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  مقدمه
آيد و غالباً   هاي پراهميت شيعه به شمار مي يكي از آموزه» بداء«در كتب اعتقادي، آموزة 

برخي . گردد ذيل اين عنوان مباحثي به طور پراكنده از علم و قدرت خداوند بيان مي
در اين . اند گران نيز به جهت اهميت ويژة اين موضوع، از جهات متفاوت بدان نگريسته پژوهش

ميان، مخالفان اين عقيده نيز بيكار ننشسته و با بيان اشكاالت خود بر اين آموزه، آن را مردود 
ورزي است و يا به سبب فهم  اين اشكاالت نيز به طور معمول يا از روي طعن و غرض. اند دانسته

مراد شيعة  نادرستي است كه از اين آموزه پديد آمده كه در اين صورت، بهتر است ابتدا
امامي از بداء مشخص گردد و روشن شود كه استعمال اين واژه براي خدا و خلق چگونه  دوازده
 . است

  نگاه» بداء«كه سعي شده با توجه به همة ابعاد، به مسئله  در مقالة حاضر، پس از آن
  ي ازشود و تبييني جامع از آن ارائه گردد، در ادامه شبهات ناصر بن عبداهللا القفاري، يك

  . است شده انديشمندان وهابيت، به اين آموزه ذيل پنج محور اساسي، مطرح و نقد و بررسي  علما و

  و كاربرد آن در قرآن» بداء«معناي لغوي 
ظهور يك شيء بعد از خفاي آن و تبدل رأي و حصول نظري  در لغت به معناي » بداء«

؛ 55: 1374؛ ميرداماد، 29: 1362؛ معلوف، 178: 1ق، 1408منظور،  ابن(جديد در كار است 
  ).»بدو«ذيل : ق1404فارس،  ابن

به » بداء«در برخي آيات، . در قرآن نيز با همين معاني به كار برده شده است» بداء«لغت 
: زمر( »و بدا لَهم منَ اهللا ما لَم يكونوا يحتَسبون«: معناي ظهور شيء بعد از خفاي آن است؛ مانند

نيز » يوسف«سورة  35از سويي، در آية ). 28: انعام( »لَهم ما كانوا يخفون من قَبل بل بدا«و ) 47
ثُم بدا لَهم من بعد ما رأوا «: بداء به معناي پيدا شدن و حاصل شدن رأي ديگري در كار است

  .»اآليات ليسجنَنَّه حتّي حين

  »بداء«معناي اصطالحي 
. عناي آن است كه خداوند براي بنده امري را آشكار نمايدبه م» بداء«در اصطالح علم كالم، 

اي به وقوع بپيوندد، اما به سبب برخي امور،  در حقيقت، گاهي قرار است در جهان تكوين حادثه
اي جديد، برخالف ظاهر امر و  شود كه آن حادثه رخ ندهد و واقعه مشيت الهي بر آن واقع مي

  . گرددتعالي نمايان  توقع عامه از جانب حق

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

121 

ب 
كتا

ت 
بها
ي ش

رس
 بر
د و

نق
»

عه
شي
ب ال

ذه
ل م

صو
ا

 «
داء

رة ب
دربا

 

جز خواجه نصيرالدين طوسي كه معتقد است بداء در   در ميان متفكران و متكلمان شيعه، به
، ساير متكلمان به اتفاق، )422: ق1405طوسي، (شيعه جايي ندارد و خبر بداء خبر واحد است 

ل ضمن اظهار اعتقاد به مسئله بداء، معتقدند باور به بداء به هيچ وجه به معناي علم پس از جه
كه دقيقاً بداء به چه معناست،  تعالي نيست؛ اما دربارة اين و يا حصول رأي جديد براي حق

  : ها را در دو دسته جاي داد توان آن توضيحات گوناگوني بيان شده است كه در مجموع مي
اند كه بداء را به  دستة اول كه بيشترِ متفكران شيعي در اين دسته قرار دارند، افرادي. 1

دانند و معتقدند معناي لغوي اين واژه هنگام  ظهار از ناحيه خداوند براي بنده ميمعناي ا
اين افراد در حقيقت، بداء را وقوع يا عدم وقوع امري . استعمال براي خداوند كاربردي ندارد

كند كه بداء در  دانند كه خالف تصور مردم باشد؛ براي مثال شيخ صدوق بيان مي مشروط مي
، يعني ظهور بر عبد از ناحية حق است، نه به معناي ندامت در »ظَهرَ لَه منه«ي خداوند به معنا

كند و بعد آن  داند، آن هم بدان معنا كه خدا چيزي را خلق مي را واجب مي او اقرار به بداء. فعل
كند و سپس آن را نهي  پردازد، يا به چيزي امر مي سازد و به آفرينش ديگري مي  را نابود مي

است و تغيير در اين » تحويل قبله«در شرايع و يا » نسخ«كند يا به عكس؛ و اين همانند   مي
امور نيز به واسطة ثبوت مصلحت در زمان حكم است؛ يعني اگر صالح بندگان مقتضي باشد، 

كند و اگر صالح آنان در انجام ندادن آن باشد، آنان را از آن امر،  آنان را به انجام كاري امر مي
  ).336ـ334: ق1398شيخ صدوق، (كند  ينهي م
، بداء را به معناي ظهور از جانب »زمر«سورة  48و  47چنين شيخ مفيد بر طبق آيات  هم

داند و معتقد است مراد از كاربرد اين واژه براي خداوند، معناي لغوي تغيير  خدا براي بشر مي
ازل معلوم حق بوده است؛ بلكه  رأي و يا ظهور امري كه مخفي بوده نيست، چراكه تمام اشيا از

به معناي ظهور امري است كه ظهورش احتساب نشده يا ظن غالب بر عدم وقوع آن بوده، و 
از ديدگاه شيخ مفيد، طريق . اساساً اختصاص به آن چيزي دارد كه در تقدير مشروط است

  ).67ـ65: ق1413مفيد، (وصول به بداء نيز سمع است و اين آموزه از راه عقل قابل اثبات نيست 
داند، اما معتقد است انتساب اين لفظ به  شيخ طوسي نيز اگرچه بداء را به معناي ظهور مي

خداوند تنها بر وجهي قابل اضافه است؛ يعني اگر بداء به معناي نسخ باشد، از باب توسع قابل 
نسخ به  يابد، همچون حمل بر خداوند است؛ يعني در مواضعي كه بداء به خداوند انتساب مي

او ). 29: 2ق، 1403شيخ طوسي، (معناي ظهور بر مكلفين است، نه به معناي علم پس از جهل 
دهد كه برخي حوادث، مشروط به اموري است و تنها با تحقق آن  در جايي ديگر توضيح مي
افتد و خدا به زمان تحقق حتمي افعال و تمامي شروط آن آگاه است و   شروط است كه اتفاق مي

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ار 
 به
هم،

ازد
 دو

اره
شم

م، 
هار

ل چ
سا

13
95

  

122

و تأخر حوادث به سبب تقدم و تأخر در تحقق شرايط است و لذا با علم نامشروط خدا تقدم 
  ).265ـ263: تا شيخ طوسي، بي(ناسازگار نيست 

چنين عالمه طباطبائي معتقد است، بداء به معناي ظهور امري از ناحية خداوند است،  هم
ني است كه خداوند هم عالم كه ظاهر مخالف آن بود، و اين همان محو اول و اثبات ثا پس از آن

