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بررسی مفهوم وجود از نظر کانت و سهروردی
تاريخ دريافت2931/6/12 :

تاريخ تأييد2931/8/1 :

زهره زارعی *

*

اسداهلل آژير **

*

مسئله مورد مطالعه در این مقاله ،بررسی وجوه اشتراک و اختتف ااتتو و
سهروردی درباره مفهوم وجود اسو .برایناساس ،آرای این دو فیلسو غربی و
شرقی را درباره تقسیمبندی مفاهیم و جایگاه مفهوم وجود در بین مفاهیم ،و تیتز
تأثیر دیدگاه ایشان را در خصوص وجود بر مسئله اثبتات خداوتتد متورد ب ت
قرار دادهایم .میتوان گفو ااتو وجود را امری اعتباری و من صر در یک معنتا،
یعنی تسبوها و اضافات میداتد اه تنها بیتاناننتده تستبو موضتوو و م لتو
اسو و وجود م لولی را اتکار ارده اسو؛ در حالی اه سهروردی گرچه مفهوم
وجود را امری اعتباری میداتد ،برای آن سه معنا قایل شده اسو اه تنها یکی از
آن معاتی ،با معنای متدنترر ااتتو مطابقتو دارد و در ارامته معتاتی دیگتر بتا او
متفاوت اسو .در خصوص اثبات وجود خدا تیتز تفتاوت دیتدگاههتای ایتن دو
فیلسو بر اساس مباتی مختلف آتها فاحش اسو.

واژگان کلیدی :ستهروردی (شتیخ اشترا) ،،ااتتو ،مفهتوم وجتود ،مفتاهیم
* کارشناسی ارشد دانشگاه رازی  ،کرمانشاه.
** استاديار و عضو هيئت علمی دانشگاه رازی  ،کرمانشاه.
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اعتباری ،وجود م لولی ،اصالو یا اعتباریو وجود.
مقدمه

وجود به عنوان موضوو فلسفه ،در آرای فلسفی ااثر ففسفه هلواره مورد توجه و
قرار گرفته اسو .تقریباً میتوان گفو هر یک از ففسفه به ت توی دربتاره

ب

وجود ،واقعیو وجود ،مفهوم وجود ،اصالو یا اعتباریتو وجتود و  ...ااهتارترر
اردهاتد .بنا به تعبیر سهروردی ،وجود جزو معقوالت ثاتیه و در تعبیر ااتو ،جزو
مقوله جهو از مقوالت فاهله اسو.
دیدگاه این دو فیلسو

درباره مفهوم وجود تتا انتون بته تور دقیتد متورد

بررسیِ تطبیقی قرار تگرفته اسو .البته در پژوهشی به این تتیجه دسو یافته شتده
اه سهروردی تیز هلچون ااتو ،وجود را من صر در تسبوها و اضافات میداتد

(نک :حسينی شاهروردی)031 :0831 ،؛ در حالی اه با استناد به متتن اتتا حکمة
االشراق ،میتوان دریافو اه ایشان برای وجود سه معنا گزارش ارده و ختود بته
معنای اعتباری آن قایل شده اسو.
در توشتار حاضر ،تخسو تقسیمبندی مفاهیم را از منرر ااتو رح و احکتام
آن را بررسی می انیم و سپس وجود را به عنوان یکی از مفاهیم م ض فاهله در
فلسفه ااتو مورد مداقه قرار می دهیم .آنگاه دیتدگاه ااتتو را در اتکتار وجتود
م لولی و دیدگاه اختصاصی او را در با

دلیل هستی (خداوتد ،مطرح خواهیم

ارد.
تقسیمبندی مفاهیم از منرر سهروردی و رح ب
معقوالت ثاتیه ،در جایگاه بعدی ب

از وجود به عنوان یکی از

ما قرار دارد .با توجه به متن استدال هتایی

اه سهروردی در اعتباریو وجود آورده ،روشتن استو اته رویکترد و مبنتایِ او
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رویکردی مفهومى اسو؛ اگرچه تتیجه ادله ستهروردی ،اتکتار عینیتو و اصتالو
وجود اسو .سپس به ذار تناقضهایی پرداختهایم اه در افم شیخ اشترا) دیتده
شده و او خود بدانها پاسخ گفته و مفصدرای شیرازی تیز توجیهاتی بر آتها ارامه
داده اسو .برهان ویژه سهروردی در اثبات وجود خداوتد ،فرجام ب

