
 
   سینا: ابنالمبدأ والمعاد اتّحاد عاقل و معقول در 

 متن تصحیح انتقادی تحلیل و
  

  2، محمدجواد اسماعیلی1سیدحامد هاشمی
  )20/4/1401تاریخ پذیرش مقاله:  -4/2/1401 (تاریخ دریافت مقاله:

  
  چکیده

هان بیان و معقول را به صورت بر خود، اتّحاد عاقلوالمعاد المبدأ سینا در کتاب  ابن
طور اختصاصی در این کتاب مطرح شده است. بر پایه شواهد  کرده است. این برهان به

سینا مسلّم است. پس از  شناختی و مستندات تاریخی، انتساب این کتاب به ابن نسخه
 ،النجاة، الشفاءسینا مانند  سنجش نتایج این برهان با عبارات آثاری دیگر از ابن

سینا اتّحاد عاقل و معقول را  توان دریافت که ابن میالمباحَثات و  والتنبیهات اإلشارات
انگاشته، پذیرفته است. این اتّحاد که در آثار  به معنایی متفاوت از آنچه فرفوریوس می

سینا از دو جنبه طبیعی و مابعدالطبیعی مطرح شده است دارای وجه اشتراک و  ابن
) تصحیح انتقادی متن ارائه شده 1ادّه و صورت است. در این مقاله (اختالف با اتّحاد م

اساس سنجش با دیگر آثار ابن سینا تبیین  ) برهان اتحاد عاقل و معقول بر2است؛ (
در کتابخانه دانشگاه لیدن (شماره والمعاد المبدأ نوشت  )  محتوای دست3شده است؛ (

1020aشتها در خصوص این بحث است، نو )، که حاوی متنی متفاوت از سایر دست
  تحلیل انتقادی شده است.
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  درآمد. 1
ی های در کنار شباهت وسینا است  ابن 1دّماز آثار فلسفی و نسبتاً متقوالمعاد کتاب المبدأ 

دارای  وی از جهت مباحث مطرح شده و نیز نوع تبیین و استدالل دارد، با سایر آثارکه 
یابی  ، برای دسترو ازاینو  که مختصّ همین کتاب است استهایی  و استدالل مباحث

حث اختصاصی شود. یکی از مبا که بررسیسینا بایسته است  دقیق به منظومه فکری ابن
انگیز بوده و برخی از  بر  چالشکه بسیار  است» اتّحاد عاقل و معقول« برهاناین کتاب، 

الدین سهروردی، فخرالدین رازی، نصیرالدین  نظیر شهاب سینا فیلسوفان پس از ابن
او را  عباراترا بر آن داشته تا زاده آملی  طوسی، صدرالدین شیرازی و از معاصران، حسن

 ات، نظرتعارضدانسته و برخی از ایشان در مقام رفع  متعارضر و آثار دیگرش در این اث
ة، 1/69: سهروردی، ـ (نک و احتماالتی را مطرح نمایند ؛ 328؛ رازی، المباحث المشرقیّ

پس از در این مقاله، ). 22زاده،  ؛ حسن3/335؛ صدرالدین شیرازی، 3/890طوسی، 
سینا و بررسی تفاوت ادراک عقلی  از منظر ابن بحثی مختصر درباره جایگاه ادراک عقلی

ح ازایم تا  کوشش کرده نفس در وعاء طبیعت و مابعدالطبیعه، فصل مربوط  متنی مصحَّ
کرده و  به تبیین و توضیح برهان های خطّی معتبر، ارائه  بر اساس نسخه ،این بحث به

سینا مقایسه، تحلیل و  ابنمذکور بپردازیم؛ در ادامه، محتوای این برهان را با سایر آثار 
سینا روشن گردد. در  ایم تا رابطه آن با مباحث مرتبط در دیگر آثار ابن ارزیابی کرده

را که حاوی متنی متفاوت از این  1020a)به شماره (نهایت، نسخه خطّی دانشگاه لیدن 
  ایم. بحث است، معرّفی و ارزیابی کرده

  
  پیشینه تحقیق. 2

ها و مقاالت  سینا از زوایای مختلف در کتاب ول از دیدگاه ابنبحث اتّحاد عاقل و معق
ها، یا مانند پیشینیان، سخن از تعارض نظر  بسیاری مطرح شده است؛ امّا در این نوشته

ای علمی  گونه سینا در کتاب المبدأ والمعاد با سایر آثار اوست و به حلّ این تعارض، به ابن
سینا در این بحث، با نظریات  شده است نظر ابنپرداخته نشده است؛ و یا اینکه سعی 

های دیگر این است  صدرایی، تطبیق، فهم و تفسیر شود. وجه تمایز این تحقیق با تحقیق
: سعی کرده های خطّی معتبر، متنی منقّح از  اساس نسخه ایم بر که در این مقاله، اوّالً

ارائه داده و برهان والمعاد  مبحث مربوط به برهان اتّحاد عاقل و معقول در کتاب المبدأ

                                                                                                                                        
  ).321ر گرگان نوشته است (هاشمی و اسماعیلی، ق د404تا  403سینا این کتاب را در حدود سالهای  . ابن1
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: این برهان و نتایج آن را با عبارات خود  مذکور را به صورت دقیق تبیین کنیم؛ ثانیاً
: در تبیین این بحث به  ابن سینا در سایر آثارش مقایسه، فهم و تفسیر کنیم؛ و ثالثاً

الطبیعی سینا در دو حوزه طبیعی و مابعد شناسی ادراک نفس از منظر ابن تفکیک معرفت
  توجّه داشته باشیم.

  
  سینا جایگاه ادراک عقلی نفس در نظام فلسفی ابن. 3

عنوان یک موجود مجرّد، به عالَم  سینا نفس ناطقه از حیث ذات، به در نظام فلسفی ابن
مجرّدات تعلّق دارد، و از حیث ارتباط تدبیری با بدن، متعلّق به عالَم طبیعت است؛ بنابراین 

سینا مباحث معرفتی  رو، ابن یعت و مابعدالطبیعه، واقع شده است و ازایننفس در برزخ طب
ترین  کند. یکی از مهم نفس را در هر دو علم طبیعیّات و مابعدالطبیعه مطرح می

است؛ ادراک » ادراک«سینا بسیار مورد توجّه قرار گرفته،  های نفس که در آثار ابن ویژگی
بعدالطبیعه متفاوت است. خاستگاه ادراک حسّی، نفس از جهت تعلّق آن به طبیعت یا ما

ها نائل آمده و  خیالی و وهمی، عالَم طبیعت است و نفس با ابزار مادّی به این نوع ادراک
امّا ادراک عقلی نفس، با جنبه مابعدالطبیعی آن  ؛آورد کمال متناسب با آن را به دست می

    نفس است. ارتباط داشته و کمال حاصل از این ادراک، کمال ذاتی
سینا ادراک عقلی نفس نیز در دو موطن طبیعت و مابعدالطبیعه متفاوت  از منظر ابن

است. مطابق دیدگاه او، تعلّقات نفس در عالم طبیعت مانعی برای ادراک عقلیِ خالص 
همچنین نفس با تعلّق و توجّه به  .بوده و باعث آمیختگی معقوالت نفس با خیال است

معقوالت خویش اتّحاد دائمی داشته باشد و برای درک معقوالت متعدّد، تواند با  بدن نمی
به اِعراض و انتقال از یک صورت عقلی به صورت عقلی دیگر نیاز دارد؛ امّا ادراک عقلی، 
هنگامی که نفس در مفارقت کامل از بدن و عالئق مادّی است، امری دفعی، نامحدود و 

، اإلشارات والتنبیهاتسینا،  : ابنـ عقوالت است (نکهمراه با اتّصال و اتّحاد دائمی با م
). این مسأله در مباحث متافیزیکی 98، المبدأ والمعاد؛ همو، 156، المباحثات؛ همو، 246

سینا از اهمیت بسزایی برخوردار است و او با تعریفی که از این نوع  نفس در آثار ابن
ترین حوزه  دهد، به تبیین مهم ه میادراک و ارتباط آن با سعادت حقیقی نفس ناطقه ارائ

» بقاء و سرنوشت نفس ناطقه«تعارض میان خود و سنّت ارسطویی، یعنی موضوع 
سینا، سعادت یا شقاوت نفس  یر از دیدگاه ابن). مطابق یک تفسGutas. 288(پردازد  می

