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  نقد و بررسي اشكاالت استاد مصباح به دو برهان صدرالمتألهين
  در اثبات اتحاد عالم و معلوم

  *محمدهادي توكلي

  چكيده
گـردد و در آثـار ارسـطو و     قدمت نظرية اتحاد عاقل و معقول بـه يونـان بـاز مـي    

روشني از آن ياد شده است، اما صدرالمتألهين اين  شاگردانش و نيز نو افالطونيان به
بحث را به كمال شكوفايي خود رساند؛ وي در اثبات اتحاد عاقـل و معقـول از دو   

ليل وجود معلوم و در ديگري از طريـق تحليـل   در يكي از تح: گيرد برهان مدد مي
كند مطلوب خويش را اثبات كند، كه اولي به برهان تضايف و  وجود عالم سعي مي

  .اند گذاري شده دومي به برهان نور و ظلمت نام
استاد مصباح در برخي از آثار فلسفي خود نقدهاي دقيقي بر اين دو برهان وارد 

رسـد   نظـر مـي   كننـد، بـه   يحي از برهان كمك مـي اند كه هرچند به تقرير صح كرده
  .ها وارد نباشد كدام از آن هيچ

علـم   ،موجود مجرد عقلـي  ،موجود مجرد مثالي ،اتحاد عاقل و معقول :ها كليدواژه
  .، برهان تضايف، تقابل تضايفعلم حضوري ،حصولي

  
 مقدمه. 1

  مسائل  ترين از پيچيده  معقول و  اتحاد عاقل ةلئمس  گويد كه آشكارا مىاسفار  درصدرالمتألهين 
افزايد  مىوي  ؛است  از آن نگشوده  گره، زمان  آن تا  از علماي اسالم  يك هيچ  كه  است  فلسفى

  كه در آن هنگام كـه  تا اينحل اين مسئله را خواستار شده  وند،خدادرگاه  با تضرع بهوى   كه
ه داشـت وى   بـه ، لهئمس  ايتى پيرامون اين، خدا عن است  نوشته يممرتبط با بحث اتحاد را   فصل
  .)313/ 3: 1981شيرازي، (مند ساخته است  وى را بهرهخود، و از فضل خاص   است
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وي در بحـث   ؛در اين باب، شامل دو بخش سلبى و ايجابى اسـت  صدرالمتألهين بحث
ود سينا را در نفى اتحاد عاقل و معقول نقـد كـرده و در بحـث ايجـابى خـ      سلبي، داليل ابن

  .كند داليلى را براى اثبات اين نظريه اقامه مي
يكي از داليلي كه صدرالمتألهين براي اثبات اتحـاد عـالم و معلـوم اقامـه كـرده اسـت،       

تـرين و در عـين حـال از     مهمآن را از توان  جرأت مي بهبرهاني است موسوم به تضايف كه 
 ه شـده ئاتحاد عاقل به معقول ارا كه براي اثباتدانست ترين براهيني  ترين و پيچيده جنجالي
كـار نبـرده اسـت و     جا به هيچدر لمتألهين صدرا اين برهان، يعني تضايف، را نام البته .است
ة ايـن  تسـمي ؛ ايشـان در  كار برده اسـت  اولين بار حاجي سبزواري اين اصطالح را به ظاهراً

بـوط بـه متضـايفان    از احكـام مر آن توجه داشته است كه در آن از مقدمات  برهان، به يكي
  .استفاده شده است

  :چنين استاسفار در  تقرير برهان تضايف
  :صور اشيا بر دو قسم هستند

ها است و چنين صـورتي   صور مادى كه قوام وجودش به ماده، وضع، مكان و غير اين
 .ضاش نه معقول است و نه حتى محسوس، مگر بالعر به حسب وجود مادي

كه در اين صورت يا تجردش تام اسـت كـه در ايـن     صور مجرد از ماده، وضع، مكان
صورت بالفعل معقول است و يا داراي تجردي ناقص است كه درنتيجه يا متخيل بالفعل و 

  .يا محسوس بالفعل است
له اتفاق نظر دارند كه صورتى كه بالفعل معقول اسـت، وجـود   ئحكما در اين مس ةهم

كه تغاير و  از جهت واحد است بدون آناش و وجودش براى عاقل، شيئي واحد و  نفسه فى
  .اختالفي وجود داشته باشد

اش و وجود براى  نفسه طور در محسوس از حيث محسوس بودنش، وجود فى و همين
  . سان است بدون اختالف در جهت كننده يك جوهر حس

ست كه وجودش ا  گونه است، پس اگر فرض شود معقول بالفعل امري حال كه امر اين
وجود عاقل است به نحوي كه دو ذات موجود و متغاير از هم باشند براي هـر يـك   غير از 

حال و محـل ماننـد سـياهي و     ةرابط ها صرفاً آن ةهويتي غير از هويت ديگري بوده و رابط
آيد كه وجود هر كدام از آن دو را بتوان بدون  جسمي كه محل سياهي است باشد، الزم مي

دوئيت ميان دو چيز آن است كه هر يـك   ةترين مرتب را كماعتبار ديگرى، درنظر گرفت، زي
  .نفسه داشته باشد اگرچه از قرين آن صرف نظر شود وجودي في

باشد زيرا معقول بالفعل وجودي غير از وجـودي   گونه نمي اما در معقول بالفعل امر اين
كـه   آن بـودن چيـزي بـدون    معقول است، ندارد و معقول ،و نه به سبب چيز ديگر ،كه بذاته
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پـس  ، عاقل آن وجود داشته باشد قابل تصور نيست؛ پس اگر عاقل امري مغاير با آن باشـد 
حد نفسه با قطع نظر از آن عاقل، معقول نيست و درنتيجه وجودش وجود عقلي   معقول في

  مجرد از مـاده   كه  از چيزي  معقول  كه وجود صورت عقليه است، نخواهد بود زيرا صورت
، باشـد   خود چنـين   سرشت  حسب  ، به باشد، چه  تجريد كرده  را از ماده  آن  ، كسى چهت اس

