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 در فلسفة اشراق يقين
∗زاده مهدي عباس

 چكيده
شناسي است؛ تا آنجا كه شايد هيچ مكتب از مسائل بسيار اساسي معرفت» يقين«

و شرايط معرفت و امكان شناختي مطرحي را نتوان يافت كه اثباتاً يا نفياً دربارة يقين

ج-شناسي اسالمي طوركلي معرفت آن، بحثي به ميان نياورده باشد. به ملهو از

را گرا؛ بدين مكتبي است يقين-شناسي سهروردي معرفت معناكه شناخت غيريقيني

شناختي معرفتيقين است: بخش كليبر دو اجماالً يقين كند. معرفت حقيقي تلقي نمي

و فلسفي يقينِ معرفت.شناختيروانيقينو  شناختي، يقيني است كه از نظرگاه منطقي

معرود. يقين به شمار مي است: بخش اصليدوبر،به نوبة خود،شناختي رفتيقين

و شهودي.  و يقين شهودي، عقلي و برهان است يقين عقلي، حاصل استدالل عقلي

(عيني) يا درون حاصل تجربة مستقيم انسان از واقعيت برون ذهني، بدون واسطة ذهني

و از نظرعمدتاً شناختي يقين روانصورت ذهني.  وم گاهاز سنخ اقناع است نطقي

در در اين نوشتار به يقين معرفت رود.فلسفي يقين به شمار نمي و اقسام آن شناختي

 
و انديشة اسالمي.∗ و عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ  استاديار

21/10/92تاريخ تأييد:9/8/92تاريخ دريافت:
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شناختي اي اجمالي به ديدگاه او دربارة يقين روان تفكر سهروردي همراه با اشاره

 پرداخته خواهد شد.

 سهروردي، يقين، معرفت، برهان، شهود، بديهي، اشراق.:واژگان كليدي

 . معناي يقين1
و معرفتيقين يقين بر دو قسم است: يك نگاه كلي، در .شناختيروانيقين شناختي

23���4-2-(1�0در سهروردي�� ����شـناختي را چنـين تعريـف يقـين معرفـت���&�

و تصور«كند: مي شود كه آن چيز، نمي يقين عبارت است از باور به اينكه چيزي چنان است

[نفـس األمـ مطابق با امرِ فـي  (ر]، چنـان نيسـت نفسـه ص1388سـهروردي،» ، 1385و83،

).622ص

 دربارة تعريف فوق، توجه به چند نكته ضروري است:

آن1 كه. مي التلويحاتشرحدر كمونه ابنگونه دهـد، بخـش نخسـت تعريـف توضيح

را از تعريـف خـارج»ظن«) براي اين مطرح شده است كه باور به اينكه چيزي چنان است(

ر انسان به معلوم يا متعَلق معرفت خويش باور يا اعتقاد جـازم نداشـته باشـد،اگچه*سازد؛

) ص1387كمونه، ابندر واقع نه در حالت يقين، بلكه در حالت ظن قرار دارد ،304.(

(تصور كمونه ابن. طبق توضيح2 شود كه آن چيز، مطابق با امـرِ نمي، بخش دوم تعريف

را از تعريـف خـارج» جهـل مركّـب«مطرح شده است كه نفسه، چنان نيست) براي اين في

األمر چنان نيست، اوالً آن علم در واقـع عـدم سازد؛ چه اگر تصور شود كه آن چيز در نفس

علم يا جهل بوده است، چه متضاد آن صحيح بوده است. ثانياً همين عدم علم يا جهـل نيـز 

و اين، به معناي جهل مرّكب ( براي انسان مجهول بوده است صاست ).304همان،

و خاص. يقين معرفت . يقين معرفت3 شناختي عـام شناختي خود بر دو بخش است: عام

 
و نظر دربارة اينكه يك معرفت يا يك گزاره مطابق با واقع است، همراه با امكان* ظن عبارت است از رأي

، شك نيز قبالً»باور«عدم مطابقت آن با واقع. قابل توجه است كه با صرف قيد تصور طرف مقابلِ آن؛ يعني 

از تعريف خارج شده است؛ چه شك عبارت است از ترديد در اينكه آيا يك معرفت يا يك گزاره مطابق بـا

و لذا اساساً در نقطة مقابل باور قرار دارد.  واقع است يا مطابق با واقع نيست
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األمر اسـت، همـراه بـا عـدم عبارت است از اين كه يك معرفت يا يك گزاره مطابق با نفس

شـناختي األمـر نيسـت. يقـين معرفـت امكان تصور اينكه آن معرفت يا گزاره مطابق با نفس

ميآنخاص نيز  و چنـين گاه تحقق يابد كه زوال دو مورد پيشين در آينده نيز محـال باشـد

و مراد از يقين معرفت شناختي در تفكر اسالمي، به معنـاي يقيني از يقين عام، معتبرتر است

(فعالي،  ص1379دقيق كلمه، همين بخش است را ايـن سينا ابن). 104، » دائـم«گونـه يقـين

(ابن(هميشگي) نام نهاده است سينا،؛ در مقابل يقين غيردائم كه خصوصيت هميشگي ندارد

ص1404 ،78.(

آن، ممكن است در بدو امر نشـان»چيزي چنان است«. قيد4 گـاه پديـد دهـد كـه علـم

از-آيد كه تصديق يا حكمي صورت گرفته باشد؛ يعني محمولي بر موضوعي حمـل مي يـا

بــر-آن ســلب صــرفاً گــزارهمع«شــده باشــد؛ يعنــي علــم (اي رفــت «propositional 

knowledge يا (»اينكه معرفت) «knowledge thatمي كـه اكثريـت شود؛ چنان ) اطالق

و معاصر غربي بر اين باورند. اما اتفاق معرفتبه قريب را سهرورديشناسان جديد تصورات

در نيز علم مي و المطارحات داند. او مي المشارع دارند كه آيا دهد كه برخي ترديد توضيح

گيرد. از يك سو اگر علـم صـرفاً تصـديق علم صرفاً تصديق است يا تصور را نيز در بر مي

باشد، تصور علم نخواهد بود. اما اين سخن، درست نيست؛ چه مسلّم اسـت كـه تصـور يـا 

(ذهن يا عقل) علم است. از سوي ديگر، اگر علم صرفاً بـر  و مانند آن مفهوم اشيا نزد نفس

اگرچه از تصورات تشكيل شده-الق شود، تصديق علم نخواهد بود؛ زيرا تصديقتصور اط

شـد چنـان-نفسه تصور نيست. اما اين نيز درست نيسـت؛ زيـرافي-است علـم-كـه بيـان

و نظر در اين و اينكه تصور نمي[يقيني] عبارت است از رأي شود باره كه چيزي چنان است

و طبق اين تعريف، حصول علـم بـه واسـطة نفسه كه آن چيز، مطابق با امرِ في ، چنان نيست

و حكم صورت مي و لذا نمي تصديق (سهروردي، گيرد ، 1385توان تصديق را علم ندانست

).623ص

و تصـديق اطـالق سهرورديبر اين اساس، به باور ، علم بـه نحـو مشـترك بـر تصـور

د مي و تصديق چگونـه رسـت اسـت، پاسـخ شود. اگر پرسش شود كه تقسيم علم به تصور
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اين است كه علم، مشترك لفظـي اسـت؛ امـا مفـاهيم يـا معـاني آن بـر حسـب سهروردي

مي اصطالح و بدين ها مختلف مي شوند و هـم تصـديق را؛ سان علم هم تصور را در بر گيرد

و اطالق آن بر تصديق، به معنايي ديگر. بنـابراين  لكن اطالق علم بر تصور به يك معناست

مـي نبايد پنداشت و تصـديق اطـالق (همـان، كه علم، به معنـاي واحـد، بـر تصـور گـردد

).623ص

مي سهروردي و تصـديق در ابتـداي در عين حال توضيح دهد كه تقسيم علم به تصـور

كتب منطقي بـه نحـو تسـامحي اسـت؛ چـه در ايـن مواضـع اساسـاً جـاي تـدقيق نيسـت. 

