
 

 

 

 

 

 

 نظر مالصدرا از ا ءبد یقتحق
 *پناهسیده فاطمه یزدان

 **زهره برقعی

 چکیده 

و  یختلـف فلسـفو مباحـث م هایـدگاهکـانون د یربازو از د یعیو مسلم ش یقحع یهابداء از آموزه
 ی. او حصـول بـداء را بـرایافـتبداء  ۀمسئل یبرا یدیحل جدراه ینبوده است. ودرالمتأله یکالم

آسمان قـرآن اسـت کـه مـوطن عالم مثال محابق هفت ی،و یشۀ. در اندداندیخداوند در عالم مثال م
 یهـاوطنخداونـد و فعـل مـ یامـر یهااز موطن یکیآسمان قرآن عماله است؛ چون هفت مالئکۀ

بـه  دهـد،یعمالـه رخ م ۀمالئکـ یمـوطن و بـرا یـنبداء که در ا روینفعل خداوند است؛ ازا ی،امر
و  یـاتبـداء در پرتـو آ ۀمالوـدرا را دربـار یدگاهمقاله، د ین. در اشودیخداوند متعال نسبت داده م

 .کنیمیم یلو تحل یینتب وایاتر
 

 .عالم مثال ین،عماله، ودرالمتأله ۀآسمان قرآن، مالئکبداء، هفت :هاکلیدواژه
 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (.nearyas1@gmail.com)قم. ارشد دانشگاه  یکارشناس *

 دانشگاه قم.  یاراستاد **

   . ۱۹/۵۱/۷۵: یرشپذ ؛ تاریخ۱۵/۵۵/۷۱: یافتدر یختار
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 مسئله

و  متون دینی به آن اشـاره کـردهابتدا  .موضوعات مهم کالمی و فلسفی استبداء یکی از 

ِ ازآن، بسیاری از فالسفه و متکلمان درپس بسیاری از . اندبرآمده مسئلهاین  وفصلحلی پ

 درسـتیبه واننـد حقیقـت آن رااند تا بتبداء پرداخته دربارۀ ملتأبه  نیز دانشمندان شیعی

. بدهند ه شبهاتب یمناسب پاسخ و دست آورندو دقیقی از آن بهتبیین وحید  کنند،در  

 انـد،برآمدهبداء و تبیـین چیسـتی و چرایـی آن  مسئلۀ وفصلحلپی اندیشمندانی که در

 کلبـداء را بـهای عـده و شبهات موجب شد مسئلهدشواری  .ندهای متفاوتی داردیدگاه

 دربـارۀمالودرای شیرازی حکیم .به شناخت ناقصی از آن برسندو برخی نیز  انکار کنند

 : گویدبداء چنین می مسئلۀسختی فهم 

تنها . معارف ربانی است هایگرهمسائل الهی و  هایدشواریبداء از  مسئلۀ که انبد»
های راهعارف موحدی که عمرش را در علم توحید فانی کرده و فکرش را در پیمودن 

 (4/611 :6131ودرالمتألهین، )« .شناسدمی آن را رساننده به عالم تجرید ورف کرده

شود، آیا بداء اینکه حقیقت بداء چیست، چگونه بداء به خداوند متعال نسبت داده می

واسحه در حق خداونـد متعـال جـاری اسـت و چگونـه پـذیرش مسـئلۀ بـداء بـا بدون

ترین مسائلی است که نیازمنـد مهم از شود،وند جمع میتغییرناپذیری در مقام ذات خدا

 .پژوهش و یافتن راهکارهای مناسب است

مبتنی بـر  یکارهای نوینراه ن،های پیشینیاپس از نقد و بررسی اندیشه ودرالمتألهین

دقیـق و  مشکالت مسئلۀ بداء را حـل کنـد و تبیـین و توانسته است دادهحکمت متعالیه 

های پیشین و گوی پرسشتواند پاسخبررسی دیدگاه وی می .بیابدمسئله از  یخردپسند

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

، مـوطن آن را نفـوس کنـدمیتفسـیر  بداء را در معنای حقیقـی آنکهمالودرا ضمن

 ایگانـههفت هایآسـمان ،مالئکۀ عمالـهموطن  ،وی در اندیشۀ. داندمی مالئکۀ عماله
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دلیل ویژگی نفسی بهاو معتقد است . عالم مثال استکه در متون دینی آمده و محابق  ستا

تفسـیر  در. کنـدمـی در این موطن معنـی پیـدا آسمان، بداء فقطهفتموجود در  مالئکۀ

آسـمان یکـی از مـواطن مالودرا از بداء، تغییر در ذات الهی راه ندارد و چون عالم هفت

آسمان و برای امری خداوند و فعل مواطن امری، فعل خداوند است، بداء نیز که در هفت

 شود.دهد، به خداوند متعال نسبت داده میمالئکۀ عماله رخ می

 معنای لغوی و اصطالحی بداء

: از انـدعبارتمصـادر ایـن مـاده . بدو است و از ریشۀ «یَبدو بدا»مصادر فعل بداء از 

ــداً  ــداًء و ب اً، ب ــُدو  ــدواً، بُ ــلی  .ب ــای او ــدا»معن ــت« ب ــدن اس ــکار ش ــور و آش  ظه

منتصر، الصـوالحی، خلـف ال ل  ،انیس ابراهیم - 6/262: 6444زکریا، بنفارساحمدبن)

 وقتـی .یعنـی شـئ ظـاهر شـد ؛«أ الشئبد»گوید می عرب وقتی. (6/59 :6134،  احمد

به آغاز ظهور و بیـرون آمـدن  «بداوة االمر. »یعنی من آن را ظاهر کردم ؛«ابدیته» گویدمی

