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چکیده
بداء از آموزههای قحعی و مسلم شیعی و از دیرباز کـانون دیـدگاهها و مباحـث مختلـف فلسـفی و
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خداوند در عالم مثال میداند .در اندیشۀ وی ،عالم مثال محابق هفتآسمان قـرآن اسـت کـه مـوطن
مالئکۀ عماله است؛ چون هفتآسمان قرآن یکی از موطنهای امـری خداونـد و فعـل مـوطنهـای
امری ،فعل خداوند است؛ ازاینرو بداء که در ایـن مـوطن و بـرای مالئکـۀ عمالـه رخ میدهـد ،بـه
خداوند متعال نسبت داده میشود .در این مقاله ،دیدگاه مالوـدرا را دربـارۀ بـداء در پرتـو آیـات و
روایات تبیین و تحلیل میکنیم.
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مسئله

بداء یکی از موضوعات مهم کالمی و فلسفی است .ابتدا متون دینی به آن اشـاره کـرده و
پسازآن ،بسیاری از فالسفه و متکلمان درپ ِی حلوفصل این مسئله برآمدهاند .بسیاری از
دانشمندان شیعی نیز به تأمل دربارۀ بداء پرداختهاند تا بتواننـد حقیقـت آن را بهدرسـتی
در کنند ،تبیین وحید و دقیقی از آن بهدست آورند و پاسخ مناسبی به شبهات بدهند.
اندیشمندانی که درپی حلوفصل مسئلۀ بداء و تبیـین چیسـتی و چرایـی آن برآمدهانـد،
دیدگاههای متفاوتی دارند .دشواری مسئله و شبهات موجب شد عـدهای بـداء را بـهکل
انکار کنند و برخی نیز به شناخت ناقصی از آن برسند .حکیممالودرای شیرازی دربـارۀ
سختی فهم مسئلۀ بداء چنین میگوید:
«بدان که مسئلۀ بداء از دشواریهای مسائل الهی و گرههای معارف ربانی است .تنها
عارف موحدی که عمرش را در علم توحید فانی کرده و فکرش را در پیمودن راههای
رساننده به عالم تجرید ورف کرده آن را میشناسد( ».ودرالمتألهین)611/4 :6131 ،
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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اینکه حقیقت بداء چیست ،چگونه بداء به خداوند متعال نسبت داده میشود ،آیا بداء
بدون واسحه در حق خداونـد متعـال جـاری اسـت و چگونـه پـذیرش مسـئلۀ بـداء بـا
تغییرناپذیری در مقام ذات خداوند جمع میشود ،از مهمترین مسائلی است که نیازمنـد
پژوهش و یافتن راهکارهای مناسب است.
ودرالمتألهین پس از نقد و بررسی اندیشههای پیشینیان ،راهکارهای نوینی مبتنی بـر
حکمت متعالیه داده و توانسته است مشکالت مسئلۀ بداء را حـل کنـد و تبیـین دقیـق و
خردپسندی از مسئله بیابد .بررسی دیدگاه وی میتواند پاسخگوی پرسشهای پیشین و
این پرسش باشد که حقیقت بداء ازنظر مالودرا چیست و وی چگونـه توانسـته اسـت
ضمن تبیینی از بداء که در راستای آیات و روایات اسـت ،تغییـر نیـافتن را در ذات الهـی
نشان دهد.
مالودرا ضمنآنکه بداء را در معنای حقیقـی تفسـیر میکنـد ،مـوطن آن را نفـوس
مالئکۀ عماله میداند .در اندیشۀ وی ،موطن مالئکۀ عمالـه ،آسـمانهای هفتگانـهای

است که در متون دینی آمده و محابق عالم مثال است .او معتقد است بهدلیل ویژگی نفسی
مالئکۀ موجود در هفتآسمان ،بداء فقط در این موطن معنـی پیـدا مـیکنـد .در تفسـیر
مالودرا از بداء ،تغییر در ذات الهی راه ندارد و چون عالم هفتآسـمان یکـی از مـواطن
امری خداوند و فعل مواطن امری ،فعل خداوند است ،بداء نیز که در هفتآسمان و برای
مالئکۀ عماله رخ میدهد ،به خداوند متعال نسبت داده میشود.
معنای لغوی و اصطالحی بداء

بداء از مصادر فعل «بدا یَبدو» و از ریشۀ بدو است .مصـادر ایـن مـاده عبارتانـد از:
بــداء و بــداً .معنــای اوــلی «بــدا» ظهــور و آشــکار شــدن اســت
ــدواً،
بــدواً ،بُ ُ
ً

(احمدبنفارسبنزکریا - 262/6 :6444 ،ابراهیم انیس ،منتصر ،الصـوالحی ،خلـف لال
احمد  .)59/6 :6134 ،عرب وقتی میگوید «بدأ الشئ»؛ یعنـی شـئ ظـاهر شـد .وقتـی
میگوید «ابدیته»؛ یعنی من آن را ظاهر کردم« .بداوة االمر» به آغاز ظهور و بیـرون آمـدن

