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  رابطة نفس و بدن از ديدگاه شيخ اشراق

  *سميه كامراني

  چكيده
النفس، بحث از چگونگي رابطة نفس و بدن  برانگيز علم  از موضوعات مهم و مناقشه    

و هر يـك   است  اين مسئله از ديرباز اذهان فالسفة بزرگ را به چالش كشيده      . است
 امي در جهت پاسخگويي به نحوة ارتباط موجود مجردبه سهم و بضاعت خويش گ

  .اند برداشته) بدن (با موجود مادي) نفس(
نگارنده در مقالة حاضر بـه واكـاوي ايـن مـسئله از ديـدگاه سـهروردي پرداختـه،                   

سهروردي با توجه به نظام نوري خويش چگونه به حل          اينكه   همچنين نظر دارد به   
  . تناسخ در نظر وي چه جايگاهي داردو اساساً است   اين مسئله پرداخته

 نفس، نور مدبر، بدن، برزخ، ارتبـاط نفـس و بـدن، تناسـخ،        :واژگان كليدي 
  .شيخ اشراق

                                                 
  ).ع(كارشناسي ارشد فلسفه و كالم اسالمي از دانشگاه باقرالعلوم *

 19/11/88: ييدتاريخ تا    6/9/88: تاريخ دريافت



ييز 
پا

138
8

 /
ارة 

شم
39 / 

اني
امر

ه ك
سمي

  

118  

 

 

  مقدمه

مان هستي و نحوة ورود به مباحـث          شناسي اشراقي تفاوت چيد     در بدو ورود به حوزة نفس     
 تـشكيل   1ور و ظلمـت   شناسي ايشان را ن     شاكلة نظام هستي  . شود  با فالسفة پيشين آشكار مي    

بنـاي نظـام نـوري ايـشان در بحـث               شناسد و آنچه آغاز سنگ      دهد كه امر سومي را نمي       مي
و اصالت هم با نور است؛ يعني شروع شناخت و  است كه نور  است   باشد، نفسي   تعليمي مي 

هـا   آغاز شده و به قاعدة اولويت، نوريت نفـس و مـافوق        است   علم به خود از نفس كه نور      
  .شود ياثبات م

تواند   كه نفس با هويت نوري با بدن و هويت ظلماني چگونه مي            است   نكتة اساسي اين  
نـور   (گويي به اين سؤال بايد طرفين اين رابطه يعنـي نفـس            ارتباط داشته باشد؟ براي پاسخ    

در مرئي و منظر سهروردي واكاوي شود تا روشن شود كه از ايـن دو               ) برزخ (و بدن ) مدبر
شود و پس از آن به تبيين ارتباط ايـن            سفي اشراقي به چه معنايي استفاده مي      واژه در نظام فل   

  .دو پرداخته خواهد شد

  )هويت نفس (انوار مدبره
در حكمت سهروردي، نفس    . كه داراي نفس ناطقه است     است   ترين نوع حيوان، انسان     عالي

د وسـطي كـه     حـ . آيـد   شمار مي  و نوري از انوار به     است   ناطقه داراي هويتي نوري جوهري    
گيرد، هويت ادراكي و علم به خود         شيخ اشراق براي اثبات نوراني بودن نفس از آن بهره مي          

  :گويد كه شيخ اشراق مي چنان. است
 2.فكــلٌّ منْ اَدرك ذاته، فهو نور محض، و كلُّ نور محـضٍ ظـاهر لذاتـه و مـدرك لــذاته                    

  )114: 2ج، ج 1380سهروردي، (
كند كه تمام حقيقت انسان، هويت ادراكـي و           ي اثبات مي  در اين عبارت حكيم سهرورد    

نفس سراسر نور و ادراك     . و ظهور هم نور است، پس هويت نفس نوري است          است   ظهور
و شعور است، نه شيئي كه داراي ادراك باشد و نه چيزي كه داراي نور است، لهـذا ظهـور                    

از ايـن   . ظهر لغيره اسـت   ظاهر بذاته و م   . براي خود دارد، خود پيداست، سراسر چشم است       
:  ب 1380سـهروردي،    (روست كه سهروردي در آثار خود از آن با عنوان جـوهر روحـاني             
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 است  به بياني ديگر تمام حقيقت نفس هم مدرك       . كند  ياد مي ) 107: همان (و ملكوتي ) 424
كه به يك حيث عالماً و به يك         است   و هم مدرك و هم ادراك؛ يعني يك حقيقت وجودي         

شمار  كه در سلسلة انوار اولين نور مجرد به        است   همين هويت نوري  . باشد  ماً مي حيث معلو 
نقطة آغازگر ترسيم هستي براساس نـور،       . ترين نور است    آيد و براساس تشكيك ضعيف      مي

 رو  ازايـن سنخ با عوالم باال بوده و مادون آن نوري نيـست؛              خورد، چون هم    در نفس رقم مي   
  .عالم ماوراستحلقة واسطه ميان طبيعيات و 

 عالم مـاده    رو  ازايندر مقابل مادون نفس كه فاقد ادراك و شعورند، خود پيدايي ندارند؛             
  )111ـ114: 2 ج، ج 1380سهروردي،  (.است   ظلمت انگاشته شده

شيخ اشراق از نفس با تعابيري چون نـور مـدبر، نـور متـصرف و نـور                 است    ذكر شايان
  .كند اسفهبد ياد مي

  )بدن (برازخ غاسقه
بـرزخ در لغـت     . بايد ديد كه اساساً در حكمت سهروردي برزخ و برازخ بـه چـه معناسـت               

 يـا  بـرزخ بـه نظـر سـهروردي      ). 338: 1315 ،الفراهيدي (.حائل ميان دو شيء    است   چيزي
و وجـه تـسمية     ) 107: 2 ج، ج    1380سـهروردي،    (قابل اشارة حسي   است   جسم، جوهري 

باشد؛ همة اجـسام كثيـف     حائل ميان دو شيء مي    كه جسم    است   جسم به برزخ از آن حيث     
  )285: تا  بي ؛ مالصدرا،288: 1372شهرزوري،  (.حائل هستند

در بيان سهروردي هر آنچه نسبت به خود ادراك نداشته باشد ظلمت و برزخ و جـوهر                 
عنوان يكي از طرفين ترابط نفـس و          آيد و عالم ماده و از جمله بدن هم به           شمار مي  غاسق به 

شـمار   كند و از خود غائـب اسـت، جـوهر غاسـق بـه          از آن جهت كه ادراك ذات نمي       بدن،
  .آيد مي

جواهر غاسقه چون ظلمـت   . طلبد  بنابراين رابطة نفس و بدن تبيين و توجيهي معقول مي         
رود كه به منبع فيض و عـالم نـور محـض راه يابنـد، ولـي در         غلبه دارد و  اميد نمي      آنهابر  

تا با رياضت و توجه به عالم  است ـ اميدـ است  ترين انوار مجرّد    ايينـ كه پ  ـمورد نور مدبر    
  .نور به آن موطن نوري كه از آن به دور افتاده، بازگردد
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  )بدن (و برازخ) نفس (رابطة انوار مدبره
در حقيقت چه ارتباطي ميان پيكرة انسان و نفس يا روح او وجود دارد؟ يا اينكه چه عاملي                  

نظـران   د كه ميان اين دو وجود بيگانه ارتباط برقرار كند؟ برخي از صاحب           توانايي اين را دار   
همچون افالطون، ارتباط روح و بدن را فقط در حد يك نوع مجاورت و با هم بودن موقتي                  

اند كه نفـس مـدتي آن را پوشـيده و پـس از آن بـه دور                    اي دانسته   ، بدن را جامه     تلقي كرده 
و بـدن فقـط    اسـت    طة نفس و بدن رابطـة ظـرف و مظـروف          افكند، بنابراين نزد وي راب      مي

اي ديگـر ماننـد    عـده ) 617ــ 72: 2، ج  1367افالطـون،    (،شود ابزاري براي نفس معرفي مي    
 عالقة موجود ميان روح و بدن را هماننـد رابطـة            »دربارة نفس «كتاب  ارسطو فراتر رفته، در     
تـر از    نفس و بدن را بسي عميق     و تعلق ميان   است، گروهي هم رابطه      ماده و صورت دانسته   

اين دانسته و معتقدند كه تعلق نفس و بدن بر حسب وجود و تشخّص است؛ يعنـي روح و                   
 و 132: 1360 مالصدرا، (.بدن حقيقتاً در عرض هم نيستند، بلكه حقيقتي از مراتب وجودند      

شـتغال نفـس   سينا نيز رابطة موجود ميان نفس و بدن را از نوع ا      ابن) 293ـ300: 5؛ ج   1410
توانـد   در هر صـورت هركـدام از ايـن نظريـات مـي     ) 189: 1364سينا،  ابن (.داند  به بدن مي  

پاسخگوي اين سؤال باشد كه چگونه يك موجود مجرّد با موجود مادي متحـد شـده، يـك                 
  است؟   نوع جسماني را تشكيل داده

ه تقريـر خاصـي از      اي متفاوت ب     به شيوه  »االشراق حكمة«سنگ      سهروردي در كتاب گران   
نفس به بـدن را مطـرح   ) رابطه (رابطة نور اسفهبد و بدن پرداخته، و نياز بدن به نفس و نياز           

  .كنيم در زير اين مطلب را بررسي ميكند كه  مي

  نياز بدن به نفس) الف

نفس و بدن دو عنصر كامالً مستقل و رودرروي هم قرارگرفته نيستند كه بتواننـد در مـسير                  
 نمايد، بلكه مجموع اين دو، شخص واحـدي را سـاخته و يـك حقيقـت و                  خود طي طريق  

گذارد؛ اين ويژگي بيانگر نياز و ارتباط دوسوية اين دو به هم             هويت جمعي را به نمايش مي     
  . است
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  ذاتي بدن غاسقيت و فقر
در نظر سهروردي، اجسام يا برازخ، تاريك بوده و هويت ظلماني و غسقي دارند و جسم از             

