
94یاپیپةسال چهل و هفتم، شمار: فلسفه و کالم، یمطالعات اسالم
113- 130، ص1394و تابستان بهار

*کلیاتادراكبابدرمالصدرانهایینظریه

)خدا؟یاعرضیهعقولفعال،عقل(
رجهانگیرمسعوديدکت

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
Email: masoudi-g@um.ac.ir

1اعظم سادات پیش بین

دانشجوي دکتري فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد
Email: aspishbin@gmail.com

چکیده
وياست؛کردهمطرحرامتفاوتیوگوناگونمطالبکلیاتدركبارهدرخودمباحثدرمالصدرا

و سپساستصوراینآفرینندهومبدعنفسخیالی،وحسیدر ادراکاتکهگویدمیچنینسویکاز
بـا متحدویافتهدستعقلیادراكیعنیادراكبااليمراتببهخویشاستکمالیوجوهريحرکتبا

عقـل اینکهیاوکردهمشاهدهفعالعقلدرراکلیو صورشودمیفعالعقلنامبهعقلیمفارقجوهر
مثـل بـا نفـس اتحـاد ازگاهیدیگرسوياز) مشاییدیدگاه. (کندمیافاضهاوبهراکلیاتصورفعال

وخـاص نگـاه بـا موارد همدر برخی). اشراقیدیدگاه. (گویدمیسخنعرضیهعقولو) انواعارباب(
حـق ذاتدرفـانی خویشاستکمالیسیرعالیمراتبدرنفسکهکندمیاشارهنکتهاینبهخودویژه

دیدگاهبیانضمننوشتارایندر. بیندمیحقذاتدرهستند،کهآنچنانرااشیاءشود و حقایقمیتعالی
ایـن میـان جمـع بـراي کـه اسـت شـده اشارهنکتهاینبهمتعالیهحکمتمبانیبر اساسایشاننهایی

درفنـاء بـا کلیـات درك. بـرد بهرهقضیهدرعرفانیوفلسفیتفسیرودو رویکردازتوانمیهادیدگاه
برتکیهباعمدتااشراقیومشاییدیدگاهدومیانجمعواستسازگارعرفانیتفسیرباتربیشحقذات

. استپذیرامکانمالصدرافلسفیخاصدیدگاه

عقلی، نفس، فنا.فعال، مثل، اتحاد، ادراكعقل:هاکلیدواژه
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مقدمه

تحـت آنازهراکلیتـوس بـار اولـین کـه داردباستانیوناندرریشهعقل،فلسفیاصطالح
عقـل کـه اسـت عـالم اصلجهانیعقلیالوگوسوينظربه. کندمییادلوگوسواژهعنوان
همـان کهعقلآنبهتاکندتالشبایدانسانواستجهانیعقلآنازايرقیقهصورتانسان،

ازارسـطو و»مثُـل «واژهازافالطـون و»نوس«واژهازآناکساگوراس. یابددستاستخداوند
.  کنندمیاستفادهعقلتبیینبراي»فعالعقل«واژه

عنوانبهراعقلمواردازبرخیدرسیناابنوفارابیهمچونفیلسوفانیاسالمیفلسفهدر
عقـول مشـاء، فلسـفه در. کننـد مـی لحـاظ انسانینفسوجسمازمستقلوتاممجردموجود
دارايطولیعقولازعقلآخرینعنوانبهفعالعقلکهاستطولیدهگانهعقولدرمنحصر

طـولی عقـول بـر عالوهاشراقفلسفهدر. باشدمیمهمیشناختیمعرفتوشناختیوجودنقش
. باشـد مـی نورسنخازعقولهمهماهیتکهشودمیمشاهدههمعرضیهعقولبهاعتقادفراون

عقـول بـه معرفتـی ووجـودي حیطـه دودرمشـائی فعـال عقلهاينقشفلسفینظامایندر
راعقولکهتفاوتاینباپذیرفترامشائیعقولنظریههمصدرامال. شودمیواگذارعرضیه
اشـراق شـیخ متکافئـه و انوارافالطونمثلنظریهازالهامباوندانستطولیعقولدرمنحصر

تحکمـ درعرضـی وطـولی عقـول . نمـود خودفلسفینظامواردهمراعرضیهعقولنظریه
نظامدرخاصیشناختیوجودنقشکههستندکلیوعاقلابدي،ازلی،ممکن،جواهريمتعالیه
حـق واحدذاتبهآنربطوعالموجودهاآنوجودبدونکهطوريبهدارندصدراییفلسفی
یـا فعـال عقـل شناسیمعرفتنقشصدرایینظامدرکهاینبرعالوه. بودنخواهدممکنتعالی
نقـش بـاره درمقالـه ایـن اصـلی محـور کـه آنجـایی از. اسـت اهمیـت حـائز عرضـیه عقول

شـناختی وجـود نقـش بررسیبهبنابراینباشدمیمتعالیهدر حکمتفعالعقلشناختیمعرفت
کهاستذکرشایان. کنیممیاکتفاهاآنشناسیمعرفتنقشتبیینبهصرفاوپردازیمنمیعقول
صـدرا . باشدمیپیشینفلسفیمکاتبسایرازمتفاوتراییصدفلسفهدرشناسیمعرفتبحث
. کنـد مـی معرفـی وجـود سـنخ ازراعلمودهدمیتغییرراعلمتعریفیعنیبحثایناساس

سپسودهیممیارائهتوضیحاتیادراکاتانواعوعلمپیرامونمختصرطوربهابتدادربنابراین
دراینمالصدراونظرانسانیادراکاتدرفعالعقلقشنمیزانیعنیمقالهاصلیمحورتبیینبه

نفـس چـون معرفـت عرصـه دردیگـري هـاي مولفهنقشبهتوجهباویژهبهپردازیم،میمورد
فعـال عقـل رقبايمعرفتیکارکردونقشلحاظبهتوانندمیکهخدایاوعرضیهعقولانسانی،
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. شوندمحسوب

علمماهیت
ادراكوعلـم سـینا ابـن نظـر از. باشـد مـی متفـاوتی معانیارايدفلسفیاصطالحدرعلم

اشـیا معلـوم  ذاتیعنی،)1414،69سینا،ابن(مدركنزددرشیءصورتازحصولعبارتست
اسـت نفـس درمعلـوم اشـیاء ازهـایی نشانهوآثارحصولعلمبلکهشودنمیحاصلدر نفس

نقـد بـه اسفارکتابدرمالصدراکهدهدمیئهاراعلمازدیگريتعاریفسیناابن). 78همان،(
).  1/718جلدي،سهدوره،1432شیرازي،(پردازدمیتعاریفاین

