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  بررسي و نقد كتاب
  اشراق فلسفةدر  يو نظام نور شناسي، شناخت ها، داوري

  *زهره سعيدي

  چكيده
كنـد.   نمـايي مـي   گر در تاريخ فلسفة اسالمي رخ اي نو و روشن سان انديشه هفلسفة اشراق ب
شود. كتاب  سار كامل نمي كردن وجود از اين چشمه فلسفة اسالمي بدون فربه ةورود به حوز

ي فلسفة اشراق، گامي در راه فهم توصيفي و تحليلي مباني اساس ةكنند روشن ةمثاب به ،حاضر
 االشـراقِ  حكمةحكمت اشراق است. نويسنده در اين اثر تالش كرده است با تأكيد بر كتاب 

هـاي شـيخ    داوري ،منظـور   . بدينو تحليل كند  ارائه را سهروردي نظام فلسفي شيخ اشراق 
هاي شـيخ اشـراق بـه ديـدگاه      كه درواقع نقدها و پاسخ ،موضوعات فلسفه را ةاشراق دربار

ـ  كـرده  تحليل  و  مشائيان است، عرضه رو سـعي دارد كتـاب حاضـر را      پـيش  ةاسـت. مقال
و در دو بخـش صـوري و    ،آثاري از اين دست اشـاره كنـد   ةاجمال معرفي كند، به پيشين  به

با هدف بررسي و نقد آن، نقاط  ،رو اين . ازرا تحليل كندمحتوايي ابعاد شكلي و محتوايي اثر 
  كند. نهادهايي براي اصالح آن بسنده مي دهد و به طرح پيش قوت و ضعف آن را نشان مي

  .اشراق، سهروردي، محمد ذبيحي، نقد ةاسالمي، فلسف ةفلسف ها: كليدواژه
  
  . مقدمه1

 يبـرا درآمده است كه  ريتحر رشتة به اشراق حكمتهاي زيادي در توصيف و تحليل  كتاب
اثـر   يسـهرورد  ةفلسـف  در شـهود  و شـه ياند شـعاع كرد:  اشاره ريز مواردبه  توان يم نمونه
اثـر   اشـراق  ةفلسف بر يدرآمد ،ياثر حسن معلم اشراق ةفلسف ،ينانيد يميابراه نيحس غالم
اشـراق   حكمـت  ،ضـوي ر نيامـ  ياثـر مهـد   اشـراق  مكتـب  و يسـهرورد  ،ياكبر يعل فتح
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اثـر يحيـي    االشـراق  حكمةبا مـتن   راه همو نقد  يقبا تطب: گزارش حكمت اشراق يسهرورد
 نيالـد  شـهاب  خيشـ  يو سـنجش دسـتگاه فلسـف    شـرح،  گـزارش، : اشراق حكمتيثربي، 
اثر عباس  اشراق خيش يها شهياند بر يمرور: سرخ عقل آواز پناه، زداني داهللاياثر  يسهرورد

 نياز ا كدام. هريو مقدم گوهر يرستگار ياثر هاد اشراق ء ومشا حكمت با ييآشناو  ،يبال
. مـثالً كتـاب   سـازند  يو حكمت اشراق آشنا م ياز نظام سهرورد يآثار خواننده را با وجوه

و كتاب  گذارد ياشراق م خيش يعرفان يها خود را بر جنبه ديتأك اشراق مكتب و يسهرورد
  .دهد يم قرار خود كارحكمت اشراق را در دستور يفلسف يها حاضر پرداختن به جنبه

 فلسفهعلميه و دكتراي  ةاز حوز اجتهاد ةكتاب مذكور، دكتر محمد ذبيحي، درج ةنويسند
 ةسينا و صدرا دربار دو ديدگاه ابن ةمقايسدكتري ايشان  ةوان رسال. عندارد دانشگاه تهراناز 

مشاء با تكيـه بـر    ةفلسفاز:  ندا است. آثار منتشرشده از ايشان عبارت آغاز و فرجام آفرينش
نقـد و بررسـي   « ،المبدأ و المعاد مالصـدرا  نخست رجمه و شرح بخشت، اسين ابن ياهم آرا

گيري داليل اصـالت   ره« ،»چگونگي پيدايش نفس انساني ةسينا و مالصدرا دربار ديدگاه ابن
و  ،»فاعليـت الهـي   وسينا  هاي فخر رازي بر ابن بررسي اشكال« ،»وجود در آثار شيخ اشراق

  .»سينا و توماس آكوئيناس صفات الهي ازنگاه ابن«
چون كتـاب    ضر همحا كتاب. ميكرد يبررس جداگانه يا مقاله در را يمعلم حسن كتاب

آمده است و در مقايسه با آن  تحرير در ةرشت معلمي با هدف تدريس به دانشجويان بهحسن 
را مناسب مقاطع تحصيلي بـاالتر    كند كه آن اشراق ارائه مي فلسفةتري از  اوالً توصيف كامل

بر توصيف حكمت اشراق به زينت تحليل نيز آراسته شده  و ثانياً عالوهد كن مياز كارشناسي 
توان  مي ،رو كند. ازاين سان رويكردي گريزناپذير جلوه مي هدانشجوي فلسفه باست كه براي 

اشراق است كه البتـه رويكـرد    فلسفةگفت اين كتاب اثري توصيفي و تحليلي در بازخواني 
 فلسـفة مشاء و انتقاد بـه   فلسفةهاي شيخ اشراق دفاع از  داوري دربارةهاي آن  غالب تحليل
  اشراق است.

  
  . معرفي اثر2

اثر محمد ذبيحي و محصول  اشراق فلسفةدر  يو نظام نور شناسي، شناخت ها، داوريكتاب 
، در قطع 1392ها (سمت) است كه پاييز  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه

كتاب براساس  اين چاپ رسيده است. صفحه به 361در سه بخش و  ،وزيري و جلد مقوايي
 ةوري براي دانشجويان رشتاوزارت علوم و فن» مت اشراقِحك«هاي مصوب درس  سرفصل
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عمـدتاً در مقطـع كارشناسـي ارشـد      ومختلف نگاشـته شـده اسـت     هاي گرايشفلسفه در 
  تدريس شده است.

