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Abstract  
Suhrawardi believes that God is the agent of "satisfaction" (bel-Rez); 

According to this view, divine knowledge is the source of all beings in terms 

of the general system in the whole world, and the disabled person never has 

a separate identity from the identity of his science, and this dependence is 

the same as the relation to the cause. This article seeks to explain the role of 

the system of Suhrawardi concepts - that is, the rational divisions of the first 

and second - and "how to carry mental concepts on real matters" in a 

descriptive-analytical way in explaining Noor Al-Anwar's activity and then 

his philosophical view on Criticize the activity according to the principle of 

his thinking. The main question of the present study is whether Suhrawardi's 

view on the activity of Noor Al-Anwar is compatible with his statements 

about the system of intellects and its proposed rules or not? According to the 

results of this article, the lack of separation of secondary logical and 

philosophical concepts and intellects in Suhrawardi's philosophy and the 

criteria it provides for the validity of concepts and how they are carried over 

to real matters, seriously undermines the explanation of "divine knowledge". 

Therefore, Suhrawardi's view of activity in the pleasure of God can not have 

a convincing and correct explanation according to his philosophical system. 
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ی نقد بر اساس نظام  خداوندفاعلیت  ببا سهروردی در ۀنظر
 وی ۀدر فلسف معقوالت

 *الله حقیقت
 استادیار گروه فلسفه و کالم دانشگاه شیراز

 (92تا  77)از ص 
 22/9/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 8/4/1400تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
موجودات به وجه نظام کلی  ۀعلم الهی مبدأ فیضان هم ،طبق این نظر ؛داندفاعلیت خداوند را بالرضا میسهروردی 

این  الربط به علت است.وابستگی عینن هرگز هویتی جدا از هویت علم او ندارد و ای ،عالم است و معلول همۀدر 
اولی  یعنی تقسیمات معقول، جایگاه نظام مفاهیم سهروردی نقش تحلیلی -درصدد است تا با روش توصیفی نوشتار
 روشن و از این طریقلرضای نوراالنوار تبیین فاعلیت بادر را  و چگونگی حمل مفاهیم ذهنی بر امور خارجی ،و ثانی

اصلی پژوهش  پرسش د.کن نقد بر اساس شالوده و محکمات تفکرشفاعلیت بالرضا،  بارۀدردیدگاه فلسفی وی را 
نظام معقوالت و  ۀدیدگاه سهروردی در باب فاعلیت بالرضای نوراالنوار با بیانات او دربارحاضر این است که آیا 

معقوالت ثانی منطقی و  عدم تفکیک مفاهیم و ،مطابق نتایج این جستار سازگاری دارد یا نه؟آن احکام مطروح 
ارائه ها بر امور خارجی و چگونگی حمل آناعتبار مفاهیم  بارۀکه درهایی فلسفی در فلسفۀ سهروردی و معیار

مواجه  جدیای با خدشه ،استنوراالنوار بالرضای فاعلیت به اعتقاد که اساس را  «علم الهی»تبیین  ۀنحوکند،  می
متقن و صحیح مطابق نظام  یتواند تبیینوند نمیسهروردی در باب فاعلیت بالرضای خدارو دیدگاه  سازد و از اینمی

 داشته باشد.  فلسفی او
 

 سهروردی، فاعلیت بالرضای خداوند، علم الهی، نظام معقوالت. :یکلید یهاواژه
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 مقدمه .1
تعالی، بیش از هر چیز فاعلیت باری ۀنحو بارۀدیدگاه هریک از حکمای مشاء، اشراق و متعالیه در

 فاعلیتسهروردی گرفته از تفسیری است که از علم خداوند به موجودات عالم دارند.  نشئت
موجودات به وجه نظام  ۀ. طبق این نظر علم الهی مبدأ فیضان همداندبالرضا می یتفاعلرا خداوند 

هرگز هویتی جدا از هویت علم او ندارد و این وابستگی  ،عالم است و معلول همۀکلی در 
 نظریۀ. برخی چون خواجه نصیرالدین طوسی (124 /2: 1375سهروردی، )الربط به علت است  عین

ارتباط  برای بیان شکل ترینگویا آن را ود ندانمیبهترین نظریه  در باب فاعلیت الهیرا سهروردی 
رغم اذعان به  بهو برخی دیگر چون مالصدرا،  (192: 1407طوسی، ) دنکنتلقی میعلت و معلول 

 مالصدراد. ندانسهروردی در خصوص فاعلیت الهی، آن را خالی از اشکال نمی نظریۀبرتری 
دهد و فاعلیت بالتجلی خداوند را هایی از اسفار را به توضیح این اشکاالت اختصاص میقسمت

ذکر است  شایان .(261 -2/260 :1410، مالصدرا)داند میتر خالق و مخلوق مناسب ۀبرای تبیین رابط
طور صریح و  به ،مانند سایر تقسیمات فاعلیت در آثار سهروردی« فاعلیت بالرضا»اصطالح 

آثار مختلف  بهبا استناد  ،مالصدرااز جمله  ،اما حکمای پس از او ؛وضوح استعمال نشده است به
ۀ تعالی، نظریباری ۀفیض و صدور و دیدگاه او راجع به اراد ۀنظری و نیز مسئله علم الهی، بارۀاو در
فاعل بالرضا فاعلی است که مبدأ صدور فعل است و علم او به » اند: دهکررا این چنین بازخوانی وی 

م تفصیلی او به فعلش عین فعل باشد و علسبب وجود اشیا می ،باشدذاتش که عین ذاتش می
طباطبایی،  و 2/223 :1410؛ 153 :1420، مالصدرا)« ن یکی استست و معلومیت اشیاء با وجودشااو

گونه اختالفی نیست عین خارجی هیچو او  علم میانسان در مورد چنین فاعلی،  بدین(. 173: 1362
 ست.همان اضافه فاعلیت او به اشیا و اضافه عالمیت او به اشیاء بعینه

تحقیقات در حکمت اشراق تعالی مسئله فاعلیت باری ۀدهد در زمین ها نشان میبررسی
(، 1384) ساجدی های پژوهش توان بهمی ،ده که از آن میانانجام شمتعددی در قالب مقاله و کتاب 

نقد دیدگاه سهروردی در باب  دربارۀاما پژوهش  ؛دکراشاره ( 1389)علیدوست ( و 1386)دیباجی 
از او، مورد توجه پژوهشگران واقع نشده است.  ۀفاعلیت نوراالنوار از طریق نظام معقوالت در فلسف

