
  

 
 ؟سهروردی اشراقی یا سهروردی صدرایی
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 هچکید
گیری بحث اصالت وجود و  های سهروردی در سیر شکل اهمیت اندیشه

که بسیاري از مباحث فلسفي حکمت متعالیه در اثبات  اعتباریت ماهیت و این
ی پوشیده باشد بر کسه و سخنان سهروردی مياصالت وجود ناظر به نقد ادلّ

ه به سیر  در این بحث و عدم توجّنگري فلسفي به دلیل عدم جامع. نیست
ی و تلقّ  ما با چهار،شناسانه آن و همچنین عدم رعایت مباحث روشتاریخي 

 قائل به اصالت  سهرورديِـ١ :رو هستیم ه اشراق روبۀ فلسفۀدیدگاه دربار
ائل به اصالت نور یا  ق سهرورديِـ٣ ، قائل به اصالت وجود سهرورديِـ٢ ،ماهیت

  ).اصدرا شکل گرفته است ملّۀگاه تحت سیطره فلسفه دیداین س( ،اصالت انوار
.  نبوده استکدام از سه تلقی باال  سهروردي اشراقي که قائل به هیچـ٤

اء را داشته و  مشّۀ از فلسفسیس یک نظام مستقلّأ تۀسهروردي اشراقي دغدغ
 ،ه به روابط نور، ماهیتبر این اساس مباحث نور و احکام آن را بدون توجّ

گیري  ما چگونگي شکل. دکن ها مطرح می لت آن و اصا،ت وجودحقیق
 آن را با  و سپس،اصدرا بیان ملّۀ اندیشۀهای صدرایي را تحت سیطر سهروردي

 .مکنی سهروردي اشراقي نقد می
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  درآمد .١

 که بـا اسـتفاده از   ،اء مشّۀب یک فلسفه و مکتب در کنار فلسف       ل در قا  ، اشراق ۀنقش فلسف 
هـای   ن فلسفی به آفرینش و چینش اندیشه      کشف و ذوق عرفانی در کنار استدالل و برها        

ـ      ـ اهمّ. ر همگـان آشـکار اسـت      بکر و نو پرداخت ب هـای سـهروردی در سـیر        ت اندیـشه  یّ
اري از مباحـث فلـسفي      که بـسی   ت و این  ت ماهیّ گیری بحث اصالت وجود و اعتباریّ      شکل

باشـد   شیخ اشراق مـي    یلت وجود ناظر به نقد سخنان و آرا       حکمت متعالیه در اثبات اصا    
رسد به دلیل عدم جامع نگري فلسفي در این بحث و             می به نظر . بر کسی پوشیده نیست   

 ما بـا چهـار   ،شناسانه آن و همچنین عدم رعایت مباحث روش   ه به سیر تاریخي     عدم توجّ 
 ی و دیگـر   ، اشراق سهروردی با قرائـت اشـراقي       ۀ یکي فلسف  :رو هستیم  هق روب  اشرا ۀفلسف
سهروردی اشراقی  «برای سهولت امر، ما تحت عنوان       .  اشراق با قرائت صدرایي    ۀ فلسف سه

های مختلف تا  ه به این قرائتبا توجّ . به این بحث خواهیم پرداخت    » و سهروردی صدرایی  
رچوب  در چا  یآیا سهروردی فیلسوف  . یده است  سهروردی دچار ابهام گرد    ۀحدودی فلسف 

توان   می آیا ؟است تهای شیخ اشراق در قالب اصالت ماهیّ       اصالت وجود است؟ آیا اندیشه    
گیـري   در ابتـدا مـا چگـونگي شـکل          اصالت نور یا انـوار دانـست؟       ۀ اشراق را فلسف   ۀفلسف

 سـپس آن را بـا    وکنیم، میاصدرا را بیان  ملّۀ اندیشۀدر تحت سیطر  ،سهروردي صدرایي 
 .یمشکنقد ميبه سهروردي اشراقي 

 
 رایي سهروردي صد.٢
 ت سهروردي قائل به اصالت ماهیّ.١. ٢

 شق دوم را پذیرفتـه و بـه         ، سهروردي از میان اصالت وجود و اصالت ماهیت        ،در این نگاه  
کند ت وجود اقامه مي   ت و اعتباریّ   را بر اصالت ماهیّ    یددنبال اثبات نظر خود دالئل متعدّ     

نماید و بـه    ها مشکل مي    آن اصدرا دالئلي بسیار محکم و قوي است که ردّ        که به اذعان ملّ   
صدرالمتألهین اشکاالت  ) ١٣ ،الشواهد الربوبیه شیرازي،  . (اندهي قابل رفع  یید اال أالهام و ت  

 .)١٨،  المـشاعر همـو،   ( دانـد   می  اصالت وجود  سهروردی را به نفع اصالت ماهیت و در ردّ        
  . به قرار زیرندت آن در خارجموجودیّئل سهروردي بر اعتباریت وجود و نفي برخی دال

 بنابراین وجود هـیچ یـک از        ؛ گوناگون صحیح است   ی حمل وجود بر اشیا    .لدلیل اوّ 
 یعني  ، پس جزء آن هم نیست     ؛است) ماهیت( ها نبوده بلکه وصف اعتباري زائد بر آن        آن

از این ( .شود یک معنا بر تمام اشیاء حمل مي تي نیست و به   وجود عین یا جزء هیچ ماهیّ     



 ١٣ سهروردی اشراقی یا سهروردی صدرایی؟     
Illuminationist Suhrawardi or Sadrian Suhrawardi? 