ما در این

مقاله خواهد بود.
تقسیمبندی مفاهیم از نظر کانت
1

مفاهیم بر اساس ت وه و منشأ حصو  ،یا پسینی و برگرفته از مدراات حسیاتتد
یا اینکه پیشینی 2هستند .ااتو مفاهیم پسینی را مفاهیم تجربتی متیداتتد .مفهتوم
پیشینی ،یا ا ف) تاپذیر بر مدراات حسی اسو؛ ماتند اختیار و اراده اته در ایتن
صورت ،تصورات و ایده های عقلی خواتده می شتوتد یتا اینکته ا تف) پتذیر بتر
مدراات حسی و جزمیات هستند اه هلان مقوالت یا مفاهیم م تض فاهلته اتتد
(هوشنگی.)01 :0831 ،
به ور خفصه ترر ایلاتومل ااتو درباره اتواو مفاهیم چنین اسو :مفاهیم یتا
پسین هستند یا پیشین .مفاهیم پسین یا تجربی ،مفاهیلی هستتند اته از متدراات
حسی و پدیدارها اتتزاو شده و به دسو آمدهاتد؛ ماتنتد :ستفیدی ،ستیاهی و . ...
مفاهیم پیشین یا غیرتجربی ،مفاهیلی هستتند اته از متدراات حستی و تجربتی
حاصل تشده و از آتها منتزو تیسو .این دسته از مفاهیم یا مقوالت بر سته دستته
تقسیم میشوتد اه عبارتاتد از :مفاهیم حتس ،مفتاهیم فاهلته و مفتاهیم عقتل.
مفاهیم و مقوالت حسی ،زمان و مکان اسو .مفاهیم مربوط بته فاهلته در دوازده

1. a posteriori.
2. a priori.
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مقوله م دود میشود .مفاهیم عقلی تیز عبتارت استو از :ختدا ،اختیتار و بقتای
تفس .تفاوت مهم مفاهیم حسی و فاهله با مفاهیم عقلی در این اسو اه مفتاهیم
حسی و فاهله قابل ا ف) بر مدراات و پدیدارها هستند؛ ولی مفاهیم عقلتی بتر
مدراات حسی و پدیدارها و هیچ امر خارجی قابل ااربرد تیسو (کوورنر:0831 ،

.)013-011
وجود در فلسفه کانت به عنوان یکی از مقوالت محض فاهمه (دوازدهگانه پیشینی)

ااتو مفهوم هستی (وجود ،را از جلله مفاهیم م ض فاهله می داتد اه با ادراک
حسی اتطبا) دارتد ،اما از ادراک حسی اتتزاو تلی شوتد .او ایتنگوتته مفتاهیم را
«مقوالت» ( ،categoriesمی تامد .ااتو از صورتهای گوتاگون احکتام ،جتدولی
شامل دوازده مقوله استخراج و آتها را در چهار گروه سهتتایی دستته بنتدی اترده
اسو :مقوالت «الیو» ،مقوالت «ایفیو» ،مقوالت «تسبو» و مقوالت «جهتو».
مقوالت الیو عبارتاتد از :وحدت ،اثرت و الیو؛ مقوالت ایفیو عبارتاتتد
از :ایجا  ،سلب و حصر؛ مقوالت تسبو عبارتاتتد از :جوهریتو و عرضتیو،
علیو و معلولیو و مشاراو؛ مقوالت جهو عبارتاتد از :امکان و امتناو ،وجود
و عدم ،و ضرورت و اتفا) (کانت011 :0831 ،؛ کاپلستون131 :0831 ،؛ کورنر:0831 ،

.)033-031
هله مقوالت در ترر ااتو از مفاهیم پیشینی هستند و قضتایا و احکتامی اته
موضوو آتها حسیات و م لو آتها از مقتوالت استو ،احکتام پیشتینی ترایبتی
خواتده می شوتد .بنابراین ،هلیات بسیطه در ترر ااتو هله پیشینی و ترایبی اتد و
احکام پیشینی ترایبی عبارت اسو از اتطبا) مقتوالت بتا ادراک هتای حستی در
زمان و مکان .میتوان گفو ااتو در اتا

تقد عقل م ض در مقام فراهم آوردن
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تبیینی برای احکام تألیفی پیشینی اسو اه پای مفاهیم م ض فاهلته را بته میتان
میاشد.
چنان اه گفتیم ،مفهوم وجود از ترر ااتو حقیقتو ختارجی تتدارد ،بلکته بته
عنوان یک مقوله از مقوالت جهو ،جزو مقوالت دوازدهگاته فاهله اسو.
وجود هیچوقت محمول نیست ،مگر در قضایای تألیفی

در ترر ااتو وجود 1به ور آشکار م لتو حقیقتی تیستو؛ یعنتی مفهتومی از
چیزی تیسو اه بتواتد به مفهوم یک شیء اضافه شود .وجود صرفاً عبارت اسو
از فرض یک شیء یا بعضی تعینات فیتفسته در آن .در اتاربرد منطقتی ،وجتود
من صراً عبارت اسو از رابط یک حکم« 2.خداوتد قادر مطلد اسو» ،دو مفهتوم
را در خود دارد اه موضوعات خود را دارتد؛ یعنی خداوتد و قادر مطلتد بتودن.
الله اوچکِ اسو /هسو ( ،isبه راحتی یک م لو تیسو ،بلکه فقتط چیتزی
اسو اه م لو را در ارتباط با موضوو فرض میگیرد .حا اگتر متن موضتوو
(خداوتد ،را با هله م لوالت آن  -اه قادر مطلد بودن تیز در شلار آتهاستو -
افً با هم در ترر بگیرم و بگویم« :خدا هسو» یا خدایی موجود اسو ،آن وقتو
من هیچ م لو تازهای را به مفهوم خداوتد اضافه تلیانم ،بلکه فقط موضوو را
فیتفسه با هله م لوالتش یک جا فرض میانم ،و البته موضوو را در ارتباط بتا
مفهوم خودم .هر دو باید یک چیز را در خود مندرج انند و بنابراین ،به مفهتومی
اه صرفاً امکان را بیان میاند ،زیرا من موضوو آن را بته مثابته مطلقتاً داده شتده
تعقل میانم (با ااربرد اصطفح او  /آن هسو ،،چیز بیشتری تلتیتواتتد اضتافه

