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  چكيده
از  و پاسخ به ايرادات ابن سـينا بـر ايـن مسـئله،    اتحاد عاقل و معقول اثبات نظرية 

عالمـه  . رود شـمار مـي   هـاي فلسـفي صـدرالمتألهين بـه     ابتكارات و نوآوريجمله 
طباطبايي با وجود انتقاداتي كه بر يكي از براهين صـدرالمتألهين دارد، خـود اتحـاد    

در . گيـرد  مـي  كـار  بهرا  يجديد روشآن  اثبات پذيرد و براي عاقل و معقول را مي
بر بررسي انتقادي برهان عالمه طباطبايي، از وجـوه افتـراق ديـدگاه     اين مقاله عالوه

  .عالمه و صدرالمتألهين در اين مسئله بحث خواهيم كرد
، مالصـدرا، عالمـه   علم حضوري ،علم حصولي ،اتحاد عاقل و معقول :ها كليدواژه
  .طباطبايي

  
  مقدمه. 1

اتحاد عاقل و اسالمي و يوناني مبحث  ةو پيچيده در تاريخ فلسف ،از مباحث مهم، سنتى يكى
تمسخر   كه حتي آن را به است سو مخالفان سرسخت و جدي داشته است، كه از يك معقول
و   انـد  اثبـات آن كوشـيده  هم داشته كـه در   يسرسخت داران اند و از سوي ديگر طرف گرفته

حل بسياري از مشكالت فلسفي و اعتقادي را در همچنين و  اند، تقريرهايي از آن ارائه كرده
  .اند دانستهگرو پذيرش آن 
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شاهد  ،رسيم مي نظريات فلسفي صدرالمتألهين كه به هنگامي مبحث،اين تاريخي در سير 
يش از ديگران به بار ب وي براى نخستين ؛هستيماتحاد عاقل و معقول  ةنظريبا  شديدموافقتى 

تأثير و همچنين  بيان كرد،و لوازم آن را  ،اثبات اين نظريه اهتمام ورزيد و مصرانه از آن دفاع
  .روشن ساختآن را بر ساير مسائل فلسفى 

، شـوند  مترتـب مـي   اتحاد عاقل و معقوللي كه در حكمت متعاليه بر اثبات ئمسا مياناز 
آن به مادون خود، تبيين اشتداد نفس و حركـت   اثبات بساطت عقل در عين علمتوان به  مي

اثبـات كمـال    و تا نيل بـه مقـام فنـا در انسـان كامـل      )جسمانيت(وجود  نازل آن از مراتب
  .دكربراي نفس، اشاره  ،و نه كمال ثاني بودن آن، بودن علم اول

 كندله را مبرهن ئمس نيتوانسته است كه ا ياله يكند كه با امداد يهين اشاره ملصدرالمتأ
  ).313/ 3: م  1981شيرازي، ( بنشاند اثبات يو آن را به كرس

كه يكي از فالسفة پيرو صدرالمتألهين است، نظرية اتحاد عاقل و معقول عالمه طباطبايي 
و  الحكمـة  ةينهادر كتب  گيرد؛ وي ميراه ديگري را در پيش  آنبراي اثبات پذيرد اما  را مي
علـم حضـوري و    ةايشان در زمينـ  يبر آرا كند كه مبتني جديد اقامه ميبرهاني  الحكمة ةيبدا

  .است...  حصولي و كيفيت حصول علم و
كه در فهم ديدگاه عالمه پيرامون علم،  يبه برخي از آرا الًادر مقالة حاضر ابتدا اجم

كنيم و سـپس بـه تقريـر و     مياشاره وي در باب اتحاد عاقل و معقول نقش دارند، 
سـاختن   پردازيم و در پايان به منظور روشـن  قادي برهان وي بر اتحاد ميبررسي انت

تفاوت روش وي با روش مالصدرا به مقايسة ديـدگاه ايـن دو فيلسـوف در بـاب     
  .اتحاد عاقل و معقول خواهيم پرداخت

  
  تبيين اجمالي ديدگاه عالمه طباطبايي در باب علم حضوري و حصولي. 2

بودن علم نفـس   علم و اثبات حضورياثبات تجرد ، پس از الحكمة ةينهاعالمه طباطبايي در 
تقسيم علم به حصـولي  «: فرمايد مي به حصولي و حضوري، علمتقسيم به ذات خود و بيان 

شويم كه علـم   نگري متوجه مي آيد، اما با ژرف دست مي و حضوري در نظر آغازين آدمي به
  .)294 :ق  1424طباطبايي، ( »شود حصولي به علم حضوري منتهي مي

  :، به صورت زير استايشان از بازگشت علم حصولي به حضوريخود تفسير 
سـت و بـراي عقـل    ا ست كـه مـأخوذ از معلـوم حضـوري    ا علم حصولي اعتباري عقلي«
و آن معلوم حضوري، موجودي مجرد مثالي يـا عقلـي    1شود صورت اضطرار حاصل مي به



 39   مهر يديسع محمدو  يتوكل يمحمدهاد

  1392 تابستان، دوم، شمارة چهارمسال  ،حكمت معاصر

نقـش خـارج نيـز تنهـا     . گـردد  مـي است كه با وجود خارجي خود بـراي مـدرك حاضـر    
طباطبـايي،  ( »مستعدكردن نفس است تا با آن موجود مجرد مثالي يـا عقلـي مـرتبط گـردد    

  ).297- 296: ق  1424طباطبايي، ؛ 454 /3: م  1981

ست مجرد مثـالي كـه نسـبتش بـه نفـس      ا در نظر عالمه، مفيض صور جزئي، موجودي
و داراي عوارضي از قبيل رنگ و  استال به عقل بالقوه عهمانند نسبت عقل ف ،متخيلة بالقوه

مفيض صور عقلـي هـم    .در آن موجود است 2نحو اجمال ي بهئصور جز ةو هم بوده شكل
نحـو اجمـالي    كه در آن تمامي صور عقلي به و قائم به ذاتتام جرد است داراي ت موجودي