ناطقه در زندگی پسین، به دستاوردهای علم عقلی آن در زندگی مادّی وابسته است و 
طوری که باالترین  به ،شود ادت ابدی آن نیز با میزان ارتباطش با عقل فعّال تعیین میسع
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است درجه سعادت نفس ناطقه، عبارت از ارتباط کامل و ابدی آن با عقل فعّال 
)Davidson.103-116سینا گویای این مطلب است که چه بسا  رخی عبارات ابن)؛ امّا ب

ل خود، در ادراک معقوالت به استقالل برسد نفس ناطقه در باالترین مراحل کما
تبدیل شده و دیگر به آن، » عقل«)؛ در این مرحله، نفس به 127، المباحثاتسینا،  (ابن

  ).376، التعلیقاتسینا،  شود (ابن اطالق نمی» نفس«
  

  . تصحیح انتقادی متن4
متن ارائه عنوان نخستین  بههرچند  )تصحیح نورانی(والمعاد المبدأ نسخه چاپی کتاب 

از حیث روش تصحیح و محتوا  اشکاالت فراواندارای امّا  ؛قابل ارج استشده از این اثر، 
های خطّی ارزشمند در فرآیند  یکی از دالیل مهم آن، فقدان برخی نسخه کهاست 

ای مجزّا، مورد ارزیابی قرار گرفته و به  تصحیح ایشان است. نسخه چاپی مذکور در مقاله
هاشمی و  نکـ:است (امری ضروری  ،بازتصحیح این اثر ارزشمند رسد که نظر می

)؛ از این رو، قبل از ورود به تحلیل و مقایسه محتوا، الزم است تا 329- 327اسماعیلی، 
های خطّی  متنی منقّح از مبحث اتّحاد عاقل و معقول در این کتاب، بر اساس نسخه

  معتبر و به شیوه تصحیح انتقادی ارائه گردد.
  
  های خطّی  مشخصات نسخه .4-1

و از جمله، فصل مذکور، فهرست جامعی از این اثر که والمعاد المبدأ برای تصحیح کتاب 
گردآوری، و با ) 337-332همو،  نکـ:(نسخه خطّی است، تنظیم شده  ویک هفتادشامل 

که  نسخه برای این تصحیح برگزیده شد چهار،  از آنها نسخه پنج  و  چهل مقابله و ارزیابی
مشخّصات  ها امتیاز دارند. صحّت و استقالل، نسبت به سایر نسخه ،از حیث قدمت

  نوشت مربوط به آنها چنین است: های مذکور با ذکر کوته نسخه
یا  6کتابخانه آستان قدس (مشهد)؛ تاریخ کتابت: قرن  971نسخه شماره »: آس. «1

  .19؛ سطرها: 69ها:  کا؛ خط: نسخ؛ برگ ق؛ بی7
ق؛ کاتب: 578کتابخانه فاتح (استانبول)؛ تاریخ کتابت:  1/3217نسخه شماره  »:فا. «2

  . 19؛ سطرها: 67ها:  خط: نسخ؛ برگ والفضل بن الحسین الطبري؛با
ق؛ 580کتابخانه احمدثالث (استانبول)؛ تاریخ کتابت:  7/3268نسخه شماره »: ثا. «3

  . 21: ؛ سطرها51ها:  خط: نسخ؛ برگهیّاج الطبیب؛  کاتب: ابن
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ق؛ 625پاشا (استانبول)؛ تاریخ کتابت:  کتابخانه راغب 872نسخه شماره »: غب. «4
  .19؛ سطرها: 70ها:  عبداللّه؛ خط: نسخ؛ برگ بن مسعود بن کاتب: حسن

استفاده نشده است و » غب«و » فا«های  یادشدنی است که در تصحیح نورانی، از نسخه
و سایر » آس«ر برخی موارد معدود، از نسخه به عنوان نسخه اساس، و د» ثا«از نسخه 

از » فا«و » آس«های  بدل استفاده شده است؛ در حالی که نسخه ها به عنوان نسخه نسخه
  دارای ترجیح هستند.» ثا«جهت صحّت و دقّت، نسبت به نسخه 

  
  . شیوه تصحیح4-2

ت و دقّت، بر یک از آنها از جهت صحّ شد که هیچ روشنهای معرّفی شده،  با مقابله نسخه
، قدمتعالوه بر امتیاز » آس«امّا با توجّه به اینکه نسخه  ؛ها برتری مطلق ندارد سایر نسخه

شود و  برگزیده می» اصل نسبی«عنوان نسخه  دارای صحّت و دقّت نسبی است، از این رو به
ها از روی این نسخه خواهد بود، مگر جایی که ضبط نسخه مذکور، نادرست  ضبط واژه

بنابراین شیوه استفاده شده در این  ؛ای دیگر، ترجیح داشته باشد د و یا ضبط نسخهباش
های تصحیح نورانی با  همچنین برای روشن شدن تفاوت 1.است» شیوه بینابینی«تصحیح، 

  شود. نیز در سازواره انتقادی گزارش می») چ«نوشت  این تصحیح، نسخه چاپی (با کوته
  
  تصحیح. 4-3

ة  ال الوجود معقول الذات وعقل الذات وبیانِ أنّ کلّ صورة فصل في أنّ واجب في مادّ
أیضًا: إنّ واجب الوجود معقول  2ونقول فهي کذلک وأنّ العقل والعاقل والمعقول واحد

ة، ألنّه لیس بجسم  4وال في مکان وال حاملٍ للعوارض 3الذات غیر محسوس الذات البتّ
ة فماهیّته معقولة بالفعل، وذلک ألنّا ماهیّته ل 5الّتي تحملها األجسام؛ وألنّ یست في مادّ

ة، فإن کان  6سنوضح بعدُ أنّ الصورة المعقولة کلُّ ةَ وفارقت عالئق المادّ ة فارقت المادّ ماهیّ
                                                                                                                                        

 هـای  نسـخه  انتقـادی  تصحیح و پردازی نسخه تاریخ هروی، مایل نجیب: ـ نک متون، تصحیح های شیوه . درباره1
  .438- 434صص ،1380، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، خطّی

 غب: فنقول ونقول .2
 جسم فا: في بجسم .3
 فا: قابل للمعاني حامل للعوارض .4
 آس، فا، ثا: ألنّ / غب: فألنّ وألنّ .5
 : لکلّ، چثا کلّ .6
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ة  2العقل، فلیست بتجرید 1ذلک ة، کهذه األجسام الطبیعیّ معقولة بذاتها بالفعل بل بالقوّ
ة؛ وإن کان هذا المعنی لها بذ  5بالذات ووجودها في 4، فذاتها معقولة بالفعل3اتهاوالصناعیّ

ة هو العقل بالفعل ة مجرّدة عن المادّة  6فإنّ العقل ؛العقل بالقوّ بالفعل هو صورة کلّیّ
ة، زیادةً الّتي في  8فإنّ الصور علی ما لها بالذات. 7والعوارض الّتي تعرض لها بسبب المادّ

ة، فإنّ صورة زیدٍ  الخیال والذکر منتزعة عن موادّها ولکن مع العوارض الّتي لها من المادّ
وضعٍ ما وأین، وهذه عوارضُ  10من الطول والعرض واللون وفي 9في الخیال هي علی قدره

ة وإلّا الشترك الکلّ فیها، بل  11عرضت إلنسانیّته ه الذاتیّ لیس شيء منها تقتضیه ماهیّتُ
ةَ  ة الّتي قبلت اإلنسانیّ ة ف مع هذه اللوازم.إنّما عرضت له بسبب المادّ ة العقلیّ نّها إوأمّا القوّ

ة 12تنفض  13عن ماهیّات األشیاء هذه اللوازم کلّها وتجرّدها محضة، بحیث إذا کانت الماهیّ
رةً نسان المعقول مقدار في طول تحتها صلحت ألن تشترك فیها، فال یکون لإل 14کثْ

حمل على ما لیس له ؛ ولو کان له شيء من هذا، لم ی15ُوعرض ولون وال وضع وال أین
 ذلک الطول والعرض واللون واألین والوضع.

