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 چکیده

ویژه چگونگی پیدایش موجودات فراوان از علت واحد و بسیط، یكی از مسائل مهم و همیشگی هآفرینش ب همسئل

فیلسوفان اسالمی است. فیلسوفان مشائی اسالمی در چارچوب مبانی فلسفی خویش و با اعتقاد به منشأ اثر بودن 

ها( به تفسیر و آن هگانتیجه، تعقالت دو/سهو در ن) از وجود و ماهیت علم فعلی( و تركیب هر یك از عقول)تعقل

مشائی در حوزه  هاما شیخ اشراق با عدول از فلسف ؛پرداختندتبیین ماجراي آفرینش و پیدایش كثرت از وحدت می

انداخت و با اصطالحات اشراق، مشاهده، فقر و غنا به نو در یشناسی، طرحشناسی و معرفتمفاهیم و مبانی هستی

شمار دانست و فلك نخست را به زدنی، انوار طولیه را بینفس مثال به صدور پرداخت. او با اعتماد تشریح نظام

انوار طولیه  هفقر و استظالم نور اول نسبت داد و فلك ثوابت)فلك دوم( را محصولِ مشترك تركیب اشعي هجنب

انوار طولیه با جهات  هه تركیب عجیب اشعها دانست و مثلِ افالطونی را بضعیف با جهات فقر آن هویژه اشعهب

گانه، موجودات یعنی افالك هفت هانگیز میان خود اشعه نسبت داد و بقیها و مناسبات شگفتاستغنا و قهر آن

هاي اسرارآمیز ارباب انواع مبتنی كرد. تشریح ها را به جنبهموجودات عالم مثال، انوار مدبره، غاسقات و هیئآت آن

 است كه این مقاله به عهده گرفته است.  ايها، وظیفهق و طرح مناقشاتی در باب آنمطالب فو
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 مقدمه

پیدایش موجودات  يهبا آن مواجه بودند و هستند، نحو كی از مسائل مهمی كه خداباوران در طول تاریخی

آفرینش به  يهخداوند( است. پرسش این است كه اوالً خود مسئل)كثیر و متنوع از موجود واحد و بسیط

چگونه این همه موجودات از آن علت و خالق واحد بسیط، نشأت  چه صورت اتفاق می افتد؟ ثانیاً

 اند؟گرفته

هاي مذكور توسط فیلسوفان و رسشعمده در جهان اسالم در پاسخ به پ يهبه طور كلی سه نظری

اشاعره( با تمسك به تفسیر )عارفان و متكلمان، شكل گرفته و مطرح گردیده است. گروهی از متكلمان

عادت و سنت خدا، به تبیین پیدایش مخلوقات از خالق یكتا  يهباري تعالی و نظری يهخاصشان از اراد

هاي عالم طبیعت را خدا پدیده يهاعل مستقیم همو لوازم آن، ف« علیت»می پرداختند و با نفی اصل 

هاي عالم طبیعت وجود ندارد و ها براین باور بودند كه هیچ جبر و ضرورتی میان پدیدهدانستند. آنمی

اي دیگر ایجاد شود و ایجاد كننده نیز خود اي، پدیدهتقدیر الهی چنین رقم خورده است كه به دنبال پدیده

افتد و به دنبال برخورد پنبه عنوان مثال اگر به دنبال خوردن، سیري اتفاق میست. بهخداوند قادر متعال ا

گیرد، چنین نیست كه خوردن، علت سیري و برخورد با آتش، علت احتراق با آتش، احتراق صورت می

ها خود این يهها ضرورتی حاكم باشد. بلكه اوالً به وجود آورندپنبه باشد و چنین هم نیست كه بین این

ها نیز، نه ناشی از ضرورت علی و معلولی، بلكه مبتنی بر تقدیر خداوند است و ثانیا تقارن مشهود میان آن

 (. 171-172: ق1292ر.ك: غزالی، )الهی و سنت رایج است

، به تفسیر و تبیین ماجراي آفرینش «تجلی» يهگروهی از عارفان مسلمان نیز با تكیه برنظری 

عربی، ابن)پرداختند و ماسوي اهلل را ظهورات و تجلیات مداوم وجود شخصی حق تعالی قلمداد كرده

