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اصل و حقیقتی در باطن یا مرتلده عقالندی انسدان دارد .در صدورت وهدور ایدن
بساطت ،تمام آنچه به عنوان ادراکات عقلی ،خیالی و حسی به نفس نسدلت داده
میشود ،وهور آن اصل در مراتب مادون ،از جمله خیال و حس است .مالصددرا
در نظریه اتحاد عالم و معلوم به این ساحت از معرفت نظر دارد ،که بهترین تعلیر
برای آن ،با توجه به وحدت واهر و مظهر ،وحدت علم و عالم و معلوم است.

واژگان کلیدی :اتحاد عاقل و معقول ،بساطت نفس ،حرکت جدوهری ،عقدل
فعال ،معرفتشناسی.
مقدمه

مسأله معرفت ،بخش قابل توجهی را در آثار مالصدرا به نحو مسدتقل یدا عدمن
ملاحث دیگر به خود اختصاص داده است .در این میدان ،نظریده «اتحداد عاقدل و
معقول» از جمله مواردی است که به طدور خداص از سدوی مالصددرا و حکدیم
سلزواری ،شارح بزرگ حکمت متعالیه مورد بحث قرار گرفته است.
این نظریه نووهور نیست ،بلکه در حکمت های پیشین نیز مطرح بدوده اسدت.
برخی از فالسفه نسلت به آن موعق ایجابی ،و برخی موعق سللی داشتهاند .طرح
این نظریه به فرفوریوس نسدلت داده شدده (ابن سننا 5731 ،ج397 :7؛ مالصنراا

5959م ج )733 :7که خدود در موعدق قلدول آن بدوده اسدت .در میدان حکمدای
مسلمان ،ابن سینا به انکار آن مشدهور اسدت .وی ایدن نظریده را سدخی

دانسدته

(اب سنا 5731 ،ج )397 :7و دالیل متعددی نیز بر ابطال آن ارائه کرده است (هم،ن:

396-397؛ نک :مالصراا 5959م ج.)733 :7
مالصدرا نخستین فیلسوفی است که این نظریه را مدلل کرده اسدت .وی ایدن
مسئله را غامضترین مسئله حکمت معرفی میکند چنانکه هدی ید

از علمدای
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اسالم ،و در رأس آنها ابنسینا نتوانستهاند آن را حدل کنندد صددرا حدل آن را از
قلیل «فتح ملین» و «فضل عظیم» می داند (مالصراا 5959م ج .)757-753 :7فقددان
چنین تعابیری در سایر ملاحث مربوط به علم ،از جایگاه ویدژه ایدن نظریده خلدر
میدهد.
به منظور ارائه تفسیری نسلتاً دقیق از قاعده ،اختالفنظر مالصدرا را با ابنسینا
درباره ماهیت ادراک و رابطه نفس با قوا مطرح میکنیم .با توجه به دیددگاههدای
ویژه مالصدرا در این موارد ،یعنی خالقیت نفس در فرایند ادراک ،رابطه نفدس و
قوا بر ملنای وحدت و بساطت نفس ،این نکته بده دسدت مدی آیدد کده اخدتالف
مالصدرا و ابنسینا در این نظریه ،اختالف واقعی نیست زیرا پذیرش و تفسیر آن
بر اصولی ملتنی است که در حکمت سینوی وجود ندارد .بدا فقددان ایدن ملدانی،
اتحاد عاقل و معقول جدز بده همدانگوندهای کده ابدنسدینا بیدان مدیکندد ،قابدل
تصور نیست .از نظر مالصدرا نیز آن نقدها بر اسداس آن تصدور از نظریده کدامالً
صحیح است.
سلزواری نیز در اسدتدالل ایدن قاعدده ،یعندی تمسد

بده «برهدان تضدای »،

اختالف نظری با مالصدرا دارد .تقریر درسدت محدل ندزا آنهدا بده منظدور درک
دقیقتر این نظریه الزم است .نتیجه این بررسدی آن اسدت کده مالصددرا مفهدوم
«اتحاد» را به معنای رایج آن در حکمتهای پیشین به کار نمیبرد .او به «عینیت»
به معنای حذف هرگونه ثنویت یا تغایر وجودی ،حتدی همانندد رابطده جدوهر و
عرض نظر دارد .برای توعیح این «عینیت» پرداختن به نسدلت «عقدل فعدال» بدا
نفس از جهت معرفتشناسی نیز عروری است.
حاصل این است که مالصدرا بینونت وجودی عالم و معلوم را نمدیپدذیرد و
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معرفت را در سطحی فراتر از آنچه از تأثرات حسی بده دسدت مدیآیدد ،مطدرح
می کند .تأثرات حسی ،ولو آن را علدت تحقدق صدور حسدی و خیدالی در نفدس
بدانیم ،زمینه وهور حقایق درونی نفدس را فدراهم مدیآورد .ملندای ایدن نظریده،
بساطت ویژهای است که وی برای انسان قائل است .اتحاد عالم و معلدوم از نظدر
مالصدرا ناور به این سطح از معرفت ،یعنی وهور آن وحددت در مراتدب متک در
وجود وی است.
این مسئله که «آیا چنین علمی قابل تسری به معرفت عمومی اسدت یدا قدادر
است معضالت معرفتشناختی را حل کند؟» محل بحث نیست.
اختالف حکمت سینوی و صدرایی درباره ماهیت نفس و ادراک

ابن سینا نفس را «صورت» بدن می داند (اب سنا5931 ،م )56 :یعنی کمال اولی کده
واسطه انجام افعال بدن است (هم،ن .)51 :نفس ذاتاً مجرد از ماده ،اما در مقام فعل
نیازمند به ماده است (هم،ن .)33 :بنابراین ،نفس بهرغم نیاز به بدن ،در افعال خدود
مستقل از آن است.
جوهر تام دانستن نفس دو الزمه مهم دارد :اوالً ،علدم همانندد آثداری کده از
قوای نلاتی و حیوانی صادر می شود ،کمال ثانوی برای نفدس اسدت و تحقدق آن
موجب هی گونه تغییری در جوهر نفسانی نمی شود .ثانیاً ،بدین نفدس بده عندوان
فاعل شناسایی و صور ادراکی تغایر وجود دارد .ایدن دو الزمده ،تعرید
نحوه تحقق آن را در مراتب مختل

علدم و

متأثر میکند.