ة 16وکلّ ة والعوارض إذا اتّحدت بالعقل بالقوّ صیّرته عقلًا  ،صورة مجرّدة عن المادّ
ة األجسام عن صورتها، فإنّه  18العقل 17بالفعل، ال بأنّ ة یکون منفصلًا عنها انفصال مادّ بالقوّ

                                                                                                                                        
 فا: کانت کان ذلک .1
 : + کانت، چثا فلیست .2
 آس، غب: لذاتها بذاتها .3
 / آس (ل): + بالفعل، ص -: ، چآس، فا، ثا، غب بالفعل .4
 -غب:  في .5
 ا: + لذاتهاف العقل .6
 فا: وزیادة  زیادة .7
 ثا: الصورة الصور .8
 آس، فا: قدر قدره .9

 چ: في وفي .10
 آس، فا: في إنسانیّته إلنسانیّته .11
 : تنقص، چثا، غب تنفض .12
 -آس، غب:  الماهیّة. 13
 : کثیرة، چثا کثرة. 14
 غب: وال أین وال وضع وال وضع وال أین .15
 ب: فکلّغ وکلّ .16
 فا: ألنّ / غب: ال أنّ ال بأنّ .17
 آس: للعقل العقل .18
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معقولة. والسؤال في تلک  یکان ینال منها صورة أخر 1اإن کان منفصلًا بالذات عنها ویعقله
بل أفصّل هذا وأقول: إنّ العقل بالفعل إمّا أن  غیر نهایة. یوذهب األمر إل ،الصورة کالسؤال فیها

  هذه الصورة؛ أو مجموعهما. 3حصل له 2یکون حینئذٍ هذه الصورة؛ أو العقل بالقوة الّذي
ة هو  له، ألنّه ال تخلو ذات العقل  4العقل بالفعل بحصولهاوال یجوز أن یکون العقل بالقوّ

ة فلم تخرج  تعقل تلک الصورة؛ أو ال تعقلها. فإن کان ال تعقل تلک الصورةَ 6إمّا أن 5بالقوّ
تعقلها بأن تحدث لذات العقل بالقوّة  فإمّا أن 7بعدُ إلى الفعل، وإن کان تعقل تلک الصورة

إنّما  فقط. فإن کان ذاتهال 9ن تحصل هذه الصورةتعقلها بأ 8، وإمّا أنیمنها صورة أخر
غیر النهایة. وإن کان یعقلها بأنّها  یمنها صورة أخرى، ذهب األمر إل یعقلها بأن تحدث له

 10فإمّا على اإلطالق، فیکون کلّ شيء حصلت له تلک الصورة عقلًا، وتلک موجودة له:
ة وحاصلة 11الصورة حاصلة ة، فیجب أن  13ترنلتلک العوارض الّتي تق 12للمادّ بها في المادّ

ة والعوارض المعقولة موجودة في  16تلک الصورة، فإنّ الصورة 15عقلًا بمقارنة 14تکون المادّ
ة، ولکن مخالطةً عدم المخالطَ حقیقة  18ال مجرّدة؛ والمخالط 17لغیرها األعیان الطبیعیّ ال یُ

ن یعقل، فحینئذ إمّا أن اإلطالق، ولکن ألنّها موجودة لشيء من شأنه أ یعلإمّا الو ذاته.
                                                                                                                                        

 فا: تعقلها / غب: یعقّلها یعقلها .1
 : الّتي، چثا، غب الّذي. 2
 غب: لها له. 3
 فا: لحصولها بحصولها. 4
ة. 5  فا: + له العقل بالقوّ
 غب: + تکون أن. 6
 غب: یعقلها تعقل تلک الصورة. 7
 ثا: وإنّما  ا أنوإمّ. 8
 آس: للصورة الصورة. 9

 فا: فتلک وتلک. 10
 ثا: حاصلُه حاصلة. 11
 ثا: وحاصلَه  وحاصلة. 12
 غب: تقرن تقترن. 13
ة والعوارض. 14 ة المادّ  غب: العوارض والمادّ
 آس، فا، غب: لمقارنة بمقارنة. 15
 آس: الصور  الصورة. 16
 فا: بغیرها لغیرها. 17
 غب: والمخالطة لمخالطوا. 18
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، فیکون کأنّه قال: ألنّها موجودة لشيء من شأنه 1لهنفس وجودها » أن یعقل« ییکون معن
، وقد 4لیس نفس وجود هذه الصورة له 3»أن یعقل«له، وإمّا أن یکون معنى  2أن توجد

نفس » الصورة 6أن یعقل هذه«؛ هذا خلف. فإذًا لیس 5وضع نفس وجود هذه الصورة له
ة، وال وجودَ جودها للعقلو ة هو العقل  صورة مأخوذة عنها. بالقوّ فإذًا لیس العقل بالقوّ

ة، إلّا أن ال یوضع ة والصورة المذکورتین. 7بالفعل البتّ  الحال بینهما حال المادّ
نفسها، فیکون العقل بالقوّة لم  9هذه الصورة 8وال یجوز أن یکون العقل بالفعل هاهنا هو

العقل بالفعل هذه  12هذه الصورة نفسها بل قابل لها، ووُضع 11لیس 10ألنّه الفعل، ییخرج إل
للعقل بالفعل وقابلًا؛ فلیس  13الصورة نفسها، فیکون العقل بالقوّة لیس عقلًا بالفعل، بل موضعًا

ة ة، ألنّ العقل بالقوّ شأنه أن یکون عقلًا بالفعل، فلیس هاهنا شيء  15هو الّذي من 14عقلًا بالقوّ
ة فقد بیّنّاه یلقوّة؛ أمّا الّذي یجري مجرهو عقل با الصورة  ییجري مجر 17، وأمّا الّذي16المادّ

  فإن کان عقلًا بالفعل فهو عقل بالفعل دائمًا، ال یمکن أن یوجد وهو عقل بالقوّة.
ذاته أو غیر  هما، ألنّه ال یخلو إمّا أن یعقلوال یجوز أن یکون هذا العقل بالفعل مجموعَ

ة  18أن یعقل غیر ذاته، ألنّذاته. وال یجوز  ما هو غیر ذاته إمّا أجزاء ذاته، وهي المادّ
                                                                                                                                        

 -: همه له. 1
 فا: یوجد توجد. 2
 ثا: أن یعقل معنی / غب: + معنًی   معنی أن یعقل. 3
 غب: لها  له. 4
 غب: لها له. 5
 چ: بهذه هذه. 6
 فا: یوضع ال یوضع. 7
 فا، غب: هي / ثا: من هو. 8
ة الصورة. 9  ثا: القوّ

 غب: ألنّها ألنّه. 10
 فا،  غب: لیست  یسل. 11
 ثا: + لها ووُضع. 12
 : موضوعًا، چثا، غب موضعًا. 13
ة. 14 ة ألنّ العقل بالقوّ  -فا:  بالقوّ
 -فا:  من. 15
 فا، ثا، غب: بیّنّا بیّنّاه. 16
 غب: والّذي وأمّا الّذي. 17
 ثا: ال   ألنّ. 18
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بأن  1فإن کان شیئا خارجًا عن ذاته فهو یعقله الصورة المذکورتان، أو شيء خارج عن ذاته.و
محلّ المادّة؛ وال تکون تلک الصورة هي الصورةَ الّتي  4، فیحلّ منها3صورته المعقولة 2یقبل

نضع هاهنا  6إنّما 5بل صورةً أخرى بها یصیر عقلًا بالفعل؛ وأیضا نحن نحن فى بیان أمرها،
الصورة؛ ثمّ مع ذلک فإنّ الکالم في  8، هذه7الصورة الّتي بها یصیر العقل بالفعل عقلًا بالفعل

وال یجوز أن یکون أجزاءَ ذاته أیضًا، ألنّه إمّا أن یعقل  المجموع مع تلک الصورة الغریبة ثابت.
 11؛ وکلّ واحد من هذه10الجزء الّذي هو کالصورة، أو کلیهما 9ذي هو کالمادّة، أوالجزءَ الّ

  .14معًا 13الّذي هو کالصورة أو بهما 12األقسام إمّا أن یعقله بالجزء الّذي هو کالمادّة، أو بالجزء
فإنّه إن کان یعقل الجزءَ  لک الخطأ في جمیعها، بانَ ،وأنت إذا تعقّبت هذه األقسام

ة بالجزء الّذيکالم 15الّذي ة عاقل لذاته ومعقول لذاته؛  16ادّ ة، فالجزء الّذي کالمادّ کالمادّ
کان یعقل الجزءَ الّذي  17وإن وال منفعة للجزء الّذي کالصورة في هذا الباب هاهنا.