بر  صرفا   و نه ،عقوالتمفلسفی سهروردی با محوریت نظام  مبانی نوشتار حاضر بر اساس ،رواین
به دنبال سازگاری یا ناسازگاری فاعلیت بالرضای نوراالنوار با  ،شده مطرحو الفاظ  اساس عبارات

فاعلیت بالرضا و سپس تبیین این  ۀمبانی نظریابتدا  ،منظور  بدینسهروردی است. عقوالت م نظام
کید بر  فاعلیت  بارۀدیدگاهش در ۀکه پای در باب علم الهی سهروردی نظریۀنحوه از فاعلیت با تأ

، این سهروردی ۀفلسف در معقوالتنظام  بررسیبا  و پس از آن ، بیان خواهد شدخداوند است
 خواهد شد. و سازگاری یا ناسازگاری آن روشن واقع  تحلیلمورد نقد و  نظریه
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ی.2  از نظر سهروردی ی نوراالنوارفاعلیت بالرضا ۀنظر
به فعل، عین  اشاو مریدی است که علم تفصیلی .ستقاد سهرودی، خداوند فاعل بالرضابه اعت

سهروردی  ۀتبیین نظری (.124 /2: 1375)فقط علم اجمالی ذاتی به آن دارد  ،فعلش بوده و پیش از آن
های فکری الهی است که از پایهعلم  ۀدر باب فاعلیت بالرضا، مستلزم فهم صحیح دیدگاه وی دربار

 د. شوبررسی  این باباو در  نظریۀلذا شایسته است  ؛شودفاعلیت الهی محسوب می
 

 علم الهی .2-1
او در این  ۀخاصی در پیش گرفته است که چون نظری ۀعلم الهی طریق ۀسهروردی در تبیین نحو

 پردازیم: شود، مختصرا  بدان میفاعلیت الهی شمرده می بارۀدر ویهای فکری یکی از پایهزمینه، 
اتش ذاشراق است. بر این اساس، علم او به  ۀسهروردی در باب علم خدا همان قاعد ۀنظری

اشیا به نحو  عبارت از این است که او نور بنفسه بوده و علم او به اشیای دیگر به این است که آن
)مانند اعیان که بنفسه و ذواتشان نزد او حاضر باشد برای او ظاهر باشند؛ اعم از این حضور اشراقی،

)مانند صور حوادث و یا به متعلقاتشان  ای از افالک(ها در پارهموجودات از مجردات و مادیات و صور ثابته آن
طور  که به ظاهر نیستند اما به متعلقاتی برای او ظاهرند( گذشته و آینده ثابت در نفوس فلکیه که بنفسه برای او

ه نوراالنوار و نور حقیقی است، هرگز در ن کبدین ترتیب، آ. اندمستمر مواضع شعور مدبرات علویه
است و هم سبب اظهار؛ به  انکشاف اشیاء برای خود به صور نیاز ندارد و نور، خود هم سبب ظهور

وی موجب  ۀوقف ت؛ از این روی که ظهور او برای ذات و اظهار بیکه او حقیقت نور اسویژه آن
 :1410)سبزواری، دارد  نفوذش در عمق جهان هستی پیدایش تمامی اشیاء شده است و شعاع نافذ

3/12 .) 
حضور عینی آنها نزد  ،از نظر سهروردی، مناط عالم بودن خداوند نسبت به موجودات

مطابق دیدگاه او علم خداوند نسبت به موجودات، مستلزم وساطت  ،به عبارت دیگر ؛ستخدا
ای که در لوح ضمیرش نقش پذیرفته، که علم انسان نسبت به صور ذهنیهصور علمیه نیست؛ چنان

اشیاء نزد او حضور دارند و  ۀهم ،اوال   :از نظر سهروردیکند. وساطت هرگونه صور دیگر را طرد می
نسبت و اضافه  ،تعالی، مالک علم تفصیلی او به اشیاء است و ثانیا  این حضور گسترده نزد باری

نحو به  «حضور»واجب تعالی به موجودات و اشیاء نزد ذات، دارای دو حیثیت است: یکی حیثیت 
تعالی گسترده و با تمام جزئیات و تفاصیل، که از این حیث اشیاء و موجودات مالک علم باری

ای است مبدئی و تسلطی از با این توصیف که اضافه ؛به ذات« هاضاف»حیثیت  ،هستند و دیگری
تعالی به یت باریمظهر فاعلیت و قاهر ،سوی واجب به اشیاء و از این جهت اشیاء و موجودات

 آیند. شمار می
اعلی  ۀمراتب نور از مرتبمعتقد است و  داندمینوراالنوار  را منشأ تحقق عالم هستیسهروردی 

» :مرتبه، در حکم مراتب مختلف فاعلیت حق تعالی هستندترین تا پایین
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 .(373 :1380غفاری،  ←و  135 و2/125: 1375)سهروردی،  «
این است که شیء برای  یادشدهاز نظر سهروردی معنای علم شیء به ذات خود، در عبارت 

نور همواره برای  زیرا ؛شودگونه است، نور شناخته می خود، ظاهر و آشکار باشد و چیزی که این
نوراالنوار بالّذات دارای علم و حیات  ،ینابنابر ؛و به غیر خودش نیازمند نیست استخود ظاهر 

در واقع چون او مجّرد از ماده است و از ذات و لوازم  نیستند.است و این دو صفت زائد بر ذاتش 
مانند  ،کمالی ۀذاتش غایب نیست، دارای علم و حیات است؛ یعنی در عین اثبات صفات حقیقی

 (.153 :1366سهروردی، ) داندمیعلم و حیات برای حق تعالی، آن صفات را زائد بر ذات ن
 

 فاعلیت خداوند. 2-2
 ۀدیدگاه سهروردی در باب اراد .یعنی رضایت او به فیضان موجودات از وی ،نوراالنوار ۀاراد

شناخت ابتدا  کند. وی در یزدانفاعلیت نوراالنوار را روشن می ۀنحو بارۀاو در ۀعقیدنوراالنوار، 
ۀ چون او فاعل است و فاعل از بهر آن است که جمل» این عبارت کهاده بودن خدا را با فاعل باالر

سلب  فاعلیت بالطبع را از ساحت قدس اوو  اثبات (2/415: 1375)« موجودات صادر از فعل اوست
 ۀموجودات به علم او فائض شده و او راضی است به فیضان جمل ۀجمل» افزاید:سپس می ،کندمی

 )همان(.« و این معنا عبارت است از ارادت ؛موجودات از او
عالم  همۀموجودات به وجه نظام کلی در  همۀسهروردی معتقد است علم الهی مبدأ فیضان 

