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   در حكمت اشراقجايگاه نور
  

  ∗دكتر سيد محمدعلي ديباجي
  

 چكيده
در ايـن   . هاي اشراقي اسـت     زبان فلسفي شيخ اشراق، زبان نمادها و استعاره       

 مقابل آن ظلمت، بـا      ي  هنور و واژ  .  نور از ويژگي خاصي برخوردار است      ي  هميان واژ 
و اعتبارات مربوط به آن      ظرفيت معنايي زياد خود بسياري از معاني ناظر به خارج         

را در خود جاي داده است؛ معاني وجـود، شـيئيت،           ) مشايي( رسمي   ي  در فلسفه 
حقيقت و واقعيت در نور و معاني عدم، امكان، ماهيت و اعـراض در ظلمـت قابـل              

 بـا توجـه بـه     كه  اين مهم است دو مسأله است، اول        جا  اين در   چه  آن اما   ،اندراجند
 آيا مـراد او از    –كه وجود را از اعتبارات ذهن دانسته         –ديدگاه مشهور سهروردي    

است؟ و به همين ترتيب در معناي       )  ذهن ي  هيعني ساخت (نور يك معناي اعتباري     
اي نـاظر بـه        آيا نور تنها اسـتعاره     كه  اينشود؛ دوم     ظلمت نيز اين سؤال تكرار مي     

يعنـي  (ي  معناي واقعيات خارجي است يا در مورد فاعل شناسا و جريان شناسـاي            
  هم به كار رفته است؟) علم

اين مقاله ضمن بررسي معاني و كاربردهاي نور به اين دو مسأله پاسـخ گفتـه                
گيـرد كـه نـور نـزد          در پاسخ سؤال نخست اين مطلب مورد بحث قرار مي         : است

ال دوم اين   ؤو پاسخ س  . سهروردي ظهور واقعيت است و نه تصور يا مفهوم واقعيت         
شناختي مورد توجه سـهروردي       شناختي و معرفت    اظ هستي است كه نور با دو لح     

هم با  ) يعني نفس آدمي  (و فاعل شناسا    ) يعني علم (بوده و به همين دليل شناخت       
  .شوند همان نور تعريف مي

   سهروردي-4 حكمت اشراق     -3   االنوار فقه -2   نور -1:  كليديهاي هواژ
  

 مقدمه. 1
  ار ـراواني را در آثـرين فـ بيشت،راقيـطالح اشـاصاي است كه به عنوان يك   واژهنور

                                                 
   e-mail:dibaji@ut.ac.ir                                                           استاديار دانشگاه تهران ∗

 24/11/90:  تاريخ پذيرش                                                             14/4/89: تاريخ دريافت

 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
  20 -1، صفحات 39پياپي 

 1390 تابستان

Journal of Religious Thought of 
Shiraz University   

Ser. 39, Summer 2011 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


4 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
اي در مورد هستي بهـره         وي از نور به عنوان نماد، اشاره و استعاره         چنين  هم. سهروردي دارد 

اي است؛ نور      امر ساده  ،اولآيد، در نظر       از تعريف آن برمي    كه  نانچشناخت نور،   . گرفته است 
اما بـا تأمـل     . سازد  يا را هم روشن و ظاهر مي       ديگر اش  ،آن است كه خود روشن و ظاهر بوده       

ي مان، نور در عالم جـس     ديگر  يك نورها با    ي  رابطه ماهيت نور،    للي از قبي  ي مسا ،در اين تعريف  
، ي، معناي مقابلِ نور، نور و ايجاد نورهاي ديگر، نور حسي و نور مجـرد         مانو در عالم غير جس    

... حقيقت عالم انوار، انوار قاهر و انـوار مـدبر و           نور با شناخت،     ي  رابطه نور با هستي،     ي  رابطه
  . چه گفته استها آن ي دربارهآيد كه بايد ديد اين فيلسوف نوآور  پيش مي
بحـران  در شـرايطي كـه بايـد آن را شـرايط            )  ق 587 - 549(الدين سـهروردي       شهاب

ن پرداخـت؛ او     دفاع از آ    فلسفي در ايران و اسالم دانست، به احياي تفكر فلسفي و           ي  انديشه
و با تأسـيس حكمـت اشـراق،    است  مدافع فلسفه   انجام داد   مشاء ي  فلسفه با اصالحي كه در   

اي   در اين ميان، ادبيات خاص سهروردي نقش ويـژه        . شود   محسوب مي  يك فيلسوف مؤسس  
بررسي ادبيات فلسفي شيخ اشراق موضوعي است كه مجال خاص خود . در هر دو جنبه دارد

مـورد بررسـي     موضوع   مي باشد ترين واژه از اين ادبيات        نماد نور كه شاخص    اما   ،طلبد  را مي 
شـود؛    اسـاس معرفـت محـسوب مـي        شـناخت نـور در حكمـت اشـراق        . در اين مقاله اسـت    

يـاد  » االنوار   علم«، از اين پايه و اساس با نام         االشراق  تحكم ،سهروردي در كتاب مهم خود    
 فقـه «آن را   ) 505 :  ص ،7 (شارع و المطارحات  المو در آخر كتاب بزرگ      ) 10: ص،  6(كرده  

االنـوار بـا     االنـوار و فقـه    نورشناسي در اين مقاله، تفسيري است بر علم. ناميده است» االنوار  
  . شناختي نور شناختي و معرفت هاي هستي اشاره بر جنبه

 نـور اسـت و نـور    ي پايـه به اين نكته بايد توجه داشت كه چون اساس حكمت اشراق بر             
، تمـام   سـي بسا مـراد از نورشنا      بنابراين چه  ؛مقسم واقعيات محض و قسيم كل واقعيت است       

 شناخت نور از جهت معنا و       ، مورد بحث است   جا  اينشناختي كه در     اما   .حكمت اشراق باشد  
توانـد دو      مـي  سـي شناپس نور . شناختي است   اختي و معرفت  شن  هاي هستي   اصطالح و جنبه  

 حكمـت اشـراق و معنـاي خاصـش          ي  هشد؛ معناي عام آن همـ     معناي عام و خاص داشته با     
 و از جهـت  شناختي به واقعيت اشـاره دارد   هستيي  شناخت آن اصطالحي است كه از جنبه    

  .شناختي به علم معرفت
  
  

  تعريف نور و ماهيت آن. 2
اگر در هـستي    «: گويد   مي شراق اال تحكم اول از بخش دوم كتاب       ي  مقالهدر  سهروردي  
ه نيازمند تعريف و شـناخت نباشـد، امـري اسـت ظـاهر و روشـن؛ و چيـزي                    چيزي باشد ك  
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 چنـين   هم). 106: ص ،6(» نيازترين چيزها از تعريف است      تر از نور نيست، پس نور بي        روشن

»ي  تـرين امـور از همـه           غيرِ خود است؛ بنابراين روشـن      ي  ه ظاهر براي خود و ظهوردهند     نور 
» سـت ها  آند بـر ذات     يـ  امري زا  ها  آنروشني و ظهور     ]ند، چراكه ا  روشن[كه  است  چيزهايي  

  .)113 :، صمانه(
. ترين امور دانسته شـده اسـت         بلكه بديهي  ، مشخص است كه نور امري بديهي      جا  ايندر  

 امـا مـسلّم     . نور، به نور حسي بينديشند     ي  ه شنيدن واژ  با همگان در ابتدا     ،شايد بدون ترديد  
 حتي نور مادي    كه  اين محسوس و مادي نيست؛ چه       نورصرفاً  است كه مراد سهروردي از نور       

 محـسوس   نـورِ  1، انواع خود محسوس نيست و اساساً از نظر دانش نورشناسـي           ي  ههم در هم  
يتيـك،  مانيعنـي انـواع امـواج راديـويي، امـواج الكترو     ( نـور  ي هفقط بخش كوچكي از خانواد    

  . است...) هاي ايكس، گاما و  ي، اشعهينورهاي نامر
 چنـدوجهي در    ي  هاسـتعار  نور را به عنوان يـك        ي  هاست كه سهروردي كلم   حقيقت اين   

 در كـه  نـان ـ چ واژگاني چون واقع، وجود، هستي و امثال آن به كـار بـرده اسـت؛ او     معناي
 منظورش از نور نه معناي مجازي آن، يعني واضح و آشـكار، و  ـ گفته است  شراق االتحكم