ابن سینا علم را حصول صورتی از شیء در نفس مدی داندد (همن 5731 ،ج:7

 ،)713و درباره نحوه تحقق صور ادراکی نیدز قائدل بده «تجریدد» اسدت .پدس از
مواجهه نفس با جهان محسوس خارجی ،قوای حسی صورتی را از شیء خارجی
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با همان اوصافی که در جهان مادی دارد ،دریافت می کنند .قوه تخیدل نیدز همدین
صورت را در خود ذخیره میکند به گونهای کده بددون نیداز بده حضدور متعلدق
خارجی میتواند آن را حاعر کند یا به خاطر آورد .در مرحله تعقل نیز قوه ناطقه
صورت محسوس یا متخیدل را از همده ویژگدی هدایی کده موجدب تخصد

آن

می شود ،تجرید می کند و صورتی را می سازد که قابل اطدال بدر مصدادیق ک یدر
است (هم.)776-771 :5767 ،
در این نظریه در تمام مراحل ادراک ،نفس امر ثابتی است که صورت ذهنی را
از طریق قوای ادراکی خود تغییدر مدی دهدد .بندابراین ،فاعدل شناسدایی و متعلَّدق
شناسایی دو وجود فی نفسه هستند که یکی در تحقق به دیگری نیداز دارد .علدوم
انسان نقش استکمالی ندارند و نفس صرفاً به دلیل تجدردش از ایدن صدور آگداه
است .این مطلب با نظریه ابن سینا ملنی بر «روحانیة الحددو

و روحانیةة اللقداء»

بودن نفس کامالً سازگار است.
با چنین دوگانگی و تغایری میان عالم و معلوم ،باید اتحاد آنها را اتحاد بین دو
وجود مستقل یا دو ماهیت مستقل دانست ،و اتحاد در این دو حالت محال است.
دالیل ابن سینا در نمط هفتم اشارات و تنلیهات در ردّ نظریه اتحاد عالم و معلدوم
(هم 5731 ،ج ،)396-397 :7ناور به این دو نو اتحداد و بده همدین دلیدل کدامالً
صحیح و معقول است.
مالصدرا درباره ماهیت نفس چند نظریه بنیادی دارد:
اوالً ،یکی از نوآوری های مالصدرا در ملاحث وجودشناسی ،نظریده «حرکدت
جوهری» است .او در ملاحث قوه و فعل ،حرکت را افزون بر کمیات و کیفیدات،
در جوهر اشیاء نیز جایز میداند (مالصراا 5959م ج .)96 :7بر اساس این نظریده،
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موجودات هویت ثابت ندارندد ،بلکده دارای درجدات و مقامدات متعددد هسدتند
(هم،ن .)93 :وی این نظریه را به نفس نیز تسری میدهد و درجات مختل

بدرای

آن قائل میشود .این مقامات از پایینترین مرتله وجود ،یعنی ماده آغاز میشدوند
و به عالیترین مرتله آن ،یعنی وجود عقالنی میانجامند (نک :هم،ن ج771 736 :3

و  .)773این مطلب بیان مختصری از نظریه «جسمانیة الحدوث و روحانیةة البقةا »
بودن نفس است (هم،ن.)773 :
ثانیاً ،مالصدرا نظریه ای درباره رابطه نفس و قوای آن بدا عندوان «الدنفس فدی
وحدتها کل القوا» مطرح کرده که با نظریه حرکت جوهری نفس مرتلط است .بده
موجب این نظریه قوای نفس ،اعم از ادراکی و تحریکدی ،متمدایز از نفدس و بده
منزله ابزار او نیستند ،بلکه با نفس اتحاد وجودی دارند در عین حال ،این قوا بدا
مدرَکات خود متحدند و به همین دلیل ،همه افعال ادراکدی و تحریکدی بده خدود
نفس منتسب میشوند (هم،ن 371-335 :و  .)533مالصدرا از این نظر رابطه نفس و
قوا را همانند رابطه حقتعالی با تمام موجودات و افعال او میداند .همانطور کده
همه مراتب هستی وهور حق هستند و حقتعالی در عین وحددت و بسداطت بدا
همه معیت دارد ،قوای نفس و افعال آنها نیز وهور نفس هستند .نفدس انسدان در
عین وحدت و بساطت ،عین همه قوای خود از عقل تدا قدوای نلداتی و جمدادی
بوده ،در نتیجه فاعل ملاشر همه آثار آنهاست (نک :هم،ن 571-577 :و .)337
مالصدرا بر اساس این دو نظریه به صدیرورت نفدس از وجدود جسدمانی بده
وجود م الی و عقلی معتقد است .آنچه در مراحدل مختلد

ادراک رخ مدی دهدد،

تجرید توأمان مدرِک و مدرَک ،و انسالخ از وجودی به وجود دیگر است (همن،ن

ج .)766 :7بنابراین« ،تفاوت صدور ادراکدی در مراتدب تجریدد و اسدتکمال تدابق
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استحاالت مدرِک است» (هم.)51 :5731 ،
مالصدرا نظریه مشایی ملنی بر ثلات نفس و تجریدد صدور ادراکدی را مدردود
(هم5959 ،م ج )776 :7و دارای لوازم باطلی میداند .همرتله شدن نفوس انلیا بدا
افراد عادی و اختالف به عوارض زاید بر ذات (هم5759 ،ق )135 :و عدالم بدودن
نفس به این صور در عین فقدان در مقام ذات که از نظر مالصدرا ناممکن اسدت،
از جمله این لوازم شمرده میشود (هم5959 ،م ج.)753-753 :7
وجوه تمایز حکمت متعالیده در حدوزه نفدسشناسدی ،نظریده معرفدت را نیدز
متحول میکند .مالصدرا نفس را خالق صور ادراکی میداند (هم،ن ج365 :5؛ هم،

 .)515 :5733رابطه صور ادارکی با نفس ،به دلیل مخلدو بدودن ،از سدن رابطده
جوهر و عرض نیست ،بلکه قائم به نفس هستند به این معنا که حصول فینفسده
آنها عین حصولشان برای نفس است (هم5959 ،م ج .)316 :5هرچند مالصدرا در
مواردی رابطه نفس و صور ادراکی را به رابطده مداده و صدورت تشدلیه مدیکندد
(هم،ن ج ،)759 :7اما رابطه نفس و صور ادراکی را از این سن نمدی داندد (همن،ن:

 )771زیرا «حصول صدور ادراکدی بدرای جدوهر مددرِک و اسدتکمال و تحصدل
بخشیدن به آن ،اقوی از تحصلبخشی صور طلیعی بده مداده و تنویدق آن اسدت»
(هم،ن .)735 :دلیل این تفاوت ،غیریت وجودی ماده و صدورت ،بدهرغدم ترکیدب
اتحادی آن دو و تحقق به وجود واحد است .علت ایدن دوگدانگی آن اسدت کده
صورت ،فعلیت محض است اگرچه صورتی برای صورتی دیگر مداده محسدو
می شود و ماده فعلیتی جز قوه ندارد و بنابراین ،عینیت حقیقی بدین آنهدا نیسدت.
مالصدرا درصدد اثلات «عینیت» میان عاقل و معقول است.
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مسلک صدرالمتألهین در اثبات اتحاد عاقل و معقول

برهانی که مالصدرا ارائه کرده ،به «برهان تضای » مشدهور اسدت .او بدر اسداس
تضای

«عاقل» و «معقول» و عرورت معیت وجدودی متضدایفین از نظدر قدوه و

فعل ،اتحاد آن دو را اثلات میکند (هم،ن .)756-757 :سلزواری این برهان را کافی
نمی داند (سبزواای 5756ق ج .)579 :3از نظر وی ،تکافؤ در مرتلده کده از احکدام
است ،در نهایت تحقق یکی از طرفین تضای

را همراه با دیگری اثلدات

تضای

و تقدم و تأخر بین آنها را سلب میکندد .اگدر تضدای

مسدتلزم اتحداد وجدودی

متضایفین باشد ،علت و معلول یا محرک و متحرک نیز اتحاد وجودی داشدته ،در
نتیجه ،اجتما متقابلین در موعو واحد از جهت واحد الزم میآیدد (هم:5763 ،

71؛ مالصراا 5959م ج :569 6تعلنقه سبزواای؛ هم،ن ج :731 7تعلنقه سبزواای).
مالصدرا متوجه این اشکال بوده است و به تمایز مصادیقی از تضای  ،مانندد
«محرّک و متحرک» با «عاقل و معقول» اشاره می کند .از نظدر وی ،بدین تضدای
عاقل و معقول و سایر اقسام آن جهت اشتراک و جهت اختالفی وجدود دارد .در
تمامی مصادیق تضای  ،طرفین اعافه تغایر مفهومی دارند ،لیکن در همگدی آنهدا
جز رابطه عاقل و معقول ،تغایر وجودی نیز هست و تغایر مفهومی اعدم از تغدایر
وجودی است یعنی این گونه نیست کده همدواره تغدایر مفهدومی مسدتلزم تغدایر
وجودی باشد .به همین دلیل ،جدایز نیسدت شدیء واحدد از جهدت واحدد ،هدم
متحرک و هم محرک باشد ،لیکن امکان دارد شیء واحد ،عاقدل خدود و معقدول
خود باشد .بنابراین ،دوگانگی وجودی الزمه نسدلت اعدافه نیسدت ،بلکده دلیدل
دیگری می طللد (مالصراا 5959م ج .)711-779 :7از نظر مالصدرا دلیدل اسدتلعاد
دیگران د مانند ابنسینا د درباره اتحاد عاقل و معقدول ،چده در تعقدل شدیء ذات
خود و چه غیر خود ،عدم توجه به همین نکته است.

سال یازدهم ،پاییز  ،8931شماره مسلسل 18

551

نقد سلزواری به دلیل بیتوجهی به همین نکته مدورد نقدد قدرار گرفتده اسدت
(سبزواای 5756ق ج :161 7تعلنقه حس زاده آملی؛ آشتن،نی  .)371-339 :5713او در
نهایت با پذیرش تفاوت اساسی میان «معقول بالذات» و مدواردی مانندد «معلدول
بالذات» برهان تضای

را تمام می داند .دلیل تفاوت آن است که معقدول بالدذات

برای اتصاف به معقولیت به علتی نیاز ندارد ،لیکن معلول از جهت نسلت با علتی
مغایر با خود معلول است (مالصراا 5959م ج :531 6تعلنقه سبزواای).
وحدت و بساطت نفس و عینیت با مدرَکات متکثر

حاصل برهان تضای

این شد که صور علمیه مجرد ،هدم معقدول بالفعدل و هدم

عاقل بالفعل ،متخیِّل بالفعل و متخیًّل بالفعل ،و حاس بالفعل و محسدوس بالفعدل
هستند .از آنجا که فاعل شناسایی نفس است ،پس نفس از جهت واحد ،عاقدل و
معقول بالذات ،متخیِّل و متخیَّل بالذات و حاس و محسوس بالدذات اسدت .ایدن
مطلب به معنای «عینیت» نفس با حقایق مدرَک است که مالصدرا به آن تصدریح
دارد (هم5759 ،ق.)133 :
مالصدرا نوعی از اتحاد را مطرح می کند که با اتحادهای رایج ،یعنی اتحاد دو
وجود ،دو مفهوم یا دو ماهیت متفاوت است (هم5959 ،م ج .)731-737 :7هر سه
قسم اتحاد که تنها اقسام مفروض برای حکمدای قلدل از مالصددرا بدوده ،باطدل
است .براهین ابنسینا ناور به قسم اول و در نتیجه ،در موعق خود صحیح است.
اتحادی که مالصدرا مطرح می کند این است که موجودی به واسطه صیرورت
و در نتیجه ،استکمال وجودی منشأ انتزا مفاهیمی کلدی گدردد کده قلدل از ایدن
صیرورت بر او صد نمیکرد .نتیجه استکمال مترتب بر این صیرورت آن اسدت
که اموری که در موجودات متفر یافت می شوند ،در وجود واحدی اجتما یابند
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(هم،ن .)731 :ملنای این نظریه «اصالت وجود» و «امکان اشتداد و تضع

وجدود»

است .در فلسفه مالصدرا وجود از اموری است که در عین بسداطت و بدا حفد
تشخ

 ،شدت و عع

مییابد (هم،ن ج .)536 :9ایدن اصدل یکدی از مقددمات

تفسیر متفاوت مالصدرا از معنای «اتحاد» است (هم،ن ج .)737 :7او معتقد اسدت
همان گونه که ماهیت نوعی واحد ،در عین حف وحدت نوعی و حتدی شخصدی
میتواند اشخاص متعدد داشته باشد ،وحدت عددی ی

