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چکیده
در جهان شناسی شیخ اشراق، عالم به دو بخش نور و ظلمت تقسیم شده است و بـر اسـاس اصـل تشـکیک در 

اند. پس از عالم انوار بـه عـالم اجسـام نور، مراتبی در میان انوار مطرح شده، که در شدت و ضعف نور با هم متفاوت
هـر یـک از ۀمحسوسه) در او نیست. بررسی جداگانۀت و هیچ نوری (جز انوار عرضیرسیم که ظلمت محض اسمی

پیدایش آن مرتبه و ارتباط آن با مراتب باالتر هستی، بـه ویـژه بـا خداونـد یـا ۀمراتب عالم از نظر شیخ اشراق، و نحو
تر از تصـویری دقیـقۀرای ارائـجـا کـه بـایم. از آنای است که در ایـن مقالـه بـه طـرح آن پرداختـهنوراالنوار، مسئله

شناسی وی را نیز مورد توجه قرار داد، برخی از اصول مهم هستی شناسی اشـراقی شناسی سهروردی باید هستیجهان
ۀایم که چگونه دیدگاه سهروردی دربارمثل اصالت ماهیت و تشکیک در ماهیت را نیز مورد توجه قرار داده و نشان داده

ناختی وی مرتبط است.جهان، با مبانی هستی ش

سهروردی، شیخ اشراق، جهان شناسی اشراقی، نور و ظلمت، تشکیک نور.: هاکلیدواژه
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مقدمه

تفسیرهای گوناگون پذیرفته است. این ،های مختلف فلسفیصدور و پیدایش عالم هستی در نظامۀنحو
اساس مفاهیم نور و ظلمت، تصـویر مسئله در نظام فلسفی شیخ اشراق، بسیار مورد توجه قرار گرفته و او بر

آفرینش آن، توسط خداوند ارائه داده است.ۀای از جهان و نحوویژه
صدور جهان از ۀحاضر سعی شده با توجه به آثار فلسفی شیخ اشراق، دیدگاه وی در مورد نحوۀدر مقال

ا بر آن مبتنی ساخته، مطـرح خداوند، تبیین گردد. به این منظور ابتدا مبانی و اصولی که وی دیدگاه خویش ر
پیدایش آن، مورد بررسی قرار گرفتـه ۀاو در مورد نظام جهان و شیوۀشده و سپس با توجه به این مبانی، نظری

است.

مبانی هستی شناسی اشراقی
توانیم به دو دسته تقسیم کنیم:شود را میمبانی و اصولی که در این بخش مطرح می

مبانی بحثی و نظری-۱
١بانی و اصولی که هم حالت بحثی و نظری دارند و هم حالت ذوقی و شهودیم-۲

در قسمت اول، اصالت ماهیت و تشکیک در ماهیت مطرح خواهد شد. در قسمت دوم نیز مبانی نظام 
شیخ اشراق مورد بررسی قرار خواهد گرفت، و مباحثی چون حقیقت نـور و ظلمـت، تقسـیمات ۀنوری ویژ

نوار مطرح خواهد شد.ها و احکام کلی اآن

اصالت ماهیت-1
سهروردی معتقد است که، از دو مفهوم وجود و ماهیت، تنها ماهیت اسـت کـه در خـارج واقعیـت یـا 
اصالت دارد، در حالی که وجود امری صرفًا ذهنی یا اعتباری است. در واقع به نظر او وجود، معقـول ثـانی 

ان گفت افزون بر ماهیـت، وجـود نیـز در خـارج موجـود توو هیچ تحققی در خارج ندارد، پس نمی٢است

ها را به شیوه مشائی نوشته است، نقـل ، که سهروردی آن»مطارحات«و » مقاومات«، »تلویحات«های مبانی بحثی و نظری، عمدتًا از کتاب.١
های خـاص خـود، سهروردی است که وی در این کتاب ضـمن اشـاره بـه دیـدگاه» حکمة االشراق«شده؛ اما مبانی دسته دوم، عمدتًا از کتاب 

و سپس بر آن دلیل عقلی اقامه کرده اسـت. (سـهروردی، مجموعـه مصـنفات: مدعی شده که مطالب آن را از راه کشف و شهود به دست آورده 
)١٠/ ٢حکمة االشراق، 

های خود بین معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی فرق ننهاده و آن دو را با هم مخلـوط کـرده اسـت. بایـد توجـه شیخ اشراق در بحث٢.
ها بعد از شیخ اشـراق در کتـب فلسـفی و کالمـی ان معمول نبوده و این تفکیک مدتداشت که تفکیک میان این دو دسته از مفاهیم، در آن زم

مطرح شده، و در نهایت در آثار مالصدرا به روشنی تبیین یافته است. به خاطر توجه نداشتن به تفاوت میان این دو دسـته از مفـاهیم اسـت کـه
داند. حال آنکه معقوالت ثانی فلسفی همچون شیئیت، ر نوع تحقق خارجی میشیخ اشراق، معقوالت ثانی را اموری صرفًا ذهنی و بی بهره از ه
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، از جمله این که: اگر وجـود در ١است. شیخ اشراق دالیل فراوانی بر ذهنی و اعتباری بودن وجود اقامه کرده

نقل کالم به آن اش این است که موجود باشد، یعنی دارای وجود باشد. عالم خارج تحقق داشته باشد، الزمه
یم. آن وجوِد وجود هم موجود است، پـس دارای وجـود دیگـری اسـت. ایـن سلسـله از کنوجوِد وجود می

انجامد که باطل است. پس موجود بودن وجود یابد و به تسلسل میوجودها هم چنان تا بی نهایت ادامه می
٢و واقعیت خارجی داشتن آن نیز باطل است.

بحث جعل نیز که یکـی از مباحـث مهـم داند، در شیخ اشراق چون ماهیت را امری واقعی و اصیل می
: ۲کنـد، ماهیـت اسـت نـه وجـود (همـان، ج فلسفی است، معتقد است که آنچه علت، جعل و ایجاد می

گیـرد، مـاهوی دانسـتن اصـالت ماهیـت میۀدیگری که شیخ اشراق از مسئلۀ). نتیج۱۸۶حکمة االشراق، 
ب و چه در ممکن، امری اسـت اعتبـاری، و هویت واجب الوجود است. زیرا از نظر وی، وجود چه در واج

در هر دو مقام اصالت با ماهیت است. او بر اساس نظام اشراقی خـود خداونـد را، نـور و حیـات، و نـور را 
داند. به بیان وی:حقیقتی ماهوی می

اما اینکه واجب الوجود، نفس وجود است، کالم درستی نیست؛ زیرا وجود امـری اعتبـاری اسـت، و «
٣»ات [که حقیقت واجب، عین اوست] غیر مفهوم وجود استمفهوم حی

تشکیک در ماهیت-2
سهروردی در بحث تمایز اشیاء از یکدیگر، معتقد است که عالوه بر تمایز ذاتی و عرضی، قسم دیگری 
از تمایز نیز میان اشیاء وجود دارد، که همان تمایز به شـدت و ضـعف، یـا کمـال و نقـص در ذات ماهیـت 

تشـکیک در ۀتمایز به شدت و ضعف در ماهیت اشیاء مبتنی بر دیدگاه خاص سهروردی دربـار٤هاست.آن

شوند، و به همین جهت است که در مورد ها میوحدت، امکان و... اگرچه در خارج وجود مستقلی ندارند، اما موجودات خارجی متصف به آن
)۱۸۰/ ١مالصدرا، اسفار، این مفاهیم گفته شده که عروضشان در ذهن و اتصافشان در خارج است ( ر.ک: 

.٢٣-٢٢: التلویحات، ١و ج ٦٧-٦٤: حکمة االشراق، ٢سهروردی، مجموعه مصنفات، ج ١.
. شیخ اشراق نظیر این دلیل را در مورد بسیاری از مفاهیم فلسفی، مثل وحدت، شیئیت، امکان و... به کار ٦٥: حکمة االشراق، ٢همان، ج . ٢

ای را آورد. به طور کلی وی برای تمایز میان امور عینی و ذهنی معیار و قاعـدهجود اموری صرفًا ذهنی به شمار میها را نیز همچون وبرد و آنمی
کند. طبق این قاعده، اگر از عینی و واقعی دانستن مفهومی، تسلسل الزم آید، آن مفهوم اعتبـاری و ذهنـی اسـت مطرح می» قسطاس«با عنوان 

)٢٦: التلویحات، ١(همان، ج 
. تذکر این نکته الزم است که شیخ اشراق گاه در آثار خود از واجب الوجـود و دیگـر انـوار مجـرد بـه انّیـات ۱۸۷: المقاومات، ۱همان، ج .٣

نیست، بلکـه مـراد ظهـور » وجود«محض و وجودات صرف تعبیر کرده است، اما خود در جای دیگر تصریح کرده است که مراد از این تعبیر، 
های ما به معنای موجود نزد خود، یعنـی موجـودی کـه مـدرک ذات خـویش و وجود صرف در کتاب«جود نزِد خود بودن است: برای خود و مو

)۱۹۰(همان، » باشد، به کار رفته است.می
شود (مابه . باید توجه داشت که در تمایز به شدت و ضعف، آنچه مایه اختالف و تمایز میان اشیاء می۳۳۴-۳۳۳: المطارحات، ۱، ج همان٤.

ها (مابه االشتراک) نیست. مثال معروف در این باره، واقعیت نور است که دارای مراتب مختلفی االمتیاز) چیزی جز همان وجه مشترک میان آن
ها نیز در شدت یا ضعف نور است.اند و تفاوت میان آنباشد، که همه در نور بودن مشترک(مثل نور خورشید و نور چراغ) می
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ماهیت است.

