
 

 

 

  

 

 

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

 3، سیدمرتضی حسینی شاهرودی2، عباس جوارشکیان1اعظم سادات پیش بین

 چکیده

ب صنگیز فلسفه صتت  ه د  فلسفه ید صیی مـو د صثبـات و    صتحاد عاق  و معقول یکی صز مباحث بحث
نقد ق ص  گ فته صتت. هد، صی  نوشتا ، تک ص  صدله صثبات عاق  و معقول و بیان نقاط قـوت و ضـعف   

بلکه با  ویک د و نگ ش دیگ ی به صی  مطلب صشا ه شده صتت. با توجـه بـه پیییـدگی    آن نیست. 
های متعددی صز  صبطه بـی  عاقـ  و یـو ت معقـول و      صی  نظ یه، شا حان حکمت متعالیه ب دصشت

ها د   صوص علم د  ته گـ وه   صند. ب  صتاس دیدگاه آنها، صی  ب دصشت صتحاد میان آنها دصشته  نحوه
صنـد  ـه صتحـاد     صند، ب  صی  عقیـده  صینکه علم  ص  یف نفسانی قلمدصد   ده ب    د. ب  ی بنا گی جای می

نفس و معقوالت صز نوع صتحاد جوه  و ع ا صتت. ب  ی دیگ   ه علم  ص صز تـن  صضـافه صشـ صقی    
ز صند، معتقدند  ه صتحاد نفس و معقوالت صز نوع صتحاد حقیقت و  قیقت صتت. گ وه دیگ ی نی دصنسته

باشد و صتحـاد   معتقدند  ه صز نظ  ید ص، علم صم ی ف صمقولی صتت  ه وجود آن عی  وجود نفس می
هـا، بـه صیـ  مطلـب     باشد. د  صی  نوشتا  ضم  ب  تی دیـدگاه  نحو عینیت می نفس و معقوالت، به

نحـو عینیـت بـه     صشا ه  وصهیم   د  ه یو ت معقول، عی  نفس بوده و صتحاد عاق  و معقـول بـه  
 .ت  صتت  ش ید صیی نزدیکنگ

 

 .علم، صضافه صش صقی، نفس، صتحاد :واژگان کلیدی
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 مقدمه

هتای مرعتیدی ان ستوی     اتحاد عاقل و معقول یکی ان مسائل مهم دلسفی است که با واکتنش 

ای داشره و ان ستوی دیگترب طردتیاران     سو مخالفان جیی یک شیه است؛ ان   رو دیلسودان روبه

نظریته اتحتاد   انی. مالصتیرا بترای   های دراوانی کرده سرسخری که در تقریر و اثبات آن تالش

عاقل و معقول ارنش نیادی قائل بوده و ایأ مسئله ان جمله مسائلی است کته همیشته متورد    

نظر مالصیراب دهم ایأ مسئله توستط اوب نریجته تضترع بته      ست. به ا دخر و مباهات وی بوده 

قب 1410تعالی و اداضه آن ان جانب خیاونی مرعال بوده است )صیرالییأ شیرانیب  درگاه حق

شود معرقی است کستی   (. وی که ان میادعان اصلی ایأ نظریه محسوا می313-312ص ب3ج

که قائل به اتحاد عاقل و معقول است بایی در اصول دلسفی تفحت  و غتور بیشترری داشتره     

 (.443-442باشی و ان بسیاری ان اصول دلسفی دلسفه رایج عیول کنی )همانب ص

« شتناخری  مبتانی هستری  »ای ان  ایتی بته مجموعته   بنابرایأ برای اثبات و تبییأ ایأ نظریته ب 

)هم ون اصالت وجودب تشکیک در حقیقت وجودب تقسیم حقیقت وجود به وجتود رابتط و   

ون درامقولی بودن علمب حضوری بودن علوم و اتحادی  )هم« شناسی مبانی معردت»مسرقل(ب 

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

القتوی   روحانی آنب تشکیک در مراتب وجودی نف ب حرکت جوهری اشریای در نف  و کل

 بنی بود.  بودن نف ( پای

درواقع مالصیرا بر پایه مبانی جیییی که به عالم حکمت و دلسفه عرضه داشره استتب  

 .پرداند به اثبات نظریه اتحاد عاقل و معقول می

 قترار  نظتران  صاحب توجه مورد مخرلفی نوایای ان صیرامال معقول و عاقل اتحاد برهان

 ایتأ  محوریتت . است آن دالیل تبییأ و برهان ایأ محروای به ناظر آنها بیشرر که است گردره

 ضتمأ  البرته  و متاکور  مطالب ان دارغ بلکه نیست. دالیل ایأ بررسی و بیان به ناظر نوشرارب
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 تعبیتر  و بته  معقتول  و عاقتل  میتان   رابطه به خاص طور به برهانب ایأ درباره مخرصر توضیح

 و عاقتل  آیتا  اینکه است؛ پرداخره آنها میان اتحاد  نحوه و میرَک و میرِک میان  رابطه ترب دقیق

 دیگتری  وجود مراتب ان آنها ان یکی وجود آنکه یا دارنی ای جیاگانه وجود هر کیام معقولب

   نیست؟ کار در ی و دوئیرییکییگرن عیأ معقول و عاقل آیا اساساً اینکه است؟ یا

 مرفاوت نیز آنها میان اتحاد  نحوه شودب تبییأ چگونه معقول و عاقل  رابطه که اسار برایأ

 ختویش  نگترش  بته  توجه با شارحان ان هریک شیب خواهی اشاره که طور همان. بود خواهی

 اتحتاد  حوهن و معقول و عاقل میان  رابطه ان مرعیدی تفاسیر صیراییب حکمت در علم درباره

 .انی داده ارائه آنها

انیب معرقینی کته رابطته    گروهی که علم را ان مقوله عرض و ان سنخ کیف نفسانی دانسره

میان عاقل و معقول و نحوه ارتباط میان آنهاب هم ون رابطه جوهر و عرض است. برخی بتا  

انستره و  ابرناء بر اینکه علم اضاده اشراقی استب صورت معقتول را حاصتل اشتراق نفت  د    

داننتی. بته عقیتیه برختی نیتز علتم امتری         اتحاد میان آنها را نیز اتحاد حقیقت و رقیقت متی 

درامقولی است که وجود آن عیأ وجود نف  بوده و بنابرایأ رابطه نف  و معقتوالت و نیتز   

 ایتأ  نقی و بررسی به معطوف نوشرار ایأ اصلی باشی. محور نحو عینیت می اتحاد میان آنها به

 کته کتیام   تا بیان کنیم هسریم آن بر صیرایی آثار بر ابرناء ما با و باشی می ها اسرنباط و رتفاسی

 .است تر نزدیک مالصیرا نهایی نظر به تفسیر

 برهان مالصدرا در اتحاد عاقل و معقول

ب اتحاد عاقل و معقول سبب ردع اشتکاالت معتروف وجتود    ادراک در راسرای تعییأ کیفیت

 ؛ابرالء دالسفه به اشکاالت وجود ذهنی به دو دلیل استت  بییه مالصیرابه عق ذهنی می شود.

انتی   دهن وجود اعراض برای محلشان تصور نمتو یکی اینکه وجود صور برای نف  را هم و

. برهتان مالصتیرا در   (309ب ص همان) انی اتحاد عاقل و معقول را انکار کرده بو دیگر اینکه

 شود: آغان می مقیماتمعقول با ایأ مطالب و  اتحاد عاقل و

ورت متادی و صتورت   صت  ؛شتود  اینکه صورت اشیاء به دو قسم تقسیم می مطلب اول 

ضتع و مکتان و دیگتر امتور     صورتی است که قوام وجودش به مادهب و مجرد. صورت مادی

اشی که اگر ایتأ  صورت مجردب صورتی است که مجرد ان ماده و وضع و مکان ب مادی باشی.

نحتو نتاق     ل بالفعل است و اگر ایأ تجریی بهو تام باشیب صورت معقونح تجریی ان ماده به

 .(70ص ب1375 هموب)ب صورت مرخیَل یا محسور بالفعل است باشی
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 1مطلب دوم اینکه وجود نفسی صورت معقول بالفعلب با وجودآن برای عاقل یکی است.

ر وجتود  گویتی اگت   ان طریق برهان خلف می مالصیرا در اثبات اتحاد عاقل و معقول 1است.

