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  درآمد
از اصول كارآمد در  »معطي الشيء ليس فاقداً له«با عبارت معروف » اعطاي كمال«قاعدة 

در حل بسياري از مسائل فلسفي، از آن بهره گرفته و .) ق 1050(مالصدرا . حكمت متعاليه است
: 6، 1981مالصدرا، : ك.ر(و بسياري از آثار ديگر خود به آن تصريح كرده است  اسفاردر كتاب 

ي تلقي شده اين قاعده برگرفته از سريان وجودي خدا در هست). 89: 1354؛ مالصدرا، 204
از قبيل شمول كلي  ،سريان وجود بر اشياشود كه  و در آن اذعان مي) 117: 6 ، 1981مالصدرا، (

: 1 ، 1360مالصدرا، (است  قابل ادراك غير بلكه سرياني مجهول التصور وبوده، بر جزئيات خود ن
رهيافتي به  طريق صديقين در وصول به معرفت ربوبي، بهترين راه تلقي شده و از اين رو،). 7

  ).67: 1363مالصدرا، (شود  شناخت صفات الهي، جز تجلي نفس وجود حقّ متعال شمرده نمي
از اين رو، سريان وجودي حقّ متعال در هستي، مستلزم واجديت علت فاعلي نسبت به 

است و اين مطلب نشان از اهميت كاركرد قاعده در » اعطا«كماالت معلول يا همان قاعدة 
اي  گردد؛ به گونه در ديدگاه حكمت متعاليه داشته و از اصول قطعي آن تلقي مي شناخت خداوند

و يا فطرت سالم نسبت داده شده ) 176: 6 ، 1981مالصدرا، (كه گاه به فطرت عقل 
و ) ، حاشيه سبزواري236: 3 ، 1981مالصدرا، (، گاه بديهي )368: 1، 1360ديناني،  ابراهيمي(

اصل «توصيف شده و نيز از آن به عنوان ) 91، 2: 1391زدي، مصباح ي(يا قريب به بداهت 
و در جهت اهميت آن به عنوان اصل و ) 208: 2، 1388طباطبائي، (گردد  ياد مي» استثناناپذير

  ).342: 3 ق، 1412الصفا،  اخوان (اند  پاية علم اولياي الهي در معرفت ربوبي ياد كرده
نت را ـ كه در منابع اصلي شيعي يافت س مالصدرا متمايل است حديثي از كتب اهل

  ).420: 6 ، 1981مالصدرا، : ك.ر(اش قرار دهد  ماية استوارسازي نظريه گردد ـ نيز دست نمي
هاي متفاوت از برداشت دربارة قاعده اعطا در  هدف اين مقاله، بررسي كاركردها و گونه

  .خداشناسي، از اثبات صانع تا اسما و صفات الهي است

  تاريخيپيشينة 
استفاده .) م 270(از كلمات فلوطين » حيات روح«قاعدة اعطا به گونة ابتدايي آن، در بحث 

ها را در  ، آن.)م 304(نوشتارهاي وي كه شاگردش فرفوريوس ( تاسوعاتوي در كتاب . شود مي
اگر حيات قائم به روح باشد، تنها اعطاكنندة آن «: معتقد است) گانه تنظيم كرد هاي نُه دسته

» پس او در حيات شديدتر و ارزش بيشتري خواهد بود. كسي است كه آن را بخشيده است
  ).646: 1997الصفا،  اخوان (
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در كيفيت حصول ) قرن چهارم هجري قمري(الصفا  در ميان فيلسوفان اسالمي، اخوان 
ايشان در معرفت به پروردگارشان «: اهللا، به قاعدة مزبور اشاره كرده و معتقد است اولياء معرفت

. گيرد دانند كه نفوس جزئيه از نفس كلي افاضه گشته و آن نيز از عقل كلي سرچشمه مي مي
اخوان (» عقل نيز نوري است كه از وجود خدا افاضه شده و خداوند معطي وجود و خير است

با نظر به مبناي اضافه .) ق 587(در مكتب اشراق نيز سهروردي ). 342: 3 ق، 1412الصفا،  
» مبدأ عالم نور االنوار است، زيرا او معطي هر نور و حياتي در عالم است«: اشراقيه، معتقد است

به اين قاعده .) ق 339(و يا فارابي .) ق 482(سينا  اما آثار ابوعلي). 90: 4 ، 1375سبزواري، (
  .اند داشته و در اثبات صفات الهي از آن بهره نگرفتهتصريحي ن

م كه چيست اندر ُخ«: بر حسب ذوق عرفاني دربارة اين قاعده سروده است.) ق 672(مولوي 
 898(و جامي ). 326: 2، 1363مولوي، (» ؟چيست اندر خانه كاندر شهر نيست/  اندر نهر نيست

: چنين متمثل شده است ثار وجود آفريدگار، ايندر استدالل به ظهور آ سبحة االبرارنيز در .) ق
نايافته از هستي  ذات! / چون به هستي رسد از وي دگري؟/  ش نباشد اثري چون ز هستي«

نايد از وي صفت / خشك ابري كه بود ز آب تهي ! بخش؟ هستي شود كه تواند كي/  بخش
  ).581: 1، 1378جامي، (» دهي آب

ها نسبت به آن، در  ترين گزاره اربرد قاعدة اعطا و روشناما چنانچه گفته شد، بيشترين ك
مالهادي سبزواري معتقد . شود قرن يازدهم و در حكمت متعاليه و شاگردان اين مكتب ديده مي

به ابتكار جديدي دست زده، چراكه در اثبات مدعاي  »بسيط الحقيقة«است كه مالصدرا در بحث 
  ). ، حاشية سبزواري116: 6، 1981درا، مالص(خويش از اين قاعده بهره برده است 

در زمينه پيشينة نگارش و تدوين آن، كتاب يا رسالة مستقلي در ميان پيروان حكمت 
اي را به تبيين اين قاعده پرداخته،  تنها اثر مرتبطي كه فصل جداگانه. شود متعاليه ديده نمي

و نيز پيش از آن، كتاب ) 368: 1، 1360ديناني،  ابراهيمي: ك.ر(است  قواعد كلي فلسفهكتاب 
در جهت نقد برداشت فلسفي از قاعدة مزبور، سرفصل مستقلي را اختصاص داده  مةاالُ يةهدا

  ).462: ق1416خراساني، : ك.ر(است 

  معناشناسي واژگان
 بدايهعالمه طباطبائي در : هاي مختلفي آمده است اين قاعده در كلمات انديشمندان به گونه

: ق1417طباطبائي، ( »معطي الشيء ال يكون فاقداً له«: از تعبير رايج قاعده استفاده كرده نهايهو 
را » كمال«، ولي در برخي عبارات، كلمة )201: ق1416طباطبائي، (» غير فاقد له«يا ) 337
). 202: ق1416طباطبائي، ( »مبدأ الكمال غير فاقد له«: كرده و فرموده» شيء«گزين  جاي
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نيز در ضمن استفاده از تعبير مشهور، مطالبي به بخش نهايي .) ق 1288(هادي سبزواري مال
 عن يشذّ معطي الكمال ليس فاقدا له و ال«: نويسد وي براي توضيح بيشتر مي. قاعده افزوده است

تري از قاعده را  مالصدرا محتواي دقيق). 488: 2، 1379سبزواري، ( »نوره و سعة وجوده حيطة
مالصدرا، ( »معطي الكمال ال يقصر عنه بل يزيد عليه«: نويسد موده و در تكميل آن ميارائه ن
مبدأ كل فضيلة أولي بتلك الفضيلة «: دارد گونه بيان مي و در تعبير ديگري اين) 307: 2، 1981

  ).116: 6، 1981مالصدرا، ( »من ذي المبدأ
تبيين مقصود ايشان تأثيرگذار ها در  هايي است كه توضيح آن گزاره اين قاعده داراي تك

