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چکیده

مقالۀپیشروتالیشمعناشناسانهبرایکشفمعناییاستکهسهروردیازلفظ»وجود«درمییافتهاست،تا

یتوجود«شناختهشودوباروشنشدنماهیتاعتقادبه یشههایباوربه»اعتبار ازاینرهگذرخبیشازر

یردالیلششگانۀ »اصالتماهیت«مرزهایافتراقآنبا»اصالتوجود«منایانگردد.دراینمقالهپسازحتر

یتوجود،بهحتلیلآندالیلپرداختهونشاندادهامیسهروردیوجودرا»مفهومیذهین«و سهروردیبراعتبار

یتوجوداست.سپسآشکارساختهامی »وصیفعریض«میفهمیدهوالزمۀمنطیقچننیفهمی،حکمبهاعتبار

یتچنان کهامراصیلدرفلسفۀسهروردی»ماهیتحمققخارجی«است.اماابنسیناومالصدرانیزبااعتبار

وجودیوعینیتچننیماهییتخمالفنیستند.پسنزاعاصالتوجودیاماهیتبرسرچیست؟پاسخاین

می:ماهیت،کهموضوعهلیاتبسیطاست؛ووجود،کهحممولآنهامیباشد. استکهمادرذهندومفهومدار

ید: مسئلۀاصالتایناستکهآنچهدرمنتواقعاستفردبالذاتکدامیکازایندواست؟سهروردیمیگو

کهمنظورسهروردی یند:وجود.همچننیبهروشمعناشناسانهنشاندادهامی ماهیت،اصالتوجودیهامیگو

از»وجودصرف«،واقعیتجتردیاستکهبااصالتماهیتسازگاراست.بهاینترتیب،اهتامتناقضگوییکه

مالصدرابراوواردمیسازد،رفعخواهدشد.

یت. یت،اصالت،اعتبار کلیدی:مفهوموجود،حقیقتوجود،ماهیتمنحیثهیهی،هو گان  واژ

یخپذیرش:1395/04/10 تار یافت:1394/12/10 یخدر *تار
mahdiazimi@ut.ac.ir.1استادیاردانشگاههتران

معناشناسی »وجود« در فلسفۀ سهروردی
)تأملی در نظریۀ اصالت ماهیت سهروردی از منظری سمانتیک(* دکتر مهدی عظیمی 1
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درآمد

بانرابایدجتیلحقیقتانسایندانست.1این گرفصل،حقیقتنوعو»ناطق«،فصلانساناست؛پسز ا

گون گونا بان،آیینۀمتاممنایساحاتوسطوح گرچشمبرایننکتهبگشایمیکهز سخنراگزافخنواهمییافتا

حیاتانسایناست.چنانکهدرآن،همخبیثات2میخوانمیکهظهورالیههایفرومایۀوجودانساناستوهم

بان،ابرازمفامههوراهنمایمعنا می،ز طیبات3کهجلوۀمایههایواالوگرانهبایهسیتاواست.ازاینکهبگذر

گردۀآننشاندورهسپارسرزمنیذهنخماطبساخت.امامرکبها کهمیتوانمعاینرابر است.مرکیباست

کندرو؛همچنانکهسرزمنیهانیز گروهیچاالکونیرومندوتیزتکودستهایحنیفوناتوانو دوگونههستند:

کهدرسرعتانتقالمعاین،چاالکیوسالمت کرد دوگونهمیباشند:مهوارونامهوار.بااینحالبایداعتراف

گرراهواروتازهنفسباشد،سوار َمرکبلفظبهاندازۀمهواریسرزمنیذهنخماطب،مهمواثرگذاراست.مرکبا

گرفرتوتوناتوانباشد،بارخودرابساکهبهسرمنزلنرساند.ازاین یعوساملبهمقصدمیرساندوا خودراسر

بان،سببسازمغالطهوراهزنمعنانیزتواندبود. روستکهز

پا هنر بهساحت که زمایناست آن و تبدیلمیشود بههدف و وامیهند را ابزاریخود کارکرد بان، ز گاهی

گامهاینیرومندنیاز کهبهعضالتزخمتو بریامسافرکشنیست بان،آنمرکببار میگذارد.اینجادیگرز

بانهنری یباییپیکروجذابیترنگبرایاوکمالاست.رسالتز داشتهباشد؛لعبیتاستکهظرافتانداموز

گرو کند،بلکهبایدخماطبرابه»لذتهنری«برساند؛ولذتهنریدر معناییرامنتقل
ً
کهصرفا ایننیست

کشفهنری، کوششبیشترباشد،حلظۀ کهاین کشفمعنااستوهراندازه درگیریوتکاپویخماطببرای

لذتخبشتروباشکوهترخواهدبود.

کارکردی بانرانهدرچهرۀاستریناتوانمیخواهدونهدرسیمایتوسینطناز،بلکهمیخواهد امافلسفه،ز

آرماین بان ز لوکوموتیو. یك کردار به درست باشدـ داشته ویبختفیف«4 قاطع و»حضوری ویباهبام یح صر

گرفتارحفاری یندرگیریوتکاپوبرایخماطبفراهمسازدواورا کمتر کهکشفمعنارابا بایناست فلسفه،ز

بانادیباست،امادرفلسفه،آفتسازو یورز گرچهز الفاظونبشقبرواژگاننسازد.بنابرایناهیامواهبام،ا

بانصوریودر عافیتسوزاست.ازاینرواستکهمنطقباآشکارساخنت»مغالطاتلفظی«وهبرهگیریازز

بان«تالشکردهاستتابرایفلسفهآفتسوزوعافیتسازباشد.منطقراشایداز یكکالمبا»شفافسازیز

بان یرااندیشهوز اینرویمنطقنامیدهاندکهنهتهناقانونتفکرصحیح،بلکهآینیتکلمدرستنیزهست،ز
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گفنتممکننیست.مولوی گفتاندیشیدنیبسخن کهمیتوان پیوندیاستواروناگسستیندارند،تاآنجا

ید:»ونطقاندیشهباشد،خواهیمضمر،خواهیمظهر«پسمیتوانگفتکهمنطقهم،گونهایدستور میگو

بانفلسفه. باناست،امادستورز ز

کردهاندوبه باناشارت اندیشمندانوسخنورانایرایندرنوشتههاوسرودههایخودبهمغالطهانگیزبودنز

ینمنونۀ راهزنبودنآنتنبیهدادهاندودستیایببهزباینمشتركراشرطگفتوگوومفامههدانستهاند.بارزتر

ایناشاراتوتنبهیات،داستانمعروفآنچهارتنتركوفارسوعربورومیاستکهمجلگیمعنایییکسان

بان: یژهبرز یكواژهایو درسرداشتندوهر

آنیکیگفت:اینبهانگوریدهمچارکـــــسرادادمــــــردییكدرم

منِعنبخواهم،نهانگورایدغاآنیکیدیگرعـــــــربُبدگفت:ال

ُزمآنیکیترکیُبدوگفت:اینبمن
ُ
مـــنمنیخواهمعنب،خواهـــما

کـن،خواهیـــماستـافیــــــلراآنیکیرومیبگفت:اینقیلرا تــــــرك

)مولوی،257،1380،ابیات3681-3684(

ید،سقراطبود.گفتوگوهای بان«اهتمامورز یخمکتوباندیشهشایدخنستنیکیسکهبه»شفافسازیز تار در

گواهی آثارافالطونمنایانشده، ینمیراثهایفلسیفیونانباستاناستوبیشتردر کهیکیازدرخشانتر او

