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  بداء ۀبن عبدالعظیم کاشانی دربار رضا غالمتحلیل دیدگاه 

  

  *نوئیابراهیم 

  چکیده

بـن عبـدالعظیم    رضـا  غـإلم یـازده و دوازده هجـري    ۀدیار کاشان در سد شدۀ یکی از اندیشمندان کمتر شناخته

اسـت. از   تـألیف کـرده  آثار مختلفی را  ،کاشانی است. او در ترویج فرهنگ شیعه و دفاع از آن در برابر مخالفان

 ۀبداء نظر ویژه دوختـه، افـزون بـر تـألیف رسـال      آموزۀ ي شیعی پراهمیت یعنیها جمله اینکه به یکی از آموزه

ذکـر کـرده    بـاره  درایـن مفصـلی   نوشته، مطالب نسبتاً سجادیه ۀصحیفمستقلی در این باب، ضمن شرحی که بر 

بـداء توجـه    ۀشده از سوي معصومین دربـار به روایات وارداست. او در این راستا عإلوه بر اینکه کوشیده است 

توجـه  نیـز   این آموزه ارائه شده ۀکافی را مبذول دارد، به تقریرهاي مختلفی که از سوي اندیشمندان شیعه دربار

تقریري را ترجیح دهـد. او همچنـین اعتراضـاتی را کـه از سـوي      ها  آن بپردازد و از میانها  آن کند و به بررسی

هـا   ي بزرگان امامیه به آن اعتراضها و گاه به داوري میان پاسخ مخالفان شیعه به این آموزه وارد شده، پاسخ داده

آورد.  مـی  ه طوسی در برابر میرداماد و عإلمه مجلسـی روي جنوعی به دفاع از خوا که به هم پرداخته است؛ چنان

مخطـوط   مانـده از وي کـه معمـوإلً    رفی این شخصیت و آثار علمـی برجـاي  کوشد پس از مع می نوشتار حاضر

به تحریر  حدائق الصالحینو  رسالة البداءمانده از آثاري از وي مانند  ي خطی برجايها هستند، با اعتماد به نسخه

 ار افزون بـر معرفـی ایـن شخصـیت خطّـۀ     بداء بپردازد. نوآوري این نوشت ۀآموز ۀو تحلیلی از دیدگاه او دربار

ري از اندیشمندان امامیه و نیز موافقت وي با برخـی دیگـر   ي وي با تقریرهاي بسیاها کاشان، نشان دادن مخالفت

  است.

  بن عبدالعظیم کاشانی، محمد بن حسن شروانی. رضا غإلم، حدائق الصالحین، رسالة البداءبداء،  :ها واژهکلید

                                                           
   E_noei@sbu.ac.ir  انشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران/د ،گروه معارف اس�می استادیار *

 22/4/1401تاریخ پذیرش:           4/2/1401تاریخ دریافت: 

  1401ستان بهار و تاب ،یشناسکاشاندو فصلنامه علمی 

 76ـ57صفحات: )، 28 یاپیپ( 1شماره ، 15دوره 

 پژوهشیعلمیمقاله 
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  مقدمه .1

هجـري اسـت    مدوازدهـ یازده و  ۀه در سدیکی از بزرگان امامیکاشانی فرزند عبدالعظیم  رضا غ�م

و بیشـتر اط�عـات مـا    شان در کتب تراجم منعکس نشـده  ای ۀمتأسفانه اط�عات چندانی درباره ک

بزرگ طهرانی با توجه بـه  آقا مانده از آثار اوست. ي خطی باقیها نسخه ۀوي از طریق مطالع ۀدربار

د بن حسن شَـروانی معـروف   است که وي در حد فاصل رحلت محم به این نتیجه رسیده ،نییقرا

ق) در قیـد حیـات   1111 یـا  1110مه مجلسی (ق و رحلت ع�1098یعنی سال  ،مدقّق شروانیبه 

بعـض أفاضـل المعاصـرین أدام اهللا    «از جمله اینکه از ع�مه مجلسی با تعبیر  برده است. می به سر

بزرگ طهرانـی،  آقا( کند می یاد»أعلی اهللا مقامه«و از میرزا محمد بن حسن شروانی با دعاي  »برکاته

کـه در  هم قابل تأیید اسـت چرا  وي رسالإل البداءاین قرینه با التفات به متن  .)571ـ570، 9ج :تا بی

بر این شواهد باید افـزود کـه   کند.  میتصریح  آن به رحلت مدقّق شَروانی و حیات ع�مه مجلسی

  ق نوشته شده است.1099حاضر هم در شوال  البداء إلرسال

 مطـالبی را نقـل   ،کـافی از تعلیقات استاد خود بر کتاب  البداء إلرسالدر  بن عبدالعظیم رضا غ�م

متّعنـا اهللا  «و » استاذنا العلّامإل دام ظلّه العـالی «تعابیر  ،د نام استاد خود را ذکر نکردهکند. او هرچن می

 14166خطـی   ۀنسـخ  ۀوي آورده است. خوشبختانه در حاشیرا بعد از نقل مطالبی از » بطول بقائه

ق و 13بن عبدالعظیم کاشانی (مکتـوب در قـرن    رضا غ�م بداءال إلرسالاهللا مرعشی از  آیت ۀکتابخان

و هو محمد شفیع [بـن فـرج   « استاد مزبور چنین معرفی شده است: ،سطر) 12در برگ  36حاوي 

خ یا شفیع بن فراین استاد ظاهراً همان محمد » أو فرّخ الجی�نی] انتهی ک�مه متعنا اهللا بطول بقائه.

و دو رسـاله در بـاب بـداء     ق درگذشـته 1144در  ست که ظاهراًگی�نی معروف به م�شفیعا فرج

درایتـی،  خطی از آن باقی مانده ( نسخۀ 12و  نوشته شده که براي عموم یکی به زبان فارسی :دارد

اي باقی نمانـده یـا معرفـی نشـده      (متأسفانه از آن نسخه و دیگري به زبان عربی )441، 2ج :1390

اسـت. اینکـه   فارسی به آن ارجاع داده  و در رسالۀ تفصیل و براي خواص نوشته شده که بهاست) 

اسـتاد خـود در بـاب بـداء ارجـاع       ۀیـک از ایـن دو رسـال    بن عبدالعظیم کاشانی به هیچ رضا غ�م

دو زمان تـألیف  تواند گواهی بر آن باشد که  می دهد، می دهد و به تعلیقات وي بر کافی ارجاع نمی

ویـژه آنکـه در    حاضر توسط شاگرد بـوده اسـت؛ بـه    ۀد در باب بداء بعد از تألیف رسالاستا ۀرسال

  استاد خود نکرده است. ۀهم به دو رسالاي  هی اشارحاضر به هیچ صورت حت ۀجاي رسال هیچ

 بن عبدالعظیم کاشانی رضا غالمآثار و تألیفات . 2

خطـی برجـاي   عکسـی و   ۀدو نسـخ  حاشیه،. از این حاشیة حاشیة الخفري علی شرح التجرید .1ـ2
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مسـجدجامع کبیـر    1/182 ۀنسـخ ) و تا بی(کتابخانه دانشگاه تهران  1/2435میکروفیلم : مانده است

 .)تا بی( یزد

ـ اسـت کـه هر  ه یسجاد ۀفیصحبر  یلمفص یعرفان حکمیشرح : الحینحدائق الص .2ـ2 ک از ی

ـ فا 5کتـاب،   ۀباچـ یف پس از دشرح کرده است. مؤل يا قهیحده را در یادع  ۀفیصـح ده در مـورد  ی

آن  ۀقـ یش از یـازده حد یباست ا موفق نشده یرا آغاز نموده و گو ها قهیآورده و سپس حد هیسجاد

شـود کـه بـه     مـی  نگهـداري  2055 ۀملی به شمار ۀاي از این رساله در کتابخان هنسخ ف کند.یرا تأل

 کتـاب دیـده   ۀیقـ فهرسـت دوازده حد  ۀنسـخ  ،نخسـت آن بـرگ   خط نستعلیق است و در پشـت 

بـیش از ایـن    مؤلـف و گویـا   پایـان گرفتـه  برگ  161دهم و در یاز ۀشود. البته نسخه در حدیق می

ز بـداء  تفصـیل ا  خود بـه  حدائق الصالحین ۀبن عبدالعظیم کاشانی در رسال رضا غ�مننوشته است. 

