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  چكيده

له مبنـای ن مسـئايـ. ترين مبانى حكمت متعاليـه اسـت تشكيك در وجود از اصولى

 صـدرالدين شـيرازیای كه  قرار گرفته، به گونه بات مسائل متعدد فلسفىتبيين و اث

. اسـت مسـئلههای مختلف فلسفى وامدار ايـن  ابتكارات خود را در حوزهاز بسياری 

شناسى كـه تشـكيك در آن نقـش  ارات وی در حوزه معرفتترين ابتك يكى از مهم

 ش از اوپي مایحك ايى كهاز آنج. معلوم است اتحاد عالم و رده، مسئلۀاساسى ايفا ك

اند مناط انواع ادراك را ميزان تجريد مـدَرك  تشكيك در وجود غافل بوده مسئلهاز 

دانستد و تفاوت ادراكات را ناشـى از تفـاوت مقـدار تجريـد  لواحق آن مى از ماده و

تفـاوت ، تقشـير ۀبـا رد نظريـ اما وی؛ كردند محسوب مىماهيت از امور مغاير خود 

حكمـت متعاليـه مـالك  در. دانـد وجود مجرد مى از تفاوت انحای اشىادراكات را ن

با پـذيرش وجـود  او. پذير است همعلوميت فقط بر اساس نظام تشكيكى وجود توجي

وجود در طول يكـديگر بـرای يـك  وجود، قائل به انحای ام تشكيكىدر نظ جمعى

بـر  .اسـت» حمل حقيقه و رقيقـه«شود كه مستلزم حمل ديگری به نام  ماهيت مى

ر زان وجود از نظـهر چه مي. اساس تأكد وجود است مالك معلوميت بر مبنا،همين 

فعليت شديدتر باشد ميزان معلوميت آن بيشتر است و هر قـدر وجـود آن  تحّصل و

 نفس برای ادراك هر معلـومى .شود تر باشد از ميزان معلوميت آن كاسته مى فضعي

  .ودش مىهمان معلوم با آن متحد  در مرتبۀ

 .ماهيت، مراتب وجود، معلوم اتحاد عالم و، تشكيك در وجود :ها كليدواژه
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  مقدمه

صرفًا توجيه فلسفى امور متفاضـلى ش از صدرای شيرازی های فلسفى پي مبحث تشكيك در نظام

مذكور را دربـاره  پرسشبلكه  ،به چنين توجيهى اكتفا نكرد ویاما . شد جهان يافت مى كه در بود

اساسًا در خارج بـيش از يـك حقيقـت قائل بود بدين صورت كه ، طرح كردمارجى كل واقعيت خ

لـذا تشـكيك در وجـود را . وجود ندارد و همين حقيقت واحد به نحو تشكيكى متكثر شـده اسـت

ای كـه در  نهاد، به گونـهو بر اساس آن حكمت متعاليه را بنا داشت، كيد فراوان پذيرفت، بر آن تأ

ترين مبانى ضروری برای اثبات و پذيرش  كيك در حقيقت وجود از مهمحكمت متعاليه مبحث تش

 التـزام بـه قاعـدۀ گفـت تـوان ت مىبه جرئـ. شود بسياری از ابتكارات فلسفى صدرا محسوب مى

  .استه ترين اركان حكمت متعالي ىاصول و مبناي ترين تشكيك و پذيرش آن از اساسى

و برخـى  ،بعضـى در رتبـه دوم ،در رتبـه اول برخـى: انـد چند گونهبر در واقع مباحث فلسفى 

زيـرا ايـن بحـث گرچـه بعـد از  ،ترين بحث فلسفى تشكيك در وجود است اولين و مهم. ندمتأخر

يكـى . و جايگاه آن ممتاز استندارد بيش از يك مصداق  اما شود برخى مسائل فلسفى مطرح مى

ان ارتبـاط ميـ، ود مبتنى اسـتشناسى صدرايى بر تشكيك وج ه در معرفتترين مباحثى ك از مهم

شناسـى خـود توانسـت بـه  با توجه به اصول هستى ی شيرازیعالم و معلوم است كه صدرا علم،

ايـن تحقيـق در . ستاوترين ابتكارات  معلوم از مهم رابطه ميان عالم و .بپردازدآن تبيين و اثبات 

  .كنيمروشن  مسئلهنقش تشكيك را در اين  كوشيم مى

 چه گـامى شود كه صدرای شيرازیتا روشن پردازيم  مى در اين بارهينيان نخست به نظر پيش

تعالى  از جانب حق آن را هدايت و فضلى، بالد آن مى بهسلف خويش برداشته كه  بلندتر از فالسفۀ

 ،دنفهم و قصور عقل شده باشـ ه دچار سوءى كانبرای كسار آن، جز انك شمارد و برای ترديد و مى

نقشـى كـه در  به جايگاه تشكيك وجـود و آنگاه). 3/347: 1981درالمتألهين، ص(بيند  نمىمجالى 

  .خواهيم پرداختاين زمينه ايفا كرده است 

  معقول پيشينه بحث اتحاد عاقل و

اين دو موضوع را بايد چگونگى ارتباط نخست پس . است» معرفت«معلوم  عالم و محصول رابطۀ

كـه هـر دو مبـدأ وجـودی  -معلـوم  ت را با عـالم ومتقابل معرف رابطۀو  بررسى كنيمبا معرفت 

سپس  و، علم با معلوم رابطۀ كه اين كاوش به بررسىجايى تا بكاويم،  -آيند  معرفت به شمار مى
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بـاز تحـت رای ديرينـه دارد و از دي شـهالبته توجه به اين رابطه ري .منتهى شودعلم با عالم  رابطۀ

 هـم در ميـان حكمـای مسـلمان فيلسوفان يونـان و هم در ميان» معقول اتحاد عاقل و«عنوان 

برخـى فالسـفه  فرفريوس و، پيروانش صدرا در كالم خويش آن را به ارسطو و .است مطرح بوده

  ).115: الف 1363همو، (داده است نصر نسبت  اسالمى همچون ابى

 دورۀ حاضـراز عصر نخستين فيلسوف مسـلمان تـا مسئله در حكمت اسالمى عنايت به اين 

 مسـئلهالی آثارش به اين  در البه و فارابى فى العقل رسالةكندی در . مواره استمرار داشته استه

مخالفـت  مسـئلهدر برخى آثار خود به شدت با ايـن  سينا ابن ).28 :تا بى، فارابى( كرده استاشاره 

بـرای  عنـوان سـندیه آن را بنيز  صدرای شيرازی. است در برخى موارد آن را پذيرفته اما رده،ك

  .)1/175: 1981صدرالمتألهين، ( معقول آورده است با اتحاد عاقل وسينا  ابنموافقت 

وارد بـيش بـا ديگـران  كـم وكـار در اواسط  ،كند امر به روال ديگران مشى مى بدودر  صدرا

اما » كل مجرد عاقل«گفتند  فالسفه مى از اوپيش  .كند مىراهش را جدا  در آخر وشود  مىچالش 

 اتحـاد علـم و«بـه » معقـول اتحاد عاقل و«را از مسئله او عنوان  .»كل مجرد عالم« فتگ او مى

از چنان كـه هم ،بنابراين .دانستساری  را در هر چهار نوع از علم جاری و گرداند و آنباز» معلوم

چهار قسـم نيز اتحاد و علم   - م و تعقلتوهّ ، تخيل، احساس -چهار قسم است بر مجرد  نظر او

  .دارد

  ارتباط علم و عالم از منظر فالسفه پيشين نحوۀ

اصـطالح علـم يا بـه  ،خارج از خود ایعلم انسان به اشيصدرای شيرازی، پيش از  از نظر فالسفۀ

ض اسـت و از رَ َعـ از مقولـۀ عقلـى وهمـى و، خيالى، ادراك حسى ، در چهار مرتبۀانسان حصولىِ 

: به گفتـۀ بهمنيـار .شود مىانى مجرد شمرده از انواع كيف نفس عقلى ها فقط علم حصولىِ آنميان 

همانا علم از مقوله عرض است و روشن است كه معلوم نيز از اعراض است و عارض نفس است «

 :1375، بهمنيـار( »زيرا موجود در نفس است نه اينكه جزيي از اجزاء نفس و متحـد بـا آن باشـد

401.(  

علـم  .عـالم اسـتبا رتًا واقعيتى مغاير علم ضرو، در علم حصولى ن معتقد بودندفالسفه پيشي

در  ،ض اسـترَ نوعى َعـ صورت ذهنى. همان نفس انسانى است همان صورت ذهنى است و عالم

: كنـد مىنقـش ايفـای سه عامل  يند ادراكآدر فر ن،از نظر آنا .كه نفس جوهر مجرد است حالى

 پيش از هر ادراكـى اند و قوای ادراكى نفس كه قوايى انفعالى .2مجرد است؛  نفس كه جوهری .1
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و  انـد های حسى حلـول كرده قوای حسى كه در انداماست جمله اين از (نفس موجودند بالفعل در 

خصوصـى از ميك در محل  حس مشترك و خيال كه هراند؛ همچنين  منطبع هاآنبه اصطالح در 

كـى كـه اراد روَ صُ . 3؛ )است و در هيچ جای بدن منطبع نيستو عقل كه مجرد ، مغز منطبع است

  .ض هستندرَ عَ 

ادراكى مناسـب خـود يـا در محلـى كـه  صورت ذهنى در قوۀ :استاز اين قرار يند ادراك فرآ

صـورت  ادراكى از طريق قوۀنفس ، كند و با اين حلول ای در آن منطبع است حلول مى چنين قوه

صـورت  واسـطه شـىء صـاحبواسـطۀ صـورت و ادراك با همان ادراك بى اين يافتن. يابد را مى

