
٩٨پیاپیۀ، شمارنهمو ، سال چهلفلسفه و کالمدرجستارهایی
٥٣-۷۲، ص١٣٩٦بهار و تابستان

*نایمالصدرا و ابن سدگاهیاتّحاد عاقل و معقول از د

١یساالر محمد

) المللنیبسیمشهد(پردیدانشگاه فردوسهیحکمت متعالیدکتریدانشجو
Email: mo_salari2007@yahoo.com

یمسعودرینگجهادکتر
مشهدیدانشگاه فردوساریدانش

Email: Masoudi-g@um.ac.ir

ینیابوالفضل حسدیس
نورامیدانشگاه پیعلمئتیهعضو

Email: a.hoseini91@gmail.com

دهیچک
ادراک کـه بـه واسـطه آن تیـفینحوه رابطه علم بـا عـاِلم و کنییتبیاست در راستایعاقل و معقول تالشاتحاد
اشکال جوهر و عرض بودن شـئ واحـد و صـدق دو هینظرنی. با قبول اشوندیدفع میمعروف وجود ذهناشکاالت
هیـمالصدرا در نظرینخواهد شد؛ مدعارحها را سرگردان کرده، مطعقلیسبزوارمیشئ که به قول حککیمقوله بر 

حاصل گـردد، خـواه ینفس ناطقه آدمکه در یهست، بلکه هر صورتزیعاقل ن،یاست که هر وجود معقولنیاّتحاد ا
بر ابطال آن برهان اقامه نموده است مربوط به نایکه ابن سیاست. اتحادیکیمعقول و خواه محسوس، با مدرک خود 

باشـد نـه یقـیآن دو، حقریاز اتحاد در عرض هم بالفعل موجود و متحصل باشـند (و تغـاقبلاست که یدو موجود
.داندینمیرفتنینموده است پذانیبنایکه ابن سیلیرا به همان دلیاتحادنیچنزی). صدرا نیعقلیلیتحل

اتفـاق یحـال کـه همگـنیفالسفه اختالف دارند، در عـر،یاتحاد عاقل و معقول، در بحث از علِم نفس به غدر
در یاسـالمیاز حکمـاکیـچیدارند که هر موجوِد مجرِد قائم بذات، نسبت به خود، عقل و عاقل و معقول است. ه

عارض بـر ،یوجود ندارد تا صورت ذهنیذهنمورد، صورت نیدر ارایزست،یعلم مجرد به ذات خود، منکر اتحاد ن
جوهر است کینجایاقتیاست. در حقریبحث است مربوط به ادراک به غدیآن باشد. آنچه مورد تردنینفس و نه ع

وحدت است نه اتحاد.نجایمعقول است. در واقع، اگریدیاراعتبعقل و به یاعتبارعاقل، بهیاعتبارکه به

اتحاد، عاقل، معقول، عاِلم و معلوم، نفس، ادراک.: هادواژهیکل
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مقدمه

. یعالم و معلوم خـارجنیبیاضافه مقولایدانستندی) مینفسانتیفی(کیصور ذهنایعلم را انینیشیپ
، نـاظر بـه رابطـه »اتحاد عاقـل و معقـول«هیاک است. نظرادراک حاصل تعامل مدرِک، مدَرک و ادرندیفرآ

نیـیانـد و پـس از تبمسـأله نگـاه کردهنیـبـه ایشناسیعمدتًا از منظر هستلسوفانیادراک با عالم است. ف
انـد. عوامل وجود دارد، پرداختهنیاانیکه میدو نسبتیعلم، عالم و معلوم، به بررسیوجودشناختگاهیجا

عالم با علم است.انینسبت مانگریب» عالم و معلوماتحاد«در واقع 
یاسـت در راسـتایاست که اتحاد عاقل و معقول تالشنیاز طرح مبحث اتحاد عاقل و معقول اهدف

شـوندیدفع مـیادراک که به واسطه آن اشکاالت معروف وجود ذهنتیفینحوه رابطه علم و عاِلم و کنییتب
شئ که کیبر لهاشکال جوهر و عرض بودن شئ واحد و صدق دو مقوهینظرنی). با قبول ا٣١٧/ ٣(اسفار، 

یصور ذهنـه،ینظرنیبنابر ارای) مطرح نخواهد شد؛ ز٦٠ها را سرگردان کرده (شرح منظومه حکمت، عقل
که بـه یصورتتیها با جوهر نفس متحد هستند؛ ماهباشند بلکه آنینفسانفیتا کستندیعارض بر نفس ن

موجود بـه وجـود یصناععیحمل شابهاز مقوالت است اما یکیدر تحت یذاتیبه حمل اولدیآیذهن م
نسبت همانند نسبت جوهر بـه نیاایاست؟ آیچه نسبتینفس است. نسبت نفس با معقوالت و صور علم

و سـپس نفـس رونـدیاست که آالت نفس به شـمار مـییقواینفس ذاتًا جوهر و دارایعنیاعراض است؛ 
اعـراض ،یصـورت صـور علمـنیدر اایآکند؟یخود کسب میرا برایو ادراکیقوا صور علمنیالهیوسب

خود متحد است؟ بصورت اجمال در ینفس با معقوالت و صور ادراکنکهیاایشوند؟یمحسوب مینفسان
ینیتبـایساننفیذومراتب است که جوهر ذات آن با قوایقتیگفت: نفس حقتوانیپاسخ به سؤاالت فوق م

مانند نسبت مـاده بـه ینسبت هر قوه به صورت ادراکجهیدر نتواست یکیینفسانیندارد و با مجموع قوا
هر صـورت رفتنیبلکه با پذردیرا بپذیکه عرضستیامر متحصل و تام التحصل نکیصورت است؛ نفس 

مثل نطفه که مرحله شود،یرت مآن صونیعشیخویتکاملریدر مس،یمدرک در هر مرتبه از مراتب ادراک
بلکـه شـودیمـ» معلـومنیایدارا«مییکه بگوستینگونهنیشود. نفس هنگام تعقل ایتر ممرحله کاملبه
.شودیم» او«

اتحادیشناسمفهوم
اءیاشـنیصدرا اتحاد بـریگشتن دو شئ مختلف است. به تعبگانهیشدن و یکی» اتحاد«یلغویمعنا

،یواحد باشـند. در اصـطالح فلسـفگریجهت متکثرند از جهت دکیکه از ییایت که اشعبارت از آن اس
):١١٣،یفرهنگ فلسفبا،ی(صلشودیاطالق می) متعددقی(مصادیمختلف دارد و بر معانیاتحاد انحا
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-٣عاقل با وجود معقول بالذات.تیاتحاد ماه-٢معقول بالذات. تیعاقل با ماهتیاتحاد ماه-١

اتحاد وجود عاقـل بـا وجـود معقـول بالـذات. تنهـا فـرض -٤معقول بالذات.تیتحاد وجود عاقل با ماها
فرض است.نیمعقول، فرض چهارم است و مراد قائالن به اتحاد عاقل و معقول هم

اتّحاد در وجودانواع
)٣٢٤-٣٢٥به چند صورت قابل تصور است: (صدرا، اسفار، گریدزیبا چیزیچاتحاد

واحد.یمتعدد در وجودمیاتحاد مفاه-١
.ستینریپذنوع از اتحاد، امکاننیاند، اواقعگریکدیاتحاد دو شئ متحقق بالفعل که در عرض -٢

جوهر و عرض، اتحـاد آن دو ممکـن ۀخاص صدرا از رابطریاتحاد جوهر و عرض، بر اساس تفس-٣
ۀطیاز حرونیوجود عرض را بیمّشائیاما حکما؛داندیعرض را از مراتب و شئون جوهر میورایاست، ز

.دانندیمیآن دو را انضمامبیوجود جوهر و ترک
و کمال برسـد؛ چنانکـه در تیبه فعلیگریبالقوه و ناقص باشد و به واسطه دیکیاتحاد دو امر که -٤

نـدارد یتـیاسـت و فعلمانند اتحاد ماده و صورت که ماده بالقوه رسد؛یمتیقوه به فعلیاثر حرکت جوهر
ماده و ریصدرا، تغاتقادماده و صورت، مورد اختالف است وبه اعبیگونه ترکنکهیاحیصورت؛ توضمگر به

ها مراتب ناقص و کامل شئ واحد متصل است.است و منشأ انتزاع آنیعقلیلیصورت، تحل
و اهیـگۀدهندلیتحاد عناصر تشکنوع اتحاد غالبًا انیایصورت واحد. براۀیاتحاد چند ماده در سا-٥

).٢١١،ی(صدرا، اسفار، چاپ سنگزنندیرا مثال میوانیو حیصورت نباتۀیدر ساوانیح
.شوندیصادر میواحدضیکه از علت مفیعلت؛ اتحاد دو معلولکیاتحاد دو معلول در -٦
نیع اتحـاد، معلـول عـنونی) در اقتیو رققتیبا معلول خود (اتحاد حقبخشیاتحاد علت هست-٧

ربط به علت است.