ییفیباهباموروشن کهتعر روشنبراینمّدعااست.ویدرایندیالوگهامهوارهازخماطبخودمیخواهد

کارمیبرد،بهدستدهد.درواقعاوشفافسازیرابهمثابتسالحیبراینبردبامغالطات کهبه ازواژگاین

کارمیبرد. سوفسطاییانبه

گرفت)باچشمپویشازمیزانتوفیقش(نهتهناازنظرروش،بلکه کهاودرپیش کردوراهی کهدکارت کاری

کتاباعتراضات و پاسخ ها یایضوارنیزاهلامخبشاست.برایمنونهویدر ازحیثبهکارگیریزباینشفافور

خبیشازفلسفۀخودرا5باروشهندیستبینیکردهاست.)دکارت،185،1384(اونوشتۀخودرادرچهارخبش

یفوتوضیحواژگاینچونفکر،مفهوم،واقعیتذهینیكمفهوم،جوهر، سامانداده:درخبشخنستبهتعر

کهدرفلسفۀاوبهکاررفتهاند،پرداختهاست.درخبشدوموسوم،اصول نفس،جسم،وخدا،بهآنمعنا

موضوعهواصولمتعارفهراروشنساختهودرخبشچهارم،پسازذکرهرقضیه،برآنبرهاناقامهکردهاست.
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کلیدواژگان آثارشانبهطورمستقلیاضمینبهتوضیح فیلسوفانمسلماننیزازاینمهمغافلنبودهاندودر

یدهاستوبسیاری کتابارزمشنداحلروفبهاینامراهتمامورز فلسیفخودپرداختهاند.برایمنونه،فارایبدر

ازواژگاناسایسفلسفۀاسالمی،همچون»موجود«،رابرریسوتبینیکردهاست.منونۀدیگر،کارصدراملتأهلنی

گشودهاستباعنوان»خامتة:البحثیفشرحألفاظ پایانجلدسوماسفاراست.ویدرآنجافصیلرا در

بةاملفهومُیظّنهباأهّنامترادفة«)مالصدرا،396،1423(. مستعملةیفهذاالبابمتقار

بانبیانکند.ویلاینبایسته ینز ینوشفافتر بنابراینبرهرفیلسویفبایستهاستکهفلسفۀخودراباروشنتر

کاوشو گزاردهاست.پساینتکلیفبردوشفلسفهپژوهانافتادهاستتابا کمترفیلسویفبهشایستگی را

گشودندرهایفروبستۀ کلیدیبرای موشکایف،ادبّیاتفلسیفهرفیلسویفراشفافسازندوآنرابهمثابت

مسائلفلسیفبهکارگیرند.اینرهیافتبهکارهرفلسفهایمیآید،چراکههرفلسفهایگرفتارمهنیآفتهست.

یك(سنگآسیاببرحمور»وجود«میگردد،6ووجودازچنانامهییتبرخوردار فلسفۀپساطبیعی)متافیز در

دانستهاند. معارف مهۀ به جهل سببساز را آن به جهِل صدراملتأهلنی، چون بزرگ حکیماین که است

میانحکیمانمسلمان،شیخاشراقراهیمتفاوتراپیمودهاست )مالصدرا،14،1382؛مهو،10،1376(در

ودرحایلکهدیگرانوجودرااصیلدانستهاند،اوآنرامفهومیاعتباریمشردهواصالترابهماهیتنسبت

کجااست؟اینپرسشاصیلمقالۀحاضراست.برایپاسخبهاینپرسش میدهد.سرچشمۀایناختالف

آن بر یسنده نو است؛ معناشناسانه مقاله، این رهیافت اما گرفت. پیش در میتوان را گون گونا رهیافتهایی

یابد یتوجود،معناییراکهاواز»وجود«درذهنداشتهاستدر کاویدالیلشیخاشراقبراعتبار استتاباوا

وازاینرهگذر،ماهیتباوربه»اصالتماهیت«وتفاوتآنرابااعتقادبه»اصالتوجود«منایانسازد.با

یتوجودپرداخته،سپسباحتلییلمعناشناخیتمراد یردالیلشیخاشراقبراعتبار اینآهنگ،خنستبهحتر

پایانبهتبینیوترسمیمرزهایاصالتماهیتواصالتوجودمّهت اواز»وجود«راروشنساختهامی.ودر

گماشتهامی.

1- تحریر دالیل شیخ اشراق
حممولاست

ً
کهاوال شیخاشراقپیشازهرچیزاثباتمیکندکهوجود،معناییعقیلومفهومیذهیناست،چرا

مشترکمعنویاستوهرمشترکمعنویامریعاماست،و
ً
وهرحممویلموجوِدبهوجودذهیناست؛وثانیا

یراهرموجودخارجیخاصومتشخصاست. هیچامرعامیموجوِدبهوجودخارجینیست،ز



89

کهدرمهنیظرفذهن،نسبت کهدانستهشدوجود،مفهومیذهیناست،اینپرسشپیشمیآید کنون ا

وجودباماهیایتکهبرآنهامحلمیشود،چیست؟عنیآنهایاغیرازآنهااست؟پاسخسهروردیایناست

گرعنی گرمغایرنباشدعنیآنهاخواهدبود،وا یراا کهوجوددرذهنمغایرباماهیاتجوهریوعریضاست؛ز

گرـمثاًلـوجودبرماهییتعریضچونسیاهی یرادراینصورتا آنهاباشددیگرمشترکمعنویخنواهدبود.ز

گربرجوهر،عنیجوهر.آنگاهوجودبر گربرسفیدی،عنیسفیدی؛وا محلشود،عنیسیاهیخواهدبود؛وا

سیاهیوسفیدیوجوهربهیکمعنامحلنشدهاست.

کهدرخارجچهطور؟عنیآنهااستیا کهدانستمیوجوددرذهنغیرازماهیاتاست،میتوانپرسید حال

غیرازآنها؟شیخاشراقبرآناستکهوجوددرخارجمغایرباماهیاتنیست،وبرایاثباتاینمّدعاشش

گاهیازاصلدلیلها،ر.ک.سهروردی، یریکایکآنهاخواهمیپرداخت.)برایآ دلیلمیآوردکهاینکبهحتر

64،1380-67؛مهان،22:2؛شیرازی،188-180،1384.(

یدوجوددرخارج کهوقیتشیخاشراقمیگو یرایندالیلششگانه،یادکردایننکتهبایستهاست پیشازحتر

درخارجحتققندارد،نهاینکهدرخارجهستویل
ً
مغایرباماهیاتنیست،بهاینمعنااستکهوجوداساسا

کهوجود»عقیلصرف«است:»فنّدعیأّنهذهاملحموالت یحبهایندارد یرااوتصر مغایرباماهیتنیست؛ز

عقلیةصرفة«)سهروردی،64،1،1380(.بهدیگرسخن،مدعایشیخاشراقدارایدوخبشاست:خبش

اجیایبکهدرآناثباتمیشودوجودمعناییعقیلاست؛وخبشسلیبکهدرآنمیخواهداثباتکندکهوجود

کهوجوددرخارجمغایر جزمهنیمعنایعقیلچیزدیگرینیست.اوازاینمدعایسلیبچننیتعبیرمیکند

باماهیاتنیست.

