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  ∗اشراق حكمت شناسيروش

 ∗∗اجيسيد محمدعلي ديب

  چكيده
شود چگـونگي فهـمِ مابعدالطبيعـه     يكي از مسائلي كه جزء بنيادين حكمت محسوب مي

الطبيعـه نائـل    توان به فهم مابعـد  اي مي مسئله اين است كه چگونه و با چه وسيله. است
امـا  . داننـد  مـي   حـل مسـئله    شد؟ ارسطو و فيلسوفان مشائي روش برهاني و عقل را راه

آورد و از همـين جـا    رهان، از كشـف و تألـه سـخن بـه ميـان مـي      سهروردي در كنار ب
تألـه و كشـف راه   . شود شناسي فيلسوفان متقدم وي مي شناسي او متفاوت از روش روش

تواند با لباس برهان و استدالل به ميدان مفاهمه  مشاهدة عالم غيرجسماني است كه مي
  .آورده شود

كـه مفـاهيم و تصـورات حسـي، خيـالي و       اي است مابعدالطبيعة سهروردي مابعدالطبيعه
آيـد و  گويد به دسـت مـي   كار رفته در آن ابتدا با انواع تأله و كشفي كه وي مي عقلي به

ايــن . رودهــاي فلســفي و حكمــي بــه كــار مــي ســپس بــه صــورت مبــرهن در گــزاره
شناسي خاصي است كـه در ايـن    پژوهي سهروردي در فلسفة او مستلزم روش متافيزيك

اي كه در آن سخن از تأله و كشـف اسـت بـه    شناسي شود؛ روشدان پرداخته ميمقاله ب
ويـژه بخشـي از آن كـه ماوراءالطبيعـه      عنوان طريقي جديد براي فهم مابعدالطبيعه و به

مند از زبان رمزي و نمـاديني اسـت كـه     شناسي همچنين بهرهاين روش. شود ناميده مي
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دهد كه زبـان رسـميِ فلسـفي در     نشان مي كند و ظرفيت معاني فلسفي را دوچندان مي
  .ناتوان است... نشان دادن ماهيت اشياء، فهم مابعدالطبيعه و

شناسي، تأله، كشف، استدالل، مابعدالطبيعه،  شناسي، معرفت روش :واژگان كليدي
  .سلوك، مفاهمه

***  

  مقدمه

جديـد، بـه مـا امكـان      شناسي در فلسـفة  آوردي از شاخة معرفتبه عنوان ره) متدولوژي(شناسي  روش
دهد تا روش و اصول يك مكتب يا ديدگاه را پيش از آنكه به همة آن واقف شويم، بشناسيم و بنيانش  مي

اي از فلسفة علم كه دقيقـاً   شاخه«: شناسي به اصطالح خاص عبارت است از مراد از روش. را بررسي كنيم
هاي درست خـود از   كه علم تجربي در فرضگويد  هايي سخن مي مرتبط با نظرية معرفت است و از شيوه

كند و به صورت انتقادي ادلة عقليِ ادعاشدة آن شـيوه را مـورد    راه آنها با جهان پيرامون ارتباط برقرار مي
  ). Sklar, 1996, p. 611(» ...دهد بررسي قرار مي

ق است كه هندسة هاي كلي حكمت اشرا اما آنچه در اينجا مد نظر است آشنايي با همة قواعد و ديدگاه
شناسي اصـطالحات، تعـاريف، اصـول كلـي،      بنابراين، در اين روش. دهدفلسفي اين مكتب را تشكيل مي

  .گنجند روش استدالل، زبانِ فلسفي و نگاه كلي به ماهيت علم، حكمت و فلسفه مي
تـوان فيلسـوف اصـالح و تغييـر در سـنت فلسـفي و        را مـي ) م.ق 587-549(الدين سـهروردي   شهاب

هاي حكمي دانست؛ او با نقد و بررسي فلسفة سينوي و مشـائي، نـوعي از    تفكري بسيار نوآور در انديشهم
شده را ارائه نمود، اما به آن بسنده نكرد و به تأسيس حكمت اشراق پرداخت؛ حكمتـي كـه   حكمت اصالح

  . را نيز جاي داده است) ع(بيني انبياء  هاي غرب و شرق است و در خود جهان برآمده از عمق تاريخ انديشه
شالودة حكمـت، عناصـر ذوق، تألـه،    : شناسي حكمت اشراق، عناوين متعددي قابل بحث است در روش

كشف، بحث، برهان و تعقل، اقسام حكيمان، مالك اعتمـاد بـه مكاشـفات و روش برهـاني كـردن آنهـا،       
زبان حكمي و زبان فلسفي، از راهبرد صحيح تفكر و پرهيز از مغالطه، اصالح در واژگانِ منطق و حكمت، 

هـا در انتقـال مفـاهيم فلسـفي،      هـا و تمثيـل   گيـري از اسـتعاره   مفاهمة فلسفي تا مكاشفة حكمـي، بهـره  
ما در اين مقاله، از ميان اين همه سرشاري و وفور مطالب، فقـط بـه آنهـايي    . شناخت، و بسياري ديگرنور

  .ت اشراقي دارندايم كه نقش كليدي در فهم و همراهي با حكم پرداخته

  حكمت، ميراثي كهن و جاودانه. 1

حكمت به عنوان . ويژه با معناي يوناني آن، تفاوت دارداز نظر انديشمندان مسلمان حكمت با فلسفه، به
شروع شده و به دست خردمندان بزرگ و حكيم رشد ) ع(شود كه با انبياء الهي  اي تلقي ميجريان جاودانه
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پژوهـان   ايد توجه داشت كه در اينجا اختالف نظر اساسي ميان برخـي سـهروردي  ب. و بالندگي يافته است
هـاي   اصطالحات فلسفه و فيلسوف كـه از واژه «: گويد هانري كربن مي: دربارة تفاوت ذكرشده وجود دارد

شود، بـه   هاي اسالم اطالق مي يوناني به عربي انتقال يافته و به فيلسوفان مشائي و اشراقيِ نخستين سده
، كوشـش سـهروردي و بـه دنبـال او همـة      ...ور دقيق با مفاهيم غربي فلسفه و فيلسوف معادل نيسـت ط

، 1380كـربن،  (» اشراقيون، ناظر به جمع ميان تحقيق فلسفي و تحقق تجربة معنويِ شخصي بوده اسـت 
 داليل عدم عالقـة جـدي بـه مطالعـة ابعـاد فلسـفي تفكـر       «، اما دكتر ضيايي معتقد است يكي از )4ص

هاي فلسفي  و ساير تالش(سهروردي ارائة نادرست آن از سوي شماري از محققان است كه فلسفة اشراق 
ضـيائي،  (» انـد  را حكمـت، حكمـت شـرقي، حكمـت متعاليـه و نظـاير آن توصـيف كـرده        ) غيرارسطويي

گويـد تـا از فلسـفه؛ او در     تر از حكمت سخن مياما در هر صورت، سهروردي بيش). 283، ص]ب[1386
گاه از حكمت و از حكيمـي كـه بـه حكمـت پـردازد و      جهان هيچ«: گويد مي االشراق هحكممقدمة كتاب 

، به نظر شيخ اشراق )11، ص]ب[1373سهروردي، (» نزد او باشد، خالي نيست] حكمي[ها و بينات  حجت
رمـزي داشـتن   گويي يا زبان كنايي و  اختالف نظر حكماي متأخر و متقدمين صرفاً در واژگان و در صريح

گاه سهروردي از حكمت به نـام  . است و بين آنها اختالف نظر در مورد مسائل اساسي حكمت وجود ندارد
و در ) 401همـان، ص (» خطب عظـيم «، زماني با واژة )503، ص]ج[1373سهروردي، (» خميرة مقدسه«

  .ياد كرده است) 13، ص]ب[1373سهروردي، (» اشراق«جايي با كلمة 
اسي توجه به اين نكته مهم است كه در اين نظـام فلسـفي، اصـول اساسـي اليتغيـري      شن از نظر روش

-وجود دارد و فيلسوف و حكيم كاشفي است كه از سلسلة اين اصول به تناسب عصر خويش حلقه يا حلقه
حكمـت  . كنـد  سازد و از طريق آن حلقه، طالبان حكمت را با سلسله آشنا مي هايي را بر ديگران آشكار مي

ينجا همچون نبوت و شريعت الهي است كه در مقام ذات، واحد است اما نظر به عصر ظهور پيامبر بـا  در ا
بدين ترتيب و بنا بـر روايتـي كـه از خـود شـيخ اشـراق       . شود شيوه و جلوة متفاوتي به مردم شناسانده مي

