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Abstract 

In Transcendent Wisdom, the human soul is a supreme parable of God. Almighty God 

has created the human soul in its nature, attributes, and actions as a parable of Himself, 

so that contemplation on its three aspects is a ladder to the knowledge of the three 

divine aspects. The Theory of the Unity of Human Actions is one of the aspects of the 

supreme parable of God. In an innovative Theory of the Unity of Human Actions and 

by proposing the opinion that the unity of human acts is the highest parable of the unity 

of divine acts, Mulla Sadra doubles the effort to provide a precise explanation of the 

unity of divine acts. The meaning of the unity of man acts is that while a single act is 

really and essentially attributed to that faculty, it is also really and essentially attributed 

to the soul in the same sense. In the same way, an important point in explaining the 

unity of divine acts is that a singular act, while truly and essentially being related to a 

possible agent, is also truly and essentially related to the divine agent. 
In this article, using a descriptive-analytical method, in order to analyze the aspects 

of the supreme parable of the unity of human acts for the unity of divine acts, we have 

analyzed the most important aspects of this theory with a comprehensive view of 

Transcendental Wisdom. We have concluded seven points from this theory while 

explaining the unity of acts both in the human and the divine spheres. 
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Introduction 

The unity of divine acts and the relationship between God’s acts and those of creation, especially 

freely human acts, have been emphasized in Islam as one of the most important levels of Unity. 

At the same time, it is one of the most difficult theological issues.  

Transcendental Wisdom, by creating fundamental changes in philosophical thinking and 

related fields, in this important issue too, has presented new analyses and arguments while 

paying attention to its exact points. Mulla Sadra believes that the important point in explaining 

the unity of divine acts is that a singular act, while truly and essentially related to a possible 

agent, is also truly and essentially related to the divine agent, and at the same time, the divine 

agent is a close agent for the possible agent and for his action. And the possible agent is not an 

independent existence before the existence of the divine agent while the act is related to him.  

Since the understanding and analysis of the unity of divine acts is difficult and exhausting, 

Mulla Sadra invented a theory and called it the Unity of Human Actions. He considered its 

understanding to be the best aid in understanding the unity of divine acts because the unity of 

human actions is like the supreme parable of the unity of divine actions. 

The body 

The idea of the unity of human actions is one of the aspects of the supreme parables of God. 

Mulla Sadra, in the general framework of this theory, tries to make easy the difficult way to the 

unity of divine actions. By initiating the Theory of the Unity of Human Actions and by 

proposing the opinion in which the unity of human acts is the highest parable of the unity of 

divine acts, he doubles the effort to provide a precise explanation of the unity of divine acts. 

The meaning of the unity of human action is that the true agent of various actions and works  
that are performed by the human being is his soul, and the act that the soul performs through its 

faculties is both attributed to the specific faculty and attributed to the soul as well. In such a way, 

while it is an act of the specific faculty, it is also an act of the soul. In other words, a single act, 

while it is really and essentially attributed to that faculty, is also really and essentially attributed 

to the soul in the same sense.  

In this article, we will explain that to achieve its purpose in explaining the unity of human 

actions, the views of Transcendental Wisdom should not be interpreted as the relationship 

between the soul and faculties according to any of the following models: a) The common 

relationship of two subjects for a single action; b) the relationship between a craftsman and the 

tools of the industry; c) the relationship between the employer and employee. Acceptance of the 

faculties along with the denial of the above relations, will not bring an analysis other than that a 

single action is attributed to soul and faculty from the same point of view. 

Discussion 

In this article, by using a descriptive-analytical method, in order to analyze the aspects of the 

supreme parable of the unity of human actions for the unity of divine acts, we have analyzed the 

most important aspects of this theory with a comprehensive view of Transcendental Wisdom. 

Conclusion 

We have concluded seven points from this theory while explaining the unity of acts both in the 

human and the divine spheres. 

a) The unity of human acts and divine acts have the same process in Transcendental 
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Wisdom. 

b) In the second analysis, according to the same method that the soul is the faculties or the 

faculties are the soul, the Simple Truth is the objects, and the objects are the Simple Truth. 

c) The third analysis of the supreme parable of divine acts is about the agency of the superior 

agent for the weaker agent and also for this agent itself. 

d) The relationship between the faculties and the soul and their role in the realization of 

human actions is a supreme parable of the relation of possible agents with Almighty God and 

their role in the realization of divine actions. 

e)The fifth analysis explains the real connection between the freely chosen acts of the 

objective human and the creator of existence by using the conception and creation of free human 

beings and the relationship of his actions with his imaginative creator. 

f) The three levels of realization of the soul’s action is a supreme parable for the three levels 

of realization of God’s actions. 

g) Obedience without violation in forces that have no identity other than the identity of the 

soul is a supreme parable for obedience without violation and without the legal command and 

prohibition in some creatures of the Almighty God. 
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 توحید افعالی انسانی مَثَل اعالی توحید افعالی الهی

 در حکمت متعالیه

 2محمدمهدی گرجیان، 1مجتبی افشارپور

 19/01/0410 تاریخ پذیرش:   |   ۶۱/19/0410 تاریخ اصالح:   |   ۶0/1۱/0410تاریخ دریافت: 

 دهیچک

فعال َمَثل اعگالی خداسگت. یکگی از گانه ذات، صفات و ا های سه از منظر حکمت متعالیه، نفس انسان در ساحت
ترین ابعاد گستردۀ مثالیت نفس برای خدا در زمینه فاعلیت خداوند برای افعالش است، که در حقیقت فاعلیگت  مهم

او نسبت به جمیع ماسوا و حتی افعال و آثار صادر از آنهاست )توحید افعگالی(. در چگارچو  کلگی مثالیگت نفگس 
تالش است تا راه دشوار تحلیل توحید افعگالی را میسگر گردانگد. او بگا ابتکگاِر نظریگۀ انسان برای خدا، مالصدرا در 

توحید افعالی انسانی و با طرح این نظر که توحید افعالی انسگانی َمَثگل اعگالی توحیگد افعگالی الهگی اسگت تگالش 
توصگیفی، بگه منظگور  -حلیلیمضاع  دارد تا تبیین دقیقی از توحید افعالی الهی ارائه دهد. در این مقاله، به روش ت

ترین ابعاد این نظریه بگا نگگاهی جگامع بگه  تحلیل وجوه مثالیت توحید افعالی انسانی برای توحید افعالی الهی، مهم
حکمت متعالیه کاویده شده است. در کنار تبیین توحید افعالی، چه در ساحت انسانی و چه در سگاحت الهگی، بگه 

د به نحو حقیقی به دو فاعل استناد داشته باشد، به هفت وجه از مثالیگت دسگت این معنا که فعل واحد از جهت واح
یابیم که بدین قرارند: فرآیند استداللی واحد، جریان حمل حقیقت و رقیقت، مثالیگت در فاعلیگت فاعگل عگالی  می

مراتگب تحقگق  برای فاعل دانی و فعل آن، نقش فاعل دانی در تحقق فعل، انتسا  افعال ارادی انسگان بگه خداونگد،
 فعل، و عدم تخل  از اراده الهی.

 .توحید افعالی انسانی، توحید افعالی الهی، َمَثل اعال، وحدت نفس و قوا، حکمت متعالیه :ها دواژهیکل
  

                                                                 
)نویسگنده استادیار، گروه کالم، مجتمع آموزش عالی حکمت و مطالعات ادیگان، دانشگگاه جامعگه المصگطفی)ص( العالمیگه، قگم، ایگران  .3

 Mojtaba_Afsharpoor@miu.ac.ir. مسئول(

 mm.gorjian@yahoo.comاستاد، گروه فلسفه، دانشکده فلسفه و اخالق، دانشگاه باقرالعلوم)ع(، قم، ایران.  .5
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 -هگای فلسگفی پژوهش ی در حکمگت متعالیگه.(. توحید افعالی انسانی َمَثل اعالی توحید افعالی اله0410افشارپور، م.؛ گرجیان، م.م. ) ��
 https://doi.org/10.22091/jptr.2022.8559.2758. ۱4-0۱(، 94)۶4 کالمی،

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0   ׀   http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 
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 مقدمه

توحید افعالی و رابطه فعل خدا با افعال ماسوا، به ویژه افعال اختیاری انسان که ارتبگاط تنگاتنگگ بگا مسگئله 
تگرین و پرکگاربردترین مراتگب اصگل توحیگد  ار و نیز مسئله قضا و قدر دارد، در مقام یکی از مهمجبر و اختی

مورد تیکید ویژه قرار گرفتگه اسگت. در  )ع(باالخص در دین اسالم و در تعالیم اهل بیت عصمت و طهارت
اتی اسگت، کگه ترین، مسگائل الهیگ ترین و غگامض ترین، اما پیچیده عین حال، توحید افعالی یکی از شری 

گرچه در مسیر تبیین آن نظریات و مکاتب گوناگونی پدید آمده است، برخی از این مکاتب در تبیگین آن بگه 
اند این مسگیر را بگه سگرانجام  ها و آفات آنها، نتوانسته خطا رفته و برخی دیگر، به رغم دچار نشدن به لغزش

