
ريتأث
اق

شر
ةا

سف
رفل

تد
عرف

رم
يب

رفت
رمع

غي
مل

عوا

101  معرفتبر عوامل غيرمعرفتيريتأث
 در فلسفة اشراق

*زاده مهدي عباس

 چكيده
و مستقيم عملبردر آثار خويش) اشراق شيخ( سهروردي الدين شهاب يا ساحت-تأثير گسترده، عميق

را-رفتاريِ (معرفت) تأكيد دارد. او همة مراتب معرفت انسان و بدون وساطت» شهودي«انسان بر نظر

و لذا يك و چنين معرفتي را مستقيماً تحت تأثير عواملمي» علم حضوري«سره از سنخ صورت ذهني داند

ق غيرمعرفتي، به ميويژه عمل انساني مي رار اَعمال انسانيِ مؤثر بر معرفت به دو دستة كلّي تقسيم شوند: دهد.

و اعمال ضد ارزشي. مهم و ارزشيِ موثّر بر معرفت شهودي از منظر اعمال ارزشي ترين عوامل غيرمعرفتي

و امور حسي، او، عبارت و خدمت اهل مشاهده اند از: ترك تعلّق به دنيا و مجاهدت نفس، تجريد رياضت

(قطب) از بدن به منظور آمادگيِ تابش انوار برين، و... . نوشتار حاضر در صدد اطاعت از قيم بر اشراق

و ساحت نظر و بررسيِ اين مطلب است كه در تفكّر سهروردي، ساحت عمل ازبه-تبيين مثابه دو بعد مهم

و هويت نوريِ نفس ناطقة انساني ني-ابعاد وجودي و با يكديگر ارتباط مستقيم دارند؛ از يكديگر جدا ستند

و شناختيِ تا آن و ارزشي بر معرفت شهودي، بيشتر از عوامل نظري جاكه حتّي تأثير عوامل غيرمعرفتي

و ارزشي تأثير نپذيرفته-سان معرفت محض محض است. بدين يعني معرفتي كه از عوامل غيرمعرفتي

و معرفتتواند به يقين بينجامد؛ لزوماً نمي-است  شناختي نيست، بلكه مرتبه زيرا معرفت صرفاً امري منطقي

و شايد بتوان گفت اساساً عين آن است. و ساحتي از وجود انسان

، معرفت، شهود، علم حضوري. سهروردي، عوامل غيرمعرفتي، عمل، ارزش واژگان كليدي:

و* و انديشة اسالمياستاديار .عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ

26/10/94تاريخ تأييد:18/7/94تاريخ دريافت:
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 مقدمه
) و تبيين تأثير عوامل غيرمعرفتي و Non-epistemicطرح و كنش) هاي انساني، افعال

) اَعمال ارزشي بر معرفت  سهروردي الدين شهاب) در فلسفة اشراقيِ Knowledgeخاصه

او)شيخ اشراق( به شمار-به شرحي كه پس از اين خواهد آمد-يكي از سه مبحث بنيادين

مي مي به بالذاتو اوالً سهرورديرسد فلسفة اشراقي رود؛ چه به نظر اين براي دستيابي

از-كه داراي هويت نوري است-ريزي شده است كه نفس ناطقة انساني هدف پايه بتواند

و حسي) رهايي يافته، به جايگاه  و امور مادي، جسماني (دنيا زندان تاريك كنوني خويش

(عالَم انوار) بپيوندد.   حقيقي خويش

نزول، از عالم انوارِ توضيح اينكه نفس ناطقة انساني كه از جنس نور است، در قوس

و تدبير بدن به دنياي تاريك مادي  برين كه موطن حقيقي اوست، جدا شده، براي تصرّف

مي مي و آيد. در قوس صعود، اما، نفس كوشد خود را از زندان تاريك دنيا رهايي بخشد

سه سهرورديبه باور دوباره به عالم انوار بازگردد.  نفس ناطقة انساني در قوس صعود،

و هم خويش را مصروف آنها سازد:  وظيفه را بايد انجام دهد

 . شناخت هويت نوريِ خويش؛1

و يادآوري وطن حقيقي2 (عالَم انوارِ برين)؛ . شناخت  اش

(جداسازيِ اختياري3ِ و دستيابي به مقام تجريد و دنيوي . ترك تعلّقات تاريك مادي

س 1انح.نفس از بدن) به منظور دريافت فيض انوار

مي سهرورديبر اين اساس فلسفة اشراقيِ و به نظر رسد داراي سه بخش عمده است

هاي اند كه بتوانند به اين بخش ريزي شده مباحث فلسفي ديگر عمدتاً به اين منظور طرح

 اند از: محوري مدد رسانند. اين سه بخش عبارت

ح شده است؛مطر» علم النفس«. شناخت هويت نوريِ نفس كه ذيل مباحث1
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و يادآوري وطن حقيقي2 (عالم انوار برين) كه در ذيل مباحث . شناخت  علم«نفس

 مطرح شده است؛*فقه نورها سهروردييا به تعبير» األنوار

3) در ) از طريق دريافت اشراقات معرفتIntuition. رسيدن به شهود زايِ انوارِ برين،

و توان و دنيوي ايي تجريد كه اين مبحث ذيل عنوان خاصي مطرح اثرِ ترك تعلّقات مادي

مي نشده؛ ليكن به نظر مي تأثير عوامل«توان مباحث اين بخش را تحت عنوان رسد

و موضوع نوشتار حاضر نيز همين است.» غيرمعرفتي بر معرفت  مطرح كرد

و عوامل سهرورديدر نظرية معرفت نزد و كنشغيرمعرفتي هايي ارزشي، افعال

ميا انساني و اخالقي، مثبت قلمداد و با وجود اينكه ند كه از جهات ديني، عرفاني شوند

و معرفت انساني نيستند،او غيرنظري غيرشناختيجنبه اوالًًَوذاتاً داراي  و از مقولة نظر ند

و معرفت انساني را دارند.  قابليت تأثير بر نظر

 رسد: در اين موضع، توجه به چند نكته، ضروري به نظر مي

مي» معرفت«. آنچه در نوشتار حاضر به عنوان1 و از تأثير عوامل مطرح غيرمعرفتي شود

مي سهرورديارزشي بر آن در تفكرو  از سخن به ميان آيد، فقط معرفت شهودي است كه

كه» علم حضوري«سنخ  بدون وساطت صورت ذهني-طبق تعريف-است؛ يعني معرفتي

(«متفكّران غرب تحت عنوان است؛ بنابراين آنچه امروزه نزد ) بر دانش Valueتأثير ارزش

)Science «(مي به مطرح و مراد از دانش در نظر آنان، معرفت حصولي يا طور شود كلّي

و طبعاً در نوشتار حاضر سهرورديهمان علم به معناي خاص كلمه است، مورد نظر  نيست

 نيز بدان پرداخته نشده است. 

به رديسهروتوضيح اينكه آن در مرحلة اشراقيِ تفكرش، در گونه ويژه  �@�?�- <=�8كه

و نمود يافته است، همة اقسام يا مراتب معرفت انساني را از سنخ معرفت شهودي بروز

داند. ازآنجاكه معرفت شهودي از منظر او لزوماً بدون وساطت صورت ذهني است، مي

توان آن را از سنخ علم حضوري دانست. اقسام چهارگانة معرفت شهودي در فلسفة مي

 
و به كار برده است سهرورديرا نخستين بار» األنوار فقه«ظاهراً اصطالح* رك: سهروردي،(وضع كرده

ص1375 و المطارحات، العلم الثالث، ).505، المشارع
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شا عبارت سهروردياشراقي و شهود ند از: هود دروني، شهود حسي، شهود مثالي يا خيالي

و احوال درونيِ  قلبي. شهود دروني، همان خودآگاهي يا علم انسان به خويشتنِ خويش

و بدن و شئون آن و مندي نفس او، قوا اوست. شهود حسي، ادراك اشياي خارجي

و بدون وساطت صور ذهني است. طور محسوسات، به ،ي يا خياليمثال شهودمستقيم

و...، در عالَم مثلِ معلَّق هاي خيالي، صورت مشاهدة مستقيم صورت و رؤيا *هاي خواب

و انوار سهرورديمراد از شهود قلبي، مشاهدة مستقيمِ عللِ مجرد عالَم يا به تعبير است

ر.ك: عباس باشد برين مي ص1391زاده،(براي مطالعة بيشتر، ،64-72.(

و عوامل شود كه آنچه در مبحث تأثير . ممكن است ايراد2 بر ارزشيغيرمعرفتي

شناسان معاصر است كه معرفت» تأثير ارزش بر دانش«معرفت داراي اهميت است، همان

به هايي كه صرفاً بر معرفت حصولي يا علم اند؛ يعني تأثير ارزش غرب گاه به آن پرداخته

و غيرقابل انتقال است، مؤثرند؛ چه ازآنجاكه معرفت معناي خاص كلمه  حضوري، شخصي

و لذا معرفت به معناي دقيق كلمه، يعني  و كذب نيست باور«پس براي ديگران قابل صدق

(صادق موجه «Justified True Beliefدر ) تلقّي نمي و لذا اساساً نبايد شود

(شناسي معرفت« «Epistemology.بدان پرداخته شود ( 

اگ در پاسخ مي به بر معرفت حصولي يا علم تأثير ارزش رچه بحث از توان گفت كه

و بر اساس نكتة-به جاي خود بحثي بس مهم است، اين بحث اوالً معناي خاص كلمه

مطرح نبوده است؛ ثانياً در فلسفة اسالمي، علم حضوري از جايگاه سهرورديبراي-پيشين

فت انساني است؛ چه اي در نظرية معرفت برخوردار است: علم حضوري مبناي معر ويژه

 
(انوار) است.* و عالم معقول (دنيا) عمدتاً از عالم مثل معلق سهروردياين عالم، واسطة عالم محسوس

