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آنان هر . فيلسوفان بزرگ نفس، يعني افالطون، فلوطين و ابن سينا، بوده است
اكنون اين . اند كردههاي مهمي را طرح   مباحث جديد و نوآوري،كدام در اين زمينه
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در اين باره داليل و منْظرهاي جديدي به آيا  تجرد نفس سخن گفته، ي هكه دربار

 علم حضوري است و اين ي هويژه كه او صاحب نظري شناخت ماهيت نفس دارد؟ به
  .ط استديدگاه با ماهيت نفس مرتب
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  مقدمه. 1
لـسوفان صـاحب مكتـب در تـاريخ     از في )  ق 587 – 549(الدين سـهروردي     شيخ شهاب 

هـاي     مـشاء و نـوآوري     ي  هوي به دليل انتقادهاي بنيادي به فلسف      . شود  حكمت محسوب مي  
يكـي از   .  اسالمي شهرت يافته اسـت     ي  ه به فيلسوفي كم نظير در سنّت تاريخ فلسف        ،ماندگار
رد از  بعـد عقالنـي و مجـ      به   نظر   با نفس و شناخت ماهيت آدمي       ي  ههاي او در فلسف     نوآوري

  . استي او ماده
ارسـطو،  افالطـون،    يعنـي    ، فيلسوف بزرگ  چهار النفس يا دانش شناخت نفس كه با        لمع

 هنـوز هـم ظرفيـت       ،اي پربار از علوم فلسفي تبديل شده بـود          فلوطين و ابن سينا، به شاخه     
ضرورت نگاه تحليلي بـه  پرداختن به علم حضوري،     تحول داشت؛ اين تحول را سهروردي در        

رو بـه جـاي       از ايـن  . علم، مفاهيم و تصورات و ويژگـي آفريننـدگي ذهـن ادامـه داد             ماهيت  
 عناصـر  ي ههاي تحليلي دربـار    وكاد و   به كن بيشتر   ، ماهيت نفس  ي  ه دربار متداولهاي    كاوش

  .هاي جديدي از اين واقعيت پنهان دست يازد ذكر شده پرداخت تا به جنبه
 ي  ههـاي ذهـن و رابطـ         شخص، آفـرينش   علم حضوري، مفاهيم كلي و مطلق، ضمير اول       

هـا در صـدد اسـت تـا          ترين عناصري است كه شيخ اشراق با استفاده از آن           ذهن با عين مهم   
ي اي كه در سنّت مش    ، از ويژگي تدبيري نفس    يي كند؛ او بيشتر   ماهيت ذهن و نفس را شناسا     
 نفـس در    نندگيآفري ويژگي   ررفت، ب    آن با بدن به كار مي      ي  هبراي بيان ماهيت نفس و رابط     
كنـد و    تكيه مـي –هاي ذهني از واقعيت   به عنوان نسخه–ها  توليد مفاهيم، تخيالت و مثال  

  .دهد  ميتوضيح را و هويت آن نفس ماهيت ،بدين وسيله
شيخ اشراق را در تعريف نفس و تبيين ماهيت آن بايد يك فيلسوف تحليلي به حـساب                 

 براي شناخت نفس و ذهـن گـشود، و سـنّتي را      باب جديدي با نگاه التفاتي خويش     آورد كه   
به اثبات  ) ليستيدوآ(انگاري    كه امروز نيز برخي از كساني كه با نگاه دوگانه         گذاري نمود     پايه

   .ندكن  ميگذر ن مسير هما از ،پردازند نفس مي
 كهاست اي   و گستردهدانش پهناورشناسي  النفس يا دانش نفس بايد دانست كه علم

 نفس با بدن، ي هرابطماهيت نفس، حدوث و بقاي نفس، : احث زيادي دارد و مبها سويه
  كهشوند شناسي محسوب مي  هر كدام فصل بلندي از مباحث نفس...قواي نفس و 

ها به تفصيل وارد شده  اي از آن ها پرداخته و در پاره سهروردي نيز به بسياري از اين بحث
 صرفاً ماهيت نفس يا همان ويژگي ، قرار گرفتهچه در اين مقاله مورد واكاوي است، اما آن

 شششيخ اشراق در . تجرد آن است و ساير مطالب، به مجال ديگري واگذار شده است
 تشكيل شده و در نوع خود جداگانهاز چند دليل خود ها   كه برخي از آنگوناگون،رويكرد 

  :نظير و بديع است، به دنبال اثبات غير جسماني بودن نفس است بي
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النفس سهروردي به شمار   شده، رويكرد علم حضوري اساس علميادز ميان رويكردهاي ا
اما رويكرد . نظير است و رويكرد عرفاني نيز در نوع خود بي) 564: ص، 4(رود  مي

. هاي اشراقي است ي و هم برخوردار از نگاهي مشاي همند از شيو كاركردشناختي هم بهره
 مفاهيم و اصطالحات ي ههاي جالب توجهي دربار  كاوشسهروردي در رويكرد اعتقادي نيز

جا بايد توجه داشت كه اوالً تفكيك   در اين.قرآنيِ مربوط به نفس و روح انجام داده است
ديگر نقاط  ها مباني مختلفي دارند؛ بلكه چه بسا با يك رويكردها بدان معنا نيست كه آن

ري هم در رويكرد عرفاني و هم در اشتراك و تالقي داشته باشند؛ مثالً اصل علم حضو
كارگيري اصطالحات خاص حكمت  هرويكرد خودآگاهي وجود دارد؛ ثانياً اين مقاله در ب

به ... لنفسه، اسفهبد ناسوت، متصرف در صياصي و ا ماهيت نفس، همانند نوري هاشراق دربار
  .اشد ادبيات مقاله متناسب با زبان فلسفي متداول بتاحداقل بسنده كرده است، 

  

  رويكرد علم حضوري در شناخت ماهيت نفس. 2
هاي وجود آدمي را دارد و از آن ميان،            شناخت ظرافت  ي  ه دغدغ ،سهروردي در آثار خود   

هـا در    هاي نباتي و حيواني و حتي نطق، بلكه از عوالمي كـه بـا آن                را نه از جنبه   نفس  بحث  
كـشد كـه در       رؤيايي را پيش مي    ،تلويحاتشيخ اشراق در كتاب     . كند  ارتباط است دنبال مي   

وگو كـه بـا    وگو نشسته است تا مشكل معرفت را حل كند؛ در اين گفت      آن با ارسطو به گفت    
جا مقامي شبيه افالطون يافته و با   كه در اين– ارسطو ،آمده» يك حكايت و يك خواب«نام  

دهد تا از     ي وي را به نفس خويش حواله م       -)70:، ص 10(شود    لقب امام حكمت از او ياد مي      
 علـم حـضوري اسـت       ي  هاو كه مبدع نظري   . را حل كند  طريق شناخت نفس، مشكل معرفت      

ــسف) 115: ص، 28( ــه در فل ــان جايگــاهي دارد كــه هــانري كــربن،  ي هو ايــن نظري  او چن
 ناميده اسـت  حضوري ي ه اشراق را به اين جهت نوعي فلسفي هپژوه معروف، فلسف   سهروردي

 فلسفي اسـت  ي هع خود را در قالب اين رويارويي كه نوعي مفاهم  ، ديدگاه بدي  )19: ص،  26(
تـوان     مـي  ،كه بين سهروردي و ارسطو پديد آمده      سمبليك  وگوي    گفتاين  در  . كند  بيان مي 

جـا نگـرش بـه نفـس از      در اين جا فعلِ نفس و خود او را شناسايي كرد؛           ماهيت علم، و از آن    
نـاميم و مرادمـان از ايـن رويكـرد در             مـي  »رويكرد علم حضوري  « علم حضوري را     ي  هدريچ

 بايـد   ،براي تبيين ايـن رويكـرد     . اثبات تجرد نفس، نوع شناختي است كه نفس از خود دارد          
 نفـس مـورد     هايي را كه سهروردي براي نفس برشمرده است مورد توجه قرار دهـيم؛              ويژگي