1- 1: دلیل نخست
گروجوددرخارجمغایرباماهییتچونجوهرباشد،یامستقلوقامئبهذاتاستیانامستقلوقامئبهغیر. ا

یرانسبتشبهجوهروعرضیکساناست. گرمستقلوقامئبهذاتباشد،دیگروصفجوهرخنواهدبود؛ز ا

گروصفعرضباشد،قامئبهعرضخواهدبود؛ گروصفجوهرباشد،وصفعرضهمخواهدبودوا پسا

یراماوجودرامستقلوقامئبهذات یراهرصفیتقامئبهموصوفخوداستواینخالففرضمیباشد،ز ز

گرنامستقلوقامئبهجوهرباشد،برایجوهرحاصلخواهدبود.وازآنجاکهحصولمهان فرضکردمی.اماا

کهوجوددارد.سخنرا گفت:»وجود)برایجوهر(موجوداست«وموجودیعینچیزی وجوداست،میتوان
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کهبرایآنغیرحاصلوموجوداست.موجودیعین بازمیگردانمیبهوجودوجود.آننیزوصیفقامئبهغیراست

چیزیکهوجودداردوبهمهنیسانزجنیرۀاینوجودهایمتکررتایبهنایتامتدادخواهدیافت.)تسلسلحمال(.

روشنشدکهتایلبههردوشقخودباطلاست،پسمقدمنیزباطلخواهدبود.

1- 1- 1: دفع دخل مقدر و تمهید دلیل دوم
ممکناستگفتهشودکهایندلیلدرصوریتدرستاستکهگزارۀ»وجودموجوداست«بهمعنای»وجودچیزی

استکهدارایوجوداست«باشد.امااگربهمعنای»وجودخوِدوجوداست«باشد،دلیلیادشدهدرستخنواهدبود.

گزارۀ»وجودموجوداست«منیتواندبهمعنایدوم سهروردیبهایناشکالدوپاسخمیدهد:خنستاینکه،

کهدراینفرضمحل»موجود«براشیاء که»موجود«مشترکمعنوینباشد،چرا باشد،وگرنهالزمخواهدبود

)یعینبرماهیات(بهمعنای»وجودداشنت«است،وبرخوِدوجودبهمعنای»وجودبودن«.

یمی:»سیاهیمعدوماست«بهاینمعنااستکه»وجودسیاهیحاصلنیست«وچون دومآنکه،وقیتمیگو

که»وجودسیاهیموجود »حاصل«یعین»موجود«پس»وجودسیاهیحاصلنیست«بهاینمعنااست

یافتکه نیست«.بنابراینمامیتوانمیوجودچیزیراتعقلوموجودیتراازآنسلبکنمی.ازاینجامیتواندر

یه گرعنیآنبود،ازآنسلبمنیشد.وچونمغایرتامریدوسو مفهوموجودغیرازمفهومموجوداست،چونا

است،پسمفهومموجودهمغیرازمفهوموجوداست.بنابراینهیچگاهمنیتوانگفتکهموجودبهمعنایوجود

گزارۀ»وجودموجوداست«رابهمعنای»وجودوجوداست«دانست. استودرنتیجهبههیچرویمنیتوان

رادفعمیکند،متهیدیبرایدلیلدوماست. پاسخدومشیخاشراق،افزونبرآنکهاشکالمقدر

1- 2: دلیل دوم
گرمهنیسیاهـــیراـ دانستمیکه»سیاهیمعدوماست«یعین»وجودسیاهیحاصلوموجودنیست«.بنابراینا

که یمی»سیاهیموجودشد«بهاینمعنااست کردمیحاصلوموجودنیستـدرنظربگیرمیوبگو کهفرض

که»موجود«مهوارهبهمعنای»دارایوجود«است.پس »وجودسیاهیحاصلوموجودشد«.ودانستمی

گزارۀیادشدهایناست:»وجودسیاهیدارایوجودشد«.سخنرابازمیگردانمیبهوجوِدوجوِدسیاهی معنای

یمی:»وجوِدوجوِدسیاهیموجودشد«وغیره.اینگونهسلسلهاینامتناهیازوجود،ووجوِدوجود، ومیگو

ووجوِدوجوِدوجودوایلآخرالزمخواهدآمدوچونتسلسلحمالاست،پسملزومآنیعینحتققخارجی

وجودهمحمالاست.
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1- 3: دلیل سوم
مانندماهیت ازماهیات، برخی که کردهاند وماهیتچننیاستدالل برمغایرتعیینوجود پیروانمشاییان

عنقا،برایمامعلومهستنددرحایلکهوجودآنهابرایماجمهولاستومعلومیتوجمهولیتمستلزممغایرت

کهما خارجیمیباشند.شیخاشراقباهبرهگیریازمهنیدلیلبربطالنمدعایآنانچننیاستداللمیکند

کهآیااینوجوددرخارجهمحاصلاستیانه؟ می وجودماهییتچونعنقارامیفهممی،امادراینشكدار

کهنزدمامشکوكاست،مغایرتخارجی کهبرایمامعلوماست،باوجوِدوجوِدعنقا بنابراینبایدوجودعنقا

کهماوجوِدوجوِدعنقارامیفهممی، یمی کنونسخنرابازمیگردانمیبهوجوِدوجوِدعنقاومیگو داشتهباشد.ا

میکهآیااینوجوددرخارجهمحاصلاستیانه؟بنابراینبایدوجوِدوجوِدعنقاکهنزدما امادراینشكدار

معلوماست،باوجوِدوجوِدوجوِدعنقاکهنزدمامشکوكاست،مغایرتخارجیداشتهباشدوایلآخر.بهمهنی

کهبهمعنایتسلسلخواهدبوداماالزم)تسلسل( سانسلسلۀاینوجوداتتایبهنایتپیشخواهدرفت

باطلاست،پسملزومنیزهم.

1- 4: دلیل چهارم
گروصفآننباشد،مستقلوقامئبهذات گروجوددرخارجمغایرباماهیتباشد،وصفآنخواهدبود؛چونا ا

گروجود،وصفماهیتباشد،آنگاهنسبیتباماهیت کهنادرسیتآندردلیلخنستبیانشد.وا خواهدبود

یرانسبتامریمتقومبهدوطرفخوداست. خواهدداشتوآننسبتنیزبایددرخارجوجودداشتهباشد؛ز

گرآندوطرفدرخارجحتققداشتهباشند،نسبتنیزبایددرخارجحتققداشتهباشد.وجوداین بنابراینا

نسبتنیز،بنابرنظرمدعی،درخارجمغایرباخودنسبتاست.پسوجودایننسبتباخودنسبت،نسبیت

دارد.سخنرابازمیگردانمیبهمهنینسبت.آننیزبایددرخارجحتققداشتهباشدوایلآخربهمهنیقیاس

نسبتهاتایبهنایتتسلسلمییابند.