كه  د و چنانشو كه به نام پدر حكمت شناخته مي) 10همان، ص(داريم، اولين حكيم هرمس مصري است 
) ع(گويند او همان ادريـس پيـامبر    مي حكمت اشراقالدين شيرازي، شارح  مورخان فلسفه و از جمله قطب

آنگاه حكيمان يوناني همچون انباذقلس، فيثاغورس، و افالطون، همه ). 300، ص1373شهرزوري، (است 
، و سرانجام از متأخران، ...شور وهمچنين حكماي ايراني مثل زرتشت، بزرگمهر، فرشاد. اند جزء اين سلسله

سـهروردي،  . (انـد  عارفاني چون ابويزيد بسطامي، سهل بن عبداهللا  تستري هم از افـراد سلسـلة حكمـت   
  ).74، ص]الف[1373؛ سهروردي، 11-10، صص]ب[1373

  حكمت ذوقي و حكمت بحثي. 2

ف از آن ارائه كرده است چهار تعري الهيات شفاچه تعريفي از حكمت در دست است؟ ابن سينا در كتاب 
علم به اولين امور در وجود، كه علت اولي است و اولين امور در عموم كه وجود و وحـدت  : اند از كه عبارت

هـاي پـس از اوسـت؛     است؛ همچنين حكمت برترين علم يعني يقين به برترين معلوم يعني خـدا و علـت  
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هارم اينكـه حكمـت همـان علـم الهـي      سومين تعريف اين است كه حكمت شناخت علل اوليه است، و چ
پـيش از او فـارابي در كتـاب    ). 15ابن سـينا، ص (يعني علم به امور مفارق از ماده در حد و در وجود است 

دانشي كه مقصود از آن تحصيلِ جميل است فلسفه «: گويد در تعريف فلسفه مي السعاده التنبيه علي سبيل
، مـراد او از  )75، ص]ب[1371فـارابي،  (» گوينـد  كمت مـي االطالق به آن ح ناميده شده و به صورت علي

انـد امـا    صفت جميل، ويژگي خاص فلسفه در برابر علوم ديگر است، چراكه علوم ديگر بـه تعبيـر او نـافع   
  .فلسفه جميل است زيرا شناخت حق و يقين است

اما . طلبد د را ميتعاريف ديگري نيز از حكمت و فلسفه وجود دارد كه بحث دربارة آنها جايگاه خاص خو
در تعاريف ذكر شده چه عناصر مهمي قابل بررسي است؟ فارابي بر ويژگي حق و يقـين، و ابـن سـينا بـر     

و قبل از آنها ارسطو مفهوم جـوهر  . هاي نخستين و نيز معرفت الهي در اين علم تأكيد دارند شناخت علت
ين سه ويژگـي مسـتلزم چـه ابـزاري     اما ا). 25، ص1385هريسون، (دانست  را مفهوم محوري فلسفه مي

گيرد؟ تأكيد هر سه فيلسـوف، بـر شـناخت عقلـي و اسـتداللي       است و از چه راهي شناخت ما صورت مي
كند و  اما سهروردي همراه اين عنصر بلكه برتر از آن عنصر ديگري به نام ذوق يا تأله را معرفي مي. است

معنـاي ايـن عنصـر     االشراق هحكمر مقدمة خود بر الدين شهرزوري د شمس. دهد اهميت تام را به آن مي
در نـوع اول  . ذوقي يا كشفي، و بحثي يا نظـري : علوم حقيقي دو گونه است...«: دوم را توضيح داده است

شوند، نه به وسيلة فكر يا استدالل يا تعريف به حد و رسم،  معاني و مجردات به صورت رويارويي ديده مي
به دنبال هم اما متفاوت با يكديگر كه به سبب برطرف شدن حجـاب بـدن از    بلكه به وسيلة انوار اشراقي

شوند؛ نفس با ورود در عالمِ مثال تجرد خود را مشاهده كرده هر آنچه مافوق خـود اسـت    نفس آشكار مي
  ). 5، ص1373شهرزوري، (» ...آيد نيز به سبب عنايت الهي به مشاهدة او درمي

ديگـري ايـن عنصـر ذوق را معرفـي       ، به شكلاالشراق هحكمتاب سهروردي، خود، در سخن آغازين ك
يعنـي  [ها و منـازالتم   گويم چيزي است كه در خلوت آنچه در اين كتاب مي... «: گويد كرده است؛ وي مي

بـه وسـيلة ذوق بـرايم حاصـل     ] شود حاالت عرفاني كه عارف در آنها به عالم ربوبي يا ملكوت متصل مي
ام، و  آنچه به عنـوان علـمِ نورهـا گفتـه    «: گويد ، همچنين مي)9، ص]ب[1373 سهروردي،(» ...شده است

همـان،  (» ...همان ذوقي است كه امام حكمت، افالطون، دارا بـود ... همة مطالبي كه بر آنها مبتني است، 
شيخ اشراق در همين موضع ضمن تأكيد بر اينكه حكمـت اشـراق از طريـق اسـتدالل و بحـث      ). 10ص

كه اين مطالب بـه وسـيلة ذوق بـرايم    [آنگاه ... «پردازد كه  شود، به اين مطلب نيز مي ميحاصل نشده و ن
خواهـد   ؛ و اين بدان جهت اهميت دارد كـه سـهروردي نمـي   )همان(» ...آنها را مبرهن ساختم] كشف شد

عنصر استدالل و برهان را در حكمت كنار بنهد بلكه نقش آن را در اينكـه حكمـت تـام باشـد ضـروري      
 .داند مي

تر حاصل ابتكاري و اصيل حكمت بيش«: گويد ايزوتسو، بر اساس همين تعريف از حكمت است كه مي
فعاليت عقل تحليلي نيرومندي است كه با درك و دريافت عميق شهودي واقعيت و حتي درك و دريافـت  

تركيب و تـأليف  چيزي وراي آن نوع واقعيت كه براي وجدان و شعور آدمي قابل وصول و دستيابي است، 
توانيم فوق وجـدان و آگـاهي بنـاميم     حكمت، تفكر منطقي را بر پاية آنچه مي. و تأييد و تقويت شده باشد
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» .نيـز صـادق اسـت   ... در اين جهت، حكمت يا فلسفة حكمي در مورد تفكـر سـهروردي   . دهد نشان مي
  ). 5، ص1368ايزوتسو، (

  اصالح در حكمت بحثي. 3

ة مشĤء و حكمت ابـن سيناسـت، امـا پـيش از او بسـياري از متكلمـان همچـون        شيخ اشراق منتقد فلسف
، عبـدالكريم شهرسـتاني   )م.ق403- ؟(بـاقالّني  ) م.ق478- 419(، جويني )م.ق324- 260(ابوالحسن اشعري 

نيز فالسفه را مورد ) م.ق505- 450(ويژه امام محمد غزالي  و به) م.ق728- 661(، ابن تيميه )م.ق549- 468(
المنقـذ  و  الفالسـفه  تتهافـ هـايي چـون    تقاد قرار داده بودند؛ در اين ميان حمالت غزالي در كتـاب حلمه و ان

او فالسفة الهي را بـه  . انتقاد تند او متوجه جميع فيلسوفان طبيعي و الهي است. مثال زدني است الضالل من
تكفيـر  ) گويند و قدمِ جهـان  اي كه در باب معاد مي كيفيت علم خدا به جزئيات عالم، مسئله(خاطر سه عقيده 

زمـينِ   هاي غزالي به دست فيلسوف مغـرب  كتاب. شمارد كند و به دليل هفده مسئلة ديگر اهل بدعت ميمي
كه معاصر شيخ اشراق بوده رسيده است اما معلوم نيست كه حداقل ) م.ق595- 520(اسالمي يعني ابن رشد 

چون در آثار وي ذكري از غزالي و اشـكاالت او بـه    .دو كتاب ذكر شدة او به دست شيخ اشراق رسيده باشد
سهروردي با آثـار ضـد فلسـفي    : پژوهان، دكتر ضيايي معتقد است كه البته، از بين سهروردي. فالسفه نيست

اي از اصـطالحات   خوبي آشنايي داشت و حتي پاره او به الفالسفة تهافتويژه  متكلم مشهور، ابوحامد غزالي به
، ]الـف [1386ضيايي، (» خود به كار برد االشراق هحكمرا بعدها با تغييراتي در  االنوار تشكامويژه در  غزالي به

  . با وجود اين، وي نيز منتقد فلسفه و فيلسوفان مشائي است). 322ص
. اسـت؟ بـديهي اسـت كـه چنـين نيسـت       –به روش غزالي –اما آيا انتقادهاي او به معني نفي فلسفه 

اين يكي از اهداف اوست تـا ايـن حكمـت را كـه     . يل حكمت مشائي استسهروردي در پي اصالح و تعد
داند آمادة تركيب و تأليف با حكمت ذوقي و كشفي كند و بدين وسيله حكمـت اشـراقي    حكمت بحثي مي

