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 چکیده

تفکر فلسفی بوده است که  تاریخ انگیز در طولل مهم و بحثائاتحاد عاقل و معقول یکی از مس مسألۀ

اند. ابن سینا از کسانی است که دو نگاه به این شده دواربر آن  اقبالبرخی از در انکار و برخی از سر 

حال آنچه مطرح  و از نگاه دیگر به انکار آن.پرداخته است به اثبات آن ی مسأله داشته است و از یک

تذبذب و تناقض وجود دارد؟ در پاسخ به این این فیلسوف بزرگ  گردد این است که آیا در آرامی

ه شده است. آنچه نگارنده بر آن است این است که با تفکیک این دو گوناگونی ارائ هایپاسخ ،سؤال

ی به مسأله و دیگری گردد. این دو نگاه یکی نگاه مشایبرطرف می مورد توهمتناقض  ،نگاه به مسأله

است که در گذار شیخ  آنقائل بوده و بر  «تعالی در تفکر سینوی»نگاه متعالی به آن است. نگارنده به 

 یکی از این موارد مسألۀن سینا به مسائل تعالی یافته است. نگاه اب ،ی به تفکر متعالیهاز تفکر مشای

از  شیخ و شده ارائه بر این مطلب اهدی از آثار ابن سینا وش ل است. در این مقالهواتحاد عاقل و معق

 .تلقی شده استن به اتحاد عاقل و معقول قائال
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 طرح مسأله
رک: )برحسب نقل ابن سینا  حداقلاتحاد عاقل و معقول یکی از مباحث مهم فلسفی است که  مسألۀ

وجود گوناگونی از اتحاد  هایبرداشتاز زمان فرفوریوس مطرح بوده و  (235 ص ،3 ج ،1373طوسی، 
؛ برخی چون اندکردهارائه  یا نه، معلوم اتحاد دارد گوناگونی در اینکه آیا عالم با و لذا آرا است داشته

 .اندبه انکار آن پرداخته ی مواردادر پاره آن پرداخته و برخی چون شیخ اثباتبه  افرفوریوس و مالصدر
متفکران  اندیشۀآنچه در تحقیق پیرامون این مسأله مهم است این است که آیا مسأله به نحو واحد در 

؟ چیست ددشان از اتحاومقص ها چه بوده است؟ ودیدگاه آنهوم معقول و عاقل از ردیده است؟ مفمطرح گ
با دقت اند؟ اند که منکران آن داشتهاند همان معنا را از اتحاد داشتهآیا کسانی که به اثبات اتحاد پرداخته

تحاد عاقل و ای که به اثبات افالسفهاز آیا آن گروه  اساساًنیز مطرح خواهد شد که  سؤالاین بیشتر 
در پاسخ اند یا خیر؟ داشته و یک حقیقت را اثبات کردهاز آن مسأله ند همه یک برداشت اهمعقول پرداخت

به حسب نقل ابن سینا، به اثبات آن  ،ذکر شد که آنچه کسی مانند فرفوریوستماخیر باید  سؤالبه 
اثبات آن همت گماشته لی به پرداخته غیر از آن چیزی است که مالصدرا به عنوان یک فیلسوف متعا

 طلبد.می دیگرمجالی  خود البته اکنون ما در مقام بسط این پاسخ نبوده و .1است
معروف و مشهور گشته  -هاآن ترینبزرگبلکه  -مشا یکی از بزرگان فلسفۀ عنوان بههر چند ابن سینا 

ود در قید و بند تفکر خ و آزادانۀه وی با تفکر فیلسوفانه از این حقیقت نباید چشم پوشید ک منتهی ،است
لذا  ؛گرددمیاز تفکر اشراقی و متعالیه در وی مشاهده  هاییجرقهی باقی نمانده است و حداقل مشای

 ۀلحکما»ان وعن راولین بااز وی یاد کرد. او « سینای متعالیابن»یا « سینای اشراقیابن» هبتوان می

و فلسفه در وی رو به تعالی نهاد. مطرح کرد  (333 ، صهمان) االشارات و التنبیهاترا در « ۀالمتعالی

 ۀحکم. نگارش کتابی با عنوان 2در عبارت و آثار ابن سینا مشهود است« ابن سینا تعالی در فلسفۀ»

رویکرد اشراقی و  ،اشاراتگاه وی به عرفان در نمط نهم به صراحت دال بر این مطلب است. ن المشرقیین

 هاو نگارنده در پی تحقیق آن و نیز مباحث دیگری که در خور تحقیق بوده دهدمیمتعالی وی را نشان 
فیلسوف ین مبحث اتحاد عاقل و معقول است. این ست. یکی از این موارد که دال بر تعالی وی است هما

 ص، 1363ابن سینا،  ) در جایی کهحالیای مخالفت کند در متعالی ما چگونه ممکن است با چنین نظریه
 آنقض گردیده است؟ خود دچار تنا یوی در آرا گفته شودشاید  !؟بر اثبات آن برهان اقامه کرده است (7

تناقض گشته  رخود دچا ینه او در آرابلکه در منطق از سرآمدان است! خیر،  ،فلسفه رکسی که نه د هم
ات وی را به نحو شاید بتوان عباربلکه . کندمیبرهان اقامه  محال، و بلکه است و نه بر مطلب باطل

أله این مس به توانمیرخ داده است  تفکر سینویای که در عالیبا توجه به ت کرد؛ ردیگری فهمید و تفسی
ناسازگاری ظاهری عبارات وی را  ،ی دیگر رأی ابن سینا را استنباط کردهاگونهبهنگاهی نو انداخت و 
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ن به اتحاد عاقل و معقول قائال الی تفکرش، ازتوجیه کرد. نگارنده بر این است که ابن سینا در پرتو تع
 است. به بیانی که در پی خواهد آمد.

 

 « معقول»یا « معلوم» مراد از
علمی است  معلوم یا معقول بر دو قسم است معقول بالذات و معقول بالعرض. معلوم بالذات همان صورت

معلوم  اد عالم با معلوم مراد است،شیء خارجی(. آنچه در بحث اتح )نخارجی آو معلوم بالعرض مابازای 
یعنی صورت علمی  ،خارجی. معقول یا معلوم بالذات ۀعلوم بالعرض یا صورت قائم به مادم است نهبالذات 

صدرا در ماهیت با  ۀچند که حاکی از آن است و به عقیدمجرد نزد نفس که ربطی به عالم ماده ندارد، هر
ق علم اصالتاً و بالذات به معلوم بالذات تعلّ (103 ص ،1362مالصدرا، رک: ) یکی است.خارجی  ءشی

ذات عاقل را از این جهت با ذات معقول بالعرض و  لذا ؛گرفته و با واسطه و بالعرض به معلوم خارجی
صور و  این مطلب هم با انشای .چه رسد به اینکه با هم اتحاد داشته باشند ،خارجی نسبتی نیست

 3 ن قائلند.ئیاکه مشا گونهآن ،سازگار است و هم با تجرید صور معلومات، از دیدگاه مالصدرا،

 

 اتحاد در قاعده نحوۀ
اد عاقل و معقول مهم است، بحث نحوۀ اتحاد عاقل با معقول اتح یکی از مباحثی که در تنقیح مسألۀ

کدام قسم  که اتحاد مدرِک با مدرَک از کرد و گفت ن مهم، باید اقسام اتحاد را بیانلذا قبل از ای است؛
 ی است که عبارتند از:حاد را انحایات ؛است

ای که گونهاند یکی گردند بهاینکه دو موجود منحاز و مستقل در هویت و شخصیت که هم عرض هم -1
 .یکی شوند آتش وب اتحاد باقی باشد؛ مثالً آ هویت متشخَص هر کدام در عین

مثالً مفهوم عاقل با مفهوم معقول اتحاد  ،ردنداند یکی گدو مفهوم و معنی متغایر که در عرض هم -2
 .یابند

-. البته بهاتحاد دو ماهیت متباین مثالً ماهیت انسان با ماهیت فرس به حمل ذاتی اولی یکی شوند -3

 گردد.تکثر جهات وجودی  بتغایر موج نحوی که

و مفاهیم مختلف در عرض به این معنا که یک وجود منشأ اعتبار و انتزاع معانی  باشداتحاد در وجود  -4
به عنوان دو را انسان  زید مفاهیمی مانند: ضاحک، حیوان و مثل اینکه از مصداق واحدی چون ،هم باشد

