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ي سهرورديابزارهاي معرفت در فلسفة اشراق

*زاده مهدي عباس

 چكيده
در اين ميان است. ختي شنا معرفتدر همه مكاتب، از مباحث محوري انساني ابزارهاي معرفت مبحث

و علي ها با فلسفة رغم برخي مشابهت فلسفة اشراقيِ سهروردي، به نحو مبسوط به اين مبحث پرداخته

اي را مطرح كرده است. او در آثار خويش ابزارهاي معرفت را در سه دسته هاي نوآورانهه مشاء، ديدگاه

و باطني)حس.1كند: مطرح مي و3،عقل.2،(ظاهري قلب. حواس مثالي نزد . حواس مثالي

ويژه در چهار موردبه، اين مبحثدر سهرورديهاي نوآوريسهروردي غير از حواس باطني است. 

و خيال.1مالحظه است: قابل و نفس.3،و خيال اتحاد واهمه، متخيله.2، جايگاه حافظه ،نسبت حواس

و قلب.4 بر،در آثار خويش صدرالمتألهين. تبييني خاص از حواس مثالي هاي نوآورهاينقدهاي مهمي

را بابدر سهروردي يدگاهد در مجموع ساخته، ليكنوارد فوق  متفكران پذيرفته است. برخيشهود

و نقد خواهد ها اتخاذ كرده معاصر نيز مواضعي را در باب اين نوآوري اند كه در نوشتار حاضر بررسي

و نظرها مي و ارزيابي تواند اساس مناسب شد. مجموع اين نقدها هاي ديدگاهي را براي بازخواني

.در اين مبحث تدارك كندسهروردي 

.صدرالمتألهينحس، خيال، عقل، شهود، نفس، سهروردي، واژگان كليدي:

و انديشة اسالمي. استاديار گروه معرفت*  mehr_1777@yahoo.comشناسي پژوهشگاه فرهنگ

30/7/95تاريخ تأييد:19/2/95تاريخ دريافت:
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 مقدمه
و قواي معرفت بشري كه از بحث ) در شيخ اشراق( الدين سهروردي شهاب ابزارها

و مطرح در معرفت و شناسي مباحث مهم دو در آثار خويش، است غربي)(اسالمي

و رويكرد اشراقي. رويكرد دوم رويكرد مشخص را دنبال كرده است: رويكرد مشّ ائي

مشدر اي گذار از رويكرد نخست در نظر گرفته شود. بايد به مثابه نحوه ائي، رويكرد

و قواي معرفت منحصر در دو قسم اصلي ند: نخست، حواس، مشتمل بر حواسا ابزارها

(قوة متخيله) نيز طبعاً ذيل حواسظاهري  ميو حواس باطني. خيال شوند، باطني مطرح

يادونه به نحو مستقل.  شناختي اهميتة عاقله، اگرچه آنچه از منظر معرفتقو م، عقل

به توجهمورد ويژه طور دارد يا به و است، عقل نظري است. تبع بحث از عقل نظري

و كاركرد آن مراتب آن، بحث از عقل فعال مي نيز معرفتي شود. نتيجه در اينجا مطرح

گيري ادراك فعاليت اين دو دسته ابزارها، گذشته از ادراك ذات يا خودآگاهي، شكل

و ادراك عقلي است. ديدگاه در اين رويكرد سهرورديهاي حسي، ادراك خيالي

 هايي جدي با آراي مشائيانِ پيش از خودش ندارد. تفاوت

هايي نسبت به رويكرد با تفاوتبحث از ابزارهاي معرفت در رويكرد اشراقي،

ميمش  ند از:هست ها عبارت گيرد. اين تفاوت ائي انجام

(تذكر) از ناحية قوة حافظة مادي انسان1 و خيال: يادآوري نيست، . جايگاه حافظه

ذ«بلكه از ناحية  و اين عالم در اجرام»كرعالَم جاي دارد.و نفوس آسماني است

(تخيل) از ناحية قوة خيال مادي انسان نيستهمچن عالم مثل«بلكه از ناحية،ين خيال

و عالم عقول جاي دارد.» معّلق و اين عالم در حد واسط عالم ماده  است

و خيال. اتحاد واهمه، متخي2 قوله درواقع سه قوة مجزا باطنيه حواس: اين سه

 ند با سه تعبير مختلف.ا بلكه يك قوه،نيستند

و نفس: حواس3 بلكه،با خود نفس يكي نيستند-به لحاظ ماهوي-. نسبت حواس

حس؛غير از آن هستند. در عين حال حواس، ساية ذات نوريِ نفس هستند پس نفس،
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 همة حواس است.

و.4 (قوحواس مثالي و : نفس ناطقه در صورتيه شهود)قلب كه از اشتغاالت حسي

ميمجهادي رهايي يابد، به قوة شهودم درز گردد. اين قوه دو ابزار معرفتيِ ديگر را

و قلب. به دو قسم ديگر پس در اينجا اين دو ابزار استخدام خويش دارد: حواس مثالي

و عقل) افزوده مي (حس گيري ادراك شوند. نتيجة فعاليت اين دو ابزار، شكل فوق

و ادراك قلبي است. خيالي يا   مثالي

در رويكرد اشراقي، گذشته از ادراك ذات يا خودآگاهي، هم ادراك سهروردي

و حضوريياحسي، هم ادراك خيالي  و هم ادراك قلبي را به نحو شهودي مثالي

و چنين ادراكي، اوج*داند. مي را يقين در اين ميان برترين مرتبه از آنِ ادراك قلبي است

مي به ( دست ص1392زاده،ر.ك: عباسدهد در سهرورديهاي سان ديدگاه ). بدين52-56،

را اين رويكرد، تفاوت و ه او را از آنها هايي جدي با آراي مشائيانِ پيش از خودش دارد

 كند. جدا مي

و قواي معرفت را در قالب دسته سهروردي بندي فوق آراي خويش در باب ابزارها

ميكه آنها را نتيجة تجارب شهودي شخصو گذشته از اينكند مطرح مي داند،ي خويش

 
پرداخته شود كه از حيطة سهروردياز منظر» مراتب يا اقسام معرفت«به اين نكته بايد در بحث*

موضوعي مقاله حاضر بيرون است. او در رويكرد مشائي، چهار مرتبه يا قسم براي معرفت در نظر 

ق4. ادراك خيالي؛3. ادراك حسي؛2. ادراك ذات يا خودآگاهي؛1گيرد: مي سم . ادراك عقلي. فقط

و سه قسمِ ديگر از سنخ علم حصولي و حضوري است اند. او در رويكرد نخست به نحو شهودي

. ادراك2. ادراك ذات يا خودآگاهي؛1گيرد: اشراقي نيز چهار مرتبه يا قسم براي معرفت در نظر مي

و مثالي؛3حسي؛  كرد مشائي . ادراك قلبي. اما دو تفاوت ميان رويكرد اشراقي با روي4. ادراك خيالي

و حضوري وجود دارد: نخست اينكه در اين رويكرد، همة اقسام معرفت يك اند. سره به نحو شهودي

و حضوري اصالً مطرح نيست؛ بنابراين چيزي  ديگر اينكه در اين رويكرد، ادراك عقلي به نحو شهودي

مي به نام شهود عقلي كه برخي افراد ديگر مطرح كرده (ر. اند، عمالً حذف ، 1391زاده،ك: عباسشود

).72-64ص
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(عقلي) به آنها ببخشد مي و اين، خصوصيت فلسفة اشراقيِ كوشد صورت استداللي

دربه صدرالمتألهينتوسط ليكن برخي از آراي نوآورانة ايشان اوست؛  اثرويژه

بر مشهورش في األسفارةالمتعاليحكمة كتابو گاه در اإلشراق حكمة شرح تعليقات

مي به نقدةاألربعةالعقلي در چنان؛شوند كشيده كه برخي متفكران ديگر نيز مواضعي را

ميي. مجموع اين نظراند كردهباب آراي سهروردي اتخاذ  براي مناسب تواند مبنايي ات

و ارزيابي ديدگاه و هدف مقالة حاضر نيز همين سهرورديهاي بازخواني فراهم آورد

 است.

و باطني)حسالف) (ظاهري
و قواي حسي نزد فالسفة اسالمي در زمرة مهم به شمار ترين ابزارهاي معرفت حس

و مادي) از مبدأ مي (عالم محسوس روند، چه برخورد ادراكيِ انسان با عالَم خارج

حس حواس ظاهري آغاز مي  شناخت طبيعيِگيري نقطة آغاز فرآيند شكل،گردد، يعني

(نسبت به انسان به عالَم خارج است. در اين فرآي ند، حواس باطني در مرتبة پسين

به حواس ظاهري) جاي دارند، ليكن كه گونه از اهميت بسزايي برخوردارند، اي

 هاي خود در باب حواس را به اين قسم اختصاص داده است. عمدة نوآوري سهروردي

 حواس ظاهري.1

مش سهروردي ميائيانمش ائي، بحث از حواس ظاهري را هماننددر رويكرد كند مطرح

مو به نظر مي گانه اختالف مهمي با آنان ندارد: حواس ظاهري پنج بحثرسد در اين

(الما عبارت (شامند از بساوايي (ذائقه)، بويايي و بينايي سه)، چشايي (سامعه) ه)، شنوايي

.ندا مشترك انسانو حيوان مياندر كيف،و كمدر هايى تفاوتبا،حواساين(باصره).

(ابصار) اظهارنظر كرده،بهنايشا و بينايي تموج هوا به ويژه در باب كيفيت شنوايي
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و«سبب و را عل*»قرعقلع صورت شيء خارجي در رطوبت جلدية» انطباعِ«ت شنوايي

مي چشم ( را علت بينايي معرفي ص1388سهروردي، كند ،151-152.( 

دربارة تعداد حواس ظاهري توضيح اإلشراقحكمةشرحبر تعليقهدر صدرالمتألهين

مي؛دهد كه حصر اين حواس در پنج مورد، استقرائي است مي توان ليكن با برهان نيز

لذا،وجود ندارد،اثبات كرد كه در طبيعت حواسي بيرون از آنچه به انسان اعطا شده

آن؛رود احتمال خالف در آن نمي (نفس زيرا انسان) گاه كه طبيعت به ايجاد جوهر ناطق

او كه در مرتبه-پردازد، ضروري است قبالً همة قواي حسيِ حيوانات مي اي فروتر از

(انسان) داراي-جاي دارند را به نحو كامل به آن اعطا كرده باشد. پس اگر نوع ناطق

مي همة قواي ادراك و لذا كنندة محسوسات باشد، طبعاً همة محسوسات را ادراك كند

ك (محسوسي وجود ندارد [بيه به ادراك او در نيايد  ).451ص، تا] صدرالمتألهين،

در رويكرد اشراقي نيز در تبيين حواس ظاهري تفاوتي با رويكرد مشائي سهروردي

كه حاصل مشاركت فعاليت حواس-ندارد، جز اينكه در رويكرد اشراقي ادارك حسي

و فعل ادراكيِ نفس استظاهر و باطني و شهود-ي ميرا به نحو حضوري -داندي

(ابصار) از نظرية چنان و در بحث از بينايي و قرع كه در بحث شنوايي از نظرية قلع

*اما در رويكرد مشائي به نحو حصولي.-گرداند انطباع روي مي

*و قرع، به ترتيب دو واژة پرتونامهدر سهرورديخود را» بركندن«و» كوفتن«براي دو اصطالح قلع

(ر.ك: سهروردي، وضع يا لحاظ مي صپرتونامه، 1375كند در توضيح اين الدين شيرازي قطب).28،

و لذا توليد دو واژه بيان مي در كردن يا جمع صدا گاه لمسكند كه علت تموج هوا شدنِ شديد است كه

مي اين صورت قرع ناميده مي و گاه پراكندنِ شديد است كه در اين صورت قلع ناميده (ر.ك: شود شود

ص1383، شيرازي ،267.(

و اقسام معرفت«اين تفاوت نيز ذيل بحث* مي» مراتب شود كه از موضوع مقالة حاضر بيرون مطرح

 است.
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 . حواس باطني2

مش ائي، بحثمش در رويكرد سهروردي ائيان مطرح از حواس ظاهري را نيز همانند

مي مي و به نظر در كند ي با آنان ندارد: حواس باطني اين مبحث نيز اختالف مهمرسد

يكو متخيله يا متفك ند از حس مشترك، خيال، واهمه، حافظها گانه عبارت پنج (اين، ره

نيز به مثابه جايگاه جسمانيِ(دماغ) مغز به همين نحو، قوه است به دو اعتبار مختلف). 

