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 سخن پژوهشکده

 سخن پژوهشکده

در میالان و  آیالدیالک جامعاله باله شالمار می بخشهویت ارکانترین مهمیکی از  دین
تقالادی نقالش بالی های مختلف هویت دینی و فرهنگی، هویت معرفتی و اعهصشاخ

ایفا کرده و دامنه تأثیرگذاری بیشتری دارد. اساسالا  سالخن از هویالت دینالی و بدیلی را 
معناست. در آیین اسالمم های آن بیفرهنگی بدون هویت معرفتی و تعیین چارچوب

هالای اسالممی، دانالش کالمم، متکفال  اسالتنباط های مختلالف دانشو از میان گونه
یانی و عقلی و دفاع از آنها است و به منزله ابالزار بالرای های معرفتی از منابع وحآموزه

 آید.دستیابی به هویت اعتقادی شمار می

های گوناگونی را پشت سر گذاشته و فراز و فرودهالای چنالدی این دانش اما دوره
های بالروز و ظهالور اندیشالۀ تشالیع و میدانترین داشته است، تا آنجا که یکی از مهم

های آغازین اسممی بوده است. کمم امامیاله در طول سده نمایندۀ گویای فکر شیعه
هالالا در عرصالالۀ تولیالالد محتالالوای کممالالی پیشالالتاز و بسالالیاری از اگرچاله در برخالالی دوره

های اعتقادی را تأسیس کرده است، اما گالاه نیالز رکالود و فتالرت را تجرباله زیرساخت
آن، در های رو، شناخت هویت معرفتی شیعه و تعیالین شاخصالهنموده است. از این

گروی شناخت ارکان اندیشه معرفتی امامیه، استخراج مبالانی آن از منالابع وحیالانی و 
 های مختلف اندیشۀ امامیه است.شناخت فراز و فرودهای آن در دوره
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ها در چنالد دهالۀ اخیالر، فرصالت طمیالی و زمان با فزونی هجمالهامروز اما، هم
یاله کمتالر شالاهد آن هسالتیم. از نظیری نیز پدید آمده که در طول تاریخ شیعۀ امامکم
ای مالوارد جانبه در جهت شناخت بهتر هویت معرفتالی و در پالاره رو، تمش همهاین

ناپذیر است و هرگونه سسالتی در انجالام بازتولید میراث اعتقادی امامیه امری اجتناب
 خواهد بود. قاب  یک رسالت بزرگ تاریخیوتاهی در مکمنزلۀ این کار به

راسالتا پدیالد آمالده و باله دنبالال اسالتفادۀ در همین  پژوهشکده کمم اه  بیت
نظیر تاریخی است. در میان مسالائ  مختلالف هرچه بهتر از این فرصت طمیی و کم

هالالای کممالالی، مطالعالالات موضالالوعی از جایگالالاه بسالالیار مهمالالی اعتقالالادی و پژوهش
سو باله منزلالۀ زیربنالا و شالالوده در نظالام معرفتالی شالیعه برخوردار است. زیرا از یک

های دانالش کالمم همنالون مطالعالات و از سوی دیگر، سایر شالاخهآید شمار می به
تاریخ کمم که در جای خود الزم و ضروریست، در حکم مقدمه بالرای دسالتیابی باله 

 های کممی خواهد بود.آموزه
اما در این بین باید توجه داشت که همۀ مسائ  کممی از درجۀ اهمیت یکسالانی 

کمبود فرصت و فراوانالی مسالائ  نیازمنالد باله  برخوردار نیستند. از دیگر سو، به دلی 
بندی در پژوهش در مسائ  کممی پژوهش، اصول و قواعد مدیریت ما را به اولویت

شالمار  از مسائ  بسیار مهالم و تأثیرگالذار شالیعی باله« بداء»سازد. مسئلۀ رهنمون می
مالواره شالمار آمالده و ه برانگیز اعتقادات امامیه بهآید. این مسئله از مسائ  چالشمی

های اعتقادِی شالیعه از ابتالدای مطالرح شالدن آن در یک پای ثابت هجمه علیه آموزه
جامعۀ شیعی تا عصر حاضر بوده است. اثر حاضر تمشی است که کوشالیده اسالت 

هالای آن در ضالمن تبیالین ریشالهاین آموزه را بر اساس منابع وحیانی واکاوی کالرده و 
 را بازخوانی کند. دیدگاه اندیشمندان عصر حضور اه  بیتت کتاب و سنّ 

یافتن ایالن  دانیم از زحمات تمامی کسانی که در سامانخود الزم میدر پایان بر 
حضالرت  یالژه ازوپژوهش نقش داشته و یاری رساندند تشکر و قدردانی نمالاییم؛ باله
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 رئالالیس پژوهشالالگاه و مؤسسالاله دارالحالالدیث، اسالالتاد شالالهریریمحمالالدی  آیةالّلالاله
االسمم پژوهشگاه قرآن و حدیث و حجةقائم مقام  دکتر رضا برنجکار االسممحجة

و همننالین  بیالت معاونت محترم پژوهشکده کمم اهال  دکتر اکبر اقوام کرباسی
االسمم دکتر حسن طالقانی مدیر محترم گروه مطالعالات موضالوعی و تمالامی حجة

 .ای یاری رساندندگونهاین پژوهش بهعزیزانی که ما را در به ثمر رسیدن 

 محمد تقی سبحانی
 تیبپژوهشکده کالم اهل  سیرئ

 





 گفتار یشپ

 گفتارپیش

سالت. ء ارو حاص  پژوهشی نو با رویکرد تاریخی کممی در موضوع بدانوشته پیش
رود و افالزون بالر شالمار مالیدار شالیعی بالهعنوان یکی از مسائ  کممی ریشه بداء به

، علالم مشالّیتمسائ  کممی ماننالد اراده و های آن، در بسیاری از حوزه اهمیت خودِ 
معرفتالی از  ۀافزاید. این آموزالهی و قضا و قدر تأثیر بسزایی دارد که بر اهمیت آن می

شالیعی، هالدف انتقالادات تنالد  ۀدر جامعال معصالومیندیرباز و از دوران حضالور 
ادامه یافته و در حالال حاضالر  هااین انتقادها قرن ۀرقیب کممی بود. دامنهای انجری

زده  امامیه مطرح شده و به آن دامالن ۀضعف و کاستی در عقاید شیع ۀعنوان نقطنیز به
ای دیگالر از عوامال  کاله در فصال  پالاره ۀباله ضالمیمشده یادشود. مجموع عوام  می

 ۀایالن آمالوز ، اقتضای پژوهشی کام  و جامع دربالارۀتنخست به آنها اشاره شده اس
مشابه در این عرصه فقالدان دیالد های تمامی پژوهش که خأل جاکممی را دارد. از آن

تاریخی به این مسئله است، نگارنده بر آن شد تا با بررسی تاریخی این آموزه و سالیر 
بالاره را در این امامیه کممی امامیه، دیدگاه متکلمان نخستینهای آن در مدرسه تطّور

در مهم و تأثیرگالذار کممالی را نمایالان سالازد.  ۀیافته و تغییرات پدید آمده در این آموز
ت منطبالق آیالات و روایالابالا  متکلمان نخستین دیدگاهکه ن داده شده پژوهش نشااین 

 .ندابا درجاتی متفاوت، دارای زاویه با دیدگاه آیات و روایات هابوده و دیگر دیدگاه
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باله کلیالات و  ،یافتاله اسالت. فصال  نخسالت این پژوهش در چهار فص  سامان
 ،شناختی و پیشینه آن پرداخته است. فص  دومو ابعاد مسئله ساسی موضوعامفاهیم 

 تطّورگزارشی از سرنوشت آموزۀ بداء از دوران صدور روایات تا انتهای عصر تغییر و 
نگاه کممی به آموزۀ بداء شده  ،آن یعنی مدرسۀ کممی اصفهان است. در فص  سوم

شالده اسالت. فصال   گیالریپیدر خصوص بالداء و مبالانی آن  ترآن و سنّ قدیدگاه  و
اصاللی  ۀواقع، هدف اصلی پژوهش پالیش روسالت، باله اثبالات فرضالیکه در ،چهارم

 آید.شمار می ارتباط و اتصال فص  دوم و سوم به ۀپژوهش پرداخته و نقط
در سامان یالافتن ایالن دانم از زحمات تمامی کسانی که در پایان بر خود الزم می

تشالکر و قالدردانی نمالایم. افالرادی همنالون  ،پژوهش نقش داشته و یاری رسالاندند
االسالمم و  حجةرئیس پژوهشگاه و موسسه دارالحدیث،  الّله ری شهری ةحضرت آی
از ویالژه  بالهو  پژوهشگاه قرآن و حدیثقائم مقام  استاد دکتر رضا برنجکار المسلمین

ریاسالت محتالرم پژوهشالکده  تقی سالبحانیاالسمم و المسلمین استاد محمد حجة
که راهنمای اصلی این پژوهش بوده و در تمامی مراح  آن کمک  بیت اه کمم 

دانم از زحمالات دریال  نسالبت باله نگارنالده داشالتند. همننالین الزم مالیشایان و بی
طالقانی مدیر گروه مطالعات موضالوعی و حجالة االسالمم دکتالر کتر داالسمم  حجة

 و تمالامی دوسالتانی کاله بیت اه معاونت محترم پژوهشکده کمم  اقوام کرباسی
 .تقدیر و تشکر کنم ،در به ثمر رسیدن این پژوهش یاری رساندند مرا

 
 الدین موسویسید جمال

 



 لیاتفص  اول: مفاهیم و ک

 فصل اول:

 مفاهیم و کلیات

 مقدمه
ای معرفتی اسالت و در منالابع روایالی امامیاله حضالور آموزۀ بداء از منظر شیعی آموزه

مالا عّظالم »رنگی داشته و به مبانی قرآنی آن نیز اشاره شده است. تعابیری همنون  پر
َیمحالوا ون ، ارجاع بداء به آیاتی همنال1«بمث  البداءعبدالّله ما »و  «الّله بمث  البداء

و یا هم ردیفی آن با اقرار به عبودیت و توحیالد  2الّلُه ما َیشاُء وُیثبت وعنده ُاّم الکتاب
 گویای جایگاه واالی این آموزه در نظام معرفتی شیعه است. 3برای اخذ میثاق نبوت

شمار دیگری که به معنالا و مفهالوم بالداء اشالاره فراوانی روایات بداء و روایات بی
سویی و نبود این آمالوزه در آثالار بسالیاری از متکلمالان و فیلسالوفان اسالممی از  4دارد

که امامالان بودن این آموزه است. توضیح این سوی دیگر، شاهد بر وحیانی و روایی از
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ای بالرای تالمش ویالژه ویالژه در عصالر صالادقین شیعه در دورۀ زندگانی خالود باله
نبالود اثالری  تذکر و تنّبه ائمه و اگر 1کردن آموزۀ بداء در میان جامعه داشتند مطرح

   از آن در میان مسائ  کممی وجود نداشت.

