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معناشناسی «وجود» در فلسفۀ سهروردی
*

(تأملی در نظریۀ اصالت ماهیت سهروردی از منظری سمانتیک)

چکیده
مقالۀ پیش رو تالیش معناشناسانه برای کشف معنایی است که سهروردی از لفظ «وجود» درمییافته است ،تا
از این رهگذر خبیش از ر یشههای باور به «اعتبار یت وجود» شناخته شود و با روشن شدن ماهیت اعتقاد به
«اصالت ماهیت» مرزهای افتراق آن با «اصالت وجود» منایان گردد .در این مقاله پساز حتر یر دالیل ششگانۀ
سهروردی بر اعتبار یت وجود ،به حتلیل آن دالیل پرداخته و نشاندادهامی سهروردی وجود را «مفهومی ذهین» و
«وصیف عریض» میفهمیده و الزمۀ منطیق چننی فهمی ،حکم به اعتبار یت وجود است .سپس آشکار ساختهامی
که امر اصیل در فلسفۀ سهروردی «ماهیت حمقق خارجی» است .اما ابنسینا و مالصدرا نیز با اعتبار یت چنان
وجودی و عینیت چننی ماهییت خمالف نیستند .پس نزاع اصالت وجود یا ماهیت بر سر چیست؟ پاسخ این
است که ما در ذهن دو مفهوم دار می :ماهیت ،که موضوع هلیات بسیط است؛ و وجود ،که حممول آنها میباشد.
مسئلۀ اصالت این است که آنچه در منت واقع است فرد بالذات کدام یک از این دو است؟ سهروردی میگو ید:
ماهیت ،اصالتوجودیها میگو یند :وجود .همچننی به روش معناشناسانه نشان دادهامی که منظور سهروردی
از «وجود صرف» ،واقعیت جتردی است که با اصالت ماهیت سازگار است .به این ترتیب ،اهتام تناقضگو یی که
مالصدرا بر او وارد میسازد ،رفع خواهد شد.
واژ گان کلیدی :مفهوم وجود ،حقیقت وجود ،ماهیت من حیث هی هی ،هو یت ،اصالت ،اعتبار یت.
* تار یخ در یافت1394/12/10 :
 1استادیار

تار یخ پذیرش1395/04/10 :

دانشگاه هترانmahdiazimi@ut.ac.ir       .
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درآمد
اگر فصل ،حقیقت نوع و «ناطق» ،فصل انسان است؛ پس زبان را باید جتیل حقیقت انساین دانست 1.این
سخن را گزاف خنواهمی یافت اگر چشم بر این نکته بگشایمی که زبان ،آیینۀ متاممنای ساحات و سطوح گوناگون
حیات انساین است .چنانکه در آن ،هم خبیثات 2میخوانمی که ظهور الیههای فرومایۀ وجود انسان است و هم
طیبات 3که جلوۀ مایههای واال و گرانهبای هسیت او است .از اینکه بگذر می ،زبان ،ابراز مفامهه و راهنمای معنا
است .مرکیب است که میتوان معاین را بر گردۀ آن نشاند و رهسپار سرزمنی ذهن خماطب ساخت .اما مرکبها
دوگونه هستند :گروهی چاال ک و نیرومند و تیزتک و دستهای حنیف و ناتوان و کندرو؛ همچنانکه سرزمنیها نیز
دوگونه میباشند :مهوار و نامهوار .با این حال باید اعتراف کرد که در سرعت انتقال معاین ،چاال کی و سالمت
َمرکب لفظ به اندازۀ مهواری سرزمنی ذهن خماطب ،مهم و اثرگذار است .مرکب اگر راهوار و تازهنفس باشد ،سوار
خود را سر یع و سامل به مقصد میرساند و اگر فرتوت و ناتوان باشد ،بار خود را بسا که به سرمنزل نرساند .از این
روست که زبان ،سببساز مغالطه و راهزن معنا نیز تواند بود.
گاهی زبان ،کارکرد ابزاری خود را وامیهند و به هدف تبدیل میشود و آن زماین است که به ساحت هنر پا
میگذارد .اینجا دیگر زبان ،آن مرکب باربر یا مسافرکش نیست که به عضالت زخمت و گامهای نیرومند نیاز
داشته باشد؛ لعبیت است که ظرافت اندام و ز یبایی پیکر و جذابیت رنگ برای او کمال است .رسالت زبان هنری
ً
این نیست که صرفا معنایی را منتقل کند ،بلکه باید خماطب را به «لذت هنری» برساند؛ و لذت هنری در گرو
درگیری و تکاپوی خماطب برای کشف معنا است و هر اندازه که این کوشش بیشتر باشد ،حلظۀ کشف هنری،
لذتخبشتر و باشکوهتر خواهدبود.
اما فلسفه ،زبان را نه در چهرۀ استری ناتوان میخواهد و نه در سیمای توسین طناز ،بلکه میخواهد کارکردی
صر یح و یباهبام و «حضوری قاطع و یبختفیف» 4داشته باشدـ درست به كردار یك لوكوموتیو .زبان آرماین
فلسفه ،زباین است كه كشف معنا را با كمتر ین درگیری و تكاپو برای خماطب فراهم سازد و او را گرفتار حفاری
الفاظ و نبش قبر واژگان نسازد .بنابراین اهیام و اهبام ،اگرچه ز یور زبان ادیب است ،اما در فلسفه ،آفتساز و
عافیتسوز است .از اینرو است كه منطق با آشكار ساخنت «مغالطات لفظی» و هبرهگیری از زبان صوری و در
یك كالم با «شفافسازی زبان» تالش كرده است تا برای فلسفه آفتسوز و عافیتساز باشد .منطق را شاید از
این روی منطق نامیدهاند كه نه تهنا قانون تفکر صحیح ،بلكه آینی تكلم درست نیز هست ،ز یرا اندیشه و زبان
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پیوندی استوار و ناگسستین دارند ،تا آنجا كه میتوان گفت اندیشیدن یب سخن گفنت ممكن نیست .مولوی
میگو ید« :و نطق اندیشه باشد ،خواهی مضمر ،خواهی مظهر» پس میتوان گفت که منطق هم ،گونهای دستور
زبان است ،اما دستور زبان فلسفه.
اندیشمندان و سخنوران ایراین در نوشتهها و سرودههای خود به مغالطهانگیز بودن زبان اشارت كردهاند و به
راهزن بودن آن تنبیه دادهاند و دستیایب به زباین مشترك را شرط گفتوگو و مفامهه دانستهاند .بارزتر ین منونۀ
این اشارات و تنبهیات ،داستان معروف آن چهار تن ترك و فارس و عرب و رومی است كه مجلگی معنایی یكسان
در سرداشتند و هر یك واژهای و یژه بر زبان:
چاركـــــس را داد مــــــردی یك درم

آن یكی گفت :این به انگوری دهم

آن یكی دیگر عـــــــرب ُبد گفت:ال

من ِعنب خواهم ،نه انگور ای دغا
ُ
مـــن منیخواهم عنب ،خواهـــم ا ُزم

آن یكی رومی بگفت :این قیل را

تــــــرك كـن ،خواهیـــم استـافیــــــل را

آن یكی تركی ُبد و گفت :این بمن

   (مولوی ،257 ،1380 ،ابیات )3681-3684
در تار یخ مكتوب اندیشه شاید خنستنی كیس كه به «شفافسازی زبان» اهتمام ورز ید ،سقراط بود .گفتوگوهای
او كه یكی از درخشانتر ین میراثهای فلسیف یونان باستان است و بیشتر در آثار افالطون منایان شده ،گواهی
روشن بر این ّمدعا است .وی در این دیالوگها مهواره از خماطب خود میخواهد كه تعر ییف یباهبام و روشن
از واژگاین كه به كار میبرد ،به دست دهد .در واقع او شفافسازی را به مثابت سالحی برای نبرد با مغالطات
سوفسطاییان به كار میبرد.
كاری كه دكارت كرد و راهی كه او در پیش گرفت (با چشمپویش از میزان توفیقش) نه تهنا از نظر روش ،بلكه

