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 چکیده

عنوان موجودات مفارق از ماده، در فلسفه عقول به

 یاژهیو گاهیجا ه،یدر حکمت متعال ژهیوبه ،یاسالم

ول در عالم از دو جنبه مهم دارد. نقش عق

است.  یقابل بررس یو وجودشناخت یشناسمعرفت

 یحل مسئله چگونگ یعقول برا یبحث وجودشناخت

توسط  یاز واجب تعال یصدور کثرات عالم ماد

مقاله با روش  نیمطرح شده است. ا سفهفال

و  یدار نقش وجودشناختعهده ،یلیتحلـیفیتوص

عقل فعال که  ژهیوعقول است، به یجادیا تیفاعل

نظام عالم ماده را برعهده دارد. مالصدرا  یمهندس

عالم ماده نافذ  جادیدر ا ماًیعقل فعال را مستق یگاه

 جادیدر ا هیهمراه عقول عرضآن را به یدانسته و گاه

. هرچند مالصدرا صراحتًا داندیعالم ماده مؤثر م

ا نکرده باشد، ام انیب دونیاز ا یکیموضع خود را در 

 دهندهضیاو عقل فعال را مدبر و ف ناًیقی ،یبه هر رو

 عالم ماده دانسته است. 

عالم ماده، عقل فعال، مالصدرا، : یدیواژگان کل

 .نظام عالم ماده یکثرات، مهندس

Abstract 
Intellect as existents apart from matter has a 

special place in Islamic philosophy particularly 

in transcendental-sect. The role of Intellect in 

the world can be studied form two perspectives: 

Epistemology and ontology. The ontological 

perspective was for solving the problem of 

issuing plurals of the material world from the 

One. The ontological and agency role of 

intellects –especially active intellect who is the 

designer of the universe- is our concern in this 

paper. Mulla Sadra sometimes considers active 

reason directly in the creation of the penetrating 

material world, and sometimes considers the 

active intellect with the rational intellect in 

creating the material world. Although Mulla 

Sadra has not explicitly stated his position in 

one of these two, he certainly and undoubtedly 

considered the active intellect to be the 

moderator of the material universe. 

Keywords: Material World, Active Intellect, 

Mulla Sadra, Plurals, Designing of the Material 

Universe System. 
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 مقدمه
 نشیآفر یو مهندس تیفاعل یو چگونگ تیفیک
عالم ماده، همواره ذهن دانشمندان علوم  ژهیوبه

 یسؤال برا نیمختلف را به خود مشغول کرده و ا
 یو ماورا عتیرح بوده که نحوه ارتباط طبآنها مط

 یبه وسائط یاسالم یچگونه است؟ حکما عتیطب
ـ همچون افالک،  عتیعالم طب ریدر امر خلق و تدب

اند. ـ قائل شده هیفعال، ارباب انواع و نفس کل عقل
 یشناسیهست یبر مبان یمبت زیصدرا ن دگاهید

در وجود و  کیاصالت وجود، وحدت وجود، تشک
اصول  نیتریاست که محور یجوهر حرکت

 . ندیآیشمار مدرباب عقول به یو هینظر
پس از اثبات  نیراستا، صدرالمتأله نیا در

 میدنبال ترساو، به یبرا تیواجب و صفت صانع
ماده از مجرد تام در قوس نزول و  نشیمدل آفر

در قوس  ینحوه تکامل موجودات ناقص ماد
هم  هیمتعال یصعود است. فالسفه مشاء و حکما

علت و معلول قائلند و هم  نیکه ب یتیسنخ لیدلبه
مدل  میبه قاعده الواحد، در ترس تقاداع لیدلبه

بنا شده بود،  یوسیبطلم تیکه بر اساس هئ نشیآفر
که  دندیبه عقل فعال رس نشیآفر یدر سلسله طول

 یعقل دهم بود. ول ون،یبنا به قول مشائ
را به عقل  یطول یقولسلسله ع تاً ینها نیصدرالمتأله

اما عقول فعاله را منحصر در عدد ده  رساندیفعال م
که  استنیا شودیکه مطرح م ی. پرسشداندینم

است،  تیکه مجرد تام و سراسر فعل یچگونه عقل
 جادیعالم ماده را که سراسر قوه و استعداد است، ا

با هم ندارند؟ واجب  یتیسنخ چیکه ه کند،یم
 جادیبا ا یحض است چه نسبتم تیکه فعل یتعال

 جادیادر  ماًیمستق یواجب تعال ایعالم ماده دارد؟ آ
با  شودیعقل فعال را م ایندارد؟ آ یعالم ماده نقش

دانست؟ به اعتقاد مالصدرا علت  یکی یواجب تعال
 هیعقول عرض ایعالم ماده عقل فعال است  یجادیا

 هم دخالت دارند؟ 

مشخص  رهبانیموضع خود را در ا مالصدرا
عقل، که  نیاز آخر هینکرده است که عقول عرض

عقل  ،یاز هر عقل ای شودیعقل فعال است، صادر م
 جهینت نی. او سرانجام به اگرددیصادر م یعرض

عقل فعال بر اساس  تیو فاعل تیکه عل رسدیم
در  یول ؛یکیاست، نه تحر یجادیا ،یتعقل و تجل

ده محسوب علت مع ،ینسبت به مبدأ اعل ،یلنگاه ک
فاعل و «. الوجود اال اهلل یال مؤثر ف»چراکه  شود،یم

 . یکیاست نه تحر یجادیعقل فعال ا تیعل
 یعنی ر؛یاثرپذ یعنیدر مقابل قابل است،  فاعل

 تیو فاعل تیباشد که عل یقابل و استعداد دیبا
استعداد و  نیعقل فعال را قبول کند. اما ا یجادیا

که همان  یاداعد یهاعلت قیاز طر تیقابل
که در  یبه استعداد عام دیبا اندیسماو راتیتأث

 ایببخشد تا عقل فعال  تیماده است، خصوص
 به افاضه صور بپردازد. « الصور اهبو»

 یمعنااز هندسه گرفته شده و به یمهندس کلمه
عقل فعال در  تیاست. پس فاعل یریگاندازه
 معناست نی)عالم ماده( به ا نشینظام آفر یمهندس

عالم تحت القمر را که مواد  ریکه عقل فعال تدب
 کیمواد، که خود  نیعالمند، با افاضه صور به ا

 کیو نشان از  شودیمحسوب م یعمل مهندس
دار است. الزم مهندس خالق و فعال دارد، عهده

بر  یافالک که مبتن هیبه ذکر است که اگرچه نظر
است  دهیاست، امروزه باطل گرد یوسیبطلم تیهئ
 رایز سازد،یعقول وارد نم ریبه تفس یاخدشه یلو

علت و معلول و  نیب تیسنخ لسوف،یف یبرا
 مهم است.  اتیرابطه عالم مجردات با عالم ماد

 عقل در اصطالح فالسفه  نهیشیپ
باستان دارد که  ونانیدر  شهیعقل ر یفلسف اصطالح

از آن تحت عنوان واژه  توسیهراکل بارنیاول
 ایلوگوس  یه است. به نظر وکرد ادی« لوگوس»

 یاقهیاصل عالم است و عقل انسان رق ،یعقل جهان
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تالش کند تا به  دیاست. انسان با یاز آن عقل جهان
. ابدیآن عقل که همان خداوند است، دست 

، افالطون از واژه «نوس»آناکساگوراس از واژه 
عقل  نییتب یبرا« عقل فعال»و ارسطو از واژه « مثل»

 یلسوفانیف یاند. در فلسفه اسالمدهاستفاده کر
عنوان موجود عقل را به نایسو ابن یهمچون فاراب

لحاظ  یمجرد تام و مستقل از جسم و نفس انسان
در عقول  ر. در فلسفه مشاء عقول منحصکنندیم

عقل  نیعنوان آخراست. عقل فعال به یدهگانه طول
 یشناختو معرفت ینقش وجودشناخت یدارا ،یطول
 یاست. در فلسفه اشراق عالوه بر عقول طول یمهم

 شودیهم مشاهده م هیفراوان، اعتقاد به عقول عرض
 همه از سنخ نور است.  تیکه ماه

 رفته،یرا پذ ییعقول مشا هینظر زین مالصدرا
 یتفاوت که عقول را منحصر در عقول طول نیبا ا

و انوار  یمثل افالطون هیندانسته و با الهام از نظر
را هم  هیعقول عرض هیاشراق، نظر خیشمتکافئه 

و  یخود نمود. عقول طول یوارد نظام فسلف
 ،یممکن، ابد یجواهر ه،یدر حکمت متعال یعرض

 یخاص یهستند و نقش وجودشناخت یو کل قلعا
که بدون  یطوردارند، به ییصدرا یدر نظام فلسف

وجود آنها، وجود عالم و ربط آن به ذات واحد 
در  ن،یهد بود. عالوه بر اممکن نخوا یحق تعال

 ایعقل فعال  یشناسنقش معرفت یینظام صدرا
است اما چون محور  تیحائز اهم هیعقول عرض

عقل فعال در  یوجود تیفاعل اله،مق نیا یاصل
است،  هینظام عالم ماده در حکمت متعال یمهندس

و  میپردازینم یشناسنقش معرفت یبه بررس
عقول اکتفا  تیاعلف ای ینقش وجود نییصرفاً به تب

