننه «لِکلل َ أَجَلل َتللابَ» معنننای
تعلینل را افناده منیکنند؛ یعننی بنرای هنر وقتنی کتناا مخصوصنی اسنت ،پننا
کتننااهننا بننه اخننتالف اوقننات ،مختلننج مننیشننوند و چننون خنندای سننبحان ،در
کتننابی کننه بخواهنند تص نرّف نمننوده ،آن را محننو مننیکننند ،کتنناا دیگننری بننه
جایی ا بات مینماید.

پننا اخننتالف کتننااهننا بننه اخننتالف اوقننات ،ناشننی از اخننتالف تصننرفات الهننی
است ،نه اینکه از ناحیه خود آنهنا باشند کنه هنر وقتنی کتنابی داشنته باشند کنه بنه هنیم
وجننه ،قابننل ت ییننر نباشنند؛ بلکننه خنندای سننبحان اسننت کننه آن را ت ییننر داده ،کتنناا
دیگننری را بننه جننایی ا بننات مننینماینند .ایننن کننه فرمننود« :عِنْ لدَهُ أَُّْ الْکتللابِ» معنننایی
ایننن اسننت کننه :نننزد خنندا اصننل کتنناا و ریشننه آن وجننود دارد« .عِنْللدَهُ أَُّْ الْکتللابِ»؛
یعنننی :اصننل و ریشننه عمننوم کتننااهننا و آن امننر ننابتی کننه ایننن کتننااهننای دسننتخوش
محننو ا بننات ،بنندان بازگشننت مننیکنننند ،همانننا نننزد اوسننت (ر.ک؛ طباطبننائی ،ب نیتننا:
 ،۶ص

.)3۴-3۶
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به هر حال در داللنت اینن آینه مبارکنه بنر بنداء ،هنیم تردیندی نیسنت ،همنان گوننه
کننه برخننی از مفسننران اهننل سنننّت نیننز همچننون طبننری (ر.ک؛ طبننری،۱3 :۱۴۱۵ ،
 ،)۱۱۱طبرانننی (ر.ک؛ طبرانننی ،بننیتننا ،)۱7۱ ،۹ :قرطبننی (ر.ک؛ قرطبننی ،بننیتننا:
 ،)330 ،۹ابننن ک یننر (ر.ک؛ ابننن ک یننر دمشننقی )۴2۱ ،۴ :۱۴۱2 ،در تفسننیر ایننن آیننه،
روایننتهننایی را آوردهاننند کننه همگننی ایننن تفسننیر را تقویننت مننیکنننند .از آن جملننه از
خلیفننه دوم نقننل کننردهاننند کننه در حننین طننواف خانننه خداوننند ،ایننن دعننا را بننر زبننان
میرانند« :اللهل ّ ان َنلن َتبتنلی فلی اهل اليّلعاد فلاَبتنی فیهلا و ان َنلن َتبتنلی
فللی اه ل الشللقاو و ال لذّنب فللامحنی و اَبتنللی فللی اه ل اليللعاد و المافللب فانّللف
َّمحللو مللا َّشللاء و َّفبّللن و عنللد اّْ الکتللاب» (عین نی ،ب نیتننا۱۸2 ،۱۱ :؛ دینننوری،
بیتا۱۴ :؛ ابن جوزی۱۸۶ ،3 :۱۴۱۸ ،؛ علبی)2۹7 ،۵ :۱۴۴2 ،
از ابننن مسننعود نقننل شننده کننه در دعننا ایننن عبننارات را مننیگفننت« :الله ل ان َنللن
َتبتنللی فللی اليّللعداء فللاَبتنی فللیه و ان َنللن َتبتنللی فللی االشللقیاء فللامحنی مللن
االشللقیاء و اَتبنللی فللی اليّللعداء فانللف َّمحللو مللا َّشللاء و َّفبّللن و عنللد اّْ
الکتلللاب»؛ (ر.ک؛ هی مننی۱۸۵ ،۱0 :۱۴0۸ ،؛ طبرانننی ،بننیتنننا۱7۱ ،۹ :؛ سننیوطی،
ب نیتننا )۶7 ،۴ :مشننابه ایننن دعننا از زبننان «ابننی وائننل» نیننز نقننل شننده (ر.ک؛ قرطب نی،
بنیتننا )330 ،۹ :و نیننز روایننتهننای تأییدکننننده فراوانننی غیننر از اینننهننا در منننابع اهننل
سنننت آمنندهاسننت (ر.ک؛ بخنناری3۴ ،3 :۱۴0۱،؛ حنبننل ،بننیتننا 2۴7 ،3 :و ،2۶۶
7۶ ،۵؛ قرطبنننی ،بنننیتنننا ،۹ :صننن

 )32۹-33۱همچننننین قرطبنننی و طبنننری و

سنیوطی و دیگننران ،فراگیننربننودن ایننن آیننه را نسننبت بننه همننه مقنندرات الهننی ن کننه غیننر
محتننوم هستندننن بیشننتر تقویننت کننردهاننند (ر.ک؛ قرطبننی ،بننیتننا32۹ ،2 :؛ طبننری،
۱۱۱ ،۱3 :۱۴۱۵؛ سیوطی،بیتا.)۶۵ ،۴ :

188

مطالعة تطبیقی احادیث باب بداء در اصول کافی با قرآن کریم /زهره اخوان مقدم و فرشته طاهری

.2-1-3آيۀ دوم :ثُمَّ قَضى أَجَالً وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَه

بسننیاری از محققننان ،بننه آیننة دوم از سننوره انعننام نیننز بننهعنننوان یکننی از مسننتندات قرآنننی
مسدله بداء استناد نمودهانند .منتن اینن آینه ،چننین اسنت :هُلوَ الَّلذِی خَلَقَکل ْ مِلنْ طِلین
ل ََل َ قَضل أَجَللا وَ أَجَل ٌ مُيَلمًّ عِنْلدَه اناهر آینه بنر اینن داللنت دارد کنه خداونند
دو نننوع اجننل بننرای آفرینندگان قننرار دادهاسننت؛ یننک نننوع اجننل مننبهم (و غیرمس نمّی)
کننه تنهننا خداوننند از آن خبننر دارد و نننوع دیگننر اجننل مس نمّی (مشننخ

شننده) کننه بننه

عوامننل و شننرایط مختلفننی ارتبنناط دارد ،هننر چننند کننه هننیمکنندام از آن عوامننل و
شرایط نیز از دایره علم الهی ،بیرون نیستند.
تفسیر اینن دو ننوع اجنل در مینان مفسنران منورد اخنتالف اسنت .از ابنن عبناس نقنل
شننده کننه مننراد از اجننل اول ،مهلننت آفرینندگان از زمننان آفرینندهشنندن تننا زمننان مننر
اسننت و مننراد از اجننل دوم ،از زمننان مننر

