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  چكيده
كه مالصدرا براي اثبات اتحاد ميـان   است ترين براهيني برهان تضايف يكي از مهم

فراوانـي   ةمناقشـ اين برهان پس از مالصدرا مورد . عاقل و معقول اقامه كرده است
. قرار گرفت؛ برخي از حكما آن را پذيرفتنـد و برخـي ديگـر بـه چـالش كشـيدند      

مرحوم عالمه طباطبايي از آن دسته حكمايي است كه برهان مذكور را تام ندانسته و 
 الحكمة ةينهاو نيز  الحكمة ةيبدابر آن اشكاالت متعددي وارد كرده است و خود در 

رسد  اما به نظر مي. گيرد راه ديگري را در پيش ميبراي اثبات اتحاد عاقل و معقول 
  .يك از اشكاالت عالمه بر اين برهان وارد نيستند كه 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 ةمسئل  گويد كه آشكارا مى اسفاردر صدرالمتألهين 
افزايد  مىوي  ؛است  از آن نگشوده  گره، زمان  آن تا  از علماي اسالم  يك هيچ  كه  است  فلسفى

كـه در   تا ايـن از حضرتش حل اين مسئله را خواستار شده  وندخدادرگاه  با تضرع بهوى   كه
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  به مسئله  ، خدا عنايتى پيرامون اين است  نوشته يممرتبط با بحث اتحاد را   لفص  آن هنگام كه
  .)313 /3: الف 1981مالصدرا، (ساخت مند  بهرهوى را  خودو از فضل خاص  كردوى 

در اين باب، شامل دو بخش سلبى و ايجابى است، وي در بحث سلبي،  مالصدرا بحث
خود داليلـى را   ،را در نفى اتحاد عاقل و معقول نقد كرده و در بحث ايجابى سينا ابنداليل 

  .كند براى اثبات اين نظريه اقامه مي
يكي از داليلي كه مالصدرا براي اثبات اتحاد عالم و معلوم اقامـه كـرده، برهـاني اسـت     

ترين و  ترين و در عين حال جنجالي مهمآن را از توان  مي جرئتبه كه » تضايف«موسوم به 
با اين حال  .است ه شدهئكه براي اثبات اتحاد عاقل به معقول ارادانست ترين براهيني  پيچيده
برده و ظـاهراً اولـين   نجايي به كار ، را در »برهان تضايف«، يعني اين ناملمتألهين صدراخود 

از  نـاظر بـه يكـي    آن  ةتسـمي وجـه  . بار حاجي سبزواري اين اصطالح را به كار برده است
  .از احكام مربوط به متضايفان استفاده شده استاين برهان بوده كه در آن مقدمات 

  :چنين است اسفاردر بيان صدرالمتألهين در  تقرير برهان تضايف
 ريـ صور مادى كه قوام وجودش به ماده، وضع، مكان و غ: بر دو قسم هستند ايصور اش

معقول است و نه حتى محسوس، ش نه ا يماد وجود حسب به يصورت نيهاست و چن نيا
 .ضمگر بالعر

 نيـ ا در كـه  اسـت  تام تجردش اي صورت نيصور مجرد از ماده، وضع، مكان كه در ا
 و بالفعل ليمتخ اي جهينتدر كه است ناقص يتجرد يدارا اي و است معقول بالفعل صورت

  .است بالفعل محسوس اي
مسئله اتفاق نظر دارند كه صورتى كه بالفعل معقول اسـت، وجـود    نيحكما در ا ةهم

 و ريتغا كه آن بدون است واحد جهت از و واحد يئيو وجودش براى عاقل، شاش  نفسه فى
  .باشد داشته وجود ياختالف

 براى وجود و اش نفسه فى وجود بودنش، محسوس ثيح از محسوس در طور نيو هم
  .جهت در اختالف بدون است سان كي كننده حس جوهر

 وجودش كه ستا يامر بالفعل معقول شود فرض اگر پس است، گونه نيحال كه امر ا
 كيـ  هـر  يبرا باشند هم از ريمتغا و موجود ذات دو كه ينحو به است عاقل وجود از ريغ
 و ياهيسـ  ماننـد  محـل  و حال رابطة صرفاً ها آن رابطة و بوده يگريد تيهو از ريغ يتيهو

 بـدون  بتوان را دو آن از كدام هر وجود كه ديآ يم الزم باشد است ياهيس محل كه يجسم
 كيـ  هر كه است آن زيچ دو انيم تيدوئ مرتبة نيتر كم رايز گرفت، درنظر گرى،يد اعتبار
  .شود نظر صرف آن نيقر از گرچه باشد داشته نفسه يف يوجود
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 از ريـ غ يوجـود  بالفعـل  معقـول  رايـ ز سـت؛ ين گونـه  نياما در معقول بالفعل امر ا
 يزيـ چ بـودن  معقـول  و ندارد است معقول گر،يد زيچ سبب به نه و بذاته، كه يوجود
 با ريمغا يامر عاقل اگر پس ست؛ين تصور قابل باشد داشته وجود آن عاقل كه آن بدون
  .باشد آن

 جـه ينت در و سـت يحد نفسـه بـا قطـع نظـر از آن عاقـل، معقـول ن       يپس معقول ف
  معقـول   صورت رايز بود؛ نخواهد است هيعقل صورت وجود كه يعقل وجود وجودش

  بـه   چـه  باشـد   كـرده  ديتجر  را از ماده  آن  ، كسى چه -است  ماده از مجرد  كه  يزيچ از
  آن  رونيـ از ب  عاقلى ،چه  است  بالفعل  معقول  همواره -باشد  نيچن خود  سرشت  حسب

  .نكند  چه كند  تعقل را
 كـه  ستين جسم براى بودن متحرك مانند] بالذات معقولبراى [ تيمعقول نيو حكم ا

شـود ولـى    سـلب  جسـم  از بـودن  متحرك عنوان كنيم نظر صرف محرك وجود از هرگاه
ـ  عنوان جسم  جهـت  از جسـم  وجـود  رايـ مانـد ز  يمـ حـال خـود بـاقى    ه بودن همچنان ب

 ماننـد  حكـم  نيـ ا و يسـت ن بودنش متحرك جهت از جسم وجود همان ناًيع بودنش جسم
 گـر يد ميكن نظر صرف گرمادهنده كردن گرم از كه يهنگام كه ستين جسم يبرا بودن گرم
 و باشـد  داشـته  وجـود  سـت ين ممكن كه سبب بدان زين بالفعل معقول حكم و نباشد گرم

