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مقدمه
اتحاد عاقل و معقول یکی ان مسائل مهم دلسفی است که با واکتنشهتای مرعتیدی ان ستوی
دیلسودان روبهرو شیه است؛ ان یکسو مخالفان جییای داشره و ان ستوی دیگترب طردتیاران
سرسخری که در تقریر و اثبات آن تالشهای دراوانی کردهانی .مالصتیرا بترای نظریته اتحتاد
عاقل و معقول ارنش نیادی قائل بوده و ایأ مسئله ان جمله مسائلی است کته همیشته متورد
دخر و مباهات وی بوده است .به نظر مالصیراب دهم ایأ مسئله توستط اوب نریجته تضترع بته
درگاه حقتعالی و اداضه آن ان جانب خیاونی مرعال بوده است (صیرالییأ شیرانیب 1410قب
ج3ب ص .)313-312وی که ان میادعان اصلی ایأ نظریه محسوا میشود معرقی است کستی
که قائل به اتحاد عاقل و معقول است بایی در اصول دلسفی تفحت

و غتور بیشترری داشتره

باشی و ان بسیاری ان اصول دلسفی دلسفه رایج عیول کنی (همانب ص.)443-442
بنابرایأ برای اثبات و تبییأ ایأ نظریته بایتی بته مجموعتهای ان «مبتانی هستریشتناخری»
(هم ون اصالت وجودب تشکیک در حقیقت وجودب تقسیم حقیقت وجود به وجتود رابتط و
مسرقل)ب «مبانی معردتشناسی» (هم ون درامقولی بودن علمب حضوری بودن علوم و اتحادی
بودن رابطه نف

با عقل دعال) و «مبانی نف شناسی» (مثل حیوث جستمانی نفت

روحانی آنب تشکیک در مراتب وجودی نف ب حرکت جوهری اشریای در نف

و بقتای

و کلالقتوی

بودن نف ) پایبنی بود.
درواقع مالصیرا بر پایه مبانی جیییی که به عالم حکمت و دلسفه عرضه داشره استتب
به اثبات نظریه اتحاد عاقل و معقول میپرداند.
برهان اتحاد عاقل و معقول مالصیرا ان نوایای مخرلفی مورد توجه صاحب نظتران قترار
گردره است که بیشرر آنها ناظر به محروای ایأ برهان و تبییأ دالیل آن است .محوریتت ایتأ
نوشرارب ناظر به بیان و بررسی ایأ دالیل نیست .بلکه دارغ ان مطالب متاکور و البرته ضتمأ
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توضیح مخرصر درباره ایأ برهانب به طور خاص به رابطه میتان عاقتل و معقتول و بته تعبیتر
دقیق ترب رابطه میان میرِک و میرَک و نحوه اتحاد میان آنها پرداخره است؛ اینکه آیتا عاقتل و
معقولب هر کیام وجود جیاگانه ای دارنی یا آنکه وجود یکی ان آنها ان مراتب وجود دیگتری
است؟ یا اینکه آیا اساساً عاقل و معقول عیأ یکییگرنی و دوئیری در کار نیست؟
برایأ اسار که رابطه عاقل و معقول چگونه تبییأ شودب نحوه اتحاد میان آنها نیز مرفاوت
خواهی بود .همان طور که اشاره خواهی شیب هریک ان شارحان با توجه بته نگترش ختویش
درباره علم در حکمت صیراییب تفاسیر مرعیدی ان رابطه میان عاقل و معقول و نحوه اتحتاد
آنها ارائه دادهانی.
گروهی که علم را ان مقوله عرض و ان سنخ کیف نفسانی دانسرهانیب معرقینی کته رابطته
میان عاقل و معقول و نحوه ارتباط میان آنهاب هم ون رابطه جوهر و عرض است .برخی بتا
ابرناء بر اینکه علم اضاده اشراقی استب صورت معقتول را حاصتل اشتراق نفت

دانستره و

اتحاد میان آنها را نیز اتحاد حقیقت و رقیقت متی داننتی .بته عقیتیه برختی نیتز علتم امتری
درامقولی است که وجود آن عیأ وجود نف

بوده و بنابرایأ رابطه نف

و معقتوالت و نیتز

اتحاد میان آنها بهنحو عینیت میباشی .محور اصلی ایأ نوشرار معطوف به بررسی و نقی ایتأ
تفاسیر و اسرنباطها میباشی و ما با ابرناء بر آثار صیرایی بر آن هسریم تا بیان کنیم کته کتیام
تفسیر به نظر نهایی مالصیرا نزدیکتر است.

برهان مالصدرا در اتحاد عاقل و معقول
در راسرای تعییأ کیفیت ادراکب اتحاد عاقل و معقول سبب ردع اشتکاالت معتروف وجتود
ذهنی می شود .به عقییه مالصیراب ابرالء دالسفه به اشکاالت وجود ذهنی به دو دلیل استت؛
یکی اینکه وجود صور برای نف

را هم ون وجود اعراض برای محلشان تصور نمتودهانتی

و دیگر اینکهب اتحاد عاقل و معقول را انکار کردهانی (همانب ص  .)309برهتان مالصتیرا در
اتحاد عاقل و معقول با ایأ مطالب و مقیمات آغان میشود:
مطلب اول اینکه صورت اشیاء به دو قسم تقسیم میشتود؛ صتورت متادی و صتورت
مجرد .صورت مادی صورتی است که قوام وجودش به مادهب وضتع و مکتان و دیگتر امتور
مادی باشی .صورت مجردب صورتی است که مجرد ان ماده و وضع و مکان باشی که اگر ایتأ
تجریی ان ماده بهنحو تام باشیب صورت معقول بالفعل است و اگر ایأ تجریی بهنحتو نتاق
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باشیب صورت مرخیَل یا محسور بالفعل است (هموب 1375ب ص.)70

است 1.مالصیرا در اثبات اتحاد عاقل و معقول ان طریق برهان خلف میگویتی اگتر وجتود
دینفسه صورت معقولب غیر ان وجود آن برای عاقل باشیب بهطوری که دو وجتود مرغتایر ان
هم داشره باشیمب درایأصورت هویت هریک ان آنها غیر ان هویت دیگتری استت و ارتبتاط
میان آنها هم ماننی حال و محل خواهی بود (هموب 1410قب ج3ب ص.)315-314
مطلب سومِ مالصیرا ایأ استت کته مرضتایفانب مرکادئتان در وجتود و درجته وجتودی
میباشنی .به ایأمعنا که اگر یکی ان آنها بالفعل باشیب دیگری نیز بالفعل بوده و اگر یکی بالقوه
باشیب دیگری نیز بالقوه خواهی بود .ضمأ اینکه اگر یکی ان آنها در مرتبهای ان مراتتب باشتیب
دیگری هم در همتان مرتبته تحقتق خواهتی داشتت (همتانب ص316-315؛ همتوب 1420قب
ص .)22درواقع ان نظر مالصیرا عاقل و معقول بالفعلب دو امر مرضایفی هسترنی کته در یتک

بررسی و نقد سه روایت صدرایی از نسبت میان عاقل و معقول و نحوه اتحاد آنها 

مطلب دوم اینکه وجود نفسی صورت معقول بالفعلب با وجودآن برای عاقل یکی است.

