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یصدورکثرتبرمبنایحکمتاشراقنحوه

 محمد موسوی

 مربي دانشگاه علوم اسالمي رضوي مشهد

 (03/9/99تاریخ پذیرش نهایی:   9/6/99)تاریخ دریافت مقاله: 

اي كه در صدد تبيين حقایق كلی وجود است ـ نحوه صدور كثرت،    در فلسفه سهروردي ـ مثل هر فلسفه :چکيده

 رود و با مبناي مشائين در این باب متفاوت است. شناسی به شمار می   ركن مهمی در جهان

در صدور معلول  ءمشاحکماي موافقت با دارد:  مرحله چندینبحث صدور كثرت در آثار اصلی سهروردي 

تاسيس نظریه جدید با استفاده از اصولی مانند جواز صدور مادون،  افالک كيفيت انتشاردر  نشاایبر  ، انتقاداول

حاصل از مشاهده هاي  لول بسيط از علت مركب، تشکيل عالم از نور و ظلمت، نبودن حجاب بين انوار، نورمع

، غلبه و عزت قواهر اعلون نسبت به ادنون و تر پستحاصل از تابش مراتب فوق بر مراتب هاي  مراتب برتر، نور

 ذلت و محبت مراتب مادون به مراتب برتر. ،بالعکس

فراوان عقلی هاي   كند تا صدور معلول   هات كثرت الزم در عقول طولی را اثبات میوي با این اصول، ج 

شيخ اشراق با استناد به برخی امور در مرتبه  همچنين قابل توجيه باشد. ها آن( از عقول عرضي يا مُثُل افالطوني)

ل عقليه در ثُرا دليل بر وجود مُ ها آنطبيعت مانند قواي نباتی، دوام انواع و وجود افراد اخس براي هر نوع، تحقق 

 داند. مرتبه عالم انوار می

 .صدور كثرت، قواهر اعلون، مثل افالطونیحکمت اشراق، :هایکليدیواژه

 
 mmusawi@yahoo.com 
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مقدمه

شناسی و از جمله اسباب    هاي الهی، شناخت نحوه صدور كثرت، ركن مهمی در جهان در فلسفه

اي صحيح، علم به  کما، اگر كسی بتواند به گونهرود. به نظر ح تکامل نفس انسانی به شمار می

هاي متعدد از ذات واحد احد ربوبی را بيبابد به یکی از  نظام عالم هستی و كيفيت صدور معلول

مراحل تکامل نفس دست یافته و همين علم و سایر علوم حقيقی، منشأ شهود حقایق عالم جبروت 

 پس از رفع حجاب ماده خواهد شد.

 العالقة منقطعة بها مرتسمة و الموجودات بحقائق منقوشة البدن نفسال فارقت اذا»

 األوفى الحظّ علي حصلت و االعلي المأل الى بها عرج ضعيفة، او السفلى العالم عن

 الموجبة المناسبة حصلت لكونها األبدى بالبهاء مسرورة و األزلى بالجمال ملتذّة

 (3027:4)شهرزوري«. لالنضمام

 نفس از بدن مفارقت نماید در حالی كه آراسته به علم حقائق  هنگامی كهترجمه:

عروج خواهد  یاش به عالم پست، قطع یا ضعيف شده باشد، به مأل اعل موجودات بوده و عالقه

نمود و به بيشترین بهره دست خواهد یافت در حالی كه برخوردار از لذت زیبایی ازلى و 

باشد، حاصل    ه سبب انضمام به مجردات می، زیرا سنخيتی كشادمان از عظمت ابدى گردد

  گردیده است.

خویش را به   اساس، شيخ اشراق نيز همچون سایر حکما، قسمت مهمی از فلسفه بر این

 بحث پيرامون صدور كثرت اختصاص داده و در غالب آثارش این مساله را طرح كرده است. 

گردد: یکی اثبات    می و امر بازاختالف اساسی سهروردي با فالسفه مشاء در این باب به د

در عالم جبروت و دیگري اثبات عالم مثال به عنوان مرتبه  ها آنو حيثيات صدوري ی قلعمُثُل 

بحث مثل عقلی با این تفاوت كه  ،ميانی نظام آفرینش كه برزخی بين طبيعت و عالم عقل است

 براي وي، به مراتب اهميت بيشتري از اثبات عالم مثال دارد.
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مرحله نظریه خویش را بيان  چهارتوان گفت كه ایشان طی    بررسی آثار شيخ اشراق، می با

 كند:    می

 ـ موافقت با مشائين در صدور معلول اول بر طبق قاعده الواحد3 

 ـ بيان اشکاالت بر فالسفه مشاء در صدور كثرت و افالک پس از مرتبه عقل اول.7 

مشترک ميان وي و  ها آنز اصولی كه برخی از ـ تاسيس نظریه جدید با استفاده ا0 

باشد. وي با این اصول، جهات كثرت  مشائين و بعضی دیگر از آراي اختصاصی خودش می

عقول عرضي يا مُثُل هاي فراوان عقلی ) كند تا صدور معلول   الزم در عقول طولی را اثبات می

 قابل توجيه باشد. ها آن( از افالطوني

ل عقليه ثُرا دليل بر وجود مُ ها آنستناد به برخی امور در مرتبه طبيعت، ـ شيخ اشراق با ا4 

 داند. در مرتبه عالم انوار می

بنا به عللی كه خارج از مقصود ماست، فلسفه سهروردي آنچنان كه باید و شاید در 

و سبک و سياق بحث ایشان اكثراً به همان روش  (3) سلسله حکيمان پس از وي نمودي نکرد

 اند اما غالباً باقی ماند، حتی اصحاب حکمت متعاليه با اینکه از سهروردي تاثير پذیرفتهمشاء 

 (7) مگر اندكی. ،اند اصطالحات و شيوه او را بکار نگرفته

وظلمتنور

، كل عالم هستی، منحصر در نور و ظلمت است. نور شامل واجب الوجود، سهروردياز نظر 

بوده و ظلمت در برگيرنده همه اجسام طبيعی و صفات هایشان و نور حسی  مجردات و هيئت

  (7/332: 3093)سهروردي  باشد.   )به جز نور حسی( می ها آن

پس  است خویش ظهر غيرو مُ خود اش یعنی چيزي كه ظاهر به ذات نور به معناي واقعی

 ،مجردنورهاي فقط به آشکار بودن هر شیء براي ذات خویش )كه همان ادراک ذات است( 
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در  ها آن، آشکار است، زیرا حداقل، تعدد نفوس انسانی و تجرد ها آنكه كثرت  نماید ق میصد

 جاي خود ثابت شده است. 

