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Abstract
The following research compares the viewpoints of Mulla Sadra and Muhammad Husayn Tabataba’i
about the concept of Badā’ using descriptive and analytical approach. Mulla Sadra clarifies the reality
of Badā' by referring to celestial souls and analyzes its true attribution to God, while Allameh Tabataba’i
was managed to explain the relation of Badā' with God’s attrubutes and the Divine decree through the
verses of the Holy Quran without mentioning the cosmos. Allameh Tabataba’i explains the truth of
Badā' using the 39th verse of the Sura Rad and also believes that it includes all creatures who have a fate,
and also proves its eternality. Unlike Mulla Sadra, who believes that the truth of abrogation and Badā'
are different, Allameh Tabataba’i considers them of the same reality, and believes that their only
difference is that one is about the world of creation and the other is related to the world of legislation.
Mulla Sadra approves the occurrence of Badā’ in the knowledge and narratives of Ma’suumin [PBUT]
(the Innocents), meanwhile from the viewpoint of Allameh Tabataba’i the occurrence of Badā’ in the
knowledge and narratives of Ma’suumin is not allowed.
Obtaining the viewpoint of Allameh about badā’ and everything related to it from his works, and
comparative analysis of the viewpoints of Mulla Sadra and Allameh Tabataba’i are the innovations of
the present research.
Keywords: Badā, God’s attributes, Divine decree, knowledge of the Ma’suumin, inerrancy of the
Ma’suumin, Mulla Sadra, Allame Tabataba’i
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چكيده

پژوهش پيش رو به روش توصيفي ،تحليلي به مقايسه ديدگاه مﻼصدرا و عﻼمه طباطبايي درباره
آموزه بداء پرداخته است .مﻼصدرا از طريق اشاره به نفوس سماوي ،حقيقت بداء را تبيين و نحوه اسناد
حقيقي آن به خداوند را تحليل ميكند؛ اما عﻼمه طباطبايي توانسته است ،بدون اشاره به افﻼك و با استفاده
از آيات قرآن كريم ،رابطه بداء با صفات و تقدير الهي را تبيين كند .عﻼمه با استفاده از آيه  ٣٩سوره رعد،
هم حقيقت بداء را تبيين ميكند و هم دايره شمول آن را به تمام موجودات داراي اجل ،تعميم داده و هميشگي بودن
آن را اثبات مينمايد .همچنين وي بر خﻼف مﻼصدرا كه حقيقت نسخ و بداء را متفاوت ميداند ،حقيقت آن دو را يكي
دانسته و تفاوت آنها را در شمولشان نسبت به عالَم تكوين و تشريع بر ميشمرد .مﻼصدرا وقوع بداء در علم و اخبار
معصومين )ع( را جايز دانسته ،ولي از ديدگاه عﻼمه طباطبايي ،وقوع بداء در علم و اخبار معصومان )ع( جايز نيست.
اصطياد ديدگاه عﻼمه درباره حقيقت بداء و مسائل مربوط به آن از آثار وي و تحليل تطبيقي ديدگاه مﻼصدرا و عﻼمه
طباطبايي ،از جمله نوآوريهاي پژوهش حاضر ميباشد.
واژگان كليدي :بداء ،صفات خداوند ،تقدير الهي ،علم و عصمت معصومان ،مﻼصدرا ،عﻼمه طباطبايي
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 -١مقدمه

آموزه »بداء« در كنار آموزههاي »رجعت«» ،غيبت« و »تقيه« از جمله اختصاصات اعتقادي شيعه
اماميه ،محسوب ميشود .مراجعه اجمالي به رواياتي كه از ائمه اطهار )عليهم السﻼم( در اين باب ،وارد شده،
حكايت از اهميت و جايگاه ويژه اين آموزه در منظومه فكري و عقيدتي اهل بيت )عليهم السﻼم( و پيروان
ايشان دارد .عباراتي همچون »ما عُ ِب َد اﷲَ بَشَيءٍ مِثلَ البَداءِ« و »ما ُع ﱢظمَ اﷲُ ِبمِثلِ البَدا ِء« )كليني:١٣٧٦ ،
ج (١٦٦ ،١روايات دال بر اخذ ميثاق از انبياء )عليهم السﻼم( براي اقرار به بداء و طبيعتاَ تبليغ آن به وسيله
ايشان از طرف خداوند و وعده پاداش بي حد و حصر و غير قابل توصيف براي قائلين به بداء و مدافعين آن
از سوي ائمه اطهار )عليهم السﻼم( ،نشانگر اهميت ويژه اين آموزه در نظام اعتقادي اماميه است )رك:
كليني :١٣٧٦ ،ج .(١٦٦-١٦٩ ،١
اولين تﺄليفات مستقل با موضوع بداء در عصر حضور ائمه اطهار )عليهم السﻼم( بوده است .ابن ابي
عمير )متوفاي ٢١٨ق( ،يونس بن عبد الرحمان )متوفاي اوايل سده سوم هجري( ،يعقوب بن يزيد انباري
)از اصحاب امام جواد )ع(( ،محمد بن الحسين اباالخطاب )متوفاي ٢٦٢ق( ،علي بن صالح حناط كوفي،
ملقﺐ به برزج )متوفاي اواخر سده سوم هجري( در كوفه و احمد بن ابي زاهر اشعري قمي ،عبداﷲ بن
جعفر حميري )زنده تا سال  ٢٩٠ق( در قم در زمان حضور ائمه اطهار )عليهم السﻼم( كتابهايي با موضوع
بداء نگاشته اند )ر.ك :موسوي .(٧٢ –٨٢ :١٣٩٦ ،پس از آن نيز بحث از آموزه بداء با فراز و نشيبهايي كه
داشته به صورت مستقل و يا در ضمن مباحث مربوط به نسخ يا نبوت عامه و يا ساير مسائل مربوط كﻼمي،
در مدارس كﻼمي شيعي از كوفه ،بغداد ،حله ،قم ،ري و اصفهان ،مطرح و تاليفاتي در مورد آن به يادگار
مانده است.
بيشتر تﺄليفاتي كه در عصر حاضر به تبيين حقيقت بداء پرداختهاند ،متﺄثر از مدرسه كﻼمي اصفهان ،به
خصوص انديشههاي ميرداماد و شاگرد او مﻼصدرا ميباشند .ميرداماد ،اولين فيلسوف جهان تشيع است
كه كتاب مستقل درباره آموزه بداء نوشته است .وي در اين كتاب كه به نام » نبراس الضياء و تسواء السواء
في شرح باب البداء« ميباشد ،ابتدا به نقد سخنان فخررازي درباره اعتقاد شيعه به آموزه بداء و سپس نقد
جواب خواجه نصير الدين طوسي به فخر رازي پرداخته و پس از آن به تبيين مسﺌله بداء و رابطه آن با نسخ،
قضاء و قدر و نحوه وقوع بداء پرداخته است.
مﻼصدرا نيز پس از استاد خود توانست ،آموزه بداء را در چارچوب نظام حِكمي و فلسفي ،تبيين كرده و
عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و سوم )پائيز و زمستان  (٩٩
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از مسائل مربوط به آن تحليلي ،فلسفي ارائه دهد .وي توانست براساس مباني حكمت متعاليه ،تبييني نو و
عقﻼني از آموزه بداء ارائه دهد .او با بهرهگيري از مباني حكمي خود ،حقيقت بداء را تبيين و رابطه آن با
صفات خداوند ،تقدير الهي و عصمت معصومان) ،عليهم السﻼم( را تحليل كرده است.
اكثر قريﺐ به اتفاق بزرگاني كه بعد از مﻼصدرا درباره آموزه بداء ،قلم زدهاند از مباني فلسفي حكمت
صدرايي بهره برده و در چارچوب نظام فلسفي وي به تبيين و تحليل آن پرداختهاند .در ميان شارحان
حكمت صدرايي ،مولي صالح مازندراني در »شرح اصول كافي« ،مولي محسن فيض كاشاني در »الوافي«
به آموزه بداء پرداخته اند؛ ولي از آنجا كه مباحث ايشان در ذيل احاديث و به صورت شرح ميباشد ،رسالهاي
مستقل در اين باب ندارند .عﻼمه مجلسي در »بحار اﻻنوار« و »مرآت القول« مباحثي در تبيين حقيقت
بداء و مسائل مربوط به آن آورده است .وي در اين دو كتاب ،ديدگاه مﻼصدرا را مورد انتقاد قرار داده است.
در ميان انديشوران عصر حاضر ،آيت اﷲ سيد ابوالقاسم خوئي ،يكي از فصول كتاب »البيان في تفسير
القرآن« را با عنوان »البداء في التكوين« به بداء ،اختصاص داده است .وي در اين كتاب به مناسبت بحث
از نسخ در احكام شرعي ،به بيان حقيقت بداء در تكوين و تفاوت آن با نسخ و نيز شرح روايات بداء ميپردازد.
دانشمند ديگري كه در دوران حاضر ،به صورت مفصل به مسﺄله بداء پرداخته ،آيت اﷲ سيد محمد كاظم
عصار ميباشد .وي ،رسالهاي مستقل با موضوع بداء به نام »اجابة الدعاء في مسﺌلة البداء« دارد كه به
»رساله بداء« مشهور شده است .او در آن رساله با مباني فلسفي و عرفاني به اثبات ،تبيين و تشريح اين
آموزه پرداخته و ضمن تبيين مباني خود در اين باب ،ديدگاههاي مخالف را نيز نقد مينمايد.
در ميان بزرگاني كه در چارچوب حكمت متعاليه به تبيين آموزههاي اعتقادي شيعه پرداخته است،
عﻼمه طباطبايي ميباشد .وي در بسياري از مسائل اعتقادي و عقلي از آيات و روايات بهرههاي فراوان
برده و مشرب ويژه خود را در حكمت متعاليه دارا ميباشد .از جمله مباحثي كه در آثار عﻼمه ،قابل اصطياد
بوده و ميتوان گفت ،وي با استفاده از مباني تفسيري ،كﻼمي و فلسفي به آن پرداخته ،آموزه بداء است.
از آنجا كه عﻼمه ،از جمله شارحان حكمت متعاليه در عصر حاضر بوده و ديدگاههاي وي ،تﺄثير فراواني
در نظام فكري انديشوران و پيروان حكمت صدرايي داشته و اكثر حكماي صدرايي پس از او ،متﺄثر از
مشرب فكري وي بودهاند ،تحقيقات فراواني درباره موضوعات مختلف مربوط به نظام فكري او ارائه شده
است؛ اما چون در هيچ يك از آثار عﻼمه ،بحث مستقلي درباره آموزه بداء ،وجود ندارد،اين مسﺄله در تحقيقات
محققان ،مغفول مانده و هيچ اثر تحقيقي درباره بداء از ديدگاه عﻼمه طباطبايي ،يافت نميشود .از اين رو
اصطياد ديدگاه عﻼمه طباطبايي درباره حقيقت بداء و مسائل مربوط به آن از بين مباحث مرتبط در آثار او
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و همچنين تحليلي تطبيقي آن با ديدگاه مﻼصدرا از نوآوريهاي پژوهش حاضر ميباشد .بر اين اساس،
چگونگي تبيين حقيقت بداء و تحليل رابطه آن با نسخ ،علم ،اراده و تقدير الهي و علم و عصمت معصومان
)ع( در منظومه فكري مﻼصدرا و عﻼمه طباطبايي و نقاط اشتراك ،افتراق ،قوت و ضعف هر كدام از
ديدگاهها ،مسﺌله پژوهش حاضر است .در پژوهش پيش رو پس از بررسي حقيقت بداء و رابطه آن با نسخ
از ديدگاه مﻼصدرا و عﻼمه طباطبايي ،رابطه آن با علم و اراده خداوند ،تقدير الهي و علم و عصمت
معصومان )ع( -كه در فهم صحيح از اين آموزه ،نقش اساسي داشته و چالشهاي اعتقادي در مورد اين
آموزه به شمار ميروند -در نظام فكري ايشان ،مورد تحليل قرار ميگيرد.
 -٢حقيقت بداء

