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 «بداءمسأله » و« گشوده خداگرایی: »انسان اختیار و االهی پیشین علم

 1زینب امیری

 

 چکیده
 قطعی آینده رخدادهای به خداوند علم که آنجا از( Theological Fatalism) کالمی تقدیرگرایی اللاستد مبنای بر
 انسان افعال رو، این از. دهد انجامداند می پیش از خداوند آنچه جز کاری تواندینم انسان پس است، خطاناپذیر و

( Open God View) گشوده خداگرایی یهنظر استدالل، این به دین فیلسوفان هایپاسخ از یکی. نیست اختیاری
 اینکه یلدل به اما است، مطلق عالم خداوند که باورند این بر ،شوندمی تقسیم گروه سه به که نظریه، این حامیان. است

 ذال کند تغییر است ممکن و است گشوده او برای ،دهدمی رخ آینده در انسان مختارانه اعمال واسطه به آنچه وضعیت
 دلیل هب پیشین، علم فقدان گروه این منظر از. است ناممکنمنطقاً  خداوند برای انسان اختیاری اعمال به پیشین علم
 ودنب نزدیک دادن نشان باکوشد می مقاله این. نیست االهی علم بودن مطلق نفی مستلزم آن، منطقی امکان عدم

 قدیرگراییت استدالل به پاسخی نیز را بداءتوان می که دهد نشان اسالمی کالم در بداءمسأله  به گشوده خداگرایی پاسخ
 اراستمر خداوند، مطلق علم اصل؛ سه بر است امامیه شیعه خاص معتقدات از که بداءمسأله  که زیرا دانست؛ کالمی

 اوالً، داءب حقیقت در یعنی است استوار او سرنوشت با آدمی افعال داشتن پیوند و الهی مشیت حسب به عالم تدبیر
  .انسان «ارادۀ» و «اختیار» مؤید ثانیاً، و کیدی؛تأ

 .بداءمسأله  اختیار، الهی، پیشین علم گشوده، خداگرایی کالمی، تقدیرگرایی: هاکلیدواژه 
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 مقدمه

 افعال نیا رو، نیا از است، الوقوع یضرور انسان افعال که است نی( بر اTheological fatalism) یکالمتقدیرگرایی  اساس

 نیا ،داندمی را ندهیآ حوادثی همه (Infalible) ریخطاناپذ و یقطع طور به که هست یموجود اگر. شودینم انجام رانهمختا

 را یالمک ییرگرایتقد استداللکند. غیرارادی می جهینت در و یضرور را اعمال آن انسان، اعمال ازخطاناپذیر  نیشیپ علم

 :کرد نیتدو ریز شکل بهتوان می

 t2<t1t>3: باشد شده مرتب قرار نیبد یزمان وقت سه دیکن فرض

 انجام 3t زمان در را c فعل من که باشد داشته باور 1t زمان در ریخطاناپذ طور به خداوند دیکن فرض .1

 (.مقدمه) داد خواهم

 تضرور یدارا 2t زمان در داد خواهم انجام 3t زمان در را c فعل من که دارد باور 1t زمان در خداوند گزاره .2

 (.گذشته امور ضرورت اصل بنابر) است( Accidental necessity (Per accidence)) 1یعارض

 یدارا2t زمان در q گاه آن باشد، q مستلزمدقیقاً  p و باشد یعارض ضرورت یدارا 2t زمان در p گزاره اگر .3

 (.( Transfer of necessity) ضرورت انتقال اصل) بود خواهد یعارض ضرورت

 در من که است آن مستلزم داد خواهم انجام را cفعل ،3t زمان در من که دارد باور 1t زمان در خداوند .4

 (.خطا از تیمصون فیتعر بر بنا) دهم انجام را  cفعل ،3t زمان

 بر بنا) است یعارض ضرورت یدارا 2t زمان در داد خواهم انجام را c فعل ،3t زمان در من گزاره ن،یبنابرا .5

 (.4و 2یهاگزاره

 2t زمان در باشد، یعارض ضرورت یدارا t2 زمان در داد خواهم انجام را cفعل ،3t زمان در من گزاره راگ .6

 (.مقدمه) دهم انجام متوانمین یگرید کار t3 زمان در c فعل دادن انجام جز من که است صادق

 اریاخت یرو از را کار آن من دهم، انجام یگرید کار نتوانم دهم، یم انجام را یفعل من که یوقت اگر .1

 (. (Principle of alternate possibilities (ممکنهای بدیل اصل) دهم ینم انجام

 ,Zagzebski) .(1و 5 یهاگزاره بر بنا) دهم ینم انجام اریاخت یرو از را c فعل ،3t زمان در من ن،یبنابرا .1

2010, p474) 

  :دارد وجود مهمفرض پیش دوتقدیرگرایی  به مربوطهای بحث در

 .است ریخطاناپذ ندهیآ به خداوند علم  .1

 .است اریاخت یدارا یانسان هر .2

کنند می تصور که لسوفانیف از دسته آن. ناسازگارند( 2) و( 1) کهدهد می نشان یکالمتقدیرگرایی  استدالل ظاهر اما

 در نادرست مقدمه دیبا ای( compatibilist) سازگارگراهاشوند. می دهینام سازگارگرا دارد، وجود 2 و 1 حفظ یبرا یروش

                                                           
اصل ضرورت گذشته یکی از مفاهیم بحث برانگیز در مباحث مربوط به تقدیرگرایی کالمی و منطقی است که ویلیام آکام ضرورت گذشته   1

نامید و نوشته های دوران معاصر با اقتباس این اصطالح او، از آن به ضرورت عارضی تعبیر کردند. به طور خالصه  per accidensرا ضرورت 

ضرورت عارضی نگرشی خاص درباره ی زمان گذشته است که میگوید زمان گذشته صرفا به دلیل گذشته بودن نوعی ضرورت دارد لذا آنچه 

ی است به همین جهت اگر برخی رویدادها یا وضع امور در زمان گذشته اتفاق افتاده باشند اکنون گذشته است قطعی و فوق قدرت هر موجود

را در  cباور دارد که من فعل  t1خداوند در زمان  ")در زمان حال( کسی نمی تواند درباره ی آنها کاری انجام دهد. به عبارت دیگر گزاره ی 

یعنی عمل آینده من اکنون ضروری است و دیگر نمی توان کاری غیر از  "ضرورت عارضی استدارای  t2انجام خواهم داد در زمان  t3زمان 

 آن را انجام داد.

