مطالعات فقهي و فلسفي
سال چهارم ،شماره  ،51پاییز 5931
صفحات  11ـ 11

اتّحاد عاقل و معقول از منظر ابن سينا (ره) و مالصدرا (ره)


هادي واسعي

(تاریخ دریافت5031/40/40 :؛ تاریخ پذیرش)5031/40/57 :

چكيده
یكي از مسائل فلسفي كه وارد فلسفه اسالم شده است و معركه آراء ميان فالسفه اسالمي واقع شده است .مسأله اتحااد ااقال و معلا
است ابن سينا از چهره هاي بارز مخالفين اتحاد ااقل و معل هستند و مرح م فارابي و صدرالمتألهين از چهره هااي برسساته و مادافع
این اتحاد مي باشند ،مرح م آخ ند نه تنها در ملام استدال و برهاني كردن اتحاد الل و ااقل و معل برآمده است ،بلكه اثبات مي كند
كه سميع ص ر ادراكي اام از ص ر حسي یا خيالي یا اللي ،با مدركشان متحد هستند .این ملالاه ساعي در ماروري بار اساتدال و آراء و
نظریات این دو فيلس ف برسسته اسالمي دارد.

كليدواژگان
اتحاد ،تضایف ،ااقل ،الل ،معل

بالذات ،معل

بالعرض.

 عضو هيئت علمي ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران
رایانامهhadivasei4@gmail.com :
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طرح مسئله
یك از مباحث مهم مسائل فلسفي صدرائي ،دفاع و اثبات اتحاد عاقلل و مقولوا اسلت .بحثلي هله
تحوا اساسي در مسأله علم را به همراه دارد و اثبات این اتحادثمرات بسيار زیلاد در فهلم سلایر
مسائل فلسفي و نيز فهم متون دیني داشت .خصوصا در بحث مقاد ،زیرا در بحث مقاد روحاني هه
هم مورد اتفاق مشاء و هم مورد وفاق متقاليه است ،و هم با ظاهر متون دینلي و شلریقت مولد،،
هماهنگي دارد ،بحث ميشود هه چگونه انسان بقد از مفارقت نفس از بدنش ،لذت عولي مليبلرد،
چون لذت عولي بردن مستلزم این است هه ما ذخایر عولي در خودملان داشلته باشليم .پلس بایلد
بحث شود هه چگونه صور عولي در ما ایجاد ميشود ،و نيز حل مشكالت فلسفيا هه بدون قائل
شدن به این نظریه ،آسان نميباشد .برا همين مرحوم صدرالمتألهين بحث اتحاد عاقل و مقووا را
از مشكلترین مسائل فلسفي و حكمي ميداند هه فحوا بسيار ماننلد حكملا اسلالمي و رئليس
مشاء واتباع و شاگردانش و پيروان راقيون و خصوصا خواجه نصير(ره) و دیگران نتوانستند چيلز
بياورند هه عطش را فرو نشاند و تشنه را سيراب هند .لذا در اسفار ميفرمایلد در حلل ایلن مسلأله
توجه تام قلبي به مسبب االسباب هردم و با اشك و تضرع خواستم هه سختي این مسلأله را بلرایم
آسان گرداند .لذا همانطور هه عادت او احسان و سجيّت او هرم ميباشد و بارها مرا مورد لطل
و عنایت خود قرار داده بود ،از خزائن علم خودش علم جدید به ملن افاهله هلرد و حلل ایلن
مسأله مشكل را برایم آسان هرد هه آنچه در این زمينه دارم از اوست.
«ان مسأأة ك نأألن ا أأقله أ صأألا اياأأا ع اله ل أ مأأمل ائلأأحل الس أ ليت ا يلاحأ ا أ ل اأأق
ايسأ إ ي المق أ  ،أ انح ل أأمل ل أ اةاق أ لأأهل ك  ،أ السأأة ل  ...خ أئالمل لأ ل أ ا  ،ا أ انح ل قأأب

ي أ مأأمل ل أ
أ

ل ق أ مأأمل

ة لاب امحك قبح ا مباق ا ل ذ ك قضيتهللا التا ممل اش ع ل هللا ذلا لضيت ا هظام»( .صدرالمتألهين)313/3 ،1891 ،
گرچه مالصدرا تنها هسي نيست هه قائل به اتحاد عاقل و مقووا است ،ولي آنچه سلبب شلده
است هه در این زمينه برجسته شود ،دفاع و اثبات او نسبت به اتحاد جميع ادراهات با فاعلل ادرا
بوده است ،زیرا ایشان بخالف مشاء هه فوط قائل به تجرد صلور عوللي ملي باشلند ،جميلع صلور
ادراهي اعم از حسي و خيالي و همي و عولي را مجرد مي دانند و ثابت مي هننلد هله جميلع ایلن
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صور با فاعل ادراهيشان اتحاد دارند بنابراین نلوآور و ویگگلي ایشلان در اتحلاد عاقلل و مقولوا
منحصر نمي شود بلكه اتحاد حا ،و محسو ،و متخيّل و تخيّل را نيز شامل مي شود.
تاریخچة بحث
تاریخچة بحث را خود ابن سينا در هتاب اشارات،اینگونه بيان ميهند (ابن سينا)381 ،1331 ،؛
«ن ن هلم ا،يت اهرف لأر قلااأل

لأيت

ا ه أيت ل اله أليت نبأ ين الأه اأ الشأ لن .ل ،أل شأك ن أ ، .أم

اه للن ممل انلسهم اهنم ي الهللن ل ي قرقلاال نلس ».
تمام حكما اسالمي علم ذات بذات راعلم حضلور مليداننلد و هليك هلس در ایلن مسلأله
اختالفي نكرده است و این را همان اتحاد عالم و مقلوم و یا عاقل و مقووا مليداننلد .وللي محلل
اختالف در این مسأله این است هه در علم ذات بغير ذات ،صورت حاصله از خارج آیلا بلا نفلس
متحد است یا متورر در نفس ميشود .یقني بحث در هيفيت ارتباط جوهر عاقل به صورت مقوولله
است هه این صورت آیا وص

است برا نفس و نفس متص

به آن است و یا اینكه این صورت

متّحد با نفس است .و در این مسأله دو قوا وجود دارد .یكي قوا به اتحاد (قوا به اینكله اتصلاف
جوهر عاقل به صورت مقووله به متحد شدنش با آن صورت است) و دیگر قوا به تورر (قوا به
اینكه جوهر عاقل به صورت مقووله به متورر و مرتسم شدن صورت در او) ميباشد ،ابن سينا خود
از طرفداران قوا دوم است و شدیدا نظریة اوا را باطل ميداند و ميگوید رئيس مدعيان این اتحاد
(یقني پيروان ارسطو) شخصي است هه بله نلام فرفوریلو ،شلناخته مليشلود هتلابي در عولل و
مقووالت نوشته است هه مشائين او را تمجيد و ستایش هردند در حالي هه تمام مطالب هتلاب بلي
ارزش و سست است و خودشان هم ميدانند هه نه آنها و نه فرفوریو ،این مطلب را نميفهمند.
به نظر مي رسد اصل تاریخچة بحث و طرح این نظریه و نوشتن هتاب به وسيله فرفوریو ،بله
بحث علم واجب تقالي برگردد .در بحث علم واجب تقالي به ماعدا ،مشاوون و نيز شيخ اللرئيس،
علم واجب تقالي رابه ماعدا ،علم حصولي ميدانند و مقتودند هه این عللم بله ماعلدا بله صلورت
صور است هه مرتسم در واجب تقالي است منتهي این صلور مرتسلمه اوال چلون الزم عللم بله
ذاتاند ،متأخر از این علماند و با توجه به اینكه این علم عين ذات است ،متأخر از ذات است پلس
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داخل در ذات و متووم آن نميباشند تا هثرتشان باعث هثرت ذات شود .و ثانيا چون به ترتيب علي
و مقلولي صادر ميشوند صدورشان موتضي وجود جهات هثيره در ذات نميباشلد تلا ذات از ایلن
جهت هثير گردد و وحدتش خدشه بردارد .و این نظریه را در تمام موجودات مجرد هه عللم بله
خارج دارند تسر دادند و قائل به حصوا هستند .بنابر این تارخچة این بحث با طرح ایلن نظریله
از سو فرفوریو ،بوده است هه بقدها ملورد نولد و ابطلاا و طقلن توسلط شليخ اللرئيس قلرار
ميگيرد .مرحوم مطهر مقتود است هه ؛ در دورة اسالم برخي از حكملاء طرفلدار ایلن نظریله و
برخي مخال

آن بوده اند ،فلارابي و صلدرالمتألهين از طرفلداران ایلن نظریله وابلن سلينا مخلال

سرسخت آن است( .مطهر )339/1 ،1391 ،
مصادیق اتحاد عاقل و معقول
با نگاه جامع به بحثها فلسفي در این زمينه ميتوان سله مصلداق عملده بلرا اتحلاد عاقلل و
مقووا در نظر گرفت هه یكي از آنها توریبا مورد اتفاق جميلع حكملا اسلالمي اسلت و دو تلا
دیگر محل اختالف و مقرهه آراء ميباشد.
علم در استنادش به فاعل یا علم حضور است یا علم حصولي .علم حضور هه هملان عللم
ذات بذات است از مصادیق مورد اتفاق حكما اسالمي است هه در هلية فاعل ها مجرد این امر
تحوق دارد و در آنجا مقووا عين ذات عاقل است و عول و عاقل و مقووا یكي اسلت و تغلایر در
آنجا به سبب تحليل ذهني و تغایر اعتبار است ولي اتحاد نفلس بلا مقولوا یلك اتحلاد حويولي
ميباشد .لذا برهان مقروفي را هه شيخ الرئيس برا اثبات تجرد نفس ناطوه اقامه هرده است هه بله
برهان انسان مقلق در فضا مقروف است بر اسا ،همين مدعا یقني اتحاد عاقل و مقووا ميباشلد.
(ابن سينا)383 ،1331 ،
شيخ الرئيس در مورد علم ذات بذات در واجب تقالي در هتاب شفاء مي گوید:
«ل لا،ب ا ل،لد يت حمحل ين ذات مل ا ك ل دة ممل نيت ل ،ل
،أل الأ دة ل
ال دة ل

