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و كاركرد  معرفتي آن در تفكر سهروردياشراق
∗زاده مهدي عباس

 چكيده
ريزي نظام معرفتي ترين عامل در پايه مثابة مهمبه» اشراق«نوشتار حاضر در صدد تبيين

و مراتب مختلف معرفت شهودي و كاركرد آن در اقسام مشتمل بر شهود-سهروردي

و شهود قلبي هاي سهروردي، نقد ديدگاه-دروني، شهود حسي، شهود مثالي يا خيالي

و در نهايت، تعيين نقاط در معرفت شهودي با و توجه به آراي صدرالمتألّهين  قوت

هاي سهروردي در معرفت شهودي است. در تفكر سهروردي، شهود ضعف ديدگاه

دروني، همان خودآگاهي يا علم حضوري انسان به خود است. شهود حسي عبارت 

و ادراك حضوريِ اشياي خارجي يا محسوسات. شهود مثالي، ادراك  است از ابصار

و هاي خيالي، صورت ها، صورت هاي آينه حضوريِ صورت و رؤيا هاي خواب

و سهروردي در اينجا عالم مثل معلق را براي نخستين و صداهاي افالك است بار مطرح

ب اثبات مي ه ترك تعلّقات كند. شهود قلبي همان درك حضوري حقايق مجرد منوط

و حسي در اثر و منجر مادي و در نهايت، تجريد نفس يا خلع بدن است به رياضت

ي ميوصول به حد نهايي با ترين معناي معرفتي اشراق در غاييشود. قين آن معادل

 
و انديشه اسالمي∗ .عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ

7/12/91تاريخ تأييد:11/9/91تاريخ دريافت:
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مي شهود قلبي است. در مجموع به و رسد ديدگاه نظر هاي سهروردي در شهود دروني

و معتبر است؛ لكن ديدگاه وي دربارة  و كاركرد اشراق در اين دو كامالً صادق قلبي

و كاركرد اشراق در اين دو قاب و شهود مثالي ول شهود حسي و داراي نقاط قوت نقد

 ضعفي است.

شناسي، نظام معرفتي، علم حضوري، اشراق، نور، معرفت، معرفت واژگان كليدي:

 شهود، معرفت شهودي، مثال، خيال، حس.

 مقدمه
 الدين شهاب*و تعيين جايگاه آن در نظام معرفتي» اشراق«موضوع نوشتار حاضر، تبيين

به)، آنشيخ اشراق( سهروردي در �&���%�$#�ويژه گونه كه در آثار وي، و مطرح شده

و نقد آن است.   نهايت بررسي

ويژه تحت تأثير عامل اشراق، بـه معنـاي دقيـق واژه، حـاوي، بهسهروردينظام معرفتي

گاه تمام است كـه هـم در سـاحت نوآوري است؛ چه نوآوري در مباحث فكري فلسفي آن

و تصورات باشد و تصديقات. مفاهيم در برابر فيلسوفان سهرورديو هم در ساحت احكام

و مقوالت  و مقوالت» نوري«پيشين، هم مفاهيم بهمي» ماهوي«را جايگزين مفاهيم و سازد

و مشائي را كه در بخش عمده عبارت بهتر مقوله اي از تاريخ فلسفة اسـالمي بندي ارسطويي

و دارد، كنار مي و مقولهنهو غربي جريان داشته بندي جديدي بر اساس عامـل نـور ارائـهد

و هم احكام تازه مي م دهد  كند.ياي را بر اين مفاهيم مترتب

و هــم داراي ســهروردياشـراق در تفكـر ، هـم داراي كـاركردي وجودشــناختي اسـت

و معرفت شناختي. بدين لحاظ عامل اشراق در آثار وي، هـم در هنگـام تبيـين نظـام وجـود

و  و علـم، نقشـي كـامالً محـوري ايفـا مـي خلقت كنـد. هم در هنگام تبيين نظـام معرفـت

 
و آثـار آنهـا شناسي هيچ اصوالً معرفت* گاه دغدغه اولية حكماي اسالمي نبوده اسـت؛ امـا در خـالل متـون

و استنباط كـرد. معرفـت مي بـه بـاور نگارنـده سـهروردي شناسـي توان مباحث معرفتي عميقي را استخراج

( نظام مي ) است يا دستSystematicمند كرد، لكن اثبات ايـن مـدعا مند از آن ارائه توان تصويري نظام كم

 نيازمند تحقيقي مستقل بوده، از موضوع نوشتار حاضر بيرون است. 



دي
رور

سه
كر

تف
در

آن
تي

عرف
دم

كر
كار

قو
شرا

ا

55

و معرفت گيري از عامـل اشـراق، كـامالً بـه مـوازات با بهره سهرورديشناسي وجودشناسي

مي يكديگر پيش مي و لذا به نظر رسد در بحث كاركرد معرفتي اشراق بايد به اين نكته روند

 توجه داشت. 

و  مختصات اشراق بخش اول؛ معنا
و نيز روشن و طليعة خورشيد و روشن اشراق در لغت به معناي بامداد به-كردن شدن هم

و هم متعدي كه مالحظه چنان-شناسي فلسفي اشراق، اما، در اصطالح*است.-نحو الزم

بر-خواهد شد و استدالل در كشف حقيقت، و مكتبي است كه افزون بر تأييد عقل روش

ب و حسي براي آمادگي دريافتلزوم تصفية و دوري از شواغل مادي و اطن هاي قلبي

و شهود تأكيد مي مي كشف و رسيدن به يقين را در نهايت متوقف بر آن  داند. ورزد

در متني �&���%�$	�مقدمة و كاركرد آن كليدي در فهم معناي اشراق، مختصات آن

و ديگر نظام معرفتي سهروردي است. با بهره و به مدد متن اين كتاب گيري از اين مقدمه

 كوشيم ديدگاه او را تبيين كنيم.، ميسهرورديآثار 

و علم-يك  اشراق
مي سهروردي . به باور او هر جوياي است» ذوق«دارد كه حكمت اشراق، حاصل ابتدا بيان

و  از»مجتهد«علم و توان خويش و لذا به اندازة ذوق ي داراي ذوق ناقص يا كاملي است

(، بهره»نور الهي« ص1375سهروردي، اي اندك يا بسيار دارد ، الدين شيرازي قطب).9ج،

مي�&���%�$	�شارح (، مجتهد را فردي ،شيرازىداند كه مجدانه به رياضت بپردازد

ص1383 بر13، ). اين تعريف غير از تعريف رايج از مجتهد است؛ چه تأكيد آن بيشتر

 
يك»اشراق«* و به معني بامداد يا طليعه خورشيد است: در قرآن �HGf'ga�H h@ h&�H«بار آمدهH� i���aj?k�� �i�f<l/�H� �l�j3

m�<0!� H� gSn_H�k��j�«:مي ساختيم كه با وي در شامها را رام كوه«)؛ يعني18(ص و بامداد ستايش ». كردنـد گاه

يك»اَشرَقَ« به نيز در قرآن و ��Jg�H«شدن است: معناي روشن بار آمده j��o$j� obf�iYk�� n:iUH<k0piW H� «:؛ يعني69(زمر(

صـورتو لذا الزم است نه متعدي؛ لكن اشراق در برخي موارد بـه» زمين به نور پروردگارش روشن گردد«

به متعدي هم مي و نيـز»�h"��_�� n:U<0«كار رود؛ مانند: تواند و نورافشـانى كـرد ؛ يعنـي خورشـيد برآمـد

»n:U<0� H��2��� h"�_��«.؛ يعني خورشيد، آن مكان را روشن كرد
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و نظري. در مجموع به نظر مي رسد اشراق عامل غيرمعرفتي يا عملي است تا عامل معرفتي

و متأثر سهرورديدر تفكر  بسيار بيشتر از آنكه مبتني بر تالش نظري باشد، بر تالش عملي

استوار است كه زمينة مساعد را براي دريافت نور الهي فراهم از عوامل غيرمعرفتي 

 سازند. مي

شود كه علم يا معرفت در تفكر به هر روي، با دقت در اصطالحات فوق، آشكار مي

و اين مطلب، ويژگي اشراقي نظام معرفتي وي را بازمي سهروردي نمايد. از سنخ نور است

مي چنان-البته شد دهد كه خود وي توضيح از-و پس از اين نيز مالحظه خواهد مراد

و انوار،«باشد: عقلي است، نمي چنين علمي، علم حصولي كه با وساطت صورت  اين بروق

و از عالَم قدس، نورها آيد مجرد  نه علم است يا صورتي عقلي، بلكه شعاعي است قدسي

و روان پاكان از آن روشنايي نصيب يابند (از مادت ص1375سهروردي،» ).81ب،

 پيشينة اشراق- دو
هم سهروردي و معادل با حكمت اشراقي در ادامه، از دو اصطالح بهره ارز با يكديگر

به باور او، علم نورها نزد حكماي يونان باستان1».قاعدة شرق«و*»علم نورها«گيرد: مي

و قاعدة شرق نزد حكماي پارس. را سهروردي2وجود داشته است و آن اموري علم نورها

مي افالطونكه بر اين علم مترتب است، عيناً ذوق  ويو ديگر حكماي يوناني داند.

مي بي و تاريكي ياد و اين قاعده را شيوة حكماي درنگ از قاعدة شرق دربارة نور كند

(سهروردي، معرفي مي3پارسي يا خسرواني ).11-10صج، 1375كند

و تاريكي پرده برميحكمت اشراقي از حقيقت و به باور نور به سهرورديدارد مسبوق

و اصالً با وي آغاز نشده است، بلكه برخي از پيامبران، حكماي يونان سابقه اي درازمدت است

(همان). ويژه حكماي پارس بر همين طريق بودهو به مي الدين شيرازي قطباند دهد توضيح

و تاريكي نزد پارسيان در واقع و امكان: نور، قائم كه نور مقامِ وجود رمزي است بر وجوب

و تاريكي، قائم و تاريكي واجب است مقام وجود ممكن، نه اينكه دو مبدأ اول به نام نور

 
از سهروردي* (ر.ك: سـهروردي، هـم اسـتفاده مـي» فقـه نورهـا«از اصـطالح» علـم نورهـا«گذشته كنـد

مي505صالف، 1375  شوند. ). اين دو اصطالح نيز براي او معادل يكديگر تلقي
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و وجود داشته، همه چيز از آن دو پديد آمده باشند؛ زيرا چنين باوري بهره اي از توحيد ندارد

) ص1383شيرازي، شرك است ، بر آن است كه �&���%�$#�، شارح الهروي ابن).17،

و لذا براي هر يك و مانويان، تاريكي را همانند نور، امري وجودي تصور كرده مجوسان

و لذا نسبت منشئي جداگانه در نظر گرفته اند؛ در حالي كه تاريكي عبارت است از عدم نور

و تاريكي، نسبت  و عدم«نور تقابلِ ميانِ دو امرِ موجود)(يا» تضاد«است، نه نسبت» ملكه

ص1363الهروي، ابن( ،9.(

دربارة پيشينة اشراق، بايد توجه داشت كه اشراق به معناي سهرورديرغم نظر علي

و4و سپس ديگر حكماي اشراقي سهرورديخاص آن، ابتدا توسط  مطرح شده است

و فلسفه نداشته است، يا دست سابقه در اي در تاريخ فكر باره در دست نيست اينكم سندي

ص1372(مطهري،  ،142-143.(

و رمز-سه  اشراق
همانـا سـهروردي ويژگي بنيـادين علـم نورهـا يـا قاعـدة شـرق در مقـام بيـان از ديـدگاه

بـه» رمزگونگي« و رازآلود به باور او و ابطـال هـيچ آن است. باطن بيان رمزي روي قابـل رد

رم« نيست: [حكماي متقدم] و هر ردي كه بر آنها وارد شده است، سخنان اولين زگونه است

] ايشـان نمـي هرچند متوجه ظاهر گفته [باطنيِ باشـد. هاي ايشان باشد، هرگز متوجه مقاصد

سـبب عـدم الـدين شـيرازي قطـب).10صج، 1375سهروردي،(»توان رد كرد رمز را نمي

و مقصـود اسـت، لكـن مـراد، امكان رد رمز را چنين بيان مي كند: رد، متوقّف بر فهم مـراد

و غيرمـراد اسـت.  و غيرمفهوم است؛ در حالي كه مفهوم همانـا ظـاهر رمـز همانا باطنِ رمز

( بنابراين مفهوم كه ظاهر گفته و ردپذير است، بر خـالف رمـز ، شـيرازى هاست، مراد نيست

ص1383 ، همـين معنـا را بـا بيـاني ديگـر مطـرح �&���%�$	�، شارح شهرزوري).16،

مـي مي روي، كنـد. از ايـن كند: ظاهر رمز چنان است كه گويي بـه خـالف بـاطنش داللـت

آن ردكننده صرفاً مي و گـاه كـه تواند ظاهر رمز را رد كند؛ ظاهري كه بر خالف باطن اسـت

( ناپذ باطن رمز فهميده نشود، رد آن امكان شـهرزوري، ير است. پـس رمـز ردناپـذير اسـت

