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چکیده 
بداء از کاربردی ترین آموزه های معرفتی در علوم مختلف است. از این رو دستیابی به تعریف جامع از آموزۀ بداء 

ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ چراکه بررسی آثار اندیشمندان این حوزه، حكایت از ارائۀ تعریف های متفاوتی از این 

آموزۀ شیعی تا به امروز دارد که حتی برخی، آن را خوانش دیگری از آموزۀ نسخ قلمداد کرده اند. جهت نیل به تعریف 

درست از این آموزه، پژوهش پیش رو بر آن است که از مسیر معنای لغوی و بیان عامل جدایی معنای اصطالحی از 

معنای لغوی بداء، با روش توصیفی - تحلیلی به حضور و تطّور تاریخی این آموزه در تألیفات شیعه پرداخته و با تكیه 

بر رویكرد جدید در تعریف این آموزه در دو سدۀ اخیر، مؤلفه هایی که از میان تعریف ها بیشتر مورد تكرار قرار گرفته 

است را استخراج کرده و تعریف جامعی از بداء ارائه دهد و در نهایت با پیراستن قیدهایی از تعریف پیشینیان، به تكمیل 

تعریف بداء بپردازد. تعریف جامع بداء  در دو محور )مقام ثبوت و مقام اثبات ( که محور دوم آن  از دو سطح )بداء در 

سطح شخصی و بداء در سطح عمومی( می باشد، در این پژوهش ارائه می گردد. جدا نمودن بین عنوان بداء با سایر 

کید  معانی معرفتی هم عرض آن )نسخ، قضا و قدر(  و همچنین افزودن قید “مخالفت واقعه با اخبار مخبر صادق” و  تأ

بر قید “ظهر منه” از دقت هایی است که موجب برطرف شدن نقایص تعریف پیشنیان از این آموزه شده است.

كلیدواژهها: بداء، تألیفات شیعه، نسخ، قضا و قدر.  
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Abstract
Badā’ (alteration in the Divine will) is one of the most practical teachings in various 
Islamic sciences. Therefore, achieving a comprehensive definition of the doctrine of 
badā’ is an inevitable necessity, because the study of the works of thinkers in this field 
suggests that different definitions of this Shīʿī teaching have been presented to date so 
that some have even taken it as another reading of the doctrine of abrogation (naskh). 
In order to achieve a correct definition of this doctrine, the present research intends to 
study the presence and historical evolution of this doctrine in Shia writings by means 
of the descriptive-analytical method and through the distinction between the idiomat-
ic and literal meaning of badā’. Relying on a new approach in defining this doctrine in 
the last two centuries, it tries to find the components that are more frequently repeated 
among the definitions and provide a comprehensive definition of badā’ and also, by 
removing some of the conditions in the predecessors’ definitions, attempts to improve 
the definition. In this article, the comprehensive definition of badā’ is presented in two 
positions (ontic/epistemic), the second of which has two levels (badā’ at the personal 
level, badā’ at the general level). The distinction between the concept of badā’ and 
other similar concepts (abrogation, Divine decree and predestination), the inclusion 
of the condition “opposition of the event to the news of the honest informant”, and the 
emphasis on the condition “become clear from it” are some of the considerations that 
eliminate the defects in the predecessors’ definition.
Keywords: badā’, abrogation, Divine decree and predestination, Shia writings
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مقدمه
سوی  از  و  شده  مطرح  السالم  علیهم  اطهار  ائمه  توسط  که  است  اسالمی  معارف  مهمترین  از  بداء  آموزۀ 

از         آموزه  این  همچنین  است.  گرفته  قرار  توصیه  مورد  آن،  مسائل  پیرامون  ر 
ّ
تفك و  شناخت  هدف  با  ایشان 

کاربردی ترین آموزه ها است که عالوه بر حوزۀ کالم )به عنوان اصلی ترین حوزۀ مطالعاتی( در بحثهای فقهی_ 

اصولی، فلسفی، روانشناسی، تاریخی و ... حضور دارد. نیل به این اهداف و مباحث ، جز از طریق تعریف و 

مشخص نمودن نوع برداشت از واژۀ "بداء" امكانپذیر نیست. از آنجا که احادیث شیعه هر کدام به سطح ها و 

بخش های متفاوتی از این آموزه اشاره نموده اند، جهت دستیابی به تعریف این آموزه، ضروری است که آثار 

اندیشمندانی که در این عرصه تألیفاتی داشته اند، مورد تطّبع قرار گیرد.

مشكلۀ این آموزه در سیر تطّور تاریخی خود، تعاریف متفاوت اندیشمندان شیعه از این آموزه می باشد؛ 

چنانكه برخی بداء را همسان نسخ دانسته اند و تفاوت این دو را اعتباری می دانند و برخی دیگر تفاوت بداء 

و نسخ را در تفاوت حوزۀ این دو دانسته و حوزۀ نسخ را امور تشریعی و حوزۀ بداء را امور تكوینی معرفی 

ت فاصله 
ّ
بیان عل با  از دو گونۀ متفاوتند. این نوشتار می کوشد  نیز معتقدند که نسخ و بداء  کرده اند. برخی 

گرفتن این واژه از معنای لغوی خود و از مسیر تطّور تاریخی این آموزه در متون شیعه، معنای مصطلح بداء را 

از میان 180 اثر اندیشمندان شیعه که نگاشته های آنها در قالب کتاب در دسترس می باشد، استخراج کرده و 

در رویكرد جدید تعریف این آموزه در سده های اخیر؛ با جمع آوری و تكیه بر مؤلفه های پر تكرار تعریف 

این آموزه در آثار، تعریفی از آن به همراه نكاتی در تكمیل و نقد تعاریف گذشته ارائه دهد. 

علی رغم اهمّیت این موضوع، آثار علمی  کمی به طور مستقل در این حوزه  نگاشته شده است، از این 

رو موضوع بداء از مباحثی است که پژوهشگران علوم مختلف را به پژوهش پیرامون مسائل و کارکردهای خود 

دعوت می کند. از میان آثار، چهار اثر ذیل در قالب پایان نامه و مقاله به صورت تطابقی به موضوع پژوهش 

حاضر پرداخته اند، ولی در بررسی تعاریف گذشتگان تّتبع جامعی را نداشته و دلیلی بر انتخاب آثاری که به 

تعریف این آموزه پرداخته اند ارائه ننموده اند، و یا اینكه از جهت علم خاّصی تعریف اندیشمندان آن رشته را 

پیرامون بداء انتخاب نموده اند. در نتیجه این امر سبب شده که تعریف ایشان از آموزه بداء با نقایصی مواجهه 

گردد. موارد از این قرار است:

به شبهات«،  پاسخ  با  آن همراه  تحلیل  و  مان شیعه 
ّ
متكل نزد  بداء  مسئله  معرفتی  تطّور  پایان نامۀ »سیر 

رمضان پای برجای، 1395.

مقالۀ »اصل بداء، کاوشی پیرامون حقیقت بداء و دالئل آن«، حبیب الله طاهری، 1378.

مقالۀ »بداء، نسخ، تفاوت آنها با یكدیگر«، نگارش سید محمد موسوی بجنوردی، 1386.