اتحاد عالم و معلوم به اتحاد ماده و صورتمشابهت
به دسـت یاز اقوال وینوع از اتحاد است؛ چنانکه از برخنیمنظور صدرا از اتحاد عالم با معلوم، هم

و کمـال تیـبـه فعلیعلمـیها: نفس که در ابتدا ناقص بود، در اثر حضـور صـورتدیگویمیود،یآیم
ایـآن صـورت یارانفـس دنکـهینـه اشـودیم» آن«در واقع گردد،یکه با آن متحد میو هر صورترسدیم

است که نطفه در اثـر نیانسان باشد. منظور اینطفه دارانکهینه اشودیمعلوم گردد. مانند نطفه که انسان م
.شودیمتحول متیو به انسانابدییکمال میو به واسطه صورت انسانیحرکت جوهر
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به نفس مانند نسبت عرض به موضوع باشد که هر دو یادراکیهاکه نسبت صورتستینگونهنیاپس

است)؛ بلکـه نسـبت صـورت بـه مـاده و نیمکتب مشاء هملسوفانینفسه داشته باشند (نظر فیفیوجود
ایـعاقـل، نکـهیایعنـاآن اسـت و میبـرایادراکیهاهمان حصول صورتت،یخروج نفس از قوه به فعل

اسـت. (صـدرا، افتـهیاست که وجود نـاقص بـه کامـل تحـول نیاشودیمدرک متحد مایمدرک با معقول 
)٣٢١-٣١٩/ ٢؛ همو، اسفار، ٢٤٣ه،یالشواهد الربوب

مقوم وجود نفس و سبب خروج آن از قوه به فعـل هسـتند و نفـس بـا ،یادراکیهاصورتنکهیاجهینت
یکه نفس در ابتـدامیرسیاصل مهم منیجا به انی. از همرسدیقام کمال و تجرد مبه میتحوالت جوهر
تـرشیآن بتیعلف،یو فعلیاز هرگونه کمال است و با کسب کماالت علمیقوه و خالوال،یخلقت مانند ه

)٣٣٠و ٤٦٠/ ٣؛ همان، ٣٢٨/ ٨(همو، اسفار، گرددیمجرد میهاشده و فاعل صورتترشیو ب
مکتب مشـاء، لسوفانیو نه به اعتقاد فدیآینفس کمال اول به حساب میعلم براایمعلوم بیترتنیبد

/ ٨البقـاء اسـت (همـان، ةیـالحدوث و روحانةینفس جسماندیگویاست که ملیدلنی. به همیکمال ثان
).٢٣٥ه،ی؛ صدرا، عرش٣٤٧

اتحاد عاقل و معقولهیموردنظر در نظراتّحاد
نفـس یانفعـالۀشناخت کـه جنبـندیاتحاد عاقل و معقول، در آغاز فرآهیظر صدرا در نظرمورد ناتحاد

باشـد) یعقلیلیآن دو، تحلریغالب آن است، از نوع اتحاد ماده و صورت است (گونه چهارم که تغاۀصبغ
/ ٣فار، (صـدرا، اسـست(گونه هفتم) اقتیو رققتیاتحاد از نوع اتحاد حقنینفس، اتیفاعلۀو در مرحل

).٢١٢-٢١١،ی؛ همان، چاپ سنگ٣٢٥-٣٢٤
است که قبل از اتحاد در یبر ابطال آن برهان اقامه نموده است مربوط به دو موجودنایکه ابن سیاتحاد

نیچنـزی). صدرا نیعقلیلیباشد نه تحلیقیآن دو، حقریعرض هم بالفعل موجود و متحصل باشند (و تغا
)٣٢٥-٣٢٤/ ٣. (صدرا، اسفار، داندینمیرفتنینموده است پذانیبنایکه ابن سیلیرا به همان دلیاتحاد

المتحصـل باشـد؛ ماننـد اتحـاد یگـریمتحصل و دیکیاست که یقابل قبول مربوط به دو امراتحاد
امـر کیواسطه مورد، بهنیکه هر دو المتحصل باشند و تحقق اتحاد در ایاتحاد دو امرای. تیوجود و ماه

انتـزاع خـود نشـأاز امر واحد که هر دو موجـود بـه وجـود میمانند دو عنوان انتزاعرد؛یصل صورت گمتح
انتـزاع زیـمفهـوم از انسـان ننیـاشـود،یانتزاع مـوانیکه از نبات و جماد و حیمیمفاهۀهستند. مانند هم

ها موجود به وجود انسان است.آنۀو همشودیم
ۀبرقـرار باشـد و همـیطـولۀها رابطـآنانیاست که مریپذامکانیرتامور متحصل، تنها در صواتحاد
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).٣٢٨-٣٢٧/ ٥مانند صور متراکبه (صدرا، اسفار، ند؛یشئ واحد به شمار آیها مراتب اتصالآن

اند و قائلدهندیآن ارائه میاز نفس و قوایریاتحاد عاقل و معقول تصوهیکه مخالفان نظرنیالیدلبه
نظر بـا نیو اکندینمرییاست که به واسطه ادراکات، ذات آن تغیاز آغاز، جوهر کاملیفس آدمکه ننیبه ا

در باب نفـس و بـدن و نایو ابن سصدراالزم است به نظر مالنیکرده متفاوت است. بنابر اانیآنچه صدرا ب
نظر روشن شود.نیتا پاسخ مخالفان با طرح امیحدوث نفس بپرداز

درباره نفس و بدنمالصدراهینظر
است که نفس محصول حرکت نیاینفسانینفس و رابطه آن با بدن و با قواشیدایصدرا درباره پهینظر

است.یو در بقا و استمرار وجود، روحانیو جسمانیخود مادشیدایبدن است و در حدوث و پیجوهر
همان حدوث و زوال گر،یارت دبه عبایو (یاستکمالیمعتقد است که بدن در اثر حرکت جوهرصدرا

کـه رسـدیمـیاتا به مرحلهدیافزایو کمال بر کمال مردیگیتر به خود مکاملیمستمر)، هر لحظه صورت
خـود یتکـاملریاسـت. بـدن در سـیو معنویبلکه روحانست،ینیو مادیجسمانگریآن دیکمال بعد

و بـه کنـدیحرکت میو چهار بعدیسه بعدیایدر حرکات خودش از دنزیچکیشود؛یبه روح ملیتبد
).١١٨-١١٧/ ٣،یمقاالت فلسف،ی(مطهررسدیمیبعدیبیایدن

بدن است؛ روح و بـدن تیروح و روح فعلۀقوه و فعل است. بدن قوۀرابطه روح و بدن، رابطرونیاز ا
نیآن جسـم و بـاالترۀمرتبـنیترنییوجودند؛ وجود انسان، وجود واحد ذومراتب است؛ پاکیدو مرتبه از 

آن روح مجرد است.ۀمرتب
صور معقولـه و اسـتکمال آن در اثـر یتام باشد، ماده دانستن آن برایاگر نفس از آغاز حدوث، جوهر

سـبب نیاتحاد عاقل و معقول است) نامعقول خواهد بود. بدۀینظریکه مدعاها (چناناتحاد با آن صورت
اتحاد عاقل و معقول است.ۀینظریآن از مبادیانروحینفس و بقایحدوث جسمان

بلکـه از مراتـب و شـئون آن هسـتند. نفـس ذات سـتند،ینفس از نفس جدا نینظر صدرا نه تنها قوااز
تنه درخت و قوا، ۀنفس به منزلیعنی) یوحدتها کل القویمتعدد دارد. (النفس فیهااست که جنبهیواحد

باشد؛ بلکه ارتباط درختۀها قطع شود، باز هم تنشاخهۀکه اگر همیطورهبست،یآن نیهاشاخهۀبه منزل
شرح منظومه، ،ی(مطهرماندینمیباقیزیچگریدم،یرینفس را از او بگیاست که اگر قوایاگونهها بهآن
٨٦/ ١.(

. کمـاالت داردیاستکمالریبلکه همواره سست،یکامل نیامر جوهرینفس از ابتداه،ینظرنیامطابق
معنا که نفس در مرتبه حس به منزله ماده نسبت به صور نیاست. به اینفس، مرهون اتحادش با صور ادراک
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مـاده نسـبت بـه صـور زلـهو در مرتبه عقل به من،یالیبه منزله ماده نسبت به صور خالیدر مرتبه خ؛یحس

است.یعقالن
شـد انیـبـا آنچـه بدهنـدیآن ارائه میس و قوااتحاد عاقل و معقول از نفهیکه مخالفان نظریریتصو