تننا روز قیامننت .پننا اگننر بننندهای از خنندا

بترسنند و صننله رحننم بننه جننای آورد ،خداوننند هننر چننه بخواهنند از عمننر برزخننی او
کاسته و به عمر اولی میافزاید (ر.ک؛ قرطبی ،بیتا ،۹ :ص

.)32۹-33۱

اگرچه صدر اینن گفتنه بنا تفسنیر اجنل بنه دو ننوع -اجنل محتنوم و اجنل غیرمحتنوم
در همننین دنیننا -ناهماهنننگ اسننت؛ امننا ادامننه سننخن ابننن عبنناس ،بننه صننراحت بننر ایننن
نکتننه تأکینند دارد کننه مهلننت و زمننان عمننر افننراد ،بنننا بننر برخننی عوامننل و شننرایط ،قابننل
ت ییر است؛ و این ،همان معنای بداء است.
ابنننک یننر دمشننقی بننه نقننل از احمنندبننن حنبننل و نسننائی و ابنننماجننه ،روایننتهننای
گوننناگونی را نقننل کننرده کننه هرچننه بیشننتر ایننن معنننا را تقویننت مننیکننند (ر.ک؛ بننن
ک یننر دمشننقی .)۵۱۹ ،2 :۱۴۱۵ ،برخننی نیننز همچننون مجاهنند و جبننائی و دیگننران
گفتننهاننند «اجننل اول ،اجننل اهننل دنیننا تننا زمننان مننر
است» (ابن جوزی ،3 :۱۴07 ،ص

و اجننل دوم ،اجننل اهننل آخننرت

۴-۵؛ طبرسی.)۸ ،۴ :۱۴۱۵ ،

از ابومسننلم نقننل شننده کننه «اجننل اول ،اجننل پیشننینیان و اجننل دوم ،اجننل مردمننان
حاضننر و آیننندگان اسننت» (ابننن جننوزی ،3 :۱۴07 ،ص ن

)۴-۵دیگننری مننیگوینند
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مننراد از اجننل اول در آیننه مبارکننه خننواا و مننراد از اجننل دوم مننر
ابننن جننوزی ،3 :۱۴07 ،ص ن

اسننت (ر.ک؛

 )۴-۵برخننی نیننز اجننل دوم را تبیننین همننان اجننل اول

دانسنته و اعتقناد بننه ینک نننوع اجنل پینندا نمنودهاننند و آینه را چنننین معننا نمننودهانند کننه:
«خداوند ،به مندتی معنیّن حکنم کنرد و مندت مشنخ
و با» (ابن جوزی ،3 :۱۴07 ،ص

شنده در ننزد خندا همنین اسنت

.)۴-۵

علّامه طباطبائی معتقداست:
«منظننور از اجننل و اجننل مسننمّی ،آخننر منندت زننندگی اسننت .اجننل ،دو
گونننه اسننت :یکننی اجننل مننبهم ،و یکننی اجننل مسننمّی یعنننی معننیّن در نننزد
خنندای تعننالی ،و ایننن همننان اجننل محتننومی اسننت کننه ت ییننر نمننیپننذیرد و بننه
همننین جهننت ،آن را مقیّنند کننرده بننه (عنننده) و چیننزی کننه نننزد خداسننت،
دستخوش ت یینر نمنیشنود ،بنه دلینل اینن کنه فرمنوده ملا عِنْلدََ ْ ینْفَلدُ وَ ملا
عِنْلدَ اللَّلهِ ِّللاق (النحننل )۹۶/پننا نسننبت اجننل مسننمی بننه اجننل غیننر مسننمی،
نسبت مطلق و منّجنز اسنت بنه مشنروط و معلّنق؛ بنه اینن معننا کنه ممکنن اسنت
اجل غیر مسنمی ،بنه خناطر تحقنق نینافتن شنرطی کنه اجنل معلنق بنر آن شنرط
شننده ،تخلّننج کننند و در موعنند مقننرر فرانرسنند ،ولننیکن اجننل حتمننی و مطلننق،
راهنننی بنننرای عننندم تحقنننق آن نیسنننت  ...و اگنننر آینننات سنننابق بنننه ضنننمیمه
آینة لِکل َ أَجَل َتلابَ یمْحُلوا اللَّلهُ ملا یشلاءُ وَ یفْبِلنُ وَ عِنْلدَهُ أَُّْ الْکتلابِ
(الرعنند )۴۱ /مننورد دقننت قننرار گیرننند ،بننه دسننت مننیآینند کننه اجننل مس نمّی
همننان اجننل محتننومی اسننت کننه در اُمّالکتنناا بننت شننده؛ و اجننل غیننر مسنمّی،
آن اجلننی اسننت کننه در لننوک محننو و ا بننات ،نوشننته شنندهاسننت ( ...ر.ک؛
طباطبائی ،بیتا ،7 :ص

.)۸-۱0

به هر حال بیشتر مفسنران بنر اینن باورنند کنه بنر اسناس اینن آینة و آینات مشنابه آن،
خداوننند ،دو نننوع اجننل بننرای آفرینندگانی قننرار داده؛ یننک نننوع آن ،اجننل محتننوم و
قطعننی و مسننمّی اسننت کننه دانننی آن در نننزد خداوننند اسننت؛ و یننک نننوع اجننل
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غیرمحتننوم و غیرمسننمی کننه در پننی عوامننل و حننواد ی ،امکننان ت ییننر و تبنندیل در آن
راه دارد .در بنناا بنندای کتنناا کننافی نیننز در حنندی ی کننه حمننران از امننام بنناقر (ع)
رواینننت کنننرده ،از آن ححنننرت دربننناره اینننن آینننه پرسنننی منننیکنننند ،امنننام (ع) بنننه
صراحت ،همنین تفسنیر را مطنرک منیکنند و منیفرمایند :هُمَلا أَجَلَلانِ أَجَل ٌ مَحْتَلوَْ وَ
أَجَ ٌ مَوْقَوََ (ر.ک؛ کلینی،۱ :۱۴30 ،

