
 

 

 

بررسي اطالق انقالب علمي به  :ي پارادايم مثابه حكمت اشراقي به

  ي كوهن يه به نظر توجه ي سهروردي با فلسفه
  

∗∗زهرا رفيع نژاد        ∗عليرضا فاضلي
  ∗∗∗حميده بستاني             

  

 چكيده

توان با  ي مسائل فلسفي به يك شكل نيست و نمي ي تاريخي همه پيشينه

 ها را در بسترهاي مختلف مورد توان آن ا را بررسي كرد، ولي ميه بيان واحد، آن

در اين پژوهش قصد بر اين است . كاوش قرار داد و به نتايج جديدي دست يافت

ابداعات خاص، نقدهاي او بر مكتب مشاء و  صورت كه مكتب فلسفي سهروردي، به

ين تحقيق، در ا. هايش، در بستري جديدي موردبررسي قرار داده شود و نوآوري

هاي علمي كوهن موردبررسي قرار داده  نظريات وي در چارچوب ساختار انقالب

دست آمده كه سهروردي در بستر تاريخي خود، دست  شده است و اين نتيجه به

–به انقالب زده است و نظريات وي در قالب يك پارادايم جديد بر پارادايم قديمي 

ي شيخ اشراق در  ا كه فهم فلسفههرچند اين مسأله ر.  غالب شده است-مشاء

ي كوهن،  توان ناديده گرفت؛ ولي طبق گفته ي مشاء است، نمي پرتوي فهم فلسفه

براي نيل به مقصود، به . كند يك پارادايم جديد، از دل پارادايم قبلي ظهور مي

هاي آن و تطبيق نظريات سهروردي بر آن چارچوب  تعريف پارادايم و ويژگي

  .پرداخته شده است
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  مقدمه. 1

دهد كه  كوهن از متفكراني است كه تعريف جديدي از علم و چيستي آن ارائه مي
او از . قرار داده استتأثير و بازنگري  تصوير تمام متفكران زمان خود و بعد از خود را تحت

آورد كه تأثير بسزايي در هدايت  مفاهيمي مثل پارادايم و انقالب علمي سخن به ميان مي
وي نقش پارادايم و تغييرات پارادايمي را در تحوالت علوم . تغييرات علمي نيز داشته است

ه شكل كند؛ حال در اين پژوهش به بررسي پارادايم در علوم انساني و ب طبيعي بررسي مي
هدف در اين پژوهش بررسي آراي سهروردي طبق . خاص، در فلسفه پرداخته خواهد شد

چارچوب كوهن است كه آيا سهروردي توانسته است يك پارادايم يا انقالب علمي به وجود 
ي بعد،  شود و در مرحله رو، ابتدا به تعريفي از پارادايم ازنظر كوهن پرداخته مي آورد؟ ازاين

براي . هاي ايشان بررسي خواهد شد سهروردي نسبت به مشاء و نوآوريبرخي نقدهاي 
بر بررسي آراي سهروردي، طبق اصولي كه كوهن براي پارادايم در  رسيدن به مقصود، عالوه

به  سهروردي نسبت. نظر گرفته است، بايد به بررسي آراي فيلسوفان مشاء نيز پرداخته شود
هايي زده است كه آثار پژوهشي   نيز دست به نوآوريآراي مشاء، نقدهايي وارد كرده است و

اش درقالب  ي رايج زمانه هاي سهروردي و نقدهاي او به فلسفه متعددي درمورد نوآوري
بودن نظرات سهروردي طبق  يك به بررسي پارادايم كتاب يا مقاله نگاشته شده است، اما هيچ

  .اند چارچوب كوهن كه هدف اصلي پژوهش پيش رو است، نپرداخته
  

  تعريف پارادايم. 2

). 53: ، ص11(شده است   پارادايم در معناي مصطلحش، الگو يا روندي پذيرفته
ها،  ها، مدل ي قوانين و مقررات، ابزار و روش توان آن را مجموعه تفصيلي مي صورت به

ي  ي معين كه در يك دوره ها، اصول موضوعه، چارچوب مفهومي در يك رشته فرض پيش
ها قرار گرفته است،  ط افراد و دانشمندان آن علم نيز پذيرفته و مبناي عمل آنخاص و توس

مقصود من از «: كند يا به عبارتي كه خود كوهن مطرح مي). 139: ، ص3(به شمار آورد 
اند و براي مدتي مسائل و  پارادايم، دستاوردهاي علمي است كه عموماً پذيرفته شده

  ).22: ، ص11(» دهد اي از كاوشگران قرار مي امعههاي الگو را در اختيار ج حل راه
 بازگو هاي علمي ساختار انقالبهاي علمي، در كتاب  اي كه كوهن درباب پارادايم نظريه

وي بعدها در ويرايش دوم كتابش، از نگرش تاريخي . نگر است كند، نوعي ديدگاه تاريخي مي
گيرد؛ با اين بيان كه پارادايم  خود ميگيرد و در اينجا، پارادايم تعريفي تازه به  فاصله مي

درنتيجه، فرايند علمي كسب . ي علمي خاص است فرهنگ مشترك و عام در يك جامعه
يافته خواهد بود كه انديشمندان در تحقيقات علمي استفاده  اي سازمان معرفت، مجموعه
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انشمندان به شود كه د ي نگرشي فلسفي و اعتقادي انجام مي چنين فرايندي برپايه. كنند مي
  ).41: ، ص17(آن باور دارند 

  

    هاي پارادايم ويژگي. 3

هايي را براي پارادايم در نظر گرفته است، به نحوي كه معتقد است  كوهن ويژگي
توان  هرچند كه مي. شوند دستاوردهايي كه واجد اين دو ويژگي هستند، پارادايم خوانده مي

هاي ديگري را نيز   ويژگيهاي علمي بساختار انقالهاي خودش در كتاب  براساس گفته
  :اند از اين دو ويژگي عبارت. برشمرد
نظير و نو باشند كه بتواند توجه گروه  اينكه دستاوردهاي علمي بايد چنان بي. 1

هاي رقيب فعاليت علمي منصرف كند و به سوي خود جلب  پايداري از حاميان را از شيوه
  .نمايد

كران باشند كه همواره انواعي از   چنان گسترده و بيهمزمان اين دستاوردها بايد. 2
  ).39: ، ص11(مسائل را پيش روي پژوهشگران نوپا قرار دهند تا به حل آن بپردازند 

  :كوهن مراحلي را براي پيشرفت علم مطرح كرده است
  . ..     علم      علم عادي     بحران انقالب      علم عادي جديد     بحران جديد پيش

هايي  علم عادي عبارت است از پژوهش. پردازيم ابتدا به تعريف هريك از اين مراحل مي
پذيري بر يك يا چند دستاورد علمي استوار شده است، دستاوردهايي كه  كه به نحو انعطاف

همان، (دهد  تر خود قرار مي هاي افزون ي كاوش ي علمي براي مدت زماني شالوده جامعه
شود  ديگر، در علم عادي، تحقيقات براساس پارادايم فراگيري انجام مي تيعبار ، يا به)29: ص

  .كه موردتأييد جامعه است
آيد كه پارادايم موجود از حل برخي مسائل عاجز شود و در   بحران، زماني پيش مي

فرد محتوايي براي كثيري از  ي منحصربه شناختي جهت تعيين يك نتيجه رهنمودهاي روش
. گذارد در اين شرايط، پارادايم جديدي پا به عرصه مي. زم را نداشته باشدسؤاالت، كفايت ال

: همان، ص(توان نتيجه گرفت كه پارادايم، ارتباط تنگاتنگي با علم عادي دارد  بنابراين مي
32.( 

وقتي علم عادي نتوانست به نحو . كند علم عادي اغلب ابداعات بنياني را سركوب مي
ي خاص را برآورده كند، علم عادي مكرراً به بيراهه  آن حوزهشده انتظارات  بيني پيش

اي از  ي علمي را به مجموعه شوند كه درنهايت، حرفه هاي غيرعادي آغاز مي رود، كاوش مي
كوهن اين . شوند ورزي مي دهد، تعهداتي كه مبنايي جديد براي علم تحوالت جديد سوق مي

