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تقليل  در هروردىهاي س ىنوآور وا ه پيشينه

    تمقوالتعداد 

*افزا محمود هدايت
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  **احمد بهشتي

  چكيده
يكــي از ديـدگاه حكـيم ســهروردي در بـاب مقــوالت حـائز اهميــت اسـت و      

خـاص  آراء ائي، فيلسوفان مّش برخي نظراتبا هاي او در مقام مخالفت  نوآوري
ك مشّـائي  باشد. شيخ اشـراق در آثـاري كـه بـه سـب      ميوي در مبحث مقوالت 

نگاشته، مقوالت عشر ارسطويي را در پنج مقوله منحصـر نمـوده اسـت، بـدين     
ده ، جـ وضع، متي، أينترتيب كه ضمن پذيرش جوهر، كم و كيف؛ پنج مفهوم 

ينفعل را تحت مقولـة   يفعل و أن و دو مفهوم أن» نسبت«و اضافه را تحت مقولة 
كه چنـين طرحـي در بـاب     داند. در گام اول اين نوشتار بيان شده مي» حركت«

هايي بوده است و الاقل هر بخش از دعـاوي سـهروردي،    مقوالت، واجد پيشينه
سهالن سـاوي مالحظـه    سينا، بهمنيار و ابن در يكي از آثار فيلسوفان رواقي، ابن

اي ندارد و خود را مبتكر  ها اشاره كه شيخ اشراق به اين پيشينه شود، هر چند مي
ما در گام دوم، سخنان شيخ اشراق و تحليالت خاص او داند. ا چنين طرحي مي

ات وي از     در باب تقسيمات امور ماهوي، روش دست يابي بـه مقـوالت، دفاعيـ
طرح خود و ميزان اهميت مبحث مقـوالت در نـزد سـهروردي تبيـين گرديـده      

  است.  
 

فعـل،   بهمنيـار، حركـت،   تكـرّر، م سبتن سينا، بنفيلسوفان رواقي، ا ها: واژهكليد
  سهالن ساوي.  نفعال، ابنا
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  مقدمه
و  جـنس  شـناخت  و المعـ  موجـودات  بندي هدستل دنبا بهز ديرباز ان فيلسوفاب غالدانيم  مي

 ريـك ه كـه  رو  آن از ،تگرف نام» مقوله«دسته  هر عالي جنسا راست اينر اند. د بوده نهاآ فصل
 اشـياء،  آن از يـك  هيچي لو فت،ر يم شمار هب مربوط ستةء دشياا ذاتي محمول مفاهيم، اين از

د. بنابر مشهور، مبدع اين بحث، ارسطو بـوده كـه هـم در آثـار     نبودن مفاهيم اين ذاتي محمول
ــار منطقــي خــويش آن را مطــرح نمــوده اســت؛ از جملــه در رســالة    فلســفي و هــم در آث

، در خـالل برخـي مفـاهيم    مابعدالطّبيعـه به صورت منظّم و در كتاب دلتـاي   1»قاطيغورياس«
؛ 155ــ 154: 1383(ارسطو، سفي و معقوالت ثاني، مبحث مقوالت عشر وي قابل رديابي است فل

البّتـه شـيخ اشـراق مـدعي اسـت كـه طـرّاح اصـلي مبحـث مقـوالت،           ). 219ـ201: 1377همو،
ولي بنابر تتبع نگارنده، منبـع مطمئّنـي بـراي     2ارخوطس فيثاغوري از دوستان افالطون است،

    اين قول شاذ يافت نشد.
 پايـة  بـر  مـاره ا هنهـ آ شـمارش و  ناختو شـ  مقـوالت ث مبح گيري شكل هك نجاآ ازاما 

 ــ  فيلسـوفان  ميان در هىتوجل قاب اختالفات 3،است بودهر استواء ستقراا و تجربي مشاهدات
 ميـان،  ايـن  شـود. در  يمه يدد مقوالت اين تعداد ود مفا سرر ب ـ مسلمانن انديشمنداه ويژ هب

 در كـه ت سـ ر ارخورداي با ويژه اختصاصات از نظرات ساير بهت نسب سهروردىم يء حكآرا
  .  نماييم واكاوي باب اين در راي و نظراتها و  تالشاز  قدري تام برآنيو ر پيشر نوشتا

   تحقيقة مسأل طرح
ـ  سـينوي ي فكـر م نظار د كه است روشنپژوهان  د فلسفهنز ، ارسـطويي ي هـا  انديشـه ع تبـ ه ب
، متـي ، أيـن  يـف، ، كم، كاند: جوهر شدهي بند دستهه مقول ده بالر قد هستين جها وجوداتم

 مقـوالت شـفاء  در  سـينا  ابـن البتـه  ينفعل.  أنل و يفع نأ (إضافه)، 4سبت، نده (ملك)، جوضع
ل از وضـع  مسـتق لة مقو يكن نواع هب »جده«ذيرش پ براي قبوليل قاب ليلد كهه نمود تصريح

ه لكـ سـازد، ب  مـي از شـمار مقـوالت خـارج ن    را نع آقط طورحال، به  است، ولي با اين يافتهن
ق. ج: 1404سـينا،   (ابـن  نمايـد  مـي ت دعـو  معقـول ل اه سايرب تك رد بيشتر لتأمبه  ار مخاطبان

ــ كـه در آن   الهيـات شـفاء   اين نكته نيز قابل ذكر است كه شيخ در اوائل مقالة سـوم  ). 1/235
ز مقولة جده نبرده و صـرفاً بـه   شود ـ هيچ نامي ا  بحث مختصري از مقوالت عرضي ديده مي
  ).94ـ93ق. الف: 1404(همو،  5ذكر هشت مقولة عرضي بسنده نموده است

 و گرفـت  قـرار  بـوعلي  از متأخّر انديشمندان از بسياريه توجد مورگرچه  عشر قوالتم
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 از كـه  داشـت  همـراه  بـه ا ر نتقدانيم اما شد؛ واقع پذيرش موردز ين صدرايية فلسفر د حتي
ل هـ ا برخين چوهم نكهآ بره الوع ست. ويا سهروردي الدين بشها ايشان، ترين همم جمله

ـ را  وضـع و جـده)   متي،، رضي (أينة عمقولر چهات و كاس قوالتم عدادت از، ظرن مقولـة  ه ب
 شـتمال ا مـدعي ت و سـاخ ح طرم ديديج قولةم نوانع هب يزن را» حركت«رگرداند، ب »اضافه«
ش پـيشِ رو  پژوه اصليش پرسن توصيفات، يبا ا رديد.گ انفعالو  علف عرضي فاهيمم بر نآ

 مقـوالت ن جايگزي را حركت فرايندي،ه چرد و پيشينه كدام اب سهروردي«است:  يلر ذقرابه 
، الزم اسـت دو مرحلـة ذيـل بـه     فوقش رسبه پ گويي خاسي پراستا در »نمود؟ انفعال و علف

  ترتيب و به نحو تكميلي طي شود:
شمنداني كـه پـيش از سـهروردي در طريـق كاسـتن تعـداد       نخست، بررسي كلمات اندي

انـد و دو ديگـر، بررسـي كتـب و      مقوالت يا تطبيق حركت بر يكي از مقوالت سـخن گفتـه  
هـاي وي در مقولـه انگاشـتن     رسائل سهروردي به منظور فهم تلقّي او از حركـت، اسـتدالل  

  حركت و نقدهاي وي بر فيلسوفان مشّائي.     

 مقوالت مبحث هىد نساما در دىهروري ساه . پيشينه1

 تفّكـرات  تـأثير  تحـت  ظـر، ل نهـ ا غالـب ي لسـف ف هـاي  انديشـه  هت كواقعي اين به عنايت با
ـ ك يـ  حـدوث  لقّيه تشكل گرفته است و امروزن آنا بر متقدم انديشمندان و  خـأل  در هنظري

ه و اريخ فلسـف ت به راجعهت با مسم ازال رود؛ اميانه به شمار ميي عپنداراي،  بدون هيچ پيشينه
در ايـن  را ي و آراء هـاي  پيشـينه  مقوالت،باب  ري دسهرورد برم مقد فيلسوفان سخنان رورم

 وانـب ج هـم ي و پـرداز  نظريه اين در سهروردي همم سه، بررسين دريابيم. ايبحث فلسفي 
 ايـن  اقـوال  نگارنـده نسـبت بـه    پاياني داوري ترتيب دينو ب نمايد مي تر روشن را وي گفتار
  يابد. مين ساماي تر دقيق نحو به و بيشتر آگاهي ا، بشراقي نيزام حكي

 مقـوالت ث بحـ ر د سـهروردي  آراءن پيرامـو  پيشـينه  چهاررويكرد پسنديده،  ينا در    
ر و همنيـا ب سـينا،  رواقـي، ابـن  ن فيلسوفا هاي ي، مستفاد از انديشهزمان رتيبت به كه شده استيفا

