
  

 

  مركز تخصصي مهدويت
   قمحوزه علميه

  

  
   تخصصي-فصلنامه علمي

 1388پاييز ، 30 شماره ،9سال 

  4ظهور حضرت مهدي با ارتباط بداء

  �1 خدامراد سليميان

    22/4/1388: تاريخ تأييد    18/3/1388: تاريخ دريافت

  چكيده

ايـن بحـث بـا    ايـن بحـث بـا    ايـن بحـث بـا    ايـن بحـث بـا    . . . . بحث بدا يكي از مباحث مهـم و پردامنـه در ميـان مباحـث شـيعه اسـت            بحث بدا يكي از مباحث مهـم و پردامنـه در ميـان مباحـث شـيعه اسـت            بحث بدا يكي از مباحث مهـم و پردامنـه در ميـان مباحـث شـيعه اسـت            بحث بدا يكي از مباحث مهـم و پردامنـه در ميـان مباحـث شـيعه اسـت            

برخي با بيـان  برخي با بيـان  برخي با بيـان  برخي با بيـان  . . . . وضوعات فراواني از جمله ظهور حضرت مورد بررسي قرار گرفته است        وضوعات فراواني از جمله ظهور حضرت مورد بررسي قرار گرفته است        وضوعات فراواني از جمله ظهور حضرت مورد بررسي قرار گرفته است        وضوعات فراواني از جمله ظهور حضرت مورد بررسي قرار گرفته است        مممم

هاي ظهور قابـل  هاي ظهور قابـل  هاي ظهور قابـل  هاي ظهور قابـل      پيوند اين مقوله با برخي مباحث مربوط به ظهور بدا را در زمان و نشانه    پيوند اين مقوله با برخي مباحث مربوط به ظهور بدا را در زمان و نشانه    پيوند اين مقوله با برخي مباحث مربوط به ظهور بدا را در زمان و نشانه    پيوند اين مقوله با برخي مباحث مربوط به ظهور بدا را در زمان و نشانه    

        ....انداندانداند    بررسي دانسته و بين آن دو ارتباط برقرار كردهبررسي دانسته و بين آن دو ارتباط برقرار كردهبررسي دانسته و بين آن دو ارتباط برقرار كردهبررسي دانسته و بين آن دو ارتباط برقرار كرده

گونـه  گونـه  گونـه  گونـه          هـا نيـز هـيچ     هـا نيـز هـيچ     هـا نيـز هـيچ     هـا نيـز هـيچ             و نشانه و نشانه و نشانه و نشانه رسد نه فقط بدا در بحث اصل ظهور، كه در زمان            رسد نه فقط بدا در بحث اصل ظهور، كه در زمان            رسد نه فقط بدا در بحث اصل ظهور، كه در زمان            رسد نه فقط بدا در بحث اصل ظهور، كه در زمان                    به نظر مي  به نظر مي  به نظر مي  به نظر مي  

        ....جايگاه و ارتباطي نداردجايگاه و ارتباطي نداردجايگاه و ارتباطي نداردجايگاه و ارتباطي ندارد

كند، اما در يك بررسي كند، اما در يك بررسي كند، اما در يك بررسي كند، اما در يك بررسي     اگرچه بررسي دقيق از نظر سند و محتوا مجال بيشتري را طلب مياگرچه بررسي دقيق از نظر سند و محتوا مجال بيشتري را طلب مياگرچه بررسي دقيق از نظر سند و محتوا مجال بيشتري را طلب مياگرچه بررسي دقيق از نظر سند و محتوا مجال بيشتري را طلب مي

        ....توان به عدم ارتباط بدا به مباحث ياد شده تصريح كردتوان به عدم ارتباط بدا به مباحث ياد شده تصريح كردتوان به عدم ارتباط بدا به مباحث ياد شده تصريح كردتوان به عدم ارتباط بدا به مباحث ياد شده تصريح كرد    عمومي ميعمومي ميعمومي ميعمومي مي

        ....هاي حتمي ظهور، زمان ظهورهاي حتمي ظهور، زمان ظهورهاي حتمي ظهور، زمان ظهورهاي حتمي ظهور، زمان ظهور    بداء، ظهور، نشانهبداء، ظهور، نشانهبداء، ظهور، نشانهبداء، ظهور، نشانه: ها واژه كليد

  مقدمه

 اعتقـاد بـه     :مندي از رهنمودهاي اهل بيـت       ز باورهاي ويژة شيعه با بهره     يكي ا 

گيـرد؛ از جملـه در        هاي گوناگوني مورد توجه قرار مي       اين باور در بحث   . بداء است 

 موضوعات ظهور، فراوان است؛ ولـي بحـث بـداء در            4بحث ظهور حضرت مهدي   

  .هاي ظهور اصل، زمان و نشانه: شود سه بخش مطرح مي

                                                 
  . قم عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.�
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ظهور، هيچ كس به بداء اشاره نكرده است؛ ولي بعـضي بـا اسـتناد بـه           در اصل   

رسـد دليـل      اند كه به نظر مي      ها مطرح كرده    برخي سخنان، آن را در زمان و نشانه       

كنـيم در حـد    در اين نوشـتار، تـالش مـي   . ها بر اين ادعا، نيازمند بررسي است       آن

  .شودها بررسي  گانه بحث اشاره و دليل هاي سه ممكن به عرصه

پيش از ورود به بحـث، مناسـب اسـت ابتـدا بـه معناشناسـي بـداء در لغـت و              

   .   اشاره شود:اصطالح و سپس به ديدگاه معصومان

  اصطالح  ومعنا شناسي بداء در لغت. 1

در لغت به معناي ظاهر شدن، هويدا شدن، پديد آمدن رأي ديگر ) به فتح باء(بداء 

، 1ج: 1415؛ طريحـي،   66، ص 14ج: 1997ابـن منظـور،      (در كاري يا امري است    

در قرآن نيـز    . )235، ص 1ج: 1360؛ مصطفوي،   19ص: 1412؛ عسكري،   167ص

	�l           �: فرمايد  كه مي جا     آن ؛به همين معنا آمده است    ��¢
T# �#��
L�� 	�� �6*!�� �£� ;¤�)� #�6�� A;4j

 ���2 �8�.4.�<*e��
ظرشان آمد كـه او را تـا   ها، به ن آن گاه پس از ديدن آن نشانه  ؛  � ����2  �

  . )35يوسف،  ( به زندان افكننديچند

بـارة   و در  آيـد   مـي پديـد   براي انسان   پنهان بودن فقط    پس از   آشكار شدن   اين  

اش ايـن اسـت كـه خداونـد بـه آن       الزمهچرا كه  چنين نخواهدبود؛ ، هرگز خداوند

  .  است براي خداوند امر محالي،داشته باشد كه اينآگاهي نموضوع 

چه حاضر باشند و چـه   ـ  ها ها و مكان  زمانة در هم، به همه چيز خداوندآري؛

  . علم حضوري دارد ـ يندپديد آغايب، چه موجود باشند و چه فاني و چه در آينده 

�8 7
�* ��# A1��G�� T �8�:^� �: فرمايد  مي بارهقرآن كريم در اين     *�
:�+    ��� T �� �p*�
K��# ��� ¥�

¦¦�	9Ae�#در زمين و نـه در آسـمان بـر خـدا پوشـيده              ]  نه[حقيقت، هيچ چيز    در   ؛�

  .)5آل عمران،  (ماند ينم

رواياتي كه از يك سو و ناداني و كاستي  از هرگونه خداوند متعالبودن پيراسته 

 تـا كـرده اسـت     اي فـراهم      زمينـه  ،از سوي ديگر  اند،    بداء را به خداوند نسبت داده     



  

 

داء
ط ب

با
رت
ا

 با 
ور

ظه
… 

�
ن
ميا

سلي
د 
را
دام

 خ
  

91 

 ـ به طـور گـسترده در منـابع كالمـي و      1هل سنتبداء ـ بر خالف ديدگاه ا مسأله 

 مستقلي  هاي  كتاباي كه     گونه به   ؛ قرار گيرد  پژوهشتفسيري شيعه مورد توجه و      

  2.به نگارش در آمده استدر اين زمينه 

  : بوده استدقت  مورد بحث هموارهدو به طور عام  ها باگونه كت در اين

 ، بـه آن   بـاور چگونـه   كـه      ايـن   و  در لغت و اصـطالح     بداءشناسي    نخست مفهوم 

  . به خداوند نيستانتساب نادانيمستلزم 

تواند در تصحيح نگرش انـسان بـه ادارة جهـان از        يم باور يادشده، كه     اين ديگر

كنند   گونه مطرح مي    اين منابع به طور عموم، بحث را اين       . سوي خداوند مؤثر باشد   

  :  خداوند متعال دو لوح دارد،بنا بر آيات قرآنكه 

   لوح محفوظ .الف

ي  آن تغييـر   درپاك نشده و    به هيچ صورت     ،شود لوحي كه آنچه در آن نوشته مي      

  : ؛ چرا كه مطابق علم الهي استگيرد نميصورت 

�    �� 36�<�� 31D*B4R �(�0 �f��   �§(4̂ *U�� ��*(
 يكه در لوح    ارجمند است  ي آن قرآن  ي؛ آر �� �

  . )22و21بروج،  (محفوظ است

  لوح محو و اثبات . ب

� # � 4L����J	�         �: خوانيم  مير قرآن كريم    دE�6�.�+ �� 4i���w�� �� ¤�	H�� 	� �8�:�# #(�U*9��  �g    خدا آنچـه

  .)39رعد،  (ست اكند، و اصل كتاب نزد او را بخواهد محو يا اثبات مى


� �: فرمايد  نيز مي R A;4j�     ̈9�e�� �f�N
L �� bn�N
L � �E�6�.�+ ت را      ؛�ا  شـم  يبـرا [آن گاه مد

                                                 
شـود ـ و    ر و تبـدل در خداونـد مـي    ـ كه مستلزم جهل، تغيي ء بيشتر اهل سنت با ارائه تعريفي نادرست براي بدا.1

