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پاسخ به شبهات عبداهلل الجَمیلی به شیعه در قول به «بَداء»
اکرم خلیلی نوشآبادی



استادیار معارف اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،ایران
(تاریخ دریافت۱3۹7/۱۱/۱۶ :؛ تاریخ پذیرش)۱3۹۸/0۴/2۱ :

چکیده
یکی از مسائل کالمی شیعه مسئلة «بداء»ست که پیوند نزدیکی با مبحث علم الهی پیش از ایجاد دارد
و بهجهت سوءفهم متکلمان اهل سنّت ،به یکی از چالشهای دامنهدار میان این دو گروه تبدیل شاده و در
مواردی ،موجب نسبت دادن اتهامات ناروا و بیاخالقیهای متعددی از سوی متکلمان اهل سنّت به اش یعه
و حتی ائمة طاهرین شده است .عبدالل الجمیلی یکی از متکلمان سنیمذهب است کاه باا نگاارش کتااب
بذل المجهود فی اثبات مشابهة الرافضة للیهود درصدد است با ارائة تعریف حقیقی از باداء ،اش یعه را ماتهم
سازد که خداوند تعالی را به علم پس از جهل و تغییر در رأی و اراده متصاف کارده و منزلات او را تنازل
داده است .یادآوری باورهای شیعی در مسئلة علم پیش از ایجاد و همچنین استعمال باداء باهمعنی اش یعی
آن در معتبرترین کتب اهل سنّت ،اشاره به اقدامات ناصواب الجمیلی در راستای ثابت کردن فرضیة خود،
لزوم ارائة نظرات علمای معاصر شیعی درخصوص مراد متقدمان شیعی از اصطال «بداء» و اثبات بیاعتبار
بودن اتهامات مطر شده از سوی الجمیلی ،ضرورت این مطالعه را روشن میسازد.
نگارنده تالش میکند با ارائة مفهوم حقیقی و مجازی بداء ،فهرست نمودن اتهامات الجمیلی به اش یعه
و بررسی اسناد مربوط به این اتهامات ،با ذکر پاسخهای مناسبی به هریک از آنها نواقص موجود در اساناد
را بررسی نماید.

واژگان کلیدی :بداء ،علم پیش از ایجاد ،الجمیلی.

E-mail: khaliliakram@gmail.com
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مقدّمه
مسئلة «بداء» کااه غالااب علمااای متقاادم و طااراز اول شا یعه و متااأخرین ،آن را یکا ی از
ضروریات دین میدانند و با ذکر روایا ات صااحیحی مثاال «مااا عباادالل بشا یء مثاال البااداء»
(مجلسی۱3۶3،ش ،.ج )۱23 :2اهمیت آن را یادآور میشوند ،یکی از اتهاماتی اساات کااه
برخی از علما و نویسندگان متقدم و متأخر اهاال سا ّنت و بسا یاری از مخااالفین شا یعه آن را
دستاویزی برای حمله به شیعه و متهمکردن او قرار دادهاند (مجلسی۱3۶3،ش ،.ج.)۱23 :2
به نظر آنها شیعه با پذیرش بداء ،جهل را به خداوند نسبت میدهد؛ این در حالی است کااه
در آیات متعددی از قرآن کریم علم خدا پیش از ایجاااد و بعااد از آن ثاباات شااده اساات و
شیعه عقیده دارد بداء یکی از ضرورتهای دینا ی اساات و خداونااد با ه چای زی بهتاار از آن
تعظیم نشده است (صدو ۱3۸۹ ،ش( .الف) ۴۸۵ :و صدو ۱3۸۹ ،ش( .ب).)۱3۹ :
یکی از آثاری که در دهههای اخیر درخصوص مسئلة «بداء» نگاشته شااده ،بااه عباادالل

الجمیلی ،نویسندة معاصر عرب ،متعلق است که دربااارة ایا ن ناازاع ،کتااابی بااا عنااوان ب ذل
المجهود فی اثبات مشابهة الرافضة للیهود نگاشته و شیعه را بهسبب اعتقاد به سا ّنت بااداء بااه
یهودیت تشبیه میکنااد و او را رافضا ی بااهمعنای فاارد رویگااردان از خاادا و سا ّنت و اواماار
رسول خدا(ص) ،میخواند .۱از ایا ن نویساانده اطالعااات چناادانی در دساات نیساات و با هنظر
میرسد شخصیت وی در مجامع علمی از اهمیا ت قاباال تااوجهی برخااوردار نیساات ،امااا از
آنجا که کتاب وی حاوی اتهاماتی بیاساس به شیعه است و در کتابخانههای معتباار نای ز در
دسترس کاربران قرار دارد ،الزم است محققان با ورود عرصة پژوهش و نادرسااتی و عاادم
حقانیت ادعاهای آن را گوشزد نماینااد .از سااوی دیگا ر ،ایا ن کتاااب بااه مااذا بسا یاری از
همفکران سَلَفی نویسنده ،از جمله سایتهایی مثل «شبکة الدفاع عاان الس ة» سااایت «اهاال
الحدیث» خوش آمده است و در تحسین آن قلمفرساییها نمودهاند .همچنین ،در برخی از
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ال در شاارحی کااه باار
کتب اهل س ّنت نیز ارجاعاتی به این کتاااب مشاااهده شااده اساات؛ مااث ً
کتاب الکافیه الشافیه ابنقیم جوزی ،از حنابلة معروف و از شاگردان ابنتیمیه ،نوشته شا ده
است ،چندی بار ارجاع به کتاب الجمیلا ی مشاااهده میشااود (ابنقا یم ،. ۱۴2۸ ،ج 2۵ :۱ا
 .)۹۵همچنین ،در کتاب فتنة مقتل عثمانبن عفان ،که در عربستان به چاپ رسیده است ،به
کتاب الجمیلی اسااتناد شااده اساات (الغبااان ،. ۱۴۱۹ ،ج ،)۱۱۹ :۱همچان ین ایا ن کتاااب در
برخی کتابخانههای معتباار از جملااه کتابخانا ة تخصصا ی پژوهشااکدة حااج و زیا ارت قاام و
کتابخانة بنیاد دایرةالمعارف اسالمی تهران نیز بهچشم میخورد.
این مطالعه به جهت جایگاه و اهمیت موضوع بداء در مجموعة اعتقادات شیعی و دفاع
از این عقیده در مقابل تهمتهای نویسندة این کتاب صااورت گرفتااه و سااعی شااده اساات
متناظر با سخنان نویسنده ،نقد و بررسیهای الزم درخصوص هر مرحله ارائه شود .مطالعا ة
پیشینة این پااژوهش نشااان میدهااد ذخا ایر مکتا وب متعااددی در قالااب مقالااه در دسا ترس
محققان است؛ برای مثال ،برنجکار در مقالة «بداء و علم الهی» درصاادد اساات نشااان دهااد
بداء هرگز بهمعنی جهل خداوند نیست .نصیری فقط به خودِ مسئلة بداء میپردازد و اللنای ا
نیز در همین حیطه قلمفرسایی میکند .در مقالة «نظریة خواجه نصیر در عقیدة بداء» محمااد
جعفری صرفاً دیا دگاههای یکا ی از متکلمااان را بررسا ی میکنااد .نااوری و عطااایی نای ز در
مقاالتی جداگانه به خود مسئلة بداء میپردازند .پاشااایی موضااوعی مشااابه و نیااز شاابهات
ناصر القفاری دربارة بدا را پاسخ میدهد .نوئی نیز به آموزة بداء در اندیشة علّامه شااعرانی
میپردازد ،اما هیچیک از این آثااار درصاادد پاسااخگویی بااه اتهامااات الجمیلا ی در کتاااب
مذکور برنیامدهاند ،در حالیکه یکی از وظایف خطیا ر متلکمااان ،پاسااخگویی بااه شاابهاتی
است که فضای اعتقادی جامعااه ،بااهویژه جوامااع دانشااگاهی را مااورد هاادف گرفتااه و باار
تخریب و تزلزل بنیادهای فکری شیعه متمرکز شده است.
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صرف نظر از عنوان کتاب ،که خود مشتمل باار اتهااام مشااابهت شا یعه بااا فرقا ةیهودیت
است ،تمامی فصول این کتاب نیز حاوی اتهامااات فراوانا ی اساات کااه بررسا ی و پاسااخ بااه
هریک ،به فرصتی جداگانه و مجالی وسیع نیازمند است .این مطالعه فقط بر یک فصاال از
این کتاب متمرکزشده ،و جهت نقد آن ،بررسی مقایسهای مفهااوم بااداء در ایا ن کتاااب و
آثار بزرگان شیعه است .این مقاله در پی پاسخ به این سااؤاالت اساات :آیا ا مفهااوم بااداء در
شیعه همان مفهوم لغوی یا حقیقی است که الجمیلی مدّعی آن اساات؟ آیا ا روایا ات مااورد
استناد الجمیلی،که نگارنده نشانی دقیق همة آنها را در کتب شا یعی ارائااه میدهااد ،بااهطور
مناسب مورد استفادة الجمیلی واقع شده است؟ آیا الجمیلا ی در اتهامااات خااود بااه اسااناد و
آرای علمای شیعی اشراف کامل دارد؟ وی به چه ابزارهای ناکارآمدی درخصوص اثبات
این اتهامات متوسل شده است؟