قدر استعدادي كـه   به ،ليادراكات كو ادراكات جزئي در نفس در نظر عالمه، . موجود است
/ 3: م  1981طباطبـايي،  (شـود   متحـد مـي  ي مذكور عقلو مثالي  هايجوهر ه ترتيب بادارد ب
  ).308- 307 :ق  1424طباطبايي،  ؛480

آيد كـه تـا قبـل از     براي نفس، علم و روشني جديدي به وجود مي ،ن اتحاداينتيجة در 
نفس  درست، زيرا معلوم با وجودش ا حضوري ،اين علم. ارتباط مذكور فاقد آن بوده است

  .است هشد 3حاضر
دن نفس است كرمستعد فقطمعلوم بالعرض،  يا به عبارتي ديگر ش موجود خارجياما نق

  . ارتباط پيدا كندنفس در ادراك جزئي با مجرد مثالي و در ادراك كلي با مجرد عقلي كه  تا آن
تشـخص بـه وجـود اسـت و موجـود متشـخص        هيمتعال حكمت در ميدان يم يطرف از
خود شخصي تواند بر موجودات كثير حمل شود، و معلوم حضوري ما هم كه با وجود  نمي

كلـي   هـاي  تدارد، در صورتي كـه مـا صـور   ابا براي عالم حاضر است، از حمل بر كثيرين 
ه بـر  كـ (هاي كلي در ذهن  بنابراين، صورت. كنيم ذهني خود را بر موجودات كثير حمل مي

كه امري جزئي و متشخص معلوم حضوري ما حقيقتي مغاير با ) شوند افراد متعدد حمل مي
 در نظر عالمه طباطبـايي . اي از ارتباط برقرار است با اين حال ميان اين دو نحوه. است دارد

از يـك موجـود    هـايي  جنبـه  ،دو اين ،)50: ق  1424؛ طباطبايي، 264 /م  1981:1شيرازي، (
گيرد و  ، كه در مباحث علم مورد بحث قرار مياست وجودي آن موجود ةجنبيكي  ؛واحدند

در نظـر   .شـود  گر بودن آن، كـه در بحـث وجـود ذهنـي مطـرح مـي       حكايت ةديگري جنب
دادن  ست، زيرا عقل براي تطبيقا گري معلوم، اضطراري عقلي حكايت ةطباطبايي جنب  عالمه

گيري كند  كه از معلوم حضوري، مفهوم معلوم حضوري خود بر معلوم بالعرض، ناچار است
 است علم حصولي ، كه در نظر عالمه اين مفهوم همانخارج مطابقت دهد او آن مفهوم را ب

  .)287 /1: م  1981طباطبايي، (
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بـود كـه    ايـن  ،شـد  مـي دريافت از معناي علم حصولي پيش از عالمه چه  درحقيقت آن
 كـه  مجرد، يئيش عالمه دگاهيد در اما شود، يم حاصل كماهيت معلوم بالعرض در نزد مدر

 حضـور،  نيا از عقل و شود يم حاضر مدرك يبرا است، مرتبط بالعرض معلوم با ينحو به
  .دهد معلوم بالعرض تطبيق مي با را آن و كند يم يريگ مفهوم

در ايـن  . سراغ گرفـت  در علم حضوري نفس به خودتوان  را ميگيري  اين مفهوم نمونة
خـود را  انـدوه   ، ودرد، شادي، يا خود د، همانند وجورا ادراكات حضوري خودمورد نفس 
  .دهد به ديگران انتقال ميدرآورده، » اندوه«، و »شادي«، »درد«، »خود«اهيم در قالب مف

الزم به ذكر است كه در نظر عالمه، اتحاد ميان نفس با جوهر مجرد مثالي يا عقلـي، از  
تـر بـه آن    رود، كـه در ادامـه بـيش    شمار مـي  و رقيقت به نوع اتحاد طولي و اتحاد حقيقت

  .پرداختخواهيم 
  

 تقرير و تشريح دليل عالمه طباطبايي بر اتحاد عاقل و معقول .3

  : كند عالمه برهان خود بر اتحاد عاقل و معقول را چنين تقرير مي
 در اسـت، ] لنفسـه [ ينفسـ  آن وجود باشد] جوهر[ خود نفس به قائم يحصول معلوم اگر«

 و لنفسـه  توأمـاً  يوجود كه نيا امتناع جهت به پس دارد؛ عالم يبرا ]رهيلغ[ وجود كهي حال
 .است متحد معلوم با عالم باشد، رهيلغ

 كـه ي حـال  در ،اسـت  موضوع ر،يغ آن كه، باشد داشته رهيلغ وجود يحصول معلوم اگر
 معلـوم  و. بود خواهد متحد معلوم عموضو وجود با عالم وجود پس دارد؛ عالم يبرا وجود

 موضـوع  بـا  متحد با معلوم، جهينت در و باشد؛ يم متحد ر،يغ آن با است، رهيلغ وجودش كه
 علـم  مـورد  در اسـت،  يحصـول  علم مورد در كه مطلب نيا رينظ. بود خواهد متحد خود،

  .)298 :ق  1424 ،ييطباطبا( »گردد يم يجار زين يحضور

كـه ذكـر    علتـي   حضـوري، بـه   ازمعلوم حصـولي  به منظور تقرير برهان باال از تفكيك 
يعني بدون درنظر گرفتن  ،صورت مطلق معلوم بالذات را بهصرف نظر كرديم، ، يم كردخواه

رسـد كـه برهـان     نظر مـي  در اين صورت به. گيريم درنظر مي ،بودن آن حصولي يا حضوري
  :بندي است مورد بحث به شكل زير در دو بخش قابل صورت

  
  باشد جوهر مقولة از معلوم كه يصورت در 1.3

  ؛تواند وجود لغيره داشته باشد اگر معلوم جوهر باشد، نمي: اول ةمقدم
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بـه صـورت   (وجود لغيره دارد يا با آن متحـد اسـت   يا معلوم براي عالم : دوم ةمقدم
  ؛)الخلو مانعة

  .اگر معلوم جوهر باشد، با عالم متحد است: نتيجه
صادق » جوهر«چراكه اين مقدمه بر اساس تعريف  اول ترديدي نيست ةدر صحت مقدم

