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Examining the Theory of Agency-by-self
manifestation( Fa'aliyyat Bi al Tajalli )and its
accordance with the Theory of Agency-byforeknowing( Fa'aliyyat Bi al inayat )From Mulla
Sadrā’s Perspective and Some Commentators of
Transcendent Theosophy
Seyyd Ahmad Ghafari Gharebagh*
Explanation of God's agency is one of the most important topics in
philosophical theology. The causality through self-manifestation
"Fa'aliyyat Bi al Tajalli" is perceived as Mulla Sadra's chosen point of view
in his works. According to it, God, based on his knowledge of the creatures,
which is the same to essence of God, but is the same to his knowledge to
Himself, is the immediate creator of all creations, so that the creations are
Dependent Creatures in their essence, and God is the only original being.
However, Mulla Sadra in some of his works, describes the theory of
causality through providence "Fa'aliyyat Bi al inayat", that is considered as
Peripatetic philosophers' view, as his chosen theory in circumstance of
God's agency. So, using this term by Mulla Sadra has led to this ambiguity
that what's the ultimate view of Mulla Sadra in this issue, and what's the
different between Mulla Sadra and peripatetic philosophers in this topic.
This article has described the solutions suggested by Sadrian Philosophers.
With careful deliberation in Mulla Sadra's words, it is concluded that he
does not consider the theory of causality through providence "Fa'aliyyat Bi
al inayat" in this issue as one of the specific views of the peripatetic
philosophers, and considers the specific components of the peripatetic's
theory as a lateral aspect of this term. In Mulla Ali's approach, which is the
chosen justification of the author in this article, there isn't any semantic
difference between Mulla Sadra and the Peripatetic's views on the theory
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of "Fa'aliyyat Bi al inayat". Inayat has a same meaning, which is the role of
inherent knowledge in creation. Now, if according to the philosophical
foundations of a particular school, such as the peripateti, inherent
knowledge cannot considered the same as essence, or that inherent
knowledge of action cannot regarded as present knowledge, then this
components is not as a part of the meaning of "Inayat". Therefore, "Inayat"
has a single meaning in which, different components may take on different
forms under the influence of different philosophical foundations.
Based on chosen solution, the term of "Fa'aliyyat Bi al inayat" isn’t specific
for peripatetic philosophers, and their specifics views, aren’t inherent of
this term.
Key Words: God's Agency, by Providence, by self-manifestation, otherness
of divine Knowledge by God, Mulla Sadra.
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بررسی نظریة فاعل بالتجلی و انطباق آن بر نظریة فاعل بالعنایه
از منظر صدرالمتألهین و برخی شارحان حکمت متعالیه
سید احمد غفاری قرهباغ

چکیده
يکی از مباحث مهم در الهیماب بمالمعنی ا،خمب ،نبیمین ي مان ی فاعلیمت
حضرب حق است؛ آنچه به عناان ديدگاه منتخب مالصدرا از آثار ايمن حکمی
قابل درک است ،نظرية فاعلیت بالتجلی است؛ طبق اين ديدگاه خداونمد متعما
بر اساس عل به ممکناب ،که عین ذاب خداوند ،بلکمه عمین علم بمه خماد او
است ،فاعل بیواسطة همة ماجاداب امکانی اسمت ،بمهگانمهاي کمه ممکنماب،
ماجاداب رابط باده و ننها ماجاد اصیل ،حضرب حق متعا است.
با اين وصف ،مالصدرا در برخی آثارش و در مبحث مرنبط بما نبیمین نما
فاعلیت الهی ،فاعلیت بالعنايمه را بمه عنماان ديمدگاه منتخمب خمايّ ،معرفمی
میکند ،حا آنکه فاعلیت بالعنايه ديمدگاه منتخمب فیلسمافان مءماس محسما
میشاد .بهکارگیري اين اصطالح ،سبب اين ابهما شمده اسمت کمه در نهايمت،
ديدگاه مالصدرا يه نفاونی با ديدگاه حکمماي مءماس در نحماة فاعلیمت الهمی
دارد.در اين ناشتار ،رويکردهماي مختلمف فالسمفة صمدرايی :رويکمرد حکمی
سبزواري و حکی زنازي ،مال علی ناري ،و استاد حسنزاده آملمی ،در جهمت
رفع اين ابها  ،طرح و بررسی انتقادي شده است ،و در نهايت ،راه حمل حکمی
مالعلی ناري نقايت شده اسمت .بمر طبمق رويکمرد منتخمب ،فاعلیمت عنمايی
عضا هیأب علمی مؤسسه پژوهءی حکمت و فلسفة ايران .رايانامهyarazegh@yahoo.com :
ناريخ دريافت8631 /4/83 :

ناريخ پذيرش8631 /2 /81 :
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همچان عل عنايی ،اصطالحی مختب به حکمت مءماس نیسمت ،و مختتماب
حکمت مءاس همچان زيادب عل بر ذاب ،مقا آن نیستند.
کلیدواژهها :فاعلیت الهی ،فاعل بالعنايه ،فاعل بالتجلی ،زيمادب علم الهمی بمر
ذاب ،صدرالمتألهین.
مقدّمه