او بر اين باور است كه براي امور و حوادث، دو وجود متصور است؛ يك وجود بر . به هر دو است
اساس اقتضاي اسباب و علل تامه كه وجودي ثابت، غيرمشروط و غيرمتخلف است، و ديگر 

ست، و وجودي به حسب اقتضاي اسباب ناقص از قبيل شرط و علت و مانع كه قابل تخلف ا
كند، عبارت است از همين دو  هم كه آية قرآن معرفي مي» محو و اثبات«و » الكتاب اُم «كتاب 

  ). 523ـ522: 11، 1374طباطبائي، (مرحلة وجود و يا مبدأ آن دو 
است؛ ظاهر شدنِ » ظاهر شدن«دارد؛ اولين معنا،  دو معنا بيان مي» بداء«امام خميني براي 

كرده به وقوع بپيوندد؛ يعني خداوند گاه چيزي را به واسطة مصالحي  امري كه انسان گمان نمي
كند خدا قصد انجام  سازد، به طوري كه انسان گمان مي كه بشر از فهم آن عاجز است ظاهر مي

دومين معنا، . كند و نه از ابتدا قصد انجام آن را داشته است كاري را دارد، اما او نه اين كار را مي
اند و  ديگر وابسته كه، برخي امور به يك است؛ توضيح آن» سبب وقوع امر ديگر وقوع يك امر به«

ها، حكمي ديگر و در همة اين  ها، حكمي ثابت است و با نبودن يكي از آن با بودن يكي از آن
  ).87ـ83: تا خميني، بي(امور، خداوند متعال از ابتدا آگاه است كه چه واقع خواهد شد 

او معتقد ). 393: ق1401خوئي، (داند  مي» ابداء و اظهار«اء را به معناي اهللا خوئي نيز بد آيت
است كه برخالف ظن و گمان مردم و » ظهور ارادة خداوند«است بداء دربارة خدا، به معناي 

  ).20: ق1414بالغي و خوئي، (پنهان براي آنان بوده است 
بدان اعتقاد دارد آن » بداء«اي آنچه شيعه از معن: گويد اهللا مكارم شيرازي مي چنين آيت هم

كه  پيوندد يا آن اي به وقوع مي كند حادثه است كه انسان گاه طبق ظواهر علل و اسباب گمان مي
بيند آن حادثه واقع نشد؛  شود، اما بعد مي اي به يكي از پيامبران خبر داده مي وقوع چنين حادثه

. دانست، محقق نشد  شدني مي ر واقعگويد بداء حاصل شد؛ يعني آنچه را به حسب ظاه لذا مي
  علت اين معنا نيز آن است كه گاهي انسان، تنها از علل ناقصه آگاهي دارد و بر طبق همان

كند و آن هنگام كه به سبب فقدان  ـ يعني بدون آگاهي از شرايط و موانع تحقق ـ قضاوت مي
گردد  ه اين مسائل ميشود، متوج بيني كرده محقق مي شرط يا وجود مانع، خالف آنچه پيش

 ).245: 10، 1367مكارم شيرازي، (
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از ديدگاه . بيان كردند» تغيير سرنوشت«را همان » بداء«برخي نيز به طور صريح، معناي 
و به معناي تغيير سرنوشت ) 431: 3: تا مطهري، بي(شهيد مطهري، بداء در فعلِ حق جايز بوده 

اي رخ دهد، اما به واسطة عملي  آن است تا حادثه كه، گاه جريان اصلي عالم بر است؛ توضيح آن
؛ به )431: 4تا،  مطهري، بي(شود  خاص مانند دعا يا صدقه، جلوي وقوع آن حادثه گرفته مي

ديگر سخن، معناي بداء آن است كه در برنامة قضا و قدر الهي تجديد نظر رخ دهد، چراكه خدا 
نكرده تا انسان به دور از هر نوع جبري،  براي پس و پيش رفتن تاريخ بشر، صورت قطعي معين

  ).514: 25تا،  مطهري، بي(مجري قضا و قدر الهي باشد 
اش براي خدا كاربردي  در دو معناي لغوي» بداء«اهللا سبحاني معتقد است،  چنين آيت هم

ندارد و در احاديث اماميه نيز مراد معناي لغوي نيست، بلكه مراد تغيير مسير و سرنوشت انسان 
، چراكه او )229: ق1423سبحاني، (ه سبب اعمال صالح و تأثير انسان در تقدير خود است ب

، و لذا معناي بداء همان )427: 1379سبحاني، (عالم به كل حوادث بوده و جهل در او راه ندارد 
  . است» آشكار شدن امور پنهان نزد مردم«

دانند؛ براي مثال،  عناي لغوي ميرا همان م» بداء«برخي نيز با تفسيري خاص، مراد از . 2
تواند در معناي   الهدي معتقد است، بداء در هنگام استعمال براي خدا مي سيد مرتضي علم

پردازد كه پس از  او از اين باب به توضيح بيان خود مي. حقيقي و لغوي ظهور و بروز داشته باشد
اي  يش از آن نبوده و اين خود گونهشود كه پ امر و نهي الهي، با اتيان مأمور به حالتي حادث مي

و لَنَبلُونَّكم حتّي نَعلَم المجاهدينَ «: گونه كه در قرآن آمده است تعالي است؛ همان ظهور جهت حق
، علم به جهاد در جهان خارج، پيش از تحقق وجود »نعلم«بنا بر لفظ ). 31: محمد( »منكم

گرچه معناي بداء را به نسخ ارجاع داده و آن را لذا سيد مرتضي نيز ا. جهاد، موجود نبوده است
، از بيان او )117: 1ق، 1405الهدي،  علم(داند  به معناي ظهور و بروز در همان معناي لغوي مي

آيد كه به زعم وي نيز بداء به معناي عدمِ علمِ سابق براي خدا و يا   اين نكته به دست مي
    . يستپيدايش رأيي نو به جهت حدوث علم براي وي ن

توان چنين نتيجه  در مجموع آنچه از نظريات متكلمان و متفكران شيعي بيان گرديد، مي
كه عقالً قابل  نظر از اين كه آنچه به عنوان بداء در ميان عقايد شيعه وجود دارد، صرف گرفت

د، كه همانند نسخ در تكوينيات است يا معناي ديگري دار نظر از اين اثبات است يا سمعاً، و صرف
  . به هيچ وجه به معناي حدوث علم در خدا و استناد جهل به او نيست
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  D بيت در روايات اهل» بداء«
 : گردد رواياتي كه دربارة بداء وجود دارد، به دو دسته تقسيم مي

پردازد و عبادت و تعظيم   دستة اول رواياتي است كه به بيان اهميت اعتقاد به بداء مي. 1
  ).146: 1، 1365كليني، : ك.ر(يابد   تحقق نمي خدا جز در پرتو بداء

اشاره » علم الهي«و ارتباط آن با » بداء«دستة دوم رواياتي است كه به بيان معناي . 2
گاه بداء از روي جهل خدا نبوده و خداوند به آنچه در آن بداء  هيچ شود كه كند و متذكر مي مي

د كه هنوز حكم، به مرحلة امضا و اجرا ده شود، آگاهي دارد و بداء زماني رخ مي حاصل مي
كليني، : ك.ر(نرسيده باشد و آن هنگام كه وجود خارجي پيدا كند، ديگر بدائي در آن نيست 