 )571ــ 570، 9ج :تا بیآقابزرگ طهرانی، ( خود ارجاع داده است ءبدا ۀرسالبحث کرده و در آن به 

ارجـاع داده   سجادیه ۀصحیفنیز گاهی تفصیل برخی مطالب را به شرح خود بر  بداء ۀرسالالبته در 

شـود؛   مـی  وي آشـکار  حـدائق الصـالحین  از کتـاب   یکاشان ۀگسترد یمراتب فضل و آگاه است.

 قیم الحقـا یـ ق و یبحـرُ الـدقا  دوم نسـخه، کتـاب را   برگ  در پشت ياز شاگردان و یکیه ک  چنان

مجـاور   یالکاشـان  رضـا  غـ�م م و العالم الغُطَمطَـم مو�نـا   الفاضل المعظ«مؤلف را وصف کرده و 

 خوانده است.» يضوالمشهد الر

ذیـل   حدائق الصالحین کتاب از108برگ  : کاشانی درعإلمه حلی ألفینبر کتاب  حاشیه. 3ـ2

قد شرحنا التعریفین بما � مزید علیـه  «چنین نوشته: است دو تعریفی که از مفهوم امامت نقل کرده 

 »فی حواشینا علی کتاب األلفین و فی غیرها من رسائلنا.

 رسـد  اط�ق رساله بر این اثر چندان موجه به نظر نمـی البته  :نسب خلیفه دوم یرسالة ف .4ـ2

ـ  1439 ۀمتن مزبور فقراتی در نصف صفحه است که در مجموعه شمار زیرا تهـران   یملـ  ۀکتابخان

ــش افشــاراز آن موجــود اســت (اي  هنســخ ــژوه و دان ــزوي، 465، 9ج :1371، پ ، 11ج :1376؛ من

 .)199ـ201

بـداء بـا اسـتناد بـه اخبـار و       یاست در معن ین و شرح مفصلییق و تبیتحق :رسالة البداء. 5ـ2

عه در معنـا و  یبـه شـ   يفخـر راز  ينـاروا  يهـا و افتراهـا   آن پاسخ به تهمت ۀدر خاتمث و یاحاد

از ایـن رسـاله،   . ده اسـت یان رسیق به پا 1099که گذشت این رساله در شوال  قت بداء. چنانیحق

 فی شده است.هاي زیر شناسایی و معر کنون نسخهتا

 ق1106آستان قدس، به خط نستعلیق، مکتوب در  ۀض کتابخان13559 خطی ۀنسخ. 
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 ق، در 1118القعده  آستان قدس به خط نستعلیق در اول ذي ۀکتابخان 6506 خطی ۀنسخ

 .برگ  22

 مکتوب سداهللا حسینی بن أبی المعالی، املی به خط نسخ  ۀکتابخان 1/1439 خطی ۀنسخ

 صفحه.  35هجري، در  1124الثانی  ربیع 14در 

 بن عبـدالعظیم کاشـانی،    رضا غ�م البداء إلرسالمرعشی از  ۀکتابخان 14166 خطی ۀنسخ

 سطر.   12در برگ  36مکتوب در قرن سیزده هجري و حاوي 

 تا. زاق رضوي، بیالحی بن عبدالرمجلس شوراي اس�می به خط عبد ۀکتابخان 1/863 ۀنسخ 

خطی مجلس نوشته شـده امـروزه    ۀنگار این نسخ هرچند مطابق فهرستی که از سوي فهرست

ـ   ۀنده است، باید گفت خوشبختانه نسـخ از این نسخه باقی نمااثري  مجلـس   ۀدیگـري در کتابخان

 البـداء  إلرسـال همین  ،آن 99تا  95وجود دارد که در اوراق » 13/17301« ۀشوراي اس�می با شمار

 مجلـس  ۀنویس کتابخان ده است؛ هرچند کاتب نسخه و فهرستبن عبدالعظیم کاشانی آم رضا غ�م

  ق کتابت شده است.1188د. ظاهراً نسخه در دهنتشخیص  آن را مؤلفاند  نتوانسته

 2055 نسـخۀ خطـی  ، از ملـی  کتابخانـۀ  1/1439 ار حاضر افزون بر اسـتفاده از نسـخۀ  در نوشت

در  ،سیدالسـاجدین) اسـت   (در شـرح صـحیفۀ   حـدائق الصـالحین  الۀ که حاوي رسـ  کتابخانۀ ملی

 دیدگاه کاشانی استفاده شده است.انعکاس 

  بداء نقلی بودن آموزۀ. 3

نوشـته   توحید ،ق)329 (م. کلینی نوشتۀ کافیال شیعی یعنی حدیث از منابع مهم 28با ذکر  کاشانی

 ۀنوشـت  محاسـن ، ق)381 شـیخ صـدوق (م.   ابوجعفر محمـد بـن علـی بـن حسـین معـروف بـه       

ابـوجعفر محمـد بـن     نوشتۀ رجاتبصائر الدو ) ق274 (م احمد بن محمد بن خالد برقی		جعفرابو

این اخبار (و نه بـا   ۀوسیل بداء، به ۀبه این نتیجه رسیده است که آموزق) 290 حسن صفار قمی (م.

یل اعتقاد بـه بـداء   دل ق)413 (م.د. بر این اساس او نیز همانند شیخ مفید شو می دلیل عقلی) اثبات

عقیـده هـم آن   د دیگر این مؤی .)65 :ب1413؛ همو، 80: الف1413(مفید،  داند می اترا صرفاً نقلی

  دلیلی عقلی براي اثبات بداء نرفته است. ۀدنبال ارائ است که این رساله به

  به خداوند معناي لغوي بداء انتساب ۀاستحال .3

ق: 1404(جـوهري،   معناي حدوث رأي و پیش آمدن تصمیم و عزم جدید اسـت  غت بهبداء در ل

داننـد چراکـه    ین معنایی را به خداوند جایز نمـی چن ا هریک از عقل و شرع انتسابام )2278، 6ج

دانـد   مـی  عقل انتساب چنین معنایی را به خداوند مستلزم تغیر رأي و تصمیم و عزم براي خداوند
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جهل ها  آن و چنین تغییري هم بر اثر پیدا شدن علم او به اموري است که باید گفت قب�ً نسبت به

 شـمار  کـه داند و برخی از اخبـار   نمی ر را به خداوند جایزداشته است. نقل هم نسبت معناي مزبو

 داده نسـبت  توانـد  مـی  خداونـد  به که بدائی که کنند می اع�م صریحاً ،رسد می تظافر حد بهها  آن

کتابخانـۀ   ، نسـخۀ حدائق الصالحینبن عبدالعظیم،  رضا غ�مکاشانی، (ه از جهل نیست برآمد شود،

تنزیـه در  این  .)7برگ  ،کتابخانۀ ملی 1/1439 نسخۀ خطی، البداءرسالإل ؛ همو، 8برگ  ،2055 ملی

 نوعی دفاع از شیعه در برابر مخالفان است که این نسبت ناروا را بـه شـیعه   ک�م کاشانی در واقع به

بزرگـان  د. مشـابه ایـن تنزیـه در کـ�م     ندار می منسوبند جهل و پشیمانی را ودادند که به خدا می

کاشـانی ماننـد ع�مـه مجلسـی     و اندیشمندان معاصر  )211، 1ج :ش1359ق، وامامیه (صدپیشین 

  شود.   می ) دیده123، 2ج ش:1363(

  . بررسی دیدگاه بزرگان امامیه در باب ماهیت بداء4

  ق)381 (م. نقل و نقد دیدگاه شیخ صدوق. 1ـ4

آن جهـت  داند که بـداي الهـی از    می را آن التوحیددیدگاه شیخ صدوق در کتاب  ۀکاشانی خ�ص

جدیدي  و شدن مصالح بندگانش، شأن و ارادۀاست که خداوند در هر زمانی (روزي) متناسب با ن

ش یعنـی پشـیمانی دانسـت بلکـه     ا معناي لغـوي  باید بداي منسوب به خداوند را بهکند. ن می اتخاذ

امـر از   این معناي بداي منسوب به خداوند ظهور امور براي بندگان است و به این اعتبار که اظهار

 .)327 :ق1416 (نک: صدوق، بداء را به او نسبت داد توان مجازاً می ،شود می سوي خداوند صادر

 گونـه ابـراز   است؛ وي نارضایتی خـود را ایـن  این تقریر صدوق مورد پذیرش کاشانی قرار نگرفته 

ر نقـد  کاشـانی د گفتنـی اسـت   . )8برگ  ،حدائق الصالحینکاشانی، ( »فیه ما فیه أقول: و« دارد: می

م�صدرا هـم از جهـت دیگـري    میرداماد و فرد نیست و پیش از او  دیدگاه شیخ صدوق، منحصربه

، 4ج :ش1383 صدرالدین شـیرازي، ؛ 8 :ش1374میرداماد، (یدگاه صدوق را نادرست دانسته بود د

183(.  

