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  ١٣٩٩ستان تابـ ار به، ٢۶، شمارۀ ، دورۀ پانزدهم، دانشگاه علوم اسالمی رضویفلسفۀ اسالمیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  بازشناسی مفهوم طبیعت در فلسفه سهروردی

  در پرتو نقد صورت نوعیه
    ١محمدعلی دیباجیسید  
    ٢اکبر ناسخیان علی  

  دهکیچ
های جوهری انواع را مـورد  سهروردی در آثار خود، وجود و ضرورت صورت

های نوعیـه، مـستلزم نفـی دو قاعـده  رتنفی وجود صو. دهد نقد و ابطال قرار می
که جوهر فقط به جـوهر متقـوم اسـت و عـرض  آن اول؛مهم در فلسفه مشاء است

که ذاتیات در جواهر به حمـل متـواطی و نـه  آن و دوم،تواند مقوم جوهر باشد نمی
شـود،  پرسشی که در این میان مطرح مـی. شوند تشکیکی، بر ذات خود حمل می

نوعیه در دستگاه فلسفی اشراق چه جایگـاهی دارد و بـا آن است که نفی صورت 
یـابیم  مـیوجه به شیوه اسـتدالل سـهروردی درچه هدفی صورت گرفته است؟ با ت

گاهی از لوازم نفی صورت نوعیه و پذیرش تقوم جوهر به هیئـات و نیـز  که او با آ
و از گیـرد  ها را در اثبات مثل و مدبرات مفارق به کار می تشکیک در ماهیت، آن

طبیعت در این معنـا و مفهـوم . یابد این رهگذر به مفهوم نوی از طبیعت دست می
                                                                 

 ١٨/۴/١٣٩٩: رشیخ پذیتار ـ ٢۵/١٢/١٣٩٨: افتیخ دریتار.  
  .(dibaji@ut.ac.ir)پردیس فارابی دانشگاه تهران گروه فلسفه دانشکده الهیات دانشیار . ١
  .(a.nasekhian@ut.ac.ir)) نویسنده مسئول(المی پردیس فارابی دانشگاه تهران اسدانشجوی دکتری فلسفه . ٢
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تدبیر نوری عالم اجـسام توسـط اربـاب انـواع و بـه بیـانی دیگـر، مبدأ منزلۀ  ، بهنو
  .های گوناگون اجسام است مبدئیت نور برای حرکت

 ، فلسفه مـشاء،طبیعت، جسم، صورت نوعیه، فلسفه اشراق :یدیلکواژگان 
  .سهروردی

  مقدمه
صورت نوعیه در آثار فیلسوفان مشاء، همان حقیقت جوهری نوع است که منشأ آثار 

رو نزد حکمای مشاء، حقیقت جسم از  از این. رود شمار میه و اعراض گوناگون نوع ب
در .  منطبـع در مـاده اسـتۀآثار و افعال اسـت، همـان صـورت نوعیـمبدأ آن جهت که 

 پس از نقـل و نقـد دالیـل االشراق ةحکمدر کتاب شیخ اشراق  ل این دیدگاه مشاء،مقاب
ی ضرورت صـورت نوعیـه نف. های نوعیه، ضرورت آن را نفی کرده است اثبات صورت

آورد که چه ناسازگاری میان نظریه صورت نوعیه و مبانی نظـام   میپرسش را به میاناین 
رت جـسمیه را در اجـسام چرا شیخ اشراق در عین اینکه صو اندیشه اشراقی وجود دارد؟

پذیرفته است، صورت نوعیه را باطل دانسته است؟ پرسش از غایت و غـرض گـزینش و 
شـود کـه فیلـسوف در ایـن  طـور خـاص مطـرح مـی یا رد یک نظریه فلسفی، آنگـاه بـه

اگر سهروردی . نکند  معین سیرۀگزینش و رد، بر مبنای روش استنتاج از اصول موضوع
نفـی صـورت اساس الگویی آشـکار و روشـن، نظریـه  ص و برً کامال مشخِدر یک سیر

کـرد، چنـدان   خویش به نحو منطقـی اسـتنتاج مـیۀشد تر اثباتنوعیه را از نظریات پیش
که شیخ اشراق، بخش قابل تـوجهی  حالی  در؛ماند جای پرسش از چرایی آن باقی نمی

انـد و  ب شـدهاز آراء اختصاصی خود را در ضمن اشاره بـه مغالطـاتی کـه مـشاء مرتکـ
ای بـه ظـاهر  ای از خطاهـای فلـسفه مـشاء و یـا حـداکثر مجموعـه عنوان نمونـه ًصرفا به

صـورت صـریح و  بـه اینکه چرا سهروردی. پراکنده از نکات اشراقی مطرح کرده است
در قالب یک الگوی کالسـیک، سـیر اسـتنتاج ایـن بخـش از نظریـات خـویش را پـی 

ًسهروردی صـرفا   اما آنچه مسلم است،.ی استنگرفته است، خود موضوع تحقیق دیگر

هـا هرچنـد  هایی در نقد و رد آراء فیلسوفان مشاء نبـوده و ایـن نمونـه دنبال بیان نمونه به
 امـا از یـک نظـم منطقـی کـه در  اسـت،مند مطرح شـده نظام صورت پراکنده و غیر به
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 ِبـه هـم مـرتبط ِ پیروی کـرده و بخـشی از نظریـات،ست اوۀ با ساختار کلی فلسفارتباط
  .بخشد تفکر او را سامان می

این اساس، پرسش اصلی این است که شیخ اشراق با نقد و نفـی صـورت نوعیـه،  بر
بـه سـخن دیگـر، بـاور بـه اسـت؟ کرده  چه غایتی را در فلسفه اشراقی خویش دنبال می

از مبـانی اصـلی او در فلـسفه ) یا کـدام دسـته( مخالف کدام یک ،وجود صورت نوعیه
 ؛هـایی را بـه ذهـن درافکنـد اق است؟ چنین پرسشی در نظر اول ممکن است پاسـخاشر

تـرین عامـل در  ًمثال ممکن است گفته شود خصوصیت ضد مشایی فلسفه اشراق، مهـم
گـرا و   یا آنکه شـیوه حـذف،های مشایی و از جمله نفی صورت نوعیه است نفی اندیشه

رین عامـل اسـت و یـا اینکـه تـ سـازی سـهروردی در برخـی مـسائل منطقـی، مهـم ساده
 های معاصر، یا به اصطالح فلسفه و(اعراض کردن ساحت فلسفه به سطح ظواهر و  نزدیک

 و یـا ،انگیزه اصلی شیخ اشراق در نفـی صـورت نوعیـه اسـت) به سطح پدیداری اشیاء
تـرین  شناختی اندیشه و تمایل شیخ اشراق به اصالت فاعل شناسا، مهم آنکه تمایز معرفت

  .ستعلت ا
. شـود ی در آثـار شـیخ اشـراق آشـکار مـیتـأملها با انـدک  بطالن تمامی این حدس

مواردی متعدد بر خـالف نظـرات مـشهور مـشائیان موضـع گرفتـه  سهروردی هرچند در
 بـاور بـه یـک ،دلیل مخالفت نبوده، بلکه در پس آن ًگیری صرفا به است، اما این موضع
وانگهـی .  وجـود دارد،فه اشراق نامیـده اسـتمند که وی آن را فلس فلسفه مدون و نظام

 اند که به شیوه مشاء نگارش یافته) مقاومات و لمحات، تلویحاتهمچون (آثار سهروردی 
که انگیـزه او را  این احتمال ،و نیز همراهی او با بخش مهمی از نظریات فیلسوفان مشاء

سـازی او در  دههمچنـین شـیوه سـا. کنـد  منتفی مـی،مخالفت با فلسفه مشاء بوده است
شناسی، باعث نشده است تا این رویه، چنان که در  در قضیهبه ویژه هایی از منطق  بخش

های پایانی قرون وسطا سراغ داریم، به یک ویژگـی  زمین در دوره برخی فیلسوفان مغرب
شناختی او در فلسفه اشراق تبـدیل شـود؛ بلکـه در مقابـل، شـیخ  اصلی در الگوی روش

لسفه اولی با وارد کردن نظام طولی و عرضی انوار، افـزایش عـدد ایـن اشراق در بخش ف
ارباب انواع و نیز روابـط نـوری ، اثبات فلسفی مدبرات و خارج از حد شمارشعقول به 
 همچنین هرچند سـهروردی در. فلسفه افزوده استبر گستردگی و عظمت ها،  فیمابین آن
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ًرا صـرفا  )...همچون وجود و لونیـت و( از مفاهیم بسیط فلسفه ، بسیاریاالشراق ةحکم