1- 5: دلیل پنجم
وجودصفت یرا ز باشد، منیتواند اماجوهر یاعرض. است یاجوهر باشد، داشته درخارجحتقق وجود گر ا

ماهیتاستوهیچجوهریصفتماهیتنیست؛پسوجود،جوهرنیستبلکهعرضاست.هرعریضدارای

یمی:حصولوجود کنونگو معروضوحمیلاستکهبرایآنحصولداردومعروضوحملوجود،ماهیتاست.ا

یاپیشازماهیتاست،یامهراهآن،یاپسازآن.فرضاولمستلزمآناستکهعرضبدونحملحتققیابد
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واینالزمحمالاست.فرضدومنیزباطلاست؛چونمستلزمایناستکهماهیتباوجود)معالوجود(موجود

گرددنهبهوجود)بالوجود(.)یعینبایدماهیتبهوجودیغیرازاینوجودعارضحتققیابدتابتواندباآن

معّیتداشتهباشد،سخنرابازمیگردانمیبهمهانوجود.آننیز،بنابرفرض،عارضماهیتاستوباآنمعّیت

دارد،پسبایدماهیتبهوجودیغیرازآنحتققیابدتابتواندباآنمعّیتداشتهباشد.سخنرابازمیگردانمی

بهمهانوجودوایلآخر.بهمهنیسانسلسلهتایبهنایتاستمرارخواهدیافت.(فرضسومنیزباطلاست؛

کهماهیتقبلازعروضوجودموجودباشد.آنوجوِدمتقدمیاعنیوجودمتأخراست یرامستلزمایناست ز

یراکالمرا کهاینمستلزمتقدمئشبرخودوحمالاستویاغیرازآناست،کهاینمستلزمتسلسلمیباشد،ز

نقلمیکنمیبهآنوجودمتقدم؛آننیزعارضبرماهیتومتأخرازآناست.پسماهیتقبلازعروضآنباید

وجودداشتهباشدوبهمهنیسانتایبپایان.

1- 6: دلیل ششم
گرقامئبه کهگذشت،قامئبهآنخواهدبود.وا گروجوددرخارجمغایرباماهییتچونجوهرباشد،بهبیاین ا

یرادراینصورتوجود،عریضقاّرخواهدبودکهدرتصورشنیازیبهاعتبار جوهرباشد،کیفخواهدبود؛ز

یژگیهاراداشتهباشدکیفاست.کیفبودِنوجود، جتزیواضافهبهامریخارجینیستوهرعریضکهاینو

افزونبراینکهخودیکتایلفاسداست،تایلهایفاسددیگریراهمدریپدارد.

گروجود،کیفباشد،آنگاهمانندهرعریضحالدر یراا خنستآنکه،الزممیآیدموجودبروجودمقدمباشد؛ز

کهثبوتهرچیزیبرایهرموضوعو حمیلخواهدبود،وآنحملقبلازعروضوجودبایدموجودباشد،چرا

حمیلفرعبرثبوتخودآنموضوعوحملاستو»موجودبودن«یعین»وجودداشنت«.پسآنحملبایدقبلاز

عروضوجود،موجودباشد؛یعینوجودداشتهباشد.وجوددومیاعنیوجوداولاستیاغیرازآن.درفرض

یراآنوجوددومنیزکیفوعرضوحالدرحمل خنستتقدمئشبرخودودرفرضدوم،تسلسلالزممیآید؛ز

استو...هرآنچهپیشازاینگفتهشددراینجانیزتکرارمیشودوبهتسلسلمیاجنامد.

دومآنکه،الزممیآیدوجوداعمازمهۀاشیاءنباشد،بلکهدراینفرض،نسبتوجودوکیفعموموخصوص

یراازیکسووجودبهکیف)وجودهایممکن(وغیرکیف)وجودواجب(تقسمیمیشود منوجهخواهدبود؛ز

وازسویدیگرکیفتقسمیمیشودبهوجود)وجودهایامکاین(وغیروجود)ماهیایتچونسفیدیوسیاهی(.

بهاینترتیبوجودوکیفدروجودهایامکاین،مشترکخواهندبود،ویلوجوددروجودواجبازکیفمتمایز
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میشود،وکیفدرماهیایتچونسفیدیوسیاهیازوجودمتایزمییابد.

کیفباشد،عرضاست؛وهرعریضقامئبهحملاست؛معنایقیامعرضبهحملاین گروجود سومآنکه،ا

گروجود،کیفباشد،درحتققخودنیازمندحملخواهدبود.از استکهدرحتققخودنیازمندحملاست.پسا
سویدیگر،خودآنحملهمدرحتققخودنیازمندوجوداستوبهاینترتیبدورالزممیآید.7

2- تحلیل دالیل
ید:»مامیتوانمیوجودچیزیراتعقلکنمیوموجودیتراازآنسلبکنمی،از درمتهیددلیلدوم،سهروردیمیگو

یحداردکهسخندر یافتکهمفهوموجودغیرازمفهومموجوداست.«اینعبارتبهاینتصر اینجامیتواندر

ید:»سیاهیموجودشد،یعینوجودسیاهیحاصل مفهوموجوداست.همچننیوقیتدرمنتدلیلدوممیگو

کردوبار وموجودشد.«مرادشایناستکهمفهوم»وجودسیاهی«رایکبارمیتوانبدونموجودیتفرض

دیگرمهراهباموجودیت.

کهآیااین می گفتهشد:»ماوجودماهییتچونعنقارامیفهممی،امادراینشكدار همچننیدردلیلسوم

وجوددرخارجنیزحاصلاستیانه؟«ازاینعبارتنیزبهروشینمعلوممیگرددکهمراداز»وجود«مفهومآن

است.یعینمامفهوموجوِدعنقارامیدانمیاماحتققآنرامنیدانمی.افزونبراین،سهروردیدرآغازسخنادعا

کهوجود،مفهومیذهینومعناییعقیلاستوبرایاثباتاینمدعادودلیلآورد:حممولبودنوجودو کرد

اشتراکمعنویآن.

حممولبودنوجودنهتهناثابتمیکندکهوجود،مفهومیذهینومعناییعقیلاست،بلکهشیخاشراقراملزم

گروصفیتوناعتیتاعتبارنشود،حممولخنواهد یرادرهرمفهومیا میسازدکهوجودراوصفونعتبداند؛ز

.«)طباطبایی،185،1424(.
ً
ناعتّیا

ً
قا

ّ
ینباآلخرتعل قأحداألمر

ّ
بود:»احلملإمّنایمّتبتعل

گروجودمستقلوقامئبهذاتباشد،دیگروصفجوهرخنواهدبود« گفتهمیشود:»ا دردلیلخنستنیزوقیت

یااومیخواهدازپیوسنتاینگزارۀ چننیبهنظرمیرسدکهوصفیِتوجود،نزدسهروردیامریمسلماستوگو

کندوبارفعتایل،رفعمقدمرانتیجه شرطیبهآنمقدمۀمفروضومسلمیکقیاساستثناییاتصایلفراهم

بگیردوعرضیتوجودرااثباتکند.

ازدالیلچهارم،پنجم،وششمنیزآشکارادانستهمیشودکهوجودنزدشیخاشراقامریعریضومعناییوصیف

یرا استکهنیازمندبهمعروضوحملوموصوفاست.چننیوجودیاستکهازدیدگاهاواعتباریمیباشد؛ز
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پیشفرضهرسهدلیلاینبودکهوجودوصفماهیتودرخارجمغایرباآناست.بنابراینآنچهایندالیل

اثباتمیکنندایناستکهچننیوجودیمنیتوانددرخارج،واقعیتوحتققداشتهباشد.

یژگیدارد:1(مفهومیذهینومعناییعقیلاست؛2(امریوصیف حاصلآنکهوجوددردیدگاهشیخاشراقدوو

وعریضاست.روشناستهرکیسکهچننیتصوریازوجوددرذهنداشتهباشدیبدرنگبهاعتباریبودن

یژگی،ذایتآناست، کهایندوو یراامری آنحکممیمنایدوحتققوواقعیتخارجیراازآنسلبمیکند؛ز

خواهذایتبهمعنایمقوم)ذایتبابایساغوجی(خواهذایتبهمعناییاعمازمقوموعرضذایت)ذایتباب

برهان(،هرگزمنیتوانددرخارجحتققیابد.چه،حتققخارجیآنیاباحفظذاتیاتاستیاباحذفذاتیات.

