
 
  
  
  

 » معلول به علتمنديمالك نياز« بابهاي سهروردي در  نوآوري
  

  ∗∗خديجه قاسمي مقدم                  ∗علي ارشد رياحيدكتر 
  

  چكيده
ولي ، داند مي مالك نيازمندي معلول به علت را امكان ماهوي آن بن سيناا

ربط بودن  عين شانده،جاي آن نبر ، امكان فقري را مالصدرا با نقد امكان ماهوي
اما آيا سهروردي نيز همانند ابن سينا، . گيرد ميتعالي را نتيجه  موجودات به باري
 يا قبل از انگارد مي معلول به علت را امكان ماهوي ماهيات مالك نيازمندي

در اين  .داند مي انوار را مالك نيازشان به علت نفسه فقر في ، و همانند او مالصدرا
 مالك ، سهروردي در مواضع بسياري از آثار خوده ثابت شده است ك،مقاله

 ذات انوار ،در نظر او. داند مي ها  آنِ نفسه به علتشان را فقر فينيازمندي انوار 
 از نوراالنوار ها نيست كه همانند اشعات و اشراقاتي چيزي به جز نور بودن آن

 عين ربط بودن .1: دي زير را به دنبال دار ي او، دو نتيجه اين عقيده. اند ظهور يافته
 ، زيرا وقتي كه موجودات در ذاتشان  توحيد افعالي.2 ،باري تعاليموجودات به 

 نخواهند  در فعل خود نيز از او مستقلباشند،بخششان ن مستقل از علت هستي
  . خود نوراالنوار است فاعل حقيقي عالمبنابراين بود،

  معلول -5 علت - 4سهروردي  - 3 امكان فقري -2 امكان ماهوي-1:يكليد يها واژه
  

 لهأطرح مس. 1
.  بيايدبه وجود معلول نيازمند به علت است و محال است كه بدون آن ،بدون شك

اطر  و به خكند مي اين است كه عقل چه خصوصيتي از خصوصيات معلول را لحاظ سخن در
 جا  از آنمعلول: گويند ميمتكلمين . نمايد ميحكم لول به علت آن خصوصيت، به نياز آن مع

علول به خاطر امكان است كه  م:گويند مي انفولسيكه حادث است، نيازمند به علت است و ف
.  اختالف نظر وجود دارد، در اين زمينه،در ميان فالسفه. د موجود شودتوان ميبدون علت ن
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  از نظر او، يعني؛مالك نيازمندي معلول به علت در نزد ابن سينا، امكان ماهوي شيء بود

 نيازمند به علتي هستند كه ،هاست ي ماهيت آن ودات به دليل امكاني كه الزمهموج
  .)49 :، ص3( ها باشد ي وجود آن كننده افاضه

كه امكان از لوازم  جا مالك نيازمندي به علت باشد، از آن چه امكان ماهوي اما چنان
ه متأخر از ذات  نياز معلول به علت نيز يك مرتب،اند ماهيت است و لوازم متأخر از ذات

 در پرتو اصالت وجود، امكان فقري  نيزچنين انتقادي ومطرح كردن  مالصدرا با .خواهد بود
چه از   بنابراين آن.)253 :ص ،3: ، ج11(نمايد  را مالك نيازمندي معلول به علت معرفي مي

  چيزي جز وجود،شود مي صادر ،كمال وجود است  كه عين حقيقت و،واجب الوجود
گونه   اين،در نظر مالصدرا. يستات وابسته و نيازمند به علتشان هستند، نالذ كه بمخلوقات

 به او كند ميالوجود منسوب  ها را به واجب ي وجودي كه آن واسطهه  بمخلوقاتنيست كه 
و بدون نسبتي زائد، به يش كه به ذات خو است وجوديلْلو معمربوط باشند، بلكه خود 
  .)330 :ص ،1: ج همان،(  استعلت خود مربوط گشته

