
 
 

 
 
 

 

 ي ابصار سهرورديمالحظات درباب نقدهاي مالصدرا بر نظریه
 

   ∗∗محمدمهدي مشکاتی                          ∗مجید طاووسی بنگابادي
 

 چکیده
سازوارهنظریه صار در  شهي اب سهروردي ازي اندی جهت اهمیت دارد که آني 

سط نظریهنه ساس نظام نوري تنها مجالی براي ب شراقی برا ي خاص او درباب علم ا
ست، بلکه تالش ي سازد. نظریههاي او را براي طبیعیاتی از جنس دیگر موجه میا

ــهروردي به ــار س واقع بنیانی مابعدالطبیعی براي تعیین جایگاه خاص نفس در ابص
ستی و نیز جایگاه خ ست. اص علمه سجام الهیاتی ا شراقی در میان یک ان النفس ا

سفهنگارنده ست تا با نگاه دوباره به مبانی فل سهروردي، به ي این مقاله بر آن ا ي 
 وارد بر شــیخ اشــراق را در آثارهاي ي ابصــار بپردازد و از این خالل، نقدلهأمســ

صدرا داوري کند.  سبزواري و ارزیابی همچنین مال پرداخته ها نیز آنبه دفاعیات 
شد. به سوف خواهد  صارزعم نگارنده، اختالف نظر این دو فیل ، به اختالف درباب اب

گردد و در نتیجه، نقدهاي صدرا محصول عدم لحاظ مبانی شیخ ها بازمیمبانی آن
  ي اشراقی است.اشراق در طبیعیات و مابعدالطبیعه

 .علم اشراقی .4مالصدرا،  .3سهروردي،  .2ابصار،  .1: کلیدي هايهواژ
 

 مقدمه. 1
ستی سالمی، گاه در منطق، گاه در ه صول مختلف حکمت ا سی معرفت همواره در ف شنا

ـــتقالً مطمحالمعنیب گاه درباب مقوالت، گاه در الهیاتالنفس، علم نظر االخص و گاهی مس
سفه بوده ست، اما در فل سا شراق گویی این م شیخ ا جهت له جایگاهی ویژه دارد و ازاینأي 

هایی نو درباب مســائلی همچون علم، حضــور، اعتباریات، محل رخدادهاي حکمی و پرداخت
ـــت.  ـــت اس ـــائلی از این دس تمایز ذهن و عین و احکام هریک از امور ذهنی و عینی و مس
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ستند ولیکن میهایی اینبینیباریک سیار مجمل ه اي نو و هتوانند در مطالعچنینی اگرچه ب
هاي گوهایی دقیق و کارآمد درباب امکانوها، درآمدي بر گفتبا ارجاع دوباره به مبادي آن

 گشایی مسائل فلسفی باشند.حکمت اسالمی در گره
ــهرودي دربارهي تأمالت و بازنگريدایره ــترههاي س ــائی، گس اي از منطق تا ي آراي مش

ضــرورت بتاته در منطق شــیخ اشــراق مبدل به األخص دارد؛ به عنوان مثال الهیات بالمعنی
ــتاظهار نوعی دغدغه ــتیوي جس ــرورت هس ــناختی در همجوي ض ــرورت ش پیوندي با ض

ستشناختی میمعرفت ضایایی کارآمدتر در حوزهوشود. او در ج ستیجوي ق سی ي ه شنا
یگر، ذات ي دآید. به عنوان نمونهجهت، در مقام بیان وجوه چنین قضایایی برمیاست و ازاین

ئه کان ارا جه ام نو اجزاي ذات و درنتی مام، چ تام و ت حدي  ـــین در ناي  ماي پیش که حک
شــود. در طبیعیات نیز تعریف ســهروردي از جســم، جوي آن بودند، بازاندیشــی میوجســت

سم و به صل امکان تغییر نگرش به ج ست. خروج نوعی خروج از دوگانهحا صورت ا ي ماده و 
ستگاهآنگاه اهمیت می ژهویبهگانه از این دو شیم که در د شته با هاي حکمی یابد که توجه دا

است و شیخ بندي عوالم و نیز نوع ادراکات، براساس همین دوگانه بوده پیشین، مالك طبقه
ـــراق باید لوازم بازنگري خویش را در ارائه بندي عوالم و نیز انواع ي معیاري نو براي طبقهاش

پذیرد،  نابراادراکات ب ـــهروردي به طرح عوالم میانی میین، ب ـــیر، س پردازد که در این مس
 شناختی خود را دارند.شناختی و معرفتضرورت خاص هستی

سهروردي در منطق و طبیعیات، نهترتیب تالشبدین سائل هاي  تنها ثمرات نوینی در م
نیز  ي معرفتیالهیاتی خواهد داشــت، بلکه تأکیدي بر پیوند عمیق مســائل این ســه حوزه

ست و از سی مابعدالطبیعی میاینه سائل منطقی و طبیعی، لبا شانند. از روي، گاهی به م پو
آید شمار میاي طبیعی بهلهأیز ابصار است که در نگاه اول، مسبرانگي بحثلهأاین نمونه، مس

ــهروردي چنان آن ــفهکند که نهرا پرداخت میولی س ــطوح الهیات و فلس اهمیت  تنها در س
ــلی در فهم علم مجردات و یابد، بلکه یکی از مؤلفهمی ــوص علم واجب تعالی بههاي اص خص
 کند.االخص نیز باز میشود و پاي خود را به الهیات بالمعنیمی

شارحان صدرایی فارغ از آنچه درباب نظریه شراق، مالصدرا و نیز  شیخ ا صار در آثار  ي اب
سبزواري آمده  ست، در کتاب نظیر حاج مالهادي  شراق ا ، 4پناه(سید یداهللا یزدانحکمت ا

سهروردي)، کتاب 306 -295و  268-257صص:  صدرا و  سادات نوربخش( مال ، 27سیما
شابهی از نظریه ،)359- 353صص:  سبتاً م شراق آمده و گزارش منسجم و ن شیخ ا صار  ي اب

ي ابصار موجود است ي نظریهپیِ آن، بیان صدرا و مؤیدات و نقدهایی که در آثار او درباره در
 باب و نیز درباب داوري مالصدرا، آمده است. اینو درنهایت، داوري مالهادي سبزواري در
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باب، خصـوصـاً با لحاظ انسـجام دسـتگاه رسـد عبارات شـیخ اشـراق درایننظر میاما به
ست. نگارنده شتري ا سفی او، نیازمند تدقیق بی ست تا پس فل ي از ارائهي این مقاله بر آن ا

ــه، ابتدا نظریه ــجم و خالص ــراق را با نظر به عناوین کلیدِي بیانی منس ــیخ اش ــار ش ي ابص
سته صدرا از همب سراغ قرائت  ستگاه حکمی او بازخوانی کند و در گام بعد، به  ي با آن در د

ستمدا سهروردي را تحلیل کند و در ادامه، این نقدها را با ا د این نظریه برود و نقدهاي او بر 
صراحت سهروردي و نیز آراي خاص او در طبیعیات و نظریهاز  ي عالم مثال، موردتأمل هاي 
 قرار دهد. 