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


95 

 

 آن مقدمات وها فرضیه از استدالل نیاگیری نتیجه که دهند نشان ای و کنند مشخص را یکالم ییرگرایتقد استدالل

 کند.مین یرویپ

 اریاخت و ریطاناپذخ نیشیپ علم انیم از وکنند می قبول را انسان اریاخت و ریخطاناپذ نیشیپ علم یناسازگار ناسازگارگراها،

 ییسازگارگراهای پاسخ از یکی یبررس به حاضر مقاله در( Zagzebski,2008, P1 کنند. )می انکار استدالل با را یکی انسان

مسأله  هک میدار نظر در بداءمسأله  با دگاهید نیا مشابهت دادن نشان با ادامه در وپردازیم می گشوده ییخداگرا یعنی

 .میینما یمعرف یکالم ییرگرایتقد استدالل به ستهیشا یپاسخ عنوان به را بداء

 گشوده ییخداگرا

 است یکالم ییرگرایتقد استدالل بهمسأله  نیا پاسخ و بداءمسأله  بسط و حیتوض مقاله نیا یاصل هدفکه  ییآنجا از

 در «گشوده ییخداگرا» اصطالحپردازیم. می بحث به گشوده ییخداگرا مبحثی درباره اختصار به بخش نیا در لذا

« نسانا اریاخت و یاله نیشیپ علم ارتباط: خداوند یگشودگ» عنوان تحت یکتاب در سیرا چاردیر توسط 1911 دهه

 نیا. است وردهسربرآ یلیانج پسا و یلیانج پروتستان تیحیمس از که است ینید ینهضت گشوده ییخداگرا. 1شد یمعرف

 انتخاب قتیحقکه  ییآنجا از. دارند دیتاک انسان اریو اخت یلها نیشیپ علم یسازگار بر لیانجهای آموزه یمبنا بر گروه

ای اندازه ات ندهیآ که معناست نیا به یخداوند سلطه و است، احتماالت قلمروای اندازه تا ندهیآ که است یمعن نیا به آزاد

 خداوند هککند می نیتدو نحو نیبد رامسأله  یکل یشکل در گشوده ییخداگرا لذا است، شده نییتع قیحقا قلمرو

 .2داندمی نیمع قیحقا عنوان به را نیمع قیحقا و احتماالت عنوان به را احتماالت

 :کردبندی توان دستهمی محور سه در را گشوده ییخداگرا انیحام یعقلهای استدالل 

 یخطاناپذیر و مطلق قدرت مطلق، علم رینظ یاله صفات نیب ارتباط یبررس -

  یاله قدرت و شر نییتب -

 نیا در دعا به مربوطهای )بحث خدا با داشتن یواقع و عاشقانه رابطه با مطلق علم مرسوم فیتعر یاسازگارن -

 شود(می مطرح بخش

 ینقل لیدال به خود اتینظرمستندسازی  یبرا میکرد اشاره آن به که یعقلهای استدالل بر عالوه دگاهید نیا انیحام

 3اند.جسته توسل زین

                                                           
 او ابتدا در کتاب ذیل این اصطالح را به کار برد: 1

 See, Richard Rice, 1980, The Openness of God: The Relationship of Divine Foreknowledge and Human Free 
Will (Minneapolis: Bethany House,). 

 سپس در کتاب ذیل نیز به بررسی دیدگاه خداگرایی گشوده پرداخت:

Richard Rice, 2004, God’s Foreknowledge and Man’s Free Will (Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers). 
 

احد نمونه سازی می شود اما در خداگرایی گشوده به در برخی نسخه های خداشناسی کالسیک سنتی آینده به صورت ضرورت خطی و  2

صورت شماری از احتماالت متعدد شبیه سازی می شود البته در این زمینه مباحث متعددی وجود دارد که در این مقال فرصت طرح آن وجود 

 ندارد لذا برای مطالعه بیشتر می توانید به مقاله ذیل مراجعه نمایید:

Rhoda, Alan R.; Boyd, Gregory A.; Belt, Thomas G, 2006, “Open Theism, Omniscience, and, the Nature of 
the Future”, Faith and Philosophy 23 (4): 432–459. 

ه ددر منبع ذیل می توانید یکی از بهترین شرح های دیدگاه خداگرایی گشوده  را که به نمونه های مطرح شده در انجیل )ذالیل نقلی( ارج نها 3

 و آن ها را بررسی مکند مالحظه نمایید:

 John Sanders, 1998, The God Who Risks: A Theology of Providence (Downers Grove, Ill.: InterVarsity 
Press). 
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هایی یگوی شیپ خداوند آن در کهشوند می متوسل لیانج از یاتیآ به خود دگاهید از دفاع منظور به گشوده ییخداگرا

 که ست؛ا داده رییتغ را خود دگاهید بندگان با ارتباط و دعا اثر در خداوند یموارد در نکهیا ایاند نشده متحقق که داشته

 پردازیم: می نمونه چند ذکر به نجایا در

 توبه کرد خلق نیزم یرو بر را بشر که نیا از خداوند و (KJV) 6:6-7(لیانج اول بخش) شیدایپ کتاب -

 کرد؛ خواهم نابودام کرده خلق خاک از که را یبشر من گفت خدا و نشست؛ سوگ به خود قلب در و شده کار

 . شدم کار توبه بابت نیا از رایز پرندگان و خزندگان وان،یح و انسان،

 از راها آن خداوند داد، عبور اجازه مردم به فرعون یوقت د،یرس فرا عبور زمان و (KJV) 17:13 هجرت کتاب -

