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 چکیده

 یاست از قدرت الهعبارت نیفیاز منظر گر یاله تیفاعل
و نحوه  کندیدر جهان را ا عمال م یعلّ راتیکه تأث

خدا بر موجودات را  یرگذاریخدا در جهان و تأث تیفعال
 یاعمال قدرت اله یچگونگ گر،ید انیبه ب دهد؛ینشان م

 کندیم نییقدرت تب یرا بر مبنا تیفاعل نیفیدر جهان. گر
 لیتحو یزیو شورانگ قیو تشو بیرا به ترغ تو قدر

خدا و  انیدوطرفه م یاساس ارتباط نی. بر ابردیم
 گذارد،یم ریکه تأثیموجودات برقرار است و خدا درحال

بلکه خود موجودات  بخشد،ینم نیو تع ستیتنها خالق ن
خود، فاعل هستند  یهاامکان دنیرس تیبالفعل در به فعل

 یبرا نیفیاست، نه اجبارگر. گر زندهیرانگو خدا، تنها ب
چون ارتباط خدا با موجودات، قدرت و  یمسائل هیتوج
 نیدر جهان و مسئله شر، ا راتییها، وجود تغانسان اریاخت
. دهدیرا ارائه م یو قدرت اله تیاز فاعل دیجد نییتب

توان یاست که چگونه م نیپژوهش ا نیا یپرسش اصل
را  نیفیگر تیروابه یاله تیفاعل ییاز منظر فلسفۀ صدرا

که از منظر  دهدیپژوهش نشان م نیکرد. ا یابیارز
که بر  ییبا خدا کندیارائه م نیفیآنچه گر ،ییصدرا

 یقیمالصدرا، تنها فاعل حق یاساس وحدت شخص
را با نفس آن  توانیبلکه م ستین سهیاست، قابل مقا

 تیفاعل یهاکارکرد گر،ید انیکرد. به ب سهیمقا یرحمان
مالصدرا  شهیدر اند یبا نفس رحمان نیفیمد نظر گر یاله
 . شودیم نیتأم

پست مدرن،  اتیاله ،یاله تیفاعل: یدیواژگان کل

 مالصدرا. ن،یفیگر ،یشیپو اتیاله

Abstract 
Divine activity in Griffin`s view is a divine 

power that exerts causal influence in the world. 

Griffin explains divine activity based on power 

and degrades power into persuasion. God is not 

the only creator, but the actual creatures are 

agents in the pursuit of their own possibilities, 

and God is only a provocateur, not an enforcer. 

Griffin provide a new explanation of Divine act 

and power to justify issues such as God`s 

relationship with the world, the power of 

humans, the changes in the world and the 

problem of Evil. The main question of this 

research is: How is griffin`s Divine activity to 

be considered by Mulla Sadra`s philosophy? 

The achievements of this research are: Griffin 

limits Divine activity and degrades power into 

persuasion.Griffin`s Divine act is not 

comparable to God, the only real subject, in 

Mulla Sadra`s view; rather it can be compared to 

Mulla Sadra`s Expanded Being. 

Keywords: Divine activity, postmodern 

theology, Process theology, Griffin, Mulla Sadra. 
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 مقدمه
 قصد مدرن پست الهیات در (1)گریفیندیوید ری 

 خصیصه دو فاقد که کند مطرح را الهیاتی دارد
 سنتی الهیات ناکارآمدی مدرنیسم؛ زدگیدین باشد:

 او مدرن پست الهیات. مسائل از بسیاری حل در
. است هارتشورن و وایتهد پویشی الهیات رودنباله

 یکی حل بالدنبه گریفین، مدرن پست الهیات در
 فاعلیت تبیین یعنی، دین فلسفه بنیادین مسائل از

 سیستم این در الهی فاعلیت. است الهی
 در یعلّ تأثیرات اعمال چگونگی از استعبارت
 . موجودات بر خدا تأثیرگذاری و جهان

گریفین فاعلیت الهی را بر مبنای  ،به این منظور
رفه کند که ارتباط دوطای تبیین میگونهقدرت به

میان خدا و موجودات و تأثیر و تأثر موجودات 
کند که خدا مؤثر در عالم نشان داده شود و بیان می

است ولی تنها خالق نیست بلکه همه موجودات 
های خود، فاعل بالفعل در به فعلیت رسیدن امکان

هستند و خدا برانگیزنده است نه اجبارگر. خدا در 
های دیگر و لاین سیستم فاعلی است در ردیف فاع

 تلفیقی است از فعل و انفعال. 
 و تبیین از پس تا برآنیم پژوهش این در
 فاعلیت با ارتباط در گریفین هایاندیشه تشریح

 منظر از را دیدگاه وی، قدرت مبنای بر الهی
 . کنیم ارزیابی مالصدرا

 پویشی الهیات
هایی اشاره دارد بینیواژه الهیات پویشی به همه جهان

 از وجود نامتغیر و 1تقدند صیرورت و شدنکه مع
طور تر است. این واژه بهتر و اصیلثابت، بنیادین

اشاره دارد که با آلفرد نورث  جریانیویژه، به 

گسترش  (3)آغاز شد و با چارلز هارتشورن (2)وایتهد

هایی میان (. گرچه تفاوتGriffin, 1998: 1یافت )
های ولی اندیشهدیدگاه این دو اندیشمند وجود دارد 

آنها در بسیاری از مطالب، موافق و همسو با یکدیگر 

 (. Griffin and Cobb, 1976: 7است )
 دیدگاه ازویژه به پویشی الهیات بررسی با

 که خوریمبرمی اساسی مفاهیم سرییک به ،وایتهد
 . آنهااست مکتب این اساس و شالوده دهنده نشان

  از: عبارتند
 یک جهان که معنا این هب ،زمان تفوق الف(

 درگذر است حوادث شدن و صیرورت جریان
 ؛زمان واقعی

 و تأثیر معنای به ،حوادث تنیدگی درهم ب(
 ؛حوادث متقابل تأثرات

به این معنا که هر  ،ج( خودآفرینی هر حادثه
، خودزی دادن استرخ  در حالحادثه در مدتی که 

شیوه خاص خود روابط خود را بهکه و آزاد است 
 ؛متناسب یا متحد سازد ،با دیگر حوادث

 ،است ارگانیک پویشی همچون واقعیت د(
 ارگانیسمی یا زنده اندام مانند جهان که سانبدین
 یکپارچه فعالیت به هم آن در عضوی هر که است
 یعنی یابد؛می تعدیل آن از هم و رساندمی مدد کل

 محفوظ حادثه هر یگانگی، آن در که داریم کثرتی

 1. (116ـ116 :1379، باربور) است

 تأکیدمسئله  این بر هم کنار در مفاهیم این
 میان در متقابل صورتبه صیرورت این که دارند

 در تأثر کنار در تأثیر و است برقرار موجودات
ها و گذاریشود و همه این اثرادث نمایان میحو

 آن به رساندن مدد حال در نهایت در هااثرپذیری
 . ستنده صیرورت جریان
 یادشده نگرش، پویشی الهیات به توجه با

 در ،جهان در جاری تحوالت و تغییرات بارهدر
 خاطر همین به و کندمی صدق نیز خداوند مورد
 دو خداوند برای ،هارتشورن و وایتهد که است
 این وجود بتوانند تا گیرندمی نظر در جنبه یا قطب
 ،ندخداو از دیگرای هجنب در را تحوالت و پویش