بدا لهـم سـیئات مـا آیۀ شریف رو ؛ ازاین(64/19 :6443 ،منظورابن)گویند چیزی می

دنیا بدان عمل  در آن هپاداش  ،در آخرت: »دکننمی معنی گونهرا این( 43 /زمر) کسبوا

 بدا لهم من ال ل ما لم یکونوا یحتسبون نین هم.« شودمی ، برای ایشان ظاهراندنموده

آوردند، برایشان نمی حساببهاز افعال الهی  آن ه: »کنندمی معنی گونهرا این( 41/ زمر)

 .«شودآشکار می

وجـود  رأیاین  ترکه پیشدرحالی ؛رأی جدید استپدید آمدن ، از دیگر معانی بداء

منظـور، ابن ؛6/59: 6134،  منتصر، الصوالحی، خلـف ال ل احمـد ،انیس ابراهیم) نداشته

آمده  الوسیطالمعجمدر . (2/699 :6446 ،عبدالعاطی عحیه، حامد حسین ؛64/19: 6443

منتصر، الصوالحی، خلـف ال ل  ،انیس ابراهیم) «ظهور الرای بعد ان لم یکن: البداء: »است

 رأی جدیـدهمواره د که ینوگمی نیز به شخصی «ذوبدوات». (49-6/44: 6134،  احمد

یعنی کسی کـه  گویند؛می بدواتبه مرد دوراندیش ذو»: آمده است العربلسان در. دارد

.« گـذاردمی و برخـی را کنـار گزینـدبرمیو او برخـی را  است آرائی برای او ظاهر شده

 (64/19 :6443 منظور،ابن)



 

 

 

018 

ـ پ
وم 

ه د
مار

ـ ش
م 
شت
ل ه

سا
پی

یا
 

82 
 پا
ـ

یز
ی

 
ن 
ستا

زم
و 

۵۹
۳۱

 

بدا لی فـی » هرگاه گفته می شود:. است« تغییر در رأی»ی دیگر لفظ بداء از کاربردها

منتصـر،  ،انـیس ابـراهیم).« آن ه بـود تغییـر کـردرأی من نسبت به هذا االمر بداٌء یعنی 

 (۱/۵۰۵: 6443منظور، ابن -6/59: 6134،  الصوالحی، خلف ال ل احمد

که پس از عدم علـم، بـدان  والح شمردن چیزی: »اثیر در تعریف بداء گفته استابن

 (6/645 :6111اثیر جزری، ابن) «شودمی علم حاول

کار بـه پدیـد آمـدن رأی جدیـد و تغییـر رأی پیشـینظاهر شدن،  معنایپس بداء به

جدید و  رأیرا همان ظاهر شدن دانست و پدید آمدن  معنای اولی توانمی البته .رودمی

 .پیشین را از لوازم آن دانست رأیتغییر 

 به معنایتوان بندی نظرات مختلف میجمع با. متفاوت استی اوحالحی بداء انمع 

برخـی  براسـاسخداونـد  ازسـویتغییـر مقـدرات  معنایبهبداء  .دست یافت یمتداول

 مقدر کرده بود، محوآن ه را گاهی خداوند . است حوادث و تحت شرایط و عوامل ویژه

، دیگرعبارتبه کند؛می ، مقدراست تقدیر نبوده دررا  آن هگاهی  ،دیگرازسویکند و می

این معنی از این آیۀ شـریف . ازجانب خداوند استمحو و اثبات تقدیرات  معنایبهبداء 

محـو و اثبـات  است کـه بدیهی( 15/رعد) «یمحوا ال ل ما یشاء و یثبت: »آیددست میبه

 .دهدمی رخ یخاو دلیل بروز و ظهور عوامل و شرایطبه ،خداوند ازسویمقدرات 

 بداء مسئله بارۀدیدگاه اندیشمندان مسلمان در

در هـای زیـادی و اخـتالف اندپرداختهبداء  مسئلۀبسیاری از اندیشمندان مسلمان به 

منکـر  سـنتاهلدانشمندان رفت که برخی این اختالفات تا آنجا پیش. نددار مسئلهاین 

 . یدۀ تشیع استحال بداء از مسلمات عقبااین مسئلۀ بداء شدند؛

کنند و بـر کل انکار میبهبداء را ، فخر رازی ازجمله سنت،اهلگروهی از دانشمندان 

: ۱۰۱۱انگـارد )فخرالـدین رازی، مـیکه بداء را از مسلمات  گیردرو ایراد میازآنشیعه 

قضـا و حکـم  معنیبـهبـداء را  سـنتاهلگروهی دیگر از اندیشمندان  درمقابل، (؛۱۵۱

تغییـر  اندنتوانسـتهبداء  مسئلۀکه با پذیرش ازآنجااین گروه . اندپذیرفتهالهی  حتمی ازلی

: ۱۵۱۵اثیـر جـزری، )ابن کننـددر ذات خداوند را حل کنند، بـداء را بـه قضـا معنـی می
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وی بداء  .ددانمی بداء را برای خداوند جایز ،شهرستانی ازجمله ،گروهی دیگر (.۱/۱۵۷

وی بداء در علـم را . بداء در امر بداء در علم؛ بداء در اراده؛: دکنمی را به سه دسته تقسیم

امـا معتقـد  پـذیرد؛نمیعلم الحق به خالف علم سابق است، برای خداونـد  معنایبهکه 

: ۱۵۱۰)شهرسـتانی، د شـومـی است بداء در اراده و بداء در امر بـرای خداونـد متحقـق

۱/۱۵۱-۱۵۱.) 