هاي  دهد، انقالب ها رخ مي اي در خالل آن فهعادي را كه تغيير تعهدات حر رويدادهاي فوق
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اي علمي را  ي علمي، نظريه كند كه جامعه ها ايجاب مي هريك از اين انقالب. نامد علمي مي
هر انقالب . اي ناسازگار با آن طرد كند نفع نظريه شد، به كه براي زماني معتبر شناخته مي

ي مسائل  كننده  نيز موازين تعيينهاي علمي و علمي تغييري را در مسائل پيش روي كاوش
كند و هريك از اين تغييرات،  ي آن علم ايجاد مي هاي مجاز در حوزه حل راه- مجاز يا مسأله

سازد كه آن را  كند كه درنهايت ما را ملزم مي اي دگرگون مي بينش علمي را به گونه
  ).35-34: صهمان، ص(گيرد  دگرگوني در جهاني بدانيم كه كاوش علمي در آن صورت مي

از جمله پيامدهاي حكومت يك پارادايم بر فضاي يك علم، طرح و توجيه مسائل و 
درواقع . شود معضالتي خواهد بود كه از ناسازگاري با اصول و مباني آن پارادايم ناشي مي

كنند كه شواهد و مداركي را كه عليه چارچوب پارادايم حاكم  دانشمندانِ علم تالش مي
وفصل نمايند و براساس مباني آن پارادايم، به توجيه معضالت مذكور  وجود دارد، حل

  ).48: ، ص17(بپردازند 
تنهايي به فرجام  ندرت فرايند انقالب علمي را به گفتني است كه يك دانشمند به

ديگر، هنگامي كه يك انقالب علمي يا  عبارتي دهد؛ به شبه رخ نمي رساند و هرگز يك مي
تد، حاصل كارِ يك فيلسوف يا دانشمند نيست، ممكن است روي اف پارادايم اتفاق مي

ها  موضوعي خاص از گذشته كار شده باشد و فيلسوف از اين دستاوردها استفاده كند و آن
براين،  عالوه). 87: ، ص11(گويند  را مبناي كار خود قرار دهد كه آن را امتزاج مفهومي مي

پذيرند، براساس ايمان خود  يد، آن را ميشدن پارادايم جد كساني كه در ابتداي مطرح
اينان ايمان دارند كه پارادايم جديد در آينده موفق خواهد شد كه مسائل . گيرند تصميم مي
ممكن است اين . الزم نيست اين ايمان، مبنايي معقول يا درست داشته باشد. را حل كند

وقتي چنين پارادايمي، . شدشناسانه با مبنا، احساسي، كامالً شخصي و با مالحظاتي زيبايي
رسد كه  كند، هيچ زماني نمي ي مربوط را جلب مي سرانجام نظر غالب دانشمندان رشته

بتوان طرفداران پارادايم پيشين را غيرعلمي يا غيرمنطقي دانست؛ هرچند كه ممكن است 
  ).107 و 97: ، صص14(نامعقول شمرده شوند 

  

  م موردنظر كوهنفلسفه و جايگاه آن در مفهوم پاراداي. 4

، از علوم طبيعي براي پرداختن به پارادايم و هاي علمي ساختار انقالبكوهن در كتاب 
انقالب علمي استفاده كرده است؛ حال شايسته است اين سؤال پرسيده شود كه آيا 

شود؟ وي در فصل سيزدهم  هاي كوهن شامل علومي غير از علوم طبيعي هم مي پارادايم
كوهن معتقد است كه .  به اين موضوع اشاره كرده استهاي علمي بساختار انقالكتاب 

هايي محفوظ شده است كه به انحاي آشكاري  اصطالح علم به مقدار وسيعي براي حوزه
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اي كه در آن پيشرفت آشكار است، علم محسوب  ديگر، هر حوزه عبارت كنند؛ به پيشرفت مي
صورت ويژه، فلسفه را  انساني و بهاو علوم اجتماعي و ). 200-198: ، صص11(شود  مي

: كند  اذعان ميهاي علمي ساختار انقالبداند، بلكه صراحتاً در كتاب  غيرعلم نمي
تر و  بخشد يا فيلسوفي كه عقايد كانتي را دقيق داني كه عقايدي را تفصيل مي الهيات«

ي پيشرفت  يهرساند، حتي اگر اين مددرساني، تنها ما كند، به پيشرفت مدد مي تر مي باريك
هيچ مكتب خالقي، آن نوع كار را به رسميت . گروهي باشد كه با وي در مباني اشتراك دارد

شناسد كه از طرفي يك موفقيت خالقانه است، ليكن از طرفي ديگر، افزايشي بر  نمي
كند كه  جا بازگو مي و نيز در همان) 201: همان، ص(» دستاورد جمعي آن گروه نباشد

با ). 202: همان، ص(هاي ديگر نيست  وع متفاوتي از پيشرفت در حوزهپيشرفت علمي ن
شوند كه سعي در  رو مي اي خود با مسائلي روبه ي حرفه ها در حوزه به اين امر، آن توجه  

ي علم عادي را در دانشمندان علوم  كوهن حتي اين پيشرفت در جامعه. كردن آن دارند حل
. داند تر از ساير جوامع مي ي مردم، غيرملموس مهطبيعي به سبب جدايي از مطالبات عا

دانان بسيار انتزاعي، بسي بيش از دانشمندان علوم  چون اسرارآميزترين شاعران و الهي
مشغول تأييد خالقت خود در ميان مردم هستند، چون دانشمند، تنها مخاطباني  طبيعي دل

ازنظر ). 203: همان، ص(ستند ها و آراي او ه از صنف و سنخ خود دارد كه شريك در ارزش
العاده كارآمدي براي حل مسائل يا  اش ابزار فوق ي علمي در حالت عادي كوهن جامعه

كردن آن مسائل،  ي حل كنند كه نتيجه ها برايش تعريف مي معماهايي است كه پارادايم
 در متن مقاله، به تفصيل توضيح داده شده). 205: همان، ص(الجرم بايد پيشرفت باشد 

رو شده و در نقد يا حل آن،  ي مشاء روبه است كه سهروردي با چه مسائلي در بطن فلسفه
گذاري فلسفه  هاي نو باعث پيشرفت و پايه چه مباحثي را مطرح كرده و چگونه با ايده

  .اشراقي خود شده است
بر پارادايمي است  ي علمي، مبتني براين، طبق نظر كوهن، پژوهش محققان جامعه عالوه

گويد چه چيزي  اين پارادايم است كه به دانشمندان مي.  آن جامعه را دربرگرفته استكه
ها بايد در  هاي آن بپردازند و اين پاسخ جو براي يافتن پاسخ و مسأله است كه بايد به جست

ها بايد سازگاري  بندي شود و با كدام اصول و نظريه قالب كدام مفاهيم و اصطالحات صورت
دانش علمي، مانند زبان، يك ويژگي رايج در بين يك گروه خاص ). 21:  ص،8(داشته باشد 

ي  براي فهميدن اين دانش علمي، نيازمند اين هستيم كه صفات و خصوصيات ويژه. است
 ).43: ، ص17(گيرد  آن گروهي را بشناسيم كه دانش علمي را خلق كرده و به كار مي
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    اش سهروردي و علم عادي زمانه. 5

ي  علم عادي و فراگير موردتأييد جامعه) مشائي(هروردي، آراي ارسطويي در زمان س
پايه و اساس تفكرات فيلسوفان بر محور آن بوده كه به قواعد و موازين . 1فالسفه بوده است 

ورزي خود پايبندند؛ اين تعهد و اجماعِ آشكارِ حاصل از آن، شروط الزم علم  يكساني در علم
  .مرار يك سنت پژوهشي خاص استعادي، يعني پيدايش و است

براي اينكه بتوانيم آراي سهروردي را در قالب پارادايم كوهن بگنجانيم، در طول 
نقش شيخ اشراق در تاريخ فلسفه چه بوده : تحقيق بايد به اين سؤاالت پاسخ داده شود

است؟ آيا سهروردي عالوه بر نقد علم عادي زمان خود، ابداعاتي نيز داشته است؟ 
وردهاي سهروردي در رشد و تعالي فلسفه و مطالعات فيلسوفان بعد از خود، چه دستا

تأثيراتي داشته است؟ آيا دستاوردهاي وي در جهت حل معضالت يا بحران علم فراگير آن 
اي زماني، حاكم بر افكار محققان،  زمان، كارآمد بوده است؟ آيا دستاوردهاي ايشان در برهه