 ).121و  111: 4ق، 1404مجلسي، ؛ 149ـ148: 1، 1365
اسرائيل بودند  سه نفر در قوم بني«: روايت شده است Jاز رسول خدانيز  صحيح بخاريدر 

براي خداوند بداء حاصل شد كه آنان . مويي مبتال شده بودند پيسي، نابينايي و كم كه به بيماري
آن فرشته ابتدا نزد كسي آمد كه به بيماري پيسي . اي را نزد آنان فرستاد را امتحان كند؛ فرشته

رنگ و پوست نيكو، چون : چه چيزي را بيشتر از همه دوست داري؟ گفت: به او گفت. مبتال بود
بخاري، (» ...سپس فرشته به او دست كشيد و او سالم شد. رد نفرت مردم هستماكنون مو

: كه در روايت آمده است اين«: گويد  مي صحيح بخاريحجر در شرح  ابن). 146: 4ق، 1401
دانست، سپس آن را اظهار  معنايش اين است كه خداوند از اول مي "براي خدا بداء حاصل شد"

ند مخفي بوده، سپس آن را آشكار كرده باشد، زيرا چنين چيزي كه چيزي بر خداو كرد، نه آن
  ).364: 6تا،  ، بيعسقالني(» در حقّ خداوند، محال است

شود كه بداء  در نتيجه، به استناد صريح احاديث موجود در باب بداء، اين نكته روشن مي
عمال آن در معناي دربارة خداوند متعال به معناي ظهور پس از خفا و يا تبدل رأي نبوده و است

چيز  چراكه خداوند با علم مطلق، ازلي و تغييرناپذيرش به همه. لغوي دربارة خداوند محال است
  . گاه چنين چيزي نبوده است علم دارد و مقصود شيعه هم هيچ

  ها اشكاالت قفاري به بداء و پاسخ به آن
كه رسالة  عرض و نقدأصول مذهب الشيعة االمامية االثني عشرية ناصر القفاري در كتاب 

ها را در پنج  پرداخته است كه نگارنده آن» بداء«دكتري او بوده، به طرح اشكاالتي دربارة مسئله 
محور اشكاالتي . پردازد كند و سپس به نقد و بررسي اشكاالت وارده از سوي او مي محور بيان مي

  : كه او بيان كرده به شرح زير است
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  Jآن و سنت پيامبرعدم ذكر آموزة بداء در قر. 1

قفاري معتقد است گرچه علماي اماميه، روايات بسياري از ائمه دربارة بداء نقل كردند و 
فصلي از فصول كتب حديثي و اعتقادي خود را به اين آموزه اختصاص دادند، اما اين آموزه در 

ن متذكر چني او هم). 938ـ937: 2تا،  قفاري، بي(ذكر نشده است  Jكتاب الهي و سنت پيامبر
نيز ) 39: رعد( »يمحو اهللا ما يشاء و يثبِت و عنده اُم الكتاب«شود كه استناد شيعيان به آية  مي

كه براي او  گيرد، بدون آن اشتباه است، چراكه محو و اثبات با علم، قدرت و ارادة خدا صورت مي
كه هم ام الكتاب نزد  ، حال آندر چيزي بداء حاصل شود؛ پس چگونه براي او به بداء قائل باشيم

  .)949: 2تا،  قفاري، بي! (اوست و هم علم ازليِ فراگير دارد؟

  نقد و بررسي 

ذكر نشده و استعمال  Jبه عنوان آموزة كالمي در قرآن و سنت پيامبر» بداء«گرچه واژة 
قرآن كريم است، اما مفهوم و مصاديق آن در  D اين واژه در معناي اصطالحي، از ابتكارات ائمه

مفاهيم موجود در آموزة بداء دقيقاً از متن بيان شده و اساساً  فراوان Jو تعاليم حضرت رسول
در قرآن كريم آيات بسياري . شود و به عبارتي قرآن كريم، خود مبدع آن است دين برداشت مي

د؛ مؤيد اين مسئله است كه بشر قادر است به واسطة برخي امور، سرنوشت خود را تغيير ده
  : برخي از اين آيات عبارتند از. كه اين تغيير هيچ منافاتي با علم و ارادة خداوند ندارد حال آن
لَفَتَحنا علَيهِم برَكات من السماء و االرض و لكن كذبوا  آمنوا و اتَّقَواو لَو أنَّ اَهلَ القُري «ـ 

اشاره به اين سنت الهي دارد كه افراد  اين آيه). 96: اعراف( »فَاخَذنا هم بِما كانوا يكسبون
ها، منوط به اعمالي است كه  ها از اين گرفتاري در اين زندگي گرفتارند و رهايي آن... ايمان و بي

طوري كه مجازات او  دهد و فيض و لطف خدا محدود و ممنوع نيست، همان  خود انسان انجام مي
  ).27: 6، 1382، مكارم شيرازي(به قوم و ملت معيني اختصاص ندارد 

ربكُم إنَّه كانَ غَفّاراً يرسل السماء علَيكُم مدراراً و يمددكُم بِأموال و بنين و  استَغفروافَقُلت «ـ 
براي هدايت آن  j جا حضرت نوح در اين). 12ـ10: نوح( »يجعل لَكُم جنّات و يجعل لَكُم أنهارا
دهد كه اگر از شرك و گناه  ها وعدة مؤكد مي كند و به آن قوم، روي بشارت و تشويق تكيه مي

به . گشايد ها مي توبه كنند و آمرزش بطلبند، خدا درهاي رحمت خويش را از هر سو به روي آن
هاي پربركت  سازد، بلكه اگر چنين كنيد، باران نه تنها شما را از گناهان پاك مي: گويد ها مي آن

هاي  كند و براي شما باغ تد و اموال و فرزندان شما را افزون ميفرس درپي بر شما فرو مي را پي
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دهد؛ به اين ترتيب، يك نعمت بزرگ معنوي و پنج نعمت  خرم و سرسبز و نهرهاي آب قرار مي
  ).70ـ68: 25، 1382مكارم شيرازي، (ها وعده داد  بزرگ مادي به آن

اين آيه نيز به يك قانون كلي اشاره ). 33: فالأن( »يستَغفرونو ما كانَ اهللا معذِّبهم و هم «ـ 
  . شود دارد كه تمسك جستن به استغفار، وسيلة امنيت از عذاب الهي مي

  ).7: ابراهيم( »لَازيدنَّكُم و لَئن كَفَرتُم إنَّ عذابي لَشَديد شَكَرتُمو اذ تَاذَن ربكم لَئن «ـ 
، تقوا، استغفار و شكر از مواردي بيان شد كه در آيات مزبور كه براي نمونه ذكر گرديد ايمان

تواند سرنوشت خود را دگرگون سازد و خداوند جز به خواست خود  ها مي انسان به واسطة آن
ذلك بِانَّ هللاَ لَم يك مغيراً نعمه انعمها علي «كند؛  هاي آنان حاصل نمي انسان، تغييري در نعمت
  ).53: انفال( »مقَوم حتّي يغَيروا ما بِانفُسهِ

مبني بر همين امر بيان شده؛ براي نمونه، در  Jدر كتب صحاح نيز رواياتي از رسول اكرم
من أحب أن يبسطَ لَه في رِزقه و ينسأ لَه في «: روايت شده است Jصحيح مسلم از رسول اكرم