 تبیین و توجیه، خدا ثابت و ازلی جنبه آن از غیر

                                                                               
1. process 
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 .(1395 ،یاختر و یصلوات) نمایند

 پویشی اندیشه در خدا. 5
 نگرش، «شدن» مقوله بر پویشی الهیات ویژه تأکید

 الهی صفات و خداوند به نسبت مکتب این خاص
های تفاوت که اینجاست. داشته است دنبالبه را

 الهیات با پویشی اندیشه بیستمی قرن مکتب
، جهان با خدا ارتباط چونهایی بحث در کالسیک
 خداوند هایویژگی و صفات، الهی فاعلیت

 اگر ،دیگر عبارتبه. نمایدمی رخ تمام وضوحبه
 ضرورت، محض فعلیت، بودن مطلق سنتی الهیات
، آزاد اراده و عدم از خلق، محض بساطت، مطلق

 مندمانزغیر، بودن جسمانی غیر، مطلق قدرت
 را الهی مطلق کمال و تغییرناپذیری، بودن
 بالقوه، نسبیت، مقابل در، پویشی الهیات، پذیردمی

 بودن جسمانی، ترکیب، امکان و ضرورت، بودن
 مندزمان، خداست( بدن جهان که نظر آن )از

 و بندگان( دعای )استجاب تغییرپذیری، بودن
، خداوند عینی واقعیت مورد در را نسبی کمال
 . (Dombrowski, 2001: 13-14) کندمی مطرح

-می ارائه خدا از که تصویری با پویشی الهیات

 به عالم وجودی وابستگی که استاین پی در دهد
 حکمت، لحظه هر تداوم در خدا جایگاه، خدا
 خدا به عالم تغییرات دادن نسبت، خدا اراده، الهی

 را خداوند سوی از بندگان دعای استجابت و
 و انسان اختیار بحث در همچنین. نماید تبیین

. کندمی دنبال را خود خاص دیدگاه شرمسئله 
 هیچ است معتقد، پویشی الهیات گذارپایه ،وایتهد

 هیچ از و آیدنمی وجود به خداوند از جدا چیز
 اختیار در آفرینشهای همای و مواد دیگری منبع
 خداوند که استاین نکته اما گیردنمی قرار خدا

 و است آن همراه بلکه نیست آفرینش از راترف
 ،حال عین در و کندمی عمل علل سایر با همدوش

 . (Withead, 1929: 521) اوست به چیز هر هستی

الهیات دو »در بحث خدا، الهیات پویشی گاه 

شود؛ برخالف الهیات کالسیک که نامیده می 1«قطبی

 :Griffin and Cobb, 1976مکتب بساطت الهی است )

(. بر این اساس، وایتهد نظریه خداشناسی کاملی 47
نهد بر پایه تفاوت نهادن میان دو جنبه خداوند بنا می

 که عبارتند از ماهیت ازلی خداوند و ماهیت تبعی او
نظر هارتشورن نیز  (. از236 :1352)بوخنسکی، 

او  3سو و واقعیت عینیخدا از یک 2ماهیت انتزاعی

 جنبه الهی هستند.  از سوی دیگر، دو قطب یا
، مطلق، ازلی، خود انتزاعی ماهیت در خداوند

 ماهیت ،دیگرعبارتبه. است نامتغیر و وابسته غیر
 که را الهی انتزاعیهای ویژگی آن، خدا انتزاعی
، کندمی توصیف لحظه هر در خدا وجود

 مطلق عالم خدا اینکه ،مثال برای. گیرددربرمی
 حیات از لحظه ره در که معناست این به، است
 قابلیت لحظه آن در که را آنچه هر، خدا، الهی

 که است درحالی این. داندمی، دارد شناخت
 و نیازمند و وابسته، مندزمان، خدا عینی واقعیت
 که معنا این به ،است )شدن( تغییر حال در پیوسته

 و جدید اتفاقات، الهی حیات از لحظه هر در
 تنها که دارد ودوج جهان درای هنشدبینیپیش

 بود خواهند شناخت قابل، رسندفرامی که زمانی
(Griffin and Cobb, 1976: 47) . 

 )پاننتئیسم( در الهیات پویشی خداییـدرـهمه. 7
خداوند با  هتمثیلی از رابط ههارتشورن برای ارائ

. او زندمثال میتأثیر ذهن بر جسم )بدن( را  ،جهان
 ،دن خداوند بنامدحتی مایل است که جهان را ب

شرط آنکه به یاد داشته باشیم که شخصیت یک به
تغییر شخص در میان تحوالت عظیم جسمانی بی

فردی هنحو منحصر بند بهماند و ذات خداومی
 هما دربار ،عالوهمستقل از جزئیات جهان است. به

                                                                               
1. Dipolar theism 
2. abstract 
3. concrete 
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ماست،  ههایی از بدن خود که مربوط به گذشتبخش
نکه خدا سراسر جهان را آگاهی مبهمی داریم حال آ

برد. تمثیل شناسد و هیچ چیز را از یاد نمیکاماًل می
ذهن و جسم اگر خوب پرورانده شود، تصویری زیبا 
از شرکت همدالنه و فراگیر خداوند در کاروبار 

و ارتباط دوسویه  (475: 1379جهان است )باربور، 
 کند. خدا و جهان را به شکلی نو تبیین می

 ایده هارتشورن، تمثیل همین گذر از
 هر گویدمی و کندمی مطرح را خداییـدرـهمه
 بالفعلی هر که معنا بدین، دارد وجود خدا در چیز
 او در نیزای هبالقو هر و یابدمی فعلیت خداوند در

 جهان همۀ ،خداییـدرـهمه منظر از. هست بالقوه
 داردمی بیان خداییـدرـهمه. خداست درون کامالً

، مادی هایعلت و معلول جامعیت از جدای هک
 یک عنوانبه تواندمی ،جامع کل یک عنوانبه خدا

 اجزای قبال در مشخص و متمایز و حقیقی عامل
 حال این با. کند عمل جهان و خویش سازندۀ

 تجریدی ماهیت که پذیردمی خداییـدرـهمه
 ذات به قائم منطقاً، او جاودان وجود یا خداوند

  (.Hartshorn, 1948: 90) است

 گریفین مدرن پست الهیات
دان آمریکایی که گریفین، فیلسوف دین و متافیزیک

آید، یکی از ای سیاسی نیز به شمار مینویسنده
 و شمندانی است که ایده پویش را دنبال کردهدیان

کانون جهان پست »در دو  اودهد. پرورش می
است و  غیرانتفاعیو که سازمانی مستقل  1«مدرن

های کانون بررسی»و  ،خود گریفین مؤسس آن است
که وابسته به مدرسه الهیات کلرمونت  2«پویشی

است، مطالعات خود را در زمینه جهان پست مدرن 
گیرد. های پویشی پی میو ترویج و تبیین آموزه

زمینه به چاپ  های فراوانی در اینگریفین کتاب
الهیات  3،درنخدا و دین در جهان پسامرسانده که 