از ديدگاه مﻼصدرا حقيقت بداء عبارت است از ظهور آنچه به دليل فراهم نبودن اسباب زميني و آسماني
آن ،مورد انتظار نفوس عالي و داني نبوده و اين نفوس ،نسبت به آن بياطﻼع هستند .از منظر وي بداء،
متعلق به نفوس سماويه و مﻼئكه عمّاله است كه تدبير عالَم اجسام را بر عهده داشته و البته مقامشان از
مﻼئكه مقربين ،پايين تر است .چرا كه موطن اين مﻼئك كه سابقين و مقربين هستند ،عالَم امر و قضاء
كلي و بريء از تجدد و تغيّر ميباشد ،در حالي كه مﻼئك مدبّر و عماله در عالم تقديرات جزئي و مجردات
مثالي كه داراي تجرد برزخي بوده و واسطه بين عالم عقول و عالم اجسام است ،ساكن هستند .البته با آنكه
مقام اين مﻼئك پايينتر از مﻼئك مقرّبين است ،ايشان جزء عباد مُكرمين حق تعالي هستند كه مطيع
محض او هستند و قولشان ،قول حق ،فعلشان ،فعل او ،علم و اراده و حُكمشان ،بالحق و في الحق است؛
به همين جهت ،وقوع بداء در علم و اراده ايشان به طور حقيقي ،منتسﺐ به خداوند است .وي براي توضيح
مطلﺐ به رابطه نفس و قواي آن اشاره ميكند؛ زيرا همانگونه كه قواي نفس ،در واقع ،مرتبهاي از آن بوده
و تابع محض نفس ناطقه هستند ،مﻼئك مدبّر هم در ملكوت آسمانها تحت اراده محض حق تعالي بوده
و حتي قدرت و استطاعت تمرّد از امر و نهي او را ندارند )مﻼصدرا :١٣٨٣ ،ج ١٨٨-١٩١ ،٤؛ همو :١٩٨١
ج .(٢٩٥ ،٦
از ديدگاه عﻼمه طباطبايي ،براى امور و حوادث دو وجود پيشبينى و تصور مىشود :يك وجود به
حسﺐ اقتضاى اسباب ناقص از قبيل شرط و يا علت و يا مانعى است كه قابل تخلف است ،و يك وجود
ديگرى بر حسﺐ اقتضاى اسباب و علل تامه آن كه اين وجود بر خﻼف وجود اول ،ثابت و غير قابل تخ ّلف
است .و آن دو كتابى كه آيه » َي ْمحُوا اللﱠهُ ما يَشاءُ وَ ُيثْ ِبتُ وَ ِعنْ َدهُ أُمﱡ الْكِتابِ« )رعد (٣٩ /معرفى مىكند،
عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و سوم )پائيز و زمستان  (٩٩
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يعنى كتاب محو و اثبات و امّ الكتاب ،يا عبارتند از همين دو مرحله از وجود ،و يا مبدأ آن دو؛ هر چه باشد
اين مسﺌله كه امرى و يا ارادهاى از ناحيه خداى تعالى ظاهر گردد كه خﻼف آن توقع مىرفت ،مسﺄلهاي
است واضح كه جاى هيچگونه ترديد در آن نيست )طباطبايي :١٤١٤ ،ج  .(٣٨١ ،١١در نتيجه از ديدگاه
عﻼمه ،بداء ،عبارت است از ظهور امري از ناحيه خداوند ،برخﻼف سير عادي و ظاهري اسباب در مرحله
علل ناقصه و اقتضائات كه در قرآن كريم ،لوح محو و اثبات ناميده ميشود.
عﻼمه طباطبايي با استفاده از آيه » َي ْمحُوا ال ﱠلهُ ما يَشاءُ وَ ُيثْ ِبتُ وَ عِ ْندَهُ ُأمﱡ الْكِتابِ« )رعد (٣٩ /هم دايره
امكان بداء در تمام وجودات داراي اجل و هم وقوع دائمي بداء را اثبات ميكند .يعني ايشان عﻼوه بر اثبات
اينكه بداء در افعال خداوند ممكن است ،دايره امكان آن را در مورد تمام موجوداتي كه در آسمانها و زمين
و مابين آنها بوده و داراي اجل و زمان هستند و هم وقوع هميشگي آن را در افعال الهي به اثبات ميرساند.
 -٣رابطه بداء و نسخ