 نيعـ  اش نفسـه  يفـ  وجـود  رايـ ز ؛سـت ين] جسـم  يسخونت برا[ آن مانند نباشد، معقول
  .نكند چه و كند تعقل را آن او از ريغ چه است آن تيمعقول

  كه باشد گريد  عاقل  به ازمندين  كه آن بى ، است هيالهو  آن به نحو بالفعل، معقول  پس
 ،اسـت  زيـ ن  بالفعـل   عاقـل   اسـت   بالفعل  معقول كه طور همان جهيدرنت كند؛  تعقل را  آن

 مباحـث  در  كـه   حـالى  در د،يـ آ مـى   الزم  بالفعـل   عاقل از  بالفعل  معقول  ىيجدا ، وگرنه
  كـه  چنان ،ندا سان هم و برابر زين  هستى درجة و  هستى در فان،يمتضا كه گذشت مضاف

 زيـ ن  كيـ   نيا باشد  بالقوه  كي  آن اگر و  است  بالفعل زين  يگريد باشد،  بالفعل  كىي اگر
 مرتبـه  همـان  در زيـ ن گرىيد باشد موجود يا مرتبه در دو آن از كىيو اگر  است  نيچن

  .)316-313/ 3: همان( دارد وجود

هاي خاصي كه دارد بـه   را به سبب پيچيدگياين برهان صدرا، از برخي از حكماي پس 
آن را ناتمـام  ديگـر  ، برخـي  كل گرفـت شـ  را يمناقشات فراوان بحث و باد انتقاد گرفتند و

گـويي بـه    خآن را برهاني مستحكم بـه شـمار آوردنـد و در مقـام پاسـ      نيزو برخي  نددانست
  .آمدند اعتراضات مخالفين بر

از جمله حكمايي است كه اتحاد ميان عالم و معلوم را پذيرفتـه  عالمه طباطبايي مرحوم 
عالمه برهـان تضـايف را در   . گيرند طريقي جديد را در پيش مي اتحاداثبات  است، اما براي

  .كند برهان وارد ميداند و اشكاالت متعددي را بر اين  اثبات اتحاد مذكور تام نمي
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  نقد و بررسي اشكاالت عالمه طباطبايي به برهان تضايف. 2
  اشكال اول 1.2

سـت، وجـود   ا  يگـر يد يچه كه وجودش بـرا  آن كه است مطلب نيقول به اتحاد فرع بر ا
  .ستي اگريد آن يبرا وجودش نياش ع نفسه يف

عـراض نسـبت بـه    ماننـد ا  اسـت  مطـرح  رهيچه كه در آن وجود لغ مورد هر آن درلذا 
طور علت مجرده نسبت به معلـولش و   نيموضوعاتشان و صور منطبعه نسبت به ماده و هم

  .استكالم برقرار  نيا ،علت و معلول انيم يبنابر تحقق علم حضور ،بالعكس
 از نظر صرف با است رهيكه وجودش لغ يآن است كه هرگاه موجود ،انيب نيا ةو الزم

اسـت   يءشـ  آن يبـرا  موجـود  آن وجود كه يئيش فرض از يفرض ني، فرض شود چنريغ
  .است موجود آن مالك رايز ؛نخواهد بود يخال

 يئيلنفسه باشـد، مالـك و مملـوك مفـروض شـ      يپس اگر وجود مملوك، موجود
ماننـد علـم    زيـ واحد خواهند بود مانند وجود جوهر لنفسـه و ن  يا مرتبه يدارا و واحد

  نفس مجرد به خودش
 ةكه لنفسـه اسـت در مرتبـ    يوجود] باشد رهيلغ يموجود يعني[نباشد گونه  نيو اگر ا

م آن آن موجـود لنفسـه مقـو    ليـ دلاين به  ؛است خواهد بود رهيكه فرض شده لغ يموجود
كـه در وجـود رابـط در نسـبت بـا موجـود        چنان باشد برقرار نيكه عكس ا بدون آن است
  .گونه است نيم آن است اكه مقو يمستقل

 و ماده انيم بيشود كه عرض از مراتب وجود جوهر بوده و ترك يم نييتب انيب نيو با ا
 يا تـر از وجـود علـت اسـت و علـت مرتبـه       نازل يا ست و معلول مرتبهي ااتحاد صورت

 وجـود  كـه  يمعنـ  نيـ و اما اتحاد عاقل و معقول بالذات به ا ؛تر از وجود معلول است يعال
واحد باشـند   يا مرتبه يواحد و دارا يوجود ،ب به عاقل و وجود منسوب به معقولمنسو
  .)313/ 3: 1981 ،ييطباطبا(شود  ينم گرفته جهينت انيب نياز ا

  اشكال اول نقد و بررسي 1.1.2
و در ديگر مواضع، اتحاد عاقل و معقول را از نوع اتحـاد ناعـت و   موضع مذكور عالمه در 
اتحاد ناعت و منعـوت شـامل    طور كه عبارت مذكور معلوم است، كه هماندانند  منعوت مي

و بـه عبـارت    ودشـ  اتحاد جوهر و عرض، ماده و صورت، و علت و معلول، و بالعكس مي
  .غيره در ميان باشد ديگر اين اتحاد مربوط به جايي است كه سخن از وجود لغيره و يا في

بـر طـرد    كه ناعت عرض، و منعوت جوهر است؛ ناعت عالوه جوهر و عرضدر مورد 
  ).40: 1424طباطبايي، (كند  ذات خود عدمي زايد بر ذات منعوت را از آن طرد ميعدم از 
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، ناعـت كـه صـورت اسـت از منعـوت خـود عـدم و نقصـي         ماده و صورتدر مورد 
  ).41: همان(كند  جوهري، و نه عدمي زايد بر ذات و نه عدم ذات، را طرد مي

كنـد كـه چـون معلـول      اشاره مـي  الحكمة ةينهاعالمه خود در  علت و معلولدر مورد 
تواند براي شيئي موجود باشد؛ زيرا موجوديت بـراي   موجود رابط است و موجود رابط نمي

اما به سـبب   ،است رهيغ يف وجودنفسه است در حالي كه وجود رابط  غير فرع بر وجود في
ود علـت خـ   يهسـت  حـوزة  از كه معنا نيا به است، علت وجود به متقوم رابط معلول كه آن

علت به سبب مقومش كه وجـود   يوجودش برا جهينتدر ستياز آن ن بيخارج نبوده و غا
حمل حقيقت و رقيقت  علت است و به صورت قهيو معلول رق رديگ يم صورتعلت است 