1

رتبه و درجه وجودی قرار دارنی.
شایان ذکر است که مالصیرا با بیان ایأ سه مطلبب به اثبات ادعای خود در بتاا اتحتاد
عاقل و معقول میپرداند .در اینکه مطلب اول بهعنوان مقیمه بحث استتب اخترالف نظتری
وجود نیارد .ولی درباره مطلب دوم و سومب اخترالف نظرهتای مرعتیدی در میتان شتارحان
مشاهیه میشود .برخی هم ون حکیم سبزواریب هرکیام ان آنها را بهعنوان برهانی مجتزا ان
یکییگر در اثبات میعا لحاظ میکننی (ستبزواریب 1410قب ج3ب ص .)315امتر مستلم ایتأ
است که مطلب دومب یعنی ایأ عبارت که «وجود نفسی صورت معقول بالفعلب همان وجتود
او برای عاقل است»ب یک عبارت مهم و کلییی در اثبات نظریه اتحاد عاقل و معقول استت.
به همیأ دلیلب در ادامه به تفاسیر مرعیدی که ان ایأ عبارت صیرا شیه خواهیم پرداخت.

تفاسیر «نسبت میان صورت معقول (صورت علمی) با نفس»

2

با توجه به پی ییگی نظریه اتحاد عاقل و معقولب شتارحان حکمتت مرعالیته برداشتتهتا و
 .1حکیم سبزواری در پاورقی به ایأ مطلب اشاره میکنی که معقولیت عتیأ ذات معقتول بالفعتل استت و معقتول
بالفعلب حری با درض عیم همه اغیار هم نان معقول است .به ایأ دلیل که معقتول بالفعتلب وجتود نتوری استت و
وجود نوریب علم و معلوم بالاات است (سبزواریب 1410قب ج3ب ص.)314
 .2النم است به ایأ مطلب اشاره کنیم که مالصیرا در آثار خویش تصریح میکنی که ایأ برهان نه دقط درباره عاقتل و معقتولب
بلکه بهطور عامتر درباره عالم و معلوم بهکار میرود (صتیرالییأ شتیرانیب 1410قب ج3ب ص299؛ همتوب 1375ب ص72؛ همتوب
1342ب ص .)51بنابرایأ مراد ان صورت معقول در ایأ نوشرارب معنای عامتر آنب یعنی صورت علمی میباشی.
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اسرنباطهای مرعیدی ان نسبت میان صورت معقول و عاقل و به تعبیر دقیقتترب نستبت میتان
میرِک و میرَک و نحوه اتحاد آنها داشرهانی .نگارنیه با دقتت و بررستی در آثتار و عبتارات
شارحانب ایأ برداشتها و تفاسیر را در سه گروه جای داده است.
تفسیراول:عرضبودنصورتمعقولبراینفس 

اولیأ تفسیر ان ظاهر عبارت صیرا ایأ است که نسبت میتان معقتول و عاقتل ماننتی رابطته
عرض با جوهر است .به عقییه ایأ گروهب مالصیرا در خصوص اعراض میگویی که وجود
دینفسه اعراضب عیأ وجود لغیره آنها میباشی .وی همیأ قاعیه را بر صورتهتای معقتول
منطبق میکنی و بر ایأ عقییه است که هسری صورتهای معقول بالفعلب عتیأ هستری آنهتا
برای عاقل بالفعل است (صیرالییأ شیرانیب 1410قب ج3ب ص .)313شایان ذکر استت کته
صاحبنظران معاصر ان دو منظر به ایأ مطلب نگریسرهانی .بنابرایأ اگرچه در اصتل مطلتبب
یعنی عرض بودن صورت معقول با یکییگر اشرراک دارنیب ولی به دو گونه مرفاوت به تبییأ
و تفسیر عبارت مالصیرا پرداخرهانی که در ادامه به آن اشاره میشود:
الف) برخی ان ایأ شارحیأ در تفسیر عبارت صیرا اسریالل میکننی به اینکه با توجه به
مبانی مالصیرا که اعراض را ان شئون و مراتب جوهر میدانی و برای آنها وجود جیاگانهای
قائل نیستب چه اشکالی دارد رابطه بیأ عاقل و معقتول را ان نتوع رابطته جتوهر و عترض
دانسره و درعیأحال با توجه به همان مبناب ملرزم به اتحتاد عاقتل و معقتول باشتیم (مصتبا
یزدیب 1365ب ج2ب ص)218؟ نیرا اگر عرض را ان شئون وجود جتوهر بتیانیمب در حقیقتت
اتحاد عاقل و معقول را پایردرهایم و ایأ نوع اتحاد ان اتحاد ماده و صتورت وثیتقتتر استت
(هموب 1405قب ص .)361البره بییهی است که اگر ماننی مشائیأ قائل بته ترکیتب انضتمامی
جوهر و عرض باشیمب بهطوری که وجود دینفسته عترض غیتر ان وجتود لغیتره آن باشتیب
نمیتوان قائل به اتحاد شی.
ا) برخی دیگر ان شارحان هم به ایأ مطلب تصریح متیکننتی کته مالصتیرا بته روش
سایر حکماب صورتهای معقول را ان مقوله کیف و عرض میدانی .بنابرایأ وجود ایأ صتور
میتوانی مشمول ایأ اصل قرار بگیرد که وجودشان دینفسته عینتاً همتان وجودشتان بترای
موضوعشان است (حتائری یتزدیب 1384ب ص .)136توضتیح اینکته وجتود صتورتهتای
معقولب هم ون اعراض ان نوع وجود رابطتی استت .یعنتی ایتأ صتورتهتا دارای وجتود
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اسرقاللی میباشنی که همیأ وجودب وابسره به موضوع و مرعلق خود است و ایأطور نیستت

عینی داشره باشنی (همانب ص .)137-136بنابرایأ ناگریزیم ضمأ اعرراف به وجتود مسترقل
صور معقولهب آن وجود مسرقل را وابسره به موضوع قلمتیاد کترده و بگتوییم معقتول بترای
عاقلب حاصل است .به عقییه ایشانب عبارت مالصیرا تنها بر همیأ تفسیر تطبیق متیکنتی و
اتحاد عاقل و معقول دقط ان ایأ طریق اثبات میشود .در ایتأ نگترشب عاقتل بتر دو قستم
است :عاقل بالقوه و عاقل بالفعل .در خصوص رابطه میان معقتول و عاقتل بتالقوه ختواهیم
گفت که وجود معقول بالفعل دینفسه همان وجود معقول برای عاقتل بتالقوه استت .یعنتی
صورت معقولب موجودی است که در موضوع خود (نف ) تحقق مییابی .در ایأ گفرار تنها
وابسرگی و ترکیب انضمامی معقول به عاقل بالقوه را اعالم کردهایتم و ایتأ مطلتب نتاظر و
دلیلی بر اتحاد عاقل و معقول نیست.