  :هاي زير است نظر شيخ اشراق داراي ويژگي
   نيست»ورتص«شناخت نفس از طريق . 1. 2

  ؛ منظور از )همان(شناسد   نمي»صورت«به نظر شيخ اشراق آدمي خويشتن را از طريق 
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 ي  ه ارسطو و ابن سـينا بـراي نظريـ         ي  هجا اصطالح متداولي است كه در فلسف       صورت در اين  
. رفت؛ به نظر آنان علم عبارت بود از صورت حاصل از يك معلوم در نزد ذهـن  علم به كار مي   
جـا ديگـر بـه عنـوان پـدر مـشائيان              كه در اين   –وگو از زبان ارسطو        اين گفت  سهروردي در 

توانـد مـانع مـصاديق     چون هر صورتي در نفس، كلي است و نمي: كند كه  بيان مي  –! نيست
كثير باشد، و آدمي از خـود دركـي دارد كـه هـيچ چيـز ديگـري در آن درك وارد نيـست،                        

اكنـون بايـد ديـد كـه        ). 19: ، ص 26(ده اسـت    درك مزبور از راه صورت حاصل نش      بنابراين  
  .تواند حاصل شده باشد درك ما از خود از چه راه ديگري مي

  »من«شناخت حقيقت نفس نه از راه مفهوم . 2. 2
شناختي را مطرح كرده  ابن سينا در رويكردهاي وجودشناختي خود به نفس، دليلي زبان         

كـه نبايـد لزومـاً متجـسد        ) 10: ص،  1( بر يك واقعيـت،   » من«و با استفاده از داللت ضمير       
سهروردي بر اين ديدگاه    ). 75 : ص ،3(جرد آن استدالل كرده است      باشد، به وجود نفس و ت     

از آن  » مـن « مفهـوم    ]حتـي [«: گويـد   وگو با ارسطو، و از زبان او مي          اما در گفت   ،واقف است 
ند من، و اسـم     جهت كه مفهومِ من است مانع وقوع شركت غير نيست؛ يعني ضمايري همان            

ي يـ هـا كـه بـه امـر جز          خاص آن  ي  هها هنگامي كه بدون آن اشار      و امثالِ آن  » اين «ي  هاشار
بنـابراين حتـي     ).71 -70 : صـص  همـان، (است مالحظه شوند داراي معـاني كلـي هـستند           

.  گوياي ماهيـت و حـد نفـس نيـست    ، من كه رساترين واژه براي اشاره به خود است ي  هكلم
  . شود بررسي كرد تا دانست شناخت نفس چگونه انجام ميپس بايد باز هم 

  »شناخت بدن«شناختي نه شبيه . 3. 2
 مطلب بسيار جالب توجهي را، البتـه بـسيار          ، حكايت خواب خود   ي  هشيخ اشراق در ادام   
 درك نفـس بـا درك بـدن         ي  هتوان به عنـوان رابطـ       كند كه از آن مي      كوتاه و گذرا، بيان مي    

گـاه از او   اي كه هيچ  اي از بدن خود داريم به گونه        ما درك پيوسته  : گويد  وي مي . سخن گفت 
 بـه سـبب صـورت    ، جـسماني اسـت   ئغايب نيستيم؛ اين درك، اگرچه از بدن، يعني يك ش         

وي محـال بـودن آن را   ). همـان ( زيرا چنـين چيـزي محـال اسـت        ،شخصي و خاص نيست   
د كه كسي از كـل بـدنِ خـويش    توان آن را به اين صورت توضيح دا  اما مي ،دهد  توضيح نمي 
دهيـد و آن را       شما بدن خويش را حركت مـي      : دهد  گاه ادامه مي   وي آن . ي ندارد صورت كامل 

نفسه، مانع شركت غير در آن         داريم، في  ئشناسيد، اما صورتي كه از ش       ي مي يبدن خاص جز  
  .)همان(تواند كلي نباشد  نيست و لذا صورت بدن هم نمي

نسبت بـه بـدن يـك ادراك حـصولي نيـست، بلكـه يـك ادراك                 كه ادراك ما     نتيجه اين 
 از مبنـايي جالـب      ،جا اگرچه سخن شيخ اشراق اختـصار و ايهـام دارد           در اين . حضوري است 

 چـه رسـد     ،داند  كه وي حتي درك بدن را درك از راه غير صورت مي            دهد؛ و آن اين     خبر مي 
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 جا  اين سخن او در اين،ه كنيم علم توجي هاگر به مبناي شيخ اشراق در نظري . به درك نفس  

 ي ه چرا كه وي علم نفس بـه اشـياي مـادي را هـم بـر اسـاس اضـاف           ،نمايد  سازگار مي با آن   
اي بـر معلـوم پيـدا كـرده و از آن       اشراقيه، نفـس احاطـه  ي هدر اضاف. كند اشراقيه تبيين مي  

ا كه شناخت بـدن    ج پس در اين  . شود   عالم مي  ئ به آن ش   ،آفريند و از اين طريق      مثالي را مي  
تواند   تواند به صورت شناخت حصولي باشد، شناخت نفس هم با تأكيدي دو چندان نمي               نمي

ما از خود شناخت داريم، اين خـود همـان بـدن            اگر  عالوه،   هب .شناخت حصولي قلمداد شود   
  .همان نفس استاين خود،  زيرا كسي از كل بدن خويش شناخت ندارد؛ پس ،نيست

   از سنخ علم و عقل استدي نفس موجو. 4. 2
  شـئ شيخ اشراق علم را بـه حـضور         .  در حكمت است   مهم علم يكي از نظريات      ي  هنظري

. شـود   گذار علم حضوري محسوب مـي       او اساساً پايه  ). 7: ص،  3(نزد ذات مجرد دانسته است      
: شدن سه فرض در مورد ماهيت نفس طرح شده و مورد پذيرش واقع              ،در مطالبِ پيش گفته   

در . به صورت كلي، و باالخره تصوري شبيه به تصور بـدن          » من« بودن، مرجع ضمير     صورت
شود كه چون درك نفـس از خـود           وگوي شيخ اشراق با ارسطو، گفته مي        اين قسمت از گفت   

نه از طريق صورت است و نه از طريق تمثل و امثال آن، پس به صورت حضور اسـت؛ بـدين            
از خود غايب نيست، و اساساً علـم ايـن گونـه اسـت؛     معنا كه نفس براي خود حاضر است يا    

 چـون خـود تعقـل    ،بدين صورت.  نزد ذات مجرد از ماده است      شئيعني تعقل يا علم حضور      
 هم غير مادي خواهد بود و او به اشيا بـه علـم حـضوري                )يا نفس (امر غير مادي است عاقل      

  ).72 – 71: صبا تصرف، صهمان (شود  عالم مي
در  كـه    – االشـراق   ةحكمشيخ اشراق در كتاب      رويكرد است كه      همين ي  هدر ادام   

 – خاص خويش معرفي كرده اسـت        ي  هحكمت مبتني بر شناخت نور را به عنوان فلسف        آن،  
ـ   )201: ص،  11(است  ياد كرده   » اسفهبد ناسوت «به عنوان   » من«از اين     اول از   ي  ه، در مقال

  :گويد  مي،هنمودل ي شناخت از نفس را تحلي ه نحو،بخش دوم كتاب
»            ذات خـويش اسـت، ذات خـود را از طريـق مثـال           چيزي كـه قـائم بـه ذات و مـدرك  
 علم سهروردي همان آفرينش نفساني است كه آدمي         ي  همراد از مثال در نظري    [. شناسد  نمي

دانيم كه مثالِ   ، زيرا اگر علم او از طريق مثال باشد و مي          ]دهد  در فرآيند درك اشيا انجام مي     
آيد كه ادراك من، عيناً هم ادراك من و هم ادراك غيـرِ   الزم مي... ز خود من است     من غير ا  
زيرا مـستلزم وحـدت دو چيـز        [ باشد و اين محال است       ]كه همان مثالِ من است    [خود من   

: ص، همـان (»  ...]يعنـي غيـر از شـناخت مـن    [بر خالف درك امور خارجي   . ]متفاوت است 
111.(  
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   به شناخت نفس كاركردشناختيرويكرد. 3
هايي چون حركت، عقـل، تـذكر و ديالكتيـك            راه شناخت نفس چيست؟ افالطون از راه      

