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 چکیده

از ماده و  یعار عت،یبرتر از عالم طب یعقل فعال موجود

موجود  نیصرف است. ا تیاحکام آن، قائم به نفس و فعل

و هم در  یهم در ساختمان هست یمشائ یاز نظر حکما

 شان،یدارد. به باور ا لیبدیب یمعرفت انسان نقش ندیفرآ

سامان به یمفارق و قدس یمعرفت بشر بدون وجود عقل

معرفت در تمام مراحل خود، به افاضه  ندیفرآو  رسدینم

محتاج است. نحوه ارتباط  یموجود نیچن یریو دستگ

نفس با عقل فعال از مقوله فعل و انفعال است که عقل 

 نیانفعال  ا یو نفس انسان در سو ت،یفعل یفعال در سو

خود  یشناس. مالصدرا در مباحث معرفتاندستادهیرابطه ا

ادراک  زیبکار برده است. او ن اریبسال را اصطالح عقل فع

ارتباط نفس  یاز برقرار یانسان را در مرحله تعقل، ناش

اما  داند،یم یموجود  مجرد  مستقل از نفس انسان نیبا ا

دارد  یغالب مفسران، عبارات کردیو برخالف رو تیدرنها

 است. یبودن عقل فعال در نفس انسان یاز درون یکه حاک

 گاهیمالصدرا، جا نا،یسعقل فعال، ابن: یدیواژگان کل

 .یشناختمعرفت گاهیجا ،یوجودشناخت

Abstract 
Active Intellect is an existence superior to the 

universe, free from substance and its conditions, 

self-existent and mere action. According to 

Peripatetic philosophers, this being has an 

unparalleled role in both the structure of human 

beings and the process of human knowledge. 

They believe that human knowledge could not be 

achieved without a separated and sacred intellect 

and the process of knowledge, in all stages, 

requires the emanation and handing of such an 

intellect. The quality of connection between soul 

and active intellect is of action and reaction, in 

which the latter is on the active side and the 

former on the passive side. Mulla Sadra has 

being used the term “active intellect” in his 

epistemological discussions many times. He also 

emphasizes that a human understanding at the 

stage of reasoning and intellect is the result of 

the relation of soul to this abstract entity 

independent of the human soul. But eventually 

and contrary to the dominant approach of 

commentators, he has some expressions 

indicating the inner nature of the active intellect 

in human breath. 

Keywords: Active (agent) Intellect, Avicenna, 

Mulla Sadra, status of ontology, status of 

epistemology. 
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 مقدمه
 عقالنیی تبیینه ارائ فیلسوف اصلیه دغدغ ازآنجاکه

 و شناخت بحث، است هستی مختلف هایپدیده از
 عقالنی تأمالت تیررس از آن چگونگی و ادراک

 برانگیزترینچالش از یکی و نبوده خارج فیلسوفان
 فرآیند در فعال عقل جایگاه و معنا از بحث، مسائل
 . است بوده ادراک

 باستان یونان در ریشه« عقل» یفلسف اصطالح
 عنوان تحت آن از هراکلیتوس باراولین و دارد

 یا لوگوس وی نظر به. است کرده یاد« لوگوس»
 انسان عقل که است عالم اصل، جهانی عقل
 آن به کند تالش باید انسان. باشدمی آن از ایرقیقه
 . یابد دست، است خداوند همان که، عقل

، کندی نظیر فیلسوفانینیز  اسالمیه فلسف در
 پیرامون فلسفی تحلیل و بحث به رشدابن و فارابی
را  ممکنات عالم در آن نقش و پرداخته فعال عقل
 فالسفه سوی از عقل این. اندداده قرار بررسی مورد

 نوع در منحصر، الوجود ممکن موجودی عنوانبه
 عالم در معقول صور مبدأ، بالفعل ذاتاً ، خود

 مادیات و مجردات بین ارتباط هحلق، محسوسات
 تدبیر با مرتبط افعال تمام کنار در ولحاظ شده 

 یافته انسان با ارتباط در ایبرجسته نقش، ماده عالم
 عقول در منحصر عقلاقسام  مشاءه فلسف در. است

 آخرین عنوانبه فعال عقل و است طولیه گانده
 و وجودشناختی نقش دارای، طولی عقول از عقل

، اشراقه فلسف در. باشدمی مهمی شناختیمعرفت
 عقول به اعتقاد، فراوان طولی عقول بر عالوه

 از آنهاه هم ماهیت که شودمی مشاهده هم عرضیه
 عقل هاینقش، فلسفی نظام این دراست.  نور سنخ
 به معرفتی و وجودیه حیط دو در، مشائی فعال

 با نیز مالصدرا. است شده واگذار عرضیه عقول
 عقوله نظری و مشائی طولی عقوله نظری پذیرش
 برای خاصی وجودشناختی نقش، اشراقی عرضیه

 مبانی اساس بر. او است شده قائل فعال عقل

 ارائه علم از که خاصی تعریف و متعالیه حکمت
 از متفاوتـ ایویژه معرفتیهای کارکرد، دهدمی

 . شماردبرمی فعال عقل برایـ فلسفی مکاتب سایر
 نگاشته تحلیلیـتوصیفی روش به که مقاله این

 زمینه این در اساسی پرسش دو به دارد سعی، شده
 و هستی نظام در فعال عقل نقش( 1: دهد پاسخ

 آن برای جایگاهی چه و چیست انسان معرفتی
 در متعالیه و مشاء دیدگاه( 2 است؟ تصور قابل
 رسیدن برایای دارند؟ اساسی تفاوتباره چه این
 فعال عقل بحثه پیشین ابتدا است زمال پاسخ به

 این خاص جایگاه تبیین به سپس، دوش مطرح
و  شود اشاره معرفتی و وجودیه جنب دو از موجود

 .گیرد قرار بررسی و تحلیل مورد بحث نتایجگاه آن

 بحث پیشینه
ه فلسف در ریشه مشایی فعال عقل گیریشکل
 از پیشه فالسف از کدام هر. دارد سقراطیپیش
 در ظاهری کثرات برابر در را حدیاو اصل، راطسق
 این در. (55ـ64: 1368، )کاپلستون داشتند نظر
 نهاد« عقل» را اصل آن نام آناکساگوراس تنها میان

 کرد ذکر برایش را ماده از مفارقت صفت و
 با عقل که بود باراولین این. (25: 1377، )گاتری

 ستنتوان هرچند، شد وارد فلسفه در صفتی چنین
 مفهوم به و یابد رهایی دوره آن مادی بینیجهان از

 . برسد خویش حقیقی
ترین ریشه برای عقل فعال مشایی در آثار نزدیک
هستند. صفت این کلیت قائم به ذات، « مُثُل»افالطون، 

ثبات و تجرد است که اشیاء عالم حس برگرفته از 
اوست. مُثُل افالطونی نقش فاعلیت ایجادی یا حتی 