  . نكند  كند، چه  را تعقل  آن  از بيرون  عاقلى  ، چه است  بالفعل  معقول  همواره
بودن براى جسم نيسـت كـه    مانند متحرك] براى معقول بالذات[و حكم اين معقوليت 

شـود ولـى    بودن از جسـم سـلب   عنوان متحركنظر نماييم  هرگاه از وجود محرك صرف
زيرا وجـود جسـم از جهـت جسـم      ؛ماند حال خود باقى مى  هبودن همچنان ب عنوان جسم
باشـد و ايـن حكـم ماننـد      همان وجود جسم از جهت متحرك بـودنش نمـي   بودنش عيناً

كردن گرما دهنده صرف نظر كنـيم ديگـر    كه از گرم بودن براي جسم نيست كه هنگامي گرم
گرم نباشد و حكم معقول بالفعل نيز بدان سبب كه ممكـن نيسـت وجـود داشـته باشـد و      

اش عين معقوليت  نفسه نيست زيرا وجود في] سخونت براي جسم[ معقول نباشد، مانند آن
  .آن است چه غير از او آن را تعقل كند و چه نكند

  آن  ديگر باشد كه  عاقل  كه نيازمند به آن ي، ب الهويه است  آن به نحو بالفعل، معقول  پس
،  باشـد، وگرنـه   نيز مي  بالفعل  عاقل است  بالفعل  طور كه معقول كند؛ درنتيجه همان  را تعقل
در مباحث مضـاف گذشـت     كه  آيد، در حالى مى  الزم  بالفعل  از عاقل  بالفعل  معقول  جدايى

باشد،   بالفعل  اگر يكى  كه سانند، چنان رابر و همنيز ب  و درجة هستى  كه متضايفان، در هستى
و اگر يكى از آن  است  نيز چنين  يك  باشد، اين  بالقوه  يك  و اگر آن  است  نيز بالفعل  ديگري

  ).316- 313/ 3: همان( اي موجود باشد، ديگرى نيز در همان مرتبه وجود دارد دو در مرتبه

از هاي خاصي كه دارد، مورد انتقاد برخي از حكماي پـس   به سبب پيچيدگياين برهان 
مناقشات فراوان واقع شد، برخي آن را ناتمـام دانسـته و    مورد بحث وصدرا قرار گرفت و 

گـويي بـه اعتراضـات     شمار آوردند و در مقـام پاسـخ   برخي ديگر آن را برهاني مستحكم به
  .مخالفين بر آمدند
را براي اثبـات اتحـاد كـافي    ست كه برهان تضايف نيز از جمله حكمايي ا استاد مصباح

، اشكاالتي آموزش فلسفه كتابدر  نيزو نگاشته  ةنهاية الحكمبر اي كه  در تعليقهو دانند  نمي
 و نيز برهـان دوم اتحـاد عاقـل و معقـول وارد     بر بيانات صدرالمتألهين دربارة اين برهانرا 
  .پردازيم بررسي آن ميپس از بيان هر اشكال به نقد و  كه ما كنند مي

  
 استاد مصباح به برهان تضايف اول نقل و نقد اشكال. 2

آن،  ةبين صورت ادراكـى و درك كننـد   ةاگر رابط«: فرمايد مى ]صدرالمتألهين[كه  اين ةدربار
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اى درنظـر   ها وجـود جداگانـه   بايست بتوان براى هر يك از آن مىباشد،  لو مح حال ةرابط
  چيست؟» وجود جداگانه«منظور از شود كه  يسؤال م» گرفت

 مذكور ة، موجود شود، مالزملاگر منظور اين است كه صورت ادراكى بتواند بدون مح
تواند بـدون آن،   باشد نمى مى صحيح نيست زيرا هيچ عرض و صورتى كه نيازمند به محل

  .تحقق يابد
چيـزى در   و اگر منظور اين است كه عقل بتواند آن را جداگانه درنظـر بگيـرد، چنـين   

  .)235/ 2: 1383مصباح يزدي، (مورد صورت ادراكى هم ممكن است 
 ةاگـر رابطـ  «: كهعبارت مقصود صدرالمتألهين از اين  در پاسخ اين اشكال بايد گفت كه
، »اي اعتبار كرد توان از براي هر يك وجود جداگانه مي، آن دو به صورت حال و محل باشد
تر به  اي است كه پيش ين بيان صدرالمتألهين فرع بر مقدمهدليل بر اثبات اتحاد نيست، بلكه ا

نفسه معقول عين وجود لغيره آن  وجود في«وي با بيان اين مقدمه كه . بيان آن پرداخته است
گيرد كه رابطة عاقل و معقول، رابطة حال و محـل   ، نتيجه مي»است بدون اختالف در جهت

ة حال عين وجود لغيـره آن اسـت، امـا بـا     نفس نيست، زيرا در مورد حال و محل، وجود في
وجـود  «اي كه در اين ميان وجود دارد، ميان مقدمـة   لذا مالزمه. اختالف در جهت و حيثيت

نبودن علم براي  حال«و » نفسة معقول عين وجود لغيره آن است بدون اختالف در جهت في
اي  عالم وجود جداگانـه  كه براي معلوم در نسبت با است و صدرالمتألهين با اثبات اين» عالم

نبودن علم نتيجـه   كه از حال گيرد كه رابطة آن دو حال و محل نيست، نه آن نيست، نتيجه مي
  .اي در نسبت با عالم ندارد بگيرد علم وجود جداگانه

وجود لغيره داريم كه هم نفسه و  وجود فيهم در مورد حال و عرض ما  تر، به بيان روشن
شود، كـه   كان ناقصه و نيز به وجود نفسي و وجود رابطي نيز تعبير مياز آن دو به كان تامه و 

به عبارتي ديگر در اعـراض،   ؛اما در مقام تحليل مغاير هستند، اين دو در خارج يك وجودند
، دو حيثيت داريم نه يك عرضنفسه و وجود لغيره يكي هستند اما در صدقشان بر  وجود في
يان يكي از ادلة اصالت وجود كه در آن از طريـق تحليـل   كه صدرالمتألهين در ب چنانحيثيت، 

