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Argument of Matter and Form on the Unity of the Reasoner 
and Reasonable and the Analysis of the Suspicion 
of Allegory and Confiscation

[Avicenna; 1997] AL-ELAHIAT MEN KETAB AL-SHEFA [Hassanzadeh Amoli H; 1982] 
Introduction and commentary on the “Unity of the Wise and Reasonable” treatise 
[Hassanzadeh Amoli H; 2020] The unity of the wise and reasonable [Moeinalddini F, Hosseini 
Amin H; 2019] Criticism of the arguments of Hakim Sabzevari in proving the problem of the 
unity of the wise and reasonable [Obudiyat A; 2013] An introduction to Sadrai’s system of 
wisdom: Anthropology [Rafei’I Qazvini SA; 1982] The unity of the wise and reasonable 
treatise [Sabzevari H; 2001a] SHARH AL-MANZOUMEH [Sabzevari H; 2001b] SHARH AL-
MANZOUMEH [Sabzevari H; 2004] Comments on travels [Sadruddin Shirazi MI; 2004a] 
ALHEKMAT ALMOTE’ALIEH FI ALASFAR ALAGHLIEH ALARBA’EH [Sadruddin Shirazi MI; 
2004b] ALHEKMAT ALMOTE’ALIEH FI ALASFAR ALAGHLIEH ALARBA’EH [Sadruddin 
Shirazi MI; 2004c] ALHEKMAT ALMOTE’ALIEH FI ALASFAR ALAGHLIEH ALARBA’EH 
[Sadruddin Shirazi MI; 2008] RESALEH FI ETTEHAD AL-AGHEL VA AL-MAGHOUL

One of Hakim Sabzevari’s arguments on the reasoner and reasonable union of “matter and 
form” is the argument, in which he considers the ontological principles of matter, form, and soul 
on the one hand, and on the other hand, he has put the view of Sadra’s psychology as the basis 
for the completion of this argument. In order to distort all the arguments of Hakim Sabzevari, 
a published article accusing Hakim of “gross confusion” in recognizing the basic contents of 
philosophy. In this regard, in refuting the argument of matter and form, that article has turned 
to two major accusations. On the one hand, Hakim has been accused of using allegorical 
syllogism instead of argumentative syllogism, and on the other hand, it has condemned Hakim 
for the objection of confiscation. The analysis shows that this argument is based on total unity 
and that article has been distorted both in terms of reporting and in judgment, it has deviated 
to adopt illogical positions.
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 برهان ماده و صورت بر اتحاد عاقل و معقول و واکاوی شبهه تمثیل و مصادره

 

 * نیامحمدرضا ارشادی

 سبزوار، ایرانگروه فلسفه و حکمت اسالمی، دانشکده الهیات، دانشگاه حکیم سبزواری، 
 

 دهیچک
شناختی سو به مبادی هستیاز یک ،است که وی در اقامه آن« ماده و صورت»از براهین حکیم سبزواری بر اتحاد عاقل و معقول برهان 

ای در جهت النفس صدرایی را زیربنای تتمیم این برهان قرار داده است. مقالهنگره علم ،ماده و صورت و نفس نظر دارد و از دیگر سو
در تشخیص مطالب ابتدایی  «خلط فاحش»و حکیم را متهم به را به نگارش سپرده  نمایی همه ادله حکیم سبزواری اتهاماتیمخدوش

به دو اتهام عمده روی آورده است. از سویی حکیم را به کاربرد  ی برهان ماده و صورت،یدر مردودنمافلسفه نموده است. در این راستا 
دهد قیاس تمثیلی به جای قیاس برهانی متهم کرده و از دیگر سو به ایراد مصادره به مطلوب محکوم پنداشته است. واکاوی نشان می

م داوری به اتخاذ مواضع غیرمنطقی منحرف این برهان بر اتحاد تام است و آن مقاله هم در مقام گزارش دچار تحریف شده، هم در مقا
 است. گشته

 
 حکیم سبزواری، اتحاد عاقل و معقول، ماده و صورت، تمثیل واژگان:دیکل
 
 
 
 
  

 

 مقدمه

در این باره نظریات دیرپای فلسفه اسالمی است. تحول و تکامل  مسایلاز  «ماده و صورت» پردازی دربارهنظریه
برخوردار است. سپس گردد. کیفیت ارتباط وجودی آن دو جوهر نیز از نوگرایی به حکمت متعالیه منتهی می

نفس و به طور  مسالهدهد. به طور کلی از پویایی متعالی خبر می ،در مسایل مترتب بر آن هاکاربست رهیافت
های متعالی برای ماده و صورت است. نگره ثر از رهیافتااتحاد عاقل و معقول از مسایل مت مسالهخاص 

جز ، [Sadruddin Shirazi, 2004c: 347] به نفس« لالبقاء و التعقالحدوث و التصرف، روحانیتجسمانیت»
پذیر نیست. شناخت از ماده و صورت، و تعیین جایگاه مادیت و تجرد نفس امکانبه تصویر دقیق هستی

. داشته باشدتصویری که توانایی ترسیم امتداد عریض و طویل وجود نفس را از ماده محض تا تجرد و فراتجرد 
بخشند و آن را به سمت مادیت نفس و صور مترتب و متراکبی که این مادیت را جال میدر این رهگذر تصویر 

نفس را منفعل از آن  این صور را منفصل و اصدراز اهمیت بسیار است. حکمای پیشیدهند، حاتجرد سوق می
یندی از این برآصور به نفس،  صور به مثابه دوگانگی حاّل و محل و قیام حلولیاند. دوگانگی نفس و پنداشته

بخش نفس مادی اعالم کرد و در طی این اندیشه است. حکمت متعالیه، صور ادراکی را به عنوان صور فعلیت
معرفت نفس دانست. اتحاد نادرست در مبادی اتخاذ مسیر، از ابتدا تا انتها، این دوگانگی را موهوم و بر اثر 

تواند این مطلبی است که می ههم ،مجرد عقلی نی صور  متبلور به ادراکات عقلی، با معقول یع عاقل یعنی نفس  
بر آن است تا استدالل بر  ،پردازی قویانگاره را قابل درک و تصور کند. حکیم سبزواری با پشتوانه این نظریه

اتحاد را خاطرنشان کند و روند طوالنی را در بیانی فشرده به عنوان برهان ماده و صورت ارایه دهد. نفس همان 
گردد. از ل مییای است که در ابتدا بالقوه محض است و بر اثر اتحاد با صور ادراکی به فعلیت تام خویش ناماده
اتحادی است درباره نفس و صور عقلی این اتحاد به طریق اولی  ،جا که ترکیب ماده و صورت در جسمانیاتآن

نیست. این برهان بر مبادی مستدل برقرار است. اتحادی قوی که رابطه عرض و موضوع با آن قابل مقایسه 
 متکی است و بدون توجه به آنها وصول به مطلوب ناممکن است. 
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تمثیلی  ،که یا این استدالل برهانی نیست و از ریشه فرضای سعی کرده این برهان را ناتمام بداند با این مقاله
آن در مبادی  تاثیری به این نقص و آن تمثیل است و حکیم سبزوار  امبد ،است یا اگر شکل برهان به خود بگیرد