 

 ابصار در فلسفه سهروردي. 2
صار مبتنی ساس اب سهروردي، ا شراق نفس و بیدرنظر  ست(بر ا صورت ا ، ص: 6نیاز از 

نحو که ابصار، به صرف رویارویی باصر و مبَصر و به شرط نبودن ). بدین147، صص: 4؛ 215
ـــ، 6افتد(حجاب میان آن دو اتفاق می ـــص: 9؛ 486، ص: 1جهمان، ؛ 101-100ص: ص ، ص

و یکی از اقسام آن دانسته » مشاهده«). ابصار در متون شیخ اشراق گاهی ذیل 376و  263
را تنها شرطی براي داند، بلکه آننمی» مشاهدات«ي مهشود. سهروردي مقابله را شرط همی

صار می سفه ،داند. بنابراینتحقق اب شاهده و ادراك در فل شرط م شراق این رویارویی که  ي ا
شود، یک شرط عام نیست که همه مشاهدات و ادراکات را شامل شود، چراکه محسوب می
ــاهده ــور برزخی فقط رفع حجاب کدر مش ). امّا 234، ص: 6کند(فایت میي انوار مجرد و ص

سفه صار در فل شنی از اب سیدن به تبیین رو ست که پیوند آن با ر سهروردي منوط به آن ا ي 
سه عنوان عبارت شود. این  شن  ضوري«اند از: سه عنوان دیگر رو شراق ح و » التفات«، »ا

 ». احاطه«
 پیوندي ابصار با اشراق حضوريهم. 1. 2

ــازند، تنها در ي آن تبیین میوســیلهابصــار و علم را به صــورت منطبعه در اقوالی که س
که لحاظ آنقیاس و در لحاظ مطابقت با یک امر خارجی، کلی است، ولیکن همین صورت، به

موجودیتی دارد و وجود عین تشــخص و جزئیت اســت، جزئی و شــخصــی اســت. امّا درنظر 
سبت به یک امر کلی رخ دهد سهروردي، مشاهده نمی صار را به صرف و ازاینتواند ن روي، اب

که پايِ صورت کند، بدون آني عضو باصر با مستنیر تعبیر میتوان گفت مواجههمقابله یا می
شود که براي نفس اشراق حضوري حاصل شود، مطابقی در میان باشد، این مقابله سبب می

ضوري به امري جزئی ا شراقیِ ح ساختار همواره علم ا ست، زیرا در آن لذا علم نفس در این 
صورتی وجود ندارد تا صحبت از کلیت آن یا مطابقت آن با امري خارج از آگاهی باشد. نکته 

ضافهآن ست که یک ا شراقی جا ضور ا شیء را مبدل به ح ضور  ي خاص از جانب نفس، ح
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ــازد و زینمی ــراقی خواند(پس میس بنابر آنچه  ).487 -486، ص: 5توان این علم را علم اش
صارریهآمد، نظ شراق درمورد اب شیخ ا صلی او در باب علم و ادراك ، مطابق با نظریه1ي  ي ا

شراق و احاطهنااست؛ چن ضافهکه ا صار است، در علم نیز ا شراقیه مبنا ي نفس، مبناي اب ي ا
ــوري تبیین میگیرد و همهقرار می ــاس حقیقت علم حض ص:  ،، مقدمه9گردد(ي علم براس

ف)؛ بدین37 ـــور هترتیب که مؤل ـــلط نوري مدرِك و حض هاي دخیل در ادراكِ از غیر، تس
 ).373، ص: 27استناري مدرَك خواهد بود(

جایگاه کلیدي  ،ي ابصار و علملهأي نوري سهروردي، در مسدر فلسفه» اشراق«ي مؤلفه
سازواره شراقیِ معرفت میي حکمی او را مبدل به یک هستیدارد، تاآنجاکه  سازد. شناسی ا

تنها درمورد ابصـار، بلکه نهبنابراین، داند، سـهروردي اشـراق را امر واحدي از جانب نفس می
ست( شراق نفس ا ست که او دراما مهم ؛)215، ص: 6درمورد خیال نیز قائل به ا رد  تر آن ا

صار، جلیدیه یا هر عضوي را که دیگران در طبیعیات خویش دخیل نظریه ي انطباع درباب اب
سته صار دان صورت مثالی میدر امر اب صار داند، ازایناند، مجلی و مظهري براي یک  جهت، اب

ي او درباب عالم مثال و نیز با این نکته که آینه و اجسام صیقلی در نگاه سهروردي با نظریه
صص: مجل ست(همان:  ستند، در ارتباط ا توان گفت ). می103-101ی و مظهر عالم مثال ه

شاهده سهروردي، نوعی م صار درنظر  ست. اب ي امور در مثال، یا نوعی ارتباط با مثل معلقه ا
 این صراحت قطب را مالحظه کنید: 

سمی از اجو ازآن« ست، و [بلکه] در هیچ ج صورت در آینه نی شد که  سام جا که تببین 
هاي ظاهر در آن است، زیرا نیست و نسبت جلیدیه به مبصرات مانند نسبت آینه به صورت

ست که بهجلیدیه نیز آینه سیلهاي براي نفس ا صورتو شده از  ي آن،  شباح ایجاد شیا و ا ا
ــیا با جلیدیه ادراك میآن ــورتی که این مردم ها را در هنگام رویارویی اش کند، پس حالِ ص

ست. پس همانانفرض کرده صورتِ آینه ا ست، مانند حالِ  صورت د که در جلیدیه ا گونه که 
ست، به صورتی را که نفس بههمانآینه، در آینه نی سطهنحو،  شیا را درك میوا کند، ي آن، ا

گونه که شــود، هماني [جلیدیه با اشــیا] ایجاد میدر جلیدیه نیســت، بلکه در هنگام مقابله
ستنیر اتفاق میهنگام گفتیم، و در آن شیء م ضوري بر آن  شراق ح افتد. اگر که براي نفس ا

بیند و اگر شــبحی صــرف باشــد، مانند صــور مرایا، هویتی در خارج داشــته باشــد، آن را می
 ).266، ص: 10»(نیازمند به محل ظهور دیگري مانند آینه است

قواي  حقیقت آن است که در دستگاه حکمی شیخ اشراق، حس مشترك، خیال و سایر
ــت، همگی چونان آینه ــور معلقهادراکی از این دس ــتند که مجال ظهور ص ي قائم هایی هس

نیاز از موضوع و محل، بذات مثالی هستند. درنظر شهرزوري، این صور الزمانی و المکانیِ بی
 ).508، ص: 9ي عقل فعال هستند(ي آمادگی در نفس یا قواي او براي افاضهایجادکننده
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نامیم. است براي آنچه بصر می» ي ظهور شیءاضافه«حت سهروردي، صرف صراابصار به
). 153، ص: 6آمده است(» ظهور شیءي اضافه«نیامده، بلکه » ي شیءاضافه«در عبارت او، 

ـــار نخواهد بود و جهتعدم حجاب نیز از آن ـــت، داخل در تعریف ابص ـــلبی اس که امري س
اي؟ آمد که ســهروردي ضــافه، اما چه نوع اضــافهجهت ابصــار را باید خالصــه کرد به اازاین

ضافه صار و درنتیجه علم را متکی به ا ضافه از تعریف واحد اب ساخت. این ا شراقیه مدرِك  ي ا
ضافه شیء«ي یک جهت ا ضور  صر، حال در بیانی دیگر و این» ح بار در بود به مدرِك یا به ب

ــافه را  ــافه«بحث علم واجب، او این اض ــت که این می» ي مبدئیتاض نامد. او در پی آن اس
ـــافه را  ـــتفاده از کلمه488، ص: 5معرفی کند( طرفهیکاض ي )؛ به این معنا که درواقع اس

کند و یکی را در تعبیر مزبور، تنها بعد از آن اســـت که عقل طرفین را لحاظ می» اضـــافه«
صاحب ضر و دیگري را  ضافه میحضور میحا ساس شود نامد و میان آن دو قائل به ا وگرنه ا

 است.» مبدئیت«یا در بیان اخیر، روي » اشراق«بر روي » ي اشراقیهاضافه«ترکیب 
شــود، بدان معنا که علم، به علم واجب شــیخ اشــراق قائل به دو تعریف براي علم نمی

ــیم نمی ــود یا در علم واجب تعالی، قائل به علم قبلتعالی و علم غیرِ او تقس االیجاد و علم ش
صورت مینمی بعداالیجاد شراقی آن  شیء، به مدد حضور ا گیرد شود. درنظر او، علم به یک 

شراق رخ می ضوري که به تبع ا شراق و این ح ست(همان، ولیکن این ا دهد، داراي مراتب ا
ي انوار مجرده و نیز واجب ي ســهروردي ابصــار به همهجهت در فلســفههمین)؛ به487ص: 