عنوان يك جسم و برزخ،  از اين   بدن هم به.  نمايانگر ظلمت، غيبت يا نبود نور است      نظر او 
كـه   اسـت     بدن هـم جـوهر غاسـق و داراي هويـت ظلمـاني             رو  ازايناحكام مستثنا نيست؛    

 ،صيـصيه ) 214: 2 ج، ج    1380سـهروردي،    (،سهروردي از آن با تعابيري همچـون، هيكـل        
و ) 228: همـان  (مظهر) 146و  143: همان (،طلسم) 146 و 144: همان (،صنم) 205: همان(

 گاه سهروردي دربارة بدن همان نبود نور        مع ذلك ديد  . كند  ياد مي ) 145و  129: همان (برزخ
آيـد؛ بنـابراين رابطـة        شـمار مـي    مراتب وجودي بـه     ترين سطح در سلسله     كه اين پايين  است  

ور؛ چرا كه گفته شـد كـه ايـشان          بين فقدان نور و ن     است   اي  موجود ميان بدن و نفس رابطه     
داند و بدن را همان نبود نور؛ يعني ظلمت و غَسق كـه ايـن دو از درجـات                     نفس را نور مي   

بـرد   مندند با اين تفاوت كه نفس در شدت و بدن در ضعف به سر مي  وجودي متفاوتي بهره  
  .است) نفس (بار نيست؛ بلكه محاط وي) نفس (و بدن را به مرتبة نور

دارد و ايـشان در       داند كه انسان را از ديدن معقوالت بازمي          بدن را حجابي مي    سهروردي
  :كند اين فكر از طرح نوافالطوني تبعيت مي

كه مانع تعقّل است، زيرا تا چيـزي را از مـاده و از چيزهـايي كـه در                    است   دانستي كه ماده  
  )139:  ب1380سهروردي،  (.اند مجرّد نكني، معقول نشود ماده

  ): يكي از نوافالطونيان (دة فلوطينبه عقي
هاي مـادي و محـسوس جـاي دهـد، نخواهـد                همين كه آدمي جان خود را به جاي هستي        

هاي بركنار از ماده را دريابد و همين كه جان خود را بركنار از ماده گرداند،                    توانست هستي 
  )244: 1378فلوطين،  (.درستي درخواهد يافت هاي بركنار از ماده را به همة هستي

از  اسـت    بدن به خالف نفس، ميل به عالم سفلي دارد و چون متكـي بـه ادراك حـسي                 
به . تر احتراز داشته، طالب اعلي درجة لذات قابل حصول هر حس است             هاي متعالي   خوشي

 اسـت   عقيدة سهروردي نفس از جايگاه و حقيقت شناختي باالتري نسبت به بدن برخوردار            
يابد، شوقي طبيعي براي وصل به او دارد و به همـين              از نفس مي  و بدن چون خود را متنزّل       

 كه در آثار سهروردي همة موجودات ذاتاً و فطرتاً شوق به سوي نور دارنـد تـا                   است   دليل
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  .گرويدن به ظلمت

  شوق طبيعي بدن به نفس
 يافتـه كـه طبعـاً كـشش هـر             اي سـامان    گونـه  همة موجودات طبعاً طالب كمالند، هستي بـه       

 عـالم جـواهر و اجـسام و بـرازخ           رو  ازاين: ي به موجود برتر و واالتر از خود است        موجود
عنوان موجود ظلماني و فاقد نور وقتـي نفـس را موجـودي               بالعموم، و بدن باالختصاص به    
 يابند، كشش و جذبه و ميل و شوق به وصل او دارنـد و ايـن                 نوراني و با كمال و اصيل مي      

هـايي كـه      از جمله ويژگـي   ) 182:  ب 1380سهروردي،   (.»رميل حيوانات به نو   «دليل  است  
كه در هر مرتبه، نور سافل بـه نـور عـالي             است   شمرد اين   سهروردي براي انوار مجرّد برمي    

شوق و عشق و محبت دارد و مقهور نور عالي است، همچنـين نـور عـالي بـر نـور سـافل                       
يـق اسـت؛ يعنـي آنچـه در         همين سبك و شيوه هم در بدن قابل تطب        . قهاريت و احاطه دارد   

، )در جـسم  (كـه بـه حكـم تـشكيك           ـــ سلسلة انوار سـريان و جريـان دارد در بـدن هـم              
قابـل بررسـي    ــ  است   ترين نور از سلسلة انوار      ترين آن به پايين     شديدترين برازخ و نزديك   

 عنـوان  عنوان موجودي غاسق ظلماني و داني فاقد نور، به نفس به            كه بدن به    سان بدين. است
موجود عالي و منّور، شوق وصال دارد و مقهور و محاط اوسـت و نـور مـدبر هـم بـر وي                       
غلبه و قهر دارد و سپهبد و سلطان بدن و قوا و حس بنيادي همة حواس است، پس غواسق          

  .باشند جملگي محكوم به شوق و مايل به انوار عاليه مي
كـه در جرگـة      چنـان  انـد، آن  د  جاكه سهروردي بدن را تماماً ظلمت و فاقد نـور مـي            ازآن

يابـد، زيـرا ظلمـت را در          تاريكي و ماديت فرو رفته، متأسفانه به وصال نور مـدبر راه نمـي             
بارگاه نور بار نيست، زيرا اگر بار يابد ديگر ظلمت نيست، در صورتي كه در نظر وي، ايـن                   

  .دو تقابل، تناقض دارند

  ) المزاجمات (استدعاي بدن
، همان اسـتدعاي خـود بـدن    )نور مدبر (باب نيازمندي بدن به نفسپس يك مسئلة مهم در      

  : عين عبارت سهروردي در اين باب به اين شرح است. است
  )200: 2ج، ج 1380سهروردي،  (3...و المزاج االتم ما لإلنسان، فاستَدعي من الواهب كماالً
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  :گويد و در عبارتي ديگر مي
خي باستعداده المستدعي لوجوده، فله الف مع صيـصيته         النور االسفهبد استدعاه المزاج البرز    

  )216 :همان( 4.ألنها استدعت وجوده
ترين مزاج و استعداد بدني بـراي قبـول           توان برداشت كرد كه كامل      از اين دو عبارت مي    

نمايد كه نيـاز نفـس بـه بـدن و             اين مسئله به ذهن خطور مي     . نفس از آن بدن انساني است     
دليل ضعف جـوهري و ظلمـت و غاسـقيت آن نيـست؛ بلكـه                 ميشه به استدعاي او تنها و ه    

تواند دليلـي مجـزّا بـراي           آمادگي و استعداد و قابليتي كه در بدن مركوز و مكنون است، مي            
خيزد و گاه از سر قـوه و قابليـت            اين طلب باشد، نياز هميشه از سر ظلمت و ضعف برنمي          

  .رسد به منصة ظهور مي
و عناصـر متـشكّل آن       اسـت    تـرين مـزاج     كالبد انساني واجد كامـل    علي اي حالٍ چون     

) النـوع  رب  ـ  عقل مفارق (اند، از واهب الصور باالترين كيفيت تعادلي را براي خود رقم زده
در اين نشئة مادي هر قدر اعتدال بيشتر باشـد صـورت بـاالتري بـر آن                 . نمايد  طلب نور مي  

تر   دليل اعتدال كمتر، مزاج ناقص        د و جسد جماد، به    شود و در بين موجودات، كالب       افاضه مي 
شود و كالبد نبات با مزاجي همـراه بـا اعتـدال      افاضه مي آنهاو در نتيجه صورت جمادي بر       

تـر، صـورت      كمي بيشتر، صورت نباتي را از آن خود نموده و كالبد حيوان بـا مـزاج كامـل                 
تـرين مـزاج و خواهـان         انسان، معتدل نمايد و باألخره، كالبد و جسد         حيواني را دريافت مي   
  .است   انوار اسفهبديه گشته

ر در    اگويد كه تصور نشود افاضه و اعطاي صور به مـزاج، بـه معنـ                سهروردي مي  ي تغيـ
و والمحاله فاعل در فاعليتّش تام و بلكه  است الصور است؛ چرا كه تغيير در آن محال  واهب

 .گـردد    اسـتعداد، نفـس بـر آن فـائض مـي           كه به محض حدوث    است   تغير در قابليت قابل   
  )200: همان(

  القوه بودن بدن متناهي
دليل وجود مناسبت موجود ميان ايـن دو اسـت؛ يعنـي              وجهي ديگر در نياز بدن به نفس، به       

 مـستدعي و    بنـابراين القـوه را بپـذيرد؛       تواند نفـس متنـاهي      القوه است، مي   چون بدن متناهي  
فس قوي بود به مثل انـوار قـاهره، چـشم داشـتي بـه بـدن                 رو كه ن    و ازآن  است   خواهان آن 
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مناسـبت بـا حـدوث     و البتـه بـي  ) 415: تا شيرازي، بي (داشت تا بدن هم طالب او باشد  نمي
نفس با حدوث بدن نيست، همگام با بدن حادث شده، نفس خاص آن حادث شـده و ايـن         

 بـه خويـشتن خـويش       اش، نور مدبر را     بدن و مزاج خاص براي تدبير خود، به حس جاذبه         
  )478: همان (.كشاند مي

  انجذاب قواي ظلماني
بدن و قواي ظلماني اين كالبد، شيفته و شيدا و سرگشته نور مدبرند و به چيزي جز تـشبث                   

انديشند و هر آن، درصددند كه نور مدبر را از عالم نور محض به جهان و                 عاشقانه بدو، نمي  
كـه عبـارت ايـن       چنان.  در ظلمت دنيوي كنند    دنياي مادي خويش، بكشانند و غرق و ذوب       

  .از اين سخن است فيلسوف اشراقي حاكي
 لما عشقته تشبثت به تشبثاً عشقياً، و جذبته الي عالمهـا عـن عـالم النـور                  ةالظلمانيو القوي   
 )216: همان (5...البحت

  :كند كه سهروردي بدان تصريح مي. بدن غاسق به دو نوع نور نيازمند است
 كان الجوهر الغاسق مشتاقاً بطبعه الي نور عارض ليظهره و نور مجرّد ليدبره و يحيـي                 و لما 

 )217: همان (6....به
شود كه بدن به حكم طبع و فطـرت، مـشتاق بـه نـور                 از عبارت فوق چنين برداشت مي     