درباره رابطه نسخ و بداء ،مﻼصدرا حقيقت آن دو را متفاوت دانسته و بر اين باور است كه نسخ عبارت
از كشف انتهاي زمان حكم ميباشد ،در حالي كه در بداء ،تغيّر و تبدّل در اراده الهي ،واقع ميشود )صدرا،
 :١٣٨٣ج  .(١٨٨ ،٤البته اين تفكيك ميان نسخ و بداء از ديدگاه مﻼصدرا ،فراتر از تمايز آنها در حوزه كاربرد
است؛ زيرا مطابق اين ديدگاه ،بداء ،اعم از ثبوت و اثبات است ،در بداء ثبوتي ،تغيير و محو و اثبات در نفوس
جزئي فلك كه همان لوح محو و اثباتند ،رخ ميدهد كه مرتبهاي از مراتﺐ علم الهي هستند .بداء در مقام
اثبات نيز در ارتباط نبي )ع( با نفوس افﻼك و دريافت وحي و اخبار غيبي از ايشان به وقوع ميپيوندد .اما
نسخ ،تنها بيانگر تغيير در اثبات بوده و هيچگونه تغييري در مقام ثبوت ،رخ نميدهد؛ بلكه حكم از ابتدا
داراي محدوديت زماني بوده اما بندگان ،به محدوديت زماني آن توجه نداشته اند) .مﻼصدرا ،همان(
عﻼمه طباطبايي ،بر خﻼف مﻼصدرا تغاير حقيقي بين بداء و نسخ قائل نشده و فقط اختﻼف آنها را در
شمولشان نسبت به عالم تكوين و تشريع بر ميشمرد .عﻼمه ،نسخ را اعم از بداء ميداند؛ زيرا از ديدگاه
ايشان ،نسخ هم در احكام شرعي و آيات قرآن رخ ميدهد و هم شامل تغيير و تبديل در عالم تكوين و
موجودات خارجي به صورت عموم ميشود كه اين معنا از نسخ همان بداء است .بنابراين بداء در واقع يكي
از معاني نسخ و نسخ به معناي خاص آن است كه در تكوينيات واقع ميشود )طباطبايي :١٤١٤ ،ج ،١
٢٢١و ٢٥٢و .(٢٥٥
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 -٤رابطه بداء و علم الهي

مﻼصدرا در تحليل رابطه بداء با علم الهي به وجود افﻼك و تقسيم آن به افﻼك داراي نفوس كلي و
جزئي اشاره ميكند .وي افﻼك را جزء مراتﺐ علم ربوبي ميداند .نفس كلي افﻼك ،همان لوح محفوظ و
نفوس جزئي افﻼك ،لوح محو و اثباتند .تغيير و محو و اثبات در نفوس جزئي افﻼك ،رخ ميدهد كه
مرتبهاي از علم الهي هستند .بنابراين او علم الهي را داراي مراتﺐ دانسته و وقوع بداء را در برخي از مراتﺐ
آن جايز ميداند )مﻼصدرا :١٩٨١ ،ج .(٢٩٥ ،٦
عﻼمه طباطبايي در اصل قول به وجود مراتﺐ در علم الهي نيز با مﻼصدرا موافق است .البته بدون
اشاره به قبول يا ردّ قول به وجود نفس كلي و جزئي افﻼك ،علم الهي را به سه مرتبه »عنايت«» ،قضاء«
و »قدر« قابل تقسيم ميداند» .عنايت« علم تفصيلي ذاتي خداوند به وجود اشياء با تمام جزئيات و
خصوصيات آن است كه اين علم ،علت معلوم خود)افعال الهي( است» .قضاء« كه خودش از ديدگاه عﻼمه
به »قضاء ذاتي« و »قضاء فعلي« ،تقسيم ميشود ،عبارت است از »علم فعلي واجﺐ تعالي به وجود عيني
موجودات ممكن ،بر اساس نظام احسن ،از جهت نسبت آنها به علّت تامه خود«؛ »قدر« نيز منطبق بر
حدودي است كه موجودات مادي از ناحيه علل ناقصه خود ،از صور علمي نشﺌه باﻻتر از خود دارند )رك:
طباطبايي :١٤٢٦ ،ج .(٢٥٢-٢٥٧ ،٢
عﻼمه طباطبايي ،علم الهي را داراي سه مرتبه »غيﺐ مطلق«» ،غيﺐ نسبي« و مرتبه »شهود«
ميداند» .غيﺐ مطلق« هيچ حد و اندازهاي ندارد و از دايره زمان و حدود و مقدرات ،خارج است ،بنابراين از
هرگونه تغيير و تبديل ،مصون و محفوظ است و تحوّل و تجدّد در آن راه ندارد .اما مراحل بعدي علم الهي
به خاطر حدوثشان در چارچوب زمان و وقوعشان در عالم حدود و اندازهها قابليت تغيير و تبديل و تحوّل و
تجدّد را دارند.
 -٥رابطه بداء با اراده الهي

مﻼصدرا پس از اثبات عينيت علم و اراده حق تعالي ،آن را منشﺄ ابتهاج واجﺐ متعال به ذات و افعال و
ل اشياء است به اجلّ علم ،درك
آثار خود ميداند .از ديدگاه وي ،همين كه واجﺐ تعالي ،ذات خود را كه اج ّ
و تعقّل ميكند ،به شديدترين درجه به ذات خود ،مبتهج ميگردد؛ و چون حق تعالي به ذات خود ،مبتهج
شود ،به افعال و آثار خود نيز مبتهج ميشود؛ زيرا كه اين افعال و آثار نيز از آن ذات ،صادر شدهاند .پس
واجﺐ تعالي ،اشياء را نه به خاطر ذات اشياء ،بلكه به دليل اينكه از ذات خود ،صادر شدهاند ،اراده ميكند .در
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نتيجه ،منشﺄ اراده حق تعالي ،حﺐّ و عشق به ذات خود ميباشد كه كل كمال و جمال است )ر.ك :مﻼصدرا،
١٣٧-١٣٥ :١٣٥٤؛ همو :١٣٨٣ ،ج  ٢٢٣ ،٣؛ همو :١٩٨١ ،ج  ٣٥٥ ،٦؛ همان ،ج (٦،٣٤٠
براين اساس ،اراده خداوند ،منبعث از حﺐّ ،عشق و ابتهاج او به ذات خود و آن نيز در اثر علم ذاتي حق
متعال است كه عين ذات او ميباشد .البته ذكر اين نكته نيز ﻻزم است كه از ديدگاه مﻼصدرا تغاير علم،
حﺐّ و ابتهاج و اراده در خداوند ،مانند ساير صفات حق تعالي ،تغاير مفهومي بوده و اين صفات ،از لحاظ
وجودي و مصداقي ،عين هم و عين ذات واجﺐ تعالي ،هستند )ر.ك :مﻼصدرا :١٩٨١ ،ج .(١٢٠ ،٦
نكته مهم در بحث اراده الهي از ديدگاه مﻼصدرا و رابطه آن با »بداء« ،آن است كه مﻼصدرا اراده الهي
را نيز مانند علم حق متعال ،امري مشكّك و ذومراتﺐ ميداند؛ بنابراين همانگونه كه حقيقت وجود بر اساس
مراتﺐ خود ،مختلف به وجوب و امكان ،غنا و حاجت ،بساطت و تركيﺐ ،صفا و كدورت ،قوه و فعل ،تجرد
و ماديت و ...است ،اراده ،عشق و محبت نيز به تبَع وجود ،داراي اين مراتﺐ و كثرات هستند .پس اراده و
محبت در واجﺐ متعال ،عين علم و داعي و عين ذات مقدّس اويند؛ در حالي كه در غير واجﺐ تعالي ،مانند
انسان ،صفت زائد بر ذات و غير داعي و علم ميباشند.
بنابراين اراده باري تعالي ،در مرتبه ذات ،از صفات ذات و عين آن و غير قابل تبديل و تحويل و تغيّر و
تجدّد است؛ اما همين اراده در مراتﺐ پايينتر ،همانند علم تفصيلي خداوند به مخلوقات بعد از خلقت و در
مرتبه ذوات اشياء ،نفس افعال حق تعالي و متجدّد ميباشد )مﻼصدرا :١٩٨١ ،ج٣٣٩-٣٤٢ ،٦؛ همو:١٣٨٣ ،
 ،(٢٢٥ ،٣به همين جهت مي توان به اين نتيجه رسيد كه امكان »بداء« در اراده فعلي خداوند ،وجود داشته
و »بداء« در اين مرتبه از اراده الهي واقع ميشود.
از ديدگاه عﻼمه طباطبايي» ،اراده الهي« مانند ساير صفات فعلي حق تعالي ،منتزع از مقام فعل ميباشد.
بر اين اساس» ،اراده واجﺐ تعالي« از جهت انتساب به قدرت قاهره خداوند و يا از حيث اجتماع اسباب
موجبه فعل از جانﺐ واجﺐ تعالي ،انتزاع و به خداوند ،اطﻼق ميگردد )طباطبايي :١٩٨١ ،ج ٣٥٢ ،٦؛ همو،
 :١٤٢٦ج  .(٢٦٢ ،٢عﻼمه ،انتساب اراده به خداوند را مانند ساير صفات فعلي حق تعالي ،حقيقي ميداند؛
ولي از ديدگاه او همانگونه كه لفظ بر يك معنا اطﻼق شده و معناي حقيقي آن در نظر گرفته ميشود،
گاهي از باب توسّع ،هنگام اطﻼق لفظ ،لوازم حقيقي و آثار متفرّع بر آن مورد نظر ميباشد .اطﻼق صفات
فعلي بر خداوند نيز از باب توسّع معنا و اراده لوازم حقيقي و آثار متفرّع بر آن است؛ زيرا اين صفات ،حادث
به حدوث فعل و متﺄخّر از ذات قديم واجﺐ متعال بوده و اتصاف ذات واجﺐ خداوند به آن چه به نحو
عينيت ،و چه به نحو عروض ،محال است؛ از اينرو لوازم و آثار حقيقي آنها از باب توسّع معنا به حق تعالي،
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حمل ميگردد )رك :طباطبايي :١٩٨١ :ج  ٣٥٢ ،٦؛ همو :١٤٢٦ ،ج ٢٦٣-٢٦٤ ،٢؛ همو.(١٢٨ :١٤٢٨ ،
 -٦رابطه بداء و تقدير خداوند