 یوقت مردم دیشا گفت خداوند رایز بود، کینزد ریمس نیا هرچند نساخت، رهنمونها فلسطینی نیسرزم ریمس

 . بازگردند مصر به و کرده توبه نندیبب را جنگ

 کی چیه دادند، سر ونیش شدند، آگاه یطانیش اخبار نیا از مردم یوقت و(: KJV) 4:33-6 هجرت کتاب -

 و لجباز یمردمان شما بگو لیاسرائ فرزندان به: بود گفته یموس به خدا رایز نکرد؛ استفاده را خود ورآالتیز گرید

 تا کرده باز را خود ورآالتیز نیبنابرا ستاند؛ خواهم را شما جان و گشت بازخواهم شما به من. دیهست سرسخت

 . کردند باز گردن از هورب کوه کنار را خود ورآالتیز لیاسرائ فرزندان و کنم؛ دیبا چه شما با انمبد من

 نگورا دیبا که افتمیدر یوقت ؟امکردهن که کرد ستمتوانمی چه خود تاکستان در گرید: (KJV) 4:5-7 ایاشع -

 ندیخوشا امکانات هودی مردان و است لیاسرائ خانه خداوند تاکستان رایز آورد؛ ارمغان به یوحش یانگورها بدهد،

 . دیزیبر اشک مبادا. شود شهیپ عدالت یبرا ظلم که مباد اما است یداور انتظار در او: هستند آن

 به موز،آ پسر اء،یاشع امبریپ. بود افتاده مرگ حالت بهتقریباً  شد؛ ماریب Hezekiah زمان آن رد 38: 1-5 ایاشع -

 Hezekiah. است دهیرس فرا مرگت زمان و سرآمده عمرت گرید شو، آمادهگوید می خداوند گفت و رفت او دنید

 کامل را خودام. کرده یرویپ تو از همواره من که آور ادی بهلطفاً  خداوندا،: کرد دعا خدا درگاه به و برگرداند یرو

 اءیاشع هب خداوند. کرد هیگر بلند یصدا با سپس. دادم انجام است درست یگفت چه آن هر و داده قرار تو اریاخت در

 سال زدهپان و دهیشن را تو یدعاها یصداگوید می داوود انتینیشیپ یخدا خداوند،: بگو او به و برو یو نزد گفت

 .داد خواهم عمر او به گرید

 یبانم اکردهیرو نیا از کدام هر که دارد وجودمسأله  نیا به یمختلف یکردهایرو دگاهید نیا در که کرد اشاره دیبا البته

 :1دارند نظر در راای جداگانه یمعرفت

 ستند؛ین ندانست قابل اصل در یاحتمال ندهیآ به مربط قیحقا رایز است گشوده خداوند یبرا یمعرفت نظر از ندهیآ -1

 ,Hasker,1998. )است ناممکنها منطقاً آن به علم چونکند مین وارد خداوند کمال و مطلق علم به یخلل امر نیا و

ch 10)2 

 

                                                           
ید به نه می تواندرباره ی رویکردهای مختلف به خداگرایی گشوده دسته بندی های متفاوت و کمابیش مشابهی وجود دارد که به عنوان نمو  1

 منابع ذیل مراجعه نمایید:

- Tuggy, Dale , 2007,  “Three Roads to Open Theism”. Faith and Philosophy 24 (1): 28–51 
- John Martin Fischer, “Engaging With Pike: God, Freedom and time”, Philosophical Paper, 38(2): 
247-270. 
2  See, Van Inwagen, Peter,2008,  “What Does an Omniscient Being Know About the Future?” in Oxford 

Studies in Philosophy of Religion: 216-230. 
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 چون یعنی کاذب ونهاند صادق نه ندهیآ به مربوط یهاگزاره رایز است گشوده خداوند یبرا یمعرفت نظر از ندهیآ -2

 1(لوکاس. آر. یجداند. )مین راها آن خداوند ندارند کذب ای صدق ارزشها گزاره نیا

دهد یم رخ ندهیآ در آنچهی ارهتوان دربمین یقطع صورت به رایز است گشوده خداوند یبرا یمعرفت نظر از ندهیآ -3

 (2دیبو گِرِگ. )کند رییتغ ندهیآ است ممکن و گفت سخن ندهیآ ازتوان می احتمال با بلکه کرد قضاوت

 یالگو هب را گشوده ییخداگرا به سوم کردیرو نیاتوان می کهرسد می نظر به میکرد عنوان که یمسائل به توجه با

 پر او یرایاخت اعمال با که هستند انسان اعمال پرونده بودن باز و گشوده به عتقدم که چرا دانست کینزد بداءمسأله 

 اریبس یلنق لیدال به توسلی نحوه درخصوصاً  دگاهید دو نیا وماند می یباق مطلق عالم خداوند نکهیا نیشود در عمی

 ادند نشان یبرا بخش نیا در. است نادرست ییادعا نجایا در یهمسان یادعا که است روشن ،البتهاندشبیه هم به

 پردازیم.می بداءمسأله  یبررس به شده مطرح یادعا

  بداءمسأله 

 عهیش مخالفان غالباً وشود می برده نامها آن یاختصاص یآرا جزو گاه که است هیامام عهیش خاص معتقدات از بداءمسأله 

 اند. پرداخته آن انتقاد و انکار به

 ینید نمتو در خداوند به بداء اسناد است، منزه نقص و جهل هرگونه از خداوند معتقدند لمانانمس همه کهنیا به توجه با

 طور به و ردیگ قرار قیتحق و توجه مورد یریتفس و یکالم منابع در گسترده طور به بداء مسئله که است شده باعث

 عیتشن هب را مخالفان و واداشتهمسأله  نیا در دیترد به را محققان آنچه. شود فیتأل نهیزم نیا درهایی کتاب مستقل

 از و داد، میخواه شرح رامسأله  آن یلغو و یاصطالح کاربرد یبررس با که است بداءی واژه خود ییسو از ختهیبرانگ