 تا او را ظاهر و روشن گرداند و از طرفي ديگر مشتاق نـور مجـرّدي        است   )آفتاب (عارضي
النـور و ظلمـت و فاقـد      چون بـدن، عـدم  ؛وسيلة آن زنده گردد  كند تا به تدبير وي   كه  است  
 شده، پس غواسق و برازخ ميته         و از جهت فقر موجود در قواهر عرضيه، ناشي         است   حيات

  .همه به دنبال نورند و اين نور ماية عشق و حركت و حيات و پويايي است

  مالاحتياج بدن به نفس در اكتساب جاذبه و ج
كه حتي تمام جمال و جاذبة آن هـم معلـول            است    احتياج بدن به نور مدبر به قدري شديد       

چه، جناب اشراق حتي لذّات شهواني را نيز از رشحات و آثار لذّات            چنان. نور اسفهبد است  
  .روحاني دانسته، براي اثبات آن به استدالل پرداخته است

 الوقـاع رشـح عـن       لـذة  رش علي البرازخ حتّي أن        انّما حصلت بأمرٍ نوري    لذّة برزخية وكُلّ  
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 )227: همان (7.اللذّات الحقّه فان الذي يواقع اليشتهي اتيان الميت
. جاذبه و جمـال موجـود در انـسان، ناشـي از نـور اسـفهبد بـوده و از آثـار وي اسـت                        

سهروردي هرگونه لذّت جسماني را نازل منزلة لذات روحاني قلمـداد نمـوده، حتّـي لـذت             
رغـم    روح انـسان بـه      است، با توجيه كه پيكر بـي         هواني را هم از اين قاعده مستثنا ننموده       ش

هاي فراوان، هرگز مورد عالقـه و اشـتياق و تعاشـق اشـخاص واقـع                  برخورداري از زيبايي  
  .شود؛ بنابراين هرگونه جمال و جاذبيت كالبد انساني مرهون نور مدبر آن است نمي

  نياز نفس به بدن) ب
  دم عليت نفس براي بدنع

و اين نياز بدن به نـور مـدبر بـه معنـاي عليـت       است   تنها بدن مظلم نيست كه محتاج نفس      
و ثانيـاً    اسـت    شود؛ زيرا اوالً رابطة علت با معلول رابطة قهـر           نفس براي بدن محسوب نمي    
س مقهور توان يافت كه گاه نف   وضوح مي     كه به   درحالي ـپذيرد ـ   علّت با معلول استكمال نمي    

. پـذيرد   و از سويي نفس با بدن استكمال مـي        ) 147: همان (بدن است، به نَفس همين عالقه     
نفس آناً فاناً از بدن براي وصول به هدف واالي خود و وصول بـه عـالم انـوار بـرين بهـره                    

گـاه   است، در صورتي كه علت هيچ   جويد و به صرف عالقة تحت شعاع بدن قرار گرفته          مي
  .شود لول خويش واقع نميتحت شعاع مع

  كثرت تنزّل نفس
 شيخ اشراق، نوراالنوار در غايت نوريت و شدت كمال قـرار گرفتـه و               8در رأس هرم نوري   

تنها نور اصيل هموست و تمامي انوار همگي از تجليات اويند و بين آنهـا رابطـه شـدت و                    
ذكر شد كه   . نور مدبر از نور اقرب گرفته تا      . ضعف و قهر و محبت و عزّ و ذّل برقرار است          

ترين نور و دورترين نور از نوراالنوار، نـور           ترين و ضعيف    جايگاه نور مدبر كجاست؟ پائين    
كه به دليل كثرت تنزّل از شدت نوريت و تقرّب به نوراالنوار كاسته شده اسـت                 است   مدبر

) بدن (لق به مادهقدر كه توانايي تع يابد، آن رو خود را در ورطة مرز نور و ظلمت مي          و ازاين 
 واقعيـت ايـن  . بسا كه بدني را به عنوان بدن خاص تحت تـدبير گرفتـه اسـت    را يافته و چه 

كه كثرت تنزّل در سلسله انوار و نهايت دوري از حق سبحانه و فرو افتادن در قاعـدة                  است  
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وار  اسير دنياي ظلماني و پراطرو ازاينهرم، ضعف و فقر جوهري را براي او همراه آورده و           
  .ماده گشته است

  القوه بودن نفس متناهي
كـه   اسـت  كه به دليل اوصاف مذكور، نور مدبر، اول و آخر نوري   است    شايان تاكيد مجدد  

توانـد   مـي  است القوه گردد و چون متناهي به دليل ضعف نوريت در دل عالم ماده پديدار مي 
حـسب   هحسب ذات و هم ب     هكه هم ب  به خالف انوار قاهره     . با بدن غاسق رابطه برقرار نمايد     

  .تصرّف و انطباع مجردند
تـرين انـوار اسـت،       النور است، نفس هم ضعيف     در نظر سهروردي، بدن، ظلماني و عدم      

گردد به نوعي به      پس به ظاهر يك وجه تناسب و قرابتي بين اين دو يافت شد كه باعث مي               
ـ        . مقابل خود گرايش يابند     رين و قدسـي و از سـنخ نـور         اكنون نفس چون از موطن انـوار ب

ين است، پس طالب گـرايش بـه        يهاي ميل او به باال نيرومندتر از ميل او به پا           و انگيزه است  
قدر استعداد دارد كه يكي      عالم قدسي و بازگشت و رجعت به موطن خويش است، حتي آن           

  .دپس از ديگري كسب علو درجات نموده تا خود از عقول گرديده و فاني در قدسيان گرد

  ضعف جوهري نفس
اش، پذيراي نزول اشـراقات و شـروق نامتنـاهي از انـوار              نور مدبر به حكم ضعف و دوري      

كننـدة فقـر جـوهري ناشـي تنـزّل              باشد، البته اين فزوني اشراقات فرودآمده جبران        عاليه مي 
 بـر  بند شدنش در اميال و شهوات ظلمـاني، از قـانون حـاكم      دليل تخته     باشد؛ اين نور به     نمي
رو از شهود انوار عاليـه و كـسب فـيض و لـذت               نهد، ازاين   پا فراتر مي  ) عدم حجاب  (انوار

توضيح مطلـب در    . است     آمده از اين رؤيت هم در حرمان مانده         دست هاي به   معنوي و بارقه  
كه نوراالنـوار بـه نحـو        است   خصوص دليل جبران نشدن ضعف جوهري نفس از اين قرار         

كنـد و اساسـاً در نظـر          ايجـاد مـي   ) نـور مـادون    (معلـول خـود را    اضافة اشراقي جـوهري،     
و نه عالم مـاده بـه خـالف         است   سهروردي ايجاد عالم انوار به نحو اضافه اشراقي جوهري        
دانـد؛   مـي ) انـوار و عـالم مـاده    (مالصدرا كه ايجاد به نحو اضافه اشراقي را در كـل وجـود    

كند؛ يعنـي ناشـي از فقـر موجـود در      به ظلّ ميرو سهروردي از ايجاد عالم ماده تعبير       ازاين
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و پس از آن حق سبحانه با اضافه اشراقي عرضي، كمـاالت ثانويـه    است قواهر و انوار عاليه  
دهد كه البته همان شروق و سوانح          به معلول خود مي    ــ است   ـ كه مضاف بر اصل ذات     ـرا  

 اين سير فيضان شروق ادامه دارد       تابد و   واسطه بر معاليل مي     كه باواسطه و بي    است   اي  نوريه
القاعـده    رسيم، نـور مـدبر علـي    مي است )نور مدبر (تا اينكه به عرض عريض هرم كه نفس       

چون دورترين انوار به حق سبحانه است، فيوضات نوريه و سوانح نوريـه در او بـه نهايـت                  
 از قـواهر طوليـه و   بارد و از هر يك واسطه بر او اشراقات مي  چون از نوراالنوار بي   . رسد  مي

 بيـشترين   رو  ازايـن واسطه اين سوانح بـر او اشـراق دارد؛            عرضيه هم به شكل باواسطه و بي      
دليـل    و اين فزوني پرتوها از انـوار عاليـه بـه           است   دريافت اشراقات عرضي از آن نور مدبر      

عف كه آن هم به سبب كثرت تنزل و دوري از نوراالنـوار ضـ              است   )مدبر نور (قابليت قابل 
براسـاس اضـافه    ) جوهريـت آن   (و چون ايجاد اصـل ذات      است     جوهري در او ايجاد شده    

يعني حق سبحانه به صرف توجه، ذات معلول را كه هـيچ وجـودي             (اشراقي جوهري است  
اضـافة   براسـاس    )سـوانح و اشـراقات نوريـه       (و افاضة كماالت ثانويه   ) كند    ندارد، ايجاد مي  

؛ )دليل قابليت معلول و تقاضاي اوسـت         كماالت ثانويه به   يعني افاضة  (اشراقي عرضي است  
دليـل عرضـي بـودن،          بنابراين سوانح و اشراقات عرضي نوري هرقدر هم نامتنـاهي، امـا بـه             

  .كنندة ضعف جوهري نفس نيستند  جبران
البته اين مطلب منافاتي با استكمال نفس با بدن ندارد؛ چون مطلـب بـاال نـاظر بـه افـق                     

ناظر به رويكرد   ) استكمال نفس با بدن    (و اين مطلب   است   نفس از انوار عاليه   نوري و تنزّل    
  :و آن اينكه است ديگري

  خواهان نـور مـدبر  رو ازاينو  ترين مزاج را به خود اختصاص داده،     كامل) صنم ( بدن .1
  به حكم عشق و شوقي كه بدو دارد؛است 
و  اسـت    مرز نور و ظلمت   اش فروافتاده در      به حكم ضعف جوهري   ) نفس ( نور مدبر  .2

سوي خود    تواند مورد تعاشق و مطلوب بدن واقع شود و او را به  رو تنها اوست كه مي     ينااز
  بكشاند؛