بررسی و نقد سه روایت صدرایی از نسبت میان عاقل و معقول و نحوه اتحاد آنها 

که ماننی وجود جواهرب کامالً مسرقل و بینیان ان موضتوع بتوده و در عرصته هستری تحقتق

نکره اینجاست که مالصیرا هم در صید ایأ نبوده است کته اتحتاد معقتول را بتا عاقتل
بالعرض یا عاقل بالقوه (نف ) ادعا کنی .در خصوص رابطه میان معقول و عاقل بالفعل بایتی
گفت وجود معقول دینفسه عیناً وجودش برای عاقل بالفعل استت .درایتأصتورتب متا در
صید اعالم وابسرگی و ترکیب انضمامی نیسریم .بلکته متیختواهیم اتحتاد و یگتانگی بتیأ
معقول بالفعل و عاقل بالفعل را اعالم کنیم و بگوییم که اگر هم به صورت ظاهری اضتادهای
بیأ آنها در ایأ مقام اظهار میشودب ایأ اضاده لفظی و بیانی است و ذاتتاً مغتایرتی در میتان
نیست (همانب ص.)280-279
مطلب مهم اینکه تفسیر خاص ایأ گروه مبرنی بر ایأ است که علم را حصتولی قلمتیاد
میکننی .به عقییه آنهاب انآنجاییکه علم حصولی ان قبیل کیفیات نفسانی استب میتوان گفت
معلوم بالاات ت که همان کیف نفسانی است ت با جوهر نف ب اتحادی ان قبیل اتحتاد عترض
با جوهر خواهی داشت (مصبا یزدیب 1365ب ج2ب ص .)219لاا ایأ مطلب آشکار میشتود
که گفتوگوی اتحاد عاقل و معقتول در دلستفه در اطتراف علتم حصتولی استت (همتانب
ص215؛ حائری یزدیب 1394ب ص.)273
نقدوبررسیتفسیراول 

الف) توجه به ایأ نکره ضروری است که یکی ان اهیاف مالصتیرا در طتر نظریته اتحتاد
عاقل و معقولب ارائه نوعی تبییأ خاص ان رابطه عاقل و معقول است؛ بهگونتهای کته دیگتر
شبهات مطر شیه در خصوص علم و صورت ذهنی بر آن وارد نباشتی .درواقتع مالصتیرا

135

سال ششم ،شماره چهارم ،زمستان 1398

پاسخ دیلسودان اسالمی را در جواا اشکاالت وجتود ذهنتی کته مبرنتی بتر عترض بتودن
صورتهای ذهنی استب کادی نمیدانی (صیرالییأ شتیرانیب 1410قب ج3ب ص.)312-305
لاا بر خود واجب میدانی که با طر مسأله به شتکل دیگتر (یعنتی بتا نفتی عترض بتودن
حقیقت علم و صور ذهنی و اثبات درامقولی بودن علم)ب اشکاالت وارد شیه را پاسخ دهی و
روشأ است که طر نظریه اتحاد عاقل و معقول در قالتب جتوهر و عترضب تکترار همتان
چیزی است که مالصیرا ان آن ابا داشتره استت .لتاا ایتأ نظریتهب نظریته نهتایی مالصتیرا
نمیباشی .درواقع تضرع وی به درگاه الهی جهت نیل به برهان اتحاد عاقل و معقولب حتاکی
ان آن است که وی رابطه صور علمی با نف

را دراتر ان رابطه جوهر و عترض متیپنیاشتره

است.
ا) به عقییه برخی ان طردیاران حکمت مرعالیتهب عترض بتهلحتاظ وجتودی مرتأخر ان
وجود موضوع خود است و هنگامی تحقق مییابی که جتوهر بتهلحتاظ کمتاالت وجتودیب
موجودی تام شیه باشی .بنابرایأ اگر صور علمی هم ون عرض برای نف
با نظریه اتحاد عاقل و معقول و اسرکمال نف

محسوا شونیب

بهوسیله صورتهای علمتی ستانگار نیستت

(ردیعی قزوینیب 1367ب ص.)49
ج) بر اسار نگرش دوم ایأ تفسیرب نف
ثابت کنی نف

عاقل بالعرض است و مالصیرا نیز نمیخواهی

عالم بالاات و عیأ معلوم است .بلکه در تصحیح و تأییی ستخأ «دردریتور»

معرقی است که خود صورت معقولب عتالم بالتاات استت (حتائری یتزدیب 1394ب ص-162
 .)163در نقی ایأ سخأ بایی گفت تمام تالش و توجه مالصیرا ایأ بوده است که بتا نظریته
اتحاد ثابت کنی نف

بهواسطه تحصیل علوم و معارفب اشریاد وجودی یادره و کامل میشتود.

لاا به منکریأ اتحاد میگویی :النمه سخأ شما ایأ استت کته نفتور پیتامبران و کودکتان و
مجانیأ در یک درجه وجودی باشی و اخرالف آنها تنها به عوارض باشی .درحالیکه در نظتام
صیراییب علم ان سنخ وجود است و صورت معلومب عیأ نف
ایأ اتحادب اشریاد وجودی نف

و مرحی با نف

است که نریجه

خواهی بود (دیاض صابریب 1380ب ص.)228-227

د) نقی دیگر اینکه چگونه مالصیرا با آنکه عرض را ان مراتب وجود جوهر متیدانتیب ان
پایرش رابطه جوهر و عرض درخصوص ارتباط صور علمی با نف

امرناع میکنی؟

در پاسخ بایی گفت ایأ عبارت که عرض ان مراتب وجود جتوهر استتب بته دو شتکل
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قابل تفسیر است:

عبارت دیگرب تعید وجودی در آنها منرفی است.
ت اگرچه جوهر و عرض در خارج به یک وجود موجودنیب ولی باایأحال هریک ان آنها
مرتبه وجودی خاص خود را دارنی و برایأاسار نمیتوان گفت که عیأ هم میباشنی (دیباب
1388ب ص.)215
عالمه طباطبایی در حاشیه اسفارب تفسیر دوم را برگزییه است .او معرقی است که بتر ایتأ
اسار نمیتوان اتحاد عاقل و معقول را آنگونه که مینظر مالصیرا بتودهب در قالتب جتوهر و
عرض تبییأ کرد .میعای وی درباره اتحاد عاقل و معقولب به شکلی بتاالتر و دراتتر ان رابطته
جوهر و عرض است .در اتحادی که میان جتوهر و عترض وجتود داردب بتهنحتوی ختاصب
حیاقل بهلحاظ مرتبه و رتبه میتوان تمایزی میان جوهر و عرض لحاظ کترد کته ایتأ ختود

بررسی و نقد سه روایت صدرایی از نسبت میان عاقل و معقول و نحوه اتحاد آنها 

ت اینکه وجود عرض عیأ وجود جوهر است و اخرالف آنها در تحلیل عقلی استت .بته

باعث نوعی دوئیت و غیریت میان آن دو میباشی .درحالیکته در برهتان مالصتیرا در متورد
عاقل و معقولب چنیأ تمایز و دوئیری وجود نیارد .وی در برهتان اتحتاد عاقتل و معقتولب در
صید است که وحیت رتبه آن دو را نیز اثبات کنی (طباطباییب 1410قب ج3ب ص.)314-313
هت) اگر تأکیی شارحان بر ایأ است که نسبت میان عاقل و معقول هم ون نسبت جوهر
با عرض میباشیب بهرر است با تکیه بیشرر به مبانی دلسفه صتیرایی بته تبیتیأ ایتأ مطلتب
پرداخره شود .ذکر ایأ نکره النم است که ایأ تفسیر مبرنی بر آن استت کته صتورت علمتی
هم ون عرض برای نف

میباشی .ولی به نظر نگارنیهب تفسیر نگترش دوم ایتأ دیتیگاه ان

عبارات صیراب رنگ و بوی مشائی دارد؛ ان جمله اینکته وجتود صتورت معقولته را وجتود
مسرقل در نظر گردره و سپ

آن را عتارض بتر موضتوع متیدانتی (حتائری یتزدیب 1394ب

ص .)279ایأ نگرش کامالً بر خالف نظریه مالصیرا است .یا اینکه بترای دترار ان نقتیهای
وارد بر نظریه مالصیرا در خصوص تکادوی مرتبه وجتودی عاقتل و معقتولب تترجیح داده
میشود که نف ب عاقل بالعرض لحاظ شود .ولی به نظر نگارنیهب ایأ اییه نهتنها مشتکلی را
حل نمیکنیب بلکه مسأله را بهمراتب ان آن چیزی که هست پی ییهتر خواهی کرد.
شایان ذکر است که در نگرش اول ایأ تفسیرب با نگاهی صیرایی و با توجه به ایأ نکرته
که در حکمت صیرایی عرض ان مراتب و شئون جوهر استب ایأ مطلب تبییأ شیه استت.
لاا بیشرر نقیهای ماکور بر ایأ نگرش وارد نیست .بر اسار ایأ تفسیرب منعی وجود نتیارد
که صورت علمیب حری اگر بهعنوان عرض برای نف

لحاظ شودب عیأ وجود نفت

باشتی؛
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چراکه ترکیب میان ایأ دوب اتحادی است که در مقام دعل است و چون مقام دعل مترتبط بتا
مقام ذات استب بنابرایأ صور علمی منجر به ترقی و تکامل در ذات نف

میشونی.