 مـان  سرانجام به ه    اگرچه معناي مجازي هم    ،ت نيس ،كدام معناي نور محسوس، هيچ   فقط  نه  
: گويد او مي.  يكي از انواع نورهاست  ، و نور محسوس هم به عنوان نور عارض        نور برگشت دارد  
 ،شود به نور و غير نور، و نور هم به نور مجرد و نور عـارض؛ از طـرف ديگـر                      شيء تقسيم مي  

 گـردد   منقـسم مـي   ) عـرض يعنـي   (ي  مـان ظلو هيئت   ) يعني جسم (غير نور به جوهر غاسق      
  .)107 :، صمانه(

 يعنـي فرشـتگان و      ، سهروردي، خداوند و تمام موجودات مجـرد       ي  فلسفهمراد از نور در     
نور اما  . شوند   موجوداتي هستند كه نور محض محسوب مي       ها  اين؛  است آدمي   ي  هنفس ناطق 
جسم است   اين نور البته اشرف از       .شود  ست عارض كه در اجسام حاصل مي       نوري ا  محسوس

 هـا   آن بايستي هميشه با     ، بود گونه  اين چراكه اگر    ،تواند از اجسام برآمده باشد      و بنابراين نمي  
 مربوط به يك جـسم نـوراني، معنـاي نـور هـم بـه ذهـن                  ي  ههمراه بود و با به كار بردن واژ       

 هميـشه بـا     دهند و نـور     نور خود را از دست مي     آمد، در حالي كه چه بسيار اجسامي كه           مي
  .آيد  هميشه معناي نور به ذهن نميها آن نيست و از كاربرد ها آن

دهـد كـه      نورشناسي در حكمت سـهروردي فرآينـدي را نـشان مـي            2،به نظر جان كوپر   
ايـن فرآينـد در چهـار    .  دانـست وقيذ به حكمت 3توان آن را حركت از حكمت استداللي   مي

المـشارع و   ،  المقاومـات ،  اتالتلويحـ هـاي      يعنـي كتـاب    ؛انـد   دهي شـده    مانكتاب مهم او سا   
  .)2 : ص،16 (شراق االتحكم و المطارحات
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  نور و حقيقت. 3
شناختي است و ايـن   شناختي و هستي    سهروردي داراي دو نقش معرفت     ي  فلسفهنور در   

  حقيقت عـالم   ي  هاز طرفي هم  . توان يافت    نور مي  ي  همديون معناي موسعي است كه در كلم      
هرچه بتواند مصداق امر واقع، حقيقت يـا شـيئيت قـرار گيـرد       چراكه   ،شود  با نور تعريف مي   

 ذاتـاً   چه  آن نيازمند نور است، زيرا      ،يا ذاتاً نور است يا سرانجام براي موجوديت و ظهور خود          «
 كـه  ـي  مـان ت ظلأ و هيـ ـ جسم است  نشين  كه تعبير جايـ نور نيست، يعني جوهر غاسق  

ند و براي ديده شدن ا ن به نور مجرد محتاج براي موجود شدـ اعراض است  نشين تعبير جاي
اي نـور از      و اگر لحظـه   ) منتسب و منور به نور    (به نور حسي؛ پس شيء يا نور است يا نوراني           

 عـدمِ   ظلمـت .  عـدم نـور اسـت      مانروند و ظلمت ه      در ظلمت فرو مي    ،اجسام برگرفته شود  
چه شـأن  (نداشته باشد عدم ملكه نيست و هرچه كه نور     يعني   ،مشروط به امكان هم نيست    

  ). با تصرف108 - 107: صص ،6 (استظلمت دچار ) نورپذيري در آن فرض شود يا نه
   از طرف ديگر، موجودات كـه از نظـر شـيخ        ، نفـس آدمـي    ، نورند و به اين ترتيـب       مجرد 

 علم حضوري   ،و علم نفس به خود    ) 114 :، ص مانه( موجودي است مجرد، نور است       ،اشراق
 ديگر نيز حضوريِ مثالي است و چون تحقق اين علم به اتحاد عاقـل و         اشيا است و علم او به    

 متحـد بـا آن      اشـيا   نور است،  شوند؛ و چون نفس     معقول است، معقوالت نفس هم مجرد مي      
شناختي    حيث معرفت  ماننور بودن علم ه   . بدين صورت، علم هم نور است     . شوند  هم نور مي  
  .نور است

 نيازمنـد   ، چراكه اگر چنـين بـود      ، غني بالذات نيست   ،يسهرورد به تعبير    ،نور محسوس 
 قائم به ماده يـا جـسم         اما نور محسوس   ؛ نبود كه به آن قيام كند    ) يعني جسم (سق  جوهر غا 

تـر اسـت و بـه       اجسام شـريف   ي  هالبته نور محسوس از هم    . سازد   نمي ينياز  است و اين با بي    
ي مـان  اكثر هيئات ظل   ،ه بر عكس   معلول هيچ جسم يا جوهر غاسقي نيست، بلك        ،همين دليل 

  !اند معلولِ نور محسوس) يعني اعراض(
  

  نور و ظهور. 4
چگونه از موجوديتي كه خارج از ماسـت اطـالع پيـدا            .  ظهور واقعيت و حقيقت است     نور

 نفس و علوم او     مانفهميم؟ پاسخ سهروردي اين است كه وجود ما به ه           كنيم و آن را مي      مي
 ؛ يعني مجردند، و هر مجردي نور است   ،ندا   خود نفس  ي  هنفس از گون  كند، علوم     معنا پيدا مي  

پس علمِ مثالي و عقلي ما به جهـان خـارج، حتـي ادراك حـسي مـا از جهـان پيرامـون، از                        
 بـه  .شود ميرتبط مم و وفهم واقعيت عالم از طريق نور براي ما       ،؛ بدين سان   است  نور ي  هقبيل

 سـپس ظهـور الزم شـود و         ، نوري حاصل شده   تعبير خود سهروردي، چنين نيست كه ابتدا      
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7 جايگاه نور در حكمت اشراق
 بلكه شـيء ظـاهر      اشد و شيء را چيز ديگري ظاهر كند؛        نور نب  ،در حد نفس خود    ]واقعيت[

   .)114: ص، 6( نوريتش است ماناست و ظهورش ه
 .ها كمك گرفـت     عضي اگزيستانسياليست  از سخن ب   ،شايد بتوان براي توجيه اين ديدگاه     

ر مورد توصيف هستي موجـود از نظـر هايـدگر گوياسـت و مـا                 سخن بالكهام د   ،در اين باره  
ـ    نـور و حقيقـت را        ي  رابطه سهروردي،   سيتوانيم از تشابه نسبي آن با نورشنا        مي  ي  هبـه گون

 زيرا  ،هستي موجود، بنا به ماهيتش، روشني طبيعي است       «: گويد  وي مي :  بيان كنيم  ديگري
دن بـه چيـزي در جهـان اسـت و بـا             وجودش به معني بيرون ايستادن از جهان و تبديل ش         

دهد كـه جهـاني وجـود          نشان مي  ،افكند و در واقع     جاست پرتو مي   چنين كاري بر هرچه آن    
در هر  «: گويد  ميعه چيست؟ يباي بر مابعدالط    مقدمههايدگر در   و خود   ). 144: ص،  3(» دارد
بعدالطبيعـه  هـر جـا ما    . هو موجود در پرتو نور وجود ظهور پيدا كرده است          ما، موجود ب  مورد

  .)21: ص، 14(» موجود را تمثيل كرده وجود خود را ظاهر نموده است
بـا سـخن     سـخن هايـدگر      جـا   اين تا   . نور است  مان، ظهور واقعيت ه   در نظر شيخ اشراق   

 نيز بايد باشد؛ ـ كه فاعل شناسا هستيم  ـ اما همين ظهور براي ما  سهروردي مشابهتي دارد؛
نـور اسـت و يـك ظهـوري      آن،   خارج دارد كه به سبب        شيء يك ظهور در عالم     ،در حقيقت 

متفـاوت  با سـخن او      سخن هايدگر    ، در اين بخش دوم    اما ،براي ما دارد كه آن هم نور است       
  .شود مي

در حـالي كـه   : اي دسـت يافـت   هـاي عمـده   توان به تفاوت  مي، نور با وجود ي  هدر مقايس 
 ، و بايـد بـه صـورت اسـتداللي          هيچ نـشانه و مفهـومي از تـشكيك نـدارد           ،وجود در بدو امر   

 .ي مفهوم تشكيك اسـت       اصطالح نور خود به خود القاءكننده      ،تشكيك را در آن كشف نمود     
 .تواند چنين ويژگي را برسـاند        وجود نمي  ي  ههاي نور است و كلم       پويايي از ويژگي   طور  همين

