
 
 

 
 

 ي سهروردي در کشاکش تفسیرهاي اصالت ماهوي و اصالتفلسفه
 وجودي

 

 ∗بدخشاننعمت اله 
 

 چکیده
هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسی تفسـیرهاي اصـالت مـاهوي و اصـالت 

ي، وجودي سهروردي است. تفسیر تمامًا اصالت ماهوي و اصالت وجودي از فلسفه
دو کـه در  ماهیت و نسبت میـان ایـني وجود و ا تمام سخنان سهروردي دربارهب

ر آراي او بـر آثار مختلف او مطرح شده است، انطباق کاملی نـدارد، ولـی تفسـی
تر و مبناي اصـالت هویـت، نسـبت بـه تفسـیرهاي دیگـر، دیـدگاه پـذیرفتنی

الـه بـه اثبـات ن مقر ایدهد. دتري از نظام فلسفی سهروردي را نشان میمنسجم
هاي اصالت وجود و اصـالت دگاهبا دی ویت، در مقایسهرسد که دیدگاه اصالت همی

مطابقت بیشتري دارد. این داوري هـم خوانی و ي سهروردي همماهیت، با اندیشه
ي او و هم با دقت در کاربردهاي مختلف و فراوان مفهوم وجود و ماهیت در فلسفه

، دیـدگاه مقدمات این بحث در نزد فیلسوفان مسلمانیخی تار يبه پیشینهباتوجه
رسد. سهروردي در جاهاي حساس و مهـم، ماننـد بحـث از نظر میتري به صائب

[وجودات خاصه]  دادن دیدگاه خاص خود، هویات اشیابراي نشان مجعول حقیقی،
بـه کند که با اصالت وجـود و اصـالت ماهیـت را اموري واقعی و اصیل معرفی می
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و درك سایر اصـول و ها در چگونگی فهم ی آنین دو مفهوم و نقش اساسي اکاربرد گسترده
ي مشهور میان حکمـاي ي فلسفه پوشیده نیست. نظریهمسائل فلسفی، بر پژوهشگران حوزه

ویژه شـیخ به اصالت وجـود معتقدنـد و اشـراقیان، بـه مسلمان این است که حکماي مشائی
زه تـا حـدي در ایـن اند. امـرواصالت ماهیت ياز معتقدان به نظریه الدین سهروردي،هابش

ي اصالت وجودي بودن سـهروردي ي مشهور تردید شده است و اظهارنظرهایی دربارهنظریه
اند کـه صالت ماهوي به شمار آوردهحال، برخی او را تماماً فیلسوفی امطرح شده است؛ بااین

عـل ن را در مباحثی مانند جده مطرح کرده و نتایج آطور گسترهیت را بهي اصالت مانظریه
) و برخـی نیـز وجـود برخـی آراي 293، ص: 1، ج28سی کرده اسـت (و تقدم بالتجوهر برر

دانند، شائی میسازگار با اصالت وجود در عبارات او را صرفاً طرح موضوعاتی در فضاي فکر م
ار شـده ظام فلسفی خـود بـه آن دچـکه این فیلسوف در نشمارند یا این آرا را تناقضاتی می

اند که در آثار اي ادعا کرده). در مقابل، عده147، ص: 17؛ 411و  43: ، صص1، ج15است (
ي ا). در این میان، عده32، ص: 8شود (بر اصالت ماهیت یافت نمیسهروردي، گفتاري مبنی

اصالت ماهیات متکثر  اند که مراد از آن،نیز اشاراتی به اصالت هویتی بودن سهروردي داشته
ه قائل به مجعولیـت وجـود اسـت و نـه سهروردي] ن«[اند: گفتهاساس موجود است؛ براینو 

هاي میرداماد و مالصدرا مطرح شـده اسـت، صورتی که بعدها در نوشتهمجعولیت ماهیت، به
 ف به وجود، یا وجـودیت هویت عقیده دارد و مقصود او از هویت، ماهیت متصبلکه به مجعول

سـتوفایی حـال، ایـن افـراد بحـث من). باای71، ص: 24اسـت ( محدود و مقیـد بـه ماهیـت
اند و بر مبناي این نظریه، بـراي رفـع آنچـه وجـود تنـاقض در کلمـات باره ارائه نکردهدراین

ي اصلی پژوهش پـیش اساس، مسألهاند. براینکردهسهروردي به شمار آمده است، کوششی ن
وجـودي بـه  ی اصـالت مـاهوي یـا اصـالتتوان سهروردي را فیلسوفاین است که آیا میرو 

شـمارد، آن بدانیم؟ آیا وجودي کـه او آن را مفهـومی اعتبـاري و عقلـی می معناي صدرایی
قیقـت واقعـی هـر همان مفهومی از وجود است که در حکمـت متعالیـه صـدرایی بیـانگر ح

یی ل حقیقی است، همان معناازنظر سهروردي مجعوموجود است؟ آیا مقصود از ماهیتی که 
ز وجود نبرده اسـت؟ اگـر چنـین نیسـت، آیـا گوید بویی اي آن میرهاست که مالصدرا دربا

تر سامان و انسجام بخشید تا براساس اي مطلوبتوان دیدگاه سهروردي را در قالب نظریهمی
 ؟!بتوان تفسیري سازگارتر از نظام فلسفی او ارائه کردآن، 
 

 حثي ب. تاریخچه2
ي اسـالمی از مباحـث مسـتحدث در فلسـفه وجود یا اصالت ماهیتبا آنکه بحث اصالت 

ها و مقـدماتی کـه )، ولی پیش از طرح مستقل این بحث، برخی از زمینه58، ص: 22است (
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ادت [مغایرت مفهومی] وجود بر ماهیـت و اتحـاد سرانجام به این بحث منتهی شد، مانند زی

و سهروردي مطرح سینا نظیر فارابی، ابنیلسوفان متقدم مسلمان، این دو، در آثار ف مصداقی
تـوان در آثـار ارسـطو نیـز ي تـاریخی ایـن مباحـث را میاند سابقهحتی برخی گفتهبوده و 

) صـریحاً ماهیـت را از وجـود 7(فصـل  آنالوطیقاي دوماي از رهگیري کرد. ارسطو در قطعه
انسـان وجـود دارد، دو که انسان چیست و اینکه این«... گوید: می دهد وتشخیص و تمیز می

اگر به کسی تعریف چیزي [که بیانگر ماهیت آن است] ارائه شـود،  اند...لب کامالً مختلفمط
ي برهـان وسـیلهیـد بهتواند بدان وسیله بداند که آن شیء واقعاً وجود دارد. وجود باوي نمی

یـر از ایـن شود)، غتعریف مشخص می يوسیلهیست (که بهاثبات شود؛ زیرا اینکه چیزي چ
بـر تمـایز ارسـطو افزون«) و نیز افـزوده انـد کـه 52-51، صص: 6جود دارد (است که آن، و

 متافیزیـکاي از چهـارمین کتـاب شود، در قطعـهمفهومی که میان وجود و ماهیت قائل می
» وکار داریـمی موجود و ماهیت سرکند که در قلمروي عالم، ما با وحدت واقع، بیان میخود

 .)55، ص: 6(
الوجود و نیـاز ي زیادت وجود [هویت] بر ماهیـت را مبنـاي اثبـات واجـبفارابی مسأله

کند که وجود، عین یا جزء ماهیت نیست، بلکه دهد. فارابی تصریح میممکنات به او قرار می
علتـی  جـود بایـد از مبـدأ وم براي وجود ماهیت [نه ذات ماهیت] است، بنابراین وعرض الز

مکنـات، در او، ماهیـت بدأ و علتی که برخالف ماهیت، به ماهیت برسد؛ مخارجی و غیر از م
سینا این برهان را از فارابی ). ابن3-1، صص: 19دادنی و متمیز نیست (از وجودش تشخیص

د قرار داده ي خود مطرح کرده و جزء مکمل نظام فلسفی خور فلسفهبه ارث برده و دوباره د
معمـوالً  یم دوبخشی وجود و ماهیتي مدرسی، تقسریخ فلسفهحال، در جریان تااینااست. ب

بدان که گاه «گوید: باره میاینسینا در). ابن60، ص: 6رأیی نوعاً سینوي شمرده شده است (
مثلـث،  ي اینکـه آیـا آنحال، دربارهفهمی و بااینلث را میافتد که معنی مثچنین اتفاق می

رغم تصوري کـه در و علیکنی ست یا نیست، شک میع موصوف به وجود عینی ادر عالم واق
بودن مثلث از یک خط و یک سطح داري، ممکـن اسـت ایـن تصـور را ذهن خود، از مرکب

سینا وجود را ). ابن13، ص: 3، ج3( نداشته باشی که آیا مثلث در عالم واقع وجود دارد یا نه
نگیختـه فیلسوفان بعد از او براشات مختلفی را در میان امد. این گفته مناقنعرض ماهیت می
ر مباحث فلسفی، از دو گونه عروض، یعنی عروض خارجی و عروض عقلـی است؛ ازآنجاکه د

بودن وجود بـراي رضبر عسینا مبنیي ابنسخن به میان آمده، برخی مانند ابن رشد، نظریه
عـرض، ماننـد سـفیدي بـر  شدن یـکهمچون عارض صورت عروضی خارجی وماهیت را به

یت]، قبل از عروض عارض [وجود] مواجـه ا مشکل وجود معروض [ماهند که بایوار فهمیدهد
اند اي دیگر این نوع برداشت را نوعی بـدفهمی از سـخن او دانسـته) و عده97، ص: 6است (
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تأثیر ی بیینا، در چنین قضاوتس)، البته وجود برخی عبارات مبهم در سخنان ابن97 ، ص:6(
عروض عقلی و تحلیلی معرفـی عروض وجود بر ماهیت را این افراد مقصود او از نبوده است، 

ي تحلیل مفهومی و بر مبناي زیادت و تمایز مفهومی وجـود و ماهیـت اند که در مرتبهکرده
ي بـراي در خارج، وجود، نفس تحقق ماهیـت اسـت، نـه اثبـات چیـز پذیرد، ولیصورت می

روردي نیـز در نظـام وض [ماهیـت] پـیش آیـد. سـهادت عارض [وجود] بر معرماهیت تا زی
ي زیادت ذهنی [تمایز و تغـایر ي وجود و ماهیت، با مسألهی خویش، در بحث از رابطهفلسف