عهده صانع بخشی ندارند؛ این نقش بهصورت نقش
باشد. اما ادراک حقیقی هر چیز، تذکّر و تعقّل م ثال می

توان گفت مُُثل (. پس میPlato, 1971: 621آن است )
در حیطه وجودی، نقش عقل فعال مشایی را ندارد، 

 اما در حیطه معرفتی کامالً با آن قابل مقایسه است. 
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 مراتب از بحث در ،افالطون برخالف ارسطو
 یافتن فعلیت علت عنوانبه را فعال عقل، نفس

 فعل به قوه از نفس خروج عامل و بالقوه معقوالت
 اعتقاد به. (375ـ378: 1349، )ارسطو نمود مطرح

 طبیعی فعالیت غایت و موجوداته هم غایت وی
 واست  الوهیت و ازلیت از برخورداری، آنها
 بلکه، خود خصیش عین به نه، موجودات تکتک
 ازلی بقای به، اندآن از عضوی که نوعیه واسطبه

 وجود به اعتقاد، جهت این از. یابندمی دست خود
 اثبات را مسئله این« کلی عقل» و« کلی نفس»

، هیوالنی عقل از اعمـ عقل نوع که کرد خواهد
 ازلی وجود دارای را آدمیـ معقول و فعال عقل
 . (2ـ7: 1366، )همو سازدمی

 از جدیدی تعبیر افرودیسی اسکندر در ادامه،
 کرد ارائه« اول نامتحرک محرک» عنوانبه فعال عقل

 نامتحرک محرک صفات. (33: 1986، )اسکندر
 تفکر فعلیت و کندمی صدق موجود این بر ارسطو

 قول دومین، اسکندر آراء در. اوست به وابسته بشر
 که ردخومی چشم به مشایی فعال عقل مورد در

 آن از مستقل و نفس از خارج، مجرد تام موجود
 ورشد ، ابنکندی، ارسطو شارحان بین در. است

 فعال عقل مورد در ارسطو قول، آکویناس توماس
 . اندپذیرفته را

 کندمی تعبیر« اول عقل»به  فعال عقل از ندیک
 ایمرتبه و کلیات حاویآن را  و (4: 1983، )کندی

رشد . ابن(124: 1948، )همو انددمی انسان نفس از
 حرکت عامل را عقل این، خود شناسیمعرفت در

 مراتب از ایمرتبه و فعلیت به قوه از هیوالنی عقل
 (1618/ 3: 1377، رشد)ابن کندمی ذکر انسان نفس

 از عقل آخرین را فعال عقل، وجودیه حیط در اما
 . (182: 1992، )هموشمارد می مجرد عقول سلسله
ترین نظریات فلسفه مشاء در مورد عقل لکام

شود. فارابی سینا دیده میفعال، در آراء فارابی و ابن
نخستین فیلسوف مسلمانی است که از وحی بحث 

میان تناسب آن از عقل فعال نیز سخن بهکرده و به
، در بحث السیاسة المدنیةآورده است. وی در کتاب 

با حصول  کند کهاز رئیس اول مدینه، تصریح می
عقل فعال در مرتبه عقل مستفاد، اتصال به عقل فعال 

پذیر است. چنین کسی که در اصطالح قدما امکان
نام دارد، سزاوار پیامبری و دریافت « ملک مدینه»

وحی است. در این هنگام بین انسان و عقل فعال 
 (. 79: 1366ای نیست )فارابی، واسطه

   مشاء حکمت در فعال عقل جایگاه 

 عقل آخرین یا دهمین فعال عقل مشاء حکمت رد
 مستقیم ارتباط در و رودمی شمارهب طولیه عقول از
 فعال عقلاست.  القمرتحت عالم ممکنات با
 و کندمی صادر صورت وی هیول، افالک کمکبه

 این به اتصال طریق از تنها نیز انسانی ادراکات
 فیضی فعال عقل. شودمی حاصل، تامموجود مجرد 

 دریافت خداوند از واسطه عقول توسط که را
 کثرت سبب و کندمی افاضه موجودات به نموده
 و مرکبات، اربعه عناصر، هیولی ایجاد و مادی عالم

 ارتباطه حلق فعال عقل بدون. گرددمی نفوس
 و رودمی بین از مادیات عالم و مجردات جهان
 واحد که، خداونده ب کثیر موجودات ربط بحث

 . ماندمی باقینشده تبیین، ستا حقیقی
بر اساس مبانی مشاء، روح انسان برای ظهور و 
فعلیت استعدادهای خویش در درک حقایق، باید از 

نام عقل فعال بهره گیرد. عقل فعال موجود مجردی به
است، منبع تمام حقایق و معارف « جبرئیل»که همان 

 سان هرچه پیوند روح انسان با عقل فعالاست. بدین
تر اش از معلومات او فزونتر باشد، بهرهمستحکم

خواهد بود. از سوی دیگر، عقل فعال در تمام 
طور مستقیم یا غیرمستقیم تأثیرگذار ادراکات انسانی به

است؛ تأثیر آن از طریق افاضه صور کلی بر نفس و 
اتصال نفس به آنهاست. پایه ادراک در نگاه مشایی، 

به افاضات عقل فعال  که علم حصولی است، وابسته
است. علم خداوند به جزئیات متغیّر نیز از طریق علم 
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با واسطه عقول طولیه به کلیات علمی یا وجودی 
 عقل فعال تبیین شده است. 

 نظام این در فعال عقل جایگاه تبیین برای
 عقل معرفتی و وجودی نقش به است الزم حکمی

 .شود اشاره فعال

   فعاا عق  وجودشناختی جایگاه .5  
 اساس بر، وجودیه حیط در فعال عقل نقش تبیین
. گیردمی صورت الواحده قاعد و فیضه نظری

 عقل صدور منشأ، است حقیقی وجود که خداوند
 از عالم در کثرت. (413: 1975، سینا)ابن است اول
 عقل تا مجردات عالم در و شودمی آغاز عقل این

، عقل هر که صورت بدین؛ یابدمی ادامه فعال
 و فلک هیوالی، آن از که دارد ایگانهسه جهات
 حداقل. (448همان: ) شودمی صادر فلکی نفس
. است فلک نُه و عقل ده، فعال عقل تا عقول تعداد
 عالم به خداوند فیضه واسط، عقول این تمام

 فعال عقل، عقل صدور توقفه نقط. هستند مادیات
 نشأم دیگر اما دارد جهت سه اگرچه که است

: 1363، )همو نیست دیگری فلک و عقل صدور
 وجودی صور و کلیات حاوی که عقل این. (81

 موجودات تمام ایجاد در، است بسیط نحوبه اشیاء
 نقش، آنها ترینکامل تا ترینپست از، ماده عالم

ه سلسل، تامتجرد  صفت علتبه اما، دارد مستقیم
، صهناق علل عنوانبه، خود خاص حرکات اب افالک

