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ماهيت تجربه ي عرفاني در اند يشه ي
شهاب الدين  سهروردي

1 عباس احمدي سعدي

:چكيده
 چيستي مكاشفات و تجارب عرفاني است زيرا هرگونـه      ،مهم فلسفه ي عرفان   يكي از مسايل    

ي استناد به اين مكاشفات  وابسته بـه موضـع مختـار پژوهـشگر يـا فيلـسوف عرفـان  در بـاره             

ي مهم در اين خصوص عبارت است از ذاتگرايي و سـاختگرايي           دو نظريه . ماهيت آنهاست   

 عرفـاني قايلنـد واز ايــن واقعيـت در اثبــات    ذاتگرايـان بـه اوصــاف مـشتركي بـين تجــارب    . 

اما ساختگرايان ،مكاشفه را برساخته     . مدعيات عرفا به ويژه وحد ت وجود استفاده مي كنند           

سـهروردي نيـز در آثـار مختلـف         . اي از ذهنيات وباورهاي مخصوصأ ديني عارف مي دانند        

ميـان اربـاب اديـان و       خود به برخي ويژگيهاي تجارب عرفاني پرداختـه اسـت و آنهـا را در                

شـيخ  .  اگرچه هرگز به وحدت شخصي وجود راه نبـرده اسـت           ،مذاهب ديني يكسان دانسته   

 آن را به شدت قرب واتـصال تأويـل         ،اشراق هر جا سخن از اتحاد عارف  با حق تعالي باشد           

 نوشـتار حاضـر ضـمن واكـاوي     .با اين همه ديدگاه وي به ذاتگرايان نزديكتر است       .مي كند   

اي مطرح در ايـن زمينـه، انديـشه اشـراقي شـيخ شـهاب الـدين سـهروردي در ايـن                ديدگاهه

.خصوص به تصوير كشيده شده است

:واژگان كليدي

عرفاني)اتصال(ي عرفاني، مشاهده و اشراق ،وحدت وجود، خلسه،ذاتگرايي، اتحاد تجربه

فسااستاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد - ١

                            The Research Quarterly Ofپژوهشي–  فصلنامه علمي 
Islamic Scienceعلوم اسالمي 
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:طرح مسأله
بـه  » ت مـشرقي حكمـ «شيخ اشراق نسبت به مساعي سـلف خـود ابـن سـينا در تأسـيس           

زيـرا بـه نظـر    . اگر چه وي را در انجام آن قرين توفيق نمـي دانـد      . خوبي آگاهي داشته است   

كـه نـزد حكمـاي خـسرواني ظـاهر شـده و همـان               » اصـل مـشرقي   «شيخ اشراق، ابن سـينا از       

اما به هر حال از رسـاله هـاي تمثيلـي  ابـن              ). 290: كربن(حكمت الهي بود، آگاهي نداشت      

د و در داستان قصه ي غربت غربـي بـه داسـتان حـي بـن يقظـان و سـالمان و                       سينا تجليل كر  

نخست اينكه شيخ اشراق تمـايالت      : ابسال اشاره مي كند و اين مطلب متضمن دو نكته است          

دوم . اشراقي ابن سينا را پذيرفته است و اين دو داستان را شواهدي بـر صـحت آن مـي دانـد             

 واصـل نمـي دانـد و قـصه غربـت غربـي را از جـايي        آنكه ابن سينا را در اين طريق كامـل و       

سـهروردي كـشف و شـهود را بـا     . شروع مي كند كه حي بن يقظان به پايـان رسـانده اسـت           

 اشـراقي  –رويكردي پيشيني و با توجه به انسان شناسي، نفس شناسي و  جهان نگري فلسفي              

ا و صوفيه اسـتفاده     سهروردي از اقوال و گزارش هاي عرف      . خود مورد تحقيق قرار داده است     

كرده است و آراء و بيانات خود را در كتاب حكمت االشراق محـصول تجـارب و مواجيـد             

). 9: سهروردي(قدسي و عرفاني خود مي داند 

 طرح مسئله و فرضيه ي پژوهش-1
. يكي از مسائل مهم فلسفه ي عرفان، ماهيت كشف و شهود و يا تجارب عرفاني اسـت       

:از اهميت بيشتري برخوردار استدر اين باره دو ديدگاه 

 كه طبق آن تجارب عرفاني در اعصار و اقاليم مختلف جهـان و در               1ذات گرايي ) الف

سنت هاي گونـاگون دينـي داراي اوصـاف مـشتركي هـستند از ايـن رو مكاشـفات عرفـا از               

 برخوردارند  – به ويژه در اينكه تجاربي وحداني و يكتابين هستند           –حقيقت و ذات يكساني     

).134-136: استيس(

 طبق آن، اوصاف مشترك مكاشفات، تنها ظاهر قضيه است و  زمينـه             2ساختگرايي) ب

هاي ذهني، اعتقادي و فرهنگي عرفا و انتظارات آن هـا كـه اصـوالً تفـاوت بـسياري بـا هـم                       

در بيـاني افراطـي   ) katz: 65(دارند، در شكل دهي به تجربه ي عارف نقش اساسي دارنـد 
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). proudfoot: 123(مينه ها نقش مكون و ايجادي نسبت به مكاشفه دارنـد  اين ديدگاه، ز

بنابراين تجارب عرفاني بر ساخته اي از زمينه هاي ذهني عارف بوده است و داللتي بـر ذات                  

.مشترك ميان آن ها ندارد

به هر حال پاسخ به اينكه ماهيت كشف و شهود چيـست؟ آثـار و لـوازم خاصـي را در               

اسي و معرفت شناسي مكاشفات عرفاني در پي خواهد داشت، چنان كـه اگـر            ابعاد هستي شن  

 بـه فـرض     –با ذات گرايان هم داستان شويم؛ مي توان عينيـت محتـواي مكاشـفات عرفـا را                  

 باور كرد و اين تجارب را به عنوان شاهدي بـراي برخـي       گـزاره     –صدق اخالقي آن ها     

 شيخ اشراق به اين پرسش مهم مورد تحقيـق قـرار          در اين نوشتار پاسخ   . هاي ديني تلقي كرد   

