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ابراهیم نوئی

چکیده
اهل سنت و امامیه در نادرستی انتساب معنای لغوی بداء بهه دداونهد ااقهاظ ندهر دارنهد
هرچند اهل سنت بر این پندارند ،کهه امامیهه معنهای لغهوی بهداء را بهه دداونهد نسه ت
میدهد معنایی که مستلزم انتساب لوازمی چون جههل و نهدامت بهه سن سهابت ربهوبی
است .ال ته اد ار و ابادیث امامیه که شمار سنها به بد اواار میرسهد ،بهداء را بهه دداونهد
نس ت دادهاند و بزرگان امامیه درصدد ا یین معنهای بهداء در سن اد هار برسمهدهانهدِ .رهرظ
منسوب به شیعه هم در باب بداء مواضع مختلقی دارندِ .رقهای چون زیدیه انتسهاب بهداء
به دداوند را صریحاً نقی می کند و همانند اهل سنت بر امامیه به داطر اعتقهاد بهه بهداء،
اعتراض می کند .اسماعیلیه هم به س ب اعارض باور به بداء با امامهت اسهماعیل ،بهداء را
نپذیرِته اند .کیسانیه بداء را همان نسخ میدانند  .غالت هم با سنکه همهواره مهورد لعهن و
اکقیر بزرگان امامیه بوده اند ،به بداء اعتقاد دارند .نوشتار پهیش رو درصهدد اسهت مواضهع
بزرگان امامیه را در برابر ِرقههای چهارگانه مزبور اقریر کند.
کلیدواژهها :بداء ،کیسانیه ،غالت ،زیدیه ،اسماعیلیه ،امامیه.
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مقدمه

ریشه کلمه «بداء» سه حرف «ب د و» است و برای آن معانی «ظهورر»( ،راغو

افواهانی،

بیتا« )111/1 :افالح رأی» (ابن اثیر )110/1 :1131 ،و «انشای رأی» (جرهری)7712/3 :1101 ،

را ذکر کرده اند .شاید بتران دو معنای اخیر را به نوریی بوه «ظهورر» بازگردانود رراکوه

«افالح رأی» معمرالً همراه با دست کشیدن از رأی پیشین و ظهرر رأی جدیود اسوت،
«انشای رأی» هم مقارن با ظهرر رأی است .بنابراین بایود گاوت بوداء گواهی در معنوای
مطلق ظهرر استعمال می شرد و گاهی در معنای ظهرری خاص که مقارن با وقرع تغییور
در رأی سابق و انشای رأی جدید است .در هر یک از این کاربردها ،نسوتت دادن بوداء

به انسان ها یا خداوند مستلزم جهلِ پیشینِ آنها درباره واقعهای است کوه در آن بوداء ر

داده است .حال ررن در انسانها ،امکان رنین جهلی وجورد دارد ،بوه آسوانی مویتوران
پذیرفت که هیچ یک از اهل سنّت و امامیه درباره جراز انتساب بداء به انسانها اختالفی

ی
نداشته باشند .درباره انتساب بداء به خداوند هوم بایود گاوت اهول سونّت بوه نادرسوت ِ

انتساب هر یک از کاربردهای بداء به خداوند تصریح کرده اند .همچنین برخوی از آنوان

فریحاً گاتهاند که امامیه از انتساب بداء به خداوند ،یلیرغم نادرستی انتساب لورازم آن
به خداوند ،خردداری نمی کنند و بداء به معنای ظهرر رأیی جدید و مغایر بوا رأی قتلوی

را به حقّ تعالی نستت می دهند و باکی از آن ندارند کوه بگرینود رأی پیشوین االهوی در
حرادثی که در آنها بداء ر میدهد ،منشأ آگاهی و یلم ندارد.

اما امامیه اوّالً به نادرستی انتساب نقصهایی ررن جهل به خداوند تصریح مویکننود

و آن را نریی کار میدانند (نك :.فدوق 10/1 :1132 ،قموی )133/71 :1131 ،و ثانیاً معتقدنود

میتران معنا یی از بداء را بوه خداونود نسوتت داد کوه نوه تنهوا هرگوز مسوتلزم انتسواب
نقص هایی ررن جهل به خداوند نیست (نک :.فدوق 113 :1113 ،همور ،)10/1 :1132 ،بلکه

نریی تعظیم و إجالل خداونود اسوت (نوک :.خوریی 111/3 :1111 ،و  )111و حتّوی مطوابق
برخی اختار ،ایتقاد به آن معنا از بداء ،مقارن با ایتقاد به ترحید است (نك :.کلینوی ،بویتوا:

 111/1فدوق)111 :1113 ،

در میان این مراجههها ،کیسانیه و غالت به بداء باور داشتهانود .زیدیوه هماننود اهول

سنت فریحاً مخالات خرد با آمرزه بداء را آشکار ساختهاند و هویچ وجوه و توأویلی را
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هم برای پذیرش آمرزه بداء قایل نشده اند .اسماییلیه هم به مناستت تنافی پذیرش بوداء
با امامت اسماییل از پذیرش بداء سر باز زدهاند .ما در ایون ماوال گزارشوی از دیودگاه

رهار فرقه مزبرر درباره بداء ارایه میکنیم و در ادامه میکرشیم مرضع بزرگان امامیوه در
قتال آنان را روشن سازیم.