و خيالي«تعبير به  را كند. وي گاه اينمي» عالم مثال«اختصاربهيا» عالم مثالي ،»عالم اشباح مجرد«عالم

غير از مثل افالطوني سهرورديخواند. بايد توجه داشت كه مثل معلق در تفكرمي» اقليم هشتم«ويژه به

ص�?X��C# W!�، 1375: سهروردي،ك.ر(است  مي شهرزوري.)230-231، در توضيح دهد كه اقليم هشتم

ص1372ك: شهرزوري،.ر(برابر هفت اقليمِ عالم زميني وضع شده است  اس)594، المي بعدي، . حكماي

 اند، در مقابلِ قوة خيال انسان كه خيال متّصل است. نام نهاده» خيال يا مثال منفصل«اين عالم را 
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اساساً بازگشت هرگونه معرفت حصولي نيز به معرفت حضوري است. اكنون اگر مراد از

شناسان معاصر شناسي همان معناي مورد نظر فيلسوفان تحليليِ قرن بيستم يا معرفت معرفت

و عوامل غرب باشد، بحث از تأثير  و حضوري طبعاً ارزشيغيرمعرفتي بر معرفت شهودي

و  -جايگاهي نخواهد داشت؛ اما چنين بحثي در نظرية معرفت نزد فالسفة مسلمانوجه

كه همة مراتب معرفت انساني را منحصر در علم حضوري سهرورديويژه در تفكر به

 همواره داراي جايگاهي ويژه است.-داند مي

مي3 بي . عوامل غيرمعرفتي مؤثّر بر معرفت را رون توان بر دو قسم دانست: يكي، عوامل

و... . از اين دستها از انسان كه عبارت ند از عوامل اجتماعي، فرهنگي، سياسي، جغرافيايي

و شرايط زيست مي محيطي را مثال آورد. توان جامعه، خانواده، فرهنگ، تاريخ، قوميت

و كنشا ديگري، عوامل درونيِ انسان كه از بداي نمونه عبارت خُلق ند از افعال هاي فردي،

و... . آنچه امروزه در معرفتو خوي،  و انفعاالت و جامعه احساسات شناسيِ معرفت شناسي

مي» عوامل غيرمعرفتي«در تفكر غرب ذيل عنوان  به بدان پرداخته به طور شود، عمده مربوط

در اين ميان، سهرورديرسد عواملِ دستة نخست است نه عوامل دستة دوم؛ اما به نظر مي

دو دوم پرداخته است. عوامل دستة دوم، از منظر ارزش منحصراً به عوامل دستة نگرانه، به

و كنش دستة كلّي تقسيم مي هايي كه بر معرفت انسان تأثير مثبت دارند شوند: يكي، افعال

و كنش و ديگري، افعال (عوامل(عوامل ارزشي) هايي كه بر معرفت انسان تأثير منفي دارند

وضد ارزشي). او در آثارش عمدتاً  مصاديق از تأثيرِ عوامل ارزشي بر معرفت سخن گفته

 ها پرداخته خواهد شد. بسياري از آنها را برشمرده است كه در نوشتار حاضر بدان

مي.4 و عوامل رسد بحث درباره تأثير به نظر بر معرفت، در نظام ارزشيغيرمعرفتي

به معرفت در معرفت انساني» عقل«ويژه به دليل تأكيد فراوان آنان بر نقش شناسي مشّائيان،

به سهرورديچندان مورد توجه نبوده است؛ اما  به جهت رويكرد اشراقي خاص خويش،

و اساساً» شهود«  اهميت فراوان داده است، بلكه آن را محور معرفت انساني تلقّي نموده

و لذا اين بحث را و حضوري دانسته است معرفت را منحصر در معرفت شهودي

مي طور به توان جدي مطرح كرده است؛ تا آنجاكه نمود آن را كمابيش در همة آثار او
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اسالمي است كه تا اين اندازه بر نقشِ-و نه صرفاً عارف-»فيلسوف«او نخستين بازجست.

و معرفتيِ عوامل  و از اين رهگذر بر فيلسوفان همچوناغيرمعرفتي رزشي تأكيد كرده

و نوصدراييان تأثير فراواني نهاده است. صدرالمتألّهين عوامل رئوس اعمالو صدراييان

و   بندي است: به نحو ذيل قابل دسته سهرورديمؤثر بر معرفت از منظر ارزشيِغيرمعرفتي

از-بخش اول  منظر سهرورديعوامل غيرمعرفتيِ مؤثر بر معرفت
و امور حسي1  . ترك تعلّق به دنيا

كم في اعتقاد الحكماء��'.�در سهروردي خوري تضعيف قواي نفس ناطقة انساني در اثر

و معارف حقيقي مي و علوم (سهروردي، را عامل دريافت انوار روحاني  �&���، 1375داند

ص كم271في اعتقاد الحكماء، با خوري را عامل هماهنگ ). او همچنين (عقل) سازي فكر

(دل) مي كم قلب خوري به مثابه يك عمل داند. هماهنگي فكر با قلب، معلولِ معرفتيِ

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

[خداي تعا مسبب و األسباب [مخلوقات] فروتر او به تفكّر لطيف بپردازند و مبدعات لي]

(همان،»شود قواي خود را با كاهش غذا ضعيف نمايند، فكرشان با قلبشان سازگار مي

مي سهروردي). آشكار است كه 271ص  كوشد از رويكرد مشّائي فراتر رود. در اينجا

به در رساله سهروردي و امور حسي ترك تعلّقهاي پارسيِ خود نيز توجه كرده به دنيا

مي» امتالء«، تمثيل مشهور روزي با جماعت صوفياناست. او در  و توجه را مطرح كند

و محسوسات كه طبعاً انسان را از نظرورزي به دور مي دارد، به سنگيني معده بسيار به دنيا

و نسخه در اثر پورخوري همانند مي مي كند  مايد:ن اي براي درمان آن تجويز
ترا«گفت:» من آن نظر ندارم؛ تدبير چيست؟«شيخ را گفتم:

مسهلى بخور تا  امتالست، برو چهل روز احتراز كن، بعد از آن

آن مسهل را نسخت«گفتم: ». استفراغ كنى، مگر ديده باز شود

آن«گفتم: ». اخالط آن هم از پيش تو به دست آيد«گفت:» چيست؟

وه«گفت:» اخالط چه چيز است؟ ر چه به نزد تو عزيز است از مال

و مثل اين، اخالط اين و شهوانى و لذّت نفسانى و اسباب ملك

و چهل روز به اندك غذاى موافق كه از شبهت دور مسهل است. برو
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و نظر كسى سوى آن نباشد، قناعت كن. آن در باشد گه اين اخالط را

و وى هاون توكّل انداز، پس به دست رغبت آن را خرد كن از

و به يك دم باز خور ، روزي با جماعت 1375(همو،» مسهلى ساز

ص ).248صوفيان،

مي سهروردي به در ادامه تصريح كند كه اگر كسي با وجود رعايت اين نسخه،

(همان،  و محسوسات بازگردد، ديگر هيچ درماني ندارد و توجه به ماديات دنياگرايي

).249ص

مي القلوب بستاناو در و«داند: نيز دوري از صفات حيواني را ماية ازدياد علم شهوت

و شوق،پس چون از اين صفت دورتر شوند؛م استيغضب از جمله صفات بها علم

ب زيادت و شوق از صفات مالئكه است، پس و علم بلكه،مالئكه نزديك شوده تر گردد

ص بستان، 1375(همو،» لكى گرددم ).397القلوب،

اي است اشراقي، ترك تعّلق به امور حسي را در معرفت نيز كه رساله النور ياكلهاو در

 داند: انسان بسيار مؤثر مي

و سلطان قواي بدني و هرگه كه نفس قوي گردد به فضايل روحاني

كم ضعيف شود به سبب كم و خفتن، باشد كه نفس خالص خودن

و از ارواح قدس معرفت و به عالم قدس بپيوندد ها حاصل كند يابد

اند به لوازمو نيز باشد كه به نفوس افالك پيوندد كه ايشان عالم

و محاكات  و باشد كه نفس مشاهدت امرِ عقلي كند حركات خود ...

