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چکیده

حدیری قدسی در منابع روایی شیعه و اهل سنت وجود دارد که از آن به «حدیث ّ
تردد» یااد میشاود .مضامون
این روایتّ ،
تردد خداوند به هنگام قبض روح ماؤمن در میرانادن او یاا بااقی گاذاردنش در دنیاسات .تحلیال
چگونگی راه یافتن ّ
تردد در ساحت ربوبی و همسو یی آن باا مباانی اساالمی ،دغدغاه بسایاری از دانشامندان
مسلمان بوده است .نتیجه این تالشها در بیشتر موارد به تثویل این روایات  -حتای از جانا حادیثگرایان -
انجامید و پذیرش اهر حدیث و نسبت ّ
تردد حقیقی باه خداوناد ،نفای و انکاار شاد .صافت اراده و علام از
مهمترین و تثییرگذارترین صفات در تبیین انتساب ّ
تردد به خداوند اسات .بار اسااس دیادگاه آیاات و روایاات
دربارۀ این دو صفت ،میتوان ّ
تردد را بهصورت حقیقی به خداوند نسبت داد و آن را به گونهای تحلیال کارد کاه
به نسبت دادن نق و خلل در ذات الهی نینجامد.
کلیدواژهها
بداءّ ،
تردد ،علم ،اراده.
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در یک نگاه کلی ،معار اسالمی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد کاه برخای از آنهاا مخات
اهل سنت و برخی دیگر از ویژگیهای شیعه به شمار میآیند و البته ،پارهای از آنها نیز میان شیعه
تردد خداوند در پاارهای از افعاال خاود کاه از آن باه «آماوزه ّ
و اهل سنت مشتر اندّ .
تاردد» یااد
میشود ،از آموزههای مشتر فریقین است.
ّ
حدیری قدسی در منابع روایی شیعه و اهل سنت وجود دارد کاه از آن باه حادیث «تاردد» یااد
میشود .مضمون این روایتّ ،
تردد خداوند به هنگاام قابض روح ماؤمن در میرانادن او یاا بااقی
گذاردنش در دنیاست 1.تحلیل چگونگی راه یافتن ّ
تردد در ساحت ربوبی و همسویی آن با مباانی
اسالمی ،دغدغه بسیاری از دانشمندان مسلمان بوده است .نتیجاه ایان تالشهاا باه تثویال ایان
حدیث حتی از جان حدیثگرایان انجامید و پذیرش اهر حادیث و نسابت ّ
تاردد حقیقای باه
خداوند ،نفی و انکار شد .متکلمان و فیلسوفان نیز به تثویل این حدیث همت گماشاتند .صافت
آیات و روایات دربارۀ این دو صفت ،میتوان ّ
تردد را به صورت حقیقی به خداوند نسابت داد و آن
را به گونهای تحلیل کرد که به نسبت دادن نق و خلل در ذات الهی نینجامد.
ّ
تردد در ساحت ربوبی که نخستینبار در روایات اسالمی و در قالا حادیث قدسای مطارح
شد ،آغازی بر تبیینهای کالمی و فلسفی از این آموزه معرفتی باود .ایان حادیث ،در واقاع ،یاک
روایت است که از طرق گوناگون گزارش شده و در برخای از آنهاا ابتادای روایات ،متفااوت باا
برخی دیگر از گزارشهاست .مضمون مشتر تمامی این روایات یک نکته است و آن پدید آمدن
ّ
تردد در اراده پروردگار در هنگام قبض روح بناده ماؤمن اسات .در ایان حالات ،ارادۀ خداوناد و
قضای حتمی بر مرگ انسان مؤمن تعلق گرفته است ،اما به دلیل آزردگی مؤمن از مرگ و احترام او
نزد خداوند متعال ،خداوند در قبض روحش ّ
تردد میکند.
یافتن ّرد پایی از تبیین و تحلیل مفاد این حدیث گرچه تا اوایل قرن هفتم بسیار دشاوار اسات،
ّ
اما از این دوره به بعد مورد توجه متکلمان شیعه و محدیان اهل سنت قرار گرفات (بارای نموناه ،ناک:
عالمه حلی۱۴0۱ ،ق ،ص 32و مناوی۱۴۱۵ ،ق ،ج ،ص  .)۶۴0به هر روی ،بررسی سیر تاریخی مسا له ّ
تاردد
خارج از رسالت این نوشته است و خود پژوهشی مستقل میطلبد.
 .1قسمتی از متن روایت چنین استَ « :ما َت َر َّدد ُت في َشي ٍء َأ َنا َفاع ُل ُه َک َت َر ُّددي في َموت َعباد َي ال ُماؤمن ى ِّناي َ ُْلحا ُّ ل َق َ
ااء ُه
َ ََ ُ
َ
ف َیک َ ُره ال َموت فثصرف ُه َعنه» (اهوازی۱۴0۴ ،ق ،ص .)33

✺

بررسی چگونگی راه یافتن ّ
تردد در ذات الهی ،بیآن که سب نسبت جهل ،عجاز و هار گوناه
نق در خداوند شود« ،مس له ّ
تردد» نامیده میشاود .بارای پاساخ باه ایان پرساش ،راهکارهاای
ّ
زیادی از سوی متکلمان ،فیلسوفان و محدیان ارائه شده که وجاه مشاتر تماامی آنهاا دوری از
معنای حقیقی و حمل بر معانی مجازی است.
ّ
این پژوهش در پی آن است تا با واکاوی مبانی کالمیای که تاردد بار آنهاا اساتوار اسات ،و
بررسی محتوای آیات و روایات نا ر به این مس له ،تحلیلی بر پایه مبانی برگرفته از آیات و روایاات
از «مس له ّ
تردد» ارائه کند .برتری این دیدگاه بر دیگار دیادگاههای رقیا را میتاوان در التازام باه
معنای اهری و حقیقی ّ
تردد و پرهیز از هر گونه تثویل جست.
ّ
مفهومشناسی تردد

 .1این مصدرها عبارتند از تردید ،ارتداد و استرداد.

3۵
ّ
تردد در ساحت ربوبی از منظر مکتب اهل بیت

هر وا های که در قرآن و روایات به کار میرود دارای بار معنایی اسات کاه گااه مطاابق باا معناای
لغااوی بااه کااار رفتااه و گاااه معنااای متفاااوتی بااا معنااای لغااوی داشااته و مفهومسااازی جدیاادی
تردد» نیز از این امر مسترنا نیستّ « .
به شمار میآید .وا ه « ّ
تردد» از ریشه «ردد» و یالیای مزیاد و
تفعل است .ریشه «ردد» افزون بر باب ُّ
از باب ُّ
تفعل در بابهای تفعیال ،افتعاال و اساتفعال نیاز
به کار رفته و مصدرهای شایعی دارد 1.بسیاری از لغتشناسان در ذیال ریشاه «ردد» اشاارهای باه
تردد» ننمودهاند و آنان کاه ناامی از ّ
وا ه « ّ
تاردد بردهاناد بسایار ساطحی و گاذرا از کناار آن عباور
کردهاند .این در حالیست که دربارۀ وا ههای مرتبط و هممعنا با « ّ
تردد» توضیح و تفصیل بیشاتری
دادهاند .بنابراین ،برای فهم معنای دقیق این وا ه ،بررسی وا ههای متراد با آن ضاروری باه نظار
میرسد.
العین« ،ردود الدراهم» را جمع « ّرد» دانسته و معنای آن را بازگرداندن درهمهای ناخاال باه
ناقد آن ذکر کرده است (فراهیدی۱۴0۹ ،ق ،ج  ،۸ص  .)7بر اساس این معناا ،بازگشات ،معناای اصالی
این وا ه خواهد بود .ابن منظور ،معناای ریشاه «ردد» را روی گردانادن و بازگشات از یاک شایء
عنوان کرده است (ابن منظور۱۴۱۴ ،ق ،ج  ،3ص  )۱72و در معجم مقاییس اللغة معناای روشانتاری از
این وا ه ارائه شده است:

ُ َّ
َّ
ٌ ّ
ٌ
الراء والدال أصل واحد مط ٌرد منقاس ،وهو َرجع الشیء .تقولَ :رددت الشی َء ُأر ُّده ًّردا.
َّ
ُّ ّ
الشیء الذی ُّ
ْلنه َّرد َ
ِّ
نفسه ىلی ُکفرهِّ .
یارده ،أی یرج ُعاه عان
والر ُّد :عماد
وسمی المرتد
َّ
ُّ
السقوط والضعف (ابن فارس۱۴0۴ ،ق ،ج  ،2ص .)3۸۶
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بر اساس تصریح ابن فارس ،معنای اصلی ریشه «ردد» بازگشت است .مرتد نیز به سب ایان کاه
به کفر خود باز میگردد ،مرتد نامیده شده است .وا ه «رد» نیز از همین ریشه و به معناای چیازی
است که تکیهگاه یک شیء در حال سقوط قرار میگیرد و آن را حفظ می کند.
در مجموع و با توجه به گزارشهای یاد شده ،میتوان «ردد» را به معنای «بازگشت» دانسات و
ً
از آن جا که هر بازگشتی در رتبه پیش از خود به «رفت» نیاز دارد و اساسا مفهوم بازگشت با مفهاوم
رفت معنا پیدا میکند ،میتاوان «رفات و برگشات» را معناای دقیاق وا ه «ردد» دانسات کاه بار
بازگشتن به داللت مطابقی و بر رفتن به داللت التزامای داللات دارد ،چناانکاه اماروزه در زباان
فارسیّ « ،
تردد» را به «آمد و شد» معنا میکنند.
لغتشناسان  -چنانکه پیشتر گذشت  -بیش از موارد یاد شده ،معنای تفصیلیتری برای ایان
وا ه ذکر نکردهاند و برای فهم دقیقتر و کاملتر معنای آن بهناچار باید به سراغ وا ههاای متاراد و
مرتبط برویم .وا ههایی همچون «حیر»« ،لجج»« ،لرلث»« ،خجل» و «نوص» .در ذیل تماامی
تردد» و تراد آنها با « ّ
این وا هها ،به وا ه « ّ
تردد» تصریح شده است.
ٌ
التردد فی الشیء .من ذلك َ
أصل واحد ،وهو ّ
الحیرة ،وقد حار فای
الحاء والیاء والراء
ِّ
َ
ٌ
اْلمر یحیر ،والحائر :الموضع یتحیر فیه الماء .و یقاال لکال ممتلای ٍء مساتحیر وهاو
ُ
بعضه علی بعض ،کالحائر الذی ّ
قیاس صحیحْ ،لنه ىذا امت ّ
ٌ
یتردد فیه [الماء] ىذا
تردد
امت

(ابن فارس۱۴0۴ ،ق ،ج  ،2ص .)۱23

ابن فارس« ،حیر» را به معنای ّ
تردد دانسته است و «حائر» نیز به مکانی گفته میشود که از آب پار
گشته و آب در آن رفت و برگشت داشته باشد .بر اساس این معناّ ،
تاردد باه هماان معناای رفات و
برگشت خواهد بود .وا ه متراد دیگر «لجج» است .این ریشه داللت بر باال و پایین شادن یاک
ُّ
شیء و ّ
تردد آن میکند .به دریا نیز از همین باب وصف «لجی» اطالق میشود؛ زیرا دارای ماوج
بوده و آب آن باال و پایین میشود (ابن فارس۱۴0۴ ،ق ،ج  ،۵ص .)20۱
َ َ
«لرلث السحاب» به معنای رفت و برگشت ابر است؛ به گونهای که انساان گماان میکناد ابار
رفت ،اما بار دیگر بر میگردد« .رجل لرالث» به معنای مردی است که در همه امور کند اسات و
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ّ
مروری بر روایات تردد

پیش از ورود به مباحث فقه الحدیری پیرامون ایان دساته از روایاات ،گزارشای اجماالی از آنهاا
ضروری به نظر میرسد .این روایات ،به منابع شیعی اختصااص نداشاته و در برخای از مصاادر
مهم حدیری اهل سنت نیز یافت میشوند .از کهنترین منابع شیعی این روایات میتوان به کتاب
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کارها را با تثنی و تثمل انجام میدهد (فراهیادی۱۴0۹ ،ق ،ج  ،۸ص « .)2۱3ناوص» از دیگار وا ههاای
ُّ
ٌ
مرتبط با «ردد» به معنای ّ
تردد و رفت و آمد است« .النون والواو والصاد أصل صاحیح یادل علای
ّ
تردد ومجیء وذهاب» (ابن فارس۱۴0۴ ،ق ،ج  ،۵ص .)3۶۹
با توجه به گزارشهای فوق ،میتوان چنین نتیجه گرفت که معنای اصلی و مطابقی وا ه «ردد»
به معنای رفت و بازگشت از یک امار اسات و توقاف ،تاثنی و مکاث ،مادلول التزامای ایان وا ه
به شمار میرود؛ زیرا رفت و برگشت سب اتال وقت شده و در نتیجه ،بر گاذر زماان و توقاف
داللت میکند .بنابراین ،در هنگام نسبت دادن این وا ه به موجود ذیشاعور و دارای اراده ،معناای
آن ،رفت و بازگشت از اراده خواهد بود.
ّ
اما وا ه « ّ
تردد» که مصدر باب ُّ
تفعل بوده و در ماتن احادیاث تاردد وارد شاده اسات ،معناایی
افزون بر معنای لغوی دارد .معنای اصلی باب « ّ
تفعل» مانند بابهای انفعال و افتعال« ،مطاوعه»
است .در نتیجهّ ،
تردد به معنای راه یافتن رفت و برگشت و تثییرپذیری نفس از آن میشود .تفااوت
این باب با «تردید» که مصدر باب «تفعیل» است ،در هماین نکتاه اسات .بااب تفعیال فعال را
متعدی کرده و معنای آن به تردید انداختن است ،اما « ّ
تردد» معنای الزم داشته و بر تصمیم نفاس
بر یک امر و ساس بازگشت از آن تصمیم داللت دارد .در نتیجه ،ابتدا یک عامال بیرونای ،ساب
پیدایش ارادهای جدید و بر خال اراده قبلی میگاردد و پاس از آن ،نفاس تاثییر پذیرفتاه و تارددّ
روی میدهد .این پدیده چنان که گذشت ،مالزم با تثنی و توقف است.
پس از روشن شدن معنای لغوی وا ه « ّ
تردد» ،باید به سراغ روایاات رفتاه و باه امکاانسانجی
حمل این روایات بر معنای لغوی باردازیم .آیا حمل روایات یاد شده بر معنای لغوی ممکن است
تا در نتیجه ،از دایره معنای اهری ایان روایاات پاا فراتار ننهایم و یاا ایان کاه مانناد بسایاری از
دانشمندان چارهای جز تثویل و حمل بر معنای خال ااهر ناداریم؟ در اداماه و پاس از طارح
دیدگاههای مختلف دربارۀ این روایات ،به بررسی این مهم خواهیم پرداخت.

المؤمن حسین بن سعید اهوازی و سااس کتااب الکاافی اشااره کارد .در میاان اهال سانت نیاز
کهنترین منابع این حدیری عبارتند از صحیح بخاری و مسند احمد.
همچنان که طرق و اسناد این حدیث فراوان است ،به همان تعداد در نقل متن اصالی حادیث
اختال وجود دارد و در ابتدا و انتهای این روایات تفاوتهایی جزئای باه چشام میخاورد .ایان
دسته از روایات ،در واقع ،یاک حادیث قدسایاند کاه باه دلیال اختالفاات موجاود در نقال آن،
به صورت دستهای از روایات پدیدار گشته و به «احادیث ّ
تردد» مشهور شدهاند .در ذیال باه چناد
نمونه از آنها اشاره میشود:
َ َ َ ّ
َ ُ َّ َ ُ ُ
ََ َ
َ َ َ َ
ُ َ َ َّ
َ .۱وعن أبی عبد الله قال :ن َزل َجب َرئیل علی النبی فقال یا ُمح َّمد ىن َر َّبك یقول
ََ
َ
ََ
َ َ
َ َ َ
َمن أ َهان عبدی ال ُمؤم َن فقد اس َتق َبلنی بال ُم َح َار َبة َو َما تق َّر َب ىلی عبادی ال ُماؤم ُن بمرال
َ ُ َ َ َ
َّ
َ َ
َّ َ َّ ُ
ُ ُ
أ َداء الف َرائض َوىن ُه ل َیت َنفل لی ح َّتی أح َّب ُه فإذا أح َبب ُت ُه کنت َسم َع ُه الذی یس َم ُع باه َو َب َص َارُه
َ َّ
َ َّ
َّ
َ
ُ
ّ ُ
ََ
تارددت فای شای ٍء أناا
الذی یبص ُر به َوید ُه التی یبطش ب َها َورجل ُه التی یمشی ب َها َو َماا
َفاع ُل ُه َک ّ
ترددی فی َموت [ َفوت] َعبدی ال ُمؤمن یک َرُه ال َمو َت َو َأ َنا َأ ک َرُه َم َس َ َ ُ
ااءته (اهاوازی،
۱۴0۴ق ،ص .)32
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َ َ ُ ُ ّ
َ َ َ ّ
الله َع َّز َو َج َّل َمن َأ َه َان لی َول ًیا َف َقد َأر َص َد ل ُم َح َ
اار َبتی
 .2عن أبی عبد الله قال یقول
ُ َ
ََ َ ُ َ
ََ ّ ُ
َ
دت فی َشیء َأ َنا َفاع ُل ُه َک ّ
ترددی فی َموت عبدی
َوأنا أس َرع شی ٍء فی نص َرة أولیائی وما ترد
ٍ
ِّ َ ُ
َ َ
َ ََ ُُ َ
ال ُمؤمن ىنی ْلح ُّ لق َاء ُه فیک َرُه ال َموت فثصرفه عنه (اهوازی۱۴0۴ ،ق ،ص .)33
َّ
َ َ َ
َ ُ َ
َ
َ
 .3علی ب ُن ىب َراه َیم عن ُم َح َّمد بن ع َیسی عن یون َس عن ابان ُمساکان عان ُم َعلای بان
ُ ّ
َُ َ َ َ ّ
َ َ َ َ
َّ
َ َّ َ
َ َ ّ َ
یس عن أبی عبد الله قال قال َر ُسول الله قال الله ع َّز َو َجل َمن اس َتذل عبدی
خن ٍ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ّ
ّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ال ُمؤمن فقد ب َارزنی بال ُمح َاربة وما ترددت فی شی ٍء أنا فاعله کترددی فی عبدی ال ُمؤمن
ِّ ُ
َ َ
َ ََ ُُ َ
ىنی أح ُّ لق َاء ُه فیک َرُه ال َموت فثصرفه عنه (کلینی۱۴07 ،ق ،ج  ،2ص .)3۵۴
َّ ّ
الله َق َالَ :من َع َادی لي َول ًّیا َف َقد َآذن ُت ُه ب َ
الحربَ ،و َما َت َق َّر َب ى َل َّي َعبادي ب َشايء َأ َحا َّ
ىن
ٍ
ى َل َّي م َّما اف َت َرض ُت َع َلیهَ ،و َما َی َز ُال َعبدي َی َت َق َّر ُب ى َل َّي ب َّ
الن َوافل َح َّتای ُأح َّب ُاهَ ،فاإ َذا َأح َبب ُتاهُ:
َ َّ
َ َّ
َّ
َّ
ُ
ُ ُ
کنت َسم َع ُه الذي َیس َم ُع بهَ ،و َب َص َرُه الذي ُیبص ُر بهَ ،و َید ُه التي َیبطش ب َهاَ ،ورجل ُه التاي
ََ َ ُ
َ
َ ُ َ َ ََ َ ُ
َ َ ُ َ َّ
َیمشي ب َهاَ ،و ىن َسثلني ْلعط َی َّن ُهَ ،ول ن اس َت َعاذني ْلعیذن ُهَ ،و َما ت َر َّددت عن شي ٍء أنا فاعل ُه
المؤمنَ ،یک َرُه َ َ َ َ َ َ َ َ ُ
َت َر ُّددي َعن َنفس ُ
الموت وأنا أ ک َرُه م َس َاءته (بخاری۱۴0۱ ،ق ،ج  ،7ص .)۱۹0