دیدگاه کیسانیه درباره بداء
بغدادی (م  172ق ).در الارق بین الارق گاته است که یکی از وجره مشترک همه فورق

کیسانی ،ایتقاد به بداء است (بغدادی .)71 :1103 ،مختاریه که پیروان مختوار بونابوییتیود
ثقای (م  31ق ).و گروهی از کیسانیه هستند ،معمرالً فرقهای از شیعه تلقوی مویشورند.

ایش ان به گاته برخی از کت

ملل و نحل ،به بداء قایل بردنود و هموراره بوه آن تمسوک

می کردند .محمد بن یتدالکریم شهرستانی یکی از ایتقادات مختار را جراز انتساب بداء
به خداوند می داند و می گرید مختار تااوتی بین نسخ و بداء نمیدانسوت و معتقود بورد
همان گرنه که نسخ در احکام را میتران به خداوند نستت داد ،میتران نستت دادن بوداء
به خداوند را جایز دانست (شهرستانی.)117- 111/1 :1113 ،
موضع امامیه در برابر دیدگاه کیسانیه
کسانی ررن شهرستانی به انگیزه تأیید ایتقادات کیسانیه ایتقادات آنها را نقول نکورده و
ایتقاد آنها را بر همان معنای لغری بداء و لرازم نادرست آن حمل کردهاند .التتوه امکوان
وجرد انگیزه های انحرافی برای ترویج آمورزه بوداء میوان کیسوانیه را نمویتوران منتاوی
1
دانست رنانکه شهرستانی درباره انگیزه مختار در ایتقاد به بداء میگرید:
مختار تنها از اینرو قرل به بداء را اختیار کرد که مدیی برد به حرادث آینده یلم
دارد .این یلم هم یا از طریق وحی به وی میرسید یوا بوه سوت

رسوالتی کوه از

ناحیه امام به او سپرده شده برد .این رنین برد که وقتی مختار به پیروانش ختر از

وقرع حادثهای می داد ،در فررتِ تحقق آن ختر ،آن را مستمسکی بورای فودق
ادیای خرد میشمرد و در فررتی که آن حادثه روی نمیداد ،به مردم میگات:
برای پروردگارتان بدایی ر داده است (شهرستانی.)117- 111/1 :1113 ،
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ضمن اینکه مقصرد کیسانیه از آمرزه بداء هم روشن نیست .شهرستانی سوه معنوا از

بداء را ذکر می کند اما مشخص نمی کند که آیا مختار به هر سه معنای مزبرر یا به برخی
از آنها معتقد برده است:

الف) بداء در یلم االهی :ظهرر یلم جدیودی بورای خداونود کوه مخوالف یلوم
پیشین االهی است .شهرستانی در نقد این تحلیول از بوداء نرشوته اسوت« :گموان

نمیکنم هیچ یاقلی به رنین معنایی معتقد باشد».

ب) بداء در اراده االهی :ظهرر امری برای خداوند کوه مخوالف بوا اراده و حکوم

قتلی اوست.

ج) بداء در اوامر و نراهی االهی (احکوام شوریی) :فودور تکلیوف جدیودی از

سری خداوند که مخالف با تکلیف پیشین وی است .این معنوا از بوداء بوا نسوخ
تناس

دارد و کسانی که نسخ در احکام را جوایز نمویداننود ،مویپندارنود کوه

تکالیف مختلف االهی در اوقات مختلف ،نریی نسوخ اسوت (شهرسوتانی:1113 ،

.)117- 111/1

امامیه با هیچ یک از دو تاسیر نخست بداء به ویژه درباره اراده و یلم ذاتی خداونود

مرافق نیست و به نادرستی انتساب نقصهایی ررن جهل به خداوند تصریح مویکنود و

آن را کار میداند (فدوق 10/1 :1132 ،قموی .)133/71 :1131 ،برخی اختار امامیه نیز به نای
همین معانی نادرست بداء اشاره دارند .مانند این سخن امام فادق « :إنّ اهللَ تعالی لَم
یُتدَ له مِن جَهلٍ» (کلینی  ،بیتا )113/1 :یا گاتار دیگر اموام فوادق « :ال مَون قوال هوذا

فأخزاه اهللُ تعالی» در جراب پرسش مَنصرر بنحازم« :هل یکرنُ الیرمَ شیءٌ لم یَکُن فوی

یلمِ اهللِ األمسَ؟» (همان).

التته درباره تاسیر سرم از بداء و تحریل آن به نسخ ،باید ترجه داشت کوه از سوریی

بزرگان امامیه قایل به جراز نسخ در احکوام شوریی هسوتند و از سوری دیگور در میوان

بزرگان امامیه فراوان بردهاند کسانی که به نحری حقیقت بداء را با ترجه به نستت آن بوا

آمرزه نسخ ،تتیین می کردند رنان که شیخ فدوق ،نسخ شرایع و احکام و کت

آسمانی

پیشین را هم داخل در آمرزه بداء میدانست (فدوق .)11 :1111 ،شیخ مایود هوم بوداء را

همان نسخ می داند و فریحاً می گرید اگر مخالاان بداء میدانستند که بداء هموان نسوخ
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است هرگز با آن مخالاتی نمی کردند (ماید 1111 ،الف .)30 :مایود اتحواد ماهیوت بوداء و

نسخ را یقیده همه بزرگان امامیه میداند (همان) .سید مرتضی هم معتقود اسوت محقّقوان
امامیه اختار بداء را بر نسخ شرایع حمل کردهاند (یلمالهدی .)113/1 :1103 ،بنابراین ممکن

است آنچه کیسانیه بداء می دانستند ،هماننود دیودگاه بزرگوان امامیوه ،ریوزی جوز بوداء

نتاشد.