فرضيه ي ما در اينجا آن است كه مكاشفات عرفاني نزد سهروردي با وجود تنـوع     . مي گيرد 

گسترده اي كه دارد داراي اوصاف مشتركي هستند كه در سنت ها و آيين هاي مختلـف در       

.رايي نزديك تر استطول تاريخ به وقوع پيوسته اند، از اين رو ديدگاه وي به ذات گ

اتصال و اتحاد با نور:  مكاشفه ي عرفاني-2
حكمت اشراقي سهروردي با آموزه هاي صـوفيانه بـه ويـژه عرفـان علمـي مـشابهت و                   

:از نظر وي. مي داند» تأله«همدلي تام دارد و شرط اصلي نيل به حكمت را 

بخواهد بركند و   حكيم متأله انساني است كه پيكرش همچون پيراهني شود كه هر گاه             

نبيني آهن كه چون تفته شـود  . . . يا بر تن كند و بر خلع بدن و عروج به عالم نور توانا باشد               

همـين طـور نفـس      . روشني بخشد و بسوزاند   ! و آتش در آن اثر كند خود بسان آتش گردد           

نور متصل مي گردد و لبـاس اشـراق         ) عالم(انساني نيز كه جوهري قدسي است آنگاه كه به          

: سـهروردي (مي پوشد، خود فاعل و مؤثر مي شود و بـه هـر چـه اشـاره كنـد تحقـق پـذيرد         

503.(

كسي كه همت كرده اسـت و در ايـن طريـق وارد مـي شـود در حقيقـت پـا بـه وادي                         

حكمت الهيه نهاده اسـت كـه كليـد و سـرمايه ي اصـلي آن معرفـت الـنفس اسـت و چنـين                       

و اين همان فصل مميز او از حكمـت         ). 3: همان (مي نامد » فقه االنوار «معرفتي را سهروردي    

به هر حال در اينكه پايه ي حكمت سهروردي بر اساس نـور اسـت و              . مشاء و اتباع آن است    

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

1390بهار ،  بيست و يكم، شمارهششم علوم اسالمي، سال پژوهشيفصلنامة علمي ـ /  80

جهان شناسي و انسان شناسي او نيـز بـه نحـوي بـر همـين مفهـوم نهـاد شـده اسـت ترديـدي               

3.نيست

ي بـا نـور و درك آن        مسئله ي مهم اين است كـه اوالً ربـط و نـسبت تجربـه ي عرفـان                 

چيست؟ و اوصاف و ويژگي هاي چنين مكاشفات و تجارب نوراني كدامند؟ آيا مـي تـوان               

ديدگاه شيخ اشراق را ذيل يكي از دو رهيافت ذات گرايي يا ساخت گرايي قرار داد؟ اگـر                  

چه اصطالح تجربه ي ديني و عرفاني در آثار عرفـا و حكمـاي مـسلمان شـايع نبـوده اسـت،          

4.را در معناي مكاشفه ي عرفاني نيز به كار برده است» تجربه«اژه ي سهروردي و

 مبناي انسان شناختي تجربه ي عرفاني-3
شيخ اشراق همانند ابن سينا و بر اساس مباني نفس شناختي خود معتقد است كه لـذت                  

آدمي در گرو درك امر مالئم با نفس است و الـم و رنـج بـه خـالف آن اسـت، كـه همـان                 

:مر منافر استادراك ا

مـي  ) كـه بـه مـدرك   (بدان كه لذت، همان ادراك كمال درك شده و خيـري اسـت             

رسد هنگامي كه ضدي يا شاغلي بـراي آن نباشـد و رنـج و الـم همـان ادراك آفـت درك                   

مي رسد و هر يـك از مـشاعر را لـذت و المـي بـه حـسب خـود                     ) به مدرك (شده است كه    

ب اصلي خود حكمه االشراق نيز اين گونه بيان مـي           همين معنا را در كتا    )82: 4همو،  . (است

:كند

لذت چيزي نيست جز شعور به كمال حاصل از آن حيث كه كمال است، پـس كـسي                  

).136: همو(كه از حصول كمال، غافل است، لذت نمي برد 

:بنابراين كمال انسان در آن است كه همت خود را مصروف نيل به چنين كمالي كند

ا، انتقاش به حقايق و معرفت حق و شگفتي هاي ملكوت و ملك           كمال جوهر عاقل م   "

بـا بـدن عالقـه اي دارد،        ) جـوهر عاقـل يـا نفـس ناطقـه         (و از آن جهت كه      . حق تعالي است  

مـسلط و  ) جـوهر عقـل  (آن است كه بر قواي بدني استيال يابد و آن هـا بـر او            ) كمال انسان (

و در تدبير حيـات، بـه نحـو معتـدل و      شهوت، غضب و فكر ا    ) تا بدين وسيله  . (مستولي شوند 

).82: همو("رأي صحيح باشد
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خير و كمال نفس آدمي در معرفتي است كه معروف آن نـور در مراتـب متفـاوت آن                  

است و آنچه به ويژه از متن فوق فهميده مي شود آن است كه بـا وجـود تاكيـدي كـه شـيخ           

معنـوي در آفـاق نيـز غفلـت     اشراق در باب عرفان انفسي و نفـس شناسـي دارد؛ امـا از سـير                 

نورزيده و كمال نفس را همچنـين منـوط بـه معرفـت حـق در جلـوات ملكـوتي و ملكـي او             

دست يابي به چنين ادراكاتي مستلزم تسلط عقل بر قوا و خواسته هاي جسماني              . دانسته است 

) 147: همـو (ناميده مي شـود  » نور اسفهبد «نفس ناطقه ي انساني كه از نظر سهروردي         . است

با ايـن همـه     . كه وظيفه و شأن آن مانند نفوس فلكي و ديگر انوار اسفهبديه، تدبير بدن است              

بدين معنا كه در نظـام      . به علت هويت نوراني خود احكام و قوانين خاصي بر او حاكم است            

نورشناسي و جهان نگري نورگرايانه ي سهروردي، اين قاعده ي كلي حاكم اسـت كـه هـر                  

ل و مادون خود قهر و غلبه دارد و نور سافل نسبت به نـور مـافوق خـود،    نور عالي بر نور ساف  

