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سخن پژوهشکده

دین یکی از مهمترین ارکان هویتبخش یالک جامعاله باله شالمار میآیالد و در میالان
شاخصههای مختلف هویت دینی و فرهنگی ،هویت معرفتی و اعتقالادی نقالش بالی
بدیلی را ایفا کرده و دامنه تأثیرگذاری بیشتری دارد .اساسالا سالخن از هویالت دینالی و
فرهنگی بدون هویت معرفتی و تعیین چارچوبهای آن بیمعناست .در آیین اسالمم
و از میان گونههای مختلالف دانشهالای اسالممی ،دانالش کالمم ،متکفال اسالتنباط
آموزههای معرفتی از منابع وحیانی و عقلی و دفاع از آنها است و به منزله ابالزار بالرای
دستیابی به هویت اعتقادی شمار میآید.
این دانش اما دورههای گوناگونی را پشت سر گذاشته و فراز و فرودهالای چنالدی
داشته است ،تا آنجا که یکی از مهمترین میدانهای بالروز و ظهالور اندیشالۀ تشالیع و
نمایندۀ گویای فکر شیعه در طول سدههای آغازین اسممی بوده است .کمم امامیاله
اگرچاله در برخالالی دورههالالا در عرصالالۀ تولیالالد محتالالوای کممالالی پیشالالتاز و بسالالیاری از
زیرساختهای اعتقادی را تأسیس کرده است ،اما گالاه نیالز رکالود و فتالرت را تجرباله
نموده است .از اینرو ،شناخت هویت معرفتی شیعه و تعیالین شاخصالههای آن ،در
گروی شناخت ارکان اندیشه معرفتی امامیه ،استخراج مبالانی آن از منالابع وحیالانی و
شناخت فراز و فرودهای آن در دورههای مختلف اندیشۀ امامیه است.
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امروز اما ،همزمان با فزونی هجمالهها در چنالد دهالۀ اخیالر ،فرصالت طمیالی و
کمنظیری نیز پدید آمده که در طول تاریخ شیعۀ امامیاله کمتالر شالاهد آن هسالتیم .از
اینرو ،تمش همهجانبه در جهت شناخت بهتر هویت معرفتالی و در پالارهای مالوارد
بازتولید میراث اعتقادی امامیه امری اجتنابناپذیر است و هرگونه سسالتی در انجالام
این کار بهمنزلۀ کوتاهی در مقاب یک رسالت بزرگ تاریخی خواهد بود.
پژوهشکده کمم اه بیت در همین راسالتا پدیالد آمالده و باله دنبالال اسالتفادۀ
هرچه بهتر از این فرصت طمیی و کمنظیر تاریخی است .در میان مسالائ مختلالف
اعتقالالادی و پژوهشهالالای کممالالی ،مطالعالالات موضالالوعی از جایگالالاه بسالالیار مهمالالی
برخوردار است .زیرا از یکسو باله منزلالۀ زیربنالا و شالالوده در نظالام معرفتالی شالیعه
بهشمار میآید و از سوی دیگر ،سایر شالاخههای دانالش کالمم همنالون مطالعالات
تاریخ کمم که در جای خود الزم و ضروریست ،در حکم مقدمه بالرای دسالتیابی باله
آموزههای کممی خواهد بود.
اما در این بین باید توجه داشت که همۀ مسائ کممی از درجۀ اهمیت یکسالانی
برخوردار نیستند .از دیگر سو ،به دلی کمبود فرصت و فراوانالی مسالائ نیازمنالد باله
پژوهش ،اصول و قواعد مدیریت ما را به اولویتبندی در پژوهش در مسائ کممی
رهنمون میسازد .مسئلۀ «بداء» از مسائ بسیار مهالم و تأثیرگالذار شالیعی بالهشالمار
میآید .این مسئله از مسائ چالشبرانگیز اعتقادات امامیه بهشالمار آمالده و همالواره
اعتقادی شالیعه از ابتالدای مطالرح شالدن آن در
یک پای ثابت هجمه علیه آموزههای
ِ
جامعۀ شیعی تا عصر حاضر بوده است .اثر حاضر تمشی است که کوشالیده اسالت
این آموزه را بر اساس منابع وحیانی واکاوی کالرده و ضالمن تبیالین ریشالههالای آن در
کتاب و ّ
سنت دیدگاه اندیشمندان عصر حضور اه بیت را بازخوانی کند.
در پایان بر خود الزم میدانیم از زحمات تمامی کسانی که در سامان یافتن ایالن
پژوهش نقش داشته و یاری رساندند تشکر و قدردانی نمالاییم؛ بالهو یالژه از حضالرت
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ّ
آیةاللالاله محمالالدی ریشالالهری رئالالیس پژوهشالالگاه و مؤسسالاله دارالحالالدیث ،اسالالتاد
حجةاالسمم دکتر رضا برنجکار قائم مقام پژوهشگاه قرآن و حدیث و حجةاالسمم
دکتر اکبر اقوام کرباسی معاونت محترم پژوهشکده کمم اهال بیالت و همننالین
حجةاالسمم دکتر حسن طالقانی مدیر محترم گروه مطالعالات موضالوعی و تمالامی
عزیزانی که ما را در به ثمر رسیدن این پژوهش بهگونهای یاری رساندند.
محمد تقی سبحانی
رئیس پژوهشکده کالم اهل بیت

پیش گفتار

پیشگفتار

نوشته پیشرو حاص پژوهشی نو با رویکرد تاریخی کممی در موضوع بداء اسالت.
بداء به عنوان یکی از مسائ کممی ریشهدار شالیعی بالهشالمار مالیرود و افالزون بالر
اهمیت خود آن ،در بسیاری از حوزههای مسائ کممی ماننالد اراده و ّ
مشالیت ،علالم
ِ
الهی و قضا و قدر تأثیر بسزایی دارد که بر اهمیت آن میافزاید .این آموزۀ معرفتالی از
دیرباز و از دوران حضالور معصالومین در جامعالۀ شالیعی ،هالدف انتقالادات تنالد
جریانهای رقیب کممی بود .دامنۀ این انتقادها قرنها ادامه یافته و در حالال حاضالر
نیز بهعنوان نقطۀ ضعف و کاستی در عقاید شیعۀ امامیه مطرح شده و به آن دامالن زده
میشود .مجموع عوام یادشده باله ضالمیمۀ پالارهای دیگالر از عوامال کاله در فصال
نخست به آنها اشاره شده است ،اقتضای پژوهشی کام و جامع دربالارۀ ایالن آمالوزۀ
کممی را دارد .از آنجا که خأل تمامی پژوهشهای مشابه در این عرصه فقالدان دیالد
تاریخی به این مسئله است ،نگارنده بر آن شد تا با بررسی تاریخی این آموزه و سالیر
ّ
تطور آن در مدرسههای کممی امامیه ،دیدگاه متکلمان نخستین امامیه را در اینبالاره
یافته و تغییرات پدید آمده در این آموزۀ مهم و تأثیرگالذار کممالی را نمایالان سالازد .در
این پژوهش نشان داده شده که دیدگاه متکلمان نخستین بالا آیالات و روایالات منطبالق
بوده و دیگر دیدگاهها با درجاتی متفاوت ،دارای زاویه با دیدگاه آیات و روایاتاند.
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این پژوهش در چهار فص سامان یافتاله اسالت .فصال نخسالت ،باله کلیالات و
مفاهیم اساسی موضوع و ابعاد مسئلهشناختی و پیشینه آن پرداخته است .فص دوم،
گزارشی از سرنوشت آموزۀ بداء از دوران صدور روایات تا انتهای عصر تغییر و ّ
تطور
آن یعنی مدرسۀ کممی اصفهان است .در فص سوم ،نگاه کممی به آموزۀ بداء شده
و دیدگاه قرآن و ّ
سنت در خصوص بالداء و مبالانی آن پیگیالری شالده اسالت .فصال
چهارم ،که درواقع ،هدف اصلی پژوهش پالیش روسالت ،باله اثبالات فرضالیۀ اصاللی
پژوهش پرداخته و نقطۀ ارتباط و اتصال فص دوم و سوم به شمار میآید.
در پایان بر خود الزم میدانم از زحمات تمامی کسانی که در سامان یالافتن ایالن
پژوهش نقش داشته و یاری رسالاندند ،تشالکر و قالدردانی نمالایم .افالرادی همنالون
ّ
حضرت آیة الله ری شهری رئیس پژوهشگاه و موسسه دارالحدیث ،حجةاالسالمم و
المسلمین استاد دکتر رضا برنجکار قائم مقام پژوهشگاه قرآن و حدیث و بالهویالژه از
حجةاالسمم و المسلمین استاد محمدتقی سالبحانی ریاسالت محتالرم پژوهشالکده
کمم اه بیت که راهنمای اصلی این پژوهش بوده و در تمامی مراح آن کمک
شایان و بیدریال نسالبت باله نگارنالده داشالتند .همننالین الزم مالیدانم از زحمالات
حجة االسمم دکتر طالقانی مدیر گروه مطالعات موضالوعی و حجالة االسالمم دکتالر
اقوام کرباسی معاونت محترم پژوهشکده کمم اه بیت و تمالامی دوسالتانی کاله
مرا در به ثمر رسیدن این پژوهش یاری رساندند ،تقدیر و تشکر کنم.
سید جمالالدین موسوی