ة ة، والجزء  20، فالجزء الّذي کالصورة هو19بالجزء الّذي کالصورة 18کالمادّ المبدأ الّذي بالقوّ

                                                                                                                                        
 غب: یعقل   عقلهی. 1
 فا: یعقل یقبل. 2
 س: المقبولةآ المعقولة. 3
 آس، فا، غب: منه منها. 4
 -: ، چثا نحن. 5
 : إنّا، چفا،ثا إنّما. 6
 -چ:  عقلًا بالفعل. 7
 : بهذه، چآس، فا، ثا هذه. 8
 آس: و أو. 9

 : کالهما، چثا، غب کلیهما. 10
 -فا، غب:  هذه. 11
 غب: الجزء بالجزء. 12
 / غب: بکلیهما: کالهما / فا: کلیهما ، چثا بهما. 13
 -: ، چثا، فا، غب معًا. 14
 : + هو، چثا، غب الّذي. 15
 : + هو، چثا الّذي. 16
 غب: فإن وإن. 17
ة. 18  غب: کالصورة کالمادّ
ة کالصورة. 19  غب: کالمادّ
 -غب:  هو. ٢٠
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ة ه عقل الجزء الّذي  الواجب. 2المبدأ الّذي بالفعل وهذا عکس 1والّذي کالمادّ وإن کان یُ
ة بالجزئین معًا ة وفي 3کالمادّ ة في الجزء الّذي کالمادّ ة حالّ ، فصورة الجزء الّذي کالمادّ

هذا في جانب الجزء  5واعتبر مثل من ذاتها؛ هذا خلف. 4الجزء الّذي کالصورة، فهي أکبر
  ن وضع أنّه یعقل کلّ جزء بکلّ جزء.کالصورة؛ وکذلک إ 6الّذي

ة لیست 8وصحّ 7فقد بطل إذًا األقسام الثالثة نسبتها إلى العقل بالقوّة  9أنّ الصورة العقلیّ
ة اتّحد ذاتاهما نسبة الصورة الطبیعیّ ة، بل هي إذا حلّت العقلَ بالقوّ ة إلى الهیولى الطبیعیّ

، فیکون حینئذ العقل بالفعل 10اتشیئًا واحدًا، فلم یکن قابل ومقبول متمیّزَي الذ
  المجرّدة المعقولة. بالحقیقة هي الصورةَ

وهذه الصورة إذا کانت تجعل غیرها عقلًا بالفعل بأن تکون له، فإن کانت قائمة بذاتها 
رّ فهي أولى بأن تکون عقلًا بالفعل، فإنّه لو کان قائمًا بذاته لکان أولى بأن  12من النار 11الحَ

ق 13کان قائمًا بذاته لکانیحرق، والبیاض لو    البصر. 14أولى بأن یفرّ
ة یعقل ال  16أن یعقله 15ولیس یجب للشيء المعقول غیره ال محالة، فإنّ العقل بالقوّ

ه ضح .17محالة ذاته أنّه هو الّذي من شأنه أن یعقل غیرَ ة  18فقد اتّ من هذا أنّ کلّ ماهیّ
                                                                                                                                        

 -غب:  هو .1
 غب: العکس عکس. 2
 : جمیعًا، چفا، ثا، غب معًا. 3
  / غب: أکثر رثکثا: أ أکبر. 4
 -فا:  مثل. 5
 ثا: والّذي الّذي. 6
 فا: الثالث الثالثة. 7
 ثا: صحّ وصحّ. 8
 آس: لیس لیست. 9

 آس: متهری الداب متمیّزي الذات. 10
 : الجزء، چآس، ثا الحرّ. 11
 -غب:  من النار. 12
 غب: فهو لکان. 13
ق. 14  غب: + نور یفرّ
 الفعل فا (ح): + ب المعقول. 15
 فا: یفعله   یعقله. 16
ه یعقل. 17 ه : یعقله، چفا، ثا غیرَ   غیرُ
 فا: فهذا یصحّ فقد اتّضح. 18
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ة فهي ة وعوارض المادّ الفعل، وهي عقل بالفعل، وال معقولة بذاتها ب 1جرّدت عن المادّ
  تحتاج في أن تکون معقولة إلى شيء آخر یعقلها.

ترکناها واعتمدنا األظهر منها، فقد ظهر إذًا أنّ الواجب الوجود  2ولهذا براهین منغلقة
؛ وکلّ 6وعقلًا بذاته بالفعل 5بالفعل 4وعاقلًا بذاته 3یجب أن یکون معقولًا لذاته بالفعل بذاته

ة مجرّدة ة فهي لذاتها جلیّة؛ ومالها بذاتها ماهیّ ، 8غیرها فقطفلیس بالقیاس إلى  7عن المادّ
  .9لتجلّیها ها؛ فإن لم تظهر لشيء فلضعف قبولهبل بالقیاس إلى کلّ شيء، أوّلًا ذاتِها، ثم غیرِ

  
  المعاد المبدأ واتّحاد عاقل و معقول در . 5
در پی اثبات دو قضیّه است لمعاد المبدأ واکتاب  هفتم از مقاله نخست فصلدر سینا  ابن

بالفعل  آن،از طریق اتّحاد با  عقل بالقوّه را ) صورت مجرّدِ قائم به غیر،1که عبارتند از: (
) صورت 2(؛ همان عقل بالفعل است» صورت مجرّد معقول«کند؛ به عبارت دیگر،  می

ولی عقل بالفعل است و با تعقّل خودش، هم عاقل و هم  مجرّدِ قائم به ذات، به طریق اَ
   .است معقول

ولی ) برهانی اقامه می1او برای اثبات قضیّه ( ) را 2قضیّه ( ، از آن،کند و به طریق اَ
عاقل  ،گیرد که ذات واجب الوجود، عقل ) نیز نتیجه می2. از اثبات قضیّه (کند اثبات می

رای قضیّه سینا ب ابن و معقول است و الزمه این اتّصاف، وجود کثرت در ذات او نیست.
  :آورد  برهان می) به دو بیان اجمالی و تفصیلی 1(

شود،  کند، یا با آن متّحد می بیان اجمالی: وقتی عقل بالقوّه صورت مجرّدی را تعقّل 
(مانند انفصال مادّه اجسام از صورت آنها). اگر عقل بالقوّه با  استو یا از آن منفصل 

. در این صورتی از آن دریافت کند بایدکند،  حالت انفصال از صورت مجرّد، آن را تعقّل

                                                                                                                                        
 ثا: وهي فهي. 1
  / غب: مغلقة لقة)منغ: : مغفولة (ح، چآس، فا: متعلّقة / ثا منغلقة. 2
 -چ:  بالفعل. 3
 آس، فا: لذاته بذاته. 4
 -غب:  وعاقلًا بذاته بالفعل. 5
 -: ، چآس: وعقلًا لذاته بالفعل / فا، ثا وعقلًا بذاته بالفعل. 6
 آس، فا، غب: لذاتها بذاتها. 7
 آس: شيء دون شيء غیرها فقط.  8
 فا، غب: لتجلّیه  لتجلّیها. 9



 1401دوم، پاییز و زمستان ، شمارۀ پنجاه و پنجم، سال فلسفه و کالم اسالمی    500

امّا اگر  ؛اتّحاد باشد، مطلوب ثابت استبه گونه  ،این صورت با عقل بالقوّه حالت، اگر ارتباط
که در نهایت، منجر به تسلسل  استصورت دیگری نیاز به انفصال باشد، دوباره گونه  به
  شود. با صورت مجرّد اثبات می ، و چون تسلسل باطل است، اتّحاد عقل بالقوّهشود می

شود، قیاس استثنائی انفصالی است که  برهانی که در این بیان ارائه میبیان تفصیلی: 
وقتی عقل بالقوّه، صورت رسد؛ با این توضیح که  از طریق دوران و تردید به نتیجه می