 . (313: 1371، )همو کنندمی همراهی را او
 اجسام. است فعال عقل به وابسته هیولی ایجاد

 عام استعداد، خوده خامس طبیعت با نیز فلکی
 سپس، (411: 1975، )همو کنندمی ایجاد را هیولی

 استعداد این متفاوتشان اوضاع و مختلف حرکات با
 الفع عقل توسط وجودی صور تا کنندمی خاص را

 عقل ازگاه ، آن(662: 1364، )همو شود افاضه
 گوناگون صور، استعداد هر با متناسب، فعال

 و (257/ 2 :1375، )همو گرددمی افاضه وجودی

 فساد و کون عالم گیریشکل در که اربعه عناصر
. (412: 1975، )همو شوندمی ایجاد، دارند نقش
 مرکبات ایجاد به نوبت، اربعه عناصر از پس
 و فلکی اوضاع یرتأث تحت اربعه عناصر. رسدمی

 سبب و شده ترکیب یکدیگر با سماوی حرکات
، مزاج هر گیریشکل در. گردندمی مزاج پیدایش
 نوعیه صور تا گرداندمی قابلآن را  فلکی اوضاع

 مرکباتی و شود صادر فعال عقل از آن با متناسب
، )همو گیرد شکل حیوان و نبات، معدن مانند

1375: 2 /259) . 
 همراهیبهنیز،  نفوس گیریشکل در فعال عقل

 یرتأث تحت مزاجات ترکیب. دارد مهمی نقش، افالک
 یا نزدیک اعتدال حد به یجو اوضاع و حرکات

 خاصقوه  اعطای سبب نزدیکی همین. است دور
 متناسب سپس و شودمی افالک توسط مزاج این

 سانیان و حیوانی، نباتی نفسانی صورت، قوه هر با
 .(96: 1363، )هموگردد می افاضه فعال عقل از

 عق  فعاا یشناختمعرفت گاهیجا .7
که خارج از انسان قرار دارد،  یفعال مشائ عقل

عقل که  نیانسان است. ا یعامل معرفت حصول
 طینحو بالفعل و بسبه اتیمعقوالت و کل یحاو

نقش دارد  یاست، در تمام مراتب ادراک انسان
(. نفس ناطقه بر اثر توجه به 215: 1975)همو، 

 گرددیم یواجد استعداد یالیو خ یحس اتیجزئ
را ادراک کند، لذا ملکه اتصال به عقل  اتیکه کل

/ 2: 1375)همو،  شودیحاصل م شیفعال برا
دارد که همان  یملکه علل مختلف نیا جادی(. ا367

عقل بالملکه، عقل بالفعل و  ،یوالنیمراتب عقل ه
. نفس بر اثر افاضه دهدیم لیفاد را تشکعقل مست

و در مرتبه عقل  ابدییعقل فعال قوه ادراک را م
و به مرتبه عقل  گرددیعقل م اتیماده اول ،یوالنیه

. با افاضه عقل فعال، نفس مراتب رسدیبالملکه م
 اتیتا کل کندیم یعقل بالفعل و عقل مستفاد را ط
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 نی(. تمام ا271: 1364در آن به تجرد برسد )همو، 
افاضه عقل  ریتحت تأث ت،یخروج از قوه به فعل

 . گرددیفعال حاصل م
و  نیمعتقد است نفس پس از تکو نایسابن

فرمان پروردگار و به گرددیحدوث بدن حادث م
 ایبدن  کهنیهم ب،یترت نی. بدردیگیبه بدن تعلق م

 دیکه مستعد استعمال نفس است، پد ،یمزاج خاص
را  یعقل فعال، نفس جزئ ایور واهب الص د،یآ

نفس  ریعقل به تدب نیسپس ا کند؛یافاضه م
 گرددیآن م لیو مانع تعط پردازدیم دهشافاضه

 (. 111: 1362)همو، 
عقل فعال با نفس  میبه ارتباط مستق نایسابن

اجزاء نفس،  گریآن با د میمستق ریناطقه و ارتباط غ
د است و متحرکه، معتق هیمانند قوه حاسه، نام

ارتباط عقل فعال  ی(. از نظر و117: 1363)همو، 
معنا  نیاست، بد یارتباط ابزار ینوعبه الیبا قوه خ

است. از  هیقلبه صور ع لیابزار ن ال،یکه قوه خ
 اء،یاش یالیو خ یبر اثر مطالعه صور جزئ رونیا

و  یتا صورت کل دیآیم دیدر نفس پد یاستعداد
ه با اشراق نور فائض از گا. آنردیآنها را بپذ یعقل

و  شودیدر نفس منطبع م یصور کل نیعقل فعال، ا
صور، دوباره استعداد  نیاز ا کیبا ادراک هر 

که متناسب و مرتبط  ،یگرید یادارک صورت عقل
 دی. بادیآیم دیاست، در نفس پد نیشیبا صور پ

از  شیتوجه داشت که گرچه نفس در تعقالت خو
امر  یفقط در ابتدا نیما اا رد،یگیکمک م الیقوه خ

که نفس بدون  ستیاست و هرگز بدان معنا ن
 ،ی)داوود ستیقوه قادر به تعقل ن نیاستمداد از ا

 (. 226ـ228: 1349
و  اسیدر ق دهیافراد ورز نایسنظر ابن از

 نیسروکار دارند، چن هیکل میاستدالل، تنها با مفاه
هستند،  یحدس قو یروین یکه دارا یافراد
 بنددیو دفعتاً حد وسط در عقلشان نقش م ماًیمستق

 جهیبه نت ال،یو بالفاصله بدون دخالت قوه خ

پس نفس ناطقه در هر اتصال به عقل  رسند؛یم
 ،ی)بدو ستین الیاستمداد از قوه خ ازمندین ل،فعا

و  فی(. اما قوه مفکره در احضار تعار228: 1978
ها محتاج اتصال به عقل فعال است حد وسط

 یعقل نظر ی(. از نظر و198: 1371 نا،یسن)اب
عقل  ،یوالنیعقل هچهار مرتبه است ـ یدارا

ـ که عقل فعال بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد
. پردازدینقش م یفایمراتب به ا نیاز ا کیدر هر 

نفس  ،یدر هر مرتبه از مراتب عقالن رونیاز ا
ب قرار دارد که نسبت به مرات یتیناطقه در وضع

مافوق خود بالقوه است و آنچه را که در مرتبه 
همچنان  یمحقق شده، در خود دارد، ول ترنییپا

 قلبه مرتبه ع دنیتا رس یو تعال یاستعداد ترق
اصل  نیطبق ا گر،ید یرا داراست. از سو یقدس

به  دنیرس یکه هر امر بالقوه برا یمسلم فلسف
لفعل بالفعل دارد تا او را با یبه امر ازین تیفعل