اين رابطه ي متقابل قهر و محبت ميان نوراالنوار و          ). 135: همان(داراي عشق و محبت است      

:جميع ماسواء حاكم است

پس نور عالي بر نور سافل قهر و غلبه دارد و نور سافل به سوي نور عالي شوق و عشق                    

او به چيزي جز خودش عشق نمـي        . وراالنوار نسبت به ماسوا غالب و قاهر است       مي ورزد و ن   

) كمــال(زيــرا كمــالش بــراي خــودش ظــاهر اســت و آن . ورزد و او عاشــق خــويش اســت

شـديدتر از  ) نوراالنوار(براي خودش ) كمال(زيباترين و كامل ترين اشياء است و ظهور آن          

 و شعور به كمال حاصـل از آن حيـث    هر ظهوري است و لذت هم چيزي نيست جز آگاهي         

).126: همان(كه كمال است

بنابراين در جهان مملو از نور سهروردي نفس آدمي از آن حيث كه نور است محكوم                

يعني اوالً از جانب انوار مافوق خـود اشـراق و روشـن مـي شـود ايـن                   . به همين احكام است   

نوار قـاهره و هـم مـستقيماً از خـود           درياافت نور يا اشراق شدن هم از نورهاي متوسط يعني ا          

نوراالنوار رخ مي دهد، زيرا انوار مجرده ي عاليه نمي توانند بين نور سافل خود و نوراالنوار               

و ) اشيايي كه طول و عرض و عمـق دارنـد         (چه حجاب از خواص ابعاد      . حجاب ايجاد كنند  

).140: همان(شواغل برازخ است 
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 نسبت مشاهده و اشراق-4
زيرا شـأن عـالي آن اسـت كـه بـر مـادون          . اره از جانب عالي به سافل است      اشراق همو 

مـي تـوان گفـت      . خود نور بتاباند و سبب درخشندگي و روشني و بلكه ايجـاد آن هـا شـود                

اشراق و مشاهده يك چيز است به دو اعتبار، اگر آن را به عالي نـسبت دهـيم اشـراق و اگـر        

مان نسبت اشراقيه اسـت كـه دو طـرف نداشـته     به سافل منسوب كنيم، مشاهده است و اين ه      

. بلكه يك طرفه است

و 135: همـان (مشاهده يعني موجودات و انوار سافله، ناظر و شاهد انـوار عاليـه هـستند                

اين معنا در خصوص نور اقرب يا بهمن يـا جبرئيـل نـسبت بـه نوراالنـوار هـم صـادق                  ). 136

:است

شـروق و اشـراقي از      ) نـور اقـرب   (بـراي او    نور اقرب، نوراالنوار را مشاهده مي كند و         

محبت ) اگر چه (نور اقرب نسبت به خود و به نوراالنوار محبت دارد           . جانب نوراالنوار است  

).137: همان(او به خودش نيز مقهور در محبت نوراالنوار است 

همان طور كه مالحظه مي شود هر خير و كمالي و از جمله محبت نور به خـودش نيـز                  

از نظـر شـيخ اشـراق نفـس     . ستهلك و مقهور در محبت خداوند به خـويش اسـت         سرانجام م 

انسان در اثر رياضت از عالم ظلماني و برزخي خود قطع ارتباط مي كند و تدريجاً بـه سـبب                

همان قاعده ي كلي كه هر نور سافل عاشق و مشتاق نور عالي است، به سوي عالم انوار سير                   

:مي كند

) بـه حقـايق  (واغل بدن مرتفع گشت، نفس آگاه و عارف هنگامي كه سرگرمي ها و ش 

).82: همو(از مشاهده ملكوت و اشراق انوار حق مسرور و ملتذ مي گردد

ترك اميال و خواسته هاي جسماني كه در همه ي مكاتـب عرفـاني مـورد نظـر اسـت؛           

گرفته نزد سهروردي نيز به وسيله ي توصيه ها و آموزه هاي شرعي و ديني مورد تاكيد قرار                  

به نظر وي كسي كه اهل بصيرت اسـت؛ بايـد شـرايط و مقـدمات حـضور در محـضر           . است

:نوراالنوار را به شرح زير مهيا سازد

كاهش غذا، شب زنده داري، تضرع به سوي خداوند براي تـسهيل طـي طريـق بـه          . . . 
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 به  سوي او، تلطيف باطن و سر به وسيله ي افكار لطيف، درك اشارات كائنات كه معطوف               

خداوند است و دوام ذكر و ياد عظمـت و جمـال خداونـد بـه ايـن امـور منجـر مـي شـود و                      

: همـو (اخالص در توجه به نوراالنوار اصل و قرائـت قـرآن اصـل و اسـاس ايـن بـاب اسـت           

257.(

 پس از اين اعمال و ارتياضات انوار حق بر قلب سالك سـاطع و پرتـوافكن و تجـارب       

:ش نور اعلي است، براي سالك حادث مي شودمعنوي كه همان ادراك لذت بخ

اول برقي كه از حضرت ربوبيت بـه ارواح طـالب رسـد، طـوالح و لـوايح باشـد و آن                      

انواري است كه از عالم قدس بر روان سالك اشراق كنـد و لذيـذ باشـد و هجـوم آن چنـان         

و اميـد، بـه   اوست خدايي كه برق را براي بيم . ماند كه برق خاطف ناگاه درآيد و زود برود      

).319: همو(» خوفاً من الزوال و طمعاً من الثبات«) 12: رعد(شما مي نماياند، 

 مراتب مكاشفات عرفاني-5
. طوالح و لوايح همان انوار يا برق هايي است كه در اوايـل سـلوك حاصـل مـي شـود                

رق گر چه وي براي ايـن نـور يـا بـ    . سهروردي در اين خصوص كامالً متاثر از ابن سينا است         

سهروردي اين انوار را خاطفه مي نامد، يعنـي نورهـايي كـه بـر قلـب                . نامي خاص ننهاده بود   