ص1372 نشـدن عـوام گيري حكمـاي متقـدم از رمـز را گمـراه سبب بهره الهروي ابن).22،
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را داند: اگر حكمت بر سبيل رمز بيان نشود، نفوس ضعيف نمي مي توانند معناي حقيقـي آن

و شايسـتگي دريابند، اما اگر بيانِ حكمت، رمزي باشد، عوام از ظاهر آن به انـدا  زة اسـتعداد

و خواص معناي حقيقي آن را درمي خود مي ( فهمند ص1363الهروي، ابنيابند ،8.(

و روش- چهار  اشراق
از ضمن نام سهروردي و با روش مشائي تأليف فاتيتألبردن پيشينِ خود كه در سياق

مي شده و در طوري وراي طور اند، بيان و روشي ديگر كند كه حكمت اشراق به سياق

و استدالل عقلي است:   حجت

] و راهي نزديك�&���% $	��اين و ] بر سياقي ديگر [مشائي] تر از آن راه

و دستتر مند ضابطهوتر افتهي نظام به است و ابداً يابي آن خستگي كمتري دارد

بهايدستبه واسطة فكر براي من به دست نيامده، بلكه  آن به واسطة امري بي

[اشراق] است. سپس براي آن حجت آوردم، تا اين ازك ديگر ه مثالً اگر نگاه

ي نتواند مرا در آن به شك اندازدا كننده حجت را بردارم، هيچ شك

).10صج،1375(سهروردي،

و روش موردنظر و روش اشـراقي اسـت. سهرورديسياق توضـيح شـهرزوري سـياق

و برهان عقلي فراچنـگ بشـر نمـي مي آيـد، دهد كه در تفكر اشراقي، علم به واسطة حجت

و شهود مستقيم) پديد مي (مشاهدة عيني و عيان و برهـان بلكه با كشف و اساساً حجت آيد

و حجيت خود را به ايـن طريـق بـه  و عيان باشد و مؤيد به كشف عقلي خود بايد مبتني بر

شكدست آورد. چنين  ( علمي قطعاً ص1372شهرزوري، ناپذير است ،20.(

و سهروردي و حكمت بحثي، به تبيين اقسام در ادامه، ضمن تقسيم حكمت به تألّه

و روش اشراقي نقشي پردازد. اين تقسيم اصناف حكماء مي بندي در فهم حقيقت اشراق

و شهود و اشراق بهره بسزا دارد. تألّه، تفكري است كه در وصول به حقيقت از كشف

و طريقة عرفاست؛ حال مي و روش استدالل آنكهگيرد حكمت بحثي با عقل سروكار دارد

و مكتب مشائيان است. با توجه به اينو برهان عقلي را در وصول به حقيقت پيش مي گيرد
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و طبقه را براي حكما برمي سهرورديبندي، تقسيم فردي كه*شمرد. هشت مرتبه

اس جامع و حكمت بحثي را توأمان در اختيار دارد، بهترين فرد براي الحكمتين و تألّه ت

و شايسته چه» خليفة خدا«ترين فرد براي احراز عنوان رياست بر مردم روي زمين است؛

 حقيقت نزد اوست: 

و اين طبقات عبارت [حكما] بر طبقاتي هستند و آنان اند از: مراتب بسيارند

بي حكيم الهي غوركننده در تألّه بيو و به توجه به بحث؛ حكيم بحاث توجه

و  و بحث؛ حكيم الهي غوركننده در تألّه تألّه؛ حكيم الهي غوركننده در تألّه

و متوسط يا ضعيف در  متوسط يا ضعيف در بحث؛ حكيم غوركننده در بحث

و جوياي بحث تنها. پس اگر در  و بحث؛ جوياي تألّه تنها تألّه؛ جوياي تألّه

غ و او خليفة زماني و بحث پديد آيد، پس رياست از آنِ اوست وركننده در تألّه

(سهروردي،  ص1375خداست ).11-12ج،

مي سهروردي دارد كه اگر فردي كه جامع اين دو حكمت است يافت در ادامه بيان

و اگر چنين فردي هم فراچنگ نيايد،  نشود، بايد حكيم متألّه اما متوسط در بحث را يافت

بي بايد به و متألّه و برترين جويندة حقيقت، همان جوياي تألّه توجه به بحث بسنده كرد

و در پايان، جوياي بحث صرف است. بنابراين  صرف بحث با هم، سپس جوياي تألّه

�	$�%��و بحث �&� شده است، اما آن كه به تألّه نپردازد، هيچفيتألبراي جوياي تألّه

) ص همانطرفي از آن برنخواهد بست. ،12(

در فراز پاياني اين كتاب دوباره بر ضرورت توجه به روش مشائي در كنار سهروردي

و سفارش مي كه روش اشراقي تأكيد كند كه اين كتاب تنها در اختيار افرادي قرار داده شود

و در عين حال دوستدر شيوة مشائيان ورز ( يده ،هماندار نور الهي يا اشراق باشند

).258ص

و پنجم را به دو قسم تفكيك نموده، بدين سهرورديشارحان* و هر يك از اقسام چهارم سان عدد مراتـب

ده رسانده (ر.ك: ايجاد نمي سهروردياند كه البته تغييري در اصل ديدگاه طبقات حكما را به ، شـيرازى كنـد

ص1372/ شهرزوري،22-21ص، 1383 ص1363الهروي، / ابن28، ،12.(
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و بحثازهيآمرا نهايتاً سهرورديبا توجه به مطالب فوق، بايد حكمت اشراقي ي از تألّه

و شهود بها مي و هم به كشف به دانست؛ حكمتي كه اين هردو را با خود دارد و هم دهد

و برهان عقلي، گرچه مرتبة و برهان عقلي استدالل و كشف بسيار برتر از استدالل شهود

و استدالل در واقع پيش تا سهروردينياز شهود است. است و روش عقلي را حكمت مشاء

و انتقال آنجا تأييد مي و به كمك اثبات كند كه به مثابه مقدمة حكمت حقيقي تلقي شود

و شهودي آيد. بنابراين اگر امر ميان است يافته و طريقة شهودي داير هاي كشفي دالل عقلي

و شهود را برتر مي  سهروردينهد. در نهايت روش اشراقي شود، حكيم اشراقي، كشف

ميو ضمن باور به اصالت كشف ا شهود، و برهانز كوشد و توانمندي استدالل ظرفيت

 بهره گيرد.-شيهايكاستالبته با وجود-عقلي

و نور سانح-پنج  اشراق
كهميارز با يكديگر بهرههمدر ادامة بحث از اشراق، بازهم از دو اصطالحِ سهروردي گيرد

 ». نور سانح«و» بارق الهي«در حكمت اشراقي بسيار مؤثرند: 

و سهرورديمخاطب حكمت اشراق به باور بايد مجتهد متألّه يا جوياي تألّه باشد

و ورود نور، ملكة او شده باشد. فردي كمترين درجة او اين است كه بارق الهي بر او وارد

از كه اين شرط را نداشته باشد، بهره ( نمي اإلشراق حكمهZاي صهمانبرد ،12-13.(

مي الدين شيرازي قطب يا بارق الهي را نوري -سهرورديبه تعبير-داند كه از سوي خدا

و مجردات يا نورهاي مجرد برين بر نفس ناطقة انسان در پيِ و نوراألنوار رياضت

و پرداختن به امور روحاني افاضه مي مي مجاهدت و انسان به واسطة آن تواند شود

و اين، همانا اكسير حكمت است. ملكة  و به يقين برسد و احوال آنها را بشناسد مجردات

گاه پديد آمده است كه نفس هرگاه بخواهد، بتواند آن نور را مشاهده ورود چنين نوري آن

و احكامي  را بر آن مبتني سازد. اين، دراقع كمترين شرط ورود در حكمت اشراقي كند

(شيرازي،  ص1383است ،23-24.(

مي سهروردي كند كه كار اشراقيون جز با نور سـانح سـامان نخواهـد يافـت. همچنين تأكيد

و مجرد مبتني و اگر فردي در آنها شك كند، مي قواعد اشراقي نوعاً بر نورهاي روحاني تواند اند
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به وسيلة تجريد نفس از بدن يا خلعِ بدن از نفس، شك خود را از ميان ببرد. بـراي انسـان ايـن

و قواعد اشراقي را بـر آنهـا مبتنـي سـازد.  امكان وجود دارد كه نورهاي روحاني را مشاهده كند

ح فردي كه اين روش را در پـيش نگيـرد، بهـره  و معرفـت حقيقـي نمـي اي از در كمـت و بـرد

( معرض شكوك قرار مي برآن اسـت كـه الدين شيرازي قطب).13صج،1375سهروردي، گيرد

مجـردات يـا اختصاص به نوراألنوار ندارد، بلكه بـه سـاير سهروردياشراقِ نورِ سانح در تفكر 

( نورهاي مجرد بـرين نيـز تسـري مـي  ص1383، شـيرازى يابـد توضـيحدر شـهرزوري ). 331،

و نور سانح بيان مي و برهـان كاركرد معرفتي اشراق دارد كه اگر انسان صرفاً بر حكمـت بحثـي

و بهره آن اي از نور سانح نداشته باشد، هيچ عقلي اعتماد كند گاه نفسش به آنچه از طريق برهـان

و اطمينان نمي و را اثبات كرده است، آرامش ايرادهـا يابد؛ چه همواره خطر مغالطـات، شـبهات

و متـأخّر اسـت كـه  در كمين وي است. گواه اين مطلب به نظر وي مالحظة آثار مشائيان متقدم

(شهرزوري، خوش ترديد بوده همواره دست ص1372اند ،32.(

شود، در واقـع نـور سـانح اسـت. نور سانح، عامل اصلي در اشراق است. آنچه اشراق مي

و فايضي سهروردي مينور سانح را نور شعاعي كند كه از سوي نوراألنوار بر نورهـاي معرفي

تابد. چنين نوري براي قابل يـا پذيرنـدة آن، مجرد فروتر از او، ازجمله نفس ناطقة انساني، مي

و لذا نـور سـانح يعني نورهاي مجرد فروتر، عارضي است؛ چه داخل در ذات آنها نمي -باشد

در فرايند اشراقِ نورِ سانح از سـوي نوراألنـوار بـر سهرورديبه باور نام دارد.-يعني عارض

از نورهاي مجرد فروتر، چيزي از او جدا نمي شود، بلكه اشراق همانا نوري شعاعي اسـت كـه

مي سوي نوراألنوار در نورهاي مجرد طور كه نور خورشـيد بـر اشـيا شود؛ همان فروتر حاصل

( مي 5»اضـافة اشـراقي«اشـراق از سـنخ سـان، بـدين)138-137صج،1375سهروردي، تابد.

 است.

و فيض-شش  اشراق
او سهروردي و محور معرفت اشراقيِ اشراق نورهاي سانح از عالَم برين را مبناي قدرت انساني

ها[ي ناطقة انسـاني] وارد آينـد، مـادة عـالَم، هاي برين، پيوسته بر نفس گاه كه اشراقآن«كند: مي

و دعاهايشان پيرو آنها مي مي گردد شوند ... نور سانح از عالم بـرين، اكسـير در عالم برين شنيده
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و علم است (قدرت و علم در تفكر اشراقي 252صهمان،» » فـيض ذاتـي« سـهروردي ). قدرت

ميدهند. نور را تشكيل مي و چنين استدالل مـي او نور را فياضِ بالذّات كنـد: چيـزي زنـده داند

و فعل داشته باشد. نور، و فعـلِ نـور، است كه علم هردو را دارد. علمِ نور، همـان ادراك اسـت

ص (همان،  ). 195و 117صهمان قدرت. نور با اين دو ويژگي، فياض بالذّات است

در نهايـت همـان اشـراق سـهروردي توان نتيجه گرفت كه فيض ذاتي نور در تفكـر مي

(علم) است چه اساساً ادراك، فعل نور اسـت-است؛ زيرا اشراق هم داراي كاركرد معرفتي

بهو نفس نيز كه ادراك و هـم داراي كـاركرد-واسطة نوربـودنش چنـين اسـت كننده است،

(قدرت) است؛ چه نظام خلقت بر مبناي اشراقِ انوار است. بـدين سـان، وجودي يا ايجادي

هم در هنگام تبيـين نظـام وجودشـناختي او، يعنـي مراتـب سهرورديمل اشراق در آثار عا

و ايجاد عوالم چهارگانه توسط نوراألنوار، مشتمل بر: عالَم نورهاي چيرة برين اعـم-خلقت

و زمينـي-عالم نورهاي تدبيركننده يا نفوس-7و عرْضي6از نورهاي طولي ،-اعم از فلكـي

و اجسام زميني-تاريك-يعني ماديِ-و عالم برزخي8عالم مثُل معلَّّق اعم از اجرام آسماني

ص1375(ر.ك: سهروردي،  و هم در هنگام تبيين نظام معرفتي او، مشـتمل-)233-232ج،

ص (ر.ك: همان، (ر.ك: همان، 153-152بر: معرفت الهي و معرفت در نورهاي چيرة برين (

و معرفت انساني133ص مي-ار حاضر استكه موضوع نوشت-)  كند. نقشي محوري ايفا

و يقين-هفت  اشراق
دانـد؛ گرچـه را نه در برهان، بلكه در مشاهدة نورهاي برين مي*حد نهايي يقين سهروردي

