
 
  
  
  

مالصدرا  فاعليت خدا در نظر
  طباطبايي عالمه و

  
  11/8/1391: دييخ تأيتار    7/2/1391: افتيخ دريتار

  *سيدمحمد حكاك  ______________________________________________________________ 

  دهيچك
هماننـد فاعليـت هـر     -ترين مسائل خداشناسي، مسئله فاعليت خداست. فاعليت خدا يكي از اصلي
تـرين مسـائل    ي ديگر از اساسـي ربطي كامل به علم او به فعلش دارد كه آن نيز يك -فاعل ديگري

الهيات است. مسئله فاعليت خدا از آغاز تكون فلسفة اسالمي مورد توجه فيلسوفان مسـلمان بـوده   
سينا قائل به اين نظريه  هاي غالب در اين باب، نظرية فاعليت بالعنايه است. ابن است. يكي از نظريه

ــ   ــي در آن داده اســت. اســت و صــدرالدين محمــد شــيرازي (مالصــدرا) آن را پذيرفت ه و تغييرات
  اي ديگر در اين مبحث نظرية عرفاست. نظريه

از نظر عرفا خدا فاعل بالتجلي است: فعل او ظهور اوست. حكيم مالصدرا ايـن نظريـه را نيـز    
بيند. عالمة طباطبايي نيز هردو نظريـه   پذيرفته است و بين آن با نظرية فاعليت بالعنايه تعارضي نمي

ــول دارد ــم او     را قب ــه عل ــدا ب ــول او ارادة خ ــورد قب ــه م ــت بالعناي ــه فاعلي ــت آنكــه در نظري ، نهاي
گردد، بلكه از صفات فعل او محسوب اسـت و ايـن، بـارزترين تفـاوت بـين رأي او و رأي       برنمي

  مالصدرا در اين باب است.

  مالصدرا، عالمه طباطبايي، فاعل بالعنايه، فاعل بالتجلي، علم، اراده.: يديواژگان كل

                                                      
  .خميني دانشيار گروه فلسفه دانشگاه بين المللي امام* 
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  مقدمه
يكي از مسائل اساسـي در خداشناسـي يـا الهيـات بـالمعني االخـص، مسـئلة فاعليـت         
خداست: اينكه خدا از ميان اقسام مختلف قابل تصور فاعـل، چگونـه فـاعلي اسـت. از     
آنجاكه فاعليت يك فاعل ربطي وثيق با نحوة علم او به فعل دارد، اين مسئله بـا مسـئلة   

نيز يكي ديگر از مسـائل الهيـات بـالمعني االخـص در     علم خدا نيز مرتبط است كه آن 
مؤسس مكتب حكمت متعاليه در مواضع مختلف  صدرالدين محمد شيرازيفلسفه است. 

كـه شـيوة    همچنـان  -به ايـن مسـئله پرداختـه اسـت و     اسفارويژه در  هاي خود، به كتاب
پـردازد.   يكند و هم به اثبات مسلك خويش م هم آراي ديگران را نقل و نقد مي -اوست
نيز به منزلة يك فيلسوف صدرايي و مفسر حكمت متعاليه و هم به مثابة  طباطباييعالمه 

بـه نقـد آن و بيـان رأي خـويش      صـدرا نظر، ضمن توضيح عقيده  يك فيلسوف صاحب
  كند.مبادرت مي

  گانة فاعل اقسام شش
ش بخش تقسيم ابتدا فاعل را به ش اسفاردر جلد دوم  شيرازي صدرالمتألهيندر هر حال، 

كند: بالطبع، بالقسر، بالجبر، بالقصد، بالعنايه و بالرضا. فاعل بالطبع، فاعلي است كه به  مي
آن ندارد و فعلش سازگار با طبيعـت   ةفعل خود علم ندارد و بنابراين اختياري هم دربار
جز آنكه فعلش سـازگار بـا طبيعـتش     ،آن است. فاعل بالقسر همچون فاعل بالطبع است

. فاعل بالجبر به فعلش علم دارد، ولي فاقد اختيار است، هرچنـد شـأنيت اختيـار    نيست
تر، اين نـوع فاعـل اوالً و بالـذات داراي اختيـار اسـت؛ امـا ثانيـاً و         دارد. به بيان روشن

فاعل بالقصـد آن   شود. مي اختيار از او سلب -به سبب قهر يك عامل خارجي -بالعرض
اش مسبوق به علم اوست، به غرض خيري  ل دارد و ارادهفعدربارة است كه علم و اراده 

كه از انجام آن فعل در نظر دارد و بدون انضمام دواعي و صوارف، نسبت اصل قـدرت  
او با فعل و ترك يكسان است. فاعل بالعنايه فاعلي است كه به فعـل خـود علـم دارد و    

عبارت ديگـر،   علت صدور فعل است. به -علم به خيري كه در فعل هست -همين علم
در اين نوع فاعل، داعي و قصدي زايد بر علم وجود ندارد و بـاالخره فاعـل بالرضـا آن    
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است كه علمش به ذاتش سبب ايجاد فعل است و آن فعـل، همـان علـم اوسـت بـه فعـل       
تر، اين قسم فاعل به فعل خود قبـل از   ). به تعبير روشن223-220، ص2، ج1410مالصـدرا،  (

شود و عبارت است  ندارد. علم تفصيلي بعد از ايجاد حاصل مي -فصيليعلم ت -ايجاد، علم
فقط علم اجمالي به فعل خود دارد؛ چـون بـه ذات خـود     ،از خود فعل. فاعل قبل از ايجاد

  علت فعل است و علم به علت، مستلزم علم به معلول است. ،عالم است و ذات
) و سـه قسـم دوم   224همـان، ص از اين شش قسم، سه قسم نخسـت غيرمختارنـد (  

كه ديگري (خـدا)   امعن مختار، اگرچه فاعل بالقصد در اختيار خويش مضطر است؛ بدين
او را مختار قرار داده است. غيرمختاربودن آن به اين دليـل اسـت كـه اختيـارش امـري      

پس اختيـار آن ناشـي از سـببي اقتضـاكننده و     « ،حادث است و هر حادثي محدثي دارد
سبب يا خود اوست يا غير او. اگر غيـر او باشـد، مـدعا ثابـت      علتي موجبه است و آن

است و اگر خودش باشد، اختياركردنش يا به اختيار اوست يا نيسـت. در صـورت اول،   
انجامـد و در صـورت    مـي  »نهايـت  بي تسلسل اختيارات تا«گردد و به نظرية  كالم بازمي

بر آن اختيار خواهد بود از دوم، اختياركردنش به اختيار او نيست، پس مضطر و مجبول 
شود كه همـة موجـودات را    مي ... و آن اختيار، باالخره منتهي به اختيار ازلي جانب غير

  ).همانبرآنچه هستند، موجب قرار داده است (
تا اينجا خداوند يا فاعل بالعنايه است يـا   صدراترتيب، بديهي است كه در نظر  به اين