موسوی،  جمال الدین  سید  بغداد«،  مدرسه  پایان  تا  غیبت  آغاز  از  امامیه  اندیشۀ  در  بداء  »آموزه  مقالۀ 
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امید می رود تا با تعریف جامعی از بداء که با تكیه بر آثار گذشتگان در این پژوهش ارائه می شود، راه 

انی که از رشته های علمی گوناگون در این زمینه پژوهش می کنند، هموارتر گردد.
ّ

تحقیق برای تمام محقق

 واژه شناسی
الف(بداء

ء )ابن فارس ،1404، 212/1( مهموز الالم و یا 
َ

واژۀ »َبداء« )با الف ممدوده( بر وزن )َسماء(، از ریشۀ بد

و )ازهری ، بی تا،  14/  143( ناقص واوی، مصدر )مصطفوی، 1368، 1 /245( یا اسم مصدر )خفاجی 
َ

بد

، بی تا، 96( مشتق از »بدا، یبدو، بدوا« است )فراهیدی، 1409، 8 /84( که در لغت در پنج معنا به کار 

گرفته شده: 

انجام کاری قبل از دیگری )فراهیدی، 1409،  8 /84(

تغییر در قصد )ابن فارس، 1404، 212/1(

آشكار شدن از خفا )راغب اصفهانی 1412، 113(

ظهور )طریحی 1375، 1 /46(

استصواب )درست دانستن چیزی بعد از آنكه نمی دانسته( )ابن منظور 1414، 14/ 65 (

 همۀ این معانی بازگشت به یک معنا )ظهور( و )آشكار شدن( )طریحی 1375، 1 /46( می کند. شاهد 

این مدعی، نظر شیخ طوسی )460هـ.ق( )طوسی، بی تا، 2 /496( است که حقیقت بداء را از حیث لغت، 

ظهور و آشكار شدن می داند و برای فرمایش خود به قول اهل عرف استشهاد کرده که می گویند: »بداء لنا سور 

المدینه« )دیوار شهر بر ما آشكار شد( و »بداء لنا وجه الرأی« )دلیل این نظر برای ما روشن شد( که در این 

دو جمله کلمه »بداء« به معنای آشكار شدن به کار رفته است. 

معنایبداء
ِ
ب(تبارنوع

اصطالح بداء در پی استعمال آن در مورد خداوند در ترکیب بداء لله پدیدار گشت. در نظر مشهور اندیشمندان 

مسلمان، استعمال واژۀ بداء در معنای حقیقی در این ترکیب )آشكار شدن برای خداوند(  سبب نسبت دادن 

جهل به خداوند گشته و از مصادیق سخن کفرآمیز به حساب می آید )شهرستانی، 1364، 1 /172 و اشعری 

قمی ،1360، 211( لذا کاربست این واژه  نزد ایشان استعمالی مجازی به معنای  ِاظهار عن الله )آشكار 

کردن از جانب خداوند( دارد،1 که  با استناد به آیاتی نظیر 12 و 66 سوره انفال این سبک استعمال را در مورد 

خداوند در معارف اسالمی، رایج می دانند. )میرداماد، 1374: 37( 

در کنار نظر مشهور، سید مرتضی ) 436 هـ.ق( )سید مرتضی ،1405: 1 /117(، شیخ طوسی )460 

1 افرادی مانند خواجه نصیرالدین طوسی، میرداماد، علوی عاملی، مالخلیل قزوینی، فیض کاشانی و.... قائل به معنای مجازی بداء در ترکیب هستند. 
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محمد   ،)94/2 :1369 ، آشوب  )ابن شهر  )588هـ.ق(  آشوب  ابن شهر   ،)496/ بی تا:2  )طوسی،  هـ.ق( 

اصفهانی،  )فانی  اصفهانی)1409هـ.ق(  فانی   ،)524: بی تا  )کرباسی،  )1261هـ.ق(  کرباسی  ابراهیم 

1394: 39(، بر این باور بودند که برای معنای بداء در ترکیب )بدا لله( محملی در جهت استعمال حقیقی آن 

مه فانی اصفهانی در این خصوص می نویسد که معنای لغوی بداء فقط حاکی از »ظهور« و 
ّ

وجود دارد. عال

»آشكار شدن« می باشد و دیگر داللت بر سبب ظهور رأی جدید – که آیا سببش جهل بوده یا پشیمانی از رأی 

سابق ویا چیز دیگر- ندارد. در نتیجه برای افادۀ معانی دیگر نیاز به قرینه در جمله می باشد. سپس ایشان به 

اینكه احتمال قرینه بودن »الم جاره« در کلمۀ »لله« وجود دارد؛ اینگونه پاسخ می دهند که خاصیت الم جاره 

این است که بین کلمات ارتباطی می دهد که معنای »نفع« از آن فهمیده می شود. بنابراین می توان اینگونه 

معنا نمود که بدا لله ظهور چیزی است که مربوط به خداوند است، نه آنكه ظهور چیزی برای خداوند باشد 

)فانی اصفهانی، 1394: 27(.

میزان حضور بحث معرفتی بداء در تألیفات موجود شیعه 
پرداختن به انگارۀ بداء توسط ائمه اطهار علیهم السالم و نقل متواتر،1 مستفیض و یا کثرت2 روایات آن، سبب 

گشت تا نزد مشهور علمای شیعه اعتقاد به بداء از ضرورّیات معتقدات اسالمی بوده باشد. این امر موجب 

شد تا بحث از معنای مصطلح بداء با اهتمام ویژه ا ی از سوی ایشان _ با وجود گرایش های مختلف اخباری، 

تفسیری،  حدیثی،  کالمی،  مصنفات  در   _ متفاوت  رویكردهای  با  و  عرفانی   ، تفكیكی  فلسفی،  اصولی، 

اصولی، فلسفی، علوم قرآنی، ملل و نحل، کتابشناسی، تاریخی و عرفانی؛ از زمان اّولین رساله های آن توسط 

اصحاب ائمه اطهار علیهم السالم3 تاکنون به آن پرداخته شود.

1. علمای ذیل اخبار بداء را متواتر می دانند: 

مجذوب تبریزی )قرن 11( ر. ک: )مجذوب تبریزی، 1429 :375/2(

سید هاشم بحرانی )قرن 12( ر.ک: )بحرانی، 1413: 522/7(

آخوند خراسانی )قرن 14( ر.ک: )آخوند خراسانی، 1409 :239(

خوئی )قرن 14( ر.ک: )خوئی، 1419 : 323/2(

سید محمد باقر صدر )قرن 14 ( ر.ک: )صدر ، 1417 :447/7(

آل شیخ راضی )قرن 14( ر.ک: )آل شیخ راضی، 1426: 269/4(

حسینی فیروزآبادی)قرن 15( ر. ک: )حسینی فیروز آبادی، 1400 : 2 /336(

میرزا جواد تبریزی )قرن 15( ر.ک: )تبریزی، 1387: 320/3(

فاضل لنكرانی )قرن 15( ر.ک: )فاضل، 1385: 519/3(

2. تعداد 10 تن از علمای این اخبار را مستفیضه و متكاثره می دانند افرادی مانند:

مالصدرا )قرن 11( ) صدر الدین شیرازی، 1383: 4 /191(

محمد باقر مجلسی )قرن 12( )مجلسی، 1404: 131/2(

سید نعمت الله جزائری )قرن 12( )جزایری، 1429: 2 /165(

3 . رساله هایی با عنوان البداء از یونس بن عبد الرحمن )م208هـ .ق( محمد بن ابی عمیر زیاد بن عیسی ابو احمد االزدی )م217 هـ.ق( یعقوب بن یزید بن حماد 

االنباری السلمی )م279 هـ ق ( نوشته شده است. ر.ک ) نجاشی، 1365: 446 و 326 و 450(.
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آثار 180 اندیشمند شیعه که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم پیرامون بداء تألیفاتی داشته اند و کتاب های 

ایشان اکنون موجود و در دسترس می باشد، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته که مطابق آن به غیر از قرن 

دهم هجری قمری که اندیشمندی در این حوزه قلم نزده، در بقیه سده ها این آموزه مورد توّجه علمای شیعه 

بوده است؛ به نحوی که به ترتیب سیر نزولی ذیل می باشد:

قرن پانزدهم با 103 اندیشمند )103%( 

قرن چهاردهم با 39 اندیشمند )22%(

قرن یازدهم با 13 اندیشمند )7%(

قرن سیزدهم با 9 اندیشمند )5%(

قرن پنجم با 5 اندیشمند )3%(

قرن دوازدهم با 4 اندیشمند )2%(

قرن سوم و نهم هر کدام با 2 اندیشمند )2%(

قرن ششم و هفتم هر کدام با 1 اندیشمند )1%(

سدۀ 5 هجری قمری را می توان اّولین جهش های علمی اّما مقطعی در حوزۀ این آموزه دانست که از سوی 

مكتب بغداد برداشته شده و شاهد حضور علمایی همچون شیخ مفید، سید مرتضی، ابوصالح حلبی، عالّمه 

کراجكی و شیخ طوسی بود که به این موضوع پرداخته اند. شرایط سیاسی و استقرار دولت آلبویه در بغداد که 

فضای فعالیت علمی را برای علمای شیعه هموار نمود، قدرت شیخ مفید در مناظرات کالمی و شاگردی سید 

مرتضی و شیخ طوسی و مرحوم کراجكی نزد ایشان، طرح این بحث در کتاب اعتقادی شیخ صدوق که مورد 

نقد شیخ مفید در کتاب خود قرار گرفت را می توان عوامل رشد در توّجه به انگارۀ بداء در این سده نسبت به 

قبل و پس از آن دانست.

سدۀ 11 هجری قمری را  می باید سرآغاز توجه مستمر اندیشمندان شیعه در مصنفات خود به این آموزه 

تا زمان کنونی دانست. عواملی همچون استقرار حكومت صفوّیه و رسمّیت تشیع در ممالک ایشان، حضور 

کلینی،  مرحوم  "الكافی"  ویژه  به  حدیثی  کتاب های  شرح نگاری  رویكرد  حكومت،  عرصۀ  در  شیعه  علماء 

حضور نحله های علمی در این عصر و... در این توّجه نقش مّهمی داشته اند. اما در قرن 12 هجری قمری، 

توجه علماء به بحث پیرامون این آموزه به طور مقطعی رو به کاهش نهاد که می توان ریشه در تحوالت سیاسی 

اواخر حكومت صفوی و اشباع علمی قرن 11 نسبت به بحثهای علمی باشد. با این وجود، تنها علمای اخباری 

که در این عصر حضور داشتند، به تعریف و شرح انگاره بداء پرداختند.

سدۀ 13 قمری تا عصر حاضر، این بحث به طور کامل رو به رشد فزاینده نهاد؛ به نحوی که در قرن معاصر 

با تألیف کتاب هایی از سوی 103 اندیشمند شیعه، بیشترین توجه به جنبه های مختلف علمی این آموزه شده 
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ی مدیون عواملی همچون: وجود حكومت های شیعی، حضور علما در مناسبات سیاسی، 
ّ
است که به طور کل

توّجه به شرح و تعلیقه و تقریر کتاب های حدیثی و فلسفی و اصولی، رشد صنعت چاپ و سهولت در نشر و 

نگهداری کتاب، رشد علم و تّولد شاخه ها و رشته های جدید علمی و رشد ارتباطات و.... می باشد.

معنای مصطلح بداء در تألیفات شیعه 

آثار موجود و در دسترس، نخستین کتابی که بخش مستقلی در خصوص انگاره بداء آورده  با توجه به 

است و موجب شد تا در سده های بعدی مورد توجه شارحان و حاشیه نویسان نیز قرار گیرد، کتاب الكافی 

تألیف مرحوم کلینی )325هـ.ق( از مكتب قم  است. جناب کلینی با رویكرد نقلی به این آموزه، 16 حدیث 

دربارۀ انگارۀ بداء آورده )کلینی، 1362: 1 /149( ولی تعریف مستقلی در خصوص آن ارائه نكرده است . 

در همین سده )چهارم ( نخستین تعریف از معنای مصطلح بداء، توسط شیخ صدوق )381هـ.ق( از 

مكتب قم مطرح گردید. ایشان با توجه به احادیث و روایات، بداء را به نقض یک واقعه یا حكم که در خارج 

ق شده، توسط واقعه یا حكم دیگر )صدوق، 1389: 335 و 1414: 40 و 1395: 1 /89 ( تعریف نموده 
ّ

محق

ت این تغییر را تناسب واقعه 
ّ
که حاکی از اعم بودن جریان بداء در تشریعّیات و تكوینّیات می باشد. ایشان عل

دوم با مصالح بندگان دانسته است )صدوق، 1389: 335(.  

قرن چهارم با رویكرد نقل گرایی اندیشمندان شیعه همان امتداد جریان نص گرایی در کالم شیعه از زمان 

حضور امامان علیهم السالم به ویژه در دورۀ امام رضا علیه السالم به بعد می باشد و در عصر غیبت نیز این 

شیوه تا زمان شیخ مفید بر تفكر شیعه حاکم بوده است )مدرسی طباطبایی، 1393 :170(. در این رویكرد 

آیات  از  بیشتر  اعتقادی؛  مسائل  به  پاسخ  و  تبیین  تعریف،  استنباط،  در  تا  داشته  آن  بر  سعی  افراد  کالمی، 

تصنیف  در  و   )485  :1363 مكدرموت،  )مارتین  نمایند،  استفاده  عقلی  برهان  و  دلیل  جای  به  روایات  و 

بداء  تبیین مسئلۀ  تاریخی نقل گرایی در تعریف و  تأثیر جریان  آن را مقدم می داشتند )صدر، 1395: 81(. 

سبب تشابه تعریف آن با محوریت روایات شده و در ادوار بعدی تاریخ، با تكرار نص گرایی از سوی برخی 

بداء  تعریف  همسانی  در  تقریب  سبب  اخبارییون،  و  روایی  کتاب های  شارحان  ویژه  به  شیعه  اندیشمندان 

گردید.

کتاب تصحیح  در  بغداد  از مكتب  مفید )413هـ.ق(  توسط شیخ  نظرات شیخ صدوق  پنجم  در سدۀ 

اعتقادات االمامّیه مورد واکاوی قرار گرفت که از جملۀ آن مسئلۀ بداء بود. ایشان بداء را تحقق امر خارجی 

از سوی خداوند، خالف محاسبه و ظّن مردم معرفی نمود )مفید ،1413: 66( و علت تحقق بداء را به خطا 

خارج  در  یكدیگر  با  الهی  امر  دو  گذشته،  تعریف  برخالف  معنا  این  در  دانست.  مردم  گمان  و  زعم  رفتن 

مخالفت ننمودند؛ بلكه صرف به خطا رفتن محاسبه و گمان مردم سبب این ظهور برای آنها گردید. با این 

وجود ایشان منشأ پیدایش محاسبه و گمان مردم را، موردی معرفی نكرده است  که از جمله آن می تواند اخبار 
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مالئكه و پیامبران علیهم السالم باشد که در روایات مورد اشاره قرار گرفته است. )مفید ،1413: 67( از سوی 

دیگر ایشان در کتاب »اوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات« آنچه را که شیخ صدوق نسبت به نسخ از 

مصادیق بداء می دانسته را هم سنگ و مترادف با آن قرار داده )مفید، 1413: 80( که با توجه به تعریف ایشان 

از بداء، دایرۀ نسخ نزد ایشان توسعه یافته و شامل شرعّیات و تكوینّیات میگردد.