 ام عنده و ثبتی و شاءی ما محواهللی» هیآ ژهیو به دارند اشارهمسأله  نیا به که است قرآن از یاتیآ ریتفس گرید یسو

 حثب ما جهت نیهم به. کرد اشاره دیبا امامان و امبرانیپهای پیشگویی در بداء وقوع به نیهمچن و( 39: رعد)«ابالکت

 .کرد میخواه یبررس مباحث نیا حول را خود

 یاصطالح و یلغو یمعنا

 اصطالح در و( بداء ماده ،یجوهر منظور، ابن) است یامر به زدن دست و یکار آغاز ظهور، یمعنا به لغت در کلمه نیا

 جهت نیهم به .یتعال حق تینیع یناف یاصطالح یمعنا نیا اما است؛ گرید یرا به ییرا لیتبد و یدگرگون یمعن به

 همانند فظل نیا بلکه ست،ین او اراده و میتصم شدن دگرگون یمعنا به خدا درباره بدا که اندنموده دیتأک عهیش یعلما

 رب لذاشود. می خداوند مطلق علم ینف موجب آن یقیحق یمعنا که چرا دارد یمجاز استعمال خدا حق در رضا و غضب

 خداوند هیناح از یامر گرداندن آشکار: کرد فیتعر نیچن را بداء یاصطالح یمعناتوان می عهیش یاعتقاد دگاهید اساس

 البته 3.است آگاه حادثه دو هر به خدا وکند می اثبات را یدوم و محو را یاول واقع در که است هبود ظاهر آنچه برخالف

 .کرد میخواه یریگیپدر ادامه  را شده ادی مطالب یلیتفص حیتوض

                                                           
1 See,  Lucas, J. R, 1894 ,‘Does God’s Foreknowledge Embrace All Future Futuritions? Western Christian 

Advocate [Cincinnati]: (Photocopy in Personal Library Collection of Gordon C. Olson.) 

2 See, Rhoda, Alan Greg Boyd and Thomas Belt, 2007, “Open Theism, Omniscience, and the Nature of 

the Future” Faith and Philosophy. 
 

 1199، بیروت: موسسه اهل بیت، کتاب الغیبهمدبن حسن، البته قریب به این مضمون را می توانید در منبع ذیل مشاهده نمایید: طوسی، مح 3

 .212-213م، صص 
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 قرآن در بداء

 استفاده لقاب مفهوم نیا یمختلف اتیآ از یول است؛ امدهین انیم به یسخن اشیاصطالح ینامع به بداء لفظ از قرآن در

 :اندپرداخته بداء به اتیآ آن لیذ مفسران که است؛

 ام عنده و ثبتی و شاءی ما محواهللی» هیآ مانند کنند،یم انیب را خداوند یرحتمیغ و یحتم قدر و قضا که یاتیآ -

 اجال یقض ثم نیط من خلقکم یهوالذ» هیآ مانند دارند،یم انیب راها انسان یرحتمیغ و یحتم اجل ای ؛1«الکتاب

 .2«تمترون انتم ثم عنده یمسم اجل و

 ما ریغی ال اهللان »... هیآ مانند کنند؛یم مطرح آنان یاریاخت افعال اثر بر راها انسان سرنوشت رییتغ که یاتیآ -

 نعمه رایمغ کی لم اهلل بان ذلک» هیآ و 3...« له مرد فال سوء بقوم داهللارا اذا و بانفسهم ما روایغی یحت بقوم

 .4...« بانفسهم ما روایغی یحت قوم یعل انعمها

 :مانند دارد؛ اشاره آن خاص موارد به بوده، بداء ینیع قیمصاد به ناظر که یاتیآ -

 قوم اال مانهایا فنفعها ءامنت هیقر کانت ال فلو» آنان یدعا و تضرع اثر بر ونسی قوم از عذاب شدن برطرف

  5«نیح یو متعناهم ال ایالدن وهیالح یف یلما ءامنوا کشفنا عنهم عذاب الخز ونسی

مَنامِ أَنِّی فِی الْ قالَ یا بُنَیَّ إِنِّی أَرى فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْیَ» لیاسماع ذبح مورد در میابراه به یاله فرمان رییتغ

أَسْلَما وَ تَلَّهُ  اَمََلف 102إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرینَ قالَ یا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنی أَذْبَحُکَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى

إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَالءُ 105دَّقْتَ الرُّؤْیا إِنَّا کَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنینَقَدْ ص104َوَ نادَیْناهُ أَنْ یا إِبْراهیمُ 103لِلْجَبینِ

 6وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظیم106ٍالْمُبینُ

: آن در ورود فرمان با آنان مخالفت یپ در سال 41 مدت به مقدس نیسرزم به لیاسرائیبن ورود ساختن حرام

  1...« سَنَۀً نَیاَربَع هِمیعَلَ مُحَرَّمَۀٌ فَاِنَّها قالَ... سَۀالمُقَدَّ االَرضَ ادخُلوا قَومِ ای»

 لَۀًیلَ نَیثَالث یو واعَدنا موس: »شب 41 در آن افتنی انیپا و یموس شبه 31 قاتیم به روز 11 شدن اضافه

  1..«.بِعَشر واَتمَمناها

 ستغفارا و تقوا و مانیا ریتأث مانند اند،ساخته مطرح را بداءمسأله  هم گرید اتیآ یبرخ لیذ در نیهمچن مفسران

 در امور از یبرخ ریتأث اعتبار ،(11 و 11:نوح ؛96:اعراف) یآسمان برکات نزول و نیزم و آسمان از یبرکات گشودن در

 شدن دگرگون در آن ریتأث و قدر شب در تضرع و دعا نقش زین و( 11:فاطر) یاله علم در عمر، کاهش ای شیافزا

 (.4:دخان) محتوم ریغ راتیتقد

 اتیروا در بداء

 مینمعصو ائمه از وارده روایات در بداء. است شده وارد انسان رفتار پرتو در مقدرات رییتغ و بداء درباره یفراوان اتیروا