رو اسـت و وجـود بـر ماهیـت روبـهي عـروض مفهومی] وجود و ماهیت و به تبع آن، مسأله
، به بارهاینهم اصلی او درگوید. سدر خارج سخن میحاد مصداقی این دو زمان با آن، از اتهم

سـازد و دربرابـر آنـان، از دیـدگاه ي مشـائیان وارد میشود که بر نظریهاشکاالتی مربوط می
قاد به زیادت ذهنـی وجـود بر اعتکند. ازنظر سهروردي مشائیان افزونمتفاوت خود دفاع می

اي، احکـام گونـهبه ین دو نیز بـاور دارنـد وز مصداقی و خارجی ابر ماهیت، به زیادت و تمای
 آمیزند.ربوط به مصادیق خارجی به هم میهیم ذهنی را با احکام ممفا

 

 . تفسیرهاي مختلف از آراي سهروردي3
بودن هریـک، الت یـا اعتبـاريي وجود و ماهیت و اصـاز آرا و نظریات سهروردي درباره

دو تفسیر؛ یعنی تفسیر  اند ازها عمدتاً عبارتشده است. این تفسیرتفسیرهاي مختلفی ارائه 
شوند. اصالت ي بحث، هر دو تبیین و بررسی میودي که در ادامهاصالت ماهوي و اصالت وج

بـه معنـاي  در کالم فیلسوفان اسالمی به معناي تحقق یا موجودیت یک چیز است و گـاهی
). در 44-38، صـص: 1ج، 15؛ 7، ص: 20ود (رتحقق و موجودیت بالذات چیزي به کار مـی

و وجود عینی نداشته باشد، بازتـابی  ین معناست که چیزي تحققبودن بدبل آن، اعتباريمقا
از حدود و قالب واقعیت عینی در ذهن باشد، یا تحقق بالذات نداشـته باشـد. وجـود نیـز بـه 

زي است که در پاسخ است و در مقابل آن، ماهیت به معناي چیستی و آن چی معناي هستی
 است: به دو معنا به کار رفته. ماهیت در عرف فلسفه، آیدمی» ما هو«به پرسش 

 آید.می» ما هو«الف) به معنی اخص که چیزي است که در پاسخ به پرسش 
 دهد.تشکیل میب) به معنی اعم، یعنی به معناي آنچه حقیقت عینی چیزي را 

شخصیت شیء. همچنـین  ت شیء، یعنی وجود واست... هوی» هو«هویت نیز مشتق از «
یعنی هرگاه ماهیـت، ؛ »هالجزئیه تُسمی هوی هلحقیقا«است:  ت عبارت از حقیقت جزئیههوی

با تشخیص لحاظ و اعتبار شود، هویت گویند و گاه هویت به معنی وجـود خـارجی اسـت و 
ف هویـت آمـده افنـان، در تعریـ ي فلسفینامهواژه). در 836، ص: 10» (مراد، تشخص است
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، هویت بر انیت و حقیقت چیزي داللـت دارد »هقتالشیء و حقیتَدل علیَ انیۀ  هالهوی«: است

 ي اسالمی دو معنی دارد:ي هویت در فلسفه). کلمه325ص: ، 4(
. حالتی که در آن، یک شیء، کـامالً متحقـق در عـالم خـارج ذهنـی اسـت (التحقـق 1

 جزئیه).ال هیک شیء (الحقیقالخارجی)، یا واقعیت انضمامی و فردي 
 ).66، ص: 6آورد (لتی از تحقق میرا به چنین حا . آنچه یک شیء2

توان گفت هویت، به معناي حقیقـت جزئیـه یـا وجـود خـارجی یـا ماهیـت بنابراین می
 متشخص و موجود است.

 . تفسیر اصالت ماهوي1. 3 
کل  شود که درمعرفی میاین تفسیر، سهروردي حقیقتاً یک فیلسوف اصالت ماهیتی در 

بند و وفـادار مانـده یی تلقی کرده و به آن پایالت ماهیت را اصلی مبنانظام فلسفی خود، اص
بودن تنها به سبب دالیلی که سهروردي در اثبـات اعتبـارياست. باورمندان به این تفسیر نه

جهـان اسـالم گـام آن در را از معتقدان به اصالت ماهیت و حتی پیش وجود مطرح کرده، او
و  ن ماهیـت، تشـکیک در ماهیـت،او به مجعول حقیقـی بـود د، بلکه به دلیل اعتقادداننمی

عیـار طور تمامگیـرد، وي را بـهمیدانستن هویت انوار که کل حکمت نوري او را دربرماهوي
تـوان در ذیـل لت مـاهیتی بـودن سـهروردي را میشمارند. اصـافیلسوفی اصالت ماهوي می

 ه اند:ها تصریح کردرخی از آنالن به این تفسیر، به بر بررسی کرد که قائعناوین زی
خـویش، در ذیـل  االشـراق هحکمـسهروردي در کتـاب : بودن وجود. اعتباري1. 1. 3

اشـیاي مختلـف بـه  ، ابتدا وجود را به دلیل اینکه بر»حکومۀ فی االعتبارات العقلیه«عنوان 
 کنـد و ماهیـت و شـیئیت وقلی و عام معرفـی میشود، مفهومی عمعناي واحدي اطالق می
ي این مفـاهیم را از محمـوالت ند و همهدااهیمی از همین قبیل میحقیقت و ذات را نیز مف

نداشـتن آن بودن وجود و تحققي چند دلیل، اعتباريشمارد و سپس با ارائهعقلی صرف می
 .)67-64، صص: 12کند (ارج را اثبات میدر خ

عتقــاد بــه هســتند، ا ي صــدراییحکمــت متعالیــه ثر ازافــرادي کــه متــأصــدراییان یــا 
انـد: رو برخـی گفتهدانند، ازایـنبودن وجود را با اعتقاد به اصالت ماهیت مترادف میاعتباري

هـیچ واقعیـت سهروردي برخالف مشائیون معتقد است که وجود یک مفهوم صرف است و «
 ي مسـلمانبیشـتر فالسـفه ماهیت که وي را از یا تجلی خارجی ندارد. دلیل او براي اصالت

قیقت اشیا بدان وابسـته باشـد، تضـعیف عنوان چیزي که حود را بهکند، نقش وجمتمایز می
شیخ اشراق وجود را همچون وحـدت و کلیـت و «اند: )؛ همچنین گفته65، ص: 7» (کندمی

تـوان میاساس، نند و براینداند که نزد او، تنها در ذهن تقرر داروالت ثانی) میجزئیت (معق
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تواننـد انـد و میدر خارج تنها ماهیات، حقایق اصیل خارج پذیرفت؛ بنابراین اصالت آن را در
 ).315، ص: 1، ج28» (هم در موطن ذهن و هم در موطن خارج حضور یابند

دف بودن وجود را با اعتقاد به اصالت ماهیت مترااعتباريدلیل اینکه صدراییان اعتقاد به 
ي صـورت یـک قضـیها بهبودن وجود یا ماهیت رلي اصیست که آنان مسألهگیرند، این امی

کنند، ها جایز است، مطرح نمیها محال، ولی ارتفاع آنالجمع که اجتماع آنهي مانعلهمنفص
ي اصالت ماهیت را در بر نداشته باشـد، بلکـه ایـن بودن وجود، نتیجهتا استدالل بر اعتباري

یـا «د کـه شـوبه این صورت مطـرح میي حقیقیه و یک منفصله صورتبراي آنان به مسأله
ي حقیقیه، اثبـات و صـدق و روشن است که در منفصله» است یا ماهیت وجود، امري اصیل

ن نوع قضایا حکـم بـه یکی از دو طرف انفصال، به معنی نفی و کذب طرف دیگر است. در ای
آن دو؛  دو محال اسـت، هـم ارتفـاعد که هم اجتماع آن شوانفصال و عناد بین دو امري می

)؛ ماننـد مـوقعی 159 -158، صص: 23شود (میحکم به عناد بین دو نقیض ها یعنی در آن
محال است عددي هم زوج باشد و هـم فـرد، و ». هر عدد یا زوج است یا فرد«گوییم که می

هر دو محـال و ارتفاع دو نقیض، محال است که عددي نه زوج باشد نه فرد؛ زیرا اجتماع  نیز
لت وجود، این مقدمـه را در میان مقدمات اثبات اصااساس است که صدراییان است. برهمین

، به این معنا که اگـر »در هر شیء خارجی، یا ماهیت اصیل است یا وجود«دهند که قرار می
اهیـت وجود غیراصـیل و اعتبـاري اسـت و اگـر وجـود اصـیل باشـد، مماهیت اصیل باشد، 

کـه هر دو اعتباري باشـند، بل د هر دو اصیل باشند، یاتباري است و امکان ندارغیراصیل یا اع
لزوماً یکی باید اصیل و دیگري غیراصیل یـا اعتبـاري باشـد. در اینجـا محـور بحـث، داوري 

ي صـدراییان در اثبـات اصـالت اتقان نداشـتن ادلـهي استحکام و اتقان یا استحکام و درباره
بـه ایـن  چگونـه و بـا چـه مقـدماتی ن این نکته است که آنانکردیست، بلکه روشنوجود ن

نظر ما ایـن داوري بـر مبنـاي که وجود، اصیل و ماهیت، اعتباري است. به انددیدگاه رسیده
ي حقیقیـه ورت یـک منفصـلهصتمایز مابعدالطبیعی میان وجود و ماهیت، و طرح مسأله به

م او بـه فصـال قائـل نباشـد، از حکـبـه ایـن تمـایز و ان پذیر شـده اسـت. اگـر کسـیامکان
 به اصالت ماهیت را نتیجه گرفت.توان اعتقاد او جود، نمیبودن واعتباري

شـود سـهروردي در براساس تفسـیر مـاهوي گفتـه می: بودن ماهیت. مجعول2. 1. 3
ئیان در داند. او در ضمن گزارش استدالل مشـاا مجعول حقیقی میي جعل، ماهیات رمسأله

و  کند که آنچـه را علـتید میکند و تأکان را نقد میی بودن وجود، دیدگاه آنمجعول حقیق
ي اصـالت ماهیـت و کند، ماهیت است، نه وجود و این خود تأییدي بر نظریهفاعل جعل می

