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  تبيين آموزة بداء در قرآن با رويكرد شيعي
 

  
  1زادهمسعود صلواتي  29/04/1393: تاريخ دريافت
  2نژادمحمدنقي رفعت  06/06/1393: تاريخ تأييد

  
  چكيده

فهم دقيق و صحيح بداء در خداوند، مبتني . مشترك بين انسان و خداوند است» بداء«لفظ 
بر نقل، عقل و وجدان است و به دليل غامض بودن درك آن، محل چالش و ايجاد شبهاتي از 

ويژه  سنت و به از ميان اهل ،ن بداءاجهان اسالم بيشترين مخالف در. سوي مخالفان بداء شده است
و عقالني به  عالمان شيعه با روشي علمي باز كه از دير با اين .پذيرد ي انجام ميوهابيت سلف

  مطرحشبهاتي در اين باره ن امخالف  قلمي آثار چنان در اما هماند،  شبهات آنان پاسخ داده
اي  هاي اخير مطرح شده اين است كه بداء، پديدهيكي از شبهاتي كه در سال. دشومي
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  درآمد
 Jپيامبررحلت  اما پس از ،مسلمانان امتي واحد بودند Jدر عصر رسالت پيامبر اسالم

هاي دين، مذهب آنان را تفسير و قرائت آنان از آموزه. وجود آمده هاي فراواني بها و نحلهمكتب
 .كالم معتزله، كالم اشعري و كالم شيعي است  ترين مكاتب اسالميمهم. ز كرديديگر متما از يك

زيديه، اسماعيليه و اثناعشريه،  :از جمله ،وجود آمده هاي گوناگوني بشيدر ميان كالم شيعي گرا
منصوص بودن امامت،  ؛گردداثناعشريه با چند شاخصه از ديگر فرق متمايز مي ةكالم شيع و

  . رجعت، تقيه و بداء
ترين حقايق فلسفي است كه خاستگاه آن قرآن و و از لطيف يكي از مباحث كالمي » بداء«

آن دست يابند كه در قرآن و كلمات خاندان  توانند به حقيقتسنت است؛ البته تنها كساني مي
از اين رو، عالمان شيعه توانستند با تعريفي روشن و روشي . وحي، فراوان تدبر كرده باشند

و ادلة عقلي ابعاد آن را تبيين كنند و هر ) قرآن و سنت(منطقي و با الهام از مستندات نقلي 
را از مختصات شيعة » بداء«به همين دليل،  .گو باشند گونه سؤال و شبهه را در اين باب پاسخ

  . انداماميه برشمرده
بديهي است كه تعريف اصطالحيِ عالمان شيعه با تعريف اهل لغت متفاوت است، زيرا اهل 

دانند، و مي» پيدايش رأي جديد«يا » ظهور پس از خفا«را به معناي ظهور، يعني » بداء«لغت 
دربارة خداوند با تعريف اصطالحي قابل » بداء«نيست، بلكه اين تعريف متناسب با خداوند متعال 

آشكار شدن اموري در جهان هستي : تعريف اصطالحيِ بداء عبارت است از. توجيه و دفاع است
از اين رو، بداء در امور تكويني است، نه تشريعي و آنچه در امور . كه بر بندگان پنهان بوده است

  . شودمي ناميده» نسخ«دهد تشريعيات رخ مي
و قالَت الْيهود يد اللَّه مغْلُولَةٌ غُلَّت أَيديهِم و لُعنُوا بِما قالُوا بلْ يداه «: بر اساس آية شريفه
شاءي فقُ كَينْفوطَتانِ يسببا توجه  .گيرديهود سرچشمه ميعقايد از  »بداء«انكارِ  ،)64: مائده( »...م

و عالمان  انديشمندان مسلمان مطرح بود  از ديرباز در ميان »بداء«مسئله  كه نزاع در به اين
، نامخالف  قلمي آثار چنان در اما هماند، و عقالني به شبهات آنان پاسخ داده شيعه با روشي علمي 

وهابيت  در عصر حاضر نيز و جهان اسالم در. گرددمطرح مييا نفساني  با اغراض علمي  شبهاتي
   .كنند لفت ميمخا »بداء« از ديگران با سلفي بيش

هاي اخير، برخي علماي سلفي آن را يكي از شبهاتي كه از ديرباز مطرح بوده و در سال
است و ريشه در قرآن ) يهودي( اي غيراسالمي پديده» بداء«اند اين است كه مسئله مطرح كرده
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عرفها المسلمون و ليس لها ذكر في كتاب لعل القاري المسلم يعجب من أمر هذه العقيده، ال ي«: ندارد
) بداء(؛ شايد خوانندة مسلمان از اين عقيده )580: 2ق، 1431قفاري، ( »...اهللا سبحانه و سنه نبيه
شناسند و يادي از اين عقيده نه در كتاب خدا و  اي كه مسلمانان آن را نميتعجب كند؛ عقيده
، بداء يكي از Dاستناد روايات معصومان نشده است؛ در حالي كه به Jنه در سنّت پيامبر
در تفسير آية  jامام صادق. هاي ديني است كه خاستگاه آن قرآن استاصول مسلّم آموزه

»ثْبِتي و شاءما ي وا اللَّهحممگر نه اين است كه محو شود چيزى كه ثابت «: فرمود) 39: رعد( »ي
در . نيست» بداء«و اين چيزى جز ) 422: 1، 1370كليني، (» بوده و ثبت شود چيزى كه نبوده
 jاي ميان امام رضادر حضور مأمون عباسي مجلس مناظره: روايتي ديگر نيز چنين آمده است

كه خود از  رسد، سليمان مي» بداء«كه بحث به مسئله  گاه و سليمان مروزِي تشكيل شد و آن
دهد امام وي را مورد خطاب قرار مي. كندمتكلمان خراسان است، بداء را دربارة خداوند انكار مي

گاه امام براي اثبات بداء به هفت آيه از  آن(» چرا منكر بداء شدي؟! اي سليمان«: فرمايدو مي
  ). 152: 1، 1387ق، صدو) (كندقرآن كريم استناد مي

را در آيات قرآن تبيين كرده و » بداء«اندك تالش خواهيم كرد تا مسئله  در اين مجال 
قرآن است و عالمان شيعه با تدبر در قرآن و سنت به معناي » بداء«اثبات كنيم كه خاستگاه 

يان شيعيان انديشة بداء در م كه القاي يهود را منشأ پيدايش  اند، نه اين سترگ بداء رسيده
  .بيان كرده است) 581: 2ق، 1431قفاري، (گونه كه ناصر بن عبداهللا قفاري  بدانيم، آن