شود، در نهایت کمال و نظام پس هرچه از او صادر می ؛شوداست و علم او سبب وجود معلوم می
تعالی را حقیقت اراده و فعل باریتوان می ،است و با اندیشه و تأمل در نظم عالم جسمانی

 ؛(3 :ملک) «فارجع البصر هل تری من فطور؟: »است که در قرآن کریم آمدهشناخت؛ چنان
ذاتی خدا با  ۀاو ذاتی است و تفسیر او از اراد ۀاز نظر سهروردی خداوند مرید است و اراد ،بنابراین

یکی است. بدین ، دهدبه ذات ارجاع میکه اراده را به رضایت و بهجت ذات نسبت  سیناتفسیر ابن
 داندپروردگار میۀ سینا رضایتمندی و عشق به ذات را معنای حقیقی اراداو نیز مانند ابن ،ترتیب

(1375 :2/415). 
فاعلیت او  ،که سهروردی از یک سو با نفی فاعلیت بالطبع از ساحت نوراالنوارحاصل کالم این
 :همان)شود میسینا همراه تعالی با ابنباری ۀدر تفسیر اراد ،دیگر داند و از سویرا ارادی و علمی می

ورزد و سرانجام در تفسیر علم الهی راه خود را از حکمای مشاء و اما با متکلمان مخالفت می؛ (54
 ؛ستلیت بالرضاقبول فاع ،آن ۀپردازد که ثمرجدید می ۀبه ایراد نظری ،دهکرهم از متکلمان جدا 

 بدین شرح:
فاعل بالرضا، آن فاعل است که منشأ فاعلیت او تنها ذات عالم او بوده و نظام آفرینش که مجعول 

نور و ظلمت، نوریت  ۀذات عالم او است، هویتی جدای از هویت علم او نداشته و بر اساس قاعد
او که همان علم او به ذات خود او است، سبب حقیقی ظهور و بروز موجودات در عالم هستی 
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ها آن ۀنفسیه و به واسط ۀعقلیه و مدبر ۀعبارت از انوار قاهره و مدبر ،و این مجعوالت بالذاتاست 
آن که عالم  ۀترین مرتبباشند که به حسب مراتب از باال به پایین و تا پایینانوار عرضیه و ... می

 .(1/124: همان) یابدجسمانی است، امتداد می
 

 معقوالت ثانی نزد سهروردی  .3
این قسمت درصدد پاسخ به این سؤال هستیم که آیا دیدگاه سهروردی در باب فاعلیت بالرضای در 

او سازگاری دارد یا نه؟ بدین  ۀنظام معقوالت و احکام مطروح در فلسف ۀنوراالنوار با بیانات او دربار
ای هبحث تقسیم معقوالت خواهیم داشت و سپس بر مبنای مالک ۀابتدا نظری به پیشین ،منظور

 کنیم.فاعلیت بالرضا را ارزیابی و نقد می ۀشده در این خصوص، نظریایراد
 

 بحث تقسیم معقوالتۀ پیشین. 3-1
یعنی  ،یعنی معقوالت اول و ماهوی و مفاهیم ثانوی ،معقوالت و مفاهیم اولی)تقسیم معقوالت به اولی و ثانیه 

 یسئالر بیانات شیخو در ( 66و  64: تابیالفارابی،  ←) انجام دادفارابی نخست را  معقوالت ذهنی مطلق(
فارابی به کار  مورد نظر به همان معنای (221 :1349بهمنیار،  ←بهمنیار ) و( 19: 1376 ابن سینا، ←)

 معقوالت و مفاهیم اولی و ثانوی جدا ۀگرفته شد. تا قبل از بهمنیار، معقوالت فلسفی در دو دست
خارجی و عین ماهیات موجود دانسته  (1/224: 1413الفارابی،  ←)این مفاهیم نزد فارابی  .بود
یس به این دلیل که مفاهیم فلسفی فاقد جایگاه متمایز و ئالر شیخاما این دیدگاه فارابی و  ؛شد می

وجه ت ۀها از حیطفلسفی چندان تأثیر نداشت و تا مدت ۀروشنی بود، در مسائل مربوط به این حوز
مفاهیم در نظر ای برای آید که تعریف شایستهمیفیلسوفان خارج بود. پس از آنها بهمنیار درصدد بر

جا که تقسیم دو قسمی در آن دوره رایج بود، او با از آن لذا بگیرد و جایگاه آنها را معین سازد و
احتا  از رهم معقوالت فلسفی مانند ذات، وجود و شیء را صتحلیل خاص خود، بعضی از أ

نیز این  و پس از آن، خواجه نصیر  سهروردی .(283 :1349 )بهمنیار،معقوالت ثانی دانست 
تقسیم مفاهیم، . (34: 1367طوسی، و  1/346: 1375سهروردی،  ←) دنپذیربندی را می تقسیم

 بود:  ایشان چنیننزد معقوالت و تعریفشان 
ها، رجی هستند و ذهن در مواجهه با آنای که صورت مستقیم حقایق خامعقوالت اول: دسته

عقل به یک معنای عام و صورتی کلی دست  ۀدر مرتب ،سرانجام سازد و میصورتی را در نزد خود 
ء خارجی است که با آن شود، همان صورت واقعی شیعقل حاصل می ۀیابد. آنچه در مرتبمی

 .(335و  2/334 :1410، مالصدرا) عینیت دارد
ا نهینات اشیا و ذات آرت مستقیم اشیاء خارجی و مناط تعمعقوالت ثانویه: مفاهیمی که صو

این تقسیم بندی  ،شینیانکنند. سهروردی نیز به تبع پینیستند و تنها حاالت و حکم اشیاء را بیان می
 .(336 :همان) را پذیرفت
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معقوالت ثانی فلسفی و منطقی احساس و محقق شد. به لحاظ با گذر زمان، ضرورت تفکیک 
 همۀنخستین کسانی بود که ناظر به عبارات سهروردی متوجه شد  تاریخی فاضل قوشچی، از

مفاهیم اعتباری از یک سنخ نیستند و برخی از آنها اتصاف خارجی دارند و مبدأ محمول نیز در 
د. به کربودن مفاهیم فلسفی اذعان  به خارجی ددر برخی موار ،خارج وجود دارد و بدین ترتیب

ور، به شوند و حمل این مفاهیم بر آن اماعتقاد وی چون امور خارجی به مفاهیم فلسفی متصف می
(. 98 :تابی )قوشچی،دانست  )به معنای ذهنی صرف(ا را معقول ثانی نهتوان آحسب خارج است، نمی