ولـذا اسـت ماهیتسنخازورودمیشماربهنفساحواالتازعلممشائیفلسفینظامدر
اسـت وجـود ازاينحـوه علـم صـدرایی نظـام درولیشودمیمطرحطبیعیاتدرعلممبحث

بـراي فقطعلمبرايتعریفگونههرونداردرسمییاحديتعریفوجودهمچونومان)ه(
ابتکـارات ازوجـود سـنخ بـه ماهیتسنخازعلمانتقالبنابراین). 1/715همان، (باشدمیتنبیه

. باشدمیصدرافلسفی
امـر یـک ومـاده ازتجـرد مثالسلبیامریکعلم: گویدمیچنینعلمحقیقتدربارهوي
عـدم باآمیختهکهباشدخالصوجودکهبالفعلیوجودهمآناست،وجودبلکهنیستاضافی
همـان،  (اسـت عـدم بـا آمیختگـی ازبـودنش خـالص يانـدازه بهآنبودنعلموشدتنبوده

1/726  .(
ممکـن درهـم وواجـب درهـم علمکهاستاینصدرامنظرازهستیبهعلمراز ارجاع

صفاتی. باشدنمیمقولهوماهیتسنخازشودیافتو ممکنواجبدرهرچهوشودمییافت
احکـام یعنـی شودمیحملماهیتبروجودواسطهبهتاخروتقدمومعلولیت،علیتهمچون

دادهنسـبت شـده موجـود کـه مـاهیتی بـه آنتبـع بـه وبودهوجودبهمتعلقدر واقعشدهیاد
حمـل ماهیـت بـه وجـود تبـع بـه واسـت وجـود بهتعلقمواقعدرهممعلوموعلم. شودمی
معـرض دروبـوده نفـس ادراکـی قـواي وبانفسارتباطدرکهمعلومیماهیتیعنیشود،می

صـدرا نظـر از. شـود مـی واقـع نفسمعلومومشهودوجودشتبعبهگیردمیقرارنفسشهود
خـارجی وجودوباشدمیضبالعرمعلوماست،بالذاتمعلومدیگراننزددرکهذهنیصورت

آملـی، جـوادي (باشـد مـی بـالعرض معلـوم واسطهدوبهداردحکایتآنازذهنیصورتکه
1375،1/175  .(
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پیـدا معنـا فعالعقلبااتحاداستوجودسنخازعلمکهصدرایینظامدررسدمینظربه

اسـت عالمنزددرمعلومصورتحصولوماهیتسنخازعلمکهسینوينظامدرولیکندمی
دردیگـر سـوي از. بـود خواهـد دشـوار فعالعقلونفسیاومعلوموعالممیاناتحادتبیین

عـالم سـه منزلهبهادراکیمرتبهسهاینبنابرباشدمیوجودسنخازعلمچونمتعالیه،حکمت
ورداختـه پادراكمراحلپیرامونمختصريتوضیحبهنوشتاراینادامهدر. استنفسوجودي

. کردخواهیماشارهادراكمرحلههردرفعالوعقلنفسنقشمیزانبهسپس

ادراكمراحل
همچـون مختلفـی هـاي هیـات قالبدرکهمحسوسیشئادراكازاستعبارت: احساس

اینباارتباطاثردرنفسحسیقواي. استحاضرنفسنزددرکه... وکیفوکممکان،زمان،
خـود ازخـارجی شـیئ بـا مماثلصورتینفسانفعالایناثردروشدهعلمنفمحسوسشیئ

شـدن معـدوم صـورت در. اسـت بالذاتمحسوسمادهازمجردصورتاینکهکندمیصادر
)  766-1432،1/765شیرازي،. (گرفتنخواهدصورتحسیادراكنوعهیچخارجیماده

نبودنصورتدرحتیکهبودخواهدقادرنفسمحسوسهايصورتدركازپس: تخیل
راخارجیشیئآنبامماثلصورتو یاداشتهنگهخودنزدرا درهاصورتاینخارجی،ماده

)  1/766همان،. (نامندمیتخیلراادراكازمرتبهاینکند،صادرمجددا
شخصـی وجزئـی محسـوس امـر بهکهمحسوسغیرمعنايادراكازاستعبارت: توهم

) 1/766همان،. (زیدمحبتماننددشومیاضافه
شـیء ظـواهر بـه متعلـق ادراكاینوشیءماهیتوحقیقتادراكازاستعبارت: تعقل

).  1/766همان،(نیست
) 2حسـی قـواي نـزد درمـاده حضـور ) 1: استشرطسهبهمنوطحسیادراكبراینبنا
شـرط وهمیادراكواولشرطخیالیادراك. باشدجزئیمدركاینکه) 3هیاتکردناحاطه

ادراكدریعنـی نـدارد، راشـروط ازهیچکـدام عقلـی ادراكاینکهضمن. نداردرادومواول
بـا پـس . نـدارد خارجیمادهباارتباطیهیچواستمادهازمجردوکلیمعقولهصورتعقلی
بحـث لمحـ کـه کلیاتادراكبحثدرواقع،درکهگفتتوانمیآمدهحاصلنتیجهبهتوجه

درنتیجـه دروندارندتولیدينقشخارجیتجربیمادهوعالموجههیچبهاست،نوشتاراین
خـدا خـود یـا وفعـال عقلیانفسچوندیگريهايمولفهبهبایدکلی،عقلیادراکاتایجاد
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ومتخیـل ومحسـوس علمیهصورتاوالکهاستایندرادراکاتتماممشتركوجه. اندیشید
درتجـرد میـزان کهنکتهاینبهتوجهباالبته). 1/728همان،(استمادهازمجردودوجمعقول

قواواستنفسواقعیمدركثانیا). 768-1/766همان،(بودخواهدمتفاوتمواردازیکهر
خـالف بـر ثالثـا ). 1/738همـان، (دارنـد اعداديجنبهفقطهستندنفساختیاردرکهآالتیو

موضوعیهمچونوبودهمنفعلادراکاتحیندرنفسمعتقدندکهحکماقولیامشهورنظریه
امرادراكجریاندرکند ونمیتغییريخودنفسوکنندمیحلولآندرادراکیصورکهاست
اسـت معتقـد صـدرا مالدهد،میانجامتجرید راعملمختلفمراحلحسببرکهاستثابتی

مراتببهخویشاستکمالوجوهريحرکتباکهاستغیرمتامريادراكجریاندرنفسکه
متخیـل بهمحسوسازادراکیصورتبدیلبنابراین). 1/769همان،(یابدمیدستادراكباالي