مسألة فاعلیت الهی از ديرباز ،معرکة آراس متفماوب انديءممندان در نحلمههماي مختلمف
علمی باده است؛ متکلمان مسلمان با ارائة نظرية فاعلیت بالقتد ،ارادة الهی را به عنماان
جزس اخیر علیت حضرب حق طرح نمادند .فاعلیت بالقتد بدين معناست کمه خداونمد
متعا  ،داراي عل و ارادة پیّ از فعل است ،لیکن عل الهی کفايت از فعل نممیکنمد و
الزاماً ان یزهاي زائد بر ذاب ،به عناان جمزس اخیمر علمت ناممه ،ايفماي نقمّ در فاعلیمت
میکند (ر.ک :فیض34 :8615 ،؛ جرجمانی404 / 1 :8645 ،؛ فخرالمدين رازي .)650 /8 :8313 ،ايمن
سنخ از فاعلیت ،بر اسماس دفما از همد منمدي خداونمد در خلقمت جهمان ،و نبیمین
ي ان ی ايتا خیر و نفع به مخلاقاب ،از ساي عالمان کالمی معتزلمی طمرح گرديمد
(جرجمانی .)402 /1 ،8645 ،فیلسافان مسملمان واکمنّ يکسمانی در قبما نظريمة فاعلیمت
بالقتد ابراز نماده و آن را مردود دانستند؛ مالصدرا با ادلة متعددي ،به نقد ديدگاه آنمان
پرداخت و لااز مردودي همچان اضطرار باري نعالی ،نجس باري نعمالی ،ارادة سمافل
و ناجه به او از ساي عالی را براي اين نظريه برشمرد (صمدرالمتألهین645 / 3 :8318 ،؛ نیمز:
هممما51 :8611 ،؛ هممما634 :8244 ،؛ هممما .)820 :8610 ،همچنممین مالصممدرا ايممن ديممدگاه را
برخاسته از نفسیر نادرست عالمان کالمی از صفت قدرب دانسته (ر .ک  :هما / 6 :8318 ،
80-88؛ نیز  :همان803 / 1 :؛ هما ،)824-826 :8610 ،و در نهايت ،اينگانه بمه نقمد خمايّ
خانمه میدهد که عالمان کالمی اصا ً،براي نأمین مقتاد خايّ در اثبماب هدفمنمدي
براي خلقت ،ملزَ به نظرية فاعل بالقتد نیسمتند (ر.ک :همما430 :8636 ،؛ همما/ 4 :8318 ،
414؛ هما .)430-438 :8244،بدينسمان ،حکمی حکممت متعالیمه از انطبماق نظريمة فاعمل
بالقتد بر فاعلیت خداوند متعا عبار میکند .لیکن بمه جهمت ننما و ابهما عبماراب،
نءخیب ديدگاه مالصدرا در مبحث فاعلیت الهی ،در هالمهاي از ابهما اسمت ،و دقیقماً
مءخب نیست که آيا اين ديدگاه ،متمايز از رأي حکیممان مءماس و اشمراق در فاعلیمت
خداوند است؟ بر همین اساس ،در اين ناشتار به نبیین و نحلیمل عبماراب مالصمدرا در
اين ختاص پرداخته شده است.
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تبیین تفاوت تعابیر صدرالمتألهین دربارة پذیرش یا انکار دیدگاه حکمای مشاء و اشراق
همچنان که گفته شد ،درختاص مقايسة ديدگاه مالصدرا و حکمماي مءماس ،ابهاممانی
وجاد دارد؛ آغاز اين ابها ها از برخی عباراب مالصدرا نءمأب ممی گیمرد کمه در آنهما،
مالصدرا به شمارش اقسا فاعل پرداختمه ،و صمرف ًا شمّ قسم از اقسما فاعمل را ،بما
عناوين فاعل بالطبع ،فاعل بالقسر ،فاعل بالجبر ،فاعمل بالقتمد ،فاعمل بالعنايمه و فاعمل
بالرضا معرفی مینمايد؛ مالصدرا نما اين شّ قس را قابمل انطبماق بمر افعما انسمان
میداند؛ لیکن دربارة اينکه کدا يک از اينها ،قابل انطباق بر فاعلیت حضرب حق است،
از میان اقسا شّ گانه ،فاعلیمت بالرضما و فاعلیمت بالعنايمه را بمه نحما قضمیة حملیمة
ّ
مرددةالمحمول  ،قابل طرح در فاعلیت حضرب حق دانسته ،و در نهايمت ،ديمدگاه فاعمل
بالعنايه را به خداوند متعا  ،منتسب میکند(ر.ک :هما446-442 / 4 :8318 ،؛ نیز :همما:8611 ،
 .)51-51لیکن صدرا در برخی دي ر از آثارش همچان شااهد ،هفتمین قس فاعلیمت را
با عناان «فاعلیت بالتجلی» نا میبرد و آن را به صافیه يا اهل اهلل نسبت میدهد:
الفاعل إما بالطبع و إما بالقسر و إموا بالسسور ر و إموا بوالوبر و إموا بالقدوو و إموا
بالرضا و إما بالعناية و إما بالسولی .و فاعل ة األو سبحانه بوالطبع عنوو الويريوة و
بالواعی عنو بعو المسللمو و و بالقدوو عنوو الور المسللمو و و بالرضوا عنوو
اإلشراق و و بالعناية عنو المشائ و و بالسولی عنو يل الله (هما55 :8630 ،؛ نیمز:
هما.)51 :8632 ،

براي نبیین نفاوب ماجاد در عباراب فاق ،بايد به منظامة فکري مالصمدرا و سماير
نکاب وي در آثار مختلفاش مراجعه کرد؛ آن اه به روشنی مینماان بمه ديمدگاه اصمیل
مالصدرا واقف شد.
نرديدي نیست که صدرالمتألهین ،به ديدگاه حکماي مءاس ،رضايت نداده است؛ يرا
که وي در مقاماب مختلفی از آثارش ،به صراحت ،نظرية فاعل بالعنايمه را بما مختتماب
مءائیِ آن ،مارد نقد قرار داده است (ر.ک :همما .)441-468 / 3 ،8318 ،محارينرين نکتمة
مارد انتقاد مالصدرا در نظرية مءائی فاعل بالعنايه ،حا دو محار حتالی بمادن علم
دخیل در فاعلیت ،و زيادب اين عل بر ذاب حضرب حق است:
العناية ،عىل ما يراه املشاءون و من حيذو حذوهم كاملعلم الثانی و الشيخ الرريي

و

تلميذه هبمنيار ،نقش زايد عىل ذاته هلا حمل هو ذاته ،و هی عبارة عن علمه تعاىل برا
عليه الوجود من األشياء الكلية و اجلزيية الواقعرة فری النظرا الكلری عرىل الوجره
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الكلی املقتضی للخري و الكال عىل وجه الرضا املؤدی وجود النظا عىل أفضل مرا
فی اإلمكان أتم تأدية و مرضيا هبا عنده تعاىل (مهو.)842 :

