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 1دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه ادیان و مذاهب قم ،طلبه سطح چهار (دکتری) رشته تفسیر تطبیقی
 2دکتری تصوف و عرفان اسالمی ،استاد دانشگاه ادیان و مذاهب
 3استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،طلبه و پژوهشگر حوزه علمیّه قم
 4دانشجوی دکتری تخصصی علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه میبد ،مدرّس دانشگاه و پژوهشگر(نویسنده مسئول)

چکیده
توحید افعالی مانند توحید ذاتی و صفاتی از مراتب نظری توحید است؛ یعنی به حوزه باورهای انسان تعلق دارد؛ توحید افعالی
به معنای حصر فاعل و موثر حقیقی به خدااست .دین پژوهان در تبیین توحید افعالی دیدگاههای مختلفی ارائه دادهاند برخی
مانند اشاعره جانب (توحید افعالی) جبر راگرفته و برخی هم مانند عالمان تجربی در نقطه مقابل ،جانب نظام علیت را مقدم
داشتند .در این بین برخی هم تالش نموده اند با راهکارهای مختلف -مثل علل اعدادی ،علل طولی و تشأن -به امکان جمع آن
دو تاکید نماینددر این نوشتار تالش شـده است دیدگاه سهروردی را در موضوع توحیدافعالی به شیوه توصیفى ـ تحلیلى و با
مراجعه به کتاب هاى ایشان ،مورد دقت و بررسى قرار گیرد .نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که از منظر شیخ اشراق
هر فعل واثری در عالم هستی حدوثا وبقاء فعل حق است و به اراده ازلی حق تعالی منسوب است و هیچ کس نمی تواند به اراده
مستقل خود فعلی اثری را تحقق بخشد .خدای متعال هم خالق تمام جهان هستی هم مربی عالم وهم بر رازق و حاکم
برآفرینش می باشدو هیچ کس نیست که در این امور شریک او باشد هر فعلی در عالم منسوب به خدا ومشمول اراده حق است
وهیچ کس با او در هیچ اراده وفعلی شرکت ندارد بنابراین هر اراده و فعلی که از انسان صادر می شود در حقیقت فعل و اراده
خدا و منسوب به اوست .ایشان در مسئله توحید افعالی نه مانند ،اشاعره جانب جبر را گرفته و نه مانند عالمان تجربی جانب
نظام علیت را مقدم داشتند .بلکه با راهکارعلل طولی به امکان جمع آن دو تاکید کرده است.
واژههای کلیدی :توحید ،توحید افعالی ،شیخ اشراق ،سهروردی ،علل طولی
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مقدمه
توحید به معنای یگانه کردن و یکی کردن باری تعالی است ودر اصطالح فالسـفه بـه معنـای وحـدت ویکتـایی ویکـی دانسـتن
استعمال شده است .این یکتایی حق تعالی از جنبه های گوناگونی می تواند مورد بررسی قرار گیرد که از مهمترین آنهـا توحیـد
ذاتی که به معنای ذات پروردگار یگانه است مثل و مانند وشریک ندارد  ،توحید صفاتی وحدت وعینیت تمـامی صـفات بـا ذات
حق تعالی است و توحید افعالی یعنی هر فعل و اثری در عالم هستی حدوثا وبقا فعـل حـق اسـت وبـه اراده ازلـی حـق تعـالی
منسوب است و هیچ کس نمی تواند به اراده مستقل خود  ،فعلی یا اثری را تحقق بخشد .کـه خـدای متعـال هـم خـالق جهـان
هستی ،هم مربی عالم هم رزاق و حاکم بر آفرینش می باشد وهیچکس در این امور با او شریک نمی باشد.
اندیشمندان اسالمی اعم از متکلمان ،عارفان و فیلسوفان براساس مبنای خود تعاریف متعددی ازتوحیـد افعـالی ارائـه داده انـد.
متکلمان و حکیمان به دو اصل معتقدند .الف :خداوند در انجام افعال خود یکتاست و هـیچ گونـه شـریک ویـاوری نـدارد؛ بلکـه
اساسا وجود شریک برای او ( در انجام افعال) محال است .ب :هیچ موجودی غیر ازخداوند در فعل خود مسـتقل نیسـت و هـیچ
فعلی در عالم واقع نمی شود مگر آنکه با اراده و خواست او باشد حاصل کالمشان هر چه در عالم واقع مـی شـود فعـل خداونـد
است که هما ن عبارت معروف( ال حول والقوه اال )...در این بین شیخ شهاب الدین سهروردی نیـ بـه عنـوان سـردمدار مکتـب
اشراق در کنار دیگر فیلسوفان مانند ابن سینا و مالصدرا و فارابی تحت عنوان علل طولی به امکان جمع بـین دو نظریـه جبـری
که اشاعره بیان می دارد و نظام علیتی که عالمان تجربی بیان می کند ،تاکید می ورزد.
رسیدن به یک دیدگاه درست در مسئله توحید افعالی نقش مهمی را در شکل گیری باورهای دینی و همچنین نظام تربیتی
انسان ها خواهد داشت به گونه ای که گاهی می توان گفت پذیرش دیدگاه نادرست در این زمینه موجب ضاللت در مسائل
دینی و نرسیدن به کمالی که انسان ها در پی آنند خواهد شد عالوه اینکه در حقیقت ارزش و آثار توحید نی به در ک درست
از توحید استوار است .و از آنجایی که توحید افعالی در میا ن گروه های فکری اسالمی اعم از متکلمان ،عارفان و فیلسوفان به
گونه های مختلف بیان شده است .در بیان اهمیت این مسئله ،سهروردی میگوید« :توحید افعالی یکى از مسائل بسیار پیچیده
و در عین حال شریف فلسفه است و کسانى که به باطن و نهایت فهم آن رسیده باشد ،بسیار اندکند از آن رو آرا و نظریات،
نسبت به آن مختلف و مذاهب گوناگون گشته اند؛ به گونه اى که این اختالف فهم ،آدمیان را دچار حیرت نموده و آرا و نظریات
ب رگان دانش را گرفتار اضطراب نموده است.
این تفاوت در تعاریف حقیقت اهمیت پرداختن به موضوع را دوچندان می کند .در مقاله حاضرابتدا بـه مفهـوم شناسـی وانگـان
کلیدی پرداخته ،سپس به دیدگاه مهمترین مکاتب فلسفی ،کالمی و حکماء اشاره شده است و در پایـان بـه تحلیـل و بررسـی
رای سهروردی پرداخته میشود.
 .1مفهوم شناسی واژه توحید
در هر نوشتهای قبل از بیان مباحث اصلی ،شناخت مفاهیم و وانگان کلیدی برای فهم دقیق و درست یک نوشته ،ضروری می -
باشد؛ از این رو در این تحقیق به بررسی مفاهیمِ وانگان کلیدی پرداخته میشود که به شرح زیر است:
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.1-1