 . !برهان توجه نداشته است

تبیین برهان براساس مبادی مفصل و مشروح حکمت متعالیه و وانمایی اتهام آن مقاله، راه را به درک درست 
زداید. برخی محققان معاصر نیز به این را می گیزدشتابناشی از کند و شبهات مقاصد الهیات متعالی هموار می

 اند.آن دانسته« در تقریر  مل اتغور و »شبهه اشاره کرده و رهایی از آن را مشروط به 

توان گفت که اتحاد عاقل به معقول به منزله ماده و صورت بودن، قیاس ذهن با خارج است و این اقناعی نمی
وم شده است که هریک از هیوالی جسمانی و عقل هیوالنی با صورت که معلو خطابی است نه برهانی؛ چه این

اند خود اقتضای اتحاد دارد و از این رو عقل هیوالنی با صورت علمیه را به منزله هیوال با صورت جسمانی گفته
 .[Hassanzadeh Amoli, 2020: 270] و این نه از راه قیاس ذهن با خارج است

های روش وصول به آموزههنگامی نزدیک به باور است که مدعیان،  ،نوآوریعای با اد ایراد بر مقاصد متعالی
 تاکیدبر آن  مسالهدر خصوص این لهین اصدرالمتند؟ روشی که شاب حکمت متعالیه را در خود فراهم کرده

است که  مسالهطلب را محال دانسته است. در آستان ورود به این نیل به این قله تعالی ،ورزیده و بدون آن
و خورشید رخشان حکمت اشراقی و سایر محققان از ی یمشایکایک ستارگان فروزان حکمت لهین اصدرالمت

کند. با این برد و بدون هیچ اغماض، میراث آنها را در این خصوص غیرقابل اعتماد اعالم میحکما را نام می
ال و یاصحاب اوهام و خلهین االمتصدر در نظر وضع وقتی حال این فرزانگان چنین باشد، وضع بقیه، که 

نیل به درک ژرف و وجدان لهین اصدرالمتوسوسه و جدل هستند، چه خواهد بود؟ در این مسیر  سخت است که 
ساز  سبب امبدداند و آن استمداد از الهی میعلم  مسایل معرفت را مشروط و موقوف به عنصر مغفول در مساله
کند باید با توجه جبّلی و تضرع غریزی به این آستان باریافت و گشایش دانش را می تاکیدساز است. وی آسان

کمی را تجربه شخصی خود در پیمایش این مسیر و نیل به یافتهلهین اصدرالمتمشاهده کرد. از این رو  های ح 
  1پشتوانه قرار داده است.اتحاد  مسالهنیز در 

 

 مبادی برهان

حرکت جوهری و نظریه ترکیب اتحادی بین ماده و صورت »چه بیش از همه در تتمیم این برهان نقش دارد آن
یک از  . هر[Hassanzadeh Amoli, 2020: 270] است« مظهری نفس هسعبه ویژه نگره اشتداد وجودی و 

با حکیم سبزواری این رو از  این مبادی شرح تفصیلی و اثباتی را در پهنه حکمت متعالیه به خود دیده است.
: بر اساس مباحث مفصل درباره ماده و کندچنین تکیه میعصاره استدالل اشاره مختصر به اهم مبادی فقط بر 

استدالل را فراهم دید. به این ترتیب که  امبدتوان نه ترکیب انضمامی، می بین آن دو،صورت و ترکیب اتحادی 
آن. توجه باید داشت که نفس دارای وحدت جمعی است و وقتی ماده نفس ماده است و مدَرکاتش صورت برای 

 ,Sabzevari] و صورت در موجودات طبیعی و دارای وضع، اتحاد دارند پس حال درباره عقلیات چگونه است؟

2004: 320].2   

است.  عقل هیوالنی نسبت به صور علمی نقش ماده به صورت را دارااست که  چنین مبادی در برهان این تاثیر
با ترکیب کند. اگر ماده جسمانی با صورت جسمانی نفس با آنها اتحاد پیدا می ،هرچه از واهب صور افاضه شود
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دارای در مرتبه عقل هیوالنی، برای اتحاد با صور علمی اولویت دارد. زیرا  حتی گردد، نفس،متحد میاتحادی 
ب مادی مبرا یاز شواکه طرف دیگر  اتحاد است،  ،صور علمیو متقابل آن تجرد و لطافت است قابلیت و شأنیت 

  .[Hassanzadeh Amoli, 2020: 270] است

ت در جوهر از کنفس ناطقه به سبب حر النفس متعالی چنین است که نقش سایر مبادی، براساس مبادی علم
و ابد یاشتداد مى یو معارف  اله یصور علمبه ل ین ابوجود نفس  .رسدمال مىکعنى از نقص به یقوه به فعل 

این  . اگر با نگره و ادبیات ویژه حکمت متعالیهابندیه اتحاد وجودى مىکصور و معارف با نفس اتصال بلآن 
، اما به بیان دقیق، این رابطه حتی لفظ و عبارت استی ینارسااطالق اتحاد از باب  مطلب بیان گردد، باید گفت 

عینیت نفس ناطقه با و آن هستند و شؤون ذاتى نفس اطوار وجود  یق علمیرا صور حقایز ؛اتحاد استفراتر از 
 .[Hassanzadeh Amoli, 1982: 30] دارند

آید. بلکه روی حکمت متعالیه به شمار نمیگونه استکمال نفس، اختراع و تکمطلب مهم این است که این
سی به ابن سینا در ا، با ت[Sadruddin Shirazi, 2004a: 327-328] لهین و سایر حکمای متعالیاصدرالمت

اند. اتحاد عاقل و معقول به کار بسته مساله، آن را در [Avicenna, 1997: 346-349] امکان چنین استکمال
ى در هستى ناقص کیه کن معنى یبه ا .ه در طول هم قرار دارندک دهدی رخ میدو امر درباره  ،قسم اتحاداین 
، از قوه به فعلخروجش و  کاملواسطه ه بناقص مال کاست. با استی برای آن مالکصورت  یگر یو داست 

توانا و قادر شود. اتحاد عاقل به  ،عالم و عاجز ،جوان و جاهلکودک، ه کنیا. همانند گرددمیرفع نقصش 
 .[Rafei’I Qazvini, 1982: 9] استاستکمال و ترقی ن قسم یمعقول از ا

تواند این استکمال را توجیه کند. ک، مطلب مهمی است که میترازی مدر ک و مدَرک در تمام مراتب ادراهم
نیت آن را دارد که با عملیات انتزاع و ای است و شیچنانچه ماهیت موجود در خارج، بالقوه کلی و بالفعل، جز

کند و عاقل بالقوه است. چنین است قوه مدر ک انسانی که آن ماهیت را ادراک میی گردد، همیزداتجرید ماده
های آن را از خود بزداید، تا تبدیل به عاقل یعنی مدرک کلیات نیت آن را دارد که مواد و آالیشاقوه ش این

سانی رتبی مدر ک و مدَرک در هموار گونه همبدین 2004b: 303]Sadruddin Shirazi[.3 , بالفعل گردد
  به سزایی دارد. تاثیرکردن تصور اتحاد مدر ک و مدَرک 

 

 مدعاهای مقاله 

تر و مقاله در صدد رد تمام براهین حکیم سبزواری در چهره ناقد نوآور ظاهر شده و با ادعای نقد براهین قوی
 تکلیف دیگر براهین را نیز معین کرده است.  ،ترمهم

 ی اثبات مدعا را نداردیست و تواناین از سه برهان، در جهت اثبات مدعای اّتحاد عاقل و معقول تام کیچ یه
[Moeinalddini & Hosseini Amin, 2019: 31]. 