... بـه تمـام اشـيا قبـل از      ان اولي است؛ زيرا فاعـل كـل  االّ اينكه حق هم« ،فاعل بالرضا
وجودشان عالم است به علمي كه عين ذات اوسـت و علمـش بـه اشـيا كـه عـين ذات       

  ).225همان، ص» (اوست، منشأ وجود آنهاست، پس او فاعل بالعنايه است

  نظر عالمة طباطبايي
در ضبط اقسام فاعل بـه  اي به اين موضع، ضمن بياني تحليلي  در حاشيه طباطباييعالمه 

شش قسم، دو قسم آن، يعني فاعل بالجبر و فاعل بالعنايه را از درجة اعتبار سـاقط و در  
داند. سخن او در خصوص فاعل بـالجبر   نتيجه اقسام فاعل را منحصر در چهار قسم مي

گونه كه فاعل بالقصـد   آن است كه اين قسم از فاعل تفاوتي با فاعل بالقصد ندارد؛ همان
گزيند؛ نهايت آنكه در اين  كند، فاعل بالجبر نيز فعل خود را برمي عل خود را اختيار ميف
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گزينش، اجبار يك مجبر نيز دخالت دارد. فاعـل بالقصـد بـراي رسـيدن بـه خيـري يـا        
كند. فاعل بالجبر نيز چنين اسـت. او بـراي آنكـه از     فعلي را اختيار مي ،اجتناب از شري

شخصي كه از زير ديوار در حـال  «دهد.  د، فعلي را انجام ميتهديد و شر مجبر ايمن شو
شود تا از فروريختن آن بر سر خويش در امان باشد، هماننـد فـردي    فروريختن بلند مي

گويد اگر بلند نشوي ديـوار را بـر    خيزد با تهديد مجبري كه مي است كه از زير آن برمي
دو فعـل و ايـن دو فاعـل،    ). پس ماهيت اين 221همـان، ص » (سرت خراب خواهم كرد

  يكسان است.
در ايـن   صـدرالمتألهين اما پيش از نقل بيـان او دربـارة فاعـل بالعنايـه مثـالي را كـه       

شخصي كـه از ديـوار مرتفعـي، بـه      ،صدراآوريم. در نظر خصوص ذكر كرده است، مي
كند، فاعليتش بالعنايه است. چه، در اينجا علم بـه فعـل    صرف تصور سقوط، سقوط مي

بر فاعل بالعنايه، در  طباطبايي). نقد عالمه 225همان، صب حصول فعل شده است (موج
گويـد تصـور سـقوط هـم در ذهـن شـخص خـائف         واقع، نقد اين مثال است. وي مي

مدهوش هست و هم در ذهن كسي كه به ايستادن بر ديوار مرتفع عادت كرده است، 
ومي هم بدون هيچ اختالفـي  نظير بنا. اگر تصور سقوط، علت سقوط باشد، بايد در د

عمل كند، حال آنكه چنين نيست. ظاهر آن است كه چنين فعلـي (سـقوط) از قبيـل    
داند كه بايد از ثبات بر ديـوار و   فعل فاعل بالقصد است. آنكه باالي ديوار است، مي

سقوط از آن، يكي را انتخاب كند. آنكه ايستادن براي او عادي نشـده اسـت، شـدت    
شود كه در ذهنش صرفاً تصـور سـقوط موجـود شـود و      ب ميخوف و دهشت موج

هـردو تصـور را دارد و ثبـات را اختيـار      ،ايستادن برايش عادي شده است بيفتد و آنكه
  ).223همان، صكند ( مي

كنـد كـه چنـان     بديهي است كه اين نقد، نقد همان مثال است و حداكثر اثبـات مـي  
ز ديوار بلند، فاعل بالعنايه نيست؛ اما اينكه فعل بالعنايه نيست و انسان در سقوط ا ،فعلي

كـه خـود    آيـد؛ چنـان   حتي در خدا از اين نقد برنمـي  -اصالً چنان فاعليتي وجود ندارد
بله، نظري كه مصنف در علـم  «گويد:  بالفاصله مي -بعد از اين نقد -نيز طباطباييعالمه 

لي اسـت، مسـتدعي   كند و آن، همان علم اجمالي در عين كشف تفصي واجب اختيار مي
زيادت قسم چهارمي است بر اقسام چهارگانه و ظاهر آن است كه او آن را فاعل بالعنايه 
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كـه   -حتي قبل از ذكر مثـال يادشـده   صدرا) و چنين هم هست. 222همان، ص» (داند مي
خـدا را   -كنـد  گانه فاعليت در انسـان بيـان مـي    هايي براي وجود اقسام شش ضمن مثال

). گذشـته از ايـن، موافقـت خـود عالمـه      225همان، صخواند ( عنايه ميصريحاً فاعل بال
نهايـة  و هم در  اسفارهم در ضمن حواشي خود بر  -كه خواهيم ديد چنان -نيز طباطبايي
  بودن خدا آشكار است. با نظرية فاعل بالعنايه الحكمه

يـة  ، همچون بسياري از شارحان ديگر حكمت متعاليه، فاعل بالعناطباطباييعالمه 
) تـا از فاعـل بالعنايـه در    222همـان، ص خواند ( را فاعل بالتجلي مي صدرامورد نظر 
آن را عالوه بر فاعل بالتجلي، فاعل بالعنايه به  سبزواريمتمايز شود.  سينا ابناصطالح 

نامد. اما نگارنده تا آنجاكه تفحص كرده، اصطالح فاعل بالتجلي را در  معناي اعم مي
معنا نديده است و اين اصطالح را بايـد مفسـران فلسـفه او     دينب مالصدراهاي  كتاب

معنـا   وضع كرده باشند. بله او اين اصطالح را به كار برده، ولي به معنايي ديگـر و آن 
بـاره سـخن    ). ما بعـداً در ايـن  58، ص1363مالصدرا، را به صوفيه نسبت داده است (

  خواهيم گفت.

  وضع اصطالح فاعل بالتجلي
به منظور تمييز آن از  صدرالمتألهينع اصطالح فاعل بالتجلي براي نظرية گفتيم علت وض

علم پيشين خدا به اشيا عين  سينا ابن. توضيح اينكه در نظر است باره در اين سينا ابننظرية 
ذات او نيست، بلكه متأخر از ذات اوست. خدا در مرتبة ذات خود علم تفصيلي به اشيا 

علـم   صـدرا ذات و زايد بر آن است؛ در حـالي كـه در نظـر    ندارد. آن علم مادون مرتبة 
تفصيلي خدا به اشيا در همان مرتبه ذات موجود است. به عبارت ديگـر، آن علـم عـين    

 صـدرا حصـولي اسـت، ولـي در نظريـة      سينا ابنعالوه، آن علم در فلسفة  ذات اوست. به
حاصل از اشياست.  معنا نيست كه بودن علم در اينجا به آن حضوري است. البته حصولي

به بيان ديگر، علم خدا انفعالي نيست؛ بلكه فعلي اسـت برگرفتـه از اشـيا بلكـه موجـد      
  اشياست.