 منزلـة  بـه اشـراق   فلسـفة اظهار خود در اين اثر تالش كرده است بناي رفيـع    نويسنده به
 ةدو حـوز  ه اسـت توانستكند و و تحليل  ،گزارش، ارزيابيرا شورشي عليه حكمت سينوي 

با اشاره به اهميت  ،رو كند. وي مشائي و حكمت صدرايي را با چالش و رويش روبه فلسفة
را محـور پـژوهش خـود      سهروردي و تأكيد بر دشـواري مـتن آن، آن   االشراق حكمةكتاب 

ها، در دستوركار  اي آندليل نزاع شيخ اشراق با آر به ،ديدگاه مشائيان را ةكند و ارائ معرفي مي
  دهد. خود قرار مي

عنـاوينِ   بـا گفتارهـايي مقـدماتي    ةبا ارائ ،اشراق فلسفة ةنويسنده پيش از ورود به حوز
 )، الف»االشراق حكمههاي  درآمدي بر داوري«و  ،»شيخ اشراق«، »گفتار پيش«، »كتاب حاضر«
براي تدريس  االشراق حكمةو درخصوص انتخاب كتاب د كن ميرا معرفي اثر خود  جمالا به

هـاي   پس از تعريف فلسفه به تفاوت بنيادي آن با ديگر روش )ب ؛شود نكاتي را يادآور مي
هاي مـرتبط   و چالش ،اسالمي، انواع آن ازمنظر برخي فلسفة ةكند و دربار شناخت اشاره مي

تاحدي  ةفلسفشخصيت عرفاني و استداللي سهروردي،  )ج ؛كند با آن نكاتي را يادآوري مي
گيـري   اجتمـاعي و سياسـي شـكل    ةاز حكمت باستان ايران، زميناش  پذيرياثراش،  التقاطي
با معرفـي   ،و درآخر )دو  ؛دكن مي معرفي را  و ... ،وي دربارةهاي مختلف  اش، ديدگاه فلسفه
، تعريـف جـوهر و عـرض، بيـان تبـاين اعـراض و       االشراق حكمةها و فصول كتاب  بخش

  برد. مي  پايان بهعريف تسلسل اين بخش را و ت ،وداجسام، تقسيم موج
فصــل ســوم از گفتــار ســومِ بخــش نخســت كتــاب   ايشــان بخــش دوم كتــاب را بــه

دهد و در اين بخش به تعريف جوهر و عرض و قسيمِ موجود  اختصاص مي االشراق حكمة
و ابطـال   ،بودن انتقال عـرض، تشـكيل جسـم از ذات و عـرض     ها، محال ممكن دانستنِ آن

بودن  هاي شيخ اشراق، در داوري نخست اعتباري  گاه با اشاره به داوري پردازد. آن تسلسل مي
كنـد. در داوري   مطرح مي را تكرر ينف ةقاعدو  ،بودن وحدت وجود، معاني وجود، اعتباري

و در داوري سـوم،  كنـد   مـي بيان را دوم ناسازگاري دروني قواعد مشائيان در شناخت اشيا 
 ،، صورت نوعيـه هيوالگاه در داوري چهارم و پنجم، ابطال  . آنكند ه ميارائرا ت جسم حقيق

  نفـس و داوري هفـتم را بـه     كند. وي داوري ششم را به و تشكيك در ماهيات را مطرح مي
و دهـم   ،دهد و در داوري هشتم، نهم مثل افالطوني و صدور بسيط از مركب اختصاص مي

عوالم هسـتي   ةتوضيحاتي دربار ةبا ارائ ،پردازد. درادامه ها مي دنيو شني،به شعاع، ديدن اشيا 
  كشد. صوير ميت  شناسي سهروردي را به و علم حضوري به محسوسات، شناخت
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 االشـراق  حكمـة وي بخش سوم و آخـر كتـاب را بـه گفتـار اول از بخـش دوم كتـاب       
و  ،كند تا در اين بخش نظام فلسفي نوري، نوراالنوار، توحيد دهد و تالش مي اختصاص مي

  اشراق نشان دهد. فلسفةعلم الهي را در 
اي بـراي   مسـئله  ةعـالو  هايي مرتبط با هر فصـل، بـه   نويسنده در پايان هر فصل پرسش

وضـوعات  هـايي متناسـب بـا م    كند و در سرتاسر كتـاب نقـد و تحليـل    مطرح مي ،پژوهش
توان گفت، كتاب ديدي تاحدي جامع  طور خالصه مي كند. به مختلف به خواننده عرضه مي

كنـد و بـه خواننـده در شـناخت      مشاء ارائه مـي  فلسفةشيخ اشراق و منازعاتش با  فلسفة  به
  رساند. شيخ اشراق ياري مي يتحليلي آرا

  
  تحليل ابعاد شكلي اثر. 3

 ر و قواعد نگارشيميزان رعايت كيفيت ظاهري اث 1.3
رسـد در طراحـي آن دقـت كـافي      نظـر مـي   و بـه را ندارد الزم  ةطرح و رنگ جلد جاذب
و  ،نگـاري، صـحافي   لحـاظ حـروف   كيفيت شكلي و چاپي اثر بـه  صورت نگرفته است.