 پـس در ايـن نظريـه. ادراك منتفى استى حلولچنين به طوری كه بدون . است) معلوم بالعرض(

كـه  چنان ل انفعال ماده از صورت؛نه از قبي، مشروط به نوعى انفعال موضوع از عرض است ادراك

هـم خـود نفـس  ،حلول نكرده باشد باز اگر فرض كنيم هيچ صورت ذهنى در قوای ادراكى نفس

 فقـطولـى ، بالفعـل هسـتندنيز يعنى قوای آن  و هم بالفعل واجد قوای مذكور است،است بالفعل 

شـود كـه  متخيـل و عاقـل مى، بالفعـل حـاسزمـانى تعقل است و ، تخيل، بالقوه دارای احساس

نفس كه مدرك بالقوه اسـت مـدرك بالفعـل ، با حلول اين صورت. صورتى در اين قوا حلول كند

بالفعـل سـفيد  كه جسمى بالقوه سفيد است و با حلول سـفيدی در آن گونه درست همان ،شود مى

موضوع و  رابطۀ هاآن دو واقعيت مغايرند و رابطۀ عالم و علم ، طبق اين نظر،خالصه آنكه .شود مى

  .حاّل در آن است ضِ رَ عَ 

پيـدا كننـد هـيچ تغييـری  عالم در طول مدتى كه اين اعراض بر او حلـول مىبر اين اساس، 

طبق اين نظريه صدرای شيرازی،  تعبيربه  .بلكه تمام تغييرات مربوط به عوارض او است ،كند نمى

، ت و كمال هيچ فرقـى نباشـدنوزاد و نفس فيلسوف و دانشمند سالمند از لحاظ قوّ  بايد بين نفِس 

ه در اين نفس ثابت حلول كرده تفاوت اين نفوس در كماالت ثانيه و عوارضى است كيگانه بلكه 

 مسـئلۀنفـس را در قول قدما به ساكن دانسـتن  اين صدرا ريشۀ. )5/249: 1374، طهریم( است

بلكـه صـرفًا  ،نه اينكـه بـا نفـس متحـد شـوند ،صرفًا حلولى هستند ادراكاتزيرا  ،داند حلول مى

  .شوند عوارضى هستند كه به نفس اضافه مى

ينـد ادراك را نـوعى فرآنبودند و  نفس در ضمن ادراك قائل به ارتقای صدراپيش از  فالسفۀ

عوارضى بر نفس انسان حلول  كه به شكل دانستند مىحلول انواع مدركات  ه واسطۀانفعال نفس ب

آن نيـز دليـل  .كردنـد اتب مختلف علم را يكسان قلمداد نمىدرك مر در عين حال، آنان. دكن مى

، از جملـه ر قـدمابه اين شرح كـه از نظـبود، پذيرش درجات متفاوت تجريد برای انواع مدركات 
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ولـى همـين  ند،مدَرك نيست هستند  آنماهيات با وجود عوارض مادی كه در خارج واجد ، سينا ابن

و سپس بـا  گيرند كنند صورت محسوس به خود مىو تجريد حاصل بيايند ماهيات وقتى به ذهن 

 .متفاوت اسـت ها ك واحد و ادراكمدرِ ، يعنى از نظر قدما. شوند تجريد بيشتر متخيل يا معقول مى

ماهيت هم  زمانى كهيعنى تا ؛ ك استادرامانع  مؤثر پس مقارنت ماهيت با ماده و عوارض مادیِ 

بلكـه الزم اسـت تجريـد  امكان ادراك آن وجود ندارد،هم با عوارض مادی قرين است  با ماده و

  ).77: 1404، سينا ابن( »المانع للشىء ان يكون معقوًال هو الماده و عالئقها« :شود

اول تجريد نـاقص  مرتبۀ :تجريد از ماده و عوارض مادی مراتب و درجاتى داردايشان، از نظر 

تجريد تام از ماده و تجريـد نـاقص از  دوم ه است بدون تجريد از عوارض مادی؛ مرتبۀاز خود ماد

 ).315:1373ابن سـينا،(تجريد تام از ماده و عوارض مادی است  سوم ؛ مرتبۀعوارض مادی است

ای از تجريـد اسـت و ممكـن نيسـت  نتيجـۀ درجـه ای از ادراك حصول هر مرتبهاين اساس،  بر

به تعبير ديگـر، تجريـدهای متفـاوت موجـب . ماهيات با تجريدات متفاوت به يكسان درك شوند

   )74: 1385، صدرالمتالهين(شود  های متفاوت مى ادراك

حـو نـاقص تجريـد شـوند محسـوس ناگر ماهيات امور مادی فقط از خود ماده بـه  ،بنابراين

، متخيـل تجريـد شـوند به نحو ناقص و از عوارض مادی اند، و اگر از خود ماده به نحو تام بالذات

 :1981، همو( اند ، معقول بالذاتبه نحو تام تجريد شوند و اگر از خود ماده و عوارض آن، اند بالّذات

اصـًال تجريـد ، از آنجـا كـه ارج موجودندت امور مادی هنگامى كه در خاماهي در نتيجه، ).6/152

توانند معلـوم و  ، اصًال قابل ادراك نيستند و فقط مىاند اند و با ماده و كليه عوارض آن مقارن نشده

انـد و  قابـل درك ،ای از تجريد شوند اگر مشمول درجه، د؛ ولى همين ماهياتمدرك بالعرض باشن

از مختلفـي  نحایبا ا مدَرك واحدیكه جايز است ، يهطبق اين نظر ،لذا. اند معلوم و مدرك بالّذات

 به نحو حسى، با تجريد بيشتر به نحو خيالى، و با تجريـد با اندكى تجريد شود، يعنى ادراك درك

  .عقلى درك شودبه نحو  كامل

مجـرد نـاقص ( نفس مجرد نـاقص اسـت .1 :پيشين فالسفۀاكنون با توجه به اينكه از منظر 

صـور انـد و  كه مادی حسى و خيالىصور ادراكى اعم از  -به نفس  ادراكىنسبت صور  .2؛ )عقلى

انـد و  صـور ادراكـى عرض .3و  نسبت ماده بـه صـورت نيسـت؛ - كه مجرد است عقلىادراكى 

حتـى تـوان نتيجـه گرفـت كـه  ؛ لذا مىموجب تكامل ذاتى جوهر نيست عروض عرض به جوهر

كنـد،  پيدا نمىجودش تكامل ذاتى و جوهری مدرك بالفعل صور مذكور است وْ هنگامى كه نفس

ادراك شىء از  عبارت ديگر، تغيير نحوۀبه  .بلكه از هنگام حدوث همواره ثابت و بدون تغيير است
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دَرك بالذات است و نه موجب حقيقت م ، نه به معنای ارتقایو از خيالى به عقلى، حسى به خيالى

بلكـه فقـط بـه معنـای  شود، مىآن  ه مرتبۀ باالترای ب از مرتبه و كمال يافتن موجود مدِرك ارتقا

بـرای بالفعـل  صرف تجريد از امور مـذكوركه  ، چنانتجريد بيشتر ماهيت از امور مغاير خود است

رخ  ى در هيچ يك از آن دوآنكه هيچ نحو ارتقاي كافى است، بى شدن مدَرك بالقوه و مدِرك بالقوه

  .)همان( دهد

  باط علم و عالمدرباره ارت نظر صدرای شيرازی

  :زير ضروری است صدرا، توجه به نكاتارتباط علم و عالم از منظر  نحوۀبرای فهم 

دانـد و  وجود مى صدرا علم را نحوۀ. اتحاد در وجود است نه در ماهيت، منظور از اتحاد .1

  ).3/292: همو(كند  مقوالت خارج مى شمولآن را از 

ه اتحاد عاقل و معقول را در علم ذات مجرد به سينا ك ابن. چند نوع استاتحاد وجودی  .2

 امـا ،دانـد عرض مى آن را از نوع ارتباط جوهر و، پذيرد مى) مجردات قائم بالذات(خود 

-319: همـان( دانـد مى ،تركيـب اتحـادی صـورت،مانند تركيب ماده و هصدرا آن را 

321.(  

اتحاد وجود ، گويد خن مىكه از اتحاد علم و عالم س هنگامى ،اين مسئله در مراد صدرا .3

يا اتحاد وجود يكـى بـا ، مدِرك با وجود مدَرك بالذات است نه اتحاد در ماهيت آن دو

حقيقـت  معلوم بالذات نزد صـدرا .ماهيت ديگری يا اتحاد وجود عالِم با معلوم بالعرض

معلوم بالعرضى است كه در ظل همانا  بلكه ماهيت علم ،نه ماهيت آن وجود علم است

معلـوم بـالعرض ثـانى اسـت  و شـىء خـارجى، علم برای عالم مكشوف است حقيقت

  ).165: 4-1: 1386، جوادی آملى(

  .مطرح است حسى و خيالى، عقلى ادراكات اعم ازتمام وجودی بودن علم در  .4

يـك قـوه  مرتبـه از آن نفس يك حقيقت واحد ذومراتب است كه به هرصدرا، از نظر  .5

  .شود اطالق مى

علـم حصـولى  ؛ يعنى اختالف دربـارۀعلم ذهن به غير است، حل مناقشه استآنچه م .6

  .است نه حضوری

او ايـن مراد . عاقل و معقول شىء واحدی است ، صدرا به دنبال اين است كه بگويددر اين مسئله

گانگى بـه هـيچ  دوگانگى و سه. شوند متحد مىيكديگر نيست كه عاقل و معقول دو چيزند كه با 
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و بـه اعتبـاری » معلـوم«و به اعتبـاری » عالم«يك جوهر است كه به اعتباری . داردنحو وجود ن

  .است» علم«

 او معتقد است. قابل تفكيك نيستند و متضايفان ،داند او عاقل و معقول را دو امر متضايف مى

