
 

  مفاهيم فلسفى از ديدگاه سهروردی

  ١مسعود اسماعيلى

  چكيده

برای آنها هيچ  سهروردی همه مفاهيم فلسفى را به طور كلّى ذهنى دانسته و

قائـل نشـده  ،حتى به نحو عينيت با معـروض ،حيثيت منشأ انتزاعى در خارجْ 

در  سهروردی، تقريبًا در طرح اين بحث و در ساختارهای اصلى فكـری. است

وی بـا توجـه بـه . اين مسئله، كامًال متأثر از مشائيان به ويژه بهمنيار اسـت

ای ارائـه كـرده كـه بـا  جوانِب نظريه خويش، تمام توضيحاتش را بـه گونـه

وی حمل مفاهيم را بر ماهيات . اعتباری بودِن معقوالِت فلسفى سازگار باشد

امور خارجى توسط  و امور خارجى، حملى ذهنى و اضافه كردن آن مفاهيم به

ترتيب بايد گفت نزد سهروردی، اتصاف و عروِض مفاهيم  بدين. داند ذهن مى

  .فلسفى، همچون مفاهيم منطقى، هر دو ذهنى است

مفاهيم فلسفى، سهروردی، معقول ثانى فلسفى، عروض،  :ها كليدواژه

  .اتصاف

  

                                                            
  . عضو هيئت علمى گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى. ١
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  مقدمه . ١

عقـوالت در فلسـفه اسـالمى مفاهيم و معقوالِت فلسفى، يك گـروه از سـه قسـم اصـلى م

به نظر بيشتر محققان معاصر، منظور از معقوالت در اين بحث، عبارت است از . شوند محسوب مى

، ٣، ج١٣٦٦؛ همــو، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧١، ٢٧٠، ص٥، ج١٣٧٥مطهــری، ( .»ادراكــات قــوه ناطقــه انســان«

ه قسم معقوالت س )١٧٦، ص١، ج١٣٦٦؛ مصباح يزدی، ١٤، ص٢، ج١٣٦٨؛ طباطبايى و مطهری، ٢٩٣ص

معقوالت اولى، معقوالت ثانيه فلسفى و معقـوالت ثانيـه : اند از و مفاهيم در فلسفه اسالمى عبارت

  .روند منطقى؛ مفاهيم فلسفى مصاديق گروه دوم به شمار مى

مصـباح يـزدی، .: ك.ر(اند كه دال بر چيستى اشياء بوده  معقوالت اولى، همان مفاهيم ماهوی 

حسـى بـودن ريشـه  )٢٩٣و ٢٩٢، ص٣، ج١٣٦٦، مطهـری(. ريشه حسى دارند و )١٧٨، ص١، ج١٣٦٦

های عقالنى، به طور  كند كه اين معقوالت بدون نياز به عمليات و بررسى معقوالت اولى اقتضا مى

موجـب ) وابستگى به حس(همين خصيصه  )١٧٦، ص١، ج١٣٦٦مصباح يزدی، (آگاهانه درك شوند؛ 

، ٣، ج١٣٦٦مطهـری، (يق جزئى و شخصى خارجى داشته باشند؛ شود معقوالت اولى اغلب مصاد مى

  )٣٠٠ص

به رغم حكايت از امور خارجى، برخالف معقوالت اولى، از چيستى   معقوالت ثانيه فلسفى، 

بلكـه از  )١٦، ص١٣٧٥؛ فنـايى اشـكوری، ٢٧٣، ص٥، ج١٣٧٥همـو، (كنند  ماهوی حكايت نمى

هـای  قوالت، ظـاهرًا، بـدون واسـطه بـا دادهاين مع) ١٦همو، ص(. اند انحاء هستى آن حاكى

، ٥، ج١٣٧٥مطهری، (. حواس ظاهری در ارتباط نبوده، و راه حصول آنها از اين طريق نيست

از اين رو، ادراك آنها تا حصول قدرِت تحليِل عقالنى، ناآگاهانـه اسـت و شـناخت  )٢٧٣ص

؛ ١٧٨و  ١٧٧، ص١، ج١٣٦٦ مصباح يـزدی،(. است ١آگاهانه و تفصيلى آنها، نيازمند تعمل عقلى

از سويى اين مفاهيم، بيشتر جنبه وصفى داشته، احكام هستى  )١٦، ص١٣٧٥فنايى اشكوری، 

و بـه نـوع خاصـى از آنهـا اختصـاص  )٢٧٣و ٢٧٢، ص٥، ج١٣٧٥مطهری، (كند  را نمايان مى

 توان گفت كه اختالف و تعدد اين مفاهيم، موجـب اخـتالف و در نتيجه نمى) همان(. ندارند

                                                            
نجش و مقايسـه ميـان خـود و حـاالت توان بـه سـبرای تعقل و فعاليت عقلى در انتزاع مفاهيم فلسفى، مى. ١

به طور كلى فعاليت عقالنى برای تحصـيل معقـوالت . درونى خود برای انتزاع مفهوم اوليه علت و معلول مثال زد
به جز تفكر و تأمل كه ترتيب دادن مبادی معلـوم بـرای رسـيدن بـه (فلسفى، هرگونه توجه و حركت عقالنى را 

 .شودشامل مى) صاديقم(نسبت به امور واقعى ) مجهول است
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مفاهيم فراگيری نظيِر وجود، وحـدت، تشـخص، شـىء ) همان(. شود تعدد وجوِد خارجى مى

طباطبـايى و (» عـدم«و  )٣٢١و  ٣٢٠، ٣١٩، ص١ج، ١٣٦٦مصباح يـزدی،  ؛٢٨٧و  ٢٧٢همان، ص(

و مفاهيم غيرفراگيری چون وحـدت و كثـرت، علـت و معلـول،  )١٤، ص٢، ج١٣٦٨مطهری، 

و فعل، كمال و نقـص، تمـام و نقـص، تقـدم و تـأخر، امكان و وجوب، حدوث و قدم، قوه 

؛ طباطبايى و مطهری، ٣٣٤و  ٣٢٦، ٣٢٥، ص٣، ج١٣٦٦مطهری، (ماهيت، عرض، شدت و ضعف 

در زمـره مفـاهيم معقـول ثـانى فلسـفى  )٨٤، ص١، ج١٣٦٦؛ مصباح يزدی، ١٤، ص٢، ج١٣٦٨

  .شوندمحسوب مى

مطهـری، (كننـد  خارجى حكايـت نمى خالف دو دسته ديگر، از اموربر معقوالت ثانيه منطقى

از ) همـان(. گيرد و تنها معقوالت در ذهن، از حيث ذهنى، مصداق آنها قرار مى )٣٠٠، ص٣، ج١٣٦٦

دارای افراد خـارجى و محسـوس نيسـتند و چـون ) همان(اين رو هيچ شائبه حسى بودن نداشته، 

  )١٦، ص١٣٧٥فنايى اشكوری، (. تاس ١عقالنى سابقه حسى ندارند، ادراك آنها نيازمند نوعى فعاليت

ترين مباحثى است كه در حكمت اشراق به طور جـّدی مـورد توجـه  مفاهيم فلسفى، از مهم

غير از مسيری كـه  –هرچند سهروردی اين دسته از معقوالت را به راهى ديگر . قرار گرفته است

  .ای پذيرفته است دهُبرده، اما از آنان به ويژه بهمنيار، تأثيرات عم –مشائيان رفته بودند 

  پيشينه بحث. ٢

از فـارابى ) معقوالت ثانيه به معنى مفاهيم ذهنـى محـض(تقسيم معقوالت به اولى و ثانيه 

و  )٢٠٣، ص١٣٧٩، همو؛ ١٩، ص١٣٧٦سينا،  ابن(سينا  و در آثار ابن) ٦٦-٦٤تا، صالفارابى، بى(آغاز شده 

تـا . معنای مورد نظر ِفارابى به كار رفته اسـتبه همان ) ٢٢١، ص١٣٤٩بهمنيار بن مرزبـان، (بهمنيار 

به معنـای عـوارض (پيش از بهمنيار، مفاهيم فلسفى از دو حيطه معقوالت اولى و معقوالت ثانيه 

سـينا و ابن )٣٢٤، ص١، ج١٤١٣فارابى، (اين مفاهيم نزد فارابى  ٢متمايز بوده،) ذهنى معقوالت اولى

اّمـا ايـن ديـدگاه فـارابى و . شد اِت موجود دانسته مى، خارجى و عين ماهي)٤٨، ص١٣٦٨شيرازی، (

                                                            
توان به سنجش رابطه يك مفهوم كلى با مصـاديق ذهنـى آن و گونه موارد، مىبرای فعاليت عقالنى در اين. ١

به طور كلى فعاليت عقالنى برای تحصيل معقوالت منطقى، هرگونـه توجـه و . انتزاع مفهوم جنس از آن مثال زد
  .شودمى حركت عقالنى نسبت به مفاهيم درون ذهن را شامل

گاه مفاهيم فلسفى  آيد كه اين دو هيچسينا، اين نتيجه به دست مى با جستجوی تفصيلى در آثار فارابى و ابن. 2
را در ِعداِد معقوالت اولى محسوب نكرده و برعكس، بارها وجـوه اخـتالف متعـددی را ميـان مفـاهيم فلسـفى و 

  .اندماهيات برشمرده
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سينا، به سبب عدم تخصيِص جايگاهى كامًال متمايز و صـريح بـه مفـاهيم فلسـفى در ميـان ابن

ها به نحِو جدی، مورد توجـِه  اقسام معقوالت، در ديگر مبانى فلسفى چندان مؤثر نيفتاده و تا مدت

آيـد كـه بـرای معقـوالِت  ز وی بهمنيار، در صـدد بـر مىبعد ا. فيلسوفان بعدی قرار نگرفته است

تقسـيم (فلسفى، به طور روشن جايگاهى در تقسيم معقوالت قائل شود، و چون تقسيِم دو شـّقى 

بر فضای علمى آن دوره تسلط داشته، وی با تحليـل ) معقوالت به اولى و ثانيه يا ذهنى و خارجى

ظير شىء، ذات و وجود را به صراحْت معقول ثانى ترين مفاهيم فلسفى ن خاص خود، برخى از مهم

ترتيب،  و بـدين )٢٨٣، ص١٣٤٩بهمنيـار، (دانسـته ) به معنای رايج در آن زمان يعنى مفهوم ذهنـى(

ابوالعباس لوكری شاگرد وی نيز همچون او، به همين راه . بحث را به مسير ديگری كشانده است

در » اتصـاف«و » عـروض«بتـوان از دو اصـطالح  بنابراين اگر )٢٨، ص١٣٧٣لوكری، (. رفته است 

ها استفاده كرد، بايد ديدگاهى را كه تا قبل از بهمنيـار يعنـى در آثـار فـارابى و  تحليل اين ديدگاه

سينا رايج بوده است، چنين توصيف كرد كه عروض و تمايِز مفاهيم فلسفى، ذهنى و اتصاف و ابن

وجـود، (كم در مـورِد برخـى مفـاهيم فلسـفى همنيار، دستِ تقّرِر آنها خارجى است؛ اّما در ديدگاه ب

ترتيب، در طـول زمـان،  بـدين. ، عروض و اتصاْف هر دو ذهنى دانسـته شـده اسـت)شىء و ذات