كه بسياري از قواعد ويرايشي در ايـن اثـر    آن وجودبارسد.  نظر مي  آرايي مناسب به صفحه
مــوارد پرشــماري نيــز وجــود دارد كــه اثــر را نيازمنــد ويــرايش رعايــت شــده اســت، 

  .كند مي دوباره
كند و  دانيم استفاده از عالئم در هر زباني خوانش و فهم متن را آسان مي طوركه مي همان

شود كه  آورد. در اين كتاب موارد متعددي مشاهده مي عمل مي از فهم اشتباه آن جلوگيري به
بـرداري   جـا بهـره   كار نرفته يا جابه جاي موردنياز به استفاده نشده يا دردرستي  يا از عالئم به

  1:شود مينمونه به چند مورد اشاره  براي ؛شده است
 يول ندارد را خود ريغ از ييرها امكان ،يشمندياند موجود چيه چند هر ينبنابرا

[.]تعلق تابعي [،] بازدارنده  ،نباشد دهيپسند يتعلق و نسبت هر كه ستين گونه نيا
شيء از كاركرد ذاتي آن و امري مزاحم است ليكن تعلـق تـدبيري، تعلقـي سـازنده و     

  .)21 :1392ذبيحي مكمل آثار ذاتي شيء است (
...  دادن ] بـراي نشـان   - الـدين شـيرازي [   ] قطـب - [ االشـراق  حكمـة شارح كتاب 

  .)30  همان:(
هـاي   ،] ويژگـي [» ايراني اسالم در معنوي رتفك آفاق كربن، هانري[«] مؤلف كتاب 

  .)31همان: داند ( اساسي نظريه اشراقي را از نگاه كربن سه ويژگي مي
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ما اسرار [:] « ... آورده است [»] ايراني اسالم در معنوي تفكر آفاق[«] مؤلف كتاب 
  .)38 همان:علم حقيقت را ... (

) حلول در غير بـه  2غير باشد ) حال در 1تعريف عرض ... داراي دو قيد است[:] 
  .)52 همان: نحو شايع و فراگير باشد (

 اسـاس  نيا بر و ،»است محل در آن بودن«[،] عرض فيتعر مقوم گذشت چنانكه
 بـودن محـال   دربـاره  و است محال گريد موضوع به دارد كه يموضوع از عرض انتقال
قائل به جواز انتقـال عـرض نشـده اسـت، [.]      يكس چيكه ه شده ادعا[،] عرض انتقال

 ليـ دل سه و محال يامر را عرض انتقال االشراق، حكمه و مقاوماتدركتاب  يسهرورد
  .)55: همان( است نموده ارائه را آن بطالن بر

[،] خارج و بر آن  جا مفهومي است كه از حقيقت شيء و مقصود از عرضي در اين
  .)68 همان:حمل است (  قابل

سـينا و پيـروان او وجـود را      [،] اصل اين ادعا كه ابن شده توجه به عبارات ارائهبا 
  .)83 همان:[.] به اين عبارت بنگريد: ( دانند، جاي ترديد ندارد عارض بر ماهيت مي

نور و وجود و  ،ساني چه ارائه شد، اندكي از عبارات پرشمار شيخ اشراق در يك آن
  .)96 :همانساني ماهيت و ظلمت بود ( هم

تـوان   ] مـي - كه اشارت رفـت [  ] چنان- و در مواردي كه عبارات دو وجهي است [
  .)97 همان:گفت مقصود وي از اعتباري بودن وجود[،] مفهوم وجود است (

برقـرار اسـت، [.]    ،تسـاوق تـر از تسـاوي[،]    بين وحدت وجـود و وجـود فـزون   
  .)100  همان:(

  .)107 همان:» (كمال شيء استجوهر همان [:] « نويسد شيخ اشراق ... مي
  )130: همان( است خارجي موجود متعلق،[،]  حضوري حسي ادراك در

...  ] آب را به عنوان ماده اصـلي جهـان  - ] نخستين فيلسوف يوناني [- [ اگر طالس
  .)134 همان:دانست ( مي

[،] اساس فلسفه مشائي خود را بر اثبات قوه و ماده  دگاهيددر رد اين  بعدهاارسطو 
  ).135 همان:... بنا نهاد (

 ،فاصله درمورد كلمات مركب و جمـع اسـت كـه    يكي از نكات ويراستاري رعايت نيم
هـا   شود كه اين امر در آن تر موارد، موارد پرشماري هم يافت مي رعايت آن در بيش باوجود

شـكل  «)، 34 همـان: » (تداعي كننـده «)، 36 - 35 همان:» (كتابهاي: «مثالًرعايت نشده است. 
» اي شـش گانـه  «)، 98 ،94، 80، 79، 63، 61، 43 همـان: » (مي گويـد «)، 37 همان:» (گيري
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) 145، 120، 81 همـان: » (مثالهـا «)، 79 همان:» (مي كند، مي گوييم، مي كنيم«)، 66 همان:(
 همـان: » (وجوبهـاي «)، 97 همـان: » (همترازي«)، همان» (گردد  مي) «94 (همان:» مي گيرد«

بـراين، در برخـي مـوارد     ). عـالوه 198 همـان: » (پژوهشـگر «)، 158 همان:» (مكانها«)، 103
)، 37 همان:» (سر گرمي: «فاصله افتاده است. مثالً هشود كه بين حروف يك كلم مشاهده مي

)، 119 همـان: » (كار كرد«)، 97همان: » (ناساز گاري«)، 119 ،98، 67، 51 همان:(  »ديد گاه«
  ).229 همان:» (ماند گاري«

هاي ويراستاري است كه در ايـن   استفاده از كلمات عربي نامأنوس يكي ديگر از كاستي
» منـاط «)، 32 همـان: » (صـوادر «)، 29 همـان: » (توغـل، تألـه  : «مـثالً  شود. كتاب مشاهده مي

). 237 همـان: » (مراوغـه «)، 218 همـان: » (صيصـيه «)، 183 همـان: » (معنون«)، 110  همان:(
سواد و «تر هم استفاده كرده است، مانند:  نويسنده مكرراً از كلمات عربي مأنوساين،  بر عالوه
  گزين شوند. ) كه بهتر است اين كلمات هم با كلمات فارسي جاي107 ،70 همان:» (بياض