نمودند. سید مرتضی  بیان  را  بداء  از  متفاوتی  تعریف های  مفید  )پنجم( شاگردان شیخ  در همین سده 

)436هـ.ق( احادیثی که در این باب از سوی ائمه اطهار علیهم السالم وارد شده را اخبار آحاد دانسته که 

اعتقادی را ثابت نمی کند و از این روی منكر اعتقادی برای بداء شده است )سید مرتضی 1405: 1، 117(، 

ایشان با حمل این لفظ در معنای نسخ شرایع، آن را خوانش دیگری از معنای حقیقی نسخ )به معنای اخص( 

دانسته است. ابوالصالح حلبی )447هـ.ق( بداء را در معنایی جامع از نسخ دانسته که با تغییر مصلحت یا 

ت و یا انقضای آن پدید می آید. )حلبی، 1404: 164( توسعۀ معنای نسخ نزد 
ّ

مفسده به علت سپری شدن مد

شیخ مفید و شیخ طوسی )460هـ ق( باعث تشابه دو دیدگاه از این جهت شد؛ ولی تفصیل آنها در جایگاه و 

علت شكل گیری بداء با هم متفاوت است.

گاه است؛ لیكن یكی  شیخ طوسی دو علم برای خداوند در رابطه با بندگان مطرح می کند که به هر دو آ

مطلق و دیگری مشروط است. از این روی، رخداد بداء در رابطه با عملكرد انسان )علم مشروط( در عالم 

ثبوت _ در لوح محو و اثبات _ رقم می خورد. )طوسی ، 1411: 428/1-430(  محمد کراجكی )449هـ.ق( 

بداء را در مقابل نسخ قرار داد که  شباهت آنها در وقوع هر دو در امور تشریعی می باشد؛ ولی بداء را نقض امر 

ق فعل و قبل از انجام آن دانسته است. )کراجكی، 1410: 1 / 226( ایشان 
ّ

اّول به وسیلۀ امر دوم در زمان تحق

با آوردن مثالی بداء را از امور امتحانّیه از سوی موال نسبت به عبد دانسته است.

این قرن با حضور نمایندگانی همچون: شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی شاهد حضور عقل گرایان 

هم  بوده است. رویكرد عقل گرایی که در مقابل نص گرایی می باشد، در کنار توجه به معارف وحیانی، بر نقش 

کید دارد و سعی بر آن دارد تا گزاره های کالمی را با استدالل های عقالنی  قوۀ عقل نیز در کسب معرفت تأ

تعریف و تبیین کند. )جوادی آملی، 1381: 126( از این رو در تبیین و تعریف آموزۀ بداء، می توان سویه هایی 

از تأثیر عقل گرایی در بین شیخ مفید و شاگردان ایشان همچون نگاه انتقادی به روایات و تبیین عقلی آن پیدا 

کرد که در سده بعدی توسط همفكران ایشان مانند خواجه نصیرالدین طوسی )672هـ .ق( تكرار شده است.

سدۀ ششم و هفتم هر کدام با یک نماینده، مسئلۀ بداء را در مصّنفات خود مورد توجه قرار داده اند. معنایی 

که ابن شهر آشوب )588هـ.ق( از بداء دارد مشابه تعریف کراجكی؛ اّما در حوزۀ تكوینّیات بوده )ابن شهر 

آشوب ،1369: 94/2( و خواجه نصیرالدین طوسی )672هـ.ق(  مانند سید مرتضی اعتقاد به بداء را حاصل 

اخبار آحاد می داند که فقط در یک روایت ذکر شده است. ولی مخالف ایشان آن را حمل بر معنای دیگر 
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نمی کند. )طوسی ، 1405: النص/ 421(

با حضور خواجه نصیرالدین طوسی در این قرن، نگاه به مسائل اعتقادی و عقلی از منظر کالمی به سوی 

فلسفی تحول یافت که در آن به تحصیل معارف حقیقی و اثبات احكام یقینی برای آنچه که موجود است،  از 

راه دلیل و برهان عقلی که به بدیهیات منتهی شود،  نگریسته شد. )الهیجی، 1383: 41( از این رو دقت در 

اسباب ایجاد علم، انواع علم الهی و صور علم و همچنین پیوند آن با حسن و قبح عقلی و سایر مباحث، از 

عوامل تأثیرگذار بر تعریف و تبیین بداء در بین خردگرایان فلسفی سده های بعدی همچون عالمه حلی، ابن 

ابی جمهور احسائی، میرداماد، مالصدرا و ... شده است. 

ه، تعریفی مشابِه تعریف مرحوم کراجكی ارائه 
ّ
ی )726هـ.ق( از مكتب حل

ّ
مه حل

ّ
سدۀ هشتم هجری عال

نمود؛ با این تفاوت که صدور امر دّوم را همزمان با امر اّول دانست که محال می باشد )حلی، 1982: 401( 

لذا مخالفت ایشان برخالف منكران این آموزه، از جهت محال بودن )تناقض( در این آموزه است.

ی منكر این آموزه گردید )ثالئی، 
ّ
مه حل

ّ
سدۀ نهم هجری یوسف بن احمد ثالیی )832هـ.ق( همانند عال

 
َّ

ل
ُ
1423: 70/1( ولی جناب فاضل مقداد )876هـ.ق( از مكتب نجف، با تعریف بداء به همان مفاد آیه )ک

ٍن ( )الرحمن 55/ 29(، آن را مورد اعتقاد همۀ مسلمانان دانست؛ به صورتی که فردی از ایشان 
ْ
أ

َ
َیْوٍم ُهَو ِفی ش

نمی تواند منكر آن شود. )فاضل مقداد، 1422: 501( این نحوه تعریف بداء پس از گذشت 3 قرن، نشانگر 

بازگشت به فضای نقل در تعریف این انگاره می باشد که زمینه ای نیز برای تعریف نقلی آن توسط اخبارّیون 

در سده های بعدی بود .

سدۀ دهم هجری که حضور علمایی همچون کفعمی )905 هـ.ق( محقق کرکی )940هـ ق( شهید ثانی 

)966هـ.ق( مقدس اردبیلی)993هـق( و... را در خود داشت- با توجه به تصنیفات موجود- اهتمامی در 

تعریف بداء از سوی ایشان دیده نشده است.

سدۀ یازدهم هجری که شاهد شكل گیری نحله های مختلف علمی است، عمده مصنفات در این حوزه، 

توجه به شرح، تقریر و تعلیقه بر کتاب ها و منابع و جمع آوری نظرات پیشنیان بود.  معنای مصطلح بداء در 

تعریف  پایۀ  بر  الكافی،  بر کتاب  استرآبادی )1036هـ.ق( در شرح خود  امین  اخبارّیون، توسط  اّول  حلقۀ 

شیخ مفید قرار گرفت؛ با این تفاوت که قید مخالفت واقعه با محاسبه و گمان مردم را معتبر یا الزم ندانست، 

گاهی انبیاء و امامان علیهم السالم از امر اول و ِاخبار آن به مردم، تصریح کرد. )استر آبادی،  و از طرفی به آ

)125 :1430

حضور میرداماد )1041هـ.ق( و شاگردان ایشان در نحلۀ فلسفه مكتب اصفهان، توّجه متفاوتی به معنای 

بداء را در این عصر  به همراه داشت.  میرداماد رساله ای با عنوان نبراس الضیاء با موضوع بداء نگاشت و در 

آن به نقد نظر فخر رازی در کتاب »المحّصل«  و بیان پاسخ های خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب »نقد 
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امور  در  را  بداء  و جایگاه   نپذیرفت  را  نصیرالدین  پاسخ خواجه  بداء  در مسئلۀ  ایشان  پرداخت.  المحّصل« 

تكوینی، افاضات  تكوینّیه ، معلومات  کونّیه  و زمانّیه   دانست که همان جایگاه  نسخ  در امور تشریعی  را دارد. 