به  دنیرس یمراتب برا نیاز ا کیگرداند، هر 
 ازیآن مرتبه، ن تیمرتبه مافوق خود و حصول فعل

 نایسامر بالفعل را ابن نیبالفعل دارند که ا یبه امر
 (. 394: 1379)همو،  داندیعقل فعال م

 ،یعالوه بر مراتب چهارگانه عقل نظر یبوعل
 عقل»هست که آن را  زین یگریقائل به عقل د

ارتباطش  انیو ب فیو در مقام تعر دهینام «یقدس
از جنس عقل  یعقل قدس: »دیگویبا عقل فعال م

مرتبه  نیبه ا یباالتر از آن است. کس یبالملکه، ول
 اریکه قوه حدس در او بس شودیم لیاز عقل نا

از شدت صفا و شدت اتصال به  یعنیباشد،  دیشد
کار برد به دائمًا حدس را ه،یعقل یعقل فعال و مباد

 ایکه در عقل فعال است، دفعتاً  ییهاو صورت
)همو، « به دفعه، در نفس او نقش بندد بیقر

 یحدس در بعض نایس(. به نظر ابن341: 1385
است که در موارد  دیشد یااشخاص به اندازه

به اتصال به عقل فعال ندارد و  یازین یار، حتیبس
الملکه، عقل ب یعنی ،یچنان است که استعداد ثان
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 یو یاز آنکه او به آن مرحله برسد، برا شیپ
را از  زیو مثل آن است که همه چ دهیحاصل گرد

 (. 338ـ339)همان:  داندیخود م شیپ
سطح از  نیو واالتر نیمعتقد است برتر نایسابن

و  یوح دهیارتباط عقل فعال با نوع انسان، در پد
را به عقل  یاخذ وح ی. وشودیم ینبوت متجل

 نیتریعنوان عالو آن را به دهدینسبت م یقدس
است،  یابیقابل دست یعقل بشر یکه برا یادرجه
(. بنا به گفته 115ـ121: 1363)همو،  کندیم فیتوص

عقل  یعنی ،یوح ضیبه مف ینفس نب کهیهنگام ،یو
 افتیتنها صور معقوله را در گردد،یفعال متصل م

معقوالت خود  نیبه ع ایصور معقوله  نی. اکندیم
آنها را  لهیقوه متخ نکهیا ای( حیصر ی)وح ماندیم یباق

صورت اَشکال و و به کندیم افتیاز قوه عاقله در
اصوات در لوح  نیسپس ا د،ینمایم ریاصوات تصو

مشاهده و  تیو درنها ابندییحس مشترک انطباع م
 (. 165: 1339)همو،  گردندیاستماع م

را  یالیصور خ یاصل مشاء منشأ و منبع یحکما
قوه  یگریعالم قدس و د یکی: دانندیم زیدو چ

حاصل اتصال  ایمعتقد است رؤ نایس. ابنلهیمتخ
 یریگنفس انسان به عقول مفارق است و در شکل

دارند: عقل  یسه عامل نقش اساس ایخواب و رؤ
 ق. با نگاه به جنبه صادالیفعال، قوه عاقله و قوه خ

به نقش عقل فعال  توانیم ایکاذب بودن رؤ ای
واقف شد؛ اگر صور  یالیعنوان منشأ صور خبه
 یایشده باشد، رؤ یاز عالم قدس ناش یالیخ

 یناش لهیو اگر از قوه متخ شودیصادقه محقق م
. ردیگیو کاذب شکل م یطانیش یایشده باشد، رؤ

صادقه حاصل احاطه عالم  یایرؤ ،یگفته وبه
فعال است، اما  با وساطت عقل یقدس بر نفس آدم

 باشدیم لهیکاذبه حاصل تصرفات قوه متخ یایرؤ
 (. 117ـ118: 1363)همو، 

به  یکه و دهدینشان م نایسبه آثار ابن رجوع
نفوس ناطقه اذعان دارد.  ینقش عقل فعال در بقا

 زهیپاک ،یذات تیکه برحسب جبل ینفوس یاز نظر و
اند، نشده یآلوده به معاص ایو منزهند و در دار دن

متصل شده و  یاله ضیهنگام مفارقت از بدن، به ف
 نیدر ا رسند،یم یالمنتهبه مقام قرب و سدرۀ

نفوس منکشف و  نیبر ا قیحقا عیهنگام جم
)همو،  گرددیمنقلب م یذاتشان به جوهر اله

 (.275ـ276: 1411

 هیعقل فعال در حکمت متعال گاهیجا
 یفلسف در نگرش و روش یبا نوآور نیصدرالمتأله

نمود که  سیدر حکمت تأس یدیخود، مکتب جد
 رشیمشهور گشت. او ضمن پذ هیبه حکمت متعال

 یآنها را منحصر در عقول طول ،یعقول مشائ هینظر
و انوار  یمُُثل افالطون هیندانست و با الهام از نظر

 مرا ه هیعقول عرض هیاشراق، نظر خیمتکافئه ش
و  یلنمود. عقول طو شیخو یوارد نظام فلسف

 ،یممکن، ازل یجواهر ه،یدر حکمت متعال یعرض
 یکه نقش وجودشناخت اندیعاقل و کل ،یابد

که بدون وجود آنها، وجود  ینحودارند، به یخاص
ممکن نخواهد بود.  یعالم و ربط به ذات حق تعال

بنا بر اصالت و وحدت وجود،  ینظام فلسف نیدر ا
. در ابدییم یگرید ریتفس یعالم هست یطول منظا

 یتعالجز حق یزیو مراتب آن چ ینگرش هست نیا
 انیو انسان در م ستیمختلف او ن یهاو جلوه

 دارد.  رینظیب یگوناگون خداوند مقام یهاجلوه
است  یدگاهیمالصدرا د یهاینوآور ازجمله

عاقل و معقول دارد.  نیکه در مورد نفس و اتحاد ب
به  ینفس انسان تیصدرا کمال و تمام شهیدر اند

و با  ابدیکه عقل فعال در وجود او تحقق  استنیا
اتصال و اتحادش با  زانیمآن متحد گردد. انسان به

 دگاهید ز. اکندیعقل فعال، معقوالت را ادراک م
را دارد که به  تیقابل نیا یصدرا نفس انسان

 ینائل شود که تمام موجودات عالم اجزا یادرجه
 ذات او گردند. 
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که  دیآیبرم نیصدرالمتأله عبارات یبرخ از
 کینزد یمشائ یبه حکما بارهنیدر ا یموضع و

عقل فعال را موجود مجرد  یباشد، چون در موارد
عقل، هم فاعل  نیو معتقد است ا داندیاز نفس م

 تیو مقّدم بر آنهاست و هم غا ینفوس انسان
عقل  تیفاعل رسدینفوس و متأخر از آنها. به نظر م

بودن  تیآن و غا یشناسیهست ثیناظر به ح عال،ف
 آن باشد. یشناسمعرفت ثیعقل فعال، ناظر به ح