تـرين معنـاي آن از طريـق تجريـد نفـس از بـدن يـا خلـع بـدن از نفـس اين مهم در غايي

مي امكان و جداشـدن از كالبـد، پذير است. وي بيان دارد كه همة افراد داراي توانِ مشـاهده

و اساطين حكمت يوناني، ايران و هندي اين نورها را در عالَم انـوار، بالعيـان مانند پيامبران ي

و بر وجود آنها تصريح كرده و يقين مشاهده آوري مشاهدة عيني اند. وي سپس دربارة اعتبار

 
مي يقين را اين سهروردي* و اينكـه«كند: گونه تعريف يقين همانا باور به اين است كه شـيء چنـان اسـت

في تصور نمي [يا نفس شود كه آن شيء، مطابق با امرِ ، 1388سـهروردي،(ر.ك:»األمـر]، چنـان نباشـد نفسه

).83ص
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هرگاه رصد يك شخص يـا دو شـخص در امـور«كند:و رصد روحاني، چنين استدالل مي

چ  و نبـوت دربـارة يـزي كـه در ارصـاد فلكي معتبر باشد، چگونه گفتـار اسـاطين حكمـت

(اند، معتبر نباشد؟ روحاني خود مشاهده كرده ص» ).156همان،

مشاهدات نفس انسان هنگام عروج، يعنـي در حالـت انسـالخ شـديد سهرورديبه نظر

و شواغل جسماني، يقيني  تر از ابصار چشم است: نفس از بدن

[يعني تجريد نفس] از بدن، گاه اصحاب عروجِ نفس، در حالت انسالخ شديد

در اند كه تمام مشاهدة آشكاري را تجربه كرده و آنها تر از مشاهدة چشم است

[از سنخِ] نقش اند كه اموري كه مشاهده كرده اين هنگام يقين داشته هاي اند

[يعني صورت ذهني آن امور] نيست؛ در  [موجود در] برخي از قواي بدني

[يا ابصار] همچنان با نور حالي [يعني نفس ناطقة كه مشاهدة بدني تدبيركننده

ص (همان، ).213انساني] باقي مانده است

مي الدين شيرازي قطب شـوند، دهد اموري كه توسط اهـل عـروج مشـاهده مـي توضيح

و زمان وجود ندارند، بلكـه متعـالي  و مكان و قائم به ذاتي هستند كه در محلّ ذوات قدسي

و  مي سهرورديو مجردند، كند تا گمـان بر بقاي مشاهدة بدني يا ابصار در اين حالت تأكيد

(ا نرود كه اين امورِ شهودي، خياليِ محض ص1383، شيرازىند ،452 .( 

به سهروردي كنـد. او ابتـدا بـه بيـان تعبير مـي*»برهان پروردگار«همچنين گاه از يقين

گانـه، اه مشائيان دربارة عقـول ده پردازد، هنگامي كه از ديدگ باورهاي خويش در گذشته مي

و رد عالَم نورها جانبداري مي مي انكار حكمت اشراقي كند كه اگـر كرده است. وي تصريح

( برهان پروردگار را نديده بود، همچنان بر آن باورها اصرار مي ج، 1375سـهروردي، ورزيد

مي شهرزوري). برهان پروردگار چيست؟ 156ص ار چيزي غير دهد كه برهان پروردگ پاسخ

و شهودي است. مـراد از برهـان پروردگـار،  و در واقع برهاني اشراقي از برهان عقلي است

و رياضـت فـراوان همانا مشاهده و معاينة نورهاست، آنگاه كه نفس انسـاني بـه مجاهـدت

) و به نورهاي برين پيوسـته اسـت و ارتباطات آن تجرد يافته و از بدن شـهرزوري، پرداخته

 

�Jj� q>H«اشاره به آية شريفة:* � n&� k:q�H
 ��i� �ZWH� f�iW � f�i� n&g�H� H��
f<h� ....«:24(يوسف.(
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ص1372 ،392-393 .( 

و معرفت شهودي  بخش دوم؛ اشراق
، بدواً اشراق را با سهرورديتوان در نظام معرفتي با توجه به آنچه تاكنون بيان شد، مي

او معرفت شهودي هم و معرفت شهودي در تفكر ارز دانست. آشكار است كه شهود

 است:*منحصر در علم حضوري

كه ادراك نيست مگر التفات نفس آن ميگاه [شهود] و چيزي را با مشاهده بيند

مشاهده نيز مشاهدة صورت كلّي نيست، بلكه مشاهدة يك صورت جزئي 

است. پس گزيري نيست از اينكه نفس داراي علم اشراقي حضوري است، 

.)485صالف، 1375(سهروردي،»علمي كه به واسطة صورت نيست

و مراتب سهرورديبايد توجه داشت كه شهود در تفكر اشراقي داراي معاني، اقسام

وا اي است كه عبارت چهارگانه ند از: شهود دروني، شهود حسي، شهود مثالي يا خيالي

و سپس تعيين م، ابتدا تبيين مراتب معرفت شهودياي آنچه اكنون در صدد آن9شهود قلبي.

(نور) در اين چهار مرتبه است: و اشراق  نسبت شهود

 شهود دروني-يك
و و احوال درونيِ نفس خود، قوا اين قسم شهود، همان خودآگاهي يا علم انسان به وجود

و به نحو حضوري است.  و بدنش، بدون وساطت صورت ذهني  سهرورديشئون آن

داند. او اين همانند ديگر حكماي اسالمي، خودآگاهي را از بدون وساطت صورت ذهني مي

و در بحث را در بيشترِ آثارش مطرح كرده با اإلشراق حكمهZبه ويژه نسبت شهود دروني

 نور را تبيين نموده است. 

ادراك خود شيء توسط همان شيء همانا آشكاربودنِ آن شيء بـراي سهرورديبه باور

و هـم  و برابري بـا ذات خودش است. مبناي او در اين بحث، هويت نوري نفس ارزي نـور

 
علم حضوري، در مقابلِ علم حصولي يا صوري، يعني علم مشروط به صورت ذهني قـرار دارد. حكمـاي*

و شئون آن را بدون وساطت صورت ذهن ميمشائي نيز علم انسان به ذات خويش انـد، امـا ظـاهراً دانسـتهي

 مطرح شده است. سهرورديبار در حكمت اسالمي توسط نخستين» علم حضوري«اصطالح 
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و لذا با ادراك است. و آن اينكه هرگـاه نور داراي يك ويژگي منحصربهآشكارگي فرد است

آيد كه آشكارِ لنفسـه مجرد از برزخ يا ماده فرض شود، نورِ لنفسه خواهد بود؛ پس الزم مي

و اين، همان ادراك ذات است، يعني نور مجرد كننـدة ذات ادراك-و از جمله نفـس-باشد

و لذا علم نور مجرد به ذات خود زايد  بر ذات خود نيست؛ امـا چيزهـاي ديگـر خود است

گونه تصور كرد؛ چه مثالً مزه هرگـاه مجـرد از مـاده يـا بـرزخ توان اين[غير از نور] را نمي

و لذا داراي ادراك يا ادراك ذات خود نخواهـد بـود، بلكـه صـرفاً لحاظ شود، آشكار لنفسه

(سهروردي،  ).115صج،1375مزة لنفسه خواهد بود

آن سهروردي و هويـت نـور محـض بر است كه هويت خودآگاهي، نور محض مجـرد

 مجرد نيز خودآگاهي است. اين حكم دربارة هر نور مجردي صادق است:

[آن كه نور آن كه ذات خود را ادراك مي و بر عكس كند، نور لنفسه است

و چنانچه فرض بر اين بود كه نور لنفسه است، ذات خود را ادراك مي كند]،

فيعارضي نيز مج [اين نور عارضي نيز بايد] و لنفسه آشكار رد است نفسه

في مي و آنچه حقيقت آن، اين است كه و لنفسه آشكار باشد، حقيقت بود نفسه

ص (همان، ).116آن همانا حقيقت نوري است كه مجرد فرض شده است

مي صدرالمتألّهين كه توضيح و ادراك ادراك ارسطودهد شـدن را بـر مـدار وجـود كردن

و هـر آنچـه  و گفت كه هر آنچـه وجـودش لنفسـه اسـت، مـدرِك لنفسـه اسـت بنياد نهاد

در وجودش لغيره است، همين غير است كه آن چيز را ادراك مي كند. پس هر موجودي كـه

و هر موجودي كه در ماده باشد، معقول نخواهـد  بـود، مگـر ماده نباشد، معقول لذاته است

و ادراك بر آن است كه ادراك سهرورديپس از تجريد از ماده؛ اما  شدن بر مـدار نـورِ كردن

[ في (صدرالمتألّهين، صتابينفسه است ،[297.(

 شهود حسي- دو
و محسوسـات اسـت، بـدون منظور از اين شهود، تجربة مستقيم انسان از اشـياي خـارجي

و به نحو حضوري، از ابصار يا ديـدن سهرورديطريق اضافة اشراقي. واسطة صورت ذهني

(مبصرات) توسط انسـان را از سـنخ  و» ادراك حضـوري شـهودي اتصـالي«اشياي خارجي

مي بي يعنـي-بودنِ ديگر ادراكات حسي انسـان داند. اگرچه وي به حضوري واسطة صورت
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و شنواييادراكات حاصل از مينكرده است، تصريح-بساوايي، چشايي، بويايي تـوان لكن

و ايـن از لـوازم  و همان حكم را در مورد آنها صادر كرد اين ادراكات را نيز ملحق به ابصار

 اما آنچه مهم است، تعيين نسبت شهود حسي با نور است. ديدگاه اوست؛ 

مي سهروردي و كند كه ابصار به واسـطة استدالل بـه انطبـاع صـورت شـيء در جلديـه

(شع واسطة بيرون نيست، بلكه از سـنخ 10و برخورد آن با مبصرات اع) نور از چشمشد پرتو

:استچنين باره در اين سهرورديعبارت است.» علم اشراقي حضوري نفس به اشيا«

شدنو خالصه نه به داخل شعاعشدن نه به بيرونو كسي كه نه به انطباع شبح

و نه به بيروندرچيزي  به چشم و نه پذيرش تكيف شدن چيزي از چشم

و تبدلِ] چشم التزام ندارد، الزم است اعتراف كند كه ابصار[هرگونه تغيير

مةمقابليا[ روياروييست از صرفا عبارت يا ستنير] شيء [خواهان نور

آن[يعني چشم] با عضو بينندهشده] نوراني . بنابراين اشراق حضوري نفس بر

صونه جز اين.و شيء واقع مي شود ه رت،در اين بهاتتقديرمةبه ، التزام

(سهروردي، ضروري است[به اشياي خارجي] علم اشراقي حضوري نفس

ص1375 ).486الف،

هاي رقيب در ابصار، فرايند ابصار را به نحو كامالً اشـراقي تبيـين با رد نظريه سهروردي

در مي كند. او بر اين باور است كه ابصار، چيزي جز اين نيست كه شيء مستنير يـا نـوراني

و رادع ميان بيننـده  پيش رويِ چشمِ داراي نور قرار گيرد. اين نحوه رويارويي به نبود مانع

ب و نـور ازميو شيء مرئي گردد. پس در ابصار بايد دو نور وجود داشته باشـد: نـور بيننـده

و هم شيء خـارجيِ  و تحت اشراف نفس، داراي نور است شيء مرئي. هم چشم به واسطه

و يا بايد نوري از سوي يـك  مرئي. اين شيء مرئي يا بايد خود نوراني باشد، مانند خورشيد

ن و آن را (سهروردي، مولّد نور بر آن بتابد ص1375وراني كند  ). 135-134ج،

و ازجمله ابصار، از آنِ نفس به مثابة فاعـل ادراك سهرورديبه نظر اساساً ادراك حسي،

و ابصـار.  (قواي نفس) به مثابة ابزار ادراك حسي و چشم و ابصار است، نه حواس ظاهري



دي
رور

سه
كر

تف
در

آن
تي

عرف
دم

كر
كار

قو
شرا

ا

67

و نور تدبيركنندة بدن يا است*»نور اسپهبد«-او به تعبير-نفس است كه نور محض مجرد

و تحت تأثير نورانيت نفس است؛ يعني نفس بالذات نـوراني  و لذا نورانيت چشم به واسطة

و چشم بالعرض. او در اين مي است  نويسد: باره

[ظاهري] به يك حس واحد كه همانا حس مشترك همان گونه كه همة حواس

[قواي نفس] در نور تدبي است بازمي [يا نفس] به يك گردند، همة آنها ركننده

گردند، ذاتي كه فياضِ لذاته قوة واحد كه همانا ذات نوري نفس است بازمي

[شيء] با چشم شرط است، لكن آنچه در  و اگرچه در ابصار، رويارويي است

ص (همان، [يا نفس] است ).213ابصار، بيننده است، نور اسپهبد

را سهرورديديدگاه صدرالمتألّهين مـي چنين جمع دربارة ابصار كنـد: در ابصـار، بنـدي

و نه صورت شيء خارجي است؛ زيرا به واسطة شروط  شيء مرئي عيناً همان شيء خارجي

و نفـس معتبر در ابصار، يك اضافة اشراقي با شيء خـارجي بـراي نفـس ايجـاد مـي  شـود

(صـدرالمتألّهين، مجرد اين نسبت، آن شيء را به علم حضـوري اشـراقي ادراك مـي به  كنـد