از  5گرایی علمیخدایی و طبیعتـدرـهمهو  4پویشی

تبیین و تفسیر دقیق  بابها در ترین این کتابمهم

 1های اندیشه پویشی است.مبانی و آموزه

گریفین مدعی است که در صدد ارائه الهیات در 
دنبال زدگی مدرنیسم را بهساختاری است که نه دین
الهیات سنتی در پاسخ به داشته باشد و نه مانند 

بسیاری از مسائلی که انسان امروز با آن مواجه است، 
(. گریفین در 16: 1388ناکارآمد باشد )گریفین، 

این  کهکند تأکید می الهیات پویشیمقدمه کتاب 
ای برای تشریح و تبیین یک حرکت کتاب مقدمه

الهیاتی است که کامالً تحت تأثیر فلسفه آلفرد نورث 
 ,Griffin and Cobbو چارلز هارتشورن است ) وایتهد

کند که آن حرکتی که با آنها (. آنگاه بیان می7 :1976
نام گرفت  «فلسفه پویشی»آغاز شد، به معنای عام 

آن تأثیر پذیرفت و  ولی حرکت الهیاتی که از
شود خوانده می «الهیات پویشی»گسترش یافت، 

(Ibid: 8 سپس خود واژه .)«را  6«درنالهیات پست م
گزیند و در تبیین این پرسش که آیا الهیات برمی

پست مدرن همان الهیات پویشی است، چنین پاسخ 
عنوان ویژگی الهیات پست مدرن آنچه به» :دهدمی

تواند برای تشریح خوبی مینشان داده شده، به
کار رود. با وجود این، الهیات الهیات پویشی نیز به

شتری نسبت به الهیات پست مدرن متضمن مطالب بی
 ،دیگرعبارت(. به41: 1388)گریفین، « پویشی است

خوبی الهیات پویشی تواند بهالهیات پست مدرن می
تواند، هم خوانده شود ولی هر اندیشه پویشی نمی

 (. 41پست مدرن نامیده شود )همان: 
گرایی، های مرتبط با طبیعتهمچنین در بحث

پست « گرایانهعتخداباوری طبی»گریفین عنوان 
گرایی سخن گزیند و از طبیعتمیمدرن را بر

های شناسیگوید که تحت تأثیر جهانمی
                                                                               
1. The center for postmodern world (Santa Barbara) 
2. The center for process study (Claremont school of 
theology) 
3. God and religion in the postmodern world (1989) 
4. Process theology: an Introductory exposition (1976) 
5. Panentheism and scientific naturalism (2014) 
6. Postmodern theology 
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تواند در مابعدالطبیعی وایتهد و هارتشورن، می
هایی مثل علم، تکامل، طبیعت، امور الهی و بحث

ویژه اعتقاد به خدا و تأثیرات الهی او، بازاندیشی به
الهی در جهان را مجاز  کند و وجود خدا و تأثیرات

 (.Griffin, 2015: 50 ؛138: 1388)گریفین،  گرداند

 گریفین مدرنِ پست الهیات در خدا .5  
 بیان خود آثار در خدا از بحث ابتدای در گریفین

 مفهوم یک، هاانسان ما تمدن و سنت که کندمی
 ی زیرهاویژگی از که دارد خدا از جامع و کلی

، هدفمند مشخص ودوج الف( :است برخوردار
، محض خیر ج(، مطلق قدرت برخورداری از ب(
 الهی مشیئت به افعال همه (ـه، جهان خالق د(

 هایتجربه و اخالقی هنجارهای منشأ و(، اوست
 زندگی بودن معنادار نهایی ضامن ز(، دینی
 پیروزی به امید بنیادین اساس و پایه ح(، هاانسان
 امر نهات ط( و، بدی و شر بر خوبی و خیر

 :1388، )گریفین پرستش سزاوار )موجود(
 . (Griffin, 2000: 90 ؛138ـ139

الهیات لیبرال مدرن، در مرحله خداباوری اولیه 
خود، ویژگی پنجم و ششم را که به مشیت الهی و 

تابد. های دینی قابل اعتماد اشاره دارد، برنمیتجربه
در مراحل متأخر خود، ویژگی نخست، همچنین 

گیرد و چهارم، هفتم و هشتم را نیز نادیده میدوم، 
ماند، خیریت محض الهی است. اما آنچه باقی می

تغییری ساده در فهم سنتی از  الهیات وایتهدی با
مورد را در مورد  ُنهها، هر برخی از این ویژگی

ولی آنچه مرکز و هسته این  ،پذیردخداوند می
، ویژگی دهدها را در الهیات پویشی شکل میویژگی

ای که وایتهد قدرت مطلق الهی است. آن تغییر ساده
و الهیات پویشی در بحث قدرت الهی اعمال 

جای کنند، طرح کردن بحث تشویق و ترغیب بهمی
این تغییر مستلزم تغییر و تبدیل  .اجبار و قهر است

یعنی  است؛ های چهارم، پنجم و هشتمدر ویژگی

ینکه خدا پایه و بحث خالقیت الهی، مشیت الهی و ا
اساس امید به پیروزی خیر بر شر است. این تعریف 
و تبیین از قدرت الهی، مستلزم تغییری اساسی است 

گرایی گرا را به طبیعتکه الهیات فراطبیعت
کند که گریفین درصدد تبیین ای تبدیل میخداباورانه

 (.Griffin, 2000: 90و تشریح آن است )
 که ایداباورانهخ گراییطبیعت در گریفین

، بر مقوله الهی قدرت بحث در، کندمی گذاریپایه
 کتاب در او. دارد هویژ یتأکید ترغیب و تشویق
 عشق مثابهبه خدا» عنوان با بخشی، پویشی الهیات

 با را خدا وجودآن  در که دارد 1«خالق شورانگیز

 خالق عشق و شورانگیز عشق مانند: عناوینی
 الهی خالق شورانگیز قعش این و کندمی معرفی

 برندهپیش لذتی و کنندهترغیب عاملی عنوانبه را
 معرفی پاسخگو و جوحادثه امری و مخلوقات در
 . (Griffin and Cobb, 1976: 41-54) کندمی

 خالقیت یا بودن شورانگیز بر ویژه تأکید این
 همان گریفین دیدگاه از الهی شور و عشق
 خدا بین طرفه دو باطارت نشانگر که است ایمقوله

 دقیقاً خالق و شورانگیز واژه و است مخلوقات و
واژگانی  همچنین ؛دارد اذعان مطلب همین به

. برندهیا خالق لذت پیش کنندهچون عامل ترغیب
 بر الهی تأثیر سویک از اصطالحات و واژگان این

 مخلوقات تأثیرپذیری دیگر سوی از و مخلوقات
 را هاآن در پویش و ورش و شوق ایجاد و خدا از

 . کندمی تبیین
از منظر گریفین تبیین این مسئله در حقیقت 
تبیین جدیدی از قدرت الهی و نحوه فاعلیت الهی 

خدا نه »ای که در تشریح این مسئله که گونهاست، به
ها اثرگذار باشد، های انسانتواند بر تجربهتنها می

 شودوفق می، م«گذاردبلکه بر تمام طبیعت اثر می
(Griffin, 2000: 102 گریفین این اثرگذاری و .)