 عق  فعاا یوجودشناخت گاهیجا .5
ارباب انواع و مالئکه  ،ینظر مالصدرا مُثُل افالطون از

گوناگون  یهاکه نزد ملت اندتیواقع کیمقرب 
 ای لیمختلف دارند؛ در رأس همه آنها جبرئ یهانام

از  ینفس انسان لیتکم یقرار دارد که براروح القدس 
(. پس 143/ 9: 1381است )مالصدرا،  ترقیهمه ال

 است.  ریتعاب نیبحث از عقل فعال، بحث از همه ا
عقل فعال  یوجود گاهیجا انیدر ب مالصدرا

 یگاه رسد؛یدارد که متناقض به نظر م یعبارات
 داندیعقل فعال را مستقل از نفس م انیمانند مشائ

مانند ارسطو  یعقل فعال( و گاه بودنیرونیوجه ب)
 بودنی)وجه درون شماردینفس م یآن را مرتبه عال

عقل فعال دو جنبه قائل  یبرا زین یعقل فعال(، گاه
 : دیگویاست. او درباره استقالل عقل فعال م

است که شامل  یعقل فعال فرشته مقرب ـ
 اتیاست و علت زمان و زمان اریفرشتگان بس

 (. 127/ 3)همان:  باشدیم
و هم  یعقل فعال هم عامل نفوس انسان ـ

 (. 141/ 9آنهاست )همان:  تیغا
عقل فعال همان رب النوع انسان، عقول  ـ
 (. 214/ 5ارباب انواع است )همان:  ریو سا یعرض

از  یاعقل فعال مرتبه نکهیدرباره ا نیهمچن
 :دیگوینفس باشد، م

ما موجودات است  عقل فعال در نفوس ـ
 (. 326/ 3)همان: 

 ردیهر گاه نفس در مرتبه عقل مستفاد قرار گ ـ
خود مشاهده کند،  اضیرا در مبدأ ف یو صور عقل

 (. 421)همان:  شودیم دهیعقل فعال نام
 (. 461عقل فعال از نوع عقل بالفعل است )همان:  ـ
عقل فعال از نوع عقل مستفاد است )همان:  ـ
464 .) 

 :دیگویم زیداشتن عقل فعال نمورد دو جهت در
دارد که جوهر مجرد  نفسهیوجود ف کیفعال  عقل

وجود نزد نفوس ما، که  کیمستقل از انسان است و 
 (. 141/ 9آن است )همان:  تیکمال نفس و غا

که  افتیدر توانیمجموع عبارات مالصدرا م از
است که مستقل از  یعقل فعال همان عقول عرض

با نفس انسان در  واسطهیانسان بوده و ب نفس
که  یعقول با همه کثرت یارتباط است. به نظر و

 نیموجودند، بنابرا یدارند به وجود واحد عقل
هم  ابد،ییکه نفس با عقل فعال ارتباط م یزمان

تواند به رب النوع خود متصل شود، هم به رب یم
 انواع.  ریالنوع سا

 عق  فعاا یشناختمعرفت گاهی. جا7
انسان از  یو ادراک یمعرفت ثیبحث از ارتباط ح در

مالحظه آراء مالصدرا درباره  ه،یمنظر حکمت متعال
و  کسویاز  یعلم و انواع ادراکات آدم تیماه
 یبرقرار یچگونگ نییعقل فعال در تب تیماه

 تیاهم گر،ید یارتباط نفس با عقل فعال از سو
 دارد.  یفراوان
حاضر  یجز هست یزیچ نظر مالصدرا علم از

 یتبع هستبه یچراکه صورت ذهن ست،یدر نفس ن
(. 162ـ165/ 6: 1419در نفس حضور دارد )همو، 

 ،یادراکات ـ اعم از حس یدر همه انحا یاز نظر و
ـ اوالً وجود، مجرد از ماده  یو عقل یوهم ،یالیخ

 اً،ی(. ثان361است که معلوم بالذات است )همان: 
 یمه آنها نفس است و قوادر ه یمدر ک واقع

دارد و نفس را مستعد  یصرفاً جنبه اعداد ینفسان
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 تیّتا نسبت به آن امور، حالت مصدر کندیم
(. 211ـ222/ 9؛ همان: 317داشته باشد )همان: 

که نفس محل عروض ادراکات  ستین نیثالثاً، چن
و معقوالت باشد، بلکه نفس و مدرکات آن با هم 

 نروی(؛ از ا366/ 3)همان:  ندابییماده تجرد م زا
متفاوت از  ،یحالت نفس انسان در هنگام بزرگ

 (. 327است )همان:  یحالت آن هنگام تولد و کودک
 یچهار مرحله ادراک ینفس انسان یبرا مالصدرا

توهم و تعقل. او در  ل،ی: احساس، تخشماردیبرم
توهم را همان تعقل دانسته و ادراکات  یموارد

 میو تعقل تقس لیسته احساس، تخنفس را به سه د
( و چون 215/ 8؛ همان: 362/ 3)همان:  کندیم

را  یسه مرتبه ادراک داند،یعلم را از سنخ وجود م
باور است  نینفس دانسته و بر ا یسه عالم وجود

قرار  شیخو یمرتبه وجود نیکه عقل در باالتر
 شودیاز آثار ماده در آن مشاهده نم کیچیدارد و ه
 (. 99/ 9؛ همان: 362/ 3 )همان:
 ینظر صدرا نفس انسان با حرکت جوهر از
تا به عالَم منوّر  مودهیرا پ یعوالم وجود نیخود ا

 نیبه ا دنیرس ییها تواناعقل برسد، اما همه انسان
 یباق الیآنها در مرحله خ شتریمرحله را ندارند و ب

 دینفس با ،یبه مرحله عقالن دنیرس ی. برامانندیم
؛ 36/ 3: همانبرهاند ) یعیا از وجود طبخود ر
مدد مرحله جز به نیبه ا دنی(؛ رس213: 1361همو، 

 . گرددینم سریعقل فعال م
نفس  ،یالیو خ ینظر صدرا در ادراک حس از

صور  نکهیصور است، بدون ا نیا نندهیمُبدع و آفر
، 5: 1352در نفس حلول داشته باشد )همو، 

 یسونفس به ،یقلدر ادراک ع کهی( درحال35و34
و  شودیکرده، به آنها متصل م دایآن ادراکات ارتقاء پ

 نهااند، نفس مُبدع آصور، اشرف از نفس نیچون ا
(. او معتقد 162/ 1: 1375 ،یآمل ی)جواد ستین

نقش  الیاست عقل فعال در مراحل حس و خ
ندارد و فقط علت موجده نفس، شرط  یمیمستق

. اما در شودیم یتلق ادراکات نفس جادیا میرمستقیغ
علت موجده  نکهیمرحله تعقل، عقل فعال عالوه بر ا

 زیاو ن ینفس است، علت موجده ادراکات نفسان
و  یچراکه صور معقوله از صور حس د،یآیم شماربه
 یو انشا جادیبه ا ییتنهاو نفس به ترندیقو یالیخ

با رساندن خود به  تواندیو تنها م ستیآنها قادر ن
عقل بالفعل، آنها را در عقل فعال مشاهده مرحله 

 (. 143/ 9: 1419)مالصدرا،  دینما

 یفهم بهتر بحث طرح چند سؤال ضرور یبرا
 است.