 .1مروری بر کتاب بذل المجهود فی اثبات مشابهة الرافضة للیهود
این کتاب در دو مجلّد تنظیم شده است :مجلد اول آن ،که ایا ن مقالااه باار آن متمرکااز
شده ،شامل دو باب است .باب اول در چهار فصل به وصیت ناازد یهااود و شا یعه ،منحصاار
نمودن ملک در آل داوود توسط یهودیت و منحصر نمودن اماما ت در فرزناادان حسا ینبن
علی(ع) توسط شیعه ،مسا یح موعا ود و مهاادی موعااود(عا ج) و عقای ده بااه رجعاات میپااردازد.
نویسنده در باب دوم بهزعم خودش ،به تهمتهایی ،که بهواسطة این دو گروه بااه خداونااد
نسبت داده شده ،میپردازد .الجمیلا ی ،در فصاال اول از باااب دوم ،مادّعی پاسااخگویی بااه
نسبتهای کذب شیعیان و یهود به خداوند متعااال اساات کا ه شااامل نسا بت دادن ناادامت و
حزن به خداوند توسط یهود و بداء به خداوند توسط شیعه است؛ و فصل دوم این باااب را
به تحریف کتاب خدا از سوی قوم یهود و شیعه اختصاص داده است.
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الجمیلی در بحث بداء ،ابتدا تعریفی از مفهوم لغوی (حقیقی) با داء ارائااه میدهااد کااه
شامل دو معنای ظهور بعد الخفاء و ایجاد رأی و نظر جدید است .نویساانده بااه دنبااال بای ان
معنای لغوی بداء ،روایاتی از کتب معتبر شیعه ارائه میدهد تا ثابت کند اوالً ،شیعه به بااداء
معتقد است و ثانیاً ،مراد شیعه از بداء جز ایا ن دو معنااا چیا ز دیگااری نیسا ت .بخااش عما دة
مبحث مربوط به بداء در این کتاب به بخش روایی آن اختصاص دارد.
نویسنده در مرحلة بعد ،بهزعم خودش ،با بیان قرائن نقلی و عقلی نشااان میدهااد ریشا ة
وجااود چنا ین باااوری در منظوما ة تفکاارات شا یعه چیساات .در ایا ن جهاات ،نظاار مرحااوم
محمدرضا مظفر ،سید مرتضی و شیخ طوسی را شاهدی برای مدّعای باطل خااود انگاشااته،
درنهایت ،هم با دو دلیل به ظاهر عقلی و با نتیجهگیری از این مراحل ادعا میکند۱ :ا بااداء
در قاموس شیعه یعنی ظهور امری مخفی و نامعلوم باارای خاادا و بااهتعبیری ،علاام او بعااد از
جهل و درنتیجه ،وقوع و حدوث امری غیرمنتظره و پیشبینینشده در علم الهاای؛2ا انگای زة
باااور بااه بااداء درشاا یعه تبرئااه و نجااات ائماا ة معصااومین از غیبگوییهااای ادعااایی و
پیشگوییهای دروغین اساات؛ 3ا اندیشا ة بااداء در ناازد شا یعه بااا اندیشا ة حاازن و ناادامت
خداوند در نزد یهود مشابه است کااه نتیجا ة نفااوذ تفکاارات یهااودی در آثااار اندیشاامندان
شیعی است.
چاپ اول این کتاب در مصر در سال ۱۴۱3هجری قمری توسط انتشارات ابنتیمای ه بااه
چاپ رسیده است ،اما چاپ دوم آن ،که این مقاله براساس آن نگاشته شده ،باادون تاااریخ
است و در عربستان توسط مطبعة الغرباء األثریه به چاپ رسیده است.

 .2معناشناسی واژة بداء
آگاهی از مفهوم بداء بهعنوان یک مبدأ تصوری در این مطالعه به ما کمک میکند تا

دریابیم آیا این مبدأ تصوری توسط نویسندة کتاب بذل المجهود فی اثبات مشابهة الرافضة

44

پاسخ به شبهات عبداهلل الجَمیلی به شیعه در قول به «بَداء»  /اکرم خلیلی نوشآبادی

للیهود بهدرستی فهم شده است یا خیا ر .مطابقاات یا ا عاادم مطابقاات فهاام نویساانده بااا مااراد
متفکران شیعی کمک شایانی به صحت و سقم ادعای وی خواهد کاارد .باادین منظااور ،در
مرحلة اول ،مفهوم بداء را در کتاب الجمیلی بررسا ی ما یکنیم و در مرحلا ة دوم ،آن را از
منظر متفکااران مساالمان واکاااوی کاارده ،سااپس درمرحلا ة سااوم ،بااه ایا ن مفهااوم در آرای
صاحبنظران اهل سا ّنت اشاااره ما یکنیم .گااام سااوم بااه مااا کمااک میکنااد تااا اختالفااات
احتمالی نویسندة مذکور با علمای اهل س ّنت را کشف کنیم و ضعف ادعااای وی و اتهااام
او به بزرگان شیعه را بیاثر سازیم.

1ـ  .2برداشت الجمیلی از واژة بداء
الجمیلی با ذکر دو معنا برای بداء درصدد است ثابت کند شا یعه نای ز خااارج از ایا ن دو
معنا حرف دیگری در مفهوم بداء ندارد و ساحت خداوند از هاار دو آنهااا بااری اساات .امااا
معنای اول «ظهور بعد الخفاء» و معنای دوم «نشأة رأی جدید» یا ایجاااد رأی و نظاار جدیا د
است (الجمیلی ،بیتا)322 :؛ و بداء به هر دو معنای یادشده مستلزم جهل و حدوث علم در
خداوند متعال است که هر دو محال است (همان.)323 :
ِصاالل اَلْااِقْرَارَ
الثَ خ َ
وی با ارائة روایت «مَا بَعَثَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَ ِب ّای اً حَ َّات ی یَأْخُاذَ عَلَ ْای هِ ثَا َ
بِالْعُبُودِیَّةِ وَ خَلْعَ اَلْأَنْدَادِ وَ أَنَّ اَللَّهَ یُ َقدِّمُ مَا یَشَا ُء وَ یُؤَخِّرُ مَا یَشَاء» (صدو ۱3۸۹ ،ش( .الف)،
ج )۵20 :۱روایتهایی شبیه به آن (خااویی۱۴30 ،ش3۹۱ :.؛ صاادو ۱3۹۵ ،ش ،.ج)۶۹: ۱
سعی دارد بداء را از منظر شیعه ،ظهور بعد از خفا برای خدا معرفا ی کنااد (الجمیلا ی ،بیتااا:
 ،)32۶و سپس با نفی مفهوم لغوی بداء درصدد است باور شیعه را به چالش کشیده و او را
نافی علم خدا پیش از ایجاد معرفی کند (همان323 :ا  .)32۶برای پاسخ به ایا ن اتهااام الزم
است مفهوم «بداء» را از نظر شیعه بررسی نماییم.
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2ـ .2معناشناسی واژة بداء در آثار شیعه
از نظر شیعه بَداء در معنای حقیقی و لغوی بااهمعنای ظاااهر شاادن ،هویا دا شاادن ،پدیا د
آمدن رأی دیگر در کاری یا امری است (ابنمنظااور۱۹۹7 ،م ،.ج ۶۶۶ :۱۴ا ۶۵؛ مجلسا ی،
،۱3۶3ج)۱23 :2؛ در قرآن نیز به همین معنا آمده است؛ آنجااا کااه میفرمایا د﴿:ثُـمَّ بَـدَا
لهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ االَیَاتِ لَی َْسـجُنُنَّهُ حَتـ ی حِـ ین﴾( 2یوسااف .)3۵ /بااداء معنااای
دیگری هم دارد که مجازی و بهمعنی ابداء و اظهار اساات (مفای د .)32۸ :. ۱۴۱3 ،در ایا ن
معنا خداوند فاعل ظهور یا مُظهر امری است که هرگز باارای او مخ اف ی نیساات .بااداء یعان ی
آگاهکردن و مطلع ساختن مردم از چیزی که نسبت به آن جاهل بودهاند
اینگونه کاربردها در قرآن زیاد بهچشم میخورد که هرگز نمیتوان آنها را در معنای
حقیقی اسا تعمال کا رد و بایا د بااه داللاات تصاادیقی آن توجااه نمااود و از داللا ت تصا وری
صرفنظر کرد؛ مثل «الل یستهزء بهم»« ،مکرالل»« ،و لنعلم»« ،لیبلوکم»« ،ید الل»« ،وجه الل»،
«جنب الل»؛ و جالب این است که در اخبااار اهاال تساانن با یش از اخبااار شا یعه مفهااوم بااداء
بهمعنای مجازی آن وجود دارد؛ مثل روایت دعای رسول خدا(ص) برای یک یهااودی و یا ا
(ع)