شناخت؛ ارسطو اصل حركت از ديدگاه افالطون را برگرفت و با تلفيق آن با اصل                 نفس را مي  
چون منشأ حركت، كمـال و فعـلِ بـدن            به نفس هم   ، ماده و صورت خويش    ي  هحيات و نظري  

شـود، بيـشترين تـالش         كه متفكر بزرگي در شناخت نفس محسوب مي        افلوطين،. نگريست
خود را مصروف آن كرد تا نشان دهد كه نفـس غيـر مـادي و غيـر جـسماني اسـت؛ بـدين                        

 نغـز شناختي بود؛ ابن سينا بـا رويكردهـاي مختلـف و            رويكرد او يك رويكرد ماهيت     ،صورت
هاي جديـدي بـه       يچه در ،ير آن شناختي و غ    شناختي، ذهن   ي، روان شناخت  خويش، يعني زبان  

ديـدگاه  هايي با      سهروردي، اگرچه مشابهت   ديدگاه ).77-65 :ص، ص 3( شناخت نفس گشود  
 بعد از رويكرد    .هاي جديد است   و داراي رويكردها و نگاه    ابن سينا دارد، اما در نوع خود بديع         

ـ    علم حضوري، بايد از رويكرد كاركردشناختي سخن گفت؛ توضيح آن          بـه  را  ساني  كه رفتار ان
؛ اين رفتارها در حقيقت كاركردهايي است كـه         كردبندي     دسته توان  ميهاي مختلفي     صورت

هـا را   اي از ايـن رفتارهـا كـه بايـد آن         از انسان با ابعاد مختلفش سراغ داريم؛ براي فهم پـاره          
  در سـهروردي  ديـدگاه    جـا  هاي خاصي بايـد داشـت؛ در ايـن           ناميد نگاه  »رفتارهاي معنايي «

  :دهيم مورد بررسي قرار مي نگره يا نگاه چهار را باشناختي  كاركردرد رويك
   التفاتينگاه . 1. 3

ابن سينا براي شناسـاندن  » انسان پرنده« دليلي شبيه به پرتونامه ي هسهروردي در رسال  
. كنـد  م آدمي به خويش را مطـرح مـي  ي التفات داي ه مسأل،او در اين دليل . نفس آورده است  

شناسان امروزي به آن توجـه    كه روان 1ي خودآگاه اصلتوان با      از طرف ديگر مي    ااين دليل ر  
  .مقايسه نمود) 74: ص، 3(زيادي داشته و در داليل ابن سينا هم از آن سخن رفته است 

  اصــل و ابــن ســيناي »انــسان پرنــده «فــرضتركيبــي از كــه را  ســهروردي نگــاهايــن 
توان يك نگاه التفاتي دانست كه بر محـور        ي از آن جهت م    ،شناختي است   روان »خودآگاهي«

وي .  فاعل شناسـا تمركـز دارد      م به درون و غفلت دستوري از بيرون وجود        يتوجه واقعي و دا   
 بـدن خـود فرامـوش كنـي، و          يكه هر جزوي از اجزا     بدان «:دگوي   مي پرتونامهدر فصل سوم    

شود؛ و بعـضي چـون         نمي بعضي اعضا را بيني كه  از نابودش حيات و ادراك مردم را نقصان             
الجمله هر جـسمي و عرضـي كـه           و في .  و دل و جگر به تشريح و مقايست داني         ]مغز[دماغ  

 ،9(» ...هست از او غافل تواني بود، و از خود غافل نباشي و خود را داني بي نظر با اين همه                     
  ).23 :ص

ـ    » انسان پرنده «يس در   يالر  تفاوت اين نگاه با نگاه شيخ      ا نداشـتن   ن سـين  اين است كه اب
 اما سهروردي ايـن فـرض را      ،گيرد   خود و پيرامون را مفروض مي      حس و تماس با كل اجزاي     
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 ي  ه واژ ، از طرفـي   .كند   را عنوان مي   از بعضي اعضا   غفلت   تنها ،به طور الزامِ كلي مطرح نكرده     

ود  امـا از خـ     ،شود   بدن غافل مي   ي پس آدمي كه از اعضا     ؛ توجه و التفات است    رابرغفلت در ب  
 بـدن  ، بـدن يـا اعـضاي   »خود«اي به خود دارد و اين          توجه و التفات پيوسته    ،شود  غافل نمي 

 اگر يكـي از ايـن اعـضا در هويـت     ،به نظر شيخ اشراق . ست ا ها  بلكه چيزي وراي اين    ،نيست
ـ           آدمي نمي  ،داخل بود » خود« يـاد خـود باشـد؛ بـه         هتوانست بدون در نظر گرفتن آن عضو ب

  . چيزي وراي اجسام و اعراض است)يا همان نفس(فت كه ماهيت خود همين دليل بايد گ
 اما چـون او از      ،كند  صدق مي  علم حضوري سهروردي     ي  ه كل نظري  بر،  2اين نگاه التفاتي  

  بـي عدم غفلت از خويش و توجـه        صرفاً  جا   زواياي مختلف به نفس نگريسته است، ما در اين        
  .ايم يدهبه خود را نگاه التفاتي نامم يواسطه و دا

  شناختي  نگاه درون. 2. 3
خـود  شـود كـه در نـوع      دليل ديگري بر هويت نفس يافـت مـي   ،تلويحاتدر آخر كتابِ    

گونـه در ايـن فـصل سـخن         كـه در فـضايي عرفـاني و مناجـات          ،شيخ اشـراق  . استنظير    بي
مـن  «: گويـد   وي مي .  سعي دارد با تأمل فلسفي، هويت خويشتن را بازشناسي كند          ،گويد  مي
ام كـه داراي      ت و وجـود يافتـه     يـ  خويش خلوت كرده و به ذات خود نظـر افكنـده آن را انّ              با

چون يك تعريف به رسم براي جوهريـت    كه هم–في موضوع  ال «اي است به عنوان    ضميمه
ثـل   و اين اضافات و مناسـبات م    –ام     آن را داراي اضافاتي به جسم يافته       ]چنين هم[ و ،است

زيرا نفس بودن به ارتباط داشتن با بدن و مدبر آن بودن            [يت است   تعريف به رسم براي نفس    
  .]است

ال «يـابم، و ويژگـي        ها را خارج از حقيقت خود مي        آن ]بايد بگويم كه  [در مورد اضافات،    
جوهريـت  ؛ اگر   ]و حاكي از يك امر واقعي نيست      [ سلبي است    ي  ههم يك مسأل  »  موضوع يف

در [ام؛ اما      به دست نياورده   ]در اين مرحله  [ارد آن را     د ]في موضوع  غير از ال  [معناي ديگري   
ايـن ذات داراي فـصل      . ام كه از او غايب نيستم        ذات خود را به دست آورده و فهميده        ]عوض
غايـب  « بـه همـان ويژگـي        ]ام بلكـه     اين فصل نفهميـده    ي  هبه وسيل [ زيرا من آن را      ،نيست

غير از وجود در كار بود، در همان زمان         ام؛ اگر فصل يا خصوصيتي به         شناخته» نبودنم از آن  
من . تر نيست   م به من نزديك    زيرا كسي از خود    ،كردم   هم درك مي   كه خود را دريافتم آن را     

» .بيـنم  كاوم، چيزي جز وجود و ادراك نمي      يدر ذات خويش، هنگامي كه به تفصيل آن را م         
  ).115: ص، 10(

جـود و ادراك در مقـام ذات انـساني هـم             از اتحاد و   ،اين نگاه عالوه بر ويژگي نوين خود      
كه سهروردي ماهيت نفس را در عالم معاني          بنابراين دليل ديگري است بر اين      ،دهد  خبر مي 
كي پـيش از ايـن نگـرش، نگـاهي از     يد توجه داشت كه سهروردي انـد    با. كند  وجو مي   جست
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ي را حكايت كـرده  طون الهي سخن الفا« :كند كه از اين قرار است       افالطون را نقل به معنا مي     
نهـم و     من چه بسا با خود خلوت كرده و بدنم را بـه كنـاري مـي               : كه معناي آن چنين است    