 
 ).م اسـت ت بـرای سـهروردی امـری مـسلّ     ت ماهیّ ت و خارجیّ  سخنان پیدا است که عینیّ    

 وجود عنقـا را     ،به عنوان مثال  . ق آن در خارج نیست    ت تحقّ ن موجودیّ ر وجود متضمّ  تصوّ
 پـس   .د است یـا نـه     ا در عالم اعیان موجو    دانیم که آیا وجود عنق    کنیم ولي نمي  ر مي تصوّ

هـای   براین تسلسل نامتناهي که حلقـه     بناو  ت به وجود نیازمند است      وجود براي موجودیّ  
هـر چیـزي کـه از فـرض وجـود آن       .آیدب بر یکدیگر و با هم موجودند الزم مي  آن مترتّ 

  وجــود اعتبــاري اســت،بنــابراین. ش الزم آیــد اعتبــاري خواهــد بــودا تکــرار و تسلــسل
 .)١/٢٢،  مصنفاتمجموعهسهروردي، (

ت اسـت و نیـازي بـه        ق و موجودیّ  کند که وجود عین تحقّ    اصدرا بیان مي   ملّ ،در پاسخ 
هـاي   جـواب  وجود زائد بر خود ندارد که ما به دلیل دور نشدن از اصل بحث، به تفـصیلِ                

   .)١/٤٠ ،ة المتعالیة الحکمشیرازي،( پردازیماصدرا نميملّ
ت خواهد بود و اگر وجود قائم بـه  قائم به ماهیّ اگر وجود اصیل باشد پس  .دلیل دوم 

 آید ماهیت قبل از تحقـق وجـودْ        میت باشد یا قائم به ماهیت موجود است که الزم           ماهیّ
ـ            و موجود باشد  کـه   ت قبـل از آن     این امری محال است چون مستلزم آن است کـه ماهیّ

ـ   یا وجودی که اصیل است قائم بـه        ؛موجود باشد از وجود برخوردار باشد       ت معـدوم   ماهیّ
ـ                   می  ت معـدوم  باشد که این فرض نیز محال است زیرا بدین معنـا خواهـد بـود کـه ماهیّ

ـ      ؛موجود است که مستلزم اجتماع نقیضین است       ت خـالي از وجـود و        و چنانچه بـه ماهیّ
ه این نیز محـال اسـت       عدم قائم باشد مستلزم آن است که نه موجود باشد و نه معدوم ک             

سـهروردي،  (ق وجود محال است      پس تحقّ  .ا به دنبال خواهد داشت    قیضین ر نزیرا ارتفاع   
د دیگري بر اصالت وجود و بـه         سهروردي اشکاالت متعدّ   .)٢٣، ص ١ج،  مجموعه مصنفات 

اصـدار اشـکاالت     ملّ .)٧٢ تـا    ٢/٦٤ ؛٢٦ تـا    ١/٢٢همان،  (کند  ت نقل مي  نفع اصالت ماهیّ  
 .)٦٢ـ١/٣٩، ة المتعالیةالحکم، شیرازي (دهدشیخ اشراق را نقد کرده و به همه پاسخ مي

ت، مبحث  کننده در تعیین اصالت وجود یا اصالت ماهیّ        ار مهم و تعیین   از مباحث بسی  
جعل «اگر ما . این دو بحث داراي ارتباط دو طرفه و تنگاتنگی با یکدیگرند     . باشدجعل مي 

 خـارج از     آنچـه عـالم    ،ق جعل به وجـود     را بپذیریم باید قبول کنیم که در اثر تعلّ         »وجود
از .  بنابراین اصالت با وجـود اسـت        و باشد وجود است    می ذهن را تشکیل داده و منشأ اثر      

ـ          هطرف دیگر اگر اصالت وجود را بپذیریم ب        ق ناچار باید قبول کنیم که جعل به وجود تعلّ
 اثـر خـارجي   أ و خارج از ذهن را پر کرده و منـش گرفته و بدین خاطر وجود، عالم هستي 

ـ  ق نشده و بعد از جعـل قطعـاً امـر           از جعل هنوز چیزي محقّ     قبل. باشدمي   جعـلْ  قِ متعلّ
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ت به معلول سیر کردن و از اصالت بـه           از جعل به اصالت پل زدن یعني از علّ         .اصیل است 

ت گردیده و این جـز      شیخ اشراق قائل به جعل ماهیّ     . تجعل یعني انتقال از معلول به علّ      
شـرح  شهرزوري،   ؛٢/١٨٦،  مجموعه مصنفات دي،  سهرور(ت سازگار نیست    با اصالت ماهیّ  

پذیرنـد در    ات را مـي    کساني که در باب جعل، مجعول بودن ماهیّ        .)٤٤٦،   االشراق ةحکم
 .)٦٥٩ابراهیمي دیناني، (نمایند  اعتراف ميماهیّتباب اصالت به اصالت 

 کـه نفـس و   ت آن در خارج با اعتقاد سـهروردی بـه ایـن   ت وجود و انکار عینیّ اعتباریّ
اند سازگاري ندارد و نوعي      فوق آن و واجب تعالي انّیات محض و وجودات صرف          مفارقاتِ
 .)١/٤٣، ة المتعالیةالحکمشیرازي، (گویي در افکار ایشان رخ داده است  تناقض

ـ     برخي بر این باورند که در زمان شیخ اشراق اعتقاد بر               ثابتـاتِ  اتْاین بوده کـه ماهیّ
م  پس سهروردی بـه سـبب دفـع تـوهّ          ،باشند  می ر برخوردار رّاند و بدون وجود از تق      ازلی
انـد و بـرای جلـوگیري از رواج و شـیوع آن بـه               ات در عدم بدون جعل ثابـت      که ماهیّ  این

 اگر بپذیریم سهروردي قائـل بـه اصـالت          .)١/١١٧ الهیجي،(ت گرویده است    اصالت ماهیّ 
ي، تـشکیک در ماهیـت را       ناچار باید در توجیه کثرت اشیاء خارج       هماهیت گردیده پس ب   

  آیا چنین سخني در آثار او وجود دارد؟ .بپذیرد
در ماهیـاتي کـه داراي      است کـه    ده  کرصراحت بیان    های خود به   سهروردي در کتاب  