شود، در مورد وجود علت براي معلول هم عالمه در كتاب مذكور اشـاره   بر علت حمل مي
وجود رابط موجوديت پيـدا كنـد و فقـط وجـود      كرده است كه محال است كه شيئي براي

گيرد و علت كه حقيقـت   علت براي معلول به سبب تقوم معلول به آن است كه صورت مي
  ).300: همان(شود  اش است حمل مي معلول است بر معلول كه رقيقه

ما حصل بيان عالمه آن است كه علت و معلول به سبب اتحـاد حقيقـت و رقيقتـي كـه     
ديگر وجود دارند و به همين دليل عالمه اين اتحاد را هم در اتحـاد   براي هم دارند به نحوي

  ).354 /3 :1981طباطبايي،  ←(كند  ناعت و منعوت داخل مي
كه بحث ما حول آن است، عالمه به اتحاد ناعـت و  در مورد اتحاد عاقل و معقول اما 

  1.است، قائل شده استمنعوت از نوع سوم، يعني اتحادي كه ميان علت و معلول برقرار 
در ، آن است كـه ظـاهراً ايشـان    وارد كردبيان عالمه  بهتوان  جا مي اشكالي را كه در اين

كـه   ؛ زيرا قيد اول، توجه نكردند»بدون اختالف در جهت و حيثيت«به قيد مقدمات برهان 
اما  ،شود شامل اعراض هم مينفسه و لغيره در صورت عقليه است،  در بيان عينيت وجود في

نفسه و وجود لغيره در خارج  در اعراض وجود في چراكهكند  قيد دوم اعراض را خارج مي
  .داريمحيثيت و جهت اختالف در  ولي هستند  عين هم
گفتـه    كند اين اسـت كـه در حكمـت اسـالمي     به ايضاح اين مطلب كمك ميكه  مثالي

كه حيثيات متعـدد داشـته    نشود كه صفات ذاتيِ خداوند متعال، عين ذات اويند، بدون آ مي
ها، مساوق با وجودند  باشند و نيز صفات وجود مانند تشخص، وحدت، فعليت و امثال اين

و حيثيتي زايدي بر وجود اصيل ندارند؛ اما در مورد اعراض امر چنـين نيسـت؛ زيـرا مـثالً     
كتابت، ضحك، و انسان در خارج به يك وجود موجودند ولي جهت صدق كتابت بر انسان 

  .مغاير با جهت ضحك اوست و نيز هر دو غير از جهت صدق انسان بر انسان است
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وجـود اسـتقاللي    ةنحـو  چقائل شويم كه اعراض از شئون جوهرنـد و هـي  ما  حتي اگر
باز هم اختالف در حيثيت خواهيم داشـت، چنـين مطلبـي از بيانـات خـود عالمـه       ندارند، 
تصريح به اين مطلب كه اعراض از شـئون جـواهر   پس از الحكمة  ةينهاآيد؛ ايشان در  برمي

  :كنند كه هستند اشاره مي
 هستند ها آن تيماه نه هستند موضوعاتشان اوصاف كه ناعت، يها وجود از منتزعه ميمفاه
 يوقتـ  فقطآن است كه مفهوم منتزع از وجود  ليبه دل نيو ا ها؛ آن موضوعات تيماه نه و

 دكنـ ذات خـود طـرد عـدم     از ،از آن منتزع شده كه آن مفهوم يآن است كه وجود تيماه
 عـدم  طـرد  ياهيسـ  نفس از نفسه يف ياهيمثال وجود س رايب؛ )باشد نفسه يف وجود يعني(
 نه كند يم اهيس را جسم كه جهت آن از وجود نيا اما است، آن تيماه ياهيس پس كند، يم
 بلكـه  كنـد،  ينمـ  عدم طرد است شده آن به متصف كه يجسم ذات از نه و ياهيس ذات از

 كنـد  يمـ  عدم طرد است آن ذات از خارج و شود يكه جسم به آن متصف م ياز صفت فقط
  .)41: همان(

كه مورد مثال ايشـان بـود، مـا دو حيثيـت     » سياهي«شود كه در  از بيان عالمه روشن مي
متفاوت در خارج داريم و به عبارتي ديگر ما در مورد اعـراض يـك كـان تامـه داريـم كـه       

آن است و يك كان ناقصه كه مربوط به وجود ناعتي آن است كـه   ةنفس فيبه وجود  مربوط
  .خارج واحدند اما مربوط به دو حيثيت متفاوت هستند اين دو در

نفسه عـين وجـود لغيـره اسـت،      اما مالصدرا اشاره كرد كه در صورت علميه وجود في
  .ين اين مطلب خواهيم پرداختكه اختالف در جهت داشته باشيم كه در ادمه به تبي بدون آن

  
  اشكال دوم 2.2

ـ يب يچه عاقل ،صورت معقوله معقول بالفعل است«: صدرا كه گفتمالعبارت  نيا  آن يرون
معقول  يصورت شود فرض يوقت رايز ؛، مورد منع است»نكند تعقل را آن چه و كند تعقل را

باشـد كـه    يا كه در مرتبه كه با قطع نظر از عاقلش قابل فرض باشد تا اين ميريپذ ياست نم
 وجـود  ايـ  و رهيـ چه كه وجود لغ طور كه در هر آن باشد همان شا يوجود ةمرتبتر از  يعال
  .)313: همان( ستين روا يفرض نيچن دارد رهيغ يف

  اشكال دوم نقد و بررسي 1.2.2
كـه  (عالمه در اتحاد عاقـل و معقـول   مرحوم داشتن رأي  بر درنظر  در اين اشكال عالوه

آن نيسـت   عالمـه بايد متذكر اين مطلب بشويم كه مقصود ) اتحاد ناعت و منعوت است
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 زيرا خـود ايشـان   ؛شود وجود تعلقي را جداي از مالكش فرض كرد كه به طور كل نمي
فـرض   يحـو اسـتقالل  را به ن يوجود تعلق ميتوان يم كه اند تصريح كرده الحكمة ةينهادر 
 بـا  سـه يامـا در مقا  ،2ميكنآن اثبات  يرا برا ياحكام ممكنات، گريد با سهيو با مقا كرده

 دكـر تـوان   نمـي  هـا فـرض اسـتقالل     هستند و براي آنالربط  نيع ممكنات ةهم واجب،
  .)40-39: 1424طباطبايي، (

شود وجود تعلقـي   كه نمي در اين اشكال به آن نظر دارند اين استعالمه مطلبي را كه 
االمر مستقل دانست و احكامي را در مقايسـه بـا    را مستقل فرض كرد و آن را هم در نفس

