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خالف سایر موجودات، از باالترین مرتبه نازل شده، بر نتیجه، انسان کهدر. همراه دارد
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  دمهقم
ترین مباحث تاریخ اندیشة اسالمی، مبحث جبر و اختیار یا سازگاری اختیار آدمی با یکی از غامض

دو فرقة مهم . ر استمؤثدیگر حث، بر بسیاری از دیگر گیری در این مبموضع .توحید افعالی است

ند به جواب صواب ا هه دچار افراط و تفریط شده و نتوانستکالمی یعنی معتزله و اشاعره در این عرص

باشند و درواقع تمام متفکران مسلمان البته معتزله و اشاعره دو تفکر بارز در این عرصه می. برسند

نادرست شناختی این افراط و تفریط ناشی از اخذ مبانی هستی. ندا هنوعی افراط و تفریط دچار شد به

 . ه استتبیین صحیح توحید افعالی و اختیار انسان بود نتیجه ناتوانی درو در

توانست به تبیین کاملی از  -که همان مبانی عرفانی است-اش مالصدرا براساس مبانی نهایی   

اساس آن، سازگاری اختیار انسان با توحید افعالی را بر اختیار انسان و توحید افعالی دست یابد و

قیقت آن با کشف و داند که حترین مسائلی میترین و پیچیدهیفوی بیان خود را از شر. نشان دهد

 (.979 :6 ج ،1391 ،صدرالمتألهین ) آید و او به اقامة برهان بر آن موفق شده استدست میشهود به

این دیدگاه، بسیار عظیم است و تمام شبهات وارد بر خلق افعال  منزلت است که دعیم صدرا 

 کلینی،) «مرينال جبر و ال تفويض بل امر بين األ» :مراد از حدیثآن، براساسکند و یرا برطرف م

در این نوشتار . شودوبی شرح و تبیین میخاند، بهکه دیگران در تبیین آن فرو مانده ،(993: 1ج ،1213

توحید افعالی و اختیار انسان  شود و سپسنخست به اختصار مبانی عرفانی مالصدرا تبیین می

  گردد و در گام نهایی به سازگاری این دو در پرتو آن مبانی اشاره مبانی تشریح میاساس آن بر

 .شودمی

 مبانی عرفانی مالصدرا. 1

 وحدت شخصی وجود .1. 1

 استواحد  اساس اصالت وجود و اشتراک معنوی وجود، حقیقت وجود در خارج ذاتاًبر

کثرت خارجی را انکار کرد، چرا که در خارج،  تواندیگر، نمیازسوی (.96: 6، ج1391 ،صدرالمتألهین)

 باشدمی  موجود ،وجود، کثرت ةنتیجه، در بطن حقیقت واحددر. یق متباین بالذاتی وجود داردحقا

االمتیاز و یک تر، در هر کثرتی، یک جهت مابه یقبه عبارت دق ،(131 ،صدرالمتألهین، چاپ سنگی)

االشتراک به مابهطورکه دت حقیقت وجود، هماناساس وحاالشتراک وجود دارد و بر جهت مابه
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درنهایت  (.132صدرالمتألهین، چاپ سنگی، ) کندمی گشتوجود بر االمتیاز نیز بهگردد، مابهمی وجود بر

شدید از وجود  ةواقع، در تشکیک وجود، شدت مرتبدر. االشتراک خواهد بوداالمتیاز عین مابه مابه

 ةنهایت، تمام کماالتی که در مرتبدر. شودضعیف، از وجود ضعیف انتزاع می ةشدید و ضعف مرتب

آن  باالتر، شدیدتر از ةبا این تفاوت که کماالت مرتب نیز هست ترپایین ةدر مرتب هستباالتر 

 .(112: 9 ، ج1999صدرالمتألهین،) باشدتر میتر و محیط بر مراتب پایینپایین ةمرتب کماالت در

از مراتب  ،شخصی وجود، حقیقت وجود امری واحد است که شدت و ضعف اساس وحدتبر

نحو تر را بهصورت، مظاهر باالتر شدیدتر و تمام مظاهر پایینو دراین شودمظاهر وجود انتزاع می

شوند، بلکه کثرت وجودی جای خود را به اساس، کثرات حذف نمیبراین. باشنداحاطی دارا می

نشان خاطر پذیرد ووحدت شخصی وجود را می ةهایت، مالصدرا نظریندر. دهدکثرت ظهوری می

خاطر تسهیل فهم وحدت شخصی وجود و در مقام تعلیم به د طرح وحدت تشکیکی وجود،کنمی

چنین  را مالصدرا وحدت شخصی وجود. (71 :1 ج ،1391 صدرالمتألهین،) برای مبتدئین بوده است