فرضدوممستلزمانقالبئشوحمالاستوفرضدومنیزبهدودلیلباطلاست:خنستآنکهذهنیت،ذایت

یرابایددرمهانحالکه گرچننیوجودیباحفظذهنیت،عینیتیابدبهتناقضخواهداجنامید؛ز آناستوا

ذهیناست،عیینباشدودرمهانحالکهعییناست،ذهینباشد.دومآنکهچونعارضیتوناعتیتذایت

چننیوجودیاست،پسهرگاهدرخارجحتققیابد،نیازمندمعروضوحملاستوازآنجاکهعروضچیزی

برچیزدیگروابستهبهوجودآنچیزدیگراست)ثبوتئشلئشفرعلثبوتاملثبتله(،پسآنمعروضوحمل

نیزبایدپیشازعروضوجودموجودباشدوچون»موجود«نزدشیخاشراقبهمعنای»یشءلهالوجود«است

)سهروردی،65،1380؛شیرازی،181،1384(،پسآنمعروضبایدوجودداشتهباشد.نقلکالممیکنمیبه

مهانوجود؛آننیزعرضاستوحمتاجبهمعروضوسخنادامهیافتهوتسلسلالزممیآید.

یقحرکتجوهریبرهانمیآوردـدراینباب کهبرحدوثعاملازطر صدراملتأهلنیدرخبیشازاسفار،آنجا

سخینداردکهشنیدیناست:

یتخارجیحتقیقنکردندوبهاین بارۀوجودوهو کهدر افتادنقومبهایناشتباهاینبود »بدانکهعلتدر

رأیگراییدندکهوجودوتشخص،ازاعتباراتذهینومعقوالتثاینهستندکهدرخارجمطاَبیقندارندوغافل

شدندازاینکهوجود،مهانامرعیینخارجیاستچهرسدبهاینکهمطاَبیقدرخارجداشتهباشد.آنانچون

یستند،دیدندکهماهیتحرکتوزمانبیرونازماهیتومعنای بهماهیتجسموماهیتحرکتوزماندرنگر

یادت کردندبهاینکهحرکتوزمانازعوارضجسمهستند.برمهنیقیاس،بهز جسماست،پسحکم

یرا کردند،ز کهحتققخارجیوجودراانکار گمانایشانرابهآنجارساند کردند8واین وجودبرماهیتحکم

که وجوِدعارض،مسبوقبهوجوِدمعروضاست.بنابراینهرگاهوجود،صفیتمغایرباماهیتباشد،ازآنجا
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کهموصوِفوجود،یعینماهیت،پیشازاتصاف وجودهرصفیتفرعبروجودموصوفاست]الزمخواهدبود

یاتسلسلمیاجنامد.خالصهآنکه بهوجود،وجودداشتهباشد.[سخنبهآنوجودسابقبرمیگرددوبهدور

قوممیانعوارضماهیتوعوارضوجودفریقنگذاشتند]ودرنیافتندکهعوارضماهیت،یعین[قسمخنستبا

خودماهیتدرخارجمتحدمیباشندوعروض]واتصافومغایرت[بهحسبحتلیلذهیناست.وجودنیزاز

اینقبیلاست،یعینازعوارضخودماهیتاست،نهازعوارضوجودماهیتوهمچننیاستنسبتفصل

وجنس.9)مالصدرا،262:7،1423(.

کهدرمشار که»وجود«نزدشیخاشراقعبارتاستاز»مفهوموجود« یافتمی کنونباحتلییلمعناشناخیتدر تا

معقولهایدرجهدومفلسیفمیباشد،یعیندرذهنبامعروضخودمغایراستویلدرخارج،مصدایقجز

کهآنهرسه می،خوداوبرایواژۀ»وجود«سهمعنابرمشردهاست مصداقمعروضخودندارد.ازاینکهبگذر

نیزاعتباریوانتزاعیهستند:

1.نسبتهایزماین،مکاین،وعایی10،وغیرهمانند»الئشموجودیفالبیتویفالسوقویفالذهنویفالعنی

یدوجودبهاینمعنابالفظ»یف«مترادف ویفالزمانویفاملکان.«)سهروردی،67،1380(سهروردیمیگو

است.قطبالدینشیرازیآنراتساهلآمیزوحملاشکالدانستهویلبرآنپاینفشردهاست.نگارندهنیزبا

ید:»لکّناملساهلةیفأمثالهذهاملواضعجائزة،إذاملخالفةفهیاال قطبالدینهمرأیاست،همآوابااومیگو

می جتدیبطائلیفاملهّمات«)شیرازی،187،1384(.بنابراینبهجایجرح،بهشرحسخنسهروردیمیپرداز

ترادف»وجود«و»یف«درمثالهای کهمرادشیخاشراقاز کاستهشود.بهنظرمیرسد تااندکیازغرابتآن

یدرادرخانه)یفالبیت(مییابمی،از»نسبتفیئّیت«11معناییراانتزاع ـز
ً
کهوقیتماـمثال یادشدهایناست

یدموجودیفالبیت«ودراینجاموجودیتمهانفیئّیتاست.بهدیگرسخن،وقیتکه یمی:»ز میکنمیومیگو

ید،خانه،ونسبتفیئّیت.امالفظ گزارهراجستوجومیکنمی،تهناسهامررامییابمی:ز مابهازایخارجیاین

»موجود«مابهازایمستقیلنداردوتهنابرایبیانحتققمهاننسبتفیئّیتبهکارمیرود.

«.فارایبدراینبارهسخینشنیدیندارد:معادل
ً
یدموجوٌدکاتبا «یا»ز

ً
یدیوَجدکاتبا گزارهها،مانند»ز 2.رابطدر

ارتباطمیان کهآنرابرایداللتبر یاینوسغدیواژهایاست بانهاییچونفاریس،سر واژۀ»موجود«درز

موضوعوحممولبهکارمیبرند،آنگاهکهحممولاسمباشدیااینکهخبواهندحممولرابهطورمطلقوبدونذکر

اسـت. زمانبهموضوعاسناددهندوآنواژهدرفاریس»هست12«ودریوناین»استنی«ودرسغدی»اسیت«
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گردد،وجودنداشت. ین»هست«فاریسو»استنی«یوناین کهجایگز بانعریبازمهانآغاز،لفظی امادرز

بنابراینهنگامیکهمترمجانخواستندفلسفهرابهعریبترمجهکنندبامشکلروبهروشدند.برخیبرایحلاین

یند: برند13ومثاًلبگو کهواژۀ»هو«رابهجای»هست«فاریسو»استنی«یوناینبهکار مشکلمناسبدیدند

یة«راساختند.برخیدیگربهجای»هو«از»موجود« یدهوعادل«،سپسازآنمصدر»هو ید«،»ز »هذاهوز

گفتند: یفپذیراستوبرایربطحممولبهموضوع،بدونذکرزمانمثاًل کهلفظیمشتقوتصر هبرهجستند

یدیوَجُدعاداًل«)فارایب،117-110،1970(. یدموجوٌدعاداًل«وباذکرزمانگفتند:»ز »ز

3.حقیقتوذات؛یعینهمچنانکهدرعباریتچون»ذاتانسان«و»حقیقتانسان«ذاتوحقیقتمصدایقجز

مصداقانسانندارند،درعبارت»وجودانسان«نیزوجود،مصدایقجزمصداقانسانکهماهییتازماهیاتاست،

ندارد.