ً
در میان گزارشهای فوق یک جمله کلیدی وجاود دارد کاه تقریباا باا الفاا ی یکساان در مناابع
ََ ّ ُ
َ
دت فی َشیء َأ َنا َفاع ُل ُاه َک ّ
تارددی فای َماوت عبادی
یاد شده آمده است .آن جمله عبارت «وما ترد
ٍ

✺

ال ُمؤمن» است و محل اصلی بحث نیز همین فقره میباشد .تفاوت نساخههای مختلاف نیاز باه
دیگر فرازهای این روایت باز میگردد.
این روایات ،دارای اسناد مختلف و متعددی هستند .سند کتاب کافی (سومین روایات) ساند
صحیحی 1است و همین روایت با اسناد دیگاری در کتااب کاافی و برخای دیگار از مناابع کهان
انعکاس یافته است .در مصادر اهل سنت نیز وجاود ایان روایات در صاحیح بخااری  -در نظار
اهل ّ
سنت  -گواه بر صحت سند آن است .در مجموع و با توجه به وجود ایان روایات در مصاادر
کهن شیعی و وجود آن در منابع اهل سنت میتوان به طور جزم ،اسناد آن را صاحیح دانسات و از
روایات مقبول فریقین به شمار آورد .شیخ بهایی در کتاب االربعون حادیثا ایان روایات را باا یاک
سند از کتاب کافی گزارش کرده و آن را صحیح و از احادیث مشهور میان عاماه و خاصاه دانساته
است (شیخ بهایی۱۴۱۵ ،ق ،ص .)۴۱۶
دیدگاه اندیشمندان

ّ
 .1تمامی راویان این سند ،افراد یقه و مورد اطمیناان هساتند .در ایان میاان تنهاا معلای بان خنایس از جانا نجاشای و
ابن غضائری تضعیف شده که بر اساس تحقیقات انجاام شاده ،اتهاام غلاو باه او صاحیح نباوده و یقاه اسات (ناک:
موسوی خویی۱۴0۹ ،ق ،ج  ،۱۸ص .)2۴7

ّ
تردد در ساحت ربوبی از منظر مکتب اهل بیت

به دلیل اختال در مبانی عقیدتی میان دانشمندان اسالمی که گاه عمق زیادی پیدا میکند ،در تبیاین
روایات نیز بر اساس همان مبانی اختال پدید میآید .در این میان اگر حدیری به ااهر اولیاه خاود
با این مبانی در تضاد بوده و از متشابهات به حساب آید ،اختال یااد شاده پار رناگتر میشاود .در
احادیث ّ
تردد نیز وضع این گونه است .به دلیل پیراسته بودن ذات الهای از هار گوناه نسابت جهال و
نق  ،انتساب ّ
تردد به ذات الهی دشوار مینماید و به همین دلیل ،غال دانشمندان اسالمی و حتای
اهل سنت که تثکید بیشتری بر معنای اهری روایات دارند ،در تبیین معنای این روایاات دسات باه
تثویل و توجیه زدهاند .در میان اندیشمندان امامیه نیز حتی افرادی که در تبیین معاار روش حادیری
را پیش گرفته و از استداللهای عقلی پرهیز میکنند ،به ناچاار از ااهر اولیاه ایان روایاات دسات
کشیده و آنها را تثویل کردهاند .در اداماه ،گزارشای از دیادگاههای مختلاف در ماورد ایان دساته از
احادیث ارائه میشود .به دلیل تنوع و گستردگی دیدگاههاا ،بررسای آنهاا در ساه گارایش کالمای،
فلسفی و حدیری صورت گرفته و از طرح تمامی دیدگاهها خودداری میشود.
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به دلیل پیچیدگی مضمون این روایات و ناسازگاری آن با مبانی فلسفی ،کمتر فیلساوفی باه تبیاین
این روایات پرداخته است .در این میان میرداماد و شاگردش مالصدرا باه میادان آماده و ساعی در
تبیین این روایات با مبانی حکمای خاود را دارناد (ناک :بهشاتیپور۱3۹۱ ،ش ،ص  .)۸7میردامااد خاود
تصریح میکند که تبیین این روایات نزد اهل علم دشوار بوده و تا پیش از او ساخنی قابال اعتمااد
در تفسیر و توضیح این روایات نیافته است (میرداماد۱3۶7 ،ش ،ص .)۴۶۹
ّ
وی بر اساس دیدگاهش در خصوص خیر و شر و نظام اصالح ،تاردد خداوناد در قابض روح
مؤمن را به تعارض داعی بر فعل و تر برگردانده و قبض روح مؤمن را نسبت به نظام هستی ،خیر
شر بالعرض میداند .در واقاع ،از تعاارض میاان خیار بالاذات و ّ
و نسبت به کراهت مؤمنّ ،
شار
بالعرض به « ّ
تردد» تعبیر شده است.
سب ّ
تردد در یک امر ،تعارض داعای ّ
مارجح در دو طار فعال و تار اسات و در روایاات
ّ
یاد شدهَّ ،
(تردد) ذکر شده و سب (تعارض داعی) اراده شده است .خیر بودن مرگ ماؤمن
مسب
اقتضای انجام آن را دارد و شر بودن کراهت ماؤمن از مارگ ،اقتضاای تار آن را دارد .در نتیجاه،
معنای حدیث چنین میشود :در میان شرور بالعرضی که مالزم با خیرات بسیاریاندّ ،
شری مانند
«کراهت مؤمن از مرگ» را در افعال خودم نیافتم؛ در حالی که مرگ او از خیرات الزمی است کاه
مقتضای حکمت الهی است (میرداماد۱3۶7 ،ش ،ص .)۴۶۹
انتساب ّ
َ
تردد به خداوند  -بر اساس این تحلیل  -انتساب مجاازی اسات؛ زیارا در ااهر ،باه
َّ
مسب اسناد داده شده و در واقع ،سب اراده شده است.
مالصدرا از دیگر فیلسوفانی است که شرح و توضیحی پیرامون احادیث ّ
تردد بیان کرده اسات.
او پس از بیان پاسخ استادش میرداماد در توضایح معناای ّ
تاردد ،افازون بار نااذیرفتن آن ،پاساخ
میرداماد را سب توسعه اشکال نیز دانسته است (مالصدرا۱۹۸۱ ،م ،ج  ،۶ص  .)3۹3توسعه اشاکال ،باه
این صورت است که بیان میرداماد یابت کرد که به دلیل تعارض داعی ،در فعل و تر آن تعاارض
پدید میآید .در چنین فرضی اگر یکی از دو طر بر دیگری ترجیح نداشاته باشاد و یاک طار
ّ
انجام شود ،الزمه آن ترجیح بال ّ
مرجح داشته باشد ،به دلیل آگااهی
مرجح است و اگر یک طر
ذات الهی از آن ،صدورش واج خواهد بود .نتیجه این که در هر دو صورت ّ
تردد در کار نباوده و
یک طر انجام خواهد شد (مالصدرا۱۹۸۱ ،م ،ج  ،۶ص .)3۹3
ّ
ابن عربی در کتاب فطوحات مکیه و در توضیح روایات تردد ،به نکتهای اشاره کارده اسات کاه