ثانی د که عروض و اتصاف معقوالت کربندی، تصریح  تقسیممیرداماد نیز با قبول این پس از آن، 
، فاما اتصا ،است ی فلسفی، گرچه عروض ذهنیولی در معقوالت ثان ؛منطقی، ذهنی است

تدریج قسم معقوالت ثانی فلسفی در تقسیمات  به(. 276 -275 :1376)میرداماد، است خارجی 
 جایگاه خاص خود را به دست آورد و بدین گونه معنا شد: معقوالت،

خالف معقوالت اولی، از چیستی ماهوی رغم حکایت از امور خارجی، بر مفاهیمی که به
وصف امور خارجی هستند و به نوع این معقوالت (. 9/366: 1372)مطهری، کنند حکایت نمی

بگوییم تعدد و اختالف مفاهیم و خاصی تعلق ندارند. بنابراین، این سخن صحیح نیست که 
مفاهیم فراگیری مانند وجود، وحدت،  شود.معقوالت، موجب تعدد و اختالف مصادیق می

عدم و مفاهیم غیر فراگیری مانند وحدت و کثرت، علت و معلول، امکان و  ،تشّخص، شیء
مفاهیم معقول ثانی  زمرۀوجوب، حدوث و قدم، قوه و فعل، کمال و نقص، شدت و ضعف در 

 .(9/368 :1372مطهری،  و 84 :1366)مصباح یزدی،  شوندفلسفی محسوب می
 

 سهروردی معقوالت در نظام فلسفی تقسیم .3-2
معقوالت اولی و منطقی است. در واقع او تمام مفاهیم بندی سهروردی محدود به دو قسم تقسیم

  گوید:می وی در این باباست.  نشدها قائل نهمیان آ یو تمایزاعتباری را ذهنی محض دانسته 

 (1375: 
1/346). 

 )مفاهیم ذهنی مطلق(و دومی  )مفاهیم خارجی(اولی  ۀصفات را در دو دست در این بیانات سهروردی
، «» قرار داده است و با عبارت

صراحتا  بر این مطلب اذعان دارد که مفاهیم و صفات موجود در ذهن، هیچ اثری در خارج ندارند. 
کند که صفات و مفاهیم، تنها عوارض ، این مطلب را متبادر می«نوعیت»اشاره به خصوص که با  به

دهد که حمل خارجی بعضی از این معقوالت شوند و توضیح میحسوب میذهنی ماهیات م
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خود بیانگر این مطلب است که « يالمعقوالت الثوان»شود. عبارت ها نمیموجب خارجیت آن
 او داند که هیچ اثری در خارج ندارند.صفات و مفاهیمی می سهروردی، صفات و مفاهیم ذهنی را

 گوید:در جای دیگر می

 .(2/71 :همان) 
است که هیچ صفتی خارج از این دو دسته این مطلب  بیانگر عبارت، شروعدر « کّلها»تعبیر 

کید ، یادشدهسومی را در نظر نگرفته است. سهروردی در عبارت  دستهو وجود ندارند  توجه و تأ
طوری که حتی مطابقت این دسته از مفاهیم و  بسیاری بر ذهنی بودن مفاهیم ثانوی کرده است؛ به

 .(48 /1 :همان ←) صفات با خارج را نیز نفی کرده است
 

 مفاهیم اعتباری از منظر سهروردی مصادیق .3-3
ذهنی و  ،گیرندمقوالت، هنگامی که شکل محمولی به خود می ۀسهروردی معتقد است کلی

، صرف نظر از حمل یا عدم حملشان، اعتباری و مقولهآن اند. این اعم از آن است که خود اعتباری
اگر یک از مفاهیم و صفات، هر ،دیگر نبیابه  ؛(172: همان) ذهنی محض محسوب شوند یا خارجی

چند هر ،مثال ؛ برایآیندمی باعتباری و ذهنی مطلق به حسا حالت اشتقاقی به خود بگیرند،
گاه اعتباری و  ، آن«اسودیت»امری خارجی و عینی است، اما اگر مشتق واقع شود، یعنی « سواد»

اعتباری  نیز بعضی از مفاهیم اول راهمچنین او . (72-2/71 :همان)شود ذهنی محض تلقی می
بودن عرض، جوهر نیز اعتباری است. مفاهیم اضافی  تبع اعتباری معتقد است به مثال  ؛ داند می

ت عرضی نظیر اند. وی همچنین مقوالاخّوت و ابّوت، اعداد، نقطه و خط نیز از این قبیل مانند
،  70، 68 :)همان دانداند، اعتباری میخارج بسیطکه اشخاص انواع عرضی، در کیفیت را به دلیل آن

 .(116 و 74
بودن مفاهیم فلسفی است. وجود، وجوب و  ذهنیاعتباریات،  ۀکید اصلی سهروردی در زمینأت

 (،175 :)همان و حقیقت و ذات و ماهیت شیئیت(، 165 :)همان، وحدت (1/343 :همان) امتناع
اند که این مفاهیم ۀدر زمر (176 :)همان علّیت و( 25 :)همانو وجوب امکان (، 364: )همانعرضیت 

 شوند. اعتباری محسوب می
ن و تشخص میان تعیّ  داند و میرا عینی « تشّخص»از میان مفاهیم و معقوالت فلسفی تنها وی 

پس  ،شودگرفتن مدرک معنادار مین و تمیز با درنظرقائل به تفاوت است و معتقد است که تعیّ 
یعنی تشخص  ؛شودشود؛ اما تشخص افراد عینی، بدون توجه به درک متبادر میاعتباری خوانده می

 .(162همان: ) امری عینی است
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ی های شناخت مفاهیم اعتباریمعیار .3-4  فاعلیت بالرضا بر اساس آن ۀو نقد نظر
 

یمعیار اول و نقد . 3-4-1  فاعلیت بالرضا بر اساس آن ۀنظر

ه میان صفات عینی و صفات ذهنی فرق بگذارد، معیاری را با عنوان ینکسهروردی برای ا
»: کردمطرح  «قسطاس»

» (1375: 1/26). 
شود که این ویژگی و خصلت واقع به یک خصلت کلی این معقوالت مربوط میمعیار فوق در 