كه پسينو مياني،پيشين»تجويف«حواس باطني داراي پنج بخش است: سه بخش 

و مياني هاى بخش دو قسمتدوبهيكهر پيشين و  بخشاام؛شوندمى تقسيمم)(اول

و حيوان واهمهي،باطن حواسدر ميان*بيش نيست. قسمتيك پسين ميان انسان

و متخيله؛مشترك است (حس مشترك، خيال، حافظه  مختص)رهيا متفكاما بقيه

برندا انسان كه. برخي و اين باورند نيز مختصلهيمتخ از اين چهار قوه، حافظه

و حيوان مشترك اما؛ندا انسان و خيال ميان انسان  بروز انساندر ليكن،ندا حس مشترك

). كاركرد هر يك از حواس باطني به 290ص، 1380غفاري،( دارند بيشترى ظهورو

 شرح زير است:

ميهاي اي است كه صورت . حس مشترك قوه1 و همة محسوسات نزد آن گرد آيند

مي اين قوه آنها را ادراك مي تواند حكم كند كند. با كمك حس مشترك است كه انسان

حس-مثالً قند-فالن چيز و شيريني از دو و هم شيرين؛ سفيدي هم سفيد است

و چشايي) به دست آمده (بينايي و لذا يك حس واحد مختلف يك يعني هيچ؛هستند اند

و شيريني در آن چيز كند اين دو حس مختلف نمياز ؛تواند حكم به اجتماع سفيدي

( پس اين حس مشترك است كه چنين حكمي صادر مي ص1388سهروردي، كند ،153.( 

2) هاي همة محسوسات پس از غيبت اي است كه صورتره) قوهمصو. خيال

و حس مشترك در آن نگه داشته مي ة حس مشترك است شوند. پس خيال، خزان حواس

و تعيين بخشداد جاي* (تجويفن حواس باطني در مغز  جالينوسها)ي آن، مبتني بر فيزيولوژي ها

(ر.ك: بالك، ص1389است ،315.(
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) (خيال) است (حس مشترك) غير از قوة نگهداري صو طبعاً قوة پذيرش  ).153همان،

اماي است كه معاني غيرمحس . واهمه، قوه3 و وس ا موجود در محسوسات را ادراك

مي حكم يا ادراك مهر مانند ادراك معناي گوسفند نزد گرگ؛كند هاي جزئي را صادر

.)همان( مادري نزد كودك

(ذاكره)، قوه4 و حكم اي است كه نگه . حافظه و همة دارندة معاني هاي جزئي

و لذا؛اموري است كه واهمه به آنها حكم كرده است پس حافظه، خزانة واهمه است

مشترك است، با اين تفاوت كه نسبت حافظه به واهمه همانند نسبت خيال به حس 

و ذاكره حكمدمي ها يا مفاهيم جزئي را نگه صورت خيال، ( ارد همان، هاي جزئي را

 ).154-153ص

از،. قوة پنجم يكي بيش نيست5 ميوهم، متخي اما هنگام استفاده و له ناميده شود

آنعقل، متفك هنگام استفاده از و گاه كه اين قوه از وهم كمك بگي ره. رد، وظيفة تركيب

و داري نگه تفصيل ادراكات و حافظه را در خواب دار است؛ بيداري عهده شده در خيال

مي چنان كند. نيز اين يافته از اعضاي انواعِ مختلف تصوير تواند حيوان را تركيب كه مثالً

و حد وسط در استدالل قوه گاه از عقل كمك مي مي گيرد آيد. ها به واسطة آن فراچنگ

ك اين قوه هم مي و حاالت مزاجي انسان را محاكات ميتواند ادراكات و هم به ند تواند

( يا شبيه ادراكات واقعي ضد صاش منتقل شود  ).154همان،

را سهروردي و هم حافظه داراي آلت يا در اين رويكرد، همانند مشائيان، هم خيال

دو؛داندمي-در دماغ يا مغز-جسماني محل و حافظه هر به عبارت ديگر خيال

 كند:مينمونه وي در باب خيال چنين استدالل براي؛ندا جسماني

و كوتاه از نوع انسان را تخيل خيال صرفاً به واسطة آلت جسماني است، چه تو بلند

كه در نوع انسان چنين تفاوتي وجود ندارد؛ زيرا نوع انسان واحد در حالي كني، مي

و كوتاهي] از اين نوع اخذ نشده [بلندي و نيز كه است [نيز] تو گاه آنچه را اند.

و اگر اين محل، وجود ندارد، تخيل مي كني، پس خيال براي محلي مقدر است

و سياهي را با هم در يك محلِ واحد  جسماني نباشد، ما خواهيم توانست سفيدي

كه اين دو در دو محل از خيال ما جاي دارد در حالي از خيال خودمان تخيل كنيم؛
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و لذا نمي و سياهي ضد يگديگر هستند د توانند در يك محل واح[چون سفيدي

ص (همان، ).167باهم جمع شوند]. پس اين محل جسماني است

از در رويكرد اشراقي، حواس باطني را به گونه سهروردياما و متفاوت اي نوآورانه

ميمش و تبيين  كند: ائيان، مطرح

و خيال.1-2  جايگاه حافظه

مي سهروردي و حكم در رويكرد اشراقي استدالل ان هاي جزئي كه مشائي كند كه معاني

و لذا در قواي بدني جاي دارند، درواقع در اندام گمان مي هاي كنند در قوة حافظه انسان

(تذكر) نيز نمي و جسمانيِ انسان جاي ندارند، پس يادآوري تواند از ناحية قواي بدني

 خود نفس باشد: از ناحية انساني يا حتي 

آنمي هنگامي كه انسان چيزي را فراموش براي او دشوار است، كند، گاه يادآوري

[يادآوري آن] براي او آسان نمي تا اينكه بسيار كوشش مي شود. سپس كند، اما

مي احياناً اتفاق مي آورد؛ بنابراين چيزي كه او عيناً به ياد افتد كه آن را عيناً به ياد

[آن  [زيرا] در غير اين صورت آورده است، در برخي از قواي بدنِ او جاي ندارد؛

پ [يا نفس چيز] [يادآوريِ] آن، از نور تدبيركننده س از كوشش فراوان در طلبِ

و اجزاي آن است] پنهان نمي مانْد. همچنين انسان كه داراي اشراف كامل بر بدن

توان فرض كرد كه آن چيز در برخي از قواي بدن او حفظ شده است، اما نمي

[اوالً] آنچه در طلبِهبازدارند را] از يادآوري آن باز داشته است؛ چه [نفس اي

[يا نفس انسان كه داراي تصرف در  [يادآوريِ آن چيز] است، همانا نور متصرف

و لذا چيزي از آن غايب نمي و اجزاي آن است مي همة بدن ] شود] [ثانياً و باشد

و جسماني] نيست كه  [مادي از ندهبازدارنفس، امري برزخي اي بتواند آن را

[بدنش] نگه داري شده است، باز دارد[يادآوريِ] آنچه در برخي از قواي كالبدش

صا
	�اق ����، 1375(همو،  ،208.(

هاي بدن انسان قرار داشته باشد تواند در اندام جاكه از يك سو حافظه نميآناكنون از

شده است،و از سوي ديگر انسان هنگام فراموشي فاقد هرگونه آگاهي به امرِ فراموش



ي
رد

رو
سه

ي
راق

اش
فة

لس
رف

د
ت

رف
مع

ي
ها

زار
اب

39 

مي سهروردي را نتيجه (تذكر) از ناحية عالَمي ديگر است كه او آن گيرد كه يادآوري

ذكر« دمينام» عالم و اين اجرام نيز تحت نهد. عالم ذكر (افالك) است ر اجرام آسماني

(امور سيطرة فائقة نفوس آسماني قرار دارند. صورت و امور جزئيِ عالَم هاي همة اشيا

و لذا اين  و مضبوط هستند و آينده) همواره در نفوس آسماني محفوظ حال، گذشته

ا«شوند: گاه نزد آنها فراموش نمي هيچها صورت ز ناحية عالم ذكر است، يادآوري صرفاً

[ع ] آسماني است*ط نورهاي اسپهبدالم] از جمله مواضع تسلو اين چه آنها؛[يا نفوسِ

(كنند هيچ چيزي را فراموش نمي ). بنابراين چيزي كه انسان آن 238و 208همان، صص»

و نفس انسان از طريق را از ياد برده است، صورت آن در عالم ذكر نگه داشته مي شود

ميارت آنبر،سهرورديشارح،شهرزوريتواند دوباره آن را به ياد آورد. باط با اين عالم

و نفوس قدسي آنها افالطوناست كه نيز يادآوري يا تذكر را از ناحية عوالم آسماني

( مي و آينده هستند و امور حال، گذشته شهرزوري، دانسته، نفوسي كه آگاه به همة اشيا

ص1372 ،505.(** 

،دارد شده را از ناحية عالم ذكر دريافت نمي چرا نفس انسان همواره امور فراموش اما

اتبلكه تنها در برخي مواقع اي مين يادآوري ،سهرورديشارح،الهروي ابنافتد؟ فاق

به سهروردي* مي گاه از نفوس در توضيح الدين شيرازي قطبكند. طوركلي تعبير به انوار اسپهبد

مي» اسپهبد« و وجه نام بيان گذاريِ دارد كه اين واژه در زبان پارسي پهلوي به معناي فرماندة سپاه است

و تصرف آن نفس به اين نام آن است كه نفس به عنوان تدبيركننده كننده در بدن انسان، درواقع فرمانده

(ر.ك: ص1383، شيرازى است ،342.(

مي نادرست شهرزوريديدگاه ** و امور سهرورديرسد؛ چراكه به نظر در اينجا با نحوة يادآوري اشيا

و اين افالطونكه جزئي سروكار دارد؛ در حالي (كليات) پرداخته است مثل يا معقوالت به فرايند تذكار

اين است كه نفوس انساني پيش از آمدن به عالَم افالطوندو با هم تفاوت دارند. اجمال ديدگاه 

و اشتغال به محسوسات، مثل را در عالم معقول مشاهده كردهمحسوس،  اند، ليكن پس از ورود به دنيا

مثل، بر اين مبنا، عبارت است از يادآوريِ آنچه نفس پيشاپيش مشاهده آنها را از ياد برده اند. معرفت به

(ر.ك:  ).Plato, 1997, pp.66-67كرده است، به مدد ديالكتيك يا همان كوشش فلسفي
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ازو نفوس آسماني، هر دو مجر دهد كه نفس انسان طبق مباني اشراقي پاسخ مي و د

حسسنخ نورند. تنها حجاب موجود و ي ميان امور مجرد يا نوري، موانع جسماني

ه از پيوند پيوستة نفس انسان به نفوس آسماني همين بازدارندعامل است. بنابراين

آن حجاب و حسي است. ها كاهش يابند يا از ميان گاه كه اين حجاب هاي جسماني

مي برخيزند، صورت امور فراموش و شدة موجود در نفوس آسماني بر نفس انسان تابد

و بدون همان؛آورد انسان آنها را به ياد مي و روشن طوركه تصوير موجود در آينة صاف

و روشنِ روبه مي زنگار، در آينه صاف ن اگر نفس انساني در شود. اكنو روي آن منعكس

حس اي خاص لحظه و تواند امره كند، نميي توجبه يك يا چند شاغل جسماني

هر؛ردشده را به ياد بياو فراموش آناما مي،ها فارغ شودگاه از آورد. آنها را به ياد

يك؛آورد شده را اصالً به ياد نمي همچنين گاه نفس انساني امر فراموش زيرا اگرچه از

و حسي فارغ شده است، اما به  و يا چند شاغل جسماني سبب بسياريِ شواغل جسماني

و حسيِحسي،  ، 1363الهروي، ابن(ه استه كردديگري توج فوراً به شاغل جسماني

 ).135ص

اگرچه يادآوري مربوط به عالم ذكر سهرورديزعم اين نكته بسيار مهم است كه به

هاي بدني انسان وجود اي مرتبط به نام حافظه در اندام كه قوه وجود ندارداست، منعي 

يادآوري از ناحية عالم ذكر است كسب داشته باشد كه داراي قسمي استعداد براي 

صحكمة، 1375سهروردي،( ،سهرورديشارح،الدين شيرازي قطب.)211اإلشراق،

بر با اين دهد، توضيح مي مشحال و حكمخالف باور در ائيان معاني اين هاي جزئي اصالً

) و حافظه صرفاً داراي استعداد بلكه در عالم ذكر جاي دارند،جاي ندارند)حافظهقوه

و حكم مييها از ناح دريافت آن معاني بة آن عالم  گاه كه محلآنه همين سبب،باشد.