رابطه بداء با قضاء و قدر الهي هم از جمله چالشهاي اصلي مربوط به آموزه بداء است .از ديدگاه
مﻼصدرا تمام مراتﺐ و مصاديق »قضاء« ،چه در مرتبه اول آن كه »قلم اعلي« ناميده ميشود و چه در
مرتبه پايينتر از آن كه نفوس كلي فلك بوده و »لوح محفوظ« نام دارد ،ثابت ،ازلي و غير قابل تغيير و
تبديل بوده و وقوع تغيّر و تبدّل در آن غير ممكن است )مﻼصدرا :١٩٨١ ،ج  ٢٩٥ ،٦؛ همو :١٣٨٣ ،ج ،٤
١٤٢؛ همان :ج  .(٢١٢ ،٣براين اساس ،مﻼصدرا وقوع »بداء« در »قضاء الهي« را محال ميداند.
از نظر مﻼصدرا بر خﻼف »لوح محفوظ« كه صورتهاي منقوش اشياء و مخلوقات در نفوس كلي
فلك ،به صورت كلي ،بسيط و غير قابل تغيير و تبديل هستند» ،قدر« يا همان »لوح محو و اثبات«،
صورتهاي منقﱠش در نفوس جزئي فلك به صورت متشخّص به اشكال و مقارن با اوقات و زمانهاي
مخصوص به خود بوده و به خاطر جزئي بودن و تشخّصشان ،قابل تبديل و تجديد ميباشند .چنانكه قرآن
ب« )رعد(٣٩ /
ت َو ِع ْن َد ُه ُأ ﱡم الْكِتا ِ
كريم هم ميفرمايد» :يَ ْمحُوا ال ﱠل ُه ما يَشاءُ َو ُيثْبِ ُ
اين صورتهاي موجود در »نفوس جزئي فلكي« يا »صحف سماوي« كه همان »قلوب مﻼئكه
عمّاله« ميباشند ،به خاطر جزئي بودن عالمشان كه همان عالم مثال يا خيال كلي است و نيز به دليل
جزئيت ،تشخّص و تعيّن اين صورتهاي منقوش ،قابل زوال ،تغيير و تجديد ميباشند )مﻼصدرا:١٩٨١ ،
ج (٣٩٧ ،٦؛ به همين جهت ،گاه از بعضي از حوادث و اتفاقات كه منشﺄ آنها از عالم مادّه و طبيعت ميباشند-
مانند دعائي كه در ملكوت اعلي شنيده شده و يا عمل خير و يا شرّي كه در عوالم باﻻتر ،مورد توجّه قرار
گرفته است -تﺄثير پذيرفته و چيزهايي از قلوب ايشان محو و يا حوادث و اتفاقاتي در قلوب و نفوس آنان
اثبات ميشود و ازآنجا كه تدبير امور عالم ماده و طبيعت در دست اين مﻼئك ميباشد ،تغيير و تبديل در
وجود ايشان ،موجﺐ تغيير در عالم ماده و طبيعت نيز ميشود كه از اين تغيير نادر الوقوع در متون ديني،
احاديث و روايات به »بداء« تعبير ميگردد )رك :مﻼصدرا :١٩٨١ ،ج ٣٩٧ ،٦؛ همو :١٣٨٣ ،ج .(١٩١ ،٤
عﻼمه طباطبايي ،حقيقت »قضاء« را ضرورتي ميداند كه موجود ممكن از علّت تامّه خود ،دريافت
ميكند .زيرا حوادث و موجودات خارجي ،نسبت به علل و اسباب موجِده خود از دو حالت خارج نيستند؛
حالت اول ،قبل از اتمام علل و شرايط و رفع موانع وجودي و حالت دوم ،بعد از اتمام علل و شرايط و رفع
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اين موانع است .در صورت عدم اتمام علل و شرايط و رفع موانع براي ممكنات ،نه تح ّقق و ثبوت برايشان
متع ﱠين و حتمى است و نه عدم آن؛ بلكه نسبتشان به »وجود« و »عدم« يكسان ميباشد؛ پس ممكن است
موجود شوند و يا هم چنان در عدم ،باقي بمانند .اما بعد از اتمام علل و اسباب و فقدان همه موانع ،ديگر به
حالت ابهام و تر ّدد باقى نمانده ،بلكه تح ّقق و وجود برايشان ضروري ،حتمى و متعيّن است؛ همچنان كه
در صورت فقدان يكى از آن دو شرط ،عدم برايشان ضروري و متعيّن مىشود .ازاينرو ،بر اساس قانون
علّيت ،هر معلولي ،هرچند كه خودش فيحد ذاته ممكن باشد ،وقتي به علّت تامّه خود منسوب ميگردد،
از طرف آن داراي ضرورت و وجوب خواهد بود )رك :طباطبايي :١٤١٤ ،ج  .(٧٢ ،١٣بنابراين از منظر عﻼمه
طباطبايي ،ضرورت و قطعيت جزء حقيقت »قضاء« به اين معنا بوده و در تمام مراتﺐ و اقسام آن جريان
دارد؛ ازاينرو وقوع تبدّل ،تحوّل و تغيّر در آن غيرممكن و در نتيجه وقوع »بداء« در »قضاء« ،محال خواهد
بود .البته اگر »قضاء« را به معناي عام آن در نظر بگيريم -كه عﻼمه بر خﻼف نظر مشهور حكماء ،با
استفاده از آيات قرآن كريم آن را اثبات كرده كه هم شامل عالم امر و مجرّدات و هم شامل عالم مادّه و
طبيعت ميشود -برخي از مراتﺐ قضاء كه همان »قضاء فعلي« ميباشد ،قابل تبديل و تحويل بوده و بداء
در آن راه مييابد.
عﻼمه» ،قدر« را نيز به به اندازه ،حدود و ويژگيهاي موجود در صفات و آثار شيء ،تعريف ميكند.
اين حدود و ويژگيها از ناحيه علل ناقصه بر اشياء مادّي ،ﻻحق ميگردد؛ چرا كه هر كدام از علل ناقصه،
به خاطر حيثيّات مختلف خود ،اندازه و الگويي مناسﺐ خود به معلول ،عطا كرده و اثر ويژهاي را در آن
ميگذارند كه اين اثر ويژه ،صفات آن معلول را تعيين ميكند .پس »قدر« ،همان مرتبه مقتضيّات ،علل
ناقصه و استعدادهاي وجودي موجودات مادّي ميباشد .بنابراين چون موجودات مادّي در مرتبه »قدر« به
حدّ ضرورت و قطعيت نرسيده اند ،لذا وقوع تغيير و تبديل و يا به عبارت ديگر ،وقوع »بداء« در آن ممكن
است.
 -٧امكان بداء در علم و اخبار معصومين )عليهم السﻼم(