امـا در   ،قرينه باشـد  بهاست كه بايد » فعل«جاي  حذف نابه ةمشاهد  ديگر مربوط به مورد
  :مثالًذف شده است. موارد متعددي بدون قرينه ح

اي كه اساس آن بر اشراق، مكاشفه و اصول كشفي ذوقي بنا شده و عناصـر   لكن فلسفه
اصلي آن سير و سلوك و مشاهدات دروني است، بـا فلسـفه مشـائي كـه مـدار آن بـر       

  .)36 همان:باشد ( استدالل و برهان استوار گرديده [است] بسيار متفاوت مي
گونه تحقق خارجي نـدارد   وجود امري اعم [است] و هيچ و اين به معناي اين است كه

  .)69 همان:(
و از يوجد به جاي ضمير هو استفاده شده [است.] در پايان شـيخ اشـراق تصـريح    

  .)81 همان:كند كه ( مي
گـذاري شـيخ اشـراق ايـن چنـين اسـتدالل كـرده [اسـت]:          بر اساس اين تفـاوت 

  .)90  همان:(
كه يك شيء دارد، فصـول شـيء را از اجنـاس     كه در سلسله اجناس و فصولي اين

  .)126 همان:هاي ارائه شده فصل اخير نيستند ( شود فصل كنند] و گفته مي متمايز [مي
ـ گو يو] مـ  رديـ گ ي[مـ  گرفتـه علم طـب مـدد   وي براي درستي مدعاي خود از   دي

  ).217  همان:(

جملـه بـدون فعـل    يـافتن   پايان  يكي ديگر از خطاهاي ويرايشي در اين كتاب مربوط به
  كنيم: ها اشاره مي است كه به برخي از آن
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 ـ... اينان افرادي نادر و كبريت احمرند و از متقدمان و متأخران [به جـز شـيخ اشـراق     
اشـراق   يخ[.]، مگر ش كسي جامع اين دو صفت نشده است ] ـ االشراق حكمةصاحب 
  ).29 همان:( االشراق حكمةصاحب 

  .)123 همان:اند و ما آدمياني زميني [هستيم] ( ن آسمانيزيرا آنان حقايق و فرشتگا
يـا   باشـد تواند جوهر  اي است كه مي صورت نزد شيخ اشراق حقيقت بسيطه نوعيه

  .)174 همان:عرض [باشد] (
  .)181 همان:يا مشترك [است] ( استكند كه كلي، كلي متواطي  ترديد مي

اسـت]   - ] نـه منطقـي [  - [ اسـت نزاع شيخ اشراق بـا مشـاء در تشـكيك فلسـفي     
  .)188  همان:(

] مگر بعد از استكمال نفس و مفارقت نفـس از  - [ شود نمي حاصلها  و علم به آن
  .)196 همان:شود ( ] حاصل نمي- بدن [

از اين رو رابطه نفس و بدن، رابطه وجودي نيست، نه نفـس علـت پيـدايش بـدن     
  .)222 همان:و نه بدن علت حدوث وجود نفس [است] ( است

اسـت كـه   » كه«و » و«جاي ويرگول قبل از حرف ربط  نابه ةديگر مربوط به استفاد مورد
  :مثالً ؛يمدر موارد متعددي شاهد آن

هـاي آنـان ...    عنوان مدعيان خردورزي معرفي شـدند، و بـراهين و اسـتدالل    مشائيان به
  .)37 همان:(

و از ايـن   ،قرار دهـد هاي خود  راستاي دريافت هاي پيشين را در تالش دارد آموزه
  .)38 همان:ور جد بايد گفت (ط   جهت به

 ءيشـ  از يجزئ كه و معناي بودن در محل آن است كه شيء شايع در چيزي نه اين
  .)44 همان:كه شايع در محل باشد ( اين ديو با ق ،باشد

  ).76: همانو اگر وجود جوهر نباشد ( ،كند كه وجود جوهر نيست ادعا مي
  .)107 همان:(  اعتباري است يو امر ،ندارد خارجي تحقق خارج در جوهريت

جـاي   اشـتباه بـه   تـايپي اسـت. مـثالً بـه     هاي مربوط به اشتباه ،كه اندك است ،مورد آخر
نفـس  «جاي  )، به132 همان:» (هماند«، »همانند«جاي  )، به46 همان:» (معقوالت«، »مقوالت«

 ) تايـپ 98 همـان: » (اي تعليقه«، »اي تعليقيه«جاي  و به ،)303 همان:» (نفث قدسي«  ،»قدسي
كـه در عناصـر جـز كيفيـات كـه       و ايـن «شده است. در يك مورد هم فعل جا افتاده است:  

) و در مـوردي ديگـر، فعـل    196 همـان: » (محسوس [هستند]، چيز ديگري وجـود نـدارد  
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[كنـد] نـور    نكنـد كسـي كـه ذات خـودش را درك    «كار رفته است:  جاي مثبت، منفي به به
  ).332 همان:» (است  مجرد
 

  ميزان روان و رسابودن اثر 2.3
جـاي نقطـه،    بـه  ،كـه در آن  اسـت  كار رفته تقريباً در سرتاسر اثر، جمالت بسيار طوالني به

درپي از ويرگول استفاده شده اسـت و در مـوارد زيـادي خـوانش و درك مطلـب را بـا        پي
نمونـه آخـرين    بـراي و در مواردي هم مطلب را نارسـا كـرده اسـت.    كرده  راه همدشواري 

بار در پايان پاراگراف  خطي است كه در آن فقط يك يازده پاراگرافي هجده ةپاراگراف صفح
و الـي   ،18، 17، 16، 15، 14از نقطه استفاده شده است. اين امر در تمام صـفحات كتـاب (  

  آخر) تكرار شده است.
قـولي از   بـدون مقدمـه، نقـل    ،»اشـراق و حكمـت باسـتان    فلسفة« ،ذيل يكي از عناوين