نفسها اعراض في وجود اال«با اشاره به قاعدة  پردازد وجود اعراض به اثبات اصالت وجود مي
ن اوجود العرض بعينه حلوله في موضوعه و ال شك « د كهكن بيان مي» وجوداتها لموضوعاتها

  ).17: 1363شيرازي، ( »هيتهمر خارجي زائد على مااحلول العرض في موضوعه 
نفسه عين  ما اختالف در حيثيت صدق هم نداريم و وجود في ،در صورت علميه اما

نفسـه و هـويتش عـين     وجود فـي  و حيثيت، وجود لغيره است بدون اختالف در جهت
توان هويـت آن را بـا صـرف     معقوليت و انكشاف است بدون اختالف در جهت و نمي
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اي از وجود داشته باشـد كـه در آن    كه مرتبه اگرفت به اين معننظر از معقوليتش درنظر 
  .مرتبه معقول نباشد

اش  نفسه را جداي از وجود لغيـره  توان وجود في براي حال مي: پس حاصل اين شد كه
انـد، امـا در مـورد     كه اين دو از دو حيثيت متفـاوت انتـزاع شـده    درنظر گرفت، به سبب آن

نفسة آن همان وجود لغيرة آن اسـت بـدون    زيرا وجود فيچنين نيست،  صورت معقوله اين
  .اختالف در حيثيت

پس در صورتي كه رابطة معقول و عاقل به صورت حال و محل باشد، به سبب داشـتن  
نفسـه از   نفسه هستند كه در آن وجود فـي  كه هم حال و هم محل هر دو داراي وجود في آن

اي از وجود را داشته باشيم  ستيم چنين مرتبهتوان هم متباين هستند، در صورت معقول هم مي
  .كه در آن مرتبه از وجود عاقلش جدا است

، »نفسة معقول عين وجود لغيرة آن است بـدون اخـتالف در جهـت    وجود في«كه  و اين
  .خود يكي از مقدمات برهان است، و اگر اشكالي هست بايد به آن وارد ساخت

 و اگر منظور اين است كه عقل بتواند آن را«: كردند كهاستاد مصباح بيان كه  در مورد اين
گوييم كه  ، مي»جداگانه درنظر بگيرد، چنين چيزى در مورد صورت ادراكى هم ممكن است

تواند فرض استقالل براي آن صورت معقوله كند، ولي بايد دانسـت كـه بحـث     بله عقل مي
سـتقالل معلـول از علـتش    جا، به بحث فرض ا فرض استقالل براي صورت معقوله در اين

زيرا در حكمت متعاليه با اثبات اصالت وجود و مجعوليت وجود، نتيجه گرفتـه  . شبيه است
بـودن نـدارد و    شود كه تمام هويت ممكن، عين ربط به واجب است و ذاتي غير از ربط مي

  .الوجود است حيثيت هويت و ذات آن همان حيثيت معلوليت و فقر آن به واجب
گوييم كه ما در ابتدا موجـود ممكـن را    استقالل براي چنين معلولي، مي در مورد فرض
كنيم و با تحليل رابطة علي و معلولي و بر ابتناي اصالت وجود، به عين  مستقل را فرض مي

توان براي آن فرض استقالل كرد و در مورد  بريم ولي در عين حال مي الربط بودن آن پي مي
جوهريت و عرضيت را بر آن بار كرد، گرچـه بايـد توجـه    ديگر ممكنات، احكامي همانند 
  .تعالي، عين ربط است داشت كه ممكن مقابل واجب
با توجه به اين مقدمه كه تمام هويـت صـورت   صدرالمتألهين در مسئلة مورد بحث نيز 

اشـاره  به نظركردن به صورت معقوله با صـرف نظـر از اغيـار    بودن آن است،  معقوله معقول
، و بـا  بـودن اسـت   بايد توجه داشت كه در آن مقام هم تمام هويتش معقول البتهكه كند،  مي

تحليل چنين امري كه عقل آن را به صورت اسـتقاللي لحـاظ كـرده اسـت بـه ايـن نتيجـه        
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بودن اوست، با صرف نظر از اغيار  رسد كه اين صورت معقوله كه تمام هويت آن معقول مي
يد متحد بـا آن باشـد، زيـرا در غيـر ايـن صـورت از       بدون عاقل نخواهد بود و اين عاقل با

  .اند اغياري بوده كه خارج از صورت معقوله
نفسه عرض است كه حقيقتاً از  پس فرض استقالل در صورت معقوله، غير از وجود في

  .نفسة موضوع و محل خود متمايز است وجود في
  

  نقل و نقد اشكال دوم استاد مصباح به برهان تضايف. 3
دانـد و بـراى    ون وجود جوهر مىئلهين وجود اعراض را از شأر اين، خود صدرالمتافزون ب

اى قائل نيست، پس چه مانعى دارد كه علم را هم از قبيل عـرض و از   ها وجود جداگانه آن
  .)2/235: 1383مصباح يزدي، (ون وجود عالم بشمارد؟ ئش

تمامي صور استاد مصباح، ر قبل از بررسي اين اشكال استاد، الزم به ذكر است كه در نظ
ادراكي قائم به نفس بوده و بدون نفس استقاللي ندارند، و صور ادراكـي، كيفيـات نفسـانيِ    

  ).356: 1405مصباح يزدي، ( استمجرد 
سـت  هنوع اتحادي كه ميان جوهر و عـرض  همان ايشان اتحاد ميان عاقل و معقول را از 

ان گفت كه اتحاد جوهر و عرض از اتحاد مـاده و  كنند كه ممكن است بتو دانند و اشاره مي مي
  .)361: همان(اين نظر كه اعراض از شئون جواهرند اساس بر  تر باشد، خصوصاً صورت وثيق

كـه   در مـورد ايـن   گـوييم  رويم و مي با اين مقدمة اجمالي به سراغ بيان استاد مصباح مي
ون وجـود  ئعلم را هم از قبيل عرض و از شـ ) صدرالمتألهين(چه مانعى دارد كه « :يدفرمود