تر شده، با تثبيِت آن از سوی بهمنيار و لـوكری،  تقسيم دو شقى معقوالت به اولى و ثانيه، پررنگ

يم فلسفى در تقسيم يادشده كه بهمنيار با آن درگير همچنين مسئله جايگاه مفاه. گردد مستقر مى

  .شود بوده و به ذهنى دانستِن برخى از مفاهيم فلسفى انجاميده، بر ديدگاه سهروردی اثرگذار مى

طبيعى است كه در چنين فضايى، سهروردی با پذيرش اين تقسـيم معـروف در مفـاهيم و  

ه، با تفصيل بيشتری به آن و جوانب مختلف معقوالت به سراغ پرسش مطرح در افكار بهمنيار رفت

و به صورت يـك نظريـه فلسـفى،  كرده آن بپردازد و اصل بحث را با تبعات آن، كامًال هماهنگ

  .ساخته و پرداخته كند

 ديدگاه كلى سهروردی در باب مفاهيم. ٣

 برای تحقيق در باب موضوع، ابتدا بايد ديدگاه كلـى سـهروردی را در مـورد مفـاهيْم جويـا

زيرا . در اين راستا، نگاه اصلى بايد به تقسيمى باشد كه وی ميان معقوالت انجام داده است. شويم

ترين عنصـر در  در درجه بعد، محـوری. تمامى آرای او در اين مسئله، مبتنى بر همين مطلب است

ن و واژگـان مشـابه بـا آ» معقول ثـانى«اصطالح  ديدگاه وی در مورد مفاهيم، مفهوم و مصاديقِ 

  .است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت") اعتبار"نظير (
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  تقسيم مفاهيم و صفات. 1.3
. منظور از صفات در اين قسمت، مفاهيمى است كه بيشتر به عنوان محمـول كـاربرد دارنـد

) معقول ثانى(تقسيم مفاهيم به ذهنى . ديدگاه وی در اين باب، دنباله همان ديدگاِه مشائيان است

سينا و بهمنيـار مطـرح شـده  تر در فلسفه فارابى، ابنمبنايى است كه پيش) عقول اولم(و خارجى 

بود، و سهروردی همين نظر را در مورد مفاهيم محمولى ارائه كرده اسـت؛ عبـارات وی در مـورد 

سـينا در  ، به ويژه يـادآور عبـاراتى از ابن)اعتباری غير(و خارجى ) اعتباری(تقسيم صفات به ذهنى 

  :گويد  سهروردی مى. است )١٣١، ص١٣٧١سينا،  ابن( مباحثات

التحقيق ان الصفات تنقسم الى صفات لهـا وجـوٌد فـى الـذهن و «

و الى صفاٍت توصف بها الماهيات و ليس لها وجوٌد اّال فـى ... العين 

علـى  ةالمحمول ةالذهن و وجودها العينى هو أنها فى الذهن كالنوعي

ليس معناه » زيٌد جزئى فى االعيان«نا فإن قول ... ةاالنسان و الجزئي

كمـا  ةبزيٍد، و كذلك الشيئي ةفى االعيان قائم ةلها صور ةأن الجزئي

و االمكان و الوجود ... يسلّمها كثيٌر منهم أنها من المعقوالت الثوانى 

  )347و  346، ص1، ج1380سهروردی، (.... نحوها ... و الوجوب 

ذهنى محض و خـارجى تقسـيم كـرده و بـا عبـارت در اين عبارت، سهروردی صفات را به 

كنـد  بر اين مطلب تأكيـد مى» ليس لها وجوٌد اّال فى الذهن و وجودها العينى هو انها فى الذهن«

كه مفهوم كامًال ذهنـى  –به ويژه با مثال نوعيت . كه از صفات ذهنى، هيچ اثری در خارج نيست

دهـد  اند و توضـيح مى از عوارض ذهنى ماهياتفهماند كه اين صفات، تنها  مى –و منطقى است 

المعقـوالت «تعبيـر . كه حمل خارجى برخى از اين مفاهيم نيز دليلـى بـر خارجيـت آنهـا نيسـت

در اين عبارت، خوْد گويای اين مطلب است كه منظور سهروردی از صـفات ذهنـى، نـه » الثوانى

. ری از خود آنها در خارج نيسـتصفات و اموِر غيرانضمامى خارجى، بلكه صفاتى است كه هيچ اث

. رود زيرا روشن شد كه معقول ثانى در لسان مشائيان به معنای امور ذهنـى محـض بـه كـار مـى

و ديگر عبـارات، معقـول ثـانى را بـدون توضـيح  عبارت روشن است كه چون سهروردی در اين

  .واگذاشته، از آن، همان معنای مشائيان را در نظر داشته است

فى  ةو لها صور ةعيني ةصف: كلّها تنقسم الى قسمين فإذن الصفات«

وجودها فى العين ليس اّال نفـس وجودهـا  ةو صف... العقل كالسواد 
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فى الذهن و ليس لها فى غير الذهن وجوٌد فالكون فى الذهن لهـا، 

و إذا ... و الوجود ... كون غيرها فى االعيان، مثل االمكان  ةفى مرتب

الذهن، فينبغى أن يكون ما فى الـذهن كان للشىء وجود فى خارج 

منه، يطابقه و اّما الذی فى الذهن فحسـب فلـيس لـه فـى خـارج 

  )71، ص2همان، ج(. »الذهن وجود حتى يطابقه الذهنى

دی، هـيچ ردر ابتدای عبارت، تأكيدی بر اين مطلب اسـت كـه از نظـر سـهرو» كلّها«تعبير 

اينكـه وی در ابتـدای ايـن . تصـوير نيسـت صفتى خارج از اين دو شق نبوده و شق سّومى قابل

عبارت، به عنوان مثاِل صفات خارجى، از ميان معقوالت اولى تنها برخى معقوالت عرضى را ذكـر 

كند، به اين علت است كه مراد وی تقسيم مفاهيم محمولى يا همان صـفات اسـت و جـواهر  مى

اعم از محمولى و (مفاهيم خارجى  توان گفت مى ،بنابراين. شوند اغلب در ناحيه محمول واقع نمى

چـه برخـى از مفـاهيمى كـه نـزد اگر. هسـتند از نظر وی تنها از ميان مفاهيم ماهوی) موضوعى

  .اندبرای وی جزو مفاهيم ذهنى) مثل عدد(اند  شده فالسفه، ماهوی تلقى مى

. تسهروردی در اين عبارت، تأكيد زيادی بر غير خارجى بودن دسته دوم از صفات كرده اس

رسد الزمه حمـل خـارجى ايـن  ای كه حتى مطابقت اين صفات را با خارج، كه به نظر مىبه گونه

خارجى بودن اين صفات، فراتـر  دهد، از نظر وی غير كند كه اين نشان مى مفاهيم است، انكار مى

از زائد نبودن آنها در اعيان است و هرگونه خارجيت و موجوديتى را، حتى اگـر عـين موصـوف در 

  )٤٨، ص١همان، ج.: ك.نيز ر(. كند خارج باشد، انكار مى

  »معقول ثانى«اصطالح . 2.3
كه گذشت، معقول ثانى در عبارات سهروردی، به همان معنايى كه مشائيان از اين واژه چنان

ای برای آن ارائه نكـرده و آن  اند، به كار رفته است، زيرا هيچ توضيح يا تعريف ويژه در نظر داشته

يسـلمها "شده، واگذاشته اسـت و بـا تعبيـر  معنايى كه از آن اصطالْح تا آن زمان استفاده مىرا به 

كنـد كـه ايـن خصوص به بهمنيار و لوكری اشاره مى به مشائيان، به) ٣٤٧، صهمان(" كثير منهم

 ويژه آنكه موارد استعمال ايندال بر پذيرش همان معنای مورد نظر مشائيان از اين واژه است؛ به 

از . تعبير در آثار سهروردی، در مورد اموری است كه تأكيد زيادی بر ذهنى بودن آنها شـده اسـت

  .توان دريافت كه منظور سهروردی از اين تعبير همان امور ذهنى صرف است اين رو مى

و مـن  ةايضاً اعتبارات ذهنيـ" ... ذات الشىء"و تعلم انك اذا قلت «
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  )361، صهمان(. »ثوانى المعقوالت

  تعابير مشابه با معقول ثانى و معنای آنها. 3.3
به كار رفته، بـه معنـای امـور » صفات ذهنيه«كه در مورد » معقول ثانى«گذشت كه تعبير 

در لسـان سـهروردی، » اعتبـارات ذهنيـه«نيز در عبارات پيشين گذشت كه . ذهنى محض است

نيز بـه همـين معنـا » تبارات ذهنيهاع«تعبير  ،بنابراين. شود استعمال مى» معقول ثانى«مرادف با 

توان گفت يكى از پركاربردترين تعابير در اين زمينه در عبـارات سـهروردی،  تقريبًا مى. خواهد بود

  :و يا مشتقات مشابه آن است» اعتبارات«يا » اعتبار«همين تعبير 

فيما يكـون لـه فـى االعيـان ذات كالسـواد و  ةانّما تعتبر المطابق«

لها بـل وجودهـا العينـى  ةالعتباريات فال هويات عينيالبياض و اّما ا

و قـد يضـاف الـى ... نفس وجودها الذهنى و قد يضاف الى العينى 

و على التقديرات اعتبار شىء اضـيف الـى ... األذهان او ما يعّمهما 

و غيرهما ممـا أسـلموا  ةجهات و كذلك كون الشىء جزئياً و الشيئي

  )163، صهمان(. »أيضاً 

كنـد  را بيان كرده و تأكيد مى» اعتبارات«عبارت، به وضوح، ذهنى محض بودن  وی در اين

كه وجود عينى اين امور چيزی بيشتر از وجودی كه در ذهن دارند نيست، و با تذكر به اينكه ايـن 

دهد كه اين ارتبـاط اعتباريـات بـا خـارج، جـز  شوند، توضيح مى امور گاه به عالم خارج اضافه مى

اهيم ذهنى به امور خـارجى توسـط ذهـن، نيسـت و باعـث خـارجى شـدن آنهـا اضافه كردن مف

كه در كالم بهمنيار و لوكری، معقـول ثـانى، بـه » شيئيت«سپس با آوردن مثالى چون . شود نمى

معنای ذهنى محض، خوانده شده بود و با اشاره به اينكه برخى مشائيان نيز ذهنى بودن مفاهيمى 

كند كه اين اعتبارات چيزی جـز همـان معقـوالت  اين معنا را القاء مى اند، از اين دست را پذيرفته

ثانى در لسان مشائيان نيستند كه اين بيان برای ما مهم است؛ زيرا با تحليـل عبـارات مشـائيان، 

رفتـه اسـت و از  دانيم كه اين اصطالح در عبارات آنان به معنای امور ذهنى محض به كار مى مى

به همان معنـای ) و ديگر مفاهيم فلسفى(ذهنى بودن اموری نظير شيئيت و » اعتباريات«اين رو 

، ٢٥، ٢١، ١٧همـان، ص(اصطالحاتى نظير اعتبارات ذهنيه . خواهد بود) مشائيان در عبارات(گذشته 

در آثـار ) ٣٤٠، ١٨٦، ١١٦، ٧٤، ٧٣، ٧٠، ص٢و ج ٣٤٣، ٣١همان، ص(و اعتبارات عقليه  )٤١٣، ٣٨٥، ٤٨