 ادعای نوآوری . 1

 ,Moeinalddini & Hosseini Amin] بوده« ن و نقدها همگی نویبندی براهصورت»مقاله مدعی است 

ابی صوری و مادی یتر را به ارزتیتر و پر اهمی، سه برهان  قوم سبزوارییکن حین  براهیو از ب [31 :2019
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 & Moeinalddini] «ل  نفس و صورت خارجی به ماده و صورتیمبتنی بر تمثبرهان »سپرده است که 

Hosseini Amin, 2019: 35] .یکی از همان سه برهان است 

 سازیعنوان. 2

( را برای این برهان همان« )ل  نفس و صورت خارجی به ماده و صورتیبرهان مبتنی بر تمث»مقاله عنوان 
 خود را به عنوان نقد سامان دهد.  یقرار است ادعاها ،سایه آن برگزیده و در

موقعیت این برهان از خود حکیم سبزواری مدد جسته و نشان دادن برای  ،ایدر این راستا پس از تاریخچه
دارای افزوده از سوی مقاله، برای عبارت حکیم ای آن را مخدوش و مردود جلوه داده است. این ترجمهسپس 

م  یق  اّتحاد ماده و صورت )و تعمین برهان از طریا»اله منظور خود را در آن گنجانده است!: است که مقسبزواری 
م  یوالنی است )و تعمیعقل  ه کیز )همچون ماده( یشود و نفس نل مییکو معقوالت( تش سن اّتحاد به نفیا
 . [Moeinalddini & Hosseini Amin, 2019: 38] «ن اّتحاد به نفـس و معقوالت(یا

 گزارش مقاله از برهان. 3

که  ه.ق. است1413 در سبزواریمقاله حکيم به با این ارجاع نقل قول مستقیم  از برهان به صورتگزارش مقاله 
 در آن نمایان است.نقل مستقیم  در ضمنها افزودنی

م  آن در یتعمب و یکن تر یا یرده است تا با مدل ساز کماده و صورت سعی  یب  اّتحادیکبا نگاه به تر  یسبزوار 
های ذهنی اقامه ب  اّتحادی نفس و صورتیکاثبات تر  ب نفس و صورت های ذهنی، برهانی را در جهتیکباب  تر 

 ن مدعا موردیا ... آنچه در باب  اثبات"د یگوین برهان میر  ایمت منظومه، در تقرکند. سبزواری در شرح  حک
ق  اّتحاد ماده و صورت ین برهان از طریه اکسی( نقل شده است یندر )افرودکه از اسکماست برهانی است  اعتماد
والنی است یعقل  ه کیز )همچون ماده( یشود و نفس نل مییکو معقوالت( تش سن اّتحاد به نفیم  ای)و تعم

 "(خود مّتحد اسـت ز با معقوالتیآنند )پس نفس ن ه ماده معقوالت است و معقوالت صورتک
[Moeinalddini & Hosseini Amin, 2019: 38]. 

 احاله برهان به تمثیل و اتهام تعمیم. 4

است. مبتنی بر این ادعا داوری خود را مبتنی « مدل سازی و تعمیم  تمثیل» داوری مقاله از این برهان تعبیر به
  بر نفی داللت برهانی آن، چنین تکمیل کرده است.

نوعی  نندهکانیبتنها  یه سخن  سبزوار کاس است در حالی یرا جنس  برهان قیز ،ستین برهان، اساسا برهان نیا
 :Moeinalddini & Hosseini Amin, 2019] ل در فلسفه اعتباری نداردیم است و تمثیا تعمیل و یتمث

38]. 

در جهت اتهام زدایی از حکیم پرداخته تا ادعای سعی ابتکاری  هبی از این ادعای خود، یزدادر غرابت مقاله
 !باشدسبزواری چنین نگارگری کرده 

 ن سطور بایب شود؛ لذا نگارنده اکن سهوی را مرتیتواند چنه وی نمیکبا توجه به عمق  سبزواری روشن است 

ن، برها کیدر قالب  لی وی رایان  تمثین بار سعی نموده است تا بیق بر روی آثار  سبزواری برای اولیمل و تدقات
 .[Moeinalddini & Hosseini Amin, 2019: 38] دیر نمایتقر
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ما یاالمثال فمکح»کاربست قاعده استمداد از ، به «ل به برهانیل  تمثیتبد»سعی ادعایی مقاله یعنی در نهایت، 
 انجامد.می« جوز واحدی

 مفاد عقل هیوالنی در دو دیدگاهتفاوت . 5

این برهان، به شمار آورده، این است که چون اصطالح عقل هیوالنی در بر « نقد»ای که مقاله ترین خدشهمهم
اند، پس اقدام حکیم سبزواری در کاربست این انگاره برای ل نشدهییان رایج بوده و آنها به اتحاد قایبین مشا

 .اثبات اتحاد عاقل و معقول مردود است، حتی اگر صورت استداللی بازسازی شده، به استخدام آن درآید؟!

مدعای  ل در اثباتین دلیر شد، باز هم اکه ذکان  سبزواری به قالب برهانی یرسد حّتی با بازگرداندن ببه نظر می
اّتحاد عاقل و معقول  ی و منتقدیمای مّشاکر  حیوالنی در زمان  بوعلی و سایعقل  ه اربردکرا یوی ناتمام باشد؛ ز

 نندکدا یاّتحاد باور پ مسالهن به یرکن متفیه اکده است ینگردوالنی باعث یز وجود داشته است، اما عقل  هین
[Moeinalddini & Hosseini Amin, 2019: 38]. 