از این رو در تفاوت نسخ و بداء،  نسخ  را بداء تشریعی ، و بداء را نسخ  تكوینی  معرفی نمود )میرداماد، 1374:  

النص/ 55( که مورد تأیید شاگردش سید احمد علوی عاملی )1060هـ.ق( در حاشیه بر کتاب الكافی قرار 

گرفت. )علوی، 1427: 338( 

صدرالدین شیرازی معروف به مالصدرا )1045هـ.ق( شاگرد دیگر میرداماد در شرحی بر کتاب الكافی، 

عالوه بر آنكه اخبار  این باب را متظافرۀ متكاثره دانسته، تعریف استاد خود شیخ صدوق و هر آن کس که قائل 

به ترادف و یا مشابهت نسخ و بداء بود را رّد کرده و ضمن آن تعریفی همانند امین استرآبادی و شیخ مفید 

ارائه داد )صدرالدین شیرازی، 1383: 4 /191( که مورد پذیرش فّیاض الهیجی )1072هـ.ق( شاگرد وی و 

شاگرد دیگر میرداماد در کتاب گوهر مراد )اّولین نگارش به زبان فارسی در این حوزه( قرار گرفت. )فیاض 

الهیجی، 1383: 409(

نزد  معنای  همان  را  بداء  اصفهان،  مكتب  از  اّول  مجلسی  شاگرد  )1081هـ.ق(  مازندرانی  مالصالح 

اعتقادات االمامّیه معرفی کرده است. )مازندرانی، 1382: 316/4( همچنین  شیخ مفید در کتاب تصحیح 

لغت شناس مشهور مرحوم طریحی )1087هـ.ق( نیز تعریف خود را از بداء، مطابق تعریف شیخ مفید در 

کتاب اوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات )مفید، 1413: 80( مبنی بر هم سنگ بودن نسخ و بداء، 

ذکر کرده است. )طریحی، 1416: 46/1(

شیرازی،  )شریف  )1081هـ.ق(  شیرازی  شریف   ،)338  :1427 )علوی،  عاملی  علوی  احمد  سید 

1430: 616( و مالخلیل قزوینی )1089هـ.ق( )قزوینی ، 1429: 2 / 408( در شرح خویش بر الكافی  

ب از نظر شیخ مفید و میرداماد تعریف کرده اند؛ ولی آن را در اثر عدم تقّید امور 
ّ
باور بداء را بر پایۀ معنایی مرک

عالم نفس االمر )ثبوت( به زمان و تقیید آن به زمان در عالم خارج )اثبات( دانسته اند که بر اثر تطبیق عالم 

ثبوت بر اثبات، فعل جدید مخالفت با فعل دیگر نكرده و فقط زمان تحقق ها جابه جا می شود. از این روی 

برای مردم بداء رخ می دهد. در این میان شریف شیرازی با صادق دانستن بداء نسبت به مخالفت واقع با گمان 

برخی از مردم، تعریف خود را متمایز کرده است. )شریف شیرازی ، 1430: 616( 

یا  و  محفوظ  لوح  در  ثبت  عدم  در  را  بداء   )1090( کاشانی  فیض  مالمحسن  مرحوم  عصر  همین  در 

مخالفت لوح محو و اثبات با لوح محفوظ می داند که سبب آن نیز عدم تناهی )عدم تفصیل( امور قبل از 

تحقق آنها در خارج می باشد. )فیض کاشانی، 1406: 1 / 507( مطابق این تعریف بداء در عالم نفس االمر 

 در حال رخ دادن است و به علت عدم اطالع مالئكه و پیامبران علیهم السالم از امر دوم )قضای 
ً
)ثبوت( دائما
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حتمی( موجب مخالفت خبر آنها با واقع می شود.1 این معنا از بداء به بیان دیگری مورد تأیید مجذوب تبریزی 

)1093( در حاشیۀ خود بر کتاب الكافی قرار گرفته است. رفیع الدین محمد جیالنی شاگرد شیخ بهائی و 

فیض کاشانی نیز در شرح خود بر الكافی، خارج شدن امور از اسباب عادی خود به علت مصلحت وجودی 

 )457/1  :1429 )جیالنی،  می شود.  آشكار  بندگان  برای  گاهی  که  است؛  دانسته  بداء  را  خداوند  توسط 

با تعریف فاضل  الكافی، بداء را مطابق  بر کتاب  بهائی در حاشیۀ خود  بدرالدین عاملی شاگرد دیگر شیخ 

مقداد )قرن 9( تعریف کرده است.

سدۀ دوازدهم هجری رویكرد به این باور دینی به طور کامل - با اندکی تسامح -  توسط علمای اخباری 

بحرانی  سیدهاشم  تعریف  نداشت.  همراه  به  خود  با  را  تعریف  در  جدیدی  نگرش  ولی  گرفت؛  صورت 

)1107هـ.ق( و سید نعمت الله جزائری )1112هـ.ق( همانند تعریف امین استرآبادی  و تعریف محمدباقر 

مجلسی )1110(، همانند تعریف فاضل مقداد و معنای بداء نزد محمد قمی مشهدی )1125هـ.ق( نیز مطابق 

معنای ابوالصالح حلبی بود.

در سدۀ سیزدهم هجری با دفاع وحید بهبهانی )1205هـ.ق( از اصول، عصر احیاء دوبارۀ اصول شناخته 

شد که همانند گذشته، رابطۀ بداء با بحث اصولی نسخ، موجب پرداختن به این آموزه توسط اصولّیون در این 

عصر و سده های آینده شد. لیكن تعریف و نگرش جدیدی را به همراه خود نداشته است. تعریف بداء در نظر 

قزوینی ،  قزوینی )1297 هـ.ق( )موسوی  )بهبهانی، 1415: 179(، موسوی  بهبهانی )1205هـ.ق(  وحید 

1299: 87/1( و احمد نراقی )1245هـ.ق( )نراقی ،بی تا: 2 /462( مشابه تعریف شیخ مفید است. تعریف 

بداء نزد سید عبدالله شّبر )1220هـ.ق( )شبر، 1424: 1 / 112( در رویكرد کالمی خود نیز همان تعریف 

شیخ طوسی و تعریف آن نزد میرزای قمی )1231هـ.ق( )میرزای قمی، بی تا: 214/3( در اصول خود همانند 

جناب میرداماد در جهت مشابهت بداء با نسخ است و تعریف سید حسین بروجردی )بروجردی، 1416: 

133/4(، همانند تعریف فاضل مقداد از این آموزه می باشد. 

کرمان  و شیخۀ  آذربایجان  گروه شیخیۀ  دو  در  که  بوده  ایران  در  نحلۀ شیخّیه  استقرار  این عصر شاهد 

فعالّیت می کردند. محمدباقر حائری اسكوئی )1255هـ.ق( )حائری اسكوئی، 1424: 36( رئیس شیخیۀ 

را  بداء  رئیس شیخیۀ کرمان،  ،بی تا: 70/1(  )کرمانی  و محمدکریم خان کرمانی )1288هـ.ق(  آذربایجان 

مشابه مرحوم استرآبادی و فیض کاشانی  تعریف کردند. 

سده چهاردهم )با 39 اندیشمند( و سدۀ پانزدهم هجری قمری )تاکنون با 103 اندیشمند(، در این حوزه 

آثار زیادی را در غالب کتاب پدید آورده و به تعریف بداء پرداخته است. تعاریف این دو قرن )به جزء یک 

مورد( بازنویسی و یا ترکیبی از تعریف های پیش از خود است که تغییر نگرشی به این آموزه نداشته است. از 

1 جهت مطالعه بیشتر ر. ک: )برنجكار 1397: 68-51(
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این روی به ذکر تعریف بداء توسط آل شیخ راضی )1400هـ.ق( که تنها رویكرد متفاوت در این دو قرن بوده 

اکتفا می شود. ایشان بداء را به آشكار شدن چیزی توسط خداوند که در ابتداء پیامبر و یا ولی خود را امر به 

ین شیرازی 
ّ

عدم اظهار آن نموده تعریف کرده است. تفاوت این تعریف با تعریف جناب استرآبادی و صدرالد

و فیض کاشانی در نهی خداوند از ِاخبار چیزی که واقع می شود است؛ در حالی که مطابق بقیه تعاریف، 

پیامبران و امامان علیهم السالم به آنچه واقع می شود علم ندارند. همچنین در قرن حاضر عالوه بر مشابهت 

نحوۀ تعریف بداء با سدۀ چهاردهم، رویكرد شماری از آثار در بحث تعریف بداء، اکتفاء به معنای مجازی 

آن می باشد. 