رواياتي با همين  Jيز از پيامبردر صحيح بخاري ن). 8: 8تا،  نيشابوري، بي( »أثَرِه، فَليصل رحمه
  ).72: 7؛ 8: 3ق، 1401بخاري، (مضمون نقل شده است 

موجود است و پيش از اين بيان گرديد،  D چنين به استناد روايات بسياري كه از ائمه هم
  . اند آنان نيز در طرح، شرح و تبيين اين آموزه بسيار كوشيده

يمحو اهللا ما يشاء و يثبِت و عنده اُم «از آية دربارة اشكال ديگري كه قفاري به فهمِ شيعه 
كنيم كه به اعتقاد شيعيان، اين  وارد كرده است، به ذكر اين نكته بسنده مي) 39: رعد( »الكتاب

كه تحقق موجودات و حوادث مختلف جهان دو مرحله  گرِ يك قانون كلي است و آن اين آيه بيان
اُم «دگرگوني و تبديلي در آن نيست و در اين آيه از آن به  يكي، مرحلة قطعيت كه هيچ: دارد

تعبير شده؛ و ديگري مرحلة غيرقطعي و مشروط كه دگرگوني و تبديل در آن راه دارد  »الكتاب
، و بداء نيز مربوط به )سورة رعد 40مكارم شيرازي، ذيل آيه(گويند » محو و اثبات«و به آن 

  . همين مرحله از تحقق حوادث است
گيرد،  محو و اثبات با علم، قدرت و ارادة خدا صورت مي«: ال اين سخن قفاري كه گفتهح

، سخن باطلي است، چراكه دقيقاً معناي بداء »كه براي او در چيزي بداء حاصل شود بدون آن
جا  او در اين. پذيرد همان است كه او در ابتدا بيان داشته و با علم، قدرت و ارادة خدا صورت مي

گونه كه بيان شد، به اعتقاد شيعيان  ، همان»محو و اثبات«توجه بوده كه  نكته بي به اين
  . ها، شرط تغيير آن است اي غيرقطعي و مشروط است كه انجام برخي امور توسط انسان مرحله
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  اعتقاد به بداء، مستلزم استناد جهل و حدوث علم به خداوند. 2

ظهور بعد از «: ذكر كرده كه عبارت است از» اءبد«براي واژة  قاموسقفاري، دو معنا را از 
بداء در هر : گويد او در ادامه با استناد به همين معاني لغوي مي. »پيدايش رأي جديد«و » خفا

كه استناد اين دو  دو معناي مذكور، مستلزم استناد جهل و حدوث علم به خداوند است؛ حال آن
آيد، بلكه كفر و بهتاني عظيم   عبادات به شمار نمي ترين به خداوند، محال است و نه تنها از بزرگ

  ).939ـ938: 2تا،  قفاري، بي(نسبت به خداست 

  نقد و بررسي 

كه  گويد اعتقاد به بداء، مستلزم استناد جهل به خداوند است، حال آن  قفاري چگونه مي
در قرآن  !تعالي است؟ شيعه در منظومة فكري خود معتقد به وجود علمي نامحدود براي باري

جا به ذكر چند  تعالي داللت دارد كه در اين كريم، آيات بسياري بر علم مطلق و نامحدود حق
يعلَم ( ؛)5: عمران آل() إنَّ اهللا ال يخفي عليه شَيء و ال في السماء«: كنيم  ها بسنده مي نمونه از آن

سقُطُ من ورقَة إلّا يعلَمها و ال حبة في و ما تَ«؛ )19: غافر( »خائنَه االَعين و ما تُخفي الصدور
در روايات نيز فراوان به علم ). 59: انعام( »ظُلُمات األرضِ و ال رطبٍ و ال يابِسٍ الّا في كتابٍ مبين

يعلَم عجيج الوحوش في «: فرمايد مي j مطلق خداوند اشاره شده است؛ براي مثال، حضرت علي
ها در صحراها و از معاصي بندگان در  ؛ خداوند از نالة حيوان»اصي العباد في الخَلَواتالفَلَوات و مع

در نتيجه، شيعه نيز بنا بر آيات قرآن و تعاليم ). 189خطبه  :البالغه نهج(ها آگاه است  خلوتگاه
قائل به چنين علمي براي خداوند است و دقيقاً آن احاديثي كه ناصر القفاري  Dمعصومان

، دليلِ بر اين مدعي است كه شيعيان )951: 2تا،  القفاري، بي(داند  ا را دليل بر رد بداء ميه آن
 j پذيرند؛ براي مثال امام صادق به هيچ وجه، نسبت جهل يا حدوث علم را به خداوند نمي

و يا ) 148: 1، 1365يني، كل( »ما بدأَ للّه في شَيء إلّا كانَ في علمه قَبلَ أن يبدو لَه«: فرمايند مي
  ).148: 1، 1365كليني، ( »إِنَّ اللَّه لَم يبد لَه منْ جهل«: فرمايند مي

چنان به بداء معتقدند، بدان  كه شيعيان با اعتقاد به چنين علمي براي خداوند، هم پس اين
  . تعالي ندارد دود حقگونه منافاتي با علم مطلق و نامح معناست كه از ديدگاه آنان اين آموزه هيچ

جا حايز اهميت است، توجه به اقسام و چگونگي سرنوشت انسان است، چراكه  آنچه در اين
كه تغييري در آن راه ) 59: انعام(» حتمي«سرنوشتي . 1: سرنوشت انسان بر دو گونه است

ي سرنوشت. 2؛ )49: ؛ يونس61: ؛ نحل34: اعراف: ك.ر(ندارد و در لوح محفوظ نگاشته شده 
 و تغييرپذير كه در صورت حدوث و يا حصول شروطي) 29: ؛ الرحمن2: انعام(غيرحتمي 
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يابد و اين نوع سرنوشت، در لوح محو و اثبات نگاشته شده است و در حقيقت، بداء  تغيير مي
: نيز در معناي كالم خداوند كه فرموده j امام باقر). 39: رعد(يابد  در همين بخش راه مي

است نام » موقوف«و ديگري » محتوم«، از دو اجل كه يكي »و أجلٌ مسمي عندهقَضي أجالً «
 »ء منَ االُمورِ اُمور موقوفَةٌ عند اهللاِ يقَدم منها ما يشاء و يؤخِّرُ منها ما يشا«: فرمايد  برد و مي  مي

مشروط معين فرموده كه  توان گفت، خداوند تقديري در واقع مي). 147: 1، 1365كليني، (
با توجه به حاصل نشدن آن شرط، آن تقدير نيز محو . در لوح محو و اثبات ثبت شده است

گونه است كه اگر  شود؛ براي مثال، تقدير انسان اين گشته و حكم و تقدير ديگري ثبت مي
ردد، و حال ندهد و دعا نكند، در فالن زمان مرگ به سراغش آيد و يا باليي بر او نازل گ  صدقه

گونه نيست كه  گردد؛ و اين كه او صدقه داد و يا دعا كرد، آن مرگ و بال هم از او دور مي
بگوييم خدا دربارة آن فرد، علمِ به فرا رسيدن مرگ او و يا نزول بال بر او داشته و انسان به 