كه آن را براي تبيين قواعد فلسفة مشائي، به روش انتقادي، نوشته است  تلويحاتوي در كتاب . را بنا نهد
در اين كتاب چندان به اقوال مشهور مشائيان توجـه نداشـته بلكـه آنهـا را هـر انـدازه كـه        ... «: گويد مي

). 2، ص]الـف [1373سـهروردي،  (» .ام ذكـر كـرده  ] تعـديل و تصـحيح شـده   [ام به صورت مـنقّح   توانسته
اين كتاب مشتمل بر علوم «: در اين باره گفته است المشارع و المطارحاتهمچنين در مقدمة كتاب بزرگ 

آن را نگاشـتم و در آن مباحـث و ضـوابطي را     -اي بـرادرانم  –گانه است كه به دليل درخواست شما  سه
شود، مباحث و ضوابطي كه نافع بوده و محصولِ تصرفات خود من اسـت   ام كه در غير آن يافت نمي آورده

ت لطيفـي را كـه   اگر چـه نكـا  : ولي با وجود اين در بسياري از مطالب از طريقة مشائين خارج نشده است
، ]ج[1373سـهروردي،  (» .ام اشاره به قواعد شريفي دارد اضافه بر مطالبِ آنهـا در آن بـه وديعـه گذاشـته    

  ). 194ص
گويـد كسـي كـه در     وي مي. است االشراق هحكمشده، مقدمة ورود به كتاب اين حكمت مشائي اصالح
) المشـارع و المطارحـات  (و اين كتاب . يابد راه االشراق هحكمتواند به كتاب  علوم بحثي مهارت نيافته نمي
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هاي تلويحـات  هاي كتاب نام). همان(خوانده شود  تلويحاتو بعد از  االشراقهحكمسزاوار است كه قبل از 
هـا و   راه( المشـارع و المطارحـات  و ) ها در برابـر اشـكاالت   ايستادگي( مقاوماتو ) سخناني افزون بر متن(

هاي شيخ اشراق در نگارش آنهاست؛ زيرا هر سـه اسـم    ها و برنامه ويا انگيزهگ) هاي نظارت و جواب شيوه
  .گرايي و تعديل مباني حكمت مشاء را يادآورند ويژگي اصالح

  پنج بنيان در حكمت سهروردي. 4

اند؛  اين امور دو دسته: سهروردي در اصالح حكمت مشĤء نكات و امور مهم فراواني را مطرح كرده است
ري هستند كه در اصل مباني فلسفي او محسوب شده ولي به شكل انتقـاد از فلسـفة مشـاء    دستة اول امو

كـه   –ها توجه كـرد؛ امـا دسـتة دوم     شناسي حكمت اشراق بدان اند، و بنابراين بايستي در روش طرح شده
مور دستة اول در اينجا به پنج اصل از ا. آيند مبتني بر همان مباني و فرع بر آنها به شمار مي –ترند  فراوان

  .روند هاي مهمي از حكمت اشراق به شمار مي اين پنج اصل بنيان: پردازيم مي

  ماهيت اشياء قابل شناخت حصولي نيست) الف
ما از اشيا جز لـوازم و  . رسيدن به حقايق اشيا در توانايي بشر نيست«: گويد مي تعليقاتفارابي در كتاب 
فـارابي،  (» ...دانـيم  اشيا را كـه دالّ بـر حقيقـت آنهاسـت نمـي     شناسيم، و فصول ذاتي  اعراض آنها را نمي

ابن سينا نيز چنين موضعي دارد اما سهروردي به دنبال قبـول ايـن موضـع بـه سـه      ). 40، ص]الف[1371
يكي انكار شناخت ماهيت اشياء از طريق شناخت جـنس و فصـل آنهـا، و ديگـري     : پردازد نكتة جديد مي

ايـن دو مطلـب، در نگـاه    . هاي ذاتي اشـياء و حتـي لـوازم و اعـراض آنهـا      ناتواني از شناخت تمام ويژگي
اي ارسطوست كه گـويي خـود ايـن فيلسـوفان      سهروردي، نتيجة همان سخن فارابي، ابن سينا و تا اندازه

  .اما نكتة سوم راه حقيقي شناخت اشيا به وسيلة علم حضوري است! اند توجه بوده بدان بي
گويـد   وي در مورد سـخن اول مـي  . به دو نكتة اول پرداخته است االشراق هحكمشيخ اشراق در منطق 

منكـر شـوند،   ] نداننـد يـا  [اگر براي بعضي اشياء محسوس، اجزاء نامحسوس ثابت شود كه مـردم آنهـا را   
هايي كـه دربـارة    به اين دليل نامگذاري. شود شود آن جزء فهميده نمي هنگامي كه اسم آن شيء برده مي

ها براي جـنس و فصـل    توانند گوياي حقيقت و ذات شيء باشد حتي اگر اين نامگذاري نمي شود اشياء مي
، و در مورد مسئلة دوم بـه ايـن نكتـه    ])با تصرف و تلخيص[، 19-20، صص]ب[1373سهروردي، (باشد 
اگـر   ها و ذاتياتي در مورد اشيا وجود دارد كه ما از آن غافليم؛ در اين صـورت  پردازد كه چه بسا ويژگي مي

بـه دليـل    –شود كه همة ذاتيـات آن شـناخته شـده باشـد، بنـابراين       حقيقت يك شيء وقتي شناخته مي
ميسر نيست و ] يعني جنس و فصل[اساساً شناخت حقيقي شيء از طريق حد  –ها و ذاتيات مغفول  ويژگي

كند  هم گوشزد ميسهروردي اين نكتة مهم را . ارسطو هم به دشوار بودن اين مسئله اعتراف داشته است
گرفتـار يـك دور اسـت؛ زيـرا اگـر       –يعني ذاتي خاص يك شيء  –كه به دست آوردن فصل يك شيء 

بشناسـيم،   –كه در درجة اول مجهـول اسـت    –بخواهيم از طريق امور معلوم خود، اين ويژگي خاص را 
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ديگر شناخته توانيم چنين كنيم چراكه ويژگي خاص شيء آن است كه مخصوص آن است و در جاي  نمي
! شده نيست و اگر در جاي ديگري، از جمله در معلومات ما، شناخته شده باشد ديگر خاص آن شيء نيست

اند مراجعه كنيم و گفتـيم كـه آنهـا هـم      هايي كه امور محسوس پس در اين گونه موارد ناچاريم به ويژگي
  ]).با تصرف و تلخيص[ 21- 20همان، صص(هاي شيء نيستند  تمام ويژگي

ناميده است، ديـدگاه  » ها در فلسفة مشاء نابودسازي تعريف«شيخ اشراق پس از اين نقد كه آن را 
دهـيم   هايي كه ما براي اشيا انجام مي كند و آن اين است كه تعريف خود را در يك جمله خالصه مي

صفات ذاتـي  بدون آنكه آنها را ـ ها را   يعني تعدادي از ويژگي. هاست اي از ويژگي تعريف به مجموعه
آنگـاه بقيـة سـخن را بـه مطالـب بعـدي ارجـاع        . دهيم به عنوان تعريف شيء ارائه مي  ـ  اشيا بناميم

در . شـناخت مـرتبط اسـت   دهد؛ اين مطالب بعدي سخني است كه به فلسفة خـاص او يعنـي نور   مي
شـناخت   و از طريق[شود كه شناخت حقايق اشيا نه به علم حصولي  شناخت اين مسئله تبيين مينور

سـهروردي در واقـع مشـاهده و    . گيـرد  بلكه به علم حضوري اشراقي صورت مي] ماهيت و حد شيء
كند؛ اما ايـن را نبايـد هماننـد     اشراق را جايگزين تعاريف ماهوي و حدود منطقي در شناخت اشيا مي

دانسـت، زيـرا   ) 287، ص]ب[1386ضـيايي،  (» پيروزي روش افالطوني بـر روش ارسـطويي  «برخي 
ي نمونه در مورد شناخت اشياء جسماني در روش افالطوني تذكر و اتصال به مثالِ اعـالي شـيء   برا

مطرح است در صورتي كه مثالِ سهروردي بازآفريدة شيء توسـط نفـس آدمـي اسـت كـه بـا مثـال        
. اين مثال بازآفريده نوعي ظهور شيء بـراي نفـس و ذهـن آدمـي اسـت     . اعالي شيء منطبق است

شناسد؛ اين علم حضوري در مورد اشياي جسماني بـه   را از طريق علم حضوري مييعني، آدمي اشيا 
به عبارت بهتر اشياي جسماني، جـدا از ظهـور   . ظهور شيء در نزد ذهن انسان به صورت مثالي است
نفس آدمي در ذهن او پيدا كننـد    توانند با فعاليت عيني خود در عالم اجسام، يك ظهور مثالي هم مي

