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  چکیده

با مبانی  افلسفه الهی است، اممسائل دیرپا در مسئله اتحاد عاقل و معقول از 
گیران را وادار به واکنش منفی نموده  خرده است که یهای صدرایی دچار چالش پیش

این مسئله نفیس با روش و مبانی ویژه حکمت تحلیل و تثبیت المتألهین به است. صدر
نیز با حساسیت تمام به ادله او نگریسته و  پساصدراییحکمای  ه ومتعالیه همت گماشت

و گزارش  ای با ادعای حصر ادله صدرا در سه دلیل مقاله اند. ادله دیگری بر آن افزوده
و با سایر ادله موافق و مخالف تدارک دیده و بر  آنها را بر  یی، ایرادهاآنهاتحریفی از 

به تبیینی نگاه . است کرده تکلیفادعای حصر ادله در احصاء خود، به فرجام سکوت 
و تکلیف  ها خدشه دهد می صدرالمتألهین و بررسی ایرادهای مقاله، نشانو مبانی ادله 

ی مرتبط به برهان تضایف بر این واکاوی به نقد ایرادها است. بنیاد ، بی سکوتعقل به 
اتحاد پرداخته و اثبات کرده گزارش آن مقاله از این برهان نادرست و ایرادهایش 

  ناموجه است.
  

  حقیقت و رقیقت. اتحاد برهان تضایف،: اتحاد عقل و عاقل و معقول، ها هواژ کلید
  

                                                                                                                                        
 Email: mr.ershadinia@hsu.ac.ir   ؛سبزواری حکیم اسالمی دانشگاه کالم و فلسفه گروه . دانشیار1

  

  کالم اسال�ی و  ف���ه 
  1400 پاییز و زمستان، دوم، شمارۀ چهارمپنجاه و سال 
  (مقاله پژوهشی) 253-268صص 

    
 
  

Philosophy and Kalam 
Vol. 54, No. 2,  Autumn & Winter  2021/2022 
 
DOI: 10.22059/jitp.2022.319360.523264 

mailto:mr.ershadinia@hsu.ac.ir


 1400دوم، پاییز و زمستان ، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال فلسفه و کالم اسالمی      254

  مسئله . بیان1
الیه است. هم ابزار برای مسئله اتحاد عاقل و معقول از مسائل دو سویه در حکمت متع

. بسیاری از آید به شمار می هم هدف برای برخی دیگر ،مبانیاهداف و برخی اثبات 
مبانی ژرف حکمت متعالیه همانند اصالت وجود و حرکت جوهری و آموزه حقیقت و 
رقیقت، وجهه ابزاری در اثبات آن دارند و این مسئله غایت برای آن مبانی به شمار 

همانند  وی دیگر این مسئله خود برای اثبات اهداف نهایی حکمت متعالیهآید. از س می
 1]،156، ص22] و معاد جسمانی و روحانی [54، ص1تبیین و اثبات تجسم اعمال [

از نفائس فلسفه الهی «اتحاد عاقل و معقول کاربرد منحصر به فرد دارد. از این منظر 
]. این اهمیت 129ص ،2» [داده است ای را نتیجه است و در موارد زیادی مبانی مهمه

و معرفت نفس شناسی  نماید که به مبانی خاص حکمت متعالیه در هستی آنجا رخ می
مطالبی که در کتب او [صدرالمتألهین] مندرج است و «توجه ژرف مصروف گردد. 

 ،2» [اختصاص به او دارد به سبک مخصوصی است و کامال از مبانی دیگران ممتاز است
گر هرکدام از این مبانی محوری دچار اختالل شود، نظریه را دچار ناکامی ]. ا129ص
پیش از ورود به تبیین درباره این مبانی، کند. صدرالمتألهین مضاف از بحث تفصیلی  می

 عمده این مبانی است. این مسئله و درخالل آن نیز، برخی از آنها را خاطرنشان کرده
شتدادی حقیقت وجود، امکان انتزاع مفاهیم متعدد عبارت است از: اصالت وجود، تشکیک ا

 ،8؛ ج325- 324ص ،3، ج20]، یگانگی نفس با قوا [319ص ،3ج ،20از یک مصداق [
، ]330- 327؛ 82-78، ص1، ج20[ ]، تقسیم وجود به نفسی و رابط و رابطی51ص

 ،3، ج20]، حرکت جوهری [302- 282ص ،5، ج20ترکیب اتحادی ماده و صورت [
]، 393ص، 347ص ،8، ج20البقا بودن نفس [ الحدوث و روحانیت جسمانیت]، 105- 93ص

 ،3؛ 301 - 299ص ،2؛ ج286؛ 94ص ،3، ج20رابطه حقیقت و رقیقت بین علت و معلول [
 ،3ج ،20تجرد [در مالک حضور انحصار حضور و به علم، منوط دانستن ]، 154ص
  ].129ص، 1؛ 344-335ص ،3، ج20]، قیام صدوری صور علمی به نفس [298ص

دوازده دلیل برای اثبات اتحاد عاقل «اش  ای ادعا کرده در مقاله در این مجال، نگارنده
و معقول از مهمترین فالسفه حکمت متعالیه: صدرالمتألهین، مالهادی سبزواری، 

                                                                                                                                        
و اعلم أن لهذه المسألة على هذا الوجه الذی أدرکه الراسخون فی الحکمة مدخال عظیما فـي تحقیـق   . 1

ادین الجسماني و الروحاني و کثیر من المقاصد اإلیمانیة و لهذا بسـطنا القـول فیهـا فـی األسـفار      المع
 ]. 156،  ص22األربعة بسطا کثیرا [
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محمدحسین طباطبایی و مرتضی مطهری مورد نقد قرار گرفته و بطالن هر یک از آن 
]. در سویه مقابل مدعی 199؛ 197ص، 10[ !»اضح شده استها با چند اشکال و دلیل