1. Being.
2. Judgment.
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شود.

بدین ترتیب ،امر واقعی هیچ چیز بیشتری را از امر صترفاً ملکتن دربرتتدارد.
صد تالر (واحد پو  ،واقعی پشیزی هم بیشتر از صد تالر ملکن در خود منتدرج
تلیاند؛ زیرا چون صد تالر ملکن ،به معنای مفهوم ،و صد تالر واقعی ،به معنتای
موضوو و فرض آن اسو فیتفسه؛ بنابراین ،در موردی اه موضوو چیز بیشتتری
را از مفهوم در خود مندرج اند ،دیگر مفهوم من ،ال موضتوو را بیتان تخواهتد
ارد و ازاینرو ،مفهوم متناسب با آن موضوو تخواهد بود .اما حالو دارایی من بر
اثر صد تالر واقعی ،چیزی بیشتر خواهد بود تا بر اثر مفهوم م ض صد تالر؛ زیرا
موضوو در واقعیو خود ،صرفاً به ور ت لیلی در مفهوم من متعین تشده استو،
بلکه به ور ترایبی به مفهوم من  -اه یک تعیین حالو من اسو  -اضافه متی-
شود ،بی آتکه از رید این وجود در خارج از مفهوم من ،صد تتالر متورد ب ت
خود به الترین میزاتی اضافه شود (کانت.)303 :0831 ،
به تعبیر ژان وا  ،ااتو ،هسو بودن را متفاوت با تصور هسو بودن میداتتد.
اصتتطفحات «» «Existenz» ،«Realität» ،«Objektiveو « »Daseinرا دا بتتر
معنای تصور هسو بودن شلرده اسو ،ته وجتود هستو بتودن .از ترتر ااتتو،
م لو آن اسو اه م لو چیزی باشد؛ حا آتکه هسو بودن تعینی تیستو و
به عبارت دیگر ،ذات تیسو (وال.)013-011 :0811 ،
ااتو وجود را به ور الی رابطه و تستبو مقتولی تصتور اترده و اصتفً بته
وجود م لولی ،یعنی وجودی اه حقیقتاً م لو قضیهای واقع شود ،قایل تیسو
و به عبارت دیگر ،او بر خف

مشر

ففسفه اسفمی اه وجود را بته سته تتوو

تقسیم ارده اتد ،از هیچ جهو ،تقسیلی برای وجود تعقل تکرده اسو و هله جتا
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وجود را به وجود رابط تفسیر میاند و حتی بر بتد هلتین تفستیر اصترار دارد
تلام قضایای حللیه بسیط منطد را به صورت حللیات مرابته بیترون آورد و در
حقیقو میخواهد بگوید اصفً حللیته بستیطه در منطتد وجتود تتدارد و آتچته
هسو ،از توو مرابات اسو (حائری یزدی.)013-011 :0830 ،
ااتو مدعی اسو وجود اصفً اقسام مختلفی تتدارد .فقتط یتک قستم وجتود
داریم و آن هم وجود رابط اسو اه ما از آن به «رابتط م تض» تعبیتر متیانتیم.
میگوید اگر بخواهیم وجود را بفهلیم ،فقط اافی اسو یک قضیه ثفثیه درستو
انیم؛ یعنی موضوو ،م لو و «اسو»ی را در ترر بگیریم اه رابط بین موضوو و
م لو باشد ،و آن «اسو» فقط رابط بین موضوو و م لو اسو و اتاری جتز
این تدارد .ااتو میگوید بههیچوجه وجود م لو حقیقتی قضتیه تیستو و متا
اصفً وجود م لولی تداریم (همو.)83 :0831 ،
مقصود ااتو از این جلله اه وجود م لو حقیقی تیسو ،این اسو اته در
مقایسه وجود با ماهیو ،وجود امری اتضلامی و ترایبی برای ماهیو تیسو ،بلکه
وجود ت قد و ثبوت خود ماهیو اسو ،ته فزوتی و اتضلام شیئی برای ماهیتو؛
یعنی وجود اصفً م لو قضیه واقع تلی شود و پیوسته و در جلیع قضتایا فقتط
حالو رابطه به خود میگیرد؛ یعنی اصوالً وجود یک حقیقو ربطی بیش تیسو و
هرگز تلیتوان برای آن شأن و واقعیو مستقلی قایل گردید .او سپس در توضیح
این مدعا ،قدم را فراتر میتهد و میگوید وجود تهتنها در تلتام قضتایای منطقتی
رابط میان موضوو و م لو اسو و در هیچیک از ترفین قضتیه واقتع تیستو،
بلکه در خارج از م یط ذهن و منطد تیتز وجتود ،واقعیتو مشخصتی تتدارد تتا
بتواتیم آن را جسووجو انیم و به هلین دلیل ،بایتد بته تور واضتح گفتو اته
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وجود ،اصفً شیئی از اشیاء تیسو ،بلکه هله جا  -چه در خارج و چه در ذهن -
رابط میان اشیاء اسو (همو.)118 :0830 ،
به بیان ژان وا  ،ترر ااتو درباره وجود دو جنبته مثبتو و منفتی دارد .جنبته
منفی ترر ااتو این اسو اه هسو بودن ،یک صفو و بعتاً م لتو تیستو و
اینکه بالنتیجه از ذات اامل تلی توان موجود بتودن اامتل را استتنتاج اترد؛ زیترا
هستی الا تیسو .اما جنبه مثبو ترر ااتو این استو اته هستتی یتک وضتع
اسو؛ بدین قرار وجود به ترر ااتو فقط فعتل استو (وال .)011-013 :0811 ،بته
گفته ژان وا  ،ااتو با این قو اه هسو بودن یک التا تیستو و یتک وضتع
اسو ،با هلۀ ففسفه متعار