 از عرفـان    بيني عرفاني است كه سهروردي آن را        پويايي در هستي مفهومي برگرفته از جهان      
به فلسفه وارد ساخته است و بدين معناست كه ما لحظه به لحظه با ظهور مكـرر موجـودات       

 است كـه دائمـاً فيـضان        ، يعني نوراالنوار  ، از منشأ موجودات   ،مواجهيم و اين ويژگي در اصل     
ستا  ايـ ، وجود از اين نظري ه اما كلم،رساند  خوبي اين معناي پويايي را مي        نور به  ي  هواژ. ددار

  .و فاقد اين معناست
] بـداهت معنـاي نـور     [«: اند  توان سخن برخي منتقدان را پذيرفت كه گفته         بنابراين نمي 

اي ناشي از تشابه تعبير روشنايي فيزيكي نور در خارج و وضوح ادراكي يـك ماهيـت                   مغالطه
 واقعيت نيست، چون شيخ اشراق به جوهر بودن ظلمـت معتقـد             ي  هنور هم ...  در ذهن است  

 بيشتر به صورت تأثر از واقعيت عيني شب و روز بوده است] عقيده به نور و ظلمت.... [است 
گونه انتقادات ناشي از عدم توجه به مباني حكمت اشراق           اين). 109 - 108: صص،  15(» ...
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8 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
اي براي اشـاره بـه ظهـور          چون استعاره  و غفلت از اين امر مهم است كه سهروردي نور را هم           

 بايـد بـه نـور       ،اي كه اجسام و اعراض هـم بـراي ظهـور خـود               به گونه  ،ته است واقعيت دانس 
در واقع، بـه    .  ظلمت ديگر جوهر نيست، بلكه عدم ظهور است        ،منتسب شوند و بدين صورت    

 امـا   ،تمايز افالطوني بين بودن و شدن در مفهوم نور ديده شده           «،تعبير مرحوم دكتر حائري   
تا بگـوييم ظلمـت   ) 129: ص، 17(» حاظ نشده است هيچ معناي مثبتي ل،در مفهوم ظلمت 

ي مـان البته سهروردي از مفهـوم ظل . نوعي جوهر يا بخشي از واقعيت در نظر سهروردي است  
ي با ظلمت يكـي نيـست و   مان اما ظل  ،گيرد    ي مي مانبهره گرفته و آن را تقريباً مترادف با جس        

  .  استدهمانپنهان  منتقدنظر از اين مسأله 
  

  وارعالم ان. 5
توان به نـور در       شناختي مي   شناختي و معرفت     هستي ي  ه شد با دو نگر    بيان كه   گونه  همان

بر اساس مبـاني    شيخ اشراق   .  سخن از نگاه اول است     جا  ايندر  .  سهروردي پرداخت  ي  فلسفه
، 6(دانـد   مـي  را متشكل از انوار قاهره، انوار مدبره و مثـل معلقـه              فوق عالم ماده  جهان   ،خود
 يك كشف معنـوي اسـت كـه          ديدگاه وي   اين جاي خود بحث شده است كه      در .)232: ص

.  است، خداوند متعال يعني،نور االنوار   فوق اين عوالم،   .شود  بعد به صورت استداللي طرح مي     
او نوري است كه ديگر وراي او نوري نيست و با اوصاف نور محـيط، قيـوم، مقـدس، اعظـم،                     

 نور مجردي است كه     نور االنوار . )121 :، ص مانه(د  شو  اعلي، قهار و غني مطلق توصيف مي      
پـارچگي و    مراد از تجرّد، بساطت، يـك     . است) قيوم(د و او قائم بذات      ان م انوار به او قائ    ي  ههم

 مـراد از آن     كـه   نـان چوحدت است كه مستلزم غير مادي بودن و غير مركـب بـودن اسـت؛                
  .و راه نداردهاي امكاني است و از اين رو عدم در ا نداشتن جنبه
 باعث تسلط و    ها  آنقوتمندي و شدت وجود در      . االنوارند  نور هاي  اشراق اولين   انوار قاهره 

 ي  فلـسفه  معادلِ عقول مجرّد در      اين انوار . شود  قاهر بودن ياد مي   قيوميتي است كه از آن به       
در مـورد   سـهروردي   .  از اندازه بيرون اسـت     ها  آن شمار   ؛ تعداد از جهت اما نه    ،استمشائيان  

بـه نظـر    .  از راه مشاء را انتخاب كرده است        راهي غير  ها  آننظام حاكم بين اين انوار و تعداد        
بـه معنـي    (نهايـت      بايد اذعان نمود كه شمار انوار قاهره بـي         ،ل متعددي ي به دال  ،شيخ اشراق 

 د را نـشان دهـ  هـا  آنتوانند حدود   نمي... دويست واست و اعداد ده، بيست، صد و    ) شمار بي
ي مان است كه اگر ما هر نوري را مقارن بـا يـك جـرم آسـ                 اين  آن  يك دليلِ  ).140: ص ،6(
 بـا نگـاه عـادي هـم         ،) فرض مشاء بر اين استوار است      كه  نانچ(فرض كنيم   ) فلك يا ستاره  (

 مـان  پس تعـداد انـوار هـم بـه ه    .ي بسيار زياد استمانتوانيم دريابيم كه تعداد اجرام آس   مي
 كـه تنهـا قائـل بـه         ، مباني نجوم بطلميوسي را    جا  اينسهروردي در   . ر است  بلكه بيشت  ،اندازه
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9 جايگاه نور در حكمت اشراق
هـا    سـتارگان و سـياره     ،كند و معتقد است افالك، و به طريـق اولـي            هفت فلك است، رد مي    

 كاشفانِ حقيقت و صوفيان حقيقي جهـانِ        كه  آندليل ديگر   ). 139: ص مانه(بسيار زيادند   
هـي  هدات معنوي خود از وفور فرشتگان و موجـودات اال        ماورا را بسيار متكثر يافته و در مشا       

 در متـون مقـدس ديـن اسـالم، قـرآن و حـديث       كه آنو دليل سوم  . اند  ي سخن گفته  مانآس
 ).17 - 16: صـص ،  5(هي سخن رفته اسـت       از كثرت جنود خدا و فرشتگان اال       ،)ص(پيامبر

شهود مـا ايـن همـه    م مان آس  اگر ،از ديدگاه منطقي به مسأله نگاه كنيم      اگر   ،ها  اينعالوه بر   
 نـشانِ كمـال     ،انگيـزد    كه حس زيبايي و حيرت ما را برمي        ، و اين تنوع   نوع و متكثر است   مت

ي باالتر كه علت اين جهـان اسـت ايـن           ها  مان يعني آس  ،اين عالم است، پس در جهان برين      
  . افزون باشد بايد)يعني تنوع و تكثر (كمال

اي كـه فـارابي يـا ابـن       سادهي رابطه ديگر آن ، باشد  وقتي شمار انوار زياد    ،به اين ترتيب  
فلك يـا   + عقل( به صورت ثنايي     ،ام، از عقل اول تا عقل فعال، فرض كرده        تسينا براي عقول    

توانـد مـورد      كردنـد نمـي      را ترسيم مي   ها  آن) نفس+ مانفلك يا آس  + عقل(يا ثالثي   ) مانآس
اسـاس توجيـه ايـن نظـام بـه شـمار             كـه    ، الواحد ي  ه قاعد طور  همين .قبول سهروردي باشد  

  ).22 - 21: صص، مانه( نيازمند تعديل خواهد بود ،رود مي
  

  ها عالم مثال. 6
 اصطالح ديگر براي    . متشكل از انوار قاهر و انوار مدبر است        ، گفته شد  كه  نانچ ،عالم انوار 
ـ        .  مثُل نوري است   مانانوار مدبر، ه   ده دارنـد و از  عهـ ه اين انوار كار تدبير جهـان زيـرين را ب

 ، ناميـد و از ايـن روي       اشـيا هـاي      را مثال  ها  آن موجوداتي هستند كه افالطون      مان ه ،جهتي
 يـك  جـا  ايـن  نـوري در   ي  هواژ. انـد    نوري اما اين مثُلْ  . گويد    مثُل مي  ها  آنشيخ اشراق هم به     

 ي ه زمـر  هـاي افالطـوني از       زيـرا مثـال    كنـد،   هاي افالطوني بيـان مـي       ا مثال  را ب  ها  آنتفاوت  
 ي   رابطـه  كـه   اين اما سخن افالطون در      ،اند  ژ آفريده شده  راند كه توسط دميو     هيموجودات اال 