 و گفتند:(111-119: 1981سید حیدرآملی،  ؛11-42: 1971

 یبقی زمانینعدم گردد و ال   العینجهان كل است و در هر طرفه

 به هر لحظه زمین و آسمانی    انیدگرباره شود پیدا جه 

 (21: 1981)شیخ محمود شبستري، 

 گرچه مدت عمرش مدید است و    همیشه خلق در خلق جدید است

 «بود از شأن خود اندر تجلی    همیشه فیض فضل حق تعالی

 (. 29)همان، 

دیگر در تفسیر ماجراي آفرینشِ موجودات كثیر در عالم خلقت، از آنِ فیلسوفان مسلمان  يهنقش

ها با رویكرد عقالنی و با عینك علیت، به تماشاي نظام هستی پرداخته و بر اساس آن، طرحی است. آن

كند و میي فراوان از علت واحد و بسیط را تفسیر و توجیه اهپیدایش معلول يهارائه كردند كه هم نحو

موجودات عالم، از جمله افالك مفروض و مسلم، را شامل می شود. فیلسوفان اسالمی  يههم، هم



 192  نظام صدور از منظر سهروردی و مالحظاتی در باب آن                       

 

 

 

طولی و افالك  يهگانمشائی با تكیه بر رویكرد و مبانی فلسفی خویش، كل ماسوي اهلل را در عقول ده

عقل  يهگانعقالت سهگانه و زمین مستقر در مركز افالك خالصه كردند و پیدایش كثرت را مدیون تنه

 (. 82-81: 1921، رك. ایمانپور)اول و عقول دیگر دانستند

تر از حكیم اشراقی، در موارد زیادي با طرح مشائیان درافتاده و عالم خلقت را بسی پیچیده و گسترده

تا  ها دانسته و ماجراي آفرینش را در پرتو نظام نوري طراحی نموده است. این مقاله برآن استتلقی آن

 این زمینه را تشریح و ارزیابی نماید و مالحظاتی در باب آن مطرح كند.  طرح او در

 از او« اول نور»صدور یهنوراالنوار و نحو

اساس نور و ظلمت استوار كرده است. او  شناسی را برهستی يهسهروردي نظام فلسفی خویش در حوز

نوراالنوار، انوار طولیه و عرضیه، انوار )نور محضنور تقسیم نموده و نور را به را به نور و غیر یءش

نور هم در نظر او محسوس و نامحسوس( تقسیم نموده است. غیر)اسفهبدیه و متصرفه( و هیئآت نورانی

 (. 117: 9ج ،1979همان برازخ و غواسق و هیئآت ظلمانی است)سهروردي، 

ها به علت و و اثبات نیازمندي آنشیخ اشراق با تحلیل برازخ)اجسام( و هیئآت ظلمانی و نورانی 

ها حكم داده و با محال ها به همدیگر، به علت بودن نور مجرد و مفارق به آنمحال بودن علیت آن

دهد و بدین طریق به اثبات دانستن دور و تسلسل، به منتهی شدن انوار مفارق به نوراالنوار نظر می

 (. 987: 1ج ،همان ؛191 و111، 112: 9، جهمان)پردازدمی« نوراالنوار»

 وجود« او»شود. نوراالنوار در نظر سهروردي با اوصاف و تعبیرهاي گوناگون و فراوانی توصیف می

(. و شدت نور و كمال او چنان الیتناهی است 94: 1ج ،همان)تر از آن وجود نداردصرفی است كه كامل

نور محیط، قیوم، مقدس، اعظم، قهار، غنی « او(. »224  :همان)شودتر از آن ادراك و توهم نمیكه كامل

( 288: 1ج ،همان ؛192: 9ج ،همان)(كه حیاتش همان علمش است191-199 :9، جهمان)و واحدي است

 (. 192: 9ج ،همان)و به جهت نور محض بودنش، ذاتاً متجلی و فیاض است

 نور»شخصی به نام  الواحد، تنها یك موجود يهاز نوراالنوار بسیط و فیاض بالذات، بر اساس قاعد

اصل علیت و لوازم آن براین باور بودند كه  يهپای یز برن 1شود. فیلسوفان مشائی اسالمیساطع می« اقرب