تشکيک

با یکدیگر است، زیرا فرض  ها آنپس از پذیرش كثرت انوار، جاي سوال از چگونگی اختالف 

اشياء از سه  ميان مایزكه تند بود مشائين قائلتعدد جز با یک نحوه تفاوت داشتن معنا ندارد. 

از ذات جزیی  در اختالف ،ماهيت مثل اختالف مقوالت عشر ذات وبه تمام : حال خارج نيست

ميان انواع داخل در هر دیگر مثل اشتراک در جنس و اختالف در فصل  در جزءو اشتراک 

: 3096)شيرازي  .مانند اختالف افراد نوع واحدت عوارض خارج از ذایا اختالف به مقوله، و 

3/472) 

حقيقت  ها آنتمامی  عتقد استمرا منکر است و وار مجرد سهروردي تباین ميان ان

 ،این است كه اگر سنخ نوردر اثبات مدعا دليل ایشان  اند. داراي درجات گوناگوني  واحده

نسبت حال از اجزائی تشکيل شده باشد. باید به غير از كمال و نقص داشته باشند، ناچار اختالف 

سنخ  اجزاء، كه آیا از سنخ نورند یا غير نور؟ اگرمطرح ميشود سؤال اجزاي مفروض، این  به

هاي ظلمانی ـ كه نه ظاهر بالذاتند نه  از جمع و تركيب جوهر تاریک یا هيئتند شاب غير نور

 شود.  مُظهر غير ـ نور ظاهر بالذات حاصل نمی

است  تاریکر این صورت آنچه دباشد از سنخ ظلمت  دیگرينور و  ،اگر یکی از اجزاء

دارد در حقيقت نور آنچه مدخليت بنابراین، نيست  بالذات چون ظاهر ،نور نداردایجاد ی در نقش

 (339/  7: 3093. )سهروردياست ينورجزء همان 

امر این . پر واضح است كه نورندجزء ست كه بگویيم هر دو افرض ی قابل سوماحتمال 

 ندارد. منافاتی  شيخ اشراقا مدعاي ب
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شناسی وي  اي دارد و از اركان جهان مساله تشکيک در حکمت سهروردي جایگاه ویژه

رود. بدین سبب، در جاي دیگر، پس از اثبات وحدانيت و تجرد معلول اول، وي  به شمار می

چون ؟ يستدر چ (عقل اول)نور اقرب با تفاوت نور االنوار گردد كه    دوباره به این امر باز می

یا كمال و  ،دات نورند پس تفاوتشان در سنخ حقيقت ذات نيست بلکه منشأ تفاوتهمه مجر

حق تعالی  ها آنموجده ت ظلمانی باشد، علت آاگر تفاوت به هيئا هيئتهاي ظلمانی. ینقص است 

اش  كه الزمه ت باشدآهيئآن مقتضی  ،و از جهتی عقل اول علت ی،باید از جهت پس است،

. بنابراین تنها فرض معقول این است كه تفاوت آن ی خواهد بودكثرت جهات در ذات حق تعال

 (376/  7: 3093)سهروردي .دو در شدت و ضعف نوریت باشد

شهودوشروق

كند و بالعکس،    تر از انوار، مراتب فوق را مشاهده می نور ظاهر بالذات است پس هر مرتبه پست

ميان ایشان حجابی باشد، مثال نفس انسانی با  تابد مگر اینکه   تر می پست نور مرتبه برتر بر نور

تواند سایر انوار    نمی هاي ظلمانی، و تعلق بدنی یا هيئتاینکه از سنخ نور است اما به سبب توجه 

را ببيند و از نور ایشان مستفيض گردد. واضح است كه این گونه موانع ميان مجردات تام 

ي اساسی كه  نکتهكند.    مشاهده میبدون واسطه  عقل اول حق تعالی رامعناست، بنابراین    بی

نوري هئيت  ،شذاتغير از اصل اول، ل قع سهروردي در اینجا بر آن تکيه دارد آن است كه

 حق تعالی است. )نور شهود(  هدارد كه حاصل مشاهدزایدي 

ال جدید دیگري براي عقل اول حاصل همچنين در اثر تابش و اشراق نوراالنوار، كم

 باشد. )نور شروق یا نور سانح(   د كه آن نيز غير از اصل ذاتش میشو   می

اشراق جدید بر عقل اول نيز از ناحيه حق تعالی افاضه شده و كه ممکن است به ذهن آید 

است كه مستلزم كثرت  هپس دو شیء صادرگردید .از طرفی اصل ذاتش نيز معلول اوست

 مبناي حکما منافات دارد.جهات در واجب الوجود خواهد شد و این با اصل 
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آنچه موجب تکثر در  :گوید   میاین اشکال بوده و در دفع آن خود متوجه شيخ اشراق 

در حالی كه در صادر شود،  متعددهاي  معلول خداوند، ذات ازشود این است كه    ذات الهی می

این هاي  و اما در ميان ویژگی  ه است.فقط یک معلول صادر شدالهی ذات  فصر از فرض ما،

كند و آن عبارت است    معلول، سه خصوصيت است كه وي را مصحح دریافت نور اشراقی می

 از صالحيت قابلی براي دریافت كمال، عشق به نوراالنوار و نبودن هيچگونه حجاب و مانع، پس

نوري از جانب حق تعالی به وي  از آنجایی كه حق تعالی نامتناهی و فياض علی االطالق است

، ها آن، و هيچ اشکالی نيست كه از علت واحد، به سبب اختالف قوابل و حاالت رسد   می

 (300متعدد به وجود آید و مضرّ به بساطت علت نباشد. )همان: هاي  معلول

كند بلکه با    سهروردي در مقام تبيين تفاوت ميان نور شهود و شروق، دليل عقلی اقامه نمی

ميان نفس و شیء روشنی ميداند كه مقابل  (0) فه اشراقیتوجه اینکه كيفيت رؤیت را به اضا

سپس با استناد  شود كه مشاهده به صرف نبودن حجاب و مانع است.   چشم واقع شده، مدعی می

گيرد كه نور حاصل مشاهده غير از نور حاصل تابش مرتبه برتر    به مثال مشاهده بصري، نتيجه می

 باشد.   می

ها مانند خورشيد مثال( و )نيز( تابش  اهده )دیدنیبدان كه براي چشم تو، مش»

)یعنی واقع شدن شعاع از اشياء نورانی مانند خورشيد بر چشم( است. و  شعاع

تابش شعاع بر چشم غير از مشاهده )دیدن چشم، خورشيد را( است، زیرا 

)هنگامی كه چشم خورشيد را ببيند و شعاعش بر آن بتابد( شعاع، بر چشم هر 

شود مگر به مقابل    نمی شود اما مشاهده خورشيد حاصل   شد واقع میكجا كه با

 (076: 3090 )شيرازى «.بودن چشم از مسافتی دور با آنجا كه خورشيد است

قهروعشق
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 (تشکيکپذیرفته شد ) كمال و نقصبه حسب  هاي مجردنور تبامرتفاوت كه  آنگاه

و در تحت غلبه آن احاطه داشته  تر پست نسبت به مرتبه برترمرتبه هر اش این است كه  الزمه

، زیرا علت و داردو استيال قهر  ،هر نور عالی نسبت به نور دانیميتوان گفت كه این  بنابر باشد.

