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  ١٣٩۴  بهار ـ تابستان،١۶ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،فلسفۀ اسالمی یها آموزه

  
  

  تأملی در اصالت ماهیتی بودن شیخ اشراق
    ١مصطفی مؤمنی  

  دهکیچ
بـار در حکمـت   اصـالت وجـود یـا ماهیـت اولـینۀ مسئل،در تاریخ تفکر اسالمی

، و اصالت ماهیت به شـیخ مشاییانجود به ِمتعالیه مطرح شد، ولی نسبت اصالت و
حال جای بحث است که آیا شـیخ اشـراق وجـود را بـه . اشراق شهرت یافته است

ایـن از داند؟ آنچـه  همان معنایی که در حکمت متعالیه اصالت دارد، اعتباری می
آید این است که شـیخ اشـراق بـه اصـالت ماهیـت و اعتبـاری  جستار به دست می
ن معنا از وجود و ماهیت کـه در حکمـت متعالیـه مطـرح اسـت، بودن وجود، به آ

 دو ،رو در جـستار پـیش. توان وی را اصالت ماهیتی دانست نمی لذا. قائل نیست
ّمستمسک بر اصالت ماهیتی بودن شیخ اشراق نقد گردیده و نیز شواهدی دال بـر 

  .اصالت وجودی بودن وی آورده شده است
  .ت وجود، معانی وجود، ماهیتشیخ اشراق، اصال :یدیلکواژگان 

                                                        
  از پژوهشی است که با حمایت مالی دانشگاه پیام نور انجام شده استشده  استخراجاین مقاله.  

  .٢٧/٩/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/٣/١٣٩٣: افتیخ دریتار 
  .(esfad2003@yahoo.com)اه پیام نور استادیار دانشگ. ١
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  مقدمه
 فلـسفی اسـت کـه ِشناسـی  اصالت وجود یا ماهیت یکی از مسائل زیربنایی هستیۀمسئل

ــار ــسوفی از بحــث درب ــیچ فیل ــیۀه ــست  آن ب ــاز نی ــسفه و . نی ــشتر غــوامض فل حــل بی
باره تحقیقی تام صورت نگیرد،  این ماوراءالطبیعه بر حل این مسئله متوقف است و تا در

ّ اسالمی تکـون و تطـور ۀهرچند این مسئله در فلسف. ای استوار نخواهد داشت ه پایهفلسف
 اسالمی مطـرح نبـوده ۀ قرون اولیۀ قبل از اسالم و همچنین فالسفۀیافته و در بین فالسف

نـزاع .  حقیقیه تکیـه داشـته اسـتۀصورت قضی است، هر فیلسوفی بر یکی از این دو به
یـت ّادت وجود بر ماهیت یـا عینیـت وجـود بـا آن و نیـز انمتکلمان با فالسفه در باب زی

بـه  ـدیگر، اهتمام عرفا به اصیل بـودن وجـود  سوی سو، و از یک محض واجب تعالی از
، از عمده  ـ  چیز خیال و وهم استاین معنا که وجود با ذات حق مساوی، و غیر وجود همه

  .عوامل طرح این مسئله بوده است
گونه است کـه پـس از تحلیـل هـر واقعیـت  ت وجود بدین ورود به بحث اصالۀنحو

گردد که کدام یـک  ِخارجی به دو امر مفهوم وجود و مفهوم ماهویت، این سؤال مطرح می
  از این دو مصداق دارند؟
.  حقیقیه در حکمت متعالیه مطـرح گردیـدۀصورت قضی بار به این مسئله برای اولین

عینیت وجود با ماهیت در خارج بـوده  بحث اصالت، وحدت و ِطرح مستقل علت عدم
هـای  هـای اصـالت ماهیـت و گـاهی نـشانه و همین امر سبب شده است تا گاهی نـشانه
اصالت وجـود را . )١/٣٢٠ :١٣٧۶آملی،  جوادی( اصالت وجود در مباحث مرتبط ظهور یابد

 .)٣۶٩ :١٣٨٠ غفـاری،: ک.ر( انـد  و اصالت ماهیت را به شیخ اشراق نـسبت دادهمشاییانبه 
ّوجه هم نبوده اسـت؛ زیـرا در آثـار آنـان عبـاراتی دال بـر اصـالت  ها بی البته این انتساب

دیـده  ن ظهورات بیـشتری بـر اصـالت وجـوداییدر آثار مشا. وجود و ماهیت وجود دارد
 و در آثـار شـیخ )۶٠ :١٣٧۶همـو،  ؛٩٢: ١۴٠۴سـینا،  ؛ ابـن٣/٣٢ :١٣٧٩طوسـی، : ک.ر( شـود می

حال جای تحقیق دارد کـه . )١٨۶ و ٢/۶۵: ١٣٨٢ سـهروردی،: ک.ر( یتاشراق بر اصالت ماه
 قائل به اصالت وجودند و شیخ اشراق به اصالت ماهیت؟ آنچـه در ایـن مشاییانًآیا واقعا 

ادعـا ایـن اسـت . جستار پیگیری شده است نفی اصالت ماهیتی بودن شیخ اشراق است
ود و ماهیت در مکتب اشراقی و که وی قائل به اصالت ماهیت نیست و نزاع اصالت وج



  

راق
 اش
یخ
ن ش

بود
ی 
هیت
ت ما

صال
در ا

ی 
تأمل

/ 
شها

ژوه
پ

٩٧  

 لفظی است؛ بدین معنا که وجود به معنایی که شیخ اشراق اعتباری دانـسته، بـه صدرایی
برای تبیـین ادعـای . همان معنایی نیست که در حکمت متعالیه اصیل دانسته شده است

  .مذکور نخست باید معانی وجود و ماهیت بررسی شود

  معانی ماهیت
 خـواه »هـو؟ مـا «پرسـش .اسـت  بیـانگر ماهیـت،»آید ستی میآنچه در جواب چی «.١

 حقـایق ۀدربـار خـواه و »چیـست؟ چـوب «: مانند،است طبیعی عینی حقایق به مربوط
 اعتبـاری امور و ثانیه در رابطه با معقوالت خواه و »چیست؟ عقل «:مثل مابعدالطبیعی،

 عـدم «،»چیـست؟ ضـرورت«: پرسـیم مـی کـه چنـان معـدومات، و موهومات حتی و
 مـا «معنـای بـه ماهیـت شود می داده ها پرسش این از هر یک به که پاسخی. »چیست؟

سـینا،  ؛ ابـن٢٢١ :١٣٨٢، صـدرالدین شـیرازی: ک.ر( است صادق آن بر »هو؟ ما جواب فی یقال
سـبزواری در .  ایـن بـه همـان معنـای کلـی طبیعـی اسـت)٩١: ١۴١٧ ی،ی؛ طباطبا٩۶ :١٣٧۵

  :گوید معنای ماهیت می
 مـراد از ؛)۶۵: ١۴١٣( »هو  ما یقال فی جواب ماّ الطبیعیّیّ التی یقال لها الکلةّلماهیاو«

  .آید می» هو ما «ماهیت همان کلی طبیعی است که در جواب

 که چیزی یعنی ؛»هو هو الشیء به ما« :معنای اعم که عبارت است از به  ماهیت.٢
 ماهیـت کـه کلـی مفهوم ندمان ـ باشد صرف ذهنی شیء خواه است، آن به شیء شیئیت
 باشـد عـین بر اطالق قابل ذهنی  یاـ است »کثیرین بر صدق امتناع عدم «آن مقوم یعنی

 شیء خواه و ـ است عینی امور بر اطالق قابل است، ذهنی هرچند که عدد مفهوم مانند ـ
 ماهیت. ـ است... و شاخه ،تنه ریشه، آن مقوم و ماهیت که درخت مانند ـ باشد خارجی

 ْبـه ایـن معنـا معـدوم و گـردد مـی اطالق نیز مطلق وجود و الوجود واجب بر معنا این به
؛ ٢٢١: ١٣٨٢، همـو؛ ٧/٣٠٢: ١٩٨١، صـدرالدین شـیرازی؛ ١/۶۵ :١٣٧٩طوسی، : ک.ر( ماهیت ندارد

 ٢٢ :١۴٠۵یـزدی،  ؛ مصباح١/١٧۵: ١٣٨٢؛ سهروردی، ١/٣٢١: ١٣٧۶آملی،  جوادی ؛٧١: ١٣۵٣کاتبی، 
  .)٢٢۵و 

