
  
  
  
  

  اشراق از نگاه افالطون و سهروردي
  

   *مهدي قوام صفري
  اشاره

براي افالطون ادراك حسي به عنـوان نخـستين مرحلـة ديالكتيـك معرفـت،               
به عقيدة  . كند  اهميت بسيار دارد، اما توقف در اين مرحله، معرفت توليد نمي          

يـت  او پس از گذر از  اين مرحله و دو مرحلة عقيده و اسـتدالل، خـود واقع                 
كند و همين اشـراق معرفـت حقيقـي را تـشكيل              براي عقل انسان اشراق مي    

شـناختي و در   بنابراين حقيقت در جريان مـسير ديـالكتيكي معرفـت   . دهد  مي
اين در حالي است كـه بـراي سـهروردي          . كند  لحظة خاصي از آن اشراق مي     

چون نفس انسان، نور مجرد است اگر بين او و هر چيز ديگر حجاب نباشـد                
كند زيرا جهان و هر چه در آن است بـا           نسبت به آن چيز، معرفت حاصل مي      

اشراق نوراالنوار، نوراني است و اگر نفس به چيزي توجـه كنـد و در مـورد                 
ماديات، چشم از سالمت برخوردار باشد و در مورد حقـايق متعـالي، نفـس               

 يعني بـرخالف رأي افالطـون، بـه       . شود  تزكيه شده باشد، معرفت حاصل مي     
عقيدة سهروردي حتي ادراك حـسي هـم حاصـل اشـراق اسـت و بنـابراين                 

در اين مقاله كوشش شده است كه اين دو ديدگاه          . شود  معرفت محسوب مي  
تر است، با  متفاوت دربارة اشراق كه دومي از حيث شمول نسبت به اولي عام           

  .جزييات درخور مطلوب توضيح داده شود
                                                 

 استاديار گروه فلسفه، دانشكده ادبيات، دانشگاه تهران. *
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  .ده، نور، ظلمتاشراق، ابصار، مشاه: واژگان كليدي
***  

1  

نـاميم، يـك نكتـة        ، در مـتن آنچـه مـا اسـطورة گـردش ارواح مـي              فايـدروس افالطون در   
هـاي حيـواني و       چون افالطـون بـه هبـوط نفـس        . كند  شناختي بسيار مهم مطرح مي     معرفت

هـاي اسـطورة گـردش ارواح كـه در            انساني از عالم اعلـي اعتقـاد دارد، يكـي از كارآمـدي            
آمده است، تدارك پاسخ اين پرسش است كـه          فايدروس) b 250 – 6 d 246 1(صفحات  

آيـد و بعـضي در جـسم          ها بعضي از آنها در جسم حيـوان درمـي           چرا به هنگام هبوط نفس    
زيـرا تنهـا نفـسي كـه        «: شود اين اسـت كـه       پاسخي كه به اين پرسش داده مي      . انسان) بدن(

بـا   براي اينكه بايد بتواند      ـا درآيد   تواند به شكل انساني م      حقيقت را مشاهده كرده است مي     
 و اين   ـ  ل را بفهمد  ثُهاي م    حاصل از تعقل، همنام    وحدتگذر از كثرت ادراك حسي به       

هاي مـا قـبالً بـه هنگـام گـردش بـا خدايـشان                 فهم همان يادآوري چيزهايي است كه نفس      
حسي، هرچند دهد كه ادراك  اين نشان مي). c – 6 b 249 2 فايدروس،. (»اند مشاهده كرده

. معرفت نيست، راهي است بـه سـوي معرفـت         ) b 164(تتوس   به تصريح افالطون در ثئاي    
هـايي    گويد، چون به هنگام گردش آسماني ارواح، همة نفـس           برطبق آنچه اسطوره به ما مي     

توانند در    شوند، همة آنها نمي     اند، موفق به ديدن حقايق نمي       كه در سفر خدايان با آنها همراه      
زميني، زندگي در بدن انسان را اختيار كنند، زيرا نفسي كه چيزي از حقايق را نديده                زندگي  

شـناختي كـاركرد خـاص انـساني را داشـته باشـد؛ يعنـي                تواند از حيث معرفـت      است نمي 
اش از كثرات ادراك حسي بگذرد و به يـك وحـدت              تواند با به كار گرفتن قوة عقالني        نمي

به اين ترتيب ادراك حسي بـه       . اساساً فاقد قوة عقالني است    عقالني دست يابد، براي اينكه      
مثابة راهي به سوي معرفت فقط به روي انسان باز است، اما اين راه به روي حيوانات، اگـر                   

  .چه ادراك حسي داشته باشند، بسته است
ـ هـاي م    نام حتي داشتن قوة عقالني و گذر از كثرات ادراك حسي به درك هم             ل، يعنـي   ثُ

ن به مفاهيم كلي و واحد متناظر با مثل توسط اين قوة عقالني هم عـين معرفـت                  دست يافت 
اين مطلب نـه تنهـا از   .  راهي است به سوي معرفت،نيست، بلكه اين مرحله هم در حقيقت    
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تر نامة هفتم جداَ بر آن تصريح و          آيد بلكه در بخش فلسفي      تمثيل غار به خوبي به دست مي      
  . شود تأكيد مي

 ، در حقيقـت   شـناختي دارد   ين بخش از نامة هفتم كه بيشتر جنبـة معرفـت          افالطون در ا  
تـر   هاي عيني را به مثابة مراحل ابتدايي يابي به معرفت واقعيت     هاي ضروري دست    شرط پيش

 سه چيز وجود دارد كه معرفـت  ،به عقيده او در مورد هر چيزي . شمارد  به سوي معرفت مي   
شـود و     د؛ در اينجا خود معرفت مرحلة چهارم تلقي مي        آن چيز بايد از راه آنها به دست بياب        

). b – a 342(گـردد     متعلق واقعي معرفت كه واقعيت راستين است امر پنجم محسوب مـي           
نخستين چيزي كه در مورد هر چيز وجود دارد نام است؛ دوم، توصـيف آن؛ سـوم، تـصور                   

افالطـون بـراي    .  اوسـت  آن؛ چهارم، معرفت آن؛ امر پنجم، خود راستين آن چيز، يعني مثال           
اينكه مقصودش فهميده شود، اين سخن را در بـاب شـيء خاصـي، يعنـي دايـره، توضـيح                    

در مورد يك دايره، نخستين چيزي كه وجود دارد اسـم اوسـت، يعنـي همـان واژة      : دهد  مي
كنـد و از      دوم، توصيفي است كه دايـره را وصـف مـي          . بريم  كه دربارة آن به كار مي     » دايره«