های کـم تشکیک در ماهیت، ابتدا به وجود تشکیک در مقولهۀشیخ اشراق برای تبیین دیدگاه خود دربار
تشکیک در ماهیت وی سپس با تحلیل و بررسی حقیقت و چیستی حیوان، به اثبات١کند.و کیف اشاره می

پردازد. بنابر مشهور، حساسیت و برخورداری از حرکت ارادی، دو عنصری است که در تعریـف حیـوان می
آید مصادیق آن صدق کند، الزم میۀشود. به نظر سهروردی، اگر این تعریف به طور یکسان در هماخذ می

زون، با موجـودی کـه دارای تمـامی موجودی که تنها دارای دو حس است و حرکت ضعیفی دارد، مانند حل
حواس بوده و از حرکات ارادی قویی برخوردار است، مانند اسب، یکسان باشد. روشن است که حساسیت 
و حرکت ارادی در این دو فرد از حیوان یکسان نیست و در یکی شدید و در دیگری ضعیف اسـت. بنـابراین 

باشد، با هـم اخـتالف دارنـد؛ در نتیجـه ها میآناین دو، در نفس حقیقت حیوان که همان ماهیت مشترک 
جا).ماهیت حیوان امری تشکیکی است (همان

شیخ اشراق، سپس در طریقی دیگر برای تبیین تشکیک در ماهیت، ماهیت جوهر را نسبت بـه افـرادش 
قـات، جواهر، در جوهریت با هم برابر باشند، بلکـه مفارۀوی چنین نیست که همۀکند. به عقیدبررسی می

های جـواهر تری نسبت به جواهر مادی برخوردارند، و جواهر این عالم مانند سایهاز قوام و جوهریت کامل
جا).عالم باال هستند. بنابراین نسبت جوهریت به جواهر مادی و مفارق، تشکیکی است (همان

از و یـک مبـدأ انتهـا ای تشکیکی، دارای یک مبـدأ آغـدر نتیجه از نگاه شیخ اشراق، هر ماهیتی به گونه
ۀباشد، که تمام این مراحل، شدت و ضعف در خود ماهیت است و امری اضافه بـر آن نیسـت. بـه گفتـمی

وی:
حق این است که هر یک از این انواع، حّد (و تعریفی) دارد که از ابتدای شـروع در اشـتداد گرفتـه تـا «

).۱۵۵ات، (همان، المقاوم» اند.نقص، داخل در این حّد ۀآخرین مرتب
از آنجا که شیخ اشراق قائل به اصالت ماهیت است، و معتقد است ماهیات امور عینی و واقعی هسـتند 

اشراقی، تشکیک در ۀشود که بر اساس فلسفباشد، معلوم میو از سوی دیگر قائل به تشکیک در ماهیت می
ترین آن، نظـام عـالم را یفمتن واقع تحقق دارد و جواهر عالم به صورت تشـکیکی از شـدیدترین تـا ضـع

دهند. در ادامه اشاره خواهیم کـرد، کـه سـهروردی عـالم را در عـین داشـتن، هویـت مـاهوی و تشکیل می
داند، بر این اساس با توجه به تشکیکی بودن عـالم، شـدیدترین جوهری، دارای هویت نوری و ظلمانی می

کند و آن را نشـانه تشـکیک در سهروردی در مورد تشکیک در مقوله کم، به تفاوت خطوط بزرگ و کوچک اشاره می.١٢، التلویحات، همان١.
اند، اما در شدت یا ضعف آن با هم اختالف دارند. وی در مورد وجـود داند، زیرا خطوط بزرگ و کوچک هر دو در تعریف خط مشترکخط می

گیرد. از این رو در مقوله کیـف معتقد است که تعریف سفیدی، هم سفیدی شدید و هم سفیدی ضعیف را دربر میتشکیک در مقوله کیف نیز
نیز تشکیک و شدت و ضعف راه دارد.
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عـالم، ۀترین مرتبـو پایین-کنداالنوار تعبیر میکه سهروردی از او به نور-نور متعلق به واجب تعالی است 

نیز عالم اجسام است که ظلمانی است و هیچ جهت نوری در آن نیسـت (ر.ک. همـان، حکمـة االشـراق، 
۱۱۹.(

نور و ظلمت-3
سهروردی فلسفه و جهان بینی خود را بر اساس مفاهیم نور و ظلمـت تنظـیم کـرده اسـت. در واقـع او 

نور و ظلمت قرار داده است. وی نور را حقیقتی بدیهی و بی نیاز از تعریـف ۀر دو مقولموجودات جهان را د
او:ۀداند، زیرا به گفتمی

گوییم آن چیـز روشـن و ظـاهر اگر در جهان هستی چیزی باشد که نیازمند شرح و تعریف نباشد، می«
نیاز نور بیۀاین هیچ چیز به اندازتر از نور نیست. بنابراست، از سوی دیگر در جهان چیزی ظاهرتر و روشن

).١٠٦(همان، » از تعریف نیست.
نیاز از تعریف است؛ پـس بـداهت اشـیاء بـه طبق این بیان، نور چون ظاهر و روشن است بدیهی و بی

ها از تعریف است. سـهروردی نیازترین آنو چون نور ظاهرترین اشیاء است، در نتیجه بی١هاست.ظهور آن
کند که ظهور نور ذاتی آن بوده، و به همین خاطر است که نـور از اشـیاء دیگـر ظـاهرتر و ه میدر ادامه اشار

وی:ۀتر است. به گفتروشن
گـردد، چـون بدان که نور آن است که در حقیقت ذات خود ظاهر بوده و ذاتًا سبب ظهـور دیگـران می«

عارضی است، ظاهرتر است... نور چیزهای دیگر که ظهورشانۀظهور برای نور ذاتی است، پس نور از هم
)١١٤-١١٣(همان، حکمة االشراق، » خود به خود ظاهر و پیداست و نور بودنش عین ظهور است.

توانسـت نـورانی داند، نه فقدان نور از چیزی کـه میشیخ اشراق، ظلمت را فقدان نور و عدم ظهور می
داننـد و چیزی که بتواند نور را بپـذیرد، می). فیلسوفان مشاء ظلمت را عدم نور در١٠٨-١٠٧باشد (همان، 

ها امور شـفافی هسـتند کـه نـور را از دانند و نه ظلمانی، چون اینبر این اساس هوا و شیشه را نه نورانی می
نور و ظلمت، عـدم و ملکـه ۀها رابطباشند. پس از نظر آندهند، در نتیجه اساسًا نورپذیر نمیخود عبور می

داند، ). اما سهروردی ظلمت را همان عدم نور می٨١/ ٢، »الطبیعیات، فن ششم«شفاء، است (ابن سینا، ال
گوید: اگر تمام عالم را خأل یا فلک ها تناقض است. وی در تثبیت نظر خود میو معتقد است تقابل میان آن

شیخ اشراق در منطق اشراقی خود معتقد است که هر آن چه محسوس یا مشاَهد باشد، خـواه بـه شـهود حسـی و یـا بـه شـهود قلبـی، جـزو ١.
هاست، بنابراین بدیهی و بی نیاز از تعریف است. حتی نـور مجـرد شود؛ و چون نور جزو مشاهدات و بلکه مشهودترین آنده میبدیهیات شمر

؛ یـزدان پنـاه، ۱۰۴انـد. (همـان، نیز با نفس شهود قلبی برای صاحبان بصر قلبی روشن است و نیازمند به تعریف نیست. پس همه انوار بدیهی
)۴۷-۴۶/ ۲حکمت اشراق، 
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نیست و فلـک خأل به این دلیل که چیزی –فرض کنیم، که هر دو نور ندارند و امکان روشن شدن هم ندارند 

باز هم عالم تاریک و مظلم خواهد بـود، هـر -به سبب اینکه، بر طبق طبیعیات قدیم، جسمی شفاف است
).١٠٨چند قابلیت و امکان دریافت نور را ندارد (همان، حکمة االشراق، 

تقسیمات نور و ظلمت-4
کـه وی از نظـام عـالم نور و ظلمت مطرح کرده، که برای فهم تصـویریۀسهروردی تقسیماتی را دربار

ارائه کرده است، باید مورد توجه قرار گیرد. همان طور که در باال اشاره شد، وی اشیاء را به دو دسـته تقسـیم 
کند:می

دسته اول: آنچه حقیقت آن نور است (نور)
دسته دوم: آنچه حقیقت آن نور نیست (ظلمت)

. هر یک از نور و ظلمت نیز باز خود بـه دو پس در نظر او هر ماهیت خارجی، یا نور است و یا ظلمت
توان در چهار دسته، طبقه بندی شود؛ پس ماهیات موجود در خارج را میقسم جوهری و عرضی تقسیم می

کرد:
نیـز تعبیـر کـرده، و منظـور از آن » نور محـض«و » نور مجرد«نور جوهری، که سهروردی از آن به -۱

دیگری نباشد. نوراالنوار، عقول و مفارقات و نفوس انسانی یا فلکی، نوری است که در وجود خود وابسته به 
همه انوار جوهری هستند.

تعبیر کرده، و منظور از آن نوری است که در وجود » نور عارض«نور عرضی، که سهروردی از آن به -۲
سـم اسـت: گردد. نور عارض خـود بـر دو قخود وابسته به دیگری است، یعنی این نور بر جوهر عارض می

تعبیـر کـرده اسـت؛ ب) ١»نور سانح«شود، که شیخ اشراق از آن به الف) نوری که بر نور مجرد عارض می
شود، کـه منظـور از آن همـان نـور مـادی و حسـی اسـت، ماننـد نـور نوری که بر جوهر مادی عارض می

خورشید.
ه، و منظـور از آن تعبیـر کـرد» بـرزخ«و » جـوهر غاسـق«ظلمت جوهری، که سهروردی از آن بـه -۳

٢ظلمتی است که بی نیاز از محل باشد. مراد شیخ اشراق از جوهر غاسق همان جسم است.

)۱۳۸-۱۳۷شود. (همان، منظور از آن شعاع نوری است که از سوی انوار عالی مجرد به انوار سافل اشراق می١.
گوید: این اجسام، توان اجسامی که همیشه روشن هستند، مانند خورشید، را در مقوله ظلمت قرار داد، میسهروردی درباره اینکه چگونه می٢.

هـا دائمـی بـوده و ها با اجسام دیگر در این است کـه روشـنایی اینیقت تاریک خود فرقی ندارند، تنها فرق آنبا اجسام دیگر از نظر ذات و حق
هاسـت. (همـان، ص ها نیست، بلکه عارض بر ذات آنروشنایی اجسام دیگر موقت است. پس در هر دو قسم نور و روشنایی داخل در ذات آن

۱۰۸(
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تعبیر کرده، و منظور از آن ظلمتی است که » هیئت ظلمانی«ظلمت عرضی، که سهروردی از آن به -۴

عرضی محسـوس مقوالت عرضی، به جز نور ۀ). هیئت ظلمانی، هم۱۰۷باشد (همان، وابسته به محل می
)۱۱/ ۲شود (قطب الدین شیرازی، شرح حکمة االشراق، را شامل می

خود بر حکمت االشراق معتقد است که حـق آن اسـت کـه نـور و وجـود حقیقـت ۀمالصدرا در تعلیق
واحدی دارند. به همین جهت از نظر او عالم ماده هم برخوردار از نور است، اما همان طـور کـه وجـود در 

اده ناقص و آمیخته به عدم است، نور نیز در ایـن عـالم، ضـعیف و آمیختـه بـه ظلمـت اسـت عالم مۀمرتب
، تعلیقه مالصدرا).٥-٤(همان، 

کند که از ایـن کند، بیان میفوق طبق بندی میۀشیخ اشراق بعد از آنکه جهان هستی را در چهار مقول
ۀها، یعنی نور مجرد هستند. به گفتاین مقولهچهار مقوله، سه مقوله در وجود و پیدایش خود نیازمند یکی از 

وی:
زیرا –علت یکدیگر باشند » دور«توانند به صورت ها، نمیچون اجسام و عوارض نورانی و ظلمانی آن«

هـا اینۀو چون همـ-اش محال استتوقف یک چیز بر خودش و نیز تقدم شیء بر خودش و بر ایجادکننده
زمند و وابسته به علتی هستند که نه جسم اسـت و نـه هیئـت ظلمـانی یـا پس همگی نیا١فقیر و نیازمندند،