تفسیردوم:اضافهاشراقیبودنصورتمعقولبراینفس 

برخی ان شارحان معرقینی که نسبت میان معقول و عاقلب ماننی رابطته میتان وجتود رابتط و
مسرقل است .شایی بروان ان پاورقی حکیم سبزواری بر اسوفمر ایأ اسرنباط را بتهدستت آورد.
وی در پاسخ به ایأ شبهه که «در برهان اول مالصیرا به قاعیه تکادو تکیه نشیه استب پت
چگونه تحقق عاقل اثبات میشود؟» معرقی است با توجه به ایأ عبارت که «وجود دتینفسته
معقول عیأ وجودش برای عاقل است»ب ایأ مطلب اثبات میشود؛ نیرا مقصود مالصتیرا ان
ایأ عبارت آن است که معقول بهواسطه اشراق نف

تحقق مییابی و رابطه نف

اضاده اشراقی است .به ایأمعناکه صورت معقولب با نف

با معقتولب

تقتوم وجتودی متییابتی .حکتیم

سبزواری در بیان دوق ان اضاده اشراقی برای تکمیل دلیل استرفاده متیکنتی .بته عقیتیه ویب
اثبات معقولیت بالاات برای معقول بالاات و بالفعلب اثبات اضاده مقولی نیست .بلکته بترای
اثبات آن ان اضاده اشراقی اسرفاده میشود (سبزواریب 1410قب ج3ب ص.)316
وی در جای دیگر ان اسفارب به صراحت ان اضاده اشتراقی بترای اثبتات اتحتاد استرفاده
میکنی و معرقی است که بر اسار قاعیه تضایفب دقط معیت و همراهی اثبتات متیشتود و
تکادو در قاعیه تضایفب اقرضای اتحاد نمیکنی و لاا برای اثبات اتحاد بایی به اضاده اشراقی
تمسک جست .با ایأ توضیح که بر اسار اضاده اشراقیب بهدلیل وجود رابط بتودن معقتول
بالااتب مقرضی اتحاد و اتصال در مقام ظهور نف

است؛ بیون اینکه ان مرتبه عتالی تجتادی

کرده باشی (همانب ج6ب ص .)168به تعبیر حکیم سبزواریب میرکات موجود به وجود نفت
و مسرفیض به دیض مقیر نف

میباشنی (هموب 1361ب ص )234و نفت

بته اعربتار مقتام

شامخ خودب دیاض معقوالت و معطی کمال است (هموب 1410قب ج3ب ص.)321
نقدوبررسیتفسیردوم

الف) مالصیرا در اثبات نظریه اتحاد عاقل و معقولب قائل به تکادوی معقول با عاقل در رتبه
وجودی است و ایأ مطلب با رابطه وجود رابط و مسرقل که در دو مرتبه وجتودی هسترنیب
سانگار نیست .به تعبیر دیگرب ایأ دلیل میعای مالصیرا را اثبات نمتیکنتی؛ نیترا مقرضتای
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اتحاد حقیقت و رقیقتب پایرش اتحاد به همراه اذعان به اخرالف مرتبه استت .درحتالیکته

منظور ان اتحاد حقیقت و رقیقتب اتحاد ظاهر و مظهر و مرجلتی و جلتوه باشتی تتا عینیتت
وجودی را در بر گیرد (دیبتاب 1388ب ص164ب  .)208البرته همتانطتور کته در ادامته اشتاره
خواهی شیب انآنجاییکه برخی شارحان (هم ون حکیم سبزواری و عالمه) قائل به تکتادوی
دو امر مرضایف در رتبه وجودی نیسرنی و حری آن را نقی میکننیب ایأ تفسیر مناداتی با نظتر
آنها نیارد .لاا ایأ نقی به آنها وارد نیست.
ا) مالصیرا و شارحان وی در مبحث اتحادب عالوه بر اتحاد عاقتل و معقتولب متیعای
دیگری را مطر کردهانی و آن اسرکمال وجودی عالم بهواسطه اتحاد با صور ادراکی استت.
درحالیکه بر اسار دلیل ماکورب عالم بهعنوان علتب واجی همه کمتاالت معلتوم بتهعنتوان
معلول است و بر ایأ اسارب اسرکمال عالم بتهواستطه صتور علمتی معنتا نخواهتی داشتت

بررسی و نقد سه روایت صدرایی از نسبت میان عاقل و معقول و نحوه اتحاد آنها 

مالصیرا معرقی است عالم و معلوم در یک مرتبه وجودی با یکتییگر مرحینتی؛ مگتر اینکته

(همانب ص.)209-208
ج) نکره آخر اینکه اگر رابطه معقول با عاقل را هماننی وجود رابط و مسرقل بیانیمب ایتأ
سخأ با مبانی صیرا سانگار نیست؛ نیرا وی صورتهای معقول را معلول جوهری عقالنتی
میدانی .بنابرایأ نف

انسان را داعل و عاقل آنها نمیدانتی تتا رابطته آنهتا هم تون وجتود

مسرقل و رابط باشی .حری ان برختی ان عبتارات وی چنتیأ استرنباط متیشتود کته ان نظتر
مالصیراب عقل دعال در هر سه مرتبه ان ادراک دارای نقش مسرقیم است .لتاا وی در بحتث
ابصار حسی معرقی است که همه ادراکات بصری بهواسطه اداضه صور ان سوی عقتل دعتالب
امکان تحقق مییابی (صیرالییأ شیرانیب 1410قب ج8ب ص181؛ همانب ج3ب ص.)317

تفسیرسوم:عینیتصورتمعقولونفس 
به نظر میرسی مالصیرا چیزی دراتر ان رابطه جوهر و عرض و یا علت و معلول را در ستر
میپرورانیه است .وی در «مشاعر» بهطور واضحتر و شفافتر بیان میکنی که مقصتود متا ان
یکی بودن وجود دینفسه میرَکات ت با وجود آنها برای شخ

میرِک ت آن است که وجتود

معقوالت و سایر میرکاتب حقیقری مسرقل و جیا ان وجود عاقتل و عامتل درککننتیه آنهتا
نیست (هموب 1342ب ص.)51
صیرا در ابریا صور ادراکی را مجرد ان ماده میدانی و سپ