 شود: تعالی نیز نسبت داده می
ضی از آنپ« ستند و [نیز] بع سفهبد مرئی ه ها با س نوراالنوار و انوار قاهره با رؤیت نور ا

ها به گردد، بلکه علم آنها بازنمیها، به علم آنرؤیت بعضــی دیگر مرئی هســتند و بصــرِ آن
 .2)214 -213ص: ص، 6»(گرددها بازمیبصر آن

ــراق بدون آن ــیخ اش به وجودات گوناگون، تغییر دهد، که تعریف علم را ناظر بنابراین ش
ساس قاعده شراقی میبرا تواند علم واجب تعالی را به ذات خویش و به امور ي بنیادین علم ا

صار بازمی سهروردي، علم مجردات و واجب تعالی، به اب ضیح دهد. در بیان  صار تو گردد و اب
سلبی: ي ایجابی دارد و یک مؤلفهي او، یک مؤلفهبنابر قاعده شیء براي ضافها«ي  ي ظهور 

ي واجب تعالی به هر آنچه برایش ظاهر است، ابصار بنابراین اضافه». نبودن حجاب«و » بصر
ــمار میو علم او به ــریح دارد که تعدد 383، ص: 9؛ 152، ص: 6آید(ش ــراق تص ــیخ اش ). ش

ضافات عقلیه در تبیین علم الهی مشکل ضافها ساً ا سا مطرح اي که در علم ساز نیست، زیرا ا
اي که درنظر شیخ اشراق یک معقول ثانی فلسفی ي اشراقیه است و نه اضافهساخته، اضافه

 ).153، ص: 6نامیم(ي مقولی میرا اضافهآید و ما آنشمار میبه
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است. او  له رفتهأشهرزوري از مسیر دیگري، متناسب با دستگاه مشائی، به سراغ این مس
آنگاه رؤیت را گاهی مغایر با ». برهان«یا به » رؤیت«ا به داند: یعلم به شــیء را دو قســم می

سپس این توجیه را دارد که ما به این دلیل علم مجردات علم می داند و گاهی متحد با علم. 
ي بدنی وجود ندارد و لذا دهیم که در مجردات آلت جسمانی و قوهها ارجاع میرا به بصر آن

صر آنعلم آن ست(ها عین ب شت که ارجاع علمِ مجردات به 511، ص: 9ها )، اما باید دقت دا
صار آن سها، الیهاب سفی و مابعدالطبیعی م سبت با نفس که یکی از لهأي فل صار را در ن ي اب

دارد تا ازنو در معنایی که شــیخ ســازد و ما را وامیانوار مجرده اســت، براي ما برجســته می
ـــار دارد، تأمل کنیم. ـــراق از ابص پیوند با التفات نفس و درنتیجه، حیثیت  این معنا در اش

 التفاتی علم است.
 »التفات«پیوندي ابصار با . هم2. 2

گوید: ي ابصــار بودند، میي طرقی که در پی تبیین پدیدهشــیخ اشــراق بعد از نفی همه
شاهده« صر [م ضو با ستنیر با ع صرفِ رویاروییِ م صار،  شراق همانا اب ست، پس با ا کننده] ا

. اما ســـهروردي باید عنصـــر 3)486، ص: 5»(دهد و نه غیر آننفس رخ می حضـــوري براي
صر، ي خویش با تکیه بر علمدیگري را براي تکمیل نظریه سازد و آن عن شراقی وارد  النفس ا

ـــریحات آن ـــهروردي التفات را از آراي مندرج در آثار حکما و تص ـــت. س ها وام التفات اس
ــینا در گیرد. می ) بر این رأي اســت که هنگامی که صــورت 7، ص: 3(المعادالمبدأ و ابن س

شود، اما شود، به عقل بالفعل مبدل میمجرد از ماده و عوارض مادي با عقل بالقوه متحد می
نحو انفصال ماده از صورت نکته اینجاست که جدایی این عقل بالقوه از آن صورت مجرده، به

ستی میان ع س ست، زیرا اگر چنین گ سام نی شویم، در اج صور  صورت مجرده مت قل بالقوه و 
آنگاه در هنگام تعقلِ آن صـــورت مجرده، عقلِ بالقوه نیازمند صـــورت دیگري خواهد بود و 

صور و نحو، با نقل کالم در نحوهبدین سل در  سل صورت دوم، ت صالِ عقل بالقوه از آن  ي انف
ــکلدرنتیجه عدم ــد درنظر میآید. لذا بهگیريِ تعقل الزم میش ــیخرس الرئیس، نوعی نظر ش

ي خاص میان عقل در حالت بالقوه و مدرَك وجود دارد که درنهایت به ســـبب ادراك، رابطه
شراق به تحلیلیافتن آن عقل میمنجر به فعلیت شیخ ا سشود.  سینوي در م ي علم لهأهاي 

ود کند که معتقد است مشائیان ختوجهی خاص دارد و لذا در تعریف علم، بر اصلی تکیه می
شته و آن را پذیرفته ست از آنبه این امر توجه دا صل عبارت ا شدن که براي تبدیلاند؛ آن ا
 .)23، ص: 2 ؛485، ص: 5داشته باشد(» التفات«صورت منطبعه به علم، باید نفس به آن 

کند و این بدان معنا اسـت که ي جزئیِ نفس اسـت که علم را ایجاد میدرواقع مشـاهده
، ص:  28خود، بنیانی حضوري دارد که نیازمند جزئیت و شخصیت است (بودن علم در علم

ست که ادراك و التفات را در عطف نظر می). به262 ساس همین رویکرد ا سد میرداماد برا ر
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ـــتفاده کرده و درواقع مراحل مختلف ادراك را افعال مختلف نفس در  انتقال «به یکدیگر اس
). اما 125، ص: 26دانســته اســت(» عقولیتي ممدرَکات از حضــیض محســوســیت به ذروه

گیري علم اســتدالل ســهروردي را در تبیین نقش التفات در شــکل اســفارمالصــدرا نیز در 
 -162، صــص: 21داند(آورد، بنابراین مالصــدرا نیز ادراك را چیزي جز التفاتِ نفس نمیمی

کند؛ ما این می ي اشـــراق، نفس در علم به ســـایر امور، نوعی پرتوافکنی). در فلســـفه163
ــوري و پرتوافکنی را التفات و توجه نفس می ــت حض دانیم و بالطبع التفات و توجه امري اس

شوند. درنظر سهروردي هر ي اشراقی نفس ادراك می، به احاطه4شهودي؛ بنابراین سایر امور
ـــت(مجرد ـــائی) و قابل آنچه ذات خویش را ادراك کند، نور محض اس بودن در ادبیات مش

شاره ست(ا ست و به عبارتی، عین ظهور و نوریت ا سیه نی صص: 6ي ح ). نفس 111 -110، 
است و یک صفتِ ذاتی » ظاهر بنفسه بودن«که حقیقت نوري دارد، یک ذات دارد که همان 

) و هرچه 299، ص: 9است و تابعِ همان ذات نوري است(» مظهر لغیره بودن«دارد که همان 
 فیاض لذاته بیان خودِ شیخ اشراق نیز آمد، به این ذات نوري که که دریابیم، چنانادراك می

 گردد.است، بازمی
 » احاطه«پیوندي ابصار با هم. 3. 2

ست، انواري که » للبرازخ هر مدبّراانو«در فلسفه سهروردي یکی از اطالقات براي نفوس  ا
ــتند، نه آنکه منطبع در آن ــام هس ــریف در اجس ــندر مقام تدبیر و تص ــص: 6د(ها باش ، ص

ـــهروردي این انوار مدبر را در جرگه146و145 داند چراکه تنها با ي انوار مجرده می). امّا س
سطه شدهوا صادر  ست که به ایناند و تنها ازي انوار قواهر ادنون، از انوار قواهر اعلون  جهت ا

ـــتند و هم ازاین ـــت که میقوت نوریت انوار دیگر نیس ابدان  ي محکمی باتوانند رابطهروس
طور که انوار مجرده و واجب تعالی بر ). امّا همان186 -185خویش داشـــته باشـــند(همان: 