هـا آنمصداق  وگرنه ،ها صرفًا مفهومى استآنيعنى اختالف  ،اند گونه عاقل و معقول بالذات نيز اين

ـل مىيعنى ات صدرا اين رابطه را رابطۀ ماده و صورت، .يكى است ـل و المتحص دانـد، حاد متحص 

 ؛ همو،8/221: 1981، لهينصدرالمتأ(و بالعكس  وجود نداردتا عاقلى نباشد معقولى  بدين معنا كه

س كـه ای از مراتـب نفـ مرتبه ست كها اتحاد عالم و معلوم در نظر وی بدين معنا ).51: ب 1363

ی بالفعـل يكـى بـالقوه بـا امـر یكه امـر چنان، آنشود يكى مى حالت بالقوه دارد با علم و ادراك

  ).345-9/344 :1374، مطهری(شود  با صورت بعدی يكى مى ای كه ماده چنانشود و آن مى

  نفس در ضمن ادراك مبتنى بر تشكيك در وجود رآيند ادراك يا ارتقایف

ذكـر ايـن  .تخيـل و تعقـل، احساس: ادراك است هدارای سه نحو دست كمانسان  از نظر صدرا، 

قبل از صدرا تفاوت ادراكات را در تفاوت ميزان تجريد ماهيـت معلـوم از  نكته گذشت كه فالسفۀ

 حال به بررسى اين موضوع از منظر صدرا .دانستند مى - عوارض و لواحق مادی - امور مغاير خود

  .پردازيم مى

االشـتراك عـين  مابه ،كدو امـر مشـكّ در  قائل است كـهتشكيك  در بحث صدرای شيرازی

خـارجى بـه  ىناشى از انضـمام حقيقتـآن دو امر تفاوت و تمايز  در نتيجه،. ها استآناالمتياز  مابه

هـا نيـز آندو صرفًا يك حقيقت مشترك دارند و تمـايز نيست، بلكه آن  هاآنحقيقت مشترك ميان 

از هـم ها را در همـان حقيقـت مشـترك آن تواند و آنچه مى ،ناشى از همان حقيقت مشترك است

دو ضـرورتًا بايـد در ميـزان پـس آن . استها از آن حقيقت آنصرفًا ميزان برخورداری متمايز كند 

در دو كـه لذا اگر بپـذيريم . اند پس قطعًا متفاضل. مندی از آن حقيقت مشترك متمايز باشند بهره

 و تحلـيالً  االمتياز اسـت، االشـتراك عـين مابـه مابهدارنـد يكديگر واقعيت كه نسبت تشكيكى با 

ر تفاضـل دچا االشتراكشان دو واقعيت در برخورداری از حقيقت مابهشود كه آن  ضرورتًا نتيجه مى

ت تفاضـلى ميـان دو و نسـب نيـز هسـت،دو قطعًا و ضرورتًا تفاضلى پس نسبت ميان آن . هستند

پـس . دو اسـتاالختالف در آن  االشتراك و مابه بهعينيت ما ديگر سكۀروی واقعيت مشكك آن 

شود كه آن مصاديق در برخـورداری  اطالق مى ىقيصورت مشكك بر مصاده زمانى يك مفهوم ب
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تفاضـلى در برخـورداری از  نوعى رابطـۀاز حقيقت آن مفهوم نسبت به يكديگر متفاضل باشند و 

  ).432-1/431: 1981صدرالمتألهين، (ها برقرار باشد آنحقيقت مذكور ميان 

موجوداتى ، اگر وجود را يك حقيقت واحد مشكك ذومراتب بدانيمديدگاه، طبق اين  ،بنابراين

. )115: 1385همـو، (انـد  گوناگون يـك ماهيت همگى انحای شوند كه در طول يكديگر واقع مى

آن  بـهفالسـفه تمـام كـه ، ای عالوه بر وجود خاص آن هر ماهيت نوعيه اين بدان معنا است كه

يـك از ايـن وجودهـا در  به طوری كه هر، هستنيز دارای وجود يا وجودات جمعى اذعان دارند، 

اين وجودها در طول يكديگرند و هيچ كه  ى از مراتب تشكيكى وجود جای دارند، چنانخاص مرتبۀ

قـد يكـون الشـىء «: صـدرابه تعبير  .در يك مرتبه نيستند يكديگرها در عرض آندو موجودی از 

ای بوجـود [و قد يكون موجودًا بوجود يجمعـه و غيـره ] ای بوجود الخاص[دًا بوجود يخّصه موجو

مصـداقى از مفهـوم ، در اينجا مقصود از وجـود خـاِص ماهيـت ).3/206: 1383همو، ( »]الجمعى

تمـام و از نظـر مصـداقى واجـد واقعيـت ، ماهوی است كه وجدانًا و فقدانًا مستتبع ماهيـت اسـت

، همـو(هـا را نـدارد آنسـت و بـيش از ا هاآنثبوتى است كه حد تام ماهيت واجد  مفاهيم كمالى و

مصداقى از ماهيت است كـه ، ماهيت وجوِد جمعىِ  مقابلِ در ). 332: 1361، زنوری ؛6/267: 1981

پس . هاآنيعنى هم واجد كماالت مذكور است هم واجد غير ، مستتبع ماهيت است وجدانًا نه فقداناً 

شه بسته بـه شـدت و ضـعف و ر در آنچه در حد تام ماهيت آمده نيست و هميكماالت آن محصو

صـدرا در ايـن بـاره  .استكماالتى بيش از كماالت وجود خاص ماهيت واجد وجودی خود  مرتبۀ

اين امكان وجود دارد كه تمام ماهياتي كه در خارج از ذهـن بـه كثـرت عـددي و در «: نويسد مى

ي به يك وجود بسيط واحدي كه واجد تمام كماالت وجـودي ذهن به كثرت عقلي موجودند، همگ

  ).3/336: 1981صدرالمتألهين، ( »است،تحقق داشته باشد

ايـن وجـود ). 9/188: همـان( شـود نيز گفتـه مى» وجود تفصيلى«يا » فرد«، به وجود خاص

ى مـاهيتفرد يا وجـود تفصـيلى  ن، بايد گفتبنابراي .نه بيشترشامل كماالت ماهيت خويش است 

مسـتلزم ، وجود خاصدارای و به همين اعتبار است كه ماهيات  ،اعتبار شود »بشرط ال«است كه 

كه  ، چنانت ديگری نيز هستاواجد كماالت ماهي اما وجود جمعى ).6/186: همان(كثرت هستند 

هـا آندر نظر گرفته شوند بر  »بشرطال«ست اگر ا هاآنماهيات ديگری كه اين وجود واجد كماالت 

بايد توجه داشت كه وجود جمعى واحد و بسيط است و چنين نيست كه مجموع  اما. اند حمل قابل

بلكه وجود واحد بسيطى است كـه مفـاهيم كمـالى  ند،های متكثر به هم ضميمه شده باش واقعيت

بـه نحـو  ،اسـت ى كـه در حـد تـام خـود آن وجـود مـأخوذغير از ماهيت، ماهوی موجودات ديگر
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 :همـان(گويند  نيز مى» وجود اجمالى«حمل است و به همين سبب به آن  آن قابل بر »البشرط«

  ).98: 1385، همو؛ 188

  : گرفتنتيجه چنين توان  از توضيحات مذكور مى

بلكه با يك وجـود جمعـى  ،موجود بودن ماهيت با وجود جمعى مستلزم كثرت و تفصيل نيست. 1

  :بير صدرای شيرازیبه تع ).انهم(د ند موجود باشنتوان ماهيات بسياری مى

پيش از اين مكرر اشاره كرديم كه معناي حصول صور موجودات در عقل مجرد «

وبسيط، اين گونه نيست كه به نحو متمايز و متكثر ارتسام يابند،آن گونـه كـه در 

ماده جسماني صور محسوس به تعدد و تكثر ارتسام مي يابند و يـا آن گونـه كـه 

و متعدد و متكثر مرتسم است، چرا كـه ضـرورت اين صور در قوه خيال نيز به نح

تكثر در عالم ماده ويا قوه خيال ، از سر محدوديت و ضيق ماده و قواي خيـالي و 

ادراكي است در حالي كه در عقل مجرد تام، عدم، غيريـت، كثـرت و انقسـام راه 

  ).7/281: 1981همو، ( »ندارد

آن است، و در سلسلۀ تشـكيكى وجـود در  تر از وجود خاص وجود جمعى ماهيت ضرورتًا كامل .2

وجود برتر ماهيت يا وجود اعال و اشرف ماهيت، تعابيری است كه . شود مرتبۀ باالتری واقع مى

صدرا برای اين وجود واحد بسيط به كار برده است، بدين معنا كه آثار كمـاالتى كـه در وجـود 

شوند، بلكـه بـه نحـو اعـال و  شوند بعينه در وجود جمعى آن يافت نمى خاص ماهيت يافت مى

صـدرا . شـود در حقيقت بايد گفت اصل و مبدأ آنها در آنجا يافت مى. شوند اشرف آن يافت مى

وجود عقلي كه از نواقص مادي مبرا است، وجـودش بـه گونـه برتـر و «: گويد در اين باره مى

وجود مادي اسـت واالتر است، چرا كه وجود عقلي و عالم عقل واجد ومبدأ تمام مراتب متكثر 

ذوابعـاد «مثًال وجود خاص جسـم ). 304-7/303: همان(» و به نحو وحدت واجد كثرات است

» ذوابعاد ثالثه«است، با اين حال، وجود عقلى يا وجود االهى آن، اگرچه ممكن نيست » ثالثه

. شـود مى» ذوابعاد ثالثـه«و اگر تنزل يابد ؛ باشد، اما مبدأ و منشأ آن است و واجد كماالت آن