 اتهام مصادره به مطلوب. 6

فرق نهادن عقل هیوالنی در  رایتالش برا به گیری استدالل، مسیر خرده مقاله پس از تالش برای اختراع صورت
ی ناظر به یمّشا والنی در دیدگاهید. مقاله ادعا کرده که عقل  هدهمیاختصاص ی و صدرایی یدو دیدگاه مشا
 را ابراز کرده است. مطلب ، این تفاوتاین  وضیحثانی نفس  انسان است. سپس در ت ماالتکجنبه عوار ض و 

و عوار ض ه اوصاف کند کدا مییامل است اما در اثر تعّلق به بدن قوه آن را پکخود مت در واقع نفس در ذات
ه امری کست بلینفس ن ن  ذاتیی، تعّقل عیمّشا ن خاطر در نگاهیند. به همکتساب کخارج از ذات را برای خود ا
مال  کنفس،  اتکّلی ادراکی تعّقل و به طور  یصدرا د. ... در نگاهیآنفس به شمار می عَرضی است و از اوصاف

 نفس در اثر اّتحاد با معقوالت ساخته است و ذات نفس ن  ذاتیه تعّقل عکشوند بله نفس محسوب نمییثان
 .[Moeinalddini & Hosseini Amin, 2019: 40] دنکدا مییت پیفعل )؟!(

و تعقل که عین ذات نفس بوده، مقدمه اتحاد  استحکام یافته« به مطلوبمصادره »تهام پایگاه ا ،این تفاوتبر 
 . دیده استاستوار را فرض بر همدیگر ترتب فرض و پیش و  قلمداد شدهدوباره عقل با نفس 

ن یرا در ایگردد؛ زن برهان و مصادره به مطلوب بودن  آن روشن مییته وجه ناتمام بودن  اکن نیحال با توجه به ا
گردد والنی، ذاتی نفس است و نفس با تعّقل نفس مییه عقل  هکفرض گرفته شده است شیپ مسالهن یبرهان ا
ن مدعا مطرح یهم اّتحاد عاقل و معقول در باب  اثبات مسالهه اساسا کمال  اولی نفس است در حالی ک و تعّقل

 ردیفرض بگشیرا پ مسالهن یا ه خودکنیرا به اثبات برساند نه ا مسالهن ید ایگشته است و برهان  ما با
[Moeinalddini & Hosseini Amin, 2019: 40]. 

 

 نقد و بررسی

 . نقد نوآوری ادعایی 1

هم نقد کرده،  ،را به صورت ابتکاری هم بازسازی« ترقوی»این که مقاله ادعا کرده از بین براهین، سه برهان 
رف است. زیرا بازسازی ست و ربطی به مطالب متعالی ندارد. نیتحریف برهان چیزی بیش از اش ادعای ص 
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، برخی از براهین را قوت و اهمیت عیار  بدون تعیین مو اده مضاف بر آن هیچ مالکی برای ممیزی خود نشان ند
نتوانسته خدشه فراهم کند، صعوبت کار  ،است. البته چون به سادگی سایر براهینتر اعالم کرده تر و مهمقوی

ری ثانامیده، « ارزیابی صوری»ها به شمار آورده است. نیز در سراسر مقاله از آنچه بودن آن« ترقوی»خود را مالک 
 مشهود نیست. 

 . ادبیات آشفته و ناویراسته2

مدعی برای درک مقصود این براهین است، که عدم نیل نماید و حاکی از ادبیات آشفته مقاله جا به جا رخ می
 گردد.به چند نمونه اشاره می

رهان تدارک که مقاله برای ب« ل  نفس و صورت خارجی به ماده و صورتیبرهان مبتنی بر تمث»این عنوان  الف(
نفس و  شباهت»دیده با همه زوایدی که به آن افزوده، اشتباه بوده و به فاصله اندک در متن به این عنوان 

 تغییر کرده است. « ذهنی با ماده و صورت صورت

حال با »در این رهگذر این جمالت نیز حکایت از عدم دقت در تنظیم مقاله در مراحل تدوین و گزارش دارد:  ب(
 ه معقوالتکن است یاست اولی از ا والنییعقل  هشتری نسبت به یب دارای لطافتوالنی یعقل  هه کنیتوجه به ا

دو چگونه مقاله . [Moeinalddini & Hosseini Amin, 2019: 38] «رد و با آنها مّتحد گرددیمختلف را بپذ
 .؟!طرف نسبت را یک چیز اعالم کرده است

 «ان شـدین بیشیفصل  پ»وار به عالمه طباطبایی نسبت داده و ادعا کرده در مقاله مطالبی ایرادگونه را اشاره ج(
[Moeinalddini & Hosseini Amin, 2019: 41]گردآوری و سپردن  ! اما این دلیل گویای شتاب مقاله در

به نشر است. در روند داوری مقاله از سوی مجله مربوط هم توجه الزم مبذول نشده است. به حسب ظاهر مقاله 
نامه است و به فصل پیشین آن مکتوبات اشاره دارد و در مقاله از فصل و فصول خبری برگرفته از رساله یا پایان

های الزم را نسبت به مقالهتوجه به نشر سپرده و ارباب نشریات نیز نیست. گویا نگارنده آن را بدون ویراستاری 
 اند! دانشجومحور، به خرج نداده

ثر یافته و از آن سود وی میزایی، مقاله ادبیاتی ناهنجار و اشتباه را در بیان مواضع فلسفه مشادر روند شبهه د(
تعبیراتی «. عوارض نفس»والنی به ییر از عقل  هو تعب« نفس متکامل»است. از جمله تعبیر از نفس کامل به برده

عقل  » مانند   به کاربرده از همین دست است« ن یت تعّقل با نفسیت نفسیع»ی مانند یهم که درباره حکمت صدرا
 :Moeinalddini & Hosseini Amin, 2019] «گرددوالنی، ذاتی نفس است و نفس با تعّقل نفس مییه

الحدوث بودن نفس سازگار است؟ آیا نفس با تعقل زا چگونه درباره جسمانیتبهه. این تعبیرات نارسا و ش[40
 نموده است.منتسب گردد؟ مقاله این مطلب ناهنجار را از کجا به حکمت متعالیه نفس می

ای از قوای نفس است که باید براساس این مبنا به مسایل در حالی که در هر دو مکتب فلسفی، عقل قوه
در دو مکتب پرداخت. تفاوتی که در این زمینه هست این است که در فلسفه مشا قوا با نفس  پیرامونی مطرح

با نفس است، اما مباین با آن نیست و  هم مباین، هم مغایر است. اما در حکمت صدرایی اگرچه قوا مغایر
 ,Sadruddin Shirazi, 2004c: 135; Sabzevari, 2001b: 180; Obudiyat] نفس با قوا متحد است

 توجیه مستدل ندارد. ،. بنابر این تعبیر از قوه به عرض در فلسفه مشا[243 :2013

 نامتناسب. عنوان  3
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 «ل  نفس و صورت خارجی به ماده و صورتیبرهان مبتنی بر تمث»مقاله عنوان ساختگی و مغلوط 
[Moeinalddini & Hosseini Amin, 2019: 35] قرار است  ،را برای این برهان برگزیده و درسایه آن

 خود را به عنوان نقد سامان دهد.  یادعاها

ای برای موقعیت این برهان از خود حکیم سازی نامرتبط پرداخته و پس از تاریخچهدر این راستا به زمینه
با هیوالنیت، آن را  رغم مبتنی بودن برهان بر ترکیب اتحادی و عینیت نفسسبزواری مدد جسته و علی