چیزی میگویند (ابنمنظور)19/64 :6443 ،؛ ازاینرو آیۀ شریف بدا لهـم سـیئات مـا
کسبوا (زمر )43 /را اینگونه معنی میکنند« :در آخرت ،پاداش آن ه در دنیا بدان عمل
نمودهاند ،برای ایشان ظاهر میشود ».هم نین بدا لهم من لال ما لم یکونوا یحتسبون
(زمر )41 /را اینگونه معنی میکنند« :آن ه از افعال الهی بهحساب نمیآوردند ،برایشان
آشکار میشود».
از دیگر معانی بداء ،پدید آمدن رأی جدید است؛ درحالیکه پیشتر این رأی وجـود
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احمد « .)49-44/6 :6134 ،ذوبدوات» نیز به شخصی میگویند که همواره رأی جدیـد
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نداشته (ابراهیم انیس ،منتصر ،الصوالحی ،خلـف لال احمـد 59/6 :6134 ،؛ ابنمنظـور،
19/64 :6443؛ عبدالعاطی عحیه ،حامد حسین .)699/2 :6446 ،در المعجمالوسیط آمده
است« :البداء :ظهور الرای بعد ان لم یکن» (ابراهیم انیس ،منتصر ،الصوالحی ،خلـف لال
دارد .در لسانالعرب آمده است« :به مرد دوراندیش ذوبدوات میگویند؛ یعنی کسی کـه
آرائی برای او ظاهر شده است و او برخـی را برمیگزینـد و برخـی را کنـار میگـذارد».
(ابنمنظور)19/64 :6443 ،

از کاربردهای دیگر لفظ بداء «تغییر در رأی» است .هرگاه گفته می شود« :بدا لی فـی
بداء یعنی رأی من نسبت به آن ه بـود تغییـر کـرد( ».ابـراهیم انـیس ،منتصـر،
هذا االمر ٌ
الصوالحی ،خلف لال احمد  -59/6 :6134 ،ابنمنظور)۵۰۵/۱ :6443 ،

ابناثیر در تعریف بداء گفته است« :والح شمردن چیزی که پس از عدم علـم ،بـدان
علم حاول میشود» (ابناثیر جزری)645/6 :6111 ،
پس بداء بهمعنای ظاهر شدن ،پدیـد آمـدن رأی جدیـد و تغییـر رأی پیشـین بـهکار
میرود .البته میتوان معنای اولی را همان ظاهر شدن دانست و پدید آمدن رأی جدید و
تغییر رأی پیشین را از لوازم آن دانست.
معانی اوحالحی بداء متفاوت است .با جمعبندی نظرات مختلف میتوان به معنای
متداولی دست یافت .بداء بهمعنای تغییـر مقـدرات ازسـوی خداونـد براسـاس برخـی
حوادث و تحت شرایط و عوامل ویژه است .گاهی خداوند آن ه را مقدر کرده بود ،محو
میکند و ازسویدیگر ،گاهی آن ه را در تقدیر نبوده است ،مقدر میکند؛ بهعبارتدیگر،
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱

بداء بهمعنای محو و اثبات تقدیرات ازجانب خداوند است .این معنی از این آیۀ شـریف
بهدست میآید« :یمحوا لال ما یشاء و یثبت» (رعد )15/بدیهی است کـه محـو و اثبـات
مقدرات ازسوی خداوند ،بهدلیل بروز و ظهور عوامل و شرایط خاوی رخ میدهد.
دیدگاه اندیشمندان مسلمان دربارۀ مسئله بداء

بسیاری از اندیشمندان مسلمان به مسئلۀ بداء پرداختهاند و اخـتالفهـای زیـادی در
این مسئله دارند .این اختالفات تا آنجا پیشرفت که برخی دانشمندان اهلسـنت منکـر
مسئلۀ بداء شدند؛ بااینحال بداء از مسلمات عقیدۀ تشیع است.
گروهی از دانشمندان اهلسنت ،ازجمله فخر رازی ،بداء را بهکل انکار میکنند و بـر

018

شیعه ازآنرو ایراد میگیرد که بداء را از مسلمات مـیانگـارد (فخرالـدین رازی:۱۰۱۱ ،
)۱۵۱؛ درمقابل ،گروهی دیگر از اندیشمندان اهلسـنت بـداء را بـهمعنی قضـا و حکـم
حتمی ازلی الهی پذیرفتهاند .این گروه ازآنجاکه با پذیرش مسئلۀ بداء نتوانسـتهاند تغییـر
در ذات خداوند را حل کنند ،بـداء را بـه قضـا معنـی میکننـد (ابناثیـر جـزری:۱۵۱۵ ،

 .)۱۵۷/۱گروهی دیگر ،ازجمله شهرستانی ،بداء را برای خداوند جایز میداند .وی بداء
را به سه دسته تقسیم میکند :بداء در علم؛ بداء در اراده؛ بداء در امر .وی بداء در علـم را
که بهمعنای علم الحق به خالف علم سابق است ،برای خداونـد نمیپـذیرد؛ امـا معتقـد
است بداء در اراده و بداء در امر بـرای خداونـد متحقـق مـیشـود (شهرسـتانی:۱۵۱۰ ،
.)۱۵۱-۱۵۱/۱
درمیان اندیشمندان شیعه نیز دیدگاههای گوناگونی وجود دارد .برخی آن را بهمعنای
نسخ گرفتهاند .البته گروهی آن را نسـخ تشـریعی و دیگـران نسـخ تکـوینی مـیداننـد.
شیخودوق از آن گروه از علماست که بداء را در حکم نسخ تشریعی میداند .در نسـخ
تشریعی یک حکم محدد وجود دارد و تا آن زمان مشـخص فرانرسـیده و حکـم ناسـخ
واول نشده باشد ،آن حکم محدد بهقوتخود باقی است؛ بهبیاندیگر ،در نسخ تشریعی،
تغییری در حکم خداوند حاول نشده است؛ زیرا حکم اول محدد است و تا زمان معـین
برقرار است ،سسس حکم دیگری پسازآن واول میشود؛ درواقع ،نسخ بهمعنای انقضای
حکم است ،نه بهمعنای رفع و تغییر آن (ودوق.)44 :6464 ،
درمیان فیلسوفان پیش از مالودرا ،میرداماد بهترین دیـدگاه را دربـارۀ بـداء دارد .او
هویت بداء را نسخ تکوینی میداند .نسخ تکوینی که میرداماد آن را محرح کرده است نیز
بهاینمعنی است که حکمی در مقام تکوین تا زمانی مشخص وجود دارد و همان حکم تا
دیگری پدیدار میشود ،نه آنکه حکم نخست تغییر کند (میرداماد.)91 :6114 ،