الف اي كه اتفاقي جديد خ سازد، به گونه واسطة صدقه و دعايش، سرنوشتش را دگرگون مي
گردد؛ بلكه خداوند به همة آن امور با تمام شروطش آگاه  آنچه خدا بدان علم داشته واقع مي

بوده و انسان از آن جهت كه به كلية علل تامه و ناقصه و شروط تحقق فعل آگاهي ندارد، 
كند امري بايد محقق شود، اما آن امر چون مشروط بوده، به سبب فقدان  گاهي گمان مي
  . شود شود و در نتيجه، براي انسان بداء حاصل مي ميشرطش محقق ن

با اين توضيح و با توجه به نوع بينشي كه مكتب تشيع دربارة خدا و علم مطلق او دارد، 
گردد ـ صرف معناي  گردد كه معناي اصلي بداء ـ آن هنگام كه براي خدا استفاده مي روشن مي

خداوند كاربرد حقيقي ندارد، بلكه مراد از آن  در معناي لغوي براي» بداء«نيست و واژة » ظهور«
سازد و آنچه شايستة مقام  است؛ يعني خداوند آنچه براي بنده آشكار نبوده، آشكار مي» اظهار«

  :1385سبحاني، (خداوند است، آشكار ساختن آن چيزي است كه از نظر ما مخفي بوده 
ه خدا و يا تغيير و حدوث در علم ذاتي ؛ در نتيجه، الزمة قول به بداء، استناد جهل ب)178ـ 174

  خدا نيست و ذات اقدس خداوند، از جهل و خفاي در امور منزه بوده و داراي علمي نامحدود
  . است

    عقيده بودن اماميه با يهود در مسئله بداء هم. 3

يهودي در » عبداهللا بن سبأ«را نفوذ عقيدة » بداء«قفاري به لحاظ تاريخي، ريشة اعتقاد به 
را به عنوان » مختاريه«و » كيسانيه«و فرقة » عبيدة ثقفي مختار بن أبي«داند و  ان شيعيان ميمي

  ).940ـ939: 2تا،  قفاري، بي(كند  قائالن به اين نظريه ذكر مي
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  نقد و بررسي 

اوالً، ماجراي عبداهللا بن سبأ و داستان مربوط به او، داراي دو روايت بوده و قابل استناد 
ن دربارة داستان مختار نيز در تاريخ اختالفاتي وجود دارد و حتي با فرض صحت، چني هم. نيست
؛ ثانياً، )97ـ96: 2، 1391پاشايي، : ك.ر(توان آن را به عنوان اعتقاد كل شيعيان قلمداد كرد   نمي

نخستين ثمرة اعتقاد به بداء، اذعان به قدرت مطلق و نامحدود خداوند است، و يهوديان برخالف 
در امر سرنوشت، هيچ نوع تغيير و پندارند و معتقدند  ن، قدرت خداوند را محدود ميشيعيا

  را با  كند، زيرا خداوند پس از آفريدن جهان، مقدرات هر موجودي تبدلي راه پيدا نمي
  قطعيت كامل، معين كرده است، و اثر مستقيم قطعيت تقدير اين است كه رشتة مقدرات

  و قالَت اليهود«: آية شريفه .قادر به تبديل و تغيير آن نباشد از دست او خارج گردد و ديگر
  اين عقيده است كه بر يهود . نيز به همين عقيده اشاره دارد) 64: مائده( »...يداهللا مغلولَة

دهد، اما خدا در  خداوند از كار ايشان فارغ شده و ديگر افزايش و كاهشي در جهان رخ نمي
 »غُلّت أيديهِم و لُعنوا بِما قالوا بل يداه مبسوطَتانِ ينفقُ كيف يشاء« :تكذيب آنان فرموده است

  ).64: مائده(
رغم عقيدة يهود كه تقدير الهي را غير قابل تغيير و دگرگوني  در حقيقت، شيعيان علي

هر گونه تدبير، تربيت، رشد، كمال، مرگ، حيات و هر نوع تحول و دانند، معتقدند  مي
و لذا تقدير نيز همانند ساير  اي تحت قدرت، سيطره و تدبير خداوند بزرگ قرار دارد يدگرگون

امور، ممكن است با اسباب گوناگوني تغيير پيدا كند و افعالي مانند دعا، صدقه و نيكي به مردم، 
گونه كه بيان شد، به  تواند قسمتي از مقدرات انسان را دگرگون كند و اين تغيير نيز همان  مي
در نتيجه، اعتقاد يهود به هيچ نحو با باور شيعيان دربارة . پذيرد كم و تقدير الهي صورت ميح

اند كه خداي بزرگ نه تنها عالم هستي را پديد  توحيد سازگاري ندارد، چراكه آنان بر اين عقيده
  ).29: الرحمن( »كُلَّ يومٍ هو في شَأن«: كند  آفريني مي آورده، بلكه هر روز در آن نقش

در اعتقاد شيعيان، همان خدايي كه تقدير نخستين را نوشته، اين را نيز مقدر كرده است كه 
اي در سرنوشت  هر گاه رو به سوي او آوريم و دعا كنيم و يا كار نيكي انجام دهيم، دگرگوني

اي  پديد آيد و سرنوشت ديگري جانشين سرنوشت نخستين گردد، و تقدير نخست نيز به گونه
توان گفت   ه قدرت خداوند را محدود كرده و قدرت تغيير را از او سلب كند؛ لذا مينيست ك

اعتقاد به بداء، حقيقتاً اعتراف به قدرت نامحدود، سلطة مطلقه و استمرار خالقيت خداوند است و 
گزين تقديري ديگر كند،  اذعان دارد كه خداوند قادر است هر زمان كه خواست، تقديري را جاي
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ر صورتي است كه به هر دو نوع تقدير علم داشته و هيچ تغييري در علم وي رخ نداده و اين د
  . است

  اي براي اثبات علم غيب امام مسئله بداء، وسيله. 4

شود كه اماميه از سويي معتقد است، ائمه داراي علم غيب  قفاري اين نكته را متذكر مي
در اين راستا به روايتي از كتاب (ده نيست چيز آگاهند و هيچ چيزي از آنان پوشي بوده، بر همه
اي خبر  كه امامان از وقوع حادثه ، و از سوي ديگر، به محض آن)كند استناد مي اصول كافي

او در اين باره به حديث (گويند بداء حاصل شده است  گردد، مي دهند و آن حادثه محقق نمي مي
عباس استناد  و روايت پايان دولت بني j أبوحمزه، ماجراي امامت اسماعيل پس از امام صادق

گيرد كه چون عدم تحقق اخباري كه از سوي امامان بيان  ؛ و در نهايت اين نتيجه را مي)كرده
اي  به عنوان حيله» بداء«شود، شيعيان از آموزة  دار شدن علم غيب آنان مي شده، سبب خدشه

او در ادامه ). 943ـ940: 2تا،  قفاري، بي(كنند  براي پوشاندن كذب سخن امامان استفاده مي
كند كه اساساً شيعيان با غلو در جايگاه ائمه، در توحيد الوهي و ربوبي خدشه وارد  بيان مي

كنند و ائمه را در جايگاه خدا دانسته و از خلف وعده، اختالف در گفتار، تغيير رأي و پيدايش  مي
و اعتقاد به بداء هم اثر همين غلو است  دانند رأيي جديد تنزيه كرده و آنان را عالم به غيب مي