رقأ ةن ا سأبب

ةن ي ه أيت ا شأ ع

ل هأ ي ل،لد،أ  ....ل نأ ك ،أل مه ألض حمأحلنح ين الأ ني شأ ةن ايألن مه ألي ،أل ان ايأألن
ل ه نح ل ،ل ال ني ةن ايلن

»( .ابن سينا)393 ،1011 ،
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ذات احدیت چون مجرد محض است .مقووا محض اسلت ،چلون ملانع مقووليلت مادیلت و
تقلوات ماد است و مانع عاقليت هم تقلوات ماد است ،پس شي مجرد هم عاقل ميتواند باشلد
وهم مقووا و منظور از اتحاد عاقل و مقووا در علم ذات بذات به همين مقناست هه عاقلل هملان
مقووا و مقووا همان عاقل است به دو اعتبار.
مرحوم صدرالمتألهين هم ميفرماید؛
« ل ام نلن اجلل،ر اجملرد
ق خ في

ات ل مه ألي هلأ مأمل ئأث تيلأر قاأ ل ي ،أك ي الاأك يالأ ة أ

أل ل،ألد

ممل ا يل ع قا يت ا ييت مهرتقلن »( .صدرالمتألهين)303/3 ،1891 ،

از این مودمه مختصر روشن گردید هه آنچه هه مورد اتفلاق حكملا اسلالمي اسلت دو نكتله
ميباشد:
 .1هر مجرد عاقل و عول و مقووا است.
 .3تقدد و تغایر این عناوین صرفا اعتبار و مفهومي است و هيچگونه مغایرت نفس االمر و
حويوي بين این مفاهيم انتزاعي از نظر مصداق وجود ندارد.
مرحوم شيخ الرئيس مانع از تقول را ماده و مادیات ميداند وچون موجود مجرد از غواشي ماده
پيراسته است پس ميتواند هم عاقل باشد و هم مقووا( .ابن سينا)333 ،1331 ،
مرحوم صدرا هم علم را از سنخ وجود مي داند و عللم را حضلور مجلرد نلزد مجلرد دیگلر
ميداند.
از آنچه هه تا هنون باختصار گذشت دانسته شد هه مصداق بارز و مورد اتفاق حكملادر اتحلاد
عاقل و مقووا بنابر مشارب مختل

فلسفي ،هملين مصلداق عللم ذات بلذات در عللم حضلور

ميباشد .اما آنچه هه محل اختالف و مقرهه آراء در ميان مشلاء و متقاليله یقنلي ابلن سلينا (ره) و
صدرا (ره) واقع شده است در علم ذات به خارج از ذات است .شليخ اللرئيس اتحلاد صلورمقوولة
خارج از ذات را با ذات محاا دانسته است .یقني هم اتحاد نفس ناطوه با صور مقوولله را مسلتلزم
محاا دانسته است و هم اتحاد نفس ناطوه با عول فقاا رامحاا دانسلته اسلت هله در نملط هفلتم
برهان بر استحاله آن اقامه ميهند.
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«ل،م ل تقبا ان لم ممل البص اامل ا ي ق ،م ةن اجلأل،ر ا ه أيت ذا أيت لألا

اأك لأ ا ،أل ،أ »( .هملان،

ص)383
و نيز در فصل نهم همين نمط ميگوید؛
«ل ،م آخأر ل تقباأك ل ،أالي ااضأ أ ا ل ألن :ان ا أقله ا ق ق أ ذا

أ اأاا ق عأ اه أيت ذ أك ا شأ ع ينتصأ هل

ين ه يت ا له ض ل  ،ا ق ( .»...همان ،ص)380
عنوان هر دو فصل را شيخ الرئيس با عبارت و هم و تنبيه بيان هلرده اسلت،هله هلر جلا شليخ
ميخواهد بگوید مطلب بي اعتبار و سخي
قوا را مخال

است از عبارت «وهم» استفاده مليهنلد .چلون هلر دو

است .البته در اینكه نفس ناطوه با عول فقاا در هنگام تقولل ارتبلاط پيلدا مليهنلد

مورد قبوا همه ميباشد ،اختالف در نحوة ارتباط است هه آیا به نحو «اتصلاا» اسلت یلا بله نحلو
«اتحاد» .هه مرحوم شيخ اتصاا را حق ميداند ولي اتحاد را باطل ميشمارد.
درست در موابل این نظریة ،نظریه مرحوم صدرالمتألهين قرار دارد هله در بحلث اتحلاد عاقلل
ومقووا نه تنها به اثبات اصل اتحاد عاقل و مقووا در علم به غير ذات پرداخته است بلكه دائره آن
را چنان وسيع مطرح هرده است هه شامل اتحاد هر نوع مُدرِهي با مُدَر ميشلود و ایلن نله تنهلا
اتحاد عاقل و مقووا را در بر ميگيرد بلكه اتحاد حا ،و محسو ،و متخيِّل و متخيَّل را نيز در بر
ميگيرد .لذا قبل از پرداختن به نظریه و برهان ابن سينا و صدرالمتألهين الزم است مباد تصلور
و تصدیوي این بحث خوب روشن شود .تا طبق مبنا حكمت متقاليّه و بر اسا ،نظریة صلدرایي
مقنا و مفهوم این اتحاد در تمام ابقاد آن تحليل گردد.
مبادي تصوري بحث اتحاد عاقل و معقول
بقد از روشن شدن محل نزاع هه محور اختالف بين قائلين به اتحاد عاقل و مقولوا و منكلرین آن
مي باشد ،الزم است برا آشنایي هامل به دیدگاه طرفين به توهيح هامل عناوین و اصطالحاتي هله
مباد تصور بحث اتحاد عاقل و مقووا است ،پرداخته شود تا موصود و منظور از اتحاد در ایلن
مسأله خوب روشن شود.
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الف) انحاء اتحاد

مرحوم ابن سينا(ره) در فصل یازدهم نمط هفتم قبل از پرداختن به بحث اتحاد عاقل و مقولوا بله
تشریح واژه اتحاد ميپردازد و مي گوید؛
«ا أأم ان أألض ا لأأيت :ان اأأاا اصأأث اأأاا آخأأر ي أ سأأبايت ايسأأبح ك مأأمل أ ض اي أ ضنح ل ي أ سأأبايت
ا رتناب مي ا ع آخر اح ث مقهل اث ث يت

ان ااا لا ا قص ا ل ا ا آخر»( .همان ،ص.)381

برا اتحاد سه اطالق است :اوا اق ق ر لثلاة ا ع ااا آخأر ل ا هأ ا ل

ا أك .به ایلن مقنلي هله

چيز واققا چيز دیگر شود .دوم اق ق لثلاة اائ اأاا آخأر أ سأبايت ايسأبح ك ،یقنلي چيلز در
اثر استحاله شدن وتحوا یافتن چيز دیگر شود به این صورت هه از شيء اوا چيز زائلل شلود و
چيز باقي بماند و این باقي مانده با اهافها هه پيدا ميهند شلي ثلاني گلردد .مثلل اینكله از آب
صورت آبي زایل ميشود و ماده باقي ميماند و این ماده با صورت هوایي هه به آن اهافه ميشلود
بخار مي گردد .سوم اطالق بر صيرورة شي شيئا آخر علي سبيل الترهيب .یقني چيز در اثر مرهب
شدن چيز دیگر شود بدون اینكه شي اوا چيز از دست بدهد ،مثل اینكه خلا بلدون از دسلت
دادن چيز با آب هميمه شود و گل گردد.
اتحاد در اطالق اوا حويوي است ،زیرا در این اطالق حويوتاً و واققا شي اوا شي ثاني ميشود،
ولي در اطالق دوم و سوم ،مجاز است.
به عبارت دیگر متحد شدن دو موجود یا به لحاظ ماهيت آنهاست یا به لحاظ وجود آنهاست و
یا به اعتبار وجود یكي و ماهيت دیگر  .اما اتحاد دو ماهيت تامّ ،مستلزم انوالب ماهيت و تنلاقض
است زیرا فرض یك ماهيت تام فرض قالب مفهومي مقين است هه بر هيك قالب مفهومي دیگلر
منطبق نميشود و یگانه شدن دو ماهيت تام ،مستلزم انطباق دو قالب متباین ،بر یكدیگر است.
و نيز اتحاد وجود در هننده با ماهيت در هننده و بالقكس نيز محاا است .پس تنها فرهلي
هه ميشود برا اتحاد عاقل و مقووا در نظر گرفت ،اتحاد وجود آنهاست.
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انحاء اتحاد در وجود

ال ) اتحاد عرض با جوهر ،از این نظر هه وابسته بله آن اسلت و نمليتوانلد از موهلوع خلودش
استواللي پيدا هند ،این اتحاد بنابر قوا هساني هه عرض را از شئون و مراتب وجود جوهر ملي
دانند محكمتر است.
ب) اتح اد صورت با ماده هه نمي تواند از محلل خلودش انفكلا بيابلد و مسلتوال بله وجلود
خودش ادامه بدهد ،این نوع اتحاد گاهي به نفس و بدن هم تقميم داده ميشد به این لحاظ
هه پيدایش نفس بدون بدن امكان ندارد هر چند ميتواند بواءاً مستول از آن گردد.
ج) اتحاد چندماده در سایة صورت واحد هه به آنها تقلق ميگيرد مانند اتحاد عناصر تشلكيل
دهندة گياه و حيوان .این نحو اتحاد ،در وقع اتحاد بالقرض است و اتحاد حويوي ميلان هلر
یك از مواد و صورت حاصل ميشود.
د) اتحادهيولي هه علي الفرض فاقد هر گونه فقليت است با صورتي هه به آن فقليت ميبخشد.
و گاهي از این نوع اتحاد به عنوان یگانه اتحاد حويوي یاد ميشود .املا بلا انكلار هيلوال بله
عنوان جوهر عيني فاقد فقليت ،جایي برا آن باقي نميماند.
هل) اتحاد دیگر را مي توان برا دو مقلولي هه از علت مفيضة واحد صادر ميشوند در نظر
گرفت از این نظر هه هر هدام از آنها متحد باعلت است و انفكا بين آنهلا ممكلن نيسلت
هر چند چنين رابطها را اتحاد ناميدن خالي از مسامحه نيست.
و) اتحاد هستي بخش با مقلولش هه عين ربط و وابستگي بله آن اسلت و ميلان آنهلا تشلكيك
خاص وجود دارد ،این نحو اتحاد بنابر قلوا بله اصلالت و مراتلب داشلتن وجلود ،تصلور
ميشود و به نام اتحاد حويوه و رقيوه موسوم شده است(.مصباح یزد )333/3 ،1338 ،
در اتحاد عرض با جوهر ،بر اسا ،مبنا خاص صدرا از رابطة جلوهر و علرض امكلان پلذیر
است چرا هه صدرا عرض را از مراتب و شئون جوهر تلوي مي هند اما حكما مشاء وجود عرض
را بيرون از وجود جوهر دانسته و ترهيب آن دو را انضمامي مليداننلد .املا نحلوة ترهيلب ملادة و
صورت ،مقرهه آراء است ،برخي مثل صدرالدین دشتكي شيراز و مالصدرا ترهيلب یلاد شلده را
اتحاد ميدانند و برخي دیگر چون ابن سينا و دیگر حكميان مشاء چنين اعتواد ندارند.
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ب) مراد از معقول در اتحادعاقل و معقول