 .گيرند مورد بررسي قرار مي» فاقد«و » شيء«، »معطي«هاي  است؛ از اين رو، در ادامه واژه

  معطي. 1

و منظور از آن ) 353: 4، 1389فارس،  ابن: ك.ر(بوده » بخشنده«اين واژه در لغت به معناي 
سفة اولي از ميان علل اربعه، است، زيرا در فل) علت فاعلي(در فلسفه، خصوص علت وجودبخش 

تنها علت فاعلي را بخشندة وجود دانسته و علت مادي را در طريق قابليت معلول، تأثيرگذار 
.) ق 595(رشد اندلسي  در اين زمينه، كالمي از ابن). 171: ق1416 طباطبائي،(اند  دانسته

بنا بر نظر ). 109: 1993رشد،  ابن( »الوجود معطي هو الرباط معطي«: گويد معروف است كه مي
) دهندة يكي از صور محتمل در تركيب ماده پيوند(وي، اعطاي وجود به معناي اعطاي رباط 

: 1998جهامي،  جيرار: ك.ر(در اصطالح وي نيز همان فاعل ارتباط است » معطي«است و 
  .پايه با فاعليت در بحث علت و معلول است هم» معطي«بنابراين، واژة ). 814

  الشيء. 2

آمده است و گسترة آن از » آنچه مورد طلب واقع شده«در لغت به معناي » شيء«كلمة 
گيرد  ترين مخلوقات و به طور كلي، هر آنچه بتوان از او خبر داد را در بر مي ذات خدا تا كوچك

سينا مالزم با موجود است؛ چنانچه  اين كلمه در ديدگاه بوعلي). 133: 8ق، 1421سيده،  ابن(
تر، موجود با آن مالزم  كند؛ البته به تعبير دقيق شيئيت از موجود مفارقت نمي«: استوي معتقد 

 »كند است، زيرا شيء يا بر امر موجود در خارج منطبق شده يا بر امر موهوم و متخيل صدق مي
  . )159: ق1404سينا،  ابوعلي(

  فاقد. 3

راغب (نه مطلقِ نبودن  است،» نيستي پس از وجود«در كتب لغت، به معناي » فقدان«كلمة 
» نداشتن« يا » يافت نشدن«كه گاه با واژگان معادل فارسي همچون ) 641: ق1412اصفهاني، 
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. كند آمده و از نوعي تركيب حكايت مي» وجدان«در فلسفه، مقابل » فقدان«واژة . رود به كار مي
را مطرح ع تركيب شش نورخي تا داشته باشد كه ب يگوناگون انواعتواند  مركّب بودن شيء مي

تلقي كرده است » شرّ التراكيب«اند، كه اين نوع اخير را مالهادي سبزواري، به عنوان  كرده
  ). ، حاشية سبزواري136: 1 ، 1981مالصدرا، (

كه هيچ يك از اقسام تركيب، نسبت به ذات خداوند متعال راه نداشته و به  با توجه به اين
، منظور از عدم فقدان كماالت مخلوقات، عدم فقدان حكم برهان عقل، خدا بسيط محض بوده

، عدم فقدان اصل كمال »ال يكون فاقدا له«: يك مرتبه و حد خاصي نيست، بلكه منظور از جمله
  . وجودي است، نه حد و مرتبة آن

  تبيين و تحليل قاعده

علت و اين ضرورت مقتضاي سريان وجودي  ،خشدست، ببدارا خودبايد آنچه   كمالبخشندة 
البته منظور از علت، علت ناقصه نيست، چراكه آن، اعطاكننده نبوده . است) سنخيت(در معاليل 

هاي  اما اگر علت فاعلي كه همة جنبه. و تنها تأثيرگذار در فرآيند تكميل علت تامه است
ها تبديل شده و به  هاي معلول به داشته تأثيرگذاري در آن تمام گشته، موجود باشد، نداشته

از اين رو، از قبول وجود در معلول به . گيرد دار امكان استعدادي خود از كمال علت بهره ميمق
و ). 221: ق1417طباطبائي، (اند  تعبير كرده» وجدان«و از تأثيرگذاري علت در آن به » فقدان«

و به ) 221: ق1417طباطبائي، (نيز نحوة عملكرد علت تامه، به فعلي مانند اعطا تشبيه شده 
  ).117: ق1416طباطبائي، (اند  كنندة وجود تلقي كرده ين جهت، فالسفه علت فاعلي را افاضههم

آن  ظهوريا  ن علت وئومعلول را شأنى از شاما مالصدرا در تحليل رابطة فقدان و وجدان، 
است و به تعبير ديگر، از وحدت تشكيكي دست برداشته و وحدت اطالقي عرفا را قبول   دانسته

تشأن و «هايي همچون  ، از واژه»تيعل«كمت متعاليه در اين جلوة عرفاني به جاي ح. كند مي
اين ديدگاه معتقد ). 54: 1363مالصدرا، : ك.ر(كند  استفاده مي» اطالق و تقييد«يا » تطور

است، وجود مطلق آن است كه به هيچ حدي متعين نشده و از هر قيدي رها و آزاد باشد و 
جا كه وجود مطلق، مبدأ هر وجود  و از آن. اند بندي تخصيص خوردهوجودات ديگر به قيد و 

بايد جامع همة وجودات در مقام بساطت و صرافت بوده و هيچ كمالي از او خارج  مقيدي است، 
و از  »بسيط الحقيقة كل االشياء«وي از اين سريان وجودي، از جهت ايجابي به قاعدة . نباشد

  ).116: 6، 1981 مالصدرا: ك.ر(ر كرده است تعبي» اعطا«جهت سلبي به قاعدة 
آنچه در حكمت متعاليه و مكاتب فلسفي ديگر دربارة علت فاعلي بيان شده، حاكي از اين 
است كه معلول عين فقر و نياز بوده و حقيقت مستقلي از خود ندارد و به سبب علت فاعلي، 
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كه مستقل در وجود  نه اين واجد هستي شده و وجود نيز براي آن، جنبة رابطي داشته است،
، اما علل ديگر از قبيل علت صوري و مادي، در طريق قوام )194: 13، 1371طباطبائي، (باشد 

بر اين اساس، وجود معلول تنزّل ). 368: 1، 1360ديناني،  ابراهيمي: ك.ر(ماهيت دخالت دارند 
كند كه معطي  يوجود علت و يا شأني از شئون آن به حساب آمده و عقل ضرورتاً حكم م

وجود اشيا صادق  بارةپيوسته در فاضها اعطا وتواند باشد، زيرا  ها نمي كماالت وجودي، فاقد آن
ها حقيقتي وراي فقر و نياز به علت خود ندارند؛ بلكه اين فقر و تعلق متأخر از مرتبة  بوده و آن
: 13، 1371اطبائي، طب(ها نيست، زيرا استقالل اين ذات خلف فرض فقر و نياز اوست  ذات آن

از اين رو، نسبت وجود به اشيا، صرفاً جنبة رابطي داشته و اسناد وجود به ممكنات، اسناد ). 194
غايت را در باب عليت  كسانى كه علل وجود، يعنى فاعل و«و . گردد به غير ما هو له محسوب مي

اند، براى اين قاعده  نكردهگونه شعور است اعتراف  جز به علت مادى كه فاقد هر و اند انكار كرده
ى ازيرا از نظر اين گروه، علت هرگز داراى معن ،معناى محصلى قائل نيستند، در دستگاه عليت

  ).368: 1، 1360ديناني،  ابراهيمي(» ايجاد نيست اعطا و
نكتة ديگر كه در تحليل قاعدة اعطا اثرگذار است، توجه به اين جهت است كه معلول داراي 