گفتار حکیم از سوی مقاله، کافی است تا معلوم گردد،  مخدوش و مردود جلوه داده است. نگاهی به تحریف
ای را اثبات کند! سپارد و قرار است پیشاپیش چه نتیجهره به کجا می ،در ضمن گفتار حکیمها افزودهگنجاندن 

متن  مبتنی است و باعبارات خودساخته  مدعیات مقاله برکند یکامال اثبات م ،تعبیرات بدلی در این عبارات
 فته است.گیری شتاو خردهترجمه تحریفی به استقبال ایراد 

که مقاله برای برهان  ،«ل  نفس و صورت خارجی به ماده و صورتیبرهان مبتنی بر تمث»عنوان به هر صورت 
 شباهت»وده و به فاصله اندک در متن به این عنوان با همه زوایدی که به آن افزوده، اشتباه ب ،تدارک دیده

 تغییر کرده است. « ذهنی با ماده و صورت نفس و صورت

مین امشهود است که مقاله کوشش دارد به هر قیمت راهی برای مخدوش جلوه دادن براهین حکیم بیابد و در ت
بیر او به تمثیل به کدام عبارت حکیم آورد. این که تعروی می« تمثیل»این غرض در عنوان این بخش، به اتهام 

مستند است، برداشتی نامستند و خارج از روند پژوهش روشمند و به دور از تحقیق متکی به اصول متقن و 
بدل کرده و هیچ سندی برای آن ارایه نداده است. به هر « تعمیم»را به « تمثیل»صحیح است. پس از آن، اتهام  

همه چیزی است که به نظر مقاله توانسته، مدعیات را علیه این برهان حکیم « تشبیه و تمثیل»کاربست  حال
برهانی را مبتنی بر شباهت نفس و »زند: سبزواری وجیه نشان دهد و همه مدعا بر محور این اتهام دور می

. پس [Moeinalddini & Hosseini Amin, 2019: 37] «ندکولی( و صورت اقامه یذهنی با ماده )ه صورت
 از این به این اتهام خواهیم پرداخت.

 . نقد گزارش مقاله از برهان4

 به با ارجاعسازی ایرادات است. اگرچه به ظاهر نقل قول مستقیم را دار، برای زمینهگزارش مقاله گزارشی جهت
 زدایدنقل مستقیم را از آن میها وصف برگزیده، اما آشکار است که افزودنیه.ق. 1413 در سبزواریمقاله حکيم 

 سازد.و آن را از انعکاس نظر حکیم سبزواری دور می

در دو ارجاعی که مقاله، حکیم سبزواری را به کاربست تمثیل و تشبیه متهم کرده، خوشبختانه صراحت عبارت 
ماند. ضیح باقی نمیای که نیاز به هیچ توگونهسازد، بهحکیم برداشت ناهنجار مقاله را بسیار شفاف برمال می

ة و المادة و یاته صورة له و له وحدة جمعکهو أن النفس مادة و مدر »عبارت تعلیقه بر اسفار چنین است: 
 4.«[Sabzevari, 2004: 320] اتیف فی العقلیکالصورة لهما نحو اتحاد فی ذوات األوضاع ف

مانقل عن اسکندر، من باب اتحاد المادة و والمعتمد الثبات مطلبه »نیز عبارت متن شرح منظومه چنین است: 
 .[Sabzevari, 2001a: 149] «الصورة، فإّن النفس فی مقام العقل الهیوالنی مادة المعقوالت، و هی صور له

 ورزد: می تاکیددر حاشیه نیز بر همین مطلب 

ازع، فالتتحد بعضها ببعض. والذی دعاهم الی القول باتحاد المادة و الصورة أّن الفعلیات بینها التأّبی و التن
رفا، التأبی و التعصی من مباینها. فتتحد بکل فعلیة، فعلیة. فالصورة  والهیولی لماکانت قوة محضة و ابهاما ص 
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النوعیة المائیة مثال، تأبی عن الهوائیة، لکن هیولیها قابلة للهوائیة. و اذا کانت هیولی الجسمانیات هکذا، فما 
شدة لطافتها و تجردها؟ و هی العقل الهیوالنی الذی هو هیولی المعقوالت  حدسک بهیولی العقلیات فی

 . [Sabzevari, 2001a: 149] النفسانیة. فالنفس للطافتها، بأّی شیئ تتوّجه، تتصّور بصورته و تّتحد بها

ای ذرهچگونه ، «هیوالی عقلیات، عقل هیوالنی، هیوالی معقوالت نفسانی»با این تعبیرات صریح درباره نفس: 
تشویش سزاست که کسی به سمت نسبت مزعوم کاربرد تشبیه نفس به هیوال پیش رود؟ در کجای این عبارات 

به کار رفته یا از کدام لفظ و جمله این تعبیر قابل برداشت است؟ آشنای به ادبیات و دستور « تشبیه و تمثیل»
همانی و هوهویت است. وقتی مل، حمل اینمستقیم بر موضوع حمل شود، این ح ،محمول که اگربیند میزبان 

اتحاد موضوع و محمول در تصریح است به  ،«نفس ماده است و مدرکاتش صورت آن»حکیم به صراحت فرموده: 
حکم به عینیت موضوع و محمول شود نه بنابر این باید حمل مصداقی شایع صناعی نه تشبیه و تمثیل. 

 مثلیت.

 نقد احاله برهان به تمثیل و اتهام تعمیم .5

جا منتهی شده که از این های حکمت متعالیه، از سوی مقاله به اینداورانه و نامتکی بر آموزهبرداشت پیش
دیده و چنین  سازکار  را بر برهانخود د ار ایتعبیر کند و پس از آن « مدل سازی و تعمیم  تمثیل»برهان به 

 کند: ادعا 

نوعی  نندهکان یتنها ب یه سخن  سبزوار کاس است در حالی یرا جنس  برهان قیست زی، اساسا برهان نن برهانیا
 :Moeinalddini & Hosseini Amin, 2019] ل در فلسفه اعتباری نداردیم است و تمثیا تعمیل و یتمث

38]. 

ی از اتهام سهو  برحکیم نیز حاصلی ندارد تا بتواند لبه تیز این یزداابتغر  در جهت ادعای سعی ابتکاری مقاله
، به «ل به برهانیل  تمثیتبد» که برایادعایی ایراد ناهنجار را بر استاد فن متعالی به سوی دیگر برگرداند. 

 ,Moeinalddini & Hosseini Amin] انجامدمی« جوز واحدیما یاالمثال ف مکح»کاربست قاعده استمداد از 

2019: 38]. 