 استقاللي از گونه هيچي اين عقيده آن است كه موجودات در ذات خود،  اولين نتيجه
 كه ،كه چنين موجوداتياين    دومين نتيجه.علت خويش ندارند و عين ربط به او هستند

 فاعل بنابراين و نيستند در افعال خود نيز مستقل ،هيچ استقاللي در ذات خود ندارند
  افعال عالم هستي خود واجب الوجود است و اين امر چيزي جز توحيد افعاليحقيقي
 بدون نياز به ابطال دور و توان ميپرتو اثبات امكان فقري است كه   درگذشته از اين،. نيست

البته .  دست يافت،الوجود است  كه همان واجب،تسلسل، به علتي مستقل و غني بالذات
در پرتو آن، دور و ، يازي به ابطال دور يا تسلسل نيستاگرچه با وجود امكان فقري، ن

  .)239 - 238 :صص ، بخش سوم از جلد اول،12( باطل خواهند شد تسلسل نيز
 امكان فقري به جاي امكان ماهوي از ابتكارات نشستناين است كه آيا پرسش اكنون 

البته  . نموده استكه سهروردي قبل از مالصدرا چنين نظري را ارائه مالصدرا است و يا اين
كه به دنبال اثبات تأثّر مالصدرا از سهروردي  كه در اين نوشتار، بدون آنبايد يادآوري كنيم 

 ،منظور براي اين .ايم زمينهي سهروردي در اين ها نوآوري در پي در اين بحث باشيم، صرفاً
 ، ابن سينايمشهور حكماي پيش از سهروردي و مشخصاً آرا ابتدا به بررسي نظر

در مورد مالك را نظر او پردازيم و سپس   مي،ترين فيلسوف پيش از سهروردي برجسته
كه در آثار او دالّ بر اعتقادش به عين ربط را نيازمندي موجودات به علتشان و نيز  شواهدي 

  .كنيم بيان ميبودن موجودات است 
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   ابن سيناي علت و معلول از نظر  رابطه.2
 مطرح نبوده علتي اشراقي آن به  ل يا اضافهلوبط بودن مع عين ر،در نزد ابن سينا

ض و  ميان فاي و ثانياًداند مي علت نيازمندي معلول به علت را امكان ماهوي اوالً زيرا ،است
 به توضيح بيشتر اين مطلب اكنون .مستفيض در نظام فكري او سنخيتي وجود ندارد

  .پردازيم مي
   نظر ابن سينااز مالك نيازمندي معلول به علت. 1. 2

 به علت را در  معلول ابن سينا مالك نيازمندي،نيز اشاره شدتر  پيشگونه كه  همان
كه وجود در  دي اين برهان را به دليل آنرسهرو. داند مي خود، امكان ماهوي صديقينبرهان 

مالصدرا از  ولي .)390 - 391 :صص ،1: ، ج7( داند مينزد او امري اعتباري است، صحيح ن
 و آن را از كند مي نظر به امكان ماهوي دارد آن را نقد ،جا كه ابن سينا در اين برهان آن

  .)26: ، ص6: ج ،11( داند ميطريق صديقين به دور 
كه مبتني بر  ، را براي اثبات واجب تعالي تقرير سهروردي است كه مالصدرايادشايان 

 و براي توضيح داند ميقين خويش  در مأخذ، قريب به برهان صدي، انوار استِ نفسه فقر في
 گيرد دي را به كار ميرهمان برهان اثبات نوراالنوار سهرو برهان صديقين بر مسلك خود،

  .)17 - 16 :صص همان،(
   نظر ابن سيناازض و مستفيض ي فاي رابطه .2. 2

الحق ماهيته «اي با اين مضمون معتقد است كه   به  قاعدهباري تعاليابن سينا در مورد 
كه انيت را به معناي حقيقت   اول آن: تفسير كردتوان مي 1اين قاعده را به دو شكل. »نيتّها