وجـودي   ةست، در حالي كه رتبـ امالكش  ةگفت در رتب مالكش براي او اثبات كرد و مثالً
 وجود مسـتقل  ةبا رتباين دو را به ترتيب شود كه  است و نميو يا لغيره غيره  آن وجود في

  .دانستيكي نفسه  وجود في و يا
انـد صـدرا بـا بيـان ايـن       كردهشود كه ايشان گمان  جا ناشي مي از آنعالمه اين اشكال 

لـذا  ، خواهد ثابت كند كه معقول موجودي مستقل و قائم به ذات خودش اسـت  مطلب مي
تـوان بـا    پذيريم كه صورت معقوله را نمي گويد كه ما از اين جهت نمي اشكال كرده و مي

اش در  اي بـاالتر از مرتبـه   كه الزم نيايد كه در مرتبـه  تا اين، قطع نظر از عاقلش فرض كرد
  .غيره باشد تواند وجود لغيره يا في وجودي آن مي ةمرتبزيرا  ؛عالم واقع باشد

 ن نيسـت كـه  صدرا در اين برهان در پي اثبـات ايـ  گوييم كه مال در پاسخ عالمه مياما 
و از فرض اسـتقالل صـورت   ، ودي مستقل قائم به ذات استمعقول در تمام ادراكات وج

  .االمر مستقل باشد نفسآيد كه صورت معقوله در واقع و  معقوله هم الزم نمي
  :گويد مي بيالغ حيمفاتصدرا در مال

، آن است كـه  ستين معلوم خود ذات يبرا است ريچه قائم به غ آن كه مطلب نيا بر ليدل
باشـد و اگـر    يموضوعش مـ  يبلكه برا) وجود لنفسه ندارد(خودش نبوده  يوجودش برا

بود  يم زين خودش يبرا معلوم باشد داشته خود يبرا يوجود است ريكه حال در غ يامر
  .)109 :1363مالصدرا، (

كـه   يكـه صـورت   مطلب، نيبه ا يعاقلهيچ شخص كه «كند  و در جاي ديگر اشاره مي
  .)106: همان(» تفوه نكرده است ،است عالم به خود باشد ريقائم به غ

  
  اشكال سوم 3.2

ند و بارها در حواشي خود ك يكي ديگر از اشكاالت عالمه كه بر آن بسيار پافشاري مي
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تضـايف از اقسـام تقابـل اسـت كـه      «: كند، آن است كـه  به اين امر اشاره مي اسفاربر 
» شـود   و چنين امري در شيء واحد از جهـت واحـد محقـق نمـي     استغيريت ذاتي 

  .)331/ 3: 1981طباطبايي، (
متضـايفان از اقسـام متقـابالن    همـواره  كنـد كـه    در مواردي اشاره مي لمتألهينصدرا

تعقل يكي، تعقـل ديگـري    ةكه دو مفهوم به نحوي باشند كه الزم گويد اين ، و مييستندن
ل در وجود و نيز تقابل در حيثيت داشته باشند، اما برخي باشد مستلزم آن نيست كه تقاب

از متضايفان خصوصيتي دارند كه اقتضاي تقابل و تخالف در وجود دارند مانند تحريك 
  .و تحرك، ابوت و بنوت

كـه   تقابل، تقابل از نوع تضايف است نه آن ةيكي از اقسام چهارگان«گويد كه  وي مي
  .)239-238/ 7 :ب 1981مالصدرا، (» ن باشداز اقسام آ] به طور مطلق[ تضايف

  :كند اشاره مي چنين و در جاي ديگر
كه متضايفان در خارج مغاير با هم باشند، از خود مفهوم مضاف و اضافه فهميده  اين
كنند، و اقتضاي تغاير وجـودي در   تغاير مفهومي را اقتضا مي صرفاًزيرا آن دو  ؛شود نمي

مفهـوم اسـت و بـه دليلـي خـارج از       ةبعضي از متضايفان، ناشي از امري خارج از داير
تغـاير  امـر،   تضـايف ميـان دو  و دانسـتن  يعني صـرف فهـم   [ معرفت خود اضافه است

  .)174-172/ 6؛ 358/ 3 :همان(» ]كند وجودي را اقتضا نمي
عالمه چنين مطلبي را نپذيرفته و در تعليقات خود بـر  مرحوم رخالف مالصدرا، اما ب
  .كند را رد ميبارها اين مطالب  اسفار
آيد آن است كه تضايف به طور مطلـق،   دست مي چه از مجموع عبارات عالمه به  آن

ست و دو امر متضايف بـه لحـاظ ذات خـود،    ا از اقسام تقابل است كه همان تغاير ذاتي
ي از اجتماع دارند و اگر عدم اجتماع آن دو نيازمند دليل باشد ديگر تضايف از اقسام ابا

  .تقابل نخواهد بود
  : كند كه عالمه اشاره مي

ود مگـر بـه   شـ  يمن تعقل آن تين معناست كه ماهدااضافه باشد ب ةمقولاز  ءيش كه نيا
هستند كه  ءيدو ش فانيمتكرر است و متضا ي، لذا اضافه نسبتگريد يتيسبب تعقل ماه

همراه با خـود و در   ءيو تعقل ش هستندمعقول  يگريبا د اسيو در ق يگريهمراه با د
 خـودش  و ءيش انيم متكرره نسبت تخلل گريد يعبارت به و ندارد يمعن خود با اسيق

  .)173/ 6: 1981، ييطباطبا( دارند يذات ريتغا فاني، پس تمام متضاندارد يمعن
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كه صدرا مال انيببر تغاير ذاتي دو امر متضايف آن است كه بر خالف  عالمهدليل ديگر 
به طـور  [ كه تضايف تقابل، تقابل از نوع تضايف است نه آن ةچهارگانيكي از اقسام «: گفت
سـت كـه   ا و همين برهان بر تغاير ذاتي متضايفان كافي«: گويد مي» از اقسام آن باشد ]مطلق

  .)239- 238/ 7 :همان(» باشند رگانه متقابالن ميبدون هيچ قيدي يكي از اقسام چها
: گفـت كه  صدرامالدليل ديگر ايشان بر تغاير ذاتيِ متضايفان، آن است كه بر بيان نيز و 

كه متضايفان در خارج مغاير با هم باشـند، از خـود مفهـوم مضـاف و اضـافه فهميـده        اين«
واحد، وجـود بـراي دو ماهيـت    شود وجود  نمي«: گويد و مياست ، اشكال كرده »شود نمي

  ).همان(» دمتمايز باش
ممكن است بتـوان ميـان تضـايف دو ماهيـت حقيقـي و      « كنند كه اما در ادامه اشاره مي