داستان حضرت عیسی

و یا تغییر قضا با صدقه و دعا (طبرانی ،بیتا ،ج ۱۴ :۸؛ سا یوطی،

 ،. ۱۴۱۴ج۶۶0 :۴ا  .)۶۶۵این روایتها که در کتب اهل س ّنت یافت میشود همه با بااداء
به معنایی مرتبط است که شیعیان آن را به خدا نسبت میدهند و هرگز بهمعنای علم بعااد از
جهل نیست (مجلسی۱3۶3 ،ش ،.ج۱2۴ :2؛ میرداماد۱37۴ ،ش.)۵7 :.
علمای شیعه نیز هرگز بداء را به معنای علم بعد از جهل استعمال نمیکنند؛ ابناثیر بداء
را بهمعنای حکم میدانااد «باادا لل عازّ وجالّ أن یبتلا یهم أی قضااا بااذلک» (۱3۶7ش ،.ج:۱
« .)۱0۹البداء منزلته فی التکوین م زلة النسخ فا ی التشااریع ...فالنسااخ کأنّااه بااداء تشااریعی و
البداء کأنّه نسخ تکوینی» (میرداماد۱37۴ ،ش .)۵۵ :.از نظر میرداماااد ،بااداء یعان ی تغیای ر در
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حادثهایی که گمان رخ دادن آن بوده ،ولی رخ نداده و امر دیگااری بااه جااای آن پدیا د
آمده است .علّامه مجلسی صریحاً اذعان دارد که اگر بداء لغوی را به خداوند نسبت دهیم،
با مشااکل جهاال روبرو خااواهیم شااد و قااول فخاار رازی در متهمکااردن شا یعه در کتاااب
المحصل را رد میکند و او را ناصاابی خطاااب مینمایا د (مجلسا ی۱3۶3 ،ش ،.ج.)۱23 :2
شیخ مفید و مرحوم کلینی نیز تصریح دارنااد با داء بااهمعنای آشکارشاادن از اوساات .بااداء
دربارة امری استعمال میشود که آشکارشدن آن ،هرگز بااه گمااان نمیآمااده و وقااوع آن
تصور نمیشده است و هر بدایی که در علم الهی حاصل شود ،خداوند از قبل باادان آگاااه
اساات (مفیاا د۶۵ :. ۱۴۱۴ ،؛ کلیناا ی۱3۸۴ ،ش ،.ج )330 :۴؛ و جااای تعجاا ب اساا ت کااه
الجمیلی این دست روایات را نادیده میگیرد .آیا این بیعدالتی نویسنده نیست کااه چشاام
خود را بر روی حقایق میبندد و مغرضانه به شکار آن دست از نوشااتههایی اقاادام میکنااد
که صرفاً فرضیة خودش را در آنها مییابد ،غافل از اینکه در برداشاات از آنهااا هاام دچا ار
سوءفهم شده است.
شیخ صدو در توضیح بیشتر مفهوم بداء فرازهایی دارد که مورد تأیید علّامااه مجلسا ی
نیز است (مجلسی۱3۶3 ،ش ،.ج.)۱27 :2
«بدا بهمعنی این نیست که برای خداوند پشیمانی و ندامت حادث شود ،امااا باار مااا الزم
است که اعتراف کنیم که برای او بداء وجود دارد [ ...که بهمعنی ظهور برای مااردم اساات]
(شیخ صدو ۱3۸۹ ،ش( .الف)۴۸۴ :ا ۴۸۵؛ گرامی۱37۶ ،ش.)2۱7 :.
علّامه شعرانی و مرحوم بالغی نیز با شیوة جمع عقل و نقل ،بداء را مسبو به علم الهاای
میدانند که ظهور امری مخفی برای خدا نیست؛ بلکه این ظهااور باارای مااردم رخ میدهااد
(بالغی72 :. ۱۴2۴ ،؛ نویی۱3۹۵ ،ش.).
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علما و مفسرین معاصر هم ،بداء را بهمعنای ظهور امری میداننااد کااه از جانااب خاادای
متعال صادر شده است بعااد از آنکااه ظاااهر ،مخااالف آن بااود (طباطبااایی.)3۸۱:. ۱3۹۱ ،
«بااداء یعنا ی آنچااه را بااه حسااب ظاااهر ،واقعشاادنی میدیا دیم و تحقااق در آن را قطعا ی
میپنداشتیم ،خالف آن ظاهر شااد (مکااارم شا یرازی ، ۱3۸0 ،ج  .)2۴۶ :۱0بااداء در مااورد
خداوند بهمعنی ظهور بعد از خفا نیست؛ بلکه از ابتدا هم آن امری که تازه ظاهر شااد ،ناازد
خداوند حتمی بوده است (معرفت۱3۹۱ ،ش ،.ج377 :۱؛ مفید.)32۸ :. ۱۴۱3 ،
این مطالعه ،محلّ ارائة دیدگاه همة علمااای شا یعه درخصااوص بااداء نیساات ،امااا باارای
معرفی شاااکلة فکا ری شا یعه هما ین نمونه اهای ذکرشااده میتوانااد راهگشااا باشااد .تتبااع و
جستوجوی آرای صاحبنظران در هر حیطه ،الزما ة کااار پااژوهش اساات و نساابت دادن
ایدهای به یک قوم باادون تاادارک مقادّمات و مسااتندات گویا ا ،غیرحرفااهای ،ناعادالنااه و
گاهی مغرضانه است و این اتفاقی اساات کااه در کتاااب الجمیلا ی شاااهد آن هسااتیم و ایا ن
فرضیه را قوت میبخشد که هدف الجمیلی در این کتاب نفی حقانیت شیعه اساات .وی در
این راستا ،تالشهای مذبوحانهای را انجام میدهد که همگی ناکام میمانااد .نگارنااده قباال
از ارائة فهرست اقدامات مغرضانة وی الزم میداند قرائنی از استعمال «بداء» در منابع معتبر
اهل س ّنت را یادآور شود .منابعی کااه مااورد اطمینااان ایشااان اساات و عاادم توجااه الجمیلا ی
بهعنوان یک نویسنده و پژوهشگر به آنها سؤالبرانگیز است.

3ـ  .2بداء بهمعنای شیعی آن در روایات معتبر اهل تسنن
اتهام الجمیلی به شیعه در مشابهتاش با یهود ،دامان خود اهاال تساانن را هاام میگای رد؛
چرا که قول به بداء در منظومة فکری اهل تسنن نیا ز وجااود دارد و همااان مفهااومی را دارد
که در منابع شیعه و اقوال و سخنان علمای شیعه نقل کردیم.
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صحیح بخاری که به صفت «درة المحدثین و الحفّاظ لحدیث رسول الل(ص) فی تاااریخ
العرب و المسلمین» و «المرجع لکبّار علماااء» سااتوده میشااود (بخاااری ،)۵ :. ۱۴23 ،و در
کنار صحیح مسلم اصح الکتب بعد القرآن نام میگیرد (حاااجی خلیفااه ،بیتااا ،ج،)۵۴۱ :۱
بداء با همان مفهوم شیعی را حکایت میکند؛ «إِنَّ ثالثةً فِی بَ ِنی إِسْرَائِیلَ :أَبْا رَصَ وَ أَقْارَعَ وَ
أَعْمَی ،بَدَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ یَ ْب َتلِ َیهُمْ( »...بخاری ،. ۱۴22 ،جاازء  ،۴:۱7۱حاادیث  ،)3۴۶۴در
قوم بنیاسرائیل سه نفر گرفتار سه بیماری مشخص؛ یعنی پیسی وناشاانوایی و نابینااایی شااده
بودند .برای خداونااد بااداء حاصاال شااد کااه ایشااان را مااورد امتحا ان قاارار دهااد .ابنحجاار
عسقالنی هم همین حدیث را از صحیح بخاری نقل میکنااد و بااداء را در ایا ن روایا ت بااه
همان معنایی تفسیر میکند که شیعه گفته است« .قولااه باادا لل أی ساابق فا ی علاام الل فااأراد
إظهاره ،و لیس المراد أنه ظهر له بعد أن کان خافیا اً؛ ألن ذلااک محااال فا ی حااق الل تعااالی»
(بیتا ،ج  .)۵02-۵0۱ :۶نگارنده ،این روایت را هم در نسخهای که با کتابشناسی کاماال
در بیروت توسط انتشارات دار طو ال جاة و با مقدّمة دکتر مصطفی البغا در سال . ۱۴22
به چاپ رسیده و هم در نسخة دیگری که در دمشق بیروت توسااط انتشااارات دار ابنکثای ر
در سال  . ۱۴23با مقدّمهای به ظاهر متعلق به ناشر ،به چاپ رسیده در صفحة  ۸۵7رؤیا ت
کرده است .این روایت در نسخة دیگری به شکل دیگری نیز روایت شااده و کلما ة «بااداء»
از آن حذف شده است« :أن ثالثة فی بنی اساارائیل اراد اللهااان یبتلا یهم الا ی آخااره» کااه بااه
جااای «باادا لل»« ،أراد الل» ذکاار شااده اساات (بخاااری ،بیتااا ،ج )223 :7؛ امااا بااا مالحظا ة
کتابشناسی این نسخه ،معلوم میشود که فاقااد نااام ناشاار ،محالّ نشاار و سااال نشاار اساات.
نسخهای بینام و نشان که شاید برای امثال الجمیلی و سایر متعصاابین ساانی بتوانااد کارآمااد
باشد.
از دیگر شواهد اهل س ّنت باارای اسااتعمال اصا طال «بااداء» کتاااب ابنابیحاااتم اساات:
«خداوند مردم را میمیراند :اگر برای خدا بداء حاصل شد که رو را بگیرد ،آن را گرفته
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و شخص میمیرد؛ و یا آن را تا مهلت معین بااه تااأخیر میاناادازد؛ پااس رو را بااه جایگاااه
خویش بازمیگرداند (ابنابیحاتم ،. ۱۴۱۹ ،ج.)32۵2 :۱0
همچنین بدرالدین عینی در عمدة القاری در توضیح بداء لل از قول بخاری مینویسااد« :
س المُرَادُ أَنه ظهر لَهُ بعد أَن کَانَ خافای اً ،لِاأَن
ثمَّ قَالَ :أَی سبق فِی علم الل فَأَرَادَ إِظْهَاره ،وَ لَ ْی َ
ذَلِک محَالٌ فِی حقّ الل تَعَالَی( ».عینی ،بیتا ،ج )۴۸ :۱۶بااا ایا ن شا واهد چگونا ه اساات کااه
الجمیلی شیعه را در این مورد به یهود تشبیه میکند .کمی جستوجو در منابع اهاال سا ّنت
کافی است تا بنیان کتاب الجمیلی را فروریزد.
همچنین ،هیثمی در مجمعالزوائااد در باااب «طلااوع الشاامس ماان مغربهااا» روایات ی ذکاار
میکند که حاکی از این است که تفسیر بداء نزد علمای اهل سا ّنت هماننااد تفسا یر علمااای
شیعه به معنی فرارسیدن زمان ابالغ وتغییر براساااس مصااالح بناادگان اساات نااه عااالم شاادن
خداوند نسبت به آنچه از وی پنهان بوده است؛ زیرا چنین وصفی دربارة ذات باااری تعااالی
نزد ائمه و علمای شیعه و نیز علمای اهل س ّنت محال است (هیثمی ،. ۱۴0۸ ،ج .)۸ :۸