ازآنجاکه هر  :کندگونه تبیین میاثربخشی را این

                                                                               
1. God as Creative-Responsive Love 
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های قبلی موقعیت بالفعلی، تأثیر خالق همه موقعیت
قدرت ذاتی خود را برای  همچنیناست و 

تواند علت تام خودآفرینی دارد، خداوند هرگز نمی
(. خالقیت، 88: 1388)گریفین،  هر رخدادی باشد

قدرتی دوجانبه برای هر موجود بالفعل است که هم 
علیت فاعلی و هم علیت غایی را برای آن موجود 

 (. Griffin, 2000: 93دهد )بالفعل نشان می
 دارد رخدادها همه بر خالق تأثیری خداوند

 زیرا، نیست آنها از یکهیچ خالق تنها گاههیچ ولی
 خود و گذشته جهان مخلوق جزئی طوربه یک هر

 هر که است همیشگی موجود تنها خداوند. اوست
 نه خدا. اوست از متأثر مستقیماً جهان در رخدادی

 توانستهمی نه و است جهان جزئیات ولئمس کامالً
 و اختیار و هاآفریده خالق قدرت. باشد چنین
 امکانی موضوعی، خداوند با ارتباط در آنها آزادی
 توانستمی خدا که نیست گونهاین یعنی نیست؛
 خالقیت بدون که بیافریند هافعلیت از جهانی
 آن در که آفرید را عالمی آن جایهب ولی ،باشد

 به ذاتاً  خالقیت. هستند خالقهایی خودآفریده
 ضرورتاً  بالفعلی موجود هر بلکه ندارد تعلق خدا

 بر خالق تأثیر و خودآفرینی دوجانبه قدرت
 . (89 :1388 ،ین)گریف دارد را دیگران

گرا این درحالی است که در الهیات فراطبیعت
( این قدرت کرده است)که گریفین از آن گذر 

دوجانبه ذاتًا و تنها به خدا تعلق دارد و هر قدرت 
خالقی باید توسط خدا اعطا گردد و خدا، کاماًل 

کند که چه روی خواهد داد. این همان مشخص می
تبع آن ات پویشی و بهچیزی است که وایتهد و الهی

از پذیرش آن سر  ،گرایی خداباورانه گریفینطبیعت
مبنای این  (؛ چراکه برGriffin, 2000: 93زنند )باز می

جهان تعلق  همان اندازه که بهدیدگاه، خالقیت به
های خالقیت هم در نمونه ،دارد، به خدا تعلق دارد

ابد یهای غیر الوهی تجسم میالوهی و هم در نمونه
گرایی (. بر مبنای طبیعت87: 1388 ،)گریفین

علت اراده الهی است و خداباورانه، خلقت جهان به
ای الهی اینکه ما مرتبه باالیی از اختیار داریم، هدیه

ای از اختیار دارند، است اما اینکه مخلوقات درجه
علت انتخاب الهی انتخاب الهی نیست. همچنین به

قدرت بیشتری برای نیست که مخلوقات برتر، 
خودآفرینی و تأثیرگذاری بر مخلوقات دیگر داشته 

گرایی (. گریفین در طبیعت89 همان:باشند )
خداباورانه، با طرح این بحث، در پی آن است که با 
محدود کردن اراده خدا و بحث خالقیت، به مسئله 
شر پاسخ دهد و علت وجود شرور در جهان را به 

 کند. ها واگذاراراده انسان

 گریفین مدرنِ پست الهیات در الهی فاعلیت .7

عبارت است از قدرت الهی که  1فاعلیت الهی

 ,Griffinکند )جهان را اعمال می تأثیرات علی در

(. بنابراین مقصود ما در این نوشتار از 74 :2015
 ،فاعلیت الهی نحوه فعالیت خداوند در جهان

مال تأثیرگذاری خدا بر موجودات و چگونگی اع
  .قدرت الهی در جهان است

گرایی خدایی و طبیعتـدرـهمهگریفین در کتاب 

بخشی کامل را به فاعلیت الهی اختصاص  (4)علمی

 : فاعلیت الهی در بیشتر ادیان )اگرگویدمیو  داده
فرض پذیرفته عنوان یک پیشنگوییم همه آنها( به

های علمی است که دیدگاهحالی شده است. این در
پذیرند. گریفین که ن، اغلب فاعلیت الهی را نمیمدر

های پست مدرن خود، در موارد بسیاری با در اندیشه
گوید، معتقد است تکیه بر الهیات مسیحی سخن می

این ایده که قدرت الهی تأثیرات علی را در جهان 
فرض عنوان پیشکند، در ادیان مسیحی، بهاعمال می

عتیق از خدایی سخن شود. در عهد در نظر گرفته می
ای از افعال شود که جهان را در سلسلهگفته می

کند و آفریند و در قصص عهد عتیق مداخله میمی
دارد که فاعل و کننده کارهاست. همچنین اعالم می

                                                                               
1. Divine Activity 
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شود. بر استمرار و ادامه داشتن فعل الهی تأکید می
که این اسالم، درحالی»کند: گریفین در ادامه بیان می

ی را که در عهد عتیق در مورد افعال الهی موارد
اینکه محمد )ص( پیامبر خداست  پذیرد، برآمده، می

عنوان یکی از افعال تأثیرگذار الهی تصریح نیز به
کند گریفین تصریح می ،عالوه(. بهIbid: 47« )کندمی

و ادیان اهل کتاب نیستند که مسئله  تکه تنها مسیحی
فرض عنوان پیشهتأثیرات و افعال الهی را ب

پذیرند بلکه این مسئله در اغلب ادیان مفروض می
های گرفته شده است. این درحالی است که دیدگاه

کم پذیرند یا دستعلمی نوین این فاعلیت را نمی
دهد، کنند که اگر چنین فاعلیتی رخ میقبول نمی

تغییری در پی داشته باشد یا بتواند توجیهی برای 
اعتقاد به خدا و تأثیر  ،دیگرعبارتبهای باشد. مسئله

یک از اتفاقات و حوادث تواند برای هیچالهی نمی
جهان، توجیهی مورد پذیرش باشد. این، همان 
مغایرتی است که دیدگاه علمی و مکاتب وابسته به 

های دینی و مکاتب خداباور دارند و این آن با دیدگاه
قرار  دو دیدگاه را در تضاد و در مقابل یکدیگر

 (. Ibid: 48دهند )می
، سنتی الهیاتی تفکر در معتقد است گریفین

 بلکه ندارند طبیعی هایعلت رویدادها و حوادث
 افعال هارویداد همه و خداست حوادث همه علت
 همه نخستین علت ،دیگرعبارتبه ؛هستند 1الهی

 علل، طبیعی هایعلت و خداست، حوادث
 که کندمی اشاره مطالب این به همچنین. اندثانویه
 علل وجود )بدون مستقیماً افعال از کمی تعداد

 نام معجزه که گیردمی انجام خدا توسط طبیعی(
 علل و نخستین علت توسط دیگر برخی و دارد

 مالحظه قابل آنچه ولی پذیرد؛می صورت ثانویه
 .است جهان در خدا گذاریاثر و فاعلیت، است
مسئله  این بر گراییطبیعت کهاست  حالی دراین 
 علل بدون رویدادی و حادثه هیچ که دارد تأکید

 و حوادث، بنابراین دهد؛ رخ تواندنمی طبیعی

 علیت بلکه باشند الهی افعال توانندنمی هارویداد
 . Griffin and Cobb, 1976: 49)) دارند طبیعی

 دارد اهمیت الهی فاعلیت بحث در آنچه
 سویک از، داباورانهخ ییگراطبیعت که استاین
 این بودن علّی بر دیگر سوی از و الهی تأثیرات بر

 سانبدین ؛دارد تأکید، موجودات خود در تأثیرات
 اما گذاردمی تأثیر مخلوقات همه بر خداوند که

 همه بلکه بخشدنمی تعین را آنها از یکهیچ
 دارند خود در دوجانبه قدرتی بالفعل موجودات

 کندمی بازنمود را اییغ و فاعلی علیت که
(Griffin, 2015: 93) .کههایی امکان ،دیگرعبارتبه 
 آنهاست خود دست، نهایت در، رسندمی فعلیت به
 کنندهترغیب و برانگیزنده تنها الهی تأثیر و

 ؛121 :1388، )گریفین اجبارگر نه ،آنهاست
Griffin and Cobb, 1976: 41-43) . 