داند و تعریف اشیاء به حد را ناممکن و آن را بـر مبنـای تعریـف بـه  ذهنی و انتزاعی می
دهـد و بـا نفـی صـورت نوعیـه، حقیقـت جـسم را مـشتمل بـر  عوارض و رسوم قرار می

شـناخت توان دلیلی بر عالقه شیخ به  کدام از این موارد را نمی داند، اما هیچ عوارض می
در سطح پدیداری اشیاء دانست؛ بلکه برعکس طرح و اثبات عـالم مثـال و عـالم صـور 
معلقات و نیز شیوه شهودگرایانه او در نظریه ابصار و صور آینه و اصالت دادن به اربـاب 

 شناخت باطنی اشیاء از طریـق ه، همگی بر دلبستگی او بجای اصنام انواع و طلسمات به
نظـران، تمـایز اصـلی   هرچند در دیدگاه برخـی صـاحبایت آنکهنه. اشراق داللت دارد

: ک.برای نمونـه ر( فلسفه اشراق از حیث توجه به فاعل شناسا مورد بررسی قرار گرفته است
 امـا اثبـات اصـالت فاعـل شناسـا در اندیـشه سـهروردی، ،)١٣٨۴ :ضیائی؛ ٢ج: ١٣٩۴ ،کربن

  . نفی صورت نوعیهًمستلزم نفی مطلق جوهریت در اجسام است و نه صرفا
آراء اختـصاصی   پی بـردن بـه چرایـی طـرح برخـی ازِرسد تنها راه منطقی به نظر می

 ،)که از طریق فلسفه مـشاء بـه شـهرت رسـیده اسـت(شیخ اشراق و یا نفی آراء مشهور 
های اختصاصی او در متن آثارش و کشف الگوی کـالن،  مابین نظریهشناسایی روابط فی

رو در ایـن مقالـه  از همـین. هـا وجـود دارد ه در پس این نظریهمنسجم و پنهانی است ک
ابتدا روش شیخ اشراق را در ابطال صورت نوعیه مطرح کرده، سپس ارتباط این نظریه را 

ها از لوازم نفی صورت نوعیـه بهـره بـرده شـده  های دیگر شیخ اشراق که در آن با نظریه
های دیگر خـویش در  دی در نظریهردهیم نتایجی که سهرو است، بیان کرده و نشان می

ایـن اسـتلزام منطقـی . ًفلسفه اشراق گرفته است، منطقا مستلزم نفی صورت نوعیه اسـت
تـوان آن را طبیعـت نـوری نامیـد، در فلـسفه  ًنهایتا به طرح مفهوم نوی از طبیعت که مـی

ل توان آن را غایت احتمـالی شـیخ اشـراق از نقـد و ابطـا اشراق منتهی شده است که می
  .نظریه صورت نوعیه قلمداد نمود

  جایگاه صورت نوعیه در فلسفه مشاء. ١
بر ماده و صورت جسمیه، صـورت نوعیـه را  حکمای مشاء در کتب خویش، عالوه

. )٢/١٠٠: ١٣٧۵طوسی، نصیرالدین ؛ ٢/٧٢: ١۴٠۴ابن سینا، : ک.ر( کنند اجسام اثبات مینیز برای 
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حرکــات و (بــروز و ظهــور آثــار مبــدأ ، شناســی فلــسفه مــشاء  نوعیــه در طبیعــتصـورت
سـینا،  ابـن: ک.ر(شـود  گوناگون اجسام است و به این اعتبار، طبیعت نامیده مـی) سکنات
روش استدالل حکمای مشاء بر صورت نوعیه به ایـن نحـو اسـت کـه در  .)١/٣٠: ١۴٠۴

گام نخست، خصوصیات و آثار گوناگون و متفاوتی نظیر تشکل و ترک آسان یا سخت 
دهنـد کـه ایـن خـصوصیات  گیرنـد و در گـام دوم نـشان مـی نظر می برای اجسام دررا 

 که در همه اجسام مشترک و یکـسان ،د از صورت جسمیهنتوان گوناگون و متفاوت نمی
به این ترتیب، علت آثـار . )١٠۴ــ٢/١٠٣: ١٣٧۵ ،طوسینصیرالدین (د ناست، حاصل شده باش

 در مـاده اجـسام اسـت و ایـن همـان ّگوناگون اجسام، صورتی جوهری است کـه حـال
  .صورت نوعیه است

، اسـتدالل حکمـای المـشارع و المطارحـاتشیخ اشراق در بخش طبیعیات کتـاب 
 چنان کـه گفتـه شـد، آن ،کند که مضمون آن مشاء را بر اثبات صورت نوعیه مطرح می

رت که صو  چرا؛صورت جسمیه نسبت داد توان به است که آثار گوناگون اجسام را نمی
 صور مخصصیکه به این ترتیب الزم است .  اقتضای واحدی دارد،جسمیه در همه اجسام

، عوارض تخـصیص )نوعیه(بعد از تقوم جسم به این صور مخصص . وجود داشته باشند
شـیخ اشـراق هرچنـد در . )٢٢١: ١٣٩۴؛ همو، ٧۶: الف١٣٩٣سهروردی، (آیند   میپی آن نیز در
استدالل مشاء بر صـورت نوعیـه دفـاع ، از لمطارحاتالمشارع و اطبیعیات کتاب بخش 
 ای است که گونه ها به ها و پاسخ دهد، اما شیوه طرح پرسش می و به اشکاالت پاسخ کرده

 از شیوه استداللچنان که . سازد ذهن مخاطب را برای تحکیم مجدد اشکاالت آماده می
هـا  دا کند، در بیان پاسـختواند به عرض تقوم پی پیداست، این قاعده مشاء که جوهر نمی

 ایـن قاعـده را االشراق ةحکم شیخ اشراق در کتاب .نظر گرفته شده است عنه در مفروغ
  .سازد برد و به این ترتیب راه را برای ابطال صورت نوعیه هموار می زیر سؤال می

  لوازم نفی صورت نوعیه جواهر طبیعی. ٢
ء بـر اثبـات صـور نوعیـه را ، دالیل حکمای مشااالشراق ةحکمسهروردی در کتاب 

های نوعیه یا همان صور مخـصص را نفـی  صورت پذیرد و نیازمندی انواع طبیعی به نمی
های جوهری کـه مخـصص اجـسام و منـوع   صورتبه عنوانانکار صور نوعیه . کند می
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، خود مستلزم نفی دو قاعده مهـم در فلـسفه مـشاء ستها  و منشأ آثار گوناگون آنها آن
تواند مقـوم  این قاعده که جوهر فقط به جوهر متقوم است و عرض نمی، نخست ؛است

 و دوم، این قاعده کـه ذاتیـات )فصل سوم از مقاله دوم/٢ج: ١۴٠۴ابن سینا، : ک.ر(جوهر باشد 
: همـان: ک.ر(شوند نه حمل تـشکیکی  در جواهر به حمل متواطی بر ذات خود حمل می

دو مـورد،  سـهروردی در هـر. )دوم از مقالـه دومفـصل /١ج: ؛ همانفصل ششم از مقاله پنجم/٢ج
خالف نظر مشهور حکمای مشاء، امکان تقوم ماهیت جسم به عوارض و نیـز امکـان  بر

 مشاء توان دالیل سهروردی در نقد نظریه می. کند تشکیک در ماهیت جسم را ثابت می
نقـد و  ،بـه ایـن ترتیـب. مجموعه همین دو قاعـده دانـستدر مورد صورت نوعیه را زیر
منزلۀ نقد و بررسی دیدگاه شـیخ اشـراق در مـورد صـورت  بررسی این دو قاعده مهم، به

  .نوعیه است

  امکان تقوم ماهیت جسم به اعراض. ١ـ٢
 و در ضـمن ، ذیل فصلی با عنوان نکاتی اشـراقیاالشراق ةحکمسهروردی در کتاب 

ه مـشاء در بـاب کنـد، بحـث نقـد ادلـ حکوماتی که میان آراء مشاء و اشراق داوری می
  .کشد ها را به نقد می  چهار دلیل آن،طور خاص صورت نوعیه را پیش کشیده و به

در دلیــل اول، محــور اســتدالل مــشاء چنــین اســت کــه خــصوصیات اجــسام نظیــر 
پذیری و آسانی و سـختی تـشکل و تـرک، یـا خـصوصیاتی اسـت کـه از جهـت  قسمت