تطّور تدریجی معنای بداء حاکی از تغییر معنای این آموزه در بازۀ زمانی سدۀ چهارم تا دوازده  هجری 

است که قرن پنجم و قرن یازدهم بیشترین تحّول نگرشی در تعریف ها را با خود داشته است. حضور بزرگان 

نحله ها و گروه های مختلف در عین عدم تعصب علمی در تعریف بداء، موجب اشباع در تعریف این آموزه 

از منظرهای گوناگون  شده است؛ به نحوی که از سدۀ سیزدهم تا عصر حاضر، تعریف جدید و قابل توّجه 

)جز یک مورد( وجود نداشته است.

معنای مصطلح بداء مطابق رویکرد جدید
رویكرد جدید به تعریف انگارۀ بداء در دو قرن اخیر در عین کثرت آثار اندیشمندان،  بازنویسی و یا انضمام 

تعریف های سابق  به یكدیگر و مشارکت مؤلفه های گوناگون در تعریف بداء بوده است.  بخش گسترده توّجه 

به تعریف پیشینیان در همۀ عصرها که مورد قبول پسینیان قرار گرفته است )به ترتیب میزان تكرار و مؤلفه آنها( 

به شرح ذیل می باشد:

امین استرآبادی )38 بار( شامل: ظهور تقدیر و اراده خداوند در قالب امر دوم ، مخفی بودن آن برای 

گاهی مالئكه و انبیاء علیهم السالم و ِاخبار آنها  از امر اول. مردم، آ

 شیخ مفید )31 بار(: ظهور امری از جانب خداوند، مخفی بودن و مخالفت آن با محاسبه و گمان مردم، 

ترادف  بداء با نسخ. 

شیخ طوسی )23 بار(: تأثیر گفتار و عملكرد بنده در تقدم و تأخر امور و سرنوشت خود و عالم، مشروط 

یا مطلق بودن تحقق امور.

فاضل مقداد )23 بار(: تجدید اراده و مشیت و قدرت برای خداوند به طور مستمر، تأخیر و تقدیم امور 

و یا محو و اثبات آنها مطابق با مشیت خداوند )مفاد آیات قرآن(.

فیض کاشانی )21 بار(: ظهور امری از جانب خداوند که در لوح محفوظ ثبت شده، تخلف لوح محو 

و اثبات با لوح محفوظ، نقش گیری پیوسته امور با عوامل آنها در لوح محو و اثبات، حكومت علم یا اراده 

خداوند بر علم و یا ارادۀ دیگرش. 
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میرداماد )14بار(:  بداء در تكوینیات مانند نسخ است در تشریعات. 

 معنای پیشنهادی مصطلح بداء در این نوشتار با توجه به رویكرد جدید و در ترکیب مؤلفه های فوق با 

یكدیگر و ِاعمال مالحظاتی در اضافه کردن و حذف برخی موارد تعریف است که نتیجه آن، تعریف بداء طی 

دو مرحله که در مرحلۀ دوم از دو سطح برخوردار می باشد، مطابق ذیل است:

مرحلۀ یكم: بداء در عالم ثبوت )نفس االمر( به این معناست که خداوند عاِلم به تمام وقایع و اتفاقات 

بوده و قدرت محو، اثبات و تغییر در امور تكوینی را داراست. از این رو موارد مشروط )غیر محتوم( که در 

رابطه با عملكرد مخلوق )دعا، صله رحم و..( است را در لوح محو و اثبات ثبت کرده و آنچه از این موارد 

قش آشكار می شود را علم دارد.
ّ

محو، اثبات و یا تغییر مییابد و سرانجام با تحق

مرحله دوم: بداء در عالم اثبات )خارج(:  

گاهی خود  الع مالئكه، اولیای الهی از لوح محو و اثبات به هر طریقی )چه آ
ّ

بداء در سطح شخصی: اط

ایشان و چه ِاخبار از آن توسط خداوند( نسبت به اثبات، محو و تغییر در امور تكوینی و سپس ظهور مخالفت 

گاهی اولّیه.  آنچه محقق می شود با آ

ِاخبار منبع  با  یا مخالفت آن  با محاسبۀ غالب مردم و  بداء در سطح عمومی: مخالفت واقعۀ خارجی 

اثبات، محو و تغییر در امور تكوینی است؛ به نحوی که نتوان علت دیگری جز تغییر در  صادق نسبت به 

مشیت الهی و آشكار شدن تغییر از سوی خداوند برای آن پیدا نمود. 

تعریف ها  بین  در  دو مرحله  این  توزیع  نشان دهندۀ  است  بداء شده  معنای  از  که  تعریف هایی  به  توّجه 

دوم  مرحله  در  بداء  تحقق  از  بحثی  و  اند  نموده  معنا  اّول  مرحلۀ  به  را  بداء  برخی  که  نحوی  به  می باشد؛ 

ننموده اند؛1 و برخی بالعكس تعریف کرده اند. بررسی ها حكایت از آن دارد که از بین این دو گروه، استقبال 

ر و معاصر از گروه دّوم و همچنین رخداد بداء در سطح عمومی بیشتر است.
ّ

اندیشمندان متأخ

نکات تکمیلی در تعریف بداء 
این نكات در دو بخش می باشد :

یكم: بیان تفاوت بداء با معانی نزدیک به آن )ایجاد مانعیت(.

دوم: مشارکت دادن و تأمل در برخی از قیدهای تعریف )ایجاد جامعیت(.

یكم:بیانتفاوتبداءبامعانینزدیکبهآن

در تعریف هایی که از آموزۀ بداء شده، برخی از معانی بداء مترادف با »نسخ« و »قضا و قدر« می باشد. بیان 

آنها در معارف  با این آموزه ها، نشانگر قسم جداگانه ای از حضور این آموزه در کنار  تفاوت ذیل میان بداء 

1. همچنین در بین آثار، جناب آقای موسوی بحرانی محرقی در کتاب بحث حول بداء متذکر این دو نحو تعریف مختلف در میان اندیشمندان  شده اند. جهت  

اطالع بیشتر: )موسوی بحرانی، 1987: 18(
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اسالمی می باشد.

الف( تفاوت بداء با نسخ  

معنای مصطلح نسخ، تغییر حكم شرعی )منسوخ( به وسیلۀ حكم جدید )ناسخ( از سوی خداوند بعد 

از عمل کردن به منسوخ می باشد )آخوند خراسانی، 1409 /238 و خوئی، 1422، 4 /476( که قرآن کریم 

ضمن تصریح به آن )سوره بقره 2/ 106(، مصادیقی همچون تغییر قبلۀ مسلمانان از بیت المقدس به سوی 

کعبه )سوره بقره 2/ 144( را برای تحقق نسخ ذکر کرده است. مطابق تعریف های بداء، علمایی همچون  شیخ 

مفید )در کتاب اوائل المقاالت( )مفید ، 1413: 80( و سید مرتضی، نسخ را مترادف با بداء دانستند که مورد 

انتقاد از سوی سایرین قرار گرفته است. صدر المتألهین دو ایراد در این رابطه مطرح می کند: 

در نسخ به مقتضای حكم منسوخ و ناسخ دو زمان وجود دارد.