بر اسا ،آراء حكما اسالمي ،و بر اسلا ،تحليلل عوللي از موجلود خلارجي دو مفهلوم انتلزاع
مي شود یكي مفهوم وجود و دیگر ماهيت هه بر اسا ،مشرب هر مكتب فلسفي یكي از ایلن دو
را اصل مي دانند و دیگر را اعتبار  ،هه مكتب اشراق اصلالت را بله ماهيلت مليدهلد و مكتلب
متقاليه وجود را اصل ميداند.
و نيز قبال گذشت هه علم به حضور و حصولي توسيم ميشود و مشاء قائل بودنلد هله عللم
حضور فوط منحصر در علم ذات بذات است .وللي مرحلوم صلدرالمتألهين چلون شلرط مطللق
ادرا را تجرد ميداند بازگشت تمام اینها را به علم حضور ميداند.
بنابر این در بحث اتحاد عاقل و مقووا ما سه امر خواهيم داشت :یكي عاقل ،دیگر مقولوا و
سوم شي خارجي .منظور از شي خارجي یقني صورت در ختي را هه ما مالحظه ميهنيم.
به عبارت دیگر یك عالم داریم یك علم و یك مقلوم ،عاقل همان مدرِ اسلت و مقولوا هلم
همان مدرَ است و مقلوم بالذات و شي خارجي هم مقلوم بالقرض اسلت .1و ایلن در دو فلرض
تصور دارد یكي در علم حضور یقني علم ذات بذات و یكي در علم حصولي یقني علم ذات بله
غير .در علم به غير فرض این سه عامل بسيار ساده است وقتي هه من علم دارم به این درخلت ،در
اینجا سه عامل قابل تصور است ،یكي ذات من ،یقني من چيز هستم و واققيتلي دارم ،یكلي هلم
آگاهي من هه چيز است هه قبال نبوده و االن برا من پيدا شده است .و دیگر مقللوم ملن هله
این درخت است ،مي گوئيم هه عالم یك چيز است و علم یك چيز و مقلوم چيز دیگر ،ایلن نكتله
حائز اهميت است هه مراد از علم و اتحاد عاقل و مقووا در مورد علم نفس به ذات ،موصلود ایلن

 .1باید گفت نظریة تحليلي اتحاد عاقل و مقووا بر اسا ،تفكيك مقووا بالذات و مقووا بلالقرض اسلتوار اسلت ،و اصلل
تفكيكي این دو عنصر نه تنها از نظر مابقد الطبيقه ،بلكه از نظر روانشناسي جدید نيز اصلي مسلم تلوي گردیلده و آن را
آخرین مرحلة تطور تاریخي روان شناسي ،تشخيص دادهآند .ر . .علم هللي ،مهلد حلائر یلزد  ،تهلران ،موسسله
پگوهشي حكمت و فلسفه ایران ،1390 ،ص.66
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است هه اصال دو گانگي و سه گانگي در آنجا به هيك نحو وجود ندارد .یك جلوهر اسلت هله بله
اعتبار عاقل است به اعتبار عول است و به اعتبار مقووا است یا به اعتبار عالم اسلت و بله
اعتبار علم است و به اعتبار مقلوم است .در مورد علم نفس به غير موصود این نيست هه نفس
با وجود عيني شي خارجي متحد ميشود ،پس وقتي هه من به دنيا علم پيدا هلردم ،االن نفلس ملن
با دنيا بيرون متحد شده است ،نه ،این را رأساً احد نگفته است موصود در آنجا اتحلاد علالم بلا
«علم به غير» است نه با وجود عيني غير؛ هه آن «علم به غير» را «مه لمأ ت ين أ ات» مينامند .چون آن
شي خارجي به تبع «این» مقلوم شده است ،پس در واقع مقلوم اصلي و ذاتي من علم ملن اسلت و
آن مقلوم خارجي به تبع علم من مقلوم است .از ایلن جهلت اسلت هله مقللوم خلارجي را «مه ألإ
ين هرض» مينامند و مقلوم ذهني را «مه لإ ين ات»( .مطهر )300/8 ،1391 ،
مبادي تصدیقي بحث اتحاد عاقل و معقول
در مباد تصدیوي ،و برا بهتر روشن شدن مبنا مشاء و متقاليه در اعتواد و عدم اعتواد به بحلث
اتحاد عاقل و مقووا ،الزم است چند موهوع مورد بحث قرار گيرد تا مباني اعتواد هلر هلدام در
بحث و استدالا روشن شود.
الف) نفس انساني

یكي از مباد تصدیوي هه باید مورد توجه قرار گيرد .بحث نفس انساني و تجرد و عدم تجلرد آن
اسللت .مرحللوم ابللن سللينا (ره) نفللس را در حللدوب و بوللاء روحللاني ملليدانللد بخللالف مرحللوم
صدرالمتألهين هه نفس را جسماني الحدوب و روحاني البواء مي داند .ابن سلينا مقتولد اسلت هله
نفس در ابتدا حدوتش مجرد و روحاني است و آنچه از هماالت را هه هسب ميهند مانند عللم،
اعراض این جوهر ثابت و مجرد ميباشند و هماا ثانو آن به حساب ميآیند .ولي صدرا نفلس را
در آغاز حدوتش جمساني ميداند ،یقني جسم جامد به حرهلت جلوهر نطفله و سللس علوله و
سلس مضغه مي گردد تا حيوان هامل مي گردد آنگاه با هسلب صلور ادراهلي حسلي و خيلالي تلا
مرحله ادرا عولي پيش ميرود و بقد از ادرا عولي و هسب صور مقوولله مراحلل جسلماني را

اتّحاد عاقل و معقول از منظر ابن سينا (ره) و مالصدرا (ره) 31  .............................................. .......................................

پشت سر گذاشته و مجرد ميگردد تا به موام تجرد تام برسد .بنابراین برمبنا متقاليه ،نفس انسلاني
در آغاز حدوثش جسماني است و هم هم با حرهت جوهر به تجرد ميرسد تا اینكه بواءً روحلاني
شود .ولي طبق مبنا مشاء نفس در آغاز حدوثش روحاني است و در بولاء نيلز روحلاني خواهلد
ماند .پس نفس در نزد مشاء جوهر ثابت است بخالف متقاليه هه نفس جوهر متحر ميباشد.
ب) تجرد صور ادراكي و نحوة اخذ آن

اختالف دیگر مشاء و متقاليه در مباد تصدیوي درنحوه و هيفيت تجرد صور ادراهي است.
مشاء مقتوداست هه نفس ما صورتي را از ماده،در ادرا حسي بيرون ميهشد ،یقنلي در ادرا
حسي ما ،صورت بهمراه ماده است .بقد این صورت در حاسة او منطبع ميشود .بقد ایلن صلورت
را نفس تخيل ميهند ،و یك مرحله تجرید اتفاق ميافتد ،یقني صورتي هه اوا با مودار و ماده بود،
اآلن فوط با مودار است و ماده از او جدا شده است .در مرحله بقد ادرا و همي است هله مولدار
جدا شده ولي اهافة جزیي دارد ،و در مرحلة آخر هه تجرد هامل است موام ادرا عولي است هله
صورت ادراهي هامال مجرد از ماده و مودار و اهافه ميباشد .به عبارت دیگر از نظلر مشلاء ،نفلس
ثابت است و این صورت است هه حرهت در او ایجلاد ملي شلود و بلا تغييراتلي هله نفلس رو
صورت انجام مي دهد ،در واقع صورت تكامل پيدا هرده و سبب حرهت صورت از حسي به عولي
ميشود .یقني صورت تغيير ميهند نه نفس  .یقني صورت به هماا ميرسد نه نفس.
اما بر مبنا متقاليه ،این نفس انساني است هه با حرهلت جلوهر  ،بله سلمت هملاا حرهلت
ميهند .یقني نفس انساني با حرهت جوهر از مرتبه حيواني به مرتبه انساني ميرسد .نفلس اسلت
هه از درجه مادیّت و جسماني بودن به تجرد و درجة انساني ميرسد و از حس و خياا ميگلذرد و
وارد عالم عول ميشود .به عبارت دیگر متقاليه مقتود است هه صور در خارج وجلود دارد و نفلس
انساني است هه باحرهت هردن و تكامل پيدا هردن ،بخدمت صور ميرسد .یقني نفس انساني چون
مَثَل ذات ربوبي است این قدرت را دارد هه در صوع خودش صور مناسب با صور خارجي ایجاد
هند .و یا به عبارت دیگر به او افاهه ميشلود .یقنلي در ادرا حسلي ،بله وزان صلورت حسلي،
صورتي در صوع نفس ایجاد ميشود .و در اثر هماا و حرهت نفس صورخيالي به او اعطا ميشلود
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و یا نفس در صوع خودش آن را ميسازد و همينطور تا صورت عولي .در واقع آنچه هه در حرهت
است ،نفس من است و صور در خارج ثابت و موجود است و این نفس اسلت هله بخلدمت ایلن
صور ميرسد .پس صورت خارجي و ادراهي حرهت نمي هند ل چنانچه مشاء ميپنداشتند ل بلكله
این نفس من است هه حرهت ميهند.
ج) اصالت وجود و اشتداد در وجود