دیدگاه غالت درباره بداء

برخی از کت ملل و نحل نرشتهاند یلیرغم اختالفواتی کوه میوان فورق متعودد غوالت
وجرد داشته است ،رهار اندیشه «تشتیه»« ،بداء»« ،رجعت» و «تناسوخ» میوان هموه آنوان

رواج داشته است (شهرستانی .)701/1 :1113 ،نربختی در فرق الشیعه (نربختی )11 :1101 ،از
گروهی از غالت به نام متارکیه نام می برد و به روایتی از جعار بونمحمود

تمسوك

مي کنند با این مضمرن که« :ما رأیتُ مثلَ بداءٍ بدا هلل فوی إسوماییل» آنوان معتقدنود

به اسماییل و از اسماییل به محمد بوناسوماییل منتقول
امامت از امام جعار فادق
شده است .برخی از منابع اهل سنت هوم از گروهوی از غوالت مرسورم بوه بداییوه نوام

برده اند که پیروان ابرمسلمیه رزّام بنرزم مروی بردهانود کوه وجوه ممیّوز آنوان از سوایر
غالت ،ایتقاد به جراز بداء برای خداوند برده است .بوداء در نگواه اینوان بوه معنوای آن
است که بعد از آنکه خداوند شیئی را اراده کرد ،یلم جدیدی برای او حافل مویشورد
که مطابق اراده پیشین وی نیست (آمدی.)30/3 :1171 ،

موضع امامیه در برابر دیدگاه غالت
انحرافات غالت به حدّی برده است که بزرگان امامیوه هموراره فافوله خورد از آنهوا را
فریحاً ایالم می کردنود .بزرگوانی رورن فودوق از لعون و ناورین غوالت خوردداری

نمی کردند و آشکارا می گاتند« :لعن اهلل الغالة( »...فدوق ،بیتا 771/1 :همور)137/7: 1132 ،

و حتی آنان را کافر میشمردند (همور .)21 :1111 ،بزرگوان امامیوه «تشوتیه» و «تناسوخ» را

فریحاً نای کرده اند و اگرره ایتقاد به «رجعت» و «بداء» مطابق احادیث فراوان شویعی
و سخنان بزرگان امامیه باشد ،نمیتران آن را ایتقواد مشوترک امامیوه و غوالت دانسوت.
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آنچه آمدی به ینران تعریف بداء از دیدگاه بداییه ذکر کرده ،هموان معنوای لغوری بوداء

است که همراره بزرگان امامیه انتساب آن را به خداوند نای کردهاند (نوك :.فودوق1132 ،

 10/1:قمی .)133/71 :1131 ،روایت وقرع بوداء در اماموت اسوماییل هوم کوه گروهوی از
غالت به نام متارکیه بدان تمسک میجریند ،مناقشات سندی و داللی بسیاری دارد .ایون
نقدها ضمن نقد دیدگاه اسماییلیه در باب روایت مزبرر بیان خراهد شد.

دیدگاه زیدیه درباره بداء

زیدیه بر نادرستی انتساب بداء بوه خداونود اجمواع دارنود (مایود 1111 ،الوف .)13 :شویخ
فدوق در کتاب کمال الدین ایتراض زیدیه به امامیه در بواب قورل بوه وقورع بوداء در
امامت اسماییل فرزند امام فادق

را نقل میکند و به آن پاسخ میدهد:

زیدیه گاتهاند « :دلیل دروغ بردن ادیای امامیه این است که یقیوده دارنود جعاور

بنمحمد

بر امامت فرزندش اسماییل تصریح کرد و او را در زموان حیواتش

به ینران امام بعد از خرد تعیین نمرد و ررن اسماییل در زمان حیات پدر از دنیا

رفت ،فرمرد« :خدا در هیچ ریز اظهار بداء نکرد ،رنانکوه در اسوماییل فرزنودم

کرد» .اگر ختر تعیین دوازده امام درست برد دست کم جعار بنمحمود

میدانست و خراص شیعهاش از آن ختر داشتند و مرتک

آن را

این خطا نمیشدند .ما

در جراب آنها گاتیم :از کاا میگریید که از جعار بنمحمد

نصی بر اماموت

اسماییل فادر شده است؟ آن نص کااست؟ ره کسی آن را روایت کرده و ره
کسی آن را پذیرفته است؟ زیدیه جرابی برای این سؤال نداشتند .ایون روایوت را
کسانی ساختند که به امامت اسماییل ایتقواد پیودا کردنود ،ایون روایوت افول و

ریشه اى ندارد زیرا روایت امامت دوازده امام را شیعه و سنی از پیوامتر
کردهاند که ما آن را در این کتاب آوردهایم (فدوق.)32/1 :1132 ،

نقول

فرقه سلیمانیه که گاهی جریریه یا طتریه هم خرانده شده ،یکی از فرق زیدیه اسوت

و سلیمان بن جریر طتری (م  130ق ).آن را بنیانگذاری کرده است (اشوعری قموی:1131 ،

 13نربختی .)31 :1101 ،طعن وی بر امامیه و پیشرایان آن دربارة ایتقاد به بوداء بوهقودری

مشهرر است که حتی برخی از اهل سنت ماننود فخور رازی هوم بوا تمسوک بوه آن بوه

موضع امامیه در برابر دیدگاه کیسانیه ،غالت ،زیدیه و اسماعیلیه درباره آموزه بداء 666 /

سرزنش شیعه پرداختهاند .مااد این شتهه آن است که رافضه قایل بوه بوداء و تقیوهانود و