صرفاً اشاره به آن دارد كه آن علـم صـورت    ،اند اگر تعبير حصولي در اينجا به كار برده 
تر، خدا در مرتبة  است: صورت مرتسمه. خدا خود خالق اين صور است. به بيان روشن
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ذات خود به اين صور علم اجمالي دارد و بعد از خلق آنها به آنهـا علـم تفصـيلي پيـدا     
ترتيب، بايد گفت فاعليت خـدا نسـبت بـه     كند و علم او به آنها عين آنهاست. با اين مي

  فاعليت بالرضا و نسبت به اشيا فاعليت بالعنايه است. ،صور مرتسمه
طالح فاعل بـالتجلي را در خصـوص   اص صدراآري، از اينجاست كه شارحان فلسفه 

  باشد. سينا ابناند تا مبين دو تفاوت يادشده بين نظر او و نظر  نظرية او وضع كرده

  كشف تفصيلي در عين علم اجمالي
و نـه   -علم تفصيلي خدا به اشيا قبـل از ايجـاد، در مرتبـة ذات او    صدرالمتألهيندر نظر 

يا در مرتبـة ذات او بـه ذات او قبـل از    علم او به همـه اشـ  «حاصل است.  -متأخر از آن
). منتها او اين علم را در عـين  271، ص6، ج1410مالصدرا، » (وجود غير او حاصل است

معلومات با «سبب است كه  داند. اين، بدان بودن (كشف تفصيلي) اجمالي نيز مي تفصيلي
س در اين پ). «همان» (حسب معنا موجود به وجود واحد بسيطند  كثرت و تفصيلشان به

مشهد الهي و مجالي ازلي [ذات خداوند] كـل از آن حيـث كـه كثرتـي در آن نيسـت،      
گونـه كـه    ). همـان همـان » (شود و آن، عبارت است از كل در عين وحـدت  منكشف مي

بودن  اجمالي است كه در فاعل بالرضاست. اجمالياز  پيداست، اجمال علم در اينجا غير
علت است در مقام ذات خود به معلول، از آن روي كه  علم در فاعل بالرضا ناظر به علم

  علم به علت، مستلزم علم به معلول است.

  طرح يك سؤال
بودن ايـن علـم، چگونـه     بودن و اجمالي شود كه بين تفصيلي اينجا اين پرسش مطرح مي

توان جمع كرد. اين علم اگر تفصيلي است، يعنـي اگـر اشـيا بـا حدودشـان دقيقـاً و        مي
بـودن علـم كـه در     علم خدا كه همان ذات او باشد حاضرند، ديگر اجمـالي  مشخصاً در

واقع همان نفي حدود اشياست، چه معنايي دارد؟ و اگر اجمالي است، يعني همـه اشـيا   
معناست. به  موجود به يك وجود بسيط واحدند، ديگر حفظ حدود و مشخصات اشيا بي

صيلي يـا كشـف تفصـيلي در عـين     بيان ديگر، آيا عبارت علم اجمالي در عين كشف تف
آميزبودن، يا  آميز نيست؟ بديهي است كه در صورت تناقض علم اجمالي، عبارتي تناقض
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مشكل بودنش. در صورت اول، آيا  بودن علم صرف نظر كرد يا از اجمالي بايد از تفصيلي
بودن  آيد؟ و در صورت دوم، آيا مشكل مركببودن ذات خدا از علم به اشيا الزم نمي خالي

توان گذشـت و   شود؟ چه بايد كرد؟ بديهي است كه از اجمال نمي ذات از اشيا حاصل نمي
علم تفصيلي را  سينا ابنقائل به تركيب ذات شد. آيا بايد از تفصيل دست برداشت و همچون 

اي ديگر انديشيد؟ در هر حال،  دانست يا بايد چاره -صور مرتسمه -در مرتبة متأخر از ذات
  كنيم. مي م از پيگيري اين بحث صرف نظردر اين مقا

  معناي عنايت
بودن علم خدا به اشيا تأكيد  بر عنايي اسفاردر موضعي ديگر از جلد ششم  صدرالمتألهين

عبـارت  «عنايت  :گويد داند و مي كند و آن را علمي مقدس از امكان و تركيب مي مي
بـا نظـامي اتـم بـر او     است از وجود او به حيثي كه موجودات واقع در عالم امكـان  

 - مطـابق بـا آن نظـام    - شوند؛ انكشافي كه منجر به وجود آنها در خـارج  منكشف مي
گردد، نه به نحو قصد و رؤيت و آن عنايت، علمي است بسيط و واجب لذاتـه و   مي

  ).291ص همان،» (قائم بذاته
ـ   به توضيح بيشتر معناي عنايت مي اسفاردر جلد هفتم  دان پردازد و فصلي مسـتقل ب

دهد. در آنجا عالوه بر علم و عليت، عنصـر جديـدي در مفهـوم عنايـت      اختصاص مي
ترتيب كه عالوه بر آنكه خدا را عالم به نظام اتم ممكنات و علم او  كند؛ به اين داخل مي

گويد خدا به اين عليت، يعني به ايجادشدن نظـام ممكنـات    داند، مي را علت آن نظام مي
عبارت ديگر، خدا وجود خارجي ممكنات را خواسته است و توسط او راضي است. به 

شود. اما  اين رضايت و خواستن، همان عنصر سومي است كه در مفهوم عنايت ظاهر مي
معنا نيست كه خدا در ايجاد عالم غايتي بيـرون از ذات خـود داشـته     اين خواستن، بدان

سـت كـه بنـابر قاعـدة     است؛ نه، غايت او همان ذات اوست. بيان مطلب از ايـن قـرار ا  
ممكن نيست خدا در افعال خود اغراضي داشته باشد كه بـا  » العالي ال يستكمل بالسافل«

تحقق آن اغراض، ذات او مستكمل شود. به عبارت ديگر، آن اغراض و غايـات قبـل از   
فعل موجود نباشند كه اگـر چنـين باشـد، خـدا ديگـر كامـل الـذات نخواهـد بـود. بـا           

فت افعال خدا و غايات حاصل از آنها الزم ذات خداست و اين لزوم، ترتيب، بايد گ اين



 

116  

ال 
س

هفد
م / 

ه
تان

مس
ز

 
13

91
  

البته مستلزم اكراه و اجبار نيست، بلكه صدور افعال از او به نحو ماليمت اسـت: افعـال   
  شود.  او سازگار با ذات اوست و همين سازگاري است كه از آن تعبير به رضا مي

علم  ،ان مرتبة ذات به نظام خيرحاصل آنكه خدا كه به ذات خود عالم است، در هم
غافـل نيسـت و    -چه كوچك باشد و چه بزرگ -امري  كامل دارد؛ به نحوي كه از هيچ