سـوي نـور و        مركوز در بدن كه او را بـه        است   سببي) بدن ( ظلمت و تاريكي اجسام    .3
  . كشاند طلب نور مي
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شود، پس ازآنجاكه     فس نمي  گفته شد كه نزول اشراقات عرضيه جبران كنندة ضعف ن          .4
هم تنها كانال و بستر جهش و رهش است، و خـود را در كـانون قدسـيان          ) نور مدبر  (نفس

و از طريـق او      اسـت    منـد   داند، بدو عالقه    ديدن را تنها از طريق استكمال و تعلق به بدن مي          
مدت تعلقش  رساند و اگر در       هنرنمايي نموده، تمام استعدادهاي بالقوة خود را به فعليت مي         

 پـس از رهـايي از       ،اش با بدن در اين دنيا در طلب كماالت و هيئات حسنه باشد              و همراهي 
  گردد؛ پيوندد و فاني در قدسيان مي بدن به عقول مفارقات مي

بود در ايـن صـورت    داشت، ازآنجاكه انوار قاهره مي      ضعف نمي ) نفس ( اگر نور مدبر   .5
شد و اين حركت قهقرايـي و بازگـشت     انگاشته مي  تعلّقش به بدن امري باطل و غير معقول       

 همـين حيـث تعلقـي      رو  ازاينكه بالوضوح نزد فالسفه مخدوش است؛        است   از فعل به قوه   
  به بدن حاكي از ضعف جوهري نفس است؛) نفس (نور مدبر

توان حركت جوهري نفس را فهميـد، گرچـه خـود              از برخي عبارات شيخ اشراق مي      .6
كـه   اسـت      گذاري ننمـوده    صورت يك قاعدة مدون فلسفي پايه         آن را به  شيخ اذعان نكرده و     

  :عبارت از اين قبيل است
 و يخـرج مـن      يـة النور بالهيئات و يستكمل    السانحةكما انّ من سنخ النور أن يزداد باالنوار         

  )205 :همان (. الي الفعلةالقو
  : را برداشت نمودذيلتوان موارد  از عبارت فوق مي

  كند؛ وسيلة انوار سانحه و اشراقات نوريه ازدياد كمالي پيدا مي  به سنخ نور .1
واسطة اشراقات و سوانح      عنوان نور مدبر از انوار عاليه و قواهر باواسطه و بي               نفس به  .2

  دارد؛ نوريه را دريافت مي
   اثبات شده كه نفس از سنخ نور و بلكه نور مجرد محض جوهري است؛.3
و خبـر از ازديـاد كمـال و          اسـت     كه يك امـر مجـرد جـوهري         ازدياد كمال در نفس    .4

و هـر    اسـت    دهد؛ بنابراين نفس داراي حركت جـوهري        حركت در ذات و جوهر نفس مي      
رسانده، در نفـس و       شود و استعدادهاي خود را به فعليت          لحظه كه از قوه به فعل خارج مي       

  .شود تر مي ذات خود كامل
     نه در   است   همان استكمال در اعراض    است   هروردينظر س البته گرچه به ظاهر آنچه مد
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شود، درست همان نظر مشّاء مبني بر      يعني نفس در اعراض از قوه به فعل خارج مي          (جوهر
؛ اما در صورتي كه اين متن جـدي انگاشـته شـود و بـا                )كامل شدن در اعراض و نه جوهر      

ز حركـت جـوهري نفـس       توان گفت خبر ا     منظور داشتن مقارنتش با برخي قرائن ديگر، مي       
 گونـه  كه حكيم سهروردي بدان ملتفت نبـوده و قطعـاً ايـن    است دهد؛ البته اين در حالي     مي

  .شد اش بر آن بنا مي والّا نتايج فلسفياست 

  استكمال نفس با بدن
دار شدن تدبير وي، تمام آنچـه را كـه            تواند از طريق تعلق به بدن و عهده         مع ذلك نفس مي   
  .مند است كه بدو عالقه است سان ت به درآورده، به فعليت رساند و بدينبالقوه دارد از قو

 )216 :مانه(9...و كان عالقته مع البدن لفقره في نفسه و نظره الي مافوقه لنوريته... 
شـود آنچـه در       فقر في نفسه يعني جنبة استعداد محض و توجه او به انوار، موجب مـي              

مجرّد و تابش آنها به فعليت درآيد و چون نفس مـدبر،            با استمداد از انوار      است    محض  قوة
ه بـه انـوار مجـرده را هـم داشـته باشـد                       ت دارد مناسبت دارد كـه جنبـه توجـشـارح  . نوري

بـه   اسـت    چون نفس حادث به حدوث بـدن      : نويسد    االشراق در زير اين قسمت مي      حكمت
دعي نفس مي شود كه بـه       ناچار مزاج كالبدي به سبب استعداد خاصي كه پيدا مي كند، مست           

  )478: همان (.او تعلق يابد و تدبير او كند

  ظهور آثار نفس در بدن
  :گويد شيخ در ادامه مي
 1380سهروردي،   (10...النواره و وعاء آلثاره و معسكر لقواه       حقيبة   و هي مظهر ألفعاله و    ... 

 )216: 2ج، ج 
كنـد،    احساس نياز و تعلـق مـي      گيرد و بدان      نور مدبر به بدن و صيصية انساني تعلّق مي        

كه  است هم صندوقچة روح حيواني نفساني. و هم مظهر افعال اوست    است   المزاج چون اتم 
و هم مركز تجمع قـواي       است   كند، هم ظرف براي آثار روحاني و جسماني         گري مي   واسطه

 گـري   تواند در اين صنم، طلسم و هيكل، جلـوه          نور مدبر به تمامه مي    . اسفهبد ناسوت است  
... خواهد، انجام دهد؛ چون نور مدبر، خصيصة سمع، بصر، خيال و            كند و هر آنچه را كه مي      



ييز 
پا

138
8

 /
ارة 

شم
39 / 

اني
امر

ه ك
سمي

  

130  

 

 

اسـت؛      تعبيـه شـده   ... دارد و به وزان هر يك در صيصيه هم گوش، چـشم، قـوة متخّيلـه و                
  .دانند اولين منزل نور اسفهبد را كالبد انساني مي) 217: همان (حكماي مشرق و ر ازاين

گري قوا و ظلمات، با ذات و فطرت نور مـدبر             تادن نفس در حيطة سلطه    به واقع، فرو اف   
سـهروردي  . كه آن سويي و ماورايي است، منافات دارد و براي او ماية رنج و عذاب اسـت                

  :گويد مي
هاي تـن و مـشاغل از عـالم نـور             و او را قوت    است   بدان كه نفس ناطقه از جوهر ملكوت      

ي گـردد بـه فـضائل روحـاني، و سـلطان قـواي بـدني             و هرگه كه نفس قو    . است  بازداشته
ضعيف گردد، به سبب كم خوردن و كم خفتن، باشد كه نفس خالص يابد و به عالم قدس        

  )107:  ب1380سهروردي،  (.پيوندد

  شوق و محبت نفس
همچنان كه از فحواي متن وي مشهود است، نور مدبر بايد با قهر و سـلطه از جانـب انـوار         

 از دل طبيعت مظلم ظلمـاني عبـور كنـد و موانـع و               آنهامحبت خويش به    قاهره و عشق و     
سهروردي بيشترين تالش خـويش     . شواغل را بايد يكي پس از ديگري از سر راهش بردارد          

گيرد تا در همة آثارش بشريت را از اين موانع و شـواغل و عواقـب حاصـل از                     كار مي  را به 
گوني همچـون داسـتان و تمثيـل، بـراي سـالك            هاي گونا   را در قالب   آنهاآن، مطلع سازد و     

راهرو عالم نور آشكار كند و با زبان رمزي بازگو نمايد، در نهايت رعايت چهار اصـل زيـر                   
  :كند را تأكيد مي

مقهور شواغل برزخي ظلماني از قبيل شهوات جسمانيه و انواع غضب و تخـيالت و               . 1
  متوهمات وهميه نشود؛

  ي و خلقي روي آورد؛به علوم حقيقية اعم از علم. 2
  نور اسفهبدي قاهر به جوهر غاسق باشد؛. 3
  .به رياضات متصوفه مداومت داشته باشد. 4

افزايد و  اتصاف مداوم به چهار اصل فوق، عشق نور مدبر را به قرب عقلي نوراالنوار مي 
  )496ـ 7: تا  و شيرازي، بي538ـ 9: 1372شهرزوري،  (.كند او را متصل به نور محض مي
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  اي براي تعلق به بدن حتياج نفس به واسطها
كه ماده و از سنخ      ـ  تواند در بدن ـ     ـ نمي ـ است   كه مجرد و در نهايت لطافت       ــنفس ناطقه   

 تصرف كند و به ناچـار تـأثير هـر موجـودي در مـادون خـود بايـد                  ــ   است   عالم عنصري 
خ اشـراق آن را روح  كـه شـي   اسـت  اي نيازمنـد   واسـطه    بـه رو ازاينمناسبتي باشد؛   براساس  

تـدبير و تـصرفش    است نفس ناطقه كه مجرد. لطيف و گرم است حيواني ناميده كه جسمي   
گذارد و بـه واسـطة        كه مستقيماً در روح بخاري اثر مي       است   در بدن وابسته به روح بخاري     

هرگـاه روح از بـدن منقطـع گـردد، نفـس ناطقـه هـم                . كند  آن اثر خود را به بدن منتقل مي       
له را مطـرح    ئكـه ايـن مـس      اسـت    سهروردي از جمله كساني   . ند در بدن تصرف كند    توا  نمي

ايـن فيلـسوف    . اسـت     خود را به آن اختصاص داده      االشراق حكمةساخته و فصلي از كتاب      
كه روح، چون از دو طرف تضّاد دور بوده و در حد وسط ميـان                است   اشراقي بر اين عقيده   

ا اجرام فلكي و برازخ علوي شـباهت داشـته و ارتبـاط          افراط و تفريط كيفيات قرار گرفته، ب      
و اين روح حامـل قـواي نوريـه         ) 206: 2 ج، ج    1380 (سازد  بدن را برقرار مي    ميان نفس و  

  )207: همان (.است
نظـام   براسـاس    بايد به اين نكته اشاره كنيم كه شيخ اشراق در بحث روح بخاري، آن را              