به کاربرده، اغماض شود، مضمون ادعا « سنخ و روش»را به جای « جنس»مقاله که واژه  غیرفنیاگر از ادبیات 
کرد این سخن نیز چنان بدون محتوا است که بر مناقشه در عبارت سایه انداخته است. ابتدا مقاله باید بیان می

 5نیز در  معرفت دینی،نامعتبر از کجا خردپذیر شده که تمثیل مطلقا معتبر نیست؟! در منطق و ادبیات عقلی، 
 امری معتبر و بسیار مورد استناد است.با وجود شرایط خود، تمثیل 

از این رو وقتی تمثیل با شرایط خاص دارای اعتبار است، لزومی ندارد با تکلف، به برهان ارجاع شود. تمثیل در 
 هیچ مشکلی ندارد.صورتی که دو مثل دارای وجه شبه یا جامع باشند، دارای اعتبار منطقی است و 

نفسه معتبر باشد. بنابر وقتی مفید فایده است که تمثیل فی ،«جوز واحدیما یاالمثال ف مکح»استناد به قاعده 
این اگر تمثیل مطلقا نامعتبر است، تسری حکم مثل به مثل  آن نیز بیهوده است. اکنون چگونه مقاله تمثیل را 

 برهان بازسازی شده خویش قرار داده است. اعنوان یکی از مقدمات، مبد خواند، اما آن را، بهبه کلی نامعتبر می

در این مورد کامال « جوز و فیماالیجوز واحدیمایاالمثال ف مکح»از سوی دیگر، معلوم است که کاربست قاعده 
شند، مورد است. زیرا مجرای قاعده درباره طبیعت نوعی است. اگر امثال )افراد( در ماهیت نوعی مشترک بابی

 توان این قاعده را به هر موردی تسری داد.پس نمی ؛دارای احکام مشترک هستند
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وانگهی این تصور مقاله است که نفس و بدن را به صورت و ماده مقایسه کرده و آن دو را مثالن به شمار آورده 
است نه مثل هیوال!  تا ایراد را موجه نشان دهد! در حالی که بنابر مبنای جسمانیت الحدوث، نفس عین هیوال

اگر نفس در مراحل بدوی حدوث، جسم است، معلوم است که جسم ترکیبی از هیوال و صورت است و نفس 
عین هیوال است که پذیرنده و قابل صور تکاملی ادراکی است. بنابر این نیازی به تکلفات مقاله نیست که خود 

ی از ساحت یتالش مقاله برای وانمود کردن سهوزدا نیز بندی این برهان قلمداد کرده است!.را مبتکر برای صورت
در  مل و تدقیقا. تبا واقعیت منطبق نیستسازی از سوی خود، مل و تدقیق برای برهاناآن حکیم و ادعای ت

 گشت.ها مییرادااین مانع  قطعا« جسمانیت الحدوث»النفس صدرایی به ویژه آموزه علم

لهین درباره مراتب عقلی نفس کافی احکمای متعالی به ویژه صدرالمتمراجعه به مسفورات مشروح و مفصل 
های مقاله ای از کژتابیپایه بودن مدعای مقاله را نشان دهد. از جمله مقصود از عقل هیوالنی که ذرهاست تا بی

شبیه آید. مقاله گمان برده هیولی فقط درباره اجسام صادق است و نفس به این اجسام تبا آن درست در نمی
لهین درباره هیوال، اهایی از تصریحات صدرالمتشده و سپس حکم آنها به نفس تعمیم داده شده است. نمونه

لهین در مدخل ورود انشان خواهد داد، چگونه ایراد مقاله بر ذهنیات خود، نه مستندات، متکی است. صدرالمت
قامات عقلی نفس را به احسن وجه تفسیر و اتحاد عاقل و معقول در رساله مستقل با همین عنوان، م مسالهبه 

 تبیین کرده است.

یکی از مراتب عقل، هیوالنی بودن آن است. منظور حکما از هیوالنی آن است که شیئی ممکن باشد شیئی 
 Sadruddin] بالفعل است شیئی دیگر است در ذات خودش ال شیئیدیگر بشود. هر شیئی که بالقوه 

Shirazi, 2008: 9] . 

با توضیح وافی درباره نسبت هیوالی اجسام با صور، نسبت نفس را در مرتبه عقل هیوالنی با معقوالت صدرا 
کند. اگرچه نفس نسبت به ماده محسوسات صورت محسوب گردد اما تا در این مرتبه همین نسبت اعالم می

لهین نیز ارالمتتعبیرات صد .6[Sadruddin Shirazi, 2008: 9] است، نسبت به صور معقول هیوال است
گذارد تا کسی ادعا کند نفس در مرتبه عقل هیوالنی به هیوال و صورت جسمانی تشبیه کمترین مجال باقی نمی

شده یا احکام هیوالی جسمانی به هیوالی نفس تعمیم یافته است. زیرا در همه این عبارات و تعبیرات جز این 
 گیران قرار گیرد.ر وجود ندارد تا مستمسک خردهکه نفس خود، عین هیوال و مصداق آن است، چیزی دیگ

 ل به برهانیل  تمثینقد تبد .6

انجامیده « جوز واحدیما یاالمثال ف مکح»، به کاربست قاعده «ل به برهانیل  تمثیتبد»سعی ادعایی مقاله یعنی 
که البته تالشی عبث و بیهوده است. چون اگر تمثیل معتبر است خود برای اثبات مطلوب کافی است و اگر 

اعتبار خواهدبود. نتیجه شنیدنی هم این است که معتبر نیست این قاعده چون فرع بر اعتبار تمثیل است، بی
های ی قوه و نامتحصل است پس برای تحصلش با صورتولی دارایچون هه همکنفـس  انسانی از اموری است »

به چه  آمیز. مشهود است روند تکلف[Moeinalddini & Hosseini Amin, 2019: 39] «گرددخود مّتحد می
است، درست « چون هیوالهم»نفس ادعای مقاله که تر منتهی شده است. نتیجه نابسامان با جمالت نابسامان

بلکه خود هیوالنی است و از مصادیق وجود هیوال و عین قوه و عدم تحصل است و برای تحصل با  ،نیست
 «!! های خودصورت»گردد نه با های ادراکی متحد میصورت

 در دو دیدگاهبا نفس عقل هیوالنی  تفاوت نسبتنقد  .7
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اند، پس به اندیشیدهمیبا نفس از جمله عقل هیوالنی یان به مغایرت قوا با نفس یمقاله مدعی است چون مشا
ی به ار  ایان گزارش کرده و منشیای است که خود از مشااند! این ادعا معارض با تاریخچهاتحاد روی نیاورده

. [Moeinalddini & Hosseini Amin, 2019: 38] یان منسوب کرده استیاتحاد عاقل و معقول را به مشا
 در هر دو دیدگاه نیست. مسالهافی است تا اثبات کند ربطی بین دو کتنها این مطلب 

 نقد اتهام مصادره به مطلوب .8

رود و مواضعی ناقص و پیش میبر محتوا گیری استدالل، در مسیر خرده مقاله پس از تالش برای اختراع صورت
سازد تا اتهام مصادره به متراکب می النفس صدرایی، را بر همدیگرالنفس فلسفی، به ویژه علمتحریف شده از علم
ی و صدرایی خالصه یپذیر سازد. تمام این تالش به فرق نهادن عقل هیوالنی در دو دیدگاه مشامطلوب را امکان

ثانی نفس  انسان  ماالتکی ناظر به جنبه عوار ض و یمّشا والنی در دیدگاهیگردد. مقاله ادعا کرده که عقل  همی
 & Moeinalddini] را ابراز کرده استگفته پیش ، ادعاهای عجیبتفاوتاین  وضیحاست. سپس در ت

Hosseini Amin, 2019: 40]. 