  :کندمعرفی می

منحصر است که در موجودیت حقیقی هیچ شریکی  حقیقت شخصیوجود در یک 
کس جز او ساکن ندارد و در عالم خارج دومی برای او نیست و در خانة وجود هیچ

آید تنها از ظهورهای نظر میر از واجب معبود در جهان وجود بهنیست و هرچه غی
 های صفات اوست که صفات او نیز درحقیقت همان ذات اوستذات او و تجلی

 (.131 :1 ج ،1391 صدرالمتألهین،)
را ظهورات حضرت حق و در هر تجلی  هستی ست که مراتبن ارفااع ةهمان نظری ،این بیان

وحدت شخصی وجود، هر تجلی و تعینی،  ةاساس نظریکه بر دانند، چراحقیقت وجود را حاضر می

معنای ذات همراه با تعین بهاسم در عرفان (. 66: 12، نص1961قونوی، )باشد اسمی از اسماء الهی می

و تجلیات، حقایق متمایزی از وجود حق نیستند بلکه  بنابراین اسما (.166 :1961 ،ترکه ابن) استخاص 

 .(661-661 :1976قیصری، ) اند همان وجود حق هستند که به شئونات مختلفی ظاهر شده

 تشأن و تجلی .2. 1
در تمام مراتب هستى سریان دارد و هر موجودى برحسب تجلی بدین معناست که حقیقت وجود، 

صورت آب به که در مواضع مختلف، گاهىقابلیت و استعدادش، حظى از آن برده است؛ مانند آب 
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اى هاى شیشهشود و یا مانند نور خورشید که از شبکهیصورت آب شور ظاهر ما و گاهى بهگوار

 حسب ذات خود، رنگى نداردکه بهود، درحالىشیهاى مختلف ظاهر مصورت رنگرنگارنگ، به

کند و اشیا را ی میشد که حضرت حق در اشیا تجل البته اینکه گفته (.969: 1 ج ،1391 صدرالمتألهین،)

ی بر جزئیات نیست، بلکه شمول حضرت حق سریان یک امر منبسط کل گیرد، مانند شمولمیدربر

بدون  بنابراینحضرت حق در ذاتش از تمام تعینات رهاست، . گیردمیفرا است که تمام تعینات را

ت ئواقع، تعینات خارجی از مراتب ظهور ذات خدا نش، موجود است و دری در همة اشیائانضمام شی

. باشدعین وحدتش به کثرت تمام ظهورات، متکثر و متعدد میاساس، وجود دربراین. اندگرفته

ا ظهورات قدیم، قدیم و همراه با ظهورات حادث، حادث و همراه تعبیر مالصدرا وجود همراه ب به

که وجود، در ذاتش نه کلی است و حالیباشد، درمعقول، معقول و همراه با محسوس، محسوس می

 .(913 :1 ج، 1391 صدرالمتألهین،) نه جزئی و نه معقول است و نه محسوس

 رو این از. هستند و وجود مستقلی از آن ندارندها و تعیناتی از وجود ت، حیثیدر تجلی، ظهورات

از حقیقت وجود، نوری از انوار آن و وجهی از وجوه آن است و وجود،  هر موجودی غیر

 (.69 :1969صدرالمتألهین، ) بخش تمام حقایق است تحقق

 تمایز احاطی .3. 1
ا به طرفه جای خود ر، تمایز دوتوان بیان کرد که در اندیشة صدراییاساس تشکیک در مظاهر میبر

اساس تمایزی بر. تقابلی و احاطی :تمایز بر دو نوع استبا این توضیح که . دهدطرفه میتمایز یک

دارند که طرف دیگر آن  ایاز دو طرف تمایز، ویژگی یک شود، هردر فلسفه مطرح می که اصوالً

. استمعنای نفی عینیت تی بهغیریت برقرار است که چنین غیری ،در چنین تمایزی طبعاً .یسترا دارا ن

این تمایز که در . معنای نفی عینیت نیست اما نوع دیگر از تمایز وجود دارد که برقراری غیریت به

دیگر، ذات بیانبه. شودهمان تمایز احاطی است، ذات محیط به نفس احاطه از ذات محاط جدا می

ی احاطه، در دل محاط حضوری وجودی دارد و عین آن است و محاط واسطة همین ویژگمحیط به

است ولی محاط  آنمحاط و مقوم  ةگمان محیط دربردارندبی. ق داردنیز به نفس تحقق محیط تحق

طرفه است ولی در در تمایز تقابلی، تمایز دو بنابراین. استاز محیط  نی که دارد، غیربه خاطر تعی

 ةاز مرتب مادون غیر ةواقع، مرتبباشد و درسوی مرتبة مادون میطرفه و ازمایز یکتمایز احاطی، ت
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 بیانبه  (.196-113 :1999پناه،  یزدان) مادون حضور دارد ةمافوق بعینه در مرتب ةمافوق است ولی مرتب