✺

بعدها دستمایه مالصدرا در توضیح و تفسیر هر گونه امر تغییرپذیر در شریعت مانند نسخ ،باداء و
ّ
تردد قرار گرفت .مالصدرا خود به این نکته اشاره کرده و تبیین ابن عربی را شرح و بسط داده اسات
(نک :مالصدرا۱3۸3 ،ش ،ج  ،۴ص ۱۸۸۔.)۱۹۸

خداوند در طبقات ملکوت آسمان و زمین و باطن آنها فرشتگانی دارد که مرتبه آناان
ُ
از سابقین مقربین پایینتر است و هیچگاه معصیت نکرده و اوامر الهای را انجاام مای
دهند .همه ارادهها و افعال آنان بالحق و فی الحق است.
َ
قلوب مالئکه عماله و نفوس مالئکه مدبره ،همان صحیفههای آسمانی و الواح قدری
است که لوح محو و ایبات به شمار میرود .هر تقادیری کاه در لوحهاای آسامانی و
َ
صحیفههای قدری یبت شده باشد ،در «لوح محفوظ» هم یبت است .ذات خداوند و
َ
صفات او و عالم امر و قضای سابق و علم ازلی او تغییرپذیر نیست و این که در برخی
از روایات ،ذات خداوند به « ّ
تاردد» توصایف شاده اسات ،باه دلیال الاواح قدریاه و
قلمهایی است که صورت تقدیرها را یبت میکنند.
ً
ملکی که موکل بر یبت تقدیرهاست از جنس همان « کراما کاتب َین» است و خداوناد

 .2دیدگاههای کالمی

در میان آیار کالمی از مدرسههای کالمی بغداد و ری ،شرح و توضایحی پیراماون روایاات ّ
تاردد
ّ
وجود ندارد و نخستین ّرد پای این روایات در آیار مدرسه کالمی حله نمایان است.
ّ
حلی ،به حدیث ّ
تردد نیز اشاره کرده
سید مهنی بن سنان حسینی در پرسشهای خود از عالمه

ّ
تردد در ساحت ربوبی از منظر مکتب اهل بیت

امالءکننده بر آنهاست .اگر این مالئکه واسطه در افاضه علم الهای نبودناد ،تماامی
امور به سب علم ازلی و غیر قابل تغییر خداوند حتمی بود و هیچ گونه تغییاری در آن
راه نمییافت .هر گونه تبدیل و ّ
تردد در نفوس فلکی روی میدهد و از آنجاا کاه ایان
نفوس مرتبهای از مرات علم و ارادۀ الهی و ّ
تنزل آن بهشمار میآیند ،ارتباط آن به ذات
الهی که دارای علم و اراده قدیم و غیر قابل تغییر و ّ
تردد است ،اشکالی نخواهد داشت
(مالصدرا۱3۸3 ،ش ،ج  ،۴ص .)۱۸۹
چنانکه از سخنان مالصدرا پیداست ،او ّ
تردد را به نفوس فلکی نسبت داده و به دلیال آن کاه اراده
آنان همان ارادۀ خداوند است ،صحیح است که « ّ
تردد» به خداوند نسبت داده شود .بر اساس این
دیدگاه ،اسناد ّ
تردد به خداوند مجازی و به اصطالح ،اسناد به «غیر ما هو له» خواهد بود.
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ّ
و شرح و معنای آن را از عالمه جویا میشود .عالمه حلای در پاساخ باه ساؤاالت او کتااب اجوبا
المسائل المهنائیه را نگاشت .عالمه در پاسخ او عبارتی را به کار برده کاه نشاان از تردیاد در صادور
ّ
این حدیث دارد 1.به هر روی ،عالمه حلی همچاون بسایاری از دانشامندان اساالمی ،انتسااب وا ه
َ ّ
َ
« ّ
تردد» به خداوند را َمجازی و آن را مانند آیاۀ « َو َمکاروا َو َمک َار اللاه…» مای داناد .همانگوناه کاه
َ َ َ َ َ َ ّ َ ّ َ
انتساب مکر به خداوند ،صحیح نیست و در آیۀ «و مکروا و مک َر الله و الله خی ُر المااکرین» (ساوره آل
عمران ،آیۀ  .)۵۹اسناد مجازی است و از باب مقابله با مکر کافران است ،انتساب ّ
تردد باه خداوناد نیاز
َمجازی است؛ بدین صورت که حکمت خداوند اقتضای مرگ مؤمن را دارد و در نهایت هام هماین
فعل انجام خواهد گرفت ،اما به دلیل اکرام مؤمن و کراهت او از مرگ ،خداوند باه ضاد فعال خاود،
ّ
2
یعنی تردد اشاره کرده و آن را به خود نسبت داده است (عالمه حلی۱۴0۱ ،ق ،ص .)32
عالمه بیاضی در رسالهای با نام ال سال الیونسی فی ش ح مقال الطکلیفی متعرض روایات ّ
تردد
شده و توضیحی پیرامون آن ارائه کرده است .اساس این توضیح بر حذ و تقدیر در ماتن روایات
استوار است .خالصه این دیدگاه از این قرار است:
ّ
تردد بر خداوند محال است؛ زیرا منشا آن ناآگاهی به مصاالح (و مفاساد) اسات .در نتیجاه،
باید ملتزم به اضمار و تقدیر در متن روایت شویم؛ به این صاورت کاه در ابتادای روایات ،جملاه
«لو کنت ممن ّ
یتردد» را در تقدیر بگیریم .پس از این تقدیر ،معنای حدیث چنین میشاود« :اگار
تردد بر من جایز بود و از افرادی بودم که در افعالم ّ
ّ
تردد مینماودم ،در چیازی مانناد مارگ ماؤمن
ّ
تردد نمیکردم» (عالمه بیاضی۱۴22 ،ق ،ص .)227
 .3دیدگاههای حدیثی

منظور از دیدگاههای حدیری ،دیدگاه کسانی است که سعی در تبیین مسائل کالمای در چاارچوب
روایات اعتقادی اهل بیت دارند و از ورود به مبانی فلسفی پرهیز میکنناد .بسایاری از شارح
نگاران و حاشیهنگاران بر کتاب کافی که در مدرسه اصفهان شاهد رشد چشمگیار آن هساتیم ،در
شرح اخبار ،رویکارد حادیری دارناد .افارادی مانناد عالماه مجلسای ،ماال صاالح مازنادرانی و
ّ
 .1عبارت او چنین است« :لو یبت هذا الحدیث لوج حمله علی المجاز» (عالمه حلی۱۴0۱ ،ق ،ص .)32
ّ
 .2مال اسماعیل خواجویی  -در کتابجاام الشاطات  -در توضایح «حادیث تاردد» عبااراتی مشاابه باا عالماه حلای
دارد (نک :خواجویی۱۴۱۸ ،ق ،ص .)۱7۵
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مال خلیل قزوینی از این جملهاند.
عالمه مجلسی در موارد مختلفی از کتاب بحار االنوار به روایات ّ
تاردد اشااره کارده و در ذیال
برخی از آنها بیانهایی را اضافه کرده است .در تمامی این موارد به سه دیدگاه در میان شیعه اشاره
کرده است که تمامی آنها باه نقال از توضایحات شایخ بهاایی در کطااب االربعاین اسات (ناک:
شیخ بهایی۱۴۱۵ ،ق ،ص  .)۴۱7خالصه این سه دیدگاه بدین شرح است:
علی ّ
 در این روایت ،حذ صورت گرفته و جمله «لو جاز ّالتردد» در تقدیر است.
 به دلیل ّتردد افراد در ناراحت کردن دوستان صمیمی ،صحیح اسات کاه از ُآزردن فارد ماورد
احترام به « ّ
تردد» تعبیر شود .بر اساس این توضیح ،معنای حدیث چنین است« :هیچ کادام

