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چکیده

از جمله باورهای کالمی شیعیان که آنها را از اهل سنت متمایز کرده است ،مسئله بداا
است .عالمان شیعه خود نیز در تبیین آن همداستان نیستنا و دیاگاههای متفاوت دارنا.
قرن چهارم و پنجم ،از دورههای مهم تبیین دگرسان باا در میان دانشوران امامیده ،بدا
مرجعیت شیخ صاوق ،شیخ مفیا ،سیامرتضی و شیخ طوسی اسدت آندان بده بود و
بررسی ابعاد مختلف آموزه باا پرداخته ،گاه دیاگاهی مشترک و گاه متفداوت داشدتهانا
این پژوهش با روش توصیفی د تولیلی درصاد مطالعه تطبیقی دیاگاه شدیخ صداوق و
شیخ مفیا و دیاگاه سیامرتضی و شیخ طوسی درباره مسئله باا است .باین منظور ،آرا
و رویکردهای این چهار دانشی َمرد درباره آموزه بداا در چندا مودور تبیدین ،تولیدل و
مقایسه شا از جمله :تعریف باا  ،رابطه باا و نسخ ،باا در معنای حقیقی یدا مجدازی،
باا و مصلوت اال هی ،باا در افعال مشروط ،باا در افعال نامعلوم ،باا و یهود ،روایات
باا و تأثیر انایشه اعتزالی در نگرش به باا  .در نهایت مشخص شا کده دیداگاه ایدن
چهار انایشمنا وجوه مشترک و مفترقی دارد بیشینه وجوه اشتراک در ید سدو میدان
صاوق و مفیا و در سوی دیگر میان سیا و شیخ وجود دارد اما در مقایسه دیداگاه هدر
ی از طرفین ،با وجود برخی شباهتها ،وجوه افتراق فراوانی وجود دارد.
کلیدواژهها :باا  ،صاوق ،مفیا ،سیامرتضی ،طوسی ،مقایسه.
* استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه شاهد rasulmohamadjafari@yahoo.com
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مقدمه
یکی از باورهای کالمی مهم شیعه ،آموزه بداء است .از دیرباز تاکنون این باور ،یکیی از
تمایزات شیعه با اهل سنت به حساب آمده است .گذشته از آنکه این باور از اختالفیات
اساسی فریقین است ،در معرض انتقادات اهل سنت و حتی شیعیان غیراثنیعشری قیرار
گرفته است ،چنانکه شهرستانی (م  845ق ).از سلیمان بن جریر زیدی ،یکی از بزرگیان
فرقه زیدیه ،آورده است« :پیشوایان رافضه دو عقیده بداء و تقییه را بیرای پییروان خیود
وضع کردهاند تا به واسطه آن دو هیچکس بر آنان غالب نگردد» (شهرستانی.)453 :4634 ،
بیگمان نقد بداء ناشی از فهم نادرست این باور یا نگاه متعصبانه به عقاید شیعی است
که به این نمونه ختم نشده و باورهای بسیاری از توحید تا امامت و غیرره را دربرگرفتره
است .در میان باورهای کالمی مورد اختالف فریقین ،بداء اهمیتی ویژه دارد ،چراکه شاید
از معدود باورهایی است که بهرغم باورمندان فراوان در میان عالمان شیعی ،گراه برخری
متکلمان شیعی ،قرائتی دگرسان از دیگر عالمان امامی و همسان با متکلمان اعتزالی ارائه
کردهاند؛ کراجکی (م  446ق ).در کتاب کنز الفوائد این مسئله را به روشنی نمایانده است:
«بدان که غیر از متکلمان ،باقی اصحاب ما (امامیه) به بداء اعتقاد دارند و مخالفان این عقیده
را قبیح دانستهاند» (کراجکی ،بیتا .)552/1 :از سخن کراجکی برمیآید که در قرن پرنمم و
حتی قبل از آن ،دستکم گروهی از متکلمان شیعی ،نگاه متفاوتی به بداء داشتهاند.
گزارش اشعری (م  354ق ).در مقاالت اسالمیین ،نشان می دهرد کره عالمران شریعه
دستکم در قرن چهارم ،سه نگرش متفاوت به بداء داشتهاند:

گروه نخست ،معتقدند برای خداوند اموری روشن میگردد و اراده مریکنرد کره

در زمانی ،چیزی (در عالم تکوین) انمام دهد ،به دلیل وقرو برداء ،آن را انمرام

نمی دهد ،همچنانکه گاه به حکمی شرعی امر میکند ،سپس به سبب برداء آن را
نسخ می نماید .همچنین آنچه خداوند می داند و از بندگانش پوشانده است ،برداء
در آن جایز اسرت و در آنچره بنردگانش را برر آن آگاهانیرده اسرت ،برداء جرایز

نیست .گروه دوم ،ادعا میکنند در آنچه خداوند می داند که اتفراق مریافترد ،امرا

نمیافتد و در آنچه خداوند بندگانش را برر آن آگاهانیرده یرا از بنردگانش پنهران
داشته است ،بداء جایز است .گروه سوم برر آنانرد کره برداء برر خداونرد جرایز
نیست و آن را از خداوند نفی کردهاند (اشعری.)36 :1422 ،
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از اینرو ،به نظر مریرسرد قررن چهرارم و حتری پریش از آن ،آبسرتن شرکلگیرری
تبیینهای ناسازوار از بداء در شریعه اسرت .در دو قررن چهرارم و پرنمم ،چهرار چهرره
برجسته علمی شیعه در آثار خود با شیوهها و نگاههای تقریبرا دگرسران ،بره تبیرین ایرن
آموزه پرداختند .آنان به ترتیرب تراریخی عبرارت انرد از .1 :شریخ صردوق (م  381ق،).
 .5شیخ مفید (م  413ق) .3 ،سرید مرتضری (م  439ق .4 ،).شریخ ووسری (م  492ق.).
آنچه این چهار فرهیخته در این باب گفتهاند ،در میان پیسرینیان مقبروا افتراد و برنمایره
اغلب نوشتههای متأخران ،بر دیدگاههای آنان استوار است.
در بررسیهای صورتگرفته ،به پژوهش مستقلی در این زمینه دسرت نیرافتیم .ایرن
پژوهش با روش توصیفی تحلیلی درصدد مطالعه تطبیقی دیدگاه شریخ صردوق و شریخ
مفید با دیدگاه سیدمرتضی و شیخ ووسی درباره عقیده بداء است.
 .1تعریف بداء
زیربنای مسئله بداء دو مبحث علم خداوند و اراده خداونرد اسرت (موسروی.)92 :1365 ،
علم خداوند که خود به ذاتی و فعلی منقسم است ،نقش مهمی در تبیین بداء و پرذیرش
و رد آن دارد .در اندیشه صدوق و مفید ،خلط این دو با یکدیگر ،کجفهمی و انکار بداء
را در پی دارد .آنان وقو بداء را در مرتبه علرم ذاتری رد کرردهانرد؛ از ایرنرو ،پریش از
تعریف بداء ،متذکر میشوند که مراد از بداء پشیمانی و ندامت خداونرد (صردوق:1368 ،
 )332یا آشکار شدن موضوعی نیست که برای خداوند پنهان بوده است (صدوق/1 :1362 ،
22- 96؛ مفید.)99- 92 :1414 ،
رکن بعدی بحث بداء ،اراده خداوند است .تفسیرهای مختلفری از اراده االهری شرده
است؛ برخی آن را به رضا و غضرب خداونرد تفسریر کرردهانرد (براقالنی،)422 /1 :1422 ،
بعضی اراده را علم خداوند به نظام اصلح دانستهاند (مالصدرا ،)333 /9 :1681 ،گروهری آن
را علم به مصلحت فعل تفسیر کرده اند و عده ای آن را دربراره خداونرد علرم بره افعراا
خویش و درباره مخلوقات امر به ایماد آنها دانسرتهانرد (عالمره حلری .)588 /1 :1413 ،برر
اساس ت عریف اخیر ،صردوق پرس از اشراره بره وقرو برداء در مرتبره علرم فعلری ،بره
شکل گیری آن بر اساس اراده االهی اشاره میکند« :هر کرس اعترراف کنرد کره خداونرد
آنچه بخواهد انمام می دهد ،آنچه بخواهد معدوم کرده ،بره جرای آن مریآفرینرد ،آنچره
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بخواهد ،مقدم می دارد و آنچه بخواهد ،به تأخیر میافکند و به آنچه بخواهد و هر ورور
که بخواهد امر می کند ،در این صورت به بداء اعتراف کرده است» (صردوق.)332 :1368 ،
این سخن صدوق بدین جهت است که هرچه حادث میشود ،مسبوق به مشیت و اراده
و قدَر و قضای االهی است (جوادی آملی.)112 /9 :1386 ،
صدوق و مفید ،بداء را به آشکار کردن امری از ورف خداوند که برای بندگان پنهان
بوده است ،تعریف میکنند (صدوق332 :1368 ،؛ همو22- 96 /1 :1362 ،؛ مفید)92 :1414 ،؛ بره
ووری که هرگاه بنده ای برای خداوند متعاا صله رحم آشکار کند ،خداوند برر عمررش
بیفزاید و اگر قطع رحم آشکار کند ،از عمرش بکاهد و اگر زنا آشکار کنرد ،از روزی و
عمرش بکاهد و اگر پاکدامنی آشکار کند ،برر روزی و عمررش بیفزایرد (صردوق:1368 ،
339- 332؛ مفید1413 ،الف)82 :؛ بنابراین ،بداء از جانب خداوند به معنای آمدن رأیی در پی
رأی دیگر ،پیدایش رأی جدید و انتقاا از تدبیری به تدبیر دیگر نیست؛ زیررا الزمره آن،
علم به چیزی است که برای خداوند معلوم نبوده است (مفید1413 ،ج.)122 :
گفتنی است مفید برای زدودن توهم حدوث علم جدیرد بررای خداونرد ،بره هنگرام
تبیین فعل بدا ،حرف جرّ «مِن» را به جای «لِر» قرار داده است؛ وی معتقد است:

همان وور که عرب تعبیر «بدا لفالن عمل حسن» و «بدا لره کرالم فصریح» را بره

کار میبرد ،از تعبیر «بدا من فالن کذا» نیز استفاده میکند .آنران در اصرل حررف

«الم» را جانشین حرف «مِن» کردهاند (و «الم» در معنای «مِرن» اسرت)؛ بنرابراین

از دیدگاه امامیه «بدا للّه فی کذا» به معنای «ظهر لره فیره» و آن بره معنرای «ظهرر

منه» است (مفید.)92 :1414 ،

مفید تعریف دیگری را از برخی دانشیان بیان کرده است و آن را پذیرفتنی مریدانرد؛
وی نوشته است« :برخی از عالمان شیعه گفتهاند« :واژه بداء در اصل لغوی آن به معنرای
آمدن نظری در پی نظر دیگری است و این امر به خداوند متعاا به صورت مماز اوالق
میشود ،همانوور که غضب و رضا به وور مماز اوالق میشود» (مفید .)92 :1414 ،وبق
این تعریف ،شیخ مفید تصریح کرده است که انتساب بداء به خداوند حقیقی نیسرت؛ از
اینرو ،درصد د بیان معنایی معقوا از بداء اسرت .در ایرن تبیرین ،مرراد ایرن اسرت کره
همان وور که رضا و غضب از صفات فعلیه االهی است ،انتسراب آنهرا بره خداونرد بره
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معنای بشری آن محاا است؛ زیرا خداوند منزه از انفعاا و اثرپذیری است و مراد از آثار
غضب و رضا ،عذاب و رحمت است .بر این اساس ،بداء نیز صفت فعل خداوند اسرت
و انتساب آن به خداوند ،به معنای روشن شدن امری پنهران بررای خداونرد نیسرت کره
مستلزم انفعاا باشد ،بلکه منظور آثار تحوا و دگرگرونی نظرر اسرت کره برر مخلوقرات
مترتب شده ،در عالم تکوین یا تشریع با تغییراتی رخ مینمایاند.
سیدمرتضی بداء را از دیدگاه متکلمان این گونه مطرح کررده اسرت کره خداونرد در
وقتی مخصوص ،به وجهی معین و به مکلفی واحد ،امر و سپس نهی کنرد (سیدمرتضری،
119 /1 :1422؛ همو451 /1 :1349 ،؛ همو .)322 :1411 ،شریخ ووسری تعریرف برداء را در دو
بخشِ روا و ناروا آورده است؛ به این صورت که اگر بداء به خداوند نسبت داده شرود،
این نسبت هم روا و هم ناروا میتواند باشد« :نسربت روا همران معنرای نسرخ اسرت و
اوالق آن بر خداوند با توسعه در معنرای برداء اسرت .نسربت نراروا –کره در اصرطالح
متکلمان است -آن است که خداوند به وجهی واحد و در زمرانی واحرد ،مکلرف را بره
چیزی که از آن نهی کردهاست ،به همان امر کند» (ووسی .)469- 462 /5 :1412 ،از فحوای
سخنان سید نیز به دست میآید که وی نیز به تفکیک برداء بره دو صرورت روا و نراروا
معتقد است (نک :.سیدمرتضی322 :1411 ،؛ همو .)82 /1 :1412 ،افزون بر آن ،بره براور سرید،
استعماا بداء برای نسخ ،هم میتواند حقیقی باشرد و هرم اسرتعاری (سیدمرتضری:1422 ،
.)116- 118 /1
شیخ ووسی تعریفی متفاوت از سید گزارش کرده و آن را تعریفی بسیار نیک دانسته
است؛ وی به نقل از استادش مینویسد:
می توان بداء را بر معنای حقیقیاش حمل کرد و گفت «بردا لره تعرالی» بره ایرن
معنا است که برای خداوند امر و نهیی که آشکار نبود ،ظاهر گشرت؛ زیررا امرر و
نهی قبل از وجود یافتن ،ظاهر و درک کرد نی نیستند ،خداوند علم به امر و نهری
در آینده دارد ،اما آمر یا ناهی بودن او زمانی صحیح است که امرر و نهری وجرود

یابند ،از اینرو ،مراد آیه «وَ لَنَبْلُوَنَّکمْ حَتَّی نَعْلَمَ الْمُماهِردینَ مِرنْکمْ» (محمرد)31 :

این است که ما شما را میآزماییم تا بدانیم جهاد شما موجود است؛ زیررا قبرل از

وجود جهاد ،نمی داند که جهاد موجود است و آن را پس از حصولش مریدانرد؛
اعتقاد به بداء چنین است (ووسی.)469 /5 :1412 ،
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در این تعریف ،بداء بر اساس علم فعلی تعریف شده و به وور حقیقری بره خداونرد
نسبت داده شده است .شایان ذکر است که ایرن تعریرف در آثرار موجرود سیدمرتضری
یافت نشد.
تحلیل تطبیقی دیدگاهها در تعریف بداء
صدوق و مفید با پذیرش رخ داد بداء در مرتبه علم فعلی خداونرد ،آن را پذیرفتره و بره
وور ممازی به خداوند نسبت دادهاند؛ توضیح آنکه برای خداوند در مرتبره علرم ذاتری،
صله رحم یا قطع رحم ،زنا یا پاکدامنی بنده روشن است و در آن مرحله از پیش ،عمرر
و روزی او مقدر شده است؛ اما وقتی افعاا تغییردهنده مقدرات از بنده سرمیزند ،علرم
فعلی به فعل حادث تعلق می گیرد ،زیرا به تعبیر برخی دانشیان ،علرم فعلری عرین فعرل
است ،نه عین ذات؛ حادث است و از اینرو در مقام فعل -نه در مقام ذات  -برا خردای
سبحان متحد است (جوادی آملی .)314 /2 :1386 ،بنابراین با آشکار شدن فعلری از جانرب
بنده است که امر خداوند برای او آشکار میشود و در مقدرات او تغییر ایماد میکند .از
همینجا روشن می شود که مراد صدوق و مفید از بداء« ،اِبداء» اسرت .برداء نسربت بره
انسانها «بداء» و نسبت به خداوند «اِبداء» است .نزد خدای سبحان که علم شرهودی بره
اشیا از ازا تا ابد دارد و میداند در هر مقطع چه پدیدهای حرادث خواهرد شرد و کردام
پدیده رخت برخواهد بست ،بدائی مطرح نیست ،بلکه ابداء ،اظهار پس از اِخفاء اسرت؛
ولی نزد انسانها بداء و ظهور پس از خفا خواهد بود (جوادی آملی.)112- 126 /9 :1386 ،
تبیین لغوی مفید که استعماا فعل «بدا» با حرف جرّ «مِن» بود ،تالشی متفاوت با تبیین
صدوق برای حل شبهه جهل خداوند است؛ بر این اساس ،فعل «بدا» با حررف «الم» بره
معنای آشکار شدن امر برای خداوند نخواهد بود ،بلکه با حرف «مِن» به معنرای آشرکار
شدن از جانب خداوند است؛ با این فرض شبهه تعارض بداء با علم ذاتی زدوده شده و
وقو بداء محدود به مرتبه علم فعلی شده است .بر این اساس صدوق و مفید ،جزء گروه
نخست شیعیان هستند که اشعری آنها را از قائالن بداء برشمرده بود .آنان با این تبیین به
اشکاا امثاا خیاط معتزلی پاسخ دادهاند که در نقد بداء گفته است« :ناشی از جهل خداوند
به امور است؛ زیرا بداء زمانی رخ مینماید که خداوند فعلی را انمام دهد یا خبری دهد،
سپس برای او روشن شود که صواب نبوده است» (خیاط معتزلی.)132 :1344 ،
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اما سید و شیخ تحت تأثیر معتزله  -که بداء را برر خداونرد محراا مریداننرد (قاضری