دیدگاه مالصدرا دربارۀ مسئلۀ بداء

ابنسینا در فرایند تجرید

آن زمان مشخص برقرار است و پس از فرارسیدن آن زمان ،حکم منقضی میشود و حکم

مالودرا از فیلسوفانی است که برای سامان دادن به اندیشۀ بداء باتوجهبه مبانی عقلی
و فلسفی تالش وافری کرده است .او معتقد است بداء ظهور چیـزی اسـت کـه بـهدلیل
فراهم نبودن اسباب زمینی و آسمانی آن ،مورد انتظار نفوس عالی و دانـی نیسـت و ایـن
نفوس نسبت به آن بی اطالعند مگر در آستانه وقو بداء .مالودرا در این مسیر ،بـداء را
متعلق به مالئکۀ عمالۀ هفتآسمان قرآن میداند که از علیین نیستند ،بلکه واسحۀ دو عالم
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«عقول مح

» و «اجسـام طبیعـی و مـادی» هسـتند (وـدرالمتألهین)۱۷۱/۰ :۱۵۹۵ ،؛

برایناساس باید پیش از تبیین حقیقت بداء ،حقیقت و جایگـاه هفتآسـمان قـرآن را در
مراتب هستی بررسی کنیم.
هفتآسمان قرآن ازنظر مالصدرا

مالودرا در تبیین هفتآسمان تأکید میکند که شناخت این آسـمانها بـا ابزارهـای
حسی و مشاهدهای امکانپذیر نیست؛ ازاینرو دیدگاه برخی اهلهیئـت را رد میکنـد و
معتقد است ادرا چیزهای سماوی فقط ازعهدۀ خالق آن برمیآید؛ پس فقط میتوان به
طریق سمع ،در ادرا چیزهای سماوی اعتماد کرد .آن ه از آیـات و روایـات بهدسـت
میآید آن است که هفتآسمان تحقق دارد .در اندیشۀ مالودرا هفتآسمان قرآن محابق
عالم مثال و موطن مالئکۀ عماله است (ودرالمتألهین.)251/2 :6114 ،
میان عالم عقل و عالم ماده ،عالمی است که ویژگی آن «تجرد برزخی» است و بـه آن
عالم مثال میگویند .پسازآنکه امر خداوند متعال در عالم عقـول مقـرر شـد ،نمیتوانـد
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱

بیواسحه در عالم اجسام انجام شود؛ زیرا تدبیر و تأثیر ،نیازمند مناسبت اسـت؛ ازایـنرو
عالم مثال ،بینابین عالم عقول و عالم اجسام محقق است که ازطریـق آن ،امـداد بـه عـالم
اجسام برسد.
عالم مثال ،موطنی است که قدر در آن تحقق مییابد؛ بنابراین آن حقیقـت عقلـی کـه
جمعی و اندماجی در عالم عقل وجود داشت ،در عالم مثال ،تقدر مثالی و جزئی مییابد.
این حقایق جزئی که اشکال معین دارند و مقارن با اوقات و اوضا معلوماند ،در این عالم
شکل میگیرند .در آخرین مرحله ،آن قدر علمی و مثالی در عالم ماده عینـی مـیشـود و
تحقق خارجی مییابـد (وـدرالمتألهین .259/1 :6536همـو .94 :6131،همـو:6194 ،
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 .621همو .696 :6142 ،همو ،6114 ،الف16 :؛ کاشانی)912-916 :6134 ،
مالوــدرا بــا اســتفاده از تعــابیر دینــی ،عــالم مثــال را لــوح محــو و اثبــات مینامــد
(ودرالمتألهین)44 :6111 ،؛ ازآنحیث که حقایق کلی را عقول بر لوح محو و اثبـات در
عالم مثال مینگارد .حقایق موجود در لوح محو و اثبات ،حقایق جزئـی و مثالیانـد کـه

برخی محو و برخی اثبات میشوند؛ ازاینرو این عالم را عـالم محـو و اثبـات مینامنـد.
ت (رعد )15 /را ناظر به همین عالم مثال میدانـد
شاء َو یُثْب ِ ُ
ال ما یَ ُ
مالودرا آیه یَ ْم ُحوا ل ُ