 .3تالشهای الجمیلی در راستای متهم ساختن شیعه
1ـ  .3تحمیل معنای سوء و خالف واقع به روایات شیعه

در اینجا عمده روایاتی را که الجمیلی به آنها استناد کاارده اساات گاازارش ما یکنیم تااا
غرضورزی دشمنان اهل بیا ت(ع) در نقاال سااخنان ایشااان آشااکار شااود .در ایا ن مجموعااه
روایات ،الجمیلی بداء در نزد شیعه را بهمعنای ظهور امر برای خداوند بعد از مخ اف ی بااودن
آن میداند.
در روایت امام صاد (ع) در مورد رخ دادن بداء درخصااوص اماماات اسااماعیل ،فرزنااد
ایشان ،به نظر الجمیلی مراد شیعه از بداء یعنی ظهور برای خداوند .این در حالی اساات کااه
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بزرگان شیعه ،مثل شیخ مفید و شیخ صدو  ،هرگز بداء بهمعنای ظهور باارای خا دا را اراده
نمیکنند (صدو ۱3۹۵ ،ش ،.ج .)۶۹ :۱اتهامی واهاای کااه حاصاال رؤیاپردازیهااا و کیان ة
الجمیلی نسبت به شیعة امیرالمؤمنین است« .3و عندنا من زعم أن الل عز وجل یبدو له الای وم
فی شیء لم یعلمه أمس فهو کافر والبراءة منه واجبة» (صدو ۱3۹۵ ،ش ،.ج  .)۶۹ :۱شا یخ
صدو با این عبارت ساحت شیعه را از اتهام نسبت دادن «علاام بعااد از جهاال» بااه خداونااد
پاک میکند ،اما این تحیر همچنان باقی است که چگونه الجمیلا ی مااراد خااود را از دهااان
یک عالم شیعی بیان میدارد و علیرغم اینکه شیخ صدو مواضع خود را در بحث با داء
در معرض فکر و نظر مخاطب خویش مینهد و تصریح بااه داللاات تصاادیقیه مفهااوم بااداء
دارد نه داللت تصوریه ،و برائت خود را از نسبت دادن جهل به خدا اعالم میکند ،امااا باااز
هم الجمیلی او را به قول به تغییر علم در ذات خاادا مااتهم میکنااد .قضاااوتی کا ه با ا مبااانی
حقوقی هیچ محکمهای سازگار نیست ،اما الجمیلی عمداً و یا سهواً عبااارات شا یخ صاادو
را تقطیع کرده وتنها بریدههایی از این کتاب را برای متهم ساختن شیعه انتخاب کاارده و از
مابقی بیانات شیخ صدو غافل مانده است.۴
شیخ مفید نیز درخصوص همین روایت تأکید دارد که بهطور کلی عبارت «باادا لل فا ی
کذا» در روایات امامیه بهمعنی «أظهر من الل» است (مفید۱3۶3 ،ش۵0 ،.ا  .)۵2اتخاذ چنین
موضعی از طرف شیخ مفید فااارغ از اینکااه روایا ت اماماات اسااماعیل را بپااذیرد یا ا خای ر،
مشخص میکند که وی در صورت قبول روایت مذکور ،هرگز نسبت دادن بااداء بااهمعنای
«ظهور امری بعد از خفاء» و «علم پس از جهل» را به خدا جایز نمیدانااد .هرچنااد خااود در
توضیح بیشتر نیز بر این معنا انگشت میگذارد که بداء آن است که مااردم گمااان و انتظااار
وقوع آن را ندارند و بداء؛ یعنی ظهور امری از جانب خدا برای مردم.
البته موضعگیریهای دیگری نیز نسبت به این روایت انجام گرفته است که چون برای
ال خواجااه طوسا ی در
الجمیلی بهصرفه نبوده ،در سکوت از کنااار آنهااا رد شااده اساات؛ مااث ً
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تلخا یص المحصاال ایا ن روایا ت را خباار واحااد میدانااد کااه اطمینااانآور نیساات (طوسا ی،
۴2۱ :. ۱۴0۵ا .)۴22
روایت دوم ،روایتا ی اساات کااه الجمیلا ی از مرحااوم کلیان ی نقاال میکنااد کااه بااداء را
درخصوص امام حسن عسکری(ع) ثابت میداند (کلینی۱3۸7 ،ش ،.ج .)۹۶ :2
ال میتوان دریافت که بداء آن چیزی اساات کااه خااالف توقااع
از ظاهر این عبارت کام ً
مردم است و اصل مسئله همین است و امام هادی(ع) هاام متااذکر آن میشااود کااه خاادا در
علم مخصوص خود ،امامت را برای او قرار داده بود؛ لکن در اذهااان مااردم انتظااار اماماات
امام حسن عسکری نمیرفت.
روایت دیگری که مورد طعاان الجمیلا ی واقااع شااده اساات ،از ابااوحمزة ثمااالی از امااام
باقر(ع) است (نعمانی2۹3 :. ۱3۹۹ ،؛ طوسی۱3۸7 ،ش73۸ :.ا  ) 73۹بهزعم شیعه ،خداوند
زمان خروج حضرت مهدی را تعیین کرده بود و چون حضرت امام حسا ین(ع) با ه شااهادت
رسید ،غضبناک شد و آن را به تااأخیر انا داخت .سااپس دوباااره زمااان آن را تعیااین کاارد و
دوباره به تأخیر انداخت (الجمیلی ،بیتا .)32۸ :خودِ مرحوم طوسی در توضیح این روایت
هرگز به تغییر در علم الهی معتقد نیست ،بلکه علم خداوند معلوم است و اگر هم تغییر رخ
داده ،تغییر در علم قطعی خداوند نیساات ،بلکااه در علاام مشااروط و غیرحتما ی بااوده اساات
(طوسی۱3۸7 ،ش.)7۴0:.
به نقل از عیاشی ،امام صاد (ع) تصریح میکند که خداونااد هاار چااه را بخواهااد ،جلااو
میاندازد و هر چه را بخواهااد ،تااأخیر میاناادازد؛ ها ر چا ه را بخواهااد ،محااو و هاار چااه را
بخواهااد ،اثبااات مینمایا د؛ هاار چااه را بخواهااد ،موجااود میشااود و هاار چیا ز را نخواهااد،
نمیشااود (عیاشاا ی۱3۸0 ،ش ،.ج  ،)2۱۶ :2و نیاا ز ابنساانان از آن حضاارت(ع) روایتاا ی بااا
مضمونی مشااابه دارد (همااان )2۱۸ :و بسا یار عجیا ب اساات کااه الجمیلا ی ایا ن عبارتهااا و
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جمالت نورانی جعفربن محمااد(ع) را نمیبینااد ولا ی بااداء در اسااماعیل را پیدرپا ی بااه رخ
میکشد.
روایت چهارم درخصوص مرگ اسماعیل است؛ «مرگ اسماعیل دو بار قطعا ی شااد و
من از خدا مسئلت کردم که مرگ را از اسماعیل دفع کند و خداونااد چان ین کاارد (مفای د،
۱3۶3ش .)۵۱:.در فهم این روایت ،نادانی سبب شده الجمیلا ی سااخن امااام صاااد (ع) را بااه
سخره بگیرد (الجمیلی ،بی تا.)32۶ :
این دیگر از نبوغ سرشار علمای اهل تسنن سرچشمه میگیرد که فر بین آجال معا ین
و آجال مشروط را که در کتاب مبین با ذکر نمونههای متعددی قابل فهم است ،نمیداننااد.
این مطلب با لو محو و اثبات نیز مرتبط است .شیخ مفید در ادامة همان روایت ،آیا اتی از
قرآن کریم را تقدیم میکند که حاوی نقش دعا در تغییا ر سرنوشاات اقااوام اساات .وی در
تفسیر آیة ﴿َُمَّ قَضَی أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّی﴾ (انعام)2 /؛ آجال را دو نااوع میدانااد :أجاال
معین و أجاال مشااروط؛ و در توضا یح أجاال مشااروط آن را بااه زیا ادت و نقصااان مشااروط
میداند که به حکم «الدعاء یرد القضاء و لو أبرم إبرامااا» بااا دعااا قاباال تغیای ر اساات (مفای د،
 ،)۵۱ :۱3۶3و آنچه حضرت در تأخیر دوبارة مرگ اسااماعیل بای ان داشااته اساات از هما ین
نوع است که هرگز بهمعنی تغییر در علم الهی نیست .هما ة حااوادث باارای خداونااد از قباال
معلوم است حتی حوادثی که تغییا ر میکنااد .در ایا ن خصااوص ،الزم اساات ایا ن نویسااندة
مدّعی را به کتب متکلمان شیعه در مبحث جبر و اختیار و قضا و قاادر ارجاااع دهاایم .قاباال
ذکر است که تأثیر دعا در تغییر قضا در کتب اهل س ّنت نای ز بهچشاام میخااورد کااه ظاااهراً
الجمیلی نسبت به ایا ن دسااته از روایا ات ناآگاااه اسا ت؛ روایا ات معتبااری کااه از ترمااذی و
سیوطی در این خصوص نقل شده اساات (الرباااعی ،بیتااا ،ج ،2۱۹2 :۴حاادیث  .)۶۴۵۸در
سنن ترمذی و سنن ابیداوود در فضا یلت دعااا از قااول رسااول الل(ص) آمااده اساات« :الیا رد
القضاء اال الدعاء و الیزید العمر اال بالبرّ»(ترمذی ،بیتا ،ج303 :3ا 30۴؛ خطاااب الساابکی،
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 ،. ۱3۹۴ج  )۱۴۴: ۸مسئلة دعا ،صدقه و صلة رحم نوعی بداء است که با توساال بااه آنهااا
عمر انسانها کم و زیاد میشود و هرچند این امر برای بشر نامعلوم است ،اما برای خداوند
معلوم ازلی است (مجلسی۱3۶3 ،ش ،.ج.)۱2۸ :2
درواقع ،الجمیلی برداشت موهوم خود از بداء را نقد میکند نااه آنچااه علمااای شا یعه از
بداء منظور دارند .الجمیلی از تفاسیر ابنمسعود ،قتاده ،مجاهد و ابنتیمیه اسااتفاده نمااوده و
دالئلی در ردّ نسبت جهل به خداوند اقامه میکند (الجمیلی ،بیتا ،)3۴۱ :و در این پاسخها
همهجا شیعه و یهود را در عرض هم قرار داده و بهزعم خودش ادعاهااای باطاال آنهااا را رد
میکند؛ اما چگونه است که صفات انسانوار دیگری که قرآن به خدا نسبت میدهد قاباال
پذیرش است؟ صفاتی مثل سخن گفتن خدا با موسای کلیم ،خشم و غضااب الهاای و سااایر
صفات .آیا در همة آنها همان مفهوم بشری و داللت تصوریه را به خداوند نسبت ما یدهیم
یا برای آن ،معانی مجازی دیگری سراغ میگیریم؟ چگونه است که صفات انسانی که در
روایات اهل تس ّنن بهچشم میخورد ،هرگز شأن و منزلت حضرت حق را متزلزل نمیکند؛
اما مفهوم بداء ،خدا را از ساحت ربوبی تنزل میدهد؟