شیء نیز نافی این نیست

که در وجود شخصی خود از حالتی به حالتی دیگر ،و با حف هویدت شخصدی،
تحول حاصل کند .بر اساس این دیدگاه ،امکان تحول انسان از نازلترین مراتدب
تا عالیترین مرتله ،در عین حف

و اتصال هویّت شخصی وجود دارد (هم،ن ج:9

 .)96همین دیدگاه ملنای نقد مالصدرا در خصوص نظر رایج درباره ارتقای صور
ادراکی از طریق تجرید است (هم،ن.)91 :
این همان نکته ای است که مالصدرا از آن در مصدا واحد قدرار دادن نفدس
برای مفاهیم عقل و عاقل و معقول استفاده میکند .او در نفدی اسدتلعاد حکمدایی
چون ابنسینا در خصوص اتحاد عاقل و معقول ،به نظریهای منتسب بده عرفدا بدا
عنوان «عقل بسیط کل المعقوالت است» (همن،ن ج711 :7؛ ننک :ج )713 :3اشداره
می کند .ملنای این نظریه آن است که هویت واحد بسیط می تواند از جهت واحدد
مصدا حمل مفاهیم ک یر گردد ،بدون اینکه صد مفاهیم ک یر بدر آن خللدی در
وحدت ذاتش وارد کند (هم،ن ج .)711 :7بهتدرین نمونده ذات حدقتعدالی اسدت
(نسلت عقل بسیط با نفس در ملحث بعدی بیان خواهد شد).
در واقق آنچه مالصدرا درصدد بیان آن است ،نوعی «وحدت» قابل اجتما بدا
ک رت است .مالصدرا به فراخور ملاحث متعدد به این وحدت اشاره مدیکندد .از
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جمله در ملاحث معاد ،ملح ی را به این موعو اختصاص داده است با این عنوان
که «فی أن لکل شخص انسانی ذاتاً واحدة هی نفسة و هةی ینیا ةا الحةی المةدرک
السمیع البصیر الناقل ،و هی أیضاً الغاذی و المامی ... ،یوجة » (همن،ن ج16 :9؛ ننک:

91-93؛ ج .)533-535 :3او بیشتر مردم را منکر این «توحید» میداند (هم،ن.)16 :
این توحید که مالصدرا بر اساس «قاعده یسیط الحقیق » به حدقتعدالی نسدلت
میدهد (نک :هم،ن ج557-551 :6؛ ج )763 :3به تصریح وی مصدادیق دیگدری در
ولّ و به تلق حقتعالی ،مانند نفس دارد .او به منظدور متنداور قدرار دادن توحیدد
نفس و توحید حقتعالی ،عجز از ادراک «توحید نفس» را مستلزم عجدز از ادراک
توحید حق قرار میدهد« :و من عجز عن توحید نفسه کید

یقددر علدی توحیدد

ربّه؟!» (هم،ن ج .)13-16 :9دیدگاه مالصدرا درباره ارتلاط نفس با قوا و افعالش به
عنوان شئون آن بر ملنای همین اصل است (هم،ن ج .)335 :3او در موارد متعدد به
منظور تلیین رابطه نفس و بدن یا رابطه نفس با افعال آن ،تعلیر «اتحاد» را به کدار
میبرد ،اما از سیا کالم او در توعیح این مطلب معلوم مدیشدود منظدور ندوعی
عینیت مترتب بر وحدت حقیقی نفس است بهویژه از این نظر که این اتحاد را با
رابطه حق و اسماء یا فعل او متناور قرار میدهد .برای نمونه ،درباره نحوه صدور
افعال نفس از طریق قوا میفرماید« :و لکنّ الاّفس ل ا آالت و لوازم و قوی متخالفة
یتحد نحواً من اإلتحاد» (هم،ن .)531 :در ادامه در توعیح این اتحاد به عینیت اسماء
و صفات حق تعالی با ذات او ،بهرغم وحدتش اشاره میکند اللته همه موجودات
را در مراتب مختل

برخوردار از چنین وحدتی و آیت آن میداند (هم،ن.)535 :

سلزواری در غالب موارد در توعیح تعابیر مالصدرا در ایدن ملاحدث ،متدذکر
می شود آنچه بدین نفدس و شدئون مختلد

آن برقدرار اسدت «وحددت» اسدت.
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توعیحات وی بهصراحت ناور بده وحددت حقیقدی مترتدب بدر «قاعدده بسدیط
الحقیقه» است زیرا به لوازم این بساطت اشاره میکند که علارت اسدت از :مقدام
«ک رت در وحدت» ،یعنی مقام «جمعیت نفدس» ،و «وحددت در ک درت» ،یعندی
«معیت نفس با همه شئون و مراتلش» (هم،ن  :535-531تعلنقه سبزواای؛ نک :هم،ن

ج :539-533 9تعلنقه سبزواای).
با این توعیح نفس اوالً ،برحسب ادراکدات متعددد خدود مسدتجمق معدانی و
مفاهیم متعدد به نحو وحدت است .ثانیاً ،در هدر مرتلده از ادراک عدین آن مرتلده
است ،اما نه به نحو تجافی از مرتله عالی خود ،بلکه به نحدو وحددتی کده واجدد
همه مراتب است.
مسئله ای که مطرح می شود این است که :آیا معلومات نفس که عین اوسدت،
در اثر مواجهه با جهان خارج و تأثر از آن به دست میآید؟ به منظور پاس به این
مسئله ،طرح دو مسئله دیگر عدروری اسدت :اوالً ،تلیدین نظدر مالصددرا دربداره
نسلت «عقل فعال» با انسدان (بده عندوان عقدل بسدیط و در نتیجده ،جدامق همده
معقوالت) ،و ثانیاً ،بساطت ولّی نفس.
نسبت وجودی و معرفتی عقل فعال با انسان