و منعكس شود به عالم حس؛ هم حس چنان آن، متخيله بكند كه از

(همو،  ص، هياكل1375منعكس شود به عالم تخيل ).107النور،

دراو همچ اشتغال به امور روحاني را ماية كسب معرفت حقيقي الواح عمادي نين

و نهايتاً رسيدن به  و داند:مي» يقين«(صادق) قوة فكر چون مشغول شود به امور روحاني

هاست كه درخت را شاخ چنان روي به معارف حقيقي آرد، او شجرة مباركه است؛ زيراكه هم

(همو، هاس ها، فكر را نيز شاخو ميوه و آن انواعِ افكار است كه بدان، ميوة نورِ يقين رسد ت
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ص،1375 و ماديات مانع كسب 188الواح عمادي، ). بر عكس، اشتغال به محسويات

ص (همان، و ادراك معقوالت است ).190معرفت

(عالم انوار عقل سرخدر رسالة كوتاه و فروآمدن نفس از عالَم برين داستان نزول

برشدن نفس انسان را در  و و نحوة صعود و محسوس) (عالم مادي برين) به عالم فرودين

و رمزآلود بيان مي نتيجة هبوط سهرورديشود. سرخيِ عقل به باور قالب داستاني جذّاب

و آميخته ا-شدن سپيدي نفس نفس به دنيا آنكه رمزي با سياهي عالم-ست از نورانيت

آن-ماده (همو،-كه رمزي است از تاريكي ص، 1375است  ). اين239-226عقل سرخ،

بدان معناست كه نفس به محض اينكه وارد عالم ماده شد، نورانيتش كاهش يافته، آميخته با

و تاريكي مي و نورانيت به باور او داراي پيوندي وثيق با علم معرفت است. شود. نور

سان، هرچه نفس بيشتر در ماده فرو رود، به همان اندازه از معرفت حقيقي فاصله بدين

 گيرد. مي

و امور حسي از مهم در ترك تعلّق به دنيا المشارع ترين اعمال ارزشيِ مؤثر بر معرفت

است؛ تا آنجاكه به تصريح او، آغاز حكمت جداشدن از دنيا، سهرورديو المطارحات

بيمي و پايان آن (همو، انة آن مشاهدة نورها ص1385نهايت است ). اين بدان2-3،

(حكمت)  و محسوسات، نخستين گام براي كسب معرفت حقيقي معناست كه دوري از دنيا

 است. 

و اينكه حكمت سهروردي همچنين ضمن توصيف وضعيت حكمت در زمانة خود

رادي را كه بناحقّ خود را منتسب به حقيقي اكنون از روي زمين رخت بربسته است، اف

و در بند لذّت حكمت مي و ناتوان مي دانستند، ضعيف مي هاي دنيا معرفي و بيان دارد كند

و علومِ پنهان را نمي كه اين افراد چون دوست و دار دنيا بودند، صفاي فكر نداشتند دانستند

(همو،  و المط،1375شايستة هداياي ملكوت نبودند صالمشارع ). صفاي فكر 438ارحات،

(حكمت) است، به باور او، با دنيادوستي از ميان رفته است.  كه الزمة كسب معرفت حقيقي

ميآن سهروردي به گاه كه به نقد ديدگاه مشّائيان دربارة تعداد عقول صراحت پردازد،

ميبيا و خود را به علوم شريف مشغو دارد كه كسي كه لذّتن ل سازد، هاي دنيا را رها كند
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اند؛ به اين باور خواهد رسيد كه تعداد اين عقول بيشتر از آن است كه مشّائيان بيان داشته

ص (همان، يك ). او در اينجا نيز دوري از لذّات را در فهم صحيح452ِيعني بيشتر از ده تا

و جزئيِ وجودشناختي ده-بحث خاص مؤثر دانسته است.-گانه يعني بحث از عقول

دهي به افكار انسان ين نبايد صرفاً تصور كرد كه او دوري از دنيا را فقط ماية جهتبنابرا

هاي فكري انسان نيز تأثيرگذار معرفي نحوكلّي دانسته، بلكه اين عامل را در جزئيات يافته به

 كرده است.

و �@�?�-�<=8در سهروردي و خيالي را مايه تهذيب رهايي نفس از بند امور حسي

(انوار قاهره) مي و لذا سعادت ابدي از طريق پيوستن به نورهاي چيره او نورانيت آن  داند.

 نويسد: در اين باره مي

[نفس آن گاه كه از شواغل حواس ظاهري انسان كاسته شود، گاه

به انسان] از اشتغال به تخيل نيز رهايي مي و در اين صورت يابد

(همو، امور غيبي آگاهي پيدا مي ص�?X��C# W!�، 1375كند ،236 .( 

دارد كه نفس به مثابه نور محض مجرّد تدبيركنندة او در توضيح اين مطلب بيان مي

 و نفوس آسماني به مثابه نورهاي محض مجرد و لذا ميان او و جرم است بدن، فاقد حجم

تدبيركنندة اجرام آسماني، حجابي جز شواغل ماديِ تاريك وجود ندارد؛ بنابراين تنها 

و اگر نفس از آنها رهايي حجابِ نفسِ انسان همانا  و باطني است اشتغاالت حواس ظاهري

كه يابد، مي و حوادث صور كائنات و و به نقوش و نفوس آسماني بپيوندد تواند به اجرام

و مصور شده نحو به و ابدي در آنها نقش بسته و ضروري است كه در عالَم ازلي اند

و محسوس تكرار شوند، آگاهي يابد؛ چه نفوس آسما ني به جزئيات كائنات وقوف دارند

ص لوازم حركت آنها را مي (همان، هرچقدر سهروردي). ظاهراً به نظر 237-236شناسند

و نفوس  و صورِ موجود در اجرام نفس انسان در اثرِ دوري از محسوسات، به نقوش

و عالم محسوسات ة آن كه تكرارشد-آسماني آگاهي يابد، به همان اندازه به امور كائنات

و صور هستند  نيز آگاهي خواهد يافت.-نقوش

و خدمت اهل مشاهده2  . رياضت، مجاهدت
مي رياضت را داراي نسبت مستقيم با معرفت، القلوب بستاندر سهروردي  كند: معرفي
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ب نفس او را از معرفت قدر استعداده هر كه نفس خود را بشناخت،

ب و چندان كه رياضتوحقّ تعالى نصيبى بد و استكماله بيشتر كشد

مى معرفت زياده،تر گردد نزديك كه تر و مثال اين چنان باشد شود

ب به نور آفتاب ، 1375همو،( قدر روزن آن خانه تابده هر خانه

ص بستان ).377القلوب،

و ساز دريافت هاي اهلِ بصيرت را زمينه نيز رياضت التلويحاتدر سهروردي ها

ص1388همو،( داند ادراكات پنهاني مي مي المطارحاتاو در مقدمة).273، كند تصريح

را كه جوياي مطالب اين كتاب بايد به رياضت » معاينه«بپردازد تا برخي از مباني اشراقي

و بدين (همو، كند ص1385سان حقايق علمي براي او تمام شود ). مراد از معاينه،2-3،

و رياضت به باور  (بدون وساطت صورت ذهني) است و دريافت حضوري شهود مستقيم

بهمي سهروردي تواند امكان چنين شهودي را فراهم آورد. او همچنين دستيابي معرفتي

مي حكمت اشراقي را منوط به انجام رياضت (همو، هايي از سوي جوياي علم ،1375داند

و ال صالمشارع هايي امكان رصد حقايق ). به باور او چنين رياضت194مطارحات،

و مجرّد را براي جوياي علم فراهم مي آورد؛ رصد امور روحاني همانند رصد امور روحاني

و  جسماني معتبر است. مراد او از رصد امور روحاني، شهود مستقيم حقايق برين است

آ ند.ا شناسان بدان مشغول سماني كه ستارهمنظور از رصد امور جسماني، همان رصد اجرام

معتبر است، رصد امور شناسان در علم نجوم ستارهكه رصد اجرام آسماني توسط طور همان

و عرفا معتبر است. به هر روي چنين رياضتروحاني نيز توسط حكماي اشر هايي اقي

و انسان در زمرة حكما شوند نورانيت، ملكةمي سبب (همان، داخل گردد انسان شود

و علوم اهل فضل را رازآلود دانسته، بر اين باور است كه اگر رياضتاو البتّه.)452ص ها

و تمام باشد، شايد آنها را در حكمت جوياي اين رياضت و علوم، داراي فطرت كامل ها

ص اشراقي بيابد ).494(همان،
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از <=��8@�?�-در سهروردي و خدمت اهل مشاهده را دو مورد ترين مهمرياضت

و نه استدالل قانعش  اعمال ارزشيِ مؤثر بر معرفت براي فردي كه نه اشراق را تصديق كرده

 كند: ساخته است، معرفي مي

و حجت نيز او را قانع نسازد، [اشراق] را تصديق نكند فردي كه اين

كه بايد به رياضت و خدمت اصحاب مشاهده روي آورد. باشد ها

و خلسه و نور ساطع در عالَم جبروت را ببيند اي براي او پديد آيد

و نورهايي را ببيند كه  را افالطونو هرمسذوات ملكوتي آنها

[ مشاهده كرده و [يا انوارِ] مينوياند را ببيند كه*نيز] اضواء

و2»خَرّه«هاي سرچشمه از آنها خبر داده زرتشتو خردمندي هستند

را كيخسروِو خلسة پادشاه راستگو  و او آنها مبارك بر آنها واقع شده

ص، حكمه½1375(همو، **مشاهده نموده است ).156-157اإلشراق،

ماعمال ارزشيِ از ديگر او سهرورديعرفت نزد مؤثر بر و ممارست است. مجاهدت

بر گونه برآن است كه اگر انسان آن و كه شايسته خداست، در راه خدا مجاهدت كند

مي تاريكي و اين مشاهده حتّي از مشاهدة ديدني ها چيره شود، انوار عالَم برين را هاي بيند

و محسوس كامل و تمام دنياي مادي ص تر است تر شارح،الهروي ابن). 213(همان،

و تماميت مشاهدة انوار عالم برين را در اين ميسهروردي هاي داند كه ديدني، سبب كمال

و تر از ديدني آن عالم، لطيف و محسوس است، چه امور آن عالم، مجرد هاي دنياي مادي

(ابن ص1363الهروي، داراي هويت نوري محض هستند عا144، لم ). متعلَّقِ ديدن در

و لذا از آن جا كه متعلَّق ديدن  محسوسات، امور مادي است كه آميخته به تاريكي هستند

 
مي شهرزوري* كه توضيح است. واژة نخست» گيتي«در پارسي پهلوي، در مقابل» ميناوي«يا» مينوي«دهد

و واژة دوم به معناي عالم جسماني است  ص1372رك: شهرزوري،(به معناي عالَم روحاني ،393(.