2ـ  .3توسل به کذب
الجمیلی درتالش است بااا اسااتناد با ه کتاااب تصااحیحاالعتقاد ثابا ت کان د عقای دة شا یعه
درخصوص بداء عقلی نبوده و سمعی است (الجمیلی ،بی تا .)32۴ ،وی با ذکر این عبارت
از شیخ مفید در راستای رسیدن به نتیجة مطلوب خود پیش میرود «قول شیعه به بداء علا ی
طریق سمع است دونالعقل و در ایا ن مااورد از ائمااه ،اخبااار زیا ادی رسا یده اساات» (مفای د،
 . ۱۴۱۴الف ،ج ۶۵ :۵؛ مفید۱3۶3 ،ش .ب.)۵2 :
در حالیکه به شهادت خود شیخ ،اصل مسئلة بااداء ساامعی نیساات؛ بلکااه اطااال ایا ن
کلمه و کاربرد این کلمه برای مواردی که امری که پنهان بود آشکار شااد ،ساامعی اساات.
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ال عقلی است؛ یعنی خداونااد امااری را آشااکار
بداء را اگر بهمعنی ابداء و اظهار بدانیم ،کام ً
نمود؛ اما آنچه را سمعی میداند اطال کلمة بداء است و این نزاع ،نزاعی لفظی است کااه
مورد تأیید برخی از معاصرین نیز واقع شده است .علّامه طباطبایی با تأیید لفظی بااودن ایا ن
دعوا ،عقیده دارد بداء در انسان مستلزم تغیر علم است ،و اما بداء لل بااه آن معنااایی کااه در
روایات آمده است ،مستلزم چنا ین اشااکالی نیساات (طباطبااایی ،. ۱3۹۱ ،ج )3۸2 :۱۱؛ بااه
عبارت دیگر ،این کلمه در س ّنت و روایت بااه خداونااد نساابت داده شااده و مااورد اسااتفادة
شیعه است ،اما چون ثابت است که برای خداوند ظهور بعااد الخفاااء کااه معنااای ظاااهری و
لغوی بداء است ،نقص است؛ بنابراین عقل حکم میکند کااه ایا ن واژه را بااهمعنای ابااداء و
اظهار ،یعنی روشن ساختن برای دیگران بهکار بندیم (مفید ،. ۱۴۱۴ ،ج .)2۹۱ :۴مالحظه
میشود که در اینجا هم الجمیلی فقظ آنچه را که خااود میخواسااته از عاب ارت شا یخ مفای د
اخذ کرده و بقیه را رها نموده است.
این همه تالش الجمیلی در دادن نسبت دروغ به شیعیان نیست؛ بلکه در ادامااه ،وقیحانااه
مدّعی میشود که شیعیان برای سرپوشگذاشتن بر روی پیشبینیهای ائما ة خااود بااه بااداء
قائل شدهاند .وی در خصوص این فرمایش امام صاد (ع) که فرمود« :مَا بَادَا لِلَّاهِ فِا ی َشایْ لء
کَمَا بَدَا لَهُ فِی إِسْمَاعِیلَ» (صدو ۱3۹۵ ،ش ،.ج ۶۹ :۱؛ نوبختی 73 :. ۱۴0۴ ،و۶۴؛ نعم ة
الل الجزایری ،ج  ،)2۵۸ : ۱معتقد است نظرشیخ صدو این است که موت اسماعیل باارای
خدا آشکار میشود و قبل از آن برای خدا هم مخفی بود (الجمیلی ،بی تا.)32۶ :
درواقع ،الجمیلی تصور کرده که علمای شیعه روایت پیشبینی امام صاد (ع) از اماماات
اسماعیل را قبول دارند و چون اسماعیل از دنیا رفت برای اینکه امااام را از تهماات «إخبااار
به کذب» نجات دهند ،به بداء قائاال شاادهاند .ایا ن در حااالی اساات کااه شا یخ صاادو کااه
الجمیلی اخبار وی را در گزارشهای دیگر خود نقل کرده است به صااراحت ایا ن روایا ت
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را حاصل ذهن خال اسماعیلیه میداند تا برای عقاید خود مستنداتی فراهم کنند و اماماات
اسماعیل را موجه جلوه دهند (صدو ۱3۹۵ ،ش ،.ج.)۶۹ :۱
وارد نمودن اتهام دروغگویی به ائمة شیعه به همین جا ختم نمیشود؛ بلکه الجمیلا ی از
زبان نوبختی ،از علمای بزرگ شیعه ،مینویسد «بنا باار قااول ساالیمانبن جریا ر ائما ة رافضااه
برای شیعیانشان دو گفتار نهادهاند تا به پشتوانة آنها ،هرگز شیعیان سخن امامانشان را دروغ
نینگارند که عبارتاند از بداء و تقیه .۵در مورد بداء از آنجا که ائما ة شا یعه جایگاااه علما ی
خودشان نسبت به شیعیان را در حکم جایگاه انبیا نسبت به امت میدانند و مادّعی علاام بااه
رویا دادهای گذشااته و پیشااگویی از احااوال آیندهانااد ،اگاار آن اتفااا موعااود رخ دهااد
میگویند آیا ما به شما وعدة آن را نااداده بااودیم؟ خداونااد مااا را از پا یش ،نساابت بااه ایا ن
رویداد آگاه ساخته بود همانگونه که پیامبران را آگاه میساخت و بین ما و خداوند همان
رابطهای اساات کااه میا ان خاادا و انبیا ا اساات و اگاار آنچااه وعااده داده بودنااد اتفااا نیفتااد،
میگویند برای خداوند بداء حاصل شده است» (نوبختی۶۴ :. ۱۴0۴ ،ا .)۶۵
الجمیلاا ی بایاا د بدانااد کااه ساالیمانبن جریاا ر(م  ). ۱۸7 .از معاصاارین هارونالرشاا ید
(۱۴۹ا ). ۱۹3و از متکلما ان زیدیا ه و رهباار فرقا ة ساالیمانیه یا ا جریریا ه اساات (نااوبختی،
۱3۸۱ش ،)۱3:.و برخی هم آن را از متکلما ین عامااه میداننااد (مامقااانی۱3۸۹ ،ش ،.ج :33
۴0ا  .)۴۱سلیمان خود دارای افکار غیرشیعی و التقاطی است ۶و پذیرش سخن او از سا وی
الجمیلی بیخردی او را میرساند؛ چرا که تمسک به سخن مخالف شیعه نمیتواند ادعااای
او را اثبات کند.
از سوی دیگر ،نقل سخن سلیمان بهواسطة نوبختی بدان معنا نیست که وی خااود آن را
قبول دارد؛ زیرا فر الشیعه یکی از منابع شناسایی فرقههای شیعه است که نااوبختی در ایا ن
کتاب بهاختصار به معرفی فرقهها پرداخته و تالش کرده است که بیطرفا ی خااود را حفااظ
کند .محمدجواد مشکور در مقدّمهای که بر ترجمة کتاب نااوبختی نگاشااته اساات یکا ی از
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تفاوتهای کتاب نوبختی را با کتاب اشعری که هر دو درخصوص فِا رَ اسااالمی نگاشااته
شده ،این میداند که نوبختی در کتاب خود هیچ اظهار نظااری نکاارده و ماننااد یا ک عااالم
کالمی ،اقوال فر شیعه را نقل کرده اساات (نااوبختی۱3۵3 ،ش30 :.ا  3۱مقدّمااه) .در ایا ن
بحث هم ،نوبختی در حال گزارش علت نسبت دادن صفت ناروای کذب به امام صاد

(ع)