ـــراقیه دارند و علم آنامور مادون خویش و متعلقات آن ـــافه اش ها در پرتوي ها احاطه و اض
ي سهروردي از احاطه و اشراق نفس بر شود، علم نفس نیز در فلسفههمین نسبت تبیین می

ــی میجزئی و نیز بر متعلقات آن بدن و قواي ــودها ناش ــیله. این قوا و متعلقات، به5ش ي وس
ي نفس یا امور نفسانی است، خیال نیز به تعبیر . بدن سایه6کنندنفس صفت ظهور پیدا می

ست. نفس یک حاکمیت تام و احاطه در دامنه صنمی براي نور مجرد نفس ا شراق  ي شیخ ا
صار قرار میمحسوس تا معقول دارد. بنابرا گیرد، از آن جهت که متعلق ین هر آنچه متعلق اب

شدهقوه شئون نفس واقع  شأنی از  ست، مدرَك به  اي از قواي نفس، فعلی از افعال نفس یا  ا
ضافه شراقیها ست(ي ا شگی، نفس ا ست، زیرا مدرِك واقعی و همی ضوريِ نفس ا ، 10ي ح

طور که کند: همان). ســهروردي چنین تنظیر می513- 512، صــص: 9؛ 454 -453صــص: 
ي افعال و ادراکات نیز در تمامی حواس به یک حس مشــترك ارجاع و اســتظهار دارند، همه
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به قوه عدد،  بازمیعین ت مدبر  حدي در نور  ما گویی قوهي وا ند ا یک گرد یدن این امر  نام
صریح دارد که م شراق ت شیخ ا ست، زیرا  سامحه ا ي نفس از جهت حل رجوع، ذات نوریهم

ي مبصر و بصر شرط شده است، فیاضیت ذاتی خویش است. بنابراین اگرچه در ابصار، مقابله
صدرایی، نفس در مرتبه ست، یا در ادبیات  ست، بلکه نفس ا صر نی صر حقیقی ب ي ولیکن با

صر نیز بدون تدبیر بصر است. بنابراین انتساب ابصار به بصر، بالعرض و المجاز است، چراکه ب
تواند در نسبت و مقابله با مبصرات، بصر نامیده بخشِ نوريِ نفس نمیي هویتو بدون افاضه

 ):213، ص: 5شود(
نحوي که داراي قواي جزئی است، پس حکم و نور اسپهبد احاطه دارد و حاکم است، به«

ست و او حس همهبی سطه از آن او ست، وا سر بدن متفرّق ا سرتا ست و آنچه در  ي حواس ا
ــپهبد بازمی ــل آن، به امر واحدي در نور اس ــپهبد، بر مثل خیال و حاص گردد و براي نور اس

ست و [ شراقی ه صار که بیامثال آن، ا شراقی داردنیز] بر اب ست، ا صورت ا همان: »(نیاز از 
214-215.( 

صورت، احاطه شراقیهزمانی که بر حامل  شد، بر خود آن ي ا شته با ي ظهوریه وجود دا
ــورت نیز چنین احاطه ــت ص ــر اس ــت که مبص اي وجود دارد، لذا به هر روي، این نفس اس

اي است که بعدها مالصدرا ). این نکته383 ، ص:9جهت که بر قواي خویش احاطه دارد(ازآن
ون ادراکی و تحریکی آن، بدان ؤبه مراتب مختلف یک نفس واحد و شـــدر آثار خویش راجع

 توجه کرده است:
سانی به مرتبه« سوس خویش ي حواس نزول میهمانا نفس ان کند، زمانی که حواس مح

شود و در هنگام شنیدن، صریه میي بکنند، پس نفس در هنگام ابصار، عین قوهرا ادراك می
اي که مباشر ي الهیه و قوهشود و همچنین در سایر حواس، حتی قوهي سمعیه میعین قوه

ست و همچنین نفس هنگام ادراك معقوالت تا درجه ضالت ا ي عقل فعال باال تحریک در ع
 ).292، ص: 15(»دانندنحوي که راسخان در علم میشود، بهرود و با آن متحد میمی

 
 ي ابصار شیخ اشراق. تحلیل انتقادات صدرا بر نظریه3
صار را تنها براي آننظر میچنین به شراق درباب اب شیخ ا صدرا نظر  سد که مال هنگام  ر

پذیرد. استدالل او آن است که احساس نفس که نفس منسلخ از تعلق به بدن شده باشد، می
ـــوس براي  که امر محس یل اوســـت، چرا فاوت از تخ بدن تعلق دارد، مت به  که  مانی  تا ز

کند. اما پس از تنهایی کفایت نمیخارجی اســت و قصــد، به يیافتن، نیازمند مادهتخصــص
، 24مرگ، ادراك، قدرت، شــهوت، امر خیالی و امر حســی، همگی امور واحدي خواهند بود(

هایی گوناگون را در رد ). اما مالصـــدرا در موارد مختلفی، اســـتدالل21، ص: 16؛ 192ص: 



  73ي ابصار سهرورديمالحظات درباب نقدهاي مالصدرا بر نظریه

سجم ست؛ من صار آورده ا سهروردي درباب اب صدرا ترین اآراي  ین نقدها در دو نقطه از آثار 
شده سته  صص: 19اند(برج صص: 22؛ 291-292،  سایر 182-183،  ) ولیکن با مراجعه به 

ــان می ــاخت: آثار ایش ــته کلی منظم س ــه دس ) نقدهایی که بر تحلیل 1توان نقدها را در س
ـــافه«معناي  ـــورت ماد2تکیه دارند؛ » اض ي را ) نقدهایی که امکان تعلق علم به ماده و ص

سته از 3دانند و منتفی می ساوقت نور و وجود دارند. در ادامه، هر د ) نقدهایی که تکیه بر م
 این نقدها بررسی خواهند شد.

 ي ابصار تکیه دارنددر نظریه» اضافه«نقدهایی که بر تحلیل معناي . 1. 3
ه موجود ي ادراکی بشده در آراي شیخ اشراق درباب ابصار را اضافهمطرح يصدرا اضافه

ـــتخارجی به ـــت که و ازاین 7عینه تعبیر کرده اس باب، نقدها را متوجه این نکته کرده اس
ي اشراقی را جهت، اضافهتواند مدرَك و مبصر باشد و ازاینصورت مادي منطبع در ماده نمی

صادره ضافه م ضع اهمیت دارد(به ا ست که در آن، و صدرا 197، ص: 20اي کرده ا ). گاهی 
شراق را بهنظریه شیخ ا ضافهي  شیء نوري تقریر میصورت ا ، ص: 19کند(ي نوري بین دو 
ي ي نوري شیخ اشراق را به اضافه)، از این وجه، گویی صدرا در دو مورد یادشده، اضافه286

 مقولی میان دو شیء فروکاسته است.
کند که ي ظهوري) را چنین نقد میضافهمالصدرا تعریف اشراقیِ علم(ادر موضع دیگري 

که اضافه، اضعف مقوالت عرضی است، ابصار نیز به ترین کماالت است، حال آنعلم از شریف
ضه ست، مدد افا ست، بلکه مماثل با آن ا صورت خارجی نی ست که عین همان  صورتی ا ي 

ضه صورت افا صداگرچه که این  ست. مال ضوري ا شهودي ح را بر این شده، مدرَك به ادراك 
داند، قول ي اشــراقی را در نســبت با صــورت مادي خارجی میپندار که ســهروردي اضــافه

ــافه ــدن الیقخویش را به اض ــراقیه نامیده ش ــدرا، نفس به تر میي اش داند. بنابر قول مالص
ضافه ست، ا شهودي ا ضه که به تعبیر او وجود  ي فاعلیه و نوریه و درنتیجه علم صورت مفی

ــهودي ــوري ش ــورت  حض ــانی «دارد، زیرا این ص ــاء و ایجاد نفس یا عالم نفس ــل انش حاص
 ).20، ص: 16؛ 264، ص: 14»(است

