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چکیده
اتحاد عالم و معلوم از مبانی مهم حکمت متعالیه است که مالصدرا با الهام از فالسفۀ نوافالطـونی
آن را تبیین و اثبات کرده است .این اتحاد به دو مقام کثرت در وحدت و وحدت در کثرت تقسیم
میشود و برهان تضایف یکی از مهمترین استداللهای اثبات آن در مقام کثرت در وحدت است.
این برهان سه نکتۀ اساسی دارد :وجود ادراکی موجود مجـرد ،معلـوم بالـذات نبـودن موجـودات
مادی و اضافۀ عالم و معلوم .انتقادات احسائی نیز متوجه اینهاست .ازنظر احسائی بـهدلیل فعلـی
بودن معنای ادرا  ،قدیم و نامخلوق شدن مادیات درصورت معلـوم نبـودن آنهـا و الزمـۀ مبـدأ
اشتقاق بودن اضافۀ عالم و معلوم ،برهان مالصدرا با انتقادات اساسی مواجـه اسـت؛ بـاوجوداین،
بهدلیل اتحاد عالم و معلوم در مقام کثرت در وحدت یا مقام ذات بودن این برهان ،معلوم بالعرض
بودن مادیات و معلوم بالذات بودن صورتهای علمی آنهـا و عـدم لـزوم میـان مبـدأ اشـتقاق و
نسبت اضافه ،انتقادات احسائی مشکالت اساسی دارند.
کلیدواژهها :مالصدرا ،احسائی ،اتحاد ،عالم ،معلوم.
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مقدمه
برخی از مبانی مالصدرا ،الهام از نظریات فیلسوفان و حکیمان پیشین است کـه بـا
اقامۀ براهینی به اثبات مجدد و بازسازی آنها میپردازد .یکی از این مسائل ،اتحاد عالم
و معلوم است که فرفریوس از فالسفۀ نوافالطونی به آن معتقد بوده و رسالهای نیـز در
اثبات آن نوشته است (ابنسینا)۵۱۷-۵۱۹ :۱۰۱۵ ،؛ درمقابل ،فالسفۀ مشـایی در عـالم
اسالم و در رأس آنها ابنسینا چنین نظریهای را نـامعقول و تخیلی(موهـوم) میداننـد
تاجاییکه حتی شخصیت فرفریوس را بهسخره میگیرند و او را به نادانی متهم میکنند
(ابنسینا۵: ۱۵۵۷ ،

1.)۱۷۷/

مسئلۀ اتحاد عالم و معلول این است که  )۱هنگامیکه انسان شیء خارجی را ادرا
میکند ،چه نسبتی میان عالم و معلوم برقرار میشود آیا میان آنها گونـهای از اتحـاد
وجودی برقرار میشود یا نسبت آنهـا تبـاین اسـت  )۱هنگـامیکـه نفـس انسـانی
مجردات عقلی ازجمله عقل فعال را ادرا میکند ،نسـبت آنهـا چیسـت همهنـین
هنگامیکه موجود مجردی ،مجرد دیگر را ادرا میکند ،باز این سؤال مطر است)۵ .
موجود مجرد باتوجهبه اینکه علت موجودات پس از خویش و ازاینرو به آنهـا عـالم
است ،چگونه ادرا معلولها در ذات او متحقق میشود
باتوجهبه این سؤاالت ،اتحاد عالم و معلوم بـه دو مقـام کثـرت در وحـدت (مقـام
ذات) و وحدت در کثرت (مقام فعل) تقسیم میشود کـه مالصـدرا بـه اثبـات هـردو
میپردازد (سبزواری )۱۷۱/۱: ۱۵۵۷ ،و به اشکاالت و انتقادات پاسخ میدهد.
یکی از مهمترین استداللهای مالصدرا برهان تضایف است .ابتـدا ابنسـینا بـرای
ـــــــــــــــــــــــــــ
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 .6ابنسینا در کتاب المبدأ و المعاد ( )۵ :۱۵۱۵برهانی در اثبات اتحاد عاقل و معقول اقامه میکند .طبق تصریح
شیخالرئیس این کتاب در شر نظریات فلسفی مشائین ،یعنی پیروان ارسطوست ()۱ :۱۵۱۵؛ پس بیانگر نظریات
فلسفی خود او نیست .خواجهطوسی نیز برای دفع تناقض از مبانی ابنسینا دراینزمینه ،یعنی ابطال اتحاد در کتاب
اشارات (ابنسینا )۱۷۷ /۵ :۱۵۵۷ ،و اثبات آن در المبدأ و المعاد به این مطلب تصریح کرده است (همان.)۱۷۵ :

اثبات اتحاد عاقل و معقول در مقام ذات موجود مجرد و علـم ذاتـی او ایـن برهـان را
آورده است (ابنسینا .)۵۱۷-۵۱۹ :۱۰۱۹ ،مالصدرا نیز بـا تفـاوتهـایی بـه تقریـر آن
میپردازد که مهمترین آنها اثبات اتحاد عالم و معلوم در علوم حسی و خیالی عالوهبر
علوم عقلی است؛ زیرا از دیدگاه مالصدرا همۀ این مراتب ادراکی بهویژه علوم خیـالی
مجردند (مالصدرا)۰۹۱/۹ :۱۷۹۱ ،؛ 1ولی ابنسینا علوم حسی و خیالی را مادی میداند
(ابنسینا.)۱۷۷-۱۷۹ :۱۰۱۵ ،
حکیمان صدرایی این برهان را بسیار تحلیل کردهاند؛ برای نمونه از دیدگاه حکـیم
سبزواری ،استفاده از تضایف در این برهان درست نیست؛ زیرا تضایف مقتضی یکسان
بودن دو طرف آن ندارد؛ زیرا علت و معلول ،محر و متحر نیز متضـایف هسـتند؛
ولی اتحاد وجودی ندارند (سـبزواری)۷۱۷/۵ :۱۵۵۷ ،؛ 2درمقابـل ،از دیـدگاه برخـی
حکیمان صدرایی ،چون تجرد از ماده شرط معقول بودن است و در این برهان ،موجود
مجرد بهتنهایی و با قطعنظر از هر موجود دیگری لحاظ شده است ،با تحقق معقولیت،
عاقلیت هم ضرورتا در این مرتبه متحقق خواهد بود .دیگر اینکه با اسـتفاده از قاعـدۀ
ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 6با نظر به مجرد بودن مرتبۀ خیال ،مالصدرا به نقادی نظریۀ مشائین دربارۀ چگونگی حصول ادراکات حسی و
خیالی (ورود صورتهای علمی از خارج به ذهن) میپردازد و اثبات میکند این ادراکات با فاعلیت و انشای قوه
خیال نسبت به صورتهای حسی و خیالی متحقق میشوند (قاسمیان.)۵۵ :۱۵۷۵ ،
 .2از دیدگاه مالصدرا اتحاد شیئی با شیء دیگر سه گونه است )۱ :اتحاد موجودی با موجود دیگر؛ بهگونهایکه دو
موجود یک موجود شوند .ازنظر مالصدرا براهین ابنسینا در ابطال اتحاد عالم و معلوم این قسم را ابطال میکنند؛
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بودن دو طرف آن ازجهت وجودی یا عدمی بودن است؛ ولی داللتی به اتحـاد و یکـی

