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چكيده
مبحث زیادت وجود بر ماهيت ،نخستينبار در آثار فارابی پا به عرصة مباحث متافيزیكی نهاده و در فلسفة
ابنسينا جایگاهی رفيع یافته است .تعبير «عروض وجود بر ماهيت» ،که نخستينبار ابنسينا آن را براي تبيين
این رابطه به کار برده است ،فيلسوفان پس از وي را دچار ابهامهایی کرده و در این ميان عدهاي را بر آن
داشته است تا وجود را عرضی خارجی تلقی کنند .در این تلقی از رابطة وجود و ماهيت که نویسندگان این
مقاله آن را «استعارة ذهنی باربري» ناميدهاند ،این رابطه همچون سایر ترکيبات رایج در فلسفة ارسطویی،
رابطه «موضوع» و «عرض» است .درمقابل ،ناقدان این دیدگاه با توجه به محذوراتی که این نوع نگرش ایجاد
میکند ،قائل به «زیادت ذهنی وجود بر ماهيت» شدهاند .براساس دیدگاه زیادت ذهنی ،وجود معقول ثانی
منطقی است و در خارج هيچ مصداقی ندارد ،اما در اثر نوآوريهاي سهروردي در فلسفه ،مالصدرا نگرش
دیگري را درخصوص وجود ،و رابطة ميان وجود و ماهيت بيان کرده است .مالصدرا اوصافی را که سهروردي
از طریق نور محسوس به نور حقيقی نگاشت کرده بود ،به وجود نگاشت میکند؛ ازاینرو از دیدگاه او وجود و
ماهيت به «حد و محدود» شبيه شده است و مجدداً نظریة زیادت خارجی در قالب جدیدي مطرح میشود که
در آن اشكاالت زیادت خارجی مشائی مرتفع میشود .این قرائت جدید ،که از استعارة ذهنی «وجود نور است»
حاصل شده ،در این تحقيق زیادت خارجی متافيزیكی ناميده شده است .پس بر این اساس میتوان گفت سه
قرائت تاریخی «زیادت خارجی وجود»(مشائی)« ،زیادت ذهنی وجود» و «زیادت خارجی متافيزیكی وجود»،
حاصل دو استعارة ذهنی درخصوص رابطة وجود و ماهيت است که نگارندگان مقاله ،استعارة نخست را
«استعارة باربري» ناميدهاند ،و استعاره دوم نيز در ادبيات فلسفی به «استعارة نور» مشهور شده است.
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بيان مسئله
چگونگی و میزان تأثیر ذهن بر شناخت و تفسیر ما از عالم خارج ،همواره یکی از مسائل مهم فلسفی
تلقی میشود .در طول تاریخ فلسفه ،فیلسوفان مباحث بسیاری در اینباره مطرح کردهاند .به همین
دلیل به نظر میرسد که طرح و پیگیری مباحث متافیزیکی ،بدون توجه به ریشهها و مباحث ذهن
شناسانة دخیل در آنها کاری فاقد دقت الزم فلسفی باشد .در این چارچوب ،نظریة «استعاره مفهومی»1
ـ که یکی از مهمترین نظریات معاصر در «زبانشناسی شناختی» 2محسوب میشود ـ افقهای جدیدی
را پیشپای محققان در این زمینه گشوده است .یکی از نکات مهم این نظریه ،ارائه تصویری از چگونگی
کارکرد ذهن در فهم و تفسیر مفاهیم انتزاعی فلسفی است که در بحثهای متافیزیکی کاربرد شایانی
دارند .مهمترین کارکرد ذهن انسان در مواجهه با خارج ،ارائه مفاهیمی است که میتوان با آنها خارج
را به فهم درآورد ،بهویژه مفاهیمی که بهجهت انتزاعیبودن ،ارزش فلسفی دارند و در تفسیر واقعیت
خارجی ،نقش بهسزایی بازی میکنند .در میان مباحث متافیزیکی رایج در فلسفة اسالمی ،بیشک دو
مفهوم «وجود» و «ماهیت» ،اساسیترین مفاهیمی هستند که ذهن برای شناخت عالم خارج و تحلیل
واقعیت خارجی به کار گرفته است؛ بههمیندلیل ،قطعاً نحوة فهم ما از این دو مفهوم ،نقش بهسزایی
در شکلگیری مباحث متافیزیکی در فلسفة اسالمی دارد که بهطور قطع ،مبحث «زیادت وجود بر
ماهیت» ،نیز یکی از آنها است .به نظر میرسد میتوان با مبنا قراردادن نظریة «استعارة مفهومی» ،در
طول تاریخ فلسفة اسالمی ،تلقیهای متفاوتی از معنای وجود و ماهیت را در میان فیلسوفان مسلمان
پیدا کرد که این تلقیها در شکلگیری خوانشهای مبحث زیادت وجود بر ماهیت و به تبع آن ،در سایر
مباحث متافیزیکی ،تأثیر بهسزایی داشتهاند.
در طول تاریخ فلسفة اسالمی دو استعارة ذهنی کالن در میان فیلسوفان مسلمان درخصوص این
دو مفهوم و رابطة میان آنها وجود داشته است .استعارة ذهنی نخست که در میان فیلسوفان مشائی رایج
است« ،استعارة ذهنی باربری» و استعاره ذهنی دوم که توسط فیلسوفان اشراقی و حکمت متعالیه بیان
شده« ،استعارة ذهنی نور» نامیده شده است .در سالهای گذشته بحث استعارة ذهنی یکی از مباحث
مورد توجه پژوهشگران فلسفه در کشور بوده و تحقیقاتی نیز در این زمینه و کاربرد آن در فلسفة
اسالمی به نگارش درآمده است که ازجمله مهمترین آنها میتوان به این موارد اشاره کرد« :نقش
استعاره در اصالت وجود؛ بررسی معناشناختی» ،نوشته مهدی سپهری(« ،)1382استعارههای مفهومی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Conceptual metaphor
2. cognitive linguistics
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علیت از دیدگاه لیکاف» نوشته وحید خادمزاده و محمد سعیدیمهر(« ،)1393استعارة وجود به مثابة نور
در فلسفه مالصدرا» نوشته وحید خادمزاده( )1395و «استعارة وجود به مثابه امر سیال در فلسفه مالصدرا»
نوشته وحید خادمزاده( )1396و همچنین رسالة دکتری باعنوان «بررسی استعاره در فلسفه مالصدرا با
تکیه بر نظریه لیکاف» نوشته وحید خادمزاده و راهنمایی محمد سعیدیمهر( .)1393این تحقیقات بیشتر
معطوف به دیدگاههای مالصدرا و حکمت متعالیه بوده است و محققان کمتر به استعارههای مفهومی
فیلسوفان مشائی از مفاهیم فلسفی پرداختهاند.