  .مثالي راه شناخت ماهيت آنهاست و همين ظهور

  علم به حضور معلوم نزد عالم است نه به حصول آن) ب
از نظر او مـالك  . شيخ اشراق مباني فلسفة مشاء براي تعريف علم را مورد ارزيابي و نقد قرار داده است

، ]ب[1373سـهروردي،  (اند ادراك عبارت است از تجـرد از مـاده باطـل اسـت      فيلسوفان مشائي كه گفته
اگر مجرد از ماده فرض شود،  –كه يك كيف است  -، زيرا در اين صورت هر ماهيتي مثالً طعم )114ص

افزون بر اين، اگر . اما چنين نيست؛ يعني طعم مجرد چيزي جز طعم لنفسه نيست! بايد خود را ادراك كند
در حـالي كـه   ! ت خـود باشـد  بايد مـدرِك ذا  –كه ماده ندارد  –صرف تجرد از ماده مالك بود، خود ماده 

  ). همان(بنابراين، تعريف علم حصولِ صورت مجرد از ماده نزد ذهن نيست . گونه نيست اين
بـه نظـر او معلـوم آدمـي     . گويـد  سهروردي پس از اين نقد، از علم به عنوان حضور نزد عالم سخن مي

در علوم حسي و خيالي خود به  يابد؛ در حقيقت انسان مثالي از معلوم خارجي است كه نزد ذهن حضور مي
عقل فعال در (كند؛ در علوم عقلي نيز در اثر ارتباط با نور قاهر  نحو فعال مثالِ اشيا را بازسازي و ايجاد مي

بحـث از علـم مثـالي و    . شـود  شناسد و از آنها آگاه مي به شكل اضافة اشراقيه، حقايق را مي) فلسفة مشاء
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  .طلبد دهد و تفصيل الزم خود را مي سهروردي را تشكيل ميمثالِ اشيا يكي از اركانِ فلسفة 

  عالم مثالِ متصل و منفصل) ج
الطبيعه، به عنوان بخش مهمي از مباحث مابعدالطبيعه، چيست؟ آيـا تنهـا متشـكل از موجـودات      ماوراء

ابـن  اند؟ فارابي و  مجرد و خداست؟ در اين صورت چگونه موجودات مجرد با موجودات جسماني در ارتباط
و عالم جسماني سخن گفتـه بودنـد، امـا از    ) مجردات(سينا از خيال به عنوان راه ارتباطي بين عالَم عقول 

سهروردي بـه داليـل   . كسي صريحاً سخن نگفته بود ـ جدا از قوة متخيلة آدميـ عالمي به نام عالم خيال  
در ماوراي طبيعت وجود دارد كـه   عالم ديگري) يعني مجردات(متعددي اثبات كرد كه عالوه بر انوار قاهر 

اين عالم اگر چـه از نـام افالطـوني    . بين عالم مجردات و عالم جسماني است؛ وي آن را عالم مثال ناميد
كه معـادل  (عالم مثال به دو بخش متصل . مند است اما با مثل افالطوني متفاوت است بهره) Idea(مثال 

عالم مثـالِ منفصـل   . شود تقسيم مي) فة مشاء مطرح نبودكه در فلس(و منفصل ) همان خيال مشائي است
مثل (بسياري از مسائل متافيزيكي جديدي را در فلسفة اسالمي پيش كشيد؛ و عالوه بر آن با مباني ديني 

و » نظريـة علـم  «نـام مثـال بـا توجـه بـه مبـاني خـاص سـهروردي در         . نمود هم سازگار مي) عالم برزخ
»اشاره دارد) جسماني، مثالي و نوري(ظهور واقعيت اشيا در عوالم مختلف  انتخاب شده و به» شناختنور.  

  رابطه خدا و عالم) د
مسئلة ارتباط عالم با خداوند و نحوة ايجاد عالم توسط او، كه گاهي با عنوان نحوة فاعليت الهي و 

سـفة اسـالمي   شود، از مسائل مهم متافيزيـك در فل  گاهي با نام پيدايش كثرت در عالم از آن ياد مي
فارابي و ابن سينا با نظريات خاص خود كه تركيبي از نظرية فيض فلوطين، نجوم بطلميوسـي  . است

هايي رسيده بودند كه براي متكلمان و صوفيان قابل قبول نبـود؛   هاي خودشان بود، به مدل و ديدگاه
ي بـا تغييـرات و   سـهرورد . متكلمان به نظرية خلق از عدم و صوفيان به نظريـة تجلـي قائـل بودنـد    

هاي فارابي و ابن سينا و با وارد كردن برخي عناصر عرفاني به ديـدگاه جديـدي    هايي در مدل تعديل
هـايي چـون عقـول عشـره،      رسيد كه در آن نجوم بطلميوسي به طور كامل كنـار زده شـد و ديـدگاه   

، 1386ديبـاجي،  (شـد   الواحد تعديل  سلسلة طولي عقول و تعداد آنها، و روابط بين مجردات، و قاعدة
  ).13- 20صص

خـود در آن، مسـئلة   » شـناخت نور«اين ديدگاه از آن نظر مهم است كه سهروردي با وارد كردن مباني 
تبديل كرد و ساختار بستة آن را بـا يـك ديـدگاه    » محورينور«به » محوريموجود«صدور يا فيض را از 

وجود ) يعني موجودات مجرد(ه محدوديتي براي انوار گرا جايگزين نمود؛ در اين ديدگاه عالوه بر آنك تحول
تواننـد بـا نوراالنـوار در     ندارد، ارتباط آنها نيز با نوراالنوار تابع سلسلة طولي مشائي نيست و همة انوار مـي 

  .ارتباط باشند
اگر از منظر ديگر به مسئلة رابطة خدا با عالم بنگريم از آنجا كه بـه نظـر شـيخ اشـراق خداونـد فاعـل       

اين ديدگاه، ضمن آنكه نظرية معروف . الرضاست، عالَم كه فعل او و از لوازم ذاتش است عينِ علم اوستب
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  .كشد كند براي معضلة مهم علم خدا به جزئيات عالم، راه حل جديدي را پيش مي عنايت سينوي را رد مي

  گرايي در منطقواقع) هـ
تر مطـرح  اين كتاب مباحث مغالطات را بيشدر «: گويد مي االشراق هحكمشيخ اشراق در بخش منطق 

هـاي   وجوكننده و باحث به وسيلة آنها تجربه پيـدا كنـد، زيـرا بـه يقـين در اسـتدالل       كرديم تا فرد جست
تر از آنكه موارد صحيح بيابد موارد غلط پيدا خواهـد كـرد، و بنـابراين انتفـاع او از     هاي مختلف بيش گروه

سـهروردي،  (» .تـر از شـناختن از ضـوابط منطـق نيسـت     كم] و سفسطه و مغالطه[آشنايي با مواضع غلط 
بدين ترتيب يكي از اهداف مهم او از پرداختن به منطق، شناخت و شناساندن مغالطه ). 57، ص]ب[1373

اين مسئله متناسب با زمان ظهور سهروردي است، زيرا در زمان حيات . و سفسطه و اسباب آنها بوده است
ايـن بخـش از   . متكلمان متعصبي چون غزالي و شهرستاني مورد هجمه قرار گرفته بوداو فلسفه از جانب 

منطق سهروردي گويي دفاعي است در برابر تفكر متعصبي چون غزالي و پيروان او و بيان اين مطلب كه 
از . سبب در افتادن آنان با فلسفه و حكمت گرفتـاري در دام مغالطـه و افتـادن در ورطـة سفسـطه اسـت      

تر شدن به واقعيت، پرهيز از اسباب مغالطه و انـواع آن اسـت كـه     الزمة شناخت حقيقت و نزديك طرفي،
هاي خود در اصطالحات منطقي گويا در پي نزديك كردن منطق به فلسفه و حكمت  سهروردي با اصالح

  .و دور شدن از تفكر انتزاعي حاكم بر آن است
داران  تـوان يكـي از طليعـه    ي منطقي انجـام داده مـي  سهروردي را با اصالحاتي كه در واژگان و قضايا

دانست؛ يكي از اين اصالحات كه قابل توجـه  ) deontic logic(هاي جديد همچون منطق پايايي  منطق
قضية مذكور با توجه به ساختاري كـه دارد شـيوة ارتبـاط    . ساز است قضية ضرورية بتّاته است و سرنوشت

ضرورت بتّاته در حقيقت ضرورت فلسفي اسـت كـه بـا ضـرورت     . دده تفكر منطقي و فلسفي را نشان مي
شـيخ اشـراق در توجيـه    . منطقي پيوند خورده است تا بتـوان بـه وسـيلة آن امـور واقـع را بهتـر شـناخت       