سالك اشراق مي شود و دل او را مي ربايد و بدين وسيله شوق او را به عوالم نور شدت مي                    

:بخشد

و ) رباينـده، گريـزان   (آشكار مي گردد، انوار خاطفه      ) سالكان(اول چيزي كه برايشان     

كه آن را طوالح و لوايح نامند و آن مانند پرتـوي درخـشنده اسـت كـه سـريع                    لذيذي است   

).114: همو(پنهان مي شود 

ايـن حـاالت   . اين متن تصريح دارد كه تجارب عرفاني زودگذر و سريع الـزوال اسـت      

مي نامد و برخالف ابن سـينا       » وقت«زودگذر را شيخ اشراق به تبع صوفيه و اصحاب تجريد           

ت و اوقات را براي سالك همراه بـا لـذت و ابتهـاج مـي دانـست، معتقـد                    كه وقوع اين حاال   

است كه لزوماً همه ي اوقات چنين نيست، گاهي همراه با لذت است و گاهي كه سـالك را                 

بنابراين ويژگـي وقـت همـان زودگـذر         . قبض حاصل آيد، براي او لذت بخش نخواهد بود        
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در بـدايت سـلوك بـر قلـب عـارف مـي           بودن آن است و اشاره به تجاربي بـاطني دارد كـه             

معناي طوالح و لوايح همان انوار غيبي و وقوع چنين مكاشفاتي براي اصحاب بدايت              . گذرد

:است كه

لـيكن خداونـد    . هنوز قلب ايشان به آفتاب معرفت كـامالً منـور و روشـن نـشده اسـت                

حظـوظ بـرق   بـه ميـغ   . هر گاه آسمان دل ايشان تاريـك شـود        . . . روزي دل ايشان مي دهد      

كــشف برايــشان بدرخــشد و لوامــع قــرب رخــشنده گــردد و در وقــت ســتر منتظــر باشــند       

).120: قشيري(

در اثر استمرار رياضيات و مراقبت هاي سالك، حـاالت ناپايـدار و گـذران معنـوي و                  

:مي نامد» سكينه«قدسي به حاالت ماندگار تبديل مي شود، شيخ اشراق چنين حالتي را 

 سر به غايت رسد و به تعجيل نگذرد و زماني دراز بمانـد آن را سـكينه             پس چون انوار  

از سكينه باز گردد و به بشريت       ) سالك(گويند و لذتش تمام تر باشد از لذت لوايح و چون            

به نظر شيخ اشراق دوام تجـارب  ).321: سهروردي(باز آيد، عظيم متندم شود بر مفارقت آن     

ساني سالك، متفاوت خواهد شد و اين بـه معنـاي درجـه    عرفاني، بسته به حاالت روحي و نف  

. معنوي مكاشفات عارف در طول سلوك خود و نيز تفاوت تجارب عرفا بـا يكـديگر اسـت    

همچنين اينكه سالك پس از اشراق شدن از نور به حالت بشريت باز مـي آيـد گويـاي ايـن                      

– صـفات بـشري   واقعيت است كه خلسه هاي روحاني، عارف را از خود بي خـود كـرده از        

 خالصي و رهـايي مـي بخـشد، تجربـه ي عرفـاني           –دست كم در لحظات جريان اين خلسه        

از نظر سهروردي، تجربه و خلسه اي لذيذ است كه مـدت زمـان بيـشتري از لـوايح                   » سكينه«

تجربه ي سكينه عالوه بر اينكه رؤيت صورت هاي غيبي را همـراه دارد بـه نحـوي                 . مي پايد 

:ز مي سازدعارف را منفعل ني

صاحب سكينه از جنت عالي نداهاي به غايت لطيف بشنود و مخاطبان روحانيـت بـدو                

و صـوري   . »اال بذكر اهللا تطمـئن القلـوب      «: رسد و مطمئن گردد چنانكه در وحي الهي است        

و اين مقام متوسط است از مقامات اهل محبـت     . . . به غايت طراوات و لطايف مشاهده كند        

خواهـد از خـودش بـاز دارد ميـسرش          ) انـسان (ه نيز چنان است كه اگر فـرد         و اين سكين  . . . 
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).323: همو(نگردد 

وقوع اين حاالت چنان است كه سالك، مقهور آن شده اسـت و تـوان سـلب آن را از                 

با اين همه صفت انفعـالي بـودن در همـه ي مكاشـفات و در تمـام مراتـب سـير                      . خود ندارد 

نـد و ايـن نكتـه مهمـي اسـت كـه در تحقيقـات كـساني                روحاني عارف، ثابت بـاقي نمـي ما       

عـارف تـا زمـاني كـه در         . همچون ويليام جيمز و والتر استيس چندان بدان توجه نشده است          

مرتبه ي خاصي از قوت و استعداد روحي و باطني و به تعبير شيخ اشراق در بـدايات تجريـد             

همـو،  . (ري قرار مـي گيـرد  به سر مي برد، مورد هجوم انوار و دستخوش حاالت و سوانح نو       

به گونه اي كه نه جلـب و ايجـاد آن حـاالت و نـه سـلب و رد آن هـا در اختيـار او          ) 114: 7

اما همان طور كه شيخ اشراق تـصريح كـرده          . نبوده و فقط منفعالنه پذيراي آن ها مي گردد        

 در درك  است، پس از توغل در اين سلوك معنوي و تقرب به نوراالنوار، تشبه به او يافته و                

:5و حصول حاالت قدسي فاعل و صاحب اختيار مي گردد

چنان مي گردد كه هر ساعتي كه خواهد قالب رها كند و قصد عالم           ) عارف(پس مرد   

: همـو (كبريا كند و معراج او بر افق اعلي زند و هر گاه كـه خواهـد و بايـدش، ميـسر باشـد                        

رفان اسـالمي رايـج اسـت بيـان كنـيم           اگر بخواهيم اين معنا را با زبان خاصي كه در ع          ).323

بايد گفت كه عارف در طول سير و سلوك خود به علت تشبه به اسماءاهللا و معرفت حقيقـي     

بدان اسماي حسني، متحقق به آن اسـماء شـريفه شـده كـه از آن جملـه اسـت اسـم فاعـل و               