مجرّد نباشد،  کند، اگر عقل بالفعل، همان اتّحاد عقل بالقوّه با صورت مجرّدی را تعقّل می
   یکی از سه حالت زیر متصوّر است:

  الف) عقل بالفعل همان صورت مجرّد است؛
  برای آن حاصل شده است؛ ای است که صورت مجرّد، منفصالً ب) عقل بالفعل، عقل بالقوّه

  ج) عقل بالفعل، مجموع عقل بالقوّه و صورت مجرّد است.
مانند «یا  »عقل بالفعل«صورت مجرّد،  در فرض انفصال عقل بالقوّه بابه عبارت دیگر، 

سینا با ابطال این سه حالت  ابن .»جموع آن دوم«و یا  »مانند مادّه«، یا خواهد بود »صورت
شود ــ اتّحاد میان عقل بالقوّه و صورت مجرّد را  ــ که تفصیل آن در ادامه ذکر می

  گیرد: نتیجه می
به منزله مادّه است ـ بالفعل نشود، زیرا  الزمه فرض (الف) این است که عقل بالقوّه ـ که

پس عقل بالقوّه، عقل بالفعل نخواهد شد، بلکه  قابل صورت است، نه خودِ صورت؛عقل بالقوّه، 
قابل آن خواهد بود، و در نتیجه، عقل بالقوّه، عقل بالقوّه نخواهد بود، زیرا عقل بالقوّه، چیزی 

ه به منزله صورت است، اگر عقل بالفعل است که شأنش عقل بالفعل شدن است. امّا آنچ
  باشد.موجود  ،عقل بالقوّه به صورتو ممکن نیست که  استباشد، دائمًا عقل بالفعل 

ذات عقل بالقوّه، صورت مجرّد را تعقّل نکند، هرگز بالفعل اگر در فرض (ب)، 
و یا  شود میامّا اگر تعقّل کند، یا از آن صورت، صورت دیگری برایش حادث  ؛شود نمی

شود و باطل  شود. صورت نخست، منجر به تسلسل می خودِ آن صورت برایش حاصل می
است؛ امّا در صورت دوّم، اگر سبب تعقّل، حصول و وجود صورت مجرّد به معنای مطلق 

هر چند با  ،بدانیم، زیرا صورت مجرّد» عقل«باشد، باید مادّه و عوارض مادّی را نیز 
امّا اگر به معنای غیر مطلق باشد، یعنی  ؛یز موجود استدر اعیان طبیعی ن، 1مخالطه

تعقّل به سبب موجود بودن صورت مجرّد برای چیزی باشد که شأنش تعقّل است، در 

                                                                                                                                        
 صـرف  و آن آمیخته است با  یا و مجرّد است مادّی عالئق و مادّه از یا معقول، صورت وجود سینا ابن منظر . از1

  .)8،المبدأ والمعادسینا،  ابن نکـ:نیست ( آن رفتن بین از موجب دیگر، شیء با شیء یک آمیختگی
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است، و یا این چنین  »وجود صورت برای عقل بالقوّه«یا » تعقّل«این صورت، معنای 
برای  صورت مجرّد جودسبب تعقّل، و«نیست. الزمه حالت نخست، این گزاره خواهد بود: 

و در نتیجه، اشکال » چیزی است که شأن آن چیز، موجود شدن صورت برای آن است
. الزمه حالت دوّم نیز خلف آید میگذشته، مبنی بر عقل بودن مادّه و عوارض، پیش 

بنابراین، تعقّل یک صورت ـ که عقل بالقوّه را بالفعل کند ـ به معنای وجود ؛ فرض است
  صورت دیگرِ مأخوذ از آن برای عقل بالقوّه نیست.آن صورت یا 

در فرض (ج)، عقل بالفعل (مجموع عقل بالقوّه و صورت مجرّد) یا باید ذاتش را تعقّل 
مانند  مانند مادّه و جزءِ نیز یا اجزاء ذات (جزءِ» غیر ذات«و  ؛کند و یا غیر ذاتش را

با ـ ذات باشد، عقل بالفعل صورت) است و یا چیزی خارج از ذات. اگر چیزی خارج از 
با تعقّل آن شیء،  نسبت به صورت آن، قابل و مادّه  ـتعریفی که در این فرض شد 
: مورد بحث ما بود؛ ثانیاً صورت: این صورت، غیر از آن خواهد بود، در حالی که اوّالً

 اگر معقولِامّا  باقی است.هنوز صورت جدید با مجموع،  ارتباطاشکال قبلی در خصوص 
و » جزء مانند صورت«، یا »جزء مانند مادّه«عقل بالفعل، اجزاء ذاتش باشد، این معقول یا 

خواهد بود؛ همچنین تعقّل نیز به واسطه یکی از این سه مورد، » مجموع هر دو جزء«یا 
ه قسم خواهد بود، که همگی باطل  ، هستندمتصوَّر است؛ بنابراین مجموع احتماالت، نُ

جزء «معقول باشد، در این صورت اگر تعقّل به واسطه » زء مانند مادّهج«زیرا اگر مثلًا 
جزء «اگر تعقّل به واسطه  ؛فایده خواهد بود بی» جزء مانند صورت«باشد، » مانند مادّه

باشد، جزء مانند صورت، مبدأ بالقوّه و جزء مانند مادّه، مبدأ بالفعل خواهد » مانند صورت
» مجموع هر دو جزء«نهایت، اگر تعقّل به واسطه  در ؛بود، و این عکس ضرورت است

بزرگتر  ،مانند مادّه، در هر دو جزء، حلول خواهد کرد که الزمه آن جزءِ باشد، صورتِ
  بودن یک چیز از خودش است که امری محال است. 

شود و در نتیجه، نسبت صورت  مذکور، منجر به محال می فرضبنابراین هر سه 
نسبت صورت طبیعی به هیوالی طبیعی نیست، بلکه این  مانندعقلی به عقل بالقوّه، 

شود که دیگر،  ای متّحد می عقل بالقوّه حلول کند، ذات این دو به گونه درصورت، وقتی 
قابل و مقبولِ جدا از هم وجود نداشته و در حقیقت، عقل بالفعل، همان صورت مجرّد 

  معقول خواهد بود.
که عقل بالقوّه را بالفعل  ـگوید اگر صورت عقلی  سینا در ادامه این برهان می ابن

گوید  او میکند ـ قائم به ذات باشد، سزاوارتر است به اینکه خودش عقل بالفعل باشد.  می
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است که اوّلی  سبب سوزاندن و دوّمی  »بیاض جسم«و  »حرارت آتش«این مسأله مانند 
مادّه بوده و قائم به ذات  سبب پراکندگی نور چشم است؛ حال اگر حرارت و بیاض، بدون

باشند، نسبت به سوزاندن و پراکنده کردن نور چشم، سزاوارتر خواهند بود؛ بنابراین 
چنین نیست که تغایر میان عاقل و معقول، امری ضروری باشد، بلکه عقل بالقوّه و هر 

لفعل و عوارض مادّی، با تعقّل ذات خود، عاقل، عقل و معقول با  ماهیّت مجرّد از مادّه
  و برای معقول شدن، به چیز دیگری که او را تعقّل کند، نیازی ندارد. 1است

خودآگاهی «سینا، به دو نوع  یادشدنی است که خودآگاهی نفس از دیدگاه ابن
تبیین شده است؛ با این توضیح که در » خودآگاهی بر مبنای اندیشه به غیر«و » ابتدایی

م ذاتی و بدون توجّه به غیر خود است که نوع نخست، علم نفس به خودش از نوع عل
کند؛ امّا در نوع دوّم، خودآگاهی  تبیین و اثبات می» انسان معلّق«سینا آن را با  برهان  ابن

با  .)Black.1-24شود ( برای نفس ناطقه حاصل می» داند علم به این که می«از طریق 
اطقه در عالَم طبیعت و درباره تفاوت ادراک عقلی نفس ن سینا توجّه به دیدگاه ابن

توان خودآگاهی نفس را از این جهت نیز متمایز دانست؛ توضیح اینکه،  مابعدالطبیعه، می
م طبیعت می تواند بدون توجّه به چیزی از ادراکات، ذات خود را تعقّل  نفس ناطقه در عالَ