ها است و جامع بین این       ما به االشتراك و ما به االمتیاز آن       ت  اند خود ماهیّ  افراد متفاضل 
 .)٣٠٠و  ١/٢٩٩، صنفاتمجموعه مسهروردي، (ت است اشیاء ماهیّ

مفاهیم و  » ة فی االعتبارات العقلی   ةحکوم « تحت عنوان   االشراق ةحکمشیخ اشراق در    
ند که تنها در ذهن دا  میرا از اموری ...ت وت، موجودیّجوهریّ امکان، اوصافی مانند وجود،

ـ  )٧٢ تا ٢/٦٤ همان،(قی ندارند   ا در عالم خارج از ذهن تحقّ      اند امّ  تزائد بر ماهیّ   ه  بـا توجّ
 فلسفی مطرح نشده بود پس بـه احتمـال   هنوز در زمان سهروردی معقول ثانیکه  به این 

 منطقی بوده است و به همین       عقول ثانی بودن وجود، معقول ثانی     قوی منظور ایشان از م    
 چـون معقـول   ،دلیل نیازی ندیده که از مصداق وجود و حقیقت آن سخنی به میان آورد  

 بـه منطقـی و      تقسیم معقوالت ثـانی   . ز ذهن ندارد   عالم خارج ا   ثانی منطقی مصداقی در   
ی روشـن نبـوده اسـت و معقـوالت           طوس ۀها از یکدیگر تا زمان خواج      فلسفی و تمییز آن   

 تقـسیم معقـوالت بـه اولـی و ثانیـه از         .کردند  می  را بر همان مفاهیم منطقی اطالق      ثانی
ن معانی به   سینا و بهمنیار به هما     ن اب ۀ در فلسف   و )٦٦ـ٦٤فارابی،  (فارابی آغاز شده است     

سینا در باب    ابن) ٢٣ و   ٢٢اسماعیلی،   :ـ   نک  معقوالت ثانی  ۀ پیشین ۀدربار. (کار رفته است  



 ١٥ سهروردی اشراقی یا سهروردی صدرایی؟     
Illuminationist Suhrawardi or Sadrian Suhrawardi? 

 
 .)١٠ ،سـینا  ابـن (  اسـت »معقـوالت ثـانی  «موضوع بحـث منطـق   : گوید  می موضوع منطق 

 کـه  ای سـخن گفتـه      بـه گونـه    االعتقـاد  تجریـد لین بار در کتـاب       طوسی برای اوّ   ۀخواج
 .)٨٠؛ علیزاده، ١٨، یثربی: ـ نک(  را پذیرفته استت معقوالت ثانیخارجیّ

ـ               در این  تقریباً ت که بخش اعظم و بسیاری از سخنان سهروردي در باب اصـالت ماهیّ
ه واضح است کـه  البتّ. )١٩؛ مصباح یزدي، ٤٣ سبزواری،: ـ  نک(است تردیدي وجود ندارد     

ـ ت اسـت نـه   الت مصداق ماهیّ  ت، اص منظور سهروردی از اصالت ماهیّ     ت بـه معنـای    ماهیّ
ی است و نسبت به وجود و عدم هی که امری اعتباری و مفهومی کلّ ماهیت من حیث هی

 .در حالت تساوی و ال اقتضاء قرار دارد
 

  سهروردي قائل به اصالت وجود .٢. ٢
 بـودن    بـر اصـالت وجـودی       به دنبال شواهد و قرائني خواهیم بـود کـه دالّ           ،در این نگاه  
ت چیزي  کند که علّ  ت و معلول بیان مي     علّ ۀسهروردي در باب رابط   . باشند  می سهروردی

، مجموعـه مـصنفات   سـهروردي،    (کنداست که به سبب آن وجود معلول وجوب پیدا مي         
 . وجودي است نه ماهويۀت یک رابطیّ بنابراین علّ.)٢/٦٧

الوجـود  «کـه    ماننـد ایـن    ،شـود   می  بر تشکیک وجود در آثار ایشان یافت       مواردی دالّ 
ت نگاه  ت و معلولیّ  یّ اینکه در علّ   .)١/١٣همان،  (» ي اتمّ من الوجود المعلولي    لّ و العِ  الواجبيّ
 .ها است یعني تشکیک در وجود  و ناقص بودن آندارد و قائل به تامّ یوجود

همـان،  ( آن اسـت  ی خصوصیت وجودگوید که حقیقت اشیادر جایي از آثار خود مي     
 اصـالت وجـودی     ۀدربـار (توان یافـت     برخي عبارات دیگر نیز در این مضامین مي        .)٢/٣٨

سهروردي در باب حق تعالي قائل      ) ١٩رضایي،  ؛ محمد ٢٥ ذبیحي،: ـ  بودن سهروردی نک  
ت بـه   ا ماهیّ ت است امّ   وجود او است و این ماهیت به معناي هویّ         ت او عین  است که ماهیّ  

سـهروردي،   (تي نـدارد  یـن معنـا خداونـد مـاهیّ       شود بـه ا   معنایی که عارض بر وجود مي     
اصـدرا نیـز اعتقـاد دارد کـه سـهروردي در آخـر کتـاب                 ملّ .)١/٣٦٢،  مجموعه مـصنفات  

. دانـد  مـي  ها را انیات صـرف و وجـودات محـض          تلویحات نفس ناطقه و مفارقات فوق آن      
 .)١٤، الشواهد الربوبیهشیرازي، (

 سـهروردی مـساوق و عـین یکـدیگر          ۀدر این نگاه، وجود و نور در فلـسف        به هر روي    
ن سخن گفته منظور آکه سهروردي در مورد نور و احکام این هر جا     بنابر .شوندلحاظ مي 

 .او وجود بوده است
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پس منظور سهروردی در جایی که وجود را اعتباری دانسته مفهوم اعتباری وجود به              

 وجود زائد بر ماهیـت      که سعی ایشان در نفی     ا این یعنوان معقول ثانی فلسفی بوده است       
 .در عالم خارج بوده نه وجودی که عین ماهیت به معنای هویت است

