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 چكیده

ي ناروا هاسبتتوان از ناز موضوعاتي هست كه با بررسي و نگاهي دقيق به آن، مي "اصالت"سير تاريخي مسأله 

د كه به باشمي شود، سهرورديهاي ناصحيح به آن داده ميها كه نسبتبه ديگران جلوگيري كرد. يكي از اين شخصيت

 است رهيمظهر لغ چه ظاهر بنفسه وو انوار است. او نور را به آنحكمت ا موضوعاند؛ وي نسبت اصالت ماهيتي داده

ا واقع ممعلوم  ماًيكه مستق قتيساختار حق يهآن چه ظاهر است به بحث دربار ييهسهروردي بر پا .دينمايم فيتعر

 قائل رورديدار اصالت است. معروف است كه سهبررسي بحث دامنههدف اصلي پژوهش پيش رو،  پردازد.يشود ميم

طلق مفهوم م . سهرورديباشدمي سهروردي غلطي رايج دانستناصالت ماهيتي اصالت ماهيت بوده است، اما در واقع 

جي است، آثار خار كه در عالم واقع داراي داند، اما ماهيت موجوده )موجود( رارا امري اعتباري ميو وجود ماهيت 

اشت داهميت  وچه از سوي ايشان مطرح شده مطرح نبود و آن . البته اصال در آن زمان بحث اصالتداندحقيقي مي

ان گوييم ايشباست  مفهوم نور و در مقابل آن مفهوم ظلمت بوده است. وي نور را بناي عالم قرار داده است. يا بهتر

 نگاهي انيتي، حضوري، آگاهي، نوري، شهودي دارد و اين مسايل در نظام حكمي اشراق اصالت دارند.

 

 نور، وجود، ماهيت، اصالت، اعتباريت، سهروردي لیدی:واژگان ک
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 مقدمه

خي ي تاريهاهاي فلسفي و علمي سير و گذر در جنبهيكي از امور بسيار مهم در طرح انديشه

فكار و اهاي مختلف بر آن ها و بيان تاريخ پيدايش نظريات و تحوالتي است كه در دورهآن

 ها را فراهم كرده است.ارتقاي آنها عارض شده و موجبات تكامل و انديشه

فقه  بيات وهاي نظري مسائل فلسفي و علوم مختلف از قبيل منطق و رياضيات و ادتبيين جنبه

لسفي فلمي و هاي تاريخي موجب غفلت از آغاز و انجام مباحث عو اصول و... بدون نگاه به جنبه

داري يزان واممهاي نو و گان انديشهكنندپردازان و تكميلها و شناسايي نظريهو سير تكاملي آن

ئله ين مساباشد كه در نظريات متنوع از يكديگر خواهد شد. يكي از اين مسائل، بحث اصالت مي

ست لذات ابايك از وجود و ماهيت، اصيل يا محقق و منشأ آثار و مجعولبحث اين هست كه كدام

 ت؟ ها به تبع ديگري، محقق و مجعول شده اسيك از آنو كدام

قصود م ؛يا ماهيت ترين بحث اين است كه آيا وجود اصيل استدر باب وجود و ماهيت، مهم

ا صادق هآن يدهيم و هر دو معني را دربارهاين است كه ما در اشياء همواره دو معني تشخيص مي

 ان هست،دانيم كه انس. مثال مياست چيستي ،يكي هستي است و ديگري ،دانيم. آن دو چيزمي

اهيت مدارد و انسان  ت هست، عدد هست، مقدار هست ... اما عدد يك چيستي و يك ماهيتدرخ

سخ يك پاسخ دارد و اگر بگوئيم انسان چيست پا و چيستي ديگري. اگر بگوئيم عدد چيست

يستند چيم كه داندانيم كه هستند اما نميديگري دارد. خيلي چيزها هستي روشني دارند، يعني مي

 دانيم كه حيات چيست، برق چيست. كه حيات هست، برق هست اما نميدانيم مثال مي

م دائره دانيمي وتعريف روشني پيش ما دارد « دائره»دانيم كه چيستند، مثال بسيار چيزها را مي

د كه شومي دانيم در طبيعت عيني دائره واقعي وجود دارد يا ندارد. پس معلومچيست؟ اما نمي

فا، جود صرودانيم كه اين كثرت، يعني دوگانگي ماهيت و از طرفي مي هستي غير از چيستي است.

ل است يعني در ظرف خارج، هر چيزي دو چيز نيست پس يكي از اين دو عيني و اصي ذهني است

 و ديگري اعتباري و غير اصيل. 

د. سابقه تاريخي زيادي ندار جا بايد بدانيم اين است كه مساله اصالت وجود و ماهيتچه اينآن

و خواجه نصيرالدين طوسي و حتي  سيناابناين مساله در جهان اسالم ابتكار شده است. فارابي و 
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اند. اين بحث در زمان شيخ اشراق بحثي به عنوان اصالت ماهيت و اصالت وجود طرح نكرده

. ميرداماد اصالت ماهيتي بود، اما ه است)اوائل قرن يازدهم هجري( وارد فلسفه شد« ميرداماد»

ي ياهاصالت وجود را به اثبات رساند و از آن تاريخ همه فالسفه« صدرالمتالهين»شاگرد نامدارش 

 . (203، 1387مطهري، )رك، انداند اصالت وجودي بودهكه انديشه قابل توجهي داشته

 اصالت

 قابل آنماي بودن است و در گرفته شده است كه به معني ريشه "اصل"اصالت دراصل از لغت 

مفهوم  ر فلسفهرود، زيرا دكار نميرود. اما در فلسفه، اصالت به اين معني بهبه كار مي فرعيت

ي صيل يعناشود شود وگفته ميفهميده مي "اعتباري"اصالت در مقايسه با لفظ متقابل آن يعني 

 (.296، 1368چيزي كه اعتباري نيست)مصباح يزدي، 

اشد و اصل هر باراي اصل  و بن و ريشه شود كه داصيل در زبان عربي به چيزي گفته مي

و ماهيت به  در مبحث اصالت وجود« اصالت»اما  .چيزي عبارت از بنيان آن كه بر آن استوار است

 معناي تحقق و منشأ اثر بودن است. 