  ق)436(م. و سید مرتضی  ق)465(م.  دیدگاه شیخ طوسینقل و نقد . 2ـ4

ست از تغییـر امـور   بداي الهی عبارت ا« بداء چنین نوشته است: .دربار الغیبإلشیخ طوسی در کتاب 

رخ داده است. اط�ق لفظ بـداء بـه خداونـد    ها  آن سبب تغییري که در مصلحت توسط خداوند به

ــ  743: 1387 (نـک: طوسـی،  » سازد می امور مخفی را بر بندگان آشکارکه هم به این اعتبار است 

ل شیخ طوسی است کـه از سـوي کاشـانی ارائـه     مفص از عبارات نسبتاًاي  هاین تعابیر گزید .)744

 نویسد: می داند و می معنا با سخنان شیخ صدوق این سخنان شیخ طوسی را همکاشانی شده است. 
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»ا اختاره الصدوق، بل مألهما واحدوز علـی العکـس و   ؛ لکن ع�قإل التجو أنت خبیر بأنّه قریب مم

شیخ طوسی و سید مرتضی بـداء را همـان    .)8برگ  ،حدائق الصالحینکاشانی، (» فیه ما فی سابقه

معنـاي ظهـور    و معتقدند بداء در لغت بـه  )119ـ116، ص1، جق1405الهدي،  (علمدانند  می نسخ

آشـکار شـود کـه    ها، فعلی از افعال خداوند  است و هیچ امتناعی نیست که هر زمان براي ما انسان

  .)8ـ7برگ  ،رسالإل البداء؛ همو، 8برگ  ،حدائق الصالحینکاشانی، ( کردیم نمی گمانش را هم قب�ً

بن عبدالعظیم کاشـانی در   رضا غ�ممشکل اصلی این عقیده آن است که با لغت مخالفت دارد. 

یعنـی ظهـور    سبتی بین نسخ و معناي لغوي بـداء نویسد هیچ منا می تحاصر بهد مرتضی مقابل سی

معناي ظهـور بـر    ست. ع�وه بر اینکه بداء بهتوان نسخ و بداء را یکی دان نمی وجود ندارد و هرگز

کند؛ مانند خبري که مطابق آن پیامبر یهودي را نفرین  نمی از اخبار دال بر وقوع بداء د�لتاي  هپار

عـروس داد امـا مـرگش     خبر از مـرگ  )ع(یا اینکه حضرت مسیحرد اما اتفاقی براي او رخ نداد ک

همچنین با اخبار حاوي گـزارش از   که در هر دو واقعه، صدقه پرداخت شده است.واقع نشد؛ چرا

ایـن   یـک از  روشن است که در هیچ در زمانی در آینده هم در تعارض است. (ع)شوکت اهل بیت

 جـاري که نسخ صـرفاً در احکـام شـرعی    معناي مصطلح آن صادق نیست چرا قبیل اخبار، نسخ به

   .)13برگ  ،رسالإل البداءکاشانی، ( شود می

  ق)1041(م. دیدگاه میرداماد نقل و نقد . 3ـ4

؛ 8 :1374میردامـاد،  ( میرداماد نسخ را به احکام شرعی و بداء را به تکوینیات اختصاص داده است

بـن   رضـا  غ�م ۀعقید به که درحالی .)8برگ  ،رسالإل البداء؛ همو، 8برگ  ،حدائق الصالحینکاشانی، 

عنـوان معنـاي لغـوي بـداء و تعریـف مصـطلحی کـه         بـه » ظهور«بین اي  هعبدالعظیم کاشانی ع�ق

تعریف میرداماد و اختصاص بداء بـه تکوینیـات    همچنین ؛است، وجود ندارد میرداماد مطرح کرده

گفتنی است پـیش   .)8برگ  ،رسالإل البداء، کاشانی( بر مفاد برخی از اخبار بداء، قابل انطباق نیست

(صـدرالدین شـیرازي،    از کاشانی، م�صدرا هم دیدگاه استادش میرداماد را مورد نقد قرار داده بود

بعدها هم کسانی مانند ع�مه ابوالحسن شـعرانی دیـدگاه میردامـاد را مـورد      .)184، 4ج :ش1383

  .)239 ،4ج :1342شعرانی، ( نقد قرار دادند

و مالصدرا ق) 1090 (م.، فیض کاشانی ق) 1072 (م. الهیجیاض دیدگاه فینقل و نقد . 4ـ4

  ق)1050 (م.

؛ همـو،  509ــ 507، 1ج ق:1406( و فـیض کاشـانی  )184، 4ج :1383(سـخنان م�صـدرا    ۀچکید

و  آن است که پیامبر و پیشوایان معصوم به هنگام إخبار از امور جزئـی تکـوینی   )241، 1ج: 1377
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ن قوا قابلیت انطبـاع تفاصـیل   دوزند. ای می یافته در قواي فلکی نظر حوادث آینده به تصاویر انطباع

صـورت مقطعـی و آن بـه آن     ورت یکجا ندارند و این انطبـاع بـه  ص جزئیات حوادث را به ۀو هم

یافتـه در   بر اساس التفات بـه تفاصـیل انطبـاع   بنابراین إخبار پیامبران و پیشوایان معصوم هم  ؛است

اد خبر پیـامبر یـا   تفاصیل مدام در حال تغییر است، امکان دارد که مفقواي فلکی است و چون این 

که امکان دارد در قواي فلکی کوتاهی حیـات شخصـی و مـرگ او     ق نشود؛ چنانامام معصوم محق

تی کـه آن  بر از مـرگ او بدهـد ولـی بعـد از مـد     ثبت شده باشد و پیامبر با التفات با همین امر خ

شود و  می حیات آن شخص منطبع ۀحم نمود، در آن قوا، ادامر ۀپرداخت یا صلاي  هشخص، صدق

حیات یـافتن آن شـخص    ۀ، وجه اداماست پیامبر هم با نظر دوختن به آنچه در آن قوا انطباع یافته

ء به خداوند، نظري که پیداست صدرا و فیض به هنگام ارتکاب مجاز در اسناد بدا یابد. چنان می را

عنـوان منشـأ إخبـار     ییري که در منطبعات قواي فلکی بـه و صرفاً به تغالهی ندارند  ۀبه جریان اراد

، رسالإل البـداء ؛ همو، 8برگ ، حدائق الصالحینکاشانی، ( کنند می پیامبران و پیشوایان معصوم توجه

  .)9ـ8برگ 

کـه  چرا شود می اض �هیجی هم در انتساب بداء به خداوند، همین مجاز در اسناد را مرتکبفی

بنـابراین همـواره بـراي خداونـد      الهی اسـت.  ۀحیات آن شخص تابع اراد ۀیا ادامیک از مرگ هر

کردند که خداوند تنهـا   می حیات شخص معلوم بوده است ولی مردم گمان ۀیا ادامهریک از مرگ 

شـود کـه    مـی  رسد ولی با وقوع بداء براي دیگران روشنراده کرده است که مرگ آن شخص فراا

 اراده ــ  مث�ً شخص آن سوي از صدقه پرداختن از برآمده ـمصالحی   سبب وجود اینک خداوند به

حـدائق  کاشـانی،  ؛ 408ــ 407 :1383فیاض �هیجـی،  ( یابد ادامه شخص آن حیات که است کرده

  .)9برگ ، رسالإل البداء؛ همو، 8برگ ، الصالحین

گزارشی از دیدگاه صـدرا و فیـاض چنـین نتیجـه      بن عبدالعظیم کاشانی بعد از ارائۀ رضا غ�م

بـداء بـه    گرفته است که دیدگاه صدرا اگرچه با دیدگاه فیاض �هیجـی در بـاب مجـاز در اسـناد    

رسـالإل  کاشـانی،  ( یا نبودن این مجاز با آن اخت�ف دارد خداوند مطابقت دارد، در باب لغوي بودن

باید افزود که دیدگاه م�صدرا پس از کاشـانی   .)9برگ  ،کتابخانۀ ملی 1/1439 نسخۀ خطی، البداء

)، 384ـــ383، 27ج: 1387)، میــرزاي قمــی (131ـــ129، 2ج :ش1363توســط ع�مــه مجلســی (

) و 1006 :ش1386ع�مـه ابوالحسـن شـعرانی (   ، )182، 6: جق1428جواد ب�غی (اهللا محمد آیت

هـم مـورد    )617، 1ج :ش1375(اي  هاهللا شیخ محمـد کمـر   و آیت )113 :ش1376( عصار تهرانی

بایـد گفـت کاشـانی در اعتـراض بـه م�صـدرا منفـرد         رو تعدي قرار گرفته است؛ ازایننقدهاي م
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  نیست.