3- در جست وجوی امر اصیل در فلسفۀ سهروردی
ید:»چونوجوداعتباری،عقیلاست،پسئشازعلتفّیاض یتوجودمیگو اثباتاعتبار سهروردیپساز

یافتمیکند.«)سهروردی،186،1380؛شیرازی،398،1384(.بهدیگرسخن، یشرادر یتخو خود،هو

یتیشءاستوازآنجاکهجمعول،مهانامراصیلواقعیاست،پسازدیدگاه ازجاعل،هو جمعولواثرصادر

یت«بهچهمعنااست. کنونبایددیدکه»هو یتیشءاست.ا شیخاشراقاصالتباهو

یت«درسخنسهروردییاوجوداست،یاماهیتِمنحیثهیهیویاماهیتحمققخارجی. معنای»هو

یح یراسهروردیتصر یحخوداومرادنیست.فرضدومهممنیتواندمقصودباشد،ز امافرضخنستبهتصر

کهماهیتمنحیثهیهیواقعیتوحتققخارجیندارد؛بلکهموطنآنتهناذهناست.وی بهایندارد

کهخواستهاندُمُثلافالطوینرابهشیوۀ کساینمیپردازد اثباتُمُثلافالطوین،بهنقددالیلبرخیاز پساز

کنند.ازمجلۀآندالیلایناست14کهماهیتِمنحیثهیهی)مثلانسانمنحیثهیهی(یا خوداثبات

کثیر.فرضدومنادرستاست، کثیر،یانهواحداستونه کثیراست،یاهمواحداستوهم واحداست،یا

گرماهیتازآنجهتکهماهیتاست،کثیرباشد،پسکثرتیاذایتآناستیاعریضالزمآن.درهردو یراا ز

کثیرحتققمنییابد،مگر کثیرباشدو حال،هیچواحدیازآحاداینماهیتدرخارجحتققمنییابد،مگرآنکه

آنکهواحد،حتققیابد.واینواحدچونفردآنماهیتاستبایدکثیرباشد.وکثیر،حتققمنییابدمگراینکه

افرادآنماهیتدر واحد،حتققیابدوبهاینگونهسلسلهایتایبهنایتامتدادخواهدیافتوهیچفردیاز
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یرامستلزماجتماعنقیضنیاست.فرضچهارمنیز خارجحتققخنواهدیافت.فرضسومنیزنادرستاست؛ز

یرامستلزمارتفاعنقیضنیاست.پسفرضخنست،درستاست،یعینماهیتِمنحیثهیهی باطلاست؛ز

کثیراست،پساینماهیتدرعاملیفراسویجهان واحداستوازسویدیگرچونماهیت،درعاملماده،

مادهموجوداستکهمهانعاملعقلاست.سهروردیبرایندلیلنقدهاییراواردکردهاست.ازمجلۀآننقدها


ً
کثیر،یبآنکهبهارتفاعنقیضنیبینجامد؛ثانیا کهماهیتمنحیثهیهی،اّواًلنهواحداستونه ایناست

گرواحدهمباشد،درذهنموجوداستونهدرخارج،پسمنیتوانظرفوجودآنراعاملعقلدانست. حیتا

)سهروردی،161،1380؛شیرازی،361،1384(

یت«نهوجوداستونهماهیتمنحیثهیهی؛پسمراداوچیزیجزماهیت بنابراینمنظورسهروردیاز»هو

ید:»منظور حمققخارجینتواندبود.قطبالدینشیرازینیزدرشرححمکةاإلشراقمهنیمعناراتأییدمیکندومیگو

یتئش،ذاتوحقیقتآناست«)شیرازی،399،1384(.درگفتمانِحمکی،»ذاتوحقیقت«بهماهییت ازهو

ید:»وُتطلق...الذاتواحلقیقةعلهیا]أی یدمیگو گفتهمیشودکهدارایوجودخارجیاست.خواجهنصیردرجتر

یسد:»ذات ،125،1425؛الهیجی،23:2،1425(.حکمیسبزوارینیزمینو
ّ

عیلاملاهّیة[معاعتبارالوجود«)حیل

وحقیقتبرماهییتکهمهوارهباوجودخارجیاستمحلمیشود.ازاینرویبایدگفت:ماهیتعنقاونهذاتو

حقیقتعنقا.بنابراینماهیتاعمازآندواست.«)سبزواری،333:2،1416(.

آن و برمیتابد هم را فرضچهارمی پیشنی، فرض برسه افزون یت« معنای»هو که گفتهشود است ممکن

یرا کنویننادرستاست؛ز گفتمان کهاینفرضنیزدر گفت برابرمفهوموجوداست.اماباید حقیقتوجوددر

کهشیخاشراقوجودراتهنادرقالبیک»مفهومعریض«ویک»معنای درخبشهایپیشنیدانستهشد

یکردیاصالتوجودیاست. وصیف«میشناسدوبس.تفکیکوجودبهدوساحت»مفهوم«و»حقیقت«رو

4- تفاوت مفهوم اعتباری و اصیل نزد سهروردی و سایر فالسفه
کهیک کهبهنامشیخاشراقخوردهاست،شناختمیودانستمی کنونهردورویسکۀاصالتماهیترا تا

یتمفهوموجود«استورویدیگرآن»اصالتماهیتحمقق«.امانکتۀبسیارمهمو رویاینسکه»اعتبار

سرنوشتسازایناستکهحیتمشاییانوصدراملتأهلنینیزمفهوموجودراعریض،اعتباریوانتزاعیمیدانند.

کهعاماست(منیتوانددرخارجوجود کههیچمعنایعامی)ازآنروی کیلاستداللمیکند ابنسینابهطور

،1376 )ابنسینا، نیست. عام دیگر و میشود باشد،شخص داشته وجود خارج در گر ا یرا ز باشد؛ داشته
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کهعاماستفقطمعقولاستووجودیدراعیان ید:»وجودازآنروی 226(مهچننیبهطورخاصمیگو

ندارد.«)ابنسینا،169،1371(.خواجۀطویسدرآغازشرحمنطچهارماشاراتبرعرضیتمفهوموجود،چننی

کهوجودمطلقبروجودیبعلتووجودمعلولبهتشکیکمحلمیشودوهرحممولتشکیکی استداللمیکند

آثارمهمخودفصیل عریضاست،پسوجودمطلقحممویلعریضست.)ابنسینا،1:3،1383(مالصدرادر

که»عموموجود، یحمیکند گشودهاستودرآنتصر راباعنوان»یفأّنالوجودالعامالبدهیّیاعتبارعقیل«

عموِمامِرالزِماعتبارِیانتزاعی،مانندشیئیتاست«)مالصدرا،63:1،1423؛مهو،194،1378(.