عالمه مجلسی  -در کتاب م ة العقول  -افزون بر نقل ساه دیادگاه فاوق ،یاک احتماال دیگار در
معنای حدیث ّ
تردد ذکر میکند که دیدگاه خود او به شمار میرود .بر ایان اسااس ،ممکان اسات
َ
ّ
تردد اشاره تغییر در لوح محو و ایبات باشد .به این صورت که اجال انساان ماؤمن در یاک زماان
خاص در لوح محو و ایبات یبت میشود .ساس مؤمن برای به تثخیر انداختن اجل خود دعا کرده
یا صدقه میدهد .در این هنگام تقدیر اولیه محو و تقدیر جدید جایگزین میشود .این فعل الهای
ّ
شبیه تردد بوده و از باب استعاره بر آن اطالق شده است (عالمه مجلسی۱۴0۴ ،ق ،ج  ،۱0ص .)3۸۵
علی بن محمد بن حسان بان زیان الادین عااملی از نوادگاان شاهید یاانی در کتااب ارزشامند
الدر المنثور من الماثور وغی الماثور ،به حدیث ّ
تردد اشاره کرده و توضیحاتی پیرامون آن داده اسات.
ُ َ َّ ٌ
َ َّ
او نیز مانند بسیاری از دانشمندان این حدیث را مانند آیۀ «والسماوات مطو یات ب َیمینه …» (ساوره زمار،
آیۀ  )۶7و حدیث «قل المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن» (سید مرتضی ۱2۵0 ،ق ،ص  )۱2۵دانساته

۴3
ّ
تردد در ساحت ربوبی از منظر مکتب اهل بیت

از مخلوقات نزد من به اندازه بنده مؤمن عزت و احترام ندارند .در نتیجه ،ایان تعبیار از بااب
استعاره تمریلیه خواهد بود».
 در روایات بسیاری از فریقین به ا هار لطف و بشارت به بهشت از جان خداوند در هنگااممرگ نسبت به بنده مؤمن اشاره شده است که سب از میان رفتن کراهت او از مرگ میشاود
و به همین سب رغبت به انتقال به سرای دیگر پیدا کرده و راضی باه آن میشاود .ایان کاار
مانند کار کسی است که در پی آزردن دوست خود است تاا باه دنباال آن نفاع بزرگای باه او
برسد .چنین فردی در این که چگونه آزار یاد شده را کمتر به دوست خاود وارد نمایادّ ،
تاردد
میکند و بر همین اساس پیوسته به او لطف و کرامت کرده تا تلخی مارگ در نازد او شایرین
گردد (عالمه مجلسی۱۴03 ،ق ،ج  ،۵ص .)2۸۴

و نتیجه میگیرد که باید آن را تثویل کرده و از معنای اهری آن دست کشید.
بر اساس این دیدگاهّ ،
تردد به دلیل تعارض دو امر پدید میآید که گاهی با کمترین التفات تارجیح
تردد بر طر میشود .در حدیث ّ
پدید آمده و ّ
تردد به ساب تعاارض ارادۀ خداوناد مبنای بار مارگ
مؤمن و کراهت خداوند از رنجاندن وی ،فعل مرگ از جان خداوند پس از کراهت مانند فعال فارد
ّ
مردد است .سب نسبت تردد به خداوند در همین نکته نهفته است (عاملی ۱3۹۸ ،ق ،ص .)۵۵
تاردد ،انتسااب ّ
حر عاملی در ذیال حادیث ّ
شیخ ّ
تاردد باه خداوناد را مجاازی و کنایاه از باه
تثخیر انداختن مرگ انسان مؤمن دانسته است (عاملی۱۴0۹ ،ق ،ج  ،2ص .)۴2۸
دیدگاههای بسیاری دربارۀ شرح و معنای این روایات وجود دارد که قدر مشاتر تماامی آنهاا
دست کشیدن از معنای اهری و تثویل و توجیه آنها و حمل بر معنای مجازی اسات .از هماین
رو ،به همین مقدار بسنده شده و از گزارش دیگر اقوال خودداری میشود.
ّ
مبانی کالمی تردد
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چنان که پیشتر گذشتّ ،
تردد در «اراده» روی میدهد و «اراده» نیاز برخاساته از علام و قادرت
است .در نتیجه ،وقتی ساخن از ّ
تاردد در سااحت رباوبی اسات ،مباحاث کالمایای همچاون
اراده خداوند ،علم و قدرت او در پس ماجرا قرار دارند .بر ایان اسااس ،بارای بررسای چگاونگی
تردد به خداوند ،ابتدا باید به سراغ ریشهها و مبانی ّ
انتساب ّ
تردد رفته و پس از تبیاین آنهاا معناای
صحیحی از ّ
تردد ارائه دهیم.
 .1اراده

چنان که پیشتر گفتیمّ ،
تردد در موجودات ذیشعور به معنای رفت و بازگشات اراده اسات؛ زیارا
موطن آن یا نفس است و یا خارج نفس؛ در خارج ّ
تردد وجود ندارد و هر چه هست وجاود اشایاء
با تمامی ویژگیهای آن است و ّ
تردد در وجود خارجی معناایی نخواهاد داشات ،اماا در نفاس و
ّ
ً
پیش از تحقق خارجی ،رفت و برگشت تصور دارد که قهرا بار اراده منطباق خواهاد شاد .باه ایان
جهت ،اراده مهمترین مبنای کالمی ّ
تردد به شمار خواهد آمد.
صفت اراده از مباحث چالشبرانگیز کالم اسالمی است و از دیر باز میان متکلماان فرقاههای
مختلااف اسااالمی در چیسااتی و حقیقاات آن اخااتال بااوده و سرگذشاات آن در طااول تاااریخ
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 .1شواهد این نکته در ادامه ،خواهد آمد.
 .2نک :شیخ صادوق۱37۸ ،ق ،ج  ،۱ص ۱۸7؛ ناک :شایخ صادوق ،۱3۹۸ ،ص  .33۸ماتن روایات چناین اسات:
«المشی ة و االرادة من صفات االفعال…».

۴۵
ّ
تردد در ساحت ربوبی از منظر مکتب اهل بیت

کالم اسالمی قابل توجه است .در برخی دورهها آن را صفتی جدا از علم ،حاادث و بادون محال
میدانستند و در برخی دیگر از دورهها آن را هماان داعای و علام باه مصالحت و مفساده عناوان
اوضاع به شکل دیگری رقام خاورده اسات (ناک :شایخ طوسای،
کردند ،اما در مکت اهل بیت
ّ
حلای۱3۸2 ،ش ،ص  .)30در این مکت  ،تثکید فراوانی بر حدوث اراده و صافت
۱۴30ق ،ص ۸0؛ عالمه
فعل بودن آن شده است .همچنین میان علم و اراده تفکیک شده و تمایز میان آنها به روشنی بیاان
شده است 1.در این میان ،برای فهم صحیح روایات ّ
تردد باید به سراغ مبانی آن در منظومه آیاات و
روایات رفت؛ زیرا تبیین آموزه وحیانی ّ
تردد بر اساس مبانی بیگانه با آیات و روایات ،فرجامی جاز
به بیراهه رفتن و دور شدن از آن آموزه نخواهد داشت.
در حوزه روایات ،با چند محور در مورد صفت اراده مواجه هستیم .محاور اول اراده را مخلاوق
و امری حادث معرفی میکند .در نتیجه ،قول به ازلی بودن و قدیم باودن اراده منتفای میشاود .در
بسیاری از روایات به حادث بودن اراده تصریح شده و علم و قدرت خداوند را ازلی و قدیم دانسته
و اراده را امری حادث معرفی کردهاند (برای نمونه ،نک :کلینی۱۴07 ،ق ،ج  ،2ص .)۱۱0 ،۱0۹
محور دوم ،انفکا اراده از حوزه صفات ذات و گنجاندن آن در زمرۀ صفات فعل است ،بادین
معنا که اراده همواره مالزم با ذات الهی نبوده و از آن قابل انفکا است .در نتیجاه ،سال ذات از
چنین وصفی صحیح است و میتوان زمانی را تصور کرد که ذات وجود داشاته ،اماا اراده نداشاته
است؛ بر خال علم و قدرت که سل آن از ذات صحیح نبوده و سب خلال و نقصاان در ذات
الهی است .بنابراین ،از یکسو ،حدوث اراده با صفت فعل بودن مالزم است و از سوی دیگر ،باا
ایبات صفت فعل باودن ،حادوث آن یابات میشاود .در روایاات بسایاری تصاریح بار صافت
2
فعل بودن اراده شده است.
محور سوم به بیان تفاوت اساسی میان علم و اراده میپردازد .بر اساس این تفکیک ،علم بدون
ّ
تحقق معلاوم ،تصاور دارد ،اماا اراده ایانگوناه نیسات و اراده بادون ماراد قابال تصاور نیسات.
در روایات ،از مطل یادشده این چنین تعبیر شده است :نفی معلوم به معنای نفای علام نیسات؛
در حالی که نفی مراد به معنای نفی اراده است (شیخ صدوق۱3۹۸ ،ق ،ص .)۴۴۹
از مجموع محورهای یادشده میتوان اراده را صفتی جادای از علام تصاور کارد؛ بار خاال