نقص بوده و بر حسب عموميت اين اصل، شبهة سرايت نقص و ضعف و حدود جهات كمال و 
اشيا در خالق هستي پيش خواهد آمد، زيرا هيچ شأني از شئون مخلوق، به طور مستقل براي او 
حاصل نشده، بلكه از جانب علت به او رسيده است؛ پس معطي جسميت، خود بايد جسم باشد و 

: اند كه در پاسخ به اين پرسش بيان داشته... . چنين ممعطي ضعف خود بايد ضعيف باشد و ه
الزم است حدود وجود را به ماهيات اشيا نسبت داده و ماهيت را عدمي معرفي كرد و معتقد 

عطاى خداوندى انسانيت نبوده، زيرا انسانيت ماهيت است و ماهيت قابل جعل و اعطا «: شد
اى از وجود را به او اعطا  كه خدا مرتبه نيست، بلكه آنچه قابل اعطاست، وجود انسانى است

 فرموده است؛ منتها از لوازم آن، مرتبة حيوانِ ناطق بودن است كه در مرتبة تنزل از جهت حد
برخي فيلسوفان به مطلق ). 389: 1 ، 1385خميني، (» شود عدمى آن، اين ماهيت انتزاع مى

در آن جمع است؛ يا مطلق خط كه  اند كه همة مراتب سفيدي و سياهي بياض و سواد مثال زده
حال اگر سفيدي يا سياهي يا خط را نامتناهي . شود شامل يك ذراع از آن يا دو ذراع نيز مي

) اندازه و كيفيت(فرض گرفتيم، همة خطوطي كه فرض گرفتيم در آن هست، ولي نقايص آن 
 ).110: 6، 1981 مالصدرا،(مربوط به ماهيت خط يا رنگ است كه در آن نامتناهي فرض ندارد 

بنابراين، خداوند متعال كه معطي وجود و كماالت آن است، تنها به صفت كمال متصف 
تر آن است كه گفته  شود؛ البته دقيق گشته و نقص و ضعف از ناحية ماهيات عدمي حاصل مي
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و شكي نيست كه . شود نقص و ضعف، فقدان كمال وجود بوده و معناي عدمي شمرده مي: شود
طباطبائي، (دمي در وجود راه نداشته و سلب آن مستلزم اثبات كمال براي وجود است معناي ع

  ).201: ق1416

  كاربردهاي قاعده
قاعدة اعطا از جمله قواعد كارآمدي است كه در علوم مختلف عقلي، كاركردهاي گوناگوني 

اين قاعده  هاي خود از داشته و انديشمندان با اختالف اساسي در معناشناسي آن، در استدالل
اما خاستگاه اصلي اين قاعده، در حكمت متعاليه تلقي گشته و بيشترين انطباق . اند مند شده بهره

را بر نظام معرفت ربوبي صدرايي پيدا كرده است؛ از اين رو الزم است كاربرد گستردة قاعده اعطا 
  .شود اشاره ميدر حكمت صدرايي مورد كاوش قرار گيرد كه در ادامه به برخي از موارد آن 

 »محرّك اول«اثبات وجود خدا از طريق برهان . 1

هايي كه  يكي از استداللو خداشناسي بوده ، فيلسوفانهاي محوري  همواره يكي از بحث
محرك (هاي ديگر  اين برهان با نام. تاس »حركت«برهان  شده،براي اثبات وجود خداوند مطرح 

: 1363ارسطو، : ك.ر(گرفته شده ) پيش از ميالد 323(ارسطو  از) اول يا محرك نامتحرك
و فرض وجود آن در ) خروج از قوه به فعل(كوشد با در نظر گرفتن معناي حركت  و مي) 114

 ،در خودش باشدتواند  متحرك نمي منشأ حركتممكنات به جهت وجود كون و فساد، ثابت كند 
الزم است ين ابنابر د؛الف فرض خواهد بوزيرا مستلزم سكون آن شيء متحرك است و اين خ

در هر ) كمي، كيفي و أيني(گانه  هاي سه ارسطو حركت .تلقي گردداز متحرك  ، خارجمحرك
برسد، الزم ) حركت(كه امر بالقوه به فعليت  شيئي را مستلزم وجود محرك دانسته و براي اين

  .اثرگذار گرددداند كه امر بالفعلي بيرون از آن باشد تا در فعليت او  مي
مالصدرا مانند ديگر فالسفه، برهان حركت را مطرح و تقرير ارسطويي را تبيين كرده است 

، اما خود معناي جديدي براي حركت ارائه كرده و آن را مساوق با )38: 3، 1981مالصدرا، : ك.ر(
 انحاي از ىا نحوه نيست، بلكه اى مقوله هيچ در داخل  حركت وي معتقد است،. كمال دانسته است

 ).59: 11 ، 1390مطهرى، : ك.ر(ماهيات  سنخ از نه است، وجودات سنخ از حركت. است وجود
اي عقلي نهفته است كه رهيافت برهان محرّك اول را به قاعدة اعطا  در برهان حركت، قضيه

 محال. باشد خودش مفيضيت همان از مستفيضِ عيناً مفيض است محال«سازد، زيرا  روشن مي
 را حركت كه جهت آن از متحرك. باشد چيز همان فاقد چيز، يك معطىِ و باشد فاقد، معطى است
 كند، مى افاضه را كمالى يعنى دهد، مى را حركت كه چيزى آن و ندارد را آن يعنى كند، مى قبول
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 مساوى تقريباً كمال و فيض( باشد ديگرى شكل به و نباشد حركت شكل به كمال آن ولو
كمال،  معطى كه كرديم قبول و) اول كمال( است كمال حركت كه كرديم قبول اگر .)ديگرند يك

 محرك ء، خود شى يك كه است محال باشد، پس اعال نحو به ولو كمال آن فاقد كه است محال
  ). 114: 11 ، 1390مطهرى، (» باشد محرك از نياز بى يا و محرك عين متحرك باشد؛ يعنى خود

بسيط «مالصدرا برهان حركت را در تقرير جديدي مطرح كرده و آن را اشاره به قاعدة 
حال . شوند دانسته است، چراكه همة وجودات به وجود مفيض غير متحركي منتهي مي »الحقيقة

گيرد؛ بنابراين،  اي صورت نمي اگر مبدأ افاضه، خود فاقد كمال وجودات باشد، هيچ گونه افاضه
اين مطلب شريفي «: افزايد سپس وي مي. قيقة جامع وجود همة اشيا خواهد بودذات بسيط الح

  .)38: 3، 1981مالصدرا، (» است كه روي كرة زمين كسي را آگاه از آن نيافتم

 صفت علم خداوند. 2

استفاده از مالزمات . 1: روش متكلمان اسالمي در اثبات صفات الهي، بر دو گونه استوار است
گيري از صفت وجوب وجود  بهره. 2؛ )10: 1382حلي، : ك.ر(ا حدوث ممكنات عقليه در نظم ي
ولي حكمت متعاليه در طريق كشف صفات الهي، روش ). 34: 1382حلي، (در حقّ متعال 

مالصدرا با دور دانستن . هاي ديگر را بعيد از صواب تلقي كرده است ديگري را پي گرفته و راه
، راه حقيقي شهود )129: 4 ، 1366مالصدرا، (مالزمات عقليه هاي ذهني و مفهومي از طريق  راه

چگونه انساني كه : دارد كه معرفت به صفات الهي را از طريق قاعدة اعطا تلقي كرده و بيان مي
! دهد كه بخشندة كمال علم، خود داراي آن نباشد؟ داراي فطرت عقلي است، اجازه مي

  ). 175: 6، 1981مالصدرا، (
و هو تعالي «: ي نيز همين معنا را در بيت شعري بيان داشته و فرموده استمالهادي سبزوار

او در تبيين علم الهي ). 562: 3، 1379سبزواري، ( »منه وجود عالمي الذات اُخذ/ عالم بالذات إذ
با توجه به قاعدة معطي الشيء، هيچ كمالي از صقع ذات ربوبي و گسترة نور : دارد بيان مي