عین حسب ادعایش تعقلی را که  انگاشته، تامصادره را مستحکم  تهاممقاله پایگاه ا ،این تفاوت ادعاییبر محور 
فرض بر همدیگر را استوار تب فرض و پیش! و ادعای تر ببیندذات نفس بوده، مقدمه اتحاد دوباره عقل با نفس 

 .[Moeinalddini & Hosseini Amin, 2019: 40] اعالم کند

خود، در های انگاشتهسازی برهان و در حقیقت بازسازی فایده برای صورتمقاله پس از تالش بیبدین ترتیب، 
اهای متراکم و نامستند، درباره متزاید و ادع هاموصدد جرح و خدش بر این برهان بر آمده و در این مسیر، ا

 .مشهود است النفس صدرایی، بر همدیگرالنفس فلسفی، به ویژه علمعلم

 مسالهمدعی نشان نداده در کدامیک از مصادر حکمت متعالیه برای اتحاد نفس با قوا به ویژه قوه عقل، به 
اتحاد عاقل و معقول از اتحاد نفس با  مسالهاتحاد عاقل و معقول استناد شده و متقابال در کجا برای اثبات 

ای با ادله مسالهدارای مبادی خاص است و اگر  مسالهکه هر دو قوای ادراکی استفاده شده است. در حالی
ای دیگر به کار رود، این به معنای مصادره به مسالهمستقل اثبات شده باشد و سپس به عنوان مبنا برای اثبات 

 مام علوم و مبادی آنها را مصادره به مطلوب دانست.مطلوب نیست و گرنه باید ت

والنی، ذاتی نفس است و نفس یعقـل  ه»مؤونه اتهام مصادره را این ادعا فراهم کرده که در نگاه حکمت متعالیه 
. [Moeinalddini & Hosseini Amin, 2019: 40] «مال  اولی نفس استکگردد و تعّقل با تعّقل نفس می

پردازی و نقد  نظریهابتکار در مدعی از نان دور از کمترین محمل وجیه است که صدور آن این سخنان عجیب چ
ای را درک نکند، نفس . آیا نفس تا صورت معقولهشگفت و غیر قابل باور است ،ترین مطالب فلسفه متعالیهژرف

فس برای چه نیست؟ آیا نفس پیش از اتحاد با هیچ صورت معقول، نفس هست یا نیست؟ اگر نفس است ن
موجودی؟ برای جماد، نبات، حیوان یا انسان؟ اگر نفس نیست چگونه قبل از پذیرش صور محسوس و متخیل، 
قابلیت پذیرای صور معقول را دارا شده است؟ آنچه در منطق حکمت متعالیه در اتحاد نفس با صور معقوله 

این فعلیت بعد از این است که نفس از مین کننده فعلیت عقل انسانی است. امدنظر است، اتحادی است که ت
مراحل فعلیت جمادی و نباتی و حیوانی بگذرد و از اتحاد حسی و خیالی در مرحله نفس حیوانی نیز گذر کند و 
آماده پذیرش صور معقول گردد. یعنی نفس در مرحله حیوانی نیز ماده است برای صور معقوله اما ماده ثانیه، نه 

 که از هیچ فعلیتی برخوردار نیست.  ماده محض و هیوالی اولی
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ن  ذات نفس است و ذات نفس در یتعّقل ع» این ادعای مقاله چه سهمی از صحت دارد که  ،اکنون از این منظر
به  ،کدام نفس منظور مقاله است؟ این جمله ناهمساز«! ندکدا مییت پی)؟!( فعل ساختهاثر اّتحاد با معقوالت 

کند که نفس قبل از تعقل اصال نفس نیست و باید از هیوالنیت محض با تعقل، به کدام مرحله نفس اشاره می
سطح تلقی کردن نظر دو دیدگاه یان و همیلهین با نظر مشاانفسیت گام بگذارد! مقایسه کردن نظریه صدرالمت

متعالیه داللت رسا دارد. به هر صورت این منطق حکمت  نادیده گرفتنبیش از هرچیز بر  ،درباره عقل هیوالنی
والنی، ذاتی نفس است و نفس یعقـل  ه»فراهم کردن زمینه اتهام مصادره به مطلوب است که چون  برای مدعا

، [Moeinalddini & Hosseini Amin, 2019: 40] «مال  اولی نفس استکگردد و تعّقل با تعّقل نفس می
فرض هم مبتنی فرض است که نفس عین عقل است و این پیشاین پیشپس اتحاد عاقل و معقول مبتنی بر 

 بر اثبات اتحاد است! 

مقاله اگر به رسایی این تعبیرات و صحت آنها اطمینان دارد! باید پاسخ دهد که اگر چیزی ذاتی است، چگونه 
هیوالنیت ذاتی نفس باشد، . اگر است محال که گرددشدن است؟ زیرا سبب انقالب ذاتی  میقابل محو و زدوده

سازد و ذاتی را که در ها را بالفعل میهیچگاه مادیت از آن قابل زوال و انتقال نیست. حرکت جوهری قابلیت
برای نقش کمال اول  ،. اگر تعقلرساندنفسیت برا به نه این که نفس  ؛رساندمسیر تکامل باشد، به کمال می

نه برای مطلق  ،گرددوانی به نفس انسانی کمال اول محسوب میبرای عبور نفس از نفس حی ،را داردنفس 
عدم واقع در مسیر کمال و نه برای نفس واقع در مرحله هیوالی اولی. بنابراین بر مدعی الزم بود پیش از  نفوس  

 داد. النفس صدرایی را مد نظر قرار میالقای این شبهه، مبانی معرفت

لهین و حکمای ابر هرکس اندکی راست آید، اما بر صدرالمت "فرضفرض بر پیشپیش" ارتکاب ترتباتهام 
النفس اتحاد عاقل و معقول مسبوق به نظریه مبسوط صدرایی در علم مسالهآید. زیرا متعالیه هرگز راست نمی

و بنای استوار آن را استوارتر  ش کردهکاو با حساسیت تمامنقطه آن را است و حکمای متعالیه متناوب نقطه
 اند.تهساخ

 

 رییگجهینت

م سبزواری با کاربست مبادی متعالی در باره ماده و صورت بر اتحاد عاقل و معقول اقامه کرده، یکبرهانی که ح
برهانی مستحکم و متین است. ترکیب اتحادی ماده و صورت اقتضا دارد نفس به عنوان ماده معقوالت با صور 

انحراف از این بیان روشن روی آورده و برای تضمین نوآوری خود ای به داشته باشد. مقالهوجودی عقلی اتحاد 
و از برهان مطالبی نامربوط بیفزاید تا زمینه ایراد بر آن را فراهم آورد. گزارش تحریفی  ،بر این برهان سعی کرده
د عمده مزید بر علت شده و ایرادها براساس این روند پیش رفته است. دو ایرابر آن، های درون متنی افزوده