 معنایبهبرخی آن را . گوناگونی وجود دارد هایهدیدگااندیشمندان شیعه نیز  درمیان

. داننـدمـی نسـخ تکـوینی تشـریعی و دیگـران البته گروهی آن را نسـخ .اندگرفته نسخ

در نسـخ  .داندمی تشریعی حکم نسخ را در ست که بداءعلما ازگروه  آنودوق از شیخ

م ناسـخ و حکـ فرانرسـیدهحکم محدد وجود دارد و تا آن زمان مشـخص  یک تشریعی

 ،نسخ تشریعی در دیگر،بیانبه خود باقی است؛قوتباشد، آن حکم محدد به واول نشده

م اول محدد است و تا زمان معـین تغییری در حکم خداوند حاول نشده است؛ زیرا حک

انقضای  معنایبهنسخ  درواقع، شود؛واول می ازآنپسبرقرار است، سسس حکم دیگری 

 .(44 :6464ودوق، )ع و تغییر آن معنای رفبهنه  ،حکم است

او . داردبـداء  دربـارۀفیلسوفان پیش از مالودرا، میرداماد بهترین دیـدگاه را  درمیان

اماد آن را محرح کرده است نیز نسخ تکوینی که میرد. داندهویت بداء را نسخ تکوینی می

ان حکم تا تا زمانی مشخص وجود دارد و هم معنی است که حکمی در مقام تکویناینبه

شود و حکم می آن زمان، حکم منقضی فرارسیدنآن زمان مشخص برقرار است و پس از 

 .(91 :6114میرداماد، )آنکه حکم نخست تغییر کند نه  شود،دیگری پدیدار می

 بداء مسئلۀ بارۀدیدگاه مالصدرا در

بانی عقلی م بهباتوجهبداء  از فیلسوفانی است که برای سامان دادن به اندیشۀمالودرا 

 دلیلظهور چیـزی اسـت کـه بـه او معتقد است بداء. است کرده یوافر تالشو فلسفی 

مورد انتظار نفوس عالی و دانـی نیسـت و ایـن فراهم نبودن اسباب زمینی و آسمانی آن، 

مالودرا در این مسیر، بـداء را . نفوس نسبت به آن بی اطالعند مگر در آستانه وقو  بداء

 دو عالم، بلکه واسحۀ داند که از علیین نیستندمی قرآن آسمانعمالۀ هفتمالئکۀ متعلق به 
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 (؛۰/۱۷۱: ۱۵۹۵)وـدرالمتألهین،  هسـتند «اجسـام طبیعـی و مـادی»و  «عقول مح »

را در قـرآن  آسـمانهفتپیش از تبیین حقیقت بداء، حقیقت و جایگـاه  اساس بایدبراین

 .مراتب هستی بررسی کنیم

 ر مالصدرانظآسمان قرآن ازهفت

بـا ابزارهـای ها کند که شناخت این آسـمانتأکید می آسمانهفتمالودرا در تبیین 

کنـد و می رد هیئـت رارو دیدگاه برخی اهلپذیر نیست؛ ازاینامکان ایمشاهدهحسی و 

توان به آید؛ پس فقط میبرمیخالق آن  ازعهدۀ معتقد است ادرا  چیزهای سماوی فقط

دسـت از آیـات و روایـات به آن ه. سماوی اعتماد کرد چیزهای طریق سمع، در ادرا 

محابق  قرآن آسمانهفتمالودرا  در اندیشۀ. ق داردتحق آسمانهفتآن است که  آیدمی

 .(2/251 :6114، ودرالمتألهین) است مالئکۀ عمالهعالم مثال و موطن 

بـه آن است و  «تجرد برزخی»میان عالم عقل و عالم ماده، عالمی است که ویژگی آن 

 توانـدنمی، اوند متعال در عالم عقـول مقـرر شـدامر خد ازآنکهپس. دینوگعالم مثال می

رو تأثیر، نیازمند مناسبت اسـت؛ ازایـنزیرا تدبیر و  واسحه در عالم اجسام انجام شود؛بی

آن، امـداد بـه عـالم  ازطریـقبینابین عالم عقول و عالم اجسام محقق است که  ،عالم مثال

 .   سام برسداج

 بنابراین آن حقیقـت عقلـی کـه یابد؛عالم مثال، موطنی است که قدر در آن تحقق می

. یابددر عالم مثال، تقدر مثالی و جزئی می ،جمعی و اندماجی در عالم عقل وجود داشت

ند، در این عالم امقارن با اوقات و اوضا  معلومو  دارند این حقایق جزئی که اشکال معین

شـود و مـی در آخرین مرحله، آن قدر علمی و مثالی در عالم ماده عینـی. گیرندمی شکل

 :6194همـو، . 94 :6131همـو،. 1/259 :6536وـدرالمتألهین)یابـد می تحقق خارجی

 (912-916: 6134کاشانی،  ؛16الف:  ،6114همو، . 696: 6142همو، . 621

نامــد می محــو و اثبــاتمالوــدرا بــا اســتفاده از تعــابیر دینــی، عــالم مثــال را لــوح 

محو و اثبـات در  عقول بر لوح راکه حقایق کلی حیث ازآن ؛(44: 6111، ودرالمتألهین)

کـه  انـدت، حقایق جزئـی و مثالیحقایق موجود در لوح محو و اثبا. دنگارعالم مثال می
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. نامنـدمی این عالم را عـالم محـو و اثبـات روازاین شوند؛می برخی محو و برخی اثبات

ُ  یَْمُحواالودرا آیه م دانـد می را ناظر به همین عالم مثال (15 /رعد) یُثْبُِت  َو  یَشاءُ  ما ال ل

: 6131،همـو – 1/259 :6536همو، – 621: 6194همو، – 151: 6111 ،ودرالمتألهین)

 .(156: 6421فی  کاشانی، ؛ 94

ای مالئکـه ، محل و موطندر اندیشه مالودراعالم مثال یا همان لوح محو و اثبات 

که  اندعالمخداوند متعال در این این مالئک نایبان . انداست که مشغول تدبیر عالم ماده

همـو، . 1/259: 6536همـو، . 94: 6131، وـدرالمتألهین) مالئکۀ عماله مشهورندبه 

6194 :621). 