در این مقاله عالوه بر بیان مدلی از استعارة مفهومی فیلسوفان مشائی درخصوص مفاهیم بنیادین
ماهیت و وجود ،سیر تاریخی بحث تا حکمت متعالیه نیز آمده و نشان داده شده که چگونه اختالف در
استعارههای ذهنی فیلسوفان مشائی ،اشراقی و متعالیه ،سبب بهوجودآمدن دیدگاههای مختلف
درخصوص بحث زیادت وجود بر ماهیت شده است که این مسئله در نوع خود بدیع بوده و مسبوق به
سابقه نیست.

نظریة استعاره مفهومی
استعاره بهعنوان یک ابزار زبانی ،تاریخچهای طوالنی در فلسفه و منطق دارد .ارسطو نخستین فیلسوفی
است که در آثار فلسفی خویش به بررسی استعاره و جایگاه آن در زبان پرداخته است .او استعاره را ابزاری
برای خیالانگیزی و زیبایی زبان میداند و در کتابهای فن شعر و فن خطابه به بررسی آن میپردازد .او
استعاره را همان تشبیه کوتاه شده میداند( .)Aristotle, 2010, P.126این دیدگاه ارسطو درخصوص
استعاره که همانند بسیاری از دیدگاههای او ماندگاری باالیی در میان فیلسوفان و منطقدانان پیدا کرده
است ،در مطالعات زبانشناسی و فلسفی ،به دیدگاه کالسیک 1شهرت دارد .در این دیدگاه ،استعاره از زبان
تفکیکپذیر میشود؛ یعنی میتوان زبان را به کار برد و در آن از استعاره استفاده نکرد .مبنای این
تفکیکپذیری ،تقسیمبندی زبان به دو ساحت «زبان حقیقی» و «زبان مجازی» است .بر اساس این
نظریه ،زبان متعارف و روزمره ،به صورت کلی حقیقی است؛ یعنی در آن هر واژه ،داللت بر معنایی دارد
که برای آن وضع شده است)(Lakoff, 1993, P.187؛ اما در سال 1980م ،جورج لیکاف 2و مارک
جانسون 3درخصوص استعاره نظریة جدیدی بیان کردند که امروزه با عنوان نظریة استعاره مفهومی4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. classical view
2. George Lakoff
3. Mark Johnson
4. The conceptual theory of metaphor
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مشهور شده است .در این نظریة جدید ،جایگاه استعاره از ابزاری بالغی که هدف آن زیبایی زبان است،
به ابزاری ادراکی برای فهم معانی انتزاعی ذهنی ارتقا مییابد .بر اساس این دیدگاه ،استعاره عالوه بر
اینکه در فهم مفاهیم نقشی اساسی دارد ،در ساماندهی استداللهای ما نیز نقشی مهم ایفا میکند.
براساس نظریه جانسون و لیکاف ،استعاره از زبان و دستگاه ادراکی انسان تفکیکناپذیر است .از
دیدگاه آنان اندیشههای انتزاعی ،بهصورتکلی استعاریاند؛ یعنی بدون کمک از استعاره ،نمیتوان به
درک کاملی از مفاهیم انتزاعی رسید و استعاره نقشی کلیدی در نظام ادراکی انسان بازی میکند،
بهطوریکه اساساً انسان براساس استنباطهایی که به وسیلة استعارهها به دست میآورد ،زیست میکند
) .(Lakoff & Johnson, 1980, P.272برایناساس ،نظام مفهومی انسان دارای دو سطح است:
سطح استعاری و سطح غیر استعاری(حسی) .اگرچه نظام مفهومی انسان بیشتر استعاری است ،اما بخش
بسیاری از آن نیز غیر استعاری است و ادراک استعاری مبتنی بر همین بخش است؛ یعنی درحقیقت،
انسان میتواند با کمک استعاره مفاهیم انتزاعی را بر اساس مفاهیم عینی یا ساختارمند ،ملموس یا
دستکم ساختارمندتر سازد()Lakoff, 1993, P.232؛ بنابراین ،براساس این نظریه ،مفاهیم ذهنی دو
دستهاند .1 :مفاهیمی که دارای مفهومی عینیتر و متعارفترند ،که در این نظریه این مفاهیم ،مفاهیم
قلمرو مبدأ 1نامیده شدهاند؛  .2مفاهیمی که دارای مفاهیم انتزاعیتر و ذهنیترند ،که آنها را مفاهیم
قلمرو مقصد 2نامیدهاند .بههمینخاطر ،کارکرد اصلی استعاره ،برقراری ارتباط میان مفاهیم مبدأ و مفاهیم
مقصد است .به رابطة میان مفاهیم انتزاعی با مفاهیم عینی ،در این نظریه نگاشت 3گفته می شود؛
برایناساس ،ذهن انسان بر اثر نگاشتها ،مفاهیم انتزاعی را در قالب مفاهیم عینیتر درک میکند؛
مثالً انسان مفهوم انتزاعی مناظره را در قالب مفهوم عینیترِ جنگ ،درک میکند(؛ ;Lakoff, 1993
Lakoff & Johnson, 1980 , P.4-6؛ برای مطالعه بیشتر ر.ک :افراشی1397 ،؛ اکو و دیگران.)1383 ،

تأثير استعارههاي مفهومی بر مبحث زیادت وجود بر ماهيت
بحث «زیادت وجود بر ماهیت» ،یکی از کلیدیترین مباحث مابعدالطبیعی در فلسفة اسالمی است که
بنا به اذعان اکثر مورخان فلسفه ،برای نخستینبار ،فیلسوفان مسلمان آن را وارد عرصة مباحث هستی
شناسانه کردهاند(کوربن ،1384 ،ص227؛ ژیلسون ،1385 ،ص .)26به نظر میرسد این بحث برای نخستینبار
از فارابی به بعد دارای ابعاد جدید هستیشناسانه و متافیزیکی شده و از ابنسینا به اینسو به صورت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
. source domain
2
. target domain
3
. mapping
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رسمی در فلسفه مورد بررسی عقلی قرار گرفته است ،اما تاریخچة پدیدآمدن قرائتهای مختلف از این
دیدگاه ،که سبب بهوجودآمدن دیدگاههای متفاوت درخصوص زیادت وجود بر ماهیت شده است ،به بعد
از ابنسینا باز میگردد؛ آنجا که شارحان و ناقدان او سعی کردهاند که بر اساس خوانشی که از دیدگاه
های او داشتهاند به نقد یا بسط این مسئله مبادرت ورزند.