دیدگاههایی کاه اراده را باه علام بازگرداناده و در نتیجاه ،هار گوناه تغییار و ّ
تاردد در آن را محاال
میشمارند .بر اساس روایات اهل بیت  -به دلیل انفکا علم از اراده  -هر گونه تغییر و تبادل
ً
در اراده لزوما به معنای تغییر در علم الهی نخواهد بود.
 .2علم
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صفت علم از دیگر مباحث بحثبرانگیز کالمی به شمار میرود .به دلیل آن کاه اراده برخاساته از
علم و قدرت است ،این دو صفت ذاتی در کنار اراده از مباانی کالمای ّ
تاردد باه شامار میآیناد.
بنابراین ،اراده به صورت مستقیم و علم و قدرت با واسطه از مبانی کالمی ّ
تردد خواهند بود.
در دیدگاه رایج کالمی و فلسفی ،علام صافت ذات و عاین ذات خداوناد اسات و در نتیجاه،
همواره همراه ذات حضور داشته است (نک :عالمه حلای۱3۸2 ،ش ،ص ۴۶؛ مالصادرا۱3۶3 ،ش ،ص ،)332
اما در دیدگاه اهل بیت علم در پارهای موارد صفت ذات و در موارد دیگر صفت فعال معرفای
شده است 1.برای تشاخی ایان دو گوناه از علام ،دو شاخصاه اصالی در روایاات وجاود دارد.
شاخصه علم ذاتی ،ازلی بودن و بدون معلوم باودن آن اسات (کلینای۱۴07 ،ق ،ج  ،۱ص  )۱07و دیگار
موارد علم به عنوان صفت فعل خواهد بود 2.بنابراین ،در روایات هر جا سخن از علم خداوناد باه
میان آمد و دو شاخصه یاد شده وجود داشت ،مراد علام ذاتای خداوناد اسات و هار جاا ایان دو
شاخصه وجود نداشت ،مراد از آن ،علم مخلوقی و حادث خواهد بود.
«علم ذاتی» علمی است که همواره از ازل همراه ذات حضور داشته و باه لحااظ معناشاناختی
در روایات به معنای «نفی جهل» آمده است (شیخ صدوق۱3۹۸ ،ق ،ص  .)۱۴0این علم باه هایچ وجاه
قابل سل از ذات الهی نیست و حتی در زمانی که هیچ معلومی وجود نداشته ،همراه ذات الهای
بوده است (کلینی۱۴07 ،ق ،ج  ،۱ص .)۱07
منظور از «علم مخلوق» علمی است که در مرتبهای خارج از ذات وجود داشاته و ازلای نیسات.
این علم مسبوق به عدم بوده و قابل محو و ایبات است .مرات وقوع فعل در خارج که در روایاات در
ضمن هفت مرحله بیان شده است ،از مصادیق علم فعلی به شمار میآید 3.به تعبیری دیگر ،تماامی
ّ
 .1برای نمونه ،نک :کلینای۱۴07 ،ق ،ج  ،۱ص  ۱۴7 ،۱07ح ( ۸صافت ذات)؛ صافار۱۴0۴ ،ق ،ج  ،۱ص  ،۱0۹ح 3
(صفت فعل).
َ
َُ َ ُ
ّ
َّ
 .2متن روایت چنین است« :لم َی َزل الله َع َّز َو َجل َر َّب َنا َ َوالعل ُم ذات ُه َوال َمعلوم».
َ
ّ
َ َ
َ َّ ُ َ َ َ َ ُ ُ
الس َماء ى َّال ب َهذه الخ َصاال َّ
ون َشي ٌء في اْلرض َو َال في َّ
السابع ب َمشای َ ٍة َوى َر َاد ٍة َوقاد ٍر
َ « .3عن أبي َعبد الله أنه قال :ال یک

←
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تقدیرها  -اعم از مرحله مشیت ،اراده ،قدر و قضاء  -معلوم خداوندند که از آنها به «علام مخلاوق»
تعبیر میکنیم .اطالق علم بر مرات یادشده هم در پارهای از روایات 1وجود دارد و هم به دلیل وجاود
ّ
و تحقق معلوم ،این اطالق در عر و لغت نیز صحیح خواهد باود ،اماا نکتاه مهام ایان اسات کاه
تمامی امور قابل تغییر مانند نسخ ،بداء و ّ
تردد در این علم روی میدهند که تغییرپذیر بوده و باه دلیال
تفکیک حوزه اراده از حوزه علم ،با علم ذاتی و پیشینی خداوند منافاتی نخواهند داشت.
 .3قدرت

َ ََ َ َ
َ َ
َ َ
َ َّ
→ َو َق َضاء َوىذن َوک َ
اب َوأ َجل ف َمن َز َع َم أن ُه َیقد ُر َعلی نقض َواحد ٍة فقد کفر» (کلینی۱۴07 ،ق ،ج  ،۱ص .)۱۴۹
ت
ٍ ٍ
ٍ
ٍ
 .1برای نمونه ،نک :کلینی۱۴07 ،ق ،ج  ،۱ص ۱۴7؛ علی بن جعفر۱۴0۹ ،ق ،ص .32۶
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«قدرت» به همراه علم ،از صفات ذاتی خداوند باه شامار میروناد و خاالی باودن ذات از آنهاا
محال است .این صفت در کنار علم ذاتی و همپای آن از ازل در خداوند وجود داشته و اهل بیات
ضمن توصیف خداوند به داشتن قدرت بی حد و حصر ،از ایبات هر گونه امر زائاد بار ذات
اجتناب ورزیدهاند (کلینی۱۴07 ،ق ،ج  ،۱ص .)۱07
قدرت ،کمال وجاودی اسات و تعریاف آن در اصاطالح متکلماان و فالسافه متفااوت اسات.
متکلمان ،قدرت را به صحت فعل و تر معنا مایکنناد (عالماه حلای۱۴۱3 ،ق ،ص  )2۴۸و فالسافه نیاز
کسی را قادر میدانند که اگر بخواهد انجام میدهد و اگر نخواهد انجام نمایدهاد .ایان تعریاف باه
دلیل وجود اشکال در تعریف متکلمان از دیدگاه فیلسوفان است؛ زیرا «صاحة الفعال و التار » باه
معنای امکان فعل و تر است و جنبه امکانی در خداوند متعال راه ندارد (مالصدرا۱3۵۴ ،ش ،ص .)۱3۱
«قدرت» خداوند  -بر اساس آیات و روایات  -هماان سالطنت بار فعال و تار اسات کاه
تعبیری دیگر از فاعل مختار است (ملکی میانجی ،۱۴۱۵ ،ص  .)333طبق این تعریفّ ،
مارجح بارای
ّ
مشیت نیز علم و قدرتاندّ .
مشیت است و بستر ّ
تحقق فعل یا تر  ،خود ّ
مشیت آزادانه دسات
به انتخاب میزند و خداوند قادر بر تمامی معلومات خود است ،مگر مواردی که محاال ذاتای
باشد و در چنین مواردی عدم قدرت به دلیل نقصان در قادرت قاادر نیسات ،بلکاه باه جهات
2
قدرتناپذیری محل است.
بر این اساسّ ،
تردد در اراده روی داده و منشا آن یک یا چند مورد از موارد زیر است:

ّ
تاردد در اراده مای
 .۱نا آگاهی فاعل نسبت به جهات مصلحت و مفسده در یک فعال ساب
شود .از این قسم به « ّ
تردد ناشی از جهل» تعبیر میشود.
 .2فاعل به مصالح و مفاسد در یک فعل آگاهی کافی دارد ،اما در مقام ترجیح یکی بر دیگری
تحیر و سرگردانی شده و برای او ّ
دچار ّ
تردد حاصل میشود.
 .3فاعل هم به مصالح و مفاسد آگاهی کافی دارد و هم به ّ
مرجح آگاهی دارد ،اما به دلیل وجاود
مزاحم در یک طر  ،فاعل قادر بر اعمال اراده خود نیست و ّ
مرجح تثییری نخواهد داشت.
 .۴تمامی جهتهای یاد شده در فاعل منتفی است و علم و قادرت هام وجاود دارد ،اماا بااز
تردد میشود که در این صورتّ ،
فاعل دچار ّ
تاردد باه دلیال ارادۀ آزاد و اختیاار تاام و کامال
اوست (نک :بهشتیپور۱3۹۱ ،ش ،ص  .)۹۴از میان اقسام فوق تنها قسم چهاارم قابال انتسااب باه
خداوند است که در ادامه ،به آن خواهیم پرداخت.