مخالفو ارده استو (همان .)101 :دیتدگاه ژان وا ،

مؤید ترر حامری یزدی اسو اه میتویسد:
کانت پس از اینکه شعار فلسفه خود را تکرار می کند ،میگوید :هستی صفت
عالوه ای برای اشیاء نیست .فقط کاری که هستی در اشیاء انجاا مایدهاد ،ایا
است که هر ذات و ماهیتی را در ظرف و موقعیت خاصی قرار مایدهاد تاا خاود
آنها از پیش خود عرض اندا کنند و احکا و خصایص خود را نشاا دهناد ،تاا
جایی که گما می رود خود آ اشیاء بدو افزایش و تأثیری از خارج موجودناد
و بدو ضمیمه وجود ،اوصاف و محموالت حقیقی خاود را مایپذیرناد (حاارری
یزدی.)116 :1631 ،

لبن افم آتکه ،مفهوم «وجتود» در ترتر ااتتو چتون یتک مفهتوم پیشتینی و
غیرحسی اسو ،صرفاً برای ربط بین داده ها و یافو های پسینی و حستی بته اتار
میرود و لذا معنای مستقلی تلیتواتد داشته باشد .به هلین ل اظ ااتتو «وجتود
م لولی» را تلی پذیرد و تنها به «وجود رابط» قایل اسو« .وجود» در ترر او تنها
مفهوم «استن» دارد و به معنای حکم ایجتابی استو و در گتروه بنتدی چهارگاتته
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احکام ،در دسته احکام مربوط به «جهو» قرار می گیرد.
نقد براهین اثبات وجود خدا و دیدگاه کانت درباره شناخت خدا

بنا بر رأی ااتو ،فقط سه رید برای اثبات وجود ختدا در مابعدالطبیعته ترتری
هسو .یا اینکه عقل میتواتد از چگوتگی عالم م سوس ابتدا اند؛ یعنی از آتچته
ااهراً مرهر تهاییو اسو و به خداوتد به عنوان علو غایی وجود واصتل گتردد،
اه در این صورت« ،برهان بیعی و افمی» حاصل متیشتود .یتا اینکته عقتل از
وجود تجربی آغاز اند و به خداوتد به عنوان علو غایی این وجود واصل شتود،
اه در این صورت «برهان جهانشناسی» به دسو میآید .یا اینکه عقل از مفهتوم
خدا ابتدا میاند و به وجود او میرسد ،اه در این صورت آن را «برهان وجودی»
میتامیم (کاپلستون.)013 :0831 ،
با توجه به اینکه اعتقاد راسخ ااتو این اسو اته بترای وصتو بته ختدا از
دالیل دیگر ،تاچار اسو باللآ از برهان وجودی استفاده انتد؛ ازایتنرو ،برهتان
وجودی اساسی اسو (همان .)013 :در این برهان به صورتی اته ااتتو گتزارش
میاند ،خدا را به عنوان واقعیترین هستی تعریف متیاننتد و آن موضتوو هلته
م لو هایی اسو اه دا بر هستی مطلداتتد .استاتی اته ایتن برهتان را معتبتر
میداتند ،معتقدتد چون وجود از قبیل م لو های یادشده استو ،پتس بایتد بتر
موضوو ما ،یعنی واقعیترین هستی حلل شود؛ یعنی موضوو باید وجتود داشتته
باشد ،اما ااتو اعتراض میاند اه وجود م لو تیسو .ااتو توشته استو اته
هرچه و هرقدر در مفهوم ما از شیء مندرج باشد ،باید فراتر و خارج از آن برویم
تا بتواتیم وجود را به آن تسبو دهیم یا به عبارت دیگر ،حکم انیم اته ختالی از
مصدا) تیسو و حکللان صت یح باشتد .دربتاره برهتان جهتانشناستی ،ااتتو
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میگوید مرحله آخر این برهان ،تکرار هلان برهان وجودشناسی اسو؛ لذا آتچته
در رد آن گفته شد ،در حد این هم صد) میانتد ،و دربتاره برهتان بیعتی تیتز
میگوید این برهان تنها میتواتد وجود تاام را اثبات اند ،تته وجتود ختالد را و
بنابراین ،مفید تصوری اافی از ختدا تیستو (کوورنر131-138 :0831 ،؛ کاپلسوتون،