. استنفسجوهريحرکتتابعمعقولبهسپسو
خیـالی، هايصورتواندخیالیهايصورتکالبدوقالبحسیهايصورتصدرانظراز
شـیرازي، . (باشـند مـی هـا آنحقـایق صورواینشوندمیمحسوبعقلیصوربرايیهایقالب

)  105-104رساله الحشر،
سـنخ ازعلـم دیگـر سـوي و ازداریـم عقلیوخیالیوحسیادراكسهکهکهآنجاییاز
درعقـل کـه اسـت نفـس وجـودي عالمسهمنزلهبهادراکیمرتبهسهاینبنابرباشدمیوجود

بـه راتـوهم کـه استصورتیدراین). 1432،1/766همو،(داردقراروجوديمرتبهنتریباال
). 3/357؛1432،1/766همو،(بدانیمعقلیادراکاتانحاءازراآنونکردهلحاظمستقلطور

طـی راوجـودي عوالماینخویشاستکمالیوجوهريحرکتباتواندمینفسصدرانظراز
بـه رسـیدن توانـایی هاانسانهمهالبتهکهبرسدمنور عقلعالمبه) فعالعقلکمکبا(وکرده
اینجـا درکـه سوالی) 1382،244همو،. (مانندمیباقیخیالمرحلهدرونداشتهرامرحلهاین

دارد؟دخالتمیزانیچهبهفعالعقلادراكنوعسهایندرکهاستایناستمطرح

استمبدعسنفخیالیوحسیادراکاتدر
اینکـه بـدون اسـت صوراینآفرینندهومبدعنفسخیالیوحسیادراكدرصدرانظراز
عقلـی درادراكکـه حـالی در) 35-34و1352،5شـیرازي، (باشـد داشتهحلولنفسدرصور
اشـرف صوراینشود و چونمیمتصلهاآنبهوکندمیارتقاء پیداادراکاتآنسويبهنفس

).  1375،1/162آملی،جوادي(نیستهاآنمبدعنفسبراینبناندهستنفساز
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موجـودي نفـس کـه اسـت ایـن خیالیوحسیصوردرنفسخالقیتبرمالصدرادلیل

مـاده ازمجـرد صـور ابـداع بـه قادرملکوتیومجردو موجوداستملکوتسنخازومجرد
) 1432،1/189شـیرازي، . (داردراديمـا یامجرداشیاءصورایجادقدرتنفسبنابراین. است

مثـال دارايامااستمثلازمنزهچهگرخداوند. استاهللاظلنفسصدرادیدگاهدرواقع،در
کـه همانگونـه واسـت، الهـی کبـراي آیتانسانواوست،نشانۀوآیتعالمسراسرواست،

اسـت مکـان وزمـان وادهمـ ازمجـرد نیـز انسانذاتاستمادهآثارومادهازمجردخداوند
عـالم ازچـه گـر نفـس کـه تفـاوت اینبا). 1375،1/22آملی،جوادي؛1432،1/189همو،(

وانـدك آنتوانشدهحاصلبرایشنزولیمراتبدرواجبباکهبعديدلیلبهاستملکوت
دموجـو آثـار آنهمهفاقدکندمیایجادکهصوريکهنحويبهاستضعیفاشوجوديقوام

از مرتبـه کـه نفوسـی کهاستالزمنکتهاینذکرالبته). 23-1375،1/22همو،(استخارجی
آثاردارايکهرااموريخدااذنبهتوانندمیاندشدهنائلفناءمقامو بهشدهخارجبشريتعین

نفـس چراکهشودمیمطرحسوالاینحال) 1375،1/24همو،. (کنندایجادباشد،میخارجی
نیست؟اینگونهعقلیادراکاتدرکهحالیدراستمبدعخیالیوحسیادراکاترد

وي. کنـد مـی تکیهبر معلولعلتوجودبرتريفلسفیقاعدهبهمطلباینتبییندرصدرا
کـه اسـت علـت شئونازشانیمعلولاساساینبردهد،میارجاعتشانوتجلیبهراعلیت
ونفـس بـاره درعلیـت ازتحلیلـی چنـین باشـد، مـی علـت بهوابستگیوفقرعینآنهویت

کهباشدمبدعوفاعلتواندمیزمانیفقطنفسادراك،جریاندر. استصادقنیزآنمدرکات
حسـی در ادراکاتحالتیچنینکهبرخوردار باشدادراکاتبهنسبتباالتريوجوديمرتبهاز
واسـت ادراکـات نوعاینازاشرفکهاستديمجرموجودنفسزیراافتد،میاتفاقخیالیو

بـه تعلـق دلیـل بهنفسزیرانیستچنینعقلیادراکاتمورددراما. باشدهاآنمبدعتواندمی
خوردارنـد برتامتجردازکهعقولبهنسبتوداشتهناقصتجرديماديامربهاشتغالوبدن
بـا بلکـه باشـد، عقلیادراکاتمبدعتواندمینخاطرهمینو بهداردقرارتريپایینتبهمردر

هـم نفـس ادراكوعلـم وبرخوردار شدهبیشتريتجردازعقولعالمبهیافتنتعالیوارتقاء
گـردد مـی هاآنمشاهدهبهقادرنفسوشدهظاهراومقابلدرحقایقکهطوريبهیافتهتعالی

).  1432،1/206شیرازي،(
حسیادراكدرومظهریتَحالتتعقلفرآینددرنفسکهکندمیاشارهنکتهاینبهصدرا

؛1432،1/203همـو، (اسـت فاعـل نفـس مرحلـه ایـن دریعنیداردمظهریتحالتخیالیو
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خیالیوحسیادراکاتمورددرحداقلمالصدرادیگرتعبیربه). 1375،1/155آملی،جوادي

کـه دانـد مـی شـناخت عملدرخالقوفعالوفاعلرانفسواستسوبژکتیویستنوعی،به
. دارندشناختمسئلهدرتولیديواعدادينقشخارجیو عالمتجربه

ومحسوسعلمیصورواستفعالوخالقنفسخیالیوحسیادراكدراینکهحاصل
نفـس بـه خیالیوحسیصورقیاموکندمیانشاءاست،خارجیموجودبامماثلکهراخیالی
تعقـل مـورد درولیاستپنداشتندمیمشاءحکمايکهآنگونهحلولینهاستصدوريقیامی
خواهدصوراینادراكبهقادرفعالعقلبااتحادواتصالوخودارتقايبانفسمعقولهصور
1.نداردانشائینقشصوراینبهو نسبتبود

حـین درفعالعقلبااتصالییعنمشاءنظریهبا جمعصدراشود؛نمیختماینجابهکاراما
النـوع ربدرادراکـی صـور مشـاهده یعنیاشراقنظریهو) 1375،2/364سینا،ابن(ادراکات