). 487: 2، 1379سبزواري، (ت تا نوبت به واسطة صور و علم حصولي برسد وجودي او خارج نيس
تلقي شده كه به نفس علم حضوري از مبدأ  يةاز اين رو، نحوة فاعليت خداوند نيز فاعليت بالعنا

  .گردند به كماالت خويش، اشيا موجود مي

  صفت قدرت خداوند. 3

كند،  آنچه در حكمت متعاليه در باب قدرت خداوند مطرح است، از معنايي خاص حكايت مي
به طوري كه قدرت، به معناي مبدئيت فعلي است كه علم حضوري به معلول، سبب سوق فاعل 
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و از سويي، در خداوند متعال تنها مبدئيت نسبت به ) يةفاعل بالعنا(به سوي آن فعل شده است 
ولي مبدئيت در ترك فعل، نسبت به ذات حق عقالً منتفي است، چراكه الزمة  فعل وجود داشته،

: 2 ، 1981مالصدرا، (آن انقطاع فيض از ذات فياضي است كه هيچ بخل و ضعفي در او راه ندارد 
مورد پذيرش فالسفه قرار  »صحة الفعل و الترك«؛ از اين رو، تعريف متكلمان از قدرت به )138
بر اين نظر، الزم است قدرت خداوند را به معناي مبدئيت به ). 131: 1354 مالصدرا،(گيرد  نمي

نحو فيضان و تنزّل و يا به تجلي ذات حق دانست و ازليت فعل الهي و عدم محدوديت آن در 
بايست در ذات  هر كمال و فضيلتي در وجود مي«كه  با توجه به اين. ناحية زمان را قبول كرد

موجود باشد، پس خداوند متعال عين قدرت و اصل كمال است؛ الوجود في حد ذاته واجب
اگرچه مبادي قدرت مخلوقات از تصور، تصديق و شوق، در خداوند راه ندارد و از هر نقصي منزه 

از اين رو، در اثبات صفت قدرت خداوند نيز از حد ). 361: ق1417طباطبائي، (» و مبرّاست
است كه متكلمان اسالمي، وجوب وجود را علت حمل  شود؛ اين در حالي وسط اعطا استفاده مي

  .اند قدرت بر ذات الهي دانسته

 صفت حيات الهي. 4

سرچشمه گرفته و معناي آن، » قدرت«و » علم«در صفات خداوند، از دو معناي » حيات«
آمده است » دراك فعال«به معناي » حي«مبدأ ادراك و فعل بوده و صفت مشبهة آن با واژة 

پوشاني دانسته و  حكمت متعاليه، حيات و وجود را داراي هم). 211: ق1416طباطبائي،  :ك.ر(
، 1360مالصدرا، (كند كه نفس وجود، همان حيات سارية خداوند در همة اشياست  تصريح مي

  ).670: 2 ج
از سويي، برخي فالسفه خاستگاه اين صفت را برگرفته از آيات و روايات دانسته و در تفسير 

، ولي متكلمان )143: 1354مالصدرا، : ك.ر(اند  شده را ترجيح داده عناي ايجابي گفتهآن، م
اسالمي با استفاده از حكم عقل، اتصاف به علم و قدرت را بدون حيات، خالف ضرورت عقل 

؛ اما حكمت متعاليه، راه اثبات حيات خدا را از طريق قاعدة اعطا )43: ق1413طوسي، (دانند  مي
طباطبائي، (، چراكه معطي حيات خود بايد داراي آن در اعلي المراتب باشد كند معرفي مي

  ).212: ق1416

 بساطت ذات الهي. 5

ابتدا . شود مسئله بساطت حقّ متعال در فلسفة حكمت متعاليه، با تقرير خاصي بيان مي
يابد؛ سپس مسئله ماهيت  دامنة نفي تركيب از اجزاي خارجيه به اجزاي ذهنيه توسعه مي
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طبيعي است . گردد منجر مي) اجزاي ذهنيه(داشتن ذات الهي است كه به نفي جنس و فصل ن
اين بخش از تقرير دليل، . كه حقيقت فاقد جنس و فصل، تركيب خارجي نيز نخواهد داشت

مطابق با حكمت مشاء و نيز كالم اسالمي است؛ آنچه حكمت متعاليه را در اين زمينه از ديگر 
: ك.ر(است » أيس«و وجدان » ليس«ه، تبيين جديد آن از تركيب فقدان مكاتب، متمايز كرد

بنا بر نظرية اصالت وجود و وحدت تشكيكي آن، همة اشيا مركب از ). 110: 6، 1981مالصدرا، 
دارد كه  با توجه به عدم تركيب خداوند از فقدان و وجدان، عقل الزم مي. وجود و ماهيت هستند

كماالت وجودي را در مرتبة اليتناهي داشته باشد و هر گونه  همة) معطي شيء(ذات خداوند 
همة «در بحث اسما و صفات نيز ). 337: ق1417طباطبائي، : ك.ر(تركيبي از آن منتفي گردد 

هاست، ولي از  صفات كمال، عين ذات حق بوده و اختالف در صفات، ناظر به جهت مفهوم آن
» كماالت وجودي به صورت نامتناهي است نظر مصداق، حقيقت واحدي است كه جامع همة

  ).202: ق1416طباطبائي، (

 سنخيت ميان علت و معلول. 6

كنندة وجود و هر  چنانچه گفته شد، حكمت متعاليه معتقد است كه مبدأ متعال، افاضه
جا كه علت فاعلي، مقتضي وجود براي معلول  كمال وجودي ديگر براي همة اشياست و از آن

بايست فاقد آن نباشد، پس علت فاعلي واجد كمال معلول بوده و معلول  ل مياست و معطي كما
؛ از اين رو، )194: 13، 1371طباطبائي، (نيز وجود علت را در مرتبة نازله ممثّل ساخته است 

  . سنخيت ميان حقّ متعال با مخلوقات، الزمة قاعدة اعطا خواهد بود

 »بسيط الحقيقة كل االشياء«قاعدة . 7

حقيقتي كه به تمام معنا بسيط باشد، همة وجودات را در بر گرفته و در عين حال، هيچ 
بسيط الحقيقه كل «مالصدرا از اين قاعده با عبارت . شود ها نمي گونه محدود به حدود آن

ها سنگين  ترين معارف ربوبي كه درك دقيق آن بر دل ياد كرده و فهم آن را از سخت» االشياء
عارفان از وجود مطلق و مقيد، معناي ديگري : گويد سپس او در ادامه مي. استآمده، دانسته 

اند، زيرا ايشان وجود مطلق را غيرمحصور در حدود عدمي ماهيات  غير از نظر فالسفه اراده كرده
كه آن وجود، مبدأ هستي و كماالت ماهيات است، نبايد فاقد وجود تلقي  دانسته و به جهت اين

ي شيء فاقد آن نيست؛ از اين رو، هستي مطلق اقتضا دارد كه همة كماالت از گردد، چراكه معط
از سويي، . ناحية او افاضه گشته و وجود مخلوقات، ظهور او و شأني از شئون وي محسوب شوند

اي است كه به او واجد فضيلت شده  يافته مبدأ هستي و هر فضيلتي سزاوارتر به آن، از هستي
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در حقّ  »بسيط الحقيقه كل االشياء«هستي همة موجودات بوده و قاعدة  است؛ بنابراين خداوند،
  ).110: 6، 1981مالصدرا، (متعال صادق است 
، بيان سلبي نسبت به معناي قاعدة بسيط »معطي كمال فاقد آن نيست«بنابراين قضية 

فقدان  الحقيقه است و روشن است كه بر حسب عبارت مالصدرا مراد از فاقد نبودن، عدم قصور و
  ).307: 2، 1981مالصدرا، (شذوذ هر كمال وجودي در مبدأ و علت فاعلي است 