  در لغت و اصطالح» بداء«معنايابي 

  نويسان از ديدگاه لغت» بداء«) الف

. اند نوشته» ظهور«بدا، بدواً و بدواً، به معناي » ب د و«را از ريشة » بداء«اهل لغت واژة 
در كار او . »پيدايش رأي جديد«و » ظهور پس از خفا«: رود معنا به كار ميدر دو » ظهور«
 ؛170: 1ق، 1412 فيروزآبادي،(حاصل شد، يعني در آن كار برايش نظري تازه پيدا شد » بداء«

براي او در اين كار بدائي حاصل شد، يعني «: نويسد جوهري مي. )347: 1 ق،1408 منظور، ابن
گويي برايم در مي«: نويسد فارس نيز مي ابن). 2278: 6 ق،1085 هري،جو(» نظري تازه پيدا شد

  ).212: 1ق، 1404 فارس، ابن(» اين كار بدائي حاصل شد، يعني نظرم دربارة آن عوض شد
پيدايش رأيي برخالف رأي . 1: معناي دوم، يعني پيدايش رأي جديد، خود دو صورت دارد

يا » بدا«و ظاهراً در اين صورت، . بدون سابقة پيشينپيدايش رأيي . 2؛ )تغيير در رأي(پيشين 
  :رود در لغت عرب، در سه مورد به كار مي» بداء«سان  بدين. معنا هستند هم» بداء«
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  .آشكار شدن چيزي پس از مخفي بودنش. 1
  ).تغيير رأي(پيدايش رأيي برخالف رأي پيشين . 2
  .پيدايش رأيي بدون سابقة پيشين. 3

به دو معناي اول به كار رفته و معناي سوم از » بداء«در قرآن و احاديث،  شايان ذكر است
  .محل بحث خارج است و تنها معناي دوم مورد اختالف است

  از ديدگاه عالمان شيعه» بداء«معناي ) ب

. است» بداء«مربوط به تعريف » بداء«يكي از اسباب نزاع ميان موافقان و مخالفان در مسئله 
پس از بررسي ريشه و معناي بداء نزد ارباب لغت » بداء«خود در باب   آثار علمي عالمان شيعه در

اي كه تعاريف آنان دقيقًا منطبق پردازند، به گونهاصطالحي مي» بداء«و تأييد بر آن، به تعريف 
هاي ديني است و هيچ تناقض يا تنافي با مفاهيم قرآني و سنت ندارد و از سوي ديگر، بر آموزه
به » بداء«آنچه از ظاهر كلمات و عبارات عالمان شيعه در تعريف . أييد عقل و وجدان استمورد ت

آشكار شدن اموري در جهان هستي كه بر : عبارت است از» بداء«آيد اين است كه دست مي
از اين رو، بداء در امور تكويني است، نه تشريعي و آنچه در امور . بندگان پنهان بوده است

  .شودناميده مي» نسخ«دهد يتشريعيات رخ م
  كنيم؛هايي از تعاريف عالمان شيعه بسنده ميجا به نمونه در اين

اند، به اين معنا هاي نادان پنداشتهكه انسان مقصود از بداء، چنان«: نويسدشيخ صدوق مي
كه خداوند كاري انجام دهد و سپس از آن پشيمان گردد نيست، اما بر ما واجب است كه به 

دربارة خداوند اعتراف كنيم؛ يعني بر خداوند جايز است كه نخست چيزي را » بداء« وجود
گاه آن را معدوم سازد و چيز ديگري را بيافريند يا  آفريده ـ پيش از آفريدن چيز ديگر ـ و آن

گاه نهي از آن نمايد و يا نهي از چيزي كند و سپس امرِ به آن كند؛  دستور به چيزي دهد و آن
گاه خداوند به امري براي بندگانش فرمان و هيچ. سخ شرايع، تغيير قبله و عدة متوفّين: مانند
اگر كسي . بايست در آن زمان به آن امر شودكه داراي مصلحتي است كه مي دهد، مگر آننمي

دهد و هرچه را بخواهد معدوم كه خداوند متعال هر آنچه را بخواهد انجام مي معترف باشد به اين
نمايد و يا به انجام هر آنچه  آفريند يا مقدم و مؤخر ميد و چيز ديگري را به جاي آن ميسازمي

  ).325ق، 1398صدوق، (» كند، در واقع اعتراف به بداء كرده استبخواهد امر مي
اي است كه همة مسلمانان دربارة نظر ما دربارة بداء، همان عقيده«: نويسدشيخ مفيد نيز مي

گري، بيمار ساختن بعد از سالمتي و ميراندن فقير نمودن بعد از توان: مانند نسخ و امثال آن،
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پس از زنده كردن دارند و آنچه خصوص عدليه دربارة افزايش و كاهش در آجال و ارزاق به 
  ).80: ق1413مفيد، (» واسطة اعمال معتقدند

گونه ممكن است هرگاه بداء به خداوند نسبت داده شود، بر دو «: شيخ طوسي معتقد است
كه يكي از آن دو جايز و ديگري ممنوع است؛ مفاد وجهي كه جايز است، همان مفاد نسخ است؛ 
لذا در مواضعي كه بداء به خداوند انتساب يافته، همچون نسخ به معناي ظهور بر مكلفان است و 

در كتاب  او). 495: 2ق، 1417طوسي، (دربارة خداوند تعالي به معناي علم بعد از جهل نيست 
اي از حوادث مشروط به اموري است كه با تحقق شرايط، اصل عمل پاره«: نويسدمي الغيبه

عمل دارد و هم علم به شرايط   خداوند متعال، هم علم به زمان تحقق حتمي. گرددمحقق مي
اي، تقديم يا تأخري صورت گرفت، از باب تحقق شرايط است و اين تحقق آن؛ لذا اگر در حادثه

. بنابراين، بداء به معناي نسخ يا دگرگوني شرايط است. منافي با علم بدون شرط خداوند نيست
اي از افعال الهي برخالف گمان ما ظهور يابند يا ما شرايط پس در اين ايرادي نيست كه پاره

  ).429: 2ق، 1417طوسي، (» اي از افعال الهي را ندانيمتحقق پاره
دانند و سانِ نسخ مي آيد اين است كه بداء را همده به دست ميآنچه از گفتار عالمان يادش

خواهند سازي مي دليلش اين است كه نسخ در تشريعيات امري پذيرفته است؛ لذا با اين شباهت
صادر  تواند نخست حكمي اين پيام را تقديم مخالفان خود كنند كه با همان دليل كه خداوند مي