و يـا آميزترين تقسيمات علم اين است كه گفته شود: احتياط علـم يـا تصـورِ صـرف اسـت

تصوري كه تصديق با آن همراه است. در اين صورت، تصور در هر دو قسـم لحـاظ شـده، 

و هر دو قسم در تصور، مشترك و تنها بـر قسـم دوم اسـت كـه تصـديق افـزوده شـده اند

در سهرورديتصديق همان حكم است. اما بايد توجه داشت كه به نظر  در اين تعريف نيـز

و تصـور واقع عل م صرفاً بر تصور اطالق شده است، به سه دليل: اوالً تصور به تصور سـاده

و لذا براي تصديق، شأن استقاللي لحاظ نشده است. ثانياً همراه با تصديق تقسيم شده است

و حكم نيز همان فعل و محمول-تصديق همان حكم است يعني وقوع نسبت ميان موضوع

و  فعل، همـان فعـل نيسـت. پـس مـا است؛ اما ادراك-محموليا قطع نسبت ميان موضوع

ايم. ثالثاً تصور را تعقل كرديم، آن فعل را تصور كرده-كه همان حكم است-گاه كه فعل آن

و گاه تصـورِ احكـام نفسـاني  اسـت-يـا همـان تصـديقات-گاه تصورِ امور خارجي است

ص ).624-623(همان،

و» صادق«. علم يقيني بايد5 فيباشد (نفس با امرِ اگـر1األمر) مطابقت داشته باشد. نفسه

و لذا هيچ يقيني به دست نخواهد داد.  معرفتي مطابق با واقع نباشد، صادق نخواهد بود

األمر يا واقع صرفاً معادل عالَم خارج نيسـت، بلكـه در مـورد بايد توجه داشت كه نفس

يا هاي مختلف، متفاوت است؛ مثالً نفس گزاره هـاي ذهنيـه، خـود ذهـن واقع در گزاره األمر

و در گزاره است؛ در گزاره و خارج است يـا هاي خارجيه، عين هاي حقيقيه، ظـرف بالفعـل

و غير بالفعلِ تحقق موضوعِ آنهاست. بنابراين نفس و خارج اسـت األمر يا واقع، اعم از ذهن
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2مطرح است. األمر يا واقع خاصِ همان گزاره اي مطابقت با نفس در هر گزاره

مجموعاً داراي سه مؤلّفه است: باور به مفاد گزاره، باور سهرورديتعريف يقين نزد.6

و صدق. مؤلفه و دوم قابل ادغام به انتفاي نقيض و در اين صورت از ادغام آنها هاي اول اند

(اعتقاد جازم) به دست مي و صدق است جزم و لذا يقين داراي دو عنصر جزم آيد

ص1383رضايي،( ،38.(

و شهوديدر نظر گرفت شناختييقين معرفتتوان از سنخ دو قسم يقين را مي *.: عقلي

و به و يقين شهودي، حاصل تجربة يقين عقلي، نتيجة استدالل عقلي ويژه برهان است

و درون مستقيم انسان از واقعيت برون (عيني) ذهني، بدون وساطت صورت ذهني. ذهني

تفيقين شهودي يقين حاصل از ادراك است: يا مرتبه قسم چهارداراي، سهرورديكر، در

 امور خيالي يا مثاليشهود يقين حاصل از شهود حسي، ذات يا خودآگاهي، يقين حاصل از 

ازو  **شهود قلبي.يقين حاصل

ذهني، يعني علم انسان به واقعيت درون-شهود ناظر به ادراك ذات يا خودآگاهي

و به وجود بدن خودمشتمل بر علم انس و حاالت خود و شئون و نيز-ان به خود، به قوا

و بدون وساطت و احكامِ موجود در ذهن خود به نحو مستقيم علم انسان به مفاهيم

 و لذا از سنخ علم حضوري شهودي است. شهود حسي عبارت است از درك صورت ذهني

(محسوسات)؛ شهود خيالي  يا مثالي عبارت است از حسي مستقيم خود اشياي خارجي

و بدون  و شهود قلبي عبارت است از درك مستقيم درك حسي مستقيمِ امور خيالي يا مثالي

 
ميمتفكران اسالمي* و ادراك خيالي را اگر چه تأييد و آنها را سطوحي از معرفـت غالباً ادراك حسي كنند

و برخـي ديگـر-مانند مشائيان-را برخي-به معناي دقيق كلمه-دانند، اما يقين انساني مي -در ادراك عقلي

دو-مانند عرفا و برخي در هر مي جست-مانند اشراقيان-در ادراك شهودي ب وجو ه هر روي، به باور كنند.

و يقين و ضرورت برخوردار باشـد. البتـه آنان، معرفت حقيقي (شمول) ادراك سـهروردي آور بايد از كليت

و لذا يقيني مي و ادراك خيالي يا مثالي را نيز از سنخ معرفت شهودي دانـد كـه در جـاي خـود قابـل حسي

و تدقيق است.  مالحظه

از ** شهود عقلي عبارت است از درك مسـتقيم برخي از متفكران، است. نيز براي شهود عقلييقين حاصل

 در آثارش به چنين شهودي اشاره نكرده است. سهرورديواسطة معقوالت؛ اما يا بي
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و مجردات برين. مراد از يقين شهودي در نوشتار حاضر وساطت صورت ذهني از انوار

 رود.، برترين مرتبة شهود به شمار ميسهرورديصرفاً شهود قلبي است كه به باور 

ر و آرامش قلبي انسان نسبت به مطلقِ آگاهيِ شناختيوانيقين نيز به معناي سكون

و از بوده، عمدتاً-اعم از اين كه واقعاً صادق باشد يا كاذب-خويش از سنخ اقناع است

و نظر  كه پس از اين چنان-سهروردي؛ اما رودبه شمار نمي حقيقي يقينِ،فلسفيمنطقي

 كرده است. ار اجمالي بدان اشارهبه نحو بسي-مالحظه خواهد شد

 . يقين از طريق برهان2
و، برهان را مهـم التلويحاتدر دوره مشائي تفكر خويش، در بخش منطق سهروردي تـرين

و صـورت صـحيح، يقـين محكم و طبعاً به شرط وجود ماده مـي ترين قسم قياس دانـد. آور

ت يقينـي تـأليف شـده اسـت برهان، طبق تعريف او، عبارت است از قياسـي كـه از مقـدما 

ص1388سهروردي،( مي81، از» يقيني«دهد كه قيد ). او توضيح در تعريـف برهـان، بهتـر

(ابـن است كه مشائيان در تعريف برهـان بـه كـار بـرده» القبول واجبه°«قيد  ، 1375سـينا، انـد

مي50ص و نـه شود كه نه بذاتها بين)؛ چه برهان گاه از مقدماتي تشكيل �- ��,اند�."-�/�� ،

از اما يقيني �« اند. البته اگر مراد,�� �."�/�و ديگر اقسام يقينيات باشـد،»� ، اعم از بين بذاته

و اساسـاً برهـان همـين قيد پيش (سـهروردي، گفته مناسب خواهد بود ، 1385گونـه اسـت

).547ص

مي �8���7 �564در بخش منطق سهروردي و نيز آشكارا اذعان معرفـت كند كه علـم

ي و از«، علمي است كه روش برهاني را به كار گيرد: آورنيقحقيقي معرفـت حقيقـي صـرفاً

(بـرد برهـان بهـره مــي  ص»الــف«،1375همـو،» توضـيح ديــدگاهدر صـدرالمتألّهين).40،

مي سهروردي را دارد كه برهان از اين جهت مهم بيان تـرين بخـش قيـاس اسـت كـه آنچـه

ميانسان به واسطة آن عال و حكيم ميم توانند دهد. اما اقسام ديگر قياس نمي شود، به دست

و در بهتـرين فـرض، جـدلي يـا  چنين كمالي را به دست دهند، بلكـه انسـان را در نهايـت

سازند. بنابراين قياس برهاني كه مايه يقين است، همانـا علـم خطيب يا سفسطي يا شاعر مي

و دائمي است كه با ظن، تخي و غلط آميخته نميحقيقي، ثابت يـال و تأييـد يـك فـرد شود
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(صــدرالمتألّهين، ــدارد ــاري در آن ن ــراف عمــوم، اعتب ص1388اعت  صــدرالمتألّهين). 225،

مي همچنين ماده قياس برهاني را ترتيب  داند: يافته از معلومات يقيني

باشـد؛ دهد، ضروري است كه مـاده آن، امـور يقينـي برهان از آنجا كه يقين را به دست مي

و اينها گزاره يعني همان گزاره و دائمه هايي هستند كـه همـواره تصـديق آنهـا هاي ضروريه

و خواه ممكن؛ چه امكان نيز براي امر ممكـن  براي عقل واجب است، خواه ضروري باشند

و مي و لذا يقيني است ص گاه ضروري (همان، ).226تواند مبدأ برهان واقع شود

و نتـايج آن ضـرورين كردهتوضيح اينكه گروهي گما انـد، اند كه چون مقدمات برهان

در سـينا ابنباشد؛ اما-در مقابل ممكن-برهان نيز بايد ضروري رد الشـفاء ايـن مطلـب را

و بيان داشته است كه مراد از يقيني آن كرده و نتايج بودنِ برهان همانا وجوب قبولِ مقدمات

ب و نتايج ضروري (ابـن است، خواه اين مقدمات و خواه ممكن -150ص،1404سـينا، اشند

 بندي كرده است: گونه جمع نهايت مطلب را ايندر صدرالمتألّهين). 154

از امـور اند. اساساً در علوم يا معارف حقيقي صـرفاً هاي ضروري . متعلَّق برهان، گزاره1

(واجب) بحث  ها گزاره»اتجه«شود. اگر امور ممكن نيز در برهان وارد شوند،مي ضروري

هاي حاويِ اجـزاي ممكـن ها هستند؛ يعني جهت گزاره محمولي»اجزا«نيستند، بلكه صرفاً

 بايد ضرورت باشد، نه امكان.