از حیث بهكارگیری زباین شفاف و ر یایضوار نیز اهلامخبش است .برای منونه وی در كتاب اعتراضات و پاسخها

خبیش از فلسفۀ خود را 5با روش هندیس تبینی كرده است( .دکارت )185 ،1384 ،او نوشتۀ خود را در چهار خبش
سامان داده :در خبش خنست به تعر یف و توضیح واژگاین چون فكر ،مفهوم ،واقعیت ذهین یك مفهوم ،جوهر،
نفس ،جسم ،و خدا ،به آن معنا كه در فلسفۀ او بهكار رفتهاند ،پرداخته است .در خبش دوم و سوم ،اصول
موضوعه و اصول متعارفه را روشن ساخته و در خبش چهارم ،پس از ذكر هر قضیه ،برآن برهان اقامه كرده است.
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فیلسوفان مسلمان نیز از این مهم غافل نبودهاند و در آثارشان به طور مستقل یا ضمین به توضیح كلید واژگان
فلسیف خود پرداختهاند .برای منونه ،فارایب در كتاب ارزمشند احلروف به این امر اهتمام ورز یده است و بسیاری
از واژگان اسایس فلسفۀ اسالمی ،همچون «موجود» ،را برریس و تبینی كرده است .منونۀ دیگر ،كار صدراملتأهلنی
در پایان جلد سوم اسفار است .وی در آنجا فصیل را گشوده است با عنوان«خامتة :البحث یف شرح ألفاظ
مستعملة یف هذا الباب متقاربة املفهوم ُی ّ
ظن هبا ّأنا مترادفة» (مالصدرا.)396 ،1423 ،
بنابراین بر هر فیلسویف بایسته است كه فلسفۀ خود را با روشنتر ین و شفافتر ین زبان بیان كند .ویل این بایسته
را كمتر فیلسویف به شایستگی گزارده است .پس این تكلیف بر دوش فلسفهپژوهان افتاده است تا با كاوش و
موشكایفّ ،
ادبیات فلسیف هر فیلسویف را شفاف سازند و آن را به مثابت كلیدی برای گشودن درهای فروبستۀ
مسائل فلسیف بهكار گیرند .این رهیافت به كار هر فلسفهای میآید ،چرا كه هر فلسفهای گرفتار مهنی آفت هست.
در فلسفۀ پساطبیعی (متافیز یك) سنگ آسیاب بر حمور «وجود» میگردد 6،و وجود از چنان امهییت برخوردار
جهل به آن را سببساز جهل به مهۀ معارف دانستهاند.
است كه حكیماین بزرگ چون صدراملتأهلنی،
ِ
(مالصدرا14 ،1382 ،؛ مهو )10 ،1376 ،در میان حكیمان مسلمان ،شیخ اشراق راهی متفاوت را پیموده است
و درحایلكه دیگران وجود را اصیل دانستهاند ،او آن را مفهومی اعتباری مشرده و اصالت را به ماهیت نسبت
میدهد .سرچشمۀ این اختالف كجا است؟ این پرسش اصیل مقالۀ حاضر است .برای پاسخ به این پرسش
رهیافتهایی گوناگون را میتوان در پیش گرفت .اما رهیافت این مقاله ،معناشناسانه است؛ نو یسنده بر آن
است تا با واکاوی دالیل شیخ اشراق بر اعتبار یت وجود ،معنایی را که او از «وجود» در ذهن داشته است در یابد
و از این رهگذر ،ماهیت باور به «اصالت ماهیت» و تفاوت آن را با اعتقاد به «اصالت وجود» منایان سازد .با
این آهنگ ،خنست به حتر یر دالیل شیخ اشراق بر اعتبار یت وجود پرداخته ،سپس با حتلییل معناشناخیت مراد
او از «وجود» را روشن ساختهامی .و در پایان به تبینی و ترسمی مرزهای اصالت ماهیت و اصالت وجود ّمهت
گماشتهامی.

 -1تحریر دالیل شیخ اشراق
ً
شیخ اشراق پیشاز هر چیز اثبات میکند که وجود ،معنایی عقیل و مفهومی ذهین است ،چراکه اوال حممول است
ً
موجود به وجود ذهین است؛ و ثانیا مشترک معنوی است و هر مشترک معنوی امری عام است ،و
و هر حممویل
ِ
موجود به وجود خارجی نیست ،ز یرا هر موجود خارجی خاص و متشخص است.
هیچ امر عامی
ِ
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اکنون که دانسته شد وجود ،مفهومی ذهین است ،این پرسش پیش میآید که در مهنی ظرف ذهن ،نسبت
وجود با ماهیایت که بر آنها محل میشود ،چیست؟ عنی آنها یا غیر از آنها است؟ پاسخ سهروردی این است
که وجود در ذهن مغایر با ماهیات جوهری و عریض است؛ ز یرا اگر مغایر نباشد عنی آنها خواهد بود ،و اگر عنی
ً
آنها باشد دیگر مشترک معنوی خنواهد بود .ز یرا در این صورت اگر ـ مثال ـ وجود بر ماهییت عریض چون سیاهی
محل شود ،عنی سیاهی خواهد بود؛ و اگر بر سفیدی ،عنی سفیدی؛ و اگر بر جوهر ،عنی جوهر .آنگاه وجود بر
سیاهی و سفیدی و جوهر به یک معنا محل نشده است.
حال که دانستمی وجود در ذهن غیر از ماهیات است ،میتوان پرسید که در خارج چهطور؟ عنی آنها است یا
غیر از آنها؟ شیخ اشراق بر آن است که وجود در خارج مغایر با ماهیات نیست ،و برای اثبات این ّمدعا شش
دلیل میآورد که اینک به حتر یر  یکایک آنها خواهمی پرداخت( .برای آ گاهی از اصل دلیلها ،ر.ک .سهروردی،
67-64 ،1380؛ مهان22 :2 ،؛ شیرازی).188-180 ،1384 ،
پیشاز حتر یر این دالیل ششگانه ،یادکرد این نکته بایسته است که وقیت شیخ اشراق میگو ید وجود در خارج
ً
مغایر با ماهیات نیست ،به این معنا است که وجود اساسا در خارج حتقق ندارد ،نه اینکه در خارج هست ویل
مغایر با ماهیت نیست؛ ز یرا او تصر یح به این دارد که وجود «عقیل صرف» استّ :
«فندعی ّأن هذه املحموالت
عقلیة صرفة» (سهروردی .)64 ،1 ،1380 ،به دیگر سخن ،مدعای شیخ اشراق دارای دو خبش است :خبش
اجیایب که در آن اثبات میشود وجود معنایی عقیل است؛ و خبش سلیب که در آن میخواهد اثبات کند که وجود
جز مهنی معنای عقیل چیز دیگری نیست .او از این مدعای سلیب چننی تعبیر میکند که وجود در خارج مغایر
با ماهیات نیست.