اً رف، صـ مقـوالت ن پيرامـو  ودي خدعاو يانن بضم ري دسهرورده . البتاست ساوي سهالن ابن
 اي اشـاره  يچ، هبرده نام ـ و از حيثي انتقادي استشهادي نحو به ن همـ آ  اخير شخصن يز هما
 ون اسـخنا  از هايي پاره ليكن نمايد؛  نمي شاگردش و سينا بنن و ارواقيو از خود تأثيرپذيري هب

ايــن كايــك ياز  يو أثيرپــذيريرو ت ايــن و از شــود مــيه ديــد مــذكورن انديشــمندا آثــار در
  .محتمل است فيلسوفان، امري
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 رواقي فيلسوفان آثار در ارسطوييت مقوال تقليل. 1ـ1

 متفّكـر زنون قبرسـي ـ    توسط كه است ارسطو از متأخّر فكري مكاتب از ي، يكواقير مكتب
 و يافـت  متعـددي  انطرفدار بعدها لسفي،ف ةحوز گذاري شد. اين بنيانـ   فينيقي نژاد از ونانيي

: 1388؛ كاپلسـتون،  319: 1386(اسـتيس،  گرفـت   قرار هتوج مورد نيز رم در بلكه يونان، در تنها نه
ـ برگزيدنـد و طبيع  لميث عمباح در يخاص يكردرو ايشان .)441  در را فلسـفه  ات، منطـق و ي

 فلسـفي ة آنكه جنب از بيش ليكن دادند، قرار زيستن روش و زندگي از هدف اخالق، خدمت
: 1388؛ كاپلسـتون،  66: 1385، (فروغييافتند ت شباه مذهبية فرق يك به سازند، را نمايان خويش

 هـاي  انديشـه  برخـي  در خـود،  نظـر  مورد هدف يابي به دست راستاي در رواقيون .)454ـ453
 در ايشـان ص خا ديدگاه اين موارد، ةجمل از نمودند؛ توجهي اعمال قابل تغييرات ارسطويي،
  است. ارسطويي مقوالت خصوص

 ناشـي  ارسـطويي،  نظام در مورد ده به مقوالت تكثير كه باورند اين بر رواقي انديشمندان
 جـده،  وضع، متي، أين، عرضياهيت م شش لذا، است ضافهة امقول درل تأم عدم و غفلت از
نده و حيـث المجمـوع بـه چهـار مقولـه بسـ        دانسته اضافهة مقولتحت  را ينفعل أنو  يفعل نأ

 نـاظر  مقـاالت  و كتب در فانهمتأس). 442: 1388(كاپلستون، اند: جوهر، كم، كيف و نسبت  نموده
، مقـوالت  بـاب  در رواقيـون ة نظري ـ تأليفات و ها ترجمه از اعم ـ آن تاريخ و غربة فلسف به

ـ خ ارزيـابي  و تحليل وه قرار نگرفته وجچندان مورد ت نپذيرفتـه  صـورت  بـدان  نسـبت  ياص 
ـ بـه ا  يـز ن كوتـاه  چنـد ر هي ا اشاره آثار،ي برخ در يّتح. ستا  شـاهده ن مواقيـو ه ريـدگا ن دي
 6.شود مين

 مقـوالت  باب در اشراق شيخ ديدگاه اب هيتوج قابل سويي هم مذكور نگرشبه هر حال، 
ـ  چهـار  و گشـود  اضـافه ة قولم براي  اي هويژ حسابز ني سهروردي چه دارد،  شـش  ازه مقول
 در رواقـي  فيلسوفان ديدگاه توان مي بنابراين رداند؛گ ازفهوم عرضي بم اين به را مذكورة مقول
 او رچـه گ انگاشـت،  مسأله اين در سهروردي افكار هاي پيشينه از يكي، را مقوالت تعداد باب
 ت.     اس نكرده تصريح مطلبي چنين به خود

 انفعال و فعل نسبت، مقوالت پيرامون يناس ابن كلمات برخى. 1-2

، هتأثيرگـذار بـود   سـهروردي بـر   قطـع  طـور  به مقوالت باب در وي آراء كه اديافر جمله از
 و پذيرفتـه  را ارسـطويي  عشر مقوالت الجمله في. گفته شد كه شيخ است سينا بنالرئيس ا شيخ
ـ  نمـوده،  اخرسندين اظهار جدهة مقول ذيرشپ زاً اصرف و تقليـد  وير از نـه  پـذيرش يـن  ا اام 
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 ديـدگاه  نقـد  در مطـالبي چـه وي   اسـت؛  پذيرفتـه  صورت فرايندي ضمن در بلكه سهولت،
ن كه شايد رواقيون باشـند  ثارشاا يا آهـ بدون ذكر نام آن  خود پيشينيان برخي از نقل به ارسطو

  .يابد ميت دس خود مطلوبة نتيجه ب آنها ارزيابي و نقد از پس و دارد مي مطرح شفاء درـ 
 جـده  و وضـع ، متـي  أين،ة قولم چهار در تنسب وجود ه، نه تنها بمنطق شفاءسينا در  ابن

امـا در عـين   ز اذعان نموده است؛ ني انفعال و فعل مقوالت در نسبت وجود بهبلكه  دارد،باور 
 بـوعلي  مخالفـت  نيست. دليل نسبت موافق ةمقول تحت در مذكور مورد شش اندراج با حال

 سـويه،  امـري يـك   »نسـبت « بدين معنا كـه  است، استوار »ضافها«و » نسبت«بين  تمايز ةپاي بر
 بـه  و نسبت متكـرّر  مذكور، مقوالت در موجود باشد و نسبت امري دوسويه مي »اضافه«ولي 

ـ  بها ر آنها توان لذا نمي رود، به شمار مي »اضافه«بياني،   از ردانـد. بنـابراين،  گباز نسـبت ة مقول
ـ  هـر  و »اضـافه «نه  است گانه ده مقوالت يكي از »نسبت«سينا،  ابن منظر ـ  شـش  از كي  ةمقول

  .)1/67 ق. ج:1404سينا،  (ابن گردد نه نسبت محسوب مي مذكور، نوعي اضافه
ـ  تحت انفعال و فعل اندراج«بر  انديشمندان، مبتني برخي از بوعلي در ادامه سخني ة مقول

ـ  را آن سـهروردي  بعـدها  كه چيزي همان دقيقاً يعنيكند، نقل مي »ركتح ـ  عنـوان  هب  ةنظري
و بـا بيـاني    پـذيرد  نمـي  را ديـدگاه  ايـن  خود شيخ، است. البتّه مودهح نخويش مطر ابتكاري

از آن  سـينا در ايـن موضـع،    ابـن عبور سـريع   .)69 :(همان 7دهد موجز آن را مورد نقد قرار مي
به تفصيل سـخن گفتـه اسـت. شـيخ در آنجـا       رهدر اين با طبيعيات شفاءروست كه وي در 

نمـوده و بـه نقـل آراء    منعقد  »المقوالت إلي الحركة نسبت في فصل«فصل مستقلّي با عنوان 
و نقـد  و  ــ  انفعـال  و فعـل  مقـوالت  جملـه  از ـ مقوالت با حركت نسبت ببا گون در گونه

گويـد:   سينا در ابتداي ايـن فصـل مـي    ابن. )97ـ1/93 ق. ب:1404 (همو،جرح آنها پرداخته است 
  جمله آنكه: اند؛ ازبيان داشته اهل نظر پيرامون نسبت حركت با مقوالت اظهارات مختلفي

  ينفعل است. ـ حركت از مقولة أن
اي  ـ مفهوم حركت در قبال اصناف آن، مشترك لفظي است و مندرج تحـت هـيچ مقولـه   

  نيست.
ـ مفهوم حركت همچون مفاهيم وجود و عـرض، مشـترك معنـوي اسـت كـه بـه نحـو        

  گردد. تشكيكي بر مصاديق خود اطالق مي
نسبت آن به متحرّك، از مقولة انفعال و به اعتبار نسبت آن به محـرّك،  ـ حركت، به اعتبار 

از مقولة فعل است. البتّه برخي انديشمندان، اين اعتبار را بـه كيـف سـيال اختصـاص داده و     
     ).93(همان: اند  مقوالت فعل و انفعال را از آن استخراج نموده
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ي بر پاية مباني مشّائي، مذهب اول (عينيـت  البتّه شيخ در ادامه با بياني مبسوط و استدالالت
كنـد   بخشد و در ضمن خاطرنشان مـي  ينفعل) را بر ساير مذاهب تفوق مي حركت با مقولة أن

گويد: مشّائياني كه مقولـة جـده    كه اصراري بر حفظ عدد ده براي تعداد مقوالت ندارد. او مي
ن، حركت را نيـز يـك مقولـة مسـتقل بداننـد      توانند به مثابه آ اند، مي را مقولة مستقلّي انگاشته

  ).97(همان: 
 از اّطـالع  وسـينا   در كلمـات ابـن   مطالبگونه  اينرؤيت  با سهروردي كه است اضحروپ