رساند؛ در صورتي     مندي و تدبير را نمي       زيرين چگونه است چيزي جز بهره       با عالمِ  ها  اينبين  
  بيـان خـاص  ي ه اين رابطه را به گون،كه سهروردي با قواعد اشراق و مشاهده و قهر و محبت     

 .ثل سهروردي است كه مثل افالطوني فاقد آن است         در كثرت عرضي م     تفاوت ديگر  .كند  مي
 در ايـن طبقـه، بـر        . مياني نظام طولي عالم در حكمت سـهروردي اسـت          ي   طبقه مثل نوري 

 بـا موجـودات    هـا   آن ي  رابطـه خالف حكمت مشاء، شمار موجودات مجرد بسيار زياد است و           
موجـود مجـردي    به جز عقـل فعـال،        ، در حكمت مشاء   ؛ اما ت مستقيم اس  ي  رابطهعالم ماده   

  .عالم طبيعت دانستبا كه بتوان آن را داراي ارتباط مستقيم وجود ندارد 
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10 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
 هـا  ناهاي ديگري نيز ياد كـرده اسـت كـه بـد     هاي نوري، سهروردي از مثال غير از مثال  

تـوجهي را تـشكيل   عـالَم جالـب   ) مكـان  يعني بي(هاي معلّق    مثال. گويد  هاي معلق مي    مثال
  .روند هاي نوآورانه حكمت اشراق به شمار مي دهند و از ويژگي مي

هاي نوري، از دو نـوع مثـال        گويد، عالوه بر مثال     سهروردي وقتي از عالم مثال سخن مي      
 صورت علميـه و عـالم مثـال؛         مان يعني ه  ،مثالِ علمي اند از     گويد كه عبارت    ديگر سخن مي  

هاي    عالم مثال  مان ه منفصل مثال   . ناميد ثالِ منفصل و مثال متصل    متوان    اين دو نوع را مي    
 نـد نماها، موجـوداتي      شده از بدن    نفوس انساني فارغ   ي  همكان است كه در بردارند      معلّق و بي  

 شبيه به موجـودات     ، در صفاتي  كه  آن به دليل    ها  اينهايي از مالئكه است؛       جن و حتي دسته   
 بـا موجـودات     ها  آن ي  هاند، اما تفاوت اصلي و تعيين كنند        ند، مثال ناميده شده   ا  عالم طبيعت 

 شؤوني است كه ذهن و نفس انساني        مان ه هاي متصلْ   مثال. مكان بودنشان است    طبيعي بي 
 علـمِ  ،كند، چراكه به نظر سهروردي      در جريان علم خود به معلومات حسي و تجربي پيدا مي          

  .كند  تحقق پيدا ميها آن محسوس از طريق بازآفريني مثالِ اشيايما به 
شـناختي   يك از صفات هستي    كدام هاي معلقْ    اين است كه مثال    جا  ايندر   مهم   اما سؤال 

شوند يا از برازخ؟ پاسخ ايـن         حكمت سهروردي را دارا هستند؟ آيا از انوار مجرد محسوب مي          
  بـه جـواهر  ، از برازخ نيستند، زيرا بـرزخ در اصـطالح حكمـت اشـراق    ،است كه به طور قطع  

 امـا   .ي نيـستند  مان جسم يـا جـس     ،شود و نفوس انساني در نظر سهروردي        ي گفته مي  مانجس
ن  تعريـف و جايگـاه آنـان غيـر از آ           ، زيـرا در آن صـورت      ،نور مجرد محض هم نيستند    ها    آن

گيرند؟ پاسخ شيخ اشراق       كدام طبقه قرار مي    و پس جز  .خواهد بود كه سهروردي گفته است     
ترين  هاي معلق فعال  به نام عالم مثال؛ اين مثالدان مبقه از عال   خود يك ط   ها  آناين است كه    

 زيرا بيشترين تأثير را در عـالم        ،شوند   محسوب مي  ها انسان به   ها  آن ترينِ  موجودات و نزديك  
 از نـوع واحـدي      هـا   آن پـس    . يا مثالِ برزخ است يا مثـالِ نـور         ها  آن ي  ه اما گون  ؛انساني دارند 

) يا صور معلّق  (ها     اين مثال  ، به تعبير خود او    .هاي نورند   زخ و مثال  هاي بر    بلكه مثال  ،نيستند
يعني بـه وجـود آمـده از طـرف انـوار            (و هم مستنير    ) يعني متعلق به برازخ   (اند    يمانهم ظل 
الـدين    غيـاث ). 234 –  233: صـص ،  6( عالم اشباح مجرد است       ديگر اين عالم   نام...  )مدبر

در عالم مثـال، مثـال      : گويد   عالم مثال سهروردي مي    ي  ارهدرب ،النور   هياكلدشتكي در شرح    
 اين عالم مشتمل است بر بسياري از چيزهـايي كـه       ،هر مادي و مجرد وجود دارد و به عالوه        

حقيقت اين است كه جايگـاه ايـن   ). 255: ص، 4(كدام از دو عالم نيست       در هيچ  ها  آنمثال  
تر اسـت و او بـا ايـن ابتكـار      تر و روشن مهاي نوري مه  از مثال،ها در حكمت سهروردي  مثال

اي   مفقودهي هحلق ، مفاهيم متافيزيكيي  عالم مثال، توانست با توسعهي هخويش، يعني نظري
 .بقـاي نفـس داشـت، بازسـازي كنـد         معقوليـت    ي  هويـژه در مـسأل       به ،را كه حكمت مشائي   
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11 جايگاه نور در حكمت اشراق
 عـالم ميـان دنيـا و         بسياري از باورهاي ديني در مـورد       ، با طرح عالم مثال منفصل     چنين  هم

  .آخرت، توجيه فلسفي يافت
 

  شناسي نور شناسي و معرفت هستي. 7
شـناختي و      داراي دو جايگـاه هـستي      ، گفتـه شـد    كـه   نـان چ در حكمت سـهروردي،      نور
 از  ، معادلي است براي عقل در مقايسه با حكمـت مـشاء           ،شناختي است؛ از يك طرف      معرفت

 مـان  ه ،بنابراين مـراد از انـوار     . دهد   نشان مي   شناخته شدن يك شيء را     ي  ه نحو ،طرف ديگر 
ـ  مند كه موجودات مجرد تا    ا  عقول  كـه نظـام طـولي عـالم را فـراهم            ،امـا ايـن موجـودات     . دان
  : پردازيم  ميها آن به جا اين كه در هايي دارند  با عقول فارابي و ابن سينا تفاوت،آورند مي

 ممكـن اسـت بـه مـوازات         ،رابيمجردات تام يا عقول بر اساس نظـر ابـن سـينا و فـا              ) 1
بـا عـدد ده   )  بـوده  مانت فلك و دو آس    ف ه ، نجومِ بطلميوس  ي  پايهكه بر   ( و افالك    ها  مانآس

هـاي    عقل اول به صورت تنهـا و عقـل        (اند    نداشته اصراري   ، اگرچه بر آن تعداد    ،همراه باشند 
 و 407 - 406: صـص ، 2 ()اند شده   يا فلك فرض مي    ماندوم تا دهم هركدام به ازاي يك آس       

 ،اما انوار سهروردي بـسيار زيادنـد و او در ايـن مـورد              ).121 ،13 و   131 – 128: صص،  12
 – 139: صـص  ،6( عقول عـشره وارد كـرده اسـت          ي  هانتقاد سختي را به مبناي ده در نظري       

140.(  
 يعريفـ ايـن واژه ت  زيـرا  ،توان آن را بيان كرد  نمي»مجرّد« ي ه با كلم يت عقول را  ماه) 2
بيـانگر  كه   ايجابي است    ي مفهوم ،، اما نور  )غير مادي = مجرد   (دهد  از آن به دست مي     سلبي

  ).ظاهر براي خود و مظهر براي غير خود(ويژگي موجود مورد نظر است 
ها افراد يـك ماهيـت         عقل ، با وجود اين   ،وحدت و اشتراك بين عقول، در وجود است       ) 3

 . نوريت استماندارند؛ اما وحدت انوار در هواحد نيستند و هر كدام ماهيتي منحصر به فرد     
 ،در ايـن صـورت    .  را هـا   آندهد و هـم قـدر مـشترك            را تشكيل مي   ها  آننوريت هم ماهيت    

  .ها زيادتر و گوياتر خواهد بود ت عقلنخ بين انوار از مساسنخيت
 هـا   آن بنابراين   ؛)133: ص،  6(عي نيست   مان حجاب و    ،گويد بين انوار     مي  خود سهروردي