 ابن) «البداء مثل بشیء ماعبداهلل»: فرماید می مورد این در( ع) ادقص امام که چنان است، شده تلقی مهم بسیار( ع)

فرمایند: می دیگری حدیث در و است؛ نشدهبداء پرستش  مثل چیزی به خدا(: 411ص ،1ج کلینی،/ 332 ص ه،یبابو

                                                           
  31رعد:  1

 2انعام:   2

 11رعد:   3

 13انفال:   2

 19یونس:  1

 101ـ  102صافّات:  1

 21 -21مائده:   1

 122اعراف:   9
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 نشده شمرده بزرگ بداء مثل چیزی به خداوند(: 421ص ،1ج کلینی،/  333 ص ه،یبابو ابن) «البداء بمثل اهلل عظم ما»

 حتی نبیاً اهلل بعث مادانند: می برابر خداوند از شرک نفی و توحید با را بداء به اعتقاد دیگر حدیثی در شانیا یا و است؛

/ 333 ص ه،یبابو ابن) یشاء ما یؤخر و یشاء ما یقدم اهلل ان و االنداد خلع و بالعبودیه االقرار: خصال ثالث علیه یاخذ

 بندگی به اقرار. 1: گرفت پیمان او از را خصلت سه اینکه جز نفرموده مبعوث را پیغمبری هیچ داخ(: 421ص ،1ج کلینی،

تأخیر  به یا ودارد می مقدم بخواهد که را چه هر خدا که این به اقرار. 3 خدا؛ برای مانندها وها شریک زدن کنار. 2 خدا؛

 رقرا توحید و خداپرستی ردیف در بداء که چرا برد؛ یپ داءبمسأله  تیاهم بهتوان می جا نیهم از واقع دراندازد. می

 فرمایند: می یگرید حدیث در( ع) صادق امام نیهمچن. است گرفته

 خداست نزد در امور از قسمتی :;(422ص ،1ج کلینی،) یشاء ما منها یؤخر و یشاء ما منها یقدم عنداهلل موقوفه االمور من

 نهیمز نیا در نکته دو به را ما بداءمسأله  به نسبت یدیتأک نیچناندازد. می پس یا پیش خواهد را چه هرها آن از که

 سازد:می رهنمون

 حیتصح در تواندیم بلکه ست،ین نقص رشیپذ موجب تنها نه بداء به اعتقاد نکهیا نییتب و قدر و قضامسأله  به توجه( الف

 که میدار 1یحتم ریغ و یحتم قدرقضا و  نوع دو که نحو نیبد .باشد مؤثر خداوند یسو از جهان اداره به انسان نگرش

 و شدبا شده نییتع شیپ از دهد، یرو دیبا آنچه همۀ که ستینگونه این لذادهد می یرو یحتم ریغ قدر و قضا در بداء

 نیا از یورام و صدقه توبه، دعا، با بلکه باشد ریرناپذییتغ ،شودمی مقدّر یو یبرا انسان اعمال و رفتار دنبال به آنچه

 و ادتسع دهد؛ یرو یاله تیمش و حکمت اساس بر نیتکو عالم در ییهااثبات و محو و ابدی رییتغ است ممکن دست

 یرییتغ است ممکن هرلحظه و است نشده مشخص محتوم یریتقد ۀیپا بر آخرت، در چه و ایدن در چه هرکس، شقاوت

 بودن مختارمسأله  با بداءمسأله  که جاست نیهم. دقیقاً شودا هاثبات و محو نیا مشمول و دهد یرو او مقدّرات در

 واسطه به انسان سرنوشت در راتییتغ نیا وقوع که چرا ؛شودمی مطرح آن بر یدیتاک عنوان به وخورد می گره انسان

 خورد. می رقم او یاریاخت اعمال

 یدور وها اریگرفت رفع یبرا بودنراه بهچشم مور،ا شیگشا بهبستن  دیام نده،یآ به یدلگرم ،یباور نیچن پرتو در طبعاً

 در یوحر و یتیترب نقش نیا وجودآورند. می یرو خدا شگاهیپ در تضرّع و یبندگ به مؤمنان وبندد می صورت أسی از

 ص ،یسبحانآورد. )می ارمغان به یآخرت پاداش آن یبرا ودهد می قرار پرارج عبادات رتبۀ در را باور نیا بداء، ۀینظر

 فتروا ام االجر من بالبداء القول یف ما الناس علمی لو»: که است آمدهالسالم علیه صادق امام از یثیحد در چنانکه( 611

 در وگفتگ از است، نهفته یبزرگ پاداش چه بداء به اعتقاد دردانستند می مردم اگر( 334 ص ه،یبابو ابن) هیف الکالم عن

 داده حیتوض ه،یّامام عالمان آثار در آن تبع به و ث،یحد درهمه  نیا با. ]پذیرفتندمی را آن و[کردند نمی یکوتاه آن باب

 قوعو امکان از بداء ۀینظر ست؛ین یدر پ یپ - مقدّرات در یدگرگون و ییجابجا دادن یرو یعنی - بداء وقوع که شده

 غیتبل به برانامیپ آنچه مانند امور، یبرخ به بتنس یحت. راتییتغ نیا وقفۀ یب وقوع از نه ،دهدمی خبر مقدّرات در رییتغ

                                                           
که امکانات متعدده دارد و علل مختلف انقسام قضا و قدر به حتمی و غیر حتمی از وضع خاص موجودات سرچشمه می گیرد. موجودی »  1

ممکن است در او تاثیر کنند و هر علتی او را در یک مجرا و یک مسیر بخصوص قرار می دهد، مقدرات متعددی دارد؛ به هر اندازه که به علل 

و اما موجودی که بیش از یک گوناگون بستگی و ارتباط دارد، مقدرات دارد؛ از این رو سرنوشت و قضا و قدر چنین موجودی غیر حتمی است 