)۱۱۰(همان، » نورانی، بلکه نور مجرد جوهری است.
انـد کند، که این سـه ویژگـی عبارتهای نورهای مجرد اشاره میسهروردی سپس به سه مورد از ویژگی

از:
حسـی کـرد، ۀبتـوان بـه آن اشـارحسی نیست. زیرا هر چیزی کهۀنور مجرد محسوس و قابل اشار-۱

حسـی ۀجسم است که نور آن عارضی است، مانند خورشید. اما نور محض، مجرد از ماده است و لذا اشار
به آن ممکن نیست و تنها با عقل و شهود عرفانی قابل درک و اشاره است (شهرزوری، شرح حکمة االشراق، 

).۱۹/ ۲؛ قطب الدین شیرازی، شرح حکمة االشراق، ۲۹۳
نور مجرد، نور لنفسه است. زیرا نور مجرد، به خالف نور عارض، وجودش برای غیر خود نیست.-۲
نور مجرد مدرِک ذات خویش است. چون ذاتش برای خـودش ظهـور دارد (سـهروردی، مجموعـه -۳

)؛ ادراک هم عبارت است از ظهـور شـیء بـرای ذات مجـرد از مـاده ۱۱۰: حکمة االشراق، ۲مصنفات، ج 
). به همین جهت است که سهروردی نور مجرد را زنـده و ۷۲: التلویحات، ۱؛ همان، ج ۱۱۶-۱۱۴ان، (هم

داند. زیرا حّی عبارت است از موجودی که دارای درک و فعل است. نور مجرد، چـون ذاتـش بـرای حّی می

جواهر غاسق نیز اگرچه وابسته به محل نیستند، ولی در تعّین و تخصص خود محتاج به اند. اج به محلهیئات نورانی و ظلمانی، هر دو محت١.
)۱۱۰-۱۰۸: حکمة االشراق، ۲اند. (سهروردی، مجموعه مصنفات، ج عوارض و هیئات نورانی یا ظلمانی
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، و ایـن باشد. از سوی دیگر اشراق و فیضان ذاتی نور استخودش ظاهر است، پس مدرِک ذات خویش می

باشند، در نور ). پس دو عنصر درک و فعل که مقّوم حیات می۱۹۵باشد (همان، همان جهت فعلیت نور می
).۱۱۷ای هم نور مجرد است (همان، مجرد وجود دارند؛ پس نور مجرد، حّی است و هر حّی و زنده

احکام کلی انوار-5
م انوار حاکم است و بر اساس آن نظام نـوری منظور از این احکام، اصول و قواعد کلی است که بر عال

یابد.اشراق سامان میۀجهان در فلسف
تشکیک نور-۵-۱

انـوار در اصـل و حقیقـت نـور ۀتشـکیکی وجـود دارد. یعنـی همـۀاشراق میان انـوار، رابطـۀدر فلسف
سهروردی:ۀبه گفت١ها در شدت و ضعف همین حقیقت مشترک است.اند و اختالف آنمشترک

انـوار در حقیقـت ۀها هیچ گونه ترکیبی وجود نـدارد. و همـوار مجرد، انوار بسیطی هستند که در آنان«
ها به کمال و نقص است، تا آن که نقص در حقیقت نور منتهی بـه نـوری اند و تفاوت میان آننوری مشترک

).۱۶۷(همان، » شود که قائم به خود نیست بلکه عرض و هیئتی در دیگری است.می
خ اشراق بر اساس اصل تشکیک نور، سلسله مراتبی را در عالم انوار به تصویر کشـیده، کـه در رأس شی

گیرد. قبًال بیـان ترین نور (نور عارض) قرار میاین سلسله شدیدترین نور (نوراالنوار) و در انتهای آن ضعیف
نـور مجـرد) و عرضـی (نـور جـوهری (ۀکردیم که شیخ اشراق در یک تقسیم بندی کلی، انوار را به دو دست

عارض) تقسیم کرده است. وی با توجه به اصل تشکیک، سلسـله مراتبـی را نیـز در انـوار مجـرد و عـارض 
شود:ها اشاره میمطرح کرده که در ذیل به آن

مراتب انوار مجرد:-الف
ان و مصدر همه انوار پایانوار، نوراالنوار یا واجب الوجود است که نور بیۀباالترین مرتبنوراالنوار.-۱

).١٢١است و قیام همه چیز به اوست (همان، 
بعد از نوراالنوار انوار قاهره قرار دارند، که هیچ وابسـتگی بـه اجسـام ندارنـد، ۀانوار قاهره. در مرتب-۲

ان یکی بوده و تنها از جهت کمال و نقص و امور خـارج از گوید: انوار از لحاظ حقیقت و ذاتششیخ اشراق در تبیین رابطه تشکیکی انوار می١.
رد: ذات با هم اختالف دارند. زیرا اگر اختالف انوار در ذات باشد، باید حداقل مرکب از دو جزء باشند؛ در مورد این دو جزء دو فرض وجـود دا

ل است، زیرا در این حالت هر دو جزء، امور ظلمـانی الف) هر دو غیر نور هستند؛ ب) یک جزء نور و جزء دیگر غیر نور است. فرض اول باط
توانند حقیقت نوری ایجاد نمایند. فرض دوم نیز باطل است، زیرا اگر یکی از اجزاء نور باشد و دیگری غیر نـور، آن کـه غیـر نـور هستند و نمی

فایده در حقیقت تنها آن جزء نوری بوده و ترکیب، بیتواند منشأ نور باشد، و نوراست، در پیدایش نور دخالت نخواهد داشت، زیرا غیر نور نمی
-١١٩همـان، ها ذاتی نیست بلکه بـه کمـال و نقـص اسـت. (خواهد بود. پس نور، جزء ندارد و تمام انوار حقیقت واحدی دارند و اختالف آن

١٢٠(
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نوار باشند. انوار قاهره خود دارای دو مرتبه هستند: الف) اها مییعنی نه منطبع در اجسام و نه متصرف در آن

باشند؛ ب) طولی) که در طول یکدیگر قرار دارند و نسبت به هم علت و معلول میۀاعلون (انوار قاهرۀقاهر
عرضی) که در عرض یکدیگر قرار دارند و نسبت به هم علـت و ۀادنون یا ارباب انواع (انوار قاهرۀانوار قاهر

).۱۴۶-۱۴۵معلول نیستند (همان، 
بعد از انوار قاهره، انوار مدبره یا اسپهبدیه قرار دارند. این انوار اگرچه منطبع در ۀانوار مدبره. در مرتب-۳

باشند: الف) نفـوس اند که دو قسم میها هستند. انوار مدبره، همان نفوساجسام نیستند، اما متصرف در آن
).۱۴۷-۱۴۵فلکی؛ ب) نفوس انسانی (همان، 

مراتب انوار عارض:-ب
از آن نوری غیر مادی است که از سوی انوار عالی مجرد به انوار سافل اشراق شده نور سانح. منظور -۱

شود.ها میو عارض بر آن
نور عارض بر اجسام. منظور از آن همان نور مادی و حسی است که بر اجسام و جوهرهای غاسـق -۲

).۱۳۸-۱۳۷شود (همان، عارض می
ک در ماهیت که قبًال مورد اشـاره قـرار گرفـت، باید توجه داشت که بحث تشکیک نور، به بحث تشکی

انوار در واقع امـور مـاهوی ۀمرتبط است. زیرا بر اساس اصالت ماهیت که سهروردی قائل به آن است، هم
تشکیکی برقرار است. بنابراین تشکیک در انوار در حقیقت به نوعی تشکیک در ۀها رابطهستند، که میان آن

تر و فراتر از عالم انوار اسـت و بـر امـور ظلمـانی و کیک در ماهیت گستردهماهیات برمی گردد، اگرچه تش
). بر همین اساس باید توجه کرد که اگرچـه ۳۰۱: المقاومات، ۱باشد (ر.ک: همان، ج مادی نیز صادق می

مالصدرا در بحث تشکیک از شیخ اشراق و بحث تشکیک نور بسیار تأثیر پذیرفته، امـا همـانطور کـه قـبًال 
ه شد، وی معتقد است که حقیقت نور و وجود را باید یکسان دانست، به همین جهت او با تشـکیک در اشار

کنـد انوار به معنای تشکیک در امور ماهوی مخالف اسـت و در برابـر آن تشـکیک در وجـود را مطـرح می
، تعلیقه مالصدرا).۵۶-۵۴/ ۲(قطب الدین شیرازی، شرح حکمة االشراق، 

مشاهده-۵-۲
یگر از احکام کلی انوار، مشاهده و شهودی است که انـوار جـوهری مجـرد نسـبت بـه یکـدیگر یکی د

دارند. توضیح اینکه انوار مجرد، ابعاد جسمانی ندارند، بنابراین به خالف امور مادی از یکدیگر محجوب و 
و علـم ها نیست، به همین خاطر نسـبت بـه هـم شـهودپوشیده نیستند و هیچ حجاب و فاصله ای میان آن

گردد که عالم انوار سراسر حضور و علم نسبت بـه حضوری دارند. چنین مبنایی در نظام اشراقی، باعث می
گوید:شهود انوار مجرد نسبت به هم میۀهم تصویر شود. سهروردی دربار
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میان یابد، زیرا حجابی کند، خودش را نیز به شهود مینور اقرب (معلول اول) نوراالنوار را مشاهده می«

نوراالنوار و نور اقرب وجود ندارد. حجاب فقط در میان برازخ مادی، غواسق و ابعاد (اموری که دارای ابعاد 
شود، در حالیکه برای نوراالنوار و انوار مجرده، هیچ جهت و بعـدی وجـود نـدارد...چون هستند) ظاهر می

(سـهروردی، » کنـد.ی را مشـاهده میبین نور سافل و نور عالی حجابی وجود ندارد، نور سـافل، نـور عـال
).۱۳۳: حکمة االشراق، ۲مجموعه مصنفات، ج 

اشراق-۵-۳
یکی دیگر از احکام کلی انوار، که در نظام جهان شناسی اشراقی از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت، 

. قـبًال نور از نور مجـرد اسـتۀباشد. منظور از اشراق، همان افاضاشراق نور توسط انوار جوهری مجرد می
شمرد، و نـور مجـرد را بـه خـاطر ظهـور بـرای بیان شد که شیخ اشراق، فیاضیت را از خواص ذاتی نور می

نـور از ۀ). وی در مـورد کیفیـت افاضـ۱۹۵و ۱۱۷داند (همان، خویش و فیاضیت بالذات، حّی و زنده می
گوید:نوراالنوار می

زی از نوراالنوار نیست؛ زیرا دانستی که انفصال و وجود نور [جوهری] از نوراالنوار به نحو انفصال چی«
انتقـال ۀهای اجسام است و نوراالنوار از آن فراتر است، و [وجود نور عرضی هـم] بـه گونـاتصال از ویژگی

یابنـد، و از سـوی دیگـر چیزی از نوراالنوار نیست، چون اعراض [از جوهری به جـوهر دیگـر] انتقـال نمی
اینکه شـعاع ۀعرض بر نوراالنوار محال است. و قبًال برای شما فصلی آوردیم درباردانستی که اساسًا داشتن 