 :1 -1دلیل نخست
اگر وجود در خارج مغایر با ماهییت چون جوهر باشد ،یا مستقل و قامئ به ذات است یا نامستقل و قامئ به غیر.
اگر مستقل و قامئ به ذات باشد ،دیگر وصف جوهر خنواهد بود؛ ز یرا نسبتش به جوهر و عرض یكسان است.
پس اگر وصف جوهر باشد ،وصف عرض هم خواهد بود و اگر وصف عرض باشد ،قامئ به عرض خواهد بود؛
ز یرا هر صفیت قامئ به موصوف خود است و این خالف فرض میباشد ،ز یرا ما  وجود را مستقل و قامئ به ذات
فرض كردمی .اما اگر نامستقل و قامئ به جوهر باشد ،برای جوهر حاصل خواهد بود .و از آنجا كه حصول مهان
وجود است ،میتوان گفت « :وجود (برای جوهر) موجود است» و موجود یعین چیزی كه وجود دارد .سخن را
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یف قامئ به غیر است كه برای آن غیر حاصل و موجود است .موجود یعین
بازمیگردانمی به وجود وجود .آن نیز وص 
چیزی كه وجود دارد و به مهنیسان زجنیرۀ این وجودهای متكرر تا یبهنایت امتداد خواهدیافت( .تسلسل حمال).
روشن شد كه تایل به هر دو شق خود باطل است ،پس مقدم نیز باطل خواهد بود.

 :1 -1 -1دفع دخل مقدر و تمهید دلیل دوم
ممکن است گفته شود که این دلیل در صوریت درست است که گزارۀ «وجود موجود است» به معنای «وجود چیزی
خود وجود است» باشد ،دلیل یادشده درست خنواهد بود.
است که دارای وجود است» باشد .اما اگر به معنای «وجود ِ
سهروردی به این اشکال دو پاسخ میدهد :خنست اینکه ،گزارۀ «وجود موجود است» منیتواند به معنای دوم
باشد ،وگرنه الزم خواهد بود که «موجود» مشترک معنوی نباشد ،چراکه در این فرض محل «موجود» بر اشیاء
خود وجود به معنای «وجود بودن».
(یعین بر ماهیات) به معنای «وجود داشنت» است ،و بر ِ
دوم آنکه ،وقیت میگو یمی« :سیاهی معدوم است» به این معنا است که «وجود سیاهی حاصل نیست» و چون
«حاصل» یعین «موجود» پس «وجود سیاهی حاصل نیست» به این معنا است که «وجود سیاهی موجود
نیست» .بنابراین ما میتوانمی وجود چیزی را تعقل و موجودیت را از آن سلب کنمی .از اینجا میتوان در یافت که
مفهوم وجود غیر از مفهوم موجود است ،چون اگر عنی آن بود ،از آن سلب منیشد .و چون مغایرت امری دوسو یه
است ،پس مفهوم موجود هم غیر از مفهوم وجود است .بنابراین هیچگاه منیتوان گفت که موجود به معنای وجود
است و در نتیجه به هیچ روی منیتوان گزارۀ «وجود موجود است» را به معنای «وجود وجود است» دانست.
پاسخ دوم شیخ اشراق ،افزون بر آنکه اشکال مقدر را دفع میکند ،متهیدی برای دلیل دوم است.

 :2 -1دلیل دوم
دانستمی که «سیاهی معدوم است» یعین «وجود سیاهی حاصل و موجود نیست» .بنابراین اگر مهنی سیاهـــی راـ
که فرض کردمی حاصل و موجود نیست ـ در نظر بگیرمی و بگو یمی «سیاهی موجود شد» به این معنا است که
«وجود سیاهی حاصل و موجود شد» .و دانستمی که «موجود» مهواره به معنای «دارای وجود» است .پس
وجود سیاهی
وجود
معنای گزارۀ یادشده این است« :وجود سیاهی دارای وجود شد» .سخن را بازمیگردانمی به
ِ
ِ
وجود وجود،
وجود سیاهی موجود شد» و غیره .اینگونه سلسلهای نامتناهی از وجود ،و
«وجود
و میگو یمی:
ِ
ِ
ِ
وجود وجود و ایل آخر الزم خواهد آمد و چون تسلسل حمال است ،پس ملزوم آن یعین حتقق خارجی
وجود
و
ِ
ِ
وجود هم حمال است.
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 :3 -1دلیل سوم
پیروان مشاییان بر مغایرت عیین وجود و ماهیت چننی استدالل كردهاند كه برخی از ماهیات ،مانند ماهیت
عنقا ،برای ما معلوم هستند درحایلكه وجود آنها برای ما جمهول است و معلومیت و جمهولیت مستلزم مغایرت
خارجی میباشند .شیخ اشراق با هبرهگیری از مهنی دلیل بر بطالن مدعای آنان چننی استدالل میكند كه ما
وجود ماهییت چون عنقا را میفهممی ،اما در این شك دار می كه آیا این وجود در خارج هم حاصل است یا نه؟
وجود عنقا كه نزد ما مشكوك است ،مغایرت خارجی
وجود
بنابراین باید وجود عنقا كه برای ما معلوم است ،با
ِ
ِ
وجود عنقا را میفهممی،
وجود
وجود عنقا و میگو یمی كه ما
وجود
داشته باشد .اكنون سخن را بازمیگردانمی به
ِ
ِ
ِ
ِ
وجود عنقا كه نزد ما
وجود
اما در این شك دار می كه آیا این وجود در خارج هم حاصل است یا نه؟ بنابراین باید
ِ
ِ
وجود عنقا كه نزد ما مشكوك است ،مغایرت خارجی داشته باشد و ایل آخر .به مهنی
وجود
وجود
معلوم است ،با
ِ
ِ
ِ
سان سلسلۀ این وجودات تا یبهنایت پیش خواهد رفت که به معنای تسلسل خواهد بود اما الزم (تسلسل)
باطل است ،پس ملزوم نیز هم.

 :4 -1دلیل چهارم
اگر وجود در خارج مغایر با ماهیت باشد ،وصف آن خواهد بود؛ چون اگر وصف آن نباشد ،مستقل و قامئ به ذات
خواهد بود که نادرسیت آن در دلیل خنست بیان شد .و اگر وجود ،وصف ماهیت باشد ،آنگاه نسبیت با ماهیت
خواهد داشت و آن نسبت نیز باید در خارج وجود داشته باشد؛ ز یرا نسبت امری متقوم به دو طرف خود است.
بنابراین اگر آن دو طرف در خارج حتقق داشته باشند ،نسبت نیز باید در خارج حتقق داشته باشد .وجود این
نسبت نیز ،بنا بر نظر مدعی ،در خارج مغایر با خود نسبت است .پس وجود این نسبت با خود نسبت ،نسبیت
دارد .سخن را بازمیگردانمی به مهنی نسبت .آن نیز باید در خارج حتقق داشته باشد و ایل آخر به مهنی قیاس
نسبتها تا یبهنایت تسلسل مییابند.