ردي با بیان یکـی از دالیـل مشـائیان در اثبـات بودن وجود، از دیدگاه اوست. سهرواعتباري
بـاره و دراینسـازد؛ ابر آن روشـن می با واردکردن دلیلی نقضیود، اعتقاد خود را اصالت وج
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ن احتج فی کون الوجود زائداً فی االعیان بأن الماهیـۀَ إن لـم ینضـم الیهـا مـن م«گوید: می
ثم یضـم الیهـا وجـوداً، و الخصـم یقـول: أمر، فهی علی العدم، اخطأ. فإنه یفرض ماهیۀ  هالعل

فی انه هل الی نفس الوجود الزائد ، علی أن الکالمَ یعود من الفاعل هالعینی هنفس هذه الماهی
). در این عبارات، سهروردي 66، ص: 2، ج12یئاً او هو کما کان [علی العدم] (أفاده الفاعل ش

کنند و سپس وجود را به آن منضـم یاستدالل مشائیان را که در آن، ابتدا ماهیت را فرض م
ماهیت اینکه علت، وجود را به داند که پیش از این میرا مستلزم د و آن کنسازند، رد میمی

ود داشته باشد و در مقابل، مجعـول را نفـس ماهیـت عینـی [ماهیـت اعطا کند، ماهیت وج
ي مشـائیان را یادشده بر اینکه استداللداند، نه ثبوت وصفی براي ماهیت. افزونموجود] می

ا فاعل به این وجـود توان گفت: آینظر او میداند؛ زیرا ازمی بر وجود زائد در خارج نیز صادق
کند یا همچنان بر حـال عـدم اسـت؟ بـا آنکـه یگري اعطا میاینکه موجود شود]، چیز د [تا

نـه مفهـوم داند، سهروردي در این عبارات، نفس ماهیت عینی و موجود را مجعول فاعل می
کننـد، بـا آن آغـاز می دراییان بحث خود راماهیت الاقتضاي نسبت به وجود و عدم را که ص

اشراق، تنها این است که هویت مجعـول  توان گفت مراد شیخد: نمیانحال، برخی گفتهااینب
 ).318، ص: 1، ج28است، نه ماهیت، بلکه مراد وي، همان ماهیت است (

ماهوي معتقدنـد سـهروردي وجـود را امـري عقلـی و اعتبـاري قائالن به تفسیر اصالت 
و، وجود بداند، بلکه ازنظـر اتواند مجعول را او نمیرو تحقق ندارد، ازاین داند که در خارجمی

کننـد کـه تنها ماهیت است که مجعول خواهد بود؛ بنـابراین بـه ایـن سـخن او اسـتناد می
ال وجودها]، و لَما کان الوجـود اعتباریـاً  هالماهی [فی بیان أن المجعول، هو هٌقاعد«گوید: می
ازنظـر سـهروردي، تـوان گفـت ). می186: 2ج، 12» (هویته هه الفیاضلیاً فللشیء من علتعق

جود فرق دارند. ازنظر او مقصود از وجود عبـارت اسـت از مفهـوم عـام و بـدیهی وجود و مو
شـود، ولـی مقصـود از ا حمـل میهشود و بر آنوجود که از حقایق جزئی خارجی انتزاع می

و تحقـق عینـی  است که ازنظـر او، اصـالتزئی خارجی و متکثر موجودات، اشیا و حقایق ج
زائـد بـر نفـس تحقـق ماهیـات در خـارج لحـاظ شـود،  هر مفهومی از وجود را که دارند. او

داند. دلیـل ایـن برداشـت [کـه در مباحـث بعـدي روشـن مفهومی اعتباري و غیرواقعی می
راد است، معقول نیسـت، مـگوید: ماهیت مجعول شود]، آن است که وقتی سهروردي میمی

ند و زمانی که وجود را اجود و عدم در نظر گرفتهوم ماهیت الاقتضاي به واو از ماهیت را مفه
داند، مرادش از وجود، حقیقت وجود متحصل نیست، بلکه مفهوم عـام اعتبـاري مجعول نمی

 ود ـوجیات مر ماهب دهومی زائود و مفشیق انتزاع مات متحقیا ماهینی ایق عیاست که از حق
 است.
 روردي ـر علت بر معلول که سهـتقدم بالتجوه: ر معلول. تقدم جوهري علت ب3. 1. 3
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بدان معتقد است، دلیل دیگري است که قائالن به تفسیر ماهوي، در اثبات اصـالت مـاهیتی 
قدند علت بـراي تحقـق معلـول، بـه آن وجـود اند. مشائیان معتبودن سهروردي مطرح کرده

اعتقاد ، ولی سهروردي به دلیل خود، تقدم بالوجود داردسته نسبت به معلول بخشد و پیومی
جود معتقد است علت که هویتی ماهوي دارد، خود ماهیت معلول را ایجاد بودن وبه اعتباري

ت، ذات و جـوهر معلـول را کند و بر معلول تقدم بالماهیه دارد؛ یعنـی ذات و جـوهر علـمی
اسـت و چنـین یت خود، مقدم بر معلـول ت در نفس ذات و ماهبنابراین، عل«کند: ایجاد می

ي با جـوهر معلـول... و بـه معنـاي جـواز مقایسهي شدت جوهر علت، در هندهدامري نشان
). سـهروردي 321، ص: 1، ج28» (تشکیک در ماهیات است که سهروردي بر آن اصرار دارد

 علـی هُال یتقـدم العلـ، فهمور االعتباریثُم اذا بیُن أن الوجود من اال«گوید: باره میدراین خود
 هعله، و العله جوهریُتها أَقدمُ مـن جوهریـوهر المعلول ظل لجواهر المعلول اال بماهیتها. فجال

و هـو  ،هالعلـ من مستفادٌ المعلول فی ما و –و المعلول  هالمعلول، و کل أمر یشترك فیه العل
 ).301، ص: 11دمُ (أَق هالعل فی فهو –[اي االمر المشترك] کظل لها 

دلیل دیگري که براي اثبـات : سفهودن مفهوم وجود براي فلب. انکار موضوع4. 1. 3
شود، ایراد او بر برخی از پیروان حکمـاي مشـایی اصالت ماهیتی بودن سهروردي مطرح می
اند. ایـن وجـود بـدیهی ازنظـر آنـان تحقـق نسـتهاست که موضوع فلسفه را وجود بدیهی دا

عتقـد بودن وجـود قائـل اسـت، ميبه اصالت ماهیت و اعتبار، اما سهروردي که خارجی دارد
، صـص: 1، ج28؛ 815، ص: 10ی وجود، مفهومی عام و اعتباري است (است که مفهوم بدیه

نـی باشـد. وي )، در صورتی که موضوع فلسفه باید امـري واقعـی و بـا تحقـق عی325-326
... فـی االلهیـات علـی الوجـود یئن بنوا کـل أمـرهمگوید: إن بعضَ اتباع المشاباره میدراین

). سـهروردي در ضـمن 67، ص: 12الخارجیه (ه و تضاف الی الماهیات فتؤخذ اعتبارات عقلی
ود ایم)، چند معنا براي وجـها را ذکر نکردهي آنبودن، همهاین عبارات (که به دلیل طوالنی

، مانند وقتی که شوداشیا داده می هایی که بهبرشمرده است: نخست، وجود به معناي نسبت
ي روابط میان موضوع و محمول ت؛ و دوم، وجود به معنام چیزي در خانه موجود اسگوییمی

گوییم: زید نویسـنده اسـت؛ و سـوم، که میشود، چنانبیان می» است«در قضایا که با لفظ 
ظـر سـهروردي یم ذات و حقیقت شـیء. ازنیگوکه میحقیقت و ذات، چنان وجود به معناي

مـل ماهیت خارجی اضـافه و ح فهومی اعتباري است که بري این کاربردها، مر همهوجود د
 شود.می

دلیـل دیگـري کـه قـائالن بـه تفسـیر مـاهوي از آراي : . هویت ماهوي انـوار5. 1. 3
رو ي سـهروردي اس؛ ازایـنانـوار در فلسـفه کنند، هویت مـاهويسهروردي به آن تکیه می

توجـه  وردي آشکارا به این نکتـهآید که سهرقی به دست میز بررسی متون اشراا«اند: گفته
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، ص: 2، ج28» (ظام نوري را با عنایت به دستگاه ماهوي خود چیده اسـتداشته و بحث از ن

رو نـوري او نیسـت و ازایـن )، بنابراین اعتقاد به اصالت ماهیت، واقعیتـی جـدا از نظـام255
انـوار عرضـی تقسـیم  وار را بـه انـوار جـوهري وزم را دارد. او اني او انسجام درونی الفلسفه

النور ینقسـم الـی «باره چنین است: اینوي است. عبارت او درد که تفسیري کامالً ماهکنمی
رَفتَ أنه نـور لغیـره، فـال نور فی نفسه لنفسه، و الی نور فی نفسه و هو لغیره، النور العارض عَ

الغاسق لیس بظاهر فی ن وجوده لغیره و الجوهر نوراً فی نفسه، الیکون نوراً لنفسه و ان کان 
 ).117: 2، ج12» (فتَه و ال لنفسه علی ما عرنفس

 . تفسیر اصالت وجودي 2. 3
قائالن به اصالت وجودي بـودن سـهروردي، بـا اسـتناد بـه مواضـعی از آثـار او، دالیلـی 

 ین و بررسی کرد:یل عناوین زیر تبیها را در ذتوان آناند که میباره ارائه کردهایندر
اي کـه ترین مسألهمهم: صرف و وجود محض بودن نفس و مافوق آن . انیات1. 2. 3

آفرینـی کـرده اسـت، اي به تفسیر اصـالت وجـودي از آراي سـهروردي نقشدر گرایش عده
ف و وجودات محض بودن نفس ناطقه و مـافوق آن اسـت کـه اعتقاد سهروردي به انیات صر

الـنفس و «ن است: ه است؛ عبارت او چنیخود بدان تصریح کرد تیحاتلودر پایان کتاب وي 
درخصوص این عبارت کوتاه، تفسیرها و اظهارنظرهاي مختلفی ارائه ». ما فوقها انیات محضه

تناقض در کالم متهم کـرده اسـت؛  شده است. مالصدرا به دلیل این عبارت، سهروردي را به
بودن ماهیت سازگار عولبودن وجود و مجاعتباري برد سهروردي مبنیزیرا این سخن با اعتقا