 بلكه هويت او را حقيقت وجود ندارد، ماهيت باري تعالي معتقد باشيم كه ،وجود گرفته
يت خجا نتيجه بگيريم كه چون بايد بين علت و معلول سن  از اينگاه آن. تشكيل داده است

ن وجودهاي  بلكه اينيست، ماهيت ،شود ميض ايالوجود ف چه از واجب  آن،شدوجود داشته با
جا پلي به اصالت وجود بزنيم و ابن سينا را نيز  از اينسپس . ندند كه معلول او هستا خاص

  .)235 - 234 :، صص15( اصالت وجودي بدانيم
در . ينا يافت در برخي مواضع آثار خود ابن ستوان ميي دوم تفسير اين قاعده را  گونه

به ل هستيد  شما از طرفي قاي:كه شود ميمطرح با اين مضمون  سؤالي المباحثاتكتاب 
 ، در مورد واجب الوجود، امري عرضي است و از طرف ديگر، ماهياتبرايكه وجود  اين

ي كه در جاي دو وجود در چيست  فرق اين. نه عرض ومعتقد هستيد كه او نه جوهر است
  سائلْ،آيد ال برميؤه از اين سك چنان(؟  نه جوهر است و نه عرضي جايعرض است و در

  .)دانسته است واجب الوجود را نفس وجود ميهويت 
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الوجود، لفظي مجازي است و معناي   كه وجود در مورد واجبگويد مياو در پاسخ 

 واجب و وجود نيست و منظور از تركيبِ» موجوديت«چيزي جز تعالي  وجود واجبحقيقي 
 موجود بودنش واجب ست كه ا نيز اين است كه او موجودي»واجب الوجود« طالحِاص در

 نيست،نيازمند  به علت فاعلي ، براي موجود شدنشو ديگر )273 - 272 :صص ،4( است
  .)4 :ص ،6( ي اوستا ماسوبلكه موجود بذاته بودن او همانند ماهيت داشتن

طرفي و نيز فيض و مستفيض ض و مستفيض از ييت بين فاخ عدم سن،در تفسير نخست
 حتي در تفسير دوم نيز چنين غيريتي ميان مفيض و مستفيض .از طرفي ديگر روشن است

چراكه او معتقد است هيچ نحو مشاركتي ميان ماهيت ، نظام فكري ابن سينا حاكم است در
 و فيضان موجودات از او نيز كامالً )109 :ص ،5(نيست واجب الوجود با ماهيت ساير اشيا 

ي خويش ال از ماسو خود، منفصذاته تمام  بلكه او ب،)434 :، ص3( باين با ذات او استم
  .)109 :، ص5( است

 آشكار ي اخير تفاوت بين نظام فكري سهروردي و ابن سينا را كامالً توجه به نكته
 الوجود را اموري كامالً ي واجباماسو يافته و كه ابن سينا موجودات فيضان  در حالي.كند مي

و معلول را در  علتدي حقيقت ر سهرو،داند ميمغاير در ذات و ماهيت و بذاته منفضل از او 
به كه  ، ضمن اينبيند مي در كمال و نقص فقطها را  تفاوت آن  وداند مينور بودنشان يكي 
ال از او دات از او به هيچ روي به نحو انفصنمايد كه فيضان و اشراق موجو صراحت اظهار مي

  .نيست
  

   سهرورديي علت و معلول از نظر رابطه .3
ي  ل به اضافهي قا،كدام ند كه نه حكماي مشاء و نه حكماي اشراق، هيچمعتقد برخي 

كه آنان يا بر اساس  اول آن :دانند مياند و دليل اين امر را در دو چيز  اشراقي موجودات نبوده
ابن سينا و حكماي (جودات و يا اصالت وجود ولي تباين مو) حكماي اشراق( اصالت ماهيت

 مغاير كه اين موجودات دوم آندانند؛  ميموجودات امكاني را مغاير با وجود حق تعالي ) مشاء
، بحش چهارم از جلد 12(يابند  ميتي سب با او ن،با دريافت فيضي كه غير از مستفيض است