 ،3۵۸ک .)372

 .3-1-3آيۀ سوم و چهارم در احاديث «باب البداء» در کافی

دو آیه دیگنری کنه در کتناا کنافی در حندیث شنماره ششنم بناا بنداء ،منورد اسنتناد
قنننرار گرفتنننه و از ححنننرت امنننام صنننادق (ع) دربننناره آنهنننا پرسنننی شننندهاسنننت،
عبارتاند از:
الج .أ وَ ال یذَْبَ الْإِنْيانَ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْ َ وَ لَ ْ یف شَیئا (مریم)۶7 /
ا .هَ ْ أََّ عَلَ الْإِنْيانِ حینٌ مِنَ الدذهْبِ لَ ْ یکنْ شَیئا مَذَْورا (االنسان)۱ /
امننام صننادق (ع) در تفسننیر آیننه نخسننت فرمننود« :لَللا مُقَللدذرا وَ لَللا مُکوذنللا»؛ یعنننی:
«انسننان قبننل از هننر چیننزی خلننق نشنندهاسننت ،نننه مطننابق تقنندیر و ترسننیم در دنیننای
مقنندمات علم نی و نننه مطننابق وجننود و جهننان در مننواد خننارجی ،و ای نن در ابتنندا صننریح
اسنننت (ر.ک؛ صننندرالدین شنننیرازی )203 ،۴ :۱3۸3 ،در تفسنننیر آینننه دوم فرمنننود:
«َانَ مُقَدذرا غَیبَ مَذَْور» که در بیان این جمله سه حالت ذکر شدهاست:
الج «لَ ْ یکلنْ شَلیئا» علنم و کنون ابنت نیسنتند؛ ا« .لَل ْ یکلنْ شَلیئا مَلذَْورا» در علنم
و تقنندیر ابننت شننده اسننت ولننی در مرحلننه کننون و بننه صننورت در آوردن ابننت نشننده-
است یعننی شنیء هسنت امنا بنه حند منذکور نرسنیدهاسنت؛  .موجنود نمنیشنود مگنر
اینکه شیء و مقدر شده باشد (ر.ک؛ صدرالدین شیرازی.)20۵ ،۴ :۱3۸3 ،
مسننتفاد از ایننن دو آیننه آن اسننت کننه :انسننان در زمننانی ،بینشننی دیگننر یافتننه و برخننی
حقایق را که پنییتنر در نمنییافنت در منییابند .امنام (ع) آینه اول را بنه زمنانی ارتبناط
میدهد کنه انسنان ننه در تقندیر بنود و ننه پیندایی یافتنه بنود و گوینا بعنداا بندایی مبننی
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بننر وجننود تکننوینی او حاصننل شنند و پدینند آمنند؛ امننا آیننه دوم مربننوط بننه زمننانی اسننت
که تقدیر شده بود ،ولی هیم یادی از او در تکوین نبود.
هننیم مننتکلم و مفسننری در بحننث بننداء بننه ایننن دو آیننه اسننتناد ننمننوده ،امننا مننیتننوان
از اسننتناد معصننوم (ع) بننه ایننن دو آیننه در بنناا بننداء ،چنننین نتیجننه گرفننت کننه آن
ححننرت ،بننه همننین وجننود یننافتن انسننان پننا از عنندم اشنناره دارد و در حقیقننت ،در
نظننام آفننرینی الهننی در ایننن خصننو  ،بنندایی صننورت پذیرفتننه کننه انسننان از مرحلننه
عدم و سپا از مرحلنه غینر منذکوربنودن بنه عرصنه هسنتی پنا نهناده و جنزء موجنودات
مننذکور الهننی درآمنندهاسننت .یننا در آیننه نخسننت ،ایننن کننه انسننان در زمننانی از زننندگی
خود ،چشم بصنیرتی بناز شنده و حقنایقی را کنه پنییتنر در نمنییافتنه درک منیکنند
و آنها را به خوبی در مییابد.
 .2-3مستندات قرآنی غیر صريح در احاديث «باب بداء» در کافی
(از نوع مفاهیم و داللت)
در برخننی احادیننث کتنناا کننافی ،هننر چننند کننه بننه صننراحت از آیننهای خننا  ،سننخن
گفته نشنده؛ امنا محنمون ینا مسنتفاد منتن حندیث ،بنا آینه ینا آیناتی از قنرآن ،همسنویی
دارد ،بننه گونننهای کننه برخننی از قننائالن بننه بننداء ،از همننین آیننات بننهعنننوان مسننتندات
قرآنننی مسنندله بننداء ینناد کننردهاننند .از آن جملننه ،دسننتهای از آیننات اسننت کننه در آنهننا
از ماده «بداء» به معننی اهنور و آشنکار شنده ،بنه صنراحت ،یناد شندهاسنت .اینن آینات
عبارتند از:
الج .وَ َِّدا لَهُ ْ مِنَ اللَّهِ ما لَ ْ یکونَوا یحْتَيِبُونَ (الزمر)۴7 /
ا .وَ َِّدا لَهُ ْ سَیئاتُ ما َيَبُوا وَ حاقَ ِِّهِ ْ ما َانَوا ِِّهِ یيْتَهَِْؤَن (الزمر)۴۸ /
مشنننابه اینننن عبنننارات در آینننه  2۸از سنننوره انعنننام و آینننه  33از سنننوره جا ینننه نینننز
آمدهاسنت .اینن آینات بنه ننوعی حکاینت از اهنور بعند از خفنا دارد ،و البتنه در برخنی
از آیات دیگر نینز هنر چنند از لفنم «بنداء» اسنتفاده نشنده ،امنا بنه همنین حقیقنت اشناره
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دارننند؛ حقیقتننی کننه مطننابق آن ،زمننانی مسننائلی کننه بننرای انسننان پوشننیده بننوده ،آشننکار
گننردد و انسننان برخننی حقننایقی را کننه پننییتننر نمننیفهمیننده ،درک خواهنند نمننود.از
جمله آیة  22سورة (ق) که میفرماید :لَقَلدْ َنْلنَ فلی غَفْلَل مِلنْ هلذا فَکشَلفْنا عَنْلف
غِااءَ فَبَصَبَ الْیوَْْ حَدید
یا آیة سیام سوره آلعمران که میفرمایند :یلوَْْ ََّجِلدُ َل ُّ نَفْل