هـا ناشـی شـده و  ی غیر جسمیت آنها ناشی شده و لذاته است و یا از جهت جسمیت آن
اما نفی شق اول به این دلیـل اسـت . شود با نفی شق اول، شق دوم اثبات می. لغیره است

همـه اجـسام یکـسان  که اگر این خصوصیات ناشی از جسمیت اجـسام باشـد، بایـد در
پـس . بینیم چنین نیست و اجسام آثار و احـوال گونـاگون دارنـد که می حالی  در؛باشد

یـا (این گوناگونی غیر از جـسیمت اجـسام اسـت و ایـن عامـل را صـورت نوعیـه عامل 
شـیخ اشـراق از زبـان . )١/۵٣: ب١٣٩٣سـهروردی، (نامند  می) صورتی که عامل تنوع است

ند کـه در عناصـر هماننـد رطوبـت و ا این مخصصات همان کیفیات: گوید منتقدی می
چنان . )١/۵٣۶: همان(هستند ری و در افالک هیئات دیگاند  یبوست و حرارت و برودت

دهد، اصل انتقاد او بر استدالل مشاء، در نفی شق  که شیوه استدالل سهروردی نشان می
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معنـای اثبـات   و اثبات شق دوم نیست؛ بلکه در ایـن اسـت کـه اثبـات شـق دوم بـهاول
شـیخ اشـراق، عامـل . ً دیگر نیست و اصطالحا دلیل اعـم از مدعاسـتِصورت جوهری

  .دهد  میهمان کیفیات داخل در اجسام قرار ر آثار اجسام رااختالف د
 بـا یـک مـانع فلـسفی ، عامل و علت اختالف در آثار اجـسام باشـند،اینکه کیفیات

شـیخ . توانـد مقـوم جـوهر باشـد  مشاء است که عرض نمـیۀروست و آن این قاعد هروب
ً اوال او ایـن قاعـده را :پـردازد اشراق به دالیل گوناگونی به نقد و رد این قاعده مشاء می

 ،یابند اشخاص انواع به عوارض تشخص میاساس قول خود حکمای مشاء که معتقدند  بر
توانـد مقـوم  بر قول خود حکمای مشاء، عـرض مـی گیرد که بنا نقض کرده و نتیجه می

ًثانیا او ایـن قـول . )١/۵٣٨: همان( ًباشد و اساسا نوع در اعیان بدون عوارض، تحقق ندارد

 ضعیف ،کنند شود و سپس اعراض از آن تبعیت می  که ابتدا طبیعت نوعیه محصل میرا
 حـالی آید اول انانیت مطلق تحصل یابد و بعد تـشخص؛ در که الزم می  چراشمارد؛ می

نقض دیگری بر این قاعـده  ًثالثا. )١/۵۴٠: همان(شود  ًکه مطلق، اصال در اعیان واقع نمی
ًرابعا استعداد . )١/۵۴٣: همان( استها آورده  عرضیت آن وبر مبنای تعقل امکان و وجوب 

بدن و حصول مزاج بـرای پـذیرش نفـس و اینکـه نفـوس بعـد از مفارقـت، بـا عـوارض 
ًو نهایتـا از  )١/۵۴۵: همـان(دهـد  یابند را دلیلی بر مـدعایش قـرار مـی تخصص و تمیز می

کنـد   اثبـات مـیاینکه حرارت مستلزم صورت آبی است، دخالت عرض را بـرای جـوهر
  .)١/۵۴۶: همان(

دلیل دوم مشاء بر جوهریت مخصصات اجسام و اثبات صورت نوعیه، این است که 
کـه جـواب مـاهو را هـستند  اموری ،در اجسام عنصری همچون آب و آتش و امثال آن

 جـواب مـاهو را تغییـر ، در حـالی کـه اعـراض؛)جواهرنـد(د کـه صـورند نـده تغییر می
دهـد کـه در  هایی همچون تخت و خانـه نـشان مـی هروردی با مثالس. )همان(دهند  نمی

ًکنـیم؛ مـثال در جـواب از چیـستی خانـه   اعراض را در تعریف اخذ مـی،موارد متعددی

 را بر هیئت و شکل کلی خانه بلکه آن ،خانه عبارت است از خشت و گلکه گوییم  نمی
واب مـاهو را تغییـر تواننـد جـ پس اعراض مـی. کنیم که امری عرضی است، تعریف می

گـردد و  به عـرض بـاز مـی) جسم(مفاد این دلیل نیز به امکان تقوم جوهر . )همان(دهند 
 ،شود ارائه می) جوهر جسمهمچون (توان در تعاریفی که از جوهری  دهد که می نشان می
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  . اعراض بهره برداز
) هصـورت نوعیـ(دلیل سومی که شیخ اشراق از قول مشاء بر اثبات صورت جوهری 

 ایـن ،رو بر این قاعده مشایی است که جزء جوهر، جوهر است و از این  مبتنی،آورد می
سـهروردی معتقـد اسـت کـه در . ساز و مخصص نیز باید جوهر باشند های تنوع صورت

ی که به جهتی بـر آن جوهریـت حمـل ئالزم نیست جز. این استدالل مغالطه وجود دارد
شـود و هیئتـی   میاطالقجوهر ) به اعتبار ماده (بر تخت به جهتی.  جوهر باشد،شود می

جـوهر کـه  ولی الزم نیـست ،شود هم جزء تخت است که با آن، تخت بودن درست می
اجـزایش هـم کـه جوهری که از جمیع وجوه جوهر باشد، الزم اسـت  ًباشد؛ بلکه صرفا

یـد  با،ً مثال نفس از جمیع وجوه جوهر اسـت و اگـر اجزایـی داشـته باشـد؛دنجوهر باش
 ولـی از جهـت ،ولی آب یا هوا از جهـت جـسمیت جوهرنـد. اجزایش هم جوهر باشند
کـه را شـیخ اشـراق دلیـل چهـارم مـشاء . )١/۵۴٩: همـان(نـد ا مائیت و هوائیـت اعـراض

: همـان(داند  مطلوب و باطل میبه مصادره  ،گویند صورت مقوم جوهر، جوهر است می
سـهروردی . تواننـد مقـوم جـوهر باشـند مـیگیرد کـه اعـراض   میً و نهایتا نتیجه)۵۵٠/١

توانـد در   اشـاره مختـصری دارد بـه اینکـه یـک شـیء مـیمقاوماتهمچنین در کتاب 
  کـهرو الزم نیـست  و از ایـن)١٩۴: ١٣٩۶، همـو(جوهریت، با مثالش تفاوت داشته باشـد 

اصطالح صورت را ، االشراق ةحکم کتابدر شیخ اشراق . جوهر باشدًجزء جوهر ضرورتا 
و بـر ایـن بـاور اطـالق کـرده چه عرض، و  هر حقیقت بسیط نوعی، چه جوهر باشد رب

با توجه . )١/۵۵٠: ب١٣٩٣همو، ( چیزی جز جسمیت و هیئات نیست ،است که در عناصر
کـه مـشاء اثبـات کردنـد و آن را ) صورت نوعیه(به آنچه گفته شد، از آنجا که صورتی 

مثـل حـرارت و (شـدت و ضـعف دارنـد محسوس دانستند، دفع شد، کیفیاتی کـه  غیر
 تقوم جسم به عـرض ، و به این ترتیب)همـان(مانند   میباقی) برودت و رطوبت و یبوست

  .شود اثبات می
بر این باور اسـت کـه ایشان .  پذیرفتنی نیستصدرالمتألهینتقوم جسم به عرض نزد 

ز بـه هـا بـه اجـسام نیـا خری کـه اعـراض از جـسمیت دارنـد، تخـصیص آنأبه واسطه ت
اگر این مخصص هـم نیازمنـد مخصـصی خـارج از ذات باشـد، سـؤال . مخصص دارد

یـت جـزء مقـوم ریابد و اگر این مخصص، فصل ذاتی و جـوهری باشـد، جوه ادامه می
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١١٩  

 ۀهمچنـین از آنجـا کـه مخـصص اولیـ. )١/۴۴٣: ١٣٩١شـیرازی، الـدین  قطب(شود   میاثبات
کـه مـاده را مـستعد (با عـوارض معـد  بر جوهر مقدم باشد، حکم آن ًجوهر باید وجودا