  عه بوده است؟فيلسوفان و مردم عادي جام
ترين عناصر نظام فلسفي  ي نفس و اصول كشفي و ذوقي، از مهم مكاشفه، تزكيه

شيخ اشراق نظام فلسفي مشاء را در رسيدن به حقايق هستي . رود شمار مي سهروردي به
كسي كه طالب روش «: گويد  ميحكمة االشراقاو در مقدماتش در . داند بسيار ناتوان مي

ي مشائي را بپيمايد كه در اين جهت، محكم و نيكو  يد طريقهبحثي در حكمت است، با
: ، ص2، ج 10(» در اين صورت، ما با او سخن در قواعد اشراقي نداريم. نوشته شده است

اي است كه هرگز از عالم  براي حكمت، خميره«كند كه   مطرح ميمطارحاتوي در ). 13
و نيز ) 494: ، ص1، ج 9(گويد  غيبي ميهاي تلقي امر  و در ادامه، از راه» .شود منقطع نمي

ي مقدسه آگاه نباشد و مادام  انسان از حكما نيست، مادام كه بر خميره«دارد كه  اذعان مي
بر اين اساس، ). 503: همان، ص(» كه نتواند خلع بدن كند و دوباره به آن بازگردد

بنابراين نزد . تكردن مكاشفات صوفيانه و عارفانه بوده اس سهروردي به دنبال حَكمي
ديگر، وي  عبارت سهروردي، بنابه تصريح خود او، اصالت از آنِ سلوك و خلع بدن است؛ به

كشيدن و پرهيز از دنيا و  داند كه آدمي بتواند با رياضت شرط حكمت حقه را اين مي
به رغبتي به آن، به مقام تجرد و خلع بدن بار يابد تا با عالم باال متصل شود و حقايق را  بي

مغز و دلبسته به  گويد به اين فيلسوفان آشفته چشم دل ببيند و با اشاره به مشائيان، مي
رو،  ازاين) 38-37: ، صص18. (گويند ها مي ماده ننگريد، حقايق، فراتر از چيزي است كه آن

ترين مباني و اصول حكمت مشاء را در  هاي انتقادي خويش، مهم سهروردي در بررسي
  . نقد كشيده استنهايت ظرافت، به
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ي  اند كه شيخ اشراق در رشد و پويايي روند فلسفه نظران بر اين عقيده بعضي صاحب
اي بر اين باور است  مرحوم استاد حاج ميرزا مهدي الهي قمشه. اسالمي نقشي نداشته است

اي نياورده است و علم در دست او ارتقايي نيافته است، جز  سهروردي در فلسفه تازه«كه 
 تلويحات كمونه در شرح  اصطالحات را تغيير داده و عوض كرده است و نيز ابناينكه

ويژه نظريات او در كتاب  سينا، به شيخ اشراق را در اكثر مباحثش تابع نظريات ابن: گويد مي
  ).493: ، ص2، ج 18(يابيم   مياشارات

ز افراط سخنان براي كاستن ا. انصافي را به همراه دارد ها، نوعي بي پذيرفتن اين گفته
ايشان . پناه قيد شود ي استاد يزدان شدن به انصاف، الزم است كه دفاعيه مذكور و نزديك

هاي فلسفي  كمونه گفته، اين تلقي تا حدي ريشه در پيشرفت معتقدند كه جداي از آنچه ابن
هاي فلسفي او چندان به چشم نيايد،  پس از سهروردي دارد كه باعث شده است نوآوري

ي اسالمي به جايي رسيده است كه  ژه پس از مالصدرا و تأسيس حكمت متعاليه، فلسفهوي به
طبيعي است كه براي امثال ما، در اين دوران و . دستگاه اشراقي پرتوي كمتري دارد

ي خاصي نداشته باشد، اما بايد  به ذهنيت فلسفي اين عصر، شيخ اشراق ديگر جلوه توجه با
هاي علمي جاري و  ها و مكتب ي دانش  به او نيست و در همهپذيرفت كه اين نكته، منحصر

عدالتي است كه نقش سهروردي را در پيشبرد و تعالي فلسفه  بنابراين از بي. صادق است
  ).494: همان، ص(ناديده گرفت 

دليل، به نقد  همين بوده است، به) علم عادي(سهروردي در پي شكستن پارادايم فراگير 
در اينجا به چند نقد از جانب سهروردي بر مشاء اشاره . پردازد يهاي مشائي م انديشه

  .كنيم مي
  

  نقدهاي سهروردي بر آراي مشائيان. 6

شناسي و منطق مشايي را نقد كرده  شناسي، روش شناسي، معرفت سهروردي هستي
اند و موردتوجه سهروردي قرار گرفته  يكي از مباحث مهمي كه مشائيان مطرح كرده. است

طبق ديدگاه مشائيان، براي تعريف، جز راه . باشد حث از تصورها و تعريفات مياست، ب
، راه ديگري وجود ندارد؛ يعني اگر قرار است حد تام داشته باشيم، بايد »رسمي«و » حدي«

دست آورد و اگر تعريف، حدي نيست، بلكه از نوع  اعضاي تعريف را از جنس قريب و فصل به
ها  همچنين آن. تشكل از جنس و لوازم يا عرض خاص باشدتعريف به رسم است، بايد م
دانستند و بر اين باور بودند كه  ناپذير مي يافتند، آن را تعريف همين كه مفهوم بسيطي مي

در فضاي مشائي، مفاهيمي مانند رنگ . شده است و به تعريف نياز ندارد آن مفهوم، شناخته
اند و  اند، يعني داراي جنس و فصل ء مركباتسفيد يا سياه، كالً محسوسات و امثال آن، جز



106 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز   

لحاظ منطقي و اجزاي مفهومي، بسيط نيستند،  ديگر، داراي ذاتيات هستند و به تعبير به
ها مفاهيمي مانند وجود، وحدت يا  همچنين آن. باشند لحاظ خارج، بسيط مي اگرچه به

مارند كه به تعريف نياز ش لحاظ منطقي بسيط مي طوركلي، معقوالت ثاني فلسفي را نيز به به
، ج 18(دانند  تعريف نمي درواقع مشائيان هر آنچه را ازنظر مفهومي بسيط است، قابل. ندارند

  ).146 ص 1
، در غير )فصل(ذاتي خاص چيزي : گويد شيخ اشراق در اشكال به ديدگاه مشائيان مي

يست، زيرا اگر شده ن آن چيز براي كسي كه به اين فصل و ذاتي خاص آگاه نيست، شناخته
هنگامي كه آن، فصل خاص . در غير آن شناخته شود، ديگر خاص براي آن چيز نخواهد بود

شده نباشد، اين فصل نسبت به نوع، مجهول  آن چيز باشد ولي براي حس ظاهر شناخته
ي امور عام مانند جنس كه به او اختصاص  اگر اين ذاتي خاص به واسطه. ماند باقي مي

ود، اين تعريف خاص نخواهد بود و اگر با جزء خاص تعريف شود، مانند ندارد، تعريف ش
پس در تعريف شيء، اگر . شود آنچه گذشت خواهد بود كه فقط از طريق شهود شناخته مي

شناخت است  اجتماع اجزا در آن مطرح باشد، فقط از طريق امور محسوسه و ظاهر قابل
  ).20: ، ص2، ج 10(

تعريفات مشائي را كه بسيار جدي است و همواره در هر خواهد نظام  شيخ اشراق مي
ازنظر او، تعريف . هاي كالمي، تفسيري و فقهي مطرح است، در هم بريزد بحثي، حتي بحث

با اين سير مفهومي، معنا ندارد؛ وي معتقد است كه تعريف از ديدگاه مشائيان و 
شده، از سوي حواس  ز شناختهشده به بيان مشائيان، اصالً معنا ندارد، زيرا هر چي شناخته

شود، نه ازطريق تعريف به جنس و فصل، بلكه اصالً علوم ما با حواس  موردشناخت واقع مي
  .گيرد شكل مي

گويد بر چه اساسي شما  كند اين است كه وي مي نقد ديگري كه سهروردي ايراد مي
باشد، درواقع، شيء، دانيم اگر احتمالِ ذاتيِ ديگري  گوييد ذاتي ديگري وجود ندارد؟ مي مي