د یا استمرار در آن  راه  دارد، در حالی  که  
ّ

ر و تجد
ّ
وحدت  فعل  در نسخ ، وحدت  نوعِی  مبهمی  است  که  تكث

وحدت  فعل  در بداء، وحدت  عددی شخصی  است . )صدرالدین شیرازی،1383: 184/4(

مدلول  به  ف 
ّ
مكل به عمل  مشروط  نسخ،  تحقق  که  می نویسد  بداء  با  نسخ  آموزۀ  تفاوت  در  نیز  عّصار 

منسوخ است؛ لذا به علت اتمام زمان منسوخ، دیگر اقتضایی در منسوخ برای عمل وجود ندارد؛ بدین معنا 

که دیگر نماز به سوی بیت المقدس پس از اتمام زمان حكم مالکی ندارد یا دیگر صدقه به خاطر سؤال از نبی 

 اقتضای آن 
ً
صلی الله علیه و آله حكمی ندارد. ولی در بداء عالوه بر آنكه شرط عمل وجود نداشته، اساسا

تام و توجه به طرف مقصد خاص، دارای مصلحت است و بداء در آن به این صورت است که از آن مقصد، 

آنكه اصل حكمت و  نه  یافته  تغییر  به عبارت دیگر جهت حكمت  به مقصد دیگر محّول و منصرف شود. 

مصلحت فانی شده باشد. )عصار، 1350: 62 – 63(

با فرق ماهوی دو آموزۀ نسخ و بداء، دیدگاههای شیخ صدوق و شیخ طوسی _ بر مبنای اعم بودن بداء از 

نسخ و قرار گفتن نسخ به عنوان مصداق بداء_ نیز مورد پذیرش نبوده و همچنین مشابهت  بداء در تكوینّیات 

با نسخ در شریّعات که از سوی  محقق داماد مطرح شد، صحیح نمی باشد. )عصار، 1350: 62 – 63( از 

این روی، مشابهت نسخ با آموزه بداء تنها ریشه در نمایش قدرت مطلقه الهی )سوره بقره 2/ 106( در ایجاد 

تغییرات دارد که مطابق با مصلحت نوع بشر رقم می خورد.

ب( تفاوت بداء با قضا و قدر

از استحالۀ حمل  برونرفت  نبوی منابع اهل سنت،1 در جهت  کاربست واژگانی )بداءلله( در احادیث 

معنای لغوی آن بر خداوند، موجب تفسیر آن به معنای قضای الهی بوده است )عسقالنی، 1379: 502/6 و 

ابن اثیر، 1399: 1/ 55_57( که از برخی تعاریف اندیشمندان شیعه این حمل بداء بر قضا الهی نیز احساس 

ْن یْبَتِلیُهْم. ر.ک: )بخاری، 1422: 4 /171 ح4( 
َ
ِه أ

َّ
ا ِلل

َ
ْعَمی َبد

َ
َرَع َو أ

ْ
ق
َ
ْبَرَص َو أ

َ
 أ

َ
ًه ِفی َبِنی ِإْسَراِئیل

َ
ث
َ
ال

َ
1 .عن ابی هریره عن رسول الله: ِإَنّ ث
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می شود.1  همسان پنداری واژۀ بداء و قضای الهی با بیان نقدهایی از سوی برخی علمای امامّیه روبه رو گردید. 

ق گرفته است؛ حال آنكه بداء در 
ّ
صدرالمتألهین در این خصوص بر آن است که قضای الهی به همۀ امور تعل

همه جا رخ نداده و فقط در اموری که ارادۀ جدیدی متمایز از ارادۀ گذشته واقع شود بداء می باشد. در نتیجه 

کاربست این لغت نزد عرب زمانی است که برای فرد خالف آنچه را که محاسبه می کرده  آشكار گردد. )صدر 

الدین شیرازی، 1383: 184/4(

در تقسیم قضای الهی به امور محتوم و غیر محتوم، جایگاه بداء در ارتباط با قضای الهی در امور غیر 

محتوم مانند: میزان عمر )مفید، 1413: 309(، وعیدهای الهی )حر عاملی، 1418:  1/ 226(، زمان رخداد 

اثبات  و  محو  لوح  حتمی،  غیر  رات 
ّ

مقد جایگاه  زیرا  می خورد،  رقم   )113/  4  :1404 )مجلسی،  جریانی 

است که بازگشت آن به علم فعلی خداوند می باشد، پس قابل تغییر است )مطهری، 1377: 390/1(. در 

امور محتوم مانند: وعده های الهی )سوره روم 30/ 6(، خبر از انتخاب شخص به عنوان پیامبر و امام )مفید، 

1413: 309(، اصل رخداد قیامت )سوره آل عمران 9/3( و ظهور )مجلسی، 1404: 52 /251( که جایگاه 

آن لوح محفوظ می باشد، مطابق با آیات و روایات، بداء جایگاهی ندارد. رسالت بداء نزد امامّیه با توجه به 

اسبابی مانند دعاء، صلۀ رحم، احسان و... )مجلسی، 1404: 92/4( در جهت تغییر قضای غیر محتوم الهی 

به قضای دیگر و ایفای نقش انسان در سرنوشت خود می باشد.

ج( مؤیدات تفاوت بداء با نسخ و قضاء الهی 

در کنار دالئل مطرح شده، مؤید تفاوت بداء با دیگر آموزه های اسالمی )به ویژه نسخ و قضا( موارد ذیل 

را می توان برشمرد:

بیان موضوعات و مسائل بداء به گونه متفاوت از نسخ و قضا و قدر.

دم ما یشاء و ُیؤِخر مایشاء و ... 
َ

کید بر این لفظ و کلمات همسان آن مانند: محو و اثبات، َصرف، ُیق تأ

در روایات.

عدم ذکر مشابهت بداء با نسخ، قضا و قدر در روایات، با اینكه این دو جریان در زمان حضور ائمه علیهم 

السالم نیز مطرح بوده اند.

توصیه ویژه بر به کار بردن »ان شاء الله« در پیشبینی وقایع کارها، در حالی که این الفاظ در نسخ و قضا 

جایگاه ندارد.
انكار این آموزه توسط برخی اندیشمندان در عین باور به نسخ، قضا و قدر.2

1 .اندیشمندانی مانند: آصف شیرازی، احمد نراقی، سید عبداالعلی موسوی سبزواری و... 

2. افرادی مانند: عالمه حلی،  یوسف بن احمد ثالئی، مدرسی طباطبائی و... 
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دوم:مشاركتدادنوتأملدربرخیازقیدهایتعریف

بنای تعریف در این مقاله به ترکیب مؤلفه هایی که مورد توجه بیشتر اندیشمندان می باشد قرار گرفته است؛ ولی 

این تعریف در جهت جامعّیت و مانعّیت که میزان در بررسی یک تعریف قرار می گیرد )مظفر، بی تا: 1 /116( 

نیاز به اضافه کردن کلمات و تأمل در برخی دیگر از کلمات دارد. به کارگیری کلمات )مخالفت واقعه با ِاخبار 

منبع صادق( در تعریف و تأملی در قید )ظهر منه( که در تعریف شیخ مفید و سایرین آمده و در تعریف این 

پژوهش از آن استفاده شده، با توضیحات ذیل ضروری است.