مالصدرا با پنج اشکا  ،به نقد اين دو محار اصلی نظرية فاعلیمت بالعنايمه رفتمه
است:
نقد اوّل :مبتنی بر لزوم سنخیّت میان ملزوم و الزم
ابممنسممینا بارهمما بمما وازة لممااز ذهنممی ،از صمماربهمماي علمممی ممکنمماب ،يمماد نممماد.
صدرالمتألهین بر اسماس ضمرورب سمنخیت میمان ملمزو و ،ز  ،کمه از ويژگمیهماي
ضروري لزو است ،به نقد نظرية حکماي مءاس رفته است .با عنايت به اين نکتمه ،اگمر
قرار بر اين شد که يک ماجادي ،به عناان ،ز بر وجاد خداوند لحاظ شماد ،از آنجما
که خداوند متعا يک وجاد خارجی است، ،ز او نیز بايد يک وجاد خارجی باشد ،نه
ذهنی (ر.ک :همان443-441 :؛ نیز ر.ک :هما .)802 :8610 ،يرا که لااز  ،نابع ملمزو خمايّ
در نحقق هستند ،از اين رو ،معنی ندارد که خداوند متعا  ،وجاد خارجی داشته ،و لااز
وجاديِ او ،وجاداب ذهنی باشند.
البته به نظر ن ارندة اين ناشتار ،اين نقد ،وارد نیست؛ زيرا اصا ً،نقسی ماجماد بمه
ماجاد ذهنی و خارجی ،نقسی نسبی است؛ يعنی ماجماد ذهنمی ،خماد يمک ماجماد
خارجی است که در مقايسه با يیز دي ر ،با عناان ذهنمی از او يماد ممیشماد؛ بمر ايمن
اساس ،صاربهاي علمی ،هريند نسبت به وجماداب عینمی ،وجماد ذهنمی محسما
بءاند ،خادشان وجاد خارجی میباشند.
نقد دوّم :مبتنی بر ضرورت وجودی بودن هویّت معلوم
حکیمان مءاس بر اساس رابطة علی-معلالی میان واجب بالمذاب و ممکنماب ،بمه اثبماب
عل خداوند متعا به ممکناب ،بار يافتهاند ،و همین امر ،زمینهساز نقدي دي ر بر نظريمة
فاعلیت بالعنايه شده است؛ ناضیح اينکه ابنسینا میگايد از آنجا که خداوند بمه خماد،
عل دارد ،و خادش علت همة مخلاقاب است ،پس عل به خمادش ،کمه علم نما بمه
علت است ،مستلز عل به معلا،ب است (ر.ک :ابنسینا ،بینا820 :؛ صدرالمتألهین/ 8 :8318 ،
)433؛ حا آنکه اين عل  ،به دلیل خاست اه علی-معلالیاش ،عل به وجاد معلا است،
و عل به وجاد معلا  ،عل حضاري است نه حتالی .عل حضاري بمه وجماد يمک
شیس نیز ،يا از طريق انحاد وجادي با آن شیس ،و يما از طريمق احاطمة قیمامی و علمی،

بررسی نظرية فاعل بالتجلی و انطباق آن بر نظرية فاعل بالعنايه...

453

میسار است –که هیچکدا از اين دو طريقه ،مارد پذيرش شیخالرئیس نیست -بنمابراين
نبیین ابنسینا مبنی بر حضار معلا،ب به ماهیابشان در عل پیءین الهمی ،زيمر سمؤا
میرود (ر.ک :صدرالمتألهین460 /3 :8318 ،؛ نیز ر.ک :هما).802 :8610 ،
مقدماب فاق ،نرسی کنندة اشکالی دي ر از زوايهاي دي ر است؛ و آن اينکه حتی بمه
فرض اينکه شیخالرئیس به لحماظ قااعمد فلسمفیاش ،ممیناانسمت يکمی از دو طريقمة
ماصل به عل حضاري –انحاد يا احاطة قیامی -را بپذيرد ،باز ه ايمن سمبک از ورود
به نظرية عل الهی ،ناان اثباب عل پیءین را ندارد؛ يرا که عل حضاري به معلا  ،اگر
بخااهد از طريق رابطة علیت اثباب شاد ،مناط به حضار معلما و وجماد وي اسمت؛
زيرا همان گانه که گفتی  ،عل نا به معلا  ،همان عل بمه وجماد معلما اسمت؛ و نما
زمانی که معلما  ،ماجماد نباشمد ،نممینماان بمه وجماد او علم حضماري يافمت .در
اينصارب ،ينین علمی مناط به ماجاديت معلا است ،و علم پیءمین نیسمت (ر.ک:
همان).
نقد سوّم :مبتنی بر ضرورت شرافت علت بر معلول
صدرالمتألهین در اين نقد ،قاعدة امکان اشمر را کمانان ناجمه خماد قمرار داده ،و بمر
اساس آن ،به شرافت وجادي ماجاداب در سیر نزولی اشاره میکنمد؛ بمر طبمق قاعمدة
امکان اشر  ،ماجاداب هر قدر که قر وجادي بیءمتري بمه واجمب بالمذاب داشمته
باشند ،به همان حد ،از شر وجادي بیءتري برخاردار هستند.
حا به نبیین مءائی از عل پیءمین برممیگمردي ؛ طبمق ديمدگاه حکممت سمیناي،
صاربهاي مرنسمه در ذاب باري نعالی ،با اينکه از سنخ اعراض هستند ،واسطة ايجماد
وجاداب عینی خارجی هستند که اع از وجاداب عقلی و نفسی و جسممانی جماهري
هستند؛ حا آنکه هم ان میدانی که عرض نسمبت بمه جماهر ،نقتمان وجمادي دارد؛
بنابراين طبق ديدگاه مءائین ،وجاداب قريب به واجب بالذاب ،ناقبنر و ضعیفنمر از
وجاداب مادون هستند ،و اين بر خال قاعدة امکان اشر است (ر.ک :همان.)464 ،
نقد چهارم :مبتنی بر ضرورت علم حق تعالی به ذوات جمیع اشیاء
در ديدگاه حکماي مءاس ،خداوند متعا عالِ به جمیع اشیاس ،قبل از نحقق آنهاست؛ اين
عل  ،به امار جزئی و متغیر نیز گسترده است؛ لیکن عل خداوند متعا به اشمیاس ممادي،
نمی نااند از سنخ عل حسی و خیالی باشمد؛ زيمرا علم حسمی و خیمالی از منظمر ايمن
حکیمان ،عل انفعالی است؛ حا آنکه عل پیءین ،ممکن نیست که انفعالی باشمد؛ نیمز،