همين علم، سبب ايجاد نظام خير است و اين ايجاد هم سازگار با ذات كامـل اوسـت و   
  دهندة مفهوم عنايت است. همين سه مفهوم علم و سببيت و رضا تشكيل

نيز ارجاع رضا  طباطباييداند و عالمه  ا را همان مشيت ازليه ميدر اينجا رض مالصدرا
اي كه  داند: اراده تر از ارجاع آن به اراده مي را به ماليمت مسببات خدا با ذات او مناسب

و امـا اراده خـدا نـزد    «گرداننـد.   طور فيلسوفان مشاء آن را به علـم بـازمي   و همين صدرا
عالم بر وجه اتم اكمل؛ زيرا اين علم از آن حيـث   حكما عبارت است از علم او به نظام

» كه كافي در وجوديافتن نظام اتـم و تـرجح وجـود آن بـر عـدمش اسـت، اراده اسـت       
مشيت يا رضا را از صفات  طباطبايي). به بيان ديگر، عالمه 114، ص4، ج1410مالصدرا، (

اسـت كـه از مقـام    دليل كه سازگاري فعل خدا با ذات او از صفاتي  شمارد؛ بدان فعل مي
گرداند كـه از   شود. البته او اين ماليمت را به يك حيثيت ذاتي بازمي فعل خدا انتزاع مي

گويـد كـه عبـارت اسـت از      مي جملة صفات ذات است و در نهايت، در تعريف عنايت
بودن ذات خدا عالم به اشيا و سبب آنها؛ به نحوي كـه مسـببات او بـا ذات او سـازگار     

دانسـتن آنهـا    در نقد ارجاع اراده به علم و يكي طباطبايي). عالمه 55-57همان، صباشد (
  پردازيم. بياني دارد كه بعداً بدان مي

اشاره  -عنصر خواستن -نيز به اين عنصر سوم در عنايت مبدأ و معاددر كتاب  صدرا
ي كند كه در پ مي كند. در آنجا پس از آنكه اراده را در انسان به شوق متأكدي تعريف مي

دانـد كـه ماليـم بـا انسـان اسـت،        شود و داعي را نيز تصور چيزي مي داعي حاصل مي
گويد چون واجب الوجود از كثرت و نقص مبراست و تام و فوق التمام اسـت، اراده   مي

به نظام خيـر كـه    -كه عين ذات اوست -در او عين داعي است و آن، نفس علم اوست
  گويد: مي درامالصمقتضي و ايجادكنندة آن نظام است. 

زيرا كه چون عالم است به ذات خود كه اجل اشياست به علمي كه اجل علـوم اسـت،   
پس مبتهج به ذات خود خواهد بود؛ ابتهاجي اشد و هركه به چيزي مبتهج باشد، مبتهج 



 

 

117  

ايي
اطب

 طب
المه

و ع
درا 

الص
ر م

 نظ
 در

خدا
ت 

علي
فا

 

... . پس  گردد؛ چون از آن صادر گرديده است خواهد بود به جميع آنچه از او صادر مي
شياست، نه به جهت ذوات آنها، بلكه به جهت آنكه صادر از ذات واجب الوجود مريد ا

به [مقصود] در ايجاد، نفـس ذات خـود اوسـت. پـس هرچـه       او تعالي است. پس معني
فاعليتش چيزي را به اين طريقه باشد، هم فاعل آن شيء خواهد بـود و هـم غايـت آن    

  ).160، ص1362(مالصدرا، 
 -كه همـان فاعـل بالعنايـه اسـت     -فاعليت خداكه از اين عبارات پيداست، در  چنان

عالوه بر علم خدا به نظام خير و عليت همين علم به آن نظام كـه از آن تعبيـر بـه اراده    
 ابتهـاج خـدا بـه ذات خـود و آنچـه از ذات او صـادر       -شود، چيزي به نـام ابتهـاج   مي
نصـر سـوم   در جمالتي در پي عبارات فوق به اين ع مالصدرانيز دخيل است.  -شود مي

كند و ضمن آن، شبهة التفات عـالي بـه سـافل را نيـز در خصـوص       تصريح بيشتري مي
  كند. وي مي گويد: ايجاد عالم توسط خدا رفع مي

از آن جهت كه  ،پس اگر واجب الوجود مفعول خود را دوست دارد و آن را اراده نمايد
كه وجود آن چيـز   آيد اثري از آثار ذات او و رشحي از رشحات فيض اوست، الزم نمي

براي باري بهجت و خير باشد، بلكه بهجت او به آن چيز به سبب آن چيزي اسـت كـه   
ذات متعالية اوست كه هر كمال و هر جمال رشح و فيض  ،بالذات محبوب اوست و آن

كـردن آن، الزم   داشـتن خـدا آن چيـز را و اراده    جمال و كمال آن است. پس، از دوست
حسب حقيقت نفـس ذات    زيرا كه محبوب و مراد به ؛ير باشدآيد كه مستكمل به غ نمي

  ).161اوست (همان، ص
از حكيمـان مشـاء   » عنايت«در اينجا يادآوري اين نكته الزم است كه اصل اصطالح 

بيـاني دارد كـه همـان بيـان      تعليقـات در كتـاب   سـينا  ابن). 447، ص1405مصباح، است (
عنايـت آن  «گويـد:   نيفزوده است. وي ميچيزي بر آن  صدراست. به عبارت ديگر، صدرا

است كه اول خير و عاقل ذات خود، عاشق ذات خود و مبدأ غير خود است و هرچه از 
شود، چيزي كه در او مطلوب است، همان خيـر اسـت كـه عبـارت از ذات      او صادر مي

  نيز هست: شفا). نظير همين بيان در 189، ص1379سينا،  ابن» (اوست
يم كه عنايت، عبارت است از بودن اول عالم به ذاتش بما عليـه  پس ضروري است بدان

حسب امكان و راضي بـه آن    هالوجود في نظام الخير، علت بالذات براي خير و كمال ب
  ).415، ص1404سينا،  به نحو مذكور (ابن
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در آن است كه او علم خـدا را   -كه قبالً اشاره شد چنان -سينا ابنبا  صدراتفاوت نظر 
اين علم  سينا ابنداند؛ ولي در نظر  قبل از ايجاد عين ذات و بنابراين حضوري مي به اشيا

  زايد بر ذات و حصولي است.