نکتة محل بحث در اینجا ،این است که ازآنجاکه مبحث زیادت وجود بر ماهیت درحقیقت ،بیانگر
نحوة ارتباط این دو مفهوم و مصادیق آنها با هم در عالم ذهن و واقع است ،بیشک استعارة ذهنی
فیلسوفان مسلمان از این دو مفهوم نقش بسیار مؤثری در نحوة شکلگیری خوانشهای بیانشده از
این بحث در فلسفة اسالمی دارد؛ بههمینخاطر با مراجعه به خوانشهایی که آنها از بحث زیادت وجود
بر ماهیت بیان کردهاند ،این نکته به دست میآید که استعارههای ذهنی و بهتبع آن فهم فیلسوفان از
این دو مفهوم ،متفاوت است؛ بنابراین از آنجا که این بحث ،یکی از مهمترین مسائل وجودشناسانه در
فلسفة اسالمی است ،این اختالفنظر با وساطت این بحث به سایر مباحث مهم وجودشناسانه و
متافیزیکی نظیر اصالت وجود و تشخص و جعل نیز سرایت کرده است .برایناساس به نظر میرسد از
آنجا که از ابنسینا و فارابی به این سو ،تمامی فیلسوفان مسلمان ،موجود ممکن را امری مرکب از
وجود و ماهیت میدانستند ،نحوة فهم و تبیین آنان ،نقش مهمی در پیدایش مبحث زیادت وجود بر
ماهیت داشته است .بههمیندلیل ،در ادامه نشان داده خواهد شد که با توجه به دو استعاره ذهنی
«باربری» و «نور» ،مبحث زیادت وجود بر ماهیت در سه مکتب مشاء و اشراق و حکمت متعالیه ،دارای
سه قرائت رسمی شده است که به ترتیب عبارتاند از« :زیادت خارجی وجود بر ماهیت»« ،زیادت ذهنی
وجود بر ماهیت» ،و «زیادت متافیزیکی وجود بر ماهیت».

استعارة باربري و زیادت وجود بر ماهيت
مکتب فلسفی مشاء ،قدیمیترین مکتب در سنت فلسفة اسالمی است .این مکتب با محوریت ترجمة
آثار فلسفی یونانی ،باالخص آثار منسوب به ارسطو ،در جغرافیای فکری جهان اسالم شروع شده است
و فیلسوفان مسلمان با محوریت آراء منتسب به او و با الهامگرفتن از مسائل جدیدی که با مراجعه به
سنت اسالمی برای آنها ایجاد شده بود ،این مکتب را تأسیس کردهاند .مؤسسان این مکتب را باید
افرادی چون فارابی و ابنسینا دانست که بهرغم شرح و بسط دیدگاههای ارسطویی ،مسائل جدیدی را
نیز به میراث فلسفی یونانی افزودند ،که حاصل جمع این دیدگاهها ،آن چیزی است که آن را امروز،
فلسفه مشاء مینامند .پس از ابنسینا ،این فلسفه دچار انشعابها و اختالفات بسیاری شد که اساس
آنها را باید در نحوة خوانشهایی دانست که فیلسوفان پساسینوی ،از دیدگاههای ابنسینا و فارابی بیان
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کردهاند؛ اما با وجود اختالفنظرهای یادشده ،یکی از مهمترین ویژگیهای مشترک فیلسوفان این
مکتب ،غلبة عناصر فلسفه ارسطویی در آثار فلسفی آنها است.
در این میان ،مهمترین عنصر ارسطویی غالب در فلسفة مشاء ،مرکّب و مقولهای دیدهشدن جهان
هستی است؛ چراکه یکی از شاخصترین ویژگیهای فلسفة ارسطویی این است که این فلسفه ،عالم
طبیعت را مرکب میداند .از دیدگاه ارسطو موجودات طبیعی ،همگی مرکب از ماده و صورتاند1
)Aristotle, 1925, P.137؛ ابنباجه1377 ،هـ ،ص .)279عالوهبراین ،از دیدگاه فیلسوفان مشائی ،هر
موجودی در عالم طبیعت ،ترکیبی از حداقل یک جوهر به اضافه مجموعهای از جواهر و اعراض دیگر
است(ابنرشد1994 ،م ،ص90ـ .)97گذشته از عالم ثبوت و خارج ،در دیدگاه ارسطو ،در ذهن و عالم اثبات
نیز موجودات همانند خارج ،مرکباند .به این شکل که آنها در ذهن ،مرکب از جنس و فصل
هستند ،(Aristotle, 1925, P.94) 2و در تحلیل نهایی به مفاهیمی منتهی میشوند که آن مفاهیم،
همان اجناس عالیه یا مقوالت هستند(ابنرشد1980 ،م ،ص81ـ ،84ارسطو1980 ،م ،ج ،3ص1058ـ.)1063
بنابراین ،با نگاهی دقیق به سنت فلسفی مشاء میتوان ادعا کرد که در دیدگاه مشائی ،عالم ثبوت
مرکب است از :صورت ،ماده ،جوهر ،عرض ،و عالم اثبات نیز مرکب است از جنس ،فصل ،موضوع،
محمول؛اما نکتة جالب دربارة نحوة ترکیب این عوامل در فلسفة مشاء این است که در هر ترکیب،
همواره یک عنصر بالقوه و پذیرا و مبهم و یک عنصر بالفعل و اضافهشده و محصِل وجود دارد؛
بههمیندلیل در این تصویر ،هر ترکیب ـ چه ذهنی و چه خارجی ـ دارای دو رکن است :رکن نخست
که به آن محل یا موضوع گویند ،یعنی چیزی که محل چیزی دیگر واقع میشود؛ رکن دوم که عبارت
از چیزی است که بر موضوع یا محل ،وضع میشود یا قرار میگیرد؛ مثالً در نظام فلسفی ارسطو ،هیوال
و جوهر و موضوع جنبة پذیرندگی دارند و رکن نخست ترکیب به حساب میآیند و درمقابل ،صورت و
محمول و عرض ،رکن دوم ترکیباند و جنبة اضافهشدنی دارند ،یعنی آن چیزی هستند که بر هیوال،
موضوع یا جوهر ،وضع میشوند یا قرار میگیرند .بهبیاندیگر ،عبارت فوق بیانگر این مطلب است که
گویا فیلسوفان مشائی در استعارة هستیشناختی خود ،ترکیب موجودات عالم را مانند رابطه بار و باربر
ترسیم کردهاند .در این تصویر ،صورت و عرض و محمول مانند بار هستند که قرار است بر چیزی که
حکم باربر یا وسیله نقلیه است ،حمل شوند و آن باربر ،چیزی جز هیوال و موضوع یا جوهر نیست .البته
شایان ذکر است که در این استعاره عالوه بر دو عنصر بار و باربر ،عنصر سومی نیز وجود دارد که سبب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. b1043
2. b1024
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اتصال بار با باربر میشود .در فلسفة مشاء ،از این عنصر در عالم اثبات با نامهایی چون :عقدالحمل،
عقدالوضع یا نسبت حکمیه تعبیر شده و در عالم ثبوت نیز این عنصر وجود است ،چراکه این وجود است
که سبب تمایز و درعینحال ارتباط میان «هیوال و صورت» و «جوهر و عرض» میشود؛ به این صورت
که اتصال میان این دو عنصر ،به سبب نحوة وجود هر یک از آنها است ،چراکه در هیچیک از ترکیبهای
باال ،یکی از دو عنصر یادشده نمیتواند بدون دیگری وجودی مستقل داشته باشد؛ اما با ورود فلسفه به
جهان اسالم ،به انواع تحلیلهای که در فلسفه مشاء از موجودات در عالم ارائه شده بود ،تحلیل جدیدی
اضافه میشود که نوع جدیدی از ترکیب را مطرح و ارائه میکند .این ترکیب ،تحلیلیتر از ترکیبات
گذشته است؛ ترکیبی است که به نهادِ خودِ موجوداتِ عالم باز میگردد ،و آن تحلیل موجود به ماهیت
و وجود است .هر چند این تحلیل در یونان نیز مسبوق به سابقه است؛ ولی در فلسفه یونانی آنچنان
ابعاد متافیزیکی نداشته و بیشتر یک بحث منطقی به شمار میآید .اما فیلسوفان مسلمان با مبنا قراردادنِ
آن ،مباحث جدیدی را وارد مباحث متافیزیکی کردند که تا پیش از آن ،مسبوق به سابقه نبود.