؛ زيـرا  مختار و مريد، لذا عارف هر گاه اراده و قصد خلع بدن كند برايش ميسر خواهـد شـد   

ايم مقام متعلق به عارفي است كه پس از توغل در رياضـت از              . او مظهر اسم مريد حق است     

:ي انوار براي او به صورت ملكه در آمده است چنان كهي سكينه فراتر رفته و مشاهدهمرتبه

اصحاب عروج نفس، مشاهده ي صريح و تمامي را در حالـت انـسالخ شـديد از بـدن                

يشان در اين حاالت يقـين كردنـد كـه آنچـه را كـه مـشاهده مـي كننـد،                تجربه كرده اند و ا    

نقوش و صوري نيست كه در قواي بدنيه باشد و مشاهده ي بصري به وسيله نـور مـدبر بـاقي          

).213: 2همو، ج... (است

اين به معناي آن است كه رؤيت در حقيقت فعل نفس يـا نـور مـدبر اسـت و در واقـع                       
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شيخ اشراق چنين مـشاهدات     . صور نوراني را مشاهده مي كند     چشم خيالي و مثالي است كه       

و تجاربي را به كلي مـستقل از مـاده و محـدوديت هـاي مـادي دانـسته چنـان كـه نغمـات و            

اصوات غيبي كه اهل مكاشفه آن را مي شوند هرگز محتاج تموج هـوا نيـست زيـرا ايـن هـا           

).242: همان(وجودات مثالي و خيالي اصوات هستند 

ي اتحاد و فنا از نظر سهروردي معنا-6

تجاربي همچون خلع بدن و رؤيت انوار و فرشتگان و استماع نغمات غيبـي و آنچـه را                  

كه سهروردي سكينه مي خواند تا بدان جا ارتقـاء و ادامـه مـي يابـد كـه بـه فنـاي عـارف از              

:خويش و آگاهي خود منجر مي شود

بگـذرد  )  در عالم مثـال و ملكـوت       يعني خلع اختياري بدن و حضور     (چون از اين مقام     

) بـه انانيـت خـود     (چنان شود كه البته به ذات خويش نظر نكند و شعورش بـه خـودي خـود                  

خواننـد و چـون خـود را فرامـوش كنـد و فراموشـي را نيـز        » فناي اكبر«باطل گردد و اين را      

).324: 6همو، ج(خوانند » فناء در فناء«فراموش كند، آن را 

روردي معلوم مي شود كه مقصود او از فنا، فنـاي از تمـام صـفات        از عبارات بعدي سه   

وي اين مطلب را در معنـاي  . بشري و بالتبع نفي هر گونه هويت براي غير او جل جالله است  

توحيد بيان مي كند و هر مرتبه اي را نسبت بـه مرتبـه ي عـالي تـر خـود، توحيـد عـوام مـي                      

: است كهخواند اما عالي ترين مرتبه در اين وادي آن

وقتي كسي، ديگري را خطاب تويي كند او را از خود جـدا داشـته اسـت و اثبـات         . . . 

ايشان خود را گم كردنـد و       . مي كند و دويي از عالم وحدت دور است        ) دوگانگي(اثنينيت  

محقق ترين ايشان گفتند اثنينيـت و انانيـت         . گفتند» ال انا اال انا   «گم گرفتند در پيدايي حق و       

هر سه لفـظ را در بحـر طمـس غـرق     » پس«همه اعتباراتي زايد بود بر ذات قيوميت      و هويت   

صـفت  ).325-326: همـان (و اينان را مقام رفيع تر اسـت  » كل شيء هالك اال وجهه    «كردند  

محوري تجارب عرفاني، تجربه ي حقيقت واحد اسـت و عبـارات فـوق بـه نحـو صـريح بـر           

نـه اي كـه در مقـام شـهود و مـشاهده ي وجـه       تجربه ي حقيقت واحد تاكيد مي كند، به گو       

باقي حق و نوراالنوار، همه چيز و هر هويتي هالك و باطل مي شود، با اين همـه و بـرخالف          
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عبارت مذكور سهروردي در آثار ديگر خود از اضمحالل عارف در معروف و اتحـاد او بـا              

اي اكبر و فنـاي فنـا   خداوند به شدت تحاشي مي ورزد و اگر چه گاه از اصطالحاتي مانند فن      

» اتحـاد عقلـي و شـدت قـرب و اتـصال           «استفاده مي كند اما مراد نهايي او به تعبيـر خـودش             

:است

پـس انـوار مـدبره      . . . اتحادي كه بين انوار مجرده است اتحاد عقلي اسـت نـه جرمـي               

هنگامي كه مفارقت حاصل كرد، از شدت قرب و نزديكي بـه انـوار قـاهره                ) نفوس كامالن (

ه و نيز به نوراالنوار و به خاطر عالقه عشقي و محبت آميز با آن عالي

).228: 2همو، ج(همان انوار قاهره هستند ) اين نفوس(انوار، توهم مي شود كه 

همين معنا را در جاي ديگري بيان كـرده و سـخن حـالج را بـر اسـاس آن تفـسير مـي           

:كند

دت قرب است و حالج نيـز بـدان   آنچه به عنوان اتحاد توهم مي شود، همانا به علت ش   

 بلكـه  6»چنانم به خودت نزديك كـردي كـه تـوهم كـردم تـو منـي          «اعتراف كرده است كه     

حكما و اولياء به اتصال با عالم باال اعتراف كرده اند و آن عبارت است از رفع حجب، پـس                

).139: 5همو، ج(اتحاد عقلي خواهد بود 

 توسط عارف، مثل تأللو نـور خورشـيد در          باز در تمثيل عرفاني خود شهود نور حق را        

بدين معنا كه اگر آينه را چشم بـودي هنگـام رؤيـت خورشـيد و درخـشش و          . آينه مي داند  

:اشراق آن بر خود، چيزي جز نور خورشيد را نمي ديد

اگر آينه را در برابر خورشيد بدارند، صورت خورشيد در او ظاهر گردد و اگر تقـديراً   

انـا  «و در خود نگريستي همه خورشيد را ديدي اگر چه آهـن اسـت                . . .آينه را چشم بودي     