با نقل مخدوشی از عبارات شیخ اشراق، بخشی از رأي او را  اسفارمالصدرا در جلد سوم 
شراق علم را اینباطل می کند: علم شیء به غیرِ گونه تعریف میداند. مالصدرا از زبان شیخ ا

ي به امور خارجی تکیه . درواقع صــدرا بر روي اضــافه8ي او به آن اســت، همان اضــافهخود
ها این است شمارد که یکی از آني چنین قولی برمیکند، آنگاه چند فساد دیگر را الزمهمی

شـود و گاهی به کلی و جزئی، که علم اقسـامی دارد: گاهی منقسـم به تصـور و تصـدیق می
، صص: 19یک از این اقسام را در پی نخواهد داشت(فه بودن علم، هیچي اضاولیکن از مقوله

291- 292.( 
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صدرا در  شیهمال صص: 13(العر پردازد؛ او بر این نحو دیگري به نقد می) به237 -236، 
ضافه ست که ا ضافهباور ا صل ا سهروردي، حا شراقیه درنظر  صورت ي ا صر) به  ي نفس (با

بودن مدرَك«روي، این نظریه را مســتلزم اشــکاالتی نظیر خارجیِ حال در ماده اســت، ازاین
ضافه«و نیز » صورت مادي ضع وا ضعامر ذي ي امر بدون و فرض او داند. با این پیش، می»و

ــافه ــراقیهاض ــافهي مندرج در نظریهي اش ــهروردي را اض ــراقی علمی نمیي س داند. ي اش
ي نفس به امر ي مدنظر ســهروردي را اضــافهنیز اضــافه اســفارنحو، در جلد هشــتم همینبه

ــمانی تعبیر می ــافهکند زیرا معنا قلمداد میرا امري بیکند و آنجس ــعیهاض همواره  9ي وض
ضافه را نمیبه ست و این ا سمانی ا توان صورت محاذات، مجاورت، تماس و تقابل دو امر ج

 ). 183 -182، صص: 22ي نوریه نامید(اضافه
 در پاسخ باید به نکات زیر اشاره کنیم:

ي به شـیء دهد که اضـافهکه گذشـت، صـریح عبارات شـیخ اشـراق نشـان می. چنان1
ي به ظهور شیء، داخل در تعریف ابصار و صورت مادي مدنظر نیست، بلکه اضافه خارجی، یا

ست( ضوعیت نفس براي تبدیل امري به  ؛)153، ص: 6ادراك ا ظهوري که گویا داللت بر مو
 جهتی که مُبصَر است، دارد.امر مُبصَر، ازآن

)، 488 ، ص:5اســت(ي مبدئیت نامیده شــده . این اضــافه در بیان ســهروردي، اضــافه2
ساً از احاطه حکایت میهمیناز سا ضافه در نظر شارحان سهروردي ا نحوي کند، بهروي این ا

شتی دال بر مقولی ست و از آن، هیچ بردا شراق ا ساوق با خود ا ضافه ندارند که م بودن این ا
 ).513 -512، 383، صص: 9؛ 454 -453، صص: 10(

حت این اضافه را در شرح آراي شیخ، صرا. جالب توجه است که خود مالصدرا گاهی به3
) پیرامون 382، ص: 17(االثیریه هشــرح الهدایاي غیرمقولی تعبیر کرده اســت؛ او در اضــافه

ي امور که مصحح سایر ي خداوند به همهي فعّالیهرأي سهروردي درباب علم الهی، از اضافه
ضافه ضافات و ازجمله ا سخن میا ست،  ست و ي عالمیت ا گوید؛ علم خداوند همان ایجاد او

ضور آن شده از خداوند براي موجودات، نفس ح صادر صدرا وجود  ست. مال ها براي خداوند ا
ضافه را در صفحه ضافه383ي این ا ي جاعلیت خوانده است، سپس تنظیر کرده است که ، ا

طور که علم به ذات، زائد بر ذات نیســت، علم او به اشــیا و امور نیز نفس حضــور ذات همان
 شود.هاست، اگرچه قید ظهور عقلی را براي این حضور قائل میآن

که پیش ساختن عنصر التفات، چنانتوجه آن است که سهروردي با برجسته. نکته قابل4
از این بدان اشاره شد، براي قصد نفس در ادراك و ابصار اهمیت بنیانی قائل شد؛ بدین معنا 

ــانی نفس بر امور که حیث التفاتی نفس که به علم حیث التفاتی می دهد، درواقع به پرتوافش
شد. درواقع می هاو تبدیل آن صر و مدرَك ترجمه و تعبیر  ضافهبه امور مب ي موردنظر توان ا
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صدرا مثابهرا همان التفات نفس به امور و دریافت امور به ي متعلقات آن التفات فهم کرد. مال
ــورت  ــع و ص ــورت منطبع در ماده و داري وض خود در عبارتی دقیق در تمایزنهادن میان ص

کردن امري به که دخالت قصد و التفات نفس در تبدیلدارد: یکی آنادراکی به دو امر اشاره 
جهت که محسوس است، وجود که محسوس ازآنمحسوس و معقول اهمیت دارد و دیگر آن

ــهفی ــوس را حس مینفس ــت که آن امر محس کند و ي آن، عین وجود آن براي جوهري اس
ــوس ــت، همانکننبودنِ آن دقیقاً همین وجود او براي جوهر حسمحس طور که وجود ده اس
ي کنندهجهت که معقول است و معقولیتِ آن و تعین آن وجود براي جوهر تعقلآنمعقول، از

 ).299، ص: 19آن، امري واحدي است(
ــافه5 ــت(. اض ــراق یک امر اعتباري و ذهنی اس ــیخ اش ) و 70، ص: 6ي مقولی درنظر ش
توان گفت بعداً در تحلیل عقلی، نهایت میردتواند در تعریف ابصار وارد شود، جهت نمیازاین

ــر را از یکدیگر جدا می ــر و مبص ــبت آن دو با ذهن، باص ــافه را در نس کند و یک هیئت اض
توان درواقع مبناي اثبات اتحاد عاقل و معقول یا کند. این تقریر را مییکدیگر، برداشـــت می

ز لحاظ مالك مطابقت با واقع براي نیاز ادر اینجا، اتحاد باصر و مبصر دانست، تبیینی که بی
شراق یک شیخ ا ست که گویی  ست. با این ادبیات ا ست و خود عین یک واقعیت ا بار علم ا

ـــ ي اتحاد عاقل و معقول یا اتحاد مدرِك و مدرَك را در ادبیات ماده و لهأبراي همیشـــه مس
ست( ز سهروردي ). این بخش را با این بیان ا475 -474، صص: 5صورت باطل اعالم کرده ا

 رسانیم؛که در کمال گویایی است، به اتمام می
ــده، پس اگر بعد از آن« ــراقیِ ذکرش ــد، بنابراین براي و اما علوم اش ــل ش که نبود، حاص

ضافه ست؛ و آن همان ا ست که نبوده ا شده ا صل  ست، نه غیر مدرِك چیزي حا شراقیه ا ي ا
 .10)489همان: »(آن و به مطابقت احتیاج ندارد...