فیلسوفان مسلمان بهویژه ابنسینا و فیلسوفان پس از او معتقد بودند هر ممکنالوجودی مرکب از
ماهیت و وجود است(ابنسینا1404 ،هـ الف ،ص .)47بر اساس این نظر ،یک شیءخارجی ،در عین وحدت،
هم مصداق وجود و هم مصداق ماهیت است .همچنین آنها دریافته بودند که با اینکه موجود خارجی
مصداق هر دو مفهوم است ،اما این دو مفهوم ،به لحاظ معنایی هیچ ارتباطی با هم ندارند و به اصطالح
هیچیک در حد دیگری اخذ نمیشود(ابنسینا1404 ،هـ ج ،ص .)61اینجا است که جرقههای اولیه بحث
زیادت وجود بر ماهیت زده میشود.
پس از پذیرش این نکته که هر ممکنالوجودی مرکب از ماهیت و وجود است ،این سؤال مطرح
میشود که این ترکیب ،چه نوع ترکیبی است .ابنسینا در اینباره از تعبیر عروض بهره جسته است .او
در اکثر آثار خویش این رابطه را اینگونه بیان میکند که از آنجا که در هیچ ممکنالوجودی ،وجود
الزمه ذات یا جزء ذات آن نیست ،پس وجود باید از خارج از ذات او عارض شده باشد(ابنسینا1404 ،هـ
الف ،ص347؛ همو ،1379 ،ص223؛ همو1404 ،هـ د ،ص27؛ همو1404 ،هـ ج ،ص.)93

این سخن ابنسینا درخصوص نحوة ترکیب موجود از ماهیت و وجود و تعبیر عروض که وی برای
بیان این رابطه استفاده کرده است ،در میان فیلسوفان پساسینوی سؤالی را ایجاد میکند که این سؤال
بعدها سبب میشود که هریک از آنها براساس استعارة ذهنی خود از نحوة ارتباط وجود و ماهیت ،به
نوعی دیدگاه ابنسینا را تفسیر کنند و در ادامه ،این اختالف در تفسیرها سبب بهوجودآمدن اقوال
مختلفی در بحث زیادت وجود بر ماهیت میشود ،و آن سؤال این است :منظور ابنسینا از ترکیب موجود
از وجود و ماهیت چیست؟
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در این میان شواهد بسیاری وجود دارد که بسیاری از شارحان و ناقدان ابنسینا همچون ابنرشد
( ،1377ص10ـ ،)11فخررازی(1411هـ ،ص30ـ )35و سهروردی( ،1373ص64ـ )67ترکیب میان وجود و
ماهیت را در قالب چارچوب «استعارة باربری »1درک کرده و درنتیجه قائل به زیادت خارجی وجود بر
ماهیت شدهاند و سپس سعی کردهاند تا بهنوعی ،تبیینی فلسفی برای آن بیابند .براساس این استعارة
ذهنی ترکیب وجود و ماهیت در موجودات ممکن در قالب همان ترکیب «جوهر و عرض» و «صورت
و هیوال» مشائی تصویر میشود .بهعبارتدیگر این فیلسوفان درحقیقت ناخودآگاه تصویر ترکیب
«جوهر و عرض» و «صورت و هیوال» را به ترکیب «وجود و ماهیت» نگاشت کردهاند؛ پس براساس
این استعارة مفهومی ،از میان ماهیت و وجود یکی باید جنبة پذیرندگی و دیگری نیز جنبة اضافهشدن
داشته باشد .بهعبارتدیگر ،باید یکی موضوع و دیگری وضع یا حمل شده باشد .اینجا است که با چنین
استعار ذهنی دربارة ترکیب موجودات از ماهیت و وجود ،مشکالتی پیش میآیدکه برای پرهیز از آنها
باید رویکردِ جدیدی در بحث زیادت وجود بر ماهیت نیازمند اتخاذِ کرد .به همین خاطر ،اعتقاد به
«زیادت ذهنی وجود بر ماهیت» و بهتبعآن ،پذیرفتن دیدگاه «اصالت ماهیت» ،از عوارض اتخاذ این
استعارة ذهنی در مورد رابطة وجود و ماهیت است که توضیح تفصیلی آن نیازمند بحثی مستوفی است.

استعارة مفهومی نور و زیادت وجود بر ماهيت
در پی انشعاباتی که پس از ابنسینا در فلسفة مشاء به وجود آمد ،برخی از متفکران جهان اسالم بر آن
شدند تا برای رهایی از برخی مشکالت فلسفی مکتب مشاء ،به بازنگری و تجدیدنظر در مفاهیم اصلی
و پایة حکمت مشاء پرداخته و از این طریق راه را برای تفکری جدید باز کنند .در این میان یکی از
اصلیترین مفاهیمی که مورد توجه فیلسوفان قرار گرفته ،خود مفهوم وجود و ماهیت و رابطة میان این
دو است که در مباحث مابعدالطبیعی از آن با عنوان زیادت وجود بر ماهیت یاد میشود.