و  اسـت  مدبر يك امر مجرّد جوهري محض و نوراني  كه نور    انوري تقرير نمود؛ به اين معن     
دم به دم از انوار قاهرة عاليه، سوانح و اشـراقات نوريـه را دريافـت داشـته، از طريـق روح                      

ـ  منتقـل  ) تاريكي (ـ اين فيوضات را به بدن     ـ است    كه در لطافت شبيه اجرام فلكي      ـبخاري 
  :گويد  اين خصوص ميشيخ در. كند و نوعاً اصل بحث همان مباحث مشائي است مي

، و هو متبدد في جميع البدن، يتصرف النور االسفهبد في           ةالكثيرو هذا الروح فيه المناسبات      
ـ و مايأخذ من النور السانح من القواهر ينعكس منه علي هـذا             ـالبدن بتوسطه و يعطيه النور      

  )207: 2ج، ج 1380سهروردي،  (11.الروح
البتــه صــدرالمتألهين بــا پــذيرش ايــن ســخن وي چنــدان از مــشّاء فاصــله نگرفــت و 

كـه   است   وي معتقد . است     سهروردي، واسطة ديگري بين جسم و نور اسفهبد را قائل شده          
كه داراي صورت و     است   واسطة اولي مثالي  : بين جسم و نور اسفهبد دو واسطه وجود دارد        
. باشـد   ساري مي كه در همة اجزاي بدن       است   مقدار بوده و واسطة دوم، همان روح حيواني       
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روح حيـواني و بـدن      . در نظر وي، نخستين منزل نور اسفهبد، صورت مثـالي انـسان اسـت             
  :عبارت مالصدرا چنين است. دهند جسماني مراحل بعد از اين منزل را تشكيل مي

لما يتصرف فيه بتوسط تصرّفه في االنسان المثـالي الـصوري المقـداري فـأول منـزل النـور            
  )283: تا بي (12. ثم هذا الجوهر الهوائي المسمي روحاًيةة المثالالصورهو . االسفهبد

كه احوال هر يك در ديگري اثر داشته و اين           است   اي  شدت ارتباط نفس و بدن به گونه      
  .پذيرد صورت صعود يا نزول از طريق وسايط انجام مي تأثير به

  تعامل و ترابط دوسوية نفس و بدن) ج

  :توان فرض كرد چهار قسم است روابطي كه ميان نفس و بدن مي
وجود اين رابطه ميان نفس و بدن قابل تصور است، چون فلسفه و              : رابطة استكمالي  .1

تـا در    اسـت    اساس تعلق نفس به بدن، براي استكمال و به فعليت رساندن اسـتعداد بـالقوه              
  . آن، نور مدبر بتواند به عالم انوار قدسي متصل شود سار پرتو و سايه

كـه   اسـت  اين نوع رابطه بين انوار قاهرة عرضي و افراد مادي برقـرار     :ة تكميلي  رابط .2
صـورت     هم بر حسب ذات و هم بر حسب تصرّف مجردند و به همة افراد نوع خود به                 آنها

  .شوند  ميآنهابرابر عنايت داشته، سبب تكميل 
د، چـون اگـر     اين نوع رابطه ميان نفس و بدن، محلّـي از اعـراب نـدار              : رابطة حلولي  .3

رابطة اين دو از نوع حلول و انطباع باشد، ملتزم شدن به ماديت نفس و حلول نفس در بدن                   
  .ـ محال استـنهد  اي را در پيش روي ما مي راهه ـ كه بيـ

يعنـي وجـود نفـس       (سهروردي، ديدگاه افالطون را مبني بر قدم نفس        : رابطة شوقي  .4
نفس بـا   ) جوهري ( را هم كه قائل به اتحاد ذاتي       مردود و ديدگاه ارسطو   ) پيش از بدن است   

تـدبيري، عقـيم     است   و همچنين تبيين وي از اينكه ارتباط نفس و بدن ارتباطي           است   جسم
است، چـون در       او اساساً منكر وقوع هرگونه اتّحاد جوهري ميان نفس و بدن شده           . داند  مي

 عقـل اتحـاد دو جـوهر        و به حكم   است   )النور عدم (ظلمت محض و  ) بدن (مذهب او ماده  
عنوان نور، امري مخدوش و غير          النور و يكي نفس به     عنوان عدم     كامالً متعارض، يكي بدن به    

 ايشان قائل به ارتباط و عالقة صرفاً شوقي ميان اين دو گرديده و              رو  ازاينقابل تصور است؛    
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بدان تصريح كرده   كه   چنان. داند  در آثارش، سعادت انسان را در گرو، رهايي نفس از تن مي           
  :گويد و مي

. االضـافة ، و من أضـعف األعـراض        عالقة شوقّية، و العالقة اضافّية    و ليس له مع البدن الّا       ... 
  )496: 1ج ، ج 1380 (13.ةالعالقفاذا بطل البدن ينقطع تلك 

 رو ازايـن داند؛    كه ماده را شر مي     است   تمايالت وي در اين باب نوعاً تمايالت افالطوني       
  .شود كه بايد از آن رهايي يابد شرّي براي نفس محسوب ميبدن هم 

رابطة شوقي، ميل فيزيكي بسيطي را از نفس خاص به بدني مخصوص به او را متضمن                
كه نفس را به بدن از ناحية طبيعـت محـض مـرتبط              است   باشد و اين عالقة بسيط همان       مي
دارد، چـون    را از ميـان برمـي    اما از جهت متافيزيكي، مذهب اشراق چنين ارتباطي       ،  سازد    مي

و از نوع عالقـة علـت بـه معلـول يـا        ) 279: 1372ابوريان،   (نور را به ظلمت شوقي نيست     
  )269: همان (.باشد عرض به محل نيست؛ يعني عالقة جوهري نمي

  : تأمل استدرخورنظرية شيخ اشراق از جهات زير 
دانسته كه روح پيش البقاء  نيةالحدوث و روحا  جسمانية شيخ اشراق به اين معني روح را         1

از پيدايش بدن وجود ندارد و هيچ گونه فعليتي بـراي او نيـست؛ بلكـه وقتـي بـدن آمـادة                       
شود؛ بنابراين در اصل پيـدايش و در آغـاز هـستي،              پذيرش روح شد، روح بر آن افاضه مي       

كـوين  كدام بـه واسـطة ديگـري ت        و هيچ  است   ارتباط آنها، ارتباط دو موجود مجرد و مادي       
الحـدوث و   جـسمانية به نظر مالصـدرا هـم، نفـس        ) 461ـ2: 1372شهرزوري،   (.نيافته است 

 و از از ماده بلكه با ماده و نه در ماده  كه نفس در آغاز، نه       ابدين معن . باشد   مي البقاء روحانية
باشـد،    عناصر آن حاصل شده و خود داراي يك وجود و صورت مادي و قائم به بـدن مـي                  

تواند در اثر حركت جوهري تكامـل         و مي  است    استعداد ارتقاي جوهري برخوردار    ليكن از 
يافته و در نهايت به مرحلة تجرد عقلي برسد، به بيان ديگر نفس در حدوث و پيدايش خود 

رسـد و از      تدريج به تكامـل مـي         متكّي به جسم بوده و يك موجود جسماني است؛ ليكن به          
) و نـه اسـتكمال خـود       (شود و در بقاي خـود       ئم به ذات مي   يافته، قا   اتكاي به جسم رهايي     

  ؛)289: 5 و ج 379: 1؛ و ج13: 8تا، ج   بي،شيرازي (.گردد نياز از بدن مي بي
بدن و روح در كمال و نقص، عكس هم هستند؛ قلّت هر چه بيـشتر شـواغل مـادي،             . 2
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  آورد و بالعكس؛ قرب به حيات واقعي را به دنبال مي
و، روح بخاري كاركرد واسطه و كانال ارتباطي ايـن دو موجـود نامـسانخ           در ديدگاه ا  . 3
  است؛
مـاده و    براسـاس    اسـت، نـه       راساس ارتباط شـوقي توجيـه شـده       برابطة روح و بدن     . 4

گرچه اين رويكردي جديد به ماهيت روح و بدن اسـت؛ امـا خـالي از مناقـشه و                   . صورت
  نقض و ابرام نيست؛ بي

و اضـافه هـم از اضـعف اعـراض           اسـت    مر اضـافي و نـسبي     اين عالقة شوقي يك ا    . 5
و اگـر غيـر از ايـن بـود، نفـس         است    بدن نسبت به نفس اضافه     رو  ازاينشود؛    محسوب مي 

  شد؛ ناطقه با فناي بدن فاني مي
قدر زياد باشد كـه   رسد وجه تفاوت و اختالف ارتباط شوقي و تدبيري آن  به نظر نمي  . 6

شمار آيند؛ چون تدبير يعني تعلق بـه بـدن و            تباين و متمايز به    م ةاين دو نوع رابطه، دو رابط     
  .منظور تصرف در آن روي آوردن به آن، به

شـوق  . باشـد   اين شوق و عالقة عاشقانه از جانب هر دوي نفس و بدن مي             است   گفتني
 هم بدن به علّت غاسقيت و ظلمت خواهان نـور عـالي           :  نفس به بدن و شوق بدن به نفس       

تا از طريـق   است كنند و هم نور مدبر مشتاق بدن لماني دائماً او را طلب مي  و قواي ظ  است  
طور كه   آن در پرتو استمداد انوار مجرده، استعدادهاي بالقوة خود را به فعليت برساند، همان             

دهـد؛    بدن هم در نفس، قواي متعلق به خود را قـرار مـي            . كند  نفس بر بدن قوا را افاضه مي      
  .اميهمثل غاذيه، مولده، ن

 اسـت  تر  قوي) نفس (به عالي ) بدن (در اين ترابط طرفيني، عشق و علقه و احتياج سافل         
كـه   اسـت    از تعاشق عالي به سافل، چون اساس و مبناي عشق سافل به عالي از اين حيـث                

موجوديت سافل موقوف به عالي است؛ اما اساس عشق عالي به سافل، ظهور آثار و احكـام          
  .فل استاوست كه موقوف بر سا