یكي دیگر از مباد تصدیوي این بحث ،اصالت وجود و اشترا

و اشتداد در وجود اسلت .بحلث

اصالت وجود یا ماهيت ،در مشاء خيلي روشن و جداگانه بحث نشده است گرچه به نظر ميرسلد
مشاء قائل به اصالت وجود هستند ولي وجودها را مباین با هم ميدانند.
بخالف مشاء مرحوم صدرا هم قائل به اصالت وجود شد و هم قائل به تشكيك در وجود یقني
مقتود است هه وجود اصيل دارا حويوتي مشكك است هه ما به االمتياز آن عين ما بله االشلترا
آن ميباشد.
بر طبق این نظر ،متقاليه تمام مراتب وجود رامتصل به یكدیگر مي داند و تفاوت هر وجود را
ازعالي تا داني به نوص و هماا و شدت و هق

بر مي گرداند .یقني جهت اشلترا  ،در حويولت

وجود است و جهت امتياز نيز در همان حويوت.
مرتبةاعال وجود ،وجود حق سبحانه و تقالي است هه غير متناهي است و مرتبة ملا دون ذات
احدیت مرتبة موجودات امكاني است هه تا هقي

ترین آن هه هيوال باشد به آن مرتبله وابسلته و

متكي هستند .بنابراین ممكن است یك موجود در ذات خودش اشتداد پيدا هند و از حالت هلق
به هماا برود ،یقني از هيوال شروع هرده تا به مرحله موجلودات امكلاني قلو راه یابلد .هله ایلن
اشتداد در وجود متفرع بر بحث اصالت وجود و تشكيك در وجود است.
د) تركيب ماده و صورت

اینكه امور طبيقي و جسماني مرهب از ماده و صورت ميباشند ،مورد وفاق حكما اسالمي است.
در این ميان تنها شيخ اشراق است هه مرهب بودن خود جسم را انكلار هلرده و دالیلل مشلائيان را
مورد نود قرار داده است .از نظر او جسم طبيقي بسيط است( .شيراز  )313 ،1338 ،یقني حويوت
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جسم جز همين اتصاا جسمي جرمي هه یك واحد جلوهر ممتلد اسلت و جلزء یلك واققيلت
پيوسته و قابل انوسام چيز دیگر نيست ،ولي ابن سينا و دیگلر مشلائيان جسلم طبيقلي را مرهلب
مي دانند و مقتودند هه جرم اتصالي و صورت جوهر ممتد و هشيده تمام حويولت جسلم نيسلت
بلكه نيمي از حويوت آن است و نيم دیگر حويوت جسم ماده و هيوال ميباشد.
اما گذشته از حويوت جسم ،در نحوة این اتحاد اختالف است .ابن سينا و پيروان او این ترهيب
را انضمامي مي دانند ولي صدرا و پيروان او قائل به اتحاد بودن ترهيب ماده و صورت هستند .از
نظر ابن سينا ماده جوهر است در عرض صورت .اما ترهيب اتحاد به این مقناست هله بلين دو
جزء مفروض هيچگونه تغایر عيني و دوگانگي خارجي وجود ندارد .و از این رو تغایر آنهلا لزوملا
ذهني وتحليلي خواهد بود به این ترتيب در مرهب به ترهيب اتحاد  ،اجزاء وجود مستولي ندارنلد
بلكه هر دو به یك وجود موجودند .مثل جنين هه در اثلر تغييلرات پلي در پلي تبلدیل بله انسلان
ميگردد.
هـ) حركت جوهري

حكما قبل از صدرالمتألهين ،حرهت را در چهار مووله از مووالت عرهية هلم و هيل  ،وهلع و
أین ،قائل بودهاند .صدرالمتألهين جنبش و حرهت را از خواص موجود جسماني دانسته و به عويدة
او هيك موجودجسماني ثابت نيست ،ثابت باید امر مجرد از ماده جسمانيه باشد .همه مادیلات بله
نظر او به حسب جوهر ذات متحرهند ،حرهت و جنبش در اعلراض مقللوا سليالن اصلل جلوهر
است ،اعراض در شؤون و اطوار وجلود تلابع جلوهر و اخلتالف حرهلت در اعلراض ناشلي از
اختالف حرهت و جنبش در جواهر صوریه ميباشد.
«جوهر نفس ناطوه اگر چه من حيث هي از عالم ماورا طبيقت اسلت و در ملاورا طبيقلت
حرهت نيست زیرا هه مادة و امكان استقداد ندارند ،ولكن نفس از جهت نفلس بلودن در مرتبله
طبيقت است و متن طبيقت و ذات آن در حرهت استكمالي و اشتداد اسلت هله از ایلن حرهلت
طبيقت ،تقيبر به حرهت جوهر ميشود هه این جوهر با اعراهش یك قافللهانلد و رئليس قافلله
جوهر است و دیگر افراد قافله هه در وجود با او متحدنلد و همله یلك وجودنلد و بله تبلع او در
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حرهتاند ،تبقيتي هه در متن طبيقت جوهر با جوهرند»( .حسن زاده)100 ،1010 ،
چون بنا بر حرهت جوهر  ،حرهت به حسب وجود خارجي الزم غير منفك وجود جسلماني
است وچون حرهت ،ذاتي و جوهر وجود جوهر است ،جقل وجود جوهر همان جقلل حرهلت
است و محّر جوهر در حرهت محتاج به جقل نميباشد.
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و) نفس و قواي آن

در اینكه فاعل شناسایي «نفس» است همه فيلسوفان مسلمان اتفاق نظر دارند .و از همين رو اسلت
هه تفاوت دیدگاه آنها در مورد پيدایش و ساختار نفس منجر به اختالف انظار آنها در ملورد نظریله
شناخت گردیده است.
مرحوم صدرالمتألهين در مورد نفس و قوا آن تصویر بدیقي دارد هه مطلابق آن قلوا نفلس
جدا از نفس نيستند بلكه از مراتب و شئون او هستند ،نفس هم چون یك ذات واحلد اسلت هله
دارا جنبه ها متقدد است ،همان طور هه در مباد تصدیوي قبل گفته شد نفس انساني از ابتدا
امر یك جوهر هامل تام التحصيل آنچنان هه مشاء ميپنداشتند نميباشد ،بلكه دائملاً در حلاا طلي
سير استكمالي است و توسط این سير استكمالي هماالتي را هسب مي هند هه مرهلون اتحلاد او بلا
صور ادراهي مي باشد یقني نفس در مرتبه حس به منزله ماده حسي و در مرتبه خياا به منزله ملاده
نسبت به صور خيالي ،و در مرتبه عول به منزله ماده برا صور عولي است.
مشاء نفس را از ابتدا جوهر مجرد و تام مي پندارند و ادراهات را به منزله اعراض بلرا ایلن
جوهر ميدانند هه در نفس و در حويوت این جوهر مجرد تغيير ایجاد نمي هند ،لذا منكلر اتحلاد
عاقل و مقووا شدهاند و این اعراض را هماا ثانو برا نفس به شمار ميآورند .املا طبلق مبنلا
متقاليّه نفس شئون مختلفي دارد هه در عين حالي هه در

حسي دارد ،هه شأني از شئون او اسلت

و ميتواند ادر خيالي و در عولي هم داشته باشد و یا اینكه یك وحدت و یك حويوت است و
تمام این قوا را دارا ميباشد.
مباد تصدیوي ذهر شده مباد تصدیوي عامي هستند هه اصوا و هليت فلسفه صدرابي بطلور
عمده مبتني بر آن ميباشد و نيز زمينة استدالا بحث اتحادعاقل و مقووا به شلناخت آنهلا بسلتگي
دارد.
مشاء و اتحاد عاقل و معقول
قبل از پرداختن به برهان شيخ الرئيس ،باید گفت هه در مورد اعتواد و نسبت بله اتحلاد عاقلل و
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مقووا اقواا مختلفي نول شده است ،زیرا شيخ الرئيس هتابي دارند به نام «مبدأ و مقلاد» هله در آن
هتاب از قوا به اتحاد عاقل و مقووا دفاع هرده است و در آن برهان نيز اقامه هرده است(ابن سينا،
 )11 ،1363لذا فخر راز گفته است هه صحبت شيخ در اشارات با گفته او در مبدإ و مقاد تناقض
دارد .مرحوم خواجه در جواب ميگویند هه تناقضي نيست زیلرا شليخ در هتلاب مبلدإ و مقلاد در
فصلي هه مقنون است به اینكه «لا،أب ا ل،ألد مه ألض ا أ ات ل أيت ا أ ات» لل یقنلي او مقولوا بلالووه
نيست هه باید تجرید شود تا تقول گردد بلكه او بدون فاعل تجریلد مقولوا اللذات اسلت ،یقنلي
خودش دائما خودش را تقول مي هند و نيز او بدون هميمة عول ،عولل اسلت یقنلي ذاتلش عولل
است ل در آنجا شيخ الرئيس قوا داده است هه فوط قوا مشاء را بيان هند و هيك نود بلر او وارد
نكند ،ولي در اینجا ل یقني در اشارات ل نظر خودش را بيان هرده است و ایلن تنلاقض نمليباشلد
چنانكه فخر گفت.
اما احتماا سوم را خود مرحوم صدرالمتألهين بيان مي هند و آن اینكه ممكن اسلت و احتملاا
دارد هه آنچه را شيخ در هتاب مبدإ و مقاد بيان هرده است واققلا اعتولاد خلودش بلوده اسلت هله
خداوند او را مستبصر هرده است و از نور ملكوت بر دلش تابيده شده است و آگاه گردیده و قائلل
به اتحاد عاقل و مقووا شده است.
احتماا مرحوم صدرا المتألهين را بقضي از بزرگان قو ميدانند و استداللشان هلم ایلن اسلت
هه شيخ اللرئيس در هتلاب مبلدإ و مقلاد ملي فرمایلد «لهلأ ا أرا،م مولل أك ترنق ،أ ل ا بلأ ه ايههرمقهأ »
(همان ،ص )11و شخصي مانند شيخ الرئيس 1هيچگاه نام برهان و براهين را بر قيا ،باطل و غلط
نمي گذارد و بدون دغدغه و اعتراض و تذهر ردنمي شود و در آخر هتابش فرموده اسلت « ....نسأةض