 کنندنقدهایی که امکان تعلق علم به ماده و صورت مادي را نفی می. 2. 3
ـــدرا در  ، امر مادي 11دهد) از علم می263، ص: 14(مفاتیح الغیببا تعریفی که مالص

شیء مجرد از ماده، براي یک نمی ست از وجود  تواند متعلق علم قرار گیرد زیرا علم عبارت ا
داند که اجسام و مقادیر نیز مدرَك به ابصار را این می ي قول سهروردي درشیء. صدرا الزمه

 االثیریه هشرح الهدای). مالصدرا در 292 -291، صص: 19علم حضوري اشراقی خواهند بود(
داند که واجب تعالی امور مادي را نیز به اشـــراق ي قول شـــیخ اشـــراق را آن مینیز الزمه

صور در م سام  سهروردي ارت ضوري درك کند، چراکه  ستلزم جردات را به دلیل آنح که یا م
ــفل می ــودانفعال اعلی از اس ــور متکثره در ذات واجب تعالی 12ش ــول ص ــتلزم حص ، یا مس

) درنظر صــدرا، شــیخ اشــراق تجرد از ماده را براي 385، ص: 17داند(، باطل می13شــودمی
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شرط نمیمعلوم شیء  شیء یا مبصربودن  ستدالل بودنِ  ، سهروردي، مادهداند، چراکه بنابر ا
 ). 265 -264، صص: 14ي دیگري نیست تا تجرد یابد(خودش در ماده

ي ابصار شیخ اشراق از این موضع نحوي منظم به نقد نظریهیکی از مواضعی که صدرا به
سفار، جلد هشتم پرداخته امکان تعلق علم ي عدم) است. او از زاویه183 -182، صص: 22(ا

 ي، سه نقد اساسی دارد:به امر مادي و صورت ماد
 .14توانند مدرك بالعرض باشندجسم مادي و امور جسمانی، تنها می -
ــد - ــورت خارجی مدرَك باش ــخص دوبین امري را ادراك می15اگر ص کند که ، آنگاه ش

 .16وجود عینی خارجی ندارد
شد - صورت خارجی مدرَك با شده و 17اگر  سلب  صورت ادراکی  صیت از  صو ، آنگاه خ

 ر واحد، مدرك همگان است.همین ام
 در پاسخ به این سنخ نقدها نیز باید به نکات زیر توجه کرد:

ضافه. ابتدا باید به نکته1 شت که ا شت توجه دا ي مدنظر در اي که پیش از این نیز گذ
که وصف ظهورِ براي نفس را یافته باشد، اضافه به شیء خارجی و ابصار اشراقی، پیش از آن

ست. با  شارحان درمیمادي نی سهروردي، آنچه یابیم که در نظریهمراجعه به آراي  صار  ي اب
ــارات قطب ــت؛ چراکه در اش ــور اس ــراق و حض ــیرازي اهمیت دارد، متعلق این اش الدین ش

ـــبت می ـــیء خارجی نس به ش هادن میان لون و ظهور، ظاهرنبودن را  مایزن بینیم که در ت
 اند از:بارتگرداند که عدهد، بلکه به سه عامل بازمینمی

 ؛و اهمیت وجود ناظر با وصف حضور)» حضور«ي حضور ناظر(دقت شود به واژهعدم -
 ؛بودن آلت ابصار(وصف حضور ناظر دچار مشکل خواهد شد)مختل -
 .گیري ادراك)ي التفات و اهمیت آن در شکللهأقصد ابصار نداشتن ناظر (مس -

ي پدیدارشناسانه از اهمیت پدیدار در نحوطور که مالحظه شد، گویی سهروردي بههمان
ــخن می ــور و ظهور، بیش از آنآگاهی یا اُبژه در آگاهی س ــاف حض که داللت بر گوید و اوص

ست، از  صر و نفس را که به حضور آورنده و به ظهور آورنده ا شند، حقیقت با شته با مبصر دا
 ).257، ص: 10سازند(بودن، برجسته میجهت مظهرلغیره

، 206، ص: 23(اســفارر تعلیقات خود بر بحث ســمع، در جلد هشــتم . ســبزواري د2
 هاي منسجمی دارد:) بر این نقدها، داوري517 -516، صص: 23؛ 268ي ي شمارهتعلیقه

الف. امر مادي در نســـبت با مبادي، غیرمادي اســـت. گویی صـــدرا خود متوجه چنین 
 بدان اشاره دارد: االثیریه هشرح الهدایمبنایی بوده است و در 

گونه که مجردات عقلی را با اشراق حضوري اي که واجب، به ذات خود، همانتو دانسته«
ـــوري درك میدرك می ـــراق حض ها را با که آنکند، بدون آنکند، امور مادي را نیز با اش
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صلصورت شاره دارد آنچه در هاي حا شده در مبادي مفارق ادراك کند... و به این [نکته] ا
سخن بعضی از ایشان وجود دارد که اشیاي مادي و زمانی، در نسبت با مبادیشان غیرمادي 

»  و غیرزمانی هســتند، به معنايِ رفع اثر ماده و اثر زمان که خفا و غیبت اســت، از آن اســت
 18 ).386 -385، صص: 17(

صور دوگانه سخ را که یکی از  سبزواري این پا شکال دوم، گویی  سخ ا شب. در پا م ي چ
ـــخی موجه می ـــت و دیگري در خارج، پاس )، اما 517، ص: 23داند(احول در عالم مثال اس

شکال، نظر میدهد. بهي وثاقت این توجیه را توضیح نمینحوه سد که باز هم در طرح این ا ر
که توان گفت ازآنجااست. میفرض گرفته شده ي به یک شیء یا صورت خارجی پیشاضافه

صراحت  صورت میبا عنایت به  شیء  ضافه به ظهور  سهروردي، ا صویر بیان  گیرد، همین ت
 دوگانه، مربوط به ظهور شیء است.

ستفاده می سویی از یک مثال نقض ا سوم از شکال  سبزواري در ا کند، در این مثال، ج. 
علم نفس به ذات خویش در عین آنکه علم به امر خارجی است، واجد خصوصیت نیز هست 

سویی ي علیتی نیزو رابطه ست. از ضهدر میان نی سبزواري در پی معار ستلزام با دیگر،  ي ا
آید؛ براسـاس این معارضـه، حتی بر مبانی او درباب اتحاد عاقل و معقول برمیصـدرا، با تکیه

ست( صدرا شکال  ، ص: 23علم به غیر نیز در مبناي اتحاد عاقل و معقول، مثال نقضی برايِ ا
ي امر نشده است که چرا صدرا در این اشکال خود، اضافه). سبزواري البته متعرض این 517

ست و به ست که از طریق مزبور در پی نقد همیننفس را به امر خارجی لحاظ کرده ا خاطر ا
، یک امر جزئی و متشخص 19پذیرد که مبصر و مابه االبصاراست. اما مالصدرا نیز میبرآمده 

 ،). بنابراین296، ص: 19ر آلت ابصار نیست(داشتن، منطبع دو مثالی است که در عین تعین
ست که خصوصیت می صر یا نفس ا توان گفت که این انتسابِ یک مبصر یا یک ادراك به با
ضافهتعبیرآورد؛ بهمی صیت میدیگر، ا صو ست که خ صر ا صر به مب که آورد، نه آني خاص با

 شیء بخواهد خصوصیت بیاورد.
 نور و وجود دارند. نقدهایی که تکیه بر مساوقت 3. 3

سوم  سفاردر جلد  شراقی او را نقد ا سهروردي، علم ا سبت رواقی دادن به  صدرا تحت ن  ،
ــراق درباب علم واجب تعالی و مجردات به ذات خویش را می ــیخ اش ــدرا نظر ش کند، مالص
ست و پذیرد، ولیکن او از این راه وارد میمی صدرایی ا سهروردي همان وجود  شود که نور 
ــص:به ــت(همان: ص ــاوق با وجود اس ــدرا در 292 -291 عالوه، علم مس ). امّا اولین دلیل ص

ست و هر نوري  مفاتیح الغیب ست که هر وجودي نور ا سهروردي، باز هم آن ا در نقض نظر 
 ). 264، ص: 14وجود است و علم را باید امر وجودي، یا به تعبیري، وجود شهودي دانست(
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با مراجعه به فرضی از جانب صدراست که امروز دیگر این نقدها مشتمل بر بداهتِ پیش
ست و خطایی  شده ا سته  شک ستگاه حکمی او، یقین به آن  سجام د سهروردي و ان صراحت 

اند که وجود صدرایی را با نور اشراقی است که بعدها امثال کربن و ایزوتسو نیز مرتکب شده
بار دیگر در نقد شیخ اشراق درباب اعتباریت وجود اظهار تعجب اند. مالصدرا یکیکی دانسته

را وجود صرف قلمداد کرده ولی ازسویی قول ه بود که چرا شیخ اشراق نفس و مافوق آنکرد
شراق خود در 43، ص: 18به اعتباریت وجود را در آثار خود دارد( شیخ ا  المقاومات)، ولیکن 

متوجه این پرسش بوده است و به این خاطر تمایز عمیقی را میان وجود در معناي حضور و 
ــته 20حیات ــدرایی می يکه همبس ــت، با وجود ص ). 187، ص: 7نهد(نور و ادبیات نوري اس

بنابراین، راه صدرا که تکیه بر مساوقت علم و وجود و آنگاه مساوقت علم و ایجاد و انشا دارد، 
 اساساً تفاوت مبنایی با بیان اشراقی دارد.