: همـان(تواند از عـوارض باشـد  متفاوت است و مخصص نمی) دنکن پذیرش صورت می
در اینجا در مقام نقد و بررسی اشکاالت تقوم جوهر جسم به اعـراض نیـستیم، . )۴۴۵/١

 عـارض ون میـان عـارض وجـود شـت با تمایز گذاصدرالمتألهیناما باید توجه داشت که 
 چنـان کـه  وهـای او بـر مـدار اصـالت وجـود اسـت نگرد و پاسـخ به مسئله میماهیت، 

  . تفاوت دارد،دانیم، این مبنا با اصولی که شیخ اشراق پذیرفته است می

  امکان تشکیک در ماهیات اجسام. ٢ـ٢
 اگر مطابق نظر شیخ اشراق، اعراض و از جمله کیفیات، در حد جسم وارد شـوند و

کـه  آنجـا از. آیـد ه و اعراض باشد، اشکالی به وجود می مرکب از صورت جسمی،جسم
، ایـن شـدت و ضـعف در حـد انـد از جمله کیفیات، دارای شدت و ضـعفاعراض و 

. اجسام وارد شده و مستلزم تشکیک در ماهیت است که مطابق نظر مشاء، ممتنع اسـت
 یعنـی کند این نظریـه مـشاء، شیخ اشراق در مواضع گوناگونی از آثار خویش، سعی می

آنکـه اشـتداد : گویـد ًایشان صراحتا مـی. امتناع تشکیک در ماهیات را رد و ابطال کند
داند نه به عارض، خطا کرده است؛ چرا کـه حـرارت  می) به فصل (انفسه حرارت را فی

 فـصل نیـست ،کند، بلکه تغییر به اشخاص حرارت است و فارق بین اشخاص تغییر نمی
همچنـین فـارق، عـارض هـم . کنـد اهو در آن تغییـر نمـیو جواب م) تا نوع تغییر کند(

؛ بلکه فارق، قـسم سـومی اسـت و آن ) تغییر در نفس حرارت نخواهد بودگرنهو(نیست 
تمام اشخاص تام و ناقص خودش ) مثل حرارت(ماهیات عقلی . کمالیت و نقص است

ه تبدل ماهیـت ب) ًمثال تغییر سیاهی به سرخی(که برخی تغیرها  گیرد؛ هرچند بر می را در
خـالف نظـر مـشهور حکمـای   بـر،بر این اساس .)١/۵۵٢: ب١٣٩٣سهروردی، (انجامد  می

کننـد،  و ضعف را در مقوالت، مثـل جـوهر و کـم و کیـف قبـول نمـی مشاء که شدت
کـالم که  و معتقد است )همـان(داند  سهروردی همه مقوالت را قابل شدت و ضعف می

توانـد دارای حیوانیـت   حیـوان نمـی،هـا نزد آن تحکمی است و ،مشاء در اشد و اضعف
  .)١/۵۵۴: همان(شدیدتری از غیر خود باشد 
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 بعد از آنکه استدالل حکمـای مـشاء را بـر االشراق ةشرح حکم در کتاب شهرزوری
 سـه دلیـل بـر اینکـه ،)٢٣٧ــ٢٣۵: ١٣٧٢شـهرزوری، (کنـد  امتناع تشکیک در انواع نقـد مـی

او در دلیـل اول بـر مبنـای تعریـف . آورد  مـی،کنـد جوهر، شدت و ضعف را قبول مـی
گویـد حـساسیت و متحرکیـت در  حیوان به جسم ذونفس حساس متحرک باالراده، می

تر از برخی دیگر است و این مـستلزم آن اسـت کـه جـوهر نفـس،   قوی،برخی حیوانات
کند که خـود  در دلیل دوم به قول مشاء اشاره می. نفسه شدت و ضعف را قبول کند فی
 ؛داننـد تـر مـی تـر و کامـل ها جواهر عقلی را از جواهر منطبع در جسم و ذهـن، قـوی نآ
ًنـد و نهایتـا در ا  مشترک،که همه در اینکه ماهیتی هستند که در موضوع نیستند حالی در

سقراط و فیثـاغورس اشـاره کـرده و  دلیل سوم، بر مشاهده حکمایی همچون افالطون و
 بـه ایـن ؛انـد  سایه و شبح جواهر عـالم روحـانی،ر جسمانیاند که جواه ها دیده اینکه آن

اند و علت در ماهیت خویش اتـم و اکمـل از معلـول اسـت   که معلول جواهر عقلیامعن
 نیز با مقایسه میان نوریت نـور و جـسمیت الهیه شجره شهرزوری در کتاب .)٢٣٧: همان(

ن بـاور اسـت کـه جسم، جسم را در جسمیت خود دارای شدت و ضعف دانسته و بر ای
بـه هـر روی، . )۶٧: ١٣٨٣همـو، (تواند اتم و اکمل از جـسمی دیگـر باشـد  جسم مییک 

ًتـوان مـستقیما از امکـان تقـوم جـوهر بـه عـرض و ایـن  امکان تشکیک در اجسام را می

، انـواع )صـورت(بـه اضـافه اعـراض ) هیـوال( امتداد جوهری ،واقعیت که در عالم ماده
  .)٢/٣٨۴: ١٣٩١پناه،  یزدان( نیز نتیجه گرفت ،دهد کیل میفراوان جهان مادی را تش

  کاربرد لوازم نفی صورت نوعیه در اثبات مثل و مدبرات. ٣
نفی صورت نوعیه و اثبات لوازم این نفی، یعنی اثبات تقوم اجسام بـه اعـراض و نیـز 
اثبات تشکیک در ماهیت اجسام، در محدوده احکام فلسفه طبیعـی اسـت و بـه همـین 

نـد و از ا تواند در اثبات مفارقاتی که به نوعی به طبیعت و اجسام طبیعـی مـرتبط  میدلیل
 و االشــراق ةحکمــســهروردی در کتــاب . ه کــار رودجمیــع جهــات مفــارق نیــستند، بــ

 یعنی اثبات مثل افالطونی که به آن ارباب انـواع ،طور خاص در دو مورد  بهالمطارحات
از نظـر . دبرات انواع، از این لوازم بهره برده اسـتشود، و نیز م یا طلسمات نیز گفته می

) ئمتکـاف(و انـوار قـاهره عرضـی ) اعلون(شیخ اشراق، انوار مجرده به انوار قاهره طولی 
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 ؛هـا ندارنـد و تصرف در آن) اجسام(ای به برازخ  انوار طولی هیچ عالقه. دنشو  میتقسیم
تـوان پرسـش از  رو می از این. ارندد) اجسام(، نسبتی با برازخ ئدر حالی که انوار متکاف

  .رابطه میان نفی صورت نوعیه را با مسئله اثبات ارباب انواع و مدبرات به میان آورد
 از نفی صورت نوعیه و ، در اثبات مثل افالطونیاالشراق ةحکمسهروردی در کتاب 

هـم  ، بازشیخ اشراق در نقد استدالل مشاء بر ابطال مثل. نیز از لوازم آن بهره برده است
گیرد که جـایز اسـت  کشد و نتیجه می مشاء را در مسئله تقوم شیء به اعراض به نقد می

د و در عین حـال اصـنامی در ایـن عـالم داشـته نذات باشه  ماهیاتی قائم ب،در عالم عقل
همچنـین سـهروردی در بخـش . )١/۵٨٠: ب١٣٩٣سهروردی، (د که قائم بذات نیستند نباش

 فـصلی را بـه اثبـات اربـاب انـواع اختـصاص داده و المطارحاتالمشارع الهیات کتاب 
گیری از قاعده امکان تقوم به   بحث و نقد او، بهرهِهای روش تحلیلی یکی از پایه. است

اینکـه قـوای نبـاتی و ه بـرا ایـشان بـاور حکمـای قـدیم . )۴۵۴: ١٣٧٢، همـو(عرض است 
ی آثار اتوانند دار تند و اعراض مینفسانی نظیر نامیه و غاذیه و مولده، همه از اعراض هس

ًگیرد که الزم نیست هر صاحب اثری لزوما جـوهر باشـد   شاهدی بر این ادعا می،باشند

 در مورد تقوم نفـس بـه االشراقکمة حابه این بیان را سهروردی در مش. )۴۵٧ــ۴۵۶: همان(
: ان؛ همــ١/۵۴۵: ب١٣٩٣همــو، : ک.ر(مــزاج کــه آن هــم کیفیــت و از عناصــر اســت آورده 