صـرف   بـراي خـود همـوار ببينـد و بـه      را نوآوري در اين بحث فلسفي مسير، ينظرات  ينچن
 لحـاظ  مقـوالت  بحـث م رد ، بعضي از نظـرات مـذكور را  شيخپاسخي براي نقدهاي  تدارك

         است. نموده نحو عمل همين چنانكه به كند؛

 انفعال و فعل مقوالت باب در بهمنيار هاى كته. ن1-3

 سـينا  ابـن  كلمـات  شـارح  عنـوان  بـه  را خـود  كتاب، اينة مقدم در آنكه با التّحصيل صاحب
خـود را   دارد كه در برخي مسائل فرعـي، نظـرات شخصـي    شناساند، در عين حال اذعان مي

به خوديِ خود اشكالي ندارد و خاص بهمنيار هم  ،اين امر .)1 :1375(بهمنيـار،   بيان داشته است
آن است كه محصوالت فكري خويش را در ضمن شـرح آراء   در اما مشكل كار وي ؛نيست

    8رد.دا ميبراي مخاطب بيان  يتمايز ةسينا، بدون هيچ نشان ابن
در مبحـث  توان نتيجه گرفت كه او  به متن كتاب بهمنيار مياما در بحث پيش رو با توجه 

 )؛410ــ 409 :(همـان اسـت   داسـتان  هم استاد خود با اضافه و نسبت پيرامون فرق بين مقوالت،
تـاب   التحصـيل لحـاظ اخـتالف نسـخ    به ينفعل،  يفعل و أن مقوالت أنسخن او پيرامون ولي 

 طبيعيـات شـفاء  برخي نظـرات مطروحـه در   و قابل ارجاع به  )418(همان:  9چند احتمال دارد
اي از ابهام باقي مانده و دقيقاً مشخّص نيسـت كـه مـراد بهمنيـار در      در هاله اولذا بيان ؛ است

در اين موضع، صرفاً ناظر به رأي بـوعلي باشـد،    وياين مقام چه بوده است. البتّه اگر سخن 
    رسد.         مي نظر به صحيح) انفعال ةهمان احتمال اول (عينيت حركت با مقول

دارد، امـا   شاگرد بوعلي در ادامه، بحث مستوفايي پيرامون اقسام و توابع حركت مطرح مي
گويد؛ آنگاه ضمن بحث از وقوع يا عـدم وقـوع    هرگز در باب مقوله انگاشتن آن سخني نمي

ع ينفعـل، حركـت واقـ    يفعـل و أن  گويـد: در مقـوالت أن   حركت در هر يك از مقوالت مـي 
نمايـد كـه بـه اعتبـار      بهمنيار براي اثبات مدعاي خود برهاني اقامه مـي  .)429 :(همانشود  نمي
فـرض،   يابـد. آن پـيش   آن برهان، ابهام مذكور در سخن وي تشـديد مـي  نهفته در فرض  پيش

ـ      اعتبـار  بـه  و فعـل  ةعبارت از اين است كه حركت به اعتبار انتسـاب آن بـه فاعـل، از مقول
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 آنچـه  با ديدگاه اين كه است روشن 10.گردد مي محسوب انفعال ةمقول از قابل، به آن انتساب
وت اسـت، چـه   قدري متفا داديم، نسبت او به بوعلي، با بهمنيار سخن هماهنگي لحاظ به كه

  .نيست مطرح ينفعل أن ةدر اينجا سخني از عينيت حركت با مقول
ن برهـان، بـر ممشـاي قـوم ـ غالـب       كه بهمنيار در مقام طرح ايود ر احتمال مي نياالبتّه 

فيلسوفان متقدم يا معاصر خود ـ سلوك كرده و برهاني بر عـدم وقـوع حركـت در مقـوالت      
فعل و انفعال اقامه نموده است كه مبتني بر پذيرش عينيت حركت با اين دو مقولـه نباشـد و   

ن برهان اسـتقبال  از ايملّاصدرا مورد قبول همگان واقع شود؛ چنانكه بعدها فيلسوفي همچون 
ت ماهيـا  ةبا آنكه صدرا حركت را از زمـر  )118: 1422همو، و  79ـ3/77م، 1981(ملّاصدرا،  11نمود

؛ 3/37؛ 339 /1 م:1981(همـو،   اسـت  انگاشته وجود اي از نحوهخارج دانسته و آن را  ،و مقوالت
    .)7/284و  4/4

ـ   به هر حال با عنايت به تصريح بهمنيار بر عينيت حركت با  و يفعـل  أن ةيكـي از دو مقول
 قبـل از شـيخ   بـيش از يـك قـرن   بايد اذعان نمود كه الاقل يك فيلسوف مسـلمان،   ينفعل أن

خـي  بر است و بنابر را معادل مقوالت فعل و انفعال يا يكي از آن دو دانسته »ركتح«اشراق، 
 ارجـاع بـه   گونـه  سهروردي، بدون هـيچ  آثار در حصيلالّتشواهد ـ همچون وجود عباراتي از  

 بهمنيـار  خـاص  ديـدگاه  از اشراق شيخ كه رسد مي نظر به بعيد بسيار ـ 12آن يا مؤلّف اثر اين
  .نبوده باشد مطّلع در اين باب

         مقوالت باب در رواقيون ديدگاه با ساوي سهالن ابن افقت. مو1-4

 قـرن  لاوة نيمـ  و پـنجم  قـرن  اواخـر  در كـه  است ريمتفّك ساوجي يا ساوي سهالن عمربن
 بـر  ممتقـد  مسـلمان  فيلسـوفان  سـاير  از بـيش  ظـاهر  بـه  زيسـت. او  مي قمري هجري ششم

 سـهروردي  آثار نيز و ها گزارش برخي زا است. زده قلم ارسطو آثار نقد طريق در سهروردي،
 اثـر  تـرين  مهـم . است داشته سهالن ابن فلسفي نظرات به يا هويژ هتوج وي كه آيد برمي چنين
 دسـترس  در آن فلسـفه  بخـش  اينـك  كـه  اسـت  هالنصـيري  البصائر ساوجي، فيلسوف علمي
 ديـده  كتـاب  ايـن  از ديمتعـد  هاي نقل ـ وي ائيمّش آثار هخاص ـشيخ اشراق   آثار در. نيست

 نـزد  در را كتـاب  ايـن  سـهروردي  كـه  آمـده  فلسـفه  تـاريخ  كتـب  برخـي  در حتّي شود؛ مي
2/351: 1389 شهرزوري،( است خوانده درسي صورت به فارسي ينظهيرالد.(  

 بـه  را) دهـم  تا پنجم فصول( فصل پنج كتاب، اين لاوة مقال از دوم فن در ربصائ صاحب
ـ  بـاب  در هيتوج قابل نكات پنجم، فصل در وي. است داده اختصاص مقوالت بحث اتكلي 

 ده عـدد  بـه  منحصـر  مقـوالت  تعداد: گويد مي آنكه جمله از نمايد، مي مطرح مقوالت مبحث
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 تعـدادي  بـه  آن تقليـل  نـه  و دانست عالم موجودات همه جامع را آن توان مي نه لذا و ستين

 بايـد  نهاآ تعرضي در و است نامفهوم من براي كيف و كم اقسام برخي... است ناممكن كمتر
 اعــراض سـاير سـپس،   و كــم كيـف،  جـوهر،  صــورت بـه  مقـوالت  ترتيــب... نمـود  شـك 
  ).104ـ103: 1383 ساوي،(13است

 ششـم  فصـول  در ترتيب به را كيف و مضاف كم، جوهر،ة مقول چهار ادامه درالن سه ابن
 در جـا  يـك  طـور  بـه  را ديگر عرضية مقول شش آنگاه). 126ـ105(همان:  دهد مي شرح نهم تا

 تفـاوت ، مـوارد  برخـي  در وي توضـيحات  و تعـاريف  نـوع  كـه  دارد مـي  مطرح دهم فصل
 متـي،  أيـن،  مفـاهيم  از يـك  هر. ساوي دارد سينا بنا ويژهه ب مشّائي فيلسوفان بيان با واضحي

 بـه  آنها بازگشت كه نمايد مي تشريح و تعريف اي گونه به را ينفعل نأ و يفعل أن ملك، وضع،
 ينهمـ  اواخـر  در  آنكـه،  تر جالبة نكت). 131ـ127: همان( كند القاء خواننده به را مضافة مقول

، أيـن  كيف، كم،ة مقول چهار در حركت انسري باب در مبسوطي ندانچ  نه بحث شاهد، فصل
 گويـا . اسـت  نتايج آن از يكي» حركت« نبودن مقوله كه باشيم مي آن از حاصل نتايج و وضع
 تحـت  را انفعال و فعل سينا، ابن گزارش به كه گروهي آن ديدگاه نقد در را مطلب اين ساوي

 هنمـود  مطـرح اينجـا   در ؛تدان اشـاراتي داشـ  ب نيز بهمنيار بعدها و دانستند مي حركتة مقول
   ).133ـ132: همان( است