 نحوۀکه این  کندمی( مالصدرا بیان 325 ص، 3 ج، 1321، مالصدرارک: )یم. نانتزاع ک امر هم عرض
گوید وجه اخیر می دربارۀ زادۀ آملیسنعالمه ح (اجمانه). شودمیاتحاد بر اثر حرکت جوهری حاصل 

اختصاص به موجودی دارد که به امکان استعدادی و حرکت جوهری در اشتداد وجودی از نقص به کمال 
 (163 ، ص1404، زادۀ آملیحسن). رسدو از قوه به فعلیت می
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همین قسم اخیر  اتحاد عاقل به معقول نحوۀ رلهین دنظر صدرالمتأ که لب رسدمیبه نظر  گونهاینلذا 
از اینکه  دیک مفهوم عقلی یا ماهیت کلی، بع کهای گردد گونهبه موجود ،به این معنا که در اتحاد ،است

از  (325 ص، 3 ج ،همانمالصدرا، ). داثر استکمال وجودی بر آن وجود صادق گردبر بر آن صادق نبود، 
است که موجود خارجی به حرکت اشتدادی  ییجاگفت که نزاع در اتحاد عاقل و معقول در  توانمی رواین

مصداق  ،اشوجودیای از تطورات حلهلذا در هر مر قوه به فعل درآید؛ جوهری از نقص به کمال و از
و مبانی  یکی از ارکان ،بنابراین (170 صهمان، ، زادۀ آملیسنح. )دمعانی و مفاهیم متعدد و جدید گرد

 جوهر اشتدادی است و بدون آن معنای معقولی ندارد.حرکت  ،اتحاد عاقل و معقول مهم نظریۀ
هیچ یک از از ذهن  –راتحاد به معنای اخی –ها در آن وجودانتزاع مفاهیم متغایر از وجود واحد و اتحاد آن

ها مشهود در عبارات آنها بوده و آن مورد اتفاق همۀ داتحا نحوۀمغفول نمانده است و این حکمای الهی 
این اتحاد و انتزاع حاصل  یجوهراشتدادی که هست این است که بر اثر حرکت منتها آنچه  است.
 بر خالف ما نحن فیه. ،شودنمی

مقصود از اتحاد در این نظریه اتحاد دو وجود است، نه اتحاد دو ماهیت و نه اتحاد وجود به عبارت دیگر، 
وهر عاقل یعنی نفس ست که جمراد از اتحاد عاقل و معقول این نی یک موجود با ماهیت موجود دیگر.

عاقله چون جمادات و نباتات و حیوانات یکی  ج از عالم نفس و بیرون از صقع قوۀخار ناطقه با اشیای
اند و بلکه معقول بالعرض ،ات نفس نیستندخارج از صقع وجود نفس بوده و معقول بالذ هااین چراکه؛ شود

او با او ود نفس ناطقه و در متن ذات و رتبه و درجۀ صقع وجمعقول بالذات آن حقیقت معقوله است که در 
 ،زادۀ آملیسنح)، تلذات همان وجود نفس اسابندک در وجود اوست که وجود معقول و م متحقق است

 ص ،1362مالصدرا، علم حضوری است نه علم حصولی. ) در محل نزاع در اتحاد لذا ؛(126ص  همان،
103)4 

 

 لاتحاد عاقل و معقو مظاهر مسألۀ
تالفی وجود ندارد، ولی هیچ اخ دو مورداتحاد عاقل و معقول است که در  لۀمورد از مظاهر مسأ سه

 :اندپرداختهگردیده و به اثبات و رد آن دیگری معرکۀ آرا 
 نیز علم باری تعالی به ذات خود. در مورد علم خداوند به مخلوقات و -1
عاقل و معقول در  دوگانگی مدرک ذات خود باشد؛ نانسااینکه به ذات خود؛ به عبارتی  علم انسان -2

ذات خود به اعتبار اینکه عاقل ذات خود است عاقل و به  عتبار است یعنی اینکه ادراک کنندۀاینجا به ا
در این مورد عاقل و معقول به حسب مفهوم متغایر  .شودمیمعقول نامیده  ،اعتبار اینکه ادراک شده است

 .و به حسب مصداق واحدند

مدرک چیزی غیر از ذات خود باشد. در این مورد محتمل ، انسانجایی که علم انسان به غیر خود یا  -3
که در مفهوم  گونههمانها مصداقی و نیز محتمل است که ها مفهومی و وحدت آناست که مغایرت آن
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ست که کسانی چون ا متغایرند در مصداق نیز متغایر باشند که دیگر این اتحاد نخواهد بود. همین قسم
که مالصدرا  گونههماناین قسم  ی به ابطال آن پرداخته و صدرای متعالی به اثبات آن.ابن سینای مشای

های متفاوتی قابل فرض است که برخی از اتحاد گونه انحایمحتمالتی دارد و به اعتبار  ،کندمیبیان 
محال آن التفات داشته باشند و قائالن به  هایفرضشاید منکران اتحاد به  .محالندها ممکن و برخی آن

 اتحاد به فرض ممکن آن.
 ص، زادهسن؛ ح347 ص ،3 ج ،1321 مالصدرا،رک: ) .، اختالف نظرى وجود ندارددومدر مورد اول و 

، در این موارد اتحاد عالم و پرداخته استاین نظریه  ت باخالفکه در مواردی به م حتى ابن سینا هم (233
 ؛234 ـ235 ص ،1362)ابن سینا،  و بر این است که تغایر مفهومی دارند نه عینی. پذیردمعلوم را مى

زیرا اتحاد  .نه اتحاد واقع بین عالم و معلوم وحدت است هر چند در این موارد در (337 ص ،1376همو، 
لم و معلوم از است و اگر در این موارد اتحاد گفته شود، به این علت است که دو مفهوم عا اثنینیتفرع بر 

اختالف  ،بنابراین. شودبه اعتبار تعدد این دو مفهوم از آن به اتحاد تعبیر مى و دشونیک وجود انتزاع مى
 اتحاد عاقل و معقول تنها در مورد علم انسان به غیر است. ۀنظر در مسأل

 

 اتحاد عاقل و معقول ابن سینا و مسألۀ
معروف خود،  یهاکتابدر و  !مشهور است«عاقل با معقولاتحاد » ۀسخت مسألمخالف سر به سینا علیبو

. برای نمونه او ه گرفته استقائالن به آن را به سخر شدیداً آن را انکار کرده و اشاراتو شفا به ویژه در 
بود معروف به فرفوریوس که ها مردی از آن»کند: چنین حکایت می اشاراتدر فصل دهم از نمط هفتم 

ها است و آنآن پرداختند که تمام آن حشو الت کتابی نوشت و مشائیان به ستایش عقل و معقو ۀباردر
مردی از معاصرانش به نقض آن ؛ و فهمند و نه فرفوریوسدانستند که نه خودشان چیزی از آن میمی

« تر از قول نخستین او بود.کتاب پرداخت و فرفوریوس به نقض کننده پاسخی داد که این پاسخ پست
 (235 ص، 3 جطوسی، )

 گروهی: پردازدرا مطرح کرده و به رد آن می اتحاد پندار اشاراتاز کتاب در فصل هفتم  سیالرئخیش
شود. این جوهر عاقل، آن صورت عقلی می وهر عاقل صورت عقلی را تعقل کند،اند که هرگاه جپنداشته

است.  «الف»عیناً همان معقول از ها را تعقل کند که بنا به اعتقاد آن «الف»حال فرض کنیم که عاقل، 
است یا اینکه این باطل شده است؟ اگر تغییر  «الف»قبل از تعقل  ایشیآیا در این هنگام آن، همان 

کند و اگر باطل شده باشد، آیا را تعقل کرده باشد و چه نکرده باشد، فرقی نمی «الف»نکرده باشد، چه 
لتی تغییر کرده باشد و ذات باقی باشد، این مانند حالتی از آن باطل شده است یا ذاتش؟ اگر حا

آن ذات،  ،بنابراین .باشدگویند و اگر ذاتش باطل شده های دیگر است و آن چیزی نیست که میاستحاله
گونه نیست که آن شئ به شئ دیگری تبدیل شده باطل شده و چیز دیگری به وجود آمده است و این