صدور  ای ضیف هیمسئله به نظر نی. امیکنیم
 .شودی)عقول( مربوط م

 صدور )عقول( در فلسفه ای ضیف هینظر نهیشیپ
 «یمندبهره هینظر»را در  ضیف هینظر نهیشیپ

اند. دانسته یهودی لونیو ف هاستیافالطون، گنوس
 ضیف هیطرح مدون و روشن نظر قیتوف گمانیاما ب
و  نیو در رأس آنها، افلوط انیوافالطونن بینص

(. 68: 1381 ان،یمیسپس پروکلس شده است )رح
متکلم  و لسوفیف لون،یف ان،یم نیمثال، از اعنوانبه
و  یعقالن هیدر توج یاریبس یکه سع یهودی

بر اساس فلسفه  هودی نیمعتقدات د یفلسف
اش، فلسفه یهایژگیاز و یکیداشت،  یافالطون

واسطه در خلقت بود. تفکر واسطه  میو تحک ریتفس
مبهم و  ینحودر خلقت موجودات، هرچند به

 یفکر یهانظام ینزد افالطون و برخ زیرمزآم
و  یتفکر مذهب کیبوده اما در قالب  طرحم ونان،ی

خدا و  نیخاص ب یمشخص و اقنوم یعنوان امربه
در  لونیف لهیوسبه بارنینخست یخلق، ظاهراً برا
اصل نزد  نیمطرح شد. ا« لوگوس»قالب اصطالح 

کرد و  دایپ تریو فن تریفلسف یاهیپا نیافلوط
مورد قبول اکثر  ،یاز اصول فلسف یکیعنوان به

 (.75و  35ـ36واقع شد )همان:  سفهفال
است. او  یخدا مطلقاً متعال نینظر افلوط از

 ،یهر فکر و هر وجود ی؛ وراواحد است
و نه  تیک، نه ماهقابل در ریو غ ریناپذفیتوص

بر واحد حمل کرد، البته نه  توانیرا نم اتیح
 نکهیا لیدلبلکه به زهاستیچ نیاو کمتر از ا نکهیا
ن یاست، او برتر از همه آن امور است. بنابرا شتریب

نظر  نیبر اساس ا نیکه افلوط دیآیم شیسؤال پ
کثرت  تواندیاست، چگونه م ییکه خدا اصل نها

خود  تواندیکند. خدا نه م نییتب را یمتناه یایاش
آنها جزء او  ییمحدود کند؛ گو یمتناه یایرا به اش

عالم را با فعل آزاد اراده  تواندیهستند، و نه م
است  تیفعال یوعن نشیآفر رایز ند،یافریب شیخو

گونه برهم  نیبه خدا و بد تیو نسبت دادن فعال
 نیافلوط نیاو، خطاست. بنابرا یریرناپذییزدن تغ

را  شهیاند نیا یبه استعاره صدور متوسل شد. ول
 ابدییصدور کاهش م انیجر قیکه خدا از طر
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. او معتقد بود عالم بالضروره از کندیرد م حاًیصر
اصل ضرورت  رایز شود،یم یناش ایخدا صادر 

تر صادر شود که کمتر کامل، از کامل استنیا
 یبرا نی(. افلوط647و645/ 2: 1362)کاپلستون، 

و  ریاز تصاو یجهان به انبوه شیدایپ یمعما انیب
 یگریاز واحد د شیدای. پدیجویتوسل م هالیتمث

 تابدیاست که از آن م ییاز روشنا یاهمچون هاله
به گرد  ییهمچون روشنا رد؛یگیو گرد آن را فرام

 خیسرما به گرد  ایگرما به گرد آتش  ای دیخورش
 شتریصله بهرچه فا«. خوش به گرد عطر یبو ای
 یکیتا آنکه در تار گرددیکمتر م ییروشنا شودیم

 (.22: 1366 اسپرس،ی) شودیگم م یستیو ن
 ژهیوبه انینوافالطون لهیوسبه ضیف هینظر

دو کتاب مشهور  قیو پروکلس از طر نیافلوط
 یاسالم یبه حکما هیکتاب العلل و کتاب الربوب

داشت  یاریبس ریآنان تأث دیعقا نیو در تکو دیرس
درباره  ،یطور کل(. به6: مقدمه/ 1388 نا،یس)ابن
 لسوفانیصدور نزد ف ای ضیف یاصطالح فیتعر
صدور به فعل  ای ضیگفت: ف توانیم لمانمس

بدون عوض و  شهیکه هم شودیاطالق م یفاعل
وجود  یدارا یفاعل نیاست. چن انیغرض در جر

دوام صدور فعل از او  رایاست، ز یو ابد یازل
و  اضیفاعل، مبدأ ف نیدوام وجود اوست. اتابع 

نحو را به زیواجب الوجود است که همه چ
: 1366 با،ی)صل کندیم هو معقول افاض یضرور
حائز  ضیاز همه در نظام ف شی(. آنچه ب518
 ریموجودات کث شیدایپ یچگونگ باشدیم تیاهم

 است.  ضیو لزوم واسطه در ف یاز حق تعال
مالصدرا  یسشنایهست یاساس مبان بر

وجود  قتیاست و حق لیهمچون وجود اصـ
کثرات، استفاده از  هیواحد است ـ تنها راه توج

اختالف  یعنیدر وجود  کیاست. تشک کیتشک
سلسله  یدر شدت و ضعف وجود. وجود دارا

طرف آن مرتبه وجود  کیاست که در  یمراتب

که  یاول یوالیآن ه گریواجب است و در طرف د
آنها مراتب  نیرار دارد و بضعف ق تیدر نها

(. از 24: 1387 ،یمتوسط وجود دارد )دانش شهرک
ذات مقدس واجب الوجود که  انینظر مالصدرا م

 عتیاست و عالم طب هیصفات کمال عیمستجمع جم
وجود  یگری( عوالم دشودی)آنچه با حس درک م

 معال طیدارد که محاط عالم باالتر از خود و مح
از  ترنییپا یعالم نینیهمچ از خود است. ترنییپا

 رایوجود داشته باشد، ز تواندینم عتیعالم طب
از  ءیش جادیکه جسم قادر بر ا استنیمستلزم ا

از  عتیجسم و طب ریکتم عدم باشد و حال آنکه تأث
)مالصدرا،  جادیاست نه از نوع ا کینوع تحر

 (. 532ـ536: 1431
بر چند  یمبتن ضیلزوم واسطه در ف اثبات

 عبارتند از:  بیترتدمه و قاعده است که بهمق
 گانه،یواجب الوجود،  یعنی( مبدأ نخست، الف

است )همو،  رمرکبیالجهات و غ عیاز جم طیبس
1361 :38.) 
( بر اساس قاعده الواحد، از وجود واحد ب

)و ما امرنا اال  شودیمعلول صادر م کیتنها  طیبس
دو اثر  یواحد نیواحده(، چون اگر از چن

که در  استنیاش امعلول( صادر شود، الزمه)
با  نیفاعل واحد، دو اقتضاء و دو جهت باشد و ا

الجهات که در مقدمه اول  عیبساطت واجب از جم
در تعارض است. اگر گفته شود از  ،گفته شد

که واحد است )در نظر گرفتن  ثیواحد از آن ح
 شودیجهت در واحد( الف و ب صادر م کی

پس از واحد از جهت  ست،یب ن الف، کهیدرحال
 نیب صادر شده است و ا ریواحد هم ب و هم غ

: 1981خواهد بود )همو،  نیضیمستلزم اجتماع نق
 (.214ـ215/ 7

 تیعلت و معلول مناسبت و سنخ انی( مج
که  دهدینشان م تیلزوم و سنخ نیوجود دارد. ا

و معلول  نیندارد صادر نخست تیقابل یزیهر چ
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ما با  یامور، در عالم هست نیهمه ا اول باشد. با
که  میرو هستروبه یکثرات و موجودات متنوع

هستند. حاصل همه  یاز حق تعال یدور تیدرنها
 . کندیرا اثبات م ضیواسطه در ف دوجو هانیا

 عقول  یو عرض یطول کثرت
 یکیعقل ذکر شده است:  یفلسفه دو معنا برا در

. عقول یانسان قوه عاقله یگریموجود مجرد تام و د
 یاز مواد و خواص آن و دارا یمجردات تام عار

 ،ی. در کثرت طولاندیو عرض یدو نوع کثرت طول
آنها رابطه  نیقرار دارند و ب گریکدیعقول در طول 

 عقول ،یبرقرار است. اما در کثرت عرض تیعل
که همان عقل فعال  یعقل طول نیاز آخر یعرض

هم و معلول  وجود آمده و همه در عرضاست، به
و  یهمان مثل افالطون یعلت واحدند. عقول عرض

معنا گاه بر صادر  نیاند. لفظ عقل در اارباب انواع
اول )عقل کل(، گاه بر عقل فعال و گاه بر عقول 

 (.513/ 3)همان:  شودیاطالق م یعرض
نحو است که در  نیکثرت عقول به ا شیدایپ

ر وجود دارد که صدو یصادر اول جهات متعدد
 نی. اسازدیمتعدد را از آن ممکن م یهامعلول

عبارتند از: تعقل  یاعتبار اتیثیجهات متعدد و ح
 شیخو تیوجوب وجود، تعقل امکان و تعقل ماه

نفس و  گر،یعقل د شیدایدر عقل اول، که سبب پ
 ادیقدر زجهات آن نی. اما اشودیم گریجرم فلک د

مادون بدون واسطه، همه موجودات  جادیکه ا ستین
عالم عقل را با همه کثرت و تنوعش ممکن سازد. 