مرغتایر ان  طوری که دو وجتود   ب بهنفسه صورت معقولب غیر ان وجود آن برای عاقل باشی دی

و ارتبتاط  استت  صورت هویت هریک ان آنها غیر ان هویت دیگتری   هم داشره باشیمب درایأ

   .(315-314ب ص3ب جق1410ب همو) هم ماننی حال و محل خواهی بودمیان آنها 

کته مرضتایفانب مرکادئتان در وجتود و درجته وجتودی        مطلب سومِ مالصیرا ایأ استت 

معنا که اگر یکی ان آنها بالفعل باشیب دیگری نیز بالفعل بوده و اگر یکی بالقوه  ایأ باشنی. به  می

ای ان مراتتب باشتیب    بود. ضمأ اینکه اگر یکی ان آنها در مرتبه باشیب دیگری نیز بالقوه خواهی 

قب 1420؛ همتوب  316-315اهتی داشتت )همتانب ص   دیگری هم در همتان مرتبته تحقتق خو   

(. درواقع ان نظر مالصیرا عاقل و معقول بالفعلب دو امر مرضایفی هسترنی کته در یتک    22ص

 رتبه و درجه وجودی قرار دارنی.

اا اتحتاد  به اثبات ادعای خود در بت  بشایان ذکر است که مالصیرا با بیان ایأ سه مطلب

عنوان مقیمه بحث استتب اخترالف نظتری     ه مطلب اول بهاینک . درپرداند عاقل و معقول می

میتان شتارحان    ی درمرعتید  اخترالف نظرهتای   بولی درباره مطلب دوم و سوم وجود نیارد.

عنوان برهانی مجتزا ان   هرکیام ان آنها را به ببرخی هم ون حکیم سبزواری .شود مشاهیه می

مستلم ایتأ   امتر   .(315ب ص3ب جق1410)ستبزواریب   کننی لحاظ می در اثبات میعایکییگر 

وجود نفسی صورت معقول بالفعلب همان وجتود  » یعنی ایأ عبارت کهب است که مطلب دوم

 اتحاد عاقل و معقول استت. ب یک عبارت مهم و کلییی در اثبات نظریه «او برای عاقل است

 .خواهیم پرداخت  ایأ عبارت صیرا شیه در ادامه به تفاسیر مرعیدی که ان ببه همیأ دلیل

 2«میان صورت معقول )صورت علمی( با نفس نسبت»اسیر تف

هتا و   توجه به پی ییگی نظریه اتحاد عاقل و معقولب شتارحان حکمتت مرعالیته برداشتت     با

                                                                                                                     
کنی که معقولیت عتیأ ذات معقتول بالفعتل استت و معقتول       . حکیم سبزواری در پاورقی به ایأ مطلب اشاره می1

بالفعلب حری با درض عیم همه اغیار هم نان معقول است. به ایأ دلیل که معقتول بالفعتلب وجتود نتوری استت و      

 (.314ب ص3قب ج1410لاات است )سبزواریب وجود نوریب علم و معلوم با

نی که ایأ برهان نه دقط درباره عاقتل و معقتولب   ک . النم است به ایأ مطلب اشاره کنیم که مالصیرا در آثار خویش تصریح می 2

متوب  ؛ ه72ب ص1375؛ همتوب  299ب ص3قب ج1410رود )صتیرالییأ شتیرانیب    کار می تر درباره عالم و معلوم به طور عام بلکه به

 باشی. تر آنب یعنی صورت علمی می (. بنابرایأ مراد ان صورت معقول در ایأ نوشرارب معنای عام51ب ص1342
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ب نستبت میتان   تتر  به تعبیر دقیق و های مرعیدی ان نسبت میان صورت معقول و عاقل اسرنباط

نیه با دقتت و بررستی در آثتار و عبتارات     انی. نگار و نحوه اتحاد آنها داشره میرِک و میرَک

 است.  ها و تفاسیر را در سه گروه جای داده  شارحانب ایأ برداشت

عرضبودنصورتمعقولبراینفستفسیراول:

ماننتی رابطته    أ است که نسبت میتان معقتول و عاقتل   ظاهر عبارت صیرا ای اولیأ تفسیر ان

گویی که وجود  میرا در خصوص اعراض ب مالصیعرض با جوهر است. به عقییه ایأ گروه

 هتای معقتول   همیأ قاعیه را بر صورت باشی. وی نفسه اعراضب عیأ وجود لغیره آنها می دی

هستری آنهتا   های معقول بالفعلب عتیأ   نی و بر ایأ عقییه است که هسری صورتک منطبق می

استت کته   شایان ذکر  .(313ب ص3ب جق1410ب صیرالییأ شیرانی)برای عاقل بالفعل است 

ب بنابرایأ اگرچه در اصتل مطلتب   انی. نظران معاصر ان دو منظر به ایأ مطلب نگریسره صاحب

ولی به دو گونه مرفاوت به تبییأ  ببا یکییگر اشرراک دارنی یعنی عرض بودن صورت معقول

 شود: که در ادامه به آن اشاره می انی و تفسیر عبارت مالصیرا پرداخره

که با توجه به به اینکننی  اسریالل میدر تفسیر عبارت صیرا  أالف( برخی ان ایأ شارحی

ای  دانی و برای آنها وجود جیاگانه مبانی مالصیرا که اعراض را ان شئون و مراتب جوهر می

چه اشکالی دارد رابطه بیأ عاقل و معقتول را ان نتوع رابطته جتوهر و عترض       بقائل نیست

  )مصتبا   رزم به اتحتاد عاقتل و معقتول باشتیم    مل بتوجه به همان مبنا حال با دانسره و درعیأ

حقیقتت   در بنیرا اگر عرض را ان شئون وجود جتوهر بتیانیم   ؟(218ب ص2ب ج1365ب یزدی

 تتر استت   ان اتحاد ماده و صتورت وثیتق   ایم و ایأ نوع اتحاد اتحاد عاقل و معقول را پایردره

قائل بته ترکیتب انضتمامی     البره بییهی است که اگر ماننی مشائیأ. (361ب صق1405)هموب 

نفسته عترض غیتر ان وجتود لغیتره آن باشتیب        طوری که وجود دی به بجوهر و عرض باشیم

 توان قائل به اتحاد شی. نمی

کننتی کته مالصتیرا بته روش      برخی دیگر ان شارحان هم به ایأ مطلب تصریح متی  ا(

یأ وجود ایأ صتور  بنابرا دانی. میهای معقول را ان مقوله کیف و عرض  سایر حکماب صورت

همتان وجودشتان بترای     عینتاً  نفسته  گیرد که وجودشان دیبمشمول ایأ اصل قرار  توانی می

هتای   . توضتیح اینکته وجتود صتورت    (136ب ص1384موضوعشان است )حتائری یتزدیب   

دارای وجتود   هتا  یعنتی ایتأ صتورت    .معقولب هم ون اعراض ان نوع وجود رابطتی استت  

طور نیستت   و ایأ استوابسره به موضوع و مرعلق خود  بجوداشنی که همیأ وب اسرقاللی می
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عرصته هستری تحقتق    در  یان ان موضتوع بتوده و  ن کامالً مسرقل و بی بکه ماننی وجود جواهر

بنابرایأ ناگریزیم ضمأ اعرراف به وجتود مسترقل    .(137-136)همانب ص عینی داشره باشنی

یاد کترده و بگتوییم معقتول بترای     صور معقولهب آن وجود مسرقل را وابسره به موضوع قلمت 

کنتی و   عبارت مالصیرا تنها بر همیأ تفسیر تطبیق متی  بعاقلب حاصل است. به عقییه ایشان

عاقتل بتر دو قستم     بشود. در ایتأ نگترش   اتحاد عاقل و معقول دقط ان ایأ طریق اثبات می

هیم ختوا  خصوص رابطه میان معقتول و عاقتل بتالقوه    درفعل. است: عاقل بالقوه و عاقل بال

یعنتی   وجود معقول برای عاقتل بتالقوه استت.   نفسه همان  گفت که وجود معقول بالفعل دی

در ایأ گفرار تنها  ابی.ی صورت معقولب موجودی است که در موضوع خود )نف ( تحقق می

ایتم و ایتأ مطلتب نتاظر و      وابسرگی و ترکیب انضمامی معقول به عاقل بالقوه را اعالم کرده