 ةسيدحسين نصر دربـار «چون  سيدحسين نصر آمده است كه سزاوار بود ابتدا از عبارتي هم
 ).30 همان:شد ( قول اضافه مي گاه نقل شد و آن ، استفاده مي»گويد: شيخ اشراق مي

هـا يـا برخـي     عضـي واژه در موارد پرشماري براي رساشدن عبارت سزاوار است كـه ب 
جـاي   بـه  ،مـثالً  ؛شوند  گزين كلمه يا عبارت مناسب يا جاي ،جا، اضافه به عبارات حذف، جا

اشراقي نـور و   ةفلسف ةمشائي وجود و حصول و عرص ةفلسف ةدائر«در عبارت » دائره« ةكلم
زاوار كساني س«استفاده شود يا عبارت » مدار« ة)، بهتر است از كلم39 همان:» (وصول است

هاي شب كـه همـه    اند كه مأنوس با كتاب خدايند و در دل دريافت نور و تابش فيض الهي
كسـاني  «گزين ايـن عبـارت شـود:     )، جاي39 همان:» (اند، آنان استمرار بر دعا دارند خواب

اند كه مأنوس با كتاب خدايند و در دل شب كه همه  سزاوار دريافت نور و تابش فيض الهي
نبودن مقوالت بيش از ده  هرچند افزون«جاي اين عبارت:  يا به» استمرار بر دعا دارندخوابند، 

هرچند تـاكنون فيلسـوفي نگفتـه    «) از عبارت 43 همان:( »تا را تاكنون فيلسوفي نگفته است
توان به اين فهرسـت   بهره برد. موارد ديگري نيز مي» است كه مقوالت افزون بر ده تا هستند

  افزود، ازجمله:
وديعـت نهـاده شـده      بدانيم كه كليد ورود به اين عرصه در ... به كهجالب توجه است 

  .)39 همان:است (
[توضيح] خالي از فايده نيست [كه] اگر مفهـوم وجـود    مثالپيشاپيش توجه به اين 
  .)43 همان:داراي فرد خارجي باشد (
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كلـي اسـتقراء را     رطـو   شود كه او به از بيان وي در الواح عمادي چنين استفاده مي
  .)44 همان:: و علما چون حكم كنند بر امكان چيزي ... (بنگريد .تابد برنمي

[وجـود نـدارد]    نيسـت كه مقسـم مقـوالت چيسـت ديـدگاه واحـدي       اين هدربار
  .)52  همان:(

بـديهي اسـت    آن بطـالن [بطالن] فرض نخست درمورد تغـاير ماهيـت و وجـود    
  .)66  همان:(

  .)85 همان:گويد: ( مي تنبيهات و اشارات[مالصدرا] در كتاب 

كه نظريه عروض خارجي وجود بر ماهيت[،] تنها با توجه به اعتباري بودن  رااين گفته 
جـويي   و] پـي [ ،اسـت يابد، سزاوار نقد، تحقيق و پژوهش بيشـتر   وجود تصوير درستي مي

  .)99 مان:ه» (سازد كه... همراه با مستندات، زمينه اثبات اين ايده را هموار مي
 ،اي درست است ليكن تطبيق آن بـر همـه مصـاديق    از نظر مالصدرا اصل قاعده، قاعده

 از[.] نخسـت بـه توضـيح مالصـدرا      ،[كه] مورد ادعاي شيخ اشراق [است،] درست نيست
  .)117 همان:[درباره] اين قاعده بنگريد (

 و ماده از يبيترك جسم كند اثبات تا ديكوش چهارم و سوم يداور در[كه]  همو
  ).155: همان( است صورت و ماده بين تالزم نفي درصدد اينك هم نيست، صورت

شـدن نظريـه پيوسـتگي     منتفـي  آن يعيطب هنتيج[نتيجه طبيعي] ابطال هيولي اولي[،]
  .)156 همان:باشد ( دائمي صورت با ماده مي

 امري كه] آيد مي[الزم  مرجح بال ترجيح آيد يم الزم ندارد، يمخصص كه يحال در
  ).193 آنو مشابه  160: همان( است محال

  .)171 همان:[است] ( دارددر حالي كه در مستثناي آن قاعده و مقابل آن نيز جاري 
[و] تأخرهـا   ،هـا  هـا، تقـدم   ديگر تنها عرضي است، اولويـت  اگر رابطه اشياء با يك

  .)179 همان:برخاسته از چيست؟ (
رد استدالل مشـائيان در نفـي تشـكيك بـر      اين آن مدعايي است كه شيخ اشراق با

را] اثبــات كنــد  [آن را خــود مــدعايماهيــات، كوشــيده اســت در قالــب ارائــه مثــال، 
  .)189  همان:(

كند و [نفـس]   بدن شدن براي نفس را پيدا مي صالحيت ،[،] جسم با اين وساطت
رسـاند   فعليـت مـي   بـه را  ها آنكمك بدن  [را كه] دارد به نفس كهاي  هاي بالقوه توانايي

  .)218 همان:(
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اگـر   ،پذير باشد كه جسم يا جسـماني باشـد، بنـابراين    تواند قسمت زيرا چيزي مي
نفس قبل از تعلق [به بدن] واحد بوده [اسـت]، بعـد از تعلـق نيـز بايـد واحـد باشـد        

  .)219  همان:(
 اي تو شايد بعضي از چه پنداشته كه ،پرسش فرضي[به] يك  ازدر ادامه سهروردي 

  .)46 همان:دهد[:] ( [،] قابليت تقسيم به اقسام ديگري را داشته باشند، پاسخ مي اقسام

، 99، 83 همان:در موارد مشابه زيادي (» به«جاي  به» از«يعني استفاده از  ،اين مورد اخير
) تكرار شده است. 314 و ،307، 267، 264، 239، 229، 226، 225، 193 ،174، 159 ،109

  :كه در عبارت مورد آخر آن
آنگـاه يـك    وناپذيرنـد   از آنجا كه در هر حركتي داشتن مبداء و منتهي، هر دو اجتنـاب 