یعنـی (تواند شـرط تحقـق جـوهر  می) یعنی مزاج( و ثابت کرده است که عرض )۴٣١/٢
 روی به استدالل دیگری بـرای ،حال شیخ اشراق بعد از این استدالل هر به. باشد) نفس

ایـشان . آورد که محور آن، وقوع حرکت در انواع طبیعی اسـت اثبات مثل و مدبرات می
ًاند که قوه واحد ذاتا اقتـضای  وید مشاء اعتراف کردهگ هم از قول حکمای قدیم می باز

ً و مثال تحریکات قوه نامیـه یـا ندگونه نیست  اما قوای نباتی این،حرکات مختلف را ندارد

متـشابه را  شود و این حرکات مختلف و غیر الجهات می  منجر به حرکات مختلف،غاذیه
 ،ای کـه بـه ایـن صـورت باشـد پـس قـوه. توان به نیرویی مشابه و یکسان نسبت داد نمی

ًوجود ندارد و اجماال فاعل این حرکات، قـوه یکـسان و واحـدی کـه دارای تحریکـات 

چیز ثابتی نباشد، برای آن قوه مدبری است که ) گیاه(اگر در نبات .  نیست،مشابه باشد
گمـان أخران البته معنـای ایـن سـخن چنـان کـه برخـی از متـ. منطبع در جرمش نیست

 بلکه برای هـر نـوع ، نفسی مجرد از ماده باشد،ین نیست که برای هر گیاهی ا،اند کرده
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گویند   شیء واحدی است که از ماده مجرد است و به آن صاحب نوع می،انواع گیاه از
  .)۴۵٩: ١٣٧٢همو، (

انـواع . شیخ اشراق در اثبات ارباب انواع از قاعـده امکـان اشـرف بهـره بـرده اسـت
 و امکان اشرف مقتـضی )٢/١٩٢: ب١٣٩٣، همو(اند   مقدمًقالنوری قاهره بر اشخاصشان ع

قاعده امکان اشرف مقتضی آن اسـت . )٢/١٩٣: همان(وجود این انواع نوری مجرد است 
 واجب است کـه ممکنـی همنـوع اشـرف از آن ،ی که پیدا شدّکه هر شیء ممکن اخس

 بلکـه تعـدادی متکثـر ،به همان تعداد باشدکه ًقبال موجود شده باشد و البته الزم نیست 
در قاعـده امکـان . )٢/١۵۶: ١٣٩١ شـیرازی، الـدین قطـب(تواند ظل یک وجود جمع شود  می

اشرف، تشکیک، چه در ماهیت و چه در وجود، باید مفروض گرفته شود؛ هرچنـد ایـن 
ین نحوه صدور یشیخ اشراق هنگامی که به تب. قاعده مستلزم تقوم انواع به اعراض نیست

پردازد، از قاعده تشکیک در انوار به تشکیک در ماهیت منتقل شده و   میکثیر از واحد
واسـطه   تفاوت در نـوعی از فـضیلت و نقـص بـه،چون در اصحاب طلسمات گوید می

شود و برخی انواع از جهتـی   در طلسمات هم همین امر واقع می،کمال اشعه وجود دارد
 تفاوت در اشـیاء و ،به این ترتیب. )٢/١٩٧: ب١٣٩٣سهروردی، (بر برخی دیگر تسلط دارند 

های گوناگونی است  واسطه نسبت ً اوال به،ها در اصنام بر برخی دیگر غلبه برخی ویژگی
 خود را در شدت ،ًشود و ثانیا شدت و ضعف انوار که از انعکاس انوار عرضی ناشی می

ام، در ایـن اسـتدالل، تـشکیک در ماهیـت اجـس. سـازد ها نمایان می و ضعف اصنام آن
به دیگر سخن، تـشکیک در . علت اثبات تشکیک در انوار نیست؛ اما مقتضی آن است

دهد تا شدت و ضعف و کمال و نقص در انوار و عقول عرضی  ماهیت اجسام اجازه می
 از هر  انوار مدبر برازخ،،از نظر سهروردی. ها نیز بازنموده شود  در اصنام آن،)طلسمات(

شـود و   به اعتبار جهت عالیه نوریـه آن حاصـل مـیدر ظل برزخی آن و صاحب صنمی
. )٢/١٩٨: همـان( شـود حاصل می) این صاحب صنم(برزخ آن نیز از جهت فقر و ظلمت 

 بـازنمود جهـت فقـر و ظلمـت در مـدبرات ، نور مدبر است و به همین دلیـلۀبرزخ سای
آید  میرب) برای اجسام و صاحب اجسام(یه چنان که از استعاره سایه و صاحب سا. است

ًو چنان که اقتضای سریان محبت و قهر در تقویم اجسام است، این اجسام لزوما بایـد از 

 عـرض ، پذیرای این احکام باشند و بـه عبـارت دیگـر،جهت عوارض مخصص خویش
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  .آمده، پذیرای تشکیک در انوار باشدک به وجود مقوم جوهر باشد و تشکیباید

  سام طبیعیشناسی سهروردی در بازتعریف اج روش. ۴
 ابتـدا ایـن ،اگر بخواهیم شیوه استدالل شیخ اشراق را در قالب الگویی ارائـه نمـاییم

آوریم که اگر صورت نوعیـه بـه عنـوان علـت تنـوع و اخـتالف در  پرسش را به میان می
هـا را  توان این جایگزین هایی خواهد داشت؟ می ویژگی اجسام باطل شود، چه جایگزین

، تقسیم )لغیره(» برون ذات بودن«یا ) لنفسه(» درون ذات بودن«ه با توجه به مالک اولی
  صورتـ ب ، مادهـ  الف:توانند شامل های درون ذات تنوع، می  علت،بر این اساس. کرد

هـای بـرون ذات  همچنین علـت. باشند) کیفیات طور خاص، و به( اعراض ـ  ج،جسمیه
 اشراقکه شیخ  آنجا از. ندد جسم باش فاعل بعیـ و، غایت جسمـ   ه:توانند شامل تنوع می

دانـد،   باطل مـی،اند داند و آن را چنان که مشاء اثبات کرده ماده را مستقل از جسم نمی
همچنین چنان که در استدالل مشاء بر اثبـات صـورت . تواند فرض الف را برگزیند نمی

واند علـت ت  عامل مشترک در همه اجسام، نمیبه عنواننوعیه آمده بود، صورت جسمیه 
 یک از آثار خود این مقدمه از استدالل در هیچاختالف و گوناگونی باشد و سهروردی بر 

 ذات،بنابراین از میان علل درون . طور ضمنی پذیرفته استه ایرادی وارد نکرده و آن را ب
 مقـوم به عنوان، کیفیات را االشراق ةحکمسهروردی در . گزیدتوان بر فقط اعراض را می

دانـد؛ امـا بـرای  کنـد و آن را علـت گونـاگونی اشـیاء مـی  اجسام معرفی میدرون ذات
 اول، ایـن قاعـده :را از میـان بـردارد  او باید دو مـانع فلـسفی،ای دستیابی به چنین نتیجه
تواند مقوم جوهر باشد که شیخ اشراق کلیت و ضرورت این قاعـده  مشاء که عرض نمی

  .تشکیک در ماهیتکند؛ و دیگری قاعده امتناع  را نفی می
 ؛تواند علت گونـاگونی اجـسام تلقـی شـود نمی) زا  علتی برونبه عنوان(غایت جسم 

توانـد  امـا فاعـل بعیـد مـی.  متأخر از آثار و احوال اجسام است،چرا که وجود این غایت
های حکمای مشاء، ایـن فاعـل بعیـد همـان  با توجه به آموزه. علت قرار گیرد) واسطهبا(

 و )٣/٢۴٠: ١٣٧۵طوسـی، نـصیرالدین : ک.ر(کننـده صـور نوعیـه اسـت  فاضـهعقل فعـال یـا ا
اول و ذاتـی آثـار مبـدأ طور کلـی  اول و ذاتی حرکات و سکون یا بهمبدأ صورت نوعیه، 
 عقل فعال در فلسفه مشاء، علت وجود انواع طبیعی اسـت نـه ،حال این با. اجسام است
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پـس ناچـار، علـت تنـوع بـه . ان اسـتکه نسبت آن به انواع یکـس  چرا،ها  تنوع آنعلت
 کـه در عـرض ئ اما نه عقل فعـال، بلکـه بـه عقـول یـا انـوار متکـاف،گردد می عقول باز