  ).952و 943: 2تا،  قفاري، بي(

  نقد و بررسي 

  : در نقد سخنان قفاري در اين باب، بايد به چند نكته توجه كرد
: جن: ك.ر(باب اتصال به عالم غيب و كسب اطالع از آن براي غيرخدا نيز باز است  .يك

، و اين مسئله كه برخي داراي علم غيبند، )148ـ147: 1، 1365؛ كليني، 26: ؛ تكوير26ـ27
  :10، 1391شاكر اشتيجه و برنجكار، : ك.براي مطالعة بيشتر ر(عجيب و دور از ذهن نيست 

68 -69 .(  
خبر قطعي از  D شود كه ائمه در كتب روايي و تاريخي شيعه، هيچ موردي يافت نمي. دو

اي  اند، امور حتمي ه به طور قطع بيان كردهوقوع امري بدهند و آن امر محقق نگردد و عموماً آنچ
كه اخباري از سوي آنان بيان شود  اما اين. بوده است كه اتفاق افتاده و بداء هم در آن راه نداشته

اي بر عدم  قرينه j و سپس بداء حاصل گردد، يا به لحاظ سندي ضعيف است و يا خود امام
، كه در )4: تا كظيمي، بي: ك.ر(كرده است قطعيت آن بيان كرده و آن را به طور قطع مطرح ن

  . ادامه به مواردي از اين قبيل اشاره خواهد شد
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اي خبر دهد و آن حادثه محقق  حتي اگر چنين هم پيش آيد كه امامي از وقوع حادثه. سه
  نگردد، به اين معنا نيست كه او داراي علم غيب نبوده، بلكه به اين معناست كه علم غيب او

اندازه كه خدا اراده كند، او نيز از غيب اطالع   اب و از پيش خود نيست و به آنحد و حسبي
قرار داده است،  D و امامان Jدر حقيقت، خداوند علومي از غيب را در اختيار پيامبر. يابد  مي

اما وعدة قطعي به وقوع آن نداده، چراكه بسياري از اين امور، مشروطند كه تنها با تحقق 
كند كه پدر  نقل مي D گردند؛ از همين روست كه زراره از امام باقر ميشرطشان محقق 

لَوال آية في كتابِ اهللاِ لَحدثتكُم بِما يكون إلي يومِ القيامة، «: فرمودند j بزرگوارشان، امام سجاد
؛ 118: 4ق، 1404ي، مجلس( »"يمحو اهللا ما يشاء و يثبِت و عنده ام الكتاب": فَقُلت ايه آية؟ قال

إنَّ «: فرمايد  مي Jدربارة علم رسول اكرم j چنين امام صادق هم). 215: 2ق، 1380عياشي، 
بِما كانَ منذُ كانت الدنيا و بِما يكونُ الي انقضاء الدنيا و اَخبرَهJ  اهللاَ عزَّ و جلَّ اَخبرَ محمداً
  ).148: 1، 1365كليني، ( »عليه فيما سواهبِالمحتومِ من ذلك و استَثني 

خبر از وقوع  Dها ائمه هايي را ذكر كرده كه در آن قفاري براي اثبات مدعايش، نمونه. چهار
جا  در اين. اند، اما به سبب بدائي كه حاصل شده، آن واقعه محقق نشده است برخي حوادث داده

  : الزم است به بررسي مستندات او بپردازيم
جعفر،  قفاري روايتي را نقل كرده كه در آن بزرگان شيعه به نقل از أبو: يث أبوحمزهحد* 

اند و آن هنگام كه اين وعده محقق  پيروان را به برپايي حكومت بعد از هفتاد سال وعده داده
؛ البته معناي روايت از )941ـ940: 2تا،  قفاري، بي(براي خدا بداء حاصل شد : اند نشده، گفته

دهد،  اصل روايت بر طبق همان سندي كه او از بحاراألنوار مي. اري با دقت بيان نشدهسوي قف
، دربارة j به نقل از أبوحمزه ثمالي به نقل از امام محمد باقر حسن بن محبوب: بدين شرح است
به سبب شهادت : كند در باب آسايش جامعه پس از هفتاد سال بال، بيان مي j فرمودة امام علي

به تأخير افتاد و سپس  140و غضب پروردگار بر اهل زمين، اين مسئله تا سال  j نامام حسي
اي كه وقتي را  انداخت، به گونه چون شيعيان رازداري نكردند، خداوند مجدد آن را به تأخير 

كند و اصل   كند و تثبيت مي براي آن در نزد امامان قرار نداد و خدا آنچه را خواهد، محو مي
: 1، 1365؛ كافي، 218: 2ق، 1380؛ عياشي، 114: 4ق، 1404مجلسي، (ست كتاب نزد او

368.(  
در سند . برخي معتقدند اين حديث هم به لحاظ سند و هم به لحاظ محتوا، مشكالتي دارد

كند، در صورتي كه وفات أبوحمزة  حمزه ثمالي روايت مي اين حديث، حسن بن محبوب از أبو
قمري  224حسن بن محبوب در هفتادوپنج سالگي در سال قمري و وفات  150ثمالي در سال 
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توانسته از او   بوده است؛ در نتيجه هنگام وفات أبوحمزه ثمالي، يك سال بيشتر نداشته و نمي
روايت نقل كند؛ پس قطعاً بين او و أبوحمزه ثمالي شخص ديگري واسطه بوده كه نامش معلوم 

عالوه بر آن، احاديث معتبر بسياري . عتبر دانستتوان م نيست و براي همين، اين حديث را نمي
و حكومت صالحان به اين زودي نخواهد بود  fبر اين نكته داللت دارند كه ظهور حضرت مهدي

  هاي بزرگي را پشت و تا زمان ظهور، تحوالت و حوادث بسياري رخ خواهد داد و مؤمنان امتحان
نقل شده؛ لذا  j نان از خود حضرت عليكه، بسياري از اين سخ جالب آن. سر خواهند گذاشت

اعالم كرده  70اي، به طور قطع زمان ظهور را سال  توان پذيرفت كه ايشان بدون هيچ قرينه نمي
از بدائي  j ، آن هنگام كه همه ديدند ظهور اتفاق نيفتاد، امام باقر70باشند و پس از سال 

: 1377گلپايگاني،  صافي(ت انداختن اين امر شده اس سخن بگويند كه سبب به تأخير 
  ).149ـ137

در آن هنگام : نقل كرده، اين است j از حضرت علي» عمرو بن حمق«اما اصل روايتي كه 
! اي عمرو «: آن حضرت فرمود. ضربت خورده بود، به حضورش شرفياب شدم j كه حضرت علي

آيا بعد از : عرض كردم »... .تا سال هفتاد، بالهايي واقع خواهد شد... من از شما جدا خواهم شد
آري؛ بعد از بال آساني و گشايش است و خدا آنچه را خواهد، محو «: آن گشايش است؟ فرمودند

  ).217: 2ق، 1380عياشي، (» كند و اصلِ كتاب نزد اوست كند و تثبيت مي مي
اوالً، برخالف آنچه قفاري گمان كرده : شود گونه كه مشاهده مي در اين حديث، همان

خبر از حتمي بودن برپايي حكومت توسط شيعيان و يا  j ، امام علي)940: 2تا،  بي قفاري،(
كنند كه  دهند، بلكه تنها به اين سنت الهي اشاره مي نمي 70در سال  fظهور حضرت مهدي