متحرك در نقطه منتهي، همان متحرك در نقطه مبـدأ خواهـد بـود كـه شـيء متحـرك       
تركيبي از دو حيث فقدان و وجدان باشد كه حيثيت فقدان در ابتداي شـيء و حيثيـت   

  .اردوجدان در انتهاي آن قرار د

بـدون جـواب شـرط    ...» از آنجـا كـه   «موجب شده كه عبارت شرطيِ » واو«ن زائد بود
  بماند.  باقي

  :، در عبارتمثالًدر برخي عبارات شاهد ابهام هستيم. 
هاي علمي و  تواند، از داشته ي اينكه چگونه فيلسوف مي به هر روي پيش از اين درباره

هـر موجـود انديشـمندي، نخسـتين      ورزي كند، اشارت شـد كـه   محيطي رها و فلسفه
جستجوي او از غيري است كه با اوست و هيچ عاقل و انديشمندي به طور مطلق رهـا  

  .)39 همان:» (و آزاد نيست...

ديگـر   هاي انسان يا چيز ديگر است. مـورد  نفس يا داشته» غير«مشخص نيست مراد از 
چه نفـوس قبـل از ابـدان     نانچ«شود:  مربوط به پاراگرافي است كه با اين عبارت شروع مي

در » يا« ةكه خواننده در مواجهه با واژ...» ها  اي است كه بعضي از آن گونه موجود باشند يا به
اما تا پايـان پـاراگراف انتظـار خواننـده      ،بعدي است ي»يا«كاررفتن  عبارت نخست منتظر به

رفـع ابهـام بـه     براي ديگر مربوط به عبارتي است كه ). مورد220 همان:شود ( برآورده نمي
بدن كه جوهري مادي است و از اعضا و روح بخاري تشكيل شده اسـت،  «دارد: نياز تغيير 

» قبل از تعلـق نفـس بـه آن، نفـس والـدين جنـين حـافظ و مـانع از تفـرق اجـزاء اسـت           
  ).222  همان:(
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بر افزودن عالئم، افزودن يا كاستن  در موارد محدودي براي احتراز از دشوارفهمي، عالوه
  :مثالًنمايد.  كلمه يا كلماتي ضروري مي

اي كه بين حلقات و افراد آن ترتب و اجتماع  دليل اول: پس از بيان مدعا: وجود سلسله
اي بين هريك از افـراد آن بـا    گويد: چون در هر سلسله در وجود باشد محال است، مي

اي دو  طور مثال اگـر در سلسـله   وجود دارند [ـ] به فرد ديگري از همان سلسله، افرادي
نقطه از آن انتخاب شود، بين اين دو نقطه افرادي وجود دارند كه اين افراد از دو حـال  

...  چه متنـاهي باشـند   اند، چنان اند يا متناهي متناهي [افراد مذكور] يا غير ـ بيرون نيستند
  .)62 همان:(

تـوان در كـل سلسـله     ] از سلسـله را نمـي  [بعضي بعضاگر اشكال شود كه حكم 
  .)همانجاري ساخت (

 الزمكـه]   [،] يكي [ايـن  نام كيف باشد دو محذور دارد  اگر وجود عرضي خاص به
كـه   آيـد] كـه دور اسـت و ديگـر ايـن      تقدم وجود بـر نفـس وجـود [الزم مـي     آيد مي

  ).77  همان:(
 

  تحليل ابعاد محتوايي اثر .4
 ،تنها گوياي محتواي آن است عنوانِ كتاب نه .كنيم عنوان آغاز ميدر تحليل محتواي كتاب با 

 بخـش  هـر  در يفصول و يكل بخش سه در كتاب. است برخوردار زين الزم تيجاذببلكه از 
عنـواني بـراي    ،ديگـر  عبارت انتظار است. به نظم قابل فاقد  يگذار اما عنوان ،است شده ميتنظ

 را بـراي آن در » گفتارهاي مقدماتي«توان عنوان  نظر گرفته نشده است كه مي بخش اول در
در هر قسمت بهره برده شـود، در سـه قسـمت    » فصل«كه از عنوانِ  نظر گرفت و بدون اين

بندي شده اسـت.   ) صورتاالشراق حكمةهاي  درآمدي بر داوريو گفتار، شيخ اشراق،  (پيش
شود فهرست بازبيني شود  نهاد مي پيش ،رو برند. ازاين نيز از اين نقصان رنج مي  ساير فصول

  تنظيم شود.  و فصل  خواننده مجدداً در قالب بخش ةو براي سهولت استفاد
كافي گوياي محتواي آن نيستند كـه بـا تغييـري انـدك      ةانداز چنين برخي عناوين به هم

از حكمـت   االشـراق  حكمـة تأثيرپذيري «عنوان ي نشينجا ،ها را اصالح كرد؛ مثالً توان آن مي
توانـد   )، بهتر مـي 30 همان:» (اشراق و حكمت باستان ةفلسف«جاي عنوان  به ،»استاني ايرانب

هـا اشـاره كـرد،     تـوان بـدان   كـه مـي   ،گوياي محتواي آن باشد. موارد ديگري از اين دست
جـاي   بـه » استدالل مشائيان بر جوهربودن صورت نوعيه و پاسخ شيخ اشراق«ند از: ا عبارت
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پاسـخ شـيخ اشـراق بـه اسـتدالل      «)، 173 همـان: » (ن صورت نوعيهاستدالل بر جوهربود«
داليل مالصـدرا در اثبـات مثـل    «) و 173 همان:» (پاسخ استدالل مشائيان«جاي  به» مشائيان

  ).263 همان:» (مثل افالطوني ةداليل مالصدرا دربار«جاي  به» افالطوني
كنـد كـه    عناوين اشـاره مـي   كه نويسنده در پايان مطالب يكي از ذكر ديگر اين مورد قابل