در فلسفه اسالمی تعلیر عقل فعال بر دو مورد قابل اطال است :اولین مدورد کده
نظر رایج و غالب است ،لحاظ عقل فعال به عنوان امری مغدایر بدا انسدان اسدت.
عقل فعال آخرین عقل در سلسله عقول مفار و واسطه فیض برای عوالم مادون
و مدبر آنهاست (اب سنا 5731 ،ج .)765 :7اطال دوم ،به عنوان آخرین مرتلده در
مراتب استکمالی عقل انسان است (مالصراا 5959م ج .)769 :3درباره اینکه عقدل
فعال مستجمق جمیق معانی معقول و در عین حدال بسدیط اسدت ،اختالفدی بدین
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مالصدرا و حکمای قلل نیست محل اختالف ،نحوه ارتلاط نفس بدا عقدل فعدال
است که مالصدرا دیدگاهی متفاوت درباره آن دارد.
نظر رایج آن است که نفس انسان از طریق اتصال با عقل فعدال دد بده عندوان
موجودی مفار از انسان د به درک معقوالت نایل میشود .مالصدرا قائل به ایدن
نظریه نیست (هم،ن ج .)771 :7وی به رغم اینکه عقل فعال را به عنوان مرتله ای از
مراتب عقول مفار می پذیرد ،معتقد اسدت همده موجدودات مدادون ایدن مرتلده
می توانند در سیر استکمالی خود واجد تمام کماالت آن مرتله شوند« :عقل فعدال
به رغم اینکه فاعل مقدم بر بقیه ممکنات اسدت ،بعینده ثمدره حاصدل از وجدود و
مرتله استکمال آنهاست که در ارتقا به سوی کمال حاصل میکنندد» (همن:5713 ،

331؛ نک5959 :م ج571 :9؛ .)31 :5767
او اتحاد نفس را با عقل فعال از طریق معنای «وحدت عقول» تلیین میکند .از
نظر وی وحدت عقول وحدت عددی نیست یعنی با ثانی یا متک ر شددن عقدل،
چیزی بیش از آنچه در وحدتش یافتهایم ،یافت نمیشود .بنابراین ،اگر ی

معنای

عقلی در نفس انسان یافت شود و همان معنا در عقل فعال نیز باشد ،این دو معندا
به لحاظ حقیقت یکسان هستند و تعدد وجودی آنها به واسطه امری زاید بدر ایدن
معناست .برایناساس ،اتحاد نفس با صور عقلی مدرَک او ،از «این جهت» اتحاد با
عقل فعال است به این معنا که صورت معقول موجود در نفس انسان و آنچه در
عقل فعال است ،حقیقت یکسان دارند (نک :هم5959 ،م ج .)779-776 :7بنابراین،
اگر انسان شیئی را ادراک کند ،چیزی همانند اصل و حقیقدت آن شدیء در عقدل
فعال در نفس او تحقق مییابد.
نکته مهمتر در این ملحث آن است که منظدور مالصددرا از تنداور معقدوالت
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انسان با حقایق موجود در عقل فعال ،صرفاً تناور «صور» نیست ،بلکده تنداور دو
مرتله وجودی در عالم هستی و عالم انسانی است .برای توجیه این نظریده ،بایدد
نظریه مالصدرا را درباره خالقیت نفس در فرایندد ادراک ،بده قاعدده کلدی «فاقدد
شیء معطی شیء نیست» و نتیجه مالصدرا از آن ،یعنی «هر آنچه از فاعلی صادر
میشود ،باید حصدولی بدرای آن داشدته باشدد» (همن،ن ج )365 :5عدمیمه کدرد.
همچنین ،وی حصول ذاتی حقایق را شرط وصول به ادراک امور متغایر بدا خدود
میداند« :انسان هرگز شیئی را نمی شناسد ،مگر اینکه چیزی از آن شدیء در ذات
او باشد و آن را در عالم خود مشاهده کند» (همن339 :5713 ،؛ ننک5759 :ق133 :؛

 .)733 :5733از این منظر سخن سلزواری «أنّه مرتبة من مراتب النفس و شدئونها»
(هم5959 ،م ج :571 3تعلنقه سبزواای) که درباره رابطه مدرَکات انسان با نفس به
کار برده است ،از مرتله «صورت» معقول فراتر میرود .توعیح این مطلب مستلزم
بررسی نسلت عقل فعال با انسان است.
این علارت سلزواری که «عقل فعال افزون بر وجود فدی نفسده اش ،وجدودی
برای نفوس ما دارد و اتحاد با آن در نفوس ما رخ می دهد ،نه با وجود فدی نفسده
لنفسه اش» (هم،ن ج :771 7تعلنقه سبزواای) خالصه نظریه مالصدرا درباره رابطده
عقل فعال با نفوس انسانهاست .مالصدرا در عنوان فصلی که به طدور مجدزا بده
همین مسئله اختصاص داده است ،بیانی مشابه دارد« :فدی کیفیدح حصدول العقدل
الفعال فی أنفسنا» (هم،ن ج .)571 :9او درباره نحوه حصول عقل فعال برای نفوس
ما ،سه تعلیر به کار میبرد که علارتاند از« :وجود عقل فعال برای نفس»« ،اتّصال
نفس به عقل فعال» و «اتحاد نفس با عقل فعال» .دلیل این «تحقدق»« ،اتصدال» یدا
«اتحاد» را نیز «غایت بودن» عقل فعال برای انسان میداند .از نظر وی آنچه بدرای
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شیء قابل وصول نلاشد ،غایت آن نخواهد بود:
« إعلم أنّ للعقل الفعال وجوداً فی نفسه و وجوداً فی أنفسنا ،فإنّ کمال الننف
و تمام وجودها و صورتها و غایتها هو وجود العقنل الفعنال لهنا و اتّهنالها نه و
اتّحادها معه .فإنّ ما ال وصول لشیء إلیه وجه اإلتحاد ،الیکون غایة لوجود ذلک
الشیء؛ فما هو غایة الطبع لشیء فی وقت ،فهو من شأنه أن یهیر صورة لنه فنی
وقت آخر (همان).