013-013 :0831؛ راسل.)310 :0818 ،
بیان ااتو در توضیح بیشتر برای عدم امکان استدال وجودشناختی در اثبتات
وجود خداوتد چنین اسو :اگر در یک قضتیه حللیته ،اته حلتل و ات تاد میتان
موضوو و م لو  ،مفهومی و اولی اسو ،موضوو قضیه را ثابو فرض و م لو
را سلب یا اتکار انیم ،البته تناقض پدید خواهد آمد .پس چون تناقض صریح بته
وجود میآید ،ما باید به ور لزوم و ضرورت اینگوتته م لتو را بته موضتوو
ارجاو دهیم و میان آتها به یگاتگی و ات اد حکم تلاییم و هیچگاه تلی تواتیم میان
این چنین موضوو و م لولی جدایی افکنیم .اما هیچ ماتعی تتدارد اته بته جتای
تفکیک میان موضوو و م لو و اعترا

به ثبوت یکی از آتها و اتکتار دیگتری،

هر دو را به ور مساوی و در آن واحد اتکار ورزیم ،آنگاه دیگر تصور تلتیرود
اه تناقضی از اتکار آتها پدید آید؛ زیرا در این صورت ،چیزی اثبات تشده اته بتا
جهو منفی متناقض افتد .به هلین ترتیب ،میان مفهوم باری تعتالی و م لتوالت
حقیقی او ت ته وجود ت اه از لوازم ماهیو او هستند ،علل میانیم؛ بدین قرار اه
اگر موضوو و م لو را از اصل اتکار انیم ،به م ذور تناقض برخورد تختواهیم
ارد .تناقض هنگامی اسو اه ما یکتی از دو راتن قضتیه را ثابتو و دیگتری را
منتفی فرض تلاییم .این قضیه ها (خدا الا مطلد اسو ،ختدا هلته تواتاستو و
خدا هله داتاسو ،قضایای ضروریه ذاتیه هستند؛ بدین معنا اه اگر ما بته ثبتوت

سال دهم ،تابستان  ،7931شماره مسلسل 93

خدا اعترا

اردیم ،اینگوته م لوالت و اوصا

88
برای او ضروری خواهد بتود؛

ولی اگر اسی اتکار موضوو تلاید ،هیچیک از این م لوالت و اوصا

ضروری،

وجود تخواهد داشو و هله به اتتفتای موضتوو منتفتی خواهتد بتود و م تذور
تناقض هم به وجود تخواهد آمد .اما هستی برای او و برای هیچ یتک از ماهیتات
م لو حقیقی تیسو و تباید آن را در عداد لوازم ماهیو بته شتلار آورد .تکتته
اینجاسو اه در دلیل هستی شناختی ،وجتود را از لتوازم ضتروری و م لتوالت
حقیقی ماهیو باری پنداشته اتد و هلان تسبو ضروریه ای را اته میتان ماهیتو و
الزم آن حکمفرماسو ،عیناً برای هستی و ماهیو خدای تعالی می ختواهیم قایتل
شویم؛ در حالی اه وجود تلیتواتد از لوازم و م لوالت حقیقی ماهیو باشتد و
اگر فرضاً از لوازم ماهیو باشد ،مجلوو الزم و ملزوم را یک جا متیتتوان اتکتار
تلود و از این اتکار هم تناقضی پدید تخواهد آمد (کانت.)301-301 :0831 ،
اورتر معتقد اسو برهان بر رد وجود ذات اعلتی ،یعنتی بتر رد وجتود او بته
عنوان یکی از ذوات معقو یا «تومنها» تیز اگر از موضع ااتو تبعیو انتیم ،بته
هلین وجه م ا اسو .در واقع« ،هلان دالیل اه بر پایه آتها تاتواتی عقل اتستان
از تصدید به وجود [ذات اعلی] ثابتو شتد ،ضترورتاً بترای اثبتات بتیاعتبتاری
هرگوته حکم تقیض آن تیز اافی اسو» .تتازه اگتر بنتا بته فترض م تا استی
میتواتسو چنین برهاتی بر ابطا مدعا بیاورد ،یعنی بر رد این مدعا اه ختدا تته
به عنوان پدیدار وجود دارد و ته به عنوان ذات معقو  ،بتاز ملکتن تبتود بتواتتد
برهاتی را اه ااتو خود بر آن تکیه میاند ت یعنی اثبات وجود واجتب ختدا بته
عنوان یکی از صور عقل عللی ت در عالم ترر اقامه اند؛ زیرا ااتو معتقتد استو

اثبات وجود خداوتد از ترر عقل عللی ملکن اسو و در اتا تقد عقتل عللتی
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به اقامه آن برهان میپردازد (کورنر.)133-131 :0831 ،
خفصه ترر ااتو درخصوص شناختن خدا این اسو اه متا وجتود او را بته
وسیله تجربه تیسو اه درمییابیم؛ زیترا بتا تجربته فقتط پدیتدارها را متی تتوان
شناخو و خدا وجود فیتفسه اسو (وال .)013-011 :0811،پس متیبینتیم اوالً بتا
تفی م لو بودن هستی ،و ثاتیاً با قو به اینکه هستی را جز درباره آتچته متورد
تجربه قرار میگیرد تلیتوان تصدید ارد ،ااتو چگوته ستونهای مذهب اصالو
عقل را اه از افف ون تا الیبنیتس بر پا ماتده بود و داارت در اتقان آن بذ هلو
ارده بود ،متزلز ساخو (همان.)013 :
صفات ذهنی و عینی از دیدگاه شیخ اشراق