 ،گـاه  چهار مثال قصد دارد نشان دهد عرض مقوم جوهر شـده اسـت، آن   ةسهروردي با ارائ
تـا   ،مثـال اول، مثـال دوم  «ها را در قالب عناوين  كه از عنواني كلي بهره ببرد، مثال بدون اين
هـاي   مثـال «لي ماننـد  ها از عنواني ك مثال ةتر بود پيش از ارائ كند كه شايسته ارائه مي» چهارم

كـرد   هـا اشـاره مـي    گاه بـه مثـال   گرفت، آن بهره مي» شيخ در تأييد مقوم جوهرشدنِ عرض
امـا نظـم منطقـي ميـان     انـد،   نـاقص ها  گذاري كه عنوان ) البته ناگفته نماند، بااين168  همان:(

هاي شيخ اشراق بـر   ترتيب، داوري به ،كه محتواي فصول برقرار است و نويسنده پس از اين
شناسي در حكمـت   شناسي و سپس هستي شناخت ةكند، وارد مقول مشاء را تبيين مي فلسفة

  شود. اشراق مي
مناسب چهار تـا شـش واحـد درسـي اسـت و براسـاس       محتواي كتاب رسد  نظر مي  به

وين تـد  به اين منظوروري، اوزارت علوم و فن» حكمت اشراقِ«هاي مصوب درس  سرفصل
دهي علمي،  . در اين كتاب، اصول منبعباشد يكي از منابع اصلي درس مذكوركه  شده است
خوبي رعايت شده است. فقـط در مـوارد انـدكي     داري در غالب موارد به و امانت ،ذكر منبع

 رسـالة  كه نويسنده مطالبي را از كتبي مثل شود، ازجمله اين دهي مشاهده مي نواقصي در منبع
) 54، 52 همان:كند ( ها اشاره نمي آن ةكند، اما به صفح نقل مي االشراق حكمة و عمادي الواح

). در 168 - 165، 152، 144، 143، 104 همـان: كنـد (  يا مطالبي را بدون ذكر منبع مطرح مي
كنـد و   مطرح مـي » اند گفته«جا هم اشكالي را كه به تعريف عرض شده است با عبارت  يك

معرفـي كتـب و    چنـين بـه   ). هم54 همان:آورد ( ميان نمي يا منبع آن به كننده اشكالاز ذكري 
ايشان از منابع متعدد در  ةبه استفاد نكرده است، اما باتوجهاقدام تر  بيش ةمقاالت براي مطالع

را  ها اشاره شده اسـت، تاحـدي ايـن خـأل     كه در زيرنويس بدان ،شيخ اشراق يتوضيح آرا
  جبران كرده است.
هـا   شيخ اشراق و ساير فالسفه از عبارات عربي خود آن يبيان آرا درستي در نويسنده، به

 )302 ،265، 252، 227، 192، 190، 188، 181، 179، 115 همان:برد و در برخي موارد ( بهره مي
، 83 همـان: اما در برخي مـوارد (  ،كند ها را به خواننده ارائه مي ضمني يا توضيحي آن ةترجم
كند و عبارات عربي  نظر مي ) از اين كار صرف301، 299، 205، 197، 183، 117، 114، 111
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گذارد كه بهتر است در اين موارد نيز براي سهولت فهم و  را بدون ترجمه يا توضيح باقي مي
  ورزد.  همان شيوه مبادرت به ،اند ياندانشجو  كه عمدتاً، گانخوانند» خواني متن«بهبود 

چشـم   آن است كه در سرتاسر كتاب بـه  ةها و نقدهاي نويسند ارز اين اثر تحليلويژگي ب
ازاين اشاره شـد، رويكـرد غالـب     پيشطوركه  خورد و بر قوت كار افزوده است كه همان مي

هاي شيخ اشراق دفاع از فلسفة مشاء و انتقاد به فلسفة اشراق اسـت   هاي آن در داوري تحليل
هايي ارزنده در رفـع   ). البته ناگفته نماند كه تحليل196، 176، 175، 131، 93، 92، 91 همان:(

از زبـان ايـن اثـر     ،رو ). ازايـن 292، 199 همـان: كند ( ظاهر متناقض شيخ نيز ارائه مي آراي به
دهد كـه   و تحليلي تعبير كرد كه به مخاطب اين امكان را مي ،توان به زبان توصيفي، تبييني مي

هايي تازه در بازخواني مكتب اشـراق و   يي نو مشاركت كند و به افقها خود در تبيين و تحليل
ـ سـينا ارا   هايي كه از آراي ابن در يكي از تحليل ،تحليل آن دست يابد. باوجوداين  كنـد،  ه مـي ئ

سينا كافي است كه بفهميم در عروض وجـود بـر    دارد كه اندكي تأمل در عبارات ابن اظهار مي
هـاي   به امكان برداشت ) كه باتوجه89 همان:تحليلي است (ماهيت مقصود از عروض عروض 

  رسد. ظر مين  به  سينا، تحليلي دور از واقع مختلف از نصوص متفاوت و تصريحات مختلف ابن
يكي ديگر از نقاط قوت اين اثر عباراتي دال بر اشراف نويسنده به آثار شيخ است، ازجمله 

يك موضوع واحد در دو اثر متفـاوت   ةخ دربارسازگاري برخي آراي شينا  نويسنده به ةاشار
  ).198 همان:كند ( اي كه با فلسفة صدرايي ارائه مي ) يا مقايسه152 همان:از وي (

  نمونـه براي طرفي ازسوي نويسنده وجود دارد كه  هايي از خروج از بي در اين اثر نشانه
  اشاره كرد: به اين عبارات توان مي

هـاي اسـتداللي بـه     جاي پاسخ كه چرا به وارد است ايناشكال اساسي كه بر سهروردي 
علمي روي آورده و مدعي اسـت كـه    هاي سطحي غير مدعيان وجود هيولي، به نسبت