شود دايره آن چيزي اسـت        شود و به طور مثال گفته مي        اظهارات لفظي تشكيل مي   اسامي و   
سوم، آن چيـزي  . كه فاصلة بين مركز آن و بين هر نقطه از پيرامون آن با يكديگر برابر است        

 كنند و اين فرايندي است كه دايره واقعـي را كـه همـة ايـن                 است كه رسم و سپس پاك مي      
دهد، زيرا دايرة واقعي البتـه غيـر از ايـن             ند، تحت تأثير قرار نمي    ا ها به آن مربوط     گونه دايره   

 آنها كـه امـري      ةچهارم، عبارت است از معرفت و فهم و عقيدة درست دربار          . ها است   دايره
 بـا آن    ،شود، بلكه در اذهان است و بنابراين از يك سو           است وحداني و در اَشكال يافته نمي      

هاي واقعي كه امر پنجم است، به كلـي متفـاوت    با دايره ،گفته و از سوي ديگر  سه چيز پيش  
  . است

از حيث شباهت و قرابت، بيشترين نزديكي را به امر پنجم       » فهم«از ميان اين چهار چيز،      
با اين همـه، نيـل بـه        ). d – b 342(دارد، در صورتي كه سه امر نخست بسيار از آن دورند            

 كه همـان  ، بدون گذراندن مرحلة سومست ـ  ـ كه همان مرحلة شناسايي علمي ا امر چهارم
هاي آن و بدون آشنايي با نام و تعريف واقعيت مـورد        مرحلة ادراك حسي است و اخذ داده      

اي اخـذ و   اگر كسي در مورد اشيا، چهار مرحلة نخستين را تـا انـدازه      « ممكن نيست و     ،نظر
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در حقيقـت،   ). e 342. (»درك نكند، هرگز فهم كاملي از امر پـنجم تحـصيل نخواهـد كـرد              
هر چيـز   ) يعني چرايي، ذات  ( تيِِِآيد كه روح انسان با         زماني به حاصل مي    ،معرفت راستين 

جـستجوي  . آشنا شود و اين همان واقعيت متعالي و مثال متناظر با شـيء محـسوس اسـت                
شود، زيرا حتي اين مرحله نيز به يك معنـي            ذات شيء حتي در مرحلة چهارم نيز كامل نمي        

عيب مشترك سـه مرحلـة قبـل در         . شود   محسوسات و جهان اطراف ما مربوط مي       به حوزة 
شيء را كـه توسـط حـواس        ) يعني كيفيت و چگونگي    (ون تي پويخواهند    اين است كه مي   

شود، در قالب نارساي الفاظ و زبان بگنجانند و مرحلة چهارم نيز در اين عيـب بـا                    درك مي 
 شـيء كـه عقـل    ِتـي خواهد بـا   كه اين كار را ميآن سه مرحله اشتراك دارد، با اين تفاوت    

  . كند، انجام دهد درك مي
پس از گذراندن اين مراحل چهارگانـه، بـه شـرط وجـود قرابـت بـين روح شـخص و                     

تواند به داشتن دانش و دريافتن حقايق ازلي و مثـل متعـالي     هاي متعالي، شخص مي    واقعيت
 در حقيقت مواجهه با خود حقيقت است، افالطون در توصيف اين مرحله، كه. اميدوار باشد

  ):b 344(نويسد  مي
هـا و ادراكـات بـصري و سـاير            ها و تعريـف    هاي مفصل در باب نام     پس از به عمل آوردن سنجش     

خواهانـه و عـاري از       ادراكات و پس از آنكه آنها را با به كار بستن پرسش و پاسـخ بـه طـور نيـك                    
عقل درخشد و     فهم هر يك از آنها در يك آِن ناگهاني مي         حسادت مورد مداقًه قرار داديم، سرانجام       

  )با ايرانيك من (.گردد كه همة قوايش را در حد توانايي انسان به كار بسته است، غرق نور مي
جملة اخير كه از راه ايرانيك نوشتن بر آن تأكيد شد، در حقيقت بر مواجهه با خود حقيقت                  

كنـد و ايـن همـان شـهود متعـالي مثـال               لت مي و اشراق نورانيت حقيقت بر روح انسان دال       
از ديـدگاه   . آورد  را بـه بـار مـي       )پيـستمه ا(متناظر با امر محسوس است كه معرفت حقيقي         

شـناختي چهارگانـة      اشراق حقايق متعالي بر نفس انسان، عالوه بر شرايط معرفـت           ،افالطون
بر طبق اين   . شناختي فت دارد كه بيشتر اخالقي است تا معر        نيز  شرط مهم ديگري   ،گفته پيش

 5 – 6، جمهـوري ( كه ابزار درك انسان است      )دو نامي ان ته پسوخه    (شرط، نيروي نفس    
c 518(،       اش را از دسـت   هرگـز قـوه  «اسـت كـه     » تر  كيفيتي الهي « هر چند به تعبير افالطون

ه ، نه تنها هميشه در درك معقوالت و مواجهه با حقايق متعالي موفق نيـست، بلكـ                »دهد  نمي
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حتي ممكن است در شرايط خاصي به زيان انسان تمام شود و به او آسـيب برسـاند، زيـرا                    
 ).e 518همـان،   (» شـود   فايده و مضر مي     مطابق با جهت رويكردش، مفيد و سودمند يا بي        «

باز كه همگان در بدي آنها اتفاق نظر دارند، ممكن اسـت             تربيت و بد و نيرنگ      هاي بي  انسان
ديگران از نيروي نفس برخوردار باشند؛ نيروي نفس آنها به هـيچ وجـه              در مواردي بيش از     

گونـه    ضعيف نيست، بلكه در خدمت بدي و ناپاكي است، بنابراين نيروي بينايي نفـس ايـن               
گونه كه براي     پس همان . تري خواهد بود   هاي بزرگ  تر باشد، منشأ زيان    ها هر چه قوي    انسان

سـان    مگر به همراه كل بـدن، بـه همـين   كي برگرداندتوان از تاري  را نمي چشم ،ديدن چيزي 
براي دريافت و درك حقايق متعالي و در حقيقت براي داشتن شهود بايد كل اندام معرفـت                 
يعني عقل و كل نيروي آن را از عالم صـيرورت و كـون و فـساد بـه طـرف عـالم حقـايق                         

ت درسـت بـر عهـده       اي است كه آموزش و پرورش بايد از راه تربيـ            برگرداند و اين وظيفه   
  . بگيرد

) هاي تزكيه راه(= كاثارمويِ  اينجا است كه تأثير آشكار تعليمات فيثاغورسيان و به ويژه           
هاي  هاي موجودات، دايمون از ديدگاه امپدكلس، نفس. شود  امپدكلس در افالطون آشكار مي    