مُبدع  یالیو خ ی( چرا نفس در ادراک حسالف
 ست؟ین گونهنیا یاست، اما در ادراکات عقل

 یمطلب به قاعده فلسف نیا نییدر تب صدرا
. او کندیم هیتک «وجود علت بر معلول یبرتر»

 نی. بر ادهدیو تشأن ارجاع م یرا به تجلّ تیعل
 تیاز شئون علت است که هو یاساس، معلول شأن

. باشدیبه علت خود م یفقر و وابستگ نیآن ع
درباره نفس و مدرکات آن  تیّ از عل یلیتحل نیچن

 است.  ادقص زین
 تواندیم یادراک، نفس فقط زمان انیجر در

 یباالتر یاشد که از مرتبه وجودفاعل و مُبدع ب
در  یحالت نینسبت به ادراکات برخوردار باشد؛ چن

نفس  رایز افتد،یاتفاق م یالیو خ یادراکات حس
 یتجرد ،یتعلق به بدن و اشتغال به امر ماد لیدلبه

تام  دناقص داشته و نسبت به عقول، که از تجر
قرار دارد و  یترنییبرخوردارند، در مرتبه پا

باشد، بلکه با ارتقاء  یمُبدع ادراکات عقل تواندینم
 یشتریبه عالم عقول، از تجرد ب افتنی یو تعال

 یبرخوردار شده و علم و ادراک نفس هم تعال
در مقابل او ظاهر شده  قیکه حقا یطوربه ابد،ییم

/ 1: 1432)همو،  گرددیو قادر به مشاهده آنها م
حالت تعقل،  ندیگفت نفس در فرآ دی(. با216
حالت  ،یالیو خ یو در ادراک حس تیمَظهر
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 (. 213دارد )همان:  تیمُظهر
نفس  ،یالیو خ یدر ادراک حس نکهیا حاصل

محسوس و  یفعال و خالق است و صور علم
است، انشاء  یرا که مماثل با موجود خارج یالیخ
 یامیبه نفس، ق یالیو خ یصور حس امیو ق کندیم

مشاء  یکه حکما گونه)آن یاست نه حلول یصدور
(. اما در تعقل صور معقوله، نفس با پنداشتندیم

و اتصال و اتحاد با عقل فعال، قادر به  دخو یارتقا
صور  نیصور خواهد بود و نسبت به ا نیادراک ا

 ندارد.  ینقش انشائ
 تیثیدو ح یمالصدرا عقل فعال دارا دهیعقبه

بودنش،  نفسهیف تیثیاست. از ح یمستقل و رابط
است و از  یر مجرد و مفارق از نفس انسانجوه

 تیبودنش، کمال نفس و تمام و غا یرابط ثیح
 قهی، تعل749/ 1؛ همان: 578/ 3آن )همان: 

هر نفس با  ،یدر ادراکات عقل نی(. بنابرایسبزوار
و  کندیعقل فعال اتحاد برقرار م یابطوجود ر

منظور از اتحاد نفس با عقل فعال، اتحاد نفس با 
 عقل فعال است.  یرابط تیثیح

 همه نفوس ممکن است؟ یاتحاد برا نیا ای( آب
با عقل فعال  توانندیم ینظر صدرا تنها نفوس از

کرده و به  یرا ط یمتحد شوند که مراتب عقالن
 تر،قیدق ریباشند. به تعب دهیمرحله عقل مستفاد رس

 یو استکمال ینفس انسان با حرکت جوهر
را پشت سر  الیحس و خ یعوالم وجود ش،یخو

/ 3)همان:  شودیگذاشته و به عالم عقل وارد م
را که در مرحله عقل  ی(. عقل فعال، نفس826

. رساندیبالقوه قرار گرفته، به مرتبه عقل بالفعل م
ابتدا در  ،ینقش عقل فعال در ادراکات کل نیبنابرا

خارج کردن نفس از مرتبه عقل بالقوه به عقل 
مرحله  نینفس به ا که یبالفعل است و هنگام

 قیمتحد با عقل فعال شده و به ادراک حقا د،یرس
 (. 828ـ827)همان:  پردازدیدر عقل فعال م موجود

 قی( اتصال و اتحاد نفس با عقل فعال به چند طرج
 متصور است؟

ارباب انواع: به باور  ای ی( مشاهده مُثُل نورالف
ه ماده مُثُل از نفس انسان )که متعلق ب نیمالصدرا، ا
 یصورت کللذا نفس آنها را به ترند،فیاست( شر

 ابدییمتعدد درم اتیو مبهم و قابل اشتراک بر جزئ
از آنها داشته  یمشاهده تام و کامل تواندیو نم

و ضعف ادراک نفس  صوراز ق یامر ناش نیباشد. ا
نفس و  نیخاطر وجود حجاب و مانع باست، نه به

نحوه  نی(. ا42: 1382؛ همو، 213/ 1مُثُل )همان: 
است که از تعلقات  یاز ادراک مخصوص نفوس

رها نشده و به مرحله اتحاد با عقل فعال  یماد
 . اندافتهیدست ن
شدن در عقل فعال: بر اساس  ی( اتحاد و فانب

و  الحدوثۀینفس جسمان ه،یحکمت متعال یمبان
که حرکت خود  یموجود یعنیاست،  البقاءۀیروحان

مراتب  یغاز کرده و پس از طآ تیرا از جسم
که مرتبه  ،یمرتبه کمال عقالن یسوگوناگون، به

و پس  کندیمجردات )عقل فعال( است، حرکت م
. شودیم دهیاز وصول به آن مرتبه، عقل مستفاد نام

که عقل  استنیتفاوت عقل فعال و مستفاد در ا
است که قبالً مقارن با ماده  یمستفاد، عقل مجرد

مفارق از ماده  شهیکه عقل فعال هم یبوده درحال
 (.826/ 1: 1432است )همو، 

نکته  نی: صدرا بر ای( فنا در ذات حق تعالج
در نفس،  یصور ادراک نیا شیدایدارد که پ دیتأک

انعکاس،  قیترشح است و نه از طر قینه از طر
شود، از رها  یکه نفس از تعلقات ماد یبلکه هنگام

شهود  یایدردر  یشده، به غواص یخود فان
که هستند، چنانرا آن اءیاش قیو حقا پردازدیم
گفت نفس در  توانی(. لذا م524)همان:  ندیبیم