 بـه صـورت مجـرد و جـدا از           ]يعني اجزاي بدن  [گويي بدون بدن و عاري از پوشش طبيعي         
شـوم و نفـس خـويش را          گردم؛ در آن هنگام در ذات خود رفته و از اشيا جـدا مـي                ماده مي 

يابم، مادامي كه  هاي عجيب و گران ارج مي       ايي و ارزش و ستايش و نور و نيكي        سرشار از زيب  
»  هـستم  ]مجـردات [يابم كه از عالم اعلي و شريف          برم درمي   سر مي  هدر اين حالت شگفتي ب    

   .)112: ص، 10(
 اثولوجيـاي تـوان در كتـاب        تي شبيه به اين متن و نگرشي هماننـد آن را مـي            البته عبار 

 بـه   »تأمـل «شناختي مـا را بـا         توان گفت كه نگاه درون       مي ).22: ص،  2(فت  وطين نيز يا  افل
و غفلت دستوري   ) رويكرد حضوري (رساند و با مسأله اتحاد عاقل و معقول           شناخت نفس مي  

  .و نگاه التفاتي متفاوت است
  »من« ضمير  به نگاه معناشناختي. 3. 3

و » او«و » تـو «، »مـن «اير  شناسـي ضـم     يس از طريق مرجع   يالر  شيخ ،كه گفته شد   چنان
 اين ضمير است واقعيتـي      ي  هچه مورد اشار   رسد كه آن    ها به اين نتيجه مي     بررسي مدلول آن  

ل يـ بين دو نوع اشاره تمايز ظريفـي قا        ، اما شيخ اشراق در اين مورد      ،اجزاي بدني است  وراي  
، »من«گويي    گويد تو به خودت مي      وي مي .  به اعضاي خود   ي  ه به خود و اشار    هاشار: شود  مي

 بـه مـن حقيقـي اشـاره         ،، اما با ايـن دو ضـمير       »اين«يا  » آن«گويي    ولي به اعضاي بدن مي    
 است، من حقيقـي نيـست، زيـرا اگـر بـه             »اين« و   »آن«چه مرجع ضماير      پس آن  ؛كني  نمي

» آن«يـا   » ايـن « را از واقعيت خود جدا كرده و در قالـب            شئ گفتي،   »اين« يا   »آن«چيزي  
 ي  ه هـستند نـه همـ      »آن« و   »ايـن «راين اعضايي كـه مـورد اشـاره بـا ضـماير             بناب. اي  آورده

 در  ).23: ص،  9(وراي اين اعضاست    » من«نتيجه اين است كه     ... » من «واند و نه جز     »من«
 تن است و نه برخي از تن، بلكه         ي  هتوي تو نه اين هم    ... «، فصل دوم گفته است      النور  هياكل

  .)85: ص، 21 (»وراي اين همه است
به عنوان اسم يا ضـمير اشـاره بـا          » من«ويي شيخ اشراق اساساً يك تفاوت عمده بين         گ

 ي  ه بلكـه از نظـر زبـاني نماينـد         ،ديگر ضمير نيست  » من«جا كه    بيند، تا آن    ديگر ضماير مي  
 بـر   ، او در اين رويكرد    ،كه مشخص است    چنان. نفس من و نشان از واقعيت ناپيداي من دارد        

 مـا را بـه ايـن مـسأله هـشدار            ،توجـه كـرده   » من«نفس به خود به     » علم حضوري «مبناي  
 نـوعي  ،ديگر ضـماير در  چرا كه ،تواند مشابه ديگر ضماير باشد    نمي» من«دهد كه مرجع      مي

ايـن گونـه    » مـن « امـا در مـورد       ،جدايي و غيبت از عين واقعيت مرجع قابل تشخيص است         
  .نيست
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 مربـوط اسـت؛     »من«راده شده در ضمير     اين نگاه معناشناختي به قصد و معناي فردي ا        

 بلكـه بـه صـورت       ،شويم كه معناي فردي ندارنـد        مي رو  روبهاما هنگامي كه با الفاظ بسياري       
ـ       هـاي ديگـري از تجـرد نفـس      انـد، بـاز هـم نـشانه        كـار رفتـه    همطلق و با مصاديق مختلف ب

بعـدي را نگـاه     به ايـن دليـل اسـت كـه نگـاه            : توانيم بيابيم    آن مفاهيم را مي    ي  هكنند  درك
  :كنيم  آن را در سه مرحله دنبال مي،شناختي ناميده مفهوم

  شناختي  مفهوم نگاه. 4. 3
ها و تماميت اين داللت را بسيار با دقت مورد بررسـي             سهروردي معاني الفاظ، داللت آن    

 . مشاء از اين رهگذر به وجود آمـده اسـت          ي  هدهد و بسياري از انتقادهاي او بر فلسف         قرار مي 
 در مبحـث    »التـزام « و   »تـضمن «،  »مطابقـت «چون    هم اي  الفاظ منطقي صالحاتي كه او در     ا

 و  »جزئيـه «،  »كليـه «هـاي     چنين تغييراتي كـه در نـام انـواع گـزاره            هم ،داللت مطرح كرده  
، »نـور «هـاي فلـسفي       گيـري از اسـتعاره      طـور بهـره      است، همـين   وجود آورده   به »شخصيه«
ايـن  . گرايي معناشـناختي او در حكمـت اسـت    ل همين اصالح  ها به دلي    و امثالِ آن   »اشراق«

 پـيش   شده و هم بسياري از مباني جديد را       گرايي هم سبب تغيير اصطالحات فلسفي         اصالح
 ، از اين ديدگاه   هدف. هاي فلسفي او گذاشت     ها را به حساب نوآوري     كشيده است كه بايد آن    

سهروردي از بررسي اين داللـت در  .  استله  داللت يك لفظ بر معنا و موضوعي  هبررسي نحو 
هـاي     طـرح  ،اي ديگر از مـوارد       در پاره  ، الزم ديده  شئگذاري    اي موارد تغييراتي را در نام       پاره

) اعـم از ماهيـت نفـس و اثبـات وجـود آن             (شناسي هـم    اكنون در نفس  . اندازد  رمينوي را د  
  : كرددنبال را با چند دليل نگاهتوان اين  مي

شـناختي قابـل طـرح       نگاه مفهوم يكي از داليلي كه در      : اري مفاهيم انگ  مطلق. 1. 4. 3
مفاهيم به نظـر سـهروردي   .  مادي داريمي، توجه به ماهيت مفاهيم است كه ما از اشيا     است

هاي مقداري برخوردار نيـستند و بنـابراين          ها از ويژگي   اند؛ مراد او اين است كه اين      » مطلق«
طلب اين است كه اگر اين مفاهيم مطلق در جايگـاه            م دليل. جوهر جسماني جاي ندارند   در  

ها هم بايد به تبعيـت از جـسم          پذير است آن     بودند، چون جسم قسمت    ]مثل مغز [جسماني  
 از مفهـوم مزبـور را تعريـف كنـيم؟           وتوانيم يك جز     چگونه مي  ،تقسيم شوند؛ در اين صورت    

ورت چيـزي مطلـق،     هر جزوي از صـ    «: گويد  سهروردي مي . شود  جا سه صورت فرض مي     اين
 .)25: ص ،9(»  فرقي نباشد و اين محـال اسـت        وو جز اگر چيزي باشد پس مطلقاً ميانِ كل        

هـا     صـورت  ي  ه چـون همـ    ، در ذهن حاصل شـود     شئ و اگر صورتي براي جز    ،به عبارت ديگر  
  . اند پس تفاوتي بين صورت جز و كل نيست و اين محال است كلي

 را يـك    وا چون متـشابه باشـند، كـل و جـز          هوجز«: صورت ديگر اين فرض آن است كه      
 به مقدار مختلـف شـوند، و در صـورت چيـز مطلـق مقـداري                 وحقيقت بود وليكن كل و جز     
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يعني با پيروي از قواعد بديهي علم        ).25: ، ص 9(»  بدان مختلف باشند   ونيست، تا كل و جز    

، شـئ ق يك طبيعي بايد گفت كه كل با جز در مقدار متفاوت است، اما چون در صورت مطل            
اند و تمـايزي بـين         در عالم معنا يك حقيقت     شئ صورت   ، پس كل و جزو    مقدار فرض ندارد  