هیچکس را تران غلته بر آنان به واسطه این دو امر نیست .ایموه شویعه هموراره بشوارت
داده اند که قرّت و شرکت به زودی به سری شویعیان برمویگوردد ،و رورن ایونرنوین

نمیشد ،می گاتند برای خداوند در این زمینه بدایی ر داده است (فخر رازی307 :1221 ،

شهرستاني 133/1 :1113،نربختی.)33 :1101 ،

موضع امامیه در برابر دیدگاه زیدیه
اگر سخ نان زیدیه در نای نستت بداء به خداوند ناظر به معنای لغوری بوداء و نادرسوتی
انتساب لرازم رنین معنایی به خداوند باشد ،مررد قترل اهل سنت و همه بزرگان امامیوه

هم خراهد برد .اما شتهه منسرب به سلیمان بونجریور هرگوز از سوری بزرگوان امامیوه

بی پاسخ نمانده است .نخستین و مشهررترین پاسخی که به این شتهه داده شوده ،پاسوخ
محقّق و متکلم پرآوازه امامیه خراجوه نصویرالدین طرسوی ( 317-321ق ).اسوت .سوه

پاسخ وی بدین شرح است:

اوالً :امامیه قایل به بداء نیست.

ثانیاً :بداء تنها در یک روایت نقل شده و امامیه ختر واحد را نوه در افورل دیون

مرج

یلم و یقین دانسته ،نه در فروع دین یمل به آن را واج

ثالثاً :روایت مزبرر ناظر به خالفت اسماییل بعود از اموام فوادق

مطابق آن جانشین خرد در امامت را به امام مرسوی کواظم

میداند.

اسوت کوه

سوپرد زیورا اموام

رفتاری را از اسماییل مشاهده کرد که از وی نمیپسندید (طرسی.)177 :1103 ،

التته برخی پاسخ های خراجه طرسی به شتهه فرق ،مانند انکار بداء یا حصر احادیثِ

دال بر بداء به ختر واحد ،مررد پذیرش دیگر بزرگان امامیه واقع نشد (میردامواد3 :1111 ،

فدرالدین شیرازی 112/1 :1131 ،مالسی ،بیتا .)171/1 :پاسخهای متعدد دیگری هم به شتهه

مزبرر داده شده است رنانکه فاضل مقداد هم در اللرامع االلهیة در پاسخ سخن سلیمان

بنجریر طتری یلیه امامیه که فخر رازی نقل کرده ،گاته است:

جراب این سخن در باب بداء آن است که ما قایول بوه امتنواع انتسواب بوداء بوه

خداوند می شریم زیرا ختر فحیحی از ایموه

موا در بواب بوداء وارد نشوده
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است و بر فرض وجرد ختر فحیحی در این باب نیز میتورانیم آن را بور نسوخ
حمل کنیم که همه مسلمانان به خالف یهردیان بوه آن قایلنود .یوالوه بور اینکوه

ختر منقرل در این باب ،از سری زید بنیلی بنحسین ،پیشرای زیدیه نقل شوده

است و از این جهت باید انتقادی را که فخور رازی از سولیمان بونجریور طتوری

نقل کرده است به خرد ابن جریر برگرداند زیرا وی به گاتوه نوربختی (نوربختی،

 )31/1 :1101و شهرستانی (شهرستانی )133/1 :1113 ،زیدی برده اسوت و امامیوه
قایل به رنین ختری نتردهاند (فاضل مقداد.)111 :1130 ،

دیدگاه اسماعیلیه درباره بداء
اساس و شالرده ادیای اسماییلیان در باب امامتِ اسوماییل ،فرزنود اموام فوادق
2

وجرد نصّی از امام فادق

،

بر امامت اسماییل بعد از ایشان است .به تصریح برخوی

از محققان ،در وجرد آن ختر در منابع اسماییلی و فحت و درستی آن نتاید تردید کرد

(دفتری )117 :1133 ،یلی رغم این تصریح ،بسیاري از منابع اسماییلي ماننود آثوار قاضوی
نعمان ( 131ق ،).کنوز الارایود حامودی ( 331ق ،).تواج العقایود و معودن الارایود یلوی
بن محمد الرلید ( 317-377ق ).و نرشته های دایی ادریوس قریشوی ( 317ق ).از نقول
درباره جانشینی اسوماییل ،خوردداری کوردهانود.
ختر مشهرر منسرب به امام فادق

دیدگاه اسماییلیه در منابع امامیه نیز نقل شده اسوت رنوانکوه شویخ مایود در الاصورل
المختارة ادیای اسماییلیه را این گرنه گزارش کرده است« :اسماییل بزرگتورین فرزنود
برد و نص داللت دارد بر آنکه فرزند بزرگترخلیاه اموام و اموام بعودی
امام فادق
هم نصی بر امامت اسوماییل بعود از آن حضورت فوادر
خراهد برد .از امام فادق

شده است و تمام شیعه وجرد رنین نصی را قتورل دارنود» (مایود1111 ،ب 103 :آقاجموال

خرانساری.)337 :1111 ،

اسماییلیه در کنار ادّیای فدور رنین نصّی خرد را با روایت «ما بدا هلل بداءٌ کما بدا

له فی اسماییل» (کرمانی )21 :1223 ،یا «بدا فی أمر اسماییل» (همدانی[ )2 :1113 ،و همچنین
نصّ دیگری از امام فادق