 
ي پیوندي با نظریهي ابصار و همي جسم به مقدار؛ نظریهاحاله. 4

 طبیعیات اشراقی مثال و عالم
صورت ست که قائمعالم مثال جایگاه  ستند و مجرد از ماده. از طرفی هر بههایی ا ذات ه

ناظر یک ید، در ت حاظ کن ماده ل عالم  با آنبهامري را در  یک 21یک  ثال داراي  عالم م ، در 
سبهصورت قائم ستند و درواقع هند ست. بنابراین موجودات عالم مثال، جزئی ه هایی هذات ا

). اما این نکته را باید توجه کرد که میان نوع 231 -230، صص: 5متعین هستند و نه مبهم(
ــت. مثال همواره وجود مثالی و اثري که از ظهوري آن در عالم ماده برجاي می ماند، فرق اس

بخشِ هر آن چیزي اســت که واحد اســت و ماند، مثال، متحدکننده و وحدتاحدي باقی می
ـــت و نه واحد، زیرا وحدت مثال در زمره رويازاین ـــت. ي وحدتاحدي اس هاي دیگر نیس

، ص: 12»(کند و معناي این اثر همان مثالِ ظاهرشــده اســتمثال، خود را در اثر ظاهر می«
ي محســـوس در تقابل با گفتن از هندســـه). بنابراین در حکمت ســـهروردي ســـخن191

ســه در فلســفه رســد هندنظر میســاســاً بهي مجرد و نامحســوس معنا ندارد، زیرا اهندســه
ـــت که حکایت از غلبه ـــهروردي امري اس ي خیال بر هر آن چیزي دارد که ما امر مادي س

ي مجرد نامیم. بنابراین ادراك حضوري نفس از امر خارجی، ادراك آن هندسهدانیم و میمی
ــت که در عین ادراك ــدن، جزئیتِ خویش را حفظ میاس فات به این نکته کند، البته با التش

 که امر خیالی، داراي هندسه(شکل و مقدار) و جزئیت است. 
ــورت نمی ــم را ترکیب از ماده و ص ــراق جس ــیخ اش ــیء را نفسِ مقدار ش داند، بلکه ش

صرف بدانیم و آنگاه ). توجه به این امر باعث می79، ص: 6داند(می صورت  شیء را  شود که 
فته شد، عالم ماده و برزخ، تبدیل به تداوم عالم مثال و به عالم مثال گدر قیاس با آنچه راجع
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ي خیالی و مثالی خواهد بود، چراکه در بیان شــارحان شــیخ اشــراق، اشــراقِ همان هندســه
ـــدرا خود نیز عالم مثال را 493، ص: 10اند(نامیده گاهی عالم مثال را عالم مقداري ). مالص

) از آن با عنوان عالم 22، ص: 16(المسافر زاد) و در 302، ص: 18عالم مقداري نامیده است(
 صور مقداریه یاد کرده است.

ـــتگی مثال بههم ـــت این عالم به عالم مقادیر، جایی بس عنوان عالم مقادیر و فروکاس
کند. درنظر او شــود که ســهروردي پاي تشــکیک را به بحث از جســم وارد میبرجســته می

صلِ  سام، در ا سمیتاج ستند و (مقدار مطلق بودن و ن ج شترك ه ه داراي مقدار بودن) م
). 212 -211، صـص: 1؛ 77، ص: 5کند(ها بازگشـت میها نیز به تعین مقداري آنتمایز آن

ــتراك بود و مقدار خاص، وجه اختالف به ــمیتِ مطلق، وجه اش عبارتی اگر پیش از این، جس
ست وآمد، درشمار میبه سم مطلق، مابازاي مقدار مطلق ا سهروردي ج سم خاص،  نظر  ج

اإلمتیاز و مابه اإلشـتراك به امر واحدِ مقدار بازگشـت مابازاي مقدار خاص؛ چراکه اینجا ما به
سهروردي عالم مثال را باطن این عالم قلمداد خواهد204، ص: 9کند(می سیس،   ). با این تأ

شایگان( صص: 8کرد. به تعبیر داریوش  شراقی تقویم معنوي داده) «218 -216،  ي هاعلم ا
سازي و درنتیجه، ادراك آن ستمادي حواس و نمودار بنابراین چنین تبیینی ». ها در مثال ا

ــال به عالمِ مثالي خیال که قوهاز قوه ــت که معدّ نفس براي اتص  هاي فارغ از زمان واي اس
گونه تصویر ي مراتب وجوديِ آن، علمکه اساساً عالم و همهمکان است، تالشی است براي آن

 گونه است.بنابراین عالم هستی سراسر علم و علمشوند؛ 
ترتیب آخرین سطح هستی که درواقع ابصار نفس در رابطه با آن مطرح شده است، بدین

عبارتی، از وجوه و تواند موردابصار واقع شود که صورت صرف است و بهتنها از آن جهت می
ماده یا عالم خارج یا هر تعبیري ون عالم مثال یا عالم نفس اســت. بنابر این مبانی، عالم ؤشــ

صار و شدن به دوگانهاش قائلاز این دست که الزمه شد و آنگاه بخواهد اب ي ماده و صورت با
شراق جایی ندارد؛  شیخ ا ستگاه حکمی  ادراك را تجرید از ماده و عوارض مادي بداند، در د

صر سانی، ابهام  صورت نف صورت خیالی و معقول یا  ساً جهان بدون  سا ي ف بوده و جنبها
 ادراکی نخواهد داشت.

 
 نتیجه. 5

ي مقولی نیست؛ این اضافه، ي ابصار شیخ اشراق، اضافهشده در نظریهي مطرح. اضافه1
 ي جاعلیت و مبدئیت است.اضافه
اســت؛  ي حضــور و ظهوري ابصــار ســهروردي، همبســتهي اشــراقیه در نظریه. اضــافه2

ضافه ضافهبنابراین ا ست، بلکه ا شیء خارجی نی ست و ازایني به  شیء ا روي، ي به ظهور 
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ي ي مندرج در نظریهبودن اضــافهدهد که بر مقولینســبتی که مالصــدرا به ســهروردي می
 ابصار مبتنی است، پذیرفتنی نیست. 

سمثابه. مواجهه، توجه و التفات نفس، امور را به3 سو صرات، مح ات و مدرکات، به ي مب
ضور می ضور آوردن از جانب نفس آورد؛ لذا نظریهح سهروردي تکیه بر فعل به ح صار  ي اب

 دارد.
سیع و درعین4 صار معناي و سهروردي، اب صدرا نمی. در نظر  تواند با حال واحدي دارد، 

ـــحیح قلمداد کند و معناي  تبدیل آن به دو معنا، یکی را درباب مجردات و واجب تعالی ص
ها، تا زمانی که در تعلق به بدن هستند، جاري بداند، بلکه ي نفوس و انساندیگر را در حوزه

ي جریان یک معناي واحد را در کل هستی(اگرچه در مراتب مختلف) تبیین سازد؛ باید نحوه
 که در تصریحات سهروردي دیده شد.چنان
و حیات است؛ معنایی  ي حضور(ادراك از خویشتن). وجود درنظر شیخ اشراق همبسته5
جهت بخشی فهمد، متفاوت است. ازاینصراحت شیخ اشراق، از آنچه صدرا از وجود می که به