 )۱اتحاد ماهیتی با ماهیت دیگر؛ بهگونهای که میان آنها حمل اولی ذاتی برقرار شود .ازنظر مالصدرا این قسم نیز
باطل است؛ زیرا ماهیات متعدد به یک ماهیت تبدیل نمیشوند؛ زیرا هر ماهیتی بالذات با ماهیت دیگر متفاوت
است؛ ازاینرو ماهیت عاقل یا معقول تبدیل به دیگری نمیشوند؛  )۵شدت وجودی موجودی؛ بهگونهایکه
دارای کماالت وجودی ماهیات مختلف باشد؛ مانند اینکه نفس ناطق انسانی واجد کماالت نفوس حیوانی و
نباتی بهگونۀ وحدت و بساطت است (مالصدرا)۵۱۷ /۵ :۱۷۹۱ ،؛ بنابراین مالصدرا اتحاد ماهیات را باطل میداند
و تفسیر خاصی از اتحاد وجودی عرضه میکند.
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تضایف ،درصورتیکه یک طرف آن موجود باشد ،طرف دیگر آن نیز ضرورتا متحقـق
خواهد بود .ازآنجاکه در این برهان ،معقول بودن در مقام ذات موجود مجرد فرض شده
است ،عاقلیت نیز ضرورتا در همین مرتبه خواهد بود (آشتیانی)۷۵۱ :۱۵۱۵ ،؛ پس این
برهان دربارۀ موجود مجردی است که دو مفهوم عاقل و معقول از آن انتزاع میشـوند،
نه دو موجود متفاوت مانند محر و متحر یـا علـت و معلـول آنگونـهکـه حکـیم
سبزواری تصور میکند.
شیخاحمد احسائی یکی از مهمترین منتقدان مالصدرا در مسائل مختلف فلسـفی،
ازجمله اتحاد عالم و معلوم است .او اشکاالت بسیاری را مطر میکند که عمدۀ آنها
دربارۀ برهان تضایف است 1.اندیشمندان و پژوهشـگران فلسـفه ،در مبـانی احسـائی
کاوش فلسفی چندانی نکردهاند.
در پژوهش حاضر ،انتقادات احسائی را به اثبات اتحاد عـالم و معلـوم در حکمـت
متعالیه بررسی و نقد میکنیم .این نقدها را براساس مبانی صدرالمتألهین در کتابهای
مختلف او ارزیابی میکنیم.
برهان تضایف در اثبات اتحاد عالم و معلوم
مالصدرا براهین متعددی در اثبات اتحاد عالم و معلوم در مراتب سهگانۀ ادراکـات
حسی ،خیالی و عقلی اقامه میکند .یکی از مهمترین آنها ،برهان تضایف است .قبل از
تقریر برهان تضایف ،توجه به این نکته ضروری است که از دیدگاه فالسـفۀ اسـالمی،
ازجمله مالصدرا ،متضایفان در وجود تکافو دارند؛ یعنی اگر یکی از آنها بالفعل باشد،
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .6احسائی تأکید می کند که نقادی او از مبانی مالصدرا در اثبات اتحاد عالم و معلوم بهدلیل دشمنی نیست ،بلکه
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بهدلیل ناسازگاری آن با براهین عقالنی و احادیث اهل بیت :است (احسائی .)۵۵۹/۱ :۱۰۱۵ ،ازنظر او ،تالش
عقالنی مالصدرا در اثبات این قاعده و قواعد مشابه دیگر در حکمت صدرایی مانند کسی است که میخواهد با
کوشش خود به آسمان پرواز کند یا ازلی و قدیم شود؛ درحالیکه اینها محال ذاتی هستند ،انجام دادنشان مقدور

نیست و نتیجهای جز خستگی و درماندگی ندارند (همان .)۵۱۱ :در ادامه ،درستی مدعیات احسائی را میسنجیم.

دیگری نیز بالفعل خواهد بود و اگر یکی بالقوه باشد ،دیگری نیز بـالقوه خواهـد بـود.
باتوجهبه این نکته ،تقریر برهان چنین خواهد بود :موجود مجـردی کـه معقـول واقـع
میشود ،بالذات معقول است؛ یعنی ذات و حقیقت آن چیزی جـز معقولیـت نیسـت و
معقولیت عین حقیقت وجودی آن است ،نـه اینکـه موجـود مجـرد چیـزی باشـد کـه
معقولیت برایش ثابت باشد؛ بهبیاندیگر ،حقیقت وجودی آن معقول بودن است؛ یعنـی
ذات ثبت له المعقولیه نیست ،بلکه ذات عین المعقولیـه اسـت؛ درمقابـل ،موجـودات
مادی چنین خصوصیتی ندارند و بهواسطۀ صورتهای علمی معلـوم میشـوند؛ پـس
بالعرض معقول هستند ،نه بالذات .بنابر قاعدۀ «متضایفان متکافئـان فـی الوجـود» ،بـا
بودن به دلیل تضایف و وجود بالقیاس داشتن عاقل و معقول نسبت به یکدیگر ،اثبـات
وجود معقول مالزم با تحقق عاقل نیز است .مراد از اتحاد عاقـل و معقـول نیـز همـین
است که حقیقت شیء بهدلیل تضایف ،عاقل نیز است و ایندو ازهـم منفـک نیسـتند؛
درنتیجه بهدلیل معقول بودن موجود مجرد ،عاقل نیز همان موجـود غیرمـادی اسـت و
ذات جداگانهای ندارد (مالصدرا.)۵۵-۵۱ :۱۰۱۵ ،
باتوجهبه این تقریر ،مهمترین بخشهای این برهان چنیناند )۱ :صورتهای ادراکی
و جوهر مجرد بهدلیل مادی نبـودن ،وجـودی علمـی دارد و حقیقـت ذات آن معقـول و
معلوم بودن است؛  )۱ازاینجهت ،موجودات مادی بالذات معلوم یا معقول نیستند ،بلکـه
بالعرض تعقل میشوند؛  )۵عاقل و معقول رابطۀ تضـایف دارنـد و تحقـق یکـی مـالزم
تحقق دیگری است .شـیخاحمد احسـائی یکایـک بخشهـا و مبـانی ایـن برهـان را بـا
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اثبات معقول بودن جوهر مجرد ،عاقل بودن آن نیز ثابت میشود؛ زیرا با اثبـات معقـول