های حکیم سبزواری را بر دلیل تضایف، به عنوان مهمترین دلیل  است اشکال
این که هر سه ردیه ابن سینا و فخر رازی را   ، پاسخ داده و جالببر اتحاد صدرالمتألهین

تمام نقدها و «که  مدعی استدرباره نگاشته خود، نیز ابطال کرده است!. پس از آن 
تر  ]. از همه  جالب197ص، 10» [ها، به جز یکی، دو مورد، جدید و ابتکاری است اشکال

رهاورد این خدش و ایرادها است که دیگران را چنین به تعطیل خردورزی تکلیف 
ها این است که در مورد نظریه اتحاد عاقل و معقول، به  حاصل نقد و تحلیل«است:  کرده

 .]197ص، 10[ !»های اثبات و رد آن، باید سکوت کرد مهمترین دلیلخاطر بطالن 
سنجی کرده، اعتراف  اهمیت این ادله را مدعی در حالی که تعیین نکرده با چه مالکی

]، اما در 197ص، 10» [مسئله اتحاد عاقل و معقول، بر مبانی بسیاری مبتنی است«دارد: 
جانبه دارد در مخدوش جلوه  سعی همهجرح و خدش خود به این مبانی توجهی ندارد و 

فروگذار ننماید.  و هر راه از هرسو، مبتنی بر مبانی ویژه حکمت متعالیه  دادن ادله
ی مقاله را اهااز آن ادله استوار است. مدع ی ناقصتقریرهاها و  به برداشت مقالهایرادهای 

است که  بدیهی محک خواهیم زد. تضایفبه فراخور گنجایش، فقط نسبت به دلیل 
در این مسئله، مبتنی بر انحصار ادله با احصاء ادعایی   چون تکلیف به توقف و سکوت

است پس در صورت نقص یا باطل بودن ردیه، حتی نسبت به یک دلیل، این نتیجه بر 
  نشیند.   کرسی اثبات نمی

  
  . پیشینۀ تحقیق2

ورزی  فه و خردنظریه اتحاد عاقل و معقول از مسائلی است که در تاریخ کهن فلس
ریشه دارد. بسیاری از حکما در کنار این موضوع با موضع سلبی یا اثباتی نامبردار 

گردد که نسبت به بخشی از این  سینا بر می ها به ابن عطف این واکنش هستند. نقطه
نظریه واکنش بسیار شدید نشان داده و با توجه به مبانی مشائی و برداشت محتوایی 

این تعبیرات در داوری ابن ای نواخته است!  ندهکوبل به آن را با تعابیر خود، نظریه و قائ
سینا چنین است: مردی معروف به فرفوریوس برایشان کتابی درباره عقل و معقوالت 
نوشته که مشائیان از آن ستایش می کنند اما سراسر آن یاوه است و خود آنان می دانند 
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چنین وی در  هم 1].295ص ،3ج ،4[فهمند  میکه نه آنها، نه فرفوریوس چیزی از آن ن
شود ذات  این که گفته می«دیگر آثار خود بر موضع انکاری و توبیخی خود تأکید دارد: 

گردد از چیزهایی است که در نزد من محال است. من  نفس تبدیل به معقوالت می
م با خرد توان شود یعنی چه! و نمی توانم بفهمم که شیئی تبدیل به شیئی دیگر می نمی

انگیز برای گرایش به این رأی را  سپس عامل هوس». خویش چگونگی آن را سازگار بیابم!
حریص بر سخنان خیالبافانه و «داند که مصنف ایساغوجی گفته و وی را  مطلبی می

این  2.]328، ص7برای خود و دیگران معرفی کرده است [» گرانه شعرسرایی صوفی
زدایی  پردازان پیرو او چنان جرأت سفه اسالم، از نظریهالرئیس فال واکنش شدید از شیخ

ورزی در  فلسفه برایکرد که تا صدرالمتألهین کسی حوصله طرح اندیشمندانه آن را 
کمی مشائیان  خود نیافت. حتی سهروردی که در چون و چرا با مواضع منطقی و حِ

ای  ست و کمتر مسئلهکننده ا خیرهجا به جا زبانزد است و سرسختی او در جدل با آنان 
ای بسنده  اما در مسئله اتحاد به اشارهبا پردازش مشائیان مورد رضایت خاطر او است، 

وارد جدال با مشائیان نشده نظیر به آسانی گذشته و  از کنار این مسئله مهم و بیو  کرده
صدرالمتألهین و حکمای متعالی، متناوب به طرح موضوعی و ]. 71، ص1، ج19[! است
اند. به  بدیل آن در حکمت الهی پرداخته نمایی آثار بی ایی این مسئله و برجستهمحتو

توان  را در حکمت متعالیه میمانند این مسئله ای  توان گفت کمتر مسئله جرأت می
از آثار مستقل گرفته تا شرح و بسط بیان و دفع شبهات از آن، اثبات و نشان داد که در 

متقابال دچار بدفهمی  ، امابر مسند تفصیل نشسته باشدآن در ردیف سایر مسائل الهی، 
و معارضه از سوی پژوهندگان و ناظران شده باشد. پژواک پرشماره این مسئله در 

 یهرچند باعث خوشوقتی و حاکی از اقبال به مطالب فلسفی است، اما نگران 3نشریات
ورزی  از حد فلسفه ، اخیرا در نشریات علمیها نگاشتهاین است که دامنه برخی از این 

                                                                                                                                        
ائون و هـو حشـف    .١ کان لهم رجل یعرف بفرفوریوس عمل فی العقل و المعقوالت کتابا یثنی علیه المشّ