مي يابد يا آسيب حافظه در مغز اختالل شود بيند، يادآوري نيز دچار اختالل يا آسيب

ص1383، شيرازي( ،449.( 

و يادآوري، مشدر رويكرد اشراقي، سهرورديگذشته از جايگاه حافظه ائيان ديدگاه

و صورت (تخيل) مي در مورد جايگاه خيال كند. به باور آنان، هاي خيالي را نيز رد
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مي صورت حس هاي همة محسوسات در قوة خيال گرد و و پس از غيبت حواس آيند

و لذا صورت مشترك باقي مي هاي خيالي در قوة مانند. خيال، خزانة حس مشترك است

مي هاي بدن انسان جاي دارد، نگه خيال كه در اندام ا سهرورديشوند. داري ستداللي با

و ناظر به مباني اشراقيِ خويش بيان مي هاي خيالي دارد كه اگر صورت مشابه يادآوري

و دائماً به ادراك نفس در  در قوة خيال باشند، همواره براي نفس حاضر خواهند بود

 كه عمالً چنين نيست: در حالي؛خواهند آمد

مي هاي خيالي در خيال نگه اين فرض كه صورت [ديدگاه شوند، داري همانند اين

ها در خيال جاي داشتند، مشائيان دربارة يادآوري] باطل است؛ چه اگر آن صورت

[نفس] حاضر مي مي[همواره] براي او و او آنها را ادراك كه بودند كرد، در حالي

كه انسان هنگام غيبتش از تخيلِ [فردي مانند] زيد، اصالً در نفسِ خويش چيزي

(سهروردي، نمي زيد را ادراك كند ص ا
	�اق ����، 1375يابد ،209.(

پس؛هاي خيالي در قوة خيال جاي ندارند، صورتسهرورديبر اين اساس، به باور

و جسمانيِ انسان نيست بلكه از ناحية عالمي ديگر است،تخيل نيز از ناحية قواي بدني

و خيالي يا   نهد:مينام» عالم مثل معلق«كه او آن را عالم مثالي

[در قوة خيال] ... صورت دربارة هاي خيالي، حقيقت اين است كه آنها منطبع

[و لذا تا اندازه اي مجرد] نيستند، بلكه كالبدهاي معلّقي هستند كه فاقد محل

[مانند قوة خيال] هستند اما در آنها باشند. گاه اين صورت مي ها داراي مظاهري

نه هاي معلق ... اين صورت نيستند و نه در محلي. تخيل، مظهر اند در مكاني

ص ها معلق هاي خيالي است، اما اين صورت صورت (همان، .)212-211اند

( سهروردي صعالم مثل معلق را گاه معلول نفوس آسماني دانسته است -232همان،

مي الدين شيرازي قطباما؛)233 و انوار عرْضي ( آن را از ناحية عقول ، شيرازيداند

ص1383 اي، يعني حد واسط اما تا اندازه؛مجرد است سهروردي). اين عالم به نظر 340،

(عالم ماده  و عالم عقول مي(عالم امور محسوس) باشد. همچنين عالم امور مجرد تام)

عالم مثل معلق غير از عالم مثل افالطوني است. مثل افالطوني همان عقول يا انوار 
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ازا عرْضي يا ارباب انواع و چون مي ند و نور و ثابت سنخ عقل درندا باشند، مجرد تام ؛

محالي و ثابت نيستندكه اي بلكه تا اندازه،ثل معلق چون از سنخ عقل نيستند، مجرد تام

و و معقول) (مابين مادي (او محل لذا داراي شكل، اما فاقد ماده مجرد سهروردي، ند

صا
	�اق ����، 1375 ممكن سهرورديعبارات ). همچنين از برخي230-231،

و لذا برخي است چنين استنباط شود كه او عالم ذكر را با عالم مثل معلق، يكي مي داند

( از محققان به يكي ؛ اما)251ص،2ج،1389 پناه، يزدانر.ك: بودن اين دو باور دارند

ر.ك: ابراهيمي ديناني،( دانند اين دو عالم را منطبق بر يكديگر نمي برخي ديگر از محققان

ص1386  توانمي سهرورديرسد اگرچه از متون ). مجموعاً به نظر مي554-555،

دوشواهدي براي هر دو ديدگاه ارائه كرد، ليكن او؛م موافق استنگارنده با ديدگاه چه

 بودنِ اين دو عالم ندارد. در آثارش تصريح دقيقي بر يكي

م توضيحدر صدرالمتألهينبه هر روي و عالم ميجايگاه خيال كه ثل معلق بيان دارد

ميتمث حقيقت چيزي نيست جز اينكه هر آنچه براي نفس به نحو خياليدر خيال يابد،ل

چنوجود غيرماد داراي ة ين امري براي نفس، نه از جهت ماديِ ديگري است. وجود

و نه از جهت محضِ پذيرشِ نفس، بلكه نفس آن مثا و تاريك است ل را در جسماني

مشاهده-عالم مثال يا خيال منفصليا به تعبير وي،-عالَم واسط يعني عالم مثل معلق

( مي [بيكند ص صدرالمتألهين،  ).336تا]،

حافظه نه يك خزانه بلكه تنها استعدادي است در نفس سهرورديمجموعاً از ديد

و حكم كه شرايطي را فراهم مي ا كند تا انسان معاني ز عالم ذكر دريافت هاي جزئي را

طوركه خيال نيز نه يك خزانه بلكه تنها استعدادي است در نفس كه شرايط همان؛دارد

م و خواب با عالم و دريافت صورتالزم براي پيوند انسان در بيداري هاي ثل معلق

( خيالي را از آن عالم فراهم مي  ).244و 242صص،2ج،1389 پناه، يزدانآورد

و خيالاتحاد.2-2  واهمه، متخيله

دند، هرچند باطني متعد در رويكرد اشراقي بر اين باور است كه حواس سهروردي
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ميمش دربارة تعداد آنها با بر ائيان مخالفت ني آن است كه تعداد حواس باط ورزد. او

و متخيله درواقعمنحصر در پنج قسم نيست؛ چه او يك قوه است نه دو قوه،الً واهمه

 نيز با آن دو يكي است.اً خيالثاني

كه پيش و انسان داراي واهمه به نظر مشائيان تر بيان شد اي است كه معاني

مي حكم و نيز داراي هاي جزئي را ادراك و تركيب متخيلهكند اي است كه تفصيل

و حكم صورت و معاني بر هاي جزئيِ موجود در خيال هاي جزئيِ موجود در حافظه را

و متخيله درواقع يك قوه ورديسهراما؛عهده دارد بر اين باور است كه قوة واهمه

و تركيب را  و هم وظيفه تفصيل و همين يك قوه، هم وظيفه ادراك است نه دو قوه

( عهده صا
	�اق ����، 1375سهروردي، دار است منظوربه سهروردي ).209،

ماثبات مدعاي خويش، داليل مش و ميتخيله را ائيان بر تغاير واهمه و نقد كند. بررسي

 اند: آنان براي اثبات تغاير اين دو قوه، سه دليل مطرح كردهح ايشان،تصري به

(واهمه يا متخيله) دستخوش اختالل شود، قوة ديگر1 . اگر يكي از اين دو قوه

در مقابل بيان سهرورديند.ا دهد، پس اينها دو قوه همچنان به بقاي خود ادامه مي

فيم اد ردي نميدارد كه هيچ عا كند كه اگر واهمه از ميان برود، متخيله سالم باقي تواند

( مي صماند  ).209همان،

در سهرورديند. هست . محل اين دو قوه مختلف است، پس اينها دو قوة مختلف2

هاي اين دو قوه تنها از اين راه براي مشائيان كند كه اختالف محل مقابل استدالل مي

تالل يكي از اين دو قوه به سبب اختالل محل ويژة آن در مغز معلوم شده است كه اخ

مي؛است شود كه با اختالل يكي از اين دو قوه، قوة ديگر نيز دچار ليكن مشاهده

( شود، پس نمي اختالل مي  ).همانتوان دو محل مختلف براي اين دو قوه در نظر گرفت

ي3 پسا دو كاركرد مختلف دار. اين دو قوه دو فعل ند.ا اينها دو قوة مختلفند،

مي سهروردي كه در مقابل اظهار الً ممكن است يك قوه، از دو يا چند جهتاو دارد

مثالً حس مشترك با وجود اينكه يك قوه؛مختلف، داراي دو يا چند فعل مختلف باشند

يك محسوسات همة حواس ظاهريِ پنجف،است مي گانه را را جا جمع و همة آنها كند
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ميبا يك مش و اگر چنين نباشد انسان نمي اهدة واحد با هم ادراك تواند در آنِ كند

و هم شيرين-مانند قند-واحد حكم كند كه يك چيز را؛هم سفيد است چه سفيدي

(بينايي) ادراك مي د يك حس ظاهري و شيريني را يك حس ظاهري (چشايي)كند  يگر

مختلف است. بنابراينو حس مشترك براي ادراك اين دو نيازمند دو صورت،

مي همان مي طوركه يك قوه ال بسيار نيز داشته تواند افع تواند ادراكات بسيار داشته باشد،

(يكاً ادراك واهمه باشد؛ ثاني و متغاير با افعال متخيله نيست همان، سره متخالف

 ).209-210ص

مي سهروردي (واهم در گام بعد ه يا متخيله) كوشد نشان دهد خيال نيز با آن دو قوه

و اين سه قوه درواقع يكي بيش نيست. و به منظور اثبات مدعاي خويش،ايكي است

ميمقدمتاً به نقد ديدگاه مش ائيان بر اين باورند كه متخيلهمشپردازد. ائيان دربارة متخيله

و تركيب است به؛اما فاقد توان ادراك است،صرفاً داراي توان تفصيل چه ادراك صرفاً

و متخيله كه صورت اشيا را در اختيار ندارد، واسطة صورت ذهني پديد مي آيد

مي سهرورديتواند ادراك كند. نمي يك در مقابل چنين استدالل سره كند: اگر متخيله

و تركيب نيز بپردازد چه اساساً چيزي؛فاقد صورت باشد، نخواهد توانست به تفصيل

و تر ببراي تفصيل نابراين متخيله داراي صورت كيب نزد آن وجود نخواهد داشت.