، )٢٥، ص١همان، ج(تعابيری مانند امور ذهنى . معنا بسيار استعمال شده استسهروردی، در همين 
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و  ٦٨همـان، ص(امر عقلى ) ٦٤، ص٢همان، ج(محموالت عقلى صرف  )٣٤٣همان، ص(جهات عقلى 

همـان، (و مالحظـات عقلـى ) همـان(صفات عقلى  )١١٤و  ٧٢، ٦٨همان، ص(محموالت عقلى  )٧٢

كنند كـه در برخـى از ايـن مـوارد بـه  را افاده مى) نى محضذه(شده  نيز همان معنای ياد )٧٠ص

سهروردی، .: ك.برای نمونه ر(. اينكه منظور از آنها تنها نفى زيادت خارجى نيست، تصريح شده است

  )٦٤، ص٢و ج ٣٤٣و  ٤١٣، ص١، ج١٣٨٠

  از ديگر مفاهيم) مفاهيم اعتباری(معيار شناسايى معقوالت ثانيه . 4.3
كنـد  نى و معقوالت ثانيـه طـرح مىدی به منظور شناسايى مفاهيم ذهمعيارهايى كه سهرور

گردد كه اين ويژگى كلّى، قبل از وی  ، در اصل به يك ويژگى كلّى اين مفاهيم باز مى)قسطاس(

بـرای (و بهمنيـار  )١٣١، ص١٣٧١سـينا،  ابن(سينا و ابن )٦٦و  ٦٥تا، ص فارابى، بى(نيز از سوی فارابى 

گونـه  اين ويژگى، همان قابليت تكـّرر اين. بيان شده بود )١٨١و  ١٨٠، ص١٣٤٩ر، بهمنيا.: ك.نمونه ر

(= نهايت است كه در عبارات مشائيان، به عنـوان يكـى از عالئـم معقـوالت ثانيـه مفاهيم تا بى

سينا، اين ويژگى را بيشتر در ذهن  البته فارابى و ابن. مورد استفاده قرار گرفته است) مفاهيم ذهنى

اما بهمنيار از اين ويژگى در اثبـات عـدم . اندبه كار گرفته» قابليت تكّرر اين مفاهيم«نوان و به ع

در لسان خودش كه شامل برخى مفـاهيم فلسـفى و مـاهوی نيـز (زيادت خارجى معقوالت ثانيه 

  .گيرد ترتيب عينيت اين مفاهيم را با معروضات خود نتيجه مى كند و بدين استفاده مى) هست

گيرد كه اگر قرار باشد اين مفاهيم در خارج  با استفاده از همين خاصيت نتيجه مىسهروردی 

كه امور واقعى ديگر به اعتبار چرا نهايِت آنها نيز بايد بالفعل تحقق پيدا كند،محقق شوند، تكّرِر بى

ايـن  نهايت، فعليـت نيابـد، و چـون معتبر وابسته نيست تا با عدم اعتبار و لحاظ معتبر، تكرر تا بى

. باشـد محال مى )٣٥٥، ص١سهروردی، ج(سلسله اليتناهى، علّى و معلولى و بالفعل و مجتمع است 

ترتيب خارجيت اين مفاهيم، محظـور عقلـى دارد و از  بدين )٦٨و  ٦٥، ص٢و ج ٢٤و  ٢٢همـان، ص(

د كه هر كن وی با استفاده از اين مطلب، معيار و ميزانى وضع مى. اين رو بايد آنها را ذهنى دانست

آنچه وقوعش تكّرر انواعش را در پى داشته باشد به نحوی كه اين تكـّرر، حـّد و نهـايتى نداشـته 

به عبارت ديگر، وی در ابتدا با اسـتفاده از ويژگـى  )٣٦٤و  ٢٦، ص١همان، ج(. باشد، اعتباری است

جامد و سپس همين ان كند كه تحقق آنها در خارج، به تسلسِل مى تكّرِر اليقفى اين امور، اثبات مى

عنـوان مـالك تمييـز مفـاهيم اعتبـاری از ويژگى را كه حد وسِط استدالل مزبور قرار گرفت، بـه

  .كند غيراعتباری مطرح مى

آنچه در بررسى اين معيارها بسيار مّهم است، توجه به اين نكته اسـت كـه سـهروردی، در  

ر وجود و وحدت بـه عـدم خارجيـِت وضِع اين معيارها از عدم زيادت خارجى مفاهيم اعتباری نظي
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رسد از نظر وی، لزوم تسلسـل محـال از فـرِض  به عبارت ديگر، در ابتدا به نظر مى. رسد آنها مى

تحقق امور اعتباری، در صورتى است كه اين امور در خارج به نحو زائد موجود باشند و از ايـن رو، 

موجودات عينى زيادت ندارند و عيِن  شود كه منظور وی آن است كه اين امور، برچنين تداعى مى

ای ناگفتـه از عـدم يابيم كـه وی بـا مقدمـهاّما با دقت بيشتر درمى. معروِض خارجى خود هستند

: شود كه اين مقدمـه، عبـارت اسـت از اينكـه زيادت خارجى، به نفى خارجيت اين امور منتقل مى

بـه ديگـر بيـان، سـهروردی . »هر چه در خارج، زائد بر اعيان خارجى نيست، ذهنى صرف است«

تصوری از موجوِد خارجى غيرمغاير با اعيان ديگر نداشته، عدم زيادت و مغايرت نـزد او، بـا عـدم 

اين انتقال از عدم زيادت به عدم خارجيت، در ترتيِب عبـارات ذيـل قابـل . خارجيت مساوی است

  :مشاهده است

عتبارات الذهنيه و و لّما انساق الكالم الى ههنا فنعمل ميزاناً فى اال«

العينيه فإن من األمور ما يزيد على الماهيه ذهناً و عينـاً و منهـا مـا 

  )21، ص1همان، ج(. »يزيد ذهناً فقط

در اينجا روشن است كه وی هنوز به تصريح، نامى از خارجى نبودِن اين مفـاهيم بـه ميـان 

) معيـار(وی در ادامـه، قسـطاس . ردنياورده است و گويا تنها عدم زيادِت خارجى آنها را مّد نظر دا

شـود، پـس  كند كه چون ماهيت بدون وجود تعقـل مى گونه تطبيق مى اول را در مورد وجود، اين

وی از ايـن . وجود، زائد بر ماهيت است و به همين دليل، وجوِد وجود نيز زائد بر خوِد وجود اسـت

ود در خـارج باشـد بـه تسلسـِل گيرد كه با اين وضعيْت روشن است كه اگر وجـ مسئله نتيجه مى

جا باشد بايد زائد بر معروض خود  كه وجود در هر(وی با استفاده از همين نكته . انجامد محال مى

گويد كه اگر موجوديت وجود را در خارج عين خود وجود بدانيم،  به اين اشكال نيز پاسخ مى) باشد

به ماهيت زائد است، به هر چيـز آيد؛ جواب وی اين است كه چون وجود نسبت تسلسل الزم نمى

لذا سهروردی بـدين وسـيله نشـان . نيز عارض شود، زائد خواهد بود) از جمله خود وجود(ديگری 

دهد كه فرِض وسطى ميان عدم زيادت و عدم خارجيت قائل نيست؛ وجود اگر خـارجى باشـد،  مى

  :است، خارجى نيز نخواهد بود بايد زائد باشد و اگر زيادِت آن محال

ألنـا  ةاليجوز أن يقال الوجود فى االعيان زائد على الماهيـ: ةفايد«

فهمناه مـن حيـث  –كوجود العنقاء –عقلناها دونه فإن الوجود ايضاً 

هو كذا و لم نعلم انّه موجود فى االعيان فيحتاج الوجود الـى وجـود 

  .و عرفت استحالته ةآخر فيتسلسل مترتّبا موجوداً معاً الى غير النهاي
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  الوجود و كونه موجوداً واحٌد فما لغيره منه فله فى ذاته؟ :سؤال

فهمناه مضافاً الى الجّن مثالً كما سبق و لم نعلم انـه حصـل : جواب

و لو كان موجوداً لكونه  ةموجود الوجود غيره كما قيل فى اصل الماهي

، همـان(. »]ةالماهيـ[وجوداً فكان لماهيته كذا فال يتصور أن ينعـدم 

  )23و  22ص

روض آن تفّطـن دارد اّمـا آن را ترتيب، وی صريحًا به فرِض عينيِت خارجى وجود با معينبد

هم در ) در اين فرض كه وجود، خارجيت داشته باشد(كند و عقيده دارد كه اين عدم عينيت  مى رد

رابطه وجود با ماهيت حكمفرماست و هم در ارتبـاِط وجـود بـا وجـود ديگـری كـه آن را موجـود 

ا از نظر سهروردی، همين كه فرِض زيادِت خارجى وجود نفى شود، چون جـايى بـرای كند؛ لذ مى

  .فرض عينيت نيست، خارجيِت وجود نفى شده است

كند؛ اولين نكته آن است كه در  سهروردی، در ادامه همين بحث به دو نكته ديگر اشاره مى 

، در ذهـن نيـز انفكـاِك )اجـبمثًال در مورد و(كه وجود در موجودی، عيِن ماهيت باشد  فرِض آن

مثـل (وجود از ماهيت، ممكن نخواهد بود؛ اين مطلب، به اين نكتـه اِشـعار دارد كـه اگـر چيـزی 

طور بايـد باشـد كـه  وجودش در ذهن مغاير با ماهيتش باشد، الجرم در خارج نيز همين) ممكنات

وجـود در ايـن امـور،  اين، تأييِد همان مطلبى است كه در عبارت باال گفته شـد؛ يعنـى خارجيـتِ 

. شـود مساوی با زيادِت خارجى وجود بر ماهيت است و اگر زيادت رد شد، خارجيـت نيـز نفـى مى

نكته ديگر آنكه حتّى در فرِض آنكه وجوْد عين ماهيت باشد، ولو اينكه محظـور تسلسـْل از بـين 

ن خارجيـت وجـود آيد كه در اثبات محال بـود رود اّما دوباره از جهت ديگری تسلسل الزم مى مى

كند كه بـه هـر حـال،  گونه تصوير مىسهروردی، تسلسل را در اين وضعيْت بدين. كند كفايت مى

ای برقرار است و چون اين اضافه نيز بايد موجود باشد وجودی خواهد ميان وجود و ماهيت، اضافه

فـرِض عينيـت  وی در اينجا صريحاً  )٢٤و  ٢٣همـان، ص(. ای و هكذاداشت و اين وجود نيز اضافه

دهد منظـوِر وی از قسـطاس و معيـار  كند كه اين نشان مى مىبا ماهيت را نيز در خارج رد وجود 

  .مذكور، تنها نفى زيادِت وجود بر ماهيت نيست

ها، به طـور كلّـى بـه لـزوم احتـراز از خـارجى  وی دوباره، در ادامه توضيح همين قسطاس 

دهد كه وی از عدم زيـادت بـه عـدم  لب نيز نشان مىدهد كه اين مط دانستن اعتباريات تذكر مى

  :خارجيت منتقل شده است

ال  ةو االعتبارات الذهني ةامور ذهني] ای االمكان و الوجوب[بل هى «
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المغالطـات، أخـذ  ۀ، فمن جملةالمترتّب ةحد لها دون الحقايق العيني