س وی با اشاره به مراتب علم الهی، پ. ددانمی مالودرا عالم مثال را عالم قدر تفصیلی

در عـالم قـدر  م قضای عقلی، به محقق شدن این علمعلم الهی در عال گیریشکلاز بیان 

 ،وی پس از اشاره به عالم قدر تفصیلی که همان عالم مثال است؛ اماکند می تفصیلی اشاره

مالودرا با . کنندآسمان داللت میهفتکند که به خلقت می به آیاتی از قرآن کریم استناد

 . کندمی را با عالم مثال تببین آسمانهفتگانگی ی ،این اشاره

را بـدون هـیچ مـاده و  ذاتشـانبهقائمپس در ابتدا حروف عقلی و کلمـات ابـداعی »

سـسس اقـدام بـه . موضوعی ایجاد کرد که همان عالم قضای عقلی و حکم حتمی اسـت

و مرکبات  بسائط هایوورتاجرام و ابعاد کرده و  الواحنگارش کتب و کلمات عقلیه بر 

و مثـل آن زمـین را  آسـمانهفتپس . را با مداد مواد ترسیم کرد که همان عالم قدر است

.« آن است تقدیر خداوند عزیز دانا و در هر آسمانی امر خویش را الهـام نمـود. خلق کرد

 (1/65: 6536همو،  -14: 6111، ودرالمتألهین)

 بداء مسئلۀمقدماتی برای حل 

 ،یا همان عالم مثـال آسمانهفت بداء و تحقق آن در موطن ۀمسئلمالودرا برای حل 

 : کندمی مقدماتی را محرح

 ؛قرآن آسمانهفتامکان تغییر لوح قدری در موطن  -

 ؛به خداوند متعال آسمانهفت انتساب فعل مالئکۀ -
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 .حوادث دائمی و حوادث نادر -

 آسمان قرآنمقدمۀ نخست: امکان تغییر لوح قدری در موطن هفت

عقول و مفارقات مـوطن قضـای الهـی اسـت کـه در آن هـیچ تغییـری حاوـل عالم 

اما  ؛هویت عقلی این عالم است دلیلبهقضای الهی در عالم عقل  تغییرناپذیری. شودنمی

گیـرد، می یـا همـان عـالم مثـال شـکل آسـمانهفت که در مـوطن ،مثالی -لوح قدری

 .است پذیرتغییر

؛ زیـرا دارنـدآسـمان قابلیـت تغییـر هفت الئکۀودرالمتألهین بر این باور است که م

یا همان عالم الـواح قـدری  آسمانهفتبداء در  روازاین هویت این مالئکه نفسی است؛

 .(4/635: 6131ودرالمتألهین، ) کندمی معنی پیدا

با عالم  آسمانهفت موجود در عالم مالئکۀ عماله مالودرا معتقد است نسبت نفوس

را تسـخیر بـدن  گـذارد،تـأثیر مینفس بر بـدن . ن است با بدن اوماده، نسبت نفس انسا

گذارد تأثیر میگاهی بدن بر نفس  ،دیگرازسوی گیرد؛برعهده میآن را  چیزکند و همهمی

نفـس . کنـدمـی پذیرد و تغییـرتأثیر میاز بدن  ،عالی است که نفس در مرحلۀدرحالیو 

 تـأثیراتال و ملکوتی در ارتباط است، از بدن با عوالم با ،عالی است اشمرتبه کهدرحالی

تـأثیر نفـس از بـدن  انکـهچن. گذاردتأثیر میاحکام ماده بر آن  درواقع،پذیرد و می مادی

پذیرنـد تـأثیر میاز عـالم مـاده  شـاننفسیحقیقـت  دلیلبـهنیز  مالئکۀ عمالهپذیرد، می

 .(1/151 :6536، ودرالمتألهین)

 به خداوند متعال آسمانهفت ئکۀانتساب فعل مالدوم:  مقدمۀ

تـدبیر عـالم  هاآن. اندمادهبر عالم  موکل مالئکۀ موجود در عالم مثال، مالئکۀ عماله 

مالئکـۀ  .و زمـین سـیحره دارنـد بر آسمانو  اندمادهعالم  برعهده دارند، گردانندۀماده را 

که محیع مح   آن است مالئکۀ عمالهویژگی هویت نفسی  ؛ اماندعماله هویت نفسی دار

هر فعلـی را بـه امـر الهـی . زندها سرنمیآنهستند و هیچ خالف و تمردی از  تعالیحق

عبـاد »همـان هـا این. کننـدمـی کنـد، تـر مـی خداونـد نهـی دهند و هرچهمی انجام

 ازو  تعالیحقتصورات و افعالشان برای  حرکات، سکنات،که  (21 /انبیاء) اند«مکرمون
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 یَْعُصوَن  ال: کندرا چنین معرفی می این مالئکه واالمرتبه اوند متعالخد. تعالی استحق

 َ و  1/151: 6536، وـدرالمتألهین ؛12/  تحـریم) یُْؤَمُروَن  ما یَفَْعلُوَن  َو  َأَمَرُهمْ  ما ال ل