 را به خداوند ءگونه بدا اند در حالي كه هيچ يك از بزرگان شيعه اين      نسبت دادن آن به شيعه، آن را غير جايز دانسته         
، 1ج: 1364؛ ابن اثيـر،     109، ص 1ج: تا  بي؛ ابو ليث سمرقندي،     651، ص 1ج: 1415جصاص،  : نك(. اند    نسبت نداده 

 .101، ص 1ج :1418؛ ثعالبي، 109ص 

 نيـز  مقـال هاي كالمي و تفسيري به طور مفصل آمده است و از محلّ بحث ايـن      تشريح و تفصيل اين مطلب در كتاب       .2
 .كنيم خارج است؛ لذا به طور خالصه به اين مطلب بر اساس استفاده از اخبار و سخنان دانشمندان اشاره مي
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  .)2انعام،  (ست ا نزد اويو اجل حتم. مقرّر داشت] عمر

 سرنوشت شخص يا جرياني بـه شـكلي خـاص           ،هاي الهي  بنا بر شرايط و سنت    

 سرنوشـت آن    نوين،هاي   ها يا مطرح شدن سنت     شود، با از بين رفتن آن سنت       مي

  . گيرد هاي جديد قرار مي  سنتمناسبشخص يا آن جريان 

   :كه فرموداست  روايت كرده 7صادقفضيل بن يسار از امام 
          3��Z	
� �(�0 	�� �� �1	
� 	�� �8��� b	�	
��� ��
�
� �8�:�# A1��      	�� �� � A6
R �8�.�� ©�	
7 	�9
� �8*��6�� ��*��� �8�!
x�(
�


� �8�.�� ©�	
7 	�� �� 
i���j
L �8�.�� ©�	
7 	�� �� 	�U�� �8�.�� ©�	
7 	�� �� �B�m
L �8�.�� ©�	
7 �8�.�� �K
H�� *;
� 	�� �� �1	

*�4J�� *;
�g   

 ثبت شده و ،كه در آن تمام آنچه بوده و خواهد بود    است   نوشته   يكتابوند  خدا
اندازد و هر چـه      ي جلو م  ،هر چه را بخواهد    است؛    خود نهاده  يآن را پيش رو   

 ، محـو و هـر چـه را بخواهـد          ، هر چه را بخواهد    ؛اندازد يخير م أ ت ،را بخواهد 
ـ ، هر چه را بخواهد    ؛نمايد ي م اثبات  ،هـر چيـز را نخواهـد    و شـود  ي موجود م
  ).216، ص2ج: 1380عياشي،  (شود ينم

   :كه فرموداست  روايت كرده 7آن حضرتابن سنان از و نيز 
                    ¤�	
H�� 	�� 4i���w�� �� ¤�	
H�� 	�� (�U*9�� �� ¤�	
H�� 	�� �B�m���� �� ¤�	
H�� 	�� � £6
5�� �8�:�# A1��    � 4L �E�6�.�+ ��

��	��J��# *�
7 ��*�
� �8�!
.�[�� *1
L 
f*�
R �8�9�:�+ ��� �(�)
� �8�:�# �E�6��B�� �B*�
L ªf4J
� 
?	
R ��  	���� �8
� ��6*��� ¥�

�f*)�N *��� �8
� ��6*��� 	
� �8�:�# A1�� �8�9�:�+ ��� �1	
� *6
R ���   

 و كند مي  مؤخر ،بخواهد را چه هر و دانداز مي پيش ،بخواهد را چه هر وندخدا
 نزد »#  #��J	�  �« كند مي اثبات ،بخواهد را چه هر و محو ،بخواهد را چه هر

 پديد را آنكه     آن از پيش ،كند مي اراده خدا كه را چيزي هر«: فرمود واو است   
 علـم  دركه     اين مگر ،شود نمي آشكار او بر چيزي .دارد وجود او علم در آورد،
همـان،   (شـود  نمي آشكارچيزي   ،جهل روي از خدا براي همانا .است هبود او
   .)218ص

�9�#1صاحب �# B�e^Cنويسد  پس از نقل روايات ياد شده مي :  
 ،و با كثرتي كـه دارد      است    بسيار زياد وارد شده    :امامانروايات در باب بداء از      
  .كرد اعتناء ،»ست خبر واحد ا،خبر بداء«: اند ها كه گفته ديگر نبايد به گفته آن

 علـم بعـد از   يبداء بـه معنـا  ـ يد  يفرما ي كه مالحظه ميطور هبـ ت  ااين رواي
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 او  كـه عـين ذات    متعـال    ي علم خدا  ، از نظر اين روايات    .كند ي م يجهل را نف  
 ي ظهور امـر   ي بلكه بداء، به معنا    ؛شود ينمتبديل   به جهل    ،مانند علم ما   ،است

پـس بـداء    .  مخـالف آن بـود     ،ظاهركه    آن  بعد از  متعال، ياست از ناحيه خدا   
  . عالم به هر دو است، سبحاني و خدايعبارت است از محو اول و اثبات ثان

كـه    ي اين  برا ؛تواند انكارش كند   ي نم ي است كه هيچ صاحب عقل     ي حقيقت ،اين
يـك وجـود بـه      : شـود  ي و تصور م   ي دو وجود پيش بين    ، امور و حوادث   يبرا

 اسـت كـه قابـل    يبيل شرط يا علت يا مـانع  اسباب ناقص از ق   يحسب اقتضا 
كـه     آن ، اسباب و علل تامـه     يتخلف است، و يك وجود ديگر بر حسب اقتضا        

سـت ثابـت و غيـر مـشروط و غيـر           ا اين وجود بر خالف وجود اول وجودي      
  .متخلف

 كتاب محو و اثبـات و ام        يكند، يعن  ي م ي كه آيه مورد بحث معرف     يآن دو كتاب  
 ،هر چـه باشـد  .  آن دوأهمين دو مرحله از وجود، يا مبد    الكتاب، يا عبارتند از     

 ظاهر گردد كه خـالف آن       ي تعال ي از ناحيه خدا   يا  يا اراده  ي كه امر  مسألهاين  
  .گونه ترديد در آن نيست  هيچيست واضح كه جا ااي مسألهرفت،  يتوقع م

  : كند گونه بيان مي و در پايان، ديدگاه خود را اين
ـ        ،رسد يما م  آنچه به نظر    هـم چنـان كـه از        ـ اين است كه نزاع در ثبوت بداء
ـ آيـد  يبرم :اهل بيتامامان احاديث  ـ    آن، هـم چنـان كـه ديگـران     ي و نف

ـ       ، دقت ي كه با كم   ي است لفظ  يمعتقدند، نزاع   بـه   ؛رود ي خود به خود از بين م
 اختـصاص  مسأله به اين  يا  بحث جداگانه  ،بود كه ما در اين كتاب     سبب  همين  

ـ  ي علم مسأله هر   يروش ما اين بود كه برا     كه    ن اي نداديم، با   اختـصاص   ي بحث
  .دهيم

 كه منكـر  يهاي  است، اين است كه آنينزاع در بداء نزاع لفظ كه     اين دليل ما بر  
  حـال  ؛استا  كنند كه قول به بداء مستلزم تغير علم خد         يآنند، چنين استدالل م   

 كه مستلزم تغيـر علـم   اين استلزام در بداء ما آدميان است، و در ما است       كه    آن
 يمستلزم چنين اشكال  است،   كه در روايات آمده      ياست، و اما بداء به آن معناي      

  .)523، ص11ج: 1361طباطبايي،  (نيست

  :يكي ديگر از تفسيرهاي معاصر نيز به اجمال دربارة بداء چنين نوشته است
ـ    يشود كه ما طبق ظواهر علل و اسباب، احساس م          يبسيار م   يا هكنيم كه حادث
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 از پيـامبران خبـر داده    ي به يك  يا به وقوع خواهد پيوست يا وقوع چنين حادثه       
ـ          ي كه بعدا م   ي در حال  ؛شده  يميگـو  يبينيم آن حادثه واقع نشد، در اين هنگام م
ـ  ي آنچه را به حسب ظاهر ما واقع شـدن         ي يعن ؛ حاصل شد  »بداء« ديـديم و    ي م

مكـارم شـيرازي،     (شـد  خـالف آن ظـاهر       ،پنداشتيم ي م يآن را قطع  در  تحقق  
  .)246، ص1ج: 1380

گونه نقص و جهلـي را      بنابراين بر خالف پندار مخالفان، ديدگاه شيعه به بداء، هيچ         

  .كند متوجه خداوند نمي

  : بداء از ديدگاه پيشوايان معصوم.2

گونه كه برخي بزرگان   بدان ؛بداء در روايات شيعه با اهميت فراوان تلقّي شده است         

: 1407نجاشـي،   (عنوان بـه نگـارش آثـاري اقـدام كـرده     اين  با به صورت مستقل 

 يـا بـا   )102 و25صص: 1411؛ طوسي، 350 و 334 و 326 و 257 و 219 و 88صص

 در اين زمينه    : روايات معصومان  ،سامان دادن بابي مفصل در كتاب روايي خود       

ينه ، شانزده روايت در اين زم�	��از جمله مرحوم كليني در كتاب     ؛  اند  را گردآورده 

كه توجه به مضمون همة اين روايات، تصور كلي بـاور بـه بـداء را،    است  نقل كرده   

  :برخي از اين روايات از اين قرارند. )146، ص1ج: 1365كليني،  (كند آسان مي


�*   « : فرمود 3امام باقر يا امام صادق    H�� �8�:�# �6���+ 	��  ¦�#�6����# �f�w��؛ خداوند به چيـزي  �» 

  . )1ح: همان(» ش نشده استمانند بدا پرست

8� ��# �f�w�9����g¦�#�6    «: فرمود 7امام صادق �:�# �;�X�+ 	��ماننـد بـداء    چيـزي    خداونـد بـه      

  ).پيشين(» بزرگ شمرده نشده است

��# +���    : اند  ديگر فرموده  روايتيو در   B
�
� 	�� �B*N
K��# ���� ¦�#�6����	�� �?*(
5��# ��� 	�� �t	�.�# �;�:�+ *(
�

#   g�8��� � 	
:
J��       در سـخن گفـتن از آن       ،دانـستند  اگر مردم پاداش اعتقاد به بداء را مي ، 

  . )148ص: همان (كردند سستي نمي

شناسان بزرگ پس از بيان معناي لغوي به روايتي اشاره  مرحوم طريحي از لغت 

   :نويسد كرده در توضيح مي
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8�(R� :»  b	_���
" �8�:�# 
��!�� 	��]�� 	���� ª�
R  *1
L �� �B*9
G��# �;��B*U
�[ ] ��2[    ¦�#�6����	�� �8�:�� AB�5��« 
يقر له بقضاء مجدد في كـل       أي  ؛  )165، ص 8 و ج  148، ص 1ج: كليني، همان (

قرار عليهم بذلك للرد    ن اإل إيوم بحسب مصالح العباد لم يكن ظاهرا عندهم، وك        
إن اهللا عـالم    «: لونمر، وهم اليهود، ألنهم يقو    علي من زعم أنه تعالي فرغ من األ       
: طريحي، همـان  (»  علي وفق علمه   يءكل ش  في األزل بمقتضيات األشياء فقدر    

  . )168-167، ص1ج

در باب بداء پس از نقل روايات در اين باره، نگاه برخي C)6�2 شيخ صدوق در كتاب 

  .ها به شيعه را ناداني و جهالت دانسته است مخالفان و نيز نسبت دادن برخي بحث

چهل  افزون بر »#��# � �#6�e.¬«مجلسي نيز با سامان دادن بابي با عنوان       مرحوم  

 به گردآوري روايات مربوط پرداخته     ،باره  ضمن اشاره به برخي آيات در اين       ،صفحه

 بـه   ،سرانجام در پايان روايـات    . استارائه كرده    توضيح   ،است و ذيل برخي روايات    

  .)134-92، ص4ج: 1404لسي، مج ( بحث كرده است،بداء و نسخ دربارة تفصيل

 افزون بر تأكيد بر معناي درست بداء، بـه برداشـت            :البته پيشوايان معصوم  

���* :  فرمود 7امام صادق  .اند   پرهيز داده   نادرست نيز اشاره كرده، شيعيان را از آن       

         *�
7 ��� �8
� ��6*��� �f�N �� ���+ �8�:�# A1
L �;�+
r     
L �8*9
:*!�� *;
�  (��# «�  �8�.�� #�¤��B*�	
� ��*� هر كـس گمـان     ؛

دانسته، امروز از آن آگاهي يافته و تغيير نظـر         ديروز نمي كه   چيزي را    ،برد خداوند 

  .)70، ص1ج: 1395شيخ صدوق، (زاري بجوييديداده است، از او ب

يابد كه در جايگاه هر انتخـاب و انجـام     انسان درمي ،بداء مسأله   با درك صحيح  

اساس همين انتخاب و عملكرد، مقـدرات وي         و بر  او است    ناظر ،هر كاري خداوند  

 برخالف پندار يهود كه خداوند پس از 1؛خورد در هر لحظه از سوي خداوند رقم مي

 تغييـر در    ،بنابراين بداء در حقيقت    2.خلقت، از تدبير امور عالم دست كشيده است       

ت قـرآن افـزون بـر       آيـا . تغيير در مقدرات غير محتوم است     ؛ بلكه   علم الهي نيست  

                                                 
 .)29 ،الرحمن (� شَأْنٍ كُلَّ يومٍ هو في... � .1

2. �LM�"N� NOP�Q? R&S�TAR� SU��QV�R.P)N� R�
�N� T7N4 
�W��X �Y4 
�WAS�W� N� P3Y���P�QZ T�[+W\ ]�Q��W+TDN� SH[+�
 R�N� R��R�N�T�
 S�Q��X N�... �) 64، مائده(. 
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 �هـا  خواسـت خـود آن  را بـه وسـيلة     هـا      سرنوشـت انـسان    ،يادآوري اين اصل كلي   

  .است دانسته تغييرپذير

يگانه راه در بحـث     كه     آن  پس از  5�+T# ]�U[C	q شيخ مفيد در بخشي از كتاب       

   :گونه نوشته است  را نقل دانسته، در اين باره اينءبدا
     o��	��# ?(R �� �.!9�	�» O #6�  #F� �� «   'L »  8�� 8� B)W«  �.!� � »8�� B)W« 'L 

» 8.� B)W«     d�9N � 8.+ �^m 6R 1	� B�L �(x� � 'LB�# �5!C 8.� q#B9�# ��� � 

    85:m �� kB0	X�# ��	!C 8�	!�L                	9"� � ?�� ;� 	9�� 8� o�(:!� �)� �JC ;� 1L 6!� 

 �# ��	\ �� T � E�()W �	e�2T# �� �J� ;� 	� �#6��	� 	).� �c(� 	�K� 8+(R� �X

         �#6��# ^� 8�� f9!�e� n� 8�([2 �X�# �� �:\ � 8"(� ;:+ 	�g  پس معنا در گفتة
آشكار شد  « يعني   » بدا حاصل شد   ،براي خدا در فالن چيز    « :گويد  اماميه كه مي  

مقصود اين نيست كه بـراي      . ست ا  به معناي آشكار شدن از او      ، و اين  »براي او 
و .  بـر او آشـكار شـد       ،چيزي كه پنهان بود    رأي جديدي پيش آمد و       ،خداوند

شـود، بـراي      آشـكار مـي   پس از نبودن، در آفـرينش       همه كارهاي خداوند كه     
شود كـه آشـكار        بنابراين جايي بدا گفته مي     ؛خداوند همواره معلوم بوده است    

 امـا   ؛شـده اسـت     آمده و وقوع آن هم تصور نمي        نميگمان  هرگز به   آن،  شدن  
رفته  ميگمان كه حاصل شدن آن  شده يا اين بيني مي جايي كه آشكار شدن پيش

  ....)65ص: 1413مفيد،  (رود لفظ بدا در آن به كار نمياست، 

  بداء و مهدويت 

  : شود عرصه از مباحث مهدويت مطرح ميسه بحث بداء به طور عمده در 

  در اصل ظهور . 1

 در  هاي خداوند است و هرگـز        از وعده  7بدون ترديد ظهور و قيام حضرت مهدي      

گيرد و روايات پرشماري بر حتمـي بـودن آن تأكيـد كـرده                آن تخلف صورت نمي   

هـايي    تـرين پديـده     از بزرگ  7در رواياتي چند قيام جهاني حضرت مهدي      . است

. گيـرد   دانسته شده كه به طور قطع در پايان دوران و آستانة رستاخيز شـكل مـي               
                                                 

1. ���̂N� _9�Q'Y4 �� R ��QDR� - NH[+�
 Ù
 3Y�S.W�6�Y4 �� 
� ��QDR� � )11، رعد(. 
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   : فرمود6 اسالميرسول گرام
  �2 4o�+	Ae�# � (45
C 	
����  *��� �� �8
� �f�N �� ���+ �8�:�# �1
P�K�� ����2 �̀ ��
P �� 	�.�� �,�U��# �;�Z	
5��# � (45�� 

              
:�+ *(
� �� �E(4C�K
� �8�:�# �q	���+ �8�:�# �8�:�# �̀ 
:�0 �8�.�+ ���:
G
C *��� �� 	�<
" �8�!��
C�      4o
̂ ��:
m �8�"��
� �y�:�w�# 

   �f�N �� ���+ �8�:�#  ���
̂ ��:
m ��   g   ��� �� �	 
���  ���  ��� ���     �� ����� ��� �� �	   ����   � 

]!����"[     ��� # ��� ��� ��   ���$�%�   ��#��" �� 
&�     �����' � �(� #� �	.   ��% 

   #��� #�  � *��   �� +�,� ����             ��%��" -.% ��/���& #�  � *� �% # �	��

�� …) �2#�34567 :9:; �<= ��>	?� �4574 :9:; �@<=(.  

   :همچنين آن حضرت فرمود
 	�"�6�# ���0F
CT s��2�         '�6*)�9�# �8
� 4?	5�� ���*��� �f0
# *��� �f�N�� ���A�4# ���:��   g     انجـام دنيـا بـه 

بيت من است و بـه        كند كه از اهل    ي رهبر يامت مرا مرد  كه     اين  مگر ،رسد ينم
؛ 505 ص ،4ج: 1403؛ ترمذي،   182ص: 1411طوسي،   (شود ي گفته م  ياو مهد 

   .)19484، ح15ج: 1409؛ ابن ابي شيبه، 377، ص1ج: تا احمد حنبل، بي

  : فرمود  كوفهبر منبر مسجد  نيز7اميرمؤمنان
             
��!*��� ®��2 � (���# `�P �8s:�# 
?A(
-
� 36�2#� 3 *(�� �T�# 	�"�6�# ���� �,*��� *;
� (
�      �s.�� bn�N�� �8s:�# g

 ي طـوالن   آن روز را چنـان      نمانـد، خداونـد    ياقاگر از دنيا بيش از يك روز ب       
: شيخ طوسـي، همـان     (دزبرانگيرا   از خاندانم    ي را  تا اين كه مرد    ،خواهد كرد 

، 2ج: 1379؛ ابــن شـهر آشــوب،  317، ص1ج: 1395؛ شـيخ صـدوق،   46ص
   .)4282؛ كتاب المهدي، ح4ج: 1410؛ ابي داود، 227ص

 تحقـق   7ظهـور مهـدي موعـود      ممكن نيست خداوند دنيا را به پايان برد و           پس

البته كسي نيز به چنين ديدگاهي و نه در بداء در اصل ظهور اشـاره نكـرده                  .نيابد

  . است

  .بنابراين بداء با اصل تحقق ظهور آخرين حجت الهي هيچ ارتباطي ندارد

   ظهور زمان در .دو

ن  بحث زمـا   ،اند  برخي به آن پرداخته    و   ر شده اي كه بداء در آن تصو       دومين عرصه 

زمان ظهور دو ديدگاه پديد آمده       دربارة   با توجه به روايات در دست،      . ظهور است 

  :است
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 از اين رو زمان آن را       ؛ـ ظهور، امري اختياري است كه مردم در آن نقش دارند          

  .كند ها تعيين مي رفتار انسان

  . زمان ظهور در اختيار خداوند است و تقديم و تأخيري در آن راه نداردـ 

نخست بر آن است تا با اشاره به برخي روايات ثابت كند كـه ظهـور در             ديدگاه  

 هر چه آمادگي بـراي ظهـور زودتـر حاصـل            ،بر اساس اين نظريه   . انتخاب ما است  


	 �����           �.تر اتفاق خواهد افتاد      نزديك ،شود، ظهور  ������� ����� ��� ����

����  ��	�      ��� ���� �� 	� �	 ���� �� !	    ��	  	 "#$��! �� %���        "�!� 
� 	
 ��

�$�%�   �"!	 � ��	�.'  