). البته مالصدرا در جایی دیگر براي رفـع تنـاقض از 14، ص: 17؛ 43، ص: 1، ج15یست (ن
هوم عـام وجـود حمـل بودن مفبودن وجود را بر اعتباريگفتار سهروردي، مراد او از اعتباري

ص:  ،1، ج15روشـنایی هسـتند ( از مراتـب انـوار و کند، نه بر وجودات خاصه کـه عینـاًمی
بودن وجـود نقـل شـده ي اعتبارياشراق دربارهآنچه از شیخ «نویسد: ی). او در ادامه م411

 ي او با مشائیان است، درواقـع او مسـتندات مشـائیان بـراي اثبـات و دفـاع ازاست، مباحثه
غرضـه «باشـد: اصـالت وجـود قائـل نداند، نه اینکه به اصالت وجود را مخدوش و ناکافی می

، ص: 1، ج15» (ما هـو الحـق یفعل کذلک، ثم یسیر الیالمشائین فانه کثیر ما  المباحثه مع
بودن وجود را که در بسیاري بر اعتباري). ابراهیمی دینانی با آنکه اعتقاد سهروردي مبنی11

ا البی آمـده کـه جـز بـکند، ولی معتقـد اسـت در آثـار او مطـو مطرح شده، رد نمیاز آثار ا
د، نفـس ناطقـه و ؛ زیرا او در برخی موارا چیز دیگري سازگار نیستي اصالت وجود، بنظریه

مافوق آن را انیات صرف دانسته و روي آن تأکید کرده است و نیز بر این اعتقـاد اسـت کـه 
براین جودي داشته باشیم، ماهیتی وراي هستی نخواهد داشت؛ بناالواگر در دار وجود، واجب

، 1سـازد (مشـوب نمیوده که هرگز چیـزي او را ، وجود بحت و هستی صرف بالوجودواجب

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز  12

). ایشان با طرح این پرسش که چگونه ممکن است انسان بـه هسـتی صـرف بـاور 655ص: 
سهروردي در این بـاب را مـبهم و حال، اصالت آن را انکار کند، موضع داشته باشد و درعین

ع ین ابهام و تالش بـراي رفـاو نباید بدون توجه به احال، ازنظر ایناکند. بپیچیده معرفی می
، صـص: 1ي قائالن به اصالت ماهیت معرفـی کـرد (اي، سردستهعده آن، سهروردي را مانند

659 – 660.( 
قـائالن بـه تفسـیر  :اص. انحصارنبودن مفهوم وجود و ماهیت در معناي خ2. 2. 3

یـت در انحصـار مفهـوم وجـود و ماههروردي، دلیلی بر اصالت وجودي معتقدند از دیدگاه س
آثار سهروردي، وجود و ماهیـت و مفـاهیمی از ایـن دو وجود ندارد؛ در  معناي خاصی از این

اهیـت را سهروردي] آنجـا کـه م«[اند: رو گفتهایناند؛ ازقبیل، به معانی مختلفی به کار رفته
شـمارد، اعتبـاري می و آنجا که وجود راداند، ماهیت، همان هویت و وجود است مجعول می

ي توان در همه). بنابراین نمی43و  41ـ 35، صص: 8است ( م عام بدیهی وجود [مراد]مفهو
موارد، مراد او از وجود را مفهوم عام بدیهی و اعتباري وجود، یا صرفاً وجودات خاصه معرفـی 

یق خـارجی ود در اعیان و حقـاتوان گفت در مواردي که از اتحاد ماهیت و وج، بلکه میکرد
است و زمانی کـه از وجود، وجودات خاصه  گوید، مقصودشعقل سخن میمورد احساس و ت

بر زیـادت خـارجی وجـود بـر ماهیـات موجـود [وجـودات در انتقاد از اعتقاد مشائیان مبنی
ز این وجود زائد، مفهوم عام بدیهی وجود است که امـري کند، مقصودش اخاصه] گفتگو می

سـتلزم تسلسـل و ق وجود به این معنا را مدر خارج است. او فرض تحقعتباري و غیرمحقق ا
شمارد، نه اینکه منکر اصالت ماهیات موجـود و حقـایق خـارجی جزئـی و متکثـر محال می

داند، باید ی عقلی و اعتباري میشود سهروردي وجود را مفهومباشد. بنابراین وقتی گفته می
دانـد. را اعتبـاري می د کـه او بـه چـه معنـا وجـودله را نیز روشن کربه دنبال آن، این مسأ

داند، باید به دنبال آن، ایـن شود سهروردي ماهیت را اصیل میچنین زمانی که گفته میهم
اسـاس، یکـی از رایندانـد. بمطلب را نیز معلوم کرد که او به چه معنـا ماهیـت را اصـیل می

ثار اوسـت سی و دقت در مواردي از آباور سهروردي، بررهاي دستیابی به اصالت وجود در راه
تـوان ز وجودات خاصه معرفی کرد، این موارد را میتوان چیزي جها را نمیکه مقصود از آن

تـب انـوار بودن سـایر مرادر آثار او در چنین مباحثی شناسایی کرد: علیت نوراالنوار و علـت
سـبت بـه نوراالنـوار؛ ایر انـوار مخلـوق نهاي خود؛ وجود فقري نـور اقـرب و سـبراي معلول

کـه از نوراالنـوار شـده » ع النـورینبـو«و » منبع وجود«، »واهب موجودات«فاتی نظیر توصی
 ).37-36، صص: 8است (رك: 

ماهیـت  برخالف کسانی که مجعول حقیقی ازنظر سهروردي را :. مراتب وجود3. 2. 3
 ي نـور و وجـودي اعطاکنندهکنند، سهروردمی باره، به ظاهر کالم او استناددانند و دراینمی
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فـی  هقاعـد«گوید: باره میداند و دراینمی مجرد و حی مدرك لذاتهبه اجسام [برزخ] را نور 

داً، أن موجد البرازخ مدرك لذاته فلما کان واهب جمیع البرازخ نورها و وجودهـا، نـوراً مجـر
اصـالت وجـودي  قـائالن بـه تفسـیر اسـاس،این). بر121، ص: 12» (فهوَ حی مدركٌ لذاتـه

ي آن بـه اجسـام اسـت، شندهمجرد، اعطاکننده و بخود از نور و وجود که نور معتقدند مقص
). همچنـین سـهروردي از وجـود فقـري 36، ص: 8تواند مفهوم اعتباري وجـود باشـد (نمی
نور االقـرب ف«گوید: ناي او به دلیل نسبت آن به نوراالنوار سخن میي نور اقرب و غنفسهفی

، ص: 12( »بأنَ ینفصل منـه شـیء ود نور من نوراالنوار لیسنفسه، غنی باالول و وجفیفقیر 
). تردیدي نیست که تعبیر وجود فقري که سهروردي براي نـور اقـرب و سـایر مراتـب 128
اي است که بعدها مالصـدرا آن را مـالك نیازمنـدي آورد، همان وجود فقريتر نور میپایین

ز مقصـود رد. بنـابراین در اینجـا نیـنتایج اصالت وجود معرفی کـعلت دانست و از  ممکن به
بودن ي علـتتواند مفهـومی اعتبـاري باشـد. همچنـین وي دربـارهجود، نمیسهروردي از و

وجـود جمیـع  هنـوار علـنوراال«نویسـد: ي موجـودات مینوراالنوار در وجودبخشی بـه همـه
لیـت نوراالنـوار تردیـد، ع). بی186، ص: 12» (هر من االنوارثباتها وکذا القوا هالوجودات و عل

ي امـري اعتبـاري توان او را بخشندهاست و هرگز نمی موجودات، امري حقیقی براي جمیع
قیقـی] به موجودات معرفی کرد. در جاي دیگر سهروردي نور محض واجبی را تنها مؤثر [ح

الوجـود غیـر النـور فال مؤثر فی «د: کني نور و منبع وجود معرفی میدر هستی و سرچشمه
ي ایـن ). با آنکه همـه433، ص: 14» (ور و منبع الوجودلواجبی الذي هو ینبوع النالمحض ا

حال، او به تشکیک در وجـود موارد بر اعتقاد سهروردي به تشکیک وجود داللت دارند، بااین
، 1، ج11معلـولی و اشـد (الوجود الواجبی و العلی اتم من الوجـود ال«ز کرده است: تصریح نی

عـدها در حکمـت بودن وجود مطلق که ب ود و به تبع آن، خیر مطلق). خیربودن وج13ص: 
ي صدرایی یکی از دالیل اصالت وجود قـرار گرفـت، قبـل از آن، در حکمـت اشـراق متعالیه

 ).38، ص: 1، ج11» (و الوجود المطلق و هو تامفالخیر المطلق ه«مطرح شده است: 
ین طریق خداشناسی نیز اسـت، رهاي خداشناسی که برتراه یکی از د سهرورديبه اعتقا

ي واجبی آن است، بدون اینکه چیز دیگري غیر از وجـود، وجود و رسیدن به مرتبهتأمل در 
ي وجود واسطهي اثبات او قرار گیرد، بلکه برعکس، در این طریقه، موجودات دیگر بهواسطه

د بالواجـب اشـرف فینظـر الـی وجـود فیشـهو الطریـق االول «شوند: واجب تعالی اثبات می
). این طریقه همـان برهـانی اسـت کـه بـه برهـان 39، ص: 11 » (به غیره فنعرف الواجب و

سینا مطرح کـرد، بعـد از آن، سـهروردي و سـپس صدیقین مشهور است که ابتدا، آن را ابن
 مالصدرا، با مقدمات جدیدي از آن استفاده کردند.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز  14

شود این سهروردي محسوب می نددلیلی بر اصالت وجودي بودیگري که موارد  یکی از
کند که دقیقاً با ها معرفی میبودن اشیا را خصوصیت و ویژگی وجودي آندار حقاست که م

 هالن حقیقـۀ کـل شـیء خصوصـی«گویـد: رو میایناعتقاد به اصالت وجود منطبق است؛ از
این ). بنـابر38، ص: 11» (هوصـیممن نفـس وجـوده خص هوجود الثابت له فال احق بالحقیق

ي گرفتن همهتوان با نادیدهگویند: چطور میهروردي میي از آراي سقائالن به تفسیر وجود
بودن وجـود دانسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه وي منکـر این موارد، سهروردي را قائل به اعتباري