اسـت یاز آغاز، جوهر کـاملی). از نظر آنان، نفس آدم٦، فصل ٣اشارات، نمط نا،یمتفاوت است (ابن س
است یاعراضشود،یمزوده. آنچه در اثر علم و ادراک بر آن افکندینمرییکه به واسطه ادراکات، ذات آن تغ

انجـام عمـل یابزار است که نفـس بـراۀبه منزلزینیادراکی. قوادیآیه شمار مبینفس کمال ثانویکه برا
ها از وجود نفس جداست.و وجود آندینمایها را استخدام مادراک آن

در باره حدوث نفس و نقد صدرا برآننایابن سهینظر
ردیـگیتعلق منیبه جنکه از ماه چهارمینفس انسانداند؛یالحدوث مةیرا روحانینفس آدمنایسابن
ابـن هینظرنیبر انی). اما نقد صدراالمتأله٣، نص ٥شفا، مقاله نا،یاست (ابن سیمجرد و عقالنیموجود

(صدرا، داندیممکن نمست،ایمادیرا به بدن که امریموجود مجردنیاست که صدرا تعلق چننیانایس
).٣٣٠/ ٣اسفار، 

بـه دو معنـا » معقـول«ۀاست که واژنیاست؛یتحاد عاقل و معقول چمطلب که مراد از معقول در انیا
:شودیاستعمال م

کـه اعـم از یعنه علـم بطـور کلـٌی محک-٢یهمان صورت مجرده ذهناییو عقلیصورت علم-١
است.،یمدلول و صورت خارجیعنیآن، ریاول و غیمعقول به معنا

ریـدوم تعبیاشاره به معنـایو برابرندیکار مبالذات بهدیبا قاول مراد باشد، غالبًا معقول را یمعنااگر
اول، مورد نظر اسـت؛ منظـور از ی. در مبحث اتحاد عاقل و معقول، معنابرندیمعقول بالعرض را به کار م

بلکـه معلـوم ست،ینیصورت قائم به ماده خارجایمعقول و معلوم که با عالم متحد است، معلوم بالعرض 
است.یصورت علمایبالذات 

داشـته یبا عالم اتحاد وجودنکهیچه رسد به ارد؛ینظر صدرا اصًال امکان ندارد که علم به آن تعلق گبه
به عالم ماده ندارد، هرچند که یمجرد نزد نفس است که ربطیمعلوم بالذات، صورت علمایباشد. معقول 

). ١٠٩ب،یـالغحیاسـت (صـدرا، مفاتیکییخارجءیبا شتیصدرا در ماهدهیاز آن است و به عقیحاک
گونه و همانستندیجداگانه نءیبحث، معلوم بالذات است، علم و معلوم دو شنیچون منظور از معلوم در ا

است که گرچه تیاتحاد وجود و ماهلیآمده، اتحاد علم و معلوم بالذات از قبقیکه در مسأله تصور و تصد
). ٣ق،یجدا کرد (صدرا، تصور و تصـدگریکدیدو را از نآتوانیمیذهنلیبا تحلیهستند ولیکیقتاً یحق
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مـانیمورد اتفاق همـه حکیکه اتحاد عاقل و معقول در علم حضورمیتوجه داشته باشدیبانکهینکته مهم ا

اسـت کـه مـورد اخـتالف یاست و از محل نزاع خارج است و بحث اتحاد عاقل و معقول در علم حصـول
صـدرا، اتحـاد مـورد حیبه تصریکار رفته است، ولواژه معقول بهه،ینظرواناگرچه در عننکهیاگریاست. د
.شودیمیو عقلیالیخ،یحسمیشامل همه انواع مفاههینظرنینظر در ا

» اتحـاد العاقـل و المعقـولیف«تحت عنوان یاتحاد عاقل و معقول در آثار صدرا رساله مستقلمبحث
).٧٨-٨٧،یانیآشتحیتصحدارد (مبدأ و معاد،

از یقبل از صدرا منعکس شـده، تنهـا بخشـیاتحاد عاقل و معقول در کتب فلسفهیبه عنوان نظرآنچه
بـود امـا صـدرا آن را بـه یمسئله تا قبل از صدرا منحصر در ادراک عقلنیرابطه است. انیصدرا در اهینظر

بلکـه حـس ستینحدفقط عاقل با صورت معقول متدر فلسفه صدرادهد؛یممیتعمیهمه ادراکات انسان
).٢٣٩؛ شرح مشاعر، ٢٢٧ه،یمتحد هستند (عرشیالیبا صورت خزینالیبا صورت محسوس و خزین

نفـس بـا شـود؛ینفـس مـینظر صدرا اتحاد عاقل با معقول سبب استکمال و اشـتداد وجـودبراساس
و به آن صـورت مسـتکمل شودیآن صورت منیعدر هر مرتبه از مراتب ادراک،یهر صورت ادراکرشیپذ
را تیانسـانعیـاسـت و کـاخ رفیو دانش، خشت و گل عمـارت جـان انسـانیصور علمیی. گوگرددیم

تر و کامـلتـری. هرچه انسان در مقام علم باالتر رود، روح او قونهدیمانیبنجیبه تدریصور علملحصو
نیاست که ایکسنیمطلب برسد و او اولنینتوانسته است به عمق اقبل از او یگفته صدرا، کس. بهگرددیم

).٣١٣-٣١٢/ ٣منقح گشته است (اسفار، شیمطلب برا
مسلمان سابقه داشته اسـت. یعرفاانیبر صدرا خرده گرفته که قول به اتحاد عاقل و معقول در میبرخ

/ ١،ی: (شـرح مثنـوداندیمذکور مهینظررانگیموالنا را باتیابنیایدر شرح خود بر مثنویسبزوارمیحک
٢٤١(
یاشهیتو استخوان و ریما بقیاشهیبرادر تو همه اندیا

یگلخنمهیتو هیور بود خاریتو، گلشنشهیگل است اندگر
کـه از کتـب » مصـباح االنـس«بحث در کتـاب نیمعتقد است که ازینینیقزویعیابوالحسن رفدیس

کنـدیمـانیرا بیمواردزینیزاده آمل). استاد حسن٦شده است (اتحاد عاقل به معقول، انیاست، بیعرفان
). امـا دکتـر ٣١٧-٢٩٩که عبارات عرفا، ناظر بر اتحاد عاقل و معقول است (دروس اتحاد عاقل به معقول، 

ه اتحاد مورد نظر بیفنا و استهالک است و ربطیمعتقد است که اتحاد مورد نظر عرفا به معنایزدییحائر
).١٥٥،یعقل نظریهاصدرا ندارد (کاوش

کیـاست: بدان که حصول علم بـه ینیقزویعیعبارت کتاب مصباح االنس که مورد استناد رفترجمه
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اسـت یشئ مبتنکیبر اتحاد با آن معلوم است و اتحاد با یو کمال شناخت آن مبتن-به هر صورت -شئ 

مگر آنکـه ستینیااست. همانا در وجود شئزیها از معلوم متمام به واسطه آنآنچه که عالیبر زوال تمام
یدر هر شئ وجود دارد که متقضـزینیگریدزیمشترک است و چیالهیقیامر حقکیاءیاشریاو و سانیب

د در آن وجود نـداریدیو در نزد محققان ثابت و تردقیمطلب در مسلک تحقنیاست. اگرانیآن از دزیتما
).٨٢(مصباح االنس، 

) کـه ٣٢ه،یـاست (النفحات االلهیقونونیاثر صدرالد»هیالنفحات االله«عبارت از کتاب نیااصل
نیـاافـتیدرتوانیعبارت منینقل شده است. آنچه از ا» مصباح االنس«در کتاب یتوسط حمزه بن فنار

نیکه در نظر عرفا، استیر باشد. البته معلوم نعالم و معلوم برقرانیبیاتحاددیعلم به شئ بایاست که برا
اتحاد عاقل و هیشده است. چون نظررفتهیپذیصرفًا در ادراک عقلایو افتهیمیمدرکات تعمعیاتحاد به جم

اتحـاد عـالم و ایـاتحاد مدرک و مدرک و «نام آن را دیباابدییمیمعقول در نزد صدرا به همه ادراکات تسر
). ١٥-١٤انـد (دروس اتحـاد عاقـل و معقـول، نـام خواندهنیاهز جهت شرافت معقوالت بنهاد و ا» معلوم

اصحاب ترشی). ب٩٣٥/ ٤الحکمه، هیاند (نهانهاده» اتحاد عالم و معلوم«عنوان آن را زینییعالمه طباطبا
آن برهـان اقامـه و بـررفتـهیادراکـات پذعیآن به جممیاتحاد عاقل و معقول را با تعمهینظرهیحکمت متعال