(ودرالمتألهین – 151 :6111 ،همو– 621 :6194،همو – 259/1 :6536 ،همـو:6131،
94؛ فی

کاشانی.)156 :6421 ،

عالم مثال یا همان لوح محو و اثبات در اندیشه مالودرا ،محل و موطن مالئکـهای
است که مشغول تدبیر عالم مادهاند .این مالئک نایبان خداوند متعال در این عالماند که
به مالئکۀ عماله مشهورند (وـدرالمتألهین .94 :6131 ،همـو .259/1 :6536 ،همـو،
.)621 :6194
مالودرا عالم مثال را عالم قدر تفصیلی میداند .وی با اشاره به مراتب علم الهی ،پس
از بیان شکلگیری علم الهی در عالم قضای عقلی ،به محقق شدن این علم در عـالم قـدر
تفصیلی اشاره میکند که همان عالم مثال است؛ اما وی پس از اشاره به عالم قدر تفصیلی،
به آیاتی از قرآن کریم استناد میکند که به خلقت هفتآسمان داللت میکنند .مالودرا با
این اشاره ،یگانگی هفتآسمان را با عالم مثال تببین میکند.
«پس در ابتدا حروف عقلی و کلمـات ابـداعی قائمبهذاتشـان را بـدون هـیچ مـاده و
موضوعی ایجاد کرد که همان عالم قضای عقلی و حکم حتمی اسـت .سـسس اقـدام بـه
نگارش کتب و کلمات عقلیه بر الواح اجرام و ابعاد کرده و وورتهای بسائط و مرکبات
خلق کرد .آن است تقدیر خداوند عزیز دانا و در هر آسمانی امر خویش را الهـام نمـود».
(ودرالمتألهین -14 :6111 ،همو)65/1 :6536 ،
مقدماتی برای حل مسئلۀ بداء

مالودرا برای حل مسئلۀ بداء و تحقق آن در موطن هفتآسمان یا همان عالم مثـال،
مقدماتی را محرح میکند:
 امکان تغییر لوح قدری در موطن هفتآسمان قرآن؛ -انتساب فعل مالئکۀ هفتآسمان به خداوند متعال؛

ابنسینا در فرایند تجرید

را با مداد مواد ترسیم کرد که همان عالم قدر است .پس هفتآسـمان و مثـل آن زمـین را
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 حوادث دائمی و حوادث نادر.مقدمۀ نخست :امکان تغییر لوح قدری در موطن هفتآسمان قرآن

عالم عقول و مفارقات مـوطن قضـای الهـی اسـت کـه در آن هـیچ تغییـری حاوـل
نمیشود .تغییرناپذیری قضای الهی در عالم عقل بهدلیل هویت عقلی این عالم است؛ اما
لوح قدری -مثالی ،که در مـوطن هفتآسـمان یـا همـان عـالم مثـال شـکل میگیـرد،
تغییرپذیر است.
ودرالمتألهین بر این باور است که مالئکۀ هفتآسـمان قابلیـت تغییـر دارنـد؛ زیـرا
هویت این مالئکه نفسی است؛ ازاینرو بداء در هفتآسمان یا همان عالم الـواح قـدری
معنی پیدا میکند (ودرالمتألهین.)635/4 :6131 ،
مالودرا معتقد است نسبت نفوس مالئکۀ عماله موجود در عالم هفتآسمان با عالم
ماده ،نسبت نفس انسان است با بدن او .نفس بر بـدن تـأثیر میگـذارد ،بـدن را تسـخیر
میکند و همهچیز آن را برعهده میگیرد؛ ازسویدیگر ،گاهی بدن بر نفس تأثیر میگذارد
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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و درحالیکه نفس در مرحلۀ عالی است ،از بدن تأثیر میپذیرد و تغییـر مـیکنـد .نفـس
درحالیکه مرتبهاش عالی است ،با عوالم باال و ملکوتی در ارتباط است ،از بدن تـأثیرات
مادی میپذیرد و درواقع ،احکام ماده بر آن تأثیر میگذارد .چنانکـه نفـس از بـدن تـأثیر
میپذیرد ،مالئکۀ عماله نیز بـهدلیل حقیقـت نفسیشـان از عـالم مـاده تـأثیر میپذیرنـد
(ودرالمتألهین.)151/1 :6536 ،
مقدمۀ دوم :انتساب فعل مالئکۀ هفتآسمان به خداوند متعال

مالئکۀ عماله موجود در عالم مثال ،مالئکۀ موکل بر عالم مادهاند .آنها تـدبیر عـالم
ماده را برعهده دارند ،گردانندۀ عالم مادهاند و بر آسمان و زمـین سـیحره دارنـد .مالئکـۀ
عماله هویت نفسی دارند؛ اما ویژگی هویت نفسی مالئکۀ عماله آن است که محیع مح
حقتعالی هستند و هیچ خالف و تمردی از آنها سرنمیزند .هر فعلـی را بـه امـر الهـی
انجام میدهند و هرچه خداونـد نهـی مـیکنـد ،تـر مـیکننـد .اینهـا همـان «عبـاد
مکرمون»اند (انبیاء )21 /که حرکات ،سکنات ،تصورات و افعالشان برای حقتعالی و از

حقتعالی است .خداوند متعال این مالئکه واالمرتبه را چنین معرفی میکند :ال یَ ْع ُصونَ
ال ما َأ َم َر ُه ْم َو یَف َْعلُونَ ما یُ ْؤ َم ُرونَ (تحـریم 12 /؛ وـدرالمتألهین 151/1 :6536 ،و
لَ
همو)633/4 :6131 ،

مالودرا برای تفهـیم و روشـن شـدن چگـونگی اطاعـت محـ
هفتآسمان از حقتعالی ،اطاعت مح

مالئکـۀ عمالـه

قوای حسی انسان از امر نفس را مثال مـیزنـد.