است، زيرا جوهر ماهيتي است كه در صورت وجود فاقد موضوع است و فقط موجودي از 
درواقـع  كه آيـا   اما با صرف نظر از اين .وجود لغيره برخوردار است كه داراي موضوع باشد

 كـه  دوم بايد گفت ةد مقدمدر مور، تواند برقرار شود يا نه چنين اتحادي مي ،ميان دو جوهر
 داشتنكه وجودش لنفسه است، خود براي خود حضور دارد و اين حضور يموجود مجرد

 هنگام به نفس اگر لذا ست،ين) است اعراض در كه گونه آن( رهيلغ وجود يمعنا به خود يبرا
 تعقـل  دو و كنـد   تعقل را آن خودش، مورد در او تعقل نيع به و شده متحد آن با آن، تعقل

 كه آن نيع در را مجرد موجود آن تيجوهر توان يم م،يباش نداشته هم عرض در و جداگانه
  .كرد حفظ است، شده نفس معلوم
  
  باشد اعراض از معلوم كه يصورت در 2.3

  ؛تواند بيش از يك وجود لغيره داشته باشد اگر معلوم عرض باشد، نمي: اول ةمقدم
  ؛عرض مذكور متقوم به جوهري خاص بوده و براي آن وجود دارد: دوم ةمقدم
  ؛اگر آن عرض براي نفس معلوم باشد، براي نفس وجود خواهد داشت: سوم ةمقدم
شدن به آن عرض، بايد با جوهري كـه مقـوم آن عـرض     نفس براي عالم: چهارم ةمقدم

  ؛د، تا عرض دو وجود لغيره نداشته باشدشواست متحد 
كه با نفس متحد شده  اگر معلوم عرض باشد، با عالم متحد است، زيرا با جوهري: نتيجه

  4.، متحد استاست
  

  ييطباطبا عالمه برهان يانتقاد يبررس. 4
بـودن   جوهربـودن و عـرض  (همان گونه كه مالحظه شد عالمه برهان خود را در دو بخش 

تقرير كرد و در انتهـا همـان   ابتدا در جايي كه سخن از علم حصولي به معلوم باشد ) معلوم
همچنين در ابتداي مقاله اشاره شـد كـه   . تقرير را در مورد علم حضوري نيز جاري دانست

عالمه ديدگاه خاصي در باب تمايز علم حصولي و حضوري و بازگشـت اولـي بـه دومـي     
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حال اگر در برهان مورد بحث، منظور عالمه از علم حضوري و حصولي همان ديدگاه . دارد
  توان از منظر خاصي آن را بررسي كرد؛ وي باشد مي خاص
جوهر مجرد مثالي يا  ،جوهر است كه معلوم ي،بر مبناي عالمه هنگامي معلوم حضور بنا

جـواهر  ست كه علم به اعراض ا بودن معلوم حضوري مربوط به وقتي عقلي باشد و عرض
كنـد كـه در علـم حضـوري، معلـوم       در جايي اشـاره مـي  عالمه كه  تعلق گيرد، چنان مجرد

و يا لغيـره  ) يعني هنگامي كه جوهر باشد(موجودي مجرد است كه با وجود خارجي لنفسه 
  .)299 :همان(شود  خود براي عالم حاضر مي) كه عرض باشد يعني هنگامي(

 بنـا بـر تحليلـي كـه    : جوهر و عرض بايـد گفـت   به يحصول معلوم ميتقسدر مورد اما 
 و يعقلـ  ياعتبـار  يحصـول  علـم  ،از بازگشت علم حصولي به علـم حضـوري دارد   عالمه
لـذا  د، شـو  موجـود مـادي حاصـل مـي     بر قيتطب لحاظ به و است يحضور معلوم از مأخوذ

معلـوم   قهـراً كه ، جوهر باشداز مقولة  است كه معلوم بالعرضجوهر زماني معلوم حصولي 
حضوري ما هم جوهر خواهد بود، زيرا آن موجود مادي نفس را مسـتعد كـرده كـه بـا آن     

ض باشد، معلوم حصولي اعراز ا، و زماني هم كه معلوم بالعرض شودموجود مفارق مرتبط 
  .ما عرض خواهد بود

رسد كه ديگر به بحث از اتحـاد در مـورد علـم حصـولي      نظر مي بهبا توجه به اين امر، 
خـارجي  به حمل اولي جوهر و يا عـرض   فقطي نخواهيم داشت، زيرا معلوم حصولي نياز

، ناظر اتحاد عاقل و معقولتبيين و نه به حمل شايع؛ و ما در كه معلوم بالعرض هستند است 
بـودن   محكـي عنـه   ةو نه اتحاد عاقل با جنب اتحاد وجودي معقول بالذات و عاقل هستيمبه 

  . حمل اولي استمعقول بالذات كه مربوط به 
كـار بـرده    جا علم حصولي را به معناي متعارف حكمـا بـه   اما ممكن است عالمه در اين
 ةهنگـام تبيـين نحـو    درحقيقت بـه باشد، اما قرار داده  ضوريباشند و لذا آن را قسيم علم ح

بـر نظـر    زيرا بنـا  ،اند كار برده اتحاد در مورد علم حصولي، همان تحليل علم حضوري را به
تقسيم علم حصولي به جـوهر و  از اعراض است و لذا كيف و مقولة ارف حكما علم از متع

  .يستعرض صحيح ن
كه  اعم از اين ،صورت مطلق معلوم را بهبه همين علت بود كه ما در ابتداي تقرير برهان، 

در ايـن برهـان چـه    همچنين قابل ذكر است كه . درنظر گرفتيمحصولي باشد يا حضوري، 
  .همان صورت تقريرشده خواهد بود برهان بهشكل معلوم حضوري باشد و چه حصولي، 

داراي همـة صـور    كه اجمـاالً  ،مثالي دوجود موجود مجربايد ديگر آن است كه  مطلب
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كه، عالمه طباطبايي در ادراكات كلي، بيان كرد كه نفـس   ؛ توضيح آندشوثابت ، جزئي است
شـود كـه وجـود چنـين      قلي كه داراي تمامي صور كلي است، مرتبط ميبا موجود مجرد ع