مادون  مراتببعینه در  که محیط بر مراتب مادون هستند، ، مراتب مافوقاساس تمایز احاطیدیگر، بر

تمام کماالت مراتب مافوق بعینه حاضر و  رو این از. ولی به تعی ن آن مرتبه، ظاهر هستند حاضرند

مراتب مادون  از سوی دیگر،. باشدباطن مرتبة مادون است و صرفاً به میزان تعی ن این مرتبه ظاهر می

مادون از مرتبة مافوق  آنچه که موجب تمایز مرتبة پس. با تعی نشان در مراتب مافوق حضور ندارند

به همین خاطر تمایز احاطی، تمایز یک طرفه نامیده شده . شود، نفس مرتبة مادون استخود می

  .است

نحو کلی، در مرتبة عقل الهی شیء به گونه است که، مرتبةاساس، رابطة عوالم بدیناینبر

نحو مادی در مرتبة بهصوری  ةنحو صوری در مرتبة مثال و مرتبعقلی به حضور دارد و مرتبة

د ولی در مرتبة الهی نلذا در مرتبة جسمانی، تمام تعینات مافوق حضور دار. جسمانی حضور دارد

بیان  تواناساس تبیینی که از ظهور مطرح شد، میبر. دناز تعینات مادون حضور ندار یک شیء هیچ

ی و مرتبة مادی، ظهور مرتبة کرد، مرتبة عقلی، ظهور مرتبة الهی و مرتبة مثالی، ظهور مرتبة عقل

 .باشدمثالی می

 تبیین توحید افعالی و اختیار .2
چراکه . پردازیماز پرداختن به مسئلة سازگاری اختیار انسان با توحید افعالی، به تبیین آن دو می پیش

اساس مبانی عرفانی مالصدرا فهم دقیقی از توحید افعالی و اختیار انسان حاصل شود، راه اگر بر

 . سازگاری این دو مقوله بسیار هموار خواهد شد

 توحید .1. 2
اصطالح فلسفی، توحید بدین معناست که خدا در ذات و صفات و افعالش واحد است و هیچ در

آن، نتایج  از فهم دقیق نداشتنتوحید افعالی یکی از اعتقادات بسیار عمیقی است که . شریکی ندارد

همچون توحید در  یدر متون دینی، بحث از توحید افعالی با عناوین. آوردبار میبزرگی را بهمنفی 

فهم و اثبات توحید افعالی در گرو فهم و اثبات .  خالقیت و توحید در ربوبیت مطرح شده است

صفاتی و فهم و اثبات توحید صفاتی منوط به فهم توحید ذاتی است که در ادامه تبیین  توحید

 . شود می
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 توحید ذاتی. 1. 1. 2

 ندستهشریک در وجوب وجود  دنبال انکاربهکنند، فیلسوفان هنگامی که از توحید ذاتی بحث می
 (.67: 6، ج1391 صدرالمتألهین،)

 مصداق مفهومآن حقیقتی که بدین معناست که  وجود نفی شریک از خداوند در وجوب

و آن مصداق محال است  استمفهوم نامیم، یگانه مصداق آن الوجود است و او را خدا میواجب

اساس بر .شریکی نداردبالذات است، هیچ اینکه واجبدر  واقع، خداونددر .که شریک داشته باشد

شریک وجود فرض الوجود، شریک برای واجب بر عدم تحققعالوهمبنای وحدت شخصی وجود، 

دیگر، وحدت خداوند وحدت عددی نیست، بلکه وحدت عبارتبه. باشدنیز برای خداوند محال می

منظر فالسفه،  از .برای واحدِ به چنین وحدتی فرض ندارد... سومی و  اساساً دومی وو  باشدحقه می

و بدون هیچ تنها ر حقیقت ماهیت انسان را اگ مثالً. و تکرار ندارد واحد است یئیشصرف هر 

       ماهیت نظر بگیریم، هیچ تمایز و کثرتی در آن در... چون رنگ و قد و وزن و عوارضی هم

 ء  یتشکیل داده است و هر شکه مأل خارج را وجود حکم صرف حقیقت اساس، براین .یابیمنمی

محال همچنین، . استانی برای آن محال و فرض ث باشدواسطة آن، موجود است، نیز چنین میبه

از حقیقت غیرآنچه که هر از موجود دیگری گرفته باشد، چرا ، وجودش راحقیقت وجوداست که 

درنتیجه، فرض . بالذات استهمان واجب پس صرف حقیقت وجود. باشدوجود است، معدوم می

پس حقیقت وجود خودش  .است، محال نامیممیخداوند  او رابالذات که الوجود ثانی برای واجب