گزين آن كند و در اين  م را منسوخ و حكم جديدي جايكند و در شرايط مقتضي همان حك
صورت كسي قائل به علمِ بعد از جهل براي خداوند نيست، با همان دليل، در تكوينيات نيز بداء رخ 

  ها پوشيده است و انتظارش را نداريم، خداوند آن را بر ما آشكار نمايد و آنچه بر ما انسانمي
  .كندمي

  خداوند در انسان و» بداء«تفاوت 
است و ) ظهور پس از خفا و پيدايش رأي جديد(» ظهور«دربارة انسان به معناي » بداء«واژة 

، يعني اظهار و آشكار كردن »ابداء«الزمة آن، علمِ بعد از جهل است، اما دربارة خداوند به معناي 
؛ 393: ق1408خوئي، (است؛ يعني آنچه براي انسان پنهان بود، خداوند آن را آشكار كرد 

براي انسان حقيقت، و براي » بداء«بر اين اساس، استعمال لفظ ). 109: 6، 1383آملي، جوادي
شيخ طوسي معتقد است، به كار بردن بداء براي خداوند به طريق توسع و . خداوند مجاز است

و همين عقيده را بيشتر عالمان شيعه از گذشته تا حال ) 495: 2ق، 1411طوسي، (مجاز است 
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؛ 289ق، 1415؛ سبحاني، 393ق، 1408؛ خوئي، 130: 4ق، 1404مجلسي، : ك.ر(اند تهپذيرف
  ).109: 6، 1383آملي،  جوادي

  »بداء«تحرير محل نزاع ميان موافقان و مخالفان 
اند؛ اول را پذيرفته» بداء«تر بيان شد، عالمان شيعه دو گونه تعريف براي گونه كه پيشهمان

دربارة انسان » بداء«جهل و تغيير رأي خواهد بود و اين تعريف از  تعريف لغوي است كه مستلزم
و ديگري . صحيح است، اما دربارة خداوند قابل پذيرش نيست و خداوند منزه از جهل است

گونه تعارضي است كه متناسب و قابل توجيه براي خداوند است و هيچ» بداء«تعريف اصطالحي 
محل . تلزم جهل و پيدايش رأي جديد در علم الهي نيستبا علم ذاتي و ازلي الهي ندارد و مس

اند، اما براي بداء دربارة خداوند را پذيرفته» بداء«جاست كه مخالفان، معناي لغوي  نزاع اين
و . برنداند و بداء را براي انسان و خداوند در يك معناي لغوي به كار ميتعريفي ارائه نكرده
ان و خداوند، منشأ عدم فهم صحيح آنان از مسئله بداء شده دربارة انس» بداء«همين خلط ميان 

  .است
» تقدير«سنت محتواي بداء را قبول دارند، اما از آن تعبير به  البته درخور توجه است كه اهل

بين ما و ديگر مسلمانان در مسئله بداء، «: نويسدكنند، نه بداء؛ از همين رو، شيخ مفيد ميمي
، »بداء«چراييِ اصرار شيعه بر لفظ ). 80: ق1413مفيد، (» لفظ نيستهيچ گونه اختالفي جز در 

را » بداء«در موارد متعدد لفظ  Jاست، زيرا پيامبر Dو ائمه اطهار Jتبعيت از سنت پيامبر
؛ 109: 1ق، 1426اثير،  ؛ ابن84ق، 1408عسقالني، : ك.ر(كار برده است  دربارة خداوند به

  ).3252: 10تا،  حاتم، بي ابي ؛ ابن57: 3ق، 1404سيوطي، 

  قرآنآيات در  »بداء«
جا  در قرآن از دو جهت قابل طرح است و در اين» بداء«با توجه به مطالب پيشين، مسئله 

  .هر دو جهت را مورد بحث قرار خواهيم داد

  در قرآن» بداء«معناي لغوي : جهت اول

بعد  يءظهور ش«يعني  ؛يك معناي لغوي دارد »بداء«آنچه درخور توجه است اين است كه 
: 6 ق،1085 جوهري، ؛170: 1ق، 1412 فيروزآبادي،( »پيدا شدن رأي جديد«يا  »از خفا
و به اتفاق عامه و خاصه ) 347: 1 ق،1408 منظور، ؛ ابن212: 1ق، 1404 فارس، ابن ؛2278
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تصريح » بدا«قرآن در هفت مورد، بر واژة  .رودكار نميه براي خداوند ببه معناي لغوي » بداء«
  :اندكرده است و همگي به دو معناي لغوي به كار رفته

  )شش مورد(» ظهور و آشكار شدن«به معناي » بداء«) الف

 1 .»لُبنْ قَبخْفُونَ مما كانُوا ي مدا لَهچنين نيست، بلكه آنان چيزي را كه در گذشته ! ؛ نه»لْ ب
آية شريفه مربوط به مشركان . )28: انعام(پنداشتند، اينك برايشان آشكار شده است  پنهان مي

كه روي  كردند، اما هنگامي ورزيدند و با كفر خود، حق را پنهان مياست كه با اعمالشان كفر مي
داشتند، برايشان ظاهر گيرند، با ديدن آتش، آنچه در دنيا پنهان ميلبة پرتگاه دوزخ قرار مي

: 7، 1377 ي،ئطباطبا(است » آشكار شدن«بنابراين، بداء در آية شريفه به معناي لغوي . ودشمي
  .و مربوط به مشركان است و ارتباطي به خداوند ندارد) 72

يوم الْقيامةِ  و لَو أَنَّ للَّذينَ ظَلَموا ما في الْأَرضِ جميعاً و مثْلَه معه الَفْتَدوا بِه منْ سوء الْعذابِ«. 2
اگر ستمكاران تمام آنچه را روى زمين است مالك  ؛»و بدا لَهم منَ اللَّه ما لَم يكُونُوا يحتَسبونَ

باشند و همانند آن بر آن افزوده شود، حاضرند همه را فدا كنند تا از عذاب شديد روز قيامت 
: زمر( كردند شود كه هرگز گمان نمى ر مىها امورى ظاه رهايى يابند و از سوى خدا براى آن

عالمه طباطبائي . بداء در آية شريفه به معناي لغوي و مربوط به مشركان است، نه خداوند). 47
است كه به معناي  "بداء، بدو"فعل ماضي از مصدر  "بداء"كلمه «: نويسدذيل آية شريفه مي

زودي در قيامت به اموري برخواهند مشركان به : و مقتضاي سياق آيه اين است كه. ظهور است
انگيزتر از آن بوده كه به ذهن آنان خطور  تر و هول خورد كه وضع آن مافوق تصورشان و بزرگ