الف( مخالفت واقعه با ِاخبار منبع صادق 

بداء )در مرحلۀ اثبات( تنها به مخالفت واقعۀ خارجی با محاسبۀ غالب مردم گفته نمی شود، بلكه مطابق 

گزارش های پیرامون بداء، در صورت ِاخبار منبع صادق – شامل خبر وحی، خبر انسان معصوم، خبر انسان 

مورد اطمینان – از آینده که مخالف آن واقعه خارجی رخ نماید را هم شامل می شود. در ذیل به برخی از این 

گزارش ها اشاره می شود:

کلینی به سند خود از پدر زکریا بن محمد که او از عمرو نقل می کند که امام باقر علیه السالم در حكایت 

مهمانان حضرت لوط علیه السالم فرمودند که: حضرت لوط از مالئكه درخواست کرد که وعدۀ عذاب را 

در همان شب محقق کنند و علت آن را نیز ترس از تحقق بداء از جانب خداوند دانست که با پاسخ مالئكه 

مواجهه گردید: »موعد آنها صبح است؛ آیا صبح نزدیک نیست؟ )هود 81/11؛ کلینی، 1362: 5/ 545(.

صدوق در امالی خود از ابی بصیر نقل می کند که امام صادق علیه السالم در حكایت زمانۀ حضرت 

فردا  و  دارند  عیشی  امشب  فرمود:  می بردند، حضرت  شوهر  منزل  به  را  زنی  فرمودند:  السالم  علیه  عیسی 

عروس خواهد مرد! چون فردا شد زن نمرد که موجب تعّجب همگان گردید. به حضرت عیسی علیه السالم 

خبر دادند. حضرت به خانه زن رفت و پس از تحقیق و پرسش مشخص شد که شب گذشته عروس صدقه ای 

داده و بال از وی دفع شده، سپس حضرت فرش مّحل عروس را بلند کرد و زیر آن مار افعی دیده شد. )صدوق، 

)500 :1376

وجود این احادیث و روایات دیگر )مجلسی، 1404: 4 /94( سبب شده تا برخی از اندیشمندان،  این 

قید را در تعریف بداء استفاده نمایند مانند: محمدامین استرآبادی، صدرالمتألهین، فیض کاشانی، محمدباقر 

مجلسی، محمدحسین آل کاشف الغطاء، ضیاء عراقی.

تا در صورت  با خالق داشته باشد  باید نزد مردم به نحوی ارتباط  آینده،  از  منبع صادق برای خبر دادن 

مخالفت واقعه با ِاخبار وی، این تغییر مستند به مشیت الهی شده و فرد دروغگو خوانده نشود. احادیث امامیه 

نحوه رخداد بداء در ِاخبار منبع صادق را اینگونه بیان می کنند که برای خداوند متعال در ارتباط با مالئكه و 

گاه می کند )علم عام( و یک  انبیاء و ائمه دو نوع علم است: یک نوع علمی که خداوند ایشان را از آن علم آ
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نوع علم دیگر که فقط نزد خداوند می باشد )علم خاص( )صفار، 1404: 1 /109( و در مواردی با درخواست 

توسط  منظور  این   )112/  1 با خبر می شوند. )صفار، 1404:  آن  از   )640/ 1 )کلینی، 1362:  ایشان  خود 

متكلمین اینگونه توضیح داده شده که ُمخِبر به امری که در لوح محو و اثبات یا علم قدر مشاهده می کند خبر 

می گوید. وقتی آنچه در لوح محفوظ مرقوم شده محقق می شود ایشان با مخالفت واقعه با لوح محو و اثبات 

پی به قضای محتوم آن امر می برند. )خاتمی، 1370 / 76 (

حضور قید مخالفت واقعه خارجی با ِاخبار منبع صادق در کنار این مخالفت با محاسبۀ اغلب مردم در 

تعریف )سطح عمومی در مرحله دوم( دو منشاء برای پیدایش بداء را بیان می کند. از این رو در جریان بداء 

در مورد اسماعیل فرزند امام صادق علیه السالم که برخی این بداء را در اندیشۀ مردم و برای مردم دانسته اند و 

برخی آن را برای حضرت در جهت زمان مرگ اسماعیل )اشعری قمی: 1360، 220(، مشخص می شود که 

دو بداء در این جریان رخ نموده است. )صدوق، 41:1414( 

ب( تأملی در قید )ظهر منه(

معنای )آشكار شدن از جانب خداوند( که شیخ مفید و سایرین با کلمه ظهر منه )مفید، 1413: 65( یا  

)اظهار عن الله( )اشعری قمی:1360، 211( در تعریف خود آورده اند به سبب حفظ معنای مجازی بداء در 

قی از 
ّ
ترکیب )بداء لله( می باشد؛ لیكن آشكار شدن تغییرات از سوی خداوند زمانی رخ می دهد که این تل

سوی انسان باشد؛ تا همسو با هدف بداء مردم سبب دیگری جز اراده و خواست خداوند برای آن سراغ نداشته 

و این تغییرات را مستند به خواست خداوند بدانند.

این گفتار به این معنا نیست که انسان در سرنوشت خود نقشی نداشته باشد؛ بلكه خواست و مشّیت الهی 

در سیر نظام اسباب و مسببات در جایگاه فّعال نسبت به عملكرد فرد و جامعه در سرنوشت خود داشته که 

مقتضی انتخابگری انسانها در سرنوشت خود می باشد. به بیان دیگر درک انسان از پیامدهای اختیار و عملكرد 

خود و جامعه یا دریافت عوامل دیگر، سبب می شود تا پیشبینی از اتفاقهای پیشروی خود داشته باشد. در 

نتیجه برای رهایی از آنها و ایجاد تغییر )بداء( در این سیر طبیعی، به آموزه های بداء مانند دعا، استغفار و... 

روی بیاورد که موجب می شود تا از یک سنت الهی که برداشت انسان از عملكرد خود است، به  سنت دیگر 

الهی که تغییر سرنوشت در پی دعا و پشیمانی باشد برسد. از این رو بداء رسالت خود را در مبارزه با جبر به 

علت انتخابگری انسان و مقابله با تفویض به علت تغییر در مشّیتهای الهی دارد. )موالیی نیا همدانی، 1378: 

متن 153( نمونۀ تاریخی_ قرآنی سنت الهی بداء، توجه قوم حضرت یونس علیه السالم به نشانه های عذاب 

الهی در پی گناه و فساد ایشان و برداشته شدن عذاب توسط خداوند و رخداد بداء به علت قبول پشیمانی و 

توبه آنها بوده است. )یونس10/ 98(



نتیجه گیری 
پژوهش در حوزه های مختلف آموزۀ بداء در گرِو تعریف جامع این انگاره از نگاه تمامی رویكردهای علمی 

با  که  بود  اندیشمندانی  آثار  بررسی  تعریف جامع،  به  دستیابی  برای  مقاله  این  پیشنهاد  است.  آموزه  این  به 

گرایش های مختلف علمی، به تعریف این آموزه در کتاب های خود پرداخته اند. بررسی 180 اثر قابل دستیابی 

که در قالب کتاب و به طور مستقل این آموزه را معرفی کرده اند، گواه از تفاوتهایی در تعریف ها داشت که 

می توانست متأثر از فضای تاریخی در تصنیف این آثار باشد. از این رو بررسی تاریخی حضور این آموزه در 

الهام از  با  سده های مختلف و یافت تكرار نامنظم تعریف بداء، باعث شد که این مقاله در رهیافتی تازه و 

رویكرد جدید، از مسیر استخراج مؤلفه های مهم و پرتكرار از میان تعریف ها، تعریف جامعی از بداء طی دو 

مرحله که مرحلۀ دوم آن از دو سطح برخوردار است ارائه دهد. تكمیل تعریف بداء تا رساندن آن به تعریفی 

با نسخ، قضا و قدر و  که جامع و مانع باشد، الزم به زدودن برخی از پندارها مبنی بر مشابهت آموزۀ بداء 

همچنین اضافه نمودن برخی از قیدها همچون ِاخبار منبع صادق و تلقی تحقق بداء توسط خداوند )ظهر 

منه( در تعریف بود. 
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