حسی مرحلۀ تنزلیافته وجودی و نفسی انسان است .این قوا جزء شئون نفسانـد؛
قوای
ْ
ازاینرو قوای حسی ،محیع مح

نفساند و از نفس سرپی ی نمیکنند .خواست نفـس

ناطقه ،خواست حواس است و نیازی بهدستور نفس نیست ،بلکه هرگاه نفس اراده کنـد،
حواس نیز همان را میخواهد و انجام میدهد؛ درنتیجه ،خواست نفس بهواسـحۀ قـوای
حسی به فعل تبدیل میشود .مالئکۀ هفتآسـمان نیـز نسـبت بـه ذات خداونـد متعـال
چنیناند .این مالئکۀ عماله از شئونات ذات خداوند متعالاند و هرگز از امر خدا نافرمانی
نمیکنند .اراده خداوند ،ارادۀ آنهاست و نیازی بهدستور حقتعالی نیست ،بلکه هرچـه
خداوند اراده کند ،آنها بیکموکاست انجام میدهند (ودرالمتألهین .)151/1 :6536 ،آیۀ
شریف َأوحی في کُ ِّل س ٍ
ماء َأ ْم َرها (فصلت )62 /ناظر به همین محلب است.
ْ
َ
ازآنجاکه مالئک هفتآسـمان محیـع محـ حقتعـالی هسـتند و هرگـز از امـر او
سرپی ی نمیکنند ،فعلشان فعل حقتعالی است .هرچه ایـن مالئکـه در مرحلـۀ نفسـی
قاهریت خداوند است .اثر آنها ،اثری از آثار خداوند است .آنها بهواسحۀ تأثیر قاهریت
و قدرت خداوند مؤثرند؛ بهبیاندیگر ،امر مسلم الهـی پـس از طـی مراحـل ،در مرحلـۀ
ملکوت آسمانها نازل میشود و مالئکۀ عماله هفتآسمان آن را بهعینه انجام میدهنـد؛
بنابراین آن ه این مالئکه انجام میدهند ،درواقع فعل خداوند است؛ فعلشان فعل مح
خداوند است .خداوند در هفتآسمان یا همان عالم مثال ،درواقع فاعل اسـت ،هرچنـد
مالئکۀ عماله واسحه باشند (سبزواری.)345 :6114 ،
مالودرا معتقد است فعل همۀ مواطن امری ،ازجمله عقول و مفارقات ،عالم مثال یـا

ابنسینا در فرایند تجرید

انجام میدهند ،منسوب به حقتعالی است؛ درواقع ،تأثیر این مالئکه بر عالم ماده در ظل
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همان هفتآسمان قرآن به خداوند متعال نسبت داده میشود؛ یعنی هرچه در عوالم امری
تحقق مییابد ،امر خداست؛ درواقع ،خداوند است که در این مواطن فاعل است.
ثابت
لوح محو و اثبات در عالم هفتآسمان شکل میگیرد که در این لوح ،برخی امور ْ
محو میشود و برخی امور که وجود نداشتهاند ،تثبیت میشوند .این تغییرات و این محو
و اثباتها به خداوند متعال نسبت داده میشود ،هرچند مالئکۀ عماله واسحه باشند؛ زیـرا
فعل این مالئکه ،فعل مح

خداوند است؛ پس لوح قـدری کـه در ایـن مـوطن شـکل

میگیرد ،به خداوند نسبت داده میشود و اوست کـه لـوح قـدری را در ایـن عـالم رقـم
ل
یمحوال ما یشاء و یثبت( .رعد)15 /
میزند .خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید:
این آیه میگوید هر محو و اثباتی که در لوح قدری شکل میگیرد ،فاعلش خداسـت؛
بنابراین خداوند فعل همۀ مراتب امری را به خویش نسبت میدهد؛ یعنی هرچه قلـم بـر
لوح مینگارد ،خداوند به خویش نسبت میدهد و هرچه در مرتبۀ لوح محفوظ و الـواح
قدری تحقق مییابد ،از خود میداند.
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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مقدمۀ سوم :حوادث دائمی و حوادث نادر

مالودرا پس از علم عنای ِی خداوند در مرتبۀ ذاتش ،دو نو علم دیگـر را در مراتـب
هستی برای خداوند معرفی میکند:
 )6علم قضایی که در مرتبۀ عالم عقل واقع شده است .این علم کلی ،عقلی و اجمالی
است و تبدیل و تغییرپذیر نیست؛
 )2علم قدری که در الواح قدری در عالم مثال شکل مـیگیـرد و درواقـع ،مصـداق
همان علم قضایی است که در عالم مثال ،جزئی و مثالی تحقق مییابد.
علم قدری که در الواح قدری نقش میبندد ،دو گونه است :حقـایق متکررهالوقـو و
حقایق نادرهالوقو (ودرالمتألهین.)241/4 :6131 ،
حقایق تکراری ،آن حقایقی هستند که اقالم عالم عقل بر الواح قـدری مـینگارنـد و
همین حقیقت پسازآنکه شکل مثالی در موطن هفتآسمان (عالم مثال) یافت ،بهشـکل
عینی در عالم ماده پیاده میشود؛ اما حقایق نادرالوقو  ،قاعده و قانون خاوـی ندارنـد و