 راهي بر ديگري است و بـه همـين      ها  آن از هر كدام     .د يك حقيقت واحد را تشكيل دهند      باي
 زيرا وقتـي   ،شود  اي مي    داراي اضالع پيچيده   ، انوار در حكمت اشراق    ي  هدليل است كه هندس   

تواننـد انـوار       انوار پاييني مي   ي  ه هم ،عي در كار نباشد   مان ها  آن بين   ،شمار بوده  تعداد انوار بي  
تواننـد بـر نورهـاي پـاييني اشـراق كننـد              ر بـااليي مـي    ا انو ي  ها مشاهده كنند و هم    بااليي ر 

 استعداد، فـيض، ايجـاد و       نشين   قواعدي از حكمت اشراق هستند كه جاي       مشاهده و اشراقْ  (
 اي مراتب نظام طولي اي كه ديگر سلسله      به گونه  ،)امثال آن در حكمت سينوي و فارابي است       
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12 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
 ،شود؛ يـك نـور از انـوار پـاييني     كه فارابي و ابن سينا ترسيم كرده بودند چندان رعايت نمي      

يعنـي طلـب    ( نور اول را مشاهده كند       ،تواند بدون واسطه     مي ، هزارم باشد  ي  هاگرچه در مرتب  
، مانه(و نور اول هم بدون واسطه بر آن اشراق نمايد، يعني بر كمال آن بيفزايد                ) فيض كند 

  .)140: ص
شود و هم بـه       الق مي ط مشاء به روايت ابن سينا، هم به موجود مجرد ا          ي  عقل در فلسفه  

در حكمت اشراق نيـز     .  هم تعقل است   ها  آن عقل نام دارند و فعل        يعني مجردات تام   فعل او؛ 
 اشـراق و    : با اين تفاوت كه فعل موجودات نوري دو نوع اسـت           ،اين معنا براي نور وجود دارد     

 بـراي   ها  آنشناسي هم      معرفت ي   اما از جنبه   .شناختي نور است     هستي ي  هجنب اين   .مشاهده
      تعقـل انـسان جـز       «، بـه تعبيـر ديگـر      . نور است  مان ه يك فاعل شناسا ظهور دارند و ظهور

 اربـاب انـواع چيـز ديگـري         ي  ههيـه و اشـع     به عكوس مثُل اال    نسبت نفوس نوريه    ي  همشاهد
 ي هو يـا مـشاهد   هم اشـراق  ها آن نورند و فعل     تام  يعني مجردات  ).407: ص،  1 (»باشد  نمي

متعـدد   هـاي آن موجـودات ظهور   . نور است  براي فاعل شناسا هم      ها  آن ظهور   پس. نور است 
 بـه   ،و ظهـور بـراي انـسان      تحقق در عالم عين، ظهور براي انواع ديگر          ظهور به معني     :دارند

  .عنوان فاعل شناسا
 موجـودي اسـت كـه از طريـق          هركدام از عقـولْ   ،  ظام فلسفي فارابي و ابن سينا     در ن ) 4
 همـه در اصـل وجـود،        هـا   آن كـه   ايـن .  علّي و معلولي با عقل ديگر در ارتباط اسـت          ي  رابطه

در  بعدها مالصدرا كه نانچ ـ اما  ،ند مطلبي مورد قبول و اذعان آن دو فيلسوف استا شريك
 ارتباط و اشتراك به غير ي هيچ نقطتنها ه  نه،ديگر يك آن عقول با بين ـ گفت  ها آنانتقاد از 

و همين نكته است كـه      تباين بالذات دارند     ها  آنندارد، بلكه   وجود   علّي و معلولي     ي  رابطهاز  
 زيـرا هـستي موجـودات را        ،در نظر پيروان اصالت وجود، با اصيل بودن وجود ناسازگار است          

طـور كـه شـأن      آنـ زار تكه  كند و بنابراين اصل واقعيت را ه  معرفي ميديگر يكمتفاوت از 
 وضـعيت عقـول را در نظـام    ماناما آيا موجودات نوري هم ه. دهد نشان ميـ ماهيات است  

   است؟ديگر يك به تفاوت و تباين ذاتي با ها آنطولي عالم دارند؟ و آيا موجوديت 
 بيان كرده است كه    ، در چند موضع از آثار خود      ،هاي باال   حكيم اشراق در جواب به سؤال     

: ص،  6( علـت نـور سـافل اسـت          م مادون خود هستند و هر نور عـالي        انوار علت و سبب عال    
 بين نورها هيچ حجابي نيست، يعني حتي بلندمرتبگي نور باال نـسبت             ، از طرف ديگر   ).138

طور   معني سخن اين است كه انوار به       .)140: ص،  مانه(ع نيست   مان حجاب و    ،به نور پايين  
 قهر و محبت و اشراق و مشاهده        ي  رابطه ماناند و اين ارتباط ه      تبط مر ديگر  يكواسطه با    بي

اشـراق   و نور بااليي نيز      ورزد  شاهده كرده و به آن محبت مي      نور پاييني نور بااليي را م     . است
  . بر آن قهر دارد،كرده پاييني بر نور
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13 جايگاه نور در حكمت اشراق
 واحـدي  ي ه بلكه سلسل،تنها تباين ندارند  جدا نيستند و نهديگر يك انوار از    ،بدين صورت 

ت                 ي   اين سلسله  .دهند  را تشكيل مي   واحد يـك واقعيـت اسـت بـا درجـات مختلـف از نوريـ 
 را تشكيل ها آنشناختي  شناختي و معرفت  نوريت هويت هستي.)120 - 119: صص، مانه(

 چراكه اگر سؤال كنـيم عقـول       ، ظاهراً مغفول است،   دهد، چيزي كه در نظام طولي عقول        مي
 چون مجردند علـم دارنـد و همـين          ها  آن دارند، پاسخ اين است كه       گردي  يكچه شناختي از    

ـ    ها  آن چون   ، از طرفي  ؛ هم هست  ديگر  يك به   ها  آنمالك علم    تجرد  ،فردنـد ه   انواع منحصر ب
  . ناسازگارندديگر يكند و اين دو مطلب با ديگر يكداراي تباين نسبت به 

  
  ماهيت نور حسي و شناخت عالم واقع. 8

 گفته است كه نور به      ،حكمت اشراق ين سهروردي در ابتداي قسم دوم از        الد  شيخ شهاب 
 نـور عارضـي اسـت، و        مـان  و اين ه   ،نوري كه هيئت براي غير است     : شود  دو نوع تقسيم مي   

 از  ،وي در ادامـه   ). 107: ص،  مـان ه( نور مجرد است     نوري كه هيئت براي غير نيست، و آن       
 نـور  ي ه واژچنـين  هـم . گيـرد   بهره مـي ها آن براي اعراض و امثال   » يمانهيئت ظل «اصطالح  

 ،نيـست نفسه      غني في  رار داده و گفته است اين نوع نور       عارض محسوس را نيز مورد بحث ق      
  . در صورتي كه نياز دارد،نياز نداشت) يعني جسم( به جوهر غاسق ،زيرا اگر بود

 هـا   آنررسـي    كـه ب   با دو اصطالح و يك ويژگي مواجهيم       ،بنابراين در مورد نور محسوس    
  : الزم است

  )يا عارضي(نور عارض  -
  ي مانهيئت ظل -

 ، از طرفـي   اتي بودن نور مجرد و نور محض است،        در مقابل ذ   عارضي بودن نور محسوس   
 شـكل   مـان  ه ،هيئت از نظـر واژه    .  مشاء به كار رفته است     ي  هيئت به جاي عرض در فلسفه     

 بلكـه آن را گـويي       ،برد  نميي به كار    س سهروردي عرض را به معناي ارسطوي      شيئي است؛ پ  
هاي غيـر      وجود محسوس با هيئت    ي  ه اين نحو  .كند   وجود محسوس شيء قلمداد مي     ي  هنحو

ي كـه او  ا نـه ااعـراض چهارگ ( يعني اعراض كم و كيف و حركت و نـسبت   ،)يمانيا ظل (نوري  
ر يا نور محسوس ب   ) 11 :ص،  6( هيئت نوراني    كه  آن اما به شرط     ،شود   تعيين مي  ،)قائل است 

 ايـن نـور حتـي    .بخش به اعراض ديگـر اسـت       ر محسوس روشني   نو ،در واقع .  وارد شود  ها  آن
   .اشرف از جواهر غاسق است