  ق)1080 (م. رفیعا دیدگاه مالنقل . 5ـ4

و  ر اعم از عـام امو ۀآورد. هم می وي از وجود دو لوح محفوظ و لوح محو و اثبات سخن به میان

همه و همه در لوح محفـوظ   ،ناسخ، مفرد و مرکب، إخبار و انشاءد، منسوخ و یخاص، مطلق و مق

 ،شـود  مـی  اند. البته آنچه از این لوح بر فرشتگان و نفوس علوي و یا نفوس سفلی افاضه ثبت شده

خاص یا  ۀسبب وجود حکمت کامل الهی، افاض صورت عام یا مطلق یا منسوخ است و به گاهی به

یک از این م�ئکه و نفوس علوي یا سفلی تعبیـر بـه لـوح و    . بر هرافتد می یا ناسخ به تأخیر دمقی

ـ  می کتاب محو و اثبات  :1382 رفیعـا، ( شـود  مـی  ر در ایـن کتـاب اطـ�ق   ر تغیـ شود و بداء هم ب

اینکه دیدگاه م�رفیعا چه نسبتی بـا   بارۀهرچند کاشانی در .)9برگ  ،رسالإل البداءکاشانی، ؛ 475ص

ق) و ع�مـه  1217 م�نظـر علـی گی�نـی (م.    ،اظهـار نظـري نکـرده اسـت     دیدگاه م�صدرا دارد

 انـد (گی�نـی،   ۀ بـداء بازگردانـده  ابوالحسن شعرانی این دیدگاه را به همان دیدگاه م�صدرا دربـار 

  .)254، 4ج ش:1342؛ شعرانی، 873، 4ش: ج1378

  نواربحار االدر ق) 1111(م.دیدگاه عالمه مجلسی نقل و نقد . 6ـ4

علـم خداونـد   لوح محفوظ کـه مطـابق    :اخبار د�لت بر آن دارند که خداوند دو لوح دارد آیات و

لوح دیگر لوح محـو و   ؛شود نمی ند و در آن تغییري ایجادشو می حوادث ثبت ۀاست و در آن هم

ی آن واقعه دچار تغییر یها حکمت سبب بهثبت شده باشد و اي  هکه ممکن است در آن، واقعاثبات 

ننـد ابـت� و   گذاري این تغیر به بداء یا از آن جهت است که شباهت به انتساب امـوري ما  گردد. نام

خ�ف آنچه قب�ً بیان شـده بـود،   اي  هیا اینکه براي فرشتگان یا مردم، واقع استهزا به خداوند است

  .)11برگ  ،رسالإل البداء ؛ کاشانی،131ـ130، 4ج :تا بی(مجلسی،  گردد می آشکار

بن عبدالعظیم کاشانی دیدگاه م�صدرا و فیض کاشانی را هم به همین تفسیر از  رضا غ�م

رفیعا و اثبات. او برابر این دو و نیز م�گرداند که بداء یعنی تغییر در وقایع لوح محو و  میبداء بر

وي اختصاص بداء به وقایع لوح محو و اثبات با  ۀعقید کند. به می ع�مه مجلسی اتخاذ موضع

نزد ها  آن دهد که علم می مفاد اخباري ناسازگار است که د�لت بر آن دارد که بداء در اموري رخ

کس جز خداوند اط�عی از آن ندارد. ع�وه بر اینکه اختصاص بداء  خداوند مخزون است و هیچ

کاشانی، ( ع بداء در امامت اسماعیل جاري نیستبه تغییرات لوح محو و اثبات در ماجراي وقو

  .)11برگ  ،رسالإل البداء؛ همو، 9برگ ، حدائق الصالحین
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  در تعلیقه بر کافی  مؤلفاستاد  ق)1144 (م.  شفیعادیدگاه مالنقل و نقد . 7ـ4

اسـت کـه عقـل عادتـاً امکـان آن       ف اثر از اسباب متعارفیز جریان بداء در افعال الهی، تخلمراد ا

 ف آنیـد فـراهم باشـد، عادتـاً امکـان تخلـ      که اگر اسباب مـرگ ز  کند؛ چنان نمی ف را تجویزتخل

رود. مطابق این عقیـده، مفـاد    نمی رحم ۀپرداخت صدقه یا صل ۀواسط اسباب و زنده ماندن زید به

در مـواردي کـه خداونـد بـه     آن نداشتن جریان وع بداء در علم مخزون الهی و اخبار حاکی از وق

الوقوع که عادتاً آن وقـایع از   حوادث حتمی ۀد دربارپیامبران و فرشتگان خبر داده، آن است خداون

حـوادثی   ۀدهد. بنابراین خداونـد دربـار   می پذیرد، پیامبران و فرشتگان را خبر نمی اسبابشان تخلف

دهـد. بـر ایـن اسـاس      نمـی  شتگان خودشوند، هیچ خبري به پیامبران و فر می که بعداً دچار تغییر

اخبار پیامبر از قتل یهودي برآمده از وحی و علمی نبوده است که خداونـد خـود او را تعلـیم داده    

سازد، خبـر داده   می باشد بلکه پیامبر صرفاً با نظر دوختن به اسبابی که عادتاً مرگ یهودي را فراهم

ید. البته بایـد توجـه داشـت    و فرا خواهد رساست که آن یهودي را ماري نیش خواهد زد و مرگ ا

 اعتمادي به سخنان پیـامبر شـود   تواند باعث بی نمی آید، می فی که در این اخبار پیامبر پیشکه تخل

اند و هرکس از مهیا بودن اسباب  زیرا در واقع پیامبر خبر از مهیا بودن اسباب مرگ آن یهودي داده

ف مرگ از اسـباب  آن یهودي حکم خواهد کرد و تخل رگرسیدن ممزبور مطلع باشد، خود به فرا

داند. این در حالی است که اگر خداوند از علم مخزون خـود، پیـامبر را    نمی مزبور را عادتاً ممکن

 پیـامبر  تکـذیب  ۀزمین پذیرفت، می فتخل امر آن و ساخت می ـ  یهودي مرگ مانند ـآگاه به امري  

و ظهـور بـداء    اسـت  امور تأخیر و تقدیم معناي به بداء وقوع بنابراین. آمد می فراهم مردم سوي از

  .)11برگ ، رسالإل البداء، همو( است ـ الهی علم نه و ـنسبت به علم بندگان 

بر سـخنان اسـتاد خـود نقـدهایی دارد. برخـی از ایـن نقـدها         بن عبدالعظیم کاشانی رضا غ�م

  ند:ا چنین

 مدعی است بداء در علم مخزون الهـی رخ که ن استاد مشتمل بر نوعی تسامح است چراسخـ 

باید گفت علم مخزون الهی منشأ وقوع بداء است. راه خـروج از ایـن تسـامح     که درحالی ،دهد می

 الیه) اسـت. در ایـن صـورت مـراد مـ�      هم ارتکاب مجاز (حذف مضاف و اسناد حکم به مضاف

  و نه در خود علم الهی. دهد می شفیعا آن بوده است که بداء در معلومِ علم مخزون الهی رخ

دهـد، بـه    می ب از اسباب رختخلف مسباستاد معتقد است که خداوند مواردي را که بداء و  ـ

 پیـامبران  خداونـد  متعددي موارد در که است حالی در این. دهد نمی خبر ـ  وحی طریق از ـپیامبر  

. مثـل اینکـه   انـد  پذیرفتـه  تخلـف  خـود  اسـباب  از کـه  است داده باتیمسب و وقایع از خبر را خود
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پنهـانی از   ۀحسن که درحالیکند  می پیامبران خود را خبر داده بود که عاصیان و گنهکاران را عذاب

که گاهی پیـامبران را بـه    برداشته شد. همچنانها  آن آن عاصیان و گنهکاران صادر شد و عذاب از

صـدور معصـیتی از    ۀواسـط  بـه  که درحالی ،ي صالح خبر دادهها توفیق کسب ثواب و پاداش انسان

 توان ذکر کرد. از جمله می دیگر نقض هم زبور از آنان سلب شده است. مواردسوي آنان، توفیق م