در فلسفة مشاء ،بهویژه در فلسفة فارابی محور مباحث متافیزیکی مفهوم موجود است ،اما در آثار
ابنسینا عالوه بر واژة موجود بهعنوان موضوع مابعدالطبیعه ،واژة وجود هم مطرح میشود؛ بههمینخاطر
به نظر میرسد کاربرد واژة وجود در کنار موجود در فلسفة اسالمی و مطرحشدن مباحثی نظیر وحدت
وجود و عروض وجود بر ماهیت ،این سؤال را در اذهان فیلسوفان مطرح کرد که اساساً رابطة وجود با
ماهیت ،و فراتر از آن ،رابطة وجود با موجود چگونه است؟ چنانکه بیان شد ،برخی از فیلسوفان مشائی
با توجه به استعارة ذهنی باربری ،رابطة وجود و ماهیت را مانند سایر ترکیبات خارجی و ذهنی تفسیر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cargo metaphor
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کردند .فهم ترکیب ماهیت و وجود به شکل فوق ،سبب بروز پارادوکسهایی شد که ناگزیر فیلسوفانی
چون سهروردی را واداشت تا اساساً وجود را مفهومی انتزاعی و اعتباری معرفی کنند و آن را از سنخ
معقوالت ثانی صرف (منطقی) بهشمار آورند(سهروردی ،1373 ،ص .)64البته این مسئله به اینجا ختم
نمیشود ،چرا که ما در مابعدالطبیعه ،در صدد فهم عقلی جهان واقع هستیم که امری ذهنی نیست.
اینجاست که این تلقی از مفهوم وجود ،موضوع مابعدالطبیعه را با چالشی روبهرو میسازد که درنهایت
موجب میشود تا سهروردی درخصوص موضوع مابعدالطبیعه ،یک بازنگری اساسی انجام دهد.
برایناساس ،او در حکمهاالشراق که مهمترین اثر فلسفی او است ،پس از اثبات آنکه وجودی که
مشائیان آن را موضوع الهیات میدانند امری اعتباری و ذهنی است« ،نور» را محور مباحث الهیات
میداند(همو ،ص64ـ.)106 ، 72
بیان نور بهعنوان محور مابعدالطبیعه و تفسیر عالم در قالب مفهومی نورـ ظلمت و کنارنهادن
مفاهیمی همچون هیوال و ماده (سهروردی ،1373 ،ص74ـ )80ـ که از ارکان فلسفة ارسطویی به حساب
میآید ـ بیانگر شکلگیری یک استعارة ذهنی جدید در تفسیر عالم است که اذهان فیلسوفان پس از
او را بهشدت درگیر کرده است و به نظر میرسد یکی از مهمترین سنگبناهای تفکر جدید فلسفهای
باشد که بعدها توسط مالصدرا بیان شده است .برایناساس ،به نظر می رسد آراء او زمینهساز شکلگیری
استعارة ذهنی جدیدی از وجود ،در ذهن فیلسوفان پس از او شده است؛ بههمیندلیل مالصدرا پس از
سهروردی موضوع فلسفه را دوباره همان وجود میداند(صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ج ،1ص ،)24اما بسیاری
از احکام و اوصافی که او آنها را برای وجود بیان کرده است ،همان اوصافی هستند که پیش از او،
سهروردی آنها را برای نور بیان کرده بود .به بیان دیگر در فلسفة مالصدرا بسیاری از اوصاف و ویژگی
های نور ـ که سهروردی آن را موضوع حکمت میدانست ـ به مفهوم وجود نگاشت شده است(ر.ک:
همو ،ج ،4ص .)84یکی از مهمترین اوصافی که مالصدرا برای وجود قائل است ،همان «ظاهر بذاته و
مظهر لغیره» (همان) بودن است که تا پیش از این ،در میان فیلسوفان پساسینوی مشائی برای وجود
بیان نشده بود.

نگاشت اوصاف نور حسی به نور حقيقی و معقول ثانیبودن وجود
در سنت فلسفی مشاء ،نور امری مادی و عرض است و از سنخ کیف مبصر به شمار میآید .از دیدگاه ابنسینا
نور کیفیتی است که جسم غیرشفاف از مضیء دریافت میکند و شفاف به وسیلهاش شفاف بالفعل میشود؛
بههمینخاطر در فلسفة مشاء بحث از نور جایگاه فلسفی چندانی ندارد و بیشتر در طبیعیات پیگیری میشود
(ابنسینا1404 ،هـ ب ،ص88ـ ،)95اما سهروردی نگاه دیگری به نور دارد .به اعتقاد او نور امری بدیهی است که
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تعریف ندارد و ازجمله محسوسات بسیط شمرده میشود .او معتقد است که تعریف ،هرگز نمیتواند حقیقت
بسایط محسوس را بر ما روشن سازد .از دیدگاه او حقیقت نور محسوس ،تنها از راه حس فهمپذیر است .او
در میان محسوسات بسیط ،مفهوم نور را نسبت به بقیه از وضوح باالتری برخوردار میداند؛ بههمینخاطر
معتقد است اگر در عالم شیئی وجود داشته باشد که بینیاز از تعریف باشد ،آن نور است؛ زیرا نور آشکارترین
اشیا است(سهروردی ،1373 ،ص .)106 ،104مراد او از نور همان «ضوء» است به همین خاطر او تأکید میکند
که معنای مجازی نور مرادش نیست(همان ،ص .)107او در ادامه با بیان یک تقسیم ،حقیقت نور را به نور
محض و هیئت نورانی تقسیم میکند .هیئت نورانی نیز خود یا محسوس یا غیرمحسوس است .سهروردی
نور حسی را یکی از انواع هیئت نورانی محسوس میداند و در مقابل ،نور محض را امری قائم بالذات و مجرد
میداند که قابل اشاره حسی نیست و در جسمی حلول نمیکند .سهروردی حقیقت نور را قابل تعریف حقیقی
نمیداند ،ولی از دیدگاه او مهمترین ویژگی نور «ظاهر فی نفسه و مظهر لغیره بودن» است(همان ،ص.)113
نکتهای که توجه به آن حائز اهمیت است ،این است که در فلسفة اشراق ،نور مجرد که امری غیر
محسوس است ،با نور محسوس مفهومسازی شده است .این بدان معنا است که در تجربههای روزمره
و متعارف ،غالباً ویژگیهایی به نور محسوس نسبت داده میشود که در فلسفة اشراق ،این ویژگیها در
قالب یک نظام مفهومی به نور مجرد غیر محسوس« ،نگاشت» میشوند(ر.ک :خادمزاده ،1395 ،ص.)25
سهروردی نور را امری بسیط میداند و معتقد است که ذات تمامی اشیای نورانی ،نور است (سهروردی،
 ،1372ص .)114او در فلسفة خویش این نکته را که ذات اشیاء مادی ،مرکب از دو عنصر صورت و ماده
است انکار میکند و اجسام را همان غواسق و برازخ و مقدار میداند .نکتهای که در اینجا جلبنظر
میکند چگونگی توجیه کثرت در عالم است؛ چراکه او به عنصر منفعلی به نام هیوال که استعدادهای
آن ،سبب پدیدآمدن تکثر در عالم میشود ،قائل نیست .حال سؤال این است که با توجه به مسائل فوق،
از دیدگاه او علت تکثر در عالم چیست؟ اینجا است که استعارة ذهنی نور ،کامالً در توجیه عالم رنگ
میگیرد .البته برای توضیح این مطلب ،ابتدا باید ویژگیهای نور حسی را خوب شناخت؛ چون همانگونه
که اشاره شد ،مفهومسازی نور مجرد در فلسفة سهروردی ،از طریق نگاشت ویژگیهای نور حسی به
نور مجرد صورت پذیرفته است.