 ؟1باشد بت به وجود و عدمبودن وجودات خاصه و مجعولیت ماهیت ال اقتضاي نسواقعی
ر آثار سـهروردي کـه فقـط بـر بر وجود عباراتی دافزون: صالت ماهیت. انکار ا4. 2. 3

ي توان در این آثار عبـاراتی را یافـت کـه دربـارهوجودات خاصه داللت دارد، نه غیر آن، می
ردي گونه انطباقی بـا اصـالت ماهیـت ندارنـد: ازنظـر سـهروحال، هیچماهیت است و درعین

هـی « نـدارد، بلکـهود و تحققی در عالم خـارج اي یک مفهوم کلی ذهنی، وجماهیت به معن
). ازنظـر سـهروردي، ماهیـت مقتضـی 472: 1، ج13» (النها لیست فی االعیان ه ذهنیهٌکلی

] ال یجوز ان تکونَ عله لوجود نفسها، هُو الماهی«[صفت وجود و موجودیت براي خود نیست: 
خود، نه واحد است و نـه  ي ذات) و در مرتبه34ص:  ،2، ج13موجوده ( فتکون قبلَ الوجود

ي ذات خود امري محقق بـود، در هـیچ م است و نه خاص. اگر ماهیت در مرتبهثیر و نه عاک
شد تمامی صفات متقابل را از آن سلب کـرد: ي ذات، نمیاي از مراتب، حتی در مرتبهمرتبه

 هلصـح ه خاصـو ال هو ال عامـ هو ال کثیـر هنفسها ال واحدفی هقد علم ان الماهیۀ کاالنسانی«
 ). 128، ص: 1، ج13» (ت علیهاحمل باعتبارا

ازنظر سهروردي جواهر غاسق به دلیـل فروتربـودن نسـبت بـه نـور عـارض محسـوس، 
توانند معطـی انـوار جـواهر دلیل نمیهمینتوانند علت آن باشند. ماهیات مظلمه نیز بهنمی

ي وجـود مراتـب وجـودي دهنده)، این بیان نشـان109-108، صص: 2، ج13غاسق باشند (
ل است که با اصالت وجود سازگار است نه با اصالت ماهیت. ازنظـر قـائالن علت و معلو میان

ي اصـالت وجـود و انکـار اصـالت ي این موارد بیـانگر نظریـهبه تفسیر اصالت وجودي، همه
 ). 39-38، صص: 8شود (میماهیت است که امري ذهنی [و عام] محسوب 

دیگـري کـه بـراي اثبـات دلیل : وجود و ماهیت. وجود تمایز میان مقومات 5. 2. 3
اي است که سهروردي در کتـاب شود، قاعدهاصالت وجودي بودن سهروردي بدان استناد می

مطرح کرده است. مضمون این قاعده این است کـه میـان مقومـات وجـود و  االشراق هحکم
توانـد لحاظ ماهیـت خـود نمیرد. شـیء واحـد بـهمقومات ماهیت یک چیز، تمایز وجـود دا

البدل جایگزین یکدیگر شوند، زیرا با تغییـر هریـک از ددي داشته باشد که علیمقومات متع
مانـد، ولـی صـورت ماهیـت سـابق بـاقی نمیبهکنـد و مقومات، ماهیت نیز تغییـر پیـدا می
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توانـد مقومـات یلحاظ وجـود خـود مدرخصوص مقومات وجود، چنین نیست، زیرا شیء به

ین یکدیگر شـوند، دلیـل ایـن امـر آن اسـت کـه البدل جایگزمتعددي داشته باشد که علی
ماهیـت برخالف مقومات ماهیت که جزء ذات و ماهیت است، مقومات وجود خارج از ذات و 

شـود؛ بنـابراین اگـر وجـود ها، ذات شیء دچار تغییر نمیشیء است و با تغییر هریک از آن
بع نیازمنـدي ماهیـت بـه ري و منتزع از ماهیات بود، در نیازمندي به مقومات، تاامري اعتبا

که مطابق با آنچـه گفتـه شـده، واقعیـت خـالف آن اسـت. سـهروردي حالیمقومات بود، در
علی سبیل البـدل اذ  هالحقیق هال یجوز ان یکون للشیء مقومات مختلف«گوید: باره میدراین

و لکن یجوز ان یکون للشیء مقومات مختلفـه لوجـوده علـی  بکل واحد منها هتخلف الماهی
از آنچـه در ایـن «اند: اساس برخی از اندیشمندان گفتهاین). بر162، ص: 16» (سبیل البدل

). 662، ص: 1» (توان بر عینیت وجود نیز استدالل نمـودیم میطور غیرمستققاعده آمده، به
تـوان گفـت مقصـود گیرنـد کـه نمیجـه میبنابراین قائالن به تفسـیر اصـالت وجـودي نتی

بودن حقیقـت وجـود و انکـار وجـودات خاصـه، و بودن وجود، اعتبارييسهروردي از اعتبار
ي مفهوم ماهیت نفسهباور به تحقق فینامد، مقصود او از ماهیت که آن را مجعول بالذات می

دانـد، د را اعتبـاري میآنجا که او وجو«الاقتضاء نسبت به وجود و عدم در خارج است، بلکه 
قت وجود و گاهی که ماهیت را مجعـول بالـذات معرفـی مقصود، مفهوم وجود است، نه حقی

 ).38و  33، صص: 8» (کند، مقصودش از ماهیت، امري حقیقی و متحقق استمی
 

 . تحلیل و نقد و بررسی4
فـرض هر دو تفسیر اصالت ماهوي و تفسیر اصالت وجودي از آراي سـهروردي، بـر ایـن 

براي سهروردي مطـرح بـوده اسـت.  ي اصالت وجود یا اصالت ماهیتمتفرع است که مسأله
 کنیم:این دو دیدگاه را در ذیل عناوین زیر تحلیل و نقد و بررسی می

 ألهنشدن مس. طرح1. 4
گـرفتن آن، ي اصالت وجود یا ماهیت مطرح نبوده است و مفروضبراي سهروردي مسأله

ستقیم به آراي نظران فلسفه اسالمی سازگار است و نه با رجوع مصاحب نه با نظریات برخی
توان تفسیرهاي کامالً اصالت ماهوي رو نمیاینشود؛ ازي سهروردي تأیید میشناسانههستی

دي از آراي او ارائـه داد. بنـابراین، برخـی از اندیشـمندان معاصـر معتقدنـد یا اصـالت وجـو
ی شود، از همین دیدگاه به بررسـکشف اصالت وجود نایل میصدرالمتألهین پس از اینکه به 

اندیشـد کـه حکمـاي مشـائی نیـز بـه اصـالت وجـود و پردازد و چنـین میآثار فالسفه می
ي اصـالت وجـود و ولی حقیقـت ایـن اسـت کـه مسـألهاند، بودن ماهیت قائل بودهاعتباري
دادن ایـن مطرح نبوده و نسـبتبودن ماهیت، صریح و آشکار در آثار فالسفه مشائی اعتباري
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). درخصوص سـهروردي 425، ص: 2و یقیناً خالی از اشکال نیست (نظریه به آنان هم قطعاً 
وجود یا اصالت ماهیـت مطـرح ي اصالت هم این داوري درست است؛ زیرا براي او نیز مسأله

اهیت، به مفهوم بودن منبوده است تا بتوان آراي او را از وراي عینک اصالت وجود یا اعتباري
بسـیاري از کلمـات «انـد: اسـاس برخـی گفتهمینهصدرایی آن، مطالعـه و تفسـیر کـرد؛ بر

، درصـدد نفـی ها با عبارات یادشدهاشراقی، ظهور در اصالت ماهیت دارد، هرچند درواقع آن
» زیادت وجود بر ماهیت در خارج و اعتباریت مفهوم وجود بودند، نه اثبـات اصـالت ماهیـت

اي یخ اشراق چنـین مسـألههاي شیک از کتابگوید: در هیچ). مطهري نیز می21ص: ، 21(
مطرح نیست که آیا وجود اصیل است یا ماهیت، ولی شیخ اشراق مسأله را به شکل دیگـري 

). مالصدرا و سبزواري، 61، ص: 1، ج22اند (ي حرفش را چنین گرفتهکه الزمهمطرح کرده 
ود او درباب مفاهیم اعتباري مطرح کرده و در آن مفهوم وجـسهروردي را براساس بحثی که 

، ص: 15اند (گام عقیده به اصـالت ماهیـت دانسـتهرا از مفاهیم اعتباري شمرده است، پیش
که سهروردي در ذیل همان عبارت، مفهوم کلی ماهیت را لی)، درحا7، ص: 9به بعد و  398

د، معتـرف اسـت کـه فیلسـوفان پیشـین نیز از مفاهیم اعتباري نامیده است. مالصـدرا خـو
اند که به دستش صالت وجود یا اصالت ماهیت، دلیل و برهانی ارائه نکردهي اي منازعهدرباره

بودن نسبت اصالت وجود بـه عان به نادرسترو برخی با اذ) ازاین400، ص: 15رسیده باشد (
ان را بـدون موضـوع مشائیان و نسبت اصالت ماهیـت بـه اشـراقیان، دلیـل ارائـه کـردن آنـ

انـد، نـه اشـراقیان قائـل بـه اصـالت ان اصـالت وجوديدر حقیقت نه مشـائی«دانند؛ زیرا می
جـود یـا اصـالت ي اصـالت و). بنابراین، تردیدي نیست که مسـأله93، ص: 27» (اندماهیت

ویژه شاگردش مالصدرا مطرح شد، براي ماهیت، به آن مفهومی که بعدها براي میرداماد و به
 هروردي مطرح نبوده است.س
 بودن وجود و اصالت ماهیتنداشتن اعتباري. مالزمه2. 4

رسـد کـه ایـن بودن وجود نیز به اثبات میبا بررسی دالیل سهروردي در اثبات اعتباري
ي دالیلـی کـه ستلزم این نیست که وي اصالت ماهیـت را اثبـات کـرده باشـد. عمـدهامر، م

 و در ذیـل االشـراق هحکمکند، در کتاب ودن وجود مطرح میبسهروردي در اثبات اعتباري
االشـراق،  هالدین شیرازي شارح حکمآمده است. قطب» حکومتی در اعتبارات عقلی«عنوان 