فص اول :مفاهیم و کلیات

فصل اول:
مفاهیم و کلیات

مقدمه
آموزۀ بداء از منظر شیعی آموزهای معرفتی اسالت و در منالابع روایالی امامیاله حضالور
ّ
پررنگی داشته و به مبانی قرآنی آن نیز اشاره شده است .تعابیری همنون «مالا عظالم
ّ
ّ
الله بمث البداء» و «ما عبدالله بمث البداء» ،1ارجاع بداء به آیاتی همنالون َیمحالوا
ّ
ُ
الل ُه ما َی ُ
شاء ُویثبت وعنده ا ّم الکتاب  2و یا هم ردیفی آن با اقرار به عبودیت و توحیالد
برای اخذ میثاق نبوت 3گویای جایگاه واالی این آموزه در نظام معرفتی شیعه است.
فراوانی روایات بداء و روایات بیشمار دیگری که به معنالا و مفهالوم بالداء اشالاره
دارد 4از سویی و نبود این آمالوزه در آثالار بسالیاری از متکلمالان و فیلسالوفان اسالممی
ازسوی دیگر ،شاهد بر وحیانی و رواییبودن این آموزه است .توضیح اینکه امامالان
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.233
 .2سورۀ رعد ،آیۀ .63
 .3کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.231
 .4برای نمونه ،نک :کلینی ،الکافی« ،ابواب الدعاء»« ،ابواب مربوط به شب قدر» و تفسیر عیاشی در ذی آیالۀ
یمحوا الله ما یشاء و آیۀ قضی اجم واج مسمی عنده .
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شیعه در دورۀ زندگانی خالود بالهویالژه در عصالر صالادقین تالمش ویالژهای بالرای
مطرحکردن آموزۀ بداء در میان جامعه داشتند 1و اگر تذکر و ّتنبه ائمه نبالود اثالری
از آن در میان مسائ کممی وجود نداشت.
جستوجو در منابع کممالی و فلسالفی اسالممی مالا را باله ایالن نتیجاله رهنمالون
میسازد که بر پایۀ عق محض و به دور از آموزههای وحیانی نمیتوان آموزۀ بالداء را
تبیین کرد .البته ،پس از تذکر وحی بر این آموزه ،عقال میتوانالد بالر پایاله آموزههالای
وحیانی و برخی دستاوردهای خود آن را تبیین کند؛ چنان کاله در بسالیاری از مسالائ
توحیدی همینگونه است .برای نمونه ،در آثار ابنسینا و یا آثالار معتزلیالانی همنالون
قاضی عبدالجبار و یا ممحمی خوارزمی اثری از مسئلۀ بداء باله چشالم نمیخالورد و
اگر احیانا اشارهای بدان رفته است به جهت انکار آن بوده است .حتی در میالان آثالار
برخی متکلمان امامیه که سعی در تبیالین مسالائ کممالی بالا مبالانی و روش فلسالفی
داشتند این مسئله به چشم میخورد .چنالان کاله خواجاله طوسالی در کتالاب تجرید
االعتقاد در مباحث مربوط به اثبات صانع و صفات او هیچگونه اشالارهای باله مسالئلۀ
بداء نکرده اسالت .او در کتالاب تلخدی الحصلد در مقالام پاسالخ باله اشالکاالت
فخررازی اساسا امامیه را قائ به بداء نمیداند و روایات آن را منحصر در نقال خبالر
2
واحدی در باب بداء در امامت اسماعی فرزند امام صادق دانسته است.
پافشاری بسیار متون روایی بر این آموزه نیز مایۀ شالگفتی اسالت .تشالویق و امالر
پیشوایان دین به طرح این آموزه و مناظره و مباحثه پیرامون آن بهترین گواه بر اصالرار و
تأکید اه بیالت بالر بالداء اسالت .درحالیکاله در بسالیاری از حوزههالای مسالائ
اعتقادی اصراری بر علنیشدن آنها از جانب امامان نیست و حتی در برخالی مالوارد
 .1شواهد این مطلب در فص دوم خواهد آمد.
 .2خواجه نصیرالدین طوسی ،تلخی

الحصل  ،ص.312
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همنون پارهای از مسائ طینت و عوالم پیشین یا برخی مسائ امامت سالفارش بالر
ِ
1
کتمان آنها بوده است.
َ
َْ ْ ْ
َ ْ ْ َ َ َ ُ َال ْ َال َ
َّ
تعبیر « َل ْو َعل َم الن ُ
اس َما ِفی القو ِل ِبالبداء ِمن اْلج ِر ما فتروا ع ن الک م ِم
ِ
ِ
ِفیه» 2بهروشنی گواه بر این مطلب است .در برخی مسائ کممی نیالز اساسالا
نهی صریح وجود دارد ،مانند مسالئلۀ قضالا و قالدر 3یالا نهالی از تکلالم در ذات
خداوند و کیفیت آن؛ 4چنان که شیخ ّ
حر عالاملی در رسالالۀ جبالر و تفالویض،
روایات باب بداء را دال بر امر به کمم در باب بداء می داند به خمف روایالات
5
قضا و قدر که داللت بر نهی از تکلم از آن دارد.
این امر با مطلب پیشین در خصوص وحیانیبودن بداء نیالز قابال تبیالین اسالت.
بدینگونه که به دلی پینیدگی این آموزه و دشواری فهم و درک آن توسط عق نیاز به
تذکر وحی است و در چنین مواردی انگیزه برای طالرح چنالین مسالئلهای در جامعاله
بیشتر وجود دارد چنان که در مورد بداء این مسئله روی داده است.
افالالزون بالالر ایالالن ،بالالازخورد مسالالئلۀ بالالداء در میالالان مخالفالالان شالالیعه حکایالالت از
شاخصبودن این مسئله در میان شیعۀ امامیه دارد .بهگونهای که غیالراز شالیعۀ امامیاله
هیچیک از فرقههای اسممی با آن موافق نبوده و همگالی بالر آن تاختهانالد .در منالابع
مقاالتنگاری نیز بداء از شاخصههای شیعه بهشمار آمده و در کنار قول به امامالت،
6
غیبت و رجعت از آن سخن به میان آمده است.
برای یافتن پاسخ چرایی تأکید بر بداء ،ناگزیر از کاوش در حقیقت و چیستی آن
 .1نک :شیخ صدوق ،عل الشرایع ،ج ،1ص333؛ شاکر« ،جایگاه اسرار در هندسه تبیین معارف».
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.233
 .3شیخ صدوق ،التوحی  ،ص.633
 .4کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.31
 .5شیخ ّ
حر عاملی ،رساله مخطوط ،ص.13
 .6شهرستانی ،الحل والنص  ،ج ،2ص.233
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هستیم؛ زیرا با پی بردن به حقیقت بداء دلی پافشاری بر آن نیز روشن خواهد شد.
برای یافتن پاسخ پرسش یالاد شالده ،روشهالای مختلفالی وجالود دارد .در روش
ِ
سنتی بسته به رویکرد کلی در باب مسائ کممالی ،بالا مراجعاله مسالتقیم باله عقال و
احکام آن و یا منابع وحیانی نتیجۀ مورد نظر بالهدسالت میآیالد .ایالن روش گرچاله در
دورههای گذشته و حتی در زمالان حاضالر کالاربرد وسالیعی داشالته و دارد ،امالا دارای
اشکاالت فراوانی است .آفت مراجعه مستقیم به عقال بالدون در نظالر گالرفتن منالابع
وحیانی ،در بسیاری از موارد دورشدن از معارف حقیقالی و اصالی وحیالانی اسالت؛
زیرا عق در پارهای از احکام خود دچار خطا و اشتباه میشود و این خطا و اشتباه باله
نتایج غیرصالحیح و زاویالهدار بالا معالارف حقیقالی میانجامالد .در روش نقلالی نیالز
برداشتهای غیر صحیح و در برخی موارد تأوی و یا توجیالههای خالمف ظالاهر از
مهمترین چالشهای پیش روی یک پژوهشگر است .افزون بر این ،به سبب فاصالله
زمانی زیاد از عصر صالدور روایالات و پیالدایش نظریالههای مختلالف پیرامالون یالک
موضوع و احیانا تأثیرگذاری آنها در فهم و برداشت از منابع روایی و قرآنی ،خروجی
این کار ممکن است فاصلۀ زیادی با معارف واقعی و حقیقی داشته باشد.
روش مناسب برای این کار پیگیری سیر ّ
تطور ایالن آمالوزه در مصالادر مختلالف
است .بدینگونه که پس از ارائه تصویری نسبتا جامع از فضای صدور این روایالات،
به سراغ فهم متکلمان نخستین امامیه رفته و از منابع مختلف در صورت امکان نظالر
آنان در خصوص بداء را بهدسالت مالیآوریم .پالس از ایالن مرحلاله آمالوزۀ بالداء را در
مدرسههای کممی امامیه تا عصر حاضر پی میگیریم تا احیانالا در صالورت وجالود
تغییرات ،از آنها آگاهی یابیم .آنگاه پس از آگالاهی از دیالدگاه متکلمالان نخسالتین و
متکلمان متأخر و تغییرات بهوجود آمده در آنها به سراغ آیات و روایات رفتاله تالا فهالم
بهتر و عمیقتری از آنها داشته باشیم .این روش بدین معنا نیست که آگاهی از دیدگاه
متکلمان بر فضای ذهنی و برداشت ما از متون تأثیرگذار باشد ،بلکه به معنای فالراهم
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آوردن هر چه بهتر مقدمات فهم متن است .درنهایت ،پالس از فهالم دیالدگاه آیالات و
روایات در مورد بداء میتوان با مبانی برخاسته از وحی آن را تبیین عقلی نیز کرد.
برآیند آموزۀ بداء براسالاس آیالات و روایالات عبالارت اسالت از تغییالر در مراحال
مقدماتی تحقق خارجی اشیاء از جمله ّ
مشیت ،اراده ،قضا و قالدر بالراسالاس علالم و
قدرت مطلق خداوند که ظرف تحقق آن نیز علم فعلی خداوند بوده و منافاتی با علم
1
پیشینی و ذاتی او ندارد.
به دلی ناسازگاری ظاهری و بدوی بداء با علالم پیشالین خداونالد از یالک سالو و
تجدیدناپالالذیری علالالم او از سالالوی دیگالالر ،بسالالیاری از متکلمالالان فرقالالههای مختلالالف
اسممی آن را امری محال دانستهاند 2.در این میان متکلمان امامیه باله دلیال فراوانالی
روایات بداء سعی در منطقی جلوه دادن و تطابق آن بالا مبالانی خداشناسالی رایالج در
حوزۀ کمم همنون علم و اراده داشتند .حاص این تمشها به عدم پذیرش معنالای
ظاهری روایات و توجیه و تأوی آنها انجامید .راهی که دغدغاله آن دفالاع از روایالات
اه بیت بود ،اما در پارهای مالوارد باله انکالار بالداء منتهالی شالد .ایالن تمشهالا را
میتوان در نسخانگاری بداء خمصه کرد 3.گذشته از اینکه برخالی متکلمالان امامیاله
4
اساسا صدور روایات صحیح در باب بداء را از جانب امامان انکار کردند.
بسیاری از متکلمان به دلی نداشتن تصویر روشنی از اراده و همسالانانگاری آن
با علم از یک سو به ناچار بداء را به معنای تغییر در علم دانستند و از همینرو بالداء را
در مورد خداوند محال عنوان کردند و از سالوی دیگالر باله دلیال فراوانالی روایالات آن
نتوانستند به انکار آن بپردازنالد و نالاگزیر آنهالا را بالر معنالای نسالخ حمال کردنالد .در
 .1ترجمان و برنجکار« ،آموزه بداء و علم الهی» ،ص.13
 2برای نمونه ،نک :سیدمرتضی ،رسائ الشریف الحرتضی ،ج ،2ص223؛ قاضی عبالدالجبار ،الحغندی ،ج،3
ص213؛ خواجه نصیرالدین طوسی ،تلخی الحصل  ،ص.312
 .3برای آگاهی بیشتر ،نک :موسوی« ،آموزه بداء در اندیشه امامیه از آغاز غیبت تا پایان مدرسۀ بغداد».
 .4خواجه نصیرالدین طوسی ،تلخی الحصل  ،ص.312
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حقیقت ،این متکلمان تغییری را که در بداء وجود دارد در ناحیه مخلوقات و تغییر
شرایط آنان میدانند نه اینکه تغییری در جانب خداوند و اراده و ّ
مشیت او به وجود
آمده باشد.
در بسیاری از روایات ،واژۀ «بدا لله» بالهکار رفتاله 1و در آیالات قالرآن نیالز محالو و
َ ُ ُّ َ ُ َ ُ ُ َ َُ ُ
تالاب  2باله خداونالد اسالناد داده
الک
م
ا
اثبات با آیۀ یمحوا الله ما یشاء و ی ِثبت و ِعنالده
ِ
ِ
شده است .ظاهر اولیۀ چنین جملههایی در اسناد حقیقی است و اینکه بداء و محالو
و اثبات در ناحیه خداوند روی داده است نه اینکاله محالو و اثبالات حقیقالی نبالوده و
ظرف تغییر بهوجود آمده در جایی غیراز خداوند اسالت و در نتیجاله اسالناد مجالازی
باشد .مدعای ما این است که بالراسالاس مبالانی صالحیح در مباحالث توحیالدی کاله
برخاسته از آیات و روایات است ،میتوان اسناد حقیقی یادشالده را بالدون هیچگوناله
محذور و امر محال پذیرفت.
این نوشته تمش دارد تا دیالدگاه آیالات و روایالات در مالورد علالم ،قالدرت و ارادۀ
خداوند را بهدست آورده و سپس بالر پایالۀ آنهالا باله بررسالی آمالوزۀ بالداء و چگالونگی
انتسالالاب آن بالاله خداونالالد بپالالردازد .نتیجالالۀ بررسالالی ایالالن مبالالانی در منالالابع وحیالالانی،
مشخص شدن دیدگاه آیات و روایات در حوزۀ درونشیعی دربارۀ بداء خواهد بود.
کلینی و شیخصدوق هر دو «باب البداء» را در البمی مباحث صالفات ذاتالی و
فعلی خداوند مطرح کردهاند ،بهگونهای که جایگاه این بالاب پالس از صالفات ذات و
پارهای از صفات فع و پیش از ابواب مربوط به ّ
مشیت و اراده ،جبر و اختیار ،قضا و
قدر و استطاعت است .از آنجا که این مباحث مربوط به حوزۀ فع الهی اسالت باله
احتمال زیاد مؤلفان کافی و التوحی بداء را مربوط به حوزۀ افعال الهی میدانستهاند.
عنوان دوم شیخمفید از بداء در کتاب اوائد الحقداال وجالود دارد .عطالف واژۀ
 .1برای نمونه ،نک :کلینی ،الکافی ،ج ،2ص 133 ،233و .611
 .2سورۀ رعد ،آیۀ .63
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ّ
مشیت بر واژۀ بداء در این عنوان این احتمال را تقویت میکند که او نیز مانند کلینالی
و شیخصدوق بداء را در حوزۀ فع خداوند و اراده و ّ
1
مشیت او میداند.
با توجه به مطالب پیشگفته بسیار بجاست که اگر بخواهیم فهرسالتی از عنالاوین
کممی ارائه دهیم و جایگاه بداء را در مجموعه مسائ کممی مشخص نماییم ،آن را
در ضمن صفات فع خداوند و در کنار اراده و م ّ
شیت مطالرح کنالیم .ایالن دیالدگاه از
سویی منطبق با دیدگاه متکلمان پیشین امامیه در خصوص ایالن موضالوع اسالت و از
سوی دیگر شواهد روایی فراوانی دارد که در جای خود بدان اشاره خواهد شد.