بـا نفستعقل،هنگامدرکهرساندمیاثباتبهرامطلباین،)214-1388،2/213سهروردي،(
توضـیح ازقبـل . شـود مـی نائلعقلمرتبهدرادراکیشهود صورودركبهومتحدفعالعقل

. پردازیممیفعالعقلپیرامونتوضیحاتیبیانبهمطلباینبیشتر

2متعالیهحکمتدرفعالعقل

نفسازمستقلتام،مجرد،باشدکهمیطولیعقولازعقلآخرینمشائیننزددرفعالعقل
نیـز اختیشـن معرفـت نقشدارايشناختیوجودنقشبرعالوهکهاستذاتبهقائموانسانی

شـود میحاصلالهیموجوداینبهاتصالطریقازنیزانسانیادراکاتکهمعنااینبهباشدمی
).  1375،2/364سینا،ابن(

کـه استمعتقدوداندمینفسازمجردرا موجودفعالعقلمشاءحکمايهمچونصدرا
هـا آنازمتـاخر ووسنفـ غایـت و هماستهاآنبرمقدموانسانینفوسفاعلهمعقلاین

شناسـی هستیحیثبهناظرفعالعقلفاعلیترسدمینظربه) 1432،3/578شیرازي،. (است
آنکدخدايوعناصرعالممبدافعالعقلکهاستمعتقدمالصدراچنانچهباشد،میفعالعقل
نـاظر عالفعقلبودنغایتو) 1358،64همو،(گردد؛میاودستبهعالماینآسیابواست

اول، صـورت کـه در مرتبـه   البته برخی دیگر از شارحان حکمت متعالیه معتقدند که نفس نسبت به درك صور کلی سه حالت دارد به این.1
)1375،353گردد.(حسن زاده آملی،شود ودر مرتبه نهایی خلّاق صور عقلیه میها متحد میکند و سپس با آنصور عقلیه را از دور مشاهده می

و چـون مجـرد   کندگیرد و به اجسام فیض پاشی میعقل فعال دو وجهه دارد: یکی بر مجردات و دیگري بر مادیات. از مجردات فیض می.2
)1386،340کند.( سجادي، است و در مجردات حجابی نیست، تمام حقایق موجودات و صور علمیه را از مبادي علیه در یافت می
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طـی وجـوهري اسـتکمال بـا انسانینفسصدرانظرازباشد،میآنشناسیمعرفتحیثیتبه

) 1432،1/226همو،. (شودمیفعالعقلخودوشدهنائلفعالعقلمرتبهبهعقالنیمراتب
فعالعقلدیگرتعبیربهباشد؛میرابطیومستقلدو حیثیتدارايفعالعقلويعقیدهبه

فـی حیثیتاز. داردمانفوسدروندرنیزوجودیکآن،برعالوهدارد ونفسهفیجودویک
نفـس کمالبودنشرابطیحیثو ازاستانسانینفسازمفارقومجردجوهربودنشنفسه
ادراکـات دربنـابراین ). 1432،1/749سبزواري،؛1432،3/578همو،(استآنغایتووتمام
عقـل بـا نفساتحادازمنظوروکندمیبرقراراتحادفعالعقلرابطیدوجوبانفسهرعقلی،
3.باشدمیفعالعقلرابطیحیثیتبانفساتحادفعال

اسـت؟ ممکـن نفوسهمهبراياتحادآیا اینکهاستایناستمطرحاینجادرکهسوالی
طـی راعقالنـی تـب مراکـه شوندمتحدفعالعقلباتوانندمینفوسیتنهاکهاستاینپاسخ
وجـوهري حرکـت باانساننفستردقیقتعبیربه. باشندرسیدهمستفادعقلمرحلهبهوکرده

واردعقـل عـالم بـه وگذاشـته سـر پشـت راخیـال وحسوجوديعوالمخویشاستکمالی
بـه قرارگرفتـه بـالقوه عقـل مرحلهدرکهرانفسیفعالعقل) 1432،3/826شیرازي،(شودمی
بنـابراین . باشـد مـی موردهمینفعالعقلاثباتراههايازو یکیرساندمیبالفعلعقلبهمرت

بـالقوه عقلمرتبهازنفسکردنخارجدرابتداانسان،عقلیوکلیادراکاتدرفعالعقلنقش
ادراكبهوشدهفعالعقلبارسید متحدمرحلهاینبهنفسکهو هنگامیاستبالفعلعقلبه

)  828-1432،3/827شیرازي،. (پردازدمیفعالعقلدرموجودحقایق
فعـال عقـل معقوالتهمهبهنفسشدنعالماتحاداینالزمهآیاکهاستایندیگرسوال

. کندمیواردموردایندرسیناابنکهاستايشبهههمانوایننیست؟

فعالقلعبانفساتحادازناشیمحذوراتمورددرسیناابنشبهه
گویـد میچنینفعالعقلبانفساتحادنفیدرمعقولوعاقلاتحادابطالازبعدسیناابن

نبـود وتجـرد دلیـل بهبسیطفعالعقلاینکهاول: داردپیدررامحذوردواتحادنوعاینکه
پـیش محـذور ایـن فعـال عقلبانفساتحادصورتدروکندمیتعقلرامعقوالتهمهمانع
درموجـود معقـوالت ومعـانی همـه بایدعقلیصورتیکتعقلصورتدرنفسکهآیدمی

اند وبه همین دلیل منکر اتحاد نفـس بـا عقـل    در مبحث بعدي اشاره خواهد شد که حکماي مشاء به این حیثیت عقل فعال توجهی نداشته.3
اند.فعال شده
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زیـرا باشـد اجـزاء صـاحب بایـد فعالعقلاتحاداینپیدراینکهدومکندتعقلرافعالعقل
حسببهبایدفعالعقلیعنیآن،همهبانهشودمیمتحدآنبعضباتعقلهرهنگامدرنفس

) 1375،294سینا،باشد (ابنداشتهجزئیانسانیتعقلهر
اسـت واحـدي موجودعقلعالمکهاستو معتقدداندنمیواردرااشکاالتاینمالصدرا

وي. نیسـت هـم اجـزاء داراياینکـه ضمننداردراهآندرتکثربودهعقلیوحدتدارايکه
. کندمیذکرمقدمهسهمطلبتبیینبراي
چیز وآنعقلیصورتعینچیزيتعقلهنگامدرنفسولمعقوعاقلاتحاداساسبر) 1

. شودمیمتحدآنبا
معناکـه ایـن بـه نـه شود البتهمیمعقوالتهمهشاملودارداطالقیوحدتفعالعقل) 2