 
   سهروردي قائل به اصالت نور یا اصالت انوار.٣. ٢
یکي بـه   . توان تنها بدیلي براي وجود دانست     اند نمي  اي که برخي پنداشته   نور را به گونه   «

پـردازد و نـه     به بحث درباره انوار مي    ) ستتعبیر از سهروردي ا   (» علم االنوار «که   دلیل این 
 بـا   ن از آن به فلسفه وجود تعبیر کـرد        تواکه فلسفه مالصدار که به حق مي       نور و حال آن   

ند کـه   ا   و شیخ اشراق در این نظر با هم مشترك         اراصدملّ. سر و کار دارد   » قیقت وجود ح«
. نه مفهوم نـور و وجـود      اند  قرار داده » حقیقت عینیه «هر دو محور مباحث فلسفي خود را        

تـر اصـالت    شان در این است که شیخ اشراق بر اساس اصالت نور و به تعبیر دقیـق                تفاوتِ
  االشـراق ةحکم نوریه و یا به تعبیر خود در     قیهاي فلسفي خود را بر بنیاد حقا      انوار بحث 

ود را  اصدرا بر اساس اصالت وجود، حقیقت وجـ       سازد در حالي که ملّ    انوار الهیه استوار مي   
 .)٧٤اکبریان،  (».دهدمحور مباحث فلسفي خود قرار مي

تـوان مراتـب شـدید و        حقیقت واحدي است که بـراي آن مـي          وجود ،اصدرااز نظر ملّ  
زنـد و نـه      ضرر به کثرت مراتـب مـي       ظر گرفت به نحوي که نه وحدت وجود       ضعیف در ن  

اق حقـایق نوریـه      اشر ۀدر فلسف » نور«که    حال آن  ، وحدت وجود است    مخلّ کثرت مراتب 
همچنـین سـهروردي هرگونـه      . ت و ضـعف اسـت     شـان در شـدّ     اي است که تفاوت   کثیره

ـ     .کندمصداقي را براي وجود در خارج از ذهن صریحاً انکار مي           ت و وجـود     از نظر او ماهیّ
 و ٧٤همـان،   (ا یکي اعتباري باشد و دیگـري اصـیل  ت متغایر خارجي نیستند ت    دو حیثیّ 

است نه ظهور، از مطالبي کـه در بـاب          » ظاهر« اشراق   ۀصلي در فلسف  که مفهوم ا    این .)٧٥
 سهروردي هنگام تفسیر و .شودکیفیت ابصار و حواس جزئي دیگر ارائه شده مشخص مي       

ایـن  . کنـد کید ميأحضور شيء مستنیر بر نفس اشراقي ت  تبیین کیفیت ابصار بر ظهور و       
هرگونه موضوع حقیقي که اشـیاء      اي که سهروردي طراحي کرده از قبول        گونهه  مفهوم ب 

اشـیاي  «از نظر سهروردي آنچه در خـارج واقعیـت دارد      . را به یکدیگر پیوند دهد ابا دارد      
هـا   د آن هـا تفـرّ    نیاز از موضوع واحد است که واقعیت آن       و موجودات مستقل و بي    » ظاهر
وار مجرده حتي ان . ها به ظهور نسبت به یکدیگر بستگي دارد        روابط متقابل میان آن   . است

که در نور بودن با یکدیگر اشتراك دارند هر یک جواهر فرد مستقلي هستند که متمـایز                 



 ١٧ سهروردی اشراقی یا سهروردی صدرایی؟     
Illuminationist Suhrawardi or Sadrian Suhrawardi? 

 
اي باشـد کـه     الطبیعـه توانـد موضـوع مابعد     نمـي  قطعـاً » نـور «از هم و منحصر به فردنـد        

است که  از این رو    . »نور«است نه   » انوار«موضوع حکمت اشراق    . کندسهروردي ترسیم مي  
 و نـور  ة في االنوار االلهیـ :القسم الثاني«: گوید مياالشراق ةحکمکتاب سهروردي در آغاز  

 .)٨٨ همان، (»...االنوار و مبادي الوجود و ترتیبها و
 

  سهروردي اشراقي .٣
 تمهید چند نکته .١. ٣

ه به نکاتي چنـد الزم و       شناسی توجّ   سهروردي اشراقي به لحاظ روش     ۀبراي کشف اندیش  
 ۀلئاشت فلـسفي غیرقابـل جمـع از یـک مـس           ستخراج چند برد  ا. رسدضروري به نظر مي   
  :تواند نشانگر چند چیز باشد  میرفلسفی در یک متفکّ

 ۀمالك تعیین موضع یـک فیلـسوف مواجهـ         . فلسفی ۀلئ آگاهانه با مس   ۀ عدم مواجه  ـ١
ـ        ۀلئآگاهانه با مس   ه و لـوازم معرفتـي خـود را نـشان            فلسفي است که در قالب مباني، ادلّ

ت و عالم خـارج از ذهـن را تـشکیل داده و ایـن            ت عینیّ ر نظر سهروردی ماهیّ   د. دهدمي
مي بوده است و    ت براي شیخ اشراق امر مسلّ     ت ماهیّ گویي عینیّ «. باشد  می مفروض ایشان 

ـ  از این رو وجود نمي     ـ   تواند عینیّ  ».ت داشـته باشـد و نـاگزیر اعتبـاري اسـت           ت و خارجیّ
دي یعني وجود در عالم خارج زائد بر ماهیـت          اصالت وجود براي سهرور   ) ٣/٦٢،  مطهري(

ا متفـاوت   راصـد اي داشته باشد و این با تصور اصالت وجـود در ملّ           وجود و تحقق جداگانه   
ال به صورت دوران بین اصالت وجود و اعتباریت ماهیـت  ؤ آگاهانه با این س  ۀمواجه. است

طـرف دیگـر را بـه       اعتباری بـودن     ، از دو طرف آن به عنوان امر اصیل        که انتخاب هریک  
 .)٥٠٧تا  ١/٥٠٤ میرداماد،( گردد میدنبال داشته باشد به آثار میرداماد بر