ی مشترک و که چنین چیزی مقتضی هیوال یابییدر ممل کنی أتن مورد هرگاه در ای ،عالوه بر این. باشد
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را تعقل کند آیا همانند  «ب»را تعقل کند سپس  «الف»هرگاه  ،همچنینط. تجدد مرکب است نه بسی
یا  و عدم تعقل آن یکسان باشد «ب»ای که تعقل گونهبهرا تعقل کرده است؛  «الف»موقعی است که 

 (232 ص ،)همان آید.شکاالت قبلی الزم میهمان ا ،بنابراین .شوددیگری می چیز «ب»اینکه با تعقل 
قول به اتحاد را مذهبی باطل و  با وی موافق بودهعبارات شیخ، خود بر خواجه نصیرالدین طوسی در شرح 

ن مشهور بوده است ام اول نزد مشائیکه بعد از معل پرداخته به ابطال مذهب فاسدی پس»: کندیممعرفی 
 صهمان، ) «.عاقل هنگام تعقل، با آن صورتی که در اوست اتحاد می یابد» :آن این قول است که و

از اتحاد در این ابن سینا  مقصوداین است که بررسی گردد  رسدیمآنچه الزم و مهم به نظر حال  (233
ن به قائال اخته وبه اثبات آن پرد است کهاتحادی چه نوع اتحادی است و آیا موضع که به انکار پرداخته 

 ؟ندیگویماتحاد از آن سخن 
گشته  حذفای چیزی از شی -1 سه نحو دانسته است: را آناشاره کرده و  اتحاد به انحای اشاراتوی در 

و سفیدی بر آن افزوده شود و یا از  حذفسیاهی  ،و چیزی بر آن افزوده شود؛ مانند اینکه از جسم سیاه
این نحو اتحاد موضوعی حالتی را از  ربه آن اضافه شود. در حقیقت د آب صورت آب گرفته و صورت هوا

قابل دیگری را از این قسم شمرده که . خواجۀ طوسی مثال گیردمی خود بهدست داده و حالتی دیگر را 
یمه به امری دیگر شده و مجموع مرکب از امری ضم -2گردد.  مابالفعل مابالقوه: ن اینکهتوجه است و آ

به این نحو که بدون  -3. مانند اینکه به خاک آب اضافه گردد و گل درست شود ؛ت شوددو امر درس
ن به اتحاد عاقل قائالای شیء دیگر گردد. شیخ بر این است که مراد از اتحاد در نظر و اضافه، شی حذف

 ص، همان). تقول شعری دانسته اس را آنو معقول همین قسم اخیر بوده و آن هم صحیح نیست و 
طوسی نیز مفهوم حقیقی اتحاد را همین قسم اخیر و دو معنای اول را مجازاً اتحاد دانسته  ( خواجۀ235
سینا گرچه اتحاد در معنای حقیقی خود محال و نشدنی است منتها ابن به عقیدۀ (236صمان، ه). است

است همان  برآنا در دو معنای مجازی امری معقول و ممکن است. آری اتحاد به معنایی که شیخ در اینج
انقالب است و محال. وجه انقالب بودن قسم اخیر این است که در دو قسم اول و دوم از امر منقلَب 
چیزی باقی و محفوظ است ولی در فرض سوم محفوظ نیست و تمام آن امر منقلَب به منقلب الیه تبدیل 

 .گرددمی
آن است عبارت است از تبدیل شدن  کرمن ،شیخ در این موضع که را اتحادیباید توجه داشت که آن 

تبدیل  یمتحصل دیگر ءیعنی یک شیئ متحصل به یک شی ،به تعبیری دیگر ؛به شیء دیگرای شی
در نظر  کهحالیدر  ،مبدل گردد -بر اثر اتحاد –ردیگ ه یک ماهیت تامه به یک ماهیت تامۀگردد و یا اینک

به عبارت  (325 ص، 3 ج،1321مالصدرا،  رک:) .تقائالن به اتحاد، چنین معنایی از اتحاد مراد نیس
مذکور  یاز انحا خنان و ایرادات ابن سینا در بحث اتحاد عاقل و معقول همه حول سه قسم اولس :دیگر

شیخ  .از اتحاد نیز قائالن به اتحاد عاقل و معقول نیز اتفاق دارند یاتحاد است که در ابطال این انحا
استحاله باشد که از حالی به  نه شود و مقصود اوچیزی چیز دیگر می گویدسخن کسی که می :گویدمی
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 یامر ثالث ،ترکیب آن دو طوری که ازهحال دیگر شدن است و نه ترکیب شدن با چیزی دیگری باشد، ب
 یقول گفتار پس از آن چیز دیگری شده باشد این ، بلکه مرادش این باشد که چیزی باشد وبوجود آید

 (235 ، ص3 ج وسی، همان،ط) .تنامعقول اس

و ما يقال من » دیگویم شفا؛ شیخ در رساندیمنیز نفی چنین اتحادی را  در رد اتحاد بیان شیخ در شفا

إن  فهو من جملۀ ما يستحیل عندى؛ فإنى لست أفهم قولهم: ،المعقوالت هىأن ذات النفس تصیر 

 شودیمیان شیخ در ابطال آن قول معلوم که از ب گونهآنولی  (327 ص ،1375« ).رشیئا يصیر شیئا آخ

که ماهیت  ن به اتحاد عاقل و معقول بر این هستندقائالاین است که شیخ چنین تصور کرده است که 
زیرا ایشان به  .ندیگوینمن به اتحاد چنین قائال کهیحالدر  ،گرددیمل به ماهیت آن صورت یبدعاقل ت

 ص، 1327ی، نائیجک: )ر. دانه اتحاد در مصداق را بیان کردهبلک ،اتحاد مفاهیم و ماهیات قائل نبوده
عبارت است از تبدیل  مردود این است که اتحاد ؛شودمیفاد تمس آنچه از این بیان شیخ ،( بنابراین567

 به شیء دیگر.ل و محصَّ  بالفعلشدن یک شیء 
د به موجود واحدی تبدیل شوند مالصدرا نیز با نظر شیخ در نفی و ابطال اتحاد به این معنا که دو موجو

قسم از  شیخ بر نفی اتحاد را ناظر بر این لی در بطالن آن روا ندانسته و دالیتردید موافق بوده و هیچ
 (324 ص، 3 ج، 1321، مالصدرا. )تاتحاد دانسته اس

 

 مواضع اثباتی ابن سینا
در  اما ،ل و معقول پرداخته استاتحاد عاق و ابطال هر چند که ابن سینا به صراحت در موارد فوق به رد

به آن موارد  . در ادامهداللت داردو تلویح بر اتحاد عاقل و معقول  تصریحد عباراتی دارد که به وآثار خ
 .شودمیاشاره 

به اتحاد عاقل و معقول را طرح کرده و  بحث ،المبدأ و المعادکتاب ل او ۀفصل هفتم از مقال شیخ در -1
دیگری نیز دال  نیبراهادله، عالوه بر این که و مدعی است  اقامه کردهآن برهان  اثبات آن پرداخته و بر

 ،بعد از بیان اینکه ذات باری تعالی در فصل یاد شده وی .بر مطلب وجود دارد که صرف نظر کرده است
 و معقول است و عاقل و معقول با هم اتحاد عاقلعقل و  یهر ماهیت مجرد تام ذات عقل و معقول و نیز

پردازد که به بحث اتحاد عاقل و معقول اشاره کرده و با دو بیان اجمالی و تفصیلی به اثبات آن می ،دارند
که با عقل بالقوه متحد هنگامیهر صورت عاری از ماده و عوارض آن » :میآوریمدر ذیل بیان اجمالی را 

گونه ز آن صورت مجرد جدا باشد همانگونه که عقل بالقوه انه به این ،گرداندرا عقل بالفعل می گردد آن
را  که آندر حالی ،آن صورت جدا باشد گونه باشد که ازان جداست؛ اگر ایناجسام از صورتش که مادۀ

ال در باب این صورت هم مانند دیگری داشته باشد و سؤ ، صورتتعقل می کند پس باید از آن صورت
-دست میه مذکور ب عبارتز ا (7 ص ،1362) 5«.یابدینهایت ادامه مگردد و تا بیصورت قبلی مطرح می