ف كـرده و     آنها را به سـوي گنـاه منحـر         )نيكوس(فناناپذير و اهل ملكوت هستند، اما آفند        
انـد كـه در جهـان         سرنوشت محتوم از جايگاه سعادتشان بيرون رانده است و محكوم شـده           

ها فقط از طريق به كار بستن دقيق قواعد تزكيه و             اين نفس . القمر با درد و رنج بسازند      تحت
درك و فهم سرشت الهي خواهند توانست از چرخة تناسخ در ابدان حيواني رهايي يابنـد و              

 خـونريزي و    115او در پـارة بـسيار باشـكوه         . منـد شـوند      مصاحبت خدايان بهره   دوباره از 
كند و چرخة طوالني تجسد را حاصـل ايـن            سوگند دروغ را گناه اصلي روح انسان بيان مي        

علت سر زدن اين گناه از انـسان اعتمـاد او بـه آفنـد اسـت و در نتيجـه او از                       . داند  گناه مي 
  : ماند  ميشود و سرگردان خدايان رانده مي
هـر  : ، و فرمان كهن خدايان، ازلي و مهرشده با سوگندهاي گسترده وجـود دارد             ضرورتاين حكم   

 سـوگند دروغ    آفنـد آاليد يا به پيروي از        اي به اشتباه و فساد مي       گاه كسي بازوانش را با خون كشته      
ز نفـوس   بايـد سـه ده هـزار فـصل دور ا    ـ  كه سهمي طـوالني از حيـات دارنـد    ـ خورد، نفوس    مي

سعادتمند، حيران و سرگردان شوند و در طي اعصار در همة اشكال موجـودات فـاني درآينـد و در                    
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دهند و دريـا آنهـا        هاي زورمند آنها را به دريا هل مي        آسمان. مسيرهاي پرزحمت حيات را بگذرانند    
يد آنها را   سپارد و خورش    هاي درخشان خورشيد مي    كند، زمين به شعاع     را بر سطح خاك استفراغ مي     

گيـرد، امـا همـه از آنهـا      هر يك آنها را از ديگري مـي     . كند  هاي چرخنده پرتاب مي    دوباره به آسمان  
ام، از اين رو از خدايان رانـده    خشمگين اعتماد كردهآفنداكنون من يكي از ايشانم، چون به      . بيزارند
  . ام و سرگردانم شده

 و 109هـاي   پاره(بيه به وسيلة شبيه است       شناخت ش  ، چون هر شناختي   ،از ديدگاه امپدكلس  
روح . را بياموزد ) 144اي    پاره(» دوري از بدي  «، راه رستگاري روح اين است كه بايد         )107

 و باالتر از همه، اجتناب از خوردن گوشت به زندگي ناب هـدايت              كاثارمويبايد از طريق    
 به غناي حكمت الهـي      خوشا به سعادت آن كه    «گويد     كه مي  132شود و چون بر طبق پاره       

يـك دانـش و حكمـت       . »اي مبهم دارد    دست يابد و بدا به حال آن كه دربارة خدايان عقيده          
، 1967گاتري،  (اند     گونه كه فيثاغورسيان گفته      همان ،الهي وجود دارد، شناختن اين الوهيت     

  . مستلزم تشبه به امر الهي است) 212
تشبه به امـر    ) c 500 (جمهوريت كه در    افالطون تحت تأثير اين تعليمات حكيمانه اس      

) Adimantus(كنـد و از زبـان سـقراط خطـاب بـه آديمـانتوس                 الهي را دوباره مطرح مـي     
هاي جاويدان متوجه است، هرگز مجال آن را         گويد كسي كه عقلش به راستي به واقعيت         مي

 و بـا آنـان      ندارد كه چشمانش را به پايين بدوزد و در كارهاي روزانة آدميان كنجكاو شـود              
ستيزه كند و روحش را از دشمني و حسد آكنده سازد، بلكه او همة اوقاتش را صـرف ايـن          

فرما است و دگرگـوني در آن         كند كه نخست به عالمي بنگرد كه نظامي ابدي بر آن حكم             مي
كند، بلكه همه به      بيند و خود نيز خطا نمي       راه ندارد و هيچ چيز در آنجا از ديگري خطا نمي          

جا كه مقدور است به     كوشد تا آن    اند و سپس مي     شوند و در هماهنگي     ة عقل هدايت مي   وسيل
  .د و خودش را شبيه آنها بسازدآنها تشبه كن

 اين است كه تحصيل معرفت حقيقي از ديـدگاه افالطـون   ،پس نتيجة اين بخش از مقاله  
همـان اشـراق     ، به معناي مواجهه با واقعيت متعالي و ازلي اسـت كـه در واقـع               ،در حقيقت 

.  ممكن است به حاصل آيد     ،حقيقت بر عقل انسان است و اين البته پس از دوگونه مقدمات           
اول، اينكه از ادراك حسي شروع كنيم و به فهم عقالني برسيم؛ دوم، تحت تـأثير تربيـت و                   

اي به سـمت عـالم پايـدار و ازلـي متوجـه                نيروي عقل خود را به گونه      ،آموزش و پرورش  
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هر آنچه غير از ايـن اسـت يـا هـيچ            .  حقيقت واقع شود   قاند در معرض اشرا   سازيم كه بتو  
 ما را بـه  ،اين نتيجه. ارتباطي به حقيقت ندارد يا اگر داشته باشد كمترين ارتباط ممكن است 

شـود و           نقطة اشتراك افالطون و حتي فيثاغورسيان و امپدكلس با سـهروردي رهنمـون مـي              
  .           پردازيم   سهروردي ميلة اشراق در فلسفةئاكنون به مس

2  

كه نام كامل او شهاب الدين يحيي بن حبش بن اميـرك ابـوالفتح سـهروردي    ـ شيخ اشراق  
ـ است اي در حوالي زنجـان، شـهري در     در سهرورد، دهكده549/1153 به احتمال زياد در  

ـ  او روشي در فلسفة اسالمي پيش گرفت كه قبالً        . شمال ايران به دنيا آمد     ن سـينا بـه نـام        اب
 مطرح كرد و چند رساله نيز به همـين روش و بـه شـكل و زبـان تمثيلـي                     المشرقيين  منطق

علـومي  « گويـد     مـي ) 3،ص  1405 (المشرقيين منطقابن سينا در مقدمة كتابش،      . نوشته بود 
اش بـر   ؛ او ايـن شـاخه از فلـسفه را در مقدمـه          »وجود دارد كه از يونان نشأت نگرفته است       

نامـد و در توضـيح هويـت آن تـصريح             مـي » فلسفة مشرقيه « ) 10هـ ،ص 1405 (شفا منطق
آيد، رأيـي كـه در آن، جانـب شـركاي              از طبع و رأي صريح او برمي       ،كند كه اين فلسفه     مي

 رعايـت   نجـات  و   شفاهاي ديگرش از قبيل      اش در صناعت فلسفه را برخالف كتاب        مشائي
 نـسبت  ، را به خـود، »فلسفة مشرقيه«، يعني او در همانجا كتابي تحت همين عنوان  . كند  نمي
اي نباشـد آن كتـاب         هيچ شـبهه   ،هر كس طالب حقيقتي است كه در آن       «گويد    دهد و مي    مي

 بخواهد حقيقت را بر سبيل مماشات با شركا    ،را طلب كند و هر كس     ] فلسفة مشرقيه يعني  [
سينا   ابنفلسفة مشرقيهتاب متأسفانه از ك). همانجا(» مراجعه كند ] شفايعني  [به اين كتاب    ... 