ميخود است خاص توان گفت كه متخيله نيز نمي باشد؛و لذا قادر به ادراك نيز

مي،مانند خيال،موجود در قوة ديگري صورت و تركيب ( را تفصيل صكند ). 210همان،

مي الدين شيرازي قطب تواند صورت موجود در خيال كه متخيله نميآنجااز دهد، توضيح

( را ادراك كند، نمي و تركيب نيز كند ص1383، شيرازيتواند آن را تفصيل ،448.( 

مي نهايتاً ديدگاه خود دربارة تعداد حواس باطني را چنين جمع سهروردي كند: بندي

و يك قوة واحدندحق« و خيال]، يك چيز واحد [واهمه، متخيله اين است كه اين سه

ا [كه به [مختلف] با عبارات دراصطالحات عتبارات » آيدمي مختلف] به تعبير

صاإلشراق حكمة، 1375سهروردي،( مي الدين شيرازي قطب.)210، اين قوة دهد، توضيح

مي واحد، به اعتبار حضور صورت به هاي جزئيِ محسوسات در آن، خيال خوانده شود؛
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و حكم ميهاي جزئيِ محسوسا اعتبار ادراك معاني و به اعتبار ت، واهمه ناميده شود

و تركيب آن صورت مي تفصيل و معاني، متخيله تعبير ( ها ص1383، شيرازيشود ،448.( 

، سه مورد است: حس مشترك، سهرورديسان تعداد حواس باطني، به باور بدين

(واهمه/ متخيله/ خيال) كه مهم و قوة سوم  ترين قوه است. حافظه

و.3-2  نفسنسبت حواس

بلكه،با خود نفس يكي انگاشت-لحاظ ماهويبه-حواس را نبايد سهرورديبه باور

ميچه؛ندا غير از خود نفسآنها  در گاه ما در نفسِ خود بر چيزي مصمم شويم، اما

مي خود مي چيز ديگري مي يابيم كه ما را از آن منصرف و دانيم كه آنچه در تثبيت كند

آنكوشد، غير از چيزي است چيزي مي و چه چيزي را كه خواهان انصراف از آن است

ميغير از آن چيزي،كند اثبات مي بنابراين اگر ما در بدن؛كند است كه آن را انكار

مي خودمان چيزي را مخالف با تصميم مي خود توانيم نتيجه بگيريم كه اين چيز يابيم،

) ما بدان است، يعني نفس(أنائيبودن(حواس) غير از آن چيزي است كه من ت

صاإلشراق حكمة، 1375سهروردي،( ،210-211.( 

مي وجود اين قوا سهرورديبه باور آيد، اما از سوي نفس در بدن انسان الزم

وآناز و جسمانيجاكه اين قوا تاريك و معقوالت را اند، مجر منطبع در امور مادي دات

مي انكار مي و تنها به وجود محسوسات اعتراف و گاه حتي خودشان را نيز كنند كنند

ميا و گاه با مقد نكار ميكنند آن،كنند مات استدالل همراهي به اما گاه كه اين مقدمات

ن مينتيجه رسيدند، ح تيجه را انكار و در مي كه ايجاب اليكنند پذيرند، كننده را

( شده را نمي ايجاب صپذيرند  ).211همان،

مي سهروردي در كند، با اين حال تصريح و از جمله حواسِ موجود قواي نفس

جملگي ساية آن چيزِ واحدي هستند كه در نفس است، يعني-به لحاظ وجودي-بدن

في خود و و اگر اضِ لذاته نفس. حتي خيال نيز ذات نوري صنم قوة حاكمة نفس است

ب مينفس فاقد احكامِ كه داراي بدن يا خيالِ جزئي يا كرد به اين بود، حكم نمي ذاته
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و براي آن آشكار ند. اين هست متخيلة جزئي است. اين قوا از ذات نفس غايب نيستند

صورت، خود خيال چه در غير اين؛داند داراي خيال است نفس است كه مي

و توابع آن را درك صورت توانست نمي ِ ويژة خود را درك كند، بلكه تنها محسوسات

و تسلكرد مي و هموست كه حكم. نفس بر قواي خويش احاطه كهميط دارد كند

مي چنانهم داراي قوايي جزئي است؛ حس«كند: كه بر وجود ذات خويش حكم نفس،

و نه اين»همة حواس است مدرِك واقعي فقط نفس است بر، يعني قوا. احاطة نفس

(ابصار)،  و نيز بر بينايي و صور خيالي است» اشراقياحاطة«قوايش از جمله خيال

ص(  ).214-215همان،

مي سهرورديدر شرح ديدگاه صدرالمتألهين به امور خارجي دارد كه علم نفس بيان

و ديگر امور خارجيچه ادراك محس؛واسطة صورت زايد بر ذات نفس نيست به  وسات

اما ادراك خود اين صورت؛واسطة صورت حاضر نزد نفس يا در نفس است هرچند به

چه در غير اين فرض، تسلسل معرفتي پديد خواهد؛واسطة يك صورت ديگر نيست به

مي گاه كه صورت ديدني آمد. پس ذات نفس بذاته آن و ها را ادراك كند، چشم است

مي گاه كه صورت شنيدني آن و دربارة ديگر محسوسات ها را ادراك كند، گوش است

-و باطني-نيز وضع به همين حال است. پس نفس در ذات خود داراي حواس ظاهري

كه چنان-سان حس با محسوس يكي است است، بلكه نفس عيناً همة اينهاست. بدين

و متوه حسبا متخيل و شريفم يكي است. پس نفس، حس همة تر ها به نحو برتر

هاي حاضر نزد خويش است، چه نفس داراي علم اجمالي به همة صورت؛ نفساست

و نه به وسيلة به وسيلة ذات بسيطش ادراك مي صورت ذهني ديگري كه واسطة كند

بي گونهو مدركاتش است؛ همان ميان آن واسطه واجد همة معقوالت كه عقلِ بسيط،

) [است، بدون اينكه كثرتي در آن پديد آيد  ).474ص،تا]بيصدرالمتألهين،

(قوة عاقله)ب)  عقل
برمش در رويكرد سهروردي مي اي از استقالل نحوهائي ورزد عقل نسبت به حس تأكيد
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را؛داندو عقل را داراي احكامي ويژة خودش مي از حس نگرفته عيناً احكامي كه آنها

و هر آنچه از جهت عقلي به آن حكم شود، است. عقل بر مبناي ضرورت حكم مي كند

ميعيناً نيازي نيست كه  از از همة جهات از حس گرفته شده باشد، اگرچه عقل تواند

 حس كمك بگيرد:

[كمك [صرفاً] معاون و عقلِ صريح ضرورتاً حكم حس دهندة] عقل است

مي مي ك كند. تو ه در هر چيزي كه از جهت عقل به آن حكم شده است، داني

شرط نيست كه از همة جهات از حس گرفته شده باشد؛ بلكه حس، تصور

و حاالت آنها را به عقل مي به سطوح [عقل] پس از اين تصور، رساند، سپس

مي آنچه بايد حكم نحو اولي بر ص1388سهروردي،(كند كند، حكم ،97-98.(

يكدر سهروردياما و مراتب معرفت را ه به نحوسر رويكرد اشراقي همة اقسام

و حضوري مي و حضوري داند، اگرچه شهودي نزد وي ادراك عقلي به نحو شهودي

و لذا شهود عقلي عمالً حذف مي شود. مراد از شهود عقلي، امكان اصالً مطرح نيست

و بدون تالش ذهني و تصديقي به نحو حضوري و استدالل ادراك معقوالت تصوري

و متعرض آن نشده است عقلي است كه وي در آثارش به اين نحوه شهود اشاره نكرده

ج1389 پناه، يزدانر.ك:( ميآن ). بنابراين69-68ص،1، آيد، عمدتاً با محوريت چه در ذيل

 است. سهرورديرويكرد مشائي در تفكر 

 مراتب عقل نظري.1

(كه مشائيان نيز باور گونه نفس، آن يا هاي صورتدارند، پذيرندة معقوالت و معاني كلي

و به جهت همين استعداد پذيرش است كه به نحو بالقوهاي كلي) حكم و بالفعل است ه

و عقل نظري داراي چهار مرتبه مي شود. پذيرشِ بالقوة معقوالت داراي سه مرتبه

 پذيرشِ بالفعلِ معقوالت داراي يك مرتبة نهايي است:

اوال. عقل هيو1 ني: اين مرتبه، محضِ استعداد) سهروردي، ليه براي كودك ساده است

ص1388 ،159.( 

حاصل(بديهيات) . عقل بالملكه: استعدادي است كه پس از كسب معقوالت اولي2
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نف مي و و خواه» فكر«خواه به وسيلة(نظريات)هادراك معقوالت ثانيس را مستعدشود

(مي» حدس«از طريق  ).159ص همان،كند

ها كه از آن مبادي به مطلوبذهن به سوي مبادي است، براي اين فكر، حركت

(ها)(مجهول صمنتقل شود ). حدس عبارت است از انتقال سريع از مبادي 169همان،

(مطلوب يا مجهول)،  تدريجي بر خالف فكر كه در آن اين انتقال،(معلومات) به مراد

از سهروردياست. حدس در رويكرد مشائي  عبارت است از سرعت هجوم نفس

) ) بسيار و كوششِ (طلب ، كلمهً 1375همو، مبادي به سوي حقايق عقلي بدون خواستن

ص ). مراتب حدس نيز متفاوت است: برخي افراد چنان كودن هستند 130-129التصوف،

و گاه از جهت فكري توفيق نمي كه هيچ و برخي ديگر داراي حدس شديد هستند يابند

مياز  و كيفي بر ديگران فزوني يابند. توان حدس را هيچ جهت فكري به لحاظ كمي

و گاه پيش مي  نظري تر معقوالتيد كه فردي با كمك حدسِ خويش بيشآ پاياني نيست

آموزگار ادراك كند. برترين مرتبة حدس آن است كه نفس زمان بدون كمك را در كوتاه

 ( مي» قدسي«(عقلِ و داراي خوانده مانند آنچه در مورد؛توان بسيار استشود

( مالحظه مي(ع)پيامبران ص1388همو، شود ،168 -169.( 

و منحصر به فرد داراي جايگاهي ويژه سهروردياما حدس در رويكرد اشراقي

است؛ زيرا احكام حدس نهايتاً با احكام معرفت يقيني يكسان هستند؛ چه او حدس را،

و تجارب صحيح هم ميارز با برهان (، استنتاجي صحيح [بيداند ص ضيائي، ).83تا]،

و تجارب وحياني نيز مؤثر است كه شهودات قلبي چنان-حدس حتي در شهودات قلبي

) ص1999محمد علي محمد،و تجارب وحياني نيز در حدس تأثير دارند ). البته16-17،

ح حدس لزوماً با شهود همراه نيست؛ يعني بدون شهود نيز مي دس رسيد؛ اما توان به

( تواند حدس را تقويت شهود از طريق تلطيف باطن مي ،1ج،1389پناه، يزدانكند

و عقل بالملكه) يك قوه82-73ص (عقل هيوالني و ). به هر روي پس از اين دو مرتبه

مي يك كمال براي نفس ناطقة انساني  آيند: پديد

آن . عقل بالفعل: قوه3 كه از آنها فارغ را اند معقوالتي گاه كه بتو اي است براي نفس،
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هرشده است ( گاه بخواهد به واسطة ملكه، و نه از سرِ طلب به دست آورد سهروردي، اي

ص1388 ،160.( 

آن4 يك . عقل مستفاد: كمالي است براي نفس، و با گاه كه معقوالت به نحو بالفعل

)  ).همانمشاهدة واحد براي آن حاصل شوند

مي سهروردي دارد كه اين مرتبه غايت نهايي جنس دربارة مرتبة عقل مستفاد بيان

و تمام ه حيوان مانند مبادي كنندة نوع انسان است. نفس به واسطة رسيدن به اين مرتبه،

(عقول مجر ميكلد عالَم و درواقع عالَمي عقلي وي) گردد. اين مرتبه، رئيس قواي نفس

آن؛ يعني همة قواي مخدومِ مطلق است به نفس و شايستگي عمل كنند، گاه كه درستي

كنند؛ اگرچه به نحو مستقيم، عقل بالفعل به عقل به نحو غيرمستقيم به آن خدمت مي

مستفاد، عقل بالملكه به عقل بالفعل، عقل هيوالني به عقل بالملكه، عقل عملي به همة 

و متخي مراتب عقل نظري، واهمه له،، خيال به متخيله به واهمهبه عقل عملي، حافظه

و  ميهمة حس مشترك به خيال ( حواس ظاهري به حس مشترك خدمت  ).همانكنند

 . كاركرد عقل فعال2

كردن عقل انسان از حالت بالقوه به وضعيت بالفعل عقل فعال يا عقل دهم، عامل خارج

مي سهروردياست.  كه در تبيين كاركرد معرفتيِ عقل فعال همانند مشائيان توضيح دهد

مي نفس ناطقه آن ب گاه امتواند اه معقوالت علم پيدا كند كه از قوه به فعل بيرون آيد؛