و نيز . كه مراد اين باشد كه ايشان چيزهايي خواهند ديد كه اعتقاد به آن نداشتند كرده، نه اين
عد از خفا و انكشاف بعد از استتار مقتضاي سياق آن اين است كه ظهور مزبور از قبيل ظهور ب

  ).412: 7، 1377 ،ئيطباطبا(» باشد
در آن روز اعمال بدى را كه  ؛»و بدا لَهم سيئات ما كَسبوا و حاقَ بِهِم ما كانُوا بِه يستَهزِؤُنَ«. 3

: زمر(گردد  ها واقع مى بر آن ،كردند شود و آنچه را استهزا مى ها آشكار مى اند براى آن انجام داده
كه در دنيا از  شان بعد از آنآية شريفه مربوط به مشركان است كه در قيامت كارهاي زشت). 48

  .شودنظرشان پنهان بود، برايشان آشكار مي
ا با فريب ها ر و به اين ترتيب، آن؛ »...فَدالَّهما بِغُرُورٍ فَلَما ذاقَا الشَّجرَةَ بدت لَهما سوآتُهما«. 4

ها  بر آن]  عورتشان[اندامشان   آورد و هنگامى كه از آن درخت چشيدند، فرود) از مقامشان(
و . بهشتى بر خود، تا آن را بپوشانند) درختان(هاى  آشكار شد و شروع كردند به قرار دادن برگ
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ه شيطان براى و نگفتم ك آيا شما را از آن درخت نهى نكردم: ها را نداد داد كه پروردگارشان آن
در آية شريفه مربوط به آدم و حواست كه » بداء«). 22: اعراف( !شما دشمن آشكارى است؟

  .شرمگاهشان آشكار شد
هاى اعمالشان براى آنان  و بدي ؛»و بدا لَهم سيئات ما عملُوا و حاقَ بِهِم ما كانُوا بِه يستَهزِؤُنَ«. 5

آية شريفه بر ). 33: جاثيه( گيرد مى ها را فرا آن ،كردند را استهزا مى شود و سرانجام آنچه آشكار مى
. تمثل و تجسمِ اعمال داللت دارد؛ چون قيامت شد، حقيقت اعمال زشتشان برايشان آشكار گشت

  .به معناي آشكار شدن و مربوط به كفار است و ارتباطي به خداوند ندارد» بداء«بنابراين، 
ومهِم إِنَّا برَآؤُا منْكُم و مما تَعبدونَ منْ دونِ اللَّه كَفَرْنا بِكُم و بدا بينَنا و بينَكُم إِذْ قالُوا لقَ...«. 6

براى شما سرمشق خوبى در زندگى ابراهيم و كسانى كه با او بودند ؛ »...الْعداوةُ و الْبغْضاء أَبداً
ما از شما و آنچه غير از خدا : خود گفتند) مشرك( وجود داشت، در آن هنگامى كه به قوم

ما نسبت به شما كافريم و ميان ما و شما عداوت و دشمنى هميشگى آشكار  .بيزاريم ،پرستيد مى
جز آن سخن ابراهيم كه به پدرش ـ  !شده است تا آن زمان كه به خداى يگانه ايمان بياوريد

و در عين حال در برابر  كنم آمرزش طلب مىكه براى تو ) و وعده داد(گفت ] عمويش آزر[
ما بر تو توكل كرديم و به ! پروردگاراـ  )!و اختيارى ندارم(خداوند براى تو مالك چيزى نيستم 

اين آية شريفه دربارة ). 4: ممتحنه(سوى توست ه ها ب فرجام ةسوى تو بازگشتيم و هم
بنابراين، نشانه برائت از . كنند مي پرستي مبارزه و اهل ايمان است كه با شرك و بت jابراهيم

. و مشركان است jها و مشركان در آيه شريفه، آشكار شدن دشمني و كينه ميان ابراهيمبت
  .در معناي لغوي به كار رفته است و ارتباطي به خداوند ندارد» بدا«لذا 
  )يك مورد(» رأي جديد«به معناي » بدا«) ب

رأي سابق نيست و ممكن است در سابق تصميم و رأيي  البته ظهور امر جديد، مالزم با تغيير
ثُم بدا لَهم منْ بعد «: فرمايد خداوند متعال در قرآن كريم مي. وجود نداشته باشد و ابتدائاً حادث شود

 كه و بعد از آن) كه يوسف تسليم مكر زنان نشد(؛ از آن پس »ما رأَوا الĤْيات لَيسجنُنَّه حتَّى حينٍ
: يوسف(، تصميم گرفتند براي مدتي زندانش كنند )هاي او ديدندبر پاكي(هاي فراواني را نشانه

به كار رفته است، زيرا پس از » رأي جديدي پيدا شد«جا به معناي لغوي  در اين» بداء«). 35
ت و عقب ـ بر طهار شدن پيراهن يوسف ازشهادت كودك و نيز پاره: كه شواهد و ادله ـ از قبيل آن

برائت يوسف گواهي داد، براي عزيز مصر و همسرش و درباريان رأي جديدي پيدا شد و آن اين بود 
كه تا مدتي يوسف را زنداني كنند تا مردم داستان مراودة زليخا را كه ماية ننگ و رسوايي دربار 

  ).231: 11، 1377 ي،ئطباطبا(شده بود، فراموش كنند 
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اند در آيات قرآن همگي به معناي لغوي به كار رفته» بداء«گونه كه مشاهده شد، واژة همان
  .شده از بحث ما خارجند كدام به معناي اصطالحي به كار نرفته است؛ لذا هفت آية يادو هيچ

  در قرآن» بداء«معناي اصطالحي : جهت دوم

شيعه نزد عالمان » بداء«احتمال قوي ظهور اين روايت در معنايي كه از (بر اساس روايت كه 
ابرص و اقرع و : يلئانّ ثالثه في بني اسرا«: فرمود Jخدارسول ) شودبيان شده است، داده مي

اسرائيل سه فرد مبتال به بيمارى پيسى، كچلى و نابينايى  در بنى ؛»...هللا أن يبتليهم ااعمي، بد
 عسقالني،( ...حاصل شد كه آنان را مورد ابتال و امتحان قرار دهدء بودند كه براى خداوند بدا

، )329: 5؛ 57 :3 ق،1404سيوطي، : ك.و نيز ر. 739: 3، ق1409 هندي، ؛ متقي84 ق،1408
و به  Dسپس ائمه اطهار را براي خداوند به كار برده است،» بداء«واژة  Jن بار پيامبرينخست