  .توان فرض كرد ها نمي آن
اگر هر جزوي چيزي است و زيادت، پـس جـزو را بـر كـل                «اما فرض دوم اين است كه       

تـوان گفـت      اين فرض بـديهي اسـت كـه نمـي         ). همان (»زيادت است و اين نشايد كه باشد      
  .رت جز از صورت كل، چيزي افزون داردصو

اگر هر جزوي چيزي نيست و چيزي مخصص نيست «: و باالخره فرض سوم آن است كه 
 مفـروض اگـر در صـورت        و جـز  ،به عبارت ديگر  ). همان(» پس هيچ نيست، پس جزو نباشد     

 فرض كنيم؛ در اين صـورت ديگـر         وذهني هيچ اعتبار خاصي نداشته باشد، چگونه آن را جز         
  .ز نيستج

كـه   در اثبات بساطت نفس گفتـه اسـت        ،تلويحاتدر كتاب   :  بساطت مفاهيم  .2. 4. 3
كند، اگـر نفـس يـا      عدد چهار را كه كم منفصل است تصور مي،وقتي آدمي، به عنوان نمونه    

جـا بايـد دو       عدد است جسم بوده و داراي امتداد باشد، پس در اين           ي  ه كه درك كنند   ،ذهن
 بـا هـم     ]ار كه كم منفصل و ذهن كه طبق فرض كـم متـصل اسـت              يعني عدد چه  [نوع كم   

پـس  . ]شـوند    وارد نمـي   شـئ گاه دو مقوله بر يك       زيرا هيچ [منطبق شوند و اين محال است       
اين دليـل سـهروردي اگرچـه از نظـر          ). 17: ص،  10( عدد، جسماني نيست     ي  هادراك كنند 

خود وي ايـن    . بديع است  از جهت نگاه خاص به كاركرد ذهن، يك دليل           ،كلي سينوي است  
  .دليل را نوعي برهان عرشي بر وجود نفس خوانده است

اي   هـا تأكيـد شـده اسـت و صـبغه           از اين نوع داليل كه بر كليت مفاهيم يا بـساطت آن           
 ي  هشـود؛ مـثالً در رسـال         ديگـري نيـز در آثـار شـيخ اشـراق يافـت مـي               موارد ،سينوي دارد 

 بر اين مسأله تأكيد     ،در اولين دليل  : كر شده است   دو نوع دليل از اين دسته ذ       شناخت  يزدان
 بر اين نكته كه صور معقول       ،پذير نيست و در دليل دوم       شده است كه صورت معقول قسمت     

كـه دو    جا بـه جهـت ايـن       در اين ). 423-424: صص،  22(داراي وضع و اين و كيف نيستند        
 تفـصيل مطلـب را بـه آن         ،شـود   الـنفس ابـن سـينا نيـز يافـت مـي             شده در علـم    بياندليل  
  ).74-71: ص، ص3(گذاريم  وامي

 كه  »حيوان«مفاهيمي همانند مفهوم    :  در مصاديق مختلف   مفاهيم وحدت   .3 .4. 3
گر ا زيرا   ،اند  هايي غير مادي    شود، صورت   هاي مختلف اطالق مي     بر جانداران متعددي با اندازه    

بـه تعبيـر    . گونه نيست  دانيم كه اين    مي ولي   ؛ها مورد مالحظه بود     مقادير در آن   ،مادي بودند 
كـه بـدان      اي مطلـق چنـان      تو جانوري را معلوم كـرده     «: پرتونامهخود شيخ اشراق در كتاب      
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اي   معني كه بر پيل گويي بر پشه نيز بگويي، و در جانوري مطلق هيچ مقداري معين نگرفته                

 و اوضـاع راسـت    مختلفات مقاديري هپس صورتي است در تو كه بر هم    . و هيچ نهادي معين   
 پـشه را    ،آيد، و اگر جانوري مطلق با مقدار پيل در ذهن تو بودي، از اطالق بيرون شـدي                  مي

و چون مطابق همه است و مقداري ندارد معين و وضـع و شـكلي معـين، در                  . مطابق نبودي 
  ).24: ص ،3(» ...م باشد به جسم حلول نكنديجسم و در چيزي كه قا

.  مطلق هـم آورده اسـت   »واحد« به همين را در مورد معني        شيخ اشراق استداللي شبيه   
 بلكه خود معناي واحد مورد مالحظه و دقت         ،در اين استدالل ديگر سخن از مصاديق نيست       

 زيـرا   ، باشـد  ]مثل مغز [تواند در جايگاهي مادي       قرار گرفته و گفته شده است كه واحد نمي        
 بايد تقسيم شـود و اگـر   ،جا باشد ر آنمكانِ مادي قابل تقسيم است و در صورتي كه واحد د    

 نبايد مـا واحـدي در عـالم داشـته           ،، و به اين صورت    )همان( ديگر واحد نيست     ،تقسيم شود 
پـس جايگـاه    . كنـيم    در صورتي كه ما واحد را تصور مـي         اشيم يا بتوانيم آن را تصور كنيم؛      ب

  . حضور دارد]و عقل[ بلكه در نفس ،مادي ندارد
چه بر وجـود نفـس داللـت دارد          از جمله آن  «: گويد  همين باره مي   در   مقاوماتدر كتاب   

 برهـاني بـر     ]چـو  هم[ اعتبارات   ي  ه هم ]اما اساساً [ گفتيم؛   چيزي است كه در معناي وحدت     
مـثالً  [نفس هستند، زيرا اگر اين اعتبارات در يك جسم يا امر جسماني وجود داشته باشند                

ها هـم هـست، ولـي ايـن           آن ي  هار باشد درب   پس هر چه نسبت به اجسام      ]در قسمتي از مغز   
 پس جسماني بودن نفـس هـم        ]سازد  هاي اجسام با اعتبارات نمي      يعني ويژگي [ گونه نيست 

منظور سهروردي از اعتبارات مفاهيمي چون وحـدت، عـدد،          ). 168: ص،  19(درست نيست   
  . امثال آن است... امكان و 

ه ديگري بـه معنـي واحـد و وحـدت، در             با نگا  الحكماء في اعتقاد  ي  هسهروردي در رسال  
توان تصور كرد كـه       نمي«: گويد  وي مي . صدد است تا ماهيت غير مادي نفس را گوشزد كند         

شد تصور كرد كه آدمي        زيرا اگر نفس در اين عالم بود نمي        ،وجود نفس در عالم اجسام باشد     
... تواند درك كند  چون واحد را كسي به جز امر وحداني نمي،بتواند وحدت حق را درك كند  

توانـد در ايـن عـالم باشـد           است پس نفس نمي   ) مركب(هر چه در اين عالم است غير واحد         
  ).266 -267: صص، 8(» ] واحد استي هزيرا درك كنند[

  
  رويكرد خودآگاهي. 4

 در شـناخت سـاختار و       شناسان جديـد     مورد توجه روان   ،ه شد كه اشار   چنان،  خودآگاهي
چون ابـن    هم ي اين عنصر شناخت در بين حكيمان مسلمان       .مي است كاركرد ذهن و رفتار آد    

هـا مـورد توجـه     و امثال آن  » )انانيت( خود   شناخت«،  »شعور«هاي    اشراق با نام  سينا و شيخ    
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گـذار علـم حـضوري محـسوب      كه از فيلـسوفان پايـه   اما سهروردي با توجه به آن  . بوده است 

جا كه مباحث علم و      ، آن االشراق  حكمهر كتاب   د. اي به خودآگاهي دارد      التفات ويژه  ،شود  مي
را از   دكارت ي  3»كوجيتو«استدالل  توان    شود كه مي    ادراك طرح شده، سخني از او يافت مي       

جا به دليل اهميت مطلـب، تمـام آن سـخن را نقـل       در اين  ؛دانست شبيه به آن     ،نظر روشي 
جـا   غايـب نيـستي؛ و از آن      تو از ذات خود و از ادراك خود نسبت به ذات خويش             « :كنيم  مي

 صورت يا امر زايدي حاصل شده باشد، پس بـراي درك            ي  هتواند به واسط    كه اين ادراك نمي   
. ذات خود كه امري ظاهر يا غير غايب است به غير از خود ذات نياز به چيز ديگـري نـداري                    