430

جاويدان خرد ،شماره  ،63پايیز و زمستان 8631

عل به امار مادي مستلز برخارداري از آ،ب بدنی است؛ حما آنکمه خداونمد ممادي
نباده و آ،ب و ابزار مادي نیز ندارد .به همین جهت ،راهحمل حکمماي مءماس ،علم بمه
جزئیاب متغیر به نحا کلی است؛ بدين معنا که خداوند متعا  ،از طريق عل بمه علمل و
اسبا اشیاس مادي –که اين اسبا  ،امار غیرمادي هستند -عل ثابت و غیر انفعمالی بمه
اشیاس متغیر دارد .بديننرنیب حکماي مءاس ،امار جزئی مقید بمه زممان را نیمز ،مءمما
عل پیءین الهی میدانند (ر.ک :ابنسینا ،بینا653 :؛ نیز ر.ک :هما.)533-535 :8613 ،
صدرالمتألهین در انتقاد به اين رويکرد ،ناجه مخاطب را به اين نکته جلب ممیکنمد
که اصا ً،عل به يک ماجاد متءخب ،صرفاً از طريمق علم حسمی حتمالی ،و يما از
طريق عل شهادي میسار است؛ و از میان اين دو عل  ،صرفاً عل شهادي و حضماري
است که امکان دسترسی علمی به ذاب يک شیس متءخب را فراه میکند .بنابراين بمه
عقیدة صدرا ،علیرغ اهتما ابنسینا و ساير حکماي مءاس براي نأمین گسترة عما علم
الهی به همة اشیاس ،اين نظريه نمینااند حائز اين شما عا  ،بختاص نسبت بمه اممار
مادي و متغیر شاد( .ر.ک :صدرالمتألهین).803-805 :8610،
صدرالمتألهین از زاويهاي دي ر –که همانا عمد دسترسمی صمارب ذهنمی کلمی بمه
ذواب اشیاس است -نیز به نقتان اين نظريمه ،اشماره نمماده اسمت؛ اعتمراض صمدرا بمر
ناهماهن ی میان پذيرش فائضیت کائناب از خداوند متعا  ،و عد پذيرش عل خداونمد
به ذواب آنان است .به همین جهت ،اين نظريه ،به جهت ينین لاازمی ،در کال صمدرا
به سخافت نسبت داده شده است (ر.ک :همان).
در ختاص نقد يهار  ،بهنظر میرسد که صدرا اشکا خايّ را بر اسماس مبمانی
حکمت متعالیه ،طرح نماده است؛ يرا که پذيرش فائضیت و مبمدأيت خداونمد متعما
نسبت به جمیع ممکناب –حتی کائناب -ديدگاهی اسمت کمه صمرفاً بمر حسمب مبمانی
حکمت متعالیه ،قابل پذيرش است ،و حکماي حکمت مءاس ،همچان ابنسینا بمه دلیمل
نن ناهاي فلسفی همچان قاعدة الااحد ،مافق به نبیین گستردگی فاعلیت الهی نسبت به
همة ممکناب نیستند .از اين رو ،اين نقد ،يک نقد مبنايی محسا میشاد.
نقد پنجم :مبتنی بر تحفظ بر قاعدة الواحد
قاعدة الااحد از جمله قااعد فلسفی اسمت کمه در طما نماريخ ،حکمماي مسملمان بما
قرائتها و نفاسیر مختلف ،پايبند به آن بادهاند؛ حکیمان مءاس ،از معتقدين سرسخت به
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اين قاعده بادهاند؛ بر اساس اين اصل ،علت بسیط و فاقد جهاب ،نممیناانمد معلما،ب
کثیر بیافريند.
صدرالمتألهین معتقد است که پذيرش نظريمة مءمائین در بما علم الهمی ،مسمتلز
نقض اين قاعده است؛ يرا که بر طبق رأي آنان ،خداوند متعما خمالق صمارب علممیِ
عقل او است؛ سپس هممین صمارب علممی ،ايجادکننمدة صمارب علممی دو – کمه
صارب علمی عقل دو است ، -و نیمز فاعمل وجماد عینمی عقمل او اسمت؛ بنمابراين،
صارب علمیِ عقل او  ،که اولین و ننها صارب علمیِ صادر از واجب بالمذاب اسمت،
ه فاعل يک صارب علمی ،و ه فاعل يک وجاد عینی اسمت؛ و ايمن ،نقمض قاعمدة
الااحد است (ر.ک :همان.)805-802 :
در ادامة اين اشکا  ،صدرالممتألهین اشکا محتمل بر اين اشکا را طرح نماده و از
آن ،پاسخ میدهد؛ اين اشکا محتمل ،مبتنی بر نعدد جهت در فاعلیت به اين دو معلا
است ،به اين بیان که حق نعالی ،از حیث ذانّ ،علت وجاد عینی عقل او اسمت ،و از
حیث عل به ذانّ ،علت ايجاد صارب علمی او است؛ بدين نرنیب ،صمارب علممی
او  ،صرفاً فاعل صارب علمی دو اسمت ،و نقءمی در ايجماد وجماد عینمی عقمل او
ندارد.
لیکن صدرا با دو جاا  ،اين اشکا را غیر قابل دفا میداند؛ نکتة او اينکمه طبمق
اين راهحل ،وجاداب علمی وساطت در آفرينّ وجماداب عینمی ندارنمد ،حما آنکمه
مءائین اصرار بر اين وساطت دارند ،و به نعبیر مالصدرا ،اصا ً،هممین وسماطت صمار
علمی بر وجاداب عینی ،سبب اعتقاد حکماي مءاس به نظرية علم پیءمین شمده اسمت.
نکتة دومی که صدرا به عناان دفع دخل ،ارائه نماده است ،ناظر به نفکیکی است که در
پاسخ فاق ،میان ذاب حق نعالی و عل اش به ذاب خايّ صمارب گرفتمه اسمت؛ اگمر
عل ذاب واجب بالذاب به خادش ،عین ذانّ است ،نفکیک اين دو در فاعلیت ،معناي
محتلی ندارد ،و اگر اين صفت و ذاب ،نغاير بما يکمدي ر دارنمد ،ايمن نغماير مسمتلز
پذيرش کثرب در ذاب الهی است ،که هیچ فیلسا مسلمانی به آن ،رضايت نمیدهد.
بنابراين ،روشن است که مالصدرا با مختتاب حکمت متعالیه ،ممکن نیست کمه بمه
رأي مءائیان دربارة فاعلیت الهی رضايت داده باشد.
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تفاوت فاعلیت بالعنایة مالصدرا با فاعلیت بالعنایة حکمای مشاء
صدرالمتألهین در عبارنی که ماه پذيرش ديدگاه فاعلیت بالعنايه است ،نعبیمر ظريفمی
را بهکار برده و نفاوب خاد را با ديدگاه حکماي مءماس ،بمراي کسمانی کمه بما سماختار
ديدگاه آنان آشنا است ،نرسی نماده است:
هو (أی الواجب بالذات) إما فاعل بالعنايرة أو بالرضرا  ...إأ أن ا رو هرو األول

منها؛ فإن فاعل الكل كا سيجیء ،يعلم الكل قبل وجودها بعلرم هرو عرا ذاتره؛
فيكون علمه باألشياء الذی هو عا ذاته منشرأ لوجودهرا؛ فيكرون فراعل بالعنايرة
(صدراملتأهلا.)445 :