عالیگه، بگه واسگطه تحگوالت بنیگادینی کگه در تفکگر های عمیق آن بردارند. حکمت مت برسانند و پرده از الیه
های مرتبط با آن ایجاد کرد، در این مسئله مهگم نیگز، ضگمن توجگه بگه ظرایگ  و بطگون آن،  فلسفی و حوزه

های نوین ارائه کرده است. مالصدرا نکته مهگم در تقریگر توحیگد افعگالی الهگی را ایگن  ها و استدالل تحلیل
به دو فاعل الهی و امکانی به نحو حقیقی صحیح باشد. به تعبیگر دیگگر، فعگل داند که استناد فعل واحد  می

واحد در عین این که حقیقتًا و بالذات به فاعل امکانی استناد دارد، از همان حیث حقیقتًا و بالذات به فاعگل 
آن باشگد،  الهی نیز استناد داشته باشد؛ در عین حال، فاعل الهی فاعل قریب برای فاعل امکانی و برای فعگل

و فاعل امکانی در حالی که فعل به او استناد دارد، وجودی در مقابل وجود فاعگل الهگی نباشگد، چنگان کگه 
 (.۱۱۱-۱۱۶، ص. ۱، ج.0920برخی از آیات و روایگات نیگز بگر ایگن معنگی داللگت دارنگد )مالصگدرا، 

کمت متعالیه اسگتفاده نمگوده هرچند مالصدرا برای رسیدن به این مهم از براهین گوناگون متکی بر مبانی ح
 است، موضوع این مقاله توضیح و تبیین براهین مالصدرا بر توحید افعالی الهی نیست.

فرسگا اسگت، مالصگدرا  از آنجا که فهم و تحلیل توحید افعالی، به نحوی که گذشگت، دشگوار و طاقت
کننده برای فهگم توحیگد  را بهترین یاریای را ابتکار کرده و آن را توحید افعالی انسانی نامیده و فهم آن  نظریه

افعالی الهی دانسته و تیمل پیرامون آن را برای معرفت توحید افعالی الهی بسیار مفیگد خوانگده اسگت، زیگرا 
(. بگا توجگه 0۱، ص. 9، ج. 0920توحید افعالی انسانی َمَثل اعالی توحید افعالی الهی است )مالصگدرا، 

گیگرد و بگه دنبگال  النفس حکمت متعالیه شکل می انی بر اساس مبانی علمبه آن که نظریه توحید افعالی انس
تحلیل رابطه نفس و قوا و نحوه ارتباط میان افعال نفس و افعال صادر از قواست، واسطه شدن قوا در صگدور 
افعال از نفس بهترین توضیح برای توحید افعالی مبتنی بر حکمت متعالیه و منطبگق بگر مکتگب اهگل بیگت 

است. به بیان دیگر، چگونگی صدور افعگال گونگاگون از نفگس مثگالی اعلگی بگرای  )ع(طهارت عصمت و
 فاعلیت حقیقی خداوند برای تمامی افعال محقق در دار هستی است.

گگذرد.  بر این اساس، درک حقیقت توحید افعالی الهی از مسیر درک حقیقت توحید افعالی انسانی می
توانگد بگه  میان نفس خگود و قگوایش در صگدور فعگل اشگراف یابگد، می اگر کسی بتواند به چگونگی ارتباط

چگونگی ارتباط میان خدا و خود در صدور فعل نیز نائل آید. به همگین دلیگل، مالصگدرا در مگواردی ابگراز 
تواند توحیگد ر  خگود را درک  کند که کسی که از درک توحید نفس خود عاجز است چگونه می نگرانی می



۳۳     1۱شماره پیاپی  ، 9۱29 ، شماره  ، 0۱سال  ، کالمی -های فلسفی فصلنامه پژوهش 

(. بگدین ترتیگب، یکگی از وجگوه اهمیگت ۱۱، ص. ۱، ج. 0۱۱۱؛ 0۱، ص. 9، ج. 0920کند )مالصدرا، 
پرداختن به توحید افعالی انسانی این است که ممکن است انسان در مواجهه با بعضگی مسگائل غگامض از 

درون  ای از آن را در عگالم ناپذیر بخواند، اما هنگامی که نمونه پذیرش آنها سر باز بزند و آنها را ادعایی تبیین
خود بیابد و به واسطه احاطه بر امور درونی خود درک وجدانی از نمونگه درونگِی آن امگر بیرونگی بگه دسگت 
آورد، مسیر پذیرش آن برایش تسهیل شود و از استبعاد اولیه رهایی یابد و راه تبیین برهگانی آن امگر را روشگن 

 د افعالی الهی در عالم هستی است.ببیند. توحید افعالی انسانی نیز نمونه عالی درونی برای توحی
از سوی دیگر، هرچند در ادامه روشن خواهد شد کگه توحیگد افعگالی انسگانی امگری وجگدانی اسگت، 

توانند در مقام صناعت علمی به چنین معرفتی دست یابند و حتگی در مقگام بحگث آن را انکگار  بسیاری نمی
 ،0920انگد )مالصگدرا،  ان کگه مؤیگد بگه نگور الهیمانند، مگر آنگ کنند و در غفلت نسبت به آن باقی می می
هگای ابهگام از آن  (. پس خود این نمونه عالی درونی نیز نیازمند تبیین و توضیح است تا پرده0۱، ص. 9ج. 

زدوده شود و غفلت نسبت به آن برطرف گردد. این نکته اخیر نیز وجه اهمیگت دیگگر پگرداختن بگه توحیگد 
 افعالی انسانی است.

حکمت متعالیه، نفس انسان َمَثل اعالی خداسگت. خگدای متعگال نفگس انسگانی را در ذات و از منظر 
گانۀ آن وسیلۀ صگعود بگه معرفگت  های سه صفات و افعال مثالی برای خویش خلق کرده تا تیمل در ساحت

گانۀ الهی باشد، و از همین مسیر بتوان برخی مشکالت معرفتگی در حگوزه اسگما و صگفات  های سه ساحت
(. مثالیگت توحیگد افعگالی ۶۱2-۶۱4، ص. 0، ج. 0920؛ ۱90، ص. 0۱04هی را حل کرد )مالصدرا، ال

انسانی یکی از زوایای َمَثل اعلی بودن نفس انسان برای خگدا اسگت. مالصگدرا هرچنگد در تبیگین مثالیگت 
توحید افعالی انسانی تالش مضاع  دارد، این بحث را به صورت منسگجم و مشگخص در یگ  کتگا  یگا 

هایی از آن پرداخته است. به همین دلیگل، پگرداختن  ی  فصل مطرح نکرده، بلکه در آثار مختل  به بخش
به این نظریه به صورت منسجم و بررسی تحلیلی ابعاد آن بگر اسگاس مبگانی حکمگت متعالیگه وجگه سگوم 

 اهمیت موضوع پژوهش حاضر است.
الیگت توحیگد افعگالی انسگانی بگرای توحیگد با توجه به نکات فوق، مسئله مقاله حاضر تحلیل وجوه مث

افعالی الهی است، که البته قبل از آن، ضمن توضیح مفاهیم، به میزانی که بگرای رسگیدن بگه پاسگخ مسگئله 
 های حکمت متعالیه برای نیل به آن تبیین خواهد شد. الزم باشد، اصل نظریه توحید افعالی انسانی و روش

تعددی در زمینه توحید افعالی و ارتباط توحید افعالی و اختیگار انسگان های م ها و مقاله ها و رساله کتا 
حل جمگع میگان آن  سازی توحید افعالی یا ارائه راه به نگارش درآمده که دغدغه اصلی آنها یا تبیین و مستدل

، با اختیار انسان بوده است. با وجود این، پژوهشی که به طور مستقیم به موضوع مقاله حاضر مگرتبط باشگد
یعنی توحید افعالی را از منظر توحید افعالی انسانی مورد بررسی تحلیلی قگرار دهگد، یافتگه نشگد. البتگه در 

ها به نحو بسیار مختصر به نظر مالصدرا درباره رابطه افعال نفس و شمول اراده الهی بر همگه  برخی پژوهش
 (.۱2-۱۱، ص. 0۱24؛ صلواتی، 2۱، ص. 0۱9۱)برای نمونه، ن . ساجدی و زارع، افعال اشاره شده است 

۱
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 شناسی مفهوم

 مَثَل اعال

گاهی در خصوص مشابهت در معنایی از معانی و وجهگی از وجگوه مگورد « َمَثل»به بیان برخی اهل لغت، 
در « َمَثگل»(. البتگه ۱09، ص. 040۶؛ راغگب، 4۱9، ص. 0، ج. 0۱۱0گیگرد )طریحگی،  استفاده قرار می

(. از معگانی لغگوی ۶9۱، ص. 0، ج. 0414فگارس،  شگود )ابن اسگتعمال مینیز « ِمثل»معنا با  مواردی هم
« ِمثگل»انگد  (، چنان که بعضی اهل لغت گفته۱09، ص. 040۶جانبه است )راغب،  مشابهت همه« ِمثل»

جانبه برقگرار اسگت و اگگر مقیگد  اگر به طور مطلق به کار رود به این معناست که بین دو شیء مشابهت همه
، ص. 00، ج. 0404منظگور،  فی کذا( به معنای مساوات در همگان جهگِت تقییگد اسگت )ابنشود )هو ِمثله 