 های هستی شناختیپژوهش          24

کل صورۀ و »شکل صحیح از اتحاد؛ که عبارت  -1 آید که از نگاه ابن سینا اتحاد به دو نحو است:

 -2. دال بر آن است «.صیّرته عقالً بالفعل رض اذا اتحدت بالعقل بالقوۀو العوا مجردۀ عن الماده 

 اجسام از صورتشان مادۀگونه که همان ،فصل از صورت معقوله باشد، منشکل باطل اتحاد که در آن عقل

عنها انفصال مادّۀ  بأنّ العقل بالقوّۀ يکون منفصالًال »این عبارت شیخ دال بر آن آست:  منفصل است؛

بالذات عنها و يعقلها کان ينال منها صورۀ اخرى معقولۀ  األجسام عن صورتها، فانّه إن کان منفصالً

 در نحوۀ (7 معاد، ص)مبدأ و « .ى تلك الصورۀ کالسؤال فیها و ذهب األمر إلى غیر نهايۀو السؤال ف

 عقلِ گردد،ت معقول متحد می، آنچه با صورکندکه مقبول شیخ است و بر آن برهان اقامه می ،اتحاد اولِ
فعل و با همین صورت مجرد است که بال این عقل بالقوه بوده و عقل بلکه ،نیستمتحصل و بالفعل 

وجود خود به این  و عقل درید برای او کمال اول بوده گردد و در نتیجه این صورت جدمی متحصل
های یعنی وقتی با صورت. م استترتیب عقل در یک تحول وجودی مدا بدین .صورت مجرد نیازمند است

ه و هنوز بود هبالقوخواهد بگیرد که میشده است نسبت به صورت مجرد جدیدی مجرد خاصی بالفعل 

صورت لبس بعد لبس ه و اتحاد صور معقوله با عقل ب (523 ، ص1323)رک: حکمت،  نشده است.« آن»
ها که وجه مشترک آن ای را بیان کردهگانهشیخ حالت باطل را تفصیل داده و برای آن شقوق سه است.

و  ات متمایز باشنددو ذ وده و در نتیجه عقل و صورت معقولمنفصل ب این است که عقل از صورت عقلی
 گوید:یل به رد آن پرداخته است. بعد میبه تفص

فقد بطل االقسام الثالثۀ و صح ان الصورۀ العقلیۀ لیست نسبتها الی العقل بالقوۀ نسبۀ الصورۀ »

الطبیعیۀ الی الهیولی الطبیعیۀ، بل هی اذا حلّت العقل بالقوۀ اتحد ذاتاهما شیئاً واحداً فیکون حینئذٍ 

 (3 ص ،ابن سینا، همان) «.الفعل بالحقیقۀ هی الصورۀ المجردۀ المعقولۀالعقل ب

مانند نسبت  هبالقوبه عقل که نسبت صورت عقلی  ثابت شدگانه باطل گردید و شقوق سه ،بنابراین

 هبالقوذات آن با عقل  ،شد هبالقوصورت عقلی وقتی حال در عقل بلکه  ،صورت طبیعی به هیولی نیست
 .حقیقت همان صورت مجرد معقول است شوند و در این هنگام عقل بالفعل دری میمتحد گشته و یک

اتحاد مطرح است که یکی مقبول و سه مورد دیگر مردود  گونهچهار  و معاد مبدأ، بر طبق عبارات بنابراین
 . است

شود، میای که برای عقل بالقوه حاصل : اگر صورت معقولهچنین است شیخ لیااثبات مطلوب به بیان اجم
ماده و عقل  ۀتحد نشود، عقل بالقوه که به منزلبا آن متحد شود، مطلوب و مدعا ثابت خواهد شد و اگر م

یعنی گرچه وجود واحدی را تشکیل ، ندصورت است باید همانند ماده و صورت باش ۀبالفعل که به منزل
چه ء متغایرند و چنانبالفعل دو شی بالقوه واند. بنابراین، عقل ء متغایر و بیگانهاند، با این حال، دو شیداده
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اند برای عالم شدن به صورت عقل بالقوه بخواهد عالم به صورت )عقل بالفعل( شود، چون متغایر و بیگانه
ا این صورت ب ۀپرسیم رابطکنیم و میته باشد، نقل کالم به آن صورت میباید از صورت، صورتی داش

 ۀطلوب ثابت است و اگر رابطه، رابطاتحاد و یگانگی باشد، م ۀاگر رابط ؟ای استعقل بالقوه چگونه رابطه
باشد برای عالم شدن به صورت دوم نیز نیاز به صورت دیگری است و منجر به تسلسل  تغایر و بیگانگی

که عقل بالقوه و بالفعل با  پذیرفتبرای تحققِ تعقل باید  شود و چون تسلسل محال است به ناچارمی
مهم اینکه بعد از اثبات اتحاد مدعی است که بر این مطلب براهین دیگر نیز وجود دارد  .تحدندیکدیگر م

که عالم با  گرددیماز بیان فوق معلوم ( 7 ص، همان؛ ابن سینا) .تها صرف نظر کرده اسکه از بیان آن
 -2 .6دهدیمرخ  دارند و اال تسلسل در صور معلوم اتحاد -که معلوم به علم حضوری است–معلوم بالذات

تکرار  عباراتی یکسان با تقریباً ،معادالمبدأ و الو  نجات ء،شفا اثر خوددر سه که شیخ  عبارات مشابهی
بیان  گونهقاعدهاست به بیانی  هالذت . وی بعد از بیان اینکه لذت خداوند به ادراک ذات اشدّاست نموده

ز ادراک حس از محسوس است چه اینکه عقل با ا ترقویکه ادراکی که عقل از معقول دارد  کندمی
. یابدنمیحس کنه معقول را در  کهحالیدر  یابدمیو کنه معقول را در شودمی« او»معقول متحد گشته و 

 ؟من إدراک الحس للمحسوس ن يعلم أن إدراک العقل للمعقول أقویأو يجب » :بیان وی چنین است

 هو علی وجه ما و يدرکه يتّحد و يصیر هوو الباقی الکلی  يعقل و يدرک األمر -لالعق أعنی -ألنه

همو،  ؛337 ص ،1375همو،  ؛246ص  ،1362) «.للمحسوس بکنه ال بظاهره و لیس کذلك الحس

 صراحت تام دارد بر اینکه عاقل با معقول متحد است. «ويتحد و يصیر هو ه و»عبارت  (12 ص ،1363

ها این است که در ادراک کند که یکی از آنق دالیلی را بیان میشارح کتاب نجات نیز در شرح عبارت فو

 «.وو ثالثها: أنّ اإلدراک العقلی يتّحد به و يصیر هو ه»شوند: عقلی مدرِک و مدرَک متحد می

 (276ص ، 1323نیشابوری، )اسفراینی 
ت اشارانهم  الۀآید، عبارت شیخ در مقتحاد عاقل و معقول از آن به دست میا هک یاز دیگر مواضع -2

که خداوند را به قدر توان  داندمیبه این  را آنگوید و لذت عاقله سخن می قوۀ تآنجا که در باب لذ است
؛ دنحو مجرد از شوب و نقص در وی تمثل یابه خود درک کند و بعد از آن تمام وجود علی ما هو علیه ب

 ین است:تمثلی که هیچ تمایزی از ذات نداشته باشد. عبارت شیخ چن

الذی  -قدر ما يمکنه أن ينال منه ببهائه -أن يتمثل فیه جلیۀ الحق األول -کمال الجوهر العاقل

فهذا  تمثال ال يمايز الذاتب... مجردا عن الشو -ل فیه الوجود کله على ما هو علیهثم يتمثّ -يخصه

ت ( شاهد مثال، عبار345 ص ،3ج  ،1373 ،طوسی)ل. هو الکمال الذی يصیر به الجوهر العقلی بالفع

امتیازی از ذات ندارند و  گونهچیهای است که گونههاست یعنی تمثل وجود برای عاقله ب« یمایز الذاتال»

و للجوهر » :دیگویمطوسی نیز در شرح عبارت فوق چنین  نیست. خواجۀ وجودی این چیزی جز اتحاد
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فإن تعقل الحق  -بقدر ما يستطیعه -األولو هو أن يتمثل فیه ما يتعقله من الحق  -العاقل أيضا کمال