تاكنون اثري به دست نيامده است و فقط بخش ناچيزي از منطق كتابي به دست آمده كه به                  
سـينا فلـسفة    تر ابـن   منتشر شده است و مقدمة آن از جهت اشارة مفصل المشرقيين  منطقنام  

تمثيلـي   –هـاي عرفـاني    عالوه بر اين، تصنيف رساله. اشراقي حايز اهميت درجة اول است    
 و همچنـين شـرح      سـالمان و ابـسال     و   الطيـر   رساله و   يقظان  بن  حيسينا مثل     به دست ابن  

اشـارات و   بخش او از عرفان و عارف و لذت و بهجت در سه نمـط آخـر                   انگيز و فرح    دل
 شيخ اشـراق در توجـه بـه          ترديد از منابع الهام     ست، بي  ا  كه از آخرين تصنيفات او     تنبيهات

  . شود ه تاكنون رهيافت اشراقي به فلسفه تلقي ميرهيافت خاصي است ك
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اي بكـر   شيخ اشراق خود به اين واقعيت معترف است كه او مسافر راهي نرفتـه و جـاده      
 او را نيـز بـه   اشارات و تنبيهاتسينا به فارسـي،       ابن الطير  رسالهاو عالوه بر ترجمه     . نيست

 كه  ،الغربيه  الغربه  قصه ابتداي   چنين در   هم). 464، ص   1384شهرزوري،  (فارسي تفسير كرد    
هـاي    كند كه پس از خوانـدن رسـاله          تمثيلي اوست، تصريح مي    ـ هاي عرفاني     يكي از رساله  

  : افتاده استالغربيه الغربه قصهسينا به فكر تصنيف   ابنسالمان و ابسال و يعظان بن حي
انگيـز و اشـارات      فت را ديدم، آن را هر چند شامل سخنان روحـاني شـگ            يقظان  بن  حيچون داستان   

هاي الهي، مخـزون و در رمزهـاي         عميق يافتم، از طور اعظم، كه همان طامة كبري است و در كتاب            
 تـصنيف كـرده اسـت،       يقظـان   بـن   حي كه مصنف قصة     سالمان وابسال حكيمان، مكنون و در قصه      

  همان رازي است كـه مقامـات اهـل تـصوف و صـاحبان              ،مخفي است عاري ديدم؛ اين طامة كبري      
 به آن اشاره نشده است، جز در آخر كتـاب آنجـا             بن يقظان   حيمكاشفه بر آن استوارند و در رساله        

  .تا آخر كلمات» باشد كه يكي از مردم به سوي او هجرت كند«: گويد كه مي
عالوه بر اين، آثار صوفيان مسلمان، از قبيل حالج و بايزيد بسطامي و همچنين آثاري از                

ن به روايت تفاسير متفكران اسكندريه و در رأس آنها فلوطين را نيـز              فيثاغورسيان و افالطو  
او در كنار اين منابع اسالمي و يونـاني بـه           . بايد از منابع فكري سهروردي در مد نظر داشت        

       دانـست و   د آن مـي حكمت ايرانيان باستان نيز توجه كافي داشت و در حقيقت خود را مجد
ـ آنـان را  كـه او  ـ  حكيمان باستان ايـران را   مانده از درصدد بود كه آثار باقي  ادريـس  انوارث

ـ دانست مي) همان هرمس(پيامبر   او به مذهب زردشتي نيز ، دوباره زنده سازد؛ از اين حيث 
توجه داشت و مخصوصاَ از اين مذهب جنبة رمـزي نـور و ظلمـت را بيـشتر در مـد نظـر                       

رانيان باسـتان بـر پايـة دوگـانگي نـور و            اي از اي    يافتة بعدي را پاره    داشت، اما ثنويت توسعه   
بر اين تفاوت در انديـشة       التصوف  كلمهدر  وي  . دانست  ظلمت پديد آورده بودند، باطل مي     

  :نويسد كند و مي ايرانيان باستان و انديشة ثنوي بعدي توجه مي
 حكيمـاني  ورزيدند، اينهـا  نمودند و با حق عدالت مي در ميان ايرانيان مردمي بودند كه به حق ره مي 

فاضل بودند كه شباهتي به مجوس نداشتند؛ ما حكمت نوري و شريف آنها را كـه ذوق افالطـون و                   
، 4 جلـد    مجموعـة آثـار،   ( . زنده كرديم  االشراق   حكمت ست، در كتابي به اسم     ا حكماي قبل از او   

  )20، فصل 128ص 
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حكيمان پيش از    و   عقيده دانستن حكماي باستان ايران با افالطون       اينجا سهروردي ضمن هم   
برد، مجـوس را از        از اين حكيمان نام مي     االشراق  حكمتاش بر      در مقدمه  افالطون كه خود  

 التـصوف   كلمـه  19گونه كه از بند       علت اين جداسازي، همان   . سازد  ايرانيان باستان جدا مي   
آيد گمراهي آنان در باب قول به ثنويت در خصوص مبادي خير و شر يا نور و ظلمت                    برمي
 شـريك قائـل     ، در حقيقـت بـراي خداونـد       ،به عقيدة سهروردي اين دسته از مجوس      . است

 ،آنچه آنهـا را گمـراه كـرده اسـت         . گيرند  هستند و به اين ترتيب در طبقة مشركان جاي مي         
ين نخـست  جنبه و جهت امكاني      ،جهت امكاني مخلوق اول است، زيرا در حالي كه منبع شر          

 ذات  ،اند كه شـر     ، آنها با غفلت از اين نكته پنداشته       شود  موجودي است كه از خدا صادر مي      
تواند خـدا باشـد،    مستقل دارد و بنابراين به مبدأ متناسب نيازمند است و چون اين مبدأ نمي           