ملا عَمِلَلنْ مِلنْ

خَیب مُحْضَبا وَ ما عَمِلَنْ مِنْ سُوء...
در دسننتهای دیگننر از آیننات قننرآن کننه در سننایه تطبیننق بننا برخننی احادیننث بنناا
بدای کافی ،منیتنوان در آنهنا نینز بنه مفهنوم بنداء دسنت یافنت ،آیناتی هسنتند کنه بنه
نننوعی قنندرت علننی االطننالق خداوننند را در ت ییننر سرنوشننت آفرینندگان و از جملننه
تقنندیم و تننأخیر در اجننل و مهلننت آنننان ،مننورد توجننه قننرار دادهاننند ،همننانگونننه کننه در
حنندیثهننای شننماره چهننارم و هفننتم و هشننتم ایننن بنناا ،امننام معصننوم (ع) نیننز ایننن
محننمون را بننه عنننوان یکننی از مسننتندات مسنندله بننداء مطننرک سنناخته و آن را جزئننی از
آمننوزههننای مشننترک همننه پیننامبران و ادیننان آسننمانی ،معرفننی فرمننودهاسننت .بننهعنننوان
نمونننه در حنندیث شننماره چهننارم از ایننن بنناا ،از زبننان مبننارک امننام صننادق (ع) آمننده
أَنَّ اللَّ لهَ یقَ لدُِّْ مَللا یشَللاءُ ،وَ ی لؤَخَبَ مَللا یشَللاءُ (ر.ک؛ کلین نی ،3۵۸ ،۱ :۱۴30 ،ک
)37۱؛ همچنننین در حنندیث هفننتم همننین بنناا ،امننام بنناقر (ع) ضننمن اشنناره بننه دو نننوع
علننم مخننزون الهننی و علننم غیننر مخننزون ،ت ییننر در قحننا و تقنندیرات آفرینندگان را در
دایننره علننم غیرمخننزون الهننی تعریننج مننیکننند کننه بننداء در آن اتفنناق مننیافتنند و سننپا
میفرمایند«:عِلْ َ عِنْدَهُ مَخََْونٌ یقَدُِّْ فِیهِ مَلا یشَلاءُ وَ یلؤَخَبَ مَلا یشَلاءُ وَ یفْبِلنُ مَلا یشَلاءُ»
(کلیننننی ،3۵۱ ،۱ :۱۴30 ،ک  .)37۴زینننرا خداونننند داننننایی را کنننه در آن موجنننود
اسننت م نیداننند ،او فقننط آن را م نیداننند کننه بننا گفننتن آن را تفس نیر کننردهاسننت (ه نیم
کننا از آفننرینی او آن را ندی ندهاسننت) و ای نن دانننی راز سرنوشننت و مانننند آن اسننت
(ر.ک؛ مازندرانی.)32۴ ،۴ :۱3۸2 ،
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در حدیث هشتم منیفرمایند« :مِلنَ الْلََمُورِ أَمُلورَ مَوْقَوفَل ٌ عِنْلدَ اللَّلهِ ،یقَلدُِّْ مِنْهَلا -
مَللا یشَللاءُ ،وَ یلؤَخَبَ مِنْهَللا مَللا یشَللاء» (ر.ک؛ کلیننی ،۱،3۶0 :۱۴30 ،ک  .)37۵بننه ایننن
معناست که دانشنی کنه از بخنی دوم اسنت بنه صنورت رونویسنی ینا آغناز ینا دیگنران
اتفنناق نم نیافتنند ،زی نرا ای نن مجموعننه کنناملی از کنتننرلهاسننت کننه بننه ناچننار در خننار
قرار میگیرنند ،بننابراین اگنر منن پینامبران را آگناه کننم و بنه آنهنا هشندار دهنم ،سنالم
بر خندا اسنت ،بنا القناء فرشنتگان در قلنب آنهنا ،در ححنور اتفناق نمنیافتند .بنه طنوری
کننه چینزی شننبیه درو از طننرف خداوننند متعننال بننرای خننود یننا فرشننتگان ینا پینامبرانی
الزم است (ر.ک؛ صدرالدین شیرازی.)207 ،۴ :۱3۸3 ،
ایننن محننامین ،بننا بنناور بننداء کننامالا هماهنننگ بننوده و حکایننت از امکننان ت ییننر در
پننارهای از تقنندیرات غیرمحتننوم الهننی در مننورد آفرینندگانی دارد .عننواملی همچننون
تقننوا ،ایمننان ،عمننل صننالح ،توبننه ،تحننرع ،دعننا ،اسننت فار ،صننله رحننم ،نیکننی و احسننان و
مانند آن ،همنانگوننهای کنه آینات گونناگونی از کتناا الهنی نینز بنه عننوان مسنتندات
قرآنننی ایننن حقیقننت ،آن را تأیینند مننیکنننند (ر.ک؛ النندخان2-۵ /؛ القنندر )۱-7 /نیننز
آیاتی که بنه امکنان ت یینر در مقندرات بندِ انسنانهنا و تبندیل آنهنا بنه تقندیرات نیکنو،
در پ نیِ ت ییننر اعمننال و کننردار انسننانهننا اشنناره دارننند .از جملننه آنجننا کننه مننیفرماینند:
الِف ََِِّنَّ اللَّهَ لَ ْ یف مُاَیبا نِعْمَل أَنْعَمَهلا عَلل قَلوْْ حَتَّل یاَیلبَوا ملا ََِِّنْفَيِلهِ ْ وَ أَنَّ
اللَّللهَ سَللمیعَ عَلللی َ َ -للدَأْبِ آلِ فِبْعَللوْنَ وَ الَّللذینَ مِللنْ قَللبْلِهِ ْ َللذَُِّّوا ِِّآیللاتِ رَِِّّهِلل ْ
فَََهْلَکناهُ ْ ِِّذَنَوِِّهِ ْ وَ أَغْبَقْنا آلَ فِبْعَوْنَ وَ َ َانَوا ظالِمین (االنفال).۵3-۵۴ /
نظیننر ایننن مفهننوم در عبننارت قرآنننی إِنَّ اللَّ لهَ ال یاَی لبَ مللا ِِّقَ لوْْ حَتَّ ل یاَی لبَوا مللا
ََِِّنْفَيِلهِ ْ نیننز نهفتننه اسننت .در همننة ایننن آیننات شننریفه ،بننه صننراحت ،امکننان ت ییننر در
نعمننتهننای الهننی و نننزول عننذاا و مانننند آنکننه از تقنندیرات غیرمحتننوم پروردگننار
هسننتند ،بننه اعمننال و کننردار انسننان ،ربننط داده شننده و امکننان حصننول بننداء در پننیِ
آنها ،مورد تأکید قرار گرفتهاست.
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همننینگونننه اسننت آیننهای کننه فزونننی نعمننت و امکننان ت ییننر در مقنندرات مربننوط بننه
روزی را در پننی شننکرگزاری ،بننه صننراحت ،تأیینند فرمننوده ،مانننند :وإِاْ ََّ لََاَّنَ رَُِّّک ل ْ
لَئِنْ شَکبََّْ ْ لَََزیدَنَّک ْ وَ لَئِنْ َفَبََّْ ْ إِنَّ عَذاِّی لَشَدید (ابراهیم.)7 /
یننا در آیننهای دیگننر ،نننزول برکننات ویننژه الهننی را بننه ایمننان و تقننوای امننتهننا پیوننند
داده مننیفرماینند :وَ لَللوْ أَنَّ أَهْلل َ الْقَللب آمَنَللوا وَ اََّّقَللوْا لَفَتَحْنللا عَلَللیهِ ْ َِّبََللات مِللنَ
اليذماءِ وَ الْلََرْ ِ وَ لکلنْ َلذَُِّّوا فَََخَلذْناهُ ْ ِِّملا َلانَوا یکيِلبُون (االعنراف )۹۶ /نینز
در آیننة  ۱۱سننورة فنناطر ،بننه صننراحت ،امکننان کاسننتهشنندن از عمننر انسننان را در کتننابی
نوشته شده ،بیان منیدارد و منیفرمایند :وَ اللَّلهُ خَلَقَکل ْ مِلنْ ََّلباب ََل ذ مِلنْ نَاْفَل ََل ذ
جَعَلَکل ْ أَزْواجلا وَ ملا ََّحْمِل َ مِلنْ أَنْفل وَ ال ََّضَلعُ إِالَّ ِِّعِلْمِلهِ وَ ملا یعَمذلبَ مِلنْ مُعَمذللب وَ
الینْقَصُ مِنْ عُمُبِهِ إِالَّ فی َتاب إِنَّ الِف عَلَ اللَّهِ یيیبٌ (فاطر.)۱۱ /
در دسننتهای دیگننر از آیننات ،بننه فواینند و برکننات ایمننان و عمننل صننالح ،اشنناره مننی
کننند کننه از آن جملننه ،حصننول ت ییننر در تقنندیرات انسننان و تبنندیل آنهننا بننه تقنندیراتی
نیکوسننت .بننهعنننوان نمونننه در آیننات  ۹۸و  ۹۹از سننورة یننونا مننیفرماینند :فَلَللوْ ال
َانَ لنْ قَبْی ل ٌ آمَنَ لنْ فَنَفَعَهللا إیمانَهللا إِالَّ قَ لوَْْ یللونَ َ لَمذللا آمَنَللوا َشَ لفْنا عَ لنْهُ ْ عَللذابَ
الْخِلَْی فِللی الْحَیللا ِ اللدُّنْیا وَ مَتَّعْنللاهُ ْ إِلل حللین ل وَ لَلوْ شللاءَ رَُِّّللف لَللآمَنَ مَلنْ فِللی
الََْرْ ِ َلُّهُ ْ جَمیعا أَ فَََنْنَ ََّکبِهُ النَّاََ حَتَّ یکونَوا مُؤْمِنین
همچنننین بننر همننین اسنناس اسننت کننه خداوننند ،در آینناتی دیگننر ،بننا امینندواریدادن
بننه بننندگان گناهکننارش ،آنننان را بننه توبننه و اسننت فار دعننوت مننیکننند تننا ضننمن رفننع
عذاا و تبندیل تقندیرات آننان بنه تقندیراتی نیکنو ،حقیقنت بنداء را منورد تأکیند قنرار
دهنند .بننهعنننوان نمونننه در آیننات  ۱0۴تننا  ۱0۶سننوره توبننه مننیفرماینند :أَ لَل ْ یعْلَمُللوا أَنَّ
اللَّهَ هُوَ یقْبَ َ التَّوَِّْل َ عَلنْ عِبلادِهِ وَ یَْخَلذَ الصذلدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّلهَ هُلوَ التَّلوذابُ اللبَّحی ل وَ
قَ ِ اعْمَلَوا فَيَیبَ اللَّلهُ عَمَلَکل ْ وَ رَسُلولَهُ وَ الْمُؤْمِنَلونَ وَ سَلتَبَدُّونَ إِلل علالِ ِ الْاَیلبِ وَ
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الشَّهادَ ِ فَینَبِّئَک ْ ِِّما َنْلتَ ْ ََّعْمَلَلونَ ل وَ آخَلبَونَ مُبْجَلوْنَ لِلََمْبِ اللَّلهِ إِمذلا یعَلذَُِّهُ ْ وَ إِمذلا
یتَوبُ عَلَیهِ ْ وَ اللَّهُ عَلی َ حَکی