 عاقل و معقول نیست. یلی بر اتحاددل

نبوده است کته اتحتاد معقتول را بتا عاقتل      ایأ نکره اینجاست که مالصیرا هم در صید 

معقول و عاقل بالفعل بایتی   خصوص رابطه میان بالعرض یا عاقل بالقوه )نف ( ادعا کنی. در

در ب متا  صتورت  . درایتأ نفسه عیناً وجودش برای عاقل بالفعل استت  وجود معقول دی گفت

ختواهیم اتحتاد و یگتانگی بتیأ      بلکته متی   نیسریم. عالم وابسرگی و ترکیب انضمامیصید ا

ای  اضتاده  بگوییم که اگر هم به صورت ظاهری یم والفعل و عاقل بالفعل را اعالم کنمعقول ب

ت و ذاتتاً مغتایرتی در میتان    بیانی اس و ب ایأ اضاده لفظیشود بیأ آنها در ایأ مقام اظهار می

 .(280-279ب صهمان) نیست

مبرنی بر ایأ است که علم را حصتولی قلمتیاد    مطلب مهم اینکه تفسیر خاص ایأ گروه

توان گفت  می بکه علم حصولی ان قبیل کیفیات نفسانی است کننی. به عقییه آنهاب انآنجایی می

یل اتحتاد عترض   با جوهر نف ب اتحادی ان قبت که همان کیف نفسانی است  ت معلوم بالاات  

شتود   . لاا ایأ مطلب آشکار می(219ب ص2ب ج1365 )مصبا  یزدیبی داشت با جوهر خواه

)همتانب   در دلستفه در اطتراف علتم حصتولی استت     گوی اتحاد عاقل و معقتول  و که گفت

 .(273ب ص1394 حائری یزدیب؛ 215ص

نقدوبررسیتفسیراول

تحتاد  الف( توجه به ایأ نکره ضروری است که یکی ان اهیاف مالصتیرا در طتر  نظریته ا   

 ای کته دیگتر   گونته  ؛ بهعاقل و معقولب ارائه نوعی تبییأ خاص ان رابطه عاقل و معقول است

شبهات مطر  شیه در خصوص علم و صورت ذهنی بر آن وارد نباشتی. درواقتع مالصتیرا    
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ذهنتی کته مبرنتی بتر عترض بتودن        دیلسودان اسالمی را در جواا اشکاالت وجتود  پاسخ

 (.312-305ب ص3ب جق1410 بصیرالییأ شتیرانی دانی ) های ذهنی استب کادی نمی صورت

یعنتی بتا نفتی عترض بتودن      )دیگتر   دانی که با طر  مسأله به شتکل  می لاا بر خود واجب

اشکاالت وارد شیه را پاسخ دهی و  اثبات درامقولی بودن علم(بحقیقت علم و صور ذهنی و 

ن عترضب تکترار همتا   عقول در قالتب جتوهر و   روشأ است که طر  نظریه اتحاد عاقل و م

لتاا ایتأ نظریتهب نظریته نهتایی مالصتیرا        .استت   چیزی است که مالصیرا ان آن ابا داشتره 

باشی. درواقع تضرع وی به درگاه الهی جهت نیل به برهان اتحاد عاقل و معقولب حتاکی   نمی

 پنیاشتره  ان آن است که وی رابطه صور علمی با نف  را دراتر ان رابطه جوهر و عترض متی  

 .است 

لحتاظ وجتودی مرتأخر ان     ن طردیاران حکمت مرعالیتهب عترض بته   ا( به عقییه برخی ا

لحتاظ کمتاالت وجتودیب     یابی که جتوهر بته   هنگامی تحقق می وجود موضوع خود است و

 ب ون عرض برای نف  محسوا شونیمبنابرایأ اگر صور علمی ه .موجودی تام شیه باشی

 های علمتی ستانگار نیستت    وسیله صورت ف  بهقول و اسرکمال نبا نظریه اتحاد عاقل و مع

 .(49ب ص1367)ردیعی قزوینیب 

خواهی  ج( بر اسار نگرش دوم ایأ تفسیرب نف  عاقل بالعرض است و مالصیرا نیز نمی

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

-162ب ص1394ات استت )حتائری یتزدیب    معرقی است که خود صورت معقولب عتالم بالتا  

(. در نقی ایأ سخأ بایی گفت تمام تالش و توجه مالصیرا ایأ بوده است که بتا نظریته   163

شتود.   واسطه تحصیل علوم و معارفب اشریاد وجودی یادره و کامل می اتحاد ثابت کنی نف  به

بران و کودکتان و  گویی: النمه سخأ شما ایأ استت کته نفتور پیتام     لاا به منکریأ اتحاد می

که در نظتام   مجانیأ در یک درجه وجودی باشی و اخرالف آنها تنها به عوارض باشی. درحالی

صیراییب علم ان سنخ وجود است و صورت معلومب عیأ نف  و مرحی با نف  است که نریجه 

 (.228-227ب ص1380ایأ اتحادب اشریاد وجودی نف  خواهی بود )دیاض صابریب 

ان  بدانتی  که چگونه مالصیرا با آنکه عرض را ان مراتب وجود جوهر متی ننقی دیگر اید( 

 کنی؟   امرناع می ض درخصوص ارتباط صور علمی با نف پایرش رابطه جوهر و عر

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

 قابل تفسیر است:
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بته  رالف آنها در تحلیل عقلی استت.  اخ اینکه وجود عرض عیأ وجود جوهر است وت 

 تعید وجودی در آنها منرفی است. گربید عبارت

هریک ان آنها  حال ب ولی باایأاگرچه جوهر و عرض در خارج به یک وجود موجودنیت 

باشنی )دیباب  توان گفت که عیأ هم می اسار نمی جودی خاص خود را دارنی و برایأمرتبه و

 .(215ب ص1388

  در حاشیه اسفارب تفسیر دوم را برگزییه است. او معرقی است که بتر ایتأ   عالمه طباطبایی

گونه که مینظر مالصیرا بتودهب در قالتب جتوهر و     توان اتحاد عاقل و معقول را آن اسار نمی

عرض تبییأ کرد. میعای وی درباره اتحاد عاقل و معقولب به شکلی بتاالتر و دراتتر ان رابطته    

نحتوی ختاصب    ی که میان جتوهر و عترض وجتود داردب بته    جوهر و عرض است. در اتحاد

توان تمایزی میان جوهر و عرض لحاظ کترد کته ایتأ ختود      لحاظ مرتبه و رتبه می حیاقل به

کته در برهتان مالصتیرا در متورد      باشی. درحالی باعث نوعی دوئیت و غیریت میان آن دو می

هتان اتحتاد عاقتل و معقتولب در     عاقل و معقولب چنیأ تمایز و دوئیری وجود نیارد. وی در بر

 (.314-313ب ص3قب ج1410صید است که وحیت رتبه آن دو را نیز اثبات کنی )طباطباییب 

که نسبت میان عاقل و معقول هم ون نسبت جوهر  ( اگر تأکیی شارحان بر ایأ استهت

 باشیب بهرر است با تکیه بیشرر به مبانی دلسفه صتیرایی بته تبیتیأ ایتأ مطلتب      با عرض می

ایأ تفسیر مبرنی بر آن استت کته صتورت علمتی     که پرداخره شود. ذکر ایأ نکره النم است 

تفسیر نگترش دوم ایتأ دیتیگاه ان     بولی به نظر نگارنیه .باشی هم ون عرض برای نف  می

ان جمله اینکته وجتود صتورت معقولته را وجتود       ی دارد؛عبارات صیراب رنگ و بوی مشائ

ب 1394انتی )حتائری یتزدیب    د را عتارض بتر موضتوع متی     مسرقل در نظر گردره و سپ  آن

یا اینکه بترای دترار ان نقتیهای     .خالف نظریه مالصیرا است ایأ نگرش کامالً بر (.279ص

مرتبه وجتودی عاقتل و معقتولب تترجیح داده      یوارد بر نظریه مالصیرا در خصوص تکادو

تنها مشتکلی را   یأ اییه نهب ابه نظر نگارنیهولی  .ب عاقل بالعرض لحاظ شودکه نف شود  می