 .1در هتاب مبدأو مقاد شيخ الرئيس هه توسط استاد نوراني تصحيح شده است آمده است هه؛ ولهذا براهين مغفولة ترهناهلا
و در هتاب اتحاد عاقل و مقووا استاد حسن زاده آملي هه از مبدأ و مقاد نول مي هنند آمده است ،ولهذا براهين متقلوله
 ...هه اشاره شيخ الرئيس به براهين متقدد است هه در باب اتحاد عاقل و مقووا آمده است و ایشان از ميان آنها اظهلر
براهين را انتخاب هرده است.
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هللا ته ي ةن جيبقبق ا ئاغ ل ا ئ يت ل ايسبب اد ين ر ي ا ب قيت» و حق همانست هه مرحوم صدرا فرملوده اسلت
هه خداوند قلب شيخ را از نور ملكوت روشن هرده است و فهم اتحادعاقل و مقووا برا او ميسر
شده است( .حسن زاده )19 ،1010 ،و عالوه بر هتاب مبدإ و مقاد ،شيخ در چندجا فصلل هفلتم
موالة نهم الهيات شفاء هه در مقاد است و نيز در هتاب «نجات» در فصل مقاد نفلو ،انسلاني ملي
فرماید «اذا ا ه يت ل ا ه يت ل اله لض ا لا نح ةل راب ممل ا لا »( .ابن سينا)693 ،1338 ،
بنابر این قضاوت اینكه شيخ واققا مخال

اتحادعاقل و مقووا بوده است بسليار مشلكل اسلت

گرچه در نمط هفت اشارات با شدت تمام قوا به اتحاد را مردود ميشمارد و آن را باطل مليدانلد
و قوا به آن را «وهم» و قائل آن را «رجل» نه حكيم ميداند ،ولي با توجه بگفتهها او در مبلدإ و
مقاد و نيز در سایر هتبش به صورت پراهنده ،اهطراب شگفت از خودش نمایان ساخته اسلت .بلا
این حاا اگر شيخ بخواهد قائل به اتحاد عاقل و مقووا شود باید از مبانياش دست بلردارد .چلون
قوا به اتحاد با مباني شيخ سازگار نيست.
استدالا شيخ الرئيس بر بطالن اتحاد عاقل و مقووا را از خود بيانات مرحوم صدرالمتألهين در
اسفار نول ميهنيم به همان ميزاني هه ایشان نول و سلس به نود آن پرداختهاند.
استدالل شيخ الرئيس بر بطالن اتحاد عاقل و معقول
اما صورت استدالا شيخ الرئيس این است؛ در صورتي هه عاقلي مثال مثلل نفلس ناطوله ،صلورت
مقوولها را هه «ال » نام دارد تقول مي هند اگراتحاد عاقل و مقووا جایز باشد باید یكي از دو امر
ل هه دومي آن دو فرض دارد ل دربارهاش صدق هند یقني باید بقد از تقول یا هماني باشد هه قبلل
از تقول بوده و یا تغيير هرده باشد؛ به تغيير در حالت (یقني حلالتي را هله از دسلت داده و حاللت
دیگر به دست آورده باشد) و یا تغيير در ذات .یغي ذاتش باطل شلده و ذات دیگلر حلادب گشلته
باشد .ولي تالي باطل است یقني هيچكدام از این دو امر دربارهاش صلادق نمليباشلد ،پلس مولدم
یقني اتحاد عاقل و مقووا نيز باطل است .واهح است برا تماميت این قيا ،اوال باید تالزم بلين
مودم (یقني جواز اتحاد عاقل و مقووا) و تالي (یقني وجوب صدق یكي از دو امر مذهور) اثبلات
شود ،و ثانياً باید بطالن تالي مستدا گردد.
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اما اثبات تالزم :درباره نفس ناطوها هه «ال » را تقول ميهند بنابر قوا به اتحاد چهار صورت
ل نه بيشتر ل تصور دارد:
 .1یا همان باشد هه قبل از تقول «ال » بوده یقني هيك تغيير در او پيدا نشود.
 .3آنچه را هه قبل از تقول «ال » داشته با تقول «ال » از دست بدهد و «ال » شود.
 .3همان باشد هه قبل از تقول «ال » بوده عالوه بر آن «ال » هم بشود.
 .0آنچه را هه قبل از تقول «ال » داشته با تقول «ال » از دست بدهد و «ال » هلم نشلود .املا
صورت دوم واهح البطالن است (زیرا جمع بين نويضين است به ایلن بيلان« :الل » شلدن
نفس به مقنا این است هه هماني هه قبال بوده است نباشد .بنلابر ایلن وقتلي ملي گلوئيم
«هماني هه قبال بوده است باشد و عالوه بر این «ال » هم بشود مثل ایلن اسلت هله گفتله
باشيم هماني هه قبال بوده است باشد و به عالوه هماني هه قبال بوده است نباشد»).
صورت چهارم منافي بااتحاداست و این منافي بودن بسيار واهح است ،چون آنچه را هه داشت
از دست داد و صورت جدید هم نگرفته است واصلال هسلي تلوهم اتحلادنميهنلد .بله خلالف
صورت دوم هه منافي بودن آن با اتحاد چندان واهح نيست بنابر این از ميان ایلن چهلار احتملاا،
احتماا اوا و دوم قابل طرح اند و باید گفت هه نفس ناطوها هه «ال » را تقول ميهند بنابر قوا
به اتحاد یكي از دو صورت دربارة اش صادق است.
صورت اوا نيز باطل است ،زیرا الزمهاش این است هله تقولل «الل » بلا علدم تقولل «الل »
مساو باشد یقني بين تقول و عدم تقول فرقي نباشد ،و این واهح البطالن است زیرا بدیهي است
هه بين شي و عدمش فرق است نه تساو  .و ثانيا خالف نظر شماست هه قائل به اتحاد هسلتيد و
هم خالف نظر ماست هه قائل به تورر هستيم.
اما صورت دوم یقني نفس ناطوه بقد از تقول «ال » با از بين رفتن چيز «ال » شود خلودش
دو فرض دارد :اوا اینكه آنچه را هه از بين رفته حالتي از حلاالتش باشلد و پيداسلت هله «الل »
شدنش در این فرض به این است هه حالت دیگر برایش پيدا شده باشد .دوم اینكه آنچه را هه از
بين رفته است ذات یقني خودش باشد و مقلوم است هه «ال » شدنش در این فرض به این اسلت
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هه ذات ،دیگر پدید آمده باشد .ولي بر هر هدام از این دو فرض دو اشكاا است یكي اینكه اجنبلي
از مدّعا هستند یقني اتحاد را افاده نميهنند و دیگر اینكه عالوه بر اجنبي بودن باطلاند .بيان اجنبي
بودن فرض اوا :در این فرض نفس از حالي به حاا دیگر متحوا شده است ،وتحوا یك موجلود
از حالي به حاا دیگر استحاله است نه اتحاد .پس آنچه در این فرض تحوق یافتله اسلت اسلتحاله
است نه اتحاد.
اما فرض دوم اجنبي با موام است ،زیرا در این فرض نفس فاني شده و «ال » موجود گشلته و
این زواا شيء و حدوب شي آخر است نه اتحاد .پس در این فلرض زواا شليء و حلدوب شلي
آخر اتفاق افتاده نه اتحاد .این دو فرض اجنبي بودن با موام ،چون قائلين به اتحاد ،ميگوینلد نفلس
با تقول «ال » با «ال

متحد شده است نه اینكه زواا نفس وحدوب «ال » صورت گرفته است.

اما فرض بطالن دو صورت :فرض اوا چون استحاله یكنوع تغيّر است ،و هر تغيّلر بله ملاده
احتياج دارد پس استحاله به مادّه احتياج دارد .اگر تقول استحاله نفس باشلد الزم مليآیلد هله هلم
نفس در تقول اش به ماده محتاج باشد و هم صورت عوليّه ،ولي نه نفس در تقولش به ماده احتياج
دارد و نه صورت عوليه برا حضورش عندالنفس محتاج به ماده است.
اما بطالن فرص دوم :در این فرض هه ذات نفس از بين ميرود و ذات دیگر هه «ال » است
پدید ميآید .یقني زواا شي و حدوب شي دیگر تحوق پيدا ميهند ،و در هر جا هله زواا شليء و
حدوب شي آخر تحوق پيدا هند باید برا شي زایل شده و شي حادب مادة مشترهي وجود داشلته
باشد هه شي اوا را از دست بدهد و شي دوم را به دست آورد (مانند آب هله صلورتهلایي را از
دست ميدهد و صورت بخار را ميپذیرد دارا مادة مشترهه ميباشد) پس باید نفس هلم دارا
مادة مشترهها باشد هه «ال » را هه از دست ميدهد ل هه یك صورت مقووله است ل و «الل » را
به دست ميآورد .و ماده داشتن نفس و همچنين ماده داشتن صورت مقووله باطل است .زیرا ثابلت
شده است هه هر دو بسيط و مجرد هستند ،به عبارت دیگر ثابت شده است هه نه دارا ملاده ونله
حاا در آن ميباشند.
با باطل شدن این دو فرض ،صورت دوم باطل مي شود و با هميمه بطالن صورت اوا هه قبال
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انجام شد ل تالي قيا ،مذهور باطل ميگردد .و از بطالن تالي بطلالن مولدم ل یقنلي بطلالن اتحلاد
عاقل و مقووا ل هه مطلوب ما است ،نتيجه گرفته ميشود.
در استدالا دوم هه تحت عنوان «زیادة و تنبيه» بيان شده است گرچه با اشلكاا قبلل از بقضلي
جهات مشتر است ،ولي نسبت به آن اهافه و زیادت دارد ،در اشكاا قبل فلرض شلده بلود هله
عاقل یك مقووا به نام «ال » راتقول ميهند و سبب اهافه شدن و زیاد شلدن محلذور در اشلكاا
دوم همين زیاد شدن تقول است.
بيان استدالا به صورت خالصه :هر گاه عاقل «ال » را دریافت و تقول هنلد و بقلد از آن «ب»
را تقول هند ،چنداحتماا دراد1 .ل یا ذات و نفس هه صورت «ال » را تقولل هلرده اسلت از بلين
ميرود و صورت «ب» به جا آن مينشيند ،پس در این صورت ذات عاقل در هر تجدد از بلين
ميرود و محذور آن همان بود هه در اشكاا اوا گذشت.
و اگر صورت اوا یقني تقول «ال » باطل نشده است ولي با صورت «ب» اتحاد پيدا نكند ایلن
خالف مذهب اتحاد عاقل و مقووا است و باطل است.
و اگر صورت مقووا «ال » باقي باشد و با صورت «ب» یكي گردد ،این عالوه بر یكلي بلودن
عاقل و مقووا محذور یكي بودن تمام صورتها مقووله را در پي خواهد داشت با اینكه ماهيلت
صور مقووا با هم مباین هستند و یكي نميشوند .بنابر این بابطالن ایلن صلور تلالي اسلتدالا دوم
باطل پس مودم آنها هم یقني اتحاد عاقل و مقووا باطل خواهد بود .و با ابطاا نظریة اتحاد عاقل و
مقووا قوا به تورر صور یا صور مرتسمه در ذات نتيجه گرفته ميشود و هوالمطلوب.
نقد آخوند صدرا بر دیدگاه شيخ