  .)148 همان:گفتار آنان، ادعاهاي بدون دليل است (
صـورت   هجاي تكثير مثال، اسـتدالل مشـائيان دربـار    نمود سهروردي به مناسب مي

كـرد   گزين صورت نوعيـه در اجسـام را اثبـات مـي     برهان، جاي هنوعيه را نقد و با اقام
  ).176 همان:(

هـاي جديـد مواجـه كنـد، از يكـي از       ها و چالش اگر كتابي بتواند خواننده را با پرسش
هـا هـم    ها و چالش هاي مطلوب يك كتاب علمي برخوردار خواهد بود. اين پرسش ويژگي

تواند در پايان هر فصـل مطـرح    شود و هم ميتواند با مهارت داخل متن كتاب گنجانده  مي
كـه   ايـن  بـر  عـالوه  ،پايـان هـر فصـل    . نويسنده به اين امر مبادرت ورزيده اسـت و در دشو
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تـر نيـز معرفـي     اي براي پژوهش بـيش  كند، مسئله هايي مرتبط با آن فصل مطرح مي پرسش
ها بـر قـوت هـر     پرسش اهر هم و به اند پژوهش قابل يمسائل  ها انصافاً كند كه برخي از آن مي

شـود.   پايان هر فصل نيز احساس مـي  كمبود چكيده و مرور در ،حال افزايند. بااين فصل مي
جا از مباحـث گذشـته و    اي به البته ناگفته نماند كه نويسنده در آغاز برخي از فصول چكيده

  .)287 ،133 همان:رو ارائه كرده است (  جا از مباحث پيش اي به چكيده
شيخ اشراق  يتوان گفت نويسنده در معرفي حكمت اشراق و تحليل آرا مي ،درمجموع

  موفق عمل كرده است. اشراق فلسفةدر  يو نظام نور شناسي، شناخت ها، داوريدر كتاب 
  

  گيري . نتيجه5
شان به زبان عربـي   كه غالب آثارشان يا آثار اصلي ،اسالمي ةمعرفي ديدگاه فالسف تالش در

حوزوي بر زبان عربي مسلط نيست، تالشـي   ةجامع ةانداز  كه به ،شگاهيدان ةبه جامع ،است
ها و  تواند در بهبود آن گونه آثار مي انتظار است. باوجوداين، بررسي و نقد اين ستودني و قابل

  گشا باشد. ديگر راه ةتدوين آثار ارزند  دهي به جهت
 ،اشـراق  ةدر فلسف يورو نظام ن شناسي، شناخت ها، داوريو نقد كتاب  يبررس درخالل

 تـوان  يمـ  خالصـه  طور به. شود يم مطرح منسجم شكل به مجدداً كه شد ارائه يينهادها شيپ
 كتـاب دوبـارة   شيرايـ و كتـاب،  سرتاسـر  در فراوان يراستاريو يها يكاست به باتوجه ،گفت
 ابـد، يجـا از عالئـم بهبـود     و بـه  حيصـح  استفادة اثر، ينيبازب در ،است ديام. است يضرور

، جمـالت و  دشـو اصالح  يپيتا هاي اشتباه ابد،يكاهش  يرفارسيغ كلمات امكان صورتدر
و  ابهـام،  از دور رسـا،  عبـارات  و جمـالت  نيگـز  يو دشوارفهم جـا  مبهم،عبارات نارسا، 

 لحاظ به چه و ينگارش قواعد لحاظ چه به ،يراستاريكالم نواقص و كيو در د شوفهم  آسان
 نيآن، عناو يسيشود و در بازنو ينيفهرست كتاب بازب نيچن هم. دشوبرطرف  ،اثر رسابودن

دقـت   نيعنـاو  يگذار شوند و در نام ميتنظ »فصول« ليذ يجزئ نيو عناو »بخش« ليذ يكل
در  شد، اشاره طوركه همان. باشند خود يمحتوا گر انينما شيازپ شيب تا ديآ عمل به يتر شيب

نقـص   نيـ شده است كه مناسب است ا يآن خوددار ةصفح اياز ذكر منبع  يموارد محدود
كه  ،يعبارات عرب يحيتوض اي يضمن ةترجم وةيش رود يانتظار م نيچن . همدشوبرطرف  زين

 درصورت ،شود يم نهاد شيپ .دشوشده است، در تمام موارد اعمال  تيموارد رعا يدر برخ
قوت اثر اسـت و آن   شيكه سبب افزا افزوده شود مرور و دهيچك فصل هر انيپا در امكان،

  .ديآرا يم كمال وريز به شيازپ شيرا ب
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 ةفلسفه پوشيده نيست كه سهروردي به هـر دو جنبـ   ةكه بر انديشمند حوز كالم آخر آن
اشـراق   فلسـفة فلسفي و عرفاني پرداخته است و بحث و استدالل و زهد و رياضـت را در  

تـر اسـت    برجسـته   از ايـن دو جنبـه   يـك  كه در نظام او كـدام  اما در اين ،هم آميخته است به
تأكيد خود را بـر  » جدايي فلسفه از عرفان«نظر وجود دارد. كتاب حاضر با اشاره به  اختالف

اما سـهروردي   ؛است  دانسته» فلسفه«و بعد عرفاني را منافي   فلسفي نظام شيخ گذاشته ةجنب
نظـر   حكمـت اشـراق در   ةبلكه فلسفه را مقدم ،است هم آميخته تنها عرفان و فلسفه را به نه

حتي با قصد پـرداختن   ،اشراق فلسفةتر باشد در معرفي  شايد مناسب ،رو گرفته است. ازاين
  .دشوتري مبذول  هاي فلسفي آن، به بعد عرفاني و تالزمش با بعد فلسفي توجه بيش به جنبه
  
  نوشت پي

داخل قالب گذاشـته و روي   است كتاب افزوده . شايان ذكر است كه منتقد عالئمي را كه به متن1
  هاي زائد خط كشيده است. ها و كلمه عالمت
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