اشکاالت و انتقادات جدی مواجه میداند که در ادامه آنها را بررسی و نقد میکنیم.
انتقادات احسائی به وجود ادراکی صورتهای علمی
ازنظر احسائی اساس برهان تضایف مالصدرا در اثبات اتحـاد عـالم بـا معلـوم در
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وجود ادراکی داشتن موجود مجرد و صورتهای ادراکی است .با پذیرش این مطلب،
اتحاد عاقل و معقول اثبـات میشـود؛ 1بـدینجهت ،عاقـل یـا عـالم در ذات خـویش
موجودات دیگر را تعقل و ادرا میکند (احسائی .)۵۱۷/۱ :۱۰۱۵ ،احسائی انتقاداتی
را مطر میکند:
[ ]۱او میگوید:
«ادرا معنایی فعلی دارد؛ زیرا صفت سمع همان ذات است .همهنین بصر و علم که از آن به
عقل تعبیر میشود ،همان ذات هستند؛ بنابراین این امور به نام حقیقی آنها نامگذاری کن و
ببین آیا میتوانی ادراکات مسموعات ،مرئیات یا معلومات را به خداوند نسبت دهی
باتوجهبه اینکه خداوند در مقام ذات خویش فقط خودش است و مسموع و مبصر یا مدرکی
نیست و هنگامیکه مسموع و مبصر یا مدر موجود شوند ،علم اشراقی به آنها حاصل
مدر ( ».همان)
خواهد شد که همان وجود ادراکی نسبی است؛ یعنی ظهور مد ِر برای ا

2

ظهور نیز اثر و فعل ظاهرکننده (عالم) است ،نه ذات آن؛ مانند اینکه نوشتن ،ظهـور
و بروز حرکت دست نویسنده است و دست نویسنده و یا ذات او نیست لذا بـا آنهـا
اتحاد ندارد؛ باوجوداین ،نویسنده با حرکت دست خویش نوشته را بهوجود مـیآورد.
بههمینمیزان ،ادرا ظهور اشراقی عالم است و لذا با او اتحاد ندارد؛ درنتیجه ،وجـود
ادراکی با فعل فاعل یا ذات او اتحاد ندارد (همان)۵۱۵ :؛ مانند تـابش و انعکـاس نـور
خورشید در شیشههای رنگارنگ (که بهمنزلۀ تعقل عاقل است) .نور خورشید اگرچـه
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1مالصدرا می گوید « :أنّ كل صورة إدراكية لها ضرب من التجرد عن المادة و إن كانت حسية مثال فوجودها فی نفسه
و كونها محسوسة شی ء واحد ال تغایر في أصال و ال یمكن أن یفرض لتلك الصورة المخصوصة نحو من الوجود له
تكن هی بحسب محسوسة ألن وجودها وجود إدراكی( ».مالصدرا)222 :1631 ،
 .2احسائی میگوید « :أن االدرا معنی فعلی ألن السمع الذی هو الذات و کذا البصر الذی هو الذات و العلم المعبر
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عنه بالعقل هو الذات فسمه باسمه الحق و هو الذات ثم انظر هل تقدر ان تنسب الیه ادرا
معلوم النه تعالی هو هو فال مسموع و ال مبصر و ال مدر

مسموع او مرئی او

المدر
فاذا وجود المسموع و المبصر و
ا

حصل

االشراقی بها و هو الوجود االدراکی النسبی و هو ظهور المد ِر بکسر الراء بالمدر بفتح الراء( ».احسائی:۱۰۱۵ ،
.)۵۱۷/۱

واحد است و تعددی در آن نیست ،بهجهت تکثر شیشهها متعدد میشود و به وحـدت
یا اتحاد اصلی خویش باقی نمیماند .همهنین تعقالت موجود مجرد در مقـام ذات او
نیست ،بلکه به مقام فعل مربوط است (همان)۵۱۷ :؛ بنابراین معقول بـا ذات عاقـل یـا
وجود فینفسۀ او متحد نیست؛ پس وجود ادراکی نیز ندارد ،بلکه با مرتبهای از مراتب
وجودی عالم اتحاد دارد (احسائی.)۱۱۵/۱ :۱۰۱۹ ،
باتوجهبه دیدگاه مالصدرا دربارۀ اتحاد علم ،عالم و معلوم ،نوشـتۀ روی کاغـذ بـا
حرکت دست نویسنده و خود او اتحاد خواهد داشت .باوجود چنین اشکالی مالصدرا
مدعی است این برهان از خداوند به او افاضه شـده و از آیـات آفـاقی و انفسـی آن را
در این بر هان که مدعی افاضۀ آن به او از ملکـوت اسـت ،مقـام ذات و فعـل را خلـط
میکند و گرفتار مغالطه میشود (همان.)۵۱۷ :
 )۱مالصدرا ضمن برهان خویش گفت موجود مجرد بالذات معلوم و معقول است
و درمقابل ،موجودات مادی بهواسـطۀ صـورتهای علمـی تعقـل میشـوند .اشـکال
احسائی این است که الف) اگر صورتهای علمـی انتـزاعشـده از موجـودات مـادی،
بالذات معلوم عالم باشند ،تفاوت آنهـا بـا متعلقـات خـارجی چیسـت بـهبیاندیگر
مالصدرا برآن است که علم خداوند به موجودات ،حضـور آنهـا نـزد واجـبالوجود
است؛ پس چگونه ممکن است صورتهای علمی مادیات نزد خداونـد حاضـر؛ ولـی
خودشان غایب باشند الزمۀ این مطلب این است که خداوند به موجـودات بسـیاری
(مادیات) جاهل باشد؛ درحالیکه طبق آیات قرآنی علم خداونـد بـه همـۀ موجـودات
ِ
ٍ ِ
ِ
ـماوات او ال فِـي األارض» (سـبأ.)۵ /
الس
تعلق گرفته است« :ال یاع ُز ُ
ب اعن ُه مثقا ُل ذ َّارة في َّ
همهنین اش کال فلسفی این مطلب این است کـه طبـق نظریـۀ مالصـدرا دربـارۀ علـم
خداوند ،یعنی حضور موجـودات نـزد او ،مـادی و مجـرد تفـاوتی ندارنـد؛ بنـابراین
نمیتوان یکی را معلوم و دیگر را مجهول دانست؛ ب) اگر ادرا صـورتهای علمـی
نیازمند صورتهای دیگـری باشـد ،دور یـا تسلسـل پـیشمیآیـد (احسـائی:۱۰۱۵ ،