متضايف ت، نه ماهي ،يعني ممكن است دو مفهوم[ تضايف دو مفهوم اعتباري فرق گذاشت
  .)همان(» ]باشند و در يك وجود واحد جمع گردند 

  :ندك عالمه اشاره مي
 يبرهـان  ليـ دل بـه  دو آن انيـ قائل است، عدم اجتماع م] صدرا يعني[ يطور كه و اگر همان
، لـذا تقابـل   ذاتشان لحاظ به نه است برهان سبب به دو آن اني، امتناع اجتماع مباشد خاص

 داشـته  را ريتغـا  ياقتضا ذاتشان ديبا يعني[ست ي اذات رتيمغا تقابل رايز ؛نخواهند داشت
 انيـ م كه ميو ما فرض كرده بود] دشواثبات  رشانيتغا يرونيب يليكه به سبب دل آن نه باشد
  ).173 /6: 1981، ييطباطبا( ديآ يدو تقابل است و خلف الزم م آن

جا خالي از فايده نيست؛  اي دارد كه ذكر آن در اين هم تعليقهصدرا عالمه بر بياني از مال
ه كردشمارد و يكي از اقسام را تقابل تضايف معرفي  در موضعي اقسام تقابل را ميمالصدرا 

متضايفان دو امر وجودي هستند كـه هـر كـدام در نسـبت بـا ديگـري تعقـل        «: گويد و مي
شوند، مانند ابوت و بنوت، زيرا آن دو بر شيء واحد و از جهت واحد صـادق نبـوده و    مي

تعليقـه  عالمه بر عبارت مذكور  .»د مگر به همراه ديگريگردن هيچ كدام از آن دو تعقل نمي
و پس از عباراتي مشـابه  ، »اين كالمي حق است و هيچ شكي در آن نيست«: گويد زده و مي

  :فرمايد عباراتي كه از ايشان ذكر كرديم، مي
 اجتمـاع  از ييابـا  بذاتـه  فيتضـا «: كه دارد نيكه عبارات مصنف اشعار به ا يو در موارد

ممتنـع   ييجـا  ، بلكه اجتماع آندو آن مانند و تيمعقول و تي، همانند عاقلندارد نفايمتضا
، حـق بـر خـالف آن اسـت     »تيـ معلول و تيعل مانند ميباش داشته يرونيب ياست كه سبب

  .)110- 109/ 2: همان(
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  اشكال سوم نقد و بررسي 1.3.2
 ارائه شـده اسـت كـه    »اباي متضايفان از اجتماع« به نفعسه دليل  ،از مجموع عبارات عالمه

  : از اند عبارت
  ؛نسبت اقتضاي تغاير دارد و تخلل نسبت متكرره ميان شيء و خودش معني ندارد .1
  است؛متضايفان بدون هيچ قيدي يكي از اقسام چهارگانه متقابالن  .2
 .شود وجود واحد، وجود براي دو ماهيت متمايز باشد نمي .3

موجود در  نسبت تحققِ ، كه ظرفاستتام صورتي  دربيانات عالمه اما بايد دانست كه 
 .، خارج باشدانميان متضايف

  : گويد كه مياقتضاي تغاير دارد اما  ،تصريح دارد كه نسبتهين لصدرالمتأخود 
كه نسبت در  تحقق دارد كه نسبت متحقق در آن ظرف است نه آن يرفظدر همان  ريتغا نيا

پـس اگـر    .ميريـ بگ جهينت خارج ظرف در را نيطرف ريتغا ميبخواه ما و باشد ليظرف تحل
 ديآ يالزم م يخارج ري، تغاتيمكتوب و تينسبت در خارج باشد، مانند ابوت و بنوت و كاتب

و نه  ،واحد باشند، اما اگر نسبت در اعتبار عقل يوانند ذاتت يمن ابن و اب سبب نيهم به و
 1981مالصـدرا،  ( ... بـود  خواهد نسبت ظرف در هم نيطرف ريمحقق باشد، تغا ،در خارج

  .)354/ 3: الف

  :ديفرما يم حاشيه زده و اسفارموضع  نيا برعالمه 
 يكيكه  را، فيتضا ياست كه معنا يحيدر مورد اضافه ذكر كرد، حق صر) ره( يچه و آن
اقتضـا   اسـت،  بالذات متقابل طرف دو اجتماع عدم حكمش و است بالذات تقابل اقسام از
ند كـه  ك يعبارات متفرق خود را كه ظاهرشان داللت بر آن م يوند و سزاوار است كه ك يم

 كرده داللت آن بر يرونيب يكه امر را ندارد، جز آن نيعدم اجتماع طرف ياقتضا ذاتاً فيتضا
از  يعبـارات و  يبرخـ  ظاهراًچه  اگر برگرداند؛ آن بر را گردد، اقامه آن بر يخارج يليدل و
  ).همان( ]بازگرداند عالمه، نزد در ح،يصح حق به را ها آن توان ينم يعني[ امر ابا دارند نيا

  با عالمه ما سخن سه 2.3.2
اشكال شما بر صدرا كه متضايفان تقابل بالذات دارند و عـدم اجتمـاع    نيكه ا آن اول سخن

در صورتي كـه در   اماها در شيء واحد نيازمند دليلي خارجي نيست اشكالي وارد است،  آن
اگر مقصود ؛ لذا ظرفي كه نسبت ميان متضايفان در آن متحقق است اين اشكال را وارد كنيم

صدرا اين باشد كه وقتي ظرف تحقق نسبت ميان متضايفان در اعتبار عقـل اسـت عـدم    مال
  .خارجي است اين اشكال وارد نخواهد بود ينيازمند دليلدر خارج اجتماع متضايفان 
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 فانيمتضا يود كه تمامش يگرفته م جهينت نيا ،ن است كه از اشكاالت عالمهآ دومسخن 
 ينسبت متكرره در خارج اسـت و گـاه   يكه گاه ي، در حالدارند خارج در اجتماع از يابا

 فيكه نسبت متكرره در خارج محقق باشد، اجتماع دو امر متضـا  يو زمان ؛در ظرف اعتبار
 گـر يدر ظرف اعتبار محقق باشـد د  فقط، اما اگر نسبت متكرره است ممتنع واحد وجود در
  .ورزند يمابا  ي، از اجتماع در وجود خارجينيچن نيا فيوان گفت دو امر متضات يمن

 تيـ و معقول تيـ آن است كه در مورد عاقل عالمه،از اشكاالت  يريگ جهينت نيشاهد بر ا
 عقـل  اعتبـار  ظـرف  در دو آن انيكه نسبت متكرره م يد در حالكراشكال را مطرح  نيهم ا