عبدالمبار ،-)362- 364 :1455 ،تالش کرده اند کره برا تقسریم برداء بره روا و نراروا ،تبیرین
معقولی از بداء ارائه کنند؛ نسبت روا و مقبوا همان معنای نسخ اسرت -کره در مبحرث
بعدی از آن سخن خواهیم گفت ،-اما بداء ناروا در معرض نقد است؛ زیرا اوال ،با علرم
االهی تعارض دارد؛ ثانیا ،با استمرار وجوب لطف تعارض دارد (سید مرتضری165 :1411 ،؛
ووسی )132 - 139 :1429 ،و ثالثا ،تکلیف ما الیطاق است به سبب وقو توأم چهار شررط،
یعنی مکلف ،فعل ،وجه و زمان واحد (ووسی.)462- 469 /5 :1412 ،

 .2رابطه بداء و نسخ
صدوق در کتاب التوحید ،هنگام تبیین معنای بداء ،آن را با نسخ مرتبط میسرازد و برداء
را معنا میکند به اینکه خداوند آفررینش مخلروقی را آغراز کنرد و آن را قبرل از چیرزی
بیافریند ،سپس آن چیز را معدوم کند و آفرینش چیز دیگری را آغاز کند یا به چیزی امر
ک رده ،سپس از مثل آن نهی کند یا از چیزی نهی کرده ،سپس به مثل آن امر کنرد؛ ماننرد
نسخ شرایع ،نسخ در تحویل قبله و نسخ در عدّه زنی که شوهرش مُرده اسرت (صردوق،
 .)332 :1368صدوق در ادامه ،مثااهایی از عالم تکوین بیان میکند« :اگرر بنردهای بررای
خداوند متعاا صله رحم آشکار گرداند ،خداوند بر عمررش بیفزایرد و اگرر قطرع رحرم
آشکار گرداند ،از عمرش بکاهد و اگر زنا آشکار گرداند ،از روزی و عمررش بکاهرد و
اگر پاکدامنی آشکار گرداند ،بر روزی و عمرش بیفزایرد» (همران .)339- 332 :صردوق در
آغاز کالمش برای تبیین بداء ،به نسخ در شرایع و شریعت مثاا زده و در فرجام سخنش
به تغییراتی در عالم تکوین اشاره کرده است؛ در اینما از کالم صدوق نسخانگاری برداء
برداشت میشود.
به نظر میرسد ،صدوق در کتاب التوحید ،به سبب مماشات با خصم ،بداء را همران
نسخ دانسته است ،زیرا در کتاب االعتقادات بداء را اعم از نسخ معرفی میکند؛ وی آنما
نوشته است « :نسخ الشرایع و األحکام بشریعة نبینا محمد (ص) من ذلک االبکدا و و نسکخ
الکتب بالقرآن من ذل » (همو .)41 :1414 ،در ایرن عبرارت حررف جرر «مرن» در هرر دو
استعمالش ،ظهور در معنای تبعیض دارد؛ از اینرو ،نسخ زیرممموعه بداء خواهد برود؛
بر این اساس میتوان گفت وی به بداء در حوزه تشریع و تکوین اعتقاد دارد و بدائی را
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که در حوزه تکوین رخ دهد ،نسخ مصطلح و بدائی که در حوزه تکوین واقع میشرود،
بداء مصطلح میداند.
مفید برخالف نظر صدوق در کتاب االعتقادات ،نسخ را اعم از بداء دانسته است؛ به
نظر او ،تغییرات خواه در عالم تکوین و خواه در عالم تشریع از مقوله نسخ هسرتند .وی
هنگام تعریف بداء مینویسد:

معنای بداء همان است که تمام مسرلمانان دربراره نسرخ و امثراا آن مریگوینرد؛

بداء ،فقر پس از ثروت ،بیماری پس از سالمتی و مرگ پس از حیات اسرت .نیرز
بداء ،فزونی و کاستی در عمر و روزی است ،برهواسرطه اعمرالی کره اهرل عردا
بدان معتقدند؛ بنابراین ،در اصرلِ برداء ،میران عمروم مسرلمانان اختالفری وجرود
ندارد؛ اختالف میان مسلمانان ،صرفا نزا لفظی است (مفید1413 ،الف.)82 :

به اعتقاد وی ،تغییراتی که در عرالم تکروین رخ مریدهنرد و تغییراتری کره در عرالم
تشریع به وقو میپیوندند ،همگی از مقوله نسخ هستند؛ دیگر مسرلمانان هرر دو مرورد
را نسخ می دانند .مفید نیز هر دو را نسخ به حساب میآورد؛ برا ایرن تفراوت کره مرورد
دوم را نسخ و مورد اوا را بداء می نامد؛ از اینرو ،اختالف میران او و تمرام مسرلمانان،
تنها اختالف در نامگذاری است .اما ا ز منظر سرید و شریخ ،برداء بره روا کره صرحیح و
معادا نسخ است و ناروا که باول است ،تقسیم میشرود؛ برر اسراس ایرن دسرتهبنردی،
قاعدتا بداء اعم از نسخ خواهد بود .ظاهرا آنان بداء روا یا همران نسرخ را در تکروین و
تشریع جاری می دانند؛ چنانکه سید و شیخ در رد شربهه یهرود کره نسرخ شررایع را بره
جهت اینکه به بداء منتهی میشود ،عقال نادرست میدانند ،سه پاسخ دادهانرد؛ در پاسرخ
اوا ،بداء ناروا را از نسخ جدا کرده اند .بداء زمانی رخ مریدهرد کره شرروط چهارگانره
(فعل واحد ،وجه واحد ،زمان واحد و مکلف واحد) محقرق شرود؛ نسرخ بررخالف آن
است ،زیرا فعل مأمورٌ به ،غیر از منهیٌ عنه است .در پاسخ دوم ،تغییررات عرالم تکروین
را امری انکارناپذیر عنوان کرده اند و نوشته انرد« :الزمره اسرتدالا یهرود ایرن اسرت کره
خداوند زندگان را نمیراند ،فقیران را ثرروت نبخشرد و مریضران را سرالمتی ندهرد؛ در
حالی که این امور و امثاا آنها جایز است و بر بداء داللت نردارد» .در پاسرخ سروم ،بره
نسخ در شرایع استدالا کردهاند:
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الزمه سخن یهود این است که شرایع پیامبران ( ) با یکردیگر متفراوت نباشرد؛

در حالی که می دانیم با یکدیگر تفاوت دارند و بداء تلقی نمیشود .همرانورور

کرره در شررریعت آدم ( ) ،ازدواج برررادر بررا خررواهر مبرراح بررود ،در شررریعت

ابررراهیم ( ) ،تررأخیر ختنرره تررا دوران بزرگسررالی جررایز بررود و در شررریعت
یعقوب ( ) ،جمع بین دو خواهر در ازدواج مباح بود و در شریعت موسری ( )