مالصدرا در عبارب فاق ،با دو بار نأکید بر عینیمت و عمد زيمادب علم الهمی بمر
حضرب حق ،به نفاوب رأي خاد در فاعلیت ،با ديدگاه حکماي مءماس ،د،لمت نمماده
است.
لیکن اين پرسّ ،به روشنی در مقابل اين عبمارب قمرار دارد کمه بما وجماد ينمین
نفاوب بارز میان مالصدرا و حکماي مءاس ،يرا وي نعبیر مبهمی که اشاره بمه پمذيرش
ديدگاه فالسفة مءاس و اشراق دارد ،بهکار برده است؟
در يک پاسخ ابتدايی ،يهبسا بتاان ينین گفت که حل اين ابها  ،بما واقمع شمدن در
فضاي گفتمانی که صدرالمتألهین در اين اوراق گءاده است ،نأمین میشاد؛ اين نعمابیر
در نقد ديدگاه عالمان کالمی ن اشته شده است؛ مالصدرا پیّ از اين عبمارب ،نتمريح
میکند که معناي يهار از فاعلیت ،که همان فاعلیمت بالقتمد اسمت ،قابمل نطبیمق بمر
فاعلیت الهی نیست؛ يرا که مستلز عد اختیار ،نکثر و نجسم در ذاب حضمرب حمق
است؛ از اينرو ،دو نظرية فاعلیت بالرضا و فاعلیت بالعنايه که مبتال بمه ايمن اشمکا،ب
نیستند ،در میان اقسا شّگانة فاعل ،قابل دفا است.
بر اين اساس ،نرجیح و پذيرش نسبی فاعلیت بالرضا و فاعلیت بالعنايه ،در راسمتاي
معضالنی است که در فاعلیت بالقتد مطرح شده است ،و در نمانههاي دوگانمة فماق،
مطرح نیست .لیکن اين به معناي پذيرش مطلق اين نظريهها نیست.
رویکرد مالعبداهلل زنوزی و حکیم سبزواری در رفع اختالف تعابیر
حکی سبزواري در نعلیقه بر شااهد ،به نفکیک میان معنماي اعم و اخمب از فاعلیمت
عنايی ،روي آورده ،و فاعلیت مقبا نزد خاد و حکماي صدرايی را بما عنماان عنايمت
بالمعنیا،ع ياد نماده است (ر.ک :مالهادي سبزواري ،التلعیقاب ،در .)214 :8630 :اين نفکیک
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معناشناختی در ختاص مفها عنايت ،مینااند به عناان راهحمل رفمع اخمتال میمان
نعابیر فاق محسا شاد ،بدينبیان که وازة فاعل بالعنايه ،مءترک لفظی میمان دو معنما
است؛ آنچه مالصدرا در اطالق فاعل بالعنايه بر رأي منتخب خاد ،اراده نماده است ،آن
معنايی نیست که مارد نظر حکماي مءاس است .همچنانکه حکی زنازي به اين راه حل
نتريح نماده است:
اينکه مذکار شد ،مطابق امار عامة اسفار اربعمه و مبمدأ و معماد اسمت ،و در کتما
مءاعر ،هفت قس شمرده ،قس هفت را فاعل بالتجلی نامیده است ،و بیان نکرده اسمت
که مراد از فاعل بالتجلی يه يیز است؛ ينانکه ساير اقسا را نیز بیمان نکمرده اسمت؛ و
بیان نماد که فاعل بالعنايه دو قس است؛ يکی آن است که عل به نظا ان  ،عمین ذاب
فاعل باشد؛ دو آن است که از لااز ذاب فاعمل و زايمد بمر ذاب او باشمد ،و ممراد آن
محقق از فاعل بالتجلی در کتا مءاعر ،قس او از فاعل بالعنايه است؛ پمس مخالفمت
در میانهي کتب آن محقق ،ثابت نیست (مالعبداهلل زنازي.)613 ،
ارزیابی رویکرد دو حکیم
اين رويکرد ،قابل پذيرش نیسمت؛ زيمرا اصما ً ،فاعلیمت بالعنايمه در اصمطالح فالسمفة
مسلمان ،داراي دو اصطالح نیست؛ در هیچيک از مجامع مکتا فلسمفی و حِکممی يما
فرهنگنامههاي فلسفی ،اثري از ننا معنايی براي فاعل بالعنايه نمیناان يافت .بنابراين،
پذيرش نعدد معنايی در فاعلیت بالعنايه ،سبب افزودهشدن بار استعمالی ،از حیث لمزو
بهرهگیري از قرينة معینه میشاد ،حا آنکه در کال مالصمدرا و در کمال همیچيمک از
فیلسافان مسلمان ،به هن ا استعما اين اصطالح ،ينین قرينهاي مءاهده نمیشاد.
از ساي دي ر ،اگر سخن مالعبداهلل زنازي در اشتراک لفظی اين وازه ،صحیح باشد،
مالصدرا نمیناانست به فاعل بالعنايهاي که از ساي مءماس ،طمرح شمده اسمت ،مطلقماً
اشارة نأيیدوار و انتخا گانه کند؛ بلکه بر فرض ناجیه مرحا زنازي ،بايد بمه معنماي
دي ري غیر از معناي منتخب نزد مءائیان ارجا میداد.
رویکرد استاد حسنزادة آملی در رفع اختالف تعابیر
استاد حسنزادة آملی دربارة اين نفاوب نعابیر ،رويکرد سامی دارند؛ وي اصا ً،خاانّ
متفاونی از ديدگاه فاعلیت بالعنايه دارد که جاي مداقه براي پژوهءم ران آثمار حکمماي
مءاس ،بهختاص آثار ابنسینا دارد؛ استاد حسنزاده ،در نبیین عنايت و نفّ عل الهمی
در مقا فعل ،ابتدا نفسیري از عنايت و عل عنايی را طرح میکند که بر طبق آن ،انطمااس

432

جاويدان خرد ،شماره  ،63پايیز و زمستان 8631

جمیع خیراب و فعلیاب از بدايت نا نهايمت ،در واحدي که بسیطالحقیقه است ،هايمت
عنايت را نءکیل میدهد؛ وي اين نفسیر از عنايت را مطابق قااعد عقلی مقبا دانسمته
و آن را سخنی بیدغدغه میان ارد؛ آنگاه بمه ظماهر کلمماب منقما از حکمماي مءماس
میپردازد ،که اين نفسیر از عنايت را ملحاظ نظر خاد ،قمرار نمدادهانمد؛ يمرا کمه طبمق
گزارش شايع از کتب معقا آنان ،و بهختاص طبق ظاهر گفتار شیخالمرئیس در نممط
هفت اشاراب ،حکماي مءاس ،عل عنايی را به معناي صار مرنسممهاي ممیداننمد کمه و
برخاسته از ذاب الهی و عارض بر ذاب باري نعالی ،و منءاس وجاداب عینمی اسمت .در
اين نبیین ،عل حضرب حق به آن صار علمی مرنس  ،عل بالرضا است ،و علم اش بمه
وجاداب عینی ،عل بالعنايه است ،و ،زمة اين ديدگاه ،اجتمما فاعلیمت و قابلیمت ،در
ذاب واحد ،و حلا امار بر ذاب حضرب حق است.
استاد حسنزاده ،انتسا اين ديدگاه را به حکماي مءماس ،بمر طبمق ظمااهر کلمماب
مءائین ،و بهطار خاص ،طبق سخنان فارابی در کتما الجممع بمین المرأيین ،و سمخنان
شیخ در نمط هفت اشاراب ،انتسا منطقی و صحیحی میبیند؛ لمیکن در اداممه ،دسمت
به دفاعیة متفاونی میزند؛ ايءان معتقد است که ممینماان بمر اسماس دي مر عبماراب و
مباحث حکماي مءاس در مباحث ناحید و عل باري ،محملی يافت کمه مفسمر عبماراب
آنان دربارة فاعل بالعنايه شماد (ر.ک :حسمنزاده .)811-830 :8613 ،اسمتاد حسمن زاده ،بمه
نحقیق در عبارانی از ابنسینا میپردازد که به نبیین هايت ادراک ،د،لت دارند ،و به اين
نتیجه رهنمان میشاد که ارنسا در کلماب شیخ ،که وازة محماري در نعريمف علم از
کلماب مءائیان است ،به معناي متعار آن ،که انتقاش صارب هندسی شمیس در محمل
قابل آن باشد ،نیست؛ در نهايت ،به عبارنی از ابنسینا دربارة عل الهی اشاره میکند کمه
شیخ بهايی در کءکا آورده است:
العلم انا هو حصول الصورة املعلومة و هی مثال مطابو لألمر اخلارجى ،و صورة