همانا تمام انواع ممكنات به هنگامي كه به صورت فـرد و شـخص، تحقـق و «: به گفتۀ صدرا

تشخص مي يابند متفاوت، متخالف و متكثر خواهند بود و وجود خاص هر فردي از آن، غير از 

وجود خاص فرد ديگر است و بر هر يك آثار و احكام خاص خـود مترتـب اسـت؛ امـا پـيش از 

 »، تمام انواع ممكنات به وجـود جمعـي برتـر و واالتـر موجـود هسـتندتحقق و تشخص فرد

  ).6/273: همان(
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تـوان بـرای يـك ماهيـت دو وجـود در عـرض يكـديگر  بر اين اساس، در نظر صدرا، اگرچه نمى

وی در اين خصوص . توان انحای وجود را برای يك ماهيت در طول هم قائل بود پذيرفت، اما مى

  :چنين نگاشته است

برای يك ماهيت و يـك مفهـوم انحـای گونـاگون وجـود و ظهـور و اطـوار  گاه

تر و بعضـى  ای كه بعضـى قـوی مختلفى از وجود و حصول موجود است، به گونه

ترند، و بر برخى از آنها آثار و خواصى مترتب اسـت كـه بـر برخـى ديگـر  ضعيف

ى كـه همانند جوهر كه دارای معنا و ماهيت واحدی اسـت در حـال. مترتب نيست

و گاه نيازمند ماده و همراه آن و ... شود  گاه مستقل از غير و جدا از ماده ايجاد مى

  .)1/264: همان( منفعل از غير

مراتب است و وجوداتى كه در طول يكـديگر ذو كبا توجه به اينكه وجود يك حقيقت واحد مشكّ 

هـا آنهو بر به حمل هو یماهيت با حد واحد ،اند گوناگون يك ماهيت انحای همگى شوند واقع مى

حمل ماهيت بر وجود خاص خود كه همان شـايع صـناعى : استبه دو گونه  اما .قابل حمل است

، بنـابراين. و حمل آن بر وجودهای فراتر از وجود خاص خود كه حمل حقيقه و رقيقه اسـت، است

حمل  لى وحمل اوّ  مستلزم اعتقاد به حمل ديگری غير از واحد وجود برای ماهيتِ  انحایاعتقاد به 

  ).168: 1386، عبوديت(است » رقيقه حمل حقيقه و«شايع به نام 

اين نيست كه موضوع و  گاه حمل هيچمعيار ، خالف حمل شايع، بر»حقيقه و رقيقه«در حمل 

 كه در حمل شايع هنگامى چنانقًا يكى باشند و درجۀ وجودی واحدی داشته باشند، محمول مصدا

واجـد آن ست كه هرچه محمول دارد موضوع نيز ا بدين معنا» اطق استزيد ن«شود  كه گفته مى

 »نـاطق«موضوع هم فاقد آن است؛ مـثًال ، ستا محمول معاند آن است و طارد اواست، و هرچه 

بـا نيز شود  آن حمل مى موضوعى كه ناطق بر شود، لذا مباين است و با آن جمع نمى» صاهل«با 

  .قرار گيردصاهل  ضوعِ موتواند  نمىشود و  صاهل جمع نمى

، شـود آن است كه وقتى محمولى بر موضوعى حمل مىحاكى از  »رقيقه حقيقه و«ولى حمل 

آنچه محمـول  اما چنين نيست كه هر نيز واجد آن است،موضوع  واجد آن استآنچه محمول  هر

در . ندك خود حكايت مىهای  بلكه محمول فقط از دارايى نيز فاقد آن باشد،فاقد آن است موضوع 

تری بـر وجـود بـاالتر از خـودش حمـل  اين نوع از حمل در نظام تشكيكى وجود هر وجود پايين

لـى يـا حمـل نه به حمل اوّ  شود، اما درجه بر وجود صد درجه حمل مىمثًال وجود پنجاه ، شود مى

در ايـن نـوع از . آن حقيقـت اسـت شايع، بلكه به حمل حقيقه و رقيقه، بدين معنا كه اين رقيقـۀ
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و بـر چيـزی حمـل  كنـد خود حكايـت مىكماالت وجودی از محمول ساكت است و فقط ، حمل

  .ی دارد يا خيربيشتركند كه آيا چيز  اما داللت نمى ،شود كه اين كماالت را دارد مى

 برخالف حمـلِ ، شود محمول ايجابًا و سلبًا بر موضوع حمل مى ،در حمل شايع، به تعبير ديگر

در  بـه عبـارت ديگـر،. شـود آن محمول فقط ايجابًا بر موضوع حمل مى كه در» حقيقه و رقيقه«

 ،محمـول اسـت مصـداقِ ، يعنى وجدانًا و فقداناً  ،موضوع در داشتن و نداشتن كماالت ،حمل شايع

طباطبـايى در حاشـيه . فقط وجدانًا مصداق محمول است، موضوع »حقيقه و رقيقه«ولى در حمل 

   :گويد مىچنين باره در اين  اسفارخود بر 

همانا حمل اشياء در حمل بسيط الحقيقه مانند حمل شـايع نيسـت؛ چـرا كـه در 

محمول بر موضوع به  »زيد ايستاده است«و » زيد انسان است«حمل شايع مانند 

دو حيثيت ايجابي و سلبي حمل مي شود، دو حيثيتـي كـه ذات موضـوع از آنهـا 

حمل بسيط الحقيقه به گونـه اي از اشياء در شيئي تركيب يافته است، اكنون اگر 

باشد كه موضوع با محمول در حمل تركيب گردد بايد سلب آن نيز صادق باشد و 

در اين صورت بسيط، مركب خواهد بود و اين خلف فرض است، زيرا فرض شده 

بود كه موضوع بسيط است، در نتيجه محمول در حمل بر بسيط، فقـط بـه گونـه 

ديگر مي توان گفت بسيط واجد تمـام كمـاالت و ايجابي خواهد بود و به عبارت 

مهيمن و مسيطر بر آنهاست، لذا حمل در آن به صورت حمل موجود آميختـه بـر 

، 6/110: 1981، صـدرالمتألهين(. صرف و حمل موجود محدود بـر مطلـق اسـت

  ).1ح

كـه ، داند وجود مجرد و علم مى انحایتفاوت ادراكات را ناشى از تفاوت ، با رد نظريه تقشير صدرا

 بالذات در علم حصولى معلومِ ، از نظر وی .اتحاد داردهمان وجود برتر ماهيت معلوم است و با آن 

. بـالعرض اسـت معلومِ  معلوم و ماهيتِ بالذات است،  معلومِ  علم بلكه واقعيتِ  معلوم نيست، ماهيتِ 

يقت به وجود دهند در حق طور كه احكامى كه به ماهيت خارجى شىء نسبت مى همان در حقيقت،

به واقعيـت علـم بـاز نيز دهند  احكامى كه به ماهيت ذهنى معلوم نسبت مىكند،  مىآن بازگشت 

چيـزی كـه مـانع  همچنـين،. وجود برتر برای وجود ذهنى اين ماهيت است گردد كه در واقع مى

ا بلكه نحو واقعيتى است كه ماهيت بـ ،غريبه نيست عوارضبا  ادراك است مقارنت ماهيت معلوم

  : به گفتۀ صدرای شيرازی .آن موجود است
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بدان در عوارض غريبه كه در تعقل و حملش بر موضوعي انسان نياز بـه تجريـد 

منافات و موضوع از آنها دارد، به عنوان ماهيت و معاني آن اشياء نيستند زيرا هيچ 

ناسازگاري بين تعقل يك شيء و تعقل صفتي با آن نيست و بـه همـين سـان در 

خيالي آن شيء  يزي كه نياز به تجريد باشد، آنچه تخيّل مي شود صورتتخيل چ

نيست زيرا هيچ منافاتي بين تخيّل شيء و تخيّل هيئت و صورتي بـا آن نيسـت، 

آنچه مانع از تعقل و يا تخيّل شيء با شيء ديگر است نحو وجود خـاص  بنابراين

  ).3/363: همان.  (آن شيء است

وجـود خـاص، و : كى وجود هر ماهيتى دارای انحايى از وجـود اسـتاز نظر صدرا، در نظام تشكي

برای ماهيت هر يك از امور مـادی چهـار  ،بر اين اساس). 1/264: همان(وجود يا وجودهای برتر 

وجود مادی، كـه همـان وجـود خـارجى خـاص ماهيـت اسـت، و : است قابل تصورنحو از وجود 

اند و در مقايسه با وجـود  خارجى برتر ماهيتوجودهای مجرد حسى، خيالى و عقلى كه وجودهای 

شـود ماهيـت  به اين ترتيب، وجود مادی جسـمانِى ماهيـت موجـب مى. اند مادی آن وجود ذهنى

مطلقًا قابل درك نباشد، يعنى مادام كه ماهيت به چنين وجودی موجود است با هيچ نحو ادراكـى 

 »توجب إجتناب الصورة عن اإلدراك مطلقـاً ان الماّدة الوضعيّة «: تعبير صدرابه . قابل درك نيست

  ).3/363: همان(

نفس بـا علـم حضـوری بـه ايـن ، حسى موجود باشد اگر اين ماهيت در نفس با وجود مثالىِ 

و به همين نحو اگر در آن با وجـود  ،كند حسى درك مى ماهيت مذكور را نيز به نحو جزئىِ ، وجود

وجـود عقلـى موجـود  و اگر با ،كند ى خيالى درك مىآن را به نحو جزئ، خيالى موجود باشد مثالىِ 

: وجود آن است تابع نحوۀ نوع ادراك ماهيت به اين ترتيب،. كند اشد آن را به نحو كلى درك مىب