 نشده و تعريف نشده است، زيرا تعريف شيء به حد، زماني ميسر است كه تمام  شناخته
؛ زيرا اگر تمام ذاتيات آن را اخذ )150: ، ص1، ج 18(ذاتيات شيء را در تعريف اخذ كنيم 

ه نكنيم، از وجود يك ذاتيِ ديگر كه نسبت به آن غافل بوده باشيم، ايمن نيستيم، كسي ك
بر سر اين مسأله نزاع دارد؛ حق دارد از آن ذاتي ديگر بپرسد و آن را طلب كند، در اين 

اگر وصف ذاتي ديگري هم در «صورت، كسي كه در مقام تعريف است، حق ندارد بگويد 
پس  ».شديم، زيرا بسياري از صفات براي ما آشكار نيستند ميان بود، حتماً از آن آگاه مي

ذاتي ديگري پيش آيد كه شناخته نشده است، به شناخت حقيقت و هرگاه احتمال وجود 
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گونه كه  شود كه تعريف حدي، آن رو آشكار مي شود، ازاين ماهيت شيء يقين حاصل نمي
  ).73: ، ص2، ج 10(مشائيان به آن ملتزم هستند، براي انسان ناممكن است 

ن تعريف حدي و شيخ اشراق پس از نقد ديدگاه مشائيان درخصوص تعريف و نپذيرفت
كند كه يكي از ابتكارات مهم و  را ارائه مي» تعريف مفهومي«رسمي، خود، پيشنهاد 

  .ارزشمند اوست
ازنظر . گيرد لحاظ مفهوم انجام مي تعريف مفهومي تعريفي است كه با ذاتيات، به

لحاظ حقيقت و ماهيت آن، محال، ولي تعريف به  سهروردي تعريف به ذاتيات يك شيء به
كنيم مفهومي از انسان داريم و  توضيح اينكه فرض مي. لحاظ مفهوم، ممكن است ات، بهذاتي
خواهيم ببينيم دقيقاً اين مفهوم يعني چه؟ براي اين كار، به ذهن خود رجوع و وارسي  مي
فرض . كنيم كه چه چيزهايي در اين مفهوم و معنايي كه در ذهنمان است، وجود دارد مي
فهميم كه  را از آن مي» القامة االظفار و مستوي عريض«يوان كنيم مثالً مفهوم ح مي

داراي نفس مدرِك كليات «بينيم كه  كنيم و مي دقت مي. طور نيستند موجودات ديگر اين
گويد هر آنچه از اين مفهوم بفهميم، دقيقاً  شيخ اشراق مي. نيز در آن اخذ شده است» بودن
عنوان ذاتي ياد  شيخ اشراق از اين امور  به. اند هها در معناي انسان خوابيده و اخذ شد همان

  ).167: ، ص1، ج 18(كند، ولي ذاتي مفهومي، نه ذاتي ماهوي، يعني عيني و خارجي  مي
ي اشراقيه  نقدهايي را كه سهروردي بر مشائيان درباب تعريف ايراد كرده است، قاعده

  . خودش آن را وضع كرده استنامند، زيرا اين قاعده، اختصاص به خود سهروردي دارد و مي
هايي كه سهروردي موردمداقه قرار داده است، معقوالت ثاني است  يكي ديگر از بحث

ي اولي و ثانوي  طبق ديدگاه مشائيان، معقوالت به دو دسته. اند كه مشائيان به آن پرداخته
، هايي كه از متون مشائيان به عمل آورده شده است تقسيم شده است و طبق استنباط

ي منطقي  هرچند به صراحت بيان نشده است، مراد از معقوالت ثاني، معقوالت ثانيه
  :دارد طور كه ابن سينا در منطق شفا بيان مي باشد، همان مي

لم يفصلوا فيعلموا أنّ االمور التي في الذهن إما امور تصورت في الذهن مستفادة من ...
و تكون . هن ال يحاذي بها امر في خارجخارج و إما امور تعرض لها من حيث هي في الذ

معرفه هذين االمرين لصناعة ثم تصير أحد هذين االمرين موضوعا لصناعة المنطق من حيث 
االيصال، من جهة عرض يعرض له و إما أي هذين االمرين ذلك و هو فهو القسم الثاني و إما 

صوره االخري لم تكن، أو أي عارض يعرض فهو أّنه يصير موصال إلي إن تحصل نفي النفس 
 )23: ، ص1، ج 1. (نافعاً في ذلك المحصول أو يعاوق ذلك

گاه از معقول ثاني استفاده  او درمورد معقوالت ثاني فلسفي، مثل وحدت و وجود، هيچ
اند كه اين دسته از  دهد كه به اين نكته پي برده ها نشان مي ي متون آن نكرد، اگرچه مطالعه
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توان به بهمنيار، يكي از شاگردان  هيم ماهوي هستند؛ براي مثال، ميمفاهيم، غير از مفا
ديد كه مفاهيم، محدود به معقول اول و معقول ثاني منطقي  سينا اشاره كرد، وي مي ابن

است، طبعاً هرگاه مفهومي از سنخ معقول اول نبود، چون انتزاعي است، بايد معقول ثاني 
 كه معقول ثاني، هويت انتزاعي دارد، يعني وي در اين حد متوجه بود. منطقي باشد

شود گفت كه جسم، چيزي جداي از شيء است، حال آنكه چنين حرفي را درمورد  نمي
دليل  همين به. توانستيم بگوييم، يا جسم چيزي جداي از ذهن نيست جسم و سفيدي مي
مايه و  شود شيئيت را وارد حريم ماهيت كرد و اين مسأله، تنها دست متوجه شد كه نمي

بنابراين بايد به او حق داد؛ گر چه نظرش . رفت اش به شمار مي ي فكري و زباني سرمايه
درست نباشد، بايد انصاف داد كه كار وي سبب شد اين پرسش، جدي شود كه باالخره 

اند؟ ديدگاه بهمنيار هنوز كامل نبود و به صورت يك نظام،  مفاهيم فلسفي از چه سنخي
به ديگر مفاهيم فلسفي، نظير عليت، وحدت، كثرت و امثال  را وي راجعطرح نيست، زي قابل
  .ها سخني نگفته است اين

عنوان يك سند ارزشمند برخورد كرد و از  اما شيخ اشراق با همين چند سطر بهمنيار به
ازنظر . برد كند كه بهمنيار به پايان مي او بحث خود را از جايي آغاز مي. آن سود برد

هويتشان همان ... ق مفاهيم فلسفي، مثل وجود، وحدت، امكان، وجوب وسهروردي، مطل
برخالف بهمنيار كه فقط به . هويت معقوالت ثاني است؛ يعني موطن تقررشان ذهن است

مفهوم شيء، ذات و وجود توجه كرده است، شيخ اشراق از مطلق مفاهيم فلسفي بحث 
اند يا  ها از سنخ امور خارجي  امثال ايندر تلقي بهمنيار، مفاهيم امكان يا وحدت و. كند مي

عنوان امور خارجي  ها را  به روند و هنگام بحث، آن كم، از امور ذهني به شمار نمي دست
  ).240: ، ص1، ج 18(كند  مالحظه مي

يا هم در خارج و هم : اند  بيان كرده است كه صفات بر دو قسممطارحاتسهروردي در 
ها متصف شده و فقط در ذهن وجود  اند كه ماهيت به آن تياند؛ مثل بياض، يا صفا در ذهن

هاست، مانند  ي وجود خارجي اين دسته از مفاهيم همان در ذهن بودن آن دارند؛ نحوه
گوييم زيد،  وقتي مي. شود شود و جزئيت كه بر زيد حمل مي نوعيت كه بر انسان حمل مي

عنوان يك عرض،   است و بهدر خارج جزئي است، معنايش اين نيست كه جزئيت در خارج
باشد،  كه جزء معقوالت ثانيه مي» شيئيت«گونه است كه  بلكه اين. قيام به زيد داشته باشد

. اند كه بسياري از حكماي مشاء، مثل بهمنيار و لوكري، به اين مطلب اذعان كرده چنان
وجوب، وحدت و امكان، وجود، » جيم شيئي است در اعيان«توانيم بگوييم  حال، ما مي بااين