 (4/633  :6131همو، 

 مالئکـۀ عمالـهاطاعـت محـ   مالودرا برای تفهـیم و روشـن شـدن چگـونگی

. زنـد، اطاعت مح  قوای حسی انسان از امر نفس را مثال مـیتعالیحقاز  آسمانهفت

 انـد؛جزء شئون نفساین قوا  .یافته وجودی و نفسی انسان استمرحلۀ تنزل قوای حسْی 

خواست نفـس . کنندنمیو از نفس سرپی ی  اند، محیع مح  نفسقوای حسی روازاین

 ،بلکه هرگاه نفس اراده کنـد ،نفس نیست دستوربهناطقه، خواست حواس است و نیازی 

قـوای  واسـحۀبهخواست نفس  درنتیجه، دهد؛می انجامخواهد و می حواس نیز همان را

 نسـبت بـه ذات خداونـد متعـال آسـمان نیـزهفت مالئکۀ. شودمی حسی به فعل تبدیل

نی ند و هرگز از امر خدا نافرماانات ذات خداوند متعالاز شئو مالئکۀ عمالهاین . اندچنین

، بلکه هرچـه نیست تعالیحق دستوربهو نیازی  هاستاراده خداوند، ارادۀ آن. کنندنمی

آیۀ  .(1/151: 6536، ودرالمتألهین)دهند می انجام وکاستکمها بیخداوند اراده کند، آن

 .ناظر به همین محلب است( 62 /فصلت) َأْمَرها َسماءٍ  کُلِّ  في َأْوحی شریف

 اوهسـتند و هرگـز از امـر  تعـالیحقمحیـع محـ   آسـمانهفت ازآنجاکه مالئک

نفسـی  ن مالئکـه در مرحلـۀایـ چههر. است تعالیحق، فعلشان فعل کنندنمیسرپی ی 

این مالئکه بر عالم ماده در ظل  تأثیر درواقع، تعالی است؛حقدهند، منسوب به انجام می

قاهریت  تأثیر واسحۀبه هاآن. ستها، اثری از آثار خداوند اآناثر . قاهریت خداوند است

 ، در مرحلـۀ، امر مسل م الهـی پـس از طـی مراحـلدیگربیانبه مؤثرند؛و قدرت خداوند 

 هنـد؛دمی انجام عینهآسمان آن را بههفت مالئکۀ عماله شود ومی نازلها ملکوت آسمان

ان فعل مح  ؛ فعلشفعل خداوند است درواقعدهند، می این مالئکه انجام آن ه بنابراین

 هرچنـدفاعل اسـت، درواقع  ،یا همان عالم مثال آسمانهفتخداوند در . خداوند است

 .(345: 6114سبزواری، )باشند واسحه  مالئکۀ عماله

جمله عقول و مفارقات، عالم مثال یـا معتقد است فعل همۀ مواطن امری، از مالودرا
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 چه در عوالم امریهر ود؛ یعنیشمی قرآن به خداوند متعال نسبت داده آسمانهفتهمان 

 .خداوند است که در این مواطن فاعل است درواقع، یابد، امر خداست؛می تحقق

 ، برخی امور ثابْت گیرد که در این لوحمی شکل آسمانهفتلوح محو و اثبات در عالم 

این تغییرات و این محو . شوندمی ، تثبیتاندامور که وجود نداشته شود و برخیمی محو

زیـرا  ، هرچند مالئکۀ عماله واسحه باشند؛شودمی به خداوند متعال نسبت دادهها اثبات و

 پس لوح قـدری کـه در ایـن مـوطن شـکل این مالئکه، فعل مح  خداوند است؛فعل 

 شود و اوست کـه لـوح قـدری را در ایـن عـالم رقـممی گیرد، به خداوند نسبت دادهمی

 (15 /رعد) .یمحوال ل ما یشاء و یثبت: فرمایدمی خداوند متعال در قرآن کریم. زندمی

گیرد، فاعلش خداسـت؛ می هر محو و اثباتی که در لوح قدری شکل گویدآیه میاین 

قلـم بـر  دهد؛ یعنی هرچهمی مراتب امری را به خویش نسبت بنابراین خداوند فعل همۀ

محفوظ و الـواح لوح  دهد و هرچه در مرتبۀمی نگارد، خداوند به خویش نسبتمی لوح

 .داندمی یابد، از خودمی قدری تحقق

 دائمی و حوادث نادرحوادث  سوم: مقدمۀ

در مراتـب را ذاتش، دو نو  علم دیگـر  خداوند در مرتبۀ یِ مالودرا پس از علم عنای

 : کندمی هستی برای خداوند معرفی

ی و اجمالی م کلی، عقلاین عل .علم قضایی که در مرتبۀ عالم عقل واقع شده است( 6

 پذیر نیست؛تبدیل و تغییراست و 

مصـداق  درواقـع،گیـرد و مـی علم قدری که در الواح قدری در عالم مثال شکل( 2 

 . یابدمی جزئی و مثالی تحقق ،همان علم قضایی است که در عالم مثال

الوقـو  و حقـایق متکرره :دو گونه استبندد، می علم قدری که در الواح قدری نقش

 .(4/241: 6131، ودرالمتألهین)الوقو  نادرهحقایق 

نگارنـد و مـی حقایق تکراری، آن حقایقی هستند که اقالم عالم عقل بر الواح قـدری

شـکل ، بهیافت (عالم مثال) آسمانهفتشکل مثالی در موطن  ازآنکهپسهمین حقیقت 

ن خاوـی ندارنـد و قاعده و قانو ،الوقو شود؛ اما حقایق نادرمی عینی در عالم ماده پیاده
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هرچند وقو  این حقایق نادر را نیز اقالم عالم عقل . است عالم ماده ازسبب این حوادث 