  ).364 :همان( »أما الماهيات، فهى تابعة لكل نحو من طبقات الوجود«

به  علم اگر واقعيتِ . گردد مىعلم باز  واقعيتِ  به نحوۀ معلوم درك ماهيتِ  ، نحوۀديگر به تعبير

 مثـالىِ بـه نحـو شود و اگر  حسى درك مى جزئىِ به صورت  معلوم ماهيتِ  ،حسى باشد مثالىِ  نحو

: به تعبيـر صـدرا .شود جزئى خيالى و كلى درك مىبه صورت ماهيت معلوم ، يا عقلى باشد الىخي

معقوال وال محسوسا؛ ووجـودا  أن لإلنسان وجودا فى الطبيعة المادية وهو اليكون بذلك االعتبار«

فى الحس المشترك والخيال وهو بهذا االعتبار محسوس البتة اليمكـن غيـر هـذا؛ ووجـودا فـى 

  ).506: همان(» العقل وهو بذلك االعتبار معقول بالفعل اليمكن غير ذلك
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، به ناشى از تفاوت ميزان خلوص و درجات تجريد ماهيت نيست، تفاوت انواع ادراك ،بنابراين

 ،يابد ارتقا عقلى نوع ادراك از حسى به خيالى و شدن ماهيت از امور غريبه تر كه با پيراسته طوری

وجود خارجى برتر، ماهيت، و به اعتباری وجود ذهنى آن واقعيت علم است كه  از نحوۀ بلكه ناشى

  .است

صـدرا  ،در نتيجـه .شـود مى برتـرنوع ادراك ماهيت نيـز ، واقعيت علم كمال يابد هرچه نحوۀ

نـوع ادراك ماهيـت از حسـى بـه خيـالى و از  ارتقای معتقد است پيشين برخالف نظريۀ فالسفۀ

مثالِى خيالى و از  حسى به مثالىِ  از مثالىِ  وجود برتر آن مستلزم كمال يافتن نحوۀ به عقلىخيالى 

در نفـس  سلف، مسـتلزم ارتقـایبرخالف نظر اين نظر،  ).95: همان(است مجرد عقلى خيالى به 

  .)3/366: 1981، همو(ضمن ادراك است 

مكرر از عبارات و مطالب پيشـين دانسـتي «: گويد اتحاد حساس با محسوس مى ربارۀدصدرا 

كه صورت محسوس، وجود في نفسـه آن عـين محسوسـيت آن و محسوسـيت آن عـين وجـود 

پـس  .)9/184: همـان( »جوهري آن باي قوه حس است و همين گونـه اسـت در صـور معقولـه

 ، همچنان كه او بارهـااتحاد حس با محسوسات است، كه اتحاد عقل با معقوالت استطور  همان

سلف  صدرای شيرازی به نظر فالسفۀ ).8/177: همان(كرده است اشاره به آن در جاهای مختلف 

نفسه معقول بـا وجـود آن  وجود فى طور كه نزد تمام حكما گويد همان مى كند و خويش اشاره مى

با وجود آن برای جوهر مـدِرك نيز وجود شىء محسوس ، دندار اختالفى واست ل يكى برای عاق

داند،  مانند نسبت عرض به معروض نمىمعقول به عاقل را نسبت وی  ).3/313: همان(اتحاد دارد 

محـل از حقيقـت حـال در نسبت بين آنهـا داند كه  مىهم مغاير امر عرض و معروض را دو زيرا 

چنـين معقول بالفعـل  حالِ  با يكديگر دارند، امااتحاد انضمامى نوعى مصداقًا ، گرچه خبر است بى

زيرا معقول بالفعل جز همين وجـودی كـه بذاتـه معقـول اسـت وجـود ديگـری نيسـت و ، نيست

 كـون الشـىء معقـوًال اليتصـور إالو«: به تعبير صدرای شيرازی .آن استمعقوليت تمام حقيقت 

  ).3/315: همان(» يكون الشىء عاقالً 

  :رسد مقدمات زير به اتحاد عاقل و معقول مىبا  توان گفت صدرای شيرازی مىدر واقع 

و تمام  ،و عين معقوليت است ،صورت معقوله استذاتش صورت معقوله به نفس : اول مقدمۀ

 ش اسـتچنين اسـت كـه معقوليـت عـين ذاتـآن وجود  ، و نحوۀوجود معقولى استآن  حقيقتِ 

  ).91: همان(
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وجود ديگری نيسـت، بـه ايـن  ْاين حقيقتى كه عين معقوليت است جز معقوليت: ومدمۀ مقد 

  .اين است كه بذاته معقول است نه چيز ديگرآن وجود  معنا كه نحوۀ

بر شىء صادق اسـت زمانى  ،زيرا وصف معقول است،عاقلى مستلزم اين معقول  :سوم مقدمۀ

يـك از عاقـل و معقـول  اگـر هـرقول، زيرا مرتبۀ مع مدرجه و ه ، عاقلى همكه عاقلى داشته باشد

مستقًال با قطع نظـر از عاقـل اعتبـار شـده و در  داشته باشند معقولهم  باوجودی نفسى و مغاير 

  .بالفعل موجود نيست عاقلِ  بالفعل معقولِ  مرتبۀ

بايد در همان مرتبه و عاقل بالفعل گفت كه  سوم توان به حكم مقدمۀ گيری مى در مقام نتيجه

همان مرتبه  بالفعلى در عاقلِ  بالفعل بايد برای معقولِ ، به حكم تضايف .موجود باشد معقول درجۀ

، ايـن مرتبـه نبـود در، بالفعل بود غير از آن معقولِ  بالفعل اين عاقلِ ، زيرا اگر موجود باشد درجهو 

بايـد لفعل با بالفعل است و اگر عاقل بالفعل نباشد آن معقولِ  بالفعل عاقلِ  معقوله پس آن صورتِ 

 بالفعل بـا وی در مرتبـۀ بالفعل است كه عاقلِ  معقولِ در صورتى  بالفعل زيرا معقولِ  معدوم باشد،

  .وجود عاقل عين وجود معقول است و عاقل جز وجود نفس نيست بنابراين،. وی باشد

در اينجـا وجـود  ، بدين معنـا كـهعين وجود نفس است نفس بر اين اساس، معقول در مرتبۀ

أنى از شئون وجودی جوهر عاقل اسـت بلكه ش، و معقوله يكى است صورتِ  وجود رابطىِ نفسى و 

فكـذلك وجـود المعقـول بمـا هـو معقـول «: به تعبير صدرا ).177-176: 1366آملى،  زاده حسن(

وموجوديته نفس وجوده للقوة العاقلة فالقوة الهيوالنية عندما صارت عقال بالفعل تصير عين األشياء 

ــة و ــراتالمعقول ــود وأشــرف الخي ــا أفضــل الوج ــة وجوده ــياء المعقول ــى أن األش ــبهة ف » ال ش

نفـس  نظـر صـدرای شـيرازیاز مـذكور، توجه به مقـدمات  با ).117: الف 1363صدرالمتألهين، (

بلكه حقيقت پويايى است كه مراتب مختلف عالم هستى را يكى پـس ، باشد ی ثابتتواند امر نمى

راكـى از محسـوس بـه متخيـل و سـپس ، تبديل صـور ادابراينبن. گذارد از ديگری پشت سر مى

 تابع حركت در جوهر نفس است و اين نفس است كه از مراتب مادون هستى بـه تـدريج، معقول

  .كند باالتر صعود مى ای به مرتبۀ با تجرد در هر مرتبه وشود  مىمجرد 

گردد و به همين دليل  از مىوجودی ُمُثل نوريه ب باالتر مرتبهاين تحليل از ادراك معقوالت به 

، در ادراك حسـى و خيـالى. شود ادراك حسى و خيالى مطرح مىبا است كه ادراك عقلى متفاوت 

صـدرای . افتـد يند در ادراك عقلى اتفاق نمى، اما اين فرآصور ادراكى است آفرينندۀنفس مبدع و 

ادراك  خصـوصدر : دهـد توضـيح مىگونـه  ايـنرا مسئله علت تفاوت رأی خود در اين  شيرازی

كه صورت عقليـه ، بدون اينشود ها متصل مىكند و به آن يدا مىها ارتقا پآننفس به سوی ، مفارقات
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چنان كه رأی مشهور به حلول معتقد است؛ زيرا اين صور اشـرف از ، آندر نفس حلول داشته باشد

  ).237: 1378، همو( ای بر اشرف ندارد اخس احاطهامر نفس هستند و 

برتری وجـود علـت كه همان كند  كلى استناد مى ای هقاعدبه در اين عبارت  يرازیصدرای ش

و معلـول است يت را تشأن دانسته اين تقدم رتبى در نظريهٴ مالصدرا كه علّ . بر وجود معلول است

كه معلول را عـين فقـر و  ،امكان فقری او ۀنظريدر و نيز  آوردهرا شأنى از شئون علت به حساب 

يـت ميـان نفـس و علّ  ۀچنين تحليلـى از رابطـ. كند وضوح بيشتری پيدا مى، داند مى نياز به علت

تواند فاعل و علت باشـد كـه  زمانى مىفقط نفس  ،در جريان ادراك. مدركات آن نيز صادق است

وجـودی بـاالتری برخـوردار  ۀها از مرتبباشند، يعنى نفس نسبت به آنمدركات آن اخس از نفس 

زيرا نفس موجودی مجرد و اشـرف  شود، پديدار مىادراكات حسى و خيالى  چنين حالتى در. باشد

در ، اند چون معلوم و مخلوق نفس ،شده از آنهای صادر و صورتاز محسوسات و متخيالت است 

اما ). 152: 1366آملى،  زاده حسن(هستند و نفس بر آنها احاطه دارد تر از علت خود  ای پايين مرتبه