توحید در لغت

وانه «توحید» مصدر باب تفعیل از ریشه «و ـ ح ـ د» و در لغت به معنای یکی ساختن چی ی و حکم به یکتایی آن است .اهل
لغت در کتب متعدد ریشه ی این وانه را وحد و به معنای انفراد و تنهایی تعریف نموده اند(.قرشی ،قاموس قرآن ج ،7ص188؛
صاحب ،المحیط ،ج ،3ص181؛ فراهیدی ،العین ،ج ،1409 ،3ص )280در کتاب تهذیب اللغة ذیل وانه توحید آمده است« :
التَوْحید اإلیمانُ باللَّه وحْدَهُ ال شریک له ،و اللَّه الْوَاحِدُ األحد ذو الوحْدانیَّة و التَّوَحُّدِ (».ازهری ،ج 1421 ،5ه.ق .ص .)125کلمه
«وحد» در زبان عربی دستکم در دو معنا بهکار رفته است:
 .1-1-1ایجاد وحدت (یکی کردن)
مانند تکثیر که بهمعنای ایجاد کثرت و متعدد کردن است .همانگونه که در کتاب الطراز األولآمده است « :و اللَّهُ تعالى واحِدٌ،
بِمَعْنَى :أَنَّهُ ال ثانِیَ لهُ فی الوُجُودِ و الوُ جُوبِ ،و بمعنى :أَنَّهُ ال کَثْرَة فی ذاتِهِ و صِفاتِهِ بِوَجْهٍ ال ذهناً و ال خارِجاً ال بمعنى کونِهِ مَبْدَ ًأ
للعددِ کَما یَتَصَوَّرُهُ األَکْثَرُونَ ؛ در وجود و وجوب برایش دومی راه ندارد و یعنی کثری در ذات و صفاتش در ذهن و عالم خارج
نیست» .مدنی ،ج 1384 ،6ه.ش .ص)306
 .1-1-2واحد دانستن (یکی شمردن)
مانند تعظیم ،تکفیر و تن یه که بهمعنای ب رگ شمردن ،کافر شمردن و من ه دانستن است .در کتاب شمس العلوم به این معنا
اشاره شده و آمده است « :توحید اللَّه تعالى :الشهادة له بالوحدانیة و التن یه له عن مشابهة المخلوقین؛ گواهی به وحدانیت ذات
الهی و مبرا ساختن از مشابهت با سایر مخلوقات است» (.حمیری 1420 ،ه.ق .ص)7096
.1-2

توحید در اصطالح

توحید بهمن لة پایهایترین اصل اعتقادی اسالم ،در بیانات دینی ،عرف مسلمانان می باشد که درمیان دانشمندان علوم اسالمی،
بهمعنای اعتقاد به «یگانگی خداوند» است( .مصباح ی دی ،1396 ،ص  )164در سه رویکرد متفاوت کالمی ،عرفانی و فلسفی،
سه نگرش متفاوت به توحید وجود دارد .توحید فلسفی به معنای ایمان برخاسته از باور عقلی به یکی بودن خداوند است و
توحید عرفانی ،مبتنی بر شهود و وصول به یگانگی خداوند( .طباطبایی ،ش ،1391 ،55ص )104توحید در فلسفه ،درباره
وحدت واجب الوجود به عنوان یک مفهوم است ،اما در عرفان ،سخنی از مفهوم نیست ،بلکه سخن از مصداق توحید یعنی
خداست که یک وجود واحد است و دیگر موجودات ،از او بهره میبرند (زکی افشاگر ،ش ،1389 ،33ص)136
توحید در احادیث نقل شده از پیامبر (ص) و امامان شیعه از جمله امام علی علیه السالم و امام صادق(ع) ،به معنای شهادت
دادن به مضمون «ال اله الّا اللّه وحدَه الشریک له» و مشابه آن به کار رفته است( .صدوق ،1398 ،ص)24
توحید از منظر کالم مبتنی بر پذیرش یکی بودن خداوند است( .طباطبایی ،ش ،1391 ،55ص )104وانه توحید برای اشاره به
مباحث کالمی مرتبط با یگانگی خدا ،صفات و افعال او هم به کار رفته است .امام صادق (ع) وامام رضا علیه السالم در پاسخ به
سواالتی درباره معنای توحید ،به برخی مباحث کالمی از جمله نفی صفات انسانی از خداوند اشاره کردهاند ( .همان ،ص- 48
)51
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ارائه ی تعریف جامع از توحید که شامل همه ی اقسام آن گردد ،کار دشواری است ،لکن در یک تعریف اجمالی می توان گفت:
توحید عبارت است از اعتقاد قطعی و ثابت ،به یگانگی خداوند در تمام صفات و مراحل توحید (در ذات ،صفات و افعال) و عمل
نمودن بر اساس این اعتقاد( .سعیدی مهر ،1397 ،ص)67
 .2مفهوم شناسی واژه توحید افعالی
توحید افعالی ترکیب وصفی می باشد از توحید ،به معنایی که بیان شد و افعالی که به معنی کارها و کردارها می باشد .اما
«توحید افعالی» که گاهی از آن به «توحید در آفرینش» یا «توحید در خالقیت»تعبیر میشود که در نظر فالسفه ،متکلمین و
حکماء در ذیل به آن پرداخته شده است.
.2-1

توحید افعالی ازمنظرفالسفه

از منظرفالسفه ،توحید افعالی به معنای این است که همه نظامها و سنتها و علل و معلومات و اسباب و مسببات ،فعل خدا و
کار او و ناشی از اراده خداست .موجودات عالم همچنان که در ذات خود ،استقالل وجودی از خدا ندارند ،در مقام تأثیر و علیت
نی استقالل ندارند و در نتیجه خداوند همانطور که در ذات خودش شریک ندارد ،در فاعلیت نی شریک ندارد و هر فاعل و
سببی ،خود و تأثیر و فاعلیت خود را از او دارد (.مطهری ،ج ،1378 ،2ص)103
معنا و مفهوم توحید افعالی این است که سراسر جهان فعل و کار خداست تمام کارها ،حرکتها ،تأثیر و تأثرها به ذات پاک او
منتهی میشود ،حتی اگر شمشیر میبرد ،آتش میسوزاند ،گیاهان میرویاند همه به اراده و فرمان اوست و خالصه هر موجودی
هر اثری دارد از ناحیه اوست .انسان و دیگر موجودات هیچ کدام درکارهایش مفوّض نیست و نی هیچ کدام در مقام تأثیر و
علیّت استقالل ندارند .این به آن معنا نخواهد بود که نظام عالم ،نظام جبری است ،نه ،بلکه نظام ،نظام علت و معلول ،اسباب و
مسببات است ،ولی موجودات در همین نظام اسباب و مسبّبات تأثیری که میگذارند به اذن خداست( .مطهری ،1376 ،ص  51ـ
53؛ جوادی آملی ،ج  ،1386 ،7ص  139ـ  141و )311
به گفته استاد مطهری ،توحید افعالی به معنای باور به این مسئله است که همه نظامهای علّی و معلولیِ موجود در جهان و
هرچی ی که در جهان اتفاق میافتد ،فعل خدا است .همچنین هیچ موجودی مستقال نمیتواند فعلی انجام دهد و همه
موجودات در انجام کارهای خود به فعل خدا و اراده او وابستهاند .برپایه توحید افعالی همانطور که خداوند در ذاتش شریکی
ندارد ،در فاعلیت هم شریک ندارد؛ یعنی هرکاری که هر مخلوقی انجام میدهد ،فعل خدا است.
حقیقت «توحید افعالی» خداوند دقیقاً مصداق تسبیح مبارک «الحَولَ و القُوّه إالَّ بِاهلل» است که در فلسفه تحت عنوان قاعده
«المُؤَثَّرَ فِی الوجودِ االّ اهلل» بیان میشود(.مالصدرا ،ج ،1981 ،2ص 216– 219؛ طباطبایی ،ج1378 ،3ص )677و شناخت
خداوند از طریق آثار و افعال او صورت میگیرد.
پرواضح است که این امر هیچگونه منافاتی با اختیاری بودن افعال انـسان نـدارد زیرا از جمله مقدمات فعل اختیاری ،خود
اختیار است که خدای تعالی قـدرت ایـن اختیار را به انسان تملیک کرده و اراده و مـشیت او بـر فـعل اختیاری انسان تعلّق
گرفته است.
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.2-2