خداوند كه مبدأ نور و خير است و مبدأ ديگري كه           : پس در عالم هستي دو مبدأ وجود دارد       
  .آيد شر و ظلمت از او پديد مي

اش از انديـشة ثنـوي، و همـاهنگي آن بـا انديـشة                مايز فكـر و انديـشه     سهروردي اين ت  
ايرانيان باستان و با انديشة افالطون و حكيمان پيش از او را بار ديگر با تأكيد بيشتر، اين بار                   

او . كنـد    يادآوري مي  االشراق،  حكمهاش در حكمت نور يعني        در همان سرآغاز كتاب اصلي    
گويد همـة كـساني كـه در راه           نامد و سپس مي     االنوار مي   لم را ع  نخستين محتواي اين كتاب   

. االنـوار هـستند      حقيقت يار و مددكار او در تنظيم و تنسيق علـم           كنند در   خداوند سلوك مي  
 ذوق ، در حقيقـت ،االنوار گويد علم روش او در معرفي اين كسان به اين ترتيب است كه مي          

. سـت  ا ي كـه صـاحب نـور و نيـرو          افالطـون  ،يس آن افالطـون اسـت     يپيشواي حكمت و ر   
 هرمس، تـا    ،اند، از زمان پدر حكيمان      زيسته  همچنين ذوق حكيماني است كه پيش از او مي        

. و فيثاغورس و ديگران   ) امپدكلس(زمان افالطون، كه حكيماني بزرگ بودند مانند انباذقلس         
 قاعـدة   يد در واقـع   گو  كند و مي     ايرانيان باستان را هم به اين حكيمان اضافه مي         ،او در ادامه  

 در باب نـور و ظلمـت كـه طريـق حكمـاي ايـران ماننـد جاماسـف و فرشاوشـتر و                        شرق
االنوار مبتني است و اين قاعدة شرق البته          بوزرجمهر و كسان پيش از آن بوده، بر همين علم         

همان قاعدة مجوسان كافر و ماني ملحد و هر آن كه براي خداوند متعال شريك قائل شـود                  
و ) ادريـس نبـي   (و هـرمس    ) شـيث پيـامبر   (سپس از شارعيني مثـل اغاثـاذيمون        او  . نيست
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انـد و بـه ايـن ترتيـب           االنوار بوده   برد كه صاحب علم     اسقلينوس نيز به عنوان كساني نام مي      
  .كند هاي اصلي اين حكمت را منتسب به وحي معرفي مي سرچشمه

جمعـي از حكيمـان و   سهروردي در برابر كساني كه ممكن است در باور كردن چنـين م           
افراد مختلف، كه هر كدام به زمان فرهنگ و مليت متفاوتي تعلق دارند، استبعاد داشته باشند          

 كه گمان نكن حكمت فقط در اين مدت نزديـك، يعنـي فقـط در دورة افالطـون                   :گويد  مي
وجود داشته است و بس، بلكه عالم از حكمت و از كسي كه صاحب آن و صاحب بـراهين   

ها و زمين پايـدار باشـند نيـز     آن باشد هرگز خالي نبوده است و تا زماني كه آسمان     و بينات   
همة كساني كه نام برديم، اهـل توحيدنـد و در اصـول مـسائل هـيچ                  .گونه خواهد بود     اين

  ) 11، ص 2، مجموع آثارجا،  همان( .اختالفي با يكديگر ندارند
ي بزرگ و شأني سترگ دارد و در        دهد كه معلم اول، ارسطو، هر چند قدر         او هشدار مي  

اي  كند و نظري تمام دارد، نبايد دربـارة او بـه گونـه        مسائل حكمت به نحوي عميق غور مي      
اند و در ميان آنها بعضي سفيران و شـارعين            مبالغه شود كه قدر بزرگاني كه استادان او بوده        

   .اند، ناشناخته بماند مثل آغاثاذيمون و هرمس نيز بوده
آيد معتقد اسـت      اختالفاتي كه در تعليمات اين كسان در نظر اول به چشم مي           او درباب   

 تعـويض كه اختالفات آنها در حد الفاظ اسـت و از عـادات آنهـا در خـصوص تـصريح و                     
  : كند كه سوزانه توصيه مي  دلالتصوف كلمهدر . خيزد برمي

» سـت برانگيختـه شـوند      ا رهـا آنگاه كه آنچه در گو    «مبادا اختالف عبارات تو را بازي دهد، چرا كه          
و در روز رستاخيز انسان در عرصة الهي حاضر شود، شـايد از هـر              ]  سورة عاديات  9بخشي از آية    [

خيزند درحالي كه كشتة عبارات و سربريدة         هزار نفر، نه صد و نود و نه نفرشان از گورهايشان برمي           
ه از معـاني غفلـت كردنـد و         شان بر گردن خودشان است، چرا كـ         اند، خون و جرح     شمشير اشارات 

  )3، بند 102، ص 4، مجموعه آثار( .بنابراين مباني را تباه ساختند
اند كه همچون خورشيد، واحد است و هرگز به سـبب             همة حكيمان از حقيقتي سخن گفته     

ايـن حقيقـت از نوراالنـوار       . پـذيرد   كثرت و تعدد مظاهرش در بروج مختلف، كثـرت نمـي          
قلب كساني مثل هرمس و     .  حكيمان الهي جايگاه دنيوي آن است      هاي  كند و قلب    اشراق مي 

نامند و افريدون و كيخـسرو از          مي گيومرثكه  ) ل شاه گ(الطين    قلب مالك  ،در ميان پهلويان  
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 فيثاغورس و افالطـون آخـرين       ،پيروان او هستند، حامل اين اشراق بوده است؛ در اين ميان          
المـشارع و   (انـد     راق و حكمـت بـوده     حكماي يونـان بودنـد كـه تحـت تـأثير همـين اشـ              

  ) 503 – 502، صص 1، مجموعه آثار، المطارحات
سرانجام سهروردي براي تكميل تفكيك حكمت اشراقي از ساير فنون و صـناعات و از               

بندي و آنها را بـر حـسب روش تحـصيل حقيقـت و                جمله فلسفة رسمي، حكيمان را طبقه     
حكيم الهي كه در ) 1: كند پنج طبقه مرتب ميشان از حكمت الهي در  رويكردشان به و سهم 

حكيم مشغول به بحث نظري و بيگانـه   ) 2خداشناسي عميق اما با بحث نظري بيگانه است؛         
حكيم الهي خداشناسي   ) 4 نظري؛    بحث حكيم الهي خداشناس و صاحب    ) 3با خداشناسي؛   