دالّ بر امامت حضورت مرسوی کواظم

] ،هوم مراجوه

میدیدند که میتراند حاکی از وقرع بداء در امامت اسماییل باشد .آنان در مراجهه با این

موضع امامیه در برابر دیدگاه کیسانیه ،غالت ،زیدیه و اسماعیلیه درباره آموزه بداء 669 /

روایت ،به ناروایی انتساب بداء به خداوند (همدانی 3)2 :1113 ،و اقامه استدالل بر نادرستی
فدور رنین ختری از امام فادق

روی آوردهاند رنانکه حمیدالدین کرمانی (م 111

ق ).با این پندار نادرست که امامت فرفاً میراثی است که به بزرگترین پسر امام پیشین

منتقل می شرد ،گاته است« :اگر امام فادق

بعد از نصّ بر امامت اسوماییل و مورگ

وی ،نصّ بر دیگر فرزندان خرد زده باشد ،به غیور موا انوزل اهلل حکوم کورده و میوراث

اسماییل را به دیگری داده است رراکه اسماییل دارای فرزند برده است و باید امامت به

فرزندان او منتقل میشد» (کرمانی .)21 :1223 ،حمیدالدین کرمانی اسماییلی بار دیگر وقرع

بداء در امامت اسماییل را اینگرنه نای میکند:
در حالی که از امام جعار فادق

بر امامت اسماییل نوص وارد شوده اسوت،

قرل به بداء در امامت اسماییل ،بعد از فرت وی و در زمان حیات پدر ،مسوتلزم

آن است کوه اموام

در اموری دخالوت کورده باشود کوه خداونود آن را جوایز

نشمرده است زیرا با و جرد قطعی بردن فرزند بورای اسوماییل و اداموه داشوتن
نسل وی ،ایطای میراث اسماییل به برادرانشان در حالی که هیچ ترجیهی بورای

ایطای آن نیست ،پذیرفتنی نیست و بوا یصومت اموام

(کرمانی.)21 :1223 ،

جموع نخراهود شود

موضع امامیه در برابر دیدگاه اسماعیلیه
ظاهراً دیدگاه اسماییلیه درباره بداء ،معطرف به مواجرای اماموت اسوماییل فرزنود اموام

اسوت و رورن آن را در تنووافی بوا یقیوده خوورد در بواب اماموت اسووماییل
فوادق
می دانستند ،با آن مخالات کردند .در حالی که امامیه افل آمرزه بداء (به معنوایی غیور از
معنای لغری آن) را پذیرفتهاند و در خصورص بوداء دربواره اماموت اسوماییل ،مخوالف
اسماییلیه هستند .برخی از این مخالاتها یتارت است از:

 . 1خترِ دالّ بر امامت اسماییل ،از اختار مرضرع است .شیخ فدوق ایون ختور را از

جعلیات اسماییلیه می داند و مخالات خرد را با مقترل افتادن این ختر نزد امامیه آشوکار

میسازد:

به ره دلیل می گریید جعار بنمحمد

بر امامت اسماییل ،نصّی فوادر کورده

است؟ آن ختر کااست؟ ره کسی آن را روایت کورده اسوت؟ روه کسوی آن را
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قترل کرده است...؟ این سخن را فرفاً گروهی [اسماییلیان] که قایول بوه اماموت

اسماییل بردند ،گاتهاند و افل [و ریشهای] ندارد (فدوق.)32/1 :1132 ،

دالّ بور
شیخ ماید هم معتقد است نمی تران ادیا کرد کوه نصوی از اموام فوادق
امامت اسماییل فادر شده باشد و اگر هم ختری در این زمینه در اختیار باشد ،بایود آن

را کذب شمرد زیرا معنای وجرد رنین نصی آن است که شخصی کوه نوص دربواره او
وارد شده و اکنرن درگذشته است ،باید خلیاه امام سابق باشد و رورن رنوین شخصوی
بعد از امام سابق در قید حیات نیست پس باید گات افال بورای اموام سوابق خلیاوهای

نیست .بنابراین آن ختری که خلیاه امام سابق را مشخص میکنود ،کوذب خراهود بورد.
یالوه بر اینکه دسترر به اطایت از رنین خلیاهای که پیش از زموان رسویدن خالفوتش

میمیرد ،دسترری لغر و بیفایده و فاقد غرض فحیح است .شیخ ماید میافزاید:

ادیای این طایاه متنی بر اینکه شیعیان وقرع نوص بور اسوماییل را قتورل دارنود،

ادیایی باطل و ترهّمی فاسد است زیرا هیچ یك از افحاب موا قایول نشودهانود
که ابریتداللّه یلیه السّالم بور پسورش اسوماییل نوص کورده باشود و ایون را در

طریقۀ ما کسی نه در روایات نادره و نه در روایات مشوهرره نقول نکورده اسوت.
به درستی که ست

ترهّم ایشان آن برد که مردم در زمان حیات اسوماییل گموان

داشتند که حضرت فادق یلیه السّوالم بور اماموت او نوص خراهود کورد زیورا

بزرگ ترین فرزند آن حضرت یلیه السّالم برد و میدیدند کوه آن حضورت او را
تعظیم و تکریم می کند .پس ررن اسماییل وفات کرد ،گمان مردم برطورف شود
و دانستند که امامت بعد از فادق یلیه السّوالم در غیور اسوماییل خراهود بورد.