امـر ایـن کـه زیـرا باشـند مجتمـع آندرخودخاصخصوصیاتباخارجیهايانحاء وجود
بـه متکثـر ومتعـدد خـارج درکـه موجوداتیهمهینبنابرا. استفعالعقلبساطتبامخالف

.  موجودندجمعیواحدوجودبهفعالعقلدرهستندعدديتکثر
همـه عقلـی وحـدت مبنـاي بـر زیـرا عددي،نهاستعقلیوحدتفعالعقلوحدت) 3

عقـل وحـدت وبسـاطت بـه آنکهبدونشوندمیجمعبسیطعقلیواحدوجوددرمعقوالت
شوندفرضهممثلعقلیواحدهزاراناگرعقلیوحدتدراینکهتوضیح. دشوواردايلطمه

طـور آنعـددي وحـدت درکـه حـالی درشدنخواهدحاصلتربزرگچیزيهاآنمجموعاز
اینشوددانستهخوبیبهعدديوحدتباآنتمایزوعقلیوحدتمعناياگربراینبنانیست

)  40-1375،35همو،؛752-1432،1/750شیرازي،. (بودنخواهدوارداشکاالت
متحـد عقـل ازجهتـی بـا فقطخویشاستعداداساسبرنفسکهاستالزمنکتهاینذکر

و جهـت ازیعنـی کـرده دركراآننفسکهبودهخاصیصورتآنادراكبهقادرکهشودمی
عقـل بـا تحـاد ااثردرنفسکهمحذوراینرواینو ازشودمیمتحدفعالعقلباخاصشأن
؛752-1432،1/750شـیرازي، (آیـد نمـی الزمشـود مـی معقـوالت جمیـع دركبهقادرفعال

) 1371،416آملی،زادهحسن
بـه نفـس وصولکهکندمیتصریحمطلباینبهاسفاربرخودپاورقیدرسبزواريحکیم

بلکـه نیسـت نفـس ازخـارج با امـر یا اتحاداضافیاتصالنحوبهو تعقلادراكبااليمراتب
کنـد و مـی برقراراتحادفعالعقلرابطیوجودباخویشاستکمالیوجوهريحرکتبانفس

دیگـر جاییو در) 1432،3/578سبزواري،(نیستواردصدرابهشیخاشکاالتاساساینبر
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»مـادارد نفسبرايوجودي«و»داردخودشنفسبرايوجودي«فعالعقلکهکندمیتصریح

ولـی اسـت یکیذاتشکهاگرچهالبته. کندمیبرقراراتحادمانفسبرايوجودشواسطهبهو
مطرحظهورشدرتعددبنابراینندارد،نهایتکهداردمراتبیمانفسبرايوجودشواسطهبه

اتحـاد بـا عقـل   هنگامدرنفسکهآیدنمیو الزمنیستواردشیخاشکالاساساینبر. است
پـی اسـت، آنبـا متحـد کهدیگرينفسکهآنچهتمامبهیایابددستمعقوالتامتمبهفعال
عقـل مراتـب ازايمرتبـه بـا خویشاستعداداساسبرنفسیعنی) 1432،1/749همو،. (ببرد
تـر کامـل وبیشـتر اسـتعداد اینچهو هرکندمیبرقراراتحاداستحاصلنفسبرايکهفعال
. رودمیترباالهماتحاديمرتبهشود

مسـتقل وجـود بـا نـه نفسکهاستاینسبزواريحکیمومالصدراجوابدیگرتعبیربه
نفساستعداد خاصواسطهبهفعالعقلو ازشودمیمتحدآنرابطیوجودبابلکهفعالعقل

عقـل عـین وبالذاتعاقلوبالذاتمعقولنورو آنشودمیافاضهاستوجودعینکهنوري
آنو باباشدمیفعلبهقوهازنفسخروجعینوبودهنفسعالیهمرتبهعیننورهمانواست
افاضـاتی فعـال عقـل جانـب ازنفـس استعداداندازهبهوکندمیتعقلرافعالعقلنفسنور

)  1380،198صابري،فیاض. (گیردمیصورت

)عرضیه؟عقولیافعالعقلبااتحاد(عقلیادراكکیفیت
اسـتکمالی سـیر درنفـس کـه اسـت عقیدهاینبرجوهريحرکتبر نظریهتکیهباصدرا

. کنـد مـی ادراكرامعقولصورانتهاو درمتخیلصورسپسومحسوسصورابتدادرخویش
ادراكکـه استو معتقددادهقرارنقدموردراکلیاتادراكمورددرحکماجمهورنظریهوي

عقـل بـا نفـس کلیاتادراكدربلکهنیستمحسوسازمعقولانتزاعوتجریدنحوبهکلیات
-113مفاتیح الغیـب، شیرازي،. (یابدمیدستمعقولصوربهاتحادایناثرودرشودمیمتحد
در. نیسـت واضـح چنـدان شـود مـی متحدنفسباکهمجرديعقلدربارهصدراموضع) 114

هـم مـوارد ازبرخیو دراستفعالعقلويورمنظکهشودمیاستنباطچنینمواردازبرخی
فـرض قابـل احتمـال دوبنـابراین باشـد مـی مثلیاعرضیهعقولمنظورکهشودمیادعاچنین
گیـرد مـی قـرار مشـاهده مـورد نوریـه مثلکهاستآنازحاکیصدراعباراتازبرخی: است

کـه اسـت عقلـی نـوري اتذوشودمیواقعمشهودآنچهاساساینبر). 1432،1/345همو،(
ذواتایـن ازضـعیفی ادراكاسـت عـالم ایـن درنفسکهزمانیتاامادارندعقالنیتشخص
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جزئیـاتی بـا اشتراكرا قابلخودمدركضعیفادراكهمیناساسبروداشتخواهدنوري

ازبرخـی درصدرااینکهدومو احتمال). 1382،32همو،(هستندمدركآنمعلولکهداندمی
). 1432،3/19همو،(گیردمیقرارمشاهدهموردفعالعقلکهاستمعتقدموارد
مورددرويکهشودمیاستنباطچنینصدرا،مالعباراتتردقیقبررسیبارسدمینظربه

:  استدادهارائهنظریهسهعقلیادراکات
انـواع اربـاب یـا نـوري مثـل مشـاهده بـه اشراقیهاضافهباعقلیادراكهنگامدرنفس) 1

تـر بـر وتـر شـریف استمادهبهمتعلقکهانساننفسازمثلاینکهآنجاییازولیپردازدمی
ویابـد مـی درمتعـدد جزئیـات بـر اشتراكو قابلمبهموکلیصورتبهراهاآننفسهستند

وو عجـز قصـور ازیناشـ امراینالبتهکهباشد،داشتههاآنازکاملیوتامتواند مشاهدهنمی
،1382شیرازي،. (مثلونفسبینمانعوحجابوجودخاطربهو نهاستنفسادراكضعف