اي ايران، به هيچ كتاب يا منبعي ارجاع در خصوص مقامات معنوي پادشاهان اسطوره سهروردي **

و نمي و عمومي روزگار خويش دربارة ايرانيان باستان دهد، اگرچه ممكن است تحت تأثير تلقي رايج

 فردوسي به چنين ديدگاهي رسيده باشد. شاهنامةاحتماالً 
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و نوراني است، خود اين مشاهده و تمام نيز كامل در عالم برين، حقايق مجرد تر خواهد تر

 بود.

مي سهروردي گاه آن*هاي الهي ممارست كند، دارد كه اگر انسان در خلسه همچنين بيان

به گردد تا اينكه از صورت عالَم مثلِ معلَّق فرارود، هرگز باز نمي كه به هاي طبقات فروتر

تر باشد، انسان رود. اين فرارفتن، هر اندازه كامل هاي زيباي طبقات برين فرا صورت

به صورت و خوشايندتر مشاهده خواهد كرد. انسان پس از اين شفاف نحو هاي مزبور را تر

برعالم، به عالم انو و سپس روي به سويمي ار (خدا در فلسفة اشراقي)» نوراألنوار«شود

(سهروردي، مي ص#?X��!C��W، 1375كند كه الهروي ابن). 243، بر اين باور است

و دقيق كلمه، ويژة پيامبر اسالم روي و از(ص)آوردن به سوي نوراألنوار به معناي كامل است

و اين برترين نوعِ فرارفتن استمي» معراج«آن تعبير به  و(ع)ليكن ديگر پيامبران؛شود

اي برسند كه فروتر از مرتبة معراج پيامبر اسالم توانند به مرتبهو اوليا نهايتاً مي(ع)امامان

نسيت گونه حجابي براي هيچ فردي به جز او ميسر است، چه مشاهدة نوراألنوار بدون هيچ

ص1363الهروي،(ابن ،225.(

 . تجريد نفس از بدن به منظور آمادگي دريافت تابش انوار برين3

ميآن سهرورديدر فلسفة اشراقيِ يابد كه بتواند گاه انسان به حد نهايي يقين دست

ل آيد. ساخته، به مشاهدة انوار برين ناي اختياري نفس خويش را از بدنش جدا نحو به

و غايت قصواي معرفت است، تجريد نفس از بدن»يقين«ازآنجاكه وصول به ، هدف نهايي

ترين عمل ارزشيِ مؤثر بر معرفت لحاظ شود. تواند به مثابه مهم يا خلع بدن از نفس مي

كه برخي از محققان معاصر نيز تصريح كرده مگرد،دان حكيم را حكيم نمى سهروردىاند

).303ص،1372مطهري،( خلع بدن كنديد نفس يا تجرآنكه بتواند 

 R(��X� �Y���@Z<�� [D«در اينجا سهرورديتعبير*\�5�B#��«.زدن به لحاظ لغوي، به معناي لگام» احتناك«است

وو تمرين و بيداري. ظاهراً مراد» سبات«كردن است و حالت ميان خواب از اين سهرورديبه معناي آرامش

و نهايتاً پيوند با و رسيدن به ملكة تجريد ك: شهرزوري،.ر(عالَم مثل معلّق است تعبير، رياضت نفس

ص1372 ،575(.



ريتأث
اق

شر
ةا

سف
رفل

تد
عرف

رم
يب

رفت
رمع

غي
مل

عوا

113

مي افالطوناز التلويحاتدر سهروردي كند كه او نفسش را از بدنش جدا ساخته نقل

و بي صرفو خود را مجرّد و ذات (ماده) نموده و هيولي و عاري از شواغل طبيعي بدن

و اموري شگفت از قبيل نور را در  و شده است عالَم جزئي از اجزايخويش مشاهده كرده

و هرمس3نيز چنين نورهايي را مشاهده كرده است؛ ارسطوبرين شده است. به باور او، 

اند؛ صوفية مسلمان نيز به چنين جايگاهي نيز چنين تواني را داشته» اصحاب عروج«ديگر

و مشتغلين به مادهو البته نه فيلسوف-اند. همة حكماي حقيقي رسيده ملكة داراي-نمايان

(يا تجريد نفس) بوده بر خلع بدن اند. اين حكما جملگي معترف هستند كه هر انساني كه

مي خلع بدن توانا باشد، حواسش از ميان برداشته مي و لذا بر شوند شود تواند به عالَم برين

ص1388سهروردي،( ،280-281.(
با المطارحاتدر سهروردي يا همان-»مرگ كوچك«تجريد نفس از بدن را معادل

مي-موت اختياري است كه باعث ايجاد ملكة مرگ*گيرد. به نظر او نور طامس در نظر

مي كوچك در نفسِ انسانِ سالك مي و تنها افراد اندكي به اين مقام از چنان؛رسند شود كه

و پادشاهان ايران باستان سهرورديبه زعم-پهلويون  كيخسروو فريدون، كيومرث-حكما

( داراي چنين مقامي بوده ص،1375همو، اند و المطارحات، ).502المشارع

نيز خلع بدن از نفس را به عنوان يكي از عوامل �@�?�-�<80در مقدمة سهروردي

و لذا مؤثر در معرفت مي زدودن شك ن جز با نورهاي سانح كار اشراقيوكند: يقيني معرفي

[اصول اشراقي] بر اين نورها بنياد نهاده شده سامان نمي ؛اند يابد. همانا برخي از اين قواعد

] به وسيلة طوري به اين شك] [اشراقيون] شكّي در اين اصول پديد آيد، كه اگر براي ايشان

[از نفس] از ميان مي (همو، خلع بدن ص�?X��C#W!�،1375رود ،13.(

سه سهروردينفوس انسانيِ سالك به باور* ند: افراديا دستهدر زندگي دنيوي از جهت ارتباط با نورها بر

و در آغاز راه هستند با نور  و افراد فاضل» ثابت«(رباينده)، افراد متوسط با نور» خاطف«كه مبتدي (پايدار)

مي» طامس«با نور و(محوكننده) ارتباط افراد دستة اخير داراي توان مشاهدة برين يا شهود حقيقي يابند

(ر.ك: سهروردي،  ص1375هستند و المطارحات، .)501، المشارع
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و مراتب نورهاي چيره را براي افراد داراي توانِ مشاهده كه از بدنشان سهروردي انواع

مي اند، تجريد يافته  داند: قابل رؤيت

و اينكه ذوات اصنام مبدع همه چيز نور است و اينكه نورهاي چيره

دار هستند] در زمرة ها كه تدبير انواع مادي را عهده[رب النوع

ه بنورهاي چيره هايشان جداشدن از جسما ستند را اهل تجريد

[فهم] ديگران بر آنها بارهاي بسيار مشاهده كرده اند، سپس براي

و هيچ اهل حجت آورده كه به اين تجريدي نيستو اهل مشاهده اند

و اساطين(ع)هاي پيامبرانو بيشترِ اشاره امر اعتراف نكرده باشد

و[استوانه [مشاهدة انوار] است و پيش افالطونهاي] حكمت به اين

از سقراطاز او و هرمسبودند مانند سقراطو كساني كه پيش

ترِ آنهاو بيش اند جملگي چنين رؤيتي داشته انباذقلسو غاثاذيمونآ

[انوار] را در عالَم نور مشاهده كرده تصريح كره  اند اند به اينكه آنها

ص ).155-156(همان،

را سهرورديسان بدين و ارزشي تجريد نفس از بدن به مثابه يك عامل غيرمعرفتي

ماية آمادگي براي؛ چه اين عامل،كند داراي تأثير بنيادين بر معرفت انساني معرّفي مي

و مشاهدة آنهاست. بدين و نورهاي برين بر نفس انسان سان دريافت اشراقات انوار الهي

و بالنّتيجه در تجريدتو مي و رياضت ان گفت كه هرچقدر سطح توان انسان در مجاهدت

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

به سهروردي درمي» عروج نفس«گاه از تجريد نفس تعبير كند. به نظر او، عروج نفس

م ميحالت انسالخ شديد نفس از بدن تر آورد كه كامل شاهدة آشكاري را براي انسان پديد

(و تمام (ابصار) است صتر از مشاهدة چشم ). به باور او اهل تجريد حتّي 213همان،

را به هر صورتي-شان هاي ذهني يعني صورت-كنندمي توانند آنچه در ذهنشان تصور مي
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( نام مي*»كُنْ«مقام را مقام كه اراده كنند، در عالَم خارج ايجاد كنند. او اين همان، نهد

).242ص

مي اين كتاب نيزدر سهروردي را گاه از تجريد نفس، تعبير به مرگ اختياري و آن كند

مي ترين ملكه از بزرگ مي هاي نفس انساني و داند. اين ملكه تواند نفس را از تاريكي بدن