مترتب بر هم  یمتعدد یهاالزم است عقل رونیااز
 یهاتیثیها و حکه شمار جهت یشوند تا حد جادیا

 کند.  یآن با کثرت عالم پس از عقل برابر
 تواندیکثرت دو گونه م نیا میکه گفت همانطور

/ 3: 1391 ،یروانی)ش یو عرض یباشد : کثرت طول
 نیدر عالم عقل بد یکثرت طول شیدای(. پ419ـ411

و در رتبه  گرید یدنبال عقلبه یصورت است که عقل

 کیو با تحقق هر عقل،  دیآیوجود مپس از آن، به
 یتا به عقل شودیچند جهت کثرت در آن افزوده م ای

عالم  جادیا یبرا یجهات کثرت کاف یبرسد که دارا
 نیعقل از ا نیآخر نی. بنابراپس از عالم عقل باشد

 یبرا یسلسله که همان عقل فعال است، علت فاعل
 . باشدیعالم پس از عالم عقل م

و منشأ کثرت عقول در  یترتب طول مالصدرا
نموده است؛  نییمختلف تب اناتیآثارش را با ب

به محرک دارد  ازین ی: هر متحرکسدینویازجمله م
اندازه  ها بهتعداد محرک دیجهت با نیبد

معلوم شد که حرکات  ،یها باشد. از طرفمتحرک
 اتیها به غاها و شوقها و ارادهبه شوق یعیطب

ها و اگر ما متحرک نی. بنابراشوندیم ینتهم یعقل
اول نسبت  ضیبه ف ایبه خدا  ماًیها را مستقمحرک

 م،یآنها قائل نباش نیب یبه ترتب طول یعنی م،یده
 ابدیذات خدا کثرت راه  در شودیامر باعث م نیا

از  طیکه اثبات شد که ذات خداوند بس یدر صورت
اثبات  زیامر ن نیا ،یالجهات است. از طرف عیجم

 نیذاتش واحد است. از ا هیاز ناح ضیشد که ف
که تعداد جواهر  شودیگرفته م جهیمقدمات نت

ها و حرکات تناسب تعداد متحرکمفارق به یعقل
   (. 141ـ141: 1354، )همو باشدیم ریکث یکل

 در فلسفه مالصدرا  هیعقول عرض گاهیجا
: با وجود دیگویم گرید یدر جا نیصدرالمتأله

ها شماره عقل دیاست، با یعدد عقول متناه نکهیا
عقول  یبه عقل آخر )عقل فعال( برسد. اما برا

شمارش و  رهیقائل است که از دا یتعدد و کثرت
را جز خداوند  است و شماره آن رونینگارش ب

جز » دیفرمایچنانکه خداوند م داند؛ینم یکس
پروردگار آگاه  یاز شماره لشگرها کسچیخدا ه

کثرت عقول،  نیی(. صدرا در تب31)مدثر/ «ستین
. کندیرا مطرح م یعقول بر اجرام آسمان تیعل

با هم اختالف دارند و  عتیازآنجاکه افالک در طب
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به  ازمندیناست، در وجود،  یوجودشان امکان
عقول( هستند  یعنی) یاریگوناگون بس یهاعلت

صادر شود. اگر همه  یکیاز آنها،  یکی رتا از ه
همه  یواحد برا ینوع بودند، علت فاعل کیآنها 
بود. اگر انواع متعدد بود  لکن قاعده الواحد  یکاف

. کردیم تیواحد کفا یدر کار نبود، باز علت فاعل
مطلب اشاره کرده  نیبه ا می(. قرآن کر181)همان: 

ش را یفرمان خو یبه هر آسمان: »دیفرمایو م
 یعقول طول ی(. کثرت نوع12)فصلت/« کرد یوح

حسب شدت و ضعف آنان به یکیبا اختالف تشک
کثرت آنان با  لیدل نیهمقابل جمع است و به

 (.545: 1431)همو،  باشدیوحدتشان سازگار م
 هیکل: »دیگویدرباره وحدت عقول م مالصدرا

 یکه دارند، همگ یعقول با اختالف درجات و مراتب
 یمنزله موجود واحدو کمال به تیاز فرط فعل

 «باشدیمتعدد م هیجهات فاعل یهستند که دارا
(. منشأ کثرت 153: 1361؛ همو، 277: 1366)همو، 

عقول، همان انوار صرف و خالص عقول  ینوع
پس  یسبب و علت نورها نیشیاست که هر نور پ

و کمال آنان  تیحال، غا نیاز خود است و در ع
 نیشیپ یعکس نورها ،یبعد ی. نورهاباشدیم زین

 (. 546: 1431)همو،  شودیمحسوب م
باشد  یو نامتناه یاپیپ تواندیسلسله عقول نم اما
 نیا ریدر غ رایمتوقف گردد، ز ییدر جا دیو با

ما با  کهیدرحال شودیصادر نم یجسم چیصورت، ه
: 1361)همو،  مینیبیشم خود وجود اجسام را مچ

کثرت با توجه به دو  نی(. ا141: 1354؛ همو، 141
: کندیم احدقاعده الو رشیمطلب ما را ملزم به پذ

وحدت و  یگریبودن سلسله عقول و د یمتناه یکی
محال است کثرت  رایبساطت واجب الوجود، ز

طور بهاجسام  ای دیوجود آبه یتعال یاز بار بارهکی
 یواسطه کثرت اعتبارابداع از او ظاهر شوند بلکه به

 جادیکه در عقل اول وجود دارد، در سلسله عقول ا
عقل اول  نی(. بنابرا133: 1358)همو،  گردندیم

جنبه وحدت »دو جنبه است: جنبه اول،  یدارا
است که از  ی، چراکه او موجود«بالذات است

کثرت »دوم،  است. جنبه افتهیواجب الوجود صدور 
عقل اول از  یاست، چراکه مرتبه وجود« بالعرض

عقل »واجب الوجود کمتر است. لذا  یمرتبه وجود
که تکثر بر  ی. عقل«تو عرض اس تیماه یاول دارا
. جهت شودیاز سه جهت لحاظ م شودیم یاو جار

و  کندیاول: عقل اول، حضرت معبود را تعقل م
. شودیو صادر ماز ا« عقل دوم»واسطه تعقل او به

و  کندیجهت دوم: عقل اول خود را تعقل م
از  «ینفس کل»نام به یتعقل موجود نیواسطه همبه

جهت : عقل اول بهم. جهت سوشودیاو صادر م
خودش  اجیو فقر و احت یو امکان ذات تیتعقل ماه

از « جسم فلک اول»به نام  یگریبه علت، موجود د
رات و تصورات سه اعتبا نی. به همشودیاو صادر م

گانه، توسط عقل دوم، عقل، نفس و جسم فلک 
به  یانوار وجود نیا نکهیتا ا شودیصادر م یگرید

با  یعنصر یوالی)عقل فعال( که از آن ه نیعقل آخر
 گرددیم یمنته شودیصادر م طیبس یهاصورت
 (. 361: 1431؛ همو، 141: 1361)همو، 
را مانند  ینظر نگارندگان، صدرا اجرام آسمان به
در نه فلک و تعداد عقول را در ده عقل  ان،یمشائ

کثرت عقول،  نییتب یبرا رایز داند،یمنحصر نم
. چون کثرت کندیرا مطرح م یاجرام آسمان تیعل

 داند،یاست و عدد آن را جز خدا نم یعقول متناه
 یانعقول که همان اجرام آسم یهاپس معلول
 داند؛یجز خدا نم که عدد آن را اندیهستند، متناه

 نیفلک، فلک قمر است .ا نیبه هر حال، آخر یول
عقول هستند.  اتیسه نوع تعقل عقول، همان تجل

عقول به دو دسته  م،یپس هماهنطور که قبالً گفت
منشأ  ی. عقول طولشوندیم میتقس یو عرض یطول

و  اندیکعقول بعد از خود و نفوس و اجسام فل
ن درجه شرافتشان، خاطر کم بودبه ،یعقول عرض
و اصل و مبدأ  یعقل از عقول طول نیمعلول آخر
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از نظر مالصدرا عقل فعال  نی. بنابرااندیانواع جسمان
مباشر به افاضه صور به  ریبه دو صورت مباشر و غ

 یگریو د میطور مستقبه یکی پردازد؛یم یعالم ماد
 (.59: 1378 مو،)ه یعقول عرض قیاز طر

اصول صدرا،  یمبان یجابینقش ا نگارندگان
عقل فعال  رشیرا در پذ ،یحرکت جوهر ژهیوبه

 همه،نی. با ادانندیقابل انکار م ریغ ،یو یاز سو
که او  شودیم دهیمالصدرا فهم گریاز مطالب د

اشرف به اخس  بیترتمعتقد است نظام عقول به
برسد و هر  هیتا به صدور عقول عرض دیآیم نییپا
 یانواع ماد شیدایمنشأ پ ،هیعقول عرض نیک از ای

. اما در مورد نحوه ارتباط عقول اندیو جسمان
و مشخص  دیگوینم یسخن هیو عرض هیطول

 یعقل طول نیاز آخر هیعقول عرض ایکه آ ستین
عقول  ،یاز عقول طول کیاز هر ای شوندیصادر م

 نیاز معاصر ی. برخشودیفراوان صادر م هیعرض
 توانندیخود م هیاز عقول طول کی هرمعتقدند 