چه جهت فعل غير از جهت؛تواند ذات خود را از قوه به فعل بيرون كند خود نفس نمي

و مادهو داراي-جسمو نفس، انفعال است نيست كه به واسطة-دو جزء صورت

و به واسطة ماده منفعل شود؛ ضمن اينكه جسم در مرتبه صورت، اي فعلي انجام دهد

و از آن منفعل مي و نفس اگر جسم باشد، ديگر نفس فروتر از نفس قرار دارد شود

گرددميجوهري عقلي به نام عقل فعال چنين كاري را عهده دار؛ بنابرايننخواهد بود

 ).همان(

به سهروردي به دربارة نقش عقل فعال ر.ك:( سينا ابنتبع مثابه مخزن معقوالت،
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ص1375سينا، ابن هرگاه صورتي از يكي قواي جسماني انسان كند، ) استدالل مي87-88،

مي غايب شود، چنان است كه يا در قوة جسمانيِ ديگري مانند خزانه نگه و داري شود

يكگرداندمي آن قوه بدون نياز به كسبي نو آن را باز مي يا و براي سره غايب شود

ي از آن غايب اما در مورد نفس اگر صورت؛بازگرداندن آن نياز به كسبي نو خواهد بود

و نفس آن را باز در مورد گرداند قطعاً نياز به كسبي نو نخواهد بود، اگرچه نفس شود

چه اساساً معقوالت در جسمِ قابل انقسام جاي؛فاقد خزانة جسماني است معقوالت،

خو نمي كنندهفيش داراي دو جزء نيست كه يكي تصرگيرند. همچنين نفس در ذات

و ديگري نگه از پس نفس بهره؛ندهدار باشد و جوهري عقلي است كه خزانة مجر مند د

و بخشندة كامل و بازگردانندة معقوالت و اين هاي صورتكنندة نفس عقلي به آن است

) ص1388سهروردي، همان عقل فعال است ،160-161.( 

اتهرگاه نفس سهرورديبه باور صال يابد، عقل فعال به آن كمك به عقل فعال

گو مي و مي يي علومكند و هرگاه از آن روي برتابد، نقوش را در قلب انسان نگارد

هايي هستند كه اگر روي به عقل فعال سان آينه شوند. نفوس بدين عقلي از آن محو مي

مي هاي صورتآورند،  و هرگاه از آن روي برتابند، آن صورت عقلي را از پذيرند ها را

 دهند: دست مي

از آنچه فاقد كمال است، نمي [نفوس] ما را تواند بخشندة كمال باشد. پس آنچه

] قدس قوه به فعل بيرون مي [عالَمِ [نفوس] ما از آورد، خود بالفعل است. آنچه به

كه مي مي» عقل فعال«آموزد، خود عالمي است را ناميده [نفوسِ بالقوة] ما شود؛ چه

ن به فعليت بيرون مي و نسبت او به نفوس همانند سبت خورشيد به آورد...

و افكارش، مستعد اتصال چشم و دور هاست. نفس بر حسب استعدادهاي نزديك

[صورت و پذيرشِ مي به او ص هاي عقلي] از او (همان، ).161گردد

مي سهروردي مات به خودي در فرايند استدالل، مقد افزايد: در تبيين مطلب فوق

را دهند. عرَض نمي نميبه دست،كه در آنها مكنون استرااي خود، نتيجه تواند عرَض

و چه بسا فردي كه صورتي بر ذهنش عارض شده ميعل، اما چنين عروضي،ايجاد كند
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كه همين عروض توانسته است به فرد ديگري را به وي افاده نكرده است، درحالي

و آرامشي روحاني افاده كند و؛علمي يقيني و نتايج آنها بنابراين خود استدالل، مقدمات

م هاي نيز عروض صورت و ات كسب علم هستند،عدذهني بر افراد، جملگي وسايط

)  ).همانليكن بخشندة علم امري ديگر است كه همان عقل فعال است

مي سهروردي انسان فاعلِ بالطبع نيست كه طبق طبيعت خود دهد، باز هم توضيح

و؛عمل كند و حركات ادراكات او پديد چه اگر چنين بود هيچ تغييري در افعال

مي نمي و همواره به يك نحو عمل توان به خود نفسِ كرد. نيز اين تغييرات را نمي آمد

و نظامچه نفس به خودي خود گاه از اين تدب؛انسان نسبت داد مند غافل يرهاي محكم

رب است؛ ( بنابراين اين تغييرات را بايد به همو، النوع انسان، يعني عقل فعال نسبت داد

ص1375 و المطارحات،  ).459، المشارع

(انوار يا نورهاي چيرة كلي ترين عقول آن را يكي از مهم سهرورديعقل فعال كه

ميقاهره) داند، نه تنها معقوالت را به نفس انسانو معادل با جبرئيل در لسان شريعت

و به گونه افاضه مي به كند، بلكه قبل از آن انسان اعطا اي بنيادين، خود نفس را نيز

 كند: مي
[يا عقول كلي]... يعني جبرئيل كه- درود خدا بر او باد-از برخي نورهاي چيره

و فضيلت بر مزاج اتم انساني و اعطاكنندة حيات و تأييد همانا... بخشندة علم

و شود كه همان نور تصرف است، نور مجردي حاصل مي كننده در كالبد انساني

ا همان نور تدبيركننده و اين همان اي [يا نفس ناطقه] است ست كه اسپهبد ناسوت

مي بودنمنچيزي است كه به خود با  (همو،[أنائيت] اشاره ، 1375شود

صاإلشراق حكمة ،201-200.(

(قوج) و قلب ه شهود)حواس مثالي
اما اين قوه؛شود چندان مورد بحث واقع نمي سهرورديائيِ قوة شهود در رويكرد مش

و داراي سي اشراقي او، بنيادينشنا در معرفت و معتبرترين قوة ادراكي نفس ناطقه ترين

و عقل است. و باطني) (ظاهري قوة شهود مرتبط با نور موجود جايگاهي برتر از حس
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يعني چيزي است؛»نور محض مجرد«رويكرد اشراقي از سنخ در نفس است. نفس در

و نور، بلكه چيزي است،نيست كه داراي نور است ذاتيِ آن است كه خود، نور است

ص1383، شيرازي / نيز114و 110-111، 107همان، صص( همين نوريت ذاتيِ ). 277،

ماية پديدآمدن قوة شهود در آن است. نفس به مثابه نور محض مجرد توان نفس

 چه ميان؛) را دارديا عقول كلي(علل مجرد عالَم برترمشاهدة نورهاي محض مجرد

و نفس انسان نيز به مثابه يك نور نور هاي محض مجرد هيچ حجابي وجود ندارد

و قواي جسماني خالص شود، يعني از اشتغاالت  محض مجرد، اگر از اسارت بدن

و در اثر مجاهدت بتواند خود را از قيد بدن رها سازد يا تجريد كند  حواس رهايي يابد

نو بدين و استعداد دريافت فيض از را پيدا كند، در همين برترورهاي چيرة سان آمادگي

در چيرة برتر را مشاهده كند، اگرچه اين مهمتواند نورهاي عالَمِ محسوس نيز مي

و مفارقت كامل آن از بدن رخ خواهد داد برترين سطح صرفاً پس از استكمال نفس

 شهود را مستقيماً سهروردي ).242و 156-155، صصاإلشراق حكمة، 1375سهروردي،(

و فيض ذاتيِ آن مي با نور مي كه از طريق تابش به نفس حصل را شود، پيوند و آن زند

 كند: چنين تعريف مي

] نورها بر نفس، به [تابشِ [شهود] عبارت است از شروق كه نزاعِاي گونه مشاهده

بِبرد. گاه برخي از مردم آن را تخصيص زده هاي غيبي اند به آنچه از صورت وهم را

مي در حسِ و محسوس مشترك ارتسام [آنها] را به نحو آشكار و حس مشترك يابد

مي مي كنند كه مشاهده عبارت بيند، هرچند در زمان ما نيز جمعي از نادانان گمان

آن است از شوخيِ متخيله آن مي گاه كه (همو، ها را به بازي ، 1375گيرد

صةكلم ).136التصوف،

بر اين باور است كه نوريت نفس ناطقه، همانند توان ادراك معقوالت، سهروردي

و معطي نتيجة فيض عقل فعال به مثابه يكي از مهم و فاعل نفس ترين نوهاي چيره

(همو،  صةرسال، 1375معرفت حقيقي است ).270في اعتقاد الحكماء،

ميةعقل فعال است كه انسان را به تجربسان بدين  سهرورديبه نظر.رساند شهودي
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ترين قواي نفس ناطقه، دو ابزار معرفت را در استخدام خويش قوة شهود به مثابه مهم

و قلب.   دارد: حواس مثالي

و باطني، حس مثالي را به مثابه يكي از ابزارهاي سهروردي در كنار حواس ظاهري

و شرايط فعاليميمعرفت مطرح  ظاهريست آن را متفاوت از شرايط فعاليت حواكند

در جسمانيو مادي هاي حجابو شواغل نبود شرطهبداند. حس مثاليو باطني مي

 اثبات» امكان اشرف«در انسان از طريق قاعدة مثاليحس وجود. شودمي فعال انسان

 انساندر باطنيو ظاهريسواح ترِ پستو فروترةمرتب اگركه معنا بدين شود؛ مي

. به باور او انسان به باشند داشته وجود بايد نيزتر شريفو برترةمرتبپس دارند، وجود

 وسيلةهبكهرا مثاليِ افالك هاي بوييدنيوها ديدني صداها،تواند وسيلة حس مثالي مي

، شهود كند:نيستندادراك قابلو باطني ظاهري حواس

كه نزد ما توان آنها را به وسيلة چيزهايي افالك داراي صداهايي هستند كه نمي

و خيال] تعليل كرد. ما پيش از اين بيان كرديم كه صدا غير از  [مانند حس هستند

مي تموج هواست؛ نهايتاً دراين [عالم مادي] باره توان گفت كه صدا در اينجا

و از اينكه چيزي براي امري در يك موضع، شرط  مشروط به تموج هوا است

آن باشد، الزم نمي هاي كه رنگ گونه امر نيز شرط باشد... همانآيد كه براي مثال

[موجود در] نزد ما نيستند، صداهاي آنها نيز ستارگان مشروط به شرايط رنگ هاي

و اند... افالك داراي شنيدني گونه همين اي هستند كه مشروط به گوش نيست

و بوييدني ديدني و اين اي كه مشروط به چشم نيست اي كه مشروط به بيني نيست

ميمط [قاعدة] امكان اشرف اثبات (همو، لب به وسيلة و واجب است ، 1375شود

صاإلشراق حكمة ،241-242.(

ميآن سهرورديبه نظر تواند با عالم گاه كه حس مثالي در نفس فعال شود، انسان

و صورتم را ثل معلق اتصال يابد تواند ليكن انسان نمي؛آنجا شهود كنددرهاي مثالي

و حس مثاليِ خويش نسبت دهد، بلكه چنين شهود اين عالم را مستقيماً به نفس

به نفس ناطقه است. انسان افزون بر حواس چيره واقع نتيجة فيض نورهاي شهودي در
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و باطنيِ پنج (بينايي مثالي، شنوايي مثالي، گانه، داراي حواس مثاليِ پنج ظاهري گانه