یك از موجوداتی  شود. چرا كه هیچالوجود بسیط، تنها یك موجود به نام عقل اول صادر میاز واجب

الوجود را حیت صدور مستقیم از واجبهمچون جسم، ماده، صورت، نفس و اعراض، به حكم برهان، صال

(. سهروردي بر اساس نظام فلسفی خویش، براین 49: م9117. فارابی، 219: الف1919سینا، ابن)ندارند

نور از تواند باشد. زیرا در صورت صدور غیرباور است كه نخستین صادر از نوراالنوار، غیرنور)جسم( نمی

در نتیجه، ماجراي  معلول نخست)جسم غاسق( صادر نخواهد شد و نوراالنوار، دیگر، موجود دیگري از آن

( متوقف خواهد شد. در 112: 1ج ،1979سهروردي، )آفرینش در همان جسم میت و ناتوان از آفرینش

 (. 191: همان)دهدحالی كه تنوع موجودات در نظام هستی به بطالن آن گواهی می
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اول از نوراالنوار صادر  این نور است كه چگونهكند، این پرسش مهمی كه در اینجا خودنمایی می

اول از نوراالنوار چیست؟ فیلسوفان مشائی اسالمی،  افاضه و صدورِ نور شود؟ به بیان دیگر منظور ازمی

(و بدون غور 219و  919 :الف 1919سینا، ابن)منشأ پیدایش موجودات را تعقل فعلی واجب تعالی دانسته

درحق تعالی(، همچون تابعیت )موجودات به صورت معقولنسبت »گویند: می« افاضه و صدور»در حقیقت 

كننده نیست. بلكه او به چگونگی نظام خیر در روشنایی و ظهور به منیر، و تابعیت گرم كردن به گرم

یابد آن هم فیضان می ،داند كه هستی از این عالمیتهستی و این كه هستی از اوست، آگاه است و او می

 (. 919: همان«)كندمند، تعقلش میی كه او به صورت خیر و نظامبه ترتیب

مهم  يهاین مسئلاي بهسهروردي با وقوف و اذعان به اهمیت مطلب، فصل كوتاه و جداگانه

را تنها به صورت سلبی و تشبیهی بیان نموده « اشراق»و « صدور»اختصاص داده است. لكن حقیقت 

این صورت نیست كه  صدور نور از نوراالنوار به»ینه چنین است: این زم سخنان او در يهاست. ترجم

هاي اجسام است و نوراالنوار فراتر زیرا قبالً دانستی كه انفصال و اتصال از ویژگی .چیزي از او جدا گردد

این صورت هم نیست كه چیزي از او منتقل شود زیرا هیئآت، منتقل این جور امور است. این صدور به از

(. 198-192: 9ج ،1979سهروردي، )«ند و قبالً دانستی كه هیئآت براي نوراالنوار محال استشونمی

همان طور كه روشن گردید اشراق نوراالنوار به انوار مجرد به صورت انفصال چیزي از او نیست. بلكه »

 (. 197: همان)«شودآن نور شعاعی است كه از او، به نور مجرد، افاضه می

 «نور اول»پیدایش انوار طولیه از  یهنحو

منظر سهروردي، به حكم اصل علیت و لوازم آن، نخستین صادر از  مطالب باال گفته شد كه از در

این است كه انوار و موجودات كثیر دیگر، چگونه از این صادر اول،  نوراالنوار، نور اول است. حال مسئله

بینی مقتبس از نظام فلكی، تبیین این مسئله، با جهانشوند. فیلسوفان مشائی اسالمی براي ناشی می

توجیه باشد و از طرف  چارچوب رویكرد عقالنی قابل درصدد بودند طرحی ارائه كنند كه از یك طرف، در

ها براي ها، را تبیین و توجیه كند. آنجمله افالك و نفوس آن موجودات، از يهپیدایش هم يهدیگر نحو

( یا سه 49: 9117، فارابی)شده و با تحلیل آن به دو« عقل اول»به دامن تحقق این منظور، دست

این  ها به صراحت بیان كردند كه( به حل این معضل مبادرت كردند. آن72: ب1919سینا، ابن)جنبه