  .)395 - 394 :اول، صص
گونه كه  شراق انجام امور عالم را همان بايد معتقد بود كه حكماي مشاء و ا،بر اين اساس
 نيز اسناد ،الوجود است  كه واجب،ها  به علت بعيد آن،دهند ها اسناد مي به علل قريب آن

كه با اعتقاد به امكان فقري، علت حقيقي امور عالم فقط خداست و   در حالي،دهند مي
  .انتساب امور به غير خدا فقط به نحو مجازي است
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 كه اوالً او مالك نيازمندي انوار به علت را فقر شود ميدي، روشن رهروبا بررسي آثار س

 كه به هيچ روي از او ،و ثانياً انوار را چيزي به جز اشراقات نوراالنوار دانگار ميآنان   نفسه في
  .داند مي ن،مستقل نيستند

  2 مالك نيازمندي معلول به علت در نظر سهروردي.1. 3
 بر خالف حكماي پيش از خود، مالك نيازمندي معلول به ديربرخي معتقدند كه سهرو

 كه انوار كند مي، تصريح حكمه االشراق چون در موضعي از ،داند ميعلت را امكان ماهوي ن
 نتيجه گرفت كه چون انوار مجرده را فاقد قابل توان ميلذا  مجرده فاقد قابل هستند و

است، چرا كه قابل داشتن از لوازم ماهيت كرده  ها را بدون ماهيت قلمداد مي دانسته، آن مي
 كه نفس و مافوق آن كند مي تصريح ،كه او در جاي ديگري از آثار خود  ضمن اين،است

  )295: ص، 1( ماهيت ندارنددر نتيجه و  ندا وجود محض
به نظر نگارنده، براي اثبات اين مسأله كه سهروردي مالك نيازمندي معلول به علت را 

آن دليل كه اين  نخست به ،فوق نيستي   مسأله، نيازي به بيانداند ميامكان ماهوي ن
. استمعتقد كه او به ماهيت نداشتن مجردات  بر اينندارد ي سهروردي داللتي  گفته
 اما مجردات را فاقد قابل دانست، چراكه قابل نداشتن از لوازم ، اصالت ماهيتي بودتوان مي

گونه   همان؛ اعم از مادي و مجرد است ماهيت.داشتن نه از لوازم ماهيت ن،مادي نبودن است
 اما ،داند مي مجردات را فاقد حيثيت قبول اصالت ماهيتي بودنش، به رغمماد نيز كه ميردا

  .انگارد ميها را فاقد ماهيت ن آن
كه او در مواضع بسياري از آثار خود، ماهيت و نور را در نفس و مافوق آن يكي  دوم آن

چيزي به جز نور  در مورد نفس و مافوق آن  از كاربرد وجوداوفي نيز منظور  و از طرداند مي
  3. نيستها بودن آن

 مالك نيازمندي به علت را امكان ماهوي كه سهروردي ، دليل اينبه نظر نگارنده
صراحت علت نيازمندي انوار به  اين است كه او در برهان اثبات نوراالنوار خويش، ،داند مين

  :پردازيم نون به توضيح بيشتر اين مطالب مياك. كند عنوان مي آنان هذات را فقر في
كار برده ه  بديگر يك و نور را مترادف با مجرداتدي در آثار خود، ماهيت ر سهرو.1. 1. 3
و نور مفارقات زائد بر ... «: نمايد مي چنين اظهار پرتونامه در كتاب ، به عنوان مثال؛است

كه حكيماني نوراني  چنان  هم،يشان نورهاي مجردند از مادتماهيت ايشان نيست، بلكه ا
النفوس في ماهياتها  و«: گويد مي يا در جاي ديگري ،)81 :ص ،9(» اند از سر مشاهدت گفته
  .)466 :ص همان،( »... سيه قد انوار مجرده و قابله النوارٍايضاً