۴۸
1399
تابستان
ی |■ 3
پژوهاره
اخالق شم
■
علمی ۔اهل بیت
دوفصلنامه کالم
139۶
بهار3و| پاییز
شماره
پژوهشی
فصلنامۀ

ّ
تردد در دو مورد اول ،ناشی از جهل و نقصان علم است که با توجه باه مطالا گفتاه شاده در ماورد
صفت علم ،هر دو احتمال در ذات الهی منتفی خواهند بودّ .
تردد در احتمال سوم برخاساته از عجاز
فاعل است و با توجه به قادر بودن خداوند بر جمیع ممکنات ،این احتمال نیز صحیح نخواهد بود.
احتمال چهارم با دیدگاه آیات و روایات درباارۀ «قادرت» ساازگار باوده و ّ
حریات و سالطنت
خداوند بر فعل و تر را میرساند .بر این اساسّ ،
تردد خداوناد ،ناشای از ارادۀ آزاد و قادرت بار
فعل و تر خواهد بود .در ادامه ،به ایبات این مطل بر اساس آیات و روایات ،خواهیم پرداخت.
ّ
تردد در ساحت ربوبی از منظر کتاب و سنت

بر اساس مبانی رایج در باب علم و ارادهّ ،
تردد باه معناای حقیقای آن در سااحت رباوبی ممکان
نخواهد بود .دلیل این امر آشاکار اسات؛ زیارا بار اسااس مبناای مشاهور درباارۀ صافت اراده و
تاردد در اراده باه ّ
برگرداندن آن به داعی و علم (عالمه حلای۱3۸2 ،ش ،ص  ،)30بازگشت ّ
تاردد در علام
است و ّ
تردد در علم به نسبت جهل خواهد انجامید ،اماا بار اسااس مباانی آیاات و روایاات کاه
تفکیک علم از اراده و قائل شدن صفتی مستقل و جادا از علام باا عناوان «اراده» و صافت فعال
دانستن آن است ،میتوان ّ
تردد در اراده را در ذات الهی تصور کرد؛ بیآن کاه خلال و نقصاانی در
علم خداوند پدید آید.
بر اساس مطال پیشگفته در بااره معناای لغاوی وا ه « ّ
تاردد» ،رفات و بازگشات اراده تعبیار