توحید افعالی از منظر متکلمین

قبل از شروع بحث برای روشن شدن بهتر مطالب الزم می باشد به دیدگاه مکاتب مهم کالمی یعنی؛ اشاعره ،معت له و امامیه در
مسئله توحیدافعالی نگاهی اجمالی شود.
 .3دیدگاه اشاعره در باره توحید افعالی
اشاعره » یا «جبریه» معتقدند که انسان در افعال خودش هیچ گونه اختیاری ندارد بلکه در انجام کلیه امور مجبور میباشد .لذا
فرقی بین حرکت دست مرتعش با دست مختار قائل نیستند .آنان به مذهب خود استدالل کردهاند به این که:
اوالً :خداوند قادر علی االطالق است و هیچ گونه محدودیتی در قدرت او تصور نمیشود .و اگر افعال بندگان از حیطه قدرت او
خارج باشد و خودش مختار در انجام آنها باشند محدودیت در قدرت الزم میآید با قدرت مطلقه ذات احدیت سازگار نیست.
ثانیاً :اعتقاد به مختار بودن بندگان موجب شرک در آفرینش میشود .چون ،اگر افعال صادره از انسان کار و فعل خودشان باشد
باید در جهان غیر از خدا ،اعتقاد به فاعل مختار دیگری معتقد شویم که آفریننده افعال خودش باشد و این همان شرک در
آفرینش است که خداوند من ه از هر گونه شرکی است( .ربانی گلپایگانی1393 ، ،ش ،ج ،1ص)79
ثالثاً :آیات قرآن داللت بر این دارد که انسانها هیچ گونه اختیاری در افعال خودشان ندارند و همه امور از جانب خداوند سبحان
صادر میگردد و مستند به ذات احدیت است مانند«:ذالِکُ ُم اللّهُ رَبُّکُ ْم خالِقَ کُلِّ شی ءٍ ال اِلهَ اِلّا هُوَ این است خدا و پروردگار شما
که آفریننده هر چی ی است ،خدایی ج او نیست»(.فرقان.) 2/
در آیات دیگر همچون آیه  96صافات (و خَلَقَ کُلَّ شی ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدیرا) و  30سوره انسان (وَ اللّه خَلَقَکُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ) و 29
تکویر ( َوما تَشاؤُنَ اِلّا اَنْ یَشاءَ اللّهُ) نی به همین مساله اشاره دارد.
بنابراین اشاعره معتقد به عدالت خدا نیستند .چون الزمه اعتقاد آنها این است که تمام افعال انسان اعم از حَسَن و قبیح کار و
فعل خدا است و انسان در هر دو مسلوب االختیار است .در نتیجه عقاب و ثواب در برابر اعمال در دیدگاه آنها یک امر قراردادی
بوده و قائل به استحقاق نیستند .هدف اصلی اشاعره گسترش قدرت خدا درتمام کارها و نفی شرک از او است( .تفتازانى ،بی تا،
ص)223
 .4دیدگاه معتزله در باره توحید افعالی
«معت له» یا « مفوّضه » که در مقابل اشاعره قرار دارند قائل به این مساله اند که سلب اختیار از انسان منافات با عدل الهی
دارد .هدف اصلی معت له گسترش عدل الهی است.
این فرقه به کثیری از آیات که داللت دارند بر این که بندگان در انجام افعال مختارند و کلیه کارهای بندگان به آنها استناد
داده شده است تمسک کردهاند .مانند«:وَ ما ظَلَمْناهُ ْم وَ لکِنْ کانُوا اَنْفُسَ ُهمْ َیظْلِمُونَ؛ ما به آنها ستم نکردیم ،اما آنها به
خودشان ظلم و ستم میکردند(».زخرف)76/
ن
در آیه دیگر با انتساب نگاشتن کتاب اعمال به خود انسان او را در اعمال خود مختار دانسته و میفرماید« :فَوَیْلٌ لِلَّذینَ یَکْتُبُو َ
الْکِتابَ بِاَیْدیهِمْ؛ وای بر آنها که نوشتهای به دست خود مینویسند»(.بقره ) 79/لذا انسان در تمام افعال خودش مستقل است و
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خداوند هیچ گونه دخالتی در افعال بندگان ندارد( .ربانی گلپایگانی ،عقاید استداللی1393 ،ش ،ج ،1ص79؛ عبدالجباربن احمد،
شرح االصول الخمسة ،تحقیق عبدالکریم عثمان ،ص 332و .)326
 .5دیدگاه امامیه در باره توحید افعالی
امامیه  ،مراد از امامیه اخص از شیعه است که پیروان مکتب دوازده امامی هستند ،نه معتقد به جبر هستند و نه تفویض بلکه
معتقدند« :ال جبر و ال تفویض بَلِ الْاَمْرُ َبیْنَ الْاَمْریْنِ» توضیح این که :انسان در اراده اش مستقل است اما در تصرفاتش هیچ گونه
استقاللی ندارد چون نظام آفرینش انسان به گونهای است که در انجام تمام کارها آزاد و استقالل تام دارد اما در تصرف و مقام
عمل با نیروی الهی انجام میدهد .و این همان معنای «بل الْاَمْرُ بین االمرین» است.
به باور متکلمان شیعه ،نظریه اشاعره مستل م این است که انسان موجودی مختار نباشد و این با مسائلی چون تکلیفهایی که
خداوند برعهده انسان گذاشته و عذاب و پاداش اخروی سازگاری ندارد .همچنین دیدگاه معت له با توحید در خالقیت و
فراگیربودن قدرت خداوند منافات دارد .به عقیده شیعیان توحید افعالی ازآنرو با اختیار انسان در تعارض قرار نمیگیرد که
افعال انسان در طول فعل خداوند است .بنابراین آنها را هم میتوان فعل خدا دانست و هم فعل انسان( .ربانی گلپایگانی،
1393ش ،ج ،1ص)80
 .6توحید افعالی از منظرحکما
در کنار متکلمین ،حکماء نی از جمله شیخ شهاب الدین سهروردی سردمدار مکتب اشراق در مسئله توحید افعالی نظراتی را
ارائه نموده اند که بعد از بیان اجمالی نظرات ابن سینا و مالصدرا به تبیین عقیده ی شیخ اشراق در این مسئله پرداخته خواهد
شد.
. 6 -1

توحید افعالی از منظر مالصدرا

ن کامل
(قسم االلهیات) ،در اثبات توحید ،مبتنی بر تبیین حقیقت وجود است؛زیرا ذات این حقیقت مبیّن بساطت و محض بود ِ
آن است و از آنجا که حقیقتِ صرف و بسیط ،در واقع کل اشیا است غیری برای این حقیقت باقی نمی ماندکه بتواند دومی او
باشد .همه چی در این حقیقت اِندِکاک می یابد.
بیان برهانی این شیوه بدین ترتیب است :چون واجبالوجود ،منتها و غایت هر حقیقتی است پس وجودش نه متوقف بر چی ی
است و نه متعلق به چی ی و در واقع «بسیطالحقیقه» است .این بساطت اقتضا می کند که هیچ جهت امکانی در او نباشد زیرا
هر وجه امکانی مستل م ترکیب از وجود و ماهیت است و فرد دوم برای این موجود فقط در صورتی قابل فرض است که هیچ
رابطه ذاتی و وجودی با او نداشته باشد ،چون چنین رابطهای به معنای علیت یکی نسبت به دیگری است (.عالمه حلّی،
1375ش ،ص )98در این صورت این دیگری واجبالوجود دوم نخواهد بود .نفی رابطه وجودی میان این دو نی مستل م آن
است که هر یک فاقد مرتبه کمال وجودی باشد که دیگری واجد آن است و فاقد بودن نی با حقیقت بسیطِ فراگیر که بالفعل
محض است سازگار نیست؛ پس فرض فرد دوم برای واجبالوجود باطل است.
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صدرالدین شیرازی ،غیر از طریق خاص خویش در اثبات توحید که مبتنی بر اصالت وجود و بساطت حقیقت وجود است ،روش
دیگر فالسفه اسالمی را نی مورد امعان نظر قرار داده است .وی در یک دستهبندی کلی برهانهای توحید را در دو گروه قرار می-
دهد:
الف) آنهایی که وحدانیت ذات خداوند را اثبات می کنند
ب) آنهایی که برای اثبات وحدانیت پروردگارِ جهان (إله العالم) اقامه شدهاند
در دسته اول برهان هایی را که مبتنی بر نفی ترکّب از ذات االهی اند بیان نموده است ،اما سعی کرده استدالل فیلسوفان دیگر
را با شیوه خاص خود تطبیق دهد و اصل بساطت وجود را مطرح کند .وی ،
همچنین شیوه دیگری در اثبات وحدانیت بکار برده است که دقیق ًا به بحث صفات االهی بازمیگردد .این شیوه نی مخصوص
اوست .وی وحدانیت را بر اساس «صمد» بودن خداوند یعنی بی نیازی ذات االهی از غیر و نیازمندی همه به او ،بیان کرده
است .این استدالل بر پایه قاعده «بسیط الحقیقه کل االشیاء و لیس بشیی منها» اقامه شده است؛ از این رو ،در واقع تبیین
دیگری از همان شیوه خاص صدرالدین است.
دسته دوم استدالل هایی اند که ــ به ویژه با استشهاد به همان آیاتی که ابنرشد در اثبات توحید در نظر داشت ــ کم و بیش
همان اصل ابنرشد را مطرح می سازند مبنی بر این که وحدت جهان دلیل بر وحدانیت خداست .اما صدرالدین شیرازی با
انتساب این برهان به ارسطو ،ابتدا وحدت جهان را اثبات کرده و مانند ابنرشد آن را امری بدیهی تلقی نکرده است ( .فارابی،
 ،1982ص)201
به این صورت که یک «وحدت شخصی» و یک «وحدت طبیعی» برای جهان اثبات می نماید سپس از این وحدت به وحدت
خداوند جهان می رسد .دومین تفاوت روش وی با ابنرشد ،استفاده از «اصل تشخص» است .از نظر وی تشخص به وجود است؛
از این رو تشخصِ معلول وابسته به تشخص علت اوست.
ن
بدین ترتیب جهان در صورتی واجد وحدت شخصی است که علت آن ،امری واحد باشد .وی با استفاده از این اصل ،برها ِ
اثبات توحید را بر اساس اصول فلسفه خویش اثبات و در عین حال نوع وحدت فعل (=جهان) و وحدت فاعل (=خدا) را نی
مشخص کرده استراه خود را در اثبات توحید ،طریقه صدیقین و هماهنگ با مسلک اهل ذوق دانسته و اظهار کرده که در این
طریق ،سالک و مسلوک و مسلک متحدند و بنابر آیه « َشهِدَاللّهُ اَنَّهُ ال اِلهَ اِالّ هو( »...سوره آل عمران ،)18 :این همان برهان ذات
احدیت بر خویشتن است
. 6 -2