یکی از ویژگیهای نور در تجربة متعارف ما از نور حسی ،واگرایی پرتوهای نور و بهتبعآن ،شدت و
ضعفپذیری نور به واسطة دوری یا نزدیکی نسبت به منبع آن است .براساس تجربة عرفی مردم از نور
حسی ،هرچه نور از منبع مولد آن فاصله بگیرد ،ضعیفتر میشود؛ تاجاییکه یک منبع نور از فاصلة دور
به صورت پرتوهایی باریک که از آن شیء نورانی منتشر شده است ،دیده میشود .یا اگر در محیطی
تاریک ،مقدار کمی نور از روزنهای باریک وارد شود ،به صورت پرتوهایی مشاهده میشود که از هم
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فاصله گرفتهاند و با امتدادیافتن ،ضعیفتر و باریکتر میشوند ،حالاینکه این پرتوهای ضعیف در منبع
اصلی از شدت بیشتری برخوردارند و بهدلیل همگراییشان در آنجا بههم نزدیکترند ،و متحد به نظر
میرسند .این ویژگی نور مادی ،سبب پدیدآمدن نوعی تصور انتزاعی دربارة حقیقت نور میشود که ما
آن را تکثر پرتوهای نور در عین وحدت ،مینامیم .دراینحالت ،به نظر میرسد برای پدیدآمدن تکثر در
پرتوهای نور ،چیزی غیر از خودِ نور دخالت ندارد ،اما در تجربههای عرفی ،ممکن است به نظر آید که
در این حالت آنچه سبب تکثر در پرتوهای نور شده ،تاریکی یا ظلمت است .حال آنکه در نگاه دقیقتر
متوجه خواهیم شد که ظلمت یا تاریکی ،امری محصل و وجودی نیست ،بلکه تاریکی ،خود حاصل
ضعف و عدم نور است.
این تصور متعارف از نور مادی ،بهشدت در تبیین نور مجرد و تفسیر عالم واقع در فلسفة اشراق
ایفای نقش کرده است .برایناساس سهروردی خداوند را نوراالنوار یا همان مبدأ نور میداند که انوار
(موجودات عالم) با دورشدن از او ضعیفتر میشوند و بهدلیل نقص و ظلمتی که با فاصلهگرفتن از او
دامنگیر آنها میشود ،متکثرتر میشوند .البته این تصویر ،عالوه بر کارکردهای متافیزیکی فوق،
کارکردهای معرفتشناسانهای نیز دارد که در اینجا مجال پرداختن به آن وجود ندارد .بههمینخاطر به
نظر میرسد که با نگاشت اوصاف نور مادی به نور مجرد و جایگزینی نور مجرد به جای وجود ،سهروردی
تصویری از عالم ارائه میدهد که دارای ویژگیهای زیر است:
 .1با برخی از تعابیر دینی دربارة رابطه خداوند متعال و عالم کامالً دارای سنخیت است« :اللَّهُ نُورُ
السََّمَاوَاتِ وَالْأرْضِ»(نور.)24 ،
 .2تا حدود زیادی و حداقل درخصوص عالم انوار وحدتگرایانه است.1
 .3بدون پذیرش ترکیب در قالب ذهنی باربری ،کثرت را در عالم توجیه میکند.
 .4راه را برای تبیین عقالنی حقیقت علم و تجرد نفس در انسانشناسی فلسفی میگشاید.
 .5رابطه مبدأ عالم را با موجودات عالم بیش از پیش به لحاظ وجودی تحکیم میکند و تصویری
جدید برای تبیین رابطة علیت پیشپای فیلسوفان قرار میدهد.
 .6در این دیدگاه ترکیب موجودات عالم از ماهیت و وجود کمرنگ میشود؛ چراکه سهروردی هر
دو این مفاهیم را ازجمله معقوالت ثانیه منطقی میداند که فقط در ذهن وجـود دارند و در عالم واقع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1البته با توجه به تبیینی که شیخ اشراق در خصوص رابطه ظلمت و هیئآت ظلمانی (غواسق و هیئات ظلمانی) با نور در آثار خویش
بیان کرده است ،نظام فلسفی شیخ اشراق با چالشی سهمگین در خصوص تسری ثنویت در موجودات عالم مواجه است(ر.ک :ایمانپور،

 ،1393ص148ـ.)149
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هیچ مصداقی ندارند(سهروردی ،1373 ،ص.)64

 .7در این دیدگاه ،ترکیب ذات موجودات عالم ماده از صورت و ماده نفی میشود .از دیدگاه
سهروردی آنچه سبب تکثر این موجودات است ،ضعف وجودی آنها است .او در ادامه از شدت و ضعف
نور تعبیر به کمال و نقص میکند.