هررری کررردام از آنهرررا جرررایز نبرررود (سیدمرتضررری328- 322 :1411 ،؛ ووسررری،

593 :1429ر.)599

در پاسخ اوا ،مراد از بداء ،همان بداء باول است .در پاسخ دوم و سوم بره ترتیرب،
تغییرات عالم تکوین و ازاله احکام شریعت نسخ تلقی شده است.
تحلیل تطبیقی دیدگاه ها در رابطه بداء و نسخ
وجه اشتراک دیدگاه چهار عالم این است که آنان بداء و نسخ را برخروردار از حقیقرت
واحدی می دانند و آن آشکار ساختن موضوعی ا ست که بر دیگران پنهران بروده اسرت؛
بنابراین ،احیانا میتوان آن دو را به جای یکردیگر اسرتعماا کررد ،شریخ برر ایرن وجر ِه
همگونی تصریح کرده است « :سرّ اوالق واژه بداء بر نسخ و وجه مشابهت میران آن دو
این است که نسخ ،ظاهر ساختن چیزی برای مکلفانی است که برای آنان ظاهر نبروده و
آگاهی از چیزی است که بدان آگاه نبودهاند؛ بداء نیز چنین است» (ووسی- 462 /5 :1412 ،
 .)469بر این اساس میتروان ادعرا کررد کره ایرن دانشروران اخرتالف مبنرایی ندارنرد و
تفاوتشان تنها در روش تبیین و نامگذاری است.
صدوق اگرچه در کتاب التوحید بداء را همان نسخ میداند ،اما برا توجره بره مفهروم
بداء که معنای ظهور دارد و همچنین با عنایت به مفهوم نسرخ کره در آن آشرکار شردن
امری نهفته است ،در کتاب االعتقادات ،بداء را اعم از نسخ تلقی کرده اسرت؛ البتره ایرن
دو را با یکدیگر خلط نکرده و یکسان نپنداشته است و با اختصاص بداء بره تکروین و
نسخ به تشریع ،میان آن دو تفاوت قائل شده است .به نظر میرسد هدف او در عام قرار
دادن بداء نسبت به نسخ ،نمایاندن بیگانه نبودن برداء از معرارف اسرالمی و دفرا از آن
بوده است.
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مفید برخالف صدوق ،نسخ را که مورد پذیرش همه فرق اسالمی است ،اصل و اعم
از بداء می داند؛ با عنایت به اینکه همه مسلمانان همرأی هسرتند کره در نسرخ ،برا ازالره
حکمی ،امری پنهان آشکار میشود ،بداء نیز چنین است و در واقع چیزی خارج از نسخ
نیست .تفاوت تنها در این است که بداء در حوزه تکوین جریان مییابد .به نظر میرسد
این تبیین مفید ،برای قبوالندن بداء به مخالفانی چون جریان اعتزاا است ،چراکه پس از
برشمردن مثااهایی از بداء ،مانند فزونی و کاستی در عمرر و روزی بره واسرطه اعمراا،
می گوید اهل عدا (معتزله) به اینها اعتقاد دارند ،اما بداء نمینامند؛ بنرابراین ،کشرمکش
تنها در نامگذاری است.
در تحلیل آرای سید و شیخ سه قسم متصور است .1 :برداء بره روا (نسرخ) و نراروا
تقسیم میشود که در این حالت ،بداء اعم از نسخ است؛  .5برداء همران نسرخ اسرت و
میان آنان رابطه تساوی برقرار است؛  .3بداء از جهتی متفاوت با حالت نخسرت ،اعرم از
نسخ است.
قسم اوا ،چنانکه گذشت ،مشترک میان سید و شیخ است ،قسرم دوم را سرید براور
دارد و مؤید آن ،سخن او در کتاب الشافی فی اإلمامة است که آن را در نقد جلد بیسرتم
المغنیِ قاضی عبدالمبار نگاشته است (سبحانی ،بیتا ،)599 /3 :آنمرا در پاسرخ بره اشرکاا
قاضی عبدالمبار مبنی بر اعتقاد هشامبن حکم به بداء ،پاسخ میدهد« :درباره بداء ،عقیده
هشام و اغلب شیعه ،دقیقا همان عقیده معتزله درباره نسرخ اسرت و مرراد آنران از برداء
همان مراد معتزله از نسخ است .نزا آنان با شیعه نزا لفظی است؛ زیرا شیعه بر اسراس
روایات ،نسرخ را برداء نرام نهرادهانرد» (سیدمرتضری .)82 /1 :1412 ،همچنرین در واکراوی
استعماا واژه بداء در روایات نیز نوشته است« :محققان از اصحاب ما ،مراد از لفظ برداء
در روایات را نسخ در شرایع دانسته اند و هی اختالفی در وقو نسخ در شرایع وجرود
ندارد» (همو.)112 /1 :1422 ،
شیخ به قسم سوم اعتقاد دارد .او چون صدوق ،بداء را اعرم از نسرخ مریدانرد .وی
معتقد است اخباری که واژه بداء در آنها به کار رفته است ،اگر مربوط بره مروارد جرواز
نسخ باشد ،همان نسخی است که مدّنظر معتزله است و اگر خبر از کائنات باشد ،تغییرر
در شروط بوده ،اوالق بداء به آن جایز است (ووسری .)432- 456 :1411 ،روشن است کره
شیخ بداء را اگر در حوزه تشریع باشد ،نسخ تلقی کرده و اگر در حروزه تکروین باشرد،
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بداء دانسته است .این نکته را باید یادآور شد که هر چهار عالم برای قبوالنردن برداء بره
معتزله ،آن را نسخ تلقی کرده اند .این کوششی است که عالمان شریعه پریش از آنران ،در
پیش گرفته اند .سخن خیاط معتزلی گواه بر این مردعا اسرت« :حُرذّاق (نخبگران) شریعه
درباره بداء ،دیدگاه معتزله درباره نسخ را برگزیدهاند و اختالف میران آنران و معتزلره در
اسم و نه مسمَّی است» (خیاط معتزلی.)152 :1344 ،
اختالف دیگری که میان چهار عالم دیده میشرود ،ایرن اسرت کره صردوق و مفیرد
تفاوت میان نسخ و بداء را به حوزه وقو آنها در محدوده تشریع و تکوین کشانده و از
این جهت بدان نگریستهاند  .اما سید هر نوبت که به تفاوت ایرن دو پرداختره اسرت ،برا
محور قرار دادن چهار شرط ،بداء را نقد و نسخ را اثبات و تأیید کرده اسرت؛ چنرانکره
سید گاه نوشته است « :فرق میان نسخ و بداء در ایرن اسرت کره در نسرخ برین ناسرخ و
منسوخ اختالف در زمان وجود دارد ،اما در بداء چنین نیست» (سیدمرتضی)119 /1 :1422 ،
و گاه در کنار اختالف زمان ،به اختالف دو فعل نیز اشراره کررده اسرت (همرو/1 :1349 ،
 . )455با توجه به ذکر تفاوت در زمان و فعل در نسخ ،میتوان این دو شرط را به شروط
دیگر تعمیم داد و گفت از منظر سید ،هر یک از شروط چهارگانره برداء محقرق نشرود،
بداء بر خداوند محاا نبوده و اساسا بدان بداء اوالق نمیشود (موسوی.)95 :1365 ،
اما شیخ هم بسان صدوق و مفید ،به تفاوت میان نسخ و برداء در تشرریع و تکروین
باور دارد (ووسی )432- 456 :1411 ،و همچون سید ،وجه افتراق نسخ با بداء را تخلف در
یکی از چهار شرط دانسته است (همو462- 469 /5 :1412 ،؛ .)222- 224
 .3بداء در معنای حقیقی یا مجازی
با توجه به تبیین بداء بر اساس علم فعلری ،از دیردگاه صردوق و مفیرد ،انتسراب آن بره
خداوند ممازی خواهد بود .همچنین در تعریف دوم که مفیرد از برخری عالمران آورده
بود که انتساب بداء به خداوند بسان انتساب غضب و رضا تلقی شده بود ،نسبت آن بره
باری تعالی به وور مماز بوده است (مفید.)92 :1414 ،
در نگاه سید و شیخ ،بداء به دو دسته روا و ناروا تقسیم میشد و بداء روا یرا همران
نسخ ،در صورت انتساب به خداوند به صورت حقیقی بود .البته در این صورت ،بداء به
همان معنای اِبداء است؛ اما بداء ناروا که جامع چهار شرط است ،انتسابش بره خداونرد
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محاا است و آنگاه که به خداوند نسبت داده شود ،به صورت ممازی است .این مطلب
در سخن سید انعکاس یافته است ،آنما که نوشته است:

استعماا بداء برای نسخ ،هم میتواند حقیقری باشرد و هرم ممرازی؛  .1اسرتعماا
بداء برای نسخ به صورت حقیقی :هرگاه امر بعد از نهی و نهی بعد از اباحره بره
صورت تدریمی آشکار گرردد ،در ایرن حالرت برداء اتفراق افتراده اسرت؛ زیررا

خداوند امری را آشکار کرده است کره آشرکار نبروده و چیرزی را روشرن کررده

است که روشن نبوده است .در این حالرت برداء کره بره معنرای ظهرور و برروز

اسررت ،در دو امررر حاصررل شررده اسررت .5 .اسررتعماا بررداء برررای نسررخ برره
صورت استعاری (ممازی) زمانی است که برداء در معنرای اصرلی کره متکلمران
گفتهاند و به معنای آشکار شردن چیرزی کره پنهران بروده اسرت ،پذیرفتره شرود