مرگ اختياري هنوز قدري از عالقه ماده جدا سازد، اگرچه اين جدايي كامل نيست، چه در 

و جدايي كامل فقط با  پديد خواهد» مرگ قهري«و ارتباط نفس با بدن باقي خواهد ماند

بر ميمي آمد. نفس با كمك ملكة مرگ اختياري به عالَم نور و در نورهاي چيره آويزد شود

وو سراپرده و بزرگي نورِ مشرف به هاي نوري را جملگي در نسبت با جالل و قائم محيط

مي ذات نوراألنوار مي و محلّ اين نور و خود را موضوع  سهروردييابد. به باور بيند

و خود در اين باره حكايت داراي اين ملكه بوده(ص)و پيامبر اسالم هرمس، افالطون اند

( كرده ).255صهمان، اند

مي �?A <��80@�?�-بر تعليقاتدر صدرالمتألّهين و توضيح دهد كه اهل تجريد

و از امور حسي مجرّد گشته گاه كه از بدن كشف آن يا هايشان جدا اند، مدعي مشاهدة انوار

كه**»سماوات العلي«اند. اين افراد هيچ شكي در اثبات اين نورها ندارند. عقول برين شده

و عرفا هنگام عروج آنها را مشاهده كرده و اند، عيناً همين فضال عالم انوار است. علوم

و امور اقناعي نيست، بلكه مبتني بر مشاهده (استدالل) ها معارف اين افراد، مبتني بر حجت

و فراوان است كه فاقد هرگونه امكان شك است. اين افراد البتّهو مكاشفه هاي چندباره

مي براي فهم ديگران كه به مرتبة آنها نرسيده تجريد، انوار شارق آورند. اهل اند، حجت نيز

و تأييد كرده***»مإل اعلي«(نورهاي تابنده) را از  و عمدتاً به شناخت مجرّدات روحاني اند

(صدرالمتألّهين،  ص]تابي[علم مفارقات برين اشتغال دارند ،370.(

(قطب)4  . اطاعت از قيم بر اشراق

فَيكُونُإِذا قَضى«اشاره به آية شريفه:* كُنْ قُولُ لَهي فَإِنَّما .)117:بقره(» أَمراً

و السماوات الْعلى« شريفه:اشاره به آية** ضخَلَقَ الْأَر .)4:طه(»تَنْزيالً ممنْ

يقْذَفُونَ منْ كُلِّ جانبٍال يسمعونَ إِلَى الْملَإِ الْأَعلى« اشاره به آية شريفه:*** افات(»و8:ص(.
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و»قيم بر اشراق«از سهرورديمراد ، فردي است كه بر حكمت اشراقي، اشراف علمي

عملي دارد. اگر منظور از قيم بر اشراق، آموزگار يا معلّم باشد، اين عامل صرفاً يك عامل

و نه يك عامل غيرمعرفتي، ليكن ظاهراً منظور  از اين سهرورديمعرفتي خواهد بود

ي مياصطالح، بسيار نزديك به اصطالح قطب وا مرشد نزد عرفا باشد كه با آموختن اذكار

و اعمالي و ورزيده اوراد را آماده دريافت شهوديِ حقايقيوسازي او، به فرد سالك

مي؛سازد مي تا لذا به نظر رسد اطاعت از چنين فردي، بيشتر يك عامل غيرمعرفتي است

 معرفتي.يعامل

س المطارحات در مقدمة سهروردي و جايگاه معرفتميخناز اين عامل ي شناخت گويد

مي ويژه در اي براي او در نظر گيرد. او دستيابي معرفتي به حكمت اشراقي را منوط به تبحر

و انجام رياضت داند:مي هايي از سوي جوياي علم، زير نظر قيم بر اشراق حكمت بحثي

ت اين نمط را استوار كرد، پس بايد به رياضت*گاه كه باحث، آن ابناك به حكمِ قيم بر هاي

و سپس مباني امور براي وي تمام  اشراق بپردازد تا برخي از مبادي اشراق را معاينه نمايد

(سهروردي، مي ص،1375شوند و المطارحات، ).194المشارع

مي» مرشد«گاه از اصطالح سهروردي بر نيز استفاده و ظاهراً آن را معادل با قيم كند

او؛رد. مرشد نيز عاملي مهم در معرفت سالك از ديدگاه اوستگي اشراق در نظر مي چه

مي امكان مشاهدة انوار برين را منوط به داشتن مرشد مي كند كه اگر انسان داند. او تصريح

و اجتهاد كند،  رخبه-يا همان نور سانح-»نور شارق«و» بارقة نوراني«بخواهد زودي بدو

و به آرامش ثابت الهيمي  مي نمايد يابد، البته اگرو حتي جايگاهي باالتر از آن دست

ص (همان، آن443مرشدي داشته باشد » ارتقا«گاه كه انسان به اين جايگاه برين ). به باور او

آن يابد، و حتّي به برتر از ميمي» صالات«به آن و از بسياري از اخبار پنهان آگاه و يابد شود

 
(حكمت عقلي»باحث«از سهرورديمراد* مي، فردي است كه به علوم بحثي آنو مشّائي) و بر پردازد

يا،اشراف يافته و اشراقي (حكمت شهودي ) تألّه«اما هنوز وارد علوم ذوقي نشده است. البته ممكن است»

نيز لحاظ شود، ليكن اين احتمال دور از نيت» پژوهنده«در اين عبارت، به معناي مصطلح، يعني» باحث«

مي سهروردي  رسد. به نظر
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ميبسياري از حقايق را از طريق رص البته بازهم اگر مرشدي كه آگاه؛كندد روحاني، ادراك

و حقايق پنهان است، داشته باشد  ص(بر رازها مي444همان، دارد ). او در فرازي ديگر بيان

مي كه رياضت و گاه اين علوم را و علوم اهل فضل رازآلودند توان در حكمت اشراق ها

ت.بازجست و مام باشد يا فرد آگاهي كه به اين امور اگر جوياي آنها داراي فطرت كامل

(مرشد)، به او كمك كند ص وقوف دارد ).494(همان،

مي» قطب«از اصطالح <��80@�?�-در مقدمة سهروردي  كند: نيز استفاده

[يعني حكمت ذوقي يا اشراقي] زمين هيچ گاه از غوركنندة در تالّه

[حقِ] رياستي خالي نمي و در زمين خدا هيچ [يعني شود براي باحثي

اي] كه در تالّه غور نكرده باشد، وجود ندارد. حكيم عقلي يا مشائي

[هيچ گاه] از غوركنندة در تالّه خالي نمي او همانا عالَم و شود

صرف است شايسته گزيري از تلقّي خالفت،چه براي؛تر از باحث

غلبه نيست. مراد من از اين رياست،*[پيوند روحي با مبادي عالَم]

[يعني  [يعني حكومت ظاهري] نيست، بلكه امامِ متالّه گاه مستولي

و گاه پنهان است، و مكشوف است داراي حكومت ظاهري]، آشكار

نامند. پس رياست از آنِمي» قطب«و او همان است كه همگان آن را 

(همو،،اوست ، #?X��!C��W، 1375هرچند در نهايت گمنامي باشد

).12ص

ب ميبا توجه توان قطب را هم معادل با مطلقِ امامِ متالّه، خواه دارايه ظاهر عبارت فوق،

و هم صرفاً معادل با امامِ متالّه پنهان. و خواه پنهان باشد، دانست هر **حكومت ظاهري به

 
و مبادي» تلقّي«از واژة سهرورديمراد الدين شيرازي قطبطبق توضيح* لزوم پيوند روحيِ خليفه با خدا

و چنين پيوندي  و نفوس يا انوار برين) براي دريافت اطالعات مورد نياز براي خالفت است (عقول عالَم

و نه در توان حكيم باحث  ص1383، الدين شيرازى قطبك:.ر(صرفاً در توان حكيم متالّه است ،22(.

اما مورد الهروي ابنمورد دوم است. سهرورديند است كه مرادا برآن شهرزوريو الدين شيرازي قطب **

ص1383، الدين شيرازى قطبك:.ر(پسندد نخست را مي ص1372شهرزوري،/22، الهروي، ابن/29،

ص1363 ،14(.
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شناختي براي قطب در نظر، كاركردي معرفتمرحلهدر اين سهرورديروي، اگرچه

كه او چنين برميگيرد، از متن عبارات نمي آيد كه اين اصطالح معادل با قيم بر اشراق است

 شناختي خاص خود است. به تصريحِ او داراي كاركرد معرفت

استفاده» قائم بر كتاب«از اصطالح <��80@�?�-هاي پاياني در بخش سهروردي

مي مي مي كند كه آن را نيز كه توان معادل با قيم بر اشراق در نظر گرفت. او تصريح كند

ميرا اسرارِ اذكاري  و به واسطة اين واردات كه به مدد آنها صور روحاني را درك كرد توان