سبب این حوادث از عالم ماده است .هرچند وقو این حقایق نادر را نیز اقالم عالم عقل
باید بر الواح قدر بنگارند و مالئکۀ هفتآسمان در عالم ماده محقق کنند.
آن ه در عالم ماده حادث میشود ،براساس آن حقایقی است که در عالم هفتآسمان
وجود دارد؛ یعنی حوادث عالم ماده براساس همان حقـایق متکررالوقـو و نـادرالوقو ِ
عالم هفتآسمان متحقق میشوند؛ بنابراین حوادث متکررالوقو براساس اسباب طبیعی
در این دنیا متحقق میشوند که محابق اسباب علوی و هیئتهـای فـاعلی متکررالوقـو
است .این حوادث طبیعی در عالم ماده پیدرپی ایجاد میشود و دائمی اسـت؛ ازایـنرو
مالودرا این اسباب و حوادث طبیعی را متکررالوقو میداند؛ اما بهنـدرت حـوادثی در
عالم ماده رخ میدهد که براساس قواعد طبیعـی نیسـتند ،بلکـه حقیقـت ایـن حـوادث
نادرالوقو فقط در لحظۀ وقو این حوادث ،عقول بـر الـواح قـدری مینگـارد و سـسس
توسط مالئکۀ عماله هفتآسمان در عالم ماده واقع میشود.

حوادث متکررالوقو در هفتآسمان محفوظ است و براساس همین اسباب عِلـوی،

مدام این حوادث در عالم ماده برقرار است؛ اما گاهی این نفوس بهدلیل هویت نفسیشان
از عالم ماده تأثیر میپذیرند و حقیقت حوادث نادرالوقو پدید میآید که تا آن زمـان در
عالم هفتآسمان یا همان الواح قدری وجود نداشته است؛ برای مثال ،هنگامیکه انسانی
دعا میکند و ودای او به ملکوت آسمانها میرسد ،ملک عماله ودای او را میشنود و
میدهد .معجزات انبیا و اولیا نیز از حوادث نادرالوقو اند.
حوادث متکررالوقو  ،ضوابط و حقایق کلی است که اول آن در لوح قضا در عالم
عقل موجود است و حقیقت آن در عالم ماده پیدرپی ایجاد می شود؛ اما سبب و علـت
حوادث نادر الوقو از عالم باال نیست ،بلکه سببی از ع الم ماده بـر الـواح قـدری تـأثیر
میگذارد؛ همانند تأثیر دعای انسانی بر ملک موجود در هفتآسمان .هرچند سبب در
حوادث نادرالوقو از عالم ماده است ،حقیقت آن هنگام وقـوعش بایـد از عـالم عقـل
افاضه شود.

ابنسینا در فرایند تجرید

بهدلیل ویژگی نفسیاش تغییر میکند و مقدرات دعاکننده را متناسب بـا دعـایش تغییـر
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مالودرا حوادث متکررالوقو و نادرالوقو را اینگونه شرح میدهد:
«هرآن ه از حوادث در این عالم واقع میشود ،بر دو گونه است :ازآنجمله آن دسته
حوادثی که به اسباب طبیعی قابلی که محابق با اسباب عِلوی است و [هم نین] محابق با
هیئتهای فاعلی ملکوتی که متکررالوقو اند ،واقع میشوند و مقتضیات این حوادث
نیز اینگونهاند .گونۀ دیگر آن دسته حوادثی است که بهندرت واقع میشوند و مانند آن
قسم [پیشین] سببش ازسوی آن عالم [ماده] است؛ مانند دعای دعاکنندهای که دعایش
مؤثر واقع میشود و طبقهای از ملکوت اعلی دعایش را میشنوند که بر آن طبقه از
ملکوت تأثیر پذیرفتن و انفعال ،ممتنع و محال نیست؛ زیرا آنها نفوسی هستند که به
مواد [و اجرام] افال متعلقاند .این نفوس به آن ه از حوادث در عالم ماده اتفاق افتاده
و خواهد افتاد ،عالماند( ».ودرالمتألهین)656/4 :6131 ،

مالودرا معتقد است حوادث متکررالوقو برای انبیا و اولیا آشکار است؛ اما حوادث
نادرالوقو بر آنها پنهان است و هنگام وقو این حوادث از حقیقتشان باخبر میشـوند.
هنگامیکه نفس نبی یا ولی به عالم مثال یا هفتآسمان متصـل میشـود ،وحـی الهـی و
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حقایق نگاشتهشده در آن عالم را با نور بصیرت ،چشم و گوش قلبش درمییابد؛ چنانکه
حضرت ابراهیم در عروج خویش بهسوی عالم هفتآسمان ،این حقیقت را مشاهده کرد
که فرزندش اسماعیل را ذبد میکند .هنگـامیکـه حضـرت ابـراهیم براسـاس شـهود
خویش اراده کرد فرزندش را ذبد کند ،عملش حق و مقبول پروردگار بود .سـسس وقتـی
ِ
حقیقـت
آن حضرت بار دیگر به عالم هفتآسمان متصل شد ،الواح قـدری را غیـر از آن
گذشته شهود میکند ،حقیقت دیگری برای ایشان مقدر میشود کـه مصـداقی از وقـو
حقیقت بداء در عالم هفتآسمان است؛ بنابراین بداء و نسخ و هماننـد آندو از حـوادث
نادرالوقو اند که انبیا و اولیا فقط هنگام وقوعشان از آنها باخبر میشوند (همان.)654 :
تبیین حقیقت بداء براساس مقدمات
ودرالمتألهین برای تبیین مسئلۀ بداء ،مقدماتی را محرح میکند و با آنها مسئلۀ بـداء
را شرح میدهد.
عالم هفتآسمان قرآن یکی از مراتـب امـری خداونـد اسـت کـه نفـس عـالم مـاده