آفتاب، جز به خود آفتاب موجود نیسـت. پـس سـزاوار اسـت کـه نـوِر شـارِق (اشـراق) عرضـی یـا مجـرد 
(جوهری) را این چنین بدانی و در این باب نپنداری که عرضی جا به جا یا جسمی جوهری از منبعـی جـدا 

).۱۲۹-۱۲۸(همان، .» شودمی
نور از نوراالنوار یا دیگر انوار عالیه، به این نحو نیست که چیزی از منبع نور جـدا ۀطبق بیان باال، افاض

شـود، بـدون گردد و بر موطنی دیگر بنشیند، بلکه اشراق نور همان شعاعی است که از منبع نـور سـاطع می
باشد. در واقع اشراق نور از انوار عالی نسـبت بـه مـادون خود پیدا کردهۀآنکه فاصله و انفصالی با سرچشم

اشراقیه بـه دو صـورت جـوهری و ۀسهروردی معتقد است که این اضاف١اشراقیه است.ۀخود، به نحو اضاف
شـود، در حـالی کـه در اشراقی جوهری، جوهر نـوری (نـور سـافل) ایجـاد میۀباشد. در اضافعرضی می

آید.در انوار مادون پدید میاشراقات عرضی، نور سانح عرضی
شود، تفاوت میان مشاهده و اشراق است. همان طور که قبًال اشاره دیگری که سهروردی متذکر میۀنکت

پردازنـد. در ایـن میـان یکـدیگر میۀکردیم به دلیل نبود حجاب در عالم انوار، نورهای مجـرد بـه مشـاهد

وند به ماسوی به کار برده است.. در آنجا تعبیر اضافه اشراقیه را در مورد علم خدا۴۸۹: المطارحات، ۱ر.ک: همان، ج ١.



37اشراقخیاز نظر شنشیخدا و جهان آفر1396بهار و تابستان 
االیی (عالی) را مشاهده کنند امـا نورهـای بـاال افـزون بـر توانند نورهای بنورهای پایینی (سافل)، فقط می

ها اشراق نوری (عرضی) نیز دارند. حال باید توجه داشت که این اشـراق از انوار پایین، نسبت به آنۀمشاهد
شود. توضـیح اینکـه باال، غیر از شهودی است که از پایین از طرف نور سافل نسبت به نور عالی حاصل می

کند، ولی نور عالی را در مـوطن خـوِد نور عالی و هم اشراق نور عالی بر خود را مشاهده مینور سافل، هم
کند، حال آن که اشراق را در موطن خـویش (یعنـی در مـوطن نـور سـافل) مشـاهده نور عالی مشاهده می

گوید:کند. سهروردی در توضیح این تفاوت، به نور خورشید مثال می زند و میمی
تابـد بیند]، و هم پرتویی [از خورشید] بر آن میتو هم مشاهده دارد [که خورشید را میبدان که چشم«

شود)، و این تابش پرتو بر چشم غیر از مشاهده است، زیرا تابش بر چشـم در جـایی اسـت کـه (اشراق می
، در دوری از چشـمۀخورشـید در فاصـلۀچشم در آن جا قرار دارد (یعنی در زمین)؛ در صورتی که مشاهد

: ۲(سـهروردی، مجموعـه مصـنفات، ج » پذیرد (یعنـی در آسـمان)جایی که خورشید قرار دارد، انجام می
).۱۳۵حکمة االشراق، 

محبت و قهر در انوار-۵-۴
یکی دیگر از احکام کلی انوار، وجود نوعی قهر از سـوی نـور عـالی و قـوی، نسـبت بـه نـور سـافل و 

باشد. همچنـان کـه گفتـه وی نور سافل، نسبت به نور عالی میضعیف، و وجود نوعی محبت و شوق از س
تر، شدت نـوری و کمـاالت کنند، در نتیجه نور پایینشد، به دلیل نبود حجاب، انوار یکدیگر را مشاهده می

کند و چون نیازمند به این کماالت است تا خود را از نقصان وجودی رهایی نور باالتر از خود را مشاهده می
دهد. اما نور عالی چنین عشقی نسبت بـه نـور بت به نور باالتر از خود، عشق و محبت نشان میبخشد، نس

تر و برتر واجد است و بـه پایین ندارد زیرا هر کمالی که در نور سافل هست، نور عالی همان را به نحو کامل
راق، از این برتـری نماید. شیخ اشنیازی میهمین جهت نور عالی نسبت به مادون خود احساس عزت و بی

تعبیـر کـرده اسـت. » قهـر«وجودی نور عالی نسبت به نور دانـی و اسـتغنای او از نـور دانـی، بـه ۀو سیطر
گوید:محبت و قهر در انوار، میۀرابطۀسهروردی دربار

نور عالی نسبت به نور سافل از خود قهر، و نور سافل نسبت بـه نـور عـالی شـوق دارد و بـدان عشـق «
بنابراین نوراالنوار نسبت به ماسوای خود حالت قهر و غلبه دارد، و نسـبت بـه غیـر خـود عشـق و ورزد. می

ترین اشـیاء، بـرای خـودش شوقی ندارد، بلکه عاشق خویش است. کماالت او، به عنوان زیبـاترین و کامـل
تر قـویامری روشن است و ظهور نوراالنوار در نسبت با ظهور هر شیء [و نـوری] بـرای خـود و دیگـری،

).۱۳۶(همان، » است.
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طبق بیان باال نوراالنوار چون بر سراسر هستی چیره است و برتر از او نوری وجود ندارد، نسبت بـه غیـر 

ورزد. اگرچه سهروردی در این جا بیـان کـرده اسـت کـه خود عشق و محبتی ندارد و فقط به خود عشق می
ها قهر و غلبه دارد، اما او در ندارد و فقط نسبت به آنخداوند نسبت به انوار سافل هیچ گونه عشق و محبتی

جایی دیگر گفته است که نور عالی از جمله نوراالنوار، عالوه بر قهر نسبت به نور سافل، بـه او محبـت نیـز 
دارد. به تعبیر وی:

بدان که هر علتی نسبت به معلول خود محبت و قهر دارد، و در معلـول هـم نسـبت بـه علـت خـود، «
).۱۴۸(همان، » آن فروتنی است، وجود دارد.ۀتی که الزممحب

باید توجه داشت که عشق علت به معلول، با عشق معلول به علت متفاوت است. عشقی که نور سـافل 
نسبت به نور عالی دارد، از سر فقر و نقص وجودی اسـت، ولـی عشـقی کـه نـور عـالی بـه انـوار سـافل و 

معلول به خود علت است. به بیان دیگـر علـت چـون عاشـق خـودش های خود دارد، به سبب تعلق معلول
ورزد. در واقع علت، خـود و آثـار متعلـق بـه خـود را باشد، به معلولش که اثر خود اوست نیز عشق میمی

٢دوست دارد.

مراتب هستی در جهان شناسی اشراقی
وار قـرار دارد کـه شـدیدترین و همان طور که قبًال اشاره شد، در نظر شیخ اشراق، در رأس عالم، نوراالن

نور است و کل عالم هستی قائم به اوست. وی پس از نوراالنوار، مراتب عالم را به ترتیب ذیل ۀباالترین مرتب
کند:ترسیم می

طولیۀنور اقرب (معلول اول) و انوار قاهر-۱
عرضی یا ارباب انواع و مثل افالطونیۀانوار قاهر-۲
ا عالم مثال منفصلعالم اشباح مجرده ی-۳
انوار مدبره یا نفوس فلکی و انسانی-۴
برازخ غاسقه یا عالم اجسام-۵

دهیم.پیدایش آن را از نظر شیخ اشراق، مورد بررسی قرار میۀاکنون هر یک از مراتب عالم و نحو

، تعلیقه مالصدرا. مالصدرا در آنجا دو وجه برای محبت علـت بـه ۱۶۷و ۱۳۵، ص ۲ر.ک. قطب الدین شیرازی، شرح حکمة االشراق، ج ٢.
معلول بیان کرده است.
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نوراالنوار-1

قـبًال بیـان کـردیم کـه اسـت.٣نظام هستی و نظام نوری عالم، نوراالنـوارۀاز نظر سهروردی، سرسلسل
داند. از نظر وی نوراالنوار شدیدترین نور است که سهروردی تمایز انوار را از یکدیگر به شدت و ضعف می

کند و نوری در ورای او وجود ندارد (همان، باشد، بنابراین چیزی بر او احاطه پیدا نمینوریتش نامتناهی می
).۴۶۵: المطارحات، ۱؛ همان، ج ۱۶۸

گیرد. قبًال اشاره شد که سـهروردی ی برای اثبات نوراالنوار، از برهان وجوب و امکان کمک میسهرورد
معتقد است که آنچه در عالم وجود دارد، از چهار مقوله بیرون نیست: نور مجرد، نور عارض، جوهر غاسق 

ئـت ظلمـانی، در اخیر، یعنی نور عارض، جوهر غاسق و هیۀو هیئت ظلمانی؛ از این چهار مقوله سه مقول
تواند وجود خود نیازمند نور مجرد هستند. حال اگر نور مجرد خود نیازمند باشد، تنها نور مجرد دیگری می
تواند علت آن قرار گیرد، و اگر آن علت نیز نیازمند باشد، علت آن نور مجرد دیگری است و این سلسله نمی

نورهای مجرد سرانجام ۀنجامد که باطل است. پس سلسلاتا بی نهایت ادامه داشته باشد، زیرا به تسلسل می
نیاز از غیر است و باالتر از او نوری نیست و این همان نوراالنـوار و واجـب الوجـود رسد که بیبه نوری می

).۱۲۱: حکمة االشراق، ۲است (همان، ج 
جه به موضوع بحـث، کند. در اینجا با توسهروردی بعد از اثبات ذات نوراالنوار، از صفات او بحث می

کنیم. طبـق دیـدگاه شـیخ اشـراق، علم و فاعلیت حق تعالی اشاره مـیۀبه طور مختصر به دیدگاه وی دربار
باشد، ذاتش برای خود ظاهر بوده و علم به ذات خداوند چون نور مجرد است، یعنی نوٌر فی نفسه لنفسه می

بتدا به ابطال علـم عنـائی، کـه دیـدگاه مشـائیان علم خدا به اشیاء، اۀ). وی دربار۱۵۲خویش دارد (همان، 
دانیم که مشائیان در علم خدا بـه نماید. میخود در این باره را تبیین میۀپردازد، سپس دیدگاه ویژاست، می

خود در ذات حق مرتسم اند و نفـس همـین علـم ۀاشیاء معتقدند که صور اشیاء پیش از ایجاد، با نظام ویژ
؛ همـو، ۳۶۳شود (ر.ک. ابن سینا، الشفاء: االلهیـات، ص ها از ذات حق میدور آنمنشأ وجود اشیاء و ص