ی کـه در مـاجراي ذبـح    تخلفـ یـا   ،أخیر رهایی نوح پیامبر از دست کفار از وقتی به وقـت دیگـر  ت

 ۀکه از نزدیک بودن فـرج ائمـ   اخباريیا  ،حضرت اسماعیل(ع) توسط حضرت ابراهیم(ع) رخ داد

خداوند خبري بـه پیـامبران یـا     نوعی از سوي د. در همین این موارد هم بهشاهل بیت به آنان داده 

    .)12و  11برگ  ،همان( تخلف رخ داده است که درحالیمعصوم داده شده بود،  ۀائم

بن عبدالعظیم  رضا غالمو تأیید آن از سوي  ق)1098م. ( . دیدگاه میرزاي شَروانی4.8

  کاشانی

الفاضُـل الصـمدانی و   «بن عبدالعظیم کاشانی ع�وه بر اینکه با تعـابیر آکنـده از تمجیـد     رضا غ�م

ـ     روضـات   یالعالم الربانی مو�نا میرزا محمد بن الحسن الشَروانی أعلـی اهللاُ تعـالی مقامـه و زاد ف

و هو الَّذي اعتمـدت  «کند:  می نیز این گونه اع�مکند، موافقت خود با او را  می یاد» الجنّات إکرامه

را به عربی ترجمه و نقـل کـرده    بداء ۀرسالعبارات فارسی میرزا در  او» .علیه و هدیت من اهللاِ إلیه

صـورت  توان بدین  می را (داماد مجلسی اول) میرزاي شَروانی دیدگاه. )13ـ12برگ  ،همان( است

کـه   پندارند می با التفات به اسباب متعارف وقوع یک حادثه چنینگاهی افرادي از بشر  تبیین کرد:

 رخ خواهد داد و این احتمال که آن حادثه واقع نخواهد شد، به ذهن آنـان خطـور   آن حادثه حتماً

رقـم  اي  هگونـ  �ف آن پندار مردم مقرر شـده و بـه  کند. این در حالی است که در علم الهی خ نمی

یی پدیـد خواهنـد آمـد کـه باعـث رخ دادن آن حادثـه       ها ب و علتآینده اسبا خورده است که در

  در آینده هم مطلع نیستند. ها خواهند بود و البته که مردم از پدید آمدن آن اسباب و علت

جود ایـن  هستند، وجود دارد و مردم با التفات به واي  هگاهی نیز اسبابی که مقتضی وقوع حادث

دهند کـه آن اسـباب    نمی و احتمال رخ خواهد داد حادثه حتماًاند که آن  اسباب به این باور رسیده

رونـد و   می مرتفع شوند. این در حالی است که در علم الهی مقدر شده است که آن اسباب از بین

  دهد. می دیگري رخ شوند و حادثۀ ها می آن اسباب دیگري جایگزین

حکـم بـه وقـوع آن    هـا   آن بـه وجود دارند و مردم با التفـات  اي  هگاهی هم اسباب وقوع حادث

 ،سـابق را دفـع کنـد    دهند که حادثۀ دیگري واقع شود یا وقوع حادثۀ نمی کنند و احتمال می حادثه

 پیونـدد و اسـباب حادثـۀ    مـی  قوعوجدیدي به  مقدر شده است که حادثۀ در علم الهی که درحالی
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  گردد. انتظار مردم میمورد نخست  مانع رخ دادن حادثۀ تبع کند و به می نخست را مرتفع

شـود   می پنداشتند ظاهر و آشکار می خ�ف آنچه مردم در بدو امردر هر سه صورت، امري بر

اده ي مردم و انصرافشـان از انجـام کارهـایی کـه ار    ها و از این جهت شباهت دارد با تغییر تصمیم

 یـا  هـا  چـه مصـلحت  که علم جدیدي یافتند که انجـام آن کـار داراي    رو داشتند انجام دهند؛ ازآن

هـم بـر    هـا  ، ارادۀ نخسـتین آن مفاسدي است که اگر از پیش به آن مصالح و مفاسد اط�ع داشـتند 

عرف  آورد تا همراه با می یافت. همین مقدار از شباهت این مجال را فراهم نمی انجام آن کار تعلق

  .)15: برگ ق1093(شروانی،  نحو مجاز اط�ق شود و لغت بر سه فرض فوق هم واژۀ بداء به

  وقوع بداء قرآنی، روایی و تاریخی مصادیقبرشمردن . 5

  تبع شروانی حوادث زیر را از مصادیق وقوع بداء برشمرده است: کاشانی به

آورده بودنـد تـا    یش را گـرد هـا  خاموش شدن آتشی که ستمگران مدتی طـو�نی هیـزم  . 1ـ5

 . آیـۀ )16: برگ ق1093 ؛ شروانی،13برگ  ،رسالإل البداءکاشانی، ( (ع) را بسوزانندحضرت ابراهیم

اسـتاد  گفتنـی اسـت    سـت. ماجرا ) ناظر به همین69 نبیاء:ا» (إبراهیم لیإلماً عس رداً وونی بیا نار کُ«

نسـخۀ  ، مـ� شـفیعا  ( از مصادیق وقوع بداء دانسته اسـت  هم این ماجرا را م� شفیعاکاشانی یعنی 

  .ب)38برگ  کتابخانۀ مجلس 1/10028 خطی

کاشـانی،  ( جـاي آن  بر ذبح فرزند و جایگزینی فدیـه بـه  رؤیاي حضرت ابراهیم(ع) مبنی . 2ـ5

بـرگ   و 16ق: بـرگ  1093؛ شـروانی،  13بـرگ   ،کتابخانۀ ملی 1/1439 نسخۀ خطی، رسالإل البداء

ـ  الْمنَامِ یفأَرى  یإِنّ یا بنَیقَالَ « .آمده استصافات  ۀسور 107تا  102آیات این ماجرا در  .)18 ّیأَن 

کحاذَا فَانْظُرْ أَذْبرُی قَالَ تَرَى ما تُؤْملْ مافْع تا أَب نتَجِدإِنْ یس شَاء نَ اللَّهّابِرِ منَیالص*  تَلَّها ولَمّا أَسفَلَم

ـ  *نَیالْمحسـن  ينَجزِ کَذَلک إِنَّاا یقَد صدّقْت الرُّؤْ *میا إِبرَاهینَاه أَنْ یونَاد *نِیللْجبِ ذَاإِنَّ ه  ـولَه  لَـاءالْب 

ـ  بزرگانی  ها پیش از کاشانی قرن »مٍینَاه بِذبحٍ عظیوفَد *نُیالْمبِ ه را از مصـادیق بـداء   از شیعه ایـن آی

پس از کاشانی هم بزرگـانی از امامیـه    .)522، 2ج :تا بی ؛ طوسی،336 :ق1416 (صدوق، اند دانسته

برخـی از   ،در مقابـل  .)127ــ 126 :ق1378انـد (میـرزاي قمـی،     این آیه را از مصادیق بداء دانسته

(عصـار،   انـد  صراحت با حمل آیۀ مزبور بـر بـداء مخالفـت کـرده     بزرگان امامیه در عصر حاضر به

  ).363، 4ج ش:1342، ؛ شعرانی132 :ش1376

ایمان آوردن ساحران فرعون پس از آنکه از سحر خویش براي ابطال نبوت حضرت . 3ـ5

این  .)16 ق: برگ1093شروانی،  ؛13برگ  ،رسالإل البداءکاشانی، ( موسی(ع) بهره برده بودند

یرِید أَنْ * علیم لَساحرٌ ذَاقَالَ للْملَإِ حولَه إِنَّ ه« شعراء آمده است. ۀسور 51تا  34ماجرا در آیات 
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یأْتُوك * قَالُوا أَرجِه وأَخَاه وابعثْ فی الْمدائنِ حاشرِینَ*  یخْرِجکُم منْ أَرضکُم بِسحرِه فَماذَا تَأْمرُونَ

لَعلَّنَا نَتَّبِع * أَنْتُم مجتَمعونَوقیلَ للنَّاسِ هلْ *  فَجمع السّحرَةُ لمیقَات یومٍ معلُومٍ*  بِکُلِّ سحّارٍ علیمٍ

قَالَ * فَلَمّا جاء السّحرَةُ قَالُوا لفرْعونَ أَئنَّ لَنَا لَأَجرًا إِنْ کُنَّا نَحنُ الْغَالبِینَ* السّحرَةَ إِنْ کَانُوا هم الْغَالبِینَ