مسئله شناسی
در یک تقسیمبندی کلی ،مباحث خداشناسالی باله دو دسالتۀ توحیالد و عالدل تقسالیم
میشوند .در قسمت توحید مباحثی مانند اثبات وجود خدا ،یگانگی و صفات ذاتالی
و فعلی او مطرح میشود .مباحث عدل نیز عبارتاند از حسن و قبح عقلی ،قضالا و
قدر ،لطف و اصلح و مباحث مترتب بر آنها مانند هدایت و ضملت ،آجالال و ارزاق
و آالم و اعواض.
ارادهّ ،
مشیت ،قضا و قدر از جمله سلسله مراتب افعال الهی اسالت .بالدین معنالا
که پیدایش و تحقق یک فع از جانب خداوند پس از طی سلسله مراتالب یالادشالده
صورت میگیرد .تغییر در هر کدام از اجزاء این مراتب در اصالطمح روایالی «بالداء»
نامیده میشود .در یک تعبیر فراگیر و عام میتوان بداء را پیدایش اراده و تقدیر جدید
نامید .این تقدیر جدید لزوما به معنای تغییر تقدیر قبلی نیست و ممکن است بالدون
سابقۀ تقدیر قبلی باشد.
در آثار رایج کممی امامیه مسئلۀ بداء بهصورت بخشی از کتاب و بالهعنوان یالک
 .1شیخ مفید ،اوائ الحقاال  ،ص.33
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مسئلۀ مستق کممی مطرح نشده است و مباحث مربوط باله آن را بایالد در مباحالث
نبوت و در قسمت نسخ پی گرفت .مالروری بالر آثالار بالهجا مانالده کممالی از زمالان
شیخمفید تا عصر حاضر گو یای این حقیقت است .در برخی این منابع حتالی نالامی
از بداء نیز برده نشده است درحالیکه مباحث کماهمیتتری همنون افعالال متولالد
و ارزاق و اسعار بهصورت مستق مطرح شده است .در مجموع ،از چگونگی طالرح
مسئلۀ بداء در منابع کممی امامیه چنین برداشالت میشالود کاله تصالور آنالان از بالداء
تصوری عادی است و برجستگی خاصی در میان آموزههای کممی نالدارد .از میالان
متکلمان یادشده شیخمفید را باید استثناء کالرد .در آثالار بالهجا مانالده از او کاله غالبالا
تکنگاریهایی در باب مسائ امامالت و یالا حاشالیهای بالر برخالی آثالار کممیسالت
حضور مسئلۀ بداء پر رنگتر احساس میشود .برای مثال ،در کتاب اوائ الحقاال
فی الحذاهب والحختارا دو عنوان در باب مسئلۀ بداء وجود دارد .عنوان نخست بالا
نام «القول فی الرجعة والبداء وتألیف القرآن» است که در آن بهطور مختصالر اشالاره
به اتفاق امامیه بر اطمق واژۀ بداء در مورد خداوند شده و اینکه مجالوز ایالن اطالمق
سمع است .عنوان دوم با نام «القالول فالی البالداء والمشالیة» اسالت کاله در آن بحالث
1
کام تری در خصوص این مسئله صورت گرفته است.
این در حالی است که جوامع مهم حدیثی همنون کافی و یالا تالکنگاریهالایی
مانند التوحی شیخصدوق باب مستقلی را به مسئلۀ بداء اختصاص دادهاند .از سوی
دیگر ،مراجعۀ اجمالی به روایات مربوط به بداء حکایت از اهمیالت و جایگالاه و یالژۀ
آن در منظومۀ مباحث توحیدی دارد .کمتر آمالوزهای را میتالوان یافالت کاله از جملاله
میثاقهای انبیاء برای نبوت باشد و خداوند به مانند آن پرستش نشود و یا طبق نقلالی
دیگر با عظمت نشود .اینگونه تعابیر به همراه همردیفی بالداء بالا توحیالد و اقالرار باله
 .1همان ،ص 33و .33
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عبودیت خداوند گو یای جایگاه و یژۀ آن در منظومۀ اعتقادی شیعه است.
تقاب جریانهای مختلف فکری اه سنت با این آموزه نیز حکایالت از اهمیالت
و یژۀ آن دارد .سلیمانبنجریر زیدی از متکلمان معاصر هشامبنحکم ،قول به تقیاله
و بداء را از اموری میداند که امامان شیعه آنها را برای پیروان خود ساختند و بالا ایالن
1
دو آموزه کسی بر آنها غلبه علمی پیدا نمیکند.
فرقهنگارانی همنون شهرستانی و عبدالقاهر بغدادی عبالارات تنالدی علیاله ایالن
آموزه دارند .بغدادی در شرح عقاید کیسانیه ،تکفیر آنان به سالبب اعتقالاد باله بالداء را
واجب دانسته است:
ّ
وتکفیر هؤالء واجب فی اجازتهم علی الله البداء وقولهم بانه قد یرید شالیئا
2
ثم یبدو له.
عبارت شهرستانی نیز چنین است:
وقد تبرأ عما کان ینسب إلیه بعض الغمة وبرئ مالنهم ولعالنهم .و بالرئ مالن
خصائص مذاهب الرافضة وحماقاتهم من القول بالغیبالة والرجعالة والبالداء
3
والتناسخ والحلول والتشبیه.

افزون بر این ،تأکید امامان بر مطرحشدن بحث بداء و توصیه به بحالث پیرامالون آن،
َْ
ْ
َْ
َ َ َّ ُ َ
داء ِم َن اْل ْج ِر
اهمیت بداء را دو چندان میکند .تعبیر «ل ْو ع ِل َم الناس ما ِفی الق ْو ِل ِبالب ِ
َ َ ْ ََ
َما ف َت ُروا عن الکمِم ِفیه» 4بهروشنی گواه بر این مطلب است.
ِ
نتیجه اینکاله تعالابیر واال و مهالم متالون روایالی از آمالوزۀ بالداء و تأکیالد آنهالا بالر
 .1خواجه نصیرالدین طوسی ،تلخی الحصل  ،ص.312
 .2بغدادی ،الحل والنص  ،ص.31
 .3شهرستانی ،الحل والنص  ،ج ،2ص.233
 .4کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.233
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مطرحشدن این بحث ،به ضمیمه تقاب جدی جریانهای رقیب بالا آن ،حکایالت از
حساسیت و یژه آیات و روایات نسبت به این آمالوزه دارد ،درحالیکاله بنالابر مطالالب
پیشگفته چنالین اهمیالت و حساسالیتی در منالابع کممالی پالس از شالیخمفیالد دیالده
نمیشود .اینجاست که جرقههایی در ذهن پژوهشگر بهوجود میآیالد و بالهدنبال آن
پرسشهایی به ذهن میرسد .پرسش این است که دلی اصرار و تأکیالد روایالات بالر
آموزۀ بداء چیسالت و اساسالا مگالر انکالار آن چاله خللالی در خداشناسالی و معرفالت
خداوند ایجاد میکند؟ ماهیالت بالداء و و یژگیهالای آن چیسالت کاله انتقالاد تمالامی
مخالفان را برانگیخته است؟
پرسش اساسی این نوشته از چیستی و حقیقت بداء است .آیا بداء بالا علالم پیشالین
خداوند ناسازگار است؟ بداء در علم خداوند اتفاق میافتد یا در ارادۀ او؟ جایگاه بالداء
در نظام آفرینش و حوزۀ افعال خداوند کجاست و درنهایت ،آیا میتوان بیآنکه خللی
در علم و قدرت و حکمت خداوند پیش آید ،تصو یری صحیح و جامع از بداء داشت؟
این نگاشته درپی آن است تا با بررسی فراگیر مسئلۀ بداء در دورههالای مختلالف
کمم امامیه ،آیات قرآن و روایات شیعه ،تصالویری جالامع و روشالن از آمالوزۀ بالداء -
براساس دیدگاه آیات و روایات  -ارائه دهد و از این رهگذر تغییالرات پدیالد آمالده در
این آموزۀ مهم و تأثیرگذار کممی را رصد و تحلی کند.