.اندکرده

اتحاد عاقل ومعقولیمبان
اسـت. ییاز مسـائل فلسـفه صـدرایتعدادرشیبر پذیاتحاد، مبتنهینظررشیتوجه داشت که پذدیبا

اند از:ارائه کرده است که عبارتهینظرنیارشیپذیبرایمالصدرا اصول
.تیماهتیاصالت وجود و اعتبار-١
اتحـاد عاقـل و معقـول هینظررشیدر پذیاصل نقش مهمنیارشیود: پذوجقتیدر حقکیتشک-٢

نیـ. اکنـدیمدایپیو اشتداد وجودشودیصور معقول مستکمل مرشینفس با پذه،ینظرنیدر ارایدارد، ز
است.هیدر وجود قابل توجکیتشکرشیمطلب با پذ

اند از حـس، انسان که عبارتیکاداریذومراتب است. قوایقتیآن؛ نفس حقیوحدت نفس با قوا-٣
هـا را از است که اگـر آنیقوا و نفس به صورتنیاانیاست. نحوه ارتباط میو عقل مراتب نفس انسانالیخ

.»یها کل القووحدتیالنفس ف«ماندینمیبه نام نفس باقیزیچم،یرینفس بگ
اشتداد و استکمال نفس.-٤
وجود به رابط و مستقل.میتقس-٥
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بودن.یماده و صورت نه انضمامبیبودن ترکیتحادا-٦
.یحرکت جوهر-٧
نفس.یو بقاء روحانیحدوث جسمان-٨
).قتیو رققتیبودن رابطه علت و معلول (حمل حقیاتحاد-٩

مالک علم حضور است و مالک حضور تجرد.-١٠
نفس نسبت به صور).تیبه نفس (فاعلیصور علمیصدورامیق-١١
متعدد از مصداق واحد.مینتزاع مفاهجواز ا-١٢
فعال بودن نفس نسبت به معلومات خود.-١٣
.یولیبودن هیواحد شخص-١٤
دانستن.میحرکت در جوهر را واسطه ربط حادث به قد-١٥
قائل بودن.زینیحدوث زمانیعالم جسم و جسمانیبرایعالوه برحدوث ذات-١٦
است.یرعلم مطلقًا حضونکهیاعتقاد به ا-١٧
از سنخ وجود و نور بودن علم.-١٨
نفس.یو تجرد عقالنالیخیاعتقاد به تجرد برزخ-١٩
.قتیو رققتیاتحاد علت و معلول به نحو حق-٢٠
بودن نفس ناطقه.یکل القو-٢١
خود.یبه طرف مباداءیسلوک اش-٢٢
میو مفـاهیانتزاع معانممکن است جامع کماالت مختلف و منشأ یجیشئ واحد در سلوک تدر-٢٣

متعدد شود.
و ماده نهیزمیو هر صورتدیافزایمتیبر فعلتیفعلیو استکمال جوهریجیشئ در سلوک تدر-٢٤

است (لبس بعد لبس نه خلع و لبس).یصورت بعد
-٣٢،یزاده آملـ؛ حسـن٩٨-٩٩،یانیو تجرد نفس ادراکات آن است. (آشتتیمالک فعلنکهیا-٢٥

٣١(
و ٣٢٥-٣٢٤/ ٣اتحـاد آورده اسـت (اسـفار، یامـور را بـه عنـوان مبـاننیدر کتاب اسفار، امالصدرا

٣٣١-٣٣٠.(
اتحاد عالم و معلوملیدالنیترمهم

.فیبرهان تضا-١
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با رابطه ماده و صورت.یعلمیهارابطه نفس و صورتهیتشب-٢
).یواسطه حرکت جوهر(تکامل و اشتداد نفس بهیحرکت جوهر-٣
).یسبزوارمی(از حکینیو عنیآن با وحدت عهیو تشبیوحدت ذهن و ذهن-٤
عالم و معلوم بالذات.نیفقدان حجاب ب-٥
سـت،یآن دو نانیمیمجرد است و چون حجابیهر معلوم بالذات و هر عالمه،ینظر حکمت متعالاز

ذاتـًا عاقـل اسـت، یهر مجـردمجرد است ویچون هر معلومگر،یدریتعب. بهابدییمیبا هم اتحاد وجود
هستند.یکیمعلوم و عالم نجایپس در ا

نور بودن عالم و معلوم.-٦
ها آنانیاز مییو جداازیبه هم برسند، امتیهستند، وقتیعاقل و معقول هر دو از سنخ نور معنوچون

کیـن دو چراغ در اتحاد واضح است که چونیایظاهریشوند؛ چنانکه در دو نور حسیکیبرود و هر دو 
»سـتیممکـن ناعدو شـعنیبـرتیتصـور مغـامیو شعاع هردو را بنگرمیمکان گذارند جسم آن عبور کن

).١٢،ینیقزویعی(رف
آنریباشد به صورت غیکیدر مکان    هر یچراغ آر حاضر آرده

)ی(مولویشکیبیآریچون به نورش رویکینتوان کرد نور هر فرق
).یو حّس یالی(خِی ادراکیهاصورتیموجد بودن نفس براخالق و -٧

وجود آن هستند.نیعیعلمیهاصورتنیفاقد آن باشد، پس اتواندیشئ نمی: معطالف
نیها معلول آن هسـتند، وجودشـان عـادراکنیدارد و چون اهیّ ومیقتیّ و معهیها اضافه اشراق: با آنب

ها با عرض و تعلقشان به نفس است و فرق آنیوجود رابطنیها عآنیربط و تعلق به آن است و وجود نفس
نفـس اسـت کـه علـت دوجونینفسه عیوجود فنیاینفسه دارد؛ منتهیاست که عرض، وجود فنیدر ا

نفسـه آن همـان یآن حاصل اسـت بلکـه حصـول فـیهاست. هر صورت صادر شده از فاعل براانشاء آن
باشـد و افتهیکه در آن حلول ستیننیاگریدزیچیبرایزیحصول چفاعلش است و شرط یحصولش برا

).٢٦٥/ ١وصف آن باشد (صدرا، اسفار، 
).٢٤٦-٢٣٩است (شرح رساله المشاء، »فیبرهان تضا«مورد توجه صدرا، لیدلنیترمهم

بر چند اصل است:یصدرا مبتنانیدر بفیبرهان تضا
که قائم یصورت فعل-١اند: دو گونهدهند،یملیرا تشکاءیاشتیکه فعلهیفعلیهااول: صورتاصل

که مجرد یاهیکه از ماده و مکان و لوازم آن مجرد است. صورت فعلیصورت فعل-٢به ماده و مکان است. 
هـا بـه و اتصـاف آنبـودهاز صور هرگـز معقـول نگریاز ماده است، همواره معقول بالذات است. اما دسته د
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.باشدیبودن) بالعرض م(معلومتیمعقول

-٢مجـرد) یمعقول بالذات که قائم به ذهن اسـت (صـورت عقلـ-١معقول بر دو نوع است: نیبنابرا
معقول بالعرض که قائم به ماده است (صورت شئ در جهان خارج)

نفسـه صـورت یعاقل است؛ وجود فـیبراشهیدوم: حکما اتفاق نظر دارند که وجود معقول هماصل
.ستیعاقل نیجز وجود صورت معقول برایزیمعقول، چ
که مجرد از ماده و قائم به ذهن است، همواره معقول بالفعـل اسـت، خـواه یسوم: صورت معقولاصل

از معقـول بالفعـل هرگـز قابـل تیـنداشته باشد. پس حکـم معقولایداشته باشد یخارج از ذات خود عاقل
قبـر آن صـدیگـریعنـوان دتیـاسـت و جـز معقولتیـمعقولتیثیذاتش، حتیثیحرایزستیانفکاک ن

.کندینم
یگـریها بالقوه باشـد، داز آنیکیتکافو دارند. اگر گریکدیدر وجود با ف،یچهارم: دو امر متضااصل

بالفعل است.زینیگریاز آن دو بالفعل باشد، دیکیبالقوه است و اگر زین
لوم در مقام ذات خود معقول بالفعل اسـت. اگـر گفت که صورت معدیمقدمات بانیبا توجه به احال

حاصل باشد چـون زینیتیشود الزم است به ازاء آن عاقلتیصورت در مقام ذات خود متصف به معقولنیا
یعلمـصـوردر مقـام ذات تیـتحقق ندارنـد. چـون معقولگریبوده و بدون همدفانیعاقل و معقول متضا

صور مجرد عاقـل و نیدر مرتبه ذات آن صور است. لذا افیاموجود به حکم قاعده تضتیاست، پس عاقل
نفـس یخود و برایها براچرا که وجود آنستندیبا نفس ننیصور معقول مباگر،یمعقول هستند. از طرف د