دهد که قدیم و قائم به ذات خود است و هیچ شریکی برای وجوبی که همان بر ذاتش گواهی می

 .( 121 :1969صدرالمتألهین، ) تأکد وجود است، فرض تحقق ندارد

عنوان مثال، از حضرت به .اندک نیستدر متون دینی  توصیف خداوند به وحدت غیر عددی

 : چنین منقول است (ع)امیرالمؤمنین

که  اشتباه است کسی بگوید خدا واحد است و وحدت باب اعداد را لحاظ کند، چرا
 (.99 :1939 ،بابویه ابن) شودچیزی که ثانی برای او نیست، در باب اعداد داخل نمی
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 توحید افعالی. 2. 1. 2

حضور دارد و تمام  ،ینه در تمام مراتب ظهوراتبعصدرا، حضرت حق العرفانی م یآرا مبنایبر  

تمایز خداوند با مخلوقاتش در این است که وجود  .یات آن حقیقت واحد هستندمخلوقات، تجل

 .باشندخداوند، صرف و مخلوقات، مظاهرى محدود از آن وجود مطلق می

از کماالت وجودی و با حقیقت وجود مساوق ... جمله علم و قدرت و همچنین تمام صفات از

... جمله علم و قدرت و ود واحد است، تمام صفات کمالی ازکه حقیقت وجطورپس همان. هستند

گونه که حضرت حق در تمام اشیا حاضر است، تمام صفاتش نیز در هستند و همان نیز واحد

دیگر، بیانبه. شودمی عین وحدت، شامل تمام اشیادرواقع، صفات خداوند در. ندمخلوقات حاضر

مالصدرا معتقد است که . ی نیستذاتش، وحدت عددوحدت صفات حضرت حق همچون 

کس در درک این مطلب شک دارد، بدین خاطر است که وحدت خداوند را وحدت عددی هر

 (.66-66 :1969صدرالمتألهین، ) پنداشته است

راه ندارد و تمام کماالت او به و نقصی الوجود هیچ جهت امکانى در واجب دیگر،بیانبه

که وجود او حقیقت وجود است و هیچ عدم و امکانى گونهاست؛ پس همانصورت بالفعل و کامل 

طورکه هر    همان .حقیقت قدرت استنیز حقیقت علم و قدرت او نیز علم او  ،در آن راه ندارد

توان بیان کرد که هر شیئی همان صفات الهی ن خاص است، میی همان وجود همراه با تعیئیش

حقیقت، کمال الهی شود، درهر کمالی که در عالم عینی یافت می پس. است ی خاصهمراه با تعین

 .باشدمی

تواند حال اگر فرض کنیم که صفتی از صفات وجودی، خارج از صفات حضرت حق باشد، می

آنچه خارج از که هر صفت وجودی، معدوم است، چرا حالت اول اینکه آن: چند حالت داشته باشد

البته چنین امری خالف فرض است و حالت دوم اینکه باشد و حقیقت وجود هست، عدم می

اساس وحدت شخصی وجود ثابت که برق عین وجود و صرف وجود نباشد، درصورتیحضرت ح

خداوند صرف صفات کمالی حالت سوم این است که . شده که حضرت حق صرف وجود است

هل و وجود و عدم واقع مرکب از علم و جثال، حضرت حق صرف علم نباشد و درطور مبه. نباشد

یا صرف قدرت نباشد، بلکه از جهتی  ،(13: بقره: رک) «او به هرچیزی داناست»باشد و حال آنکه 

 .(113: بقره: رک) «او بر هرچیزی تواناست»قدرت و از جهتی عجز و ناتوانی باشد و حال آنکه 
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 ةاو، قدرت بر هم، قدرت و صفات و مظاهر وجودی اسما ، علم به همةخداوندعلم بنابراین،     

 در تمام صفات حق متعال تواناین حکم را میاست و  ظهورات ةاو، اراده به هم ة، و ارادظهورات

 صدرالمتألهین،) باشدبنابراین، تمام صفات وجودی در عالم، صفات حضرت حق می .جاری کرد

1961: 93-99.) 

توان بدین نحو بیان کرد که اولین مرتبة طور خالصه توحید ذاتی و صفاتی و افعالی را میبه

همراه توحید صفاتی را به ویافته  و صفات از آن ظهور او، ذات بر ذات است که عالم اسماتجلی 

مهیمن از ی کرده و انوار عقلیه و مالئکة و صفات در عالم جبروت تجل اسما سپس از طریق. دارد

اى این انوار، بر عالم ملکوت اعلى و اسفل و هآن، از پس حجاب از پس. ندا هتجلى او حاصل شد

ساس توحید افعالی، ابر پس. (119 :1، ج1966صدرالمتألهین، ) سپس در عالم طبیعت تجلى کرده است