جو در منابع کممالی و فلسالفی اسالممی مالا را باله ایالن نتیجاله رهنمالون وجست
توان آموزۀ بالداء را های وحیانی نمیسازد که بر پایۀ عق  محض و به دور از آموزهمی

هالای توانالد بالر پایاله آموزهوزه، عقال  میتبیین کرد. البته، پس از تذکر وحی بر این آم
وحیانی و برخی دستاوردهای خود آن را تبیین کند؛ چنان کاله در بسالیاری از مسالائ  

و یا آثالار معتزلیالانی همنالون  سینا گونه است. برای نمونه، در آثار ابنتوحیدی همین
خالورد و خوارزمی اثری از مسئلۀ بداء باله چشالم نمی و یا ممحمی قاضی عبدالجبار

ای بدان رفته است به جهت انکار آن بوده است. حتی در میالان آثالار اگر احیانا  اشاره
سالائ  کممالی بالا مبالانی و روش فلسالفی برخی متکلمان امامیه که سعی در تبیالین م

تجرید  خورد. چنالان کاله خواجاله طوسالی در کتالاب داشتند این مسئله به چشم می
ای باله مسالئلۀ گونه اشالارهدر مباحث مربوط به اثبات صانع و صفات او هیچ االعتقاد

در مقالام پاسالخ باله اشالکاالت  تلخدی  الحصلد او در کتالاب بداء نکرده اسالت. 
داند و روایات آن را منحصر در نقال  خبالر اساسا  امامیه را قائ  به بداء نمی رازی فخر

 2دانسته است. واحدی در باب بداء در امامت اسماعی  فرزند امام صادق
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 

مسالائ  هالای کاله در بسالیاری از حوزهحالی در. بالر بالداء اسالت بیالت تأکید اه 
شدن آنها از جانب امامان نیست و حتی در برخالی مالوارد  اعتقادی اصراری بر علنی

                                                 
 . شواهد این مطلب در فص  دوم خواهد آمد.1
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م پیشین یا برخی مسائِ  امامت سالفارش بالر ای از مسائ  طینت و عوالهمنون پاره
  1کتمان آنها بوده است.

َمِم »تعبیر  ِن اْلَکال ْجِر َما َفَتُروا َعال
َ
اُس َما ِفی اْلَقْوِل ِباْلبداء ِمَن اْْل َلْو َعِلَم النَّ

روشنی گواه بر این مطلب است. در برخی مسائ  کممی نیالز اساسالا  به 2«ِفیه
یالا نهالی از تکلالم در ذات  3مسالئلۀ قضالا و قالدرنهی صریح وجود دارد، مانند 

در رسالالۀ جبالر و تفالویض،  چنان که شیخ حّر عالاملی 4خداوند و کیفیت آن؛
داند به خمف روایالات روایات باب بداء را دال بر امر به کمم در باب بداء می

 5قضا و قدر که داللت بر نهی از تکلم از آن دارد.
بودن بداء نیالز قابال  تبیالین اسالت.  مطلب پیشین در خصوص وحیانیاین امر با 

گونه که به دلی  پینیدگی این آموزه و دشواری فهم و درک آن توسط عق  نیاز به بدین
ای در جامعاله تذکر وحی است و در چنین مواردی انگیزه برای طالرح چنالین مسالئله

 ده است.بیشتر وجود دارد چنان که در مورد بداء این مسئله روی دا
افالالزون بالالر ایالالن، بالالازخورد مسالالئلۀ بالالداء در میالالان مخالفالالان شالالیعه حکایالالت از 

از شالیعۀ امامیاله  ای که غیالرگونهبودن این مسئله در میان شیعۀ امامیه دارد. به شاخص
انالد. در منالابع اسممی با آن موافق نبوده و همگالی بالر آن تاختههای یک از فرقه هیچ

شمار آمده و در کنار قول به امامالت،  شیعه بههای صهنگاری نیز بداء از شاخمقاالت
 6غیبت و رجعت از آن سخن به میان آمده است.

برای یافتن پاسخ چرایی تأکید بر بداء، ناگزیر از کاوش در حقیقت و چیستی آن 

                                                 
 «.جایگاه اسرار در هندسه تبیین معارف» ؛ شاکر،333، ص1، جعل  الشرایعصدوق،  . نک: شیخ1

 .233ص ،2، جالکافی کلینی، 2. 
 .633، ص، التوحی صدوق . شیخ3
 .31، ص2، جالکافی . کلینی،4
 .13، صرساله مخطوط . شیخ حّر عاملی،5
 .233، ص2، جلحل  والنص ا. شهرستانی، 6



 بداء ۀآموز  یبازخوان     |   ۲۱

 

 هستیم؛ زیرا با پی بردن به حقیقت بداء دلی  پافشاری بر آن نیز روشن خواهد شد.
مختلفالی وجالود دارد. در روش هالای رسش یالاد شالده، روشبرای یافتن پاسِخ پ

سنتی بسته به رویکرد کلی در باب مسائ  کممالی، بالا مراجعاله مسالتقیم باله عقال  و 
آیالد. ایالن روش گرچاله در دسالت می احکام آن و یا منابع وحیانی نتیجۀ مورد نظر باله

دارای گذشته و حتی در زمالان حاضالر کالاربرد وسالیعی داشالته و دارد، امالا های دوره
اشکاالت فراوانی است. آفت مراجعه مستقیم به عقال  بالدون در نظالر گالرفتن منالابع 

شدن از معارف حقیقالی و اصالی  وحیالانی اسالت؛  وحیانی، در بسیاری از موارد دور
شود و این خطا و اشتباه باله ای از احکام خود دچار خطا و اشتباه میزیرا عق  در پاره

انجامالد. در روش نقلالی نیالز عالارف حقیقالی میدار بالا مصالحیح و زاویاله نتایج غیر
خالمف ظالاهر از های غیر صحیح و در برخی موارد تأوی  و یا توجیالههای برداشت

پیش روی یک پژوهشگر است. افزون بر این، به سبب فاصالله های ترین چالشمهم
مختلالف پیرامالون یالک های زمانی زیاد از عصر صالدور روایالات و پیالدایش نظریاله

گذاری آنها در فهم و برداشت از منابع روایی و قرآنی، خروجی حیانا  تأثیرموضوع و ا
 این کار ممکن است فاصلۀ زیادی با معارف واقعی و حقیقی داشته باشد.

گیری سیر تطّور ایالن آمالوزه در مصالادر مختلالف روش مناسب برای این کار پی
صدور این روایالات،  گونه که پس از ارائه تصویری نسبتا  جامع از فضایاست. بدین

به سراغ فهم متکلمان نخستین امامیه رفته و از منابع مختلف در صورت امکان نظالر 
آوریم. پالس از ایالن مرحلاله آمالوزۀ بالداء را در دسالت مالی آنان در خصوص بداء را به

گیریم تا احیانالا  در صالورت وجالود کممی امامیه تا عصر حاضر پی میهای مدرسه
گاه پس از آگالاهی از دیالدگاه متکلمالان نخسالتین و ی یابیم. آنتغییرات، از آنها آگاه

وجود آمده در آنها به سراغ آیات و روایات رفتاله تالا فهالم  متکلمان متأخر و تغییرات به
تری از آنها داشته باشیم. این روش بدین معنا نیست که آگاهی از دیدگاه بهتر و عمیق

ثیرگذار باشد، بلکه به معنای فالراهم متکلمان بر فضای ذهنی و برداشت ما از متون تأ
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نهایت، پالس از فهالم دیالدگاه آیالات و  آوردن هر چه بهتر مقدمات فهم متن است. در
 توان با مبانی برخاسته از وحی آن را تبیین عقلی نیز کرد.روایات در مورد بداء می

در مراحال   ییالرعبالارت اسالت از تغ یالاتو روا یالاتآ اسالاس بربرآیند آموزۀ بداء 
علالم و  اسالاس قضا و قالدر بالر ،اراده ،از جمله مشّیت یاءاش یتحقق خارج یتمقدما

با علم  یخداوند بوده و منافات یعلم فعل یزقدرت مطلق خداوند که ظرف تحقق آن ن
 1او ندارد. یو ذات یشینیپ

به دلی  ناسازگاری ظاهری و بدوی بداء با علالم پیشالین خداونالد از یالک سالو و 
مختلالالف های وی دیگالالر، بسالالیاری از متکلمالالان فرقالالهتجدیدناپالالذیری علالالم او از سالال

در این میان متکلمان امامیه باله دلیال  فراوانالی  2اند.اسممی آن را امری محال دانسته
روایات بداء سعی در منطقی جلوه دادن و تطابق آن بالا مبالانی خداشناسالی رایالج در 

ذیرش معنالای به عدم پ هاحوزۀ کمم همنون علم و اراده داشتند. حاص  این تمش
ظاهری روایات و توجیه و تأوی  آنها انجامید. راهی که دغدغاله آن دفالاع از روایالات 

را  هالاای مالوارد باله انکالار بالداء منتهالی شالد. ایالن تمشبود، اما در پاره بیت اه 
که برخالی متکلمالان امامیاله گذشته از این 3انگاری بداء خمصه کرد.توان در نسخمی

 4حیح در باب بداء را از جانب امامان انکار کردند.اساسا  صدور روایات ص
انگاری آن بسیاری از متکلمان به دلی  نداشتن تصویر روشنی از اراده و همسالان
رو بالداء را با علم از یک سو به ناچار بداء را به معنای تغییر در علم دانستند و از همین

  فراوانالی روایالات آن در مورد خداوند محال عنوان کردند و از سالوی دیگالر باله دلیال
نتوانستند به انکار آن بپردازنالد و نالاگزیر آنهالا را بالر معنالای نسالخ حمال  کردنالد. در 
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حقیقت، این متکلمان تغییری را که در بداء وجود دارد در ناحیه مخلوقات و تغییر 
وجود  که تغییری در جانب خداوند و اراده و مشّیت او بهدانند نه اینشرایط آنان می

 .شدآمده با
و در آیالات قالرآن نیالز محالو و  1کار رفتالهباله «بدا لله»در بسیاری از روایات، واژۀ 

باله خداونالد اسالناد داده  2َیمُحوا الّلُه ما َیشاُء َوُیثِبُت َوِعنالَدُه ُام  الِکتالاِب اثبات با آیۀ 
که بداء و محالو یی در اسناد حقیقی است و اینهاشده است. ظاهر اولیۀ چنین جمله

کاله محالو و اثبالات حقیقالی نبالوده و ت در ناحیه خداوند روی داده است نه اینو اثبا
از خداوند اسالت و در نتیجاله اسالناد مجالازی  وجود آمده در جایی غیر ظرف تغییر به

اسالاس مبالانی صالحیح در مباحالث توحیالدی کاله  باشد. مدعای ما این است که بالر
گوناله شالده را بالدون هیچ توان اسناد حقیقی یادبرخاسته از آیات و روایات است، می

 محذور و امر محال پذیرفت.
ارادۀ این نوشته تمش دارد تا دیالدگاه آیالات و روایالات در مالورد علالم، قالدرت و 

دست آورده و سپس بالر پایالۀ آنهالا باله بررسالی آمالوزۀ بالداء و چگالونگی  خداوند را به
 انتسالالاب آن بالاله خداونالالد بپالالردازد. نتیجالالۀ بررسالالی ایالالن مبالالانی در منالالابع وحیالالانی،

 شیعی دربارۀ بداء خواهد بود. شدن دیدگاه آیات و روایات در حوزۀ درون مشخص
را در البمی مباحث صالفات ذاتالی و  «باب البداء»هر دو  صدوق و شیخ کلینی

این بالاب پالس از صالفات ذات و ای که جایگاه گونهاند، بهفعلی خداوند مطرح کرده
ای از صفات فع  و پیش از ابواب مربوط به مشّیت و اراده، جبر و اختیار، قضا و پاره

جا که این مباحث مربوط به حوزۀ فع  الهی اسالت باله قدر و استطاعت است. از آن
 اند.دانستهبداء را مربوط به حوزۀ افعال الهی می التوحی  و کافیاحتمال زیاد مؤلفان 

وجالود دارد. عطالف واژۀ  اوائد  الحقداال از بداء در کتاب  مفید عنوان دوم شیخ
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 کند که او نیز مانند کلینالیمشّیت بر واژۀ بداء در این عنوان این احتمال را تقویت می
 1داند.بداء را در حوزۀ فع  خداوند و اراده و مشّیت او می صدوق و شیخ

گفته بسیار بجاست که اگر بخواهیم فهرسالتی از عنالاوین با توجه به مطالب پیش
کممی ارائه دهیم و جایگاه بداء را در مجموعه مسائ  کممی مشخص نماییم، آن را 

شّیت مطالرح کنالیم. ایالن دیالدگاه از در ضمن صفات فع  خداوند و در کنار اراده و م
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.