 ،یعیو اشتغاالت طب یتعلقات ماد لیدلابتدا به
 یو غبارآلود به ادراک امور عقل فینحو ضعبه

از  ش،یپرداخته و در مراحل برتر استکمال خو
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او نسبت  تیظهرو مَ افتهی ییرها یاشتغاالت ماد
به  ،یو با علم حضور رودیم نیاز ب قیبه حقا
)همو،  پردازدیدر ذات حق م اءیاش قیحقا مشاهده
 (. 155ـ158/ 1: 1375
 نیترنییدارد که پا یاتحاد مراتب گر،ید ریتعب به

است. اما اگر نفس  هیصورت کل کیمرتبه آن درک 
برسد که  یابه مرتبه شیخو یاستکمال ریدر مس

شود، چه بسا به همه  یواجد همه مراتب وجود
تر کامل زیو از او ن ابدیمعقوالت عقل فعال احاطه 

و  رددشده، متحد با موجود قبل از عقل فعال گ
کامل در  ریس یعنیاتحاد،  یسرانجام به مرتبه اعال

و شهادت  بیملک و ملکوت و احاطه بر عوالم غ
 هیدمحم قتیاستکمال همان حق تی. نهاابدیدست 

 باشدیامامان معصوم )ع( م ی)ص( و وجود نوران
 ،یانیحقند )آشت یبه بقا یدر حق و باق یکه فان
1387 :178 .) 
و  نایسابن دگاهینکات برجسته د یحاو ریز جدول

 مالصدرا در مورد عقل فعال است.

 جنبه معرفتی عق  فعاا عق  فعااجنبه وجودی  

 سیناابن

 هواسطه مجردات با عالم ماد
 ایجاد تمام موجودات

 افاضه نفس جزئی )نباتی، حیوانی، انسانی(
 تدبیر نفس افاضه شده

 ایجاد هیولی )عناصر اربعه، مرکبات و نفوس(
 ارتباط مستقیم با نفس ناطقه

 ارتباط غیرمستقیم با دیگر اجزا )حاسه، نامیه، متحرکه(
 افاضه قوه ادراک

 عامل بقای نفوس ناطقه

 عامل معرفت حصولی
 نحو بسیطوی معقوالت بهحا

 افاضه تمام صور وجودی به نفس
 با هر مزاجصور نوعیه متناسب صدور 

 مفیض وحی
 بالقوه عقل نظریمراتب  کمک به طی

 گیری خواب و رؤیاوساطت درشکل
 وساطت در احاطه عالم قدس بر نفس

 مالصدرا

 مبدأ عالم عناصر
 فاعل نفوس انسانی و مقدم بر همه نفوس

 فوس انسانی و متأخر از همه نفوسغایت ن
 موجودی مستقل از نفس

 مرتبه عالی نفس
 از نوع عقل بالفعل
 از نوع عقل مستفاد

 رب النوع انسان

 حاوی تمامی معقوالت
کمک به خروج نفس از مرتبه عقل 

 بالقوه به مرتبه عقل بالفعل
 اتحاد نفس در مراتب حس و خیال

 رابطی عقل فعال اتحاد نفس با وجود
 هود صور ادراکی در مرتبه عقلش

 علت موجده ادراکات نفسانی
 گیری خواب و رؤیاشکل

   

وجوه اشتراک و افتراق عقدل فعدال در نظدا  
 ییو صدرا ینویس

و گسترده در  یکانون یکارکرد ینویس یفعا عقل
عنوان حلقه عقل به نیدارد. ا یمشائ یوجودشناس

مبدأ  ات،ی( و مادهیمجردات )عقول طول نیارتباط ب
عالم  یو کدخدا یصدور کثرات جهان ماد

عناصر اربعه،  ،یولیه جادیالقمر است. اتحت

از  یمرکبات و نفوس وابسته به افاضه صور وجود
. باشدیم یمعاونت حرکات و اوضاع فلک اب ،یو

)ادراک  یمعرفت انسان زین یشناسمعرفت طهیدر ح
( در تمام مراتب خود، وابسته به افاضه یحصول

عقل بر نفس ناطقه و خروج  نیتوسط ا یصور کل
 ،ییاست. اما عقل فعال صدرا تیآن از قوه به فعل
بر  یترنظام، کارکرد مهم نیا یبا توجه به مبان
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صورت که نفس با اتصال به آن،  نیدارد؛ به ا دهعه
را  اءیاو فنا شده، اصل همه اش یدر مرتبه وجود

گفت  دیبا ریتفس نی. با اندیبیگونه که هست، مآن
 ان،یعلوم نزد صدرا، برخالف نظر مشائ یتمام

 . ینه علم حصول اندیحضور
عقل فعال را  یهر دو مکتب فلسف نکهیوجود ا با

 یتمام یبرا یدانسته و او را منبع لیهمان جبرئ
را خروج نفس از قوه  یاند، عامل اصلشمرده قیحقا

از  ییکه نظام صدرا یریاما تصو دانند،یم تیبه فعل
برتر و کاملتر از موارد  یلیموجود دارد خ نیا

در نفوس  تواندیکه م یالذکر است؛ موجودفوق
و کمال نفس  تیوجود داشته باشد و غا یانسان

تنها اتصال و اتحاد با  گر،ید یشمرده شود. از سو
 شود،یانسان محسوب نم یعقل فعال، کمال وجود

 یقادر است با مقام فوق تجرد یبلکه نفس آدم
متحد با  ده،یرا درنورد یمراتب عالم هست ش،یخو

و  بیغ عوالمموجود قبل از عقل فعال گردد و به 
عقل فعال  صورتنی. در اابدیشهادت دست 

 نفس خواهد بود.  یوجود یاز مراتب عال یامرتبه
در باور صدرا، نفس انسان  نکهیا گرید نکته

از جهت ذات،  نیمثال خداوند متعال است بنابرا
 نرویشده، از ا دهیفات و افعال خداگونه آفرص

 یهاصورت تیخالق بودن آن منحصر به فاعل
 تشانیافراد خاص که فاعل یبلکه برخ ستین یذهن

را  یخارج اءیظاهر شده باشد، قدرت خلق اش
علم، انکشاف درون است و  قتیحق جهیدارند. درنت

همان کماالت  کندیاظهار م ایآنچه نفس مشاهده 
 است.  شیخو ینفسان و یوجود

از لحاظ  دگاهید ندویگفت ا توانیم تیدرنها
 یآن، دارا یامدهایو پ اتیاصل نظر ها،فرضشیپ

به  ریهستند. جدول ز یوجوه افتراق و اشتراک
 از موارد اشتراک و افتراق اشاره دارد. یبرخ

 مشترکات
 نقاط افتراق

 مالصدرا سیناابن
 جبرئیل ـ
 ین مجردات و مادیاتحلقه ارتباط ب ـ
 منبع تمام حقایق و کثرات جهان مادی ـ
 عامل خروج نقس از قوه به فعلیت ـ