» سـبحان مـا اعظـم شـأني     «يـا   » انا الحـق  «اگر  . گفتي زيرا در خود اال آفتاب نديدي      » الشمس

).309: 9همو، ج(گويد عذر او را قبول واجب باشد 

يعني. چنان كه مالحظه مي شود، نظر سهروردي بيشتر به وحدت شهود معطوف است            

بنابراين نور مدبر با    . در پرتو نوراالنوار، هر نوري يا چيزي نورانيت و هويت خود را مي بازد             

نوراالنوار متحد نخواهد شد بلكه حداكثر چيزي كه تجربـه مـي كنـد خلـسه و اسـتغراق در                    
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:لذت حاصله از قرب به اوست

. تـصور نيـست  اتصال و امتزاج و اتصال در معاني ظاهري آن ها، در ميان غيـر اجـسام م      

زيرا نفوس اگر پس از مفارقت بعضي ديگر يا با واجب الوجود اتصال يابند يا با هـم امتـزاج        

بنابراين معناي اين الفاظ به اخـتالس  . . . پيدا كنند پس اجسام خواهند بود و اين محال است      

).138: همان(نفوس و استغراق آن ها در لذتو بهجت باز مي گردد ) خلسه(

اين الفاظ دال بـر تركيـب       . ني ظاهري اتصال و امتزاج مراد سهروردي نيست       مسلماً معا 

در حالي كه عارف، شـاهد وحـدت اسـت و در اثـر همـين اتـصال روحـاني                  . و كثرت است  

است كه عارف صور گوناگون نوراني را مشاهده كرده و بـا آن هـا كـه در واقـع فرشـتگان                     

:هستند به گفت وگو مي پردازد

رياضـت را علـومي حاصـل شـد و ايـشان در آن علـوم بـه مـسبب                    هنگامي كه اربـاب     

االسباب و مبدعات مادون او با فكري لطيف، به تفكر و انديشه پرداختند و قوايشان با تقليل                  

. . . غذا، رو به ضعف نهاد آنگاه فكر ايشان با قلب و زبانشان با ذكر موافق و همراه مي شود              

بـه ملكـه و سـكينه       ) تـدريجاً ( حاصل شـده تـا اينكـه         انوار روحانيه براي ايشان   ) رويت(پس  

آن . سپس امور غيبي بر ايشان ظاهر شده و نفس با آن هـا متـصل مـي شـود                  . تبديل مي شود  

هم اتصال روحاني و به متخيله سرايت مي كند آن گونه كه اليق و متناسب با متخيله باشد و               

باترين وجه قابـل تـصور رويـت    پس اشباح روحاني را به زي    . حس مشترك آن ها را مي بيند      

: 10همـو، ج (مي كنند و از آن ها كالم دلنشين مي شنوند و علوم را از آن ها اخـذ مـي كنـد       

271.(

چنان كه مالحظه مي شود سهروردي اصـناف مكاشـفات و تجـارب صـوري را برمـي           

بنـابراين  . شمارد و به صراحت از اتحاد يا يكي شـدن عـارف و معـروف اجتنـاب مـي ورزد                   

.7 او معتقد است اتصال و قرب با مبادي نوراني هستي و انوار روحانيه استآنچه

 عالم خيال نزد سهروردي-7
از برخي عبارات شيخ اشراق چنين به نظر مـي رسـد كـه عـالم خيـال خـواه متـصل يـا                      

يكـي محاكـات اضـداد و    : منفصل كه از آن به عالم مثال ياد مي كند، دو ويژگي مهـم دارد     
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:ي يا نقش بندي به معانيديگري صورت بخش

چون معني غيبي در نفس متصور شود، باشد كه به زودي منطوي گردد و اثرش نمانـد                

و باشد كه بر متخيله اشراق كند و از متخيله در حس مشترك افتد و صورت غيـب مـشاهده                

كرده آيد، و باشد كه صورتي خوب بيند كه سخني هر چه خوب تـر مـي گويـد يـا نـدايي                        

 و افتد كه متخيله آن را رها كند و به ضد آن يا مانند او نقل كنـد، اگـر در خـواب        . . .شنود  

).80: 8همو، ج) (كرد(بود به تعبيرش حاجت افتد و اگر در بيداري بود، تأويلش بايد 

بنابراين خيال متصل در اينجا عالوه بر وظيفه و شأن اصلي خود كه صورت بخـشي بـه             

. ن معاني غيبي جامه و صورتي متضاد با اصل معنا بپوشاند          معاني غيبي است ممكن است بر آ      

از اين رو اگر القاي اين معني غيبي در خواب باشد، روياي صادقه و اگـر در بيـداري باشـد،      

). 104: 7همو، ج(وحي صريح است كه اولي محتاج تعبير و دومي نيازمند تأويل است   

عاني و صـور غيبـي اسـت كـه     مي توان گفت خيال متصل نزد سهروردي محل ظهور م    

اقلـيم  «از سوي ديگر عالم مثال يا خيال منفـصل را سـهروردي             . نيازمند تعبير يا تأويل هستند    

ناميده و بر اين باور است كه عالم ذومقدار و جهان انـدازه هـا بـه هـشت اقلـيم قابـل                        » هشتم

من جز مثـل معلقـه      تقسيم است، و مقادر حسي، اقاليم سبعه را تشكيل مي دهد اما در اقليم ثا              

در همين عالم است كه حوادث عجيـب و غريـب ماننـد راه رفـتن روي                 . چيز ديگري نيست  

اين ها همه از احكام اقلـيم هـشتم اسـت كـه شـهرهاي جابلقـا و             . آب يا در هوا رخ مي دهد      

از سـوي ديگـر هرگـاه اشـراقات علـوي بـر       ). 254: 2همـو، ج (جابلثا و هورقليا در آن است      

ابد، آنگاه اين نفوس صاحب قدرت و علم شده است و ماده ي عالم به ايـشان                 نفوس ادامه ي  

به گونه اي كه قادر به تـصرف در آن هـستند و دعـاي ايـن نفـوس مـصفا در                  . اعطا مي شود  

اين ها همه چهره آفرينندگي و خالقيت نفس يا قوه ي خيـال             . عالم اعلي به اجابت مي رسد     