 .کنند ماده محقق در عالم آسمانهفت باید بر الواح قدر بنگارند و مالئکۀ

آسمان هفتحقایقی است که در عالم براساس آن  ،شودمی در عالم ماده حادث آن ه

 الوقوِ  براساس همان حقـایق متکررالوقـو  و نـادرادث عالم ماده حووجود دارد؛ یعنی 

اسباب طبیعی  براساسبنابراین حوادث متکررالوقو   شوند؛می متحقق آسمانهفتعالم 

فـاعلی متکررالوقـو   هـایهیئتاسباب علوی و ند که محابق شومی در این دنیا متحقق

 رواسـت؛ ازایـنشود و دائمی می ایجاد درپیپیاین حوادث طبیعی در عالم ماده . است

حـوادثی در  نـدرتبهداند؛ اما ن اسباب و حوادث طبیعی را متکررالوقو  میمالودرا ای

که براساس قواعد طبیعـی نیسـتند، بلکـه حقیقـت ایـن حـوادث  دهدعالم ماده رخ می

نگـارد و سـسس نادرالوقو  فقط در لحظۀ وقو  این حوادث، عقول بـر الـواح قـدری می

 .شودآسمان در عالم ماده واقع میهفت مالئکۀ عماله توسط

همین اسباب عِلـوی،  براساسمحفوظ است و  آسمانهفت حوادث متکررالوقو  در

 شاننفسیهویت  دلیلبهاما گاهی این نفوس  ن حوادث در عالم ماده برقرار است؛مدام ای

آید که تا آن زمـان در می الوقو  پدیدحوادث نادرپذیرند و حقیقت تأثیر میاز عالم ماده 

که انسانی هنگامی ،برای مثال همان الواح قدری وجود نداشته است؛یا  آسمانهفتعالم 

شنود و می ودای او را عماله رسد، ملکمی هاو ودای او به ملکوت آسمان کندمیدعا 

 ییـررا متناسب بـا دعـایش تغ دعاکنندهکند و مقدرات می تغییر اشنفسیویژگی  دلیلبه

 .ندامعجزات انبیا و اولیا نیز از حوادث نادرالوقو . دهدمی

ضوابط و حقایق کلی است که اول آن در لوح قضا در عالم  حوادث متکررالوقو ،

 شود؛ اما سبب و علـتمی ایجاد درپیپیعقل موجود است و حقیقت آن در عالم ماده 

تـأثیر الم ماده بـر الـواح قـدری بلکه سببی از ع ،الوقو  از عالم باال نیستحوادث نادر

هرچند سبب در . آسمانهفتدعای انسانی بر ملک موجود در  تأثیرهمانند  گذارد؛می

عـالم عقـل  ازوقـوعش بایـد  حوادث نادرالوقو  از عالم ماده است، حقیقت آن هنگام

 .افاضه شود
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 :دهدمی شرح گونهاینالوقو  را الودرا حوادث متکررالوقو  و نادرم

جمله آن دسته ازآن: ، بر دو گونه استشودمی از حوادث در این عالم واقع  ههرآن»
محابق با [ هم نین]حوادثی که به اسباب طبیعی قابلی که محابق با اسباب عِلوی است و 

شوند و مقتضیات این حوادث می اند، واقعهای فاعلی ملکوتی که متکررالوقو هیئت
شوند و مانند آن می واقع ندرتبهدسته حوادثی است که دیگر آن  گونۀ. اندگونهایننیز 

که دعایش  ایدعاکنندهمانند دعای  است؛[ ماده]ازسوی آن عالم سببش [ پیشین]قسم 

شنوند که بر آن طبقه از می از ملکوت اعلی دعایش را ایطبقهشود و می واقع مؤثر
نفوسی هستند که به  هاآنپذیرفتن و انفعال، ممتنع و محال نیست؛ زیرا  تأثیرملکوت 

از حوادث در عالم ماده اتفاق افتاده  آن هاین نفوس به . اندمتعلقافال  [ و اجرام]مواد 
 (4/656: 6131، نیودرالمتأله) .«اندعالم ،و خواهد افتاد

؛ اما حوادث آشکار است حوادث متکررالوقو  برای انبیا و اولیامالودرا معتقد است 

. شـوندباخبر می پنهان است و هنگام وقو  این حوادث از حقیقتشان اهآنالوقو  بر نادر

شـود، وحـی الهـی و می متصـل آسمانهفت نفس نبی یا ولی به عالم مثال یا کههنگامی

که انچنیابد؛ درمیشده در آن عالم را با نور بصیرت، چشم و گوش قلبش حقایق نگاشته

مشاهده کرد این حقیقت را  آسمان،تهفعالم  سویبهدر عروج خویش حضرت ابراهیم 

شـهود  براسـاس کـه حضـرت ابـراهیمیهنگـام. کندمی ذبد که فرزندش اسماعیل را

 وقتـیسـسس . پروردگار بود را ذبد کند، عملش حق و مقبول فرزندشویش اراده کرد خ

غیـر از آن حقیقـِت را ، الواح قـدری آسمان متصل شدهفتآن حضرت بار دیگر به عالم 

مصـداقی از وقـو  شود کـه می برای ایشان مقدر یدیگر حقیقت، کندشهود میگذشته 

دو از حـوادث آسمان است؛ بنابراین بداء و نسخ و هماننـد آنهفتحقیقت بداء در عالم 

 .(654: همان)شوند می باخبر هاآناز شان وقوع اند که انبیا و اولیا فقط هنگامنادرالوقو 