 :5 -1دلیل پنجم
اگر وجود در خارج حتقق داشته باشد ،یا جوهر است یا عرض .اما جوهر منیتواند باشد ،ز یرا وجود صفت
ماهیت است و هیچ جوهری صفت ماهیت نیست؛ پس وجود ،جوهر نیست بلكه عرض است .هر عریض دارای
معروض و حمیل است كه برای آن حصول دارد و معروض و حمل وجود ،ماهیت است .اكنون گو یمی :حصول وجود
یا پیش از ماهیت است ،یا مهراه آن ،یا پس از آن .فرض اول مستلزم آن است كه عرض بدون حمل حتقق یابد
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و این الزم حمال است .فرض دوم نیز باطل است؛ چون مستلزم این است كه ماهیت باوجود (مع الوجود) موجود
گردد نه به وجود (بالوجود)( .یعین باید ماهیت به وجودی غیر از این وجود عارض حتقق یابد تا بتواند با آن
معیت داشته باشد ،سخن را بازمیگردانمی به مهان وجود .آن نیز ،بنا بر فرض ،عارض ماهیت است و با آن ّ
ّ
معیت
دارد ،پس باید ماهیت به وجودی غیر از آن حتقق یابد تا بتواند با آن ّ
معیت داشته باشد .سخن را بازمیگردانمی
به مهان وجود و ایل آخر .به مهنی سان سلسله تا یبهنایت استمرار خواهد یافت ).فرض سوم نیز باطل است؛
وجود متقدم یا عنی وجود متأخر است
ز یرا مستلزم این است كه ماهیت قبل از عروض وجود موجود باشد .آن
ِ
كه این مستلزم تقدم ئش بر خود و حمال است و یا غیر از آن است ،که این مستلزم تسلسل میباشد ،ز یرا کالم را
نقل میکنمی به آن وجود متقدم؛ آن نیز عارض بر ماهیت و متأخر از آن است .پس ماهیت قبل از عروض آن باید
وجود داشته باشد و به مهنی سان تا یبپایان.

 :6 -1دلیل ششم
اگر وجود در خارج مغایر با ماهییت چون جوهر باشد ،به بیاین که گذشت ،قامئ به آن خواهد بود .و اگر قامئ به
جوهر باشد ،کیف خواهد بود؛ ز یرا در این صورت وجود ،عریض ّ
قار خواهد بود که در تصورش نیازی به اعتبار
بودن وجود،
جتزی و اضافه به امری خارجی نیست و هر عریض که این و یژگیها را داشته باشد کیف است .کیف ِ

افزون بر اینکه خود یک تایل فاسد است ،تایلهای فاسد دیگری را هم در یپ دارد.

خنست آنکه ،الزم میآید موجود بر وجود مقدم باشد؛ ز یرا اگر وجود ،کیف باشد ،آنگاه مانند هر عریض حال در
حمیل خواهد بود ،و آن حمل قبل از عروض وجود باید موجود باشد ،چراکه ثبوت هر چیزی برای هر موضوع و
حمیل فرع بر ثبوت خود آن موضوع و حمل است و «موجود بودن» یعین «وجود داشنت» .پس آن حمل باید قبل از
عروض وجود ،موجود باشد؛ یعین وجود داشته باشد .وجود دوم یا عنی وجود اول است یا غیر از آن .در فرض
خنست تقدم ئش بر خود و در فرض دوم ،تسلسل الزم میآید؛ ز یرا آن وجود دوم نیز کیف و عرض و حال در حمل
است و ...هر آنچه پیشاز این گفته شد در اینجا نیز تکرار میشود و به تسلسل میاجنامد.
دوم آنکه ،الزم میآید وجود اعم از مهۀ اشیاء نباشد ،بلکه در این فرض ،نسبت وجود و کیف عموم و خصوص
من وجه خواهد بود؛ ز یرا از یک سو  وجود به کیف (وجودهای ممکن) و غیرکیف (وجود واجب) تقسمی میشود
و از سوی دیگر کیف تقسمی میشود به وجود (وجودهای امکاین) و غیر وجود (ماهیایت چون سفیدی و سیاهی).
به این ترتیب وجود و کیف در وجودهای امکاین ،مشترک خواهند بود ،ویل وجود در وجود واجب از کیف متمایز
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میشود ،و کیف در ماهیایت چون سفیدی و سیاهی از وجود متایز مییابد.
سوم آنکه ،اگر وجود کیف باشد ،عرض است؛ و هر عریض قامئ به حمل است؛ معنای قیام عرض به حمل این
است که در حتقق خود نیازمند حمل است .پس اگر وجود ،کیف باشد ،در حتقق خود نیازمند حمل خواهد بود .از
سوی دیگر ،خود آن حمل هم در حتقق خود نیازمند وجود است و به این ترتیب دور الزم میآید.

7

 -2تحلیل دالیل
در متهید دلیل دوم ،سهروردی میگو ید« :ما میتوانمی وجود چیزی را تعقل کنمی و موجودیت را از آن سلب کنمی ،از
اینجا میتوان در یافت که مفهوم وجود غیر از مفهوم موجود است ».این عبارت به این تصر یح دارد که سخن در
مفهوم وجود است .همچننی وقیت در منت دلیل دوم میگو ید« :سیاهی موجود شد ،یعین وجود سیاهی حاصل
و موجود شد ».مرادش این است که مفهوم «وجود سیاهی» را یکبار میتوان بدون موجودیت فرض کرد و بار
دیگر مهراه با موجودیت.
همچننی در دلیل سوم گفته شد« :ما وجود ماهییت چون عنقا را میفهممی ،اما در این شك دار می كه آیا این
وجود در خارج نیز حاصل است یا نه؟» از این عبارت نیز بهروشین معلوم میگردد كه مراد از «وجود» مفهوم آن
وجود عنقا را میدانمی اما حتقق آن را منیدانمی .افزون بر این ،سهروردی در آغاز سخن ادعا
است .یعین ما مفهوم
ِ
کرد که وجود ،مفهومی ذهین و معنایی عقیل است و برای اثبات این مدعا دو دلیل آورد :حممول بودن وجود و
اشتراک معنوی آن.
حممول بودن وجود نه تهنا ثابت میکند که وجود ،مفهومی ذهین و معنایی عقیل است ،بلکه شیخ اشراق را ملزم
میسازد که وجود را وصف و نعت بداند؛ ز یرا در هر مفهومی اگر وصفیت و ناعتیت اعتبار نشود ،حممول خنواهد
ًّ
ّ ً
ّ ّ ّ
ناعتیا( ».طباطبایی.)185 ،1424 ،
یمت بتعلق أحد األمر ین باآلخر تعلقا
بود« :احلمل إنا
در دلیل خنست نیز وقیت گفته میشود« :اگر وجود مستقل و قامئ به ذات باشد ،دیگر وصف جوهر خنواهد بود»
وصفیت وجود ،نزد سهروردی امری مسلم است و گو یا او میخواهد از پیوسنت این گزارۀ
چننی به نظر میرسد که
ِ
شرطی به آن مقدمۀ مفروض و مسلم یک قیاس استثنایی اتصایل فراهم کند و با رفع تایل ،رفع مقدم را نتیجه
بگیرد و عرضیت وجود را اثبات کند.
از دالیل چهارم ،پنجم ،و ششم نیز آشکارا دانسته میشود که وجود نزد شیخ اشراق امری عریض و معنایی وصیف
است كه نیازمند به معروض و حمل و موصوف است .چننی وجودی است كه از دیدگاه او اعتباری میباشد؛ ز یرا
93