یکی از مهمترین دستاوردهای فلسفی سهروردی که حاصل نگاشت اوصاف نور مادی به نور حقیقی
بهعنوان موضوع فلسفه است ،ارائه تبیینی واقعگرایانه است که میتواند وحدت در عین کثرت را در
عالم اثبات کند و تصویری وحدتگرایانهتر از عالم ارائه دهد و این دیدگاه در ظاهر با دیدگاههای دینی
فیلسوفان مسلمان از انسجام بیشتری برخوردار است .بهعبارتدیگر ،این استعاره درحقیقت منشأ
شکلگیری «نظریه وحدت تشکیکی خاصی وجود» در میان فیلسوفان مسلمان است؛ چراکه تا پیش
از این نزد ابنسینا و ارسطو تشکیک به معنای تقدم در وجود بوده است که البته نزد ابنسینا مراد از آن
تقدم وجود علت بر معلول است و نزد ارسطو منظور از آن تقدم وجود جوهر بر عرض است .به همین
خاطر است که سهروردی در بحث زیادت وجود بر ماهیت ،این دو مفهوم را مفاهیمی انتزاعی و ذهنی
تلقی میکند و برخالف قرائت مشائیان ،زیادت وجود بر ماهیت را صرفاً امری ذهنی میداند و
برایناساس ،در پایان قسمت منطق کتاب حکمهاالشراق ،به نقد دیدگاه مشائیان درخصوص زیادت
خارجی وجود بر ماهیت میپردازد(ر.ک :همان ،ص62ـ.)73

استعارة مفهومی نور و زیادت متافيزیكی وجود بر ماهيت
مالصدرا برخالف سهروردی ،موضوع حکمت را نور نمیداند .او با این دیدگاهِ سهروردی که حقیقت
نور امری واحد است ،مخالفت میکند .مالصدرا میگوید« :اگر مراد از نور ،امری است که ظاهر بذاته
و مظهر لغیره است ،آن مساوق با وجود ،بلکه خود وجود است .اما اگر مراد از نور چیزی است که به
واسطة آن اجسام بر دیدگان ظاهر میشوند ،پس در مورد اینکه حقیقت آن چیست میان حکما
اختالفنظر است ،عدهای این نور را عرض و از جنس کیفیات محسوس میدانند و عدهای نیز آن را
جوهری جسمانی میدانند»(صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ج ،4ص88ـ .)89او ضمن بیان دیدگاههای مختلف
دربارة چیستی نور مادی ،به نقد دیدگاه کسانی که نور را عرض یا امری جسمانی میدانند ،میپردازد و
معتقد است که نور محسوس بما هو محسوس عبارت است از« :نحوة وجود جوهر مبصر حاضر در نفس
در غیر از این عالم»(همان ،ص .)92بر این اساس به نظر میرسد که مالصدرا سعی دارد تا جایگاه مفهوم
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وجود را که سهروردی به نور حقیقی بخشیده بود ،باز پس گیرد .1بههمینخاطر مهمترین اقدام او در
این زمینه نگاشت اوصاف و ویژگیهای نور حقیقی سهروردی به وجود است(صدرالدین شیرازی1981 ،م،
ج ،1ص341 ،65؛ همو1363 ،الف ،ص35؛ همو1363 ،ب ،ص.)280

این درک جدید از معنای وجود که حاصل استعارة «وجود نور است» است ،احکام جدیدی را برای
وجود ،وارد ادبیات وجودشناسانه صدرایی میکند که تا پیش از او در آثار فیلسوفان مشائی به چشم
نمیخورد .در این میان یکی از مهمترین اوصافی که او برای وجود ذکر کرده است ،تشکیک خاصی
حقیقت وجود است .چراکه براساس تجربة متعارف ما از نور محسوس ،نور در عین حال که بسیط است
و فاقد جزء به نظر میرسد ،دارای مراتب مختلفی از حیث شدت و ضعف است .بنابراین به نظر میرسد
که در فلسفه مالصدرا ،نور مهمترین الگوی حسی طبیعی ،برای مفهوم سازی تشکیک خاصی حقیقت
وجود است(خادمزاده ،1395 ،ص.)30
بههمینجهت ،مالصدرا در آثار خود بارها به این نکته اذعان کرده است که پدیدة حسی اختالف
درجات مختلف نور خورشید به لحاظ شدت و ضعف ،میتواند تمثیل خوبی برای فهم تشکیک در وجود
باشد(صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ص2)253 ،120 ،70؛ او ضمن بحثی پیرامون اختالف تشکیکی ،به این نکته
اشاره میکند که علت اصلی اینکه مشائیان تشکیک در ذاتیات را نفی میکنند ،غفلت آنها از انوار است
(همان ،ص432ـ.)433

البته فارغ از مباحث فوق ،به نظر میرسد که استعارة «وجود نور است» ،یکی از استعارههایی است
که جایگاهی رفیع در حکمت متعالیه دارد.این استعاره عالوه بر زمینهسازی بحث وحدت شخصی در
جایجای حکمت متعالیه ،آثار بسیار عمیقی دارد که مجال پرداختن به آن در اینجا وجود ندارد.
دراینزمینه در سالهای گذشته تحقیقات خوبی صورت پذیرفته که عالقهمندان جهت آشنایی با این
استعارة ذهنی و سایر استعارههای ذهنی که در حکمت متعالیه و بهویژه آثار مالصدرا به کار رفته است،
میتوانند به آنها مراجعه کنند(خادمزاده ،)1393 ،اما یکی از مهمترین نتایج این استعارة ذهنی ،نحوة تبیین
جدیدی است که این دیدگاه از رابطة وجود و ماهیت بیان میکند .برایناساس آنچه در خارج محقق
است« ،وجود» است .بههمیندلیل در خارج تنها یک چیز وجود دارد و آن همان حقیقت «وجود» است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1البته علت بازگشت مالصدرا از نور به وجود در ادبیات فلسفی خویش ،فقط مباحث مطرحشده درخصوص ماهیت نور محسوس
نیست؛ بلکه او تأکید میکند که وجود اجلی و اعرف از نور است و نور حقیقی نیز در تحلیل نهایی به وجود برمیگردد..
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ذهن حقیقت خارجی یک شیء را به دو مفهوم وجود و ماهیت تحلیل میکند ،اما این تحلیل عقلی نیز
ریشه در واقعیت خارجی دارد؛ چراکه عقل به واسطة ضعف و تکثری که حقیقت وجود پیدا کرده ،قادر
به انتزاع مفهوم ماهیت از آن است .بهبیاندیگر ،همانطورکه نور حسی در مبدأ فقط نور است و مهم
ترین ویژگی آن وحدت است ،وجود نیز در مبدأ خود فقط وجود است و تنها صفتی که به آن متصف
میشود ،وحدت است؛ اما همچنانکه نور با فاصلهگرفتن از منبع خود ضعیفتر میشود ،و پرتوهای آن
دچار واگرایی میشوند و انوار را پدید میآوردند ،وجود نیز با دورشدن از منبع اصلی خود که همان
واجبالوجود است ،دچار ضعف و تکثر میشود و درعینوحدت متصف به کثرت میشود؛ بنابراین
دورشدن نور از منبع اصلی آن سبب ضعیفشدن آن ،و درنهایت منجر به تکثر در نور میشود ،آنهم
تکثری که یک طرف آن ،خود حقیقت نور است و طرف دیگر آن نیز تعیناتی(پرتوها) هستند که به
واسطة ضعیفشدن نور پدید آمدهاند .این تعینات در حقیقت همان انوار ضعیف شدة متکثرند که هرکدام
بهجهت همان ضعف و نقص ،واجد حقیقتی و فاقد حقیقت و کمالی هستند ،اما ذهن این قابلیت را دارد
که یکبار اصل نور را لحاظ کند و در مرتبة دیگر خود آن تعینها(محدودیت و نداشتنها) را که بهواسطة
ضعف وجود به میان میآیند ،جداگانه لحاظ کند و آن را غیر از نور بداند.