  نظر عالمة طباطبايي
عقيـده اسـت. وي    در تعريف عنايت و فاعليت بالعناية خدا هـم  صدرابا  طباطباييعالمه 

وم كـه همـان   معتقد است عنايت عبارت است از بودن صورت علميه، علت موجبه معلـ 
عالمـه  فعل است و علم تفصـيلي او بـه اشـيا كـه عـين ذات اوسـت، علـت اشياسـت (        

  گويد: ). همچنين مي293، ص1404طباطبايي، 
يـك از   تعالي غني الذات است و هر كمالي در هستي از آن اوست. پس بـا هـيچ   واجب

رج شود و هر موجودي فعل اوست و در افعالش هيچ غـايتي خـا   افعالش مستكمل نمي
از ذاتش ندارد. اما از آنجاكه علم ذاتي به هر شيء ممكني كه مسـتقر در ذات اوسـت،   
دارد و علم او كه عين ذات اوست، علت ماسواي اوست، فعل او بر اساس علم او واقع 

يك از خصوصيات هيچ شيئي كه بدان عـالم اسـت.    بدون هيچ اهمالي در هيچ ،شود مي
  ).309مان، صپس او به خلق خود عنايت دارد (ه

  نظر عالمة طباطبايي دربارة ارادة خدا
 -صدرادانستن آنها با  عالمه در ارجاع اراده به علم و يكي -طور كه قبالً گفتيم همان -اما

اختالف نظر دارد. فيلسوفان مشاء اراده خدا را همان علم  -تبع آن با فيلسوفان مشاء و به
آنچـه پـيش از   عالوه بـر   ،ا آنها موافق است. اونيز در اين مسئله ب مالصدرادانند و  او مي

  گويد:  مي مبدأ و معادصريحاً در كتاب  اين از وي نقل كرديم،
هرگاه ممكنات به او نسبت داده شود، از آن حيثيت كه صـادرند از علـم او، علـم او بـه آن         

دور اعتبار، قدرت است و هرگاه نسبت داده شود به او از آن حيثيت كه علم او در ص
  ).155، ص1362آنها كافي است، علم او به آن اعتبار، اراده است (مالصدرا، 

در بحث قدرت خدا، ابتدا قدرت موجود در انسـان   نهايه الحكمهدر  طباطباييعالمه 
  رسد: كند و به اين عناصر يا قيود مي را تحليل مي
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  نه در انفعال)؛ ،. مبدأبودن براي فعل (قدرت در فعل است1
شدن فاعل بـه انجـام فعـل     ه خيربودن فعل (به نحوي كه موجب برانگيخته. علم ب2

شود كه اين امر به نوبة خود مالزم است با مختاربودن فاعل. به بيان ديگر، فعل با تعيين 
  شود، نه با تعيين شيئي بيرون از فاعل)؛ فاعل متعين مي

نجـام فعـل   شـوقي بـه ا   -بعد از حصول علم به خيربودن فعـل  -. شوق (در فاعل3
  شود)؛ حادث مي

  .. اراده4
كند كه هركـدام از اراده و شـوق و علـم، غيـر از ديگـري اسـت،        عالمه تصريح مي

گويد از آنجاكه هـر كمـال وجـودي در خـدا      اند. سپس مي اگرچه هرسه كيفيت نفساني
هست، قدرت هم كه يك كمال وجودي است، در خدا موجود است. اما همه عناصر يـا  

در قدرت خدا وجود ندارد؛ زيرا بعضي از آنها از سنخ نقايص و در نتيجه  قيود يادشده،
اند. آن بعض، عبارت است از شوق و اراده؛ چـون شـوق، كيفيتـي اسـت نفسـاني       اعدام

مالزم با فقدان و فقدان، نقص است و خدا البته منزه از نقـص و عـدم اسـت. اراده نيـز     
ن ماهيت است و ممكـن، در حـالي كـه    چنين است؛ چون كيفيت نفساني است و بنابراي

معنا همواره همراه با مراد اسـت   عالوه، اراده به اين خدا منزه از ماهيت و امكان است. به
رونده) باشـد، اراده نـه قبـل از آن     و اگر مراد از امور كائن فاسد (موجودشونده و از بين

تغير در اوست و ايـن،   تعالي به آن، مستلزم است و نه بعد از آن. بنابراين اتصاف واجب
  محال است.

صورت كه مناسب ذات خداسـت، يعنـي قـدرت مجـرد از      حاصل آنكه قدرت بدان
عبارت است از بودن شيء مبدأ فـاعلي فعـل، همـراه بـا علـم او بـه        ،نقايص و اعدام

معنا قادر است؛ زيرا بالذات مبدأ  خيربودن آن و اختيار در ترجيح آن. آري، خدا، بدين
موجودات است و بذاته علم به نظام اصلح دارد و در فعلـش نيـز مختـار    فاعلي همه 

 ،1404عالمـه طباطبـايي،   است؛ چون مؤثري غير او وجود ندارد كه در او تأثير گذارد (
  ).296-298ص

مفهوم اراده را در مفهوم قدرت  طباطباييكه در عبارات فوق ظاهر است، عالمه  چنان
كنـد. او   نمـي  او اراده را از صفات ذاتـي حـق محسـوب   داند. به بيان ديگر،  مأخوذ نمي
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تعريف قدرت را به بودن شيء به حيثي كه اگـر بخواهـد فعلـي را انجـام دهـد و اگـر       
پـذيرد؛ امـا آن را متضـمن اراده بـه عنـوان يـك صـفت ذاتـي          نخواهد انجام ندهد، مي

علـم خـدا را    گويـد  داند و مـي  داند، بلكه آن را متضمن مبدئيت و علم و اختيار مي نمي
  ).298همان، صتر است تا بيان يك حقيقت (گذاري شبيه گرفتن، به نام مصداق اراده

  دو اشكال و پاسخ
براي تثبيت نظرية خود و استيفاي بحث از جهات مختلف، بـه   طباطباييدر اينجا عالمه 

  پردازد. يك اشكال اين است: طرح دو اشكال و پاسخ مي
هاي مختلف، ماهيات مختلف و مراتـب متفـاوت    جايز است وجودي واحد در نشئه

داشته باشد؛ نظير علم كه آنگاه كه حصولي است و متعلـق آن، اشـياي خـارجي اسـت،     
يا  .كيف نفساني است و آنگاه كه حضوري و متعلق آن وجود خود ماست، جوهر است

علم عقل به ذاتش جوهر عقلي است و علم واجب به ذاتش واجب بالذات است و علم 
بودن اراده در مـا منافـاتي بـا     كن به ذاتش ممكن بالذات. بر اين اساس، كيف نفسانيمم
  بودن آن در خدا ندارد. علم

دهـد.   عالوه، مسلّم است كه فاعل مختار فعلي را بدون اراده و مشيت انجـام نمـي   به
ناي تعالي از آنجاكه مختار است، داراي اراده است؛ ليكن اراده به مع ترتيب، واجب اين به

كيف نفساني در ذات او متحقق نيست، بلكه آنجا چيزي جز علم و اختيار نيسـت. پـس   
  خدا مريد است، از آن روي كه عالم است.