 دماتمق براساستبیین حقیقت بداء 

مسئلۀ بـداء  هاکند و با آنودرالمتألهین برای تبیین مسئلۀ بداء، مقدماتی را محرح می

 دهد.را شرح می

امـری خداونـد اسـت کـه نفـس عـالم مـاده  از مراتـبآسمان قرآن یکی عالم هفت
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شان، عـالم دلیل هویت نفسیبه آسمان قرآنشود و مالئکه موجود در هفتمحسوب می

 دسـتاند و حقایق عالم ماده بهر خویش دارند و گرداننده امور عالم مادهماده را در تسخی

اناد  ننانهاه مالئکاۀ    . مالئکۀ عماله با مالئکه عالم عقل متفاات  خوردرقم می هاآن

کند. اما مالئکه عالم عقل از هویت عقلی ها راه پیدا میاند ت تغییر در آنعماله نفسی

شوند. پس طبیعی است که مالئکاۀ عمالاه از   ل نمیبرخوردارند ت دنار تغییر ت تحو

هرچند این مالئکه همـواره بـر عـالم هاست تغییرپذیرند. مثابه بدن آنعالم ماده  که به

پذیرند؛ زیرا دارای هویت نفسـی هسـتند ماده تأثیرگذارند اما گاهی از عالم ماده تأثیر می

 .زدساکه تأثیرپذیری از عالم ماده را بر آنان محال نمی

کند گیرند و نفس این مالئکه تغییر میآسمان از عالم ماده تأثیر میهرگاه مالئکه هفت

که نفس ملک عمالـه از عـالم مـاده هنگامی درحقیقت. دهدحوادث نادر الوقو  رخ می

کند تأثیر پذیرفت و سسس نفسش تغییر کرد، این تغییر در عالم ماده بروز و ظهور پیدا می

ای از ذکر یـک مثـال برای تقریب معنی در ذهن چاره. دهدوقو  رخ میو حوادث نادر ال

آسـمان برانگیختـه واسحه گناه جمعی یک قوم، غضب ملک موجـود در هفتبه نیست.

آنکه این زلزله از حال. شودای پدیدار میشود و این غضب در عالم ماده در قالب زلزلهمی

زلزلـه از حـوادث نـادر الوقـو  محسـوب  از همـین رو وقـو . ابتدا مقدر این قوم نبود

این همان . دیگر رحمت مقرر، محو شده و غضب غیر مقدر، اثبات شدعبارتبه. شودمی

آسمان از عالم ماده تـأثیر درحقیقت ملک موجود در هفت. معنی لوح محو و اثبات است

در ایـن ) (1/151: 6536ودرالمتألهین، ).پذیرفت و غضب جایگزین رحمت مقرر شد

داریم که با عالمت قرمز مشخص است؛ اما معلوم نیست چقدر از »:« بخش زردرنگ، دو 

( قول مستقیم استفاده شده است و تا روشـن نشـود، امکـان ویـرایش وجـود نـداردنقل

)توضیح نویسنده: این بخش نقل قول مستقیم نیست ت توضیح دیدگاه مالصدراست، 

 حذف شد.(»:« 

است؛ زیرا بداء چیزی است که از ابتدا انتظار وقـو   الوقو درواقع، بداء از حوادث نادر

 .شودو سسس در جهان ماده جاری می رود، حقیقتش در لحظۀ وقو ، منقوشآن نمی
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کـه اراده و ایگونهبه ؛هسـتند تعـالیحق، محیـع محـ  مانآسمالئکۀ موطن هفت 

لشان، فعل خداونـد و ستهلک در اراده و فعل خداوند است؛ بنابراین فعفانی و م فعلشان

ایـن  واسحۀبهخداوند  البته. فاعل همۀ افعال و تغییرات عالم محو و اثبات، خداوند است

 .مالئکه، فاعل افعال عالم محو و اثبات است

را تغییـر  هـاآننفـس  تأثرپذیرند، این تأثیر میاز عالم ماده  مالئکۀ عماله کههنگامی

هرگـاه بـرای نفـس دیگر، عبارت؛ بـهشودداده میخداوند نسبت  تغییر بهد و این دهمی

ایـن نیز بـه   بیتاهل. حاول شده استدرواقع برای خداوند ملکی بداء حاول شود، 

 – 4/52: 6444مجلسی، )شود می قحع برای خدا بداء حاولکنند که بهمی اشارهحقیقت 

 .(6/643: 6119کلینی، 

وقو  بـداء را بـرای  شکمتألهین نیز بیودرال، بارۀ حقیقت بداء گفتیمدر آن ه بنابر

و آن را  گیرددرنظر میهمان معنای حقیقی بداء را برای خداوند  داند،می خداوند وحید

عـالم ) آسـمانهفتبداء برای خداوند در موطن  ،وی البته در اندیشۀ. بردنمیبه تأویل 

 هایآسـماننفـوس  تجدید اراده در عالم محو و اثبـات و بنابراین شود؛می حاول (مثال

بـداء  مالئکۀ عمالـهبرای خداوند توسط  درنتیجه تعالی؛حق، نه در ذات گانه استهفت

، هرگـاه بـرای ایـن مالئکـه بنـابراین ؛(۰/۱۷۱: ۱۵۹۵، وـدرالمتألهین) دشومی حاول

ده و بداء برای خدا خداوند تغییر کر درواقع ،تغییری رخ دهد و بداء برایشان حاول شود

ــده  ــل ش ــت احاو ــدرالمتألهین)س ــو،  - ۱۷۱-۰/۱۷۱: ۱۵۹۵، و  -۱/۱۵۱: ۱۵۱۰هم

 . (۰۱۱-۱/۵۷۷: ۱۷۹۱همو،  -۷۹-۷۱ :ب ،۱۵۱۵همو،

ْدُت  َما: »فرمایدمی در حدیث تردد خداوند متعال ِدي َفاعِلُـهُ  َأنَـا ءٍ َشْي  فِي تََردَّ  کَتَـَرد 