مد نظر است، چنان که در قرآن کگریم « ِمثل»همین معنای مغایر با « َمَثل»(. در پژوهش کنونی، برای ۱01
سگتفاده شگده ا« ِمثگل»نیز این دو به ی  معنا نیستند و در عین این که برای نفی تشبیه بگه خداونگد از کلمگه 

 (.۶۱برای او ثابت دانسته شده است )روم: « َمَثل اعال»(، 00)شوری: 
مشگابهت دو فگرد از « ِمثگل»اند کگه  بدین صورت فرق نهاده« َمَثل»و « ِمثل»در اصطالح ِحکمی، بین 

(، 4۱1، ص. 0، ج. 0۱2۱؛ 421، ص. ۱، ج. 0۱9۶زاده آملگی،  نوع واحد و ماهیت واحد است )حسگن
، 0۱۱1ست خداوند متعال به این معنا نه در ذات و نه در صفات حقیقی ِمثل نگدارد )مالصگدرا، که مسلم ا

رود( چیگزی اسگت  نیز به کار می« مثال الشیء»)که گاهی به صورت « َمَثل الشیء»(. اما ۱۱4، ص. 0ج. 
« ممثل لگه»میان برای ایضاح آن، هرچند با ممّثل اتحاد ماهوی نداشته باشد، بلکه به واسطه رابطه وجودی 

ممثگل »نیز شگناخته شگود، و در صگورت شگهود آن، « ممثل له»، «مثال»، در صورت شناخت آن «مثال»و 
(. در این صورت، مراد چیزی است که بگه واسگطه 40۶، ص. ۱، ج. 0۱۱1نیز شهود گردد )مالصدرا، « له

به سگوی خداونگد متعگال داشگته واجد بودن واالترین درجاِت کماالِت وجودی بتواند بیشترین راهنمایی را 
توانگد نردبگان  باشد و باالترین نشانه بر ذات و صفات و افعال او باشد. به همین دلیل است که معرفت او می

(. ۶۶، ص. 4، ج. 0۱2۱؛ جگوادی آملگی، 4۱0، ص. 0، ج. 0۱2۱زاده آملگی،  معرفت ر  باشد )حسگن
امکانی به همان وجود خاص محدود نوعی یا جنسگی بنابراین منظور از مثالیت برای خدا این نیست که امر 

در خداوند نیز موجود باشد تا از آن تشبیه حق به خلق الزم آید، بلکگه نگوعی شگدت و ضگع  در حقیقگت 
 (.۶29، ص. 0۱۱1کمال وجودی میان آنها برقرار است )مالصدرا، 

 توحید افعالی الهی

توحید همچون توحید در خالقیت و توحید در ربوبیگت  نظر امامیه درباره توحید افعالی، که جامع مراتبی از
نیگاز از  های متعددی که در کتب کالمی و فلسگفی شگده، واضگح و مبگرهن و بی و... است، به واسطه تبیین

تکرار است. به طور خالصه، منطور از توحید افعالی خدای متعال این است که همان طور کگه خداونگد در 
همتا است و شریکی برای او در فعگل نیسگت، و  ری  است، در افعال نیز بیذات و صفات یکتا و منزه از ش
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شود هم اصل وجودش و هم آثار و افعالش فعل و مخلوق اوست، و هگیچ  هر چه در عالم امکان محقق می
 ، 0۱90؛ ۱۱-۱۶، ص. 0۱21شیئی از شگمولیت قگدرت و اراده و مگدبریت او بیگرون نیسگت )سگبحانی، 

(. متکلمان شیعه، کگه در بحگث توحیگد افعگالی قصگد 010-014، ص. ۶ج. ، 0۱2۶؛ مطهری، 0۱ص. 
های عالم امکان انکگار کننگد،  ندارند با متکلمان اشعری همسو شوند و رابطه علیت و نقش علل را در پدیده

ذیل بحث توحید افعالی، با طرح مباحثی همچون فاعلیت بالمباشره و بالتسبیب، فاعلیت طولی و عرضگی 
اند و به ایگن  ستقاللی و وابسته، برخی علل را فاعل مباشر و در طول فاعلیت خدای متعال دانستهو فاعلیت ا

دهند، بگه نحگوی  صورت فعل را به دو فاعل طولی، یکی به نحو مباشر و دیگری به نحو باواسطه، نسبت می
بخشگی  و فیض هستی فاعل الکل مستقل علی االطالقها و نیز فاعلیتشان وابسته به  که اصل وجود آن فاعل

 (.۱1، ص. 0۱90؛ ۱۱-۱0، ص. 0۱21آن است )سبحانی، 
حل متکلمان امامیه، که همسو با مشگر  حکمگای مشگاء اسگت، صگحیح و بسگیار بهتگر و  هرچند راه

نیکوتر از راه دو گروه دیگر و دور از آفات و اشکاالت آنهاست و در مسئله افعال ارادی حد وسط بگین جبگر 
حل سخن نهایی حکمت متعالیه در این مسئله نیست، و مالصدرا به این میگزان  این راه و تفویض است، اما

تر و  که سازگار با نگاه ماهوی و وجود متباین معلول از علت است رضایت نگداده و بگه دنبگال سگخنی دقیگق
(. او بر اساس مبگانی حکمگت متعالیگه و مطگابق بگا کشگ  و ۶۱4، ص. 0۱۱0تر است )مالصدرا،  عمیق

داند که استناد فعل واحد به هر دو فاعگل، کگه یکگی  ود، نکتۀ مهم در تقریر توحید افعالی الهی را این میشه
خدای متعال است و دیگری مخلوق او، به نحو حقیقی صحیح باشد. به تعبیر دیگگر، فعگل واحگد در عگین 

و بالگذات بگه فاعگل الهگی نیگز این که حقیقتًا و بالذات به فاعل امکانی استناد دارد، از همان حیث حقیقتگًا 
 استناد داشته باشد.

چنان که در عالم وجود هیچ شینی به جز شین او اخداوند  نیست، به همگین صگورت در 
عالم وجود هیچ فعلی نیست مگر این که فعل اوست، نه به این معنا که مثاًل فعل زیگد صگادر 

قیقتًا و نه مجگازًا فعگل زیگد اسگت، از زید نباشد، بل به این معنا که فعل زید در عین این که ح
حقیقتًا فعل خدا هم هست ا...  در این صورت روشن است که نسبت فعل و ایجگاد بگه عبگد 
صحیح است ا...  از همان جهتی که بعینه فعل و ایجاد بگه خگدای تعگالی نسگبت اصگحیح  

از او صگادر دارد ا...  پس به همین صورت علم بنده و اراده و حرکت و سکون او و همه آنچگه 
شود حقیقتًا منسو  به اوست، نه به مجاز و دروغ، پس انسان فاعل آن چیزی است کگه از  می

شود و در عین حال فعل او یکی از افعال حگق تعگالی اسگت بگه وجهگی اعلگی و  او صادر می
 (۱۱4-۱۱۱، ص. ۱، ج. 0920اشرف که شایسته احدیت ذات حق است ا...  )مالصدرا، 

لیه، همین نکته تفاوت اساسی نطریه امامیه بگا اشگاعره و معتزلگه در بحگث توحیگد از نظر حکمت متعا
افعالی و به تبع در بحث جبر و اختیار است. زیرا در توحید اشعری فاعل حقیقی فقط خدای متعال اسگت، 

۱
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ر ها، از جمله انسان، مجازی و ظاهری است؛ و در توحیگد اعتزالگی فاعگل مباشگ و استناد فعل به سایر فاعل
)و در افعال اختیاری، خود انسان( فاعل حقیقی و مستقل در ایجاد است و اسگتناد فعگل بگه خگدای متعگال 
بالعرد و المجاز است؛ اما در نظریه امامیه فعل واحد هم فعل خداست حقیقتًا و هم فعل فاعگل امکگانی 

 )و از جمله فعل انسان( است حقیقتًا.
استفاده از مقدماتی چون تحلیگل وجگود رابگط معلگول، ارجگاع  مالصدرا، با استفاده از برخی براهین و

علیت به تشین و تبیین جمیع ماسوا به مثابه شین و جلوه خدای متعال، ارتقای وحدت تشگکیکی وجگود بگه 
الوجود، و تبیگین  وحدت شخصی وجود و کثرت تشکیکی ظهور، کل االشیاء بودن حقیقت بسگیط واحگب

.. به این مهم دست یافته و توحید افعالی حکمگت متعالیگه را در قالگب نهایت وجودی آن ذات اقدس و. بی
؛ 20، ص. 0، ج. 0920ارائگگه نمگگوده اسگگت )مالصگگدرا، « ال مگگؤثر فگگی الوجگگود اال اللگگه»قاعگگده فلسگگفی 

 (.09۱-09۶، ص. 0۱91طباطبایی، 
 توحید افعالی انسانی

شگود فاعگل  ر گوناگونی که از انسان صادر میمراد از توحید افعالی انسانی این است که در جمیع افعال و آثا
ای که این نفس هم حقیقتًا ُمدرک همه ادارکات انسان است و هم حقیقتگًا  حقیقی نفس انسان است، به گونه