.

در آیننة  ۱02سننوره توبننه مننیفرماینند :وَ آخَ لبَونَ اعْتَبَفَللوا ِِّ لذَنَوِِّهِ ْ خَلَاَللوا عَمَللال
صللالِحا وَ آخَلبَ سَللیئا عَيَل اللَّلهُ أَنْ یتَللوبَ عَلَللیهِ ْ إِنَّ اللَّلهَ غَفَللورَ رَحللی

؛ مهننمتننر از

همه ایننهنا خنود آینه معنروف نسنخ اسنت کنه پنییتنر بنه آن اشناره شند ،بنه گوننهای
کننه برخننی نظریننهپننردازان قنندیم شننیعه ،بننداء را نننوعی نسننخ دانسننتهاننند؛ و بننه همننان
خاطر ،منیتنوان آینات مربنوط بنه نسنخ را نینز بنه ننوعی از مسنتندات قرآننی بناور بنداء
بننه حسنناا آورد .از آن جملننه ،آیننهی ذیننل ،نسننخ را ،مننورد تأیینند قننرار دادهاسننت .چننه
طبننق نظننر گروهننی از محققننان ،معنننای آیننه را نسننخ شننریعتهننای پیشننین بگیننریم و چننه
طبننق نظننر گننروه دیگننر ،نسننخ احکننام شننریعت اسننالم؛ و بننا اشنناره بننه قنندرت مطلننق
خداوننند ،بننه نننوعی ،اعتقنناد بننه نسننخ و همچنننان بننداء را از صننفات کمالیننة الهننی و نشننانه
قدرت پروردگار ،معرفی نمودهاست .در این آیه آمدهاست:
ما نَنْيَخْ مِنْ آی أَوْ نَنْيِلها نَلَْتِ ِِّخَیلب مِنْهلا أَوْ مِفْلِهلا أَ لَل ْ ََّعْلَل ْ أَنَّ اللَّلهَ عَلل َل َ
شَیء قَدیب (البقره.)۱0۶ /
آیننه دیگننری کننه در تقویننت بنناور بننداء و مفهننوم آن ،مننیتننوان بننه آن اسننتناد
جسننت ،آیننهای اسننت کننه مطننابق آن ،خداوننند ،بینننی گروهننی از یهودیننان عصننر نننزول
را کننه دسننت الهننی را در ت ییننر برخننی مقنندرات الهننی بسننته مننیپنداشننتند ،باطننل دانسننته
و میفرمایند :وَ قالَلنِ الْیهُلودُ یلدُ اللَّلهِ مَاْلَولَل ٌ غَلَّلنْ أَیلدیهِ ْ وَ لَعِنَلوا ِِّملا قلالَوا َِّل ْ
یداهُ مَبْيُوطَتانِ ینْفِل َ َیل َ یشلاءُ وَ لَیَیلدَنَّ َفیلبا مِلنْهُ ْ ملا أَنْلَِلَ إِلَیلف مِلنْ رَِِّّلف
طَاْیانا وَ َفْبا وَ أَلْقَینلا َِّیلنَهُ ُ الْعَلداوَ َ وَ الْبَاْضلاءَ إِلل یلوِْْ الْقِیامَل ِ َلَّملا أَوْقَلدُوا نلارا
لِلْحَبْبِ أَطْفَََهَا اللَّلهُ وَ یيْلعَوْنَ فِلی الْلََرْ ِ فَيلادا وَ اللَّلهُ ال یحِلبُّ الْمُفْيِلدینَ ل وَ لَلوْ
أَنَّ أَهْ َ الْکتابِ آمَنَوا وَ اََّّقَوْا لَکفَّبْنا عَنْهُ ْ سَیئاَِّهِ ْ وَ لَََدْخَلْناهُ ْ جَنَّاتِ النَّعی
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بسننیاری از مفسننران -از جملننه علّامننه طباطبننائی  -بننه داللننت ایننن آیننه بننر بننداء و
نسننخ ،تأکینند نمننودهاننند .طبرسننی (ر.ک؛ طبرسننی )373 ،3 :۱۴۱۵ ،چننندین نظریننه
در تفسیر بسنتهبنودن دسنت خندا از زبنان یهنود نقنل کنردهاسنت؛ برخنی معتقدنند :منراد
آنننان ایننن بننوده کننه :خداوننند ،از عننذااکننردن مننا دسننتی بسننتهاسننت .برخننی نیننز مننراد
آنننان را در مننورد نعمننت دادن الهننی تفسننیر نمننودهاننند؛ و برخننی نیننز معتقدننند کننه آیننه
در مقننام اسننتفهام اسننت و تقنندیر سننخن ایننن اسننت کننه :آیننا دسننتان خداوننند ،دربننارهی
مننا بسننتهاسننت کننه زننندگی را بننر مننا تنننگ گرفتننهاسننت علّامننه طباطبننائی پننا از نقننل
همننین نظننرات مختلننج ،مننینویسننند« :انناهر آیننه نشننان مننیدهنند کننه ایننن کننالم آنهننا
دربننارة چیننزی از روزی بننودهاسننت ،یننا دربننارهی مؤمنننان از مسننلمانان کننه در آن سننال،
فقر و سختی و تنگنی معیشنت بنر آننان ،مسنتولی شنده بنود و آننان اینن سنخن را از سنر
استهزا به خداوند منیگفتنند کنه خداونند بنر بنینیناز سناختن بنندگان منؤمنی و نجنات
آنان از فقر و مذلّت قادر نیست.
سننپا مننیافزاینند :ولننی ایننن وجننه ،متناسننب بننا وقننوع آیننه در سننورة مائننده نیسننت،
چننون مسننلمانان در زمننان نننزول ایننن سننوره در رفنناه و نعمننت بودننند .علّامننه سننپا
احتمننال دیگننری را مطننرک کننرده کننه گویننا ایننن احتمننال را قننویتننر دانسننتهاسننت و آن
ایننن اسننت کننه برخننی از یهودیننان ،وقتننی آیننات قننرم الحسنننه و مشننابه آن را از قننرآن
شنننیدند ،بننه اسننتهزا و مسننخره مننیگفتننند :کننه خداوننند مسننلمانان ،در ادارهی امننور
بننندگانی و دیننن اسننالم درمانننده شننده و بننه قننرم الحسنننهگننرفتن روی آورده اسننت؛
و دستان خدا بسنته شندهاسنت .علّامنه طباطبنائی پنا از تبینین اینن احتمنال ،گفتنه اسنت
که :این وجه نزدیکتر به ذهن است» (طباطبائی ،بیتا ،۶ :ص