هـاي مختلـف امكـان يـا امتنـاع چيـزي را        ما وقتي كه در دانش«: گويد شناختي اين ضرورت مي معرفت
توانيم حكـم   ، جزء مطلوب ماست؛ و ما نمي)عالوه بر خود شيء(ن شيء جوييم، پس امكان و امتناعِ آ مي

ضـرورتاً حاصـل   ] يعني امكـان يـا امتنـاع شـيء    [قطعي دربارة آن صادر كنيم مگر آنكه بدانيم آن مسئله 
  ). 29همان، ص(» .است

يـد  اصالحات منطقي سهروردي چنان فراوان است كه در اينجا مجالِ عنوان كردن آنها هم نيست و با
  .آن را در جاي خود طلبيد

  حكمت اشراقي و حكمت مشرقي. 5

خـود را   المشـرقيه  هالحكم و االنصافهاي  را مطرح كرد و كتاب» حكمت مشرقيه«سينا عنوان  ابن
. بـر اسـاس آنهـا نگاشـت     –در دسـترس نيسـت    المشرقيين منطقكدام از آنها جز بخش كه هيچ –

اي در فلسـفة   كه دربارة دانش نبوت است و سابقه تنبيهاتاالشارات و الهمچنين سه نمط آخر كتاب 
سالمان ، بن يقظان حيهاي  افزون بر اين، رساله. تواند جزء اين حكمت محسوب شود مشاء ندارد مي
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جـان  . شـوند  از موضوعاتي برخوردارند كه از گونة حكمت مشرقي محسوب مي الطير رسالةو  و ابسال
خـود   اشـارات و تنبيهـات  هـاي كتـاب    عرفاني را در آخرين بخـش  ابن سينا معرفت«: گويد كوپر مي

مطرح و براي اين شاخه از دانش جايگاهي را در حكمت تضمين كرد؛ اما ايـن سـهروردي بـود كـه     
 ,Cooper, 1998(» .معرفت شهودي و عرفاني را به معيار و پـارادايم كلـي دانـش مبـدل سـاخت     

p.2 .( المشـرقيين  منطقسينا چيست؟ سخن ابن سينا در مقدمة اما جايگاه اين حكمت در فلسفة ابن 
در حـل  [ايم كه سـخني را بگـوييم    ما همت خويش را بر اين گذاشته«: پاسخي است به اين پرسش

و باكي نداريم كه مسير ما از آنچـه  ... اند در آن اختالف نظر داشته] فلسفي[كه اهل بحث ] اي مسئله
او اولـين  ... ما البته به فضـل ارسـطو اعتـراف داريـم    ... قلمداد شوداند جدا  پيروان كُتب يوناني نوشته

از مفسـده پـاك   ] دانـش را [كسي بود كه به جداسازي اموري كه به هم خلط شده بودند پرداخـت و  
ايـن فـرد   ... اما ارزش كسي كه عمر خويشتن را صرف فهم مطالب ارسطو كند چقـدر اسـت؟  ... نمود

امـا اگـر فرصـتي بيابـد محـال نيسـت كـه سـخن         ! د مراجعه كندديگر فرصتي ندارد كه به عقل خو
» ...را نيازمند اصالح و تصحيح دانسته بر آنها مطالبي را بيفزايـد ] يعني ارسطو و پيروانش[پيشينيان 

  ). 3، ص1405ابن سينا، (
دهد كه به علوم مشائي در مـدت   به روشني توضيح مي المشرقيين منطقابن سينا در مقدمة كتاب 

نكتـة مهمـي كـه در    . احاطه پيدا كرده، آنها را تكميل نموده و نقائصش را برطرف كرده اسـت كمي 
علـوم  «و » مشرقيين«شناسد؛ آنگاه با دو نام  كند اين است كه علومي غير يوناني را مي آنجا ذكر مي

اهـل  كند كـه افـراد در صـورتي كـه      گويد كتابي در اين زمينه تأليف مي از آنها ياد كرده و مي» حق
- 4همان، صص(توانند مطالب آن را درك كنند  تفكر بوده با انديشة ظريف و قدرت حدس باشند مي

به طور ضمني به فضل تقـدم ابـن سـينا در حكمـت      المشارع و المطارحاتشيخ اشراق در كتاب ). 3
ه شـيوة  برد كه ابن سينا آن را ب نام مي الحكمه كراريس فيكند و از كتابي به نام  مشرقي اعتراف مي

ادعاي ابن سينا را در باب اينكه كراريس فلسفة مشرقي جديدي «فلسفة مشرقيين نگاشته است؛ اما 
عبـارتي را تغييـر داده يـا دربـارة     ] صـرفاً [به گفتة او ابن سينا ... كند نهد، به شدت رد مي را بنيان مي

  ). 279- 480، صص]ج[1373سهروردي، (» .اهميتي اصالحات جزئي انجام داده استنكتة كم
هايي با حكمـت اشـراقي سـهروردي دارد و در     اينكه فلسفه يا حكمت مشرقي ابن سينا چه تفاوت

و كتـاب   االنصـاف يعنـي كتـاب   (چه نقاطي با آن مشترك است، به دليل نبودنِ متون اصلي سينوي 
سـفة  مطلب قابل تحقيقي نيست، اما قدر مسـلّم ايـن اسـت كـه ابـن سـينا اوالً فل      ) المشرقين هحكم

ارسطويي و مشائي را هم با بسياري از تغييرات و اصالحات پذيرفتـه و آنچـه او در فلسـفة اسـالمي     
مĤبي است، ثانياً در آثار ذكرشدة او كه عرضه كرده است، چيزي غير از فلسفة مشائي يوناني و يوناني

يـل بـه انديشـة    از حكمت مشرقي باقي مانده هستة يك تفكر كامالً متفاوت با تفكر مشـائي و متما 
  .شناسي وجود دارد و از نظر بنيان با تفكر فلسفة مشائي متفاوت است خودشناسي و نفس
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  اصل مفاهمه در حكمت اشراق. 6

منظور از مفاهمه، مباني، روش و ادبيات مشتركي است كه بين دانشمندان يك علم يا علوم مختلـف و  
در اينجـا  . شـناختي اسـت   همه يك بحث معرفـت بحث دربارة اصول مفا. از جمله دانش فلسفه وجود دارد

براي آنكه بدانيم جايگاه مفاهمه در يك نظام فلسفي تا چه اندازه اهميت دارد از مسـئلة مشـابهي كـه در    
امروزه، دانش فيزيك طبق ديدگاه برخي فيلسوفان علم ماننـد  : گيريم علوم تجربي مطرح است، كمك مي

است؛ بدين معنا كه بر اساس اصـول و  ) paradigm(اي پارادايم كوهن به عنوان مادر علوم تجربي و دار
روش پذيرفته شده در علوم تجربي هر گونه كشف جديد كه قواعد علم يا ديدگاه و نظرية نـويني كـه در   

شـود و آنگـاه پـس از    شود، بر اساس معيارها و استانداردهاي معين سنجيده مي قلمرو اين علم مطرح مي
كه بـه   –گيرد؛ اين پارادايم  اي عالي در قاموس علم جاي ميت مكرر به عنوان نمونهها و مشاهدا ارزيابي

موافق نظر «. مورد اتفاق همة دانشمندان اين علم است –معني نمونه يا منشأ اصول و مقررات علم است 
لـم  سازد وجود پارادايمي است كه بتواند يك سـنت ع  كوهن، خصوصيتي كه علم را از غير علم متمايز مي

بدون ترديد پـارادايم، اگـر چـه هنـوز     ). 9-10، صص1379چالمرز، (» عادي را حفظ كند و استمرار بخشد
اكنون . مورد بحث فيلسوفان علم است اما به عنوان يكي از اصول مفاهمة علم تجربي پذيرفته شده است

لية اين است كـه  توان اصولِ مفاهمه داشت؟ پاسخ او شود كه آيا در حكمت هم مي اين پرسش مطرح مي
مشـائي   –پذيرش معناي عقل و قبول قوانين منطق صوري به عنوان اصول مفاهمه در فلسفة ارسطويي 

بيند چه بايد گفت؟ يعني آيا  اما در مقابل عنصر جديدي كه سهروردي آن را در حكمت ضروري مي. است
صلي از اصول مفاهمـه بـه   هم اصل مشتركي كه بتوان همچون معيار و ا –يا تأله و كشف  –براي ذوق 

  آن نگريست، وجود دارد؟
: گويـد  مـي  االشراق هحكمسهروردي گويا در پاسخ به اين پرسش است كه در آخر مقدمة خود بر كتاب 