در منظومه فكري مﻼصدرا كمال قوه عاقله انبياء در اين است كه با عالم عقول ،متصل گشته و ذوات
مﻼئكه مقربين را مشاهده نمايد .چنانكه كمال قوه متخيله ايشان در اين است كه اشباح مثالي در عالم
مثال منفصل و نفوس جزئي افﻼك را مشاهده نموده و اخبار غيبي را تلقي نمايند )مﻼصدرا :١٣٨٢ ،ج ،١
.(٣٥٢-٣٤٩
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انبياء و اولياء الهي به نفوس جزئي افﻼك متصل شده و علوم آنها را دريافت مينمايند .ايشان آن اخبار
را به مردم ميرسانند و در اين اِخبارشان نيز صادق بوده و از دخالت شيطان ،مصون هستند .سپس دوباره
به نفوس جزئي افﻼك متصل شده و درباره همان موضوع اول ،خبر ديگري غير از خبر اول دريافت نموده
و به مردم خبر ميدهند .اين تغيير در نفس جزئي افﻼك ،به عنوان مثال ،ناشي از دعا و تضرع بندگان
است .انبياء و اولياء الهي در هر دو اخبار ،صادق بوده و عين حقيقت را بيان نموده اند؛ اما حقيقت ثبت شده
در نفوس افﻼك ،تغيير نموده ،اخبار ايشان نيز متغير است .اين همان »بداء اثباتي« است كه با معصوميت
انبياء و اولياء الهي نيز قابل جمع است )صدرالدين شيرازي :١٣٨٣ ،ج ١٩١-٢٠١ ،٤؛ همان.(٢٠٧ :
عﻼمه در الميزان وقوع بداء در اخبار انبياء و ائمه )عليهم السﻼم( را ممكن نميداند )بخﻼف نظر
شرِينَ َو ُم ْنذِرِينَ ،وَ َأنْزَ َل
ن ُمبَ ﱢ
ث اللﱠ ُه النﱠبِيﱢي َ
س اُ ﱠم ًه وا ِح َدهً فَبَ َع َ
مﻼصدرا( .وي با استفاده از آيه »كانَ النّا ُ
س فِيمَا اخْ َت َلفُوا فِيهِ) « ...بقره (٢١٣ /چنين استدﻻل ميكند كه
ن النﱠا ِ
ب بِا ْلحَقﱢ ،لِ َيحْ ُك َم بَ ْي َ
مَ َعهُ ُم ا ْلكِتا َ

چون ظاهر اين آيه اين است كه خداى سبحان انبياء )عليهم السﻼم(را براى تبشير و انذار ،و انزال كتاب و
وحي ،مبعوث كرده تا حق در اعتقاد و عمل را براى مردم بيان كنند ،و از سوى ديگر خود خداى تعالى از
قول موسى )ع( حكايت كرده كه فرمود» :ﻻ َيضِلﱡ َربﱢي وَ ﻻ َينْسى« )طه (٥٢ /پس ،از آيه مورد بحث و
اين آيه مىفهميم خدا هر چه را بخواهد از طريقى مىخواهد كه به هدف برسد و خطا و گم شدن در كار
او نيست و هر كارى را به هر طريقى انجام دهد در طريقهاش گمراه نمىشود .پس اينكه خداوند ،انبياء را
مبعوث كرده تا وحي را دريافت و به مردم ابﻼغ كنند ،بايد اتفاق بيفتد و غير ممكن است كه تغيّر و تبدّلي
در آن اتفاق افتاده يا اين امر به وقوع نپيوندد )طباطبايي :١٤١٤ ،ج  .(١٣٤ ،٢چنانكه فرمود» :اللﱠهُ غا ِلﺐٌ
ل اللﱠ ُه ِل ُكلﱢ َشيْءٍ َقدْراً« )طﻼق.(٣ /
عَلى َأمْرِ ِه« )يوسف (٢١ /و نيز فرمود » :إِ ﱠن ال ﱠلهَ بالِ ُغ أَ ْم ِرهَِ ،قدْ َجعَ َ

دليل ديگر بر عصمت انيباء )عليهم السﻼم( در تلقي و تبليغ وحي و عدم تغيّر و دگرگوني در اخباري
ن ارْتَضى
ب فَﻼ ُي ْظ ِه ُر عَلى غَ ْي ِب ِه َأحَد ًا * ِإلﱠا َم ِ
كه ايشان نقل ميكنند ،اين آيات شريفه است "::عا ِل ُم الْغَ ْي ِ
ِمنْ رَسُولٍ ،فَ ِإ ﱠنهُ َيسْ ُلكُ مِنْ َب ْينِ َي َد ْيهِ ،وَ ِمنْ َخلْ ِف ِه رَصَداً * لِيَ ْعلَ َم َأنْ َقدْ أَ ْبلَغُوا رِساﻻتِ رَ ﱢب ِهمْ ،وَ

أَحاطَ بِما لَ َد ْيهِمْ ،وَ َأحْصى كُلﱠ َشيْ ٍء َعدَد ًا« )جن.(٢٦-٢٨ /از ظاهر اين آيات به خوبى بر مىآيد كه

خداى تعالى رسوﻻن خود را به وحي ،اختصاص مىدهد ،از راه وحى به غيﺐ آگاهشان نموده و تﺄييدشان
مىكند؛ از پيش رو و پشت سرشان مراقبشان است؛ به تمام حركات و سكنات آنان احاطه دارد تا اينكه
عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و سوم )پائيز و زمستان  (٩٩
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وحى به وسيله دستبرد شيطانها و غير آن متغيّر و دگرگون نشود و اين مراقبت از دگرگوني وحي تا زمان
ابﻼغ رساﻻت پروردگار ،ادامه دارد .نمونه قرآني ديگر بر عصمت انبياء)عليهم السﻼم( ،اين آيه است» :وَ ما
سيا« )مريم(٦٤ /
ن ذ ِلكََ ،و ما كا َن رَبﱡكَ نَ ِ
ن أَ ْيدِينا َو ما خَ ْلفَناَ ،و ما بَ ْي َ
نَ َتنَزﱠ ُل إِلﱠا ِبأَ ْم ِر َربﱢكَ ،لَ ُه ما َبيْ َ

اين آيات ،دﻻلت دارد بر اينكه وحى از حين به نزول ،تا وقتى كه به پيامبر مىرسد ،و پس از آن تا زمانى
كه پيغمبر آن را به مردم ابﻼغ مىكند ،در همه اين مراحل از دگرگوني و دستبرد هر بيگانهاى محفوظ
است )طباطبايي ،همان :ج .(١٣٥ ،٢
 -٨ارزيابي تطبيقي ديدگاهها