.)3۴-3۵

به هر حال اینها آیناتی از قنرآن هسنتند کنه از مفناهیم آنهنا بنه خنوبی منیتنوان بنه
مسنندله بننداء دسننت یافننت و در بیشننتر احادیننث بنناا بنندای کتنناا کننافی  -از جملننه
احادیننث شننمارهی - ۵،۹،۱۵،۱7 :نیننز بننه خننوبی بننه محننامینی مشننابه محننامین ایننن
آیات ،اشاره رفتهاست.
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 .3-3مستندات قرآنی باب بدای کافی از نوع مصاديق ناظر به آن
عالوه بر آیاتی که تنا بنه حنال بنه عننوان مسنتندات قرآننی بناور بنداء آورده شند ،در قنرآن ،حتّنی
به برخنی نموننههنای ت یینر در تقندیرات غیرمحتنوم خداونند نینز پرداختنه شندهاسنت .در اینجنا بنه
مهمترین موارد این نوع مستندات قرآنی بداء نیز به صورت اجمالی اشاره میکنیم:
 .1-3-3برطرفشدن عذاب الهی از قوم يونس به جهت استغفار

بیشنننتر مفسّنننران  -از جملنننه :طبنننری (ر.ک؛ طبنننری ،۱۱ :۱۴۱۵ ،صنن
قرطبنننی (ر.ک؛ قرطبننی ،بننیتنننا ،۸ :صنن
 ،۵ :۱۴۱۵صننن

،)220-223

 ،)3۸3-3۸۵طبرسنننی (ر.ک؛ طبرسننی،

 )22۸-230و دیگنننران ن آوردهانننند :قنننوم ینننونا  -در نیننننوا از

اراضننی موصننل  -بننتپرسننت بودننند تننا آنکننه ححننرت یننونا بننه سراغشننان مبعننوث
شد .آننان سنرباز زدنند و تنهنا دو نفنر از آننان کنه یکنی عابند و آن دیگنری عنالم بنود،
از او اطاعننت کردننند ،ححننرت یننونا دربننارهی آنهننا بننه نظننر آن عابنند عمننل کننرد و
آن قننوم را نفننرین کننرد و خداوننند نیننز وعنندهی عننذاا داد .ولننی چننون زمننان وعننده
رسید ،عذاا ننازل نشند و بنه همنان خناطر ،ححنرت ینونا بنه همنراه آن عابند از مینان
آن قننوم بیننرون رفننت .وقتننی آنننان ایننن را دیدننند ،نشننانهی عننذاا تلقننی کردننند و بننه
همننان خنناطر ،بننه درگنناه الهننی تحننرّع کننرده و توبننه نمودننند و سننپا نننزد آن عننالم
رفتننند .او آنننان را بننه رفننتن بننه بیابننان و رهننا کننردن زنننان و فرزننندان و دعننا و گریننه
راهنمننایی کننرد و آنننان وقتننی بننه توصننیهی او عمننل کردننند ،عننذاا الهننی از میننان آنننان
برداشته شد.
 .2-3-3تغییر فرمان الهی به حضرت ابراهیم (ع) دربارۀ قربانی فرزندش اسماعیل

در آیننات  ۱0۸-۱02سننورة مبارکننة صننافّات آمنندهاسننت :فَلَمذللا َِّلَل َ مَعَلهُ اليذلعْی قللالَ
یا ُِّنَی إِنَلی أَر فِلی الْمَنلاِْ أَنَلی أَاَِّْحُلف فَلانْلَبْ ملا اا ََّلب قلالَ یلا أََِّلنِ افْعَل ْ ملا
ََّؤْمَبَ سَتَجِدُنی إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصذاِِّبینَ .
پننا وقتننی هننر دو (بننه فرمننان خداوننند) تننن دردادننند و ابننراهیم ،پسننرش را بننه
پیشننانی بننر خنناک افکننند ،مننا او را ننندا دادیننم کننه :ای ابننراهیم ،تننو رزیننای خننود را
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حقیقننت بخشننیدی (و بننه فرمننان مننا تسننلیم شنندی) و مننا نیکوکنناران را چنننین پنناداش
مننیدهننیم ،راسننتی کننه ایننن همننان آزمننایی آشننکار بننود و مننا او را در ازای قربننانی
بزرگی باز رهانیدیم و در میان آیندگان برای او آوازهای نیک به جای گزاردیم.
 .3-3-3حرامساختن ورود بنیاسرائیل به سرزمین بیتالمقدس و بداء در آن