شیخ اشرا) «صفات» یعنی احکام ماهیو پتذیر را بته دو دستته تقستیم متی انتد:
 .1صفاتی اه خارجی هستند و صورتی تیز در ذهن دارتد؛ مثل سواد ،بیاض و ...؛
 .2صفاتی اه در غیر ذهن وجود تدارتتد و ت قّتد ذهنتی آتهتا بته منزلته وجتودِ
خارجی امور دیگر اسو (سهروردی .)10 :1 ،0811 ،مرتبه وجودی و خارجیو این
مفاهیم ،هلان ذهنی بودن آتهاسو؛ مثل امکان ،وجود و . ...در دسته او  ،مطابقو
وجود ذهنی با امر خارجی الزم اسو؛ امنا در دسته دوم ،مطابقتو ختارجی معنتا
تدارد؛ زیرا این دسته از مفاهیم فقط در ذهن هستند و در خارج از ذهن ،ت قّقتی
تدارتد تا با خارج مطابقو انند .مدعای شیخ اشرا) این اسو اه مفاهیلی ماتنتد
وجود ،امکان و وحدت ،اه ما اصطفحاً آتها را «معقوالت ثاتیه فلسفی» میتتامیم،
هلگی مفاهیلی اعتباری و از سنخ معقوالت ثاتیه منطقی هستتند (هموان-831 :0 ،

818و831؛  .)18-31 :1به بیان روشنتر ،شیخ اشرا) فرقی میان مفاهیم ثاتیه فلسفی
و منطقی در ترر تلی گیرد و احکام مفاهیم ثاتیه منطقی را بر مفاهیم ثاتیه فلستفی
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بار میاند.
سهروردی برهان علده خویش را بر اعتباری و ذهنی بتودن مفتاهیم فلستفی،
«قسطاس» به معنای قاعده میتامد .بر اساس این قاعده ،م ا اسو چیزی اته از
ت قّد خارجی آن تسلسل الزم میآید ،ت قّد خارجی پیدا اند (همان.)13 :0 ،
وجود به عنوان یکی از مفاهیم ذهنی

سهروردی مدعی اسو یک یا چند معنای روشن ،حتتی در استتعلا عتادی واژه
«وجود» قابل تشخیص اسو؛ اینها عبارتاتد از:
( ،1روابط و تِسَب مکاتی یا زماتی؛ یعنی تسبو چیتزی بته چیتزی ،هلچتون
تسبو چیزی به زمان و مکان ،ماتند این قضایا اه چیزی در خاته یا ذهن یا زمان
موجود اسو .لفظ وجود در چنین مواردی با لفظ «در» به یک معناسو .به عبارت
دیگر ،واژه وجود در چنین قضایایی بر رابطه یک ماهیو عینی و خارجی با مکان
و زمان داللو میاند.
( ،2رابطۀ منطقی میان موضوو و م لو ؛ ماتند زید ااتب اسو.
( ،8ذات و حقیقو؛ ماتند ذات چیزی یا حقیقو چیزی و یا وجود چیزی.
معاتی عرفی وجود هلین هاسو و وجود در هله این متوارد ،اعتبتاری عقلتی
اسو و هیچ هویو عینی تدارد .او پیشتر میرود و می گوید قابل توجه اسو اه
تلام معاتی قابل تشخیص «وجود» داللو دارد بر اینکه آن اعتباری استو؛ چتون
در تلام این سه مورد ،آتچه واژه «وجتود» داللتو متیانتد« ،جنبتههتای عقلتی»
(اعتبارات عقلیه ،اسو اه در خصوص «ماهیتات» فقتط در مرتبته مفهتومستازی
مطرح میشوتد (همان31 :1 ،؛ ایزوتسو.)31-31 :0833 ،
یک تکته اساسی در دیدگاه هستی شناسی سهروردی این اسو اه او وجود را
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به عنوان مفهومی م ض در ترر می گیرد؛ یعنی چیزی اته م صتو تفکتر ذهتن
آدمی اسو و مطابد و مابازای آن ،چیزی واقعی در عتالم ختارجی عینتی یافتو
تلیشود (ایزوتسو.)3 :0833 ،
منرور شیخ اشرا) این اسو اه مغایرت درباره مفاهیم ثاتیه فلسفی معنا تدارد
و مغایرت آتها فقط ذهنی اسو و تتیجهای اته از تفتی مغتایرت ختارجی گرفتته
می شود ،عدم ت قّد آتها در خارج اسو و وجود تیز یکی از مصادید ایتن قاعتده
اسو؛ به این بیان اه :اگر وجود بخواهد ت قّد خارجی داشته باشد ،باید موجتود
باشد؛ زیرا ت قّد و حصو داشتن به معنای موجود بودن اسو .حا متیگتوییم:
این وجود ( ،1یا به وجودی زاید موجود اسو اه در ایتن صتورت بته تسلستل
دچار می شویم؛ زیرا خود آن وجود هم موجود اسو و بترای موجتود بتودن بته
وجود دیگری تیاز دارد و هلین ور این وجود سوم به وجود دیگری و هکتذا...
و چون تسلسل با ل اسو ،پس ت قّد وجود در خارج هم با تل استو ،2( .یتا
اینکه این وجود به تفس خود موجود اسو ،ته اینکه وجود چیزی باشد اه بترای
آن وجود ثابو اسو اه در این صورت ،الزمهاش اشتتراک لفرتی وجتود هنگتام
ا ف) آن بر وجود و دیگر اشیاء اسو؛ زیرا معنای موجود هنگتام ا تف) آن بتر
وجود این اسو اه آن ،تفس وجود و عین ت قّد اسو و وقتی بتر اشتیای دیگتر
ا ف) می شود ،به معنای شیئی اسو اته بترای آن وجتود استو؛ در حتالی اته
اشتراک لفری وجود با دالیلی اه بر اشتراک معنوی آن اقامه شده ،واضحالتبطفن
اسو (سهروردی31-31 :1 ،0811 ،؛ شيرازی.)031-030 ،0838 ،
بیان دیگر شیخ اشرا) بر تفی ت قّد خارجی وجود بدین صورت استو :اگتر
وجود در خارج به عنوان وصفی زاید بتر ماهیتو موجتود باشتد ،بتین وجتود و
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ماهیو آن ،تسبتی م قّد خواهد بود و آن تسبو چون در ختارج موجتود استو،
وجود و ماهیتی مختص به ختود دارد و در ایتن صتورت ،بتین وجتود تستبو و
ماهیو آن ،تسبتی دیگتر هستو و بتدین ترتیتب ،تسلستل تستبو الزم متی آیتد
(سهروردی 31 :1 ،0811 ،؛ شويرازی .)031-038 :0838 ،گفتنتی استو شتیخ اشترا)
دالیل دیگری را تیز در اثبات هلین مطلب ،یعنی تفی زیادت وجود بر ماهیو در
خارج و اعتباری بودن وجود اقامه ارده اسو (نوک :سوهروردی31-31 :1 ،0811 ،؛