هـا دارنـد و نـسبتی کـه میـان  ای که انـوار قـاهره آن اساس مرتبه یکدیگرند و هر یک بر
 متفـاوتی هـستند کـه ایـن یهـا شـود، شـامل ویژگـی  مـیها و انعکاسات آن برقرار اشعه
  .کند بروز و ظهور می) یا همان اجسام(ها در اصنامشان  اوتتف

 بـه همـان ،قریـب شـیء بودنـدمبـدأ  ْحال، چنان که گفته شد، اگر این عقول این با
زیـر  باید یکی از دو فـرض ،ندکه مبادی بعید آنجا  ولی از؛صور نوعیه قابل تقلیل بودند

ای در صنم خود ایجـاد تنـوع  واسطه به توسط ـ الف: انتخاب کرد) الخلوةنحو مانع به(را 
 خود، بخشی از ماهیت ـ  یا ب؛باشد) کیفیات(ًکنند، که این واسطه لزوما باید عرض  می

 و ادلـه ،صورت بایـد تـشکیک در ماهیـت را ثابـت این دهند که در شیء را تشکیل می
 .گزینـد مـیدو راه را بر شـیخ اشـراق هـر. مشاء را در نفی تشکیک ماهیت، ابطال نمود

اتـب انـوار قـاهره و شان، که از اختالف مر واسطه تنوع ذاتی  ارباب انواع به،این ترتیب به
ها ناشی شده است، علت بعید تنوع در اصنامشان هستند و اگـر  مابین آنروابط نوری فی

روشـن اسـت . عهده خواهند داشـت قریب را برمبدأ واسطه نیاز باشد، کیفیات نقش  به
 در آن است که هیچ استقالل یا جوهریتی از ،ب با صورت نوعیهقریمبدأ که تفاوت این 

به بیـانی دیگـر، . خود نداشته و انعکاسی از انوار مجرد یا محسوس مافوق خویش است
عنوان علت فاعلی آثار و  د بهنتوان ثیرگذارند و میأقریب، تمبدأ هرچند کیفیات در نقش 

در هر صورت، نور مدبر . ستقالل نیستاحوال جسم تلقی شوند، اما این تأثیرگذاری باال
در ) یـا جـسمانی(یک نوع طبیعی که توان گفت  النوع، حقیقت شیء است و می و رب

  . عین آن نور مدبری است که تحت تدبیر آن است،مرتبه مثالی خود
پذیرفت، هرچند  اما اگر شیخ اشراق، صورت نوعیه جوهری را در فلسفه خویش می

مانـد،  اشکال باقی می  بی،طولی که نسبتی با تدبیر طبیعی ندارنداثبات مفارقات و قواهر 
شـد؛  اما اثبات مثل و مدبرات از حیث تعلقی که به اجسام دارند، با مـشکل مواجـه مـی

 ،باید هر دو قائم به ذات باشـند) جسم/صنم(و ممثل ) صاحب صنم(مثال  ًچرا که اوال
توانـد دو  ثال شیء با خود شیء مـی م کهکه شیخ اشراق قصد دارد اثبات کند حالی در

امـا چنانچـه . حکم متفاوت داشته باشد و یکی قائم به ذات و دیگری قائم به غیر باشـد
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 مثـل ّتواننـد ذیـل و ظـل واسطه همین وجه عارضی، می  اجسام، عوارض باشند، بهمقوم
مثـال و دو، یعنی  ًثانیا اقتضای هر .شمار رونده آن ب» صنم«قرار گرفته و به سخن دیگر 

 در مـاده باشـند یـا ّدو بایـد حـال ممثل، در طبیعت نوعیه باید یکسان باشد؛ یعنی یا هـر
 در مـاده ّممثـل حـالکـه که شیخ اشراق قصد دارد ثابت کند  حالی  در،مفارق از ماده

ه ماهیت جسم را مشکک بدانـد، اخـتالف در چاما چنان. است و مثال آن، مفارق است
 ای از دهد که شـیء در مرتبـه یکسان، این امکان را میشدت و ضعف در عین حقیقت 

  .را داشته باشد و در مرتبه باالتر فاقد آن ویژگی باشد) حلول در ماده(خود، ویژگی 
 رو اشکال روبه با ،که بر اثبات مثل شده استرا هایی  پذیرش صورت نوعیه، استدالل

مثل افالطونی ارائه شده اسـت، عالمه طباطبایی از میان سه دلیلی که بر اثبات . دساز می
دو دلیل آن، یعنی استناد به تنوع و گوناگونی آثار انواع، استناد به حفـظ حـدود انـواع از 

داند و بر این باور اسـت کـه  یکدیگر و نفی صدفه و اتفاق در پیدایش انواع را ناتمام می
. )٣١٨: ١۴١۶، طباطبـایی(کننـده ایـن قبیـل اسـتنادات باشـد  تواند توجیـه صورت نوعیه می

ّ ترتـب علـی و ذاتـی میـان ،نهایت بر نظر ایشان، قاعده امکان اشرف نیز در همچنین بنا

کنـد و از آن  تـر در کمـاالت بـاالتر را بیـان مـی نیمراتب وجود و انـدراج کمـاالت پـای
  امـا بـا نفـی صـورت نوعیـه و پـذیرش. )٣١٩: همـان(توان ارباب انواع را اثبات نمود  نمی

ه اعراض و تـشکیک در ماهیـت، وجـود اربـاب انـواع و مـدبرات ضـروری اصل تقوم ب
  .خواهد بود

 متقوم بودن اجـسام بـه اعـراض و نیـز پـذیرش تـشکیک در ماهیـت ،به سخن دیگر
های  ها از طریق اشعه کند که برای تدبیر آن اجسام، دو خصوصیت را در جسم ایجاد می

صورت نوعیه ( و علت مباشر جوهری  عامل،ً اوال:نوری و نظام محبت و قهر الزم است
ها که امـری  ًدارد و طبیعت اشیاء را نهایتا مثال آن میرا از میان بر) به عنوان طبیعت اشیاء
کنـد   ماهیت اجسام را به برزخـی تبـدیل مـی،ًکند؛ ثانیا  معرفی می،مجرد و نورانی است

شان، تحـت تـدبیر  اما از حیث نوریت طلسمات،اند که هرچند از حیث مادیت در تاریکی
 هم از حیث تـدبیری و هـم از ، مستلزم بازتعریف اجسام،خود نوبۀ این امر به. اند نورانی

  .کنیم حیث ماهوی است که در ادامه به آن اشاره می
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  بازتعریف اجسام از حیث تدبیری. ١ـ۴
در . از نظر فلسفه مشاء، طبیعت در معنای نفسی خود، همان صورت جوهری اسـت

.  در حلول یا عدم حلول آن در مـاده اسـت،مایز صور طبیعی با غیر طبیعیاین حالت، ت
 طبیعـت در ،بـه سـخن دیگـر. هـستند در ماده و صور جـسمانی ّصور طبیعی صور حال

معنای نفسی خود، معادل با اجزای جسم است و چون مطـابق دیـدگاه حکمـای مـشاء، 
مرکـب از مـاده و ( جـسم  در مـاده یـا بـهّصـورت حـال صورت است، یا به قوام ماده به

 ،معنای از طبیعتاین . ی از طبیعت خواهد بودئشود و خود ماده، جز اطالق می) صورت
، )٢/٢١: ١۴٠۴ ،سـینا ابـن(  متـذکر شـده اسـتءشفاالـالهیـات الـرئیس در  ه شـیخکچنان 

 حـادث از ِمعنـای همـه اشـیای جـسمانی  بلکه به؛حرکت و سکون نیستمبدأ معنای  به
 .ندسته) یعنی قوه محرک و حرکات و سکون(ارای همین قوه و اعراض ماده است که د

جسم دارد که از این حیث ) حرکات و سکنات( افعال ااما این صورت جوهری، نسبتی ب
مطـابق بـا . شود که همان معنـای نـسبی از طبیعـت اسـت  قوه نامیده می،و به این اعتبار

اول بـرای حرکـت و مبـدأ یـر، در ایـن معنـای اخ تعریف مشهور حکمای مشاء، طبیعت
  .)١/٣١: همان( به نحو بالذات نه بالعرض است) جسم( آنچه طبیعت در آن قرار دارد ِسکون

داند و بر این بـاور  ، حرکت را برای اجسام طبیعی نمیتلویحاتسهروردی در کتاب 
شیخ اشراق این مدعا را چنـین مـدلل . است که طبیعت به تنهایی مقتضی حرکت نیست