يا » ذات شيء«شود  هنگامي كه گفته مي. ها، ازقبيل صفات ذهني هستند و امثال اين
اند، پس مفهوم ماهيت از  ، هر سه، جزء مفاهيم فلسفي»ماهيت شيء«يا » حقيقت شيء«
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، يا حقيقت يا ذات است، نه از )يعني معقول ثاني فلسفي است(آن حيث كه ماهيت است 
: ، ص1، ج 9(اسب است، از اعتبارات ذهني و معقوالت ثاني است آن نظر كه انسان يا 

346.(  
حكماي . نقد ديگر سهروردي بر مشاء درمورد هيوالي اولي و بيان حقيقت جسم است

مشائي معتقدند كه جسم طبيعي، داراي حقيقت تركيبي است كه يك جزء آن، امتداد و 
جزء ديگرش، بعدي است كه اين نامند و  اتصال جوهري است كه آن را صورت جسميه مي

ي نخستين  ي مشاء، از آن به هيوالي اولي و ماده پذيرد كه در فلسفه صورت جسميه را مي
كنند، از جمله برهان قوه و  ها براي اثبات هيوالي اولي براهيني اقامه مي آن. شود ياد مي

بات هيولي است برهان فصل و وصل برهان مشهور مشائيان در اث. فعل و برهان فصل و وصل
  :پردازيم كه در ذيل به آن مي

فينبغي أن . الجسم يقبل االتصال و االنفصال، و االتصال ال يقبل االنفصال: قال المشّائون
  .يوجد في الجسم قابلٌ لهما و هو الهيولي

جسم طبيعي پذيراي اتصال و انفصال است، ليكن اتصال، : گويند حكماي مشاء مي
رو بايد در جسم چيزي باشد كه پذيراي هر دو باشد كه همان  زاينا. پذيراي انفصال نيست

  ).74: ، ص2، ج 10(هيوالست 
آيد كه همواره  در اين برهان تمام توجه به اتصال و انفصالي است كه در جسم پديد مي

انفصال  خود اتصال، بايد قابل. شود كند و به دو تكه منقسم مي يك جسم قبول تقسيم مي
رو بايد در جسم حقيقت ديگري  ازاين.  هرگز چيزي پذيراي ضد خود نيستكه باشد درحالي

آن واقعيتي كه قابليت اين انفصال را دارد، هيوالي . هم باشد كه بتواند انفصال را بپذيرد
  ).333-332: ، صص1، ج 18(ي نخستين است  اولي و ماده

ي مشائيان، بيشتر به همين برهان فصل و  شيخ اشراق در متون خود براي نقض نظريه
ي اتصال به صورت اشتراك لفظي  واژه: گويد وي در مقام نقد اين برهان مي. وصل نظر دارد

شود و گاه مراد از اتصال، اين است كه دو جسم جدا از هم، به  بر هر دو معنا اطالق مي
اما . تواند قابل آن باشد ن معنا از اتصال، مقابل انفصال است و نمييكديگر متصل شود كه اي

گاه مراد از اتصال، امتداد و مقدار جوهري است، يعني همان صورت جسمي كه مشائيان 
  .گويند مي

اي كه براي مشائيان در برهان فصل و وصل روي داده است، ناشي از همين  مغالطه
 اتصال را در معناي امتداد و مقدار جوهري به كار طرف لفظ آنان ازيك. اشتراك لفظي است

. تواند پذيرا و قابل آن باشد گويند اتصال، ضد انفصال است و نمي ديگر، مي برند و ازسوي مي
شود، در جسم، افزون بر اتصال، امر  گويند هرگاه جسمي منفصل مي روست كه مي ازاين
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كه آن اتصالي كه در  درحالي.  استديگري به نام هيولي وجود دارد كه قابل اين انفصال
رود، به معناي دوم اين اتصال و امتداد  برهان فصل و وصل درمورد صورت جسمي به كار مي

رو، مشائيان براي  دانيم كه اين معنا از اتصال، ضد انفصال نيست؛ ازاين جوهري است و مي
و معناي اتصال را ي اشتراك لفظي دچار شدند، زيرا حكم يكي از د اين برهان به مغالطه

  ).333: همان، ص(براي ديگري به كار بردند 
گيرد كه ما در جسم، افزون بر امتداد و اتصال  اي مي سرانجام، شيخ اشراق چنين نتيجه

جوهري به چيز ديگري به نام هيولي كه قابل انفصال باشد نياز نداريم، بلكه خود امتداد 
  ).75: ، ص2، ج 10(جوهري قابل انفصال است 

  

  هاي شيخ اشراق نوآوري. 7

اصالت ماهيت و . هايي كه سهروردي به آن پرداخته، اعتبارات عقليه است از ديگر بحث
ي اشراق است، زيرا از ديدگاه شيخ  اعتباريت وجود، يكي از نتايج معقوالت ثاني در فلسفه

و اثر گونه تحقق  اشراق، معقول ثاني، مفهوم ذهني صرف و اعتبار علقي محض است و هيچ
رو مفاهيمي مانند وحدت، امكان، ضرورت، همچون مفاهيم منطقي،  خارجي ندارد، ازاين

رو  مفهوم وجود نيز از ديدگاه سهروردي معقول ثاني است، ازاين. مصداق خارجي ندارد
دهد كه  رود تا آنجا كه شواهد نشان مي ذهني است و اعتبار عقلي محض به شمار مي

ي اصالت ماهيت را مطرح كرده  كه در ميان فيلسوفان مسألهسهروردي نخستين كسي است 
ي اصالت و  رو اين ديدگاه كه طرح مسأله ازاين. طورگسترده به آن پرداخته است است و به

دهند و شيخ اشراق را آغازگر آن  اعتباريت وجود يا ماهيت را به صدرالمتألهين نسبت مي
  ).293: ، ص1، ج 18(دانند، نادرست است  نمي

ي فلسفي داراي عنوان،  عنوان يك مسأله ي مشاء  به رحقيقت، اين مسأله در فلسفهد
. ي طرح در آن وجود داشت طورجدي موردتوجه قرار نگرفت، گرچه زمينه مطرح نبود و به

ي واجب و ممكن كه از مباحث كليدي و پرتوجه مكتب مشاء است،  اين زمينه در مسأله
 درصدد تبيين هدايت واجب و ممكن برآمدند؛ و واجب را فراهم بود، زيرا فيلسوفان مشائي

. وجود صرف و ممكن را تركيبي از ماهيت و وجود دانستند و اين تركيب را تحليل نمودند
بودن وجود براي  همين تحليل، در كنار مسائلي چون تقدم بالوجود علت بر معلول و موضوع

ت را برمال ساخت و زمينه را براي هاي بحث اصالت و اعتباريت وجود و ماهي فلسفه، رگه
اي كه در حركتي آهسته و سيال، ابتدا ازسوي  گونه طرح اصالت ماهيت فراهم آورد؛ به

طورچشمگيري موردعنايت  ي اشراق، اين فلسفه به سهالن مطرح شد و با حضور فلسفه ابن
اشراق چنان هاي شيخ  آموزه. دقت تبيين گرديد و نتايجي از آن گرفته شد قرار گرفت و به
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جذاب و متين به نظر رسيد كه بزرگان فلسفه، مانند خواجه نصيرالدين طوسي، محقق 
ي مالصدرا دگرگون شد  وسيله تأثير قرار داد تا اينكه به دواني، سيد سند و ميرداماد را تحت

  ).308-307همان، (و به صورت اصالت وجود درآمد 
ست و ديدگاهي نو متعلق به شيخ يكي از مباحث ديگري كه در اشراق مطرح شده ا

ي اشراقي  ي امكان اشرف است كه خود، آن را قاعده شود، مبحث قاعده اشراق محسوب مي
ي امكان اشرف اختصاص به مُثل افالطوني ندارد و در عواملي ديگر نيز كاربرد  قاعده. داند مي

طبق اين قاعده، اساساً . دارد، ولي سهروردي اين قاعده را براي اثبات مُثل مطرح كرده است
تر چينش  تر و پايين شود، از موجودي اشرف به موجودي نازل هرچه از حق تعالي صادر مي

تر به وجود آيد، لزوماً بايد پيش از آن،  اگر در جايي يك موجود اخس و پايين. يابد مي
باشد موجودي اشرف و برتر از آن به وجود آمده باشد؛ يعني بدون آنكه اشرفي صادر شده 