فَأَلْقَوا حبالَهم وعصیّهم وقَالُوا بِعزَّةِ * ملْقُونَ أَنْتُم ما أَلْقُوالَهم موسى  قَالَ* نَعم وإِنَّکُم إِذًا لَمنَ الْمقَرَّبِینَ

* فَأُلْقی السّحرَةُ ساجِدینَ* یأْفکُونَ ما تَلْقَف هی فَإِذَا عصاه موسىفَأَلْقَى * فرْعونَ إِنَّا لَنَحنُ الْغَالبونَ

 علَّمکُم الَّذي لَکَبِیرُکُم إِنَّهقَالَ آمنْتُم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَکُم * وهارونَربِّ موسى * منَّا بِرَبِّ الْعالَمینَقَالُوا آ

 إِنَّاقَالُوا لَا ضَیرَ  * معینَأَج ولَأُصلّبنَّکُم خلَاف منْ وأَرجلَکُم أَیدیکُم لَأُقَطّعنَّ تَعلَمونَ فَلَسوف السّحرَ

پیش و پس از کاشانی و » إِنَّا نَطْمع أَنْ یغْفرَ لَنَا ربّنَا خَطَایانَا أَنْ کُنَّا أَوّلَ الْمؤْمنینَ*نَا منْقَلبونَربِّ إِلَى

مصادیق شروانی در جایی گزارش نشده است که فرد دیگري از بزرگان امامیه این ماجرا را از 

 بداء دانسته باشد.

(ع) از دست فرعونیـان پـس از آنکـه آن    نجات قوم حضرت موسیشکافته شدن دریا و . 4ـ5

 . هنگـامی کـه  را شبانه از سرزمین فرعون خارج کنـد قومش  دستور خداوند مأمور شد حضرت به

ت نداشـتند تـا   سر، لشکر فرعون را، امیدي به نجـا  پشت رپیش روي خود دریا را دیدند و دها  آن

ایـن مـاجرا در    )16بـرگ   :ق1093شـروانی،   ؛13برگ  ،رسالإل البداءکاشانی، (اینکه بدائی رخ داد 

... *إِنَّکُـم متَّبعـونَ   يبِعبـاد  أَسـرِ  أَنْ موسـى نَـا إِلَـى   یوأَوح« :شعرا آمده است ۀسور 66تا  52آیات 

شْرِقم موهعى  *نَیفَأَتْبوسم ابحانِ قَالَ أَصعمى الْجّا تَرَاءکُونَ إِنَّافَلَمردـ  إِنَّقَـالَ کَلَّـا    *لَم عـ  یم  یربِّ

یسدنِیه* حىنَا إِلَى یفَأَووسأَنِ م اضْرِب اكصرَ بِعحرْقٍ کُلُّ فَکَانَ فَانْفَلَقَ الْبف دکَالطَّو ظلَفْنَـا   *مِیالْعأَزو

این آیه نیز جز از سوي کاشـانی   »نَیثُمّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِ *نَیأَجمع معه ومنْنَا موسى یوأَنْج *نَیثَمّ الْآخَرِ

 سط اندیشمند دیگري از امامیه حمل بر بداء نشده است.و شروانی تو

؛  13بـرگ  ، رسالإل البداءکاشانی، ( (ص) از قتل اویهودي با وجود اخبار پیامبر زنده ماندن. 5ـ5

صادیق وقوع بداء دانسـته اسـت   مع�مه مجلسی هم این ماجرا را از  .)18برگ  :ق1093شروانی، 

 .)122، 4ج :تا بی(مجلسی، 

(ع) از کشـته شـدن او بـا نـیش مـار      عروس با وجود اخبار حضـرت مسـیح   ماندن. زنده 6ـ5

تطبیق ایـن مـاجرا بـر بـداء پـس از       .)18برگ  ق:1093؛ شروانی، 13برگ  ،رسالإل البداءکاشانی، (

 ع�مه محمدباقر مجلسی رسالإل البداءاز جمله  ؛کاشانی و شروانی، در منابع دیگري هم آمده است

محمدقاسم بن محمدرضا هزارجریبی سراج الهدي فی بداء حقیقإل البداء  رسالۀ ،)28ص :ش1368(

رسـالإل  مرکزي دانشگاه تهـران) و   ۀکتابخان 4047 نسخۀ خطیالف، 37گ ق) (بر1115(تألیف در 
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نسخۀ ب، 190هجري) (برگ  1134آبادي (تألیف در  میرمحمدحسین بن محمدصالح خاتون البداء

  .د اعظم قم)جمس کتابخانۀ 569 خطی

 نسـخۀ خطـی  ، رسـالإل البـداء  کاشـانی،  ( اعیل فرزند امـام صـادق(ع)  در امامت اسم بداء. 7ـ5

 .)17برگ  ،کتابخانۀ ملی 1/1439

 .)14برگ  :(همانإخبار حضرت نوح(ع) به امتش دربارۀ نجات از دست کفار تخلف از . 8ـ5

 .)14برگ  :(همان مرگ پادشاه معاصرش ۀداده در اخبار حزقیل نبی دربار . تخلف رخ9ـ5

ق) معـروف بـه   1038و متوفـاي   978(متولد  صفوي اول عباس شاهبه سلطنت نشستن . 10ـ5

 )1038ــ 996سـال (  42مـدت   سالگی به 18 عنوان پنجمین پادشاه صفویان که از عباس کبیر به شاه

هـا   آن زادگان جد وي در قید حیات بودنـد و میـل  در حالی بود که فرزندان و فرزند واقع شد. این

 اول فـراهم باشـد   عبـاس  شاهداد مسیر براي سلطنت  نمی آسانی اجازه براي رسیدن به حکومت، به

کاشانی و شـروانی تنهـا کسـانی     .)17ـ16 ق: برگ1093؛ شروانی، 13برگ ، رسالإل البداءکاشانی، (

انـد و پـیش و پـس از آن دو     یکی از مصادیق وقوع بـداء دانسـته   عنوان ماجرا را بههستند که این 

 گزارش نشده است که از اندیشمندان امامیه کسی چنین برداشتی از این واقعه داشته باشد.  

عنـوان   ق) بـه 132تـا   72معروف بـه مـروان دوم (  به خ�فت نشستن مروان بن محمد . 11ـ5

(ص) داده نشـده بـود   اموي که مطابق برخی از روایات، خبر این خ�فت بـه پیـامبر   ین خلیفۀآخر

 .)18برگ  :ق1093؛ شروانی، 13برگ ، رسالإل البداءکاشانی، (

بـداء منسـوب    ۀشروانی دربـار  ).13برگ ، رسالإل البداءکاشانی، ( سرانجام زبیر بن عوام. 12ـ5

اوایل بعثت به اس�م درآمـده و هجـرت کـرد و در اکثـر معـارك و       به زبیر چنین نوشته است: در

نهایـت اهتمـام و اجتهـاد بـه ظهـور رسـانیده و قرابـت قریبـه بـا پیغمبـر و           مواطن غـز و جهـاد   

یـر بـر میـان بسـته،     مامیرالمؤمنین داشت و بعد از رحلت حضرت نبوي کمـر مبایعـت حضـرت ا   

ده، مسـاعی جمیلـه   شرایط معاضدت و مظاهرت قیام نمود و در آخر، در کفر و سران و وبال افتـا 

 .)18برگ  :ق1093شروانی، ( خود را ضایع کرد

 شروانی آمده است که کاشانی گویـا  رسالإل البداء گفتنی است دو مصداق تاریخی دیگر هم در

 ند:ا به میان نیاورده است. این دو مصداق چنینها  آن را از مصادیق بداء ندانسته و ذکري ازها  آن

آق  عنـوان چهـارمین حـاکم    ق) به882ـ828علی بن قره عثمان ( بنبیک  پیروزي حسن. 13ـ5

بر میرزا جهانشاه ترکمـان (از فرمانروایـان    ق) 930ـ907جد شاه اسماعیل صفوي (حک:  قویونلو

 .)18 ق: برگ1093شروانی، ( ق)872تا  841هاي  نیرومند قراقویونلو در سال
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چهـارمین حـاکم آق    عنوان بهق) 882ـ828پیروزي حسن بیک بن علی بن قره عثمان (. 14ـ5

ق) بر ابوسعید بن محمد بن میرانشاه بن تیمور 930ـ907صفوي (حک: جد شاه اسماعیل  قویونلو

 .)18 ق: برگ1093شروانی، (ق) 873ـ854(حک:  معروف به ابوسعید گورکانی

  فواید اعتقاد به بداء. 6

رسـالإل  کاشـانی،  ( دانـد  بر اعتقاد به بـداء مترتـب مـی    بن عبدالعظیم کاشانی فواید زیر را رضا غ�م