اي كه نور سافل خارج از حيطه  به گونهاست احاطه تام  ،مقصود از قهاریتآن است.  منبع

در عرض، بلکه  شیءدو نه  ،و نور عالیبه عبارت دیگر نور سافل در پرت .نور عالی نيستوجود 

 .پرتوي از آن جزچيزي نيست  عالیجنب كه سافل در  اي به گونهدر طول یکدیگرند 

 مراتب فوق خود كه كاملتر از وي و علت اونسبت به ذاتاً نور سافل هر  سوي دیگر،از 

خودش  نقص بيند كه   میكند و    را مشاهده می وي تر وكمالرنور ب ، چه اینکهق داردوش د،هستن

شود. البته نور سافل دوستدار ذات خود نيز هست اما در همين محبت    در پرتو تماميت او رفع می

 نيز، مغلوب محبت نوراالنوار و سایر نورهاي عالی است.

ترین نقش را در تبيين نظام كثرت    در نظریه صدور سهروردي، این قهر و محبت، اصلی

كند تا    یق آن و برخی امور دیگر، جهات كثيري را در عقول اثبات میموجودات دارد زیرا از طر

 از آن طرف دیگر غلبهاساس عالم بر عشق از یک طرف و هاي متعدد باشد. پس  مصحح صدور معلول

 (302/  7: 3093)سهروردي«. القهر و المحبّة من كلّه الوجود فانتظم» به تعبير خودش است،

علت نسبت به معلول خویش و ذلت معلول در قياس با علتش از لوازم مهم این دو، عزت 

هاست.  باشد كه همين عزت و ذلت خود منشأ خصوصياتی در سلسله بعدي معلول   می

 (342)همان:

صدورمعلولبسيطازعلتمرکب

نظر مشهور ميان حکما آن است كه معلول واحد بسيط، ضرورتاً علت بسيط دارد و اگر علت، 

بود حتماً معلول نيز مركب خواهد بود. سهروردي در قسمت اول كتاب  مركب از اجزایی
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االشراق به این مساله پرداخته و قائل به جواز صدور معلول بسيط از علت مركب شده حكمة

 (94/  7: 3093)سهروردياست. 

کثرتصدور

ر كه برا در خاطر داشت نحوه صدور كثرت، باید تصویر بطلميوسی از عالم طبيعت  در بحث

ها و  كه هر یک در خصوصيات، شباهت محدود به نُه فلک تودرتو است اجسام،آن،  اساس

كه فاقد  ها آناولين موجوداتی زنده و داراي نفوس شریف هستند.  ،افالک. هایی دارند اختالف

هاي بيشماري وجود  فلک ثوابت است كه در آن ستاره ها آنستاره است فلک اطلس و دومين 

 (4) بعدي هر كدام فقط یک كوكب دارند.دارد. هفت فلک 

ي است كه امکان صدور معلول دیگر در ا نهابه حکم قاعده الواحد، صادر اول حقيقت یگ

عرض آن نيست و اما پس از مرتبه آن، به سبب كثرتی كه الزمه عقل اول است امکان صدور 

 شود.  هاي متکثر فراهم می معلول

دو جهت قابل تصور است: به حکم معلوليت و در عقل اول، حداقل به نظر مشائين، 

به لحاظ ذات خود داراي ماهيت ممکن الوجود  و ،ارتباطی كه با علت العلل دارد واجب بالغير

توان این گونه بيان كرد كه عقل اول هم مبدأ مفيض    است. این دو جهت را به عبارت دیگر می

 ،این كثرت علمی و وجوديپس كند.    شناسد و هم ذات خود را تعقل می   وجود خویش را می

تر یعنی فلک اطلس و  مصحح صدور معلولهاي متعدد است. از جهت امکان ذاتی، معلول پست

شود. این نحوه تصویر    از جهت اشرف )وجوب بالغير( معلول برتر یعنی عقل دوم صادر می

فلک ثوابت با كثرت در عقل دوم نيز قابل فرض است پس دو معلول یکی عقل سوم و دیگر، 

 شود. به همين ترتيب، سلسله عقول و افالک تا عقل دهم و فلک نهم   همه ستارگانش، صادر می

كند. در عقل دهم از جهت ماهيت امکانی، هيولی و از جهت وجوب    )فلک قمر( ادامه پيدا می

 (5) شوند.   بالغير، فعليتها یعنی صور و نفوس، صادر می
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عشره عقول اصراري بر  بر خالف آنچه به اشتباه رایج شده، مشائيان، باید دانست كه

 این اثبات كردهآنچه برهان  دانند بلکه معتقدند   را لزوماً منحصر در ده نمی ها آننداشته و تعداد 

 أن اعلم و» است. نيز ممکنشود اما بيشتر از آن  تا نمی كمتر از ده قطعا ،است كه عدد عقول

 إذ المحتمل فمن منه أكثر أما كونها و منه، أقل ليست العقول بأنّ يقطع ما بالدليل هو المثبت العدد

 (773/ 0 : 3025. )طوسى «دليل امتناعها على يدل لم

 نزد »ها، معلم اول عدد عقول را تا پنجاه و چندي نيز برشمرده است  به حسب برخی نقل

 گفته شفا الهيات در ما سالف شريك ذلك، على بناء و است. افالك كرات ساير عدد به فريقى

 سماويات، كرات چه پنجاه، فوق و است پنجاه اوّل، معلّم مذهب به مفارقه عقول عدد كه است