  .است محقق
واردند كه ظرف نسبت متحقق  يزمان فقط عالمه،اشكاالت  ميطور كه ذكر كرد لذا همان

  .، خارج باشدفيدو امر متضا انيم
 عبـارات  ليـ تأو بهنكرده است كه الزم  ييگو تناقض صدرا كه است آن هم سوم سخن

هـم بـر رأي    اسـفار ر مواضع متفـاوت  د و شد نقل كه است همان صدرا مقصود باشد، يو
  .قدم بوده است خود هم ثابت

متضـايفان دو امـر وجـودي    «: گفـت  اسـفار جلد دوم در  لمتألهينكه صدرا جايي هم آن
نقل آن را تر  كه اندكي پيش ،اين كالمي حق است: و عالمه تعليقه زد و فرمود» )الخ(هستند 
طور كه  گويي نكرده بلكه همان صدرا هيچ تناقضاين اشكال بر عالمه وارد است كه ، كرديم

كه  تقابل، تقابل از نوع تضايف است نه آن ةچهارگانيكي از اقسام : ه استكردخودش اشاره 
  .از اقسام آن باشد] به طور مطلق[ تضايف

كـه   ودشـ  معلوم مي، )الخ(متضايفان دو امر وجودي هستند : كه گفت صدرا و از عبارت
تقابل داريم كه ظرف تحقق نسبت ميان ، ماني ميان دو امر متضايفمقصودش آن است كه ز

  .خارج باشد، نه اعتبار عقل ينطرف
ت و معلوليت و عاقليت و معقوليت كه از معقـوالت ثـانوي بـه شـمار     يلذا در مورد عل

ها در اعتبار عقل است، چنين تقابلي وجود نـدارد و   روند و ظرف نسبت ميان طرفين آن مي
  .دشوها در ظرف خارج بايد به دليلي خارجي اثبات  آنعدم اجتماع 

انـد،   از برخي عبارات عالمه قابل استفاده است كه ايشان ملتفت به ايـن اشـكال شـده   البته 
ممكن است بتوان ميان تضـايف دو  «: ايشان فرمود ،ذكر شدتر  پيشطور كه  همانه، ك يكي آن

نـه   ،يعني ممكن است دو مفهـوم [ ماهيت حقيقي و تضايف دو مفهوم اعتباري فرق گذاشت
  .)238/ 7: 1981طباطبايي، ( .»]باشند و در يك وجود واحد جمع گردندمتضايف  ،ماهيت دو
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در جـاي ديگـر بـه     ، امـا كننـد  جا به صورت احتمال اين مطلب را بيان مـي  كه در اين
ده و تضايف ميان عليت كرصورت شفاف تضايف را به دو قسم اعتباري و حقيقي تقسيم 

معلوليت، تحريك و تحرك را تضايف اعتباري و موطن اين تضـايف و مـوطن طـرفين     و
دانند، اما تضايف ميان متقدم و متأخر را تضـايف حقيقـي دانسـته و     آن را ظرف اعتبار مي

ين دليل عدم اجتماع اين دو به سبب ذاتشـان اسـت نـه بـه سـبب امـري       به هم«گويند  مي
  .)173/ 6: همان(» ديگر

 ،و نه خـارجي ، طور كه خود ايشان تضايف عاقليت و معقوليت را اعتبار عقلي لذا همان
 اسـت  ،و نـه حقيقـي   ،ند كه نسبت ميان اين دو را نسبت متكـرره اعتبـاري  ا دانند و قائل مي

  .شود كه امكان اجتماع عاقليت و معقوليت در خارج وجود دارد معلوم مي، )239/ 7: همان(
  
  اشكال چهارم و پنجم 4.2

، هماننـد  دارنـد  رهيكه وجود لغ يد علم به اموركرذكر ) ره( يگونه باشد كه و اگر اتحاد آن
 راي، زبود خواهد ممتنع يگريت و معلول به دعل از كي هر علم زين و هيكل و هيياعراض جز
طـور   همـان ، ]كنند تعقل را خود يعني[ باشند لنفسه معقول اعراض كه مطلب نيا بازگشت

 محـال  يامـر  نيـ ا و باشند داشته لنفسه وجود اعراض كه است ني، به اكرد ارياخت يكه و
 اريـ اخت يچه كه و بنابر آن - طور بازگشت علم علت به معلولش و بالعكس  ني، و هماست
 يكه امر بود خواهد مرتبه كيشدنشان در  واقععلت و معلول و  يبه اتحاد وجود ، - د كر

  .)319/ 3: همان(محال است 

  هاي چهارم و پنجم اشكال نقد و بررسي 1.4.2
 كه ديآ ياتحاد مورد قبول صدرا الزم م رشيدر صورت پذ كه بر اين مبنياشكال چهارم 

صـدرا در ايـن    انـد  كـرده ود كه گمـان  ش يم يجا ناش ، معقول لنفسه باشند از آناعراض
برهان در پي اثبات آن است كه معقول موجودي مجرد قائم به ذات خود اسـت و خـود   

ما در قبل اشاره كرديم كه صدرا در ايـن برهـان در پـي اثبـات     كه عاقل و معقول است 
  .يستچنين مطلبي ن

ت كه اگر كند؛ زيرا مقصود عالمه آن اس اما اين اشكال، اشكال چهارم عالمه را رفع نمي
  گيرد؟ عرض معلوم واقع شود، چطور نفس كه جوهر است با عرض در يك مرتبه قرار مي

به حمل اولي جـوهر   فقطمعلوم حصولي اگر كسي اين اشكال را بر عالمه وارد كند كه 
 يوجـود  اتحـاد  درصدد معقول و عاقل اتحاد درو يا عرض است و نه به حمل شايع؛ و ما 
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بالـذات كـه    معقـول  بودن عنه يمحك جنبة با عاقل اتحاد نه و ميهست عاقل و بالذات معقول
در مورد جنبة وجودي و حمل شايع علم هم، مالصدرا قائل به  .مربوط به حمل اولي است

  .آن است كه علم از سنخ وجود است و نه جوهر است و نه عرض
حصـولي  است و علـم   در نظر عالمه طباطبايي بازگشت علم حصولي به علم حضوري

شـود و   فقط اضطراري عقلي است كه از تطبيق معلوم حضوري بر موجود مادي حاصل مي
علم حضوري هم عبارت است از ارتباط با جواهر مجردة مثالي و يا عقلي كه شامل تمـامي  
صور جزيي و يا عقلي است، به اين نحو كه اگر معلوم حضوري جوهر باشد نفس با جوهر 