تا هنون روشن شد هه شيخ دو استدالا دارند یكي اینكه عاقل و مقووا نميتوانند متحلد باشلند و
دوم اینكه هال دو چيز با هم نميتوانند متحد باشند.
مرحوم صدرالمتألهين ميفرماید هه قبل از پاسخ به این استدالا ،ملا اخلتالف مبنلایي بلا شليخ
داریم .اختالف اوا :مسأله اصالت وجود است .با اینكله شليخ جلزء اصلالت وجلود هلا شلمرده
مي شود ولي بسيار از مسائل را هه شيخ بيان هرده است جزء اصالت ماهيتي است ،هه یلا در ایلن
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مسأله غفلت شده است و یا به این مقنا اصالت وجود نبلوده .زیلرا در هتلب فلسلفي گذشلتگان
بحثي تحت عنوان «اصالت وجود یااصالت ماهيت وجود نداشت».
ما ميخواهيم اتحاد عاقل و مقووا را بر اسا ،اصالت وجود اثبات هنيم ،یقني بر مبنا اصالت
وجود ،وجود اصل است و ماهيت تبقي و اعتبار و عارهي .پس اگر در جایي ماهيت تغيير هلرد
امكان دارد وجود بشخصه ثابت باشد ولي ماهيت ها مختل

از او انتزاع شود ،پس ما نمي توانيم

بگوئيم وجود عوض شد بلكه با حفظ وحدت و تشلخص وجلود ،ماهيلت هلا مختلفلي اعتبلار
ميشود ،مثل اینكه نطفه تبدیل به علوه و بقد تبدیل به مضغه و  ...ميشود.
مسأله دیگر هه ما با شيخ داریم مسأله اتحاد است .یقني اتحاد بلين شليئين .یقنلي دو وجلود
یك وجود بشوند این محاا است .چون دو وجود شخصي یك وجود نميشلود ،بلله ،امكلان دارد
اجزاء هل بشوند و این وجود مستول و آن وجود مستول در زمان بقد یك وجود بشوند.
و گاهي امكان دارد اتحاد بين دو ماهيت باشد این هم محاا اسلت چلون مقنلایش انولالب در
ماهيت است مثل ماهيت انسان هه منولب به ماهيت فر ،بشود ،ولي فرض ما طور دیگلر اسلت
یقني وجود واحد در خارج اشتداد و هماا پيدا هند .یقني به حسب مرتبها همالي از آن انتلزاع
شود ،و به حسب مرتبه دیگر هماا دیگر از او انتزاع شود ،پس تكامل را اگر قبوا هردیم در هلر
مرحله ا مفهوم وجود خاص انتزاع مي شود ،هه همان حرهت جوهر است ،مانند درخلت هله
رشد مي هند همان درخت است ،چون تصور حرهت اشتداد همين است ،نفس را مليگلوئيم هله
قبل از تصور صور مقووا یك حد مخصوص و محدود داشت ،حاال این نفس بقد از تصور ایلن
صورت مقووله هامل تر شده است ،یقني این همان نفس است ولي شدت و تكامل پيدا هرده است
هه حكایت از هماا جدیددارد و این همان مقنا اتحاد است .بقد ایشان ميفرماید :با جوابي هه ما
دادیم امكان دارد دو مقنا تحوق داشته باشد با یك وجود .لذا بر اسا ،اصالت وجلود ،و تشلكيك
دروجود و حرهت اشتداد در وجود ،امكان دارد در مرحلها چند مقنا و چند ماهيت از وجود
انتزاع بشود بدون لطمه زدن به وحدت آن وجود .مثل تقول نفس هه هلم حلا ،اسلت و متخيلل
وهم متقّول ،هه در عين حاا اینها را به نفس نسبت ميدهيم بدون لطمه خوردن به وحدت نفس.
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اینكه ميگوئيم صبي رجل ميشود ،مقنایش این نيست هه صبي نابود شده و رجل احداب شده
است نفس و حيثيت ذاتي صبي در رجل موجود است ،و این را هم خود شيخ الرئيس قبوا دارد و
فرموده است هه هماا برشي اوا افزوده ميشود ایشان در هتاب شفا این عبارت را آوردهاند؛
«ان ن أألن ا ش أ م أأمل ا ش أ

أ ل،ه أأم ا أ من هه أأه ان اي أألن ايلض اع أ  ،أأل م أ  ،أأل ينحن أ ين ب أأي ابح أأر اي

اي سأأبيل ض ين ل أ ل ن صأأه اعأ ،أأل لأأه ينأ ل اأأئض ق أ امأأر ،أأل،ري ل ي ااض أ امأأر ر أ اي م أ ابه أأق ين أأق حل ل
يلن ين ل ه نح اذا اه اي ا يل ض ايخر»( .ابن سينا ،1011 ،ص)309
هه همين عبارت شيخ ،استداللي است برعليه خود شيخ ،چون به استناد حرف خود ميشود بلر
عليه او استدالا هرد .به عالوه مرحوم صدرا استبقاد از هالم شيخ مي هنند و ميفرمایند؛ عجيلب
است از شيخ با این عظمت شأن و وسقت اطالع چگونه نفس را یك حويوت واحد ميدانلد هله
از اوا عمر تا آخر عمر یك جوهر واحد است هه در ذات او هيك تقولي پيدا نميشود و چگونه
حاهر شد این حرف را بزند و نفس مردم مقمولي را با انبيائ و اولياء الهي یكي قلمداد هنلد و در
یك سطح قرار دهد.
آخوند اختالف مبنا دیگر را مطرح مي هنند هه در واقع پاسخ به نفس شناسي مشایي اسلت
و آن اینكه؛ نفس نمي تواند از ابتدا مجرد باشد ،بلكه نفلس جسلمانيه الحلدوب و روحانيله البولاء
است ،نه اینكه از اوا موجودعوالني باشد بلكه نفس امر ماد است و صلورت اسلت بلرا بلدن
انسان این صورت از قبيل جسمانيات است بقد تكامل هه پيدا ميهند بر اثر حرهت جوهریه ،تجرد
مثالي پيدا ميهند و ميشود از قبيل صور ادراهي حسي و خيالي و در اثر تكامل به اینجا ميرسد.
وقتي تجرد مثالي پيدا هرد شرایط این را پيدا ميهند هه تجرد عوالني پيدا هند ،و واجلد تجلرد
عوالني بشود و در هر مرتبها هماا جدید پيدا مي هند و یا متحد ميشود با موجود هامل تلر
هه تا برسد به آن هماا.
در مرتبه عوالني هم زماني هه تمهيد و آمادگي پيدا هرد هه به وجود عوالني برسلد یقنلي اگلر
خواست مودار جلوتر برود بشود عول ،وقتي آمادگي پيدا هرد و صورت عوالني را یافت ميشود
عول (یصير عوال)
پس اصل نفس نحوة وجود او این است هه تكامل پيدا ميهند از مرتبة حسي به مرتبه مثلالي و
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بقد به مرتبه عولي نه اینكه از روز اوا یك جوهر عولي ثابتي تا آخر بوده باشد ،این پاسخ از دليلل
اوا شيخ.
اما دليل دوم شيخ بر استحاله اتحاد عاقل و مقووا این بود هه بقلد از تقولل عاقلل آیلا دوشلي
متمایز خواهند بود هه اتحاد محوق نشده است و یا اینكه یكي موجود و دیگر مقلدوم شلود هله
زواا یكي و بوا دیگر است و یا اینكه هيك یك موجود نباشند.
جواب از استدالا شيخ این است هه ،هر دو موجود به وجود واحد چنين نيست هه اگر موجود
باشند ال محاله باید متمایز در وجود باشند ،زیرا در مودمات برهان بيان گردید هه مقلاني متقلدده و
متكثره موجود به یك وجود ميتواند موجود باشند چنانچه دراثبات عينيلت صلفات ذاتلي واجلب
تقالي مبرهن گردید هه مقاني متقدده و مفهومات متكثره موجود به وجود واحد ميباشند.
بنابر این نفس هر چند در ابتدا امر مصداق مقاني متقدده و منشاء انتزاع مفاهيم متكثره نيست
ولي پس از تقول صور عوليه و اشتداد و استكماا دروجود ،منشائ انتزاع مفاهيم و مقلاني متقلدده
مي تواند واقع گردد و از وجود واحد مفهوم عول و عاقل و مقولوا انتلزاع شلود( .صلدرالمتألهين،
)161/6 ،1891
برهان مرحوم صدرالمتألهين بر اتحاد عاقل و معقول
بقد از استدالا مرحوم شيخ الرئيس و نود مرحوم صدرا ،اهنون به برهلان خلود صلدرا ،بلر اتحلاد
عاقل و مقووا مي پردازیم ،لكن قبل از پرداختن به برهان مرحوم صدرا ،دانستن نوطله نظلر صلدرا
پيرامون چند نكتة از باب مودمات برهان الزم ميباشد.
الف) نسبت معقول بالذات بانفس

در مبا تصور گفته شد هه آنچه هه از اشلياء خلارجي مقللوم نفلس انلد «مه ألإ ين أ ات» ناميلده
ميشوند اهنون مي گوئيم هه به اتفاق جميع حكما ،این مقلوم بالذات نسبتي با عالم دارد هه ماهيت
و ذاتش زائد بر ذات مقلوم نيست یقني نسبت مقلوم به عالم نظير نسبت سواد و جسم نيست زیرا
سواد ماهيتي است هه این ماهيت به حسب ذات نسبتي با جسم ندارد .بلكه بله حسلب واققيلت و
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نحوة وجود جسم نسبت پيدا ميهند ،زیرا ذاتي است هه « اي أ قك ينجلسأم» نله اینكله ذات او علين
االهافه باشد ،ولي نسبت مقلوم با عالم چنين نيست زیرا ذات و نحوة وجود مقلوم همان مقلوميت
برا عالم است و به اصطالح «وجود في نفسه آن عين وجود للغير» ميباشد.
به عبارت دیگر ودقيوتر ،مقووليت مقووا چنان است هه بذاته مقووا است نه اینكله مقووليلت
وص