میدانیم که ورود بنیا سرائیل به سرزمین مقدس ،هدف ح حرت مو سی (ع) بود ،ولی بهدلیل
مخالفت آنان با فرمان الهی به مدت  ۴0سال پا از آن که ورود شان جایز بود ،حرام شد .در
آیات  2۶-2۱از سوره مائده میفرماید :یا قَوِْْ ادْخَلَوا الََْرْ َ الْمُقَدذ سَ َ الَّتی َتَبَ اللَّهُ لَک ْ وَ
ال ََّبََّْدُّوا عَل أَدِّْارَِ ْ فَتَنْقَلِبُوا خاسلِبینَ *  * ...قالَ فَإِنَّها مُحَبَّمَ ٌ عَلَیهِ ْ أَرَِّْعینَ سلَنَ یتیهُونَ
فِی الََْرْ ِ فَال َََََّْ عَلَ الْقَوِْْ الْفا سِقین  .طبق ت صریح آیه ،امر به ورود در سرزمین مقدس
تقدیر شنندهبود ،ولی قوم بنیاسننرائیل گفتند در این سننرزمین ،جبّاران سنناکن هسننتند و ما وارد
نمی شنننویم .دو نفر از مؤم نان گفت ند بر خدا تو کل کرده و وارد شنننو ید چون حت ما پیروز
خواهید شد ،اما آنها به مو سی (ع) گفتند :ما اینجا مین شینیم تو و پروردگارت داخل شده و
آن ها را بیرون کنید تا ما وارد شنننویم لذا حکم و تقدیر الهی در مورد آنان ،عوم شننند و
چنانچه در آیة  2۶تصریح شده ،جواز حکم تبدیل به حرمت شد.
 .4-3-3اضافهشدن ده روز به «میقات سی روزۀ موسی» و تبديل آن به چهل روز

در آیة  ۱۴2از سنورهی مبارکنه اعنراف منیفرمایند :وَ واعَلدْنا مُوسل ََالَلینَ لَیلَل وَ
أََّْمَمْناها ِِّعَشْب فَتَ ذ میقاتُ رَِِّّلهِ أَرَِّْعلینَ لَیلَل وَ قلالَ مُوسل لََِخیلهِ هلارُونَ اخْلَفْنلی فلی
قَوْمی وَ أَصْلِ ْ وَ ال ََّتَّبِعْ سَبی َ الْمُفْيِدینَ ؛
و مشننابه همننین آیننه در سننورة بقننره آیننة  ۵۱نیننز آمننده و هننر دو داللننت بننر ت ییننر
حکم قطعی و «بداء» دارد.
 .4گونهشناسی مستندات قرآنی «باب البداء» کافی
بننر اسنناس دالیننل متعنندد قرآنننی و عقلننی ،سنننت پیننامبر اکننرم و بننه تبننع آن سنننت
معصننومان علننیهمالسننالم بننر مسننلمانان بعنند از قننرآن حجننت اسننت .لننذا در مکتننب شننیعه
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بننا توجننه بننه ایننن حجیننت ،هننیمگنناه بننه سنننت نبننوی و احادیننث و روایننات ،بننیتننوجهی
نشننده و از نقننل و نشننر و کتابننت آن جلننوگیری نشنندهاسننت .از همننان آغنناز احادیننث
در کتننب اولیننه حنندی ی کننه بننه «اصننل» معننروفاننند ،جمننع آوری شنند کننه البتننه
هننیمگونننه نظننم و تبویننب نداشننت .بننه جهننت ک ننرت احادیننث و نیننز ضننرورت اسننتفاده
از آنهننا بننهروشهننای بهتننر و آسننانتننر ،تألیفننات بعنندی بننا ایننن انگیننزه انجننام شنند کننه
احادیننث هننر موضننوعی ذیننل عنننوان خننودش طبقننهبننندی گننردد و در یننک عنننوان
عامتر منیتنوان گفنت کنه اینن احادینث ،گوننهشناسنی شندند و هنر کندام ذینل عننوان
خود قرار گرفتند.
در برخننی مباحننث ،گونننهشناسننی روایننات الزم اسننت زیننرا ممکننن اسننت ذیننل آن
مبحننث ،از گونننههننای متعنندد روایننی اسننتفاده شننود ،م ن الا احادیننث اخالقننی بننه همننراه
احادیننث اعتقننادی و یننا فقهننی و غیننر آن؛ امننا در تحقیننق حاضننر ،بننهدلیننل آنکننه عنننوان
مرحننوم کلینننی یننک عنننوان اعتقننادی محننع اسننت و دربرگیرنننده یکننی از مسننائل مهننم
اعتقادی میباشد ،بندیهی اسنت کنه در اینن بناا ،غینر از گوننه اعتقنادی بنه گوننههنای
دیگر روایت بر نمیخوریم.
نتیجه
در احادیننث بنناا بنندای کننافی ،چهننار آیننه بننه صننورت صننریح ،بننه عنننوان مسننتندات
قرآنننی بنناور بننداء ،از ناحیننهی معصننومان مننورد اسننتناد قرارگرفتننهاننند کننه عبننارتاننند از:
آیننه  3۹از سننورهی رعنند؛ آیننهی دوم از سننورهی انعننام؛ آیننهی  ۶7از سننورهی مننریم؛ و
آیننه اول از سننورهی دهننر .عننالوهبننر آن در دسننتهای از آیننات قننرآن نیننز بننه نننوعی
محننمون بنناور بننداء ،قابننل پننیگیننری اسننت کننه ایننن محننامین در احادیننث بنناا بنندای
کننافی نیننز بننه نننوعی یافننت مننیشننوند و در واقننع بننه عنننوان مسننتندات قرآنننی غیرصننریح
ایننن مسنندله در احادیننث کننافی مننیتننوان از آنهننا ینناد کننرد؛ ایننن آیننات ،عبننارتاننند از:
آیننه  ۴7از سننوره زمننر؛ آیننه  2۸از سننوره انعننام؛ آیننه  33از سننوره جا یننه؛ آیننه  22از
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سنننوره ق؛ آینننه  30از سنننورهی آلعمنننران؛ آینننات ۵-2از سنننوره دخنننان؛ آینننه  7از
سننورهی ابننراهیم؛ آیننه  ۹۶از سننورهی اعننراف؛ آیننه  ۱۱از سننوره فنناطر؛ آیننات ۹۸و ۹۹
از سننورهیننونا؛ آیننات ۱0۴تننا ۱0۶از سننورة توبننه؛ آیننه  ۱02از سننوره توبننه؛ آیننه ۱0۶
از سننوره بقننره؛ و آیننات  ۶۴و ۶۵از سننوره مائننده .در دسننتهای از آیننات قننرآن نیننز بننه
مصادیق عیننی بنداء در مینان امنتهنای گذشنته اشناره شنده کنه عبنارتانند از :آینه ۹۸
از سنننورهینننونا؛ آینننات  ۱02تنننا  ۱0۸از سنننوره صنننافّات آینننات  2۱تنننا  2۶از سنننوره
مائده؛ و آیه  ۱۴2از سوره اعراف.
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 ابننن ا یننر جننزری ،مبننارک بننن محمنند۱3۶7( .ش .).النهای ل فــی غریــب الحــدیث و

االثر چ چهارم .قم :اسماعیلیه.