 یشناس لهئمس
 یمو عالدل تقسال یالدتوح ۀباله دو دسالت یمباحث خداشناسال ی،بندی کلیمتقس یک در

 یو صفات ذاتال یگانگیمانند اثبات وجود خدا،  یمباحث یدر قسمت توحد. دنشومی
قضالا و  ی،اند از حسن و قبح عقلعبارت یزشود. مباحث عدل ناو مطرح می یو فعل

و ضملت، آجالال و ارزاق  یتقدر، لطف و اصلح و مباحث مترتب بر آنها مانند هدا
 و آالم و اعواض.
معنالا  یناسالت. بالد یله مراتب افعال الهقضا و قدر از جمله سلس ،اراده، مشّیت

شالده  یالادسلسله مراتالب  یفع  از جانب خداوند پس از ط یکو تحقق  یدایشکه پ
 «بالداء» روایالیمراتب در اصالطمح  یندر هر کدام از اجزاء ا ییر. تغیردگصورت می

 دیجد یراراده و تقد یدایشرا پ بداءتوان و عام می یرفراگ یرتعب یکشود. در می یدهنام
و ممکن است بالدون  یستن یقبل یرتقد ییرتغ یبه معنا لزوما   یدجد یرتقد ین. ایدنام

 باشد. یقبل یرتقد ۀسابق
 یالکعنوان از کتاب و باله یصورت بخشمسئلۀ بداء به یهامام یکمم یجآثار را در
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در مباحالث  یالدمطرح نشده است و مباحث مربوط باله آن را با یمستق  کمم ۀمسئل
از زمالان  یجا مانالده کممالبالر آثالار باله یگرفت. مالرور ینسخ پ نبوت و در قسمت

 ینالام یمنابع حتال یناست. در برخی ا یقتحق ینا یایتا عصر حاضر گو مفید شیخ
همنون افعالال متولالد  یتریتاهمکه مباحث کمحالی برده نشده است در یزاز بداء ن

طالرح  ی  مطرح شده است. در مجموع، از چگونگصورت مستقو ارزاق و اسعار به
شالود کاله تصالور آنالان از بالداء برداشالت می ینچن یهامام یمسئلۀ بداء در منابع کمم

 یالاننالدارد. از م یکممهای آموزه یاندر م یخاص یاست و برجستگ یعاد یتصور
 غالبالا   جا مانالده از او کالهکالرد. در آثالار باله ءاستثنا یدرا با مفید شده شیخیادمتکلمان 

 یسالتآثالار کمم یای بالر برخالیهحاشال یالایی در باب مسائ  امامالت و هاینگارتک
اوائ  الحقاال  کتاب  رد ،مثال رایشود. بتر احساس میحضور مسئلۀ بداء پر رنگ

دو عنوان در باب مسئلۀ بداء وجود دارد. عنوان نخست بالا  الحذاهب والحختارا  یف
طور مختصالر اشالاره  است که در آن به« ألیف القرآنالرجعة والبداء وت یالقول ف»نام 

اطالمق  یالنکه مجالوز ابر اطمق واژۀ بداء در مورد خداوند شده و این یهبه اتفاق امام
اسالت کاله در آن بحالث « یةالبالداء والمشال یالقالول فال». عنوان دوم با نام استسمع 
 1.مسئله صورت گرفته است یندر خصوص ا یترکام 

یی هالاینگارتالک یالاو  یکافهمنون  یثیوامع مهم حداست که ج یدر حال این
 سوی اند. ازرا به مسئلۀ بداء اختصاص داده یباب مستقل صدوق شیخ ی التوح مانند

 یالژۀو یگالاهو جا یالتاز اهم یتمربوط به بداء حکا یاتبه روا یاجمال ۀمراجع یگر،د
کاله از جملاله  یافالتتالوان می راای دارد. کمتر آمالوزه یدیمباحث توح ۀآن در منظوم

 یطبق نقلال یانبوت باشد و خداوند به مانند آن پرستش نشود و  یبرا یاءانبهای یثاقم
و اقالرار باله  یالدبالداء بالا توح یفیردبه همراه هم یرگونه تعابیند. اشوبا عظمت ن یگرد
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 است. یعهش قادیمنظومۀ اعتآن در  یژۀگاه ویجا یایخداوند گو یتعبود
 یالتاز اهم یالتحکا یزآموزه ن ینبا ا سنت اه  یمختلف فکرهای یانجر تقاب 

 یاله، قول به تقحکم بن از متکلمان معاصر هشام یدیز یرجر بن یمانآن دارد. سل یژۀو
 یالنخود ساختند و بالا ا یروانپ یبرا آنها را یعهداند که امامان شمی یو بداء را از امور

 1کند.نمی یداپ یبر آنها غلبه علم یدو آموزه کس
 یالنا یالهعل یعبالارات تنالد یو عبدالقاهر بغداد یهمنون شهرستان ینگارانفرقه

آنان به سالبب اعتقالاد باله بالداء را  یرتکف یسانیه،ک یددر شرح عقا یآموزه دارند. بغداد
 واجب دانسته است:

 الّله البداء وقولهم بانه قد یرید شالیئا   یوتکفیر هؤالء واجب فی اجازتهم عل
 2.ثم یبدو له

 است: ینچن یزن یشهرستان عبارت

بالرئ مالن وقد تبرأ عما کان ینسب إلیه بعض الغمة وبرئ مالنهم ولعالنهم. و
خصائص مذاهب الرافضة وحماقاتهم من القول بالغیبالة والرجعالة والبالداء 

 3.والتناسخ والحلول والتشبیه

آن،  یرامالونبه بحالث پ یهبحث بداء و توص شدن تأکید امامان بر مطرح ین،بر ا افزون
اُس َما ِفی اْلَقْوِل ِباْلب» یرکند. تعببداء را دو چندان می یتاهم ْجِر َلْو َعِلَم النَّ

َ
داِء ِمَن اْْل

 است. مطلب ینروشنی گواه بر ابه 4«َما َفَتُروا َعِن اْلَکَمِم ِفیه
بالر  آنهالااز آمالوزۀ بالداء و تأکیالد  روایالیواال و مهالم متالون  یرکاله تعالاباین نتیجه
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از  یالتحکا ،بالا آن یبرقهای یانجر یتقاب  جد یمهبحث، به ضم ینا شدن مطرح
مطالالب  بنالابرکاله حالی در ،آمالوزه دارد ینبت به انس آیات و روایات یژهو یتحساس

 یالدهد مفیالد شالیخ ازپالس  یدر منالابع کممال یتیو حساسال یالتاهم ینگفته چنالپیش
دنبال آن و باله یالدآمیوجود  یی در ذهن پژوهشگر بههاجاست که جرقهینشود. انمی

بالر  یالاتاصرار و تأکیالد روا ی ست که دلا نیرسد. پرسش ایی به ذهن میهاپرسش
و معرفالت  یدر خداشناسال یچاله خللال و اساسالا  مگالر انکالار آن یسالتآموزۀ بداء چ

 یکاله انتقالاد تمالام یسالتآن چهالای یژگیبالداء و و یالتکند؟ ماهمی یجادخداوند ا
 است؟ یختهمخالفان را برانگ

 یشالینبالا علالم پبداء  یاست. آا بداء یقتو حق یستینوشته از چ ینا یاساس پرسش
بالداء  یگاهاو؟ جا ۀدر اراد یاافتد خداوند ناسازگار است؟ بداء در علم خداوند اتفاق می

 یکه خللآنتوان بیمی یاآ نهایت، افعال خداوند کجاست و در ۀحوزو  ینشدر نظام آفر
 ؟و جامع از بداء داشت یحصح یریتصوید، آ یشعلم و قدرت و حکمت خداوند پ رد

مختلالف هالای پی آن است تا با بررسی فراگیر مسئلۀ بداء در دوره راین نگاشته د
 -کمم امامیه، آیات قرآن و روایات شیعه، تصالویری جالامع و روشالن از آمالوزۀ بالداء 

ارائه دهد و از این رهگذر تغییالرات پدیالد آمالده در  -اساس دیدگاه آیات و روایات  بر
   کند.این آموزۀ مهم و تأثیرگذار کممی را رصد و تحلی

 شناسی ارزیابی روایات در این پژوهشروش
شالمار  مبتنی بر متن در حوزۀ مطالعات دینی بههای روایات از ارکان اساسی پژوهش

آید. تعیین معیار در پذیرش یا عدم پذیرش یک روایالت، از اصالول مسالّلم چنالین می
 یی خواهد بود.هاپژوهش

عمده مواجاله هسالتیم. برخالی  در حوزۀ ارزیابی و سنجش روایات با دو رویکرد
بودن مضمون روایات را معیار برای پالذیرش و یالا رد  بررسی محتوایی و قاب  پذیرش
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اند که روش مرسوم در میان قالدما بالوده اسالت. برخالی دیگالر یک روایت عنوان کرده
بررسی سندی و یا به تعبیری وثاقالت ُمخِبالری را معیالار بالرای پالذیرش یالک روایالت 

 ج در میان متأخران تا به امروز بوده است.دانند که شیوه رایمی
متن محور بایالد دو حالوزه را از هالم های گفته، در پژوهشفارغ از دو دیدگاه پیش

 تفکیک کرد:
عنوان یک گالزارش تالاریخی. در . حوزۀ مباحث تاریخی و استناد به یک متن به2

عنوان تعیالین شالود و تنهالا بالهاین حوزه به دلی  آن که به محتوای گزارش اسالتناد نمی
گیرد، به روایات ضعیف و گالاهی حتالی فضای صدور روایت مورد استدالل قرار می

بردارندۀ فضالای  ؛ زیرا روایت مجعول نیز درتوان استناد کردبه روایات مجعول نیز می
 فکری عصر جع  حدیث خواهد بود.