 از كمتـر  بـه  را عشـر  مقـوالت  تعداد، سهروردي از قبل سال ها ده ساوي سهالن ابن آري،
 گرچـه  ،اسـت  ساخته مطرح مقوالت ضمن در نيز را» حركت«ة مسأل و داده تقليل آن نصف
  ه باشد.ديانجام حركت تمقولي نفي به وي سخن

  در باب مقوالت. كلمات سهروردي 2
و داليل مقوله خواندن آن در انديشة شيخ اشـراق، نـاگزير از   » حركت«براي شناخت جايگاه 

مجموعـه مصـنّفات   بـه   راجعها مبباشيم.  تأمل در شاكلة مبحث مقوالت در نظام فكري او مي
  لتلويحـات ا تـاب ك هر سـ دي وشـد كـه    مالحظه شيخ اشراق

ّ
 و المشـارع  ،و ا���ـ�� 
	�ـ�ا��

(سـهروردي،   15داخته اسـت پرت مقوال مبحث به بيشتري تفصيل با 14المقاومات و ارحاتالمط
  ). 293ـ221ج: 1375؛ همو، 148ـ129د: 1375؛ همو، 17ـ4الف: 1375

اصوالً در مقام فهم سخنان سهروردي و تحقيق در باب نظرات فلسفي وي، توجه به ايـن  
سـت كـه صـرفاً بـه سـبك مّشـائي       نكته بسيار ضرورت دارد كه سه كتاب مـذكور، آثـاري ا  

سينا باشـد.   نگارش يافته نه آنكه محتواي مطالب آن دقيقاً همان سخنان ارسطو يا فارابي و ابن
 اصـطالحات مـورد پـذيرش آنـان    به ديگر سخن، مطالب اين كتب غالباً با ساختار مشّائي و 
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ددي آراء فيلسـوفان  الّا از حيث محتوا و نتايج مباحث مطروحـه، در مـوارد متعـ   سامان يافته و
مشّائي به نقد كشيده شده و بلكه ابطـال گرديـده اسـت. بررسـي مبحـث مقـوالت در آثـار        

  سهروردي، از مؤيدات روشن اين ادعا است.

  خمس   مقوالت تبيين در هروردىس يمات. تقس2-1
ـ « بيـاني  بـه  يـا  امكـاني  موجـودات ، ائيانمّش همانند اشراق شيخ مقسـم  را» موجـوده  اتماهي 

 اعتباريـت  و ماهيـت  اصـالت  به قائل وي كه روست آن از نه امر اين. است داده قرار قوالتم
و بـه نحـو    خـارج  عالم پذيرش صرف به انديشمندان، فاقاّت به قريب اكثر بلكه است، وجود

و  نگاشـتند ا مـي  بـديهي  را غيره و جماد گياه، حيوان، انسان، همچون اشيائي وجود ،ارتكازي
 طـرح  مقـام  در لـذا  )؛183: 1387 فياضـي، (ة قبول تحقّق خارجي ماهيات بـود  اين خود به منزل

  .  بودند عالي اجناسة شناخت پاي بر آنها بندي دسته دنبال هب صرفاً، مقوالتة مسأل
 ماهيـات  ابتـدا  مقـوالت،  باب در خود خاص ديدگاه تبيين براي تلويحات در هرورديس

 از نيـاز  بـي  امـري  بـه » جوهر« تعريف از پس وا. كند مي تقسيم عرض و جوهر به را موجوده
 عـام  مفاهيم اين مصاديق بيان به، موضوع يازمندن امري به» عرض« تعريف و محليا  وضوعم
جواهر را بر چهار قسم جسـم، هيـوال، صـورت و     كتاب، اين در او. پردازد مي ماهوي غير و

و حّتـي در   خـود  ثارآ برخي در ولي؛ )6الف: 1375(سهروردي، داند  مفارقات (عقل و نفس) مي
؛ 15ــ 14الف: 1375(همو،  صورت و هيوال از جسم بترّك به باور عدم دليل به، تلويحاتهمين 
الـف:  1375(همـو،   نوعيـه  و جسـميه  صـور  انگاشتن عرض دليل به نيز و )80ـ74ب: 1375همو، 
 جسم،: دهد مي تقليل قسم سه به را جوهر مصاديقدر نهايت  ،)87ـ82ب: 1375؛ همو، 291ـ284

  .  عقل و نفس
 ايـن نمايـد.   قسم منحصر مي چهارگانة مشهور را در  نه اعراضهمچنين  اشراقي فيلسوف

 حركـت،  : از عبارتنـد  ،اسـت  نمـوده  تشريح و استنباط را آنها سهروردي كه ترتيبي به چهار،
 و نفـي  صـورت  بـه  و عقلـي  حصـر  يـك  قالب درتا  كند مي تالش. وي كيف و كم اضافه،
 بـه  نسـبت  را خـود  روش برتـري  حيث، اين از و كند تبيين را عرضي مقوالت تعداد ،اثبات
 زيـر  نحو به توان يم را سهروردي بيان. خالصة نمايد تثبيت) استقرائي روش( پيشينيان روش

  :داد حوضيت
 وجـود  ثبـات  امكان ذاتشان در يا: دنباش مي قسم دو بر تغير و ثبات حيثامور عرضي از 

 همـان  ،نخسـت  قسـم . دارد وجـود  ذاتشـان  در ثبـات  امكـان  آنكه يا رند،متغي ماًدائ وندارند 
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ـ  ؛مكـان  و وضع و كم در يا پذيرد صورت كيف در رتغي اين خواه است،» حركت« قسـم   اام 

 در كـه  مـاهيتي  يكـي : باشـند  مـي  قسم دو بر خود است، متصور برايشان ثبات امكان كه ثاني
 خـود  غيـر  بـا  مقايسـه  بـدون  و تنهـايي  به كه ماهيتي، ديگرو د و گردد مي لتعّق غير با قياس
نام دارد، همچون پدري و پسري؛ اما قسـم دوم كـه بـدون    » اضافه«، لاو قسم. شود مي درك

شود يا بـدون لحـاظ انقسـام.     مقايسه با غير خود قابل تعقّل است، يا با لحاظ انقسام درك مي
  )10ـ7الف: 1375(همو، شود  خوانده مي» كيف«و دومي، » كم«اولي 

  اند: حاصل بيان سهروردي آن است كه ماهيات عرضي، خود بر چهار قسم
  . حركت: ماهيت عرضي كه در ذات خود فاقد ثبات است.ا

  گردد. ب. اضافه: ماهيت عرضي واجد ثبات كه همواره در قياس با غير خود تعقّل مي
  تعقّل، با لحاظ انقسام.ج. كم: ماهيت عرضي واجد ثبات و به تنهايي قابل 

(همـو،  د. كيف: ماهيت عرضي واجد ثبات و به تنهايي قابل تعقّل، بـدون لحـاظ انقسـام.    
  .)279ـ278ج: 1375؛ همو، 11الف: 1375

اما نكتة مهم اينكه، سهروردي در هيچ يك از آثار خـود، در مقـام بيـان ديـدگاه خـويش      
سـازد و صـرفاً در دو موضـع     خود مطّلع نمي هاي آراء پيرامون مقوالت، مخاطب را از پيشينه

اي كوتـاه   گيـري از عملكـرد وي ـ اشـاره     سهالن ـ آن هم در قالب نقد و خرده  به نظرات ابن
، مقـوالت  تلويحـات پس از آنكـه در كتـاب   «نويسد:  مي مشارع و مطارحاتنمايد. او در  مي

عمـربن سـهالن سـاوي     بصائرمشهور را در پنج مورد منحصر دانستيم، در موضعي از كتاب 
مالحظه شد كه وي آنها را در چهار مقولة جوهر، كم، كيف و نسـبت منحصـر كـرده اسـت.     