املعلومات حاصلة له قبل وجودها؛ و أ جيوز أن يكون تلك الصورة حاصلة عنرده
فی موضوع آخر ،فإنه يستلز الدور و التسلسل و أن أ يكرون علرا لره؛ و ليسر
صورا معلقة أفلطونية ،ألنا أبطلنا ذلك؛ و أ من املوجودات اخلارجية؛ إذ العلم أ
يكون إأ صورة؛ فلم يبو من اأحرتاأت إأ أن يكرون فری صرق مرن الربوبيرة.
(همان832 :؛ همچنین ر .ک :شیخ بهايی.)234 / 2 :8611 ،
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محل استناد استاد حسنزاده از عبارب فاق ،همان فقرة آخر آن اسمت کمه ابمنسمینا
همة احتما،ب دربارة رابطة وجادي عل الهی و ذاب حضرب حق را بررسی نمماده ،و
فقط اين احتما را باقی گذارده است که عل الهی ،ماجاد در صقع ذاب ربابی اسمت؛
بر اساس اين فقره ،استاد ينین نتیجه گرفته است که آنچه کمه بمه عنماان رأي مءمهار،
بهنا رأي مءاس در با عل باري شهرب يافته است ،قابل انتسا به آنان نیست؛ اسمتاد
در نأيید اين ديدگاه ،به سخنی از مالصمدرا نیمز ،استءمهاد ممیکنمد کمه در آن سمخن،
مالصدرا اختالفی میان آنچه که به نا نظرية نءکیک خاصی وجاد در حکممت متعالیمه
طرح شده است ،با نظرية اختال حقائق اشیاس در حکمت مءاس ،قائل نیست.
ارزیابی رویکرد استاد حسنزاده
به نظر میرسد که سخن استاد حسمن زاده در التیما میمان عبماراب متفماوب مالصمدرا،
رويکرد صحیحی نیست؛ يرا که:
الف .آنچه به عناان رأي حکماي مءاس دربارة ارنسا صماربهماي علممی بمر ذاب
الهی ،به آنان نسبت داده شده است ،محتا عباراب فراوانی نیست کمه در ايمن زمینمه،
به صراحت طرح نمادهاند؛ مضا بر نکانی که اين حکیمان در مبحث عل الهی طمرح
نمادهاند ،نبايد اصرار سرسختانة فالسفة مءاس بر انکار هرگانه انحاد میان حقائق عینمی،
همچان انحاد عل و عال و معلما را ممارد غفلمت قمرار داد (ابمنسمینا.)435 / 6 :8615 ،
يراکه فیلسا مءاس ،انحاد را مستلز يکیبادن دو حقیقت متفماوب ممیبینمد ،و ايمن
سخن ،براي ينین حکیمی قابل قبا نیست.
 .از منظر روششناختی ،در ارزيابی صحت و سق انتسا ديدگاههما بمه مکانمب
فلسفی ،بايد منظامه و هندسة آراس آن مکتب را مارد بررسی قرار داد؛ به عنماان نمانمه،
اگر ديدگاه نمايز ان ارِ جاهر و عرض ،به صدرالمتألهین نسبت داده شاد ،اين انتسما ،
حتی بدون مراجعه به منبع مارد ادعا و نحقیق در آن ،انتسا مردودي اسمت؛ يمرا کمه
در منظامة انديءة مالصدرا و در فضاي فکري وي ،سخن بیمعنمايی اسمت کمه جماهر
متتف به عرض بءاد ،بدون اينکه عرض در صقع وجادي جاهر ،حضار يافته باشمد؛
وگرنه ،انتا جاهر به وجادي متمايز خااهد شد ،که سخن خادمتناقضی در انديءمة
صدرايی است .خال اين سخن ،يعنی انحاد وجادي جاهر و عرض را نممینماان بمه
هندسة معرفتی حکماي مءاس نسبت داد.
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در ماضا کنانی ،نمیناان به دلیل استبعاد از شختیت حِکمی ابمنسمینا ،و يما بمه
دلیل يافتن عبارنی که نه ننها صراحتی در مطلا ندارد ،بلکه صرفاً حاوي ظهار نسمبتاً
ضعیفی به انحاد وجادي صاربهاي علمی و ذاب ربابی است ،انتسا نظرية ارنسما
به حکماي مءاس را مارد نرديد قرار داد .بلکه بايد از با ارجا متءابه بمه محکمماب،
اين عبارب مجمل و مبه را بايد بر اساس دهها عبارب دي ر از ايمن حکیممان ،معنما و
نفسیر نماد.
بر اساس همین نکته ،میناان به رصد عبارانی پرداخت که به عبارب فماق ،نظمارب
داشته و درصدد شرح آن بادهاند؛ به عناان نمانه ،شارح قبساب به هن ا نبیین ديمدگاه
ابنسینا دربارة رابطة عل الهی و ذاب ربابی ،ناظر به همین عبارب وي میباشمد؛ لمیکن
بر اساس فضاي حاک بر انديءة شیخالرئیس ،نفی عینیمت علم الهمی و ذاب ربمابی را
مسل ان اشته و آن را بدون نرديد ،نفی میکند ،و به هیچ عناان ،احتما عینیمت ذاب و
عل را از اين عبارب اخذ نمیکند(4ر.ک :العلاي.)882-885 :8613 ،
ج .دربارة عبارنی که استاد حسنزاده ،آن را امارة عد صحت انتسا نظرية ارنسما
دانسته است ،فقرة انتهايی اين عبارب ،نفی احتما،ب سهگانه و نتیجهگیري يک احتمما
يهار است؛ احتما او کمه ابطما شمده اسمت ،حضمار عمرضگانمة علم الهمی در
ماضاعی غیر از ذاب حضرب حق است؛ روشن است که در اين فرض ،ينمین علممی
عل حضرب حق نیسمت .احتمما دو  ،عبمارب از رويکمردي اسمت کمه افالطمان در
مثا هاي عقلی پی یري میکمرده اسمت ،و ابمنسمینا در مباحمث ممرنبط بما آن ،ديمدگاه
افالطان را ابطا نماده است .احتما سا  ،خارجی پنداشتن صاربهاي علمی اسمت،
که خال فرض در علمی بادن اين صاربها اسمت .ابمنسمینا پمس از نفمی ايمن سمه
احتما  ،عبارب مبهمی اينينین آورده است:
 ...فلم يبو من اأحتاأت إأ أن يكون فی صق من الربوبية.