شيرازی.)031-038 :0838 ،
ذار این مطلب الزم اسو اه اگرچه شیخ اشرا) بر اعتباری بودن وجود تأاید
میاند ،در برخی از آثار او تعبیراتی وجود دارد اه در ترر برخی حکلتا اصتالو
وجود را میرساتد (نک :سهروردی.)003-001 :0 ،0811 ،
مفصدرا تیز شیخ اشرا) را به تناقضگویی متهم ساخته و در مواردی تیز اته
درصدد توجیه برآمده اسو ،مدعی اسو :مراد از اعتباری بودن وجود ،مفهوم عام
و بدیهی آن ،و منرور از عینیو وجود با ذات حد تعالی و عقو و تفوس ،وجود
خارجی و مصادید مفهوم وجود اسو:
فیمک حمل ما نقلناه عنه فی اعتباریۀ الوجود و تنزیل ما ذکره فی هذا الباا
علی أ ّ مراده اعتباریه الوجود العا ّ البدیهی التصوّر ال الوجاودات الخاصّاه الّتای
بعینها م مراتب االنوار و االضواء (شیرازی.)111 :1 ، 1891 ،

امنا به ترر تلی رسد اشکا مفصدرا وارد باشد؛ به ایتن دلیتل اته اوالً ،در آن
دسته از عباراتی اه واجب تعالی را وجود اصیل معرفی می اند ،فضتای ب ت

او

فضایی مشّایی اسو و او سرگرم گفووگو با مشّاء اسو (نک :سهروردی:0 ،0811 ،

 )831-831و تشاته آن این اسو اه در ایتن مباحت  ،هلتواره بتا تردیتد دربتاره
اصالو وجود در واجب تعالی سخن می گوید« :و امنا الّذی یطو فی الکتتب متن
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البراهین علی وحده واجب الوجود ...اتّلتا یتقترّر اذا بتینن انّ الوجتود ال یصتحن ان
یکون اعتباریاً لواجب الوجود( ».همان .)831-838 :ثاتیاً ،در مقاومات (هموان-033 :

031و )031صری اً اشاره میاند اه مترادش از «وجتود» در عبتاراتی اته تفتس و
مافو)ها را وجودات م ضه و اتیات صرفه میخواتد« ،اللوجود عند تفسه» اسو؛
وجودی اه تزد خودش حضور دارد و بته ادراک ختود متی پتردازد؛ یعنتی متراد
موجود حین و ااهری اسو اه از سنخ تور اسو اه هلگی اینها امتوری متاهوی
به شلار میآیند.
دیدگاه سهروردی در اثبات وجود خدا