(همان.)116- 118 /1 :

استعماا حقیقی ،ناظر بر بداء روا یا همان نسخ است و اسرتعماا ممرازی ،نراظر برر
بداء باول است که به صورت استعاری بدان بداء گفته میشود؛ چراکه عینیت خارجی و
تحقق بیرونی ندارد و صرفا انتزاعی و برای تبیین علمی قضایا اسرت .گفتنری اسرت در
تعریف متفاوتی که شیخ از سید نقل کرده بود ،انتسراب برداء بره خداونرد بره صرورت
حقیقی است؛ چراکه در این تبیین ،بداء در مرتبه علم فعلی رخ میدهد و علرم االهری و
فعل بنده توأم با یکدیگر هستند (ووسی.)469 /5 :1412 ،
 .4بداء و مصلحت االهی
صدوق معتقد است وقو بداء به دلیل مصلحت بندگان است؛ از اینرو ،خداوند آنان را
زمانی به عملی امر و در زمانی دیگر از همان نهی میکند (صردوق .)339- 332 :1368 ،امرا
سید و شیخ به دلیل جمع مصلحت و مفسده در بداء ،آن را نقد کردهاند؛ از نظرر سرید و
شیخ ،از آنما که وقو بداء مستلزم جمع شروط چهارگانه است ،در چنین حرالتی گویرا
خداوند بنده را به چیزی به دلیل مصلحت امر و به سربب مفسرده از همران نهری کررده
است ،در این فرض در چیز واحد و وقت واحد ،مصلحت و مفسده جمع گردیدهاند که
محاا است (سیدمرتضی329 :1411 ،؛ ووسی.)462 /5 :1412 ،
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تحلیل تطبیقی دیدگاهها در مسئله بداء و مصلحت االهی
صدوق با مبنای پذیرش بداء ،اصل مصلحت را عامل مشروعیت بداء دانسته است ولری
سید و شیخ با مبنای انکار بداء بر خداوند ،نظر مقابل صدوق را دارند؛ روشن است کره
مراد آنان بداء ناروا است ،زیرا در بداء روا یا همان نسخ ،وقو آن را به دلیل مصرلحت
تمویز میکنند ،چنانکه نوشته اند« :نسخ به دلیل وجود مصلحت در زمانی و مفسرده در
زمانی دیگر یا مصلحت برای زید و مفسده برای عمرو جرایز اسرت (سیدمرتضری:1411 ،
329؛ ووسی.)592 :1429 ،
 .5بداء در افعال مشروط
یکی از مباحث مهم درباره مسئله بداء ،تعیین افعاا و اموری است کره در معررض برداء
هستند؛ مفید و شیخ معتقدند بداء در اموری است که خداوند آنها را به صورت مشروط
مقدر کرده است .مفید مینویسد:

بداء در چیزی رخ می دهد که به صورت مشروط مقدر شرده اسرت؛ از آیره «ثُرمَّ
قَضی أَجَلا وَ أَجَلٌ مُسَمًّی عِنْدَهُ» (االنعام )5 :برمریآیرد کره دو نرو اجرل وجرود
دارد :مشروط و غیرمشروط؛ اجرل مشرروط ،اجلری اسرت کره در آن فزونری و

کاستی راه دارد ،مانند آیات« :وَ ما یعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ ال ینْقَصُ مِرنْ عُمُررِهِ لِلَّرا فِری

کتابٍ» (فاور )11 :و «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَریهِمْ بَرَکراتٍ مِرنَ

السَّماءِ وَ الْأَرْضِ» (االعراف .)69 :این آیات مری گوینرد کره اسرتمرار اجرل آنران،
مشروط به نیکی و انقطا اجل آنان ،مشروط به فسق است (مفید.)99 :1414 ،

شیخ نیز بر این باور است که امکان دارد برای بندگان ،فعلی از خداوند آشکار گردد
که آن را می دانستند ولی از شرط آن با خبر نبودند ،در حالی که خداوند از ابتدا بره هرر
دو امر (تغییر و ثبات) عالم است؛ از اینرو اشکاا ندارد که یکی از آنها به وور مشروط
و دیگری بدون شرط برای خداوند معلوم باشد (ووسی.)432- 456 :1411 ،
تحلیل تطبیقی دیدگاهها درباره بداء در افعال مشروط
از چالشهای مطرح شده در آموزه بداء ،رابطه علم و تقدیر االهی و تغییر در امور محرل
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بداء است .مفید و شیخ در پاسخ ،وحدت نظر دارند .آنان برای حرل مسرئله ،بره تقردیر
مشروط چنین اموری اشاره کرده اند .در چنین فرضی ،دیگر با علم االهری نیرز تعرارض
نخواهد داشت؛ چراکه خداوند آگاه به تغییرات بوده و آنها را ایرنگونره تقردیر فرمروده
است .گرچه از میان چهار عالم ،مفید و شیخ از بداء در امور مشروط سخن گفتهاند ،این
به معنای اعتقاد نداشتن صدوق و سید نخواهد بود.
 .6بداء در افعال نامعلوم
از جمله مسائل مهم درباره بداء ،مسئله وقو آن در افعالی است که بر بنردگان نرامعلوم
است .این مطلب از روایتی که صدوق نقل کرده است ،پیدا است .در این روایرت امرام
رضا ( ) فرموده اند« :خداوند دو علرم دارد؛  .1علرم مخرزون و مکنرون کره آن را جرز
خداوند کسی نمی داند و بداء از این علم رخ میدهد؛  .5علمی که خداوند به فرشرتگان
و رسوالن تعلیم داده است و عالمان اهل بیت ( ) آن را میداننرد» (صردوق.)443 :1368 ،
روایت داللت دارد بر اینکه اوال ،خاستگاه بداء ،علم مخزون و مکنون است .ثانیا ،رخداد
بداء در امور تقدیری و مشروط است و بندگان نیز از آن ناآگاهاند .مفیرد نیرز برر رخداد
بداء در امر پنهان از مردم ،تصریح کرده است:

از نظر امامیه ،مراد از بداء ،این نیسرت کره موضروعی از خداونرد پنهران بروده،

سپس آشکار ش ده اسرت؛ زیررا تمرام افعراا غیرآشرکار خداونرد کره در خَلقرش

آشکار می گردد ،همواره برای او معلوم اسرت .صررفا افعرالی بره برداء توصریف

می شوند که گمان ظهور بداء و ظن غالب بر وقو آن نمیرود؛ اما آنچه که علرم
به وجودش و ظن غالب بر حصولش اسرت ،واژه برداء بردان اورالق نمریشرود

(مفید.)99- 92 :1414 ،

سید این بحث را زیر موضو جواز نسخ در جمالت خبریه و انشائیه مطررح کررده
است .باید اشاره کر د که معتزله نسخ را صررفا در اوامرر و نرواهی مریداننرد و آن را در
اخبار جایز نمیدانند (اشعری .)529 :1422 ،سید در نقد معتزلره ،نسرخ را هرم در اوامرر و
نواهی (جمالت انشائیه) و هم در اخبار (جمالت خبریه) جایز میداند ،وی مریگویرد:
«اگر با نسخ در اخبار ،کذب رخ دهد با نسخ در اوامر نیز بداء (که مردود اسرت) واقرع
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می شود؛ بنابراین نسخ بر هر دو تعلق میگیرد .مقصود از نسخ در اخبار ،اخبار مربوط به
عالم تکوین نیست و محدود به اخبار مرتبط با احکام شرعی اسرت» (سیدمرتضری:1349 ،
 . )458 /1در تحلیل این عبارات باید گفت که سید اوال ،بر اسراس مبنرای خرود در نفری
بداء ،این مسئله را درباره نسخ مطرح کرده است و نسخ نیز چون بداء ،در اموری اسرت
که وقو آن بر بندگان نامعلوم است .ثانیا ،برخالف معتزله ،نسخ را در همه گرزارههرای
تشریعی ،خواه خبری و خواه انشائی ،جایز دانسته است .ثالثا ،با پاسرخ نقضری ،دیردگاه
معتزله را به بوته نقد نهاده است؛ به این صورت که اگر وبق اعتقراد معتزلره برا پرذیرش
نسخ در اخبار ،کذب رخ می دهد ،با نسخ در اوامر نیز بداء رخ خواهرد داد .در تعریرف
بداء از منظر معتزله و سید ،بداء زمانی واقع میشد که در مکلَّف واحرد ،زمران واحرد و
وجه واحد ،همان فعلی که بدان امر شده است ،مورد نهی قرار گیرد و این برداء ،باورل
است ،رابعا ،نسخ در اخبار را صرفا در حروزه تشرریع دانسرته و وقرو آن را در اخبرار
مربوط به عالم تکوین رد کرده است.
شیخ دیدگاه سید را با بیان اقسام آن و حتی مرواردی افرزون برر آن مطررح کررده و
پذیرفته است؛ از نظر شیخ اساسا اخبار دو نو است:

 .1اخباری که متضمن معنای امر و نهی است؛ خواه بره صرورت انشراء و خرواه
به صورت خبر در معنای انشاء باشد .5 ،اخباری که خبر محض از صفت شریئی

(موصوف) می دهند و متضمن معنای امر و نهی نیسرتند کره خرود بره دو دسرته
تقسیم می گردند :اوا ،اخبار از شیئی که تغییر صفت در موصوفش جایز نیسرت،

دوم ،اخبا ر از شیئی که تغییرر صرفت در موصروفش جرایز اسرت .در همره ایرن

حالتهای سه گانه نسخ جایز است (ووسی.)224- 223 /5 :1412 ،

گفتنی است مورد اوا مربوط به تشریع است ،زیررا امرر و نهری در محردوده افعراا
است .دو مورد اخیر ،شامل امور تکوینی است ،زیرا بره تغییرر در صرفت شریء داللرت
دارد .در اینما شیخ نسخ را اعم از تشریع و تکروین دانسرته و نسرخ را در هرر دو ،روا
فرض کرده است.
شیخ روایتی گزارش کرده است که بر اساس آن ،به نظر میرسد در افعراا و امروری
که مردم از آن آگاهی دارند ،نسخ در امور تشریعی و بداء در امور تکوینی رخ نمیدهد.
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شیخ از امام صادق ( ) نقل کرده است« :در علمی که خداوند به مالئکه منتقل میکند و
مالئکه به پیامبران و پیامبران به انسان ها مرنعکس مریکننرد ،برداء صرورت نمریگیررد»
(ووسی .)25 :1411 ،گفتنی است در برابر این روایت ،روایاتی وجود دارد که از وقو بداء
در اموری که پیامبران به مردم خبر دادهاند ،سخن میگویند؛ مانند خبرر پیرامبر (ص) بره
مرگ فردی یهودی و رخداد بداء و زنده ماندن او بهواسطه اوعام مسکینی (کلینی:1422 ،
 )2 /4یا خبر عیسی ( ) به مرگ نو عروسی و دفع بال از او به سربب صردقه بره سرائلی
(صدوق . )222 :1422 ،ظاهرا شیخ به تعارض این دو دسته روایات تفطرن داشرته و بررای
حل آن نوشته است:

اخبار دو گونه هستند .1 :اخباری که تغییر در خبر آنها جایز نیست ،مانند اخبرار
مربوط به صفات خداوند و کائنات و پاداشی که خداونرد بره مؤمنران مریدهرد؛

 .5اخباری که به دلیل تغییر مصلحت و تغییر شروط در آنها ،جرایز اسرت تغییرر
یابند ،مانند اخباری که از حوادث آینده خبر میدهند؛ مگر آنکه خبر به صرورتی
باشد که یقین کنیم محتوای خبر ،حتمری اسرت و تغییرر نمرییابرد؛ اکثرر اخبرار

اینچنین هستند (ووسی.)435- 431 :1411 ،

بنابراین از نظر شیخ ،وقو بداء در امور حتمی-که غالبا چنین هستند -منتفی اسرت؛
ولی در امور غیرحتمی که در معرض تغییر مصرلحت و شرروط هسرتند ،برهنردرت رخ
می دهد و روایات امام صادق ( ) ناظر به همان دسته اوا است .عالمره مملسری بررای
حل تعارض این دو دسته روایات ،پنج وجه مطرح کرده اسرت کره یکری از آن وجروه،
همین دیدگاه شیخ ووسی است (مملسی.)132 /5 :1424 ،
تحلیل تطبیقی دیدگاهها در مسئله بداء در افعال نامعلوم
از چالشهرای مطررحشرده در آمروزه برداء ،مسرئله وقرو برداء در اخبرار واردشرده از
معصومان است .این مسئله را تقریبا هر چهار عرالم بررسری کرردهانرد .صردوق و مفیرد
دیدگاه یکسانی دارند؛ آنان وقو چنین بدائی را رد کررده انرد و محردوده آن را امروری
دانسته اند که مردم احتماا رخداد تغییر را در آن نمیدهند؛ در غیر ایرن صرورت ،کرذب
سخن معصوم یا انتساب جهل به خداونرد را درپری دارد .روایرت منقروا از صردوق و
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سخن مفید مبنی بر اینکه بداء در جایی است که گمان بداء نمیرود ،بر این امرر داللرت
دارد .این دیدگاه صدوق و مفید ،مبتنی بر رویکرد گروه اوا شریعه بره برداء اسرت کره
اشعری گفته است آنان معتقدند آنچه خداوند می داند و از بندگانش پوشانده است ،برداء
در آن جایز است و در آنچه بندگانش را بر آن آگاهانیده است ،بداء جایز نیست (اشعری،
.)36 :1422
سید برخالف صدوق و مفید ،به دلیل نپذیرفتن بداء ،بداء در اخبار را مطررح نکررده
است و صرفا از نسخ در گزارههای شرعی ،خواه خبریه و خواه انشائیه سخن گفته و آن
را در اخبار تکوینی رد کرده است .گویا این رویکرد همان دیدگاه گروه سوم شریعه بره
بداء است که آن را نفی کردهاند (اشعری .)36 :1422 ،اما شیخ از جهتری دیردگاهی مشرابه
صدوق و مفید و از جهتی مشابه سید دارد و از جهتی نیز با هر سره آنهرا تفراوت دارد؛
وجه شباهت با صدوق و مفید آن است که بداء را به حوزه تکروین جریران داده اسرت،
شباهتش با سید در این است که نسخ در گزارههای شرعی ،خواه خبریه و خواه انشرائیه
را مطرح کرده است و وجه تفاوتش در این است کره وقرو برداء در اخبرار غیرحتمری
هرچند محدود را جایز می داند .ظاهرا رویکرد شیخ نیز با اندکی تفاوت ،همران نگررش
گروه اوا شیعه به بداء است.
 .7بداء و یهود
یکی از موضوعاتی که دانشیان هنگام بحث از برداء ،بردان پرداخترهانرد ،دیردگاه یهرود
درباره بداء است .یهود نه نسخ را در عرالم تشرریع قبروا دارنرد و نره برداء را در عرالم
تکوین؛ آیه «ما نَنْسَخْ مِنْ آیةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیرٍ مِنْها أَوْ مثلها» (البقره )129 :در رد این باور
آنان است (وباوبایی.)35/9 :1412 ،
از آیه «وَ قالَتِ الْیهُودُ یدُ اللّه مَغْلُولَةٌ( »...المائده )94 :برمیآید که یهود دست خداوند را
در تغییر امور تکوینیای چون رزق و روزی بسته مریپنداشرتند (وباوبرایی.)35/9 :1412 ،
صدوق در کتاب اعتقادات االمامیه در پاسخ به این شبهه یهود ،آیات «کلَّ یروْمٍ هُروَ فِری
شَأْنٍ» (الرحمن )56 :و «یمْحُوا اللّه ما یشاءُ وَ یثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکتابِ» (الرعرد )36 :را ذکرر
می کند و مینویسد« :برخالف ادعای یهود و پیروانشان و مخالفان که ما را به اعتقاد بداء
متهم میکنند ،این آیات به بداء اشاره ندارند» (صدوق .)42 :1414 ،صدوق ضمن اشاره بره
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تغییراتِ عالم تکوین بر اساس آیات ،بدان پرداخته است و بررای مماشرات برا یهرود و
مخالفان شیعه ،تحفظ داشته و از کاربست اصطالح بداء پرهیز کرده است؛ اما در کتراب
التوحید این تحفظ را کنار گذاشته و بیپیرایه و صریح از بداء سخن گفته و دفا کررده
است ،آنما در مواجهه با این مسئله مینویسد« :بداء ردی بر یهود است؛ آنان مریگفتنرد
که خداوند از امور بازنشسته است؛ ما در پاسخ میگروییم :خداونرد هرر روز در کراری
است ،زنده می کند و میمیراند ،روزی میدهد و هر چه بخواهد انمام میدهد» (صردوق،
.)339- 332 :1368
یهود برای رد نسخ شریعت ،استدالا میکنند به اینکره چرون نسرخ بره برداء منتهری
می شود ،بنابراین نسخ عقال صرحیح نیسرت (سیدمرتضری322 :1411 ،؛ ووسری.)593 :1429 ،
سید و شیخ در نقد این شبهه یهود نوشتهاند:
نسخ موجب بداء نمیشود ،زیرا اوال ،بداء زمانی رخ میدهرد کره شرروط (فعرلْ