شـود كـه      ه برداشت مـي   نگو  اش، اين   ويژه رسايل عرفاني    از مجموع بيانات سهروردي، به    
براي هميشه و به نحوي بي حد و مرز شايسته و بايستة وي             ) بدن (شوق نور مدبر به مادون    

و اگـر غـرق در شـهوت و      اسـت    سويي و ماورايي    نيست؛ چون نفس ذاتاً از سنخ نور و آن        
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، آرام آرام، او را از عالم و موطن اصيل خود بازداشته و در ايـن صـورت                  مطلوبات قوا شود  
براي هميشه در بند ظلمات گرفتار شده و روي سعادت را نخواهد ديد تا جايي كه در زمرة       

  .شود  گمارده مياسفل السافلين
 تبيين سهروردي از رابطة نفس و بدن آن گونه كه شايـسته و بايـسته              كه  رسد    به نظر مي  

ايم اگر بگوييم وي اصالً در بيان رابطة اين دو            راهه نرفته   به دور از مناقشه نيست و بي      است  
و اظهار آن به رابطة شوقي، اصالً تبييني ارائه ننموده و بـه دور از دقـايق ظريفانـه و مداقـة                      

بدانيم كـه ايـن دو جـوهر        ) شوقي (فلسفي است، اگر علقة اين دو را صرفاً يك امر عرضي          
رابطـة  . تـر باشـيم     تر و اصيل    اي مستحكم   ايز را به هم گره زده؛ بايد به دنبال رابطه         كامالً متم 

آيد و حتي خود ايشان       كه دوگانگي افالطوني در آن به چشم نمي        است   قدر قوي  آن اين دو 
  )228: 2 ج ، همان،سهروردي (.اند كه بدن مظهر نفس است كامالً تصريح كرده

توان اظهار داشـت   شناختي به نظريه سهروردي مي  هستيبا ديدي جانبدارانه و با دو ديد 
 نفـس و بـدن دو حقيقـت متفاوتنـد، زيـرا در دو مرتبـة                 ،ين باشد يكه وقتي زاويه ديد از پا     

شـود، زيـرا بـدن     اند و اگر زاوية ديد از باال باشد، از دوگانگي و تغـاير كاسـته مـي            وجودي
  14.ز بدن استكه طبيعت آن فقط نوري شديدتر ا است محاط در نفسي

  تناسخ) د

 چـون  ،شـود  هر جا كه سخن از رابطة نفس و بدن باشد رد پاي تناسخ هم در آن يافت مـي              
در احوال نفس پس و آيد  يكي از ساحات بحث از رابطه نفس و بدن در تناسخ به چشم مي      

م به عـالم عقـول و عـال       ) نور مدبر  (آيد كه آيا نفس     از مفارقت از بدن اين سخن به ميان مي        
پيوندد يا در اين جهان و نشئه از اين بدن به بدن ديگر رفته و تدبير آن را به عهـده     اعلي مي 

گيرد و اساساً فرق معاد و تناسخ چيست؟ و چه ضابطه و مالكي اين دو را از هم متمايز                     مي
ذيل اين مطلـب    در  ! كند؟  پذيرد يا انكار مي     نمايد و اصالً سهروردي قول به تناسخ را مي          مي
  .كنيم ا بررسي مير

  معناي تناسخ
و در ايـن    ) 1265: 1407 ،جرجاني (.ي انتقال روح از بدني به بدن ديگر است        اتناسخ به معن  
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   اين باور از عهد باستان در ميان مـردم         . شود  يقف و نقطه پاياني تصور نمي      نقل و انتقال حد
دا شده است، چنـدان     اين فكر نخستين بار در كجا پي      . هند، مصر و يونان وجود داشته است      

؛ 147: 1، ج 1375گمپـرتس،   (.روشن نيست؛ اگرچه هنديان با ايـن عقيـده شـهرت دارنـد          
  )38: 1362ابوريحاني بيروني، 

  فرق معاد و تناسخ
 گيـرد، ضـرورت مقتـضي       شود كه بين اين دو واژه خلط صورت مي          چون بعضاً مشاهده مي   

  .ر و ضابطة هر يك مشخص گردد كه به وجه تمايز اين دو پرداخته شود و معيااست 
كه  درحالي.  اصلي، در انتقال روح از عالم شهادت به غيب است          ةدر معاد، معيار و ضابط    

در تناسخ، انتقال روح در ابدان گوناگون در همين جهان، مورد توجه و ارزيابي دانـشمندان                
 اما عالم   موجودات عالم شهادت از طريق حواس ظاهر قابل ادراك است؛         . قرار گرفته است  

بنابراين در معاد، انتقال از يك عالم به عالم . شود غيب، تنها از طريق حواس باطن ادراك مي
ديگر و از يك نشئه به نشئه ديگر مطرح است، اما در تناسخ تعدد عـوالم و نـشئات مطـرح               

: 1376 ،ابراهيمي ديناني  (. بلكه انتقال روح از يك بدن مادي به بدن مادي ديگر است            ،نبوده
  )528ـ529

  اقسام تناسخ
هاي مختلف، اصطالحاتي در آثـار حكمـا           انتقال روح و تردد آن ضمن ابدان و كالبد         ةدربار

  . يابد كه روح به آن انتقال مي است آمده كه بسته به نوع انتقال و كالبدي
اگر روح انسان از يك كالبد انساني به كالبد ديگر كه داراي صورت انساني است،               : نسخ

  )46: 1363 ،هروي (.شود قل شود، نسخ ناميده ميمنت
اگر روح انسان از يك كالبد انساني به كالبد ديگر كه صورت حيواني دارد منتقـل                : مسخ

  )46: همان (.شود شود، مسخ ناميده مي
اگر روح انسان از يك كالبد انساني بـه جـسم نبـاتي، انتقـال يابـد، فـسخ ناميـده                     : فسخ

  )46: همان (.شود مي
 اگر روح انسان از يك كالبد انساني به جسم جمـادي انتقـال يابـد رسـخ ناميـده                    :رسخ



راق
 اش

يخ
ه ش

دگا
ز دي

ن ا
 بد

س و
ة نف

رابط
  

137  

 

 

  )519ـ520:  همان،شهرزوري (.شود مي
نمايـد و بـه       كه تناسخ در آن رخ مـي       است   هاي گوناگوني   اين اسامي، حاكي از صورت    

اذعان صدرالمتألهين، آنچه سهروردي از يوذاسف و حكماي مشرق قبل از وي نقـل كـرده                
  .باشد به تناسخ نزولي ناظر ميتنها 

او . دانـد   سهروردي در بعضي آثار خود بـه تبـع حكمـاي مـشاء، تناسـخ را محـال مـي                   
  :گويد مي

اگـر نفـس    . شود  الصور مي  وقتي مزاج براي بدن كامل شود، مستحق داشتن نفسي از واهب          
 كس  كه هر  درحالي. شود  مسخ شده، مقارن با بدن گردد براي يك بدن، دو نفس حاصل مي            

پس حلول دو نفس . داند يابد و خود را بيش از يك ذات نمي         در خويش جز يك نفس نمي     
؛ 500ــ 499 و 81: 1سـهرودي، همـان، ج    (.در يك بدن، ممتنع بوده و تناسخ محال اسـت    

  )74: 3 ج ،همو
و اگر نفس متصرف، به بدن ديگري منتقل شود بايد در آن بدن تصرف كند و نيز همان                  

 در نتيجـه بـراي   .كند صور يا عقل فعال نيز نفس متصرف ديگري دريافت مي ال بدن از واهب  
 .و اين نيز محال اسـت      است   يك بدن بايد دو نفس باشد كه يكي فائض و ديگري مستنسخ           

  )170: 3سهروردي، همان، ج (
 نور اسـفهبد و بـدن پرداختـه، بـه ايـن             ة ابتدا به رابط   االشراق حكمةسهروردي در كتاب    

بـه همـين   . برزخي به سبب استعداد خاص خود، طالب نور اسفهبد اسـت      صورت كه مزاج    
از طرف ديگر با فقر ذاتـي نـور اسـفهبد كـه بـا               . دليل نور اسفهبد با بدن خويش انس دارد       

باشـد و     منـد بـه بـدن مـي        شود و در عمل نيازمند بدن است، عالقه         حدوث بدن، حادث مي   
پس از آن نظر برخي از حكيمان مشرق را         . پردازد  سپس به بحث از رابطه شوقي اين دو مي        

  )217ـ221: 2سهروردي، همان، ج  (.دارد  تناسخ و اقسام و كيفيت آن بيان ميةدربار
كننـد كـه      نفوس در مدتي كه در دنيا مقارن با بدن هستند، ملكات و هيئاتي كـسب مـي                

صيـصيه  تـرين مـزاج از آن        شوند و چون كامل     براساس آن ملكات خوب يا بد، محشور مي       
كنـد، و بـه گفتـه حكمـاي مـشرق             الصور استدعا مـي    انساني است، نور اسفهبد را از واهب      

  .هاي عنصري، كالبد انساني است  كالبدةاالبواب حيات هم باب
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برخي از اين نفوس در     . كنند  نفوس ناطقه و كالبدها كسب صفات و احوال و اخالق مي          
ر اوصاف و اخالق ذميمه را سرلوحه       پي كسب كماالت معنوي بوده و برخي هم پيشروي د         

خواهند با كسب كمال روحاني مجدداً به عالم اصـل            اي هم مي    اند، و پاره    كار خود قرار داده   
. شـوند   و نور بازگردند، و برخي هم گرفتار و اسير لذائذ مادي و غرق در اوصاف ذميمه مي                

ائذ مادي به مقام تجرّد سهروردي نفوسي را كه با رياضت كشيدن و بريدن عالئق خود از لذ         
و نفوسي كه گرفتار ظلمات ماده و       ) 496: تا   بي ،شيرازي (»نفوس طاهره «اند،    و كمال رسيده  

  . ناميده است»نفوس دنسه«اند،  لذائذ مادي شده
سهروردي، همان،   (»محال بودن وجود دو نفس در يك بدن       «سهروردي از طريق قاعدة     