پیشفرض هر سه دلیل این بود كه وجود وصف ماهیت و در خارج مغایر با آن است .بنابراین آنچه این دالیل
اثبات میكنند این است كه چننی وجودی منیتواند در خارج ،واقعیت و حتقق داشته باشد.
حاصل آنكه وجود در دیدگاه شیخ اشراق دو و یژگی دارد )1 :مفهومی ذهین و معنایی عقیل است؛  )2امری وصیف
و عریض است .روشن است هركیس كه چننی تصوری از وجود در ذهن داشته باشد یبدرنگ به اعتباری بودن
آن حكم میمناید و حتقق و واقعیت خارجی را از آن سلب میكند؛ ز یرا امری كه این دو و یژگی ،ذایت آن است،
خواه ذایت به معنای مقوم (ذایت باب ایساغوجی) خواه ذایت به معنایی اعم از مقوم و عرض ذایت (ذایت باب
برهان) ،هرگز  منیتواند در خارج حتقق یابد .چه ،حتقق خارجی آن یا با حفظ ذاتیات است یا با حذف ذاتیات.
فرض دوم مستلزم انقالب ئش و حمال است و فرض دوم نیز به دو دلیل باطل است :خنست آنکه ذهنیت ،ذایت
آن است و اگر چننی وجودی با حفظ ذهنیت ،عینیت یابد به تناقض خواهد اجنامید؛ ز یرا باید در مهان حال که
ین است ،ذهینباشد .دوم آنکه چون عارضیت و ناعتیت ذایت
ذهین است ،عیینباشد و در مهان حال که عی 
چننی وجودی است ،پس هرگاه در خارج حتقق یابد ،نیازمند معروض و حمل است و از آنجا که عروض چیزی
بر چیز دیگر وابسته به وجود آن چیز دیگر است (ثبوت ئش لئش فرع لثبوت املثبت له) ،پس آن معروض و حمل
نیز باید پیش از عروض وجود موجود باشد و چون «موجود» نزد شیخ اشراق به معنای «یشء له الوجود» است
(سهروردی65 ،1380 ،؛  شیرازی ،)181 ،1384 ،پس آن معروض باید وجود داشته باشد .نقل کالم میکنمی به
مهان وجود؛ آن نیز عرض است و حمتاج به معروض و سخن ادامه یافته و تسلسل الزم میآید.
صدراملتأهلنی در خبیش از اسفار ،آنجا که بر حدوث عامل از طر یق حرکت جوهری برهان میآورد ـ در این باب
سخین دارد که شنیدین است:
« بدان که علت در افتادن قوم به این اشتباه این بود که دربارۀ وجود و هو یت خارجی حتقیق نکردند و به این
رأی گراییدند که وجود و تشخص ،از اعتبارات ذهین و معقوالت ثاین هستند که در خارج َ
مطابیق ندارند و غافل
شدند از اینکه وجود ،مهان امر عیین خارجی است چه رسد به اینکه َ
مطابیق در خارج داشته باشد .آنان چون
به ماهیت جسم و ماهیت حرکت و زمان درنگر یستند ،دیدند که ماهیت حرکت و زمان بیرون از ماهیت و معنای
جسم است ،پس حکم کردند به اینکه حرکت و زمان از عوارض جسم هستند .بر مهنی قیاس ،به ز یادت
وجود بر ماهیت حکم کردند 8و این گمان ایشان را به آنجا رساند که حتقق خارجی وجود را انکار کردند ،ز یرا
وجود معروض است .بنابراین هرگاه وجود ،صفیت مغایر با ماهیت باشد ،از آنجا که
وجود عارض ،مسبوق به
ِ
ِ
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موصوف وجود ،یعین ماهیت ،پیش از اتصاف
وجود هر صفیت فرع بر وجود موصوف است [الزم خواهد بود که
ِ
به وجود ،وجود داشته باشد ].سخن به آن وجود سابق برمیگردد وبه دور یا تسلسل میاجنامد .خالصه آنکه
قوم میان عوارض ماهیت و عوارض وجود فریق نگذاشتند [و درنیافتند که عوارض ماهیت ،یعین] قسم خنست با
خود ماهیت در خارج متحد میباشند و عروض [و اتصاف و مغایرت] بهحسب حتلیل ذهین است .وجود نیز از
این قبیل است ،یعین از عوارض خود ماهیت است ،نه از عوارض وجود ماهیت و همچننی است نسبت فصل
و جنس( 9.مالصدرا.)262 :7 ،1423 ،
تاکنون با حتلییل معناشناخیت در یافتمی که «وجود» نزد شیخ اشراق عبارت است از «مفهوم وجود» که در مشار
معقولهای درجه دوم فلسیف میباشد ،یعین در ذهن با معروض خود مغایر است ویل در خارج ،مصدایق جز
مصداق معروض خود ندارد .از اینکه بگذر می ،خود او برای واژۀ «وجود» سه معنا برمشرده است که آن هر سه
نیز اعتباری و انتزاعی هستند:
 .1نسبتهای زماین ،مکاین ،وعایی ،10و غیره مانند «الئش موجود یف البیت و یف السوق و یف الذهن و یف العنی
و یف الزمان و یف املکان( ».سهروردی )67 ،1380 ،سهروردی میگو ید وجود به این معنا با لفظ «یف» مترادف
است .قطبالدین شیرازی آن را تساهلآمیز و حمل اشکال دانسته ویل بر آن پای نفشرده است .نگارنده نیز با
ّ
«لکن املساهلة یف أمثال هذه املواضع جائزة ،إذ املخالفة فهیا ال
قطبالدین همرأی است ،همآوا با او میگو ید:
جتدی بطائل یف ّ
املهمات» (شیرازی .)187 ،1384 ،بنابراین به جای جرح ،به شرح سخن سهروردی میپرداز می
تا اندکی از غرابت آن کاسته شود .به نظر میرسد که مراد شیخ اشراق از ترادف «وجود» و «یف» در مثالهای
ً
مثال ـ ز ید را در خانه (یف البیت) مییابمی ،از «نسبت ّ
فیئیت» 11معنایی را انتزاع
یاد شده این است که وقیت ما ـ

میکنمی و میگو یمی« :ز ید موجود یف البیت» و در اینجا موجودیت مهان ّ
فیئیت است .به دیگر سخن ،وقیت که
مابهازای خارجی این گزاره را جستوجو میکنمی ،تهنا سه امر را مییابمی :ز ید ،خانه ،و نسبت ّ
فیئیت .اما لفظ
«موجود» مابهازای مستقیل ندارد و تهنا برای بیان حتقق مهان نسبت ّ
فیئیت بهکار میرود.
ً
ً
ٌ
 .2رابط در گزارهها ،مانند «ز ید َ
موجود کاتبا» .فارایب دراینباره سخین شنیدین دارد :معادل
یوجد کاتبا» یا «ز ید
واژۀ «موجود» در زبانهایی چون فاریس ،سر یاین و سغدی واژهای است كه آن را برای داللت بر ارتباط میان
موضوع و حممول به كار میبرند ،آنگاه كه حممول اسم باشد یا اینكه خبواهند حممول را به طور مطلق و بدون ذكر
زمان به موضوع اسناد دهند و آن واژه در فاریس «هست »12و در یوناین «استنی» و در سغدی «اسیت» اسـت.
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اما در زبان عریب از مهان آغاز ،لفظی كه جایگز ین «هست» فاریس و «استنی» یوناین گردد ،وجود نداشت.
بنابراین هنگامی كه مترمجان خواستند فلسفه را به عریب ترمجه كنند با مشكل روبهرو شدند .برخی برای حل این
ً
مشكل مناسب دیدند كه واژۀ «هو» را به جای «هست» فاریس و «استنی» یوناین بهكار برند 13و مثال بگو یند:
«هذا هو ز ید»« ،ز ید هو عادل» ،سپس از آن مصدر «هو یة» را ساختند .برخی دیگر به جای «هو» از «موجود»
ً
هبره جستند كه لفظی مشتق و تصر یفپذیر است و برای ربط حممول به موضوع ،بدون ذكر زمان مثال گفتند:
ً
ً
ٌ
عادال» و با ذكر زمان گفتند« :ز ید َ
یوج ُد عادال» (فارایب.)117-110 ،1970 ،
موجود
«ز ید
 .3حقیقت و ذات؛ یعین همچنانکه در عباریت چون «ذات انسان» و «حقیقت انسان» ذات و حقیقت مصدایق جز
مصداق انسان ندارند ،در عبارت «وجود انسان» نیز وجود ،مصدایق جز مصداق انسان که ماهییت از ماهیات است،
ندارد.