محسوب میشود و مالئکه موجود در هفتآسمان قرآن بهدلیل هویت نفسیشان ،عـالم
ماده را در تسخیر خویش دارند و گرداننده امور عالم مادهاند و حقایق عالم ماده بهدسـت
آنها رقم میخورد .مالئکۀ عماله با مالئکه عالم عقل متفاات اناد ننانهاه مالئکاۀ
عماله نفسیاند ت تغییر در آنها راه پیدا میکند .اما مالئکه عالم عقل از هویت عقلی
برخوردارند ت دنار تغییر ت تحول نمیشوند .پس طبیعی است که مالئکاۀ عمالاه از
عالم ماده که بهمثابه بدن آنهاست تغییرپذیرند .هرچند این مالئکه همـواره بـر عـالم
ماده تأثیرگذارند اما گاهی از عالم ماده تأثیر میپذیرند؛ زیرا دارای هویت نفسـی هسـتند
که تأثیرپذیری از عالم ماده را بر آنان محال نمیسازد.
هرگاه مالئکه هفتآسمان از عالم ماده تأثیر میگیرند و نفس این مالئکه تغییر میکند
حوادث نادر الوقو رخ میدهد .درحقیقت هنگامیکه نفس ملک عمالـه از عـالم مـاده
تأثیر پذیرفت و سسس نفسش تغییر کرد ،این تغییر در عالم ماده بروز و ظهور پیدا میکند
و حوادث نادر الوقو رخ میدهد .برای تقریب معنی در ذهن چارهای از ذکر یـک مثـال
نیست .بهواسحه گناه جمعی یک قوم ،غضب ملک موجـود در هفتآسـمان برانگیختـه
میشود و این غضب در عالم ماده در قالب زلزلهای پدیدار میشود .حالآنکه این زلزله از
ابتدا مقدر این قوم نبود .از همـین رو وقـو زلزلـه از حـوادث نـادر الوقـو محسـوب
میشود .بهعبارتدیگر رحمت مقرر ،محو شده و غضب غیر مقدر ،اثبات شد .این همان
پذیرفت و غضب جایگزین رحمت مقرر شد(.ودرالمتألهین( )151/1 :6536 ،در ایـن
بخش زردرنگ ،دو « »:داریم که با عالمت قرمز مشخص است؛ اما معلوم نیست چقدر از
نقلقول مستقیم استفاده شده است و تا روشـن نشـود ،امکـان ویـرایش وجـود نـدارد)
(توضیح نویسنده :این بخش نقل قول مستقیم نیست ت توضیح دیدگاه مالصدراست،
« »:حذف شد).
درواقع ،بداء از حوادث نادرالوقو است؛ زیرا بداء چیزی است که از ابتدا انتظار وقـو
آن نمیرود ،حقیقتش در لحظۀ وقو  ،منقوش و سسس در جهان ماده جاری میشود.

ابنسینا در فرایند تجرید

معنی لوح محو و اثبات است .درحقیقت ملک موجود در هفتآسمان از عالم ماده تـأثیر
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مالئکۀ موطن هفتآسمان ،محیـع محـ

حقتعـالی هسـتند؛ بهگونهایکـه اراده و

فعلشان فانی و مستهلک در اراده و فعل خداوند است؛ بنابراین فعلشان ،فعل خداونـد و
فاعل همۀ افعال و تغییرات عالم محو و اثبات ،خداوند است .البته خداوند بهواسحۀ ایـن
مالئکه ،فاعل افعال عالم محو و اثبات است.
هنگامیکه مالئکۀ عماله از عالم ماده تأثیر میپذیرند ،این تأثر نفـس آنهـا را تغییـر
میدهد و این تغییر به خداوند نسبت داده میشود؛ بـهعبارتدیگر ،هرگـاه بـرای نفـس
ملکی بداء حاول شود ،درواقع برای خداوند حاول شده است .اهلبیت  نیز بـه ایـن
حقیقت اشاره میکنند که بهقحع برای خدا بداء حاول میشود (مجلسی– 52/4 :6444 ،
کلینی.)643/6 :6119 ،
بنابر آن ه دربارۀ حقیقت بداء گفتیم ،ودرالمتألهین نیز بیشک وقو بـداء را بـرای
خداوند وحید میداند ،همان معنای حقیقی بداء را برای خداوند درنظر میگیرد و آن را
به تأویل نمیبرد .البته در اندیشۀ وی ،بداء برای خداوند در موطن هفتآسـمان (عـالم
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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مثال) حاول میشود؛ بنابراین تجدید اراده در عالم محو و اثبـات و نفـوس آسـمانهای
هفتگانه است ،نه در ذات حقتعالی؛ درنتیجه برای خداوند توسط مالئکۀ عمالـه بـداء
حاول میشود (وـدرالمتألهین)۱۷۱/۰ :۱۵۹۵ ،؛ بنـابراین ،هرگـاه بـرای ایـن مالئکـه
تغییری رخ دهد و بداء برایشان حاول شود ،درواقع خداوند تغییر کرده و بداء برای خدا
حاوــل شــده اســت (وــدرالمتألهین - ۱۷۱-۱۷۱/۰ :۱۵۹۵ ،همــو-۱۵۱/۱ :۱۵۱۰ ،
همو ،۱۵۱۵،ب -۷۹-۷۱ :همو) .۰۱۱-۵۷۷/۱ :۱۷۹۱ ،