وحدت  شود و از این جهت، کند؛ در این صورت، ذاتِ فاقد هر گونه کمالی، معقول او می
یابد؛ امّا نفس اگر به طور کامل از طبیعت و  عقل و عاقل و معقول در او تحقّق می

شود که  عوارض طبیعی برهد و مراحل کمالی خود را بپیماید، ذاتش عالَمی عقلی می
شود و با اندیشه  مطابق با عالَم عینی است و در این مرتبه، تبدیل به وجودی عقلی می

زمان، از طریق ذاتش به همه معقوالت آگاهی  ودآگاهی، بلکه همدر ذاتش، نه تنها به خ
  ). 18، المبدأ والمعادسینا،  ابن نکـ:یابد ( می

  
  سینا سایر آثار ابنتطبیق بحث با . 6

کتاب ، منحصراً در اتّحاد عاقل و معقولبرای اثبات  سینا برهان تفصیلی در میان آثار ابن
قابل یابیم که  او عباراتی را می آثارمّا با جستجو در سایر ااست،  ذکر شدهوالمعاد المبدأ 

                                                                                                                                        
مطرح شده اسـت. نقـدهای    در سنّت فلسفه اسالمی با توجّه به تعریف علم، نقدهایی برای این مسأله. 1

 یـا  »حصـول « نخس از مذکور که در خصوص لزوم دوگانگی در آگاهی است، زمانی وارد است که  علم،
 تفـاوت  و دانسته »حضور« نوع از را خود ذات به موجود مجرّد امّا اگر علمِ شود؛ گرفته نظر در »اضافه«

  ).Adamson.257-277(شود  کنیم، اشکاالت برطرف می تبیین »اعتبار« طریق از را معلوم و عالم میان
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. این عبارات، عالوه بر تأیید صحّت استناد این متن به استبا نتایج برهان مذکور  تطبیق
به  این بخشدر  کند. دارای نکاتی است که توجّه به آنها فهم متن را آسان می سینا، ابن

  :شود برخی از این عبارات، اشاره می
سینا  ابن :1النفس علی سنّة االختصار (مبحث عن القوی النفسانیّة). رساله 6-1

والعقل بالفعل لیس إلّا صور المعقوالت إذا أعدّت في ذات العقل «گوید:  در این رساله می
سینا،  (ابن »بالقوة، وبه أخرجته إلى الفعل، ولذلک قیل: إنّ العقل بالفعل عاقل ومعقول معًا

که عقل بالفعل، چیزی این است این عبارت، مدلول  )؛170، لنفسانیّةمبحث عن القوی ا
جز فراهم آمدن صورت مجرّد معقول برای عقل بالقوّه و خروج آن از قوّه به فعلیّت به 

زمان عاقل و معقول است،  شود عقل بالفعل، هم اینکه گفته می ؛ وواسطه این صورت نیست
 ذکر شده، المبدأ والمعادبه معنایی که در کتاب  عقولبیانی است که تنها با اتّحاد عاقل و م

سینا در آنجا تصریح داشت که عقل بالفعل، حاصل اتّحاد عقل بالقوّه  ، زیرا ابنسازگار است
  رو است که هم عاقل است و هم معقول. (نفس ناطقه) و صورت مجرّد است، و ازاین

به تبیین و  النجاةو  الشفاءیّات سینا در بخشی از اله ابن :الشفاء والنجاة . کتاب 2- 6
پرداخته است. مطابق بیان او هر عاقلی،  بیان شد ـ 5شماره که در عنوان ـ ) 2اثبات قضیّه (

الوجود  اقتضای معقولی را دارد، امّا الزم نیست معقول مذکور، غیر از عاقل باشد. او ذات واجب
بدون نیاز به چیز دیگری، عقل، عاقل و  کند و او را بالذات و را با سه اعتبار مختلف، لحاظ می

کند،  قوّه عاقله انسان، وقتی خود را تعقّل می کند که بیان می داند؛ همچنین معقول می
 هنتیج ).590- 587، النجاة؛ همو، 358- 356، الهیّات الشفاءسینا،  (ابن همین حکم را دارد

تغایر اعتباری میان  های ذکر شده در این بخش، اثبات وحدت حقیقی و حاصل از برهان
  کند.  عقل، عاقل و معقول، در زمانی است که عاقل خودش را تعقّل می

که مطابق با فصل دوازدهم از مقاله نخست  این دو کتابسینا در بخشی دیگر از  ابن
ویجب أن یعلم أنّ إدراك العقل للمعقول، أقوى من «گوید:   است، میالمبدأ والمعاد 

ألنّه، أعني العقل، یعقل ویدرك األمر الباقي الکلّي ویتّحد به إدراك الحسّ للمحسوس، 
 »بظاهره، ولیس کذلک الحسّ للمحسوس ویصیر هو هو علی وجهٍ ما، ویدرکه بکنهه ال

در این عبارت، به اتّحاد عاقل و ). 592، النجاة؛ همو،  369، الشفاء (اإللهیّات)سینا،  (ابن

                                                                                                                                        
 رسـالة « هـا  نسـخه  بیشـتر  در رساله نای نام گوید می سینا ابن مصنّفات های نسخه فهرست مهدوی در. 1

 سـنّة  علـی  کتابًـا  لألمیـر  أعمـل  أن فرأیـت : «اسـت  آمـده  چنین آن، مقدّمه در و شده ضبط »النفس
  ).241(مهدوی،  »االختصار
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. نکته مهم ر ذات و تغایر در اعتبار نیستو سخن از وحدت د معقول تصریح شده است
به ؛ است نیامدهالمبدأ والمعاد ، در ذکر شدهکه در متن فوق » علی وجهٍ ما«اینکه عبارت 

این عبارت، بیانگر نوع خاصّی از اتّحاد دلیل این امر، چنین است که چون رسد  نظر می
المبدأ والمعاد  ونه که درگ سینا نه تنها محال نیست، بلکه همان است که از دیدگاه ابن

اإلشارات ـ و بعدها در  الشفاءسینا در کتاب نفس  ابن و از طرفی، ،ضروری است ،اثبات شد
سخن به میان آورده که خالف عقل و  (اتّحاد فرفوریوسی) از نوعی اتّحاد والتنبیهات ـ
-324 ،اإلشارات والتنبیهات؛ همو، 213- 212، الشفاء (النفس)سینا،  (ابن محال است

ذکر شده است؛ از سویی برای تمایز میان این دو نوع اتّحاد بنابراین عبارت مذکور ، )327
 که از نظر او محال است،ی از اتّحاد را ی، معناالمبدأ والمعاددر زمان نگارش سینا  دیگر، ابن

در همین کتاب، اتّحاد را به معنای صحیح آن  پیشذکر نکرده و همچنین در چند فصل 
  .نیازی به آوردن عبارت مذکور در این کتاب نبوده استرو،  از این ؛کند میاثبات 
 ،های متأخّر اوست کتاب که از نوشته سینا در این ابن :المباحَثات . کتاب3- 6
ة إلی الصور بوجهٍ«گوید:  می ما وإن کان  نسبة النفس إلی الصور المعقولة کنسبة المادّ

این  ).310، المباحثاتسینا،  (ابن »المعاد أ والمبدبینهما خالف، کما ذکر في کتاب 
المبدأ والمعاد اتّحاد عاقل و معقول در کتاب  بحثعبارت، عالوه بر اینکه مؤیّدی برای 
های  مادّه و صورت«با » های معقول نفس و صورت«است، به دو وجه شباهت و تفاوت 

ای  نسان، مانند مادّهشباهت مذکور، از این جهت است که نفس ا 1کند. اشاره می» طبیعی
کند و نوعی اتّحاد با آن  های معقول را دریافت می پذیرد، صورت که صورت اجسام را می

با این توضیح که  ،امّا نوع اتّحاد آن با اتّحاد مادّه و صورت متفاوت است ؛کند برقرار می
کدام با  برخالف اتّحاد مادّه و صورت که در آن، اجزای اتّحاد و مجموع حاصل شده، هیچ