را ادراكازنحـوه اینصدرا) 1375،1/123آملی،جوادي؛204-1432،1/203همو،؛42-43
فعـال عقـل بـا اتحـاد مرحلـه بهونیافتهرهاییماديتعلقاتازکهداندمینفوسیمخصوص

. اندنیافتهدست
ازناشیعقلیادراکاتضعفدر واقعکهکندمیاشارهمطلباینبهدیگرجايدرصدرا

مـدرك جانـب ازو یـا شداشارهآنبهکهاستونفسمدرِكضعفازناشییا: استامردو
و گـاهی ) تعـالی حـق همچـون (مـدرك ظهورووضوحنهایتگاهیکهصورتاینبهاست

تـام ادراكمـا کـه شودمیباعث) زمانوحرکتوهیوالهمچون(مدركقصوروخفانهایت
) 1352،52شیرازي،. (باشیمنداشتهوکاملی

بـه فعـال عقلدرشدنفانیاتحاد وطریقازویافتهرهاییماديتعلقاتازکهنفوسی) 2
اسـت عقیدهاینبروهريجحرکتبر نظریهتکیهباصدرا.. یابندمیدستعقلیوکلیادراك

انتهـا و درمتخیـل صـور سـپس وصور محسـوس ابتدادرخویشاستکمالیسیردرنفسکه
انسـان، عقلیوکلیادراکاتدرفعالعقلنقش) 1/204همو،. (کندمیادراكرامعقولصور
ـ نفسکهو هنگامیاستبالفعلعقلبهبالقوهعقلمرتبهازنفسکردنخارجدرابتدا ایـن هب

-1432،1/828همـو، . (شـود مـی نائلکلیاتادراكبهوشدهفعالعقلبامتحدرسیدمرحله
البقـا و روحانیـه الحـدوث جسمانیهنفسمتعالیه،حکمتمبانیبراساسدیگرتعبیربه). 827
گوناگونمراتبطیازو پسکردهآغازاز جسمیتخود راحرکتکهاستموجوديواست

کند میحرکتاستفعالعقلیعنیمجرداتومفارقاتمرتبهکهعقالنیکمالمرتبهسويبه
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. باشدمیعقلیادراکاتهمهواجدکهشودمینامیدهمستفادعقلمرتبه،آنبهوصولازو پس
وفعـال عقـل تفاوتباشدمیفعالعقلشبیهمستفادعقلکهکندمیاشارهمطلباینبهصدرا

کـه حالیدربودهمادهبامقارنقبالکهاستمجرديعقلمستفادعقلهکاستایندرمستفاد
)  1432،1/826شیرازي،(باشدمیمادهازمفارقهمیشهفعالعقل

درنفـس کـه اسـت ایـن ازحـاکی داردعرفانیمبانیدرریشهکهمالصدراخاصنظر) 3
اشـاره نکتـه ایـن بهصدرا.شودمیتعالیحقذاتدرفانیخویشاستکمالیسیرعالیمراتب

طریـق ازنـه واسـت ترشـح طریـق ازنـه ناطقهنفسدرادراکیصوراینپیدایشکهکندمی
فنـاي و بعـد از شدهفانیخودازشودمیرهاماديتعلقاتازنفسکههنگامیبلکهانعکاس،

الهیتذامشاهدهدرشدنمستغرقوحقحضرتذاتبهبقاءوشدنمندكوخودذاتدر
4.بیندمیهستند،کهآنچنانرااشیاءحقایقوپردازدمیشهوددریايدرغواصیبه

توضـیحات قبلـی نظریـه دوپیرامـون کـه اسـت الزمصدرانظریهدربیشترتدقیقازقبل
: کندمیرا مطرحنظریهسهکلیاتادراكموردکیفیتدرسبزواريحکیم. شوددادهبیشتري

اسـاس بـر فعـال عقـل فعـال، عقـل بانفساتصالاثردر: نفوسبرصورترشحنظریه) 1
درصـور و ایـن کنـد مـی افاضهنفسبهراخویشدرموجودعقلیهايصورتاستعداد نفس

سـبزواري، حکـیم . (شـود مـی نائـل حقـایق دركبـه صوراینبااتحادبانفسومرتسمنفس
1416،1/295  (
نفـس نفـس، ازنوراینانعکاسونفسبرفعالعقلنورقاشرااثردر: انعکاسنظریه) 2

) 1416،1/296همو،. (پردازدمیفعالعقلدرموجودعقلیهايصورتمشاهدهبه
بـا دو راانعکـاس ورشـح روشدومیانتفاوتاسفاربرخودپاورقیدرسبزواريحکیم

انطبـاع قولمعادلرشح. هددمیتوضیحشعاعخروجوانطباعبهقولیعنیحسیادراكنحوه
شود،میمرتسمنفسدرحسیصورانطباعنظریهدرکهطورهمانیعنیاستحسیادراكدر
در شـعاع خـروج بـاقول معـادل همانعکاس. شودمیمرتسمنفسدرعقلیصورهمرشحدر

در. باشدمیمرئیجسمبهچشمازنورخروجحاصلمشاهدهقولایندر. استحسیادراك
و انعکـاس نفسبرعقلازنوراشراقپرتودرفعالدر عقلموجودحقایقهمانعکاسنظریه

قد اختلف الحکماء فی ان ادراك النفس االنسانیه حقایق االشیاء عند تجردها و اتصالها بالمبدا الفیاض اهو علی سبیل الرشح، او علی نهـج 4.
رانه صیالعکس: اي من جهه افاضه صور االشیاء علی ذاتها، او علی نهج مشاهدتها فی ذات المبدا الفعال. ... و عند التحقیق یظهر علی العارف الب

تغراقها فـی  ال هذا وال ذاك، بل بان سبب االتصال التام للنفس بالمبدا  لما کان من جهه فنائهاعن ذاتها و اندکاك جبل انیتها و بقائها بالحق و اس
)1/524، دوره سه جلدي، 1432مشاهده ذاته، فیري االشیاء کما هی علیها فی الخارج. (شیرازي،
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صـورت نفسدرهاآنازارتسامیاینکهبدونشودمیمنکشفوظاهرنفسبراينفسبرآن

)  1432،1/524سبزواري،. (گیرد
مالصـدرا بهمنسوبنظریهاینکهاشیاء،حقایقبهشدنعالموتعالیحقذاتدرفناء) 3

:  استقراراینازصدراعبارتمضمون) 1416،1/296همو،. (باشدمی
رسد صورمیمبدا فیضبهاتصالوتجردمقامبهنفسکههنگامیکهباورنداینبربرخی