و لذا برهـان از اقسـام قيـاس اسـت، نـه از اقسـام . صورت برهان، يقيني2 االنتاج است

و تمثيل؛  . االنتاج نيستند زيرا اين دو مورد اخير يقيني استقرا

و تقليد است.3 و ناآميخته با وهم، تخيل  . فاعل برهان، عقل خالص

(صدرالمتألّهين،4 و كسب يقين است ص1388. غايت برهان، انتاج علوم يقيني ،226.(

مي صدرالمتألّهين از-هـاي برهـاني دهد كه دربارة ماده قيـاس همچنين توضيح گذشـته

مـيهكه معتقد است برهان از گزار سهرورديديدگاه  دو ديـدگاه-يابـد هاي يقينـي ترتيـب

مـي ديگر وجود دارند: برخي بر اين باورند كه برهان از گزاره و هاي واجـب تشـكيل شـود

مي برخي ديگر برهان را متشكل از گزاره ودر سـينا ابـن دانند، لكـن هاي صادق اإلشـارات

(ابن ديدگاه نخست را مناسب التّنبيهات ). طبق توضـيح او،50ص،1375سينا، تر يافته است
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(صـدرالمتألّهين، و فيلسوفان نيـز همـين ديـدگاه را دارنـد ، 1388بسياري ديگر از منطقيان

).227ص

و فيلسـوفان بيان شد كه ماده برهان، امور يقيني يا بديهيات است. بديهيات نزد منطقيـان

همـراه خـود هـاي آنهـا هـايي كـه قيـاس فطريات يا گزارهاند: اوليات، مشائي بر شش قسم

و متواترات.*آنهاست، ، در برابر، ابتدا بـديهيات سهرورديمحسوسات، حدسيات، مجربات

مي شش از گانه را به سه دسته كلي فرو و حدسيات؛ سپس هر يك كاهد: اوليات، مشاهدات

و حدسيات را بر دو قسم جزئي تقسيم مي و مشاهدات كند: مشـاهدات را بـه محسوسـات

و حدسي (وجدانيات و متواترات ص»الف«،1375سهروردي، ات را به مجربات ،40-42.(

گانه به سه مورد را در قالب اين استدالل،، بازگشت بديهيات ششالدين شيرازي قطب

(اكتسابي) باشد، يا براي تصديق توجيه مي كند: تصور دو طرف گزاره، اگر به واسطة كسب

و يا براي تص ديق به نسبت ميان آن دو بسنده نيست؛ اگر به نسبت ميان آن دو بسنده است

هاي آنها همراه خود هايي كه قياس بسنده باشد اين، همان اوليات خواهد بود. گزاره

به اشاره سهرورديهرچند-ندا آنهاست نيز به سبب نزديكي به اوليات ملحق به اوليات اي

ت ميان دو طرف گزاره؛ اما اگر بسنده نباشد، بلكه تصديق به نسب-اين مطلب نكرده است

و باطني است متوقف بر امر ديگري باشد، اين امر ديگر يا يكي از قواي حسي ظاهري

و اين قسم مشاهدات است، يا پس از تصور دو طرف  بدون پيوستن چيز ديگري به آن

و باطني، نياز است كه چيز ديگري به آن  گزاره، افزون بر يكي از قواي حسي ظاهري

و اين  و مشائيان) است» حدسيات نزد جمهور«بپيوندد هم-(نزد عموم منطقيان كه باز

از اشاره سهروردي ياد كرده است؛ زيرا» حدسيات طبق قواعد اشراقي«اي به آن نكرده، تنها

و هم به لحاظ معنا، داخل در قسم دوم است. اما اين چيز  قسم نخست هم به لحاظ لفظ

 
هاي آنها همراه خودشان است هايي كه قياس ند از گزارها هاي مقرون به حد وسط عبارت فطريات يا گزاره*

ميو عقل در آنها سريعاً به نتيج آنا رسد؛ زيرا داراي قياس پنهانيه ، گاه در نگـاه ند كه عقل از فرط روشنيِ

كه نخست متوجه آن نمي ، از سـنخ فطريـات اسـت. ديگـر اقسـام»دو نصف چهار اسـت«شود. اين گزاره

 بديهيات پس از اين تبيين خواهند شد.
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و اين قس م مجربات است، يا چيز ديگري از قبيل يكسانيِ ديگر يا يك قياس پنهان است

و اين، همان متواترات است. نزد گواهي ، اين دو از اقسام سهرورديهاي بسيار است

(قطب»حدسيات طبق قواعد اشراقي« ص1383الدين شيرازي، اند ،116-117.(

سه سهروردي مي بديهيات  كند: گانة مورد نظر خود را چنين تبيين

يعنـي-هايي كه تصديق آنها صرفاً متوقف بر تصور حدود اند از گزارهرت. اوليات: عبا1

و محمول هايند؛ چه پـس از تصـور حـدود ترين نوع گزاره آنهاست. اوليات يقيني-موضوع

و اصل هوهويـت،  آنها امكان انكار رابطة ميان آنها وجود ندارد. اصل امتناع اجتماع نقيضين

گز نمونه چيزهاي مسـاوي بـا«هايي مانند اينكه هايند. همچنين گزاره ارههايي بنيادين از اين

يك«و» اند يك چيز عيناً با هم مساوي و سفيدي با هم در از» شـوند جـا جمـع نمـي سياهي

( سنخ اوليات ص»الف«،1375سهروردي، اند ،40-41.(

مي، اوليات را گزارهالتلويحاتدر سهروردي را هايي واجـب داند كه عقـل، لذاتـه آنهـا

و مي و در نسبت برخي از اجزاي آنها به برخي ديگر، خود تصورِ اجـزا بسـنده اسـت سازد

تـر از جـزء كل بزرگ«نيازي به مشاهده يا علتي بيرون از آنها نيست؛ مانند اين دو گزاره كه 

به نظر او اگـر عقـل ». يك شخص در يك حالت در دو مكان جاي ندارد«و» خودش است

ها درنگ كند، اين امر صرفاً به سبب درنگ در تصور آنهاست، گونه گزارهندر تصديق به اي

) ص1388همو، نه به سببي ديگر ،75.(

و باطني انسان به دسـت . مشاهدات: آگاهي2 هايي هستند كه از راه قواي حسي ظاهري

رااي هـاي مشـاهده آيند. البته مشاهدات انسان براي افراد ديگري كه عيناً همـان آگـاهي مي

( اند، حجت نيستند. مشاهدات بر دو قسم نداشته و وجدانيات ،1375همـو، اند: محسوسات

ص»الف« ،41.(

مي1-2 شوند؛ ماننـد ايـن . محسوسات اموري هستند كه از طريق حواس ظاهري ادراك

(خورشيد نوراني است«گزاره كه  ).همان»

مي. وجدانيات، اموري هستند كه از طريق حواس باطني ادر2-2 شـوند؛ ماننـد علـم اك

) و غضب است ).همانهر انساني به اينكه داراي شهوت
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و هستند هايي داده. حدسيات:3 و آمـوزش فهميـده معلّـمبهنياز بدون كه با فهم سريع

و، بـر دو دسـته سهروردي، به باور»طبق قواعد اشراقي«شوند. حدسيات مي انـد: مجربـات

(همان).  متواترات

اند از مشاهدات حسيِ مكرّري كه به واسطة تكـرار، پديدآورنـدة عبارت . مجربات:1-3

و نفس را از اتفاقي يقين زدن بـا«دارنـد؛ ماننـد ايـن گـزاره كـه پنداشتنِ آنها در امان مـي اند

اي كلـي به نتيجه بايد توجه داشت كه انسان در تجربه، نهايتاً(همان).» چوب، دردآور است

چ و ماهيت ميدرباره ذات به يزي رسد. پس تجربه عبارت است از مشاهده حسيِ جزئيات،

(مشتمل بر اين گزاره كلـي كـه  امـر اتفـاقي نبايـد«عالوه تكرار، به عالوه يك قياس پنهان

و دائمي باشد مـي كه منتهي به نتيجه») اكثري شـود اي كلي دربـاره ذات يـا ماهيـت چيـزي