 از و اسـت تـأثیر منـشأ و بـوده ِمـدرک مستقل از که ذهن از بیرون عینی قعیت وا.٣
 آتش، نفـس سنگ، مانند ؛است ِمدرک در ذهنی صورت آوردن پدید آن تأثیرات جمله
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 و کون خارجی، شیء یا عینیت هویت، واقعیت، حقیقت، را معنا این به ماهیت. عقل و
دهـد کـه در  معنـایی از وجـود را ارائـه مـی ماهیت به این معنا همـان .نامند می هم یتّان

 و ۵٢: تـا  الهیجـی، بـی:، بـه نقـل از٢/١۴ش :١٣٨۴احمدی، : ک.ر( شود  مالصدرا اراده میۀفلسف
  .)۶٧ :١٣٧۴؛ میرداماد، ۵۶

سـلبی و منتـزع از  است معنایی که هستی های پایانه یا وجود حد معنای به  ماهیت.۴
 کـار بـه هـم معنا این به را ماهیت وجود، اصالت اثبات از پس صدرالمتألهین .حدود وجود

  .)٣/٨٣  و١/١٠١: ١٩٨١، صدرالدین شیرازی: ک.ر( است برده

  وجود و موجود معانی
 و نکـرده اسـتعمال واحـدی معنـای به را »وجود «که آید می به دست حکما عبارات از

  :اند کرده اراده آن از معنا چند
 انتـزاع ذهن درون یا بیرون در چیزی بودن وصف و حالت از که مصدری  حالت.١

 بـودن کـه سازد می مصدری وصفی، و حالت یا اسم هر از ذهن یعنی شود؛ می ساخته و
 یـا... و فوقیت و عالمیت و شجریت کند مانند می بیان حالت آن به را صفت یا اسم آن

 فـوق و عـالم و درخـت همـان جز چیزی که... و بودن فوق بودن، عالم بودن، درخت
بـه ایـن . اسـت کـرده اعتبـار بـودن حالت آن به را ها آن از کدام هر ذهن فقط ت ونیس

ایـن . باشـد در فارسـی مـی» است «ِاعتبار یک معنای حرفی و رابط بین قضایا و مرادف
 :همـان( یک مفهوم انتزاعی است که در خارج ثبوت ندارد مگـر بـه اعتبـار منـشأ انتـزاع

  .)٢٠ :١۴٠۵ زدی،ی ؛ مصباح١١٠ :١٩٨۶فارابی،  ؛۴٠١/١
از این . ِاسمی وجود است و به معنای تحقق و بودن معنای همان که شدن،  یافت.٢

 :١٣٨۵، صدرالدین شیرازی( کنند معنا به وجود حقیقی، حقیقت وجود و وجود اصلی یاد می
۴۵٣(.  
  . ...و هویت تأثیر، منشأ عدم، و ماهیت مقابل کون،) ذهن مقابل (عین واقعیت، .٣

  صالت و اعتباریتمعانی ا
در اصـطالح » اعتبـاری«. اسـت» اعتبـار«و » فرعیـت«در لغـت در مقابـل » اصالت«
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  :رود  به چهار معنا به کار میفلسفه
در مقابـل ایـن معنـا،  .به معنای چیزی که وجودش وابسته به شیء دیگری اسـت. ١

 اصل و علت را.  شیء وابسته به شیء دیگری نباشدِاصالت عبارت است از اینکه وجود
  .دانند معلول را فرع می

اعتباری به معنای قراردادی که در مسائل حکمت عملی که مـشتمل بـر امـوری . ٢
ا بـر امـوری چـون هـ جهت اشـتمال آن نظیر بایدها و نبایدهاست و نیز امور اجتماعی از

 :١٣٧۶آملـی،  جـوادی: ک.ر( دنـآی که بـا صـرف قـرارداد پدیـد مـی... ریاست، مرئوسیت و
١/٣٢١(.  

ــسفی کــه عــروض آن. ٣ ــانی فل ــصاف  معقــول ث ــر معروضــشان در ذهــن و ات ــا ب ه
ها   منطقی که عروض و اتصاف آنۀها در خارج است و نیز مفاهیم ثانی موصوفشان به آن
: ک.ر( معقوالت ثانیـه افـراد خـارجی ندارنـد، در مقابـل معقـوالت اولیـه. در ذهن است

صالت به معنای آن است که در خارج دارای در مقابل این معنا ا. )٢/۶۵: ١٣٨٢ سهروردی،
  .مصداق و مابازاء باشد که همان معقوالت اولی هستند

 ًاعتباری به این معنا که چیزی ذاتـا منـشأ اثـر نیـست و در خـارج مـصداق نـدارد. ۴
 ،شـرح مقدمـۀ قیـصری؛ آشتیانی، ٢٨ ـ١/٢٧ :١٩٨١، صدرالدین شیرازی؛ ۴٠ـ٣٩ :١۴١٣سبزواری، : ک.ر(

در مقابل این معنای اعتباری، اصالت به معنای تحقـق . )٢٢٩: ١۴١٧ ی،ی؛ طباطبا١٢٧: ١٣٨٢
بالذات داشتن و منشأ آثار بودن است و آن معنایی که در بحث اصالت محل نزاع اسـت 

  ١.)٣۴ :١٣٧٨ آشتیانی،( همین معناست
اعتباری بـودن ماهیـت بـه ایـن معنـا . اعتباری به معنای مجازی در مقابل حقیقی. ۵
ًارت است از اینکه ماهیت هرچند در خارج واقعا محقق اسـت و افـراد حقیقـی دارد، عب

 آملـی، جوادی( ًتر، در ظل وجود مجازا موجود است لکن بالتبع و یا بالعرض و به بیان دقیق
ًاصالت در مقابل این معنا آن است که در خارج حقیقتا موجـود باشـد و . )١/٣٢١: ١٣٧۶

                                                        
گوید  اینکه اصالت به معنای فوق از آن ماهیت نیست امر وجدانی بوده و هیچ فیلسوفی از آن سخن نمی .١

تا چه رسد به اینکه بر آن استدالل کند؛ زیرا اگر اصالت از آن ماهیت باشد باید در هر موطنی که ماهیت 
 بایـد آتـشی کـه در مـوطن وگرنـهیـابیم  که بالوجدان چنین نمی حالی تحقق یافت دارای آن آثار باشد در

  .حرارت داشته باشد ذهن است نیز
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  . باشد نه مجازی آن به وجود، حقیقیاتصاف
اصـالت در اینجـا بـه معنـای . اعتباری به معنای تهی بودن، موهوم بودن و نیستی. ۶

  .باشد غنی بودن و وجود داشتن است که مساوق با وجوب می
 در ذیـل بـه مـالک اعتبـاری از ، دیدگاه شیخ اشراق اسـتۀکه تحقیق دربار آنجا از

  .پردازیم دیدگاه شیخ اشراق می

   از نظر شیخ اشراقمعنای اعتباری
آید که مالک اعتباری بودن این است که شیء فقط  از عبارات شیخ اشراق به دست می

وی اعتبـاری بـودن . ًدارای هویت صرفا ذهنی باشد و در خـارج دارای مـصداق نباشـد
او بر این است که اعتباری بودن وجود بـه ایـن . وجود را به همین معنا تفسیر کرده است

از همـین روسـت کـه وی . )١/٣٩١: ١٣٨٢ سهروردی،( خارج هویت نداردمعناست که در 
معقوالت ثانیه نظیر امکان، ضرورت و وحدت را نیز اعتباری عقلی و فاقد اثـر خـارجی 

وجود نیز که از معقوالت فلسفی است از اعتباریات . )۶٨ ـ ٢/۶۵ :همان: ک.ر( دانسته است
شود   نیز به صراحت دیده میاالشراق حکمةبا مراجعه به کتاب . )٢/۶۵:همان: ک.ر( است

ر د» ةّ فـی االعتبـارات العقلیـةحکومـ«که بحث اعتباری بودن وجود را در ذیـل عنـوان 
از اینجـا معلـوم . )همـان: ک.ر( آورده اسـت... کنار مفـاهیمی چـون ممکـن، وحـدت و

ت ثانیه  معقوالۀ اشراق از نتایج و توابع مسئلۀگردد که بحث اعتباریت وجود در فلسف می
  .ای مستقل نیست است و مسئله

: ک.ر( کنـد جناس و فصول را هم جزء مفاهیم و اوصاف اعتباری لحاظ میااو حتی 
همچنین از خصوصیات دیگر مفاهیم اعتباری این است که بر بـیش از  .)٧٢ـ٢/٧١ :همان

 مفاهیم ماهیت، ذات، حقیقت، شیئیت بـه معنـای مطلـق، ی لذا و.اند یک مقوله صادق
 چون بر بیش از یک مقوله قابل؛ داند جود و امکان را معنای عقلی و یا اعتبار عقلی میو