اگر ابنسینا در احتما،ب پیّ از اين عبارب ،عروض عل الهمی بمر ذاب حضمرب
حق ،که احتمالی متفاوب از احتما او است ،را نیز به عناان يکی از فروض محتممل،
طرح میکرد و آن را ابطا مینماد ،به وضاح میناانستی اين فقره را بما قرينمة ابطما
عروض عل بر ذاب ،حمل بر انحاد وجادي عل الهی و ذاب ربابی کنمی ؛ حما آنکمه
ينین احتما قابل اعتنايی ،در احتما،ب پیّ از اين عبارب ،اصالً طرح نءده است نما
ابطا شاد .پس مبرري بر استظهار انحاد وجادي عل و ذاب ربابی از اين فقره وجماد
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ندارد؛ به همین جهت است که مالصدرا به هن ا طرح اين فقمره از عبمارب ابمنسمینا،
هیچ استظهاري ،نه بر زيادب و نه بر انحاد ،از اين عبارب نمیکند:
الشيخ الريي

 ...تارة يقول «فيكون فی صق من الربوبية» و أ يفهم أحد ما هرذا

الصق الذی فيه صور مجي املوجودات (صدرالمتألهین.)612 :8618244 ،

بنابراين نکاب ،نمیناان ناجیه استاد حسمنزادهي آملمی را در رفمع نفماوب نعمابیر
مالصدرا ،راهکار مافقی دانست.
رویکرد آقاعلی مدرّس در رفع اختالف تعابیر؛ رویکرد مختار
حکی زنازي در ختاص اين نفاوب در نعابیر صدرالمتألهین ،يارة دي ري انديءمیده
است؛ وي پس از آنکه اين نفاوب را صرفاً در سطح نفاوب در نعبیر دانسته ،و آن را بمه
نغییر ديدگاه مالصدرا در مرور زمان ،مرنبط ندانسته است ،کاشمیده اسمت کمه ديمدگاه
مالصدرا در با فاعلیت الهی را قابل نطبیق با مفاهی فلسفی عنايت و رضا نءان دهد:
بر حسب مذهب صدراملتأهلا ،اختلفی نباشد؛ زيرا كه مذهب او در علم سابو بر اجياد

اشياء ،چنا باشد كه مبدء اعل – جل و عل – در مرتبهی ذات خود ،عامل بود به نظرا اترم
فعل خود به علم امجالی ،به اتم انحاء علم امجالی ،در عا كشر
كش

تفصريلی ،بره اترم انحراء

تفصيلی ،و مها علم ،بعينه «عناي » باشد؛ زيرا كه در مفهرو عناير  ،زيراد برودن

علم فاعل بر ذات او ،معترب نباشد؛ پ

ممكن بود كه در بعضی از مقامات وجود ،عا ذات

فاعل باشد .و مها علم ،بعينه «رضا» بود؛ زيرا كه در مفهو رضا ،مأخوذ نباشرد كره علرم
فاعل به ذات خود ،خالی باشد از علم به نظا اترم فعرل؛ پر

ممكرن برود كره در هبرری از

مقامات وجود ،علم فاعل به ذات خود ،بعينه علم به نظا اتم فعرل او برود .بنرابراين ،هرم
توان گف كه مبدء اول ،فاعل بالعنايه بود ،و هم توان گف كه فاعل بالرضا بود؛ زيررا كره
هم صادق بود بر او كه علم او به نظا اتم فعل خود ،كه عا ذات او برود ،مصردر صردور
فعل او باشد از او ،و هم صادق بود بر او كه جمرد علم او به ذات خود ،يعنی بدون احتيرا
به علمی زايد بر ذات او ،مصدر صدور فعل او باشد از او( .زنوزی).545-543 :8631 ،

آقا علی مدرس در عبارب فاق ،و عباراب بعديِ معطا به ايمن عبمارب ،بمر ايمن
نکته نأکید میکند که مفاهی عنايت و رضا ،مءروط به مفاهی سلبیِ «زيمادب علم بمر
ذاب» ،که نءخب بخّ به ديدگاه ويژة حکماي مءاس است ،و «خلما ذاب از علم بمه
معلا،ب» ،که وجه ممیز ديدگاه حکماي اشراق است ،نیست؛ بلکه اين مفماهی سملبی،
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صرفا به دلیل ضعف مبانی فلسفی دست اه هاي فلسفی مءاس و اشراق ،به مفاهی عنايمت
و رضا افزوده شده است( .ر.ک :همان).543 :
اين ن اجیه با ناجیه سابق ،که ناجیه والم ِد آقما علمی ممدرس ممدرس بماد ،نفماوب
ظريفی دارد؛ در ناجیه مالعبداهلل زنازي ،نتريح به نفاوب معنايی میان دو اصمطالح از
فاعل بالعنايه شده است؛ لیکن در ناجیه آقاعلی ،سخن از نفاوب معنايی نیست؛ عنايمت
يک معناي واحد دارد ،که عبارب از نقّورزيِ عل ذانی در فعل است؛ حا اگر طبمق
مبانی فلسفیِ يک مکتبِ خاص ،مثل مکتب مءاس ،عل ذانی نمینااند عین ذاب شاد ،و
يا اينکه عل ذانی به فعل ،نمینااند عل حضاري باشد ،اين عد عینیت عل با ذاب ،و
اين حتالی ان اري عل ذانی ،جزو معناي عنايت نیست.
بنابراين ،عنايت معناي واحدي دارد که مؤلفههماي مختلمف ماجماد در آن ،ممکمن
است نحت نأثیر مبانی فلسفی مختلف ،صبغة متفاونی به خاد ب یرد.
ناجیه مرحا مدرس ،قابل نأيید با عبارنی اسمت کمه مالصمدرا در هممین عبمارب
مذکار ،در انتخا فاعلیت بالعنايه به عناان ديدگاه مختار دارد؛ عبارب را يکبار دي مر،
مارد دقت قرار میدهی :
 ...إأ أن ا و هو األول منها؛ فإن فاعل الكل كا سيجیء ،يعلم الكرل قبرل وجودهرا