روششناسی ارزیابی روایات در این پژوهش
روایات از ارکان اساسی پژوهشهای مبتنی بر متن در حوزۀ مطالعات دینی بهشالمار
ّ
میآید .تعیین معیار در پذیرش یا عدم پذیرش یک روایالت ،از اصالول مساللم چنالین
پژوهشهایی خواهد بود.
در حوزۀ ارزیابی و سنجش روایات با دو رویکرد عمده مواجاله هسالتیم .برخالی
بررسی محتوایی و قاب پذیرشبودن مضمون روایات را معیار برای پالذیرش و یالا رد
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یک روایت عنوان کردهاند که روش مرسوم در میان قالدما بالوده اسالت .برخالی دیگالر
ُ
خبالری را معیالار بالرای پالذیرش یالک روایالت
بررسی سندی و یا به تعبیری وثاقالت م ِ
میدانند که شیوه رایج در میان متأخران تا به امروز بوده است.
فارغ از دو دیدگاه پیشگفته ،در پژوهشهای متن محور بایالد دو حالوزه را از هالم
تفکیک کرد:
 .2حوزۀ مباحث تاریخی و استناد به یک متن بهعنوان یک گالزارش تالاریخی .در
این حوزه به دلی آن که به محتوای گزارش اسالتناد نمیشالود و تنهالا بالهعنوان تعیالین
فضای صدور روایت مورد استدالل قرار میگیرد ،به روایات ضعیف و گالاهی حتالی
به روایات مجعول نیز میتوان استناد کرد؛ زیرا روایت مجعول نیز دربردارندۀ فضالای
فکری عصر جع حدیث خواهد بود.
 .1حالالوزۀ مباحالالث مبتنالالی بالالر متالالون ماننالالد مباحالالث فقالاله ،کالالمم ،تفسالالیر و دیگالالر
علوم اسممی .در این حوزه به دلی تمرکز بر محتوای حدیث ،بررسی صالحت و سالقم
صالالدور حالالدیث ضالالروری میکنالالد .بالالا توجالاله بالاله ناکارآمالالدی روش وثالالوق مخبالالری و
اشکاالت جدی همنون پدیدۀ جع سند ،نداشتن طریق تفصیلی به کتاب هالا ،عالدم
اتصال نسخهها به مؤلف و مسائلی از این دست ،به نظر میرسد وجالود یالک روایالات
در منابع معتبر روایی و تأیید مضمون آن با روایات دیگر در جواز اسالتناد باله آن حالدیث
کفایت میکند و این قرائن  -درواقع  -سبب اطمینان ما به صدور حدیث خواهد شد.
در این پژوهش ،به همین روش عم شالده و باله روایالاتی کاله در منالابع متعالدد،
معتبر و کهن روایی شیعه آمده و مضمون آن در دیگر روایات نیز وجود دارد ،اسالتناد
شده و به همین دلی از بررسی سندی آنها صرف نظر شده است.

پیشینه شناسی
مسئلۀ بداء آن قدر مهم بود که از همان دوران صدور روایات و حضور معصالومین ،
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برخی از دانشمندان امامیه را بر آن داشت تا در اینباره دست به تألیفاتی بزنند.
این مسئله به منطقه جغرافیایی خاص و یا مدرسالۀ کممالی خاصالی اختصالاص
نداشته و در کوفه ،قم و بغداد که از مراکز تولید و نشر اندیشههای شیعی در آن عصالر
بهشمار میآمدند ،بهروشنی قاب مشاهده است.
ابن ابی عمیر و یونس بنعبدالرحمان که هر دو از بزرگان اصالحاب امامیهانالد از
1
نخستین مؤلفان در مسئلۀ بداء هستند که گزارش آن در منابع فهرستی آمالده اسالت.
از دیگر مؤلفان بداء در عصر حضور میتوان به یعقوببنیزید انبالاری (از اصالحاب
ّ
امام جواد ) محمالدبالنحسالینبالنابالوالخطالاب ،عبداللاله بالنجعفالر حمیالری،
2
احمدبنابی زاهر اشعری قمی و علیبنابی صالح حناط کوفی اشاره کرد.
پس از عصر حضور و در دوران غیبت صغری نیز این روند ادامه یافت و آثالاری
در این باب تألیف شد .محمدبنعلی شلمغانی و محمدبنمسعود عیاشی هر کالدام
3
کتابی در باب بداء داشتهاند.
اهتمام به بداء در آثار بهجامانده از دوره جامعنگاری بالهوضالوح قابال مشالاهده
است .کلینی در کتاب الکدافی بالاب مسالتقلی را باله بالداء اختصالاص داده و شالانزده
روایت را در آن گنجانده است .شیخصدوق نیز در کتاب التوحی یازده روایالت را در
باب البداء آورده که عمدۀ آنها همان روایات کتالاب الکدافی اسالت .در همالین دوره،
شاهد نگارش دو کتاب مهم در تاریخ اندیشههای کممی به نام مقاال االسدممیین
واختمف الحللین و االنتلار هستیم که بسیاری از گزارشهالای تالاریخی در مالورد
دیدگاه متکلمان عصر حضور از این دو کتاب قاب استفاده است.
از اواخر قرن چهارم کاله رفتاله رفتاله شالاهد غلباله جریانهالای عقال گرا در میالان
 .1نجاشی ،رجال ،ص 611و .331
 .2همان ،ص 663 ،131 ،123 ،33و .333
 .3همان ،ص 631و .613
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متکلمان امامیه هستیم این روند هرچند کم رنگتر در مدرسۀ کممالی بغالداد اداماله
دارد .بزرگالالانی همنالالون شالالیخمفیالالد در اوائدد الحقدداال و تلددصیح االعتقدداد و
سیدمرتضی در الذخیره و رسائ کممیاش و همننین شالیخطوسالی در االقتلداد
فیحا یتعلق باالعتقاد ،الع ة فی االصول و الغیبه به این مسئله پرداختهاند .تمامی آنالان
سعی در ارائه تبیینی از بداء دارند که هم با روایالات شالیعه همخالوان باشالد و هالم بالا
مبانی کممی رایج در باب علم و اراده منافاتی نداشته باشد .ثمالره ایالن تمشهالا باله
همسنخانگاری نسخ با بداء انجامیالد .البتاله ،بالا تفاوتهالایی کاله باله آنهالا در منالابع
پیشگفته اشاره شده است.
ّ
همین اندیشه با اندکی تفاوت در مدرسالههای کممالی ری و حلاله نیالز اسالتمرار
یافت .در مدرسۀ کممی ری آثالاری ماننالد التعلیدق والصد ود از مقالری نیشالابوری،
الحعتح والحنقذ من التقلی از سدید الالدین حمصالی رازی و تفسدیر روض الجندا
وروح الجندا تالألیف ابالالوالفتالوح رازی مطالالالبی را باله بحالث پیرامالالون مسالئلۀ بالالداء
اختصاص دادهاند.
ّ
در مدرسۀ کممی حله شاهد آثاری همنالون الحسدل فدی اصدول الد ین اثالر
ارزشمند محقق حلی ،قواع الحرام فی علم الکمم از ابالنمیالثم بحرانالی و اللوامدع
االلهیه فی الحباحث الکممیه از فاض مقداد هستیم که مباحث مربالوط باله بالداء در
ّ
البمی این آثار مطرح شده است .همانگونه که باله آن اشالاره شالد ،در ری و حلاله
بداء همانند مدرسۀ بغداد پیگیری شد و در ضمن مباحث مربوط باله نسالخ باله آن
اشاره شده است.
در اصفهان وضع اندکی متفاوت میشود و ادبیات دفاع از اندیشۀ بالداء بالا ادبیالات
رایج کممی فاصله گرفته و سعی بر تبیین بداء براساس اندیشههای فلسفی است .نمونۀ
بارز این دیدگاه را میتوان در آثار میرداماد ،ممصدرا و فیض کاشانی مشاهده کرد.
افزون بر آثار یاد شده ،مدرسۀ کممی اصفهان شالاهد نگالارش تکنگاریهالایی
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در خصوص مسئلۀ بداء است .نبراس الضیاء اثر ارزشمند میرداماد است کاله هالدف
نگارنده از آن اثبات بداء و زدودن شبهات پیرامون آن بوده است و درنهایت ،نیز بالداء
را به معنای نسخ در تکو ینیات دانسته است.
عممه مجلسی رسالهای با نام رسالة فی الب اء به رشته تحریر در آورده کاله در آن
پس از بررسی لغوی بداء ،قول به بداء را موضالع ائماله در مقابال یهالود و برخالی
اه سنت در مورد ازلیبودن تقدیرها میداند و اینکه دست خداوند بسالته نیسالت و
شالواهد ایالن مالتن ،تالألیف ایالن رسالاله پالس از
بر همۀ امالور تواناسالت .بالراسالاس
ِ
بصاراالنوار صورت گرفته است .در کتاب بصاراالنوار نیز مفص به آموزۀ بداء ،آیات
1
و روایات آن و اقوال پیرامون آن اشاره شده و تحلی شده است.
رسالههای کممی بسیاری وجود دارد که عمدۀ آنهالا بهصالورت نسالخه خطالی و
مربوط به مدرسۀ کممی اصفهان است .برای اطمع از این رسالهها مراجعه به مقالالۀ
2
«آموزۀ بداء و کتابشناسی آن» بسیار مفید است.
پس از مدرسۀ اصفهان تا دوران معاصر نظریالهپالردازی جدیالدی در حالوزه بالداء
صورت نگرفته و َمشربهای کممی متفاوت و تقسیمبندیهایی که بهلحاظ مدرساله
میشود همه به نوعی یا به اندیشۀ بغدادیان بالاز میگالردد و یالا باله اندیشالۀ متکلمالان
نخستین امامیه در عصر حضور.
در آثار جدید کتاب توحی االمامیه نیز فص نسالبتا جالامعی باله مسالئلۀ بالداء در
آیات و روایات و نقد دیدگاههای فلسالفی در خصالوص ایالن مسالئله اختصالاص داده
شده است .رسالۀ اجابة ال عاء فی مسالة الب اء تألیف سیدمحمالد کالاظم عصالار از
دیگر نگاشتههای معاصر پیرامون بداء بالهشالمار میآیالد .در ایالن رسالاله احتمالاالت
 .1نک :عممه مجلسی ،بصاراالنوار ،ج ،3ص 31به بعد.
 .2نک :زادهوش ،محمدرضا «آموزۀ بداء و کتابشناسی آن» .کتاب مداه دیدن ،ش (33و  )33خالرداد و تیالر
 2631ص.33-33
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پنجگانهای نسبت به آموزۀ بداء ارائه شده که غالب آنهالا بالراسالاس مبالانی فلسالفی و
عرفانی است .کتاب الب اء آیة عظحة اللده باله بحالث پیرامالون بالداء از منظالر آیالات و
روایات پرداخته است که در نوع خود کم نظیر است و بسیاری از مباحث پیرامونی و
مرتبط با مسئلۀ بداء را پوشش داده است.
افزون بر موارد یاد شده ،به دلی شاخصبودن بالداء در اندیشالۀ شالیعی کارهالای
جدید و آکادمیک در این زمینه فراوان است .پایاننامهها و مقالاالت بسالیاری وجالود
دارند که با عناو ین مختلف به جوانب این مسئله پرداختهاند .مقاالتی همنون «بالداء
ّ
در دیدگاه آیةالله نمازی» اثر بیابانی اسکو یی« ،بداء در کمم اسممی و ممحظاتی تالازه
در ح آن» اثر زریاب خو یی و «مفهوم عام بداء در مکتب اه بیت » اثر سیدمحمد
بنی هاشمی ،بیشترین ارتباط را با موضوع بداء دارند.
برخی پایاننامهها که بیشترین ارتباط را با موضوع بالداء دارنالد ،عبارتانالد از:
«بررسی مسئلۀ بداء از دیالدگاه عقال و نقال »« ،بررسالی تطبیقالی مسالئلۀ بالداء در
مدرسۀ کوفه و بغداد» و «بداء در قرآن و حدیث و پاسخ به شبهات» .در این میالان
هیچ پژوهش بهصورت ضمنی و یا مستق به ُبعد تاریخی این مسئله توجه نداشته
است و در پی آن نبوده تا دیالدگاه متکلمالان نخسالتین را اسالتخراج کالرده و آن را بالا
دیدگاههای رایج مقایسه کند تا از این رهگالذر باله تغییالر و تحالوالت احتمالالی در
اندیشۀ بداء پی ببرد.
این پژوهش این قسمت از کار را پوشش میدهد و در صدد آن است تا با دیالد
تاریخی به مسئلۀ بداء نگاه کند و دیدگاه متکلمان نخست امامیه را اسالتخراج و بالا
دیدگاه متکلمان دورههای بعدی مقایسه کند .البته ،این تمام کالار و هالدف نهالایی
نیست ،بلکه مقدمهای است برای فهم بهتر و برداشت صحیحتر از منابع وحیالانی
و دور شدن از لغزشهایی که گاه برخی دانشمندان در برداشت صحیح از آیالات و
روایات دچار آن شدهاند.
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واژهپژوهی
ریشۀ «بدو» در لغت عرب به دو صورت ثمثی مجرد و مزید فیه بهکار رفتاله اسالت.
َ َ ُ
ماضی و مضارع ثمثی مجرد آن بر وزن «ف َع َی ُفع » (بالداء یبالدو) اسالتعمال شالده
ُ
است 1.مصدرهای این واژه عبارتاند ازَ « :بدواُ ،بد ّوا ،بداء و بداء» که مصالدر اخیالر
را سیبویه گزارش کرده است 2.ریشه «بدو» به باب افعال ،مفاعله و تفاع نیز رفتاله و
3
مصدر آن ابداء ،مباداة و تبادی است.
واژۀ «بدء» از واژههایی است که شباهت با «بالدو» داشالته و مصالدرهای آن نیالز
ََ َ
بسیار شبیه به مصدرهای «بدو» اسالت .ماضالی و مضالارع ایالن واژه بالر وزن «فعال
ُ
َی َفع » بوده و مصدرهای آن بهصورت « َبدءا و بداءة» گزارش شالده اسالت 4.مصالدر
«بدایة» نیز از همین باب بوده که به گفته برخی لغتدانان کلمهای عامیانه و به گفتالۀ
برخی دیگر غلط است 5.این ریشاله در بابهالای افعالال و افتعالال اسالتعمال شالده و
مصدرهای آن ابداء و ابتداء است 6.بر این اسالاس ،دو ریشالۀ بالدو و بالدء در مصالدر
ثمثی مجرد بیشترین شباهت را داشته و تنها در یکی از آنها تاء تانیالث اضالافه شالده
است (بداءة) .بنابراین« ،بداء» مصدر مشترک هر دو ریشه خواهد بود.
حال به سراغ استعماالت مختلف بداء در آیالات و روایالات مالیرو یم تالا روشالن
شود واژۀ مورد نظر آیات و روایات برگرفته از کدام ریشه است.
ریشۀ «بالدء»  23مرتباله بالا مشالتقات مختلالف در قدرآ کدریم تکالرار شالده کاله
ََ َ َ َ
ُ
بالد ُئ)
بهصورت ماضی و مضارع ثمثی مجرد (بدء ،یبدئ) و مضالارع مزیالد فیاله (ی ِ
 .1خلی بن احمد ،العین ،ج ،3ص.36
 .2ابن منظور ،لسا العرب ،ج ،23ص.33
 .3همان.
 .4همان ،ج ،2ص.13
 .5زبیدی ،تاج العروس ،ج ،23ص.233
 .6ابن منظور ،لسا العرب ،ج ،2ص.11
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استعمال شده است.
ریشۀ «بدو» نیز  62بار در قرآن تکرار شده که به سالهگونه ماضالی و اسالم فاعال
مجرد و مضارع مزیدفیه بهکار رفته است.
در روایات شیعه ،بداء بهعنوان اصطمحی کممی و با بار معنایی و یژه بهکار رفته
و به خداوند ِاسناد داده شده است .بنابراین ،مطلق بداء مورد نظالر مالا نیسالت ،بلکاله
بداء به معنای خاص و در مورد خداوند مورد نظر است .در روایات ،بداء به این معنا
ُ
بهصورت واژههای «بداء»« ،یبدو»« ،بالداء» و «لالم یبالدو» بهصالورت نالاقص واوی
بهکار رفته است که قطعا از ریشۀ «بالدو» بالوده و هرگوناله احتمالال اینکاله از «بالدء»
مشتق شده باشد را نفی میکند.