امکان در او نیست و یک مسیر بیشتر برایش ممکن نیست و جز با یک نوع علت سر و کار ندارد سرنوشتش حتمی و غیر قابل تغییر است. به 

ز این رو مجردات ت. اعبارت دیگر، حتمیت و عدم حتمیت ناشی از جنبه قابلی است نه جنبه فاعلی؛ به معنی قابلیت واحد و قابلیتهای متعدده اس

علوی که فاقد امکان استعدادی می باشند و همچنین موجودات طبیعت در بعضی حاالت که استعداد بیش از یک آینده را ندارند، سرنوشتشان 

ی، ضمطهری، مرت «حتمی است و اما آن دسته از پدیده های طبیعت که استعداد بیش از یک آینده را دارند، سرنوشت شان غیر حتمی است

 .202 -201، ص1مجموعه آثار، ج 
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 یگاه راتیقدت در یدگرگون که است کرده حیتصر زین دیمف خیش. ندارد راهها آن به بداء که شده حیتصر بودند، مأمور آن

 (61 ص د،یمف. )ستین درست قطعاً ش،یکارها همۀ در بداء به خدا وصف ودهد می یرو

 ست؛ین خداوند به جهل اسناد مستلزم آن به اعتقاد چگونه نکهیا نییتب و خداوند علم با بداء ارتباط به توجه( ب

 یکار چیه در خدا: له بدوی أن قبل علمه یف کان إال ءیش یف هلل بدا ما: »است شده نقل بداء مورد در( ع) صادق امام از

 بدان نیا و( 141 ص ،1 ج ،ینیکل) «.است هبود هم بداء از شیپ او علم در[ بداء] نیا کهآن مگر کند،ینم جادیا بداء

 زین و است ریرناپذییتغ و یازل خداوند علم رایز ستین یرا رییتغ و یدگرگون یمعن به خداوند مورد در بداء که معناست

 فرمایند:می حضرت آن

 در -جل و عز- خداوند یبرا دیبگو که هر: مِنهُ فَابرَؤُوا أمسِ علَمهُیَ لَم ءٍ یشَ یف لَهُ بدویَ جل و عز اللّهَ أنَّ زَعَمَ مَن»

 توجه دیبا اما ؛(111 ص ،4 ج ،یمجلس) «.دییبجو یزاریب او از دانسته، ینم روزید را آن که شده حاصل بَدا یزیچ باره

 ضاق و ریتقد و است یاله قدر و قضای حوزه در بداءمسأله  که چرادهد می رخ یاله فعل مقام در رییتغ نیا که داشت

( 415 ص ،1361 مصباح،. )داد قرار توجه مورد را فعل مراتب دیباها آن گاهیجا نییتع یبرا و بوده یاله هیفعل اتصف از

 هن دارد رییتغ به علمِ خداوند واقع در و دیآینم وجود به یمشکلدهد نمی رخ خدا یذات علم در بداءآنجایی که  از لذا

 .ودب خواهد یمنتف زین او به جهل نسبت ندارد راه او علم ذات در رییغت چوناین رو  ازکند. می رییتغ او علم نکهیا

 بداءمسأله  هیتوج

مسأله  نیا به اعتقاد کهاند داشته اذعان یاریبس اما است شده مطرح نهیزم نیا در که یگوناگونهای استدالل رغمیعل

 نسبت با آن تالزم عدم انیب و بداءسأله م نییتب در یاسالم یعلما. 1است یسمع و ینقل ادله بر یمبتن اول درجه در

 لّهَال اِنَّ» و است نامحدود مطلق جهت هر از خداوند علم ،یقرآن میتعال طبق گرچه که اندگفته نیچن خداوند، به جهل

 وا هانسان سرنوشت ؛3ندارد راه جهل او علم در و است آگاه ابد تا ازل از حوادث همه بر خداوند و ،2«میعَل ءیشَ بِکُلِّ

 رقم یانسانهای گروه و افراد اریاخت همانند یاژهیو طیشرا و عوامل اثر بر دیآیم دیپدها آن یبرا که یعیوقا و حوادث

 را یدوم و است، شده رهیذخ محفوظ لوح در که نامندیم یحتم یقضا را یاول شد اشاره کهگونه همان که خورد؛یم

 ثبِتُیُ و شاءُیَ ما اللّهُ محوایَ» قرآن هیآ طبق و است، شده رهیذخ اثبات و محو لوح در که نامندیم قدر ای یرحتمیغ یقضا

.5 است یحتم یقضا به مربوط دوم قسمت و دارد یحتم ریغ یقضا به اشاره هیآ نخست بخش که 4«الکِتاب اُمُّ عِندَهُ و

ند: فرمای( میع) یعل حضرت که است مدهآگونه این اتیروا در و است، بوده هم معصوم امامان خود توجه موردمسأله  نیا

 هیآ به دارد اشاره کهدادم...)می خبر شد، خواهد امتیق روز تا آنچه به را شما نهیآ هر نبود قرآن ازای آیه خاطر به اگر

 (ثبتی و شاءی ما اهلل محوی

  ؛(611ص ،یسبحان) است استوار اصل سه بر بداءمسأله 

 وها آن نشیآفر از شیپ اءیاش بر خدا یازل و مطلق علم از تیحکا اتیارو و قرآن اتیآ: خداوند مطلق علم (1

 .6دارند نشیآفر از پس علم آن یریناپذ رییتغ نیهمچن

                                                           
اگر به خاطر نقل نبود، اطالق بَداء بر خداوند ناروا بود کسانی چون شیخ مفید برآنند که اعتقاد به بداء مبتنی بر دلیل عقلی نیست، و   1

 .333-331همچنین ن.ک: ابن بابویه ص (.90ق: ص  1213)مفید،

 12عنکبوت:   2

 .131ابن بابویه، ص -« ان اهلل علمُ ال جهل فیه»  3

 31رعد:   2

 توان یافت.( می1)انعام:« قَضی اَجَالً واَجَلٌ مُسَم ّی عِندَهُ»نظیر این معنا را در آیه   1