بهمقامایندرنفسکهباورنداینبردیگربرخیوشودمیمرتسمآندرافاضهطریقبهاشیاء
ولیشود؛اشیاء میآینهتعالیحقترتیباینبهوپردازدمیمبدا فیضذاتدرقایقحمشاهده

بهرسدمیاهللافیفناءمقامبهکهانسانیکهبریممیپینکتهاینبهتردقیقتحقیقوبررسیدر
ذاتدرحقـایق مشاهدهیانفسبرهاآنافاضهصورتبهنهکند ولیمیپیدااشیاء علمحقایق

کمـاالت بـه تعـالی حقذاتدرشدنمندكوخودذاتازفنايازبعدنفسبلکهتعالی،قح
اشیاء حقایقبهحقذاتمشاهدهوازپرداختهشهوددریايدرغواصیبهویابدمیدستالهی

شـهود همچنـین باشـد میماسواوجودمنشاتعالیحقوجودکهطورهمانزیرا. یابدمیدست
تعـالی حـق مشـاهده درشـدن با مستغرقنفسبنابراین. باشدمیماسواشهودمنشاتعالیحق

آملـی، جـوادي . (بینـد مـی خودشـان خـاص موطندریعنیهستند،کهآنچنانرااشیاءحقایق
1375،2/267-269  (

نیسـت تعـالی حـق ذاتدراشـیاء حقایقمشاهدهبامنافیسومتفسیرکهاستذکرشایان
مـوطن دراشـیاء حقـایق مشـاهده صدرانظرازولیدارندحضورهمالهیبهمرتدراشیاءزیرا

زدنکنـار باکهاستواصلیانسانبهمربوطمشاهدهنوعاینکهباشدفراتر میامريخودشان
شـود نمـی شهوددریايدرغرقولیشودمینائلالهیشهودبهنورانیوظلمانیهايحجاب

پیـدا علممادونکثراتبهالهیعلمو باپردازدمیشهوددریايدرغواصیبهآنازترفرابلکه
)  270-1375،2/269همو،. (کندمی

حسیادراكجملهازادراكمواردازبرخیدرخودجوهريحرکتبانفساینکهخالصه
نفـس . باشـد میعقلیهايمظهر صورتعقلیادراكدرواستصورمصدرومبدعخیالیو

امـور ادراكبـه آلـود غبـار وضعیفنحوبهطبیعیاشتغاالتوماديتعلقاتدلیلهبابتدادر
مـادي اشـتغاالت ایـن ازخـویش استکمالوجوهريحرکتتربرمراحلو درپرداختهعقلی

حقایقمشاهدهبهحضوريعلمو بهرودمیبینازحقایقبهنسبتاومظهریتویافتهرهایی
)  155-1375،1/158همو،. (پردازدمیتعالیحقذاتاشیاء در
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ولـی اسـت کلیهصورتیکدركآنمرتبهترینپایینکهداردمراتبیاتحاددیگرتعبیربه

چـه شـود وجوديمراتبهمهواجدکهبرسدايمرتبهبهخویشاستکمالیمسیردرنفساگر
قبـل موجودبامتحدودهشترکاملفعالعقلو ازیابداحاطهفعالعقلمعقوالتهمهبهبسا
احاطهوملکوتوملکدرکاملسیریعنیاتحاداعاليمرتبهبهسرانجاموشودفعالعقلاز
حقیقـت اسـتکمال نهایـت . شودمیتعالیحقدرفانییعنییابددستشهودوغیبعوالمبر

. باشـند مـی حـق بقـاء بـه باقیوحقدرفانیکهباشندمی) ع(معصومامامانو) ص(محمدیه
) 179-1387،178آشتیانی،(

بـه نقـص ازنفـس مخرجومعقوالتخزانهفعال،عقلکهمعتقدندآملیزادهحسناستاد
بـا خـویش اسـتعداد اسـاس بـر ویافتهاستکمالآنتدبیرتحتنفسکهطوريبهاستکمال
ایـن البتـه . شودمیفانیآندروشدهمتحدآنباانتهادراینکهتاکندمیپیداارتباطفعالعقل

وکـرده دركراحقـایق و همهشدهبسیطعقلنفسکهجاییتادارددرجاتیومراتباتحاد
ويدرشـان کهشودمیهاییدریافتوتعقالتقابلوشودمیعینیعالمبامضاهیعقلیعالم
) 1375،341آملی،زادهحسن. (کندمیصدق»القدرلیلهفیانّاانزلناه«آیه

بررسیوتحلیل
گویدمیسخنمثلبانفسرابطهازکلیاتادراكمبحثدرخویشآثارازبرخیدرصدرا

ازنیـز مـوارد برخـی دروگویـد میسخنفعالعقلبانفساتحادازهممواردازبرخیو در
کنـد مـی مواجهعمدهسوالاینبارامااودر سخنانگانگیسهو این. تعالیباريذاتدرفناء
بـر رااصـلی نقشفعالعقلآیاکلیاتادراكدرهمآنمتعالیه،حکمتشناسیمعرفتدرکه

باري؟ذاتیاوعرضیهعقولومثلیاداردعهده
طـور بـه اشراقیعرضیهعقولومشائیفعالعقلجایگاهمتعالیهحکمتدیگر درتعبیربه
کـه استالزمموردایندرصدرانهاییسخنبیانازقبلبنابرایناست،نشدهمشخصواضح

رسـد  مینظربه. دهیمقراربررسیموردراهاو آنکردهبیانراموردایندرمختلفاحتماالت
تصـور وفـرض قابـل حالـت چنـدین متعالیـه حکمتدرفعالعقلبانفساتحادبارابطهدر

:  است
مـوارد ازبسـیاري در: طـولی عقـول ازلعقـ آخرینعنوانبهفعالعقلبانفساتحاد) 1
درشداشارهکهطورهمانالبته. گویدمیسخناتحادنوعاینازحکماجمهورباهمگامصدرا
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.  کندمیبرقراراتحادفعالعقلرابطیوجودبانفساتحادنوعاین

عقـول ومثلوجودمتعالیهحکمتدراینکهبهتوجهبا: النوعربومثلبانفساتحاد) 2
تـوان مـی باشـد مـی عرضیعقولومثلصدراییفلسفهمبانیازیکیوشودمیاثباتعرضی
.  شودمیمثلبامتحدنفسمبانیاینطبقبرکهکردادعاچنین
بهعقولهمهیعنیعددي،نهاستعقلیکثرتدارايکهاستواحديعالمعقلعالم) 3
فرقـی چنـدان مثـل یـا اسـت متحـد فعـال عقلبانفساینکهوموجودندجمعیواحدوجود