(. البته از آنجگا کگه نفگس )کمگال اول( ۱0، ص. 2، ج. 0920محّرک همه حرکات انسان است )مالصدرا، 
، 2، ج. 0920آثار و افعال حیاتی )کماالت ثانی( است )مالصگدرا،  موجودی است که با استخدام قوا مبدأ

(، توحید افعالی انسانی در حکمت متعالیه هرگز به معنای ۱۱-۱۱، ص. ۱، ج. 0۱9۶؛ عبودیت، 0۱ص. 
پذیرش سخن ناقدان بر فلسفه مشاء یعنی انکار قوای نفس و اسناد همه افعال به صورت مسگتقیم بگه خگود 

دهد هم به آن قوه نسبت دارد و هم  اد این است که فعلی که نفس به وسیله قوه انجام مینفس نیست، بلکه مر
به نفس منتسب است، به نحوی که در عین این که فعِل قوه است فعِل نفگس اسگت. بگه تعبیگر دیگگر، فعگل 

ه نفس نیز استناد واحد، در عین این که حقیقتًا و بالذات به قوه استناد دارد، از همان حیث حقیقتًا و بالذات ب
ای متفاوت بگا مگدعای حکمگای پیشگین  دارد. این مطلب محصول نسبت و رابطه خاص نفس با قوا به گونه

(، که از مبحث وحدت نفس و قوا ۱۱۱-۱۱0تا، ص.  ؛ بی۶۶0، 00، ص. 2، ج. 0920است )مالصدرا، 
 شود. یح داده میتوض« النفس فی وحدتها کل القوی»شود و در قالب قاعده فلسفی  استنباط می

 تبیین توحید افعالی انسانی در حکمت متعالیه

پذیرد، برای این که در تبیین توحید افعالی انسانی به مقصگود  حکمت متعالیه، که ثبوت قوا را برای نفس می
خود که به اختصار مورد اشاره قرار گرفت نائل گردد، نباید رابطه میان نفگس و قگوا را بگه هگیچ کگدام از ایگن 

 ها تفسیر کند: وهشی
رتبگه در  ال ( رابطه اشتراکی دو فاعل برای فعل واحد. رابطه نفس و قوا از قبیل مشگارکت دو فاعگل هم

کننگد تگا فعگل را بگه سگرانجام  انجام ی  فعل نیست. در افعال و صناعاتی که چند فاعل با هم مشارکت می
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دوزد، با توجه به این که هگر فاعگل  دیگری می ُبرد و برسانند، مثل دو شری  در خیاطی که یکی پارچه را می
توان از توحید افعالی سخن گفت و فعل را از ی  جهگت واحگد بگه هگر دو  بخشی از کار را انجام داده، نمی

فاعل نسبت داد. از این رو، رابطه نفس و قوا در حکمت متعالیه از این با  نخوهد بود کگه مگثاًل بخشگی از 
 (.۱۱0، ص. ۱، ج. 0920ش دیگر آن را نفس انجام دهد )مالصدرا، فعل را قوه انجام دهد و بخ

 ( رابطه صنعتگر و ابزار صنعت. رابطه نفس و قوا همچون رابطه صنعتگر با ابگزار نیسگت. در نسگبت 
کنگد، امگا آن ابگزار صگرفًا وسگیله و  میان صانع و ابزار هرچند صگانع بگرای فعگل خگود از ابگزار اسگتفاده می

توان فعل را به آن ابزار نسبت داد، بلکه فاعل حقیقی آن صانع اسگت.  قق فعل است و نمیکننده در تح یاری
شود ابزار آن را سگاخت. امگا رابطگه نفگس بگا قگوا بگر  شود صانع آن شیء را ساخت و گفته نمی لذا گفته می

تیگار نفگس النفس حکمت متعالیه به این صورت نیست که قوا صرفًا ابگزار و آالتگی در اخ اساس مبانی علم
باشند که نفس برای انجام فعل خود آنها را به کار گرفته باشد، به نحوی که فعل حقیقتًا به نفس اسگناد یابگد، 
اما استناد حقیقی به قوه نداشته باشد؛ فعل هم حقیقتًا به قوه اسگناد دارد و هگم بگه خگود نفگس )مالصگدرا، 

 .(۶4۱، ص. 0، ج. 0۱9۱؛ مصباح یزدی، 00، ص. 2، ج. 0920
ج( رابطه کارفرما و کارگر. رابطه نفس و قوا همچون رابطه کارفرما و کارگر هم نیست. در نسگبت میگان 
کارفرما و کارگر، هرچند کارگر به دستور کارفرما فعل را تحقق بخشیده و به تعبیگری کگارگر فاعگل مباشگر و 

نیست، و این گونه نیست کگه فعگل  کارفرما فاعل بالتسبیب است، اما استناد فعل به این دو فاعل به ی  نحو
از همان جهتی که به کارگر نسبت دارد به کارفرما هم نسبت داشته باشگد. اسگتناد فعگل بگه کارفرمگا از ایگن 
جهت است که او کارگر را در این فعل به کار گرفته است، اما خودش در تحقق فعل هگیچ نقگش مسگتقیمی 

 (.۱۱-۱0، ص. 2، ج. 0920خبر باشد )مالصگدرا،  ن کارگر بیندارد و چه بسا کارفرما از افعال و احوال ای
دهد. مثاًل کارفرمگای بّنگا الزم نیسگت  حتی الزم نیست کارفرما قادر بر همان فعلی باشد که کارگر انجام می

گاه از فعل بنا باشگد )مالصگدرا،  (. ۱09، ص. ۱، ج. 0920خودش بّنا باشد و توانایی بنایی داشته باشد یا آ
فاعل تکوینی حقیقی فقط کارگر است، نه کارفرما. اما در توحید افعگالی انسگانی حکمگت متعالیگه  بنابراین

کارگیرندۀ آن قگوه باشگد، و اسگتناد فعگل بگه آن  نسبت میان نفس و قوا به این صورت نیست که نفس صرفًا به
رابطگه نفگس بگا قگوا بگه فقط از این جهت باشد که او قوه را برای فعل استخدام کرده است. به تعبیگر دیگگر، 

ای نیست که قوا فاعل حقیقی و مدرک حقیقی باشند و انتسا  افعال و حرکات و آثار به نفس فقگط بگه  گونه
 (.0۱۱، ص. 2، ج. 0920این دلیل باشد که نفس چنین قوایی را استخدام کرده است )مالصدرا، 

خواهد آورد کگه فعگل واحگد از جهگت پذیرش قوا در کنار انکار روابط فوق تحلیلی جز این به ارمغان ن
یابگد کگه متصگ  بگه  واحد به نفس و قوه استناد دارد. هر کس نیز بالوجگدان خگود را حقیقگت واحگدی می

انگد و  انگد و بعضگی از نگوع حس انگد و بعضگی از نگوع خیال اوصاف و اسمائی است که برخی از نوع عقل
ثاًل، بعینه ُمدرِک و عالم و سمیع و بصیر اسگت و بعضی نیز از نوع جسم و عوارد و انفعاالت آن هستند. م
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نیز بعینه مؤثر و متحرک در همه حرکات منسو  به قوای تحریکی است، و از این روسگت کگه هگم حقیقتگًا 
تگوان گفگت  بیند )بنا بر انفعال چشم یا فعل باصگره( و هگم حقیقتگًا می توان گفت چشم یا قوه باصره می می

شنود )بنا بگر انفعگال گگوش یگا فعگل سگامعه( و در عگین حگال  یا قوه سامعه میبیند؛ حقیقتًا گوش  نفس می
 (.0۱، ص. 9؛ ج. ۱۱2، ص. ۱، ج. 0920شنود )مالصدرا،  حقیقتًا نفس می

شود که گرچه در برخی مکاتب گذشته قوا و بدن واقعیاتی مستقل از نفس امگا در  از اینجا مشخص می
ای تحلیل کند کگه مبگاین و منحگاز از نفگس  الیه باید قوا را به گونهشدند، حکمت متع ارتباط با آن دانسته می

نباشند و وجودی زائد بر آن نداشته باشند. به تعبیر دیگگر، در عگین ایگن کگه نفگس بگرای صگدور برخگی از 
افعالش نیازمند قوه است، و وجود قوه برای نفس ضروری است، اما قوه نیز امری مباین بگا نفگس نیسگت، و 

(. ایگن دقیقگًا همگان نکتگۀ ۶۶9، ص. ۱، ج. 0۱9۶نفس دوگگانگی در کگار نیسگت )عبودیگت،  میان قوه و
هایی را برای تبیگین  کلیدی در توحید افعالی انسانی است که مالصدرا برای تبیین آن سعی بلیغ کرده و روش

یعی بدنی را نیگز رود که حتی افعال طب آن پی گرفته است. او در تبیین توحید افعالی انسانی تا جایی پیش می
گوید نفسی که شخص واحد هر انسانی است بعینه مدرک همگه ادراکگات و  داند و می حقیقتًا فعل نفس می

 (.0۱، ص. 9، ج. 0920فاعل همه افعال و حتی از جهتی فاعل افعال طبیعی است )مالصدرا، 

 دو روش حکمت متعالیه در تبیین توحید افعالی انسانی

النفس حکمت متعالیه، با عنایت به نکته کلیدی فوق، برای توضگیح ایگن کگه فعگل  در نگاهی جامع به علم
واحد یا ادراک واحد حقیقتًا و بالذات هم فعل یا ادراک قوه باشد و هم فعل یا ادراک نفس باشد، و در عگین 