).530ص،1388

 شهود مثالي يا خيالي-سه
مطرح شده است، مشتمل است بر: مشاهدة سهروردياين قسم شهود به نحوي كه از سوي

مـي حقيقت صورت هـاي خيـالي، حقيقـت شـوند، حقيقـت صـورت هايي كه در آينه ديده

مي صورت و رؤيا ديده ر عـالم اختصـا يـا بـه-شوند، در عالَم مثل معلّـق هايي كه در خواب

و بوهاي افالك، جملگي بدون نياز به وسـاطت صـورت-مثال و نيز ادراك شهوديِ صداها

و گاه اضافة اشراقي. و به نحو حضوري، از طريق رفع حجاب  ذهني

و هاي رقيب، جايگاه حقيقي صـورت بر خالف ديدگاه سهروردي هـايي را كـه در آينـه

طـور كـه جايگـاه حقيقـي دانـد؛ همـان شـوند، در آينـه نمـي ديگر اشياي صيقلي ديده مـي 

 
مي» اسپهبد«در توضيح الدين شيرازي قطب* دارد كه اين واژه در زبان پارسي پهلوي به معناي فرمانـدة بيان

و وجه اين نام ف سپاه است و لـذا اسـپهبد آن گذاريِ نفس اين است كه نفس ناطقه و قـواي آن رمانـدة بـدن

) ص1383، شيرازىر.ك:است ،342.(
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و صورت صورت و رؤيا را در قوة خيال انسان نمي هاي خيالي داند. به بـاور او، هاي خواب

(عالم مثل معّلق) است. اين عـالم، اقليمـي صورت جايگاه حقيقت همة اين ها در عالَم مثال

بي است بي و هـاي مثـاليِ ايـن صـورت انـد. هاي مزبور، در آن معّلـق محلّ كه صورت مكان

و قوة خيال كه مظاهر آنهايند، مادي اند. وي اين ديدگاه نوآورانة معلق، مجردند، اگرچه آينه

 كند: خود را چنين ترسيم مي

و صورت هاي آينه دربارة صورت هاي خيالي، حق اين است كه آنها منطبع ها

ب و جز آن] نيستند، هاي معلقي لكه كالبد[در چيزي مانند آينه، تخيل انسان

آن هستند كه فاقد محلّ و صورت اند. گاه [مانند آينه، تخيل ها داراي مظاهري

هاي آينه است، جز آن] هستند، اما در آنها نيستند. بنابراين آينه، مظهر صورت

آن در حالي  و نه در محلّي. نيز تخيل، ها معلّق صورت كه اند، نه در مكاني

آن خيال است، در حالي هاي مظهر صورت (سهروردي، ها معلق صورت كه اند

).212-211صج،1375

و از سـنخ سهرورديبه نظر اشراق نفس بر خيال، همانند اشراق نفس بـر ابصـار اسـت

در نياز از صورت است؛ يعني نفس، صورت علم حضوري است كه بي هاي مثـالي معلـق را

ن و به و عالَم مثال بدون وساطت صورت ذهني و گـاه حو حضوري از طريق رفـع حجـاب

مي اضافة اشراقي گونه كه در ابصار، اشياي مادي مرئـي را بـدون وسـاطت كند؛ همان ادراك

و به نحو حضوري از طريق اضافة اشراقي مي (همان صورت ذهني صبيند ،215.(

و صورت هاي آينه صورت» حقيقت«ديدنِ سهرورديبه باور نه ها »رتصوي«هاي خيالي،

مي-آنها و قوة خيال به مثابة مظاهر آنها ديده نيازمند رفع حجاب اسـت.-شوند كه در آينه

-يعني ديدنِ حسي-تر به مثابه شرط ابصار مطرح شد، صرفاً شرط ابصار رويارويي كه پيش

و نه شرط مشاهده به نحو مطلـق؛ چـه مـثالً مشـاهدة صـورت بـا است هـاي مثـاليِ معلـق

و توان با اين حقيقت اين صورت شود؛ زيرا اساساً نمي نميرويارويي ميسر  ها روياروي شد

هاي مثـاليِ معلـق بلكه مشاهدة صورت ها مجردند، آنها را با چشم ظاهري ديد؛ اين صورت

و بدني را كه مهم هـا ترين حجاب نيازمند رفع حجاب است؛ يعني انسان بايد شواغل حسي

هاي مثـالي معلـق فـراهم كند تا امكان مشاهدة صورت هستند، كاهش دهد يا بسيار ضعيف
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مي هاي مثالي معلق را نمي سان صورت آيد. بدين (همـان، توان ديد، بلكه تـوان شـهود كـرد

مي234ص در صـورت» تصـاوير«توان استنباط كرد كـه حتـي ديـدن ). هـاي مثـالي معلـق

و قوة خيال نيز نيازمند مرتبه از رفع حجاب است؛-د نازلهرچن-اي مظاهرشان، يعني آينه

و نيـز در خـواب كـه چه انسان صرفاً در آينه و حجاب اسـت و فاقد كدورت اي كه شفاف

مي فعاليت مـي هاي حواسش كاهش و حجاب تاحدي از ميـان توانـد تصـاوير رود، مـي يابد

(سهروردي، صورت ص1388هاي مثالي معلق را ببيند ،272 .( 

و بوييدني سهرورديهاي مثالي، گذشته از ديدني هاي مثالي نيز سـخن از صداهاي مثالي

با گويد: افالك داراي صداهايي هستند كه نمي مي و توان آنها را با حواس ظاهري درك كرد

و محسـوس، مشـرط بـه تمـوج  و محسوس تعليل نمود. صـدا در عـالم مـادي امور مادي

از اينكه چيزي براي امـري در هواست، اما شنيدن صداي افالك با تموج هوا ناممكن است. 

آيد كه براي مثال آن امـر نيـز شـرط باشـد. افـالك داراي يك موضع شرط باشد، الزم نمي

كهاي شنيدني و بوييدني هستند و اين مشروط به گوش نيست اي كه مشروط به بيني نيست

(سـهروردي، اثبـات مـي 11»امكان اشـرف«مطلب با قاعدة اشراقي  ص1375شـود -241ج،

و گـوش 242 ). با توجه به اين قاعده، شنيدني محسوس دالّ بر وجود شنيدني مثالي اسـت

و... و سهروردي ظاهري دال بر گوش مثالي در تبيين نحوة ارتباط ادراكي انسـان بـا افـالك

و نور چنين توضيح مي  دهد: نفوس فلكي آنها، نسبت شهود مثالي يا خيالي را با اشراق

[يا نفس] از آن و جسماني نيست، تصور نمينور مجرد رود جا كه داراي حجم

[يا نفوسِ] فلكي، حجابي جز شاغل و نورهاي تدبيركننده هاي كه ميان او

[يا نفس]، شواغل برزخ [يا ماديات] وجود داشته باشد. حجاب نور اسپهبد ها

و حواس باطني است. پس هرگاه نور اسپهبد از حواس ظاهري  حواس ظاهري

هاي بريني رهايي يابد، به سوي نورهاي اسپهبديِ برزخو سستي حس باطن

و از نقش[اجرام فلكي] رها مي هاي برين هستند هاي كائنات كه در برزخ شود

و لوازم اطالع مي [نفوس فلكي] به جزئيات كائنات يابد؛ چه اين نورها

ص (همان، ).236حركات آنها علم دارند

مي سهروردي داند كه خيـال انسـان از حكايـت عالم مثال را نيز داراي آوازهايي شگفت
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آنها ناتوان است. انسان، اما، تنها به وسيلة تجريد يا خلـع، يعنـي جداسـازي نفـس از بـدن

( مي صهمانتواند اين صداها را بشنود ،242-243.(

مـي سهرورديدر شرح ديدگاه صدرالمتألّهين كـه خيـال چيـزي دارد دربارة خيال بيـان

آن نيست جز اين مي كه هر يابد، داراي وجود غيرمـادي ديگـري اسـت. چه براي نفس تمثّل

و نـه از جهـت  و تاريـك اسـت وجود چنين امري براي نفس، نه از جهت مـادة جسـماني

و عـالم  محضِ پذيرشِ نفس، بلكه نفس آن مثال را در عالَم مثال كه در ميانة عالم محسوس

ع (يا (صـدرالمتألّهين، الم نورهـاي مجـرد) جـاي دارد، مشـاهده مـي معقول ،]تـا[بـي كنـد.

).336ص

مي سهرورديدر تبيين عالم مثال نزد صدرالمتألّهين هاي كند كه صورت به افرادي اشاره

را گونـه كـه صـورت داننـد؛ همـان هايي قائم بر قوة خيـال مـي مثالي را عرض هـاي عقلـي

مي عرض انـد: حقـايق سـان نادرسـت پندارنـد. هـردو ديـدگاه بـدين هايي قائم به قوة عاقله

و عقلـي موجودنـ جوهري در هر يك از عوالم سه و داراي گانة حسـي، مثـالي يـا خيـالي د

سه صورت اند. البته اين حقايق جوهري در دو عالم خيالي گانه هايي در هر يك از اين عوالم

و ازميـان  و در عالم حسي، مادي. شأن عالم ماده، تجدد رفـتن اسـت، چـهو عقلي، مجردند

و ثبات اسـت، چـه عـالم  و مرگ است؛ اما شأن عالم مجرد، بقا اسـت» قـرار«عالم نابودي

). آشكار است كه ادراك مربوط به هر عالم نيز به تناسب آن عـالم متفـاوت 512ص، همان(

 است.

 شهود قلبي- چهار
[و و نورهاي برين و مشاهدة مستقيم حقايق مجرد مراد از اين قسم شهود، همان كشف

و قلبي صرفاً از طريق رفع حجاب و انوار الهي] به نحو حضوري و جسماني هاي مادي

ميحسيِ نفس توسط  و عارف مي سهرورديباشد. با نظر به آثار انسان سالك شود مالحظه

و بر اساس تجارب شهودي شخصي خويش، اين قسم شهود را به تفصيل كه او به تبع عرفا

تجريد نفس از بدن يا خلع بدن از نفس در اثرِ«تبيين نموده، آن را نتيجة دو عامل 

و رياضت و نورهاي برين بر نفس انسان«و» مجاهدت دانسته» تابش يا اشراق انوار الهي
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ص1385ردي،(سهرو است كه).2-3، عامل نخست، اشاره به اين مطلب مهم دارد

و در نتيجه در تجريد نفس يا خلع بدن  و رياضت هرچقدر سطح توان انسان در مجاهدت

و طبعاً يقين مي برد. نيز عامل بيشتر باشد، به همان اندازه بهرة بيشتري از معرفت شهودي

پ و نور ميدوم، شهود را مستقيماً با اشراق و بر خصوصيت كامالً اشراقي آن تأكيد يوند زند

ترين معناي آن، عبارت است از شهود قلبي. اين سان معرفت اشراقي، در غايي كند؛ بدين مي

و مجاهدتا دو عامل همچنين با يكديگر در ارتباط مستقيم و خلع بدن ند؛ چه تجريد نفس

نو رياضت سبب فراهم ميآمدن زمينة مساعد براي دريافت و برين  گردد. ورهاي الهي

و منحصربه سهرورديشهود قلبي به باور فرد است: اوالً برترين داراي دو ويژگي مهم

و موافق با خود مرتبة معرفت انسان است؛ چه مي و عقل انسان را هماهنگ تواند فكر

آن«سازد:  از اهل رياضت و در معلومات خودشان گاه كه علوم برايشان حاصل شود

فروتر وي به تفكر لطيف بپردازند .... فكرشان با قلبشان سازگاربمسب عاتو مبد األسباب

(شود مي كه هاي شهودي، در عين ). ثانياً يافته271صد، 1375سهروردي،» حال

ميو لذا انتقال پذير ند، استداللا شخصي مي پذير نيز هاي تواند بر يافته باشند؛ يعني انسان

و آنها را به افرادي كه شايستگي دريافت شهودي شخصي خوي ش، استدالل عقلي بياورد

آنها را دارند، منتقل نمايد؛ اگرچه بايد توجه داشت كه شهود بر استدالل عقلي تقدم دارد: 

هايشان به دفعات بسيار مشاهده نورهاي چيره ... را اهل تجريد با جداشدن از جسم«

بر كرده [فهم] ديگران، (اند آنها حجت آورده اند، سپس براي ج،1375سهروردي،»

).156ص

 سهرورديدر پايان اين بخش بايد يادآوري كرد كه اگرچه معرفت در تفكر اشراقي

و شهودي است، لكن تفاوتي ميان مراتب چهارگانة معرفت شهودي وجود يكسره حضوري

ة انيت دارد: علم حضوري نفس به خود كه همانا آشكارگي براي خود است، همان نحو

و آشكاركردن آن و عين ذات اوست؛ اما علم حضوري نفس به چيزهاي ديگر نوري نفس

 چيزها براي خودش، صفتي است زايد بر ذات او:

و هيچ خصوصيتي همراه او نيست تا اينكه و بنفسه است نفس آشكارِ لنفسه
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[يا امر غيرذاتي يا عرَضي] براي او باشد، بلكه او خو د آشكارگي يك حالّ

و نه چيز ديگري. پس نفس نورِ لنفسه است ولذا نور محض آشكار است

و استعداد است. اما مدرِك بودن تو براي چيزهاي ديگر، پيرو ذات توست

ص مدرِك (همان، [در اين موارد] عرَضيِ ذات توست ).113بودن

يا در عبارت فوق، عبارت» چيزهاي ديگر«اين و اند از: اشياي مادي، امور مثالي خيالي

(و انوار الهي).   مجردات يا نورهاي برين

به مجموعاً چنين برمي سهروردياز عبارات آيد كه علم نفس به خود، هيچ نيازي

و براي  و خودش ندارد؛ چه خود همواره نزد خود حاضر برقراري اضافة اشراقي ميان نفس

خود آشكار است. علم نفس به اشياي مادي يا محسوسات از طريق اضافة اشراقي است؛ 

به اند نفسه تاريك، فيسهرورديچه اشياي مادي، به باور  ناچار با آنها اضافةو لذا نفس بايد

يا اشراقي برقرار  و سپس ادراك كند؛ علم نفس به امور مثالي كند تا بتواند آنها را نوراني

-اي از رفع حجاب خيالي يا همان مثل معلّق، در مورد مثل معلقِ نوراني صرفاً نيازمند مرتبه

و محسوسات و دوري از ماده و در مورد مثل معلقِ تاريك نيازمند-در نتيجة تهذيب نفس

[و انوار الهي]*برقراري اضافة اشراقي است؛ اما علم نفس به مجردات يا نورهاي برين

صرفاً از طريق رفع حجاب است، نه ازطريق اضافة اشراقي؛ چه مجردات يا نورهاي برين 

نو خود نوراني و نيازي نيست كه نفس از طريق اضافة اشراقي بر آنها ر بتابد تا به ادراك اند

 آنها نائل شود.

و معرفت شهودي و نقد نظرية اشراق  بخش سوم؛ صدرالمتألهين
و سهرورديديدگاه صدرالمتألهين-يك و مراتـب عـالَم انـوار و مختصـات آن دربارة نور

 
مي سهروردي* و تاريك مثـل گـاه ايـن«داند. به اين دو عبارت توجه كنيد: مثل معلق را بر دو قسم نوراني

[يا نفوسِ] فلكي مي آفرينند تـا مظهرهـايي بـراي آنهـا باشـند نـزد برگزيـدگان معلق را نورهاي تدبيركننده

مي[انسان هـاي درسـتي من در نفسم تجربـه«؛»اند آفرينند، نوراني هاي سعادتمند]. آنچه را اين تدبيركنندگان

و صـورت  [مثـل] دارم دالّ بر اينكه عوالم چهار تا هستند: نورهاي چيره، نورهاي تدبيركننده، دو برزخي هـا

و نوراني ص1375(ر.ك: سهروردي،» معلّقِ تاريك ).233-232ج،
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و شهود قلبي را مجموعاً مي» استوار«و» خوب«طرح شهود دروني كند، امـا اثبـات توصيف

ي مينور سانح وا عارض براي نورهاي مفارق را ناممكن داند؛ چه اين نورها مفارق از ماده

و لـذا هـيچ نـوري نمـي  و اسـتعدادند توانـد بـر آنهـا عـارض شـود فاقد جهـات پـذيرش

] ). به باور وي، اشراق نور سانح از سوي نوراألنوار بـر نـور 342ص، تا]بي(صدرالمتألهين،

و اساساً از  (يا نور اول) سوي هر نور برتري بر نور فروتـر، از جهـت قابليـت نورهـا اقرب

و در قلمرو مجردات جملگي فعليـت مطلبي است ناموجه؛ چه جهت و ها در عالَم ابداع انـد

ص (همان، ) 345-344قوه در آنجا راه ندارد

و شهود مثـالي يـا سهرورديبر ديدگاه صدرالمتألهينهمچنين-دو دربارة شهود حسي

و نيز مشاهدة صورت ني فرايند اشراقيِ ابصار، ديدن صورتخيالي، يع هاي خيـالي هاي آينه

ميو صورت و رؤيا، چندين نقد را وارد  سازد: هاي خواب

آن1 پـذير اسـت كـه ميـان آن دو چيـز گاه امكـان . حصول چيزي براي چيز ديگر صرفاً

و گرنه همة چيزهـا بـراي هـر چيـ  و معلولي برقرار باشد زي حصـول خواهنـد ارتباط علّي

و يا صورت چيزي نباشد، حصـولِ آن هـم بـراي آن  داشت. پس آنچه فاعل يا قابل يا ماده

و نـه قابـل  و آينه، اما، نفس نه فاعل جسم خارجي است چيز، ممتنع است. در بحث ديدن

(صدرالمتألهين،  ص1388آن؛ پس حصول آن جسم براي نفس محال است ،530-531.(

به سهرورديكه ديدگاه . اضافة اشراقي2 كـه طور كلّي، در جايي تحقـق مـي است، يابـد

نسبت وجوديِ ادراكي به صورت علميِ مجرد از ماده مطـرح باشـد، امـا صـورت خـارجيِ 

جسمِ مادي اصالً مجرد نيست. اينكه ديدن يا ابصار به واسطة حصول صورت مجـرد بـراي 

كه نفس بر حسب نشئت ادراكي باشد، شايسته د؛ زيـرا نسـبت آن نام گيـر» اشراق«تر است

نياز از ماده به فاعلِ مجـرد آن اسـت. آنچـه مجردتـر صورت به نفس، نسبت امرِ صوريِ بي

) ).هماناست، بيشتر شايستة پذيرش اشراقِ نورِ وجودي است

جايز باشد كه ديدن يا ابصار صـرفاً بـه واسـطة نسـبتي بـا امـر سهروردي. هرگاه نزد3

اي براي نفس است پديـد آيـد، ديـدنم كه به منزلة آينهخارجي در اثرِ رويارويي آن با چش

توانـد پديـد آيـد؛ به واسطة رويارويي امر خارجي با سطح آينه كه مقابل چشم است نيز مي
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مي در حالي كه انسان در مورد آينه، امر خارجي را نمي بينـد بيند، بلكه در واقع سطح آينه را

).531ص،1388(صدرالمتألهين، 

دي4 آن سهرورديدگاه . الزمة گاه كه چنـد نفـر لـوچ، يـك در بحث ابصار اين است كه

و ثانيـاً در ايـن جسم واحد را مي بينند، اوالً جسم مادي طبيعي بيش از يكبـار ايجـاد شـود

آيد. هردو الزمه، باطل است. اگر پاسخ داده شود كه صـورت نخسـت اجسام، تداخل پديد 

و صورت ع در اين عالَم المي ديگر مانند عالم مثل معّلـق وجـود دارد، چنـين هاي ديگر در

و بعيد مي ( پاسخي بسيار دور از واقعيت است  ). 536ص،هماننمايد

هـا بسـيار هاي آينه، اين است كه اگـر آينـه در بحث صورت سهروردي. الزمة ديدگاه5

و به اجزاي بسيار تبديل شود، صورت م مثـل هاي بسـيار در عـالَ شوند يا شيشة آينه بشكند

( معّلق به يك و اين نيز از واقعيت دور است  ). همانباره ايجاد شوند

آن6 وجـود«كننده همانا جهت كه محسوس است، براي نفسِ ادراك . وجود محسوس از

آن» رابطي ، انسـان سـهروردي است. بر خـالف ديـدگاه» حضور جمعي ادراكي«و حضور

ب نمي بيند؛ زيرا چيزي بذاته نزد نفس حاضر اسـت تواند اشياي خارجي را به نحو حضوري

و حجاب كه نفس با آن ارتباط روحاني داشته باشد، اما مادة جسماني آميخته با عدم و ها هـا

هاست. ماده، از ذات خودش غايب است ولذا براي غيرخودش نيز حضوري نـدارد، تاريكي

(صورت ذهني). پس نفس در فراي نـد ابصـار صـرفاً مگر به واسطة صورت زايد بر خودش

آن مي كه تواند جسم را به واسطة صورت ذهني ادراك كند. تخيل نيز معتقد سهرورديگونه

است به همين شكل است. البته مادامي كه نفس در عالم مادي است، ابصار نسبت به تخيـل 

و شرايط آن است، اما در  و نيازمندتر حضور مادة مخصوص داراي وضوح شديدتري است

و تخيل وجـود نخواهـد داشـت؛ زيـرا در آنجـا غيـب عالم آخرت هيچ تفاوتي ميان ابصار

[ تبديل به شهود مي (صدرالمتألهين، ).336ص، تا]بيشود

اشتباه كرده است؛ زيرا آنچـه بالـذات ديـده سهروردي. دربارة دو نور مؤثر در ابصار،7

و معدات دنيويِ نورِ بيننده يا نورِ مي شود، نورِ شيء خارجي نيست، بلكه اين نور از شرايط

از بالذات است. در واقع، نور شيء خارجي است كه با نور بيننده اتحـاد مـي  و بينـايي يابـد
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مي حالت بالقوه خارج مي و به فعليت و جـز رسد؛ زير شود ا محسوس اعم از شيء خارجي

شود به محسوس بالقوه كه همان صورت شيء خارجي يا همان نـور خـارجي آن تقسيم مي

مدرِك، محسوس نيست، بلكه با نفس، متحد اسـت.  و محسوس بالفعل كه براي نفسِ است

(ادراك حسي) بر خالف ديدگاه  ، عبارت اسـت از اينكـه يـك صـورت سهروردياحساس

ن (عقل فعال) بر قوه احية واهبنوري از و بـدين اي از قواي نفس افاضـه الصور سـان شـود

) ).337ص، همانادراك پديد آيد. اين صورت نوري همان محسوس بالفعل است

و شـيء مرئـي بـراي سهروردي. بر خالف ديدگاه8 صرف نبود حجـاب ميـان بيننـده ،

و اساساً هرگونه ادراكي ابصار كفايت نمي ميآن كند. ابصار شده نزد يابد كه ادراك گاه تحقق

كننده، حضور داشته باشد. چنين حضوري به دو شيوه ممكن اسـت: يكـي اتحـاد يـا ادراك

و عينيت، كه دربارة علم امر مجرد به ذاتش جاري مي و نه دربارة ديدن اشياي خارجي باشد

ا و معلولي كه در ابصار جريان دارد، از آن غافـل سـهروردي ما ديگري تعّلق يا ارتباط علّي

شود، صورتي است كه نفس به قـوة شده است. بنابراين آنچه واقعاً در فرايند ابصار ديده مي

و افاضه مي و در عين بينايي انشا حال مطابق با شيء خـارجي كند؛ صورتي كه معلول نفس

مي سهروردياست. البته  و كند كه علم به غير، ناگزير نيازمند نيز گاه اعتراف نـوعي تسـلط

مـي چيرگيِ عالم بر معلوم است؛ چنان و معلـول مالحظـه ( كـه دربـارة علـت ،همـان شـود

 ). 358ص

و ها دربارة ابصار در سه قسم منحصر است: انطباع، بيرون . ديدگاه9 (شـعاع) شـد پرتـو

ا اضافة اشراقي. همة اين ديدگاه و اساساً هرگونه حساسي به ها ايرادهايي آشكار دارد. ابصار

پـذير اسـت؛ صـورتي كـه واسطة انشاي صورت حسي از سوي عالَم ملكوت نفساني امكان

كـه است؛ صورتي كه قائم به نفس است، چنان-و نه مجرد از اضافة به ماده-مجرد از ماده 

بـر اينكـه مبنـي سـهروردي باشـد. ديـدگاهمي-و نه قائم به قابلش-شيء، قائم به فاعلش

و رؤيا ديده مـي هاي خيالي يا صورتو صورتهاي آينه صورت شـوند، هايي كه در خواب

در بحـث سـهروردي اند نيز ديدگاه سخيفي است؛ زيرا همان ايـرادي كـه از عالم مثل معّلق

و آن را رد كرده است، در ديدگاه خودش نيز جاري است: او بر  ابصار بر نظرية انطباع وارد
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آن آن است كه انطباع صورت اجسام بـزرگ و گنجـايش در جلديـه كـه بسـيار در چشـم

(بـراي مالحظـه ايـراد  ر.ك: سـهروردي كوچك است، نـاممكن اسـت بـر نظريـة انطبـاع،

ص1375سهروردي،  مي100ص،ج1375و 486الف، توان گفت كه قـوة خيـال نيـز)؛ پس

و  و چشـم، كوچـك اسـت به مثابة يك حس باطني همانند يك حس ظاهري مانند بينـايي

(گنجا ).454ص، همانيش صورت امور خيالي بزرگ را ندارد

مي را نمي سهرورديايراد صدرالمتألهينالبته و توضيح و كوچكي پذيرد دهد كه بزرگي

و كوچكيِ زاوية مخروطي است، هرچنـد  اشياي خارجي به نسبت چشم اساساً تابع بزرگي

و در اينجا هيچ تفاوتي نمي و دوري در كوچكي اين زاويه تأثير دارد كند نزديكي در بزرگي