 سخن، مدرن پست بینیجهان در روازاین
 ضروری بلکه ،مجاز تنها نه الهی تأثیر از گفتن
 آزادی ازای همرتب موجودی هر در زیرا ،است

 نیز جهان نظم تبیین برای الهی تأثیر. هست
 قرار تأثیر تحت را جهان هم خدا. است ضروری

 گذاشتن اثر. پذیردمی تأثیر آن از هم و دهدمی
 از را اآنه که نیست گونهاین مخلوقات بر خدا

 درون از را آنها بلکه خشدبب تعین بیرون

 1. (123و121 :1388 ،)گریفین انگیزدبرمی

 کردن مطرح گونهاین است معتقد گریفین
های ویژگی و کلی تصور آن با، خداوند اثربخشی

 گرچهاو . دارد همخوانی، برشمردیم که ایگانههنُ
 ولی گیردمی نظر در خدا برای را مطلق قدرت

 نامحدود را موجودات بر خدا گذاردن رتأثی
 را جهان حوادث تواندنمی بنابراین ،داندنمی

 گونههمان) چراکه، بخشد تعین جانبهیک نحوبه
 ذاتی خالقیت از مخلوقات (گذشت که

 تنها، الهی تأثیرگذاری اثر در که برخوردارند

                                                                               
1. Acts of god 
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 ؛121 :1388، )گریفین اجبار نه شوندمی برانگیخته
Griffin and Cobb, 1976: 52) . 

ای طبیعی گریفین رابطه خدا و جهان را رابطه
کند که داند و بیان میو مأخوذ در طبیعت امور می

الهیات سنتی به این دلیل بر خلق از عدم تأکید 
ای به قدرت و تأثیرات الهی وارد دارد که خدشه

تواند قلمروی از ها نمیچراکه در دیدگاه آن ،نیاید
فرض شود که قدرت خاص خود را عالم متناهی 

داشته باشد و ضرورتاً موجود نیز باشد. پس رابطه 
جانبه از سوی خدا ای یکخدا و جهان رابطه

تواند آن را نقض کند. بر اقتضا می شود که بنامی
گرایی خداباورانه حالی است که در طبیعت این در

معنای موجودات متناهی، چندان گریفین، جهان به
ضروری است که وجود خدا. واجب و 

آنچه وجود ازلی دارد، خدا و  ،دیگرعبارتبه
جهان و خدا و کثرتی از موجودات متناهی است. 

امکانی نیست  اًخداوند خالق بیرونی جهان تمام
علّی و  بلکه اساساً جان عالم است و چون رابطه

ای طبیعی و معمول میان خدا و امور متناهی رابطه
از سوی خدا و نه هیچ مخلوق ضروری است، نه 
رو، هرگونه پذیر نیست. ازایندیگری، گسست

جهانی، مانند علیت خداوند در میان موجودات این
های دیگر، طبیعی است و سازیهمه سبب

: 1388تواند ماورای طبیعی باشد )گریفین، نمی
 (. 139ـ141

ارائه این مطالب بحث اختیار  ازگریفین 
معتقد است در  او. داردرا در نظر  هاانسان
بینی پست مدرن شکافی وجود دارد که این جهان

دهد آن را پوشش می ،بازسازی اعتقاد به خدا
(Griffin, 2015: 58 گریفین با این بازسازی هم .)

های سنتی بوجود آورد خواهد تعدیلی در آموزهمی
و هم اعتقاد به خدا را دوباره اعتقادی طبیعی جلوه 

گرایی مدرن، الهیات سنتی و طبیعتدهد تا میان 
 . نمایدآشتی برقرار 

 مـدرنِ پسـت الهیات در الهی فاعلیت تحلی  .9
 الهی قدرت اساس بر گریفین

 بحث ،مدرن پست الهیات مسائل ترینمهم از یکی
 تفسیر با است معتقد گریفین که است الهی قدرت
 صورت قدرت تبیین در که تغییری و جدید

 الهیات در موجود مشکالت از یبسیار، دهدمی
 و خدا با مرتبطهای بحث در مدرنیسم و سنتی

 معتقد گریفین. دشومی حل، خدا با جهان ارتباط
 عدم از را عالم که سنتی الهیات خدای است

 قدرت تمامی واجد ذاتاً، است مطلق قادر و آفریده
 در عالم. منفعل، خدا با ارتباط در جهان و است
 خود به متعلق ذاتی قدرت جهی، ساختار این

 به نسبت تنهاییبه خداوند ساختار این در. ندارد
 است ولئمس، افتدمی اتفاق عالم در هرچه

 . (61 :1388، )گریفین
الهیات مدرن نیز با این اعتقاد که خدا کاماًل 
متعالی از جهان و نفس مطلقاً متفاوت از بدن است 

ی متشخص این امر که خداوند موجود و با تکیه بر
سازد، و قادر مطلق است و وقایع عالم را متعین می

خیلی زود به الحاد منجر شد. بخشی از این مسئله 
دلیل این تصور بود خاطر مشکل شر و بخشی بهبه

که جهان، ماشین ساخته دست خداست. در این 
سیستم رابطه و تأثیر و تأثر بین نفس و بدن به 

تأثیر و تأثر میان گونه که همان ؛رسیدبست میبن
 :1388حلی نداشت )گریفین، خدا و موجودات راه

 (. Griffin, 2015:48؛56ـ58

بینی الحادی مدرنیته، اعتقاد این فضا، جهان در
دهد و فقدان این مسئله از نظر به خدا را از دست می

باری در پی دارد که گریفین نتایج منفی تأسف
باوری، گاری، مادهانترین آنها نسبیت باوری، پوچمهم

گرایی جدید است که به نفی ساالری و قبیلهارتش
انجامد و مشکالت فراوان هنجارهای اخالقی می

 :1388)گریفین،  زندها را دامن میدنیای امروز انسان
در پی نجات  ،گذر از این فضا (. گریفین با118ـ111
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ترین خداوند با تعریف مجدد اوست و یکی از مهم
با تبیین آن مشکالت بسیاری رفع  مسائلی که

 داند. گردد را قدرت الهی میمی
 که کندمی تعریف جانبهسه را قدرت گریفین

 ب( ،پاسخگو و پذیرا قدرت الف( از: عبارتند
 برندهپیش و ترغیبی قدرت ج( ،خودآفرین قدرت