واحد ،وجهْ واحد ،زمانْ واحد و مکلفْ واحد) محقق شود و نسرخ بررخالف آن

است ،زیرا فعل مأمورٌ به ،غیر از منهیٌ عنره اسرت؛ مرثال امسراکی کره یهرود روز
شنبه در زمان موسی ( ) بدان مأمور بودند غیرر از امسراکی اسرت کره در زمران

پیامبر ما از آن نهی شدند .ثانیرا  ،الزمره اسرتدالا یهرود ایرن اسرت کره خداونرد

زندگان را نمیراند ،فقرا را غنی نکند و مریضان را سالمت ندهرد؛ در حرالی کره
این امور و امثاا آنها جایز است و بر بداء داللت ندارد .ثالثا ،الزمره سرخن یهرود
این است کره شررایع پیرامبران ( ) برا یکردیگر متفراوت نباشرند؛ در حرالی کره

می دانیم با یکدیگر تفاوت دارند و آن بداء تلقی نمیشود .چنرانکره در شرریعت
آدم ( ) ازدواج برادر با خواهر مباح بود ،در شریعت ابراهیم ( ) تأخیر ختنره ترا
دوران بزرگسالی جایز بود و در شریعت یعقوب ( ) ،جمرع برین دو خرواهر در

ازدواج مباح بود و در شریعت موسی ( ) هری کردام از آنهرا جرایز نبرود (سرید

مرتضی328- 322 :1411 ،؛ ووسی.)599- 593 :1429 ،

تحلیل تطبیقی دیدگاهها در مسئله بداء و یهود
صدوق ،سید و شیخ هر سره بره نقرد یهرود پرداخترهانرد ،ولری برا توجره بره اخرتالف
دیدگاههایی که بین آنان دربراره برداء وجرود دارد ،شریوه متفراوتی در پاسرخ بره یهرود
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داشته اند .صدوق با استفاده از آیات قرآن بر این باور است که یهود برا رد مسرئله برداء،
خداوند را در تغییر مقدرات و حوادث عالم ناتوان دانسته اند ،حاا آنکه بر اساس آیرات
قرآن خداوند قادر به تغییر است و این شأن االهی ،بداء نام دارد .اما سید و شیخ ،چرون
بداء را بر خداوند محاا دانسته ،در مقابل ،نسخ را صحیح میدانند ،در پاسرخ بره شربهه
یهود ،اوال اصل بداء را باول فرض کردهاند و ثانیا با اشاره بره نمونرههرایی از تغییرر در
عالم تکوین و تشریع که مورد پذیرش همگان است ،معتقدند که نسخ صرحیح اسرت و
به بداء نیز منتهی نمی شود .الزم به تذکر است که مراد سید و شیخ از بداء ،همران برداء
باول است.
 .8روایات بداء
روایات بداء به دو دسته مصرَّح و غیرمصرَّح تقسیم میشوند؛ مراد از روایرات مصررَّح،
روایاتی است که در آنها واژه برداء صرریحا بره کرار رفتره اسرت و منظرور از روایرات
غیرمصرَّح ،روایاتی هستند که در آنها واژه بداء استعماا نشده است کره خرود دو دسرته
هستند .1 :روایاتی که با مفاهیم مشابهی چون محو و اثبات و تقردیم و ترأخیر برر برداء
داللت دارند؛  .5روایاتی که به تغییر آجاا و ارزاق و به وور کلری مقردرات ،برهواسرطه
اعماا بندگان اشاره دارند .روایات مصرَّح محل مناقشه و بحث میان اندیشمندان هستند،
اما اگرچه روایات غیرمصرَّح مورد اجما تمام مسلمانان هستند ،با ایرن حراا ،مخالفران
بداء از نامگذاری عنوان بداء بر آنها ،پرهیز دارند.
بداء در منظومه فکری صدوق و مفید یک باور مسلم شیعی است و مبنرای پرذیرش
آن ،آیات و روایات هستند ،تا جایی که بدون دخالت دادن عنصر عقل ،با اتکا به نقل آن
را اثبات کردهاند .وی در کتاب التوحید به هنگام تبیین بداء ،بحث خود را برا اسرتناد بره
آیات و روایات پیش برده ا ست و روایات مصرَّح و روایات غیرمصرَّح (از نرو اوا) را
که از اهمیت و مفهوم و مصادیق بداء سخن میگویند ،یکجا گرد آورده است (صردوق،
.)339- 331 :1368
مفید با استفاده از روایات مصرَّح و غیرمصرَّح به اثبات بداء همرت گماشرته اسرت.
وی با توجه به روایات مصرَّح ،حداقل در دو اثر خود ،مبنای پذیرش این باور را نقل یا
به تعبیر خودش «سمع» شناسانده است؛ در تصحیح االعتقرادات نوشرته اسرت« :امامیره
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عقیده بداء را با استدالا نقلی و نه عقلی ،اثبات میکنند؛ نقلی که از روایات ائمه ( ) بره
دست آمده است» (مفید ،)92 :1414 ،همچنین در قسمتی از کتاب أوائل المقراالت نوشرته
است « :امامیه در اوالق واژه بداء به خداوند اتفاق نظر دارند و آن بر اسراس نقرل و نره
قیاس است» (همو1413 ،الف .)49 :در جایی دیگر مبنای پذیرش بداء را روایاتی مریدانرد
که از وسائط بین خدا و بندگان (ائمه( )) وارد شده اسرت (همرو1413 ،الرف .)82 :مفیرد
معتقد است که با روایات غیرمصرَّح نیز ،بداء اثبات میشود؛ از ایرنرو ،در ادامره گفتره
است« :اگر درباره بداء به وور خاص هم روایات وارد نشده باشد ،از اوالق روایاتی که
به وور عام از تغییر در عالم تکوین سخن می گویند ،میتوان آن را اثبات کرد (همان).
سید روایات مصرَّحی را که در آنها بداء به خداوند متعیا نسی ت داده شیده اسیت،
اخ ار واحدی میداند که نه علمآور هستند و نه یقینآور (سیدمرتضی)447/4 :4448 ،؛ ال تیه
آنها را انکار نکرده است و مراد از لفظ بداء در روایات را نسخ در شرایع عنوان میکنید
(همان .)447/4 :روایات غیرمصرَّح نیز از دیدگاه سیید ،نسیخ بیه حسیاب خواهنید آمید؛
اگرچه نسخ در اخ ار را صیرفا مدیدود بیه اخ یار میرت ا بیا احکیام شیرعی مییدانید
(سیدمرتضی ،)425 /4 :4643 ،با این حا چنانکه گذشت ،وی در مقیام مداجیه بیا یهیود،
میراندن زندگان و سالمتی مریضان را دلیل نسخ مطرح کرده است .شیخ برخالف سیید،
روایات بداء را صدیح مییدانید و در ت ییین و تدلییل آنهیا کوشییده اسیت .وی ماننید
استادش معتقد است که در روایات مصرَّح ،واژه بداء در همان مفهوم نسیخ -کیه میورد
پذیرش معتزله اسیت -مییباشید (طوسیی498 /2 :4447 ،؛ طوسیی .)429 :4444 ،نسی ت بیه
روایات غیرمصرح نیز چنین دیدگاهی برداشت میشود (طوسی.)462- 464 :4444 ،
تحلیل تطبیقی دیدگاهها در باب روایات بداء
صدوق و مفید با اشاره به این روایات ،درصدد آن هستند که خاستگاه برداء را روایرات
ائمه ( ) معرفی کرده و این عقیده را باوری اسالمی و شیعی -و نه بافته متکلمران و نره
اندیشه ای التقاوی -نشان دهند .آنان روایات بداء را صحیح میدانند؛ اما سرید ،بره دلیرل
پذیرش نقدهای معتزله و یکسانانگاری نسخ و بداء ،روایات بداء را علمآور نمیدانرد و
با فرض صحت این روایات ،مراد از آنها را نسخ در شرایع میداند .اما شیخ در میان این
سه عالم حرکت کرده است؛ اوال ،مانند صدوق و مفید ،روایرات برداء را پذیرفتره و بره
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امور تکوینی سرایت داده و آنها را تبیین کرده است و این به دلیل سربقه روایری پرمایره