توحید افعالی از منظر ابن سینا

«واجبالوجود بالذات» را به صورت اصلی ترین تعبیری که مبیّن ذات االهی باشد ،بکار برده است .واجبالوجود بالذات یعن ی
موجودی که عدم آن به هر نحو محال است .در فلسفه ابنسینا ،تبیین و اثبات توحید بر اساس همین معنا مطرح میشود .وی
همانند فیلسوفان پیش از خود ،وحدت واجبالوجود بالذات را از طریق برهان خلف اثبات کرده ولی تکیه او بر این نکته است
که خود معنا و حقیقت واجب الوجود بالذات ،مبیّن اصل توحید است و نفی توحید با توجه به معنای واجبالوجود بالذات،
مستل م خلف و تناقض است؛ چرا که الزم می آید که واجبالوجود بالذات ،واجبالوجود بالذات نباشد .در حالی که در فلسفه
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کندی یا فارابی ،معموالً امر محالی که از فرض تعدد خدا الزم می آید ،متوجه معنای اولیت ،محدِث بودن و یا تقدم خدا نسبت
به خلق وجهان است( .ابنسینا ،1403 ،ص)178
در اثبات توحید که به اصل «نفی ترکیب» (بساطت) در ذات باری بازمی گردد ،این است که کثرت واجبالوجود در هر صورت
مستل م یک نحو انقسام در معنای واجبالوجود است .این انقسام به یکی از دو صورت ممکن است و وجه دیگری قابل فرض
نیست( .سب واری ،1375 ،ص) 97
. 6 -3

توحید افعالی ازمنظر شیخ اشراق

از نظر سهروردی توحید (یکتایى خداوند) داراى سه مرتبه است:
توحید ذاتى(یکتایى ذات خداوند)  ،توحید صفاتى (وحدت و عنیت تمامى صفات با ذات حق تعالی) و توحید افعالی .از منظر
شیخ ،توحید افعالی یعنی هر فعل و اثرى در عالم هستى ،حدوثاً و بقاء فعل حق است و به اراده ازلى حق تعالى منسوب است و
هیچ کس نمى تواند به اراده مستقل خود ،فعلى یا اثرى را تحقق بخشد.
بنا بر تعریف توحید افعالی ،خداى متعال ،هم خالق تمام جهان هستى ،هم مربّى عالم و هم رازق و حاکم بر آفرینش مى باشد و
هیچ کس نیست که در این امور شریک او باشد ،هر فعلى در عالم ،منسوب به خدا و مشمول اراده حق است و هیچ کس با او
در هیچ اراده و فعلى شرکت ندارد؛ بنابراین ،هر اراده و فعلى که از انسان صادر مى شود ،در حقیقت فعل و اراده خدا و منسوب
به او است.
سهروردی می گوید« :معت له چنین اعتقاد دارند که خداى تبارک و تعالى بندگان را آفرید و آنها را بر افعال خویش قدرت
بخشید و تمام اختیار را به ایشان تفویض فرمود؛ در نتیجه ،انسان خالق افعال خود گردید و در اراده ،قدرت و عمل ،به استقالل
رسید .ایشان از این طریق خواستند که صحّت تکلیف ،کفر و ایمان ،وعده و عید و استحقاق ثواب و عقاب را توجیه نمایند و
ساحت اقدس اله را از قبایح ،شرور ،اراده کفر و عصیان پاک سازى نمایند ،غافل از این که توحید افعالى حق تعالى را به کلى
انکار نموده و هر انسانى را شریک در خالقیت و ربوبیت خداى متعال معرفى نموده اند».
و در مورد دیدگاه اشاعره نسبت به توحید افعالى میگوید :اشاعره  -بر خالف معت له  -بر این اعتقادند که تمام آنچه در هستى
است ،بدون واسطه به اراده خداى متعال منسوب است و هر فعلى که در عالم واقع مى شود ،به قضا و قدر الهى تحقق مى یابد.
تمام کارها ،اراده ها ،شوق ها ،حرکت ها ،طاعت ها و حتى معصیت هاى بندگان ،به اراده خداوند انجام مى شود و همگان
مجبورند در این امور مطابق میل او رفتار نمایند و از خویش اراده اى نداشته باشند».
سپس به روایتى از پیامبر اکرم (ص) تمسک می کنند که آن حضرت(ص) فرموده است« :آنچه را خداى متعال بخواهد ،مى
شود و آنچه را نخواهد ،نمى شود» و نتیجه مى گیرند که «پس هیچ خالق و مؤثرى ج خداى متعال در عالم نیست و در مورد
امورى که داراى اسباب و علل خاصى مى باشند ،سنت و عادت الهى بر آن است که چنین باشند« ».عقل را نی مجالى براى
تحسین ویا تقبیح اعمال نیست؛ زیرا که هر عملى ،از حق تعالى صادر مى شود و معلوم است که هر عملى از او حسن است» .
نهایتا این اعتقاد برتر است؛ زیرا موجب تعظیم قدرت الهى و تقدیس آن حضرت از شائبه نقص و نیاز به واسطه چی ى دیگر در
تأثیر است؛ غافل از این که با نظریه خود ،اراده آزاد انسان و قدرت انتخاب او را به کلى نفى نموده ،صحت تکلیف ،وعد و وعید،
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استحقاق ثواب و عقاب و حسن و قبح ذاتى اعمال را زیر سؤال مى برند و آن را غیر قابل توجیه مى نمایند» .سهروردی در
مسئله توحید افعالی نه مانند ،اشاعره جانب جبر را گرفته و نه مانند عالمان تجربی جانب نظام علیت را مقدم داشتند .بلکه با
راهکارعلل طولی به امکان جمع آن دو تاکید کرده است.
 .7تحلیل و بررسی علیت طولی شیخ اشراق
برخی بر نظریه علیت طولی جناب سهروردی اشکاالتی مطرح کردهاند که اینجا به نقل اشکاالت همراه با تحلیل آنها
میپردازیم:
. 7 -1

برگشت به تفویض (تنافی با اطالق قدرت و توحید افعالی)