(Griffin and Cobb, 1976: 43-53) .و پذیرا قدرت 
 شدهعرضه هایقیتخال دریافت توانایی، پاسخگو
 تعالی توانایی، خودآفرین قدرت. است دیگران
 به مایل واکنش و دیگران قدرت از جستن

 قدرت ؛است گذشت( )مثل بخشیخودتعین
 بر خالق تأثیر توانایی، برندهپیش و ترغیبی
 را آنها خالقیت که ایگونهبه ،است داشتن دیگران

، درتق از سوم نوع این. برساند حد بیشترین به
 که است مخلوقات به نسبت خداوند قدرت نحوه

 در را ترغیب و آفرینیخود، پذیرش برترین قدرت
 . (97 :1388، )گریفین انگیزدمی بر مخلوقات

در این سیستم، ازآنجاکه همه موجودات بالفعل، 
ای از خودآگاهی هستند، خداوند همواره دارای مرتبه

ای از نبهتواند هیچ جحتی اگر بخواهد نیز نمی
طور واقعیت مربوط به موجودات دیگر را به

این واقعیت که  ،جانبه کنترل کند. به بیان دیگریک
خداوند هرگز اراده الهی خویش را بر موجودات 

کند، یک خودمحدودکنندگی دیگر تحمیل نمی
نیست بلکه یک واقعیت متافیزیکی است که خداوند 

 (. Graig, 1998: 717) گیردرا نیز در بر می
 انگیزشی و ترغیبی قدرت فضا این در قدرت

 و پویشی خداباوران. قهر و جبر مقابل در ،است
 که مدعا این به پاسخ در، مدرن پست ،آن تبعبه

 قدرت تنزل ،الهی قدرت به نسبت نگرش نوع این
 برداشت این در معتقدند، آیدمی شماربه او

 و کند استفاده اجبارگر قدرت از تواندنمی خداوند
 اجبارگر قدرت از انگیزش قدرت ،اخالقی لحاظبه

 محدود دیدگاه این در الهی قدرت لذاو است برتر

 Griffin and ؛116 :1379، پترسون) است نشده

Cobb, 1976: 57) . 
 و تأکید قدرت بودن خالق بر سپس گریفین

 قدرت از تجسمی، ایحادثه هر که کندمی بیان
 سه، حادثه ره خالق قدرت در. است خالق
 خالقانه جذب. 1 از: عبارتند که دارد وجود مرحله
 یک در خود بخشیدن فعلیت. 2 ،محیط از عناصر
 از که تأثیرهایی خالقانه تألیف با تجربی واحد
 بر خالق تأثیر اعمال. 3 ،شده جذب محیط

، تخصیص جانبهسه ساختار این. دیگر حوادث
 مهه مورد در، فاعلی علیت و بخشیفعلیتخود

 صادق، طبیعت سطوح همه در فردی حوادث
 در این. (121 :1388، )گریفین شودمی فرض
 متعالی تجسم خدا، سیستم این در که است حالی

 . است خالق قدرت فراگیر و
 ،آن تبعالهیات پویشی و به است معتقد گریفین

 سخن بازیابی برای راهی، مدرن پست الهیات
 و گشایدمی جهان در الهی خالق قدرت از گفتن
 فراهم الهی خالق عشق رهگذر از را امر این
 هایپویش همه پس در که ترتیب این به. آوردمی

 به که دارد قرار الهی عشق خالق قدرت، جهانی
 بالفعل موجودات قدرت انگیزش و ترغیب

 ولی (؛Griffin and Cobb, 1976: 51) پردازدمی
 تواندنمی و ندارد خود انحصار در را قدرت، خدا

 را جهان حوادث تواندنمی بنابراین و باشد داشته
 خود چراکه ،خشدبب تعین جانبهیک صورتبه

 و خود بخشیدن فعلیت برای نیز مخلوقات
 خالق قدرت از ،دیگران بر گذاشتن تأثیر همچنین

 با الهی قدرت از تصویر این. برخوردارند ذاتی
 مطرح سنتی الهیات در که عدم از خلق آموزه

 عالم خلق ،سیستم این در. است ناسازگار، شودمی
 خلق. باشد گرفته صورت مطلق عدم از تواندنمی

 هایصورت مداوم برانگیختن متضمن جهان
 با را جهان خدا و است ترپیچیده و پیچیده
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 ،گریفین عقیدهبه. است کرده خلق آن برانگیختن
 درازمدت در الهی انگیزش و تحریک همین

 :1388، )گریفین است عالم در قدرت مؤثرترین
 . (Idem, 2000: 90؛ Griffin, 2015: 16 ؛121ـ122

   مالصدرا منظر از الهی فاعلیت
أن الفاعل » :گویدمی فاعل اقسام بحث در مالصدرا

إما بالتسخير و إما بالجبر و إما بالقصد و إما بالرضا و إما 
ع عند بالغاية و اما بالتجلى و فاعلية األول سبحانه بالطب

الدهرية و بالداعى عند بعض المتكلمين و بالقصد عند 
اكثر المتكليمن و بالرضا عند االشراقيين و بالعناية عند 

 :1361، )مالصدرا «المشائين و بالتجلى عند أهل الله
 . (58: 1364 ؛ همو،55

 در، صدرایی نظام در، فاعل اقسام این میان از
 بر بالتسخیر و هیبالعنا فاعل، الهی فاعلیت با ارتباط
 اساس بر بالتجلی فاعل و تشکیکی وحدت اساس

 فاعل هرچند. است طرح قابل شخصی وحدت
 مالصدرا ولی دانندمی مشایی معموالً را هبالعنای

 و معتقد است کرده نقد را الهی فاعلیت گونهاین
 بیان به. دنباش برذات زاید دنتواننمی مرتسمه صور
 تبیین الحقیقه بسیط بر اساس را خدا علم ،دیگر

 بر زاید او فعل به خدا علم: گویدمی و کندمی
 ذات به اوست علم عین بلکه نیست او ذات

 به علم مستلزم خویش ذات به او علم و خویش
 عین در اجمالی علم همان این و اوست فعل

 این بر. (91 :1361، همو) است تفصیلی کشف
 به نسبت گریکنش و فاعلیت، علم همین، اساس
 ایجاد جهت زیرا ،داشت خواهد پی در را عالم
 واجب ذات در اشیاء به عالمیت جهت و اشیاء

 . (66 :همان) است یکی الوجود
 نگرش پایه بر که کنیم اشاره باید البته
 ذات عین خدا علم نیز هبالعنای فاعل در، وجودی

 که بالتجلی فاعل مانند دقیقاً ،ذات بر زاید نه است
 هبالعنای فاعل آنچه ولی ،است ذات عین آن در علم

 وجودی نگرش اساس بر را بالتجلی فاعل و

 در که استاین، کندمی متمایز یکدیگر از مالصدرا
 در هم دیگری مستقلهای فاعل، هبالعنای فاعل

 وحدت نظام این در و دارد وجود هستی مراتب
 مطرح هستی مراتب نامبه چیزی اساساً، تشکیکی

 با ،بالتجلی فاعل در که است لیحا در این. است
 مستقل هایفاعل ،است ذات عین علم اینکه وجود

 در که گونههمان ،دیگر بیان به. نداریم دیگری
، خداست در منحصر وجود ،شخصی وحدت نظام
 هم اگر و است الهی فاعلیت در منحصر نیز فاعل
 بهها فاعل آن، شوندمی مطرح دیگرهای فاعل