حكـيم صـاحب بحـث نظـري كـه در           ) 5ا ضـعيف اسـت؛      يـ  متوسـط    ،كه در بحث نظري   
  . متوسط يا ضعيف است،اشناسيخد

) 2طالب خداشناسي و بحث؛     ) 1: كند  آنگاه طالبان حقيقت را نيز به سه دسته تقسيم مي         
به ). 12، ص   2، مجموعه آثار،    االشراق حكمه(فقط طالب بحث    ) 3فقط طالب خداشناسي؛    

ن را  اين ترتيب همة كساني را كه نام برده است، از گيومرث تـا هـرمس و از او تـا افالطـو                     
در . اند و هـم ذوق بحـث نظـري          داند كه هم ذوق خداشناسي داشته       همه جزء حكيماني مي   

گانة حكمت در جايگاه دوم و از حيـث           هاي پنج   اينجا صاحب فلسفة رسمي از ميان جايگاه      
سـينا، بـه گـواهي آنچـه          كسي مثل ابن  . شود  بندي مي   نوع طلب جزء طالبان دستة سوم طبقه      

 نقل كردم، در ميـان حكيمـان طبقـة پـنجم قـرار              الغريبه قصه الغربه : پيش از اين از سرآغاز    
بـه ايـن    . سينا و ارسطو نيز از همينجا است        گيرد و سردي نسبي سهروردي نسبت به ابن         مي

هـاي از     ترتيب، هر چند معتقدم كه سهروردي قطعاً قصد دفـاع از فلـسفه در برابـر هجمـه                 
شته است، كل رويكرد او و نوع حكمتـي كـه           سياست برخاستة غزالي نسبت به فلسفه را دا       

ستيزي غزالي از مشي سياسـي       كند تحت تأثير صوفيه است، با اين تفاوت كه عقل           مطرح مي 
 آرام گرفت، اما سهروردي، كه معتقـدم   تصوفخاست و سرانجام به ظاهر، در منزل      او برمي 

د، تا به ايـن وسـيله       اي بر تصوف تلقي كر      توجه بود، فلسفه را مقدمه      به آن مشي سياسي بي    
  .هم فلسفه را حفظ كند و هم تصوف را

: شـود   گويـد، بيـشتر آشـكار مـي         در اينجا ماهيت حكمتي كه سهروردي از آن سخن مي         
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حكمت نظري خالص بايد با تزكية نفس كه توصية همة كساني بوده است كه سهروردي از                
آورد آن    اق نام دارد و ره    برد، همنشين شود تا حكمتي پديد آيد كه حكمت اشر           آنها اسم مي  

خالصه حكيم الهي   «در نظر او    . رهايي انسان از عالم ماده و ورود او به ارض ملكوت است           
پوشـد؛    كنـد و زمـاني ديگـر مـي          سان پيراهن است، زماني آن را مي       كسي است كه بدنش به    

ـ [و لـبس    ] بـدن [انسان تا زماني كه به خميرة مقدس آگاه نگردد و تا زماني كه خلـع                 ] دنب
كند و اگر بخواهـد، در        اگر بخواهد، به نور عروج مي     . شود  كند، از حكما محسوب نمي      نمي

، ص  1، مجموعـه آثـار،      المشارع و المطارحات  (» گردد  هر صورتي كه اراده كند، ظاهر مي      
 كـه سـهروردي در      به پايـان برسـانم    خواهيم اين بخش از مقاله را با نقل حكايتي            مي) 503

اي از حكماي الهي مورد نظـر او، در خـصوص              افالطون به مثابة نمونه     از تلويحاتكتابش  
  .كند حاصل حكمت اشراقي نقل مي

گويد كه من چه بسا با خويشتن خلـوت كـرده و              كند و مي    افالطون حكايتي دربارة خودش نقل مي     
ام و    عريـان هاي طبيعي     ام كه گويا مجرد و بدون بدن و از پوشش           ام و به حالتي در آمده       از بدنم كنده  

ام و در خويـشتن   از هيولي به دورم؛ در اين حالت در ذات خودم داخـل و از اشـياي ديگـر خـارج           
يـابم كـه مـن     كـنم، پـس درمـي    بينم و شگفتي مي    هايي شگفت مي    زيبايي و بهجت و نور و نيكويي      

  )112، ص 1، مجموعة آثار( .جزئي از اجزاي عالم شريف اعلي هستم

3  

ت اشراقي سهروردي چيست؟ براي كشف سـاختار و ماهيـت           صورت و سيرت كلي حكم    
 قصه الغربـه الغربيـه    كلي حكمت اشراقي، شايد بهترين مدخل، دقت در جمالت افتتاحية           

  :بهتر است نخست اين جمالت را بخوانيم. باشد
النهر به شهرهاي مغرب سـفر كـردم تـا گروهـي از مرغـان       چون با برادرم عاصم، از سرزمين ماوراء      

وان، در  يـرَ ؛ يعنـي شـهر قَ     »كارنـد   اش ستم   شهري كه مردم  «رياي سبز را صيد كنيم، ناگاه در        ساحل د 
پس چون مردم آن شهر از ورود ما آگاه شدند و دانستند كه مـا پـسران شـيخ مـشهوري بـه                       . آمديم

يماني هستيم، ما را احاطه كردند و بگرفتنـد و بـا زنجيرهـاي فلـزي بـستند، و در                     هادي، پسر خير  
  )276 – 77 صص 2، مجموعه آثار(. كه ته آن نهايتي نداشت زنداني كردندچاهي 

در اين داستان كه زيبا و با دقت بسيار در انتخابـات كلمـات نمـادين نوشـته شـده اسـت،                       
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. النهر، عالم علوي و شهرهاي مغرب، عالم سفلي و قيروان، اين عـالم اسـت                سرزمين ماوراء 
عليم حكماي مسلمان محل تـزاحم و تـضاد اسـت و            قيروان، كه عالم مادي است، بر طبق ت       

 سـورة مباركـة     75از آية   » كارند  اش ستم   شهري كه مردم  «كارند و تعبير      بنابراين اهل آن ستم   
گونه كه در بخش قبل، در باب مذمت مجوس گفتـيم، سـهروردي معتقـد                 همان. نساء است 

هر موجودي اسـت كـه       جنبة امكاني صادر اول و به طور كلي          ،است كه منشأ شر در جهان     
 سراسر امكان است، شر و تضاد و تـزاحم در           ،هاي بالقوه دارد و چون اين جهان مادي         جنبه

  .آن پايدار خواهد بود
دارنـده اسـت؛ عقـل نظـري، در      عاصم كه كلمة عربي است، عقل نظري و به معناي نگه          