تعبيـر شـده   ... موجودي مورد پذيرش حكماي اسالمي قرار گرفته و از آن به عقل فعـال و  
اما عالمه وجود مجردي مثالي كه داراي تمامي صور جزئي است، و ايشان ادراكـات  . است

  .ند، را اثبات نكرده استدا جزئي را منوط به ارتباط با چنين موجودي مي
دار  عهـده » نفوس فلكي«يا » نفوس كليه«البته در فلسفة مشا و حتي در حكمت متعاليه، 

نقش چنين موجود مجرد مثالي است، زيرا در اين ديدگاه تمام صور جزئي موجود در عالم 
فلكـي را  دانيم كه عالمه طباطبايي ادلة وجود نفـوس   اما مي 5.ماده در نفس كلي وجود دارد

كند كه در مباحث علمي جديد، اركان ايـن امـور منهـدم شـده      داند و بيان مي مخدوش مي
شدن ديدگاه وي در باب ادراكـات   بنابراين، براي موجه). 410 /6: م  1981طباطبايي، (است 

  .خيالي، اول بايد وجود چنين موجودي اثبات شود
آن  مـوهم عالمـه   ديـدگاه كه دارد آن است خاصي جا اهميت  كه در اين مطلب ديگري

يعني نفس از يك سـو و موجـود مجـرد    (ل است كه اتحاد ميان دو وجود مستقل و متحص
نـد كـه چنـين    ا كـه حكمـا متفـق    گيرد، در حـالي  صورت مي) مثالي يا عقلي از سوي ديگر

 آيـد كـه،   لذا اين سـؤال پـيش مـي   ). 325- 324 /3: م  1981شيرازي، ( اتحادي، محال است
  د؟شو مي هيتوج چگونهكنند،  اتحادي كه عالمه مطرح مي

  
  اتحاد ميان عاقل و معقول در نظر عالمه طباطبايي 1.4

بر  شا داند و در حاشيه عالمه اتحاد ميان عاقل و معقول را از سنخ اتحاد ناعت و منعوت مي
  :گويد مي اسفار

 طـور  نيهمـ  و همـاد  در منطبعـه  صـورت  حصـول  و عاقلش يبرا بالذات معقول حصول«
 يبـرا  ناعـت  وجـود  هـر  حصول بالجمله و شانيجوهر موضوعات يبرا اعراض حصول

 را منعـوت  و ناعـت  اتحـاد  ياقتضـا  وجـود  از سنخ نيا و باشند يم سنخ كي از منعوتش،
 وجـود  مراتب از اوست يبرا ناعت وجود كه يمنعوت كه يثيح به د،ينما يم وجود حسب به

 علم مانند، باشند واحد ةمرتب در و واحد ءيش منعوت و ناعت چه گردد، ينم خارج ناعت
 مراتـب  از يا مرتبه در منعوت كه نيا چه و ،ذاتش به نسبت عقل تيمعقول و خود به انسان
 بـه  علـت  علم و آن عوارض به اي علتش ذات به معلول علم مانند، باشد واقع ناعت وجود
 در يحضـور  علـم  انحصار و يحضور به يحصول علم رجوع بنابر و عوارضش، و معلول

  .بود نخواهد مذكور ةنحو سه از خارج يعلم قسم، سه
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 وجـود  از عاقـل  خـروج  عـدم  يمعنا به معقول و عاقل اتحاد برهان، يمقتض بالجمله و
 امعنـ  نيا به اتحاد نه ،]باشد آن مراتب از يعني[ باشد يطول صورت به اگرچه است، معقول

 يو كـه  طـور  همـان  ،باشـد  معقول به منسوب وجود ةمرتب در عاقل به منسوب وجود كه
 »اسـت  آشـكار  يفرقـ  امعنـ  دو نيـ ا انيـ م و ،اسـت  شـده  آن به لئقا سره، قدس] صدرا[
  .)319 /3: م  1981 ،ييطباطبا(

به اين شود كه در نظر ايشان، اتحاد رتبي ميان عاقل و معقول،  از بيان فوق الذكر فهميده مي
مربوط بـه علـم موجـود مجـرد      يك رتبة وجودي قرار گيرند، فقطمعنا كه عاقل و معقول در 

  .معناي عدم خروج عاقل از معقول است است به ذات خودش و در غير اين صورت، اتحاد به
وجـودي عاقـل    ةمعناي عدم خروج عاقل از معقول آن است كه يا معقول تحت احاطـ 

تعالي  حق ةآن است، مانند رابط ةعلي دارد و معقول رقيق ةاست و عاقل در نسبت با آن جنب
شـود   آن محسوب مـي  ةوجودي معقول است و رقيق ةكه عاقل در احاط يا اين ،معلوالتش با

  .يه استئعقل فعال يا جوهر مجرد مثالي كه حاوي تمام صور جز بانفس انسان  ةمانند رابط
د، كـر ول اقامه آيد در برهاني كه عالمه براي اثبات اتحاد ميان عاقل و معق نظر مي پس به

رقيقت با اتحاد  ،فاقد آن بوده است در مورد اتحاد نفس با معلومي كه قبالً، مقصود از اتحاد
اي  در مرتبـه  ،كه همان نفس است ،است با موجود مجرد مثالي و عقلي، كه منعوتحقيقت 

همان رابطة علـي و   ها آن  ةو رابط استاز مراتب وجود ناعت كه موجود مجرد است، واقع 
طور كه گفته شد در نظر عالمه، موجود مجرد مثالي حاوي تمـامي   معلولي است، زيرا همان

صـورت   نحو اجمال بوده و موجود مجرد عقلي نيز داراي همة صور عقلي به صور جزئي به
  .دارند يعلّ ةجنب ما با نسبت در موجود دو آن لذا، استاجمالي 

يافتن اتحاد عاقل و معقول به اتحاد ميان علت و معلول، اين اتحاد را چگونه  اما با ارتباط
  د؟كرتوان تبيين  مي

طلبد، اما اجماال  علم معلول به علت خود مجال ديگري را مي ةاگرچه تبيين مبسوط نحو
گوييم كه عالمه طباطبايي خود به اين مطلب التفات داشته و جداگانه به تبيين اتحاد ميان  مي
  :گويند اند و در مورد علم معلول به علت چنين مي ت و معلول پرداختهعل