با توجه به مطالب فوق به نظر میرسد این استعارة مفهومی دربارة نور ،در فلسفة مالصدرا دربارة
وجود به منصة ظهور رسیده و بهعبارتی احکام آن به احکام وجود نگاشت شده است؛ ازاینرو از دیدگاه
او حقیقت خارجی ،همان وجوداتاند که حقیقت آنها وجود است .برایناساس ،در میان موجودات ممکن
الوجود که مهمترین ویژگی آنها ضعف و فقر وجودی است ،ذهن این توانمندی را دارد که دو چیز را به
صورت جداگانه لحاظ کند :یکی وجود آنها و دیگری تعین خاص آنها ،یعنی ماهیات .بنابراین ،هرچند
مفهوم وجود و ماهیت ،در ذهن دو چیزند و قابلیت لحاظ استقاللی دارند ،در خارج ،هر دو در قالب یک
چیز که همان موجود است ،تحقق مییابند و هیچ مغایرت خارجی با هم ندارند .همچنانکه اصل نور
و تعین یک پرتو نور ،در خارج با هم متحدند و مغایرتی با هم ندارند .پس برایناساس ،دیگر زیادت
وجود بر ماهیت به معنای ترکیب یا رابطة باربری نیست ،بلکه بیانگر نوعی ترکیب است که بیشتر به
رابطة حد و محدود شبیه است ،نه رابطة بار و باربر .این ،همان چیزی است که آن را «استعارة ذهنی
وجود نور است» نامیدهاند .در این استعاره ،وجود و ماهیت از دو چیزی که یکی باربر دیگری شده ،به
رابطة حد و محدود نزدیک میشوند .محدود که وجود است و حد که ماهیت است .حد ،ناظر به جنبه
های نقص و فقدانِ محدود است و بهنوعی ،تابع وجود خارجی آن محسوب میشود ،نه چیزی عارض
بر آن.
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نتيجهگيري
چگونگی رابطة میان وجود و ماهیت در فلسفة اسالمی ،یکی از سؤاالت مهمی است که همزمان با
طرح بحث زیادت وجود بر ماهیت ،اذهان فیلسوفان بسیاری را به خود معطوف داشته است .تبیین
فلسفی کیفیت این رابطه ،در فلسفة فارابی چندان مطرح نشده ،ولی با توجه به عباراتی که شیخالرئیس
برای تبیین این رابطه به کار برده است ،نوعی استعارة ذهنی در میان فیلسوفان مشائی به وجود آمده
که رابطة میان این دو را مانند رابطة میان سایر ترکیبات در فلسفة ارسطویی کرده است .این استعارة
ذهنی که استعارة باربری نامیده شد ،وجود و ماهیت را دو امری جلوه میداد که یکی بر دیگری قرار
گرفته و بهعبارتدیگر ،یکی موضوع و دیگری عرض است .این تلقی باعث شد بسیاری از شارحان
ابنسینا ،به این گمان برسند که شیخالرئیس وجود را عرضی خارجی میداند؛ بنابراین ،این استعارة
ذهنی درخصوص وجود و ماهیت سبب بهوجودآمدن قرائتی از مبحث زیادت وجود بر ماهیت شد که
بعداً در تاریخ فلسفه به زیادت خارجی وجود بر ماهیت شهره شده است .قرائت زیادت خارجی از ابتدا
مورد انتقاد فیلسوفان قرار گرفت ،چراکه عرض خارجی تلقیشدن وجود ،مستلزم این بود که وجود برای
تحقق نیازمند موضوعی باشد که اگر این موضوع ،ماهیت باشد ،خود سبب بروز اشکاالتی دیگر خواهد
شد که «تقدم ماهیت بر وجود در تحقق» و «تسلسل وجودی» ازجملة آنها است؛ بههمینخاطر عدهای
از فیلسوفان وجود را تنها معقول ثانی و معنایی مصدری دانستند و بر اساس آن قائل به زیادت وجود
بر ماهیت در ذهن شدند که این نظریه در تاریخ معروف به «زیادت ذهنی وجود بر ماهیت» شده است.
رواج تلقی زیادت ذهنی و تبدیلشدن وجود به مفهومی که در عالم خارج تحقق ندارد و صرفاً معنایی
مصدری است ،سهروردی را بر آن داشت که محور مباحث فلسفی را از وجود به نور تغییر دهد .برای
این کار او با ایدهگرفتن از اوصاف نور حسی ،حقیقتی فلسفی به نام نور حقیقی را مطرح ساخت .از
دیدگاه او ،این نور حقیقی است که محور مابعدالطبیعه است .البته او نور حقیقی و نور حسی را از یک
سنخ میدانست ،ولی در هر صورت از طریق نگاشت اوصاف نور حسی به نور حقیقی ،آن را مفهومسازی
کرد.
اصول فلسفی سهروردی چندان مورد قبول صدرا واقع نشد ،ولی وجودی که صدرا آن را اصیل
میدانست و قائل به زیادت خارجی (متافیزیکی) آن بود ،مفهومی است که در قالب استعارة ذهنی
جدیدی در فلسفة اسالمی مطرح شده است .این استعارة جدید ،استعارة نور است .بر این اساس ،غالب
اوصافی که پیش از او سهروردی در فلسفة خود برای نور حقیقی بیان کرده بود ،مالصدرا برای وجود
بیان کرد .صدرا ضمن نقد حقیقتی به نام نور حقیقی ،اوصافی را که سهروردی برای آن بیان کرده بود،
به وجود نگاشت کرد.
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با این تصویر جدید ،رابطه وجود با ماهیت نیز در قالب استعارة ذهنی جدیدی فهم میشود .در این
استعارة جدید که در آن وجود به نور تمثیل شده است ،دیگر ترکیب ماهیت و وجود ،ترکیب دو امری
که قرار است یکی بر دیگری بار شود ،نیست .بلکه رابطة این دو ،بیشتر شبیه رابطة حد و محدود است
و چنانکه گفته شد در آن با تحقق محدود(وجود) ،حد(ماهیت) نیز تحقق مییابد و دیگر اشکاالت دیدگاه
زیادت خارجی مشائی مرتفع میشود .برایناساس ،نظریة جدیدی از زیادت خارجی با نام زیادت خارجی
متافیزیکی مطرح شد .البته مالصدرا معتقد است که مراد ابنسینا و فارابی نیز از زیادت وجود بر ماهیت،
همین قرائت بوده است؛ برایناساس میتوان گفت که سه قرائت فوق ،حاصل تعامل متفاوت فیلسوفانِ
پس از ابنسینا ،با دو استعارة ذهنی «بابری» و «نور» درخصوص رابطة وجود و ماهیت است.
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