 ( 72 :3093)ميرداماد«. بوده عدد همين به او، مذهب به

دليل معلم اول و پيروانش براي این كثرت، تعداد اجرام سماوي داراي نفس است كه با 

يچ دليل فلسفی صرف، جهت توجيه كثرت مزبور اقامه نکردند. رصد حاصل شده است اما ه

 من القاهرة أكثر االنوار فاذن»كند كه عدد عقول از شمارش بيرون است    شيخ اشراق تصریح می

( شارح اول حکمت اشراق، پا را 7/343 :  3093. )سهروردي« مائتين و مائة و عشرين و عشرة

 (060: 3027هزار افزون است. )شهرزويعدد عقول از صد گوید میفراتر نهاده 

 چنين خواهد بود:و نحوه صدور معلول اول ، تقریر قاعده الواحد حکمت اشراق بر اساس

شود، زیرا اگر هر دو    ظلمت صادر نمیهم نور و هم ، (واجب الوجود) از نور االنوار

ست. و این ظلمت ا صدورصادر شود، در این صورت جهتی كه مقتضی نور است، غير از جهت 

ظلمت شده، و دوم اینکه باید در ذات نور علت ایجاد دو محذور دارد: اول اینکه نور محض، 

، صدور دو نور وجه اخيراالنوار دو جهت باشد كه با بساطت حق تعالی منافات دارد. به همين 

اگر فرض شود كه فقط ظلمت صادر شده، دو محذور الزم و اما هم عرض نيز محال است. 

د: اول صدور ظلمت از نور االنوار كه خالف اقتضاي ذات اوست. دوم اینکه اگر صادر آی می
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باید از آشکار است  ها آن وجود و تعدداول، جسم باشد سلسله انوار بعدي مانند نفوس كه 

صادر نمی  انی، جسم دیگريجسمطریق موجود طریق جسم ایجاد شده باشند در حالی كه از 

باید نور مجرد واحد  ، نور مجرد صادر شود. بنابر این صادر اولآناز  شود تا چه رسد به اینکه

 (375 /7: 3093باشد. )سهروردي

 : قابل فرض استاحتمال  پنج ،نور اقربنسبت به مراتب پس از 

ایجاد شود و به  ینور سومطریق آن، صادر شده باشد و از  مجرد دیگرياول اینکه نور 

 .دنشو   منتهی نمی )برازخ( به اجسامهيچگاه كه مجرد ز انوار ا پی در پییک سلسلة همين ترتيب 

نظام  باید ،این فرض بنابرجسم صادر شده باشد. از طریق نور اقرب، فقط دوم اینکه 

به واسطه این زیرا  : نوراالنوار، عقل اول و جسم مفروض،باشد موجودسه منحصر در وجود 

ی كه تعدد اجسام و نفوس انسانی )انوار مدبره( دیگري موجود شود در حالتواند چيز    جسم نمی

  امري ضروري است.

 .دنصادر شده باش م نور مجرد و هم جسم،سوم اینکه ه

 است. و ضرورت چهارم اینکه چيزي صادر نشود كه خالف بداهت

ي چنين فرضی  پنجم اینکه در مرتبه واحد پس از عقل اول، اشياء متعدد ایجاد شود. الزمه

نور اقرب، جهات متعددي باشد تا مصحح صدور معاليل متکثر شود. كثرت  آن است كه در

جهات در وي، منجر به اثبات كثرت در ذات واجب الوجود خواهد شد زیرا چنين كثرتی، 

 طلبد.  علت مقتضی می

نور مجرد شيخ اشراق صدور در ميان احتماالت مزبور، فقط فرض سوم، قابل قبول است. 

 كند:    می ویرتصگونه  را اینو جسم 

اش با  از جهت ذات خویش، فقير است، اما به سبب رابطهاست:  حيثيتدر عقل اول دو 

نماید    باشد. او جهت احتياج و نيازمندي خویش را تعقل می   واجب الوجود، داراي غنا می

كند. واضح است كه در قياس این دو شهود، جهت    همانگونه كه نوراالنوار را مشاهده می

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

 
731 

 ی صدور کثرت بر مبنای حکمت اشراق نحوه

 

 

اي حاصل  اش نسبت به نوراالنوار، ظلمانی است پس به ظهور این فقر ذاتی و تاریکی، سایه یذات

شود كه همان فلک اطلس باشد. همچنين به اعتبار غنا و وجوبی كه از نوراالنوار گرفته و او    می

 ،شود   میمالحظه همانگونه كه  شود كه عقل دوم باشد.   كند نوري از وي طالع می   را مشاهده می

 اي با نظر مشائيان ندارد. شيخ اشراق تفاوت عمده ي اینجا نظریهتا 

حکمایاشراقیبرمشائينانتقاد

ستارگان  ، سماء رؤیت یا فلک البروج(ثوابت)كره فلک دومين در  همانگونه كه اشاره شد،

 مين باجایگاه خاص خود دارد. همچنين منجّ ها آنكه هر یک از  بيشماري وجود دارد

اند كه كواكب افالک بعدي، در خصوصياتی مانند رجوع به مکان  دریافته دهاي خویشرص

حركت یا كندي و متوسط  مدوّر بودن، سرعت و خارج و استقامت در سير یا مایل خویش،

 هاي فراوان دارند. احوالی كه در هيئت بيان شده با یکدیگر تفاوت سایر و بودن

چيست؟ در اینجا بحث  كواكباین  اتالفتاخ علتكه  شود   میحال این سوال مطرح 

این تفاوت استعدادات قبلی، بتوان اختالف ماده و كون و فساد مطرح نيست تا بر اثر 

هر  پس و مسبوق به قابليت قبلی نيستند  ایجاد شده تاًافالک دفع را توجيه نمود، زیرا خصوصيات

ل فاعشود كه آیا در  سؤال می وناكنباز گردد.  باشد، باید به فاعل ها آنخصوصيتی كه در 

، سبب تخصيص یکی از این ها آنجهات كثرت بيشماري وجود دارد كه هر یک از  ،دومفلک 

مسلماً عقل اول، فاعل مباشر كره ثوابت نيست زیرا جهات باشد؟  هایشان و ویژگی ستارگان

باشد باز هم  برترمراتب باشد. اگر فاعل آن، یکی دیگر از عقول  كثرت وي وافی به مقصود نمی

قابل فرض است )وجوب بالغير، ماهيت،  ها آندر جهت سه حداكثر همين ایراد وارد است، زیرا 

به  پس ؟شمار را توجيه كرد   می توان كثرت بی ،، چگونه با دو جهت از این سهامکان ذاتی(

 طور كلی در عقول مراتب باال جهات كثرت كافی براي صدور فلک ثوابت وجود ندارد.