 جايي قابل قبول است كه    ،گونه آيات  استدالل به اين  :  است در پاسخ گفته شده   

 در حـالي كـه      ؛توصيه شده باشيم سرنوشت خود را با اتفـاق ظهـور تغييـر دهـيم              

 در هر دوره متناسب آن دوره قرار داده شـده           ،هاي الهي است    آزمايش كه از سنت   

بـه   . متناسب آن دوره خواسته شده است      ،سعادتو كسب   غيير سرنوشت   است و ت  

ايم كه كاري انجام دهيم تا زمان ظهـور    ما در هيچ روايتي توصيه نشده،بيان ديگر 

بلكـه بـه   يـابيم،  گاه با رفتار خود در آن دوران به سعادت دسـت            آنو  پيش بيفتد   

  .ايم هاي خاص آن دوره مكلف شده تكليف

هـا     رفتار ما انـسان    ،ترين دليل غيبت حضرت     ن پندار كه اساسي   برخي نيز با اي   

ها هستند كه با تغييـر در    انسان،اند كه بنابراين   به ارائه اين گمانه دست زده      ،است

شـود كـه       آن مـي   ،حاصل اين ديـدگاه   . توانند ظهور را نزديك كنند      رفتار خود مي  

هاي ديگر غيبت و نيـز        دليلغافل از اين كه اگر از       . ها است   ظهور در اختيار انسان   

ها در اين دوران صرف نظر كنيم، روايات فراواني غيبت آن حـضرت               انسان  آزمايش

گونه كه ظهـور آن حـضرت، سـرّي از اسـرار          اند؛ همان   را از رازهاي خداوند دانسته    

چنين بيان  6يامر را رسول گرام  حقيقت سرّ بودن اين. الهي دانسته شده است  

                                                 
�)+)q، » در انتخاب ماست4ظهور حضرت مهدي«سيد محمد مرتضوي،  :نك .1 vBH� . 139، ص1388، 11 ش،

  . سوره رعد11مانند آيه  .2



  

 

داء
ط ب

با
رت
ا

 با 
ور

ظه
… 

�
ن
ميا

سلي
د 
را
دام

 خ
  

99 

  :است فرموده
�N 	�� �8�:�# �q	���+ *��+ '̄�(�-�� �8�9�:�+ �8�:�# £B�@ *��� B̄�@ �� �f�N �� ���+ �8�:�# �B*�
L *��� 3B*�
L #
F�0 A1�� �B��	

            3B�̂ 4� �f�N �� ���+ �8�:�# �B*�
L ��� À �H�# A1��
� �8��� À �H�# �� �S	A��� � �B �	�(  !   ���� ��� ����%� 

���B    " ���  � 
&� ��#��B  D�E& # B           ������� #� !�F��	 �	 �� ��" D�E&  � 
&� 


&� .     ����� ?�G� �� H�	 ?I� �	 ��B .  �?�	?� J� ����%   ��� ��" �K� 
&� 

) �2#�3 L��45=< :94; �:76(.  

  : عبد اهللا بن فضل هاشمي گويد
براي صاحب االمر ناگزير، غيبتي است كه       «:  شنيدم كه فرمود   7امام صادق از  

: '���� »براي چه؟!  شومتفداي«: گفتم. »ويي در آن به شك مي افتدهر باطل ج
ايـن  !  اي پـسر فـضل  .…به سبب امري كه ما اجازه نداريم آن را هويدا كنيم          «

ـ     رازي از رازهـاي    و   الهـي  هاي از امر  يامر، امر    هـاي   از غيـب   ي خـدا و غيب
 حكـيم اسـت، تـصديق       ،دانيم خداوند بزرگ مرتبـه     يمچون   . است پروردگار

كارهـا بـر مـا        آن   حكمت است؛ گرچه علت    ي او از رو   يكنيم همه كارها   يم
  .)11، ح44، باب2ج: همان (نباشد  روشن

 بنابراين ضمن ؛  ترين دليل بر اين رخداد بزرگ است         اساسي ،بي گمان اين حكمت   

 فراتـر   ،هاي غيبت   ها و دليل     حكمت ،اند  مردم در غيبت حضرت نقش داشته     كه    اين

 قطعـي   ،توان گفت با رفتار مـردم لزومـاً ظهـور            از اين رو نمي    ؛از نقش مردم است   

  .خواهد بود

ترين دليل روايي كه در زمينه بداء در زمان ظهور مطرح شده، روايتـي                اما مهم 

  :كه فرموداست  نقل كرده 7ابو حمزه ثمالي از امام  باقر است كه
  �1	
� *6
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"�6�.�+ b	��R���  وند همانا خدا  ! اي ثابت 
ه  ـ  چون حسين  .تبارك و تعالي اين امر را در هفتاد وقت گذاشت صلوات اللـَّ

آن را تا صد و شد و بر اهل زمين سخت متعال ، خشم خداي كشته شدـ عليه  
سپس كه ما به شما خبر داديم، آن خبر را فاش كرديد            . چهل به تأخير انداخت   
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 خدا براي آن وقتي نزد ما قـرار         ، بعد از آن   . پرده برداشتيد  ،پوشيدهمطلب  و از   
 ست ا وخدا هر چه را خواهد محو كند و ثابت گذارد و اصل كتاب نزد ا              . نداد
  .)368، ص1ج: كليني، همان(

چنـين  :  فرمـود ؛ كـردم   عرض 7صادقمن اين حديث را به امام       «: ابو حمزه گويد  

  .»بوده است

نعماني اين حديث را ـ با اندك تفاوتي در متن ـ از كليني با همان سند كتاب   

شيخ طوسي نيز روايت را با اندك    . )293ص: 1397نعماني،   ( نقل كرده است   �	��

  . )428ص: 1411طوسي،  ( در سند و متن نقل كرده استتفاوتي

 پس به ،شود ايشان بر اين باورند وقتي برخي رفتار مردم سبب تأخير ظهور مي      

	+* �� ($)�� ���     .توان ظهور را نيز جلو انـداخت        طور حتم با انجام برخي كارها مي      

�),� -
�
� "!	 ./0 "�	1
:  

 در  ،بوب از ابو حمزه نقل كرده است      هاي اين روايت، حسن بن مح       در همة نقل  

ن بـوده   اثدهاي رجال ابو حمزه ثمالي از طبقه چهارم مح          حالي كه بر حسب كتاب    

حسن بن محبوب كه طبق سند، ايـن        . است ق واقع شده     150وفات او در سال     و  

 از طبقه ششم است كه در هفتـاد و پـنج سـالگي    ، حمزه روايت كرده وخبر را از اب   

ـ       . در گذشته است   ،) ق 224در سال   (  وبنابر اين حسن بن محبوب در سال وفات اب

 حمزه اصالً امكـان     وروايت او از اب   و در اين صورت،      يك سال بيشتر نداشته      ،حمزه

چـون معلـوم   اسـت و  ندارد و حتماً شخص ديگري بين او و ابو حمزه واسطه بوده         

خـويي،   (توانيم ايـن حـديث را معتبـر بـدانيم            نمي ،نيست او چه كسي بوده است     

  .)77، ص15 و ج91، ص5 وج391، ص3ج: 1413

  : افزايد  مي، پس از بيان ياد شده،يكي از بزرگان علماي معاصر
توانـد   در اصول اعتقادي نميـ اگر چه صحيح باشد  ـ  خبر واحد  ،افزون بر آن
  .  تا چه رسد به آن كه سندش هم مجهول باشد،حجت باشد

   :دهد گاه ادامه مي آن
با وجود احاديث معتبري كه همه با صراحت داللت دارند كه ظهـور حـضرت             
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ها صورت نخواهد گرفت و تا     و حكومت عدل صالحان به اين زودي       7مهدي
                  الت شـگرف و حـوادث خطيـر در طـيظهور آن حضرت بايد منتظـر تحـو

توان به يـك خبـر واحـد           با اين حال چگونه مي     Mهاي بسيار طوالني بود،     زمان
در برابــر آن همــه احاديــث اعتمــاد نمــود؟ بــه عــالوه از حــضرت ول هــمج

هـم بـه   هـا    آنها و روايات زيادي نقل شده است كه در      خطبه 7اميرالمؤمنين
طول مدتي كه بايد در طي آن به انتظار اين ظهور بود، اشاره شده است و هـم                  

 بـا وجـود   . مدهاي بزرگ و امتحانات شديد مؤمنان خبر داده شده است         ااز پيش 
گويد آن حضرت      چطور ممكن است گفته شود خبر واحد مجهولي كه مي          ،اين

صافي گلپايگـاني،    (وقت ظهور را سال هفتاد معين كرده است، صحيح است؟         
  ).224ص: 1377

 پديـد آمـدن     ،مقـصود روايـت   صرف نظر از بحث سند، احتمال دارد        افزون بر آن،    

بـر    چـرا كـه بنـا   ؛اونـد گشايشي ميان شيعيان باشد و نه ظهور آخرين حجـت خد   

 فرزنـد امـام     6صريح روايات، قيام جهاني به دست دوازدهمين جانشين پيـامبر         

تناسبي بـا زنـدگي حـضرت         هيچ ،هاي ياد شده     رخ خواهد داد و سال     7عسكري