همـان، (. »ذواٍت فى االعيـان تبنـى عليهـا امـور ةاالعتبارات العقلي

  )25ص

  :گويد گيری چنين مىوی در انتها در مقام نتيجه

كّل ما رأيت تكـّرر انواعـه متسلسـالً مترادفـاً : ملّخص القسطاس«

فطريق التفّصى ما قلت فافهم و فتش كل كالم حتّى ال يقـع االمـر 

  )26همان، ص( .»فتفّصى الى باطلٍ  ةذهنياً مأخوذاً ذاتاً عيني

كـّل مـا رأيـت تكـّرر (مذكور ) معيار(به قسطاس سهروردی، در اين قسمت، ضمن تصريح 

ها  دهد كه نتيجه اين قسطاس همان است كه در تطبيق بر مثال تذكر مى) انواعه متسلسًال مترادفاً 

 كه وی نه تنها زيادت خارجى را ردها ديده شد  و در ذكر مثال) فطريق التفّصى ما قلت(گفته شد 

اّما خود وی بار ديگر همچون عبارت قبلـى، بـه . كند ىكرده، بلكه اصل خارجيت را نيز نفى م مى

گويد فايده معيار اين است كه امر ذهنى، بـه عنـوان امـر عينـى  كند و مى همين نتيجه اشاره مى

ترتيب روشـن اسـت كـه وی  بـدين...). حتى ال يقع االمر ذهنيًا مأخوذا ذاتًا عينيه (شود تلّقى نمى

  .رساند راوان، از عدم زيادت به عدم خارجيت مىمقصود از اين قسطاس را با تأكيد ف

نسـبت بـه ايـن  مطارحـاتو  مقاومـاتسهروردی در توضيحات ديگـری كـه در دو كتـاب 

دهد، بار ديگر بر عدم خارجيت اين مفاهيم تأكيـد  آمده است، مى تلويحـاتقسطاس، كه در كتاب 

اهيم فلسفى به امتناع، چنـين ، با تنظير وجود و مفتلويحاتسهروردی در  )١٦٢همان، ص(. كند مى

افـزون بـر . كند گويد كه حمل اين مفاهيم بر امور خارجى، بر خارجيت اين مفاهيم داللت نمىمى

  .اينكه تنظير وجود به امتناع، خوْد اشاره به نفى هر گونه خارجيتى برای اين مفاهيم است

بـرای مفـاهيم ذهنـى و  های ديگری نيز سهروردی افزون بر معيار يادشده، معيارها و نشانه

ای  كه برخى از آنها بيشتر برای شناسايى دسته )٢٦-٢٤همان، ص.: ك.ر(شمرد  اعتبارات عقلى برمى

كـه اغلـب بـه » جعل بسيط داشتن يك امـر حقيقـى«نظيِر معياِر . از مفاهيم اعتباری، مفيد است

لون كه جـنس سـواد  مثالً (ای برای تشخيص اعتباری بودِن اجناس و فصوِل بسايط عنوان نشانه

 )١٧٠و ٢٤، ص١همان، ج(. معرفى شده است) است

  )مفاهيم اعتباری(» معقول ثانى«مفاهيم مشموِل . 5.3
سهروردی با معياری كه برای شناسايى مفاهيم اعتباری و ذهنى از غيراعتباری معرفى كرده 
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معقـوالت ثانيـه (بسياری از معقـوالت اولـى و مفـاهيم فلسـفى  –و در ادامه خواهد آمد  –است 

بـه معنـای (را افزون بر معقوالت ثانى منطقى در زمره مفاهيم اعتباری و معقوالت ثانى ) فلسفى

  :در آورده است) ذهنى

سهروردی معتقد اسـت كليـه مقـوالت  كلّيه مقوالت و محموالت از حيث محمول بودن؛ - 

 )٧٤، ص٢و ج ١٧٢، ص١ان، جهم(. اند گيرند ذهنى و اعتباری هنگامى كه شكل محمولى به خود مى

همـان، (. اين اعم از آن است كه خود مقوله، فارغ از حمل يا عدم حمل، اعتباری باشد يـا خـارجى

به عبارت ديگر، هر يك از مقوالت در حالت محمولى، يعنـى در حالـت  )٧٤، ص٢و ج ١٧٢، ص١ج

همـان، (. اری اسـتذهنـى و اعتبـ) چه مبدأ آن عينى باشد چه اعتبـاری(اشتقاقى، به طور مطلق 

چند خود امری عينى است، اّما حالت محمولى و اشتقاقى آن المثل سواد هر ترتيب فى بدين )٧١ص

  )٧٢و  ٧١همان، ص(. يعنى اسوديت، امری اعتباری و ذهنى است

وی برخى از مقوالت و مفـاهيم مـاهوی را اعتبـاری  برخى از مقوالت و مفاهيم ماهوی؛ - 

، كه به تبع اعتباری بودن عرض، آن را نيز اعتبـاری )١١٦و  ٧٠، ص٢، جهمان(جوهر . دانسته است

همـان، (نقطه و خـط ) ٧٤و  ٦٨همان، ص(اعداد ) ٦٨همان، ص(داند، اضافات مثل اخوت و ابّوت  مى

وی همچنـين مقـوالت . انـداز ايـن قبيـل) ٧٢، ٦٩، ص٢همان، ج(و لون  )٢٦٣و  ٢٦٢، ٢٣٨، ص١ج

دانـد  اعتباری مى اند،يل آنكه اشخاِص انواع عرضى، در خارج بسيطرا به دل) نظير كيفيت(عرضى 

  .شود كه در بند بعدی توضيح داده مى )٧٤همان، ص(

وی معتقد است هرچند برخـى  اجناس و فصول امور بسيط و اندراج آنها تحت مقوالت؛ - 

فصـلى اند، اّمـا بـه علـت بسـاطت، جـنس و   ، اموری عينى»سياهى«و » بوی خوش«امور نظير 

و  ٧٣، ص٢و ج ٣٧٠، ٣٦٦، ١٦٩، ٢٤، ص١همـان، ج(. حقيقى كه جزء مقوم آنها در خارج باشد، ندارند

مثًال جنس سواد كه امری حقيقى است، لون است ولى اين جنس مفهومى اعتباری است كه  )٧٤

و از اين رو علّت ذهنى شمردن برخـى ) ١٧٠، ص١همان، ج(شود  در ذهن از تصور سواد حاصل مى

نكتـه . شوند همين است كه اين امور دائمًا جنس امور بسيط واقع مى» لون«اهيم ماهوی نظير مف

دی از اين مطلب، تنها ايـن نيسـت كـه امـور بسـيط در رمهم در اينجا آن است كه غرض سهرو

شوند؛ چه اينكه خود، ايـن فـرض را بـه  خارج، جزء ندارند و در ذهن به دو يا چند جزء تحليل مى

گونه موارد، ذهن  گويد كه در اين بلكه وی تصريحًا مى )همان(. كرده است ل طرح و رداعنوان سؤ

به عبارت ديگـر، ) همان(. كند بعد از تصور سواد يا بياض، چيز ديگری بنام لونيت به آن اضافه مى

همـان، (. شـود لون در سواد، حيثيتى است كه در ذهن از جهت عقلى و اعتباری خاّصى حاصل مى

  )٣٦٩ص
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گونه امور نيز در مقوله خاص خودشـان مثـل كيفيـت، اعتبـاری عقلـى  ز طرفى، دخول اينا

زيرا اين اندراج اگر امری حقيقى باشد، منجر به زيادت خارجى كيفيت بر سياهى خواهد شد . است

  )٧٤، ص٢همان، ج(. و به تسلسل خواهد انجاميد

زيـرا از . دانـد و اعتبـاری مى سهروردی امور عدمى نظير سكون را نيز ذهنى امور عدمى؛ - 

يا به تعبيـری، ) ٧٠، ص٢همـان، ج(يابند  مى قوام نظر وی، همه امور عدمى از انتفاء يك امر موجود

توان امری خـارجى دانسـت؛ از  و انتفاء را نمى) ٢٦٣، ص١همان، ج(عدم در مفهوم آنها داخل است 

ی به طور كلى كليه اعـدام مضـاف را ترتيب و بدين. شود اين رو بايد گفت تنها در ذهن تصور مى

، ٢همان، ج(. داند اعتباری مى –اند »عدميات«شوند و لذا جزو  كه از انتفاء يك موجود ساخته مى –

و امكان را، كه ديگـران  – اند كه نزد ديگران اموری واقعى و ماهوی –وی نقطه و خط را ) ٧٠ص

  )٧٠همان، ص(. كرده است دانند، اموری عدمى معرفى آن را معقول ثانى فلسفى مى

انـد  مفاهيمى چون جنس، فصل، نوع و جزئى كه جزو محموالت منطقى مفاهيم منطقى؛ - 

 –كه آمد چنان –زيرا ) ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٢، ١٦٣، ١همـان، ج(. شوند اعتباری محسوب مى) و نيز امتناع(
مشـائى » ىمعقـول ثـان«اساسًا سهروردی واژه اعتبـاری و اصـطالحات مـرادف آن را در معنـى 

ترتيب  بـدين. كند كه در اصل برای افاده ذهنى بودن مفاهيم منطقى وضع شده است استعمال مى

  .اندگونه مفاهيم، اعتباری و ذهنى محض برای سهروردی، تقريبًا مسلّم و مفروغ عنه است كه اين

فى تأكيد اصلى سهروردی در زمينه اعتباريات، ذهنى بودن مفاهيم فلسـ مفاهيم فلسفى؛ - 

و  ١٨٦، ٧٣، ٧١، ٦٧-٦٤، ص٢و ج ٤١٣، ٣٥٨، ٣٥٥، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٤، ٣٤٣، ص١همان، ج(وجود . است

همـان، (شـيئيت ) ٦٧، ص٢و ج ٣٥٨، ٣٥٦، ٣٥٥، ٣٤٧، ٣٤٤، ٣٤٣، ١٦٥، ص١همان، ج(وحدت  )٣٥٨

و  ٦٤، ص٢و ج ٣٦٤-٣٦١و  ١٧٥، ص١همـان، ج(حقيقت ) ١١٦و  ١١٤، ٦٤، ص٢و ج ٣٤٦، ص١ج

؛ "الماهيــه"مفهــوم فلســفى (= ، ماهيــت )٦٤، ص٢و ج ٣٦٤-٣٦١و  ١٧٥، ص١ن، جهمــا(، ذات )١١٤

، )٧٢، ص٢و ج ٣٦٤، ص١همــان، ج(، َعَرضــيت )١١٤و  ٦٤، ص٢و ج ٣٦٤-٣٦١و  ١٧٥، ص١همــان، ج(

ــان، ج(امكــان  ، ٦٨، ص٢و ج ٣٥٨، ٣٥٦، ٣٤٩، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٤، ٣٤٣، ١٦٥، ٤٨ ،٣١، ٢٦، ٢٥، ص١هم

همان، (و علّيت  )٣٤٧و  ٣٤٦همان، ص(، امتناع )٣٥٨و  ٣٤٧، ١٦٥، ٢٥، ص١همان، ج(، وجوب )٧١، ٦٩