هم ال یفهمونه و ال فرفوریوس نفسه، و قد ناقضه من اهل زمانه رجل و  کلّه و هم یعلمون من انفسهم انّ
 ].328ص  ،4ناقض هو ذلک المناقض بما هو اسقط من األول [

ف لهم ایساغوجی و کـان حریصـا علـی أن یـتکلم بـأقوال       .٢ ذی صنّ وس الناس فی هذا هو الّ و أکثر ماهّ
اهل التمییز علی ذلک کتبه فـی  مخیّلة شعریّه صوفیة یقتصر منها لنفسه و لغیره علی التخیّل، و یدلّ 

  ].295، ص3،  ج7[العقل و المعقوالت و کتبُه فی النفس 
؛ 1393؛ 1392برخی از مقاالت با رویکرد تبیینی و موافق یا انتقادی و مخـالف، عبارتنـد از: تـوکلی،     .3

   .1398؛ مردیها،  1395الدینی،  ؛ معین1398؛ حسینی امین، 1362حائری یزدی،  ؛1394
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ها، به بهانه نوآوری و  است. اگرچه بسیاری از این مقاله مبتنی بر فهم درست گذشته
مبتنی بر عدم چهره شتاب به جرح و خدشِ اما ، اند ادعای نقد! به رد و انکار پرداخته

است. تقریر تحریفی از نظریه و ادله  در آنها نمایانتوجه به مبانی خاص حکمت متعالیه 
، و سپس خدشه بر ادعاهای برخاسته از تلقی خویش، در برخی از این اظهار نظرها، آن

. استطلب حکمت صدرایی  عدم دسترسی مدعیان به نقاط تعالینشانگر بیش از هرچیز، 
تحصیلی وادار  ر اثر جبر تنگناهایپژوهندگانی هم در این میان وجود دارند، که ب

ها! به تنور اتهام علیه حکمت متعالیه بچسبانند.  اعاند از این دست ابتکارها و ابد گشته
آید و  االسف پژواکی تحقیقی در برابر این تعرضات در سویه مقابل کمتر به چشم می مع

در  و نوآوری باز نیست. گویا انگاره نقدچندان باب گفتگو و پاسخ در نشریات علمی 
  شود!  خالصه می ها بر حکمت الهی، به ویژه حکمت صدرایی، ترین تعرض سنگین

   
  ادعاهای مقاله. 3
  اتحاد ۀاز مسئل سازیتصویر. 1. 3

را منحصر در اتحاد ماده و عاقل و معقول اتحاد  راستای اثبات مطلوب خود،مقاله در 
چنین در لفافه ابهام علم پارچه نموده و  یکقائالن به اتحاد را همه داند و نظر  صورت می
  پیچد:    حصولی می

گویند: نفس انسان موجودی است بالقوه که به وسیله صور  ین نظریه میمعتقدان به ا
های ادراکی جوهرند و وجود نفس انسان را قوام  رسد. صورت ادراکی به فعلیت می

شود، با نفس متحد شده، نفس  بخشند. هر صورت ادراکی که برای نفس حاصل می می
ه شود، مرتبه وجودی نفس شود و هر چه بر صور ادراکی نفس افزود عین آن صورت می

  ].199ص، 10رسد [ شود، تا اینکه به تجرد تام می تر می قوی
  

  تعیین محل نزاع. 2. 3
شود و با همه اختالفی  آشکارا در تعیین محل نزاع، دچار لغزش میدر گام بعدی، مقاله 

 ،6ج ،20که در طول تاریخ اندیشه، درباره کیفیت علم حق به ماسوا در جریان بوده [
آورد و همه  ]، نظریه اتحاد را در این خصوص، مورد وفاق همه به شمار می286 - 149ص

  کند.   را به اشتباه آشکار از قائالن به اتحاد عاقل و معقول قلمداد می
نظر در مسئله اتحاد عاقل و معقول تنها در مورد علم انسان به غیر است. در  اختالف
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علم هر عالمی به ذات خویش اختالف نظری مورد علم خداوند به مخلوقات و همچنین 
  ].199ص ،10وجود ندارد [

  
  . ایرادگیری بر برهان تضایف3. 3

سه دلیل بر اتحاد، اقامه کرده و برهان تضایف بیش از فقط نظر مقاله، صدرالمتألهین به 
که حسب  است این دلیل مستتر ضمندر همه مورد اعتماد او است و دو دلیل دیگر 

همه به نظر او  ، اگرچهشدهو بازسازی اکتشاف  گارنده مقاله، از این دلیلادعا، توسط ن
  ]. 200ص، 10، بلکه مردود است! [خدوشاین دالیل م

گردد. در حالی که به زعم  وارد ایراد بر برهان می، »نقد برهان تضایف«با عنوان  مقاله
و در ابطال  ابطال کردهخویش از نقدهای حکیم سبزواری بر این برهان پاسخ گفته و آنها را 

  دلیل صدرا نیز بدون توجه به مبانی حِکمی وی قرار است با انکار و تردید پیشروی کند.
  

  . نفی شرطیت تجرد1
صدرا در این برهان، مجرد بودن را «این است که برهان تضایف،   به نظر مقاله اشکال مهم

]. سپس این سخنان 201ص،  10» [شرط الزم و کافی برای معقول بودن دانسته است
  نگارد: عجیب را به عنوان نقد می

تجرد اصال شرط معلومیت نیست. صور مادی هرچند برای خود حضور ندارند و از 
حضور  ،بخش آنهاست و به آنها احاطه دارد خود غایبند اما برای جوهر مفارق که هستی

  ].203ص  ،هماندارند از این رو جوهر مفارق به خود موجودات مادی علم دارد [
  
  کافی   مانع و شرط. جوهریت 2

به نظر مقاله جوهریت شرط مانع و کافی برای معقول بودن صور است. بنابر این صور عرضی 
  اگرچه مجرد باشند، معقول خویش نیستند، چون وجود آنها برای جوهرِ معقول است. 