ج: 1375(همـو،  » اگر با دقّت در حصر مورد نظر او تأمل نمايي، آن را صحيح نخـواهي يافـت  
278.(  

در برخي آثارش، مقوالت را در چهـار مـورد    بصائرصاحب «نگارد:  مي مقاوماتهمو در 
را از دائـرة مقـوالت خـارج    » حركـت «نحصر نموده است: جوهر، كم، كيـف و نسـبت. او   م

شـود، كميـت نيسـت و در عـين      دانسته است، زيرا با آنكه حالت مقداري بر آن عارض مـي 
باشـد و نـه هـيچ يـك از مفـاهيم كـه در عـداد مقـوالت          عروض نسبت بر آن، نسبت نمـي 

بـا تفصـيل    مطارحـات  بيـان كـرديم و در   لويحـات تگونـه كـه در    اند؛ ولي ما همان برشمرده
  )1/146د: 1375(همو،  »بيشتري توضيح داديم، آنها را در پنج مورد منحصر نموديم

سـازد، بيـانگر    اين دو نقل، عالوه بر آنكه ترتيب نگارش سه كتاب مذكور را روشـن مـي  
رض مطالـب ايـن   به لحاظ اشتمال بر نظرات نهايي شيخ اشراق در مقام تعـا  مقاوماتاهميت 
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باشد، البتّه اگر واقعاً چنين تعارضاتي يافـت شـود؛ امـا     نيز مي مطارحاتو  تلويحاتكتاب با 
گذشته از اين دو مطلب، برخي اساتيد معاصر به استناد دو نقل مذكور، نتيجـة جالـب توجـه    

  اند: ديگري را نيز مطرح نموده
هنـوز   تلويحاتكه هنگام نوشتن شود  از روال طرح مطالب و تصريح خود او معلوم مي«

پسـندد، لكـن نـاقص     بيند و نظرش را مـي  را نديده است. سپس آن را ميبصائر نظر صاحب 
اند و شـهرزوري هـم آن را نقـل     توان دريافت كه آنچه برخي گفته داند. پس به راحتي مي مي

درس  سهالن سـاوي را نـزد ظهيرالـدين فارسـي     ابن بصائر كرده است كه شيخ اشراق، كتاب
گرفته است، صحيح نيست. هر چند به آن كتاب در اثناي تأليف آثارش بسيار مراجعـه كـرده   

  ، پاورقي).430ـ2/429: 1389پناه،  (يزدان» و به مطالب جديدي هم برخورده است
به باور راقم اين سطور، گفتار استاد معاصر همچون برخي سخنان ديگر ايشان در خـالل  

اه پيامبرگونه به فيلسوفان مسلمان دارد. حسـن ظـن و حمـل بـر     آثارشان، حكايت از يك نگ
صحت نمودن اقوال برادران ديني خاصه اهل علم، به خوديِ خود ممدوح است، امـا افـراط   
در اين زمينه به ويژه در مباحث فلسفي، به فروپاشي تاريخ علـم، نـامعلومي قـدمت نظـرات     

تراشي براي مطالعـات   هاي علمي، مانع ريعلمي، مجهول ماندن سهم هر انديشمندي در نوآو
هـا در زمينـة تـأتير و تـأثّرات فكـري ميـان اصـحاب دانـش          تطبيقي و ناكام مانـدن بررسـي  

انجامد. چه اشكال دارد كه نويسنده الاقل احتمـال دهـد كـه سـهروردي جـوان بـه دليـل         مي
مخاطبان در قبـال   سهالن براي رفع استبعاد طلبي خود، در عين نقل سخن ابن روحية استقالل

رنـگ جلـوه    را كتمـان يـا كـم   بصـائر   ديدگاه او، در تالش است كه تأثّر خويش از صـاحب 
                     16دهد.

  . داليل سهروردي در تثبيت مقوالت خمس2-2
دانستيم كه شيخ اشراق مفـاهيم عرضـي را در چهـار مقولـة كـم، كيـف، اضـافه و حركـت         

سهرورد در باب مفاهيم كم و كيـف و احكـام آن تـا     محصور نموده است. توضيحات حكيم
حدود زيادي با سخنان فيلسوفان مشّائي قابل تطبيق است و برخي فروعـات اختالفـي ميـان    

هـا   ايشان نيز به مسألة تحقيق اين پژوهش ارتباطي ندارد؛ لذا بحث پيش رو صرفاً به استدالل
  شود. معطوف مي» تحرك«و » اضافه«و تبيينات شيخ اشراق در باب مقوالت 

 و شمول آن بر أين، متي، وضع و جده» اضافه«. تلقّي سهروردي از 2-2-1

سينا به دليل تمايز گزاردن بين مقـوالت نسـبت و اضـافه از پـذيرش نظريـة       گفته شد كه ابن
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 مشارع و مطارحـات نمود. صاحب اندراج هفت مفهوم عرضي تحت مقولة اضافه، استنكاف 
همين مطلب، اندكي قبل از ورود به مبحث مقوالت، به نقد ادعـاي مـذكور   دقيقاً با عنايت به 

همت گمارده تا زمينه را براي اندراج چهار مقولة عرضي تحت مقولة اضافه همـوار گردانـد.   
  اي را دنبال نموده است. نيز چنين شيوه مقاوماتسهروردي در 

انـد و   بت و اضـافه تفـاوت قائـل   گويد: آنان بين نسـ  او در مقام تقرير ديدگاه مشّائيان مي
داننـد. بـه طـور مثـال،      اند، لذا هر نسبتي را اضـافه نمـي   اضافه را نسبت متكرّر تعريف نموده

سقف به خودي خود با ديوار نسبت دارد، چه بدون مالحظة ديـوار، تصـور سـقف ممكـن     
بدون مالحظـة  نيست؛ اما ديوار از آن حيث كه ديوار است، با سقف نسبتي ندارد و تصور آن 

؛ 143الـف:  1375(سـهروردي،   توان اضافه دانست پذير است؛ لذا چنين نسبتي را نمي سقف امكان
  ).270ج: 1375همو، 

سهروردي در هر يـك از دو كتـاب مـذكور، چنـدين اشـكال بـر ديـدگاه مـذكور وارد         
  سازد؛ از جمله آنكه: مي

تـوان   شود و هرگز نمي ر ميـ نسبت از آن حيث كه نسبت است، صرفاً بين دو چيز برقرا
اي معادل همـان اضـافه در    با لحاظ يك شئ، نسبتي را اخذ نمود. بنابراين نسبت هم به گونه

  ها). (همانسويه است نزد مشّائيان است. ديگر سخن، نسبت، اضافة يك
دالّ بـر آن اسـت كـه    » رود نسبت با فرض تكرّر، اضـافه بـه شـمار مـي    «ـ اين سخن كه 

؛ بلكـه حّتـي   )270ج: 1375(همـو،   باشـد  ي و اضافه، نوع منـدرج در آن مـي  جنس عال» نسبت«
را نوعي مندرج در تحت آن جـنس عـالي دانسـت، چـون اضـافه، نسـبت       » اضافه«توان  نمي

دانيم كه صرف تكرّر سـبب تنويـع ميـان افـراد يـك جـنس        متكرّر فرض شده است و ما مي
  ).143د: 1375(همو، است تر، اضافه همان نسبت  شود؛ پس به بيان صحيح نمي

آري، به باور شيخ اشراق، تعقّل مفاهيم أين، متي، وضع و جده؛ منـوط بـه تعّقـل مفهـوم     
، صرفاً بازگشـت مفهـوم أيـن بـه     تلويحاتاست. وي براي تبيين ادعاي خويش در » اضافه«

در  و پـس از آن  مقاومـات دهـد، امـا در    اضافه را ـ به عنوان نمونه ـ مورد تحليـل قـرار مـي     
با حوصلة بيشتري به توضيح يكايك مفاهيم چهارگانة مـذكور و انـدراج    مشارع و مطارحات

  پردازد.   آنها تحت مقولة اضافه مي
گيـرد، حالـت يـا     محصل سخن وي آن است كه: وقتي جسمي در مكاني خاص قرار مي

ر شود. به ديگر سـخن، قـرار گـرفتن يـك جسـم د      هيأتي جز اضافه به آن مكان حاصل نمي
اي ميـان   نسـبت يـا اضـافه    كند؛ بلكه بر تحقّقوجود آن جسم نميمكاني خاص، حكايت از 
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جسم و آن مكان داللت دارد. در واقع، ابتدا بايـد آن نسـبت در خـارج تحّقـق يابـد، سـپس       
تـوان در بـاب متـي، وضـع و جـده سـخن        مفهوم أين از آن انتزاع گردد. بر همين سياق مي

ة هيچ يك از مفاهيم جسم يا زمان، تصور متـي (بـودن جسـم در    گفت؛ چه با تصور جداگان
پذير نيست. نيز تا نسبتي بين جسم با جهات در ظرف خارج پديد نيايد، مفهـوم   زمان) امكان

ذاتيِ اين چهار مقولة ارسـطويي، يعنـي جـنس يـا     » اضافه«گيرد... بنابراين  شكل نمي» وضع«
جنس عالي ايـن مفـاهيم مـاهوي بـه شـمار       فصل هر يك از آنها است و در هر دو صورت،

  ).282ـ279ج: 1375؛ همو، 146د: 1375؛ همو، 12ـ11الف: 1375(همو، رود  مي
در عـين حـال كـه بـا     » نسبت«يا » اضافه«نگارنده گويد: ادعاي سهروردي در باب مقولة 

اه آنـان  سويي دارد، تفاوت قابل توجهي با ديـدگ  سهالن ساوي هم آراء فيلسوفان رواقي و ابن
دارد. آري، سهروردي صرفاً چهار مقولة ارسطويي را به مقولة اضـافه برگردانـد يـا بـه بيـاني      

يفعـل و   اضافه را جايگزين پنج مقولة عرضي مشهور نمود؛ ليكن پيشـروان وي، مقـوالت أن  
دانستند. ايـن نكتـه حّتـي در آثـار برخـي اهـل        ينفعل را نيز مندرج تحت مقولة اضافه مي أن

نيز مغفول مانده و چنين تصور شده كه سهروردي، همة مقوالت عرضي به جز كـم و  تحقيق 
كيف را به مقولة نسبت بازگردانده و در عين حال، حركت را بـه عنـوان مقولـة جديـدي، از     