متصف یگریدتیو معقولتیوجود دارد، اگر نفس به عاقلتیو معقولتیعاقلکیاست و چون فقط یکی
تیـو معقولتیـگفت که نفس هم عاقل است و هم معقول و عاقلدیود. پس باشود، خالف فرض خواهد ب

)٢٥٥-٢٤٦؛ همو، مشاعر، ٣٢١-٣١٣/ ٣است (اسفار، یصور علمتیو معقولتیعاقلنیآن ع

کاربرد اتحاد عاقل و معقولموارد
یاست؛ ماننـد انطـوایدر وجود مدرِک منطویوجود مدَرکات به نحو اعلیعنی: کثرت در وحدت اول

.یاجمالطیدر عقل بسیلیعقول تفص
مدرِک بر تمام مدَرکات انبساط و اشـراق دارد، یکه نور فعلیمعننی: در مقام وحدت در کثرت به ادوم

در لیـمتخنیبا مدَرک در مرتبه خود متحد اسـت. بنـابرایاز مقام شامخ خود؛ بلکه هر مدِرکیبدون تجاف
ه همان کتاب سخن خـود یدر حاشیسبزوارمیدر مرتبه عقل با نفس متحد است. حکو معقولالیمرتبه خ
شـرح مختصـر ،یاسـت (مطهـریکیتشیکه معقولکندیمقیرا تصدنیو نظر صدرالمتألهردیگیرا پس م
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اریـاغعیـبا قطـع نظـر از جمءیشیوجودش است و ذاتیذاتت،یمعقولنی). بنابرا١٠٦-١٠٠/ ١منظومه، 

از ریغیزیچتیلذا منشأ انتزاع عاقلواست تیعاقلیمستدعتیمعقولنیاست و اریتغیثابت و الآن یبرا
اسفار آمده است: منظور صدرا تمسک به صـرف ی). درحواش١٦٣(همان، ستینیفعلیوجود نورنیهم

سـتیم نمعلـوایـُمدَرک یبرایوجود و شأنچیاست که هنیاستدالل انیبلکه مالک در است؛ینفیتضا
علم و معلوم اسـت ،یکرده است که وجود نوراثباتاست و یو علمینوریآن وجودرایزت،یمگر مدرک

یو ادراکـینـوریفرض شود باز وجود آن وجودارشیاغعیکه اگر وجود آن با صرف نظر از جمیاگونهبه
).٢٥٣،یزاده آملاست (حسن

اتحاد عالم هیطرفدار نظرییعالمه طباطباییاطبااز عالمه طبیبه حضوری: بازگشت علم حصولسوم
اتحاد ناعت و منعوت است. اساس لینه مانند اتحاد ماده و صورت، بلکه به نظر او از قبیو معلوم است ول

وجـود نیعیعلمیهانفسه صورتیوجود ف«نکهیآن است که عرض از مراتب جوهر است و ایوهینظر
عالمـه بـر اتحـاد عـالم و لیـ). دل٣٦٩-٣٧٠/ ٦؛ ٣١٣-٣١٤/ ٣اسـفار، (صدرا، » عالم استیها براآن

باشـند؛ ماننـد یمرتبـه وجـودکییشئ و داراکیاست که وجود ناعت با موجود منعوت خواه نیمعلوم ا
از مراتب وجـود ناعـت باشـد، چـون علـم یامنعوت در مرتبهیعلم نفس به خود و خواه دو شئ باشند ول

قائم بر نفس (جوهر) باشد وجـود آن یعالم، اگر معلوم حصولیبرایصورت علمعبارت است از حصول
زیـنفسه اسـت، رابـط نیوجودش فنکهیانیدر عدیآیعالم است، الزم میحال برانیاست و در عینفس

باشد، پس عالم بـا معلـوم متحـد اسـت رهیتوأمًا لنفسه و لغیوجودنکهیباشد و به خاطر ضرورت امتناع ا
).٢٤٠الحکمه،هینها،ییاطبا(طب

را تعقـل گـریدزیـچ،یزیـهرگاه چرایخواهد بود ززی: علم به علم هر آنچه عاقل باشد معقول نچهارم
است که شئ عاقل، تعقل خود را نسبت بـه شـئ معقـول تعقـل نیو آن ادهدیرخ مزینیگریکند، تعقل د

نیـو اعاقـلاست از حصول صورت معقوله نـزد تعقل شئ عاقل نسبت به شئ معقول عبارت رایزکند،یم
ادعا کرد که توانیمبیترتنی. به اماندیحصول که خود نزد عاقل حاصل است هرگز از نظر عاقل پنهان نم

خواهد بود.زیهر آنچه عاقل باشد معقول ن
رج و است که موجود در خارج و موجود در ذهن دو همزاد هستند و خـانیایسبزوارمیپنجم: از حک

اسـت و زیچکی» خارج«که ستیننیموجود در خارج ایتطابق دارند. همچنان که معناگریکدیذهن با 
کیـ»ذهن«که ستیننیموجود در ذهن هم ایکه در خارج قرار گرفته است، معنایگریدزیچ» موجود«
در عـالم خـارج، موجـوداءیاست که در ذهن قرار دارد؛ بلکه همان اشیگریدزیچ»یصورت ذهن«و زیچ
لی)، ذهـن را تشـکیموجـود در ذهـن (صـور علمـاءیهمان اشـرونی. از ادهدیملیو خارج را تشکنیع
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قـهیدر تعلی. وسـتندینشیبیکیالواقع یمتحد بوده و فگریکدیعاقل و ذهن و معقول با نی. بنابرادهندیم

کنـدیمـادیـ» و شـاهددییـتأ«از آن بـا عنـوان اما در شرح منظومه،داندیجداگانه میبر اسفار آن را برهان
)٦٦س؛ شرح منظومه حکمت، هی، حاش٣٢١/ ٣(اسفار، 

مشتق است لذا مصداق عاقل، خود عقل یقی: مصداق عاقل بودِن عقل مبدأ اشتقاق، مصداق حقششم
عقـل را . حال اگـر معقـول بالفعـل باشـد،شودیمدهینفس به اعتبار معقول، عقل نامگر،یاست. از طرف د

اسـت و » عقـل«ل،معقـونی. بنـابرانامنـدیم» عقل بالقوه«و اگر معقول بالقوه باشد، آن را » عقل بالفعل«
مطلـب حیس). توضـهی، حاشـ٣٢٠/ ٣هسـت (اسـفار، زیـاست، پس عاقـل، معقـول ن» عقل«زیعاقل ن

است ـ معقـول بالفعـل نهگایکه با ذات آن بیزیکه در مقام ذات ـ با قطع نظر از هر چیزیعبارتست از: چ
در وجـود فانیقاعده متضـانیبر اساس ارایخواهد بود؛ ززیعاقل بالفعل ن»فیقاعده تضا«باشد، به حکم 

زیـنیگریبالفعل باشد دیکیاست و اگر نیچنزینیگریاز آن دو بالقوه باشد، دیکیاگر یعنیاند،یمتکاف
معقـول اسـت، عاقـل یریمقام ذات با قطع نظر از هر غبالفعل است. پس هر موجود معقول بالفعل که در

گونه است. بـر نیهمزینیالیو خیحسیهاکه در صورتدهدیادامه منیهست. صدرالمتألهزیبالفعل ن
.داندیمیرابطه علم و عالم را اتحاد وجودشانیاساس انیا

زیـنیعلم عقلنیاست. همچنیمعنواتیبه حیمجرد از ماده و حی: نور بودن نفس، نفس نورهفتم
گریکـدیکـه بـه یهسـتند، وقتـیچون عاقل و معقول هر دو از سنخ نور معنـونیمجرد است. بنابراینور

مطلـب را بـا نیـاینیقزویعی. مرحوم رفشوندیمیکیو هر دو رودیمنیها از بآنییو جداازیبرسند، امت
مطلب فقط اثبات کننده اتحاد صورت معقول بـا نیاایسبب که گونیبددیشاکند،یذکر م» خطابه«عنوان 

).١٢(اتحاد عاقل و معتدل، ابدیینممیادراکات تعمگرینفس است و به د
: دیـگویو مـکنـدیمـانیـرا بشیخویمدعایبر تجرد صور ادراکهیبا تکل،یدلنی: صدرا در اهشتم

گـاه اسـت. پـس یر موجـود مجـرداسـت. هـیبشر مجرد از ماّده و لـوازم مـادیادراکیهاصورت خودآ
علـومخـود میدارند، عالم و عاقل هستند و چون خودشان بـرایکه به خود آگاهیآدمیادراکیهاصورت

ادراک، انیـصـدرا، نفـس در جردگاهی). از د٣٦٦/ ٣هستند (صدرا، اسفار، زیهستند پس معقول و معلوم ن
است کـه ییایپوقتیر آن نقش ببندد، بلکه نفس، حقبیریهمچون تصاویکه صور ادراکستینیامر ثابت