شیخ است؛ ثانیا ،شیخ مانند مفید و سید ،روایات بداء را در همان معنای نسخ تلقی کرده
است و این برای دفا از شیعه در مقابل مخالفان شیعه است.
 .9تأثیر اندیشه اعتزالی در نگرش به بداء
یکی از جریانهای مؤثر در نو نگرش متکلمان و عالمان عقرلگررای شریعه بره برداء،
معتزله است  .ایرن حقیقرت ترا حردودی از مطالرب گذشرته روشرن گشرت؛ در ادامره،
جمعبندی و تبیین روشنتر تأثیر اندیشه اعتزالی در نگرش به بداء ،در سه محور میآید:
 .1نسخ انگاری بداء :خیاط مدعی بود که شیعه دربراره برداء ،دیردگاه معتزلره دربراره
نسخ را دارند و اختالف میان آنان و معتزلره در اسرم اسرت (خیراط معتزلری.)152 :1344 ،
صدوق (صدوق ،)339- 332 :1368 ،مفیرد (مفیرد1413 ،الرف ،)82 :سیدمرتضری (سیدمرتضری،
 )82 /1 :1412و ووسی (ووسی462 /5 :1412 ،؛ همو )456 :1411 ،مراد از بداء را همان مفهوم
نسخ که مورد پذیرش معتزله است ،بیان کردهاند.
 .5نو تبیین بداء :چنانکه گذشت ،سید و شیخ برای تحقق برداء چهرار شررط ذکرر
کرده اند .مطالعه آثار متکلمان معتزلی پیش از سید نشان میدهد که چنین تبیینری را آنران
از بداء داشته اند؛ قاضی عبدالمبار در کتاب شرح األصول الخمسة ضمن بحرث از اصرل
عدا ،به تفاوت نسخ و بداء پرداخته و در توضیح آن نوشته است« :برداء ،برداء نخواهرد
بود ،مگر اینکه مکلفْ واحد ،فعلْ واحد ،زمانْ واحد و وجهْ واحرد باشرند؛ آنگراه ابتردا
نهی ،سپس امر کند یا ابتدا امر سپس نهی کند» (قاضی عبدالمبار.)362- 364 :1455 ،
 .3شیوه پاسخ به شبهه یهود :همانگونه که گفته شد ،سرید و شریخ بره شربهه یهرود
درباره نسخ شریعت پرداخته و مسئله بداء را مطرح کرده و به آن پاسخ گفتهانرد .مشرابه
پاسخ آنان را قاضی عبدالمبار در کتاب المختصر فی أصوا الردین آورده اسرت (قاضری
عبدالمبار .)545- 541 :1621 ،روشن است که سید و شیخ مطالب خود را از این کتراب یرا
امثاا آن برگرفتهاند.
تحلیل تطبیقی دیدگاه ها در باب تأثیر اندیشه اعتزالی در نگرش به بداء
در مقایسه تأثیر اعتزالیان بر رویکرد این چهار اندیشمند به بداء ،نگراه سرید و شریخ در
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این آموزه تحت تأثیر دیدگاه اعتزالیان است؛ توضیح آنکه از جمله استادان سید ،قاضری
عبدالمبار معتزلی (م  412ق ).است (ابنمرتضری ،بریترا)112 :؛ از ایرنرو ،او و شریخ کره
شاگرد سید است ،متأثر از معتزلیان هستند .آنان با نسخانگاری برداء روا ،در پری ایمراد
مفاهمه با معتزله هستند و با محاا دانستن بداء ناروا بر خداونرد ،درصردد همسرویی برا
معتزله در متعارض دانستن علم خداوند با این نو بداء هستند .اما مفید با نسرخانگراری
بداء ،قصد قبوالندن اصل بداء را دارد؛ ولی برخالف سید و شیخ ،با نرو تبیینری کره از
بداء داشته است ،شبهه تعارض با علم االهی را مرتفع ساخته است .صردوق در ری ،در
فضایی آکنده از اندیشه معتزلی قرار داشت و بداء را به گونهای تبیرین کررده اسرت کره
اشکاالت کمتری از ناحیه معتزله وارد باشرد (موسروی .)22 :1365 ،وی اگرچره در کتراب
اعتقادات خود ،محتاوانه عمل کرده و از استعماا اصطالح برداء وفرره مریرود ،امرا در
کتاب التوحید این احتیاط را وانها ده و به نقل روایات و تبیین آن بر اسراس آمروزههرای
شیعی پرداخته است.
نتیجه
از آنچه گذشت ،مشخص شد که صدوق ،مفید ،سید و شریخ در محورهرای گونراگون،
دیدگاه های گاه همگون و گاه ناهمگونی درباره عقیده برداء داشرتهانرد؛ در یرک وررف
صدوق و مفید و در ورف دیگر سید و شیخ بهرغرم انردک تفراوتهرا ،بیشرترین آرای
مشابه را دارند ،اما در مقایسه هر یک از ورفین ،برا وجرود برخری شرباهتهرا ،تفراوت
دیدگاههای فراوانی وجود دارد که به شرح ذیل است:
 .1صدوق و مفید ،بداء را آشکار کردن امری از ورف خداوند که برای بنردگان پنهران
بوده است ،تعریف کرده اند .از منظر آنان بداء در مرتبه علم فعلی خداونرد رخ داده
است و بداء درباره انسانها «بداء» و درباره خداوند «اِبداء» است .در مقابل ،سرید و
شیخ بداء را به روا و ناروا تقسیم کردهاند؛ بداء روا معنای نسرخ دارد و برداء نراروا
هنگامی است که شروط چهارگانه یکجا جمع شوند.
 .5از دیدگاه صدوق بداء اعم از نسخ است ،وی به برداء در حروزه تشرریع و تکروین
اعتقاد دارد؛ اما مفید برخالف صدوق ،نسرخ را اعرم از برداء مریدانرد .بره نظرر او
تغییرات خواه در عالم تکوین و خواه در عالم تشریع از مقوله نسخ هستند.
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با توجه به تبیین بداء بر اساس علم فعلی ،از دیدگاه صدوق و مفید انتسراب آن بره
خداوند حقیقی خواهد بود؛ چراکره در ایرن تبیرین برداء در مرتبره علرم فعلری رخ
می دهد و علم االهی و فعل بنده توأم با یکدیگر هستند .در نگاه سید و شیخ ،برداء
به دو دسته روا و ناروا تقسیم میشود؛ بداء روا یا همان نسخ ،در صرورت انتسراب
به خداوند به صورت حقیقی میباشد ،البته در این صورت ،برداء بره همران معنرای
اِبداء است؛ اما بداء ناروا که جامع چهار شرط اسرت ،انتسرابش بره خداونرد محراا
است و اگر به خداوند نسبت داده شود ،به صورت ممازی است.
صدوق و مفید محدوده بداء را اموری دانستهاند کره مرردم احتمراا تغییرر را در آن
نمی دهند ،زیرا در غیر این صورت ،کذب سخن معصوم یا انتساب جهل به خداوند
را درپی خواهد داشت .سید و شیخ این مطلب را درباره نسخ در گزارههای شرعی،
خواه خبریه و خواه انشائیه مطرح کردهاند ،با این تفراوت کره سرید آن را در اخبرار
تکوینی رد کرده است ،ولی شیخ پذیرفته است.
صدوق و مفید با استفاده از روایات مصرَّح و غیرمصرَّح بداء ،درصردد اثبرات ایرن
آموزه برآمدهاند .آنان با اشاره به این روایات ،در پی آن هستند که خاستگاه برداء را
روایرات ائمره ( ) معرفری کننررد؛ امرا سرید ،بره دلیررل پرذیرش نقردهای معتزلرره و
یکسانپنداری نسخ و بداء ،روایات بداء را علمآور نمیداند و با فرض صحت ،آنها
را در معنای نسخ میداند.
معتزله در نو نگرش متکلمان و عالمان شیعه به برداء ،مرؤثر برودهانرد؛ در مقایسره
تأثیر آنان بر دیدگاه چهار عالم به بداء ،باید گفت که نو نگاه سید و شریخ در ایرن
آموزه ،تحت تأثیر دیدگاه معتزله است؛ آنان با نسخانگراری برداء روا در پری ایمراد
مفاهمه با معتزله هستند.
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