مقاله بر این برهان عبارت بود از: نخست متهم نمودن حکیم به کاربست تمثیل و خروج از قالب قیاس برهانی 
اعتباری تمثیل به طور مطلق و دوم: اتهام مصادره به مطلوب. بیان صحیح برهان و وانمایی مبادی متعالی و بی
غفلت از بیش از همه، ع و منطق متعالی است. پوشی از مواضچشم ر اثرهای مقاله باثبات کرد خدشه ،آن

النفس به شناختی است که در علمشناختی یا معرفتالنفس مبسوط صدرایی و مواضع هستیمعرفتمبادی 
. نیز عدم ه استدر کاتحاد عاقل و معقول جایگاه اثباتی خود را احراز  مساله ،اثبات رسیده و ناظر به آن مباحث

سستی منطق مقاله در ادبیات نامناسب آن  وسهم عمده در خدش و ایراد ایفا کرده  ،وصول به حقیقت مقصود
 مدعای اّتحاد عاقل و معقول تام اثبات ن در جهتیاز براه کیچ یه»مقاله که کلی آشکار بود. بنابر این ادعای 
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ه در سراسر ، به ساحت واالی حکمایی است کناهنجارهای و تعرضاستوار بر منطق نقد نیست سخنی « ستین
نقد و بررسی خود نقض و ابرام و بارها در کوره  ،های خردمحور راو پشتوانهبانی م ،تاریخ حکمت متعالیه

 اند.ترین بنیان آراستهاند و از جوانب مختلف آن را از نقص و کاستی پیراسته و به قویمآزموده
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 نوشتپی

                                                 
لما  إن مسألة كون النفس عاقلة لصور األشياء المعقولة من أغمض المسائل الحكمية التي لم ينقح ألحد من علماء اإلسالم إلى يومنا هذا و نحن 1

و النجاة  رأينا صعوبة هذه المسألة و تأملنا في إشكال كون العلم بالجوهر جوهرا و عرضا و لم نر في كتب القوم سيما كتب رئيسهم أبي علي كالشفاء
و أتباعه كتلميذه بهمنيار و شيخ  -و اإلشارات و عيون الحكمة و غيرها ما يشفي العليل و يروي الغليل بل وجدناه و كل من في طبقته و أشباحه

هؤالء المعتبرين  حالء يمكن التعويل عليه و إذا كان هذا أتباع الرواقيين و المحقق الطوسي نصير الدين و غيرهم من المتأخرين لم يأتوا بعده بشي
و  -بمن الفضالء فما حال غير هؤالء من أصحاب األوهام و الخياالت و أولى وساوس المقاالت و الجداالت فتوجهنا توجها جبليا إلى مسبب األسبا

ي ساعة تسويدي هذا الفصل من تضرعنا تضرعا غريزيا إلى مسهل األمور الصعاب في فتح هذا الباب إذ كنا قد جربنا مرارا كثيرة ... فأفاض علينا ف
 .[Sadruddin Shirazi, 2004a: 313] خزائن علمه علما جديدا و ...

أن و قد حصل لنا من هذا مبدأ برهان على اتحاد العاقل و المعقول كما استدل إسكندر عليه سيما على قول المصنف قدس سره و السيد السند من  2
انضمامي و هو أن النفس مادة و مدركاته صورة له و له وحدة جمعية و المادة و الصورة لهما نحو اتحاد فی التركيب بين المادة و الصورة اتحادي ال 

 .[Sabzevari, 2004: 320] ذوات األوضاع فكيف في العقليات بخالف الموضوع و العرض فإن تركيبهما اعتباری
نزع، كذلك  كما اّن الماهية الموجودة فى الخارج كلية بالقوة جزئية بالفعل من شأنها أن تتجرد عن المواد و تنتزع عنها الغواشى بتعّمل و تجريد و 3

كليات بالفعل، و القوة االنسانية المدركة لها عاقلة بالقوة اذ من شأنها أن تنتزع عن نفسها المادة و غواشيها فتصير عند ذلك عاقلة اى مدركة لل
 .[Sadruddin Shirazi, 2004b: 303] بالجملة مرتبة المدر ك و المدَرك فى كل ادراك مرتبة واحدة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اینیمحمدرضا ارشاد 50

  1401 بهار، 2، شماره 2دوره                                                                                                                                          یفلسف هشیاندنامه فصل

                                                                                                                            
أن و قد حصل لنا من هذا مبدأ برهان على اتحاد العاقل و المعقول كما استدل إسكندر عليه سيما على قول المصنف قدس سره و السيد السند من  4

الصورة اتحادي ال انضمامي و هو أن النفس مادة و مدركاته صورة له و له وحدة جمعية و المادة و الصورة لهما نحو اتحاد في التركيب بين المادة و 
 .[Sabzevari, 2004: 320] ذوات األوضاع فكيف في العقليات بخالف الموضوع و العرض فإن تركيبهما اعتباري كما تقرر

الَّ اْلَعال ُموَن )العنکبوت 5 ُلَها إ  اس  َوَما َيْعق  ْمَثاُل َنْضر ُبَها ل لنَّ ْلَك اأْلَ ُروَن )الحشر43: َوت  ُهْم َيَتَفكَّ اس  َلَعلَّ ْمَثاُل َنْضر ُبَها ل لنَّ ْلَك اأْلَ  .(21: (؛ َوت 
بوجود صورة  -محسوسا او معقوال -موضوعا یمکن ان یصیر شیئا آخر« هیوالنی»إّن للعقل مقامات: احدها العقل الهیوالنی و الحکماء عنوا بقولهم  6

ایرد علیها فیه، و کل ما هو بالقوة شیء آخر البّد أن یکون ذاته بذاته بحیث التکون صورة من صور االشیاء فیکون قوة محضة الفعلیة لها اال بحسب م
ئرة ایاها بحیث الاثنینیة بینهما و هذا فی باب المحسوسات کهیولی االجسام من الخارج فإذا صارت مصورة بصورة من الصور، تصیر متحدة بها صا

اته جوهرا معقوال التی فی حّد مرتبة ذاتها معّراة عن الصور کلها ... و هکذا االمر فی العقل الهیوالنی بالقیاس الی المعقوالت. فإّنه لیس هو فی حّد ذ
ة بالفعل و جمیع االشیاء المعقولة بالقوة. ألن النفس هی صورة کمالیة لنوع محسوس جسمانی بالفعل؛ و لکّنه حینئذ هو احد االشیاء المحسوس

فهی فی حد  کاالنسان؛ و له أن یدرک االشیاء کّلها معا... فالنفس االنسانیة صورة بالقیاس الی مادة المحسوسات و هیولی بالقیاس الی صور معقوالت؛
 .[Sadruddin Shirazi, 2008: 9-11] بشیء عقلی ذاتها قبل ان تستکمل شیء حّسی ، ولیست
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