  . ندارد4مهدي

 بلكـه مـا مكلـف بـه      ؛ظهور نيـست  مقدمة   ،بنابراين تكاليف ما در دوران غيبت     

 بلكه  ؛ مقدمه دوران ظهور نيست    ،دوران غيبت . يمهاي مشخصي هست    انجام تكليف 

عمـل  خـود   البته اگر كسي بـه تكليـف         . خاص يها  دوراني است مستقل با ويژگي    

                                                 
 وارد شدم و جمـاعتي نـزد او بودنـد    7بر امام باقر«: محمد بن منصور صيقل از پدر خود روايت كرده كه گويد          .1

 حضرت روي به يكي از ياران خود داشت، ناگاه رو به مـا  گفتيم و آن پس در آن ميان كه ما با يك ديگر سخن مي 
كـشيد   هاي خود را به سويش مـي       آنچه گردن ! هيهات! گوئيد؟ هيهات  شما در مورد چه چيز سخن مي       :كرده فرمود 

هاي خـويش را بـه سـوي آن     و آنچه گردن]  هيهات[واقع نخواهد شد تا اينكه پاكسازي شويد،       ) منتظر آن هستيد  (
كشيد  هاي خود را به سويش مي گردد تا اينكه باز شناخته و از يك ديگر جدا شويد و آنچه گردن  ع نمي كشيد واق  مي

كشيد واقع نخواهد شد مگـر     هاي خويش را به جانب آن مي       واقع نخواهد شد تا اين كه غربال شويد، و آنچه گردن          
بختي اسـت    شد تا كسي كه اهل نگونكشيد واقع نخواهد هاي خود را مي پس از نوميدي، و آنچه به جانبش گردن     

رسـول  ؛ و نيـز از      16، ح 209ص: 1397 نعمـاني،    .روزي، و آنكـه اهـل سـعادت اسـت بـه نيكبختـي رسـد                به سيه 
مهدي اين امت از نسل حسين است آن هنگام كه دنيـا گرفتـار هـرج و مـرج و                    :  نقل است كه فرمود    6گرامي
 شـنيدم   7سليمان بن خالد گويد از امام صادق      ؛  403، ح 2ج :وينيم، ح .. .ها بسته شد    هاي فراوان گرديد و راه      فتنه

شـيخ  (مرگ سفيد طاعون است .. .تر از قائم دو مرگ خواهد بود يكي مرگ سرخ و ديگري مرگ سفيد     پيش: فرمود
 .)27، ح655، ص2، ج1395صدوق، 
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  . خداوند طبق وعدة خود سرنوشت او را تغيير خواهد داد،كرد

 سخن از قطعـي بـودن زمـان ظهـور بـه      ، برخي روايات ،در برابر روايت يادشده   

 تـا بـداء     ،ردم هـيچ نقـشي در آن نخواهـد داشـت          كه خواست م   است   ميان آورده 

  :كنيم  به موارد زير اشاره مي،از جمله اين روايات. حاصل شود

 پايداري بـر حـب اهـل        ،هاي مهم شيعه    وليتؤاز مس ها    طبق آن  رواياتي كه    .1

  .ايشان استهاي  فرمودهو عمل به و بغض دشمنانشان  :بيت

 امـام ديـده   ،وزي آمد كـه در آن ر هرگاه شبانه« : پرسيد7كسي از امام صادق   

4�*��¡4           :  آن حضرت فرمود   » چه كنم؟  ،نشودC 
i�.4� *��� �¡��*�
L �� ���U4C 
i�.4� *��� A��2
K
�

     �f�N �� ���+ �8�:�# �E�B�)�X� آن   دوست بدار و   ،بايد دوست داشته باشي   كه  را  آن كس    ؛����2 �

 تـا   ]تبـري را از دسـت مـده       تـولي و    [ دشمن بـدار     ،بايد دشمن بداري  كه  را  كس  

  .)342، ص1ج: كليني، همان ( عزوجل او را ظاهر كندوندخدا

  : عبد اللَّه بن سنان گويد

  : آن حضرت فرمود.  وارد شديم7با پدرم بر امام صادق
 امـامي راهنمـا و      ، اگر جايي قرار بگيريد كه در آن       ،چگونه به سر خواهيد برد    

 مگر  ،يابد ي نمي ي رها ،ز آن سرگرداني   پس هيچ كس ا    ؟اي چشمگير نبينيد   نشانه
: پـدرم گفـت   . »ي همچون دعاي غريق دست نيايش بردارد      يآن كس كه به دعا    

:  فرمود » چه كنيم؟  ، در چنين وضعي   ! فدايت شوم  . بال است  ، اين !به خدا قسم  «
ـ هر گاه چنين شود« ـ يابي  البتّه تو آن زمان را هرگز در نمي   پـس بدانچـه در    

نعمـاني،   ( تا وضع بر شـما روشـن شـود       ]جدا نشويد = [زيد   بياوي ،ميان داريد 
  .)159ص: همان

  : عرض كردم7 امام صادقبه حضرت : ري گويدضحارث بن مغيره ن
در  .شود  زماني از نظر ناپديد مي     ،كه صاحب اين امر   است  براي ما روايت شده     

چنـگ  شما به همان امر نخستين كه بر آن هـستيد  «:  فرمود» چه كنيم؟،آن حال 
  .)همان ( تا وضع براي شما روشن شود،متّصل باشيدزنيد و 

 عمـل بـه     ،آيـد كـه تكليـف اساسـي         از اين روايات به روشـني بـه دسـت مـي           

  .استهاي دوران غيبت   و موفقيت در آزمايشامامان پيشينهاي دستور
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  . رواياتي كه عجله كنندگان در امر ظهور را به شدت نكوهش كرده است.2

نشسته بودم كه مهـزم وارد       7خدمت امام صادق  : ير گويد عبد الرحمن بن كث   

 ،من خبر دهيد اين امري كـه در انتظـارش هـستيم   ه  ب!قربانت«: شد و عرض كرد   

  : امام فرمود» شود؟ كي واقع مي
                �1(�9�:�e�9��# 	�<
" �� �1(4:�<*!
�*e�9��# �̀ 
:�0 �� �1(4C	�R�(��# ��
F
� � 
�*)��!  اي مهـزم   ؛��	 

 شـوندگان  كنندگان هـالك شـدند و تـسليم         دروغ گفتند و شتاب    ،گذاران وقت
  .)368، ص1ج: كليني، همان (نجات يافتند


��C :درباره آيه است كه    روايت كرده    7عبد الرّحمن بن كثير از امام صادق      L    �B*�
L 

  E(4:�<*!
�*e
C n
» امر خداوند بـه زودي فـرا رسـد در آمـدنش شـتاب نكنيـد               «؛  �#�:��8 �

  :  فرمود،)1نحل، (
                   �� �o
J�Z	
:�9��# �q	
.*N
L �o
j	
:
w�� �8�:�# �E�6£����� ����2 �8�� 
f�<*!
�*e
C	
� *1
L �f�N �� ���+ �8�:�# �B��
L 	
"�B*�
L �(�0

    �8�N��B4m �� ��*+�B�# �� ����.��*��9��#7   �8�:�# �?(�@�� ����B4G
� 6    �
�	�!
C �84�*(
R �̀ ��
P �� �  	9
�

�B�m
L    £,�U��	�� �̀ ��*��� *��� �̀ ���� �̀ �N      1(0�	J� ��.��9�# �� b	5�B� 1# � �)   ،آن ؛)5انفال ، 
 شـتاب  ،كـه در مـورد آن  اسـت   عزّ و جلّ امر فرموده وندخدا كه   امر ما است  

: يـاري فرمايـد كـه عبارتنـد از        ] لـشكر [او را با سه     ] خداوند[كه     آن  تا ،نشود
 6 همانند هجرت رسول خدا    ،حضرت خروج آن    .فرشتگان، مؤمنان و هراس   

همچنان كـه پروردگـارت   «: فرمايش خداي تعالي است كه  ]طبق[ ،است و اين  
  .)43، ح243ص: نعماني، همان(» ات به درآورد تو را به حقّ و راستي از خانه

  :  گويد،روايت كرده 7ابراهيم بن مهزم از پدر خود از امام صادق

̀�   : فرمود؛ن خاندان ياد كرديم   در محضر آن حضرت از فرمانروايان فال       
:�0 	�9�"�� 

                   ��)
��.�� bo��	
\ �B*�
K��# #
F�)�� A1�� �q	���!��# �o
:�<�!�� 4f�<*!�� 	
� �8�:�# A1�� �B*�
K��# #
F�)�� *;�)��	�<*!��*@# ���� �t	�.�#

      *e�� *;
� �� bo�+	�@ #(���6�5
�*e�� *;
� 	�0(4�
:�� *6
R *(
:
� 	�)*�
���#��B�m�K
شان در ايـن   ييجو مردم از شتاب؛ �

اين كـار را پايـاني      . كند  با شتاب بندگان شتاب نمي     ، همانا خداوند  .امر نابود شدند  

افتد و    ديگر نه ساعتي پيش مي     ،رسيدندپايان   چون بدان    .رسد  مياست كه به آن     

  .)368، ص1كليني، همان، ج(شود   تأخير مينه 

  .)297ص: نعماني، همان (از كليني نقل كرده استاين روايت را نعماني نيز 
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كـه مـردم از وي   7 در پاسخ به زيد بن علي بن حـسين  7همچنين امام باقر  

   :دعوت به قيام كرده بودند، فرمود
               4oA��:����# �S
��<*!4C© �8�:�# A�
5��*e
C 	
� �� �q	���!��# �o
:�<�!�� 4f�<*!�� 	
� �8�:�# A1��
� �f�<*!
C 	
:
�  �̀ �+�B�[
�
�  ... g

   6"�#6m 8� �J" 8:<+�   1	°6.� �	�7 8� �    qB� 60#(G" �	�7 .           8� B�±" �H�² #6m B� 
'�	��B°  	0 (C�� B�±.��r � 1#(C	" #� 6.�) 1	90 ���	� :�|� �>$I(.  