 تر خواهی کرد. چیزی که هست پی ییه  ان آن مراتب بهمسأله را ب بلکه کنی حل نمی

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 

منعی وجود نتیارد  بر اسار ایأ تفسیرب  وارد نیست. های ماکور بر ایأ نگرش شرر نقیلاا بی

نوان عرض برای نف  لحاظ شودب عیأ وجود نفت  باشتی؛   ع که صورت علمیب حری اگر به
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چراکه ترکیب میان ایأ دوب اتحادی است که در مقام دعل است و چون مقام دعل مترتبط بتا   

 شونی. لمی منجر به ترقی و تکامل در ذات نف  میمقام ذات استب بنابرایأ صور ع

اشراقیبودنصورتمعقولبراینفستفسیردوم:اضافه

معرقینی که نسبت میان معقول و عاقلب ماننی رابطته میتان وجتود رابتط و      برخی ان شارحان

 دستت آورد.  بته اسرنباط را  ایأ اسوفمرمسرقل است. شایی بروان ان پاورقی حکیم سبزواری بر 

پت    ببه قاعیه تکادو تکیه نشیه است مالصیرادر برهان اول » ی در پاسخ به ایأ شبهه کهو

نفسته   وجود دتی »با توجه به ایأ عبارت که عرقی است م «؟شود  می چگونه تحقق عاقل اثبات

را ان شود؛ نیرا مقصود مالصتی  ایأ مطلب اثبات می ب«معقول عیأ وجودش برای عاقل است

یابی و رابطه نف  با معقتولب   واسطه اشراق نف  تحقق می به معقول ایأ عبارت آن است که

یابتی. حکتیم    لب با نف  تقتوم وجتودی متی   که صورت معقو معنا . به ایأاضاده اشراقی است

 بکنتی. بته عقیتیه وی    سبزواری در بیان دوق ان اضاده اشراقی برای تکمیل دلیل استرفاده متی  

بلکته بترای    بالفعلب اثبات اضاده مقولی نیست. ت واثبات معقولیت بالاات برای معقول بالاا

 .(316ب ص3ب جق1410سبزواریب )شود  ان اضاده اشراقی اسرفاده می اثبات آن

استرفاده   ن اضاده اشتراقی بترای اثبتات اتحتاد    وی در جای دیگر ان اسفارب به صراحت ا

شتود و   متی اسار قاعیه تضایفب دقط معیت و همراهی اثبتات   کنی و معرقی است که بر می

برای اثبات اتحاد بایی به اضاده اشراقی کنی و لاا  تکادو در قاعیه تضایفب اقرضای اتحاد نمی

دلیل وجود رابط بتودن معقتول    تمسک جست. با ایأ توضیح که بر اسار اضاده اشراقیب به

بالااتب مقرضی اتحاد و اتصال در مقام ظهور نف  است؛ بیون اینکه ان مرتبه عتالی تجتادی   

(. به تعبیر حکیم سبزواریب میرکات موجود به وجود نفت   168ب ص6ده باشی )همانب جکر

( و نفت  بته اعربتار مقتام     234ب ص1361باشنی )هموب  و مسرفیض به دیض مقیر نف  می

 (.  321ب ص3ب جق1410شامخ خودب دیاض معقوالت و معطی کمال است )هموب 

 نقدوبررسیتفسیردوم

معقول با عاقل در رتبه  یظریه اتحاد عاقل و معقولب قائل به تکادوالف( مالصیرا در اثبات ن

وجودی است و ایأ مطلب با رابطه وجود رابط و مسرقل که در دو مرتبه وجتودی هسترنیب   

کنتی؛ نیترا مقرضتای     میعای مالصیرا را اثبات نمتی  ب ایأ دلیلسانگار نیست. به تعبیر دیگر

کته   . درحتالی مراه اذعان به اخرالف مرتبه استت اتحاد حقیقت و رقیقتب پایرش اتحاد به ه
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در یک مرتبه وجودی با یکتییگر مرحینتی؛ مگتر اینکته      ت عالم و معلوممالصیرا معرقی اس

تتا عینیتت    باشتی منظور ان اتحاد حقیقت و رقیقتب اتحاد ظاهر و مظهر و مرجلتی و جلتوه   

  کته در ادامته اشتاره   طتور   البرته همتان   .(208 ب164ب ص1388)دیبتاب  گیرد  بر وجودی را در

ی قائل به تکتادو  (هم ون حکیم سبزواری و عالمه)که برخی شارحان  ب انآنجاییخواهی شی

فسیر مناداتی با نظتر  کننیب ایأ ت در رتبه وجودی نیسرنی و حری آن را نقی می دو امر مرضایف

 لاا ایأ نقی به آنها وارد نیست. آنها نیارد.

اتحادب عالوه بر اتحاد عاقتل و معقتولب متیعای    ا( مالصیرا و شارحان وی در مبحث 

اتحاد با صور ادراکی استت.  واسطه  اسرکمال وجودی عالم به انی و آن دیگری را مطر  کرده

عنتوان   ن علتب واجی همه کمتاالت معلتوم بته   عنوا اسار دلیل ماکورب عالم به که بر درحالی

لمتی معنتا نخواهتی داشتت     واستطه صتور ع   هاسرکمال عالم بت  باسار  معلول است و بر ایأ

 .(209-208)همانب ص

ج( نکره آخر اینکه اگر رابطه معقول با عاقل را هماننی وجود رابط و مسرقل بیانیمب ایتأ  

را معلول جوهری عقالنتی   های معقول صورت ؛ نیرا ویسخأ با مبانی صیرا سانگار نیست

رابطته آنهتا هم تون وجتود      دانتی تتا   بنابرایأ نف  انسان را داعل و عاقل آنها نمیدانی.  می

شتود کته ان نظتر     مسرقل و رابط باشی. حری ان برختی ان عبتارات وی چنتیأ استرنباط متی     

در بحتث  وی لتاا   ان ادراک دارای نقش مسرقیم است. مالصیراب عقل دعال در هر سه مرتبه

 واسطه اداضه صور ان سوی عقتل دعتالب   همه ادراکات بصری به عرقی است کهابصار حسی م

 (.317ب ص3ج همانب ؛181ب ص8ب جق1410 بصیرالییأ شیرانی) یابی تحقق می امکان

تفسیرسوم:عینیتصورتمعقولونفس

رسی مالصیرا چیزی دراتر ان رابطه جوهر و عرض و یا علت و معلول را در ستر   به نظر می

د متا ان  کنی که مقصتو  تر بیان می تر و شفاف طور واضح به« مشاعر»است. وی در  پرورانیه  می

نفسه میرَکات ت با وجود آنها برای شخ  میرِک ت آن است که وجتود    یکی بودن وجود دی

کننتیه آنهتا    معقوالت و سایر میرکاتب حقیقری مسرقل و جیا ان وجود عاقتل و عامتل درک  

 .(51ب ص1342نیست )هموب 

نفسته   ود دیبا بیان اینکه وج دانی و سپ  صور ادراکی را مجرد ان ماده می صیرا در ابریا

تنها به متادهب بلکته    کنی که ایأ صور نه به ایأ مطلب اشاره میآنها عیأ وجود لغیره آنهاستب 

بته نظتر    .(166ب ص6ب جق1410)ستبزواریب   موضوع دیگتری نیتز نیانمنتی نیسترنی     به هیچ
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با توجه به اینکه هم نیأ نیانی صور ادراکی ان موضوع و محل و  صیرا با اثبات بیرسی  می

کته عاقتل و متیرک ایتأ      گیرد چنیأ نریجه می ل امری مضاف و نیانمنی به عاقل استبمعقو

ب تتر  به تعبیر دقیتق نیست.  ها تحقق دارد که در خود ایأ صورتصورب چیزی غیر ان واقعیری 

 گونه تمایزی میان آنها نیست. عیأ یکییگرنی و هیچ معقول و عاقل

اول اینکته حتیاقل    روری استت؛ و معقولب ذکتر دو مطلتب ضت    برای درک عینیت عاقل

نظتر گتردرأ دیگتریب     مراتب دوگانگی بیأ دو چیز ایأ است که هرکتیام ان آنهتا بتیون در   

ای داشره باشنی. دوم اینکه معقول بایتی عتاقلی داشتره باشتی تتا آن صتورت        نفسه وجود دی

 معقول را مورد تعقل قرار دهی.  