ومیه داوند، با مخلوقات است و این معیت از نوع معیت قیی حضرت حق است و ختمام عالم تجل

 رو آن التمام است و داخل در اشیاست ازبلکه فوقالحقیقه، او خارج از اشیاست؛ زیرا او تام. است

 : ت جنس و فصل برای نوعو مقومی هاست؛ نه مانند دخول جزء در کلکه مقوم آن

ابت با تمام موجودات و ظهوری خاص در کل هویات است و تی ثهمانا برای حق معی
واقع، اتحاد در. با عرض و ماهیت با وجود نیستت جوهر این معیت همچون معی

ست، بلکه این نوع از حضرت حق با هویات همچون اتحاد موجود به موجود دیگر نی
 (.12 :7 ، ج1966صدرالمتألهین، ) تی استاتحاد و معیت، شدیدتر از هر اتحادی و معی

منظر یک عارف این است که تمام عالم، فعل خداست و این مقام را  درنهایت، توحید افعالی از

عارف در آن مقام هر قدرتی را مستغرق در . کنداز نفس خود درک مییک عارف در مقام انقطاع 

، بنابراین. بیندای را فانی در ارادة حق میقدرت حق و هر علمی را مستغرق در علم حق و هر اراده

شود، جز اینکه فعل هیچ شأنی در عالم نیست جز اینکه شأن خداست و هیچ فعلی در عالم یافت نمی

 (.179 :1962صدرالمتألهین، ) خداست

 اختیار انسان .2. 2
ن به همان ای متعیاساس تمایز احاطی، خداوند در تمام مراتب عالم حضور دارد و در هر مرتبهبر

. سازدشود و بالطبع حضرت وجود در آن مرتبه، آثار خاص آن مرتبه را ظاهر میظاهر می مرتبة

در نحو صوری و و در مرتبة مثالی به( معنای کلی سِعیبه)نحو کلی حضرت حق در مرتبة عقل به



   22...سازگاری اختیار انسان با توحید افعالی

تنها حضرت حق بلکه تمام  اساس این نوع از تمایز، نهبر. شودی ظاهر مینحو مادمرتبة جسمانی به

مرتبة عقل، حاضر  بنابراین، حضرت حق، بعینه در. مراتب مافوق، بعینه در مراتب مادون، حاضرند

 نین، حضرت حق همراه با تعین مرتبة عقل، در مرتبة مثال حاضرت ظاهر است و همچنحو کلی ولی به

نهایت حضرت حق همراه تمام مراتب عقل و مثال در مرتبة در. ولی به مرتبة صوری ظاهر است

ی تمام مراتب مافوق خود را اساس، هر ظهور مادبراین. نحو مادی ظاهر است ضر ولی بهجسمانی حا

ت ئای نشی از هر مرتبهدرنتیجه ظهور ماد. نه حاضر هستندبعی داراست و تمام آن مراتب در باطنش

خالف تمام انسان مادی بر. باشدگرفته باشد، در مرتبة جسمانی همان مراتب را در باطن خود دارا می

خاطر اینکه از باالترین مرتبه از صقع ربوبی ظهور کرده است، تمام مراتب فوق خود مظاهر الهی، به

در انسان جسمانی، تمام  بنابراین. ت الهی استدلیل، انسان دارای جمعیهمینبه باشد ورا دارا می

اساس توحید صفاتی همچنین، بر. حاضر، ولی پنهان استهای فوق کماالت و آثار و لوازم مرتبه

یکی از صفات کمالی،  .باشدمشخص شد که حضرت حق تمام صفات کمالی و وجودی را دارا می

ت این اراده و مشی. متعال است اساس توحید صفاتی، مساوق با وجود حقبر اراده و مشیت است که

ت مشی. اقتضای آن مرتبه ظهور دارد تبع وجود حق، در هر مرتبه از مظاهر، حضور دارد و به به

نحو اراده  های عقلی ظاهر است و در مرتبة مثال بهنحو اراده و گرایش مرتبة عقل به حضرت حق در

ی و های مادنحو اراده و گرایش ی و حیوانی حاضر است و در مرتبة جسمانی بههای خیالو گرایش

ت فرع بر علم است و در مرتبة طورکه اراده و مشیالبته همان. باشداقتضائات طبیعی ظاهر می

ت نیز در این ، اراده و مشی(616 :1969صدرالمتألهین، ) نحو بسیار ضعیف تحقق دارد جسمانی، علم، به

ة که به ظاهر، علم در مرتبة جسمانی متفاوت با علم در مرتبطوربسیار ضعیف است و همانمرتبه 

ت در مرتبة مثالی و مادی نیز متفاوت با اراده و مشی ت در مرتبةمثالی و عقلی است، اراده و مشی