ود و اگر عرض باشد نفس با اعراض موجود بـه وجـود جـواهر    ش مثالي يا عقلي متحد مي
  .شود مثالي متحد مي

توان گفت كه مقصود عالمه معلوم حصولي نيست بلكه عوارض جـواهر مثـالي    لذا مي
شوند؛ زيرا جواهر مثالي از عوارض مادي خالي نيست و  است كه با علم حضوري درك مي

يد در صورتي كه معلوم بالذات چنين وجودي گو است، و عالمه مي... داراي كيف و كم و 
  گيرد؟ باشد چطور نفس با وجودي كه لغيره است در يك رتبه قرار مي

شود مگر  گونه جواب داد كه در جواهر مجرده، عرض ادراك نمي ممكن است بتوان اين
به تبع ادراك جوهر، و نفس با اتحادي كه با جوهر مثالي پيدا كرده است با اعراض آن هـم  

  3.شود تحد ميم
صـدرا، اتحـاد وجـودي    مالپذيرش اتحاد مورد قبـول   ةايشان نيز كه الزم اشكال پنجم

جا ناشي  شدنشان در يك مرتبه خواهد بود كه امري محال است، از آن علت و معلول و واقع
معقول همـواره موجـودي   قائل به آن است كه صدرا كه مالاند  كردهشود كه ايشان گمان  مي

در پي اثبات آن است كه نفس با وجود قـائم بـه ذات   و وي ه ذات خود است مجرد قائم ب
  4.گيرد متحد شده و در يك مرتبه قرار ميمعقول 

صدرا مالاشكال عالمه وارد است، آن است كه ما اشاره كرديم كه اين اشكال اولي كه بر 
ايـن مطلـب بـه    داند، لذا بيان  در برهان تضايف، معقول را موجودي قائم به ذات خود نمي

 صدرامال از ديدگاهكه معقول همواره موجودي مجرد قائم به ذات خود است، ، صورت كلي
  .صحيح نيست

نفـس بـا   « مربوط به اين قسمت از بيان ايشـان اسـت كـه    ي كه وارد استاشكال ديگر
پرسيم كه  ميايشان ما از . »گيرد وجود قائم به ذات معلوم متحد شده و در يك مرتبه قرار مي

تواند موجـودي قـائم بـه     با فرض قبول اين مطلب كه در برهان تضايف، معلوم بالذات مي
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شود كه در مواردي كه معلـوم موجـودي    ذات خود باشد از كدام قسمت برهان استفاده مي
  شود؟ قائم به ذات خود است عالم با وجود خارجي آن متحد مي

لذا ما بايد بررسي  .شود د متحد ميگويد كه عالم با معلوم بالذات خو مي فقطاين برهان 
  .ت و علم علت به معلول شناسايي كنيملكنيم و معلوم بالذات را در علم معلوم به ع

  معلوم بالذات در مورد علم معلول به علت 1.1.4.2
كه علم به علت تا چه حد امكان دارد، اشكال و جواب را با استفاده از بيانات خـود   اين
ايشان در اين ؛ كنيم تقرير مي ،شود هم محسوب مي هيحكمت متعالي ها كه از نوآوري ،صدرا

  : فرمايد  مي بحث كه علم به ذي سبب جز از طريق علم به سببش امكان ندارد
 معرفت اي و است يهيبد يِاول اي، پس علم به آن است مقوم و سبب از يغن كه يئياما ش ...
 و آثـار  قيـ طر از او بـر  اسـتدالل  قيـ طر از مگـر  سـت ين بدان يراه اي و است محال آن به

 هـو  ءيالش به ما يمعن به تيماه[ آن تيماه و قتيحق كنه هم صورت نيا در كه لوازمش
  ).400/ 3 :الف 1981مالصدرا، ( شناخته نشده است] هو

در  كند كه در اين مقام اشكالي عظيم وجود دارد خصوصاً مطالب اشاره مي ةاداموي در 
در حقيقت وجـود اسـت و ماهيـت مجعـول بـالعرض       فقطما كه عليت و معلوليت  ةطريق
عين وجود خودش است و وجـودش هـم   ، كند كه علم انسان به خودش و اشاره مي ،است

د و علت شيء شو  از طريق علم به علتش حاصل مي فقطداراي علت است و علم به معلول 
تي كه علم به معلول در غايت شدت پس وق ؛وجود آن علت است ،بنابر اصالت وجود ،هم

تـر و   جـا كـه قـوي    سپس از آن .باشد الزم است كه علم به علت هم در غايت شدت باشد
زيرا علم ما به خودمان عين ذاتمان است و ممكن ، تر از علم ما به خودمان وجود ندارد وثيق

 ،شـد تر از حصول خود آن شيء براي خودش با نيست حصول شيئي براي شيء ديگر قوي
  .باشد ]يعني در غايت شدت و وثاقت[ گونه آيد علم ما به علت خودمان همان پس الزم مي

و  قـت يكه علم به حق ميود و اشاره كردش يالوجود م به واجب ياما علت نفوس ما منته
  .خودش يمگر برا ستيالوجود ممكن ن كنه واجب
در ادامه به حـل اشـكال    يو شد ريصدرا اشكال تقرمال اناتيجا با استفاده از ب نيتا به ا

  :ديوگ يپرداخته و م
كـه بـه    از فقرا حاصل شده است، جز آن يبرخ ياست كه برا يموارد از اشكال نيو حل ا

 استكه سزاوار آن است قاصر  چنان آن ري، عبارت از تقرقيطر يسبب دقت مسلك و خفا
  : كه نيبه ا مينك يمع ذلك ما به آن اشاره م يول
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ناچار علـم مـا بـه     پس به استوجود خودمان  نيكه علم ما به خودمان ع ييجا از آن
 نيوجود علت باشـد نـه عـ    نيع ،ميكه به سبب او ما به خودمان علم دار ،علت نفوسمان

 - مـا  يو نـه بـرا   - خودش يعلت و حصولش برا ني، اما وجود علت عنفوسمان به علم
 يعنـ ي[ود آن، و در دو علـم  وجـ  نيوجود معلول تابع وجود علت است نه ع رايز ؛است
كه دو علـم   ي، لذا وقتاست صورت نيهم به وضع زين] علتمان به علم و خودمان به علم
اگرچه از علم ما به  ن، پس علم ما به خودما]وجود ما و وجود علتمان[دو وجودند  ةمنزل به