اما  زيرا اگرچه نفس موجودی مجرد است پذيرفتنى نيست،يندی چنين فرآ در مورد مدركات عقلى

را در آن تجردی ناقص اسـت و ايـن امـر  تجرد آن به دليل تعلق به بدن و اشتغال به امور مادی

قرار  - كه از تجرد تام برخوردارند - تری از موجودات مجرد عقلى واقع در عالم عقول مرتبهٴ پايين

تواند با ارتقا به عالم عقـول و حضـور در  مىفقط تواند فاعل و علت باشد و  مىلذا نفس ن. دهد مى

شايان ذكر است كه ). 1/291: 1981، لهينصدرالمتأ(ۀ آنها بپردازد به مشاهد مدركات عقليه ۀمرتب

امـا بـر ، شـود هرچند نفس در ابتدا از تجرد تام برخوردار نيست و لذا اخس از عقل محسـوب مى

حتى مقامى بـاالتر از عقـل قادر خواهد بود به مقام عقل و  هری و سير تكاملىمبنای حركت جو

  ).178: 1380، آشتيانى(شود ل نائ

  تطابق مراتب نفس و مراتب عالم هستى در نظام تشكيكى وجود

مراتب عالم ای از  مرتبهبه ازای  اين مراتباز يك  هرو نفس دارای مراتبى است ، از نظر مالصدرا

ۀ وجـود و مرتبـ ،وجـود نفسـانى ۀمرتبـ، وجود طبيعى ۀمرتب: اند از ن مراتب عبارتاي. هستى است

صرف  ۀاستعداد و قو موجود در مرحلهٴ وجود طبيعى نفِس ). 3/365: 1981، لهينصدرالمتأ(عقالنى 

آن متصـور بـرای است، ات نفس فعليكه فعليتى از ، در اين مرحله ادراككه بديهى است  و است

اسـتعداد ادراكـى  كند كـه قـوه و اين زمينه را فراهم مى وجود نفسانى ه نشئۀعبور نفس ب. نيست

لذا ادراك نفس در . وجودی است ادراك كند مرتبهشأن اين را چه آن نفس به فعليت تبديل شود و
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حضـور يـافتن نفـس در مرتبـهٴ  ،در نهايت. محدود به ادراك حسى و خيالى خواهد بود اين مرتبه

  .كند مى» عاقل بالفعل«نفس را و قليت نفس را به فعليت تبديل قوهٴ عا وجود عقالنى

. صـورتى مخصـوص بـه آن وجـود دارد، به ازای هر عالمى از عـوالم وجـودبه عبارت ديگر، 

سـنخ بـا آن مرتبـه  ك از لحاظ وجودی هـمكه مدرِ است زمانى ممكن فقط ها  ادراك اين صورت

اتحاد با حقايق آن مرتبه و موجوديت به وجـود  ،مر مستلزم حضور نفس در آن مرتبهو اين ا ،باشد

پس ادراك انسان در هـر مرتبـه از صـور عـالم، اتحـاد «: به بيان مالصدرا .استحقايق آن مرتبه 

انسان با آن صورت و تحقق ادراك به وجود آن صـورت خواهـد بـود و وجـودات، بعضـي حسـي، 

تحقق اوًال عقل بوده و ثانيًا نفس و  بعضي مثالي و بعضي عقلي اند يعني وجودات در سير نزول و

ثالثًا حس و سرانجام در ماده تجلي مي يابد؛ اما در سير صعود و تحقق نفسـاني از حـس، سـپس 

  ).351: 1360، همو(» نفس و سرانجام وجود عقلي محقق مي شود

های مخصوص بـه هـر  در برابر صورت نفس با سير در مراتب مختلف وجودیبر اين اساس، 

يابـد  همـان مرتبـه دسـت مى های موجـود در گيرد و در هر مرتبه به ادراك صورت ار مىعالم قر

با  متفاوتى دارد كه در نهايتهای  ديدگاهاتحاد نفس با معقوالت بارۀ در صدرا). 241: 1378، همو(

 ها قابل توجه است نقشى است كه تشـكيكآنای كه در تمام  تهنكاما قابل جمع هستند؛  يكديگر

كلى  بارهبه تبيين نظر مالصدرا در مسئلهبرای روشن شدن اين . كند مى فاها ايآن در همۀدر وجود 

  .پردازيم مى

  كلىی شيرازی درباره نظر صدرا

ابـراز متفـاوتى  های ديدگاههای عقلى  گيری صورت بارۀ چگونگى شكلصدرا دركه گذشت،   چنان

، حـل مسـئلۀ بـه بيـان ديگـر .پذير، كلى ِسـعى اسـت ريشۀ كلى شركت، از نظر وی .كرده است

كلى  منوط به حل مسئلۀ وجودشناختى رابطۀكلى با افراد در حكمت متعاليه  شناختِى رابطۀ معرفت

آيد وجود عالى و اشـرف اسـت و واجـد مـادون و  مىدرآنچه به ادراك  آن خواهد بود، زيراو افراد 

  .و متضمن آن استدارد درك دانى را به همراه  خوددل درك عالى در  ، لذااخس است

گـاه  ، هيچتجرد علم و امتنـاع تغييـر در يـك صـورت علمـى مجـردبه دليل اعتقاد به  صدرا

 در .تعميم و مانند آن را ناصواب دانست، تجريد، های معهود نزد حكما را نپذيرفت و تفسير جريان

عـوارض و تمام تجريد مفهوم يا ماهيت معلوم از  صدرا عبارت بود ازكه تعقل نزد پيشينيان  حالى

از . دانسـت مـىخيالى و وهمـى ، حسى، مالصدرا تعقل را به معنای تجريد از وجود مادی، اعراض
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موجود مجرد عقلى در موطن خود ثابت اسـت و نفـس كـه در اوايـل پيـدايش خـويش  ،نظر وی

آن  بۀشود و با هر مرت جسمانى و متحرك است بر اثر سير جوهری با آن موجود مجرد مرتبط مى

  .شود مىمرتبط باشد متحد  كه

 صورت خيالى را همان صورت حسى منهـای ،سينا و شارحانش صدرای شيرازی، همچون ابن

دانـد  صـورت جزئـى صـادر مى خصـوصبلكـه نفـس را در  داند، برخى تعيّنات و تشخصات نمى

نفس انسان بعد از ارتبـاط حسـى بـا عـالم خـارج به طوری كه  ،)1/264: 1981، لهينصدرالمتأ(

به همين نيز داستان خيال  خصوص قوۀدر  .كند ابداع مى ورتى مماثل با شىء يا اشيای خارجىص

، صـورت حسـى در مقـام و شـود كه اين قوه با صورت حسى مواجه مى يعنى هنگامى، است قرار

 همچنـين،. شود مىخيالى متناسب با عالم خيال در نفس ايجاد  ىماند و صورت خود باقى مى مرتبۀ

عقلـى متناسـب بـا عـالم عقـل ابـداع  ىصورت، شود عقل با صورت خيالى مواجه مى هنگامى كه

همـان  عاقلـه به تعبير ديگر، قـوۀ .ماند خويش باقى مى شود و صورت خيالى در مقام و مرتبۀ مى

ای را با  خيال نيز همان رابطه و قوۀ ،خيال با ادراك حسى ای را با ادراك خيالى دارد كه قوۀ رابطه

خيـال و ، حس، يك از عوالم عين هر ،در واقع .دارد كه ادراك حسى با اشيای عينى ادراك حسى

ه عـالم عـين بدين معنا ك كن نيست از مرتبه خود تجاوز كنند،مراتب وجودی هستند كه مم عقل

پيـدا  و صورت خيالى به مرحله عقل ارتقـاصورت حسى به عالم خيال صعود كند  وارد ذهن شود،

  .)264: همان(كند 

سـه ديـدگاه بـه  ی شيرازیصدرا ات به وسيله نفس در آثار و آرایما در خصوص ادراك كليا

  .دخالت عقل فعال .3؛ لثُ مُ  مشاهدۀ. 2 ؛تصعيد نظريۀ. 1: كرداشاره توان  مى

  نظريه تعالى يا تصعيد .1

 يـال و عقـلخ، حس ، در مرتبۀامور خارجى و در برخورد با اشيانفس انسان ، اساس اين نظريه بر

رت حسـى شـىء را بـه وجـود ابتدا صـو به اين ترتيب كه. كند ايجاد مى خود تصويری از آن اشيا

نهايـت ايـن دو صـورت  و در ،يابد خيال تحقق مى نگاه صورتى خيالى متناسب با مرتبۀآ آورد، مى

 دِ يندر اين فرآ. آورند كلى در مرتبۀ عقل فراهم مى حسى و خيالى زمينه را برای ابداع صور عقلى و

: همـان(يابنـد  و تعالى مى ارتقاصور عقلى  ، صور از مرتبۀ حسى به خيالى و آنگاه به مرتبۀنفسانى

3/366، 9/99.(   
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يند تصعيد و تعالى ادراكات انسانى فرآ معلولِ ، پيدايش كلياتی يندآفرچنين در  ،خالصه آنكه

ينـد ارتقـايى آفرعى نـووارد  آنبـه ای است كه صور حسـى بـا ورود  است و نفس انسان به گونه

خـود بـاقى  در اين صور به وجود آيد، يعنى هر صورت در مرتبۀتبديل و تبدلى آنكه  ، بىشوند مى

است نفس عنصری فعال بر اين اساس، . كند ورتى متناسب با خود ايجاد مىديگر ص مرتبۀ است و

  .آن هستندادراكى قائم به وجود نفس و معلول  ها ُصَور صورتو 

مراتـب و دارای مراتـب فس انسان ذون كهمبتنى بر اين است يّت در اين ديدگاه اما حصول كل