در نگـاه  » حركـت «حـال آنكـه   )؛ 80ــ 79: 1388شاهي،  (ملك خارج به اين مقوالت افزوده است
  انفعال است.   سهروردي، مرجع مقوالت فعل و

  و شمول آن بر فعل و انفعال  » حركت«ثبيت مقوله بودن ت. 2-2-2
را عرضـي فاقـد ثبـات و بذاتـه     » حركـت «بندي مقوالت،  گفته شد كه شيخ اشراق در تقسيم

در عين حال كـه  » حركت«دهد كه  سيال دانسته است. او بر اساس همين تعريف، توضيح مي
يـك از مقـوالت مشـهور ارسـطويي منـدرج نيسـت و        ماهيتي مستقل دارد، در تحت هـيچ 

اي مسـتقل   بايسـت مقولـه   بالعكس مقوالت فعل و انفعال، قابل ارجاع به آن دو است؛ لذا مي
  لحاظ شود. بنابراين دو پرسش در اينجا مطرح است:

  گنجد؟ در تحت هيچ يك از مقوالت مشهور نمي» حركت«ـ چرا 
  كنند؟ بازگشت مي» حركت«مقولة ينفعل به  يفعل و أن ـ چرا مفاهيم أن

گرچه نحوة تقسيمات سهروردي در باب مقوالت از حيث ايجابي پرسـش اول را پاسـخ   
به نحو سلبي پاسخ اين پرسـش مقـدر را    مطارحاتدهد، اما در عين حال، سهروردي در  مي

 گويد: از آنجا كه حركت، يك عرض است، تحت مقولة جـوهر قـرار   بيان داشته است. او مي
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گيرد. همچنين حركت، منـدرج در مقولـة كميـت هـم نيسـت، چـرا كـه نفـس كميـت           نمي
پـذير باشـد، دليـل بـر كميـت انگاشـتن آن        گيري و انـدازه  باشد، اينكه چيزي قابل اندازه نمي

نيست. حركت جزء كيفيات هم نيست، زيرا در اعراض كيفي، ثبات شرط است، حـال آنكـه     
نيز گرچه حركت ـ همانند ساير اعراض ـ معروض نسـبت    حركت، عرض فاقد ثبات است. 

كند؛ ليكن بايد توجه داشت كـه معـروض    شود و با محلّ خود نسبتي خاص پيدا مي واقع مي
شود. بنابراين هيچ يك از مقوالت جوهر، كم، كيـف   نسبت، ديگر خود نسبت محسوب نمي

كت را ماهيـت عرضـي   توان جنس حركت در نظر گرفت. از طرفي چون حر و نسبت را نمي
 17اي مســتقل در عــرض ســاير مقــوالت بيانگــاريم فاقــد ثبــات دانســتيم، بايــد آن را مقولــه

  ).278ج: 1375(سهروردي، 
اما پاسخ به پرسش دوم؛ سهروردي در هر سـه كتـابي كـه بـه سـبك مّشـائيان نگاشـته،        

است. او بر پايـة   و ارجاع مقوالت فعل و انفعال به اين امر ماهوي قلم زده» حركت«پيرامون 
يفعـل و بـه    حركت، به اعتبار انتساب به فاعل يا محـرّك، از مقولـة أن  «اين سخن مشّائيان كه 

برد تـا   اي پيش مي سخن را به گونه» ينفعل است اعتبار انتساب به قابل يا متحرّك، از مقولة أن
  حركت را در دو مقولة مذكور به عنوان مفهومي ذاتي شناسايي نمايد.

يفعـل   گويد: برخي بـراي اثبـات تبـاين حركـت بـا مفهـوم أن       دي در اين باره ميسهرور
اين ادعا نادرسـت  » شود، از سنخ حركت نيست. يفعل اعتبار مي آنچه انجام آن در أن«اند:  گفته

فعلـي را   اند كه در فرايند تحقّق اين مفهوم، ابتـدا فـاعلي،   است، زيرا ايشان چنين توهم نموده
باشـد، آن را   بدان اعتبار كـه ايـن فعـل، عرضـي فاقـد ثبـات مـي        ست و سپسايجاد كرده  ا

اند؛ حال آنكه واقع امر چيز ديگري است، بدين ترتيب كه اين فعل، يك امـر   ناميده» يفعل أن«
كنـد و بـه نحـو پيوسـته و      اي كه فاعل، با غير خـود نسـبتي پيـدا مـي     وجودي است به گونه
تأثير نيز قارالذات نيسـت و لـذا صـرفاً بـر حركـت تطبيـق       گذارد. اين  تدريجي در آن اثر مي

يفعل، دخالت تام دارد، بـه ايـن معنـا كـه در اثـر فعـلِ فاعـل،         كند. بنابراين حركت در أن مي
يفعل و داخـل در مفهـوم آن    ذاتيِ مقولة أن» حركت«شود، يعني  حركتي در منفعل حادث مي

ينفعل، بـه ذات فاعـل اسـتناد داده     أن است، نه آنكه حركت ديگري به جز حركت موجود در
شود. به ديگر سخن، به هنگام صدور يك فعل از فاعـل و تـأثير آن در امـر ديگـري بـه نـام       

ينفعـل، بعينـه داخـل در     منفعل، دو حركت نداريم، بلكه همان حركـت داخـل در معنـاي أن   
  ).283ـ282ج: 1375؛ همو، 147د: 1375(همو:  18باشد يفعل نيز مي معناي أن

» فعـل «توان چنـين اسـتنباط نمـود كـه:      نگارنده گويد: از مجموع سخنان شيخ اشراق مي
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شـود كـه ايـن حالـت سـيال، حقيقـت        براي فاعل، حالتي غير ثابت و تدريجي محسوب مي
اي كه بدون لحاظ چنـين حـالتي بـراي فاعـل، هـويتي       دهد، به گونه را تشكيل مي» يفعل أن«

بـوده و  » يفعـل  أن«براين آن حالت سيال (حركت)، ذاتـي ماهيـت   ماند؛ بنا نمي» يفعل أن«براي 
، حـالتي سـيال و تـدريجي    »انفعال«اين ماهيت، قابل ارجاع به مقولة حركت است. از سويي 

است كه بدون لحاظ چنين حالتي براي قابـل، اساسـاً   » ينفعل أن«براي قابل و بيانگر تمام ذات 
ذاتـيِ ايـن ماهيـت عرضـي بـوده و      » حركـت «پـس  متصور نيسـت؛  » ينفعل أن«هويتي براي 

  است.» حركت«مقولة نيز قابل ارجاع به » ينفعل أن«

  يابي سهروردي به مقوالت خمس: برهان يا استقراء . روش دست2-3
هـا و داليـل    پس از بيان تقسيمات مذكور در باب مقـوالت و بيـان تبيـين    تلويحاتصاحب 

ر مقـوالت در يـك جـوهر و چهـار عـرض      خود، به طرح پرسش مقدري در بـاب انحصـا  
گويد: اگر اشكال شود كه به چـه دليـل مقـوالت را در پـنج مـورد منحصـر        پردازد. او مي مي

ايد؟ شايد يكي از اقسام مذكور، باز هم قابل تقسـيم باشـد و اجنـاس عـالي جديـدي       دانسته
و اثبـات   حاصل شود؛ در پاسخ گوييم: تقسيم مذكور بر پاية حصر عقلي و به صـورت نفـي  

سامان يافته است، لذا به لحاظ عقلي، قسم جديدي براي آن قابل تصور نيست و ما نيـز تـابع   
  باشيم. برهان مي

نمايـد.   شود كه شيخ اشراق در كتاب مذكور دعوي برهان و حصر عقلي مـي  مالحظه مي
حـث مقـوالت   او در واقع به دنبال بيان اين نكته است كه فيلسوفان مشّائي از طريق استقراء، ب

اند، ولي وي با استدالل برهاني اين مبحث را سامان داده است. جالب اينكه ايـن   را پيش برده
هايي براي انحصـار   ادعا اختصاص به سهروردي هم ندارد و برخي اهل نظر نيز به ارائة تبيين

، (آيتـي اند كه از قضا يكي از ايشـان خـود ارسـطو اسـت      مقوالت در ده مقوله همت گماشته
معيـار  غزالي با آنكه در مسائل بسياري هماره به تقابل با فالسـفه پرداختـه، در   ). 79ـ76: 1382
زعم خود، در قالب سـه گـام حصـر     كند  و بهبرهان ميپيرامون تعداد مقوالت، دعوي  العلم

زمين نيز توماس آكوينـاس بـا بيـاني     در مغرب ).79(همان:  رساند مقوالت عشر را به اثبات مي
  ).80(همان:  كوشيده است تر از غزالي در اين طريق  تر و دقيق يعلم

گونه تقسيمات هميشه برهاني نيست، بلكه بسـياري   نگارنده گويد: واقع مطلب آنكه، اين
كشند و به لحاظ محتوا بـاز هـم اسـتداللي     از آنها صرفاً صورت يك حصر عقلي را يدك مي