حالالوزۀ مباحالالث مبتنالالی بالالر متالالون ماننالالد مباحالالث فقالاله، کالالمم، تفسالالیر و دیگالالر . 1
اسممی. در این حوزه به دلی  تمرکز بر محتوای حدیث، بررسی صالحت و سالقم  لومع

کنالالد. بالالا توجالاله بالاله ناکارآمالالدی روش وثالالوق مخبالالری و صالالدور حالالدیث ضالالروری می
اشکاالت جدی همنون پدیدۀ جع  سند، نداشتن طریق تفصیلی به کتاب هالا، عالدم 

د وجالود یالک روایالات رسبه مؤلف و مسائلی از این دست، به نظر می هااتصال نسخه
در منابع معتبر روایی و تأیید مضمون آن با روایات دیگر در جواز اسالتناد باله آن حالدیث 

 سبب اطمینان ما به صدور حدیث خواهد شد. -واقع  در -کند و این قرائن کفایت می
در این پژوهش، به همین روش عم  شالده و باله روایالاتی کاله در منالابع متعالدد، 

یعه آمده و مضمون آن در دیگر روایات نیز وجود دارد، اسالتناد معتبر و کهن روایی ش
 شده و به همین دلی  از بررسی سندی آنها صرف نظر شده است.

 شناسی پیشینه
، معصالومینو حضور  یاتآن قدر مهم بود که از همان دوران صدور روامسئلۀ بداء 
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 بزنند. اتیباره دست به تألیفاینرا بر آن داشت تا در  یهبرخی از دانشمندان امام
اختصالاص  یمدرسالۀ کممالی خاصال یاخاص و  یاییمسئله به منطقه جغراف این

در آن عصالر  یعیشهای یشهو نشر اند یدقم و بغداد که از مراکز تول ،نداشته و در کوفه
 روشنی قاب  مشاهده است.به آمدند،می شمار به

انالد از یهکه هر دو از بزرگان اصالحاب امام عبدالرحمان بن ونسیو  یرعم یاب ابن
 1آمالده اسالت. ینخستین مؤلفان در مسئلۀ بداء هستند که گزارش آن در منابع فهرست

صالحاب )از ا یانبالار یزید بن یعقوبتوان به مؤلفان بداء در عصر حضور می یگراز د
 ،یالریجعفالر حم بالن، عبدالّلاله الخطالاب ابالو بالن ینحسال بالن ( محمالدامام جواد

 2اشاره کرد. یصالح حناط کوف یاب بن یو عل یقم یزاهر اشعر یاب بن احمد
 یو آثالار یافتروند ادامه  ینا یزن یصغر یبتاز عصر حضور و در دوران غ پس

هر کالدام  یاشیمسعود ع بن و محمد یشلمغان یعل بن باب تألیف شد. محمد یندر ا
 3اند.در باب بداء داشته یکتاب

وضالوح قابال  مشالاهده  نگاری بالهجامانده از دوره جامعبه بداء در آثار به اماهتم
را باله بالداء اختصالاص داده و شالانزده  یبالاب مسالتقل یالکدافدر کتاب  ینیاست. کل

را در  یالتروا یازده ی التوحدر کتاب  یزن صدوق را در آن گنجانده است. شیخ یتروا
دوره،  ینهمال در اسالت. یالکدافکتالاب  یاتآنها همان روا ۀباب البداء آورده که عمد

 یینمقاال  االسدممبه نام  یکممهای یشهاند یخشاهد نگارش دو کتاب مهم در تار
در مالورد  یخیتالارهالای از گزارش یاریکه بس یمهست االنتلار و ینواختمف الحلل  

 دو کتاب قاب  استفاده است. ینکلمان عصر حضور از امت یدگاهد
 یالانگرا در معقال هالای یاناواخر قرن چهارم کاله رفتاله رفتاله شالاهد غلباله جر از
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تر در مدرسۀ کممالی بغالداد اداماله روند هرچند کم رنگ ینا یمهست یهمتکلمان امام
و االعتقدداد  یحتلددصو  ئدد  الحقدداال اوادر  مفیالالد همنالالون شالالیخ یدارد. بزرگالالان

االقتلداد در  طوسالی اش و همننین شالیخیو رسائ  کمم یرهالذخ در مرتضی سید
آنالان  یاند. تماممسئله پرداخته ینبه ا یبهالغو  االصول یف ةالع ، فیحا یتعلق باالعتقاد

همخالوان باشالد و هالم بالا  یعهشال یالاتاز بداء دارند که هم با روا یینیدر ارائه تب یسع
باله  هالاتمش یالننداشته باشد. ثمالره ا یدر باب علم و اراده منافات یجرا یکمم یمبان
یی کاله باله آنهالا در منالابع هالا. البتاله، بالا تفاوتیالدبداء انجام اانگاری نسخ بسنخهم

 اشاره شده است. گفتهپیش
اسالتمرار  یالزو حّلاله ن یر یکممالهای تفاوت در مدرساله یبا اندک یشهاند همین

 ،یشالابورین یاز مقالر والصد ود یدقالتعلماننالد  یآثالار ی. در مدرسۀ کممی ریافت
روض الجندا   یرتفسدو  یراز یحمصال ینالالد یداز سد ی الحعتح  والحنقذ من التقل

مسالئلۀ بالالداء  یرامالالونرا باله بحالث پ یمطالالالب یالفتالوح راز تالألیف ابالالو لجندا وروح ا
 اند. اختصاص داده

اثالر  یناصدول الد  یالحسدل  فدهمنالون  یدر مدرسۀ کممی حّله شاهد آثار
اللوامدع و  یبحرانال یالثمم از ابالن علم الکمم یقواع  الحرام ف ی،ارزشمند محقق حل

که مباحث مربالوط باله بالداء در  یمهست از فاض  مقداد یهالحباحث الکمم یف یهاالله
و حّلاله  یگونه که باله آن اشالاره شالد، در رآثار مطرح شده است. همان این یالبم

گیری شد و در ضمن مباحث مربوط باله نسالخ باله آن بداء همانند مدرسۀ بغداد پی
 .ستاشاره شده ا

 یالاتدفاع از اندیشۀ بالداء بالا ادب یاتشود و ادبمتفاوت می اندکیاصفهان وضع  در
 ۀاست. نمون یفلسفهای یشهاند اساس بداء بر یینبر تب یفاصله گرفته و سع یکمم یجرا

 د.کرمشاهده  یکاشان یضو ف ، ممصدرادامادیرتوان در آثار مرا می یدگاهد ینبارز ا
یی هالانگاریشده، مدرسۀ کممی اصفهان شالاهد نگالارش تک یادآثار افزون بر 
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 است کاله هالدف اثر ارزشمند میرداماد یاءنبراس الضست. ا بداء ۀدر خصوص مسئل
بالداء  یزن نهایت، درو  آن بوده است یراموننگارنده از آن اثبات بداء و زدودن شبهات پ

 دانسته است. ینیاتنسخ در تکو یرا به معنا
در آورده کاله در آن  یربه رشته تحر الب اء یرسالة فای با نام رساله یمجلس عممه

و برخالی  یهالوددر مقابال   ، قول به بداء را موضالع ائمالهبداء یلغو یپس از بررس
و  یسالتکه دست خداوند بسالته نداند و اینمی یرهاتقد بودن یدر مورد ازل سنت اه 

رسالاله پالس از  ایالن مالتن، تالألیف یالنشالواهِد ا اسالاس بالرامالور تواناسالت.  ۀبر هم
وزۀ بداء، آیات نیز مفص  به آم االنوار بصاردر کتاب صورت گرفته است.  االنوار بصار

 1و روایات آن و اقوال پیرامون آن اشاره شده و تحلی  شده است.
و  یصالورت نسالخه خطالآنهالا به ۀوجود دارد که عمد یاریبس یکممهای رساله

 ۀمراجعه به مقالال هارساله یناطمع از ا یمربوط به مدرسۀ کممی اصفهان است. برا
 2است. یدمف یاربس« شناسی آنآموزۀ بداء و کتاب»

در حالوزه بالداء  یالدیجد یپالردازیالهاصفهان تا دوران معاصر نظر ۀاز مدرس پس
لحاظ مدرساله یی که بههایبندیممتفاوت و تقس یکممهای شربصورت نگرفته و مَ 

متکلمالان  یشالۀباله اند یالاد و گالردبالاز می یانبغداد یشۀبه اند یا یشود همه به نوعمی
 در عصر حضور. یهامام یننخست

باله مسالئلۀ بالداء در  یفص  نسالبتا  جالامع یزن یهاالمام ی توحکتاب  دیدجر آثا در
مسالئله اختصالاص داده  یالندر خصالوص ا یفلسالفهای یدگاهو نقد د یاتروا و یاتآ

از  محمالد کالاظم عصالار تألیف سید اجابة ال عاء فی مسالة الب اء ۀرسال شده است.
آیالد. در ایالن رسالاله احتمالاالت شالمار می معاصر پیرامون بداء بالههای دیگر نگاشته

                                                 
 به بعد. 31، ص3جاالنوار، عممه مجلسی، بصارنک: . 1
 ریال( خالرداد و ت33و 33ش ) ،نیددکتاب مداه «. آن یشناسبداء و کتاب ۀآموز»زادهوش، محمدرضا نک: . 2

 .33-33ص 2631
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اسالاس مبالانی فلسالفی و  آموزۀ بداء ارائه شده که غالب آنهالا بالرای نسبت به گانهپنج
و  یالاتبالداء از منظالر آ یرامالونباله بحالث پ الل ده ةعظح ةالب اء آیکتاب  عرفانی است.

و  یرامونیاز مباحث پ یاریاست و بس یرپرداخته است که در نوع خود کم نظ یاتروا
 مرتبط با مسئلۀ بداء را پوشش داده است.

 یکارهالا یعیشال یشالۀبالداء در اند بودن شاخص ی شده، به دل یادبر موارد  افزون
کادم یدجد وجالود  یاریو مقالاالت بسال هانامهیانفراوان است. پا این زمینه در یکو آ

بالداء »همنون  مقاالتی اند.پرداخته مسئله ینمختلف به جوانب ا یندارند که با عناو
تالازه  یو ممحظات یبداء در کمم اسمم» ،ییاسکو یابانیاثر ب« ینماز آیةالّله یدگاهدر د

محمد  اثر سید« بیت مفهوم عام بداء در مکتب اه »و  ییخو یاباثر زر« در ح  آن
  با موضوع بداء دارند. را ارتباط یشترینب ،یهاشم یبن

نالد از: اعبارت ،درا با موضوع بالداء دارنال ارتباط یشترینها که بنامهیانپابرخی 
مسالئلۀ بالداء در  یقالیتطب یبررسال»، «عقال  و نقال  یالدگاهمسئلۀ بداء از د یبررس»

 یالانم ینا در «.پاسخ به شبهاتو  یثبداء در قرآن و حد»و « مدرسۀ کوفه و بغداد
مسئله توجه نداشته  ینا یخیمستق  به ُبعد تار یاو  یصورت ضمنپژوهش به یچه

را اسالتخراج کالرده و آن را بالا  ینمتکلمالان نخسالت یالدگاهد تانبوده  آن پی است و در
در  یو تحالوالت احتمالال ییالررهگالذر باله تغ ینکند تا از ا یسهمقا یجراهای یدگاهد

 ببرد.  یپ بداء یشۀاند
 یالددهد و در صدد آن است تا با دقسمت از کار را پوشش می ینپژوهش ا ینا