 توان بیان کرد که انسان مادی برخالف موجوداتاساس تمایز احاطی میبر. شودعقلی ظاهر می

دیگر، حیوانات عبارتبه. ف مراتب ظهور را در خود داردهای مختلها و ارادهت، تمام مشیدیگر

های الهی و ولی انسان جسمانی تمام گرایش ،های مثالی را دارا هستندجسمانی صرفاً گرایش

های متفاوتی وجود چنین گرایش. باشدهای حیوانی را دارا میگرایش های عقلی وگرایش

شود که انسان برخالف تمام موجودات، های عقلی و حیوانی در انسان موجب مییشمخصوصاً گرا

 :به اختیار شود و افعال خود را مختارانه انجام دهد مضطر
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ذات او در جوهر منزلة فعل طبیعی برای غیر انسان است، زیرا  پس اختیار برای انسان به
ای به به گونة دیگر و از نشئهای ایستد بلکه از گونهو مقام نمی و هویتش بر یک حد

و  ها در انسان کامل بیشتردگرگونی شود، و گسترة ایننشئة دیگر دگرگون می
تر و ارتقای او به عالم های وی شدیدتر و قوس صعودی او بزرگاختالف گونه

ی در قیافة انسان، مضطر: انداست که گفته روتر است و ازهمینملکوت، باالتر و تمام
  (.191: 7 ، ج1966صدرالمتألهین، ) مختار است

های های خیالی در حیوان و همچنین صرف وجود گرایشدر مقابل، صرف وجود گرایش

   طور خالصه به. ها محال باشدعقلی در مالئکه و عقول موجب شده است که افعال مختارانه برای آن

 : توان مختار بودن انسان را در مقدمات زیر ثابت کردمی

 .اراده مساوق با وجود حضرت حق است ت ومشی .1

 .ینه حاضر استبعاساس تمایز احاطی، وجود حضرت حق در تمام مراتب مادون خود بر .1

تبع وجود خداوند در تمام مراتب مادون خود حاضر  مشیت و ارادة حضرت حق نیز به .9

 .باشدمی

مرتبه  س به احکام آنحضرت وجود در هر مرتبه به تعین آن مرتبه ظاهر است و متلب .2

 .ظهور دارد

س به احکام آن ه تعین آن مرتبه ظاهر است و متلبمرتبه بو ارادة الهی نیز در هرمشیت  .6

 .باشدمرتبه می

 .ینه در مرتبة جسمانی حاضرندبعاساس تمایز احاطی، تمام مراتب مافوق بر .6

بعینه نحو متفاوت ظاهر هستند، های الهی که در مراتب مختلف، بهها و ارادهتمام مشیت .7

 .در مرتبة جسمانی حاضرند

 باشد، چراانسان جسمانی تنها مخلوقی است که تمام مراتب و تعینات ظهوری را دارا می .9

 .که از باالترین مرتبه از صقع ربوبی ظاهر شده است

های الهی و عقلی و حیوانی ها و ارادهای است که تمام مشیتبالطبع، نشئة انسانی تنها نشئه .3

 .باشدارا میو جسمانی را د



   010...سازگاری اختیار انسان با توحید افعالی

های الهی یا عقلی یا تواند براساس گرایشبه اختیار است و می ای که مضطرنتیجه، تنها نشئهدر
 .حیوانی افعال خود را انتخاب کند، نشئة انسانی است

 سازگاری اختیار انسان با توحید افعالی. 3
را بیان و  این دو عرصهگرفته در های صورتکند که افراط و تفریطتالش می بخشنگارنده در این 

ار انسانی با توحید نهایت، سازگاری اختیدر و صورت مختصر طرح کندنقدهای مالصدرا را به

 .دکناساس مبانی عرفانی مالصدرا بررسی افعالی را بر

 نقد دیدگاه معتزله و اشاعره .1. 3
ا اساس، معتزله،آدمیان ربراین. ه بندگان خود تفویض کرده استاز منظر معتزله خداوند اختیار را ب

اهل اعتزال معتقدند که در این حال . دانندت و قدرتشان مستقل میدر انجام افعالشان براساس مشی

    است که تکلیف به اوامر و نواهی و وعد و وعید و همچنین، استحقاق ثواب و عقاب معنا پیدا 

ر آیات حاکی از قضا و قدر ارجح ایشان آیات حاکی از آزادی ارادة آدمی را در قرآن، ب. کندمی

فاعل و « فاعل»معنای واقعی کلمة ، و براین اعتقادند که آدمی به(661: 1969 ولفسن،) شمارندمی

تر از مالصدرا چنین تفکری را زشت .(663 :1969 ولفسن،) مُحدِث و مخترع و مُنشئ کار خویش است

دادند شفیع بین خود و خدای خود قرار می ها راکه آنان بت کند، چراپرستان معرفی میتفکر بت