و نه تجرد شرط الزم معقولیت است  ،بر فرض که تجرد را شرط معقولیت بدانیم
زیرا   ،شرط کافی. شرط الزم و کافی برای بالفعل معقول بودن جوهر مجرد بودن است

خودش نزد خویش حاضر است و از این رو بالفعل معقول  ،اگر موجود مجرد جوهر باشد
است زیرا به خود علم دارد، ولی وحدت عالم و معلوم در علم به ذات مورد نزاع نیست. 

اشد، چون برای غیر وجود دارد، تا غیر نباشد، معقول اما اگر موجود مجرد عرض ب
نخواهد بود زیرا خودش نزد خویش حضور ندارد، بلکه برای غیر که همان موضوع باشد، 
حضور دارد، بنابراین صرف نظر از تمام اشیاء، حتی موضوع آن، بالفعل معقول نخواهد 
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شد، از مورد نزاع خارج بود. از آنچه گذشت، معلوم شد که صورت ادراکی اگر جوهر با
توان گفت: بالفعل معقول است، هر چند از تمام اشیاء  اگر عرض باشد، نمی .خواهد بود

  ].203ص ،10حتی معروض آن صرف نظر شود [
  

  . نقد ادعاهای مقاله4
  اتحاد از مسئله مقاله تصویر . نقد1. 4

دانی به شمار مدعی در گزارش خود مشخص نکرده، چگونه صدرالمتألهین را جزو معتق
؟! و این ادعای پراهمال را از کجا »دانند همه صور ادراکی را جوهر می«آورده که 

های انگاره  نگاهی به مباحث مبسوط صدرالمتألهین درباره چالشاستحصال کرده است؟ 
پویی  دهد مقاله چقدر در این ادعای خود بر پایه سطح ، نشان می»کلیات الجواهر جواهر«

صدرالمتألهین در مواضع بسیاری از مسفورات خود این انگاره را به  پیش رفته است.
بحث گذاشته و براساس مبانی قائالن به آن در مواضعی چند به تحریر و استنتاج صحیح 
از آن همت گماشته و سپس با مبانی متعالی به ناتمام بودن این انگاره از اصل و اساس 

  داد سخن داده است.
اند، مورد نقد صدرا  یگران بر جوهرانگاری جوهر ذهنی آوردهای که د گانه ادله سه

است و اشتباه آنها را ناشی از خلط بین اعتبار ماهیت بشرط شیئ با ماهیت البشرط 
یعنی خلط کلی عقلی با کلی طبیعی، نیز خلط حمل اولی با صناعی و ارتکاب مغالطه 

، 20ن اعالم کرده است [سوء اعتبار حمل و اشتباه بین موجود ذهنی و موجود در ذه
  ].253- 249، ص4ج

  صدرا در وهله نخست با مماشات قوم چنین پیش رفته است: 
بدان که کلیات جواهر جواهر است به این معنا که مفهوم جوهر در ماهیات آنها 

   1].147،  ص22اخذ شده است [
  نتیجه سخن مبتنی بر مبانی آنان این است:

شان داخل هیچ یک از مقوالت نیستند و از طبایع کلی عقلی از حیث کلی بودن
آنچه که مذهب جمهور قوم از  2].156، ص22حیث وجودشان در مقوله کیف واردند [

حکما قابل تصحیح است این است که کلیات جواهر یعنی معقول از جوهر در ذهن، 

                                                                                                                                        
  ].147، ص 22الجواهر جواهر بمعنى أن مفهوم الجوهر مأخوذ في ماهیاتها [  ان کلیات .١
ها التدخل تحت مقولة من المقوالت و مـن حیـث وجودهـا فـی     الطبائع الکلّیة العقلیة من حیث کلیت .٢

 ].156، ص 22النفس تدخل تحت مقولة الکیف [
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   1].252، ص4، ج20جوهر به حمل شایع نیست [
  تفاوت از این استنتاج مبتنی بر ممشای قوم است.اما نتیجه مشی بر مبانی متعالی بسیار م

کند بدون  نفس به هنگام درک معقوالت کلی ذاتهای نورانی مجرد را مشاهده می
طور که  این که خود در تجرید آنها و انتزاع معقول از محسوسشان نقش داشته باشد آن

ل سپس به جمهور حکما بر آن هستند، بلکه به انتقال و مسافرت از محسوس به متخی
  ]. 158، ص22معقول و کوچ از دنیا به آخرت و به سوی فراتر از آن دو است [

،  22با این روند، در منظر متعالی، نفس فاعل اختراعی در ایجاد صور است [
دهد و از این منظر باید به مسئله  و از انفعال به فعال بودن تغییر موضع می 2]،156ص

  رومانده در نظر بدوی صدرالمتألهین باید ارزیابی کرد.  اتحاد نگریست و نگره مقاله را ف
  

  شده تعیین محل نزاعنقد . 2. 4
درباره کیفیت علم حق به ماسوا مورد وفاق را نظریه اتحاد مقاله بدون ارایه هیچ سندی، 

سینا در این باره توجه شود  ! در حالی که کافی است به موضع ابن آورد همه به شمار می
کار گردد. وی اگرچه در علم الهی به ذات اقدس خود، قائل به اتحاد است تا نقض آن آش

اما در علم به ماسوا قائل به اتحاد نیست و ارایه راهکار صور مرتسمه از همین جا ناشی 
 ،3ج ،4؛392- 390ص، 5[شود تا کیفیت علم عنایی باری را به ماسوا بازنشان کند  می
  .]306 - 301ص