 (3/453: 3093)سهروردي
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، صـورت در ایـن  باشـد،   هنازلـ مراتـب  یکـی از عقـول    ،علت آنممکن است فرض كنيم 

شود كه فاعل آن كيست؟ اگر از عقـول عاليـه باشـد چـرا        سوال می (زحلي )فلک بعدنسبت به 

معلولش محاط به معلول عقـول نازلـه و پـس از آن قـرار گرفتـه و كمـاالتش كمتـر از آن شـده         

باید جهات كثرت بيشتري تر از فاعل كره ثوابت باشد پس    و اگر فاعل فلک زحل، پست است؟

جهـات كثـرت    پـس  بعد از عقل فلک ثوابـت اسـت   اش، یعقلفاعل داشته باشد، چرا كه  آناز 

 (7/309: 3093)سهرورديدارد.  ويبيشتري از 

اگر عقول طولی كند كه    دیگري بر مشائين به این تعبير وارد میاشکال شيخ اشراق 

ي ترتر است كماالت بيش كه مستند به عقل قوي کافالک مترتب باشند باید هر فل مترتب، علت

فلک شمس كه از در حاليکه فاعل  تر است. نسبت به فلکی داشته باشد كه معلول عقل ضعيف

، ایضا 345)همان: . است فوقانیتر از افالک معلولی دارد كه برتر است،  ضعيف ،عقول باالتر

3/457) 

 هوستپیک  بطنفلسفی است كه در یک ایراد در حقيقت  سهروردياشکال اساسی 

 معناست كهبه این  گویند   میهنگامی كه مشائين سخن از ترتيب ده عقل  واقع شده است.طبيعی 

ده عقل است یعنی  ،طبيعتعالم و كثرت محض الهی فاصله بين وحدت مطلقه ذات  حداقل

ود با ده شهكثرت ماست كه این  اصلی سهرورديباشد. اشکال  هم شاید بيشتر و شداثبات  تا ده

 (6) ناپذیر است.   عقل توجيه

الدین شهرزوري، یکی دیگر از حکماي اشراقی، ایرادات دیگري را بر طریق    شمس

 كند:   مشائين وارد می

لی كه چنين امري قطعی اطلس صادر شده در حا فلک اوّل، عقلاند از  مشائين مدعی ـ3

 .نيست

، اند كه گویا ترتيب افالک و عقول مانند یکدیگر است اي سخن گفته مشائين به گونه ـ7

یعنی به همان ترتيب كه عقلی صادر شده فلکی نيز ایجاد گردیده تا سرانجام منتهی به فلک قمر 
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بر طبق توالی افالک و عقل عاشر شده است در حالی كه استداللی كه توان اثبات توالی عقول 

  را داشته باشد در كالم ایشان وجود ندارد.

را  ها آنو فقط   مشائين براي توجيه صدور كثرت، اعتباراتی را در هر عقل ذكر نموده ـ3

توان یقين داشت كه در  اند، در حالی كه نمی برشمرده حيثيت صدور معاليل عقلی و جسمانی

  هات كثرت دیگري نيز در عقول نباشد؟عقول جهات دیگري نيست. به چه دليل ج

 به چه دليل نفس متعلق به هر فلک محيط، واحد باشد؟ ـ4

دوم، و  لزوما از عقل كواكبش، همه با ثوابت فلکتوان یقين حاصل كرد كه    نمی ـ5

و به همين ترتيب تا عقل دهم اند    چهارمين عقل صادر شده مشتري از و سوم، از عقل زحل فلک

  .استاش  حيوانی و نباتی نفوس و صور همه با فساد و كون عالم علت اي مشائين،كه به ادع

اند که این نیز معلوم نیست و ممکن  مشائین افالک را منحصر در نه فلک دانسته ـ6

 (3/636: 3333)شهرزورى  (2) .است ماوراي فلک اطلس عجایب دیگري باشد

 صدور كثرت از دیدگاه شيخ اشراق

 دهد:   چنين توضيح می را صدور كثرت هنحووجه به اصولی كه اشاره شد، با تشيخ اشراق 

تابد،    همانگونه كه شعاع اشراق ربوبی بر وي می كند   عقل اول حق تعالی را مشاهده می

بنابراین در عقل اول از جهت نور حاصل از مشاهده حق تعالی و اشراق حق تعالی بر وي، 

یگري است. به همين ترتيب در هر عقل د هاي عقلور شود كه مصحح صد   كثرتی ظاهر می

و همچنين اشراق مستقيم خداوند بر وي، حق تعالی بالواسطه  صادر شده، از جهت مشاهده

 بعض من بعضها كثير المترتبة القواهر من عدد فيحصل»شود.    هاي متعدد مترتب، ایجاد می عقل

: 3093سهروردي«.) االعلين االصول القواهر هي و التامة، االشعة عظم و المشاهدات آحاد باعتبار

7/347) 

ترجمه: پس تعداد زیادي از قواهر پی در پی كه بعضی از بعضی دیگر صادر شده، از 

 شود.    حاصل می (9)هاي تام، جهت تک تک نورهاي شهودي و به اعتبار عظمت شعاع
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لسله واحد طولی است و آید سلسله عقول نزد ایشان یک س   آنچنانکه از كالم مشائين برمی

هر عقل نسبت به مادون خود، علت و نسبت به مافوقش، معلول است. و اما آنچه از ظاهر كالم 

هاي متعدد طولی است و نه یک سلسله. وي با اثبات  شود اثبات سلسله   شيخ اشراق استفاده می

قول ـ جهاتی را دو نحوه نور شهودي و شروقی براي عقل اول ـ و به طریق اولی براي سایر ع

 هاي مترتب طولی )قواهر اعلون( باشد. هاي بيشمار عقل كند كه مصحح صدور سلسله   اثبات می

 من جملة بذلك فيحصل»: گوید میشارح اول حکمت اشراق در شرح فقرات مذكور 

 و ملةالكا االشعة و التامة االشراقات آحاد باعتبار بعض عن بعضها المرتّبة العقلية القاهرة االنوار

 العقلية االنوار هذه من السلسلة هذه و العلّي النزول في مرتّبة كلها و المشاهدات، آحاد باعتبار

 (065 :3027)شهرزورى «.االعلين االصول و بالقواهر تسمّي

آید كه بعضی از    مترتب به وجود می عقلی قاهر نورهايترجمه: پس بدین طریق، تعدادي 

 افراد به اعتبار و كامل هاي شعاع و تام نورهاي اشراقی افراد اراز بعضی دیگر به اعتب ها آن