 -3در جستوجوی امر اصیل در فلسفۀ سهروردی

سهروردی پساز اثبات اعتبار یت وجود میگو ید« :چون وجود اعتباری ،عقیل است ،پس ئش از علت ّفیاض
خود ،هو یت خو یش را در یافت میکند( ».سهروردی186 ،1380 ،؛ شیرازی .)398 ،1384 ،به دیگر سخن،
جمعول و اثر صادر از جاعل ،هو یت یشء است و از آنجا که جمعول ،مهان امر اصیل واقعی است ،پس از دیدگاه
شیخ اشراق اصالت با هو یت یشء است .اکنون باید دید که «هو یت» به چه معنا است.
معنای «هو یت» در سخن سهروردی یا وجود است ،یا ماهیت ِمن حیث هی هی و یا ماهیت حمقق خارجی.
اما فرض خنست به تصر یح خود او مراد نیست .فرض دوم هم منیتواند مقصود باشد ،ز یرا سهروردی تصر یح
به این دارد که ماهیت من حیث هی هی واقعیت و حتقق خارجی ندارد؛ بلکه موطن آن تهنا ذهن است .وی
ُ
ُ
پساز اثبات ُمثل افالطوین ،به نقد دالیل برخی از کساین میپردازد که خواستهاند ُمثل افالطوین را به شیوۀ
خود اثبات کنند .از مجلۀ آن دالیل این است 14که ماهیت ِمن حیث هی هی (مثل انسان من حیث هی هی) یا
واحد است ،یا کثیر است ،یا هم واحد است و هم کثیر ،یا نه واحد است و نه کثیر .فرض دوم نادرست است،
ز یرا اگر ماهیت از آن جهت که ماهیت است ،کثیر باشد ،پس کثرت یا ذایت آن است یا عریض الزم آن .در هر دو
حال ،هیچ واحدی از آحاد این ماهیت در خارج حتقق منییابد ،مگر آنکه کثیر باشد و کثیر حتقق منییابد ،مگر
آنکه واحد ،حتقق یابد .و این واحد چون فرد آن ماهیت است باید کثیر باشد .و کثیر ،حتقق منییابد مگر اینکه
واحد ،حتقق یابد و به اینگونه سلسلهای تا یبهنایت امتداد خواهد یافت و هیچ فردی از افراد آن ماهیت در
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خارج حتقق خنواهد یافت .فرض سوم نیز نادرست است؛ ز یرا مستلزم اجتماع نقیضنی است .فرض چهارم نیز
باطل است؛ ز یرا مستلزم ارتفاع نقیضنی است .پس فرض خنست ،درست است ،یعین ماهیت ِمن حیث هی هی
واحد است و از سوی دیگر چون ماهیت ،در عامل ماده ،کثیر است ،پس این ماهیت در عاملی فراسوی جهان
ماده موجود است که مهان عامل عقل است .سهروردی بر این دلیل نقدهایی را وارد کرده است .از مجلۀ آن نقدها
ً
ً
این است که ماهیت من حیث هی هیّ ،اوال نه واحد است و نه کثیر ،یبآنکه به ارتفاع نقیضنی بینجامد؛ ثانیا
حیت اگر واحد هم باشد ،در ذهن موجود است و نه در خارج ،پس منیتوان ظرف وجود آن را عامل عقل دانست.
(سهروردی161 ،1380 ،؛ شیرازی)361 ،1384 ،
بنابراین منظور سهروردی از «هو یت» نه وجود است و نه ماهیت من حیث هی هی؛ پس مراد او چیزی جز ماهیت
حمقق خارجی نتواند بود .قطبالدین شیرازی نیز در شرح حمکة اإلشراق مهنی معنا را تأیید میکند و میگو ید« :منظور
از هو یت ئش ،ذات و حقیقت آن است» (شیرازی .)399 ،1384 ،در گفتمان ِحمکی« ،ذات و حقیقت» به ماهییت
گفته میشود که دارای وجود خارجی است .خواجه نصیر در جترید میگو ید« :و ُتطلق ...الذات واحلقیقة علهیا [أی
ّ
عیل ّ
املاهیة] مع اعتبار الوجود» (حل125 ،1425 ،؛ الهیجی .)23 :2 ،1425 ،حکمی سبزواری نیز مینو یسد« :ذات
و حقیقت بر ماهییت که مهواره با وجود خارجی است محل میشود .از اینروی باید گفت :ماهیت عنقا و نه ذات و
حقیقت عنقا .بنابراین ماهیت اعم از آن دو است( ».سبزواری.)333 :2 ،1416 ،
ممکن است گفته شود که معنای «هو یت» افزون بر سه فرض پیشنی ،فرض چهارمی را هم برمیتابد و آن
حقیقت وجود در برابر مفهوم وجود است .اما باید گفت که این فرض نیز در گفتمان کنوین نادرست است؛ ز یرا
در خبشهای پیشنی دانسته شد که شیخ اشراق وجود را تهنا در قالب یک «مفهوم عریض» و یک «معنای
وصیف» میشناسد و بس .تفکیک وجود به دو ساحت «مفهوم» و «حقیقت» رو یکردی اصالتوجودی است.

 -4تفاوت مفهوم اعتباری و اصیل نزد سهروردی و سایر فالسفه
تا کنون هر دو روی سکۀ اصالت ماهیت را که به نام شیخ اشراق خورده است ،شناختمی و دانستمی که یک
روی این سکه «اعتبار یت مفهوم وجود» است و روی دیگر آن «اصالت ماهیت حمقق» .اما نکتۀ بسیار مهم و
سرنوشتساز این است که حیت مشاییان و صدراملتأهلنی نیز مفهوم وجود را عریض ،اعتباری و انتزاعی میدانند.
ابنسینا به طور کیل استدالل میکند که هیچ معنای عامی (از آنروی که عام است) منیتواند در خارج وجود
داشته باشد؛ ز یرا اگر در خارج وجود داشته باشد ،شخص میشود و دیگر عام نیست( .ابنسینا،1376 ،
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 )226مهچننی بهطور خاص میگو ید« :وجود از آنروی که عام است فقط معقول است و وجودی در اعیان
ندارد( ».ابنسینا .)169 ،1371 ،خواجۀ طویس در آغاز شرح منط چهارم اشارات بر عرضیت مفهوم وجود ،چننی
استدالل میکند که وجود مطلق بر وجود یبعلت و وجود معلول بهتشکیک محل میشود و هر حممول تشکیکی
عریض است ،پس وجود مطلق حممویل عریضست( .ابنسینا )1 :3 ،1383 ،مالصدرا در آثار مهم خود فصیل
ّ
البدهیی اعتبار عقیل» گشوده است و در آن تصر یح میکند که «عموم وجود،
را با عنوان «یف ّأن الوجود العام
اعتباری انتزاعی ،مانند شیئیت است» (مالصدرا63 :1 ،1423 ،؛ مهو.)194 ،1378 ،
الزم
ِ
عموم ِ
امر ِ
ِ