ديگر،  بيان امكان صدور و ظهور يك امر اخس از خداوند سبحان وجود نخواهد داشت؛ به
شود، سپس بعد از آن حقيقت اشرف،  ابتدا از حق تعالي يك حقيقت اشرف صادر مي

ترين  آيند تا اينكه به امور نازل و پايين تر از اويند، به وجود مي موجودات ديگر كه پايين
  ).165: ، ص2همان، ج (موجود منتهي شوند 

هاي  ويژه در مكتب اشراق و بينش ي اسالمي، به درواقع، امكان اشرف مفهومي در فلسفه
فلسفي برخاسته از آن، در شمار يكي از قواعد فلسفي درآمده و نزد فيلسوفان متأثر از 

اين فيلسوفان از اين قاعده همچون . اي برخوردار است  اهميت ويژه بينش اشراقي، از
 .اند اي براي حل بسياري از مسائل دشوار ديگر بهره گرفته سيلهو

سينا  طرح موضوع امكان اشرف در تفكر فلسفي اسالمي، از ديدگاه تاريخي، به ابن
اي مستقل  اي درآورده باشد يا همچون مسأله آنكه وي آن را به صورت قاعده بي. گردد بازمي

 اين تعليقات،به مثال ديگر به كار برد؛ در به آن پرداخته باشد، يا آن را در پاسخگويي 
كند و  ي ارسطو اشاره مي كند و گويي به انديشه ي كلي آن مطرح مي مسأله را در چهره

شايسته است بدانيم كه يكي از اموري كه گذشتگان را بر اعتقاد به وجود «: گويد چنين مي
طرت است به پديدآمدن ها داشته، گواهي ف اشرف و اكرام در موجودات آسماني و جز آن

بر توست كه به هستي اتم و اكمل «: گويد دنبال آن مي و به» ...موجودات، به ترتيب شرافت
الوجود و امور عقلي و  در امور آسماني و عوالم قدسي معتقد شوي و به اينكه كمال واجب

تصور تر از  ها در ذات خود، باالتر و شريف ي آن آسماني را هرگونه تصور كنيم، مرتبه
 السماء و العالمآنچه گفته شد، تفصيلي است كه ارسطو اجمال آن را در كتاب » ...توست

ها اكرم و  آورده است و معناي آن، اين است كه در موجودات علوي بايد به آنچه براي آن
  ).435: ، ص1، ج 9(اشرف است، باور داشت 
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گذار فلسفه اشراق،  نياناي مهم نزد سهروردي، ب درنتيجه، اين مسأله به صورت قاعده
ي امكان اشرف را  شود و فيلسوفان بزرگ پس از وي، مانند صدرالمتألهين، قاعده ديده مي

  .اند پذيرفته و به شرح و بسط آن پرداخته
  

  ي پارادايم منزله هاي سهروردي به بررسي نقدها و نوآوري. 8

، به نحو اجمالي بيان نقدهايي را كه سهروردي بر علم عادي و فراگير زمان خود داشته
به  ي كوهن، راجع حال به بررسي خصوصيات نقدهاي ايرادشده براساس نظريه. كرديم

قبل از هر چيز بايد اذعان داشت كه ازنظر كوهن، هم . پردازيم پارادايم و انقالب علمي مي
ضاي ها فقط اع اضافه، برخي از انقالب هاي كوچك و به هاي بزرگ داريم و هم انقالب انقالب

كنند و نيز كشف يك امر غيرمنتظره  اي را دامنگير مي تخصصي حرفه ي فوق يك حوزه
  ).81: ، ص11(ها امري انقالبي باشد  تواند براي اين قبيل گروه مي

كننده و در مواردي  با بررسي نقدهاي سهروردي روشن شد كه وي در مواردي، ابداع
بر  وي در بحث تعريف، عالوه. دايم موجود استي آراي قبل از خود يا پارا كننده ديگر، تكميل

ي آراي  كننده ي معقوالت ثاني، تكميل در زمينه. زند نقد، دست به ابداع تعريف مفهومي مي
طور كه گفته شد،  ي امكان اشرف است؛ همان از ديگر ابداعات سهروردي قاعده. مشاء است

يلسوفان براي حل مشكالتي اين قاعده يكي از قواعد فلسفي است كه توسط بسياري از ف
ي اصيل تعقل فلسفي  سينا در نظر برخي، نماينده هرچند ابن. مورداستفاده قرار گرفته است

ي اسالمي اين را نشان داد و پس از سهروردي تا زمان  ماند و تاريخ تفكر اسالمي و فلسفه
لوه و شيخ كشند، مانند حكيم ابوالحسن ج حاضر، برخي هنوز در پارادايم سينوي نفس مي

ي  محمد صالح حائري مازندراني؛ اما اين شاهد، نقيضي براي انقالب سهروردي در حوزه
ي كوهن،  كند، نيست؛ چراكه بنابر گفته تخصصي كه كوهن مطرح مي تخصصي و فوق

اي را  المسائلي پارادايم جديد بايد نويد دهد كه بخش نسبتاً بزرگي از توانايي محسوس حل
  ).208: ، ص11(كند  هاي پيشين حاصل شده است، حفظ مي رادايمي پا واسطه كه به

سهروردي نخستين كسي است كه به اصالت ماهيت پرداخته و براساس اين آموزه، 
اي  گونه تأثير قرار داده است، به طورجد تحت ي فلسفي بعد از خود را به فيلسوفان و جامعه

است كه توسط مالصدراي شيرازي دار علم عادي بوده  كه خود، در بستري تاريخي سكان
گيري اصالت وجود شده است؛ چراكه طبق نظر كوهن،  ساز شكل دگرگون شده و زمينه

  ).186: همان، ص(شوند  هاي قديم زاده مي هاي جديد از دل پارادايم پارادايم
عنوان يك مكتب  ي فلسفه نبود، بلكه به مثابه برخورد انتقادي شيخ اشراق با مشاء، به

سهروردي در كنار . خاص است كه روش قواعد و اسلوب مختص به خود را داردفلسفي 
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ي مشاء تبحر كامل داشت كه محصول نقّادي  ي قوي خود، بر فلسفه ذهن دقيق و انديشه
اي كه كساني مانند ميرداماد  گونه ي مشاء شد، به وي، شكستن قدرت فراگير و ركود فلسفه

د كامالً مشايي بمانند و نگاه اشراقي را در مباحث خود ي مشايي داشتند، نتوانستن كه صبغه
ي اسالمي از سهروردي، يك  همچنين امروزه تلقي انديشمندان و اساتيد فلسفه. جاي ندهند

ي مشاء و  است كه آن را در كنار دو مكتب فلسفه» ي نوري فلسفه«مكتب جديد به نام 
  ).496-494: ، صص2، ج 18(دهند  حكمت متعاليه جاي مي

عنوان پاردايمي در نظر بگيريم  توانيم نظريات شيخ اشراق را  به بنابر آنچه گفته شد، مي
هاي سهروردي  بخش عظيمي از انديشه. كه سعي در جايگزيني پارادايم موجود، مشاء، دارد

حكمة ي  سهروردي در مقدمه. سيناست ي مشاء مسلمان، خصوصاً ابن مرهون فالسفه
 و برخي اللمحات و كتاب التلويحات اللوحيه و العرشيهه كتاب كند ك  تصريح مياالشراق

اما روش او در . ي قواعد ايشان است ديگر را به روش مشائيان نوشته و درواقع، خالصه
تصريح او، مسائل، نه ازطريق فكر، بلكه ازطريق ذوق   روش ديگري است؛ بهحكمة االشراق،
دهد، اصول وي كه از معناي  يشتر شرح ميهاي خود را هرچه ب لذا استدالل. حل شده است

عنوان  پيش با اصول مشائي تفاوت دارد و اصولي را كه به از گيرد، بيش نشئت مي» نور«
 و 348: ، صص15(ي او با مشائيان است  هاي عمده كند، از تفاوت ها ياد مي اشراقي از آن

به معرفت و چگونگي  عكه البته يكي از اضالع مهم اين نگاه اشراقي، تلقي او راج) 347
نوعي،  حصول آن است كه در اين باب نيز او با تمايالت ذوقي و عرفاني خويش، به