  .لهئطرف بودن در آن مس ي صریح و بيأنداشتن رـ ٢
 .بندي و ویرایش نهایي اندیشه و افکارعدم جمعـ ٣
 . و مسایل فلسفی مورد نظراي و نگرش سیستمي در آراعدم تفکر منظومهـ ٤
 . زماني مختلفیهاه در فاصلهند رأي و نظریّوجود چـ ٥
  .وجود تناقض در افکار فیلسوفـ ٦

د باشـند امـا مـوار     موارد اول تا چهارم در سهروردي قابل جستجو و دنبال کردن مـي            
البته برخـي عوامـل ممکـن اسـت بـه هـم قابـل        . اند پنجم و ششم تا حدودی قابل تأمل   

 . تحویل باشند
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 االشراق  نگرش کلي بر حکمه .٢. ٣

پیشین کـه تحـت      ۀدنبال آن هستیم که نشان دهیم هیچ کدام از سه نظریّ          ه  جا ب  در این 
 سهروردي قابـل اسـتخراج      ۀلهین مطرح گردیده از فلسف    أ صدرالمت ۀسیطره و نفوذ اندیش   

اگـر  . اسـت ن و معاصـرین از سـهروردي    ریباشد بلکه هر کدام تفسیر متـأخّ      مستقیم نمي 
ـ           اصدرا مطرح نمي  ت در ملّ   اصالت و اعتباری   ۀاندیش ه گردید هـیچ کـدام از ایـن سـه نظریّ

 االشـراق   ةحکمي باید نگاهي به چارچوب کتاب       براي یافتن نظر سهرورد   . شدمطرح نمي 
آوري کـرده و     خـاص خـود را در آن جمـع         ی کتابي که به اذعان سهروردي آرا      ،بیندازیم

سـهرودي،  (ده اسـت    کـر ه   آن توصـی   ۀمـه و زمینـ     کتب مشایي را به عنـوان مقدّ       ۀمطالع
 .)١/١٩٤، مجموعه مصنفات

ل ی از یک مقدمه و یک بخش منطقي و یک بخش فلسفي تشک            االشراق ةحکمکتاب  
 کتاب در مورد حکمت خاص خود و شـرائط تحـصیل آن و مراتـب      ۀدر مقدم  .شده است 

که حقـائق نخـست از طریـق کـشف و            گوید؛ در باب این   ها سخن مي   حکما و طبقات آن   
 ۀگاه درصدد برهاني کردن و اقام ذوق براي او حاصل شده و نه از راه فکر و استدالل و آن

ل کتـاب  بخـش اوّ . )٢/١٠، مجموعـه مـصنفات   سـهروردی،  (ده استبرآمها   ت بر آن  حجّ
مل چنـد   باشد که به عنوان ضوابط فکر مورد بحث قرار گرفتـه کـه شـا                می  منطق ۀدربار

 و حدود ، داللت و اقسام آن، تعریف و شرائط آن    ۀل دربار اوّ ۀدر مقال . ضابطه و فصل است   
ـ . شودائیان در باب تعریف بحث مي  و انتقاد از نظر مشّ     ،حقیقي  قیـاس،  ۀ دوم دربـار ۀمقال

. شـود هاي منطقي استدالل و برهان بحث مي      اقسام قضایا، جهات قضایا و در مورد شکل       
در ایـن موضـع     . ائیان اسـت  غالطات و انتقاداتي راجع بـه اعتقـاد مـشّ          م ۀ سوم دربار  ۀمقال
باشـد و در ابطـال      ت خارج از حقیقت اعراض مـي      که عرضیّ  و این » اعتبارات عقلي  «ۀدربار

در بخـش دوم کتـاب کـه         .پـردازد هیولي و صورت و مواردي دیگر به بحث و بررسي مي          
هـي و  انـوار اال « و بـا عنـوان   هي و طبیعـي سـهروردي اسـت   مربوط به مباحث فلسفه اال 

بحث خود را تنظـیم کـرده       باشد در پنج مقاله     مي» نوراالنوار و مبادي وجود و ترتیب آن      
 دوم در مورد ترکیب     ۀ و نور االنوار و صادر اول، مقال       ل در نور و حقیقت آن      اوّ ۀمقال. است

گر بحث شـده     دی انوار و روابط مراتب نور و چگونگي صدور کثرت از نور االنوار و مباحثي             
ـ  .کات علویه اسـت    کیفیت فعل نوراالنوار و انوار قاهره و حر        ۀ مقاله سوم دربار   .است  ۀ مقال

  معاد، ۀ پنجم دربار  ۀها است و مقال    چهارم در مورد تقسیم اجسام و اعراض و ترکیبات آن         
 .ت و منامات استنبوّ



 ١٩ سهروردی اشراقی یا سهروردی صدرایی؟     
Illuminationist Suhrawardi or Sadrian Suhrawardi? 

 
یعنـي بخـش    باحث اصلي سـهروردي      نظر گردد م   االشراق ةحکمي  اگر به عناوین کلّ   

در ایـن بخـش     . باشدهي و طبیعي همه در مورد انوار و مسائل مرتبط با آن مي             اال ۀفلسف
 بحث اعتباریت وجود و برخـي     . متعرض مباحث اصالت وجود یا اعتباریت آن نشده است        

کـه   ه بـه ایـن    با توجّ .  سوم آن مطرح گردیده است     ۀصفات دیگر، در بخش منطق در مقال      
در مجموع خـود را پیـرو همـان منطـق مـشهور ارسـطویي               سهروردي در بخش منطق،     

) ١٤ همان،(دهد  ل در علم منطق ارجاع مي     هاي مفصّ داند و طالب تفصیل را به کتاب       مي
گویي به  ) کند  می  خاص خود را دارد و به مشائیان انتقاد        یاي مباحث آرا  اگرچه در پاره  (