 يبرا عالم وجود كه ييجا آن از ،است علت معلوم، و بوده معلول عالم، كه جا آن در و«
 ،گردد موجود يئيش رابط، وجود يبرا كه است محال يطرف از و ستي اضرور معلوم
 به معلول تقوم سبب به علت كه دارد تيتمام] علت به معلول علم نيا[ يصورت در تنها
 هم معلول و ،دارد وجود خود يبرا بنفسه علت پس باشد؛ داشته وجود معلول يبرا آن،

 خارج كه جهت آن از هم معلول به و است عالم خود به علت و ،ستين علت از خارج
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 كرده افتيدر علتش از كه يوجود ةسع ةانداز به معلول و دارد، انتساب ست،ين او از
 »است قتيرق و قتيحق حمل از ينوع دو آن انيم حمل و دارد علم علت به است

  .)300 :ق  1424 ،ييطباطبا(

بحث اتحاد با وجود لنفسه  ،كه عالمه در دليل خود بنابر چنين تفسيري از اتحاد، هنگامي
نه ست كه در تعقل معلول به علتش وجود دارد، ا كند، مقصودش همان اتحادي را مطرح مي

  .كه دو شخص، مبدل به شخص سوم شوند ااتحاد به اين معن
عالمه در مورد اتحاد با اعراض جواهر مجرده معتقد است كه اين اتحاد زمـاني حاصـل   

جا الزم اسـت توجـه كنـيم كـه رابطـة       در اين. شود كه معلوم بالذات نفس، عرض باشد مي
بـا جـوهر آن، بـه وجـودي     گونه است كه اعراض موجود مجرد  اعراض جواهر مجرده اين

اي از جوهر مجرد نيست كه در آن مرتبـه، عـرض    واحد موجودند، به نحوي كه هيچ مرتبه
  :اند حضور نداشته باشد، همان طور كه آقا علي حكيم چنين اشاره كرده

 آن جعـل  نيعـ  بـه  كـه  هاست آن وجود لوازم از هستند، مفارقات صفات كه ياعراض«
 و ملـزوم،  و الزم انيم جعل در تخلل صورت، نيا ريغ در رايز گردند، يم جعل وجود
 مدرس( »ديآ يم الزم ]هاست آن در يوليه وجود مستلزم كه[ مفارقات در احوال سنوح
  .)356 /2: 1378 ،يطهران

  
  تفسير شهيد مطهري از بيان عالمه طباطبايي 2.4

  :دگوي مياتحاد از نظر صدرالمتألهين،  ةشهيد مطهري در توضيح نحو
 نظر 6حاجى حرف عكس جهت در درست ،ىيطباطبا آقاى جمله آن از و ،گريد بعضى«

 با عرضى هر كه است نيا درواقع معقول و عاقل اتحاد از مراد نديگو مى. اند داده
 معقول آن به نفس جوهر ديبگو خواهد نمى آخوند. دارد وحدت خودش موضوع
 جوهر نفس جوهر بلكه شود، مى نفس صورت ةمنزل به معقول آن و شود مى متحول
 معقول صور مراحل نيا كه است نيا از ريغ دارد اشتدادى حركت هم اگر است، نفس
 عرض نسبت نفس به معقول صور نيا نسبت. باشند نفس هاى صورت خارجى، ياياش
 به اختصاص نيا و دارد وحدت خودش موضوع با عرضى هر ولى ،است موضوع به

 و عاقل اتحاد مبحث بر خود يةحاش در ىيطباطبا آقاى. ندارد معقول و عاقل اتحاد
 طور نيهم را معقول و عاقل اتحاد هم ةالحكم ةيبدا در و نديگو مى طور نيا اسفار معقول
 گريد »موضوعِ و عرض« هر ةرابط از جدا زىيچ معقول و عاقل اتحاد كه اند كرده ريتفس

 اجسام براى خارجى اعراض كه چنان هم است عرض نفس، براى معقولى هر. ستين
  .)516- 515 /11: 1389 مطهرى،( »اند عرض
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  پاسخ به نقد شهيد مطهري 3.4
كه عالمه در جايي نگفته است كـه معقـول بـه طـور     توان گفت  پاسخ به ادعاي باال ميدر 

مطلق براي عاقل، عرض است و اتحاد عاقل و معقول، اتحاد جوهر و عرض اسـت بلكـه   
كه اتحاد عاقل و معقـول و اتحـاد جـوهر و    همان گونه كه اشاره شد سخن وي اين است 
 كه همـان اتحـاد ناعـت و منعـوت اسـت      ،عرض و نيز اتحاد ماده و صورت، از سنخ هم

بنابراين اتحاد ناعت و منعوت عنوان عامي اسـت كـه افـزون بـر اتحـاد جـوهر و       . هستند
عالمـه در يكـي از   . شود اقل و معقول نيز ميعرض و اتحاد ماده و صورت شامل اتحاد ع

  :آورد مي اسفار تعليقات خود بر
 عاقـل  وجـود  مراتـب  از باشـد،  تـر  فيضع عاقل، از يوجود لحاظ به معقوله صورت اگر«

 ةرابط[ است برعكس امر بود، تر يقو اگر و خود، موضوع يبرا اعراض همانند بود، خواهد
 صـورتش  بـا  نسبت در ه،يثان مادة خصوصاً ماده، و علتش، نسبت در معلول مانند و] دو آن

  ).121/ 8: م  1981 ،ييطباطبا( »بود خواهد

معلوم به لنفسه و در آن بر اتحاد است كه  عالمه برهانو از ديگر شواهد اين امر، همان 
روشن است كه معلومي كه وجود لنفسه داشته باشـد ديگـر عـرض    و  شود ميلغيره تقسيم 

شـديد بـراي   موجـود  حصـول  را  حصول صور را بـراي نفـس  همچنين عالمه گاه . نيست
  .)480 /3: همان(از جوهر ندارد  دتريشدو روشن است كه عرض وجودي  داند ضعيف مي