: 3؛ ج500، 1همـان، ج  (» اوقات فاسدات بـا كائنـات  عدم تطابق اعداد و«و ) 81 ـ 82: 1ج 
و براساس نظـام نـوري خـود         است   كه عموماً سبك مشائي دارد به ابطال آن پرداخته        ) 170

، ادله مثبتـان    االشراق مةحككند كه مبطل تناسخ و ادلة تناسخ باشد و در كتاب              دليلي ارائه مي  
  )23: 2، ج همان (.داند و منكران تناسخ را جدلي و اقناعي مي

كه  است   وي با توجه به نظام اشراقي خود كه مبتني بر اصالت نور و تمام مباحثي              
گويـد كـه      دربارة سرنوشت نفس انساني چنين مـي      . در بحث مباني بدان پرداخته شد     

تواند مدبر ديگر موجودات از نوع يا ديگر انواع           نور مدبر پس از مفارقت از بدن نمي       
تضاي سير صعودي هستي و اينكه هـر موجـودي مـستدعي             براساس اق  رو  ازاين. شود

شـود و   از اين عالم ناسوت به عالم مثال، منتقل مي. كمال بايسته و شايسته خود است  
بنـابراين از ديـد او   . يابد بر حسب اكتساب علمي و عملي خود به عوالم باالتر راه مي          

  .شوند  نفوس پس از مرگ، از اين دنيا خالص ميةهم
انـد    دست آورند، كساني    كه نتوانستند كمال عقالني و تجرد الزم را به         شقاوتمندان

هـاي خـويش بـه        در خانه ] باصيحه[ و كساني كه     15كه گرداگرد دوزخ به زانو درآمده     
  16.روي افتادند و مردند

گونه از بدن جدا شوند، برحـسب اخالقيـات كـسب            موقعي كه اين  : گويد  وي مي 
يعنـي ظـالل مثـالي كـه        . پيوندنـد   صور معلقه مـي   هايي از      خود به ظالل و سايه     ةشد

عبارت از صور خيالي روحاني و معلق است، زيرا آنان را شايستگي اتصال بـه عـالم                 
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دهد كه اين صور معلّقه غير از مثل افالطـوني            و توضيح مي  . انوار يا مثل معلقه نيست    
اند، بخـشي از     ه  اند، لكن مثل معلقه در عالم اشباح مجرد         است؛ كه مجرد و نور محض     

افزايد كه بازگـشت      وي مي ) 511: تا  شيرازي، بي  (. مستنير و بخشي ظلماني است     آنها
 در طبقـات پـايين عـالم مثـال،          آنهاو   است   گناهكاران در لوح قضا و قدر حرام شده       

هـاي    هاي معلق يا اشباح مثالي خواهند داشت و بـا همـين بـدن               هايي از صورت    سايه
  )248ـ 251: 2سهروردي، همان، ج  (.بينند يداراي جرم، عذاب و رنج م

انوار مدبر متوسطان، متنزهان، در عالم مثال و براساس مراتب علم و عمـل خـود،                
اين نفوس به دليل ارتباطشان با عالم ملك، به اجرام سماوي علـوي كـه               . خواهند بود 

 در خيـال    ادراكات اخروي اينـان   . گيرند  باشند، تعلق مي    مظهر اين عالم يا صور آن مي      
يابد و قادر بر ايجاد و انشاي مثل روحاني و صـور معلـق خواهنـد                  منفصل تحقق مي  

  .بود
هـاي    اين صور مثالي، صوري عيني، حسي و برآمده از نور اسـفهبدند و از پديـده               

ـ ــ گونـه، نـور اسـفهبديه بـه لـذتي درخـور شـأن خـود                  بدين. ترند  عالم ملك كامل  
 ،؛ همـو  230ـ229: 2 ج   ، همان ،سهروردي (.رسد  مي ــ است   كه در شرع آمده    چنان آن
  )72ـ73: 3ج

هـايي غيرمتنـاهي از       گيرنـد، و اشـراق      نفوس كامل عقالني، در عالم نور قرار مـي        
. شود   منعكس مي  آنهاواسطه به     نوراالنوار، انوار قاهره و انوار اسفهبدي، باواسطه يا بي        

ينـد و بـه سـبب تقـدس      جو  هـاي ملكـوتي نامتنـاهي بهـره مـي           به طوري كه از لذت    
   )70ـ71: 3 ج ،؛ همو226 ،همان (.شوند نوراالنوار و قواهر قدسيه، قدسي مي

با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به سرنوشتي كه سهروردي براي هر سه دسته             
رسد كه ايشان قائل به تناسخ        نفوس كاملين، اشقياء و سعداء ترسيم نمود، به نظر نمي         

 او ديـده    ةهـايي از تناسـخ در انديـش         داند، گرچـه رگـه      ا باطل مي  بلكه تناسخ ر  . باشد
شود، اما نه تناسخ اصطالحي بلكه تناسخ، به معناي تعلق نفـوس نـاقص بـه مثـل                    مي

  .معلّقه و اين هم به معناي جواز نسبت دادن تناسخ به ايشان نيست
  :گويد شيخ اشراق مي
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 و النّـور و ال      الحيـاة نجـذب الـي ينبـوع        العاشق لسنخه ي   العظيمةو النور المتقوي بالشوارق     
 )497:  همان،شيرازي (17.. ..ينجذب الي مثل هذه الصياصي و اليكون له نزوع اليها

سهروردي در اين عبارت تناسخ را مردود دانسته و انتقال نفس را از يك بـدن بـه بـدن                    
بدأ خـود   گويد چون نفس ناطقه عشق به اصل، و محبت به م            و مي  است   ديگر جايز ندانسته  

  .گردد  حيات و نور و بقا بازميةدارد  پس از رهايي به سرچشم

   نفس و بدن در نظام فلسفي شيخ اشراق ة رابطةبندي از مسئل جمع

از مجموع آنچه در خصوص نفس و بدن و نوع علقه آن دو گفته شد، نگارنده به اين نتيجه                   
 جمله بدن هـيچ نحـو نـور و          جاكه سهروردي براي عالم برازخ و اجسام و من         رسد ازآن   مي

داند در نحوة نياز و تعامـل و تـرابط            شعوري قائل نيست و آن را غَسق و ظلمت محض مي          
 به يك تبيين تمـام عيـار، از سـوي وي، دسـت              ـ به دور از هرگونه تسامح ـ      ـنفس و بدن ـ   

يازيم، چون بين دو موجود كامالً نامسانخ يكي در نوريت محض و ديگري در ظلمـت                  نمي
  !توان يافت؟ محض، چه نحو تعامل و ترابطي مي

دارد كه بدن و قـواي ظلمـاني، شـيفته و شـيداي               اينكه جناب شيخ اشراق مدام بيان مي      
كنند، خود كنه و فحواي اين عبـارت، يـك            نورند و نور مدبر را به سوي خويش جذب مي         

آورد، چـون   بـه ارمغـان مـي   ) بـدن  (نحو نور و شعور و حيات ولو انـدكي را، بـراي بـرزخ       
شعور است، كـه   شيفتگي و عشق و شوق و درك اين شيفته شدن، متعلق به يك موجود ذي            

با مرور و گذر از تقريرات سهروردي كه بـدان پرداختـه         . از نگاه نافذوي مغفول مانده است     
  . زنيم به بياني كه، ذكر آن خالي از لطف نيست شد، نقب مي

 ربط و علقـة نفـس و بـدن بـا رويكـرد اشـراقي                باب تر در   براي وصول به تبيين بنيادي    
و آن نور است،     است   هستي اصالت دارد، تنها يك چيز      آنچه در دار  : توان بيان داشت كه     مي

ـ بلكه نبـود    ـ كما ذَهب اليه االشراق      ـظلمت هم عدم نور محض نيست ـ      . نه نور و ظلمت   
يابـد تـا اينكـه         ادامـه مـي    تر است، هر مرتبه نسبت به مرتبة واالتر و ايـن سلـسله              نور قوي 

رسيم به نور مدبر كه نسبت به مافوق خود تنزل يافته و از بعدش بـه نوراالنـوار افـزوده                      مي
و  است   ترين آنها، بدن انساني     شده و مادون نور مدبر كه اجسام و برازخ هستند كه شاخص           
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ظلمت و عـدم نـور   كه سهروردي برازخ و بدن را تماماً       درحالي ـتا حدي بهرة نوري دارد ـ     
ـ منتها به دليل كثرت تنّزل از حق سبحانه و انوار عاليه، آن جهت نـور بـه حاشـيه                    ـداند    مي

يم تـاريكي  يرانده شده و جهت ظلمت و تاريكي، غلبه يافته است، نه اينكه چون شيخ بگـو           
 يـك جهـت مـشابهت و        رو  ازايـن اند، بلكه هويت نوري و يك نحوه شعور دارند و             محض

شـايد  . شـود  شود و در پي اين مشابهت، شوق هم هويدا مي ميان اين دو يافت مي    مسانخت  
كه از عرش تا فرش را پوشش داده كه يك سر آن نهايت نوريت               است   بتوان گفت يك نور   

و يك سـر آن هـم اضـعف نوريـت كـه از               است   فرض تر از آن بي    يعني نوراالنوار كه كامل   
توان مـدعي     با اين ديد، مي   ). يابد  غلبه مي  (شود  ينوريتي و ظلمت هويدا م      شدت ضعف، بي  

  .شد كه اين مكتب، مكتب وحدت وجود است
حكيم سهروردي عالوه بر عالم مثـل افالطـوني و عـالم    : كه است بيان ديگر از اين قرار  

هاي فلسفه اشراقي وي به حساب    و بلكه از شاخصه    است   ماده به عالم مثل معلقه هم معتقد      
 اين سه عالم مقبول نزد وي، سه انسان جسماني، نفساني، عقالني هـم نـزد                به وزان . آيد  مي

بـين ايـن سـه       اسـت    اي كه بين عوالم سه گانه قابل تصور         كه همان رابطه   است   وي متصور 
 ظـلّ و ذي ظـل       ةكه روابط موجود بين اين سه انسان از نـوع رابطـ            است   انسان هم متحقق  

بـه دنبـال آن،     . او هم ظلّ انـسان عقالنـي اسـت        انسان جسماني ظلّ انسان نفساني و       . است
قواي متعددي كه مندك در اين كالبد انسان هـستند، سـايه و مثـال قـواي برزخـي بـوده و                      