  .)15برگ ، البداء

و هـا   آن بندگان بر مفاد آنچه از وجود ظواهر اسباب وقوع حوادث و شـرایط  ياعتماد بی. 1ـ6

دانند که  می تعبیر دیگر بندگان همواره راه بر این امکان هموار اند. به نبود مانع تحققشان درك کرده

دلیل تام نبودن همـه شـرایط تحقـق آن مسـبب یـا وجـود مـانعی بـراي          بهب از اسباب خود مسب

ب قائل نخواهند شـد و ایـن   ستق�لی براي اسباب در تحقق مسببپذیرد. بنابراین ا تخلفقش تحق

مزبور با وجـود اسـباب متعـارف     مسببالهی اقتضا کند که  ۀدانند که حکمت بالغ می امکان را روا

  ق نشود.محق آن تحققبراي 

ـ   نمی بندگان به صرف ظهور اسباب برخی وقایع، قطع پیدا. 2ـ6 اینکـه آن وقـایع رخ   ه کننـد ب

ز مزبـور ا  ۀون وقوع قیامت باشد؛ چه اگر واقعـ مگر آنکه آن وقایع از ضروریاتی چ ،خواهند یافت

ي وقوع عقـاب، عقـاب مزبـور واقـع نشـود؛ چراکـه       ها رغم نشانه بهسنخ عقاب باشد، امکان دارد 

اي  هگـر پدیـد  اشخاص مستحق عقاب ممکن است توبه کنند یا عفو الهی شامل حال آنان شود. و ا

شـرایط   ۀنشد فراهم ۀواسط ثواب باشد، ممکن است به ۀولش آشکار شده، از مقتحققي ها که نشانه

 رخ ندهد.  پنهان آن

امید نخواهند شد بلکه ایـن  ع ظهورش محقق است، نابندگان از واقع نشدن امري که موان. 3ـ6

اش آن موانـع را زایـل سـازد.     بالغـه اوند با قدرت کامله و حکمت بینند که خد می امکان را هموار

مانند اینکه خداوند پیامبران خود را عقاب کند یـا   ـالبته این امید بندگان در امور ضروري البط�ن  

 جاري نخواهد بود. ـ قات�ن معصومان را پاداش دهد

ند دیـد و  گزیده آنکه بندگان در امور دنیوي و اخروي خود را در خوف و رجائی دائمی خواه

، ، با اطمینان سخن خواهند گفت. ایـن خـوف و رجـا   اند دهضرورت رسی ا در اموري که به حدتنه

ور خواهد بـود و  در انجام شرها  آن سوي انجام کارهاي خیر و مانعی براي محرکی براي بندگان به

کاشانی معتقد است روایت  امور فراهم خواهد ساخت. ۀبه درگاه الهی را در همها  آن عتضر ۀزمین

بـه بـداء از    را باید بر همین اسـاس درك کـرد؛ زیـرا اعتقـاد    » اهللا بشیء مثل ما عبد بالبداءما عبد«
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مـا عظّـم اهللا   «که مقصود از روایت  چنانمي عبادت خداوند است؛ هها ترین اسباب و انگیزه عظیم

به بـداء اسـت؛ زیـرا     اوند، اعتقادترین اسباب تعظیم خد هم آن است که یکی از قوي» البداءبمثل 

و مسببات ندارند و خداوند تنهـا   ها وقتی شخص بداند که علل و اسباب نقش استق�لی در معلول

 خـور شـأن اوسـت تعظـیم خواهـد کـرد.      نحوي کـه در  ت و سبب مستقل است، خداوند را بهعل

یمـان  أنّ ا�«یـت را نقـل   کاشانی با اعتماد به این برداشت خود، تلقی ع�مه مجلسی از این دو روا

(مجلسـی،  » به من أعظم العبادات و التعظیمات القلبیإل لصعوبته و معارضإل الوساوس الشیطانیإل فیـه 

 شـود  مـی  متـذکر » فبعیـد، کمـا � یخفـی   «) کرده و نادرستی آن را با عبـارت  132ـ131، 4ج :تا بی

علم الناس ما فی القول بالبداء مـن  لو «کاشانی مقصود از روایت  .)15برگ ، رسالإل البداءکاشانی، (

داند که وقتی فردي به بداء باور نداشته باشد و بگویـد   می را هم آن» األجر ما فتروا عن الک�م فیه

، دست به دعا و تضرع بر درگاه الهی برنخواهد داشـت و نـه   هر امري مقدري حتمی الوقوع است

ع�مه مجلسی هم در شـرح   .(همان)شت نه رجایی به رحمت او خواهد دا از او خواهد ترسید و

  .)133، 4ج :تا بی(مجلسی،  ان تبیین کاشانی را ذکر کرده استحدیث مزبور، هم

  فخر رازي به شیعه  ايناروي ها پاسخ به نسبت. 7

دهنـد و آن   مـی  رافضه بداء را به خداوند نسـبت «خود گفته است:  تفسیر کبیرفخر رازي در . 1ـ7

از اینکه خداوند ابتدا به چیزي اعتقاد داشـته اسـت و بعـداً بـراي او خـ�ف اعتقـاد       عبارت است 

یمحو اهللاُ ما یشاء و یثبِـت و عنـده اُم    ۀآنان براي این اعتقاد خود به آی نخستینش آشکار شده است.

  .)52، 19ج :تا بیفخر رازي، ( »کنند می ک) تمس39 (رعد: الکتابِ

اهل سـنت خـود    گوید: می این اعتراض فخر رازيبه پاسخ العظیم کاشانی در رضا بن عبد غ�م

هاست و امامیه براي  که خداوند منزه از آن اند دهدر بسیاري از موارد اموري را به خداوند نسبت دا

. کافی است فخـر رازي کتـب پیشـینیان بزرگـوار     اند دهاقامه کر یی محکمها اثبات این تنزیه، برهان

آسـانی   کـرد تـا بـه    مـی  د مرتضـی و دیگـران را م�حظـه   شیخ صدوق، شیخ مفید، سی دماننامامیه 

نسـبت داده، تبـرّي جسـته و    هـا   آن یافت که امامیه از نسبت جهل به خداوند و آنچه فخر به درمی

اخبار فراوانی در اختیار امامیه است که حکایت از آن دارد که بداي منسوب به خداوند، برآمـده از  

 .)16برگ ، رسالإل البداء(کاشانی،  ست و باید از کسی که چنین اعتقادي دارد، تبرّي جستجهل نی

بر از مرگش)، یا نمردن عـروس  رغم إخبار پیام (به روایاتی مانند زنده ماندن یهودياز سوي دیگر 

صدقه و دعا در منـابع اهـل    ۀوسیل یا روایات حاکی از تغییر قضا بهرغم إخبار حضرت مسیح)  (به

باب تأویـل   ،این اخبار ۀدنبال مشاهد نیز بهها  آن و )16، 4ج :م1998(نک: ترمذي،  ندا سنت فراوان
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آورنـد؛ هرچنـد از بـه     مـی  گویند روي می و به حقیقت بدائی که شیعه دهند می و توجیه را توسعه

  .)16برگ ، البداء رسالإل(کاشانی،  کنند می کار بردن این اصط�ح خودداري

اي را از قول سلیمان بن جریر طبـري   خود طعنه المحصل ۀفخر رازي همچنین در خاتم. 2ـ7

پیشوایان رافضه اعتقاد به بـداء را بـراي شـیعیان خـود جعـل کردنـد و       «کند که مطابق آن  می نقل

ق دادنـد، و چنـین بشـارتی محقـ     را مـی  هنگامی که به آنان بشارت بازگشت حکومت و شـوکت 

  .)602 ق:1411، فخر رازي( »بداء رخ داده است باره دراینگفتند براي خداوند  شد، می نمی

دهـد؛   یشـوایان امامیـه نسـبت مـی    جاي شگفتی دارد که فخر رازي چنین مطلب باطلی را به پ

فـاق  اتهـا   آن ه در فضل و علم و ورعنان بزرگانی هستند که همگان و حتی مخالفان امامیکه ایچرا

دانند که مردم را فریـب   تر از آن می رفیعها  آن دانند و شأن ترین مردم میدارند و آنان را باتقوانظر 

دهند و بر آن خدعه روا دارند. چگونه است که فخر رازي به این مطلب نظـر ندوختـه اسـت کـه     

ـ  کتـب  در کـه  اسـت  ییهـا  تأویل و تفسیر ـ بداء باب در ویژه به ـبراي گفتار این پیشوایان    روانپی