  
  رهان تضایف. نقد ادعاها بر ب3. 4

در حالی که به زعم خویش  شده،وارد ایراد بر برهان ، »نقد برهان تضایف«با عنوان  مقاله
و در ابطال  از نقدهای حکیم سبزواری بر این برهان پاسخ گفته و آنها را ابطال کرده

کند. در  دلیل صدرا نیز بدون توجه به مبانی حِکمی وی، با انکار و تردید پیشروی می
پردازد که دلیل بسیار شنیدنی دارد! سپس  ابتدا به انکار شرط تجرد برای علم می این راه

رف جوهریت را    کند! برای معقولیت اعالم می کافی مانع و شرطصِ
پردازیم و سپس  ابتدا به بیان برهان تضایف مبتنی بر مبانی خاص صدرالمتألهین می

                                                                                                                                        
فالذی یستصحّ به مذهب جمهور القوم من الحکماء أنّ کلیات الجواهر ای معقوالتها التـی فـی الـذهن     .١

 ].252، ص4ج ،20لیست بجواهر بالحمل الشایع [
لحسیة و الخیالیة أشبه بالفاعل المختـرع منهـا بالقابـل المتصـف و بـه      النفس بالقیاس إلى مدرکاتها ا .٢

   ].156ص  ،22اندفع کثیر من المشکالت [
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  کنیم. اوی مییک به یک نقدهای مستقیم مقاله را بر این برهان واک
  

  برهان تضایف .4 .4
یکی از ادله صدرالمتألهین در اثبات اتحاد، برهان تضایف است که با شرح مبسوط و 
پردازش جوانب آن در مواضع متعدد از آثار صدرا به نگارش درآمده است. صدرا پس از 

مول تقسیم صور به صور مادی و مجرد و تقسیم مجرد به تام و ناقص، صور مادی را از ش
نفسه برای صورت معقول بالفعل،  این مبحث استثناء  نموده و این مطلب را که وجود فی

آورده است. در غیر  عین وجودش برای عاقل است، نزد جمیع حکما مفروغ عنه به شمار 
این صورت رابطه دو هویت مغایر از قبیل رابطه حالّ و محل بین صورت معقول و عاقل 

مرتبه دوگانگی بین دو شیئ آن است که بتوان برای هریک  گردد. کمترین برقرار می
بدون توجه به دیگری وجودی مستقل در نظر گرفت. با این حال معقول بالفعل جز 
وجودی که به خودی خود معقول است، وجودی ندارد. از سوی دیگر معقول بودن جز به 

قل مغایر با صورت این که عاقلی برای آن هست، قابل تصور نیست. اگر بنابه فرض، عا
باشد. تأکید  معقول باشد، دیگر به خودی خود معقول نیست و دارای وجود عقلی نمی

کند که اگر معقول بالفعل  سخن بر این مطلب همه سوگیری این دلیل را مشخص می
وجودی جز معقولیت ندارد و وجود فی نفسه آن همان وجود معقول آن است، چه عاقلی 

الهویه است و اگر جز این باشد،  د یا نه، آن صورت بالفعل معقولبیگانه آن را تعقل کن
آید. این جا است که صدرا سخن از رابطه  انفکاک معقول بالفعل از عاقل بالفعل الزم می

کشد که متضایفین متکافئان در وجود و درجه وجود هستند. اگر  متضایفین به میان می
   ].316 - 314، ص3، ج20ه است دیگری نیز [یکی بالفعل است دیگری نیز و اگر یکی بالقو

  مقدمات منتهی به نتیجه چنین است:
: صورت عقلی مجرد، با قطع نظر از هر چیز دیگر، بالفعل و بالذات معقول 1مقدمه

  است.
ای که وجود هرکدام متوقف بر  : عاقلیت و معقولیت متضایفند. به گونه2مقدمه

  دیگری است. 
ت، با همین ویژگی معقول اسبا قطع نظر از هر غیری مجرد، که نتیجه: صورت عقل

آید صورتی که بالذات معقول  شود. یعنی الزم می گرنه موجب خلف میعاقل هم هست. و
  ].110، ص26فرض شد، معقول نباشد چون عاقلی موجود نیست [



 1400دوم، پاییز و زمستان ، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال فلسفه و کالم اسالمی      262

اند. به عبارت دیگر  در این مرحله استدالل تام است و محققان همه تسلیم استدالل شده
د عاقل و معقول در علم صورت معقول به ذات خویش، چه مستند به این دلیل یا ادله اتحا

دیگر، مورد اتفاق است. حتی مخالفی مانند ابن سینا، درباره علم ذات به ذات در صور مجرد 
برانگیز و مورد شک و تردید قرار گرفته مرحله دوم یعنی اتحاد  نچه بحث قائل به اتحاد است. آ

ا نفس است. صدرالمتألهین بر این مرحله هم چندین دلیل آورده که به تناسب صور معقول ب
  موضوع، فقط به کاربست دلیل تضایف در این مرحله عطف توجه خواهیم کرد.

یادآوری این نکته ضروری است که صدرالمتألهین با اعتماد به مبانی قویم خود، در 
وار به  گراید و به اختصار بلکه اشاره یبرخی موارد در بیان مقاصد نهایی متعالی به قبض م

گردد و ناآشنایان را در رسوب مماشات با  دون اعالم، به مشی خاص متعالی منتقل می
جا یکی از همان مواضع است. مقدمات برهان  رسد این گذارد. به نظر می قوم باقی می

النفس متکی است. از جمله رابطه نفس و قوا که  در علمتضایف، مبتنی بر مبانی تحلیلی 
به انجام رسیده است. » القوی النفس فی وحدتها کل«با تحلیل برهانی، به ویژه با آموزه 

، 5،ج18بدیهی است وقتی نفس با قوا متحد باشد با ادراکات آنها هم متحد است [
  ].253؛ 221، ص8، ج20؛ 182ص

این مطلوب یعنی اتحاد نفس، به عنوان عاقل، با منطق صدرا در اثبات و تبیین 
  صورت معقول چنین است.