 قواي موجود در انسان برزخي هم سـايه و مثـال جهـات و اعتبـارات مختلـف در                    رو  ازاين
هـا    هاي سـايه    ايهيم قواي حسي و جسماني س     يگزاف نيست اينكه بگو   . باشد  انسان عقلي مي  

شود كه بـدن      اگر همين سير تنزّل را يك مرتبة ديگر ادامه دهيم، روشن مي           . آيند  شمار مي  به
ر آن در   ياشـباه و نظـا     اسـت    )بدن (ينيو هر آنچه در پا     است   )نور مدبر  (هم متنزّل از نفس   
ت رشـحا  اسـت    و به تعبيري ديگر آنچه در بـدن       . باشد  موجود مي ) نفس (باال به نحو اعلي   

ين ريخته و به صورت بدن و قواي بدني به ظهور رسيده و             يكه خودش را پا    است   نور مدبر 
ين و در ماده كـه      يالجمعي در نفس، تنزل يافته در پا       قطعاً از لطافت و اندكاك و حالت جمع       

. شـود   كند به نحو بدن ظلماني و مظهر، و در قـواي كثيـره، متجلـي مـي                  نمود پيدا مي   بود و 
 شـوقي اسـت، البتـه نـه         ةيم علقة اين دو، عالقـ     يور از بايستگي نيست اگر بگو     بنابراين به د  
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تـا   است   صرفاً شوقي كه جناب شيخ اشراق مدعي است؛ بلكه بدين معنا كه بدن طالب نور              
هم مشتاق او، تا از طريق بـدن، گـام          ) نفس (او را تدبير كند و از ظلمت برهاند و نور مدبر          

چون هر موجودي بنا به فطرت به آثار و تجليـات           . حض برسد به گام به فعليت شايسته و م      
و رشحات خود شوق دارد و نور مدبر هم به بدن و قواي بدني از آن حيث كه متنـزالت و                     

صورت ظاهراً مستقل از خود در    هباشند كه اكنون ب     رشحات و تجليات مندك در خودش مي      
 چرا كه عالي را به مـادون محبـت و           ،اند شوق دارد، نه از آن حيث كه مادون او هستند            آمده

شايد بدين خاطر باشد كه سهروردي وقتي به بحث از تبيين قواي ادراكـي و               . عشقي نيست 
داند كه بنا به مناسبتي در        هايي، موجود در نفس مي      رسد، تمام قوا را خصيصه      غيرادراكي مي 
طلبـد از     گـر مـي   كه چون بحثـي دي    ) 206ـ204: 2 ج   ، همان ،سهروردي (،اند  بدن ظاهر شده  

 تنگاتنگي كه بين نفس و ةداريم به بيان رابط بيان آن خودداري نموده و اذهان را معطوف مي  
قهر نور مدبر بر بدن و قوا، چرا كه         .  قهر و محبت است    ة كه به نوعي، رابط     بدن نهفته است،  
ر دارد و اين     قه آنها نفس به عنوان نور عالي بر        رو  ؛ ازاين اند  ين ريخته نفس  ياينها رشحات پا  

انـد بـدو محبـت دارنـد و اصـالً هويـت              بدن و قوا هم چون از اين نفس حي، مترشح شده          
  . هم فاني به فناي اويندآنهابينند كه اگر او فاني شود  وجودي خود را از او مي

اي عاشـقانه بـه هـم دارنـد، در طلـب كمـال                بنابراين هر يك از نفس و بدن كه عالقـه         
آن دو در زندگي زميني از هم جدا نيـستند، تـن            . عادت ديگري است  بخشيدن به استيفاي س   

ها و خصوصياتش، طراز نفـس و صـفات             كه با همه خصلت    است   مادي طالب نور روحاني   
ا بـه اقتـضاي                 است   اي  آن بوده، و مجاز قنطره     كه به سوي حقيقت كـشيده شـده اسـت؛ امـ

 به مبدأ نور بپيوندد و نور مـدبر       تكالف مادي و تضاعف جسماني خود توان آن را ندارد كه            
در خـصوص تناسـخ هـم موضـع ايـن فيلـسوف             . گيـرد   كه اين وظيفه را به عهده مي      است  

اشراقي روشن است، چرا كه با توجه به اقناعي قلمداد كردن ادلة مثبتان تناسخ و ترسيم بقـا            
  .ماند و رهايي نفوس سه گانه از اين دنيا، وجهي براي تناسخي دانستن وي نمي
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:ها نوشت پي

و ظلمت.1 :نمودار تقسيمات نور

و مدرك لذاته.2 و هر نور محضي ظاهر لذاته  پس هر آن كس كه ذات خود را ادراك كند، نور محض بود

.بود

مي.3 راكم) عقد مفارق(كند از واهب مزاج اتم آن چيزي است كه براي انسان است، پس مزاج استدعا .ال

را.4  مزاج برزخي به واسطة استعداد خاص خود كه مستدعي وجود نور اسـفهبديه اسـت، نـور اسـفهبدي

و طالب است، بدان جهت با كالبد خود الفتي تمام دارد .خواستار

و چون قواي ظلماني كالبد شيفتة نور مدبر شوند بدو تشبث كنند، نوعي تشبث عاشقانه وي را از عـالم.5

و به خود جذب كنندنور محض .به جهان خود آورند

و از طرفـي.6 و روشن گرداند و چون جوهر غاسق به طبع خود مشتاق نوري عارضي است كه او را ظاهر

و به وسيل . آن زنده شودةديگر مشتاق نور مجردي است كه تدبير وي كند

و به واسطة هر نوع لذت برزخي كه هست نيز از ناحي.7 و امري نورة انوار ي است كـه بـر بـرزخ فيـضان

حق كند تا آنجا كه لذت جماع نيز رشحه از لذت ريزش مي  زيرا آن كس كه خواهد جماع؛ نوريه استةهاي

.گاه ميل به مجامعت با مرده نكند كند هيچ

1

(جوهري( لنفسه في) و مافوقها): نفسه لنفسه نور محض، نور مجرد، نور  نفس

 نور آفتاب، نور شمع: هيئات نوري مادي مثل: مادي)ماهوي(نور) نفسهفي(نور

)عدم درك ذات()عرضي( لغيره

و سوانح نوري: مجرد  اشراقات

 شيئي

مي: نياز از محل نور بي )آفتاب(شود نور از آن زايل نمي) سنگ(شود نور از آن زايل

غ) اجسام(جوهري ـ جواهر ظلماني)ظلماني(اسقه جواهر ـ جواهر ميته

(غيرهفي(ظلمت )بقيه(گانه عرضي9ات ظلماتي، مقوالتئيه سياهي، سفيدي،: مادي)ماهوي)

) عرضي تمام اعراض مادي غيراز نور(رضيع

 هيئت ظلماني موجود در عقول: مجرد



ييز
پا

13
88

/
ارة
شم

39/
ني
مرا
كا
ميه
س

144

 نمودار هرم نوري.8
 انوار

و نظر.9 و ذاتي وي است  او به مافوقش به سبب مناسـبتو عالقة نور مدبر به بدن از جهت فقر في نفسه

.نوريتش است

و صندوقچ.10 و لشگرگاه قواي نور اسفهبد استة كالبد مظهر افعال و ظرف آثار . انوار

و نور اسفهبد.11 و حامل قواي نوريه است و در تمام بدن پراكنده است  در اين روح مناسباتي بسيار است

بد به ميانجي وي در كالبد انسان تصرف مي و و آنچـه نـور اسـفهبد از انـوار سـانحه ان نور مـي كند بخـشد

مي برمي و از قواهر بر او مي گيرد .شود تابد، بر اين روح حيواني نيز منعكس

مي.12  تصرفش در انسان مثالي صوري مقداري، پس اولينةكند درجسم به واسط چون نور اسفهبد تصرف

ميمنزل نور اسفهبد، صورت مثالي است سپس اين جوهر هوا .شود يي كه روح بخاري ناميده

و عالقةو نيست براي نور اسفهبد با بدن مگر عالق.13 و از ضـعيفة شوقيه تـرين اعـراض اضـافه اضافيه،

.گردد است، پس زماني كه بدن باطل شود آن عالقه نيز قطع مي

ن در ايـن تـوا نظر سهروردي را دربارة وجود نفـس، كـه در آثـار فارسـي وي از آن سـخن رفتـه، مـي.14

و 342ــ 387:؛ بـستان القلـوب 116ــ 165:؛ الواح عمـادي92ـ94: النور هياكل: هاي وي مطالعه كرد نوشته ؛

.82ـ81ـ68: در آثار عربي، تلويحات. 412ـ444: يزدان شناخت

آي.15 .»حول جهنّم جثياً« مريمة سور68ة بخشي از

 نور انوار

في(انوار عرضي )نفسه لنفسهفي( انوار مجرده)نفسه لغيره نور

 انوار قاهره برخي در جسم برخي در انوار مجرد انوار مدبره

ظل)نور سانح(  وجه ارتباطي با اجسامه هيچب كه از هر صاحب صنمي در

)فرشتگان: عقول مجرده(برزخي ندارند نفوس(شود برزخي آن حاصل مي

و نفوس حيواني )افالك، نفوس ناطقه

 نفس ناطقه انساني نفس فلكي

 انوار قاهره اعلون انوار قاهره صوريه

و آن طبقة به هيچ طبقه عرضية: ارباب اصناميعني  وجه ارتباطي با اجسام برزخي ندارند

كهئمتكاف  طوليه مترتبه در نزول علي است كه بعضي از آن از بعضيه غيرمترتبه در نزول،

مي.است) ارباب اصنام نوعيه( السلس(شود ديگر حاصل )الكفه عقول فائضه بر
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 ».فأصبحوا في ديارهم جاثمين« سورة هود 94 و 67 بخشي از آيه .16
يمه قوت يافته، عاشق اصل خود است و به سرچشمة حيات جذب گردد             نوري كه به واسطة شوارق عظ     . 17

  .شود گونه كالبدها جذب نمي چنين نور به امثال اين و اين
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