 باشـد؛   ]واسـطه  بـي و  يعنـي مـستقل     [پس الزم اسـت كـه ادراك ذات يـك ادراك لنفـسه              
چـه از ذات     اما آن .  ذات خود غايب نباشي    وگاه از ذات يا جز     طور الزم است كه تو هيچ      نهمي

هـاي ظلمـاني و    تأ اعضاي جسماني و هيـ ي  هماند، مثل قلب و كبد و مغز و هم          تو غايب مي  
 تـو نيـستند، پـس آن     ي  ه اعـضاي درك كننـد     ]...يعني اعراض مثل اندازه و رنگ و        [نوراني  

ست يك عضو بدني يا امر جسماني نيست والّـا تـو از او غايـب                اتو   ي  هچيزي كه درك كنند   
ها چنـين آگـاهي      اما به آن  [ چرا كه تو به ذات خود شعور هميشگي و پيوسته داري             ،نبودي
  .]نداري

 مشاء بر سر فهم و درك دروني آن بحـث اسـت،             ي  هكه در فلسف  [ جوهريت   ي  هاما دربار 
تـوانيم بفهمـيم يـا نـه و      ا تأمل و درك درونـي مـي  به اين معنا كه آيا ما جوهريت نفس را ب   

 آن نفـس را درك      ي  هفهمـيم و بعـد بـه واسـط          بنابراين چه بسا مـا ابتـدا جوهريـت را مـي           
جوهريت، كمالِ ماهيت نفس يا الفي موضوع بـودن باشـد، چيـزي جـداي از     ، اگر  ]كنيم  مي

، ولـي اگـر     ]!يا همـان جوهريـت نيـست      [نفس نيست تا بگوييم نفس همان جوهريت است         
 تو ذات خويش را به صورت يـك ادراك پيوسـته و بـي           ،معنايي مجهول باشد و با اين وصف      

  . ذات تووواسطه درك كني، پس جوهريتي كه از تو غايب است نه تمام ذات توست و نه جز
 هنگامي كه تفحص و تحقيق كني، خويشتنِ خـويش را جـز   ]با توجه به توضيحات باال [
و هر كسي كه ذات و من       . يابي  است، نمي ) انانيت( از همان من بودن       مدرِك، كه عبارت   شئ

بنابراين درك كننده بودن هر چه باشـد يـك          . بودن خود را درك كند هم همين گونه است        
 ديگـر   ، جـزو  نيست تا در ايـن هنگـام       »من بودن  «و نيست و جز   ]بر ذات [د  يويژگي و امر زا   
ور به خود بوده و مجهول واقع شـود؛ و آن            يعني چيزي غير از مدركيت و شع       ؛مجهول باشد 

شـود    بدين صورت روشن مي   ! ي از ذات تو هم نيست كه شعور چيزي بر آن اضافه نكند            يجز
  ).112: ص، 11(» ... چيزي اضافه بر ذات داراي شعور نيست]تو[ت يكه واقعيت امر و شيئ

  :ازآيد عبارت است   به دست ميسهروردي به طور خالصهچه از اين كالم  آن
 .است) عضو بدني(ادراك آدمي از خود بدون هيچ واسطه خارجي و داخلي  .1
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 ديگري شئ بلكه ، نيست– چه معلوم و چه مجهول –پس درك كننده، يك عضو       .2

 .ناميم است كه ما آن را نفس مي
 زيرا در آن صـورت درك مـا حالـت بـا             ،اين درك كننده مادي و جسماني نيست       .3

، يـك واسـطه در شـناخت        كه مستلزم شناخت آن عضو بود      واسطه داشت و اين عالوه بر آن      
 .فرض باطلند و هر دو شد محسوب مي

شود كه با نگاه سينوي متفاوت         نگاه ديگري از اين رويكرد يافت مي       ،االشراق  حكمتدر  
 دو شـارح    ،الدين شيرازي   الدين شهرزوري و قطب     است؛ اين نگاه را با توجه به توضيح شمس        

آدمي در دو حال ممكن است بـه خويـشتن          : وان اين گونه تبيين نمود    ت   مي ، االشراق  حكمت
هـايي از رؤيـا؛ او از ايـن     هايي از بيداري و ديگري در حالت  يكي در حالت:توجه عميقي كند 

كند كه جـسم، بـدن يـا مثـال معلـق، مظْهـر نفـس                  توجهات و حاالت با نام مواقعي ياد مي       
امـا  . بيند   مثال معلق مي   همراه )در خواب (بدن يا   شود و به عبارت ديگر نفس خود را در            مي

داند بلكه ماهيتي متفاوت با اين        در هر دو حالت، خويشتن خويش را بدن يا مثال معلق نمي           
 او ممكن است بدن داشتن يا مثال معلـق را           .دو دارد؛ اين آگاهي براي نفس هميشگي است       

 -577: صـص ،  25  و 23 -244: صـص ،  2(كنـد     فراموش كند اما خويشتن را فراموش نمـي       
542.(  

ي است كـه     مطلب ، خودآگاهي اگرچه بر علم حضوري متوقف است       ،كه روشن است   چنان
مـي خـود اسـت كـه        ي ديگري نگريسته شده است؛ خودآگاهي همـان شـناخت دا          ي  هاز زاوي 

 در رويكرد علم حضوري، نوع شناخت مورد توجـه          ،گرفتار غيبت و فراموشي نيست؛ در واقع      
 جريـان شـناخت     ، امـا در خودآگـاهي     ،شـود   ريق آن به تجرد نفس استدالل مي      است و از ط   

  .موضوع بررسي است
  

  رويكرد اعتقادي. 5
 چنـد  ،براي اعتقاد بـه تجـرد نفـس       الواح عمادي    و   اعتقادالحكماء ي  هسهروردي در رسال  
هـا را در سـه بخـش قـرار           بنـدي خـود او آن       جا ما طبق دسته    در اين دليل ذكر كرده است؛     

هاي بـاور شخـصي و دينـي مربـوط            كه به جنبه   اين داليل    ، فلسفي ي  هدهيم؛ دركنار ادل   مي
  :اند شوند هم قابل توجه مي
  قرآن. 1. 5

دارد كه نفس نه جسم     بر اين   داللت  ) 55 /قمر(» ق عند مليك مقتدر   د صد عفي مق «آيه  
 و نـزد  هدر جايگـاه صـدق بـود   كـه متقـين    اين يعني –را  زيرا اين صفات ،است نه جسماني  

؛ اين صفات براي روحي هـستند كـه         كردتصور  توان    نمي در مورد اجسام     – ند مقتدر خداوند
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  جـز  ،الهي است و از نظر جوهري با عالم اجسام بيگانه؛ بين نفـس و مالئكـه فرقـي نيـست                   

ها و تعـابيري       نام ي  هدربارشيخ اشراق   ). 267: ص،  8( كند  كه نفس در اجسام تصرف مي      اين
سـخن  الواح عمادي    ي  هرسالدر  ... شود، مثل قلب، روح، نور و          يافت مي  قرآنر  كه از نفس د   

دهد كه همگي با      شمارد و توضيح مي      را برمي  قرآنهاي    سهروردي آياتي از سوره   . گفته است 
انـد از     ها عبـارت   شناسانند؛ اين    معنايي غيرمادي براي آن حقيقت به ما مي        ،واژگان ياد شده  

؛ و  85/؛ اسـراء  91/؛ انبيـاء  72/ ص ؛29/؛ حجر 9/؛ سجده 24/؛ انفال 19/؛ حشر 10/شمس: آيات
  ).127: ص، 7 (35/نور
   سنّت. 2. 5

ي يطمعنـي و يـ      «:  فرمود - درود خدا بر او باد     -پيامبر   در شـب  [: »قينيسابيت عنـد ربـ
اگر نفس [.  نزد پروردگارم شب را گذراندم در حالي كه او مرا طعام داد و سيراب كرد     ]معراج

الـواح   ي هو در رسال) 267: ص، 8 (]قابل تصور نبود» ...ابيت « معناي   ،جسماني بود جسم يا   
 ي  هدر خيبر را از جا نكندم مگر به وسيل        : گويد كه او فرمود     سخن مي ) ع( از امام علي   عمادي