مﻼصدرا توانست با اثبات بداء ثبوتي در كنار بداء اثباتي ،گام بلندي در تبيين حقيقت بداء و تحليل
رابطه آن با علم و عصمت معصومان )عليهم السﻼم( بردارد؛ زيرا تا قبل از او اغلﺐ دانشوران از اثبات بداء
ثبوتي ،عاجز بوده و در تبيين حقيقت بداء ،فقط آن را به بداء اثباتي ،تفسير ميكردند )رك :صدوق:١٣٩٨ ،
٣٣٥؛ مفيد٦٥ :١٤١٣ ،؛ سيدمرتضي ٣٥٧ :١٤١١ ،؛ طوسي :١٤١٧ ،ج ٤٩٥ ،٢؛ ميرداماد(٥٦ :١٣٧٤ ،؛ اما
مﻼصدرا توانست هم امكان وقوع بداء در عالم ثبوت و واقع را اثبات كند و هم نحوه وقوع آن را در مقام
اثبات ،تبيين و تحليل نمايد.
همچنين او با تبيين مراتﺐ علم الهي ،به اثبات وقوع بداء در علم حق تعالي و تحليل چگونگي وقوع
آن در برخي از مراتﺐ اين علم ،پرداخت .از منظر مﻼصدرا مراتبي از علم حق تعالي ،مبرّا از تغيير و تبديل
و محو و اثبات و مراتبي نيز قابل محو و اثبات يا همان بداء ميباشد .اين دقيقاَ همان نكتهاي است كه در
برخي از احاديث وارد شده در مورد بداء به آن تﺄكيد شده است .چنانكه در برخي از اين احاديث ،علم خداوند
به علم مكنون و مخزون الهي كه منشﺄ بداء بوده و به تعبير روايت» ،منه البداء« است و علمي كه معلوم
مﻼئكه ،انبياء و اولياء الهي )ع( بوده و »فيه البداء« ميباشد .قسم اول ،علم ثابت و ﻻيتغير الهي و غيرقابل-
تبديل بوده و وقوع بداء در آن غيرممكن است؛ اما قسم دوم ،قابل تغيير بوده و وقوع بداء در آن ممكن
ميباشد )كليني :١٣٧٦ ،ج  .(١٦٧-١٦٨ ،١عﻼوه بر آن ،مﻼصدرا درباره نحوه اِسناد بداء به خداوند هم
برخﻼف كساني كه نسبت آن را به خداوند ،به نحو مجاز دانسته و آن را از طريق توسّع معنا و امثال آن
توجيه كرده اند )رك :صدوق ٣٣٥ :١٣٩٨ ،؛ مفيد ٦٧ :١٤١٣ : ،؛ طوسي :١٤١٧ ،ج  (٤٩٥ ،٢توانست نسبت
حقيقي بداء به خداوند را از طريق نفوس جزئي فلكي يا قلوب مﻼئكه عمّاله ،اثبات نمايد )مﻼصدرا:١٣٨٣ ،
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.(١٨٩ ،٤
با تمام نقاط قوتي كه ديدگاه مﻼصدرا درباره تبيين حقيقت بداء و تحليل رابطه آن با صفات خداوند و
علم و عصمت معصومان )عليهم السﻼم( دارد ،توجه به چند نكته در تحليل ديدگاه وي ،ﻻزم به نظر
ميرسد .اول( ظاهراَ اصل ديدگاه وي درباره امكان وقوع تغيير و تبديل و محو و اثبات در عالم مثال و نحوه
اطﻼع انبياء و اولياء )عليهم السﻼم( از آن ،نه ابتكار خود او ،بلكه برگرفته از آثار ابن عربي ميباشد )رك:
اسماعيلي .(٩٤ :١٣٩٣ ،از ديدگاه ابن عربي ،انبياء و رُسل )عليهم السﻼم( در مرتبه اي ،پايينتر از عرش
اعظم ،كه عالم محو و اثبات بوده و مرتبه آن پايينتر از قلم اعلي و لوح محفوظ ميباشد ،ملكوت عالم را
به چشم دل ،ديده و صداي اقﻼم عالم ملكوت را به گوش جان ميشنوند .همين ملكوت يا عالم محو و
اثبات ،از منظر او ،محل نزول شرايع و كتابها و صحف آسماني ميباشد .به همين جهت ،امكان نسخ و
محو و اثبات در آنها وجود دارد .البته ابن عربي ،وقوع بداء و انتساب آن بر خداوند را محال دانسته و اين
ديدگاه را در تحليل نسخ و نسبت تردّد به خداوند ،ارائه كرده است )ابن عربي ،بيتا :ج  .(٦١ ،٣مﻼصدرا
اين ديدگاه را از ابن عربي ،اخذ و در تبيين حقيقت بداء و تحليل مسائل مربوط به آن از اين ديدگاه ،بهره
برده است .وي ،حتي در برخي از آثار خود ،عين عبارات او را از كتاب فتوحات مكيه ،نقل و به آن استناد
كرده است )رك :مﻼصدرا :١٣٨٣ ،ج  ١٩٨ ،٤؛ همو :١٩٨١ ،ج .(٤٧-٥٠ ،٧
دوم( در نظر مﻼصدرا ،تمام مراتﺐ قضاء ،غير قابل تغيير و تبديل بوده و بداء در آن راه ندارد )رك:
مﻼصدرا :١٩٨١ ،ج  ٢٩١ ،٦؛ همو :١٣٨٣ ،ج  ،(١٨٩ ،٤در حالي كه در برخي از روايات ،وقوع بداء در مراتبي
از قضاء ،جايز شمرده شده است )رك :كليني :١٣٧٦ ،ج ١٦٧-١٦٨ ،١؛ صدوق :١٣٧٢ ،ج ٣٦٦ ،١؛ خوئي،
 .(٣٨٦-٣٨٥ :١٤٣٠براساس اين روايات ،ديدگاه مﻼصدرا كه قضاء را با عالم عقول يا نفس كلي فلك،
تطبيق داده و تمام مراتﺐ آن را غير قابل تغيير دانسته و وقوع بداء در آن را محال ميداند غيرقابلقبول
بوده و اين تطبيق ،حداقل براي تمام مراتﺐ قضاء ،صحيح نميباشند.
سوم( مﻼصدرا بداء در علم و اخبار معصومان )عليهم السﻼم( -كه بداء اثباتي ناميده -را ناشي از اتصال
نفس و جان نبي )ع( يا وليّ )ع( با نفوس جزئي فلكي و مشاهده حوادث ثبت شده در آن ،به چشم دل و
يا شنيدن صداي صرير قلم آن به گوش جان ميداند كه به خاطر عدم وقوع شرط و يا وجود مانعي ،آن
حادثه خاص به وقوع نپيوسته است .لذا نبي )ع( يا وليّ )ع( در مرتبه دوم كه آن حادثه را در آن نفوس
جزئي به شكل ديگري مشاهده كرده و به عموم مردم ،خبر ميدهد ،از ديد ايشان ،در خبر او بداء رخ داده
است )رك :مﻼصدرا :١٣٨٣ ،ج  .(١٩٠ ،٤در مقام نقد ميتوان گفت هرچند تغيير و تبديل در نفوس فلك
عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و سوم )پائيز و زمستان  (٩٩

 ▪ ٤٦مقايسه تحليل ديدگاه مﻼصدرا و عﻼمه طباطبايي در تبيين حقيقت بداء و مسائل مربوط به آن