 با شده است،كه با نور معادل دانسته  دي به دليل آنر ماهيت سهرو است كهياد شايان
 حقيقت نوعي واحدي اي  چنين ماهيت نوريه.ماهيت در نظر مشائيان بسيار متفاوت است



58  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
 ... به چيز ديگري نيست و اختالف به فصل و ،است كه اختالف در آن جز به كمال و نقص

  .)120 - 119  :صص ،8( در آن راهي ندارد
 لفظ وجود را براي نفس و ،در مواضع بسيار زياديدي ر درست است كه سهرو.2. 1. 3

  بسته استبه كار باري تعاليمورد كار برده و حتي بارها لفظ وجود بحت را در ه مافوق آن ب
 از وجود ناميدن  راخويش  در آثار خود، منظور، به صراحت،)39و  38، 35، 16  ،:صص ،7(

برابر  در ،المقاومات در ،به عنوان مثال ؛كند مي عنوان نور باري تعاليهويت مجردات و نيز 
الوجود را نفس وجود  مگر نه اين است كه واجب«: شود ه از او پرسيده ميسؤال كاين 
است كه خاصيت » موجود عند نفسه«لفظ وجود  دهد كه منظور او از  پاسخ مي»؟داند مي

 را اري تعاليب هويت چون وجود  وگرنه صحيح نيست كه امري اعتباري هم،حي بودن است
  .)187: صهمان، ( تشكيل بدهد

چنين او معتقد است كه نفس نيز چيزي جز حيات نيست و فاعل آن نيز بايد عين  هم
 سهروردي معتقد ، از طرفي.)186 :ص همان،( تر و برتر از معلولش باشد حيات و بلكه بسيط

 كند ميه تصريح و در ادام )188:  صهمان،( است كه حي بودن چيزي جز همان نور نيست
كه (» موجود عند نفسه«  به همان معناي،برد  ميبه كاركه هر كجا در آثارش لفظ وجود را 

باشد، نه آن معناي مورد نظر مشائيان از وجود كه تنها يك معناي  مي) چيزي جز نور نيست
  .)190: همان، ص(  استجدلي و اقناعي

جود محض براي نفس و مافوق آن و بنابراين روشن شد كه منظور سهروردي از كاربرد و
.  از طرفي نيز ماهيت در نظام فكري او همان نور است. چيزي جز نور نيستباري تعالينيز 
 هاي بسيار زيادي كه بين احكام نور و وجود در  شايد بتوان به دليل مشابهت،اينوجود با 

 ،الصدرا دانستدي را همان وجود مر نور سهرو،دي و مالصدرا وجود داردري سهرو فلسفه
: ص ،16 :ك . ن،ها براي بررسي اين تفاوت(  ي نيز وجود داردهاي دو تفاوت اگرچه بين اين

190(  
 و پس از مطرح شدن اصالت نور و اثبات اختالف اي يدر چنين نظام فكر. 2. 3

دي مالك نيازمندي ماهيات رتشكيكي بين مراتب اين حقيقت واحد بسيط است كه سهرو
يكي از تقسيمات نور در  :توضيح آنكه .داند ميها ن را چيزي جز فقر ذاتي آننوريه به علت 

 غني نوري است كه در ذات و كمالش نورِ. است تقسيم نور به فقير و غني سهروردي،نظر 
 نيازمند به ،كه نور فقير نوري است كه در ذات و كمال خود  حال آن،نيازمند به غير نيست

 او هستندنفسه فقير و نيازمند به  است و ساير انوار همه فيغني مطلق فقط يكي . غير است
  .)160: ، ص9 و 428: ، ص7 ؛121 :، ص8(

  .داند ميبنابراين سهروردي مالك نيازمندي انوار به علت را فقر ذاتي انوار 
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  ي سهروردي ي مفيض و مستفيض در فلسفه رابطه. 4
 چراكه او عالم را يت نيست،ي غير ض و مستفيض رابطهي مفي  رابطه،در نظر سهروردي