 است: كار رفتهتوان گفت كه اصالت در كلمات حكماء به معاني ذيل بهطور خالصه ميبه

 عينيت داشتتن  -

 رد.يدگاه عالمه طباطبايي كه گفته است وجود اصيل است؛ يعني حقيقت عيني دااساس د

 منشاء آثار بودن--

 (.48، 1383عالمه طباطبايي: اصالت به معناي منشاء آثار بودن است)طباطبايي، 

 متن واقعيت را تشكيل دادن -

ي اورامدر  در نظراستاد مطهري اصالت فقط در مقابل اعتباريت است يعني آيا آن چيزي كه

و  ود استدهد و منشاء آثار خارجي است كه به حصر عقلي يا وجذهن متن واقعيت را تشكيل مي

 (.36، 1، ج 1360يا هم ماهيت)مطهري، 

 يت و تحققبذاته موجود بودن و اصل در موجود-
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ت تن واقعيچه ماز ديدگاه عالمه طباطبايي اصالت به معناي عينيت داشتن، منشا آثار بودن و آن

صيل بودن به چنين گفته شده كه ا(. هم40، 1383كار رفته است)طباطبايي، دهد بهرا تشكيل مي

 (.53معناي چيزي كه بذاته موجود است)همو،

ه بذات وپس اصيل چيزي است كه اسناد موجوديت و عينيت خارجي داشتن به آن اسناد حقيقي 

ي يا ود معنخست، منظور ما اين نيست كه گوييم يك معني يا يك مفهوم اصيل اباشد. وقتي ما مي

ارج از الم خمفهوم واقعي است. منظور اين است كه مفهوم مورد بحث، به طور اولي و اساسي در ع

باري ه اعتكذهن مطابق با وقعيت است. عبارت به طور اولي و اساسي مهم است زيرا حتي مفهومي 

ي انضمام سان، وقتي درباره يك سنگينكند. بداست به يك واقعيت ثانوي و بالعرض داللت مي

جود وكه آن وجود دارد، ماهيت، و اين« آن يك سنگ است»گوييم كه در حضور ما است، مي

طور هنه ب است. مسئله اين است كه دقيقا بدانيم واقعيت خارج ذهني سنگ به طور اولي و اصلي

 (.73، 1379 يك از اين مفاهيم است)ايزوتسو،ثانوي و عرضي مطابق كدام

 

  اعتباریت

ثار آنشاء وقتي مقصود از اصالت فهم گرديد اعتباري بودن به معني عينيت خارجي نداشتن، م

ري را گر امانبودن، بذاته موجود نبودن و متن واقعيت را تشكيل ندادن، خواهد بود. در نتيجه 

نه  ر است واء اثنه منشاعتباري شمرديم بدين معنا خواهد بود كه آن امر حقيقتا وجود ندارد؛ يعني 

اكي ه ادرمتن واقعيت را تشكيل داده است، بلكه ذهن آدمي براي آن وجودي فرض كرده و دستگا

واقعي  كهن آنها نيز بدوها و حقايق، نفس االمر قائل است براي عدمطوري كه براي واقعيتهمان

اند فرض تون ميي جايي كه ذهها در عالم اعتبار يعنكند و براي آنداشته باشند واقعيتي فرض مي

ه در نم فرض نمايد. پس اعتباري بودن يعني در عالكند نفس االمر و واقعيتي فرض و اعتبار مي

 جهان حقايق واقعيت داشتن.

به بيان ديگر، اعتباري يعني اسناد موجوديت و تحقق به يك چيزي مجازي است. شييء 

د وجود به آن به خاطر ارتباطي است كه اين شييء اعتباري شييء است كه واقعا وجود ندارد و اسنا
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اي بودن به كار فرعيت به معناي شاخهبا شييء كه حقيقتا و بذاته موجود است دارد. 

اصل و بن و ريشه معناي  اصالت كه به)در مقابل  ( ،296، 1، ج1368يزدي، )مصباحرودمي

 ن است.و اعتباري بودن به معناي منشأ اثر نبود شود(استعمال مي

 

  تبیین محلّ نزاع دراصالت وجود و ماهیت

زاع نيكي از امور قابل توجه در بحث اصالت وجود و اعتباري بودن ماهيت تشخيص محلّ 

چنين  شده و اند ابهامي كه سايه بر محل نزاع افكنده، يك نزاع لفظي تلقياست. برخي پنداشته

 نتهي يكيماز ذهن است، همان اصيل است، چه خارج كردند كه همه قبول دارند كه آنتصوّر مي

 نام آن را ماهيت و ديگري وجود نهاده است.

جرّد فهوم ماند ماهيتي كه اصالت و عدم اصالت آن مورد نزاع است، همان مبرخي تصوّر كرده

د و نه ه موجوشود و در حدّ ذات نه كلي است نه جزئي، ناست، كه از آن به كلي طبيعي تعبير مي

نتساب اانند كه در ظروف مختلفي مانند ذهن و خارج و به لحاظ و اعتبارات گوناگون ممعلوم، بل

 گردد.به جاعل و عدم انتساب به آن معروض، كلي و جزئي و موجود و معدوم مي

دال منشأ نزاع و جتواند چنين چيزي، كندكه چگونه ميدر اين صورت از خود سؤال مي

د ثر، فاقار نوع كه خالي از هر نوع تحقّق وتحصّل، مجّرد ازه، زيرا مفهوم مجرّدي چندين قرن شود

 اني چوندرخارج گردد؟ و محقّق اصيلتواند همه چيز، جز ذات و ذاتيات خود است، چگونه مي

 اشراق و ميرداماد وسيد سند به آن قائل شوند.شيخ

 ووجود  التطباطبايي معتقد است: نزاع در اصجا براي رفع چنين استغرابي، عالمهدر اين

 قيقت ازاست كه با مختصر تدبّري سيماي ح« نزاع روشني»ماهيت، نزاع لفظي نيست، بلكه يك 

 آيد.البالي اوهام و شكوك بيرون مي

 ي كه ازم مجردي مفهوكند، زيرا اگر نزاع در اصالت ماهيت دربارهاين توجيه دردي را دوا نمي

د، جام دهر چه هم در اين مسئله دقّت كمي انكس ههر نوع تحصل وتحقّق عاري است باشد، هيچ

 دهد. به اصالت و منشأ آثار بودن آن رأي نمي
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ال  جرّد وتواند مفهوم مخالصه تصوّر نزاع يك عويصه وكار مشكلي است. زيرا كه چگونه مي

و  بشرط از هر نوع تحصّل ذهني و خارجي و فاقد هر نوع وصف و عاري از هر نوع تعيّن

 زاع در اصالت باشد؟ تشخّص، محلّ ن

، ت وجودتوان در اين باره گفت، اين است كه: محل نزاع در اصالت يا عدم اصالآن چه مي

ب به مفهوم مجرد از هر نوع تحصل و تعين وجود نيست، بلكه محل نزاع، همان ماهيت منتس

 بر« ودوجم» ي جاعل است كه از ناحيه آن موفق به كسب چنين حيثيتي شده و مستحق حمل كلمه

 خود شده است.