) صهمانقلبي، بصيرت يافت بايد از قائم بر كتاب درخواست كرد ). او در فرازي 244،

مي ديگر، از صبر سخن مي و بيان بر گويد دارد كه رازي كه در صبر نهفته است، به قائم

(همان،  مي الدين شيرازي قطب). 256صكتاب تفويض شده است دهد كه مراد توضيح

مي سهروردي كه1تواند اين موارد باشد: از قائم بر كتاب را كامالً <��80@�?�-. فردي

و اسرار رباني است؛يم با2شناسد، چه اين كتاب دربردارندة لب حقايق الهي . فردي كه

و نفوسِ آسماني آشناست؛  را3كتاب الهي، اعم از انوار يا عقول . فردي كه همة وجود

( مي ص1383، الدين شيرازى قطبشناسد، چه همة وجود در واقع كتاب اهللا است ،533.(

از ��8@�?�-<0در انتهاي سهروردي مي» قيم الكتاب«همچنين گويد كه آن نيز سخن

و دوست داران حكمت اشراقي را به پذيرش فرمان معادل با قيم بر اشراق است. او طالبان

( چنين شخصي فرامي ص�?X��W #[!�، 1375سهروردي، خواند ). مصداق اين 258،

مي الدين شيرازي قطبكه اصطالح چنان و دقايق بيان دارد، فردي است كه واقف به مطالب

-�?�@��8=> ) ص1383، الدين شيرازى قطبو مبرّز در حكمت اشراقي است ،536 .(

مي سهروردي اي كه علم دارد كه هيچ فردي بدون رجوع به خليفه در فرازي ديگر بيان

( در اختيار اوست، نمي <��80@�?�- سهروردي، تواند طمع در فهم اسرار اين كتاب بندد

1375 ،W��?X� �!]#ص ،259.(

 . ديگر عوامل غيرمعرفتيِ مؤثر بر معرفت5
و ارزشيِ از ديگر توان فهرستيمي سهرورديمؤثر بر معرفت در آثار عوامل غيرمعرفتي

در چنان؛ارائه كردنيالنسبتاً طو شوند: ذكر برخي از اين عوامل مطرح مي التلويحاتكه
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*خواندن وحي الهي،،نشيني، عبادت پيوسته پيوسته، پرهيز از تحرّك بسيار، گوشه

بها گاه كه مردم در خواب نمازگزاردن در شب آن آن ند، روزه به ويژه گاه كه افطارِ آن تا سحر

و در حال گرسنگي  و نيز عبادت كه در شب و خواندن آيات قرآن در تعويق افتد واقع شود

و شوق ايجاد كند. به باوراي گونه شب به فكر لطيف، تخيالت متناسب سهرورديكه رّقت

و شنيدن پند از  و نرم با امر قدسي براي تلطيف باطن، غلبة لطيف، آوازهاي رسا

( سخن ص1388همو، گويانِ پاك نيز بسيار سودمندند ،281-282.(

و ارزشيِ برخي ديگر از اين نيز اللمحاتمؤثر بر معرفت را در عوامل غيرمعرفتي

مي مي دارد كه انسان اگر بر تفكر توان مشاهده كرد. او در بخش پاياني اين كتاب بيان

و لذّت و از طمع به دربارة عالَم قدس مواظبت كند دور باشد هاي حواس مگر به اندازه نياز

وو درونش را با تخ و با مإل اعلي مناجات كند يلِ امور متناسب با عالم قدس تلطيف نمايد

و قوايش را بترساند، گاه باشد كه نورهايي لذت بر نفسش را طرب بخشد بخش، مانند برق

و عالم حسي را ديد. در  و اين نورها چنان بسيار شوند كه ديگر نتوان اجسام انسان بتابد

ا مياين هنگام حالت مشاهده به مي نسان دست و انسان از غير خدا مجرّد ( دهد همو، شود

ص، اللمحات1375 ،240-241.(

هاي گذشته از لزوم دورشدن از تاريكي <=��8@�?�-هاي پاياني در بخش سهروردي

و مؤثر در معرفت معرفي  و ترك حواس، عبادت مخلصانه را عاملي مهم و جسماني مادي

و يقينِ مشا سهرورديكند. در تفكّر مي (شهود) قلبي، برترين مرتبة معرفت است هده

مي حاصل از آن، حد نهايي يقين تلقّي مي داند شود. او در اينجا عبادت خالصانه را عاملي

ميكه انسان را  [شيوة] اخالص رساند: به مشاهدة حقايق برين هر كس كه خدا را بر

و از تاريكي آ عبادت كند و ترك حواس گويد، ن چيزي را مشاهده كرده است كه ها بميرد

) ص#[!��?X��W، 1375همو، هيچ كس جز او مشاهده نكرده است ). او در اين 255،

 
و معتبر استاز وحي الهي، همة كتبِ آسمانيِ حقي سهرورديشايد مراد* چه او اندكي پس از اين،؛قي

 كند. جداگانه به لزوم تالوت قرآن كريم تصريح مي
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دو كتاب، به برخي ديگر از اعمال ارزشيِ مؤثر بر معرفت اشاره مي كند: هر فردي كه بتواند

و در  و مهرورزي را برانگيزد، نفس خود را بر اشيا استوار ساخته قوة مهم نفس، يعني عزّت

اي از قواي نفس صرفاً به آنچه با آن قوه تناسب دارد، خواهد پرداخت. اين صورت هر قوه

به هر فردي و صبر پيشه سازد، و بسيار فكر كند كه روي به سوي عالَم برين داشته باشد

شبكمعلم حقيقي خواهد رسيد.  و زنده خوري، داري، تضرّع به درگاه الهي، ذكر پيوسته

و در مرتبة بعد، اندوه، خواندن كتب  شادكردن نفس با آن، اخالص در توجه به نوراألنوار

و شتاب در بازگش (ا مؤثر بر معرفتاعمال ارزشيِت به خدا نيز از جمله آسماني همان، ند

).257-256ص

و ارزشيِ مؤثر بر معرفت را در انتهاي  حكمةاإلشراقبرخي ديگر از عوامل غيرمعرفتي

و دوري از مناهي الهي،مي» وصيت مصنّف«در زير عنوان توان يافت: پاسداشت اوامر الهي

و يادآوريِ پيوستة توجه به نوراألنوار ترك گفت و كردارِ نامناسب، قطع خواطر شيطاني ار

) صمرگ از سهروردي).259-257همان، حتّي براي فهم مطالب اين كتاب، انجام برخي

از امورِ ارزشي را الزم مي و آن را و در آن احتياط كرد داند: اين كتاب را بايد پاس داشت

، نااهالن به دور داشت. اهل اين كتاب صرفاً كساني هستند كه در شيوة مشّائيان استوار شده

ااو در عين حال، دوستدار نور الهي ز آغاز اين كتاب بايد چهل روز رياضت كشيد ند. پيش

و صرفاً به تأمل در نور الهي پرداخت و كم خورد و از خوردن گوشت حيوانات پرهيز كرد

) صو گوش به فرمان قيم الكتاب داشت ).259-258همان،

 يند تأثير عوامل غيرمعرفتي بر معرفتافر-بخش دوم
و سهرورديبا دّقت در آثار ي، شايد بتوان چنين استنباط كرد كه او تأثيرو حكمت اشراقي

و شناختيِ  و ارزشي بر معرفت شهودي را بسي بيشتر از عوامل معرفتي عوامل غيرمعرفتي

و ارزشي؛داند محض مي اما اكنون اين پرسش قابل طرح است كه ميان عامل غيرمعرفتي

(نظر) چه وجه اشتراكي است كه  و معرفت ومي سبب(عمل) شود عوامل غيرمعرفتي

و بنياديني بر معرفت داشته باشند، يا به تعبيري، نحوه  ارزشي بتوانند چنين تأثيرات شگرف

مياو فر و ارزشي بر معرفت چگونه است؟ به نظر رسد يند تأثير عوامل غيرمعرفتي
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و مكتب سهروردي در آثارش متعرّض چنين بحثي نشده است، ليكن با تأمل در روش

ميا و مكمل در اين باره رسيد: شراقي او  توان به دو برداشت مرتبط

با1 و نظر) ذاتاً (عمل . در بدو امر، ممكن است چنين به نظر آيد كه اين دو ساحت

و لذا هيچ و آن را تغيير دهد. يك نمي يكديگر تغاير دارند تواند در ذات ديگري داخل شود

كاما  ليكن؛لحاظ كنيم» شناختي«ه نظر را صرفاً در سطح اين تلقّي در صورتي درست است

و هم نظر را دربر گيرد، شايد مشكل  اگر سطحي باالتر را در نظر بگيريم كه بتواند هم عمل

(وجودي«تا حدودي رفع شود: اين سطح همانا سطح  «Existential(است. وجود، داراي

و نظر چنان قابليتي است كه مي در را دربر تواند هر دو ساحت عمل و اين دو را گيرد

سطحي برتر از سطح ويژة هر يك، به وحدت سنخي برساند. نظر يا معرفت شهودي، 

و معرفت بدين از بلكه نحوه، مرتبه،شناختيِ محض نيست سان، يك امر منطقي و ساحتي

مي؛وجود انسان است به،كه معموالً در سطح شناختي مطرح استرا توان نظر بنابراين

ب  كشيد.رسطح وجودي

مي به رو هستيم: عمل با چنين وضعيتي روبه سهرورديرسد ما در فلسفة اشراقيِ نظر

شود انسان به لحاظ وجودي دستخوش گستردگي يا فروكاستگي شود. اعمال باعث مي

و اعمال ضد ارزشي، وجود او را فروكاسته ارزشي، وجود انسان را گسترده مي تر سازند. تر