ميبويايي مث و بساوايي مثالي) نيز در چه صورت؛باشد الي، چشايي مثالي هاي مثالي

م و باطني ادراكعالم بلكه نيازمند،پذير نيستند ثل معلق، از طريق ابزار حواس ظاهري

براي؛ابزار مثالي هستند. شرايط ادراك مثالي نيز متفاوت از شرايط ادراك حسي است

ي كه در بينايي ظاهري شرط است، در بينايي مثالي نمونه رويارويي چشم با شيء خارج

م؛شرط نيست و فيزيكي با يعني انسان براي ديدن ثل معلق نيازي به رويارويي مادي

) در سهروردي). 212-211ص،2ج،1389 پناه، يزدانآنها ندارد مي اينخود  نويسد: باره

[مثل معلق] مشاهده مي مثل [چنين مشاهده ازآنجاكه اين و اي] به حسِ شوند

مي مشترك نسبت داده نمي كند بر اينكه رويارويي شرط شود، اين امر داللت

[بينايي يا مشاهدة چشمي] متوقف مشاهدة علي اإلطالق نيست، بلكه صرفاً ابصار

ا بر آن است؛ چه رويارويي گونه (سهروردي، اي از رفع حجاب ، 1375ست

صاإلشراق حكمة ،234.(

و رمزيِ بحث از حواس مثالي به مي سهرورديويژه در آثار عرفاني شود. برجسته

و گوش  و» باطني«گاه در اين آثار از چشم كه مراد از آنها در اين آثار همان چشم

مي» مثالي«گوش   آيد: است، سخن به ميان

و لب بر همه بستن چون ديدة اندرونى گشاده شود، ديد ة ظاهر بر همه بايد نهادن

و حواس باطن را در كار بايد و اين پنج حس ظاهر را دست، كوتاه بايد كردن

و اگر بيند به چشم باطن انداختن تا اين بيمار چيز اگر گيرد به دست باطن گيرد

[به عبارت درست، و اگر بويد به چشم باطن و اگر شنود به گوش باطن شنود  بيند

و ذوق وى از خلقِ جان باشد؛ چون اين معنى حاصل آمد، پيوسته بيني باطن] بويد

(همو، مطالعة سرّ آسمان و از عالم غيب هر زمان آگاهانيده شود ، 1375ها كند

ص ).249روزي با جماعت صوفيان،

و قواي سهرورديبه باور سان بدين و قواي او ساية انسانِ مثالي انسانِ حسي

مي زيرا؛اوست ايي را تواند چيزه انسان در شرايطي خاص با ركود قواي حسي خويش

و ببيند، و ببويد. وجود حواس مثالي، هم به تجربة برخي اشخاص اثبات شده بشنود
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و به ويژه پيامبران نقل و مثال مراتبي از مراتب*است. شدههم از اولياي الهي حس

و رابطة ميان اين دو رابطة ميان امر فروتر با امر برتر است  مختلف وجودي انسان است

ص1386ابراهيمي ديناني،(  ). نهايتاً حواس مثالي، قسمي استحالة حواس572-575،

و فعال (ياشدن حواس دروني ظاهري  ).219-218ص،1373شايگان، معنوي است

و منحصر به فرد در ميان ابزارهاي سهرورديتفكر اما قلب در جايگاهي ممتاز

و  معرفت انساني دارد. اگر حواس ظاهري، عامل ادراك محسوسات عالم مادي است

م هاي مثاليِ حواس مثالي، عامل شهود صورت و عالم (حد واسط عالم ماده ثل معلق

 سهرورديبه تعبير-الوجود عالم عقل) است، قلب نيز عامل شهود اشراقات واجب

يا-األنوار نور است. تحقق-به مثابه علل مجرد عالم-نورهاي چيرة برترو عقول كلي

حس رفع حجاب به دو شرط است: يكيشهود قلبي، منوط  و و جسماني يِ هاي مادي

(توان جداسازي نفس از بدن) و نهايتاً تجريد و مجاهدت ؛نفس از طريق رياضت

و نورهاي چيرة ديگري تابش يا اشراق ( برترانوار الهي ، 1385سهروردي، بر نفس انسان

صاإلشراق حكمة، 1375و2-3ص ترين معناي در غايي سان معرفت اشراقي بدين). 156،

و همين قسم است كه شد كه پيش چنان-آن، عبارت است از شهود قلبي -تر نيز اشاره

عر انسان را به حد نهايي يقين مي و محتواي وحي پيامبران در رساند. الهامات فا

 ترين معناي آن نهايتاً از همين قبيل هستند. غايي

 هاي سهروردي نقد صدرالمتألهين بر ديدگاهد)
ازدر صدرالمتألهين و نقد نوآوريخويش آثار برخي در سهرورديهاي به بررسي

هاي پيشين بيان كه در بخش چنان-ها پردازد. اين نوآوري بحث از ابزارهاي معرفت مي

و خيال، نسبت هست عبارت-شد و متخيله و خيال، اتحاد واهمه ند از: جايگاه حافظه

 
و اموري از قبيل جبرئيلمشاهدة سهروردي* و شنيدن نداي آسمانيِ وي بر» تمثل«توسط پيامبران او

و  مي حضرت مريمپيامبر اعظم و حواس مثالي توجيه مثل معلق  كند. را نيز به وسيلة عالم
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و قلب). (حواس مثالي و نفس، شهود و نظر در زير به اهم حواس اتينقدها

 شود. صدرالمتألهين در اين مباحث اشاره مي

و خيال.1  جايگاه حافظه

بلكه در عالَم،حافظه را نه در قواي بدنيِ انسان هايرتصو سهرورديبيان شد كه

ميو نفوس آسماني ديگري به نام عالم ذكر كه در اجرام و لذا قرار دارد، موجود داند

محور استدالل او اين است كه هنگامي كه كند. يادآوري را از ناحية اين عالم معرفي مي

آكند، گاه يادآومي انسان چيزي را فراموش  كه بسيارن براي او دشوار است تا اينري

به.شود اما يادآوري آن براي او آسان نمي؛كند كوشش مي و تنها گاه نيز بدون تالش

را سهروردياستدالل صدرالمتألهينليكن؛آورد نحو اتفاقي آن چيز را عيناً به ياد مي

ميبيش واياهچه ممكن است ايراد؛داند تر اقناعي  رد شود:ي به شرح زير بر آن

و مقام . نفس داراي درجه1 ميه ها و و سوي تواند به يك سو توج ايي است ه كند

ها توجه كند، از غير كه مثالً اگر به برخي از شهوت چنان؛ديگر را مورد توجه قرار ندهد

بهمي آنها روي بر گرداند يا اگر غضبناك شود، ديگر ميل به خوردن يا التفات

و حتي گاه باشد كه ذات محسوسات ديگري كه نزد وي حاضر هستند، نخواهد داشت

مي خود را نيز فراموش كند. همة اينها حجاب ( هاي نفس به شمار صدرالمتألهين، روند

و 456ص، تا][بي به يند يادآوريفرا). بنابراين نيازي نيست در توجيه اين فراموشيِ نفس

مي،ل شويمعالم ذكر متوس به بلكه اين امر را ( توان  همان،خود نفس نسبت داد

 ).456ص

(نسيان): نفس در حالت2 و حالت فراموشي (ذهول) . فرق است ميان حالت غفلت

و غفلت داراي ملكة توانايي تصوركردن صورت حاصله بدون نياز به احساس جديد

كه در حالت فراموشي نيازمند احساس جديد يا آنچه به منزلة در حالي؛مانند آن است

ج (مي-گر هاي داللت مانند نشانه-ديد استاحساس ص1981همو، باشد ،303(.

هنگام غفلت، در حافظه قرار دارد، اما همان صورت در حالت صورت حاصله
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نه-در استدالل خويش صرفاً به اين حالت توجه كرده است سهرورديكه-فراموشي

ي و لذا انسان نيازي ندارد و نه در قواي مدركه براي تواندا نميدر حافظه است

آن يادآوردن به مي آن كوششِ بسيار كند، مگر شده كند آن صورت فراموش گاه كه گمان

در حاليدر-اش موجود است يعني در حافظه-ستاونزد  آن كه و واقع چنين نيست

( سره از حافظه صورت يك [بياش زايل شده است به)456ص تا]، همو، يادآوردنِ اتفاقيِ.

مير مزبوصورت  در در حالت فراموشي نيز به اين سبب است كه آن صورت تواند

) صوقتي خاص اتفاقاً در حافظه ايجاد شود  ).466-465همان،

ك3 هاي وهمي است، در افالك قرار دارد. صورته محل. بيان شد كه عالم ذكر

كهآنو اجرام آسماني ند كه افالكا كساني كه به اين عالم معتقدند برآن ابداع شدند، گاه

و اين صورت نات شدههاي همة كاي صورت دفعي واجد صورت به در اند و ابداً ها ازالً

ها با چشم وجود سطوح آنها موجودند. افالك چنان شفاف هستند كه امكان مشاهدة آن

و صرفاً به خ ندارد ميواسطة خيال يا در آن توان نقش واب ها را ديد. اين هاي موجود در

كهتقرير البته  رامي چيزي را به ياد سخيف است؛ زيرا آن فردي آورد، آن چيز

مي،كه قبالً در خارج مشاهده كرده است گونه همان كه نقشِ همانند آن نه اين آورد به ياد

شوند، به همان را در سطح فلك تصوير كرده باشد. محسوساتي كه به ياد آورده مي

وس شدهشوند كه قبالً احسا شكلي به ياد آورده مي و نه به شكل نقوشِ منقوش اند

مي سببهاي مكتوب در افالك. پس بوها كتابت ها شوند، شنيدني يادآوري بوهاي قبلي

مي باعث يادآوري شنيدني ( هاي قبلي و...  ).466ص، همانشوند

كه . صورت4 به آنها باور دارد، اگر با همة سهرورديهاي موجود در افالك

مي وجودشان داشتهمقاديري كه در زمانِ  آن اند در افالك نقش يابند، الزم آيد كه چون

و اين باطل است اند، مقدار فلك قادير نامتناهيم كه ضمن اين؛نيز نامتناهي باشد

آن يادآوريِ مقادير نامتناهي، ممتنع است. اما اگر افالك صرفاً منقوش به برخي از

مت شوندمقادير  مرج ناهيكه ميح اند، ترجيح بدون مي الزم (چگونه شود كه افالك، آيد

نه منقوش به برخي از مقادير مي و به برخي ديگر (؟شوند  ).همان)
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فربر سهروردي. اگر5 هاي يند يادآوري، درواقع صورتاآن شود كه انسان در

و نه به يادآوردي به معناي مصطلح، بر اين پاسخ نيز افالك را به معاينه مي بيند

مي هاي افالك را نفوس است. او در يك جا مظهر صورتايرادهايي وارد  داند آسماني

مو در جايي ديگر صورت ميهاي افالك را به عالم و اين نيز خالي ثل معلق نسبت دهد

(و اساساً نيازي به اين همه تكل از ابهام نيست  ).همانف نيست

هاي خيالي را نه در قوة خيال انسان در بدن، جايگاه صورت سهرورديبيان شد كه

م ميبلكه در عالم و اين صورت؛داند ثل معلق و محل است در عالمي كه فاقد مكان ها

و نظر صدرالمتألهينند.ا آن معلق در اين بحث نيز از جهات زير با او مخالف است

 خاص خويش را دارد:

خ1 و بعداز ماديال همانا جوهري است مجرد.  هاي خيالي،؛ در حالي كه صورته

و ماده جاي ندارد،ند مفارق از ماده ؛اما مفارق از بعد نيستند. صورت خيالي در جسم

برچه صور مات خيالي قابل اشارة حسي نيست، و ده. اما صورت خيالي بر خالف جسم

م سهروردير خالف تصو (عالم چه نفس؛دثل معلق) نيز جاي نداردر عالمي ديگر

ناطقه چون بر صورت آفريدگار خويش خلق شده است، توان اين را دارد كه 

(انشا صورت ش ) كندهاي قائم به ذات خويش را اختراع يءو چنين قوامي همانند قوام

( به ايجادكننده و نه قوام مقبول به قابلش صاش است  ).466-465همان،

و صورت2 هاي خيالي ندارند. پس صورتگرتي با يكديغيري هاي خيالي . نفس

م،پنداردمي سهرورديكه گونه آن (عالم و داراي وجودي قائم در عالم واسط ثل معلق)