: است» ر خالقنو«عارف است كه نمونه يا مثالي از 

نـور  (نور سانح از عالم اعلي است و آن اكسير قدرت و علـم اسـت كـه عـالم بـه نـور                      

نـور  «بخشيده است و در نفوس مجرده، مثـالي از نـور خداونـد مـستقر شـده اسـت و                     ) سانح

سهروردي اين نحـو خالقيـت را بـه         ). 252: همان(در آن ها تمكن و استقرار مي يابد         » خالق
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:  تعريف مي كند»مقام كن«عنوان 

اين مثـل و    . (و اخوان تجريد را مقامي است خاص كه در آن قادر به ايجاد مثل هستند              

نامنـد و   » مقـام كـن   «قائم به همان صورتي هستند كـه آن هـا اراده مـي كننـد و آن را                   ) انوار

يقين حاصـل  ) اجسام(كسي كه بدين مقام نائل شود به وجود عالمي ديگر غير از عالم برزخ      

). 243: 2همو، ج(كند مي 

با اين همه سهروردي از دام هاي خيال غفلت نورزيده و از برخـي رفتارهـاي جاهالنـه               

در زمـان مـا جمـاعتي از جهـال نقـش      «: كه به اسم تصوف شهرت يافته است انتقاد مي كنـد    

). 136: 5همو، ج(» .بندي هاي متخيله را عنوان مكاشفه مي پندارند

راد وي توسل به داروهـاي روح گـردان اسـت كـه باعـث      شهرزوري معتقد است كه م    

 اما تاكيدات شـيخ اشـراق بـر تـصفيه ي نفـس حـاكي از آن                  8.اختالل در قوه خيال مي شود     

به نظر  . است كه خيال متصل غير مزكّي نيز مي تواند باعث نقش بندي هايي غير واقعي شود               

يئـت و صـورتي شـبيه شـيي يـا      سهروردي در عالم خيال منفصل، اشياء در انتقالي سريع بـه ه     

سـهروردي  . ضد آن متمثل و متصور مي شوند و به همين دليل نيازمند تعبير يا تأويل هـستند                

در اين باب بيش از اين تصريح نكرده است و در اينكه اين امور بـا عقـل سـازگار اسـت يـا                        

لـيم  نيست سخن نگفته است، اما از اينكه او تصريح مي كنـد امـوري عجيـب و غريـب در اق        

هشتم محقق است، نمي توان به سهولت به اين نتيجه رسيد كه نـزد او تحقـق امـور متـضاد و                   

بـه نظـر مـي    . متناقض در عالم مثال يا خيال منفصل امري ممكن و بلكه اجتناب ناپذير اسـت        

رسد كسي كه وحدت تشكيكي هستي و سلسله مراتب نور را پذيرفته است، لزوماً بـا تـضاد                  

ه نخواهد شد و همچون سـهروردي قـول كـساني چـون حـالج را نيـز بـا                    واحد و كثير مواج   

سـهروردي بـا وجـود جنبـه هـاي قـوي اشـراقي در فلـسفه اش،         . مشرب خود تأويل مي كند  

همچنان فيلسوف مي ماند و فيلسوف بماهو فيلسوف نمي تواند به راحتي تناقض آميز بـودن                

. تجارب عرفاني را امري ممكن بداند

نتيجه گيري جمع بندي و -8
از نظر شيخ اشـراق مكاشـفه و تجربـه ي عرفـاني، واقعيتـي از سـنخ معرفـت و ادراك                      
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. معرفتي كه در حصول آن مقدمات اكتسابي يعني علوم بحثي بدون تأثير نبـوده اسـت          . است

متعلق اين ادراكات، نور و بلكـه انـوار متفـاوتي اسـت كـه      . اگر چه شرط الزم آن هم نيست    

.  گرفته و در رأس آن ها نوراالنوار و خداوند استسراسر هستي را فرا

يعني ادراكي بي واسـطه امـا علـم    . تجربه ي عرفاني نزد سهروردي از سنخ شهود است      

حضوري آن گونه كه مستلزم وحدت عارف و معروف باشـد، در سـخن سـهروردي مـورد                  

شديد روحاني انكار قرار گرفته است، وي صريحاً سخن حالج را به نحوه اي اتصال و قرب             

سـخن مـي گويـد و اسـتعمال         » اتصال روحـاني  «او در تصريحات خود از      . تفسير كرده است  

الفاظي نظير اتحاد و امتزاج را به معناي شدت قـرب و اسـتغراق در لـذت وصـول تلقـي مـي          

. اين مطلب با جهان نگري او كه مبتني بر تشكيك در مراتب نور اسـت سـازگار اسـت     . كند

اوصافي را كـه او  . ان به راحتي از آثار او به نظريه ي وحدت وجود راه برد      از اين رو نمي تو    

اما . براي تجربه ي عرفاني قائل است مي توان با توجه به سخنان او در فهرست زير بيان كرد                 

پيشاپيش بايد به ايـن نكتـه ي مهـم تـصريح كـرد كـه ذومراتـب بـودن مكاشـفات عارفانـه،                      

د زيرا برخي از اوصاف تنها مربوط به مرتبه ي خاصي از            استقصاء اوصاف را دشوار مي ساز     

مكاشفه است كه مرتبه ي ديگر فاقد آن است؛ بنابراين اوصافي كه خواهد آمد به گونـه اي                  

چنان كه انفعال عارف دسـت كـم نـزد سـهروردي            . است كه شامل مراتب متفاوت مي شود      

 تـر عـارف در مـشاهده ي      ويژگي ثابت همه ي تجارب عرفاني نيست؛ بكه در مراتب عـالي           

فهرست اوصاف مـشترك تجربـه ي عرفـاني از          . عوالم غيب صاحب اراده و اختيار مي شود       

: نظر شيخ اشراق مي تواند به شرح زير باشد

مكاشفه و تجربه ي عرفاني پديده اي از سنخ ادراك و آگاهي است؛ . 1

عـالم مثـال و   متعلق چنين ادراكي، مراتب عالي عوالم هستي يعني حقايق غيبـي در   . 2