كنـيم، آنگـاه بـر آنهـا      كه ما امور محسوس را مشاهده و بر برخي از احوال آنها يقين حاصل ميهمچنان«
سازيم، به همين صورت از عالم روحانيـات   ند استوار ميا مي صحيحعلومي چون نجوم و غير آن را كه علو

و كسـي كـه ايـن روش را نداشـته     . نهيم بر آنها بنا مي] حكمت را[كنيم و آنگاه  موجوداتي را مشاهده مي
سـهروردي،  (او را بـه بـازي خواهنـد گرفـت     ] فكـر [هـاي فراوانـي    باشد، از حكمت چيزي ندارد و شـك 

شناختي كه سهروردي بدان تأكيـد كـرده فصـل مميـزي از حكمـت       كتة روشاين ن). 13، ص]ب[1373
اشراقي در مقابل فلسفة مشائي است، زيرا در اين حكمت كه مبتني بر دريافت و شناخت نور است جايگاه 

هر گاه حكيم با سلوك حكمي خود به ايـن كشـف نائـل    . اول براي كشف حقيقت از آن ذوق و تأله است
كه براي خودش معيار است براي ديگران نيـز بـا    ول حقيقت را شناخت، معرفت او چنانآمد و اصلي از اص

شود؛ اگر كسي خواست به اصل آن كشف نائـل شـود بايـد همچـون آن      لباس برهان به معيار تبديل مي
حكيم به سلوك حكمي بپردازد و اگر به آن درجه نبود دست كم بايد طالب و جستجوگر اين حقيقت باشد 

  .زمينة پذيرش نور، بتواند برهان آن را فهم كندتا با 
اي كه بتوان بـا آن سـخن و ادبيـات فلسـفي      بنابراين مفاهمة فلسفي در حكمت اشراق، به معني شيوه
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قابل فهمي براي مخاطب فراهم كرد، مبتني بر مكاشفة حكمي است؛ اين مكاشفة حكمي درست معـادل  
دهند و قواعد علمـي را   هده و تأمل تجربي خود انجام ميهاي علمي است كه دانشمندان با مشا آن كشف

تواند مستدل شود شايسـته مسـتند شـدن هـم      اين مكاشفه غير از آنكه مي. كنند بر اساس آنها تبيين مي
هسـت؛ يعنـي آنـان خـود     ) و به تعبير خود شيخ اشـراق طالبـانِ ذوق و تألـه   (براي افراد خواهانِ حقيقت 

توانند آزمايش فالن  كه دانشمندانِ علم فيزيك اگر بخواهند مي ست زنند چنانتوانند به اين مكاشفه د مي
دانشمند را كه اكنون ديدگاهش تبديل به پارادايم شده، تكرار كنند و خود به طور مستقيم به آن موضـوع  

 .علم پيدا كنند

  سلوك عرفاني و سلوك حكمي. 7

كـه خـواهيم ديـد از ميـان     سـهروردي چنـان   .آيد كيمياي حكمت گويي تنها با گوهر تأله به دست مي
از نظر او، اگر حكيمي حتـي  . داند كه داراي ويژگي تأله است حكيمان برشمرده شده آن را حكيم الهي مي

در صفت بحث و استدالل بسيار ناتوان باشد، در صورتي كه در تأله قوتمند باشد بر حكيمـاني كـه صـرفاً    
، آنجا كـه خوابنمـايي   تلويحاتو از اين روست كه در كتاب . ي داردقدرت و استدالل دارند، ترجيح و برتر

كند، از افرادي چون ابويزيد بسطامي و ابومحمد سهل بـن عبـدهللا    اش با ارسطو را بيان مي خود و مكالمه
خوانـد و   برد و آنها را حكيم واقعي مينام مي   –) 35، ص1382كربن، (مؤسس سلسلة سيميه  –تستري 

  ). 74، ص]الف[1373سهروردي، (كند  را هم بر اين نامگذاري گزارش مي تأييد ارسطو
گرفتـه شـده اسـت؛ بنـابراين در معنـي       –به معني معبـود   –اما اين تأله چيست؟ واژة تأله از كلمة اله 

كه گفتـه شـد    شهرزوري چنان. هاي او را دارد مصدري خود، توجه كردن به معبود يا اقتدا كردن به ويژگي
آينـد تعريـف كـرده     علوم ذوقي و كشفي را كه با تأله به دست مـي  االشراق هحكمة خود بر كتاب در مقدم

طبق تعريف او تأله، نوعي مواجهه با موجودات مجرد است، امـا پرسشـي   ). 5، ص1373شهرزوري، (است 
كـه آيـا   كه در اينجا مطرح است اينكه آيا اين مواجهه صرفاً يك مواجهة عرفاني است؟ و پرسش ديگر اين

  گيرد؟ اين واقعه به صورت دفعي و يكباره انجام مي
دهد كه از نظر آنان  بررسي و تحقيق دربارة جايگاه عنصر تأله در آثار سهروردي و شارحان او نشان مي

كـه شـهرزوري در مقدمـة    ) 8همـان، ص (تعبير علم الهي و سلوكي . شود تأله، با نوعي سلوك حاصل مي
ايـن سـلوك البتـه از سـلوك عارفانـه الگـو       . ه شاهد گويايي بر اين مطلب استبه كار برد االشراق هحكم
بندي حكمت و حكمـا، حكيمـي كامـل اسـت كـه       گيرد اما دقيقاً به همان معنا نيست، زيرا طبق درجه مي

بنـابراين، حكـيم   . عالوه بر جنبة قوتمند ذوق و تأله، در بحث نيز به درجات عالي يا متوسط رسيده باشـد 
كه خود شيخ اشراق چندين بار بر ايـن   بايد بتواند محصول تأله و سلوك خود را مبرهن كند، چناناشراقي 

؛ و اين يك تفاوت مهم سلوك حكيمـان بـا   )13و10، صص]ب[1373سهروردي، (نكته تأكيد كرده است 
  . هاي ديگر نيز هست سلوك عارفان است، اما همين تفاوت منشأ تفاوت

توان با تأمـل شـناخت و بـر     آيا هستي را مي. ا تأله او رابطة مستقيم داردشناسي حكيم اشراقي ب هستي
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اساس فكر و نظر به آن پرداخت، يا بايد تأله ورزيد و در اين تأله به منشأ آن يعني خداونـد وصـل شـد و    
آنگاه در پرتو شناخت او به ديگر اشيا معرفت پيدا كرد؟ پاسخ سهروردي در اهميتي است كـه بـه تألـه در    

شود و آنگاه كه آدمي بـه   هستي، كه در تعبير او نور است، تنها با تأله شناخته مي. دهد ناخت واقعيت ميش
تواند به نور آن هستي يعني كل عالم وجود كه از نوراالنوار سرچشـمه   سرچشمة هستي يعني اله رسيد مي

رها برسد به بقيه نيز دسـت  گرفته است، واقف شود زيرا بين نورها حجابي نيست و كسي كه به يكي از نو
بدين صورت آدمي با شناخت واقعي خويش، كه به علم حضـوري و اتحـاد عاقـل و معقـول     . خواهد يافت

كند كه همان نفس است و چـون   ، به نور مجردي شناخت پيدا مي)71، ص]الف[1373سهروردي، (است 
سـهروردي،  (انع و حـائلي نيسـت   كند و بـين آنهـا مـ    شناخت يك نور راه شناخت انوار ديگر را فراهم مي

تواند به نوراالنوار هم معرفت حاصل كند اما از آنجا كه نوراالنوار سرچشمة  ، پس مي)140، ص]ب[1373
ها خواهد بود؛ و آدمي با معرفت پيدا كـردن بـه او    همة انوار ديگر است شناخت او سرچشمة همة شناخت

و ايـن اسـت معنـي تألـه كـه مفهـومي       . كنـد  يدا ميبه همة نورها معرفت پ) البته در حد ظرفيت خويش(
  .عرفاني دارد -فلسفي

  حكمت جويندگانحكيمان واقعي و . 8

كـه فـارابي و ابـن     برد، چنـان  بهره مي» حكيم«تر آثار خود به جاي فيلسوف از واژة سهروردي در بيش
علت آن در نزد او بـه  . ستتر اكنند، اما پافشاري سهروردي بر اين مسئله بيش گونه عمل ميسينا نيز اين

حكمت سهروردي داراي ذوق، تأله و كشـف اسـت،   . گردد كه مهفوم حكمت از فلسفه دارد تمايزي بازمي
اين عناصر يا وجود نـدارد يـا    –چه فلسفة ارسطو و مشائيان و چه فلسفة ابن سينا  –اما در فلسفة رسمي 

  .چندان مورد توجه نيست
بندي جالب توجهي از انـواع حكيمـان دسـت زده     به تقسيم االشراق هحكمشيخ اشراق در مقدمة كتاب 