، اين نكته را »رعد«سورة  39اي آساني است؛ ثانياً، خود حضرت با قرائت آية  بعد از هر سختي
  ).149: 1377گلپايگاني،  صافي(ه اين امر، امري حتمي نيست شوند ك يادآور مي

در روايات شيعه، : گويد قفاري دربارة ماجراي امامت اسماعيل نيز مي: امامت اسماعيل* 
وجود دارد كه ايشان امامت را پس از خود، از آنِ فرزندش اسماعيل  j اخباري از امام صادق

: فرمايند رود، ايشان براي حلّ اين معضل مي از دنيا ميدانسته و وقتي اسماعيل پيش از پدر  مي
، و پيدايش طايفة بزرگ )336: 1398شيخ صدوق، ( »...ما بدا لله كَما بدا لَه في اسماعيلَ ابنيِ«
  ).941: 2تا،  قفاري، بي(نيز به سبب همين ماجراست » اسماعيليه«

كرده و تنها به نقل قولِ آن قسمتي از جا نيز قفاري، كالم شيخ صدوق را كامل ذكر ن در اين
كالم او پرداخته كه مؤيد سخنش بوده است؛ اما آن مهم كه قفاري آن را بيان نكرده، روايت 
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، در آن »اسماعيل ابني«ديگري است كه شيخ صدوق در ادامه آورده و به جاي عبارت 
و ذبح حضرت  j آمده است و در بيان ماجراي مربوط به حضرت ابراهيم» اسماعيل اَبي«

). 336: 1398شيخ صدوق، (كند  است و شيخ صدوق در هر دو روايت، ترديد مي j اسماعيل
دانستند چه   شدند و همواره مي گاه در جانشين خود مردد نمي هيچ Dعالوه بر آن، امامان

قاً ذكر كسي پس از آنان امام خواهد بود، چراكه رواياتي وجود دارد كه در آن نامِ دوازده امام دقي
  )54ـ53: ق1401؛ خزاز قمي، 289: 23ق، 1404مجلسي، : ك.ر(شده است 

: گويد مي تفسير قميعباس نيز به نقل از  قفاري دربارة دولت بني: عباس پايان دولت بني* 
دهد و در نهايت، امام شيعيان  عباس خبر مي اي وجود دارد كه از پايان دولت بني روايت طوالني

يزي به شما خبر داديم، چه اتفاق افتاد، چه خالفش واقع شد، بگوييد خدا و اگر از چ: گويد مي
گويند؛ و در حقيقت به مقتضاي عقيده به بداء، شيعه به تسليم در برابر  رسولِ او راست مي

اما آنچه در روايت از قول امام ). 942: 2تا،  قفاري، بي(تناقض، اختالف و دروغ، امر شده است 
عباس و برخي سالطين  ن است كه ايشان پس از توصيف وضعيت دولت بنيذكر شده آ j باقر

عباس از ايشان  كه دقيقاً هم به حقيقت پيوسته است، در پاسخ كسي كه از پايان دولت بني
  ).311ـ310: 1ق، 1404قمي، ( »لَم يوقت لَنا فيه وقت«: سؤال كرد، فرمودند

 D و امامان Jدربارة علم غيب پيامبر در ميان علما و متفكران شيعي، دو رويكرد .پنج
كدام از اين دو رويكرد، يكساني و يا جانشيني آنان با خداوند مطرح نشده  وجود دارد كه در هيچ

كه، اغلب متكلمان متقدم اماميه، براي خداوند قائل به علمي نامحدودند، اما  است؛ توضيح آن
دهندة آن است كه  د، و اين خود نشان، قائل به علم غيبي محدودنD و امامان Jبراي پيامبر
در قرآن كريم نيز آياتي مؤيد اعتقاد اين . دانند  را در جايگاه خدا نمي Dگاه ائمه آنان هيچ

 50: انعام: ك.ر(دهد   ها را شرح مي دسته از متكلمان است و براي خداوند علمي متفاوت از انسان
دليل بر نامحدود بودن علم خدا و تفاوت آن چنين رواياتي وجود دارد كه  هم). 20: ؛ يونس59و 

 j هايي از آن به نقل از امام صادق است، كه پيش از اين نمونه D و امامان Jبا علم پيامبر
  ).4و  2پاسخ به شبهة شمارة : ك.ر(ذكر شد 

هاي عقلي  اما متكلمان متأخر و برخي ديگر از متفكران شيعي، به سبب برخي استدالل
و  Jبودن او و برخي روايات، به علم نامحدود پيامبر» خليفة اهللا«و » ملانسان كا«دربارة 
 »اإلمام عالم بِجميعِ ما يحتَاج إلَيه النَّاس كُلّه«: اعتقاد دارند؛ براي مثال در روايتي آمده D امامان

شيخ صدوق، ( »ا هو كَائناإلمام عالم بِما كَانَ و ما يكون و م«؛ و يا )199: 1، 1365كليني، (
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چنين در قرآن نيز در كنار تمام آياتي كه علم  هم). 262ـ260: 1، 1365؛ كليني، 305: ق1398
اي وجود دارد كه قائل  داند، آيه  غيب را مخصوص ذات خداي متعال و منحصر در ساحت او مي

فَال يظهِرُ علي غَيبِه اَحداً الّا منِ  عالم الغَيبِ«: فرمايد  جا كه مي به استثنايي در اين امر است؛ آن
دهد، اختصاصِ علم غيب به خداوند به اين   اين آيه نشان مي). 26ـ27: جن( »ارتَضي من رسولٍ

داند، اما ممكن است پيغمبران  معناست كه كسي جز خدا، غيب را مستقالً و از پيش خود نمي
يز ممكن است پسنديدگانِ ديگر نيز به تعليم پسنديده به تعليم خدا، از آن مطلع شوند و ن

كه در بسياري از روايات آمده كه پيغمبر و نيز هر امامي در آخرين  پيغمبران آن را بدانند؛ چنان
  ).244: 2: 1387طباطبائي، (سپارد  لحظات حيات، علمِ امامت را به امامِ پس از خود مي
همانند علم خداست، اما  D انو امام Jهمين دسته نيز معتقدند گرچه علم پيامبر

از آن جهت  j و امام Jالوجود است، علمش نيز ذاتي است و علم پيامبر خداوند چون واجب
الوجودند، علمي بالعرض و از ناحية خداوند است؛ در نتيجه، حتي اين دسته نيز  كه ممكن

اوند هستند كه دانند و قائل به تفاوتي عظيم بين آنان و خد را در جايگاه خدا نمي Dامامان
 . همان، ذاتي و عرضي بودن علم است

 اشكال به تفسير برخي علماي اماميه دربارة بداء. 5

كند، كالم برخي بزرگان  قفاري در ميان اشكاالت و ايراداتي كه دربارة بداء مطرح مي
الغطا را متذكر  الدين طوسي، شيخ صدوق، شيخ طوسي و كاشف شيعه، چون خواجه نصير

الدين طوسي را  او كالم خواجه نصير. كند ها نيز ايراداتي را وارد مي سپس به آنشود و  مي
داند و بر اين عقيده است كه بداء، برخالف نظر خواجه كه آن را از عقايد  خالف واقع مي