  پذيري قاعده اثبات
پذيري  آنچه الزم است پيش از بيان ادلة اثبات يا نفي قاعده بررسي شود، مسئلة استدالل

رو شده است؛ برخي جايگاه آن را در ميان  اين قاعده با رويكردهاي گوناگوني روبه. است
اي  تكازهاي عقاليي دانسته و برخي ديگر از آن به عنوان امر فطري يا بديهي نام برده و در پارهار

  . اند فرضي براي اثبات آن در نظر گرفته از تعبيرات، اصول پيش
ديدگاه ارتكاز عقاليي، حقيقت قاعدة اعطا را از رويكرد تكويني به جايگاه اعتباري تبديل 

سازد؛ براي مثال، در مسئلة عدالت فردي و  ناشناسي آن فراهم ميكرده و ديدگاه جديدي در مع
در امور ) قاعده اعطا(هرچند اين مطلب «: گونه استفاده شده كه اجتماعي از اين قاعده اين

حقيقي مطرح است، نه اعتباري و در حكمت نظري طرح شده، نه حكمت عملي، ليكن دربارة 
حدي كه مناسب آن باشد، قابل تبيين است؛ به اين امور اعتباري و در قلمرو حكمت عملي در 

توان از مصالح فرسوده، غيرمقاوم و  حال چگونه مي. شود تقرير كه جامعه از افراد تشكيل مي
  ).211: 1392آملي،  جوادي(» سست، بنياني مرصوص ساخت؟

ضيت بنا بر معناي مزبور، اين قاعده در احكام تكليفيه، كه موجب سرايت محبوبيت و مبغو
البته اعتبارات قانوني نزد علماي اصولي، داراي ثبات و تأصل خاصي . شود، جاري خواهد بود مي

هاي  ها تابع مصالح و مفاسدي است كه در نفس انسان در ظرف عالم اعتبار است، زيرا جعل آن
  ).48: ق1414سيستاني، (گردد  مكلّف متحقق مي

گمان ). 114: 11 ، 1390مطهرى، (اند  دهديدگاه دوم، حكم به بداهت و ضرورت قاعده كر
رود مقصود حكمت متعاليه از بداهت، اوليات از اقسام بديهيات نباشد، زيرا اين قاعده هر  مي

گردد، بلكه اعطاي  چقدر كه مسلّم باشد، ولي تصديق آن با تصور طرفين به تنهايي حاصل نمي
وجودبخش، بايد مورد تصديق قرار شيء و عدم فقدان آن، با توجه به حد وسط علت فاعلي 

اي كتب فلسفي دعوت به تأمل در اين قاعده شده تا بتوانند در نهايت،  از اين رو، در پاره. گيرد
  ).371: 1، 1360ديناني،  ابراهيمي: ك.ر(به فطري بودن آن حكم كنند 
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صدرا، مال(براي قطعي بودن قاعدة اعطا استفاده كرده » فطرت«بيشتر كتب فلسفي از تعبير 
اعطاى شىء از روى فقدان، هرگز و معتقد شدند كه به مقتضاي فطرت سالم، ) 89: 1354
  ).368: 1، 1360ديناني،  ابراهيمي( پذير نيست امكان

همان قضاياي فطري منطقي است، چنانچه از تعبير » فطرت«در اين ديدگاه، منظور از 
اگرچه ؛ )176: 6 ، 1981مالصدرا، : ك.ر(گردد  مالصدرا در نسبت دادن فطرت به عقل روشن مي

شود كه مراد از فطرت، همان سرشت و جبلّت مقصود باشد كه در  از برخي عبارات ظاهر مي
  ).211: 1392آملي،  جوادي: ك.ر(گيرد  برابر قوة عاقله قرار مي

دارد، توجه به مباني قاعدة اعطاست،  اي كه انسان را در اين برداشت به تأمل وامي نكته
كه منظور از علت فاعلي همان علت وجودبخش نسبت به معلول است، كه تنها با مبناي چرا

در اين زمينه اگر علم خداوند . گردد يا فاعليت بالتجلي قابل فهم و تصديق مي يةفاعليت بالعنا
، قاعدة اعطا موضوع نخواهد )فاعليت بالعنايه نزد حكمت مشاء(همان صور مرتسمه تلقي شود 

اگر علم خداوند به معلوالت را عين معلومات دانسته و تنها سبب موجود شدن اشيا را داشت، اما 
علم حضوري كه عين ذات مبدأ است تفسير كنيم، خدا را مطابق ديدگاه حكمت متعاليه، فاعل 

: 1354، مالصدرا :ك.ر(كند  بالعنايه معرفي كرده و لزوم واجد بودن معطي وجود معنا پيدا مي
از اين رو، با توجه به ديدگاه مالصدرا در مسئلة رابطة ). 231ـ230: 6 ، 1981 ،مالصدرا؛ 134

توان حكم به فطري بودن قاعدة اعطا داده و يا آن را در بخش  علم خدا با مخلوقات، نمي
بديهيات عقلي به حساب آورد، چراكه موضوع عطاي الهي در اين ديدگاه، از مسائل عقل نظري 

پذيري  و متوقف بر قبول نحوة فاعليت خداوند و سريان ميق فلسفيهاي ع فرض داراي پيشو 
  .وجود بر مبناي حكمت صدرايي است

برداشت عمومي از قاعده كه در فقه و علم اخالق : گونه نتيجه گرفت توان اين در نهايت مي
اما چنانچه عبارات آن گذشت ـ بديهي و غير قابل انكار است، ـ  گيرد نيز مورد استفاده قرار مي

اگر از اين قاعده به عنوان حد وسط در اثبات صفات خداوند يا قواعد عقلي ديگر ـ مانند 
برداري شود، ترديدي نيست كه بايد با توجه به اصول  سنخيت و بسيط الحقيقه ـ بهره

پذيري قاعده حكم كرد و نسبت بداهت يا فطرت به آن  فرض در آن، به نظري بودن و اثبات پيش
  .انگاري در اين قاعدة فلسفي و موجب تحليل التقاطي در معناي آن دانست ه از عامهرا، برگرفت

  ها و انتقادات  برداشت
شناسي در ارتباط خالق و  اين قاعدة عقلي ـ چنانچه اشاره شد ـ با سه گونه هستي

  :دتوان ارائه كر ها برداشت خاصي از اين اصل، مي مخلوقات، قابل تصور بوده و بر هر يك از آن
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  ديدگاه وحدت اطالقي وجود. 1

در اين ديدگاه، وجود داراي وحدت شخصي بوده و حدود متكثرات، همان تتطور و تشأن 
وجود حقّ متعال، همان وجود ساري در هياكل ماهيات و ممكنات، به نحو ال بشرط . حق است
گرفته شده و بوده و كثرات، همان ظهور خداوند در نظر ) خالي از اطالق و تقييد(مقسمي 
؛ به )6: 1375قيصري، (گردد، نه تشكيك در وجود  ها، تشكيك در ظهور تلقي مي مراتب آن

، زيرا آنچه در دار وجود نقش دومين چشم احول باشد او به نظر رسد،آنچه جز : تر تعبير دقيق
اين ). 107: 1378آملي،  زاده حسن(است، وجوب بوده و بحث در امكان، براي سرگرمي است 

شود و در برخي عبارات، نام  عربي به روشني ديده مي خصوص ابن يدگاه در كتب اهل عرفان، بهد
استفاده شده » وحدت تشكيكي اخص الخواصي«اي ديگر، از اسمِ  و در پاره» وحدت اطالقي«

  ).306: 1386الهيجي، (است 
بايد با توجه به مبناي عارفان در وحدت شخصي وجود، نسبت به معناي قاعدة اعطا 

وجود حق بدون لحاظ مظاهر و كثرات، هيچ حد و ماهيتي در او راه ندارد، و با : چنين گفت اين
داراي اسما و صفاتي است كه در نظر عقلي، از كثرت و تعدد ) اشاره به آن شيء(ها  لحاظ آن