قول به علیت طولی و توصیف اسباب و انسان به علت قریب و مباشر ،و توصیف خدا به علت بعیده و علة العلل نوعی تفویض و
به رسمیت شناختن علل و فاعلهای غیر خداست که خروجیاش این میشود که فاعلیت خدا به معلول مباشر محدود و
اختصاص یافته ،و خدا به نحو مستقیم بر ایفای نقش در معالیل دیگر قادر نیست .به دیگر سخن ،الزمه قول فوق قول مفوضه
است؛ در حالی که ظاهر بل نص آیات و روایات بر فاعلیت و خالقیت مطلق خدا در تمامی اشیاء و پدیدهها و به نحو مباشر
داللت میکند؛ به گونهای که وانگان «کُلِّ شَیءٍ» منسوب به خدا با نسبتهای مختلف مثل «شهید»« ،حسیب»« ،علم»،
«رب»« ،رحمت»« ،وکیل»« ،شهید»« ،حفیظ» ،رقیب»« ،مقتدر» صد مرتبه در قرآن تکرار شده است.
قُلِ اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شَیءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّا ُر
وَ خَلَقَ کُلَّ شَیءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدیرا (فرقان.)2 :
استاد جوادی به نقل از سهروردی در تبیین اشکال فوق می فرمایند
«با معرفتی که قرآن کریم از فاعلیت مطلق خدای سبحان ارائه میدهد ،نه راه حل فاعلهای طولی قانعکننده است ،و نه راه
حل فاعل حقیقی و اعدادی شبهه را ریشهکن میکند؛ زیرا وقتی قرآن کریم هرچه را که عنوان «شیء» بر آن صادق است
مخلوق و فعل خدا میداند ،چگونه میتوان پنداشت خدا فاعل بعید باشد؟ آیا این سخن محدود کردن قلمرو فاعلیت خدا و
نوعی تفویض آفرینش به غیرخدا نیست؟» (جوادی آملی.)453 :2 ،1383 ،
مستند دیگر منتقدان دیدگاه فوق آیاتی است که بیانگر احاطه کامل خدا بر همه ابعاد هستی است ،مانند:
وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیهِ مِنْ َحبْلِ الْوَرِیدِ (ق،)16 :
وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یحُولُ بَینَ الْمَ ْرءِ وَ قَلْبِهِ(انفال.)24 :
در تقریر داللت آیات فوق بر رد علیت طولی گفته شده است:
«خداوند به هر معلول حقیقی یا اعتباری ،ایجادی یا اعدادی از هر چی ی حتی از علت احتسابی او ن دیکتر است .با ن دیکتر
بودن خداوند به طور مطلق ،فرض صحیح ندارد که چی ی علت قریب چی ی ،هر چند اعتباری یا اعدادی باشد و خداوند نسبت
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به آن معلول ،علت بعید باشد ،و چنین تصوری که خداوند را سایهافکن ،محیط ،مشرف و حاضر در هر چی و بر هر چی
میداند ،با توحید افعالی مناسب است» (جوادی آملی.)453 :2 ،1383 . ،سهروردی میگوید.
اوال :منتقدان تنها مدعای قایالن به علیت طولی را تکرار و آن را به عنوان اشکال ذکر میکنند ،این که خدا علت بعید و نه
قریب است ،نه اشکال بلکه دقیقا مدعای آنان است .در باره اطالق توحید افعالی و قدرت خدا قایالن به علل طولی از اول
معتقدند که فعل و قدرت الهی به محاالت تعلق نمیگیرد ،و در زعم آنان تعمیم فعل مباشر خدا به تمام کائنات محال است ،لذا
عدم تعلق فعل مباشر خدا بدان ،و تعلق آن به علل طولی ،تحدید فعل و قدرت خدا محسوب نمیشود؛ چنان که عدم قدرت
خدا بر خلق مربع دایره نقص شمرده نمیشود.
به تقریر دیگر ،تفویض باطل ،قول به نقش علل طولی به صورت مستقل و بدون ربطانگاری وجود آن علل است ،که مدعای این
دیدگاه نیست.
ثانیا :قرب الهی به اشیاء با علیت طولی منافاتی ندارد ،چرا که علیت طولی منکر وجود امکانی ،فقری و ربطی موجود ممکن
نیست ،لذا از حیث وجود و ذات ،خدا به ذات و شیئیت تمام أشیاء از همه چی ن دیک تر است ،اما مساله فعل و تاثیر گذاری،
مرحله بعد از هستی و ذات است ،که در این مرحله علیت طولی و قرب و بعد مطرح میشود.
. 7 -2

ناسازگاری با آیات دال بر اطالق خالقیت ،فاعلیت و موثریت خدا

 .8رای نهایی سهروردی درباره دو اصل مهم توحید افعالی و اصل علیت
دو اصل توحید افعالی و نظام علیت ،از مبانی و آموزههای مهم کالم اسالمی است .توحید از نظر سهروردی ،به معنای یکی
انگاری موجو ِد دارای صفات کمالی مطلق است؛ به این معنا که موجود دارای صفات کمالی مطلق و بدون نقص فقط به وجود
خداوند منحصر شده است
در این اصطالح نوعی اعتقاد نهفته است ،یعنی اعتقاد به وجود خدای واحد .تعریف فوق از توحید ،به ذات الوهی و با قطع نظر
از مقام فعل ناظر است .اما وصف «توحید» عالوه بر اضافه به وجود و ذات خدا ،به افعالش نی منسوب میگردد که از آن به
توحید افعالی تعبیر میشود .مقصود از آن -چنان که از اسمش پیداست -این است که تمامی فعل و انفعالها ،حرکات و اثرات
جهان ممکن را در قلمرو فعل و فاعلیت الهی تفسیر نماییم و برای آنها فاعل حقیقی و مستقل ج خدا نینگاریم .به تعبیری،
تمام فعل هستی از بدو خلقت تا انتها یعنی معاد (بهشت و جهنم) ،از شروع خلقت (حدوث) و ابقا و تدبیر (بقا) و فرجام آن،
جملگی فعل حقیقی خدا بهشمار میآیند و خداوند در این باره شریک و همتایی ندارد.
بر این اساس تعریف قدر متیقن از توحید افعالی عبارت از این است که در هر فعل و اثر و حرکتی نقش حقیقی و تکوینی
خداوند باید ملحوظ شود ،اما این که علل واسطه و ظاهری ،مثل نقش انسان در فعل خود یا نقش آتش در سوزاندن پنبه ،آیا
تاثیر حقیقی دارند یا نه ،بحث آن در ادامه خواهد آمد.
به موجب توحیدافعالی  ،تمام افعال و آثار واقع در عالم هستی -اعم از عالم مجردات و مادیات -فعل و اثر الهی است؛ لکن اصل
علیت بر استناد هر فعل و اثر به علت خاص و مشخص غیر از خدا تاکید میکند ،که ظاهرش تعارض و ناهمسانی با توحید
افعالی است .در باره امکان یا عدم امکان جمع این دو اصل  ،اختالف نظر وجود دارد .برخی قائل به امکان جمع ،و برخی دیگر
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منکر آن شدند .منکران ،در فرض تعارض ،در باره تقدم اصل علیت یا توحید افعالی بر یکدیگر دیدگاههای مختلفی را ارایه
کردهاند که در این جا به تبیین دیدگاه و ادله انها پرداخته میشود.
.8-1