).217ص،1389پناه،(يزدان

م سهروردي ، از راه استقرا به دسـت»زدن با چوب، دردآور است«دهد كه گزارةيتوجه

نيامده است؛ چه استقرا گاه مفيد يقين نيست؛ در حالي كه مجربـات صـحيح همـواره مفيـد

( يقين ص»الف«،1375سهروردي، اند ،41.(

ب هايي ممكن كه انسان به جهت گواهي اند از گزاره . متواترات: عبارت2-3 ه هاي بسيار،

مي يقيني فيكند. بودن آنها حكم است، اما نفس در اثر يكساني» ممكن«نفسه گاهي چيزي

مي گواهي در مالك فراواني گواهيشود. ها بر وجود آن خاطرجمع ها همان يقيني است كه

و نميمي به دستنهايت  ي توان براي فراواني گواهي آيد كميتي را تعيين كرد؛ آورنيقهاي

(همان كه از گواهي چه گاه باشد صهاي اندك هم يقين به دست آيد )؛ براي41-42،

مي سعدي«نمونه، اين گزاره كه  از سنخ متواترات است.» زيسته است در قرن هفتم

مي سهروردي و شواهد نيـز در فهـم درسـتي يـا نادرسـتيِ همـة يادآوري كند كه قراين

و متواترات-حدسيات دا-اعم از مجربات رند؛ چه انسان با كمك آنها امـوري مدخليتي تام

هـاي حدسـي زند، اگرچه حدسيات نيز براي افراد ديگري كه عيناً همان آگاهي را حدس مي

(همان را نداشته صاند، حجت نيستند ،42.(3

بـر دو قسـم اسـت:-اند گونه كه مشائيان نيز بيان كرده همان-سهرورديبرهان از منظر



اق
شر

ةا
سف

فل
در

ين
يق

49

يعنـي-د وسط در يك قياس برهاني گاه علت نسبت دو طرفح». انّ«و برهان» لم«برهان

و گـاه علـت-انتساب حد اكبر به حد اصغر و اين، برهـان لـم اسـت و عين است در ذهن

و اين، برهان انّ اسـت؛  نسبت دو طرف صرفاً در ذهن است؛ يعني فقط علت تصديق است

(اثبات حكم در ذهن) داللت مي (ثبـوت د، نه بر لميـت فـيكن چه تنها بر انيت حكم نفسـه

) ص»الف«، 1375همو، حكم در عالَم خارج)  الـدين شـيرازي قطب). طبق توضيح45-44،

كـه برهان لم، هم بر تصديق ذهني داللت مي ايـن«كند هم بر ثبوت عيني؛ مانند اين برهـان

و هر آنچه در برخورد با آتش باشد، مـي  ا چوب در برخورد با آتش است يـن سـوزد؛ پـس

در اين نمونه، برخورد با آتش، هم علت تصـديق ذهنـي سـوختنِ چـوب ». سوزد چوب مي

و خارج. برهان انّ، اما، تنها بر تصـديق ذهنـي  است هم علت ثبوت سوختن چوب در عين

كه داللت مي در«كند؛ مانند اين برهان و هر آنچـه سـوخته اسـت، اين چوب سوخته است

در ايـن نمونـه،».ن چوب در برخورد با آتش بوده استبرخورد با آتش بوده است؛ پس اي

و خارج نديده است، بلكه تنها سوختن انسان برخورد اين چوبِ سوخته با آتش را در عين

كند كه اين چوب حتماً با آتش برخورد چوب را ديده است؛ پس در ذهن خويش حكم مي

) ص1383، الدين شيرازي قطبداشته است سخ128-129، ن اينكه در برهان لـم از ). كوتاه

از علت به وجود معلول پي برده مي ،و در برهان انّ از معلول به وجود علت. برهان لم شود

و كند هم بر ثبوت عيني اكبر براي اصغر، محكـم آنجا كه هم بر تصديق ذهني داللت مي تـر

) كه استدالل از معلوافزايدمي صدرالمتألّهينمعتبرتر از برهان انّ است.  (برهان انّ ل به علت

اين، بـدان جهـت اسـت كـه علـت ». انّ مطلق«و» دليل«نيز به نوبة خود بر دو قسم است:

و اعتبـار نسـبتش بـا معلـول. علـت بـه اعتبـار  داراي دو اعتبار است: اعتبار ذاتش به ذاتش

نخست، علت حقيقي است، اما علت به اعتبار دوم به نحوي معلولِ معلولش است؛ چه اگـر 

و معلولش برقرار نمي علول وجود نميم شـد. اكنـون اگـر حـد داشت، چنين نسبتي ميان آن

وسط در برهان، معلولِ وجود اكبر در اصغر باشد، از دو حال بيرون نيست: يا جوهرِ اكبر را 

مي اثبات مي را كند كه در اين صورت دليل ناميده ) اكبـر بـراي اصـغر وجـود) شود يا انيت

مي كند اثبات مي از كه در اين صورت انّ مطلق ناميده شود. روشن اسـت كـه ايـن دو غيـر
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في يكديگرند؛ چه در دليل، وجود جوهر نفسه مطرح است، اما در انّ مطلق، انيت اكبـر اكبر

 توان به اين دو مثال توجه كرد: براي اصغر؛ براي نمونه مي

1» ب. و هر چيزي كه سوخته است، آتش ه آن رسيده است؛ پس اين چوب سوخته است

(آتش) به صـورت ». به اين چوب آتش رسيده است اين، دليل است؛ زيرا وجود جوهر اكبر

 به ذاتش.-يعني آتش-معين اثبات شده است؛ يعني به اعتبار ذات علت

2» و هر چيزي كه سوخته است، سـوزاننده. اي دارد؛ پـس ايـن اين چوب سوخته است

و اين». اي دارد چوب سوزاننده (سوزاننده) به صورت مطلق ، انّ مطلق است؛ زيرا انيت اكبر

(چوب سوخته) اثبات شده است؛ يعني بـه اعتبـار نسـبت علـت يعنـي-نامعين براي اصغر

(صدرالمتألّهين،-سوزاننده (چوب سوخته) ص1388به معلولش ،244-245.(

مي سهروردي مي كند كه تنها گزاره باز هم تأكيد برهـان لحـاظ شـود كـه تواند مـاده اي

و گزاره باشد يا در جريان استدالل قياسيِ صـحيح،*اي يقيني است كه يا فطري يقيني باشد

رد، خـواه فطـري باشـد«4به گزارة فطري بينجامد؛ در برهان صرفاً بايد از امر يقيني بهـره بـ

(امر فطري در يك قياس صحيحبر خواه مبتني  ص»الف«، 1375سهروردي،» ،42.(

و همچنين بر اين باور است كه مادة برهان بايد از گزاره ورديسهر هاي كلي، ايجابي

ضروري تشكيل شود تا يقين مورد نظر براي انسان پديد آيد. معرفت يا علم حقيقي در 

به غايي گيرد؛ يعني رابطة معرفتمي تعلّق» گزاره موجبه كليه ضروريه«ترين شكل خود

و ايجاب، كل و ضرورت از سوي ديگر، رابطهحقيقي از يك سو اي مستقيم است يت

صص(همان ).35-34و24-25،29-30،

و يقـين سهرورديبا آنكه آن در مرحلة مشائي تفكرش بر لـزوم اتكـا بـه برهـان آوري

مي تأكيد فراوان مي دارد كه نبايد همة معارف انساني را يكسره مبتنـي بـر برهـان كند، اذعان

 ساخت:

و غير فطري از اقسام معرفت يا علمسهرورديدر تفكر* درندا، فطري و معنايي غيـر از معنـاي متعـارف

و بي و حتي سنّت متعارف اسالمي دارند: علم فطري همان علم بديهي و اسـتدالل تفكر غربي نيـاز از نظـر

(سهروردي،  و نيازمند استدالل و علم غير فطري علم نظري ص»الف«، 1375است ،18.(
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و هرگاه در علوم، مبرهن گردد كه بخشندة علم همانا چيزي غير از برهان

و برهان صرفاً بستر از مقدمات آن است (معد) است، بعيد نيست كه برخي ساز

[انساني] را اندك اشاره خطابي بسنده باشد كه او را آماده سازد تا امر  نفوسِ

و  و چه بسا برهانِ مدلّل [عقل فعال] علمي يقيني به او بخشد قاطع به مفارق

سازند، اندازه برخي از اعتبارات اقناعي كه جوهر نفس را متنبه مي

بخش نباشد. ضروري است كه براي مطالب مهم در علوم حقيقي، اطمينان

و سود اينها دسته اي از استبصارات وجود داشته باشند؛ چه اينها آثاري دارند

افادة يقين ايفا عام است. گاهي نيز مجموع امور اقناعي همان نقشي را در

مي كند كه بسياريِ گواهي مي (سهروردي، هاي تواتري ايفا ، 1385كند

).549ص

مي سهروردي را همچنين برخي ديگر از امور غير برهاني را نام برد كه گاه نفـس انسـان

تواننـد هماننـد برهـان دهند. اين امـور مـي حتي به نحو غير ارادي تحت تأثير خود قرار مي

و گاه از بسياري از استداللبخ اطمينان ها سودمندتر باشـند؛ بـراي نمونـه، خطـاب الهـيش