بررسی انتقادات احسائی به برهان تضایف مالصدرا در اثبات اتحاد عالم و معلوم

استنباط کرده است (احسائی)۵۱۵/۱ :۱۰۱۵ ،؛ بدینجهت احسائی می گوید مالصدرا
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 )۵۵۱-۵۵۵/۱و بهایندلیل ،علم به موجود مادی حاصل نمیشود.
نقد انتقادات احسائی به وجود ادراکی صورتهای ادراکی
[ ]۱اتحاد عاقل و معقول ازنظر مالصدرا به دو مقام کثرت در وحدت و وحدت در
کثرت تقسیم میشود .طبق مقام نخست ،وجود بسیط بهگونۀ وحدت و بساطت ،همـۀ
کماالت معلولهای خـویش را دارد .طبـق مقـام دوم ،در همـۀ آنهـا ظهـور میکنـد؛
بهگونهایکه معلول وجود رابط نسبت بـه علـت میشـود (مالصـدرا.)۰۵۷/۷ :۱۵۱۱ ،
برهان تضایف به کدامیک از ایندو مقام مربوط است مالصدرا تصریح میکند که این
برهان در اثبات اتحاد در مقام ذات است؛ یعنی موجود عاقل ،معقول نیز اسـت .اصـوال
این برهان برای اثبات علم مجرد و چگونگی آن اقامه شـده اسـت کـه در آن اتحـادی
بودن علم او اثبات میشود« :کل ما هو موجود ،مسـتقل الوجـود ،مجـرد عـن المـادة؛
فصورة ذاته موجودة لذاته ال لغیره( ».مالصـدرا )۱۱۹/۱:۱۷۹۱ ،مؤیـد ایـن نکتـه نیـز
قطعنظر از همۀ موجودات دیگر و مالحظۀ فینفسه موجود مجرد در این برهان اسـت
(سبزواری)۱۱۹/۱ :۱۷۹۱ ،؛ بدینجهت ،مالصدرا در برهان میگوید حقیقـت علمـی
حتی در فرض نبود عالمی دیگر ،معلوم بالذات است (مالصدرا )۱۱۹ :۱۵۱۱ ،و وجود
ادراکی دارد.
باتوجهب ه این نکات ،احسائی دو مقام اتحاد عالم و معلوم را خلـط کـرده و دچـار
مغالطه میان احکام آنها شده است؛ زیرا حکم اتحاد مقام فعل را به مقام ذات سـرایت
میدهد؛ بدینلحاظ ،مثال تابش نور خورشید به شیشههای رنگارنگ ،یا نوشته نسـبت
به نویسنده ،مربوط به مقام فعل و ظهور است ،نه مقام ذات که مفروض در آن قطعنظر
از همۀ موجودات دیگر است .دیگر اینکه ،با قطعنظر از این اشکال ،اتحاد در مقام فعل
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ناظر به علیت و وجود رابط داشتن معلول نسبت به علت است؛ حالآنکه در ایندو مثال
معلول وابستگی وجودی به علت ندارد؛ بهبیاندیگر ،خورشید و نویسنده فاعل مفیض
وجود نسبت به تابش یا نوشته نیستند و علیت آنها بهگونـۀ فاعـل طبیعـی (درمقابـل
فاعلی الهی و مفیض وجود) یعنی ایجادکنندۀ حرکت است.

 )۱ازنظــر مالصــدرا موجــودات مــادی معلــوم بالــذات نیســتند ،بلکــه ازطریــق
صورتهای علمی معلوم و ادرا میشوند؛ پس صورتهای علمی معلوم بالـذات و
اشیاء خارجی معلوم بالعرض هستند (مالصـدرا .)۰۱۵-۰۱۱/۵ :۱۷۹۱ ،دلیـل معلـوم
بالذات نبودن مادیات ازنظر مالصدرا ،غایب بودن اجزای جسم از یکدیگر (مالصدرا،
 )۱۰۰ :۱۵۱۵پس حضور علمـی نداشـتن (مالصـدرا )۵۱۷ :۱۵۷۰ ،و درنتیجـه نبـود
عالمیت و معلومیت در مادیات است .بـا اثبـات وجـود ادراکـی داشـتن صـورتهای
علمی ،تفاوت آنها با متعلقات خارجی در معلـوم بالـذات و بـالعرض بـودن اسـت؛
ِ
ازطرفدیگر ،مالصدرا ازطریق قاعدۀ بسیطالحقیقه جامعیت وجودی موجود بسیط را
بساطت است؛ بهگونهایکه مستلزم ترکیب یا کثـرت در ذات او نمیشـود (مالصـدرا،
 .)۱۱۵/۱: ۱۷۹۱بهدلیل چنین حضور و وجودی ،خداوند واجد همـۀ صـفات کمـالی
مانند علم به همه اشیا ،ازجمله موجودات مادی است؛ درنتیجه موجـودات مـادی نیـز
معلوم خداوند هستند و ادراکی نبودن آنها منافاتی با قاعدۀ اتحاد عالم و معلوم ندارد،
ازاینرو با تعلق علم خداوند به آنها نیز منافاتی ندارد.
تذکر این نکته ضروری اسـت کـه دیـدگاه نهـایی مالصـدرا دربـارۀ اثبـات علـم
واجب الوجود و تعلق آن به همۀ موجودات ،ازجمله مادیات ،مبتنی بر مساوقت وجود
با علم است؛ یعنی بسیطالحقیقه همۀ کماالت معلولهای خویش را دارد و موجـودات
ممکــن نیــز وجــود رابــط نســبت بــه حقیقــت واجبیانــد (همــان)۱۵۰ :؛ درنتیجــه
واجبالوجود در مقام ذات خویش به موجودات مادی علم دارد و بهدلیل رابط بـودن،