ميسباين نحوة تأثير  ا-شود كه نظرب -ستكه اكنون در سطح وجودي مطرح شده

و» بسط«تقويت يا تضعيف شود. اعمال ارزشي از طريق وجود انسان، معرفت شهودي

وجود انسان،» قبض«اما اعمال ضد ارزشي از طريق؛آورند يقيني را براي او به ارمغان مي

و يقيني را براي او ناممكن مي  سازند. معرفت شهودي

م از گونه سهرورديمالحظه شد كه گويد كه از سنخياي معرفت شهودي سخن

و ارزشي بر معرفت، شناخت مفهومي نيست. او با بهره گيري از تأثير عوامل غيرمعرفتي

را شناختي كه مي مي» شهود قلبي«توان آن و نام نهاد، مطرح كند. مراد از شهود قلبي، كشف

و انوار برين به  و از طريق رفع حجاب مشاهدة مستقيم حقايق مجرد هاي نحو حضوري

ميما و حسيِ نفسِ انسان سالك و جسماني مي دي كه باشد. نتيجة بحث تواند اين باشد
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هرشهود قلبي با ساحت وجودي انسان در ارتباط مستقيم است چقدر سطح توان؛ زيرا

و تجريد نفس و رياضت به-يا خلع بدن-انسان در مجاهدت به بيشتر باشد، همان اندازه

وميتري جايگاه وجوديِ رشديافته و طبعاً يقينهنتيجدر رسد بهرة بيشتري از معرفت

و اين يك پيشرفت نسبت به سّنت فلسفة مشّائي است كه صرفاً بر عقل تأكيد مي برد

يعني معرفتي كه از اعمال ارزشي تأثير-معرفت محض سهرورديورزد. در تفكّر مي

يرا معرفت صرفاً يك امر منطقيز؛تواند به حصول يقين بينجامد لزوماً نمي-نپذيرفته است

و هويت نوريِ انسان است. بلكه مرتبه،شناختي نيستو معرفت و ساحتي از وجود

و اساساً ناظر به آن است سهروردينظرية معرفت نزد.2 ؛برگرفته از وجودشناسي او

قا چه او به يكي و وجود مييبودنِ معرفت و ارائه كوشد تبيين روشني از اين مطلبل است

 دهد. 

و همان آشكارگي به باور او، نور همان آشكارگي است. حقيقت علم نيز عدم حجاب

و حضور نيز  است. پس حقيقت علم نيز همان نور است. همچنين علم همان حضور است

و آشكارگي نيز عين شيء يا وجود خارجي است. او بر آن است كه  همان آشكارگي است

ماهيت معيني غير از شيء يا وجود خارجي-مفهوم درختهمانند-اگر مفهوم آشكارگي

و اين آشكارگي نيز داراي  داشته باشد، اين ماهيت نيز خودش داراي آشكارگي است

و كار به تسلسل مي كشد. به همين قياس، آشكارگي، ماهيت معين ديگري خواهد بود

. آشكارگي عين نيست-همانند رنگ براي اشيا-جزئي از ماهيت شيء يا وجود خارجي

و با فعاليت ذهن از يكديگر  و اين دو صرفاً در ظرف ذهن شيء يا وجود خارجي است

(همو، متمايز مي ). اما اگر علم همان حضور 115-112ص، #?X��!C��W، 1375شوند

و آشكارگي نيز عين وجود خارجي است، پس  و حضور نيز همان آشكارگي است است

و وجود عمالً نزد  و وجود، واسطهديسهرورعلم و ميان معرفت اي يا فاصله يكي است

) ص1385ذهبي، نيست ،100-101.(

از بنابراين مي با سهرورديجاكه در فلسفة اشراقيِآنتوان استنباط كرد كه معرفت عمالً

وجود يكي است، اگر عاملي در وجود انسان مؤثر باشد، طبعاً در معرفت او نيز مؤثر 
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و اعمال ضدارزشي به ترتيبو اعمال ارزشي خواهد افتاد. توضيح داده شد كه در بسط

در؛قبضِ وجوديِ انسان تأثير دارند بنابراين عملِ ارزشي از رهگذر تأثير در وجود انسان،

 معرفت شهودي او نيز تأثير خواهد گذاشت.

 گيرينتيجه
و ارزشي بر معرفت شهودي عوامل سهرورديمالحظه شد كه در فلسفة اشراقيِ غيرمعرفتي

و امور حسي، و انسان تأثيري مستقيم دارند، اموري مانند ترك تعّلق به دنيا رياضت

و خدمت اهل مشاهده ، تجرّد نفس از بدن به منظور آمادگي دريافت تابش انوار مجاهدت

(قطب) برين، آن اطاعت از قيم بر اشراق ميو...، تا تأ جاكه به نظر ثير اين امور حتّي رسد

و عوامل نظري  كه-و شناختيِ محض است. معرفت محضبيشتر از عناصر يعني معرفتي

و ارزشي تأثير نپذيرفته است زيرا؛تواند به يقين بينجامد لزوماً نمي-از عوامل غيرمعرفتي

و معرفت و بلكه مرتبه،شناختي نيست معرفت صرفاً يك امر منطقي و ساحتي از وجود

و اساساً عين آن است. به نظر هو از سهروردييت نوريِ انسان و ساحت نظر ساحت عمل

و معرفت،يكديگر جدا نيستند بلكه با يكديگر در ارتباط مستقيم هستند. او عملِ ارزشي

مي» وجودي«شهودي را در بافتي  و وجود عمالً يكي بخشد. بر اين اساس، وحدت علم

و وجود، وا و ميان معرفت .اي نيست يا فاصله سطهاست

هانوشتپي
مي سهروردينزد.1 شـود، در واقـع نـور نور سانح، عامل اصلي در فرايند اشراق است. آنچه اشراق

و فايضي معرفي مي در سانح است. او نور سانح را نور شعاعي (خـدا كند كه از سـوي نوراألنـوار

و از جمله بر نفس ناطقة انساني بـه مثابـه يـك  نـور«فلسفة اشراق) بر نورهاي مجرد فروتر از او

عارضـي،تابد. چنين نوري براي قابل يا پذيرندة آن، يعني نورهاي مجرد فروتـرمي» محض مجرّد

و لذا نور سانح نام دارد. به باور او در فراينـد-يعني عارض-است؛ چه داخل در ذات آنها نيست

شـود؛ بلكـه اشراقِ نورِ سانح از سوي نوراألنوار بر نورهاي مجرد فروتر، چيـزي از او جـدا نمـي 

شـود؛ انا نوري شعاعي است كه از سوي نوراألنوار در نورهاي مجرد فروتر حاصل مـي اشراق هم

مي همان (ر.ك: سهرورد طوركه نور خورشيد بر اشيا ص�?X��C#�W!، 1375،يتابد ،137-138 .(

 اق،است. اضافة اشراقي بدين معناست كه در فرايند اشـر» اضافة اشراقي«سان اشراق از سنخ بدين

و نه به آنچه نور بـه گاه از منبع نور جدا نمي ده هيچش نورِ افاضه و فقط بدان وابسته است آن شود
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و هيچ شود، اگرچـه گاه قطع نمي رسيده يا نور را دريافت داشته است. اشراق بنابراين پيوسته است

پـدربودن دارد، مانند رارق» اضافة مقولي«دريافت آن نيازمند قابليتي است. در مقابلِ اضافة اشراقي 

مي(اُبوت) كه آن (پدر گاه تحقق و لذا همواره نيازمند دو طرف يابد كه فرزندي وجود داشته باشد

(ر.ك: يزدان ص1389پناه،و فرزند) است ،71-72.(

و نيز اصطالح المطارحاتدر سهروردي.2 و فَرّه) (يا خَورنَه، خُوره (يا فرّة» كيانْ خَرّه«دربارة خَرّه

و پادشـاهان ايـران باسـتان] آن را خـرّه«ويسد:ن كياني) مي [به زعم او، حكمـا معنايي كه پهلويون

مي ناميده و اثر آن همانا چيرگي اسـت. كسـي كـه دارنـدة خـره اند، از يك شهاب نوراني فرو آيد

و برتر مي هـاي قدسـي اسـت، از ناحيـة انـوار گردد. اگر تابشي كه در شهاب است، شجاع، چيره

و مهر، خرهروحاني باش مي د، بر حسب استعداد نفس از جهت عشق آيد كـه اثـر آن، بـه اي پديد

و عشق نفس به آنها دارنده و تمايل مي وسيلة چيزهايي لطيف و امت اش را خوشبخت را كند ها او

[يعنـي رب النـوع اي كه از سوي اربـاب طلسـم زيرا روشني؛دارند بزرگ مي هـا كـه بـه نظـر هـا

و تدبير انواع مادي را عهده از جنس سهروردي مي نورند باشند] به او رسيده است، خوشبخت دار

و دوست درو بزرگ [يعني نوراألنوار] داشتني است. اگر اين روشني به واسطة ساالر بزرگ نوراني

و بهرة هيأت [يا به تعبير سهروردي، او اعتدال يابد در او فـزون گـردد، »] انوار سـانح«هاي نوري

ميپادشاه و اقبال و فضيلت و علم و داراي هيبت و اين همان است كه كيـانْ خـرّهي بزرگ شود،

كه ترين قسم است به سبب اعتدال نوري شود. اما اگر اين نور كامل شود، اين شريف ناميده مي اي

[نوراألنوار] همة خلسه ضمن اينكه نورِ بزرگ؛در آن است » كنـد هاي بزرگ را بـه او اعطـا مـي تر

ص1375.ك: سهروردي،(ر و المطارحات، مي پرتونامه). او در 504، المشارع هر كـه«نويسد: نيز

و تقدير نوراألنوار مداومت نمايد و بر سپاس او را خـرّة كيـاني-كـه گفتـيم چنان-حكمت بداند