داند و اشکاالت متعددی بـر ). سهروردی دیدگاه مشائیان را باطل می۳۱۸، ص ۳االشارات و التنبیهات، ج 
از دو این دیدگاه آن است که ذات خداوند محل اعراض بوده و مرکـبۀکند، از جمله اینکه الزمآن وارد می

؛ همـان، ج ۴۸۳-۴۸۰، (المطارحات)، ۱جهت وجدان و فقدان گردد (سهروردی، مجموعه مصنفات، ج 
).۱۵۱-۱۵۰: حکمة االشراق، ۲

گوید:علم خدا به اشیاء چنین میۀحکمت اشراق دربارۀشیخ اشراق در تقریر دیدگاه ویژ

مقدس، نور اعظـم، نـور اعلـی، نـور قهـار و غنـی های دیگر نیز خوانده است، مثل نور محیط، نور قیوم، نور شیخ اشراق نوراالنوار را به نام٣.
)١٢١: حکمة االشراق، ٢مجموعه مصنفات، ج مطلق. (سهروردی،
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داونـد بـه خـویش، نـور بـودن و اشراق است، و آن این که: علم خۀنظر حق در علم خدا همان قاعد«

ظاهر بودن او برای خود است. و علم خدا به اشیاء همان ظهور اشیاء برای حق است، یا ظهور خود اشیاء و 
ها که موطن شعور مستمر مدبرات علویه (نفوس فلکی) است. این علم بـه اشـیاء، بـه یا ظهور متعلقات آن

بی است. و چیزی که بر کافی بودن این مقـدار داللـت اشراقی است و عدم حجاب نیز امری سلۀنحو اضاف
ۀظهور شیء برای چشم با نبود حجاب اسـت. بنـابراین اضـافۀکند، همین است که ابصار، مجرد اضافمی

» حق تعالی به هر چیزی که برای او ظاهر است، همان ابصار و ادراک آن چیز [از سوی حق تعالی] اسـت.
).۱۵۲: حکمة االشراق، ۲(همان، ج 

)، و بـه دیـدگاه ۱۵۰گردانـد (همـان، ص سهروردی در بیان باال، علم خدا را به ابصار (دیدن) او برمی
کند. از نظر سهروردی هنگامی که نفس، نسبت بـه خـارج از طریـق ابصـار خاص خود در ابصار اشاره می

گیرد؛ اشراقی صورت میۀبیند، این علم به نحو اشراق و اضافکند، و با چشم خود چیزی را میعلم پیدا می
کنـد، نـه اینکـه از آن یعنی نفس با توجه کردن به شیء خارجی، در موطن همان شیء بـه آن علـم پیـدا می

صورتی گرفته و از رهگذر صورت ذهنی به شیء خارجی علم پیدا کند. در واقع از نظر شیخ اشراق، ارتبـاط 
). حال اگـر ۴۸۶: المطارحات، ۱است (همان، ج میان عاِلم با خارج از خود، ارتباطی حضوری و اشراقی

چنین سخنی در مورد نفس صادق باشد، به طریق اولی در مورد خدای سبحان نیز صادق خواهد بود، یعنی 
یابد. این همـان علـم خداونـد بـه اشراقی علم میۀخدای سبحان به تمام اشیاء در موطن خودشان با اضاف

دانـد. امـا چنـین علمـی را وردی آن را علمـی حضـوری و اشـراقی میباشد که سـهراشیاء در مقام فعل می
اند و اکنون وجود ندارند یـا اشـیائی کـه هنـوز بـه توان در مورد اشیائی مادی که در گذشته موجود بودهنمی

اند، صادق دانست. سهروردی معتقد است علم خداوند به این امور، از طریق علـم بـه مبـادی وجود نیامده
اند و چـون خداونـد فلکی نقش بسته و تعیـین شـدهۀاشیاء مادی در نفوس ناطقۀز نظر وی همهاست. اآن

ها نیز علم خواهد داشت. پس های موجود در آنفلکی علم حضوری دارد، به صورتۀنسبت به نفوس ناطق
فـوس هـا در نعلم خداوند به اشیائی که اکنون وجود ندارند، از طریق علم حضوری بـه نقـوش و صـور آن

). در نتیجه علم خداوند به اشیاء مادی به دو صـورت اسـت: علـم ۴۸۸-۴۸۷باشد (همان، ص فلکی می
ها.حضوری به خود اشیاء مادی و علم حضوری به متعلقات آن

ۀالبته سهروردی بعد از طرح علم ذات خداوند به خودش و علم ذات به اشیاء در مـوطن اشـیاء، دربـار
گوید. بنابراین با اینکه وی دیدگاه مشائیان را در علم عنـایی حـق ایجاد چیزی نمیعلم ذات به اشیاء قبل از

مردود دانسته، اما بدیلی برای آن علم مطرح نکرده است.
حکمای بعد از سهروردی با توجه به دیدگاه وی در علم خـدا بـه اشـیاء، در بحـث فاعلیـت خداونـد، 
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دانیم که حکمای مسلمان علـت فـاعلی را هشـت قسـم د. میانسهروردی را قائل به فاعلیت بالرضا دانسته

یکی از این اقسام فاعل بالرضاست، و منظور از آن فاعلی است که علم تفصـیلی او بـه فعلـش ٤اند.دانسته
باشد و پیش از تحقق فعل، فقط علم اجمالی به آن دارد. زیرا قبل از تحقق فعل، فاعـل فقـط عین فعلش می

باشد. بـه عنـوان مثـال انسـان نسـبت بـه ، که این علم، علم اجمالی به معلول نیز میعلم به ذات خود دارد
کند، فاعل بالرضاست؛ زیرا علم تفصیلی او به این صـور خیـالی، های خیالی که در خود ایجاد میصورت

ذات ها دارد، زیـرا بـه های خیالی تنها علم اجمالی به آنعین همان صور است، و پیش از ایجاد آن صورت
آن صور است، علم دارد. فاعلیت خداوند طبق نظر حکمای اشـراقی نیـز بـه همـین نحـو ۀخود که آفرینند

ها ها علم تفصیلی خداوند به اشیاء عین همان اشیاء است و خداوند پیش از آفرینش آناست، زیرا از نظر آن
؛ سـبزواری، شـرح ۲۲۴/ ۲هـا دارد (ر.ک: مالصـدرا، اسـفار، فقط علـم اجمـالی و غیـر تفصـیلی بـه آن

).۴۱۵-۴۱۱و ۴۰۹-۴۰۷/ ۲المنظومة، 

طولیةنور اقرب و انوار قاهر-2
کند و معتقد است کـه استناد می» الواحد«ۀصدور عالم از نوراالنوار، به قاعدۀسهروردی در مورد نحو

اگر دو یا چند معلـول، شود، زیرا نوراالنوار واحد و بسیط است، و از نوراالنوار جز معلولی واحد صادر نمی
آن وجود دو یا چند جهت در نوراالنوار و ترکیب در ذات ۀخواه نوری و خواه ظلمانی، از او صادر شود، الزم

).۱۲۵: حکمة االشراق، ۲او خواهد بود، که باطل است (سهروردی، مجموعه مصنفات، ج 
ترین نـور بـه ور مجـرد، نزدیـکبه اعتقاد وی، نخستین صادر از نوراالنوار از سـنخ نـور اسـت. ایـن نـ

» نور عظـیم«یا » نور اقرب«باشد؛ به همین دلیل سهروردی آن را نوراالنوار و شدیدترین نور پس از وی می
کید میمی توانـد تواند یک ظلمت باشد، زیـرا ظلمـت نمیکند که نخستین معلول نوراالنوار نمینامد. او تأ

) و اگر نخستین معلول، ظلمت باشد، دیگر کثرتی در عالم ۱۱۹علت فاعلی برای امری باشد (ر.ک: همان، 
).۱۲۶یابیم (همان، های فراوانی میها و کثرتپدیدار نخواهد شد، در حالی که ما در پیرامون خود معلول

آید که علت کند که در نور اقرب نیز جهات متعدد وجود ندارد، وگرنه الزم میسهروردی سپس بیان می
شود از نور اقرب تنها یک وار است نیز جهات متعدد داشته باشد، که باطل است. به نظر او نمیآن که نوراالن

آید وجود در همان جا جسم صادر شود و نوری از آن به وجود نیاید، چون همان طور که اشاره شد، الزم می
ز نور اقرب تنها یک شود امتوقف شود و کثرتی پدید نیاید، که این خالف وجدان است. از سوی دیگر، نمی

اند از: فاعل بالطبع، فاعل بالقسر، فاعل بالجبر، فاعل بالقصد، فاعل بالتسخیر، فاعل بالعنایة، فاعل بالرضا و فاعـل این هشت قسم عبارت٤.
)٤٠٣/ ٢ة، بالتجلی. (سبزواری، شرح المنظوم
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نور مجرد صادر شود، و از آن نور مجرد هم نور دیگری و هکذا؛ زیرا اگر ایـن رونـد ادامـه یابـد، هـیچ گـاه 

شـوند. برزخی ایجاد نخواهد شد، چون این نورها از آن جهت که نورند، سبب پیدایش جسم ظلمـانی نمی
). شیخ اشراق در مورد ۱۳۳-۱۳۲گردد (همان، بنابراین باید از نور اقرب، یک نور مجرد و یک جسم صادر 

کند که در نور اقرب، یک جهت فقر (به اعتبار ذاتش) و یک صدور این دو معلول از نور اقرب بیان میۀنحو
جهت غنا (به اعتبار نوراالنوار) وجـود دارد، و همـین دو جهـت متفـاوت، موجـب پیـدایش دو شـیء از او 

گردد که همان فلک ای پدیدار میفقر خود نسبت به نوراالنوار، سایهۀهدگردد. از نور اقرب به جهت مشامی
ۀنوراالنـوار بـه دسـت آورده و مشـاهدۀغنایی کـه بـه واسـطۀنهم یا برزخ محیط است؛ و به جهت مشاهد

).۱۳۳شود که همان نور مجرد یا عقل طولی بعدی است (همان، عظمت نوراالنوار، از او پرتویی اشراق می
عقـول ۀپیدایش کثرت در انوار مجرد طولی، به نظریـۀبحث خود در مورد نحوۀی پیش از ادامسهرورد

گیرد. وی به خالف مشائیان تعداد عقول طـولی را در ده عقـل کند و بر آن خرده میمشائی اشاره میۀدهگان
فلک ثوابـت، فلکـی کند. داند. او این مطلب را با توجه به فلک هشتم یا فلک ثوابت اثبات میمنحصر نمی

است که به دلیل وجود ستارگان بی شمار، کثرت و گوناگونی بسیاری در آن راه یافته است. سهروردی معتقد 
. زیـرا در عقـل دوم اند، معلول عقل دوم دانستتوان، آن گونه که مشائیان ادعا کردهاست فلک ثوابت را نمی

تـوان فلـک کثرت و تعدد جهاتی که برای صدور فلک ثوابت الزم است، وجود نـدارد. از سـوی دیگـر نمی
تر دانست، زیرا فلک ثوابت برتر و باالتر از افالک مادون خـود اسـت، و اگـر از ثوابت را معلول عقول پایین