با توجه به آنچه درباره عدم امکان اتحاد دو وجود مستقل در فلسفه مالصدرا
و نیز معنای «اتحاد» بیان شد ،این اتحاد و اتصال به نحو اعافی نیست .سلزواری
در همین ملحث واژه «اتحاد» را همعرض «تحول» قرار میدهد« :أی الوصول الةی
الغایة الیکون یاحو االتصال اإلضافی ،یل یاحو اإلتحاد و التحول یأن یتحول و یاقلب
المغیا إلی الغایة ،یاا اً علی جواز التبدل الةااتی علةی االتصةال الحقیقةی و الحر ةة
الجوهریة» (هم،ن :تعلنقه سبزواای) .نکته الزم بده ذکدر ایدن اسدت کده در حرکدت
جوهری ،شیء واجد فعلیتی جدید می شود .اگر غایت بودن عقل فعدال بده نحدو
بیرونی و صرفاً به عندوان یکدی از عقدول در سلسدلهمراتدب عقلدی عدالم باشدد،
تعلیر اتحاد از طریق حرکت جوهری معنا نخواهد داشت ،و شاید تعلیدر مناسدب
«تقرّ » باشد.
مالصدرا در موارد متعدد از ارتقای نفس انسان به مرتله عقل فعال بده عندوان
«ثمره» وجود انسان در این عالم سخن گفته است برای نمونده« :مةا أشةب حةال
الاّفس اإلنسانیة –فی تقلّب ا فی أطوارها الخلقة و وقوع ا من عالم الفطرة فی مزایةل
الجُ ال و نسیان ا عالم ا عاد ال بوط إلی ماازل األراذل ،إلی أن یصل إلی درجة النقل
الفنال -یحال البار فی تقالیب األطوار إلی أن یبلغ مرتبة الثمةار» (همن713 :5713 ،؛
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نک .)315-311 :5739 :بنا بدر ملدانی حکمدت متعالیده ،یعندی «اصدالت وجدود» و
«حرکت جوهری» ،ثمره وجودی شیء مستقل از آن نیست .مالصددرا در برخدی
موارد تعابیری دارد که بهصراحت مؤید نظریه فو است .برای نمونه ،عمن بیان
کیفیت تشخ

نفس از نظر جامق اعداد بودن ،به این جامعیت وجودی با جمدقِ

بین تعابیری مانند «هیئت وجود» و «انقال » اشاره میکند« :یستوفی فی نفسه أی
ذاته هیأة الوجود کلّه ،فینقلب کما ذکره الشی فدی للهیّدات الشدفا عالمداً معقدوالً
موازیاً لعالم المحسوس کلّه» (هم5959 ،م ج .)539 :9این تعابیر نافی نظریه رایدج
است که نفس با «صور» اشیاء اتحاد حاصل میکند .بهعالوه ،به منظور بیان سدعه
این جامعیت ،به تعالی نفس تا مرتله عقل فعال و بداالتر از آن ،آن هدم از طریدق
«تقلّب» و «تطوّر» تصریح مینماید:
إنّ المدرِک جمیع اإلدراکات الحسیة و الخیالینة و العقلینة و الفاعنل جمینع
األفاعیل الطبیعیة و الحیوانیة و اإلنسانیة الواقعة من اإلنسنان هنو نفسنه المند؛ رة؛
فلها النزول الی مرتبة الحواس و اآلالت الطبیعیة ،و لها الهعود إلی مرتبنة العقنل
الفعال و مافوقه فی آن واحد ... ،فذاتها تتطو؛ر الشئون و األطوار ... ،و ذلک عند
تمامها کانت الکل فی وحدة (همان.)180-198 :

از جمله صریحترین شواهد در این موعو  ،مواردی است که عمن اشاره بده
جامعیت وجودی انسان ،به حقیقت «ادراک» به معنای «متحقق بودن به مرتلهای از
وجود» نیز اشاره میشود .برای نمونه ،به منظور بیان تفاوت تشدخ

در جدواهر

مجرد با جواهر مادی میفرماید« :أو ال ترى أن الجةوهر الاةاطم مةن اإلنسةان مةع
وحدت ا الشخصیة جامنة للتجسم و التجرد ،حاصرة للسةنادة و الشةقاوة ،و هةی مةع
وحدت ا حائزة للحس و الخیال و النقل ،... ،و ریما یکون فی وقت واحد ملکاً مقریةاً
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ذلك الشی المدرَ یما هو مدر  ،یل یاالتحاد من » (هم133 :5739 ،؛ .)115 :5731
مالصدرا با تعلیر «اتحاد» از «متحقق شدن به مدرَک» سخن میگوید.
بنابراین ،مالصدرا در نظریه اتحاد عالم و معلوم ،نه به صور علمدی ،بلکده بده
تحول وجودی انسان به نحو جوهری نظدر دارد .دامنده ایدن تحدول و جامعیدت
وجودی نیز تا عقل فعال است .حاصل اتحاد نفس با معلومداتش ایدن اسدت کده
نفس متحقق به حقیقت همه معقوالت است یا در اثر صدیرورت جدوهری واجدد
آنها میشود.
مصداق علم ،عالم و معلوم بر اساس بساطت نفس

بیان شد که مالصدرا و به تلق وی سلزواری ،برای نفس وحدت و بساطتی م دال
وحدت حقتعالی قائلاند .از این وحدت به «وحدت جمعی ولّی» (همن5959 ،م
ج577 :3؛ 5759ق )117 :یا «وحددت حقّده ولّدی» (همن5959 :،م ج :737 7تعلنقنه

سبزواای) تعلیر کردهاند .به همین دلیل د چنانکه پیشتر بیان کدردیم د سدلزواری
غاللاً در تلیین ارتلاط نفس با قوای مدرکه و محرکه و افعال آنها ،به لوازم «بسدیط
الحقیقه» ،یعنی مقام «ک رت در وحدت» و «وحدت در ک رت» تمس

میجویدد.