آن را به كار گرفتند و براي آن تعريفي روشن  در اصطالحات علمي پيروي از آنان عالمان شيعه، 
و اظهار شيء » ابداء« به معناي »بداء«: دنچنين تعريف كردرا » بداء«و منطقي ارائه نمودند و 

 لبتها؛ مانند نسخ، دكرخداوند آن را اظهار و آشكار ، پنهان بودبراي بشر يعني آنچه  ؛است
، نه حقيقت؛ مانند نسبت صفت خداوند از باب توسع و مجاز است دربارة» بداء« استعمال لفظ

به خداوند در قرآن، در حالي كه  )142: نساء(و خدعه ) 16ـ15: طارق(، كيد )50: نمل(مكر 
ها ـ منزه گونه امور ـ به مفهوم و شكل رايج در ميان انسان مسلماً ساحت الهي از ارتكاب اين

: 4 ق،1404 مجلسي، ؛495: 2 ق،1411طوسي، : يز نكو ن. 288 ق،1415 سبحاني،(است 
  .)109: 6 ،1383 ،آملي ؛ جوادي393ق، 1408 ي،ئ؛ خو130

بداء از حيث مفهوم و محتوا،  ،انددهكرارائه  »بداء«شيعه از  المانبر اساس تعريفي كه ع
سرنوشت شود؛ از جمله آياتي كه مرتبط با اختيار و تعيين مفاهيم مرتبط وسيعي را شامل مي

ها خانوادة بزرگي از آيات را به خود  و هر كدام از آن... انسان، قضا و قدر، علم و قدرت الهي و
در و مرتبط با آن و ابعاد آن  »بداء«دربارة  ات متعدديآيبر همين مبنا، . دهنداختصاص مي

  :ها را به دو دستة كلي تقسيم كرد توان آنو مي قرآن آمده است

  در آيات » بداء«شناسي  مفهوم: دستة اول

  محو و اثبات: آية اول

؛ خداوند آنچه را »يمحوا اللَّه ما يشاء و يثْبِت و عنْده أُم الْكتابِ«: در قرآن كريم آمده است
كند و اساس و ريشة همة مقدرات نزد اوست  برد و آنچه را بخواهد تثبيت ميبخواهد از ميان مي
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هيچ پيغمبري حق «: سبب نزول آيه آن بود كه خداي تعالي فرمود: گويد يمجاهد م). 39: رعد(
چون پيغمبران قادر علي االطالق نيستند، ) (38: رعد(» اي بياوردنداشت جز با اجازة خدا معجزه

). بلكه ايشان مانند ساير مردمند و هيچ اختياري از خود ندارند و همة امور به دست خداست
گيرد، حاال كه همة امور به دست خداست و با ارادة او كارها انجام مي !اي محمد: قريش گفتند

اگرچه ! آري. براي هر مدتي كتابي است: خداي تعالي فرمود. اي نيستپس براي بعثت تو فايده
پذيرد، اما تغيير و ارادة او كاري انجام نمي جميع امور قبضة الهي است و آن را ضبط كرده و بي

نيشابوري، (كند خواهد محو ميكند و آنچه ميخواهد اثبات مي دارد؛ آنچه ميتبديل در آن راه 
  ).117: 5، 1344؛ كاشاني، 9: 5، 1337؛ جرجاني، 236: 11، 1366

  »الكتاب ام«و » محو و اثبات«معناي لغوي 

ق، 1408منظور،  ابن(به معني ازاله و از بين بردن اثر شيء است » محو«شناسان،  از نظر لغت
. هر چيز، به معناي از بين بردن آثار آن است» محو«). 565: 2ق، 1405؛ فيومي، 272 :15

هاي آن را از من نوشته را محو كردم، معنايش اين است كه خطوط و نقشه: شودوقتي گفته مي
نسخت «: شودوقتي گفته مي. نزديك است» نسخ«به معناي » محو«پس معناي . بين بردم

، 1377 ي،ئطباطبا(اين است كه خورشيد، سايه و اثرِ آن را از بين برد ، معنايش »الشمس الظل
11 :513.(  

آمده، چون اثبات به معناي برجا گذاشتن هر » اثبات«، لغت »محو«در آية شريفه در مقابلِ 
اثبت «: شودجايش تكان نخورد و نلغزد؛ مثالً وقتي گفته مي  چيزي است، به طوري كه از آن

كه ديگر  چنان  معنايش اين است كه من ميخ را در زمين محكم كوبيدم آن ،»الوتد في االرض
بنابراين نقطة مقابل اثبات، محو است كه به معناي ازالة آثار چيزي . كَنده نشود و تكان نخورد

شود گزين شده باشد، ولي بيشتر در نوشته استعمال مي كه اثبات و جاي است، بعد از آن
نيز به معناي اصلِ كتاب و آن لوحِ محفوظ است  »الكتاب ماُ«). 513: 11، 1377 ،ئيطباطبا(
  ).31: 12ق، 1408منظور،  ابن(

  »الكتاب ام«و » محو و اثبات«مقصود از 

در آية مورد بحث، نخست بايد مراد متكلم و » محو و اثبات«براي فهم صحيح  :نكتة اول
شارع مقدس را از محو و اثبات با توجه به شأن نزول و نيز سياق آية گذشته دريابيم و سپس با 

به آيه عموميت ) يعني محو تورات و انجيل و اثبات قرآن و معجزه و نبوت(الغاي خصوصيت 
و . كندند هرچه را بخواهد بر اساس حكمت و مصلحت، محو يا اثبات ميخداو: ببخشيم و بگوييم

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

81 

در 
اء 
 بد

وزة
 آم

ين
تبي

عي
 شي

رد
ويك

ا ر
ن ب

رآ
ق

 

كه پيش از  چنان گزينيِ قرآن براي تورات و انجيل، يكي از مصاديق اثبات و محو است، هم جاي
ها اثبات شده  تورات، صحفي از انبياي الهي بود كه محو شده و كتب ديگر آسماني به جاي آن

در عصر ظهور اسالم تازگي  Dب اديان الهي و انبياي عظاماست و اين حركت تكامليِ كت
  . ندارد

دهد، بلكه در مراتب علم الهي رخ نمي» محو و اثبات«در علم ذاتي و ازلي خداوند  :نكتة دوم
دهد؛ به عبارت ديگر، محو و اثبات مربوط به علم فعلي است كه مخلوق رخ مي) تقديرات(

علم ذاتي و سرمدي خداوند متعال است كه همة اشيا و  مربوط به» الكتابّ ام«خداست، اما 
گونه خداوند موجودند و هيچ) نه حصولي(حوادث غايب، حاضر، كلي و جزئي در علم حضوري 