را اسالتخراج و بالا  یهمتکلمان نخست امام یدگاهبه مسئلۀ بداء نگاه کند و د یخیتار
 ییتمام کالار و هالدف نهالا ینکند. البته، ا یسهمقا یبعدهای متکلمان دوره یدگاهد
 یالانیتر از منابع وحیحصح شتفهم بهتر و بردا یای است برابلکه مقدمه یست،ن

و  یالاتاز آ یحیی که گاه برخی دانشمندان در برداشت صحهااز لغزش شدن و دور
 اند.دچار آن شده یاتروا
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 یپژوهواژه
کار رفتاله اسالت. به یهف یدمجرد و مز یدر لغت عرب به دو صورت ثمث« بدو» ریشۀ
( اسالتعمال شالده یبالدو)بالداء « َیفُعُ  َعَ  فَ »مجرد آن بر وزن  یو مضارع ثمث یماض

، بداء  و بداء»اند از: واژه عبارت ینا یمصدرها 1است. ، ُبُدّوا   یالرکه مصالدر اخ« َبدوا 
رفتاله و  یزبه باب افعال، مفاعله و تفاع  ن« بدو» یشهر 2گزارش کرده است. یبویهرا س

 3است. یمصدر آن ابداء، مباداة و تباد
 یالزآن ن یداشالته و مصالدرها« بالدو»است که شباهت با  اییههاز واژ« بدء» واژۀ

َفَعالَ  »واژه بالر وزن  یالنو مضالارع ا یاسالت. ماضال« بدو» یبه مصدرها یهشب یاربس
مصالدر  4گزارش شالده اسالت.« َبدءا  و بداءة  »صورت آن به یبوده و مصدرها« َیفَعُ  

 ۀو به گفتال یانهعامای دانان کلمهلغت یگفته برخ بهباب بوده که  یناز هم یزن« یةبدا»
افعالال و افتعالال اسالتعمال شالده و هالای در باب یشالهر ینا 5غلط است. یگرد یبرخ

بالدو و بالدء در مصالدر  یشالۀدو ربر این اسالاس،  6.استآن ابداء و ابتداء  یمصدرها
اضالافه شالده  یالثاز آنها تاء تان یکیشباهت را داشته و تنها در  یشترینمجرد ب یثمث

 خواهد بود. یشهمصدر مشترک هر دو ر« بداء»، بنابراین .)بداءة( است
 روشالنتالا  یمرومالی یالاتو روا یالاتبه سراغ استعماالت مختلف بداء در آ حال
 است. یشهبرگرفته از کدام ر یاتو روا یاتمورد نظر آ ۀشود واژ

تکالرار شالده کاله  کدریمقدرآ  مرتباله بالا مشالتقات مختلالف در  23« بالدء» ریشۀ
( ُیبالِدُئ ) یالهف یالد( و مضالارع مزَیبَدئمجرد )َبَدَء،  یو مضارع ثمث یصورت ماضبه

                                                 
 .36، ص3، جالعین. خلی  بن احمد، 1
 .33، ص23، جلسا  العربمنظور،  . ابن2
 . همان.3
 .13، ص2. همان، ج4
 .233، ص23، جتاج العروس . زبیدی،5
 .11، ص2، جلسا  العربمنظور،  . ابن6
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 استعمال شده است.
و اسالم فاعال   یگونه ماضالبار در قرآن تکرار شده که به ساله 62 یزن« بدو» ریشۀ

 کار رفته است. به یهف یدمجرد و مضارع مز
کار رفته  به یژهو ییو با بار معنا یکمم یعنوان اصطمحبداء به یعه،ش یاتروا در

بلکاله  یسالت،، مطلق بداء مورد نظالر مالا نسناد داده شده است. بنابراینه خداوند اِ و ب
معنا  ینبداء به ا یات،خاص و در مورد خداوند مورد نظر است. در روا یبداء به معنا

 یصالورت نالاقص واوبه «ویبالُد لالم »و  «بالداء»، «یبدو»، «بداء»های صورت واژهبه
 «بالدء»کاله از گوناله احتمالال اینبالوده و هر «بالدو» یشۀکار رفته است که قطعا  از ربه

 کند.می یمشتق شده باشد را نف

 یشناسمعنا
بالدا »فع  الزم بالوده و  ینظهور است. ا یبه معنا« یبدوبدا » ۀدانان واژاتفاق لغت به

کاله باله  یفعال  هنگالام ین. همشدن است و آشکار« یءظهر الش» یبه معنا« یءالش
کنالد و آن می یالداپ یالزای ناضافه یمعنا - ون بر ظهورافز - شودانسان نسبت داده می

 یبه معنا« هذا االمر یف یبداء ل»شناسان از واژه یاریبس یحتصر رأی است. به ییرتغ
 أیالیرا ظهالور ر« بالداء یبدا ل» یمعنا یگرد یبرخ 1است.« یهعما کان عل ییرا یرتغ»
تالوان می ی،باله هالر رو 3د.انآن را ظهور بعد از خفاء دانسته یمعنا یزن یو برخ 2یگرد

 دانست.شده  یاد یمشترک معان یرا معنا ییرتغ
آن ظهور است و بالس و  یمعنا یزرسد در هنگام نسبت بداء به انسان ننظر می به

                                                 
 .121، ص2، جمعجم مقاییس اللغةفارس،  . ابن1
 .33، ص23، جلسا  العربمنظور،  . ابن2
 .33، ص1، جملباح الحنیر . فیومی،3
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لفال  اسالت.  ینا یرأی اول خارج از مدلول مطابق ییرتغ یاو  یدرأی جد یدایشپ یمعنا
ظهالور رأی  اما ظهالور مطلالق رأی ناله ،ظهور رأی است یبه معنا« بدا له»که این یتنها

 یمعنالا یالزن -سرشالناس  دانلغت - جوهریرأی سابق چنان که  خمف رأی بر یا یدجد
را باله « االمالر یبداء لاله فال» یزن یآبادیروزف 1داند.رأی می یدایشرا پ« االمر یبداء له ف»

 2است. یاوردهن یانرأی اول به م ییرظهور رأی عنوان کرده و سخن از تغ یمعنا
 یظهور اسالت و حتال یبه معنا یزتوان ادعا کرد که واژۀ بداء با الم جاره نمی بلکه

 یالن. بر اسابق خمف بر یدچه برسد به ظهور رأی جد یستن یزظهور رأی ن یبه معنا
؛ زیالرا أیور اسالت ناله ظهالور رواژه ظهال یالناساس، قدر جامع در مالوارد اسالتعمال ا

 یو از سو 3«بدا القوم»مانند  ستا یحاز رأی صح غیر یزیاستعمال بداء در ظهور چ
بالر  یکار رفتاله کاله شالاهد از ظهور رأی به غیر یواژه با الم جاره در موارد ینهم یگرد

َوبالدا و  4 َبْ  بدا َلُهْم ما کاُنوا ُیْخُفوَن ِمالْن َقْبال هآی ینا این مدعا خواهد بود. مانند
ئاُت ما َکَسُبوا  5.َلُهْم َسیِّ

بالدا »شود گفته می یخاص ینهبدون قر یگفت که وقت یدنکات با ینبه ا یتعنا با
منطبق بالر تواند است که موطن آن نفس بوده و می یحدوث امر یقنقدر مت «له بداء
 مالراست کاله ا ینا امعن ،واژه ینموارد استعمال ا ی، در تمامبنابراین .اراده شودعلم یا 

از  غیالر پیشتر امالریاست که  یناعم از ا ینوجود آمد که در سابق نبود و ا به یدیجد
 یالنوجالود نداشالته و ا پالیش از ایالن چیالزیکاله اساسالا  این یاوجود داشته  یدجد مرا

 است. وجود آمده شیء بهنخستین 

                                                 
 .63، ص2، جصصاح اللغة . جوهری،1
 .616، ص3، جالقاموس الحصیط . فیروزآبادی،2
 .63، ص«نظرة فی کتاب البداء». فانی اصفهانی، 3
 .13. سورۀ انعام، آیۀ 4

 .33. سورۀ زمر، آیۀ 5
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 یدر جالاواژه اسالت و  یالکموارد استعمال  یانب ین لغوأو ش یگاهکه جا جااز آن
 یرا معنالا آنهالاتالوان نمی ،و مجاز است یقتخود ثابت شده که استعمال اعم از حق

 یالانگرفت که برخی آنالان در صالدد ب یدهتوان نادواژه دانست. البته، نمی یک یقیحق
بالا توجاله باله دیگالر قالرائن و مالوارد  توانالدمالی هپژولغت یکاند و بوده یقیحق یمعنا

 آسالانیتالوان باله ان اعتماد کند. در مورد واژۀ بداء میآن ۀمختلف استعمال واژه به گفت
که  فارس مانند ابن یسو افراد یک؛ زیرا از آن ظهور است یقیحق یکه معنا یرفتپذ

و  1انالدکرده کربداء ذ یمعنا را برا ینهستند ا یقیحق یروح معنا و معنا یاندر صدد ب
شالعار از اَ  یاریدر بسال یگالرد یدارند. از سو ینظر یناز عالمان لغت چن یاریهم بس

 یالنا یتر استعمال قرآنالو از همه مهم 2بداء در نظر گرفته شده یمعنا برا ینعرب هم
یی کاله هالاعممت یالن،معنا بوده است. افزون بر ا یندر همچنان که خواهد آمد واژه 

ت راد و صالحماننالد تبالادر، اّطال هعنوان شد یاز مجاز یقیحق یمعنا یصتشخ یبرا
 جا صادق است.سلب و عدم صحت سلب در این

 ینموارد استعمال ا ی. در تمامگردیمباز می یاتو روا یاتآ ییمعنا ۀبه حوز حال
مورد که در آن فاع  خداونالد اسالت:  یکخداست جز  به غیرآن واژه در قرآن، اسناد 

ُه ُمْبدیه فی ُتْخفیَو  صورت اسم فاع  و در هب« بدو» یشۀدر این آیه ر 3َنْفِسَک َما اللَّ
که همان ظهالور  یلغو یفراتر از معنا ییکار رفته است و معنابه« یخف» یشۀمقاب  ر

 است نخواهد داشت.
 تماما   ،کار رفته است که در قرآن به یشهر ینکه مشتقات متعدد از ااین یگرد نکتۀ

حسالاب  باله یالدیکالار رفتاله و اصالطمح جد )ظهور( به یلغو یهمان معنا اساس بر
                                                 

الباء والدال والواو أصٌ  واحد وهو ُظهور الشِئ. یقالال بالدا . »121، ص2ج س اللغة،معجم مقاییفارس،  . ابن1
 «.الشُئ َیبُدو، إذا ظَهر

نظالره »)فالانی اصالفهانی، « وکف خضیب زینت ببنان وبدا لی منها معصم حین جمرت». مانند این شعر:2
 (.63، ص«فی کتاب البداء

 .61، آیۀ احزاب. سورۀ 3
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خفالاء  یکه در معنا یموارد یاو « یخف» یشۀواژه در مقاب  ر ینکار رفتن ا . بهیدآنمی
بداء همالان ظهالور و  یموارد معنا ین، در ابنابراین 1.شاهدی بر این نکته است ،است

 خواهد بود. یلغو یمطابق با معنا
 اشالاره شالد در گوناله کاله. همانیمرو هسالتهروبال یمتفاوت یبا فضا یاتدر روا اما