است هه هميمة آن شده باشد هه مقووا بالفقل منحل شود به ذاتي و وصفي ،زیرا اگر غيلر

در مقووليت «مقووا» دخالت داشته باشد الزم مياید هه بلدون فلرض آن غيلر ،ایلن شلي مقولوا
نباشد ،پس الزم ميآید هه دو چيز متغایر از یكدیگر باشند یكي حلاا و دیگلر محلل و مصلداقا
یك نحو اتحاد انضمامي با هم داشته باشند مانند جوهر و عرض هه عرض حاا در جوهر اسلت و
هر هدام دارا مرتبه خاصي از واققيت اند و حاا از حيت ذات ووجود در مرتبها از محلل قلرار
ندارد .ولي مقووليت چنين نيست ،پس مقووليت باقطع نظر از هر چيز دیگر از صرف وجود مقووا
و از حاق ذات آن انتزاع شده و به دست ميآید( .همان)331/3 ،
ب) توسعه و استكمال نفس با علم بغير

نفس در ابتدا پيدایش ،علم به خود دارد (همان )161/6 ،یقني حويوت نفس عين آگاهي و شلهود
است لذا نفس از جهت علم به ذات امر بالفقل است ولي از جهت عللم بله غيلر در مرحللة عولل
هيوالني است .و علم به غير موجب توسقه و گسترش آن ميشود ،و از مرحلله نولص بله مرحللة
هماا ميرسد ،یقني نفس یك حويوتي است و حويوت آن متحوا ميشود و استكماا پيدا مليهنلد
و مصداق دیگر از مقاني ميگردد هه پيش از استكماا و اشتداد مصداق آن مقنا نبود.
بدیهي است اگر صور علميه درگوهر نفس و در حويوت آن رسوخ نكند و ذات و گوهر نفلس
به نور علم نوراني نشود ،همچنان در موام ذاتش بينور و بي چشلم خواهلد بودآنگلاه اسلتكماا و
سلو تدریجي و ترقي و انتواا نور پيدا نميهند ،و حاا اینكه نفس به دانستن ،استكماا ذاتي و
جوهر پيدا مي هند ،زیرا مال فقليت و منشاء اسلتكماا جلوهر و ذات نفلس  ،عللم و ادرا
است .مرحوم صدرالمتألهين ميفرماید؛
«لثلاة مل،لد حباث اص ق ا ملهلإ

ل م ،اك ن اك هأ مأ ل ايأمل لأ د

اأ الي يسأبيل ض ل أي أ
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ل ل،لد نح ل  ،ا مم اه هسبحايت يت ،ل لا ينح ق ن مجاأي الهأ ل اله ل أك ا أ ل،أ ت مبلر أك
ا الان ال ،جمبلهك

اجللأ د ل ا قبأ ت ل

اينس ن ا لا »( .همان)331/3 ،

ج) متضایفان متكافئند

مرحوم مالصدرا برهان تضای

را به دو صورت بكار ميبلرد ،یكبلار بلرا اثبلات اتحلاد عاقلل و

مقووله هه عمدة برهان ایشان در بحث علم در مرحله دهم اسلفار اسلت .و در همانجلا نيلز یكبلار
برا اشكاا نوضي بر استدالا شيخ الرئيس بكار ميبرد .هه قبل از پرداختن به استدالا آخونلد بلر
اثبات اتحاد ،به اشكاا ایشان بر استدالا شيخ توسط برهان تضای

ميپردازیم.

مرحوم آخوند در پاسخ به شيخ الرئيس هه نفس را در طليقة پيدایشش مجلرد مليدانلد و او را
عاقل بالووه ميخواند سواا ميهند هه چگونه این نفس عاقل بالفقل شده اسلت در حاليكله فولط
یك هي

نفساني به او اهافه شده است یقني مقووا بالفقل است وللي عاقلل بلالووه اسلت .ایلن

نفسي هه تا دیروز این امر انتزاعي را نداشت و مجرد بود چه حالتي برا او بوجود آمده است هله
االن عاقل بالفقل شده است تحوا وجود هم هه پيدا نكرده است چون موجود مجرد است پس
چه چيز سبب شده است هه این بشود عاقل بالفقل
بنابراین بر طبق برهان تضای

چون عاقل و مقووا متضای

هستند در قلوه و فقلل و متكلافي

ميباشند این اشكاا بر مشاء هم چنان باقي خواهد ماند چون امكان ندارد نفس عاقل ،بووه باشلد و
مقووا بالفقل .این اشكاا نوضي است هه بر طبق برهان تضلائ

بلر مبنلا مشلاء وارد مليشلود.

(همان)331/3 ،
تقریر برهان تضایف بر اثبات اتحاد عاقل و معقول
متضایفان متكافئان هستند قوةً و فقالً و قابل انفكا از یكدیگر نيستند نه قوةً و نه فقالً .نه خارجلا
و نه عوال .پس اگر فرض هنيم هه مقووليت با قطع نظر از هر غير حاصل باشد ،الزم ميآیلد هله
عاقليت هم حاصل باشد زیرا متضایفان محاا است هه از یكدیگر انفكا پذیر باشند
به توریر استاد شهيد مطهر در شرح منظومه سبزوار  ،قاعده هلي در متضایوين این است هله

 ..................................................  13فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال چهارم ،شماره  ،51پایيز 5316

هر گاه یكي از متضایفان عين واققيتي شد یقني از حاق ذات انتزاع شد نه به اعتبار هم هلميمها
از واسطه در عروض یا واسطه در ثبوت ،آن متضای

دیگر هلم بایلد علين هملان واز حلاق ذات

همان واققيت انتزاع بشود و اال انفكا یكي از متضائفين از دیگر الزم ميآید( .مطهلر ،1333 ،
)318/8
به تقبير عبداهلل زنوز  ،باید صور عوليه متحد الوجود باشند با ذوات عاقله ،به این مقنا هه باید
وجود جوهر عاقل بقينه همان وجود صور عوليه باشد و وجود جدا وجود عاقل نداشلته باشلد
و اال تباین در وجود الزم مي آید.
و چون مقووا بالذات وجود اوفي حدنفسه جهت انكشاف او است .و مقووا بالذات از عاقلل
بالفقل منفّك نيست چون عاقليت مضای

مقووليت است و متضایفان متكافئان در وجلود هسلتند،

پس باید صورت عوليه عاقل ذات خود و مقووا ذات خود و عول ذات خود باشلد .و تغلایر آنهلا
صرفاً اعتبار و مفهومي باشد( .زنوز  )318 ،1311 ،بنابر این در اهافه بليش از یلك نسلبت هله
تكرر مي یابد نيست ،لذا حويوت ابوت و نبوّت دو اهافه نيست بلكه یك اهلافه اسلت هله مكلرر
شده است ،بنابر این مصداق عاقليت و مقووليت باید یك شي باشد( .حسن زاده)111 ،1010 ،
د) نفس عاقل بالذات است

در این مودمه و مباد تصدیوي اتحاد عاقل و مقووا باید مفروض باشد هه ذات و حويوت نفلس،
عاقل صورت مقووله است به عبارت دگر نفس ،عاقل بالذات است نله عاقلل بلالقرض زیلرا اگلر
فرض هنيم نفس صرفا حالت قابلي نداشته باشد استفاده عاقليت به نفس مجاز است و حاا آنكه
متضایفان در بالذات و بالغير بودن نيز «متكافئان» هستند پس نفس باید عين صورت مقوولله باشلد
به نحو از عينيت و اگر چنين نباشد الزم ميآید هه متضایفان متكافئان واققا و حويتا نبوده باشند.
دليلش مقنا گذشته است هه تنها همين صورت عولي یا مقووا بالذات است هه نفس را عاقل
بالفقل و وجود صورت عوليه را مقووا بالفقل وعول موصوف ميسازد و بدین مقني هنگلامي هله
وجود نفسي و استواللي صورت مقووله در ذهن پدید آمد ،ذهن ما مدر و عاقلله خواهلد بلود و
آن صورت مقووله هم مقووا بالفقل و با لذات برا این عاقل محسوب ميشود.

اتّحاد عاقل و معقول از منظر ابن سينا (ره) و مالصدرا (ره) 15  .............................................. .......................................

تقریر برهان اتحاد عاقل و معقول
بقد از تمهيد مودمات به توریر برهان ميپردازیم ،به موجب مباد ها گذشته ،صورتي هه بالفقلل
مقووا است ،وجودش همان وجود عاقليت برا نفس است ،یقني وجود في نفسة آن عين وجلود
للغير است .به این مقنا هه هرگز اهافه و نسبت آن به نفس از وجودش سلب نخواهدشد ،بنلابراین
صورت مقووله مقلوم بالذات و مقووا بالذات و متحد با نفس خواهد بود ،و اگر نله الزم آیلد هله
هر یك از عاقل و مقووا را وجود نفسي و متغایر از دیگر باشد.
و نيز آنچه را هه مقووا ميناميم جزء مقووليلت ،املر دیگلر نيسلت .یقنلي حيثيلت ذات آن جلز
مقووليت امر دیگر نيست ،پس مقووليت از ذات این صورت مقووله انتزاع شده است و چون عاقليلت
و مقووليت متضایفين هستند ،پس باید در یك مرتبه باشند یقني هر یلك از مفهلوم عاقلل و مقولوا در
خارج و ذهن باید در یك مرتبه باشند ،چنانكه وجود عاقل با وجود مقووا در خارج دریك مرتبلهانلد و
از هم تفكيك نميشوند ،در ذهن هم تصور مقنا عاقل و مقووا باید در یك مرتبه باشلند بلاین مقنلي
هه هر گاه مقووا بالفقل باشد ،عاقل ان هم باید بالفقل باشد ،و هر گاه مقووا در مقووليلت خلود بلالووه
باشد و عاقل در عاقليت نيز بالووه خواهد بود زیرا تضلای