وان مشا و اشراقیان درباب زیـادت وجـود بـر ماهیـت معرفـی ي نزاع پیراین عنوان را درباره
کند، حکماي مشائی به زیـادت وجـود بـر کند. ازنظر او که دیدگاه سهروردي را بیان میمی

الم ذهن و عین معتقدند، ولی اشراقیان به زیـادت وجـود بـر ماهیـت در ماهیت در هر دو ع
)؛ بنابراین، دالیل سـهروردي 182، ص: 14ذهن و اتحاد این دو در عالم خارج اعتقاد دارند (

ج، وجود زائـد و عـارض بـر که در خار ي اول و مستقیماً بر رد این نظریه ناظر استدر وهله
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ي زیـادت اهیت یا وجود. ممکن است برخی انتساب نظریـهماهیت نیست، نه اثبات اصالت م

درست ندانند، ولـی خارجی وجود بر ماهیت به مشائیان را که سهروردي مطرح کرده است، 
ي موردقبـول چه این انتساب درست باشد، چه درست نباشد، این امـر بـه محتـواي نظریـه

جی وجود و ماهیت که بـراي زند. سهروردي با اعتقاد به عینیت خاراي نمیردي لطمهسهرو
خواهـد آید، میواسطه از واقعیات پیرامونشان به دست میي مستقیم و بیها از تجربهانسان

ي اصـلی اسـاس مسـألهیادت و عروض خارجی وجود بر ماهیـت را رد و انکـار کنـد. براینز
و مشائیان بـه آن معتقـد اسـت، اتحـاد خـارجی وجـود و ماهیـت، سهروردي در مناقشه با 

زیادت خارجی وجود بر ماهیت است، نه اثبات اصالت ماهیت یا اصالت وجود. سهروردي عدم
وجود و ماهیت، بر این باور است که در عالم واقـع، وجـود،  بر مبناي عینیت و اتحاد خارجی

اشیاي مورد تجربه و تعقل، مصداق وجود امري زائد بر ماهیت اشیا نیست؛ یعنی درخصوص 
دیگر، در خـارج، میـان وجـود و ماهیـت اتحـاد و بیانیک چیز اسـت؛ بـهو مصداق ماهیت، 

م به وجود و هم به ماهیت متصف طور یکسان، هعینیت برقرار است و یک شیء است که به
نیسـت کـه  صورت منفصله حقیقیه مطرح نیست و بحـث از ایـنشود. در اینجا مسأله بهمی

بالعرض دیگري [ماهیت] اسـت. بحـث  شیء خارجی مصداق بالذات یکی [وجود]، و مصداق
وردي شود، براي سـهربالذات و بالعرض بودن که از آن به تقدم و تأخر مابعدالطبیعی یاد می

رو هسـتیم دار روبهها تا هنگامی که تنها با یک شیء واقعیتمطرح نیست. ازنظر او ما انسان
نه تمـایز و تغـایري میـان گوگوییم، هیچي آن شیء سخن میي واقعیت یکپارچهایرهو در د

شویم، یعنی شیء واحد خـارجی، مرکـب انضـمامی از دو جـزء وجود و ماهیت آن قائل نمی
طور یکسان، هم به وجـود و هـم بـه ماهیـت بلکه شیء واحدي است که به متحصل نیست،

دانیم، در خـارج ذهن، وجود را بر ماهیت زائـد مـیطوري که در شود و اگر همانمتصف می
زیادت وجود بر ماهیت اشیاء قائل شویم، یعنـی حکـم مفهـوم را بـر مصـداق جـاري هم به 

ل، مثبت این واقعیت اسـت کـه در خـارج، شویم و این تسلسل محاکنیم، دچار تسلسل می
صـورت در خـارج را بهي وجـود و ماهیـت وجود بر ماهیت زائد نیست؛ بنابراین نباید رابطـه

تصوري موهم این است که معروض [ماهیت]، قبـل  عارض و معروض تصور کرد؛ زیرا چنین
ه تصـور از عروض عارض [وجود]، تقرر و موجودیتی داشته باشد و در این صـورت اسـت کـ

ي فرعیت، تحقق چیزي براي شود وجود، نفس تحقق ماهیت نیست، بلکه براساس قاعدهمی
حقق قبلـی صورتی که اثبات وجودي که نفس تحقق شیء است، مستلزم ت ماهیت است، در

مانـد. آن شیء نیست. بنابراین براي عـروض خـارجی وجـود بـر ماهیـت مجـالی بـاقی نمی
گوید جاعل، نفس ماهیت عینی در مخالفت با مشائیان می دلیل است که سهرورديهمینبه

 فـی زائـداً الوجـود کـون فی –وَ مَن احتج«کند، نه اینکه ماهیت را موجود کند: را جعل می
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 یفـرضُ فانـه –أمر، فهی علی العدم، اخطأ  هان لم ینضم الیهَا منَ العل هالماهی بأن – االعیان
مـن الفاعـل، علـی ان  هالعینیـ هم یقول: نفس هذه المَاهیـالخص وجوداً؛ الیهَا یَضم ثُم ،هماهی

، 12» (فاده الفاعل شیئاً آخر او هو کما کـانَالکالم یعود علی نفس الوجود الزائد فی أنه هل ا
ي کنـد، از دو قاعـدهي وجود و ماهیت مطـرح میتمام بحثی که سهروردي درباره). 96ص: 

رجی وجـود بـر ماهیـت [عینیـت وجـود بـا زیادت خـازیادت ذهنی وجود بر ماهیت و عـدم
سـهروردي بـا  کنـد.عروض خارجی میان این دو است، تجـاوز نمیماهیت] که مستلزم عدم

و بحـث مصـداقی ایـن دو، زیـادت و تمـایز حفظ تمایز میان بحث مفهومی وجود و ماهیت 
داقی و گونه منافاتی با وحـدت مصـداند که هیچوجود و ماهیت را صرفاً تمایزي مفهومی می

اي که همه یا اغلـب مـردم از عینیت این دو در عالم واقع ندارد؛ بنابراین وي مطابق با تجربه
ا وجودات خاصـه یـا ماهیـات ن پیرامون خود دارند، معتقد است که جهان پیرامون ما رجها

اند و بر همین ماهیات موجود و متکثر است که وجـود و مـاهیتی را موجود و متکثر پر کرده
بهتر است از «اند: اساس، برخی گفتهاند؛ برهمینکنیم که دو مفهوم کلی و اعتباريمی حمل
یر، ایـن اسـت کـه باب، به اصالت اعیان تعبیر شود و دلیل این تعبدراین ي سهروردينظریه

داند که هم براي خود ظهور دارند و هم براي سهروردي واقعیت را اشیائی عینی و جزئی می
ي اشیاي عینی خاص، خواه حسی باشند واسطهاهی عمیقی است از حضور بیغیر، و این آگ

آنکـه] ه تمایز مابعدالطبیعی میـان ماهیـت و وجـود، [حالاعتقاد بو خواه معنوي، و نیز عدم
دانیم که نزاع اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در فلسفه [حکمـت متعالیـه]، متفـرع بـر می

 بنابراین). 82–81، صص: 5» (و ماهیت در خارج است قبول تمایز دو حیثیت فلسفی وجود
)، مقصـودش از 186، ص: 12» (دهاوجو ال ،هالماهی هو المجعول«: گویدمی سهروردي وقتی

هو مفهوم نیست که امري الاقتضاي نسبت به وجود و عدم است،  ماهیت، مفهوم ماهیت بما
مجعول نیسـت، لحـاظ  بلکه مقصودش ماهیت موجود است. همچنین مرادش از وجودي که

د: گویدلیل است که در ادامه میهمینوجودي است که امري زائد بر ماهیت موجود است. به
)؛ یعنـی 186، ص: 12» (هویتـه هالفیاضـ هلتوَ لَما کان الوجود اعتباریاً عقلیاً فللشیء من ع«

و عقلی  شود، امري اعتباريچون مفهوم وجود و وجودي که زائد بر ماهیت موجود لحاظ می
کنـد، هویـت شـیء [نفـس است، بنـابراین آنچـه شـیء از علـت فیـاض خـود دریافـت می

 اهیت موجود و متشخص] است.موجودشدن ماهیت، یا م
 بر ماهیت موجود معلول و هویت ماهوي انوار . تقدم ماهیت موجود علت3. 4

کننـد، یدالیل دیگري که قائالن به تفسیر مـاهوي از آراي سـهروردي بـه آن اسـتناد م
اي کـه بـراي خوانـدن کاربردهـاي چهارگانـهمانند تقدم بالتجوهر علت بر معلـول و اعتباري

همه بر این مبنـا پاسـخ ي سهروردي، گیرد و هویت ماهوي انوار در فلسفهنظر میوجود در 
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تـوان گفـت ماهیـت اسـاس، میها، ماهیات موجود اسـت، براینشوند که مراد از آنداده می

، بر ماهیت موجود معلول مقدم اسـت، نـه اینکـه تقـدم و تـأخر میـان ماهیـت موجود علت
توان گفت ماهیت علت بـه معنـاي آنچـه هویـت و ینکه میمفهومی این دو برقرار باشد؛ یا ا

دهد [ما به الشیء هوهو]، بر ماهیت معلول مقدم است. درخصوص قت آن را تشکیل میحقی
د سهروردي این است که وجود وقتی زائد بر ماهیـات ي وجود نیز اعتقاکاربردهاي چهارگانه

عقلی و اعتباري خواهد بود؛ زیرا در  موجود لحاظ شود، به هر معنایی که به کار رود، معنایی
گیرنـد، جـدا و زائـد بـر موجوداتی کـه مـورد تجربـه و تعقـل مـا قـرار میعالم واقع، وجود 

 ري محقق و متأصل است.ماهیاتشان نیست و موجود، به معنی ماهیت موجود، ام
 ي هویت ماهوي انوار نیز مقصود او از هویت ماهوي، ماهیـت مصـداقی و حقیقـتدرباره

گونـه ها هیچوجود و عدم که در آنعینی انوار است، نه ماهیات مفهومی الاقتضاي نسبت به 
تقدم و تأخري وجود ندارد. سهروردي دربرابر این سؤال که ماهیت نـوري از آن جهـت کـه 

آید که هر نوري کمال نوراالنـوار را ماهیت نوري است، مقتضی کمال نیست [وگرنه الزم می
بـودن، امـري رالنورآید تخصص ماهیت نوري نوراالنـوار بـه نوابراین الزم میداشته باشد]، بن