اصیل رقیبانش که نیست چیزی وجود(، )مفهوم میداند اعتباری سهروردی، آنچه گفت میتوان بنابراین

اعتباری رقیبانش که نیست چیزی حمقق(، )ماهیت میمشرد اصیل او آنچه و وجود(؛ )حقیقت میمشرند

میدانند)ماهیتمنحیثهیهی(.پستفاوتدرکجااست؟

درپاسخبایدگفت:آری،درستاستکههردوطرفنزاعبرایننکتهتوافقدارندکههممفهوموجودازآنروی

کهمفهوماستوهمماهیتازآنرویکهماهیتاست)منحیثهیهی(درذهنتقرردارندویکسرهپوچو

گرگفتهشودکهوجودیاماهیتبهایناعتباراصیلاست،یعیندرمهانحال یبمعناوتناقضآلودخواهدبود،ا

کهدرذهنجایداردمتامقلمروعنیراپرکردهاست؛بیانوبنانحکیمانمسلمانازاینسخنانبیسپیراسته

است.مهۀاختالفبرسرایناستکهآنچهمنتواقعراپرکردهمصداقحقییقوفردبالذاتکدامیکازاین

یدوجودامریاعتباری دواست،وجودیاماهیت؟واصالتدراینمقام،معناییجزاینندارد.آنکهمیگو

استمرادشایننیستکهمهنیمفهومذهینوجودعنیعینیتنیست،کهاینیکمهانگوییسخیفاست؛

یدماهیت،اعتباریاست،مرادشاین بلکهمنظورشایناستکهاینمفهوم،فردبالذاتنداردوآنکهمیگو

کهایننیزیک کهموطینجزذهنندارد،عنیعینیتنیست،چرا کهمهنیماهیتمنحیثهیهی نیست

کهاینمفهوم،فردبالذاتندارد.چنانکهشادروان مهانگوییسواوخردآزاراست؛بلکهمنظورشایناست

حائرییزدیگفتهاست:

یقمعلوممیشودکهنزاعاصالةالوجودیاماهیتدرایننیستکهآنچهدرخارجازذهنبهعنوان »بهاینطر

یرااینوظیفۀمبحثجعلاستکهمدللکندجاعلوجمعول مصداقموجوداست،ماهیتاستیاوجود؛ز

بالذاتدرخارجوجوداستیاماهیت؛بلکهنزاعبرسرایناستکهپسازتشکیلقضایایبسیط،کدامیک

میویکیرابردیگریمحلمیکنمی،صورِتواقعِیمصداِقعیینمیباشد؟ کهدرذهندار ازایندومفهومی
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کنمیمفهوموجودصورتمطابقبامصداقاستیاماهیتصورت کهثابت ومعیناصالتغیرازایننیست

حقییقآنبهمشارمیرود.«)حائرییزدی،75،1347(.

5- معنای »وجود صرف« نزد شیخ اشراق و داوری در باب تناقض گویی او
حیاتبهشیخاشراقنسبتتناقضگویی صدراملتأهلنیدرشواهدالربوبیةبااشارهبهبرخیازعبارتهایتلو

دادهونوشتهاست:

یتوجودوعدمفعلیتو اقامۀحجتهایفراواینبراعتبار حیاتپساز کهدرتلو »شگفتاازاینشیخبزرگ

یحکردهاستبهاینکهنفوسانساینوموجوداتبرترازآنهامهگی حتققخارجیآن،دراواخراینکتابتصر

وجودهایبسیطیبماهیتهستند.وآیااینچیزیجزتناقضآشکاراست؟«)مالصدرا،14،1382(

آوردهاست: همچننیدراسفار

حیاتبهاینجارسیدهاستکهنفسوموجوداتفراترازآن،یعینمفارقات،ِاّنّیات »نظرشیخاهلیدرآخرتلو

کند کهباوجوداین،چگونهمیتواندواقعیتوعینیتوجودرانیف صرفووجوداتحمضهستند.ومنیدامن

وآیااینچیزیجزتناقضگوییاست؟«)مالصدرا،67:1،1423و68(

کهپیشهناداینجستار،یعینمعناشنایسبهمثابتروشفهم،رادراینمنونهبیازمایمیو کنونشایستهاست ا

کاربهمقصود گفتهدچارتناقضگوییشدهاستیانه؟تا کهصدراملتأهلنی کهآیاشیخاشراقمهانگونه ببینمی

کردهاست،نقلمیکنمی.چکیدۀ کهمالصدرابهآنهااشاره اجنامد،خنستآنخبشازسخنانسهروردیرا

حیاتچننیاست: عبارتشیخاشراقدرتلو

.«)سهروردی،115:1،1380(»...فحمکُتبأّنماهییت
ً
»إیّنجتّردُتبذایتونظرُتفهیافوجدهُتاإّنّیةووجودا

إذاکانذایتعیلهذهالبساطةفالعقولأویل.«)مهان،117( نفسالوجود.«)مهان،116(»...و

آثارشیخاشراقبهچهمعنابهکارمیرودواینواژهدرادبیاتفلسیفاوچه کنونبایددیدکه»وجودصرف«در ا

کاویگفتههایاوبهدستآمدناسازگاراستیانه؟سهروردی معناییدارد؟وآیااینمعناباآنچهپیشترازوا

ید: خوددرمقاوماتاینواژهرامعنامیکندوبهصراحتمیگو

کتبنامبعیناملوجودعندنفسهأیاملدرکلذاته.«)مهان،190:1( »والوجودالصرفیوَرُدیف

ازسویدیگر،درحمکةاالشراقفصیلراباعنوان»یفأنمنُیدرکذاتهفهونورجمرد«گشودهاست.)مهان،2:

کهنفسوعقولوجودصرفواّنّیتحمضهستندبهاینمعنا ید 110(برایناساس،وقیتشیخاشراقمیگو
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ازموضوع استکهمادینیستندبلکهجمردمیباشند.یعیندرخارجواقعییتدارندکهپیراستهازمادهویبنیاز

است.واینسخنالبشرطاستازاینکهآنواقعیتخارجیبراساساصالتوجودمصداقوجودباشدیا

اصالتوجودرااستنباط
ً
پایۀاصالتماهیتمصداقماهیت.بنابراینازچننیعبارتهاییمنیتوانضرورتا بر

یندهنسبتتناقضگوییداد. کردیابهگو
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نتیجه گیری

یربهدستمیآید: ازآنچهگفتهشد،نتایجز

آید؛ کارآمددرحلیااحناللبرخیازمسائلفلسیفبهکار 1.معناشنایسمیتواندبهمنزلۀرویش

2.باکاربستاینروش،آشکارگردیدکهسهروردیازواژۀ»وجود«معناییذهین،وصیفوعریضرامیفهمیده

یتوجودمیکشاند؛ بهاعتبار
ً
وچننیفهمیهراندیشهایرامنطقا

یتنهوجود یتاست،وهو کهامراصیلدرفلسفۀسهروردیهو 3.باهبرهگیریازاینروش،نشاندادهشد

است،نهماهیتمنحیثهیهی،بلکهماهیتحمققخارجیاست؛

4.اینگونهدانستهشدکهآنچهسهروردیاعتباریمیداند)مفهومذهین،وصیف،وعریِضوجود(مهاننیست

)ماهیتحمقق میانگارد اصیل آنچهسهروردی و وجود( )حقیقت میمشارند اصیل ومالصدرا ابنسینا که

خارجی(مهاننیستکهابنسیناومالصدرااعتباریمیدانند؛

مادر که ایناست پاسخ برسرچیست؟ یاماهیت نزاعاصالتوجود که پدیدمیآید اینپرسش 5.پس

کهحممولآنهااست.مسألۀاصالت کهموضوعهلّیاتبسیطاست؛ووجود، می:ماهیت، ذهندومفهومدار

ید:ماهیت؛ ازایندواست.سهروردیمیگو کدامیک کهآنچهدرمنتواقعاست،فردبالذات ایناست

یند:وجود؛ اصالتوجودیهامیگو

6.همچننیبهروشمعناشناسانهنشاندادهامیکهمنظورسهروردیاز»وجودصرف«واقعیتجتردیاستکهبا

یقبراوواردمیسازدرفعگردید. اصالتماهیتسازگاراست.اینگونه،اهتامتناقضگوییکهمالصدراازاینطر
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پی نوشت ها

یرامادهدرصورتمسهتلکاستوحقیقیت 1.ازنظرمالصدراحقیقتماهیتنوعیمهانصورتآناست؛ز

کهقوۀحقیتاست،حقیقتنیست.)مالصدرا،،21423: جزقوۀحقیقتندارد،وقوۀحقیقتازآنجهت

یرافصلمهانصورِتالبشرطو 31(ازسویدیگر،صورتوفصل،احتادذایتواختالفاعتباریدارند؛ز

صورتنیزمهانفصِلبشرطالاست)طباطبایی،102،1424(.پسمیتوانگفتکهفصل،حقیقتنوعاست.