  .)128: ص، 7(نيروي ملكوتي و نفسي كه از نور رب خود درخشنده بود 
   اثر. 3. 5

هر كه با خدا باشـد      «:  يكي از بزرگان صوفيه گفته است      :]افرادهاي باطني     يعني تجربه [
 زيرا جسم مركب و قابـل تقـسيم         ،و اين داللت دارد كه نفس جسم نيست       . »بي مكان است  

شـود    اقع تقسيم نشود، يافت نمـي      چيزي كه يا در وهم و يا در و         ،است و در اين عالم اجسام     
بـه  . كنـد  هاي ديگري را از صوفيان نقل مي       ه گفت ،الواح عمادي  ي  ه او در رسال   ).267: ص،  8(

  چون من از پوست خود بـه      «: كند كه او گفته است       از ابويزيد بسطامي نقل مي     ،عنوان نمونه 
پيدا شد ذات من نـه در       «: ؛ و حالّج گفته است    »در آيم بدانم كه من كيستم و از آن كيستم         

   .)128: ص، 7(» مكان و نه در جهات
  

  تيشناخ رويكرد زيست .6
) 77 :، ص 3(رويكـرد پزشـكي ناميـد       توان    شيخ اشراق دليل ابتكاري ابن سينا را كه مي        

  :توان يافت از او دو گونه تبيين در اين باره مي. برگرفته و با بيان خويش تقرير كرده است
كه تن تـو پيوسـته در نقـصان اسـت و از وي               بدان«: گويد   مي النور  هياكل ي  هدر رسال . 1

 غذا كه خـورده     ي  هآيد به واسط     حرارت، و عوض وي باز مي      ي  هود به واسط  ش  پيوسته كم مي  
رسيدي تـن بـزرگ       روز از غذاي نو مددي مي      شود، كه اگر از وي هيچ كم نشدي و روزبه           مي

آيد   شود و چيزي باز به جاي مي        پس هر روز چيزي كم مي     . بودي به غايت، و نه چنين است      
ر است، و اگر توي تو عبادت بود از اين اعضاي تن،             اعضاي تن در تبديل و تغيي      ي  هپس جمل 
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و توي پارينه توي امسال نبودي بلكه هر روز تـوي تـو             . او نيز پيوسته در تبدل و تغير بودي       

 تـن   ي  هو چون دانايي تو پيوسته و دايم است، پس نـه او همـ             . ديگر بودي، و نه چنين است     
  .)86 -85: صص، 21(» ه برخي از تن، بلكه وراي همه استاست و ن

 اعـضا   ي  هكه مردم را پوست و گوشت و جمل        بدان«: گويد   مي عمادي الواح ي  هدر رسال . 2
ماننـد بـا    و بسيار از مردم زنده مـي . شود شود و مدرِك از او متبدل نمي    متحلل و معتدل مي   

وان و دل و دماغ و اعضاي دروني را نتـ         . كه دست و پاي و بسيار از اعضاي ايشان را نباشد           آن
دانـي ذات     يابي و مـي     دانست الّا به قياس با جانوراني ديگر و با تشريح اعضا، تو خود را درمي              

چـه هـر روز      ي از غـذا آن    دآور  اگر غاذيـه مـي    ...  غافل شوي     اعضا ي  هكه از جمل   خود را با آن   
آورد و از تن تو هيچ متحلل نشد مقدار تن تو زيادت شد بسيار و نه چنـين اسـت، پـس                        مي
شود و هيچ جزوي از تن تو نيست الّا كه حـرارت آن                است كه از بدن چيزي متحلل مي       البد

يت تو ناقص نشود، ئچنين مزاج و روح و اَنا و هم. كليت ببدني هرا ناقص گرداند و فرو كشاند ب
 ).130 – 129: صص، 7(» پس او مزاج نيست و نه عضوي و نه چيزي از عالم اجرام

 تجرد نفس را با توجه به نكات زير         ،دي در اين دو عبارت     سهرور ،كه مشخص است   چنان
  :كند دنبال مي
 بدن و ثابت بودن شخصيت، كه نخستين بار ابـن سـينا مطـرح كـرد                  يتغيير اجزا ) الف

 بعـدي از    ي  ه بدن هر شخص در هر مرحلـ       ،كرد   بدن تغيير نمي   ي مسلم است؛ اگر اجزا    يامر
اسـت و ايـن همـان       » من«يا  » تو«كند    يير نمي اما چيزي كه تغ   . تر بود    قبلي بزرگ  ي  همرحل

  .شخصيت فرد يا نفس اوست
 چه بسا فردي كه اعضايي از بدن را ندارد اما زنـده و              ؛منِ كامل به بدنِ كامل نيست     ) ب

  .دراك است
به صورت شناخت ذاتي آگاهي نـدارد    ... آدمي از اعضاي مهم خود مثل مغز و قلب و           ) ج
هـا عنـصر شناسـنده بودنـد       شناسد؛ اگـر آن     سه يا علم تشريح مي     مقاي ي  هها را به وسيل    و آن 

   .ها آگاهي پيشين داشت آدمي به آن
  

  رويكرد عرفاني. 7
 آن بـا عـالم ملكـوت        دانگي، از حقيقت نفس و مـسانخت       ميل به جاو    راستاي ردعارفان  

درون خـويش ميـل بـه كمـال مطلـق دارد و             در   با اين استدالل كه آدمي       ،گويند  ميسخن  
 اين ميل و آن فعاليت داللت بر امكان         .كند  هاي خويش را هم بر همان اساس تنظيم مي        كار

سـهروردي در   . هـا دارد   بلكه تحقق و ضرورت وجود كمـال مطلـق و رسـيدن آدمـي بـه آن                
 چگونه ]آدمي يا نفس او[و «: گويد  شايد با الهام از اين نگاه است كه مي النور  هياكل ي  هرسال
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ه باشد كه در طرب آيد و خواهد كه عالم اجـسام را فـرو بـرد و طلـب                    جسم تواند بود كه گا    
  ).87: ص، 21(» عالم بي نهايت كند

ايـن نگـاه بـه      . جا جهت و سمت فعاليت و آرزوي انسان مورد توجـه بـوده اسـت               در اين 
ها با عنـاويني چـون دلهـره، انتخـاب، خواسـت،              شناخت نفس، كه بعدها اگزيستانسياليست    

 ايـن  .ت نفـس اسـت  تر كردند، نگاه كارآمدي به شـناخ   آگاهي آن را غني     آگاهي و مرگ    ترس
 هماننـد ديگـر بـراهين، قوتمنـد بـه نظـر             ، از نظر منطق مفاهمه    گام نخست نگاه اگرچه در    

الدين دشتكي صرفاً بـه        و شايد به همين دليل توسط بعضي شارحان همانند غياث          رسد  نمي
تـوان     مـي  ،، با بررسي و مطالعه بيشتر     )121: ص،  24(يك تنبيه اشراقي توصيف شده است       

توانـد بـا ادبيـات مختلفـي، از           فهميد كه از قدرت اقناع و توجيه زيادي برخوردار است و مي           
 ايـن نگـاه بيـشتر از هـر جـاي ديگـر در               .، تبيين شـود   ...هاي هنري، شعري و       جمله با نگاه  

ايـن رويكـرد بـا       سرشار از هاي عرفاني سهروردي     هرسال :هاي عرفاني دنبال شده است      رساله
 ، وجـود نفـس     فلـسفي  گـاه ها، اگرچه از نظر    در اين رساله  . ي بديع به نفس است    ها انواع نگاه 
دار اثبات وجود نفس يا تبيين ماهيت آن بـا زبـان             ها را عهده    گرفته شده و نبايد آن     مفروض

 ،سفهفلسفه دانست، تبيين ماهيت نفس با ادبيـاتي متفـاوت از زبـان رسـمي حكمـت و فلـ                   
 سير روح انسان به مأواي      داستان،  الطير  هرسالدر  : نمود دارد ها   رسالهچيزي است كه در اين      