ترين مراتـب نفـس انسـان و از حيـث وجـودی  عقلـى عـالى مرتبـۀ .خيالى و عقلى است، حسى

ای مجرد  كه مرتبه، عقل انسان هنگامى كه صورتى در مرتبۀ. شديدترين مراحل روح انسان است

، شود وجودی برتری برخوردار مى ۀو از سعشود،  مىتری موجود  به وجود عالىشود، حاصل ، است

، و جامع افراد شـودگيرد  بر همۀ افراد را در تواند در آن واحد كه مىكند  پيدا مىوجود و به نحوی 

 ر عقالنـى اسـت ووَ ُصـ يت محصول شـدت وجـودیِ كلّ بنابراين،  .ت برسديا به تعبير ديگر به كلّي

  .دهد افزايش مى یسيارها را تا حد بآننمايشگری 

  مشاهده ُمثُل و ارباب انواع نظريه .2

ابـداعات نفـس در زمـرۀ  ر حسـى و خيـالىوَ خود معقوالت را همچون صُ عبارات صدرا در برخى 

صور عقلـى را  گاه نفسه اين صورت كه ب .داند ل مىثُ مُ  را حاصل مشاهدۀ هاآنبلكه  شمارد، برنمى

ايـن نـوع  .آورد ه دست مىب، كه در عالم عقل وجود دارند ،ضعيف موجودات عقلى بر اثر مشاهدۀ

و به اصطالح آن را مشـاهده از شود  مىارتباطى ضعيف محسوب  نوری ارتباط نفس با صور عقلىِ 

  .شود مىيت صور عقلى و ادراك عقل اين دوری و ضعف مشاهده سبب كلّ . نامند دور مى

آورد  دست مىه نفس بر اثر كماالتى كه بوجود دارد وآن اينكه برای مشاهده نيز حالت دومى 

شـود  اتحاد حاصل مىاز طريق و ادراك عقليات از نزديك و شود  مىبا اين وجودات مفارق متحد 

  .گر است نه مبدع مشاهدهدر اين مقام نفس  ).289-1/288: همان(

نـوع و حتـى مشـاهدۀ صور عقلى  امكان مشاهدۀ هاآن بيشتراز نظر مالصدرا نوع افراد بشر و 

در اين ديدگاه همواره از وی  .پندارند خويش را كلى مى يافتۀ تعميم و ادراكات خيالىِ ند، اول را ندار

او معتقد اسـت  .اوصافى استفاده كرده است كه بر نوعى ضعف مشاهده و نقصان آن داللت دارند

، اسـت كه حاصل تعلق به امـور مـادی، نفس انسان به دليل ضعف ادراك و حضور در اين عالم«

ای  ای ضـعيف و مالحظـه بلكه مشاهده نخواهد بود، ل نوريهثُ تلقى كامل مُ  تام و قادر به مشاهدۀ
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دانـد  ضعف مشاهده را در اين مى  از طرف ديگر، وی در برخى عبارات ).289 :همان(» داردناقص 

  ).234: 1387، همو(كند يت مشخص رؤكه نفس قادر نيست ذوات مجرده را به نحو معين و 

 مجردات فاقد مكان و عد مكانى نيست، زيرابه معنای بُ  عد مشاهدهلبته بايد توجه داشت كه بُ ا

و اشاره به ضـعف ادراك نفـس در ابتـدای سـير است عد معنوی چنين تعبيری كنايه از بُ  .اند زمان

 قوه ری نفس از مراتب عالم هستى و غلبۀدوهمان  عددر واقع مقصود از بُ . اش دارد تكامل معنوی

  ).3/504؛ 1981 ،همو(های ادراكى آن است  بر فعليت و استعداد

  نظريه دخالت عقل فعال .3

هم غايت نفوس انسـانى  جوهر عقلى مستقلى است كه هم فاعل و عقل فعال در حكمت متعاليه

ى كـه دارد صـور اين جوهر مجرد در عـين وحـدت و بسـاطت ).9/140: همان(شود  محسوب مى

يـاد » خـازن معقـوالت«از آن بـه به همين دليـل . در خود جای داده است حقايق راتمام  معقولۀ

داند و ادراكـات عقلـى را  صور عقلى را عقل فعال مى كنندۀ صدرا افاضه ).3/490: همان(كنند  مى

  .شمارد گری اين موجود مى حاصل آفرينش

  كلىدرباره بندی سه ديدگاه صدرا  و جمع بررسى

يـا اينكـه اسـت گـويى وی در ايـن مسـئله  باره حاكى از تناقض صدرا در اين سخنان مختلفآيا 

شـود كـه آرای  روشـن مىوی با دقت و تعمق در كلمـات  جمع كرد؟ی او اه ديدگاهتوان بين  مى

 ين مرتبه ازنفس در اول بر اين اساس،. حاكى از تحوالت و تطورات مختلف نفس استاو مختلف 

صور عقلى با  نتيجه ميانى با عقل فعال و در در مرتبۀ ؛دكن صور عقليه را از دور مشاهده مى، تعقل

بـاره زاده آملى در ايـن  حسن. شود مىخالق صور عقلى ، و در انتهای سير عقالنى ؛شود متحد مى

  :نويسد مى

در تعلّق و ارتباط نفـوس بـه مثـل  اسفارمرحوم آخوند را در كتاب سهل و ممتنع 

بادی نظر توّهم تنـاقض در گفتـار وی كه شايد در  ،هيه تعبيرات مختلف استاال

جناب به لحاظ حاالت مختلـف نفـس از صـفا و  لكن حّق اين است كه آنورود، 

كدورت و قوت و ضعف، تعبيرات مختلف دارد كـه تمـام آن تعبيـرات بـه لحـاظ 

...  ای صحيح و تمام است مراتب اشتدادی و استكمالى و احوال نفس در هر مرتبه

لكن او را نسبت به صور عقليه به طور ار است واطوار بسيت و نفس را نشĤ هرچند
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كند، و  در اول مراتب تعّقل، صور عقليه را از دور مشاهده مى: كلى سه حالت است

يابـد، و پـس از آن خـّالق صـور عقليـه  در وسط، حال اتّحاد با صـور عقليـه مى

: 1366، آملـى زاده حسـن(يك از حاالت را مراتـب بسـيار اسـت  گردد، و هر مى

340-341.(  

در بحث از كلـى  اسفار ممختار نهايى خود را در جلد دوتوان گفت صدرا قول  به طور خالصه، مى

ل افالطـونى ثُ توان مشاهده و ادراك مُ  نفس پس از ادراك جزئياتگويد  و مىكند  بيان مىل ثُ مُ  و

موجـودات مشـخص  آن، ل قوی باشدثُ مُ  در صورتى كه ادراك نفس در مشاهدۀو  ،كند را پيدا مى

آلود را از دور تيره و غبـار اگر ضعيف باشد آنهااما . يابد به صورت شهودی مى انخارجى را با ذاتش

 در واقـع بايـد گفـت. بر افراد كثير قابل تطبيـق اسـت ، و در آن دريافتيابد نتيجه مبهم مى و در

بلكه ، داند وجود ذهنى نمى يت را الزمۀكند و كلّ  كليات از وجود ذهنى عبور مى مسئلۀمالصدرا در 

  .شمارد وجود عقلى مى را الزمۀ آن

  تشكيك وجود ات برابتنای ادراك كلي

ذكر اين نكته گذشت كه در نظام تشكيكى، ماهيت دارای انحای وجود اسـت، از جملـه وجـودی 

برتر از وجود خاص ماهيات موجود به نحو اعال و اشرف كه هر كمالى كه در عوالم مادون به نحو 

به نحو وحدت و بساطت موجود اسـت،  -كلى ِسعى  -كثرت موجود است يكجا در آن وجود برتر 

  .ای به وحدت و بساطت آن وجود جمعى برتر وارد كند بى آنكه وجود آنها لطمه

همـانِى وجـودی و خـارجى برقـرار  بين وجودهای مادی خاص و آن وجود اعال و اشـرف اين

به نظر صدرا، ُمُثل انـواعى مفـارق و مجردنـد . شأ كلّيت استهمانِى خارجى من است، و همين اين

بـر همـين . و نسبت به آن دارای علّيت ايجادی هستند -مادون  -واجد كماالت عالم محسوس 

تـوان عـالم  اساس، عالم مادون به نحو اعال و اشرف در عالم ُمُثل موجود است، به طوری كه مى

اين . بر عالم ُمُثل و مافوق حمل كرد، يا بالعكس» قهحقيقه و رقي«محسوس و مادون را به حمل 

شـناختى اسـت، زمينـه را  نحوه از وجود ُمُثل و ارتباط ويژۀ آن با مادون، كه ارتباط خـاص هستى

مـثًال، مثـاِل انسـان در . كند برای انطباق ادراك ُمُثل بر اشيای محسوس توسط انسان فراهم مى

ای مادی و جسمانى است و وجود برتر و اشرِف تمـام آنهـا ه نشئۀ ديگر واجد تمام كماالت انسان

. همانى خارجى دارد، با همه مشترك است و جامع همۀ آنها اسـت است؛ لذا با تمام آنها نوعى اين

اين سنخ از حقيقت كـه دارای . شود همين حقيقت به صورت مفهوم كلى انسان در ذهن درك مى
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كلـِى «ا همـه دارای نسـبتى واحـد اسـت، همـان كماالت برتر موجودات مادون خويش است و ب

بـر . شود شود و به نحو كلّيت ذهنى درك مى است كه در ذهن به كلّيت ماهوی ترجمه مى» ِسعى

يافته است، با اين تفاوت كه حاصـل تنـزل از جزئـى خـارجى  اين اساس، كلى همان جزئى تنزل