یگگری یگانگی و از جهت واحد بتواند به هر دو منسو  باشد و اسناد آن به یکی بعینه همان اسگنادش بگه د
خگورد: گگاهی  (، دو روش اصگلی بگه چشگم می۱0، ص. 9؛ ج. ۱0، ص. 2، ج. 0920باشد )مالصگدرا، 

مرتبگه اسگت،  اند و نسبت آنها با نفس نسبت مراتگب امگر ذی شود قوای نفس مراتبی از وجود نفس گفته می
د کگه نفگس علگت شگو مند ندارد؛ گاهی نیز گفتگه می چنان که مرتبه وجودی مستقل و منحاز از وجود مرتبه

برای آن قواست، البته بر اساس تبیینی که حکمت متعالیه از رابطه علیگت دارد و معلگول را تجلگی و تشگینی 
نماید و به همین منوال قوای نفگس بگه شگئون و اطگوار نفگس ارتقگا  غیرمستقل و غیرثانی از علت تحلیل می

آیگد.  شین و شین به دنبال می تیجه وحدت ذیشوند و در ن یابند و به حیثیت شینی نفس موجود دانسته می می
انجامنگد بگه چشگم  اما به هر حال، در آثار مالصدرا هر دو بیان به منزلگه دو طریگق کگه بگه یگ  مقصگد می

 (.0۶4-002، ص. 0411خورد )افشارپور،  می
در روش اول تحلیِل توحید افعالی انسانی، در واقگع نفگس نیگز همچگون وجگود حقیقتگی تشگکیکی و 

اش اسگت. همگان  تب است، و حال نفس نسبت به قوا حال حقیقت وجود واحد به مراتب تشگکیکیذومرا
ای خگاص  طور که هر مرتبه وجود منشی انتزاع اثری خاص است، هر کدام از مراتب نفس نیز منشی انتزاع قوه

ن ندارنگد و آثار مختص به آن است. همان طور که در تحلیل حکمت متعالیه مراتب هستی وجود زائد بگر آ
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و منحاز از آن نیستند، قوای نفس نیز که همان مراتب آن هستند وجودی زائد بر نفس ندارنگد و کثگرت آنهگا 
های مستقل و منحاز از نفس نیست، و وحدت شخصی نفس را زائگل نخواهنگد کگرد  به معنای کثرت فاعل

حرکگت جگوهری درونگی،  (، بلکه با توجه به برخورداری نفس از۱04، ص. 0، ج. 0۱9۱)مصباح یزدی، 
ترین درجه وجودی )وجود بگدنی و مگادی( یکگی پگس از  قوای او شئون و مراتب وجود واحدند که از پایین
؛ مصگباح ۶۶۱، 00، ص. 2، ج. 0920رسند )مالصدرا،  دیگری در حرکت اشتدادی برای او به فعلیت می

ای  عگالم درون اسگت، بگه گونگه یافته در جمیع مراتب (. نفس وجودی سعه۶4۱، ص. 0، ج. 0۱9۱یزدی، 
یافتۀ مرتبه مافوقی است. در واقع، وجود هر مرتبه وجگود جمعگی اجمگالی برتگر و  ای از آن تنزل که هر مرتبه

ترین  انگد. البتگه پگایین تر مرتبۀ مادونی است. این یعنی همه آنها در وجود بسیط این مرتبه وحدت یافته عالی
است، اما باالترین درجه آن که همان مقام عقگل و معقگول اسگت بگرای درجات برای همه افراد بشر بالفعل 

، 0۱04رسد، هرچند قابلیت ارتقا به آن درجگه در همگگان موجگود اسگت )مالصگدرا،  اندکی به فعلیت می
 (.۶0۱-۶00، ص. ۱، ج. 0۱9۶؛ عبودیت، ۱۱2ص. 

تر بگرای موجگود مگادون در روش دوم تحلیل توحید افعالی انسانی، از حد وسط رابطه علیت موجود بر
ای که هیچ اسگتقاللی  شود. فاعل فعل مادونی خودش نیز فعلی برای فاعل مافوق است، به گونه استفاده می

از خودش ندارد و در اصل هستی و نیز در فاعلیت محتاج و قگائم بگه آن موجگود برتگر اسگت. مالصگدرا در 
اضگافه اشگراقی بگه علگت دارد و اساسگًا بگدون برخی موارد نیز بر اساس علیِت حکمت متعالیه، که معلول 

علت قابل لحاظ و قابل تحقق نیست، رابطگه نفگس و قگوا را بگه گونگه رابطگه علگت و معلگول تحلیگل کگرده 
( و گاهی نیز بر اساس آن تفسیر کرده است. مالصدرا حتی رابطه نفس و بگدن 2۱، ص. 0۱۱0)مالصدرا، 

گویگد  ( و می۱2۶، 0۱۱، 0۶1-002، ص. 2، ج. 0920ا، کند )مالصگدر را نیز بر همین اساس تحلیل می
توان تنزل نفس در مرتبه بدنی را نیز پذیرفت، همان گونه که تنزل علت در مرتبگه معلگول خگود پگذیرفتنی  می

، نتیجگه گرفتگه اسگت کگه «معلول المعلگول، معلگول»است. در همین روش، گاهی نیز با استفاده از این که 
ای همه مدَرکات ی  قوۀ واحگد و غیرجسگمانی اسگت کگه قگوا در واقگع فگروع و متص  به همه ادراکات بر

(. در این صورت، بر اساس عین الربط بگودن ۱1۶-۱10، ص. 2، ج. 0920معالیل آن هستند )مالصدرا، 
معلول و معنای حرفی آن نسبت به علت، مراد از توحید افعالی انسانی این خواهد بود که هر فعل یا انفعگال 

یا امر کمالی که برای هر ی  از قوا و حتی بدن طبیعی محقق باشد، فعل یا انفعگال یگا وصگ  یگا یا وص  
کمال خود نفس است، اما نه برای نفس در مقام ذات او و به تعبیگری در مقگام بگاالترین رتبگۀ ایگن موجگود، 

قوای نفس به شگئون و بلکه در مقام فعل نفس و تجلی او که مرتبۀ همان قوۀ مورد نظر است. در این تحلیل، 
ای جگز پگذیرفتن توحیگد افعگالی انسگانی و بگه تعبیگری  یابند، و پذیرفتن این نگاه نتیجه اطوار نفس ارتقا می

شین و شین نخواهد داشت. در این تحلیل، قوا از سنخ همان چیزی هستند کگه علگت آنهگا کگه  یگانگی ذی
ست و معالیل آن کگه قگوا هسگتند درجگات خود نفس است از آن سنخ است. هرچند نفس درجه شدید آن ا

اند. در این صورت، افعال قوا در عین این که حقیقتًا فعل خود قوه هسگتند، چگون قگوه  تر آن تر و نازل ضعی 
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هیچ استقالل وجودی در مقابل نفس ندارد، حقیقتًا فعل خود نفس نیز هستند، اما نه در مرتبه ذاتش، بلکگه 
ود برتر جمعی همه قوا است، و وجود برتر همه قوا در وجود بسیط نفگس اش. وجود نفس وج در مرتبه شین

 (.00، ص. 2، ج. 0920به وحدت رسیده است )مالصدرا، 
در مجموِع این دو روش، اثبات قوای متعدد برای نفگس در تحلیگل حکمگت متعالیگه بگه منزلگه اثبگات 

یب، تکثر این قوا و مراتگب منافگاتی مراتب و شئون غیرمستقل متعدد برای وجود واحد نفس است. بدین ترت
با وحدت نفس ندارد. به تعبیر دیگر، نفس موجودی است که وحگدت شخصگی خگود را حفگظ کگرده و در 

(، و حتی تحقگق ۶09، ص. 2، ج. 0920عین حال دارای وجوه و شئون متعدد و متنوعی است )مالصدرا، 
رای انجام دادن افعال در رتبه نازل بایگد از رتبگه این شئون برای او ضروری است؛ زیرا موجود در رتبۀ عالی ب

وجودی خود تا رتبه وجودی آن فعل تنزل کند و قوه نیز همین مرتبه نازل نفگس اسگت کگه منشگی صگدور آن 
(. اساسًا اسگناد اثگر قگوا بگه ۱۶2، ص. 0، ج. 0۱9۱گردد )ن . مصباح یزدی،  فعل در آن رتبه وجودی می

رمجازی است که در این فرآینِد فعالیت و مؤثریت بیش از یگ  وجگود در نفس تنها در صورتی حقیقی و غی
(. بگه 0۱0، ص. 2، ج. 0920کار نباشد، و همه قوا به ی  وجود واحد بسگیط موجگود باشگند )مالصگدرا، 

ای سگر  عبارت دیگر، در قوایی که همگی به وجود واحد اما ذومراتب موجودند، هگر فعلگی کگه از هگر قگوه
فعلی است که از خگود نفگس ولگی در مرتبگه خاصگی از آن سگر زده اسگت. ایگن فعالیگت و زند در واقع  می