حكمـت داراي مراتـب زيـادي    «: گويد وي مي. توان در آن ديد است كه تمايز حكيم و فيلسوف را نيز مي
حكيم الهي كه در تأله داراي مرتبـة  ) 1: است و حكما داراي طبقاتي هستند؛ و انواع حكيمان بدين قرارند

حكيمي كه در بحث داراي مرتبة عالي است امـا داراي تألـه   ) 2بحث هيچ دستي ندارد؛  عالي است اما در
حكيم الهي كـه در تألـه   ) 4حكيم الهي كه هم در تأله و هم در بحث داراي مرتبة عالي است؛ ) 3نيست؛ 

مـا  حكيم الهي كه در تأله داراي مرتبة عالي اسـت ا ) 5داراي مرتبة عالي است اما در بحث متوسط است؛ 
) 7حكيمي كه در بحث داراي مرتبة عـالي اسـت امـا در تألـه متوسـط اسـت؛       ) 6در بحث ضعيف است؛ 

فردي كه جستجوگر تأله و بحث ) 8حكيمي كه در بحث داراي مرتبة عالي است اما در تأله ضعيف است؛ 
همـان،  (» .فـردي كـه تنهـا جسـتجوگر بحـث اسـت      ) 10فردي كه تنها جستجوگر تأله است؛ ) 9است؛ 
  ). 11-12صص

بندي، حكيم نوع سوم را كه در هـر دو ويژگـي مقـام برتـر دارد، داراي رياسـت       وي پس از اين تقسيم
داند كه در تأله صـاحب مرتبـة    خواند و پس از او كسي را شايستة مقام حكيم ميحكمت و خليفة خدا مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   سيد محمدعلي ديباجي  128
(Sayyed Mohammad Ali Dibaji) 

  

و اسـتدالل در مقـام دوم    مالك در حكيم الهي بودن، همان ويژگي تأله است، و ويژگي بحث. عالي باشد
سهروردي در اينجا گرايشي شيعي از خود نشان داده و آن حكيم الهـي را خليفـة خـدا معرفـي     . قرار دارد

او در . گاه از چنين حكيمي خالي نيست، اگر چه ناشناخته يا مخفي باشدكرده و معتقد است كه زمين هيچ
  ).همان( كند متأله نيز استفاده مي  م اين باره از واژة اما

  ادبيات نمادين در فلسفه. 9

، يكي از سيزده اختالف بين ارسطو و افالطون را تفاوت بين الجمع بين رأي الحكيمينفارابي در كتاب 
داند؛ ارسطو ادبيات منسجم و نسبتاً مشكلي را در آثار خـود دارد و افالطـون    زبان رسمي و زبان رمزي مي

هـا   كه ديگر تفاوت همچنان –فارابي اين را . كند ها بيان مي و تمثيل ها الي اسطورهمطالب خود را در البه
، اما گويي زبان ])با تصرف[ 72-71، صص1387فارابي، (داند  دليل بر اختالف ذاتي تفكر آن دو نمي –را 

كلمـات حكمـاي   «  :گويـد  تمثيلي و رمزي يكي از عناصر مهم در حكمت اشراقي است؛ شيخ اشراق مـي 
شـان وارد اسـت   اند اگر چه بر ظاهر سخنان ت رمزي بوده و آنچه را كه در نقد آنان گفتهنخستين به صور

توان رد كرد؛ و بر همـين اسـاس اسـت قاعـدة      اما بر مقاصد آنان وارد نيست، چراكه سخن رمزي را نمي
  ). 10همان، ص(» اشراق در نور و ظلمت

تـر از آن ايـن    آن به ميان آورده و مهـم  سهروردي در مواضع ديگر هم سخن از رمز و تمثيل و جايگاه
كـه شـاهكار    – االشـراق  هحكماست كه ادبيات فلسفي خاص خود را بر اين اساس بنا نهاده است؛ كتاب 

همچنـين  . هـاي حكمـي اسـت    هاي فلسـفي، واژگـان رمـزي و ايهـام     سرشار از استعاره –فلسفي اوست 
تر آنها داستانِ سفر نفس را بـه زبـان رمـزي و    يشهاي متعددي به زبان تمثيل نوشته است كه در ب رساله

توان مباحث زير را به عنوان نكات قابل بحث و بررسي در مورد زبـانِ   در اينجا مي. كند تمثيلي روايت مي
  :رمزي مطرح نمود

ها،  ها، داستان ها، اسطوره ها، تمثيل منظور از ادبيات نمادين، ادبياتي است كه در آن از انواع استعاره) الف
  .شود دار براي مقاصد و معاني استفاده مي ها و واژگانِ ايهام نماييخواب
كند پس بايد براي مشاهده و  از آنجا كه رمز داللت بر بسته بودن يا پنهان بودن يا رازآلود بودن مي) ب

  .ادراك آنچه مرموز است به رمزگشايي پرداخت
ـ   ) ج ك معنـا و مقصـد در كلمـات و جمـالت آن     ويژگي زبان رمزي و تمثيلي آن است كـه بـيش از ي

 .شود گنجانده مي
توان فراتر از زمان و مكان خـاص تفسـير و    ويژگي ديگر اين است كه موضوع مورد اشاره آن را مي) د

 .تبيين كرد
خصوصيات ديگري چون پرهيز از صراحت براي جلوگيري از ورود نااهالن به بحـث، تأثيرگـذاري   ) هـ
سـازي تفسـيرهاي نـو از مطالـب و      لم، مانـدگار نمـودن انديشـه و اثـر، زمينـه     تر در مخاطب و مـتع بيش

 .توان از فوائد زبان رمزي دانست هاي فرد و غيره را مي ديدگاه
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هـاي فلسـفة خـود را از     تـرين واژه  واژگان اشراق و نور، يعني كليدي –كه گذشت  چنان –شيخ اشراق 
تعارة لطيفـي از واقعيـت و حقيقـت اسـت كـه معنـايي       نور در فلسـفة او اسـ  . گونة رمز معرفي كرده است

يعنـي   –شـود؛ هـم نوراالنـوار     تشكيكي دارد؛ هم حقيقت غني و هم اعيانِ ضعيف و نيازمند را شامل مي
گيـرد، حتـي نـور     و هم موجودات مجرد، يعني انوار قاهر و انوار مدبر و نفس ناطقه را دربر مـي  –خداوند 

كـه نـور    الدوام و پويايي واقعيت دارد، چنان تعارة نور، نشان از فيضان علياس. حسي هم از جملة نورهاست
كلمـات و قواعـد   . گونـه نيسـتند  هاي ديگر مثل وجود، واقعيت و امثال آنهـا ايـن   اين معنا را دارد؛ اما واژه

، قهر و محبت، ظلمت، غاسق، برزخ، هيئت، اسـفهبد، مثـال و   )يا همان اشراق(حكمت اشراق مثل شروق 
هـاي   ها و تمثيـل  مندند؛ داستان اي بهره ز اين دست، همگي به درجات مختلف از ويژگي رمزي و استعارها

ـ  فـي ، آواز پـر جبرئيـل  ، عقـل سـرخ  ، لغت مـوران ، روزي با جماعت صوفيانگانة  هشت ، ت الطفوليـه حال
  .دهند تشكيل مي نيز بخش ديگري از اين ادبيات فلسفي را الغربيه قصة غصهو  العشاق مونس، الطير رساله

  احياي حكمت خسرواني. 10

شناسي حكمت اشـراق ارتبـاطي نـدارد، امـا      اينكه حكمت خسرواني چيست و چه اصولي دارد به روش
اي كه در ايـران باسـتان، يعنـي در زمـان افـراد حكـيم و انديشـمندي         حكمت خسرواني به عنوان فلسفه

، كيومرث، فريدون و كيخسرو )7، ص]ب[1386ضيايي، (همچون زرتشت، جاماسب، فرشادشور، بزرگمهر 
اي از نسـل حكمـاي    رواج داشته و به تعبير شيخ اشراق همچون خميـره ) 502، ص]ج[1373سهروردي، (

بـا  [  503همـان، ص (شـده اسـت    هـا منتقـل مـي    شرقي به غربي و بالعكس رسيده و گاهي از زبان قصه
  .راق شناخت، مطلبي است كه بايد جايگاه آن را در حكمت اش])تصرف

كنـد؛ همچنـين قصـه را وسـيلة طـرح و       ياد مي» الخسروانيين  خميرة«سهروردي از اين حكمت با نام 
كند، بدين معنـا كـه شـايد در نـزد      اين دو موضوع سربسته بودن مطلب را القا مي. انتقال آن دانسته است