ولیک ن طایاۀ اسماییلیه به همان گمانی که داشوتند پایتنود ماندنود و آن را متنوای
ایتقاد خر یش قرار دادند و ادیا کردند که این نص واقع شده اسوت .منشوأ ایون

ادیا نیز این گمان برد که رورن اسوماییل رحموه اللّوه فرزنود بوزرگ حضورت

فادق یلیه السّالم است ،پس آن حضرت بر امامت او نص کرده است نه آنکوه
در این باب خترى یا روایتوی بوه ایشوان رسویده باشود یوا از شویعه کسوی از آن

روایت اطالع داشته باشد .پس تا زمانی که بناى مذه

ایشان بور ادیوایی بودونِ

برهان باشد ،باطل و ساقط خراهد برد (آقا جمال خرانساری.)331- 337 :1111 ،

موضع امامیه در برابر دیدگاه کیسانیه ،غالت ،زیدیه و اسماعیلیه درباره آموزه بداء 661 /

 .7امکان تصحیف یا اشتتاه در نقل ختر «ما بدا هلل فی شیء کما بدا له فوی اسوماییل

ابنی» وجرد دارد .شیخ فدوق این ختر را به فررت نامأنرسوی نقول کورده اسوت کوه
ظاهراً ارتتاطی با وقرع بداء درباره اسماییل فرزند امام فادق یلیه السالم ندارد.

گاهی برای من این ختر از طریق ابرالحسین اسدی رضی اهلل ینه روایت شوده و

در آن ریز نامأنرسی اسوت .او روایوت کورده اسوت کوه حضورت فوادق یلیوه

السالم فرمرد« :ما بدا هلل بداء کما بدا له فی اسماییل أبوی اذ أمور أبواه بوذبحٍ ثومّ
فداه بذبحٍ یظیمٍ» (فدوق.)113 :1113 ،

فدوق در ادامه نرشته است که درباره هور دو فوررت منقورل و منسورب بوه اموام
فادق یلیه السالم مناقشه وجرد دارد .او همچنین روایتوی در نکورهش اسوماییل نقول

کرده است که مطابق آن امام فادق یلیه السالم فرمرد« :اسماییل یافی است و نوه بوه
من شتاهت دارد و نه به هویچ یوک از پودران مون» (همور .)10 /1 :1132 ،التتوه برخوی از

بزرگان امامیه معتقدند مراد از نای شوتاهت آن اسوت کوه اسوماییل ماننود پودرش اموام

فادق

و اجدادش ،از شأن امامت و حاّیت بر موردم برخورردار نیسوت رنوانکوه

استتعادی ندارد مراد از یافی بردن اسماییل ،غیرمعصرم یا غیر واجو العصومه بوردن

وی (به ینران یکی از شرایط امام) باشد (مامقانی.)31/10 :1171 ،

 .1ادیای فدور نص از امام فادق

برای امامت اسماییل و وقورع بوداء دربواره

اسماییل ،معارض با اختاری است که در آن پیامتر

و ایمه

 ،امامان بعد از خرد را

معرفی کرده اند (فدوق .)32/1 :1132 ،حتّی در زمان حیوات اسوماییل ،نصرفوی از اموام
بعد از آن حضرت فادر شده اسوت
دالّ بر امامت حضرت مرسی کاظم
فادق

(نک :.مامقانی.)12- 13/10 :1171 ،

 .1برخالف پندار اسماییلیه ،بزرگتر ین پسر امام در فررتی امام بعدی خراهد بورد
که بعد از پدر در قید حیات باشد این در حالی است که اسماییل در زمان حیوات پودر

خرد ،رحلت کرده است (ماید1111 ،ب 103 :آقاجمال خرانساری.)337 :1111 ،

 . 3یقیده شیعه آن است که به طرر کلّی (فارغ از ختر بداء دربواره اسوماییل) آمورزه

بداء در باب امامت و امرر مهمّی نظیر آن جاری نمیشرد .شیخ ماید فریحاً یقیده خرد
را در باب واقع نشدن بداء در امامت اینگرنه اظهار میکند:
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به درستی که حق تعالی امامت را به «بداء» مرفرف نکرده است و فقهواى امامیوه
در این مسئله اجماع کردهانود .ایشوان روایتوی نیوز در ایون بواب از ایموه یلویهم

السّالم نقل کردهاند که« :اگر براى اللّه تعالی ،در ریزى بوداء واقوع شورد ،قطعوا

این «بداء» در نقل پیغمترى از پیغمتر بوردن و نقول اموامی از اموام بوردن و نقول
مؤمنی که اللّه تعالی از او برای مؤمن بردن تعهد گرفته است ،واقوع نمویشورد و

هرگاه این گرنه که ذکر کردیم باشد ،بداء باطل است مانند آنچه طایاۀ اسوماییلیه

بر آن ایتماد کرده اند و آن را دلیلی بور نوص حضورت فوادق یلیوه السّوالم بور

امامت اسماییل دانستهاند (آقا جمال خرانساری.)331 :1111 ،

ایتقاد به واقع نشدن بداء در امامت و نظایر آن ،اختصافی به شیخ ماید ندارد سویدّ

جالل الدین آشتیانی از حکیمان معافر نیز بر این باور است و میگرید:

بداء در حقایق کلیه و افرل مانند افول نتورت و والیوت و خاتمیوت حضورت
ختمی مرتتت ،خاتمیت ییسی به خاتمیت والیت یامه ،خاتمیت حضرت خواتم