ما نهوا لان کنا نستنسخ ما کنتم تعملون و قال الهل النار ولو ردوا لعادوا »ان اهلل تعالی هو العالم باالشیاء قبل کون االشیاء قال اهلل عزو جلّ:  1

 عز فلم یزل اهلل...« اتجعل فیها من یفسد فیها » فقد علم اهلل عزو جلّ لو ردهم لعادوا لما نهوا عنه و قال للمالئکه لما قالوا« عنه و انهم لکاذبون 
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 ،1است نو یکار در یروز هر و نگذاشته وا را نشیآفر کار خدا: یاله تیمش حسب به عالم ریتدب استمرار (2

 .دارد استمرار 2یاله تیمش حسب به عالم ریتدب و جادیا و خلقت یعنی

صوصاً خ و یقلب ،یاخالق ،یعباد افعال باها انسان سرنوشت: او سرنوشت با یآدم افعال داشتن وندیپ (3

 .3کندمی رییتغها آن نادرستِ ای درست یِاعتقاد یباورها

 را مطلب صلاعموماً  انیعیش. شود حفظ آن در شده ادی اصل سه هر که شود نییتبای گونه به بداءمسأله  دیبا نیبنابرا

 ،یهرستانش) کرد میتقس قسم سه به را بداءتوان ها میآن آراء مجموع از. دارند اختالف هم با آن ریتفس در امااند پذیرفته

 (: 141 ص ،1ج

 (است نشده شمرده زیجا بدا از نوع نیا اتیروا در. )شود ظاهر یقبل علم خالف یعلم خداوند یبرا: علم در بداء -

 .شود ظاهر او یقبلی اراده خالفای اراده یمصلحت بر بنا: یاله تیمش و اراده در بداء  -

 بالغا یدستور مختلف، مراحل در که است نسخ هیشب. )کند امر را آن خالف بعد و کند امر یزیچ به: امر در بداء -

 شود.(می

 نیهم به. ستین ممتنع دیگری، و معلوم، «اوقاتولى وقت،به خداوند سرنوشت رییتغ و بداء در که است معتقد یطوس خیش

 (.421-431 طوسى،یعنى .که گفتتوان می جهت

 که یاسخپ حاضر بحث در شده عرضه مطالب به توجه با میریبگ نظر در یاله تیمش و اراده رییتغ یمعن به را بداء اگر حال

 :است شرح نیبد داد، یکالم ییرگرایتقد استدالل به بداء یالگو جانب ازتوان می

ها شرطی نیا از کدام هر انسان کهداند می شیپ از و 4دارد اریاخت یهایی شرطهمه یوتال مقدم به مطلق علم ندخداو

 توبه اگرمثالً  لذا. 5گرفت خواهد تعلق او به چگونه یاله اراده و بود خواهد او انتظار در یسرنوشت چه کند انتخاب را

 برطرف را او کار موانع یالهی اراده کند دعا مشکالت در اگردهد. می رقرا مغفرت و رحمت مشمول را او یاله اراده کند

                                                           
زل ربناعلیما کما شاء، کذلک لم یو جلّ علمه سابقا لالشیاء قدیما قبل ان یخلقها فتبارک ربنا تعالی علوا کبیرا خلق االشیاء و علمه بها سابق لها 

 (131-131سمیعا بصیرا. ) ابن بابویه، ص

 21الرحمن: «: یسئله من فی السماوات واالرض کل یوم هو فی شان»  1

، 1319یکی از رازهای تاکید برآموزه قضا و قدر )بداء(، توجه به حضور خداوند در مقام تدبیر همه شئون جهان و انسان است. )مصباح،   2

 (213ص 

،  19، یونس: 121-123، صافات: 33، انفال: 1، ابراهیم: 11، اعراف: 12-10، نوح: 11در آیات ذیل به این مضمون اشاره شده است:  رعد:  3

 .13، اسراء: 13، انفال: 99انبیاء:

 برای مطالعه در این زمینه می توانید به پایان نامه نگارنده مراجعه نمایید:  2

ی و مقایسه آراء استاد مطهری و لیندا زاگزبسکی در باب علم پیشین الهی و اختیار انسان، )استاد راهنما:دکتر عبدالرسول امیری، زینب، بررس 

 11-13، صص 1311کشفی( پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کالم اسالمی، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، تابستان 

انجام خواهد  T3را در  P1عمل  Sمتعلق علم الهی این نیست که شخص الگوی بداء در دیدگاه شیعه، بر اساس علم پیشین الهی و خصوصا   1

انجام خواهد داد، لذا آنچه در علم الهی است، این است که اگر  T3عملی را بطور اختیاری در  Sداد بلکه متعلق علم الهی این است که شخص 

P1Q1 ا انتخاب کند، علم الهی به آن تعلق می گیرد و بشر هر کدام از این ها را انتخاب کند، حال بشر به حکم اختیار خویش هر کدام ر

عمل  Sباور دارد که  T1خدا در "علم الهی جهل نخواهد شد، زیرا خداوند به همه آن ها علم دارد، بعبارت دیگر متعلق علم الهی این نیست که 

X  را درT3 خدا در "این است که بلکه متعلق علم الهی "انجام خواهد دادT1  باور دارد که اگرS  عملP1  را اختیار کند آنگاهQ1 

 و ... Q2را اختیار کند آنگاه  P2اگر عمل 

 به هر اندازه که امکان انتخاب هست، علم الهی به آن تعلق می گیرد و انتخاب هر کدام به حکم قضا و قدر الهی صورت می گیرد.