د جوهر و عرض است، مانند اتحاعاقل و معقول گويد اتحاد  عالمه ميكه  بنابراين زماني
داند و  چنين مي برعكس حاجي سبزواري سخن نگفته، زيرا اتحاد ماده و صورت را هم اين

طور كه عرض از مراتب وجود جوهر خارج نيست، عالم هم  مقصودش آن است كه همان
  .يستاز مراتب وجود معلوم بيرون ن

عالمه طباطبايي، نهايي جوهر و عرض در نظر  ةبايد توجه داشت كه رابط از سوي ديگر
نيسـت، بلكـه در   ) شـود  آن گونه كه نزد فيلسوفان مشائي تصوير مي(رابطة دو وجود مباين 

بر اين اساس بيـان شـهيد   . )321 /3: همان(نظر ايشان عرض از مراتب وجود جوهر است 
كـه بـه عالمـه نسـبت     ) 463: 1386رباني گلپايگاني، (مطهري و ديگر شارحان كتب عالمه 

حتي . داند، جاي تأمل دارد اند كه اتحاد عاقل و معقول را مانند اتحاد جوهر و عرض مي داده
عالمه در جايي ديگر تصريح كرده است كه نفس در نسبت با صور معقوله بـه منزلـة مـاده    
است، اما نه به آن معنايي كه در عالم اجسام است، بلكه مراد اشتداد وجودي نفس است بـه  

  .)129: ق  1424طباطبايي، ( حاد آن با موجود مفارقسبب صور عقلي و ات
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 اتحـاد  و ،ادراك مبحـث  در نيصدرالمتأله دگاهيد با عالمه دگاهيد سةيمقا. 5
  معقول و عاقل
عالمه در ادراك صور جزئي راهي غير از صدرالمتألهين را در پيش گرفته است، زيـرا   )الف

حاسه و  ةآن صور است و نفس در مرتب ةكه نفس انشاءكنند گويد مي 7صدرالمتألهين معموالً
د كـه جـايز نيسـت نفـس     گوي ميمتخيله با صور محسوس و متخيل متحد است، اما عالمه 

د و لذا مفيض اين صور هم در خارج از نفس قرار كنيت خارج لبنفسه خود را از قوه به فع
  .)480: همان(دارد 

انـد كـه بـراي     صـاص داده عالمه فاعليت نفس را نسبت به صور خيالى به مراحلى اخت
نفس، صور خيالى به صورت ملكه درآيند، كه تفصيل ايـن بحـث از عهـدة ايـن نگـارش      

  .بيرون است
 ،اگرچه بـه صـورت اجمـالي   ، اما الزم به ذكر است كه صدرالمتألهين هم به چنين امري

كـه بـراي   يعنـي ايـن بحـث     ،ده است و در هنگام بحث از اتحـاد بـا عقـل فعـال    كراشاره 
يافتن معقوالت بالقوه، به مكملي بيروني نياز است، زيرا شيئي كه فاقـد امـري اسـت     فعليت
  :گويد تواند معطي آن باشد، چنين مي نمي

 محسـوس  و حـس  باب در كه است سزاوار ،معقول و عقل باب در ،فعال عقل يازا به و«
 محسـوس،  و حـس  يعنـ ، يدو آن بـه  آن نسـبت  كـه  باشد داشته وجود يگريد جوهر هم

  .)464 /3: م  1981 ،يرازيش(» باشد معقول و عقل به فعال عقل نسبت همانند

در مورد علم مجرد به ذات خود، عاقـل و معقـول را در يـك     فقطعالمه طباطبايي  )ب
كه برهان  گيرد و بر برهان صدرالمتألهين بر اتحاد عاقل و معقول اشكال مي دهد قرار ميرتبه 

بالعكس، قرارگرفتن عاقـل و معقـول را در يـك مرتبـه      وي در مورد علم معلول به علت و
  .)319/ 3: همان(كند كه محال است  اقتضا مي

گويـد كـه عـالم بـا      مـي  فقطگوييم كه صدرالمتألهين  ما در جواب عالمه طباطبايي مي
شود و خود او تصريح دارد كه معلـول بـه كنـه ذات علـتش      معلوم بالذات خود متحد مي

ت بـه معلـول   لـ و علـم ع  لـت شود، لذا بايد معلوم بالذات را در علم معلوم به ع عالم نمي
  .شناسايي كنيم

ه گوييم كه ميزان معرفت معلول بـه علـت مـورد توجـ     در مورد علم معلول به علت مي
  :كند كه صدرالمتألهين بوده است و خود اشاره مي
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 ةاضـاف  مـا  بـه  علتمان ةاضاف چون و علتمان؛ وجود از است عبارت علتمان به ما علم«
 علتمـان  بـه  مـا  علم هم طور همان پس است، تيفاعل و] ياشراق ةاضاف يعني[ يجاديا

 ،يرازيشـ ( »باشد يم ما به نسبت او تيفاعل و يجاديا ةاضاف با علتمان وجود از عبارت
  ).403-401/ 3: م 1981

شود كه علم معلول به علت، علم بـه علـت بـه همـراه      مي فهميدهاز بيان صدرالمتألهين 
اضافة اشراقي است، كه معلوم بالذات درحقيقت همان مقام فعل علت اوست، البته فعـل او  

معلـوم بالـذات كنـه     در نسبت با آن معلول، نه تمام مراتب آن؛ لذا در علم معلول به علـت، 
گيرند بلكه معلوم  معلول و علت در يك مرتبه قرار ميشود كه ذات علت نيست كه اشكال 

  .بالذات، فعل علت است
معلوم بالذات در مورد علم علت به معلول نيز پاسخ اين اشكال را در مورد علـم  بارة در
هايشان  فاعلي به معلولدهيم، كه در اين صورت بحث علم علل  ها مي تعالي به معلول واجب

تعالي در دو بخش علم ذاتي و  و جواب آن است كه بحث علم واجب .گيرد هم دربر ميرا 
در علم ذاتي، مقامي مربوط به علم ذات به ذات است و مقامي نيـز  . گيرد علم فعلي قرار مي

در علم ذات به ذات كه خارج از بحـث ماسـت،   . به علم ذات به مخلوقات اختصاص دارد
چنيني در يك مرتبه  شكلي وجود ندارد و به تصريح خود عالمه عالم و معلوم در موارد اينم