این مطلب با نظریه مالصدرا درباره علم و نسلت عقدل فعدال بدا انسدان سدازگار
است .او این علارت مالصدرا را که «النقل هو ل األشیا المنقولةة» (همن،ن)773 :

ناور به مقام «ک رت در وحدت» (مرتله ذات) میداند که با بساطت خدود حداوی
وجود اعالی تمام اشیاء است (هم،ن :تعلنقه سبزواای) .تمام اشیاء نیدز «وهدورات»،
«شئون» و «اوالل» آن امر بسیط هستند (هم،ن) .تعلیر «وحدت در ک رت» ناور بده
وهورات یا «مقام فعل» است .آنچه در اینجا درباره عقل فعال و نسلت آن با سایر
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مراتب هستی بیان شده ،قابل تسری به نفس انسان به دلیل برخدورداری از کمدال
عقل بسیط است.
سلزواری اتحاد مدرَک با مدرِک را در دو مقدام متنداور بدا دو سداحت بسدیط
حقیقی بیان می کند« :یکی از آن دو ،در مقام "ک رت در وحدت" اسدت بده ایدن
معنا که وجود مدرَکات در وجود مدرِک به نحو اعلی منطوی است همان طور که
عقول تفصیلی در عقل بسیط اجمالی منطوی هستند .دیگری در مقام "وحدت در
ک رت" است به این معنا که مدرِک با نور بدالفعلش بدر تمدام مددرَکات خدویش
انلساط می یابد ،بدون اینکه از مقام شام خود تجافی کند .مدرِک با هدر مددرَکی
در مرتله خود متحد است .پس متخیَّل در مرتله خیال با نفس متحد اسدت .حتدی
معقول با عقل در مرتله وهور آن در معقوالت مرسل محیط متحدد اسدت ،نده در
مرتله سرّ و خفی» (سنبزواای 5756ق ج513-515 :3؛ ننک :مالصنراا 5959م ج6

 569تعلنقه سبزواای).
تشلیه نفس به «وجود منلسط» که در عین وحدت ،با تمام موجدودات امکدانی
متحد بوده ،به دلیل چنین اتحادی دارای مراتب شدید و ععی

است (مالصنراا

5959م ج :737-737 7تعلنقه سبزواای؛  :791 5733تعلنقه سبزواای) ناور به بساطت
نفس و دو ساحت مترتب بر آن است .همچنین علاراتی از این قلیل به این مطلب
گواهی میدهد« :انسان مدی تواندد هدر چیدزی را بشناسدد و ذات او قابلیدت هدر
صورتی را دارد زیرا چیزی نیست مگر اینکه نظیر آن در انسان وجود دارد .پدس
همه موجودات اجزای ذات او هستند و او با وحدتش جمیق اشیاء اسدت» (همن،

339 :5713؛ نک5759 :ق )136 :و «حقدایق منددَک در ذات بده وجدودات متک در و
متمایز وهور میکنند» (هم.)99 :5731 ،
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در واقق مالصدرا برای نفس بساطتی در تناور با بساطت حقیقت مطلق وجود
قائل است .همان طور که در نظدام هسدتی ید

وجدود حقیقدی داریدم و غیدر او

«وهورات ذات و صفات» (هم5959 ،م ج« ،)393 :3أوالل» (هم،ن )395 :یا «اطوار
و شئون» (هم،ن )719 :او هستند ،نفس نیز امر واحد بسیط مستجمق جمیق حقدایق
و در عین حال دارای مراتب مختل

است .مراتب مختل

نفس ،وهور یا تجلدی

همان حقایق از مقام وحدت ذاتی به ک رت عقلی ،خیالی و حسی است .م ال حق
دانستن انسان از جهت ذات ،صفات و فعل که غاللاً در ملاحث مربدوط بده علدم
بیان شده (نک :هم،ن ج361 :5؛ 515 :5733؛ 5759ق )517 :به همین دلیل است.
با چنین جامعیت وجودی و با تحقق شرایطی که مالصدرا بهتفصدیل در آثدار
خود بیان کرده است ،انسان از منظر حقایق درونی خود به جهان بیرونی مینگرد.
این حقایق شئونات ذاتی وجود او هستند .در نتیجه ،نظریه اتحاد عالم و معلوم در
ساحت دیگری که ارتلاط نفس و شئونات آن باشد ،مطرح خواهدد شدد .بهتدرین
تعلیر برای این ارتلاط ،تعلیر واهر و مظهر ،تجلی و متجلی و از این قلیدل اسدت.
منظور مالصدرا در این نظریه ،معرفتی است که حاصل تجلی حقدایق منطدوی در
نفس در مرتله عقل به نحو مجرد عقالنی ،آن گاه به نحو موجودات مجرد م الی و
محسوس است .بندابراین ،نفدس مصددا عدالم ،و حقدایق منطدوی در آن و نیدز
وهورات این حقایق ،مصدا معلوم هستند.
حاصل اینکه ،مالصدرا درصدد بیان «وحددت» سده مقولده «علدم»« ،عدالم» و
«معلوم» است .چنین وحدتی امکان طرح «معرفت حقیقی» را فراهم میکند.
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مبحث تکمیلی :مقایسه برهان تضایف با نظریه بساطت نفس در تبیین اتحاد عاقل و معقول

حاصل برهان تضای

آن است که شیء واحد میتواند از جهدت واحدد مصددا

عالم و معلوم گردد .این مقددار بدرای پدذیرش وحددت عاقدل و معقدول و رفدق
استلعاد از آن کافی است لیکن مسئله این است که متعلق شناخت انسدان ،جهدان
بیرونی بوده ،غایت نظام معرفتشناختی مالصدرا رفق ثنویت بین انسان و متعلدق
معرفت اوست .رفق این بینونت ،تلیین نحوه وحددت ،و اینکده مصددا عدالم و
معلوم در این قاعده حقیقتاً چیست ،از عهده ایدن برهدان خدارج اسدت هرچندد
مالصدرا در مقدمات این برهان به اصلی مهم ،یعنی حرکت جوهری و تطدورات
وجودی انسان و در نتیجه ،متحقق شددن بده حقدایق متعددد در عدین وحددت و
تشخ

اشاره میکند .این اصل بیانگر آن است که هدف ارائه نظریهای ویدژه در

هستی شناسی علم است ،اما برهان تضای

بهتنهایی برای این هددف نارساسدت.

بررسی نظریه خالقیت نفس ،نحوه ارتلاط نفس با صور ادراکی ،و رابطه وحددانی
نفس با قوا و افعال آن ،به همین منظور انجام شد .نکته مهم آن است کده تمدامی
این نظریات با لحاظ تهی بودن نفس و در نتیجه ،متأثر بدودن آن صدرفاً از جهدان
خارج قابل توجیه نیست .ملنای تمامی این نظریات ،دیدگاه ویژه مالصدرا درباره
بساطت حقیقی نفس است به این معنا که نفس را «واجد» و در نتیجه «فعّدال» و
«فاعل ملاشر» در همه افعال آن تصویر میکند.
مالصدرا بر اساس این بساطت د چنانکه بیان شد د بینونت بین نفدس و قدوا،
افعال ادراکی و تحریکی و در نتیجه ،معلومات وی را حذف میکند و به عینیدت
نفس با تمام شئون آن میرسد .به موجب چنین بساطت و جامعیتی ،انسان واجدد
حقایقی مجرد در عالیترین مرتله وجودی خود ،در تناور با حقایق بیرونی است.
در نتیجه مصدا عالم و معلوم ،خود انسان و شئونات ذاتی آن است .ارائده ایدن
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تصویر از نظریه اتحاد عالم و معلوم ،از عهده برهان تضای

خارج است.