كه او در بحث از چگونگي  نهد؛ چنان بر اشراق نور نفس را پي مي شناسي مبتني معرفت
و نظر ) 101- 99: ، صص10(پذيرد  هاي مشهور به رياضيون و طبيعيون را نمي ابصار، نظريه

بر نوربودن نفس انساني و پرتوافكندن او بر مبصرات است، ارائه   خويش را كه مبتنيي ويژه
  ).135- 134: همان، صص (3كند مي

اي است كه علم روي كار، بايد از حل مسائل  گونه زمينه براي ظهور يك پارادايم به
ل قرن در تاريخ اواخر قرن پنجم و اواي). 109: ، ص11(مربوط به خود ناكام مانده باشد 

هاي ديگري كه بعضاً غلبه نيز داشتند، قصد  زمان با زيستن شيخ اشراق، پارادايم ششم، هم
خواستند كه در  ستيز با تفكر فلسفي را داشتند و كنارگذاشتن چنين روش تحقيقي را مي

تحولي كه شيخ اشراق در فلسفه ايجاد . همان مدت كوتاه، فلسفه را به انزوا كشانده بودند
نظر برخي محققان باعث شد كه فلسفه به حاشيه كشانده نشود، چراكه سهروردي كرد، به 

ي خاص مشائي را كه  ي يك فيلسوف، اصل تفكر فلسفي را نفي نكرد، بلكه فلسفه منزله به
برخي محققان پا را از اين ). 497: ، ص2، ج 18(در آن زمان رايج بود، به چالش كشاند 

معناكه او نظام نوافالطوني را در  اين اند، به  ناميده4 فلسفيفراتر نهاده و تفكر او را تصوف
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پذيري به اشتياق ذاتي  هاي توجيه خدمت مفاهيم سنتي صوفيانه درآورد و كوشيد پاسخ
آدمي به تعالي و نقش رياضت در معرفت و سرشت و چيستي تجربيات عارفانه ارائه دهد 

ي  وسيله ان مربوط به تفكر فلسفي را بهتوان گفت وي موج بحر هرحال، مي به). 78: ، ص19(
حكمت اشراقي خود مهار كرد و آن را با عرفان و تصوف كه اوج گرايش مردم در قرن ششم 

ي او، بر تصوف و عرفان  وسيله بود، آشتي داد كه اين تدوين و توجيه حكمت اشراق به
  .تأثيري شگرف داشته است

فيه نيست، بلكه به سير باطني ي رسمي صو او هرگز مدعي ارتباط با يك سلسله
ي زمان خودش  خوبي با صوفيه او به. 5كند حكمت خالده در ميان صوفيان قديم اشاره مي

ي شهودي  گيري مشتركي در عالم تجربه الدين كبري ارتباط داشته و جهت مانند شيخ نجم
يان تقارن خاصي ميان تعاليم اشراق و صوف). 58: ، ص12(خورد  ها به چشم مي بين آن

بن عبداهللا تستري، بايزيد بسطامي،  هست؛ چراكه وي در آثار خود، از عارفاني مانند سهل 
ي ارتباط او با تصوف است  دهنده برد كه نشان نام مي... ابوالحسن خرقاني، منصور حالج و

  ).351-350: ، ص15(
جتماع كردن فساد و ناعدالتي در ا كن گيري تصوف و اوج آن، ريشه يكي از داليل شكل

هاي اجتماعي، اقتصادي، نظامي و گاه عقيدتي، مشايخ  رو در ميان كشمكش اين بود؛ از
اي نزد مردم و واليان برخوردار بودند،  متصوف سر برآوردند و به آن خاطر كه از احترام ويژه

بنابراين فكر غالب بر ). 80: ، ص7(تدريج در امور سياسي و اجتماعي مداخله كردند  به
هاي صوفيانه بوده است كه هم حكيمان و هم مردم عادي جامعه از آن افكار  ديشهجامعه ان

هاي عقلي صرف مشائيان براي فكر و مشكالت غالب  درنتيجه، استدالل. برخوردار بودند
. شود و آماده براي پذيرش پارادايم جديد جامعه كارساز نبوده است؛ جامعه دچار بحران مي

گوي تحوالت و تغييرات نباشد،  علم، پارادايم قبلي جواببا اين تفسير، وقتي در يك 
ديگر شرايط حاضر نتوانست خود را تطبيق دهد و باعث بحران در علم شد؛ راهي  عبارتي به

ي زيربناي علم، كه در اثر اين انقالب،  ها و اصول موضوعه نيست جز تجديدنظر در پارادايم
نيز ازنظر كوهن، ). 143: ، ص3(گيرد  يهاي جديد شكل م علم جديد همراه با پارادايم

گذارد، مانند مقبوليت عام؛  اي وجود دارد كه در هر علمي تأثير مي ضابطه عناصر بي
شناسي سهروردي كه بر اساس نور و ظلمت است، قرابت انكارناپذيري با تصوف دارد،  جهان
د؛ بنابراين ابداعات و به تصوف را پذيرفته بودن طور كه گفته شد، اجتماع، افكار مربوط همان

نقدهاي سهروردي بر مشاء، با اعتقادات عام بيشتر نزديكي داشت و اين همان عناصر 
عنوان پارادايم پذيرفته شود، الزم است آن نظريه  اي  به ضابطه است و براي اينكه نظريه بي

ود، تبيين ش بهتر از رقبايش به نظر آيد و الزم نيست تمام واقعياتي را كه با آن مواجه مي
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شناسي  بنابراين ما با دو جريان حكمت سينوي و جهان). 48-47: ، صص11(كند 
توان نتيجه گرفت كه پارادايم  رو هستيم كه طبق آنچه گفته شد، مي سهروردي روبه

ماندن اجزايي از فلسفه مشاء،  سهروردي پتانسيل جايگزيني پارادايم سينوي را با باقي
  .داراست

گيري پارادايم جديد حتماً پارادايم قبلي به خطا رفته باشد يا  كلالزم نيست براي ش
تر را  ي قديمي جابودن كاربرد نظريه كاربرد خود را براي هميشه از دست دهد؛ بلكه بايد به

: همان، صص(اي كه دركاربردهاي ديگر جانشين آن شده است، اثبات كرد  با همان نظريه
132-133.(  

ناپذيري را شكاف  او علت اين قياس. ناپذيرند ها قياس ايمكوهن معتقد است كه پاراد
هاي گوناگون وجود  ها و نظريه داند كه ازلحاظ تاريخي و فرهنگي بين پارادايم بزرگي مي

ها را  دارد؛ نيز هيچ زبان خنثي و مستقل از نظريه و پارادايم وجود ندارد كه بتوان آن
هاي متوالي، هم ضروري هستند و  يان پارادايمبنابراين تفاوت م). 75: ، ص13(مقايسه كرد 

هايي هستند كه  حل دار و موازين راه ي مسأله ها، حوزه ها منشأ روش هم ناسازگار؛ تفاوت
  ).138-137: ، صص11(اند  ي زماني پذيرفته شده ي علمي در هر دوره ازسوي هر جامعه

 شهرت دارد، حكمة االشراقنوع حكمتي كه سهروردي رشد و قوام بخشيد، و به 
ي رؤيت مستقيم حقيقت، از  كردن آن بر پايه گيرد، اما، با مبتني عقالنيت را دربرمي

اي در فلسفه اسالم شد كه از آن زمان،   او مؤسس مكتب تازه.رود عقالنيت هم فراتر مي
  ).86: ، ص2(رمقابل مشرب مشائي قرار گرفت مشرب اشراقي د

پس طبق ويژگي دومي . ي غالب فلسفي، اشراقي شد پس از شيخ اشراق، ديگر، نحله
توان ادعا كرد كه مشمول  بودن يك نظريه برشمرده است، مي كه كوهن براي پارادايم
م،  اين بيان كه سهروردي نفوذ بسياري در عالم اسال شود؛ با نظريات سهروردي مي

در طول . ي فلسفي در جهان اسالم است گذار دومين حوزه او بنيان. خصوص تشيع كرد به
نخستين . خصوص در ايران ادامه يافت هشت قرن گذشته، سنت فلسفي اشراق، به