، مانه( به كار رفته است      شراق اال تحكم كه در    ،اصطالح انوار حسي در مقابل انوار قائم      
نها يك  نور حسي هم ت، از نظر سهرورديكه اين اول : مهم استي ه حاوي دو نكت،)121: ص

 و اين مطلب با اصـول و قواعـد نورشناسـي امـروزي هـم       بلكه انواعي از نور است،نور نيست 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


14 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
 نـور سـخن گفتـه    ي ه امـروز از خـانواد  ، شدبيان در ابتداي مقاله   كه  نانچزيرا  ؛  سازگار است 

 كـه   ايندوم  . تواند تنوع نور حسي را برساند        و اصطالح انوار حسي مي     ؛شود تا از نور واحد     مي
 مشائي خلط   ي  فلسفهاصطالح  با  برد تا      ويژگي قائم را به جاي جوهري يا مجرد به كار مي           او

  .شودمعنا ايجاد ن
 ماهيـت  ، بايد نتيجه گرفت كه نور محسوس از نظر سهروردي، گفته شد چه  آنبر اساس   

 امـا در فهـم و       شـناختي آن نـور اسـت،         هـستي  ي  ه اين ماهيت جنبـ    .نفسه و لغيره دارد      في
 در حالتي كه نور ندارند ذاتاً غاسق و داراي هيئت ها آن زيرا ،ا از برازخ دخيل استشناخت م

 ذات  ، اما وقتي مستنير شوند    ؛ها  آن نه ظاهر    ، شناخت است  در خور  ها  آن نه ذات    ؛اند  يمانظل
 نــور حيثيــت ، بــدين صــورت.شــود  داراي هيئــت نــوراني مــيهــا آن بــرزخ و ظــاهر هــا آن

 ؛شـوند   بر ما آشكار مي اشيا نور محسوس است كه      ي  هزيرا به وسيل   ،شناختي هم دارد    معرفت
 و ايـن اسـت دليـل        )108: ، ص مانه(اند    ي معلولِ نور حسي   ماناكثر هيئات ظل  «بلكه حتي   

  .برتر است) يعني اجسام( از جواهر غاسق ، نور حسي در نظر سهرورديكه آن
 

  عالم محسوس) پديدارشناسي(ظهورشناسي . 9
 تا نور حـسي را در بـر گرفتـه و بـدون آن     نور االنوار شگرف كه از   ي  هستعار نور، اين ا   اما

نفـسه دارد؟     هيچ واقعيتي در نظام فلسفي سهروردي جايگاه ندارد، چه نسبتي با واقعيت في            
ويژه نور حسي كه متمايز از انوار غير حسي است با             آيا نور واقعيت است يا ظهور واقعيت؟ به       

   دارد؟ي چه نسبتيمانواقعيت جس
كند، اما اين ظهـور       پاسخ اين است كه نور خود واقعيتي است كه براي ما ظهور پيدا مي             

 بلكه شأني از آن ، جدا از واقعيت شيء نيست،يت آن شيء نيست و در عين حال واقعي ههم
 سـهروردي   ي  فلـسفه نـور در    .  كامل نيـست   اي كه بدون نور، امر واقع       ه گونه  ب ،واقعيت است 

 ياشـيا  نور حسي صرفاً يكي از تجليات نور حقيقي است كـه در              .اقعيت است  و ي  هتمثل هم 
 اعـراض ديگـر   ي ه اين نور حسي بـر همـ      . كارساز است  ها  آن براي تمايز و شناخت      ،يمانجس

 كـه  ، برازخ، يعني اجسام،اگر نور حسي نبود. بخشد  را روشني و وضوح ميها آنتفوق دارد و  
، 9( قـرار دارنـد    عقلـي  و نور ماديمابين ظلمت ،شراق اال تحكمبه تعبير مالصدرا در شرح      

جوهر غاسق نه راهي . شدند به اعماق تاريكي، يعني غسق رفته و جوهر غاسق مي) 283: ص
 ظهور آن در واقعيت و شناخته شـدنش مـشروط بـه       . نه امر واقع كاملي است     ،به ظهور دارد  

تند كـه عـالم وجـود را تـشكيل          هـس  هـا   مـان  ه اما نورهاي قاهر و مدبرْ    . دن است مستنير ش 
بينيم كه خواسته است در مقابل عقلِ         مياز سهروردي    ما ابتكاري فلسفي     جا  اين در   .اند  داده

الطبيعـه، بلكـه كـل       مشائي و نوافالطوني، اصطالح ديگري را كه گوياي ماهيت عالم مـاوراء           
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15 جايگاه نور در حكمت اشراق
چـون    هم،وفان قبليفيلس.  نور استي هعالم وجود باشد در ادبيات فلسفي وارد كند و آن واژ      

امـا   ،كردنـد   اسـتفاده مـي    نور   ي  ه از واژ  مان مسل مان فلوطين و گاهي برخي از حكي      ،افالطون
 حيث ،بردند و از همين رو هي به كار مي آن را مترادف حيات، وجود و گاهي هويت اال بيشترْ

شناســي و   هــستيي هد؛ امــا ســهروردي بــا دو جنبــمانــ مــيمغفــول شــناختي آن  معرفــت
 ي  ه عـالم و همـ     ي  هورزد تـا همـ      شناسي نور كار دارد و اصرار فراواني بر اين واژه مـي             معرفت

 معلوم انسان واقع شـده و بعـداً حكـم بـه واقعيـت آن            ،واقعيت را كه ضمناً بايد در وجه اول       
  .شود، با آن تعريف كند

 ايـن   گيرد و    متعدد به خود مي    هاي ظهورِ    اين ويژگي را دارد كه ساحت      ياما واقعيت نور  
 ، موجـود نـوراني    .شناختي نور   شناختي و معرفت    هاي هستي   است راز ارتباط وثيق بين جنبه     

تواند براي ما      مي ، داشته باشيم  )در تطابق عين و ذهن    (مطابقت   ي  ه نياز به نظري   كه  آنبدون  
تـوانيم   نوراني مـي  موجودات ي ه ما نسبت به هم    .ر علمي، كشفي و شهودي داشته باشد      ظهو

 زيـرا نفـس آدمـي نـور     ،اند گونه اين نسبت به ما ها آن كه نانچ ،د و واصل باشيم  كاشف، شاه 
ديگري؛ و ايـن   مراتب نوريت است نه چيز      مانتمايز ه  هم نور و بين نورها تنها        ها  آناست و   
  . بلكه تشكيك است، عين اشتراك و اتحاد است، يعني تمايز نيستتمايز

 حتي در نور محسوس هم ظهور امـر  .آن نيستد بر ذات  ي ظهور نور زا   ،از نظر سهروردي  
 ،چنين نيست كه ابتدا نـور حاصـل شـده   ). 114-113: صص ،6(شود  زائد بر ذات تلقي نمي   

 بلكه  ؛سپس ظهور الزم شود و در حد نفس خود نور نبوده و شيء را چيز ديگري ظاهر كند                 
ق است؛ يعنـي    اين مسأله در مورد انيت آدمي هم صاد       .  نوريت شيء است   مانظهور شيء ه  
 حتـي   . اسـت  ]و اعتبـاري  [ شـيئيت از صـفات عقلـي         . نوريت نفس اوست   مانانيت انسان ه  

به عنوان وصفي براي    [ بوده و عدم غيبت از خويش        ]و اعتباري [حقيقت و ماهيت هم عقلي      
دهند و    كدام ماهيت نفس را تشكيل نمي       هيچ ها  اين پس   . هم امر سلبي است    ]شناخت خود 

  ).مانه(د مگر ظهور و نوريت مان يبنابراين چيزي نم
  

  ظلمت در مقابل نور. 10
 ظلمت در مقابل    ، وجود در مقابل عدم است و در حكمت سهروردي         ،در حكمت سينوي  

چنـدان مـورد    » عـدم «ي    واژه عدم است؟ پاسخ اين است كه اساساً         مان اما آيا ظلمت ه    ؛نور
امـا در فلـسفه و   . د اسـت  كه سـخن از نقـيض وجـو   ، مگر در منطق، حكما نيست  ي  هاستفاد
 ابـن سـينا در مقابـل        ،بـه عنـوان مثـال     شـوند؛      واژگان ديگري هم به كار برده مـي        ،حكمت