با بیان اینکه وجود دینفسته

آنها عیأ وجود لغیره آنهاستب به ایأ مطلب اشاره میکنی که ایأ صور نهتنها به متادهب بلکته
به هیچ موضوع دیگتری نیتز نیانمنتی نیسترنی (ستبزواریب 1410قب ج6ب ص .)166بته نظتر
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میرسی صیرا با اثبات بینیانی صور ادراکی ان موضوع و محل و هم نیأ با توجه به اینکه
معقول امری مضاف و نیانمنی به عاقل استب چنیأ نریجه میگیرد کته عاقتل و متیرک ایتأ
صورب چیزی غیر ان واقعیری که در خود ایأ صورتها تحقق دارد نیست .به تعبیر دقیتقتترب
معقول و عاقل عیأ یکییگرنی و هیچگونه تمایزی میان آنها نیست.
برای درک عینیت عاقل و معقولب ذکتر دو مطلتب ضتروری استت؛ اول اینکته حتیاقل
مراتب دوگانگی بیأ دو چیز ایأ است که هرکتیام ان آنهتا بتیون در نظتر گتردرأ دیگتریب
وجود دینفسهای داشره باشنی .دوم اینکه معقول بایتی عتاقلی داشتره باشتی تتا آن صتورت
معقول را مورد تعقل قرار دهی.
بنابرایأ بر اسار مطلب اول میگوییم اگر عاقل ایأ صورت معقول بالفعل در درجته و
مرتبه وجودی او نباشیب النم میآیی هر یتک ان عاقتل و معقتول وجتود نفستی و مرغتایر ان
دیگری داشره باشی .به تعبیر دیگرب معقول با قطع نظر ان عاقلب بهطور مسرقل لحاظ میشود.
درحالیکه بنا بر مطلب دومب حرماً بایی عاقل بالفعتل باشتی و اگتر عاقتل بالفعتل نباشتیب آن
معقول بالفعل معیوم میباشی؛ نیرا صورت معقوله عیأ معقولیت استب نه اینکته معقولیتتب
اگر ان عاقل کته مقتوم ذاتتی معقتول

وصف عارض بر آن باشی؛ ماننی سیاهی و جسم .پ

است قطعنظر شودب ایأ امر مساوق با معیومیت ذات معقول و معقولیت است .درحتالیکته
صورت معقول بالفعلب موجود استت؛ پت
آنجاییکه عاقل همان وجود نف
وجود نف

وجتود عاقتل عتیأ وجتود معقتول استت و ان

استب بنابرایأ معقول در مرتبته وجتودی نفت

و عتیأ

است و وجود دیگری جز همیأ وجود بترای صتورت معقولته مرصتور نیستت

(حسأناده آملیب 1375ب ص.)187-186
وقری که عاقل نف
باشی که عاقل یا نف
ذات نف

ناطقه باشیب معقول هم به حکتم برهتان تضتایف بایتی در مرتبتهای
1

در آن مرتبه است و بالعک  .به تعبیر دیگترب معقتول بایتی در حتاق

و مرتبه وجودی او باشی؛ و اال معقول آن نخواهی بود و نف

شی و اگر معقول خارج ان نف

باشیب درایأصورت نف

هم دارای آن معقول نخواهی بود.

در درض ماکور اگر نور علم یا صورت معقول در ذات و حقیقت نف
« .1تعقل عاقل» به ایأ معناست که هرجا معقولیت باشیب پ
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با آن دانتا نخواهتی
رسوخ نکرده باشیب

عاقل هم حرماً در مرتبته ذات معقتولب خواهتی بتود.

یعنی نمیشود که معقولیت در جایی باشیب ولی عاقلیت نباشی و ایأ همان تکادو است.

امر بنا بر تضایف باطل است (همانب ص.)219
نریجهای که ان مطالب قبلی اسرنباط میشود ایأ استت کته عاقلیتت و معقولیتت ان ذات
واحی در یک مرتبه و درجه واحی انرزاع میشود و ایتأطتور نیستت کته اضتاده عاقلیتت و
معقولیت بعی ان وجود ذاتب عارض بر ذات شونی؛ ماننی پتیر و پستر و دیگتر امتوری کته
اضاده بعی ان تحقق ذاتب عارض بر آنها میشود .بنابرایأ وجود صورت معقوله عیأ وجتود
عاقل است و به تعبیریب وجود نفسی او همان وجود رابطی است و صرف شتأنی ان شتئون
نف

و طوری ان اطوار و تجلیات نف

است و هویت آن منتیک (غترق) در هویتت نفت

است .ایأ برهان مالصیرا در اتحاد عاقل به معقول است .اسراد حسأناده آملی در تبصرهای
بر مطلب دوقب ایأ نکره را ذکر میکنی که در اتحاد عاقل و معقتولب نفت
صورت معقولهای است که در صقع وجود نف
است و منیک در وجود نف
نف
نف

ناطقته مرحتی بتا

بررسی و نقد سه روایت صدرایی از نسبت میان عاقل و معقول و نحوه اتحاد آنها 

النم میآیی که میرِکب عاقل بالقوه بوده و معقول او هم معقول بالفعل باشی .درحالیکه ایتأ

ناطق و در مرتبه و درجه اوب بتا او مرحقتق

است .درواقع وجود معلوم و معقتول بالتااتب همتان وجتود

است (همانب ص .)187-186بنابرایأ ان دییگاه صیراب صورت علمی نه عترض بترای
است و نه ماننی وجود رابط برای نف

محسوا میشودب بلکه عیأ نف

است.

نقدوبررسیتفسیرسوم 

الف) ممکأ است ایأ اشکال وارد شود که مالصیرا بر خالف دلسفه رایجب چیزی دراتتر ان
قاعیه تضایف قصی کرده و آن تکادوی همهجانبه معقول با عاقتلب حرتی در درجته و رتبته
وجودی است .در پاسخ بایی گفت :همانطور که اشاره شتیب بتا پتایرش معقولیتت ذاتتی و
تبییأ وجود لغیره بودن معقولب دیگر نیانی به طتر تکتادوی دو امتر مرضتایف در رتبته و
درجه وجودی نیست و ایأ مطلب خودبهخود اثبات متیشتود و نقتش قاعتیه تضتایف در
جهت تبییأ بیشرر مطلب ماکور است .هویت معقول بودنب همان لغیره بودن است؛ نیرا اگر
وجود لغیره نیاشره باشیب معقول نخواهی بود .نکره ایأجاست که اگر لغیتره بتودنب عتارض
بر ذات غیر باشیب به ایأ معناست که غیرب آن را درک نکرده است .پت

عاقتل آن نخواهتی

بود و اگر لغیره بودنب عارض بر ذات غیر نباشیب به ایأ معناست که غیترب آن را درک کترده
است .وقری میگوییم وجود دینفسه معقولب عیأ وجود لغیتره آن استت و ان ستوی دیگتر
وجود لغیره داخل در ذات عاقل است نه عتارض بتر آنب واضتح استت کته تمتایزی میتان
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صورت معقول و عاقل نیست و هر دو در یک مرتبه وجودی قرار دارنی و به تعبیتریب ذات
نسبت به ذات در یک مرتبه است.
ا) نقی اول بهنحو مشابه ممکأ است ایأگونه مطتر شتود کته چته اشتکالی دارد دو
موجود در نحوه وجود اتحاد داشره باشنیب ولی بهلحاظ مرتبه وجودی مرفاوت باشنی؛ ماننتی
جوهر و عرض و یا علت و معلول .در پاسخ بایی گفت :اتحتاد علتت و معلتول بته معنتای
اتحاد حقیقت و رقیقت استب ولی اتحاد عاقل و معقول ان نظر صیرا بهنحو عینیت استت و
در ادامه تصریح خواهی شی که میان ایأ دو اتحاد درق است.
ج) ابهام دیگر ایأ است که به نظر میرسی هیف صیرا ان اثبات نظریته اتحتاد عاقتل و
انسان با معلومات خویش مرحی است .اما نریجته برهتان