بررسی انتقادات احسائی به برهان تضایف مالصدرا در اثبات اتحاد عالم و معلوم

نسبت به همۀ کماالت مادون اثبات میکند .البتـه چنـین جـامعیتی بـهنحو وحـدت و

خداوند احاطۀ وجودی به مادیات دارد و حقیقت وجودی آنها نزد او حاضر است.
انتقادات احسائی به وجود ادراکی نداشتن موجودات مادی
از دیدگاه مالصدرا صورتهای علمی حقیقت و وجود ادراکی دارنـد و درمقابـل،
اشیاء مادی بالذات ادرا نمیشوند؛ بلکه بالعرض و بهواسطۀ صورتهای علمی آنها
تعقل میشوند« :فإن وجودها[موجودات مادی ماننـد آسـمان و زمـین] لـیس وجـودا
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إدراکیا و ال ینالها الحس و ال العقل إال بالعرض و بتبعیة صـورة إدراکیـة مطابقـة لهـا».
(مالصدرا )۱۱۵ :۱۵۱۱ ،انتقادات احسائی به این قسمت برهان چنین است:
 )۱برهان مذکور با قاعدۀ دیگر فلسفه مالصدرا یعنی «بسیط الحقیقة کـل األشـیاء»
سازگاری ندارد؛ زیرا اگر استدالل به مجردات اختصا ،داده شود ،مادیـات از شـمول
آن خارج میشوند؛ حالآنکه موجود بسیط شامل همۀ موجودات است و بهایـندلیـل،
اتحاد عالم و معلوم برای او نیز جاری میشود؛ بهبیاندیگر ،باتوجهبه اتحاد علمی علت
با معلول ازنظر مالصدرا ،معلوم نبودن شیئی بهمعنای معلول نبودن اوسـت (احسـائی،
)۵۱۵/۱: ۱۰۱۵؛ ازاینرو اگر موجودات مـادی را طبـق قاعـدۀ بسـیطالحقیقـه معلـول
بدانیم ،معلوم و معقول نیز خواهند بود؛ درمقابل الزمۀ معلوم ندانستن آنها ناسازگاری
با قاعدۀ بسیط الحقیقه و معلول نبودن است؛ زیرا اتحاد علت با معلول یکی از مصادیق
اتحاد عالم و معلوم است.
احسائی به عباراتی از مالمحسن فیض کاشانی نیز استناد میکند« :حصـول معلـوم
برای عالم ،علم و حصول معلول به علت ،علیت است؛ درنتیجه علم مانند علیت است؛
زیرا صورتهای خیالی با انشا و تجلی قوۀ خیال حاصل میشـوند( ».فـیض کاشـانی،
 .)۵/۵ :۱۵۹۵باتوجهبه این نکته ،علت و معلول اتحاد علمـی و وجـودی دارنـد؛ پـس
الزمۀ معلول بودن بهدلیل یکی بودن مال علم و علیت ،معلوم بودن نیز اسـت .ازنظـر
احسائی الزمۀ این مطلب یا معلوم و معقول بودن مادیات است یا معلول نبـودن آنهـا
(احسائی )۵۱۱/۱ :۱۰۱۵ ،که هریک با قسمتی از مبانی صدرایی تناقض دارد.
 )۱اتحاد عالم و معلوم قاعدهای کلی است که به مجردات یـا مادیـات اختصاصـی
ندارد؛ بنابراین معقول دانستن مجردات و معلوم ندانستن مادیات درسـت نیسـت و بـا
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قواعد صدرایی نیز تناقض دارد؛ زیرا همۀ موجودات طبق اشترا معنـوی وجـود کـه
صدرا نیز به آن معتقد است ،احکام یکسانی دارند و تفاوت گذاری آنها در معلـوم یـا
مجهول بودن درست نیست (همان) .دیگر اینکه اگر نحـوۀ وجـود مـانع معقـول شـدن
باشد ،دربارۀ مجردات نیز چنین خواهد بود و مجرد و مادی دراینزمینه تفاوتی ندارند؛

زیرا بهدلیل یکی بودن خالق ،مخلوقات تفاوتی ازاینجهت ندارند (همان)۵۱۵-۵۱۱ :؛
پس تفاوتگذاریهای اینچنینی میان مخلوقات خداونـد درسـت نیسـت .همهنـین

مالصدرا همۀ موجودات را مراتب تنزالت و ظهورات خداوند میداند که دراینزمینـه
تفاوتی ندارند .طبق این مطلب ،یعنی یکسان بودن ظهورات وجودی ،همۀ آنهـا یـک
حکم خواهند داشت و تخصیص نمیخورند (همان)۵۱۱ :؛ پس همه آنها در معلوم یا
مجهول بودن مساویاند.
[ ]۵الزمۀ ظلمانی و مجهول بودن موجودات مادی ،قدیم و مخلوق نبودن است که
نسبت آنها به خداوند مانند نسبت بنا به دیوار است .سنگ ،گل و  ...که بنـا بـا آنهـا
بنایی را میسازد ،مخلوق و معلول او نیستند و او فقط سـازنده و فراهمکننـدۀ ترکیـب

بررسی انتقادات احسائی به برهان تضایف مالصدرا در اثبات اتحاد عالم و معلوم

خداوند نیز وجود را به ماهیات نامخلوق و غیرمجعـول افاضـه میکنـد .الزمـۀ اینکـه
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آنها برای بهوجود آمدن بناست (احسائی.)۵۱۹/۱ :۱۰۱۵ ،
دلیل این مطلب ازنظر احسائی این است که در حکمـت متعالیـه ،وجـود مجعـول
بالذات است و ماهیات متعلق جعل جاعل نیستند و خداوند فقط وجود را به ماهیـات
آنها افاضه میکند .احسائی در اثبات این نکته به عبارتی از مالمحسن فـیض کاشـانی
نیز استناد میکند (همان):
«اعیان ثابت ظهورات و شئون ذاتی حضرت حق هستند که تغییر یا تبدیلی در آنها نیست؛
ازاینرو خداوند چیزی را از اعیان ثابت تغییر نمیدهد و زیادت یا نقصانی در آنها بهوجود
نمیآورد ،بلکه فقط وجود را به آنها افاضه میکند و خصوصیات اعیان ثبات ذاتی آنهاست».
(فیض کاشانی)۱۵۵ :۱۵۹۱ ،

1

اگر حقایق اشیا (اعیان ثابـت) ذاتیـات خداونـد باشـند ،موجـودات مسـتقلی از او
خواهند بود؛ مانند شخص بنایی که با ترکیـب اشـیاء گونـاگون سـاختمانی میسـازد،

ـــــــــــــــــــــــــــ

 .1این عبارت مالمحسن برگرفت از مبانی و عبارات عرفا مانند جامی ( )211 :1621و جندی ( )316 :1226است.