است و هرگز آن را تأیید نمیکند.
الجمیلی تنها کسی نیست که شیعه را به دروغ و کااذب در مساائلة بااداء مااتهم میکنااد؛
بلکه افتخار این اتهام پیشتر توسط امام فخر رازی کسب شده اساات «رافضا یها در سااختی
بودند و انتظار ظهور امام زمانشان را میکشا یدند .در هما ین راسااتا ائما ة شا یعه خبرهااایی از
غیب میدادند؛ از جمله عالمات ظهور آخرین امام شیعی ،امااا هنگااامی کااه دیدنااد عملا ی
نشد ،گفتند بداء لل» (فخر رازی ،بیتااا۶02 :ا  .)۶03بیاخالقا ی الجمیلا ی او را واما یدارد،
مانند استادش فخر رازی ،ائمة شیعه و فرزندان رسول خدا را ،که هیچکس در علم و فضل
و ورع و تقوای آنها شک ندارد ،به دروغگویی متهم کند.
نسبت دادن دروغ به شیعیان در ایا ن داسااتانپردازی الجمیلا ی اوج میگای رد .بااهزعم او
«برخی شیعیان وقتی دیدند مسلمانان دیگر آنها را تقبیح میکننااد ،تصاامیم گرفتنااد معنااای
بداء را به تأویل ببرند و در غیر معنای لفظ ،آن را استفاده نمایند و به خدا نسبت دهنااد .بااه
نظر آنها اطال بداء بر خدا بهمعنای جهل نیساات؛ بلکااه بااداء در تکااوین بااهمعنی نسااخ در
تشریع است؛ و عذرهای واهی دیگااری نیا ز آوردنااد تااا فضاااحت ایا ن عقای دة فاسااده را از
خودشان دفع کنند» (الجمیلی ،بیتا32۵ :ا  .)32۴الجمیلی تفسیر امام صاااد (ع) از آیا ة ﴿وَ
ن لَیلَة ثُمَّ اتَّخَذتُمُ العِجلَ مِن بَعـدِ َه وَ أنـتُم ظـالِمُونَ﴾
إِذ وَاعَدنَا مُوسَی أَربَعی َ
(بقره ) ۵۱/مصدا تحقق علم را بعد از جهل برای خدا میداند .در علم خدا سی شب بود
سپس برای خداوند بداء حاصل شد و آن را به چهل شب افزایش داد .این ده شااب اضااافه

پژوهشنامة کالم تطبیقی شیعه؛ سال  ،1شمارة  ،1بهار و تابستان 1398

57

در علم و تقدیر الهی نامعلوم بود و بعد برای خدا علم حاصل شد «کان فی العلم و التقاادیر
ثالثین لیله ،ثم بدالل فزاد عشراً» (عیاشی۱3۸0 ،ش ،.ج.)۴۴ :۱
الکِ
«إِنَّ اَلنَّاسَ لَمَّا کَذَّبُوا بِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَ ْیهِ وَ آلِهِ هَمَّ اَللَّاهُ تَ َبااارَکَ وَ تَعَااالَی بِهَا َ
ن ثُامَّ
أَهْلِ اَلْأَرْضِ إِالَّ عَلِ ّیاً فَمَا سِوَاهُ بِ َقوْلِهِ :فَ َتوَلَّ عَ ْنهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومل ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَحِمَ اَلْمُاؤْمِ ِنی َ
ن» (کلینی۱3۸۸ ،ش ،.ج: ۱2
قَالَ لِ َن ِب ِّیهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَ ْیهِ وَ آلِهِ وَ ذَکِّرْ فَاِنَّ اَلذِّکْری تَ ْن َفعُ اَلْمُؤْمِ ِنی َ
 ،)22و پنهان نیست که در این روایت افتراء و کذب بااه خداونااد نساابت داده شااده اساات.
چاارا کااه شا یعه بااداء را بااهمعنای تغییا ر رأی بااه خاادا نساابت داده اساات (الجمیلا ی.)32۶ :
ال اشاره شد بیخبری الجمیلی از معنای مجازی بداء و تفسیر لو محفوظ
همانگونه که قب ً
و لو محو و اثبات ،سبب شده ادعاها و اتهاماتش را دوباره تکرار کند و اسااتعمال مفها وم
لغوی بداء را در این روایات به شیعه نسبت دهد و ما از تکرار پاسخ پرهیز میکنیم.
اقدامات ناصواب الجمیلی فقط به آنچه گفته شد خالصااه نمیشااود .تقطای ع عبااارات و
استناد به بریدههایی از منابع شیعی و تقلّب در ارائة سخن شیخ محمدرضا مظفر شاهد ما باار
این مدّعاست .مرحااوم مظفاار در خصااوص بااداء سااخنی دارد (مظفاار۱3۸7 ،ش)۴۵ :.؛ امااا
الجمیلی فقااط بااه ذکاار ناااقص بساانده میکنااد و بااا یا ک رویکاارد گزینشا ی و ساالیقهای و
مغرضانه عبارات علمای شیعه در تألیفاتشان را تقطیع میکند .به قول علّامه مجلسا ی ،ایا ن
اتهاماتی که به شیعه میزنند شیوة عاجزین اساات؛ چااون ایا ن فرقااه در عقایا د خااود دچااار
نقص و کاستی هستند و نمیتوانند با شا یعه در عقایا د راسااخ و صااحیحه و محکاام برابااری
کنند و مقابل آنها شکست میخورند (مجلسی۱3۶3 ،ش ،.ج ۱2۶ :2ا .)۱27
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3ـ  .3چشم بستن بر نظام منسجم فکری علمای شیعه
الجمیلی ،مرحوم مظفر و قبل از او سید مرتضی را متهم میکند کااه بااداء را باار معنااای
حقیقیاش حمل نمودهاند ،و به نظر وی چون چون سید مرتضی از کبار علمای شیعه است
پس سخن او تمامکننده است (الجمیلی ،بیتا.)33۱ :
الجمیلی به سخن طریحی در مجمعالبحرین استناد میکند که بداء را از نظاار برخا ی از
علما از جمله سید مرتضی جایز میشمرد (طریحا ی  ،. ۱37۵ج۴7: ۱؛ الجمیلا ی ،باای تااا:
.)330
نکتة اول اینکه بنا بر این فرض که یکی از علمای شیعه قائاال بااه جااواز بااداء بااهمعنای
حقیقی در مورد خداوند باشد ثابت نمیکند که این جریان عموماً باار ایا ن عقای ده هسااتند؛
بلکه به اعتراف خود علمااای ساانی ،شا یعه مفهااوم بااداء را فقااط بااه نحااو مجااازی در مااورد
خداوند میپذیرد (کرمی .)۵۴ :. ۱۴27 ،این تفکر رایج شیعه است که علمای اهل تساانن
هم بدان معترفاند ،حال با این عبارت نمیتوان کلّ شیعه را به این باور متهم کرد.
نکتة دوم اینکه سید مرتضی خود به این نکته معترف است که بداء بهمعنی ظهور بعااد
الخفاء در مورد خداوند ممکن نیست .وی در جواب المسائلالرازیه بهطور آشااکار موضااع
خود را در مقابل بداء بهمعنای حقیقی معین میکند« :و قد ورد أخبار آحاد ال توجب علمااا
و ال تقتضی قطعاً بإضافة البداء الی الل و حملها محققوا أصحابنا علی أن المراد بلفظة البداء
فیها النسخ للشاارایع و الخااالف با ین العلماااء فا ی جااواز النسااخ للشاارایع» (سا ید مرتضا ی،
 ،. ۱۴0۵ج .)۱۱7 :۱
جای تأسف دارد که الجمیلی اینگونه چشم خود را بر مواضع علمای شیعه میبناادد و
به آنها اتهامات غیرواقعی میزند .سید مرتضی در این عبارات متعرض تقسیم بداء به معان ی
حقیقی و مجازی میشود و معنای حقیقی بداء را ،که همان ظهور بعد الخفاء اساات ،باارای
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خداوند جایز نمیداند و حتی اخبااار واحااد در ایا ن زمینااه را مفای د علاام بااه بااداء در مااورد
خداوند نمیداند .پس چگونه میتوان به او این عقیده را نسبت داد .سید مرتضی در پاسااخ
به اشکاالت فخر رازی ،بداء بهمعنای نسخ را میپذیرد کااه بااهمعنای تغیای ر حکاام اساات؛ و
بهنظر میرسد در عبارات قبل ،که موهم پذیرش عقیدة بداء از سوی سا ید مرتضا ی اساات،
مراد همان نسخ است .دلیل این امر نیز این اساات کااه در عبااارات طریحا ی موضااوع مااورد
بحث سید مرتضی امر و نهی در احکام الهی است و این نشان میدهد که سید مرتضا ی در
تشریع قائل به نسخ شده و نام آن را بداء میگذارد .آیت الل ساابحانی نای ز قااول بااه نسااخ و
عدم پذیرش بداء بهمعنای حقیقی از سوی سید مرتضی را میپذیرد (سا بحانی ،بیتا ا ،ج :۸
.)33
علّامه مجلسا ی میگویا د (۱3۶3ش ،.ج :) 2:۱2۶نما یدانم اهاال سا ّنت و فخاار رازی از
کجا این افترا و تهمت به شیعه در خصوص بداء را اخذ کردهانااد .هما ة کتااب متقادّمین از
امامیه از جمله شیخ صدو  ،سید مرتضی ،شیخ مفید و دیگااران مشااحون بااه تبارّی از ایا ن
مفهوم لغوی بااداء اساات و عجا ب ایا ن اساات کااه خااود اهاال تسا ّنن در بسا یاری از مااوارد،
نسبتهایی به خداوند میدهند که تعالی شأنه عن ذلااک؛ و شا یعه اقاویا ل فاساادة آنهااا را
تنزیه میکند .وی در مرآةالعق ول قائاال بااه علاام پیشا ین خداساات کااه هاایچ تخل اف ی از آن
صورت نمیگیرد ()۱۴۴؛ در حالی که الجمیلی مدّعی است شیعه علم پیشین الهی بااه اشا یا
را قبول ندارد و به اینگونه تصریحات علمای شیعه اشاره نمیکند.