فيه، بايد توجه داشت كه سهروردي با مراجعـه بـه    روند. اما در ما نحن استقرايي به شمار مي
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دانش طبيعيات عصر خويش، خواصي از اشياء را در ذهن خود مرتّب سـاخته و بـر پايـة آن    
اي اقامه نمـوده؛ حـال آنكـه ايـن خصوصـيات، خـود بـه نحـو          خواص، استدالل حصرگونه

تـوان ايـن تقسـيم را بـاز     استقرائي گرد آمده است و چه بسا با شناخت خواص بيشتر اشياء ب
هاي ديگر و بـه نحـو سـلبي     هم ادامه داد و لذا شاهديم كه وي مقولة كيف را با نفي شاخصه

  نمايد.   تبيين مي
دانـد و در   گونه تقسيمات را محكـوم بـه اسـتقراء مـي     به همين دليل، علّامة طباطبايي اين

اين تقسـيم و تقسـيماتي كـه    «نويسد:  مي اصول فلسفه و روش رئاليسمانتهاي مقالة سيزدهم 
انـد و البّتـه    اند، مبني بر استقرائي است كه در خواص مهيات نمـوده  براي اقسام اعراض نموده

پس از اين، در اثر پيشرفت علم و صنعت، خواص بسياري كشف شده كه در آن زمان پـرده  
لي از تـأثير  بـرده خـا   از روي آنها برداشته نشده بود و پيدايش اين خواص در تقسـيمات نـام  

  ).    312: 1368(طباطبايي، » نخواهد بود
، از دعـوي حصـر   تلويحاتالزم به ذكر است كه شيخ اشراق نيز در برخي آثار متأخّر از 

نگـرد. وي در   تر به اين مسأله مي بينانه آيد و قدري واقع عقلي در باب تعداد مقوالت كوتاه مي
گانة خود بـر مقـوالت عشـر مّشـائيان پـاي       صرفاً بر تكامل حصر پنج مطارحاتو  مقاومات

  ). 284ج: 1375؛ همو، 147الف: 1375(همو، فشرد  مي

   سهروردى نزد مقوالت بحث اهميت ميزان .4ـ2
گفته شد كه سهروردي صرفاً در كتب به سبك مشّائي خويش، به بحث مقـوالت دامـن زده   

ت. از قضا دليل ايـن عملكـرد در   و از طرح مباحث ناظر بدان در آثار اشراقي پرهيز نموده اس
برخي سخنان سهروردي ـ ذيل مباحث ناظر به مقوالت ـ بيان گرديده كه حكايـت از ميـزان     

، ضـمن تأكيـد بـر    مشـارع و مطارحـات  المثـل در   اهميت مبحث مقوالت نزد وي دارد. فـي 
دعـوت از خواننـدگان بـه منظـور      برتري طرح مقوالت خمس نسبت به نظرات پيشـينيان و 

اعتنـايي   فايـده اسـت و بـي    اين بحث در علوم، بسيار كـم «مل در اين خصوص آمده است: تأ
  ). 284ج: 1375(همو، » بدان ضرري ندارد

باشـند   در كالم مذكور مشخّص نيست كه كدام دسته از علوم نزد شيخ اشراق پرفايده مـي 
متنـي ديـده    قاومـات مكه مباحثي همچون مقوالت، در قبال آنها ارزش چنداني ندارند؛ اما در 

شود كه بيانگر سنخ علوم مطلوب وي و تمهيداتي براي ورود به مباحـث اشـراقي اسـت.     مي
  نويسد: سهروردي در آنجا مي
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هاي پيشينيانشـان در   بدان اگر خداوند براي اهل حكمت ارادة خير نمايد، ايشان را به راه«
، سوارشدن بـر افـالك و در آغـوش    ها، پيوستن به ستارگان مشاهدة انوار، باالرفتن به آسمان

كاهـد و بـر    گردد و سخن رانـدن در بـاب مقـوالت را از آنـان مـي      كشيدن سيد رهنمون مي
هـاي معنـوي، رهـا شـدن از      آمادگي ايشان براي دريافت نفحات الهـي، نگريسـتن بـه بارقـه    

 د:1375(همـو،   »افزايـد  آميـز مـي   گونه آرزوهـاي نفسـاني وسوسـه    حواس ظاهري و ترك اين
  ).  148ـ1/147

  نتيجه
برخي انديشمندان متقدم بر سـهروردي، در طريـق نقـد     شود  كهمستفاد مياز مطالب مذكور 

  اند: مقوالت عشر ارسطويي، نظرات قابل توجهي ارائه نموده
ـ ابتدا رواقيون به جز كم و كيف، ساير مقوالت عرضـي را بـه مقولـة نسـبت يـا اضـافه       

  برگرداندند.
پنداشت، نظر رواقيون را نپـذيرفت، امـا در    آنجا كه اضافه را نسبت متكرّر مي سينا از ـ ابن

بـه  » جـده «عين حال، حصر مقوالت در عدد ده را مورد ترديد قرار داد و از پـذيرش مقولـة   
اظهار نارضايتي نمود. نيز از ميان اقـوال گذشـتگان در بـاب    » وضع«اي مستقل از  عنوان مقوله

ينفعـل را بـر سـاير     ينفعل، نظرية ارجاع حركـت بـه مقولـة أن    و أن يفعل نسبت حركت با أن
  نظرات ترجيح داد.

ينفعل، يـك گـام از اسـتاد خـود      يفعل و أن ـ بهمنيار در باب نسبت حركت با مقوالت أن
ـ آن را بعينـه معـادل الاقـل يكـي از مقـوالت        التّحصـيل تر رفته و ـ بنابر اختالف نسخ   پيش

  ينفعل دانسته است.   ي، أنمذكور و به احتمال قو
سهالن ساوي نيز بدون توجه به اظهارات مّشـائيان، همـان ايـدة رواقيـون را تبيـين       ـ ابن

  نمود.   
دهـي ماهيـات در قالـب     رسد كه سـهروردي در طريـق سـامان    بر اين اساس، به نظر مي

ّتـه وي در  اي تأثير پذيرفتـه اسـت. الب   مقوالت خمس، از هر يك از فيلسوفان مذكور به گونه
نحوة استخراج مقوالت از ماهيات جوهري و عرضي، صـاحب ابتكـار اسـت و بـه ايـرادات      

گويد. او همچنين در باب مقولـه انگاشـتن    مشّائيان در باب مقولة نسبت، با قاطعيت پاسخ مي
سـهالن افـزوده اسـت تـا      سينا، بهمنيار و ابن هاي شايان توجهي بر سخنان ابن حركت، تكمله

  سامان دهد.  » حركت«ينفعل را تحت مقولة  يفعل و أن د مفاهيم أنبتوان
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گانة خود از مقوالت را فاقـد برهـان و    اما با اين همه، سهروردي نيز در نهايت، حصر پنج
اي استقراء انگاشته است، ولي مزيت آن را بر تقسيمات گذشـتگان ـ بـه ويـژه      مبتني بر گونه

  ند.دا مشّائيان ـ غير قابل انكار مي

  ها نوشت  پي
 

 

مقـوالت  «، به زبان عربيبه  رجمهدر زمان تماهيت،  قسمده اشتمال بر به دليل » قاطيغورياس« ةرسال. 1
  تغيير نام داد. » گانه هاي ده مقوله« يا» عشر

، پس از بحثي در باب تقليل تعداد مقوالت، در قالـب پرسشـي مقـدر از    تلويحات. ارسطور در اوائل 2
گويد: اساساً واضع مقوالت شخصي فيثاغوري به نام ارخوطس  سوي برخي متعصبان به آراء ارسطو مي

نه معّلم اول و او نيز، دليلي بر حصر عقلي مقوالت در عـدد ده بيـان نداشـته اسـت (سـهروردي،      بوده 
  ).12الف: 1375

البّته بعدها معدودي از متفكران غربي همچون توماس آكويناس، ابن سبعين و ابن رشد؛ مدعي حصر  .3
؛ 80ــ 76: 1382آيتـي،   ؛13ــ 9ق: 1404اند. براي اّطالع بيشـتر ر.ك: مـدكور،    عقلي مقوالت عشر شده

  . 113ـ107: 1383خوانساري، 
يابي سهروردي به مقوالت، توضـيحاتي در نقـد چنـين     در اواخر مقاله و در راستاي تحليل روش دست

  ادعاهايي خواهد آمد.
مشاهده شده است كه گاهگاهي » نسبت«و » اضافه«. در برخي كتب فلسفي، به دليل قرابت دو مفهوم 4

شوند، ليكن در اين نوشتار روشن خواهد شد كه به نظـر   به جاي ديگري استعمال مي هر يك از اين دو
سينا، نسبت اين دو مفهوم با يكديگر، عموم و خصـوص مطلـق اسـت و آنچـه      فيلسوفاني از جمله ابن