صدرالمتألهين تكامل نفس را بـه سـبب صـورت علميـه      جواب آن است كه، »عالم بشمارد
نـه   ،در نسبت بـا صـورت  است كند كه نفس در نسبت با آن همچون ماده  دانسته و بيان مي

از قوة داشتن آن صورت علميـه بـه   به سبب آن عرض، درنتيجه نفس  نسبت باموضوع در 
  :كند ، خود صدرالمتألهين تصريح ميرسد فعليت مي

خيال بالفعل و عقل بالقوه است، هماننـد موجـود    ةكه قو لحوق صور عقليه به نفس، هنگامي
و يا لحـوق عـرض بـراي معـروض      ،همانند وجود اسب براي ما ،مباين براي موجود مباين
هايي،  شدن باشد، زيرا در چنين حاصل نياز است، نمي از آن عرض بي جوهري كه در قوامش

و حصـول  . گـردد  يابد، حاصل نمـي  ها تكاملي نمي كه شيء به سبب آن ،چيزي جز اضافاتي
دادن و  تـر از تحصـل   كردن، قوي دادن و كامل صورت ادراكي براي جوهر مدرِك، در تحصل

  ).321- 320/ 3: 1981شيرازي، (صور طبيعيه  توسطماده است  تنويع
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 نـوع متفسير اتحاد عاقل و معقول به اتحاد جوهر و عـرض م لذا در نظر صدرالمتألهين، 
است و با درنظرداشتن مبناي ايشان در حركت جوهري و حركت در نفس به سبب اتحادي 

كه عرض را  و آنبودن صور علميه قابل قبول نيست، ول كند، عرض كه با صور علميه پيدا مي
تـوان   شود، لـذا نمـي   گاه شأن سبب تكامل در ذي شأن نمي از شئون جوهر بدانيم، زيرا هيچ

  .ون وجود عالم بشماردئپس چه مانعى دارد كه علم را هم از قبيل عرض و از شگفت 
مـانعي  هسـتند  مجـرد   يِنفسـان  اما بنابر نظر خود استاد مصباح كه صور ادراكي، كيفيات

ن است كه علم بـراي  ايد، اما بايد به لوازم آن ملتزم باشند، كه از جملة آن لوازم وجود ندار
بـه ايـن   البته خود استاد شود و  و موجب تكامل جوهري نفس نمي يستكمال اولي ن ،نفس

صورت و مـاده، مـاده بـه سـبب صـورت تحصـل       اتحاد كنند كه در مورد  مطلب اشاره مي
نفس و صورت عقليه همانند  ةكه رابط عرض، و اينكند، برخالف  جوهري جديدي پيدا مي

ماده و صورت باشد، در نزد كسي صحيح است كه قايل به جوهريت آن صـورت باشـد و   
  .)361: 1405مصباح يزدي، (جوهريت صورت عقليه به طور مطلق ممنوع است 

  
 استاد مصباح به برهان تضايفاشكال سوم نقل و نقد . 4

معقوليت بالفعل، امرى ذاتى براى صورت عقلـى  «: فرمايد مى] صدرالمتألهين[ كه اين ةدربار
عنوان معلوميت و معقوليت، : بايد گفت» خواه عاقلى بيرون از ذات آن باشد يا نباشد ،است

يك عنوان اضافى است و فرض آن بدون فرض موجودى كه عنوان عالميت و عاقليـت را  
است كه گاهى هـر دو عنـوان، بـر موجـود واحـدى      نهايت اين . داشته باشد ممكن نيست

كند، مانند علم بنفس، و گاهى عنوان عالم و عاقـل بـر موجـودى خـارج از ذات      صدق مى
كه عنوان معقول بر چيزى صـدق كنـد دليلـى بـر ايـن       و صرف اين. شود معلوم، منطبق مى

بـه ديگـر   . دنخواهد بود كه عنوان عاقل هم براى ماهيت يا وجود همان چيـز، ثابـت باشـ   
خواه ذاتى (براى چيزى شمرد » ذاتى«وجه  هيچ توان به را نمى» معقول«مفهوم اضافى  ،سخن

 وءتكـاف « ةتا به كمك قاعـد ) اصطالح ايساغوجى، و خواه ذاتى به اصطالح كتاب برهانه ب
  ).235/ 2: 1383مصباح يزدي، (را هم براى ذات آن، اثبات كرد » عاقل«وصف » متضايفين

  :است همطرح كردنيز  ةالحكم ةتعليقه بر نهايابه اين اشكال را در ايشان مش
وصف معقوليت يك مفهوم اضافي است كه داخل در ذات هيچ شيئي نيست و از آن انتزاع 

اي  پس صورت عقلـي بـه گونـه   . شود مگر به اعتبار طرفي كه عاقل آن ناميده مي ،شود نمي
اين وصف در گرو فعليت وجود عاقل بمـا   بودن را دارد ولي فعليت است كه امكان معقول

پس اگر عاقل براي ذات خود باشد مانند جوهر مجرد، ذاتاً متصف به معقوليت . عاقل است
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چه كه بـا   بنابراين آن. شود ولي اگر چنين نباشد معقوليت آن از طرف غير است نه ذات مي
رو امكـان   ز ايـن شود، امكان معقوليت است و ا نظر از هر موجودي نسبت داده مي صرف

  .)361: 1405مصباح يزدي، (ت آن ليوجود عاقل، متضايف است نه فع

نفسه صورت معقوله و وجـود للعاقـل آن امـري     كه وجود في صدرالمتألهين با بيان اين
شـوند، درحقيقـت بيـان     واحدند كه حتي موجب تعدد حيثيـت در صـورت معقولـه نمـي    

وجود للعاقل، ذاتي صورت معقوله اسـت و امـري   كند كه معقوليت يا به عبارتي ديگر  مي
نفسه صورت معقوله نيست و درنتيجـه بـا قطـع نظـر از همـة       عارض و زائد بر وجود في