امر تواندینفس نممالصدرا،ی. بر مبنادهدیملیرا تشکیویاز مراتب مختلف هستیامرتبه،یهر ادراک
پشـت سـر یگـریپـس از دیکـیرا یاست که مراتب مختلف عالم هستییایپوقتیباشد، بلکه حقیثابت

و سپس معقول، تابع حرکـت در جـوهر نفـس لیّ از محسوس به متخیادراکصور لیتبدنی. بنابراگذاردیم
بـه مرتبـه یاشده و با تجرد در هر مرتبـهدمجّر ج،یبه تدرینفس است که از مراتب مادون هستنیاست و ا
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یلذا نفـس انسـانابند؛یینفس و مدرکات نفس با هم از ماده تجّرد مگر،ی. به عبارت دکندیباالتر صعود م

باالتر متفاوت است. صـدرا سـه نیاز ادراکات است با نفس او در هنگام تعقل در سنیبدو تولد که خالدر 
و یکه نفـس بـا حرکـت جـوهرداندیآن می) را سه عالم وجودیو عقلیالیخ،ینفس (حسیمرتبه ادراک

.شودیرا پشت سرگذاشته و به عالم عقل وارد مالیحس و خیخود، عوالم وجودیاستکمال

در ابطال اتحاد عاقل و معقولخیشلیدال
یکـیبـا صـورت کندیرا درک میجوهر عقل، صورت عقلیاند که وقتگمان نمودهیاول: جمعلیدل

که جوهر عاقل (مثًال انسـان) الـف (مـثًال شـجر) ب را میکنی. فرض مشودیمیشده و همان صورت عقل
ایـآوقـتنیـ. در اشـودیمیکیصورت معقول (شجر) نیعتعقل نمود. بنابر سخن آنان، عاقل (انسان) با

،ی(خواجه طوسشود؟یقبل از تعقلش باطل میآنکه هستایاز تعقل خود را دارد شیجوهر عاقل، وجود پ
و ادهیـز«کتاب به عبارت نیدر فصل هشتم همی) و٦٦شرح اشارات، جزء سوم، نمط هفتم، فصل هفتم، 

را خواهد داشـت کـه قـبًال یالتهمان حایرا تعقل نمود آ» ب«، »الف«که یامدارد: هنگیگریدانیب»هیتنب
،ی(ملکشـاهشـود؟یمـیگـریدزیـعاقل چنکهیاایو عدم آن برابر باشد، » ب«که تعقل یاگونهداشت، به

آورده شده و نگونهیاخیشلیکه دردلنیمطلب احی) توض٣٨٠/ ١هات،یحسن، ترجمه و شرح اشارات و تنب
نایابن سـانیاصطالحًا بیعنیدر احتماالت است؛ نحصراتحاد دو شئ مل،یدلنیمود شده است که با اوان

نیوجـود واحـد نباشـند. بنـابراکیاتحاد، هر دو موجوِد به نیممکن است طرفرایاست؛ زهیقیمنفصله حق
است.یاحتمال باطلکیاتحاد عاقل با معقول 

در کنـدیمـهیـدوم، عمدتًا بر خود معقـوالت تکانیدر بیول دارد ولاانیبهیشبیانیبخ،یدوم: شلیدل
دیعنوان مثال شجر را درک نمود و با آن متحد گردداشت: اگر نفس بههیاول بر ذات نفس تکانیدر بکهیحال

نیعـاتیـماهایـآشـود؟یمآننیو عگرددیحجر متحد مایو آنگاه حجر را درک کرد، حال چگونه شجر 
نمـط، نیدر فصـل دهـم همـی) و٢٩٥اشارات، جـزء سـوم، نمـط هفـتم، نا،ی(ابن سشوند؟یمگریکدی

کرده اسـت. مقصـود ادی» هو حشف کّله«با عنوان وسیاز کتاب فرفوری. وردیگیرا به سخره موسیفرفور
نه اتحـاد د،نیو باطل گردد آن را استحاله گولزائیاست که اگر در مقام تعقل صفتنیبر الیدلنیدر اخیش

بلکه کون و فساد نامند.ندیگویاو باطل گردد، آن را اتحاد نمهیو اگر صورت جوهر
یزیـچدیـگویکه مـی: کسدیگویمزیدو چانیمیقیدر انکار اتحاد حقخیسوم شانیسوم: در بلیدل

یطوربـهگریدیزیا چببیعنوان ترکو نه بهگریبه حال دیعنوان استحاله از حالنه بهشود،یمیگریدزیچ
خواهـد زیآملیـو تخولو نـامعقیسخن شـعرکیگفتار نیصورت انیدر اد،یآدیپدیسومزیکه از آن چ

و زیـچکیـو جداگانه خواهند بود نه زیمتمازیموجود باشد پس آن دو چزیاز آن دو چکیاگر هر رایبود. ز
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بـا یکـید و اگر هر دو معـدوم شـده باشـند پـس وجود نداشته باشد چگونه آن معدوم، متحد گردیکیاگر 

حسـن، ترجمـه و ،یکه آب، هوا شد (ملکشاهداست که گفته شوزیمتحد نشده است بلکه تنها جایگرید
شـدن یکـیاساسًا دیگویبه اصل اتحاد پرداخته و مخیشان،یبنی). در ا٣٨٤/ ١هات،یشرح اشارات و تنب

کـه بـا زیـدو چرایندارد زشیبینزد ویمنطقیمعناکیتنها و تنها آنیقیحقیمعنابهگریدزیبا چیزیچ
خارج نخواهد بود:الاز سه احتمگردندیمیکیهم 

دو موجـود انیـخواهنـد بـود و مزیمتمـازیآن دو امر، دو چصورتنیهر دو موجود باشند، در ا-الف
.گرددیمحقق نمیمستقل اتحاد

دو فرض را هـم باطـل نیکه استیکه خود از دو حال خارج نمعدوم باشدیگریموجود و دیکی-ب
.کندیم

البطالن است.یهیگردند، که بدیکیمعدوم زیدو چ-ج
کـه دانـدیمـزیجـاقیـدو شئ را، منحصرًا از دو طرانیاتحاد میکه وگرددیآشکار مخیعبارات شاز

اند از:عبارتبیبترت
گریحالت به حالت دکیاستحاله شئ از -١
یشاعرانه است نه تفکـر منطقـلیباشد از نظر او تخنیاز اری. هرچه غگریشئ با شئ دکیبیترک-٢
).٤١٤/ ٢،یدر فلسفه اسالمیفلسفیقواعد کل،ینانیدیمی(ابراه

دانـمیدر نزد من است و نمـلیاز موارد مستحگرددینفس عاقله همان معقوالت منکهیچهارم: الیدل
نا،ی(ابـن سـشـودیممکـن مـیزیـچنیچه، و چگونه چنـیعنیشود،یمگریشئ، شئ دکینکهیمراد از ا

ا،صـدرتیـبـه رواخیمبحث علم النفس، فن ششـم، مقالـه پـنجم، فصـل ششـم). شـات،یعیالشفاء، طب
یدر اثر حـرارت، صـورت مـائیاست. وقتافتهیلیتشکهیعنوان مثال آب از ماده و صورت مائبهد،یگویم

یمعنـارورتیصنیا» صار الماء هواء«مییاگر بگونجایمتحقق شد، در ایآن صورت هوائیجاهباطل و ب
بـوده و مرکـب از طیسنفس برایدرباره نفس گزاف است زیسخننیبوده و معقول است، لکن چنیحیصح

صـور مترورتی. آنگـاه در ادامـه بـه اقسـام صـستیکون و فساد نیو اصًال نفس داراستیماده و صورت ن
اتحـاد بـه نظـر ایـرورتیدر صـیکه در بسائط، فرض معقولردیگیمجهیپرداخته و نتطیممکن در امر بس

جـهیدر واقع در نفس حلول نموده و در نتاءیصور اشدیگوی). در ادامه م٣٤٩/ ٣(صدرا، اسفار، رسدینم
مکان است. در واقع یمکان با ذانیرابطه مهینفس و صور هم شبانینفس قرار گرفته و رابطه منتیو زوریز

اسـت کـه نیاقتیحقدیگویتعقل متیفیکانینفس به صور است. آنگاه در بنییواسطه تزیوالنیعقل ه
زیـدو چقتیها در حقمعقول نفس است و آنشود،یآن محقق مدرکه یعاقل است و صورتینفس جوهر

هستند.
متحد شوند و در گریکدیبا ریمتفاوت و متغاتیکه دو ماهدیآیالزم مهینظرنیارشیپنجم: با پذلیدل
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است که نیاخیمحال است. مقصود شنیاست و ااتیماهعیاتحاد عاقل و معقول مستلزم اتحاد جمجهینت