  .زاء نیز ندارندا و در خارج مابصدق هستند
به تعبیر دیگر، معنای اعتباری یعنی معقول ثانی فلسفی بودن که عروض آن در ذهن 

حقـق عینـی  و تو اتصاف آن در خارج است و در خارج وجود منحاز و مـستقلی نـدارد
که فصلی مانند  بنابراین هنگامی. )١/٣۶۴: همان( ت و تسلسل اسها آن مستلزم تکرر ها آن



  

راق
 اش
یخ
ن ش

بود
ی 
هیت
ت ما

صال
در ا

ی 
تأمل

/ 
شها

ژوه
پ

١٠١  

قصد او نفـی تحقـق نـاطق در  )١/١٧٢ :همان: ک.ر( داند  را یک وصف اعتباری میناطق
نـاطق در ضـمن  گرنهونام ناطق است ه خارج نیست، بلکه نفی وجود منحاز و مستقلی ب

  . وجود داردنام انسانه هویتی ب
صـفاتی : شـوند  تقسیم مـی کلیۀدست از نظر شیخ اشراق به دو صفاتکلی،  طور به

 صـفاتی کـه ؛ سواد و بیاض و حرکت: دارند، مانندمصداق )ِمدرک (ما از که در خارج
 وجود ،، لونیتیتامکان، جوهر :مانندند، ا  و فقط در ذهننداشته مصداقدر خارج ما 

 دارد مـصداقین است کـه چـون مفهـوم سـواد در خـارج  اول اۀخصوصیت دست . ...و
 که بـر بـیش از یـک مقولـه صـادق باشـند یصدق نیست و مفاهیم دیگر بر بیاض قابل

  :عبارت وی چنین است. ندا  دومۀ و از سنخ دستشته مستقل ندامصداق
 یلـإاض، ویـالبکن یالعـصفات لها وجود فی الـذهن و یلإّن الصفات تنقسم أق یالتحق

ّنهـا أ هـو ّینـیوجودها العّإال فی الذهن وس لها وجود یلّیات وف بها الماهصفات توص
ّن قولنـا إ فـ.دیـ زی علـة المحمولـّیـةالجزئنسان و اإلی علة المحمولّیةالنوعک الذهن یف
یـد،  بزةان قائمـیـع األی فـة لهـا صـورّیـةّن الجزئأس معناه ی ل»انیع األی فّید جزئیز«
ن أّصح یـهـذا  مـع المعقوالت الثوانی، وّنها منأر منهم یثکّسلمها یما ک ّیةئی الشكذلوک
نحوهـا مـن ة والوحـدکان والوجود والوجوب ومواإل» انیع األیء فیم شیّن جإ«قال ی

  .)٣۴٧ـ١/٣۴۶: همان( لیهذا القب

  :گوید در عبارتی دیگر می
الفـرس، فهـو  ونساناإلیقع بمعنی واحد ومفهوم واحد علی السواد والجوهر والوجود «
ًیة مطلقا وذا مفهوم الماهوک. ّکل واحدّ معقول أعم من یمعن الـذات ة وقـیالحقّیة وئیالشّ
وجـود بـه  ؛)٢/۶۴: همـان(» ة صـرفّیـةّن هذه المحمـوالت عقلأ یّطالق، فندعاإلی عل

پس معنـای عقلـی . گردد و اسب حمل مین معنای واحدی بر سیاهی و جواهر و انسا
ور است معنای ماهیت، شیئیت، حقیقـت و ط کدام است و همین است که اعم از هر

  .دان کنیم که این مفاهیم از معقوالت عقلی محض پس ادعا می. طور مطلق ذات به

 مفـاهیم از ماهیـت را و یء شیخ اشـراق مفـاهیم ذات شـشدکه مالحظه  طور همان
 .شود  حمل مییءکند که حقیقت به شرط وجود بر ش حتی مطرح می. ددان میاعتباری 

شود یک مفهوم اعتبـاری ذهنـی  النوع حمل می  مختلفی ماهیت که بر اشیاپس مفهوم
  .شود  مختلف حمل مییاست، مانند مفهوم وجود که بر اشیا
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  ُ مستمسک بر اصالت ماهیتی دانستن شیخ اشراقدو

  مجعول دانستن ماهیت. ١
گردد چیست و فاعل یا جاعـل چـه چیـزی را  در اینکه آنچه از فاعل و جاعل صادر می

 جعل صیرورت که منـسوب بـه .٢ جعل وجود؛ .١: کند، سه نظریه وجود دارد عل میج
: ١٣۶١؛ همــو، ١/٣٩٨: ١٩٨١؛ همــو، ١٩٢ و ١٨٩: ١٣٨٢، صــدرالدین شـیرازی: ک.ر( ت اســمـشاییان

 :تـا بـی( دداننـ  ماهیت را بالعرض مجعول میمشاییانمحقق الهیجی بر این است که  .)٣٧
 مجعول و اثر فاعل ماهیت است نه غیر آن که نظر شیخ  جعل ماهیت و اینکه.٣؛ )۵٢/١

ِآنچه در حکمت اشراق سهروردی به نفع اصالت . )٢/١٨۶: ١٣٨٢سـهروردی، ( تاشراق اس
اکثـر محققـان فلـسفه . ِماهیت صراحت دارد همین قول وی در مجعولیت ماهیت است

عبـارت وی . دنـا این بیان سهروردی را مستمسکی بر اصالت ماهوی بودن وی قرار داده
  :استچنین 

 اًّیـا عقلًان الوجـود اعتبـارکـّلمـا و:  ال وجودهـاّیـةّن المجعول هو الماهأان ی بی فةقاعد
 ّالّعـن المـرجح لوجـوده، وإ ـ ن کـ الممیستغن یالـ و تهّی هوةاضّیّء من علته الفیفللش ـ
 الموجـودات یـع وجـود جمةّنوار علـ األنور و...ه بذاتًکانه فی نفسه واجبامإنقلب بعد ی
  .)٢/١٨۶: ١٣٨٢ سهروردی،( نوارذا القواهر من األوک ـ ثباتهاةّعلو

شود که مراد سهروردی بیان اصالت ماهیت نیست؛  با دقت در این عبارت روشن می
 زیادت وجود بـر ماهیـت و اعتبـاری بـودن وجـود ۀزیرا مطالب قبل از این قاعده، دربار

 وجـود ةّنـوار علـنور األو«عبارت .  وجود استبوده و آنچه اعتباری دانسته است مفهوم
 نیز مؤید این مطلب است که مراد شیخ از هویت، همان »ا ثباتهةّعلیع الموجودات وجم

پـس مـراد وی ایـن . است) اش در معنای اصالت وجودی( حقیقت خارجی یعنی وجود
ن بـا ًاست که وجودی که قبال اعتباری بودن آن را بیان کرده است مجعـول نیـست و ایـ

باشد نه مفهـوم آن، منافـاتی ) هویت خارجی= ( داینکه مجعول مصداق و حقیقت وجو
  .تمایز بین مفهوم وجود و مصداق آن است ندارد و توهم ناسازگاری، ناشی از عدم

در بحث مجعول بودن ماهیت که در مباحث شیخ اشـراق مطـرح اسـت آنچـه بایـد 
انـد  بر این بوده) معتزله( رخی متکلمانمدنظر داشت این است که در زمان شیخ اشراق ب
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 مجعول بوده اسـت نحوی دارای تحقق و غیر و قبل از آن به  ماهیت جدای از وجودکه
این دیدگاه اگـر ماهیـت دارای تقـرر بنا بر . )١/٩۴: ١٩٨۶؛ رازی، ٢/١٨٩: ١٣٢۵ ایجی،: ک.ر(

رای رفع این معـضل الوجود نیاز نخواهد بود و به همین خاطر ب ازلی باشد دیگر به واجب
اند که اگر به مجعولیت ماهیت قائل نشوند باید تقـرر ازلـی ماهیـت را  چنین تصور کرده

لذا شیخ اشراق برای گریز از پیامـدهای تقـرر ازلـی ماهیـت، مجعولیـت آن را . پذیرفت
حکیم سبزواری نیـز بـه . )٨٣: ١٣٨٢ ،هستی از نظر فلسفه و عرفـانآشتیانی، : ک.ر( پذیرفته است

بـه . اطر همین نکته، در قائل بودن شیخ اشراق به مجعولیت ماهیت تردید کرده اسـتخ
انـد، بـرای نفـی ازلیـت و تحقـق  ن مجعولیت ماهیت را پذیرفتهانظر سبزواری اگر اشراقی
  .)٢/٢٢۶: ١۴١٣: ک.ر( پیشینی ماهیت بوده است