خداوند چیزی را نسبت به موجودات معین نکند و علیتی نسبت به آنها نداشته باشد،
داشتن وجود مستقل است که معقول و معلوم خداوند نیست؛ زیـرا بـا نبـودن علیـت،
اتحاد عالم و معلوم نیز منتفی است .این مطلب اختصاصی به موجودات مادی ندارد و
همۀ موجودات ازجمله مجردات نیز مشمول این محذورند؛ زیرا ماهیات و اعیان ثابت
آنها نیز مجعول نیست؛ درمقابل ،اگر همۀ موجودات معقول و معلوم خداونـد باشـند،
موجودات مادی با مجردات تفاوتی دراینزمینـه نخواهنـد داشـت؛ درنتیجـه ،معلـوم
ندانستن موجودات مادی ازسوی مالصدرا ابطال میشود (احسائی.)۵۱۷/۱ :۱۰۱۵ ،
احسائی در ابطال قدیم بودن موجودات مادی میگوید طبـق اسـتداللهای عقلـی،
نقلی و اجماع مسلمانان ،همۀ اشیا و موجودات عالم حادثاند؛ پس همۀ صفات ،افعال
و خصوصیات آنها نیز قدیم نیست و حادث است؛ درمقابل ،فقط خداوند قدیم است
و همۀ اشیا بهدلیل حادث بودن ،معلول و مخلوق اویند .باتوجهبه ایـن نکـات ،وجـود
ادراکی نداشتن موجودات مادی باطل است؛ زیرا به قدیم بـودن آنهـا منجـر میشـود
(همان )۵۵۵ :و با براهین حادث بودن ممکنات ناسازگار است.
نقد انتقادات احسائی به وجود ادراکی نداشتن موجودات مادی
اکنون قسمت دوم انتقادات احسائی را نقد و ارزیابی میکنیم.
 )۱از دیدگاه مالصدرا موجودات مـادی بـهدلیل حضـور ادراکـی نداشـتن معلـوم
ِ
علمی آنها معلوم بالذاتاند؛ ولی خود آنهـا معلـوم
بالذات نیستند ،بلکه صورتهای
بالعرضاند (مالصدرا .)۰۱۵-۰۱۱/۵ :۱۷۹۱ ،او تأکید میکند که معلوم یا عالم ندانستن
مادیات بهمعنای مجهول مطلق بودن و تعلق نگرفتن علم بهطورکلی بـه آنهـا نیسـت:
«[ ]...أن ما في الخارج ال حضور له عند المدرك و إما عندنا فتصویر النفس عند تحقـق
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الشرائط صورة مطابقة لما في الخارج موجودة في عالم النفس» (مالصدرا ،بیتا)۱۵۵ :؛
ازاینرو ،نفس انسانی بهواسطۀ صورتهای علمی به موجودات مادی علم پیدا میکند.
قاعدۀ «بسیط الحقیقه کل االشیاء» همۀ موجودات را اعم از مادیات و مجردات دربر
میگیرد و وجود بسیط بهگونۀ وحدت و بساطت ،همۀ کماالت وجودی آنها را دارد؛

زیرا همگی بهدلیل امکان ذاتـی و فقـری ،معلـول واجبالوجودنـد (مالصـدرا۱۵۱۱ ،
)۱۱/۱:؛ پس عالم بودن خداوند به مادیات ،بهمعنای حضور مادی و متکثر آنها نیست،
بلکه خداوند بهنحو وحدت و بساطت در مقـام ذات خـویش بـه آنهـا عـالم اسـت؛
بهبیاندیگر موجودات مادی بالذات معلوم نیستند ،بلکه بهواسطۀ صـورتهای علمـی
(علم ذاتی ،نه صورتهای علمی زائد بر ذات) معلوم میشوند؛ درنتیجه ،مفـاد اتحـاد
عالم و معلوم منافاتی با قاعدۀ بسیط ندارد ،بلکه بهدلیل معلول بودن همـۀ موجـودات،
ازجمله مادیات ،خداوند علم حضوری به آنهـا دارد؛ بهگونـهایکـه مسـتلزم ترکیـب
نیست.
معلومات خویش متحد است؛ ولی بحث این است که ازنظر مالصدرا مادیات عـالم و
معلوم نیستند؛ زیرا این موجودات بهدلیل غایب و ظلمانی بودن ،عالم به چیزی نیستند
و بهایندلیل برای عالمی معلوم نیز نمیشوند؛ زیرا علـم حضـور موجـود مجـرد نـزد
موجود مجرد دیگری است (مالصدرا)۵۵ :۱۰۱۵ ،؛ ازاینرو موجودات مـادی بالـذات
تعقل نمیشوند ،بلکه بهواسطۀ صورتهای علمی معلوم میشوند (مالصـدرا:۱۷۹۱ ،
.)۰۱۱ /۱
ازنظر مالصدرا وجود مشکک است و مراتب مختلفـی دارد .برخـی از مراتـب آن
مجرد و برخی دیگر مادیاند .بهدلیل تشکیک ،مراتب مختلف احکام گوناگونی دارنـد
که ازجملۀ آنها عالم و معلوم بودن مجردات و صدق نکردن ایـن معنـی بـر مادیـات
است .همهنین همۀ موجودات مراتب ظهور و تجلـی خداوندنـد؛ ولـی نـه بـهمعنای

بررسی انتقادات احسائی به برهان تضایف مالصدرا در اثبات اتحاد عالم و معلوم

 ) ۱طبق قاعدۀ اتحاد عالم و معلوم ،موجـود عـالم در مراتـب مختلـف ادراکـی بـا

یکسانیشان؛ زیرا ازنظـر مالصـدرا تفـاوت آنهـا در تجلیـات اسـمائی اسـت و هـر
موجودی باتوجهبه جهت ظهور اسمی جداگانه ،حکمی متفـاوت و ظهـوری مختلـف
دارد (همان.)۵۵۵-۵۵۱ :
 )۵از دیدگاه مالصدرا ،بهتبع بحث اصالت وجود ،وجود بالذات و ماهیت بالعرض
مجعول است؛ همانگونهکه وجود بالذات متحقق و اصـیل اسـت و درمقابـل ،ماهیـت
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اعتباری است؛ ازاینرو طبق مبانی مالصدرا ،ماهیت بالعرض مجعـول اسـت و وجـود
متعلق جعل بالذات است؛ زیرا ماهیت اعتباری است« :المجعول بالذات جعال بسیطا هو
الوجود .إذ هو الموجود بالذات و الماهیة مجعولة بالعرض کما هـو موجـود بـالعرض»
(مالصدرا ،بیتا)۱۵۹ :؛ بهبیاندیگر ،ماهیت بهدلیل اعتباری بـودن ،متعلـق جعـل قـرار
نمیگیرد و دون آن است (سبزواری.)۱۹۱/۱ :۱۷۹۱ ،
اسماء الهی طبق اعیان ثابت و مقتضیات آنها در مراتب مختلف ظهـور و آنهـا را
ایجاد میکنند؛ ازاینرو اعیان ثابت یا همان علم الهی ،مستدعی ظهور اسـما و صـفات
مختلف در مراتب گوناگون است (جـامی)۰۵ :۱۵۵۵ ،؛ پـس اعیـان ثابـت بـه وجـود
خداوند موجودند و تفاوت آنها با ذات الهی تغایر مفهومی یـا ظهـور اسـمائی اسـت
(مالصدرا.)۱۱۵ /۱ :۱۷۹۱ ،
باتوجهبه ایندو نکته ،یعنی مجعول بالعرض بودن ماهیت و علم الهی بـودن اعیـان
ثابت ،نسبت آنها به ذات الهی مانند سنگ و گل به شخص بنـا نیسـت؛ زیـرا ماهیـت
تحقق اصیل ندارد و بهتبع وجود موجود است و اعیان ثابت نیز علم ذاتی الهی هسـتند
و فرض وجود استقاللی دربارۀ آنها بیمعنی است؛ ازاینرو ماهیـات یـا اعیـان ثابـت
تحقق استقاللی ندارند که خداوند فقط وجود را به آنها افاضه کند؛ پس چنین نسـبتی
هی گونه اشتراکی با نسبت بنا با مصالح ساختمانی ندارد.
در حکمت متعالیه ،ماهیت ازاساس نحوۀ وجود است و سرانجام صدرا ماهیـت را
به وجود برمیگرداند (مالصدرا ۱۰ :۱۵۷۰ ،و  .)۵۱۵ :۱۰۱۵بهنظر میرسد احسائی در
این انتقاد ،دیدگاه ابنسینا را دربارۀ صور مرتسم در ذهن دارد و صدرا را نیز همانگونه
میفهمد .گویا وجود بر ماهیت عارض میشود؛ درحالیکه برای صدرا چنین عروضی
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ازاساس معنا ندارد؛ بههرحال این مطالب رنگ و بوی مشایی دارد و مالصدرا سرانجام
از آنها عبور کرده و نظر نهاییاش را دربارۀ نحوۀ وجود بودن ماهیت داده است.
موجودات مادی معلول خداوندند .چنین مطلبی منافاتی با عدم وجود ادراکی آنها
ندارد؛ زیرا اشیاء مادی بهواسطۀ صورتهای علمی معلوماند و مجهول مطلق نیسـتند.