ک خویش است.  درِ هر صورت ادراکی چه معقول و چه محسوس متحدالوجود با مُ
پشتوانه این مطلب برهانی است که بر ما از سوی خداوند متعال افاضه شده است: هر 

دش برای عاقل یکی است نفسه و معقول بودنش با وجو صورت ادراکی عقلی وجود فی
به این معنا که برای صورت عقلی فرض گونه دیگری از وجود ممکن نیست که به 

  ].239، ص25حسب آن برای این عاقل، معقول نباشد [
کند. امکان ندارد صورت معقول از وجود  جهت تسهیل، تبیین چنین ادامه پیدا می

و برای عاقلش وجودِ جداگانه باشد ای که برای معقول وجودی  عاقل متباین باشد به گونه
ای که بعد  و اضافه معقولیت و عاقلیت به گونه اضافه مقولی بر آن دو عارض شود، اضافه

گردد. اگر چنین باشد وجود آن صورت عین معقولیتش  از وجود آن دو شیئ عارض می
 ]. به این ترتیب استدالل به اثبات مطلوب241، ص25نیست و لزوم خلف حتمی است [

اند، متأثر از منفک دیدن آن  انجامد. کسانی که این برهان را مخدوش یا ناتمام دیده می
طور خاص، از مبادی قریب مسئله اتحاد، همانند  و به  از مواضع ویژه صدرایی هستند

اند. اگرچه برخی  النفس غفلت ورزیده اتحاد حقیقت و رقیقت و کاربست آن در علم
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، اما در عمل به کاربست آن ]154ص ،3[اند  ن توجه دادهمحققان در عین حال که به آ
  اند. اهتمام نکرده

  
  . نقد نفی شرط تجرد5. 4

در علم به کلی نفی کرده، هرگونه ، که شرط تجرد را برای مقاله گرایانه این ادعای جزم
این قاعده و ». کل عاقل مجرد«حقیقت انکار این آموزه اصیل و استوار عقلی است که 

های عقالنی در کل  از مبانی محوری در پردازش» کل مجرد عاقل«گر آن یعنی سویه دی
مکاتب فلسفه اسالمی است. البته هر یک از دو سویه این قاعده، با دلیل مستقل به 

چنان تهی از اثبات رسیده و مبتنی بر یکدیگر نیست. به هر صورت این ردیه  مقاله، 
در هیچ مکتب فلسفی اعم از مشاء و اشراق منطق حِکمی است که با هیچ مبنای فلسفی 

اشراق تکلیف ادعا معلوم حکمت نیست. در حکمت متعالیه و  قابل توجیهو صدرایی 
حکمت در . ]563، ص3، ج18؛ 93، ص21؛ 450، ص3؛ ج383، ص2، ج20[ است

مردود است و مضاف بر این که در موارد متعدد به طور مستقل به مشائی هم این ادعا 
ه فلسفی مشائیان 383؛ 366، ص2، ج4ثبات آن دو قاعده پرداخته شده [تبیین و ا ]، رویّ

» تجرید«و » انتزاع«سخن مشائیان از  نیز در زیربنا بودن این دوقاعده کامال هویدا است.
محال است برای  ،بماهو مادی ،بهترین دلیل است که صورت مادی ،درباره صور ذهنی

اکثر ادله تجرد نفس با این همین جهت است که به حصول یا حضور پیدا کند.  ،عالم
اقامه شده که این صور چون مجرد هستند نفس به عنوان محل آنها نیز مجرد رویکرد 
با این جزمیت، چگونه مقاله اکنون ]، 277 -268ص ،3ج، 4؛ 303-288ص ،7است [

  حضور دارند!  وجود مفارق ادعا دارد صور مادی با همان وجود مادی نزد 
تر نقض ادعایی مقاله است! بر طبق کدام مبنا در کدام مکتب فلسفی، موجودات  ویژه

مادی با حفظ خصیصه مادی در مبادی مفارق خود حاضرند؟  اگر قرار است با ادعا کل 
مبانی مستدل و مستحکم آنان، محکوم به چنین نقضی دون توجه به ب ،مکاتب فلسفی

را برای » تحلیل«که عنوان  ،اب شده است! مقالهای برای اثبات ادعا انتخ د، راه سادهبشون
باید کیفیت حضور موجودات مادی در مبادی مفارق را به تحلیل بسپارد  ،خود برگزیده

رف!این که نه  منظور مقاله از حضور چیست؟ آیا حضور وجودی  بسنده کند. به ادعای صِ
قریبی] درباره گانه [ت است یا حضور علمی؟! اگر حضور علمی است باید نظریات نه

کیفیت علم حق به ماسوا را به ویژه علم به اجسام و مادیات و زمانیات و متغیرات را مدّ 
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نمود و به نظریه علم اجمالی در عین کشف  داد و انتقادات بر هریک را مشاهده می نظر قرار می
فیت علم داد و نظریه ظاهرگرایان درباره کی ]، عنایت ویژه نشان می269ص ،6ج ،20تفصیلی [

   داد. آمیز نقد خود قرار نمی حق و علم مفارقات به موجودات مادی را سند مباهات
اما اگر منظور حضور وجودی است، قطعا برای موجود مادی بماهو مادی، حضور و 
تحصل و فعلیت با همان وجود مادی خود یعنی آمیخته با عدم و نقص و قوه، محال 