ا زدودن  هدف از پذیرش ایـن قـول ر،محقق الهیجی نیز در توجیه قول به مجعولیت
نحـوی تقـرر و  این توهم دانسته است که برخی باور دارند که ماهیت قبـل از وجـود بـه

.  جعل خارج است و خداوند ماهیت را جعل نکرده اسـتۀثبوت دارد و ماهیت از حوز
که معضل پندار تقرر پیشینی و ازلیت ماهیـت حـل  صورتی وی بر این باور است که در

گونـه کـه  اصالت وجود نخواهـد داشـت؛ زیـرا همـانگردد هیچ مشکلی در گرایش به 
گونـه تقـرر و ثبـوتی نـدارد، چـون  مالصدرا بیان کرده است ماهیت قبل از وجود، هیچ

  .)١١٧: تا بی( شود وجود مجعول است و ماهیت به تبع آن و بالعرض مجعول واقع می
ز شـود کـه مـراد شـیخ اشـراق ا تأمل در عبارت مذکور به این حقیقت رهنمـون مـی

مجعولیت ماهیت این است که توهم مجعول بودن وجـود بـه آن معنـایی کـه قبـل از آن 
 هـیچ عـاقلی از مجعولیـت ماهیـت گرنـهاعتباری بودنش را اثبات کرد، رد کرده باشد و

 ماهیت اسـت کـه ِکه مجعولیت ماهیت یا به معنای ماهیت کردن  چراگوید؛ سخن نمی
صورت اخیر آنچـه   ماهیت است و درِردنحاصل است و یا به معنای موجود ک تحصیل

شـود چیـزی جـز وجـود  شود و به تعبیـری آنچـه از علـت صـادر مـی به ماهیت داده می
  .نخواهد بود

  ها نیز بـر ایـن نظرنـد کـه ماهیـت که اشراقی جعل ماهیت معنای معقولی ندارد؛ چرا
میردامـاد، ؛ ٣۶١ و ١/١٧۵: ١٣٨٢ سـهروردی،: ک.ر(ت سـ اهی مفهومی اعتبـاری من حیث هی

جعل ماهیت یعنی ماهیـت را ماهیـت کـردن، ذات را . )١۴٨ :١٣٨١؛ همو، ١۵۵  و۴٨: ١٣٧۴
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تعبیـر دیگـر جعـل ماهیـت، . معناست؛ جعل ذاتیـات محـال اسـت  کردن و این بیذات
 ۀواسط حال آیا در این جعل چیزی به ماهیت اضافه شده است و به. تحقق ماهیت است

ی خارج شده است یـا خیـر؟ اگـر بگوینـد اضـافه شـده  ماهیت محقق و از عدم ذات،آن
است پس همان که اضافه شده است، اصالت دارد نه ماهیت، و اگر چیـزی بـه ماهیـت 
. اضافه نشده و ماهیت دارای آثار گشته است این انقالب در ذات خواهد بـود و محـال

ین آثار هم اگر گفته شود این همان ماهیت است و فقط آثار وجودی پیدا کرده است و ا
 عـین آید که ماهیت در زائد بر ذات ماهیت نیست بلکه عین ذات ماهیت است الزم می

بنابراین، جعل ماهیت محال . حال که خودش است خودش نباشد و این نیز محال است
  .است
ًطرفی، در آثار شیخ اشراق شواهد زیادی دال بر جعل وجود وجود دارد؛ مـثال در  از

دهد، بر این اسـت کـه آنچـه علـت بـه  ت چه چیزی به معلول میباب علیت و اینکه عل
ِدهد، وجود معلول است؛ چه اینکه ماهیت معلول و ممکن نسبت بـه وجـود و  معلول می

ترجح آن مساوی است و در ترجح وجود خود نیاز به علت دارد و با وجود علت، وجود 
نـوار نـور األو«: گوید در همان عبارت پیشین می. یابد ممکن به سوی وجود رجحان می

: ١٣٨٢ سـهروردی،( »نـوارذا القـواهر مـن األة ثباتهـا، وکـّعل وع الموجوداتی وجود جمةّعل
شود کـه آنچـه  با دقت در آن فهمیده می.  موجودات استۀاالنوار علت همنور. )٢/١٨۶

  .وجود موجودات است) جعولم( دگرد از علت صادر می
  :گوید در جایی دیگر می
ّگردد و ترجح وجود ممکن بـر عـدمش  ه ممکن و واجب تقسیم میبدان که شیء ب

خاطر وجود علـتش اسـت و   ذات ممکن نیست پس ترجح وجودش بر عدم بهۀاز ناحی
 عدم علتش است پس شیء ممکن به وجود علـتش واجـب ۀواسط معدوم شدنش نیز به
  .)٢/۶٢ :همان( دگرد و با عدمش ممتنع می

  .)مانه( دگرد جودش وجود شیء دیگری واجب میمراد ما از علت آن است که با و
 ۀ وجـود و ثبـات همـۀشـود و او علـت همـ الوجود منتهـی مـی  علل به واجبۀسلسل

انـد پـس  اند و مجموع ممکنات نیازمند واجب موجودات است؛ چون ماسوای او ممکن
  .)١/۴١٠: همان( واجب علت وجود و ثبات است
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ده و بـه وجـود و عـدم آن شـیء  آن است که وجـودش از شـیء دیگـری بـومعلول
. )۴/٢١٨  و۴٠٢، ٣٨١، ٣٧٧ ،۴۴ ،١/٣٠: همـان(گـردد  العـدم مـی الوجود و ضـروری ضروری
  ١.)١/١۶۵: همان( کند معلول را افاده مید خدا وجو

 مجعول و اثـر علـت، وجـود ،موارد منقول در حد نص است بر اینکه از دیدگاه شیخ
شود که شیخ اشراق به دو   علیت فهمیده میاز عبارات مذکور در باب. است نه ماهیت

صدد این است که   ماهیت است درْگوید مجعول  آنجا که می؛تلقی از وجود اشاره دارد
) مفهـوم وجـود( ًکه قبال اعتباری بودن آن را اثبات کردرا قول به مجعول بودن وجودی 

 نیازمنـد در اینجا که اثر علت و آنچـه را ممکـن در موجـود شـدنش بـه علـت. رد کند
  .داند، مراد حقیقت شیء و به تعبیری وجود خارجی شیء است است، وجود می
گیرد خود دلیلی است بر اینکـه ماهیـت  گوید جعل به ماهیت تعلق می همین که می

با اصالت ماهیت و اعتباریت وجود، جعل و افاضـه و خلـق، امـری «اصیل نیست؛ زیرا 
حسب اصل ذات و سنخ حقیقت بـا یکـدیگر  هکه ماهیات ب آنجا نامعقول است؛ زیرا از

ْاند، معنا ندارد که از علةالعلل امری صادر شود که با علت متباین من جمیع الجهـات  متباین

به تعبیـری دیگـر، اصـالت ماهیـت بـا . )١١٣: ١٣٨٢ ، قیصریۀشرح مقدمآشتیانی، : ک.ر( باشد
 دوم سـازگار ۀمرحلـ اول و بـا اصـل علیـت در ۀقول به سنخیت علت و معلول در مرحلـ

 جعل سخن نخواهد گفت تا چه رسد به ۀ فیلسوفی از مسئل،نیست، لذا با اصالت ماهیت
محقق الهیجی نیز این مشکل را یادآوری کـرده و گفتـه . اینکه مجعول را ماهیت بداند

  :است
                                                        

ّترجح وجـوده  ین الکالممو. کنممإلی واجب ونقسم یء یّن الشأواعلم «: عین عبارات وی چنین است. ١
ّیترجح وجوده بحضور علته وف. رهیّ عدمه من نفسه، فالترجح بغیعل : ١٣٨٢سهروردی، (» ّعدمه بعدم علتهّ
 ةّالوجود بذاته، وهو عل  واجبیلإ یّنها تنتهة وأ العلل الحادثة سلسلیة وجوب نهایوقد برهن عل« .)۶٢/٢

نات مفتقر کمجموع الممکن، ور الثابت ممیغ وذ ما سواه من الثابتإ ثباتها ةّعلیع الموجودات ووجود جم
 یهـا هـیحـد مفهومأ ی علةّمعلول، فالعلة وّ علیجود النقسم الوی« .)١/۴١٠: همان(»  الوجودةّه فهو علیلإ

یء آخـر عدمـه وجـود شـیجـب بوجـوده و ما ةبالجملیء آخر وحصل من وجوده وجود شی یء الذیالش
قال  یقد وعدمه، والعدم لوجودهلوجود واّی ر ضروریصیء آخر ویون وجوده من شیکالمعلول ما وعدمه، و