 داراي مراتبي از شدت و ، و اين نور نيز حقيقت واحدي است كه در خودداند مي سراسر نور
 كه منبع و منشأ انوار است، در حقيقتش با انوار شريك است و ،لذا نوراالنوار .باشد ميضعف 
 :، ص8(شود  نميدر  به جز نور صا او معتقد است كه از نوراالنوار.ها منفصل نيست از آن
ها باشد، بلكه تمام   زائد بر ذات آنت اين انوارگونه نيست كه ظهور و نوري اينو ) 125

 :همان، ص (ه از نوراالنوار تشكيل داده استيافت ت اشراقها را همان ظهور و نوري حقيقت آن
چ تفاوتي  و مستفيض، هيشود ميچه افاضه   و آن،كه نور است ،مفيضبنابراين بين  .)114

  .نيست ، كه همان مستفيض است،يابد، چيزي جز نور  اشراق ميمفيضچه از  آن.وجود ندارد
  :گرفت دو مطلب ذيل را نتيجه توان مي ، بيان شدچه از آن

   نظر سهرورديازربط بودن موجودات عين  .1 .4
لت نور در ي اصا لهان مالك نيازمندي انوار و نيز مسأ به عنو، فقر ذاتي انوارتوجه بهبا 
و )  حقيقت عالم را نور تشكيل داده است،كه عبارت از اين است كه در نظر او(ي او  فلسفه

ض، فيض و مستفيض نتيجه گرفته يوحدت تشكيكي اين حقيقت واحد، سنخيت ميان فا
در توضيح اين  .استربط بودن انوار به نوراالنوار ي اخير نيز عين   مسألهي نتيجهشود و  مي

وم  قائم و نور حي قي حيبندي، انوار را به انوار  افزود كه سهروردي در يك تقسيممطلب بايد
به نور حي قيوم ) اعم از انوار مجرده و عارضي( قيام تمام انوار ،در نظر او. كند ميتقسيم 

وم نوري است كه تمام ذات و نوريقي اين انوار  ).94: ، ص9(ت انوار از اوست است و نور حي
 ،گسترانند  يا همان عقول نيز نورشان را بدون هيچ بخلي بر سرتاسر موجودات عالم ميقائم

و اين  )431 :، صهمان( ولي حقيقت اين است كه اين نور را از منبع انوار به عاريت دارند
ش بر تمام اشيا قهر و غلبه دارد و با فيض ابدي تّي شدت نوري واسطهه نوراالنوار است كه ب

بخشد، همانند   كه چيزي جز حقيقت اشيا نيستند، ظهور مي، انوارش راخود، اشعات و
  .)181 :، ص8( موجود نيستند» به او«و » از او« خورشيدي كه اشراقاتش جز

چون خورشيدي است كه بر سرتاسر   همبخش عالم در اين نظام فكري، علت هستي
  . و منبع هر علم و حيات و حقيقتي استكند ميگيتي نورافشاني 

  از نظر سهرورديتوحيد افعالي  .2. 4
جز خود نوراالنوار  كسي عالم افعال دردر چنين طرز تفكري است كه فاعل حقيقي تمام 

 .)170  و168 :صص ،8 ؛ و150 و 96: ص، ص9( واسطه هستندي او همه انيست و ماسو
است مالصدرا معتقد اين، با وجود .  همان توحيد افعالي است، در حقيقتاي چنين عقيده
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 خود او و تنهااقناعي و بدون دليل و برهان است ي سهروردي به اين قاعده  كه عقيده

  .)219: ، ص2: ، ج11(ي اثبات نمايد لّد مستوتوانسته است اين مطلب را به نح
 آشتياني معتقدند كه ايراد مالصدرا به بيان سهروردي وارد نيست، چراكه دليل مرحوم

ي او، از  ف به هنگام ظهور نور قوي، به دليل قهر و غلبهسهروردي آن است كه انوار ضعي
334 - 333 :صص ،14(تي ندارند خود ظهور و نوري(.  