 و دارند فاعلیت و ظهور حق یشأن تقییدیه حیثیت
لما تحقق أن الواجب بذاته » ندارند: فاعلیتی نفسهفی

هو الوجود الحقيقي، و الموجود في حد نفسه و غيره 
ليس موجودا  في نفسه و إنما يكون موجوديتها باعتبار 
انتسابها إليه ـ تعالى ـ و إن التأثير و اإليجاد حقيقة إنما 

المعلول، متعلقة و مرتبطة هو إفادة الفاعل نفس ذات 
بنفسه بحيث يصير بارتباطها به مبدأ النتزاع الوجود منها 

ء ما لم يكن و مصداقا لحمل الموجود عليها. إذ الشي
وجودا  و موجودا  في نفس حقيقته اليصير أمرا  آخر 
. فقد ثبت أن التأثير و اإليجاد الحقيقي و  بارتباطه موجودا 

بواجب الوجود بذاته، كما أن الفاعلية الحقيقية يختص 
الوجود الحقيقي يختص به تعالى، و هو واحد كما بيناه 

 . (56 :1354، همو) «فالمؤثر في الوجود إال هو
 وحدت نظام در آن که یدیگر فاعلیت

 بالتسخیر یتفاعل ،دارد طرح قابلیت تشکیکی
 داریم گوناگون هایفاعل، نظام این در زیرا. است

 و هستند فاعل یک مسخر اهفاعل این همه که
 . دارند قرار الهی فاعلیت تسخیر تحت

 وحدت و تشکیکی وحدت نظام دو از جدا
 برای صدرایی نظام در که فاعل سه این، شخصی
 دارای، مشترکاً، بودند طرح قابل الهی فاعلیت

  (5).هستند زیر هایویژگی

 . عدم( از خلق معنای )به هستند خالق الف(

 . رنددا مطلق قدرت ب(

 . دارند مطلق علم ج(
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 . دارند مطلق خیرخواهی و عنایت د(

 صد تا صفر تعبیریبه و امور صد تا صفر (ـه
 کل ملکوت )بیده گرددبرمی خدا به ،گریکنش
 . شیء(

 از تلفیقی نه، است فعل یکسره خداوند و(
 . انفعال و فعل

 (6).خداست هستی دار در مؤثر و فاعل تنها ز(

 انفعالی هیچ و اوست فعل، فعلی ره اساس این بر
 . نیست مطرح خدا ناحیه در نیز

 منظدر از گریفین الهی فاعلیت نقادانه ارزیابی
   مالصدرا

 الهیات، کرده است اشاره هم گریفین که گونههمان
 فلسفۀ در. پذیردمی را عدم از خلق آموزه سنتی

، است محض وجود که خداوند نیز مالصدرا
 اموری مالصدرا تعبیربه که را ممکن ماهیات
الوجود حقيقة » بخشد:می وجود، هستند عدمی

عين الحق و ليس للماهيات و األعيان  ىواحدة ه
االمكانية وجود حقيقي... و الماهيات االمكانية أمور 

ه ئونه و أنحائعدمية... و الموجود هو الوجود و أطواره و ش
، همو) «بالعرض ىو الماهيات موجوديتها إنما ه

 . (339ـ341 /2: 1981
گریفین آموزه خلق از عدم را منافی قدرت سایر 

داند و معتقد است اگر خدا قادر مطلق موجودات می
آنچه در جهان  ول هرئباشد، جهان منفعل و خدا مس

که در فلسفه افتد خواهد بود. درحالیاتفاق می
خداست و اگر  بهمالصدرا فاعلیت منحصر 

ها شوند، آن فاعلته میهای دیگر در نظر گرففاعل
نفسه فاعلیتی ندارند. حال با توجه به این مسئله فی

توان در نظام وحدت شخصی میان آنچه آیا می
های مالصدرا تطابقی با اندیشه کردهگریفین مطرح 

توان رسد در این زمینه نمیبرقرار کرد؟ به نظر می
های این دو فیلسوف را توجیهی ارائه کرد تا اندیشه

مباحث مرتبط با خدا و صفات الهی با یکدیگر  در
هایی که یک از ویژگیزیرا در هیچ نمود،مقایسه 

برای فاعل الهی از نظر مالصدرا برشمردیم با 
های گریفین همسویی وجود ندارد. خدای اندیشه

که خدای مالصدرا قدرت و علم مطلق دارد درحالی
علم  قدرتمند است. ،گریفین در کنار موجودات دیگر

خدا نیز در قطب انتزاعی مطلق است و در قطب 
کند، در عینی متناسب با آنچه در جهان تغییر می

پویش و تغییر است. خدای مالصدرا چه فاعل 
، یکسره فعل و هچه بالتسخیر یا بالعنای باشد،بالتجلی 

گونه انفعالی در او فعالیت و فاعلیت است و هیچ
در اختیار اوست. گری تمامًا شود و کنشنمی دیده

حالی است که خدای گریفین با تغییری که  این در
دهد و آن را به ترغیب و تعریف قدرت ارائه می

و  ،برد، هم فعل دارد هم انفعالانگیزش تحویل می
گر هستند. کنش ،موجودات دیگر نیز در ردیف او

بنابراین با توجه به وحدت شخصی وجود که 
رسد، خود به آن میهای مالصدرا در اوج اندیشه

توان میان تنها فاعل و مؤثر ای نمیگونه مقایسههیچ
با خدای گریفین که  ،در دار هستی که خداست

های دیگر است، فاعلی دارای انفعال در کنار فاعل
که در فلسفۀ مالصدرا چیزی همچنان ؛برقرار کرد

هم  ، وگرنهتواند درون خداوند قرار گیردنمی
د شودار میذات الهی خدشه بساطت و وحدت حقۀ

و هم به حلول و درنتیجه نیازمندی خداوند 
 . انجامدمی

 که الهی فاعلیت است معتقد نگارنده اما
 رحمانی نفس با توانمی را کندمی مطرح گریفین

 نه) کرد مقایسه مالصدرا شخصی وحدت نظام در
 نظریۀ که هاییکارکرد ،دیگر بیان به. (خدا با

در  رحمانی نفس با دارد ریفینگ الهی فاعلیت
 که نیست نیازی و شودمی تأمین مالصدرااندیشه 
 انفعال و فعل از تلفیقی که کنیم مطرح خدایی

 در هافاعل از یکی را خدا که نیست نیازی ؛باشد
 مالصدرا. بگیریم نظر در دیگر هایفاعل ردیف

و  الوجود المنبسط الذي ليس شموله» :نویسدمی
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طريقة عموم الكليات الطبيعية و ال  انبساطه على
خصوصه على سبيل خصوص األشخاص المندرجة 
تحت الطبائع النوعية أو الجنسية بل على نهج يعرفه 
العارفون و يسمونه النفس الرحماني و هو الصادر األول 
عن العلة األولى و هو أصل العالم و حياته و نوره الساري 

 «حسبهفي جميع السماوات و األرض في كل ب
 . (71 :1361، )مالصدرا

 و ذات دوگانۀبر اساس  صدرایی حکمت در
 هرگونه شودمی داده نشان و تبیین، فیض

 حضور از برآمده که پذیریانفعال و محدودیت
 او فیض به که خدا ذات به نه، باشد عالم در خدا