در درجته و   أ صورت معقول بالفعلاگر عاقل ای گوییم اسار مطلب اول می بنابرایأ بر

هر یتک ان عاقتل و معقتول وجتود نفستی و مرغتایر ان       آیی  ب النم میمرتبه وجودی او نباشی

. شود میطور مسرقل لحاظ  معقول با قطع نظر ان عاقلب به بباشی. به تعبیر دیگر دیگری داشره 

ل بالفعتل نباشتیب آن   اقت اگتر ع  مب حرماً بایی عاقل بالفعتل باشتی و  بر مطلب دو که بنا درحالی

نه اینکته معقولیتتب    بباشی؛ نیرا صورت معقوله عیأ معقولیت است معیوم می معقول بالفعل

ان عاقل کته مقتوم ذاتتی معقتول      ماننی سیاهی و جسم. پ  اگر ؛وصف عارض بر آن باشی

کته   یحتال در عیومیت ذات معقول و معقولیت است.ایأ امر مساوق با م بنظر شود قطع است

معقول بالفعلب موجود استت؛ پت  وجتود عاقتل عتیأ وجتود معقتول استت و ان          صورت

در مرتبته وجتودی نفت  و عتیأ      ان وجود نف  استب بنابرایأ معقولکه عاقل هم جایی آن

 ی صتورت معقولته مرصتور نیستت    بترا    است و وجود دیگری جز همیأ وجودوجود نف

 .  (187-186ب ص1375آملیب   ناده )حسأ

ای  بایتی در مرتبته  معقول هم به حکتم برهتان تضتایف     بناطقه باشی نف  وقری که عاقل

معقتول بایتی در حتاق     ببه تعبیر دیگتر  1بالعک . آن مرتبه است و باشی که عاقل یا نف  در

 و اال معقول آن نخواهی بود و نف  با آن دانتا نخواهتی   ؛ذات نف  و مرتبه وجودی او باشی

بود.   دارای آن معقول نخواهیهم صورت نف   یأدرا باگر معقول خارج ان نف  باشی شی و 

 بدرض ماکور اگر نور علم یا صورت معقول در ذات و حقیقت نف  رسوخ نکرده باشی در

                                                                                                                     
بتود.   به ایأ معناست که هرجا معقولیت باشیب پ  عاقل هم حرماً در مرتبته ذات معقتولب خواهتی    « تعقل عاقل. »1

 ایأ همان تکادو است. شود که معقولیت در جایی باشیب ولی عاقلیت نباشی و یعنی نمی
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که ایتأ   باشی. درحالیمعقول بالفعل  ه و معقول او همدعاقل بالقوه بو آیی که میرِکب النم می

 .(219)همانب ص امر بنا بر تضایف باطل است

شود ایأ استت کته عاقلیتت و معقولیتت ان ذات      ان مطالب قبلی اسرنباط میای که  نریجه

طتور نیستت کته اضتاده عاقلیتت و       شود و ایتأ  یک مرتبه و درجه واحی انرزاع می واحی در

ماننی پتیر و پستر و دیگتر امتوری کته       ؛معقولیت بعی ان وجود ذاتب عارض بر ذات شونی

د. بنابرایأ وجود صورت معقوله عیأ وجتود  شو اضاده بعی ان تحقق ذاتب عارض بر آنها می

وجود نفسی او همان وجود رابطی است و صرف شتأنی ان شتئون    بعاقل است و به تعبیری

در هویتت نفت    )غترق(  منتیک  و تجلیات نف  است و هویت آن  نف  و طوری ان اطوار

ای  تبصرهناده آملی در  اسراد حسأاست. ایأ برهان مالصیرا در اتحاد عاقل به معقول است. 

کنی که در اتحاد عاقل و معقتولب نفت  ناطقته مرحتی بتا       بر مطلب دوقب ایأ نکره را ذکر می

ای است که در صقع وجود نف  ناطق و در مرتبه و درجه اوب بتا او مرحقتق    صورت معقوله

است و منیک در وجود نف  است. درواقع وجود معلوم و معقتول بالتااتب همتان وجتود     

بنابرایأ ان دییگاه صیراب صورت علمی نه عترض بترای   (. 187-186)همانب ص نف  است

 عیأ نف  است. شودب بلکه نف  است و نه ماننی وجود رابط برای نف  محسوا می

نقدوبررسیتفسیرسوم

خالف دلسفه رایجب چیزی دراتتر ان   الف( ممکأ است ایأ اشکال وارد شود که مالصیرا بر

جانبه معقول با عاقتلب حرتی در درجته و رتبته      ی همهتضایف قصی کرده و آن تکادو قاعیه

و  بتا پتایرش معقولیتت ذاتتی     بطور که اشاره شتی  همان :پاسخ بایی گفت در .وجودی است

 دو امتر مرضتایف در رتبته و    یدیگر نیانی به طتر  تکتادو   تبییأ وجود لغیره بودن معقولب

اعتیه تضتایف در   شتود و نقتش ق   خود اثبات متی  درجه وجودی نیست و ایأ مطلب خودبه

نیرا اگر  ؛بودنب همان لغیره بودن است هویت معقولجهت تبییأ بیشرر مطلب ماکور است. 

جاست که اگر لغیتره بتودنب عتارض     وجود لغیره نیاشره باشیب معقول نخواهی بود. نکره ایأ

پت  عاقتل آن نخواهتی     .بر ذات غیر باشیب به ایأ معناست که غیرب آن را درک نکرده است

اگر لغیره بودنب عارض بر ذات غیر نباشیب به ایأ معناست که غیترب آن را درک کترده    بود و

نفسه معقولب عیأ وجود لغیتره آن استت و ان ستوی دیگتر      گوییم وجود دی است. وقری می

کته تمتایزی میتان    واضتح استت    جود لغیره داخل در ذات عاقل است نه عتارض بتر آنب  و
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ذات  یک مرتبه وجودی قرار دارنی و به تعبیتریب  صورت معقول و عاقل نیست و هر دو در

 نسبت به ذات در یک مرتبه است. 

گونه مطتر  شتود کته چته اشتکالی دارد دو       حو مشابه ممکأ است ایأن ا( نقی اول به

ماننتی   ؛لحاظ مرتبه وجودی مرفاوت باشنی ب ولی بهموجود در نحوه وجود اتحاد داشره باشنی

اتحتاد علتت و معلتول بته معنتای       :در پاسخ بایی گفت جوهر و عرض و یا علت و معلول.

 نحو عینیت استت و  حاد عاقل و معقول ان نظر صیرا بهولی ات باتحاد حقیقت و رقیقت است

 میان ایأ دو اتحاد درق است.که ی خواهی شدر ادامه تصریح 

رسی هیف صیرا ان اثبات نظریته اتحتاد عاقتل و     ج( ابهام دیگر ایأ است که به نظر می

اما نریجته برهتان    انسان با معلومات خویش مرحی است. ف وده که ]بیان کنی[ نعقول ایأ بم

لتاا برهتان وی در ایجتاد    عاقل و عالم ذات خویش است.  معقول و معلومبخود ایأ بود که 

است. شتهیی مطهتری بته ایتأ       ارتباط و اثبات اتحاد میان معقول و نف ب چنیان مودق نبوده

کال بایی ایأ مقیمه اضاده شود که ذات که برای ردع ایأ اش بودمعرقی  اشکال توجه داشره و

   .(244ب ص5ب ج1371)مطهریب  نف ب عاقل صورت معقوله است

که ایأ بحث در حونه ادراکات نف  استب بایی گفت معقولیت معقول ان آن  البره انآنجایی

گوینتی. در غیتر    ل میحیث است که مورد تعقل نف  واقع شیه و به همیأ خاطر به آن معقو

صورتب عنوان معقولیت برای صورت معقوله وجهی نیارد. امر مسلم ایأ است که ان نظر  ایأ

 است.  ب ان ابریا مفروض گردره شیه "نف ب عاقل صورت معقوله است"صیرا ایأ امر که 

لحتاظ   ورد عینیت عاقل و صورت معقول بهم رسی اگرچه دلیل مالصیرا در نظر می  د( به

ای ان ابهام قرار دارد و نیانمنتی   لحاظ تصییق و پایرشب در هاله ب ولی بهر مشکلی نیاردتصو

البره توسل به عردان در ایأ مورد کارگشتا خواهتی بتود کته     . باشی تبییأ و تفسیر بیشرری می