وی از ميـان مفـاهيم فراگيـر . شوند اند كه اعتباری محسوب مىدر زمره اين مفاهيم )١٧٦، ص١ج

را غيراعتباری دانسته است؛ زيرا ميان تميز و تشـّخص تفـاوت قائـل " تشخص"فلسفى، تنها گويا 

كند، اعتباری است؛ اما انفـراد  ن تميز به نسبت مدرك معنا پيدا مىدهد كه چو شود و تذكر مى مى

نياز است ولى به تشخص محتاج است؛ يعنـى تشـخص، خـارجى  خارجى شىء از تميز و مميز بى

فراگير فلسفى، نظيِر قوه و فعل و تقـدم و  اما وی در مورد برخى مفاهيم غير )١٦٢همان، ص(. است
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  .است اين مفاهيم بحثى نكردهتأّخر، سكوت كرده و در چگونگى 

  نظريه سهروردی در باب مفاهيم فلسفى. 4

طور كه گذشت، مفاهيم و صفات در فلسفه اشراق به دو دسته ذهنى و خارجى تقسيم  همان

ترتيب، تمـايز مفـاهيم  بـدين. شده است كه مفاهيم فلسفى در دسته ذهنى آن قرار گرفتـه اسـت

زيـرا معقـوالت اولـى يـا . در فلسفه اشراق روشن است) ىمعقوالت اول(فلسفى از مفاهيم ماهوی 

كه به روشـنى  هستند) شده در دو دسته ياد(مفاهيم ماهوی تقريبًا همان صفات و مفاهيم خارجى 

اما در باب . اند ، كه مفاهيم فلسفى نيز جزء آنهاست، مغاير دانسته شده)امور ذهنى(با ديگر مفاهيم 

طور كـه روشـن اسـت سـهروردی طريـق  ثانيه منطقى، همـان تمايز مفاهيم فلسفى با معقوالت

در گروه مفـاهيم  –كه در قسمت پيشين آمد چنان –سازی آنها را پيموده و هر دو دسته را  يكسان

توان در فلسفه اشراق، مفاهيم فلسفى را بـه عنـوان  از اين رو نمى. و صفات ذهنى قرار داده است

اّما از آنجا كه ذهنى و اعتبـاری . منطقى در نظر داشت گروهى خاص و متمايز از مفاهيم ذهنى و

پـردازيم  ها و نكاتى مى دانستِن مفاهيم فلسفى نكات و تبعات خاّصى دربردارد، در اينجا به پرسش

بـه معنـای مفـاهيم (كه درباره اندراج مفاهيم فلسفى در زمره مفاهيم اعتباری و معقـوالت ثانيـه 

  .شود مطرح مى) ذهنى

  )معنای معقول ثانى بودن مفاهيم فلسفى(اعتباری بودِن مفاهيم فلسفى معنای . 1.4
با وجوِد داللِت برخـى عبـارات سـهروردی بـر عـدم زيـادِت  ،طور كه مكّرر گفته شد همان

بيـان ذهنـى ) اعتباريات(خارجى امور اعتباری، مقصود و منظور اصلى و نهايى وی از اين مبحث 

نظران، عـدم زيـادت را بـه عنـوان  اّما برخى از صـاحب. است )و نفى هرگونه خارجيت(بودن آنها 

تـوان بـه مالصـدرا در برخـى  از جملـه مى. اند مقصود اصلى سهروردی در ايـن عبـارات دانسـته

اشاره كرد كه در آنجا اين تفسير را بـه نحـِو يـك احتمـاِل  )٤١١، ص١، ج١٣٦٨شيرازی، (عباراتش 

خود، به نحوه تقرير صحيحِ قـوِل سـهروردی تفطـن البته وی در جای . صرْف مطرح ساخته است

و يكسان دانستن آنها بـا (دارد و مدعای وی را به درستى، به عدِم خارجيِت كامِل مفاهيِم فلسفى 

برای اثبات آنكه منظـور  )١٨٢-١٧٢، ص١همان، ج.: ك.ر(. كرده استتفسير ) معقوالت ثانيه منطقى

فلسفى، نفـى خارجيـت آنهـا بـه هـر وجهـى اسـت، اصلى سهروردی از اعتباری دانستن مفاهيم 

  :شود شواهدی از كالم وی به ترتيِب ذيل ارائه مى
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  تقسيم مفاهيم به ذهنى و خارجى و شمول مفاهيم ذهنى نسبت به مفاهيم فلسفى .الف
گونه كه در توضيح اين تقسيم گذشت، منظور سهروردی از اين تقسيم، ذهنى محض  همان

ای كـه وی ميـان صـفات ذهنـى و  به ويژه با مقابله. م و صفات استدانستن يك سری از مفاهي

. عينى برقرار كرده و بر نفى هرگونه خارجيت و موجوديتى برای صفات ذهنى تأكيد ورزيده اسـت

  .وی مفاهيم فلسفى را در زمره همين مفاهيم ذهنى محض برشمرده است

  بر مفاهيم فلسفىو اصطالحات مرادف با آن » معقول ثانى«تطبيق عناويِن . ب
طور كــه گذشــت، اصــطالح معقــول ثــانى و اصــطالحات مــرادف بــا آن نظيــر  نيــز همــان

از . رونـد در معنای امـوِر ذهنـى محـض بـه كـار مى... و » اعتبارات عقليه و ذهنيه«، »اعتباری«

تـوان بـه ذهنـى  آنجايى كه اين اصطالحات در مورد مفاهيم فلسفى نيز به كـار رفتـه اسـت، مى

كه در همان معنای مشائيان و » معقول ثانى«به ويژه اصطالح . برد  دن اين مفاهيم پىمحض بو

  .بدون هيچ كم و كاستى استعمال شده است

  مفاهيم اعتباری» معيارِ «هدف اصلى از بحِث  .ج
هدف اصلى سهروردی از ارائه معياری برای شناسـايى مفـاهيم  ،طور كه گفته شد همان ،نيز

گونه مفاهيم است و از آنجا كه مفـاهيم فلسـفى نيـز بـا   ه خارجيت برای ايناعتباری، نفى هرگون

" عدم خارجيت مفاهيم فلسـفى"توان انتساِب  اند، مى همين قسطاس و معيار، اعتباری شمرده شده

  .را به سهروردی قطعى دانست

  آن و رد" ت خارجى وجود با معروض خودعيني"توجهِ سهروردی به فرِض  .د
ها و توضـيحاتش در بـاب  ن نيز گذشت كـه سـهروردی در برخـى از اسـتداللتر از ايپيش

دهد كه به فرِض عينيت  اعتباری و ذهنى بودن وجود و ديگر مفاهيم فلسفى، به تصريح نشان مى

وی ايـن فـرض را . كنـد مى ّطن دارد و در عـيِن حـال آن را ردوجود با معروض خود در خارج تف

ود و ماهيت و هم در ميان وجود و وجوِد ديگِر عارض بر آن، در هم در ميان وج) فرض عينيت را(

به عبارت ديگر، وی عقيده دارد كـه اگـر قـرار باشـد وجـود، . كند نظر گرفته، هر دو را ابطال مى

ترتيب،  بـدين. آيـد خارجى باشد بايد زايد بر ماهيت باشد وگرنه محظورات عقلى ديگری پديـد مى

رصدد نفى زيادت خارجى وجود بـر ماهيـت اسـت؛ زيـرا اساسـًا روشن است كه چرا وی پيوسته د

از اين رو، برای وی نفـى زيـادت خـارجى . نهد فرض عينيت را از ابتدا ابطال كرده، به كناری مى

  .شود وجود مساوی با نفى خارجيت آن مى
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پس از بيان اجمالى قسطاس خود و تطبيـق  )٢٢، ص١سهروردی، ج( تلويحاتوی در ابتدای  

گويد وجود عين موجوديت است و از اين رو از خارجى بودن  وجود، در جواب اشكالى كه مى آن بر

شود وجود را در فرض خارجيـت  گويد همان دليلى كه موجب مى آيد، مى وجود، تسلسلى الزم نمى

يعنى زايـد  –شود و همان نتيجه را  زايد بر ماهيت بگيريم، در ارتباط ميان دو وجود نيز مطرح مى

اين دليل عبارت است از اينكه امكان تعقل ماهيـت  ١.كند الزام مى –وجود بر وجود قبلى را  بودن

در ميـان دو ) امكان تعقل يكى بدون ديگـری(بدون تعقل وجود هست و اگر قرار باشد اين نكته 

. طور خواهد بود كه اين مسلمًا باطـل اسـت وجود صادق نباشد، در مورد ماهيت و وجود نيز همين

اينكه تالزم ميان امكان تعقل ماهيت بدون تعقل وجود، و زيادت خارجى وجود بـر  )٢٣ن، صهما(

ريشه در اين مطلب دارد كه اگر چيزی وجودش عين ماهيتش باشـد، ) در فرض خارجيت(ماهيت 

ذهن در مفهومش نيز قادر به تفصيل ميان وجود و ماهيت نخواهد بود و لذا امكان تفصيل ذهنى 

انمـا قلنـا «: كنـد داللت مى) در فرِض خارجيت وجود(اهيت بر زيادت خارجى آنها ميان وجود و م

. »ای ال يتصور فى مفهومه ان يفّصله الذهن الى وجوٍد و شىء آخـر شىء كذا وجوده عين ماهيته 

  )٢٤و٢٣همان، ص(

گويـد، در ايـن  وی در همين عبارت اخير، با مطرح كردن فرض عينيت وجود بر ماهيت مى 

زيرا به . شود گيِر وجود مىز همان تالى فاسد تسلسل محال، البته به نحوی ديگر، گريبانفرض ني

نسبتى برقرار است و هر نسبتى وجـودی ) گرچه نيز عين هم باشند(هر حال ميان وجود و ماهيت 

ترتيب وی بـه طـور مسـتقل فـرض  بـدين ٢. ...طلبد و  دارد و هر وجودی دوباره نسبتى ديگر مى

  .جى وجود و ماهيت را ابطال كرده استعينيت خار

كننده را بـه  نيز، در شرح مبحث اعتباريات در پاسخ به سؤالى، سـؤال مقاوماتسهروردی در 

الزام كرده و همان سـخِن ) در فرض خارجيت وجود(پذيرش لزوم زيادت وجود دوم بر وجود اول 

هيـت از وجـود، زيـادت آن دو را طور كه انفكاك تعقل ما گويد همان كند و مى مذكور را تكرار مى

دارد، انفكاك تعقل دو وجود نيـز،  در پى) به طور مطلق يعنى در هر جا كه فرض تحقق آنها باشد(

  :كند زيادت آن دو را اقتضا مى

ان الوجود عقلناه مع اختالفنا فى انه هل لـه فـى : و مما نلزمهم به«

جودهـا، فـإن و تشككنا فـى و ةاألعيان وجوٌد كما عقلنا اصل الماهي

                                                            
  .بًال نقل و بررسى شدعبارِت مربوط به اين قسمت، ق. ١
  .  تر آمده است عبارت اين قسمت نيز پيش. ٢
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اوجب التعقُل مع التشكك كوَن الوجود زايداً هنا لك فليوجب ههنا و 