باشند  یچند عقل عرض ای کی شیدایمنشأ پ
 (.252: 1374 ،یزدی)مصباح 

حّد وجود است و  تیماه هیحکمت متعال در
از مراتب وجود،  یاحدّ وجود، در هر مرتبه

 تیماه توانیاست؛ نم یگریمتفاوت از مرتبه د
 یطور کل ماهو به هیو عرض هیعقول طول هینوع
تفاوت  دیدانست و با کسانی تمام عقول را هینوع

طور واضح مشخص از عقول به کیهر  یماهو
 گریبا مطالب د انیب نیا ت،شود. در هر صور

عقل  دیگویندارد؛ آنجا که م یمالصدرا سازگار
 نیا یهابر کالبد میصورت مباشر، مستقفعال به

 شیبه نظر نگارندگان ب کند،یعالم افاضه صور م
 داده است.  تیاهم یضاز عقل فعال به عقول عر

   ی. ادله اثبات عقوا عرض5
عقول  رشیرغم پذاشاره شد، مالصدرا به چنانکه

 داندینم یعقول را منحصر در عقول طول ،ییمشا

 و انوار متکافئه یمثل افالطون هیبلکه با الهام از نظر
را هم وارد نظام  هیعقول عرض هیاشراق، نظر خیش

عقول  ینظر و . هرچند ازدینمایخود م یفلسف
 ،یابدممکن،  یجواهر ه،یو عقول عرض یطول

بدون وجود آنها،  کهیطورهستند، به یعاقل و کل
 یتعالوجود عالم و ربط آن به ذات واحد حق

عقول مجردات  بیترتنیاممکن نخواهد بود. به
دو نوع کثرت  یاز مواد هستند که دارا یتام عار

عقول  ،ی. در کثرت طولباشندیم یو عرض یطول
 برقرار تیآنها رابطه عل نیو ب گرندیکدیدر طول 
از  یعقول عرض ،یدر کثرت عرض کنیاست، ل

که همان عقل فعال است،  یعقل طول نیآخر
 کیو معلول  گریوجود آمده و در عرض همدبه

 یعلت واحد هستند. به نظر مالصدرا عقول عرض
سبب کم بودن درجه شرافتشان نسبت به عقول به

بوده و  یعقل از عقول طول نیعلول آخرم ،یطول
عقول  یهستند. و یاصل و مبدأ و انواع جسمان

 .داندیم یو عقل یرا همان فرشتگان روحان یعرض
 یلیدال یاثبات عقول عرض یبرا مالصدرا
 آورده است. 

 اوا  یدل
( داللت بر وجود یمحسوس )از هر نوع وجود

نباشد،  نیشیمعقول دارد، چون اگر معقول پ
 است: یلیو بر آن دال ابدیوجود ن نیسوس پسمح

( معقول وجودش تام و کامل است و الف
و  یواسطه تجرد از ماده، نوع آن در شخصش باقبه
ناتمام  یمحسوس از جهت وجود یاست. ول داریپا

است که آن را حمل کند و  یبه حامل ازمندیو ن
تام  گر،یکه بقا آن را حفظ کند. از طرف د یحافظ

از ناتمام  شیپ ت،یو غا یشرف و برتر واسطهبه
 . باشدیاز محسوس م شیپس معقول پ د،یآیم

( واجب از معقوالت و ممکن از محسوسات ب
از ممکن است، پس معقول  شیاست و واجب پ
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 از محسوس است.  شیپ
 طیاز مرکب است و معقول، بس شیپ طی( بسج

 از محسوس است.  شیاست، پس معقول پ
ده با لباس زمان و ش دهی( محسوس پوشد

زمان و مکان دور  یوستگیمکان، و مجرد از پ
از محسوس است  شیمعقول پ ایاست، پس مجرد 

 (.521ـ525: 1431)مالصدرا، 

 دوم  یدل
علت و مبدأ حرکت اعراض  ،یعیطب صور

ذات،  دیحرکت، با یاند و مباشر و متصدچهارگانه
دائماً در  عتیمتحرکت و متجدد باشد، پس طب

که امکان و  زیاست. ماده ن رییو تغ النیسحال 
 عتیاستعداد است، در تحقق و بقا وابسته به طب

تجدد و  نیاست. حرکت و زمان هم خود ع
 عتیاز طب ریغ یمحرک عت،یطب نی. بنابرارندییتغ

حرکت و هم جاعل وجود  یالزم دارد که هم معط
 نیبوده و خود ثابت الذات و فاقد حرکت باشد. ا

نفس باشد چون نفس به بدن  واندتیمحرک نم
جهت محکوم به احکام  نیتعلق دارد و از ا

است  یجوهر ،یعتیاست. پس مقوم هر طب عتیطب
افراد نوع،  یکه نسبت آن به تمام یمجرد و عقالن

با توجه به  گر،یواحد است. از طرف د ینسبت
موضوع ثابت بماند و  دیبا یدر هر حرکت نکهیا
متحصل  ریو غ یچون از وحدت جنس یولیه

موجب وحدت موضوع  تواندیبرخوردار است، نم
است،  یهم در حال دگرگون عتیباشد. خود طب

 ادر عالم موجود باشد ت یامر ثابت کی دیلذا با
و  یآن باق لهیوسبه عتیاصل ذات و جوهر طب

عقول  ایمحفوظ بماند. آن امر ثابت همان مثل 
 (.159ـ161: 1361هستند )همو،  یعرض

 سوم  یدل
 یادراک حس هیاز ناح ،یمدع نیدوم اثبات ا قهیطر

که  یعالوه بر صور ادراک حس ینوع عیاست. طبا

 یبا عوارض و لواحق همراه است، از وجود عقل
فقط به ذات و  تواندیبرخوردارند. عقل م زین

از  راستهینظر داشته و آن را پ ینوع عتیطب تیماه
 فرادمه اه کهیطورعوارض و لواحق لحاظ کند، به

 نیدر آن مشترک و بر همه آنها قابل حمل باشد. ا
از دو صورت خارج  ،یمجرد عقل یکل عتیطب
در عالم  ایدر نفس ما موجود است  ای: ستین

خارج. اگر در عالم خارج باشد که مثل اثبات 
 دیآیاست، و اگر در نفس موجود باشد الزم م

که خالص و  یهم جوهرعرض، جوهر باشد؛ آن
به  یقتیحق نیالذات است و چن بتو ثا طیبس

سزاوارتر است.  یجسمان قیجوهر بودن از حقا
در نفس  یکه از هر موجود یصورت نیبنابرا

است که نفس را  ینفسان فیک گردد،یمنعکس م
و صورت  یکل قتیتا حق کندیآماده و مستعد م

 نهیموجود در عالم عقل را مشاهده و معا یعقل
و  تیحکا ،نفس صورت حاصل در نیکند. ا
موجود در عالم  یکل قتیاست از آن حق یانشانه

است که صورت هر  یانهینفس آ رایعقل، ز
. گرددیمنعکس م یمجرد( در و ای ی)ماد یقتیحق

 یحاصل در نفس، عکس یصورت کل نیپس ا
که اصل و  یاست از رخساره آن موجود عقالن

است تا نفس بتواند از  یآن صورت ذهن قتیحق
خود را  ،یصورت ذهن نیظهور ا و یجلت قیطر

و او را  دینما کینزد یعقل قتیبه ساحت آن حق
کند و به  نهیمشاهده و معا یملکوت یبا چشم

 )همانجا(.  ابدیحضرت او اتصال و ارتباط 

 هی. کارکرد عقوا عرض7
: چون دیگویم المبدأ و المعاددر کتاب  مالصدرا

آن  تایثی)عقل فعال( جهات و ح ریدر عقل اخ
 نیانواع متکثر ا شیدایپ یکه برا ستین یااندازهبه

 یسوو فارس به یرواق یباشد، حکما یعالم کاف
اند که تعداد عقول کرده دایپ شیاعتقاد گرا نیا
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که  ستین نیپنجاه است و چن ای ستیاز ده، ب شیب
با تعداد  ،ییمشا لسوفانیف هیتعداد عقول، مثل نظر

 شیدایسبب پ ریعقل اخبوده و تنها  یافالک مساو
باور بودند که هر  نیباشد، بلکه آنها بر ا اتیعنصر

است که رب  یعقل یدارا ،ینوع از انواع جسمان
آن نوع و مدبر آن است و نسبت به اشخاص آن 

دارد. پس به تعداد انواع  یخاص تینوع عنا
 ای طیبس یعنصر ،یاعم از آنکه فلک ،یجسمان

( وجود یعرض )عقول یمرکب باشد، قواهر عقل
است،  شتریب زیحد ن نیدارد؛ بلکه تعداد عقول از ا

. از ستین یچون عقل تنها مدبر انواع جسمان
 ست،یهم ن گرید یعقول طول افتنیتحقق  ،یطرف

فلک  شیدایپ یبرا یدر عقل دوم جهات کاف رایز
وجود ندارد. از  قیدوم و کواکب مختلف الحقا

دارد و  اجسام رابطه تکافو وجود انیم ،ییسو
 نیندارد. بر ا تیعل گرینسبت به جسم د یجسم

 هیاجسام، عقول متکافئه عرض نیعلل ا دیاساس با
متحقق  هیباشند که بعد از تحقق عقول طول

 (.191ـ192: 1354)همو،  شوندیم
شهود  یو مقدمه برا نهینفس را زم بیتهذ صدرا

شدن حب و شوق به کماالت  دایمثل و پ میمستق
 قیحقا ه،یمثل نور رایز داند،یبه آنها م دنیبرتر و رس