 و امـر ثابـت ،ثابـت  امـری سـیال و غیـرْ امری ثابت است و حرکـتْد که طبیعتکن می
مالئـم،  ای غیـر طبیعت و رسیدن جسم بـه نقطـه. ثابت باشد تواند علت چیزی غیر نمی

اگر . )٢۴۶: ١٣٩۴سهروردی، (شود و نه همه علت آن  جزء علت برای حرکت محسوب می
ًعلت آثار اجسام، اوال و ذاتا ه عنـوان   یا مثل و مدبرات باشند، این امور بـهئات نوری ویً

آثـار و تـدبیر جـسم قـرار مبدأ فاعلی آثار اجسام و مصداق مفهوم طبیعت به معنای مبدأ 
طبیعـت هـر شـیء اگـر بـدون : کنـد طور که شیخ اشراق تـصریح مـی همان. گیرند می

همـو، (کیفیاتش در نظر گرفته شود، همان نـوری اسـت کـه ایـن شـیء صـنم آن اسـت 
کـه هـستند طبیعت هر جسم، یک حقیقت نوری است و این کیفیات . )٢/٣۴۵: ب١٣٩٣

طبیعـت هـر شـیء در حقیقـت . دنده این طبیعت نوری را به اجسام عالم ماده پیوند می
طبیعت زمین غیـر از بـرودت و : گوید الدین شیرازی می قطب. النوع آن است همان رب
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 همـان ،یعت هر نوعی غیر از کیفیـاتشطور طب ، همان اسفندارمذ است و همینیبوست
النوع آن است و ارباب انواع همان طبایع انواع و مدبرات آن است و بـه همـین دلیـل  رب

البته بـدیهی اسـت . )٢/٣۴٢: ١٣٩١(اند  که مدبر عالم نامیدهئالصفا این طبایع را مال اخوان
نافـاتی بـا آنچـه وسایطی که در تدبیر بدن توسط نفس، نظیر روح بخاری، وجود دارد، م

. هاســت کــه روح بخــاری نیــز حاصــل اخــالط و کیفیــات آن  نــدارد؛ چــرا،گفتــه شــد
در  بـر ارسـطو )ی نحـوییـیح(فیلوپـونس  بـه نقـدی کـه ،الدین شیرازی در ادامه قطب

اول مبـدأ معنـای   طبیعـت بـه:گویـد  اشاره کرده و می، طبیعت وارد کرده استتعریف
 ،یه نیست؛ چه این امر بر فعل طبیعت داللت داردهی ف حرکت و سکون بالذات برای ما

 قوه روحانی است که ساری در اجـسام عنـصری ، بلکه خود طبیعت؛نه بر خود طبیعت
حرکـت اسـت مبدأ دهد و آن مدبر و  ها فعل تصویر و تخلیق را انجام می است که در آن

  .)همان( کند و برای غایتی کار می
کـه را ایـن کـالم مـصنف  ،االشـراق ةحکمـصدرالمتألهین در تعلیقات خـویش بـر 

 امـا آن را در طبیعـت ،دانـد  کالمـی حـق مـی،النوع آن است  هر چیز همان ربِطبیعت
مبـدأ معنـای   ولی در طبیعـت بـه؛داند معنای حقیقت شیء و ماهیت نوعیه صادق می به

توان اجسام را خالی از قوه طبیعی مباشر تحریـک  حرکت و سکون معتقد است که نمی
کـه مـدبر، نفـی طبیعـت ئگذاری طبایع بـه مال اسمکه معتقد است  داد و تسکین قرارو 

که شیخ اشراق حقیقت جسم  آنجا حال از این با. )٢/٣۴١: همان(مادی در اجسام نیست 
: ب١٣٩٣سـهروردی، (دانـد  مـی) کـه امـری عرضـی اسـت(را عین مقـدار ) در عالم ماده(
دانـد، طبیعـت  جـایگزین صـورت نوعیـه مـی) انـد که اعراض( و نیز کیفیات را )۵١۴/١
. تواند امری جوهری و مستقل از موضوع باشد قریب حرکت و سکون نمیمبدأ عنوان  به

 همان امـر مجـرد و نـورانی اسـت کـه ،بعید حرکت و سکونمبدأ عنوان  البته طبیعت به
نـامیم، امـری مجـرد و نـورانی اسـت و  پـس حقیقـت آنچـه طبیعـت مـی. عرض نیست

  .ی مثل نور و حرارت، واسطه تدبیر امور مجرد استکیفیات
بر آنچه ذکر شد، شواهدی دیگری بر این مدعا، یعنی نفـی صـورت نوعیـه و  عالوه

. دنـجهت تحکیم مبانی تـدبیر نـوری در طبیعـت وجـود دار استفاده از اعراض مقوم به
 بـه منتهـی شـدن همـه حرکـات«، فصلی را با عنوان االشراق ةحکمسهروردی در کتاب 
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سـبب اول همـه حرکـات، نـور : گویـد ایشان مـی. آورده است»  جوهری و عرضیانوار
کننـده   چه شعاع ایجاب،اعلی است؛ چه نور مجرد مدبر در برزخ علوی و انسان و غیره

 سـهروردی .)٢/٣٣١: انهمـ(کنـیم  طور که در بخارها و دودها مـشاهده مـی آن حرارت،
 ،دانـد نظر مـشاء نمـی معنای مورد بیعت آن بهسوی پایین را ناشی از ط حرکت سنگ به
دلیل   همچنین نزول باران به.)همـان(داند  بر قسر قاسری از سنخ نور می بلکه آن را مبتنی

دلیل حـبس دخـان ناشـی از  تحریک حرارت، تشکیل ابرها و ایجاد رعد و برق را نیز به
: همـان(گردانـد  یو علت ثقل و هبوط دخـان را نیـز بـه حـرارت بـاز مـداند  میحرارت 

طور کلـی، سـبب هـر  حرارت، خود ناشی از شعاع نیرات و کواکب است و به. )٢/٣٣٢
رو  از ایـن. )٢/٣٣۴: همـان( چـه مجـرد  وحرکتی، نور است؛ چه این نـور عارضـی باشـد

که مستدعی علت وجوی نوری   چرا؛تر است حرکت به طبیعت حیات و نوریت نزدیک
 مناسـب ظلمـات ،ست و سکون چون عدمی اسـتخالف سکون که عدمی ا است، بر

ند حرکت و حرارت مظهر نور. اند رو انوار، علت حرکات و حرارات مرده است و از این
 کند حرکت را ایجاد مینور و آتش، حرارت و . کنند و قابل را برای حصول نور آماده می

 ،ال اسـت چرا که نور لذاته و به ماهیتش فیاض و فعـ؛دهد و تحصل به سنخ خودش می
اگر علت حرکت، نور و حرات باشد، همـین نـور و حـرارت، . )همان(نه به جعل جاعل 

نهایت در تسخیر انـوار  دهد و این نور و حرارت عارضی، در طبیعت شیء را تشکیل می
معنای دقیق کلمـه، در تـدبیر و تـسخیر اسـت و بـه  طبیعت به. مجرد جوهری قرار دارد

  کـهگویـد  میالمشارع و المطارحات طبیعیات کتاب همین دلیل، شیخ اشراق در بخش
  .)١٧٣: الف١٣٩٣همو، (توان نام حرکت طبیعی را حرکت طبیعی تسخیری نامید  می

  بازتعریف اجسام از حیث ماهوی. ٢ـ۴
. انـد ند، از حیث ماهوی نیز چنینم از حیث تدبیری وابسته به انوارهمچنان که اجسا

 ،رو  و از همـین)١٣٩٠ ،دیبـاجی(تحقق هر چیزی است در دستگاه اشراقی، نور واقعیت و 
از سویی دیگر، اقتضای حضور نور در . ًجسم و طبیعت نیز صرفا در پرتو نور تحقق دارد

. پـذیری از نـور تعریـف شـوندحـسب میـزان تأثیر عالم طبیعت آن است که اجـسام بـر
 اجسام لطیف دهند، اجسام عنصری حاجز، اجسامی هستند که نور را از خود عبور نمی
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بـه ایـن . نـدحدی مانع عبور نور دهند و اجسام مقتصد، تا  نور را از خود عبور میًکامال
 مقتصد است و هوا ِ حاجز است؛ آب از اجسام عنصریِ زمین از اجسام عنصری،ترتیب

سهروردی بـر ایـن . )٢/٣٢٠: ب١٣٩٣سهروردی، (رود  شمار میه  لطیف بِیاز اجسام عنصر
. خ همان جسم است و همان جوهری است که مقصود باالشاره اسـتباور است که برز