األجزاء، و هو محال لما  ةمجتمع ةمترتب ةليتسلسل الوجودات سلسل

. "اّن الوجود و كونـه موجـوداً واحـدٌ "و بهذا انفسخ قولهم ... بُرهن 

  )164همان، ص(

كند  يح، فرِض عينيت وجود را رد مىدر عبارتى مستقل به تصر مقاوماتگذشت كه وی در  

دهـد اعتباريـت وجـود، در  كند كـه نشـان مى بودن وجود را مطرح مى» اعتباری«و در مقابل آن 

طور وی در عبارت ديگـری  همين. مقابل عينيت وجود با اشياء خارجى است و با آن سازگار نيست

  :كند مى احت، عينيت وحدت با موضوعش را رد، به صرمقاوماتاز 

وجـَه األخيـر، فـإن  –» و موضوعها اثنان او واحد؟ ةهل الوحد«فإنا نقول  ةو كذا الوحد... «

ممـا ال يقـبالن االمتـزاج و  –شيئين اليكونان واحدًا و اذا ثبت لك تعـّدد شـيئين فـى موضـوع 

همـان، . (»...التركيَب فال يتحدان ابدًا، فانها ان بقيا، او انتفى احدهما او انتفيا جميعـًا فمـا اتحـدا 

و اندكى پيش از اين عبارت نيز به دليل آنكه امكان بايـد بـر موضـوعش تقـدم داشـته  )١٦٧ص

   )همان(. كند مى نيِت خارجى امكان و موضوعش را ردباشد، عي

. كند كه قبًال بيان شد كه بهمنيار گفته اسـت ، فرضى را مطرح مىمطارحاتسهروردی در  

ديت است كه از تسلسِل باطِل وجود در خـارج جلـوگيری اين فرض، عينيت خارجى وجود و موجو

كه البته خود به صحِت  –، با فرْض قرار دادِن اين احتمال مطارحاتوی در اين عبارت از . كند مى

به ذكِر استداللى بـر اسـتحاله خارجيـت وجـود و ديگـر مفـاهيم فلسـفى  –مند نيست  آن عقيده

  :گويد پردازد و مى مى

فـى الوجـود بأنّـه هـو  ةالغير المتناهي ةالسلسلو هب انّكم منعتم «

و الوجـود و اإلمكـان مفهوماتهـا  ة، فال شّك أّن الوحـدةالموجودي

؛ فنقول اذا كان الوجـود زايـداً ...و يعقَل احدهما دون اآلخر  ةمختلف

ان كان : فى األعيان فال شّك انها اثنان إذ لو كانا واحداً  ۀعلى الماهي

فال وجوَد؛ فإذا كانا اثنين  ۀو اِن كانت الماهي ةفال ماهي ۀالوجود وحد

 ةاُخری، اِذ يستجيل حصـول األثنينيـ ۀوحد ةو للماهي ۀفللوجود وحد

و يلزم ... وجود  ةو لتلك الوحد ةفإذا كان للوجود وحد. دوَن وحدتين

. »وجودٍ  ةو وحد ةمن وجود وحد ةغير متناهي ةتبمر ةسلسل ةبالضرور
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  )355همان، ص(

رغم فرِض عينيت وجود و موجوديت، باز بـه  شود كه سهروردی على رت ديده مىدر اين عبا

پردازد و با استفاده از همين نكته، استدالل خود را مبنى  ابطاِل وحدِت ماهيت و وجود در خارج مى

اينكه سهروردی در سياِق رد يكى . كند ريزی مى نهايت، پى بر جريان عروض وحدت و وجود تا بى

، زايد بودن وجود بـر ماهيـت را مسـلّم فـرض ...)اذ لو كان وحدًا (و وجود در خارج  بودن ماهيت

بـه (دهد كه نزِد وی و خصـم  نشان مى...) فى األعيان  ةاذا كان الوجود زايدًا على الماهي(كند  مى

تـر، ايـن كـه پـيش ، خارجيِت وجود ُجز با زيادت خارجى وجود سازگار نيست، چرا)زعم سهروردی

را با استدالل بر يكى بودن معنای وجود در ميان همه ماهيات ابطـال كـرده ) دم زيادتع(فرض 

  )٣٤٤و ٣٤٣همان، ص(. است

، اسـتداللى در مـورِد )در رّد يكى بودن وجود و ماهيت در خـارج(وی مشابه با اين استدالل 

  )٣٥٨همان، ص( .وحدت و ماهيت نيز ارائه كرده است

  هيم اعتباری و فلسفى بر خارجچگونگى حمل و مطابقت مفا .هـ 
يكى از نكات مهم ديدگاه سهروردی در مورد مفاهيم فلسفى، نظری است كـه وی در بـاب 

اين مطلب را در ادامْه به تفصـيل . كند چگونگى حمل مفاهيم فلسفى بر مصاديق خارجى بيان مى

عنوان يكى ديگـر از تواند به  بازخواهيم گفت؛ ولى به اين دليل كه اين قسمت از ديدگاه وی، مى

مفاهيم اعتباری با ماهيات در خارج مطرح شود، در اينجا به اين نكتـه بسـنده  عدم عينيتِ شواهِد 

خارجى، از جمله مفاهيم فلسفى كه به ماهيات  كنيم كه نزد وی، حمل مفاهيم اعتباری بر امورِ  مى

بـرای (. يم و ماهيـات اسـتای ذهنى مياِن اين مفـاهشوند، ناشى از اضافهخارجيه نسبت داده مى

به عبارت ديگر، از نظـر سـهروردی،  )٧٢و  ٦٧، ص٢؛ ج٣٤٦و  ٣٤٤، ١٦٣، ص١همان، ج: .ك.نمونه، ر

شـود و ايـن نشـان  رابطه مفاهيم فلسفى و ماهيات نيز، امری ذهنى است و در ذهـن محقـق مى

ح  آنها  دهد كه اين امور هيچ خارجيتى ندارند وگرنه در حمل خارجى، عينيت مى با ماهيـات مصـح

طور در مطابقت مفاهيم اعتبـاری، وی مطابقـت  همين. شد نه اضافه ذهن اين حمل محسوب مى

گويد، اساسًا اين امور در خارج هيچ اثـری ندارنـد تـا بـا آن  آنها را با امور خارجى نفى كرده و مى

  )٣٦٣و  ١٦٣، ص١همان، ج.: ك.برای نمونه ر(. مطابق فرض شوند

شواهد فـوق بـر نفـى مطلـق خارجيـت مفـاهيم فلسـفى و اعتبـاری از سـوی پس از ارائه 

  .ماند سهروردی، در اين مسئله و در معنای اعتباری بودِن مفاهيم فلسفى ترديدی باقى نمى
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چگونگى حمل مفاهيم فلسفى بر امور خارجى و سازگاری آن با اعتباريت آنها از نظر  .2.4
  سهروردی

ها، گاه در قالب داليل معـارض بـا ديـدگاه خـود و گـاه در يكى از نكاتى كه سهروردی بار

. صورِت اشكال يا اعتراض، بدان توجه كرده است، حمل مفاهيم فلسفى بـر امـور خـارجى اسـت

كنـد، آن اسـت كـه حمـِل چالشى كه اين مطلب در سيِر اعتباری بودِن مفاهيم فلسفى ايجاد مى

گونـه  زيد، خود، دليلى بر خارجى بـودِن اينحقيقتى خارجى چون  مفهومى چون وجود و امكان بر

مفاهيم است، چراكه تا خوِد اين مفاهيم خارجى نباشند، اتصاِف امور خارجى به آنها محال خواهـد 

  .بود

طور كه ايـن صـفات،  يعنى همان. پاسخ سهروردی در راستای اصِل ديدگاِه اعتباريت است 

به عبـارت ديگـر، هـر حمـل، چـه . اِر ذهن استاند، نسبت دادن آنها نيز به امور خارجى، ك ذهنى

گيرد و از ايـن رو ذهـن در هـر حملـى  ذهنى و چه خارجى، در ذهن و با فعاليِت ذهْن صورت مى

تواند دخالت كرده و خود، بر اساس مالحظات خاصى، چيزی را به چيز ديگر نسبت دهـد كـه  مى

گونـه  حمل خـارجى اين ،نابراينب. ، امری خارجى است)موضوع(گاهى يكى از طرفيِن اين نسبت 

كند كه اموِر خارجى، متصف به اين امورند و البتـه هرچنـد  امور به اين معناست كه ذهن ادعا مى

مبنا نيست، ولى مبنای آن تحقِق خارجى اين  ای و بى گتره –كه گفته خواهد شد چنان – اين ادعا

) هايى يـا برچسـب(همچـون عنـاوينى مفاهيم فلسفى،  ،بنابراين. نيز نيست) مفاهيم فلسفى(امور 

  .كند مى) يا الصاق(هستند كه ذهن آنها را به هر آنچه تشخيص دهد، اضافه 

چنـين كـه امكـان بـه امـور عينـى نسـبت داده در پاسخ به اعتراضى اين تلويحاتوی در  

  :گويد  شود، چنين مى مى

محكوم عليه ذهنـاً أنّـه ممكـن فـى األذهـان أو ] ای الحادث[هو «

وم عليه ذهناً أنه ممكن فى االعيـان، و الحكـم الـذهنى علـى محك

الشىء قد يكون على أنه فى الذهن و على أنه فى العين و مطلقـاً و 

من المحمول ذهنى فحسب و منه ذهنى يطابق العينى و االمكـان و 

الـى  ةو ال اضاف ةنحوه من قبيل االول، ثم االمكان ينضاف بالضرور

  )48، ص1همان، ج( .»المعدوم

كند كه هر حكمى و هر حملـى، بـه هـر حـال در  عبارت فوق، در واقع اين مبنا را بازگو مى

اّما گاه مبنای اين حمل خـارجى، . ذهن و كاِر ذهن است چه حمل و حكم خارجى باشد چه ذهنى
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تواند امری را  خارجيت محمول است و گاه مبنای آن خارجيت محمول نيست و از اين رو ذهن مى

نيست بر امور خارجى حمل كند؛ چه اينكه امور خارجى نيز تصّوری در ذهن دارند و از كه خارجى 

سـهروردی در پايـان . شـوند مى –كه كار ذهن است  –طريق همين تصّور، پذيرای حكم و حمل

كنـد كـه امكـان و ديگـر مفـاهيم فلسـفى اعتبـاری از قبيـل همـان  شده تصـريح مى عبارت ياد

اضـافه  –نه معـدوم  –نداشته و ذهن، آنها را به امور خارجى و موجود اند كه خارجيتى  محموالتى

  .دهد كند و نسبت مى مى

های تفكـر  دهد كه برخـى از ريشـه سهروردی در پاسخ به اين مسئله، گاه جوابى نقضى مى

گويد اگر چنين باشـد كـه هـر حمـل خـارجى، داّل بـر   وی مى. كند وی را در اين زمينه بازگو مى

بايست در حمل خارجى امتنـاع نيـز، امتنـاْع خـارجى تلقـى گـردد؛ در  مول باشد، مىخارجيِت مح

اين مطلـب نشـان . تواند خارجى باشد كه مسلم است كه امتناع، مفهومى عدمى است و نمى حالى

كـه خـارجى نيسـتند ولـى بـر خـارج حمـل  –دهد كه وی از تأّمل در مواردی چـون امتنـاع  مى