  مقوله خوانده شده، نسبت است نه اضافه.
ضـمن ترجمـة مبحـث مـذكور آورده:     ، در الهيات شفاء. الزم به ذكر است كه مترجم چهار مقالة اول 5
» وضـع «اي غير از مقولـة   حده بدين جهت است كه آن، مقولة علي» جده«تبصره: وجه عدم ذكر مقولة «

  ).120: 1388(محمدي گيالني، » باشد، دليل روشني ندارد
 چنين عبارتي يافت نشد، ظـاهراً ايـن مطلـب از جملـه توضـيحات      الهيات شفاءنگارنده گويد: در متن 

بيـان   منطـق شـفاء ـ   جانبي مترجم است كه با عنايت به ساير آثار شيخ ـ همچون مبحـث مقـوالت در    
  انگاري داخل قلّاب قرار نگرفته است. گرديده است؛ ليكن به دليل سهل

هاي مكتب رواقي اختصاص  . به عنوان نمونه، در منابع ذيل با آنكه صفحاتي از هر كدام به بيان انديشه6
  در هيچ يك از آنها به آراء ايشان در باب مقوالت توجهي نشده است: يافته، اما

   69ـ66، صص سير حكمت در اروپاـ فروغي، 
    328ـ319، صص تاريخ انتقادي فلسفة يونانـ استيس، 
  26ـ21، صص 2، جتاريخ فلسفة غربـ ملكيان، 

�ن "!  ـ�� وا	ـ� هـ
  أن ی�� و و �� ��ل �
م: إن ��
�� أن«. عين عبارت شيخ بدين قرار است: 7#$%& �ی��

ف )+� ا���-� و أ,+� ��*( )��. و �
 �ـ��
ا: أن/

م ا��34�� أن ا�ح��0 �1� ��ی��ـ� هـ!  ا�ح��1. و س$�5 "! ا�

  ».ی�� ه!  #�� ا�$ح�ی= أو &ح�ی=، �>�ن أ��ب �: أن ی89! إ��+5  #�� ا�ح��1 أو 	��1، و أن
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 شـود  مـى  پيدا مطالبى التحصيل عبارات البالى در«نويسد:  ة اين اثر مينيز در مقدم التحصيل. مصحح 8
 در بهمنيـار  خود كه همچنان كه است مطالبى جمله از يا قسمتها اين نيافتيم، شيخ كتب در را آنها ما كه

 قبيل از يا و است كرده استفاده استاد محضر از حضورى جواب و سؤال در گويد مى كتاب همين مقدمه
 مطالبى به هم مواردى است. در افزوده خودش گويد مى مقدمه در خود كه همچنان باز كه ستا فروعى

  )8: 1375(مطهري، » است. مخالف استاد شيخ نظر با احيانا كه خوريم مى بر
  هاي زير قابل قرائت است: ، الاقل به صورتالتحصيل. عبارت بهمنيار با لحاظ اختالف نسخ 9

�� أنأ�� ا�ح��1 و &
ا)+�، ـ �� �+��  ی���] ی��� [أو �: ��
�� أن إذ ه! )


�� أن�� �+��  ی��]  ی��� [أو �: ��
�� أن ـ أ�� ا�ح��1 و &
ا)+�، إذ ه! )

�� أن�� �+��  ی��]  ی�� [أو �: ��
�� أن ـ أ�� ا�ح��1 و &
ا)+�، إذ ه! )

�� أن�� �+��
�� أنی�� [أو � ـ أ�� ا�ح��1 و &
ا)+�، إذ ه! )�� : [�            ی��

فرضي تصـريح ننمـوده اسـت، لـيكن      . گرچه بهمنيار در مقام ارائة برهان ابداعي خود به چنين پيش10
فرض مذكور را، بيان و سپس برهان بهمنيـار را بـر پايـة     در مقام نقل سخن او، ابتدا پيش أسفار صاحب

  ).3/77م، 1981كند (ملّاصدرا،  تلقّي مذكور از حركت مطرح مي
بدون ذكر نامي از بهمنيار و كتاب وي، اين برهان را مطرح داشته است؛ لـيكن   أسفار. البّته صدرا در 11
نويسـد:   از نقل برهان مورد نظر مـي  در انتهاي هر دو كلمه، تاي گرد بيايد) پس( �ا�AB�ی� ا�+�ای شرحدر 

  ). 118ق: 1422(ملّاصدرا، » ی��� ی�� و أن "! ,�! ا�ح�1ۀ "! ��
�ۀ أن ا�$ح��9هEا �� ذ1�ه )+#���ر "! «
، ب: 1375هاي شيخ اشراق در اثبات اعتباريت وجود (سـهروردي،   . به عنوان نمونه، برخي استدالل12
) است. براي 286ـ283: 1375(بهمنيار،  التحصيلمابعدالطبيعه )، برگرفته از مباحث اوائل بخش 65ـ64

  . 23ـ19: 1391افزا،  اّطالع بيشتر از اين مطلب ر.ك: هدايت
+� )ح�ـJ الیHـ�ج -ـ: «. عين عبارت ساوي چنين است: 13

ّ

دات �1 
�*�� ,P( �8$Oن هEه ا�O�ۀ &ح
M ا�#

5 ��! �R1� �: اB���ء و ال,�+5 و ـ
ده، )ـ� +�, �,ّS" ...�+�� ر "! -�د أ��
�Bا T#  :<#ه الی,ّP( و ال .V� �+�
#-
5 ���ه، ال,�+Y�- 5ّ�$ه )� ,Y�- !" WّOّ�$ه... و  �و ا�>��� �: ا,
اع ا�>#�
ده. و �R1 W�E1� �رّ)#� ,WّO "! و +�,

، 5ّA -�! ا�>�\ و ا�>5 و -�! س�]� اB-�اض )�ه#�
ً

د ی�T -�! ا�%
ه� أّوال 
 .»ا�#

گـردد كـه    . در ادامة بحث و با عنايت به سخنان سهروردي در مباحث ناظر به مقوالت، روشـن مـي  14
كتاب مذكور به همان ترتيبي است كه در باال بيـان گرديـد؛ گرچـه در مجّلـد اول از     ترتيب نگارش سه 

  درج شده است. مشارع و مطارحاتمقدم بر  مقاومات، مجموعه مصّنفات شيخ اشراق
. دليل عدم توجه سهروردي به مقوالت مصطلح در آثار اشراقي و مقاالت عرفاني وي، در اواخر اين 15

  د.نوشتار بيان خواهد ش
رسد كه طرح آن، خارج از حوصلة اين نوشـتار   البّته وجوه ديگري نيز در اين خصوص به ذهن مي. 16

  است.    
"�ّن ا�ح��1 �5 &�^� &ح( ا�%ـ
ه�، الّ,+ـ� «چنين است:  مشارع و مطارحات. عين عبارت سهروردي در 17

ال ی�_م �: 1
ن ا�VO �$�ّ�را 1
,ه E( �#ّ1ا&ه  -�ض و ال &ح( ا�>5ّ، "�ّن ا�ح��1 ��*( ,�� ا�>5ّ و ان �1ن �+� &�ّ�ر و
 1#� �*ـ�]� اال-ـ�اض و �ـ�� اذا 

ّ
و ��*( ���1، "�ّن ا�>��ّ�� ه��a ��ّرة و ال ا��*�3 و ان �1ن ی�ض �+� ,*�3 ا�! ا�#ح�

�1ن ا�VO ی�ض �ه ,*�3 ی>
ن ,�� ا��*�3. "�ال��ب �#: ی�ی� ان ی3R( ا�#�
الت 	9�ه� "ـ! ^#*ـ�: ا�%ـ
ه� و 
   .»>�\ و ا�>5ّ و اال�Y"� و ا�ح��1ا�
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؛ در اينجـا عـين   مشـارع و مطارحـات  آمده اسـت و هـم در    تلويحات. محتواي بيان مذكور، هم در 18
 ال ی�^� "! ��+
�ه ا�ح��1  و ا�ME یح$�ل ��%� أن«گردد:  عبارت سهروردي در كتاب اخير نقل مي

ً
ی�� ا��ا

�ه �0� ا-$�3ر ا�ح��1 ـ ا^P4 "! هEا ا��-
M و اال	$%�ج؛ "�ّن ا�ـME هـ
  ی�� ا-$�3ر ـ )��ء -�! اّن ا�ME ه
 "! أن"
1
,ه "! أن "! أن ��� �ی�� )S-$�3ر ه��a ��ّرة، "d )ّ� و ان یc^ـE "ـ! ��ـ!  ی�� ه
 ذا&ه، و ال ی��ل �ه اّ,ه "! أن ی�

ی�ـ�، ال 	�1ـ�  �ح��1 دا^�� "! ��! أنی�� ,*�3 �ه ا�! ا�� یح�9 -�ه "! �0�ه �0� ��ّر ا�Eات و ه
 ا�ح��1، "� أن
�! أن� !" �^�� �+� �� ا�ح��1 ا�ح�/�� "! ا�#���, �( ،M�^ذات ا���-� ا eـ!  &�ح" �^�� �+� �+��ی��� و )

�! أن� �  ).283ـ282ج: 1375(سهروردي، » ی�
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