يا قلوب مﻼئكه عمّاله بوده ،ولي چگونه ممكن است ،معصوم )ع( يك امر محتمل را حتمي ،يا امر جزئي
را كلي و مشروط و مقّيد را مطلق ،فرض كرده و عصمت او زير سوال نرود؟ آيا اين اشتباه ،موجﺐ خدشه
دار شدن عصمت او نميشود؟
چهارم( برخي محققان بر مﻼصدرا نقدي بر مﻼصدرا كردهاند كه وارد به نظر ميرسد و عبارتست از
تطبيق اصطﻼحات شرعي بر برخي از اصطﻼحات فلسفي )رك :مجلسي :١٤٠٣ ،ج  ١٣٠ ،٤؛ همو:١٤٠٤ ،
ج ١٣١ ،٢؛ شعراني :١٣٨٢ ،ج ٣٣٠ ،٤؛ سبزواري .(٦٢٨ :١٣٧٢ ،تطبيق اصطﻼحاتي مانند لوح محفوظ ،لوح
محو و اثبات ،قلم اعلي ،روح اعظم ،مﻼئكه و ...بر نفوس كلي و جزئي افﻼك و برخي ديگر از اصطﻼحات
فلسفي يونان قديم و هيﺌت بطلميوسي كه از منظر مورخين تاريخ فلسفه به تاريخ علم پيوستهاند ،هرچند
كه مﻼصدرا از آن اصطﻼحات ،تبييني نو و مطابق با نظام فكري خود ارائه داده باشد ،خالي از اشكال به
نظر نميرسد .به عﻼوه ،اين تطبيق مﻼصدرا دچار برخي اشكاﻻت عقلي نيز ميباشد .وي ،لوح محفوظ را
به خاطر آنكه از هرگونه تغيير و تبديل مصون و محفوظ ميباشد ،بر لوح محفوظ تطبيق داده است )رك:
مﻼصدرا :١٩٨١ ،ج  ،(٢٩٥ ،٦در حالي كه او ،افﻼك را نيز مشمول حركت جوهري ميداند؛ بنابراين از
ديدگاه مﻼصدرا نفوس افﻼك ،دائماً در حال تغيير تدريجي ميباشند؛ بنابراين نفس كلي افﻼك ،مصون از
تغيير نبوده و قابل انطباق بر لوح محفوظ نميباشد .همچنين تطبيق لوح محو و اثبات بر نفوس جزئي
افﻼك نيز ،خالي از اشكال نيست؛ چرا كه از ديدگاه فﻼسفه ،نفوس افﻼك ،داراي تجدّد احوال نيستند و
لذا نمي توان بر محو صورتي از آنها و اثبات صورت ديگر بر ايشان ،قائل شد) .ر.ك :سبزواري:١٣٧٢ ،
(٦٢٨
بهره مندي از مباني تفسيري و شيوه تفسير قرآن به قرآن كه از جمله ابداعات عﻼمه طباطبايي
ميباشد ،موجﺐ شده است كه وي در تبيين حقيقت بداء و تحليل مسائل مربوط به آن ،ديدگاهي قرآني
داشته و از تبيين فلسفي و عقلي صرف ،بدون نظر به آيات و روايات ،پرهيز نمايد؛ به همين جهت ،وي
توانسته است با استفاده از مفاهيم قرآني در كنار مباني حِكمي و فلسفي ،برخي از نقايص و كاستيهاي
ديدگاه صدرالمتﺄلّهين را جبران كرده و ديدگاهي منطبقتر با متون ديني ارائه دهد .به عنوان مثال ،عﻼمه
طباطبايي هرچند كه در اصل قول به وجود مراتﺐ در علم الهي با مﻼصدرا موافق استبدون اشاره به وجود
نفوس كلي و جزئي افﻼك ،علم الهي را به سه مرتبه »عنايت«» ،قضاء« و »قدر« تقسيم نمودهاست.
»عنايت« علم تفصيلي ذاتي خداوند به وجود اشياء با تمام جزئيات و خصوصيات آن است كه اين علم،
علت معلوم خود ،يعني همان افعال الهي ميباشد» .قضاء« عبارت است از »علم فعلي واجﺐ تعالي به وجود
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عيني موجودات ممكن بر اساس نظام احسن از جهت نسبت آنها به علّت تامه خود«؛ »قدر« نيز منطبق بر
حدودي است كه موجودات مادي از ناحيه علل ناقصه خود ،از صور علمي نشﺌه باﻻتر از خود دارند )رك:
طباطبايي :١٤٢٦ ،ج .(٢٥٢-٢٥٧ /٢
چنانكه قبﻼ نيز گذشت ،عﻼمه با استفاده از آيات قرآن ،مراتﺐ علم حق تعالي را تبيين و تشريح كرده
و كاستيهاي ديدگاه مﻼصدرا در اين باب را جبران مينمايد؛ به همين جهت ،انتقادات وارد شده بر ديدگاه
صدرا در اين بحث ،بر او وارد نميباشد.همچنين عﻼمه ،حقيقت قضاء و قدر را نيز با استفاده از رابطه موجود
بين معلول و علّت تامه و يا علل ناقصه خود و بدون استفاده از مفاهيمي مانند نفوس كلي و جزئي فلك،
تبيين مينمايد .وي با استناد آيات قرآن كريم ،هم تعلّق »قضاء« به عالم عقول و مجرّدات -به تعبير قرآن
كريم» ،عالم امر« -و هم نسبت آن به موجودات مادّي را اثبات ميكند .از ديدگاه او قرآن كريم در آياتي
مانند آيه »اِذا قَضي اَمر ًا فَ ِانﱠما يَقُولُ لَ ُه كُن فَيَكُون« )بقره ١١٧ /؛ آل عمران ٤٧ /؛ مريم ٣٥ /؛ غافر/
ل شَي ٍء«
ت كُ ﱢ
 (٦٨و آيه »اِنّما اَمرُه اِذا اَرادَ شَيئ ًا اَن يَقُو َل َلهُ كُن فَيَكُون • فَسُبحانَ الﱠذي بِيَدِه َم َلكُو ُ

)يس٨٣ /و (٨٢به جنبه »اَمري« و »ملكوتي« مخلوقات كه فراتر از عالم ماده بوده و به امر الهيِ »كُن«
كه به خلقت ابداعي ،دفعي و بدون تدريج كه خاصيت عالم عقول و مجرّدات است ،اشاره دارد .به عﻼوه
در آيات مذكور به دو جنبه وجودي اشياء ،اشاره شده است ،جنبه ملكوتي آنها كه با تعبير »كُن« و جنبه
مادي و نسبت آنها به وجود خودشان با قطع نظر از ملكوت ايشان كه با تعبير » َف َيكُون« از آن ياد شده
ن
ﷲ اَمراً كا َ
است )طباطبايي :١٤١٤ ،ج  .(١١٤-١١٧ ،١٧عﻼوه بر آن دسته ديگر آيات ،مانند آيه » ِليَقضَي ا ُ
ن« )فصلت (١٢ /به تعلّق قضاء الهي به
ﻻ« )انفال (٤٢ /و نيز آيه » َفقَضاهُنﱠ سَبعَ سَماواتٍ فِي يَومَي ِ
مَفعُو ً
عالم ماده و طبيعت ،اشاره دارد .زيرا در امثال اين آيه ،سخن از امري است كه در عالم ماده و طبيعت ،به
وقوع پيوسته است .عﻼمه از جمعبندي اين دو دسته از آيات ،به اين نتيجه ميرسد كه قضاء فعلي خداوند،
عموميت داشته و هم شامل عالم امر و مجرّدات و هم شامل عالم ماده و طبيعت ميگردد .بنابراين ،انتقاد
ديگري كه بر ديدگاه مﻼصدرا به جهت حتمي و ضروري دانستن تمام مراتﺐ قضاء و عدم امكان تغيير و
تبديل در آن وارد بود ،بر ديدگاه عﻼمه طباطبايي ،وارد نميباشد .چرا كه ديدگاه آنان با رواياتي كه قضاء را
به قضاء حتمي و غير حتمي تقسيم كرده و وقوع تبديل و تحويل در قضاء غير حتمي را ممكن ميدانستند،
سازگاري نداشت؛ اما از منظر عﻼمه ،دايره شمول قضاء ،عام بوده ،هم شامل عالَم عقول و مجرّدات و هم
عالم ماده ميشود و در نتيجه ،وقوع بداء در مراتبي از آن جايز خواهد بود.
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علت ديگري كه ديدگاه عﻼمه را نسبت به ديدگاه مﻼصدرا كامل تر كرده و موجﺐ رفع برخي از
كاستيها و نارساييهاي آنان شده است ،نگاه جامعتر وي ،نسبت به ديگران در مباحث فكري و عقيدتي
ﻼ تقسيم قضاء از ديدگاه عﻼمه به »قضاء ذاتي« و »قضاء فعلي« و تعريف »قضاء ذاتي« به
ميباشد .مث ً
علم ﻻزمه ذات واجﺐ تعالي و خارج از عالم و »قضاء فعلي« به علم فعلي حق تعالي در مرتبه ذات ممكنات
و داخل عالم؛ در مقابل نظر مشهور حكماء مشّائي كه قضاء را »علم مفارقات عقلي به موجودات ممكن بر
اساس نظام احسن« و جزء عالم دانسته )طباطبايي :١٤٢٦ ،ج  ٢٥٤ ،٢؛ طوسي :١٣٨٤ ،ج  ٣٤٥ ،٣؛ حلي،
 (٥٨٨ :١٤١٣و مﻼصدرا كه آن را »صور علميه ﻻزم ذات و خارج از عالم« تعريف ميكند )طباطبايي،
 :١٤٢٦ج ٢٥٤ ،٢؛ مﻼصدرا :١٩٨١ ،ج  (٢٩٢ ،٦بيانگر نگاه جامع او نسبت به اين دو ديدگاه ميباشد.
همچنين ،تقسيمات ديگري كه وي براي قضاء و قدر بيان كرده است ،مانند تقسيم قضاء و قدر به قضاء و
قدر عيني و قضاء و قدر علمي و تقسيم قضاء به قضاء تكويني و تشريعي كه شرح آن در فصل چهارم
گذشت ،ديدگاه جامع او را نشان ميدهد.
ديدگاه منحصر به فرد عﻼمه كه حاصل مباني حكمي و فلسفي و همچنين ،استنباط روشمند از آيات
قرآن كريم و احاديث و روايات بر اساس اين مباني عقلي ميباشد ،در تبيين حقيقت وحي و علم معصومان
)عليهم السﻼم( نيز قابل اصطياد است؛ زيرا وي برخﻼف مشهور حكماء كه براي قوه خيال و حس مشترك
نبي )ع( در تصوير سازي وحي ،نقشي قائل بوده و آن را محصول مشترك عقل فعال و قوه خيال و حس
مشترك نبي )ع( ميدانند ،مطابق با مفاهيم قرآني ،نفس او را به عنوان قابل معرفي كرده و فاعليتي براي
او در ايجاد وحي ،قائل نيست )رك :ايمان پور.(٢٨ :١٣٩٠ ،
در عين آنكه عﻼمه در تبيين چگونگي حصول علم معصومان )عليهم السﻼم( از مباني حكمت متعاليه
استفاده كرده و همچون مﻼصدرا اتّصال به عالم ماوراء و اطﻼع بر حقايق باطني را مخصوص انبياء و ائمه
معصوم )عليهم السﻼم( نميداند ،بر خﻼف مﻼصدرا  -كه دستيابي به ماهيت و حُكم نبوت و امامت را
براي ديگران ممكن دانسته-عﻼمه معتقد است كه اوﻻً درجه هيچ يك از باريافتگان به مقام وﻻيت،
همتاي رتبه وﻻيت انبياء و اهل بيت )ع( نخواهد بود؛ و ثانياً مقام نبوت ،رسالت و امامت ،موهبتي اختصاصي
و غير كسبي بوده و غير از معصومين )عليهم السﻼم( به هيچ شخص ديگري ،اعطا نشده است )رك:
جوادي آملي :١٣٩٣ ،ج .(٣٨٧-٣٩٠ ،١
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 -٩نتيجه گيري