آيد، اما در علم فعلي خداوند بر اساس مقتضي حكمت و مصلحت و تغييري در آن به وجود نمي
شود و برخي از آن شرايط را به ايجاد ميداند، محو و اثبات و تغيير شرايطي كه خداوند مي

  پيامبران خود آموخت و آنان نيز براي مردم تبيين كردند؛ از جمله صدقه بر عمر انسان
كه قطع صلة رحم كاهش عمر را به دنبال دارد و نيز دعا و استغاثه در تغيير  چنان افزايد، هممي

  .سرنوشت انسان اثرگذار است
» بداء«ترين آياتي است كه از حيث معنا و محتوا، مفهوم  آية شريفه، يكي از مهم :نكتة سوم

كند، زيرا بداء چيزي جز محو و اثبات نيست، و همين محو و اثبات در از منظر شيعه را بيان مي
» نسخ«گذاريم، مانند محو و اثبات در تشريع است كه نامش  مي» بداء«تكوين كه نامش را 

چنين در بداء نيز قائل  كه در نسخ قائل به جهل و رأي جديد نيستيم، هم گونههمان. است
نيستيم؛ البته با اين تفاوت كه در نسخ، محو و اثبات حقيقي نيست و فقط در نظر مكلفان محو 

از سوي ديگر، در نسخ پس از . و اثبات است، در حالي كه در بداء، محو و اثبات حقيقي است
  گزين آن نمايد و حكم دوم را جاي ، خداوند آن را منسوخ ميسپري شدن زمان حكم اول

گردد كه حكم اول ثابت و ابدي نبوده كند و با ابالغ و اظهار حكم دوم، بر مؤمنان آشكار ميمي
چنين در تكوينيات، خداوند برخي تقديرات را مشروط و معلق قرار داده است و  هم. است

ود و مانعي هم نباشد، آن تقدير به مرحلة قضا و امضا چنانچه شرايط براي تحقق امري موجود ب
ماند و رسد، اما اگر شرايط ناتمام بود يا مانع وجود داشت، آن تقدير در مرحلة تقدير باقي ميمي

كه در تكوينيات محو   بنابراين، احكامي. رسدبه مرحلة قضاي حتمي، امضا و تحقق خارجي نمي
را نداريم ـ به دليل عدم آگاهي ما بر شرايط تغيير حكم ـ شود و ما انتظار آن يا اثبات مي

براي خداوند بداء رخ داد؛ يعني آنچه از احكام بر ما پنهان بود، خداوند : شوداصطالحاً گفته مي
  . آن را آشكار كرد
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  قدرت الهي در محو و اثبات: آية دوم

»دأَي غْلُولَةٌ غُلَّتم اللَّه دي ودهالْي قالَت و فقُ كَينْفوطَتانِ يسبم داهلْ ينُوا بِما قالُوا بلُع و يهِم
شاءخدا بسته است: ؛ و يهوديان گفتند»...ي هاي خودشان بسته باد و به سزاي آنچه دست. دست

... بخشدگونه كه بخواهد مي خدا باز است؛ آن) رحمت(بلكه دو دست ! ها بادگفتند، لعنت بر آن
  ).64: مائده(

با ظهور اسالم، يهوديان به انكار و مخالفت با پيامبر : عباس، قتاده و عكرمه گويند ابن :نكتة اول
، مخالفت با خداوند و خروج از Jپرداختند و در حقيقت مخالفت با پيامبر اسالم Jاسالم

ادن دستي و از دست دطاعت و بندگي خداوند متعال بود؛ لذا همين عصيان و تمرّد، زمينة تنگ
: 1، 1317؛ واعظ كاشاني، 108: 7، 1350طبرسي، (منابع ثروت و سودآوري آنان را فراهم كرد 

رو به افول  شان ديدند قدرت سياسي و اجتماعييهوديان چون مي). 270: 2، 1344؛ كاشاني، 234
است، رونق و توليدات عمدة مشروبات رو به ورشكستگي است و در پي آن بازار اقتصادي آنان، بي

گويي پرداخت و نسبت ناروا به خداوند كه يك نفر از ميان آنان به ياوه زبان به شكوه گشودند، تا اين
چنين پرده از  از اين رو، خداوند متعال با نزول آيه شريفه، اهانت وي را پاسخ داده و هم. متعال داد

  .كنددارد و منطق آنان را ابطال ميعقيدة آنان برمي
رچه به ظاهر يك فرد چنين اظهارات سخيفي بر زبانش جاري ساخت، اين اگ :نكتة دوم

كلمات از تفكري غلط ميان يهوديان حكايت داشت؛ لذا خداوند اعتقاد ناصواب آنان را پاسخ 
  .گشايداي از علم و معرفت را بر ما ميدهد و از سوي ديگر، دريچهمي

راه بوده است كه اگر چنين نبود، خداوند اظهار اين اعتقاد با استهزا و اهانت هم :نكتة سوم
  .داد قرار نمي )غُلَّت أَيديهِم و لُعنُوا بِما قالُوا(نخست آنان را مورد لعن 

و «و شريعت اسالم است، كه مؤيد آن  Jاين گفتة يهود، متضّمن انكار پيامبر :نكتة چهارم
م كما أُنْزِلَ إِلَي منْهيراً منَّ كَثزِيدكُفْراًلَي طُغْياناً و كبرسد يهوديان معتقدند،  به نظر مي. است »نْ ر

زماني كه خداوند حكمت يا مصلحتي ديد كه احكام يا شريعتي را ايجاد كند، معنا ندارد كه پس 
از آن، احكام يا شريعت جديدي را ايجاد و احكام يا شريعت پيشين را منسوخ اعالم كند، بلكه 

موجب است و بعد از تحقق امر، نسخ قابل قبول نيست، زيرا منشأ نسخ جهل خداوند، فقط فاعل 
  ). 55و  45: 6؛ 434: 2؛ 379: 1، 1377طباطبائي، : ك.ر(است و خداوند منزه از جهل است 

گونه كه قائل نيستند، همان» بداء«آيد كه آنان قائل به از گفتة يهود به دست مي :نكتة پنجم
  د سرنوشت انسان از آغاز خلقت نوشته شده است و هيچ عامليبه نسخ نيستند و معتقدن
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تواند آن را تغيير دهد و دست خداوند براي تغيير دادن بعد از خلقت بسته است و فقري كه نمي
توان گفت آنان در يك كالم مي. گير آنان شده، از آغاز خلقت نوشته شده استاكنون گريبان