معناشناسی
به اتفاق لغتدانان واژۀ «بدا یبدو» به معنای ظهور است .این فع الزم بالوده و «بالدا
الشیء» به معنای «ظهر الشیء» و آشکارشدن است .همین فعال هنگالامی کاله باله
انسان نسبت داده میشود  -افزون بر ظهور  -معنای اضافهای نیالز پیالدا میکنالد و آن
تغییر رأی است .بهتصریح بسیاری از واژهشناسان «بداء لی فی هذا االمر» به معنای
«تغیر رایی عما کان علیه» است 1.برخی دیگر معنای «بدا لی بالداء» را ظهالور رأیالی
دیگر 2و برخی نیز معنای آن را ظهور بعد از خفاء دانستهاند 3.باله هالر روی ،میتالوان
تغییر را معنای مشترک معانی یاد شده دانست.
به نظر میرسد در هنگام نسبت بداء به انسان نیز معنای آن ظهور است و بالس و
 .1ابن فارس ،معجم مقاییس اللغة ،ج ،2ص.121
 .2ابن منظور ،لسا العرب ،ج ،23ص.33
 .3فیومی ،ملباح الحنیر ،ج ،1ص.33

1۱

|

بازخوانی آموزۀ بداء

معنای پیدایش رأی جدید و یا تغییر رأی اول خارج از مدلول مطابقی این لفال اسالت.
نهایت اینکه «بدا له» به معنای ظهور رأی است ،اما ظهالور مطلالق رأی ناله ظهالور رأی
جدید یا رأی برخمف رأی سابق چنان که جوهری  -لغتدان سرشالناس  -نیالز معنالای
«بداء له فی االمر» را پیدایش رأی میداند 1.فیروزآبادی نیز «بداء لاله فالی االمالر» را باله
2
معنای ظهور رأی عنوان کرده و سخن از تغییر رأی اول به میان نیاورده است.
بلکه میتوان ادعا کرد که واژۀ بداء با الم جاره نیز به معنای ظهور اسالت و حتالی
به معنای ظهور رأی نیز نیست چه برسد به ظهور رأی جدید برخمف سابق .بر ایالن
اساس ،قدر جامع در مالوارد اسالتعمال ایالن واژه ظهالور اسالت ناله ظهالور رأی؛ زیالرا
استعمال بداء در ظهور چیزی غیراز رأی صحیح است مانند «بدا القوم» 3و از سوی
دیگر همین واژه با الم جاره در مواردی غیراز ظهور رأی بهکار رفتاله کاله شالاهدی بالر
ْ َ
ُ ُُْ َ ْ َ
الن ق ْبال  4و َو بالدا
این مدعا خواهد بود .مانند این آیه َب بدا ل ُه ْم ما کانوا یخفون ِم
َ ُ َ ِّ ُ َ َ
5
له ْم سیئات ما کس ُبوا .
با عنایت به این نکات باید گفت که وقتی بدون قرینه خاصی گفته میشود «بالدا
له بداء» قدر متیقن حدوث امری است که موطن آن نفس بوده و میتواند منطبق بالر
علم یا اراده شود .بنابراین ،در تمامی موارد استعمال این واژه ،معنا این است کاله امالر
جدیدی بهوجود آمد که در سابق نبود و این اعم از این است که پیشتر امالری غیالراز
امر جدید وجود داشته یا اینکاله اساسالا پالیش از ایالن چیالزی وجالود نداشالته و ایالن
نخستین شیء به وجود آمده است.
 .1جوهری ،صصاح اللغة ،ج ،2ص.63
 .2فیروزآبادی ،القاموس الحصیط ،ج ،3ص.616
 .3فانی اصفهانی« ،نظرة فی کتاب البداء» ،ص.63
 .4سورۀ انعام ،آیۀ .13
 .5سورۀ زمر ،آیۀ .33
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از آنجا که جایگاه و شأن لغوی بیان موارد استعمال یالک واژه اسالت و در جالای
خود ثابت شده که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است ،نمیتالوان آنهالا را معنالای
حقیقی یک واژه دانست .البته ،نمیتوان نادیده گرفت که برخی آنالان در صالدد بیالان
معنای حقیقی بودهاند و یک لغتپژوه مالیتوانالد بالا توجاله باله دیگالر قالرائن و مالوارد
مختلف استعمال واژه به گفتۀ آنان اعتماد کند .در مورد واژۀ بداء میتالوان باله آسالانی
پذیرفت که معنای حقیقی آن ظهور است؛ زیرا از یک سو افرادی مانند ابنفارس که
در صدد بیان روح معنا و معنای حقیقی هستند این معنا را برای بداء ذکر کردهانالد 1و
َ
هم بسیاری از عالمان لغت چنین نظری دارند .از سوی دیگالر در بسالیاری از اشالعار
عرب همین معنا برای بداء در نظر گرفته شده 2و از همه مهمتر استعمال قرآنالی ایالن
واژه چنان که خواهد آمد در همین معنا بوده است .افزون بر ایالن ،عممتهالایی کاله
ّ
برای تشخیص معنای حقیقی از مجازی عنوان شده ماننالد تبالادر ،اطالراد و صالحت
سلب و عدم صحت سلب در اینجا صادق است.
حال به حوزۀ معنایی آیات و روایات باز میگردیم .در تمامی موارد استعمال این
واژه در قرآن ،اسناد آن به غیرخداست جز یک مورد که در آن فاع خداونالد اسالت:
َّ
ُْ
َْ َ
َوتخفی فی نف ِسک َما الل ُه ُم ْبدیه  3در این آیه ریشۀ «بدو» بهصورت اسم فاع و در
مقاب ریشۀ «خفی» بهکار رفته است و معنایی فراتر از معنای لغوی که همان ظهالور
است نخواهد داشت.
نکتۀ دیگر اینکه مشتقات متعدد از این ریشه که در قرآن بهکار رفته است ،تماما
براساس همان معنای لغوی (ظهور) بهکالار رفتاله و اصالطمح جدیالدی بالهحسالاب
ُ
ٌ
الشئ .یقالال بالدا
 .1ابن
فارس ،معجم َمقاییس اللغة ،ج ،2ص« .121الباء والدال والواو أص واحد وهو ظهور ِ
ُ ُ
الشئ َیبدو ،إذا ظهر».
 .2مانند این شعر«:وبدا لی منها معصم حین جمرت وکف خضیب زینت ببنان» (فالانی اصالفهانی« ،نظالره
فی کتاب البداء» ،ص.)63
 .3سورۀ احزاب ،آیۀ .61
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نمیآید .بهکار رفتن این واژه در مقاب ریشۀ «خفی» و یا مواردی که در معنای خفالاء
است ،شاهدی بر این نکته است 1.بنابراین ،در این موارد معنای بداء همالان ظهالور و
مطابق با معنای لغوی خواهد بود.
اما در روایات با فضای متفاوتی روبالهرو هسالتیم .همانگوناله کاله اشالاره شالد در
روایات ،واژه «بدو» با برخی مشتقات آن در موارد متعالددی باله خداونالد اسالناد داده
شده است .بهگونهای کاله بالداء بالهعنوان فعلالی از افعالال خداونالد و نشالانۀ بزرگالی و
آزادبودن او در انجام امور مختلف مطرح است .گرچه در روایات هم در بسالیاری از
موارد این فع به انسان مستند شده است ،اما تفاوت آن با قالرآن در فراوانالی کالاربرد
این واژه در فضای روایات در مورد خداوند است.
پس از روشنشدن معنای لغوی بداء با این پرسش مواجه هستیم کاله در هنگالام
بهکار بردن این واژه در مورد خداوند آیا همان معنالای لغالوی مالراد اسالت یالا معنالای
دیگری از آن اراده شده است؟ پرسش بعدی نیز این است که آیالا اسالتعمال ایالن واژه
در مورد خداوند به نحو حقیقی است یا مجازی؟ البته ،پرسالش دوم نتیجالۀ پرسالش
نخست است؛ زیرا در صورتی که در معنای لغوی بر خداوند اطمق شود اسالتعمال
حقیقی و در غیراین صورت استعمال مجازی خواهد بود.
در پاسخ پرسش نخست باید گفت پس از مشخصشدن معنالای حقیقالی یالک
ِ
واژه و کاربرد آن توسط گو ینده ،اص اولیه بالر اراده معنالای حقیقالی توسالط گو ینالده
است .این اص اصلی عقمیالی و ناله لفظالی اسالت و در اصالول فقاله از آن بالهعنوان
«اصالةالحقیقة» یاد میشود .توضیح اینکه در مقام تشخیص معنالای حقیقالی یالک
ّ
واژه از عممتهای تشخیص معنای حقیقی که همان تبادرِ ،اطراد و صالحت ساللب
َ ُ َ َ
َ ُ ُ َ ُُْ َ َ
اطیس ت ْبالدونها َوتخفالون کثیالرا (سالورۀ
 .1از مواردی که بداء در مقاب واژۀ خفاء قرار گرفته آیۀ ت ْج َعلون ُاله قالر
َ
انعام ،آیۀ  )32و از مواردی که در معنای خفاء بهکار رفته آیۀ ِل ُی ْب ِد َي ل ُهما ما ُو ِور َي َع ْن ُهما (سالورۀ اعالراف،
َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ
آیۀ )13و آیۀ َوالل ُه َی ْعل ُم ما ت ْبدون َوما تک ُت ُمون (سورۀ نور ،آیۀ  )13است.
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باشد استفاده میکنیم و در این قسمت اصالةالحقیقة جایگالاهی نالدارد ،امالا پالس از
کشف معنای حقیقی ،در مقام تعیین مراد گو ینده اگر قرینالهای در کالار نباشالد اصال
عقمیی داللت میکنالد کاله گو ینالده معنالای حقیقالی را اراده کالرده اسالت و کالاربرد
اصالة الحقیقة در این مقام است.
با توجه به این مقدمه ،استعمال واژۀ بداء در ادبیات روایی در صورت نبود قریناله
حم بر معنالای حقیقالی خواهالد شالد .بنالابراین ،هنگالام کالاربرد ایالن واژه در مالورد
خداوند ،اصالةالحقیقة حکم میکند کاله معنالای حقیقالی مالراد اسالت مگالر اینکاله
قرینهای در کار باشالد .ایالن قریناله میتوانالد معقالول نبالودن معنالای حقیقالی در ایالن
استعمال و محال بودن الزمۀ آن باشد.
نتیجه اینکه کاربرد واژۀ بداء در مورد خداوند در حوزۀ معنالایی روایالات هماننالد
آیات ،به همان معنای حقیقی و لغوی است و اصطمح جدیالدی از جانالب روایالات
مطرح نبوده و به اصطمح اصولی ،حقیقت شرعیه نیست.
پس از کشف معنای حقیقی و پی بردن به مراد گو ینده ،با تکیه بر اصالالة الحقیقالة،
باید دید که پیدایش امری برای خداوند چگونه تصور میشود.
چنان که پیشتر اشاره شد« ،بدا له» در مورد انسان به معنای پیدایش یالک شالیء
در نفس است که میتواند منطبق بر علم یا اراده شالود .از همالینجالا بطالمن ادعالای
منکران بداء روشن میشود؛ زیرا آنان بداء را به معنای تغییر علم خداونالد میداننالد و
ّ
مسلم است که علم ذاتی خداوند تغییرپذیر نیست .پرسش ما از آنان این است که به
چه دلی «بدا لاله» را اوال باله معنالای تغییالر و ثانیالا تغییالر در علالم عنالوان میکنیالد؟
درحالیکه معنای حقیقی عبارت یادشده حدوث و پیدایش است و همۀ لغتدانالان
معنای آن را پیدایش رأی جدید دانستهاند که میتوانالد پیالدایش علالم یالا اراده باشالد.
پیدایش علم جدید برای باریتعالی قاب تصویر نیست ،اما پیدایش اراده بالراسالاس
مبانی آیات و روایات قاب تصویر است .بنابراین ،مطالابق معنالای حقیقالی و لغالوی،
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بداء به معنای پیدایش اراده جدید در خداوند خواهد بود چه در سالابق ارادهای باشالد
و پس از تغییر ،ارادهای جدید پدید آید و چه بدون اراده سابق ابتالداءا ارادهای پیالدا
شود .این معنا مطابق با دیدگاه روایات است کاله اراده را امالری حالادث و نوپدیالد
عنوان کرده است.