معقول ایأ بوده که [بیان کنی] نف

ایأ بود که خود معقول و معلومب عاقل و عالم ذات خویش است .لتاا برهتان وی در ایجتاد
ارتباط و اثبات اتحاد میان معقول و نف ب چنیان مودق نبوده است .شتهیی مطهتری بته ایتأ
اشکال توجه داشره و معرقی بود که برای ردع ایأ اشکال بایی ایأ مقیمه اضاده شود که ذات
نف ب عاقل صورت معقوله است (مطهریب 1371ب ج5ب ص.)244
البره انآنجاییکه ایأ بحث در حونه ادراکات نف
حیث است که مورد تعقل نف

استب بایی گفت معقولیت معقول ان آن

واقع شیه و به همیأ خاطر به آن معقول میگوینتی .در غیتر

ایأصورتب عنوان معقولیت برای صورت معقوله وجهی نیارد .امر مسلم ایأ است که ان نظر
صیرا ایأ امر که "نف ب عاقل صورت معقوله است"ب ان ابریا مفروض گردره شیه است.
د) به نظر میرسی اگرچه دلیل مالصیرا در مورد عینیت عاقل و صورت معقول بهلحتاظ
تصور مشکلی نیاردب ولی بهلحاظ تصییق و پایرشب در هالهای ان ابهام قرار دارد و نیانمنتی
تبییأ و تفسیر بیشرری میباشی .البره توسل به عردان در ایأ مورد کارگشتا خواهتی بتود کته
تبییأ بیشرر آنب جایگاه وی ه خود را میطلبی.

اتحاد عاقل و معقول ،بر مبنای تفاسیر سهگانه
سه تفسیر ان عبارت کلییی مالصیرا در برهان اتحاد عاقل و معقول اقامه شتی کته بته نظتر
میرسی تفسیر هریک ان شارحان ان عبارات مالصیرا در برهان اتحاد عاقل و معقولب منتوط
به دییگاه آنها به مسئله علم میباشی .برایأاسار بایتی گفتت :اینکته علتم را ان نتوع کیتف
نفسانی یا اضاده اشراقی و یا عیأ نف

142

مخرلف تفسیر میشود.

قلمیاد کنیمب اتحاد عاقل معقتول نیتز بته گونتههتای

بر اسار تفسیر اولب اگر رابطه نف

با صور معقوله هم ون رابطه جوهر و عرض باشیب در

ایأصورت اتحاد بیأ آنها ان نوع اتحاد وجودی جوهر و عرض خواهی بود (مصبا یتزدیب
1365ب ج2ب ص219؛ حائری یزدیب 1394ب ص .)132ایأ رابطه بر استار تفستیر مشتائی و
تفسیر صیرایی مرفاوت است .با توجه به اینکه در تفکر مشائیب علم حصول صتورت شتیء
در نزد عقل استب بنابرایأ نف

در هنگتام ادراک هم تون موضتوعی استت کته ادراکتات

مخرلف ماننی عوارض بر آن حلول کرده و در واقع یک نتوع انضتمام و انطبتاعی بتیأ آنهتا
برقرار است و مقام عرض غیر ان مقام جوهر است .بر اسار ایأ تفسیرب اتحاد عالم و معلوم
معنایی نیارد .درحالیکه در نظام صیرایی عرضب وجودی جیای ان جوهر نیاشره و بلکه ان
شئونات و مراتب جوهر است.

بررسی و نقد سه روایت صدرایی از نسبت میان عاقل و معقول و نحوه اتحاد آنها 

اتحادجوهروعرض 

در ایأ تفسیرب با نگاهی صیرایی و به صراحت به ایأ نکره اشاره میشود که :بتا توجته
به اینکه مالصیرا وجود اعراض را ان شئون و مراتب جوهر میدانیب مانعی نیارد که ما علتم
را هم ون عرضب ان شئون و مراتب عالم دانسره و اتحاد عالم و معلوم را بر همتیأ استار
تبییأ کنیم .تشبیه اتحاد صور علمی با نف

به اتحاد صورت با ماده ان سوی مالصیرا ختالی

ان اشکال نیست .لاا بهرر است ایأ اتحاد بهنحو اتحاد جوهر و عرض تبیتیأ شتود (مصتبا
یزدیب 1365ب ج2ب ص.)218-217
شایان ذکر است که اگر نظریته مالصتیرا در خصتوص "حقیقتت جتوهر و عترض" و
تطبیق آن با رابطه نف

و صورت معقول مورد تبییأ بیشرری ان ستوی ایتأ شتارحان واقتع

میشیب ایأ تفسیر به نظریه خاص مالصیرا در مورد علم و اتحاد نزدیکتر میشی .توضتیح
اینکه :مالصیرا در آثار خویش در باا جوهر و عرض دو تفسیر را ارائه میکنتی .گتاهی ان
تعبیر معلولیت اسرفاده میکنی و میگویی عرضب معلول جوهر است (صتیرالییأ شتیرانیب
1410ق ،ج4ب ص )247و گاهی هم ان تعبیر شئون اسرفاده میکنی و میگویی عرضب شتأنی
ان شئون جوهر میباشی (همانب ج3ب ص103-102؛ هموب 1382ب ص )110کته اگتر معنتای
دوم ان رابطه جوهر و عرض در نظر گردره شود و اتحاد عاقل و معقول بر اسار ایتأ معنتا
تفسیر شودب ایأ تفسیر رنگ و بتوی صتیرایی دارد؛ نیترا در ایتأ نگترشب عترض وجتود
دینفسه لغیره نیاردب بلکه وجود دیغیره دارد و ان مراتب وجود جتوهر استت و چتون هتر
ضعیفی وابسره به قوی و ان مراتب آن است و اتحاد دو مرتبه بهواسطه وجود رابط و نستبت
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میان آن دو میباشیب پ

مرتبه وجود منسوا بته عاقتل غیتر ان مرتبته وجتود منستوا بته

معقول است (دیاض صابریب 1380ب ص.)244
اتحادحقیقتورقیقت 

بر اسار تفسیر دومب علم امری درامقولی و ان اشراقات نف

بوده و اتحاد عاقل و معقول ان

نوع اتحاد حقیقت و رقیقت میباشی .به عقییه حکیم ستبزواریب بتا اضتاده اشتراقی ت و نته
اضاده مقولی -یعنی با توجه به اینکه معقول ان اشراقات نف

است و تقوم وجودی به نف

داردب میتوان اتحاد عاقل و معقول را اثبات کترد (ستبزواریب 1410قب ج3ب ص.)316-315
برایأاسارب اتحاد نف

با معقوالت ان نوع اتحاد حقیقت و رقیقت است.

1

همانطور که اشاره شیب حکیم سبزواری ان تعبیر اضاده اشراقی اسرفاده میکنتی .بته نظتر
نگارنیهب اینکه با نگاه تشکیکی یا وحیت شخصی به اضاده اشراقی نگریسره شودب تبییأ اتحاد
عاقل و معقولب بسیار مرفاوت خواهی بود .توضیح اینکه :همتانطور کته متیدانتیمب در اضتاده
اشراقی معنای علیت نهفره است و اگر ایأ علیت با نگاه وحیت شخصی تبییأ و تفسیر شودب
درایأصورت میتوان گفت صورت علمیه که حاصل اشراقات نف
نف

میباشیب عتیأ ربتط بته

یا علت خود بوده و هیچ وجود مسرقلی نیارد و همانگونه که مالصیرا در مبحث پایانی

علیتب وحیت شخصیه وجود را نریجه میگیرد و ان عیأالربط بودن به تشأن یاد متینمایتی و
برایأاسار تغایر وجودی علت و معلول را انکار میکنیب در اینجا نیز میتوان گفت اتحاد بته
معنای عینیت میباشی .ولی اگر علیت بهنحو وحتیت تشتکیکی تفستیر شتودب درایتأحالتت
صورت علمی در عیأ اینکه حاصل اشراقات نف