چـون  و  لكن علم ما به علتمان عبارت است از وجود علتمـان؛  - علتمان حاصل شده است
طـور هـم    ، پس هماناست تيو فاعل] ياشراق ةاضاف يعني[ جاديا ةعلتمان به ما اضاف ةاضاف

، سـت او نسبت بـه ما  تيو فاعل يجاديا ةعلم ما به علتمان عبارت از وجود علتمان با اضاف
بر ما تقدم دارد علم ما به آن مقدم بر علم ما به ذاتمان  جاديپس چون ذات علتمان به سبب ا

  .)403- 401 :همان( است

بلكه علم ، دست آمد كه علم ما به علتمان، علم به كنه ذات او نيست  از بيانات صدرا به
اشراقي است، كه درحقيقت همان مقام فعل اوست، البته فعل او در  ةبه علت به همراه اضاف

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

  .فعل علت است
  معلوم بالذات در مورد علم علت به معلول 2.1.4.2

تواند بگويد كه علت به كنه ذات معلـول علـم دارد و معلـوم     در اين مورد مستشكل مي
معلـول   ةمرتبصحت برهان تضايف علت در  بالذات آن وجود معلول است، لذا در صورت

  .خواهد بود
دهـيم، كـه در ايـن     هـا مـي   ما پاسخ اين اشكال را در مورد علم واجب تعالي به معلـول 

  .گيرد مي هايشان هم دربر صورت بحث علم علل فاعلي به معلول
  .دهيم در بحث علم واجب تعالي دو مقام علم ذاتي و علم فعلي را مورد بررسي قرار مي

مقامي مربوط به علم ذات به ذات اسـت و مقـامي نيـز بـه علـم ذات بـه       ، در علم ذاتي
در علم ذات به ذات كه خارج از بحث ماست، مشـكلي وجـود    .مخلوقات اختصاص دارد

اما  .تصريح خود عالمه عالم و معلوم در موارد اين چنيني در يك مرتبه قرار دارند ندارد و به
كـه علـم اجمـالي قبـل از كشـف      ، مخلوقات در مبناي صدرا در علم ذاتي واجب تعالي به

گونـه   تعالي بوده و هـيچ  معلوم بالذات، مندك و منطوي در وجود بسيط حق، تفصيلي است
تعـالي و عـين ذات او    حـق  ةكند و معلوم بالذات در اين مقام در مرتبـ  تكثري را اقتضا نمي
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كه صـدرا بـر ايـن امـر      تعبير حلول و اتحاد در اين مقام صحيح نيست، چنان و اصالً است
  .)40: 1360مالصدرا، (تصريح دارد 

زيرا علم  ؛وجود معلول است اشكال وارد نخواهد بود اما در علم فعلي كه معلوم بالذات
تعالي با معلومات تفصيلي خـارج از ذات   فعلي خارج از ذات است و از آن اتحاد ذات حق

، يعنـي  بودن اوست كـه ايـن دو   تعالي عين فاعل بودن حق عالم، آيد و در مقام فعل الزم نمي
صـدرا تصـريح   ؛ بوده و خـارج از ذات هسـتند  تعالي  حقصفات فعل علم فعلي و فاعليت، 

تعـالي بـه    دانيم كه از لوازم علـم حـق   كند كه ما به اين اعتبار اين وجودات را علم او مي مي
  .)231/ 6: الف 1981را، مالصد( استذاتش 
  

  يريگ جهينت. 3
ترين براهينـي   مثابة يكي از مهم بهبرهان تضايف مورد مناقشات حكما قرار گرفته است، اما 

طـور كـه از    كه براي اثبات اتحاد عاقل و معقول ارائه شده است، قابل دفاع اسـت و همـان  
هـا از   برخـي از آن شـود، اشـكاالت مرحـوم عالمـه طباطبـايي كـه        مطالب فوق حاصل مي

  .ند، اشكاالت واردي نيستندا ترين اشكاالت واردشده بر اين برهان قوي
شده بر اين برهـان را عـدم تقريـر صـحيح ايـن       توان علت بسياري از مناقشات وارد مي

عـدم  (برهان دانست؛ مثالً اشكال اول مرحوم عالمه ناشي از عدم تقريـر صـحيح از برهـان    
  .بود) جهة اختالف بال توجه به قيد

تـر در ذهـن    رسد كه اگر برهان تضايف به صورت ذيل تقرير شود، هم سريع نظر مي به
  :ماند گيرد و هم از برخي مناقشات مصون مي جاي مي

كـه   نفسة آن عـين وجـود لغيـرة اوسـت بـدون آن      ما معقول بالفعلي داريم كه وجود في
بودن خود نيازي به عاقل مغاير  اختالف در حيثيت و جهت وجود داشته باشد، لذا در معقول

  .نخواهد داشت؛ زيرا معقوليت ذاتي اوست
  .خواهد بنابر قاعدة تضايف معقول بالفعل، عاقل بالفعل مي

تواند خـود عاقـل    كه با تمام هويت خود معقول است، نمي همعقولجا كه صورت  از آن
  .كند خود باشد، لذا بايد متحد با امري باشد كه آن را تعقل مي

ا بايد توجه داشت كه ما در اين مقاله درصدد دفع اشكاالت مرحوم عالمه برآمديم، و ام
ختن بـه مشـكالت   ااين دليل بر آن نيست كه اصل برهان خالي از اشكال است كه البته پـرد 

  .طلبد اين برهان خود مجالي ديگر مي
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  نوشت يپ
 زيـ بر اثبـات اتحـاد عاقـل و معقـول و ن     ييبه برهان مرحوم عالمه طباطبا ديبنگر نهيزم نيدر ا .1

البته عالمـه علـم   ) 354: 3، ج1981؛ و 298: 1424 ،ييطباطبا( بر جلد سوم اسفار شانيا يةحاش
ـ  دانـد  يرا از نوع اتحاد جوهر و عرض م يمثال ةبه عوارض جواهر مجرد  در كـه  جـا  آن از يول

مطلب هم به اتحاد علت  نيكرد بازگشت ا دايپ يبا جوهر مثال ياتحاد نحوة ديبا هم مورد نيا
  .و معلول است

  .ميكن يم ميممكنات را به جوهر و عرض، تقس مثالً. 2
 ،ييطباطبـا  ←( انـد  گرفتـه  شيرا در پ قيطر نيهم ،خود عالمه هم در برهان خود بر اتحاد .3

1424 :298.(  
 يمحل نزاع علـم حضـور   اشكال، نيذكر است كه در ا شاياناند اما  نكرده حياگرچه عالمه تصر .4

  .معنا ندارد يبحث اتحاد علت و معلول در علم حصول رايز ؛است
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