دیدگاه اول :عادة اهلل و انکار علیت

اکثریت قریب به اتفاق اشاعره از معتقدان سرسخت توحید افعالی هستند که آن بر دو پایه سلبی (انکار نظام علّی جهان) و
ایجابی (نظریه عادة اهلل) مبتنی است .آنان در جهان بینی خود ،نخست نظام علّی و معلولی جهان را نفی و انکار میکنند ،و
سپس در مقام توجیه پدیدههای آن نظریه عاده اهلل را مطرح کردهاند.
غ الى تعاقب و تحقق دو شیء پشت سر هم ،مثل شفای بیمار بعد از مصرف دارو ،و احتراق پنبه بعد از تماس آتش را قبول
میکند ،لکن رابطه آن دو را نه رابطه علی و معلولی ،بلکه عادت الهی توصیف میکند که میتواند با وجود تعاقب فوق (تماس
آتش با پنبه) ،احتراق اتفاق نیفتد
ایجی و جرجانی هرگونه علّیت طبیعى و غیر طبیعى را نفى مىکنند ،حتى داللت علّى معج ات را بر رسالت انبیا مردود ،و آن
را عادت الهی مىشمارند
شهرستانی ضمن اظهار ناخرسندى از سخن امام الحرمین در باره علّیت و تأثیر طبایع ،آن را متاثر از فالسفه ،و مخالف مذهب
اسالم توصیف مینماید« :و لیس ذلک مذهب االسالمیین» (شهرستانی ،بیتا) 112 :1 ،
این راه حل هر چند تعارض توحید افعالی و علیت را نفی میکند ،لکن اصل مدعای آن یعنی انکار علیت و قول به نظریه عادة
اهلل اول کالم است که با دلیل ثابت نشده است ،به تعبیری در این راه حل نه رفع تعارض ،بلکه حذف یک طرف تعارض ،آن هم
بر حسب ظاهر و ادعا شده است؛ در حالی که اصل علیت و حاکمیت آن بر جهان ،در جای خود اثبات شده است .در ادامه
مقاله ،تقریرات مختلف از نظام علیت ذکر خواهد شد.
.8-2

دیدگاه دوم :نظریه علل طولی

دیدگاهی با قبول تعارض ظاهری بین توحید فاعلی و علیت ،میکوشد با تصرف و تعدیل در هر دو طرف ،به رفع تعارض
بپردازد .نظریه علیت طولی نقش خدا بر جهان هستی و پدیدههای آن را قبول دارد ،اما بر این باور است نقش خدا به صورت
مباشر به معلول اول اختصاص یافته است ،و در سایر آفریدهها از طریق نظام علیت و شبکهای صورت میگیرد .الزمه این نظریه
نی نوعی تحدید فاعلیت خداست .به تعبیری ،در این نظریه تاثیر و قدرت بین خدا و علل تقسیم و توزیع شده است؛ چرا که آن
تاکید دارد که علل واسطه ،خود در امور و وقایع دارای فعل و تاثیرند .به تقریر دیگر ،تحقق هر نوع فعل -اعم از خلقت و تاثیر و
تحریک در هستی -معلول دو نوع علت (خدا به عنوان علت بعیده و علة العلل ،و علل ممکن به عنوان علت قریبه و میانجی)
هستند .پس فاعلیت خدا نه مطلق و منحصر به فرد ،بلکه همراه علل ممکن است.
نکته قابل ذکر این که نظریه علل طولی با دو دیدگاه اصالت ماهیت یا اصالت وجود و قول به تباین موجودات سازگار است ،اما
با نظریه اصالت وجود تشکیکی بهتر میتوان به تبیین نسبت علل و توحید افعالی و نقد شبهات پرداخت
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مثال این اتش است که کاغذ را میسوزاند دراین فعل واثر گذاری خلقتی از عدم اتفاق نمی افتد بلکه د اثر تماس آتش با کاغذ
شکل و عَرَض آن تغییر میکند ،و به اصطالح تغییر فی یکی و شیمیایی انجام میگیرد.
.8-3

دیدگاه سوم :نظریه علل اعدادی

علت به دو قسم حقیقی (موجده) و اعدادی تقسیم میشود ،که قسم نخست در ایجاد و تحقق معلول نقش حقیقی دارد؛ به
نحوی که وجود معلول از وجود علت نشأت میگیرد ،لذا به آن «ما منه الوجود» اطالق میشود .مثل وجود صورتهای ذهنی
که از نفس انسان صادر میشود
علت اعدادی ،به علتی اطالق میشود که نقش آن آماده کردن زمینه تأثیر و علیت علت حقیقی نسبت به معلول است
مانند کشاورزی که با کاشتن بذر و مهیا نمودن خاک و آب مناسب زمینه رشد و بدست آمدن محصوالت کشاورزی را فراهم
میکند ،که از آن علت به «ما به الوجود» تعبیر میشود (طباطبایی.)298 :7 ،1417 ،
در نظریه علیت طولی ،همه علل اعم از قریبه و بعیده در تحقق معلول دارای نقش تکوینی و حقیقی هستند ،به نحوی که
معلول هم به علل مادی و هم به خداوند حقیقتا نسبت داده میشود؛ لکن نظریه علیت اعدادی منکر نقش تکوینی علل واسطه
به عنوان علت حقیقی شده ،و قایل است که نقش تمام علتهای ممکن نقش اعدادی یعنی زمینه سازی تأثیر علت حقیقی -
یعنی خداوند -بر مخلوقات است ،و خودشان نقشی در ایجاد معلول ندارند ،مثل بنّا یا کشاورز که مثالش گذشت.
سهروردی با اشاره به مصادیق علل طبیعی مثل کاشتن بذر ،احراق آتش و تولید نسل ،و نی تفکیک علت در علوم طبیعی و
فلسفه الهی تاکید دارد حتی نسبت دادن محرک و علت تحریک در اجسام به علل طبیعی از علل معدّه است نه علت ذاتی
دیدگاه فوق در کالم هم مطرح ،و طرفدارانی دارد ،مثال خواجه ضمن قبول قاعده الواحد ،فعل واحد خدا را مطلق فعل الهی
توصیف میکند که عام و فراگیر و به تعبیر خود خواجه مشترک بوده ،و از عقل اول تا آخرین وجود را شامل میشود ،لکن
صدور و بسط این افعال از طریق وسایط و معدّاتی صورت میگیرد
خواجه طوسی نظام علیت فالسفه را علیت وسایط و اعداد تفسیر میکند) محقق طوسی .(200 ،1405 ،میرزا حسن الهیجی
(فرزند عبد الرزاق الهیجی) منشأ اشکال و طعن متکلمان بر فالسفه (ل وم نسبت عج به خدا) را غفلت از درک مراتب فاعلیت
خدا ذکر میکند (الهیجی.)110 ،1375 ،
 .9ادله دیدگاه
در این جا به ادله مدعا (حصر علت فاعلی حقیقی به خداوند و اعدادی انگاری نظام علیت) اشارهای میشود:
.9-1

ممکن الوجود و عین الربط بودن کائنات

خداوند یگانه موجود واجب الوجود بالذات است که مبدأ و منشأ خلقت تمام معالیل و کائنات است ،که سایر وجودات به علت
امکان ذاتی و نفس معلولیت شان در مقام حدوث و بقاء بدان متقوم است .به تعبیر حکمت متعالیه سایر وجودات نه وجود
وابسته بل عین الربط به واجب الوجودند ،که چنین ویژگی مقتضی استناد حقیقی آنها به یک علت و منشأ به نام واجب الوجود
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است .مانند خورشید که علت و منشأ تمام نورهاست ،اعم از نوری که مستقیما از ذات خورشید ساطع میشود ،یا آخرین مرتبه
نوری که به زمین و جسم میرسد
.9-2

وحدت وجود

با نظریه عرفانی مال صدرا وحتی با نظریه سهروردی میتوان اعدادی بودن وسایط را اثبات نمود ،به این صورت که وقتی اصل و
حقیقت وجود به یک وجود (خداوند) منحصر شد ،تکلیف سایر وجودات و علل نی روشن میشود که آنها به وجود حقیقی
واحد برگشته و ظهور و فعل آن محسوب میشوند؛ چرا که طبق این نظریه خلقت کائنات و هستی آنها به ظهور و پرتو یک
وجود بر میگردد
.9-3

جسم ناتوان از فاعلیت (علیت حقیقی اجسام مستلزم تأثیر «عدم» در ایجاد)