باله خداونالد اسالناد داده  یبا برخی مشتقات آن در موارد متعالدد« بدو»واژه  یات،روا
و  یبزرگال ۀاز افعالال خداونالد و نشالان یعنوان فعلالای کاله بالداء بالهگونهشده است. به

از  یاریهم در بسال یاتاو در انجام امور مختلف مطرح است. گرچه در روا بودن آزاد
کالاربرد  یاما تفاوت آن با قالرآن در فراوانال ،استفع  به انسان مستند شده  ینموارد ا

 در مورد خداوند است.در فضای روایات واژه  ینا
کاله در هنگالام  یمپرسش مواجه هست ینبداء با ا یلغو یمعنا شدن از روشن پس

 یمعنالا یالامالراد اسالت  یلغالو یهمان معنالا یاواژه در مورد خداوند آ ینکار بردن ا به
واژه  یالناسالتعمال ا یالااست که آ ینا یزن یپرسش بعداز آن اراده شده است؟  یگرید

پرسالش  یجالۀالبته، پرسالش دوم نت ی؟مجاز یااست  یقیحق ودر مورد خداوند به نح
بر خداوند اطمق شود اسالتعمال  یلغو یکه در معنا ینخست است؛ زیرا در صورت

 خواهد بود. یصورت استعمال مجاز ینا و در غیر یقیحق
 یالک یقالیحق یمعنالا شدن گفت پس از مشخص یدنخست با پرسش پاسِخ  در

 ینالدهتوسالط گو یقالیحق یبالر اراده معنالا یهاص  اول ینده،واژه و کاربرد آن توسط گو
عنوان اسالت و در اصالول فقاله از آن باله یو ناله لفظال یالیعقم یاص  اصل یناست. ا

 یالک یقالیحق یمعنالا یصکه در مقام تشخاین یحشود. توضمی یاد« یقةالحق اصالة»
راد و صالحت ساللب ّط که همان تبادر، اِ  یقیحق یمعنا یصتشخهای عممتواژه از 

                                                 
سالورۀ ) َتْجَعُلوَنالُه َقالراطیَس ُتْبالُدوَنها َوُتْخُفالوَن َکثیالرایۀ خفاء قرار گرفته آ ۀر مقاب  واژکه بداء د یاز موارد. 1

، عالرافسالورۀ ا) َلُهما ما ُووِرَي َعْنُهما ِلُیْبِدَي  یۀکار رفته آخفاء به یکه در معنا ی( و از موارد32 ، آیۀانعام
ُه َیْعَلُم ما ُتْبُد  یۀ( و آ13آیۀ  .است( 13، آیۀ نور)سورۀ  َوما َتْکُتُموَن  وَن َواللَّ
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امالا پالس از  ،نالدارد یگالاهیالحقیقة جا قسمت اصالة ینو در ا یمکنباشد استفاده می
ای در کالار نباشالد اصال  ینالهاگر قر یندهمراد گو ییندر مقام تع یقی،حق یکشف معنا

اده کالرده اسالت و کالاربرد را ار یقالیحق ایمعنال ینالدهکاله گو کنالدیداللت م ییعقم
 مقام است. ینالحقیقة در ا اصالة
 ینالهدر صورت نبود قر ییروا یاتاستعمال واژۀ بداء در ادب ،مقدمه ینتوجه به ا با

واژه در مالورد  یالن، هنگالام کالاربرد اخواهالد شالد. بنالابراین یقالیحق یحم  بر معنالا
کاله مگالر اینمالراد اسالت  یقالیحق یکند کاله معنالاالحقیقة حکم می خداوند، اصالة

 یالندر ا یقالیحق یتوانالد معقالول نبالودن معنالامی ینالهقر یالنای در کار باشالد. اینهقر
 باشد.بودن الزمۀ آن  و محالاستعمال 
هماننالد  یالاتروا ییمعنالا ۀکه کاربرد واژۀ بداء در مورد خداوند در حوزاین نتیجه

 اتیالاز جانالب روا یالدیاست و اصطمح جد یو لغو یقیحق یبه همان معنا یات،آ
 .یستن یهشرع یقتحق ی،و به اصطمح اصول بودهنمطرح 

 یقالة،الحق بر اصالالة یهبا تک ینده،بردن به مراد گو یو پ یقیحق یاز کشف معنا پس
 شود.خداوند چگونه تصور می یبرا یامر یدایشکه پ یدد یدبا

یالک شالیء  یدایشپ یدر مورد انسان به معنا« بدا له» ،اشاره شد یشترکه پ چنان
 یجالا بطالمن ادعالایناز همال تواند منطبق بر علم یا اراده شالود.است که می در نفس

داننالد و علم خداونالد می ییرتغ یآنان بداء را به معنا ؛ زیراشودمنکران بداء روشن می
است که به  ین. پرسش ما از آنان ایستپذیر نییرخداوند تغ یمسّلم است که علم ذات

 یالد؟کندر علالم عنالوان می ییالرو ثانیالا  تغ ییالرتغ یرا اوال  باله معنالا« بدا لاله» ی چه دل
دانالان لغت ۀاست و هم یدایشحدوث و پشده  یادعبارت  یقیحق یکه معناحالی در

توانالد پیالدایش علالم یالا اراده باشالد. که میاند دانسته دیدرأی ج یدایشآن را پ یمعنا
اسالاس  ده بالرتعالی قاب  تصویر نیست، اما پیدایش اراپیدایش علم جدید برای باری

 ی،و لغالو یقالیحق ی، مطالابق معنالابنابراین مبانی آیات و روایات قاب  تصویر است.



 بداء ۀآموز  یبازخوان     |   1۴

 

ای باشالد چه در سالابق اراده خواهد بوددر خداوند  یداراده جد یدایشپ یبداء به معنا
 یالداای پو چه بدون اراده سابق ابتالداءا  اراده یدآ یدپد یدای جداراده ییر،تغو پس از 

 یالدحالادث و نوپد یکاله اراده را امالراست  یاتروا یدگاها مطابق با دمعن ینشود. ا
 است. کردهعنوان 

 بداء یتاهم 

مالا عّظالم »همنون  یریتعاب مهم و تأثیرگذار کمم شیعی است.های آموزهآموزۀ بداء از 
و  یالتآن بالا اقالرار باله عبود یفالیهم رد یاو « ما عبدالّله بمث  البداء»و « الّله بمث  البداء

 تمزم این آموزه با توحید خداوند است. یاینبوت گو یثاقاخذ م یبرا دیتوح

 یالی،لحاظ متون روابه یتد. اهمکرگیری توان پیمی یهبداء را در سه ناح یتاهم
 مخالفان. یشۀلحاظ بازخورد آن در اندبه یتشناسی و اهملحاظ مسئلهبه یتاهم

و بالا انالدک  یسالتن یدشالوار کار ییبداء در منابع روا یتو اهم یگاهجا گیریپی
 است. یابیدر آنها قاب  دست یدرنگ

از  یرنالاگز یالامبرینبوت شمرده شده و هالر پهای یثاقبداء از جمله م یات،روا در
انالد از بالداء، اشاره شده که عبارت یثاقبه پنج م یاتروا یست. در برخا اقرار به بداء

   1سجود و طاعت. یت،عبود ،مشّیت
کاله خداونالد و این یدتوح یت،اند از عبودآمده که عبارت اقیثسه م یگرد یدر نقل

مالورد  2انالدازد.اندازد و آننه را که بخواهالد باله تالأخیر میمی یشبه پ اهدآننه را بخو

                                                 
ِة َو . »1 ُجوِد َواْلُعُبوِدیَّ ِه ِبَخْمِس ِخَصاٍل ِباْلبداء َواْلَمِشیَئِة َوالس  َأ َنِبيٌّ َقط  َحتَّی ُیِقرَّ ِللَّ اَعةِ َما َتَنبَّ ، الکافی)کلینی، « الطَّ

 (.233، ص2ج
ُه َنِبّیا  َحتَّی َیْأُخَذ . »2 ُم َمالا َیَشالاُء  َما َبَعَث اللَّ الَه ُیَقالدِّ ْنالَداِد َوَأنَّ اللَّ

َ
ِة َوَخْلَع اْْل ْقَراَر َلُه ِباْلُعُبوِدیَّ َعَلْیِه َثَمَث ِخَصاٍل اْْلِ

ُر َما َیَشاءُ   (.231، ص2، جالکافی)کلینی، « َوُیَؤخِّ
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در شالده اسالت.  یالانقالالب ب یالنست که در اا اشاره به همان مفهوم بداء واقع، در یر،اخ
 دانسته شده است. هایثاقم ینخمر از ا یمدر کنار تحر بداء یزن از امام رضا یتیروا

و  یالدبالا توح آن ینیهمنشالشمار آمالده اسالت،  که بداء میثاق نبوت بهافزون بر آن
خداونالد دارد  یالدبداء بالا توح بودن وزنو هم بودن سنگخداوند نشان از هم یتعبود

 .یدآمی شمار به ینیترین معرفت دیو اساس ینکه باالتر

 یالند یشالوایانو امر پ یقتشو ییبداء در منابع روا یتدر خصوص اهم گرید نکتۀ
اسالت کاله در  یدر حالال یالنآن اسالت. ا یرامونآموزه و مناظره و مباحثه پ ینبه طرح ا

آنهالا از جانالب امامالان  شالدن یبر علن یاصرار دیمسائ  اعتقاهای از حوزه یاریبس
 یالا یشالینو عالوالم پ ینالتطای از مسالائ  موارد همنون پاره یدر برخ یو حت یستن

 یالزن یبرخی مسائِ  امامت سفارش بر کتمان آنها بوده است. در برخی مسائ  کممال
از تکلالم در ذات  ینهال یالاقضالا و قالدر  ۀماننالد مسالئل ،وجود دارد یحصر یاساسا  نه

 آن.  یفیتخداوند و ک
بداء را دال بالر امالر باله  باب یاتروا یضجبر و تفو ۀدر رسال یزن یعامل حّر  یخش

م از از تکّلال یقضا و قدر که داللت بر نه یاتداند به خمف رواکمم در باب بداء می
ْجرِ » یرآن دارد. تعب

َ
اُس َما ِفی اْلَقْوِل ِباْلبداِء ِمَن اْْل  1«َما َفَتُروا َعِن اْلَکَمِم ِفیاله َلْو َعِلَم النَّ

سکون پس از حرکت و آرامش  یبه معنا «فتر» ۀمطلب است. واژ ینروشنی گواه ابه
 یجالهاند. نتانکسالار و ضالعف دانسالته یهم آن را به معنالا یت است. برخبعد از شّد 

ن آن یرامالوگو پودانستند از بحالث و گفالتکه اگر مردم پاداش اعتقاد به بداء را میاین
 شدند.خسته نمی

آثالار اعتقالاد باله آن برخالی  یالانتوان در ببداء را می یتاهم یات،ای از رواپاره در
نخسالتین معتقالد باله  یالامبرجد پ عبدالمطلب یاتروا ینا اساس مشاهده کرد. بر

                                                 
 .6، ح2، جکافیال. کلینی، 1
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؛ نالدارد یالامبرانپ یثاقگفته در مورد مپیش یاتبا روا یبداء عنوان شده است که منافات
 یالندر ا 1باشالد. یالاءانب از غیالرنخسالتین معتقالد  یاتروا یناست مراد از ا نزیرا ممک