كساني كه از . است)  ه ق687ف (الدين محمد شهرزوري  ي اين سنت شمس دهنده ادامه
 ه 710ف (الدين محمد بن مسعود شيرازي  قطب: اند از اند، عبارت سهروردي تأثير پذيرفته

ي اشراق يا شرح بر  هايي در زمينه ها كتاب كه هريك از آن... ، اسماعيل بن محمد و)ق
ي  برخي ديگر نيز با تأليف شروح مختلف بر آثار سهروردي، به فلسفه.  دارندحكمة االشراق

الدين  ، غياث) ه ق908ف (واني الدين محمد د اشراق گرايش نشان دادند، مانند جالل
و در بعضي ... و)  ه ق716ف (ي حلي  ، عالمه) ه ق949 يا 940ف (منصور دشتكي 

)  ه ق671ف (خورد، مثل خواجه نصيرالدين طوسي  چشم مي حكيمان، تمايالت اشراقي به
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ها  آن. اند ي فلسفي حكمت متعاليه اشراقيان بعدي، از حوزه).  ه ق1040ف (و ميرداماد 
اند؛  ي آن را ارائه كرده يافته ي فلسفه خود دانسته و شكل تكامل ي اشراق را مقدمه فلسفه

، آقاعلي مدرس ) ه ق1289ف (، مالهادي سبزواري ) ه ق1050ف (مانند صدرالمتألهين 
عنوان فيلسوفي كه سنت پيش  مالصدرا  به) 36-31 :، صص16... (و)  ه ق1307ف (تهراني 

رك كرده و بر قوت و ضعف آن آگاهي يافته است، تالش كرد كه از تمام خوبي د از خود را به
ها و ثمرات فكري شيخ اشراق در دستگاه فلسفي عظيم خود بهره گيرد و اين تالش  قوت

ي اشراق وجود دارد كه به  هاي نويني در فلسفه هرچند هنوز بحث. وي به موفقيت انجاميد
ي فهم حكمت متعاليه را   اگر كسي تنها دغدغهبنابراين. حكمت متعاليه راه نيافته است

  ).506: ، ص2، ج 18(داشته باشد، باز هم محتاج شناخت حكمت اشراقي است 
توان  شده توسط كوهن، مي هاي مطرح درنتيجه، طبق آنچه گفته شد، براساس ويژگي
مقصود من از «: به گفته خود كوهن. نظريات شيخ اشراق را يك پارادايم در نظر گرفت

اند و براي مدتي مسائل و  اي است كه عموماً پذيرفته شده پارادايم، دستاوردهاي علمي
پارادايم ). 22: ، ص11(» دهند اي از كاوشگران قرار مي هاي الگو را در اختيار جامعه حل راه

شرط انقالب را كه همان  جديد سهروردي جانشين پارادايم قديمي شده است و پيش
تواند به بحران منجر شود، داراست؛ اين بحران به انقالبي  است كه ميكاركرد علم عادي  سوء

برخي طور كه ذكر شد، ازنظر كوهن،  توسط سهروردي تبديل شده است؛ البته همان
كنند و حتي ابداع  گير مي اي را دامن تخصصي حرفه ي فوق ها فقط اعضاي يك حوزه انقالب

ي انقالبي باشد كه انقالب شيخ اشراق، از اين ها امر تواند براي اين گروه يك امر جديد مي
هاي مختلف علوم تجربي و نظري،  شدن رشته با پرداختن به تخصصي. نوع انقالب است

ها يا  شدن به اين معنا نيست كه كشف البته تخصصي. توان بر اين امر صحه گذاشت مي
ستند و بر هاي ديگر ه ي تخصصي خاص، كامالً مستقل از حوزه هاي در حوزه نوآوري

ي  ي كوهن، در هر حوزه گذارند، بلكه به اين معناست كه براساس ايده يكديگر تأثير نمي
توان شاهد انقالبي بود كه الزم نيست تمام  تخصصي طبق شرايطي كه قبالً بازگو شد، مي

هاي تخصصي ديگر را متأثر از خود كند، همين كه پارادايم جديد ادعا كند كه  حوزه
آزمايي  ئلي را حل كند كه پارادايم قديم از حل آن عاجز مانده است و راستيتواند مسا مي

ي تخصصي خود شود، انقالب  گوي نياز آن بحران در حوزه آن ثابت شود و براي مدتي پاسخ
مثل بحث تعريف كه از مباحث بسيار بنيادي در فلسفه است و مشائيان از . رخ داده است

. دي به حل آن معضل پرداخت و پارادايم قديم را طرد كردحل آن عاجز مانده بودند، سهرور
اگر بنا بود نامزد جديد براي : دارد  بيان ميساختار انقالب علميهمچنين كوهن در 
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اي قضاوت شود؛ اين امكان وجود داشت كه  شدن از همان آغاز توسط افراد جدي پارادايم
  ).195: همان، ص(» خود نبيندهاي معدودي رخ دهد يا علوم، هرگز انقالبي به  انقالب
  

  گيري نتيجه. 9

توان گفت كه سهروردي فيلسوف و متفكري نيست كه  براساس آنچه گفته شد، مي
توانيم با تفكر  ما زماني مي. ي مشايي، شايسته و حق باشد شناخت او در پرتوي فلسفه

دي سهرور. ي افكار خودش بشناسيم درست سهروردي مواجه شويم كه آن را در سايه
دليل به نقد برخي  همين ي مشايي پا بيرون بگذارد، به فيلسوفي بود كه قصد داشت از فلسفه

هايي،  هاي مشاء پرداخت؛ ازجمله تعريف در منطق، ماده و صورت و نوآوري از انديشه
نشدني را  ازجمله اصالت ماهيت و اعتباريت وجود، معقوالت ثاني كه ابهامات و مسائلي حل

. شناسي، دست به ابداع حقيقت نوريه زد ي جهان  دربرداشت و نيز در حوزهدر فلسفه مشاء
توان سهروردي را مؤسس و مبتكر نظام جديد و منسجم فلسفي دانست كه در  با جرئت مي

ي تخصصي خود  هاي موجود در حوزه ي تاريخي خود، نقش پررنگي در حل بحران برهه
هايي  اين، با تحليل وجود با. ته است، ديده نشدگونه كه شايس داشته است؛ ولي به داليلي، آن

نتيجه،  توان نظريات جديد وي را در قالب پارادايم كوهن گنجاند و در كه انجام گرفت، مي
  .مدعي يك انقالب علمي شد

  

  ها يادداشت

ي فقها و متكلمان و  البته اين به معناي پذيرش همگاني آراي فالسفه توسط جامعه. 1
هاي مشهوري همانند  توان در كتاب د و نقض نظرات فالسفه را ميصوفيان نيست و نق

  . و امثال ذلك جستمصارعة الفالسفة و تهافت الفالسفه

اند،  كه ايشان حتي نام كتاب خود را كه در مقابله با مباني حكمت متعاليه نگاشته. 2
ي كه پس از اند؛ اما در اين كتاب هم بارها و بارها از مفاهيم نهادهسينا  حكمت بوعلي

اند و حتي در جايي   است، همانند اشباح نوريه و عالم اظله استفاده كرده سينا رخ نموده ابن
ضمن پذيرش اين عالم كه همان عالم هورقليايي است كه سهروردي به آن قائل است، از 

). 252: ، ص4، ج 6(گويد  ها با حقيقت محمديه سخن مي عقول طوليه و عرضيه و ربط آن
واهيم طبق نظر كوهن پيش رويم و اصرار بر اين داشته باشيم كه مرحوم حائري اگر بخ

سينايي است، بايد به زبان كوهن گفته شود كه در علم عادي  همچنان در پاراديم ابن
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كند كه فلسفه  فردي كه استدالل مي«گويد  كوهن مي. است مشائي، پيشرفت حاصل شده 
كند كه هنوز ارسطوئيان وجود دارند، نه  كيد ميبراي مثال هيچ پيشرفتي نكرده است، تأ

در موضوع ما نيز ). 201: ، ص11(» اينكه ارسطوانديشي ناكام از پيشرفت بوده است
ها پيشرفت حاصل شده است  سيناييان هنوز هستند، اما در علم عادي آن توان گفت ابن مي

م حائري چيزي بيش از رسد اظهارات مرحو ي باال، به نظر مي كم در مسأله كه البته دست
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