اهمیت بداء

ّ
آموزۀ بداء از آموزههای مهم و تأثیرگذار کمم شیعی است .تعابیری همنون «مالا عظالم
ّ
ّ
الله بمث البداء» و «ما عبدالله بمث البداء» و یا هم ردیفالی آن بالا اقالرار باله عبودیالت و
توحید برای اخذ میثاق نبوت گو یای تمزم این آموزه با توحید خداوند است.
اهمیت بداء را در سه ناحیه میتوان پیگیری کرد .اهمیت بهلحاظ متون روایالی،
اهمیت بهلحاظ مسئلهشناسی و اهمیت بهلحاظ بازخورد آن در اندیشۀ مخالفان.
پیگیری جایگاه و اهمیت بداء در منابع روایی کار دشالواری نیسالت و بالا انالدک
درنگی در آنها قاب دستیابی است.
در روایات ،بداء از جمله میثاقهای نبوت شمرده شده و هالر پیالامبری نالاگزیر از
اقرار به بداء است .در برخی روایات به پنج میثاق اشاره شده که عبارتانالد از بالداء،
ّ
1
مشیت ،عبودیت ،سجود و طاعت.
در نقلی دیگر سه میثاق آمده که عبارتاند از عبودیت ،توحید و اینکاله خداونالد
آننه را بخواهد به پیش میاندازد و آننه را که بخواهالد باله تالأخیر میانالدازد 2.مالورد
ْ
ْ
ْ
َّ َ
َّ َ
ُ
ََ َ َ َ َ
َ « .1ما تن َّبأ ن ِب ٌّي قط ح َّتی ُی ِق َّر ِلل ِه ِبخ ْم ِس ِخ َص ٍال ِبالبداء َوال َم ِش َیئ ِة َوالسج ِود َوال ُع ُب ِود َّی ِة َوالطاع ِة» (کلینی ،الکافی،
ج ،2ص.)233
َ َ َ َ َّ ُ َ ّ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َّ
الل َاله ُی َق ِّالد ُم َمالا َی َش ُ
الاء
« .2ما بعث الله ن ِبیا حتی یأخذ علی ِه ثمث ِخص ٍال ِاْلقرار له ِبالعب ِودی ِة وخلع اْلنالد ِاد وأن
َ
ِّ
َو ُی َؤخ ُر َما َیش ُاء» (کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.)231
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اخیر ،درواقع ،اشاره به همان مفهوم بداء است که در ایالن قالالب بیالان شالده اسالت .در
روایتی از امام رضا نیز بداء در کنار تحریم خمر از این میثاقها دانسته شده است.
افزون بر آنکه بداء میثاق نبوت بهشمار آمالده اسالت ،همنشالینی آن بالا توحیالد و
عبودیت خداوند نشان از همسنگبودن و هموزنبودن بداء بالا توحیالد خداونالد دارد
که باالترین و اساسیترین معرفت دینی بهشمار میآید.
نکتۀ دیگر در خصوص اهمیت بداء در منابع روایی تشو یق و امر پیشالوایان دیالن
به طرح این آموزه و مناظره و مباحثه پیرامون آن اسالت .ایالن در حالالی اسالت کاله در
بسیاری از حوزههای مسائ اعتقادی اصراری بر علنیشالدن آنهالا از جانالب امامالان
نیست و حتی در برخی موارد همنون پارهای از مسالائ طینالت و عالوالم پیشالین یالا
برخی مسائ امامت سفارش بر کتمان آنها بوده است .در برخی مسائ کممالی نیالز
ِ
اساسا نهی صریح وجود دارد ،ماننالد مسالئلۀ قضالا و قالدر یالا نهالی از تکلالم در ذات
خداوند و کیفیت آن.
شیخ ّ
حر عاملی نیز در رسالۀ جبر و تفو یض روایات باب بداء را دال بالر امالر باله
ّ
کمم در باب بداء میداند به خمف روایات قضا و قدر که داللت بر نهی از تکلالم از
َْ
ْ
َْ
َ َ ْ ََ
آن دارد .تعبیر « َل ْو َعل َم َّالن ُ
1
بداء ِم َن اْل ْج ِر َما ف َت ُروا عن الکمِم ِفیاله»
اس َما ِفی الق ْو ِل ِبال
ِ
ِ
ِ
بهروشنی گواه این مطلب است .واژۀ «فتر» به معنای سکون پس از حرکت و آرامش
ّ
بعد از شدت است .برخی هم آن را به معنالای انکسالار و ضالعف دانسالتهاند .نتیجاله
اینکه اگر مردم پاداش اعتقاد به بداء را میدانستند از بحالث و گفالتوگو پیرامالون آن
خسته نمیشدند.
در پارهای از روایات ،اهمیت بداء را میتوان در بیالان برخالی آثالار اعتقالاد باله آن
مشاهده کرد .براساس این روایات عبدالمطلب جد پیالامبر نخسالتین معتقالد باله
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،2ح.6
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بداء عنوان شده است که منافاتی با روایات پیشگفته در مورد میثاق پیالامبران نالدارد؛
زیرا ممکن است مراد از این روایات نخسالتین معتقالد از غیالرانبیالاء باشالد 1.در ایالن
روایات عنوان شده که عبدالمطلب در قیامت به تنهالایی ماننالد یالک امالت محشالور
میشود درحالیکه عظمت و هیبت پادشاهان و سیمای انبیاء را بر چهره دارد و دلی
اینگونه حاضر شدن او در محشر این است که او نخستین معتقد به بداء است.
در مجموع اهتمام و یژه روایات به آموزۀ بداء حکایت از اهمیالت فالوق العالاده آن
در میان مسائ کممی دارد؛ زیرا تعابیر پیشگفته را در کمتر آموزۀ اعتقالادی میتالوان
مشاهده کرد.
اهمیت بداء در حاشیه و شرح دانشمندان بر احادیالث بالداء نیالز قابال مشالاهده
است .بزرگانی مانند عممه مجلسی ،مم صالح مازندرانی و صدرالمتألهین شیرازی
در مقام شرح بر روایات بداء به دلی آن اشاره کردهاند که درواقع ،بیان وجاله اهمیالت
ّ
آن است .عمدۀ این مطالب پیرامون دو روایت «ما عظالم اللاله بمثال البالداء» و «مالا
ّ
عبدالله بمث البداء» آمده است.
عممه مجلسی در کتاب مدرآة العقدول حاشالیه و شالرح مختصالری در ذیال دو
ّ
روایت نخست باب البداء کافی نگاشته است .او در ذی روایت «مالا عبداللاله بمثال
البداء» دلی آن را از بزرگترین عباداتبودن بداء و یا اینکه اعتقاد به بداء سبب ایجاد
انگیزه بیشتر نسبت به دیگر امور بر انجام عبادات میشود ،دانسته اسالت .دلیال «مالا
ّ
عظم الله بمث البداء» را نیز اثبات قدرت ،تدبیر و حکمت خداوند میداند و اینکاله
2
تصدیق بداء امری است که عقول ناتوان از درک آن است.
مم صالح مازندرانی از دیگر شارحان کافی توضیحاتی در ذیال هالر دو روایالت
ّ
دارد که قاب توجه است .او در شرح «ما عبدالله بمثال البالداء» دلیال آن را اذعالان و
 .1عممه مجلسی ،مرآة العقول ،ج ،3ص.161
 .2همان ،ج ،1ص216و.263
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تصدیق به قادربودن خداوند بر حوادث روزانه و اعتراف به مختاربودن او در هرگوناله
تصرف در ملک خو یش میداند .هیچ عبادتی به این مرتبه نمیرسالد؛ زیالرا عبالادت
وقتی به کمال میرسد که با معرفت به آننه که شایسته خداوند است همالراه باشالد و
با اعتقاد به بداء این معرفت حاص میشود .انکار بداء نیز مساوی با نسبت عجز باله
خداوند و خارج نمودن او از سلطنت خو یش و پرستیدن خالدایی غیالراز خداونالد و
1
گرایش به آیین یهود است.
ّ
او در شرح حدیث «ما عظالم اللاله بمثال البالداء» دلیال آن را اینگوناله عنالوان
میکند که توصیف و تعظیم خداوند با بداء که یکالی از افعالال اوسالت و مسالتلزم
تعظیم و توصیف او به تمامی صفات کمالیاله ماننالد علالم ،قالدرت ،تالدبیر ،اراده،
2
اختیار و امثال آن است.
ّ
ممصدرا در شرح روایت «ما عبدالله بمث البالداء» ،میگویالد :شالاید علالت آن
این باشد که تعبد و امتثال در عم به بداء و نسخ و امثال آنها از اموری کاله حکمالت
3
آن بر ما پوشیده است ،از بزرگترین و کام ترین انواع تعبد است.
بداء در ُبعد مسئلهشناسی نیز دارای اهمیت فراوانی است .توضیح اینکه بالداء