برابلر دو طلرف اهلافه را در یلك مرتبله

اقتضاء دارد.
بنابر این نفس هر گاه صورت علميه را هه مقووا بالذات است تقولل هنلد ،یوينلا مقولوا او بالفقلل
است زیرا آنچه هه مقووا نفس است «مه لض ين ات» است و نه «مه لض ين هرض» و به حكم قاعدة تضلای
عاقل آن هم باید بالفقل باشد .اگر ذات عاقل ،عاقل بالفقل نباشد مقولوا از ذات عاقلل جداسلت ،آنگلاه
رابطة عاقل به مقووا ،رابطة جوهر و عرض خواهد بود ،و عرض متأخر از ذات مقلروض اسلت و ذات
مقروض در مرتبه مودم است ،و عرض در مرتبة متأخر قرار دارد ،پلس علرض هله در مرتبله متلأخر از
ذات جوهر است ،مكمل جوهر و مسبب فقليت آن نيست ،زیرا عارض شدن عرض بر مقلروض وقتلي
است هه ذات جوهر از هر جهت در جوهریت خود تام باشد وامكان ندارد هه هماا و تماميلت خلود را
از عرض بگيرد( .مطهر )361/1 ،1391 ،
بنابراین فرض نفس واجد صور مقووله نيست و مقووا در واقلع از ذات او خلارج اسلت مثلل
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خارج بودن بياض از دیوار و حويوت نفس بي خبر از آن خواهد بلود ماننلد بلي خبلر جلدار از
بياض و ترهيبشان در خارج انضمامي خواهد بود نه اتحاد  ،و نور علم در جوهر و ذات او رسوخ
نخواهد هرد و نفس ناطوه به یافتن فقليتها وجود نور «علم» از نوص به هماا و از قلوه بله
فقليت تبدیل نشده است و استكماا پيدا نخواهد هردحاصل اینكه الزم مياید هه عاقل بالووه باشد
و مقووا او بالفقل باشد و مقلوم شد هه ایلن بله حكلم قاعلدة تضلای

نادرسلت اسلت بنلابراین

مي بایست صورت مقووله را عرض و عارض بر جوهر نفس ندانست بلكه صلورت مقولوا را هله
مقووا بالفقل است مرتبه هماا جوهریت عولي نفس باید باشد هه به همين صورت ،عاقلل بلالووه
عاقل بالفقل گردد و چشم بينش و دانش عولي نفس ،خود صورت مقووله گلردد و اینجاسلت هله
عاقل عين مقووا و عين عول و عين تقول گردد یقني علم هه صورت عوليه و مقووا بالذات است
هم مقووا است و هم چشم عولي نفس.
پس نفس به واسطة علم هه وجود نور است سقة وجود پيدا هرده و استكماا پيدا مليهنلد
و در نهایت مدرِ

و مدرَ

و ادرا متحد ميگردد .زیرا به حكم تضای

امكان ندارد هه مقولوا

بالفقل عاقل بالووه باشد .آنچه هه گفته شد بقضي از حكما قائل هستند هله دو برهلان اسلت وللي
اهثر مقتودند یك برهان است هه عبارت این گونه است؛
«ان لألا اياأا ع أ سألمنح ا أ امن لألا م داأأك ألاإ ل،لد،أ ينلأ دة لا ل أأي لاليأ ن ل ئث،أ نح ل ملأيت ت أأك

ا صلا ي مييمل ةن ايلن حبسأب ،أ ا ا ل،ألد الأ دي مه ل أ ين لهأيت أيت ل ي حمسلسأك ااضأ نأ ك اي ين هأرض  ...ل
نأ ك ا يأأم اله أألض ين لهأأيت ق نأ ي مييأأمل ةن ايأألن اي مه أألي ين لهأأيت ين ذ أأك ا يأألن نلسأ ،أأل هاقأ مه ل اأأك
سلاع

ئث ةلل اه

قهل مه لض اهللاك ين لهيت ( .»...صدرالمتألهين)316/3 ،1891 ،

این بيان مرحوم صدرا را به طرق مختل

تفسير هردهاند و تا اینجا بقضيها این را یك برهلان تلولي

هردند .و بقضي هم گفتهاند هه این دو تا برهان است و هبرا این دو بيان بلا هلم تفلاوت دارد .هبلرا
اولي این است هه چيز هه وجود للغير است جدا از او نميتواند تحوق پيدا هند .و هبرا دومي ایلن
است هه چيز هه متضائفان هستند باید تكافو داشته باشند ،و این ها دو قاعده هسلتند و ربطلي بله هلم
ندارند ،بنابراین ميشود این را دو برهان تلوي هرد.
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اثبات اتحاد مطلق ادراك با مدرك
برهاني هه برا اثبات عالم ومقلوم بيان هردیم ،اتحاد حا ،و محسلو ،و متخيّلل و متخيلل را و
توهم و متوهم را نيز در بر ميگيرد .زیرا مودمات برهان و صورت دليل بر موارد یلاد شلده جلار
است ،چون بين صور عول و صور حسي و خيالي و وهمي در این جهلت تفلاوتي وجلود ندارنلد.
زیرا طبق تحويق ،صور منطبقه درمواد و هيوال اجسام قابل ادرا

و نيل علمي نيست بلكه وجود

علمي و محسو ،و متخيل بالفقل و بالذات از این صور ،صلورت ادراهلي هله بله اهلافه واهلب
الصور و به انشاء خالقيت نفس در حس و خياا ،ظهور و تجلي پيدا ميهند ،بنابراین وجود حلس
و خياا واققي،وجود است هه در نشأه نفس و یا جوهر حس و قوة خياا متحد است.
صدرالمتألهين در این زمينه ميگوید؛
« أأيت اي س أ

اع أ صأأيت من الأأاحل مأأمل ا لا ،أب لأألاة نلااأأك ةدااناأأك صأأيت ك أ ايداا لا شأأهلا قه أ ا سأأك
ل ي حمسل اي ين ل ( .»...همان)313 ،

ين لهيتنح ل ا سلسك ين لهيت ل ةم بيت ذ ك ق
و در جا دیگر ميفرماید:
« ل اذا ل أ ا أ ض
احملسلس ااض

ا صأألا اله ل أ ،ي أ ا ل ،أأل ان اله أألض مقه أ هاق أ ،لا ه أأيت ق أ م ةن ا أ ض

ا صأألا

 ،ا ا ا ( »....همان)316 ،

بنابراین حا ،در رتبه و درجة وجود محسو ،و جوهر متخيل در مرتبه متخيل خواهند بود
هه شأن متضایفين همين است ،پس محسو ،،نفس وجود حا ،و متخيل نفس وجود خياا است
لذا حساسيت و محسوسيت از ذات واحد انتزاع ميشود و صورت محسوسه وجودش عين وجلود
حا ،و هویت آن مند در وجود حا ،است و چون حا ،شأني از شئون نفس است و طلور
از اطوار وجود او ميباشد ،پس وجود محسو ،عين شأن از شلئون وجلود نفلس خواهلد بلود.
ایشان در شواهد الربوبيه ميفرماید؛
« يلك مشر اك نيت م ارا اينس ن
ااا خ ا ،مل ذات ل ل نح ل ل ُ ااض

 ،ا ا هأ ل ةل هأ اال أ ةي ايخأرة ق عأ اأرا

ذاتأ ل

لأ ل ي اأري

ذات »( .صدرالمتألهين)338 ،1393 ،

مي فرماید بر طبق اتحاد عاقل و مقووا ،ما چه در دنيا باشيم و چه وارد عالم آخرت شویم ،اگر
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شي ا را تقول هردیم با او متحد ميشویم .چون تقول را چه بله مقنلا متقاليله و چله بله مقنلا
خشك مشایي هم بدانيم .در واقع آنچه هه در نلزد انسلان اسلت فولط مالحظله مليشلود و دیلده
مي شود ،چون انسان با بيرون از خودش هليك تماسلي نلدارد ،و تملام ادراهلات را در درون خلود
مالحظه ميهند و ارتباطي با علم بيرون ندارد.
نتيجه
از مطالبي هه تا هنون مطرح شد ميتوان اینگونه تنتيجه گير و خالصه هرد:
 .1اتحاد عاقل و مقووا درعلم ذات به ذات را ،همه حكما اسالمي به آن اتفاق نظر دارند.
 .3محل اختالف و مقرهه آراء درعلم ذات بغير است.
 .3حكما دیگر از جمله شيخ الرئيس محل نزاع را در مورد صور عوليه بغير قرار داده اند ولي
مرحوم صدرالمتألهين محل بحث را در مطلق ادرا

جار هردهانلد و بله ادرا حسلي و

خيالي تقميم دادهاند.
 .0شيخ الرئيس و شيخ اشراق اتحاد عاقل و مقووا را نفي هردهانلد و شليخ اللرئيس دليلل بلر
استحاله آن اقامه هرده است.
 .1از مجموع مطالب گذشته روشن شد هه نوع نگاه فلسفي به انسان و به نفس سبب بروز ایلن
اختالفها گردیده است زیرا شيخ الرئيس نفس را جوهر ثابت و روحاني و مجرد ميداند
و صور مقووله را اعراض این جوهر و از قبيل هي

نفساني ميدانلد ،وللي مرحلوم صلدرا

نفس را جسمانيه الحدوب و روحانيه البوائ ميداند و علم را نيز از سنخ وجود مليدانلد و
چون مطلق ادرا را مجرد ميداند لذا با برهان گذشته ل تضای
مقووا و حا ،و محسو ،و تخيل و متخيل گردیده است.

ل مقوتد به اتحاد عاقلل و
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 .8الشواهد الربوبية ،تصحيح استاد سيد جالا الدین آشتياني ،قم ،بوستان هتاب1391 ،
 .11الشيراز  ،صدرالدین محمد ل الحكمة المتقاليه في االسفار القوليه االربقله ،بيلروت ،داراالحيلاء
التراب القربي1891 ،
 .11شيراز  ،قطب الدین ل شرح حكمت اشراق سهرورد  ،تهران ،مرهز مطالقات اسالمي1338 ،
 .13فلسفه تحليلي و نظریه شناخت در فلسفه اسالمي ،تهران ،نشر علم1391 ،
 .13المبدأ و المقاد ،تصحيح عبداهلل نوراني ،تهران ،دانشگاه تهران1363 ،
 .10مصباح یزد  ،محمدتوي ل آموزش فلسفه  ،تهران ،سازمان تبليغات اسالمي1338 ،
 .11مطهر  ،مرتضي ل مجموعة آثار شهيد مرتضي مطهر  ،قم ،انتشارات صدرا1391 ،
 .16النجاة ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران1338 ،