از وجود مشـخص عقلـى اسـت  مشخص و مادی نظير زيد، بكر و عمرو نيست، بلكه نتيجه تنزل

  ).4/107-1: 1386جوادی آملى، (كه دارای احاطۀ ِسعى نسبت به افراد كثير است 

چه بسا با توجه به نظر صدرا درباره كليات، يعنى عبور از وجود ذهنـى و قبـول ُمُثـل و كلـِى 

ِسعى، اين اشكال مطـرح شـود كـه در ايـن صـورت ادراك كلـِى معقـول همتـای ادراك جزئـى 

كوشيد وجود ذهنـى را  وس بر اثر ارتباط با خارج است، و اين مبنا به ادلۀ وجود ذهنى كه مىمحس

رساند، زيرا محور برهان مزبور برای وجـود ذهنـى ايـن  با ادراك معقوِل كلى اثبات كند آسيب مى

كند و ادراك، كه توجه و اشـارۀ درونـى اسـت، هرگـز بـه  بود كه انسان معقول كلى را ادراك مى

گيرد و كلِى معقول از آنجا كه در خارج وجود ندارد، در موطن ديگری بـه  وم محض تعلق نمىمعد

  .نام ذهن وجود دارد

به عنوان ريشۀ كليات، همچنان استدالل بر وجود » كلِى ِسعى«در پاسخ بايد گفت با پذيرش 

ل باشد، ادراك ذهنى متقن خواهد بود، چراكه ادراك آن وجود مجرد عقلى، اگر به نحو تمام و كما

تـر  شهودی است و از حوزۀ وجود ذهنى خارج خواهد بود، زيرا وجـود ذهنـى، همچنـان كـه پيش

گذشت، علم حصولى است و طبق مبنای صدرا در اعتقاد به تمايز علم از وجود ذهنى، نوعى وجود 

ن نوعى وجود مجرد و اصيل اسـت و ادراك آ» كلى ِسعى«تبعى و ظلّى است، در حالى كه وجود 

اما در صورتى كه ادراك آن به نحو ناقص و مـبهم باشـد، چنـين ادراكـى . ادراكى شهودی است

ديگر به صورت حضوری نخواهد بود، بلكه انسان در اين ادراك غبارآلود فقط به درك ماهيت آن 

شـود، همچنـان كـه صـدرا بـر همـين اسـاس ادراك آن را  وجود ِسعى و ظهور ظلّى آن نائل مى

مـبهم و ضـعيف  آلود وغبـار ك كلى مفهومى را همان ادراك كلى ِسعى به صورتحصولى و ادرا

  ).455: 2-1: همان( شود بر برهان وجود ذهنى وارد نمىگونه خللى  هيچ انسته است بنابراين،د

ممتنـع  گـاه ممكـن و كه ادراك كليات را برای نفـوس گـاهشايد رفع تناقض از گفتار صدرا 

 ها عموم انسان وجود عينى كلى ِسعى برایدرك شهودی  رگردد كهبنكته به همين دو شمارد  مى

كه انتزاع مفهـوم كلـى از آن  در حالى، اند مردم از ادراك آن محروم قريب به محال است و بيشتر

  .نمايد تر مى دستيابى به آن سهلبه صورت علم حصولى امری است ممكن و 
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 آنچنان كه جمهور حكمـا ،اين ادراك است كهاين درباره ادراك معقوالت  صدراحاصل گفتار 

عقـوالت از محسوسـات و انتـزاع م تجريـد و به احساس تخيل افراد جزئى و، اند بودهبه آن قائل 

و  ماهيـات هستى و با رد ارتقای ماهيات به عينيت و از مفاهيم وگذر مالصدرا با . تخيالت نيست

عقـوالت را همـان ادراك ذوات ادراك م، ها طبـق مراتـب تشـكيكى وجـودآنوجود  قبول ارتقای

 يـك در عقالنـى هـر خيـالى و، بدين صورت كه مدركات حسىداند،  مىعقالنى ماهيات مجرده 

و نفس با حركت جوهری خود كماالت حسى و خيالى ، مقام خود از ثبات و تجرد ذاتى برخوردارند

خيالى و پس  خى وادراك موجودات حسى و طبيعى به ادراك حقايق برز كند و از مرتبۀ مىرا طى 

اين سـلوك كـه در قـوس  در .يابد حقايق عقالنى راه مى آن در حركت ارتحالى ديگر به مرتبۀاز 

  ).4/157-1: همان(وصول به درجات عالى است  شود طى درجات سافل معدّ  د واقع مىصعو

رگرداندن و با ب، به عقلى آنگاه از خياليبا رد ماهيات معلوم از حسى به خيالى و  صدرادر واقع 

، مساوقت آن دو با يكـديگرقائل شدن به  و) 2/239: 1981صدرالمتألهين، (علم به وجود  حقيقتِ 

دارای نشـĤت  مراتـب وعلـم حقيقتـى ذو حقيقـتِ در نتيجه، . كند مىعلم  حقيقتِ را وارد تشكيك 

  ).351: 1360، همو(ت عالم هستى است شود كه مطابق با نشĤ مختلف مى

  جهنتي

اتحاد عالم به معلوم به خوبى جايگاه و نقش اساسى بحث تشـكيك در  را در مسئلۀصدتقرير نظر 

اساسى داشته مباحث  صدرا نقشگيری نظر  آنچه در شكل كه ديديم چنان. كند مىوجود را نمايان 

 او .تشكيك در وجود و ساختار تشكيكى نظـام عـالم وجـود اسـت ، حركت جوهری،اصالت وجود

همراهى با عـوارض  ادراكى را عدم مقارنت و مناط وجودِ  علتبه اين پيشين  حكمایمعتقد است 

ايـن قسـم از اتحـاد در باره سينا نيز در ابن. ك در وجود غافل بودندتشكي ه از مسئلۀند كدانست مى

ام تشكيكى بر عالم حـاكم ه نظزيرا در جايى ك، آن را محال دانستهاما  كرده،بحث  اشاراتو  شفا

حـال اسـت،  ست و به ناچار اتحاد مدِرك و مدَرك در عرض يكـديگرا معنا نباشد اتحاد طولى بى

بلكه سخن از اتحاد دو امری است كـه در طـول  عرض نيست، آنكه بحث بر سر اتحاد دو امر هم

نـاقص بـه اسـتكمال و  .سـتا كامـل او حسب وجود يكى ناقص و ديگری مرتبۀ و به نديكديگر

 ، از مرتبـۀدر ادراك خـود، كو مدرِ  ،رسد وجود كامل مى ۀ، از مرتبه نقص به مرتباشتداد وجودی

نفس است در دو همان  كه ناقص و كامل در حالىشود،  مىل نائ كوجود مدرَ  به مرتبۀ وجود خود

ْ آن علـماز آنجا كـه  و، نسبت به علمى كه كسب نكرده ناقص استنفس كه  ، به اين معنامرتبه
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وجودی ناقص به وجـودی كامـل  و از شود مىو كامل  تام، نسبت به آن معلومه، شدنفس  معلومِ 

  ).218: 1366آملى،  زاده حسن(يابد  ارتقا مى

تأكّد وجود است و مناط عدم معقوليت ضعف وجود همانا مدار و مناط معقوليت  بر اين اساس،

 استوجود از نظر تحّصل و فعليّت شديدتر باشد ميزان معلوميت آن بيشتر  قدرهر  ،بنابراين. است

-2، 1386آملى،  جوادی(شود  ميزان معلوميت آن كاسته مىتر باشد از  قدر وجود آن ضعيف و هر

4 :160.(  

در عين ، كسانى كه قائل به اتحاد عاقل و معقول هستند .امری اساسى است ،توجه به مراتب

ه بـ. و با حفظ مراتب قائل به اتحاد هسـتند قائل به مراتب هستند علم و ادراكخصوص حال در 

شـود  دارای ايـن معلـوم مىنفس نيست كه چنين كند  گويند نفس تعقل مى وقتى مىهمين دليل 

ان الصور العقليه اذا عقلها العقل يستكمل بها و يصـير ذاتـه «: به گفتۀ صدرا .شود او مىخود بلكه 

  ).123-9/122: 1981، لهينصدرالمتأ(» ذاتها

و در ازای هـر  شـود مىبنـدی  رتبه طبقهمت عالم هستى در سه وجود، نشĤ در نظام تشكيكى

نفـس  .شـود ها در وجود نفس انسانى معين مىآنموطنى برای ظهور  هستى مرتبه از مراتب عالمِ 

مظـاهری در ذات انسـان قـرار ، ناطقه محلى برای ظهور هستى است و مطابق با مراتب هسـتى

 مظاهر آن در نفس به ترتيـب واست، عالم مثال و عالم عقل ، گانه عالم حس اين عوالم سه. دارد

های حسى و خيـالى  كه صورتطور  همان. استعاقلهٴ انسان  باطنى و قوۀ حواس، حواس ظاهری

علم حضـوری  در نزد خود با كيابند و نفس با حضور مدرَ  نزد آن حضور مى، بعد از صدور از نفس

در واقـع نيـز عقـوالت م ، مشـاهدۀ)1/295: همـان( كند يابد و آن را مشاهده مى مىبه آن آگاهى 

يكديگر مساوی هستند و اشتداد نفس در  زيرا وجود و علم با، حاكى از اشتداد وجودی نفس است

علـم ، به اين نحو كه با ارتقا و تعالى نفس در مراتب هستى است،مساوق با اشتداد علم آن  ْوجود

تـا در  آورد بـه دسـت مـىو مراتب باالتری از تجـرد را شود  مىو ادراك او نيز متعالى و متكامل 

تواند  شود و او مى مىيابد كه حقايق در مقابل ديدگان باطنى او ظاهر  مىای دست  نهايت به مرتبه

 ).752: 1378، همو( آنها را مشاهده كند
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