بنابراین میتوان گفت آنچه سهروردی ،اعتباری میداند (مفهوم وجود) ،چیزی نیست که رقیبانش اصیل
میمشرند (حقیقت وجود)؛ و آنچه او اصیل میمشرد (ماهیت حمقق) ،چیزی نیست که رقیبانش اعتباری
میدانند (ماهیت من حیث هی هی) .پس تفاوت در کجا است؟
در پاسخ باید گفت :آری ،درست است که هر دو طرف نزاع بر این نکته توافق دارند که هم مفهوم وجود از آنروی
که مفهوم است و هم ماهیت از آنروی که ماهیت است (من حیث هی هی) در ذهن تقرر دارند و یکسره پوچ و
یبمعنا و تناقضآلود خواهد بود ،اگر گفته شود که وجود یا ماهیت به این اعتبار اصیل است ،یعین در مهان حال
که در ذهن جای دارد متام قلمرو عنی را پر کرده است؛ بیان و بنان حکیمان مسلمان از این سخنان بیس پیراسته
است .مهۀ اختالف بر سر این است که آنچه منت واقع را پر کرده مصداق حقییق و فرد بالذات کدام یک از این
دو است ،وجود یا ماهیت؟ و اصالت در این مقام ،معنایی جز این ندارد .آنکه میگو ید وجود امری اعتباری
است مرادش این نیست که مهنی مفهوم ذهین وجود عنی عینیت نیست ،که این یک مهانگو یی سخیف است؛
بلکه منظورش این است که این مفهوم ،فرد بالذات ندارد و آنکه میگو ید ماهیت ،اعتباری است ،مرادش این
نیست که مهنی ماهیت من حیث هی هی که موطین جز ذهن ندارد ،عنی عینیت نیست ،چرا که این نیز یک
مهانگویی سوا و خردآزار است؛ بلکه منظورش این است که این مفهوم ،فرد بالذات ندارد .چنانکه شادروان
حائری یزدی گفته است:
«به این طر یق معلوم میشود که نزاع اصالة الوجود یا ماهیت در این نیست که آنچه در خارج از ذهن بهعنوان
مصداق موجود است ،ماهیت است یا وجود؛ ز یرا این وظیفۀ مبحث جعل است که مدلل کند جاعل و جمعول
بالذات در خارج وجود است یا ماهیت؛ بلکه نزاع بر سر این است که پساز تشکیل قضایای بسیط ،کدام یک
مصداق عیین میباشد؟
واقعی
صورت
از این دو مفهومی که در ذهن دار می و یکی را بر دیگری محل میکنمی،
ِ
ِ
ِ
98

و معین اصالت غیر از این نیست که ثابت کنمی مفهوم وجود صورت مطابق با مصداق است یا ماهیت صورت
حقییق آن بهمشار میرود( ».حائری یزدی.)75 ،1347 ،

 -5معنای «وجود صرف» نزد شیخ اشراق و داوری در باب تناقضگویی او
صدراملتأهلنی در شواهدالربوبیة با اشاره به برخی از عبارتهای تلو حیات به شیخ اشراق نسبت تناقضگو یی
داده و نوشته است:
«شگفتا از این شیخ بزرگ که در تلو حیات پس از اقامۀ حجتهای فراواین بر اعتبار یت وجود و عدم فعلیت و
حتقق خارجی آن ،در اواخر این کتاب تصر یح کرده است به اینکه نفوس انساین و موجودات برتر از آنها مهگی
وجودهای بسیط یبماهیت هستند .و آیا این چیزی جز تناقض آشکار است؟» (مالصدرا)14 ،1382 ،
همچننی در اسفار آورده است:

«نظر شیخ اهلی در آخر تلو حیات به اینجا رسیده است که نفس و موجودات فراتر از آن ،یعین مفارقاتِ ،ا ّن ّیات
صرف و وجودات حمض هستند .و منیدامن که با وجود این ،چگونه میتواند واقعیت و عینیت وجود را نیف کند
و آیا این چیزی جز تناقضگویی است؟» ( مالصدرا 67 :1 ،1423 ،و )68
اکنون شایسته است که پیشهناد این جستار ،یعین معناشنایس بهمثابت روش فهم ،را در این منونه بیازمایمی و
ببینمی که آیا شیخ اشراق مهانگونه که صدراملتأهلنی گفته دچار تناقضگویی شده است یا نه؟ تا کار به مقصود
اجنامد ،خنست آن خبش از سخنان سهروردی را که مالصدرا به آنها اشاره کرده است ،نقل میکنمی .چکیدۀ
عبارت شیخ اشراق در تلو حیات چننی است:
ً
ّ
ُ
ُ
ُ
جتر ُ
فحمکت ّ
«إن ّ
بأن ماهییت
فوجدتا ّإن ّیة و وجودا ( ».سهروردی...« )115 :1 ،1380 ،
نظرت فهیا
دت بذایت و
نفس الوجود( ».مهان ...« )116 ،و إذا کان ذایت عیل هذه البساطة فالعقول أویل( ».مهان)117 ،
اکنون باید دید که «وجود صرف» در آثار شیخ اشراق به چه معنا بهکار میرود و این واژه در ادبیات فلسیف او چه
معنایی دارد؟ و آیا این معنا با آنچه پیشتر از واکاوی گفتههای او بهدست آمد ناسازگار است یا نه؟ سهروردی
خود در مقاومات این واژه را معنا میکند و بهصراحت میگو ید:
«والوجود الصرف َ
یور ُد یف کتبنا مبعین املوجود عند نفسه أی املدرک لذاته( ».مهان)190 :1 ،

از سوی دیگر ،در حمکةاالشراق فصیل را با عنوان «یف أن من ُیدرک ذاته فهو نور جمرد» گشوده است( .مهان:2 ،
 )110بر این اساس ،وقیت شیخ اشراق میگو ید که نفس و عقول وجود صرف و ّان ّیت حمض هستند به این معنا
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است که مادی نیستند بلکه جمرد میباشند .یعین در خارج واقعییت دارند که پیراسته از ماده و یبنیاز از موضوع
است .و این سخن البشرط است از اینکه آن واقعیت خارجی بر اساس اصالت وجود مصداق وجود باشد یا
ً
بر پایۀ اصالت ماهیت مصداق ماهیت .بنابراین از چننی عبارتهایی منیتوان ضرورتا اصالت وجود را استنباط
کرد یا به گو ینده نسبت تناقضگویی داد.
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نتیجهگیری
از آنچه گفته شد ،نتایج ز یر به دست میآید:
 .1معناشنایس میتواند بهمنزلۀ رویش کارآمد در حل یا احنالل برخی از مسائل فلسیف بهکار آید؛
 .2با کاربست این روش ،آشکار گردید که سهروردی از واژۀ «وجود» معنایی ذهین ،وصیف و عریض را میفهمیده
ً
و چننی فهمی هر اندیشهای را منطقا به اعتبار یت وجود میکشاند؛
 .3با هبرهگیری از این روش ،نشان داده شد که امر اصیل در فلسفۀ سهروردی هو یت است ،و هو یت نه وجود
است ،نه ماهیت من حیث هی هی ،بلکه ماهیت حمقق خارجی است؛
عریض وجود) مهان نیست
 .4اینگونه دانسته شد که آنچه سهروردی اعتباری میداند (مفهوم ذهین ،وصیف ،و
ِ