  :كه حمل خارجى مستلزم خارجيت محمول نيست  دست يافته به يك ديدگاه كلى –شوند مى

و نحوها صوراً فى االعيـان ة الّظانون أن للوجود و االمكان و الوحد«

احتّجوا بأنا حكمنا بأن الشىء ممكن فى االعيان او واحد او موجـوٌد 

فيجب ان يكون لها ذوات و صوٌر فى االعيان و االّ ما صـّح الحكـم 

ج ممتنع فى االعيان، فال يلـزم ان : يهم بقولناالمذكور و ينفسخ عل

همـان، (. »عينا فيستدعى بثبوت ما ثبـت لـه ةيكون االمتناع له هوي

  )162، ص1ج

اذا قلنا ج يمتنع فى االعيان ليس معناه أن االمتناع حاصل فـى ... «

و الى ما فـى  ةاالعيان، بل هو امر عقلى نضّمه الى ما فى الذهن تار

  )72، ص2همان، ج(. »نحوه العين اخری و كذا

در عبارت ذيل سهروردی به اين جواب نقضى اشاره دارد؛ اما بيشتِر هـّم خـود را بـر پاسـخ 

حلّى نهاده است كه از اين رو فعاليت ذهن در اين موارد، يعنى اضافه محمـوالت غيرخـارجى بـه 

  :تصورات امور خارجى، در آن، نمود بيشتری يافته است

شـىء كـذا : الى العينّى كمـا يقـال] االعتباریاالمور [و قد يضاف «

حصول : ممتنع عينا، و قد يضاف الى األذهان او ما يعمهما كما نقول
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و عدمها فى الذهن معاً و مطلقاً محـالٌ، و علـى التقـديرات،  ةصور

 ةاعتباٌر شىٍء أضيف الى جهاٍت و كذلك كون الشىء جزئياً و الشيئي

  )163، ص1ان، جهم(. »و غيرها مّما سلّموا ايضاً 

و خواه حمِل مطلِق مفاهيم فلسفى يا هـر مفهـوم  ١حمل خواه ذهنى، خواه خارجى ،بنابراين

فتؤخـذ اعتبـارات (: كند ای است كه ذهن ميان آنها و امور خارجى و ذهنى برقرار مى اعتباری، اضافه

كند كه اين  كيد مىاز اين روست كه وی تأ )٣٤٦، ص١؛ همان، جةو تضاف الى الماهيات الخارجي ةعقلي

كه ايـن  )٣٤٤همان، ص(كند  اضافه مى) چه خارجى و چه ذهنى(ذهن است كه آنها را به ماهيات 

  .كند مى اعتباريات بر خارجيت آنها را رد مطلب به تصريح، داللِت حمل خارجى

اشكال چنين است كه اگر اموری كه به . دهد سهروردی بر اين اساس به اشكالى پاسخ مى 

خوْد در اعيان نباشند، نتيجه اين خواهد بود ...) مثل امكان و وجود و (شوند،  نسبت داده مىاعيان 

در اعياْن مقابـِل ايـن امـور نظيـِر » ج«نيست و از اين رو ... در اعياْن ممكن، موجود يا » ج«كه 

د يـا بر فرض ممكن يا موجو كه بنا» ج«زيرا . خواهد بود كه اين تناقض است... واجب، معدوم و 

پاسخ وی، بنـا بـر مبنـای مطلـب يادشـده  )٣٤٦همان، ص(. شود مى... هست، واجب، معدوم و ... 

  :چنين است

فكما ال يلزم من كون شـىٍء جزئيـاً فـى االعيـان او ممتنعـاً فـى «

علـى الشـىء فـى  ةزايـد ةو ماهي ةصور ةاالعيان ان يكون للجزئي

ٍء ممكناً او موجـوداً االعيان ـ و كذا االمتناع ـ فال يلزم من كون شى

فى االعيان ان يكون امكانه او وجوده فى االعيان، و كمـا ان هـذه 

فكذلك مقابالتها، فال يلزم مـن  ةاالشياء ليس فى االعيان لها صور

ال كون امكان شىٍء فى االعيان ان يكون ممتنعاً فى االعيـان، بـل 

ها ال يتصور االمتناع و الوجوب و االمكان حالها واحٌد فى ان شيئاً من

. »ةفبطلت حجتكم االولى و الثاني. ان يكون له تحقق فى غير الذهن

                                                            
خوِد حمل و مفهوم آن، امری ذهنى است؛ اما حمل در منطق، به تبِع واقع آن، به ذهنـى و خـارجى تقسـيم . ١
امـا ايـن . ، گاه در خـارج اسـت گـاه در ذهـن)اتحاد ميان مصداِق موضوع و محمول(شود؛ زيرا واقعيت حمل مى

  .، منافاتى با ذهنى بودن خود حمل نداردمطلب
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  )347همان، ص(

به آن ... بودِن ج چيزی جز اضافه ذهنى امكان و وجود و ... لذا بايد گفت ممكن و موجود و 

نيست و نفى خارجيت آنها، به معنى نفى حمل خارجى آنها و در نتيجه اثبات حمل مقابالت آنهـا 

  .اند بلكه همه اين مفاهيم با مقابالت خود، در اين خصيصه كه خارجى نيستند، شريك. يستن

  گزاف نبودِن حمل امور اعتباری و مفاهيم فلسفى بر مصاديق خارجى. 3.4
نكته ديگری كه سهروردی در قالِب يك اشكال بر نظريه خود، به آن توجه كرده است، اين 

امـور خـارجى چـه مـالِك صـحيحى بر اند، حمل آنها  ذهنىگونه مفاهيم كامالً  است كه اگر اين

تواند داشته باشد؟ توضيْح آنكه وقتى در توضيحِ چگونگى حمِل اعتباريات و امور ذهنى ِصـرف  مى

گيرد، اين شبهه به طور طبيعى به شود كه به اضافه ذهْن صورت مى بر مصاديق خارجى، گفته مى

ل، گزاف و بدون مالك خواهد بـود و ذهـن هرگونـه كـه آيد كه در اين صورْت اين حمذهن مى

گويـد هرچنـد ايـن سهروردی در پاسخ به ايـن شـبهه مـى. دهدخواهد اين حمل را انجام مىمى

شود، اما اين به معنای آن نيسـت كـه موضـوع  اند و حمْل به اضافه ذهن انجام مىمفاهيم ذهنى

ين مفاهيم، به همه ماهيـات و موضـوعاْت نسـبِت اين مفاهيم، خوْد هيچ ارتباطى با آنها ندارد و ا

گويد اين حمل را ذهـْن بـه وی مى. مساوی دارد و ذهن در استناِد آن به هر ماهيتى مختار است

وی در ابتـدا در . دهـدمالِك خصوصيتى كه در موضوعات و ماهياِت مختلف هسـت، انجـام مـى

  :گويدتقريِر اين اشكال چنين مى

ال امـوراً فـى ذوات الحقـائق  ةمحموالت عقليلو كان هذه االشياء «

اتفقت، فكان كل امر يقرن الذهن  ةكان للذهن ان يلحقها بأی ماهي

به أنه موجود فى االعيان قد حصل فـى االعيـان موجـوداً وكـذلك 

  )345همان، ص(. »الواحد و االمكان، ليس هكذا

  :دهد كهو سپس جواب مى

اتفقت و كانـت  ةكان للذهن ان يلحقها بأی ماهي ةاّن هذه ان كانت ذهني" –و هى قولكم «

الـى جميـع  ةان يكـون متسـاوی النسـب ؛ فإنه ليس من شرط االمر الذهنىةباطل –" تصدق عليه

شـئنا، بـل بـبعض  ةالماهيات، أليس كون الشىء جزئيًا امرًا ذهنيًا؟ و ليس لنا ان نلحقه بكل ماهي

و االمتنـاع و مـا يشـبه  ةو النوعيـ ةالجنسي الماهيات التى يصدق عليها بخصوصها ذلك، وكذلك

همـان، ( .»ذلك، و االعتبارات ال يلِحُقها الذهُن اال بما يالحظ ُصـلوَحها لـه لخصـوص للماهيـات
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  )٣٤٧ص

كه نزد همه، ذهنى تلقى  –در عبارِت فوق، وی از اين نكته مسلّم كه حمِل مفاهيم منطقى 

گيـرد كـه ذهنـى بـودِن يـك سته، نتيجه مـىبر موضوعاِت خوْد گزاف نيست، سود ج –شوندمى

طور كـه  مـالْك بـودِن حمـِل آن نيسـت، و همـانمفهوم و حمِل آن، لزومًا به معنای گزاف و بى

توان اين مفاهيم را به دلخواِه خوْد بر هر مـاهيتى حمـل كـرد و در آن، رعايـِت صـالحيت و  نمى

است، در مورِد ديگر مفاهيم ذهنى و  خصوصيِت خوِد موضوْع برای پذيرِش حمِل اين مفاهيم الزم

به عبارت ديگر، در حمل مفاهيم اعتبـاری، ذهـْن . اعتبارات عقلى نيز، وضع به همين منوال است

گيـرد و بـدوِن صـالحيِت خـوِد آن صالحيِت ماهيات را در پذيرِش حمل اين مفاهيم در نظر مـى

كند؛ اين صالحيْت نيـز ريشـه در ، مفهومى از اين سنخ را بر آن حمل نمى)موضوعات(= ماهيات 

وی در دو جای ديگـر . كندتعبير مى" خصوصيِت ماهيتْ "خوِد ماهيات دارد كه سهروردی از آن به 

كه به دليِل مشابهت آن بـا  )٧٢، ص٢و ج ١٦٣، ص١همان، ج.: ك.ر(كند نيز همين پاسخ را ارائه مى

  .شودنظر مىعبارات فوق، از ذكِر آن صرف

ته در اينجا ضروری است كه برای آنكه اين پاسخ، حمِل مفاهيِم فلسفى بـر توجه به اين نك

امور خارجى را دارای مالِك صـحيحى گردانـد و آن را از گـزاف بـودن خـارج كنـد، الزم اسـت 

خصوصيِت مزبور، خارجى باشد كه در اين صورْت بـا مبنـای سـهروردی در مـورِد ذهنـى بـودِن 

اما خوِد وی در . نتزاِع خارجى برای آنها، در تناقض خواهد بودمفاهيم فلسفى و عدم تحقِق منشأ ا

هيْچ جا از ذهنى يا خارجى بودِن اين خصوصيْت سخنى به ميان نياورده است كه اين مطلب، بـه 

دهد كه وی به طوِر ناخودآگاْه مفـاهيِم فلسـفى را خـارجى تلقـى كـرده اسـت؛ احتماْل نشان مى

وجه نشان داده و خودآگاه بحث كرده، مفاهيم فلسفى را ذهنـى هرچند، هر جا كه به اين مسئله ت

  .دانسته است

  و پاسخ وی" ذهنى محْض بودِن مفاهيِم فلسفى" اشكالى نقضى بر نظريه. 4.4
همـان، (. سهروردی در مواردی نفس، مجردات و واجب بالذات را وجود محض دانسته اسـت

طلب موجب شده است مالصدرا گاه اين مطلب اين م )١١٧، ١١٦، ١١٥، ٧٦، ٣٨، ٣٧، ٣٥، ٣٦، ص١ج

را به عنوان اقراری ناخودآگاه از سهروردی تلقى كند؛ گويى اينكه شيخ در اين مورد، در تناقض با 