مﻼصدرا توانست حقيقت بداء را در چارچوب نظام فلسفي خود تببين و مسائل مربوط به آن را در قالﺐ
همين نظام حِكمي تحليل كند .وي »بداء ثبوتي« را در كنار »بداء اثباتي« اثبات و تبيين كرد؛ در حالي كه
غالﺐ محققين و بزرگان اماميه تا زمان او بداء را منحصر در بداء اثباتي دانسته و از اثبات بداء ثبوتي عاجز
بودند .همچنين وي ،وقوع بداء در مراتبي از علم الهي را تبيين نموده و اِسناد حقيقي بداء به خداوند را از
طريق تبيين رابطه نفوس افﻼك با ذات الهي ،اثبات كرده است .اما ديدگاه وي كاستيهايي داشته و
انتقاداتي بر آن وارد است .به نظر ميرسد تحليل عﻼمه طباطبايي -هرچند كه در چارچوب حكمت متعاليه
و با بهرهگيري از برخي مباني مﻼصدرا صورت گرفته است -كاستيهاي ديدگاه مﻼصدرا را نداشته و نقاط
ضعف آن را جبران نموده است .به خصوص اينكه عﻼمه با استفاده از آيات قرآن كريم و روايات ائمه
)عليهم السﻼم( و رويكرد تفسيري آيه به آيه  -كه روش وي در تفسير الميزان است -از چارچوب ادبيات
قرآني و روايي خارج نشده و ماهيت بداء و مسائل مربوط به آن را در اين فضا تبيين و تحليل نموده است.
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مﻨابﻊ

قرآن كريم

 -١ابنعربي ،محيي الدين) ،بيﺗﺎ( ،الفتوحات المكية ،چﺎپ اول ،بيروت ،دار الصﺎدر.

 -٢اسمﺎعيلي ،محمد علي" ،(١٣٩٣) ،بداء در نظﺎم فلسفي صدرالمتألهين"،كﻼم اسﻼمي ،دوره
 ،٢٣شمﺎره ،٩٠صﺺ.٧٩-١٠٢

 -٣ايمﺎن پور ،منصور" ،(١٣٩٠) ،ﺗفسير وحي از منظر عﻼمه طبﺎطبﺎيي" ،عﻼمه ،شمﺎره  ،٣٠صﺺ
.٣٤-١٩

 -٤جوادي آملي ،عبد اﷲ ،(١٣٩٣) ،تحرير رسالة الوﻻية عﻼمه طباطبايي ،چﺎپ اول ،قم ،مركز
نشر اسراء.

 -٥حلي،حسن بن يوسف١٤١٣) ،ق( ،كشف المراد في شرح تجريد اﻻعتقاد ،ﺗصحيح ،مقدمه و
ﺗعليقﺎت :آيت اﷲ حسن زاده آملي ،چﺎپ چهﺎرم ،قم ،موسسة النشر اﻻسﻼمي.

 -٦خوئي ،سيد ابوالقﺎسم١٤٣٠) ،ق( ،البيان في تفسير القرآن ،قم ،موسسة احيﺎء آثﺎر اﻻمﺎم خوئي.

 -٧سبزواري ،مﻼهﺎدي ،(١٣٧٢) ،شرح اﻻسماء الحسني ،ﺗحقيق :نجفقلي حبيبي ،چﺎپ اول ،ﺗهران،
انتشﺎرات دانشگﺎه ﺗهران.

 -٨مﻼصدرا ،محمد بن ابراهيم ،(١٩٨١) ،الحكمه المتعاليه في اﻻسفار اﻻربعه العقليه ،بيروت ،دار
التراث

 ،(١٣٨٣)،_________________________ -٩شرح اصول كافي ،ﺗهران ،موسسه مطﺎلعﺎت و ﺗحقيقﺎت
فرهنگي.
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 ،(١٣٨٢) ،_________________________-١٠الشواهد الربوبية في المسالك السلوكية ،قم ،موسسه
مطبوعﺎت ديني.

 ،(١٣٥٤) ،_________________________-١١المبدأ و المعاد ،ﺗهران ،انجمن حكمت و فلسفه ايران.

-١٢صدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن بﺎبويه١٣٩٨) ،ق( ،التوحيد ،چﺎپ اول ،قم ،انتشﺎرات جﺎمعه
مدرسين حوزه علميه قم.

 ،(١٣٧٢) ،________________________________________-١٣عيون اخبار الرضا )ع( ،چﺎپ اول،
ﺗهران ،نشر صدوق.

-١٤طبﺎطبﺎيي ،محمد حسين١٤١٤) ،ق( ،الميزان في تفسير القرآن ،قم ،انتشﺎرات جﺎمعه مدرسين
حوزه علميه قم.

١٩٨١) ،_______________________-١٥م( ،تعليقات اسفار اربعه ،بيروت ،دار احيﺎء التراث العربي.

١٤٢٨) ،_______________________-١٦ق( ،مجموعة الرسائل لعﻼمة الطباطبايي ،محقق :صبﺎح
ربيعي ،قم ،بﺎقيﺎت.

١٤٢٦) ،_______________________-١٧ق( ،نهاية الحكمة ،ﺗصحيح و ﺗعليق :عبﺎس علي زارعي
سبزواري ،قم ،موسسه نشر اسﻼمي.

-١٨طوسي ،محمد بن حسن١٤١٧) ،ق( ،العُدة في اصول الفقه ،چﺎپ اول ،قم ،عﻼقبنديﺎن.

-١٩سيد مرﺗضي ،علي بن حسين بن موسي١٤٠٥) ،ق( ،رسائل الشريف مرتضي ،قم ،دارالقرآن
الكريم.

 ،(١٤١١) ،_______________________-٢٠الذخيره في علم الكﻼم ،قم ،موسسه نشر اسﻼمي.
-٢١كليني ،محمد بن يعقوب ،(١٣٧٦) ،الكافي ،ﺗهران ،داراﻻسوه.

-٢٢مﺎزندراني ،مﻼصﺎلح١٣٨٨) ،ق( ،شرح اصول كافي ،ﺗهران ،دارالكتب اﻻسﻼمية.
عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و سوم )پائيز و زمستان  (٩٩

 ▪ ٥٢مقايسه تحليل ديدگاه مﻼصدرا و عﻼمه طباطبايي در تبيين حقيقت بداء و مسائل مربوط به آن

-٢٣مجلسي ،محمد بﺎقر١٤٠٣) ،ق( ،بحار اﻻنوار ،بيروت ،موسسه الوفﺎء.

١٤٠٤) ،__________________-٢٤ق( ،مرآت العقول ،ﺗهران ،دارالكتب اﻻسﻼمية.

-٢٥شيخ مفيد ،محمد بن محمد بن نعمﺎن١٤١٣) ،ق( ،اوائل المقاﻻت في المذاهب و المختارات،
قم ،الموﺗمر العﺎلمي للشيخ مفيد.

موسوي ،سيد جمﺎل الدين ،(١٣٩٦) ،بازخواني آموزه بداء ،قم ،موسسه علمي – فرهنگي دارالحديث

 عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و سوم )بائيز و زمستان (٩٩