بعلم هو عا ذاته؛ فيكون علمه باألشياء الذی هو عا ذاته منشأ لوجودهرا؛ فيكرون فراعل
بالعناية( .صدراملتأهلا)445 / 4 :8318 ،

در اين عبارب ،مالصمدرا در دفما از ديمدگاه فاعلیمت بالعنايمه ،بمرخال رويکمرد
مءائین ،به عینیت عل ذانی الهی با ذاب حضرب حق ،نتريح نماده است؛ حما آنکمه
هم ان میدانی که فاعلیت بالعنايه در ن اه مءاس ،مءروط به زيادب صار علمی بر ذاب
الهی است.
همچنین ،اين ناجیه ،قابل نأيید با عباراب فراوانی اسمت کمه مالصمدرا در نعريمف
عنايت الهی آورده است:
قاعدة فی مراتب علمه تعاىل باألشياء إمجاأ و تفصيل

فمنها العناية و هی العلم باألشياء الذی هو عا ذاته املقدسرة ،و هرو العقرل البسري أ
تفصيل فيه و أ إمجال فوقه .و العناية علم تفصيلی متكثر ،و هی نقش زايد عرىل ذاتره تعراىل
عند أصحاب أرسطاطالي

و أتباعه من املشايا .و التحقيو أهنا غرري زايردة عرىل الرذات و
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لي هلا حمل ملا أرشنا إليه سابقا من أن حقيقة الوجود جيب أن يكون كل األشرياء عرىل وجره
مقدس عقلی و إليه اإلشارة بقولهَ « :و ِعنْدَ ُه َمفاتِ ُح ا ْل َغ ْي ِ
ب أ َي ْع َل ُمها إِ اأ ُه َو» (مهرو23 :8638 ،؛

مهچنا :مهو63 :8630 ،؛ مهو).438 / 3 :8318 ،

همان انه که در عبارب فاق ،مءاهده میشاد ،مالصدرا عنايت را به قا مطلق ،بمه
عل نفتیلی به ممکناب نعريف نماده است ،و آن گاه ،زيادب يا عد زيادب اين علم
بر ذاب اقدس اله را به عناان ديدگاههاي خارج از نعريف عنايت ،بر آن افزوده است.
بنابراين ،فاعلیت بالعنايه ،مخرج مءترک ديدگاههايی است که هم ی ،بر نقمّ علم
الهی بر نظا نکاينِ احسن اشاره میکننمد ،فمارا از اينکمه الزامماب مکتمب فلسمفی در
ختاص مؤلفههاي اين جامع مءترک ،مقتضی کدا افزوده باشد.
نتیجهگیری
عنايت ،اصطالحی در مباحث عل الهی است که اولین بار ناسط حکمماي مءماس طمرح
شده و وارد اصطالحاب فلسفی شد .اين وازه اشماره بمه انکءما حقمايق اشمیاس بمراي
حضرب حق در مرنبة ذاب میکند و درصدد طرح اولمین مرنبمة علممی حضمرب حمق
است .در نبیین آراس فیلسافان مسلمان در مبحث فاعلیت الهی ،متعار است که فاعلیت
بالعنايه را به عناان ديدگاه فیلسافان مءاس طرح نماده ،و ديدگاه مالصدرا را بمه عنماان
ديدگاه متفاوب و با عناان فاعل بالتجلی طرح میکنند .لیکن مالصدرا در نبیین ديمدگاه
منتخب خايّ در ختاص نحاة فاعلیت الهی ،همان نعبیمر فاعلیمت بالعنايمه را بکمار
میبرد.
با ندبر دقیق در سخنان مالصدرا ينین بدست میآيد که او فاعلیت بالعناية حضرب
حق را از آراس اختتاصی مءائیان نمیداند ،و اختتاصاب مءائین را امر عارضی بر ايمن
اصطالح ،نلقی میکند .در ناجیه آقاعلی مدرس ،که ناجیه منتخب اين نايسنده اسمت،
سخن از نفاوب معنايی میان فاعلیت بالعنايه نزد مالصدرا و مءائیان نیست؛ عنايت يمک
معناي واحد دارد ،که عبارب از نقّورزيِ عل ذانی در فعل است؛ حا اگر طبق مبانی
فلسفیِ يک مکتبِ خاص ،مثل مکتب مءاس ،عل ذانی نمینااند عمین ذاب شماد ،و يما
اينکه عل ذانی به فعل ،نمینااند عل حضاري باشد ،اين عد عینیمت علم بما ذاب ،و
اين حتالی ان اري عل ذانی ،جمزو معنماي عنايمت نیسمت .بنمابراين ،عنايمت معنماي
واحدي دارد که مؤلفههاي مختلف ماجاد در آن ،ممکن است نحت نأثیر مبانی فلسمفی
مختلف ،صبغة متفاونی به خاد ب یرد.
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پیناشتها
 . 111اين عبارت بعينه در كتب شيخ الريي

نيامده اس  ،و اصطياد از كل شيخ در اهليات شفا در

صفحات
 632-635اس .

 .2علم الباری تعالی  ...ثب

تقدمها عىل املعلومات و مل يكن هو نف

املوجودات اخلارجة ،و مل جيز أن

يكون فی موضوع آخر مفارق للموجودات اخلارجة ،و لذات الباری -عز اسمه -و أما أن تكون صور تلك
األشياء أجزاء للذات ،و هذا يؤدی اىل تكثر فی الذات ،تعاىل األحد ا و عن ذلك ،فلم يبو لألقسا قسم اأ
أن يكون لواز الذات ،اذ ملا ثب وجود تلك الصورة و تقدمها ،و ثب أهنا غري املوجودات اخلارجية و غري
موجود فی موضوع آخر ،و بطل أن تكون موجودة مفارقة للموجودات اخلارجية و املوضوع اآلخر و لذات
الباری -عز اسمه -فتكون فی صق من الربوبية؛ اذ هذا املعنى هو معنى املثل األفلطونية املزيفة فی
موضعها ،و ثب أهنا ليس عا الذات األحد ا و -تعاىل عن ذلك -بل هی غريه؛ فبقى أنه أز الذات؛ اذ
بطل ساير األقسا ؛ فلم يبو ىف التقسيات العقلية شیء اأ و هو حمصور هاهنا ،و بطل ساير األقسا  .هذا ما
عليه الشيخ...
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