نـابراین مباحـث بخـش     ب.ت جدید دیگری بـوده اسـ     ۀاء به فلسف   مشّ سفۀدنبال گذر از فل   
 اوسـت کـه     ۀش فلسف ساز بخ   در نگاه سهروردي زمینه    ،»اعتباریت وجود « از جمله    ،منطق

 .محور اصلي آن را نور و احکام آن تشکیل داده است
ها وجود را در خارج زائد بـر         که آن  ائیان مبني بر این   در بحث انتقاد سهروردي از مشّ     

 که از سخنان سهروردي پیـدا اسـت ایـشان وجـود         طور دانند باید گفت همان   ت مي ماهیّ
 نـد کت در ظرف عالم خارج از ذهن را مردود شمرده و آن را انکار مـي               زائد در کنار ماهیّ   

ت عالم خارج از ذهـن      ها وجود و ماهیّ    ائیان که آن  ه این نسبت به مشّ     البتّ .)٢/٦٥ ،همان(
ائیان را یـا    ق نسبت بـه مـشّ     این برداشت شیخ اشرا   . دانند صحیح نیست  را زائد بر هم مي    

سازي براي  ینهکه آن را زم ائیان دانست یا اینت عدم درك صحیح ایشان از مشّ باید به علّ  
 .ت نور و مباحث مرتبط با آن در بخش فلسفه دانـست           ی خاص خود با محور    ۀق فلسف تحقّ
 .توانند قابل جمع باشنده هر دو عامل هم ميالبتّ

 
  سهروردي ۀت در فلسف و ماهیّ،، نور عدم مساوقت وجود.٣. ٣

از نظـر سـهروردي لفـظ       .  مالصدرا نیـست   ۀنگاه سهروردي معادل وجود در فلسف     نور در   
ي مانند نوراالنوار، انوار قاهره و عقول عالیه و عقول عرضیه و نیـز               بر موجودات خاصّ   »نور«

ه نور  دکراطالق  » ظلمت«ماني که بر آنها     گردد و موجودات جس   نورهاي عرضي اطالق مي   
دانـد و     مـی  لغیرلردی نور را ظاهر بالذات و مظهر        که سهرو  این .)١٠٧همان،   (باشندنمي

ا یـ  »نـور « زیرا مراد او از      . تأمل است  محلّ )١٠٦همان،  ( دشمار میز تعریف   نیاز ا  آن را بی  
 لدر صـورت اوّ    ؛ یـا مفهـوم نـور      ،شـود   می ید و مادّ  حقیقت نور است که شامل نور مجرّ      

ت یّ در غایت خفاء است و در صورت دوم هم مفهوم نور دارای بساطت و اعمّ               دانیم که  می
 آن  ۀهای ظلمـانی از حیطـ      مفهومی نیست زیرا برخی از موجودات مانند غواسق و هیئت         
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 ه صدرالمتألهین در آثار خود نور را بـا دیـدگاه و برداشـت خـود مـساوق نـور                   البتّ. اند خارج
اصـدرا وجـود     در نظـر ملّ    .اه سهروردی یکی دانسته شـود     ر دیدگ پندارد که نباید با نور د      می

ـ .ت نـسبي ي معـدوما  حتّد،ریگ می و هر چیزي تحت مفهوم وجود قرار        است نقیض عدم  ا  امّ
کنـد    مـی اصدرا تأکیدبه همین دلیل ملّ. دریگ میدر نگاه سهروردي نور در برابر ظلمت قرار    

 علـی   ةالحاشـی شـیرازی،   (  اسـت  دی اخص از وجود در اصطالح او      که نور در دیدگاه سهرور    
ها اشـاره کـرده و بـه نقـد           اصدرا در جای خود به این تفاوت       ملّ .)٣٠٤ ، االشراق ةشرح حکم 

 .)٤٩رحیمیان، : ـ نک( پردازیم ها نمی  که ما به آنورزیده استادرت ها مب آن
 ایی به نور و مراتـب آن،      ت مشّ شاید یکی از علل عدول و انتقال از تمایز وجود و ماهیّ           

 و قالـب عقـول      یشناسـی مـشائ    ت در هـستی   این بوده که سهروردی تمایز وجود و ماهیّ       
 صدور کثرت از واحد بر     مراتب هستی و تحقق و     ۀ برای تبیین عالم و نحو      را  مشاء ۀدهگان

 آورد  مـی   بنابراین به بحث نور و مراتـب آن روی         .کافی ندانسته است   الواحد   ۀاساس قاعد 
هـای آن را تبیـین       تا بتواند عالم هستی و مراتب وکثـرت       ) ٨٥،  هیاکل النور سهروردی،  (

در عالم گردد و به دلیل عدم حجاب   میل بر اساس اشراق از نوراالنوار صادر صادر اوّ.کند
گـردد و     مـی  د و اشـراقی بـرای او حاصـل        کنـ   مـی  واسـطه مـشاهده    انوار، نوراالنوار را بی   

 ای شـکل   پی هـر اشـراقی مـشاهده   اشراقی و درطور در اثر هر مشاهده و شهودی   همین
ت باشد یک اشراق است و اگر با استغناء باشـد اشـراق             گیرد و هر شهودی اگر با محبّ       می

 کثـرت انـوار طـولی و        .گردد  می طور عالم لبریز از نور و مراتب آن        دیگری است و همین   
 ،سـهروردی ( ش کثـرت عـالم کفایـت کنـد         باید به حدی برسد کـه بـرای پیـدای          عرضی

 .)١٣٩؛ ابوریان، ٢/١٥٠،١٥٣،  مصنفاتمجموعه
 اما در نگاه سهروردي رابطه میـان نـور و           .اصدرا آشکار است   وجود و عدم در ملّ     ۀرابط

بل نور بـا ظلمـت      پژوهان، تقا   سهروردی  از  بنا به گفته برخی    .ده است ص نش ظلمت مشخّ 
لکـه تقابـل    ظهور نه از نوع تناقض است و نه از نوع ملکه و عـدم ملکـه ب                یا ظهور با عدم     