در اين صورت . داشته است مند كه خميره و شالودة يك تفكر حكمي وجود خسروانيان نه يك فلسفة نظام
برخـي محققـين   «: گويـد  چه ارتباطي بين آن حكمت و حكمت اشراق است؟ دكتر ضيايي در اين باره مي

انـد كـه    ويژه هانري كربن و محمد معين، سهروردي را احياگر صورتي از فلسفة ايران باسـتان پنداشـته   به
تني از يك سنت مستقل فلسفي در ايران وجـود  هيچ شاهد مبتني بر م. البته اين ديدگاه قابل اثبات نيست

و  –ذكر اسامي پادشاهان و پهلوانان ايراني و ارجاع به وقايع اساطيري ايرانـي در آثـار سـهروردي    . ندارد
اي باشـد، نشـان از    شـده  مند فرامـوش  بيش از آنكه حاكي از احياي فلسفة نظام –ساير متفكران مسلمان 

اگرچـه  ). 285، ص]ب[1386ضـيايي،  (» .هاي مشهور ايران باستان داردهدف او در استناد به حجيت نماد
به عقيدة هانري كربن هنوز متوني از حكمت خسرواني كه با مطالعـه آن در رابطـه بـا افكـار سـهروردي      

ترين محرك  بتوان به نظري تفصيلي دست يافت، به تمامي نشر نيافته است، اما وي معتقد است كه قوي
در تمهيد قواعد حكمي و تقرير مباني فكري خود داشته است، همان تطبيق و تفسير همتي كه سهروردي 

  ). 21، ص1382كربن، (مثُل افالطوني با فرشتگان مزدايي است 
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توان انكار كـرد كـه واژگـانِ حكمـت سـهروردي،       هر كدام از دو ديدگاه را كه درست فرض كنيم، نمي
 التصـوف  هكلمـ افزون بر اين، خـود او در رسـالة   . ن داردهمچون نور و ظلمت، سابقه در حكمت خسروانيا

گفته است كه ما حكمت نوري حكماي فاضـلِ ايرانـي را كـه بـه مجـوس شـباهتي نداشـتند، در كتـاب         
اين احيا اگر صرفاً در حد معنابخشي بـه واژگـان هـم    ). 37، ص1382كربن، (» احيا كرديم االشراق هحكم

  .سازد و بخشي از ماهيت حكمت اشراق را روشن ميباشد، سهمي از آن حكمت خسروانيان 

  گيري نتيجه

ورزي و فهم متافيزيك، به توسعة  شيخ اشراق با ارائة كشف و تأله به عنوان طريق جديدي براي فلسفه
كشف به معني مشاهدة عالم معاني و انـوار،  . هاي معرفت پرداخت قلمرو شناخت فلسفي و تحول در شيوه

ساز در  دروني به سرچشمة هستي و شناخت واقعيت از آن طريق، دو واژة سرنوشت و تأله به معني رسيدنِ
او گاهي هم از ذوق، به معني توانايي بر كشف و تألـه،  . حكمت اشراق و فلسفة اسالميِ پس از آن هستند

  .اكتسابي است -برد كه يك ويژگي فطري نام مي
طور كه ما علوم خاصـي را   تقد است همانسهروردي با مقايسه مشاهدات حسي و مشاهدات معنوي، مع

كنيم، بايد بر اساس مشاهدات معنوي و روحاني نيز بتوانيم علومي بـر پـا    براساس مشاهدات حسي بنا مي
  .كنيم؛ اين علوم همان علوم حكمي و در معناي مطلق آن حكمت است

كـه   چنان –زيرا وي شناسد  گويد ديگر ارسطو را به عنوان مرجع فلسفي نمي حكمتي كه سهروردي مي
فاقد عناصر شناختي تألـه و كشـف بـوده اسـت؛ در ايـن طريقـه، حكمـت نـه يـك           –كند  او تعريف مي

) ادريس(ورزي شخصي بلكه يك جريان هميشگي و ازلي است كه از زمان پيامبراني چون هرمس  فلسفه
از طرفـي سـلوك در   . هر باشندها نتوانند ظا بوده و همواره خواهد بود، اگرچه رهبران آن در برخي از زمان
دهد و به همين دليل اسـت كـه حكـيم الهـي      كنار استدالل و قدرت تفكر، مرتبة يك حكيم را نشان مي

  .كامل هموست كه هم در تأله و كشف و هم در استدالل به مراتب عالي رسيده باشد
ه ويژگـي بـارز   كـ  –گيـري از زبـان رمـزي و نمـادين      حكمت اشراق افزون بر كشف و تأله، بـا بهـره  

زبان نمادين مرزهاي زبـان رسـمي را   . كند توسعة قلمرو شناخت را دوچندان مي –شناختي آن است  روش
هـا   ها، معاني موسعي را به واژگـان و تركيـب   ها و رمز ها، تمثيل گذارد و با استفاده از استعارهپشت سر مي

ب زمـانِ خـويش معـاني ديگـري را از مـتن      دهد تا با تناس بخشد كه به مخاطب خود اين اجازه را مي مي
بدين ترتيب سهروردي كه در هشت رسالة عرفاني خود از اين زبـان اسـتفاده كـرده و در    . استخراج نمايد

حكمت اشراق نيز بارزترين نمادها، يعني نور را، براي القاي معناي هسـتي و واقعيـت بـه خـدمت گرفتـه      
بودند، اما اين   رادي چون افالطون و ابن سينا بدان پرداختهاست، احياگر زبان فلسفي نماديني است كه اف

تفاوت را با آنان دارد كه او برخي نمادها همانند نور و اشراق را به عنوان واژگان كليـدي فلسـفة خـويش    
كار برده و آنها را در نظام فلسفي خود نهادينه كرده است، بـرخالف افالطـون و ابـن سـينا كـه چنـين       به

  .نكردند
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  131  شناسي حكمت اشراقروش  
  (The Methodology of Hekmat al-Eshragh) 

 

  بعمنا

 .نا ، بي، با مقدمه دكتر ابراهيم مدكور فاهرهالهيات شفاء، )تا بي. (ابن سينا، ابوعلي
 .اهللا مرعشي آية، قم، كتابخانة المشرقيين منطق، )ق 1405. ( -----

الدين مجتبوي، تهـران،   ، ترجمه دكتر سيد جاللبنياد حكمت سبزواري، )1368. (ايزوتسو، توشيهيكو
  .دانشگاه تهران

  .سمت: تهران. ، ترجمة سعيد زيباكالمچيستي علم). 1379. (ز، آلن افچالمر
، 24، شانديشـة دينـي  ، مجلة »فاعليت الهي از ديدگاه سهروردي«). 1368. (ديباجي، سيدمحمدعلي

  . 3-24صص
، 2، جمجموعة مصنفات شـيخ اشـراق  ، در تلويحـات ]). الف[1373. (الدين يحيي سهروردي، شهاب

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: رانته. تصحيح هانري كربن
، تصـحيح هـانري   2، جمجموعه مصنفات شيخ اشراق، در االشراق ةـحكم]). ب[1373. ( ------
 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. كربن

، تصـحيح  2، جمجموعه مصنفات شـيخ اشـراق  ، در المشارع و المطارحات]). ج[1373. ( ------
 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. نري كربنها

، مجموعة مصنفات شيخ اشراق، در »االشراق هحكمشرح  مقدمة«). 1373. (الدين شهرزوري، شمس
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. ، تصحيح هانري كربن2ج

، سيدحسين نصر و اليور 2، جلسفة اسالميتاريخ ف، در »سنت اشراقي«]). الف[1386. (ضيايي، حسين
  .حكمت: تهران. ليمن

، تاريخ فلسفة اسالمي، در »الدين سهروردي، بنيانگذار مكتب اشراق شهاب«]). ب[1386. ( ------
 .حكمت: تهران. ، سيدحسين نصر و اليور ليمن2ج

 .حكمت: تهران. ، تحقيق جعفر آل ياسينتعليقات]). الف[1371(فارابي، ابونصر، 
  .حكمت: تهران. ، تحقيق جعفر آل ياسينالسعاده التنبيه علي سبيل]). ب[1371. ( ------
: تهـران . ، ترجمة سـعيد رحيميـان  رسائل فارابي، در »الحكيمين الجمع بين رأي«). 1387. ( ------

 .علمي و فرهنگي
  .كوير: تهران. ، جواد طباطباييتاريخ فلسفه اسالمي). 1380. (كربن، هانري

، ترجمـة احمـد فرديـد و    روابط حكمت اشـراق و فلسـفة ايـران باسـتان    ، )1382. ( ------
 .مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفه ايران: تهران. عبدالحميد گلشن

  .پرسش: تهران. فر ، مهرداد ميريانفلسفة ارسطو). 1385. (هريسون باريت، آنتوني
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