ی، برتر از معلول عقول باالیی باشد، که باطـل اسـت. آید معلول عقول پایینتر پدید آید، الزم میعقول پایین
وی معتقد است برای آن که بتوان تصویر درستی از صدور این همه کثرت ارائه داد، باید عقول یا انوار طولی 

را قائل شویم و بپذیریم که کثرت موجود در فلک هشتم، -ها بیش از دویست استکه تعداد آن-شماریبی
اگونی است که در انوار طولی مختلف، به صورت جمعی وجود دارد. به عبارت دیگر، برآمده از جهات گون

کننـد (همـان، طولی به صورت دسته جمعی، کثرت های فراوان فلک هشتم را از خود صادر میۀانوار قاهر
).۳۷۱؛ شهرزوری، شرح حکمة االشراق، ۱۴۳-۱۴۲و ۱۳۹-۱۴۰

کند که نوراالنـوار، نوار طولی وجود دارد، اشاره میسهروردی سپس در توضیح جهات متعددی که در ا
آورد، بلکه به او اشراق عَرضی نیز دارد. این اشراق، همان شعاع نوری اسـت نه تنها نور اقرب را به وجود می

). سهروردی معتقد است که نوراالنوار بر ۱۳۳شود، و نور سانح نام دارد (همان، که بر نور اقرب عارض می
بعدی نیز اشراق عَرضی دارد، زیرا حجابی میان انوار وجود ندارد، در نتیجه نوراالنوار بر هر نـور انوار طولی 

کند، عالوه بر اینکه هر نور طولی نیز اشراقاتی که از نوراالنوار دریافت کرده، به نور پایین تر مادون اشراق می
به نوراالنوار ندارد، بلکه هر نور عالی کند. اشراق نور عالی بر نور سافل، فقط اختصاصاز خود منعکس می
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کند، در نتیجه انوار سانحه و اشراقات عَرضی که انوار مادون واسطه و با واسطه اشراق میبر مادون خود، بی

).۱۴۱-۱۴۰گردد (همان، کنند، چندین برابر میاز انوار فوق خود دریافت می-واسطه و با واسطه بی-
انوار مجرد ۀه جهات فقر و غنا، قهر و محبت و مشاهده و اشراق که در رابطشیخ اشراق سپس با توجه ب

گوید:صدور انوار مجرد طولی و نیز فلک ثوابت چنین میۀنسبت به یکدیگر وجود دارد، در مورد نحو
بنابراین به لحاظ هر یک از مشاهدات [ی که در هر یک از انوار نسبت به نـور بـاالتر از خـود وجـود «

تابد]، تعداد زیادی از های تام [ی که از سوی نور باالیی بر انوار مادون میبزرگی [اشراقات و] شعاعدارد] و
ها همان قواهر اصـول اعلـون آید، و ایناند، هر یک از دیگری، به وجود میانوار قاهره که بر یکدیگر مترتب

ها،.... تعداد کثیری از اشیاء بت میان آنهستند. آنگاه از این قواهر، به دلیل ترکیب جهات و مشارکت و مناس
انوار طـولی، بـه ۀهمۀشود. [توضیح اینکه] با مشارکت اشع(یعنی فلک هشتم و عقول عرضی) حاصل می

ۀبرخی با برخـی دیگـر، ثوابـت، کـرۀها، با جهت فقر، به اعتبار مشارکت اشعضعیف و نازل آنۀویژه اشع
-۱۴۲(همان، ص » گردد...فلکی موجود در آسمان) حاصل میثوابت و صور متناسب ثوابت (یعنی صور

۱۴۳.(
عقـل بـاالتر از خـود و ۀشود، هر عقل طولی از جهـت مشـاهدهمان طور که از عبارات باال معلوم می

آورد؛ چنین فرآیندی باعث پدیـدار شـدن عقـول و انـوار اشراقات بسیار شدید، عقل مادون خود را پدید می
اصـلی و برتـر) ۀ(یعنـی انـوار قـاهر» قواهر اصـول اعلـون«ها را د، که سهروردی آنگردطولی متعددی می

کثراتش، از مشارکت و اجتماع اشـراقات ۀنامد. همچنین طبق بیان باال، فلک ثوابت (فلک هشتم) با هممی
ر است آید. الزم به ذکها، به طور مجموعی و ترکیبی به وجود میضعیف عقول طولی، همراه با جهت فقر آن

بـه » مثل افالطونی«یا » عرضیۀانوار قاهر«ۀکه از نظر سهروردی سایر افالک مادون فلک هشتم، به واسط
ها سخن خواهیم گفت.آیند، که در ادامه از آنوجود می

عرضی یا ارباب انواع و مثل افالطونیةانوار قاهر-2
عرضی قرار دارند که همان اربـاب انـواع ۀقاهرطولی، انوارۀدر جهان شناسی اشراقی، بعد از انوار قاهر

طولی، در عرض یکدیگرند ۀعرضی یا ارباب انواع، به خالف انوار قاهرۀیا مثل افالطونی هستند. انوار قاهر
ها برقرار نیست. از نظر سهروردی هر یک از انواع مادی و جسمانی، مثـالی در عـالم علیت میان آنۀو رابط

باشـد (قطـب نـوع و حـافظ آن میۀال، نوری قاهر و مجرد از ماده است که تدبیر کنندعقل دارد، که این مث
).۴۹۵-۴۹۳/ ۱الدین شیرازی، شرح حکمة االشراق، 

گوید:عرضی یا ُمثل افالطونی میۀفرآیند صدور انوار قاهرۀشیخ اشراق دربار
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و مناسبات شـگفتی کـه میـان با مشارکت اشعه و اشراقات انوار طولی با جهت استغنا و قهر و محبت «

نوعِی فلکی و بسایط و مرکبات ٥ها وجود دارد، انوار قاهره و ارباب اصنامشدید و کامل، و دیگر شعاعۀاشع
: حکمة ۲(سهروردی، مجموعه مصنفات، ج » گردد.ثوابت قرار گرفته، حاصل میۀمادی و هر آنچه زیر کر

).۱۴۳االشراق، 
ۀعرضی، از مجموع اشراقات شدید و دیگر اشراقات انوار قاهرۀو انوار قاهرطبق بیان باال مثل افالطونی 

آیند.ها، به وجود میطولی همراه با جهات استغنا، قهر و محبت آن
سهروردی برای اثبات وجود ُمثل، دو دلیل عمده اقامه کرده است:

دلیل شهودی-۲دلیل عقلی و -۱
اسـت. » امکـان اشـرف«ۀت ُمثل اقامه کرده، مبتنی بـر قاعـدترین دلیل عقلی که سهروردی بر اثبامهم

نامد، این است که هرگاه موجودی کـه محتوای قاعده امکان اشرف، که سهروردی آن را از قواعد اشراقی می
وجـودی آن بـاالتر ۀتر است (ممکن اخس)، موجود شود، بایستی موجودی که مرتبـوجودی آن پایینۀمرتب

). مثًال اگر نفس وجود یابد، باید پـیش از ۱۵۴از آن به وجود آمده باشد (همان، است (ممکن اشرف)، قبل
٦تـوان وجـود ممکـن اشـرف را کشـف کـرد.آن عقل تحقق یافته باشد. بنابراین از وجود ممکن اخس، می

کند که چون نفوس انسانی که مدبر بدن و متعلق بـه مـاده امکان اشرف، بیان میۀسهروردی بر اساس قاعد
ستند، موجودند، در نتیجه، نور قاهر طولی یا عرضی، که به طور کلی مجرد بوده و هـیچ تعلقـی بـه مـاده ه

ندارد، باید قبل از نفوس موجود بوده باشد. همچنین نظم و ترتیبی کـه در عـالم اجسـام وجـود دارد بسـیار 
تر و ظم و ترتیبی شگرفشود که نامکان اشرف معلوم میۀشگرف و اعجاب انگیز است؛ اما بر اساس قاعد

: ۲اعجاب آورتر، قبل از آن، در عالم عقول و انوار قـاهره وجـود دارد (سـهروردی، مجموعـه مصـنفات، ج 
).۱۵۵-۱۵۴حکمة االشراق، 

جوید، امـا راه اصـلی بـرای اثبـات هر چند سهروردی برای اثبات ارباب انواع، به دلیل عقلی توسل می
داند. از نظر او عالم ُمثل را بسیاری از اهل معرفـت و عرفـان، مشاهده میاصحاب ۀها را شهود و مکاشفآن

اند، و همین شهودات مکّرر حجیت معرفتی برای آن به وجود آورده است. همان گونه که پیاپی مشاهده کرده

سهروردی از ارباب انواع به ارباب اصنام نیز تعبیر کرده.٥.

گوید: اگر نوراالنوار که واحد و بسیط است، ممکن اخس را ایجاد کند، کند و میسهروردی در اثبات این قاعده، از قاعده الواحد استفاده می٦.
تر، ا نوراالنوار یک جهت دارد و اگـر بـدون واسـطه، عـالوه بـر موجـود پـایینآید که جهت اقتضای ممکن اشرف در او باقی نماند، زیرالزم می

آید که از واحد حقیقی دو چیز صادر شود که طبق قاعده الواحد محال است. همچنین اگر موجود برتر به موجود برتر نیز از او پدید آید، الزم می
معلول، برتر از علت خود باشد، که این نیز محال اسـت. در نتیجـه بایـد قبـل از آید که رتبه وجودی تر صادر شود، الزم میوسیله موجود پایین

؛ قطب الدین شیرازی، شرح حکمـة ۳۸۹شهرزوری، شرح حکمة االشراق، (موجود اخس، موجود برتر که علت آن است، تحقق داشته باشد.
)۳۲؛ هروی، انواریه، ۲/۲۰۱االشراق، 
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پذیرنـد، در رصـد کننـد و دیگـران نتـایج آن رصـد را میها را رصـد مییک یا چند نفر در رصدخانه سـتاره

وی:ۀوحانی نیز امر به همین منوال است. به گفتر
اند، ماننـد هـرمس، اغاثـاذیمون و انبـاذقلس، افالطون و قبل از او سقراط و کسانی که پیش از او بوده«

(همـان، » انـد.اند که در عالم نـور، ُمثـل را مشـاهده نمودهها تصریح کردههمه بر همین باورند و بیشتر آن
۱۵۶.(

توانـد ر وجود ُمثل استداللی هم صورت نگیرد، همین مشاهدات مکرر اهل معرفـت، میبنابراین اگر ب
برای دیگران، اطمینان بخش باشد.