ها در ایجاد افعالشان مستقل از این نگاه انساندر. دانندولی معتزله بندگان خدا را خالق افعال خود می

شریکانى را واقع، در .شودکلی منتفی میطورنقش خدا در افعال عباد بهرو  از این کنندخدا عمل می

چنین . داراى قدرت مستقل بوده و قدرت آنان به خدا وابسته نیست اند کهبراى خداوند اثبات کرده

ه کند که خداوند از آن منزتفکری نقصان شدیدی را در سلطنت و ربوبیت حضرت حق ایجاد می

 .( 963-971: 6 ج ،1391 صدرالمتألهین،) است

 ةآید، به ارادیوجود مچه بهند که هرمعتقد در نقطة مقابل دیدگاه معتزله، جهمیه و اشاعره

بغدادی، )برای انسان قدرتی قائل نیست  اساساًصفوان،  بن با این تفاوت که جهم مستقیم خداوند است

قوشجی، ) دانند و این همان نظریة کسب استر میمؤثعره انسان را دارای قدرت غیراما اشا ،(111 :تابی

 (.793 :1969ولفسن، ) آفریندمی کند که هر کسب بنده را هم خدااشعری تصریح می ،(226 :تابی

اعتقاد ایشان، افعال و گفتار و نیات و طاعت و معصیت بندگان به ارادة مستقیم خداوند تحقق  به

چه خداوند اراده کند، محقق هر و دهد، به قضا و قدر الهى استچه در عالم رخ مىهر یابد و می
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ه از داشتن که خدا منز چرااز خداوند متعال نیست؛  عالم، غیر شود و ایجادکننده و مؤثرى درمى

. کندیآنچه اراده کند، حکم مدهد و بهچه بخواهد انجام مىراو ه. شریک در خلق و ایجاد است

کارهایش سؤال  بارةاز او در. اى او قابل تغییر نیستفعل او جز خواستش علت دیگرى ندارد و قض

کس را بخواهد ؛ و درنهایت خداوند هرگیرندیال قرار مشود، بلکه این بندگانند که مورد سؤینم

بهشتی یا سبب ها که افعال انسانکند نه اینخواهد به دوزخ وارد میکس را ببرد و هربه بهشت می

مشحون از آن  الهى که قرآن و سنت و نواهی از نظر مالصدرا، اوامر. دوزخی بودن ایشان شود

را  انساناگر ها را داشته باشد؛ زیرا طاعت و عمل به آن، مقتضى این است که انسان توان ااست

گونه تأثیرى در انجام افعال نداشته باشد، هیچ که اور و نواهی الهی فرض کنیم، درحالیمخاطب اوام

 (.971: 6 ج ،1391 صدرالمتألهین،) چنین دستوراتى لغو خواهد بود

 تبیین سازگاری .2. 3
برای اینکه اختیار را برای انسان نگه دارند، توحید افعالی حضرت که مشاهده شد، معتزله طورهمان

حق را مخدوش کردند و جهمیه و اشاعره برای اینکه توحید افعالی خداوند را حفظ کنند، تأثیر 

مالصدرا . آوردهمراه میدیدگاه مفاسد بزرگ اعتقادی را بهدو  هر. نسان در افعالش را منکر شدندا

تبیینی . ه کندکند که تبیین دقیقی از سازگاری این دو اعتقاد ارائفانی، تالش میبا تکیه بر مبانی عر

 .یک از اختیار انسان و توحید افعالی نفی نشود آن هیچ برمبنایکه 

.  باشدد آن میناسازگار نیست، بلکه کامالً مؤیتنها اختیار با توحید افعالی  اساس این تبیین نهبر

جهت که ازآن. به خدا نسبت دادوان فعل بنده را هم به خودش و هم تاساس مبانی عرفانی، میبر

 روفعل خدا دانست و ازآنتوان فعل انسان را ینه در تمام مراتب مادون حاضر است، میبعخداوند 

. انسان را فعل خودش لحاظ کردتوان فعل که انسان جسمانی متمایز از مراتب مافوق خود است، می

اساس این نگاه، پذیرفتن توحید بر. ستهعینه فعل خدا نیز فعل انسان است، بواقع، هر فعلی که در

 :افعالی هیچ منافاتی با منسوب کردن افعال به بندگان ندارد
گونه که در هستی، شأنی نیست مگر آنکه شأن خداست، در هستی، فعلی این همان بنابر

از او صادر نشده است  نیست مگر آنکه فعل خداست نه به این معنا که مثالً فعل زید
ل درحقیقت بلکه به این معنا که فعل زید با اینکه حقیقتاً نه مجازاً فعل اوست همان فع