و خطاب و حكماي راستين) داراي چنـان تـأثير روحـاني بـر(وحي) (پيامبران هاي متالّهان

مـي اند كه نفس را با اشاره جوهر آدمي (همـان، اي لطيـف از خـوابِ ناآگـاهي بيـدار كننـد

).550-549ص

از-شناختي سـه عامـل ديگـرر مواضع فوق، به نقش معرفتد سهرورديدر واقع غيـر

مـي-برهان و متالّهان، اشـاره و امور اقناعي، خطاب الهي كنـد. يعني عقل فعال، استبصارات

 توضيح اين كه:

به . همان1 و اذعان كرده است، آنچه حقيقتاً سينا ابنويژه طور كه مشائيان مسلمان

(واهب (ا بخشندة معرفت يقيني ، 1952سينا، ابنلعلم) است، در نهايت عقل فعال است

ص1428و 112-111ص و در نهايت يقين 401، و همين عاملِ اصلي است كه معقوالت (

( را به نفس ناطقة انساني افاضه مي ص»الف«،1375سهروردي، كند ،9-10.(

كه هاي غير برهاني، اما اطمينان . مراد از استبصارات، آگاهي2 عمدتاً از سنخ بخش است

 تر بدان اشارت رفت. اند، كه پيش شناختي يقين روان
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و فلسفي از سنخ . خطاب3 و متالّهان نيز اگرچه از نظرگاه منطقي بـه» برهـان«هاي الهي

 اند. بخش روند، اما اطمينان شمار نمي

 . يقين از طريق شهود3

نه يقين» حد نهايي«در مرحلة اشراقي تفكر خويش، سهروردي در برهان، بلكه در شهود را

كند؛ اگرچه اين مهم، به باور او، قلبي يا مشاهدة حقايق يا انوارِ برينِ عالَمِ وجود، معرفي مي

(از نفس) در اثرِ در غايي (از بدن) يا خلع بدن ترين معناي آن از طريق تجريد نفس

و مجاهدت امكان  پذير است. رياضت

ي،التلويحاتدر سهروردي ميحد نهايي و قين را منوط به تجرد نفس از بدن داند

مي مايه از هاي اشراقي تفكر خويش را در كتابي عمدتاً به سبك مشائي به نمايش گذارد. او

مي افالطون بي نقل و از كند كه نفسش را از بدن جدا ساخته، خود را مجرد و عاري بدن

ا و ذات صرف شده، (ماده) كرده است و هيولي موري شگفت از قبيل انوار شواغل طبيعي

و جزئي از اجزاي عالم برين شده است.  بر سهرورديبرين را در خويشتن مشاهده كرده

اصحاب«و ديگر*هرمس5نيز اين نورها را مشاهده كرده است؛ ارسطواين باور است كه

و روآورندگانو البته نه فيلسوف-اند. همة حكماي حقيقي نيز چنين كرده» عروج به نمايان

اند. صوفية مسلمان نيز به نظر او به چنين داراي ملكة تجريد نفس يا خلع بدن بوده-ماده

مي سهروردياند. جايگاهي رسيده مي تصريح هر كند كه اين افراد جملگي اعتراف كنند كه

و به و جسمش را خلع كند طوركلي حواسش را از ميان كس بتواند نفسش را مجرد سازد

ص1388سهروردي،( توانست به مشاهدة انوار برين دست يابدبردارد، خواهد  ،280-

281.(

و بر اساس تجاربِ شهوديِ شخصيِ المطارحاتدر سهروردي نيز تحت تأثير عرفا

و«خويش، شهود قلبي را نتيجة دو عامل  تجريد نفس از بدن يا خلع بدن در اثرِ مجاهدت

و نورهاي«و» رياضت (همو، دانسته است» برين بر نفس انسان تابش يا اشراق انوار الهي

ص1383، الدين شيرازى قطب( داند مي(ع)پيامبر ادريسرا همان هرمس، الدين شيرازي قطب* ،20.(
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ص1385 در).2-3، عامل نخست، اشاره به اين مطلب دارد كه هر چقدر سطح توان انسان

و در نتيجه در تجريد يا خلع بيشتر باشد، به همان اندازه بهره بيشتري  و رياضت مجاهدت

و طبعاً يقين مي و نور برد. نيز عامل دوم، شهود را مستق از معرفت شهودي يماً با اشراق

مي پيوند مي و بر خصوصيت كامالً اشراقي آن تأكيد در كند؛ بدين زند سان معرفت اشراقي،

دو عامل همچنين با يكديگر ارتباط ترين معنايش، عبارت است از شهود قلبي. اين غايي

و رياضت سبب فراهم و مجاهدت و تجريد نفس آمدن زمينة مستقيم دارند؛ چه خلع

ميمساع و برين  گردد.د براي دريافت انوار الهي

مي�8����7 564سهروردي در دارد كه اين كتاب در طوري وراي، در مقدمه كتاب، بيان

و رويكرد اشراقي تنظيم شده است: و در واقع با روش  طور حجت برهاني

] و راهي نزديك�8���7 �564 اين و ] بر سياقي ديگر [مشائي] تر از آن راه

بهتر مند ضابطهوتر افتهيامنظ و ابداً و دستيابي به آن خستگي كمتري دارد است

يابي به آن به واسطة امري ديگر دستواسطة فكر براي من به دست نيامده، بلكه 

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

(همو،ي نتواند مراا كننده حجت را بردارم، هيچ شك در آن به شك اندازد

ص»الف«،1375 ،10.(

مي شهرزوري به دهد كه در حكمت اشراقي، يقين در غايي توضيح ترين معناي آن،

و برهان فراچنگ بشر نمي و واسطة حجت (مشاهده عيني و عيان آيد، بلكه با كشف

و عيان باشد رودررو) حاصل مي و برهان، خود بايد مبتني بر كشف و چنين شود؛ حجت

ص1372(شهرزوري، ناپذير است يقيني قطعاً شك ،20.(

مي سهروردي از در فرازي ديگر، بيان و جداشدن دارد كه همه افراد داراي توان مشاهده

و هندي اين نورها را در عالَم برين  و اساطين حكمت يوناني، ايراني كالبد، مانند پيامبران

و بر وجود آنها تصريح  و يقين كردهبالعيان مشاهده آوري مشاهدة اند. او سپس درباره اعتبار

مي»رصد روحاني«عيني، يا به تعبير او  دو«كند:، چنين استدالل هرگاه رصد يك شخص يا

و  [از قبيل علم نجوم] معتبر باشد، چگونه گفتار اساطين حكمت شخص در امور فلكي
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(اند، معتبر نباشد؟هنبوت دربارة چيزي كه در ارصاد روحانيِ خود مشاهده كرد سهروردي،»

ص»الف«،1375 ،15.(

» مشاهده حقّه«، شهود قلبيِ حكماي بزرگ، يا به تعبير او سهرورديدر تفكر اشراقي

سه-تواند مي مي گفته گانه پيش همانند بديهيات در اي كه مواد برهان واقع و حتي شوند

(فط-جايگاهي برتر از اين بديهيات و لذا به مثابه اعطاكننده حد جزء امور بديهي ري)

ص (همان، ).18نهايي يقين به شمار آيد

به سهروردي به تعبير مي*»برهان پروردگار«همچنين گاه از شهود قلبي كند. او ابتدا

پردازد؛ هنگامي كه از ديدگاه مشائيان درباره عقول بيان باورهاي خويش در گذشته مي

و ده ميگانه، انكار حكمت اشراقي مي رد عالَم انوار جانبداري كه كرده است. او تصريح كند

( اگر برهان پروردگار را نديده بود، همچنان بر آن باورها اصرار مي  1375سهروردي، ورزيد

ص مي شهرزوري). برهان پروردگار چيست؟ 156الف، دهد كه برهان پروردگار پاسخ

ي و در واقع معرفتي و اشراق است. مراد چيزي غير از برهان عقلي است قيني از سنخ شهود

علل مجرد عالَم يا همان نورهاي عالم برينو معاينة از برهان پروردگار همانا مشاهده

آن است، آن و ارتباطات و رياضت فراوان، از بدن گاه كه نفس انساني در اثر مجاهدت

) ص1372شهرزوري، تجرد يافته، به انوار برين پيوسته است ،392-393(.