قول به بداء تنها در يك روايت وجود دارد كه آن هم خبر واحد «: گويد  داند و مي اماميه نمي
رود و روايات بسياري هم در اين باب وجود دارد  مهم شيعه به شمار مي ، از عقايد»است

آورد   مي التوحيداز شيخ صدوق نيز عبارتي را به استناد كتاب  ).944ـ 943 :2تا،  قفاري، بي(
كند و بعد آن را نابود كرده و به  بداء بدين معناست كه خدا چيزي را خلق مي«: كه گفته

. كند سپس اين سخنان را خارج از موضوع بداء قلمداد مي» .پردازد آفرينش ديگري مي
در : دارد گرداند، اشكال وارد كرده و بيان مي كه او بداء را به نسخ برمي قفاري در ادامه، به اين

شود، چراكه حكم اول از ابتدا در علم خدا موقت بوده و بداء در  گاه بداء حاصل نمي نسخ هيچ
و در علم ماست، نه در علم خدا، چراكه بداء نافي علم مطلق  جا از سوي خدا براي ما اين

  ).945ـ 944: 2تا،  قفاري، بي(خداوند است 
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جا نسبت بداء صراحتاً به خداست، نه خلق و لذا تأويل شيخ  قفاري معتقد است، در همه
اين » بداء«الغطا از بداء صحيح و مجاز نيست، چراكه شيخ طوسي در توضيح آموزة  طوسي و كاشف

جا كه بيان  است و آن »بدا منَ اهللا فيه«، در حقيقت »بدا هللا فيه«نكته را يادآور شده بود كه معناي 
كردند  ، يعني از سوي خدا براي مردم آشكار شد، چراكه آنان گمان مي»بدا هللا في إسماعيل«شده 

. اي آگاه شدند چنين عقيده ، اسماعيل است، اما پس از مرگ او به بطالنj امامِ پس از امام صادق
داند، اما معتقد است دربارة خدا  الغطا نيز گرچه معناي حقيقي بداء را ظهور پس از خفا مي كاشف
  . است »بدا شَأنُ اهللا«و يا  »بدا حكم اهللا«يا  »ظُهور الشيء منَ اهللا«مراد 

  نقد و بررسي 

ن اعتقادات شيعه است و كالم شيخ صدوق تري گونه كه بيان شد، اعتقاد به بداء از مهم همان
داند، اما نه به  نيز دقيقاً در همين موضوع است و او بداء را به معناي ظهور و تجدد ارادة خدا مي

گونه كه در نسخ، حكم اول از ابتدا در علم خدا موقت بوده است، در  در واقع همان. سبب جهل
تغيير اين شروط كه البته براي خدا از ابتدا بداء نيز تقدير اول مشروط است و گاه به واسطة 
  . كرده است شود كه خالف آن را تصور مي روشن بوده، از افعال خدا براي بشر چيزي ظاهر مي

و  »بدا منَ اهللا«را در معناي  »بدا هللا«چنين اشكال قفاري بر كالم و تفسير برخي علما كه  هم
در كالم عرب نيز  المغني،رد نيست، چراكه به استناد كتاب اند وا گرفته »ظُهور الشيء منَ اهللا«يا 

و لذا بيان چنين معنايي از ) 213: 1ق، 761هشام،  ابن(است » من«جاره » الم«يكي از معاني 
افزون بر آن، وقتي فردي در نظر داشته باشد . آيد  اين عبارت، تأويل دور از ذهني به شمار نمي

ين، فرقه و يا گروهي شبهه و خدشه وارد كند، بايد ابتدا بداند آن اي از منظومة فكري د به آموزه
اند، و اين همان چيزي است كه قفاري در مقام  افراد، خود چه معنايي از آن آموزه را اراده كرده

بيان شبهه و نقد اين آموزه، هيچ توجهي به آن نكرده است، چراكه وقتي مجموع علماي شيعه 
در حقيقت ايراداتي . مورد است گويند، ديگر اشكال قفاري پوچ و بي ميدربارة معناي بداء چنين 

كه قفاري به مسئله بداء وارد كرده است، تنها دعوايي لفظي آن هم بر پاية عناد، لجاجت و 
  . اي است منازعات فرقه

  گيري نتيجه
اي كه از بداء  با توجه به معاني. رود و گاه براي خداوند گاه براي انسان به كار مي» بداء«واژة 

گردد و كاربرد آن  بيان گرديد، روشن شد كه بداء در معناي لغوي، تنها براي انسان استفاده مي
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در حقيقت وقتي در مكتب شيعه از بداء صحبت . براي خداوند در معناي اصطالحي جايز است
ه سبب شود، به معناي ظاهر شدن چيزي پس از خفاي آن و يا پيدايش رأيي جديد، آن هم ب مي

افتد و براي خدا معنايي جز   تعالي نيست و اين ظهور براي بشر است كه اتفاق مي جهل براي حق
چنين  هم. آشكار ساختن و نماياندن ندارد، چراكه خداوند داراي علمي مطلق و نامحدود است

 تواند در سرنوشت خود تغيير حاصل اعتقاد به اين امر كه انسان به واسطة عمل و رفتارش مي
گونه منافاتي با قدرت نامحدود پروردگار ندارد، بلكه اساساً از آن جهت كه اين  كند، نه تنها هيچ

كه خداوند داراي قدرتي  گيرد، دليلي است بر اين تغيير در نهايت به دست خدا صورت مي
نامحدود است و زيبايي آموزة بداء نيز در همين امر است كه انسان در عين اعتقاد به علم و 

تواند   كه مي درت خداوند، گاه خود را در تعيين سرنوشتش دخيل بداند و اميدوار باشد به اينق
در نتيجه، بدائي كه . با دعا، استغفار و عملكردي شايسته، سرنوشتي بهتر براي خود رقم بزند

در واقع، . كند، نه مستلزم استناد جهل به خداوند است و نه محدودكنندة قدرتش شيعه بيان مي
قفاري با در نظر گرفتن معناي لغوي بداء هنگام كاربرد براي خداوند و عدم توجه به معناي 
اصطالحي اين واژه، در دام اين شبهات افتاده و فهم نادرستي را از روايات و سخنان متكلمان 

كه به استناد صريح روايات و كالم متكلمان، ذات خداوند از  شيعه ارائه داده است؛ حال آن
  . د هر گونه جهل و حدوث علمي مبرّاست و خدا داراي علمي مطلق و نامحدود استاستنا

نيز قفاري با زدن اتهام كفر و غلو به شيعيان، از بحث صحيح  Dدر باب علم غيب امامان
اي براي مخفي  كناره گرفته و تنها به ذكر اين نكته بسنده كرده كه شيعيان از بداء به عنوان وسيله

اند؛ اما بيان شد كه در ميان شيعيان، چه آنان كه  استفاده كرده D كالم امامانكردن عدم صحت 
را به لحاظ كم و كيف ـ و نه به لحاظ ذاتي و عرضي بودن ـ با خداوند  D و امامان Jعلم پيامبر
هستند،  D و امامان Jدانند و چه آنان كه معتقد به علم محدود براي پيامبر يكسان مي

به  D عالوه بر اين، در تعاليم شيعه بارها از زبان ائمه. دانند  در جايگاه الوهي نمي كدام امام را هيچ
  . هاي قفاري بر كسي پوشيده نيست اساسيِ اتهام بداءپذيري برخي وقايع اشاره شده است و لذا بي
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