 شود وشود: آيا پس از آن كه ماهيت به علت منتسب ميدر اين صورت نزاع چنين مطرح مي

، گردديمكند و در پرتوي آن، شايسته حمل موجود بر آن حيثيت زايد بر ذات خود را كسب مي

ار و مام آثشود، به طوري كه تپس از اين جريان و كسب چنين حيثيت، خود او در خارج اصيل مي

 يت درخواص از آن او باشد و يا اين كه اصيل، خود آن حيثيت عارضه بر ماهيت است و ماه

 (. 49-47 1389كند)سبحاني، ي آن تحقق و عينيت پيدا ميسايه

 مسأله جعل

 بيان قبل از ورود به بحث اصلي اصالت ماهيت يا وجود بهتر است مسئله جعل و مجعوليت

وليت شود كساني كه به وجودگرايي معتقد هستند، مجعمبحث مشخص مي شود چرا كه در همين

 دهند.ها هم به ماهيت ميرا به وجود و در مقابل ماهيتي

ست. اايجاد و فاعليت « جعل»ممكن الوجود در تحقق خود نيازمند علت است، مقصود از  

 مطرح جاكه اين جاعل همان علت فاعلي و مجعول همان معلول است كه اثر جاعل است. پرسشي

ز ا. آيا شود اين است كه آن چيزي كه اثر جاعل، يعني مجعول بالذات، چه سنخ حقيقي استمي

چه  يگر علتدگيرد چيست و به تعبير چه متعلق تأثير علت قرار ميسنخ ماهيت است يا وجود؟ آن

 آن؟  اهيتيابد يا مكند؟ آيا وجود ممكن توسط علت تحقق ميمي« جعل»چيزي را ايجاد يا 

ها، فيلسوفان اشراقي، كه ظاهرا تفكر اصالت ماهوي دارند، اولي را مي پذيرند. به نظر آن

آفريند و چون انسانيت، پس از بالذات است؛ يعني، فاعل مثال حقيقت انسانيت را ميماهيت مجعول
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ن را به وجود كند و آآفرينش و جعل، واقعيتي خارجي است، ذهن از آن مفهوم موجود را انتزاع مي

 كه انسان وجود دارد.كند به ايننمايد و بدين ترتيب حكم ميمتصف مي

دن عول بوتوان سهروردي را از اين دسته فيلسوفان اشراقي كه به مجهر چند با قطعيت نمي

-يظري منماهيت نظر دارند، دانست. به همين خاطر حكيم سبزواري نيز مجعول بودن ماهيت را 

هروردي سشد اين نظريه را به صراحت به اشراق نسبت داده شده است. اگرميداند كه به شيخ 

ا وجود ي كه ماهيت مجعول است ياكرد. در ايننسبت داد، آن را از زبان ديگران بازگو نمي

شراقي اي است كه به حكيمان اصيرورت، نظرات چندي وجود دارد. مجعول بودن ماهيت نظريه

 (. 58-57ص نسبت داده شده است)سبزواري،

سوفان ظر فيلبالذات است. به نبه نظر فيلسوفان مشائي و پيروان حكمت متعاليه، وجود مجعول

ر ت تفسيبالذات است. اما برخي از فيلسوفان مشائي وجود را به موجوديمشائي، وجود مجعول

ت، ذاباللها، كار فاعل موجود كردن ماهيت است، پس اثر فاعل و مجعواند. به نظر اينكرده

ه كاقعيتي است، به اين معنا كه آن و« صيروره الماهيه موجوده»موجوديت ماهيت و به اصطالح 

همان  كند امري است كه در ذهن قابل تحليل به سه امر است: به موصوفي، كهفاعل جعل مي

به  ماهيت آن واقعيت است، و صفتي، كه همان وجود است، و اتصاف موصوف به آن صفت يا،

 بالذاتمجعول وعنوان مثال، در مورد انسان، اثر فاعل ر، صيروره الماهيه موجوده؛ بهتعبير بهت

ود به و نه وج تنهائي ؛ يعني نه ماهيت انسان به«انسان موجود است»ي واقعيتي است مصداق گزاره

 تنهائي.

را به  عتباريداند پس علت، امر اسهروردي وجود را از اعتبارت عقلي و معقول ثاني منطقي مي

ا هويت را يجاست كه سهرودي نظر ماهيت باشد. اينتواند اصيل آورد لذا وجود نميوجود نمي

 ي هويت بيان شود.جا الزم است كه توضيحي دربارهدارد اين

هاي شيء است. هويت به معناي تشخص ترين ويژگيگر درونيهويت، ذات شيء و بيان

كه انسانيت هم مشتق از انسان و رجوليت است چنان گويند هويت مشتق از هواست. فالسفه مي

-(. نسفي مي11، 1377مشتق از رجل است. هويت شيء يعني وجود و شخصيت شييء)ابن رشد، 

اند و به اعتبار تشخص چه شيئيت شيئي به اوست، به اعتبار تحقق، حقيقت نام نهادهگويد آن
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گردد هويت گاهي بر وجود خارجي اطالق مي گويدرشد مي(. ابن20تا، هويت گويند)تفتازاني، بي

گردد كه عبارت است از حقيقت و گاهي هم بر ماهيت با تشخص خارجي اطالق مي

(. جرجاني در كتاب تعريفات هويت را امر عقالني از حيث امتياز 241، 2، ج1963جزئي)التهانوي، 

 (.124، 1978داند)جرجاني، شيء از ديگران مي

به  وهويت هم در ذهن و هم در خارج است. اولي از سنخ مفهومات سينا معتقد است ابن

، 1364سينا، هاي عيني و به معناي شخص جزيي است)ابنمعناي ذات، و دومي از سنخ هستي

 برد گاهي هم از ماهيت با كلمهكار مي(. مالصدرا هويت را گاهي به معناي وجود به100-146

 كند.هويت تعبير مي

كر شده ذشياء ود: در اسفار اربعه بارها كلمه هويت به معناي وجود واقعي اهويت به معناي وج

م وهعالوه بر مف اي كه براي مواد ثالث،است. مثال در بحث مواد ثالت، به هنگام نقد و بررسي عده

ا با اوند ركند و نيز وجود واقعي خدذهني، وجود واقعي هم قائلند از كلمه هويت استفاده مي