کدورت و حجاب  گونهچیمجرد بدون ه ینور طیبس
 تیتمام ذات روشن و در نهاهستند که به یماد

 اطرخآنها بر ما به یدگیاست و پوش تینوران
 یو جسمان یماد یهاوجود ما به حجاب یختگیآم

 . شودیآنها م میاست که مانع از مشاهده مستق
همه در عرض هم و معلول  یعرض عقول

عقل  کنندیکه صادر م یعلت واحدند و معلول
هر  یازااست و به یبلکه موجودات ماد ستین
از  یفرد ،یو جواهر جسمان یعیاز انواع طب کی
 یعقول وجود دارد که اصل و مبدأ فرد ماد نیا

علت به یفرد مجرد عقالن نی. اباشدیخود م
محتاج به محل،  ،شیخو یو کمال وجود تیتمام

(. صدرا 163: 1361)همو،  ستیماده و مکان ن
 یو عقل یرا همان فرشتگان روحان یعقل عرض

« رب الصنم»و « رب الطلسم»و از آنها به  داندیم
 ،ی(. از نظر و93و45: 1378)همو،  کندیم ریتعب

 نکهیمگر ا ستین یو سفل یجسم علو چیه»اوالً 
و را حرکت ا کهاست  یملکوت یاو جوهر یبرا
 یهر امر، َملَک ی: برادیگوی. مالصدرا م«دهدیم

معلوم از  یبیمقسوم از عالم ملکوت و نص ،یجزئ
از  یاعالم جبروت است بلکه در هر قطره

با  ایدر یهااز آب یهاباران با هر قطره یهاقطره
از  یدرختان و با هر ساعت یهااز برگ یهر برگ

عالم ملکوت است از  ییساعات شبانه روز، جز
است از عالم  یبیو نص کندیم ریکه آن را تدب

هر  اً،ی. ثانسازدیجبروت که او را مسخر م
است که با اجازه و  یزیاز جنس آن چ یافرشته

و حرکت  کندیم ریفرمان خداوند آن را تدب
ها از نوع بادها، فرشته باران . پس فرشته باددهدیم

ها و فرشته ع کوهنو زها ااز نوع باران، فرشته کوه
شده  دهیاز نوع صنم نام یتمام نیآب، هوا و زم

 (. 421ـ421: 1431)همو،  ندینام آنهابه

 عقل فعال در فلسفه مالصدرا گاهیجا
عقل فعال  دنیمعتقد است علت عقل نام مالصدرا

 یمجرد و به ذات خود برا یصورت»که  استنیا
، الزم هر مجرد از ماده رایز باشد،یذاتش معقول م

تعقلش بر  نکهیاست عاقل ذات خودش باشد و ا
حضور  یذات خود نفس وجود ذاتش باشد، نه برا

. پس ذاتش عقل و عاقل و معقول یگریصورت د
: الف( انددهیفعال نام لیو آن را به سه دل« است

شان از کنندهنفوس ما و خارج دآرندهیموجد و پد
ب( از  شد؛بایمرز عقل بالقوه به مرز عقل بالفعل م

بالقوه  یزیتمام وجوه، بالفعل است و در آن چ
و آن تمام معقوالت و بلکه تمام  باشد،ینم

 یرونی. از اباشدیم شانیموجودات به وجود عقل
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مبالغه در  یمعن، به«اندفعال اطالق کرده» یبر و
عالم  نیفعال است؛ ج( موجد ا یفعل، لذا هر عقل

بر مواد آنها  و مبدأ صور افاضه شونده از او
آن امر، اله عالم و واجب  نکهیا انی. اما بباشدیم

 یاست که آخر مفارقات عقل نیا ستیالوجود ن
 باشدیبا کثرت م زشیاست که در آن آم

عظمت و  تیو در نها کتای ،یتعال یبار کهیدرحال
 (.376ـ377: 1383جالل است )همو، 

 مالصدرا دگاهیصادر از د نی. نخست5
صدور  ای ضیکه در مبحث ف ییهاباهتش رغمبه
وجود دارد،  هیمشاء و متعال یدو نظام فلسف نیب

نظام  دونیا نیدر ب زین یموارد اختالف قابل توجه
 س،یالرئخیازجمله ش ییمشا لسوفانیمطرح است. ف

عقول را  ریکثرت در عقل اول و سا یعامل اصل
 باور نیااما مالصدرا بر  دانندیم یاعتبار اتیثیح

سبب  تواندیدر عقول نم یاعتبار اتیثیاست که ح
موجودات گردد. او  ریکثرت عقول، افالک و سا

درباره  یطوس نیرالدیخواجه نص هیدر مورد نظر
آگاه باش که هر : »سدینویاز واحد، م ریکث شیدایپ

در خارج  یمنشأ صدور امر یو اعتبار تیثیح
 یرام ،ینیع ءیبلکه الزم است که مبدأ ش شودینم

نحو تحقق و تاصل  کیباشد که در خارج از 
اگر صرف اعتبارات مذکور در «. برخوردار باشد

 شیدایسبب پ گرانیو د ریکالم خواجه نص
 یالزم نبود برا گرید شدیموجودات در خارج م

از عقل اول،  ریغ یموجودات جسمان شیدایپ
به  شدیثابت گردد بلکه م گریوجود عقول د

 لیف در صادر اول، از قبمختل اتیثیاعتبار ح
امر، ممکن  ء،یموجود، صادر، معقول، معلول، ش

عام، ممکن خاص، مفهوم، جوهر، مجرد از مواد 
عالم  ریهمه موجودات کث شیدایبودن و...، پ

به  اجیاحت گریاساس د نیکرد. بر ا هیرا توج یهست
(. به نظر 176: 1375عقل دوم و سوم نبود )همو، 

بر وجود  لیصدرا، دل ن عباراتینگارندگان ا
 دارد.  شیگرا هینظر نیمنبسط است و صدرا به ا

معلول اول را عقل  انیب کیدر  نیصدرالمتأله
 ییاز آنجا»اول دانسته و در مورد آن آورده است: 

 نیاول دیپس با باشد،یم یقیکه خداوند واحد حق
مجرد  ریواحد که در وجود و تأث یاو موجود ضیف

از عقل  ریصادر اول غ نیبنابرااز ماده است، باشد. 
در جسم،  دتخاطر عدم وحباشد؛ به تواندیاول نم
عدم استقالل وجود در عرض  ،یولیدر ه ریعدم تأث

)همو، « در نفس ریو صورت و عدم استقالل تأث
 یفصل لیـ ذ گرید یی( و در جا139ـ141: 1361

 نیـ اول«من الوجود الحق نشأیاول ما »با عنوان 
حضرت حق را وجود منبسط  یصادر از سو

 وجود نی(. ا331/ 2: 1981)همو،  دینمایم یمعرف
 دیاست و وجودات مق یهمان فعل و امر واحد اله

 (. 327ـ328فعل هستند )همان:  نیآثار ا
دو قول  نیا انیم یدر انتها وجه جامع صدرا

حکما  هی: نظرکندیم ریتقر نیداده و آن را چن هیارا
قاعده الواحد، عقل  یه بر مبناک ضیدرباره نظام ف
بر کالم  یمبتن کنند،یم یصادر معرف نیاول را نخست

با موجودات  سهیدر مقا هینظر نیاجمال است و ا
و اختالف  نیتبا گریکدیکه از جهت آثار با  ینیمتع

عقل  یبرا تیاول تیاست و خصوص حیدارند، صح
 ثیاست که از ح یبا موجودات سهیاول در مقا
هستند. اما اگر عقل  نیمتبا گریکدیبا وجود ذات 

که عقل اول  میابییدرم میکن لیاول را در ذهن تحل
خاص است، که  تیمرکب از وجود مطلق و ماه

 یموجود نینقص و امکان است، چن انگریب
 یعقل لیتحل نیصادر اول باشد. بعد از ا تواندینم

صادر از حضرت حق،  نیکه اول میکنیحکم م
 یتیماه یاط است که در هر مرتبهوجود مطلق منبس

امر واجد  نیخاطر همخاص را الزم دارد و به
وجود  گری( که د332)همان:  شودیامکان خاص م

 .ندیگویمنبسط را مخلوق نم
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وجود منبسط، عقل اول است که  نیتع نیاول
و نفوس و  شود،یمخلوق محسوب م نیاول

آن هستند  یبعد ناتیتع یو ماد یموجودات مثال
گفت  توانیپس م(. »73: 1376 ،یآمل یجواد)

 نیترصادر تا پست نیسلسله مراتب وجود از اول
وجود که ماده المواد است، همان وجود منبسط 

به  میتا برس الموادمادةاز  لعکسو با لیاست بالتفص
به «. صادر اول، همان وجود منبسط است باالجمال

مت حک یمنبسط با مبان ضیف هینظر نگارنده، نظر
 عقول. هیدارد تا نظر یشتریب یسازگار هیمتعال

 اثبات عق  فعاا نی. براه7
 یجواهر ،یو عرض یعقول را، اعم از طول مالصدرا

که بدون وجود  داندیم یعاقل و کل ،یممکن، ابد
 تیآنها، وجود عالم و ربط آن به ذات واحد احد

 ،یاست. در کثرت طول رممکنیرا غ یتعالیبار
دارند و عقل فعال  یرابطه علّ گریکدیعقول با 