، در اتّحاد میان نفس (عقل 2یکدیگر عینیّت نداشته و میان آنها انفصال برقرار است
                                                                                                                                        

 ارجـاع  پنجم فصل سوّم، مقاله ،والمعاد المبدأ کتاب به بیدارفر)، (تصحیح چاپی نسخه در فوق عبارت. 1
 آمـده  والمعـاد  المبدأ سوّم مقاله از چهارم فصل در همچنین و مذکور فصل  در آنچه. است شده داده
 امـر  همـین  ظـاهراً  و اسـت،  نشده تفاوت وجه به ای اشاره هیچ و است شباهت وجه بیانگر تنها است،
 بیاورد؛ متن در معترضه، جمله عنوان به را »خالف بینهما کان وإن« جمله مصحِّح، که است شده باعث
 ترجیحـاً  یا و است تفاوت وجه بیان به مربوط یا »والمعاد المبدأ کتاب في ذکر کما« جمله که حالی در
 المبـدأ  نخسـت  مقالـه  از هفتم فصل صورت، دو هر در که دارد، داللت تفاوت و شباهت وجه دو هر به

  .است فوق ارجاع مرجعِ ،والمعاد
 و اتّحـاد  اجـزاء  آن، در که است ای گونه به صورت و مادّه اتّحاد و دارد گوناگونی انواع اتّحاد، سینا ابن منظر . از2

  ).238، الشفاء (اإللهیّات)سینا،  مغایرند (ابن یکدیگر با وجودی حیث از آنها، از شده حاصل مجموع
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های مجرّد، هیچ انفصال و تمایزی پس از اتّحاد وجود نداشته و حاصل  بالقوّه) و صورت
سینا رابطه  نکته دیگر اینکه، ابن آن، عقل بالفعل یا همان صورت مجرّد معقول است.

همان)، و چون  نکـ:کند ( تشبیه می» مادّه«با » استعداد«فس را به رابطه قوای عقلی با ن
نسبت استعداد به مادّه، نسبت امر متعیّن به امر مبهم است؛ بنابراین از دیدگاه وی، قوای 
عقلی عارض تحلیلی نفس هستند (نه عارض خارجی) و به عبارت دیگر، رابطه این قوا با 

و در نتیجه، هر گاه صورت مجرّدی با قوّه عقلی  1ل استنفس، از نوع اتّحاد جنس و فص
  نفس (عقل هیوالنی) متّحد شود، با نفس نیز متّحد خواهد بود.

در این کتاب، ضمن اشاره به وحدت عاقل و : اإلشارات والتنبیهات. کتاب 4- 6
کمال جوهر )، 275، اإلشارات والتنبیهاتسینا،  ابن نکـ:( معقول در ذات واجب الوجود

ای که قابل نیل باشد، و نیز  اقل، چنین دانسته شده است که حقیقت حقّ اوّل، به اندازهع
تر، در  هر چه در عالَم وجود هست، از عقول، نفوس و اجرام آسمانی تا موجودات پایین

عدم تمایز . )346(همان،  این جوهر عاقل، تمثّلی پیدا کند که متمایز از ذات او نباشد
فلم یکن قابل ومقبول «ت خویش، امری است که کامالً با عبارت ذات عاقل با معقوال

رسد  آمده است، سازگاری دارد؛ امّا به نظر می المبدأ والمعادکه در » متمیّزَي الذات
 المبدأ والمعادفرضی که نسبت به کتاب  به دلیل پیشاإلشارات والتنبیهات شارحان 

برخی از محقّقین نیز اتّحاد  را  2بپذیرند.» اتّحاد«توانستند آن را به معنای  داشتند، نمی
اند و اوّلی را مطلقاً در خصوص تعقّل واجب  تقسیم کرده» اتّحاد ضعیف«و » اتّحاد قوی«به 

الوجود و نیز تعقّل نفس نسبت به ذات خویش دانسته، و دوّمی را درباره تعقّل نفس 
نتیجه، اتّحاد مذکور در  اند و در نسبت به معقوالت خارج از ذات خویش به کار برده

). امّا به نظر Üçer.51-53د (ان را به معنای علم حصولی در نظر گرفتهوالمعاد المبدأ 
که بر عدم تمایز نفس و صورت والمعاد المبدأ سینا در  رسد این تفسیر، با عبارات ابن می

  تأکید دارد، سازگار نیست.» یکی شدن ذات آن دو«معقوله و در نتیجه، 

                                                                                                                                        
های آن با سـایر انـواع اتّحـاد، بـه      و تفاوت» جنس و فصل«های اتّحاد  درباره ویژگی الشفاءسینا در  ابن. 1

  ).242-238ه است (نک: همان، تفصیل بحث کرد
شرح است (رازی،  دانسته »شدن عالِم« معنای به صرفاً را »الذات یمایز ال تمثّلًا« عبارت رازی فخرالدین. 2

گوید نفس در این حالت، مطلقاً عقل مستفاد  می طوسی نصیرالدین )؛ امّا 2/577، اإلشارات والتنبیهات
 عاقـل  اتّحاد به  نیز او امّا است، رازی شرح از تر دقیق وسیط شرح اینکه با. )3/979شود (طوسی،  می
این عبارت، به اتّحاد عاقل و معقول اشـاره   :گوید محقّق خوانساری نیز می .کند نمی ای اشاره معقول، با

ف است، بنابراین شاید بیانگر عدم تمایز میان عالم و معلوم در عـالَم   ؛دارد امّا چون مخالف عقیده مصنّ
  ).2/10، موجود نیست (خوانساری، )از وجود عالِم(در خارج » علم«شد، زیرا خارج با
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  لیدن دانشگاه متن متفاوت از کتابخانهبا ای  ه. نسخ7
ر متنی متفاوت از سای )،1020a  )Witkam.13لیدن به شماره دانشگاه نسخه کتابخانه

ارائه داده است که در آن به برهان اثبات المبدأ والمعاد ها برای این فصل از کتاب  نسخه
ین نسخه، دومین نسخه از ای نشده است. ا اتّحاد صورت معقول با عقل بالقوّه، اشاره

به سینا است و از جهت ضبط عبارات،  اثر از ابن سیزدهای است که شامل  مجموعه
دارد و احتماالً یا از روی آن، کتابت » غب«با نسخه  فراوانیفصل مذکور، تشابه  استثنای

اند. کاتب و تاریخ کتابت این نسخه،  ای مشترک کتابت شده شده و یا هر دو از نسخه
بعد از قرن هشتم کتابت شده است. متن این  توان گفت که احتماالً میعلوم است، امّا نام

شود و  ، در زیر گزارش می)4/3ه (در ذیل عنوان نسخه، با مقایسه تصحیح ارائه شد
در متن، به تحلیل و توضیح مختصر آن  گرفتههای انجام  گذاری اساس شمارهسپس بر

های جزئی در عبارات مشترک میان این نسخه و  تفاوتپردازیم. الزم به ذکر است که  می
های جزئی در این متن، داخل  تصحیح ؛ همچنینشود متن تصحیح شده، گزارش نمی

  اشاره به متن این نسخه دارد. » دن«نوشت  کروشه انجام گرفته و کوته
قول هو ولمّا کان المع 2فصل في أنّ واجب الوجود معقول الذات ... واألین والوضع.  1

ة ولواحقها وکان واجب الوجود  (دن:  مجرّدًاالصورة (دن: + الصورة) المجرّدة عن المادّ
مجرّد) عنها بذاته، فواجب الوجود معقول الذات وعقل الذات وکذا کلّ مجرّد. وأمّا أنّه عقل 

عقلوعاقل ومعقول، فألنّه یعقل ذاته بذاته؛ أمّا أنّه  ة وعالئقها ذاته، فألنّه مجرّد عن الما یَ دّ
عقلمن کلّ وجه؛ وکلّ ما کان کذلک فهو  فمن شأن ماهیّته أن  3ذاته، ألنّ کلّ مجرّد  یَ

ة العاقلة بالمقارنة  عقل مع غیره وإنّما تعقله القوّ  4یقارن معقولًا آخر، کذلک یمکن أن یُ
في  من أنّ اإلدراك هو حصول صورة المدرَك في المدِرك أو بحصول صورته بُیّنلِما 