  پاسخ او به اين اشكال، چنين است:
 -به معناي كيف نفسـاني  -و اراده -به مصلحت فعل -آنچه مسلّم است، وجود علم

تعالي هـيچ فعلـي را    سلّم است كه واجبدر فاعل مختار حيواني [انساني] است و هم م
دهد مگر از روي علم به مصلحت آن فعل. امـا اينكـه علـم او همـان اراده و      انجام نمي

 -توانيم اراده را نيست. بله، ما مي پذيرفتني -هرچند كيف نفساني نباشد -مشيت اوست
  از مقام فعل او انتزاع كنيم. -همچون ساير صفات فعلي
ق مفهوم اراده بر علم خدا به نظام اصلح وجود ندارد؛ زيرا اگـر  در كل دليلي بر صد

يابيم، آن يك كيف نفسـاني اسـت    مقصود از اراده، همان چيزي است كه ما در خود مي
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غير از علم و اگر چيزي ديگر است كه صادق بر علم است، ما چنين مفهومي را از اراده 
گـذاري   خواندن به نام احسن را اراده شناسيم و از همين روي گفتيم كه علم به نظام نمي
كردن اراده به علم درست نيست؛ زيرا هرچند بعضـي از مصـاديق    تر است و قياسشبيه
كـه   -كيف نفساني است، بعضي ديگـر از مصـاديق آن   -كه همان علم حصولي باشد -علم

جوهر است و در جاي خود ثابت شده كـه مفهـوم صـادق بـر      -همان علم حضوري است
يك مقوله وصفي وجودي است؛ يعني از وجود بما هو وجود انتزاع شـده اسـت و   بيش از 

اي مندرج نيست و بر اين اساس علم، عبارت است از معنـايي جـامع كـه     تحت هيچ مقوله
  همان حضور شيئي است نزد شيئي ديگر. اما چنين چيزي در خصوص اراده صادق نيست.

  اشكال ديگر اين است:
جز كيف نفساني شناخته شده نيست، چگونه است كه از مقام  اگر براي اراده معنايي

فعل خدا انتزاع مي شود؛ در حالي كه در آنجا هيچ كيفيت نفساني وجود ندارد؟ همـين  
تر از كيف نفساني دارد و همچـون علـم يـك     امر، گواه آن است كه اراده، معنايي وسيع

  صفت وجودي است.
عاً شود، توس اش اطالق مي بر معناي حقيقي گونه كه لفظ همان پاسخ عالمه اين است:

شود. حال، صفات منتزع از مقام  بر لوازم معناي حقيقي و آثار متفرع بر آن نيز اطالق مي
فعل چون قائم به فعل و حادث به حدوث فعل و متأخر از مقام ذاتند، محال اسـت كـه   

يقـي و آثـار آن باشـد؛    ذات بدانها متصف گردد، مگر اينكه مراد از آنها لوازم معنـاي حق 
مثالً رحمت در ما عبارت است از يك تأثر و انفعال نفساني حاصل از مشاهدة مسكيني 
كه نيازمند كمالي همچون سالمتي و بقاست و بر اثر اين انفعال است كه راحم بـه رفـع   

كند. شكي نيست كه اين صفت، امري پسـنديده و يـك كمـال اسـت و      مي نياز او اقدام
دانيم كه تأثر و انفعال بر خدا  موجود است. اما مي ،خدا كه كمال مطلق است بنابراين در

ترتيب، مراد از اطالق رحمت بر خدا اطالق لوازم معناي آن است، نه  محال است. با اين
كـردن حاجـت    بيان كه اين صفت از فعل خدا كه همان برطرف اش؛ بدين معناي حقيقي

گردد: يـا   سوب به خدا نيز از مقام فعل او انتزاع ميشود. ارادة من مسكين است، انتزاع مي
شود؛ زيـرا آن اراده اسـت، آنگـاه ايجـاب، آنگـاه       از خود فعلي كه در خارج موجود مي

كه بـا مشـاهدة اينكـه فـاعلي      وجوب و آنگاه وجود، يا از حضور علت تامة فعل؛ چنان
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-299همـان، ص اسـت (  گوييم او آن فعل را اراده كرده كند، مي اسباب فعلي را جمع مي
300 .(  

شود، نه بـر خـود    كه ظاهر است، در اينجا لفظ اراده بر الزم معنايش اطالق مي چنان
نمودن اسباب آن فعل است،  كردن يك فعل هم جمع معنا (كيف نفساني)؛ چه الزمة اراده

كردن اسباب  كردن يك فعل به جمع هم خود آن فعل. به عبارت ديگر، فاعل پس از اراده
ترتيب،  شود. بدين مي شدن اسباب فعل، خود فعل موجود كند و با جمع فعل اقدام مي آن

گوييم: او  كنيم و مي از وجود اشيا و از وجود علل تامة آنها مفهوم ارادة الهي را انتزاع مي
هاي  بودن علت كه با فراهم وجود اشيا را به منزلة افعال گوناگون اراده نموده است؛ چنان

  دهيم. همين انتزاع را انجام ميتامة آنها 
كـه   همچنـان  -صدرادر عين موافقت با  طباطبايياز آنچه گفتيم آشكار شد كه عالمه 

بودن خدا (فاعلي كه به فعل خـود قبـل از ايجـاد علـم دارد و      در فاعل بالعنايه -سينا ابن
صـفت  همان علم او مبدأ وجود فعل است)، ارادة خدا را همان علم او و در نتيجه يـك  

داند، بلكه در نظر وي اراده از جملة صفات فعل حق است: صفاتي كه از مقام  ذاتي نمي
كه مشيت را نيز به معناي ماليمت افعال خـدا بـا ذات    شوند؛ همچنان فعل حق انتزاع مي

  آورد. او و در رديف صفات فعل به شمار مي
ثالً در كتاب در حديث نيز مشيت و اراده از صفات فعل خدا محسوب شده است؛ م

احاديث بسياري در اين خصوص آمده است؛ از جمله براي نمونه از  صدوق شيخ توحيد
پنـدارد   است كه مشيت و اراده از صفات افعال است. بنابراين كسي كـه مـي   رضاامام 

). 338تـا]، ص  صـدوق، [بـي  يزل مريد و شائي بوده است، موحـد نيسـت (   تعالي لم خداي
  مسئله را از حديث اقتباس نكرده است؟ اين طباطباييعالمه  آيا

و هـم عالمـه    مالصـدرا در هر حال، حاصل اينجا اين شـد كـه خداونـد در نظـر     
فاعل بالعنايه است: فاعلي كه قبل از ايجاد به فعل خود علـم تفصـيلي دارد    طباطبايي

و همان علم او علت فعل اوسـت. هـردو نيـز ايـن علـم را حضـوري و ذاتـي حـق         
كـه آن را حصـولي (صـور مرتسـمه) و زايـد بـر ذات او        سينا ابنالف دانند، بر خ مي
گرداند و همچنـين آن را از   اراده خدا را به علم او برنمي طباطباييداند. اما عالمه  مي