دهد که ماهیت نوري از آن جهت کـه ماهیـت نـوري اسـت، ممکن و معلول باشد، پاسخ می
است و متخصص به امري خارجی نیست و آنچه در عالم، عینی اسـت  مفهومی کلی و ذهنی

واحد است، نه دو چیـز کـه یکـی اصـل و  [واقعیت عینی و مصداق خارجی ماهیت]، چیزي
هـا بـه د [بنابراین ترکیبی در ماهیت نوري انوار وجود ندارد و تمیـز آندیگري کمال آن باش

 ). 128-127ص: ، ص12هاست] (نقصان و کمال، در ماهیت نوري آن
 . تشکیک در ماهیات موجود4. 4

اي به تفسیر اصالت وجـودي اي که در گرایش عدهترین مسألهطور که گفتیم، مهمهمان
کرده است، این است که سهرودي نفس ناطقه و مافوق آن را آفرینی از آراي سهروردي نقش

شود سـهروردي گفته می انیات صرف و وجودات محض نامیده است. با استناد به این عبارت
ت وجود در ها، واجب تعالی را از ماهیت مبرا دانسته و صراحتاً به اصالمجردات و در رأس آن

لست اري فی ذاتی عنـد «گوید: ود چنین میي نفس خها تأکید ورزیده است. وي دربارهآن
ا سبق، فلم یبق التفصیل اال وجوداً و ادراکاً فحسب، امتاز من غیره بعوارض و االدراك علی م

قتـی و). 117–115، صص: 11، فالعقولُ اَولی (هاال الوجود... و اذا کان ذاتی علی هذه البساط
بینم. ایـن نفـس بـا اعراضـی از نمینگرم، جز وجود و ادراك چیزي در نفس و ذات خود می

شـتن یابد... زمانی که نفس من به این درجه از بساطت باشد، عقول بـه داغیر خود تمایز می
ترند. مقصود سهروردي از این دریافت، دریافت حضوري نفس نسبت به این بساطت شایسته

علم حضوري نفـس،  یابد؛ بنابراین اگر انسان بان، حقیقت وجود خود را میخود است که با آ
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یابـد، ایـن حقیقـت [وجـود صـرف و محـض بـودن]، خود را امري مجرد و صرف وجود می
اي حال عـدهتر خواهد بود. بااینو شایسته نفس انسانی، امري اولی ي مجردات برتر ازدرباره

)، این تفسـیر 187، ص: 11خود آورده ( مقاوماتتاب با نظر به توضیحی که سهروردي در ک
اند و در توضـیح تعـابیري کـه وجودي را تفسیر درستی از آراي سـهروردي ندانسـته اصالت

صـود سـهروردي از چنـین تعـابیري، حیـات و مق«انـد: سهروردي ارائـه کـرده اسـت، گفته
نـزد سـهروردي،  و موجود در نزد خود است. روشن است که حیات در» حقیقت خود پیدا«

بر ایـن مـورد، سـهروردي ). افزون319، ص: 28» (ي جوهر استامري ماهوي و تحت مقوله
د و مـادي را الوجود و جمیع ممکنات، اعم از مجـري مشاء، واجبسینا و فالسفهبرخالف ابن

 کند ولحاظ حقیقتش، به نور یا غیرنور تقسیم میداند. او هر چیزي را بهداخل در مقوله می
محل که همان جوهر است و نیازمند بـه  نیاز ازداند: بیهریک از آن دو را باز بر دو قسم می

ر محـض نیاز از محل، عبارت است از جوهر نوري و نونامند. نور بیمحل که آن را عرض می
نیـاز از محـل اسـت، مجرد و نور نیازمند به محل، نور عارض است. غیرنور (ظلمـت) کـه بی

انـد کـه او روفسم یا برزخ) و غیرنور نیازمند به محـل، مقـوالت عرضـی معجوهر غاسق (ج
الوجود و نفـوس و ). ازنظر سـهروردي واجـب117، ص: 12نامد (ها را هیئات ظلمانی میآن

ي الوجود (نوراالنـوار) در مجموعـهواجـب«اند؛ بنابراین نور جوهري داخل يعقول، در مقوله
جنس قریب و جنس بعید دارد. جنس قریب آن همان جوهر گیرد و دو نور جوهري قرار می

دیگـر طرف). از113، ص: 25» (ي، و جنس بعید آن عبارت از خـود حقیقـت نـور اسـتنور
تا از انواع مشارك خود در جنس قریـب، تمـایز  چیزي که جنس دارد، به فصل نیز نیاز دارد

ورتی که از قول او نقل شد که یابد. این امر مستلزم ترکیب در ذات واجب تعالی است، در ص
انـد. سـهروردي چگونـه ایـن ق آن، انیات صرف و وجـودات محضنفوس ناطقه و عوالم مافو

شـود. او جـوهر حـل میکند؟ ازنظر او این مشکل با پذیرفتن تشکیک در مشکل را حل می
 همانیـظل هگوید: فاول مَا یحصل منه نور مجرد واحده ثـم لَـا یمتـاز عـن نوراالنـوار بهیئـمی

مع بُرهنَ من ان االنوار سـیما المجـرده غیـر  من نوراالنوار، فیتعدد جهات نوراالنوار همستفاد
صـل منـه، لـیس اال الحقایق فاذا التمییز بین نوراالنوار و بـین النـور االول الـذي ح همختلف

لیـل د به ذاتاً نوراالنوار سهروردي، ازنظر بنابراین). 127–126، صص: 12بالکمال و النقص (
د، بدون آنکه بـه فصـلی نیازمنـد باشـد. بـا کننورانیتی که دارد، از صادر اول امتیاز پیدا می

ت قبول تشکیک در جوهر، فرق عقول و نفوس و واجب و ممکن، در شدت و ضعف در ماهیـ
هاست. ماهیت به این معنا مانع صرافت و بساطت نیست. به دلیل اینکه سـهروردي نوري آن

ث فلسـفی قـرار داند تا موضوع مباحـي آن نمیوجود و ماهیت را شایسته مفاهیم عام عقلی
گیرند، مقصود او از ماهیت، جوهر و عرض، یا نور جوهري و نور عارضی، مصـداق خـارجی و 
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یـا » وجـود در نـزد خـود«تنها ت، نه مفهوم ماهیت. بـر ایـن مبنـا نـههاسعینی ماهیات آن

ي جوهر اسـت، بلکـه هـر چیـزي کـه ت مقولهازنظر سهروردي امري ماهوي و تح» حیات«
ي عـرض ي جوهر یـا تحـت مقولـهواقع وجود داشته باشد، باید تحت مقولهبخواهد در عالم 

نکه از انیات صرف و وجودات محض هسـتند، قرار گیرد. نفوس ناطقه و عقول و نوراالنوار با آ
، از جهت شدت و ضعف گیرند و با تمام صرافت ذات خودي نور جوهري قرار میتحت مقوله

حل ایـن مسـائل، در اثبـات تشـکیک در ماهیـت اسـت. و راهیابند. بنابراین ازنظر اتمایز می
ر نفس ماهیت است، مقصود از تشکیک در ماهیت، اختالف افراد ماهیت در کمال و نقص، د

هیت ي بیشتري از آن مابا بعضی دیگر، بهره طوري که بعضی افراد آن ماهیت، در مقایسهبه
ي بیشـتري از ماهیت کم متصل بهـرهداشته باشند؛ مانند خط دراز نسبت به خط کوتاه که 

). 79، ص: 18دارد؛ و مانند نور شدید که نسـبت بـه نـور ضـعیف، نورانیـت بیشـتري دارد (
شود، به عینیت خارجی وجود و ماهیت، هر شیء خارجی که در آن تشکیک واقع میاتوجهب

د، اهیت است و امکان ندارد در وجود یک شیء تشکیک واقـع شـوهم مصداق وجود و هم م
انـد: رو گفتهولی در ماهیتی که با آن وحـدت و عینیـت دارد، تشـکیک واقـع نشـود؛ ازایـن

شود، با وقوع تشکیک بـین مصـادیق آن، مفهوم لحاظ میتواطؤ و تساوي که در صدق یک «
د و بعضـی نـاقص، منافـات نـدارد. به این صورت که بعضی از افراد آن ماهیت، کامـل باشـن

، ص: 18» (ت، در مفهوم، و تشکیک، میان مصادیق یک شیء اسـترو تساوي در حقیقازاین
ت و بحث مالصدرا و پیروان ). بر مبناي تمایزي که میان بحث سهروردي از وجود و ماهی81

صـدراییان،  توان ماننداو از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت قائل شدیم، روشن است که نمی
یـز بـالعرض بـه ماهیـت نسـبت داد؛ زیـرا ماهیت را بالعرض موجود دانست و تشـکیک را ن

قبول  دادن اوصاف بالذات و بالعرض به وجود و ماهیت، در تحقق و تشکیک، هر دو، برنسبت
پـذیرد تمایز مابعدالطبیعی میان وجود و ماهیت متفرع است که سهرودي از ابتدا آن را نمی

ود و ماهیـت، ر همین است که سهروردي معتقد اسـت حکمـاي مشـاء دربـاب وجـخاطو به
 اند. احکام مفهوم را با احکام مصداق خلط کرده

هـا اسـتناد سـهروردي، بـه آنسایر مواردي که قائالن به تفسیر اصالت وجودي از آراي 
علـی و ي کنند، مانند اینکه هویت [وجود] اشیا، مجعول حقیقـی اسـت؛ و وجـود رابطـهمی

پذیرنـد؛ و همچنـین محور وجـود تفسـیر میمعلولی در انوار مختلف که ازنظر آنان صرفاَ بر 
ي تشکیک در وجود، همه با ماهیت موجوده و متشـخص، بـه معنـی آنچـه هویـت و مسأله

کننـد. ایـن دیـدگاه در اند و مشـکلی ایجـاد نمیجمعدهد، قابلقیقت شیء را تشکیل میح
 شود.یي بحث معرفی مادامه
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 . دیدگاه اصالت هویت5
خواندن نفس ماهیت عینی و تقدم ودن مفهوم عام وجود، مجعولبطور که اعتباريهمان

ي سـهروردي را بـا تحلیلـی هجوهري علت بر معلول و اذعان به هویت ماهوي انوار در فلسف
ورد، توان دلیـل اصـالت مـاهیتی بـودن سـهروردي بـه شـمار آکه در مقاله آمده است، نمی