» ايس بعد از لـيس    «هي، از    آفرينش اال  ي  ه در بحث از نحو    مانمتكل» خلق از عدم   «ي  هنظري
 بـا    ليس كـامالً   جا  ايندر  . گزين كند  گويد تا خلق را با ايس و عدم را با ليس جاي             سخن مي 
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16 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
هاي ممكن را   ظرفيتي ه ايس هم. هم با خلق برابر نيست     س اي كه  نانچعدم يكسان نيست،    

يايي است كه    اش ي  ه گوياي نيستي هم    ليس كه  نانچ ،گيرد  كه توقع وجودي دارند در بر مي      
 ولـي  ،شـود   با ذكر اين توضيح بايد گفت ظلمت شامل عدم هم مي     .وجود از خودشان نيست   

 ،شـراق  اال تحكم اول از قسمت دوم      ي  الدين شيرازي در شرح مقاله       قطب . عدم نيست  مانه
 كرده است   گزين   به ظهور يا از ظلمت به نور جاي        خفاءخروج از عدم به وجود را با خروج از          

  ).284-283:صص، 11(
هاي مربـوط     گفته شد كه نور چنان معنايي دارد كه عالوه بر وجود، تأكد و ديگر ويژگي              

امكـان،  :  داردمـشكّكي  ظلمـت هـم معنـاي گـسترده و           ،به همين صـورت   . آن را در بر دارد    
نـور و ظلمـت     «: گويـد   شهرزوري مـي  . گيرند   همه در مفهوم ظلمت جاي مي      ماهيت و عدم،  

وجـود    نور قائم مقام وجـود واجـب بـوده و ظلمـت در مقـامِ               .رمزي است بر وجوب و امكان     
به معني مـشايي آن، نـه       (و ماهيت   است  ) عدم( ظلمت    نبود نور  .)22: ص،  9(» ممكن است 

 هم تساوي نسبت به وجود و عدم دارد و          )به معناي هويت و انيت كه شيخ اشراق قائل است         
رساند و خود نور نيـست پـس نـوعي ظلمـت              بنابراين در معناي اشراقي آن حدود نور را مي        

ا داللت بر ي است زيرمانبه همين صورت امكان كه ويژگي ماهيت است نيز معنايي ظل  . است
  .كند نداشتن نور و درخواست نور مي

اي در مفـاهيم       عـدم نيـست و ايـن معنـاي مـشكك توسـعه             مـان پس ظلمـت صـرفاً ه     
 در ،بـه معنـاي مـشائي   د كه اندراج معاني امكـان و ماهيـت،   بايد دقت نمو  . متافيزيكي است 

 بلكه بايـد  ؛ ظلمت استتوان گفت امكانْ  نيست و نمي ها  آن به معني يكساني     ،مفهوم ظلمت 
   كه  نانچ ،اند  يمان ظل گفت امكان و ماهيت    يـا     و  نوعي، كـم    در حكمت مشائي، صورت كيـف 

ـ اين نيز ناگفتـه ن    . اند  يمان بلكه جس  ،جسم نيستند  د كـه شـيخ اشـراق گـاهي ماهيـت را      مان
 بديهي است   .خواند  د و آن را مجعول بالذات مي      بر  مترادف با انيت و حقيقت شيء به كار مي        

 بلكه ي باشد،مانتواند مشمول وصف ظل اين مواضع، ماهيت معناي مشائي ندارد و نمي       كه در   
 تساوي دارد و هنوز به نور      ، نسبت به وجود و عدم     ،ي است كه طبق تعريف    مانآن ماهيتي ظل  

 كـدام يـك از      كـه   ايـن  ي  دربـاره  توجه به ديدگاه شيخ اشراق       جا  اين در   .مستنير نشده است  
 شـراق  االتحكمـ  در كتـاب  چـه  آن .داند شايسته است  بالذات ميمجعولماهيت يا وجود را  

 ماهيـت   ، گفته شـد   كه  نانچ ، اما اين ماهيت   ؛ است كه ماهيت مجعول بالذات است      اينآمده  
 صـدرايي و    ي  فلسفه بلكه به معني هويت و انيت شيء است كه در            ،به معناي مشايي نيست   

ري بودن مفاهيم وجود، ماهيت، امكان و        اعتبا ي  دربارهبحث  . شود  سينوي مترادف وجود مي   
 بحثي دقيق و پيچيده است و در اين مقالـه مجـال پـرداختن بـه آن              ،در نظر شيخ اشراق   ... 

  .نيست
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17 جايگاه نور در حكمت اشراق

  جسم، برزخ ميان نور و ظلمت. 11
شـيخ اشـراق در مـورد       .  جسم در ديدگاه سهروردي بپـردازيم      ي  ه بايد به مسأل   جا  ايندر  
 نهـايي چـو   رده اسـت كـه بخـشي از آن در كتـاب           مباحث مهم و زيـادي مطـرح كـ         ،جسم

 آمده و ناظر بر انتقاد به مباني مشائي و ارسطويي است و بخش ديگر               التلويحات و المقاومات  
 تحكمـ نـد   ماندر آثـاري ه    سـي آن مربوط به مباني تأسيسي خـود او و بـا رويكـرد نورشنا             

  . مطرح شده استشراقاال
 همين ديدگاه را    مان مسل مان حكي .سته است  جسم را مركب از ماده و صورت دان        ارسطو

شـده بـراي جـسم را وهمـي و            اما سهروردي هر دو جزء مطـرح       ،اند  پذيرفته و گسترش داده   
 بعـد يـا امتـداد       مـان  ه ،خـود  با توجه به مباني مقدماتي       ، حقيقت جسم را   ،نادرست خوانده 

سـت و اگـر آن را از   يك فـرض باطـل ا   )هيوال( مورد نظر ارسطو  ي  ه ماد ،از نظر وي  . داند  مي
تنها توجيهي كه مـشائيان بـراي پـيش         ! زند   ضرري به ماهيت جسم نمي     ،جسم حذف كنيم  

 كـه در جـسم حـادث      ،اند آن است كه صفات متضاد اتـصال و انفـصال            كشيدن هيوال داشته  
 پـس بايـد چيـزي    ؛ اين موضوع قطعاً صـورت نيـست  . بايد بر موضوعي استوار باشد،شود  مي

 هـا   آن بايد خودش هيچ فعليتـي از        ،ا بپذيرد و اگر بخواهد هر دو را بپذيرد        باشد كه هر دو ر    
زيرا در صورت داشتن فعليت، ديگر پـذيرش و بـالقوگي كـه ماهيـت مـاده را                  (نداشته باشد   

 بـدون اقتـضا    نسبت به هـر دو   چه  آن به   جا  اين در   ؛ بدين صورت  )دهد معنا ندارد    تشكيل مي 
 ،فعليت   با انتقاد از اين جوهر بي      جا  اينسهروردي در   .  است  ماده ماناست نياز داريم و اين ه     

گاه ماده را محل   آن،ندارد كه جسم را مركب از ماده و صورت دانسته گويد هيچ ضرورتي مي
توانيم جسم را امتداد بـدانيم و ايـن امتـداد در              اتصال يا انفصال جسم فرض كنيم؛ بلكه مي       

  ).، با تلخيص76-74:صص ،6 (شود فصال جمع ميدرون خود هم اتصال را دارد و هم با ان
رود و     به سراغ صورت نوعيـه مـي       ، فرض هيوال را باطل دانست     كه  آنشيخ اشراق پس از     

  .گويد تر از عوارض شيء به ما نمي  چيزي باالتر و مهمگويد اين صورت مي
 در   چيـزي  ،رسد كه صورت نوعيه، اگر مورد قبول واقـع شـود             باالخره به اين نتيجه مي    

  ).83-80:صص، 6 و 285 -284:صص، 7(حد يك عرض است 
 آن  ،بندي متعـدد    پردازد و با تقسيم      به تعريف جسم مي    جا كه با مباني نورشناسي     اما آن 

 بـين   )مياني يعني حد (جسم از نظر او برزخ      . دهد  را از زواياي مختلفي مورد بررسي قرار مي       
 دو ،به طور كلي  . تواند مستنير شود     مي رانياين برزخ با نور يك موجود نو      . نور و ظلمت است   

ي اسـت   مان آن اجرام آس   ، منظور از برازخ قاهر    .برزخ قاهر و برزخ قابس    : نوع برزخ وجود دارد   
 .جـسامي اسـت كـه از خـود نـوري ندارنـد       زمين و ديگـر ا    رازخ قابس، كه منورند و مراد از ب     

 از خـود عبـور       ،ا، نـور را پذيرفتـه     نـد هـو   ماناگر  : هاي قابس درجاتي از نورپذيري دارند       برزخ
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18 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
 مقتـصد   ، ولي چندان عبـور ندهنـد      ، نور را پذيرفته   ،ند آب ماندارند و اگر ه     لطيف نام  ،دهند