مالصدرا میگوید« :المادة و المادیات ال حضور لها في نفسها و ال لشيء بحسب ذلـك
الوجود فألجل عینیتها و عدم وجودها الجمعي یکون مجهوال دائما إال بواسـطة صـورة
أخرى لها وجود حضوري )۰۱۱ /۱ :۱۷۹۱( ».باتوجهبه عینیت صفات نسـبت بـه ذات
در نظر مالصدرا ،مقصود علم در مقام ذات و عین ذات اوست؛ درنتیجـه خداونـد بـه
همۀ آنها علم دارد و قدیم است؛ درمقابل ،مادیات معلوم او و حادثاند .مالصدرا بـا
حرکت جوهری ،حادث زمانی بودن اشیا و موجودات مادی را اثبات میکنـد (همـان:
)۱۵۱/۷؛ ازاینرو قدیم بودن موجودات مـادی در حکمـت صـدرایی وجهـی نـدارد.
فالسفه پیش از صدرا نیز متفق بودند که هریک از موجودات مادی بهدلیل زمانی بودن
مادی قدیم زمانی یا ابداعیاند (میرداماد.)۱۷ :۱۵۱۵ ،
ِ
وجود نسبت تضایف عالم و معلوم
انتقادات احسائی به
ازنظر مالصدرا بهدلیل وجود ادراکی داشتن موجود مجرد ،عاقل با معقول دربارۀ او
تضایف دارند .این مطلب اثباتکنندۀ اتحاد عاقل و معقول دربارۀ آنهاست (مالصدرا،
)۱۱۹-۱۱۵ :۱۵۱۱؛ بهبیاندیگر ،یک حقیقت وجود عالم و معلوم است و هردو مفهوم
بر آن صدق میکند.
انتقاد احسائی چنین است:
«مالزمۀ ادرا عاقل و معقول بهدلیل وجود مبدأ اشتقاق در آنهاست؛ زیرا مبدأ اشتقاق عاقل
و معقول یکی بوده و از مادۀ "عقل" است؛ مانند ابوت و بنوت که تحقق و تعقل هریک با

بررسی انتقادات احسائی به برهان تضایف مالصدرا در اثبات اتحاد عالم و معلوم

و مسبوقیت به زمان قبل ،حادث زمانیاند نه قدیم؛ ولی افال  ،اصل انـواع و اجنـاس

دیگری مالزمه دارد؛ ولی وجود خارجی ابوت و بنوت با یکدیگر اتحاد ندارند؛ بهبیاندیگر،
ابوت و بنوت فقط در یک جهت تناسب دارند و در همۀ جهات متحد نیستند .یا مانند ضارب
که صفت شخص خارجی بهاعتبار اتصاف به صفت ضرب است ،نه ذات آن .ضارب و
مضروب نیز اتحاد خارجی ندارند( ».احسائی)۵۱۵/۱ :۱۰۱۵ ،

ازاینرو اثبات اتحاد آنها ازطریق وجود نسبت اضاف درست نيست.
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چون عاقل و معقول مغایرت و تباین وجودی دارند ،بعد از تحقق خارجی ،اضـافه
عارض آنها میشود؛ مانند ابوت وبنوت که بعد از تحقق خارجیشان نسبت پدری یا
پسری انتزاع میشود (احسائی)۱۱۷/۱ :۱۰۱۹ ،؛ ازاینرو حقیقت صورتهای ادراکی،
حالت اضافی داشتن نسبت به عالم آنها نیست.
نقد انتقادات احسائی به وجود نسبت تضایف عالم و معلوم
دیدگاه احسائی دربارۀ چگونگی مالزمۀ عاقل و معقول بهدلیل یکسانی مبدأ اشتقاق
با اضافات دیگر مانند باالیی و پـایینی ،چـو و راسـت ،شـمال و جنـوب و  ...نقـض
میشود؛ زیرا اینها مبدأ اشتقاق یکسانی ندارند؛ بنابراین مالزمه و اضافۀ ادرا عاقل و
معقول بهدلیل وجود مبدأ اشتقاق نیست ،بلکه بهدلیل وابسـتگی وجـودی آنهـا ماننـد
علت و معلول یا تالزم ماهیت و مفهوم آنهاست؛ بهگونهایکه تعقل هریک مـالزم بـا
ادرا دیگری است؛ مانند باالیی و پایینی یا عالم و معلوم؛ بنـابراین مالزمـۀ ادرا دو
طرف اضافه ،ارتباطی با مبدأ اشتقاق لفظی آنها و ریشۀ لغوی یکسانشان ندارد.
اتحاد عالم و معلوم دو قسم است .برهان تضایف به اتحاد عاقل و معقـول در مقـام
ذات مربوط است؛ بهگونهایکه از همۀ اغیار و موجودات دیگر قطعنظر شـده و بـدون
مالحظه آنها باشد؛ بنابراین عاقـل و معقـول اتحـاد وجـودی دارنـد و تفـاوت آنهـا
مفهومی است؛ زیرا مفروض دربارۀ عاقل بودن موجودی است که امکان معقول بـودن
او اثبات شده است؛ پس اضافۀ عاقل به معقول بهدلیل انتزاع از مقام ظهور عاقل نیست،
بلکه بهدلیل اتحاد وجودی او با معقول است؛ بهبیاندیگر عاقل و معقـول یـک وجـود
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دارند که ایندو مفهوم متفاوت از آن انتزاع میشوند؛ پس عاقـل و معقـول مغـایرت و
تباین وجودی ندارند.