معيار  ( و وجود واقعي شي مستنير را كه294، 2، ج1383كند)مالصدرا ياد ميي هويت كلمه

-م حق( و عل301، ص1، ج1383كند)مالصدرا ي هويت بيان ميپذيري آن است، با واژهرويت

خلوق ماقعي وتعالي به مخلوق و علم جاعل به مجعول را با كلمه هويت بيان كرده و آن را وجود 

 (. 12، 3ج، 1383داند)مالصدرا مي

ت ز هويمقصود از هويت، ماهيت متصف به وجود مقيد به ماهيت است. به ديگر سخن، مراد ا

همان حقيقت جزئيه يا وجود مشخص است. نزد حكماي پيشين، هرگاه ماهيت با تشخص و 

 شود.وجود خارجي لحاظ شده، هويت ناميده مي

 آن مجعول حقيقي هويت كند كه به موجباي مطرح ميسهروردي درحكمت اشراق قاعده

چه نآگويد چون وجود امري اعتباري است پس شيء است نه وجود آن. او در توضيح مطلب مي

ويت هگردد هويت آن است و به ديگر سخن مجعول حقيقي، از علت فياض به يك شيء اعطا مي

 باشد:يك شيء مي

وجوداعتباراً عقلياً فللشييء من قاعده في بيان ان المجعول هو الماهيه ال وجودها: و لما كان ال»

 (.186، 2، جلد1372سهروردي، « ) علته الفياضه هويته
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ا عل علت ركند و متعلق ججا از واژه هويت استفاده ميجايي كه سهروردي در اينپس از آن

 توان اصالت ماهيت يا جعل ماهيت را به او نسبت داد. داند نميهويت شيء مي

ه براي كنواني توان معتقد به مجعول بودن ماهيت دانست و اگر در عيبنابراين، سهروردي را نم

يت عناي هوبه م قاعده در نظر گرفته شده جعل ماهيت به كار رفته يا از روي تسامح بوده يا ماهيت

 ه است:ر رفتبه كار رفته است. به ديگر سخن شايد بتوان گفت كه واژه ماهيت به دو معنا به كا

 وجود كه ازنظرسهروردي همانند وجود، امري اعتباري است. . ماهيت در مقابل 1

 . ماهيت به معناي هويت شيء كه به نظر او مجعول حقيقي است. 2

 دلیل عدم اصالت ماهوی بودن سهروردی)چرا سهروردی به اصالت ماهیت قائل نیست(

طابق كه م اعتباري بودن وجود)كه در ادامه خواهد آمد( در نظر سهروردي به معني اين نيست

ت تكيه ي اصالت ماهيباور داشته باشد. سهروردي روي مسئله« اصالت ماهيت»معني مصطلح به 

 هيت سخنودن مابي اثبات آن نيز سخن به ميان نياورده است. البته او از مجعول نكرده و از ادله

ل بودن جعوم گفته و در برخي آثار خود آن را مطرح كرده است، ولي چنين نيست كه اگر انسان به

 يد پيش ازگويد. باسخن مي« اصالت وجود»يا « اصالت ماهيت»ماهيت باور داشته باشد حتما از 

-ميرا ن آن، به تفكيك ميان وجود و ماهيت باور داشته باشد درحالي كه سهروردي اين تفكيك

، حسينديناني، غالمكند)ابراهيميي فرض ماهيت بدون وجود چون و چرا ميپذيرد و درباره

في كون  –و من احتج »(. عين عبارت سهروردي در اين باب چنين است:25-24، ص1393

فأنه  ، اخطأ.ي العدمبأن الماهيه ان لم ينضم اليها من العله امر فهي عل –الوجود زائدا في األعيان 

علي ان  فاعل،يفرض ماهيه ثم يضم اليها وجودا، و الخصم يقول: نفس هذه الماهيه العينيه من ال

ردي، )سهرو« ا كانالكالم يعود الي نفس الوجود الزائد في انه هل افاده الفائل شيئا آخر او هو كم

 (. 66، 2، ج1372

با توجه به  "فالنور المجرد الغني واحد و هو نور االنوار و ما دونه يحناج اليه و منه وجوده "

-يت شيء است، كه نميكند هوچه علت فياض اعطا مياين مطلب مي توان نتيجه گرفت كه آن

تواند دليلي بر اصالت ماهيت بودن ايشان باشد، زيرا آن هويت ممكن است و ممكن براي 

 كند.وجودش احتياج به مرجح دارد و آن مرجح وجود ممكن را افاضه مي
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 قاعده سنخیت علت و معلول 

يز جا شود واز واحد حقيقي از آن جهت كه واحد حقيقي است فقط معلول واحد صادر مي

ت ي ظلمنيست كه از نوراالنوار، نور و غيرنور حاصل شود... پس اقتضاي نور غير از اقتضا

ا رنور  هست... هم چنين نور از آن جهت كه نور است اگر اقتضايي داشته باشد، اقتضاي غير

 (.122، 2، ج 1372ندارد)سهروردي، 

-يمار هم پس ميان نظام انو اند و بين ماهيات مختلف سنخيتي نيستچون ماهيات مثار كثرت

صالت ال به بايست نسبيتي نباشد حال آن كه اين چنين نيست لذا اگر بگوييم كه شيخ اشراق قائ

نخيتي سكند، در حالي كه بين ماهيات مختلف ماهيت است و فاعل و ماهيت اشياء را جعل مي

يك  د يا ازي نباشو دوم سنخيتشود كه بين نوراالنوار و نور اول و عقل اول وجود ندارد،  نتيجه مي

كند پس مشتر حقيقت نباشند در صورتي كه نوراالنوار با نور اول كه مخلوق است در نوريت با هم

 گردد.قائل شدن به اصالت ماهوي سهروردي منتفي مي

انسته صيل ندوقت ماهيت را در مقابل آن اسهروردي هر چند وجود را اعتباري دانسته ولي هيچ

ورد ود كه مكه سهروردي هنگام بحث از اعتباري بودن وجود آن معنا از وجمهم ايناست و نكته 

هاي حثبراق در كار نبرده است. شيخ اشها بوده را بهنظر فالسفه مشاء و بعدها مد نظر متعاليه

به  جود راوگيرد كه بيش ازهمه وجود محمولي و مفهوم خود وجود را به معناي خاصي در نظر مي

 سازد نه حقيقت وجود را.در ميذهن متبا

 

 مفاهیم اعتباری از نگاه سهروردی 

تي كه الت ماهيتوان پنداشت كه سهروردي اعتقاد به اصعنوان نميطور كه بيان شد به هيچهمان

ل ه در ذيكطالبي مشود داشته باشد چرا كه ايشان با توجه به امروزه در مقابل اصالت وجود بيان مي

-اني ميقوالت ثداند بلكه ماهيت را هم اعتباري و از معوجود را اعتباري مي تنهاخواهد آمد نه

 پندارد.
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عني ول؛ يدهيم. معقبراي روشن شدن مطلب، ابتدا معقوالت و اقسام آن را اجماال توضيح مي

عقول ثاني م -2؛. معقول اول1مفهوم ما في الذهن و العقل. معقوالت را به سه دسته تقسيم مي كنند

ئي و منطقي، مانند جزاولي، مثل ماهيات؛ معقوالت ثانيلسفي. معقوالتفمعقول ثاني  -3منطقي؛

 كلي؛ معقوالت ثاني فلسفي، مثل وجود و وحدت.