ماند و ظلمت همان عدم نور  برزخ چیزی است که اگر نور از آن برود، ظلمانی باقی می
 نیازی به شیء دیگری ندارد و این ،اگر نور از برازخ برود، در اینکه تاریک است. است

 غاسق اشاره به وجه تاریک جسم جوهر. )٢/۵٩: همـان( برازخ، همان جوهر غاسقه است
 امری است انتزاعی ، اما این جوهریت،دارد که در عین اینکه متصف به جوهریت است

بـه همـین دلیـل، شـیخ اشـراق تـصریح . کنـد که از عدم وجود نور در آن حکایت مـی
اسـت و غاسـقیت آن امـری عـدمی ) انتزاعـی( کند که جوهریت غاسق امری عقلی می

معنای عقلی بودن این جوهریـت، که گوید  الدین شیرازی می قطب. )٢/۶۵: همان( است
در خارج ندارد و نیز عدمی بـودن بـه ایـن معناسـت کـه ) مستقل( آن است که وجودی
  .)٢/١٨: ١٣٩١( نوری در آن نیست

اشتراک میان جوهر غاسق و هیئـت جـسمانی، همـان اسـت کـه نوریـت، حقیقـت 
یان جوهر غاسق و هیئت جسمانی آن است که دهد و تفاوت م کدام را تشکیل نمی هیچ

: ب١٣٩٣سـهروردی، ( اولی مـستغنی از محـل اسـت و دومـی هیئتـی اسـت بـرای دیگـری
 ) نور و ظلمت بودنۀای است از در میان که نشانه( همچون برزخاما اگر جسم را . )۵٩ ـ ۵٨/٢
 ،ت اسـتهـا نوریـ نظر بگیریم، از حیث ارتباطی که با جواهر نوری کـه حقیقـت آن در

آشکار ) معنای انتزاع از امری عدمی این بار نه به( االمری و جوهری آن دارد، وجه نفس
 حکایـت از تحـصل و ،به این ترتیب که جوهریت انوار مجـرد و انـوار عرضـی. شود می

کند و جوهریت هرچند در خارج، زائد بـر حقیقـت اشـیاء نباشـد، امـا از  ها می تعین آن
بـه ایـن ترتیـب چنـان کـه سـهروردی از . کنـد حکایت مییک امر وجودی و متحصل 

در مـورد کـه توان گفـت   می،)٢/٧٣: همـان( جوهریت به کمال ماهیت تعبیر کرده است
اعـم از ( برزخ، جوهریت آن یا همان کمال ماهیت آن، وابسته به ارتباط آن با انوار مجرد

د، امتداد مقداری نیـز در اگر این ارتباط با عالم نوری نباش. است) مثل نوری و مدبرات
به ایـن ترتیـب، بـرزخ از حیـث مـاهوی متقـوم بـه . این عالم مادی، قابل دستیابی نیست
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، طبیعـت در صدرالمتألهیناست و به بیان ) صاحبان صنم( نورانی مافوق خویش جواهر
 پـس .)١/٣٢۶: ١٣٩١شـیرازی، الـدین  قطـب(این عالم خلیفه جواهر نـوری و سـایه آن اسـت 

توانیم حقـایق  کنیم، می ر که ذاتیات یک شیء را به حمل ذاتی بر آن حمل میطو همان
هـا حمـل کـرده و ماهیـت آن را ذومراتـب  نورانی اجسام را نیز به نحو حمل ذاتی بر آن

  .بدانیم

  گیری نتیجه
نفی صورت نوعیه و یا پذیرش تقوم جـواهر طبیعـی بـه اعـراض، بـا غـرض دخالـت 

اجسام از حیـث وجـودی آن نیـست؛ چـه ایـن غـرض، بـا در ) یا نوری(مفارقات عقلی 
 یـافتنی اسـت؛ تفسیر مشایی از صورت نوعیه و افاضه آن توسط عقول مفارق نیـز دسـت

از (جهت دخالت دادن مفارقات نوری در اجسام از حیث تدبیری و حرکتـی آن  بلکه به
بـه . ت اسـت مستلزم اثبات ارباب انواع و مدبرا،است و از این رو) حیث طبیعت اجسام

آثـار و افعـال ) حقیقـی(ذاتی مبدأ این ترتیب اگر در فلسفه مشاء، صورت نوعیه علت و 
 همان مثل و مدبرات نـوری اسـت و ْگوناگون اجسام است، در فلسفه اشراق، این عامل

ّطبیعت اوال و بالذات بر این امور مفـارق و ثانیـا و بـالتبع، بـر کیفیـات حـال ً  در اجـسام ً
ًدر فلسفه مـشاء، طبیعـت مـدبر جـسم صـرفا از حیـث . شود اطالق می) همچون مزاج(

وجودی معلول مفارقات است، اما در فلسفه اشـراق، طبیعـت مـدبر از حیـث حرکتـی و 
 طبیعت چـه در تحقـق و چـه در حرکـت، ،رو ماهوی نیز معلول مفارقات است و از این

راض در اجسام، کـه از بر همین اساس، تشکیک و تقوم به اع. وابسته به نور مجرد است
واقع الزمـه قـول بـه تـدبیر نـوری عـوالم طبیعـی و یـا  لوازم نفی صورت نوعیه است، در

رو نفی صورت نوعیه، بـه بـازتعریف مفهـوم  حقیقت نوری جواهر طبیعی است و از این
  .انجامد عنوان عامل ذاتی بروز آثار اجسام در فلسفه می طبیعت به

ت تا کل دستگاه اشراقی و روابط میان انـوار قـاهره، برای بازتعریف طبیعت الزم اس
در این دستگاه نوری، جـسم . نظر قرار دهیمّ و نیز انوار حسی را مدئانوار عرضی متکاف

از آن حیث که جوهر غاسق است و جوهریت آن امـری انتزاعـی و غاسـقیت آن امـری 
 ظلمـت اسـت،  بلکه از آن حیث که برزخی میان نور و؛عدمی است، قابل تحقق نیست
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کنـد و  به این ترتیب، انواری از جواهر نورانی بـر عـالم اجـسام تنـزل مـی. یابد  میتحقق
ًیابـد و نهایتـا سـریان ایـن نـور متکثـر، بـه   مـیهای متفاوت اجسام تکثر واسطه ویژگی به

جسم لطیف، جسم مقتصد و جسم حـاجز، . انجامد بازآرایی اجسام از حیث نوریت می
بر این مبنا، ایـن میـزان پـذیرش نـور اسـت کـه علـت .  بازآرایی استنتیجه نهایی چنین

اجسام در دستگاه نوری بر حـسب میـزان . گیرد تعریف و تحقق و تقسیم جسم قرار می
 ،رو گیرنـد و از ایـن گذاری بـر یکـدیگر، در ارتبـاطی طـولی قـرار مـیثراثرپذیری و یا ا

ت، بر سـایر اجـسام فروتـر اثـر ند، همچون آتش و حرارتر اجسامی که به نوریت نزدیک
حـسب  از دیدگاه اشـراقی، مراتـب اجـسام بـر. روند شمار میه ها ب گذاشته و محرک آن

قـاهریتی کـه اجـسام بـر  ها به جواهر مجرد نورانی است و به این ترتیب، میزان تقرب آن
چقـدر هیئـات  هـر. کنـد ها به یکدیگر را تبیین می یکدیگر دارند، وابستگی حرکات آن

وم جسم، بیشتر زیر تأثیر آتش و نور مافوق خود باشد، آمادگی بیشتری برای حرکـت مق
  . خواهد داشت،النوع یا مدبر است به سمت حقیقت خود، که همان رب

 جهت این از  ـدر فلسفه اشراق، همان نور مدبر اجسام است که داخل در اجسام طبیعت 
 هرچند این حقیقت،. وار عرضی استعالم عقول و ان بلکه در ، نیستـاند که جوهر غاسق

 جسم در این معنای. دردا قرار ـاند جهت که دارای وجهی نورانی این از ـداخل در اجسام 
از حیـث وجـه نـورانی . وجهی است  نام آن را برزخ نهاد، حقیقتی دوتوان جدید که می

 رهخود، طبیعت مدبر خویش است و از حیث وجه غاسقیت و مادیت، تحت تدبیر و ادا
از .  در دامنه ماهیت مشکک جسم قرار دارنـد،دو وجه گیرد و این هر مفارقات قرار می

  .شوند رو اجسام در فلسفه اشراق، از حیث ماهوی نیز بازتعریف می این
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