 ه،یضاز خود است. اما در کثرت عر شیمعلول عقل پ
که همان عقل  یعقل طول نیاز آخر هیعقول عرض

 هی. عقول عرضشوندیو موجود م یفعال است ناش
از  نیهستند. بنابرا یخود اصل و مبدأ انواع جسمان

عقل فعال به دو صورت مباشر و  نینظر صدرالمتأله
افاضه  یکی کند؛یم تیفاعل یمباشر در هست ریغ

و  میمستقصورت عالم به نیا یصور بر کالبدها
انواع  شیدایکه منشأ پ هیعقول عرض قیاز طر یگرید

 . گردندیم یو جسمان یماد
 استنیعقل فعال ا هینظر مالصدرا وجه تسم به

ذاتش معقول  یذات خود برامجرد و به یکه صورت
از ماده الزم است عاقل ذات  است، چراکه هر مجرد

خودش باشد و تعقلش بر ذات خود، نفس وجود 
و لذا  گر،ید یحضور صورت یذاتش باشد، نه برا

 یبرا لیذاتش عقل و عاقل و معقول است. او سه دل
 : کندیم انیعقل فعال، ب دنیفعال نام
نفوس ما و ُمخرج  دآورندهی( موجد و پدالف

 ل بالفعل است. آنها از مرز عقل بالقوه به عق
 یزی( از تمام وجوه بالفعل است و در آن چب

و آن تمام معقوالت و تمام  ستیبالقوه ن
 نی)از ا باشدیم شانیموجودات به وجود عقل

 فعال است(. یجهت هر عقل
شونده عالم و مبدأ صور افاضه نی( موجد اج

اله عالم و  یاز او بر مواد آنهاست، اما از طرف
 یبلکه آخر مفارقات عقل ت،سیالوجود نواجب

 باشدیبا کثرت م زشیاست که در آن آم
عظمت و  تیو درنها کتای ،یتعالیبار کهیدرحال

با عظمتش،  یتناهیال طیجالل است و در ذات بس
 راه ندارد.  بیاز ترک یجهو گونهچیه

اثبات عقل فعال از نظر مالصدرا،  یبرا اکنون
 . میکنیچند برهان ارائه م

 واا برهان
اثبات عقل فعال خروج نفس ناطقه از  یهاراه از

نفس اگرچه در ابتدا عقل  رایقوه به فعل است، ز
به مرتبه عقل بالفعل برسد  تواندیم یبالقوه است ول

 یمخرج ازمندیاز قوه به فعل ن یو چون هر خروج
داشته باشد تا آن را  یمخرج دیاست، پس نفس با

 تیاز قوه به فعل وتب مرا نیبه باالتر نییاز مرتبه پا
 یامر جسمان ایجسم  تواندیبرساند. مخرج نفس نم

 یعلت برا تواندینم« اخس»موجود  رایباشد، ز
 دیمخرج نفس با نیباشد. بنابرا« اشرف»موجود 
نباشد  گونهنیاگر ا رایباشد، ز یعقالن یفطرتًا امر

خواهد بود که او را به مرتبه عقل  یعقل ازمندین
د و اگر نقل کالم در آن عقل شود و بالفعل برسان

به دور  انجامد،یکه ذاتًا عقل بالفعل است ن یبه عقل
که هر دو باطلند. پس وجود  انجامدیو تسلسل م

که ذات عقل بالفعل است و از شوائب قوه و  یعقل
عقل  نیا شود؛یمبراست ثابت م ینواقص استعداد

 بالفعل همان عقل فعال است. 
 یعلت بودن عقل فعال برا هیدر توج مالصدرا
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که سبب و علت نفس ناطقه  کندیم انینفس ناطقه ب
 زیعلت نفوس جا رایاست، ز یمفارق و عقل یامر

که جسم است، باشد،  یروکه جسم، از آن ستین
 زیجا نیباشد. همچن گونهنیا یهر جسم دیوگرنه با

  زا یباشد، چون آن قوه خال یکه قوه جسمان ستین
در وجودش محتاج به آن جسم  ای: ستیدو حالت ن

بلکه در  ست،یدر وجودش محتاج به آن ن ایاست 
 اند.محتاج است و هر دو بخش ممتنع رشیتأث

 دوم برهان
که در کمال بالقوه  یهنگام ،ءایاز اش یئیش هر

به  ازمندیباشد، سپس در آن کمال بالفعل گردد، ن
از حد  ءیکننده ذات آن شاست که خارج یزیچ

خود  تواندیخارج کننده نم نیفعل باشد. اقوه به 
 استنیفرض مستلزم ا نیآن ذات باشد. و چون ا

امر خاص، هم فاعل  کیواحد نسبت به  ءیکه ش
آن،  یرایوجودآورنده آن باشد و هم قابل و پذبه و

 جاد،یفعل و ا تیثیح رایامر محال است ز نیو ا
قبول و  تیثیاست و ح ییوجدان و دارا تیثیح
 تیثیدو ح نیو ا ،یفقدان و ندار تیثیح ،رشیپذ
(. 264/ 7: 1981قابل جمعند )مالصدرا،  ریغ

کننده ذات خارج تواندینفس ناطقه نم نیبنابرا
خارج از  یسبب دیخود از قوه به فعل باشد بلکه با

 نفس وجود داشته باشد که همان عقل فعال است. 

 سوم برهان
ت آورده، دسرا که به یمعلومات یانسان گاه نفس

دارد که  ازین یالذا به قوه کند،یفراموش م
شود و هر زمان که  رهیمعلوماتش در آن ذخ

 یادآوریخواست با رجوع و اتصال به آن، آنها را 
 نی. بنابراشودیم دهینام« حفظ»حالت  نیکند. ا

هم قوه ادراک داشته باشد و  یستینفس انسان با
فظ و قوه حفظ مدرکات باشد. قوه ح یدارا هم

نسبت حفظ به  رایباشند، ز یکی توانندیادراک نم
مانند نسبت فعل است به قوه. پس مبدأ  یادراک

نحوه وجود که  نیبا مبدأ قبول است. ا ریحفظ مغا
 کندیخزانه دارد و مدرکات را حفظ م تیخاص

 (.518/ 3عقل فعال است )همان: 
نقش عقل فعال را در حوزه  مالصدرا

گذر عقل انسان از  یونگدر چگ ،یشناسمعرفت
و  ییو نقص خود، تا مرحله نها هیمرحله اول

 . دینمایم نییو کمال آن را تب تیفعل

 عق  فعاا در عالم ماده  ی. کارکردها و مهندس9
سلسله صدور عالم، از عقل نهم با اعتبارات  در
نه لزوماً  ـاش، عقل دهم )عقل فعال(گانهسه

، نفس فلک ـآن گذشت حیعقل که توض نیدهم
قمر و جسم فلک قمر صادر شود. از عقل فعال 

که با تعقل معبودش،  شودیآغاز م اتیعالم عنصر
صور »با تعقل ذاتش،  ،«ینفوس ناطقه بشر»

 اش،یو با تعقل امکان فقر «هینوعو  هیجسم
)همو،  کندیم جادیرا ا اتیمادۀالمواد عالم عنصر

 ید جدا(. مالصدرا عقل فعال را موجو191: 1354
 یاگونهبه زیاما در چند مورد ن داندیاز نفس م

 یزیعقل فعال چ رسدینظر مکه به دیگویسخن م
نفس است که  یو مرتبه عال ستیاز نفس ن یجدا

است و با عالم عقل متحد  اتیادراک کل بهقادر 
عقل فعال هم فاعل نفوس  دیگویشده است. او م

آنها )همو،  تیو مقدم بر آنهاست و هم غا یانسان
(. از نظر مالصدرا عقل فعال 141/ 9: 1981

قائم به ذات و مستقل از نفس،  یعنوان موجودبه
مخرج  زیموجد عالم و نفس ما و صور معقوله و ن

انه موجد انفسنا و »از قوه به فعل است؛  مانفوس 
حد العقل بالفعل انه  ىمخرجها من حد العقل بالقوة ال

 ىصورها الفائضه منه عل موجد لهذا العالم و مبدأ
 (. 183/ 8)همان: « موادها

با وجود  ه،یدهم را در سلسله عقول طول عقل
 ند،یگویاند، عقل فعال مهمه عقول فعال نکهیا
 ریاست و تأث یحاکم بر موجودات جسمان رایز
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به او  اتیو کواکب و جسم و جسمان یاجرام فلک
 ،یکند )سجاد ریواگذار شده است که در آنها تدب

(. پس عقل فعال گرچه همان سه 339ـ341: 1379
منشأ صدور عقل  گریرا دارد، لکن د عتبارجهت ا

خلوص و جهات  یجهت کمبه ست،یو فلک ن
مجردات  نیعنوان حلقه ارتباط بکثرت در آن و به

و  یمبدأ صدور کثرات جهان ماد ات،یو ماد
تمام  جادیعالم تحت القمر است و در ا یکدخدا

 نیترتا کامل نیترلم ماده، از پستموجودات عا
صور همه  یعقل دارا نیدارد. ا میآنها، نقش مستق

: 1382است )مالصدرا،  ایموجودات و همه اش
 (. 313: 1382 ،ی؛ بهشت173ـ172

است که عقل فعال  یسؤال هنوز باق یجا البته
گانه که موجود مجرد تام است، چگونه با تعقل سه

که دارد، مادۀالمواد و صور  یبالعرض یهاو با کثرت
را خلق  یو نفوس ناطقه بشر هیو نوع هیجسم