شگود تگا ایگن  مؤثریت در مراتب نازل مشو  به ماده است، اما در مراتب باالتر از میزان مادیت آن کاسته می
و مگؤثر  رسد که برای تحقق فعل نیازی به قوای جسمانی ندارد. در این صورت، این فاعل ای می که به درجه

 رسد. به واالترین رتبه وجودی و تجردی خویش می
 استدالل مالصدرا بر وحدت نفس و قوای متکثر

عالوه بر تبیین توحید افعالی انسانی، مالصدرا در مسیر برهانی نمودن آن نیز گام نهاده و بگرای ایگن مرحلگه 
و عالم و معلگوم اسگتدالل آورده  از تالش خود از دو طریق ادراک و تحری  و با تمرکز بر سه حد وسط علم

گردند. مالصدرا در صدد است حتی در مگواردی  های کلی شامل تمامی قوای نفس می است. این استدالل
دانسگتند، اثبگات  که فیلسوفان گذشته مثاًل ادراک جزئیات را فعل قوا و ادراک کلیات را فعل خگود نفگس می

(. از ۶۶۱-۶۶0، ص. 2، ج. 0920)مالصگدرا،  کند که خود نفس مدرک جزئیات )شخصیات( نیز هست
آنجا که مسگئله مگا در ایگن مقالگه تحلیگل مثالیگت توحیگد افعگالی انسگانی اسگت، از بیگان و بررسگی ایگن 

 کنیم. نظر می های مالصدرا صرف استدالل

 هایی از مَثل اعلی بودن توحید افعالی انسانی برای توحید افعالی الهی تحلیل

تگوان  هگایی را کگه می ترین تحلیل لیت توحید افعالی انسانی مشخص شد، در ادامه مهماکنون که مراد از مثا
بر اساس مبانی حکمت متعالیه از مثالیت توحید افعالی انسانی برای توحید افعالی الهی ارائگه داد، بررسگی 

 نماییم. می
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 تحلیل اول: فرآیند استداللی واحد

سانی از روش کل القوی بودن نفس و تحلیگل علیگت نفگس چنان که گذشت، مالصدرا در توحید افعالی ان
برای قوا و تبیین قوا به منزله شئون و مراتب آن استفاده کرده است. بگه همگین منگوال، او بگرای تبیگین توحیگد 
افعالی الهی حکمت متعالیه از ارجاع علیت به تشین و تبیین جمیع ماسگوا بگه مثابگه شگین و جلگوه خگدای 

هگای نظیگر تبیگین  الوجود بهره برده است، چنان کگه از روش بودن حقیقت بسیط واحبمتعال و کل االشیاء 
؛ ۶۱۱-۶۱0، ص. 0۱۱0)مالصگدرا،  نهایت وجودی و تبیین صرف الشیئی نیگز اسگتفاده کگرده اسگت بی

 ؛ طباطبگگگگگگگگایی،۱۱4-۱۱۱، 001، ص. ۱؛ ج. ۱11، ص. ۶؛ ج. ۱۱0-۱۶9، ۱0، ص. 0، ج. 0920
رو یکی از وجوه مثالیت توحید افعالی انسانی برای توحید افعگالی الهگی،  (. از این09۱-09۶ص.  ،0۱91

پیمایگد.  فرآیند استداللی یگانه است. مالصدرا برای تبیین هر دو توحید افعگالی فرآینگدهای مشگترکی را می
عگالم ها و موثرها مراتبی از فاعل کل افعال و آثار یعنی نفس هسگتند، در  همان گونه که در عالم درون فاعل

های کونی مراتب و شئون فاعل الکل هستند؛ همان گونه که نفس علت فاعلی قواست و قگوا  بیرون نیز فاعل
معالیل و تنزالت غیرثانی آن وجود برترند، خدای متعال نیز علت ماسگوا اسگت و ماسگوا تجلیگات و شگئون 

یگد افعگالی انسگانی در حکمگت غیرثانی آن حقیقت متعالی برترند. به بیان دیگر، همان طور که تبیگین توح
گذرد، رسیدن به توحید افعالی الهی نیز از مسیر کل االشیاء بگودن  متعالیه از مسیر کل القوی بودن نفس می

گذرد. به بیان سوم، رسیدن به توحید افعالی چه در عگالم درون و چگه در عگالم بیگرون از  بسیط الحقیقه می
اد نفس و قوا را بر رابطه علی مبتنی دانسگته یگا در مگواردی کگه در آنجا که صدرا اتح گذرد. مسل  واحد می

اتحاد را عین رابطه علی و معلولی دانسته، مراد او از علیت، علیِت حکمت متعالیه است، که معلگول اضگافه 
اشراقی به علت دارد و اساسًا بدون علت قابل لحاظ و قابل تحقق نیست. این دقیقًا همان نگاهی اسگت کگه 

ی تحلیل جهان خارج با استفاده از قانون علیت دارد، تحلیلی که موجودات را اشیائی عین ربط بگه صدرا برا
تواند تبیینگر بسگیط الحقیقگه کگل االشگیاء و یگگانگی  نمایاند و می خدای سبحان و نه ثانی در مقابل او می

 حقیقت باری با رقیقت اشیاء باشد.
تشکیکی، که در عگین  بگاالترین درجگۀ آن واجگب متعگال  بر همین اساس، مالصدرا با نظر به این نظام

ترین قوه است که همان قوه عاقله یگا نفگس باشگد، بگرای نفگس بگه  است و در نفس  باالترین درجه آن عالی
(. همچنین بگر 00۱، ص. 0۱۱۱وحدتی جمعیه قائل است که ظل وحدت جمعیه الهیه است )مالصدرا، 

ین این مطلب را که فعل قوه از آن حیث که فعل قگوه اسگت فعگل اساس همین تحلیل است که صدرالمتیله
ای جهت فهم این مطلب دانسته که چگونه افعال صادر از عباد بعینگه فعگل خداونگد  نفس نیز هست، نمونه
 (.۱۱0تا، ص.  هستند )مالصدرا، بی

 تحلیل دوم: جریان حمل حقیقت و رقیقت در هر دو ساحت

یلی دیگر از مثالیت توحیگد افعگالی ارائگه داد. در توحیگد افعگالی انسگانی توان تحل بر اساس تحلیل اول می

۱
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انگد، مسگلمًا مگراد از  حکمت متعالیه، که قوا ثانی در مقابل نفس نیستند و نفس همان قوا و قوا همگان نفس
های معهود در منطق مشائی نیست، بلکه رکن اساسگی در تبیگین  یگانگی نفس و قوا هیچ کدام از هوهویت

نفس و قوا پذیرش حمل حقیقت و رقیقت به عنوان نوع دیگری از حمل در مقابل حمل اولی ذاتگی  وحدت
و شایع صناعی است، که در آن حقیقت  وجوِد برتر و جمعی رقیقت است و جهگات وجگودی کمگالی آن را 

 ،0۱91داراست، امگا نسگبت بگه کمگاالتی کگه رقیقگت از آنهگا محگروم اسگت، فاقگد نیسگت )طباطبگایی، 
زاده  انگد )حسگن (. نفس حقیقت قواست و قوا رقیقگت نفس0۶۱، ص. 2، ج. 0920؛ مالصدرا، 002 ص.

(. توحید افعالی الهی حکمت متعالیه نیگز، کگه 4۶9، ص. ۱، ج. 0۱20؛ 410-414، ص. 0۱20آملی، 
الهگی های امکانی ثانی در مقابل فاعل الهی نیستند، مبتنی بر کل االشیاء بودن حقیقگت بسگیط  در آن فاعل

 (.42، ص. 0۱۱1است، و رکن اساسی در تبیین آن پذیرش حمل حقیقت و رقیقت است )مالصدرا، 
معنای این سخن این است که نوع حمل بسیط الحقیقه بر اشیاء از همان نوع حمل نفس بر قگوا اسگت. 

الحقیقگه  به تعبیر دیگر، بر همان منهجی که نفس قوا است یا قوا نفس هستند، بر همگان مگنهج نیگز بسگیط
انگد و  الگنفس حکمگت متعالیگه قگوا رقیقگت نفس اشیاء است و اشیاء بسیط الحقیقه هستند. و چون در علم

نفس حقیقت قوا است، پس حمل حقیقت و رقیقت در هگر دو سگاحت جگاری اسگت. بگه عبگارت بهتگر، 
قیقگت میگان جریان حمل حقیقت و رقیقت میان نفس و قوا مثالی اعال است برای جریان حمل حقیقت و ر

بسیط متعالی و اشیاء. اساسًا ی  نوع واحد حمل است که در هگر دو سگاحت جگاری اسگت، و ایگن خگود 
 حکایت از تحقق مناط واحد در هر دو ساحت دارد.