ص( بلكه در خود نفس هستند،به خود نيستند  ).470همان،

مي هاي خيالي را چنين جمع بحث صورت صدرالمتألهين.3 : كند بندي

از حق اين است كه وجود صورت و هاي خيالي، نفس، براي نفس، به واسطة نفس

و فعل بر مثالِ  در نفس است؛ چه خداي تعالي نفس را از جهت ذات، صفت

و خويش آفريده است. بدين سان فعلِ نفس گاه عين تعقل است، گاه عين تخيل

(همان). و مسبوق به اين دو  گاه غير از اين دو
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و خيال.2  اتحاد واهمه، متخيله

مبني بر فروكاستن تعداد حواس سهرورديبر ديدگاه صدرالمتألهينو نقدهاي نظريات

(واهمه/ متخيله/ خيال) و قوة سوم ، در باطني به سه مورد، يعني حس مشترك، حافظه

حواس باطني را كمتر از پنج مقدمتاً تعداد صدرالمتألهين قابل جمع است: پنج نكتة زير

مي مورد نمي و بر عدد پنج اصرار ويورزد. داند عداد عوالم وجود پنج است:ت به باور

و جسم. ماد1 و وهم؛3. حس؛2؛ه .. عقل5؛. نفس از آن جهت كه نفس است4 . خيال

چه انسان است؛انسان نيز همانند عوالم وجود همان پنج مورد باطني طبعاً تعداد حواس

و نسخة كوچك ( عالَم صغير است صهمانشدة خلقت يا عالم كبير ،456-455.( 

بهدر تعد صدرالمتألهين. مبناي1 د دو اگر تعدطوركلي چنين است:د قواي نفس

قوايي كه داراي اين دو فعل پذيرفت، توان باشد، نمي» حفظ«و» قبول«د تعدفعل مانند

و واحد باشن دود باشند؛ ليكن اگر د، بلكه لزوماً بايد متعدهستند، بتوانند يكي تعدد

يا» ايجاد«و» وجود«يا همانند تعدد»تمعقولي«و»تعاقلي«فعل، همانند تعدد  باشد، قوا

( مباديِ اين دو مي و الزم نيست متعدد باشد و واحد باشد صتوانند يكي ). 467همان،

و حفظ، ماهيتاً دو فعلِ مختلف هستند بدان جهت است كه افعالي،اين دو مانند قبول نه

 شأن مختلف از يك فعل.

مشدفابه صدرالمتألهين.2 ميع از ديدگاه پردازد: ائيان دربارة تعداد حواس باطني

و تفصيل، مخالف است با جهت انفعال يا ادراك به  ازآنجاكه جهت فعل مانند تركيب

كه متخيله غير از واهمه اند شده، مشائيان حكم كرده هاي حاصل طة پذيرشِ صورتواس

مي گونهيم كه ادراك تخيلي به واسطةاآن است. ما نيز بر از آيد، اي از فعل پديد پس

و ضعف به حد كه عقلِ گونهو كمال بيرون رفت؛ همانفعليت آنكه خيال از حد قوه

مي منفعل آن از گاه كه كمال يافت، عقل فعال شود، هرچند در ابتداي خلقت برخوردار

و انفعال ( محض قوة پذيرش صباشد  ).468همان،

بر3 مي صدرالمتألهين، هرورديسخالف نظر . بر مبناي فوق و اذعان دارد كه متخيله

كه اگر نزد متخيله صورتي وجود سهرورديند، نه يك قوه. اين استداللا دو قوه واهمه
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و تفصيل دهد، استدالل درستي نداشته باشد، چيزي نخواهد داشت كه آن را تركيب كند

ار؛نيست بهندا تباطزيرا برخي از اين قوا با برخي ديگر در و كارو نفس نيز مبدأ گيرنده

حس چنان؛جامعِ همة اين قواست كه نفس در برخي از اموري كه آنها را به وسيلة

و تصرف كند. به همين نحوميادراك كرده، به وسيلة اندامِ دست تصرف  ادراك واهمه

يكا متخيله را كه دو فعل مختلف ند، بايد به نفس نسبت داد. در اينجا متخيله گويي

مي سهرورديدست روحاني است.  و نيز اعتراف كند كه هر آنچه در بدن است، سايه

و جامع؛مثالي است براي آنچه در نفس است لذا اگرچه اين قوا متعدند، نفس كه مبدأ

)  ).همانآنهاست، واحد است

مي سهروردي.4 ، داراي دو يا داند كه يك قوه از دو يا چند جهت مختلف ممكن

مثالً حس مشترك يك قوة واحد اما داراي ادراكاتي متعدد لف باشد؛چند فعل مخت

و لذا افعال متعددي نيز انجام مي درست صدرالمتألهيندهد. اين برداشت به باور است

هايي است كه هر يك از حواس چه شأن حس مشترك فقط پذيرش صورت؛نيست

و پذيرش نيز يك امر واحد است، هرچند اين عرضه كرده ها ذواتي مختلف صورتاند

حسو مبادي اي مخالف داشته باشند. حواس درواقع ابزارهاي مختلفي هستند براي

ابزارهاي مختلفي هستند براي،كه قواي نفس گونه؛ همانمشترك كه يك قوة واحد است

)  ).هماننفس كه يك مبدأ واحد است

و نفس.3  نسبت حواس

-شد اثبات كند كه حواس را نبايدكوميو نفس در بحث رابطة حواس سهروردي

از خود نفس غيربلكه آنها،با خود نفس يكي انگاشت-به لحاظ ماهويكم دست

در نقد اين ديدگاه صدرالمتألهينواهمه غير از نفس است. مثالً هستند. بر اين اساس

نف بيان مي بهدارد كه ذات واهمه همان ذات نفس است، هرچند بهس واسطة تعلقش

مي بدنِ تاريك، م منحرف و از آنچه فطرت اصيلش ميشود آيد؛ قتضاي آن است بيرون

مي گونه همان شود. واهمه يك حقيقت مستقل كه مزاج بيمار از اعتدال سالم منحرف
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كه گونه(نفس) به بدن؛ همان نيست، بلكه صرفاً عبارت است از اضافة جوهر عقلي

به مدركات ميتشخ واسطة اضافه به اشخاص واهمه نيز اموري هستند كه ؛ يابندص

و مهر عمرو اين چنان در كه معناي كينة زيد گونه است. به همين جهت، وجود واهمه

( نشئة عقليِ آخرت باقي نمي صهمانماند ،469.( 

(قو.4 و قلب  شهود)ةحواس مثالي

ر در باب عمل سهرورديبر ديدگاه صدرالمتألهينگذشته از نقد و بط آن با كرد خيال

ميعالم مثل معلق به نحوي كه قبالً بيان شد،  او توان مجموعاً ديدگاه اذعان داشت كه

قو سهروردي ميدربارة و كاركرد معرفتي آن در انسان را و نه تنها نقدية شهود پذيرد

مي،دكن بر آن وارد نمي تحت تأثير آن قرار تا حد زياديرسد در آثارش بلكه به نظر

مي؛دارد  توان خود او را يك فيلسوف اشراقي به معناي عام دانست. تا آنجا كه

و ارزيابي ديدگاههـ)  هاي سهروردي بررسي
و نظر  سهرورديهاي اشراقيِ ناظر به ديدگاه صدرالمتألهيناتيبه نظر نگارنده نقدها

ه،دوبدربارة ابزارهاي معرفت به نحوي كه در بخش پيشين بيان شد، مجموعاً وارد

برياهاما ايراد؛رسند صحيح به نظر مي ديگري نيز از سوي برخي از محققان

مي اند وارد شده سهرورديهاي ديدگاه  رسند: كه قابل تأمل به نظر

و قواي آن باور دارد سهروردي.1 منابعي؛به سه منبع معرفت در بيرون نفس انسان

و ابزارهاي معرفتي نفس در ارت ند: نخست، عالَم ذكر كه در اجراما باطكه مستقيماً با قوا

و صورت (افالك) جاي دارد و لذا آسماني و معاني جزئيِ وهمي در آن قرار دارند ها

(يادآوري) در انسان از ناحية آن است؛ دوم، عالم مثل معلق كه در ميانة عالم ماده  تذكر

و صورت و لذاو عالم عقول جاي دارد از هاي خيالي در آن قرار دارند تخيل در انسان

كم تحت تأثير اين دو عالم ظاهراً معلول يا دست سهرورديدر فلسفة.ناحية آن است

جاي دارد چيره ند. اما سوم، عقل فعال كه در عالم عقول كلي يا نورهايا نفوس آسماني
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و تعقلِ بالفعل در انسان از ناحية آن است. مشائيان فقط و معقوالت در آن قرار دارند

و دوم را نيز به آنها افزود. سهروردياما،منبع سوم باور داشتندبه  منابع اول

ها داراي دو ايراد چنين اعتراض شده است كه اين نظريه سهرورديبه اين ديدگاه

كه در حالي؛اند ند: نخست، وجود ذهني را به جاي وجود عيني لحاظ نمودههست اساسي

و صورت صورت كل هاي جزئيِ وهمي و لذا هاي يِ عقلي جملگي از عوارض ذهن

و خارج از ذهن انسان. يك و نه موجودات عيني واقع اصالً نيازيدر سره ذهني هستند

و تخينيست كه ذهن در مقام تذكر،  مجرد فرض شوند تا الزم باشد نفوس،لتعقل

و طبيعي  و عقل فعال نيز فرض گرفته شوند؛ دوم، در اينجا امكانات فيزيكي آسماني

پاي لذا،ناديده گرفته شده-كه علم جديد آنها را كشف كرده است-غز انسانم

و امور غيبي به ميان مجر اش در حالي كه مغز انسان با همة كوچكي آمده است؛دات

و مي و در اين كار هيچ نيازي به فرض مجردات تواند مثالً يك كوه بزرگ را تصور كند

) ص1386يثربي، امور غيبي نيست ،197-198.( 

ا دربارة اين اعتراض مي و ات علومي مانند روانظهار داشت كه كشفيتوان شناسي

و دانش عصب ( شناسي و*)Cognitive sciencesهاي جديد مانند علومِ شناختي

) و توانمندي **)،Philosophy of mindفلسفة ذهن هاي فراوان بخشي از امكانات

و علومي مان هاي ند فيزيك جديد نيز بطالن نظريهذهن انسان را نمايان ساخته

و حذف عوامل فوق طبيعي مانند كيهان و عقل كليلوعق نفوس آسماني،شناسيِ قديم

ه اي كه در صدد ارائة تبييني از فعاليت علوم شناختي اجماالً دانشي است بينارشته* و هاي وشمندانه

به نسبت آنها با ارگانيسم زنده يا ماشين و و هوش ويژه مشتمل است بر روان هاست شناسيِ شناختي

ر.ك:  (براي مطالعة بيشتر، )Friedenberg & Silverman, 2006, pp.2-3مصنوعي.