األولیا به ختمیت مطلقه و خافه و والیت مرروث از حضورت خواتم نتورات و

والیات ،مهودی مریورد سوالم اهلل یلیوه جواری نیسوت .ادیوای بوداء در افول

خاتمیووت رووه در سلسووله انتیووا و رووه در سالسوول اولیووای محموودیین ناشووی از

سخافت یقل و گستاخی و افتادن در جهل مطلق است .قرل بوه آنکوه حضورت

فادق یلیه و یلی اوالده السوالم معتقود بوه وراثوت و اماموت جنواب اسوماییل

برده اند و بعد ،از باب بداء و انکشاف موا هور الحوق و الراقوع ،بور آن حضورت
معلرم شد که حضرت مرسی بنجعاور یلیوه السوالم وارث والیوت محمدیوه و
امام بر حق است ،از مقرله انیاب اغرال و شریک التواری و حواکی از ضواللت و

وقاحت وضّایان است .آگاهی نداشتن ارباب یلرم آلیه به افل و اسواس یقایود

و اخذ روایت بدون درایوت ،منشوأ پیودایش ایونگرنوه اوهوام اسوت .در جوایی

می گریند حضورت ختموی مقوام بوه اسوم ،اقطواب محمودیین یلویهم السوالم را
مشخص فرمرده است و در جوای دیگور سوخن از خالفوت و اماموت حضورت
اسماییل به میان میآورند! (آشتیانی.)31- 33 :1117 ،
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مرحرم آشتیانی در جای دیگری هم نرشته است:
بداء در افرل و کلّیات واقع نمی شرد و در سلسله مرات

طورلی و یرضوی جوا

ندارد .مثالً در افل نترّت و والیت و اماموت جواری نیسوت .اینکوه گاتوه شوده

است امامت حضرت اسماییل متعیّن شود و بوه واسوطه حصورل بوداء ،بورادر او

یلیه السالم به مقام امامت تعیّن یافت ،از اغالط و اوهوام اسوت .از طریقوی نقول

کرده اند که حضرت ختمی مرتتت فلرات اهلل یلیه ،دوازده نار از اقطوابِ کلّیوه
وجرد را به ینران والیت با اسم و مشخصوات تعیوین فرمورد بنوابر ایون افول،

ظهرر بداء معنا ندارد .امامت مانند نترّت از افرل کلیوه اسوت و اموام نیوز ماننود
نتی یلیه السالم مستکای بالذات و بی نیواز از معلّوم بشوری اسوت و منتوع أخوذ

آنچه که از شئرن امام است همان خزینه غیتوی خواص نتورّت اسوت و فورق بوه

افالت و تتعیّت است .این مطل

باید معلرم و مشهرد باشود کوه نقول اموامی از

امام دیگر در مسایل مربرط به فروع و افرل لدیاالقتضوا موالزم بوا ایون اشوتتاه
یرامانه نیست و هر امامی آنچه از حقایق افاده مویفرمایود حتمواً از اموام قتول از

خرد اخذ نمرده است .ایون نورع برداشوت هوا ریوزی جوز تقلیود نیسوت و بوه
فراحت با افرل و قرایود امامیوه و محقّقوان از اربواب یرفوان ،تاواوت دارد و

نتاید به این نرع افسانهها وقعی گذاشت (آشتیانی.)10- 72 :1113 ،

 . 3برخالف برداشت کسانی ررن حمیدالدین کرمانی اسوماییلی در خصورص ختور

وقرع بداء درباره اسماییل ،ختر مزبرر اساساً ناظر به امامت اسماییل نیست بلکه نواظر

به قتل وی است .به گاته برخی بزرگان امامیه:

روایتی از ابریتداللّه یلیه السّالم منقرل است بوا ایون مضومرن کوه« :بوداء» بورای
حق تعالی در ریزى واقع نشد ،رنان کوه بورای جولّ جاللوه در شوأن اسوماییل

رحمه اللّه «بداء» واقع شد .پس به درستی که طایاوۀ اسوماییلیه در فهمیودن ایون
حدیث نیز خطا کردهاند و این بداء را در امامت اسوماییل قورار دادهانود معنواى

این حدیث در روایتی از ابریتداللّه یلیه السّالم نقل شده است« :بوه درسوتی کوه

ل قتول فرزنودم اسوماییل را دو مرتتوه تقودیر کورد ،پوس سوؤال
خداى یز و ج ّ

کردم از خداى تعوالی در شوأن او .پوس اللّوه تعوالی را در ریوزى «بوداء» نشود،
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رنان کوه «بوداء» نشود او را جولّ جاللوه در اسوماییل» .پوس مقصورد حضورت
فادق یلیه السّالم از این حدیث معلرم شود قتول بوراى اسوماییل مقودّر بورده

است ،اما حق تعالی به سوت

سوؤال ابریتداللّوه آن را از او فَورف گردانود (آقوا

جمال خرانساری.)331- 337 :1111 ،

این برداشت برخالف برداشوت حمیدالودین کرموانی اسوت کوه ختور بوداء دربواره

اسماییل را حمل بر بداء در امامت وی می کند و موینریسود قورل بوه بوداء در اماموت
اسماییل بعد از فرت وی و در زمان حیات پدر ،مستلزم آن است کوه اموام فوادق

در امری دخالت کرده باشد ،حوال آنکوه خداونود جوایز نشومرده اسوت رراکوه نسول
اسماییل باقی است و ترجیهی ندارد که امامت از آن نسول ،سول شورد و بوه یموری

وی [امام کاظم

] یا دیگر یمرهوای او منتقول شورد (کرموانی .)21 :1223 ،التتوه نتایود

پنهان بماند که در میان اسماییلیه هم کسانی ررن جعار بنمنصورر الیمنوی (م  130ق).
با استناد به حدیثی منسرب به امام فادق یلیه السالم با این مضومرن کوه« :إنّ التوداء و

المشیة هلل فی کلّ شویء الّوا فوی امماموة» (یمنوی ،)733 :1231 ،معتقدنود مسوئله نتورت و
امامت از مسوایلی نیسوت کوه دربواره آن بتوران گاوت بورای خداونود در آن ،بوداء ر

میدهد (یمنی.)733 :1231 ،

نتیجه
در میان فرق منسرب به شیعه ،درباره آمرزه بداء وحدت یقیوده وجورد نداشوته اسوت.