اجسام به دلیل ترکیب از قوه و صورت ،فاقد نقش خلقت و تحریک و تاثیر گذاریاند؛ چرا که ایفای هر نوع نقش اعدادی
میبایست با تحریک جسمی مثل ن دیک یا دور کردن دو جسم از یکدیگر انجام گیرد ،که آن به وجود محرک متوقف است ،که
محرک حرکت اجسام هم علت مفارق و مجرد است .پس علل مادی نمیتوانند به عنوان علل ایجادی و فاعلی مطرح شوند ،و
لذا تنها نقش علل اعدادی برای آنها باقی میماند.
 .10تحلیل و بررسی
 .10-1عدم اثبات اعدادی بودن علل:
در تحلیل نظریه علل اعدادی باید متذکر شد که علل اقامه شده فوق بیشتر بر رد نظریه علل طولی ناظر است ،به تعبیری ادله
فوق نقش سلبی در نفی نظریه رقیب (علیت طولی) دارند که علل متحقق در عالم خارج علل طولی نیستند ،اما این که بعد از
نفی طولی بودن علل میانجی و واسطه ،آیا آنها علل اعدادیاند؟ پاسخ آن از ادله پیش گفته بر نمیآید؛ چرا که در آنها به نقش
علل واسطه اشاره نشده است .باری میتوان مدعی شد ادله فوق هم با توجیه خلقت و تدبیر جهان با علل اعدادی ،و هم با تکثر
ظهورات حق تعالی سازگار است.
.10-2

تنافی با توحید افعالی

علل اعدادی از دو فرض بیرون نیست؛ یا دارای نقش یا فاقد نقش حقیقیاند .عنوان علیت اعدادی را نمیتوان به فرض دوم
اطالق کرد؛ چرا که حسب فرض ،فاقد نقش است .فرض اول با توحید افعالی ناسازگار است .به تعبیری ،وقتی آیاتی خلقت کل
شیء را برای خداوند نسبت میدهند ،فرض علل معده و نسبت برخی از پدیدهها به آنها به عنوان علل قریبه ،و توصیف علیت
خدا به علیت بعیده ،با اطالق آیات فوق ناهمخوان هستند
 .10-3برگشت به تفویض
تأثیر و نقش علل معده حتی در همین حد اعداد و تقریب معلول به علت و طولیت آن ،اگر حقیقتا به خود علل معدّه متعلق
شود ،تفویض ،نفوذ و ظهور فعل علت مستقل معدّه در قلمرو فعل و فاعلیت الهی الزم میآید که با نصوص دینی متعارض است.
به تعبیری نفس اطالق علت -حتی علت اعدادی -بر هر شیءای نوعی به رسمیت شناختن نقش آن است ،که آن با توحید
افعالی همخوانی ندارد.
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.8-4

دیدگاه چهارم :نظریه تشأن عرفا

اصل علیت -خصوصا توصیف خداوند به فاعلیت -در عرفان و حکمت خصوصا در نظریه صدرا به فاعلیت بالتجلی بر میگردد ،که
به موجب آن تمام کائنات نه معلول که ظل ،ظهور و تجلی خداوندند .توضیح این که:
الزمه قول به معلولیت ،تقسیم وجود به دو قسم واجب و ممکن است ،که الزمه آن نی پذیرفتن وجود معلول است ،که در
مرحله بعد نوبت به تفسیر وجود آن به وجود وابسته و نشأت گرفته از علت فاعلی میرسد ،اما در نظ یه تشأن ،ذات وجودات
ممکن عین ربط و وابستگی به غیر -یعنی علت فاعلی (به تعبیر دقیق یگانه موجود حقیقی = ذات الوهی) -است که در این
صورت در عالم واقع یک وجود حقیقی (ذات باری تعالی) بیش نیست ،و سایر وجودات و معالیل نه وجود که سایه و ظهور وجود
حقیقی است.
یکی از لوازم دیدگاه فوق این است که فعل خدا واحد اما ظهور آن در ابعاد و زوایا تلطیف و مشکک شده خواهد بود ،که با ظاهر
آیه شریفه( :وما أمرنا إال واحدة) نی سازگارتر است .الزمه تشکیک در مظاهر این است که وجودی که از مبدء صادر میشود،
مباین با دیگر موجودات نبوده ،بلکه معلول و صادر اول به علت شمول بر کماالت بیشتر بر همه موجودات مقیده ،احاطه ظلّی
داشته باشد (جوادی آملی)415 ،1383 ،؛ لذا اصال علل واسطه در بین نیست تا به توجیه نقش آنها از راه علل طولی و تقسیم
فعل خدا به مباشر و غیر مباشر روی آورد.
صدرا با تعریف علت به صرف علیت ،یعنی حذف و تن ه از هر آنچه در علیت نقشی ندارد ،و تعریف معلول به صرف معلولیت،
یعنی تجرد از هر آنچه در معلولیت نقشی ندارد ،چنین نتیجه میگیرد که با این تعریف و نگاه به علت و معلول ،آن دو یکی
میشود ،و چنین نیست که معلول ذات مستقل از علت خود حتی در تعقل باشد که یکی مفیض و دیگر مفاض باشد ،بلکه
حقیقت معلول نه ذاتِ دارای اضافه ،بلکه صرف اضافه و اثر ،و به تعبیری وجودهای ممکن به عنوان معلول شئون ،اسماء ،نعوت،
اطوار و جهات خداوند است
ایشان در موضع دیگر به تبیین نسبت مجعول (مخلوق) با جاعل (خالق) پرداخته و آن را به تطور جاعل در اطوار و منازل
افعال خویش توصیف نموده (صدر المتألهین )44 :1363 ،و وجود را به وجود حقیقی واحد منحصر نموده است
صدرا بعد از تحلیل علیت به تشأن ،به رهآورد مهم آن ،یعنی انحصار وجود به خدا و نفی وجود دوم تصریح میکند (همان ،ص
 300و  .)374 -373 :6اکثر فالسفه متأخر ازصدرا از این دیدگاه جانبداری نمودهاند ،که اینجا میتوان به سب واری (،1360
 ،)473امامخمینی (بیتا 101 ،و  ،)111حسنزاده آملی ( ،)112 ،1373مطهری ( 97 :3 ،1366ـ  99و  ،129همو،1374 ،
 213 :13و  )265و جوادیآملی ( )456 :2 ،1383اشاره کرد.
حاصل آنکه:
 .1نظریه تشأن با نظریه علیتِ مطرح در حکمت متعالیه و علیت طولی با قرائت شیعی سازگار است ،و این راه حل بهترین راه
حل جمع بین نصوص مختلف دینی در رابطه با توحید افعالی و نظام علیت است ،که نمیتوان از یکی به بهانه دفاع از دیگری
دست برداشت.
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 .2وجود علیت و نقش و مؤثریت علل واسطه در حد تأثیر و اثر بخشی -نه خلقت -با نظریه تشأن همخوانی دارد؛ چرا که نظریه
تشأن اصل خلقت ممکن را شأن و جلوه وجود الهی ،و همچنین قدرت تأثیر علل میانجی را به مظهریت علل م بور نسبت
میدهد ،و این با اسناد تأثیر و اثر بخشی به علل میانجی ممکن ،و به دلیل در طول علل الهی بودن قابل جمع است.
صدرالمتألهین بعد از تحلیل علیت به تشأن ،مورد کامل آن را به خلقت خصوصاً مقام واحدیت ذکر میکند (صدر المتألهین،
.)331 :2 ،1410
ایات متعددی وجود دارد که خلقت و خالقیت را با صراحت در خداوند منحصر ،و از غیر او نفى مى کند ،یا آیاتى که خداوند را
خالق همه اشیا مى شناساند ،که الزمه آن ،نفى نقش و مشارکت انسان در آفریدن اعمال خود است :هَلْ مِنْ خالِقٍ غَیرُ اللَّه
(فاطر، )3 :
اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شَیء (رعد )16 :
قرآن کریم هرچه را که عنوان «شیء» بر آن صادق است مخلوق و فعل خدا میداند ،پس چگونه میتوان پنداشت خدا فاعل
بعید باشد؟ طرح دو علت و فاعلیت -و لو در طول فاعلیت خدا -نوعی محدود کردن قلمرو فاعلیت خدا و نوعی تفویض آفرینش
به غیر خدا ،و در نهایت ،تعارض با توحید افعالی است؛ در حالی که قرآن میفرماید :خدا از رگ گردن به انسان ن دیکتر است:
ن
ن اللَّهَ یحُولُ بَی َ
ل الْوَرید(ق ، )16 :بلکه میفرماید :خدا بین انسان و قلب او حایل میشود؛ وَ اعْلَمُوا أَ َّ
وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیهِ مِنْ حَبْ ِ
الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَیهِ تُحْشَرُون(انفال.) 24 :
آیات فوق از علم خدا به منویات قلبی وی بلکه به قرب وی از حیث وجودی خبر میدهند؛ لذا چگونه میتوان انسان را فاعل
قریب و مباشر ،و خدا را فاعل بعید و غیر مباشر دانست؟ (جوادی آملی.)453 :2 ،1383 ،
بررسی :قایل به علیت طولی میتواند مدعی شود که اطالق خالقیت و توحید افعالی با فعل الهی -اعم از مباشر و غیر مباشر -
همخوان است و از آنها اعتبار مباشرت استنتاج نمیشود ،و پاسخ اشکال بعید بودن علیت خدا یا قرب آن به اشیاء از جواب
پیشین روشن شد.
.10-4