ّن وجود أاعلم «). ١/٣٠: همان(» جب بوجودهیال یمتنع بعدمه وء فی وجود الشیزاء ما له مدخل فإ بةّالعل
ّالمعلول متعلق بالعل ّن العلإ«؛ )١/۴٣: همان (»ةّ و أء آخـر، یجب به وجود شی ما یها هیحد مفهومأ ی علةّ

ّتعلق بالعلیوجود المعلول و« .)١/٣٧۶: همان(» ء آخریحصل به وجود شیما    ).١/٣٨١: همان (»ةّ
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 معنای ،که حقیقت جعل و صدور با اعتباری بودن وجودزم است این آنچه ذکر آن الو
معناست که از چیزی،  رد؛ زیرا جعل و صدور معنایی جز فیض نداشته و بیروشنی ندا

  .)٢/۵۴١ :تا بی( چیزی صادر شود که مباین با آن باشد

  اعتبار عقلی بودن وجود. ٢
شـود  مستمسک دیگری که برای اصالت ماهوی دانستن شیخ اشـراق بـه آن اسـتناد مـی

 وجود اسـت کـه بـا فـصلی تحـت  اعتباری دانستنۀ درباراالشراق حکمةعبارت وی در 
؛ برای برخـی ٢/۶۴ :١٣٨٢ سهروردی،( بیان شده است» ةّعتبارات العقلیال فی اةحکوم«عنوان 

  .)١/٣۴٠ :همان: ک. ر،عبارات مشابه در آثار دیگر وی
 :١٣٨٣: ک.ر( الدین شـیرازی تـصریح کـرده اسـت گونه که قطب در این فصل همان

بر اینکه وجود در خـارج غیـر از  ن را مبنیایی مشاۀ سهروردی بر این است که عقید)١٨٠
هـا را نـشان  وی بـا دالیلـی بطـالن قـول آن. ماهیت و عارض بر آن است، باطل گرداند

گونـه  کند که وجود در ذهن مغایر با ماهیت است و در خارج هـیچ دهد و اثبات می می
ُست که مهر اصـالت این همان ادعایی ا. واقعیتی ندارد بلکه وجود معنایی اعتباری است

اما جای بحث دارد کـه شـیخ اشـراق .  شیخ اشراق زده استۀماهیتی را بر پیشانی فلسف
چه برداشت و تلقی از وجود داشته است؟ آیـا وی وجـود را بـه همـان معنـایی اعتبـاری 

  داند که مالصدرا اصیل دانسته است؟ می
 کـه وی بـر اثبـات هـایی اسـت پاسخ به پرسش فوق در گرو تبیین و تحلیل استدالل

  .مدعای خود اقامه کرده است تا در نتیجه بتوانیم تلقی وی از وجود را به دست آوریم

  شیخ اشراق بر تغایر وجود و ماهیتهای  استدالل
  :تصور است  مغایرت وجود با ماهیت در چهار فرض قابل:دلیل یکم

  وجود هم در ذهن مغایر با ماهیت باشد و هم در خارج؛. ١
  در خارج مغایر با ماهیت باشد نه در ذهن؛وجود . ٢
  وجود در ذهن مغایر با ماهیت باشد نه در خارج؛. ٣
  .وجود نه در ذهن و نه در خارج مغایر با ماهیت نباشد. ۴

آید که وجود در خارج وصـف ماهیـت و بـرای   الزم میگرنهفرض اول باطل است و
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و » ماهیت موجود استوجود برای «پس .  حاصل باشد و حصول همان وجود استآن
کنیم به وجود وجود؛ آن هم وصف و  نقل کالم می. موجود بودن نیز یعنی وجود داشتن

قائم به غیر است و بـرای آن غیـر، حاصـل و موجـود اسـت پـس دارای وجـود اسـت و 
یابد و چون تـالی باطـل اسـت مقـدم نیـز باطـل اسـت و  نهایت ادامه می طور تا بی همین

البطالن اسـت؛ زیـرا بالوجـدان  فرض دوم بدیهی .با ماهیت نیستوجود در خارج مغایر 
 ، وگرنـهفرض چهارم نیـز باطـل اسـت. یابیم که وجود در ذهن با ماهیت مغایر است می

کـه شـیخ  حـالی گـردد، در آید که وجود عین ماهیتی باشد که بر آن حمل مـی الزم می
با بطـالن سـه فـرض  .ت وجود را مشترک معنوی دانسته اس،فرض عنوان پیش اشراق به

  .)٢/۶۴ :١٣٨٢؛ سهروردی، ١٨١ :همان: ک.ر( گردد مذکور فرض سوم اثبات می
انـد از  ن بر اثبات مغایرت خارجی وجود و ماهیـت آوردهاییدلیلی که مشا :دلیل دوم

که وجودشان بر ما مجهـول،  حالی اند در این قرار است که برخی ماهیات برای ما معلوم
شیخ اشراق بـا اسـتفاده از . لوم است پس وجود غیر از ماهیت استو مجهول غیر از مع

کنـیم امـا در ایـن  ما وجود ماهیتی را درک می: گوید ن میاییّهمین دلیل در رد قول مشا
شک داریم که این وجود در خارج هم حاصل است یا خیر؟ پس باید وجود آن ماهیت 

ِبا وجود وجود آن ماهیت ـ کنیم  ِ باز نقل کالم می.ت داشته باشدـ مغایر ِکه مشکوک ماست ِ
ِبه وجود وجود آن ماهیت و می ِگوییم ما وجود وجود آن ماهیت را درک می ِ کنـیم ولـی  ِ

ِپس باید وجود وجود آن ماهیت با . در اینکه آیا در خارج وجود دارد یا خیر شک داریم ِ
ّوجود وجود وجود آن ماهیت مغایر باشد و هلم ِ ِ باطـل اسـت ) تالی(ل چون تسلس ا، وًّجر ِ

  .)٢/۶۵: ١٣٨٢سهروردی، ( نیز باطل است ـ مغایرت عینی وجود با ماهیت ـپس مقدم 
شیخ اشراق از وجود در  آید جز این نیست که مراد آنچه از این دو دلیل به دست می

فرض دلیل نخست مشترک معنوی بودن وجود  ها، مفهوم وجود است؛ چه اینکه پیش آن
ِ وصف مفهوم ذهنی است نه ْ وجود مساوق با کلیت است و کلیتِیبود و اشتراک معنو

ذیرد پ یتوضیح اینکه دلیل اول بر اساس اشتراک معنوی وجود سامان م. عینیت خارجی
 معنای اشتراک معنـوی ایـن .بریم ن بهره میآاز ، و ما در مقام ابطال شقوق فرضی باطل

کـه  نجـاآ از شـود و ا حمـل مـیاست که معنای یگانه بر مصادیق گوناگون به یک معنـ
موطن و جایگاه حمل ذهن است و مفاد حمل در اشتراک معنوی قابلیـت صـدق یـک 
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نـزاع محـل نچـه در دلیـل اول  آسپ ،استنه بر مصادیق گوناگون به یک معن یگامفهوم
ن آاست مفهوم کلی وجود و به تعبیری وصف عنوانی وجود است و نه مصداق خارجی 

  .جود محل نزاع است اصالت وۀمسئل که در
معلـوم » شک در حصول خـارجی آن«و » وجود ماهیت«در دلیل دوم مراد از فهم 

است که مراد از وجود، مفهوم آن است؛ به این معنا که ما مفهوم وجود مـاهیتی را درک 
دانیم؛ یعنی مفهوم وجود برای ذهن ما روشن است  کنیم اما تحقق خارجی آن را نمی می

ت در مقام ذهن را نیز درک می کنیم و ماهیت را در آن مقام متصف و حمل آن بر ماهی
کنیم ولی در مقام تحقق در عالم خارج برای ما مشکوک است کـه آیـا  به موجودیت می

آن ماهیت وجود دارد یا خیر؟ آیا ماهیت در عالم خارج نیز ملبس به لباس وجـود گـشته 
ًصالت نداشته و تحقق خـارجی اصـالتا است یا خیر؟ و این داللت دارد بر اینکه ماهیت ا

  .معنا بود  شک در حصول خارجی ماهیت بیگرنهاز آن ماهیت نیست و
آیـد کـه  اگر وجود در خارج مغایر با ماهیت و وصف آن باشد، الزم می :دلیل سوم