در نهايت نوراالنوار است؛ 

؛ )برق هاي طوالع و لوايح(زودگذر بودن تجارب عرفاني در بدايت سلوك . 3

انفعال سالك در بدايات مكاشفه؛. 4

پايداري خلسات و تجارب و فعال شدن سالك در نهايات سلوك؛ . 5
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. معرفت زايي. 6

ايـن  . ارم اسـت  ويژگي پنجم در واقـع حالـت تعـالي يافتـه ي دو ويژگـي سـوم و چهـ                   

چنـين واقعيتـي    . ويژگي باعث مي شود كه اين فهرست از فهرست ذات گرايان متمايز شـود             

در عرفان اسالمي اين گونه تبيين مي شود كه عارف در اثر شـدت معرفـت و قـرب بـه حـق           

سـهروردي  . تشبه به اسماء و صفات او يافته است بنابراين مظهر اسماء مريد و فعال مي شـود               

فت بيان ناپذيري سخن صريحي ندارد و بلكه تصريح مـي كنـد آنچـه بـر قلـب        درباره ي ص  

از سـويي  . همان طور كه وحي نيازمند تأويل است     . سالك الهام مي شود؛ نيازمند تعبير است      

زيـرا او بهـره منـدي از    . مي توان نحوه اي كثرت گرايي عرفاني را به سـهروردي نـسبت داد     

 به قوم خاص و يا اشخاص متعلق بـه يـك سـنت دينـي     مواجيد و مكاشفات عرفاني را متعلق   

بـه نظـر او راه    . اين مي تواند نشانه اي باشد كه وي را ذات گرا بـدانيم            . خاصي ندانسته است  

هاي متفاوتي كه در ميان حكماي اقاليم و سنت هاي مختلف در معرفت بـاطني حـق وجـود               

حقيقـت،  :و متعالي اسـت دارد داراي يك هسته ي مشترك است و آن همان حقيقت واحده  

شهر واحدي اسـت كـه   .  خورشيد واحدي است كه به خاطر كثرت مظاهرش تكثر نمي يابد 

). 102: 5همو، ج(باب هاي فراوان دارد و راه هاي كثيري به آن مي رسد 

از اين رو سهروردي معتقد است كه برخي از ملوك فارس كه به آئين زرتشت بودنـد           

). 92-93: 4همو، ج(ريق تجريد به شهود عرفاني رسيده اند همچون فريدون وكيخسرو،از ط

اصوالً وقتي فيلسوف با رويكرد پيشيني و بر اساس مبادي فلـسفي انـسان شناسـي وارد                  

بحث ميشود آراء او ناظر به نوع بشر است و اين بدان معنا اسـت كـه در نـوع بـشر زمينـه اي             

 قـادر بـه تجربـه ي بـاطني و       است كـه اگـر در شـرايط علمـي و عملـي خـاص قـرار گيـرد،                  

. ي حقايقي فوق طبيعي مي شودمشاهده

:يادداشت ها
1. Essentialism
2. Constructivism

البته ريشه ي بسياري از انديشه هاي سهروردي را در جهان شناسي و انـسان شناسـي     . 3

. نـسته اسـت   مي توان در كتاب اثولوجيا فلوطين يافت كه او نيز به اشـتباه آن را از ارسـطو دا                  
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كـسي كـه بتوانـد كالبـدش را بـه در آورد و آن را بـه يـك سـو نهـد و              : افلوطين  مي گويد   

نيروهاي دريافت كننده ي محسوسات و بد انديشي هاي جـان و جنـبش هـاي خـود را آرام            

گرداند و با خرد خود به جهان عقلي باال رود، آنگاه زيبايي جهان و درخشندگي و نورانيت                 

و ارزش هـستي را بـشناسد، آن هـستي، فـروغ همـه ي روشـنايي هـا و                    . . . د  آنرا در مي يابـ    

) 115: 1378ارسطو، (نوراالنوار است 

اما اصحاب السلوك فانهم جربوا فـي انفـسهم انـواراً ملـذه غايـه اللـذه، و هـم فـي                      «. 4

» حيــاتهم الدنياويــه فللمبتــدي نــور خــاطف و للمتوســط نــور ثابــت و للواصــل نــور طــامس 

) 501: 1، جسهروردي(

درآميخت، بحث خلق نيـست     » العارف يخلق بهمته مايشاء   «اين معنا را نبايد با مسئله       . 5

بلكه شهود و مشاهده ي حقايقي الهي و غيبي است كه عارف با اختيـار خـود و متناسـب بـا                       

. درجه خود به آن مي پردازد

. أدنيتني منك حتي توهمت انك اني. 6

ردي همان مراتب مختلف فرشتگان است كـه تـدبير كننـده            انوار روحانيه نزد سهرو   . 7

ي افالك و كواكب و انواع موجودات هستند و يا آن گونه كـه برخـي شـارحين وي گفتـه            

براي هر چيزي فرشـته اي اسـت        :  فرمود )ص(هر شيء را نوري و فرشته اي است و پيامبر           : اند

سـهروردي، شـرح   (» ي همراه اسـت با هر قطره باراني كه نازل مي شود فرشته ا      «: بلكه فرمود 

فرشته شناسي شيخ اشراق كه در تمثـيالت وي نيـز آشـكار    ). 157: 2م، ج .حكمة االشراق، م  

است، حاكي از اين معناست كه سالك در طي سلوك خـود بـا فرشـته ديـدار دارد و مـورد          

فرشته در داستان هاي رمزي سهروردي به صورت پير يـا شـيخي      . هدايت و راهنمايي اوست   

در فرشته شناسي او، جبرئيل همـان عقـل فعـال مـشائيان اسـت و از او بـه         . انا ظاهر مي شود   د

ياد مي شود كه علم و اسرار بر قـابالن افاضـه مـي              » پدر«عنوان رب و طلسم نوع انساني و يا         

)88: ، االلواح العماديه4م، ج.؛ م69: ، هياكل النور3م، ج.سهروردي، م(كند 

)37: 2نزهة االرواح، ج(»  التي يجدونه من ياكل الحشيشيريد بذلك الخياالت«. 8
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