نتیجهگیری
یکی از مهمترین مباحث حکمت متعالیه ،اتحاد علم ،عالم و معلوم در همۀ مراتـب

ادراکی حسی ،خیالی و عقلی است .برهان تضایف نیز از اساسـیتـرین اسـتداللهای
مالصدرا در اثبات این مسئله فلسفی است .درمقابل مالصدرا ،شیخاحمد احسائی ایـن
برهان و مبانی فلسفی آن را نقدهای فراوانی کرده است .احسائی با تحلیل بخشهـای
این برهان به سه قسمت وجود ادراکی موجود مجرد و صـورتهای ادراکـی ،وجـود
ادراکی نداشتن موجودات مادی و چگونگی نسبت تضایف عالم و معلوم ،آنها را نقد
کرده است.
در پژوهش حاضر اثبات کردیم که این انتقادات ناشی از توجه ناکـافی بـه مبـانی
مالصدراست؛ زیرا اتحاد عالم با معلوم ازنظر مالصدرا به دو مقام وحدت در کثرت و
وحدت اسـت؛ درحـالیکـه انتقـادات احسـائی نـاظر بـه وحـدت در کثـرت اسـت؛
ازسویدیگر ،باتوجهبه قاعدۀ «بسیط الحقیقه کل االشیاء» موجود مجرد و بسیط ،همـۀ
کماالت موجودات مادون ازجمله مادیات را دارد و دو مفهوم عاقل و معقول از ذات او
بـهدلیل اصـل تضـایف انتـزاع میشــوند؛ بنـابراین بـرخالف پنـدار احسـائی ،قاعــدۀ
بسیطالحقیقه اختصاصی به مجردات ندارد تااینکه مادیات از شمول آن خـارج شـوند.
دیگر اینکه اساس این برهان مبتنی بر درنظر گرفتن موجـود مجـرد بـهتنهـایی اسـت؛
بهگونهایکه از هر موجود دیگری قطعنظر میشود؛ ازاینرو ،برخالف تصور احسائی،
انتزاع نسبت اضافه از عاقل و معقول بهدلیل مبدأ اشتقاق یکسان نیسـت؛ پـس عـالم و
معلوم تباین وجودی ندارند؛ بنابراین موجود مجرد و صورتهای ادراکی بهدلیل مادی
نبودن ،حقیقت ادراکی دارند و دو مفهوم عاقـل و معقـول در ذات او نسـبت تضـایف

بررسی انتقادات احسائی به برهان تضایف مالصدرا در اثبات اتحاد عالم و معلوم

کثرت در وحدت تقسیم میشود .برهان تضایف در اثبات مقام دوم ،یعنـی کثـرت در

دارند؛ یعنی عالمیت و معلوم در مقام ذات موجود مجرد تحقق دارند.
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.۱

ــــــــ ( ،)۱۰۱۹االلهیات من کتاب الشفاء ،تحقیق حسنزاده آملی ،بوستان کتاب ،قم.

.۵

احسائی ،احمدابنذینالدین ( ،)۱۰۱۵شر العرشـیة ،تصـحیح صـالح احمـد ،موسسـهالبالغ،
بیروت.

.۹

ــــــــ ( ،)۱۰۱۹شر المشاعر،تصحیح توفیق ناصر ،موسسهالبالغ ،بیروت.

.۷

جامی ،عبدالرحمن ( ،)۱۵۵۵نقدالنصوص في شر نقشالفصوص ،تصحیح ویلیـام چیتیـک،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران.

 .۱۵جندى ،مؤیدالدین ( ،)۱۰۱۵شر فصوصالحکم ،تصحیح جاللالدین آشتیانی ،بوستان کتاب،
قم.
 .۱۱سبزواری ،هادی ( ،)۱۵۱۵تعلیقات الشواهدالربوبیة في المناهجالسلوکیة ،تصحیح جاللالدین
آشتیانی ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران.
 .۱۱ــــــــ ( ،)۱۵۵۷شر المنظومة ،تصحیح حسن زاده آملی ،ناب ،تهران.
 .۱۵ــــــــ ( ،)۱۷۹۱الحکمةالمتعالیة فی االسفار العقلیة االربعه ،امینی و امید ،دار احیاء التـراث
العربی ،بیروت.
 .۱۰فیض کاشانی ( ،)۱۵۹۵رسایل فیض کاشانی ،تصحیح بهـراد جعفـرى ،مدرسـۀ عـالی شـهید
مطهرى ،تهران.
 .۱۷قاسمیان ،رضا ( « ،)۱۵۷۵بررسی نقش فاعلیت نفس در فرایند ادراک از نظر صدرالمتالهین»،
حکمت اسراء ،بهار ،۷۵شماره  ،۱۷صص.۹۰-۱۵
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 .۱۱ــــــــ ( ،)۱۵۹۱الکلمات المکنونة ،مصحح :صادق حسنزاده ،مطبوعات دینی ،قم.
 .۱۵مالصدرا ( ،)۱۵۷۰المبدا و المعاد ،تصحیح جاللالدین آشتیانی ،انجمن حکمت و فلسفه ایران،
تهران.
 .۱۹ــــــــ ( ،)۱۵۱۱العرشیة ،تصحیح غالمحسین آهنی ،مولی ،تهران.

 .۱۷ــــــــ ( ،)۱۵۱۱تفسیر القرآن الکریم ،تصحیح محسن بیدارفر ،بیدار ،قم.
 .۱۵ــــــــ ( ،)۱۰۱۵مجموعۀ رسائل فلسفی صدرالمتألهین ،حکمت ،تهران.
 .۱۱ــــــــ ( ،)۱۷۹۱الحکمة المتعالیة فیاالسفار العقلیة االربعه ،امینی و امید ،دار احیاء التـراث
العربی ،بیروت.
 .۱۱ــــــــ (بیتا) ،التعلیقات لصدرالمتألهین علی الشفاء ،تصحیح محسن بیدارفر ،بیدار ،قم.
 .۱۵میرداماد ( ،)۱۵۱۵القبسات ،تصحیح مهدى محقق ،دانشگاه تهران ،تهران.

بررسی انتقادات احسائی به برهان تضایف مالصدرا در اثبات اتحاد عالم و معلوم
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