، يعني حالت انسالخ شديد»عروج«، مشاهدات نفس انسان در هنگام سهرورديبه نظر

و شواغل جسماني، حتي يقيني (ديدنِ رودررويِ اشياء مادي نفس از بدن تر از ابصارِ چشم

و دنيوي) است:

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

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

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

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

[يا ابصار] بدون وساطت صورت ذهني است]، در حالي كه مشاهدة بدني

 
و هم بِها«اشاره به آية شريفه* به تمَلقد ه ال أَنْ رأىو لَو هبر  ) است.24(يوسف:»...برْهانَ
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[يعني نفس ناطقة انساني] باقي مانده است همچنان با نو ر تدبيركننده

ص»الف«،1375(سهروردي، ،213.(

مي شيرازي الدين قطب مي توضيح شوند، دهد كه اموري كه توسط اهل عروج مشاهده

و زمان وجود ندارند، بلكه متعالي  و مكان و قائم به ذاتي هستند كه در محل ذوات قدسي

و  ميبر سهرورديو مجردند تا بقاي مشاهدة بدني يا ابصار در اين حالت تأكيد ورزد،

(ا گمان نرود كه اين امور شهودي، خياليِ محض ص1383، الدين شيرازي قطبند ،452 .(

يا سهروردينيز مراد صدرالمتألّهين را مشاهدة صور عقلي به واسطة بصيرت يا بينش

مي مشاهدة مستقيم انوار عقلي در قالب حالت طبعاً غير از تفكر عقلي ند. ايندا هاي مثالي

و  و در واقع از سنخ شهود است كه، به نوبة خود، نيازمند مجاهدت در راه خدا است

[بي( كردن شهوت است سركوب ).472ص، تا] صدرالمتألّهين،

باز هم در همين اثر از ادراك بدون وساطت صورت ذهني، يعني ادراك سهروردي

آن كند. شهودي حضوري ياد مي مي چنين ادراكي به باور او شود كه نفس در اثر گاه تمام

و مجاهدت از بدن، رهايي يابد و انوار برين را مشاهده كند:-يا مجرد شود-رياضت

بر هر كس كه آن و گونه كه شايسته خداست در راه خدا مجاهدت كند

را تاريكي و امور مادي] چيره شود، انوار عالَم برين [قواي بدني ومي ها بيند

مي تر از ديدني اي تمام[آنها را] به گونه [دنيا] مشاهده كند. نوراألنوار هاي اينجا

[كه از انوار عالم برين و نورهاي چيره *اند] به واسطة رؤيت نور اسپهبد[خدا]

و به واسطة رؤيت يكديگر، ديدني اند. انوار مجرد[يعني نفس ناطقة انساني]

ر جملگي بيننده و گردد، بلكه علم آنها به رؤيت ؤيت آنها به علم آنها بازنمياند

(سهروردي، آنها بازمي ص»الف«،1375گردد ،213 -214.(

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

و نام بهگذ سپاه است و قواي سهرورديآن توسط اري نفس از اين جهت است كه نفس ناطقه، فرمانده بدن

) و لذا اسپهبد آن است ص1383، الدين شيرازى قطبر.ك:آن ،342.(
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آور است، اما آنچه، برهان اگرچه در سطح عقلي، يقينسهرورديدر نهايت به باور

و در برترين سطح يقين چ آور است، شهود قلبي است كه مبتني بر بديهي حقيقتاً يز، ترين

و از سنخ علم يعني نور است. معرفت يقينيِ حاصل از شهود، بي واسطة صورت ذهني

(امين رضوي، مي163-162ص،1377 حضوري است  مشاهده، برترتوان گفت ). همچنين

و استدالل عقلي و طبعاً برهان-از تعقل است؛ چون تعقل و قياس -اعم از استقرا، تمثيل

بييكسره تابع زمان است؛ در حا و فرازمان است لي كه مشاهده، ، 1380،دهباشي( زمان

).266ص

 گيري نتيجه
اي ندارد؛ چـه در بخش يقين از طريق برهان، مالحظة تازه سهروردينگارنده دربارة ديدگاه

و سهرورديمطالب  و فيلسـوفان مشـائي مسـلمان در اين بخش با اندكي تغيير نزد منطقيان

و پس از او نيز مط بهغربيِ پيش ويژه نـزد فالسـفة غربـي بـا رح بوده، در طول تاريخ تفكر،

و پاسخ به مالحظات و نيازي هايي مواجه شده است كه عمدتاً نزد اهل فلسفه مشهور است

مبني بـر لـزوم سهرورديتكرار آنها نيست. البته متفكران مسلمان نيز نقدهايي را بر ديدگاه 

به منظور وصـول بـه حـد يقـينِ»ه كليه ضروريهموجب«هاي ها به گزاره بازگشت همة گزاره

در نهايي، وارد ساخته (بـراي مالحظـه نقـدها بـه اند كه در جاي خود، قابل مالحظه اسـت

صص1383الدين شيرازي،، رك: قطب»موجبه كليه ضروريه«هاي بحث گزاره -101و99،

ص1388/ صدرالمتألّهين، 102 ا222-221ص،1389پنـاه، / يـزدان 193، مـا آنچـه غيـر از ).

به» فالسفة«عرفاي مسلمان، در ميان  با مسلمان مي سهرورديويژه گردد، يقين از طريق آغاز

 شهود است كه چند مالحظه دربارة آن قابل طرح است:

آن در مرحلة اشراقي تفكر خويش، يقين برهاني را رد نمي سهرورديالف) كند يا حتي

م را كنار نمي و مرحلهگذارد، بلكه آن را به مي ثابه مدخلي كند كه در جاي اي از يقين تلقي

و به  و از آن گذر كرد و كارآمد است؛ لكن به باور او بايد بدان رسيد خود بسيار ضروري

و بي واسطه در واقع حد مرتبة يقين شهودي ارتقا يافت؛ چه يقينِ ناشي از مشاهدة عيني

مي �8���564�7نهايي يقين است. اين مطلب با نظر به متن  شود؛ چه به تصريح آشكار
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و هم براي-كه با شهود قلبي سروكار دارد-»تالّه«، اين كتاب هم براي جوياي سهروردي

و برهاني سروكار دارد-»حكمت بحثي«جوياي  شده استفيتأل-كه با روش عقلي

ص»الف«،1375(سهروردي، و12، ئيان يابد كه در شيوة مشا اين كتاب را كسي درمي)

(همان و در عين حال دوستدار نور الهي يا اشراق باشد صورزيده ). در واقع، 258،

و بحث دانست، گرچه مرتبة شهود قلبيازهيآمرا بايد سهرورديحكمت اشراقي  ي از تالّه

 بسيار برتر از برهان عقلي است.

( سهرورديب) امـور شهود قلبي را ذيل مبحث منطق بحث كرده، آن را جزو بـديهيات

فطري) دانسته است. بر اين مطلب چهار ايـراد اصـلي وارد شـده اسـت كـه خالصـه آنهـا 

 اند از: عبارت

و لـذا نبايـد1 . منطق، قواعد فكر است؛ در حالي كه شهود اساساً از سنخ تفكـر نيسـت

 ذيل منطق قرار گيرد. 

ح اند، يعني براي همه قابل استفاده . قواعد منطق قابل تعميم2 الي كه شـهود، غيـر اند؛ در

و حداكثر براي فردي كه داراي آن است، قابل استفاده است.   قابل تعميم است

و داوريِ دقيق نمي3 و يقيني فرض شود. . شهود هر فردي بدون ارزيابي  تواند صادق

و مجاهـدت4 و نه بديهي؛ زيرا نيازمند مقدماتي از قبيـل سـلوك . شهود، اكتسابي است

) ص1386يثربي، است ،83.(

و تأمـل بـه نظـر در خصوص چهار ايراد فوق، به ترتيب، پاسـخ هـاي زيـر قابـل طـرح

 رسند: مي

و �564 �8�7��9 . تنها عبارتي كه در بخش منطـق1 در آن از سـهروردي وجـود دارد

(مشاهده حقّه) سخن گفته، عبارت زير است:  بداهت شهود

[وصول به] مجهول، دل«اگر براي و خطور به از» تنبيه و مجهول كفايت نكند

مي» مشاهده حقه«اموري نباشد كه وصول به آن به واسطه  گيرد، انجام

از مشاهده [در اين صورت] گزيري نيست اي كه از آنِ حكماي بزرگ است،

رسند؛ معلوماتي كه داراي چنان ترتيبي هستند معلوماتي كه به آن مجهول مي

[لزوماً] رساننده به آن مجهول و كه [يا به تعبير اند [فرايند] تبيين در
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[بديهيات] »] توجيه«شناختي آن، معرفت ؛ در غير ايندنانجاميمبه فطريات

و صورت هر مطلوبي براي انسان متوقف بر حصولِ امورِ نامتناهيِ پيشين است

و اين محال است گاه نخستين علم حاصل نمي براي انسان هيچ شود

ص»الف«،1375(سهروردي،  ،18(.