 حـاجز ناميـده     ، آن را بپذيرنـد ولـي عبـور ندهنـد          ، مثـلِ خـاك    چه  نا و چن  شوند  ميناميده  
توجـه كـرد كـه      ه ايـن نتيجـه      توان ب    مي جا  اين در   ).، با تلخيص  89-87: صص،  6(شوند    مي

 آن را بـرزخ     ، ولـي بـا مبـاني خـود        ،امتداد تعريف كرده  جسم را    ، با مباني مشائي   سهروردي
  . نامد مي

 ماهيت جسم و مالك تقسيم اجسام با معيار نورپـذيري تعريـف        ، مشخص است  كه  نانچ
 ،8(سـت  ها آنتـرين    نورانيمان ه  آمده، اشرف اجسام   النور  هياكل به تعبيري كه در      .اند  شده
 شيخ اشراق حتي بارزترين ويژگي اجسام، يعني حركت را هم به اصل نـور نـسبت         .)15: ص
 مگر ،شود حرارت هم حاصل نمي«شوند و   حركات منتهي به حرارت مي    ي  هدهد، زيرا هم    مي

، 8(»  حاصــل از موجــودي نــوراني اســت، نــوراني يــا آتــشي كــه در نهايــتياشــيااز پرتــو 
  ).195-194:صص
  

  گيري نتيجه. 12
شـناختي و      هـستي  ي  ه بـا دو جنبـ     ،اي فلسفي است كـه در حكمـت اشـراق            استعاره نور
شناختي به كار گرفته شده است تا بتواند بر اساس تعريفي كه سهروردي از حكمـت                  معرفت

براي فهم آن بخش از حكمت اشـراق كـه در   . دارد، سلوك حكمي مورد نظر او را نشان دهد 
االنــوار    اســت بايــد بـه فقــه  گرفتـه  نــام» ذوقــيحكمـت «آثـار ســهروردي و شــارحان وي  

 ، فلـسفي اسـت    ي  هاي باالتر از فهم يا مفاهم        كه مرتبه  ،سلوك حكمي .  پرداخت )شناسينور(
 چراكه تعابير و اصطالحات و تعاريف به كـار رفتـه در آن از قبيـل                 ، ميسر است  سيبا نورشنا 

 نيازمنـد رمزگـشايي و   هـا  آنهـاي حكمـت مرسـوم نيـست و تقريبـاً تمـام                واژگان و گـزاره   
 نور سـرآمد    ي  هكلم. ستها  آن علت اين امر هم سهل و ممتنع بودن          .رازشناسي خاص است  

رمز و رازهاي حكمت اشراق است و نبايد تصور كرد كه به سادگي و با قياس به نـور حـسي                     
  .توان آن را شناخت مي

قت و شـيئيت در      اين حقي  . عبارت است از خود حقيقت و شيئيت       نور ،در حكمت اشراق  
 ي  هانـسان بـه وسـيل     . دارد) در اعيان و در عالم مثـال انـساني        ( ظهور   ي  ه دو مرتب  ،عين حال 

شناسـد و در ايـن         را مـي   هـا   آني،  مان جـس  ياشيا نفس خود بر حقايق و       ي  ه اشراقي ي  هاضاف
 شـيء مـورد     ، به عبارت ديگـر    .اين شناخت از قبيل نور است     . نفعلشناخت، فعال است نه م    

 ـخداوند  . شناسد مي كه نور است، ، نفس آدميـ كه شيئيت خود را از نور دارد  ـ را شناخت
 اسـت و عـالم   نور االنوارو بوده  منشأ نور ـ واقعيت است  ي هكه مبدأ حقيقت و باالترين مرتب

تواند   نيز اگر نسبتي با نور داشته باشد ميـ مفروض است  ي ترين مرتبه  كه پايينـي  مانجس
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19 جايگاه نور در حكمت اشراق
 ميان نور و ظلمـت اسـت و در صـورتي كـه نـور                ي  ه يا مرتب  يعني جسم برزخ  . دواقعيت بياب 

 در صورتي كه نـور  ، اماشود ديده مي ، لطيف، مقتصد و حاجز    به اشكال مختلف   ،دريافت كند 
 ظهـور اسـت و      مـان  مراد سـهروردي از نـور، ه       ،بدين ترتيب .  جوهر غاسق خواهد بود    ،نيابد

قائم است و مظهر ارتبـاط وثيقـي بـه          ) مظْهر(و  ) اهرظ(ظهور مفهومي است كه به دو طرف        
  . پيدا خواهد كرد، كه شناسنده است،آدمي

 بــه ، نـور ي هحقيقـت آن اسـت كـه ســهروردي بـا ابتكـار خـويش در بــه كـارگيري واژ       
ها با ذهن فاعل شناسا، جوابي بديع داده           يعني ارتباط عالم ابژه    ، فلسفي ي  هترين مسأل   سخت
 شـيخ اشـراق بـا       .شـود   اساس مكتب فلسفي او محسوب مـي       ،ين حال اين جواب در ع   . است
رسـد كـه       به معنايي از واقعيت و شناخت آن مي        ، معناي ظهور از تفكر صوفيانه با نور        تلفيق

 را دو   هـا   آن ، او در عين حال كه به جدايي عالم ذهن و عـالم عـين قائـل اسـت                  .تازگي دارد 
 بلكـه تفـاوت مراتـب    ، كه بين ظهورها نه دوگانگيگونه   بدان ،خواند   مي اشياظهور از واقعيت    

نـور ميـسر   شـناختي   شناختي و معرفـت      هستي ي   دو جنبه   به  جز با نظر   ها  اين و   ،وجود دارد 
  .نيست

واقعيت را به ذهن القا كند و حتي مرزهـاي مـادي و             پارچگي   تواند يك    مي چنين  همنور  
 ي ه همـ ،ا منور نيست به كنـاري زده   را كه مادي است اما مستنير ي       چه  آن ،مجرد را برداشته  

  . يك حقيقت معرفي نمايد، با تفاوت مراتب آن،عالم را
  

  ها يادداشت
1. optics                   
2. John Cooper             
3. discursive philosophy 
4. intuitive philosophy 

  
  منابع

، چـاپ پـنجم،   و شهود در فلسفه سهرورديشعاع انديشه ، )1379 (،ابراهيمي ديناني، غالمحسين . 1
 .حكمت: تهران

  . ، تصحيح دكتر ابراهيم مدكور، مصرالشفاء، االلهيات ،)تا بي(ابن سينا، ابوعلي، . 2

ي محـسن حكيمـي،    ، چاپ ششم، ترجمـه شش متفكر اگزيستانسياليسم،  )1387 (،ج.بالكهام، هـ . 3
 . مركز:تهران
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20 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
 :تهـران ، تحقيـق علـي اوجبـي،        النور  شرح هياكل   ،  )1382 (،الدين منصور     دشتكي شيرازي، غياث  . 4

 .ميراث مكتوب

 ي ديني  انديشهفصلنامه  ،  »هي از ديدگاه سهروردي   فاعليت اال «،  )1386 (،ديباجي، سيدمحمدعلي . 5
 .24 - 3: ، صص24شماره ، دانشگاه شيراز

، بـه   2: ، ج  مصنفات مجموعه، در   شراق اال تحكم،  )1373(،  )شيخ اشراق (الدين    سهروردي، شهاب . 6
  . پژوهشگاه:تهرانتصحيح هانري كربن، 

: ، ج  مـصنفات   مجموعه، در   المشارع و المطارحات  ،  )1373( ،) اشراق  شيخ(الدين    سهروردي، شهاب . 7
  . پژوهشگاه:تهران، به تصحيح هانري كربن، 1

 ميـراث   :تهران ، تحقيق علي اوجبي،   النور  هياكل  ،  )1382( ،)شيخ اشراق (الدين    سهروردي، شهاب . 8
 .مكتوب

، تـصحيح دكتـر حـسين ضـيايي،         شراق اال تحكمشرح  ،  )1380 (،الدين محمد   شهرزوري، شمس . 9
 . پژوهشگاه:تهران

: ، قـم  )چاپ سـنگي  (،  شراق اال تتعليقات بر حكم  ،  )تا  بي(،  )مالصدرا(شيرازي، صدرالدين محمد    . 10
 .بيدار

  .بيدار: ، قم)چاپ سنگي(، قشرا االتحكمشرح ، )تا بي(الدين،  شيرازي، قطب. 11
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