  .اغيار، معقول است
توان  را نمى» معقول«مفهوم اضافى «با بيان اين گزاره كه  آموزش فلسفهاستاد مصباح در 

بودن معقوليت را براي معقول منـع   كلي ذاتي، به طور »براى چيزى شمرد» ذاتى«وجه  هيچ به
پذيرد كه صورت معقوله با قطع نظر از همة اغيار معقول است، اما ظاهراً  نكرده است و نمي

پس اگر عاقل براي ذات خـود باشـد ماننـد جـوهر     «كه  با بيان اين تعليقه بر نهاية الحكمةدر 
  .اند كور را نفي كرده، كليت گزارة مذ»شود مجرد، ذاتاً متصف به معقوليت مي

آيد كه سند منع ايشان آن است كه مفهـوم اضـافي    از مجموع عبارات ايشان چنين برمي
توان با قطع نظر از اغيار از صورت معقوله انتزاع كرد، بلكه بـه اعتبـار عاقـل     معقول را نمي

  .شود است كه از آن انتزاع مي
تـوان بـا    مفهوم اضافي معقول را نمـي لذا براي دفع اين اشكال، ابتدا بايد اين مطلب كه 

و سـپس بايـد   ) رد سـند منـع  (قطع نظر از اغيار از صورت معقولـه انتـزاع كـرد، رد شـود     
  ؛)اثبات مقدمه(بودن معقوليت براي صورت معقوله اثبات شود  ذاتي

گوييم كه كليت گزاره همان طور كه خـود اسـتاد مصـباح در     ، ميرد سند ايشاناما در 
تعالي  اند، با پذيرش وحدت عالم و معلوم در مورد علم واجب پذيرفته ية الحكمةتعليقه بر نها

كـه ذاتـي بـاب     شود، زيرا بنا بر ايـن  و مجردات عاليه و نفوس مجرده به خودشان نقض مي
تنهايي منشأ انتزاع آن باشد، معقوليت وجود مجرد براي  برهان عبارت است امري كه ذات به

  .خودش، ذاتي خواهد بود
صـورت مجـرد صـرف نظـر از     « يميگـو  وقتي ميآن است كه اين ايراد، حلي اما جواب 

كه صورت مجرد، با صرف نظر از  ايم كرده، هرگز ادعا ن»وجود تمام اشيا، بالفعل معقول است
تمام مفاهيم، حتى مفهوم عاقل، معقولِ بالفعل است، به عبارت ديگر وقتى از معقـول بالفعـل   

  .جود و حقيقت معقول است كه مبدأ انتزاع عنوان معقوليت استگوييم مقصود و سخن مى
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از جمله حقايق غير اضافى است كه در ذهن، مفهـوم اضـافى   ، واقعيت عينى يك شيء
بـودن معقوليـت بـراي     بودن موجب عـدم ذاتـي   و صرف اضافيكند،  بر آن انطباق پيدا مى

ترتيـب بـراي    يـت بـه  صورت معقوله نيست، زيـرا دو مفهـوم اضـافي عليـت و نيـز معلول     
علت  كه صدرالمتألهين در اثبات فقر ذاتي معلول به تعالي و معاليل، ذاتي است، چنان واجب

و خـود اسـتاد ايـن مطلـب را      )301/ 2: 1981شيرازي،  ←(گيرد  كمك مي از اين مطلب
تـرين   مطلب از شريفاين «و به تعبير ايشان ) 42/ 2: 1383مصباح يزدي،  ←( قبول دارند

آن راهـي بـه    ةرا اثبات فرموده و به وسيل  مطالب فلسفي است كه مرحوم صدرالمتألهين آن
را از واالتـرين و    سوي حل بسياري از معضـالت فلسـفي گشـوده اسـت و حقـاً بايـد آن      

  ).391/ 1: همان( »شمار آورد اسالمي به ةترين ثمرات فلسف نفيس
بـراي صـورت معقولـه، قابـل ذكـر اسـت كـه         بـودن معقوليـت   اثبات ذاتيدر مـورد  

صدرالمتألهين در تقرير برهان تضايف به اثبات ايـن مقدمـه نپرداختـه و آن را از مقبـوالت     
اي كه مستقالً در زمينة اتحاد عاقل و معقول بـه نگـارش    حكما دانسته است، ولي در رساله

  درآورده است، سعي در اثبات اين مقدمه كرده است؛
اگر  :باشند آن است كه صور مجرد محضه، بالفعل معقول مي ةمطلب كه همبرهان بر اين 

و يا  ،چه به صورت بالفعل و چه بالقوه ،چنين نباشد يا در شأن آن نيست كه معقول شود
چه كه وجـود داشـته باشـد     راهي به فرض اول نيست زيرا هر آن؛ اين شأنيت را داراست

داراست و فرض دوم هم صـحيح نيسـت    شدن را ولو به صورت بالقوه صالحيت معقول
امري كه آن صورت مجـرد شـأنيت دارا بـودنش را    ] صورت صحت فرض دوم در[زيرا 

مربـوط بـه علـل    ، لـذا عـدم حصـول آن امـر    ، واجد است، بالفعل برايش حاصل نيسـت 
سـت و يـا ناشـي از عـدم     ا باشد كه يا به سبب فقدان در جهت فاعلي وجودي آن امر مي

ت و اولي محال است زيرا فاعل صور عقليه، تام الحقيقه است و ممكـن  استعداد قابل اس
نيست كه در آن قصور يا نقص و يا عجزي بالفعل وجود داشته باشد و دومي نيـز محـال   

تغير و امكـان شـيء در آن    ةاست زيرا صور مجرده داراي محل نبوده و جهت قبول يا قو
ا در عـالم حركـات و تغيـرات و مـواد و     به صورت بالفعل وجود ندارد زيرا اين امور تنه

كه فرض بر آن است كه صورت مجرده تعلقي به مـاده   استعدادات وجود دارند در حالي
  .و تغير و استحاله و حركت ندارد