ِ
ِ
ٍ َ
ـرد ِدي
خداوند متعال در حدیث تردد میفرمایدَ « :ما تَ َر َّد ْد ُت في شَ ْيء أنَـا فَاعلُـ ُه کَتَ َ
فِي َوف ِ
ن یَکْر ُه ال َْم ْو َ َ
َاة ال ُْم ْؤم ِ ِ
ـاءتَه» (حرعـاملی -423/2 :6445وـدوق،
ْـر ُه َم َس َ
ت َو أک َ
َ
 - 155 :6153مجلسی )231/9 :6444 ،مالودرا دربارۀ این حدیث میگوید:
«آن ه درواقع محقق میشود این اسـت کـه هرگـاه ملـک در مـوطن الـواح قـدری
میخواهد جان مؤمن را بگیرد ،کراهت مؤمن از مر را میبیند و در پی آن ،ملک عمالـه
دچار تردید میشود .در حدیث تردد نیز به این تردید اشاره شده لکن چون ملـک محیـع

مح

باریتعالی است و فعل وی فعل خدا محسوب میشود ،خداوند تردیـد ملـک را

تردید خود میخواند( ».ودرالمتألهین)635/4 :6131 ،
هم نین در قرآن کریم موارد متعددی از غضب خداوند بر اشخا

یا اقـوامی آمـده

است .در اینجا این سؤال محرح میشود :غضب خداوند چگونه در عالم ماده نمودار و به
نابودی قومی منجر میشود؟ در پاسخ باید گفت ارادۀ خداوند با یک ویحه پس از گـذر
از عوالم امری ،در عالم ماده محقق میشود؛ درواقع ،امر الهی با این ویحه در تمام عوالم
امری محقق میشود تا در عالم ماده در قالـب زلزلـه و ماننـد آن رخ دهـد .ایـن غضـب
همانگونهکه به خداوند نسبت داده میشود ،به تمام عوالم امری نسبت داده مـیشـود و
آن ه در عالم ماده محقق میشود ،همان غضب ملک است که خداوند به خویش منتسب
میکند .سسس غضب این ملک در عالم ماده تبدیل به زلزله و مانند آن میشود .درمقابـل
نیز ملک عماله با مشاهدۀ فساد در قومی غضب میکند و این غضب ،غضـب خداسـت؛
بنابراین مالودرا معتقد است چنـین تغییـری ازیکسـو بـه مالئکـۀ عمالـه نسـبت داده
میشود؛ ازسویدیگر ،هرگاه خداوند میفرماید من غضب کردم یا پشیمان شدم یا تردید
کردم یا توبه کردم یا بداء برای من حاوـل شـد ،درواقـع در مـوطن الـواح قـدری ایـن
حالتها برای خداوند حاول شده است.
مالودرا برای تبیین این مسئله چنین تمثیل میکند:
"بهواسحۀ چشم خویش دیدم" .هم نین میتواند چنین اظهار دارد" :چشم مـن دیـد".
این هر سه مورد به یک معنی است .درمورد خداوند نیز هرگاه بداء حاول شود ،وحید
است به این سه طریق بگوییم :بداء برای خدا حاول شد یـا بـداء در عـالم هفتآسـمان
برای خداوند تحقق یافت یا بداء برای مالئکۀ عماله رخ داد( ».همان)652 :
با تثبیت اندیشۀ ودرالمتألهین ،بداء در مقام ذات خداوند راه پیدا نمیکند؛ بنـابراین
در مقام احدیت هیچ تغییری رخ نمیدهد و اگر تغییری برای خدا حاول شود ،فقـط در
موطن هفتآسمان قرآن یا همان عالم مثال است.

ابنسینا در فرایند تجرید

«هرگاه انسان چیزی را میبیند ،میتوانـد بگویـد "مـن دیـدم" یـا میتوانـد بگویـد
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نتیجهگیری

مالوــدرا بــداء را از حــوادث نــادرالوقو میدانــد .وی معتقــد اســت حــوادث
متکررالوقو  ،ضوابط و حقایق کلی است که اول آن در لوح قضا است و حقیقـت آن در
عالم ماده پیدرپی ایجاد میشود ,اما در حوادث نادرالوقو  ،سببی از عالم ماده بر الـواح
قدری تأثیر میگذارد.
براساس دیدگاه مالودرا لوح قدری که در عالم هفتآسمان قـرآن شـکل میگیـرد،
تغییرپذیر است؛ زیرا نفوس مالئکۀ عمالۀ هفتآسمان ،هویت نفسی دارند و به عالم ماده
متعلقاند؛ ازاینرو ،از عالم ماده تأثیر میپذیرند و قابلیت تأثیرپـذیری و تحـول در آنهـا
وجود دارد .وی معتقد است هرگاه در نفوس مالئکۀ موطن هفتآسمان تغییری رخ دهد
و بداء برایشان حاول شود ،درواقع خداوند تغییر میکند و بداء بـرای خداونـد حاوـل
میشود؛ زیرا ویژگی مالئکۀ هفتآسمان آن است که محیع مح

خداوند باشند و هیچ

خالف و تمردی از آنها سرنزند؛ بههمیندلیل ،فعلشان فعل حقتعـالی اسـت؛ بنـابراین
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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ودرالمتألهین وقو بداء را برای خداوند وحید میداند و معنای حقیقی بـداء را بـرای
خداوند اثبات میکند .البته در اندیشۀ وی ،برای خداوند در مـوطن الـواح قـدری بـداء
حاول میشـود؛ بنـابراین تجدیـد اراده در عـالم محـو و اثبـات و نفـوس آسـمانهای
هفتگانه است ،نه در ذات حقتعالی.
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