اساسـاً سـهروردي توان اين فرض را مطرح كـرد كـه قصـد با دقت در عبارات فوق مي

مشـاهده دادن مشاهدة حقه در ذيل مبحث منطق نيست، بلكه او در اين عبارات صـرفاً جاي

حقه را همانند بديهيات منطقي يا در جايگاهي برتر از آنها لحاظ نموده است. آشكار اسـت 

 دن شهود ذيل منطق نيست.دا كه اين، به معناي جاي

و خطـور بـه دل را بـا مهـم شهرزوري و معارف حاصل از تنبيـه از مفاهيم تـرين قسـم

مي بديهيات سه مي گانه برابر و توضيح و خطور به دل، حالتي از معرفـت گيرد دهد كه تنبيه

و يقين تـداف آور است كه مثالً در مورد ضروريات يا اوليات بـراي انسـان اتفـاق مـي بديهي

ص1372(شهرزوري،  مشاهده حقه را توانـايي مشـاهده الدين شيرازي قطب). همچنين50،

و  و ديگر نورهاي محـض مجـرد از طريـق رياضـت و عقول كلي و مستقيمِ نفوس صحيح

ص1383، الدين شيرازي قطب( داند مجاهدت مي مي51، توان چنـين اظهـار نظـر ). بنابراين

را در مرحلة اشراقيِ سهرورديكرد كه  (بـديهي) و معـارف فطـري تفكر خـويش، مفـاهيم

بر مجموعاً بر سه دسته مي سه«داند: عالوه از»گانه بديهيات و معارف حاصل تنبيه«، مفاهيم

از»و خطور به دل و معارف حاصل يا توانايي شـهود حقيقـي نيـز» مشاهده حقه«و مفاهيم

 اند. فطري

كه2 و حدس سهروردي. مالحظه شد يات يك فرد را براي افراد ديگري كه مشاهدات

مي اي يا حدسي هاي مشاهده فاقد همان آگاهي توان استنباط اند، حجت ندانسته است؛ لذا

) يك فرد را نيز براي افراد ديگري كه فاقد آن (قلبيِ و اند، حجت نمي كرد كه او شهود داند

مي لذا مجموعاً شهود را نيز تعميم ناپذيري توجه داشت كه اين تعميم داند. البته بايد ناپذير

 اساساً ايرادي بر شهود نيست، به دو دليل:
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[و عرفا]ي ديگر نيز شهود را تعميم اوالً هيچ ندا اند، بلكه برآن پذير ندانسته يك از حكما

و تحت نظر راهنماي خويش و رياضت قطب-كه سالك بايد خود در طي مراحل سلوك

ب«، سهروردييا به تعبير   ظرفيت دريافت اداركات شهودي را پيدا كند.-»اشراقر قيم

پـذيريِ اي از امكـانِ انتقـال از گونه �564 �8���7در مقدمه سهرورديحال، ثانياً با اين

 شهود سخن گفته است: 

] ] ... ابداً به واسطة فكر براي مـن بـه دسـت نيامـده، بلكـه اإلشراق حكمهvاين

[يعني اشراق] است. سپس براي آن حجت يابي به آن به واسطة امري دست ديگر

شككآوردم، تا اين ي نتوانـد مـراا كنندهه مثالً اگر نگاه از حجت را بردارم، هيچ

ص»الف«،1375(سهروردي، در آن به شك اندازد ،10.(

كه مالحظه مي هـاي در عبارت فوق صراحتاً از امكان اسـتدالل بـر يافتـه سهرورديشود

و لذا (افـراد شايسـته) سـخن امكان مفهوم شهودي شخصي و انتقال آنها بـه ديگـران سازي

9561�� گفته است؛ ضمن اينكه او در�� :��3;� <= ���اذعـان داشـته اسـت كـه شـهود،,)

و موافق با خود سازد: مي و عقل انسان را هماهنگ آن«تواند فكر گاه كه علـوم اهل رياضت

و در معلومات خودشان،  بـه از مسبببرايشان حاصل شود و مبدعات فروتـرِ وي، األسباب

(شـود تفكرِ لطيف بپردازند... فكرشـان بـا قلبشـان سـازگار مـي  ،»ب«،1375سـهروردي،»

).271ص

و داوري دقيق نمي3 و يقينـي . آشكار است كه شهود سالك بدون ارزيابي تواند صـادق

و عرفا نيز همة ادراكات شهودي سالك فرض شود؛ چنان و يـك كه حكما سـره را دربسـت

اند، بلكه گاه از ورود القائات شيطاني در تجارب شهودي برخي از افـراد نيـز صادق ندانسته

كنـد، شـايد اسـتفاده مـي» مشـاهده حقـه«از تركيب وصفي سهروردياند. اينكه سخن گفته

 تلويحاً دالّ بر اين باشد كه گاه مشاهدة ناحق نيز ممكن است.

و معرفت4 درشن . در منطق اسي، بداهت اجماالً به معناي عدم نياز به تعريف يا استدالل

و نه به معناي عـدم  نيـاز بـه هـر چيـز. بنـابراين در تفكـر ادراك تصوري يا تصديقي است

شد چنان-سهروردي و مجاهدت-كه مالحظه انـد كه از مقولة عمل-مقدماتي مانند سلوك
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و استدالل ندارند مؤثرند، اگرچه هيچ آسيبي بـه بـداهت آن وارد در شهود-و ربطي به نظر

مي نمي و و مجاهدت، بـه شـهود سازند. به عبارت ديگر، ممكن است توان از طريق سلوك

و شايد يقيني كه به لحاظ معرفت تر از ديگر بديهيات اسـت، رسـيد. شـهود، شناختي بديهي

و بي بـي بديهي است و استدالل اسـت، اگرچـه از نياز از تعريف و مجاهـدت نيـاز سـلوك

 نيست.

هانوشتپي

مي.1 كه اين عبارت نشان  گراييِ واقع). Realist( گرا واقع است مكتبي،سهروردي شناسي معرفتدهد

و نگاه اجمالي epistemic realism( معرفتي  امـورو اشياكه معناست بدين) در يك تعريف كلي

و انسان توانـايي دسـتيابي بـه كنيمميكادرا آنهاازماكه هستند خصوصياتي واجد اجماالً خارجي

 هاي نظريهاز يكي. است شده مطرح مختلفي هاي ديدگاه) Truth( صدقةدربارواقعيت را دارد. نيز

 آن، طبـق كـه اسـت) Correspondence( مطابقـت شناسـي، معرفـتدر صدقمطرح در ماهيت

با محتوايي،و صوري شرايط حفظبا انسان معرفت شته باشد تا صادق بـهدا مطابقتمراأل نفس بايد

 است هاي نظرية مطابقت در صدق فرض از پيش معرفتي گرايي واقع شمار آيد.
و آن گـزاره اقسام گزاره به لحاظ ظرف تحققِ موضوعِ آنها عبارت.2 اي اسـت كـه اند از: گزاره ذهنيـه

و در آن بر امري ذهني حكم مي مو موضوعش، ذهني است ضـوع آن در شـود؛ گـزاره خارجيـه كـه

و در آن بر امر خارجي حكم مي و گزاره حقيقيه، كه موضوع آن اعم از امر موجود خارج است شود

در خارج به صورت بالفعل يا غير بالفعل است؛ يعنـي مطلـق مصـاديق محققـه° الوجـود يـا مقـدره° 

(سـجادي، مطـرح در علـوم، حقيقيـه هاي گزاره الوجود. ص1375انـد در كنـار البتـه ). 589-590،

در ايـن».ام مـن تشـنه«هاي نفسانيه نيز وجود دارند؛ ماننـد ايـن گـزاره كـه هاي ذهنيه، گزاره گزاره

و تشنگي را نمي ها نفس گزاره توان ذهني دانست، بلكه ايـن األمر همان نفس انسان است، لكن نفس

فيا دو كامالً عيني ا نفسه مرتبه ند؛ زيرا نفس و عين ست، زيـرا در درون انسـان اي از مراتب واقعيت

و ثبوت دارد. خود نفس في نفسه يك امرِ عيني است، همانند ديگر اشـياء خـارجي. بنـابراين تحقق

و واقعي و امور نفساني اگرچه خارجي نيستند، اما عيني  ند.ا نفس
شناسـي فـرد در معرفـتو منحصـربهن بر اين باورنـد كـه حـدس جايگـاهي ويـژه برخي از محققا.3

واد سهروردي كه رد ميسبعاملي است شود بسياري از حكيمان معقوالت را بدون نياز به طـولب

او؛نـدا نهايت با احكام شـناخت يقينـي يكسـان در احكام حدس سهرورديزمان دريابند. نزد  چـه

(شـهود)، اسـتنتاجي صـادق مـي حدس را، هم و تجارب شخصي حقيقـي دانـد ارز با برهان صحيح
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ص]تابي[(ضيائي، همچنين در گرو برهاني سهرورديسان يقين در مرحلة تفكر مشائيِ ). بدين83،

در سـهروردي تفكر اشراقيِهاست كه ماده آن حدسي است. حدس به نظر اين عده در مرحل حتـي

(محمدعلي محمـد،  و تجارب وحياني نيز مؤثر است ص1999شهودات قلبي كـه چنـان)؛16-17،

ن و تجارب وحياني تشهودات قلبي رسـد در تفكـر بـه نظـر مـي در مجموعثير دارند.أيز در حدس