ابهام در چگونگی فاعلیت علل طولی

نکته دیگر ابهام در علیت و تأثیر گذاری علل قریبه (اجسام) است ،خود فالسفه فاعلیت جسم را در تاثیر و تحریک -و نه خلق و
اعطای وجود -منحصر نموده و متذکر شدند که علیت فوق (تحریک) نی به معنای علیت اعدادی است .آنان در مقام تعلیل
خاطر نشان ساختند که جسم به علت ترکیب از قوه و صورت ،فاقد نقش و قدرت افاضه وجود و علیت به معنای فاعلیت و لو در
طول فاعلیت خداوند است؛ زیرا جسم مشتمل بر هیولی و صورت است و هیولی صرف قوّه و احتیاج است که سبب وجود
نمیتواند باشد .اما این که جنبه فاعلیت به صورت و جهت بالفعل جسم استناد شود ،باید خاطر نشان کرد که اصل وجود
صورت ،و نی تأثیر و فاعلیت آن به واسطه هیولی است ،که در این صورت الزم میآید هیولی علت قریب فاعلیت جسم باشد ،در
حالی که آن ،امر عدمی است و نمیتواند به وصف علیت متلبس شود
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پس فقدان و معنای عدمی در متن جسم نهفته است ،و شیئی که فقدان و معنای عدمی در آن نهفته است نمیتواند منشأ اثر
وجودی باشد ،زیرا فاعلیت وجود و اصل ایجاد بر وجود و استقالل فاعل وابسته است .استدالل فوق را استاد جوادی آملی به
صورت قیاس استثنایی چنین تقریر مینماید:
«اگر امور مادّی و طبیعی در فاعلیت ایجادی و حقیقی نقشی داشته باشند ،الزم میآید که عدم و امور عدمی در ایجاب مؤثّر
باشند ،لیکن تالی باطل است پس مقدّم نی باطل میباشد .دلیل مالزمه این است که جسم مشتمل بر هیولی و صورت است ،و
هیولی چی ی ج صرف قوّه و احتیاج نیست و به همین دلیل هیولی سبب وجود نمیتواند باشد ،و صورت نی بدون هیولی
نمیتواند وجود داشته باشد ،پس فقدان و معنای عدمی در متن جسم نهفته است ،و شیئی که فقدان و معنای عدمی در آن
نهفته است نمیتواند منشأ اثر وجودی باشد ،پس جسم نمیتواند منشأ اثر وجودی و فاعل حقیقی باشد» (جوادی آملی به نقل
از سهروردی.)32 :4-2 ،1386
لذا اگر اصرار شود که جسم با فرض فوق (ترکیب از امر عدمی) علت فاعلی حقیقی میگردد ،الزم میآید که امر عدمی در ایجاد
و خلق نقش داشته باشد ،که عقل آن را بر نمیتابد .پس معطی وجود باید علت فرامادی باشد .برهان م بور را در قالب قیاس
استثنایی میتوان چنین بیان کرد.
اگر امور مادّی و طبیعی در فاعلیت ایجادی و حقیقی نقشی داشته باشند ،الزم میآید که عدم و امور عدمی در ایجاب مؤثّر
باشند ،لیکن تالی باطل است پس مقدّم نی باطل میباشد (جوادی آملی ،به نقل از صدر المتالهین1410 ،ق.)214 :2 ،
در پاسخ این اشکال باید گفت:
اوالً :علیت طولی به عالم ماده اختصاص ندارد و شامل عوالم مجردات هم میشود ،پس اشکال فوق به عالم ماده اختصاص
خواهد داشت.
ثانیاً :در اشکاالت نظریه تشأن اشاره خواهد شد که خود آن نظریه ،هم در مرحله تصور و ثبوت ،و هم در مرحله اثبات و نحوه
تاثیر ،دارای ابهام و محذور است.
ثالثاً :اشکال فوق در باره عالم ماده منکر تاثیر گذاری علیت طولی به نحو خلقت از عدم است که خودِ قایل به علیت طولی
مدعی آن نیست ،بلکه وی علیت طولی را به نحو تاثیر و تحریک قبول دارد؛ چنان که در تصویر و تبیین نظریه «امر بین
االمرین» ،انسان نه موجد فعل خویش بلکه موثر در آن است ،و علل مادی نی نه به صورت خلق از عدم بلکه به نحو تاثیر
گذاری و تحریک موثر واقع میشوند.
نتیجه
دو اصل توحید افعالی و نظام علیت ،از مبانی و آموزههای مهم کالم اسالمی است .به موجب اصل اول ،تمام افعال و آثار واقع در
عالم هستی -اعم از عالم مجردات و مادیات -فعل و اثر الهی است؛ لکن اصل علیت بر استناد هر فعل و اثر به علت خاص و
مشخص غیر از خدا تاکید میکند ،که ظاهرش تعارض و ناهمسانی با توحید افعالی است .در باره امکان یا عدم امکان جمع آن
دو اصل ،اختالف نظر وجود دارد .
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فرقهها و مذاهب اسالمی گرچه توحید افعالی را میپذیرند ،درخصوص رابطه آن با اختیار انسان اتفاقنظر ندارند .اشاعره
میگویند :ازآنجاکه علتی ج خدا وجود ندارد ،انسان علت افعال خود نیست و افعال او در واقع افعال خداوندند .معت له معتقدند
خداوند افعال انسان را به خود آنها واگذار کرده است .بنابراین افعال اختیاری انسان مخلوق خداوند نیست .شیعیان امامی بر این
باورند که انسان مختار است و افعال او واقعا کارهای او هستند؛ اما او در انجامدادن آنها علت مستقل نیست و خداوند علت
مستقل همه افعال او است .سهروردی در مسئله توحید افعالی نه مانند ،اشاعره جانب جبر را گرفته و نه مانند عالمان تجربی
جانب نظام علیت را مقدم داشتند .بلکه با راهکارعلل طولی به امکان جمع آن دو تاکید کرده است.
سهروردی معتقد است تمام فعل هستی از بدو خلقت تا انتها یعنی معاد (بهشت و جهنم) ،از شروع خلقت (حدوث) و ابقا و
تدبیر (بقا) و فرجام آن ،جملگی فعل حقیقی خدا بهشمار میآیند و خداوند در این باره شریک و همتایی ندارد.
بر این اساس تعریف قدر متیقن از توحید افعالی عبارت از این است که در هر فعل و اثر و حرکتی نقش حقیقی و تکوینی
خداوند باید ملحوظ شود ،اما علل واسطه و ظاهری ،مثل نقش انسان در فعل خود یا نقش آتش در سوزاندن پنبه ،نقش حقیقی
دارند .به عبارت دیگرتحقق هر نوع فعل -اعم از خلقت و تاثیر و تحریک در هستی -معلول دو نوع علت (خدا به عنوان علت
بعیده و علة العلل ،و علل ممکن به عنوان علت قریبه و میانجی) هستند .پس فاعلیت خدا نه مطلق و منحصر به فرد ،بلکه
همراه علل ممکن است.
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