ر د و هم دانذهن كنند كه معقوالت اولي، هم درگونه بيان ميتفاوت اين دسته از مفاهيم را اين

. گوييم اين جسم سفيد استثال ميخارج؛ هم عروضشان در خارج است و هم اتصافشان. م

ست. اند؛ هم اتصاف جسم به سفيدي و هم عروضش در خارج اسفيدي و جسم دو مفهوم ماهوي

 از اين رو در خارج جسم و سفيدي با يكديگر مغايرت دارند.

« كلي النسانا»اما معقوالت ثانيه منطقي، هم عروضشان در ذهن است و هم اتصافشان. مثال در 

 ه ذهنجي كلي نيست، بلكه انسان ذهني كلي است. اين حكم و اين اتصاف مربوط بانسان خار

ك يج ما است. كليت با انسان مغايرت دارد و اين مغايرت هم تنها در ذهن است؛ چون در خار

 انسان به اضافه كلي نداريم. 

-يم قتياما معقوالت ثانيه فلسفي اتصافشان در خارج، ولي عروضشان در ذهن است. مثال و

 ر حقيقتالوجود خارجي است، و د، حكم عليت در واقع براي واجب«واجب الوجود عله»گوييم: 

ز يك واقعيت تأثيري در خارج داريم، ولي عروضش در ذهن است؛ چون وجود واجب جداي ا

ه از علت نيست. علت را از حاق ذات واجب اخذ كرديم كه جزء محموالت من صميمه )برگرفت

تمام  چنينموضوع و در واقع تحليلي( است. تمام ذات واجب علت است و همصميم و متن ذات 

اشيم، اشته بگونه نيست كه چهار چيز در خارج دذاتش بالفعل و واحد است، اما در عين حال اين

بلكه ذات واجب به نفس وجودش علت است، و به نفس وجودش بالفعل است و به نفس 

ها نيرت ايواجب هستند، ولي با ذاتش مغاير نيستند. مغاوجودش واحد است. اين امور از صفات 

ر دو هتصاف، كه، در ماهيات عروض و ابه ذات، تنها در ذهن و به لحاظ مفهومي است. نتيجه اين

 قوالتدر خارج است. در معقوالت ثانيه منطقي، عروض و اتصاف هر دو در ذهن است و در مع

 (.226، 1، ج1392 پناه،هن است)يزدانثانيه فلسفي، اتصاف در خارج و عروض در ذ
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ق خواهد به طور كلي فرق مفاهيم و كليات ديگري كه مصداسهروردي در اين قسمت مي

مامي اي انضهگردد كه بايد ميان محمول خارجي دارند، توضيح دهد. بحث در نهايت به اين بر مي

 و انتزاعي تفاوت قائل شويم.

اء به ماباز ه درخارج از ذهن، ما بازايي دارند كه آنهاي انضمامي، يعني محموالتي كمحمول

 كنيم.شود و بر اساس اين انضمام، آن صفت كلي را بر آن موضوع حمل ميموضوعي ضميمه مي

مخصوص  و مصداق اند، اما مابازاءاند كه از موضوعات عيني انتزاع شدههاييمحموالت انتزاعي آن

و  ت عينيها به طور كلي دو قسم اند: صفاات پديدهبه خود ندارند. اينك بيان سهروردي: صف

 ور عقل هايي هستند كه خودشان در خارج موجودند و صورتي نيز دصفات عقلي، اما عيني صفت

 « .حركت»و « سفيدي»، «سياهي»ذهن ما دارند، مانند: 

ست ا همين هااند كه فقط در ذهن ما وجود دارند؛ يعني وجود عيني آناما صفات عقلي صفاتي

ن قبيل تي ايكه در ذهن ما هستند، و جز ذهن در جاي ديگري وجود ندارند. بنابراين، وجود و هس

ان و ند: امكهاي ديگر در خارج از ذهن است. ماني وجود و هستي پديدهصفات در ذهن، به منزله

 هاي جوهر، رنگ، وجود و ... .عنوان

 باآن دقسمت اول( بايدصورت ذهني مابنابراين اگرچيزي وجود خارجي داشته باشد )مانن 

 ه صفاتگوناند)مانند  قسمت دوم( اينوجود خارجي مطابق باشد. اما صفاتي كه فقط در ذهن

 ند .هاي ذهني ما با  آن وجودهاي خارجي تطابق داشته باشوجود خارجي ندارند تا صورت

نابراين، دو گونه اند، اموري ذهني هستند. بمحموالت به طور كلي از آن جهت كه محمول

؛ «سياهي»اند، اما در بيرون از ذهن مابأزايي دارند مانند محمول داريم: محموالتي كه خودشان ذهني

.به هر حال، محموالتي ذهني هستند؛ مثالً « امكان»محموالتي كه مابأزايي خارجي ندارند مانند 

ي است كه سياهي بر آن استوار امنشأ انتزاع اين صفت پديده« سياه»گوييم اي ميوقتي به پديده

است، هر چه كه باشد مهم نيست، زيرا جسم، يا جوهر بودن، دخالتي در صفت سياهي ندارند، 

توانيم بر آن اي استوار باشد، كه آن پديده جسم نباشد، باز هم ميحتي اگر اين سياهي بر پديده

)نامعين و اعم از « سياه»در صفت را حمل كنيم .بنابراين، وقتي چيزي مبهم « سياه»پديده، عنوان 
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جسم و غير جسم ( دخالت دارد، اين صفت، عقلي خواهد بود، اگرچه سياهي در خارج موجود 

 باشد.