آي يك از ديدگاه كه ما كدام و (صـدرالمتألّهين، نـه را برگزيـده هاي موجود دربارة ابصـار ايـم

).533ص،1388

هـاي خيـالي در بخشـي از مغـز انسـان انطبـاع در اين باور كه صـورت سهروردي. 10

و اند، بر صواب است، لكن وي بر آن است كه صورت نيافته و متفـاوت هاي خيالي، مبـاين

بها يكسره بيرون از ذات نفس و تعلّقي ن ند و فيضي از دارنـد احية آن دريافت نمـي آن ندارند

هـاي آن نيستند. اين ديدگاه نادرست است. حقيقت اين است كه وجـود صـورتو قائم به 

و در نفس است؛ چـه خـدا نفـس را از  و به واسطة نفس و براي نفس خيالي از سوي نفس

و فعل بر مثال خويش آفريده است. بدين جهت، فعل نفـس، گـاه عـين  جهت ذات، صفت

و و پيش تعقل است و گاه جز اين دو دو گاه عين تخيل طور كـه مـثالً اراده همان؛تر از اين

(و شوق پيش [تر از نوشتن است هـاي خيـالي كـه صـورت).470ص، تا]بيصدرالمتألهين،

و صقعِ نفسِ ادراك انسان به ياد مي كنندة انسان هسـتند، نـه در عـالمي آورد، در ذات، عالَم

ها همانـا فاعـل آنهاسـت كـه خـود نفـس اسـت ورِ اين صورتديگر؛ چه علت قريبِ حض

).467-466ص، همان(

هاي آينه اين است كه يك چيز واحد بتوانـد دربارة صورت سهرورديالزمة ديدگاه. 11

يـا-هاي مختلف آينه به واسطة وضعيت يعني اينكه آينه محدب باشد يا مقعر، راست باشـد

بيه صورت-منحني، يكي باشد يا چندتا و كه بعيد شماري داشته باشد؛ در حالي اي مختلف
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بي كه يك شخص واحد است، صورت» زيد«و بلكه ممتنع است كه مثالً شـمار هاي موجود

در بر سبيل ابداع داشته باشد. ممكن است پاسخ داده شود كه صـورت  هـاي مختلـف زيـد،

و هنگـاما آينه، پديـد آمـدهب زيدعالم مثل معلّق، هنگام ايجاد انحاي مختلف روياروييِ  انـد

 اند. با آينه از ميان رفته زيدزوالِ آن، نحوة رويارويي 

آن اين پاسخ آشكارا باطل است، به كه ويژه مي سهرورديگاه شـود ايجـاد انحـاي معتقد

ايـن» وجود» هاست، نه سبب اين صورت» آشكارشدن» با آينه، سبب زيدمختلف رويارويي 

ميسا ها. بدين صورت ها اساسـاً پـيش از ايجـاد انحـاي شود كه وجود اين صورتن معلوم

هـاي آينـه در خـارج با آينه است. حقيقت ايـن اسـت كـه صـورت زيدمختلف رويارويي 

و نه وجود بالذات؛ همان گونه كه ماهيت، مجعـول موجودند، لكن وجود آنها بالعرض است

و نه مجعول بالذات؛ ماهيت تابع وجودش و وجود ماهيـت اسـت كـه بالعرض است است

) ).470ص، همانموجود بالذات است

و مبني سهرورديبر ديدگاه صدرالمتألهين-سه بـر هماننـديِ اشـراقِ نفـس بـر خيـال

 كند: اشراق نفس بر ابصار نيز دو نقد را وارد مي

و لـذا بالـذات1 و نـور جـوهري . در تفكر اشراقي سهروردي، نفس، نور محض مجرد

ا و آتش بالذات نوراني نيستند، بلكـه بـالعرض نوراني ست، اما اجسام نوراني مانند ستارگان

مي نوراني كـه اند؛ يعني نور در آنها عارض بر جسم شده است. طبق اين فرض تـوان گفـت

و اشـراق اجسـام نـوراني اشياي مرئي را افاده» ذات«اشراق نفس در فرايند ابصار بايد  كنـد

بـه سهرورديي مرئي را. اين مطلب، الزمة تفكر اشيا» آشكارگيِ«بايد  اسـت، امـا او ملتـزم

و لذا حكم كرده است  كه اشراق نفس بـر چشـم، آشـكارگيِ اجسـامِ مـاديِ اين گفته نبوده

مي هاي خارجي موجود در ماده كند. اين ديدگاه البته سست است؛ شان را براي نفس ايجاب

مي مادة خارجي» براي«چه جسم خارجي كه وجودش  نفـس» بـراي«تواند سپس اش است،

مـدرِك، لـيكن بايـد» بـراي«موجود باشد؛ چراكه ادراك عبارت است از وجود مـدرك هم 

و داراي دو وجـود مسـتقل؛ يعنـي يـك وجـود  توجه داشت كه جسم، واحد عددي اسـت

) و يك وجود نفساني نيست  ). 474ص، همانخارجي
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و ابصار نزد2 ا در اين مطلب مشترك سهروردي. تخيل دو يـن اند كـه متعّلـق ادراك در

(بيـرون از و موجود در عالَم خاص خودش عبارت است از صورت مجعول براي غيرنفس

و در ابصـار، صـورت  نفس). البته در تخيل، صورت موجود در عالَم مثل معّلق مطرح است

از-كند كه نفس، آن صورت بيرون از خودش شيء خارجي در عالم مادي. فرقي نمي اعـم

و صورت شيء موجود در عالم مـادي صورت خيالي موجود در عالم  را ادراك-مثل معّلق

اي بـه آن صـورت اسـت؛ يعنـي نفـس بـا كند يا ادراك نكند، بلكه نفس صرفاً داراي اضافه

و الزم نيست ايـن اضـافه اضافة اشراقي خود آن صورت را به نحو حضوري ادراك مي كند

مي حتماً اضافة علّي باشد، بلكه هر طور   خواهد باشد. كه

و از اين سهروردياين خالصة ديدگاه كـه اشـراق كنـد روست كه وي حكـم مـي است

نفس بر خيال همانند اشراق نفس بر ابصار است؛ اما بايد توجه داشت كه يـك صـورت در 

و لذا بهتر است بگوييم كه اشراق نفـس  و صورت ديگر در عالم مادي عالم مثل معّلق است

و هم بر ابصار عبار ي صـورتي كـه وجـودش عـينِ وجـود»انشـا«ت اسـت از هم بر خيال

ادراكيِ نوريِ صوري بدون حجابِ قشريِ مادي است. نهايت اينكه تخيـل خـواه بـه سـبب

و خواه به سـبب صورت» ارتسام«يا» حصول« (ديدگاه مشائيان) » حضـور«هاي خيالي باشد

آن صورت (ديدگاه اشراقيان)، كنـد، را تخيل مـي گاه كه نفس يك صورت خيالي هاي خيالي

)  ). همانبه واسطة يك صورت ديگر نيست، بلكه به واسطة ذات نفس است

 گيري نتيجه
به سهرورديديدگاه و كاركرد معرفتي آن، و دربارة اشراق ويژه نـاظر بـه معرفـت شـهودي

و دقيـق  و نقد جـامع و قلبي) (دروني، حسي، مثالي يا خيالي بـر صـدرالمتألهين مراتب آن

هـاي پيشـين مالحظــه شـد. گذشـته از نقــدهايو شـهود مثــالي، در بخـش شـهود حسـي

مي موارد زير نيز قابل صدرالمتألهين  رسند. تأمل به نظر

تر بيان با توجه به آنچه پيش-سهرورديمعرفت شهودي بر مبناي اشراق در تفكر-يك

 به باور نگارنده مجموعاً داراي نقاط قوتي به شرح زير است:-شد

و ارائـه تبيـين شـهودي ورديسهر.1 در مجموع بـراي نقـد ديـدگاه حكمـاي پيشـين
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به نوآورانه و مراتب آن، و تخيـل تالشـي درخـور اي از فرايند معرفت انساني ويژه در ابصار

و به نظريه انجام مي مي دهد  پردازد. پردازي در اين عرصه

سو2 مطـرح سـهرورديي . معرفت شهودي مبتني بر اشراق، به نحوي كامالً منسجم از

به مي ويژه از حيث تناسب مدعاها با مبـاني، يعنـي طـرح مـدعاي شود. او در ارائه مباحث،

و نـور كـامالً كاميـاب  و شهود قلبي برمبناي اشراق شهود دروني، شهود حسي، شهود مثالي

 است. 

البتـه بـه مـدد تـأثير عوامـل-با طرح معرفت شهودي، وصـول بـه يقـين سهروردي.3

و آمادهغيرمع سازي نفس براي دريافت انوار الهي رفتيِ مؤثر بر معرفت، يعني تجريد يا خلع

و نسبي-و برين  دور مانده است. گرايي را ممكن دانسته، در نتيجه از شكاكيت

به سهروردي.4 و با طرح نظرية معرفت شهودي (خودآگـاهي) صراحت شـهود درونـي

ي دانسته است كه بدون وساطت صـورت ذهنـي شهود قلبي را از سنخ علم حضوري اشراق

و معلوم خود نزد عالم حاضر است. او در اين دو مورد، از دشوارة ميـان-»مطابقـت«است

و واقعيت عبور كرده، اين دو مرتبة معرفت را مطابق لزوماً بـا واقـع دانسـته-صورت ذهني

مـي است. به نظر مي اي اثبـات ارزش صـدق اي مناسـب را بـر توانـد زمينـه رسد اين نظريه

و مدعيات عرفاني فراهم آورد.  تجربيات شخصي

و مكاشفات شخصي عرفا عمدتاً غيرقابل مفهوم5 سـازي، غيرقابـل اسـتدالل . مشاهدات

و لذا غيرقابل انتقال به ديگران معرفي شده اند: سالك بايد خود به شهود قلبـي برسـد. عقلي

-تاحدي از اين ديـدگاه رايـج، متمـايز اسـت. او دربارة شهود قلبي، اما، سهرورديديدگاه 

شد چنان هـاي شـهودي شخصـي ولـذا صراحت از امكان استدالل بـر يافتـهبه-كه مالحظه

(افراد شايسته) سخن مي گويد. اين، يك پيشرفت نسبت به كـار امكان انتقال آنها به ديگران

 عرفاست. 

و زماندر هايدگر.6 و وجودبه وجود . حاصل بحث وي پردازدميبررسي نسبت فهم

يـا بـه تعبيـر او،-است كه فهم در واقع عبارت است از يك شـيوة بنيـادينِ وجـود انسـان 

و بنيـادين» شناختي«و سپس» وجودي«فهم اوالً ». دازاين« است. فهمِ وجودي، فهـمِ اوليـه
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و مرتبه ان است. فهم وجودي دقيقاً سطح و در ارتباط تنگاتنگ با آن اسـت. اي از وجود سان

(يا فهم مقولي يا فهم گزاره از فهم شناختي اي) به مثابة يك نوعِ ممكن از شـناخت، مشـتق

و فرع بـر آن اسـت  سـان، بـه بـاور . بـدين)Heidegger, 1962, p.182(فهم وجودي

 وردار است.تري برخ تر باشد، از فهم اصيل» گشوده«هرچقدر وجود انسان به جهان هايدگر

و مقتضيات فكري فلسفي  هايـدگر هايو اختالف ديدگاهضمن اذعان به تفاوت شرايط

بـا-سـهروردي توان ضمن مقايسه، نتيجه گرفت: شهود قلبي نيز در تفكر، ميسهرورديو

در-گيري از تأثير عوامل غيرمعرفتيِ مؤثر بر معرفت بهره دقيقاً بـا سـاحت وجـودي انسـان

و تجريـد يـا ارتباط مستقيم  و رياضـت است؛ زيرا هرچقدر سطح توان انسان در مجاهدت

مي همان اندازه به جايگاه وجودي رشديافته خلع بيشتر باشد، به و در نتيجته بهـرة تري رسد

مي بيشتري از شهود قلبي مبتني  و طبعاً يقين و اين يك پيشرفت نسبت به كـار بر اشراق برد

ار است كه عوامـل غيرمعرفتـي مـؤثر بـر معرفـت در تفكـر حكماي مشائي است. البته آشك

و آماده-سهروردي و دوري از اشتغالت مادي به منظور تجريد يا خلع سـازي مانند رياضت

و برين -هايدگرمتفاوت از عناصر مؤثر در معرفت در تفكر-نفس براي دريافت انوار الهي

و...  است.-مانند گشودگي

د-دو مي سهروردييدگاه در مقام نقد كـه دربارة معرفت شهودي، مجموعاً توان گفـت

و  و شهود قلبي درسـت و كاركرد معرفتي آن در شهود دروني نظريات وي در بحث اشراق

و عرفـاي  قابل پذيرش است. شهود دروني يا خودآگاهي، مورد تأييد غالب فالسـفة مطـرح

يـاگ اسالمي است. از اين گذشته، در تجربة عادي نيز آن اه كه انسان بـه ذات خـود رجـوع