اء استاد مطهری و لیندا زاگزبسکی در باب علم پیشین الهی و اختیار انسان، )استاد راهنما:دکتر عبدالرسول امیری، زینب، بررسی و مقایسه آر

 111-111، صص 1311کشفی( پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کالم اسالمی، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، تابستان 
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 امثالهم و دنکر توبه و توسل و دعا آنگاه م،یرینپذ را یاله تیمش و اراده رییتغ اگر که شد یمدعتوان می یحتکند. می

 یاله اراده و میکن دعا ما1« ملک استجب یادعون»فرمایند: می خداوند که است یحال در نیا و شد خواهد هودهیبکامالً 

 از عالم حوادث همه مییبگو اگر و 2"ابراما ابرم لو و" باشد محتوم سرنوشت آن اگر یحتکند می رییتغ ما سرنوشت و

 "3مغلوله داهللی هودیال قالت و" بود معتقد هودی که آنگونه دیبا پسدهد می رخ یرییتغ چیه بدون و شده نییتع شیپ

 و "4شان یف هو ومی کل واالرض السماوات یف من سئلهی" و ماست اعمال بر ناظر هرلحظه داوندخ کهیحال در باشد

 محدود و بسته تنها نه او قدرت دی و است مشغول عالم ریتدب به آن هر و دارد توجه ما اعمال و احوال به دم به دم

 جل و عزّ اهلل ماعظم " است آمده تیروا رد که لذاست دارد منتهایب یقدرت یعنی است "5شاءی لما فعّال" بلکه ستین

 ستحضرم کهگونه گردد( هماننمی خداوند میتعظ و شمردن بزرگ موجب بداء به باور مانند یاعتقاد چیه)"البداء بمثل

 والً،ا بداء قتیحق در یعنیشود می حفظ یاله مطلق قدرت و نیشیپ علم وهم انسان اریاخت هم الگو نیا در دیشد

 ( 4516:مقاله ،11 ج ،یسجاد) .انسان «ارادۀ» و «اختیار»مؤید ثانیاً، و ؛تأکیدی

 دگاهید نیا در او شدن متشخص و خداوند یانگار وار انسان خاطر به گشوده ییخداگرا مخالفان نکهیا یانیپای نکته

 مقال نیا در وکنند می میستر را متشخص ییخدا دو هر گشوده ییخداگرا و بداءمسأله  که مییبگو دیبا اماپذیرند نمی را آن

 .شد خواهد دشوارترمسأله  درک میکن فیتعر تر نامتشخص و تر نینامتع را خدا چه هر

 گیرینتیجه

 خواهد انجام T3 نیپس لحظه در را A عمل S فاعل که بداند T1 نیشیپ لحظه در خداوند اگر ،یکالم ییرگرایتقد اساس بر

 نیا به سازگارگراهای پاسخ از یکی گشوده ییخداگرا پاسخ. دهد انجام تواندینم را A جز یفعل T3 لحظه در S آنگاه داد،

 در لاستدال نیا به درخور یپاسخ عنوان به زین را بداءتوان مسأله می شد مطرح مقاله نیا در کهگونه . هماناستمسأله 

کند. می رییغت بد ای خوب یکارها باها نانسا سرنوشت السالم، همیعل نیمعصوم اتیروا و میکر قرآن انیب طبق. گرفت نظر

 ،دهدمی رییتغ را ریتقد مادر، و پدر به یکین و توبه استغفار، گران،ید به کردن کمک دعا، احسان، صدقه،: همچون یلیفضا

 از یاننافرم وغیراخالقی  یکارها مقابل، درافزاید. می را یعیطب مواهب و یروز وزداید می را اندوه ،شودمی شیگشا موجب

 راداف سرنوشت در یمنف نقش دعا، ترک و مادر و پدر از ینافرمان رحم، قطع ،یورز بخل ،ییبدخو: همچون عت،یشر احکام

 اقرار بلکه ت؛سین آن ینف ای و یاله نیشیپ علم رییتغ یمعنا به بداء به اعتقاد  کند.می کوتاه را عمر وکاهد می را یروز دارد،

 اریاخت یراب آن به اعتقاد با تنها نه و آوردمی شیپ نیتکو عالم در خداوند که استهایی اثبات و ومح و رهایتأخ و میتقد به

 خاص یاحادثه و فعل که یزمان تا که چرا خداست؛ مطلق یآزاد و قدرت اثبات ینوع به بلکهآید می وجود به یمشکل انسان

 و ریتقد و تیّمش اگر یحتّ نشود، واقع خاص، حادثه آن و کند عوض را ریتقد خدا، که است ممکن است، نداده رخ عالمْ در

 محدود را داخ تیّمالک و قدرت تواندینم یاله قدر و قضا یحتّچیز هیچ ،. بنابراینباشد گرفته تعلّق حادثه آن به او یقضا

 .ببندد را او دست و سازد

 تیّوضع رییتغ یبرا یازهیانگ م،یبدان قدر و قضا رکا از فارغ را خداوند و میکن ینف را بَدا اگر مییبگو دیبا نیهمچن

 و شد خواهد همان است، شده مقدّر آنچه هر که چرا ماند؛ نخواهد یباق ،و دعا عبادات و ریخ یکارها لهیوس به خود یِکنون

                                                           
 10غافر:  1

شـَیْءٍ لَمْ یـَسـْتَثْنِ فِیهِ رَسُولُ  عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قـَالَ قـَالَ لِی أَ لَا أَدُلُّکَ عـَلَى أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ  2

روایة :  ،211ص )باب اینکه دعا قضا وبال را دفع می کند(  ،2ج  کلینی، ضَمَّ أَصَابِعَهُ یَرُدُّ الْقَضَاءَ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً وَ اللَّهِ ص قُلْتُ بَلَى قَالَ الدُّعَاءُ

1. 

 12مائده:   3

 21الرحمن:  2

 ( به این مضمون اشاره دارد.11بروج:«)فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیدُ »از صفات خداوند است که در دعای کمیل بدان اشاره شده است و همچنین آیه   1
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 دهدیم انسان به را شتال و یدواریام هیّروح سو، کی از بَدا، به اعتقاد ،. بنابراینداد نخواهد رُخ قدر، و قضا در یرییتغ چیه

  .کندیم تیتقو انسان، در را یتعال حق به توکّل و تضرّع و توبه و دعا هیّروح گر،ید یسو از و
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