( 1180 :1349) و بهمنیار( 131 :1371) یسئالر شیخو ( 65 :تابی) کلی پیش از او هم، از طرف فارابی
نهایت است که در بیانات فیلسوفان  همان قابلیت تکرر تا بی ۀخصلت ویژشده بود. این  مطرح
یس ئالر البته فارابی و شیخ ؛های معقوالت ثانی به کار رفته استیکی از نشانه، در حکم مشائی

اما بهمنیار معتقد است از این خصلت  شود؛ میدر ذهن استفاده معتقدند این خصلت بیشتر 
گونه  تطابق این ،توان در اثبات عدم زیادت خارجی مفاهیم ثانی استفاده کرد و به همین منوال می

 .(12 :1390)اسماعیلی، گیردمیبا معروضات خود نتیجه  را معقوالتمفاهیم و 
نهایت الزم شود، اعتباری و ذهنی  مطابق این قاعده، هرچیزی که برای تحققش تکّرر انواع تا بی

؛ یابند نهایت تکرار می گاه تا بی ند، آنشواین مفاهیم در خارج معین به عبارتی اگر  ؛خواهد بود
مفاهیم ذهنی محسوب  ۀتوانند عینی و خارجی باشند و باید از زمرمفاهیم نمی گونهاین ،بنابراین

 ند. شو
 لمعبرای نوراالنوار در خارج وجود داشته باشد، وجوِد  علماگر صفت  بر اساس این معیار :نقد

سلسله تا نیز نیازمند وجوِد دیگری است. وجوِد وجودش نیز نیازمند وجود دیگری خواهد بود. این 
قابل توجه این ۀ نکت نوراالنوار ذهنی و اعتباری است. علت بودنپس  ؛نهایت ادامه خواهد داشت بی

کند؛ ولی سهروردی از فوق تنها عدم زیادت خارجی معقوالت ثانی را اثبات می ۀاست که قاعد
که اگر چیزی در خارج زائد بر شیء نباشد، است عدم زیادت خارجی، این نتیجه را به دست آورده 

 نزد که روشن است ،مطابق معیار مذکوروجود در خارج نیست و امری ذهنی و اعتباری است. م
که اذعان دارد چنان بودن امور اعتباری است؛ نفی خارجیعدم زیادت خارجی دال بر سهروردی 

به  .(1/21: 1375)سهروردی،  «عیان خارجی نباشد، ذهنی محض استچه در خارج، زائد بر اهر»
حتی  تنها عدم زیادت، بلکه هر گونه عینیتی را بودن این صفات، نه که از نظر وی ذهنیرسد نظر می

عدم عینیت صفت علم با ذات  .(48 :)همان کندنیز نفی می ،اگر عین موصوف در خارج باشد
دانیم و معتقد به نوراالنوار، طبق معیار مذکور واضح است. وقتی که نوراالنوار را عالم و مرید می

دانیم، دیگر مجاز نخواهیم بود، از ها میرا صادر از آن این صفات با ذات او هستیم و ماسوی عینیت
ها با ذات را نتیجه بگیریم. اگر سهروردی برای اثبات دت مفاهیم در خارج، نفی عینیت آنعدم زیا

به  گرفت کهعینیت علم با ذات، از عدم زیادت مفاهیم اعتباری، عدم وجودی مستقل را نتیجه می
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وراالنوار قابل نطور ضعیف، از وجود بهره مند باشند، فاعلیت بالرضای  هرچند به ،حسب تشکیک
، وجود و «نهایت قابلیت تکّرر تا بی»کلی  ۀبه عالوه که وی در معیار اول با بیان قاعد شد؛دفاع می

بر این  بنا که استداند. واضح که از سنخ آن هستند، اعتباری و ذهنی محض میرا سایر صفاتی 
شوند. پس اموری که هیچ بودن نوراالنوار، اعتباری محض می معیار، علم، اراده و حتی علت

توانند با ذات نوراالنوار که وجودی صرف است، مطابقت داشته ای از وجود ندارند، چگونه می بهره
اوصاف را از سنخ توانیم علم و اراده و سایر باشند و موجب ظهور اشیای عالم شوند؟ از طرفی نمی

ماهیات بدانیم که به تمام ذات متباین هستند و قائل به اجتماع این امور متباین با ذات نوراالنوار 
خواهد بود، که بطالنش  راتمحل کث ،زیرا در این صورت ذات نوراالنوار که واحد است ؛شویم

 روشن است. 
 

یه فاعلیت بالرضا بر اساس آنو نقد  معیار دوم .3-4-2  نظر
» ین است:چنبودن طبایع عامه بنا کرده است،  که سهروردی برای اثبات اعتباری دیگری ۀقاعد

 .(367 :همان)« 
های صفات ثبوتیه نسبت به توان این مطلب را استنباط کرد که یکی از ویژگیاز این قاعده می

أثر هستند؛ چراکه صفت در خارج، این است که همواره در خارج از موصوف خود مت ،موصوفاتشان
مان ثبوت شی برای شی دیگر است و ثبوت یک شی برای شی دیگر، منوط بر تحقق قبلی شی ه

اگر صفت از موصوف خود تأخر نداشته باشد، هرگز صفت در خارج محقق  ،رو از این ؛اول است
چون  ،مثال   ؛صفت یک امر اعتباری است که پیوسته در ذهن موجود است ،نخواهد شد؛ به عبارتی

بودن از سیاهی یا زوالش از آن نیز،  تفکیک کرد و تأخیر رنگ« سیاهی»توان از را نمی« بودن رنگ»
 .(651 :1366)دینانی،  ست، پس اعتباری و ذهنی خواهد بودممکن نی

باشد که عدم تفکیک و عدم تأخیر در آن جایز طبق این قاعده اگر نوراالنوار صفتی داشته 
 اشیاء عالم بهاگر معتقد باشیم خداوند همواره  ،بنابراین ؛نباشد، آن صفت، ذهنی محض است

امری ذهنی که مبنای فاعلیت است، را علم د، باید شوخالی نمیگاه از این صفت است و هیچ
 بدانیم. 