أعنی الوجود کله  -ثم ما يتعقله من صور معلوالته المترتبۀ -ول على ما هو علیه غیر ممکن لغیرهاأل

و بین ما  -على وجه ال يکون بین ذات العاقل -ئب الظنون و األوهامعن شوا خالیاً -يقینیاً تمثالً

از این بیان خواجه چنین  (346ص  )همان، «.قعلى اإلطال مستفاداً بل يصیر عقالً -تمثل فیه تمايز

به ای که عقل مستفاد گردیده است تعقل وجودات و صور معقوله که در ذات عقل در مرتبه دیآیبرم
عقل مستفاد،  مرتبۀ نتیجه گرفت که حداقل در توانیمبا توجه به عبارات فوق ؛ لذا اتحاد است صورت

 قابل انکار نیست. وثابت بوده  اتحاد
را دال بر اتحاد عاقل و معقول  آن زادۀ آملیحسنطوسی است که استاد عالمه  عبارت دیگری از خواجۀ

 گوید:می نفس ناطقه باب قوای مختصۀداند، خواجه در می

وضوع الم -إلى ما يکون باعتبار تأثیرها فی البدن -ل قوى النفس تنقسم بالقسمۀ األولیأقو»

 مستکملۀ فی -و إلى ما يکون باعتبار تأثیرها عما هو فوقها -اختیارياً مکملۀ إياه تأثیراًلتصرفاتها 

ص ، 2 ، جهمان)« .نظرياً و الثانیۀ عقالً -عملیاً و تسمى األولى عقالً -جوهرها بحسب استعداداتها

خورد و ینفس از معقول و علوم م که گویددر توضیح می «مستکملۀ فی جوهرها»شاهد، عبارت  (352

 ص ، 2ج ،1326، زادۀ آملیحسن) .لبه اتحاد عاقل و معقو شود مگرجوهر قوی نمی شود وقوی می

762) 
ز در رسائل یو ن (626 )ص تنجا، (466ص ) االهیات شفمورد دیگر عبارتی است از جناب شیخ که در  -3

این دانسته است که در این عبارت وی کمال خاص نفس ناطقه را به .آمده است( 143 ص، 2 ج)وی 
ای گردد که در وی صورت کل هستی و نیز نظام معقول از ابتدا تا انتها به ترتیب وجودی باشد عالم عقلی

آن متحد گردد. عبارت وی چنین عینی( گردد و با = د )و عالمی عقلی موازی و مضاهی با عالم موجو ...»

فیها صورۀ الکل و النظام  مرتسماً عقلیاً عالماًبها أن تصیر  الناطقۀ کمالها الخاص إن النفس» است:

الکل سالکۀ إلى الجواهر الشريفۀ  مبتدئۀ من مبدأالمعقول فی الکل و الخیر الفائض فی الکل 

العلويۀ بهیئاتها و قواها، ثم  الروحانیۀ المطلقۀ ثم الروحانیۀ المتعلقۀ نوعا ما باألبدان، ثم األجسام

للعالم الموجود کله  موازياً معقوالً یئۀ الوجود کله، فتنقلب عالماًکذلك حتى تستوفی فی نفسها ه

و متحدۀ به و منتقشۀ بمثاله و  مشاهدۀ لما هو الحسن المطلق و الخیر المطلق و الجمال الحق المطلق

 «.فی سلکه و صائرۀ من جوهره هیئته و منخرطۀ
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 به عنوانحت داللت بر اتحاد نفس است که به صرا« ... و صائرۀ من جوهرهه تحدۀ بم»شاهد عبارت 

به اینکه این  کندیماشاره در ادامه عبارت فوق  معقول دارد. به عنوان= معقوالت( ) لعاقل و عالم معقو
به افضل و اتم است و در ادامه  ،عاقله( نسبت به کماالت دیگر بیشتر ماالت نفس ناطقه یا قوۀ)ککماالت 

ذ العقل و العاقل و المعقول واحد او قريب من ا»: دیگویمدلیل بر اشد و اتم بودن چنین  عنوان

 در پایان فصل دوم شیخ به نکتۀ -5ست بر اتحاد عاقل با معقول. یدیگر که این خود تصریح« .7الواحد

بلکه حاس و محسوس شمرد.  ،را شاهدی بر اتحاد عاقل و معقول توان آنکند که میمهمی اشاره می

ما، ألنه قبول منها لصورۀ المحسوس، و استحالۀ إلى مشاکلۀ انفعال  ساإلحسا فإن» گوید:وی می

الحاس بالفعل مثل المحسوس بالفعل، و الحاس بالقوۀ مثل المحسوس  المحسوس بالفعل، فیکون

بالقوۀ، و المحسوس بالحقیقیۀ القريب هو ما يتصور به الحاس من صورۀ المحسوس. فیکون الحاس 

الجسم المحسوس، ألنه المتصور بالصورۀ التی هى المحسوسۀ القريبۀ  ما، يحس ذاته ال من وجه

، داندرا از راه حرکت و کون و فساد نمیانفعال حاس از محسوس وی  (31 ص، 1375ابن سینا، .« )منها

گوید بر سبیل استکمال است و این گفتار که انفعال حاس از محسوس استکمال است نوعی بلکه می
ریف ابن سینا ابرخی از تع -6 (272 ، ص1326. )رک: ذبیحی، اد عاقل و معقول استاعتراف به قبول اتح

مدرک در ذات  صورت ( علم را حصول63 ،22 ص) التعلیقاتوی در  از ادراک داللت بر اتحاد دارند؛ مثالً

ا که مدرِک مجرد و از آنج «.المدرک فی ذات المدرک صور العلم هو حصول»: مدرک دانسته است

ود که مدرَک عین ذات و مکان ندارد پس در ذات مدرِک بودن چیزی جز این نخواهد بجرد اجزا است و م

، 1404 ابن سینا،) «.من حیث يدرک لیس االدراک اال تحقق حقیقۀ الشیءو » مدرِک گردد:

 یزی جز خود مدرِک نیست.پس مدرَک چ( 161 ص المباحثات،

 

 توجیه دو موضع اثباتی و سلبی شیخ در مسأله
در این باب ؟ آنبه اتحاد عاقل و معقول است یا منکر قائل واقعاً شیخ آیا داوری است که  مقامکنون ا

 و معاد مبدأکتاب طوسی موضع اثباتی شیخ در  صاحبان حکمت ارائه شده است؛ خواجۀگوناگونی از  آرای
 ص، 3 ج، 1132) االصدر( م233 ص، 3 ج طوسی، همان،) 2ترا سخن شیخ بر ممشای قوم دانسته اس

. ( از کسانی هستند که مدعی هستند شیخ قائل به اتحاد است36ص ، 1 ج، 1322)( و شیخ اشراق 335
کرده و از نظر خود عدول  مستبصر گشته، بوعلی سرانجام آملی بر این است که زادۀحسناستاد عالمه 

یز به این نکته که ابن سینا و ن نجاتو  اشارات، شفاو به شواهدی از کتاب اتحاد را پذیرفته است  ۀنظری

 (13 ص ،1404). کنندیماشاره  ،گفته براهینی بر این مطلب وجود دارد و معاد مبدأدر 
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این است که بر اساس اصالت ماهیت یا اصالت وجود  شدهبیان دیگری که در توجیه دو موضع شیخ ارائه 
به معنایی که شیخ ابطالش   -دوجود بدون جواز اشتداد آن، اتحاو تباین وجودات و یا وحدت سنخی 

تبدیل عاقل به معقول  این است که دیگویمکه شیخ  همان طورچون معنای اتحاد  ،معنا ندارد  -کندیم
نظر به  بیان کردهوجوهی که شیخ  ؛دیآیممعقول در به صورت اشهمهو  ماندینمز عاقل چیزی اشده و 

اند مبتنی بر اصالت وجود و وحدت سنخ آن و وی قائلابطال این معناست و اتحادی که مالصدرا و اتباع 
باشد و چون سنخ یکی است افزوده شدن حقیقت میت اشتداد وجود و اینکه سنخ عالم و معلوم یکی اس