امالت محشالور  یالکماننالد  ییبه تنهالا یامتعنوان شده که عبدالمطلب در ق یاتروا
 ی را بر چهره دارد و دل یاءانب یمایپادشاهان و س یبتکه عظمت و هحالی شود درمی

 است که او نخستین معتقد به بداء است. یناو در محشر ا شدن گونه حاضرینا

فالوق العالاده آن  یالتاز اهم یتبه آموزۀ بداء حکا یاتروا یژهم ومجموع اهتما در
تالوان می یاعتقالاد ۀگفته را در کمتر آموزپیش یردارد؛ زیرا تعاب یمسائ  کمم یاندر م

 د.کرمشاهده 

قابال  مشالاهده  یالزبالداء ن یالثو شرح دانشمندان بر احاد یهبداء در حاش اهمیت
 یرازیش ینلهأو صدرالمت ی، مم صالح مازندرانیمانند عممه مجلس یاست. بزرگان

 یالتوجاله اهم یانب واقع، اند که درآن اشاره کرده ی بداء به دل یاتدر مقام شرح بر روا
مالا »و « ما عظالم الّلاله بمثال  البالداء»ت یدو روا مونیرامطالب پ ینا ۀآن است. عمد

 آمده است.« عبدالّله بمث  البداء

دو  یال در ذ یو شالرح مختصالر یهحاشالالعقدول  ةمدرآدر کتاب  یعممه مجلس
مالا عبدالّلاله بمثال  » یتروا ی نگاشته است. او در ذ یکافنخست باب البداء  یتروا

 یجادکه اعتقاد به بداء سبب ااین یابداء و  بودن عبادات ینآن را از بزرگتر ی دل« البداء
مالا » یال شود، دانسته اسالت. دلنسبت به دیگر امور بر انجام عبادات می یشترب یزهانگ

کاله داند و اینو حکمت خداوند می یراثبات قدرت، تدب یزرا ن« عظم الّله بمث  البداء
 2عقول ناتوان از درک آن است. است که یبداء امر یقتصد

 یالتهالر دو روا یال در ذ یحاتیتوض یکافشارحان  یگراز د یصالح مازندران مم
آن را اذعالان و  یال دل« ما عبدالّله بمثال  البالداء»دارد که قاب  توجه است. او در شرح 

                                                 
 .161، ص3، جمرآة العقول. عممه مجلسی، 1

 .263و216، ص1. همان، ج 2
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گوناله او در هر بودن مختارخداوند بر حوادث روزانه و اعتراف به  بودن به قادر یقتصد
رسالد؛ زیالرا عبالادت مرتبه نمی ینبه ا ادتیعب یچداند. همی یشتصرف در ملک خو

خداوند است همالراه باشالد و  یستهرسد که با معرفت به آننه که شابه کمال می یوقت
با نسبت عجز باله  یمساو یزشود. انکار بداء نمعرفت حاص  می ینبا اعتقاد به بداء ا

از خداونالد و  غیالر ییخالدا یدنو پرست یشارج نمودن او از سلطنت خوخداوند و خ
 1است. یهود یینبه آ یشگرا

گوناله عنالوان ینآن را ا یال دل« ما عظالم الّلاله بمثال  البالداء» یثدر شرح حد او
مسالتلزم و  از افعالال اوسالت یکالیخداوند با بداء که  یمو تعظ یفکند که توصمی
اراده،  یر،ماننالد علالم، قالدرت، تالدب یالهصفات کمال یاو به تمام یفو توص یمتعظ
 2و امثال آن است. یاراخت

علالت آن  یدگویالد: شالامی ،«ما عبدالّله بمث  البالداء» یتدر شرح روا ممصدرا
کاله حکمالت  یاز امور باشد که تعبد و امتثال در عم  به بداء و نسخ و امثال آنها ینا

 3ترین انواع تعبد است.و کام  یناز بزرگتر ،است یدهوشآن بر ما پ

که بالداء این یحاست. توض یفراوان یتاهم یدارا یزشناسی ندر ُبعد مسئله بداء
آن فراتر  ۀبلکه حوزه و گستر یست،با ابعاد و اندازه محدود ن یکمم ۀمسئل یکتنها 

و  یتماننالد هالدا یمدر دیگر مسائ  کم یو آثار فراوان یجمسئله است و نتا یکاز 
دسالت دارد.  یالناز ا یضملت، سعادت و شقاوت، علالم، اراده، قالدرت و مسالائل

نکتاله  ینبر آموزۀ بداء را در همال یند یشوایاناز عل  تأکید فراوان پ یکیبتوان  یدشا
 نهفته دانست.

خداونالد  یسالتهکاله شا یو نقصال یالبعدرست و کام  و بی یرداشتن تصو اساسا  
                                                 

 .623و  621، ص3ج، الکافیشرح . مازندرانی، 1
 .623. همان، ص2
 .233، ص3ج شرح اصول الکافی،. ممصدرا، 3
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از  یکالید علم، اراده و قالدرت در گالرو اعتقالاد باله بالداء اسالت. مانن یباشد در صفات
است کاله  یاءاش یرهاینامحدود در مورد تقدهای مقدمات بداء، علم خداوند به نظام

 ینکلماله در چنال یواقعال عنالایدارد و عالالم باله م پی علم خداوند را در بودن ینامتناه
را انجالام  یفعلال یالارتاخ یاست کاله از رو یفاعل یواقع یاست. قادر به معنا یصورت
از  یریتصالو یننباشد که چن یترک بر او ضرور یافع   وجه هیچ ترک کند و به یادهد 

صالادق اسالت  یآن در وقت یقیحق یقدرت در گرو اعتقاد به بداء است. اراده به معنا
 یبر فع  و ترک بالاق یارد و هنوز قدرت و اختشوسبب صدور فع  ن رهکه اراده بالضرو

بر فع  و ترک است بالا اعتقالاد  ّیتبا سلطنت و حر یمعنا که مساو ینا باشد. اراده به
 خواهد آمد.شده  یاددر موارد  یشترب یحبه بداء همخوان است که توض

 یالانمسالئلۀ بالداء بالازخورد آن در م یتاز ابعاد اهم یکیگذشت  یشترکه پ چنان
 یررسالمسالئله ب یالک یالتبالردن باله اهم یپالهالای از راه یکیمخالفان است. اساسا  

تر یدای که هر قالدر مخالفالت بالا آن شالدگونهبه ؛مخالفان است یانبازخورد آن در م
 یالاندر م آمالوزۀ بالداءآن مسالئله خواهالد داشالت. بالازخورد  یتاز اهم یتباشد حکا

دارد.  یالهامام یعهشال یالانمسالئله در م یالنا بالودن از شالاخص یتحکا یعهمخالفان ش
با آن موافق نبوده و بالر  یاسممهای از فرقه کدام یچه یهامام یعهاز ش ای که غیرگونهبه

آمالده و  شالمار باله یعهشهای بداء از شاخصه یزنگاری ناند. در منابع مقاالتآن تاخته
 آمده است. یانو رجعت از آن سخن به م یبتبه امامت، غ لدر کنار قو

و بالداء را  یاله، قول به تقحکم نب از متکلمان معاصر هشام یدیز یرجر بن سلیمان
دو آمالوزه  یالنخود ساختند و با ا یروانپ یآنها را برا یعهداند که امامان شمی یاز امور

 1نخواهد کرد. یداپ یعلم ۀبر آنها غلب یکس

از  یالتشالواهد و قالرائن حکا ،شناسی به آن اشالاره شالدکه پیشتر در مسئله چنان
مسالئله  یندارد و همال یهامام یشهدر اند یننخستهای اء در سدهآموزۀ بد بودن شاخص
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 است. یدیگر مسائ  کمم یانبداء در م یتاثبات اهم یشاهد برا ینبهتر

 آثار بداء

 یستمسئله ن یکنفوذ و کارکرد بداء منحصر در  ۀگفته، گستر یشبر اساس مطالب پ
 یگفتار به بررسال ینهد. در ادخود قرار می تأثیر تحت یزرا ن یکممهای و دیگر حوزه

آثالار  یدارا ی،نظالر یبداء افزون بر کارکردها پرداخت. یمخواه اتتأثیر ینا یاجمال
گفتار را در دو قسمت آثالار  ینجهت ا ینهست و بد یزن یفراوان یتیترب یدو فوا یعمل
 کرد. یمگیری خواهپی یو آثار عمل ینظر

 یآثار نظر  

گذشت، آموزۀ بداء دارای حوزه تالأثیر گسالترده  گونه که در قسمت اهمیت بداءهمان
همنون صفات ذاتی و فعلی، مباحالث قضالا و قالدر، سالعادت و  در مسائ  توحیدی

شقاوت و مسائلی از این دست دارد. تبیین این مسائ  بالا وجالود آمالوزۀ بالداء بسالیار 
 متفاوت از تبیین آنها بدون آموزۀ بداء خواهد بود.

ای کاله گونالهدهد بهعلم و قدرت پروردگار تغییر می عقیده به بداء، تصور ما را از
با اعتقاد به بداء، علم و قدرت مطلق و سلطنت بالر فعال  و تالرک و آزادی انتخالاب و 

 شود.عم  برای خداوند اثبات می
در خلقت اسالت.  هایکی دیگر از آثار نظری و مهم آموزۀ بداء نفی نظریۀ واسطه

دۀ علیالت و قاعالدۀ الواحالد، صالادر اول یالک اساس قاعال اساس تبیین فلسفی و بر بر
کنالالد تالالا جالالایی کالاله تمالالامی موجالالود اسالالت و ایالالن سلسالالله مراتالالب ادامالاله پیالالدا می

موجود در عالم را پوشش دهد. در دسالتگاه مفهالومی فلسالفی از آنهالا باله های کثرت
شود، اما در مقاب ، اعتقاد به بداء ایالن اندیشاله را محالدود عالم عقول و نفوس یاد می
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نهایت اساس علم خویش به صور بی م و قدرت الهی دانسته و خداوند برساختن عل
اساس قدرت مطلق خود، مشّیت و اراده کرده و مخلوقالات خالود را  از مخلوقات و بر

 هابه هر صورت و نوع که بخواهالد خلالق خواهالد کالرد. تمالامی ایالن اراده و مشالّیت
 1آنها وجود خواهد داشت.پذیر بوده و امکان تقدم و تأخر یا محو و اثبات تغییر

 آثار عملی
تالرین آنهالا زدودن یالأس و اعتقاد به بداء آثالار عملالی و تربیتالی فراوانالی دارد کاله مهم

امیدی از تغییر سرنوشت و رحمت الهی است. در نتیجه، حالت خوف و رجاء که نا
 شود.است در فرد ایجاد می بیت در روایات مورد سفارش اه 

ا نقصان رزق و عمر بر اثر دعا، صدقه، صله رحم و برخی روایاتی که بر فزونی ی
 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 
 دور است. دیگر لغو و بیهوده خواهد بود که چنین اموری از خدای تعالی به

گونه اساس مشّیت ازلی خداوند سرنوشت او رقم خورده و هیچ ند براگر بندۀ بدا
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 

 ی است، نقض خواهد شد.رسیدن آنان به کمال و خیر و سعادت ابد
َه َعالزَّ َوَجال َّ َیُقالوُل  َعاَء ُهَو اْلِعَباَدُة ِإنَّ اللَّ ْمِر َفِإنَّ الد 

َ
 اْدُع َواَل َتُقْ  َقْد ُفِرَغ ِمَن اْْل

َم داِخالِریَن َوَقالاَل اْدُعالوِنی  ِذیَن َیْسَتْکِبُروَن َعْن ِعباَدِتی َسَیْدُخُلوَن َجَهنَّ ِإنَّ الَّ
 2.َأْسَتِجْب َلُکم
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بالودن و  کاله نبایالد باله ازلالیدر این حدیث شریف باله دعالا سالفارش شالده و این
 امید شد.شدن سرنوشت معتقد شد و بدین سبب از دعا نا قطعی
الْلُک َوَقالْد ُأْبالِرَم ِإْبَرامالا» َعاَء َیُرد  اْلَقَضاَء َیْنُقُضُه َکَما ُیالْنَقُض السِّ در ایالن  1؛«ِإنَّ الد 

کنندۀ تقدیر حتمی معرفی شده است کاله نتیجالۀ چنالین فعنوان برطرحدیث دعاء به
 معنایی تغییرپذیری سرنوشت با دعا خواهد بود.