کید قرار داده اشاره میۀحال به برخی از نکاتی که سهروردی در مورد انوار قاهر کنیم:عرضی، مورد تأ
هاست، اما بدین معنا نیست کـه ان آنعلی و معلولی میۀدر عرض هم بودن ُمثل به معنای نفی رابط-۱

ها نباشد. بلکه همان گونه که در عالم ماده میان انواع مادی، نوعی شدت هیچ گونه شدت و ضعفی میان آن
مثًال نوع انسان قوی تر از انـواع حیـوان -ها وجود داشته باشد و ضعف وجود دارد، بی آن که علیتی میان آن

بطه برقرار است و به عنوان نمونه، رب النوع انسـان، قـوی تـر از رب النـوع در میان ُمثل نیز همین را-است
). بـه خـاطر وجـود همـین ۱۴۵: حکمـة االشـراق، ۲؛ ج ۴۵۹: المطارحات، ۱حیوانات است (همان، ج 

اند، شدت و ضعف است که برخی از ُمثل، به دلیل قّوت بیشتر برای ارتباط با افراد نوع خود نیازمند واسـطه
کند. در مقابـل برخـی دیگـر از نفس انسانی با افراد خود ارتباط برقرار میۀالنوع انسان که با واسطمثل رب 

انـد، ماننـد رب النـوع انـواع جمـادات ای با افراد نـوع خـود مرتبطمثل که ضعیف ترند، بدون هیچ واسطه
).۱۶۷-۱۶۵: حکمة االشراق، ۲(همان، ج 

است؛ البته نه کلی به معنای منطقی، بلکه یا به این معنـا کـه نوع مربوط به خود » کلی«هر مثالی، -۲
ۀافراد و اشخاص نوع مادی خود علی السویه است و عنایت و دوام فیضـش بـه همـۀنسبت این مثال به هم

گیرد؛ و یا به این معنا که هر رب النوعی، اصل و سر منشأ نوع مربوط بـه خـود یکسان تعلق میۀافراد به گون
). این که رب النوع هر نوعی، فردی از نوع است یا نه، چندان مـورد توجـه شـیخ اشـراق ۱۶۰است (همان،

صدرالمتألهین، شیخ اشراق تنها از نسبت ارباب انواع با افراد مادی و علیت و تدبیر آن ۀقرار نگرفته و به گفت
ان نپرداختـه اسـت (قطـب فرد بودن رب النوع برای نوع، چنـدۀنسبت به این افراد سخن گفته، ولی به مسئل

).۲۰۹-۲۰۸/ ۲الدین شیرازی، شرح حکمة االشراق، 
گیرد، ماننـد تـدبیر نفـس نسـبت بـه بـدن تدبیری که از طرف رب النوع نسبت به انواع صورت می-۳

یابد، در حالی کـه رب اند، زیرا نفس از طریق بدن استکمال میخاص او نیست، بنابراین ُمثل غیر از نفوس
یابد. از سوی دیگر، نفس متعلق به بدن خاص خود است، ولـی اش استکمال نمیطریق افراد مادیالنوع از 
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: ۱رب الّنوع به افراد متعدد و گونـاگون تعّلـق دارد، نـه بـه یـک فـرد (سـهروردی، مجموعـه مصـنفات، ج 

).۴۶۰-۴۵۹المطارحات، 
ر عرضی، مانند سفیدی، شکل و... تنها انواع جوهری مادی در عالم عقول رب النوع دارند، اما امو-۴

رب النوع مستقلی ندارند. از نظر شیخ اشراق، عوارضی که در افراد مادی یک نوع وجود دارند، در رب النوع 
).۱۶۰-۱۵۹: حکمة االشراق، ۲؛ ج ۴۶۳آن، به نحو هیئات نوری موجودند (همان، 

ین نیست که عالم مثـل بـرای عـالم شود، ولی چندرست است که عالم ماده از طریق ُمثل تدبیر می-۵
تواند به خاطر موجود سافل، ایجـاد شـود (همـان، ج ماده به وجود آمده باشد. زیرا اساسًا موجود عالی نمی

).۱۵۹-۱۵۸: حکمة االشراق، ۲
هـا، یعنـی عـالم مثـال منفصـل، نفـوس و از نظر شیخ اشراق، میان ارباب انواع و مراتب مادون آن-۶

؛ قطب الـدین ۳۷۰؛ شهرزوری، شرح حکمة االشراق، ۱۴۶علیت وجود دارد (همان، ۀطاجسام مادی، راب
).۱۶۳-۲/۱۶۲شیرازی، شرح حکمة االشراق، ج 

عالم اشباح مجرده یا عالم مثال منفصل-3
، »عالم صور معّلقه«گوید که شیخ اشراق پس از ارباب انواع یا عقول عرضی از عالم دیگری سخن می

(در برابر خیال متصل در انسـان) نـام دارد. تفـاوت » خیال منفصل«یا » عالم مثال«، »دهعالم اشباح مجر«
اند، اما صور معّلقـه این عالم با عالم مثال افالطونی در این است که ارباب انواع یا ُمثل افالطونی مجرد تام

باشـند. سـهروردی خـود در ینیمه مجردند، یعنی ماده ندارند، اما برخی از آثار آن مثل شکل و بعد را دارا م
گوید:این باره می

انـد. امـا صـور معلقـه، صور معّلقه ُمثل افالطونی نیستند، زیرا ُمثل افالطونی، حقایقی نوری و ثابت«
: ٢(سـهروردی، مجموعـه مصـنفات، ج » صور مثالی معّلقی هستند که گاهی ظلمانی و گاهی نور گیرند.

).٢٣٠حکمة االشراق، 
خیالی، صور موجود در آینه، خواب، تمثالت صوری در عالم پس از مـرگ، کشـف شیخ اشراق، صور

صوری اهل شهود و کرامات و معجزات انبیاء و اولیاء الهی را مربوط به عـالم مثـال منفصـل دانسـته اسـت 
گوید:صور خیالی و صور موجود در آینه، چنین میۀ) وی دربار٢٤١-٢٤٠و ٢٣٥-٢٣١(همان، 

های موجود در آینه و باشد و حق آن است که صورتالی] در جایی از مغز ممتنع میانطباع صور [خی«
ها دژهای (ابـدان) معلقـه ای هسـتند کـه همچنین صور خیالی، منطبع [در ماده و در مغز] نیستند، بلکه آن

ظهـر ها مظـاهری وجـود دارد، کـه منطبـع در آن نیسـتند. پـس مها محلی وجود ندارد. اما برای آنبرای آن
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اند و مظهـر های مرآتی [خود] آینه است. و این صور بدون آن که مکان و محلی داشته باشند، معلقصورت
).۲۱۲-۲۱۱(همان، »اند.های خیالی، تخّیل است و آن صور نیز معّلقصورت

های خیالی داریـم، ولـی گوید: یقینًا ما صورتقطب الدین شیرازی، در شرح این کالم سهروردی، می
توانند در مغز و ماده موجود باشـند، های خیالی، اوًال به موجب امتناع انطباع کبیر در صغیر نمیصورتاین

هـا را سـالمی آنۀبایسـت هـر بیننـدتوانند در خارج نیز باشند، زیرا در ایـن صـورت میهمان طور که نمی
تصـورپذیر و تمّیزپـذیر نمود؛ البته عدم محض هم نیستند، چرا کـه اگـر عـدم محـض بودنـد، مشاهده می

های خیالی، صوری جسمانی و دارای تجسم، صورت، مقـدار و بودند. از سوی دیگر چون این صورتنمی
ای وجـود داشـته ها را جزو عقول و مفارقات به شمار آورد. بر این اساس بایـد نشـئهتوان آناند، نمیکمیت

عالم مثال منفصل است که میان عالم عقل و عـالم باشد تا بتواند این صور را در خود جای دهد و آن همان 
های خیالی، نسبت به محسوسات، تجرد بیشـتر و نسـبت بـه ُمثل قرار گرفته است. به بیان دیگر این صورت

عالم عقل، تجرد کمتری دارند و همین امر موجب شده است که در عالمی میان عالم عقل و عالم ماده قرار 
).۴۲۲-۴۲۱/ ۲رح حکمة االشراق، گیرند (قطب الدین شیرازی، ش

ایجاد عالم مثال منفصل، تبیین روشنی ارائه نکرده است. اما با توجه بـه سلسـله ۀنحوۀسهروردی دربار
رسد که عالم مثال منفصل نیز همچون عـالم مـاده، از ُمثـل افالطـونی مراتب هستی از نظر وی، به نظر می

در عالم مثال منفصل، همچون تکثر عالم ماده اسـت؛ بنـابراین صادر شده است، به ویژه اینکه تکّثر موجود 
٧توانند علت برای موجودات عالم مثال منفصل باشند.تنها ُمثل هستند که می

جا متذکر شویم این است که سهروردی در بحث از عالم مثال منفصـل، ای دیگری که باید در ایننکته
دهـد و باشـد، را شـرح نمییال انسان است و به او متصل میاساسًا عالم مثال متصل انسانی، که تنها در خ

های دیدگاه کند. این یکی از کاستیحتی برخی از احکام عالم مثال متصل را بر عالم مثال منفصل حمل می
همچنین مالصـدرا تحلیـل سـهروردی از ٨سهروردی در این باره است که مالصدرا به آن اشاره کرده است.

شـوند و ن شیرازی، برای حّل این مسئله که چگونه از ُمثل هم موجودات عالم مثال منفصل صـادر میشهرزوری و به پیروی از او قطب الدی٧.
ُمثلی کـه از -۲آیند و ُمثلی که از مشاهدات عقول طولی به وجود می-۱اند که اساسًا دو نوع ُمثل وجود دارد: هم موجودات مادی، توضیح داده
تر از اشراق است. از مثل شهودی، اند زیرا شهود قویتر از ُمثل برآمده از اشراقثل برآمده از شهود قویآیند. مُ اشراقات عقول طولی به وجود می

شـود. ترند، عالم مـاده و آنچـه مـادون فلـک هشـتم اسـت صـادر میآید و از مثل اشراقی، که ضعیفترند، عالم مثال منفصل پدید میکه قوی
) گویا این تقسیم چندان با دیـدگاه شـیخ اشـراق ۱۶۲/ ۲الدین شیرازی، شرح حکمة االشراق، ؛ قطب ۳۷۰(شهرزوری، شرح حکمة االشراق، 

ها. و از نظـر داند، نه مشاهدات آنهماهنگی ندارد، زیرا با توجه به آنچه قبًال بیان شد، شیخ اشراق، مثل را برخاسته از اشراقات عقول طولی می
)۲۱۶/ ۲شوند، نه مثل افالطونی. (یزدان پناه، حکمت اشراق، تر صادر میاو، از مشاهدات عقول طولی، عقول طولی پایین

مالصدرا بر سهروردی این است که اگر فقـط عـالم خیـال منفصـل وجـود داشـته باشـد، . اشکال اساسی ۳۰۳-۳۰۲/ ۱اسفار، مالصدرا، ٨.
منفصل که متن واقع است، خالف و گزاف راه ندارد. از این رو رؤیاهای کاذب و نیز خیاالت گزاف را چگونه باید توجیه کرد؟ زیرا در عالم مثال 

باید مثال متصل انسانی هم باشد که به حسب کاهش صفا و پاکی روح انسان، این صور گزاف و خالف در آن قابل تصور باشد.
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پذیرد و معتقد است که این صور، به تبع موجودات مادی هویت مادی دارند، نـه را نمیصور موجود در آینه 