شده باشد، اما مقام ) مجالي حق(برخوردار است و محال است كه لحاظ وجود در اسما و صفات 
كه در مظاهر حق به جز وجود الهي، ظهور و جلوه در لحاظ  ات باري از آن عاري باشد، چه اينذ

  . عقل ننموده است
اي از تسامح در كالم به حساب  گونه» فقدان«و » وجدان«بنا بر ديدگاه عرفاني، تعبير به 

را با آيد، زيرا معطي وجود، عين همة اشيا تلقي شده است؛ از اين رو، حقيقت مطلب  مي
از اين رو، منظور . ، آن هم به لحاظ چشم عقل، بايد بيان كرد»بطون«و » ظهور«: هايي مانند واژه

وجود ال بشرط «است كه از آن به ) وجود سعي(از عدم فقدان همان مقام وجود منبسط 
  ).364: 1376مدرس زنوزي، (اند  نيز تعبير كرده» مقسمي

رو شده است كه به جهت عدم توانايي عقل از ادراك  اين ديدگاه با انتقادات فراواني روبه
 ةبيان نظري تجرب، اين نظريه در واقع: اند حقيقت وجود و نحوة سريان آن در ممكنات گفته

؛ چنانچه شهيد مطهري نيز فرموده »طور وراء طور العقل«: كه يا اين شهود عرفاني است باطني و
 تواند نمى رود؛ يعنى نمى حرف اين بار زير زهرگ فلسفى، عقل با فيلسوف يك البته«: است

 قهراً هم ندارد، و بعد وجود كثرتى چنين اساساً و بگويد كند نفى به كلى را محسوس كثرات
 ها اين تمام و در ندارند وجود ها كثرت اين ...ندارد وجود ندارد، حركت وجود ماده بگويد بايد
 توجيه قابل شكل، اين و به معنا اين به نظريه اين يعنى ببيند؛ بخواهد را حق ذات ظهور فقط
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پا را فراتر نهاده و صراحتاً  شرح منظومهوي در ). 184: 9 ، 1390مطهري، (»  نيست فلسفى
 طور همان زيرا«: نويسد او در استدالل بر بطالن آن مي. دهد وحدت عرفاني را مورد نقد قرار مي

نيست،  پوچ اندر پوچ سوفسطاييان نظر برخالف و جهان "هست واقعيتى" دانيم مى بالبداهه كه
 و اين موجودند وجود تبع به گوناگون و ماهيات است كثرت نوعى داراى واقعيت دانيم مى

 منشأ نيست، او در كثرتى نوع هيچ كه وجودى نيست و ممكن باشند نمى ديگر يك عين ماهيات
  ).219 :5 ، 1390مطهري، (» باشد گوناگون ماهيات انتزاع

كه، بر اساس نگاه عرفاني به هستي، وجود منحصر در حقّ متعال بوده و  اشكال ديگر اين
هيچ كثرت عيني در وجود نبوده و مراتب وجود نيز با بساطت خداوند سازگار نيست؛ از اين رو 

شود، زيرا حقيقت وجود منحصر در  اساس تلقي مي اعطا كردن وجود، موضوعاً باطل و بي
ميرزاجواد . ه و افاضه و اعطاي حقيقي، خالف فرضِ اطالق عيني وجود استحقيقتي عيني بود

در صورت قول به وحدت و تغاير اعتباري كثرات، در عالم «: نويسد خراساني در همين زمينه مي
پس بنابر ديدگاه كثرت اعتباري، قاعده . ايجاد، نه اعطاكننده و نه اعطاشده اي باقي مي ماند

  ).462: ق1416ساني، خرا(» باطل خواهد بود

  ديدگاه وحدت تشكيكي وجود. 2

نظر ديگر كه در ابتدا مورد پذيرش حكمت متعاليه قرار گرفته، همان تشكيك خاصي در 
تشكيك (وجود است، زيرا عالوه بر صدق مفهوم وجود بر افراد خود به نحو شدت و ضعف 

مراد از تشكيك خاصي در روشن است كه . ، حقيقت هستي نيز داراي قوت و ضعف است)عامي
وجود، اشتداد در كميت و كيفيت آن نيست، چراكه وجود داراي مقدار و اندازه نيست، بلكه مراد 
از شدت و ضعف، همان وجدان و فقدان وجود است كه مرتبة ادني به مافوق خود مقيد و 

، چه )26: ق1417طباطبائي، (دارد  گردد، اما مرتبة اعلي نسبت به ادني حد برنمي محدود مي
  .گردد و اين خلف فرض اعلي بودن آن است تر از خود مي كه مستلزم تقييد به مرتبة پايين اين

وجودات امكاني در عالم، به : شود گونه بيان مي بنا بر اين ديدگاه، معناي قاعدة اعطا اين
تر از خود حقيقت داراي مراتب قوي و ضعيف هستند و هر مرتبه، كمال نازل نسبت به مرتبة باال

بوده و در اين جهت ) فقدان وجود(ها  از سويي، مراتب ممكنات همان حدود عدمي آن. است
هستند؛ در غير اين صورت، معلول در ذات ) معناي ربطي(نيازمند به علت، بلكه عين نياز به آن 

شود و  ، مركب از وجدان خود و فقدان آن مرتبه مي)خداوند(خود مستقل گشته و علت هستي 
كه در مراتب طولي وجود،  حال با توجه به اين. كي نيست كه تركيب در ذات الهي ممتنع استش
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تر، علت فاعلي آن بوده، و فاعليت آن نيز به سرايت وجود  هر مرتبه نسبت به درجة پايين
تلقي شده، الزم است معطي وجود داراي كماالت مرتبة ادني بوده، بلكه در ) فاعليت بالعنايه(

  . د از اشتداد وجودي بيشتري برخوردار باشدقوت وجو
اين ديدگاه مورد پذيرش عرفا و خود مالصدرا در نهايت امر نبوده و پيروان حكمت متعاليه 

عالمه طباطبائي در برخي آثار خود، . اند هاي مختلفي به نقاط ضعف آن اشاره كرده نيز به گونه
دانسته، ولي تشكيك را در موضوع خود وحدت اطالقي را مانند دليل وارد بر وحدت تشكيكي 

او اشكاالتي نيز به تقرير صدرايي ). 172: 1389طباطبائي، (داراي جايگاه معرفتي شمرده است 
اين مرتبه باالضافه به مراتب بعدى حد ندارد؛ و تعينات ساير مراتب از آن «: نويسد وي مي. دارد

است و ارتفاع تعينات، خودش تعينى   ىحد  مقام مسلوب است؛ ولى همان انتفاي حدود، خودش
پس مرتبة عاليه مفروضه، تعينى است در عداد بقية تعينات، و حدى است در جرگة ساير . است

  ).169: 1389طباطبائي، (»  حدود؛ اگرچه مقدم است در تحقق نسبت به باقى مراتب
حدود و تقييدات ممكنات اگر : كه عالمه بيان ديگري در تقرير اشكال فرموده است و آن اين

برداشته شود و خداوند مطلق فرض گردد، باز هم اين اطالق و تقييد، هر دو قسيم وجودي 
از اين رو، اطالق . شود تلقي مي) البشرط مقسمي(ها بوده و عاري از هر دو  هستند كه مقسم آن

الق مقسمي و صرافت خدا و نفي مراتب بنا بر وحدت تشكيكي، خود نوعي تقييد نسبت به اط
طباطبائي، (دهند  از اين نظر، ايشان وحدت تشكيكي را به وحدت اطالقي ارجاع مي. خواهد بود

 استحكام است و در نهايت اعتبار و) اعطا(مفاد اين قاعده «كه  بنابراين ادعاي اين). 170: 1389
زني  ز يك گمانه، بيش ا)368: 1، 1360ديناني،  ابراهيمي(» را انكار كند  تواند آن كس نمى هيچ