مي التفات مي و بدون وساطت صـورت ذهنـي بـا كند، آن را نزد خود حاضر و مستقيماً يابد

بي آن مواجه مي و حضـوري حقـايق مجـرد شود. شهود قلبي نيز به معناي مشاهدة واسـطه

و  و عارف ابتدا از سوي عرفا مطرح شده است بـه سهرورديتوسط انسان سالك تبـع نيـز

و بر اساس تجارب شهودي شخصي خود، آن را تأييد كرده است.   آنها

و شهود مثالي يا خيالي سهروردياما ديدگاه-سه بـه شـرحي كـه-دربارة شهود حسي

مي-گذشت  باشد: به باور نگارنده دچار نقاط ضعفي به شرح زير
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ميبهاي، انسان در فرايند ابصار گونه استدالل پيچيده . بدون هيچ1 كند وضوح مالحظه

و  كه اشيايِ ماديِ مرئي نزد وي هيچ حضوري ندارند، بلكه در عالم خارج تحقق دارند

و ارتسام مي و همين صرفاً صورت ذهني آنها از راه چشم در ذهن يا نفس وي حصول يابد

مي صورت ذهني است كه نزد او حاضر است. بدين كه سان انسان نه و نه نياز است تواند

و اشياء مادي مرئي هيچم و آنها را نزد خود حاضر يان خود گونه اضافة اشراقي برقرار

 سهرورديكه سازد. اين مطلب دربارة ديگر مدركات حواس ظاهري هم جاري است؛ چنان

مي اساساً هيچ تصريحي به حضوري را بودن مدركات آنها ندارد، اگرچه توان اين برداشت

ا بصار دانست. اما بايد گفت كه در فرايند ادراك حسي، علم انسان از لوازم ديدگاه وي در

و نمي توان آن را حضوري دانست؛ به شيء خارجي يا معلومِ بالعرض صرفاً حصولي است

چه همواره با وساطت صورت ذهني است، اما علم انسان به صورت ذهنيِ شيء خارجي 

يا همان معلومِ بالذات قطعاً كه از راه حواس اكنون در ذهن يا نفس حاضر شده است 

حضوري است؛ چه بدون وساطت صورت ذهنيِ ديگري است، وگرنه كار به تسلسل 

 كشد. مي

بي سهرورديكه مالحظه شد، . چنان2 از علم حضوري را و طبعاً مصون» مطابقت«نياز

آن از خطا مي مي داند؛ چه خطا (معلوم بالذات) گاه رخ دهد كه در مطابقت صورت ذهني

و نقصي وجود داشته باشد. اگر ابصار آن (معلوم بالعرض) ايراد كه با شيء خارجي گونه

بي سهروردي و شيء خارجي واسطة صورت معتقد است، از سنخ ادراك حضوري است

ذهني نزد نفس حاضر است، پس سبب خطاهايي كه گاه در ديدن برخي از محسوسات 

آيند چيست؟ مثالً چوبي صاف كه قسمتي از آن در آب فرورفته است، كج ديده پديد مي

نز مي د نفس حاضر باشد، قاعدتاً نبايد كج شود. اگر خود اين چوب در فرايند ابصار واقعاً

 ندارد. سهرورديديده شود. اين مطلب نيز تبيين روشني در آثار

كه3 كه سهروردي. از قول برخي از متفكران اسالمي معاصر نقل شده است از آنجا

مي جايگاه وجوديِ رشديافته توانسته است محسوسات را به نحو حضوري اي داشته است،

). پاسخ اين است كه اگرچه ترديدي در جايگاه وجودي 111ص،1382خسروپناه،(ببيند 
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و نيز مسلّم است كه او جايگاه وجودي رشديافته سهروردي رشديافتة را در شهود نيست

و شهود قلبي شرط دانسته است، لكن از عبارات او چنين برمي كه مثالي يا خيالي آيد

شرط نكرده است.-تر، شهود حسي يا به تعبير عام-ارجايگاه وجودي رشديافته را در ابص

تصريحِ اوست كه اگر تنها عبارتي كه ممكن است انسان را به اين برداشت سوق دهد، اين 

و انسان همان گونه كه بر بدنش چيرگي دارد، بر غيربدنش، يعني بر اشياي خارجي

مي محسوس نيز چيرگي مي هاي قوايش، صورت توانست آنها را همانند ذاتش، داشت،

(صورت به حاصل در قوايش و يكسره و بدنش بدون نياز به صورت ذهني هاي ذهني)

(سهروردي،  ص1388نحو حضوري ادراك كند حل)؛241، اما اين تصريح نيز مشكل را

مي نمي كوشد تبييني از فرايند طبيعي يا عادي ابصار ارائه دهد؛ كند؛ چه او در آثارش عمالً

ميآن يعني ابصار بر گونه كه براي هر فرد عادي رخ و نه صرفاً براي فرد خاصي كه دهد

كه غيربدنش چيرگي دارد. اين مطلب از آنجا فهميده مي هاي ابتدا نظريه سهرورديشود

و... مانند انطباع، بيرون-مطرح در فرايند طبيعي يا عادي ابصار رد-شد پرتو از چشم را

و سپس نظرية خويش مي ميكند  دارد. را عرضه

براي خود وي بسيار سهرورديتوان انكار كرد كه عالم مثل معلق در تفكر . نمي4

مي راه باشد كه وي را در توجيه گشاست؛ زيرا داراي كاركردهاي غيرمعرفتي فراواني

و حتي ديني مدد مي ترين كاركرد مهم 12رساند. بسياري از مسائل غامض فكري، فلسفي

(عالَم محسوس) به مجرد وجودشناختيِ اي ن عالم براي سهروردي، توضيح ربط امور مادي

و مجردات عقلي عمل مي و(عالم معقول) است؛ چه اين عالم به مثابة واسطة ميان ماده كند

نا بدين و مي سان اين دو قلمروِ ناهمسنخ و خأل موجود همگون را به يكديگر نزديك سازد

ميميان اين دو را تا حد زيادي پو كم كاركرد معرفتي آن در شهود دهد؛ لكن دست شش

(و صورتتوان ايراد كرد كه انعكاس مثالي محل نقد است؛ چه مي هاي مثالي يا خيالي

و رؤيا) ازجمله صورت در عالم مثل معلق سهرورديكه حقيقتشان به باور-هاي خواب

ت در مظاهرشان، يعني آينه-موجود است و گاه يك يا چندو قوة خيال، نيازمند وجيه قوي

يا مرجح است. در واقع پرسش اينجاست كه تصويري را كه در آينه ديده شده جهت كافي
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و اگر اساساً چنين نسبتي وجود داشته باشد، است، چرا بايد به عالم مثل معلق نسبت داد

آن چگونه مي خي را به گونه توان و خواب، فالن اي دقيق تبيين كرد. نيز چرا انسان مثالً در ال

و اين تصوير بر تصاوير ديگر چه ترجيحي داشته تصوير را مي و نه تصويري ديگر را بيند

و خواب ديده شده است. با دقت در آثار  مي سهروردياست كه در خيال كه مالحظه شود

 رغم تالش جدي نتوانسته است، تبيين دقيقي از اين مسئله ارائه دهد. وي علي

مي بعدالطبيعهمادر ارسطو.5 با طرح اين افالطونپردازد. به باور وي، به نقد نظرية مثل

و در جست بر-مثل معقول-وجوي علل موجودات محسوس، موجودات ديگري نظريه را

و بدين و اين موجودات محسوس افزود به سان عدد موجودات عالَم را دوبرابر كرد اين كار

را مي بشمارد، اما تصور كند كه چون اين چيزها معدودند، ماند كه كسي بخواهد چيزهايي

و سپس آنها را بشمارد! نمي و لذا بايد بر تعدادشان بيفزايد تواند آنها را بشمارد

)Aristotle, 1984, p.1565 .( 

مي افالطون، نظرية ارسطواحتماالً به باور و ربط محسوس تبيين عالم را دشوارتر سازد

و خردپسنديمي به معقول را به مثابة يك مشكل جديد پيش كشد، بدون اينكه تبيين موجه

بر افالطونبر ارسطواز آن ارائه دهد. اما اگر اين نقد   سهرورديوارد باشد، به طريق اولي

معلق، در عين پذيرشِ مثل نيز وارد است؛ چه او گذشته از محسوسات، با طرح مثل

و لذا تبيين عالم را بازهم دشوارتر عمالً عدد موجودات عالَم را سه*افالطوني برابر كرد

و نيز ربط مثل سهرورديكرد. در واقع مشكل جديد  ربط اشياي محسوس به مثل معلق

و خردپسندي از اين مسئله سهرورديمعلق به مثل افالطوني است.  ارائه، اما تبيين موجه

 دهد. نمي

مي سهروردي.6 كند. او طبق اين عالم مثل معلق را بر اساس قاعدة امكان اشرف اثبات

(واجب قاعده اظهارنظر مي (ممكن كند كه ميان نوراألنوار و عالم محسوس الوجود الوجود)

 
( تر بيان شد، مثل افالطوني در تفكر سهروردي معادل با نورهاي عرْضي كه پيش چنان* بـراي مالحظـه است

ر.ك: سـهروردي،  و تفاوت آنهـا بـا مثـل معلـق، ص1388ديدگاه سهروردي دربارة مثل افالطوني و 235،

).231-230صج،1375
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(ممكن پست و عالم صورت الوجود شريف تر) بايد عالم نورهاي مجرد برين هاي مثالي تر)

(ممكنمعل ميق توان ايراد كرد الوجود شريف) واسطه باشند؛ اما با فرض صحت اين قاعده

كه الزمة اين قاعده، ايجاد عالم مثل معلق نيست؛ يعني درست است كه در ايجاد عالم بايد 

و محسوسات تر ميان واجب وسايطي شريف وجود داشته باشند، اما اين وسايط الوجود

( مي و نه لزوماً توانند همان مجردات و نفوس كلي) در حكمت مشائي باشند عقول

هاي مثالي معلق. بنابراين كافي است بگوييم كه موجودات محسوس داراي علل صورت

و نفوس كلي و نيازي نيست بر مجردات كه در حكمت اسالمي از سنخ عقول ند،ا مجردند

 مثل معّلق را نيز بيفزاييم. 

تنهـا تبيـين روشـني نـدارد. سـهروردي معلق در آثـار هاي مثالي . نحوة ايجاد صورت7

مثـل گاه ايـن« كوشد تبييني از مسئلة يادشده ارائه دهد، اين است: عبارتي كه وي در آن مي

] فلكي مي [يا نفوسِ آفرينند تا مظهرهايي براي آنهـا باشـند نـزد معلق را نورهاي تدبيركننده

[انسان ا برگزيدگان »نـدا آفريننـد، نـوراني يـن تدبيركننـدگان مـي هاي سـعادتمند]. آنچـه را

ص1375(سهروردي، )؛ لكن بايد توجه داشت كه اوالً در اين عبارت، از واژة 233-232ج،

و لذا نمي» گاه« و يكسره به نفوس فلكي استفاده شده است توان ايجاد مثل معلق را همواره

مي نسبت داد؛ ثانياً او قبالً  تا تصريح (همـان، كند كـه مثـل معلـقِ ريـك هـم وجـود دارنـد،

مي232ص صرفاً ايجاد مثـلِ معلـقِ نـوراني سهرورديتوان احتمال داد كه به نظر ). بنابراين

بر عهدة نفوس آسـماني اسـت، امـا در ايـن صـورت نحـوة ايجـاد مثـل تاريـك همچنـان 

مي تبيين  ماند. ناشده باقي

و مثالي در تفكر8 ناگزير بايد داراي سهروردي. نقش معرفتي افالك در شهود خيالي

و نفوس فلكي، اوالً وجود دارند، ثانياً داده سه پيش هاي معرفتي خاصي فرض باشد: افالك

و ثالثاً مي و سالك منتقل كنند. آشكار توانند اين داده دارند هاي معرفتي را به انسانِ مهذّب

به است كه اين فرض و و استدالل دارند صرف ادعاي شخصيِ ها جملگي نياز به اثبات

و هيأت قديم، ادله نمي اي توان آنها را پذيرفت. اگرچه فالسفة اسالمي بر مبناي علم نجوم
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و تا حدي بر فرض دوم اقامه كرده مي 13اند، بر فرض نخست كم رسد دست اما به نظر

 ناشده باقي مانده است. در فلسفة او تبيين-است سهرورديكه ظاهراً ويژة-فرض سوم

هانوشتيپ
ميبهنيز سينا ابندر آثار» مشرقي«و» شرقي«تعبير.1 بـراي نمونـه، وي در بخـش منطـق؛شود ندرت ديده

مي الشفاءكتاب  در» رأي درست«و» بر مبناي طبع فلسفه«كند كه حاوي اشاره به كتابي از خودش است كه

و دربـارة فلسـفة مشـرقي اسـت-يعني فالسفة مشائي-آن، جانب ساير فالسفه ك:.ر(رعايت نشده اسـت

ص1404سينا، ابن نام داشته اسـت كـه متأسـفانه حكمهZ المشرقييناحتماالً سينا ابن. كتاب مورد اشارة)10،

و  و اين كتاب نيز بـه نام گرفته است. وي در مقدمة منطق المشرقيينتنها بخش منطقِ آن باقي مانده اجمـال

ميگاه با ابهام  ص1405سينا،ك: ابن.ر(گويد از فلسفة مشرقي سخن ��% $	��در سهروردي.)2-4،'�&� 

به سينا ابنشناسيِ در مواردي چند به پيروي از اصطالح و از حكمـاي» حكمـت مشـرقي«از حكمت اشراق

مي» مشرقيون«اشراقي به .)221و 217صص،ج1375سهروردي،ك:.ر(كند تعبير

و شرقي سهروردي.2 و حتي گـاه بـربه،دو سنت غربي و ايراني را به هم نزديك هـم منطبـق ويژه يوناني

در شهرزوريو الدين شيرازي قطبسازد. مي گيرنـد: نظـر مـي براي حكمت اشراقي دو معناي احتمـالي را

و ديگري،يكي جـزهبـ-حكمت مشرقيان يا همان پارسيان. هردو، حكماي يونـان،حكمت مبتني بر اشراق

مي-و پيروانش ارسطو ص1383ك: شيرازي،.ر(دانند را حكيم اشراقي به معناي نخست شـهرزوري،/11،

ص1372 و ايرانيـان در اصـل، موافـق يكديگرنـدنا دو شارح برآن . اين)16، : شـيرازي،.كر(د كه يونانيان

ص1383 ص1372شهرزوري،/17، ،23(.