ة العاقلة وهو مجرّد الذات في الخارج قائمها فیه، فال  المدرِك، وإذا اقترن به غیره في القوّ
ة العاقلة؛ ومقارنة  مانع له من حقیقته أن یقارنه في الخارج المعنی الّذي قارنه في القوّ
المعنی له وهو قائم الذات، هو عقله لذلک المعنی وکلّ ما أمکن للمجرّد فهو واجب له، 
ة، فإذا تمّ استعدادها وجب وجود ما  ة لنقصان استعداد المادّ ألنّ المادّیّات إنّما تبقی بالقوّ
ة للمجرّد تتمّ استعداده بعد ما لم یکن، فنسبة الشيء إلی المجرّد إمّا  ة وال مادّ کان بالقوّ
 علی سبیل الوجوب أو االمتناع، ولیست مقارنة المعنی المذکور للمجرّد المذکور یمتنع

ه أمکن أن  عقل غیرَ عقل کلّ مجرّد غیره وکلّ ما یَ لما بیّنّا، فهو واجب؛ فإذًا یجب أن یَ
له وما یعقل أنّ ذاته عقل غیره، فقد عقل بالضرورة ذاته، فکلّ مجرّد یمکن  یعقل أنّه عقَ
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أن یعقل ذاته فیجب أن یعقل ذاته لما بیّنّا، فواجب الوجود یجب أن یعقل ذاته؛ وأمّا أنّه 
ل ذاته بذاته فألنّه لو عقل ذاته بصورة أخری لذات في ذاته، لزم اجتماع المثلین وهو یعق

ضح بطالنه القتضائهمحال  ، فإذًا واجب الوجود، بل کلّ (دن: القتضاه) االتّحاد الّذي سیتّ
ة مجرّدة فهو عقل وبما یعتبر له أنّ  5مجرّد فهو عقلٌ وعاقل ومعقول،  ألنّه بما هو هویّ

ة مجرّدة، عاقل، فإنّ المعقول هویّت ه المجرّدة لذاته فهو معقول وبما یعتبر أنّ ذاته له هویّ
ة مجرّدة لشيء ولیس من شرط ماهو الّذي ماهیّته المجرّدة لشيء والعاقل هو الّذي له  هیّ

هذا الشيء أن یکون هو أو أخر بل هو شيء مطلقًا والشيء مطلقًا أعمّ من أن یکون هو أو 
  وإنّ کلّ ... قبوله لتجلّیه. 6غیره  

های  های خطّی دیگر، با تفاوت مانند نسخه 6و  1عبارات بخش ، تحلیل و ارزیابی: توضیح
، مطابق با 3است. همچنین عبارت بخش المبدأ والمعاد جزئی، مطابق متن تصحیح شده 

  است.  ةالنجاو  الشفاء، مطابق با 5و عبارات بخش  اإلشارات والتنبیهاتمتن 
عقل«، خوانش 2. در بخش 1برخی از اشکاالت متن عبارتند از:  صحیح است، اما » یُ

عقل«کاتب به اشتباه  حصول «، تعریف ادراک به 4. در بخش 2ضبط کرده است؛ » یَ
ک ک نزد مدرِ سینا در فصول قبلی درباره آن صحبت  ، مطلبی نیست که ابن1»صورت مدرَ

یّن«کرده باشد؛ بنابراین کلمه  نامفهوم است؛ و اگر مقصود، کتاب یا رساله دیگری » بُ
، وقتی المبدأ والمعادسینا در جاهای دیگر  طور که ابن شد، همان است، باید معرّفی می

سینا،  ابن نکـ:(برای نمونه  کند دهد، نام آن را ذکر می به کتاب یا رساله دیگری ارجاع می
اتّحادی که به «انتهای همین بخش، سخن از  . در3؛ )92، 52- 50، 38، المبدأ والمعاد

سینا نه تنها در این کتاب،  ، در حالی که ابناست» زودی بطالن آن روشن خواهد شد
سخنی از بطالن اتّحاد نیاورده است، بلکه پس از چند فصل، به اتّحاد در ادراک عقلی 

ضح«همچنین روشن است که  کند. تصریح می متأخّر هایی  تاببه ک  تواند اشاره نمی» سیتّ
  باشد. اإلشارات والتنبیهاتو  الشفاء مانند

به المبدأ والمعاد دالیل دیگری که صحّت استناد این متن را به عنوان جزئی از کتاب 
) مخالفت متن این نسخه با سایر 1( کند، عبارت است از: سینا تضعیف و بلکه ابطال می ابن

سینا به مطالب این  ) ارجاع ابن2( ؛شده استهای فراوانی که از این کتاب، تهیّه  نسخه
 6/3عنوان شماره  نکـ:(که منطبق با متن تصحیح شده است  المباحَثاتفصل در کتاب 

                                                                                                                                        
، التعلیقـات سینا،  (ابن یافت شد التعلیقاتسینا، این عبارت در کتاب  با جستجو در میان آثار چاپی ابن. 1

  .تواند ارجاع به این اثر باشد نمی» بُیّن«. روشن است که از حیث تاریخ نگارش، )179



 1401دوم، پاییز و زمستان ، شمارۀ پنجاه و پنجم، سال فلسفه و کالم اسالمی    508

) نقل عبارات این فصل، بر اساس متن تصحیح شده در آثار فیلسوفان 3؛ ()مقالههمین 
  ).330-2/328، هاتشرح اإلشارات والتنبیرازی،  نکـ:(برای نمونه:  سینا قریب العصر ابن

های نسخه فوق نسبت  ها و افزوده ها، کاستی درباره تفاوت با توجّه به آنچه بیان شد،
شود که آیا کاتب نسخه، در متن اصلی تصرّف  مطرح می  هایی ها پرسش به سایر نسخه

های  ای در نسخه کرده و تغییراتی در آن ایجاد کرده است؟ یا اینکه تعلیقه یا حاشیه
ای از نسخه اساس او  ده و به تدریج، جایگزین متن اصلی شده است؟ و یا برگهقبلی بو

هایی از  مفقود شده و این متن، جایگزین آن شده است؟ همچنین آیا ممکن است بخش
سینا که اکنون در دسترس نداریم، گرفته شده باشد؟ در هر  متن، از آثار دیگر ابن

ر شد، عبارات متفاوت این نسخه، فاقد صورت، با عنایت به قرائن و شواهدی که ذک
 المبدأ والمعادشرایطی است که بتوان آن را به عنوان بخشی از فصل مذکور از کتاب 
سینا در بحث  دانست و احتماالً ریشه آن را بتوان در تعارض ظاهری عبارات گوناگون ابن

  اتّحاد عاقل و معقول جستجو کرد.
  

  گیری . نتیجه10
، امری است که با المبدأ والمعاداتّحاد عاقل و معقول در کتاب صحّت استناد برهان 
سینا قابل اثبات است.  شناسی، تاریخی و تطبیق متن با سایر آثار ابن دالیل متعدّد نسخه

را ــ در حالتی که معقول، غیر ذات عاقل  اتّحاد عاقل و معقول ،کتاباین سینا در  ابن
ه به اتّحاد مادّه و صورت طبیعی دانسته و از از جهتی شبیپذیرد و آن را  است ــ می

است، والمعاد المبدأ برهان مذکور، هرچند مختصّ کتاب  داند. جهتی متفاوت از آن می
با والمعاد المبدأ است. حاصل مقایسه متن   سینا تأیید شده امّا نتیجه آن در آثار دیگر ابن

دراک عقلی، بیانگر این است که در مسأله مربوط به کیفیّت ا النجاةو  الشفاءدو کتاب 
و اتّحاد فرفوریوسی را از همدیگر  والمعاد المبدأخواهد اتّحاد مذکور در  سینا می گویا ابن

کند،  متمایز کند. البتّه این معنا از اتّحاد با معنایی که بعدها صدرالدین شیرازی بیان می
سینا  است. از دیدگاه ابن از جهاتی متفاوت است که بررسی آنها نیازمند پژوهشی مستقلّ

باشند، نیاز به چیزی » عقل، عاقل و معقول«های مجرّد قائم به ذات، برای اینکه  صورت
خارج از ذات خود ندارند؛ بنابراین الزمه تعقّل واجب الوجود و هر صورت مجرّد از مادّه و 

نفس عوارض مادّی، وجود کثرت حقیقی در ذات آنها نیست. تحقّق این وحدت، برای 
ناطقه از حیث تفاوت نوع وجود و کماالت آن در عالَم طبیعت و مابعدالطبیعه، به دو 

  گونه کامالً متمایز است.
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