نبوده و جايگاه علمي ندارد، زيرا به مقتضاي بيان عالمه، تشكيك در مراتب وجود، مستلزم نقض 
تمام كماالت «: از اين رو، گفتة برخي كه. صرافت وجود حقّ متعال در اعلي المراتب خواهد بود

ا در معلول توان كمالى ر گاه نمى هيچ بساطت در علت موجود است و و معلول، به نحو لف
گيرد،  ، مورد نقد قرار مي)368: 1، 1360ديناني،  ابراهيمي(» جو نمود كه در علت نباشدو جست

چراكه لف و بساطت در وجود حقّ متعال، همان اطالق قسمي است كه خود نوعي محدوديت 
پس از نسبت دادن وحدت  رسائل توحيديهاز اين رو، عالمه طباطبائي در  .شود شمرده مي

قي به شرايع و اديان الهي ـ كه در جاي خود مورد نقد است ـ نظرية تشكيك را مرتبة كامل اطال
  ).16: ق1415طباطبائي، (كند  توحيد تلقي نمي

نكتة قابل مالحظه در اين حمل، آن است كه برخالف ظاهر جمله، انسان در عالم خارج 
محمول انتزاع شده و به  نيست و معناي اين جمله به صورت عكس حمل است، زيرا موضوع از
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برخالف  از اين رو، مالصدرا... . وجود، شجر است و. وجود، انسان است: اين معنا خواهد بود كه
 به حكم بايد اى قضيه در هر كنيد فرض شما كه دارد ضرورتى چه«: ديگر فالسفه معتقد است

 "ء لشى ء شى ثبوت" به حكم كه قضايايى: است جور دو بلكه قضايا باشد؟ ء لشى ء شى ثبوت
 ثبوت" نه است موضوع ثبوت نفس محمول، ها آن در كه داريم قضايا از ديگر اى و گونه است؛
حكم به وجود نسبت «: كند و نيز وي تصريح مي). 147: 9 ، 1390مطهرى، (» " للموضوع ء شى

 »به ماهيت در هر وقتي از اوقات، ناشي از پرده بر چشم و اشتباه در حكم نمودن است
بر اساس نظرية تشكيك خاصي، الزمة اعطاي وجود در عالم خارج ). 289: 2 ، 1981مالصدرا، (

ها بوده و اما اعطاي وجود به نفس وجود نيز معناي محصلي نداشته و  انگاري آن به ماهيات، اصل
رسد كه بگوييم  تصور فقدان و وجدان در آن، سالبه به انتفاي موضوع است و نوبت به اين نمي

بنابراين، جايگاه قاعدة اعطا در حكمت متعاليه، دچار اشكاالت . عطي شيء، فاقد آن نخواهد بودم
  .توان مورد تصديق عقل قرار داد مبنايي و بنايي است و معناي صحيحي از آن را نمي

  ديدگاه تباين وجودات. 3

سنخيت در در صورتي كه به نظرية اصالت و وحدت وجود قائل نشده و عليت نيز مستلزم 
توان معناي صحيحي  اند ـ مي علل ارادي دانسته نشود ـ چنانچه متكلمان اسالمي بيان كرده

كه خداوند معطي كماالت است، اما فاعليت او به گونة تجلي  براي قاعدة اعطا بيان كرد و آن اين
ة فاعل بالعناي(در مظاهر هستي نبوده و علم حضوري او نيز سبب وجود يافتن اشيا نيست 

، بلكه او فاعل باالراده و ارادة وي نيز همان اعمال قدرت اوست، نه صرف علم به )صدرايي
كنندة اشيا بوده و مصحح فعل او اراده است و  مصلحت؛ از اين رو علت يا فاعل حقيقي، ايجاد

گاه  بر اين اساس، هيچ. گردد اراده نيز از مقام قدرت حقّ متعال پس از اعمال آن انتزاع مي
ال من «اعليت حقّ متعال مستلزم سنخيت با فعل وي نبوده و اشيا در عالم حادث به حدوث ف

اختيار : دارد اين ديدگاه بيان مي). 125ـ120: 1391سيدان، : ك.ر(گردد  تلقي مي» شيء
خداوند در صورتي پذيرفته شده است كه فاعليت ارادي مورد قبول واقع شود و در غير اين 

به فعل خود عالم بوده، اما صدور فعل از وي ضروري تلقي شده و به تعبير صورت، اگرچه فاعل 
: ك.ر(پذيرد  ذاتاً مجبور به خلقت خواهد بود و فعل ازالً و ابداً از خدا انفكاك نمي: تر دقيق

  ).143ـ135: 1391سيدان، 
دة اعطا با توجه به معناي فاعليت خداوند متعال و بينونت او با اشيا، برداشت ديگري از قاع

شكي نيست كه فاعل باالراده الزم است عالم و قادر بر فعلش : كه توان ارائه كرد و آن اين مي
باشد؛ پس معطي شيء كه همان ايجادكنندة آن است، فاقد كمال علم و قدرت نيست، زيرا 
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ين در ا. ممتنع است ارادة حق به اعطا و ايجاد اشيا تعلق گرفته، ولي عالم و قادر بر آن نباشد
گردد كه هستي  ديدگاه، با توجه به نفي سنخيت ميان خدا و مخلوقات از نظر عقلي، تأكيد مي

ناپذير بوده و اساساً حقيقتي به نام نور وجود در خارج، مصداق عيني و خارجي ندارد  الهي سريان
و، از اين ر. و مفهوم هستي داراي معناي انتزاعي از تحقق اشيا و ماهيات خارجي خواهد داشت

تعالي، سالبه به انتفاي موضوع  تركيب از وجدان و فقدان به معناي فلسفة صدرايي، در ذات باري
كند كه عطية الهي برگرفته از  پس مالزمة ميان فاعليت و حكمت در خلقت اقتضا مي. است

مبدئي داراي كمال علم و قدرت باشد و در غير اين صورت، به حكم عقل، انفكاك علم و قدرت 
  .د و اراده الزم خواهد آمداز قص

مقصود ايشان «: نويسد در مقام بيان مقصود صحيح از قاعده برآمده و ميميرزاجواد خراساني 
» پس معطي فاقد قدرت و استيال بر فعل خود نخواهد بود... از اعطا، همان تسلط و مالكيت است

ن فلسفه آمده است ، و همين معنا در كلمات برخي ديگر از ناقدا)462: ق1416خراساني، (
  ).371 : تا رشتي، بي(

  كماالت نوريه و قاعدة اعطا. 4

بالذات » مظلم«و » نوراني«فرض كه اشيا به دو قسم  برخي انديشمندان با نظر به اين پيش
گونه بيان  گردد ـ كه در جاي خود بايد مورد تأمل قرار گيرد ـ معناي قاعدة اعطا را اين تقسيم مي

سبت به همين كماالت نوريه غير سنخ ثبوت مخلوقات، اگر گفته شود كه عقالً به تنها ن«: اند كرده
قاعدة معطي الشيء ال يكون فاقداً له، ذات مقدس واهب العطايا و الكماالت خود بذاته واجد لجميع 

و در ادامه، رابطة ذات ) 44ـ43: تا تهراني، بي(» الكماالت، آن را سخني به غير مورد نتوان گفت
بسيط الحقيقة الذي عين الكماالت «: شود كه حق با كماالت نوري به همين قاعده توجيه ميقدوس 

و به عبارت ). 43: تا تهراني، بي( »النورية واجد لتمام الكماالت النورية و اال يلزم تركيبه و هو خلف
صحة القاعدة انه يلزم علي القول بالحقائق المتخالفة عدم : منها«: اند تري نيز بيان فرموده روشن
و فيه ان هذه القاعدة تتم في ما اذا . ان معطي الشيء ليس فاقدا له بالنسبة الي المبدأ المتعال: البديهية