 ابننن جننوزی ،عبنندالرحمن۱۴07( .ق .).زاد المســیر فــی علــم التفســیر .تحقیننق:
محمد بن عبد الرحمن عبداهلل .چ اول .بیروت :دارالفکر.
 ابننن جننوزی ،عبنندالرحمن۱۴۱۸( .ق .).کشــ
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 ابنننن قتیبنننه دیننننوری ،عبنننداهلل بنننن مسنننلم ،تأوینننل مختلنننج الحننندیث ،بینننروت:
دارالکتب العلمیّه ،بیتا.
 ابننننک ینننر دمشنننقی۱۴۱2( .ق .).تفســـیر القـــرآن العظـــیم .تحقینننق :یوسنننج
عبدالرحمن مرعشلی .چ اول .بیروت :دارالمعرفه.
 ابننن منظننور ،محمنند بننن مکننرم۱۴0۵( .ق .).لســان العــرب .چ اول .قننم :نشننر ادا
حوزه.

 بخاری ،محمد بن اسماعیل۱۴0۱( .ق .).صحیح بخاری .بیروت :دارالفکر.

 بنندر النندین عینننی ،محمننود بننن احمنند( .بننیتننا) .عمــدة القــاری .بیننروت :دار احینناء
التراث العربی.

 علبی ،احمند بنن محمند۱۴۴2( .ق .).الکشـ

و البیـان عـن تفسـیر القـرآن .تحقینق:

ابی محمد بن عاشور .بیروت :دار احیاء التراث العربی.

 جنّنناتی ،محمنند ابننراهیم۱370( .ش .).منــابع اجتهــاد از دیــدگاه مــذاهب اســالمی.
تهران :انتشارات کیهان.

 خننویی ،سننید ابولقاسننم ۱37۵( .ش .).محاضــرات فــی اصــول الفقــه .چ اول .قننم:
انتشارات کیهان.
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 دامنناد ،محمنند بنناقر۱37۴( .ش .).نبــراس الضــیاء .تحقیننق :حامنند ننناجی اصننفهانی،
قم :هجرت.

 راغننب اصننفهانی ،حسننین بننن محمنند۱۴27( .ق .).مفــردات الفــا القــرآن .تحقیننق:
صفوان عدنان داودی .قم :طلیعة النور.

 زحیلی ،وهبه۱۴0۶( .ق .).اصول الفقة االسالمی .دمشق :دارالفکر.

 سننبحانی ،جعفننر۱۴۱3( .ق .).مــع الشــیعة االمامیّــه فــی عقائــدهم .قننم :معاونننت
آموزش و پژوهی اسالمی.

 سیوطی ،عبدالرحمن( .بیتا) .الدّر المنرور .بیروت :دارالمعرفه.

 صنندر النندین شننیرازى ،محمنند بننن ابننراهیم ۱3۸3( .ش .).شننرک صصننول الکننافی.
تهران :صدرا.
 صنندوق ،محمنند بننن بابویننه قمننی( .بننیتننا) .التوحینند .تحقیننق :سننید هاشننم حسننینی
طهرانی .قم :مؤسسه نشر اسالمی.

 طباطبننائی ،سننید محمنند حسننین( .بننیتننا) .المیــزان فــی تفســیر القــرآن .قننم :مؤسسننه
نشر اسالمی.

 طبرانننی ،سننلیمان بننن احمنند( .بننیتننا) .المعجننم الکبیننر .تحقیننق :حمنندی عبنند الحمینند
سلفی .بیروت :دار إحیاء التراث العربی.

 طبرسننی ،ابننو علننی فحننل بننن حسننن۱۴۱۵( .ق .).مجمــعالبیــان فــی تفســیر القــرآن،
بیروت :مؤسسه اعلمی.

 طبننری ،محمنند جریننر۱۴۱۵( .ق .).جــامع البیــان عــن تأویــل آی القــرآن .تحقیننق:
شیخ خلیل میا .بیروت :دارالفکر.

 طریحننی ،فخرالنندین ۱3۶2( .ش .).مجمــع البحــرین .تحقیننق :سننید احمنند حسننینی.
تهران :مرتحوی.

 طوسننی ،محمنند بننن حسننن۱۴۱۱( .ق .).الغیبــه .تحقیننق :شننیخ عبنناد اهلل تهرانننی .قننم:
مؤسسه معارف اسالمی.
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 عسننگری ،سننید مرتحننی۱377( .ش .).بــداء یــا محــو و اثبــات الهــی .مجمننع علمننی
اسالمی.

 عیّاشننی ،محمنند بننن مسننعود( .بننیتننا) .تفســیر عیاشــی .تحقیننق :حننا سننید هاشننم
رسولی محالتی .چ اول .تهران :المکتبة العلمیّة االسالمیّه.

 فراهیننندی ،خلینننل بنننن احمننند۱۴0۹( .ق .).العـــین .تحقینننق :مهننندی مخزومنننی و
ابراهیم سامرائی .چ دوم .قم :دارالهجره.

 فیننومی ،احمنند بننن محمّنند بننن علننی مقننری۱۴20( .ق .).المصــبان المنیــر .چ اول.
بیروت :المکتبة العصریه.

 قرطبننی ،محمنند بننن احمنند( .بننیتننا) .الجــامع رحکــام قــرآن .تحقیننق :احمنند بننن
عبدالعلیم بردونی .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 کلینننی ،محمنند بننن یعقننوا بننن اسننحاق۱۴30( .ق .).الکــافی .چ اول .قننم :مرکننز
دار الحدیث.

 مازنننندرانى ،محمننند صنننالح بنننن احمننند ۱3۸2( .ق .).شـــرن الکـــافی-ارصـــول و

الروضه (للمولى صالح المازندرانی) .تهران :بینا.

 هی مننی ،علننی بننن ابننیبکننر۱۴0۸( .ق .).مجمــع الزوائــد و منبــع الفوائــد .چ اول.
بیروت :دارالکتب العلمیه.