 .امتیازی در بین نیستو  شودیممعلوم به عالم نظیر افزودن آبی به آبی است که در خارج آب واحد کثیر 
 3(225 ص، 1320)صابری، 

کتب خود از  رکه د گونههمان ،عاقل با معقول استشیخ قائل به اتحاد  اوالً: بر این است که گانارندنگ 
که به  و معاد مبدأشود که وی در کتاب  اگر گفته؛ رهان اقامه کرده استبن د کرده است و بر آآن یا

نکه گفته شود سخن صراحت تمام به اثبات مسأله پرداخته است بر ممشای قوم سخن رانده است و یا ای
سوف آزاد اندیشی چون ابن سینا در ای فیلوی نوعی تکلف است پاسخ این است که چگونه و با چه داعیه

حال آنکه  .ف انداخته و برهان اقامه کرده باشدبلکه محال است خود را به تکل ،نبودهای که معقول مسأله
ه برهان جز بر مطلب صادق و حق اقامه دان بوده و بر این واقف است کمنطق نیتربزرگابن سینا 

اینجا علم حضوری که  چرا ؛ثابت استذات خود ه اتحاد عاقل و معقول در علم نفس ب :ثانیاً !گرددینم
علم به نفس به غیر در نظر ابن ر ین دلیل بر اتحاد عالم و معلوم دای در کار نیست؛ همبوده و واسطه

حضوری  ه که مالک علم ماست یعنی معلوم بالذات( را نیزنچ)آسینا وجود دارد که وی علم به غیر 
در  و نهایت جهلل سر از تسلس ،ولی باشددانسته است و اال اگر آنچه حقیقت علم به غیر است حص

که حقیقت علم است،  ،علم ما به معلوم بالذات یتلذا در نها (6ص ، 1363ابن سینا، ). خواهد آورد
 .حدندبا نفس متر حضوری بوده و این صو

آید این است که دو شیء متحصل یا میاتحاد بر شیخ در رد آنچه از ادلۀ ،که قبالً گفته شد گونهآن :ثالثاً
این ؛ و انقالب و محال است چنین اتحادی ،دو ماهیت تامه با یکدیگر متحد گشته و یکی دیگری گردد

اتحاد امر متحصل با غیر متحصل  بلکه مرادشان به اتحاد نیز محال است، نقائالچنین برداشتی از نظر 
مالصدراست که قوام این دلیل نیز  10یکی از دالیل اثبات اتحاد عاقل با معقول دلیل تضایف :رابعاً است.

بر این است که معقولیت معقول عین وجود معقول است و معقول وجودی جدای از معقولیت خود ندارد و 
ودی جدای از وجود عاقل نیز ندارد و همین مبنا در اینکه معقولیت معقول نیز عین وجود عاقل بوده و وج

وجودش علم عرض برای نفس باشد وجود دارد چه اینکه وجود فی نفسه عرض عین وجود فی غیره یا 
معقول لذا وجود ا محلی( موجود گردد؛ ی)بدون موضوع  تواندینمبرای جوهر است و صورت ادراکی 

وجود  نؤوشفزون بر این، خود مالصدرا وجود اعراض را از ت. ایسعلوم = علم( چیزی جز وجود عالم ن)م
ل هم از قبیا که علم ر داردچه مانعی  پس. ستینای قائل دهحها وجود علیو برای آن داندیمجوهر 
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از نظر  حداقل ور ادراکی()ص( لذا معلوم 221 ص،1365 )مصباح، 11م بداند؟عالِوجود  نؤوشعرض و از 
و این قابل انکار  داشتهاز سنخ اتحاد جوهر با عرض  اتحادی فس( با معقوالت به نحو)نل عاقاتحاد  شیخ

 نیست.
در شیخ که آنچه از اتحاد عاقل و معقول  آیدیجه به دست مینتاین توجه به آنچه ذکر گردید  با :خامساً

قع نشده و آنچه در مورد تردید و رد و انکار وا اشارات، در پذیرفته است و اثبات کرده است مبدأ و معاد
؛ توضیح اینکه قسم مورد مورد پذیرش و اثبات واقع نشده است مبدأ و معادابطال گردیده است در  اشارات

 ،و دو شیء متمایز و منفصل از یکدیگر نباشندحپذیرش از اتحاد آن است که صورت معقوله با عقل به ن
اخته که معقول از عاقل منفصل بوده و به عنوان که در موضع سلبی به انکار آن نحوه از اتحاد پرددر حالی

بیان  ،کندیکی از مواضعی که داللت بر قبول اتحاد عاقل و معقول می سادساً:دو شیء متحصل باشند. 
حاد را به معنای ات توان آنای دارد که می. وی در نمط نهم اشارهاست اشاراتهای عرفانی شیخ در نمط

العرفان للعرفان فقد قال  ن آثرمَ» گوید:عرفانی تفسیر کرد. وی می عرفی عاقل و معقول در مرتبۀ

) طوسی،  «.بل يجد المعروف به فقد خاض لجۀ الوصول -کأنه ال يجده و من وجد العرفان -بالثانی

بلکه ابزاری است  ،عرفان غایت نیست( شیخ درصدد بیان این مطلب است که 330 ، ص3 ، ج1373
به نقل از رحمتی،  454 ، ص2 )ملکشاهی، ج. ری که همان وصول به حق استبرای رسیدن به غایت برت

شود اگر عرفان غایت قرار بگیرد خودِ عرفان حجاب خواهد بود و این موجب ثنویت می ،( بنابراین53 ص
و ثنویت با وحدت که غایت عرفان است منافات دارد. این تفسیر عمدتاً تفسیر اخالقی و سلوکی است. 

ولی اگر هم چنین  ،ای عملی در خصوص اخالص در سلوک داشته باشدخواهد توصیهسینا میگویی ابن 
شناسانه نیز دارد که بر این ای معرفتبرداشتی از سخن او بتوان داشت، این عبارت عالوه بر این، جنبه

نی بیان شد، عقول از منظر عرفااتحاد عاقل و م را در راستای آنچه پیش از این دربارۀ توان آناساس می
کند خواهد بگوید عارف نباید آنچه را در قالب دانش عرفان تحصیل میبدین ترتیب شیخ می تفسیر کرد.

زیرا در این صورت میان او به عنوان عارف )عالم( و آن موضوع  .موضوعی بیرون از خویش در نظر بگیرد
ای( برای قیقت عرفان ابزاری )واسطهشود. در ح)معلوم( اتحاد حقیقی برقرار نمی« معروف به»به عنوان 
معروفٌ »است و عارف عین « معروف»یا همان معقول و معلوم( نیست، بلکه خود « )معروف»شناخت 

مترجم،  مقدمۀ ،1327 هانری کربن،. )است« معروف»وجود عارف عین تحقق به  :، به عبارت دیگر«به
ا با تفصیل بین معرفت عادی نوع بشر، که در تغایر میان موضع سلبی و اثباتی شیخ ر ربنکُ (52- 53 ص

آن میان عالم و معلوم نه تنها مغایرت مفهومی بلکه مغایرت مصداقی نیز وجود دارد و میان معرفت عارف 
 همانجا( ) که یک معرفت وحدانی بوده و در آن عارف ذاتاً عین معروف است قابل حل می داند.