وجود او و كثرت اضافیِ  يهنیستند. بلكه الزم« عقل اول»آفرین براي ها، اجزاي خارجی و تركیبجنبه

 (. 977 :1912، همو ؛72: ب1919، همو ؛211: الف1919ان، هم)یت او هستندتابعِ هو

اهل فلسفه پوشیده نیست كه در تفكر مشائیان، تعقل و علم فعلی، منشأ آفرینش است. بنابراین از  بر

ها، عقل دوم و فلك نخست و نفس آن فلك ایجاد عقل اول نسبت به آن جنبه يهتعقالت دو/سه گان

( و ماجراي آفرینش به همین صورت و درچارچوب نظام علی و معلولی، 211: الف1919)همان، شودمی

شود. از عقل دهم نیز ماده و صورت اولی صادر گشته و عقول به عقل دهم ختم می يهیافته و سلسلادامه

گیرد. سخن اجمالی فارابی در این زمینه چنین بدین طریق، طرح مشائیان در باب نظام هستی شكل می
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الجمله نه تا فی واجب تعالی( ده تا هستند و اجسام آسمانی نیز)موجودات مجرد پس از موجود اول»است: 

 (. 11 :9117فارابی، )«ها نوزده تا هستندآن يههستند. پس مجموع هم

تر افالك و التزام به اصل علیت، نظام هستی را بسیار پیچیده و گسترده يهسهروردي با قبول نظری

حدودي خردگریز  پیچیده و تا در چارچوب مبانی حكمت اشراق، طرحی بسیار شائیان دانسته واز طرح م

 عرضه كرده است. 

است كه از آنجا كه نور اقرب، از نوراالنوار صادر گشته است و حقیقت نور نیز  این باور سهروردي بر

(. از 197: 9ج ،1979سهروردي، )اقرب، از نوراالنوار ضعیف و ناقص است ذومراتب است. بنابراین نور

طرف دیگر، همین نور اقرب، قائم به غنی مطلق است و این خود، ثروت و شرف عظیمی است. نور اول 

به جهت نور بودن و نبود حجاب در عالم انوار، هم ضعف و فقر خویش در قبال عظمت نوراالنوار را 

كند. از به بركت آن نوراالنوار را تماشا میو غنایش  كند و هم اتكاي خویش به آن نور اعظممشاهده می

شود و از فلك نخست و محیط صادر می -دهدكه حالت استظالمی به او دست می –نخست  يهجنب

فقره له و  بظهور»شود. پس نور دوم ناشی می -نوریت و شرافت است يهكه جنب –دوم  يهجنب

و  الیه، یحصل منه ظل هو البرزخ االعلی...جالل نوراالنوار بالنسبه  استغساق ذاته عند مشاهده

باعتبار غناه و وجوبه بنوراالنوار و مشاهده جالله و عظمته، یحصل منه نور مجرد آخر. 

 همان(. )«فقره ةلظلماو النورالقایم ضوء منه و ظله انما هو  هفالبرزخ ظل

نش نور سوم و فلك ـپس از آنكه نور دوم به صورت مذكور، از نور اول صادر گشت، نوبت به آفری

طور كه گفته شد در نظر فیلسوفان مشائی اسالمی، عقل سوم و رسد. همانبعدي یعنی فلك ثوابت می

روردي در اینجا، خود را با ـشدند. اما سهعقل دوم ناشی می يهـفلك ثوابت و نفس آن، از سه جنب

فراوانی در آن در مواضع مختلف و روست كه ستارگان بیند. او با فلكی روبهبزرگی مواجه می يهمسئل

 كند كه چگونهمایی میـصی مستقر هستند. بنابراین این پرسش سهمگین براي سهروردي خودنـمشخ

سه جهت عقلی  كه تنها مشتمل بر–عشان، از عقل دوم ـاین فلك بزرگ با این همه ستاره و مواض

تر صادر شود، این تالی فاسد نوار پایینشود؟! از سوي دیگر، اگر این فلك، از یكی از اصادر می -است

 م از افالك صادر از انوار باالتر باشدـسافل یعنی فلك ثوابت، اكبر و اعظ آید كه معلول نورمی الزم

 (. 919 :1979شهرزوري،  ؛192 :همان)