 یهامام یکالمهای مدرسه
 یچنالد یرا پشالت سالر گذاشالته و فالراز و فرودهالا یگوناگونهای دوره یعهش مذهب

و  یعتشال یشالۀبروز و ظهالور اندهای یدانترین ماز مهم یکی یهداشته است. کمم امام
 یعبالوده اسالت. تشال یاسالمم ینآغالازهای در طول سالده یعهتفکر ش یایگو یندۀنما

 یسسالالأو ت یکممالال وایمحتالال یالالددر عرصالاله تول یشالالتازپ هالالادوره یدر برخالال یامالالام
 2ده اسالت.کالررکالود و فتالرت را تجرباله  ۀدور یالزبوده و گاه ن یاعتقادهای ساختیرز

 یالکدوره و در  یالکفکار مشابه در وجود ا ما را به ییراتتغ ینا یقدق یمطالعه و بررس
سازد کاله نالام آن خاص رهنمون می یاییجغراف ۀخاص با حوز یو افراد یمقطع زمان

گیری و افول آنها شک  یو چگونگ هامدرسه ینا یقدق یمدرسۀ کممی است. بررس
راء و آاخالالتمف در  یالالینو تب یالال بالالارز آنهالالا مالالا را در تحلهای و همننالالین شاخصالاله

 خواهد کرد. یاری یممکهای یشهاند
کوفه، قم و بغالداد.  مدرسۀقرن پنجم عبارت بود از  ی تا اوا یعهمشهور ش مدارس

طور  شد به ی در کوفه تشک بیت اه  یارانمدرسۀ کممی کوفه توسط اصحاب و 
ام امامت امال ۀآغاز آن را از دور یوجود داشت هرچند برخ در زمان امام باقر یقین
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 اسالاس و نشالر معالارف بالر یالدکه کالار آن تول ینهضت علم یندانند. امی سجاد
و  یافالتادامه  یددر دوره هارون الرش یانبود تا زمان اقتدار عباس بیت اه  یاتروا

ف و معالار یالددر تول یشالتازمدرساله پ یالنا یاسی،برخی عوام  س ی دوره به دل یندر ا
 یالیناشالتراک در تب نمدرسۀ کممی در ضم ینا 1رو به افول نهاد. یهامام یکمم یمبان

در درون خالود شالاهد وجالود دو  ،بیالت اه  یاتدر چارچوب روا یمسائ  کمم
در  یسالع یعفالور یابال بنو عبدالّله  یرعم یاب گروه مانند ابن یکمتفاوت بود.  یانجر

مهالم  یالنافالزون بالر ا یگالرو گروه د داشت بیت از معارف اه  یقو دق یقفهم عم
 یبرقهای یانو تقاب  با جر یعلم ۀآن به جامع رضهاز آنها و ع یعقمن بییندنبال تبه

سالالم و  بالن ، هشالامحکالم بالن همنالون هشالام یتوان باله افالرادگروه می یناز ا 2بود.
فشالار دسالتگاه  یال اشاره کرد. چنان کاله پیشالتر گذشالت باله دل عبدالرحمان بن ونسی

در ای کاله گونهرونق افتاد، بهدر اواخر قرن دوم از کممی دوم  یانجر یخمفت عباس
نخست تالا  یان. هرچند جرباقی نماندمتکلمان  یناز ا یاثر یبا  سوم تقر سدۀدوم  یمۀن

 خود ادامه داد. یاترن چهارم به حق ی اوا
دار آن  یالراثمدرسۀ کممی کوفاله و م ۀدهندادامه -یقت در حق -قم مدرسۀ کممی 

 یالانیپاهای گردد و تالا سالالمی مدرسۀ کممی به اواسط قرن دوم باز ینا ی است. تشک
  مدرسه تحّفال ینا یاصل ۀ. شاخصیردپذمی یانپا صدوق چهارم و با وفات شیخ سدۀ

 بود. یعیمعارف ش ییندر تب لیعقهای از استدالل یزو پره ییروا ینبر مضام
رفتاله در مدرساله رفتاله ینای گرفت و ارونق تازه مفید با ظهور شیخمدرسۀ بغداد 

پنجم به تفکر مسلط در  سدۀ واخرای که در اگونهبه ،کرد یدامناطق مختلف توسعه پ
از زمالان  یطور رسالم مدرسۀ کممی بغداد به ی شد. گرچه تشک ی جامعۀ شیعه تبد

 یالدمدرسۀ کممی را با ینا یفکرهای زمینهیشو پ هاشود، اما رگهآغاز می مفید شیخ
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 از یگالرد یو برخ یانپرداز کوفه و نوبختیهمتکلمان نظر یشۀب  و در اندسده ق یکدر 
در سالال  یکشده دانست. با فتح بغداد توسط طغرل ب یعهش یاِن مانند معتزل هایانجر

و  نهالادرو به افالول  یزمدرسه ن ینته ارفرفته ،به نجف طوسی و مهاجرت شیخ ق331
چالون طالرابلس،  یطوسالی در منالاطق یخو شال مرتضالی شاگردان سید شدن با پراکنده
 یمدرسۀ کممی با تمام بالنالدگ ینا ق333طوسی در سال  و وفات شیخ یحلب و ر

 و قوت خود رو به افول نهاد.
و نقال  متالواتر  یعقلالهای بر استدالل یهمدرسۀ کممی بغداد تک یاصل شاخصۀ

 یالنتکلمالان ام یالاندو در م یالنتفاوت در گسالتره ا یبود که با اندک یدر مسائ  کمم
محمد ملقالب باله  بن فرزند او حسن ،طوسی از وفات شیخ پسمدرسه رواج داشت. 

 ینالدگکاما با توجه باله پرا ،پدر نشست یجابه یخالش و معروف به ابن یطوس یعل ابو
 .یافتگاه رونق از دست رفته خود را باز نیچمدرسه ه ینا ،متکلمان یصلهسته ا

 ینبهتالر صدوق و شیخ ینیاز زمان کل یثیحد ۀحوز بودن با توجه به دارا یر شهر
آموختگالان  از دانش یاریسبود. با مهاجرت شمار ب یو فرهنگ یفکر یعتش یبرا بستر

مدرسالۀ کممالی پالس از  یالک یجالادا یمناسب بالرا ینهزم ی،مدرسۀ بغداد به شهر ر
ششم شالک   سدۀمدرسۀ کممی در آغاز  ینا یهوجود آمد و هسته اول مدرسۀ بغداد به

مدرساله همالان تفکالر مدرسالۀ بغالداد اسالت کاله در  یالنا یاصالل یالۀماگرفت. جالان
 یکالردمدرسه رو ین. هرچند برخی عالمان ایافتمدرسه بروز  ینمختلف اهای دوره
امالا  ،انالدمدرسالۀ بغالداد تاخته یکممال یوۀدر آثارشان باله شال ظاهر داشته و به یثیحد
. کردنالدارائاله ن یده و آراء متفاوتکر یانب یثقالب حد را در هادیشههمان ان نهایت، در
تفاوت کاله  ینبا ا ؛را ادامه مدرسۀ بغداد دانست یتوان مدرسۀ کممی رمی رو،این از

 یزروش سبب تمالا ینشده و هم یانب یاتاز موارد همان فکر در قالب روا یاریدر بس
 یالانشالاهد حضالور دو جر یدر ر نسالا ینری با بغداد شده اسالت. بالد مدرسۀ یانم

غالب همالان  یتفاوت که خط کمم ینبا ا یمیکدیگر هستمدرسۀ قم و بغداد در کنار 
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قم هالم چنالان باله روش خالود اداماله داده و  یثیخط حدبغداد است و  یکمم یانجر
 است. شده ی به بغداد متما ییای و محتوایشهلحاظ اندبه

اسالت.  یگردو مدرسۀ کممی د یدایششاهد پ یهامام یعۀش هفتم، سدۀ یابتدا از
مدرسالۀ  یالنمدرسۀ کممی حّلاله اسالت. آغالاز ا ی،مدرسۀ کممی پس از ر یننخست

نهالم و  ۀاواخر سالد یزآن ن یانهفتم است و پا ۀسد ییابتداهای سال یکممی از حوال
مدرسالۀ کممالی شالاهد حضالور  یالناست. ا همنون فاض  مقداد یوفات متکلمان

و فاضال   حلی عممه ،یبحران یثمم ابن ،یطوس ینالد یرهمنون خواجه نص یبزرگان
طالالور عمالالده بالالر  بالاله یماننالالد بغالالداد و ر یالالزمدرسالالۀ کممالالی ن یالالنمقالالداد اسالالت. ا

حّلاله بالا  ۀمدرسال یداشت. تفاوت اساسال یهتک یبر مسائ  کمم یعقلهای استدالل
در اثبالالات  یو دسالالتگاه فلسالالف ادبیالالاتاسالالتفاده از  یشالالین،پ یکممالالهای مدرسالاله

و دانالش  یانجامیالدامر به اختمط فلسالفه و کالمم ن ینبود هرچند ا یکممهای گزاره
 1مستق ، مرز خود را با فلسفه همننان حف  کرد. یعنوان دانشکمم به

مدرسالۀ کممالی  یالدایشای شاهد پاز مدرسۀ کممی حّله و با اندک فاصله پس
 یفندرسالک یالرو م مدرسۀ کممی از عصر میردامالاد ینا ی. آغاز رسمیماصفهان هست

باله اصالفهان و سالقوط  هالاافغان ۀبالا حملال یانقراض دولت صفو یزآن ن یانبوده و پا
در مدرسالۀ  یالداصالفهان را با ۀمدرسالهای یشالهر حالال این است. با یهحکومت صفو

 2.گرا دانستیثحدهای یانو برخی جر یرازشای هیدشتک یشۀکممی حّله و اند
گرایان گرایان و عق یثاز جمله حد یمختلفهای یانشاهد حضور جر اصفهان

 یفلسف یعق  گرا یانمربوط به جر یو روش ییلحاظ محتوابه یاست. گرچه نو آور
 نیالدر ا یفلسالف یمبان اساس بر یمسائ  کمم ییناست و اختمط فلسفه با کمم و تب

 داده است. یمدرسه رو
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