كـه علـم   ، تعالي به مخلوقـات در مبنـاي صـدرالمتألهين    اما در علم ذاتي واجب. قرار دارند
 طيبسـ  وجـود  در يمنطـو  و منـدك  بالـذات،  معلوم، كشف تفصيلي استدر عين اجمالي 

 ةبالذات در ايـن مقـام در مرتبـ    معلوم و كند ينم اقتضا را يتكثر گونه چيه و بوده يتعال حق
تعبير حلول و اتحـاد در ايـن مقـام صـحيح نيسـت،       و اصالً استتعالي و عين ذات او  حق
  .)40: 1360شيرازي، (اين امر تصريح دارد  هكه صدرالمتألهين ب چنان

زيـرا   ،نخواهـد بـود   اما در علم فعلي كه معلوم بالذات وجود معلول است، اشكال وارد
تعالي با معلومات تفصـيلي خـارج از    علم فعلي خارج از ذات است و از آن اتحاد ذات حق

 ،بودن اوسـت كـه ايـن دو    تعالي عين فاعل بودن حق آيد و در مقام فعل، عالم ذات الزم نمي
 تعــالي بــوده و خــارج از ذات هســتند؛ صــفات فعــل حــق ،يعنــي علــم فعلــي و فاعليــت

دانيم كه از لوازم  كند كه ما به اين اعتبار اين وجودات را علم او مي تصريح مي نلمتألهيصدرا
  .)231/ 6: م  1981شيرازي، ( هستندتعالي به ذاتش  علم حق
آيـد   از علم معلول به علت يا بالعكس الزم نمي شدچه تا به حال گفته شد، معلوم  از آن

ت به تمام ذات خود در رتبـه و منزلـت   كه معلول به كنه علت راه يابد و الزم نيست كه عل
  .معلول قرار داشته باشد و منحصر در حيطة وجودي آن باشد
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انجامد كه عالم  توان گفت كه برهان خود عالمه هم به اين مي با توجه به بيان مذكور مي
نفـس بـه    دارد اظهار مـي كه خود عالمه  و معلوم بالذات در يك رتبه قرار بگيرند، زيرا چنان

طباطبـايي،  (يابـد   ند، اشتداد ميشو اي كه از جانب مفيض به آن افاضه مي سبب صور عقليه
، و با فيض آن مفيض به مقدار استعداد خود متحد شده و در يك مرتبه قرار )300: ق  1424
  .آيد كه با خود مفيض در يك رتبه قرار گيرد گيرد و از اين امر الزم نمي مي

دند اگر معلـوم  كركه اشاره  ،علم به اعراض است ةعالمه به نحو مطلب ديگر توجه )ج
عرض باشد، درواقع عرض براي آن جوهر مجرد است كه نفس با آن جوهر متحد شـده و  

در جايي مشاهده نشد كه صدرالمتألهين به و شود  از همين طريق با عرض آن هم متحد مي
  .اين مطلب توجه خاصي كرده باشد

لت اتحاد بـا صـور ادراكـي مـورد قبـول صـدرالمتألهين و عالمـه        اشتداد نفس به ع) د
طباطبايي است و هر دو فيلسوف بر آن تصريح دارند و به طـور كلـي در حكمـت متعاليـه     

تـوان بـدون    مسئلة اتحاد عاقل و معقول با حركت جوهري پيوندي ناگسستني دارد و نمـي 
  8.قبول حركت جوهري، اتحاد عاقل و معقول را پذيرفت

كند كه الزمة عدم قبول اتحاد  گيرد و اشاره مي كه صدرالمتألهين بر ابن سينا خرده مي نچنا
هاي در رحم در  و مجانين و اطفال و حتي جنين) ع(  عاقل و معقول آن است كه نفوس انبيا

، و در ضمن بحث ...يك درجة واحد قرار بگيرند و اختالفشان فقط به عوارض غريبه باشد 
  ).337- 334/ 3: م  1981شيرازي، (كشد  حركت جوهري را پيش مياز اتحاد، بحث 

ء بودن نفس و اشتداد آن تصريح البقا ةيروحان و الحدوث ةيجسمانعالمه طباطبايي هم بر 
اگرچه وجود حركت در نفـس را   الحكمة ةينهااما در ). 71: ق  1419طباطبايي، (كرده است 

 بـالقوة  لما اول كمال«نوع حركت معروف كه كند كه حركت در نفس از  پذيرد، اشاره مي مي
نيست، زيرا مستلزم قوه و استعداد و تغير و زمان است و ايـن امـور بـا    » بالقوة انه ثيح من

  ).129: ق  1424طباطبايي، (اي كه مبراي از قوه است منافات دارند  تجرد كه فعليت تامه
ي كـه حركـت در آن صـورت    رسد كه اين بيان عالمه تام نيست، زيرا نفس نظر مي اما به

شـود نفـس داراي    كه در حكمت متعاليه مطـرح مـي   گيرد به فعليت تامه نرسيده و چنان مي
هـا مرتبـة    مجرد و در برخي از انسـان  اي نيمه اي مادي و مرتبه مراتب گوناگوني است؛ مرتبه

  ).133- 135، و 128، 13- 14/ 8: م  1981شيرازي، (مجرد تام وجود دارد 
كه نفـس در   گونه تبيين كرد كه تا زماني توان جنبة قوه و استعداد نفس را اين بنابراين مي

ها مرتبة نفس نبـاتي   عالم ماده قرار دارد، مراتب مادي خود را به دنبال دارد، كه از جملة آن
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بـودنش،   دانند ولي در فلسفة صدرايي با حفظ مـادي  است كه معمول حكما آن را مادي مي
  .رود س ناطقه به شمار مياي از مراتب نف مرتبه

بر خروج نفس از قوه به  الحكمة ةينهاالزم به ذكر است كه خود عالمه در جاي ديگر از 
گويد كه اگر نفس تجـرد تـام داشـته باشـد داراي تمـامي       فعل تصريح كرده است؛ وي مي

مـادي  كه در مقام فعـل   معقوالت به صورت بالفعل خواهد بود، اما تا قبل از آن به علت آن
  ).319: همان(شود  است، با كسب استعدادهاي گوناگون، داراي معقوالت مي