هـاي   كه در رسـاله     چنان ،)200: ص،  12(است  شده   هماننداصلي خويش به پرواز پرندگان      
 از ماهيت آواز  پر جبرئيل ي ه در رسال؛)46: ، ص27(ي ديگر چنين است مشابه آن از حكما

، عقـل سـرخ    در   ،)) 220-218: صـص ،  6(عنوان كلمه الهي سخن رفته است       ي به   روح آدم 
كند كه از پيري وطن اصلي خـويش را           چون مرغي توصيف مي     خود را هم   ،داستاني    گوينده

و ) 229-228: صـص ،  15(خوانـد     پرسد و او كوه قاف را جايگاه اصلي خود و آن مرغ مي              مي
است براي نفس آدمي كه به وطن اصلي خود يعنـي  جا مرغ، تشبيهي  معلوم است كه در اين 
  .مند است عالم غيرجسماني عالقه

 اصلي راه ورود به عالم غيب است كه از          ي  همسأل» روزي با جماعت صوفيان    «در داستان 
شود و كار نفـس اسـت و بـا چـشم دل      طريق رياضت و سلوك نفساني و روحاني حاصل مي     

هـا نـشان از اصـالت و       و ايـن   ؛)249: ص ،13(م سر    آن پرداخت نه با چش     ي  هبايد به مشاهد  
 از  الطفوليه  هحال في ي  هدر رسال .  جسماني او دارد   ي  هاولويت نفس آدمي نسبت به بدن و جنب       

، عـشق موضـوع     )256:ص،  16(ها سخن گفته شده است       هاي نفساني و راه عالج آن       بيماري
اخت، و حسن و نيكويي است و       سخن از عقل، شن   در اين رساله     است؛   العشاق  نسؤم ي  هرسال
و معلـوم اسـت كـه تعقـل و          ) 286: ص،  20(كه عشق محصول شناخت خويشتن اسـت         اين

لغـت  فـصل دومِ    در  . از كاركردهاي نفس آدمي است    در نزد حكما    شناسي    شناخت و زيبايي  
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كـه سـخن از امكـانِ رؤيـت         آن   كه از وراي مكان و زمان گفته شده و در فصل پنجم              موران

طاووس از غفلـت خـويش      گفته شده   كه  آن  و در فصل هشتم     ) 300: ص،  18(ته  جنيان رف 
بـه وجـود    دارد  همه، تصريح يا اشاره     ) 306: صهمان،  ( حسرت خورد    ،كه به خود آگاه نبود    

 ي  هرسـال . هاي خروج از بنـد بـدن را پيـدا كنـد              كه گرفتار بدن است و بايد راه       ،نفس مجرد 
 در  ، عرفاني بـه زبـان رسـمي عرفـان اسـت           ي  هال هم هر چند در اصل يك رس       صفير سيمرغ 

: ص ،14(مقدمه از تمثيل سيمرغ براي اشاره به حقيقت نفس آدمـي اسـتفاده شـده اسـت                  
بن    حي ي  ه از جايي كه قص    ، كه در حقيقت   – سهروردي    غربت غربي  ي  هقص، و باالخره    )315

 پر رمـز و رازي اسـت         داستانِ –) 34: ص ،5(شود    پذيرد، آغاز مي    پايان مي يقظان ابن سينا    
چـون پريـان،     هـاي زيـادي هـم       كه براي نفس و بدن و قواي آن دو از تـشبيهات و اسـتعاره              

   .)285-279: صص، 17(استفاده شده است ... كشتي، آفتاب، افالك، كوه يأجوج و مأجوج و 
  

  نتيجه. 8
و  حضوري   ي  هچون شناخت علم، از طريق جنب      بار، هم  شيخ اشراق، شناخت نفس را يك     

 بـا ادبيـات رسـمي فلـسفه در زمـان            ، اما به اين بـسنده نكـرده       ،كند  شهود دروني دنبال مي   
زنـد، و از       نفس و ذهن دست مـي      ي  هخويش، به تحليل كاركردهاي شناختي و معنايي دربار       

: اين سه شيوه با رويكردهاي متنوعي همراه است       . گيرد  زبان نمادين نيز در اين باره بهره مي       
ف سهروردي به شناخت نفس، وي را در شمار فيلسوفان بزرگ نفس قـرار              رويكردهاي مختل 

چه آدمي خود را نه حتي        يعني آن  ،واسطه نفس    شناخت بي  يا رويكرد علم حضوري     .دهد  مي
 بلكه از راه حضور نفس خود بـراي خـود يـا عـدم غيبـت از خـويش       ،»من«از طريق مفهوم    

نـزد فيلـسوفان بـزرگ پيـشين، يعنـي       نفـس و    ي  ه بديع كه در فلـسف     ي رويكرد ؛شناسد  مي
چـون يـك    اي نـدارد و شـيخ اشـراق آن را هـم          افالطون، ارسطو، فلوطين و ابن سينا سـابقه       

هـاي     از معرفـت     همان سلوك فلـسفي برگرفتـه      ،در اين طريق  . نهد  ديدگاه كليدي بنيان مي   
 ديگـر در    جـا   نفس است؛ نفس در اين     ي  ه راه و شناسانند   ي  ه روند ايوحياني و عرفاني رهنم   

شناخت موضوع  مورد التفات و    قالب مفاهيم يا ضماير قرار نگرفته و مورد اشاره نيست، بلكه            
  .خود آدمي است و نيازمند مفهوم و گزاره نيست

 ديگري به ي هدريچدر رويكرد كاركردشناختي، شناسي    معناشناسي و مفهوم   هاي  نگاهر  د
ر و اعمال ديگـر ذهـن اسـت؛ تكيـه           كه مربوط به نقش نفس در تفك      شناخت نفس باز شده     

هـاي    هـا بـا ويژگـي       بر عـدم مـسانخت آن      ،هاي نفس   سهروردي در تحليل اين گونه فعاليت     
 امـا در آثـار      ،ل از فيلسوفان متقدم نيز ارائه شده است       اين نمونه دالي  . بوط به اجسام است   مر

 سـهروردي از  اين رويكـرد، نگـاه التفـاتي   شود؛    هاي جديدي از آن يافت مي        گونه ،سهروردي
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 شـناختي سـخن       زيـرا از جريـان     ،اسـت بيـشتري    داراي نـوآوري     ،هاي ذكر شـده     ديگر نگاه 

رود؛ به طـور      شود و نه با غفلت دستوري كنار مي         گويد كه نه دستخوش غفلت واقعي مي        مي
 به كمك تحليـل     ،چون يك فيلسوف تحليلي    سهروردي هم  ،كلي در رويكرد كاركردشناختي   

انگـاري    معناي واحد و مطلـق    : جويد   پنهان واقعيت آدمي، نفس، را مي      ي ه نيم ،واژگان خاص 
  . استرويكردمفاهيم اشيا از جمله داليل ابتكاري شيخ اشراق در اين 

توان آن را تالشي بـراي تبيـين ماهيـت             كه مي  ، عرفاني شيخ اشراق به نفس     رويكرداما  
اين نگرش ادبيـات    .  است شناسي سهروردي    ويژگي مهم ديگري از نفس     ،نفس به شمار آورد   
شيخ اشراق را بـا تنـوع       . شناسي دارد و از زمان ابن سينا آغاز شده است           جديدي را در نفس   

هـا و     ه  نفس محسوب نمود؛ استعار   نويسان     بايد سرآمد داستان   ،هاي مربوط در اين باره      رساله
 او  ي  شهديـ ناهاي سهروردي نشان از توجه به پيچيدگي شناخت نفـس در             رمزها در داستان  

شناسـي و علـم       اين ادبيات كامالً متناسب با نگـرش نخـست و اصـلي او، يعنـي درون               . دارد
  . نفس است و بايد آن را مكمل اين نوع شناخت دانستي هحضوري، دربار

  
  ها يادداشت

1- consciousness                              2- intentional                         3- cogito 
 

  منابع
، تحقيـق محمـد ثابـت االفنـدي،         ها النفس الناطقه و احوال    ه  معرف في،  )1943(ابن سينا، ابوعلي،    . 1

 .ان قاهره، بي

 . بيدار:، تحقيق عبدالرحمن بدوي، قماثولوجيا، )ق1413(افلوطين، . 2
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