دهد، این نتیجه به دست مفاهیم اعتباری ارائه میبا توجه به معیاردوم که وی در شناخت نقد: 
ای از وجود ندارند. در حالی که سخن داند که بهرهآید که صفات را از نوع اعتباری و ذهنی میمی

ها، قابل توجیه نخواهد بود. فعل او، با ذهنِی محض خواندن آن از عینیت ذات نوراالنوار و علم و
توان شود و دیگر نمیصفات، منجر به تعدِد وجود آنها می بودن پندارد که خارجیسهروردی می

ذات واجب الوجود را واحد دانست. در واقع چون سهروردی به معقوالت اولی و معقوالت ثانی 
و از  ؛الوجود دانسته است ا ذاِت واحِد واجببودن صفات را منافی ب منطقی قائل است، خارجی

صفات را تحت معقوالت منطقی و اعتباری محض آورده و حتی منشاء انتزاعی برای وی  آنجا که
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 ،است. وی در معیار دومها قائل نشده، در تبیین صحیح عینیت صفات با ذات عاجز مانده آن
یعنی موصوف بدون صفت  ،پذیر نباشد از وجود موصوف امکان کند که اگر تأخر صفتتصریح می

هرگز صفت در خارج موجود  ،و موصوف، مجعول به جعل بسیط باشند نتواند موجود شود و صفت
 ۀیابیم که اعتقاد به عینیت ذات با علم و ارادمیروشنی در نخواهد شد. با بررسی این معیار به

که صفات نوراالنوار اموری زائد بر ذات او ن مبنا سازگاری نخواهد داشت؛ چرانوراالنوار، هرگز با ای
 از ذات نوراالنوار، با فرض عینیت صفات، در تناقض خواهد بود. نیستند و تأخر صفت

 

 فاعلیت بالرضا بر اساس آنو نقد  معیارسوم .3-4-3
معیار بعدی سهروردی برای شناخت مفاهیم اعتباری این است که هر مفهومی بر حقایق متعدد 

های مختلف به  علم که به پدیده و وجود، حیات مانند ؛قابل حمل باشد، اعتباری خواهد بود
را فالسفۀ بعدی نیز قبول  این معیار .(2/369و  1/48 :1375)سهروردی،  کندمعنایی واحد صدق می

ای هرچند ناچیز بودنشان، مفاهیم ثانی فلسفی است که بهره ها از اعتباریولیکن تعریف آن، داشتند
 (.327-326 :1410، مالصدرا) نه اینکه ذهنی محض باشند ،دارنداز وجود 
که چرا ؛مطابق معیار سوم نیز، باید به نفی عینیت علم و اراده با ذات نوراالنوار قائل شویم نقد:

ب دانیم حتی اگر علم، اراده، قدرت و سایر صفات کمالی را از ماسوای نوراالنوار سلروشنی می به
ند، حیات موجود توانیم در حالی کهنمی ها امری ممکن بدانیم، هرگزکنیم و انفکاکشان را از ذات آن

پس این صفت را هم نوراالنوار و هم سایر موجودات دارا هستند. با  ؛را در موردشان سلب کنیم
تواند با ذات نوراالنوار چگونه می ،بنابراین ؛التزام به این معیار باید حیات را نیز ذهنی محض بدانیم

 ؟ف به حیات باشدذهنی است، عینیت داشته باشد و تنها در ذهن متص صفتی که کامال  
که هیچ مالک قی و فلسفی در نزد سهروردی و اینحاصِل عدم تفکیک میان مفاهیم ثانی منط

که  علم و اراده، این است که دهکرشفافی برای صالحیت موضوع در اتصاف به صفات ارائه ن
در نزد او یا باید از سنخ مفاهیم ماهوی باشد که بطالنش  ،فاعلیت بالرضای نوراالنوار است ۀشالود

صفات متعدد، زائد بر  ،ند و بر این اساسا و مناط کثرت متباین بالذات ،چون ماهیات؛ روشن است
 محض باشند که و یا باید ذهنی و اعتباری داشت شوند و نیز مصداق واحدی نخواهندذات می

اکه سخن از فاعلیت، سخن در موطن ذهن نیست. بر این چر ؛بطالن این نظر نیز مسّلم است
أ ذهنی، بدون هیچ منش تواند از وحدت موجودی عینی با صفتی کامال  سهروردی نمی ،اساس

عدم تفکیک معقوالت ثانی در نظام سهروردی،  ،دیمکرطور که بیان  انتزاعی سخن بگوید. همان
ذات با صفات  رابطۀدر تبیین معقولی از  موجب شد وی تمام معقوالت ثانی را منطقی بشمارد و

 دچار مشکل شود.
برخی  ،سهروردی ۀهای مختلفی از فلسفه و اندیشخوانشبر اساس اگرچه  که شایان ذکر است

و یا  دانند، میاصالت وجود معتقد به را او ، عکسبراصالت ماهوی است و برخی  معتقدند او کامال  
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 ←) انددانسته (اصالت هویت) گذار اصالت نوری شیخ را بنیان ،برخی دیگر تفسیر متمایزی ارائه داده
سازگاری فاعلیت بالرضا و نظام نااما بحث و نقد حاضر به ، (1398؛ بدخشان، 1391کوچنانی، و  بنیانی

های شناسایی مفاهیم مالک ۀهمچنان به قوت خود باقی است؛ زیرا سهروردی در ارائ ،معقوالت
تأثیر اصول اشراقی شیخ در ترسیم  ،از مبانی اصالت ماهوی است و اساسا  اعتباری، کامال  متأثر 

شود؛ این مطلب با نظام مفاهیم و معقوالت و تفکیک میان معقوالت اول و ثانی احساس نمی
نگرش شیخ به نظام  ۀطور که اشاره شد، نحوخوبی قابل فهم است و همان بررسی عبارات او به

 وی است. معقوالت متأثر از پیشینیان 
از طرفی حتی اگر شیخ را کامال  اصالت وجودی یا اصالت نوری بدانیم، باز این سؤال مطرح 
است که آیا از نظر او صفات نوراالنوار از سنخ معقوالت اول است یا ثانی فلسفی یا ثانی منطقی؟ 

چه مهم د. آنبه اشراقی دانستن شیخ ندار ارتباطی ،شود که بیان سؤاالتی از این قبیلمشاهده می
گویی به سؤال مذکور است که هر فیلسوف با مبانی خود، به آن پاسخ متفاوتی پاسخ ۀنحو ،است

های نگارنده ردپایی از مبانی اصالت وجودی یا اصالت نوری در ترسیم دهد و مطابق بررسیمی
لت وجود مختصات نظام مفاهیم سهروردی وجود ندارد؛ چراکه بارزترین تأثیر اصالت نور یا اصا

باید در تفکیک میان مفاهیم ثانی به دو قسم فلسفی و منطقی نمایان شود و  ،بر نظام معقوالت
 سهروردی وجود ندارد. ۀکه بیان کردیم، چنین تفکیکی در فلسفچنان

 ،های شناسایی مفاهیم اعتباریاین نکته نیز حائز اهمیت است که سهروردی در بیان مالک
ها به نوراالنوار به میان نیاورده و ها به ممکنات و عدم تعلق آنمالک اختصاص این هیچ سخنی از