اين روايات و مانند آن به طور روشن مردم را به پرهيز از شتاب در امـر ظهـور                 

  .سفارش كرده است

 مـردم را بـه     ، چـرا آن حـضرت     ،ست كسي بگويد اگر چنين است     البته ممكن ا  

̀�    .. ..دعاي فراوان براي فرج دعوت كرده است      ��
P A1��
� ���B
̂ ��# �f��<*!
��� ©�	�+�6�# #��B�w��
L ��

;4J�N�B
و فراوان براي فرج دعا كنيد كه همانا گشايش شما در آن دعا كردن است      ؛   �

: 1403؛ طبرسـي،    483، ص 2ج: 1395،  ؛ شـيخ صـدوق    290ص: 1411طوسي،  (

  ). 469، ص2ح

 روشـن شـده و آن ايـن كـه           ا حكمت اين دع   ،روايتاين   در خود    :كه  پاسخ اين 

دعا براي كه   اينديگر . خود نوعي گشايش و فرج براي مردم است ،دعاي براي فرج  

 زمـاني را    ، چون خداوند بـراي ظهـور      ؛ها ارتباطي ندارد     به نبود بداء در نشانه     ،فرج

خواهنـد و دعـا    مقدر فرموده و اين زمان هم با آگاهي از اين است كـه مـردم مـي              

  .كنند مي

هـا بـه تكـاليف ايـن دوران            رواياتي كه فلسفة مهم غيبت را آزمايش انـسان         .3

  .ظهوركردن  نه تالش براي نزديك ،دانسته است

كـه  اسـت   روايت كرده    8موسي بن جعفر  حضرت   ،علي بن جعفر از برادرش    

  : فرمود
         	
� �8�"��
� 	�)�.�+ *;4J�.
:����� 	
� *;4J�"	��*q
L ��� �8�:�# �8�:�	
� �d��	Ae�# �6���� *��� ����	
G��# �6�54� #
P��
  	�9�"�� �8�� 4?(45�� �1	
� *��� �B*�
K��# #
F�0 *��+ �d�N*B�� ����2 �o��*�
\ *��� �B*�
K��# #
F�0 ���2	
[�� A6��

  �� �o
.*U�� ���0     �8
5�:
m 	�)�� �8�:�# ���U
هنگامي كه پنجمين فرزند از امـام     ؛...�� #�:�9�� �8*�
شما را از    كه    در دينتان  ]مواظب باشيد [هفتم ناپديد شود، پس خدا را، خدا را         

 ناگزير از غيبتي خواهد بود، تا كـسي   ،صاحب اين امر  چرا كه    ؛آن دور نسازند  
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 آزمايشي از جانب خدا است      ، همانا آن  .گردد از آن باز   ،كه بدين امر قائل است    
  .)154ص: نعماني، همان (...آزمايد  خلق خود را بدان وسيله مي،كه خداوند

واي بـر سركـشان عـرب از     «: فرمود  مي 7شنيدم امام صادق  : ابن ابي يعفور گويد   

 كـه نزديـك    7در زمـان ظهـور امـام قـائم        ها     آن واي بر [ !امري كه نزديك است   

 همراه حضرت قائم خواهند     ، چند نفر از عرب    !شومقربانت  «: ردمك  عرض .»]!ستا

كساني از ايشان كه    ! سوگندخدا  ه  ب« :كردم  عرض .»چند نفر اندك  «:  فرمود »بود؟

  :  فرمود.» بسيارند]كنند امام زمان ميه اظهار عقيده ب[گويند  از اين امر سخن مي

       A��9�� �� #(4[AU�9�� *1
L *��� �t	�.:�� A6�� 	
�        3B��w
� 3,�:
m �?	��*B����# ��� ���B�G
�*e�� �� #(4:��*B
��� �� #�4�مردم ؛  

بسياري از غربال بيرون خلق ناچار بايد بررسي شوند و جدا گردند و غربال شوند و     

  .)370، ص1ج: كليني، همان (ريزند

= [مـن و حـارث بـن مغيـره بـا جمـاعتي از اصـحابمان                 : منصور صيقل گويـد   

و از ظهـور دولـت حـق سـخن          [نشـسته بـوديم      7 امام صـادق    خدمت ]شيعيان

  :  سپس فرمود.شنيد  سخن ما را مي، آن حضرت]گفتيم مي
  *�
7 £'
L ���               #(4:��*B
�4C ����2 *;4J
.��*+
L �8*�
��� �1��6�9
C 	�� �1(4J�� 	
� �8�:�# �� 	
� 
l	�)*��0 
l	�)*��0 *;4��"
L «�

  �� �1(4J�� 	
� �8�:�# �� 	
�   �8*�
��� �1��6�9
C 	�� �1(4J�� 	
� �8�:�# �� 	
� #(4[AU�94C ����2 *;4J
.��*+
L �8*�
��� �1��6�9
C 	

       	
� �8�:�# �� 	
� �t	���� �6*!�� 	���� *;4J
.��*+
L �8*�
��� �1��6�9
C 	�� �1(4J�� 	�� �8�:�# �� 	
� #�4�A��94C ����2 *;4J
.��*+
L


C 	�� �1(4J���6�!*e�� *��� �6�!*e�� �� �
5�H�� *��� �
5�H�� ����2 *;4J
.��*+
L �8*�
��� �1��6�9 g  

ـ ! هيهات!يد شما؟ هيهات يكجا ـ  ! سـوگند خـدا  ه  نه ب سـويش چـشم   ه آنچـه ب
ـ   .غربال شويد اين كه    واقع نشود، تا     ،كشيد مي ـ   ! سـوگند خـدا   ه   نه ب ه آنچـه ب

! سوگندخدا  ه   نه ب  .رسي شويد براين كه    واقع نشود، تا     ،كشيد سويش چشم مي  
ـ  . جدا شويد كه    آنتا  ! سوگند ، واقع نشود  ،كشيد سويش چشم مي  ه  آنچه ب  ه نه ب
نه .  واقع نشود، جز بعد از نوميدي      ،كشيد سويش چشم مي  ه  آنچه ب ! سوگندخدا  

شقاوت شقي به    واقع نشود، تا     ،كشيد سويش چشم مي  ه  آنچه ب !  سوگند خداه  ب
  .)انهم (سعادتسعيد به برسد و 

 بـسان حـضور در   هـاي در قبـال او را   و انجام مسؤوليت رواياتي كه معرفت امام      .4

  .  دانسته است7موعود عصر ظهور و كنار مهدي
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�)# ��f4   �©�  درباره قول خداي تعالي    7از امام صادق  : فضيل بن يسار گويد   +*6
" � *(

*;�)��	����� �t	"4L�)  ��#B@#I|(فرمود.  پرسيدم؛ :  
 *�
�4� 	��             �� �B�m
K
C *�
L �B*�
K��# #
F�0 � A6
5
C �SAB4��� *;
� �̀ ��	���� 
i���B�+ #
P�� �̀ �"��
� �̀ ��	���� *{�B*+# 4f

              b#6�+	
R �1	
� *��� �o
����.�9�� �1	
� �B*�
K��# #
F�0 ���2	
c � (45�� *1
L 
f*�
R 
l	�� A;4j �8��	���� �{�B�+ *���

   �f�� 	
� �E�B
J*e�+ ����8�Z#�(�� 
i*U
C �6�!
R *��� �o
��� زيرا ؛را بشناس خود امام!  اي فضيل����9.�
 كسي كه امامش    . زيانت ندهد  ، تقدم يا تأخر اين امر     ،هر گاه امامت را شناختي    

مر بميرد، مانند كسي است كه در لشكر آن را بشناسد و پيش از قيام صاحب األ      
ه زير پرچم آن حضرت نشسته      كاست   نه؛ بلكه مانند كسي      .حضرت بوده است  

  .)371، ص1ج: كليني، همان (باشد

  . رواياتي كه شناخت اين امر را حقيقت انتظار فرج معرفي كرده است.5

 كـي فـرج و    !شـوم قربانـت   «: كـردم   عـرض  7امـام صـادق   ه  ب: ابو بصير گويد  

��   : فرمـود  »گشايش باشد؟  	���"�6�# �6��B�� *�A9�� 
i�"
L �� �B��[�� 	��
L 	��  ��£B4� *6
5
� �B*�
K��# #
F�0 �{�B�+ *�

 �E��	
X���"	�� �تـو هـم از جملـه دنياخواهـاني؟ كـسي كـه ايـن امـر را                  ! اي ابا بصير  ؛  +�.�8

  .)همان( است واسطه انتظارش براي او فرج حاصل شدهه بشناسد، ب

  .البته روشن است در پس شناخت راستين، انجام تكاليف مناسب آن قرار دارد

دانسته و فقط معرفت امـام را امـر         ناتي كه تقديم و تأخير ظهور را مهم          رواي .6

 روشن است پس از شـناخت، تكـاليفي متوجـه انـسان             .اساسي معرفي كرده است   

  .شود مي

  : فرمود مي 7شنيدم امام باقر: فضيل بن يسار گويد

          �� �� �oA��:�0	�N 4o
���� �84�
���9
� 3 	���� �8
� ��*�
� �� 
l	�� *���        � A6
5
C �EAB4��� *;
� �8��	������ 3{��	�+ �(�0 �� 
l	�� *�

    8��	
-*e4� ��� �;�Z	
5��# �d�� �(�0 *��9
� �1	
� �8��	������ 3{��	�+ �(�0 �� 
l	�� *��� �� �B�m
K
C *�
L �B*�
K��# #
F�0�   كـسي

 بميـرد و  كـس    و هر    استجاهليت  مرگ او مرگ    كه بميرد و امامي نداشته باشد،       

در حالي  ، بميردس هر ك. او را زيان ندهد،شناسد، تقدم يا تأخر اين امررا بامامش   

 همـراه او باشـد    و   مانند كسي است كه در خيمه امام قـائم           ،شناسدرا ب  امامش   كه