-مل ميحها را به صورت مشتق، بر چيزي گونه صفتوقتي اين«: امكان»صفات عقلي از نوع 

عني يق و صفت عقلي در اين جا محمول مشت« هر درختي ممكن است»گوييم: كنيم؛ مثالً مي

 قلي است،كه محمول ع« سياه»اند و جودي در خارج ندارند. بر خالف صفت امكان، هر دو عقلي

-ميحمل ن ي سياه، وجود خارجي دارند . اما سياهي به خودي خود بر جوهرولي سياهي و پديده

ست لي اعق شود بلكه بايد صفت و مشتقي بسازيم و اين صفت را بر جوهر حمل كنيم. اين صفت،

 و در خارج ما بازايي دارند. 

ي قيقي عينحمعناي اين جمله آن نيست كه امتناع « الف، در خارج ممتنع است»گوييم وقتي مي

-يمحمل  است. بلكه امتناع امري عقلي است كه گاهي به موضوع ذهني و زماني به موجود عيني

نظر سهروردي، مطلق مفاهيم فلسفي، (. از 74-73، 1390اند)يثربي،شود. تمامي صفات عقلي چنين

وطن ممثل وجود، وحدت، امكان، وجوب و... هويتشان همان هويت معقوالت ثاني است؛ يعني 

يرا زرد،؛ كتقررشان ذهن است. وي معتقد است كه نبايد مفهومي مثل امكان را در خارج مالحظه 

هن ذان در ا، هويت وجوديشهمفهومي فلسفي است ومفاهيم فلسفي، مثل جزئي و كلي و نظاير اين

 است.

طور كه در مباحث جعل گفته شد وي سهروردي در تحقق و جعل به هويت قائل است و همان

-چون وجود اعتبارعقلي است، پس هويت شيء از علت فياضه حاصل مي»كند: بيان مي

حكومت في االعتبارات »و در همان كتاب زير عنوان ( «. 64، ص2، ج1372شود)سهروردي، 

-پردازد و با چند دليل اعتباري بودن وجود را اثبات مينخست به اعتباري بودن وجود مي« لعقليها

 كند كه در پايين به اين داليل اشاره خواهيم كرد.

 

 ادله سهروردی بر اعتباری بودن وجود 

مكاني يا زماني است كه در چنين قضايايي « روابط و نِسبِ»نخستين معني از معاني وجود 

چه جا آندراين«. آن چيزدر خانه، در ذهن، در واقعيت، در زمان و غيره وجود دارد»شود: مي اظهار
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)في( است؛ به عبارت ديگر، آن « در»منظور شده همواره به همان معني حرفِ « وجود»از كلمه 

« وجود»ي ي يك ماهيت عيني خارجي با مكان و زمان دارد. اين رابطه، كه كلمهداللت بر رابطه

 دان اشاره دارد خود محصول عقل ما است. ب

ك يعنوان اي مانند: زيد بهي منطقي ميان موضوع و محمول است. در قضيهمعني دوم، رابطه

يك  ي يك محمول باكاتب وجود دارد)يعني زيد يك كاتب است(، وجود فقط به معني رابطه

 كند.ماهيت خارجي است كه موضوع بدان داللت مي

ز  ود آن چي)حقيقت( است. مردم غالبا وجود يك چيز را به معني ذات يا خ« تذا»معني سوم:  

ه كوم انتزاعي به اين معني فقط يك انتزاع ذهني است،  يك مفه« خود»يا « ذات»برند. كار ميبه

 .كشدي عقل از شيء بالفعل موجود)يعني ماهيت خارجي( بيرون ميفعاليت تشريح كننده

است  ات عقليه(هاي عقلي)اعتباركند جنبهي وجود داللت ميچه كلمهندر تمام اين سه مورد، آ

 وي واقعي شوند. ماهيات، اشياسازي مطرح ميي مفهومكه در رابطه با ماهيات فقط در مرتبه

ل ما در عق كند كه تنهاهائي داللت ميمتحقق در عالم خارج از ذهن هستند، اما وجود به جنبه

 شوند. ختمان عيني اشياء )در اعيان( تعبير ميگاه به سامطرحند، و آن

ه آورد كهاي عقلي يا جهات عقليه به شمار ميگونه سهروردي وجود را در ميان جنبهبدين

لم ي در عاصورت عيني مطابق "وجود"هاي ديگر هستند. مفهوم امكان و وحدت و مانند آن نمونه

 ير مفهوميغاست. اما در عالم  "ماهيت"ز سازي غير اي مفهومدر مرحله "وجود"خارجي ندارد. 

 (.85، 1379 واقعيت، هيچ جوهر واقعي كه مطابق وجود باشد وجود ندارد)ايزوتسو،

 نمايد:سهروردي چند استدالل بر اعتباري بودن وجود ذكر مي

سلم يگر م.اگر وجود در عالم خارج تحقق داشته باشد ناچار موجود خواهد بود. از طرف د 1

جود باشد و آن وجود هم موجود است و داراي وچه موجود است داراي وجود مياست كه آن

ت نادرس نهايت ادامه دارد و چنين امريديگري است و اين موجب تسلسل خواهد بود كه تا بي

 است.

ال يجوز ان يقال الوجود في االعيان زائداً علي الماهيه ألنا عقلناها دونه فان الوجود ايضاً »

اء فهمناه من حيث هو كذا و لم تعلم أنه مجود في االعيان فيحتاج الوجود الي وجود كوجود العنق
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(. يا در 23، 1372سهروردي،«)آخر فيتسلسل مترتباً موجوداً معاً الي غير النهايه و عرفت استحالته

مخلص القسطاس: كل ما رايت تكرر انواعه متسلسال مترادفا فطريق التفصي »گويد: جايي ديگر مي

قلت فانهم  و فتش كل كالم حتي اليقع االمر ذهنيا ماخوذا ذاتا عينه فتفصي الي باطل و اطنبت  ما

(. سهروردي در كتاب المقاومات نيز 26همان، «) لعظم حاجه مست فيما بعد و كثره الخبط فيه

جود گويد: ودرباره اعتباري بودن وجود سخن گفته و آن را به بيان ديگر ابراز داشته است. وي مي

گردد و چيزي كه بر امور مختلف قابل حمل باشد، هيچ يك از آن امور بر امور مختلف حمل مي