 توانند معتبر باشند. از نقدهاي صدرا که تکیه بر مساوقت نور و وجود دارند، نمی
ساً ماده و صورت مادي چنان6 سا که در دستگاه مشائی و بعدها در متون صدرا وجود . ا

توانند در این حوزه بر او وارد شوند، زیرا ها نمیمعناست، لذا نقدرند، در نظر سهروردي بیدا
ســهروردي با نفی هیولی و تحلیل جســم به مقدار مطلق و مقدار خاص متغیر، اســاســاً یک 

 شود که متفارت از انضمام یا حتی اتحاد ماده و صورت است.وحدت را براي جسم قائل می
» عالم صور مقداریه«و » عالم مقداري«به مقدار و ازسویی، عالم مثال را ي جسم . احاله7

جهت جهانی اســت که نفس، با ایننامیم و ازمی» عالم«نامیدن، یعنی آنکه اســاســاً آنچه را 
ــورت را درمیکند و آنهمراهی جهت نطقی خود در آن زندگی می ــورت مثالی و ص یابد، ص

شاید بتوان گفت او سانی دارد.  سان باید در آن زندگی کند، ها، ازآنلین جهاننف جهت که ان
سانی ازآن ست و جهان نف سانی ا ست، همان جهت که نفس، میانهجهان نف ي عقل و برزخ ا

کردن یا در عالم عالم مثال اســت، لذا ابصــار یا ادراك، یعنی به حضــور نفس آوردن یا مثالی
 ها را مشاهده کردن.مثال آن

 

 هایادداشت
 .تواند مبنایی کلی براي تبیین ادراك حسی نیز قرار گیردشود، میتبیینی که براي ابصار ارائه می. 1

فنور االنوار و االنوار القاهرة مرئیّۀ برؤیۀ النور االســـفهبد و مرئیّۀ برؤیۀ بعضـــها بعضـــا، و االنوار . «2
 »ى بصرها.بل علمها یرجع ال -المجرّدة کلّها باصرة و لیس بصرها یرجع الى علمها
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 »ال غیر. للنفسانّ االبصار مجرّد مقابلۀ المستنیر للعضو الباصر، فیقع به اشراق حضورىّ « .3

 حتی امور خیالی که درنظر سهروردي تعین مثالی دارند نیز داخل در این تبیین هستند.. 4

ـــتناد به آنچه پیش از این درباب مرتبه5 ـــراق آمد(. اما با اس ن احاطه و )، ای478، ص: 5مندي اش
اي از آن را دارد و این ي اشراقیه در واجب تعالی داراي باالترین مراتب است و نفس، تنها مرتبهاضافه

ي انوار است و ویژگی نور در فلسفه سهروردي، به مقتضاي نیز تنها بدان خاطر است که نفس از زمره
 لوازم ذات نوري، احاطه، اشراق و به حضور آوردن است.

 »بها ظهورا مّا.ظاهرة . «6

 »فیکون اإلبصار عنده مجرد إضافۀ إدراکیۀ إلى الموجود الخارجی بعینه.. «7

 »ء بما سواه هو إضافته الیها.علم الشی. «8

 ي اشراقی.. تعبیر صدرا از نظریه9

ء ما لم یکن: و امّا العلوم االشراقیّۀ المذکورة، فاذا حصلت بعد ان لم تکن، فیحصل للمدرك شى. «10
 .»هو االضافۀ االشراقیّۀ ال غیر، و ال یحتاج الى المطابقۀ ...  و

 »ء.ء المجرد عن المادة لشیالعلم عبارة عن وجود الشی. «11

 براساس پذیرش قول انطباع.. 12

 ي صور.ي افاضهبراساس پذیرش نظریه. 13

شرح قطب بدین نحو آمده . 14 صدرا بر  شکال در تعلیقات  ست که مادهاین ا سمانیه همراه با ا ي ج
هاســت و لذا وجودش براي خودش غائب اســت و آنچه براي خویش غائب ها و تاریکیاعدام و حجاب

 ، تعلیقات).125، ص: 11واسطه یک صورت زائد (تواند براي غیر حاضر باشد مگر بهباشد، نمی

 ي اشراقی.بیر صدرا از نظریهتع. 15

 ، تعلیقات). 383، ص: 1این اشکال در تعلیقات صدرا بر شرح قطب نیز آمده است (. 16

 ي اشراقی.تعبیر صدرا از نظریه. 17

ضوري یدرك األمور . «18 شراق الح إنک قد عرفت إن الواجب لذاته کما یدرك المجردات العقلیۀ باإل
... و إلى هذا هء المفارقفی المبادى هیر أن یدرکها بالصــور الحاصــلمن غ المادیۀ باإلشــراق الحضــوري

إلى مبادئها غیر مادي و ال » هبالنســب«ء المادي و الزمانی أشــیر ما یوجد فی کالم بعضــهم إن الشــی
 ».هو أثر الزمان عنه، و هو الخفاء و الغیب هزمانی، یعنی به ارتفاع أثر الماد

سیلهاو جهتی را که این امر مثا. 19 ست و جهتی را که این امر مثالی، و صر بالذات ا صارِ لی مب ي اب
 است. شود، متمایز ساخته می» مبصر بالعرض«
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زعم نگارنده، آن را . وجود محض بودن در اینجا به معناي موجود نزد خود و براي خود اســت و به20
 توان به وجدان خود و دریافت خود تعبیر کرد.می

 ».لکلِ فردٍ فرد. «21
 

 منابع
، تهران: شــعاع اندیشــه و شــهود در فلســفه ســهروردي)، 1364( ،ابراهیمی دینانی، غالمحســین. 1

 حکمت.

سین. 2 سینا، ح ، تحقیق عبدالرحمن بدوي، بیروت: مکتبۀ االعالم التعلیقات)، 1404( ،عبداهللابنابن 
 االسالمی.

ـ. 3 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ، ـ اهتمام عبداهللا نورانی، تهران: مؤسسه ، به المبدأ و المعاد ، )1363(ـ
 مطالعات اسالمی.

 ، تهران: مولی.اسرارالحکم)، 1361( ،سبزواري، حاج مالهادي. 4

مصــنفات شــیخ  ، در: مجموعهالمشــارع و المطارحات)، 1375( ،الدین یحییســهروردي، شــهاب. 5
شراق، ج صحیح و مقدمه1ا صر و نجفقلی ، ت سین ن سیدح حبیبی، چاپ دوم، تهران: ي هانري کربن، 

 مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

، 2. در: مجموعه مصنفات شیخ اشراق، جاالشراق هحکم ،)1375( ،ــــــــــــــــــــــــــ. 6
سه تصـحیح و مقدمه ي هانري کربن، سـیدحسـین نصـر و نجفقلی حبیبی، چاپ دوم، تهران: مؤسـ

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

تصحیح  ،1، در: مجموعه مصنفات شیخ اشراق، جالمقاومات)، 1375( ،ـــــــــــــــــــــــــــ. 7
سه مطالعات و و مقدمه س صر و نجفقلی حبیبی، چاپ دوم، تهران: مؤ سین ن سیدح ي هانري کربن، 

 تحقیقات فرهنگی.

ــایگان، داریوش. 8 ــالم ایرانی)، 1384( ،ش اقر پرهام. . ترجمه بهانري کربن؛ آفاق تفکر معنوي در اس
 چاپ سوم، تهران: فرزان روز.

شمس. 9 شراق هشرح حکم)، 1372( ،الدین محمدشهرزوري،  ضیایی، تهران: اال سین  صحیح ح ، ت
 مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 

نورانی و مهدي محقق،  ، به اهتمام عبداهللاالشــراق هشــرح حکم)، 1383( ،الدین شــیرازيقطب. 10
 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 
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، تصحیح و االشراق به انضمام تعلیقات صدرالمتألهین هشرح حکم)، 1391( ،الدین شیرازيقطب. 11

 تحقیق سیدمحمد موسوي، تهران: حکمت.     

 یا.. ترجمه انشاءاهللا رحمتی، تهران: سوفمعبد و مکاشفه)، 1389(  ،کربن، هانري. 12
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