تنها یک مسئلۀ کممی با ابعاد و اندازه محدود نیست ،بلکه حوزه و گسترۀ آن فراتر
از یک مسئله است و نتایج و آثار فراوانی در دیگر مسائ کممی ماننالد هالدایت و
ضملت ،سعادت و شقاوت ،علالم ،اراده ،قالدرت و مسالائلی از ایالن دسالت دارد.
شاید بتوان یکی از عل تأکید فراوان پیشوایان دین بر آموزۀ بداء را در همالین نکتاله
نهفته دانست.
اساسا داشتن تصو یر درست و کام و بیعیالب و نقصالی کاله شایسالته خداونالد
 .1مازندرانی ،شرح الکافی ،ج ،3ص 621و .623
 .2همان ،ص.623
 .3ممصدرا ،شرح اصول الکافی ،ج ،3ص.233
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باشد در صفاتی مانند علم ،اراده و قالدرت در گالرو اعتقالاد باله بالداء اسالت .یکالی از
مقدمات بداء ،علم خداوند به نظامهای نامحدود در مورد تقدیرهای اشیاء است کاله
نامتناهیبودن علم خداوند را درپی دارد و عالالم باله معنالای واقعالی کلماله در چنالین
صورتی است .قادر به معنای واقعی فاعلی است کاله از روی اختیالار فعلالی را انجالام
دهد یا ترک کند و بههیچوجه فع یا ترک بر او ضروری نباشد که چنین تصالو یری از
قدرت در گرو اعتقاد به بداء است .اراده به معنای حقیقی آن در وقتی صالادق اسالت
که اراده بالضروره سبب صدور فع نشود و هنوز قدرت و اختیار بر فع و ترک بالاقی
باشد .اراده به این معنا که مساوی با سلطنت و حر ّیت بر فع و ترک است بالا اعتقالاد
به بداء همخوان است که توضیح بیشتر در موارد یاد شده خواهد آمد.
چنان که پیشتر گذشت یکی از ابعاد اهمیت مسالئلۀ بالداء بالازخورد آن در میالان
مخالفان است .اساسا یکی از راههالای پالی بالردن باله اهمیالت یالک مسالئله بررسالی
بازخورد آن در میان مخالفان است؛ بهگونهای که هر قالدر مخالفالت بالا آن شالدیدتر
باشد حکایت از اهمیت آن مسالئله خواهالد داشالت .بالازخورد آمالوزۀ بالداء در میالان
مخالفان شیعه حکایت از شالاخصبالودن ایالن مسالئله در میالان شالیعه امامیاله دارد.
بهگونهای که غیراز شیعه امامیه هیچ کدام از فرقههای اسممی با آن موافق نبوده و بالر
آن تاختهاند .در منابع مقاالتنگاری نیز بداء از شاخصههای شیعه بالهشالمار آمالده و
در کنار قول به امامت ،غیبت و رجعت از آن سخن به میان آمده است.
سلیمانبنجریر زیدی از متکلمان معاصر هشامبنحکم ،قول به تقیاله و بالداء را
از اموری میداند که امامان شیعه آنها را برای پیروان خود ساختند و با ایالن دو آمالوزه
1
کسی بر آنها غلبۀ علمی پیدا نخواهد کرد.
چنان که پیشتر در مسئلهشناسی به آن اشالاره شالد ،شالواهد و قالرائن حکایالت از
شاخصبودن آموزۀ بداء در سدههای نخستین در اندیشه امامیه دارد و همالین مسالئله
 .1خواجه نصیرالدین طوسی ،تلخی الحصل  ،ص.312
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بهترین شاهد برای اثبات اهمیت بداء در میان دیگر مسائ کممی است.

آثار بداء
بر اساس مطالب پیش گفته ،گسترۀ نفوذ و کارکرد بداء منحصر در یک مسئله نیست
و دیگر حوزههای کممی را نیز تحتتأثیر خود قرار میدهد .در این گفتار به بررسالی
اجمالی این تأثیرات خواهیم پرداخت .بداء افزون بر کارکردهای نظالری ،دارای آثالار
عملی و فواید تربیتی فراوانی نیز هست و بدین جهت این گفتار را در دو قسمت آثالار
نظری و آثار عملی پیگیری خواهیم کرد.
آثار نظری
همانگونه که در قسمت اهمیت بداء گذشت ،آموزۀ بداء دارای حوزه تالأثیر گسالترده
در مسائ توحیدی همنون صفات ذاتی و فعلی ،مباحالث قضالا و قالدر ،سالعادت و
شقاوت و مسائلی از این دست دارد .تبیین این مسائ بالا وجالود آمالوزۀ بالداء بسالیار
متفاوت از تبیین آنها بدون آموزۀ بداء خواهد بود.
عقیده به بداء ،تصور ما را از علم و قدرت پروردگار تغییر میدهد بهگونالهای کاله
با اعتقاد به بداء ،علم و قدرت مطلق و سلطنت بالر فعال و تالرک و آزادی انتخالاب و
عم برای خداوند اثبات میشود.
یکی دیگر از آثار نظری و مهم آموزۀ بداء نفی نظریۀ واسطهها در خلقت اسالت.
براساس تبیین فلسفی و براساس قاعالدۀ علیالت و قاعالدۀ الواحالد ،صالادر اول یالک
موجالالود اسالالت و ایالالن سلسالالله مراتالالب ادامالاله پیالالدا میکنالالد تالالا جالالایی کالاله تمالالامی
کثرتهای موجود در عالم را پوشش دهد .در دسالتگاه مفهالومی فلسالفی از آنهالا باله
عالم عقول و نفوس یاد میشود ،اما در مقاب  ،اعتقاد به بداء ایالن اندیشاله را محالدود
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ساختن علم و قدرت الهی دانسته و خداوند براساس علم خویش به صور بینهایت
از مخلوقات و براساس قدرت مطلق خودّ ،
مشیت و اراده کرده و مخلوقالات خالود را
به هر صورت و نوع که بخواهالد خلالق خواهالد کالرد .تمالامی ایالن اراده و ّ
مشالیتها
1
تغییرپذیر بوده و امکان تقدم و تأخر یا محو و اثبات آنها وجود خواهد داشت.
آثار عملی
اعتقاد به بداء آثالار عملالی و تربیتالی فراوانالی دارد کاله مهمتالرین آنهالا زدودن یالأس و
ناامیدی از تغییر سرنوشت و رحمت الهی است .در نتیجه ،حالت خوف و رجاء که
در روایات مورد سفارش اه بیت است در فرد ایجاد میشود.
روایاتی که بر فزونی یا نقصان رزق و عمر بر اثر دعا ،صدقه ،صله رحم و برخی
دیگر از اسباب داللت دارند ،همگی در مقام بیان آثار عملی اعتقاد به بداء هستند.
اگر بداء ممکن نباشد سفارش بندگان به دعا از یک سو و وعدۀ اجابت از سالوی
دیگر لغو و بیهوده خواهد بود که چنین اموری از خدای تعالی به دور است.
اگر بندۀ بداند براساس ّ
مشیت ازلی خداوند سرنوشت او رقم خورده و هیچگونه
تغییر و تبدیلی در آن صورت نخواهد گرفت از عبادات رویگالردان شالده و سالعی در
تحصی آن نخواهد کرد .در نتیجه ،غرض اصاللی از خلقالت کاله عبالادت بنالدگان و
رسیدن آنان به کمال و خیر و سعادت ابدی است ،نقض خواهد شد.
ْ
َّ ُ ُ
َّ َّ َ
ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ َ
ْادع َوال تق قد ف ِرغ ِم َن اْل ْم ِر ف ِإن الدع َاء ُه َو ال ِع َب َاد ُة ِإن الل َه ع َّالز َو َجال َیقالول
َ ََ َ ُْ
َّ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َّ َ
الونی
داخ ِالرین وقالال ادع ِ
ِإن ال ِذین یستک ِبرون عن ِعباد ِتی سیدخلون جهنم ِ
َ
َُ
2
أ ْس َت ِج ْب لکم .
 .1نک :دادبه« ،نگاهی دیگر به بداء» ،ص.236
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.331
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در این حدیث شریف باله دعالا سالفارش شالده و اینکاله نبایالد باله ازلالیبالودن و
قطعی شدن سرنوشت معتقد شد و بدین سبب از دعا ناامید شد.
َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ِّ ْ ُ َ ْ ُ
الساللک َوقالد أ ْب ِالر َم ِإ ْب َرامالا»؛ 1در ایالن
« ِإن الدعاء یرد القضاء ینقضه کما یالنقض
حدیث دعاء بهعنوان برطرفکنندۀ تقدیر حتمی معرفی شده است کاله نتیجالۀ چنالین
معنایی تغییرپذیری سرنوشت با دعا خواهد بود.