داشتن وجود و سایر مواردي که قائالن باستناد به انیت صرف نامیدن نفس و اعتقاد به مرات
دي بودن کنند نیز براي اثبات اصالت وجوبه اصالت وجودي بودن سهروردي بدان استناد می

تر درخصوص آراي سـهروردي را دیـدگاه توان دیدگاه پذیرفتنیاو کافی نیست؛ بنابراین می
ي روردي، بـا مجموعـهشناسانه سـهیت نامید. تفسیر اصالت هویتی از آراي هستیاصالت هو

کلمات او در آثار مختلفش، سازگاري بیشتري دارد؛ زیرا هویت به معنـی ماهیـت موجـود و 
ي ماهیات متصف به وجود یا موجودات مقید به ماهیـت یقت شیء، بر همهمتشخص، یا حق

دهـد. در ایـن تفسـیر سـازوارتري از آراي او ارائـه می تر واطالق است و تفسیر مطلوبقابل
توان مقصود از مفهوم ماهیت را ماهیت به معناي یک معقول ثانی فلسـفی کـه نـاظر بـه می

ي ماهیت را ماي موصوله بدانیم کـه از »ما«گونه که واقعیت خارجی است، لحاظ کرد. بدین
ماهیـت بـه «انـد: ل، برخـی گفتهدلیهمینبودن به خارج حکایـت دارد؛ بـهي معطوفجنبه

ها حکایـت دارد. حـال فی، ناظر به واقعیات بیرونی است و از آنمعناي یک معقول ثانی فلس
ي امـور بیـرون از آن براي مالحظه بودني مرآتی و معطوفي ماهیت، بلکه جنبهاگر نه واژه

مان چیزي اسـت گوییم، مرادذهن را در نظر بگیریم، هنگامی که از ماهیت چیزي سخن می
دارد و اصیل است؛ یعنی تـوهم و خیـال نیسـت،  که در بیرون از ذهن و در عالم واقع وجود

در ایـن  ولی اگر مراد از ماهیت، یک چیز ذهنی جدا از وجود و قالـب ذهنـی صـرف باشـد،
ایم؛ چـون صورت، اگر بگوییم ماهیت اصیل است، قطعاً یک دیدگاه نامعقول را بیـان داشـته

فهوم ذهنـی آب کـه گوییم ماهیت آب اصیل است، به این معناست که ماهیت و موقتی می
). نتیجـه 142، ص: 26بدون وجود است، تحقق خارجی و اصـالت دارد و منشـأ اثـر اسـت (

شده در مقالـه، تفاسـیري اهوي و تفسیر اصالت وجودي، به دالیل بیاناینکه تفسیر اصالت م
ي وجـود و ماهیـت و نسـبت سخنان سهروردي دربارهي یافته از مجموعههمخوان و انسجام

بــاره، دیــدگاهی ســازوارتر و ي اصــالت هویــت درایندهنــد و نظریــهدو ارائــه نمیمیــان آن 
ي اصالت اساس نباید مطابق با نظریهآید. براینتر درباب آراي سهروردي به شمار میمطلوب

به تبیـین دیـدگاه سـهروردي  وجود یا اصالت ماهیت به معناي مصطلح در فلسفه صدرایی،
در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شـود کـه چـه فرقـی  ي این مسأله پرداخت.درباره

بـه ایـن پرسـش  میان دیدگاه اصالت وجود و دیدگاه اصـالت هویـت وجـود دارد، در پاسـخ
توان گفت سهروردي اصالت هویتی، با فیلسوفان اصالت وجودي، در اعتقاد به عالم واقـع می
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ي ایــن فیلســوفان، همــهدیگر عبارتتحقــق موجــودات عینــی هــیچ مخــالفتی نــدارد؛ بــهو 

هاي واقعـی اسـت. تفـاوت ایـن دو هـا پدیـدهفیلسوفانی رئالیست هستند و محور بحـث آن
ي اصالت وجود، در مقـدمات خـود، بـر تمـایز مابعـدالطبیعی است که نظریهدیدگاه در این 

که ازنظـر معتقـدان بـه اصـالت هویـت، وجـود و حالیمیان ماهیت و وجود مبتنی است، در
بودن دیگـري الزم آیـد؛ و حیثیت خـارجی نیسـتند تـا از اصـالت یکـی، اعتبـاريماهیت د

کی از مقدمات اصـلی اثبـات اصـالت وجـود ي حقیقیه که یي منفصلهاساس آن قضیهاینبر
ها بررسی خارجی آنها را در هویت است، مقبول سهروردي نیست. او وجود و ماهیت پدیده

خارجی را منشأ دو مفهـوم اعتبـاري وجـود و ماهیـت کند و هریک از واقعیات و هویات می
د و مصداق بـالعرض داند، نه اینکه مانند صدراییان، موجود خارجی را مصداق بالذات وجومی

و  ماهیت به شمار آورد یا ماهیت را از حدود اشیاي در ذهن منتـزع بدانـد. ازنظـر او زیـادت
نحوي یکسـان، بـر ه هـر دو را بـهشـود کـتغایر مفهومی ماهیت و وجـود، از ایـن مـانع نمی

هاي واقعی اطالق کنیم. بنابراین محور بحث سهروردي، ماهیات عینی و موجود اسـت پدیده
هـا اطـالق ه به دلیل عینیت وجود و ماهیت در عالم خارج، هم وجود و هم ماهیـت بـر آنک

ماهیت تغـایر  شود به دلیل اینکه وجود وي صدرایی، گفته میدر فلسفهکه حالیشود؛ درمی
هاي واقعی نیز باید مصـداق بالـذات و واقعـی یکـی باشـند و مصـداق مفهومی دارند، پدیده
اي در عـالم واقـع لحـاظ گونـهباید تغایر مفهومی وجود و ماهیـت، به بالعرض دیگري؛ یعنی

 شود.
 

 گیري. نتیجه6
مصـطلح ي صـدرایی جودي و اصالت ماهوي، به معنـایی کـه در فلسـفهتفسیر اصالت و

ي وجـود و ماهیـت و نسـبت میـان ایـن دو، کـه در است، با تمام سخنان سهروردي درباره
ق کاملی ندارد. بحث اصالت وجود یا اصالت ماهیت، از مباحث آثارمختلف او بیان شده، انطبا

بـوط بـه وجـود و ماهیـت، آنچـه بـراي ي اسالمی است. از مباحـث مرمستحدث در فلسفه
ي عـروض ي زیادت ذهنی وجود بر ماهیت و به تبع آن، مسألهسألهسهروردي مطرح بوده، م

وجـود و ماهیـت در عـالم خـارج  زمان با آن، عینیت و اتحاد مصـداقیوجود بر ماهیت و هم
ماهیـت، بـه  بر اعتقاد به زیادت ذهنی وجـود بـربوده است. ازنظر سهروردي مشائیان افزون
ي مشـائیان را اساس است که او نظریـهند؛ براینتمایز مصداقی و خارجی این دو نیز باور دار

سـیر اصـالت مـاهوي، کنـد. در تفکند و از دیدگاه متفاوت خود دربرابر آنان دفاع مینقد می
شود که در کل نظام فلسفی خود، اصـالت سهروردي یک فیلسوف اصالت ماهیتی معرفی می

مانده است. قائالن به این تفسـیر، ت را اصلی مبنایی تلقی کرده و به آن پایبند و وفادار ماهی
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نامیـدن ماهیــت، تقــدم جـوهري علــت بـر معلــول و انکــار خوانـدن وجــود، مجعولاعتباري
بودن وجود [مفهوم وجود] براي فلسفه و نیز تأکید بر هویـت مـاهوي انـوار در کـالم عموضو

ل، قـائالن کنند. در مقابي او معرفی میتی چنین تفسیري از فلسفهسهروردي را دالیل درس
به تفسیر اصالت وجودي از آراي سهروردي، انیات صرف و وجـود محـض دانسـتن نفـس و 

بودن نوراالنـوار در ي تشـکیک و علـتداشـتن وجـود و مسـألهمافوق آن، و اعتقاد به مراتب
سهروردي آمده، دالیل اصـالت وجـودي ي ي موجودات را که در فلسفهوجودبخشی به همه

خوانند. این دو تفسیر، بر ایـن فـرض متفـرع اسـت کـه ي او میسفهنامیدن سهروردي و فل
بوده است، در صورتی که این  ي اصالت وجود یا اصالت ماهیت براي سهروردي مطرحمسأله

ردي، تأییـد ي سـهروشناسانهلحاظ تاریخی و نه با رجوع مستقیم به آراي هستیفرض نه به
ي صدرایی آمده، براي سهروردي د در فلسفهشود. برخالف آنچه در مقدمات اصالت وجونمی

قیـه] دائـر ي حقیي منفصلهامر، میان اثبات اصالت وجود یا اصالت ماهیت [به صورت قضیه
بودن دیگـري باشـد. وقتـی سـهروردي نبوده است که اثبات اصالت یکی، مسـتلزم اعتبـاري

م ماهیـت بمـا هـی مقصودش از ماهیت، مفهـو» لمجعول هو الماهیۀ، ال وجودهاا«گوید: می
الماهیه نیست که امري الاقتضاي نسبت به وجود و عـدم بـه شـمار آیـد، بلکـه مقصـودش 

چنین مرادش از وجودي که مجعول نیست، لحاظ وجـودي اسـت ماهیت موجوده است. هم
است که تفسیر کامالً مـاهوي و تفسـیر اساس همینکه امري زائد بر ماهیت موجود است. بر

ي وجود و ماهیـت شده و طرح مسألهي ارائهراي سهروردي، با نظر به ادلهتماماً وجودي از آ
ي صـدرایی مطـرح اسـت، کـه در فلسـفهطور ي حقیقیه، آني منفصلهصورت یک قضیهبه

تر و یـدگاه مطلـوبآینـد، بلکـه دي سهروردي به شمار نمیتفاسیري کامالً سازوار از فلسفه
شود آن را دیدگاه اصالت هویت اهی است که میتر درخصوص آراي سهروردي، دیدگمقبول

فهـوم ماهیـت نامید. مقصود از ماهیت در این دیدگاه، ماهیت موجود و متشخص، یا لحاظ م
 به معناي یک معقول ثانی فلسفی است که ناظر به واقعیت خارجی است.
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