البته چنين اعتقادي باطل است، زيرا همة ). 45: 6، 1377ي، طباطبائ: ك.ر(قائل به جبر هستند 
اند داشته  كه به عرصة وجود تعلق بگيرند، در علم ذاتي و ازلي الهي وجود علمي اشيا پيش از آن

كه در علم ازلي پروردگار متعال وجود  توان تصور كرد، جز آنو هيچ تقدير و قضايي را نمي
از . كه علم الهي به تقدير و قضا، با اختيار انسان منافاتي نداردو نيك روشن است . داشته و دارد

اي جز تسليم در برابر آنان نيست و همين تسليم و ند و چارها سوي ديگر، برخي تقديرات حتمي
افزايد، لكن بسياري از تقديرات، مشروط و معلقند و رضايت ماست كه بر مراتب ايماني ما مي

  .كند، و اين مطلب مبتني بر حكم وجدان استعيين مياراده و انتخاب ما آن را ت
و نزول كتب  Dو فلسفة صحف انبيا Dاگر يهود در فلسفة وجودي انبياي پيشين

كرد و رهنمون مي Jانديشيدند، منطقاً خرد سليم آنان را به پيامبر اسالمآسماني نيك مي
توانست تقديري ديگر انتخاب ميو اين . پذيرفتندقرآن را چون مسلمانان كتاب آسماني خود مي

براي يهود باشد كه شرايط زندگي دنيا و آخرت آنان را تغيير دهد و خداوند اين انتخاب را بر 
عهدة يهود وانهاده است، اما آنان تقدير و سرنوشت خود را با عدم تسليم در برابر پيامبر 

پذيرد و ، با انتخاب او انجام مياي ديگر رقم زدند و اين تغيير تقدير در انسانبه گونه Jاسالم
  .در تقدير است» بداء«اين همان 

  jدر كالم امام رضا» بداء«استناد به آيات : آيات سوم

و سليمان مروزِي تشكيل شد  jاي ميان امام رضادر حضور مأمون عباسي، مجلس مناظره
خراسان است، بداء را كه خود از متكلمان   رسد، سليمانمي» بداء«گاه كه بحث به مسئله  و آن

! اي سليمان«: فرمايددهد و ميوي را مورد خطاب قرار مي jامام. كنددربارة خداوند انكار مي
  :فرمايدتعالي مي كه حق چرا منكر بداء شدي و حال آن

  ؛)101: ؛ انعام117: بقره(ها و زمين است آورندة آسمان او پديد .1
فرستادگاني او فرشتگان را  .دآفريرا ها و زمين ستايش مخصوص خداوندي است كه آسمان. 2

هرچه بخواهد در  وتا و چهارتا چهارتا هستند  تا سه هايي دوتا دوتا، سه قرار داد كه داراي بال
  ؛)1: فاطر( هر چيزي تواناستر و خداوند ب افزايدآفرينش مي

: مريم(كه چيزي نبود؟  آنآورد كه ما در گذشته او را آفريديم با آيا اين انسان به ياد نمي. 3
  ؛)67
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  ؛ )7: سجده(آفرينش انسان را از گل آغاز نمود . 4
  ؛)27: روم(گرداند كند و سپس آن را برمي كه آفرينش را شروع مي و اوست آن. 5
كند و يا يا آنان را عذاب مي: و گروهي ديگرند كه فرجامشان وابسته به فرمان خداست. 6

  ؛)106: توبه(كه خدا بسيار دانا و حكيم است  د پذيرفت، چه آنتوبه و برگشت آنان را خواه
كه در  شود، مگر آنشود و يا از عمر او كم نميو به هيچ سالمندي عمر دراز داده نمي. 7

  ).152: 1، 1387صدوق، ) (11: فاطر(» !اي ثبت است؟كتاب و نوشته
اشاره به علم، قدرت و ارادة از بيان مجموع آيات مورد بحث،  jرسد، مقصود امام به نظر مي

كه لباس وجود بر  الهي و نيز لوح تقدير، قضا و قدر باشد؛ بدين معنا كه ممكنات پيش از آن
ها تعلق  كه تقدير الهي بر آن اندامشان پوشانده شود، در عدم و نيستي مطلق بودند، اما پس از آن 

تحقق يافتند و آفريده شدند و گرفت، برخي از آنان در شرايط مقتضي به قدر معلوم و معين 
برخي ديگر به دليل عدم مقتضي يا وجود مانع، فرصت ظهور در عالم وجود را نيافتند و در لوح 

از جملة ممكنات، آسمان، زمين، فرشتگان و انسان بودند كه در شرايط . تقدير باقي ماندند
گونه همان. آفريده شدند ها تعلق گرفت و با قدرت مطلقة الهي مقتضي ارادة الهي بر تحقق آن

ها نيز مقدر شده بود؛  ها در لوح تقدير، مقدر شده بود، كيفيت و كميت آن كه اصل خلقت آن
ها متفاوت آفريد، و  كه از حيث كميت و متناسب با مأموريت آن هاي فرشتگان را مانند بال

اوت آفريده شدند و چنين خلقت افراد بشر از حيث تقديم و تأخير زماني و مكان زيستن متف هم
  .كه زمان تولد و مرگ آنان را متفاوت مقدر كرده است  چنان هم

رسد و آنچه در عالم تقدير از حيث بنابراين، آنچه از عدم محض به مرحلة تقدير و قضا مي
پذيرد و آنچه در عالم گردد، يا در آن تقدم و تأخير صورت ميكميت و كيفيت زياد يا كم مي

آنچه در پهناي عالم امكان . شود، همگي در علم ذاتي الهي موجود استمحو ميگيتي اثبات يا 
  يابد، بخشي از علم ذاتي الهي است كه با ارادة استقاللي او بر ما آشكار و نمايانظهور مي

گردد و بخش ديگري از علم خداوند متعال بر همگان پنهان است و از اين علم پنهاني الهي مي
كه بداء بر علم الهي اثرگذار باشد و خداوند متصف به جهل  دهد، نه آنميرخ » بداء«است كه 

  .گردد، كه البته خداوند منزه از هر گونه جهل است
لذا بر اساس همين علم ذاتي، اراده و قدرت مطلقة الهي است كه خداوند هرچه را بخواهد 

ها تصور يا انتظارش را انسانكند و خداوند آنچه را كه ما بر اين عالم امكان اثبات يا محو مي
كند و نداريم يا از شرايط تحقق آن آگاه نيستيم، اما در لوح تقدير ثبت است، بر ما آشكار مي