و معلول نف

استب وجود منحتانی دارد

که عیأ ربط میباشی و در ایأصورت اتحاد میان آنها ان نوع اتحاد حقیقت و رقیقت استت و
ایأ نوع اتحاد نه به معنای عینیتب بلکه به معنای خارج نبودن ان یکییگر میباشی کته عالمته
طباطبایی هم به ایأ نوع اتحاد تصریح میکنی .تفستیر عالمته ان عبتارت صتیراب جمتع میتان
دییگاه اول و دوم است .عالمه رابطه صور معقوله با عاقل را به رابطه ناعت و منعتوت تعبیتر
میکنی و در حاشیه بر اسفار چنیأ میگویی که حصول صورت معقول برای عاقل و حصتول
صورت منطبعه در ماده و همیأطور حصول اعراض برای جوهر خویش و خالصته حصتول
 .1شایی در نگاه اول بروان گفت با توجه به اینکه مالصیرا در مورد صور حسی و خیالیب نف
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صور میدانیب حیاقل در مورد ادراکات حسی و خیالیب به ایأ نحو ان اتحاد گرایش دارد.

را داعل و علت ایأ

ناعت و منعوت را بر حسب وجود مینمایی؛ بهگونهای که منعتوت ان مراتتب وجتود ناعتت
خارج نمیگردد .ایأ نوع اتحاد به معنای عیم خروج عاقل ان وجود معقول استب نه اتحاد به
ایأمعناکه وجود منسوا به عاقل در مرتبه وجود منسوا به معقول باشی؛ اگرچه بتهصتورت
طولی باشی (یعنی ان مراتب آن باشی) .همانطورکه صیرا به آن قائل شیه است و میان ایأ دو
معنا درقی آشکار است (طباطباییب 1410قب ج3ب ص.)319
البره عباراتی در کالم حکیم سبزواری وجود دارد که ایشان در تبییأ اتحتاد متیگویتی
اگر مراد ان معقوالتب معقوالت مفصّل باشیب ایأ معقوالت با مقام ظهور عاقل (یتا همتان
نف ) مرحی می باشنی و اگر متراد ان معقتوالتب معقتوالت بستیط و اجمتالی باشتیب ایتأ
معقوالت با مقام خفاء عاقل مرحی می باشتنی .بته تعبیتر دیگترب مرتبته خفتاء عاقتلب عتیأ

بررسی و نقد سه روایت صدرایی از نسبت میان عاقل و معقول و نحوه اتحاد آنها 

هر وجود ناعت برای منعوت خویشب ان یک سنخ بوده که ایأ سنخ ان وجود اقرضتای اتحتاد

معقوالت است و معقوالت بهنحو کثرت در وحیت (تفصیل در اجمال) منطوی در نفت
میباشنی و مرتبه ظهور عاقل همان مرتبه وحتیت در کثترت (اجمتال در تفصتیل) استت
(همانب ص .)320وی در توضیح مرتبه وحیت در کثرت میگویی :در ایتأ مرتبته بتیون
اینکه نف

ان مقام شامخ و عالی خود تجادی کنیب نور آن منبسط بر کل میرَکات میباشی

و هر میرَکی مرحی با میرِک در مرتبه خودش خواهی بود .به عنوان مثالب نفت

در مرتبته

خیال مرحی با مرخیالت است و در مرتبه عقلب مرحی با معقوالت میباشی .خالصته اینکته
در مرتبه وحیت در کثرتب نور میرِکب مرحی با میرَکات است .البره بایی توجه داشت که
نور میرِک چیزی جیای ان میرِک نیست و قتوام و ظهتور آن بته وجتود متیرِک استت

1

(سبزواریب 1416قب ج2ب ص.)152-151
مطابق ایأ تفسیر حکیم سبزواریب ایأ صور بهنحو اجمالی و بیون تعیّأ و تکثرب با ذات
نف

مرحی میباشنی و حری با آن (نف ) عینیت دارنی ولی بهنحو تفصیلی و با تعیّأ علمتیب

اگرچه با نف

مرحی هسرنیب ولی عینیت نیارنی .به تعبیری میتوان گفت که اتحاد در اینجتا

به معنای "خارج نبودن ان نف " است.

2

 .1به نظر میرسی تمایز میان میرک و نور میرک چنیان منطقی نخواهتی بتود و درواقتع ایتأ دو عتیأ یکییگرنتی.
چنانچه اشاره شیب حکیم سبزواری بهنحو تلویحی به ایأ نکره اشاره میکنی.
 .2اسراد جوادی آملی در همیأ راسرا نیز بر ایأ عقییه است که محور اتحاد عاقل و معقول در مقام دعل عاقل استت نته در مقتام
ذات عاقل .یعنی وجود معقول بالاات در مقام دعل عاقل با عاقل مرحی است (جوادیآملیب 1394ب ج1ب ص.)282
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اتحاد به معنای عینیت (اتحاد انبساطی)
بر اسار تفسیر سوم میتوان گفت مالصیرا کوشییه است اتحادی شبیه اتحاد میتان متاده و
صورت را میان میرِک و میرَک اثبات کنی .البره به ایأ نکره اشاره میکنی که حصتول صتور
معقوله برای نف ب اقوی ان حصول صورت برای ماده است .مطابق نظر مالصیرا مرضتایفانب
مرکادئان در رتبه و درجه وجتودی متیباشتنی .بنتابرایأ عاقتل و معقتول بتهعنتوان دو امتر
1

بوده و اتحتاد میتان

مرضایفب در یک رتبه و یک درجه وجودی هسرنی و معقول عیأ نف

آنها بهنحو عینیت است .درواقع مالصیرا چیزی دراتر ان تفسیر دوم را در ستر متیپرورانتیه
است؛ نیرا مطابق تفسیر دومب معقول بهنحو اجمالی در مرتبه وجتود عاقتل متیباشتیب ولتی
بهنحو تفصیلی و با تعیّأ وجودیاش در مرتبه ذات عاقل نیست .در نریجه میتوان گفت کته
ذات علتب تهی ان ایأ تعیّأ است و ایأ خالف نظر مالصیرا میباشتی .ان نظتر نگارنتیه بتا
اسرمیاد ان حاشیه حکیم سبزواری بر برهان مالصیرا که سخأ ان مرتبه ظهور و خفاء نفت
به میان میآوردب میتوان تفسیری صیرایی ارائه داد و نتام اتحتاد را اتحتاد انبستاطی نامیتی.
برایأاسارب اگر قائل به دو مرتبه علم اجمالی و علتم تفصتیلی باشتیمب بایتی گفتت تفستیر
صیرایی ایأ عبارات ایأ است که در مرتبه علم اجمالیب اتحاد میان نف

و معلومات بهنحو

عینیت است .در مرتبه علم تفصیلیب اتحاد میان صور علمی و نف ب اتحاد تشتکیکی نیستت
و نبایی چنیأ اسرنباط کرد که نف
نف

در مرتبه عالی بوده و صور علمیب تنزالت نف

میباشنی .بلکه بایی گفت صور علمی که در مرتبه ظهور نف

هسرنی .درواقع هر مرتبه با نف

و رقیقته

متیباشتنیب ختود نفت

مرحی است به اتحاد در مرتبه .به تعبیر دیگرب نفت

مرتبه با صوری ان سنخ همان مرتبه مرحی است .یعنی نف

در مرتبه ح

در هتر

بتا صتور حستیب

در مرتبه خیال با صور خیالی و در مرتبه عقل با صور عقلی مرحی است .درواقتع یتک نتوع
اتحاد انبساطی و عینیت انبساطی وجود دارد .به ایأمعناکته یتک وجتود منبستط ذومراتتب
داریم که هر مرتبه آن با نف

نسبت مساوی دارنی و در عیأ حتالب عتیأ نفت

یعنی مرتبه عالی همان نسبری را با نف
بیأ مراتب نف

است نه بیأ نف

متیباشتنی.