بین وجود و ماهیت در خارج نسبتی وجود داشته باشد و آن نسبت نیز در خـارج وجـود 
 مغایر با خود نسبت است پس وجود ـبنا بر ادعا ـین نسبت در خارج وجود ا. داشته باشد

 در نقل کالم می کنیم به همین نسبت که آن هم. این نسبت با خود نسبت، نسبتی دارد
و ) تسلـسل( نهایـت ادامـه پیـدا کنـد بر همین قیاس تا بیخارج باید تحقق داشته باشد و 

: ک.ر( ت در خـارج نیـز باطـل اسـتچون تسلسل باطل است پس مغایرت وجود با ماهی
  .)همان

. اگر وجود در خارج تحقق داشته باشـد یـا جـوهر اسـت و یـا عـرض :دلیل چهارم
. جوهر نیست چون وجود وصف ماهیت است و هیچ جـوهری وصـف ماهیـت نیـست

عرض دارای معروض و محلی است که برای آن حاصل اسـت . پس وجود عرض است
ول وجود، یا قبل از ماهیت است یا همراه آن و یـا و معروض وجود ماهیت است، و حص

 چون مستلزم عرض بدون معروض است و ایـن محـال ؛ فرض اول باطل است،بعد از آن
الوجـود   چون مستلزم این است که ماهیت و معـروض مـع؛فرض دوم نیز باطل است. است

رض تحقـق ِیعنی باید ماهیت به وجودی غیر از این وجـود عـا( موجود گردد نه بالوجود
کنیم به وجـود  نقل کالم می. داشته باشد تا بتواند با این وجود عارض معیت داشته باشد
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 شـته باشـدبر فرض، عارض ماهیت بوده و ماهیت با آن معیـت دا ؛ آن هم باید بناماهیت
. کنـیم نقـل کـالم بـه آن وجـود مـی. پس باید به وجودی غیر از آن تحقق داشته باشـد

فرض سوم نیز باطل است؛ زیرا مستلزم ایـن اسـت ). رود ت پیش مینهای طور تا بی همین
آن وجود متقدم نیز یا عین وجـود متـأخر . که ماهیت قبل از عروض وجود موجود باشد

است که این مستلزم تقدم شیء بر نفس است و محال اسـت و یـا غیـر از آن اسـت کـه 
 همـان،( ...وجـود باشـد ونتیجه اینکه ماهیت باید قبـل از وجـود م. تسلسل است مستلزم
  .)١٨٨ ـ١٨٠: ١٣٨٣؛ شیرازی، ۶٧ـ ٢/۶۴ و ١/٢٢: ١٣٨٢

شود که وجـود نـزد شـیخ اشـراق یـک امـر  وضوح دانسته می از دو دلیل اخیر نیز به
چنین وجـودی . عرضی و یک معنای وصفی است که نیازمند به معروض و محل است

 وصف بودن وجود بـرای ماهیـت ،فرض دلیل سوم از دیدگاه او اعتباری است؛ زیرا پیش
تواند در  کند این است که چنین وجودی نمی و غیر از آن بود و آنچه این دلیل اثبات می

فرض دلیل چهـارم هـم وصـفیت وجـود بـرای  پیش. خارج واقعیت و تحقق داشته باشد
 ی ذهنی مفهوم.١: خ اشراق دو گونه داردی شیه وجود در تلقکآن حاصل. ماهیت است

  .ی و عرضی وصفی امر.٢؛ یلک ییو معنا
 مـصداق ندانـسته و یل و دارای از وجـود را اصـیین معنای چنیسکروشن است که 

توانـد محقـق  ی را داشـته باشـد در خـارج نمـیژگ ین دو ویًداند؛ زیرا هر آنچه ذاتا ا ینم
 در. ات آنیـحفـظ ذات ا با عدمیات آن است ی آن یا با حفظ ذاتیگردد؛ چه تحقق خارج

 .افتـه اسـتیجه، آنچه مراد بود تحقق نینت دهد و در یول انقالب در ذات رخ مصورت ا
هـا   اسـت، بـا حفـظ آنــ ذهنی بـودن ی ـژگی آن ویه داراک یامراگر ز یدر فرض دوم ن

از  .مـستلزم تنـاقض اسـت، ایـن ت داشـته باشـدیت خارجین ذهنی در عیعنیابد یتحقق 
د یجا متحقق گردد، با ن است پس هر آِی ذاتْت و وصف بودنی چون عارض،گریدطرف 

 عـروض و ثبـوت ،هیـ فرعۀه طبـق قاعـد کـآنجـا  محقق گردد و ازیدر محل و معروض
 بایـد معـروض قبـل از عـارض و ،گر اسـتیء دیگر فرع بر ثبوت شی چیز دیچیزی برا

 دیـباپس ء له الوجود است یخ اشراق شی موجود نزد شچونوصف وجود داشته باشد و 
ز عرض است و محتاج ی آن ن،شود به آن وجود یالم مک نقل ،جود باشدًمعروض قبال مو
  .دیآ یتسلسل الزم م... طور نیبه معروض و هم
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 آن یت را ذاتـیـ و ذهنی ذهنـی و مفهـومی عقلـیی اشراق چـون وجـود را معنـاشیخ
 مالصـدرا یرده اسـت ولـکـم کـ بودن آن حیار و به اعتبارکت وجود را انینیداند ع یم
قـت آن یه حقک به مفهوم وجود ندارد بلیند نظرک ی و اصالت آن بحث م از وجودیوقت

مفـاتیح ، همـو؛ ٢۶: ١٣۶٣ ،المـشاعر؛ همـو، ٢٢٠: ١٣۶١ ،صدرالدین شـیرازی: ک.ر( دارد یرا منظور م

روسـت کـه وی  ایـن از. )جاهـای متعـدد/١: ١٩٨١؛ همـو، ١٣٩ :١٣٨٢؛ همو، ٣٢١: ١٣۶٣، الغیب
وجـود  ًه اصـالکـنیجـود قائـل گـشته اسـت و بـاالتر اخ اشراق به اصالت ویخالف ش بر
همـو، : ک.ر(  بـودن اسـت و حتـی دارای وجـود ذهنـی نیـستیت داشـتن و خـارجینیع

گـردد  ی میم ذهنیجه، هر آنچه مربوط به مفاهینت در. )١٣۵: ١٣٨٢، ؛ همو٧: ١٣۶٣ ،المشاعر
همــو، : ک.ر( را از ســاحت وجــود دور دانــسته اســت... فــصل، جــنس، نــوع و: یــلقب از

  .)٨/۴٧ و ۶٣، ۵٣، ١/٢۵ :١٩٨١، همو :؛ نیز٧: ١٣۶٣ ،المشاعر
ه کـخـورد  یقت به چشم مین حقیبا نگاهی به آثار مبتکر اصالت وجود، مالصدرا، ا

خ اشراق از وجود اطالع داشته است لذا از دو جهت به وجود ین برداشت شیز از ای نیو
قـت یگر حقی است و دی و عرضیزاعه مفهوم عام انتک مفهوم وجود یکی: ندک ینگاه م
 :١٣۵٢همو، : ک.ر(  استی و اعتباری ذهنیاول. ی است از دومیه و شبحی سایاول. وجود
دیگر، با تأمـل در ایـن عبـارات  طرف از. )١/۶٣ :١٩٨١، ؛ همو٣٢: ١٣۶٣ ،المشاعرهمو، ؛ ١٩۴

ه اسـت، ًشود که اوال شیخ اشراق هرچنـد وجـود را اعتبـاری دانـست به خوبی فهمیده می
ًثانیـا اساسـا وی آنگـاه کـه از  .هیچ عبارتی دال بر اصالت ماهیـت در آثـار خـود نـدارد ً

نظـر معتقـدان بـه  گوید، آن معنا از وجود نیست که مورد اعتباری بودن وجود سخن می
  .است) مالصدرا( اصالت وجود

ا  اصالت وجود به معنای واقعی خـود در مکتـب صـدرۀرو، از زمانی که مسئل این از
  :گوید وی می. مطرح گردید، خود صدرا به توجیه بیان شیخ اشراق پرداخت

 :١٩٨١همـو، (  مفهوم عام بدیهی آن اسـت،مقصود شیخ اشراق از اعتباری بودن وجود
١/۴١١(.  