. ۴پاسخ علمای معاصر به ادعای الجمیلی
رویکرد تنگنظرانه و غیرمحققانة الجمیلی در عدم توجه به دیدگاههای علمااای شا یعه
به او اجازه نمیدهد که حتی تورقی در آرای برخی از معاصران خود داشته باشااد .از یا ک
محقق یا نویسنده انتظار میرود در مطالعة خویش کمی ژرفنگری و تأمل و تحمل داشته
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باشد و تنها به استخراج آرایی که مؤید فرضیة اوساات اکتفااا نکنااد .از آنجااا کااه الجمیلا ی
متعلق بااه جامعا ة علما ی امااروز اساات ،انتظااار از وی در زمیان ة تااالش بیشااتر در اسا تفاده از
ابزارهای پژوهشی ،انتظار بهحقی است .در عصر حاضر که دسترسا ی بااه آثااار و مکتوبااات
صاحبنظران و مؤلفین بهمدد ابزارهای علم تجربی سهلتر گردیده  ،عاادم توجااه بااه آثااار
بزرگان عصرحاضاار شا یعی ،جفااایی نابخشااودنی اساات؛ و ایا ن ضااعف و سسااتی در طاار
اندیشا ة بااداء توسااط الجمیلا ی بهوضااو دیا ده میشااود .آیا ت الل جااوادی آملا ی ،علّاما ه
طباطبایی و دیگر متفکران عصر حاضر بهصراحت بداء بااهمعنای مااورد نظاار الجمیلا ی را از
ساحت شیعه نفی نموده و خود نیز به ایا ن موضااوع ورود نمودهانااد (جااوادی آملا ی ،ج :7
3۵۹ا  .)3۶۱با این توجه ،روشن میشود که بَداء در علم ذاتی خدا رخ نمیدهااد ،بلکااه در
محدودة علم فعلی خداست و قول به بداء نزد برخی از محققین از متقدّمین شیعه بااه هما ین
معناست .بداء عبارت است از آشکار شدن امری از ناحیااة خداونااد باارخالف آنچااه ظاااهر
بوده است که در واقع ،اولی را محو و دومی را اثبات کرده و خدا بااه ها ر دو حادثا ه آگاااه
است (طباطبایی ،. ۱3۹۱ ،ج  .)۱۱:3۸۱هرگز بداء بهمعنای آشکارشدن برای خدا نیساات؛
بلکه حق تعالی خود از قبل بر این تغییر اگاه است و آن را برای مردم آشکار میکند.
امام شیعیان با وجود اینکه از علوم آینده برخوردار است؛ اما ایا ن علااوم ممکاان اساات
در مواردی قطعیالوقوع نباشد و این فرض را محتمل میسازد که حتی در صااورت إخبااار
امام معصوم از واقعهای ،امکان تغییر آن وجود داشته باشااد؛ چاارا کااه امااام از وقااوع امااری
سخن گفته است که متعلق به لو محو و اثبات است و خود این تغییر نیز متعلق علم الهاای
ن مِثْقَـالِ
ن رَبِّکَ مِـ ْ
است و خداوند امام را از این تغییر مطلع میسااازد ﴿وَ مَا یَعْزُبُ عَ ْ
ذَرََّةٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ( ﴾...یونس.)۶۱ /
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نتیجهگیری
بررسیهای نگارنده در این مطالعه حاکی از این است که نویسندة کتاب بذل المجه ود
فی اثبات مشابهة الرافضة للیهود برای آنکه شیعه را به نسبت دادن جهل به خداوند متعا ال
متهم سازد ،نهتنها بین معنای لغوی و اصااطالحی «بااداء» خلااط نمااوده بلکااه از اندیشااههای
عالمان اهل س ّنت هم در این زمینه ناآگاااه اساات .بررسا ی محققانااهای کااه الزما ة ادعاهااا و
نقدهای علمی است میتوانست وی را مجاب کند که هرگز شیعه به مفهوم لغوی بداء نظر
نداشته و خداوند را متهم به علم بعد از جهل ننموده است ،بلکه بداء بهمعنی اقرار بااه خلااق
و أمر ،اثبات آنچه نبوده و خلق آنچااه بااوده ،تااأخیر و تقاادیم اساات . .از دیگاار نتااایج ایا ن
مطالعه ،ورود غیرمحققانة الجمیلی به روایات «بداء» است .مطالعااات نگارنااده درخصااوص
مفهوم بداء در سه حوزة فکری یعنی در اندیشة نویسندة کتاب ،متفکران شیعه و همفکااران
ال
نویسنده روشاان ساااخت کااه الجمیلا ی در ایا ن اتهااامزنی تنهاساات و در یا ک نگاااه کااام ً
خوشبینانه میتوان گفت وی به جهت تسلط نداشتن به منابع شیعی و ت ّتبع کااافی در آرای
محققین شیعه در خصا وص مسا ئلة «با داء» ،در خااوانش شا یعی آن دچااار سااوءفهم شااده و
همین امر را دستاویزی برای مخالفت با شیعه قرار داده و به ابزارهااایی متوساال شااده اساات
که بیطرفی و عدالت او را بهعنوان یک نویسنده و محقق زیر سؤال میبرد.

پینوشت
 ۱از سوی دیگر ،برخی از آنجا که شیعه ،بااهدلیل حقااانیتش ،مااتهم بااه رفااض شااده اساات،
رافضی را کسی میدانند که از آنچه خدا از آن بیزار است ،دوری کنااد و هاار چااه را کااه
خدای بدان امر کرده ،اطاعت کند (صدر۱37۸ ،ش.)۱۴2 :.
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 2میرداماد این تفسیر را قبول ندارد« :و نحن نقول هذا رکیک جدا ألن قضاء السابق متعلااق
بکل شیء و لیس البااداء فا ی کاال شا یء باال فیمااا یباادو ثانای اً و یتجاادد أخای را» (میرداماااد،
۱37۴ش.)۵7 :.
 3میرداماد نیز معتقد است این روایت اعتبار کافی ندارد؛ زیا را بااه مفاااد ادلااه ،اماماات ائما ة
اثنیعشر از پیش تعیین شده است و اخبار این ادله ،چااون حاادیث جااابر ،ناااقض حکاام بااه
امامت اسماعیل از ابتدا بوده است .بهخصوص اینکه در حدیث جابر اسم ائما ة اثنیعشاار
نیز آمده است (میرداماد۱37۴ ،ش۵۵ ،.ا  ۵۶و برای حدیث جابر ر.ک؛ به مجلسا ی ،بیتااا،
ج.)2۸۹ :23
 ۴در این خصوص ،گفتوگوهایی بین محقق طوسی و فخر رازی و سپس علّامه مجلسا ی
در پاسخ به محقق طوسی درخصوص خبر واحد بودن داستان امامت اسماعیل وجااود دارد
(طوسی۴2۱ ،. ۱۴0۵ ،ا ۴22؛ مجلسا ی۱3۶3 ،ش ،.ج۱23 :2ا  .) ۱2۴همچان ین در مااورد

خبر واحد بودن حدیث «ما بدا لل بداء کما بدا له فی إسماعیل ابنی» صاحب تفسیر المای زان
پس از نقل روایات یادشده مینویسد :روایات در باااب بااداء از امامااان(ع) بسا یار زیا اد وارد
شده است و با کثرتی که دارد ،دیگر نباید به گفتا ة آنهااا کااه گفتهانااد« :خباار با داء ،خباار
واحد است» اعتناء کرد (طباطبایی ،. ۱3۹۱ ،ج .)3۸۱ :۱۱
 ۵در مورد قول شیعه به بداء و تقیه همین سخن را فخاار رازی هاام ذکاار کاارده و بااه سااخن
سلیمان استناد کرده است( .فخر رازی ،بیتا.)۶02 :
 ۶وی اگرچه علی(ع)را بعد از رسول خدا امام میدانااد؛ ولا ی اماماات مفضااول را نای ز جااایز
دانسته و امامت عمر و ابوبکر از نظر او ثابت است؛ چون کار این دو نفاار از روی تأویا ل و
اجتهاد بوده است؛ ولی بیعت امت با ایشااان خطاساات و اهاال سا ّنت وی را بااهخاطر تکفای ر
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عثمان ،کافر میدانند (بغاادادی23 ،. ۱۴0۸ ،ا  2۴؛ شهرسااتانی ،. ۱۴۱۵ ،ج2۴۴ :۱ا 2۴۵
).

منابع و مآخذ
قرآن کریم

ابنابیحاتم ،عبدالرحمنبن محمد .). ۱۴۱۹( .تفسیر القرآن العظیم .محقق طیب اسعد
محمد .ریاض :مکتبة نزار مصطفی الباز.
ابناثیر ،مبارکبن محمد۱3۶7( .ش .).النهایة فی غریب الحدیث و النظر .محقق محمد
محمد طناحی و دیگران .قم :مؤسسة مطبوعاتی اسماعیلیان.
ابنحجر عسقالنی ،احمدبن علی( .بیتا) .فتح البالری به شرح صحیح البخاری .بیروت:
دارالمعرفة.
ابنقیم جوزی ،محمدبن أبیبکربن أیوب .). ۱۴2۸( .الکافیه الشافیه فی االنتصار للفرقة

الناجیه .تحقیق و تعلیق محمدبنعبدالرحمن العریفی و دیگران .مکة مکرمه :دار العالم
الفوائد للنشر و التوزیع.
ابنمنظور ،محمدبن مکرم۱۹۹7( .م .).لسان العرب .بیروت :دار صادر.
اللنیا سماکوش ،محمد۱3۸۸( .ش« .).ارتباط بداء با اراده و علم الهی از جهت

معناشناختی» .فصلنامة دین و سیاست ،شمارة ۱۹ا .20
البخاری الجعفی ،محمدبن اسماعیل ابوعبدالل .). ۱۴22( .الجامع المسند الصحیح
المختصر من امور رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم و سننه و ایامه= صحیح البخاری.