 طلبی. جایگاه وی ه خود را می بتبییأ بیشرر آن

 گانه مبنای تفاسیر سه اتحاد عاقل و معقول، بر

اقامه شتی کته بته نظتر      در برهان اتحاد عاقل و معقول فسیر ان عبارت کلییی مالصیراسه ت

رسی تفسیر هریک ان شارحان ان عبارات مالصیرا در برهان اتحاد عاقل و معقولب منتوط   می

را ان نتوع کیتف    : اینکته علتم  اسار بایتی گفتت   برایأباشی.  به دییگاه آنها به مسئله علم می

هتای   اقی و یا عیأ نف  قلمیاد کنیمب اتحاد عاقل معقتول نیتز بته گونته    نفسانی یا اضاده اشر

 شود. مخرلف تفسیر می
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اتحادجوهروعرض

ن رابطه جوهر و عرض باشیب در با صور معقوله هم و اسار تفسیر اولب اگر رابطه نف  بر

صورت اتحاد بیأ آنها ان نوع اتحاد وجودی جوهر و عرض خواهی بود )مصبا  یتزدیب   ایأ

استار تفستیر مشتائی و     ایأ رابطه بر. (132ب ص1394؛ حائری یزدیب 219ب ص2ب ج1365

 یءب علم حصول صتورت شت  تفسیر صیرایی مرفاوت است. با توجه به اینکه در تفکر مشائی

کته ادراکتات    استت  موضتوعی  هم تون  هنگتام ادراک  در نف  بنابرایأ بنزد عقل است در

واقع یک نتوع انضتمام و انطبتاعی بتیأ آنهتا       در کرده ومخرلف ماننی عوارض بر آن حلول 

بر اسار ایأ تفسیرب اتحاد عالم و معلوم  مقام عرض غیر ان مقام جوهر است.برقرار است و 

بلکه ان و که در نظام صیرایی عرضب وجودی جیای ان جوهر نیاشره  معنایی نیارد. درحالی

 شئونات و مراتب جوهر است.

بتا توجته    :شود که ایأ نکره اشاره می یی و به صراحت بهبا نگاهی صیرادر ایأ تفسیرب  

علتم  ما مانعی نیارد که  بدانی به اینکه مالصیرا وجود اعراض را ان شئون و مراتب جوهر می

را هم ون عرضب ان شئون و مراتب عالم دانسره و اتحاد عالم و معلوم را بر همتیأ استار   

وی مالصیرا ختالی  اتحاد صورت با ماده ان سبه  یم. تشبیه اتحاد صور علمی با نف تبییأ کن

 )مصتبا   نحو اتحاد جوهر و عرض تبیتیأ شتود   ان اشکال نیست. لاا بهرر است ایأ اتحاد به

 .(218-217ب ص2ب ج1365یزدیب  

و  "حقیقتت جتوهر و عترض   " شایان ذکر است که اگر نظریته مالصتیرا در خصتوص   

واقتع  بیشرری ان ستوی ایتأ شتارحان    مورد تبییأ  یق آن با رابطه نف  و صورت معقولتطب

شی. توضتیح   تر می مورد علم و اتحاد نزدیک شیب ایأ تفسیر به نظریه خاص مالصیرا در می

کنتی. گتاهی ان    دو تفسیر را ارائه می باا جوهر و عرضمالصیرا در آثار خویش در  :اینکه

 بیأ شتیرانی صتیرالی گویی عرضب معلول جوهر است ) کنی و می تعبیر معلولیت اسرفاده می

گویی عرضب شتأنی   کنی و می ان تعبیر شئون اسرفاده میهم و گاهی  (247ب ص4ج، ق1410

کته اگتر معنتای     (110ب ص1382هموب  ؛103-102ب ص3)همانب ج باشی ان شئون جوهر می

دوم ان رابطه جوهر و عرض در نظر گردره شود و اتحاد عاقل و معقول بر اسار ایتأ معنتا   

نیترا در ایتأ نگترشب عترض وجتود       ؛یر رنگ و بتوی صتیرایی دارد  تفسیر شودب ایأ تفس

ان مراتب وجود جتوهر استت و چتون هتر     و  غیره دارد بلکه وجود دی بفسه لغیره نیاردن دی

واسطه وجود رابط و نستبت   ضعیفی وابسره به قوی و ان مراتب آن است و اتحاد دو مرتبه به
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ن مرتبته وجتود منستوا بته     اقتل غیتر ا  پ  مرتبه وجود منسوا بته ع  بباشی میان آن دو می

   .(244ب ص1380)دیاض صابریب معقول است 

اتحادحقیقتورقیقت

بر اسار تفسیر دومب علم امری درامقولی و ان اشراقات نف  بوده و اتحاد عاقل و معقول ان 

و نته   ت  بتا اضتاده اشتراقی    ببه عقییه حکیم ستبزواری  باشی. نوع اتحاد حقیقت و رقیقت می

تقوم وجودی به نف   ومعقول ان اشراقات نف  است یعنی با توجه به اینکه  -مقولیاضاده 

 (.316-315ب ص3ب جق1410)ستبزواریب   اتحاد عاقل و معقول را اثبات کترد توان  داردب می

  1ان نوع اتحاد حقیقت و رقیقت است. ب اتحاد نف  با معقوالتاسار ایأبر

کنتی. بته نظتر     تعبیر اضاده اشراقی اسرفاده می طور که اشاره شیب حکیم سبزواری ان همان

نگارنیهب اینکه با نگاه تشکیکی یا وحیت شخصی به اضاده اشراقی نگریسره شودب تبییأ اتحاد 

دانتیمب در اضتاده    عاقل و معقولب بسیار مرفاوت خواهی بود. توضیح اینکه: همتانطور کته متی   

اه وحیت شخصی تبییأ و تفسیر شودب اشراقی معنای علیت نهفره است و اگر ایأ علیت با نگ

باشیب عتیأ ربتط بته     توان گفت صورت علمیه که حاصل اشراقات نف  می صورت می درایأ

گونه که مالصیرا در مبحث پایانی  نف  یا علت خود بوده و هیچ وجود مسرقلی نیارد و همان

نمایتی و   اد متی الربط بودن به تشأن ی گیرد و ان عیأ علیتب وحیت شخصیه وجود را نریجه می

توان گفت اتحاد بته   ب در اینجا نیز میکنی اسار تغایر وجودی علت و معلول را انکار می برایأ

حالتت   نحو وحتیت تشتکیکی تفستیر شتودب درایتأ      باشی. ولی اگر علیت به معنای عینیت می

صورت علمی در عیأ اینکه حاصل اشراقات نف  و معلول نف  استب وجود منحتانی دارد  

صورت اتحاد میان آنها ان نوع اتحاد حقیقت و رقیقت استت و   باشی و در ایأ ربط میکه عیأ 

باشی کته عالمته    ایأ نوع اتحاد نه به معنای عینیتب بلکه به معنای خارج نبودن ان یکییگر می

کنی. تفستیر عالمته ان عبتارت صتیراب جمتع میتان        طباطبایی هم به ایأ نوع اتحاد تصریح می

است. عالمه رابطه صور معقوله با عاقل را به رابطه ناعت و منعتوت تعبیتر   دییگاه اول و دوم 

گویی که حصول صورت معقول برای عاقل و حصتول   کنی و در حاشیه بر اسفار چنیأ می می

طور حصول اعراض برای جوهر خویش و خالصته حصتول    صورت منطبعه در ماده و همیأ

                                                                                                                     
. شایی در نگاه اول بروان گفت با توجه به اینکه مالصیرا در مورد صور حسی و خیالیب نف  را داعل و علت ایأ 1

 دانیب حیاقل در مورد ادراکات حسی و خیالیب به ایأ نحو ان اتحاد گرایش دارد. صور می
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ه که ایأ سنخ ان وجود اقرضتای اتحتاد   هر وجود ناعت برای منعوت خویشب ان یک سنخ بود

ای که منعتوت ان مراتتب وجتود ناعتت      گونه نمایی؛ به ناعت و منعوت را بر حسب وجود می

گردد. ایأ نوع اتحاد به معنای عیم خروج عاقل ان وجود معقول استب نه اتحاد به  خارج نمی