  
  يريگ جهينت. 6

 وارد اشـكاالتي صدرالمتألهين براي اثبات اتحـاد عاقـل و معقـول    بر برهان عالمه طباطبايي 
كه بيان صدرالمتألهين مستلزم اتحاد رتبي عاقل و معقول در تمـامي   آناز جمله كرده است؛ 

بـه نحـوي كـه     كنـد  ميخود بر اثبات اتحاد مذكور دليلي جداگانه اقامه عالمه . ستموارد ا
گرچه اشكال عالمـه  ا اما بايد گفت كه، دباشنبر آن وارد نوارد بر برهان مالصدرا اشكاالت 

تـوان آن را برهـان    با اندكي تغيير جزئي در برهان عالمه، مـي  ،بر صدرالمتألهين وارد نيست
  .اتحاد عاقل و معقول دانستكاملي براي اثبات 

چـه صـدرالمتألهين در ايـن زمينـه      در مقايسة آراي عالمه طباطبايي در زمينة اتحاد با آن
رسد و اصل اتحـاد و نيـز ثمـرات آن، كـه از      نظر نمي بيان كرده است، نيز تفاوت چنداني به

كـه اگـر   جمله اشتداد در نفس است مورد قبول عالمه واقع شده است، اگرچه اين مطلـب  
شـود، مطلبـي اسـت كـه      معلوم بالذات عرض باشد، اتحاد عاقل و معقول چگونه تبيين مي

رسد از نظر صدرالمتألهين مورد غفلت  نظر مي مورد توجه عالمه قرار گرفت، در حالي كه به
  .واقع شده است

  
  نوشت پي

 

حضوري با معلـوم  كردن آن علم  تطبيق ةكند كه علم حصولي نتيج عالمه در جاي ديگر اشاره مي. 1
  .)287/ 1: م  1981طباطبايي، (خارجي، توسط نفس است 

جا اجمال به معنـاي علـم    بر هر فردي كه با حكمت متعاليه آشنايي دارد، روشن است كه در اين. 2
  .آميخته به جهل نيست، بلكه اين اجمال برتر از علم تفصيلي است

  .اشاره خواهيم كردبه نحوة اين حضور  3.
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، دادن به اين دو شده است آيد كه خود عالمه متكفل جواب ل در مورد اين برهان پيش مياؤدو س. 4
  :ها هستند آن دو اين

حضور شيء براي خودش و معلول براي علت و علت براي معلول از قبيـل وجـود للغيـر    
كه سه مطلب است ظاهراً سؤال اول در مورد حضور بـراي خـود و سـؤال دوم در     اين( يستن

اسـت طـوري   ) علت براي معلول و معلول براي علت(ر طرفيني علت براي معلول مورد حضو
  )).ابهام نداشته باشد هبيان شود ك

گويد كه معلـوم عـين عـالم اسـت و      عالمه در مورد اشكال حضور شيء براي خودش مي
و در جـاي  ) 299: ق  1424طباطبـايي،  (كه بحث اتحـاد پـيش بيايـد     كثرتي وجود ندارد تا اين

كه در چنين موردي، به اعتبار انتزاع دو مفهوم متغاير عـالم و معلـوم از شـيء     گويد ميديگري 
در مورد نحوة وجـود معلـول    )301: همان(نفسه واحد است  شود و اال في واحد، اتحادگفته مي

براي علت و علت براي معلول هـم ايشـان از راه اتحـاد حقيقـت و رقيقـت بـه حـل مشـكل         
  ).354 /3: م1981شيرازي،  ←(، كه پس از اين بدان اشاره خواهد شد پردازند مي

أن للجزئيات في العالم العقلي نقشا علي هيأة كلية و «: نويسد بيان مي اشاراتابن سينا در نمط دهم . 5
 ←ز ؛ و ني)399/ 3: 1375 اين سينا،( »...في العالم النفساني نقشا علي هيأة جزئية، شاعرة بالوقت و 

  .295/ 6: م  1981شيرازي، 
مقصود شهيد مطهري آن است كه بر خالف نظر حاجي كه اتحاد عاقل و معقول را ماننـد اتحـاد   .6

  .داند داند، عالمه اتحاد را مانند اتحاد جوهر و عرض مي ماده و صورت مي
 :كنـد كـه   اشـاره مـي   مفاتيح الغيـب به اين علت است كه صدرالمتألهين در  كه گفتيم معموالً اين. 7

وجود دارد كـه   و نيز شواهد ديگري )264: 1363شيرازي، ( إنشاءها من النفس أو من عالم النفس
  .اصرار ندارد صور باشد، ةكه نفس در همة موارد انشاءكنند صدرالمتألهين بر اين

  :گويد كه مولي مهدي نراقي مي چنان .8
ه گفته شده است، آن است كـ ) اتحاد عاقل و معقوليعني (و جمله داليلي كه در رد اين عقيده 

آيد كه جوهر نفـس بـه هنگـام انتقـال از معقـولي بـه        الزم مي، اگر چنين اتحادي صحيح باشد
كه چنين نيست، زيرا جـوهري كـه در مـا ذات خـود را      معقول ديگر تبدل پيدا نمايد در حالي

 خـودش، خـودش اسـت    ،بعـد آن قبل ادراك شيء و همراه آن و  ،كند در همة حال ادراك مي
  ).132- 131/ 3: ق  1423نراقي، (

  
  منابع
 .البالغه :قم ي،طوس يرالدينشرح خواجه نص ،يهاتاالشارات و التنب .)1375( يناابن س
 .يعلوم اسالم يمركز جهان :قم ،الحكمة بداية شرح في الحكمة ايضاح .)1386( علي گلپايگاني، رباني
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 :، مشـهد يانياستاد آشت يقو تعل يح، تصحيةفى المناهج السلوك يةالشواهد الربوب .)1360( صدرالمتألهين، شيرازي
 .المركز الجامعى للنشر

 يقـات تحق ةسسـ ؤم :، تهرانيمحمد خواجو يح، مقدمه و تصحيبالغ يحمفات .)1363( صدرالمتألهين، شيرازي
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