 شخصی وحدت نظام در خدا )فیض است مربوط
 در ولی است رحمانی نفس همان، مالصدرا
 بهره عالم نفس چون تعابیری از تشکیکی وحدت

 الهی فیض مورد در مالصدرا. است( برده
 قوه با و است محض فعلیت خدا وجود :گویدمی

 ظهور دارد: ظهور دو خدا ذات اما نیست قرین
 که است ذات خود برای ذات به ظهور، اول

 است غیر بر ظهور، دوم ظهور و دارد نام احدیت
 مختلف اطوار به و است نبسطم فیض همان که

، ظهور این با. دارد نام معروفیت و شودمی ظاهر
 و نفسی، حسی هایآینه و مرایا در قیومی ذات
 در که تطوراتی. شودمی آشکار همگان برای عقلی
 وحدت حریم به، شودمی ظاهر خدا ثانوی ظهور
 هاآینه ناحیه از تکثر و تعدد و شودنمی وارد، ذات

 ظهور هاآن در وجه آن که است مظاهری و
 تجلی عن عبارۀ تعالى فعله أن اعلم» نماید:می

. «مظاهرها فی أسمائه ظهور و مجالیها فی صفاته
 .(335 :1363، )مالصدرا

 تعین نخستین در منبسط فیض و رحمانی نفس
 پرتو در، واحدیت مرتبه در، است ذاتی تعین که

 ار ممکنات همه ،ماسوی به واجب تفصیلی علم
 فیض را رحمانی نفس از مرتبه این. سازدمی ظاهر

 افاضه سپس رحمانی نفس. نامندمی نیز اقدس

 به که بخشدمی استمرار ممکن ماهیت بر را خود
 خاص وجود. گویندمی مقدس فیض افاضه این

 و یابدمی عینی ظهور خدا جانب از ماهیات
 آشکار خارج در متعدد و متمایز صورتبه

 خود ظهور برای ثبوت این در اتماهی. شودمی
 برای وجود فیضان و ندارند خاصی جعل به نیاز

 تابع ماهیات الهی علم در... است کافی آنها ظهور
 اشیاء علت که خدا زیرا ،هستند تعالی حق وجود
 به او علم و داراست را هاآن همه کماالت، است
. است ماسوی به او تفصیلی علم عین خود ذات

 فرمان و مقدس فیض تابع اهیاتم نیز خارج در
 افاضه خارج در آنچه زیرا ،هستند الهی واحد

 نیست وجود مدارج یا ظهور مراتب جز شودمی
 . (196ـ197 :1372، آملی )جوادی

 و بندگان دعای استجابت بحث ،دیگر سوی از
 و خدا فیض به توانمی نیز را تأثیرپذیری و انفعال
 شرمسئله  در که گونههمان ؛داد ارتباط عالم نفس
 و وجود مابعدالطبیعی تمایزبر اساس  توانمی

 ماهیت به را شرور، مالصدرا روایتبه ماهیت
 وجود خدا ازآنجاکه و . بر این اساسداد نسبت
 شر و نقص هرگونه از مبرا و منزه، است محض
و وجود الشر في عالمنا من هذا القسم » بود: خواهد

العناية اإللهية التي  أعنى الضروري فإنه لما وجب في
 /2 :1981، )مالصدرا «هي الجود وجود كل خير

 عالم موجودات بالذات مقصود شرور. (266
 عالم در. باشندمی بالعرض مقصود بلکه نیستند

 یافت نیز شر، نیست تزاحمی که مجردات
 بالعرض غایت، شر ماده عالم در ولی شودنمی
 همه وجود ،او جود مقتضای و الهی غایت. است

 . است افعال بالذات غایت، خیر و است خیرات
 اشاره آن به توانمی اینجا در که دیگری نکته

 فاعلیت گریفین رسدمی نظر به که استاین، کرد
 که فاعلی یعنی ،است داده تغییر غایت به را الهی
 و فاعلیت و است تامه علت مالصدرا فلسفه در
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 فقط نگریفی در، گیردمی بر در هم با را غایت
 گریفیناندیشه  در فاعل عنوانبه خدا. است غایت
 و گرانگیزش عنوانبه تنها و شده حذف

 گریفین رسدمی نظر به. کندمی عمل کنندهتحریک
 حذف رامسئله  صورت، لهئمس این حل جایبه

 خداکه  کردمی تابثا باید که درحالی است کرده
 . کندنمی اجبار، فاعلیت عین در

توان گفت: آنچه گریفین در پایانی می در ارزیابی
فقرۀ فاعلیت خدا آورده است، در واقع فاعلیت از 

تقلیل فاعلیت ، تعبیری به یاطریق علت غایی است 
چنانکه راس در پاسخ به این پرسش  ؛به علت غایی

که خدا از دیدگاه ارسطو، علت فاعلی  تغییر است یا 
خدا از دارد: علت فاعلی آن نیز هست؟ اظهار می

طریق علت غایی بودن علت فاعلی است و نه از 
 (.275: 1377هیچ طریق دیگر )راس، 

  گیرینتیجهبحث و 
، مالصدرا شخصی وحدت نظام اساس بر

 فاعلیت، خداست در منحصر وجود که همانگونه
 هایفاعل اگر و است الهی فاعلیت در منحصر نیز

 بلکه ندارند فاعلیتی نفسهفی، شوندمی مطرح دیگر
 فاعلیت و ظهور، حق شأنی تقییدیه حیثیت به

 یکسره خداوند صدرایی نظام در همچنین. دارند
 انفعال گونههیچ و فاعلیت و فعالیت و است فعل

 ،نیست پذیرش قابل خداوند مورد در اثرپذیری و
 و فعل از است تلفیقی گریفین خدای کهدرحالی
 و ترغیب به قدرت تحویل ،دیگر سوی از. انفعال

 مبانی با ایسازگاری گونههیچ برانگیختگی
 قادر سیستم این در خداوند و ندارد مالصدرا

 قدرت با منافاتی او مطلق قدرت که است مطلقی
بر  مالصدرا فلسفۀ در. ندارد موجودات دیگر

 هستی دار در فاعل تنها، شخصی وحدتاساس 
 الهی فاعلیت و خدا از گریفین آنچه و خداست

 هایفاعل ردیف در فاعلی را خدا و کرده ارائه

 قابل مالصدرا اندیشه با، است داده قرار دیگر
 رحمانی نفس با را آن توانمی بلکه، نیست مقایسه
 نظریه که کارکردهایی ،دیگر بیان به. کرد مقایسه
به  مالصدراآنچه  هب دارد گریفین الهی فاعلیت

 . دهد، نزدیک استنسبت می رحمانی نفس

لیت الهی را به غایت تغییر داده گریفین فاع
یعنی فاعلی که در فلسفه مالصدرا علت تامه  ،است

گیرد، در است و فاعلیت و غایت را با هم در بر می
عنوان فاعل در گریفین فقط غایت است. خدا به

عنوان گریفین حذف شده و تنها بهفلسفه 
کند. به نظر کننده عمل می گر و تحریکانگیزش

له، صورت ئجای حل این مسین بهرسد گریفمی
 اثباتکه باید مسئله را حذف کرده است درحالی

 کند.خدا در عین فاعلیت، اجبار نمیکه کرد می

 هانوشتپی
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