وـدوق،  -2/423: 6445عـاملیحر« )هَمَسـاَءتَ  َأکْـَرهُ  َو  الَْمْوَت  یَکَْرهُ  الُْمْؤمِنِ  َوَفاةِ  فِي

 : گویدمی این حدیث مالودرا دربارۀ (9/231: 6444مجلسی،  - 155: 6153

 شود این اسـت کـه هرگـاه ملـک در مـوطن الـواح قـدریمی محقق درواقع آن ه»

بیند و در پی آن، ملک عمالـه می از مر  را مؤمنرا بگیرد، کراهت  مؤمنخواهد جان می

در حدیث تردد نیز به این تردید اشاره شده لکن چون ملـک محیـع . شودمی دچار تردید
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شود، خداوند تردیـد ملـک را می است و فعل وی فعل خدا محسوب تعالیباریمح  

 (4/635: 6131ودرالمتألهین، )« .خواندمی تردید خود

 آمـدههم نین در قرآن کریم موارد متعددی از غضب خداوند بر اشخا  یا اقـوامی 

د چگونه در عالم ماده نمودار و به غضب خداون: شودمی محرح سؤالاین  در اینجا .است

خداوند با یک ویحه پس از گـذر  گفت ارادۀشود؟ در پاسخ باید می منجر یقومنابودی 

امر الهی با این ویحه در تمام عوالم  درواقع، شود؛می از عوالم امری، در عالم ماده محقق

ایـن غضـب . زلزلـه و ماننـد آن رخ دهـدعالم ماده در قالـب  شود تا درمی امری محقق

شـود و مـی نسبت دادهمری به تمام عوالم ا ،شودمی که به خداوند نسبت دادهگونههمان

 همان غضب ملک است که خداوند به خویش منتسب ،شودمی در عالم ماده محقق آن ه

درمقابـل  .شودمی مانند آن سسس غضب این ملک در عالم ماده تبدیل به زلزله و. کندمی

 کند و این غضب، غضـب خداسـت؛نیز ملک عماله با مشاهدۀ فساد در قومی غضب می

 نسـبت داده مالئکـۀ عمالـهبـه  سـوازیکچنـین تغییـری بنابراین مالودرا معتقد است 

پشیمان شدم یا تردید فرماید من غضب کردم یا هرگاه خداوند می ،دیگرازسوی ؛شودمی

در مـوطن الـواح قـدری ایـن  درواقـعوبه کردم یا بداء برای من حاوـل شـد، کردم یا ت

 .برای خداوند حاول شده استها حالت

 : کندمی چنین تمثیل مسئلهمالودرا برای تبیین این 

توانـد بگویـد می یـا توانـد بگویـد "مـن دیـدم"می بیند،می هرگاه انسان چیزی را»

 "."چشم مـن دیـد: تواند چنین اظهار داردمی هم نین .واسحۀ چشم خویش دیدم""به

حید خداوند نیز هرگاه بداء حاول شود، و درمورد. این هر سه مورد به یک معنی است

آسـمان هفتبـداء در عـالم بداء برای خدا حاول شد یـا : است به این سه طریق بگوییم

 (652: همان) .«مالئکۀ عماله رخ دادبداء برای برای خداوند تحقق یافت یا 

کند؛ بنـابراین نمی، بداء در مقام ذات خداوند راه پیدا ودرالمتألهین با تثبیت اندیشۀ

 در فقـط ،شود و اگر تغییری برای خدا حاول دهدنمیتغییری رخ  در مقام احدیت هیچ

 .قرآن یا همان عالم مثال است آسمانهفت موطن
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 گیرینتیجه

ــادرالوقو  ــوادث ن ــداء را از ح ــدرا ب ــمی مالو ــوادث و. ددان ــت ح ــد اس ی معتق

ضوابط و حقایق کلی است که اول آن در لوح قضا است و حقیقـت آن در  ،متکررالوقو 

سببی از عالم ماده بر الـواح  ،الوقو حوادث نادر اما در ,شودمی ایجاد درپیپیعالم ماده 

 . گذاردتأثیر می قدری

گیـرد، می کلقـرآن شـ آسمانهفتدیدگاه مالودرا لوح قدری که در عالم  براساس

هویت نفسی دارند و به عالم ماده  آسمان،هفت مالئکۀ عمالۀاست؛ زیرا نفوس  پذیرتغییر

 هـاآنو تحـول در  تأثیرپـذیریپذیرند و قابلیت تأثیر میرو، از عالم ماده اند؛ ازاینمتعلق

تغییری رخ دهد  آسمانهفتموطن هرگاه در نفوس مالئکۀ معتقد است  وی .وجود دارد

کند و بداء بـرای خداونـد حاوـل درواقع خداوند تغییر میاء برایشان حاول شود، و بد

حیع مح  خداوند باشند و هیچ آن است که م آسمانهفت شود؛ زیرا ویژگی مالئکۀمی

 بنـابراین تعـالی اسـت؛حقفعلشان فعل  دلیل،همینها سرنزند؛ بهخالف و تمردی از آن

و معنای حقیقی بـداء را بـرای  داندمی داوند وحیدوقو  بداء را برای خ ودرالمتألهین

برای خداوند در مـوطن الـواح قـدری بـداء  ،وی البته در اندیشۀ. کندمی خداوند اثبات

 هایآسـمانتجدیـد اراده در عـالم محـو و اثبـات و نفـوس  بنـابراین شـود؛می حاول

 .تعالیحق، نه در ذات گانه استهفت
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