آنچـه از شـیخ  کـه وی به این نکته بسنده نکرده و گامی فراتر نهـاده و گفتـه اسـت
 ن اسـت؛ یعنـی درییا او و مشاۀده است، مباحث اعتباری بودن وجود نقل شۀاشراق دربار

کافی نایان را برای اثبات و دفاع از اصالت وجود مخدوش و یحقیقت، او مستندات مشا
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  : نظر خود وی همان اصالت وجود استگرنه ودانسته
ًغرضه المباحثة مع المشائین فإنه کثیرا ّ   .)همان( ّلی ما هو الحقإ یسیر ّ ثمك ما یفعل کذلّ

 آن اصـالت عـدم و اصالت که ز به اشتراک لفظ به کار رفته است؛ ماهیتیماهیت نی
 کلـی بـه آن از کـه اسـت مفهـوم و طبیعـت نفـس همان است مطرح) صدرا ۀفلسف رد(

 صمیم در و است خارج در جزئیت و ذهن در یتّکل معروض و است شده تعبیر طبیعی
نیز ماهیت به این معنـا  شیخ اشراق .است فاقد را اشتراک عدم و اشتراک حقیقت ذات

  ددان را اعتباری می
ث ی من حّیةفمفهوم الماه» تهّیماه«و أ» قتهیحق«و أ» ءیذات الش«ذا قلت إ كّنأتعلم و
من ّیة وا اعتبارات ذهنًضأی ـ و فرسأنسان إّنها أث یال من ح  ـو ذاتأ ةقیو حقأ ّیةّنها ماهأ

  .)١/٣۶١: ١٣٨٢ سهروردی،( ت المعقوالیثوان

، عالوه بر اینکه هیچ بحثی از اصالت ماهیت در آثـار شـیخ اشـراق بـه میـان بنابراین
 اصـالت وجـود و اعتبـاری بـودن ماهیـت در ۀ استاد مطهـری مـسئلۀنیامده است به گفت

.  حقیقیه مطرح باشد مطرح نبوده اسـتۀ منفصلۀصورت قضی گونه که به  وی آنۀفلسف
اسـت کـه در میـان فیلـسوفان مـسلمان اند سهروردی نخستین کسی  بنابراین، اینکه گفته

پنـاه،  یـزدان(  اصالت ماهیت را مطرح کرده و به طور گسترده به این پرداختـه اسـتۀمسئل
پیروان مکتب صدرا نیز به عبارات شیخ اشـراق در . رسد نظر نمی  صحیح به)٢٩٣ :١٣٨٩

شـیخ  تردیـد نگریـسته و بـه توجیـه بیـان ۀاعتباری بودن وجود و اصالت ماهیت بـه دیـد
استاد مطهری در باب اصالت ماهیتی بودن شیخ اشراق بر این باور است که . اند پرداخته

نسبت اصالت ماهیتی بودن به شـیخ اشـراق از حیثـی صـحیح و از حیثـی دیگـر اشـتباه 
 اصالت وجود یـا ماهیـت بـرایش ۀجهت صحیح نیست که گمان رود مسئل آن است؛ از

جهت صـحیح  آن آید و از ز آثارش به دست نمیای ا مطرح بوده است؛ چه چنین مسئله
: ک.ر(  حـرفش چنـین اسـتۀای بیان کرده است که الزم است که وی مسئله را به گونه

 ةی عـدم زیـادفـ«عنـوان را بـا  شـیخ اشـراق بحثـی ، ویۀبه گفتـ. )٩/۶١ :١٣٧۴مطهری، 
هیـت در مطرح کرده است؛ به این معنا که وجـود و ما»  فی الخارجةّالوجود علی الماهی

عینیـت دارد و آن وقـت وی اول فرض کـرده اسـت کـه ماهیـت . خارج دو چیز نیستند
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اینجا بـه   که دربه این فکر نبوده استاو  .د بر ماهیت قائل نیستئ وجود عینیتی زابرای
 یعنی این مسئله برایش مطرح نبوده است که ما ؛شود مسئله را طرح کرد  دیگر مییشکل

. کی عینیت قائل شـویم و بـرای دیگـری ذهنیـت و اعتباریـتاز وجود و ماهیت برای ی
توانـد عینیتـی  دیگر وجـود نمـی، لذا  مسلم بوده استیی عینیت ماهیت برایش امرگوی

ابتـدا  زاده نیز بر این بـاور اسـت کـه سـهروردی در استاد حسن. )همان: ک.ر(داشته باشد 
الت ماهیـت را چـون قائل به اعتباری بودن وجـود بـوده و سـپس مستبـصر گـشته و اصـ

  : گفته است وسراب و باطل دیده
  .) پاورقی،۶٧ـ ٢/۶۶ :١۴١٣سبزواری، ( نفس و مافوق آن از مفارقات وجود محض هستند

 قول به اصالت ماهیت را منسوب به شیخ اشراق الحکمه نهایةی نیز در یعالمه طباطبا
  :داند و گویی در درستی این انتساب تردید دارد می

  .)١١ :١۴١٧( ینّشراقیلی اإلإ کما نسب ةّ الماهیةصالأم فساد القول بّتقد ن بماّفتبی

 سخنان شیخ اشـراق را ظـاهر در الحکمهة ای بر نهای تعلیقهنیز در یزدی استاد مصباح 
  .)١٩ :١۴٠۵( راصالت ماهیت دانسته نه بیشت

 اللـت بر اصالت ماهیت د)یخ اشراقش( نابسیاری از عبارات اشراقیبنابراین، هرچند 
 یا شیخ اشراق این است که زیادت وجـود بـر ماهیـت در ها  هدف آنارد منتهادو ظهور 

  .لذا آنچه از نظر وی اعتباری است مفهوم وجود است. خارج را نفی کنند

  شواهدی بر اصالت وجودی بودن شیخ اشراق
یکی از شواهد بر اصالت وجود در فلسفۀ سهروردی نظریـۀ وی در بـاب علـم حـضوری . ١
ن را در این مـسئله کـه ماهیـات نـزد ذات اییطرفی، قول مشا وی از. استداوند به اشیخ

 اند، قبول نداشته و بر آن اشکاالتی وارد کـرده اسـت صورت صور مرتسمه بوده باری به
طرفی، قائل است که علم خداوند به اشیا عبـارت  از. )۴٨٣ـ١/۴٨١: ١٣٨٢سهروردی، : ک.ر(

ها نزد باری تعالی و اشـراق واجـب بـه  یا یا متعلقات آناست از حضور و ظهور نفس اش
  .)٢/١۵٠:  همان:ک.ر( ها آن

ن ایی همـان قـول مـشاگرنـه ماهیاتـشان نیـست وها آناما مراد از نفس اشیا و متعلقات 
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است و ایـن مـستلزم اصـالت پس مقصود وی وجود اشی. ل ندارد بود که وی قبوخواهد
توانـست  صیل بود در این مسئله چنین رأیی نمـیوجود است نه ماهیت؛ چه اگر ماهیت ا

  .ن نیز اشکالی نداشتاییاتخاذ کند و بر مشا
 :همـان: ک.ر( ددانـ یات و وجودات محض مـیّنِشیخ اشراق نفس و مافوق آن را ا. ٢

ایـن بـا اصـالت ماهیـت سـازگار . )١/۴٣ :١٩٨١، صـدرالدین شـیرازی :؛ نیز به نقل از١١٧ـ١/١١۵
ه متناقض بودن این عبارت با قول بـه اصـالت ماهیـت حکـم داده مالصدرا نیز ب. نیست

ه چون عقـول کن نیست یمراد شیخ اشراق غیر از ا. )١/۴٣: ١٩٨١، صدرالدین شـیرازی( تاس
انـد در مرتبـت   صـادر شـدهیالمبـاد و نفوس از صادرات اول بوده و بالواسطه از مبـدأ

رساند که آنچه  د و این خود میان ه وجودات محضهکنیت واقع بوده و مثل ایشدت نوران
پس اصالت با .  بعد وجود ممکناتۀاست و در مرتب) واجب(در اصل تحقق دارد وجود 

صـورت اصـالت ماهیـت، محـال خواهـد بـود کـه  وجود است نـه بـا ماهیـت؛ زیـرا در
که وی در بـاب مجـردات و نیـز  حالی موجودی بدون ماهیت در عالم متحقق باشد در

: ١٣٨٢سـهروردی، ( دانـ کند که وجود بحـت و صـرف مکرر بیان می طور واجب تعالی به
انـد، نـه  آن ماهیتی که از مطاوی عبارات وی اصـالت آن را بـه وی نـسبت داده. )١/٣٨

 شیء است کـه بـا وجـود ۀبلکه هویت عینی) ه معنای کلی طبیعیب( نفس مفهوم ماهیت
نـابراین، اینجـا کـه ب. ها یکی اسـت و تفـاوت در لفـظ اسـت در معنای اصالت وجودی

  .گوید مفارقات وجود محض هستند با آن برداشت منافاتی نخواهد داشت می
شیخ اشراق مفهوم وجود را عام و بدیهی دانسته و فهم آن را مـسبوق بـه تعریـف . ٣