از3 مي چندين سهرورديحكمت ايران باستان است.» حكمت خسرواني«. مراد كند بار از اين واژه استفاده

هـاي عميـق داراي مايـه سهروردي. اشراق در تفكر)503و 493، 466صص،الف1375ك: سهروردي،.ر(

و لذا حكمت ايران باستان يا حكمت خسـرواني همـواره بـه عنـوان يكـي از  منـابع مهـم تفكر ايراني است

مي سهروردي حكمت اشراق مطرح بوده است. كه حكمت پارسيان را حكمت نوريِ شريفي و افالطونداند

در غيرايراني نيز بدان شيوه بوده برخي ديگر از حكماي و وي آن را دوبـاره زنـده كـرده �&���% $	��اند

.)128ص،ه1375ك: سهروردي،.ر(است 

مي.4 و مطالعه رسد به نظر و معناي خاص. حكمايا حكماي اشراقي به دو معنا قابل بررسي ند: معناي عام

ف اشراقي به معناي عام، دايره ومي اسالمي را دربرانفولسياي وسيع از گيرنـد كـه داراي تمـايالت اشـراقي

، اثيرالـدين ابهـري، الـدين محمـد دوانـي جالل، خواجه نصيرالدين طوسي، عالمة حلّيمعنا بدين؛ندا عرفاني

، فـيض كاشـاني ملّامحسـن، ميرفندرسـكي اش)،(و حكمـت يمـاني ميردامـاد، الدين منصور دشـتكي غياث

كـه چنـان؛انـدو... جملگي اشراقي محمدعلي حزين الهيجي، سيدميرشريف جرجاني، الهيجي ملّاعبدالرّزاق
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مي صدرالمتألّهينبسياري از مباحث حكمت متعالية و نوصدرايي را توان در ذيل حكمتو فالسفة صدرايي

مي سهروردياشراق تعريف كرد. اما حكماي اشراقي به معناي خاص تنها شامل  شوند. به اينو پيروان وي

در سهرورديابتدا ند از:ا معناي خاص، حكماي اشراقي عبارت و سپس ديگر حكمايي كه به پيـروي از وي

و معرفت خ فلسفه و مكتب اشراقي را برگزيدهشناسي و اشراق را مبنـاي كـار خـود،ويش روش بحث نور

و عمدتاً از شارح قرار داده ، الـدين شـيرازي قطـب، شـهرزوري حكمـايي ماننـد نـد؛ا سـهروردين آثـارااند

. در نوشـتار حاضـر، ...و محمـد ريـزي بـن اسـماعيل، الهـرويبنين احمدالد نظام، ودود تبريزي، كمونه ابن

 اي اشراقي به معناي خاص مورد نظرند. حكم

فر اضافة اشراقي بدين.5 و فقط گاه از منبع نور جدا نمي شده هيچ يند اشراق، نورِ افاضهامعناست كه در شود

و نه به آنچه نور به  سان پيوسته است آن رسيده يا نور را دريافت داشته است. اشراق بدين بدان وابسته است

آن نميگاه قطعو هيچ در،شود، اگرچه دريافت » اضـافة مقـولي«مقابلِ اضافة اشـراقي، نيازمند قابليتي است.

آن؛قرار دارد (اُبوت) كه مي مانند پدربودن و لذا همواره نيازمند گاه تحقق يابد كه فرزندي وجود داشته باشد

و فرزند) است  (پدر ص1389 پناه، يزدانك:.ر(دو طرف ،71-72(.

نظام آفرينش را بر مبنـاي نـور سهروردينورهاي طولي برابر با عقول كلّيِ مشائيان است. سهروردير در تفك.6

وو اشراق پايه ،و1375ك: سـهروردي،.ر(كنـد صراحت عقول كلّي را برابر با نورهاي چيـره لحـاظ مـيبهريزي

در.)96-95ص مي كلمهZ التصوف وي ؛نامنـد مـي» عقـول«الوجود را حكمـا عقول صادره از واجبدهد: توضيح

و شريعتاما در زبان متصو صه1375ك: سهروردي،.ر(خوانندمي، آنها را نورفه تبيين تفصـيلي سلسـلة.)116،

و نقد بسيار مهم  و چگونگي صدور كثرت از وحدت ويـژه بـه،بر ديدگاه حكمـاي مشـاء سهرورديطولي نورها

ا كه او آنهـا را بسـيار-بر تعداد عقول و لـذا بحثـي تـا مـيز ده بيشـتر دانـد، مربـوط بـه مبحـث نظـام خلقـت

و بيرون از مو صج1375سـهروردي،ك:.ر،براي مطالعة بيشـتر( ضوع نوشتار حاضر استوجودشناختي ،138-

148(.

و اصـنام سهرورديدر تفكر.7 و ديگر حكماي اشراقي، نورهاي عرضي يا نورهاي متكافئه يا ارباب انـواع

ح نيز برابر عقول در نظر گرفته شده و خاص كماي اشراقي اند. البته عقل عرضي در تفكر مشائي جايي ندارد

و ويژ سهروردينظر است. نورهاي عرضي به  هـايگيبرابر با مثُل افالطوني است. تبيين تفصيلي چگونگي

و نقد بسيار مهم  ،»عنايـت«باره به ويژه در بحث بر ديدگاه حكماي مشاء در اين سهروردينورهاي عرضي

و بيـرون از مو و لذا بحثي وجودشناختي بـراي( ضـوع نوشـتار حاضـر اسـت مربوط به مبحث نظام خلقت

.)165و 158-161، 145-143صص، همانرك:،مطالعة بيشتر

در.8 صهمانك:.ر(غير از مثل افالطوني است سهرورديتفكر مثل معلق از سـهروردي.)230-231، عمـدتاً

و خيالي«عالم مثل معلق تعبير به  مي» عالم مثالي را وي گـاه ايـن كنـد. يا اختصاراً عالم مثال عـالم اشـباح«عـالم

به» مجرد و، جابلقاهاي واديبه باور وي خواند.مي» اقليم هشتم«ويژهو ورقَليـا در اقلـيم هشـتم جـايهجابرصا
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صهمانك:.ر( دارند مي شهرزوري.)254، دهد كه اقليم هشتم در برابر هفت اقلـيمِ عـالم زمينـي وضـع توضيح

و جابرصا كه كم و جابلقا و هورقليـا كـه» عناصـرِ«مربوط بـه قلمـرو،نور يا تاريك است شده است عـالم مثـال

ص1372شـهرزوري،ك:.ر(عالم مثـال اسـت» افالك«مربوط به قلمرو،نوراني است حكمـاي اسـالمي.)594،

 اند، در مقابلِ قوة خيال انسان كه خيال متّصل است. نام نهاده» خيال منفصل«بعدي، اين عالم را 

اند، لكن در نوشتار حاضر به جهـتن به شهود قلبي ملحق كردهرا برخي از متفكرا شهود مثالي يا خيالي.9

دو را از يكديگر تفكيك كردم. گذشته از اين موارد، براي شهود مثالي قائل است، اين سهروردياهميتي كه 

و شهود روحي نيز مطرح شده و شهود عقلي اند: مـراد از شـهود عقلـي، امكـان ادراك معقـوالت تصـوري

و استدالل عقلي است كه نحو تصديقي، به در آثـارش سهرورديحضوري، يعني بدون نياز به تالش ذهني

و متعرض آن نشده است. شهود روحي نيز صرفاً ويژ ازةبه اين نحوه شهود اشاره نكرده و بـاالتر عرفاست

ق و قسمي حالت اندماجي استشهود ص1389 پناه، يزدانك:.ر،ترمطالعه بيش براي( لبي است ،68-69(.

فراجماالً. 10 از خارجي در جلدية چشم نقش مـيييند ابصار، صورت اشيااطبق نظرية انطباع، در و بنـدد

مي آنجا به حس مشترك مي و در آنجا نفس ناطقه آن را كهش بيند. مراد از نظرية بيرون رود د پرتو، اين است

مي نوري مخروطي و شكل از چشم خارج و قاعدة آن روي شيء خـارجي اسـت شود كه رأس آن در چشم

نظرية نخسـت را ازآنِ الدين شيرازي قطبتواند شيء خارجي را ببيند. به واسطة اين نور است كه چشم مي

) و بـه ارسطومعلم اول و نظرية دوم را ازآنِ ارباب علوم رياضي و متاخّر و مشائيان متقدم اصـحاب ويـژه)

ميعلم منا ص1383،شيرازىك:.ر( داند ظر ،250-260(.

تر وجود داشـته باشـد، ضـروري اسـت كـه ابتـدا الوجود پست طبق قاعدة امكان اشرف، هرگاه ممكن. 11

مي اين قاعده را قاعده سهرورديتر به وجود آمده باشد. الوجود شريف ممكن و در مواضـع اي اشراقي دانـد

ص1388سهروردي،ك:.ر(گيرد مختلف از آن بهره مي ،ج1375و 435-434ص، الف1375و 219-220،

دانسته اسـت. طبـق اصـل الواحـد، از علّـت» الواحد«اين قاعده را فرع اصل الدين شيرازي قطب.)154ص

شود. پس نوراألنوار به عنوان علت واحد، نبايد مسـتقيماً صادر نميجز معلول واحد-از همة جهات-واحد

(مادي) پست (مجرد) شريف،تر را ايجادكرده باشد ممكنات تر ابتدا آفريده شده باشـند تـا بلكه بايد وسايط

ص1383ك: شيرازي،.ر(پذير شود تر امكان ايجاد ممكنات پست ،352-253(.

ها ند از: پيوستن نفوس انسانا عبارت سهرورديازجمله كاركردهاي غيرمعرفتي عالم مثل معلق در تفكر. 12

و به و برانگيخته پس از جدايي از بدن به آن و حشر و شـدن جسـد انسـان طور كلي عالم برزخ، قيامت هـا

و دوزخ، تحقق وعده و عوالم بهشت و اول اشباح رباني و وعيدهاي پيامبران و كرامات ها يا، توجيه معجزات

و اوليا، توجيه پديدآمدن طبقه و اي از فرشتگان از برخي از نفوس انسان پيامبران و عمل هاي متوسط در علم

و صـورت  و شـياطين ديـده داراي اشباح نوري، توجيه وجود فرشتگان هـايي كـه در عـالَم مـادي از اجّنـه

و تفسير تعدادي مي و جادو و شوند، توجيه سحر و روايات، مانند تجلّي خـدا بـر كـوه طـور از آيات قرآن
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دحية در قالب(ع)، تمثّل جبرئيل(س)مريمدر قالب بشر بر(ع)، تمثّل جبرئيل(ع)موسيديدن آن توسط حضرت

.)244-292ص،ج1375سهروردي،ك:.ر(و...(ص)وگو با پيامبر اعظمو گفت كلبي

گانه است كه از مسلّمات فرض وجود سيارگان هفت-و نه لزوماً واقعيِ-وجود افالك، نتيجة منطقي.13

(هفت فلك براي سيارگان هفت هيأت بطلميوسي است. بر اين مبنا، افالك نه گانه، يك فلك ديگر براي گانه

و و يك فلك ديگر كه خالي است به نام فلك األفالك) نيز به ضع شدند؛ چنانثوابت يا ستارگان، كه اعتقاد

(دايره وجود نفوس فلكي نيز ناشي از يافته و نجوم قديم است كه در آنها حركت مستدير وار) هاي طبيعيات

ترين نوعِ حركت كه ويژة اجرام آسماني است، بر خالف حركت مستقيم كه ويژة اجسام زميني است، كامل

ما شده است؛ حركتي كه به هيچ فرض مي و ناآگاه برنميروي از و دة مرده آيد، بلكه وجود نفس يا جان زنده

مي خودآگاه را پيش شده فرض داشته است. بنابراين، وجود نُه فلك نيازمند وجود نُه نفس فلكي فرض

 است.
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