بـودن   معقول بالفعل اش عيناً نفسه وجود في، اي پس ثابت گشت كه هر صورت مجرده
باشـد لـذا    ات اشيا در نزد عقل يا نفس ميها تنها ظهور درنتيجه وجود عقلي آن ...است آن 

  ).72- 71: 1375شيرازي، ( توجودشان نوري عقلي و معقول اس
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فقر ذاتي عـين وجـود   و صفات وجودي يك موجود مانند فعليت، تشخص، وجوب، 
صـورت  معقوليت  .روند شمار مي همگي براي شيء موجود ذاتي باب برهان بهو  استآن 

و كه وجـودي مجـرد و نـوري     ،وجود آن ةوصف وجودي آن است و به نحو معقوله هم
بـودن   معلـوم لذا براي آن صورت معقوله، ذاتـي اسـت   و  شود مربوط مي ،ستغير مادي ا

يـا   بودن براي جسم نيست كه براي آن امري عارضي باشـد  براي اين هويت، مانند متحرك
گونـه اسـت و    وجود آن اين ةكه نحوآن را در مقايسه با ذات ديگري كسب كرده باشد، بل

كل مجـرد فهـو معقـول     ةمقتضاي قاعد .شود بودن از حاق ذات آن انتزاع مي وصف معلوم
نظر از هر موجودي   چه كه با صرف آن« كهاست و اين بيان استاد مصباح همين مطلب نيز 

د رو امكـان وجـو   شود، امكان معقوليـت اسـت و از ايـن    به صورت عقليه نسبت داده مي
، زيـرا وقتـي مجردبـودن صـورت     يسـت ، كالمي تام ن»ت آنيعاقل، متضايف است نه فعل

مانـد و متصـف بـه امكـان      عقليه پذيرفته شد، امري به صورت بالقوه براي آن بـاقي نمـي  
بـه صـورت   را شود داشـته باشـد،    ميرا به امكان عام شدن نخواهد بود بلكه هرچه  معقول

، معقول را به بالقوه تضايف ين هم در مقدمة اول برهانخود صدرالمتألهو  بالفعل داراست
  .گويد مقصود ما معقول بالفعل است كند و خود مي و بالفعل تقسيم مي
علـم در نـزد    الزم است كـه خـود اسـتاد اشـاره كـرده اسـت كـه       نيز ذكر اين نكته 
معقوليـت را ذاتـي صـورت    ، وجود مجرد است و بـه همـين دليـل    ةصدرالمتألهين نحو

داند  ت را ذاتي صورت متخيل مييمعقول، محسوسيت را ذاتي صورت محسوس، متخيل
نظر صـدرالمتألهين را  ؛ اما استاد پردازد و از همين طريق به اثبات اتحاد عالم و معلوم مي

مخصوص موجود مجرد قائم بـه ذات خـود اسـت و     كه علم كند بيان ميتام ندانسته و 
م تجرد عالم به خود نبوده و اعراض نيز بـه سـبب   درنتيجه جوهر جسماني به علت عد

  .)352: 1405مصباح يزدي، (كنند  قيام به غير خود را تعقل نمي
ترتيـب   توان معقوليت و متخيليت و محسوسيت را بـه  مقصود استاد آن است كه نمي

توان به خود  ند و نميا ها اعراض براي معقول، متخيل و محسوس ذاتي دانست، زيرا اين
  .ه باشند و خودآگاهي صرفاً منحصر به موجوداتي است كه قائم به نفس خود هستندآگا

بـودن را ذاتـي صـورت     گوييم كه صـدرالمتألهين عاقـل   مي اين بيان ايشان همدر پاسخ 
و اگر هـم صـدرالمتألهين عاقليـت را     داند بودن را ذاتي آن مي بلكه معقول، داند معقوله نمي

  .كه خود عالم به خود باشد دي است كه با نفس پيدا كرده، نه آنذاتي آن بداند به سبب اتحا
بـودن   خواهد با بيـان ذاتـي   اند كه صدرالمتألهين مي آيد كه استاد گمان برده نظر مي لذا به
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كه متحد بـا نفـس شـده باشـد،      بودن عاقل را براي آن، بدون آن معقوليت براي معقول، ذاتي
در وي . ، در حالي كه خود صدرالمتألهين بر بطالن اين مطلب تصريح داشته استاثبات كند

  :گويد مي مفاتيح الغيب
چه قائم به غير است براي ذات خود معلوم نيست، آن اسـت كـه    دليل بر اين مطلب كه آن

باشـد و اگـر    بلكه براي موضـوعش مـي  ) وجود لنفسه ندارد( وجودش براي خودش نبوده
بـود   غير است وجودي براي خود داشته باشد معلوم براي خودش نيز مي امري كه حال در

  ).179: 1386 شيرازي،(

كه صورتي كه قائم به غير اسـت   ،اين مطلب ازكند كه عاقلي  و در جاي ديگر اشاره مي
  ).174: همان(نكرده است  فوهت ،عالم به خود باشد

  
  تضايفاستاد مصباح به برهان نقل و نقد اشكال چهارم . 5

در لـزوم   وءتكـاف «: فرموده است تعليقاتالرئيس در  كه شيخ مزبور، همچنان ةمقتضاى قاعد
 ).235/ 2: 1383مصباح يزدي، (» در درجه وجود وءاست نه تكاف

متكـافي در  هـا،   و نه همـة آن  ،تصريح دارد كه برخي از متضايفان التعليقات سينا در ابن
كنـد   هم اشاره مي منطق شفامقالة دوم از فن دوم و در ) 106: 1379 ،سينا ابن( نديستوجود ن

زنـد كـه علـم     در وجود نيست و مثال به علم و معلوم مـي  وءتكاف گاهي ميان متضايفانكه 
گونـه نيسـت و گـاهي در     همواره مضاف به معلوم است، اما ذات معلوم در جوهر خود اين

تـر متضـايفان    بـيش كند كه  ميدر ادامه بيان و  حالي كه مضاف به علم نيست، موجود است
  ).152- 150: 1404سينا،  ابن( متكافي در وجود هستند