اثبات واجب هلواره مسئلهای مهم در فلسفه اسفمی بوده اسو .شیخ اشترا) در
اتا

مطارحات درباره تبیین تگرش مشامیان مبنی بر زیادت ختارجی وجتود بتر

ماهیو برای اثبات واجب ،میگوید این سخن هنگامی درسو استو اته وجتود
زاید و مغایر با ماهیو باشد؛ ولی اگر وجود به عنوان امری اعتبتاری اختذ شتود،
هویتی در خارج تدارد و استدال مشامیان بیمبنا و عقیم میشود:
و هذا انّما یتمشّى اذا ثبت ا ّ الوجود الزاراد علاى الماهیّاات لاه صاور فاى
االعیا لیبنى علیه الکال م انّه اذا کا زاردا لیس بواجب فى ذاته و الّا ماا قاا
بغیره ،و الماهیّۀ ال تکو موجبۀ لوجود نفسها .و امّا اذا اخذ الوجود امرا اعتباریّاا
فال هویّۀ له فى االعیا  ...؛ (هما .)698-681 :

با توجه به اینکه مبنای خود شیخ اشرا) بر اعتباریو وجتود استو ،استتدال
مشامیان و تیز هرگوته استدال دیگری را اته بتر پایته اصتالو وجتود در اثبتات
واجب اقامه شده باشد ،تپذیرفته اسو.
او برای اثبات واجب تعالی یا توراالتوار چنین استدال میاند اه چتون تتور
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مجردِ تفس تا قه و ماتند آن از تاحیه ذات خود پدید تیامده اسو ،پس در توریو
خود ذاتاً و ماهیتاً م تاج به دیگری اسو .حقیقتی اه تور مجردی ماتند تفتس در
توریتش بدان تیاز دارد ،میتواتد یکی از حالوهای زیر باشتد .1 :جتوهر غاستد؛
 .2عرض و هیئو اللاتی؛  .8منتهی بته هیئتو و عترض تتوراتی؛  .8منتهتی بته
جوهری توراتی و مجرد .از دیدگاه شیخ اشرا) ،سه صورت تخسو با ل و تنهتا
صورت اخیر ،یعنی جوهر توراتی بودن آن حقیقو قابل پذیرش اسو اته یتا بته
چیزی غیر خود تیاز دارد یا از آن بیتیتاز استو و چتون تسلستل م تا استو،
تاگزیر باید در پایان این اتوار ،توری باشد اه هیچ تیازی به غیتر تداشتته باشتد و
این هلان تتور مجترد بتیتیتاز ،یعنتی توراالتتوار و واجتبالوجتود استو .بیتان
سهروردی چنین اسو:
النور المجرّد اذا کا فاقرا فى ماهیّته ،فاحتیاجه ال یکو الى الجاوهر الغاسا
المیّت ،اذ ال یصلح هو أل یوجد أشرف و أتمّ منه ال فى جهۀ؛ و أنّى یفید الغاسا
النور؟ فا کا النور المجرّد فاقرا فى تحقّقه ،فالى نور قارم .ثمّ ال یاذهب االناوار
القارمۀ المترتّبۀ سلسلتها الى غیر النهایۀ ،لما عرفت م البرهاا الموجاب للنهایاۀ
فى المترتّبات المجتمعۀ .فیجب ا ینتهى االنوار القارماۀ و العارضاۀ و البارازو و
هیئاتها الى نور لیس وراءه نور ،و هو نور االنوار ،و النور المحیط ،و النور القیّو ،
و النور المقدّس ،و النور األعظم األعلى ،و هو النور القهّار و هو الغنىّ المطلا  ،اذ
لیس وراءه شیء آخر (سهروردی.)121 :2 ،1631 ،
نتیجهگیری

سهروردی و ااتو با توجه به دستتهبنتدیشتان از مفتاهیم معتقدتتد دستتهای از
مفاهیم وجود دارتد اه «به ور مستقیم» از حس به دسو تیامدهاتد و تیز در ازای
این مفاهیم ،پدیدارها یا م سوسات متعتین ،ماتنتد ستفیدی ،ستیاهی و ...وجتود
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تدارتد .سهروردی این مفاهیم را «اعتبارات عقلی» می تامد و ااتو آتها را «مفاهیم
پیشین» تام میتهد.
هیچادام از دو فیلسو

میان مفاهیم منطقی و فلسفی تفکیکی قایل تشدهاتتد.

سهروردی در بیان مفاهیم اعتباری عقلی ،و ااتو در بیان مقوالت فاهلته ،چنتین
تفکیکی را اتجام تدادهاتد.
هر دو فیلسو

وجود را اعتباری میداتند اه سهروردی آن را جزو معقتوالت

ثاتیه و ااتو آن را جزو مقوله جهو از مفاهیم م ض فاهله میداتد.
ااتو وجود را به ور الی رابطه و تسبو مقولی تصور ،و هله جا وجتود را
به وجود رابط تفسیر می اند و اصفً به وجود م لولی قایل تیستو و متیگویتد
وجود مطلقاً رابطه اسو و واژه «اسو» فقط رابط میان موضوو و م لو اسو و
داخل در هیچ یک از رفین تیسو؛ ولی شیخ اشرا) سه معنا بترای وجتود قایتل
اسو اه تنها یکی از آن معاتی با معنای مدنترر ااتو مطابقو دارد.
به ترر میرسد ااتو تسبو حکلیه ات ادیه را با تسبو ربطیه اه وجود رابتط
اسو ،آمیخته یا دسوام بین این دو تسبو تفاوتی قایل تشده اسو و سهروردی
تیز چنین پنداشته اه تلامی وجودات هلاتند وجود «تسبو» اموری اعتباریاتد.
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