كان باالبداع ... كان المعطي اعطائه من ذاته و اما بالنسبة الي المبدأ المتعال الذي اعطائه حقائق االشياء
 »ئه الكماالت النورية التي ليست من سنخ حقيقة االشياءنعم هذه القاعدة تتم في اعطا. ال من شيء فال

از سويي، ذات مقدس حق، شايستة تحديد نيست و الزم است كماالت نوري ). 13: تا تهراني، بي(
در او عين ذات تلقي شود؛ پس هر كمال نوري و فيض كمالي كه سنخ غير نور، واجد آن شود 

  ).44ـ43: تا تهراني، بي(» ودهمه، رشّي از ذات قدوس غيرمتناهي خواهد ب
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در نقد اين ديدگاه الزم است حقيقت رابطة كماالت نوري با ذات قدوس حق روشن شود؛ از 
حقيقت قائم بالغير و مسبوق به . 1: كماالت نوري از دو حال خارج نيستند: شود اين رو گفته مي

ل وجودي، نه در تعين سنخ با خداوند از جهت نور و كما هم. 2عدم مقابل، نه عدم مجامع؛ 
  .ها خاص به آن

اگر اين كماالت مسبوق به عدم نبوده و مسانخ با حقّ متعال باشند، الزم است تفاوت را به 
تنها تفاوت . اعتبار دانسته و قول به فاعليت بالتجلي يا تمليك باالشراق نور وجود حق را پذيرفت

اند، ولي اين ديدگاه،  را در تمام هستي گفتهشود كه عرفا، اين قاعده  ميان اين دو نظريه اين مي
اختصاص به كماالت نوري داده و از حقايق مظلم بالذات استثنا كرده است، و اگر در رابطه با 
كماالت نوري پذيرفته شد كه سنخ خدا نبوده و مانند حقايق مظلم بالذات، مسبوق به عدم مقابل 

نخواهد داشت، زيرا فاعليت خداوند در كماالت هستند، بيان قاعده اعطا در كماالت نوري وجهي 
نوري مانند ظلمانيات، به ابداع و ايجاد از عدم بوده و اعطا به معناي اشراق يا اضائه، موضوعاً منتفي 

از اين رو تنها معناي صحيح اين است كه معطي شيء فاقد قدرت بر ايجاد آن نخواهد بود و . است
  .ات، مشترك و به يك معنا در هر دو ثابت استاين معنا در كماالت نوري و ظلماني

آنچه مسلّم است، فعل خداوند متعال در عالم نورانيات و ظلمانيات، حادث بوده و مسبوق به 
از اين رو، ديدگاه تمليك الزم است به صراحت اظهار كند كه كماالت نوري، . عدم مقابل است

خلقت «: خ نيستند و تعابيري مانندسن همه مسبوق به عدم مقابل و حقيقتاً با خداوند هم
، )16: تا تهراني، بي(» كماالت نوري به اشراق يا استشراق يا اضائه و استضائه از ذات حق است

ضرورت دارد حمل بر مجازگويي، تشبيه و استعاره شده و تجرد نور علم نيز حمل بر نسبيت 
يشان مخلوقيت نور علم و حيات و توان احتمال داد كه ا البته با حسن نظر و تسامح، مي. گردد

دانند، اما تطبيق ايشان نسبت به قاعدة اعطا بر كماالت نوري  بقية كماالت را مسبوق به عدم مي
  .را مورد قبول ندانسته و باطل تلقي كرد

  نتيجه
در حكمت متعاليه از كارآمدترين قواعدي است كه با خاستگاه عقلي در علوم » اعطا«قاعدة 

برخي نيز براي آن . برداري شده و معاني مختلفي به خود گرفته است از آن بهرهفلسفه و كالم 
اند، ولي كاربرد عمدة آن در ديدگاه حكمت متعاليه، بر مبناي وحدت  جايگاه عقاليي تلقي كرده

اين قاعده بنا بر تشكيك خاصي دچار . تشكيكي يا اطالقي وجود و مسائل پيراموني آن است
ناپذيري ذات حقّ متعال است و اگر به جهت ضرورت ارجاع  ديد و بساطتاشكال عقلي لزوم تح

تشكيك به وحدت اطالقي، قائل به صرافت و بساطت حقيقي وجود شده، با توجه به اشكاالت 
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شود و موضوع اعطا، فرض صحيحي نخواهد  اين نظريه، جريان قاعده از اساس باطل تلقي مي
توان معناي صحيح معطي شيء را در  اگونِ قاعده ميهاي گون جو در خاستگاهو با جست. داشت

با . فاعل داراي سلطه و مالكيت دانسته كه در ايجاد مخلوقات، خود داراي علم و قدرت باشد
توجه به اصل ايجاد و مسبوقيت حقيقي اشيا به عدم مقابل، نظرية واجديت حق نسبت به 

ده و تطبيق آن در مجراي مزبور، كماالت نوري نيز موافق اصل حدوث حقيقيِ عالم تلقي نش
  1.گردد مستلزم سنخيت ميان خالق و كماالت نوري مي

 
  منابع

  ـــــــــــــــــــــــــ
، تهران، انجمن اسالمي قواعد كلي فلسفي در فلسفه اسالمي، )1360(ديناني، غالمحسين،  ابراهيمي .1

  .حكمت و فلسفه ايران
محمد العريبي، بيروت، : ، مقدمه و تعليقتهافت التهافت، )1993(رشد اندلسي، محمد بن احمد،  ابن .2

  .دارالفكر
  . بيروت، دارالكتب العلميةالمحكم و المحيط االعظم، ، )ق1421(سيدة، علي بن اسماعيل،  ابن .3
  .اهللا المرعشي ، قم، مكتبة آية)المنطق( الشفاء، )ق1404(، )بوعلي(سينا، حسين بن عبداهللا  ابن .4
  . قم، مكتب االعالم االسالميمعجم مقاييس اللغة، ، )ق1389(فارس، احمد،  ابن .5
  .، بيروت، الدار االسالميةرسائل اخوان الصفا و خالن الوفاء، )ق1412(اخوان الصفا،  .6
  .، بيروت، مكتبة ناشرونتاسوعات، )1997(ــــــــــ،  .7
  .دكتر مهدي فرشاد، تهران، اميركبير: ، ترجمه و مقدمهطبيعيات، )1363(ارسطو،  .8
  .، مشهد، شركت چاپخانه خراسانميزان المطالب، )تا بي(اني، ميرزاجواد، تهر .9

  . تهران، دفتر نشر ميراث مكتوبمثنوي هفت اورنگ، ، )1378(جامي، عبدالرحمن بن احمد،  .10
  .، قم، اسراءحقّ و تكليف در اسالم، )1392(آملي، عبداهللا،  جوادي .11
  .، بيروت، مكتبة ناشرونعند العربموسوعة مصطلحات الفلسفة ، )1998(جيرار، جهامي،  .12
، تهران، سازمان چاپ و انتشارات ممد الهمم در شرح فصوص الحكم، )1378(آملي، حسن،  زاده حسن .13

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
قم، مؤسسه امام كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد، ، )1382(بن يوسف،  عالمه حلي، حسن .14

  . jصادق
                                                        

اين مقاله برگرفته از درس استاد آيةاهللا سيدان ـ دام ظلّه ـ است كه در چهار جلسه در  هماي شايان توجه است، بن. 1
اين نوشتار با نوآوري در ساختار علمي و . شمسي برگزار گرديد1386مشهد مقدس، مقارن با اول فروردين سال 

و ديگر انديشمندان، سعي در  سازي محتواي تحليلي و انتقادي و نيز تكثير مستندات از كتب فيلسوفان، عارفان غني
  .علمي جديدي كرده است محتوا در قالب هعرض
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