و از فروع فلسفة تحليلي است كه شامل فلسفة روان فلسفة ذهن اجماالً شاخه ** شناسي، اي از فلسفه

و چگونگي تناسب روان و قلمروهايي از فلسفه مي شود كه با طبيعت پديدارهاي ذهني شناسيِ فلسفي

و كار دارند. اين رشته همچنين به ماهيت ذهن، رويدادهاي ذهني،  آنها با ساختار واقعيت خارجي سر

و مسئلة خودآگاهي مي (ر.ك: كاركردهاي ذهن ).Lowe, 2000, pp.1-2پردازد
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فر را مطرح كردهفعال و اموشي از عوارض طبيعي ذهن انساناند. در علوم جديد،

(تذكر) نيز ناشي از همين توانا كل يي است؛ چنانيادآوري يككه ايجاد مفاهيم سرهي نيز

فر اييمستند به همين توان و در اين فوق طبيعي از يند هيچ نيازي به فرض امورااست

و   عقل فعال نيست. قبيل نفوس آسماني، عقول كلي

ميليكن ه داشت: نخست اينكه توجدر اين باب بايد به دو نكته رسد به نظر

و فكري امثال تالش هاي علمي عمدتاً مطابق با يافته سهرورديو سينا ابنهاي عقلي

و طبيعيزمان (هيأت بطلميوسي و نجوم قديم) بودهة خودشان لذا آنها نيز تحت تأثير،ات

پس ارزش تالش آنان نبايد ناديده انگاشته شود. دوم اينكه*؛اند علوم قديم قرار داشته

 
و طبعاً وجود عقل دهم يا عقل فعال، سينا ابناگرچه امثال* ده و انحصار آنها در عدد به وجود عقول

(ر.ك: ابن تصريح كرده ص1428سينا، اند )؛ اما اين حصر، گذشته از فروض فلسفي مانند اصل 401،

و قاعدة الواحد، نتيجة منطقيِ فرضِ وجود ِسيارگانِ هفت و معلول ازگ سنخيت علّت انه است كه

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

و يك فلك ديگر كه خالي است به نام فلك األفالك) نيز وضع  فلك ديگر براي ثوابت يا ستارگان

و نجوم قديم است كه در هاي طبيع كه اعتقاد به وجود نفوس آسماني نيز ناشي از يافته شدند؛ چنان يات

(دايره وار) كه ويژة اجرام آسماني است، بر خالف حركت مستقيم كه ويژة اجسام آنها حركت مستدير

مي زميني است، كامل بر ترين حركت فرض و ناآگاه شده است، حركتي كه به هيچ روي از مادة مرده

و خودآگاه را پيش نمي ميف آيد، بلكه وجود نفس يا جان زنده نُه رض دارد. به هر روي، نُه فلك، نيازمند

و يك عقل  و لذا نُه عقل كه علّت نفوس مزبور هستند نيز در نظر گرفته شد نفس آسماني فرض شده

و معطي نفوس زميني و به ويژه واهب الصور و از جمله-ديگر كه همان عقل دهم يا عقل فعال است

در برخي از آثارش بيان داشته كه تعداد عقول، بر حسب آراياسين ابناست. البته-نفس ناطقة انساني

و فلسفي مي ده مورد نيز باشد؛ چنان مختلف علمي تعداد آنها را نزديك به پنجاه ارسطوكه تواند بيش از

(ر.ك: همو،  ص1363دانسته است و كاركرد معرفتي آن، بنا سهروردي).68، ضمن پذيرش عقل فعال

خ ميبر مباني اشراقي ده مورد اص خويش تصريح كند كه تعداد عقول كلّي يا انوارِ طولي بسيار بيش از
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كلميهاي علمي جديد يافته و نفوس فلتوانند به انكار عقول سفة الهي به مثابهي كه در

و كاركرد علّيِ آنها از طريق وسايط يا عللِ مجرد عالمِ ماده فرض مي و وجود شوند

مينينجامنبراهين عقلي اثبات شده است  يانتوان د، بلكه حداكثر د به منزلة انكار

شك دست . سوم اينكه علم تلقي شوندذهن انسان در موردآنها در كاركرد معرفتي كم

ت مي كلبييني از كوشد و صورتتوليد مفاهيم آني و هاي جزئي در ذهن انسان ارائه كند

ميا به تواناييِ خود ذهن نسبت دهد؛ر كوشد به اصلِ اين پرسش پاسخ دهد اما فلسفه

به اي است انسان داراي چنين تواناييكه چرا اساساً ذهن  و اين موضوعي است كه علم

 پردازد. آن نمي

وديسهرورر . در تفك2 مدرِك حقيقي است و همو نفس، حس همة حواس است

كنندة حقيقي همان نفس است، نه تنها مورد نه خود حواس. اين ديدگاه كه ادراك

ف سهرورديتصريح   اند. اسالمي نيز آن را پذيرفتهانفولسياست، بلكه برخي ديگر از

د حتبرخي از محققان اين و و توضيحي زيانيدگاه را فاقد فايدة معرفتي بار دانسته

و داده و مغز را اند كه نبايد نفس را مستقيماً با محسوسات در ارتباط دانست مثالً چشم

ص( ناديده انگاشت  ). 200-198همان،

و ديگر فالسفة اسالمي، سهرورديزيرا طبق ديدگاه؛رسد اين نقد وارد به نظر نمي

و مغز انسان صرفاً به مثابه وا و سيستم عصبي و زمينهحواس و معد ساز ادراك، سطه

مي داده اما فعل ادراك از آنِ فاعل حقيقي ادراك،؛دارند هاي حسي را به نفس عرضه

و مغز-بدنيامورپس است؛ يعني خود نفس انسان فر-مانند چشم يند ادراكادر

مي، بلكه به منزلة واسطهشود ناديده گرفته نمي  كنند. هاي ادراك عمل

فر. به نظر3 با عقل فعال گيري شناخت عقلي، يند شكلامشائيان، نفس انسان در

ميات مي صال و معقوالت را از آن دريافت و از حالت قوه به فعل خارج يابد كند

 
(ر.ك: سهروردي، و المطارحات، 1375است صالمشارع ، اإلشراق حكمة، 1375و 451-452،

).140-139ص
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فعال، پس از صال نفس با عقلاتشود. پس شناخت عقلي صرفاً به واسطة قسمي مي

و انفصال اولي ميجدايي ا شود. اظهار ه، حاصل در سهرورديست كه نظر شده

از معرفت شناسي اشراقي خويش، اين نظرية مشائيان را نپذيرفته، معتقد شده است نفس

با» خودآگاهي«طريق  و و معقوالت اتصال برقرار كرده (ادراك ذات) با امور خارجي

و اين علم شهودي به شناخت آنها نائل مي بي سخن آيد از به معناي تجربة واسطة نفس

ا و اساساً ميان اين حضور اين و امور خارجي) انفصالي وجود مور است (نفس دو

(؛ندارد ص1384ضيائي، چه هر دو مراتبي از مراتب آشكارگيِ ذات هستند ،139-140.( 

ميدربارة طبق مباني اشراقي سهروردياگرچه توان اظهار داشت، ديدگاه فوق

و بر خالف مشائيان، ادراك حسي، ادراك خيالي  و ادراك قلبي را از مثاليياخويش

او؛، ليكن ادراك عقلي را به نحو شهودي ندانسته استاست سنخ شهودي دانسته پس

و كاركرد معرفتيِ آن را انكار نكرده است كه چنان؛در ادراك عقلي، وجود عقل فعال

به حتي در آثار اشراقي و اش نيز  اساساًتفصيل از نقش عقل فعال در افاضة معقوالت

يكي سهروردياي نفس به انسان سخن گفته است. عقل فعال در رويكرد اشراقيِ اعط

ميكهاست چيره از عقول كلي يا انوار   كند. دائماً بر نفس انسان اشراق

 گيري نتيجه
مي سهرورديمالحظه شد كه و حس،داند: ابزارهاي معرفت را بر سه قسم حواس عقل

) و قلب اوهاي نوآوريشهود). قوة مثالي و بررسي شدند: نيز در چهار موضع مطرح

و خيال و نفس،و خياللهمتخيو حاد واهمهات، جايگاه حافظه ونسبت حواس حواس،

) و قلب و شهود). او قوة مثالي و خيال (تذكر) را از ناحية عالَم ذكر و يادآوري حافظه

ميتخيل را از ناحية  و خيالداند. واهمه، متخي عالم مثل معلق به نظر او سه قوة مجزا له

با-به لحاظ ماهوي-حواسند با سه تعبير مختلف. همچنينا بلكه يك قوه،نيستند

و در عين حال، ساية ذات نوريِ نفس هستند.بلكه،خود نفس يكي نيستند  غير از آن

دو ابزار معرفتيِ ديگر را در استخدام خويش دارد: حواس شهود است كه قوة نهايتاً
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و را صدرالمتألهينمالحظه شد كه قلب. مثالي  سهرورديهاي نوآورهايبر نقدهايي

قوة دربارة سهرورديديدگاه رسند، اگرچهميوارد كرده كه مجموعاً صحيح به نظر

هاي اتي دربارة ديدگاهيمتفكران نيز نظراما برخي از مجموعاً پذيرفته است. شهود را 

كهرسند. اند كه صحيح به نظر نمي مطرح كرده سهروردي ضمن درمجموع مالحظه شد

ات جديد در بحث از ابزارهاي معرفت،يدر ارائة نظر سهروردياذعان به اهميت تالش 

و توان چندان موج در اين عرصه را نميوي هاي نوآوريعمده  ه، قابل دفاع

 بخش دانست. رضايت
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و مĤخذ منابع

و شـهود در فلسـفة سـهروردي حسـين؛ غالمابراهيمي ديناني،.1 چشعاع انديشـه ، انتشـارات7؛

.1386حكمت، تهران؛

و شرح:انواريه، الدين احمد محمد شريف نظام،هروىالبنا.2 ؛ سـهروردى اإلشـراق حكمةترجمه

چمقدمه از حسين ضيائى .1363، اميركبير: انتشارات تهران،2؛

و التنبيهات سينا، ابوعلي حسين بن عبداهللا؛ ابن.3 چاإلشارات .1375: نشر البالغه،قم،1؛

چ الشفاء، اإللهياتـــــ؛.4 و سعيد زايـد؛ القربـي،، تهـران: انتشـارات ذوي1؛ تحقيق األب قنواتي

ق.1428

و المعادـــــ؛.5 چالمبدأ ، تهران: موسسة مطالعـات اسـالمي دانشـگاه1؛ به اهتمام عبداهللا نوراني؛

.1363اه تهران، مك گيل با همكاري دانشگ

در ترجمة روح؛»فارابي« بالك، ببورا إل؛.6 (بـه اهتمـام)؛و اليـور لـيمن نصرسيدحسين اهللا عالمي

جاسالميةتاريخ فلسف .1389 انتشارات حكمت،: تهران،3چجمعي از مترجمان،ةترجم،1،

(شيخ اشراق)، شهاب.7 والتلويحات الدين يحيي بن حبش بن اميرك؛ سهروردي ؛ العرشـية اللوحية

و مقدم و فلسفه ايران،ةسسؤم: تهران،1چ؛نجفقلي حبيبيةتصحيح .1388پژوهشي حكمت

(العلم الثالث)«ـــــ؛.8 و المطارحات ج مجموعه مصنفات شيخ اشراق،»المشارع به تصـحيح،1؛

چهنرى كربنةو مقدم و تحقيقات فرهنگىةسسؤم: تهران،2؛ .1375، مطالعات

وـــــ؛.9 (المنطق) المشارع و اشـرف عـالي تصحيح؛ المطارحات چ مقصـود محمـدي ،1پـور؛

. 1385: نشر حق ياوران، تهران

جمجموعه مصنفات شيخ اشراق،»پرتونامه«ـــــ؛.10 و مقدم،3؛ سيدحسين نصـر؛ةبه تصحيح

و تحقيقات فرهنگىةسسؤم: تهران،2چ .1375، مطالعات

ج شيخ اشراقمجموعه مصنفات،»اإلشراق حكمة«ـــــ؛.11 و مقدم،2؛ ؛ هنرى كربنةبه تصحيح

و تحقيقات فرهنگىةسسؤم: تهران،2چ .1375، مطالعات

ج مجموعه مصنفات شيخ اشراق،»في اعتقاد الحكماء رسالة«ـــــ؛.12 و مقدمـة،2؛ به تصـحيح

چهنرى كربن و تحقيقات فرهنگى: تهران،2؛ .1375، مؤسسة مطالعات



68 

ان
ست
زم

13
95

مار
ش

/
ة

68/
س
عبا

دي
مه

اده
ز

ج مجموعه مصنفات شيخ اشراق،»صوفيانروزي با جماعت«ـــــ؛.13 و مقدمـ،2؛ ةبه تصحيح

چ و تحقيقات فرهنگىةسسؤم: تهران،2سيدحسين نصر؛ .1375، مطالعات

و مقدمـة،4ج؛مجموعه مصنفات شيخ اشراق،»التصـوف كلمة«ـــــ؛.14 نجفقلـي بـه تصـحيح

چ و تحقيقات فرهنگى: تهران،2حبيبي؛ .1375، مؤسسة مطالعات
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س.26 باحكمت اشراق سهروردي ديحيي؛ييثربي، و نقد همـراه بـا : گزارش حكمت اشراق تطبيق
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