میو مفـاهیمعـانمصـداقوجـود کیکه یامتعدده در وجود واحد به گونهمیمختلفه و مفاهیاتحاد معان
ممکن است.ریمحال و غیمتعّدد باشد امرنیمختلف و مجمع عناو

یگفـت کـه هسـتتـوانینمکند،یجوهر عاقل الف را تعقل میگفت، وقتدیباینقد استدالل بوعلدر
دیـمـورد بانیباطل نشده است. در ایگفت آن هستتوانیقبل از تعقل او باطل شده است، همچنان که نم

کـرده دایـپیاشـتداد وجـودیاو برطرف شده است. آن هسـتازیو نقصافتهیاستکمال یگفت که آن هست
از اتحـاد نیاسـت. همچنـگـردد،یمانسالیجوان و سپس مجیکه به تدریمطلب همانند کودکنیاست. ا

بحث در مورد وجود صور معقول نیمختلف، واحد شوند. چرا که ااتیکه ماهدیآیعاقل و معقول الزم نم
آن دو تـا تیـشود و نـه ماهیوجود صورت معقول با وجود نفس مگر،یرت دبه عباباشدیبا وجود نفس م

).٣٢٦-٣٢٤/ ٣(اسفار، دیآیمختلف الزم ماتیگفته شود که از اتحاد، اجتماع ماه

نایاتحاد ابن سیاشکال صدرا بر نفدو
یدو اشکال اساسکند،یاتحاد عاقل و معقول رد میاو را بر نفلیو دالینظر بوعلنکهیعالوه بر اصدرا

دو اشکال عبارتند از:نیبر آن وارد کرده است که ازین
از معقوالت اسـت، یاریکه بالفعل واجد بسیتا هنگامشیدایکه نفس انسان از آغاز پدیآیالزم م-١
در آن رخ نداده باشد.یرییتغچیذاتٌا ه

کسـانیاز نظـر جـوهر ذات امبرانیو پو کودک گرفته تا دانشمندنیها از جنهمه انساندیآیالزم م-٢
).٣٢٩-٣٢٨/ ٣باشند و تنها از نظر عوارض خارج ذات با هم متفاوت باشند (صدرا، اسفار اربعه، 

هرچـه بـر دیگویبلکه او مشود؛یبه امر بالفعل ملیکه فقط امر بالقوه تبدستیننیصدرا صرفًا انظر
نجـای. در ارسـدیبه حالت تجرد تام مـنکهیآن افزوده شده تا ااز مراتبیاادراک نفس افزوده شود بر مرتبه

و ذومراتـب یکیتشـکقـتیحقکیـارتباط مدرِک و مدَرک مانند ارتباط مراتب شئ واحد متصل است کـه 
نفس با معلومات انی. رابطه مستینیریتعدد و تکثیعلمیهاو صورتینفسانینفس و قواانیاست و م

با خارج است.یخارجیایاشانیممانند رابطهناً یخود ع

اتحادهینظردییدر تأنایابن سعبارات
دروس اتحـاد ،یزاده آملـشفاء، (حسناتیعیبا وجود انکار اتحاد در اشارات و در علم النفس طبخیش

از اشارات، شفاء، نجات و مبدأ و معاد اذعان به اتحاد عاقل و یگریدیها) در بخش٢٦٦عاقل به معقول، 
قول کرده است.مع
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بـاً یرا در اثبات اتحاد عاقل و معقول در سه کتاب شفاء، نجات، و مبدأ و معـاد، تقریعبارات مشابه-١

است:نیدر هر سه کتاب اسیالرئخیتکرار نموده است. عبارات شکسانییبا عبارات
عقلی-العقلیأعن-من إدراک الحس للمحسوس ألنهیأن إدراک العقل للمعقول أقوعلمیآن جبیو«

کذلک الحس سیبکنه ال بظاهره و لدرکهیوجه ما و یهو هو علریصیو ّتحدیو یالکلیاألمر الباقدرکیو 
).١٨؛ مبدأ و معاد، ٣٦٩؛ شفاء، ٢٤٦نجات، نا،ی(ابن س» للمحسوس.

اّتحـدت وکّل صورة مجّردة عن المـاّدة والعـوارض إذا: «دیگویدر مبدأ و معاد منایابن سنطوریهم-٢
منفصـًال عنهـا انفصـال مـاّدة األجسـام عـن کـونیعقًال بالفعل، ال بأّن العقل بـالقّوة رتهیبالعقل بالقّوة ص

تلـک یمعقولة. والّسؤال فیصورة ُأخرهامننالیکان عقلهایصورتها، فإّنه إن کان منفصًال ال بالّذات عنها و
).١٨مبدأ و معاد، نا،ی(ابن س.» ةیالّنهاریغیوذهب األمر إلها،یالّصورة کالسؤال ف

عنوان را بهسیالرئخیعبارات شنیهمه ایزاده آملکه استاد حسنپردازدیاتحاد مانیبه بلیتفصبهآنگاه
بر اتحاد عاقل و معقول آورده است.خیاحتجاج ش

در نیشفاء کـه در مبحـث معـاد اسـت و همچنـاتیفصل هفتم، مقاله نهم الهیدر چند جاخیش-٣
و هم به اتحاد آن بـا مطلـق طیبه اتحاد نفس ناطقه با عقل بس»ةیمعاد األنفس اإلنسانیف«نجات در فصل 

وهـو القـول : «تعبـارنی)، مانند ا١٩دروس اتحاد عاقل به معقول، ،یزاده آملدارد (حسنحیمعقول، تصر
بالعقل تحّد یفس الناطقة عند تعّقلها معقوالتها وأّن النّ اها،یعند تعّقله إهیباّتحاد العاقل بالّصورة الموجودة ف

عندهم أّن الجـوهر العاقـل إذا عقـل صـورة قعینیإّن قومًا من المتصّدر«اإلشارات: یفخیالفّعال. قال الّش 
ءیفإّنما تعقل ذلک الّش ئًا،ی: إّن الّنفس الناطقة إذا عقلت شقولونیضاً ی. ثّم قال: وهؤالء أیصار هو هة،یعقل

» نفـس العقـل الفّعـال.ریالها بالعقل الفّعال، وهذا حق. قالوا: واّتصـالها بالعقـل الفّعـال هـو أن تصـباّتص
مراتب أفعال العقل)ی، الفصل الّسادس ف٢٢٠-٢١٢/ ٢(الّشفاء: 

در باره اتحادنایمتعارض ابن سيآرايبندجمع
المباحـث ،یحـاد اسـت، (رازمطلـق قـول بـه اتنیه. ق) که خود از منکر٦٠٦-٥٤٣(یفخر راز-١

را خیاسـت؛ تعـارض آراء شـخیشلیبر ابطال اتحاد غالبًا همان دالیولی) و دال٣٢٧-٣٢٨/ ١ة،یالمشرق
ریدر مبـدأ و معـاد از نظـرات ارائـه شـده در سـایاز عـدول نظـر وی) ناشـی(بر اساس نقل خواجه طوسـ

کتاب المبدأ و المعـاد یإبطال االتحاد إال فیعلکتبه مصّر عیجمیفخیاعلم أن الش: «داندیمشیهاکتاب
آن واجـب انیـباتحاد العاقل بالصورة المعقولة و ذلک عند ما حـال بکونیفانه صرح هناک بأن التعقل إنما 

).٣٣٢/ ١ة،ی(المباحث المشرق» الوجود عاقل
انکار اتحـاد هیراز نظخیاعتقاد است که شنیخواجه در شرح اشارات، فصل هفتم نمط هفتم، بر ا-٢

است چنانکـه انیمشائهیدر مبدأ و معاد صرفًا در صدد ارائه نظریعاقل و معقول عدول نکرده است بلکه و
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نیقـة مـا عنـد المشـائیمـا حقیهذا الکتاب علـیأن أول فدیار: «دیگویکتاب منیدر مقدمه اخیخود ش

کـه یاسـت و مطـالبیبر انکـار اتحـاد بـاقخیبنا بر نظر خواجه، ش» من حال المبدأ و المعاد.نیالمحصل
، نمـط هفـتم، ٣نقـد المحصـل، ،یکالم قوم اسـت (خواجـه طوسـحیداللت بر اثبات دارد، ناظر به توض

٣٦٧.(
یاما ودیرسیبر اتحاد، تنها مبدأ و معاد بود، راه حل خواجه معقول به نظر میمبنخیمستند نظر شاگر

به اتحاد بـا »هیمعاد األنفس اإلنسانیف«شفاء و نجات در فصل اتیالهفصل هفتم مقاله نهم یدر چند جا
اإلطالق، یفإّما عل«)؛ ١٩ل،دروس اتحاد عاقل به معقو،یزاده آملکرده است (حسنحیمطلق معقول تصر