دارد که مرتبه دانی دارد و ارتباط حقیقت و رقیقتب

و هر مرتبه.

 .1معنى «قولنا فیها أنها عاقلة لیس هو شیئا غیر أن المعقوالت صارت صورا لها علی أنها صارت هي بعینها تلك الصاور»
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خیال و عقل بهنحو حقیقت و رقیقت است؛ مثالً مرتبه ح ب مرتبه رقیقه عقل است .به نظتر
نگارنیهب شایی بروان گفت ایأ نوع اتحاد ت که میتوان آن را اتحتاد انبستاطی نامیتی ت همتان
اتحادی است که مورد نظر مالصیرا است و عینیت و تکادو در رتبه وجودی ان آن استرنباط
میشود.

نتیجهگیری
برهان اتحاد عاقل و معقول مالصتیرا ان نوایتای مخرلفتی متورد شتر و تفستیر شتارحان
حکمت مرعالیه قرار گردره است که به نظر میرسی ان نسبت میتان عاقتل و معقتول و نحتوه
اتحاد میان آنهاب سه تفسیر اسرنباط میشود .اولیأ تفسیر ان ظاهر عبارت صیرا ایأ است کته
نسبت میان معقول و عاقلب ماننی رابطه عرض با جوهر و اتحاد آنها ان نتوع اتحتاد وجتودی

بررسی و نقد سه روایت صدرایی از نسبت میان عاقل و معقول و نحوه اتحاد آنها 

رابطه بیأ نف

و هر مرتبه علمی بهنحو عینیت است .ولی رابطته بتیأ مراتتب حت

و

میان جوهر و عرض است .توضیح اینکه :مالصیرا در آثار خویش در باا جوهر و عترضب
دو تفسیر را ارائه میکنی .گاهی ان تعبیر معلولیت اسرفاده میکنی و معرقی است کته عترضب
معلول جوهر است و گاهی ان تعبیر شئون اسرفاده میکنی و میگویی عرضب شأنی ان شتئون
جوهر میباشی که اگر معنای دوم ان رابطه جوهر و عرض در نظر گردره شود و اتحاد عاقتل
و معقول بر اسار ایأ معنا تفسیر شودب ایأ تفسیر رنگ و بوی صیرایی دارد؛ نیترا در ایتأ
نگرشب عرض وجود دینفسه لغیره نیارد بلکته وجتود دتیغیتره دارد و چتون هتر وجتود
ضعیف و دیغیرهب وابسره به وجود قوی و ان مراتب آن استتب اتحتاد دو مرتبته بتهواستطه
وجود رابط و نسبت میان آن دو میباشی.
در تفسیر دوم که رابطه نف
معلول نف

و معقوالت بر اسار اضاده اشراقی تبییأ میشودب معقوالت

میباشنی .بر مبنای ایأ تفسیرب اگرچه کماالت معلول در مرتبه علت استتب ولتی

معلول با تعیّأ وجودیاش در مرتبه ذات علت نمیباشی .برایأاسار در مورد عاقل و معقول
هم میتوان ایأگونه گفت که صورت معقول بهنحو اجمالی در صقع و ذات نف
بهنحو تفصیلی و با تعیّأ علمیاش در مرتبه ذات نف
با ذات نف

بودهب ولتی

نیست .ایأ صور بهنحو اجمالی مرحتی

بوده و با آن عینیت دارنی .ولی بهنحو تفصیلیب اگرچه مرحی با نف

هسرنیب ولی

عینیت نیارنی و اتحاد در ایأ مورد نه به معنای عینیتب بلکه به معنای ختارج نبتودن ان نفت
میباشی .به تعبیر برخی ان ایأ شارحیأب محور اتحاد عاقل و معقول در مقام دعل عاقل استت
نه در مقام ذات .یعنی معقول با مقام دعل نف

مرحی است نه مقام ذات نف .
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به نظر نگارنیهب اگر معنای علیت در اضاده اشراقی بر استار نظریته وحتیت شخصتی
تبییأ شود و به معنای دقیق عیأالربط بودن معلول به علت توجه شودب اتحاد علت و معلول
و به تبع آنب نسبت اضاده اشراقی میان عاقل و معقولب سرانجامی جز عینیت نخواهی داشتت
و ایأ همان چیزی است که با تفسیر سوم و نظریه نهایی مالصیرا سانگاری دارد.
بر اسار تفسیر سومب انآنجاکه بته عقیتیه مالصتیرا عاقتل و معقتول بتهعنتوان دو امتر
مرضایف بایی در یک رتبه و در یک درجه وجودی باشنیب بنابرایأ معقول عیأ نف

است و

اتحاد میان آنها بهنحو عینیت است .ان نظر نگارنیهب بر اسار ایتأ تفستیر یتک نتوع اتحتاد
انبساطی و عینیت انبساطی داریم .وجه تسمیه ایأ اتحاد هم آن است که همان رابطتهای کته
در عالم هسری میان وجود منبسط و تعینات هسری برقرار استب میان نف

و صور علمی نیز

برقرار است .همانطور که میان وجود منبسط و تعینات هسریب تمایز حقیقی نیست و وجود
منبسط در هر مرتبهب تعیأ خاص میگیردب میان نفت
نیست .توضیح اینکه :نف

و تعینتات علمتی نیتز تمتایز حقیقتی

هم ون وجود منبسط یک حقیقت ذومراتتب استت کته در هتر

مرتبه با صورتی ان سنخ همان مرتبه مرحی است .نف

در مرتبه ح

بتا صتور حستی و در

مرتبه خیال با صور خیالی و در مرتبه عقل با صور عقلی مرحی استت و هرکتیام ان مراتتبب
با نف

نسبت مساوی دارنی و در عیأ حالب عیأ نف

رابطه بیأ نف

میباشنی و همانطور که اشاره شتیب

و هر مرتبه علمی بهنحو عینیت استب ولی رابطه بیأ مراتب ح

و خیال و

عقل بهنحو حقیقت و رقیقت است؛ مثالً مرتبه ح ب مرتبه رقیقه عقل است.
خالصه اینکه با توجه به عبارات گوناگون مالصتیرا در آثتار مخرلتف ایشتان در بتاا
ادراکب حق ایأ است که قضاوت و داوری درباره رأی نهایی مالصیرا کار آستانی نخواهتی
بود و هر سه تفسیر و برداشت را میتتوان تفستیر صتیرایی محستوا کترد .ولتی بته نظتر
میرسی تفسیر سوم با مبانی دلسفی مالصیرا سانگارتر متیباشتی .درواقتع هتیف صتیرا ان
مبحث اتحاد عاقل و معقولب تبییأ تکامل و اشریاد وجودی نف

است که ایأ تبیتیأ بتا در

نظر گردرأ رابطه اتحادی میان صورت علمی و نفت ب بتهنحتو عینیتت و تکتادو در رتبته و
درجه وجودی امکانپایر است و البره برگزیتیه شتین تفستیر ستوم بتهعنتوان نظتر نهتایی
مالصیراب به معنای مبرّی بودن آن ان ابهامات نیست و به نظر میرسی جتای تبیتیأ بیشترر و
صریحتر ایأ مطلب در آثار مالصیرا و شارحان وی خالی است.
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