الی یافتن ابن سیناست و قائل بودن وی به اتحاد را از باب تع فلسفۀه نگارنده قائل به تعالی در نهایت اینک
به مبانی  در آثارش. وی را باید اول فیلسوف متعالی دانست که داندیمبه متعالیه  تفکر وی و گذار از مشا

که مالصدرا در اکثر مبانی فلسفی خود از ابن  گونههماناست و روی آورده  یک تفکر متعالی اشاره کرده
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رو یکی از مسائلی از این .داندیمداشته و به تعبیری ابن سینا را متفطن به آن مبانی  ییهاقولینا نقل س
 اتحاد عاقل و معقول است. ،به متعالیه در تفکر وی وجود دارد که در گردونۀ این تعالی و گذر از مشا

 

 گیرینتیجه
و نیز با توجه به بیان بارات شیخ ذکر گردید با توجه به مواضعی که بر اثبات اتحاد عاقل و معقول از ع

به این نتیجه رسیدیم که شیخ از قائالن به اتحاد عاقل و معقول است.  ،اتحاد مردود از نحوۀمقصود شیخ 
که چندین  -از تعالی ییهارگه. آیددست میه عالی تفکر فلسفی شیخ بت در پرتوای است که این نکته
در آثار ابن سینا پیداست از  -مالصدرا تبیین گردید متعالیه در فلسفۀمبانی حکمت  به عنوانقرن بعد 

د عاقل و معقول نیز از اتحا مین مسألۀهو  ، تثلیث ادراکجمله: اصالت وجود، حرکت جوهری، تجرد خیال
قائل بودن وی به اتحاد از سر ؛ لذا است «به متعالیه ر از مشااگذ»های تعالی تفکر وی و همان جرقه

این  نکتهولی ت. ی وی اسبا توجه به مبانی مشای و مواضع انکاری وی باشدیمی در تفکرش تعالی و
و در  ارائه کند ،پخته و نظام فلسفی یک سیستم مبانی است این تعالی را به صورت است که وی نتوانسته

؛ لذا بیافریند تر بر بنیان فلسفۀ مشاو بر اساس آن تحولی فزاینده حل غوامض فلسفی از آن استفاده کند
به  ر از مشااگذ»ها را حمل بر این آن بایدکه  شودیموی گاهی ناسازگاری ظاهری دیده  رایآدر بین 

اتحاد عاقل و معقول نیز از همین دست مسائل است که وی بر اثر تعالی مذکور  و مسألۀ کرد« هتعالیم
که اصالت ماهیت قوت دارد و  –شی خودگاهی مواقع بر اساس مبانی مشایمعتقد به آن شده است ولی 

 به انکار آن پرداخته است. -از حرکت جوهر خبری نیست 

« یتعالی سینو»فاصله بسیار است میان صدرایی امری آشکار و مسلم است و  البته تفوق و برتری اندیشۀ
وی نه  هروست کدر اوج تعالی است و از این تفکر صدرایینیز  موضوع مورد بحثدر «. تعالی صدرایی»و 

آنچه بتوانیم از  کهحالیدر  .بلکه به اثبات مطلق مدرِک با مدرَک پرداخته استتنها اتحاد عاقل و معقول، 
 .نیستدست بیاوریم چیزی بیشتر از اتحاد عاقل با معقول ه عبارات ابن سینا دال بر اتحاد ب

 

 منابع و مآخذ

 .االعالم االسالمی کتبۀم، قم ، التعلیقات، (1404)حسین بن عبداهلل، ابن سینا، 

-، تصحیح محمد تقی دانشالنجاۀ من الغرق فی بحر الضالالت ،(1362، )حسین بن عبداهللابن سینا، 

 .پژوه، تهران، دانشگاه تهران

مطالعات  ۀ، مؤسس، تهراننورانی ، به اهتمام عبداللّهالمبدأ و المعاد ،(1363) حسین بن عبداهلل، ابن سینا،

 .مگ گیل با همکاری دانشگاه تهراناسالمی، دانشگاه 

 .، قم ، بیدارالمباحثات، (1371) حسین بن عبداهلل، ابن سینا،
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آملی، قم، دفتر تبلیغات  ۀزادحسن، تحقیق استاد کتاب النفس، (1375) حسین بن عبداهلل، ابن سینا،

  اسالمی.

آملی، قم، دفتر تبلیغات  ۀزادحسن، تحقیق استاد الهیات شفا ،(1376، )حسین بن عبداهللابن سینا، 

  .اسالمی
 .قم، بیدار ،رسائل مجموعهق(، 1400) حسین بن عبداهلل،ابن سینا، 

 .، تهران، انجمن آثار مفاخر فرهنگیشرح کتاب النجاۀ، (1323) اسفراینی نیشابوری، فخرالدین،

 .لیغات اسالمی، قم ، دفتر تبفلسفی مالصدرا یشرح حال و آرا (،1372) الدین،سید جاللآشتیانی، 
 .کبیر، تهران، امیرهای عقل نظریکاوش، (1361) حائری یزدی، مهدی،

پژوهشی  ه اهتمام عبداهلل نصری، تهران، مؤسسۀ، بجستارهای فلسفی(، 1324)حائری یزدی، مهدی، 
 .حکمت و فلسفه ایران

 .راقآیت اش ،، نمط سوم، قمدروس شرح اشارات و تنبیهات، (1326آملی، حسن، ) زادۀحسن
 .، تهران، حکمتدروس اتحاد عاقل و معقول، ق(1404آملی، حسن، ) زادۀحسن

 .، تهران، الهاممتافیزیک ابن سینا، (1323حکمت، نصراهلل، )
 )ره(. آموزشی امام خمینی ، قم، مؤسسۀاتحاد عاقل و معقول نگرشی نوین به مسألۀ(، 1322با، حسین، )دی

انجمن  ، یک معمای تاریخی، نشریۀاتحاد عاقل و معقول و مسألۀابن سینا (، 1325سعیدی مهر، محمد، )
 معارف اسالمی.

 .، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگیموعه مصنفاتمج(، 1322)سهروردی، شهاب الدین، 
 .حیدری ۀ، تهران، مطبعشرح اشارات، ق(1373)طوسی، خواجه نصیرالدین، 

 .17 ۀ، پژوهشنامۀ متین، شمار«یۀ اتحاد عاقل و معقولمبانی نظر»(، 1321)علیزاده، بیوک، 
 .لف، مشهد، مؤعلم و عالم و معلوم(، 1320) اهلل،زیعزفیاض صابری، 
 جامی. تهران، رحمتی، انشاءاهللترجمۀ  ،عرفانی تمثیل و سینا ابن(، 1327) کربن، هانری،

 .ات اسالمیهران، سازمان تبلیغ، تآموزش فلسفه، (1365)مصباح یزدی، محمد تقی، 
، «اتحاد عاقل به معقول لهین و ابن سینا در مسألۀصدرالمتأنگرش  مقایسۀ»(، 1323)مصطفوی، زهرا، 

 .27ۀصدرا شمارخردنامۀ 
 .، تهران، صدرامجموعه آثار (،1323) مطهری، مرتضی،

 .طهوری ، تهران، کتابخانۀالمشاعر ،(1361)مالصدرا، 

 .محمد خواجوی، تهران، مولی ، تحقیقمفاتیح الغیب، (1362)مالصدرا، 

 .مرکز احیاء التراث العربی، بیروت، اسفار اربعه، (1321)مالصدرا، 
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، تهران،  بنیاد حکمت اسالمی ، تصحیح بیوک علیزادهاتحاد عاقل و معقول رسالۀ(، 1327) مالصدرا،
 .صدرا

 وهشی امام خمینیپژ ، قم، مؤسسۀابن سینا کتاب النفسترجمه و شرح ، (1327)نائیجی، محمدحسین، 

 )ره(.
 

 هایادداشت
دهد. )رک: مالصدرا، . مالصدرا هر چند قول به اتحاد عاقل و معقول را به فرفوریوس و فیلسوفان اولیۀ یونان اسناد می1

داند که بر اساس اصول و مبانی موجود در نظام فلسفی خود این ( لکن خود را نخستین کسی می322، ص 3، ج 1321
ترین مباحث فلسفی است که برای هیچ گوید این مسأله از دشوارترین و پیچیدهات کرده است. او در اسفار میقاعده را اثب

یک از فالسفۀ اسالمی از ابن سینا تا سهروردی و خواجۀ طوسی تاکنون روشن و مشخص نشده است. او درک حقیقت این 
توانست کند که اگر عنایت الهی نبود نمیاشاره می المشاعرته و در معنا را در اسفار به استغاثه و استمداد به درگاه الهی دانس

کند که آنچه به علمای ( در جایی دیگر بیان می51، ص 1361؛ همو، 312به اثبات این مسأله بپردازد. )رک: همان، ص 
قیق همراه پاالیش ای داشته باشد که تحقیق آن محتاج بررسی دمتقدم منسوب است به ناچار باید یک وجه صحیح پیچیده

 (74، ص 1327ذهن، تهذیب باطن و تضرع به درگاه الهی است. )رک: همو، 
 . برای نمونه: همین مسألۀ اتحاد عاقل و معقول ، تثلیث ادراک، اصالت وجود، حرکت جوهری.2
در تفکر  -ر معقولهحداقل در باب صو-هایی از نظریۀ انشای صور که نظریۀ حکمت متعالیه است. در پی تعالی مذکور جرقه3