، يعني به طور قطعي دارند نه در وجود وءسينا عقيده دارد كه متضايفان در لزوم تكاف ابن
، به نحوي »الف«مثالً  در ميان دو امر متضايف، وجود يكي از طرفين،: توان حكم كرد كه مي

وجود داشته » ب«هم موجود است ولي الزم نيست كه اگر » ب«باشد، است كه اگر موجود 
  .هم موجود باشد، بلكه ممكن است معدوم باشد» الف«باشد، 

مخدوش دانسـته  ده و آن را كراشاره  سينا ابنالزم به ذكر است كه صدرالمتألهين به بيان 
  :دگوي ميوي  .است

و نـه از   ،موصـوف بـه اضـافه    وجودي در دو ذات وءشيخ در حكم به عدم وجوبِ تكاف
جهت اضافه، دو مثال ذكر نموده است، يكـي دو ذات علـم و معلـوم و ديگـري دو ذات     

  . حس و محسوس
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و گفته است كه الزم است كه ذات علم در جوهر خود، همواره مضاف به معلوم بـوده  
را و همراه آن موجود باشد ولي ذات معلوم در جوهر خود مستلزم چنين امري نيسـت، زيـ  

طور است در مورد حس، زيـرا   شود، و همين گاهي به صورت غير مضاف به علم يافت مي
ذات آن از لزوم اضافه به محسوس منفك نيست، در حالي كه ذات محسوس گاهي منفك 

كه حس موجود نيست، الزم نيسـت كـه محسـوس هـم موجـود       باشد و هنگامي از آن مي
نباشد، ولي عناصر محسوسه موجود باشند،  دنباشد، زيرا رواست كه حيوان حساسي موجو

  . اين حاصل كالم شيخ است
  : تواند اشكال كرده و بگويد و كسي مي

بدان علم تعلق يافته، همواره معلوم است و غير از اين امكـان   ذاتي كه ذاتي كه حقيقتاً
ـ   ندارد، و آن ه در چه كه علم بدان تعلق نيافته همواره به سبب اين علم معلوم نشده اسـت ن

اين وقت و نه در ديگر اوقات، زيرا وجود صوري علمي، همـواره معلـوم اسـت و وجـود     
بودنش به سبب غواشي، همواره محجوب از ادراك است، همواره  مادي كه به سبب پوشيده

  . مجهول است
و امر به همين نحو است، در مورد ذات حسي كه به معناي صورت است، نه به معناي 

يـك   ات محسوسي كه به معناي صورت است، نه به معناي قوه، كه هيچطور ذ قوه، و همين
  .)196/ 4: 1981شيرازي، ) (الخ(شوند  از ديگري جدا نمي

سـينا   ابـن بيان  كنيم كهفرض  در مورد عدم تكافوء متضايفان در وجود و عدم، حتي اگر
زيرا فرض بر آن است كه معلوم ر برهان تضايف چنين اشكالي وارد نيست، ب، صحيح است

سـينا نـاظر بـه آن     ، و اشكال ابناست و عالم به آن بالفعل وجود داردموجود بالفعل بالذات 
  .است كه معلوم بالعرض موجود باشد، ولي علم به آن وجود نداشته باشد

ن استاد مصباح به اين بيان صدرالمتألهي اما در مورد عدم تكافوء متضايفان در رتبة وجود،
  كه سانند، چنان نيز برابر و هم  و درجة هستى  متضايفان، در هستى« كهدر تقرير برهان تضايف 

  نيـز چنـين    يك  باشد، اين  بالقوه  يك  و اگر آن  است  نيز بالفعل  باشد، ديگري  بالفعل  اگر يكى
» جـود دارد اي موجود باشد، ديگرى نيز در همان مرتبـه و  و اگر يكى از آن دو در مرتبه است

و درصدد نفي تكافوء وجودي ميان صورت معقول و عاقل برآمده است، زيـرا   اند نظر داشته
توان از اين امر سـخن گفـت    اگر بر مبناي ايشان، علم را از كيفيات نفسانيه بدانيم، هرگز نمي

  .ارد، داراي يك رتبه از وجود استاي كه وجود عرضي د كه جوهر نفس و صورت علميه
رسد كه از سوي صدرالمتألهين سهوي صورت گرفته است، زيرا اوالً تضايف  مينظر  به

شـود و   مطـرح مـي  ) معقوالت ثـانوي (و مفاهيم ) معقوالت اولي(مقولي در حوزة ماهيات 
توان صـادر كـرد،    ظرف آن در ذهن است و يگانه حكمي كه در باب مصداق متضايفان مي
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ولي از صرف تضايف مفهومي نـه حكـم بـه    ها در وجود و عدم است،  حكم به تكافوء آن
تـوان   توان كرد، و نه حكم به تغاير، و نه حكم به تكافوء وجودي مي عدم اتحاد خارجي مي

ها، نيـاز بـه دليلـي     داد و نه حكم به عدم تكافوء و حكم به هر يك از اين موارد و امثال آن
يداست دو مفهوم متضايف روشني پ كه به چنان. )174- 172 /6؛ 358/ 3: همان(خارجي دارد 

  .علت و معلول، به لحاظ مصداقي در يك رتبة وجودي نيستند
اما اگرچه اين اشكال وارد است، بايد توجه داشـت كـه ايـن مقدمـه دخلـي در برهـان       

در تقريـر برهـان    اتحـاد عاقـل و معقـول    ه صـدرالمتألهين در رسـالة  ك تضايف ندارد، چنان
نيز در بحث از خواص مقولة اضافه، بـه تكـافوء در   گونه سخن نگفته است و  تضايف، اين

كه مدرِك و مـدرك در   ولي شايد مقصود وي از بيان اين. اي نكرده است درجة وجود اشاره
رتبة وجود، متكافي هستند آن است كه صورت معقوله توسط عاقل و صورت خياليه توسط 