و لزوماً همراه با شـهود نيسـت سهروردي و برهان است يعنـي بـدون-اگرچه حدس قسمي قياس

مي-توان به حدس رسيد شهود نيز مي حـدس را تقويـت يف باطن،تواند از طريق تلط اما شهود نيز

(يزدان  ).82-73ص،1389پناه، كند

م.4 (توجيه«را در مبحث سهرورديطلب، اين «Justification دهـد. ) در زمرة مبناگرايان قـرار مـي

(مبناگرا  شناسـي هاي مطرح در ماهيت توجيـه در معرفـت ) يكي از نظريهFoundationalismيي

ي يـا اسـتنتاجريغاست كه طبق آن، معرفت داراي ساختاري دو جانبه است: برخي از معارف انسـان

يايهمبنايي يا پا و برخي ديگر استنتاجي يي يا غيرپايه. معـارف اخيـر از معـارف نخسـت مبناريغاند

مي استنتاج مي و با آنها توجيه مـي شوند يا بر مبناي آنها قرار نيـز معـارف سـهروردي شـوند. گيرند

(نظري) تقسيم مي و غير فطري (بديهي) مي انسان را به دو دسته فطري و بيان ا كند ز دارد كه برخي

اند كه فهم آنها نيازمند معلومي پيشين كه از آن به آنها برسيم يا ابزاري كه اين فراينـد بديهيات چنان

مي را انجام دهد، نيست. اين بديهيات، مبناي علم انسان و معارف نظري بر آنها مبتني شوند. علم اند

ا و گر چنين نشود، هيچ مجهولي غير فطري در فرايند استدالل در نهايت بايد به علم فطري بينجامد

و تسلسلِ معرفتي تا بي و لذا هيچ معرفتي نخستيني براي معلوم نخواهد شد نهايت پديد خواهد آمد

) ص1388سهروردي، انسان حاصل نخواهد شد  ). مبناگرايي اقسام ديگري نيز دارد.5-6،
كه عقل ارسطو.5 و لذا ارسطويي اس سهرورديگراست ت، احتماالً با صاحب در اين فراز معرفي كرده

را داراي ارسطودر بيشترِ آثارش سهروردياشتباه شده است. اينكه-فلوطينيعني-اثولوجياكتاب 

و شهود مي اين باشد سهرورديداند، ناشي از همين اشتباه تاريخي است، مگر اينكه نظر مقام كشف

و رفع حجاب ارسطوكه  بر پس از مرگ بـه بـاور ين را مشاهده كنـد. هاي مادي توانسته است انوار

؛ ارسطواند، مشائيان متأخرند، نه امثال اي از حكمت اشراقي نبرده مشائياني كه بهرهنيز صدرالمتألّهين

و محكم اثولوجياچه او در ترين شـكل اثبـات كـرده اسـت، تـا آنجـا كـه انوار عقلي را به بهترين

گف سهروردي را تمـام افالطـونو حتي ارسطوتار امثال نيز با همة بزرگي جايگاهش نتوانسته است

و مرام آنها را به دست آورد؛ همان كه كند نيـز بـا همـة بزرگـي جايگاهشـان سينا ابنو فارابيگونه

[بي (صدرالمتألّهين، ص نتوانستند چنين كنند  صدرالمتألّهين). آشكار است كه ديدگاه 372-371تا]،

نه فلوطيناز آنِ عمدتاً اثولوجيانيز نادرست است؛ زيرا و .ارسطواست كه فيلسوفي اشراقي است
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و مĤخذ  منابع
و التنبيهاتعبداهللا؛بن سينا، ابوعلي حسين . ابن1 .1375: نشر البالغة،قم اول،چ؛ اإلشارات

و؛ : البرهانالمنطق– الشفاء. ـــــ؛2 ، اهللا المرعشـى يه°آه°مكتب:قم اول،چديگران؛ تحقيق سعيد زايد

ق.1404

ـ اإللهيات ـــــ؛.3 و سعيد زايد؛ الشفاء القربـي، انتشـارات ذوي: تهران اول،چ؛ تحقيق األب قنواتي

ق.1428

دار احياء الكتـب: الطبعه° االولي، مصر؛ تحقيق احمد فؤاد األهواني؛ في احوال النفس رسائلـــــ؛.4

م.1952العربيه°، 

و العرشـيهv شرح التلويحاتمنصـور؛ كمونه، عزّالدوله° سعدبن . ابن5 vو مقدمـه،1ج؛ اللوحيـه تحقيـق

.1387تهران: مركز پژوهشي ميراث مكتوب، اول،چنجفقلي حبيبي؛ 

و مكتب اشراق، مهدي؛ ضوير . امين6 تهران: نشر اول،چ؛؛ ترجمة مجدالدين كيوانيسهروردي

.1377مركز، 

در مهدي؛،. دهباشي7 بين كنگرة نخستين مقاالت مجموعه: اشراق شيخ فلسفةمباني پديدارشناسي

 اول،چ،نا][بي؛نويسندگانو اساتيداز جمعي،3ج؛)اشراق شيخ( سهروردي الدينشهاب المللي

.1380: زنجان

شمعرفت فلسفي:»شناسي يقين هويت«؛. رضايي، مرتضي8 .1383، زمستان2، سال دوم،

فل؛. سجادي، سيدجعفر9 و كالميفرهنگ علوم .1375تهران: انتشارات امير كبير، اول،چ؛سفي

(شيخ اشراق)، شهاب10 و العرشـيهv التلويحات؛حبش بن اميركبن الدين يحيي . سهروردي v؛اللوحيـه

و مقدم و فلسفه ايران،ةموسس: تهران اول،چ؛نجفقلي حبيبيةتصحيح .1388پژوهشي حكمت

و المطارحات. ـــــ؛ 11 و اشرف عالي تصحيح؛العلم االول-المشارع  اول،چ؛پور مقصود محمدي

.1385: نشر حق ياوران، تهران

و مقدم،2ج؛مصنفات شيخ اشراقهمجموع: اإلشراق حكمهv. ـــــ؛ 12 كُةتصحيح چ دوم،؛ربنهنرى

و تحقيقات فرهنگىةسسؤم: تهران .»الف«،1375، مطالعات

ا. ـــــ؛ 13 و مقدمـه هنـرى،2ج؛مجموعه مصنفات شيخ اشراق: لحكماءرسالهv في اعتقاد تصـحيح

و تحقيقات فرهنگىؤم: تهرانچ دوم،؛كربن .»ب«،1375، سسه مطالعات

و تحقيـق حسـين ضـيائى تربتـى؛اإلشراق حكمهvشرح؛الدين شمس، شهرزورى. 14  اول،چ؛مقدمـه

و تحقيقات فرهنگىةموسس: تهران .1372، مطالعات

و مهدى محقق؛اإلشراق حكمهvشرح؛الدين قطب، ازىشير. 15 : تهران اول،چ؛به اهتمام عبداهللا نورانى
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و مفاخر فرهنگى . 1383، انجمن آثار

(صدرالمتالّهين) محمدبن16 ، تصحيح1ج؛التعليقات علي شرح حكمهv اإلشراق؛ابراهيم قوام . شيرازي

اتهران اول،چ؛و تحقيق سيدمحمد موسوي .1388نتشارات حكمت،:

؛: القسم الثّاني في االنوار االهيـه° الدين شيرازي التعليقات علي شرح حكمهv اإلشراق قطب . ـــــ؛ 17

[بي  تا]. چاپ سنگي، قم: انتشارات بيدار،

و سيما يوسف شاقولترجمة؛گذار مكتب اشراق بنيان-شهاب الدين سهروردي؛حسين ئي،ضيا. 18

ازةو اليور ليمن، ترجم نصرسيدحسين، زير نظر2ج؛فلسفه اسالميتاريخ:شنوربخ جمعي

.1386انتشارات حكمت،: تهران اول،چ؛مترجمان

و ديني درآمدي بر معرفت؛. فعالي، محمدتقي19 چ دوم، قم: انتشارات معارف،؛شناسي معاصر

1379.

الطبعه° االولي، القاهره°:؛السهروردي الدين المنطق األشراقي عند شهاب؛. محمدعلي محمد، محمود20

و الوزيع،  م.1999مصر العربيه° للنشر

و نقد همراه با متن حكمت اشراق سهروردي . يثربي، سيديحيي؛21 ؛ گزارش حكمت اشراق با تطبيق

قم حكمه° اإلشراق؛ .1386موسسة بوستان كتاب،:چ دوم،

 الدين شهاب شيخ فلسفي دستگاه سنجشو شرح ارش،گز؛اشراقتحكم؛سيديداهللا پناه، يزدان. 22

با دانشگاهو حوزه پژوهشگاه: تهران اول،چ؛پور علي مهدي نگارشو تحقيق،1ج؛سهروردي

.1389،)سمت(ها دانشگاه انسانيوملع كتب تدوينو مطالعه سازمان همكاري