.  مستقل ندانستن انوار در وجودشان استارنده، دليل سهروردي بر اين مطلب،به نظر نگ
 انوار را در وجودشان، مستقل از در مباحث پيشين مطرح شد، سهرورديطور كه  همان
 مستقل از نوراالنوار ،در فعلشاننيز فرع بر وجود است، انوار  و چون فعلْ داند ميالنوار ننورا

  .نيستند
  

  گيري نتيجه . 5
   : داراي نوآوري است،ي مرتبط به هم در دو مسأله سهروردي

. ها  آن نه امكان ماهوي،داند ميمالك نيازمندي معلول به علت را فقر ذاتي انوار او  .1
 و يا وجود ناميدن نوراالنوار و يا مجردات اعتقاد او به قابل نداشتن انوارر نيز دليل اين ام

 او در ثانياً نه ماهيت نداشتن و ، چراكه اوالً قابل نداشتن از لوازم مادي نبودن استست،ني
 كه منظورش از وجود ناميدن مجردات، چيزي به جز نور بودن كند مي تصريح ،آثار خود

مندي انوار به نوراالنوار را فقر كه سهروردي مالك نياز ، دليل اينر نگارندهبه نظ. ها نيست آن
  . تصريح خود او بر اين مطلب در برهان اثبات نوراالنوار استداند ميها  ذاتي آن

 از نوراالنوار، ،در حقيقت. بيند ، فيض و مستفيض تغايري نميمفيض سهروردي ميان .2
 كه ذاتشان چيزي جز همان نور بودنشان نيست و بنديا ميانواري از جنس خود او اشراق 

ي سهروردي نتايج  اين عقيده. اند االنوار متكي به نور، خورشيدهاي هها و اشع چون شراره هم
   :زير را در پي دارد

   ؛خلوقات عين ربط بودن م.1
  . ي او به توحيد افعالي  عقيده.2

، در هيچ كدام، مستقل از علت  خوددر اين ديدگاه، انوار نه در وجود خود و نه در فعل
 از هاست،  كه همان ذات آن،را بلكه همانند انوار خورشيد، نور خويش حقيقي خود نيستند،

  .او به عاريت دارند
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  ها يادداشت
شوارق االلهام في : مراجعه شود به  تفسير كرد،توان ميكه اين قاعده را به دو شكل  در مورد اين -1

: ، جلد نهم، صصمجموعه آثار استاد شهيد مطهري و نيز 108: الهيجي، ص، محقق تجريد الكالم
163 - 162.  

شده و ديگري  يكي حكمت مشائي اصالح:  است كه سهروردي داراي دو حكمت استياد شايان. 2
داند و  مالك نياز معلول به علت را امكان ماهوي مي،شده در حكمت مشائي اصالح. حكمت اشراقي

همان نحو عليتي را قائل است كه در حكمت مشاء ) يت به معناي حقيقت و انيتماه(بين ماهيات 
ند، ا ق متباين به تمام ذاتي بين وجوداتي كه حقا،مطرح است، با اين تفاوت كه در حكمت مشاء

چه در اين مقاله مورد بحث  آن.  بين ماهيات، اوي شده عليت برقرار است و در حكمت مشاء اصالح
  . موضع حكمت اشراقي او در مورد مالك نياز معلول به علت استقرار گرفته است،

، اما داند مي چيزي جز نور ن، مجردات را، و به عبارت ديگر،سهروردي حقيقت نفس و مافوق آن را. 3
كند كه داند و تصريح مينامد، به نور مي  كه آن را جوهر غاسق و گاهي برزخ مي،حقيقت جسم را

  .)107 :، ص8(ماند شود، جز تاريكي باقي نميل يهرگاه نور از جسم زا
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