 این و معلولی، مترتب هستند و العلیّ در سلسله نزول ها آنتمام  و اند.   نورهاي مشاهده صادر شده

 .شوند   اعلون ناميده می اصول و عقلی، قواهر از انوار دسته

هر عقل و نوراالنوار است، نورهاي عالوه بر نورهاي شهودي و شروقی كه مستقيما ميان 

حاصل از مشاهده عقول نسبت به یکدیگر و نورهاي حاصل از تابش و اشراق هر عقل به عقول 

مادون خود و همچنين انعکاس نورهاي هر عقل مافوق بر مادون، جهات كثرت زایدالوصفی را 

 كند.   در عقول، معين می

یکی حاصل از مشاهده حق تعالی و دیگر، همانگونه كه اشاره شد در عقل اول، دو نور 

نور حاصل از اشراق الهی بر وي، وجود دارد. اگر عقل، مرتبه دوم در نظر گرفته شود، دو نور 

سانح )شروقی( براي وي است: یکی حاصل اشراق بالواسطه الهی بر وي و دیگري انعکاس نور 

حق تعالی و دیگر انعکاس نور  شروقی عقل اول بر وي، همچنانکه دو نور دیگر یکی از مشاهده

شهودي عقل اول بر وي نيز وجود دارد. بنابراین در قاهر دوم، چهار جهت كثرت نوري وجود 
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، دو نور عقل اول، ها آنشود و عالوه بر    دارد. در قاهر سوم، همه این چهار نور منعکس می

اهده مستقيم خداوند و یکی تابد، همچنانکه دو نور دیگر ـ یکی حاصل از مش   مستقيما بر وي می

حاصل از اشراق بالواسطه الهی بر وي ـ نيز وجود دارد. در قاهر چهارم، همه هشت نور قاهر 

)شانزده نور(. به همين ترتيب  سوم به اضافه انوار قواهر قبلی و اشراق و شهود الهی وجود دارد

اما هنوز این پایان  ،نيست شود كه قابل شمارش   مراتب انعکاس و تابش و شهود چنان متکثر می

 ماجراي جهات كثرت نيست.

 درتصویر ك نيز در عقولشيخ اشراق جهات دیگري را همانگونه كه قبال اشاره كردیم 

كه محبت مرتبه نازله به مرتبه عاليه  مانند فقر و تاریکی ذاتی و غنا به سبب ارتباط با علت و هم

عزت  اش نسبت به مادون خویش كه الزمهاالتر مرتبه ب ياستيالو و قهر اش ذلت اوست  الزمه

كه شاید دهد  هر یک از این جهات، خود منشأ جهات كثرت است. شيخ تذكر می ي است.و

 محصورة النسب جميع انّ ادّعى لست و»اطالع نداریم.  ها آنباشد كه از  هم دیگر هاي جهت

 (7/369 :3093ي)سهرورد «البشر. عقول بها يحيط ال عجايب هناك بل ذكرته، فيما

ها همان است كه من ذكر كردم، بلکه در عالم عقول  كنم كه همه نسبت   ترجمه: ادعا نمی

 عجایبی است كه عقل بشري به آن راه ندارد.

پس از اثبات جهات كثرت در عقول طولی نوبت به توجيه صدور دسته دیگري از عقول 

عقل نيستند. همانگونه كه گفته شد است كه به سبب ضعف حيثيت عليت ایشان، وافی به صدور 

آیند كه خود واسطه ایجاد عقل دیگر    از نورهاي شهودي و شروقی قوي، قواهري به وجود می

هستند. این سلسله از عقول تا تعداد زیادي ادامه دارد. با توجه به اینکه شيخ اشراق، صدور 

این جهات همانگونه كه هر یک از  گوید میداند،  معلول واحد از علت مركب را جایز می

شوند، مجتمعاً نيز علت معلول دیگر خواهند بود. مثال هر نور    منفرداً علت صدور معلولی می

كند كه غير از معلول نور شهود و    شهودي به اضافه شروقی، خود معلول جدیدي ایجاد می

جهت قهر یا به شروق به تنهایی است. و یا هر جهت نوري به اضافه جهت محبت و یا به اضافه 
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هاي متعدد خواهد بود. بسته به شدت  انضمام جهت فقر و یا غنا و.... مصحح صدور معلول

هاي عقالنی جدید، خود منشأ انواع مثالی و جسمانی  آن، این معلول وصياتحيثيت عليت و خص

 شوند.   و بسائط و مركبات عنصري می

شد نسبت به نور مجردي كه از هر عقلی كه به اعتبار حيثيت نور شهود حاصل شده با

این دو سنخ عقل نيز با هم  هاي جهت شروق به وجود آمده، برتر است. به همين منوال، معلول

حاصل از شهود و انواع هاي  اي كه انواع موجودات عالم مثال، از طریق عقل متفاوتند به گونه

 طبيعی معلول عقول، حاصل از نور اشراقی است.

 االنوار لنور مشاهدتها باعتبار االعلين القواهر عن القواهر انوار من يحصل ما و»

 (7/329 :3093)سهروردي .«االشعة جهة من يحصل مما اشرف عال، لكل و

ترجمه: نورهاي قاهري كه از قواهر اعلون به جهت مشاهده نوراالنوار و مراتب عاليه 

 شود.   ییی است كه از جهت اشعه شروقی حاصل مها آنتر  شود شریف حاصل می

 كان و اإلشراقات، من الحاصلة من أشرف المشاهدات من الحاصلة األنوار ألنّ و»

 و المشاهدية األنوار عن المثال عالم صدور وجب الحسّى؛ العالم من المثالى العالم

 :3027 ؛ ایضا: شهرزوري043 :3090)شيرازي .«اإلشراقية عن الحس عالم

023) 

هده برتر از نورهاي حاصل از اشراق است و عالم ترجمه: چون نورهاي حاصل از مشا

باشد پس واجب است كه عالم مثال از نورهاي مشاهدي و    تر از عالم حس می مثال نيز شریف

 عالم حس از نورهاي اشراقی صادر شود.