قابل محتوا و قالب که      یا به طور تشبیهي ت     ،باشد با مرز خود مي    ئ تقابل ش  ۀها در زمر   آن
ـ     .  نور محتواي هستي است و ظلمت حد و مرز و قالب آن            .مرز آن است   ل، پـس ایـن تقاب

 این تفسیر قابل تأمل است زیرا ظلمت در اصطالح          .)٦٣،  امید(تقابل جدیدي خواهد بود     
 پذیر  و مرز چگونه امکان    ام در قالب حدّ   ر اجس گردد و تصوّ    می سام اطالق سهروردی بر اج  

کـه خـود مـصداق       نیاند چون تناهی ابعاد دارند نه ا       باشد؟ اجسام دارای حدود عدمی     می
 .سازند نه منتزع از حدّبه عبارتی دیگر اجسام حدّ !حدود و مرز باشند
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از . تبیین نگردیـده اسـت     وردي در دستگاه فلسفي سهر    ت نیز  میان نور و ماهیّ    ۀرابط

ـ                ک ات مـشکّ  طرفي در آثار خود به اعتباریت وجود حکم کرده و عالم خارج را عالم ماهیّ
د کن   حول محور نور و احکام آن بحث مي        ا از طرف دیگر در دیگر مباحث خود        امّ ،داندمي
 .ده استشدو با یکدیگر روشن ن  اینۀکه رابط حالیدر

د با وجود در عالم خارج یکـی گرفتـه شـود زیـرا اگـر                یات در نگاه سهروردی نب    ماهیّ
 باشند مورد نظر سهروردی بـود بایـد    میت که با وجود به یک معنات به معنای هویّ   ماهیّ
ق دارند به یک حقیقت نـه  پذیرفت که وجود و ماهیت هر دو در مقام عالم خارج تحقّ          می
 حقیقت و   ۀداند و سخنی دربار   حصور در ذهن ب   که وجود را اعتباری دانسته و آن را م         این

ه در برخی مواضع وجود و البتّ( .ستقیم و با صراحت بر زبان نیاوردمصداق وجود به نحو م
 ت خدا را یکـی    جا که وجود و ماهیّ      مانند آن  ، هویت در نظر ایشان بوده     یت به معنا  ماهیّ
نـوز در   به هر روی چنان که گفته شد وجود به عنوان معقـول ثـانی فلـسفی ه                ) .داند می

 سهروردی و کـشف     ۀاین عامل سبب ابهاماتی در فلسف     ( .زمان ایشان مطرح نگردیده بود    
 ).معنای وجود در نظر ایشان شده است

 سهروردي را اصالت نور یا انـوار بـدانیم بـاز            ۀاصدرا فلسف  ملّ ۀ اندیش ۀاگر تحت سیطر  
وردي بـا  نـور مـورد نظـر سـهر       کـه   گـردد   شود زیرا این سوال مطرح مي      نمي مشکل حلّ 

 ایشان، عالم خارج را تشکیل داده چه نسبتی دارد؟ نور در نگـاه او         ۀ که در اندیش   یتماهیّ
  پـس معنـای اصـالت نـور چـه          ،در برابر ظلمت است که ظلمت خود امری وجودی است         

ت برای وجودها و معنای مبدئیّ را به »اصالت نور« در »اصالت«اگر به فرض  تواند باشد؟ می
که سهروردی جـواهر غاسـق یـا بـرزخ و هیئـت              ه به این   با توجّ  ،بگیریمها در نظر     هستی

 شـان نـور نیـست      داند کـه حقیقـت ذات       می  اموری ۀظلمانی یا مقوالت عرضی را از جمل      
ها گردد؟   ت این ظلمت  تواند علّ   می پس چگونه نور   )١٠٨ ،مجموعه مصنفات سهروردی،  (

ال ؤتن اصالت نور یا انوار ایـن سـ        ذیرفبا فرض پ   شود؟  می ت و معلول چه   ت بین علّ  سنخیّ
گیرد یا در تحت مصداق گردد که آیا نور در تحت مصداق مفهوم وجود قرار مي  میمطرح

ـ     ـ    مفهوم ماهیـت؟ البتّ  سـخنان سـهروردی در کتـاب     ازبرخـی کـه  ه داشـت  ه بایـد توجّ
ایـشان پـس   . که ظلمت امری عدمی است نه وجودی  داللت صریح دارد بر این     المقاومات

گوید نباید گمان کرد که اختالف نور شـدید و ضـعیف بـه                می ان اختالف مراتب نور   از بی 
لـیس شـدّة النـور و        «:ت است زیرا ظلمت امری عـدمی اسـت        ها با ظلم   سبب ترکیب آن  

ـ ضعفه لمخالطة أجزاء الظلمه  .)٢/٧٦، مجموعه مـصنفات  ،سهروردی( » عدميٌّة اذ الظلم 
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لـت  بودن ظلمت و گاهی بر عدمی بودن آن دال        بنابراین سخنان ایشان گاهی بر وجودی       

 مبدئیت عالم یعنی نوراالنـوار و در عـالم انـوار قـاهره و               ۀشاید بتوان گفت در مرتب    . دارد
عنی هیئات نورانیه مانند آتش و همچنین در اختالف یمدبّره و همچنین دیگر مراتب نور 

ا در مراتب    راه ندارد امّ   مراتب نور و تشکیک آن، ظلمت امری عدمی است و در بارگاه نور            
پایین موجودات که نور حضور نـدارد ماننـد جـواهر جـسمانی و اعـراض یعنـی هیئـات                    

به هـر روی یـا بایـد قائـل بـه تنـاقض در               .  وجودی است نه عدمی    یظلمانی، ظلمت امر  
نان سهروردی شویم یا اینکه بگوییم سهروردی در برخی مراتب عالم قائـل بـه نفـی                 خس