✺
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دیگری از تغییر در اراده خواهد بود و تفاوت ماهوی میان آنها وجود ندارد .در نتیجهّ ،
تردد با باداء
که آن هم تغییر در اراده و ّ
مشیت خداوند است ،از یک نوع و از یک سنخ خواهند بود .حال ،بایاد
دید که تفاوتی نیز میان آنها وجود دارد یا این که ّ
تردد همان بداء بوده و تنها لفاظ و تعبیار روایاات
مختلف بوده و در معنا یکی است.
ّ
َُ
َ ُ ُ ُ
بر اساس آیاۀ « َی ُ
محاوا اللاه ماا یشااء ویربات وعنادهام الکتااب» (ساوره رعاد ،آیاۀ  ،)3۹محاو و
ایبات حقیقی در تقدیرها روی میدهد که در روایات از آن باه «باداء» تعبیار شاده اسات (کلینای،
ّ
۱۴07ق ،ج  ،۱ص  )۱۴۶در نتیجه ،ارادۀ خداوناد در مرحلاهای پایش از تحقاق خاارجی یاک شایء
قابل بازگشت و تغییر است (کلینی۱۴07 ،ق ،ج  ،۱ص  .)۱۴۹بر همین اساسّ ،
تردد نیز کاه حقیقات آن
بازگشت اراده و یا به تعبیری ،تغییر در اراده است ،نوعی باداء خواهاد باود و تغییار راهیافتاه در آن
تغییری حقیقی است؛ در حالی که دیگر دیدگاهها و حتی دیادگاههای حادیری کاه پیشتار بادان
تردد ملتزم شده و ّ
اشاره شد ،نتوانستهاند به اهر روایات ّ
تردد حقیقی را در ساحت ربوبی باذیرناد
و در نتیجه ،معانی کنایی و استعارهای برای آن قائل شدهاند.
البته ،این پرسش همچنان باقی است که اگر ّ
تردد همان باداء اسات ،چارا در ایان روایاات باه
« ّ
تردد» تعبیر شده و از وا ه «بداء» استفاده نشده است؟ نقل این روایت از طرق مختلف در میاان
شیعه و اهل سنت و حدیث قدسی بودن آن و در مجموع عنایت ویژه روایات بر « ّ
تردد» ،احتماال
یکی بودن آن با «بداء» را بسیار ضعیف میکند .در نتیجه ،ضمن پذیرش همسانخ باودن باداء باا
تردد باید به دنبال وجه تمایز میان آنها بود .تفاوت ّ
ّ
تردد با بداء در چند نکته زیر نهفته است:
نخست آن که بر اساس مطال پیشگفته« ،بداء» تغییر پدید آمده در مراحل خلقات تقادیری
اشیاء است که پیش از وجود خارجی و تکوینی یک شیء رخ میدهاد .منشاا ایان تغییار گااهی
خارج از ذات الهی و به دلیل یک عامل بیرونی است .این عامل بیرونی بر اساس روایات میتواند
دعا ،صدقه ،صله رحم ،زیارت امام حسین و اموری از این قبیل باشد 1،اماا گااه منشاا تغییار
یادشده ،خود خداوند و علم ازلی و بیپایان اوست؛ بیآن که عامل بیرونی همچون دعای بندگان
در کار باشد .فاعل مختار از میان تقدیرهای مختلف که هماه آنهاا حکیماناهاناد ،یاک تقادیر را
انتخاب میکند و با همین ارادۀ آزاد خود بیآن که عاملی بیرونای در کاار باشاد ،میتواناد تقادیر
دیگری را که آن هم حکیمانه است ،برگزیند .در برخی از روایاات مرباوط باه باداء ،منشاا باداء،
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علم ذاتی و ازلی خداوند عنوان شده است 1که در این صورت بداء میتواند توسط عامال بیرونای
روی دهد و یا بدون سب بیرونی پدید آید ،اما در ّ
تردد چناین نیسات و تنهاا توساط یاک عامال
بیرونی به وجود میآید .دلیل و گواه این مدعا دو مطل است .نخست آن که وا ه « ّ
تردد» از بااب
تفعل است و معنای مطاوعه و پذیرش و قبول یک شیء را دارد .در واقعّ ،
تردد یک واکانش اسات
که در نهایت ،به تثنی و تثمل میانجامد .بنابراین ،ابتدا یک عامل بیرونی سب پیدایش دو یا چناد
رأی شده که در نهایت ،به ّ
تردد میانجامد.
دلیل دیگر آن که در متن روایات ّ
تردد ،خواسته بنده مؤمن مبنی بر باقی ماندن در دنیا و کراهت
َ
و تلخی مرگ در نزد وی ،سب ّ
تردد الهی و باقیگذاردن او در دنیا میشود .عبارت «یک َرُه ال َماوت
ََ َ
َ
َوأنا أ ک َرُه َم َس َاءت ُه» بهخوبی گویای این واقعیت است .در نتیجه ،باه دلیال یاک عامال بیرونای کاه
خواسته قلبی انسان مؤمن استّ ،
تردد حاصل میشود.
ً
تفاوت دیگر بداء با ّ
تردد آن است که بداء لزوما مساوی با تغییر در اراده نیست تا در مرتبه پایش
از آن اراده اولیهای وجود داشته باشد و ساس با بداء تغییر کند ،بلکه بر اساس روایات به نخساتین
تقدیر و اراده نخستین نیز «بداء» اطالق میشود (شیخ صادوق۱3۹۸ ،ق ،ص  2.)۴۴3بر اسااس دیادگاه
ً
آیات و روایات مبنی بر حدوث ّ
مشیت و اراده ،ممکن است اساسا تقدیر یک شیء یا بخشی از آن
هنوز صورت نگرفته باشد؛ چنانکه تعابیری همچون «وله فیاه المشایة» (عیاشای۱3۸0 ،ق ،ص )3۵۴
در برخی روایات گویای این حقیقت است .بار ایان اسااس ،در «باداء» وجاود اراده ساابق الزم
تردد ،وجود اراده مقابل الزم است و قوام ّ
نیست ،اما در ّ
تردد به وجود آن اسات .در ماتن روایاات
ّ
تردد نیز دو اراده وجود دارد .یک اراده بر قبض روح مؤمن است که تقدیر و ّ
مشیت خداوند اسات
و اراده مقابل ،رفع تقدیر نخستین به دلیل تقاضای بنده مؤمن است.
ّ
تردد با بداء در نوع و کیفیت ّ
تفاوت دیگر ّ
تردد نهفته است .جمله «ما ترددت فی شیء انا فاعله
تردد در موارد متعددی روی میدهد ،اما ایان ّ
کترددی…» نشان از آن دارد که ّ
ّ
تاردد (قابض روح
مومن) ویژه است و خصوصیت خاصی دارد که آن را از دیگر موارد ّ
تردد متمایز میکند 3.این فارد
از ّ
تردد ،به دلیل تعارض آن با قضای الهی در قبض روح مؤمن ،بازگشت ساختی از اراده و تقادیر
َ
ٌ َ َ َّ
َّ
َ َ َّ َّ
ّ
َ َ
َ َ ُ ُ َ
ٌ
َ « .1عن أبي َعبد الله قال :ىن لله عل َمین عل ٌم َمک ُنون َمخ ُزون ال َیعل ُم ُه ىال ُه َو من ذلك َیکاون ال َباد ُاء َوعل ٌام َعل َم ُاه َمالئک َت ُاه
َ
َ َ
َ
َ
َو ُر ُسل ُه َوأنب َی َاء ُه ف َنح ُن نعل ُم ُه» (کلینی۱۴07 ،ق ،ج  ،۱ص  .)۱۴7تعبیر «من ذلک یکون البداء» گویای منشا بداء است.
 .2در این روایت ،امام رضا با آیاتی که داللت بر ابتدای آفرینش دارد بر آموزه بداء استدالل کردهاند.
 .3برای آگاهی بیشتر ،نک :احمدی یزدی۱3۶۶ ،ش ،ص .۴0
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نخستین است .بنای خداوند بر اعمال قضای خود در مرگ بندگان است ،اما به دلیل اکارام ماؤمن
تردد پدید میآید .در مجماوعّ ،
و جایگاه ویژه او نزد خداوند ،در ذات الهی ّ
تاردد بازگشات از اراده
است ،اما بازگشت سختی است؛ زیرا خداوند به دلیل حکمت خاویش و منفعات داشاتن مارگ
برای بنده مؤمن و با علم و آگاهی از جهات ُحسن آن  -به دلیل کراهت ماؤمن از آن  -دچاار ّ
تاردد
تردد خااص ( ّ
تردد ،در حقیقت ،تفاوت میان بداء و ّ
میشود .این تفاوت اخیر میان بداء و ّ
تاردد در
قبض روح مؤمن) است و تفاوت میان بداء و مطلق ّ
تردد نیست.
جمعبندی
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ّ
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 .۱وا ه « ّ
تردد»  -در لغت  -به معنای رفت و برگشت است کاه در موجاودات دارای اراده و شاعور
مانند انسان به معنای رفت و برگشات اراده خواهاد باود .دیگار معاانی همچاون توقاف ،تاثنی و
حیرت ،خارج از معنای لغوی و الزمه آناند .معنای مطاوعه و پذیرش نیز در این وا ه نهفته اسات
که نشان از وجود سب خارجی در پیدایش ّ
تردد دارد.
ّ
 .2دانشمندان بسیاری از میان متکلمان ،فالسفه و محدیان در پی ارائه تبیین و تحلیلی همساو
ّ
به فاصله گرفتن از معنای اهری ّ
تردد انجامید و حتی محدیان نیز نتوانستند از تثویل و حمال بار
معانی مجازی و استعارهای دست بردارند .عالمه مجلسی با برگرداندن ّ
تردد به تغییر سرنوشات در
ّ
لوح محو و ایبات تا حد زیادی به معنای مد نظار روایاات نزدیاک شاده اسات؛ هرچناد در ایان
تردد یکسان خواهد بود و معنای روشنی از ّ
دیدگاه بداء با ّ
تردد به دست نمیآید.
 .3مهمترین مبنای کالمی و تثییرگذار در آموزه ّ
تردد« ،اراده» است .علم و قدرت نیز در پشت
اراده قرار داشته و از مبانی ّ
تردد به حساب میآیند .به دلیال حادوث صافت اراده و انفکاا آن از
صفت علم ،تغییر در اراده ممکن بوده و مساوی با تغییر و حدوث علم ازلی نخواهد بود.
تردد از سنخ «بداء» به شمار میآید و در واقع ،نوعی بداء خاص استّ .
ّ .۴
تردد  -همانند بداء
نشان از ارادۀ آزاد و بیقید خداوناد درباارۀ تقادیرها دارد کاه از آن باه ّحریات و سالطنت تعبیار
میکنیم .چنانکه پیشتر بدان اشاره شدّ ،
تردد خداوند نه از سر جهل است و نه از سار عجاز و از
میان احتماالت چهارگانه ،تنها احتماال چهاارم قابال قباول اسات و آن ّ
تاردد باه ساب ارادۀ آزاد
خداوند و دست بسته نبودن او در تغییر تقدیرهاست.
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مدرسین حوزه علمیه قم.
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ابن فارس۱۴0۴( ،ق) .معجم مقاییس اللغ  .قم :مکت االعالم االسالمی.
ابن منظور ،محمد بن مکرم۱۴0۴( .ق) .لسان الع ب .بیروت :دار الفکر۔ دار صادر.
احمدی یزدی ،محمد حسن۱3۶۶( .ش) .مفهوم ّ
تردد در احادیث قدسی .دوماهنامه کیهان اندیشه.
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اهوازی .حسین بن سعید .المومن۱۴0۴( .ق) .قم :مؤسسه امام مهدی (عج).
بخاری ،محمد بن اسماعیل۱۴0۱( .ق) .الجام الصحیح (صحیح بخاری) .بیروت :دار الفکر.
ّ
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ّ
حر عاملی ،شیخ محمد بن حسن( .شیخ حر عاملی )۱۴0۹( ،ق) .وسائل الشایع  .قام :مؤسساه
آل البیت .
ّ
ّ
حلی ،حسن بن یوسف (عالمه حلی)۱3۸2( .ش) .کشف الم اد (قسام االلهیاات) .قام :مؤسساه
امام صادق. .
ّ
ّ
حلی ،حسن بن یوسف (عالمه حلی)۱۴۱3( .ق) .کشف الم اد (م الطعلیقات) .قم :مؤسسه نشار
اسالمی.
ّ
ّ
حلی ،حسن بن یوسف (عالمه حلی)۱۴0۱( .ق) .اجوب المسائل المهنائی  .قم :انتشارات خیام.
خواجویی ،مال اسماعیل۱۴۱۸( .ق) .جام الشطات .بیجا.
سید مرتضی (مرتضی علمالهدی)۱2۵0( .ق) .تنزیه االنریاء .قم :انتشارات شریف رضی.
شیخ بهایی۱۴۱۵( ،ق) .االربعین .بیروت :دار الرقلین.
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شیرازی ،محمد بن ابراهیم (مالصدرا)۱3۸3( .ش) .ش ح اصول الکافی .تهران :مؤسسه مطالعاات
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و تحقیقات فرهنگی.
شیرازی ،محمد بن ابراهیم (مالصدرا)۱۹۸۱( .م) .الحکم المطعالی فای االسافار االربعا العقلیا .
بیروت :دار احیاء تراث.
صدر .محمد باقر۱۴00( .ق) .بحوث فی ةلم االصول .قم :مؤسسه دایرة المعار فقه اساالمی بار
مذه اهل بیت .
َ
ّ ُ
َصفار ق ّمی ،محمد بن حسن بان فاروخ ۱۴0۴( .ق) .بصاائ الادرجات فای فااایل ل محماد .قام:
ّ
کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی.
طوسی ،محمد بن حسن (شیخ طوسای)۱۴30( .ق) .االقطصااد فای ماا یجاب ةلای العرااد .قام:
دلیل ما.
عاملی ،علی بن محمد بن حسن۱3۹۸( .ق) .الدر المنثور من الماثور و غی الماثور .قم :بیجا.
عالمه بیاضی ،علی بن یونس۱۴22( .ق) .ارب رسائل کالمی (ال سال الیونسی ) .قم :دفتر انتشاارات
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

.

۵3
ّ
تردد در ساحت ربوبی از منظر مکتب اهل بیت

علی بن جعفر۱۴0۹( ،ق) .مسائل ةلی بن جعف و مسطدرکاتها .قم :مؤسسه آل البیت
عیاشی ،محمد بن مسعود۱3۸0( .ش) .تفسی ةیاشی .تهران :انتشارات علمیه.
فراهیدی ،خلیل بن احمد۱۴0۹( .ق) .کطاب العین .قم :نشر هجرت.
کلینی ،محمد بن یعقوب۱۴07( .ق) .الکافی .تهران :انتشارات اسالمیه.
مجلسی ،محمد باقر (عالمه مجلسی)۱۴0۴( .ق) .م ة العقول .تهران :انتشارات اسالمیه.
مجلسی ،محمد باقر (عالمه مجلسی)۱۴03( .ق) .بحار االنوار .بیروت :دار احیاء تراث عربی.
ملکی میانجی .محمد باقر ۱۴۱۵( ..ق) توحید االمامی  .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
مناوی .محمد عبد الرئو ۱۴۱۵( .ق) .فیض الطقدی شا ح الجاام الصاغی  .بیاروت :دار الکتا
العلمیة.
موسوی خو یی ،ابوالقاسم۱۴0۹( .ق) .معجم رجال الحدیث .قم :منشورات مدینة العلم.
میرداماد .محمد باقر۱3۶7( .ش) .القرسات .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