ه حقايق هـستي    واقع، بر طبق تعليم حكيمان مسلمان يار و مددكار نفس انسان در رسيدن ب             
اول، از راه انديـشيدن در هـستي؛ دوم، از راه   : رسد است و اين مدد او از دو راه به نفس مي        

شود كه راوي داسـتان، نفـس         به اين ترتيب معلوم مي    . مقاومتش در برابر اميال شهوي نفس     
. باشـند   نفس و عاصم دو برادر هستند كه از فرزندان هادي پسر خير يماني مي             . انسان است 

آيـد و اهـل       پديد مـي  ) خير(اين هادي، پسر خير، در واقع فيض اول است كه از عقل كلي              
طـور كـه يـسار بـه          يمن در زبان عربي به معني راست و نماد شرق است، همان           . يمن است 

معني چپ و نماد غرب است، زيرا كسي كه در عربستان، بخـش اصـلي جغرافيـاي جهـان                   
در سـمت   ) تـونس (سمت جنوب شـرقي او و قيـروان         اسالم، رو به شمال بايستد، يمن در        

قابل توجه است كه ميرداماد، استاد مالصدرا، نيز فلـسفة خـود را در              . شود  غربي او واقع مي   
  .خواند برابر فلسفة كالسيك ارسطويي فلسفة يماني مي

 ذكر سبب آمدن نفس از عـالم علـوي بـه سـوي         ،يكي از نكات مهم اين فقره از داستان       
گروهي از مرغان سـاحل سـبز را صـيد       «گويد كه سفر كرديم تا        راوي مي . ستعالم سفلي ا  

پس هر چه به رهايي نفس كمـك كنـد، از           . و اين نمادي است براي تحصيل معرفت      » كنيم
پس شرق خاستگاه معرفت و نـور     . شرق است و هر آنچه زندان او را پايدار سازد، از غرب           

در زبـان سـهروردي     (ور كـه خورشـيد      طـ   است و غرب منزلگـاه نـاداني و ظلمـت؛ همـان           
اش در جهان مادي، تجلي اعالي الهـي، كـه نوراالنـوار و               كه از حيث نور بخشي    ) هورخش

، ص  4، مجموعـه آثـار،      الواح العماديـه  (نوربخش عالم هستي است، محسوب شده است،        
  . كند خيزد و در غرب افول مي از شرق برمي) 92، بند 90
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لة اصلي حكمت، رهايي از عالم      ئشود كه مس    ، آشكار مي  حال با توجه به اين توضيحات     
شود؛ حتي پااليش نفـس نيـز راهـي بـه             مادي است كه البته فقط از راه معرفت تحصيل مي         

اين راه، از ديـدگاه سـهروردي، نـه تنهـا بهتـرين راه تحـصيل       . سوي تحصيل معرفت است  
تـرين    ة رسمي است، آسـان    معرفت، بلكه نسبت به راه تفكر نظري و استداللي، كه راه فلسف           

سـهروردي بـراي روشـن سـاختن        ). 3، بند   10، ص   2،  مجموعه آثار (شود    راه آن تلقي مي   
كند كه از     شناختي خاصي را مطرح مي      هويت اين راه كه همان راه اشراق است، مباني هستي         
  . رود طريق دو تقسيم دو بخشي در باب موجودات پيش مي

نفسه نـور نيـست و نـور يـا هيئتـي             فسه نور است يا في    ن بر طبق تعليم او، موجود يا في      
شـود و همـان نـور          ناميـده مـي    نـور عـارض    ،براي غير است كه در اين صورت      ) عرض(

.  و محـض اسـت  نور مجـرد  ،محسوس است يا هيئتي براي غير نيست كه در اين صـورت   
سـت يـا   ا) تاريـك  (جوهر غاسقنياز از محل است كه همان    نفسه نور نيست يا بي     آنچه في 

، 2،  مجموعـه آثـار   . (شـوند    ناميده مي  هيئت ظلماني محتاج محل است كه در اين صورت        
  ) 109، بند 107ص 

كند كـه نـه تنهـا         سهروردي با چند استدالل عقالني به هم پيوسته اين نكته را تثبيت مي            
نورانيت بلكه وجود جواهر غاسق نيز از نـور مجـرد اسـت، زيـرا نـور عـارض محـسوس                     

شد؛ از سوي ديگـر، وجـود ايـن نـور معلـول       ي نيست وگرنه محتاج غاسق نمي     نفسه غن  في
توانـست هرگـز از       جوهر غاسق نيست وگرنه به ضرورت مالزمت معلول با علت تامه نمي           

  .شود آن جدا شود و حال آنكه جدا مي
پس اعطاكنندة نور به همة جواهر غاسق، چيزي غير از ماهيت ظلماني آنهاست؛ از اينجا               

تواند حاصل هيئات ظلمـاني آنهـا         شود كه نورانيت اين جواهر به طريق اولي نمي          يروشن م 
  ) 110، بند 108، ص همان (.باشد، زيرا خود اينها محتاج اين جواهر هستند

از سوي ديگر، وجود جواهر غاسق، بالذات و واجب نيست، زيـرا اگـر بـود در تحقـق                   
ه غير آن محتاج نبود و چـون وجـود          هاي ظلماني و ب     وجودش به مخصصاتي از ميان هيئت     

ت ظلماني هم محتاج جوهر غاسق است، به سبب لزوم دور محال، پيدايش وجود يكـي   ئهي
همچنـين پيـدايش يـك      . از ديگري، يعني جوهر غاسق از هيئات يا برعكس، ممكن نيست          

جوهر غاسق از جوهر غاسق ديگر نيز محال است، زيرا هـيچ جـوهر غاسـقي، بـر حـسب                    
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اش، براي پديد آوردن جوهر غاسق ديگر نسبت به جـواهر غاسـق               يت تاريك حقيقت جسم 
ديگر اولويت ندارد؛ عالوه بر اين، چنين فرضي به سبب لزوم دور محـال نيـز غيـر ممكـن                    

به اين ترتيب عالم از نور مجردي پديـد آمـده           ). 111، بند   109 – 110، صص   همان(است  
يط و نور قيوم و نور مقدس و نور اعظم اعلي است كه سهروردي آن را نوراالنوار و نور مح       

  )129، بند 121 ص همان. (نامد و نور قهار و غني مطلق مي
           حـداني اسـت، زيـرا در غيـر ايـن        اين نوراالنوار، از آنجا كه غني مطلق اسـت، امـري و
اش اخـتالف نـدارد، زيـرا اساسـاً           صورت، چون با نوراالنوار فرضي ديگر از حيث حقيقت        

و ) 126، بنـد    120، ص   همـان (شان با يكديگر اختالف ندارند        از حيث حقيقت  انوار مجرد   
چون در وراي او هيچ مخصصي خواه ظلماني باشد خواه نوراني، وجود ندارد، ناچار عـين                