 (367، ص 2، ج 1373؛ طوسی، 322، ص 1375ابن سینا وجود دارد. ) رک: ابن سینا، 
که نام علم هم  –. شهید مطهری مقصود از اتحاد را این دانسته است که وجود نفس و وجود معقولی که از یک شیء داریم4

( وی این نسبت اتحاد را به دو صورت بیان 330ص ، 3، ج 1323مطهری، )شوند. با یکدیگر متحد می -نهیمبر آن می
کند: یکی اینکه نسبت علم به نفس را نسبت حلولی یا از قبیل نسبت عرض با موضوعش بدانیم و دیگر اینکه عالم شدن می

دارد و در مقام خود ثابت « صیرورت» و یک حالت« شدن»شود یک حالت است؛ نفس وقتی عالم می« او شدن نفس»نفس 
شود و نسبت آن صورت علمی به نفس نظیر نسبت می «آن علم»شود نفس بلکه در هر علمی که برایش حاصل می نیست،

ها و تقریرهای گوناگونی (  البته قابل ذکر است که برداشت331صورت است به ماده نه نسبت عرض با موضوع. )همان، ص 
متعالیه وجود دارد که با یکدیگر متفاوت است و هر برداشت  از نظریۀ اتحاد عاقل و معقول در بین شارحان و پیروان حکمت

 نتیجۀ خاص خود را خواهد داشت.
بالقوّۀ صیّرته عقال بالفعل، ال بأنّ العقل بالقوّۀ يکون  بالعقل کلّ صورۀ مجرّدۀ عن المادّۀ و العوارض إذا اتّحدتو ». 5

کان منفصالً بالذات عنها و يعقلها کان ينال منها صورۀ اخرى منفصالً عنها انفصال مادّۀ األجسام عن صورتها، فانّه إن 

 «معقولۀ. و السؤال فى تلك الصورۀ کالسؤال فیها، و ذهب األمر إلى غیر نهايۀ
شود از حالت قوه به . نکتۀ دیگری که قابل استنباط است این است که نفس با هر صورتی و معلومی که برایش حاصل می6

بیری خروج تدریجی دارد و از آنجا که نفس موجود بسیطی است این حرکت در نفس ذات خواهد بود آید و به تعفعل در می
 و حداقل به حرکت جوهر نزدیک است.

در باب باری تعالی است که در او عقل و عاقل و معقول یکی « واحدٌ»را ندارد. مراد از « أو قريب من الواحد». در رسائل 7

 رود.کار میاتحاد است که در باب نفس ناطقه به« لواحدا أو قريب من»است و مراد از 
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دالیلی بر این مطلب که توجیه خواجۀ طوسی در این باب صواب به  .. شاید مراد خواجه از اقوام مشائیان فرفوریوس باشد2
است ، وجود دارد؛  با اتحاد عاقل و معقول موافق است، عالوه بر دلیلی که در متن آمده مبدأ و معادرسد و شیخ در نظر نمی

از جمله اینکه: اوالً، شیخ در آثارش در البالی بیان آرا دیگران نظر خویش را هم بیان می کند؛ ثانیاً، بسیاری از مباحث که 
مبدأ از جمله مباحث وجود، امکان و وجوب از اختصاصات تفکر فارابی و ابن سیناست؛ ثالثاً، بسیاری از مباحث  مبدأ و معاددر 

 مبدأ و معادتناظر دارد و در این دو کتاب تفصیل داده شده است؛ رابعاً، بزرگان فلسفه به کتاب  نجاتو  شفا با مباحث و معاد
که اگر چنان بود که خواجه فرموده، نباید چنین اند در حالیشیخ بعنوان یکی از آثار شیخ که حاوی آرای اوست استناد کرده

 (530- 532می کردند. )نیز رک: حکمت، ص 
توان گفت که اتحادی که شیخ به ابطال آن پرداخته نه آن اتحادی است که در حکمت متعالیه مطرح . به تعبیری دیگر: می3

کند مردود ابن سینا نبوده است. )برای تفصیل کند منظور مالصدرا نبوده و آنچه مالصدرا اثبات میاست. آنچه وی ابطال می
( از این حیث که معنای صدرایی از اتحاد، در نظر ابن سینا سالبه به انتفای 37- 27، ص 1323مصطفوی، زهرا، بیشتر رک: 

است که آن مبانی در حکمت مشا وجود  نای موضوع است. آری، اتحاد عاقل به معقول در حکمت متعالیه مبتنی بر مبانی
ترین ای مبانی عبارتند از : اصالت وجود، عنوان مبانی یک نظام فلسفی قرار نگرفته است. مهمنداشته و یا اینکه حداقل به

بودن نفس و حرکت جوهری )تفصیل  جسمانیۀ الحدوثتر از همه: تشکیک وجود، اشتداد وجود، وجودی بودن علم، و مهم

ر تصویر صحیحی از اتحاد عاقل و معقولی که در حکمت ی(؛ بدون دو مبنای اخ140- 124، ص 1321رک: علیزاده، بیوک، 
و نظرات دیگری نیز ارائه شده است. )برای تفصیل بیشتر رک: سعیدی مهر،  هاحلراهآید. است بدست نمی متعالیه مطرح

 (215- 130، ص 1325
( 163، ص 6. البته دلیل تضایف مورد نقد برخی از پیروان حکمت متعالیه قرار گرفته است. )سبزواری، تعلیقه بر اسفار، ج 01

)= وجودات  وجودات االعراضآموزد که ونه بر این است که قاعدۀ تضایف به ما میمرحوم دکتر حائری در بیانی نقدگ

های معقول تطبیق کرده و چنین گفته است: . مالصدرا این قاعده را بر صورتفی نفسها عین وجوداتها لغیرهارابطی( 

هاست آنچه از نکنندۀ آها به عاقل بالفعل است که عامل درک های معقول بالفعل عین هستی تعلقی آنهستی صورت
آید این است که مالصدرا به وضوح در این مقام بر وفق بیشتر حکمای اسالمی سخن گفته و فرض مطلب فوق به دست می

شوند و چون مرتبۀ های معقول از مقولۀ کیف و باالخره از جمله اعراض و وجودات رابطی شمرده میکرده است که صورت
ها عیناً همان تواند مشمول این اصل قرار گیرد که وجود فی نفسۀ آنها میاین صورت وجودی رابطی دارند پس وجود

ارائه کرده و آنچه در « وجود رابطی»وجودشان برای موضوعشان است. مرحوم حائری یزدی سه تقریر از برهان تضایف و یا 
( و بر این است که چنین نوعی از 152- 132باال آمد تقریر اول و مرضی ایشان است. )تفصیل رک: جستارهای فلسفی، ص 

 (162- 163های عقل نظری، ص اتحاد که بر اساس این برهان است مورد اعتراف ابن سینا هم هست. )رک: کاوش
ادراکی، مقوم وجود نفس و سبب  یهاصورت. آری این اختالف بین مالصدرا و ابن سینا وجود دارد که از نظر مالصدرا 11

جسمانیۀ این مویّد  رسد وفعل هستند و نفس توسط تحوالت جوهری به مقام کمال و تجرد میخروج آن از قوه به 

که نفس در ابتدای خلقت مانند هیوال، قوه و خالی از هرگونه کمال است و با کسب  بودن نفس است به این معنا الحدوث

؛ 322ص ، 2 ، ج1321)مالصدرا، . گرددیمجرد م یهاکماالت علمی و فعلی، فعلیت آن بیشتر و بیشتر شده و فعال صورت
رو از نظر شیخ سینا از مقوله عرض و لذا عارض بر جوهر نفس است و از این ( ولی صور علمیه330و  460 ، ص 3، جهمان

را به حسب  بودن نفس و اینکه نفس را موجود متحصل مجرد بالفعل و نوعیت آن جسمانیۀ الحدوثعدم تفطن شیخ به 

اساس آن هر صورتی که به آن وارد شود عرض زاید بر وجود عمده اشکاالت اساسی وی است که بر از  ذات دانسته است
 (151 ، ص1372)آشتیانی،  .متحد با آن نخواهد شد ،باشدس نمینفس خواهد شد چون داخل در قوام نف
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