بان،جتیل نکتۀدیگراینکه»نطق«فصلمنطیقانساناست،نهفصلحقییقاو.ازاینرویاستکهگفتمی:»ز

ینالزمصورتوفصلحقییقانساناست. بانروشنتر حقیقتانساناست«ونهخودحقیقتانسان؛یعینز

رکیکودلناپذیراست.
ً
2.ناماثریازسعدیاستکهمشتملبراشعارهزلآمیزوغالبا

3.نامخبیشازغزلیاتسعدی.

4.تعبیرازالف.بامداداست.نک:»هنوزدرفکرآنکالغم...«در»دشنهدردیس«.

5.دالیلاثباتوجودخداومتایزنفسوبدن.

6.تعبیرازمالصدراست:»...والقطبالذییدورعلیهرحاعلمالتوحید«)مالصدرا،10،1376(کهاونیزاینتعبیررا

القطبمنالرحا«)هنجالبالغه،خطبۀ3(.
ّ

مهناحمل
ّ

ازکالمامیراملؤمننیعیل)ع(برگرفتهاست:»واّنهلیعلمأّنحمیل

یراینادلهاستونهتأییدوتصدیقآنها.مهۀایندالیلدرحمکت یروتقر 7.خوانندۀگرامیتوجهداردکهقصدماتهناحتر

گاهیبیشتر،رک:)مالصدرا،65:1،1423و78؛مهو،83،1376؛مهو،197،1378( متعالیهنقدوردشدهاند.برایآ

کردند 8.یعینچونبهماهیتتهناازآنرویکهماهیتاستنظرکردندآنراازوجودهتییافتند،پسگمان

کهوجوددرخارجازعوارضوصفاتماهیتاست.

9.یعینفصلدرمقامماهیتعارضجنساستامادرمقامواقعیتعنیآناست.

10.منظورنسبتئشبهوعاءذهنیاعنیاست.

یت«،»فوقیت«،ومانندآن. 11.مصدرجعیل،مرکباز»یف«و»یت«،مثل»هو

»است«میباشد،
ً
بطموضوعبهحممولداللتمیکندغالبا فاریسبرر 12.بایدبهیادداشتکهلفظیکهدر

آنمجلهای منونۀ کنمی. کید تأ ارتباط برآن هنگامیکهخبواهمی یژه و به میرود،  بهکار هم گاهی»هست« اما

که هرفلسفهایمیآید،چرا کار رفتهاست:»اینرهیافتبه مقدمۀمهنیمقاله)ص88(بهکار کهدر است

گرفتارمهنیآفتهست«. هرفلسفهای
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13.دراینجانظربهمعنایربطیاینواژگاناست.

یریتفصییل کردهاست.آنچهدرایننوشتارآمدهتقر کوتاهوفشردهنقل 14.شیخاشراقایندلیلرابسیار

ازآناست.
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منابع و مآخذ

شرحالشرح و طویس نصیرالدین شرح با التنبهیات، و  اإلشارات  ،)1383( عبداهلل بن حسنی ابنسینا، .1

قطبالدینرازی،قم:نشرالبالغة.

2.______________،)1376(،تعلیقات،طبعةمنقحة،قم:دفترتبلیغاتاسالمیحوزۀعلمیۀقم.

3.______________،)1371(،مباحثات،حتقیقوتعلیقحمسنبیدارفر،قم:انتشاراتبیدار.

4.حائرییزدی،مهدی)1347(،کاوش های عقل نظری،هتران:دانشگاههتران.

ید اإلعتقاد،تصحیحوتعلیقحسنحسنزادۀآمیل،قم: ،مجالالدین)1425(،کشف املراد یف شرح جتر
ّ

5.حیل

مؤسسةالنشراإلسالمی.

6.دکارت،رنه)1384(، اعتراضات وپاسخ ها،ترمجهوتوضیحازعیلم.افضیل،هتران:شرکتانتشاراتعلمیوفرهنگی.

وحتقیقمسعود تقدمی آمیل، تعلیقحسنحسنزادۀ شرح املنظومة، 7.سبزواری،حاجمالهادی)1416(،

طالیب،قم:نشرناب.

حیات،املقاومات، 8.سهروردی،شهابالدین)1380(،جمموعه مصنفات شیخ اشراق،جلد1،مشتملبرالتلو

کربن،هتران:پژوهشگاهعلومانساینومطالعاتفرهنگی. املشارعواملطارحات،تصحیحومقدمههانری

9._____________،)1380(،جمموعه مصنفات شیخ اشراق،جلد2،مشتملبرحمکةاإلشراق،رسالةیفاعتقاد

احلمکاء،قصةالغصةالغربیة،تصحیحومقدمۀهانریکربن،هتران:پژوهشگاهعلومانساینومطالعاتفرهنگی.

10.شیرازی،قطبالدین)1384(،شرح حمکة االشراق،بهاهتمامعبداهللنوراینومهدیحمقق،هتران:اجنمن

آثارومفاخرفرهنگی.

قم: سبزواری، زارعی عباسعیل تعلیق و تصحیح احلمکة، هنایة   ،)1424( حممدحسنی سید طباطبایی، .11

مؤسسةالنشراإلسالمی.

قعلیهحمسنمهدی،بیروت:داراملشرق.
ّ
وف،حّققهوقّدملهوعل 12.فارایب،أبونصر)1970(،کتاب احلر

کبر ید الکالم،تقدمیواشرافجعفرسبحاین،حتقیقا ق اإلهلام یف شرح جتر 13.الهیجی،عبدالرزاق)1425(،شوار

اسدعیلزاده،قم:مؤسسةاإلمامالصادق.

14.مالصدرا،حممدبنابراهمیصدرالدینشیرازى)1423(،احلمکة املتعالیة یف األسفار العقلیة  االربعة،بیروت:

دارإحیاءالتراثالعریب.
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هادی باحوایشحاجمال السلوکیة، املناهج  بوبیة یف  الر الشواهد  ،)1382( ،___________________________ .15

سبزواری،تعلیقوتصحیحسیدجاللالدینآشتیاین،قم:مؤسسۀمطبوعاتدیین.

16.__________________________،)1376(،رسالة املشاعر،باشرححممدجعفربنحممدصادقالهیجاین،تصحیح

کبیر. وتعلیقسیدجاللالدینآشتیاین،هتران:مؤسسۀانتشاراتامیر

17.__________________________،)1378(،سه رسالۀ  فلسیف: متشاهبات القرآن، املسائل القدسیة، أجوبة املسائل،

مقدمهوتصحیحوتعلیقسیدجاللالدینآشتیاین،قم:دفترتبلیغاتاسالمیحوزۀعلمیۀقم.

18.مولوی،جاللالدینحممدبلخی)1380(،مثنوی معنوی،بهاهتمامدکترتوفیقه.سبحاین،هتران:روزنه
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