 تحلیل سوم: فاعلیت فاعل عالی برای فاعل دانی و فعل آن

گفتیم، و ضمن نفی سه نوع رابطه، قگوا با توجه به آنچه درباره نحوه رابطه میان نفس و قوا در حکمت متعالیه 
توان تحلیلی دیگر از مثالیت ارائه کگرد. بگا توجگه بگه  یافتۀ حقیقت نفس خواندیم، می را شئون و مراتب تنزل

توان گفگت کگه هگر  این که قوه وجودی منحاز از حقیقت نفس ندارد و ثانی در مقابل او نیست، صراحتًا می
ت که به میزان درجه و سعه وجودی آن مرتبگه تجلگی نمگوده اسگت. لگذا مرتبه از مراتب نفس خوِد نفس اس

توان گفت که نفس در چشم قوه باصره است و در گوش قوه سامعه است و در دست قوه باطشگه اسگت و  می
(. این نحو رابطۀ میگان نفگس و قگوا کگه یکگی از ۶۶۱، ص. 0۱۱1در پا قوه ماشیه است و غیره )مالصدرا، 

ی فاعلیت فاعل عالی برای فعل فاعل دانی و خود فاعل دانی است، به این بیگان کگه نفگس ها بارزترین نمونه
شگود، یکگی از بهتگرین  تمام قوای خود است و فعل هر کدام از قوا حقیقتًا فعل خود نفس نیز محسگو  می

هگا و از های امکانی عگالم هسگتی و افعگال آن ها برای درک فاعلیت عالی خداوند تعالی نسبت به فاعل نمونه
(؛ در عگین ایگن کگه فعگل، فعگِل آن فاعگل ۱۱، ص. ۱، ج. 0۱۱۱جمله انسان و افعال اوست )مالصگدرا، 

الفعل فعگل اللگه »است، فعِل خدای تبارک و تعالی نیز باشد و البته فاعلیت آن فاعل نیز از آن سلب نگردد: 
 «.و هو فعلنا
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وه مثالیت بدین صورت تعبیگر کگرده اسگت کگه مبتکر نظریه توحید افعالی انسانی در مواردی از این نح
تواند در وصول بگه توحیگد افعگالی الهگی مگؤثر باشگد.  هیچ چیزی به اندازه مطالعه کتا  نفس انسانی نمی

ترین  گاهی نیز معرفت نفس و قوای آن و درک نحوه رابطه فعل قوای نفس بگا خگود نفگس را بهتگرین و قگوی
ید افعالی الهی و نحوه ارتباط فعل فاعگل امکگانی بگا فاعگل الهگی کننده برای فهم صحیح و عمیق توح یاری

 (.۶۱2، ص. 0۱۱0؛ ۱۱۱، ۱۱0، ص. ۱، ج. 0920خوانده است )مالصدرا، 
اساسًا ثمرۀ مهم چنین نگاهی به رابطه نفس و قوا و افعال که گفته شگود قگوا شگئون نفگس هسگتند و بگه 

نفس ندارند ایگن خواهگد بگود کگه هویگت آنهگا  حیثیت شینی نفس موجودند و وجودی مستقل و منحاز از
چیزی غیر از هویت نفس نیست و هیچ قوه و حتی عضوی فاقد و عاری از حقیقت نفس نیست. این خگود 
مثالی اعلی برای درک رابطه میان حق و خلق و فعل خلق بنا بر قول نهایی مالصگدرا در علیگت و ارجگاع آن 

ن هویاتی است که تنها تفاوتشان با هویت احدی تفگاوت شگین به تشین و تحلیل موجودات خارجی به عنوا
شین است. این ثمره را مالصدرا این گونه بیان نموده است که نفگس هگویتی احگدی و عقلگی دارد کگه  و ذی

ای که هویات سایر قگوا نگزد هویگت نفگس  جامع هویات سایر قوا و محیط به قوا و قاهر بر قوا است به گونه
ترین مثال برای هویت الهگی اسگت، زیگرا  (. چنین هویتی عالی۶۱2، ص. 0۱۱0ا، اند )مالصدر مستهل 

هویت احدی آن ظل هویت احدی باری تعالی است، با این تفاوت که هویت آن هویت ظّلی و هویگت او 
 (.۱۱2، ص. ۱، ج. 0920هویت حّقی است )مالصدرا، 

 های دانی در تحقق فعل تحلیل چهارم: نقش فاعل

های دانی در صدور افعال است. با توجه بگه آنچگه  مثالیت توحید افعالی در زمینه نقش فاعل تحلیل دیگر از
کگه -در تبیین توحید افعالی انسانی گذشت، حکیم متیله ضمن عنایت به وحدت نفس نباید از قوای متعدد 

د تگا در وادی غافگل شگو -با تبیینی که در این مقاله ارائه شد در حقیقت شئون و اطوار وجودی نفس هستند
اسناد فعل به غیرفاعل نیفتد. در حیطۀ نفس، در عین این که اثر واحد از جهت واحد هگم بگه قگوه و هگم بگه 

توان نقش قوه را در تحقق اثگر چگه در حگوزه ادراک و چگه در حگوزه تحریگ  نادیگده  نفس اسناد دارد، نمی
اشی از جهگل بگه مقگام عقگل اسگت، انگاشت. مثاًل اسناد مستقیم شهوت بدون واسطه شدن چیز دیگری ن

همان گونه که مثاًل اسناد دفع فضوالت به قوه عاقله بدون واسطه شدن قوا و آالت اسائه عظیم به مقام عقگل 
 (.۶۶4، ص. 2، ج. 0920است )مالصدرا، 

تر اسگت  ای واسطه فیض بگرای مرتبگه پگایین بر همین منهج اعتقاد به مراتب وجودی و این که هر مرتبه
تی با قول محققین از حکما ندارد مبنی بر این که مؤثر حقیقی در همه افعال خداوند متعال اسگت و در منافا

 ،0۱91شگگود )طباطبگگایی،  عگگین قبگگول مؤثریگگت حقیقگگی خداونگگد، فاعلیگگت حقیقگگی وسگگائط انکگگار نمی
(. به تعبیری، مؤثریت حقیقی خداوند به معنای پذیرش سخن برخگی متکلمگان مبنگی بگر ۱۶1-۱09ص. 

ها نیست. در عین این که فاعل حقیقی و تنها مؤثر در عالم وجود به حقیقگت معنگای  انکار نقش سایر فاعل
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کلمه حقیقت بسیط واجبی است، اما شئون و جلگوات ایگن حقیقگت بسگیط در منگازل و مراتگب گونگاگون 
ا، ایگن اعتقگاد انگد. از منظگر مالصگدر اند و واسطۀ غیرمستقل و غیرثانی برای شئون و جلگوات بعدی محقق

برخی متکلمان برای فرار از تفویض، که تمامی افعال حتی شرور و افعگال پسگت مگادی مسگتقیمًا و بگدون 
سببیت وسائط عالی و سافل به خداوند نسبت دارند، اعتقادی ناشی از عدم درک حقیقگت توحیگد و ناشگی 

 (.۶۶4، ص. 2، ج. 0920از سوء اد  در محضر الهی است )مالصدرا، 
گگذرد. مالصگدرا در چنگد  ین تبیین برای این مهم از مسیر معرفگت نفگس و توحیگد افعگالی آن میبهتر

موضع از مواضع مختلفی که رابطه نفس و قوا را توضیح داده طوری سخن گفته است که گویگا اساسگًا آن را 
اسگت. او در ایگن به منظور تبیین توحید افعالی مطرح ساخته و یکی از اغراد اصلی او تبیین این مهم بوده 

اش این است کگه بگا  های دانی از فاعل عالی را به بوته نقد کشانده و دغدغه مواضع حتی انفصال فعل فاعل
گمان این که فعل نفس لذاتها فقط ادراک معقوالت است اما افعال بدنی درونگی منسگو  بگه قگوای نفگس 

و به واسطه آالت است، مثالیت نفگس همچون هاضمه و جاذبه و... است و افعال بیرونی منسو  به اعضا 
و ر  تبیین نخواهد شد و مشکل اصلی چنین متوهمی در حقیقت عدم فهم درست مسئله توحیگد افعگالی 
است. زیرا هیچ منافاتی نیست بین این که فعل عالی به فاعل عالی نسبت داده شود بگا ایگن کگه فعگل فاعگل 

رانی صدرا از این است که کسی که از درک توحید نفگس فاعل عالی باشند. نگ دانی، فعلدانی و خود فاعل 
(. بگه 0۱، ص. 9، ج. 0920تواند توحیگد ر  خگود را درک کنگد )مالصگدرا،  خود عاجز است چگونه می

پذیر است کگه نفگس  برای کسی امکان« ال مؤثر فی الوجود اال الله»عقیده او، درک توحید افعالی به معنای 
همه افعال و آثار خویش حتی افعال بدنی مادی شناخته باشد )مالصگدرا،  خویش را به عنوان فاعل حقیقی

 (.۶۶4، ص. 2، ج. 0920؛ ۱۱، ص. ۱، ج. 0۱۱۱

 تحلیل پنجم: انتساب افعال ارادی انسان به خداوند

ای کگه  های دانی ارائه داد، بگه گونگه توان تحلیلی برای تبیین نقش اراده در تحقق فعل فاعل در همین فضا می
عل ارادی انسان نیز قابل استناد به خدا باشد. برای این منظور باید به این نکته دقت کرد که هگر کگدام حتی ف

هگا در  های خود در تحقق فعل نقگش دارنگد، و یکگی از ایگن ویژگی های دانی با توجه به ویژگی از این فاعل
 های ارادی، اراده است. فاعل