برخی ررن زیدیه منکر این آمرزه بردهاند و بر امامیه به خاطر رنین ایتقادی ،ایتوراض
می کردند .بزرگان امامیه پاسخهای متعدد و متااوتی به این ایتراض دادهانود .کیسوانیه و
مختاریه هم که رنین یقیدهای داشتهاند ،ظاهرا بداء را همانند بسیاری از بزرگوان امامیوه
به نسخ ارجاع داده اند هررند نمیتران امکان وجرد انگیزههایی انحرافی این فرقه برای

ترویج آمرزه بداء را منتای دانست.

غالت هم گرره همراره از سری بزرگان امامیه موررد طورد و لعون و تکایور واقوع

می شدند ،قایل به بداء بردهاند .آنان در این یقیده ،به روایتی منسرب به امام فادق یلیوه

موضع امامیه در برابر دیدگاه کیسانیه ،غالت ،زیدیه و اسماعیلیه درباره آموزه بداء 663 /

السالم دالّ بر وقرع بداء در امامت اسماییل تمسک میجستهانود کوه از سوری بزرگوان

امامیه همراره مررد مناقشه قرار گرفته است.

اسماییلیه ادیا میکردند نصّی از امام فادق

دالّ بر اماموت اسوماییل بعود از آن

حضرت ،فادر شده است ،اما با ختر دیگری از امام فادق

 ،مراجوه شودند کوه بور

اساس آن درباره امامت اسماییل بداء ر داده است .آنان با رنین بدایی مخالات کردند

در حالی که امامیه آمرزه بداء را فارغ از ماجرای اسوماییل پذیرفتوهانود ومواجرای بوداء

درباره اسماییل را ناظر به قتل او می دانند ،نه امامتش ایشان اساساً منکر جریان بداء در
امرر مهمّی ررن امامت هستند .همچنین ختر فدور نصّ بر امامت اسماییل و نیز ختور
وقرع بداء در امامت او ،در تعارض با اختاری از امامیه است کوه تعوداد ،نوام و ترتیو

امامان بعد از پیامتر

را مشخص کردهاند.

پینوشتها

 .1بغدادی معتقد است ررن ابراهیم بن اشتر را ختر رسید که مختار دیرای کهانت و نزول وحی میکند،
از یاری مختار دست برداشت .مصع

بن زبیر ضمن اطالع از این مرضرع ،با همراهی شماری از

ناراضیان کرفی و تدارک لشکری هات هزار ناری به نترد مختار روی آورد .مختار لشکری سه هزار

ناری را به سری آنان فرستاد و به آنان ختر پیروزی داد و پنداشت که وحی بر او نازل شده است.
ولی ررن لشکر مختار شکست خررد ،یارانش از او پرسیدند که ررا ویده پیروزی به ما دادی ،در
حالی که شکست خرردیم؟ مختار در پاسخ گات :خداوند رنین ویدهای به من داده برد و اینک

برای او بداء حافل شد رنانکه خرد در قرآن فرمرده است« :یمحر اهلل مَا یَشَاء وَ یثتت»(رید.)12 :
همین ماجرا ست

ایتقاد کیسانیه به بداء است (بغدادی.)11- 13 :1103 ،

 .2به یقیده استاد مطهری ،اسماییلیان به افطالح ششامامی هستند ولی به طرر قطع و بوه اجمواع و
اتااق یلمای شیعه و دوازده امامی ،این ششامامیها از هر غیرشویعهای از تشویع دورترنود .یعنوی

اهلتسنن که هیچ یک از ایمه شیعه را آنگرنه که شویعه ایتقواد دارد ،قتورل ندارنود ،بوه اهولتشویع

نزدیکتر از این به افطالح شیعههای ششامامی هستند (مطهری.)12- 13/73 :1131 ،

 . 3به گاته یطا ملک جرینی :شیعه گاتند امام معصرم جعار است و او بر پسر خرد اسماییل نصّ کرد
و بعد از آن اسماییل شراب مسکر می خررد .جعارفادق [ع] برآن فعل انکار کرد و روایت است از
او که گات « :اسماییل فرزند من نیست ،شیطانی است که در فررت او ظاهر آموده اسوت» .نقلوی
دیگر است که فرمرد« :بدا هلل فی امر اسماییل» و بر پسر دیگر مرسی نصّ کرد .قرم ...که از کیسانیان
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به روافض نقل کرده بردند خرد را بر اسماییل بستند و گاتند :افل ،نصّ اوّل است و بدا بر خدا روا
نیست و هر که باطن شریعت بداند اگر به ظاهر تغافلی کند بدان معاق

نتاشد و امام خورد آنچوه

فرماید و کند حقّ باشد اسماییل را از شراب خرردن خللی و نقص انی نتاشد .ایشان را اسماییلی نام

نهادند و از باقی شیعه بدان اسم مقرّر و متظاهر گشتند (جرینی.)113- 111/1 :1133 ،
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