صتورت   ی؛ اگرچه بته معناکه وجود منسوا به عاقل در مرتبه وجود منسوا به معقول باش ایأ

طورکه صیرا به آن قائل شیه است و میان ایأ دو  طولی باشی )یعنی ان مراتب آن باشی(. همان

 (. 319ب ص3قب ج1410 معنا درقی آشکار است )طباطباییب

گویتی   البره عباراتی در کالم حکیم سبزواری وجود دارد که ایشان در تبییأ اتحتاد متی  

مفصّل باشیب ایأ معقوالت با مقام ظهور عاقل )یتا همتان    اگر مراد ان معقوالتب معقوالت

باشنی و اگر متراد ان معقتوالتب معقتوالت بستیط و اجمتالی باشتیب ایتأ         نف ( مرحی می

باشتنی. بته تعبیتر دیگترب مرتبته خفتاء عاقتلب عتیأ          معقوالت با مقام خفاء عاقل مرحی می

جمال( منطوی در نفت   نحو کثرت در وحیت )تفصیل در ا معقوالت است و معقوالت به

باشنی و مرتبه ظهور عاقل همان مرتبه وحتیت در کثترت )اجمتال در تفصتیل( استت       می

گویی: در ایتأ مرتبته بتیون     (. وی در توضیح مرتبه وحیت در کثرت می320)همانب ص

باشی  اینکه نف  ان مقام شامخ و عالی خود تجادی کنیب نور آن منبسط بر کل میرَکات می

رحی با میرِک در مرتبه خودش خواهی بود. به عنوان مثالب نفت  در مرتبته   و هر میرَکی م

باشی. خالصته اینکته    خیال مرحی با مرخیالت است و در مرتبه عقلب مرحی با معقوالت می

در مرتبه وحیت در کثرتب نور میرِکب مرحی با میرَکات است. البره بایی توجه داشت که 

 1و قتوام و ظهتور آن بته وجتود متیرِک استت       نور میرِک چیزی جیای ان میرِک نیست

 (.152-151ب ص2قب ج1416)سبزواریب 

نحو اجمالی و بیون تعیّأ و تکثرب با ذات  مطابق ایأ تفسیر حکیم سبزواریب ایأ صور به

نحو تفصیلی و با تعیّأ علمتیب   باشنی و حری با آن )نف ( عینیت دارنی ولی به نف  مرحی می

توان گفت که اتحاد در اینجتا   ولی عینیت نیارنی. به تعبیری می اگرچه با نف  مرحی هسرنیب

 2است. "خارج نبودن ان نف "به معنای 

                                                                                                                     
قی نخواهتی بتود و درواقتع ایتأ دو عتیأ یکییگرنتی.       رسی تمایز میان میرک و نور میرک چنیان منط . به نظر می1
 کنی. نحو تلویحی به ایأ نکره اشاره می چه اشاره شیب حکیم سبزواری به چنان

. اسراد جوادی آملی در همیأ راسرا نیز بر ایأ عقییه است که محور اتحاد عاقل و معقول در مقام دعل عاقل استت نته در مقتام    2

 (.282ب ص1ب ج1394آملیب  الاات در مقام دعل عاقل با عاقل مرحی است )جوادیذات عاقل. یعنی وجود معقول ب
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 اتحاد به معنای عینیت )اتحاد انبساطی(

شبیه اتحاد میتان متاده و    یاتحادگفت مالصیرا کوشییه است  وانت اسار تفسیر سوم می بر

کنی که حصتول صتور    ایأ نکره اشاره می البره به. صورت را میان میرِک و میرَک اثبات کنی

اقوی ان حصول صورت برای ماده است. مطابق نظر مالصیرا مرضتایفانب   بمعقوله برای نف 

ن دو امتر  عنتوا  باشتنی. بنتابرایأ عاقتل و معقتول بته      ن در رتبه و درجه وجتودی متی  مرکادئا

اتحتاد میتان   و  1معقول عیأ نف  بودهو  هسرنییک درجه وجودی مرضایفب در یک رتبه و 

پرورانتیه   ستر متی   نحو عینیت است. درواقع مالصیرا چیزی دراتر ان تفسیر دوم را در آنها به

 ولتی  بباشتی  حو اجمالی در مرتبه وجتود عاقتل متی   ن نیرا مطابق تفسیر دومب معقول به ؛است

توان گفت کته   نریجه می در. اش در مرتبه ذات عاقل نیست با تعیّأ وجودینحو تفصیلی و  به

ان نظتر نگارنتیه بتا     باشتی.  ات علتب تهی ان ایأ تعیّأ است و ایأ خالف نظر مالصیرا میذ

اسرمیاد ان حاشیه حکیم سبزواری بر برهان مالصیرا که سخأ ان مرتبه ظهور و خفاء نفت   

تحتاد را اتحتاد انبستاطی نامیتی.     توان تفسیری صیرایی ارائه داد و نتام ا  آوردب می به میان می

بایتی گفتت تفستیر     بگر قائل به دو مرتبه علم اجمالی و علتم تفصتیلی باشتیم   ا باسار برایأ

نحو  نف  و معلومات بهصیرایی ایأ عبارات ایأ است که در مرتبه علم اجمالیب اتحاد میان 

در مرتبه علم تفصیلیب اتحاد میان صور علمی و نف ب اتحاد تشتکیکی نیستت   عینیت است. 

و صور علمیب تنزالت نف  و رقیقته   در مرتبه عالی بوده باط کرد که نف و نبایی چنیأ اسرن

باشتنیب ختود نفت      ور علمی که در مرتبه ظهور نف  متی بلکه بایی گفت ص ی.باشن نف  می

نفت  در هتر    دیگرب به تعبیر نف  مرحی است به اتحاد در مرتبه. با هسرنی. درواقع هر مرتبه

 نف  در مرتبه ح  بتا صتور حستیب    عنیی .مرحی است مرتبه با صوری ان سنخ همان مرتبه

واقتع یتک نتوع    دردر مرتبه خیال با صور خیالی و در مرتبه عقل با صور عقلی مرحی است. 

اتتب  کته یتک وجتود منبستط ذومر    معنا طی و عینیت انبساطی وجود دارد. به ایأاتحاد انبسا

شتنی.  با عتیأ نفت  متی    بنسبت مساوی دارنی و در عیأ حتال  داریم که هر مرتبه آن با نف 

قیقت و رقیقتب یعنی مرتبه عالی همان نسبری را با نف  دارد که مرتبه دانی دارد و ارتباط ح

 بیأ مراتب نف  است نه بیأ نف  و هر مرتبه.

                                                                                                                     
« المعقوالت صارت صورا لها علی أنها صارت هي بعینها تلك الصاور قولنا فیها أنها عاقلة لیس هو شیئا غیر أن ». معنى 1

 (.424-423ب ص3قب ج1410)صیرالییأ شیرانیب 
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ولی رابطته بتیأ مراتتب حت  و      .نحو عینیت است رابطه بیأ نف  و هر مرتبه علمی به

مرتبه رقیقه عقل است. به نظتر   مرتبه ح ب مثالً ؛نحو حقیقت و رقیقت است خیال و عقل به

همتان   توان آن را اتحتاد انبستاطی نامیتی ت     که میت گفت ایأ نوع اتحاد   ب شایی برواننگارنیه

اتحادی است که مورد نظر مالصیرا است و عینیت و تکادو در رتبه وجودی ان آن استرنباط  

 شود. می

 گیری نتیجه

رلفتی متورد شتر  و تفستیر شتارحان      ان نوایتای مخ  رهان اتحاد عاقل و معقول مالصتیرا ب

رسی ان نسبت میتان عاقتل و معقتول و نحتوه      نظر می  حکمت مرعالیه قرار گردره است که به

ظاهر عبارت صیرا ایأ است کته  . اولیأ تفسیر ان شود سه تفسیر اسرنباط می باتحاد میان آنها

نتوع اتحتاد وجتودی    نسبت میان معقول و عاقلب ماننی رابطه عرض با جوهر و اتحاد آنها ان 

مالصیرا در آثار خویش در باا جوهر و عترضب   :میان جوهر و عرض است. توضیح اینکه

عترضب  کته  کنی و معرقی است  کنی. گاهی ان تعبیر معلولیت اسرفاده می دو تفسیر را ارائه می

گویی عرضب شأنی ان شتئون   کنی و می معلول جوهر است و گاهی ان تعبیر شئون اسرفاده می