شـکافی وجـدایی مثلوفعالعقلمیاندیدگاهایندربدینسان) 1387،42کدیور،. (کندنمی
.  شودنمیدیده

ایـن بـه نـاظر مالصـدرا نظـر ازعقـل عالمبودنواحدزیرانیستنقدازخالیسخناین
و بـه اسـت اطالقـی وسعیحدتوبلکهنیستعدديوحدتعقولوحدتکهاستمطلب

راعقولکثرتخویشآثاردرصدرازیراداردوجودعالمدرعقلیکفقطکهنیستمعنااین
درخاصـی جایگـاه عقـول ازکـدام هراشرفامکانقاعدهمبنايبراینکهضمن. کندمیاثبات
اینکـه بـر عـالوه داردعقولدیگرازمتفاوتجایگاهیوجوديلحاظبهعقلو هردارندعالم

. پردازدمیعرضیوطولیعقولاثباتبهجداگانهطوربهصدرا
ادراکـات بعیدعلتفعالعقل: دارندنقشمثلو همفعالعقلهمانسانیادراکاتدر) 4

برمثلافاضهومثلبرفعالعقلافاضهازناشیانسانادراکاتکهصورتاینبهاستانسانی
غیرمباشـر وبعیدعلتعنوانبهفعالعقلولیشودمیمتحدمثلبانفس. باشدمیانساننفس

.  استتأثیرگذارانسانادراکاتدر
انسـان النـوع ربهمـان فعـال عقـل کهشودمیاستنباطچنینصدراعباراتبرخیاز) 5
ربتوانـد مـی فعـال عقـل آیاکهاستمطرحسوالاینحال) 1432،3/580شیرازي،. (است
بـه بدانـد دیگرانواعبرحاکمراانساننوعفیلسوفیاگرکهاستاینپاسخباشد؟انسانعالنو

فعالعقلتواندمیصورتایندرباشدداشتهوساطتسمتیاوفاعلیتسمتیاکهايگونه
بدانـد نباتـات وحیوانـات ازدیگرانواعالنوعربرادیگرعرضیعقولوانسانالنوعربرا

نبـوده دیگـر هـاي النوعربازمتفاوتانسانالنوعرببنابرایننیستپذیرفتهسخناینولی
. داردقرارهاآنعرضدربلکه

درایشـان . باشدمیتعالیحقدرفنايفعال،عقلبانفساتحاددربارهصدرانهایینظر) 6
ويخـاص نظـر ونداشـته قبولرارشحواشراقنظریهکهکندمیاشارهصریحطوربهاسفار
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همـان، . (شـود مـی نائـل حقـایق دركبـه حـق درشـدن فانیبانفسیعنیاستدیگريچیز

1/524  (

گیرينتیجه
:  داشتعرفانیوفلسفیتفسیردوتوانمیصدراعباراتاز
وباشـد مـی مالصـدرا نظرموردعرضیعقولیامثلبانفساتحادفلسفیتفسیراساسبر
درزیـرا کـرد اکتفـا عبـارات ظاهربهفقطنبایدصدراییفلسفهدرکهاستاینمدعاایندلیل

چیـز ويخـاص نظـر کـه حـالی درکنـد میبحثحکماجمهورنظرمطابقمواردازبسیاري
ومثـل . کنـیم اسـتنباط رانهـایی نظـر ويفلسفیمبانیاساسبربایدبنابراینواستدیگري
.  باشندمیمتعالیهحکمتمبانیازعرضیعقول

وشـناختی هسـتی مسـأله دوتبیـین بـراي راطـولی عقـول آنکـه غیرومتعالیهحکمتدر
ولـی اسـت فعالعقلمشکالتحاللعرضی،عقولازنظرقطعکردندمطرحشناختیمعرفت

هستیحوزهدرانفعاالتوفعلو تماماستعرضیعقولبهقائلکهصدراهمچونفیلسوفی
نظـر دردیگـر طـولی عقـول مانندرافعالعقلبایدداندمیالنوعرببهمنتسبرامعرفتو

وظـایف و ایـن نـدارد مـادي جهـان بـا مستقیمشناختیمعرفتوشناختیهستینقشکهگیرد
شـود مـی دیـده صـدرا عبـارات دردوگانگیاگربنابراین. استمثلیاعرضیعقولبهمربوط
نظریـه اسـاس بـر گاهیوگویدمیسخنکماحجمهورسبکبرگاهیکهاستاینآنعلت

پـذیرد مـی راعرضـی عقولومثلکهکسینیستشکی. مثلوانواعاربابیعنیخودخاص
دومدلیل. استمثلیاعرضیهعقولعقلیوکلیادراکاتدرعقلبانفساتحادازويمنظور
اثبـات بـه »ادراك«طریقازوياست؛ادعااینبرشاهديعرضیعقولیامثلاثباتدرصدرا

کیفیـت شـود، میمنعکسنفسدرموجوديهرازکهصورتیهروينظرازکهپردازدمیمثل
و سازدمیمستعدعقلعالمدرآنعقلیوکلیحقیقتمشاهدهبرايرانفسکهاستنفسانی

تجلـی طریقازبتواندنفستااستعقالنیموجودآنرخسارهازعکسیواقعدرصورتاین
عقلـی حقیقتآنوکندنزدیکاصلیعقلیحقیقتآنبهراخودذهنیه،صورتاینظهورو

،1382شـیرازي، . (بودنخواهدمثلجزچیزيشودمیآنبامرتبطومتصلنهایتدرنفسکه
196 (

حـق وجوددرغرقوحقدرفانیکلیات،دركمقامدرنفسهمعرفانیتفسیراساسبر
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اسـت، اشـیاء حقـایق تمـام آینـه وو مرآتاستامورهمهبهعالمتعالیحقچونو شودمی

ایـن صـورت ایـن در. بینـد میهستندکهآنگونهرااشیاءهمهاصلحقدرشدنفانیبانفس
دیگـر بـه تعـالی حـق مشاهدهطریقازنفسبلکهدهندمینفسبهرامعرفتکهنیستندعقول

و کنـد مـی پیـدا اجمالیمعرفتباشداجمالیمشاهدهاینو اگرکندمیپیدامعرفتموجودات
. کندمیپیداتفصیلیمعرفتباشدتفصیلیمشاهدهایناگر

تـوان مـی جامعدیدگاهیکبهرسیدنوعرفانیوفلسفیتفسیردواینمیانجمعمقامدر
برقـرار اتحـاد مثـل بـا نفـس اولمرتبـه درداردمراتبیاتحاداینکهبهتوجهباکهگفتچنین

. دهدمیرخحقدرفناءنحوبهاتحادایننفساستکمالاثردرنهاییمراتبو درکندمی
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