  .نيست» بداء«اين ابداء و اظهار كردن، چيزي جز 
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  در آيات» بداء«شناسي  علل و اسباب: دستة دوم
بعضي از تقديرات انسان را هاي الهي اين است كه خداوند يكي از قوانين ثابت و سنت

البدل براي انسان مقدر كرده  مشروط قرار داده است؛ يعني دو نوع سرنوشت را به صورت علي
ها، يكي از دو تقدير را گاه به انسان اختيار داده شد كه با فراهم كردن اسباب و زمينه است و آن

تحققش را فراهم نمود، همان انتخاب كند، و هر كدام را با اختيار خود انتخاب كرد و زمينه 
است؛ عمل انسان  ،مقدراتيكي از علل تغيير  بنابراين،. رسدتقدير به مرحلة قضا و امضا مي

دهد، مگر را تغيير نمي] و ملتي[خداوند سرنوشت هيچ قوم «: فرمايدكه آية شريفه مي چنان هم
شود كه فهميده ميآية شريفه از ). 11: رعد( »كه آنان آنچه را در خودشان است، تغيير دهند آن

تواند سرنوشت خودش را تغيير اي در هر مرحله از انحراف كه باشد، ميهر انساني و هر جامعه
دهد و اين تغيير بستگي به ارادة اوست، و همين تغيير تقديرات ـ يعني محو يك تقدير و اثبات 

  .در فرهنگ شيعه است» بداء«تقدير ديگر ـ معناي 
توجه است اين است كه ما به همة علل و اسباب تغيير تقديرات آگاهي كامل آنچه درخورِ 

و  شناسيم، بلكه همة امور حتمي را نمي و غيرحتمي   كه همة تقديرات حتمي چنان نداريم، هم
همراه با علل و اسباب محو و اثباتشان در علم ذاتي الهي قرار دارد و بخشي از علم به   غيرحتمي

جا به  به ما رسيده است و در اين Dو ائمه اطهار Jرات از طريق پيامبراسباب تغيير مقد
  .شودچند نمونه بسنده مي

  »بداء«هاي علل و اسباب نمونه

را كه پروردگارتان   هنگامي ]چنين به خاطر آوريد هم[ و« :شكر نعمت يا كفران نعمت) الف
و اگر ناسپاسي كنيد،  خواهم افزودبر شما ] نعمت خود را[ شكرگزاري كنيد، اگر :اعالم داشت

  ).7: ابراهيم( »مجازاتم شديد است
 وندخدا ،كه توبه كنند و ايمان آورند و كارهاى شايسته كنند يكسان« :توبه و استغفار) ب

  ).70: فرقان(» كند ل مىيبدتها گناهانشان را به نيكي
و باتقوا و پرهيزگار باشند، بركات ها ايمان بياورند  هرگاه اهل شهرها و آبادى« :ايمان و تقوا) ج

  ).96 :اعراف( »گشاييمآسمان و زمين را به روى آنان مى
چنين  اندوه رهانيديم و مؤمنان را اين  دعايش را مستجاب كرديم و او را از« :دعا و تضرع) د
  ).88: انبياء(» رهانيم مى
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اند و از آنچه  كردهپيروى مىآورد  از آنچه خدا را به خشم مى« :عصيان و اطاعت غيرخدا) ه
  ).28: محمد(» نابود كردمحو و خدا نيز اعمالشان را . اند ساخته كراهت داشته خشنودش مى

به هالكت  كردند،) كافر شدند(ظلم به خويش ها را چون  و آن قريه« :ظلم بر خويشتن) م
  ).5: كهف(» رسانيديم
ها موضوع از اين  ، نيكوكاري و دهچنين صلة ارحام يا قطع آن، حسن خلق يا بدخلقي هم

ها  ها اشاره شده است و نتيجة عمل كردن به هر كدام از آن دست كه در قرآن و روايات به آن
  .تواند اثبات يا محو تقديري از مقدارت ما باشدمي

  گيري نتيجه
ترين حقايق فلسفي است كه ريشه در و از لطيف يكي از مباحث كالم اسالمي » بداء«مسئله 

هاي ديني دارد، مورد توجه قرآن دارد و به لحاظ تأثيرِ بسزايي كه در اعتقادات و باورها و رفتار
عالمان شيعه اماميه قرار گرفته است و به صورت مستقل يا به مناسبت و در ضمن گفتار كالمي، 

لفظي  را مشترك» بداء«عالمان شيعه واژة . اندتفسيري و حديثي به اثبات و تشريح آن پرداخته
دربارة انسان به معناي ظهور است و » بداء«دانند؛ با اين تفاوت كه واژة ميان انسان و خداوند مي

و الزمة آن، علم » پيدايش رأي جديد«و » ظهور پس از خفا«رود؛ در دو معنا به كار مي» ظهور«
دن است؛ يعني يعني اظهار و آشكار كر» ابداء«بعد از جهل است، اما دربارة خداوند، به معناي 

  . آنچه براي انسان پنهان بود، خداوند آن را آشكار كرد
آيد دربارة خداوند به دست مي» بداء«آنچه از ظاهر كلمات و عبارات عالمان شيعه در تعريف 

آشكار شدن اموري در جهان هستي كه بر بندگان پنهان : عبارت است از» بداء«اين است كه 
ر امور تكويني است، نه تشريعي و آنچه در امور تشريعيات رخ از اين رو، بداء د. بوده است

بر اساس تعريف عالمان شيعه، بداء مستلزم جهل يا تغيير در . شود ناميده مي» نسخ«دهد  مي
علم الهي نيست، بلكه به معناي محو و اثبات تقدير الهي است كه در علم پيشين الهي بوده 

  . است
رسيم كه قرآن در هفت مورد به واژة به اين نتيجه مي» اءبد«با بررسي آيات قرآن در باب 

چنين آيات متعددي  اند؛ و همتصريح كرده است و همگي به دو معناي لغوي به كار رفته» بداء«
ما . در قرآن موجود است كه دقيقاً منطبق با تعريف عالمان شيعه از بداء است» بداء«دربارة 

شناسي  علل و اسباب«و » شناسي بداء در آيات مفهوم«: مآيات را به دو دستة كلي تقسيم كردي
و با الهام از كلمات مفسران، به تبيين اجمالي آيات پرداخته و ارتباط هر آيه با » بداء در آيات
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هاي ديني و قرآني يكي از آموزه» بداء«ترديدي نيست كه مسئله . را بيان كرديم» بداء«مسئله 
 Dو سپس ائمه اطهار Jربارة خداوند توسط پيامبر اسالمد» بداء«است و نخستين بار لفظ 

  .اندگاه عالمان شيعه از آنان پيروي كرده به كار برده شده است و آن
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