و فرّ نوراني ببخشند ص1375(ر.ك: همو،» بدهند در81، پرتونامه،  الواح عمـادي ). او همچنين

و بدن بدو قوي روشن گـردد، در لغـت پارسـيان«نويسد: مي نوري كه معطي تأييد است كه نفس

و آن روشنيي است كـه در  [را] باشد، آن را كيان خرّه گويند .... و آنچه ملوك خاص خرّه گويند،

[به] سبب آن گـردن  ، الـواح 1375(ر.ك: همـو،» هـا او را خاضـع شـوند نفسِ قاهر پديد آيد كه

صعمادي مي سهرورديشارح الدين شيرازي قطب). 187-186، دارد كه نـور نيز دربارة خرّه بيان

و داراي اشراقي بيش از خورشيد اسـت فايضي وجود دارد كه بر نفوس دانا خردمندي مي ؛بخشد

مي بنا به بر آنچه زرتشت گفته است، خرّه همانا نوري است كه از ذات خداي تعالي ساطع و شود

مي واسطة آن و صـناعتي برخي بر برخي ديگر برتري و هر فردي به مـدد آن توانـا بـه كـار يابند

آن مي و مي گاه كه پادشاهان دانا از آن بهره شود و مخصوص به آن شوند، كيان خرّه ناميده شود مند

ص1383الدين شيرازى،(ر.ك: قطب ،357.(
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و گاهطوارس، بخشدر برخي از آثارش، از جمله در همين سهروردي.3 را داراي تمايالت اشراقي

ام داراي و شهود دانسته است.  ارسطوا روشن است كه با توجه به آثاري كه امروزه به مقام كشف

ست. دربارة نـوع نگـاه گرا قي دانست، بلكه او يكسره عقلتوان او را اشرا نمي،شود نسبت داده مي

و مقتضيات سهرورديكه دو احتمال وجود دارد: يكي اين ارسطوبه سهروردي تحت تأثير شرايط

و مؤلّفرا(ربوبيات) اثولوجياشناختيِ روزگارش، يعني قرن ششم هجري، كتاب كه اثري اشراقي

به» شيخ يوناني«آن در عالَم اسالم به  كه ايـن درحالي؛نسبت داده است ارسطومعروف بوده است

بر آن بوده اسـت. فرفوريوسبه عالوة شرح فلوطين انئادهاييا تاسوعاتاثر در واقع بخشي از 

آمده يا براي بسياري از اهل علم در عـالَم اسـالم در آن هنگام چندان نامي به ميان نمي فلوطيناز 

كه سهروردياساساً ناشناخته بوده است. ديگر اينكه  آن ارسطوبر اين باور بوده گاه پس از مرگش

(مشّـائي) دسـت هاي مادي از پيش رويش كنار رفت كه حجاب ه، حقيقت را دريافته از روش عقلي

و اشراقي شده است. با توجه به اين كه  در مواضع ديگري از آثـارش بـه التـزام سهرورديشسته

(مشّائي) تصريح كرده است، اين احتمال-اش طبعاً در حيات دنيوي-ارسطوكامل  به روش عقلي

به دوم قوي مي تر ميني صدرالمتألّهينرسد. نظر اي از حكمـت كند كه مشّائياني كه بهـرهز تصريح

انـوار عقلـي را بـه اثولوجيـا، چـه او در ارسـطو اند، مشّائيان متاخّر هستند، نه امثال اشراقي نبرده

و محكم آن بهترين نيز با همة بزرگـي جايگـاهش سهرورديكهجاترين شكل اثبات كرده است، تا

و مـرام آنهـا را بـه دسـت آورد افالطـونيو حتّ ارسطونتوانسته است گفتار امثال  ؛را تمـام كنـد

(ر.ك: سـينا ابـنو فارابيكه گونه همان نيـز بـا همـة بزرگـي جايگاهشـان نتوانسـتند چنـين كننـد

[بيصدرالمتألّهين ص، ؛نيز نادرسـت اسـت صدرالمتألّهين). آشكار است كه ديدگاه 372-371تا]،

و نـه فلوطين عمدتاً از آنِ اثولوجياچه بيان شد كه كـه ارسـطو است كه فيلسوفي اشراقي اسـت

 گراست. عقل

و مĤخذ  منابع
ا1 و شرح: انواريه؛ ين احمدالد محمد شريف نظام،الهروىبن. ، سهروردى #?X��!C��Wترجمه

1363، امير كبير،انتشارات تهران، دوم، چاپه از حسين ضيائىمقدم.

(پژوهشنامة نامة حكمت؛ مجلّه»تحليل روش شيخ اشراق در مسئلة تبيين«. ذهبي، سيدعباس؛2

شفلسفة دين) و تابستان7، .1385، بهار

(شيخ اشراق)، شهاب3 �?�����7C��B.9 ��7�<�اميرك،بن حبشبن الدين يحيي . سهروردي�� *�^

و مقدمه و فلسفه ايران، سسهؤم:تهرانچاپ اول،؛نجفقلي حبيبيتصحيح پژوهشي حكمت

1388.
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ج مجموعه مصنفات شيخ اشراق؛»اللمحات«. ـــــ؛4 و مقدمه،4، چاپ نجفقلي حبيبي، تصحيح

و تحقيقات فرهنگىؤم: تهرانم، دو .1375، سسه مطالعات

و المطارحات، العلم األول. ـــــ؛5 و اشرف عاليمقصود محم تصحيح؛المشارع چاپ؛پور دي

.1385نشر حق ياوران،:تهراناول، 

و المطارحات«. ـــــ؛6 ج مجموعه مصنفات شيخ اشراق؛»المشارع و مقدمه هنرى،1، تصحيح

دو؛كربن و تحقيقات فرهنگىؤم:تهرانم،چاپ .1375، سسه مطالعات

ج مجموعه مصنفات شيخ اشراق؛»الواح عمادي«. ـــــ؛7 و مقدمه،3، ؛نصرسيدحسين تصحيح

و تحقيقات فرهنگىؤم چاپ دوم،: تهران .1375، سسه مطالعات

ج مجموعه مصنفات شيخ اشراق؛»)��NL6`��,_(بستان القلوب« . ـــــ؛8 و مقدمه،3، تصحيح

و تحقيقات فرهنگىؤم:تهرانچاپ دوم،؛سيد حسين نصر .1375، سسه مطالعات

ج مجموعه مصنفات شيخ اشراق؛»پرتونامه«. ـــــ؛9 و مقدمه،3، چاپ؛سيدحسين نصرتصحيح

و تحقيقات فرهنگىؤم: تهرانم، دو .1375، سسه مطالعات

ج مجموعه مصنفات شيخ اشراق؛»#[!��?X��W«. ـــــ؛ 10 و مقدمه هنرى كربن،2، ؛تصحيح

و تحقيقات فرهنگى:تهرانچاپ دوم، .1375، موسسه مطالعات

ج مجموعه مصنفات شيخ اشراق؛»في اعتقاد الحكماء �&���«. ـــــ؛ 11 و مقدمه هنرى،2، تصحيح

دو؛كربن و تحقيقات فرهنگىؤم، تهرانم، چاپ .1375، سسه مطالعات

ج مجموعه مصنفات شيخ اشراق؛»روزي با جماعت صوفيان«. ـــــ؛ 12 و مقدمه،3، تصحيح

وؤم:تهرانچاپ دوم،؛سيدحسين نصر .1375، تحقيقات فرهنگىسسه مطالعات

و مقدمه،3ج؛مجموعه مصنفات شيخ اشراق؛»عقل سرخ«. ـــــ؛ 13 ؛سيدحسين نصرتصحيح

و تحقيقات فرهنگىؤم:تهرانچاپ دوم، .1375، سسه مطالعات

ج مجموعه مصنفات شيخ اشراق؛»هياكل النور«. ـــــ؛ 14 و مقدمه،3،  حسين نصر؛سيدتصحيح

و تحقيقات فرهنگىؤم:تهرانچاپ دوم، .1375، سسه مطالعات

و مهدى محقق؛�@�?�-��?A <=8؛ينالد قطب، شيرازى. 15 چاپ اول،؛به اهتمام عبداهللا نورانى

و مفاخر فرهنگى:تهران . 1383، انجمن آثار

و تحقيق از حسين ضيائى تربتى؛�@�?�-��?A <=8؛ينالد شمس، شهرزورى. 16 چاپ؛مقدمه

و تحقيقات فرهنگىةموسس:تهراناول،  .1372، مطالعات

(ملّاصدرا)، صدرالدين محمدبن17 �?A التعليقات علي؛ابراهيم قوام شيرازي . صدرالمتالّهين

انتشارات قم: چاپ سنگي،؛�'G)�القسم الثّاني في األنوار الدين شيرازي: قطب �@�?�-�<=8
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].تابي[بيدار،

و كاركرد معرفتي آن در تفكّر سهروردي«؛زاده، مهدي . عباس18 ، سال52ش،ذهنفصلنامه؛»اشراق

.1391زمستان سيزدهم،

و اليت والء«؛. مطهري، مرتضي19 جمجموعه آثار؛»ها ها سو،3، انتشارات صدرا،:م، تهرانچاپ

1372.

 الدين شهاب شيخ فلسفي دستگاه سنجشو شرح گزارش،: اشراق حكمت؛سيديداهللا پناه، يزدان. 20

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

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