، ١، ج١٣٦٨شـيرازی، (. آرائش در باب اعتباری بودن وجود و ديگر مفاهيم فلسفى سخن گفته است

انـد و اگـر قـرار باشـد عـين  ودات خارجىزيرا نفس و مجردات و واجب تعالى همگى موج )٤٣ص

اما خود مالصدرا در برخى موارد ديگـر، ايـن . بايست خارجى باشد وجود تلقى شوند، وجود نيز مى

، ...احتمال دارد مقصود سهروردی از اعتباری بودن وجود و  مطلب را دليلى بر اين گرفته است كه
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ب، انتساب نظريه ذهنى محض بودن مفـاهيم ترتي عينيت خارجى اين امور با ماهيات باشد و بدين

  )٤١١همان، ص(. فلسفى را به سهروردی انكار كرده است

آمـده اسـت، اّمـا  تلويحـاتدر ) يا همه(عبارات داّل بر اين مطلب در آثار سهروردی، بيشتر 

 تلويحـات، كه وی، آن را در حكم لواحق و تعليقات و تفصـيل مطالـِب مقاوماتخوِد او در كتاب 

دهد كه همه تعريضاتى كه بر پايه اين  پاسخى به اين اشكال مى )١٢٤، ص١سهروردی، ج(اند، د مى

دهـد اينكـه  چه اينكه وی در اين عبـارت توضـيح مى. ريزد شود، فرو مى مطلب به سهروردی مى

اند، منظور از آن، وجود معهود نيست؛ زيرا اين وجود   گفته شد واجب و ديگر مجردات وجود محض

زيـرا . اسـت» حـى«يـا » الموجود عند نفسـه«است؛ بلكه منظور از وجود در اين بحث،  اعتباری

اين ويژگى را دارد كه خودش برای خودش حاضر است، يعنى ُمدِرك خود است و به خود، » حى«

گويد بنابراين نبايد از اينكه واجب عـين وجـود اسـت، ايـن مطلـب  سپس مى. علم حضوری دارد

امری عينى است، بلكه فـرض خارجيـت ايـن  –به معنى معهودش  –» وجود«برداشت شود كه 

  :انجامد وجود به تسلسل باطل مى

فيجـب  ۀدّراك ةثم اذا عرف ان النفس ال تتركّب بل ماهيتها بسيط«

نفـس الوجـود ] ان الواجب: أی[و اما أنّه ... ان يكون فاعلُها ُمدِركاً 

غيـر مفهـوم  ةوفال يتأتّى تصحيحه النّه اعتبـاری، و مفهـوم الحيـ

أما قلتم : سؤال...  ةفال بد و أن يكون جوهر المدِرك الحيو... الوجود 

و » الموجود عنـد نفسـه«انّما اردنا : جواب. أنه نفس الوجود البحت

فإن غير الحى اليوَجد عنـده : الحى ةاذ ذلك من خاّصي» الحى«هو 

شىء سواٌء كان نفَسه او غيـره و لـو ال الحـى مـا تحقـق مفهـوم 

و لّما فهَمـت ! فال. ةعيني ة، اّما ان يكون الوجود ماهي»الوجود نفسه«

الوجود و شككت فى انه هل له تحقق عيناً و وجوٌد به  ةما عين ماهي

فيكون له وجوٌد زايٌد و يتسلسل، و ليس اذا ُعلِـم أّن شـيئاً واجـُب 

و  186، ص1همـان، ج(. »الوجود ُعلِم بنفس هذا انّـه نفـس الوجـود

187(  

كند و توضيح   تفسير مى» ُمدِرك«را به » الموجود عند نفسه«اندكى بعد از اين عبارت، وی 
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اقتضـا را » ادراك لذاتـه«يـا همـان » ظهـور لنفسـه«دهد كه نوريِت مجرده واجب است كه  مى

  )١٨٨همان، ص( .كند مى

عنـد الموجـود «بـه ) نفس، مفارقات و واجب(ترتيب سهروردی، وجود را در اين موارد بدين 

نكته مهمى كـه در تكميـل . گرداند  است باز مى» حى«، يا همان ادراك و علم كه ويژگى »نفسه

را ) اعم از نفس و عقـول و واجـب(اين پاسخ بايد در نظر داشت، آن است كه وی، همه مجردات 

از اين روسـت كـه وی، . نزد سهروردی، امری ماهوی است» نور«داند، و  دارای هويت نوری مى

اختالف را بـه  )٢٢٢-٢٢٣، ص١همان، ج.: ك.برای نمونه ر(نظاِم نوری و هم در مياِن ماهيات، هم در 

داند و مستنِد تشكيك در انوار را تشـكيك در ميـان  شدت و ضعف يا همان اختالِف تشكيكى مى

در حقيقـت بايـد گفـت نظـام نـوری فلسـفه  )١٢٨، ص٢همـان، ج(. شـمرد جواهر يـا ماهيـات مى

به همين سبب اسـت كـه . سامان داده شده است) و اعتباريت وجود(الت ماهيت سهروردی، با اص

ای را  و بحث عمـده )١٠٩-١٠٧همان، ص(داند و يا عرضى  شود وی انوار را يا جوهری مى ديده مى

و از آنجا كـه  )١٤٢، ١٢١، ١٠٩، ١٠٨همان، ص.: ك.برای نمونه ر(كند  در مورد جواهر نوری مطرح مى

و » نـور«يمى مربوط به ماهيات است، اين مطلب تأييدی بـر مـاهوی بـودِن جوهر و عرض، تقس

  .نظام نوری نزد وی است

 –آيــد  طور كـه از مفهــومش نيـز برمى همــان –» نـور«از طرفـى ويژگــى اصـلى و بــارز  
تر با دو صـفِت علـم و قـدرت،  و فياضيت است كه به طور ساده )١١٠همان، ص.: ك.ر(خوْدپيدايى 

و چـون  )١١٣همـان، ص(رسـد  ه عبارت ديگر، وی از مدِرك بودن به نور بودن مىب. شود بيان مى

رسد و چون علم و قـدرت دو ويژگـى ميان علم و نور با قدرت، مالزمت قائل است، به قدرت مى

، ١همـان، ج(. گويد هر آنچه نور است، مـدرِك و فيـاض و حـى نيـز هسـتاند، مى مالزم با حيات

وردی، علم و حيات نيز همچون نور، هويتى ماهوی دارد و لـذا تفسـير از اين رو نزد سهر )١٨٨ص

در حقيقـت، ) يا همـان عـالم بـودن(» الموجود عند نفسه«وی از وجود بودِن نفس و مجردات به 

از اين رو سائل، پس از اين تفسيِر . تفسيری كامًال سازگار با اصالت ماهيت و اعتباريت وجود است

و  )١٨٧همـان، ص(گيرد كـه واجـب جـوهر اسـت   دن واجب، نتيجه مىسهروردی از عيِن وجود بو

كند كه هويـِت  كند، نفى نمى هرچند سهروردی در جواب وی، به اعتباريِت عنواِن جوهر اشاره مى

  :در خارج دارند –اند  كه امور ماهوی –واجب، همان هويتى است كه همه جواهر نوری 

الجوهر؟  ةيقع تحت مقولاليس اذا كان مفهومه غير الوجود : سؤال«

و هـو ...  ةو هـى اعتباريـ ةقوام الماهي ۀهى كمالي ةالجوهري: جواب

و يلزمهـا  ةالقدسـي ةالمجّرد ةظاهر لنفسه و هو النوري] ای الواجب[



  50ي پژوهشي دانشگاه قم، شماره پياپ  –  علمي ةفصلنام
  

30 

ای يلزم الواجـب، [سلب القيام بغيرها ] االخری ةكاالنوار الجوهري[

  )188همان، ص(. »]ةالجوهري

بـه  –كـه جوهرنـد –تعالى، نور اقرب و عقـول و نفـوس را  همچنين اينكه وی فرق واجب

اكمـل از ديگـر (دهد كـه وی واجـب را جـوهری  نشان مى )١١٧، ص٢همان، ج(داند،  تشكيك مى

دارنـد و وجـوِد مـأخوذ در  بنابراين، واجب و مفارقات و نفوس، حقيقتـى مـاهوی. داند مى) جواهر

  .دارد) رپيدايى و نو خود(تعريفشان نيز مفهومى ماهوی 

  گيری نتيجه. 5

تحـت تـأثير ديـدگاه (كه به طور مكّرر گذشت، سـهروردی همـه مفـاهيم فلسـفى را  چنان

حتـى بـه نحـو عينيـت بـا (هيچ حيثيت منشأ انتزاعى  به طور كلّى ذهنى دانسته است و) بهمنيار

ِف خـود از وی با پذيرفتِن تقسيِم اسـال در واقع. در خارْج قائل نشده استبرای آن ) معروض خود

، مفاهيم فلسفى را در زمره معقوالت ثانيه، بـه همـان معنـای ذهنـى كـه )اولى و ثانى(معقوالت 

پيشينيان گفته بودند، درآورده و در اين مسير حتّى حمِل مفاهيم فلسـفى بـر ماهيـات خـارجى را 

لى فكـری توان گفت سهروردی، تقريبًا در ساختارهای اص از اين رو، مى. حمِل ذهنى دانسته است

  .در اين مسئله و در طرح اين بحث، كامًال متأثر از مشائيان به ويژه بهمنيار است

ای ارائـه كـرده كـه بـا  وی با توجه به جوانِب نظريه خويش، تمام توضيحاتش را به گونـه 

البته هرچند وی حمل مفاهيم را بر ماهيـات و امـور . اعتباری بودِن معقوالِت فلسفى سازگار باشد

دانـد اّمـا در مـالِك  مى) و به اضافه آن مفاهيم به امور خارجى توسط ذهن(، حملى ذهنى خارجى

گيـرد كـه  را بدون هيچ توضيحِ ديگری بـه كـار مى» بخصوصها«يا » خصوص«اين حمْل تعبير 

كه مالك حمـل و تطبيـِق ايـن (معلوم نيست اين خصوصيِت موجود در معروِض مفاهيِم فلسفى 

البته روشن است كه اگر . خصوصيِت ذهنى است يا خارجى) ت دانسته شدهمفاهيم بر آن معروضا

گيرد، طبيعتًا اين خصوصيْت بايد ذهنى باشـد اّمـا  حمل، ذهنى است و با انتساِب ذهْن صورت مى

رود كه وی تحت تأثير حق در اين خوِد سهروردی در اين زمينه تصريحى نكرده است و گمان مى

ْه به خصوصيِت خارجى اين معروضات در حمل مفاهيم فلسـفى بـر آنهـا مسئله، در اينجا ناخودآگا

اسـت كـه  )يعنـى خـارجى بـودن خصوصـيت مزبـور(اعتراف كرده است؛ زيرا تنها در اين فرض 

البتـه . داری حمِل مفاهيم فلسفى بر امور خـارجى معتقـد بـود توان به نحو صحيحى به مالكْ  مى

خصوصيت با ديـدگاه سـهروردی در زمينـه مفـاهيم طور كه روشن است خارجى بودن اين  همان

مسكوت ماندن خـارجى يـا ذهنـى بـودن آن در ) ناخودآگاهِ (فلسفى در تهافت است و شايد سبب 
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ترتيب بايـد گفـت نـزد سـهروردی، اتصـاف و عـروِض  بدين. كالم وی، همين تهافت بوده است
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