و نـه   انـد  دهاء را اراده کـر بـد  اخبار الفاظ ظاهر از مستفاد معناي پیشوایان آن نه و است آمدهها  آن

  .  اند دهیک از بزرگان امامیه از آن اخبار چنین برداشتی کر هیچ

خواجه نصیرالدین طوسی در واکنش به این طعنه فخر رازي گفته اسـت: امامیـه اعتقـادي بـه     

 ۀخداوند سخن رفته است و آن دربار در یک روایت از وقوع بداء و نسبت آن بهبداء ندارند. تنها 

بـروز رفتارهـایی از اسـماعیل،     سـبب  بـه اسـت کـه    )ع(ل براي امام جعفر صادقجانشینی اسماعی

بـدا هللا  «فرمودند:  در پی این واقعه )ع(ادق. امام صشدمنتقل  )ع(نی به حضرت موسی کاظمجانشی

خبر مزبور، از سـنخ خبرهـاي واحـد اسـت کـه نـه منشـأ اعتقـاد امامیـه در           و البته» .اسماعیل یف

 کننـد  مـی  تمسکها  آن ي فقهی بهها شود و نه امامیه در مقام احکام و گزاره می ي اعتقاديها گزاره

  .)422 ق:1405طوسی، (

مطلـق   طـور  بـه مه مجلسی از این واکنش خواجه طوسی چنین برداشته کرده است که وي ع�

طوسـی   ۀرو بـر خواجـ   ازاین ؛داند می بداء را منکر شده است و مستند بداء را صرفاً همین روایت

چنین ایراد گرفته است که این سخن وي ریشه در احاطـه نداشـتن وي بـر احادیـث امامیـه دارد      

مجلسـی، اعتـراض میردامـاد اسـت     تر از اعتـراض ع�مـه   آور شگفت. )124، 4ج :تا بیمجلسی، (

رو تشـنیع را   طلق بداء را انکار کرده و ازایـن که او نیز چنین پنداشته است که خواجه طوسی مچرا

 میرزاي قمی هم در نقد سخنان خواجـه نوشـته اسـت:   . )8 :1374میرداماد، ( بر او روا داشته است

این از بدیهیات مذهب شیعه است و اینکـه   نیست در صحت بداء و اینکه ظاهراًاي  هشکی و شبه«
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محقق طوسی انکار صحت اخبار بداء کرده و گفتـه اسـت کـه ایـن روایتـی اسـت کـه حضـرت         

در باب فرزند خود، اسماعیل فرمود که بداء شد و امامت منتقل به موسی بن جعفر شد  (ع)صادق

این غفلت عظیمـی اسـت    و این خبر واحدي است که مفید علم نیست و به آن عمل نباید کرد. و

 »این معنی مستفیض، بلکـه متـواتر اسـت    احادیث معصومیه در آیات قرآنی وبلکه  از این محقق،

  .)368، 27ج :1387اي قمی، ز(میر

بن عبدالعظیم کاشانی به پشتیبانی خواجه طوسی برخاسته و گفته اسـت   رضا غ�مدر این میان 

لبته این عـدم  وي مطلق بداء را انکار نکرده و مراد از بداي مقبول امامیه را روشن نساخته است و ا

تبیین، د�لت بر آن ندارد که وي منکر بداي مقبول امامیه است. آنچه خواجه طوسـی خبـر واحـد    

یـن در حـالی   اسـت، ا  )ع(سماعیل براي امام صـادق دانسته صرفاً خبر وقوع بداء درباره جانشینی ا

ء اینکه تأویل بـدا دانسته، غیر از این خبر است. ع�وه بر  می خبر مستفیض است که آنچه میرداماد

حکـام  اکـه نسـخ در   امامت اسماعیل، توجیه درستی نیست؛ چرا ۀبه نسخ در خبر وقوع بداء دربار

دهد و امامت از سنخ احکام شرعی نیست. افزون بر این، بایـد بـه یـاد داشـت کـه       می شرعی رخ

ز شـرعاً  اما امامت اسماعیل هرگ ؛ثابت شده استها  آن مجراي نسخ نیز احکامی است که شرعیت

ـ  دوازده ۀثابت نشده بوده است زیرا اخبار فراوانی در اختیار بوده است کـه نـام ائمـ     شـیعه در  ۀگان

ذکر شده بود و ذکري از اسماعیل در آن اخبار به میان نیامده بود. این را هم بایـد افـزود کـه    ها  آن

وقـوع نسـخ   نسخ عبارت است از انتهاي زمان حکم شرعی منسوخ یا رفع آن. روشـن اسـت کـه    

هرگـز   کـه  درحـالی بدین معنا مستلزم آن است که ابتداء حکمی وضع شده باشد تا نسخ رخ دهد. 

اسـماعیل   ۀشده دربـار  ده است. اساساً مراد از بداي نقلامامت اسماعیل از سوي خداوند وضع نش

تـر او   گپنداشتند که قاعده آن است که امامت از امام به پسر بزر می آن است که عموم شیعه چنین

امامت به اسماعیل منتقـل   )ع(رو بر این پندار بودند که بعد از امام صادق منتقل خواهد شد و ازاین

مواجـه شـدند، بـراي آنـان      )ع(اسماعیل قبل از شهادت امام صادق خواهد شد. ولی چون با مرگ

همـان  جانشینی اسـماعیل تغییـر کـرده اسـت؛ یعنـی       ۀاین تصور پدید آمد که رأي خداوند دربار

آیـد. و امـام    مـی  ها به هنگـام تغییـر رأي پدیـد    حالتی را به خداوند نسبت دادند که براي ما انسان

ر عموم شیعه مواجه شدند فرمودند، این بدائی که براي شما پیش آمد، چون با این تصو )ع(صادق

  .)17ـ16برگ ، رسالإل البداء(کاشانی،  براي خداوند پیش نیامده است

  گیري نتیجه. 8

 دوازده هجري خطۀ یازده و شدۀ سدۀ اشانی یکی از عالمان کمتر شناختهبن عبدالعظیم ک رضا غ�م
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و بهتـرین راه بـراي آشـنایی بـا     نیامده  او ي بسیاري دربارۀها در کتب تراجم گفتهکاشان است که 

در نشـان از آن دارد کـه وي    هـا  مانده از آثار اوست. این نسخه ي خطی باقیها وي، بررسی نسخه

و  رسـالإل البـداء  ، حـدائق الصـالحین  ترویج فرهنگ شیعه و دفاع از آن اقدام به تألیف آثاري مانند 

بداء ضمن التفات به منابع حـدیثی   ۀتحشیه بر برخی آثار ک�می امامیه کرده است. او در باب آموز

ي هـا  میـه در سـده  ي بزرگـان اما ها امامیه، منشأیی نقلی براي این اعتقاد را باور دارد. وي به تحلیل

ارائـه کـرده    روشنی بهها  آن ي ازو نقدهاي خود را بر بسیاراست مختلف از این آموزه نظر دوخته 

یازدهم یعنـی میـرزا    ۀسرانجام نظر نهایی خود را موافقت با دیدگاه یکی از بزرگان امامیه در سدو 

فیـد، سـید مرتضـی،    داند و آن را بر دیـدگاه صـدوق، م   می ق)1098م. محمد بن حسن شروانی (

گی�نـی و ع�مـه    مـ� شـفیعا  میرداماد، م�صدرا، فیض کاشانی، فیاض �هیجی، م�رفیعا نـائینی،  

 دهـد و  می بداء هم پاسخ ۀهاي مخالفان امامیه در باب آموز دهد. او به اعتراض می مجلسی ترجیح

نقدهاي متفکرانی از امامیه مانند میرداماد، ع�مه مجلسی و میرزاي قمی در پاسخ به اعتراض فخـر  

کاشانی، مصادیق قرآنی وقوع بـداء   دهد. می بداء را هم جواب ۀرازي نسبت به دیدگاه شیعه دربار

متعـددي   کند. هرچند شماري از این مصادق در منابع می و نیز مصادیق روایی و حدیثی آن را بیان

 انـد  دهي بداء ذکـر کـر  در مواردي هم آن دو مصادیقی را رأ ،پیش و پس از کاشانی هم آمده است

که در ک�م دیگر بزرگان امامیه نیامده است. کاشانی البتـه گـاهی بـا عملکـرد شـروانی در تعیـین       

را بـداء  هـا   آن دانسـت وي  مـی  مصادیق بداء موافق نبوده است و آنچه را شروانی از مصادیق بداء

  ندانسته است.
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