 قـد «: گويـد  لهين ميكه صدرالمتأ چنانشوند،  متخيله و صورت حسيه توسط حس درك مي
 لكونهـا  المتخيلـة  و المحسوسة فالصور كالمدرك الوجود درجة في المدرك ان موضعه في ثبت

  ).194/ 6: همان( »متجزية جسمانية بĤلة تدرك أن بد ال متجزية شخصية
انتساب قول به عدم تكافوء متضايفان در رتبة وجـود   البته ذكر اين مطلب الزم است كه

بحث از تكافوء در رتبة وجود التعليقات  نيست، زيرا در صفحات ياد شده ازسينا تام  به ابن
سينا با نفي تكافوء در وجود و عدم، به طريق اولي تكافوء در رتبة وجـود   نيست، گرچه ابن

اي  و طرح اين اشكال كه متضايفان در رتبة وجـودي تكـافوء ندارنـد، نكتـه    . كند را نفي مي
  .اند جه داشتهاست كه استاد مصباح بدان تو

  
 به برهان نور و ظلمتاستاد مصباح اشكال نقل و نقد . 6

ممكن است كسى  اوالً: تشبيه انفعال نفس از صورت ادراكى به چشم نابينا بايد گفت ةدربار
معقوالت  ةكه در مورد حكم و مفاهيم انتزاعى و هم نفس را فاعل صورت ادراكى بداند چنان

فلسفى و منطقى چنين است، و ثانياً چرا نفس را به چشم بينايى تشبيه نكنيم كه هنگام  ةثاني
  .)236/ 2: 1383مصباح يزدي، (كند؟  شدن با شىء مرئى، رؤيت بالفعل پيدا مى مواجه

نـد كـه ايـن    گوي مـي ده است و آورنيز اين اشكال را  الحكمة يةتعليقه بر نهاايشان در 
فرمايند  تر است تا بيان برهاني، و پس از بيان اشكال مذكور، مي شبيهكالم به بيان تمثيلي 

آيد كه صورت مرئي نسبت بـه نفـس خـود بينـا باشـد       كه در اين صورت هم الزم نمي
  .)361: 1405مصباح يزدي، (
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و فاقد شـيء   توان گفت كه نفس در ابتدا فاقد فعليت صورت ادراكيه است ميدر پاسخ 
در ي اسـت و  ادراكـ توان گفت نفس در ابتدا فاعل صور  لذا نميد و تواند معطي آن باش نمي

د كه صورت مرئي نسبت به نفس خـود بينـا   آي برنميثاني از بيان صدرالمتألهين اين مطلب 
  .داند چنين امري را مردود ميمفاتيح الغيب  درتر آمد  ه پيشك چنانباشد و 

هنگـام   ايي تشـبيه نكنـيم كـه   كه فرمودند چـرا نفـس را بـه چشـم بينـ      اما در مورد اين
گوييم نفس بينايي خود را از كجا  مي ،كند شدن با شىء مرئى، رؤيت بالفعل پيدا مى مواجه

  كه بيناشدن براي او اكتسابي است؟ آورده است؟ آيا حدوثاً بينا بوده است يا آن
جسمانية الحـدوث  توانيد بر صدرالمتألهين كه معتقد به  اگر حدوثاً بينا بوده است كه نمي

كه نفس در ابتداي حدوثش فاقد هر گونه صورت ادراكـي اسـت، اشـكال     بودن نفس و اين
  .كه مبناي وي را در حدوث نفس مخدوش بدانيد بگيريد، مگر آن

تواند معطي آن باشد، خود  جا كه فاقد شيء نمي اگر بيناشدن براي او اكتسابي باشد از آن
  .ه ناچار نياز به يك بيناكننده داردتواند خود را بينا كند و ب نمي

توان گفت كه صورت به خود بيناست  از طرفي آن صورت كه به خود بينا نيست، و نمي
كه  شود، بلكه بايد گفت آن كند نسبت به آن بينا مي و نفس به سبب اتحادي كه با آن پيدا مي

اجهة نفس با يـك امـر   كند، جوهر مجرد عقلي يا مثالي است كه به هنگام مو نفس را بينا مي
  :دكن كه صدرالمتألهين بيان مي كند، چنان خارجي، بينايي جديدي به او عنايت مي

نسبت عقل فعال به عقل بالقوه، همانند نسبت خورشيد به چشم است كـه در تـاريكي،   
اي كه در چشم است، اين كفايت وجود نـدارد كـه    و در جوهر باصره... مبصر بالقوه است 

فعل گردد و نيز در جواهر الوان نيز اين شايستگي نيست كه خود مبصر بالفعل خود مبصر بال
كند، مبصر بالفعـل گشـته و    پس باصره به سبب نوري كه از خورشيد دريافت مي... گردند 

  ).462/ 3: 1981شيرازي، (گردند  الوان به سبب آن نور، مبصر بالفعل مي
  

  گيري نتيجه. 7
، چهار نقد بر برهان تضايف و يـك  آموزش فلسفهو  نهاية الحكمة تعليقه براستاد مصباح در 

شـود   چـه گذشـت، روشـن مـي     اند، كه با توجـه آن  نقد بر برهان نور و ظلمت وارد دانسته
بودن دو برهان مذكور نيست، زيرا تحقيق  البته اين به معناي تام. انتقادات ايشان وارد نيستند
  .طلبد اين امر مجال ديگري را مي
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اند،  ته اين بدان معنا نيست كه ايشان به طور كلي به نفي اتحاد عاقل و معقول پرداختهالب
تمامي صور ادراكي قائم به نفس بوده و بدون نفـس اسـتقاللي   بلكه ايشان بنابر اين مبنا كه 

اتحاد ميان عاقـل و معقـول را از نـوع    است، ندارند، و صور ادراكي، كيفيات نفسانيِ مجرد 
ند ممكن است بتوان گفـت  گوي دانند و اشاره مي ست ميهميان جوهر و عرض اتحادي كه 

بنابر اين نظـر كـه    تر باشد، خصوصاً كه اتحاد جوهر و عرض از اتحاد ماده و صورت وثيق
  .اعراض از شئون جواهرند
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