از تعقل  دیکه با استنی. پاسخ نگارندگان ادینمایم
و  یفانعر یعقول که در فلسفه مطرح است، تجل

ارائه کرد. عالم عقول باالتر از عالم ماده و  یانیوح
 فهیکه انسان را خل یاست. خداوند ینفوس بشر
که در  دهدیخود اذن م یّداده و به ولخود قرار 

 ایبدون مواد، تصرف کند، آ یامور خارق العاده حت
جهت به یشتریب یعالم عقول که صراحت و پاک
 طیبس»حکم و به دتجردش نسبت به عالم ماده دار

 یترنحو کاملبه تواندینم «اءیکل االش قهیالحق
، گفت عالم خلق توانیم گر،ید انیکند. به ب یتجل
 و مرتبه نازله عالم امر است.  یتجل

عقل فعال در  تیو فاعل یمهندس ریتفس اکنون
 . میگذرانیمالصدرا از نظر م دگاهیعالم ماده را از د

 مشترک عناصر چهارگانه یوالی. صدور ه5ـ9
است. از  یماده اول جادیعقل فعال، ا فیاز وظا یکی
ه ک گرددی( افاضه میولی)ه یعقل، ماده اول نیا
عناصر  «یعلت ماد»است، و  تیو بدون فعل« قابل»

مخلوقات از آنها ساخته  یاست که تمام یااربعه
آوردن  دیپد یبرا ییتنها. عقل فعال بهشوندیم
 یریمتغ علت ت،یلحاظ سنخو به ستین یکاف والیه
آن الزم است، چراکه عناصر و  جادیا یبرا زین

 ند،یآیم دیمشترک پد یوالیه نیکه از ا یاجسام
 بیو حرکتند. پس الزم است علت قر رییتغ یدارا

و حرکت باشد و آن جز  رییتغ ینوع یآنها دارا
دارند،  یدائم رییکه حرکت و تغ یاجرام آسمان

عقل فعال  یبرا یاجرام سماو ن،ی. بنابراستین
صورت  گر،ی. از طرف دکنندیم فاءینقش معاونت ا

 یبرا نینابرااستقرار ماده ضرورت دارد. ب یبرا زین
عقل فعال که  ـ1سه علت قائل است:  یولیه جادیا

است،  بیصورت که علت قر ـ2است،  دیعلت بع
مشترک خود، علت  عتیکه با طب یاجرام سماو ـ3

« واهب الصور»عقل را  نیا ل،یدل  نی. بداندیاعداد
 (.367/ 1: 1363 ،ی)ملکشاه نامندیم

است که عقل فعال  نیمالصدرا ا دهیعقبه
 دهدیاش مما را در نطفه یهانقش صورت بیترت

ها را در صورت گونهنیخود، ا دگاریو به امر آفر
امهات )عناصر چهار گانه( برقرار  یگوهرها

عناصر و اسطقسات  عیو در طبا سازدیم
)مالصدرا،  گرداندیچهارگانه، آنها را ظاهر م

قل در مورد تأثیر ع گرشیدر اثر د و(. ا137: 1358
مؤثر در اجسام، عقل : »دیگویفعال در اجسام م

 یاریو  دییفعال است که به نور مبدأ متعال تأ
قوت آسمان را به»چنانکه فرمود  گردد،یم

به عقول  هیآ نی( و قوت در ا47)ذاریات/« ساختیم
اشاره دارد که به فرمان خداوند، امور را به  یفعال

او را »فرمود:  و چنانکه درباره آدم رسانندیانجام م
اند، چون عقول ممکن ،«دمیبه دو دست خود آفر

 ریبه غ ازمندیدارند که ن یبه کس ازین نیبنابرا
و واجب الوجود  یینباشند، و او همان مطلوب نها

 (. 251: 1363)همو، «. است یقیحق
فلک قمر، همه  رینظر مالصدرا، در جهان ز از
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که وجودها، صفات و حرکات معلول عقل فعالند 
 گردندیبا رخصت پروردگار دانا و آگاه، محقق م

باورند که  نی(. نگارندگان بر ا136: 1358)همو، 
عقول )باالخص عقل  یطول یو معلول یرابطه عل
است  یصورت حدوث ذاتافالک به جادیفعال( با ا

فلک و نفس  دیآیالزم م رایز ،یحدوث زمان هن
که  اخس است، قبل از عقل فعال یقمر که موجود

با  نیاست، موجود باشد و ا فیشر یموجود
نخواهد  یامکان اشرف سازگار یقاعده فلسف

که قبل از  یاست صورت افالک نیداشت؛ همچن
 عقول موجودند. 

 یصور اجسام عنصر ی. علت فاعل7ـ9
عقل فعال  زین یفاعلى صور اجسام عنصر علت

 راتیکه همان تأث یاعداد یهااست اما علت
که در ماده است  یبه استعداد عام دیاب اند،یسماو

بخشند تا عقل فعال که واهب الصور  تیخصوص
: 1382 ،یاست، به افاضه صور بپردازد )بهشت

وسعت است و کم قیض ی(. عالم اجسام، عالم316
و  دفعهکینحو به یصور غیرمتناه لو وسعت قبو

دو  شیمکان، گنجا کیرا ندارد، بلکه در  جاکی
دو صورت در آن  رشیده پذما کیجسم و در 
. یچه رسد به تعداد غیر متناه ست،یواحد ممکن ن

به کمال علم و قدرت خود  میخداوند حک نیبنابرا
ندارد و  یریپذانیرا که از دو طرف پا یزمان
 یهامتجددات )صورت رشیرا که در پذ یاماده

است، خلق  تینهایقوه و استعداد ب ینو( دارا
در فعل و  یقوه نامتناه یانمود؛ چنانکه خود دار

ناچار محتاج به  ض،یاست. و چون دوام ف جادیا
 یذات ر،ییاست که حرکت و تغ یامر متجدد الذات

موجودات  ،یعقل طیبه وسا یتعال یآن باشد، بار
 یفرمود تا به اذن او، برا جادیادوار را  یفلک

در دوران  وستهیپ ،یقدس اتیو غا یاغراض علو
آنها، استعدادات و  تیتبعو گردش باشند و به

 ارزشیماده پست و ب نیدر ا یانفعاالت نامتناه
 تینهایب رشیکه تأث یو آن را به فاعل ابدیتحقق 

تا راه نزول  دیاست، ملحق و با آن متحد نما
باران  زشیرشحات بازگردد و ر وشبرکات و ترا
 وستهیها پخزائن آسمان یایاز در یرحمت اله

زمان  نیصور در طول ا نیا یشود. تمام ریسراز
در  یگریپس از د یکی ،یجیو تدر یطور تعاقببه

 یدرپیطور اتصال پمربوطه، به یمواد خارج
 ابدیماده استکمال  لهیوس نیموجود گردند و به ا

 (.111ـ111: 1362)مالصدرا، 
معتقد است نفوس و صور از عقل  مالصدرا

ر، عقل اعتبا نیو به ا شودیافاضه م یولیفعال بر ه
است  دهینام اتیعناصر و پدر ماد یفعال را خدا

لطیف، نحوه  یری(. او در تعب136: 1358)همو، 
 کندیم هیتشب یابانیعقل فعال را به آس یبخشضیف

 نیآخر» گردد؛یجهان به دست او م ابیکه آس
درخشان، عقل فعال است که مبدأ عالم  قولع

به عالم  نیا ابیآن است و آس یعناصر و کدخدا
عبارت از آن  ابی. پس آب آسگرددیدست او م

قدر  باریقضا در جو یایاست که در در یضیف
آن، مواد کائنات و آرد آن،  یهااست و دانه یجار

است از: معادن، صورت مرکبات است که عبارت
در کار  یمباشرت حس ابان،یآس نی. اتو نبا وانیح

 خوابیچشم ب نیندارد، بلکه ا ابیچرخاندن آس
جهان عناصر به نظارت  ریوست که در تدبا
 بیاز ترک خواهدیکه م ی. پس، کسپردازدیم

جهان رخت  نیاز ا دیبا ابد،ی یآگاه ابیآس
 )همانجا(.« مهاجرت بربندد

 هی. مبدأ صور نوع9ـ9
و صورت  والیاجسام ساده و مرکب، در ه همه

با هم مشترکند و اختالف آنها در صورت  هیجسم
عقل فعال است؛  زیدأ صور نوعیه ناست. مب هینوع
و متکثر، از  ریصور نوعیه متغ نکهیا یبرا یمنته
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الزم است.  یعلل اعداد زیعقل فعال صادر شوند ن
ـ و در  هیو صورت جسم والیه ،یاعداد یهاعلت

قبول صور عناصر  یجسم مطلق ـ را برا قت،یحق
 (.317ـ318: 1382 ،ی)بهشت سازدیساده آماده م

 یعلت وجود نفس انسان .9ـ9
حلقه تجرد در عالم امکان، عقل اول و  نینخست
از  یکیحلقه تجرد، نفس ناطقه است.  نیآخر
حلقه تجرد  نیمهم عقل فعال، به آخر اریبس فیوظا
عقول هر تعداد که  گری. عقل اول و دگرددیبرم

واجب الوجود هستند و  یاز افعال ابداع ـباشند 
 وو بر کنار از قوه  ینعلت، کامل و غ نیهمبه