تـوان دو   پـس نمـي  ). 129 بنـد  121 – 22 ص همـان (نوراالنوار فرضي ديگر خواهد بـود       
  . ست احاصل وجود اونوراالنوار تصور كرد و بنابراين همة عالم 

، بـر طبـق ممـانعتي كـه         مثل همة حكيمان مسلمانِ پس از فـارابي       به عقيدة سهروردي،    
آورد، پيدايش كثرت موجـود در    حاكميت قاعدة موسوم به الواحد بر واقعيت هستي پيدا مي         

عالم به طور يكجا از نوراالنوار ممنوع است، زيرا هرگونه پيدايش مـستقيم كثـرت از او بـه             
همچنين ممكن نيـست از     . ست كه با غناي مطلق او سازگار است        ا اي ذوجهات بودن او   معن

او نخست يك جسم پديد آيد، زيرا در اين صورت، چون جسم توان پديد آوردن چيزي را                 
شـود و ايـن خـالف واقعيـت           ندارد، موجودات عالم منحصر به نوراالنوار و آن جـسم مـي           

 بايد پديد آيد، يك نور مجـرد اسـت كـه نـور              پس نخستين چيزي كه از او     . ضروري است 
  )134 – 36، بندهاي 125 – 27، صص همان (.شود اقرب يا بهمن ناميده مي

سهروردي، مثل همة حكيمان مسلمان، تحت تأثير فلوطين و آنچـه او اسـتعارة فيـضان                
شود و    ميناميد، معتقد است كه بهمن در اثر همين فرايند از نوراالنوار صادر             ) 1،  2،  5انئاد  (

اي   در مورد صدور انوار بسيار از يكديگر نيز حاكم است؛ امـا در اينجـا نكتـه                همين جريان   
وجود دارد كه به حكمت شرقي سهروردي اختصاص دارد و هستة اصلي نظرية اشـراقي او             

  . پردازيم دهد و ما اكنون به گزارش مختصر اين هسته مي را تشكيل مي
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4  

) 101 – 104، بنـدهاي    99 – 103ص   ، ص جموعـة آثـار   م(االشـراق     سهروردي در حكمه  
 دو ديدگاه عمده در باب ابصار را كه فارابي به ترتيب به افالطون و ارسطو نـسبت                  ،نخست

بر طبق آنچـه فـارابي   . كند نقد مي) 91 – 92، صص  الجمع بين رايي الحكيمين   (داده است   
 حاصل ايـن اسـت كـه        ،ابصاردهد گويا افالطون معتقد بوده است كه          به افالطون نسبت مي   

كند و اما ديدگاه دوم كه به ارسطو          شود و با شي مرئي برخورد مي        چيزي از چشم خارج مي    
سهروردي هـر دو ديـدگاه را       .  حاصل انفعال چشم است    ،دهد اين است كه ابصار      نسبت مي 

) 134ص   (145كنـد و در بنـد          عقيدة خـودش را مطـرح مـي        104گذارد و در بند       كنار مي 
ء نوراني با چشم سالم به      ي ابصار تنها در نتيجة مقابلة ش      ،به نظر او  . گردد  ره به آن بازمي   دوبا

 ءحاصل اين مقابله، در حقيقت به نبـود حجـاب بـين چـشم بيننـده و شـي                  . آيد  حاصل مي 
بيند، نفس انسان است كه خود از انوار          ه در اينجا مي    ك به عقيدة او، آن   . گردد  شده برمي  ديده

بيند، زيرا هر آنچه ذات خودش را درك  شود و اساساً چون نور است مي        ميمجرد محسوب   
كنـد، زيـرا    ، اما اين براي ديدن كفايت نمي     )114، بند   110همان، ص   (كند، نور مجرد است     

بايد از سوي شيء مرئي هم اشراق شعاعي بر چشم وجود داشته باشد، براي اينكه مشاهده،                
  .  همان اشراق شعاع نيست

). 146، بنـد    135ص  (سازد    تر مي    اين مطلب را با مثال ديدن خورشيد روشن        سهروردي
وقتـي  . كنـد   گويد مشاهدة نور غير از اشراق نور بر كسي است كه او را مـشاهده مـي                  او مي 

كند، اما اين دو به       كنيم، در عين حال خورشيد بر چشم ما اشراق مي           خورشيد را مشاهده مي   
ه خورشيد نگاه نكنيم خورشيد بـاز بـر چـشم مـا اشـراق               يك معني نيست، زيرا حتي اگر ب      

 و هم توجـه نفـس بـه شـيء     ،كند، پس در جريان ابصار هم نبود حجاب ضروري است          مي
از اين سه شرط، اولي فقط به عالم ماديـات          .  و هم اشراق نور از شيء مرئي به چشم         ،مرئي

  .ي و مجرد جريان دارندمربوط است، اما دومي و سومي در همة مراتب مشاهده، اعم از ماد
كنـد و در      بهمن پس از پيدايش پيدايش، چون نور مجرد است، نوراالنوار را مشاهده مي            

كنـد و    عين حال از خودش هم آگاه است، اما در اين فرايند نوراالنوار نيز بر او اشـراق مـي                  
  )148، بند 137، ص همان. (بدون اين اشراق مشاهده امكان ندارد
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النوار در سراسر جهان بر انوار مجرد و بر جـواهر غاسـق پرتـوافكني               اكنون اشراق نورا  
ست، اما شرط ديگر آنكه توجـه   اكند و يك شرط مشاهدة حقيقت همواره در جهان برپا        مي

هاي انـسان بـستگي       نفس به اين اشراق و بنابراين مشاهدة حقيقت است، به رفتار و قابليت            
ي دنيـوي هرگـز از اشـراق نوراالنـوار و انـوار             ها  نشده و مشغول به لذت     نفس تربيت . دارد

اي ندارد و بهرة او به ابصار اشياي مادي محدود است، بنـابراين بـراي راه                  مجرد بر آن بهره   
بردن به حقيقت، تعليم فلسفة اشراق اين است كه نفس بايد تزكيـه شـود؛ بـه ايـن ترتيـب                     

اول، تزكيـة   : قعيت اسـت  معرفت حقيقت كه محصول نهايي فلسفه بايد باشد، حاصل دو وا          
دومـي همـواره   . نفس به همراه به كار بستن عقل؛ و دوم، اشراق نوراالنوار در مراتب هستي      

حاصل است و اولي تكليفي است كه حقيقت بر عهدة انسان از آن حيث كه انسان اسـت و                   
  .قابليت كسب معرفت را دارد، گذاشته است
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