  :گوید  وی می.ندانسته است
  .)١/٢٠٠: همان( ظهر منهماأذ ال شیء إ تعریفهما ّیصح ا الّ ممةّالشیئیفالوجود و

ناپذیر و بدیهی دانسته است و ایـن همـان  اساس، شیخ اشراق وجود را تعریف این بر
آیـد  آنچه از این عبارت به دست مـی. اند چیزی است که دیگران بر بداهت وجود گفته

 زیـرا ؛ست نه مـصداق خـارجی آن ااین است که از نظر وی، مفهوم عام وجود اعتباری
اگـر از . انـد مفهـوم وجـود اسـت نـه مـصداق آن آنچه فالسفه بـه بـداهت آن رأی داده

 ِبداهت وجـود مـصداق آن را اراده کـرده باشـد نقـش اثبـاتی آن بـرای ادعـای اصـالت
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صورت، چیزی جز اصالت وجود بـه  این ً وی بیشتر خواهد شد و اصال درِ بودنوجودی
سـت که آنچه واقع و عین را پر کرده و تحقق آن بـدیهی ا ذهن متبادر نخواهد شد؛ چرا
  .اصالت وجود هم غیر از این نیست. وجود خواهد بود نه ماهیت

هرچند نور در فلـسفۀ . شاهد بسیار قوی دیگر، احکام نور در فلسفۀ سهروردی است. ۴
ــت ــدرایی اس ــر ص ــود در تفک ــراق اخــص از وج ــصیل ر( ّاش ــرای تف ــاطمی، : ک.ب : ١٣٨٠ف

بـساطت، : کنـد ماننـد ، احکـامی را کـه سـهروردی بـرای نـور بیـان مـی)٧٨ ـ ٩/۶٩ و ٨ش
، در نظام فکری اصـالت وجـودی نیـز ...بذاته و مظهر لغیره، تشکیک و بداهت، ظاهر

: ک.ر( گردد و مالصدرا نیز بـه ایـن مطلـب اذعـان دارد همان احکام برای وجود بیان می
  .)۴/٣٠۴: ١٩٨١ ،صدرالدین شیرازی

  گیری نتیجه
هیت، نزاعی لفظی است؛ به ایـن معنـا با توجه به آنچه گفته شد، نزاع اصالت وجود و ما

که آن وجودی که شیخ اشراق بـه اعتباریـت آن قائـل اسـت همـان وجـودی اسـت کـه 
دیگـر، وجـودی کـه بحـث از  عبـارتی به. دانند ها هم آن را اعتباری می اصالت وجودی

اصالت آن و ماهیتی که بحث از اعتباریت آن است در نزاع صدرایی و اشراقی اشتراک 
رند، لذا آن معنا از وجود که اصالت آن مـدنظر صدراسـت بـرای شـیخ اشـراق لفظی دا

نـزاع  و تـوان وی را قائـل بـه اصـالت ماهیـت دانـست بنابراین، نمـی. مطرح نبوده است
یکی از دالیل ابهام اصالت وجود یـا . موجود ناشی از خلط معانی ماهیت و وجود است

 نبـودن آن مـسئله اسـت و طبیعـی ماهیت به معنای دقیق آن در حکمت اشـراق، مطـرح
 فلسفی نباشد، نظرها به سمت ای طور روشن، پرسش و مسئله ای به است که وقتی مسئله

شـود گـاه خـام و گـاه  ای گفته می آن معطوف نگشته و آنچه در باب آن به نحو حاشیه
  .گونه که در این مسئله آثار و بیانات شیخ اشراق مضطرب است ناسازگار است، همان
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١١۵  

  یشناس ابتک
  .ش ١٣٧٨، یغات اسالمی، قم، دفتر تبلشرح حال و آراء فلسفی مالصدران، یالد جاللید، سیانیآشت .١
  .ش ١٣٨٢تاب، ک، قم، بوستان  قیصریۀشرح مقدم، همو .٢
  .ش ١٣٨٢ تاب،ک، قم، بوستان هستی از نظر فلسفه و عرفان، همو .٣
  االعـالم االسـالمی،ةبدوی، بیروت، مکتبـ، تصحیح عبدالرحمن التعلیقات ،، حسین بن عبداهللاسینا ابن .۴

  .ق ١۴٠۴
  .ق ١٣٧۵ ،االمیریه ةالمطبع قاهره، مدکور، ابراهیم ۀمقدم ،الشفاء، المدخل ،همو .۵
  .ش ١٣٧۶قم، دفتر تبلیغات اسالمی،  ،الشفاء الهیات ،همو .۶
  ـهای فلـسفی پژوهش، »شناسی شناسی و هستی اصالت وجود یا ماهیت، خلط شناخت«احمدی، احمد،  .٧

  . ش١٣٨۴ زمستان ،٢ۀ ، سال هفتم، شمارکالمی
  .ق ١٣٢۵، تحقیق بدرالدین نعسانی، قم، الشریف الرضی، شرح المواقفایجی، عضدالدین،  .٨
  .ش ١٣٧۶، قم، اسراء، رحیق مختوم، ، عبداهللایآملی جواد .٩
  .م ١٩٨۶، یهزهرات االیلک الةتبک، مصر، مالدین صولاربعین فی اال،  محمد بن عمرنی، فخرالدیراز . ١٠
  .ق ١۴١٣ زاده آملی، تهران، ناب، ، تصحیح حسن حسنالمنظومه شرح، مالهادی، یسبزوار . ١١
  .ش ١٣٨٢، یقات فرهنگی تحقۀ، تهران، مؤسسمجموعه مصنفات شیخ اشراقن، یالد ، شهابیسهرورد .١٢
خر  نورانی و مهدی محقق، تهران، انجمن مفا، تحقیق عبداهللاشراقاالة شرح حکمن، یالد ، قطبیرازیش . ١٣

  .ش ١٣٨٣فرهنگی، 
اء یـاح روت، داریـ، بالحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعـه، صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم .١۴

  .م ١٩٨١، یالتراث العرب
  .ش ١٣۶١ ، تصحیح غالمحسین آهنی، تهران، مولی،العرشیه، همو .١۵
  .ش ١٣۵٢اه مشهد، ، مشهد، دانشگیانیالدین آشت جاللیق سید، تحقالمسائل القدسیه، همو .١۶
  .ش ١٣۶٣، تصحیح هانری کربن، تهران، طهوری، المشاعر، همو .١٧
  .ش ١٣٨۵، تصحیح حامد ناجی اصفهانی، تهران، حکمت، مجموعه رسائل، همو .١٨
  .ش ١٣۶٣ تحقیقات فرهنگی، ۀ، تصحیح محمد خواجوی، تهران، مؤسسالغیب مفاتیح، همو .١٩
  .ق ١۴١٧ النشر االسالمی، ة، قم، مؤسسالحکمه نهایةن، یمحمدحسسید، ییطباطبا .٢٠
  .ش١٣٨٠، تهران، انجمن مفاخر فرهنگی، فرهنگ فلسفی اصطالحات شیخ اشراقغفاری، محمد خالد،  .٢١
  .م ١٩٨۶ المشرق، تحقیق محسن مهدی، بیروت، دار ،کتاب الحروفنصر، فارابی، ابو .٢٢
 اندیـشۀ، »ت اشـراق و حکمـت متعالیـهبررسی تطبیقی احکام نور و وجود در حکمـ«فاطمی، جمیله،  .٢٣

  .ش ١٣٨٠، ٩و ٨پیاپی شمارۀ ، دینی
  .ش١٣۵٣ مشهد، دانشگاه فردوسی، تحقیق جعفر زاهدی،، حکمة العین و شرحه الدین علی، کاتبی، نجم .٢۴
  .تا ی، بی، اصفهان، مهدولهاماال شوارق، عبدالرزاق، یجیاله .٢۵
  .ق ١۴٠۵الحق،  قی طریفقم، ، ه الحکمة علی نهایةتعلیق، ی، محمدتقیزد یمصباح .٢۶
  .ش ١٣٧۴، تهران، صدرا، آثار مجموعهی، ، مرتضیمطهر .٢٧
  .ش ١٣٧۴ محقق، تهران، دانشگاه تهران، ی، به اهتمام مهدالقبسات، ، محمدباقر بن محمدمیرداماد .٢٨
پـور، قـم، پژوهـشگاه حـوزه و  ی علـیمهـد ق و نگـارشیـ، تحقاالشـراق حکمـة، داهللاید یپناه، س زدانی .٢٩

  .ش ١٣٨٩دانشگاه، 