به  ،یاریبس یهانفوس ناطقه با واسطه ینقصانند. ول
اند حدوث ماده حادث شده و گرفتار قوه و نقصان
 نیو مستعد قبول کماالت متأخر از وجود آغاز

 شیتکامل خو ینفوس، برا نی. اباشندیم شیخو
 ،یعال یاند؛ از سوو سافل محتاج یعال یاز دو سو

افاضه فیض  نهابه آ هیعال یمباد دیاب نکهیعلت ابه
بدن  یبه اعضا نکهیعلت اسافل، به یکنند و از سو

دارند. بدن، مرکب نفس است و اگر بدن و  ازین
عالم  نیا یوانیو ح یو نبات یاجسام جماد ریسا

 هیعال یقبول افاضات مباد ینبودند، نفس ناطقه برا
 (.311)همان:  کردینم دایپ یآمادگ

ون با حدوث بدن حادث شده ناطقه چ نفس
. رسدیاز قوه به فعل م ،یکمک عواملاست، به

به کمال  دنیرس یکه نفس ناطقه را برا یعوامل
و  یکار بردن آالت بدنبه یکی کنند،یکمک م

 نیا لهیوساست و به یافاضات جواهر عال یگرید
دو عامل، نفس از قوه به فعل درآمده و از مرتبه 

و به  رسدیه عقل مستفاد مبه مرتب یوالنیعقل ه
 . گرددیعقل فعال متصل م

 نیترفیرا شر ینفس ناطقه انسان نیصدرالمتأله
است  یولیعالم حوادث که متعلق به ه یهادهیپد
(. او علت وجود 111: 1362)مالصدرا،  داندیم

: اگر جسم دیگویو م داندینفس را عقل مفارق م
 یاخودش دار یهر جسم دیعلت نفس باشد، با

از اجسام فاقد  یارینفس باشد و حال آنکه بس
 توانندینم زین یجسمان یقوا ،ی. از طرفندانفس

تا  ستندیخودشان مستقل ن رایعلت نفس باشند، ز
علت  دیمستقل گردند. لذا با یبتوانند علت وجود

از نفس باشد که به آن عقل  دتریشد ینفس وجود
 . ندیگویفعال م
ل فعال از نظر عق فیخالصه، وظا طوربه

است: از عقل فعال، ماده  بیترت نیمالصدرا بد
که قابل و بدون  گرددی( افاضه میولی)ه نینخست

است که  یامنشأ عناصر اربعه یصورت است ول
. عقل فعال شوندیمخلوقات از آن ساخته م یتمام

 زیمولد ماده است، معطى صور ن نکهیعالوه بر ا
. شودیم دهینامواهب الصور  لیدل نیا ههست و ب

صورت خاص آن را  یاعقل به هر ماده نیا
 نکهیمشروط بر ا ـ یبه هر بدن نیهمچن بخشد،یم

اعطا  یـ نفسداشته باشد افتیدر تیآن بدن قابل
عقل، علت وجود  نیآخر بیترت نی. بدکندیم

 رساننده نفوس آنهاست.بشر و به کمال

  یریگجهیبحث و نت
و با الهام از  ،ییمشا عقول رشیضمن پذ مالصدرا

اشراق،  خیو انوار متکافئه ش یمثل افالطون هینظر
خود نمود.  یرا وارد نظام فلسف هیعقول عرض هینظر

 یجواهر ه،یدر حکمت متعال یو عرض یعقول طول
بدون  کهیطورهستند، به یعاقل و کل ،یممکن، ابد

واحد حق  ذاتوجود آنها، وجود عالم و ربط آن به 
 ینخواهد بود. عقول، مجردات تام، عار ممکن یتعال

و  یدو نوع کثرت طول یاز مواد و خواص آن و دارا
عقول در طول  ،یهستند. در کثرت طول یعرض

برقرار است اما در  تیآنها رابطه عل نیو ب گرندیکدی
 یعقل طول نیاز آخر یعقول عرض ،یکثرت عرض

اند و همه در آمده ودوجکه همان عقل فعال است، به
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 علت واحد هستند.  کیرض هم و معلول ع
 جادیدر ا ماًیعقل فعال را مستق یگاه مالصدرا

همراه عقول آن را به یعالم ماده نافذ دانسته و گاه
)تحت اشراف  داندیعالم مؤثر م جادیدر ا هیعرض

منشأ عقول بعد از خود،  یعقل فعال(. عقول طول
 یهستند و عقول عرض ینفوس و اجسام فلک

 لکم بودن درجه شرافتشان )نسبت به عقوسبب به
بوده و  یعقل از عقول طول نی(، معلول آخریطول

از نظر  نیهستند. بنابرا یاصل و مبدأ انواع جسمان
مالصدرا، عقل فعال به دو صورت مباشر و 

 ماً یمستق یکی: کندیم تیفاعل یدر هست رمباشریغ
و  کندیعالم افاضه صور م نیا یهاخود بر کالبد

 راامر  نیا یعقول عرض قیاز طر نکهیا رگید
انواع  شیدایمنشأ پ یدار است، و عقول عرضعهده

 . گردندیم یو جسمان یماد
که هر نوع از انواع  ردپذییم مالصدرا

است که ربّ آن  یعرض یعقل یدارا ،یجسمان
نوع و مدبّر آن است و نسبت به اشخاص آن نوع 

ـ  یجسمانخاص دارد. پس به تعداد انواع  تیعنا
مرکب ـ قواهر  ای طیبس یعنصر ،یاعم از فلک

حد  نی( وجود دارد بلکه از ای)عقول عرض یعقل
اجسام رابطه تکافو  انیم گر،ید ی. از سوشتریهم ب

اجسام،  نیعلل ا دیبا نیبنابرا ت،یوجود دارد نه عل
عقل فعال متحقق  قیباشند که از طر هیعقول عرض

ل فعال هستند؛ و همچون بازوان عق انددهیگرد
 در عرض هم هستند.  یضمناً عقول عرض

را همان فرشتگان  یعقول عرض مالصدرا
)رّب الصنم(. او معتقد  داندیم یو عقل یروحان

 یملکوت یجوهر یو سفل یاست هر جسم علو
مقسوم  یجزئ ،یدارد که محرک آن است. هر امر

معلوم از عالم جبروت  یبیاز عالم ملکوت و نص
ا هر قطره باران و هر برگ درختان و ب یدارد. حت

از عالم ملکوت است  یجزئ روزهر ساعت شبانه
از عالم جبروت  یبیو نص کندیم ریکه آن را تدب

. ضمناً فرشته هر جنس گرداندیکه آن را مسخر م
 یاز جنس همان نوع است که به اذن خدا یماد
شده  دهیهمان نام نامو به کندیم ریآن را تدب یتعال

 )فرشته باد، فرشته آب و...(. است
 ،یعقل فعال بر اساس تعقل و تجل تیفاعل

عقول  قی)از طر یکیاست نه تحر یجادیا
که در ماده  یو استعداد عام تی(. قابلهیعرض

و  ردیپذیعقل فعال را م تیو فاعل تیهست، عل
عقل  ،یاعداد یهاو علت هیعقول عرض قیاز طر

ضه صور است به افا« واهب الصور»فعال که 
با هر نوع خاص،  تناسبم ییهاصورت پردازد؛یم

محسوب  یمهندس قیعمل دق کیخود  نیکه ا
 ق،یمهندس خالق، دق کیو نشان از  گرددیم

 منظم، عالم و فعال دارد. 
مانند فالسفه مشاء عقل فعال را  مالصدرا

: عقل فعال نقش دگوییو م داندیم« واهب الصور»
و به  دهدیم بیشان ترتما را در نطفه یهاصورت
ها را در صورت گونهنیخودش ا دگار،یامر آفر

 سازدیامهات )عناصر چهارگانه( برقرار م یهاگوهر
را  اعناصر و اسطقسات چهارگانه آنه عیو در طبا
که همان  یاعداد یها. اما علتگرداندیظاهر م

که  یبه استعداد عام دیهستند، با یسماو راتیتأث
بخشند تا عقل فعال که  تیخصوصدر ماده است، 

 یواهب الصور است، به افاضه صور بپردازد. او برا
( عقل فعال، 1: شودیسه علت قائل م ،یولیه جادیا

 بیقر لت( صورت، که ع2است؛  دیکه علت بع
مشترک خود،  عتیکه با طب ی( اجرام سماو3است؛ 

عقل فعال را واهب  نیهستند. بنابرا یعلت اعداد
ه و ازآنجاکه نفوس و صور از عقل الصور دانست

 یعقل فعال را خدا شود،یافاضه م یولیفعال بر ه
 . داندیم اتیعناصر و پدر ماد

نوشتار را  نیمطالب و مباحث ا یکل طوربه
 خالصه کرد:  لیشکل ذبه توانیم

( را یولی)ه نی( عقل فعال، ماده نخستالف
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قابل آن است،  یکه فاقد صورت ول کندیافاضه م
 یحال، منشأ عناصر اربعه است که تمام نیدر ع

 . شوندیمخلوقات از آن ساخته م
مولد ماده است،  نکهی( عقل فعال، عالوه بر اب

 هست )واهب الصور(.  زیصورت ن یمعط

 نکهیـ مشروط بر ا ی( عقل فعال، به هر بدنج
اعطا  یداشته باشد ـ نفس افتیدر تیآن بدن قابل

بشر و به  یدرواقع علت وجود کند؛یم
 است.  یرساننده نفوس بشرکمال

 شده است. میترس لیمقاله در نمودار ذ خالصه
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