نظامفرودین

 طرواب ،باید چه احکام هتب عاليامریکی اینکه  :است، از دو راه ممکن تقریر نحوة صدور كثرت

پایين است با قبول مراتب دوم اینکه آنچه در  د.شو ظاهری داشته باشند تا كثرت و خصوصيات
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سهروردي براي اثبات مدعاي خویش به توضيح راه پذیر است.  توجيه نظام فوقانی،نحوه  چه

 كند كه از كيفيت نظام فرودین، نحوه نظام   اول بسنده نکرده بلکه عالوه بر آن، براهينی اقامه می

عقالنی را تبيين نماید. بدین منظور، وي یک برهان در مطارحات و دو برهان دیگر در 

 ذكر كرده است. ا   

برهاناول

ل در مطارحات ذكر شده است. وي با بيان چند ترین برهان سهروردي براي اثبات مُثُ   مفصل

 كند:   مقدمه، مدعاي خویش را ثابت می

 اند. غير مدرک و غير باقی ( قواي نباتی، اعراض3)

 ( افعال محکم نباتی، مقتضی علت دانا و مقتدر وثابت است.7)

( این علت نه نفس نبات است و نه نفس حيوان و انسان، پس باید فاعل دیگري باشد 0)

كه مدرک ذات خود و غير خود بوده و در عين حال مرتبط با اجسام بوده باشد و آن عقل 

 ضی است.مجرد از طبقه عقول عر

تبيين

یا روح بخاري است یا  ها آنمحل  (9) فاقد علم و ادراک هستند. بوده و قواي نباتی عرض

اعضاء بدن كه در هر دو فرض، دائما در تحول است. با تغيير محل، عرض حالّ در آن نيز 

یابد. مثالً آنگاه كه جزیی از محل، باطل شد و به جایش ذرات جسمانی دیگري  دگرگونی می

با آمدن جزء  ها آنرود و سایر اجزاي محل و قوه حالّه در    د قوه حالّه در آن نيز از بين میآم

كه مزاج این قوه را با آوردن اجزاي جدید حفظ    یابند.آنچه   جدید و تركيب با آن، تبدل می

وجود اثر است( و نه اجزاي جدید زیرا اصل    كند نه اجزاي باطل شده است )زیرا معدوم بی   می

 به بركت مزاج قوه بود. ها آن
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گري اعضاء با    تی مانند رشد و نمو تغذیه و لوازم آن، توليد مثل و صوراز طرفی افعال

در و چه  اندر گياه صنع، چه تناسب خاص جهت حفظ اشخاص و انواع و سایر عجایب

پرندگان و غيره  هاي عجيب   و تركيب ابدان خوش اندام یاهاي زیبا  گل   اش ات كه نتيجهحيوان

 زند؟ اند و نه بقا دارند سر می   است، چگونه از قوایی كه نه مدرک ذات خویش

مدبري است كه افعال كذایی  مجرد داراي نفس است كسی قائل شود كه نباتات ممکن

دهد. اما این ادعا قابل قبول نيست زیرا در این فرض، افعال نفس مجرد، منحصر در    را انجام می

 و ابداً محروم از كمال مانده باتی بوده و از سایر كارهایی كه برازنده مجردات است باز مرتبه ن

 باشد.بوده 

 ممکن است به ذهن آید كه فاعل ابدان ما و تدابير مربوط به آن در مراتب مزبور، نفوس

 .ستا ي ما ناطقه

عجيبی  رهايتدبي این فرض نيز ناصواب است زیرا ما ضرورتاً ميدانيم كه از وقوع چنين

كه چه  دانيم   و علمی هم باشيم، نمی وقتی كه در كمال عقلی در بدن خوش غافليم. ما حتی

نقوش مختلف در  و چگونه به اشکال شود و   متباین وارد می به اعضاء زمان و چگونه اغذیه

 اعلتوان ملتزم شد كه ف تا چه رسد به آغاز وجودمان و زمان جهل به حقایق؛ پس نمی آید   می

 نفوس ماست. این افعال

با توجه به امور مذكور، باید پذیرفت كه فاعل این امور متقن، فاعل علمی غيرمنطبع در 

 :3093باشد. )سهروردي   ماده وداراي احاطه تام به اجسام است كه نسبتش به همه یکسان می

3/452) 

برهاندوم

اتفاقی، چه اینکه اگر دائمی نباشد باید است نه نظام دائمی  آن، انواع وعالم طبيعت    ( نظام3)

باشد كه مثال از انسان، حيوانی دیگر متولد شود و یا با  قابل انقطاع و تبدیل بوده و جایز

نشان می دهد كه كاشتن گندم، جو بروید، در حالی كه چنين امري امکان ندارد. این 
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پس  دأ و هم غایت داردهم مبو هر آنچه دائمی است، . از اتفاق نيستطبيعی حصول انواع 

 اكثریا( و ال ا)االتفاقی الیکون دائمي .ضروري است

به جهات  و اال باید آن را باشد آن هممقتضی مجرد ي باشد، باید علت ضرور دوام ( هرجا7)
انتظام ندارد و ، ماده شعور انفقد، زیرا به سبب قابل تخلف است كه آن نيزقابلی ارجاع داد 

كه شرایط  مفارق بازگشت بهبرخالف ، شود   نمیوري الیتخلف نظام ضرمنشأ هيچ گاه 
ثابت علت اثبات كننده وجود  ،نظام ثابتوجود گذارد. بنابراین    بر آن تاثير نمی قابلی

 (7/340 :3093)سهروردي د.خواهد بو نوعهر  نگاهبان

برهانسوم

پس  متصور بوديز ناگر ممکن اخس بوجود آمد و اشرف از آن براساس قاعده امکان اشرف، 
تر قبل از اخس موجود باشد. شيخ اشراق با استفاده از این قاعده، در صدد    باید مرتبه شریف

 اثبات دو امر برآمده است.

اثبات شده است. نفوس ناطقه  افراد عقالنی براي ماهيت واحد: وجود اثباتمورد اول 

تعلق  ،فعل اما در مقاممجرد  ،ذات ست كه اوال از سنخ نورند و ثانيا دراخصوصيت ایشان این 

چون وجود نور مجرد تام كه اصال تعلق به جسم نداشته باشد اشرف از نور . دارند جسمبه 

 مجردي است كه تعلق به جسم دارد پس به حکم قاعده مزبور باید در رتبه سابق موجود باشد.