  .)330ص: ؛ نعماني، همان371، ص1كليني، همان، ج(
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 الزم  گونه كه ياد شد، معرفت امام از آن جهت اهميـت دارد كـه مقدمـة                 همان

  .براي انجام تكاليف الهي است

اري و تمسك به دين كوليت دوران غيبت را پرهيزؤترين مس  رواياتي كه مهم.7

  .اند الهي دانسته

  :  فرمود7امام صادق: يمان تمار گويد

»    
5��# �S*(
H�� �³��	
G��	
� �8�.��6�� 	�)��� �̀ £e�9
��9��# bo��*�
\ �B*�
K��# #
F�0 ���2	
[�� A1���E�6���� �q	
�«. �v�B��
L A;4j 

    
?	
R A;4j b	_��:��»          �8�.��6�� *̀ Ae�9
����� �� 36*��+ �8�:�# �,�����:
� bo��*�
\ �B*�
K��# #
F�0 ���2	
[�� A1��«�    صاحب اين امر

بزرگي در سختي و    [ هر كس از دين خود دست برندارد         ،را غيبتي است كه در آن     

 ]دار است  اي تيغ  بوته= [ با كشيدن دست به ساقه قتاد         همانند كسي است كه    ]كار

: فرمـود و سـپس     سپس مـدتي سـر بـه زيـر افكنـد             .»بزدايدخارهاي آن را از آن      

اري پيشه كند و به دين      ك پس بنده خدا بايد پرهيز     دارد؛  غيبتي ،صاحب اين امر  «

  .)169ص: نعماني، همان (»خود پايدار باشد

   :فرمود 7امام صادق
 
L #
P��        
i�.4� *��� �¡��*�
L �� ���U4C 
i�.4� *��� *���*2
K
� �8�� �;
C�K
C b	�	���� '�B
C 	
� 
i*��e*�
L �� 
i*U���c

      f�N �� ���+ �8�:�# �E�B�)�X�� ����2 4¡��*�4C� در حـالي كـه     ،كني گاه كه صبح و شام مي      آن 
 دوسـت  ،اشـتي د بيني كه از وي پيروي كني، آن را كه دوست مي         امامي را نمي  

 تا خـداي تعـالي او را آشـكار        ، دشمن بدار  ،داشتي بدار و آن را كه دشمن مي      
  .)348، ص2ج: 1395شيخ صدوق،  (كند

   ...:فرمود  شنيدم كه مي7از امام جواد: صقر بن أبي دلف گويد
        �F�� ����*)
�*e�� �� �1(��	
C*B�9��# �E�B�J�.�� �� �1(4[�:�G�9��# �8�N��B4m �B�X
��.��
�    ���F�J�� �� �1��6�2	�<��# �E�B��

          1(�9�:*e�9��# 	�)��� (�<�.�� �� �1(4:�<*!
�*e�9��# 	�)��� �̀ �:*)�� �� �1(4C	�R�(��# 	�)���g . ..   مخلـصان در
 يادش را استهزا كنند،     ،انتظار قيامش باشند و شكّاكان انكارش كنند، و منكران        

 هالك  ،كنندگان در غيبت   ابكنندگان وقت ظهورش دروغ گويند، و شت       و تعيين 
  .)378، ص2همان، ج ( نجات يابند،شوندگان در آن شوند، و تسليم

روشن .  به قيامت تشبيه شده است 4رواياتي كه در آن، ظهور حضرت مهدي      . 8

  .تواند آن را تغيير دهد  فقط نزد خداوند است و كسي نيز نمي،است زمان قيامت
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   : فرمود7امام رضا
  	A�
#��»����. «  �i�R�(�# ���+ �E��	��m�	
� .         ����.�# A1
# �8�Z	�D *��+ �8��
# *��+ ��
# �.
jA6�2 *6
5
�6    
f�R 

�8
�:         
?	5
� ��̀ ��A�£�4P *��� �;�Z	5�# ���B�G�� ���� �8�:�# 
?(�@�� 	� 6  :      	)�s:�<�� T ����
# �o�+	Ae�# 4f
w�� �84:
w��

    �� �i
:45
j �(�0 �T�# 	)���R�(��      bo
����� �T�# ;4J�.���C�K
C T �p*�
T#�� �l#�	9Ae�# �g    ؟ ايـن   اما كي خواهـد بـود

:  سـؤال شـد  6پدرم از پدرانش روايت كند كه از پيامبر. خبر دادن از وقت است   

مثل او مثل قيامت : كند؟ فرمود قايم از فرزندان شما كي خروج مي! اي رسول خدا

   .»...)�s:<� T	 ��R((	«است كه 

خود دانـسته اسـت؛    علم آن را ويژه ، خداوند به طور صريح،زمان قيامت دربارة  

  : فرمايد آنجا كه مي

�                  �(�0 �T�� 	)���R�(�� 	)��:�<�� T �£��� �6�.�+ 	)�9�:�+ 	9�"�� �f4R 	0	@*B�� �1	A�
L �o�+	Ae�# ���+ �̀ 
"(4:
a*e��

      �K
C T �p*�
K��# �� �l#�	9Ae�# ��� �i
:45
j            	)�9�:�+ 	9�"�� �f4R 	)�.�+ �̄�̂ �2 �̀ �"
K
� �̀ 
"(4:
a*e�� bo
����� �T�� *;4J�C

       �1(�9
:*!�� T �t	�.�# �B
w��
L A��J� �� �8�:�# �6�.�+وقـوع آن   ]كه[پرسند    از تو در باره قيامت مي      ؛� 

 آن ]هيچ كـس [جز او  . علم آن، فقط نزد پروردگار من است      «: چه وقت است؟ بگو   

 جز  . گران است  ،ها و زمين     بر آسمان  ]اين حادثه [. دكن را به موقع خود آشكار نمي     

 آن ]زمـان وقـوع  [ تـو از  ي گـوي ،پرسـند   از تو مي]باز[ .»رسد   به شما نمي   ي،ناگهان

شـيخ  (» داننـد    ولي بيشتر مردم نمي    ؛علم آن، تنها نزد خداوند است     «: بگو. آگاهي

  . )372، ص2ج: 1395؛ همو، 266، ص2ج: 1378صدوق، 

با توجه به اين دسته روايات كه نه فقط زمان ظهور را در علـم و ارادة خداونـد          

ظهـور  زمان ادعاي بداء در ،  استامر ديگري را در آن دخيل ندانسته؛ بلكه   دانسته

چرا كه زماني براي ظهور  ( نه با معناي اصطالحي بداء سازگاري دارد         7امام زمان 

و نـه از    )  �.هي ندارد، تـا خـالف آن صـورت پـذيرد          تعيين نشده و كسي از آن آگا      

 بنـابراين چـه بخـواهيم و چـه          .تـوان آن را اثبـات كـرد         طريق روايت ياد شده مي    

                                                 
 و امام 7ت كه از امام باقرهايي بر نامشخص بودن زمان ظهور بيان شده است كه از جمله آنها روايتي اس  دليل.1

 .6، ح372، ص2ج: 1395، شيخ صدوق، 250ص: 1401خزاز قمي، : نك.  نقل شده است7رضا
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اي  مهم آن اسـت كـه مـا بـه گونـه           . نخواهيم، ظهور، در زمان مقرر رخ خواهد داد       

زندگي كنيم كه هرگاه به طور ناگهاني آن اتفـاق افتـاد، در كمـال آمـادگي بـراي       

البته برخي روايات ياد شده، فقط بـه عنـوان شـاهد بحـث       . ك آن دوران باشيم   در

  .تواند بررسي شود مي

  هاي ظهور  در نشانه.3

  بـدون ، بداء حاصل شود و ظهور تحقـق يابـد  ،هاي حتمي به اين معنا كه در نشانه    

  .اي پديد آمده باشد نشانهكه  آن

اند تعـارض بـين    وعي خواسته به ن،اند   شده ءكساني كه در اين بحث قائل به بدا       

هـا    گفته شده در همـة لحظـه      كه     اين رساند يا   رواياتي كه دفعي بودن ظهور را مي      

 بـا حتمـي    رايابـد   غفلت مردم تحقق مي، هنگامظهوركه     اين منتظر فرج باشيد يا   

ها پـيش از ظهـور        از سويي بر رخداد اين نشانه     كه  ها   اين .ها رفع كنند    بودن نشانه 

 ء مطرح كـردن بـدا    ا ب ،رو هستند    و از سويي با روايات ياد شده روبه        ندكن  ميتأكيد  

هـا نيامـده      يـك از نـشانه       در حالي كه هـيچ     ؛تواند ظهور اتفاق بيفتد      مي :گويند  مي

  .است

: خوانيم در اين روايت مي. اند البته ايشان به روايتي نيز در اين باره استناد كرده     

 بوديم؛ از سفياني و     7ر حضور امام جواد   د: أبو هاشم داود بن قاسم جعفري گفت      

آيا در امر حتمي هـم      «: پرسيدم. ها، سخن به ميان آمد      حتمي بودن آن در روايت    

ترسيم دربارة قائم هم بداء پـيش         مي«:  گفتيم .»آري«:  فرمود »آيد؟  بداء پيش مي  

���� #���!��9	�q  : فرمود. »آيد �;�Z	
 ]شود ف نمي تخل،و در آن  [ وعدة الهي است     4؛ قائم #��5

   .)302ص: نعماني، همان(

توجـه  برخي با . دوم، از نظر سند، روايت غير معتبر استراوي  با توجه به    البته  

هاي حتمي نيز وجود بـداء احتمـال          در نشانه است  گفته شده   روايت  اين كه در    به  

   :اند  گفته،دارد
يه بن الحسن بن علي المهدي صلوات اهللا عل        2o>غير ظهور و خروج حضرت      
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گذرد كه خواهد شـد و   كه حال از عمر شريفش هزار و چهل سال و چيزي مي  
تبديل و خلفي در او نخواهد شد ما بقي آنچه رسيده از آيات و عالمات پـيش             

ويل به چيز أخير و تأ همه قابل تغيير و تبديل و تقديم و ت         ،از ظهور و مقارن آن    
كه در شـمار  ها  ن آ حتي؛ هست، رسيده باشد:ديگر كه از اهل بيت عصمت    