عرض در نظر گردره شود و اتحاد عاقتل  که اگر معنای دوم ان رابطه جوهر و  باشی می جوهر

و معقول بر اسار ایأ معنا تفسیر شودب ایأ تفسیر رنگ و بوی صیرایی دارد؛ نیترا در ایتأ   

غیتره دارد و چتون هتر وجتود      فسه لغیره نیارد بلکته وجتود دتی   ن نگرشب عرض وجود دی

واستطه   جود قوی و ان مراتب آن استتب اتحتاد دو مرتبته بته    و غیرهب وابسره به دی ضعیف و

 باشی.   وجود رابط و نسبت میان آن دو می

شودب معقوالت  در تفسیر دوم که رابطه نف  و معقوالت بر اسار اضاده اشراقی تبییأ می

باشنی. بر مبنای ایأ تفسیرب اگرچه کماالت معلول در مرتبه علت استتب ولتی    معلول نف  می

اسار در مورد عاقل و معقول  باشی. برایأ اش در مرتبه ذات علت نمی ا تعیّأ وجودیمعلول ب

نحو اجمالی در صقع و ذات نف  بودهب ولتی   گونه گفت که صورت معقول به توان ایأ هم می

نحو اجمالی مرحتی   اش در مرتبه ذات نف  نیست. ایأ صور به نحو تفصیلی و با تعیّأ علمی به

نحو تفصیلیب اگرچه مرحی با نف  هسرنیب ولی  با آن عینیت دارنی. ولی بهبا ذات نف  بوده و 

مورد نه به معنای عینیتب بلکه به معنای ختارج نبتودن ان نفت       عینیت نیارنی و اتحاد در ایأ

باشی. به تعبیر برخی ان ایأ شارحیأب محور اتحاد عاقل و معقول در مقام دعل عاقل استت   می

 معقول با مقام دعل نف  مرحی است نه مقام ذات نف .نه در مقام ذات. یعنی 
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استار نظریته وحتیت شخصتی      بر اگر معنای علیت در اضاده اشراقی ببه نظر نگارنیه

ب اتحاد علت و معلول لربط بودن معلول به علت توجه شودا و به معنای دقیق عیأ تبییأ شود

 امی جز عینیت نخواهی داشتت و به تبع آنب نسبت اضاده اشراقی میان عاقل و معقولب سرانج

 سانگاری دارد.   تفسیر سوم و نظریه نهایی مالصیراو ایأ همان چیزی است که با 

عنتوان دو امتر    عاقتل و معقتول بته   عقیتیه مالصتیرا     بته  انآنجاکه باسار تفسیر سوم بر

و بنابرایأ معقول عیأ نف  است  باشنیب بایی در یک رتبه و در یک درجه وجودی  مرضایف

نتوع اتحتاد     بر اسار ایتأ تفستیر یتک    بان نظر نگارنیه .نحو عینیت است د میان آنها بهاتحا

ای کته   آن است که همان رابطته هم انبساطی و عینیت انبساطی داریم. وجه تسمیه ایأ اتحاد 

صور علمی نیز در عالم هسری میان وجود منبسط و تعینات هسری برقرار استب میان نف  و 

ور که میان وجود منبسط و تعینات هسریب تمایز حقیقی نیست و وجود ط برقرار است. همان

نیتز تمتایز حقیقتی    گیردب میان نفت  و تعینتات علمتی     منبسط در هر مرتبهب تعیأ خاص می

 ون وجود منبسط یک حقیقت ذومراتتب استت کته در هتر     : نف  همکهنیست. توضیح این

مرتبه ح  بتا صتور حستی و در     مرتبه با صورتی ان سنخ همان مرتبه مرحی است. نف  در

 هرکتیام ان مراتتبب   با صور عقلی مرحی استت و  یال با صور خیالی و در مرتبه عقلمرتبه خ

 بطور که اشاره شتی  باشنی و همان ی دارنی و در عیأ حالب عیأ نف  مینسبت مساو با نف 

خیال و  ولی رابطه بیأ مراتب ح  و بنحو عینیت است رابطه بیأ نف  و هر مرتبه علمی به

 مرتبه ح ب مرتبه رقیقه عقل است. مثالً ؛نحو حقیقت و رقیقت است عقل به

خالصه اینکه با توجه به عبارات گوناگون مالصتیرا در آثتار مخرلتف ایشتان در بتاا       

کار آستانی نخواهتی    داوری درباره رأی نهایی مالصیرا ادراکب حق ایأ است که قضاوت و

ولتی بته نظتر     تتوان تفستیر صتیرایی محستوا کترد.      میهر سه تفسیر و برداشت را  بود و

درواقتع هتیف صتیرا ان     .باشتی  رسی تفسیر سوم با مبانی دلسفی مالصیرا سانگارتر متی  می

مبحث اتحاد عاقل و معقولب تبییأ تکامل و اشریاد وجودی نف  است که ایأ تبیتیأ بتا در   

و تکتادو در رتبته و    یتت نحتو عین  نظر گردرأ رابطه اتحادی میان صورت علمی و نفت ب بته  

عنتوان نظتر نهتایی     شتین تفستیر ستوم بته      البره برگزیتیه  ایر است وپ امکان درجه وجودی

جتای تبیتیأ بیشترر و    رسی  آن ان ابهامات نیست و به نظر می معنای مبرّی بودن  به بمالصیرا

 تر ایأ مطلب در آثار مالصیرا و شارحان وی خالی است. صریح
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   هنام کتاب

 (. قم: مرکز نشر اسراء.1)جاکامئمین    تمریر ایقمظ .(1394ب عبیاهلل ) آملی جوادی .1

تهران: مؤسسه  .. به اهرمام عبیاهلل نصریجستمرهمی فنسوفی(. 1384حائری یزدیب مهیی ) .2

 پ وهشی حکمت و دلسفه ایران.

گفرتار ستیی مصتطفی محقتق      با پیشهمی عقر نظری.  کموش(. 1394تتتتتتتتتتتتتتتتتت ) .3

 تهران: مؤسسه پ وهشی حکمت و دلسفه ایران. .پ پنجمچا .داماد

 .انرشارات قیام: قم .اتممد عمقر ب  معق لدروس (. 1375)ناده آملیب حسأ  حسأ .4

قم: انرشتارات   .. چاپ دومنگرشی ن ین ب  مسئن  اتممد عمقر و معق ل(. 1388دیباب حسیأ ) .5

   .آمونشی و پ وهشی امام خمینی مؤسسه

مجم ع  رسمئر و مقمالت فنسفی )رسمک  اتممد عمقور (. 1367بوالحسأ )ا ردیعی قزوینیب سیی .6
 .تهران: انرشارات الزهرا .ن اد. مقیمه و تصحیح غالمحسیأ رضاب  معق ل(

تهتران: انرشتارات    .مقیمه توشتیهیکو ایزوتستو   .سراراکمک (. ا1361سبزواریب مالهادی ) .7

 .مولی

 3)ج «االسفمر اکعقنیو  االربعو  يف اکمتعمکی  م  اکمک» پمورقی برق(. 1410تتتتتتتتتتتتتتتتتت ) .8
 .  يالعرب  االحیاء التراث دار(. چاپ چهارمب بیروت: 6 ب

ناده آملتی   صحیح و تعلیق حسأت(. با 2)ج ماظ مو اکشرح (. ق1416تتتتتتتتتتتتتتتتتت ) .9

 .نشر ناا: قم و تقییم و تحقیق مسعود طالبیب

 .اکسوون کی  اکماوومه   فی   اکشوو اهد اکرب بیوو (.1382ابتتراهیم ) صتتیرالییأ شتتیرانیب محمتتیبأ .10

 .بنیاد حکمت اسالمی صیراتهران: 

 کهینتممجم عوو  رسوومئر فنسووفي صوودراکم(. 1375) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .11
انرشتارات   :تهتران  .تحقیق و تصحیح حامی ناجی اصتفهانی  .)رسمک  اتممد عمقر و معقو ل(

 .حکمت

الملک میترنا   . ترجمه دارسی بییعمشمعر(. 1342) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .12

شناسی  تهران: انسریرو ایران .عماد الیولهب ترجمه و مقیمه و تعلیق درانسوی هانری کربأ

   پاری .
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