 ده است.کرطور عام و مطلق ایراد  ها را بهاساسا  مالک
 

 ی حمل مفاهیم ذهنی بر امور خارجیچگونگ .3-5
کیفیت حمل مفاهیم و معقوالت فلسفی بر  دربارۀیکی از موارد مورد تأمل دیگر، نظر سهروردی 

ای حمل معقوالت اعتباری بر ماهیات خارجی، ناشی از اضافه از نظر او .مصادیق خارجی است
؛ 346و  344 ،1/163: 1375)سهروردی،  ذهنی است که میان این معقوالت با ماهیات برقرار است

سهروردی  ،به بیان دیگر ؛محض است طور که بیان شد، اضافه، خود امر ذهنی و همان (72و  2/67
ن ارتباط و اضافه در ذهنی است و ای معتقد است که ارتباط این معقوالت با ماهیاتشان امری کامال  

 :همان) شود. این مطلب بیانگر آن است که این امور فاقد هرگونه خارجیتی هستندذهن محقق می
 (.363و  1/163
 

یت آنامور خارجی ب مفاهیم فلسفی برحمل  سازگاری. 3-5-1  ها ا اعتبار
از  ها به امور خارجی نیزدادن آن اند، نسبتذهنی طور که این صفات همانبه اعتقاد سهروردی 

توسط فعالیت ذهن و  ،شود؛ یعنی هرگونه حملی اعم از خارجی یا ذهنیوب میساعمال ذهن مح
شود و ذهن این توانایی را دارد که چیزی را با چیزی دیگر مرتبط کند که در برخی در ذهن انجام می
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از  ، حاکیگونه معقوالت اینحمل خارجی  ،دلیلبه همین  ؛خارجی استها، امری موارد یکی از آن
 است:چنین  در این بابسهروردی عبارت  کند.می آنهاآن است که ذهن امور خارجی را متصف به 

 (1375: 1/48). 
ناشی از فعالیت ذهن و در  (ذهنی یاخارجی ) هر حملی ،عبارت روشن استاین که در  چنان

بودن محمول است و در  اساس حمل خارجی، خارجی ،اما در برخی موارد ؛گیردذهن انجام می
ذهن قادر است امری ذهنی را بر امری خارجی حمل کند  ،به همین دلیل ؛برخی موارد چنین نیست

پذیرد که از امورات و این دو را با هم مرتبط سازد. در واقع این ارتباط با همان تصویری صورت می
ت فوق، صراحتا  اسهروردی در پایان عبار .(24 :1390)اسماعیلی، خارجی در ذهن موجود است

 .(1/49: 1375) اند این محموالت ۀاز زمر «امکان»اذعان دارد که مفاهیمی مانند 
 

 ک حمل مفاهیم ذهنی بر امور خارجیمال  .3-5-2
را به  ی چون علمممکن است سؤال شود چه مالکی وجود دارد که صفات یادشده،با توجه به عبارات 

گونه  دهد؟ اگر اینخواهد این حمل را انجام میبکنیم؟ آیا ذهن هرگونه که نوراالنوار حمل می
تواند داشته باشد؟ ها بر امور خارجی چه مالک صحیحی میذهنی هستند، حمل آن کامال  مفاهیم 

 گوید:سهروردی در تقریر این اشکال چنین می

  .(345 :همان) 
 دهد: سپس جواب می و

 .(347 :)همان 
هرچند حمل، به اضافۀ ذهن انجام  سهروردیآید که به اعتقاد ت چنین به دست میاعباراین از 

اما موضوع این مفاهیم و صفات با آنها ارتباط دارد و این حمل را ذهن به مالک ، شودمی
توان این طور که نمی؛ یعنی هماندهدانجام می ،خصوصیتی که در موضوعات مختلف هست

د و در آن، خصوصیت و صالحیت موضوع برای قبول کربر هر ماهیتی حمل  دلخواهمعقوالت را به 
 ،رو از این ؛در مورد معقوالت ذهنی دیگر نیز وضع چنین است ،حمل این معقوالت ضروری است

ماهیات در قبول حمل این معقوالت توجه به خصوصیت  ذهن، در حمل معقوالت اعتباری و ذهنی
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ها گونه معقوالت را بر آن داشتن صالحیت و خصوصیت مناسب آن ماهیات، این کند و بدونمی
ریشه دارد که سهروردی از  یاین صالحیت نیز در خود آن ماهیاتذکر است  قابلکند. حمل نمی

 .(2/72؛ 348 :)همان کندتعبیر می« خصوصیات ماهیات»به  هاآن
 

ی نقد .4  مفاهیم ذهنی بر امور خارجیچگونگی حمل فاعلیت بالرضا بر اساس  ۀنظر
، گزاف نباشد حمل معقوالت فلسفی بر امور خارجی برای اینکهدر اینجا الزم است یادآور شویم 

در این صورت با  ،که روشن استکن چنانیل؛ های مذکور، عینی باشندخصوصیت ضروری است
نشأ انتزاع عینی م تحقق مبودن معقوالت فلسفی و عد اساس و مبنای سهروردی در باب اعتباری

اشکال در این است که سهروردی مالکی برای تعیین  ۀها منافات خواهد داشت. در واقع ریشبرای آن
 این امکان وجود دارد که ،اینبنابر ؛(1/257 :1389پناه، )یزدان صالحیت موضوع ارائه نداده است

 خارج نداشته باشند.گونه منشاء انتزاعی در چد که هینحمل شو نوراالنوارصفاتی ذهنی بر 
فاعلیت بالرضای  ۀلئنقشی اساسی در تبیین مس بررسی نظریۀ مفاهیم از منظر سهروردی،

ناخت های شنوراالنوار دارد. در چارچوب نظام فکری سهروردی و با توجه به آنچه در باب معیار
چگونگی حمل مفاهیم ذهنی  بارۀدروی  د، همچنین نظرکنارائه می هامفاهیم اعتباری و مصادیق آن

 ،اعتقاد به فاعلیت بالرضای نوراالنوار است با ذات او ۀبه امور خارجی، رابطۀ علم که شالود
از دیدگاه  ،یمدطور که بیان کر و همان شودای اضافی خواهد بود که توسط ذهن حاصل می رابطه

 ی خارجی هستند.ازا و فاقد هرگونه مابهاز جمله اضافات، اعتباری محض  ،وی مقوالت
 فاقداش ذات نوراالنوار را با این توضیحات، سهروردی ناگزیر است در چارچوب نظام فلسفی