 موجود مجرد از نفس ـ
 افاضه و تدبیر نفس ـ
 انطباع صور کلی در نفس ـ

 عامل معرفت حصولی ـ

 موجودی در نفس ـ
 ای از مراتب عالی نفسمرتبه ـ
 متحد با نفس ـ
 معرفت حضوریعامل  ـ

   

 گیریبحث و نتیجه
همچون بساطت  یینظام صدرا یدیمهم و کل یمبان

اتحاد عاقل و  ،یو وحدت وجود، حرکت جوهر

بودن نفس، باعث و خالق قهیالحقطیمعقول، بس

آمدن و بدست  ینظام فلسف نیدر ا ییهاینوآور

 شده است؛ از جمله:  یشگرف جینتا

 داند،یم یحصول یندیمعرفت را فرا نایسابن ـ

مستقل از نفس و  یجهت عقل فعال موجود نیاز ا

و مددکار اوست، اما مالصدرا  اریمراحل  یدر تمام

لذا عقل  داند،یم یاله یکبرا تیاهلل و آنفس را ظل

نفس شمرده شده و  یاز مراتب عال یافعال مرتبه

 . ندیآیشمار مبه یحضور زیتمام معارف ن

را  یاست عقل فعال صور کلمعتقد  نایسابن ـ

اما به باور صدرا نفس قادر  کند،یدر نفس منطبع م

را در عقل فعال مشاهده کرده و  یاست صور کل

 . دیمشابه آن را خلق نما یحت

معتقد است ارتباط نفس با عقل فعال  نایسابن ـ

اتصال ممکن است، اما به باور صدرا  قیتنها از طر

اند، نه رها شده یدکه از تعلقات ما ینفوس یبرا

تنها اتحاد با عقل فعال ممکن است که در مراتب 

کرده  یکه مراتب کمال را ط ینفوس یتر و براکامل

 است.  ریپذامکان زیباشند، احاطه به آن ن
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 یاصل حرکت جوهر انیعبارات صدرا با ب تناقض
نفس است،  یمراتب استکمال انگریقابل جمع بوده و ب

به مشاهده عقل  ن،ییدر مرتبه پاکه نفس  صورتنیبه ا
در مرتبه باالتر، با عقل فعال متحد شده  پردازد،یفعال م

و  بیعالم غ قیتر فنا و مشاهده حقاو در مرتبه کامل
 خواهد بود. ریپذکاناو ام یشهادت برا

 منابع
شرح حال آرای فلسفی (. 1387الدین )آشتیانی، جالل

 . قم: دفتر تبلیغات اسالمی. مالصدرا
. تهران: تفسیر مابعدالطبیعه(. 1377رشد، ابوالولید )ابن

 حکمت. 
 المشرق.  بیروت: دار .تهافت التهافتم(. 1992) ـــــــ.

. االشارات و التنبیهات(. 1339بن عبداهلل )سینا، حسینابن
 اهتمام محمود شهابی. تهران: دانشگاه تهران. به

رحمن بدوی. . تحقیق عبدالالتعلیقات(. 1362) ـــــــ.
 .قم: مکتب االعالم االسالمی

اهتمام عبداهلل  . بهالمبدأ و المعاد(. 1363) ـــــــ.
 موسسه مطالعات اسالمی.  :نوری، تهران

کوشش محمدتقی به .النجاة(. 1364) ـــــــ.
 تهران: دانشگاه تهران.  .پژوهدانش
 .. تحقیق محسن بیدارفرالمباحثات(. 1371) ـــــــ.

 ار. قم: بید
 . نشر البالغه. قم: االشارات و التنبیهات(. 1375) ـــــــ.
حسن  قیحقت .النفس من کتاب الشفاء(. 1379) ـــــــ.

 قم: بوستان کتاب.  .زاده آملیحسن
. تحقیق حسن النفس من الشفا(. 1385) ـــــــ.

 زاده آملی. قم: بوستان کتاب. حسن
ابراهیم  حقیقت .الشفاء )الهیات((. ق1411) ـــــــ.

 .المصریۀ الهیئۀمصر:  .مدکور
ق ابراهیم یحقت .الشفاء )النفس(م(. 1975) ـــــــ.

 . ۀالمصری ۀمصر: الهیئ .مدکور
علیمراد داوودی،  ه. ترجمدرباره نفس(. 1349ارسطو )

 تهران: حکمت. 
الدین شرف ه. ترجممابعدالطبیعه(. 1366) ـــــــ.

 خراسانی، تهران: گفتار. 
تحقیق . مقالة فی العقلم(. 1986) یسیر افروداسکند

 المشرق.  بیروت: دار .عبدالرحمن بدوی
 :کویت .ارسطو عند العربم(. 1978بدوی، عبدالرحمن )

 المطبوعات.  ۀوکال

 . قم: اسرا. رحیق مختوم(. 1375جوادی آملی، عبداهلل )
عقل در حکمت مشاء از ارسطو (. 1349داوودی، علیمراد )

 . تهران: دهخدا. سیناتا ابن
 . تهران: الزهراء. السیاسة المدنیة(. 1366فارابی، ابونصر )

: یونان و 1تاریخ فلسفه: ج(. 1368کاپلستون، فردریک )
تهران: علمی و  .الدین مجتبویجالل ه. ترجمروم

 فرهنگی. 
. رساله فی فلسفة االولیم(. 1948)ابویعقوب کندی، 

  تحقیق احمد فؤاد االهوانی، قاهره.
. تحقیق عبدالرحمن فی العقل ةرسالم(. 1983) ـــــــ.

 االندلس.  بدوی، بیروت: دار
. تاریخ فلسفه یونان(. 1377گاتری، دبلیو. کی. سی. )

 فکر روز.  :تهران .مهدی قوام صفری هترجم
. رسائل فلسفی(. 1352) ابراهیممالصدرا، محمدبن

دانشکده الهیات  :مشهد .تصحیح سیدجالل آشتیانی
 و معارف اسالمی. 

. الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة(. 1361) ـــــــ.
آشتیانی. مشهد: مرکز نشر  الدینسیدجالل تصحیح

 دانشگاهی. 
 .مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین(. 1375) ـــــــ.

 حکمت.  :تهران .تحقیق حامد ناجی اصفهانی
بنیاد حکمت  :. تهراناالسفار االربعه(. 1381) ـــــــ.

 اسالمی صدرا. 
. تصحیح سیدجالل الشواهد الربوبیه(. 1382) ـــــــ.

 مطبوعات دینی. :قم .آشتیانی
الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة ق(. 1419) ـــــــ.

 دار احیاء التراث العربی.  :. بیروتاالربعة
الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة (. ق1432) ـــــــ.
 البیضا. ۀالحج دار :. بیروتبعةاالر
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