 نه آن است كـه هـيچ        ، مراد از محتوم در آن اخبار      چه ظاهراً . محتوم ذكر شده  
ـ  بلكه مـراد   ؛ به همان نحو بيايد،قابل تغيير نباشد و ظاهر همان را كه فرمودند

 از اي كيد در آن كه منافاتي با تغيير در مرحلـه أاي است از ت مرتبهـ و اهللا يعلم  
و مؤيد اين مقال است آنچـه شـيخ نعمـاني در             .ه باشد انحاي وجود آن نداشت   

i��\           1377نـوري،    ( خود از ابي هاشم داود بن قاسم جعفري روايت كـرده :
  .)832ص

  : چنين است،اند كه خالصه آن  بحث و مناقشه كرده،برخي بزرگان در اين گفته

ـ ، قابل تغيير است ،كه تمام عالئم ظهور    جزم كردن به اين   . اول  ،سيار با روايات ب

محتوم است كه تغييـر و تبـديلي   ها    آن  بعضي از  اند  كردهبلكه متواتري كه تصريح     

  .در آن نيست، منافات دارد

 ،خداونـد متعـال    كـه دربـاره       مستلزم نقض غرض است    ، تغيير تمام عالئم   .دوم

ها آن است كـه       زيرا كه غرض و منظور از قرار دادن عالئم و نشانه           ؛باشد محال مي 

 ،ها، امام غايب خود را بـشناسند، و از هـر كـسي كـه بـه دروغ                  ه آن مردم به وسيل  

ها تغيير كند، و هيچ يك   پس هرگاه تمام نشانه؛ پيروي ننمايند،ادعاي امامت كند  

 محال ،خداوندكه دربارة آيد،  نقض غرض الزم مينشود، براي مردم آشكار  ها     آن از

 است ـ اضافه بر  4 امام قائمكه قرار دادن عالئم براي شناختن دليل بر اين. است

 ـ اخبـار بـسياري    همين اسـت و پرهيز از لغو، كه غرض عقاليي از نصب عالئم  اين

  .است

 سبب گمراهي و به ،تصريح شدهها   آنهايي كه حتمي بودن  تغيير عالمت.سوم

هـا   ايـن فهميـديم  كه مخفي نيست ـ زيـرا كـه     اشتباه انداختن مردم است ـ چنان 

  .اند  قرار داده شده4 شناخت قائمهايي براي  نشانه

تـصريح شـده،    هـا      آن بودن هايي كه محتوم   شدن عالمت   تغيير يا منتفي   .چهارم
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ش را تكـذيب    ي خود و فرشـتگان و پيغمبـران و اوليـا          ،كه خداوند  مستلزم آن است  

  .ـ و قبح آن بر كسي پوشيده نيست كه در حديث آمده بود ـ چنان كند

آن از منـصرف كـردن   نچه نـوعي تأكيـد دارد و    حمل كردن محتوم بر آ    .پنجم

هـيچ   اسـت ـ   طور كه در سخنان اين عـالم محتـرم آمـده    آنـ اش   معناي حقيقي

موسـوي اصـفهاني،     (دكر  بيان مي  ، چون اگر شاهدي داشت    ؛شاهد و مؤيدي ندارد   

  .  )451-447، ص1ح: 1379

 ،ام توجيـه در مقو رسد عالمة مجلسي به اشكال روايت توجه داشته      به نظر مي  

  : نوشته استچنين 
هـاي آن     احتمال دارد منظور از بداء در امور حتمي الوقـوع، بـداء در ويژگـي              

 مانند خروج سفياني پيش از رفتن بني عبـاس و از ايـن              ؛ نه در اصل آن    ،باشد
   1.قبيل

مجلسي، آن را مخالف سـياق      عالمه  البته برخي از بزرگان معاصر در پاسخ ديدگاه         

الوقوع بـودن حادثـه و عـروض          معتقدند سياق روايتي كه از حتمي      روايت دانسته، 

 كـم  دسـت  با اين نظر و احتمال عالمه ناسازگار و ،گويد  سخن مي  ،بداء در خود آن   

  .)49ص: 1377عاملي،  (خالف ظاهر است

در  خـود روايـت      ،سخن به اينجا برسـد    كه     آن رسد بهتر بود پيش از      به نظر مي  

 محل دقت ، چرا كه نكاتي در روايت؛شد مدعا بررسي ميترين دليل بر  مهمجايگاه 

  : ؛ از جملهو تأمل است

يـك از    و در هـيچ   اسـت    نعماني نقل شـده      #����8 فقط در كتاب     ، اين روايت  .1

  .خورد منابع ديگر به چشم نمي

 مـورد اشـاره قـرار    : حتي مضمون روايت نيز در سخنان ديگر معـصومان         .2

  .نگرفته است

                                                 
 إنه يحتمل أن يكون المراد بالبداء في المحتوم البداء في خصوصياته ال في أصل وقوعه كخروج الـسفياني قبـل            .1

 .)251، ص52ج : همانمجلسي، (ذهاب بني العباس و نحو ذلك 
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 وجـود  حمد بن عبد اهللا خـالنجي    امحمد بن    شخصي به نام     ، در سند روايت   .3

  .هاي رجالي به وي اشاره نشده است دارد كه در هيچ يك از كتاب

؛ چرا كه پذيرفتي حتمي ها  را در نشانهءتوان ادعاي بدا بنابراين به راحتي نمي  

  :افزون بر مطالب ياد شده

ذكر شده، دليلي است بر ها  كه پس از نشانه» محتوم«دقت در معناي واژة . اوال

  .هاي حتمي ممكن نيست اين كه بداء در نشانه

 بـه   �، در قرآن استفاده شـده اسـت       »حتما«فقط يك بار با تعبير      كه  اين كلمه   

شناسـان بـر ايـن مطلـب تأكيـد        معناي امري اجتناب ناپذير اسـت و عمـوم لغـت          

  .اند كرده

، اسـقاط آن    فتـه  را واجبي دانـسته كـه اراده بـر آن تعلـق گر             »حتم«طريحي  

 ابـن   3. را به قضاي مقـدر معنـا كـرده اسـت           آنراغب اصفهاني    '.پذير نيست   امكان

 است كه گريزي از انجـام آن        جوب قضا دانسته  ونيز آن را به معناي قضا و        منظور  

  5.عريف كرده استت» ايجاب القضاء«خليل بن احمد نيز آن را با تعبير  4.نيست

 ديـدگاه   ، نقل برخي سـخنان بزرگـان لغـت         پس از  ،يكي از پژوهشگران معاصر   

  : نگارد چنين مي خود را اين

              f9+ �L ;J2 �� si��# �  �<�# (0 ^:�# #F)� _�5�5U�# �.!9�# _1Lمعنـاي حقيقـي     ؛ 

، 2ج: 1360مصطفوي، (براي اين لفظ عبارت از جزم و قطع در حكم و عمل است  

  ). 163ص

  .اين، همان ثبت در لوح محفوظ است

                                                 
در آن وارد   ]  اينكـه [و هـيچ كـس از شـما نيـست مگـر              ؛� ربك حتْماً مقْضيا    و إِنْ منْكُم إِالَّ وارِدها كانَ علي      � .1

 .)71 ،مريم(همواره بر پروردگارت حكمي قطعي است ] امر[اين . گردد مي

، 6 ج: 1415طريحي، ( األمر المحتوم؛ و منه. و تحتم وجب وجوبا ال يمكن إسقاطه   .. .الواجب المعزوم عليه  : الحتم .2
 ).32ص 

 ).218ص : 1404راغب اصفهاني، (؛ القضاء المقدر: الحتْم .3

4. R3T�N(�
 :H+�E b� �4 - >@�
 c�
��
 9�;�
d ) <��fA� b4
ghhi :j gk l <ggm.( 

5. 3�(�
 :M�n'�
 o�C�pd )>��#
 E <gqrh :j m l <ghs.( 
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ها تصريح و تأكيد شده است و قـول   وايات فراواني بر حتمي بودن آن   ثانيا، در ر  

  . شود آن تأكيدها لغو باشد ها سبب مي به بداء در آن

  : فرمود7امام صادق

  �;�Z	
5��# � 	���R 
f*�
R7            ���̂ �.�# 4f��
R �� 4o�U*��[�# �� ���"	���̂ �e�# �� ���"	�9����# �l	��(4�*U�� �l	��	
:�+ ��*9
m 

#   ¦�#�6*�����	�� ��*e
G��# �� �oA������g           يمـاني و   :  پيش از قيام قائم پنج نشانة حتمي خواهـد بـود

شيخ صدوق،   (بيداء ] سرزمين [فرو رفتن در    سفياني و صيحه و قتل نفس زكيه و         

   .)650، ص2ج: 1395

 بـا تأكيـد بيـشتري       7، در حديث حمران بن اعين از امام صادق        اين حتمي بودن  

�                   :است كه فرمود   تبيين شده ���B4m �;�Z	
5��# � 	���R 
f*�
R �1(4J�� *1
L A6�� 	
� '�F��# � (4�*U�9��# ����

        ¦�	�9Ae�# ���� '�q	
.�9��# �� �oA������# ���̂ �.�# 4f��
R �� ¦�#�6*�����	�� 3�*e
m �� £��"	���̂ �e�#g هاي حتمـي كـه    از نشانه

  فرو رفتن در سـرزمين بيـداء   و سفيانيخروج، بودخواهد  4قائمپيش از قيام   ناگزير  

  .)264ص: نعماني، همان (آسمان استاز  كشته شدن نفس زكيه و منادي و

  نتيجه

هاي ياد شـده،      آري؛ با توجه به اين روايات و مانند آن و تأكيد بر حتمي بودن نشانه              

گانه  هاي سه  بحثيك از   قبول خواهد بود؛ بنابراين بداء با هيچ      ها غير قابل      بداء در آن  

   . گونه ارتباطي ندارد؛ و اهللا اعلم هيچ ) ها اصل، زمان و نشانه(مربوط به ظهور
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