نتیجهگیری

نظریه اتحاد عاقل و معقول در حکمت متعالیه ،نظریهای ویژه درباره رابطه نفس و
صور ادراکی است .اختالف مالصدرا و برخی حکما ،از جمله ابنسینا درباره آن،
به تفاوت ملانی حکمت مشاء و حکمت متعالیه بازمیگردد .این اخدتالف ملدانی،
مستلزم دو تلقی از این نظریه شده است که بر اساس یکی تحقق آن محال ،و بدر
اساس دیگری ممکن و در نتیجه قابل پذیرش است .اتحاد مدنظر ابنسینا «اتحداد
دو وجود متمایز» است که از نظر مالصدرا باطل است.
مالصدرا با تکیه بر متضای

بودن مفهوم عاقل و معقول و تکافؤ وجودی آنها

که سلب امتیازشان از سایر مصادیق تضای

است ،اتحاد را به نحو دیگری اثلات

میکند به این معنا که صورت ادراکیِ مجرد ،از جهدت واحدد ،عاقدل و معقدول
بالذات ،متخیِّل و متخیَّل بالذات و حاس و محسوس بالذات اسدت .از نظدر وی،
همین مقدار برای رفق استلعاد از اتحاد عاقل و معقول کفایت میکند .اما مالصدرا
درصدد اثلات «عینیت» تمام مدرَکات نفس با آن در عین وحدت و بساطت است
اللته منظور عینیت نفس با «صورت» اشیاء نیست ،بلکه «متحقق شدن به حقیقدت
اشیاء» مدنظر است.
این عینیت بر اساس ملانی و نظریات ویژهای تلیین میشود که علدارتاندد از:
خالقیت نفس برای مددرَکات خدود ،حرکدت جدوهری نفدس بده عندوان فرایندد
ادراک با حف وحدت و تشدخ

و لحداظ عقدل فعدال بده عندوان غایدت سدیر

استکمالی انسان.
به موجب خالقیت نفس ،تحقق ادراک صرفاً از طریق تأثرات حسدی و انطلدا
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صورت معقول نخواهد بود .نفس یا واجد حقیقدت اشدیاء اسدت یدا در اثدر

صیرورت جوهری واجد آنها می شود .دامنه این وجدان نیز با لحاظ عقدل فعدال،
به عنوان مرتلهای جامق حقیقت همه اشیاء که انسان در سیر اسدتکمالی واجدد آن
می شود ،همه معقوالت است .بنابراین ،انسان بهحسب کمال سیر استکمالی خود،
یعنی عقل فعال ،بساطتی حقیقی به تلدق و در ودلّ بسداطت حدقتعدالی دارد .بده
موجب این بساطت و با فراهم شدن معدات ،نفس حقایق منطوی در خدود را در
مراتب عقلی و م الی و حسی خود واهر میکند.
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 ةةةةةةةةة ،)2531( ،الاجاة من الغرق فی یحر الضرالت ،ویرایش و دیباچ محمدتقی دانشپژوه ،ت ةران:دانشگاه ت ران.
 ةةةةةةةةة  ،)2531( ،تنلیقات یر شواهد الریویی  ،ترجم  ،تصحیح و تنلیم سیدجرل الدین آشةتیانی ،قةم:یوستان تاب ،چاپ سوم.
 ةةةةةةةةة2123( ،ق) ،شرح الماظوم (ج 1غررالفرائد) ،تصحیح و تنلیم حسن حسنزاده آملی ،تقدیم وتحقیم مسنود طالبی ،قم :ناب.
 ةةةةةةةةة  ،)2533( ،شةرح غررالفرائةد (شةرح ماظومة حکمةت) ،یة اهتمةام م ةدی محقةم ،ت ةران:دانشگاه ت ران.
 مرصدرا ،صدرالدین محمد شیرازی ( ،)2531تفسیر القرآن الکةریم ،ج( 5سةوره یقةره) ،تصةحیح محمةدخواجوی ،ی انضمام تنلیقات حکیم نوری ،قم ،ییدار ،چاپ اول.
 ةةةةةةةةة ،)2537( ،تفسیر القرآن الکریم ،ج( 3سوره یاسین) ،تصحیح ،تحقیم و مقدمة سیدصةدرالدینطاهری ،ت ران :یایاد حکمت اسرمی صدرا ،چاپ اول.
 سبزواری ،مرهادی (2727م) ،تنلیقات یر أسفار ارین  ،ییروت :دار إحیا التراث النریی ،چاپ پاجم. ةةةةةةةةة2727( ،م) ،الحکمة المتنالی فی األسفار النقلیةة األرینةة ،ییةروت :دار إحیةا التةراث النریةی،چاپ پاجم.
 ةةةةةةةةة ،)2531( ،الرسائل (ا سیر النارفین) ،چاپ ساگی ،قم :مکتبة المصطفی. ةةةةةةةةة ،)2531( ،الشواهدالریوییة فی المااهج السلو یة ،حواشی مرهادی سبزواری ،ترجم  ،تصةحیحو تنلیم سیدجرلالدین آشتیانی ،قم :یوستان تاب ،چاپ سوم.
 -ةةةةةةةةة ،)2512( ،عرشی  ،تصحیح و ترجم غرمحسین آهای ،ت ران :مولی.
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 ةةةةةةةةة  ،)2533( ،المبد و المناد ،مقدم و تصحیح سیدجرل الدین آشتیانی ،قم :دفتر تبلیغات اسرمیحوزه علمی  ،چاپ اول.
 ةةةةةةةةة ،)2533( ،مجموع رسائل فلسفی (رسال اتحاد عاقل و منقول) ،تصحیح حامد ناجی اصف انی،ت ران :حکمت ،چاپ اول.
 -ةةةةةةةةة2127( ،ق) ،مفاتیح الغیب ،مقدم محمد خواجوی ،ییروت :موسسة التاریخ النریی.