د که بتوان در باب ، خارجیتی ندارعلم مانندصفتی زیرا ؛ که متقرر در ذات باشد دبدان هر صفتی
ها و منطقی که بعد د. انقسام معقوالت ثانی به فلسفیکرنوراالنوار اظهار نظر  ماسوی در نزدظهور 
د که کرو تصریح  نامیدصفات را از سنخ معقوالت ثانی فلسفی  ،دشفاضل قوشچی مطرح توسط 

تبع وجود موضوعشان،  و در خارج به است اتصافشان خارجی ها در ذهن است،اگرچه عروض آن
و عقوالت با بررسی ساختار و نظام م ،به هر رویبود.  له پی نبردهئسهروردی به این مس و ؛ندجودمو

 فلسفۀ تبیین فاعلیت بالرضای نوراالنوار دررسد تقسیم معقوالت نزد سهروردی، به نظر می
 نیست.سهروردی قابل تبیین 

 

 نتیجه .5
نور حقیقی ست. مطابق این دیدگاه، علم خداوند از سنخ  ضااز نظر سهروردی نوراالنوار فاعل بالر

انکشاف اشیاء برای خود به صور نیاز ندارد؛ زیرا نور، خود هم سبب ظهور است است و او هرگز در 
حضور  ،بودن خداوند نسبت به موجودات و هم سبب اظهار. بر مبنای دیدگاه سهروردی، مناط عالم

و عین ست؛ یعنی علم خداوند به موجودات، مستلزم وساطت صور علمیه نیست عینی آنها نزد خدا
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، است ای که در لوح ضمیرش نقش پذیرفتهکه علم انسان به صور ذهنیهچنانست؛ ذات نورانی او
گرفتن نظام  نظر ن تبیینی از فاعلیت خداوند با دراما چنی؛ کندوساطت هرگونه صور دیگر را طرد می

عدم تفکیک معقوالت ثانی به با توجه به  سهروردی مخدوش است؛ زیرا ۀمعقوالت در فلسف
شمردن تمام معقوالت ثانی و   و منطقی است، زمان سهروردی مطرح نبودهفلسفی و منطقی که در 

یا باید از  ،واجب نزد او ۀعلم و اراد، از نظر سهروردیلۀ اعتباریت ئدر باب مس مطروح هایمالک
مناط  که ایناند سنخ معقوالت اولیه باشد که محال است؛ چون معقوالت اولیه به تمام ذات متباین

د که نباید از سنخ معقوالت منطقی باشو یا  ؛باشندتوانند مصداق واحدی داشته و نمی استکثرت 
توان نمی ،ازای خارجی ندارند و بر این اساس گونه مابهمحض هستند و هیچ ذهنِی  ،ر این صورتد

پس باید  ؛عین ذات نوراالنوار دانست ،گونه خارجیتی ندارندهستند و هیچذهنی  که تماما  را اموری 
و  علمنزد سهروردی، ذات نوراالنوار  عقوالتقائل شد که بر اساس تقسیم معقوالت و نظام م

شدن عینیت صفت علم و اراده با ذات نوراالنوار، فاعلیت  که عین ذات باشد. با منتفی ی نداردا اراده
 د. شو منتفی می بنیاداز بالرضای نوراالنوار نیز 
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 .24-1، ص24ش  ،دینی ۀاندیش ،«فاعلیت الهی از دیدگاه سهروردی» ،(1386دیباجی، سید محمدعلی )
دانشکده ادبیات و  ۀنشری، «خدا با نظام هستی از دیدگاه حکیم سهروردی ۀرابط» ،(1384محمد ) ساجدی، علی

 .77 -42ص، 194ش ،48، سال علوم انسانی تبریز
 داراالحیاء التراث العربی. ، بیروت،3و  2ج ،تعلیقه بر اسفار ،(1410هادی )سبزواری، مال

دانشگاه  ، تهران،جعفر سجادیسیدترجمه و شرح  ،االشراق ةحکم ،(1366الدین سهروردی ) شهابسهروردی، 
 تهران.

ن نصر و یحسدسی ،هانری کربن ۀتصحیح و مقدم مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ،(1375)ــــــــــــــــ 
 مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ۀمؤسس تهران،، 2و 1 جنجفقلی حبیبی، 
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 داراالحیاء التراث العربی. بیروت،، 2، جةاالسفار االربع(، 1410) مالصدرا
 دارالهادی.، بیروت، المبدأ و المعاد ،(1420)ــــــــــــــــ 

 .مدرسین ۀجامع قم، ،الحکمه ةنهای، (1362طباطبایی، محمدحسین )
  دفتر تبلیغات اسالمی. حسینی جاللی، قم، ، تحقیقاالعتقادتجرید  ،ق(1407) الدینطوسی، خواجه نصیر

 .تهران، دانشگاه تهران ،چاپ سومتصحیح مدرس رضوی، ، اساس االقتباس (،1367طوسی، خواجه نصیر الدین )

حکمت اشراق و حکمت  ،بررسی فاعلیت واجب تعالی از دیدگاه فلسفه مشاء» ،(1389علیدوست، فاطمه )
 .دانشگاه فردوسی مشهدضی هاشمی شاهرودی، استاد راهنما: سیدمرت، کارشناسی ارشد ۀپایان نام ،«متعالیه

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.  تهران، ،فرهنگ اصطالحات آثار شیخ اشراق ،(1380) خالدمحمدغفاری، سّید
 دارالمناهل. بیروت، ،1، ج جعفر آل یاسین تحقیق ،ةالکمال الفلسفی ،(1413الفارابی، ابو نصر )

 دارالمشرق. بیروت، ،محسن مهدی تحقیق ،الحروفکتاب  ،تا()بیــــــــــــــــ 
 منشورات رضی. قم، ،شرح تجرید العقاید ،تا(قوشچی، عالءالدین علی )بی

 سازمان تبلیغات اسالمی. ،تهران ،چاپ دوم ،آموزش فلسفه ،(1366) محمدتقیمصباح یزدی، 
 صدرا. ،قم ،چاپ هشتم، 9ج  ،مجموعه آثار ،(1372مطهری، مرتضی )

 میراث مکتوب. ،تهران ،تقویم االیمان ،(1376میرداماد، محمدباقر )
الدین  گزارش، شرح و سنجش دستگاه فلسفی شیخ شهاب ؛حکمت اشراق ،(1389ه )یداللّ پناه، سیدیزدان

 .سمتو  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، 1ج ،سهروردی
 