اراده در شـمار   - صـدرا در برابـر   - شـمارد، بلكـه در نظـر او    جملة صفات ذات نمي
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فت فعـل و بـه معنـاي    صفات فعل خداست. همچنين در نظر او مشيت حق نيـز صـ  
ــر عكــس   ــا ذات اوســت؛ ب ــه اراده  صــدراســازگاري فعــل حــق ب كــه مشــيت را ب

  اي كه همان علم است و در شمار صفات ذات. گرداند: اراده بازمي
 -صدراهمچنين گفتيم كه وضع اصطالح فاعل بالتجلي براي فاعل بالعناية مورد نظر 

صورت نگرفته اسـت و ايـن    صـدرا توسط خود  -وجو كرده است تا آنجاكه نگارنده جست
  اند. هاي او نيست، بلكه آن را شارحان فلسفة او وضع كرده معنا در كتاب اصطالح به اين

  فاعل بالتجلي به معنايي ديگر
معنا كه فعـل   هست؛ بدين صدراهاي  اما اصطالح فاعل بالتجلي به معنايي ديگر در كتاب

بـرد   اً از نظرية فاعل بالتجلي نام ميصريح مشاعرحق ظهور و تجلي اوست. او در كتاب 
 اسفارگانة فاعل كه در  دهد. بنابراين يك قسم به اقسام شش و آن را به صوفيه نسبت مي

  ).58، ص1363مالصدرا، افزايد ( قائل شده بود، مي
ايـن نظريـه را    اسـفار اما جالب توجه است كه خود او نيز در بحث علت و معلـول  

پذيرد و نيل خود را به آن به هدايت  فاعل بالتجلي ببرد، مي بدون آنكه نامي از اصطالح
دارد. حاصل اين نظريه آن است كه: ر عرشي منسوب ميپروردگار با برهان ني  

موجود و وجود منحصر در يك حقيقت واحد شخصي است كـه بـراي او شـريكي در    
دار هسـتي  اي براي او وجود نـدارد و در   موجوديت حقيقي نيست و در عالم عين ثاني

آيد كه غير واجب معبـود اسـت،    اري نيست و آنچه در عالم وجود به نظر ميغير او دي
صرفاً از ظهورات ذات او و تجليات صفات اوست كـه در حقيقـت عـين ذات اوسـت     

  ).292، ص2، ج1410(مالصدرا، 
گويد خدا اصل است و ماسواي او اطوار او و شئون او؛ او موجود است  همچنين مي

  ).300همان، صراي او جهات و حيثيات او (و ماو
نيز صريحاً اعتقاد خود را به فاعليت بـالتجلي   مفاتيح الغيبدر كتاب  اسفارعالوه بر 
اش  بدان كه فعل او تعالي عبارت است از تجلي صفات او در مجالي«كند:  خدا ظاهر مي

  ).335، ص1363مالصدرا، » (و ظهور اسماي او در مظاهرش
كند و  دوباره از نظرية فاعل بالعنايه دفاع مي مفاتيح الغيبكه همو در  قابل ذكر است
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داند و آن را بـه ارادة او و اراده را   محبت خدا را به مخلوقات، سبب ايجاد مخلوقات مي
گرداند؛ علمي كه تابع علم او و عشـق او بـه ذات خـويش     به علم او به نظام خير بازمي

  ).269همان، صاست (
هـردو   صـدرالدين شـيرازي  آيد، اين است كه در نظـر   اينها به دست ميآنچه از همة 

نظرية فاعل بالعنايه و فاعل بالتجلي درست است. نظريه فاعل بالعنايه چيزي اسـت كـه   
تغييراتي در آن داده است.  مالصدراآن را اثبات كرده و  سينا ابنفلسفه بدان رسيده است، 

ايـن شـهود را بـه زبـان      مالصدرااني است و اما فاعليت بالتجلي خدا حاصل شهود عرف
دانسـتن حـق    صورت برهاني داده است. هـم فاعـل بالعنايـه    ،عقل ترجمه نموده و بدان

دو نظريـه اسـت از دو    ،شمردن او؛ نهايت آنكه اين دو صحيح است و هم فاعل بالتجلي
في و تـر، يكـي منظـر فلسـ     منظر مختلف: منظر فلسفي و منظر عرفاني يا، به بيـان دقيـق  

  ديگري منظر عرفاني و فلسفي.

  نظر عالمة طباطبايي
پـذيرد كـه    دربارة فاعليت بالتجلي خدا چيست؟ آيـا او هـم مـي    طباطبايياما نظر عالمه 

  ماسواي خدا ظهورات اوست؟
وحـدت تشـكيكي و وحـدت     رهاو در مذاكراتي كه با يكي از شاگردان خـود دربـا  

گويـد كـه بـين ايـن دو نظـر       ريحاً ميشخصي وجود (وحدت مورد نظر عرفا) دارد، ص
انـد و   منافاتي نيست، هرچند در نظرية تشكيك، موجودات امكاني داراي وجود حقيقـي 

اند و نسبت وجـود بـه آنهـا مجـازي      در نظرية وحدت شخصي، همه سايه و ظهور حق
تـري بـه    نظر عرفا منافات با نظر فالسـفه نـدارد، بلكـه بـا نظـر دقيـق و عميـق       «است. 

» توان نظر عرفا را حاكم بر نظر فالسفه دانست شود و در واقع مي مالحظه مي موجودات
  ).135تا]، صطهراني، [بي(

هـاي   در توضيح راه كشف بـه عنـوان يكـي از راه    شيعه در اسالمهمچنين، در كتاب 
راهنمايي كتـاب و سـنت   «گانة فهم مقاصد و معارف اسالم و در فصلي تحت عنوان  سه

، بعد از ذكر اين مطلب كه خداي متعال در كالم خود مـردم  »رنامة آنبه عرفان نفس و ب
اسـتثنا آيـات و    كند و جهان و هرچه را كـه در آن اسـت، بـي    را به تدبر در قرآن امر مي
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  گويد: كند، مي هاي خود معرفي مي نشانه
جهـت   شود كه آيه و نشانه از اين با كمي تعمق و تدبر در معناي آيه و نشانه، روشن مي

مثالً چراغ قرمـز كـه عالمـت     ؛نه خود را ،دهد و نشانه است كه ديگري را نشان ميآيه 
چيـزي جـز خطـر در     ،شـود  كسي كه با ديدن آن متوجه خطر مـي  شود خطر نصب مي

نظرش نيست و توجهي به خود چراغ ندارد و اگر در شكل چراغ يا ماهيت شيشـه يـا   
نـه مفهـوم    ،شيشه يـا رنـگ را دارد   در متفكرة خود صورت چراغ يا ،رنگ آن فكر كند

هـاي   روي آيـات و نشـانه   هاي جهان همه و از هر خطر را. بنابراين اگر جهان و پديده
هيچ استقالل وجودي از خود نخواهنـد داشـت و از هـر روي كـه      ،خداي جهان باشند