سط ما در عالم درون ما خلق شده و این انسگان خیگالی در توان انسانی ذهنی را در نظر گرفت که تو می
همان ظرف وجودی خود دارای اراده است و در همان ظرف فاعل افعال ارادی چون خگوردن و آشگامیدن و 
راه رفتن و... است. مسلمًا افعال این انسان ذهنی هم به خود او نسبتی دارند و هم به ما نسگبتی دارنگد و هگر 

اش و وجود فعلش و وجود متعلق فعلگش  است، چرا که وجود این انسان و وجود ارادهدو نسبت هم حقیقی 
همه از خالق و متصور او و عین الربط به اوسگت. خگالق و متصگوِر اوسگت کگه در حقیقگت او و فعلگش و 

بگه  اش را ایجاد کرده، بنابراین فعل او قابل انقطاع از متصورش نیست، و در عین این که افعگال حقیقتگاً  اراده
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توان گفت ما هستیم که فعگل او  خود او انتسا  دارند، به خالق و متصور او هم انتسا  دارند. به تعبیری می
توان گفت خود اوست که با اراده فعگل  ایم، اما همچنین می ایم، چنان که خود او را ایجاد کرده را ایجاد کرده

، تعلیقگه عالمگگه ۱۱4، ص. ۱، ج. 0920، دهگد )مالصگگدرا خگوردن یگگا نوشگیدن یگگا راه رفگتن را انجگگام می
دهگد، امگا وجگود  طباطبایی(. به همین منهج، انسان عینی نیز در حالی که فعل را به اراده خودش انجام می

اش و وجود فعلش و وجود متعلق فعلش عین الربط به خدای متعگال اسگت. لگذا هگم  خودش و وجود اراده
توان گفت خدا فعل او را ایجاد کگرده اسگت؛ فعگل  و هم می توان گفت انسان فاعل ارادی افعالش است می

هم فعل اوست و هم فعل خداست. از این رو فاعلیت حقیقی انسگان بگرای آثگاِر ارادی و غیگرارادِی انسگاِن 
خیالِی مخلوِق او، مثال اعالی فاعلیت حقیقی خداوند برای آثاِر ارادی و غیگرارادِی انسگاِن عینگِی مخلگوِق 

 اوست.
 شم: مراتب تحقق فعلتحلیل ش

گانۀ تحقق فعل خداونگد اسگت. برخگی  ترین مثال برای مراتب سه گانۀ تحقق فعل نفس نیز عالی مراتب سه
ترین مرتبه نفس است، برخی آثار نفس در حیطگه  افعال و آثاِر نفِس واحد مربوط به مرتبه قوه عاقله و شری 

در مرتبه اعضای مادی بدنی اسگت. هگر اثگری کگه قوه خیال است و گروهی از افعال به واسطۀ قوای حسی 
یابد و بگه ایگن تعبیگر در واقگع از  تر باشد به وجود جمعی برتر قوای مافوق نیز استناد می مربوط به قوای نازل

گانۀ تحقگق  گانۀ افعال نفسگانی مثگال مراتگب سگه قوای مافوق نشئت گرفته است. در این تحلیل، مراتب سه
که در جای خود تبیین شده است، برخگی افعگال الهگی مربگوط بگه عگالم عقگل و  افعال الهی هستند. چنان

اند، و در عالم بیرون نیگز بگه واسگطه قاعگده تطگابق  برخی مربوط به عالم مثال و برخی مربوط به عالم مادی
عوالم هر اثری در مرتبه مادون ناشی از واقعیگت برتگر محقگق در عگالم مگافوق اسگت. اثگر انسگانی در هگر 

ای از عگالم کگه باشگد اثگر  ای از افعال نفسانی که باشد اثر خود نفس است؛ اثر عینی نیز در هر مرتبگه همرتب
(. در حقیقت مسئله تناظر عالم صغیر و عالم کبیر، که برخگی 0۱۱، ص. 0۱90باری تعالی است )اکبری، 

 اند، آن روی سکه مثالیت نفس در توحید افعالی واجب است. حکما مطرح کرده
 ل هفتم: عدم تخلف از اراده الهیتحلی

توان درباره عدم تخل  بعضی از مخلوقات از اراده الهی نیز َمَثلی اعلی ارائگه  بر اساس رابطه قوا با نفس می
داد. چنان که گذشت، قوا وجودی منحاز از وجود نفس ندارند و هویت آنها غیگر از هویگت نفگس نیسگت. 

دیگر فعل آنها خالف مشیت نفس نیست، و به تعبیگری اسگتطاعت  لذا فعل آنها فعل نفس است، و به تعبیر
مخالفت با خواست نفس را ندارند. زیرا خواست آنها مستهل  در خواست نفس است. از ایگن رو هرچنگد 

ای ضعی  نسبت به درجه ناطقه نفگس هسگتند، بگه محگض ایگن کگه  ای نازل و جلوه برخی از این قوا مرتبه
کند قوۀ مربوط به آن امر نیز نسبت به همان مقصگود و امگِر مگورِد اهتمگاِم نفگس نفس اراده و همت به امری 

دهد. مثاًل به محض اراده دیدن، قوه و آلت مربگوط بگه دیگدن دفعتگًا  کند و وظیفه خود را انجام می امتثال می

۱
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غیگب و بیند. مشخص است که برای چنین نحوه اطاعتی نه نیازی به امر و نهی اسگت و نگه نیگازی بگه تر می
ناپذیر بگدون امگر و نهگی  ناپدیر قوا برای نفس مثالی اعلی برای طاعت تخل  زجر. این نحوه طاعت تخل 

ای کگه اراده و مشگیت آنهگا مسگتهل  در اراده و  تشریعی برخی مخلوقات برای خدای متعال است، به گونه
هگا دفعتگًا اراده کگرده و  شگد آنمشیت خدای متعال است و هرچه او اراده کند بدون این که نیاز بگه امگری با

ای کگه همگه  خواهند، به گونگه گمارند و بدون این که نیاز به نهیی باشد هر آنچه را او نخواهد نمی همت می
 (.۱9۱، ص. ۱، ج. 0920فعل آنها فعل حق و تمام سخن آنها سخن صدق است )مالصدرا، 

 گیری نتیجه

رین مسائل الهیاتی اسگت، در حکمگت متعالیگه ایگن گونگه ترین و دشوارت توحید افعالی، که یکی از پیچیده
گردد که استناد فعل واحد به هر دو فاعل صحیح باشد؛ به تعبیر دیگر، فعل واحد در عین ایگن کگه  تقریر می

حقیقتًا و بالذات به فاعل امکانی استناد دارد، از همان حیث حقیقتًا و بالگذات بگه فاعگل الهگی نیگز اسگتناد 
ق این تحلیل است که اگر فاعل امکانی فاعل مرید باشد نقش آن در صدور فعل نه بگه نحگو داشته باشد. طب

جبری است و نه به نحو تفویضی، بلکه امری است میان جبر و تفویض. از آنجا که درک این مهگم و جمگع 
بگرای تگوان  میان انتسا  حقیقی و بالذات فعل واحد به دو فاعل دشوار و حتی به نحوی مستبعد است، می

ای در عالم درون انسان کم  گرفت. با توجه به تحلیل حکمت متعالیگه از رابطگه نفگس و  تبیین آن از نمونه
قوا و جایگاه قوا در صدور افعال و آثار نفس، که نه از قبیل رابطه اشتراکی دو فاعل برای فعگل واحگد و نگه از 

ا و کارگر است، بلکه به ایگن صگورت اسگت کگه گونه رابطه صنعتگر و ابزار صنعت و نه به نحو رابطه کارفرم
دهد در عین این کگه حقیقتگًا و بالگذات بگه قگوه اسگتناد دارد، از همگان  فعلی که نفس به وسیله قوه انجام می

حیث حقیقتًا و بالذات به نفس نیز استناد دارد، از این رو نفس انسان به این معنا متص  بگه توحیگد افعگالی 
وحید افعالی درونی دقیقًا بر همان منهج استناد حقیقی و بالذات فعل واحد بگه است. همچنین، چون این ت

یابد، مقاله حاضر توحید افعالی انسانی را َمَثل اعالی توحید افعالی الهگی خوانگده و بگه  دو فاعل سامان می
ای دقیگق  تگهمنظور تبیین این مثالیت به هفت تحلیل دست یافته است که هر کدام از آنها در عین این کگه نک

های توحید افعگالی الهگی پگرده  النفس حکمت متعالیه در با  رابطه نفس و قواست، از یکی از جنبه از علم
ها در بخش انتهایی مقاله گذشت بدین قرار بودند: فرآیند اسگتداللی  ها که تفصیل آن دارد. این تحلیل برمی

یقت در دو ساحت انسانی و الهگی؛ مثالیگت واحد توحید افعالی انسانی و الهی؛ جریان حمل حقیقت و رق
در فاعلیت فاعل عالی برای فاعل دانی و فعل آن بر این اساس که فاعل دانی وجود منحاز از فاعگل عگالی و 
ثانی در مقابل آن نیست؛ نقش فاعل دانی در تحقق فعل؛ انتسا  افعال ارادی انسگان بگه خداونگد؛ مراتگب 

 م تخل  از اراده الهی.گانه تحقق فعل انسان و خدا؛ عد سه
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