 (.972 :6 ج ،1391 صدرالمتألهین،) نه مجازاً فعل خداست
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ه منشأ آن، ارادة تواند مختارانه افعالی را انتخاب کند کاساس این تبیین از اختیار، انسان میبر

های حیوانی است و     تواند افعالی را انتخاب کند که منشأ آن گرایشحال میعیندر عقلی باشد و

حق در تمام مراتب حضور دارد، هرکدام از افعال را  اساس تمایز احاطی، حضرتکه برازآنجا

ت و فعل الهی عمل نکرده است و های درونی خود انتخاب کند، خارج از مشیاساس گرایشبر

 .باشند های خدا و فعلی از افعال خدا میای از ارادهها، ارادهتاز این افعال و مشیدرحقیقت، هرکدام 

      که طورهمان. گیردمالصدرا برای تفهیم بهتر مسئله، از رابطة نفس و قوای آن کمک می

 به نفس انسانی نیز نسبتتوان همان فعل را توان فعل انسانی را به قوای حیوانی او نسبت داد، میمی

نحو شراکتی فعل ل صناعی، قوای انسانی با نفسش بهگونه نیست که همچون دو فاعواقع ایندر. داد

فعل را قوا  طورکه حقیقتاًهمانیابد که را انجام داده باشند، بلکه انسان با رجوع به نفس خود می

ود نسبت داد، کسی فعلش را به خپس اگر . دهددهند، همان فعل را نفس انسانی انجام میانجام می

معنای نفی فعل از ی فعلش را به قوایش نسبت داد، بهمعنای نفی فعل از قوایش نیست یا اگر کسبه

 .(976: 6 ج ،1391 صدرالمتألهین،) باشدخودش نمی

فعل گونه نیست که اساس مبانی عرفانی مالصدرا، سازگاری اختیار انسان با توحید افعالی اینبر

گونه نیست که انسان در بعضی همچنین این .باشددو  و تفویض یا خالى از هربى از جبر ترکی، انسان

بنده مختار است بدین معناست که بلکه مجبور باشد، د مختار و در بعضی از افعال دیگر از افعال خو

عینه باز همان جهت که مجبور است و مجبور است از همان جهت که مختار است و اختیار او 

 (.976-976: 6، ج1391 رالمتألهین،صد) ستا اضطرار او

توان از تشبیه صرف و از تنزیه محض و از مالصدرا معتقد است که تنها با این بیان عرفانی می

ی چیز هیچ. استخود دانی  در دنو خود عالی و در علو زیرا خداوند. جمع بین این دو در امان ماند

از اراده و مشیت او خالى  و هیچ اراده و مشیتى از شأن او ، هیچ شأنىاز فعل او ذات او، هیچ فعلىاز 

 (.976: 6، ج1391 صدرالمتألهین،) که ذات حضرت حق فراتر از هر صفت و فعلی است، درحالینیست

 نتیجه 
توان نتایج اساس مبانی عرفانی مالصدرا ارائه شد، میاختیار انسانی و توحید افعالی برآنچه از تبیین 

 :ذیل را به دست آورد
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نات و حضرت حق نیز که مافوق تمام تعیتمام مراتب مافوق بعینه در مرتبة مادون حاضر است  -

 .است، بعینه در تمام مظاهر و مراتب ظهوری حضور دارد

ینه در مرتبة مافوق خود حاضر نیست، هرچند که بدون تعین خود در مرتبة بعمرتبة مادون  -

 .باشداز طرف مادون می طرفه وتمایز یکرو  ازاین. افوق خود حاضر استم

ترین مرتبه در مظاهر است، تمام مراتب مافوق حضور ی که پاییندیگر، در مرتبة مادازسوی -

 .دارد

انسان جسمانی نیز که از باالترین مرتبة ظهوری تجلی کرده، تمام مراتب مافوق را در بطن  -

 .باشدخود دارا می

هایی متفاوت مثالً عقل گرایش. باشدا میها و تمایالت خاص خود را دارای گرایشهر مرتبه -

 .های حیوانی دارداز گرایش

، تمام مراتب الهی و عقلی و دیگر خالف موجوداتطورکه در مرتبة انسان جسمانی برهمان -

های الهی و عقلی و حیوانی نیز حاضر ها و ارادهمثالی حاضر است، بالطبع، تمام گرایش

 .باشد می

شده است، انسان برخالف  سببن جسمانی ر نشئة انساهای متفاوت دحضور گرایش -

 .به اختیار باشد مضطر دیگر موجودات

شود، به خدا خودش نسبت داده می که حقیقتاً بهطورهماننهایت، تمام افعال مختارانة انسان در -

 .شودنیز نسبت داده می

د توحید یندارد، بلکه مؤ با توحید افعالیتنها منافاتی  اساس اختیار، نهپس صدور افعال انسانی بر

 .باشدافعالی نیز می
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