جز خداي پاك را نشان نخواهند داد و كسي كه به تعليم و هدايت قرآن با  ،ديده شوند
چيـزي جـز خـداي پـاك درك      ،كنـد  ين چشمي به چهرة جهان و جهانيان نگاه مـي چن

وي  ،يابنـد  نخواهد كرد و به جاي اين زيبايي كه ديگران در نمـود دلربـاي جهـان مـي    
زيبايي و دلربايي نامتناهي خواهد ديد كه از دريچـة تنـگ جهـان خودنمـايي و تجلـي      

دل را به دست محبت  ،تاراج داده نمايد و آن وقت است كه خرمن هستي خود را به مي
به وسيلة چشـم و گـوش و حـواس     ،كه روشن است سپارد. اين درك چنان خدايي مي

ها و كار آنهـا نيـز آيـات و     زيرا خود اين وسيله ؛ديگر يا به وسيلة خيال يا عقل نيست
، 1383عنه هستند (عالمه طباطبـايي،   باشند و در اين داللت و هدايت مغفول ها مي نشانه
  ).113-112ص

در مقدمة بحث از اثبات خـدا، طـي    اصول فلسفه و روش رئاليسمهمچنين در كتاب 
داند؛ صوري كه از  يك تمثيل موجودات عالم هستي را همچون صور موجود در آينه مي

خود استقاللي ندارند و استقالل و واقعيت اصيل از آنِ چيزي است كه بيرون آينه است. 
شاگردان عالمه و حاضر در جلسات تدريس كتـاب بـوده و بـا    شارح كتاب كه خود از 

مؤلف حشر و نشر داشته است، در توضـيح ايـن تمثيـل، سـخن مؤلـف را بـا عبـاراتي        
آشكارتر حمل بر معناي عرفاني و نظرية عرفا در خصوص نسبت جهان با خدا (نظريـة  

سازد: در قرآن  د ميمستن» آيه«و » حق«كند و آن را به دو تعبير قرآني  ظاهر و ظهور) مي
و ماسوا باطل دانسته شده است و از سـوي ديگـر،    -حق مطلق -از يكسو خداوند، حق

، 5، ج1350عالمه طباطبايي، آيات وجود خدا به شمار آمده است ( -هرچه هست -ماسوا
  ).73-68ص
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  گيري نتيجه
فاعـل، فـاعلي   داند. ايـن   گانه فاعل، خدا را فاعل بالعنايه مي از ميان اقسام شش مالصدرا

دهـد و همـان    است كه به فعل خود علم دارد و آن را از روي اراده و اختيار انجـام مـي  
بـر آن   صدراست. آنچه سينا ابنعلم او به فعل منشأ صدور فعل است. اصل اين نظريه از 

اين اسـت كـه علـم     سينا ابنافزوده و به عبارت ديگر، تفاوت نظر او در اين خصوص با 
عـالوه،   علم، زايد بـر ذات اسـت. بـه    سينا ابنوست؛ در حالي كه در نظر خدا عين ذات ا

حصـولي (صـور مرتسـمه). عالمـه      سـينا  ابنداند و  علم مذكور را حضوري مي مالصدرا
 صدراعقيده است؛ جز آنكه او ارادة خدا را كه در نظر  هم مالصدراباره با  در اين طباطبايي

دهد؛ بلكـه آن را از جملـة صـفات فعـل      جاع نميهمان علم اوست، به علم ار سينا ابنو 
 -طباطبـايي از جمله عالمه -اسفارهاي شارحان  دارد. فاعل بالعنايه در كتاب محسوب مي

اصـطالح فاعـل    صـدرا هـاي خـود    اصطالحاً فاعل بالتجلي خوانده شده است. در كتاب
ه است. در به صوفيه نسبت داده شد -به معناي فاعلي كه فعل او ظهور اوست -بالتجلي

در خصوص فاعليت خدا اين نظريه  مالصـدرا نظر اينان ماسوي اهللا ظهور خداوند است. 
را نيز پذيرفته است، بدون آنكه نام فاعل بالتجلي بر خـدا بنهـد. در نظـر او بـين فاعـل      

بودن خدا (نظر فلسفي صـدرايي و نظـر عرفـاني) منافـاتي      بودن و فاعل بالتجلي بالعنايه
از هردو نظريـه   -مفاتيح الغيب -هايش از جمله در يكي از آخرين كتاب مالصدرانيست. 

بودن خدا قائل است، بدون آنكه  نيز به فاعليت بالتجلي طباطباييدفاع كرده است. عالمه 
  صريحاً با زبان عرفا در اين خصوص سخن گفته باشد.



 

 

127  

ايي
اطب

 طب
المه

و ع
درا 

الص
ر م

 نظ
 در

خدا
ت 

علي
فا

 

  
  
  

  منابع و مĤخذ
دفتـر تبليغـات اسـالمي حـوزه      ؛ قم:التعليقاتعبداهللا؛  بن سينا، ابوعلي حسين ابن .1

  .1379علميه قم، 
: االلهيات؛ تحقيق ابراهيم مـدكور؛ قـم: مكتبـة آيـت اهللا العظمـي      الشفاءـــــ؛  .2

  ق.1404المرعشي النجفي، 
الحكمة المتعالية في االسـفار  الشيرازي (مالصدرا)، صدرالدين محمدبن ابراهيم؛  .3

  ق.1410دار احياء التراث العربي، ، بيروت: الطبعة الرابعة، 7ـ2؛ جالعقلية االربعة
اول، تهـران:  چ ؛ ترجمه احمد بن محمد الحسيني االردكاني؛ مبدأ و معادـــــ؛  .4

  .1362مركز نشر دانشگاهي، 
؛ ترجمه بديع الملك ميرزا عمـاد الدولـه؛ چ دوم، تهـران:    كتاب المشاعرـــــ؛  .5

  ».الف«، 1363كتابخانه طهوري، 
قدم له محمد خواجوي؛ چ اول، تهران: مؤسسه  ؛ صححه ومفاتيح الغيبـــــ؛  .6

  ».ب«، 1363مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 
؛ چ هفدهم، قم: انتشارات اسالمي، شيعه در اسالمطباطبايي، سيد محمدحسين؛  .7

1383.  
؛ مقدمه و پاورقي به قلم مرتضي مطهـري؛  اصول فلسفه و روش رئاليسمـــــ؛  .8

  .1350، قم: دارالعلم، 5ج
؛ اشـراف عبـداهللا نـوراني؛ قـم: مؤسسـة النشـر االسـالمي،        ة الحكمةنهايـــــ؛  .9

  ق.1404
  تا].جا]، باقرالعلوم، [بي؛ [بيمهرتابانطهراني، سيد محمدحسين؛  .10
؛ الطبعة االولي، قم: موسسـه در راه  تعليقة علي نهاية الحكمةمصباح، محمدتقي؛  .11



 

128  

ال 
س

هفد
م / 

ه
تان

مس
ز

 
13

91
  

  ق.1405حق، 