 ت عالمانگیزي میان موجودا  مورد دوم اثبات نسب اشرف عقالني: روابط شگفت

وجود دارد. به حکم اینکه عالم اجسام، معلول عالم عقول است پس این نظم و  جسماني

عالیه است. مناسبات میان انوار مجرد تام، کاملتر و برتر از    آور نیز نتیجه مبادي حیرت ترتیب

آورتر موجود    نسب جسماني است، پس باید در رتبه قبل از آن و به نحوي برتر و شگفت

 .(356)همان: باشد.
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گيرینتيجه

، از اصول ها آناهتمام به شناخت نحوه صدور كثرت و حواشی آن مانند عقول عرضی و اثبات 

اساسی حکمت پيشينيان خصوصا سقراط و افالطون و حکماي ایران باستان بوده كه حتی تعبير 

  (144 :4141سينا   ند. )ابنا    ل، افراط كردهثُشده كه ایشان در مورد مُ

داشته  مُثُل شيخ اشراق كه ارادت خاصی به این حکما دارد سعی بليغ در اثبات و توضيح

وي، ضعيف و صرفاً مبتنی بر یک مثال و برخی دیگر مبتنی بر اصولی هاي  است. برخی استدالل

 است كه خود بنا نهاد و برخی دیگر نيز در خور تامل است.

ناف مختلف موجودات عالم طبيعت بوسيله ست كه مساله تدبير اصانکته قابل توجه این 

است. از موجودات مجرد، در روایات پيشوایان دینی ما نيز ذكر شده هاي گوناگونی از  دسته

در عرش، تمثال همه آنچه خداوند آفریده وجود امام زین العابدین)ع( نقل شده است: 

در مباحث زنده و قابل طرح اي  ، مسالهها آنو نحوه صدور  ثُلاز این جهت، مساله مُ (33)دارد.

 باشد. میجهان شناسی 

هایی است كه براي این مدعا  اولين قدم در رسيدن به این منظور، طرح و تبيين استدالل

بيان شده است. اميدواري نویسنده آن است كه در این جهت، توفيق نسبی حاصل كرده باشد تا 

 د. بتواند در قدم بعدي به بررسی و نقد این مساله بپرداز
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 :هانوشتپی

چند دهه قبل به كوشش دانشمند فقيد هانري كربن، دكتر نصر و برخی دیگر از متفکران ایرانی و با چاپ  -1

دو همایش  ها آنآثار سهروردي، توجه و اقبال روزافزونی به وي شد و همایشهایی برپا گردید كه آخرین 

كه این اخير به سبب تحوالت كشور سوریه فعال در سال گذشته در ایران و یک همایش در سوریه است )

معوق گردیده اسـت(. ایـن امـور، انگيـزه اینجانـب را در تکميـل كتـاب آفـاق اشـراق در زمينـه حکمـت            

 سهروردي بيشتر كرد كه اميدوارم خداوند توفيق اتمام آن را عنایت فرماید.

اهلل سببحانه بسببب تراكيبب جهاتهبا و      انما خلق“به عنوان نمونه كالم محقق كاشانی شایان توجه است:  -7

مشاركتها و مناسبتها و هيئاتها النورية و اشعتها العقلية من المحبة و اللذة و العز و الذل و القهر و االنقهار و 

االستغناء و االفتقار اموراً في هذا العالم.....و للعالي منهم قهر علي السبافل و اشبراق و احاطبة و للسبافل     

( مالحظـه ميشـود كـه مرحـوم فـيض دقيقـا       3/056 :3094. )كاشانی”و محبة و مشاهدة عشق الي العالي

 تعبيرات سهروردي را نقل كرده است.

معناي اضافه اشراقی در كالم سهروردي با معناي اضافه اشراقی در حکمت متعاليه به كلی متفاوت است و  -0

 نباید آن دو را با هم خلط نمود.

طبيعيـات )و بـه   ر از عالم طبيعت، منشا فلسفی ندارد بلکه از اموري است كـه در  این تصویباید دانست كه  -4

گيرد، پس هرگـاه دركتـب فلسـفه اولـی و مابعدالطبيعـه       تعبير امروزي در زمره مسائل علوم تجربی( جا می

تـوان بـه آن    د، جز به عنوان یک اصل موضـوع برگرفتـه از علمـی دیگـر نمـی     مبه ميان آپيرامونش  یسخن

بـه حقيقـت،   ن علم است. در قضيه افالک، آنچـه كـه   آبر عهده نيز سقم آن  وست كه اثبات صحت نگری

. به عبـارت  جسمانینه مصادیق متکثرات  ميباشدواحد احد ذات مسأله فلسفی است نحوه صدور كثرت از 

ان مصـداق  را از حق تعالی تبيين كند. حـال اگـر در بيـ    عددمت هاي   لودیگر، فيلسوف باید نحوه صدور معل

 این معاليل در مرتبه طبيعت، اختالفی پيش آمد ربطی به فلسفه ندارد.

سـياهچال و سـایر   ها و  ماده   ضدذرات بنيادي یا اموري همچون در زمان ما نيز اگر فيلسوفی در آثار خویش از 

وه صـدور  اجرام سماوي كه در علوم تجربی مورد قبول واقع شده، سخن به ميان آورد و در صدد تبيين نح

ناشـی از كثـرت    ،متکثـر وجـود ایـن موجـودات    و مدعی شود كـه   این كثرات از احدیت ذات الهی باشد
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، هـا  آنابطال گـردد و حقيقـت    ،برخی از این اموروجود مثالی است و سپس در آینده  مالئکهجهات نازله 

 وارد نخواهد بود.و عالم مثال اشکالی به مسائل فلسفی  ؛ري دانسته شودچيز دیگ

ممکن است به جاي دو جهت، سه حيثيـت فـرض نمـود: وجـوب بـالغير، ماهيـت و امکـان ذاتـی. در ایـن           -5

 شود.   صورت، جرم فلک از جهت امکان و نفس وي از جهت ماهيت عقل اول صادر می

در كثـرت  مصادیق ربط كثرت با وحدت است، اما توضيح و چگونگی وظيفه فلسفه توضيح نحوة صدور  -6

 كار عالم علوم طبيعی است.ه، مراتب نازل

 7/349: 3025سهروردي خود نيز این امر را متذكر شده رک: مجموعه مصنفات شيخ اشراق  -2

 006: 3090به انوار شروقی تفسير شده است. رک: شيرازي ”التامة االشعة“در كالم شارحان حکمت اشراق،  -9

طارحات، سعی بليغ در اثبات عرضيت ایـن قـوا   شيخ اشراق به طور مفصل و با ترتيب مقدمات در كتاب م -9

دارد. این امر مبتنی است بر نفی صور نوعيه كه خود یکی دیگر از اصول حکمت اشراقی ميباشد. به سبب 

 452-450، مطارحات صص3پرهيز از اطاله كالم، متعرض این بحث نشدیم. رک: مصنفات سهروردي جلد 

 (59/04. )بحار االنوار: ان فی العرش تمثال جميع ما خلق اهلل -33
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