باشد. عبارت نخواهد بود. بدين ترتيب، وجود يك وصف اعتباري است كه زائد بر امور مي

سهرودي در اين باب چنين است و اعلم ان الوجود لما صح علي مختلفات، ليس نفس احدها و 

 (. 168ائد عليه اعتباريا فليس جزءً له)همان، هو وصف ماز

ا ردن آن فرضي مالصدرا و سبزواري به برهان تكرار وجود و اعتباري بوسهروردي جواب پيش

واب جدهد. ابتدا كه صدرا گويد؛ وجود تحققش بنفس خودش است مورد خدشه قرار ميكه مي

كنند ياظهار م ديگري ندارد. آنان چنينكه متحقق شود، نيازي به هيچ وجود دهد وجود براي آنمي

 ا وجودوسيله وجود موجودند؛ امكه وجود بنفسه تحقق است. تمام چيزهاي ديگر)ماهيات( به

 لعرض بهي همين حقيقت كه وجود است. موجوديت، يعني تحقق، باوسيلهبنفسه موجود است، به

جود ا كه وروردي اين انديشه ركه ذاتا به وجود متعلق است. سهماهيات متعلق است، و حال آن

ز . شما اكند: فرض كنيد كه چيزي واقعا معدوم استنفسه موجوديت است به نحو ذيل رد ميفي

 گويندآنان بپرسيد: آيا وجود آن شيء معدوم است، يا حاصل و متحقق است؟ محال است كه ب

دين اكه بجما از آنچيزي معدوم است اما وجودش موجود است پس بالضروره بايد معدوم باشد. ا

قل و بل تعطريق وجودِ چيزي همراه با اين حكم كه آن)يعني آن وجود( بالضروره معدوم است قا

حال طلقا مآيد كه موجوديت وجود عين خود وجود نباشد. وگرنه، براي ما متصور است، الزم مي

 يعني)م است خواهد بود كه تصور وجود را در عين حال با اين حكم كه در عالم خارجي معدو

 متحقق نيست( داشته باشيم. 

-وسيله چيزي )يعني وجود ديگر( موجود ميسان آنان بايد قبول كنند كه وجود فقط بهبدين

ها بايد قبول كنند كه شود. يعني آنگردد عارض آن ميشود كه وقتي ماهيت، متحقق و موجود مي
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نهايت ادامه خواهد سلسل تا بيشود. و اين تي وجود ديگر موجود ميواسطهوجود فقط به

 (.89-88، 1379 داشت)ايزوتسو،

ك يين هيچچه بر امور گوناگون قابل حمل باشد عگردد و آن. وجود بر امورمختلف حمل مي2

 وردي،از آن امور نخواهد بود. پس وجود، يك وصف اعتباري است كه زائد بر امور است)سهر

1372 ،169.) 

اشته جود دشد نسبتي با ماهيت خواهد داشت اما آن نسبت بايد و. اگر وجود وراي ماهيت با3

 اطل پيشلسل بباشد و بنابراين دوباره نسبتي ميان نسبت و وجود برقرار است و به اين ترتيب تس

 آيد زيرا هر نسبتي به نوبه خود بايد نسبتي با وجود داشته باشد.مي

ود اي وجاگر وجود موجود باشد دار داليل اعتباري بودن وجود مبتني بر لزوم تسلسل است.

رد. پذيكند و اين سلسله هرگز پايان نميديگري است و آن وجود هم وجود ديگري طلب مي

ل سطاس كمخلص الق»تسلسل هم باطل است و بنابراين موجود بودن وجود نيز محال خواهد بود: 

قع تي ال يحالم و فتّش كل ك ما رأيت تكرر انواعه متسلسالً مترادفاً فطريق التفضي ما قلت فانهم

 (.26االمر ذهنياً مأخوذاً ذاتاً عينهً، فتفضي الي الباطل)همان، 

ود بنابراين هدف سهروردي از اثبات اعتباري بودن وجود، بيان اين مطلب است كه وج

 هد اصالتخوايازمفاهيم اعتباري عقلي يا به تعبير آشناتر از معقوالت ثانيه است. او اساسا نم

ز اد وجود ز ماننكند كه ماهيت نيت را در برابر اعتباري بودن وجود ثابت كند زيرا تصريح ميماهي

 اعتباريات عقلي است. 

-مي آنقل آدبنابراين از ديدگاه سهروردي هم وجود و هم ماهيت از مفاهيم انتزاعي است كه ع

 آورد. ها را از تحليل هويت خارجي اشياء به دست مي

 ی رای نهایی سهرورد

 اصالت نور

. در حقيقت نه مشائيان اصالت اي بديهي در فلسفه سهروردي مركزيت داردور به عنوان پديدهن

كند كه از اند. مالصدرا خود در اسفار اقرار مياند و نه اشراقيان قائل به اصالت ماهيتوجودي
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است. آيا در دار  يك از دو طرف دعوا، دليل و برهاني به دستش نرسيدهفيلسوفان قديم براي هيچ

ها در گرو و بوده و هستي آنچه كه مبدأ پيدايش و تحقق موجودات هستي و عوالم وجود، آن

 كند يا ظلمت؟باشد، نور  است يا ظلمت؟ نقش اصلي را در دار هستي، نور بازي ميوامدار آن مي

د. اما ي ندارديگرداند و ادعاي سهروردي وجود را از مفاهيم اعتباري و از معقوالت ثانوي مي

ويت هاين كه ماهيت اصيل است نه وجود، اصالً حرفي نزده است. سهروردي ماهيت را همان 

ت از ند ماهيگذارد و وجود را مانداند، ميان وجود شيء و هويت شيء در جهان خارج فرق نميمي

 در هويت ها راشمارد. بنابراين، بهتر آن است كه هستي و چيستي پديدهمفاهيم عام و اعتباري مي

ر نظر داز هم  كه اين هستي و چيستي را به عنوان دو حقيقت جداها بررسي كنيم، نه آنخارجي آن

زاع نشأ انتماي، همان هويت خارجي، ها بحث كنيم. وجود و ماهيت هر پديدهگرفته، در مورد آن

 (. 95، 1390يثربي، ها مفهوم عام و اعتباري ديگر است)دو مفهوم اعتباري وجود و ماهيت و ده

و  "رنو"اي است كه سهروردي را در راه روشن كردن معناي ترين مسالهاصالت نور اصلي

اقعيت چه در خارج وكند. شيخ بر طبق اين اصل، مدعي است كه آناحكام ضروري آن ياري مي

ا هآن اديمجا كه به جنبه است و ظلمت در واقع، فقدان نور است و اجسام تا آن "نور"دارد، 

م و داند، نه عدشود، چيزي جز ظلمت نيستند و نسبت ظلمت را سلب و ايجاب ميمربوط مي

 ملكه.