محقق محمد زهیربن ناصر الناصر .بیروت :دار طو ال جاة.
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البخاری الجعفی ،محمدبناسماعیل ابوعبدالل .). ۱۴23( .صحیح البخاری .بیروت:
دارابنکثیر.
بخاری ،محمدبن اسماعیل( .بیتا) .کتابخانه دیجیتال نور.
برنجکار ،رضا و مکارم ترجمان« .آموزة بداء و علم الهی» .نشریةعلوم حدیث .سال
هفدهم .شمارة .۱
بغدادی ،عبدالقاهربن طاهر۱۹۹2( .م .).الملل و النحل .محقق نادر البیر نصری .بیروت:
دارالمشر .
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .). ۱۴0۸( .الفرق بین الفرق و بیان فرقة الناجیة منهم.
بیروت :دارالجیل.
بالغی ،محمدجواد .). ۱۴2۴( .اربع رسائل .بیروت :مؤسسة اللعلمی للمطبوعات.
بهبهانی ،عبدالکریم۱3۹2( .ش .).در مکتب اهل بیت ،بداء در قرآن کریم .مترجم :گروه
مترجمان .قم :مجمع جهانی اهل بیت.
پاشایی ،وحید۱3۹۱( .ش« .).پاسخ به شبهات ناصر القفاری دربارة بدا» .سال سوم .شمارة
دوم.
ترمذی ،محمدبن عیسی( .بیتا) .سنن الترمذی .ناشر :بینا
جزایری ،نعمةاهلل .). ۱۴2۹( .االنوار النعمانیه .ج  .۱بیروت :دارالقاری
الجمیلی ،عبدالل( .بیتا) .بذل المجهود فی اثبات مشابهة الرافضة للیهود .چ  .2مدینه منوره:
مکتبة الغرباء األثریه.
حاجی خلیفه ،مصطفیبن عبدالل( .بیتا) .کشفالظنون عن أسامی الکتب و الفنون .با
مقدّمة شهابالدین مرعشی .چ  .۱بیروت :دار احیاء التراث العربی.
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حلّی ،حسنبن یوسف۱3۸۱( .ش .).ترتیب خالصة األقوال فی معرفة الرجال .محقق
آستان قدس رضوی .مشهد :آستان قدس رضوی.
خطاب السبکی ،امین محمود .). ۱3۹۴( .المنهل العذب المورود شرح سنن ابیداوود.
ج  . ۸چ  .2قاهره :مطبعة االستقامه.
خویی ،سید ابوالقاسم .). ۱۴30( .البیان فی تفسیر القرآن .قم :مؤسسة احیاء آثار االمام
الخویی .
الرباعی ،الحسنبن أحمد( .فتح الغ ّفار) .الجامع آلحکام سنة نبینا المختار دار عالم الفوائد.
مکه :دار عالم الفوائد.

سبحانی ،جعفر( .بیتا) .سلسلة المسائل العقایدیه .قم :مؤسسة امام صاد (ع).
سیوطی ،عبدالرحمن بنابیبکر .). ۱۴۱۴( .تفسیر الدر المنثور فی تفسیر المأثور .بیروت:
دارالفکر.
شهرستانی ،محمدبن عبدالکریم ). ۱۴۱۵( .الملل و النحل .محقق امیرعلی مهنا و
دیگران .بیروت :دارالمعرفة.
صدر ،رضا .)۱37۸( .دروغ .به اهتمام باقر خسروشاهی .ج  .۱قم :دفتر تبلیغات اسالمی
حوزة علمیه.
صدو  ،محمدبن علی ابنبابویه۱3۹۵( .ش .).کمالالدین و تمام النعمة .تصحیح و تعلیق
علیاکبر غفاری .تهران :دارالکتب االسالمیه.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ۱3۸۹( .ش .الف .).التوحید .مترجم یعقوب جعفری.
قم :نسیم کوثر.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۱3۸۹( .ش .ب .).االعتقادات .قم :ناشر و محقق مؤسسة
االمام الهادی(ع).
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طباطبایی ،سید محمدحسین .). ۱3۹۱( .المیزان فی تفسیر القرآن .چ  .2بیروت :مؤسسة
األعلمی للمطبوعات.
الطبرانی ،أبوالقاسم( .بیتا) .المعجم األوسط .تحقیق طار

بن عوضاللبن محمد،

عبدالمحسنبن إبراهیم الحسینی .ج  .۸القاهرة :دار الحرمین.
طریحی ،فخرالدینبن محمد .)۱37۵( .مجمعالبحرین .محقق احمد حسینی اشکوری.
تهران :مکتبة المرتضویه.
طوسی ،محمدبن حسن۱3۸7( .ش .).الغیبة .مترجم مجتبی عزیزی .قم :مسجد مقدس
جمکران.
فخر رازی .محمدبن عمر .). ۱۴0۵( .تلخیص المحصل .بیروت :داراألضواء.
عطایی ،محمدرضا۱3۸3( .ش« .).بداء در قرآن و حدیث» .نشریة مشکوة .شمارة .۸2
علمالهدی (سید مرتضی) ،علیبن حسین .). ۱۴0۵( .رسائل الشریف المرتضی .زیر نظر
احمد حسینی اشکوری .قم :دارالقرآنکریم.
عیاشی ،محمدبن مسعود۱3۸0( .ش .).تفسیر .مصحح هاشم رسولی .تهران :مکتبة العلمیة
االسالمیة.
العینی ،بدرالدین .عمدة القاری شرح صحیح بخاری .بیروت :دار إحیاء التراث العربی( .سایت
کتابخانة مدرسة فقاهت).
فخر رازی ،محمدبن عمر( .بیتا) .المحصل .محقق حسین آتای .قاهره :مکتبة دارالتراث.
کرمی ،مرعیبن یوسف .). ۱۴27( .فرائد فوائد الفکر فی اإلمام المهدی المنتظر .محقق
سامی غریری .قم :دارالکتاب االسالمی.
کلینی ،محمدبن یعقوب۱3۸7( .ش .).اصول کافی .محقق مهدی آیتاللٔ .تهران:
جهانآرا.
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الکافی ۱3۸۴( .و ۱3۸۸ش .).حاشیهنویس ابوالحسن شعرانی .مصحح علیاکبر غفاری.
تهران :مکتبة االسالمیة لل شر و التوزیع.
گرامی ،محمدعلی۱37۶( .ش .).درسهایی از علوم قرآن .قم :أحسن الحدیث.
مامقانی ،عبدالل۱3۸۹( .ش .).تنقیح المقال فی علم الرجال .محقق محمدرضا مامقانی و
دیگران .قم :مؤسسة آلالبیت إلحیاء التراث.
مجلسی ،محمدباقر بنمحمدتقی( .بیتا) .بحاراألنوار .مصحح محمدباقر محمودی و
دیگران .محقق عبدالزهرا علوی.چ  .2بیروت :دار احیاء التراث العربی.
مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول۱3۶3( .ش .).مصحح هاشم رسولی و دیگران.
مقدّمة مرتضی عسگری .تهران :دارالکتب االسالمیه.
محمدجعفری ،رسول و وحید داوری چهارده۱3۹۶( .ش« .).نظریة خواجه نصیرالدین

طوسی در عقیده به بداء» .آموزههای فلسفة اسالمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی.
شمارة .2۱
مظفر ،محمدرضا۱3۸7( .ش .).عقاید االمامیه .مقدمة داوود حامد حفنی .قم :انصاریان.
معرفت ،محمدهادی۱3۹۱( .ش .).تلخیص التمهید .چ  .2قم :انتشارات ذویالقربی.
مفید ،محمدبن محمد و دیگران .). ۱۴۱3( .اوائل المقاالت .قم :المؤتمر العالمی أللفیة
شیخ مفید.
ااااااااااااااااااااااااااا .). ۱۴۱۴( .سلسلة مؤلفات الشیخ المفید .محقق علی میرشریفی.
بیروت :دارالمفید.
ااااااااااااااااااااااااااا۱3۶3( .ش .).تصحیح االعتقاد بصواب االنتقاد .مقدمة هبةالدین
شهرستانی .قم :الشریف الرضی.
مکارم شیرازی ،ناصر۱3۸0( .ش .).تفسیر نمونه .تهران :دارالکتب االسالمیه.
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میرداماد ،محمدباقربن محمد۱37۴( .ش .).نبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب

البداء و اثبات جدوی الدعاء .محقق حامد ناجی اصفهانی .قم :مؤسسة انتشارات هجرت.

نصیری ،مهدی۱3۸۵( .ش« .).بررسی مسئلة بداء در آرای کالمی شیعه» .نشریة
شیعهشناسی .شمارة .۱۴
نعمانی ،محمدبن ابراهیم .). ۱3۹۹( .الغیبة .مصحح علیاکبر غفاری .تهران :مکتبه
الصدو .
نوبختی ،حسنبن موسی۱3۵3( .ش .).فرق الشیعة .مقدمة محمدجواد مشکور .تهران :بنیاد
فرهنگ ایران.
اااااااااااااااااااااااااااااااا .). ۱۴0۴(.فرق الشیعه .بیروت :داراالضواء.
نوری ،ابراهیم و حسین خاکپور« .)۱3۹0( .مصداقشناسی بَداء در قرآن و روایات و عدم

مغایرت آن با علم الهی» .فصلنامةعلمی پژوهشی اندیشة نوین دینی .شمارة .27
نوئی ،ابراهیم۱3۹۵( .ش« .).علّامه شعرانی و آموزة بداء» .فصلنامة کالم اسالمی .شمارة
.۱00
هیثمی ،علیبن ابوبکر .). ۱۴0۸( .مجمعالزوائد و منبعالفوائد .بیروت :دار الکتب
العلمیة.
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