مدرسههای کالمی امامیه
مذهب شیعه دورههای گوناگونی را پشالت سالر گذاشالته و فالراز و فرودهالای چنالدی
داشته است .کمم امامیه یکی از مهمترین میدانهای بروز و ظهالور اندیشالۀ تشالیع و
نمایندۀ گو یای تفکر شیعه در طول سالدههای آغالازین اسالممی بالوده اسالت .تشالیع
امالالامی در برخ الی دورههالالا پیشالالتاز در عرصالاله تولیالالد محت الوای کمم الی و تأس الیس
2
زیرساختهای اعتقادی بوده و گاه نیالز دورۀ رکالود و فتالرت را تجرباله کالرده اسالت.
مطالعه و بررسی دقیق این تغییرات ما را بهوجود افکار مشابه در یالک دوره و در یالک
مقطع زمانی و افرادی خاص با حوزۀ جغرافیایی خاص رهنمون میسازد کاله نالام آن
مدرسۀ کممی است .بررسی دقیق این مدرسهها و چگونگی شک گیری و افول آنها
و همننالالین شاخصالالههای بالالارز آنهالالا مالالا را در تحلی ال و تبیالالین اخالالتمف در آراء و
اندیشههای کممی یاری خواهد کرد.
مدارس مشهور شیعه تا اوای قرن پنجم عبارت بود از مدرسۀ کوفه ،قم و بغالداد.
مدرسۀ کممی کوفه توسط اصحاب و یاران اه بیت در کوفه تشکی شد بهطور
یقین در زمان امام باقر وجود داشت هرچند برخی آغاز آن را از دورۀ امامت امالام
 .1همان ،ج ،1ص.333
 .2نک :سبحانی« ،کمم امامیه ریشهها و رو یشها» ،ص 16و .13
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سجاد میدانند .این نهضت علمی که کالار آن تولیالد و نشالر معالارف بالراسالاس
روایات اه بیت بود تا زمان اقتدار عباسیان در دوره هارون الرشید ادامه یافالت و
در این دوره به دلی برخی عوام سیاسی ،ایالن مدرساله پیشالتاز در تولیالد معالارف و
مبانی کممی امامیه رو به افول نهاد 1.این مدرسۀ کممی در ضمن اشالتراک در تبیالین
مسائ کممی در چارچوب روایات اه بیالت  ،در درون خالود شالاهد وجالود دو
ّ
جریان متفاوت بود .یک گروه مانند ابنابی عمیر و عبدالله بنابالی یعفالور سالعی در
فهم عمیق و دقیق از معارف اه بیت داشت و گروه دیگالر افالزون بالر ایالن مهالم
بهدنبال تبیین عقمنی از آنها و عرضه آن به جامعۀ علمی و تقاب با جریانهای رقیب
بود 2.از این گروه میتوان باله افالرادی همنالون هشالامبالنحکالم ،هشالامبالنسالالم و
یونسبنعبدالرحمان اشاره کرد .چنان کاله پیشالتر گذشالت باله دلیال فشالار دسالتگاه
خمفت عباسی جریان دوم کممی در اواخر قرن دوم از رونق افتاد ،بهگونهای کاله در
نیمۀ دوم سدۀ سوم تقریبا اثری از این متکلمان باقی نماند .هرچند جریان نخست تالا
اوای قرن چهارم به حیات خود ادامه داد.
مدرسۀ کممی قم  -در حقیقت  -ادامهدهندۀ مدرسۀ کممی کوفاله و میالراث دار آن
است .تشکی این مدرسۀ کممی به اواسط قرن دوم بازمیگردد و تالا سالالهای پایالانی
ّ
سدۀ چهارم و با وفات شیخصدوق پایان میپذیرد .شاخصۀ اصلی این مدرسه تحفال
بر مضامین روایی و پرهیز از استداللهای عقلی در تبیین معارف شیعی بود.
مدرسۀ بغداد با ظهور شیخمفید رونق تازهای گرفت و این مدرساله رفتالهرفتاله در
مناطق مختلف توسعه پیدا کرد ،بهگونهای که در اواخر سدۀ پنجم به تفکر مسلط در
جامعۀ شیعه تبدی شد .گرچه تشکی مدرسۀ کممی بغداد بهطور رسالمی از زمالان
شیخمفید آغاز میشود ،اما رگهها و پیشزمینههای فکری این مدرسۀ کممی را بایالد
 .1همان ،ص.13
 .2همان ،ص.11
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در یک سده قب و در اندیشۀ متکلمان نظریهپرداز کوفه و نوبختیان و برخی دیگالر از
یان شیعه شده دانست .با فتح بغداد توسط طغرل بیک در سالال
جریانها مانند معتزل ِ
331ق و مهاجرت شیخطوسی به نجف ،رفتهرفته این مدرسه نیز رو به افالول نهالاد و
با پراکندهشدن شاگردان سیدمرتضالی و شالیخطوسالی در منالاطقی چالون طالرابلس،
حلب و ری و وفات شیخطوسی در سال 333ق این مدرسۀ کممی با تمام بالنالدگی
و قوت خود رو به افول نهاد.
شاخصۀ اصلی مدرسۀ کممی بغداد تکیه بر استداللهای عقلالی و نقال متالواتر
در مسائ کممی بود که با اندکی تفاوت در گسالتره ایالن دو در میالان متکلمالان ایالن
مدرسه رواج داشت .پس از وفات شیخطوسی ،فرزند او حسنبنمحمد ملقالب باله
ابوعلی طوسی و معروف به ابنالشیخ بهجای پدر نشست ،اما با توجه باله پراکنالدگی
هسته اصلی متکلمان ،این مدرسه هیچگاه رونق از دست رفته خود را باز نیافت.
شهر ری با توجه به دارابودن حوزۀ حدیثی از زمان کلینی و شیخصدوق بهتالرین
بستر برای تشیع فکری و فرهنگی بود .با مهاجرت شمار بسیاری از دانشآموختگالان
مدرسۀ بغداد به شهر ری ،زمینه مناسب بالرای ایجالاد یالک مدرسالۀ کممالی پالس از
مدرسۀ بغداد بهوجود آمد و هسته اولیه این مدرسۀ کممی در آغاز سدۀ ششم شالک
گرفت .جالانمایالۀ اصاللی ایالن مدرساله همالان تفکالر مدرسالۀ بغالداد اسالت کاله در
دورههای مختلف این مدرسه بروز یافت .هرچند برخی عالمان این مدرسه رو یکالرد
حدیثی داشته و بهظاهر در آثارشان باله شالیوۀ کممالی مدرسالۀ بغالداد تاختهانالد ،امالا
درنهایت ،همان اندیشهها را در قالب حدیث بیان کرده و آراء متفاوتی ارائاله نکردنالد.
ازاینرو ،میتوان مدرسۀ کممی ری را ادامه مدرسۀ بغداد دانست؛ با این تفاوت کاله
در بسیاری از موارد همان فکر در قالب روایات بیان شده و همین روش سبب تمالایز
میان مدرسۀری با بغداد شده اسالت .بالدین سالان در ری شالاهد حضالور دو جریالان
مدرسۀ قم و بغداد در کنار یکدیگر هستیم با این تفاوت که خط کممی غالب همالان
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جریان کممی بغداد است و خط حدیثی قم هالم چنالان باله روش خالود اداماله داده و
بهلحاظ اندیشهای و محتوایی به بغداد متمای شده است.
از ابتدای سدۀ هفتم ،شیعۀ امامیه شاهد پیدایش دو مدرسۀ کممی دیگر اسالت.
ّ
نخستین مدرسۀ کممی پس از ری ،مدرسۀ کممی حلاله اسالت .آغالاز ایالن مدرسالۀ
کممی از حوالی سالهای ابتدایی سدۀ هفتم است و پایان آن نیز اواخر سالدۀ نهالم و
وفات متکلمانی همنون فاض مقداد است .ایالن مدرسالۀ کممالی شالاهد حضالور
بزرگانی همنون خواجه نصیر الدین طوسی ،ابنمیثم بحرانی ،عممهحلی و فاضال
مقالالداد اسالالت .ایالالن مدرسالالۀ کممالالی نیالالز ماننالالد بغالالداد و ری بالالهطالالور عمالالده بالالر
ّ
استداللهای عقلی بر مسائ کممی تکیه داشت .تفاوت اساسالی مدرسالۀ حلاله بالا
مدرسالالههای کممالالی پیشالالین ،اسالالتفاده از ادبیالالات و دسالالتگاه فلسالالفی در اثبالالات
گزارههای کممی بود هرچند این امر به اختمط فلسالفه و کالمم نیانجامیالد و دانالش
1
کمم بهعنوان دانشی مستق  ،مرز خود را با فلسفه همننان حف کرد.
ّ
پس از مدرسۀ کممی حله و با اندک فاصلهای شاهد پیالدایش مدرسالۀ کممالی
اصفهان هستیم .آغاز رسمی این مدرسۀ کممی از عصر میردامالاد و میالرفندرسالکی
بوده و پایان آن نیز انقراض دولت صفوی بالا حملالۀ افغانهالا باله اصالفهان و سالقوط
حکومت صفو یه است .بااینحالال ریشالههای مدرسالۀ اصالفهان را بایالد در مدرسالۀ
ّ
2
کممی حله و اندیشۀ دشتکیهای شیراز و برخی جریانهای حدیثگرا دانست.
اصفهان شاهد حضور جریانهای مختلفی از جمله حدیثگرایان و عق گرایان
است .گرچه نو آوری بهلحاظ محتوایی و روشی مربوط به جریان عق گرای فلسفی
است و اختمط فلسفه با کمم و تبیین مسائ کممی براساس مبانی فلسالفی در ایالن
مدرسه روی داده است.
 .1نک :سبحانی «شهیدین در کشاکش دو جریان کممی مدرسه حله» ،ص.232
 .2نک :سبحانی و رضایی« ،مدرسۀ کممی اصفهان» ،ص.223-223