 ي او راشناسي سهروردي بر مبناي نور است و اساس حكمت اشراقجايي كه نظام هستياز آن

و ي ر و آگاهباشد همان نور و حضوچه اصل ميرسد كه از نظر وي آننور تشكيل داده به نظر مي

وجه به طور كه بيان شد اصالت ماهوي بودن از شيخ به دوراست و با تباشد. همانظهور مي

 هست كه لت نورماند اصاداند لذا تنها احتمالي كه باقي مينظريات عمده وي وجود را اعتباري مي

ت لمظابل آن چه در زمان و فلسفه وي مطرح بود نور و مقباشد به عبارتي آندر مقابل ظلمت مي

 باشد نور است.چه اصيل مياست و آن

از نظر سهروردي چون نور، عين كمال و دارايي و فعليت است و در مقابل، ظلمت عين نقص 

باشد و اين نور است كه مبدئي و فقدان، پس نور مبدأ و انتظام بخش سراسر عالم وجود مي
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واسطه، در گرو نور و نورانيت  واسطه يا با(. بنابراين، هستي بي126، 1372ابوريان، وجودي است)

 باشد. مي

نوار ز نوراالاي انوار طوليه و عرضيه ي سهروردي، اصل نوراالنوار است و همهدر نظام نوريه

رچه به نوار هگيرند و قدرت و حيات و علم و اراده همه نورند. انوار صادره از نوراالنشأت مي

 ه چيز ونيز هم ترند. حتي مالصدراانيت خود قويتر باشند، در نورمبدأ نور حقيقي و اصلي نزديك

-املشند، كتر بابيند. وجودهاي مختلف هرچه به وجود حقيقي و ذاتي نزديكهمه جا را وجود مي

« وجود»رويم يمتر يعني نفوس و صور مادي و ماده كه هر چه از عقول به مراتب پايينترند. چنان

 (. 21، 1384ي نازل وجود است)سجادي، مرتبه كه« هيولي»شود تا تر ميها ضعيفدر آن

يا « جودواصالت »كه از توان گفت سهروردي به جاي آنچه بيان شد مياما با توجه به آن

اراي دباور دارد و نور را يك حقيقت مشكك و « اصالت نور»سخن بگويد به « اصالت ماهيت»

بارات از اعت تيانجايي كه ن گفت از آنتواآورد. حتي با توجه به بحث انيت ميشمار ميمراتب به

 صالت بااشد، با ياز اعتبارات عقل زيهست. اگر وجود ن ياز اعتبارات عقل تيماه يول ست،ين يعقل

ت. اس ياشراق، اعتبار عقلخياست؟ وجود بر حسب ظاهر كلمات ش نيعناو نياز ا كيكدام 

 تيا اناصالت ب يبه نظر و ست؟ياست. پس اصالت با چ يهم كه همانند آن، اعتبار عقل تيماه

ت و خالصه كالم به هيچ عنوان وي اصالت ماهيتي نيس .(128، 1393 ،يشاهرودينيحس)است

. بلكه ح نبودطور وجودگرايي مانند صدرا هم نيست چرا كه اصال در آن زمان اين مسائل مطرهمين

 "نور عدم "د؛ ظلمت چه توسط وي مطرح شده بود و اهميت داشت نور و مقابل آن ظلمت بوآن

تو ا از پرند و تها معلول نوراست و ذاتي ندارد تا منشاء اثر باشد، و اجسام و صفات و عوارض آن

وي نور  است. "نور "آن بهره نگيرند، اثري نخواهند داشت. پس اصالت و منشأيت اثر، مخصوص 

ي، نه، نورداراري، آگاهي مرا بناي عالم قرار داد. يا بهتر است بگوييم ايشان نگاهي انيتي، حضو

 شهودي دارد و اين مسايل در نظام حكمي اشراق اصالت دارند.

 نتیجه

اي نورمحور است و در مقايسه با ذوقي و فلسفه -حكمت اشراق سهروردي، حكمتي بحثي

. آيداسالمي به شمار مي -ساير مكاتب موجود، تحولي شگرف در حوزه تفكر فلسفي ايراني
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كار برده و نظام فلسفي خويش را بر آن استوار نموده هه اشراق لفظ نور را بسهروردي در فلسف

نمايد. در نزد سهروردي نور يك است. همچنين مراتب نظام هستي را به وسيله نور تبيين مي

-يابد ولي اين مراتب در اصل نورانيت هيچحقيقت واحد است كه در مراتب گوناگون ظهور مي

ه عبارتي، نور امري مشكك است. حقيقت هستي، همان حقيقت نور است گونه تمايزي ندارند و ب

ها ناشي از شدت و ضعف نورانيت و واقعيت اشياء متكثر چيزي جز حقيقت نور نيست، تكثر آن

باشد و جهان هاست. منبع اصلي اين نورانيت، ذات ازلي نوراالنوار است كه هستي مطلق ميآن

ظلمت نيست. برترين مرتبه اين حقيقت، ذات اقدس  هستي چيزي جز درجات مختلف نور و

 كه سرچشمه و منبع فيوضات و تجليات است.  باشدميواجب الوجود 

يا « جودواصالت »كه از توان گفت سهروردي به جاي آناما با توجه به آن چه بيان شد مي

اراي دك و باور دارد و نور نيز يك حقيقت مشك« اصالت نور»سخن بگويد به « اصالت ماهيت»

تبارات از اع تيانجايي كه توان گفت از آنآورد. حتي با توجه به بحث انيت ميمراتب به شمار مي

 صالت بااشد، با ياز اعتبارات عقل زيهست. اگر وجود ن ياز اعتبارات عقل تيماه يول ست،ين يعقل

ت. اس يعقلاشراق، اعتبار خياست؟ وجود بر حسب ظاهر كلمات ش نيعناو نياز ا كيكدام 

 تيا اناصالت ب يبه نظر و ست؟ياست. پس اصالت با چ يهم كه همانند آن، اعتبار عقل تيماه

ت و خالصه كالم به هيچ عنوان وي اصالت ماهيتي نيس .(128، 1393 ي،شاهرودينيحس)است

 طرح نبود.مچرا كه اصال در آن زمان اين مسائل طور وجودگرايي مانند صدرا هم نيست، همين

ا نور ر چه توسط وي مطرح شده بود و اهميت داشت نور و مقابل آن ظلمت بود كه ويلكه آنب

 د و ايني داربناي عالم قرار داده يا بهتراست بگوييم ايشان نگاهي انيتي، حضوري، نوري، شهود

 مسايل درنظام حكمي اشراق اصالت دارند.
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