مادی هست که برای آنها تقارن وجودی لحاظ است. چه تناسب وجودی بین مجرد و 
دهد نزد هم حاضر باشند؟ جز به  شود؟ ظرف وجودی و رتبه وجودی آنها مگر اجازه می

پایه شود، یا ماده ترفع یابد و با مجرد  تنزل کند و با ماده هم واین که یا مجرد تجافی 
  رتبه شود. هم

وط و متقن حکمت متعالیه را در این راستا بر مقاله فرض بود مطالب مفصل و مبس
جایگاه انتقاد به داد تا پس از زدودن شبهه از خود،  نظر قرار می ددر مواطن بسیاری م

از سوی که » الحقیقة کل االشیاء  بسیط«کرد. از جمله کاربست قاعده  می ورود پیدا
نجام صدرالمتألهین و حکمای متعالی با مبانی ویژه، در بیان کیفیت علم حق به ماسوا ا

چنین آموزه  ]. هم245، ص22؛ 77؛ 69، ص19 ؛271- 264ص ،6ج ،20شده است [
]، نیز مطالب مستدل درباره 367، ص2، ج20کثرت در وحدت و وحدت در کثرت [

تر کاربست آموزه  ویژه] 229ص، 23چگونگی حضور اشیا در علم حق و مبادی مفارق [
إن من شیئ اال و عندنا خزائنه و «حقیقت و رقیقت است که با الهام از آیه کریمه 

؛ 329ص ،9؛ ج127ص ،8ج ،20در آثار صدرالمتألهین و حکمای متعالیه []» 21/[الحجر
 ،9: نکـ دایر و سایر است [] 106ص، 28؛ 674ص ،27]،  و محققان از عرفا [32، ص24
اتحاد در علم به ماسوا نظریه تالش ابن سینا، که منکر نیز  ].32- 1،  ص8؛ 128- 97ص
]، 306 -301ص ،3ج ،4؛392- 390ص، 5ست، در جهت ترسیم نظریه صور مرتسمه [ا

توان اشیاء مادی را با همان  همه حکایت از این دارد که به سادگی ادعای مقاله، نمی
  وجود مادی، موصوف به علم حضوری نزد مبادی مفارق نمود.

  
  کافی   مانع و شرط. نقد جوهریت به عنوان 6. 4

  :نمایی بطالن این ادعا مؤثر خواهد بوددر وانکاتی چند 
به فرض صحت این ادعا که فقط جوهر مجرد واجد شرط الزم و کافی برای اثبات  .1

 دارایاتحاد عاقل و معقول است، برای مدعی این امکان فراهم نیست که عرض مجرد را 
ند. این در نظر بگیرد و آن را مشمول مسئله اتحاد ندااز موضوع ستقل موجود دوگانه و 



  265   معقول و عاقل اتحاد انگارۀ برابر در گرا عیارسنجی رویکرد سکوت

مطلب ناشی از این است که نحوه وجود عرض با منطق حکمت متعالیه درست تصور 
عقلی اگر عرض هم باشد بدون وجود موضوع وجودی ندارد و شأنی  تنشده است. صور

در  معقولیت،غیر از ربط به موضوع ندارد تا بتوان برای آن حکمی جداگانه از قبیل عدم 
همان است که تابع همان  ،بر منطق استوار ارایه کردنظر گرفت. اگر هم بتوان سخنی 

حکمی باشد که موضوع دارای آن است. پس عاقلیت و معقولیت به شئون جوهر یعنی 
   اعراض نیز سرایت دارد.

در چارچوب حکمت متعالیه و با توجه به مبانی ویژه آن از قبیل تشکیک و اصالت  .2
به هر میزان وجود دارای قوت و  ]،922، ص3، ج20[ علمحقیقت بودن  وجودیوجود و 

ض نیز به اندازه عرَ گرهنیز بر مدار آن نوسان دارد. با این نو ادراک ضعف باشد، علم 
، به ویژه اگر مجرد است، به وجود خود از آگاهی به خود و علت خود برخوردار است

  همان میزان عاقل و معقول است.
ترین مبنا است، طرح مسائل با رویکرد  که اصالت وجود محوریدر حکمت متعالیه  .3

ماهوی جایگاهی اصیل ندارد و آنچه با این رویکرد طرح شده، از رسوبات اصالت ماهیت 
عرض به معنای شیئی . بنابر این، ]483ص ،17[است » مماشات با قوم در بدایات«و 

و باید حیثیت جوهر  و جایگاهی ندارددر منطق متعالی دارای حیثیت ماهوی اصیل، 
ا در نظر گرفت نه با حیثیت ماهوی. از این منظر به وجود هعرض را با حیثیت وجودی آن
آیند و تابع  شمار می شأنی از شئون موضوع خود به و شود اعراض، وجود رابطی گفته می

توان شأن استقاللی داد تا  به آنها نمی پس 1].278، ص4، ج18[ احکام موضوع هستند
و صد البته صدرا از این هم فراتر خواهد رفت و  دنقض استفاده کبه عنوان ن دبتوانمقاله 

جز به وجود رابط، که هیچ شأن استقاللی ندارد، درباره همه ممکنات رضایت نخواهد داد 
   ]. 329، ص1ج، 20[

در این مبحث یعنی اتحاد عاقل و معقول، منظور از عاقل چیست؟ اگر نفس است،  .4
آن دارای شرط الزم و کافی به حسب معیار مدعی  نفس جوهر است و اتحاد درباره

است. و سخن از عرض، سالبه به انتفاء موضوع است. یعنی مدار سخن درباره مصداقی 
د، شواست که خود جوهر است. به فرض کسی درباره اعراض قائل به اتحاد بشود یا ن