).۳۰۴-۳۰۳/ ۱هویت مثالی و مجرد (اسفار، 

انوار مدبره یا نفوس فلکی و انسانی-4
ترین نور در میان انوار جوهری مجرد، نور مدبر یا نفس است. زیرا به خالف در نظر سهروردی، ضعیف

پردازد، و بـه کند و به تدبیر آن میکه هیچ تعلقی به ماده ندارند، نفس به بدن مادی تعلق پیدا میانوار قاهره 
سهروردی:ۀپایینی برخوردار است. به گفتۀهمین جهت در میان انوار مجرد از مرتب

ندارنـد شوند به انوار قاهره، که با برازخ [و عالم ماده] هیچ ارتبـاطی انوار [جوهری] مجرد، تقسیم می«
ۀاعلون و انوار قاهرۀو در همین انوار قاهره، انوار قاهر–کنند یعنی نه در ماده منطبع اند و نه در آن تصرف می

» هـا نیسـتند.و به انواری کـه مـدبر بـرازخ انـد، هـر چنـد منطبـع در آن-صوری یا ارباب انواع وجود دارد
).۱۴۶-۱۴۵: حکمة االشراق، ۲(سهروردی، مجموعه مصنفات، ج 

). او در ایـن ۲۰۱و ۱۴۷نیز تعبیـر کـرده اسـت (همـان، » انوار اسفهبدی«شیخ اشراق از نفوس گاه به 
تعبیر به اصطالح فارسی سپهبد نظر دارد؛ زیرا نفس فرمانده و سپهبد سپاه بدن و رئیس بدن و قـوای موجـود 

؛ قطب الدین شیرازی، شرح ۳۷۲کند (شهرزوری، شرح حکمة االشراق، ها را تدبیر میآنۀدر اوست و هم
).۱۶۵/ ۲حکمة االشراق، 

در مورد کیفیت صدور نفس، باید اشاره کنیم که، از نظر سـهروردی، نفـس را رب النـوع یـا نـور قـاهر 
شود؛ به ایـن معنـا آورد. در واقع نفِس متعلق به بدن، به همراه بدنش از رب النوع صادر میعرضی پدید می

ۀآید. البته صدور و افاضـی رب النوع، و بدن از جهت فقری رب النوع پدید میکه نفس به اعتبار جهت نور
نفس از سوی ارباب انواع، مشروط به این است که بدن قابلیت دریافت نفس را داشته باشد، وگرنه نفس بـه 

؛ قطـب الـدین ۱۴۶: حکمـة االشـراق، ۲شود. (سهروردی، مجموعه مصـنفات، ج هر جسمی افاضه نمی
).۱۶۳/ ۲رح حکمة االشراق، شیرازی، ش

نفـس فلکـی و -۱اند. پس نفس و نور مدبر بر دو قسم است: اشراق، افالک نیز دارای نفوسۀدر فلسف
کند:انسانی. سهروردی تفاوت نفس فلکی با نفس انسانی را چنین بیان میۀنفس ناطق-۲

ست، همچون نفس فلکـی؛ و نفس ناطقه بر دو قسم است، نفسی که تعلق به بدن برای او همیشگی ا«
(سهروردی، مجموعـه مصـنفات، ج » نفسی که تعلق به بدن برای او همیشگی نیست، همانند نفس انسان.

).۴۶۳: المطارحات، ۱
کنـد: حرکـت افـالک دوری اسـت، بـه فلکی چنـین اسـتدالل میۀشیخ اشراق برای اثبات نفس ناطق
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شـوند؛ یعنـی از آن گیرند و سپس دوباره به آن نزدیک میای که از یک نقطه آغاز شده، از آن فاصله میگونه

نمایند و چنین نیست که مقصد کنند، در روند حرکتی خود، دوباره از آن عبور مینقطه که حرکت را آغاز می
خاصی وجود داشته باشد، که وقتی افالک به آن جا رسیدند، حرکـت پایـان پـذیرد. ایـن حرکـت دوری در 

کند؛ در حالی که اجسامی که ها را تدبیر میها دارای روح و نفسی هستند که آنکه آندهد افالک، نشان می
ایسـتند، مثـل فاقد نفس هستند، چنین حرکتی ندارند و با رسیدن به جایگاه طبیعی خود از حرکـت بـاز می

(همان، ج اش رسیده است ماند، چون به جایگاه طبیعیحرکت میافتد و بیسنگی که از آسمان به زمین می
).۱۳۲-۱۳۱: حکمة االشراق، ۲

هـای حیـوانی نیسـتند، از ایـن شیخ اشراق معتقد است که نفوس فلکی دارای شهوت، غضب و گرایش
اند؛ در نتیجه پی در پی از اشراقات عالم ها را از حق و عوالم علوی باز دارد، خالیها از اموری که آنرو، آن

گردد (سـهروردی، مجموعـه ها میباعث طرب و حرکات دوری مستمر آنانوار قاهره برخوردارند و این امر 
). همچنـین از نظـر شـیخ ۱۸۵-۱۸۴: حکمـة االشـراق، ۲؛ ج ۴۴۴-۴۴۳: المطارحـات، ۱مصنفات، ج 

: المطارحـات، ۱ها منقوش و مضبوط است (همان، ج رویدادهای گذشته و حال و آینده در آنۀاشراق، هم
).۲۴۴و ۲۳۷: حکمة االشراق، ۲؛ ج ۴۸۷

برازخ غاسقه یا عالم اجسام-5
نور و ظلمت تقسیم کرده است. از نظر وی ۀهای عالم را به دو دستقبًال اشاره شد که سهروردی واقعیت

شود، فقط نور عارضی عالم ماده و اجسام مادی ظلمت محض است، و نوری که در برخی اجسام دیده می
همچنین گفته شد که شیخ اشراق، نورهای مجرد را به دلیـل آن ).۱۰۸: حکمة االشراق، ۲است (همان، ج 

داند. او در مقابل، از برازخ و اجسام مادی، که فاقد که از خودآگاهی و فیاضیت برخوردارند، زنده و حّی می
).۱۱۹این خصوصیات هستند، به مّیت تعبیر کرده است (همان، 

ده معتقد است که، اجسـام مـادی از جهـات فقـری تکوین و ایجاد عالم ماۀشیخ اشراق، در مورد نحو
آیند؛ در حقیقت جهات نقص موجود در عـوالم بـاالتر، در عـالم مـاده بـه صـورت ظلمـت عقول پدید می
آید. بدین ترتیب از جهت فقر موجود در نور اقرب، برزخ محیط یا فلک نهم و فلک االفـالک محض در می

ۀبرزخ ثوابت از مشارکت و اجتماع اشراقات ضعیف انوار قاهر)؛ فلک هشتم یا ۱۳۳شود (همان، ایجاد می
)؛ و در نهایـت اجسـام مـادون فلـک ۱۴۳-۱۴۲آید (همـان، ها، به وجود میطولی همراه با جهات فقر آن

هشتم، یعنی افالک هفتگانه، عناصر و مرکبات مادی، همگی از جهات فقری موجود در ُمثل افالطـونی یـا 
؛ قطـب الـدین ۳۷۰؛ شـهرزوری، شـرح حکمـة االشـراق، ۱۴۶آینـد (همـان، میعرضی پدیدۀانوار قاهر
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).۱۶۳/ ۲شیرازی، شرح حکمة االشراق، 

گیرينتیجه
توان بیان نمود:از مجموع آن چه تاکنون مطرح شد، نکات ذیل را می

ای از با توجه به این که شیخ اشراق، قائل به اصالت ماهیت است، عالم هستی در نظر وی مجموعه -۱
ماهیات اصیل و واقعی است. این امر اختصاصی به ممکنات نداشته، و کل عالم، اعم از واجب و ممکن را 

نـور و ظلمـت قـرار داده، امـور ۀهـا را در دو مقولـواقعیات عالم که سـهروردی آنۀگیرد. پس همدر بر می
ماهوی هستند.

ر نظام عالم تصـویر کـرده، کـه تفـاوت ایـن با توجه به تشکیک در ماهیت، شیخ اشراق مراتبی را د-۲
باشد. به این معنا که در عالم انوار، سلسله مراتبی وجود دارد کـه در شـدت و مراتب در شدت و ضعف می

ضعف نور با هم تفاوت دارند. در امور ظلمانی و مادی نیز این شدت و ضعف در همان ماهیت غیر نـوری 
هاست.آن

هاست، در تصویر صدور کثـرت کام ویژه ای که در عالم انوار قائل به آنشیخ اشراق، با توجه به اح-۳
تر از پیشینیان خود بوده است، زیرا:از نوراالنوار موفق

اوًال بر اساس مشاهده، اشراق، قهر و محبتی که از نظر وی، در میان انوار وجود دارد، جهات متعـددی 
کنـد؛ بـه ویـژه ایـن کـه ها را توجیـه میمادون از آنآید، که صدور کثرت هایدر عقول طولی به وجود می

انوار نسبت به یکدیگر، این جهات را نه فقـط ۀسهروردی، با توجه به نبود حجاب در عالم انوار و شهود هم
ۀهمۀدو نور باال و پایین تصویر کرده، بلکه معتقد است که اشراق، مشاهده، قهر و محبت در رابطۀدر رابط

آیـد، کـه افل با یکدیگر وجود دارد. بر این اساس جهات متکثری در عقـول طـولی پدیـد میانوار عالی و س
نماید.ها را موجه میصدور عقول عرضی و فلک ثوابت از آن

کید وی بر این که عالم ماده با هم کثراتش از این دسـته ۀثانیًا طرح عقول عرضی توسط سهروردی، و تأ
دهـد، تصـویر باط عالم ماده بـا عـالم مجـردات و انـوار را نشـان میاز عقول صادر شده، ضمن این که ارت

دهد، زیرا همان ارتباطی که در عالم ماده میان انواع مادی صدور کثرات مادی ارائه میۀتری را از نحومعقول
انـوار ارتبـاط و تـدبیر ۀعرضی وجود دارد. عالوه بر این که نحوۀبرقرار است، در عالم انوار، میان انوار قاهر

تر عرضی نسبت به افراد مادی نیز مورد توجه سهروردی بوده است، به این معنا که او ارباب انواع قویۀقاهر
داند، اما در مقابل اربـاب انـواع با افراد مادی خود مرتبط می-که خود نوری مجرد است-را از طریق نفس 

با عـالم مـاده دارنـد، و لـذا بـی واسـطه تر، از نظر او، به خاطر نقص نوری خود، سنخیت بیشتری ضعیف
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توانند به تدبیر افراد مادی نوع خود بپردازند.می

ثالثًا طرح عالم مثال منفصل از سوی سهروردی، به عنوان واسطه ای میان عالم عقلـی و عـالم مـاده، و 
هـا و ت، خوابشناسی جدیدی بر این مبنا، او را در توجیه بسیاری از امـور عـالم، ماننـد خیـاالجهانۀارائ

برزخ یاری نموده است.ۀمکاشفات انسان و نیز بخشی از اعتقادات دینی، مثل بحث معاد در مرحل
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