یحصلت له تلک الّصورة عقًال، وتلک الّصورة حاصلة للماّدة وحاصلة لتلک العوارض اّلتءیکّل شکونیف
أن تکون الماّدة والعوارض عقًال لمقارنة تلک الّصـورة، فـإّن الّصـورة المعقولـة جبیالماّدة. فین بها فتقتر

» ذاتـه.قـةیال مجّردًة، والمخاِلُط ال تعدُم المخـالَط حقرهایبغمخالطةً ولکن ة،یعیالطبانیاألعیموجودة ف
).١٨؛ مبدأ و معاد، ٣٦٩؛ شفاء، ٢٤٦نجات، نا،ی(ابن س
در کتاب مبدأ و معاد خیمستبصر شده است و کالم شخیدارند که شحیزاده مکرر تصراد حسناست-٣

نـتیمنافـات و مباچیدر شفاء، اشارات و نجات هشانیاگریاست با نظرات دانیآراء مشائانیکه در صدد ب
گفـت توانیپس م). ٢٢دروس اتحاد عاقل به معقول، ،یزاده آملندارد بلکه موافات و مطابقت دارد (حسن

چگونـه در نکهیآن را اثبات کرده است. اما ایو حتحیبه اتحاد عاقل و معقول تصرفاتشیدر غالب تألخیش
دو احتمال را مطرح کرد:توانیاز عبارات، اتحاد را انکار کرده است، میبرخ

نمـوده اسـت و حاصل شده است به اتحـاد اعتـراف یویکه برایپس از استبصارکهنیاول ااحتمال
نکرده است.انیرا بشیخواتیهنگام انکار اتحاد، نظربهخیشکهنیاحتمال دوم ا

در خیمعتقد است که شـینموده است. ودیاز انکار اتحاد، تردخیعدم عدول شایصدرا در عدول -٤
ن کـرده اسـت. امـا اتحاد اقامه برهایقاعده است جز در مبدأ و معاد که برانیانیاز منکرشیهااکثر کتاب

یلـیکـرده اسـت، خرییـتغنظر او ایاز مذهب مشاء است تیحکالیدر مبدأ و معاد بر سبیگفتار ونکهیا
).٣٦١/ ٣(صدرا، اسفار، ستیروشن ن

شـفاء، شـرح منظومـه و شـرح اتیـالهیهـاخود از جمله درسفاتیتألیدر تمامیاستاد مطهر-٥
اتحاد، به دفاع از آن پرداخته است هیدر دفاع از نظریسبزوارمیحکمبسوط منظومه ضمن نقل آراء صدرا و 

را نایبلکه ابـن سـدینمایبه اتحاد عاقل به معقول نمنایبه اعتراف ابن سیاآثار اشارهنیاز اکیچیدر هیول
؛ شـرح ٧٢/ ١شـرح منظومـه، تهـران، ،یمرتضـ،ی(مطهـردیـنمایقلمداد مهینظرنیمخالف سرسخت ا

).٤٦/ ٢نظومه، مبسوط م
مساله اتحاد عالم و معلومجهینت

کـه راسـخان در حکمـت آن را درک یآن بـه وجهـقیـو تحقیاثبات وجود ذهنـیعنیمسأله نی: ااول
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و ینـیاز مقاصـد دیاریو بسـیو روحـانیمعاد جسـمانقیاند، از مسائل مهم و بزرگ و مؤثر در تحقکرده

).٥٤،یاست (صدرا، رسائل فلسفیمانیمباحث ا
چگونـه یمعقوالتش در وریاعمالش نباشد، تقرجهیعلوم و معارف و نتنی: اگر ذات نفس ناطقه عدوم

مشـابه عـالم یخواهد بود و بهجت و سرورش چگونه، و مقامات و صدور غرائب از او چگونه و عالم عقلـ
).١٠٢و ٩٩،یزاده آملچگونه؟ (حسندنشیگردینیع

و کتاب اتحاد عاقل بـه ینیقزویعیر مقاله اتحاد عاقل به معقول مرحوم رفخود بقاتیدر تعلی: وسوم
و تجسـم یو مرهون بودن فهم مسأله معاد و به خصـوص معـاد جسـمانیدرباره وابستگلیمعقول به تفص

و یمـانیو اینـیدراز امـویاریاعمال به بحث پرداخته است. گرچه اعتقاد به اتحاد عالم و معلوم فهـم بسـ
همـه رایـمسـأله دانسـت؛ زنیـارشیحل آن امـور را در گـرو پـذدینبایولکندیرا آسان میفلسفمسائل 

اند. نداشتهیدیها تردو در صحت آنرفتهیاند امور مذکور را پذکه قائل به اتحاد نبودهنداریدلسوفانیف
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روت،یـب،ی، به کوشش عبدالرحمان بدوو رسائل اخریةیونانیالیشروح علی ارسطو مفقودة فعبدالرحمان، ،یبدو

م.١٩٨٦
.١٣٤٧تهران، دانشگاه تهران، ،یعقل نظریهاکاوش،یمهد،یزدییحائر

،ینـی، تهـران، موسسـه نشـر آثـار امـام خمشرح فصوص الحکم و مصباح االنـسیعلقاتیتعلروح الله، ،ینیخم
١٣٩٢.

پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ ،یبـیحبی، مصحح نجفقلـاشراقخیمجموعه مصنفات شبن حبش، ییحی،یسهرورد
.تایتهران، ب،یاسالم
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.١٣٨٥تهران، انتشارات حکمت، ،یفرهنگ فلسفمنوچهر، ،یدیبدرهیصانع
(مجموعـه رسـائل یچـاپ سـنگ،نیقـیمعرفة الحق و الیفنیالعارفریاکسم،یمحمد بن ابراه،یرازیشنیالدصدر

ق.١٣٠٢آخوند) تهران، 
التـراث اءیـدار احروت،یـ، باالربعـههیـاالسـفار العقلیفهیالحکمه المتعال________________________، 

ق،١٤١٠چاپ چهارم، ،یالعرب
،یانیآشـتنیجـالل الـددیو مقدمـه سـحیتصـحق،یـتعل،هیالشواهد الربوب________________________، 

.١٣٦٠چاپ دوم، ،یمشهد، مرکز نشر دانشگاه
،یانیآشـتنیجـالل الـددیو مقدمـه سـحیتصـحق،یـتعل،هیالشواهد الربوب________________________، 

.١٣٦٠چاپ دوم، ،یمشهد، مرکز نشر دانشگاه
ــدأ و المعــاد________________________،  ــرجم احمــد حســالمب تهــران، مرکــز نشــر ،یاردکــانینی،، مت

.١٣٨١چاپ دوم، ،یدانشگاه
عمادالدولـه، ترجمـه و مقدمـه و رزایالملک معیبدی، ترجمه فارسالمشاعر________________________، 

.١٣٦٣چاپ دوم، ،یکربن، کتابخانه طهوریهانریفرانسوقاتیتعل
قیـ)، تحقنیهصدرالمتالی: (مجموعه رسائل فلسفرسالة اتحاد عاقل و معقول_______________________، 

.١٣٧٥تهران، انتشارات حکمت، ،یاصفهانیحامد ناجحیو تصح
.١٣٧١،ینشر مولو،یمحمد خواجوحیتصح،بیالغحیمفات_______________________، 
اتیـانتشـارات دانشـکده ادب،یآهنـنیغالمحسـحیترجمـه و تصـح،هیعرش_______________________، 

.١٣٤١دانشگاه اصفهان، چاپ اول، 
.تایبجا،یب،یوواجد خمحترجمه م،انیاعجاز الباق، حن اسدبمحم،یوونقنیددرالص

.١٣٨٧تهران ،یاوجبیعل،یزدیالله مصباح ةیآقاتیالحکمة و تعلةینهایترجمه فارسن،یمحمد حس،ییطباطبا
.١٣٧٨، قم، چاپ اول، آموزش فلسفه،یمحمد تق،یزدیمصباح

.١٣٨٣،یام القرۀقم، مؤسسف،ی، عمار ابورغشرح المنظومه،یمرتض،یمطهر
.١٣٩٠تهران، سروش، ،نایابن سهاتیترجمه و شرح اشارات و تنبحسن، ،یملکشاه
.١٣٨٢،یو فرهنگ اسالماتیتهران، ادب،یشرح مثنوالدین محمد بن محمد، جاللمولوي،

.١٣٧٨قق غالم عباس حسنوند، قم، ، محنقد المحصلطوسي، محمد بن محمد، نصیرالدین
.١٣٨٨تهران، هرمس، ،یفارابمیشرح فصوص حکمهیعام و خاص بضمیحکمت اله،یمهد،یاقمشهیاله