ین اگر نفس بنابر ا. نیستنفی ماعدا موجب اثبات شیئ  و دخلی به این مسئله ندارد.
معقوله عاقل است که هست و اگر مجرد است که هست، پس معقولی دارد که آن صورت 

                                                                                                                                        
  ].278، ص4، ج18و جوهریة لدینا واقعة  اذ کانت االعراض کال تابعة [ .١
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توان پرسید عاقل آن کیست؟ اگر عاقل آن با نفس متغایر باشد، دو  است. با این شرایط می
تالی فاسد بر آن مترتب است. اگر هم نفس عاقل است هم آن صورت معقوله عاقل خویش 

آید معقول دارای دو عاقل باشد، که نادرست است. و  یر هستند، الزم میاست و این دو متغا
اگر نفس عاقل آن صورت معقول نیست خالف فرض است. بر این اساس ناگزیر باید سخن 

     ].246، ص25از اتحاد صورت معقول با عاقل یعنی نفس به میان آورد [
ا بر کدام منطق به جوهر و عرض ر» وجود«مقاله این ادعای عجیب تقسیم  .5
شناسی استوار دیده که با حکمت متعالیه، در این مبحث چنین به جدال برخاسته  هستی

از طرف دیگر وجود یا جوهر است یا عرض، «و آن را به کلی ناتمام اعالم کرده است: 
ی بدوی به ]. آشنای204ص ،10» [بنابراین، در هر صورت استدالل صدرا ناتمام است

مقسم جوهر و عرض، در همه مکاتب فلسفه  ی است تا واضح سازدادبیات فلسفی کاف
شامل با مقسم وجود نه وجود و گرنه این تقسیم  ،اسالمی، وجود ممکن یا ماهیت است
آمیز جز خروج از چارچوب  گونه سخنان جدل این ،واجب تعالی نیز خواهد شد. از این رو

  متعالی چیزی بیش نیست.مستحکم منطق 
، مکمل انکار آموزه متناظر با آن »کل مجرد عاقل«انکار آشکار آموزه  . این ادعا با6

در ادعای پیشین است. مشکل بارز این است که مقاله در انکار » کل عاقل مجرد«یعنی 
هایی است که بدون تأمین  این دوقاعده مسلَّم در همه مکاتب فلسفی، مواجه با چالش

  است. دلیل به رویارویی مستقیم با آنها پرداخته
» کل مجرد عاقل«. اگر عرض مجرد، به حسب فرض، معقول است، مشمول قاعدۀ 7

گیرد و کسی از حکما چنین استثنایی قائل نشده و مدعی هم برای استثنای آن  قرار می
  از این قاعده، دلیلی ارایه نکرده است. ابن سینا شمول قاعده را چنین بیان کرده است.

ارض ماده مجرد باشد به ذات خویش معقول بالفعل هر ماهیتی اگر از ماده و عو
است و همو عقل بالفعل است و در  معقول بودن نیازمند شیئ دیگری نیست تا آن را 

  ]. 10، ص6تعقل کند [
. اصوال این نگره منفی مقاله برخاسته از نگاه قیام حلولی صور به ذهن است که در 8

هر صورتی باشد، از مقوله کیف  حکمت صدرایی به کلی مردود است. صورت معقول،
نیست و به ذهن قیام حلولی ندارد. حکمای پیشاصدرا اگرچه هر مجردی را قائم به ذات 

اند رابطه این صور را با  دانند، نتوانسته دانند اما چون صور معقول را حالّ در نفس می می
ایی این اما در حکمت صدر 1].329، ص7نفس جز با رابطه عرض و معروض تصور کنند [

                                                                                                                                        
، 5[هیوالنی إنّ صور االشیاء تحلّ النفس و تحلّیها و تزیّنها و تکون النفس کالمکان لها بتوسط العقل ال .١

 . ]329ص
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نگره ابطال شده است. تأکید بر عدم نگاه مفهومی به این صور بلکه نظر به نسبت دادن 
عاقلیت به وجود آنها، و نظر به پیوند این صور با بنیاد نفس و به عنوان مظاهر نفس و 

تواند دوگانگی صور معقول را بزداید و عاقلیت و معقولیت صور را  اتحاد ظاهر و مظهر، می
    ].712، ص17یت و معقولیت نفس تصویرسازی کند [عین عاقل

  
  گیری نتیجه. 7

صدرالمتألهین در اثبات اتحاد عاقل و معقول از سوی  دلیل تضایفمناقشاتی که مقاله بر 
بر منطق نقد استوار نه در مقام گردآوری و نه در مقام داوری، هیچکدام  ه،تدارک دید

به سه دلیل، نامستند به تحقیق و تتبع الزم نیست. منحصر پنداشتن ادله صدرالمتألهین 
ها، مطلوب مقاله یعنی مردود بودن همه ادله صدرالمتألهین  است، تا به فرض تمامیت نقد

منتهی یک ضلع مدعای حداقل بر مسئله اتحاد عاقل و معقول بر کرسی اثبات بنشیند و 
بر تقریر  چونتضایف  رهانببر  ایرادباشد. تأمین شده یعنی ادله اثباتی  به سکوت و توقف،

د بر تقریر تحریفی به ایراو  استستوار انا ،ترتیب یافته برهانتحریفی و دگرگون از اصل 
مضاف بر آن، مقاله کوشش کرده از طریق ادعاهای ناهنجار در مخالفت . برد ی راه نمیجای

ر دو با اصول فلسفی و عقلی همانند نفی شرط تجرد برای معقولیت صور عقلی، و انکا
نوآوری ادعایی را برای خود تضمین کند، در » کل مجرد عاقل«و » کل عاقل مجرد«قاعده 

  حالی که استدالل استواری بر پشتوانه ادعا ارایه نکرده است.  
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