که ابنسینا و مالصدرا اصیل میمشارند (حقیقت وجود) و آنچه سهروردی اصیل میانگارد (ماهیت حمقق
خارجی) مهان نیست که ابنسینا و مالصدرا اعتباری میدانند؛
 .5پس این پرسش پدید میآید که نزاع اصالت وجود یا ماهیت بر سر چیست؟ پاسخ این است که ما در
ذهن دو مفهوم دار می :ماهیت ،که موضوع ّ
هلیات بسیط است؛ و وجود ،که حممول آنها است .مسألۀ اصالت
این است که آنچه در منت واقع است ،فرد بالذات کدام یک از این دو است .سهروردی میگو ید :ماهیت؛
اصالتوجودیها میگو یند :وجود؛
 .6همچننی به روش معناشناسانه نشان دادهامی که منظور سهروردی از «وجود صرف» واقعیت جتردی است که با
اصالت ماهیت سازگار است .اینگونه ،اهتام تناقضگویی که مالصدرا از این طر یق بر او وارد میسازد رفع گردید.
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پینوشتها
 .1از نظر مالصدرا حقیقت ماهیت نوعی مهان صورت آن است؛ ز یرا ماده در صورت مسهتلک است و حقیقیت
جز قوۀ حقیقت ندارد ،و قوۀ حقیقت از آن جهت که قوۀ حقیت است ،حقیقت نیست( .مالصدرا:21423،،
صورت البشرط و
 )31از سوی دیگر ،صورت و فصل ،احتاد ذایت و اختالف اعتباری دارند؛ ز یرا فصل مهان
ِ
فصل بشرط ال است (طباطبایی .)102 ،1424،پس میتوان گفت که فصل ،حقیقت نوع است.
صورت نیز مهان ِ

نکتۀ دیگر اینکه «نطق» فصل منطیق انسان است ،نه فصل حقییق او .از اینروی است که گفتمی« :زبان ،جتیل
حقیقت انسان است» و نه خود حقیقت انسان؛ یعین زبان روشنتر ین الزم صورت و فصل حقییق انسان است.
ً
 .2نام اثری از سعدی است که مشتمل بر اشعار هزلآمیز و غالبا رکیک و دلناپذیر است.
 .3نام خبیش از غزلیات سعدی.
 .4تعبیر از الف .بامداد است .نک« :هنوز در فکر آن کالغم »...در «دشنه در دیس».
 .5دالیل اثبات وجود خدا و متایز نفس و بدن.
 .6تعبیر از مالصدراست...« :والقطب الذی یدور علیه رحا علم التوحید» (مالصدرا )10 ،1376 ،كه او نیز این تعبیر را
ّ
ّ
از كالم امیراملؤمننی عیل (ع) برگرفته استّ :
«وانه لیعلم ّأن حمل مهنا حمل القطب من الرحا»(هنجالبالغه ،خطبۀ .)3
 .7خوانندۀ گرامی توجه دارد که قصد ما تهنا حتریر و تقریر این ادله است و نه تأیید و تصدیق آنها .مهۀ این دالیل در حمکت
متعالیه نقد و رد شدهاند .برای آ گاهی بیشتر ،رک ( :مالصدرا 65 :1 ،1423،و 78؛ مهو83 ،1376 ،؛ مهو)197 ،1378 ،
 .8یعین چون به ماهیت تهنا از آن روی که ماهیت است نظر کردند آن را از وجود هتی یافتند ،پس گمان کردند
که وجود در خارج از عوارض و صفات ماهیت است.
 .9یعین فصل در مقام ماهیت عارض جنس است اما در مقام واقعیت عنی آن است.
 .10منظور نسبت ئش به وعاء ذهن یا عنی است.
 .11مصدر جعیل ،مرکب از «یف» و «یت» ،مثل «هو یت»« ،فوقیت» ،و مانند آن.
ً
 .12باید به یاد داشت كه لفظی كه در فاریس بر ربط موضوع به حممول داللت میكند غالبا «است» میباشد،
اما گاهی «هست» هم بهكار میرود ،به و یژه هنگامیكه خبواهمی برآن ارتباط تأ كید كنمی .منونۀ آن مجلهای
است كه در مقدمۀ مهنی مقاله (ص )88بهكار رفته است« :این رهیافت به كار هر فلسفهای میآید ،چراكه
هر فلسفهای گرفتار مهنی آفت هست».
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 .13در اینجا نظر به معنای ربطی این واژگان است.
 .14شیخ اشراق این دلیل را بسیار کوتاه و فشرده نقل کرده است .آنچه در این نوشتار آمده تقر یری تفصییل
از آن است.
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منابع و مآخذ

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

قطبالدین رازی ،قم :نشر البالغة.

 ،)1376( ،______________ .2تعلیقات ،طبعة منقحة ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم.
 ،)1371( ،______________ .3مباحثات ،حتقیق و تعلیق حمسن بیدارفر ،قم :انتشارات بیدار.

 .4حائری یزدی ،مهدی ( ،)1347کاوشهای عقل نظری ،هتران :دانشگاه هتران.
ّ
 .5حل ،مجالالدین ( ،)1425کشف املراد یف شرح جتر ید اإلعتقاد ،تصحیح و تعلیق حسن حسنزادۀ آمیل ،قم:
مؤسسة النشر اإلسالمی.

 .6دکارت ،رنه ( ،)1384اعتراضات وپاسخها ،ترمجه و توضیح از عیل م .افضیل ،هتران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 .7سبزواری ،حاج مال هادی ( ،)1416شرح املنظومة ،تعلیق حسن حسنزادۀ آمیل ،تقدمی و حتقیق مسعود
طالیب ،قم :نشر ناب.

 .8سهروردی ،شهابالدین ( ،)1380جمموعه مصنفات شیخ اشراق ،جلد  ،1مشتمل بر التلو حیات ،املقاومات،

املشارع و املطارحات ،تصحیح و مقدمه هانری کربن ،هتران :پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگی.

 ،)1380( ،_____________ .9جمموعه مصنفات شیخ اشراق ،جلد  ،2مشتمل بر حمکة اإلشراق ،رسالة یف اعتقاد

احلمکاء ،قصة الغصة الغربیة ،تصحیح و مقدمۀ هانری کربن ،هتران :پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگی.
 .10شیرازی ،قطبالدین ( ،)1384شرح حمکة االشراق ،به اهتمام عبداهلل نوراین و مهدی حمقق ،هتران :اجنمن

آثار و مفاخر فرهنگی.

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

مؤسسة النشر اإلسالمی.
ّ
ّ
ّ
 .12فارایب ،أبو نصر ( ،)1970کتاب احلروف ،حققه و قدم له و علق علیه حمسن مهدی ،بیروت :دار املشرق.

 .13الهیجی ،عبدالرزاق ( ،)1425شوار ق اإلهلام یف شرح جتر ید الکالم ،تقدمی و اشراف جعفر سبحاین ،حتقیق اکبر

اسدعیلزاده ،قم :مؤسسة اإلمام الصادق.

 .14مالصدرا ،حممد بن ابراهمی صدرالدین شیرازى ( ،)1423احلمکة املتعالیة یف األسفار العقلیة االربعة ،بیروت:

دار إحیاء التراث العریب.
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 ،)1382( ،___________________________ .15الشواهد الر بوبیة یف املناهج السلوکیة ،با حوایش حاج مال هادی
سبزواری ،تعلیق و تصحیح سید جاللالدین آشتیاین ،قم :مؤسسۀ مطبوعات دیین.

 ،)1376( ،__________________________ .16رسالة املشاعر ،با شرح حممدجعفر بن حممدصادق الهیجاین ،تصحیح

و تعلیق سید جاللالدین آشتیاین ،هتران :مؤسسۀ انتشارات امیر کبیر.

 ،)1378( ،__________________________ .17سه رسال ۀ فلسیف :متشاهبات القرآن ،املسائل القدسیة ،أجوبة املسائل،
مقدمه و تصحیح و تعلیق سید جاللالدین آشتیاین ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم.

 .18مولوی ،جالل الدین حممد بلخی ( ،)1380مثنوی معنوی ،به اهتمام دکتر توفیق ه .سبحاین ،هتران :روزنه
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