عنی مراتب مـادون قائـل بـه        یاشتن آن است و در برخی مراتب دیگر         ظلمت و عدمی انگ   
 .وجودی بودن ظلمت است

 
 اصدرا ابهام اصالت وجود در ملّ.٤

ین نکته نیز بسیار مهـم اسـت کـه          افزون بر مباحث پیشین در شناخت سهروردي اشراقي ا        
. خـورد م مـي  آثار او چندین اصالت وجود و اعتباریت ماهیت به چش درنزد صدرالمتألهین و 

ت در عـالم خـارج      که ماهیّ  ت ماهیت و نوع تحلیل و تفسیر ما از آن و این           با توجه به اعتباریّ   
ق است آیا عین وجود است یا حدود آن، اصالت وجود           از ذهن وجود دارد یا خیر و اگر محقّ        

 معتقد به اصـالت وجـود یـا         کسانی که به دنبال سهروردیِ    . یابدصدرایي چندین تفسیر مي   
به کـدام تفـسیر مـورد نظـر         » تاعتباریّ« و   »اصالت«  که اند باید مشخص کنند    تالت ماهیّ اص
 اصدرا خود نیازمند تحقیقـات وسـیع و       نزد ملّ ؟ بحث تعیین معناي اصالت وجود       ها است  آن

 ،پـرداز آن   با وجود ابهـام اصـالت وجـود نـزد نظریـه           . وستهاي ا جانبه در آثار و اندیشه     همه
  ؟ت به دنبال سهروردي اشراقي باشیم بهتر نیس آیا،اصدرایعني ملّ

 
  نتیجه .٥
 بر اصالت وجود، اصالت ماهیت و اصالت نور در سهروردي   توان مطالبي دالّ  که مي   این ـ١

پس سهروردي اشـراقي    . کدام مورد نظر ایشان نبوده است     یافت بدین معنا است که هیچ     
چیـزی بـه     »اصـالت «خـود، سـخن از      به ویژه کـه     . توان با سه تفسیر باال شناخت     را نمي 

 .صراحت و به نحو مستقیم به میان نیاورده است
 بـدین سـبب     و  داشـته   را اء مشّ ۀسیس یک نظام مستقل از فلسف     أ ت ۀ سهروردي دغدغ  ـ٢

ت یا نور    نور و ماهیّ   ۀکه رابط  ه به این   بدون توجّ  ،کندمباحث نور و احکام آن را مطرح مي       
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 .گونه استو مصداق مفهوم وجود در نهایت چ

، نزهـه االرواح  شـهرزوری،   ( اسـت ر سـهروردي نزدیـک بـه پنجـاه کتـاب             تعـداد آثـا    ـ٣
نباید پنداشت که  .)٦٩ و ٦٨،  نصر (اندها پرداخته  بندي آن که برخي به دسته   ) ٤٦٤ـ٤٦٣

 .)٢١ــ ٢٠هروی،  (  آمده است  االشراق ةحکم خاص فلسفی سهروردی تنها در       ی آرا ۀمه
ات فلسفي و روشن و واضـح نبـودن ارتبـاط           بندي نظریّ عمرگ زودرس ایشان و عدم جم     

گیـري در  کامل میان آثار او و عدم طرح تاریخی مباحث مورد نظر بـرای ایـشان، نتیجـه      
 یـک   ۀشناسان در هنگام ترجمـ     طور که زبان   همان. ده است کرمورد سهروردی را مشکل     

نـد سـعي    کنمـه برطـرف     نند ابهـام را در ترج     عبارت از زبان مبدأ به زبان مقصد اگر نتوا        
 ما نیز باید سهروردي را با       ، و آن را منتقل کنند     ه این ابهام را در ترجمه حفظ      کنند ک  مي
 .في کنیمهایش حفظ و معرّه به ابهامات اندیشهتوجّ
اصدرا، سـهروردي را تحـت اصـالت وجـود یـا            هاي ملّ ثیر اندیشه أبخواهیم تحت ت   اگر   ـ٤

 خود قائل بـه اصـالت       ۀ سهروردي در بخشي از فلسف     اید گفت  ب ،ت قرار دهیم  اصالت ماهیّ 
 او را تشکیل داده رنگ      ۀ بخش دیگر که حجم بیشتری از فلسف        و در   است وجود صدرایي 

همچنین باید مباحث نور و انوار را در تحت اصالت وجود یـا اصـالت               . اصالت ماهوي دارد  
یابـد  هروردي راه مـي    سـ  ۀ نوعي ناسازگاري به فلسف    ،با این نگاه  . ت نظم جدیدی داد   ماهیّ

ه به نوع نگاه ما به یکي از دو طرف اصالت و اعتباریت باید بسیاري از مسائل را       که با توجّ  
ق سـهروردي صـدرایي اسـت نـه سـهروردي            این کار تحقّ   ۀنتیج. و تغییر داد  کرد  حذف  
 .اشراقي
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 ٢٥ سهروردی اشراقی یا سهروردی صدرایی؟     
Illuminationist Suhrawardi or Sadrian Suhrawardi? 

 
 ه نورانی زیر نظر دکتر مهدی محقق،لّ، به اهتمام عبدالمصنفات میردامادمیرداماد،  .٢٤

 . ١٣٨١ ،انتشارات انجمن و مفاخر فرهنگی
 .١٣٦١ کبیر، احمد آرام، امیرۀ، ترجمسه حکیم مسلماننصر، سید حسین،  .٢٥
 .جا بی تا، بی ، انتشارات امیر کبیر،انواریه محمد شریف نظام الدین احمد، هروی، .٢٦
پژوهشگاه فرهنگ و  تهران، ،سالمیانتقادی فلسفه ا ـ تاریخ تحلیلییحیی،  ،ثربیی .٢٧

 .١٣٨٨ اندیشه اسالمی،
 
 
 
  

  



 محمد بنیانی،  قاسمعلی کوچنانی ٢٦
Mohammad Bonyani, Qasem Ali Kuchenani  

 
 

 

 

 

 

  