فلك ثوابت هزاران ستاره دارد. این »سخن خواندنی سهروردي در این زمینه چنین است:  يهترجم

ناچار آثار مختلف هاعراض. پس ب يهاالنواع و متمایز به واسطاالنواع هستند یا متفقها یا مختلفستاره

الحقیقه باشند، روشن است كه از یك یا ها مختلفمیان است. اگر این ستاره شمارش درقابلفراوان و غیر

ها از قبیل ممیزات آنها متفق باشد، در این صورت شوند. اگر حقیقت آنچند جهت مشخص ناشی نمی

ها، كثیر و مختلف خواهد بود و این امور كثیر نیز هاي آنصاتشان یعنی مكانتاوضاع و احوال، و مخ

بسیط  ها در آن قرار دارند، تنها یك جسماین مستلزم جهات فراوان خارج از شمارش است.. . آن فلكی كه
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جسم.  امري عارضی است نه ذاتی یا الزم ماهیت آناي به موضعی از آن، ستاره است. بنابراین اختصاص هر

اختصاص  این صورت تمام مواضع آن جسم به آن ستاره بود، درچون اگر ذاتی یا الزم ماهیت آن جسم می

ها نیز كثیر باشند و جهات یافت)نه موضع خاص( و این محال است. پس بایستی علل آن ستارهمی

 (. 122 :9ج ،1921الدین، . رك. قطب241 :1ج ،1979روردي، سه)«معلولِ دوم، كافی نیست يهگانسه

مذكور براي سهروردي چنان بااهمیت و پیچیده بود كه حل آن را به تامل توأم با ریاضت و  يهمسئل

هرگاه طالب این مسائل، حق ریاضت مشروط را ادا » نویسد:این باره می روحانی مبتنی كرده و در رصد

هاي جسمانی، رصدهایی هست و كند. زیرا براي امور روحانی نیز همچون پدیدهنمود، آنگاه تأمل پیشه 

سهروردي، )«شودنمی حكما وارد يهنورانی برخوردار نباشد، در زمر يهكسی كه از نردبان ترقی یا ملك

(. این برداشت سهروردي از فلك ثوابت، او را برآن داشت تا طرحی دیگر دراندازد و به 249 :1ج ،1979

 (. 82 :9ج ،1982پناه، یزدان)بودن انوار طولیه معتقد باشد شماربی

گیرد. شود و تنها نور سوم از آن نشأت میبنابراین، از دیدگاه سهروردي، فلكی از نور دوم صادر نمی

این صورت است كه چون بین انوار حجابی نیست، نور دوم، هم نوراالنوار را ماجراي این صدور نیز به

، 1979سهروردي، ) كندمی كند و هم، نور اول را. از طرف دیگر، هم نوراالنوار بدان اشراقمشاهده می

-(. نور دوم در پرتو آن مشاهده و اشراق199: بخشد)همان( و هم نور اول به آن نور و اشراق می198 :9ج

نوري، از كماالت (. در واقع هر 81 و 89 :9ج ،1982پناه، یزدان)كندهاي مبارك، نور سوم را ایجاد می

هم،  سوم نیز (. نور249: 1، ج1979سهروردي، )كندتر از خود تأثیر میشود و در پایینمافوق متأثر می

كند و شعاعی از آن می كند و هم نور اول را تماشاكند و اشراقی از آن دریافت مینوراالنوار را مشاهده می

شود و در نتیجه، از نور سانح آن به او منعكس میكند و دو شود و هم نور دوم را شهود مینصیبش می

كند و نور چهارم نیز از هشت چهار نور سانح برخوردار گشته و فربه و پرنور شده و نور چهارم را ایجاد می

سان، تعداد انوار سانحه در هر یك از انوار كند و بدینمند شده و نور پنچم را ایجاد مینور سانح بهره

 :9ج ،همان) شودشمار( ایجاد میبی)دو چندان گشته و در نتیجه، انوار طولیه بسیار فراوان تر،طولیه پایین

121 .) 

تر در قوس پایین يهطرح در این زمینه این است كه اگر طبق نظر سهروردي، انوار طولی سؤال قابل

از نور باالتر از خود الزم  نزول، از انوار سانحه بیشتري برخوردار شوند، آیا اقوي و اشرف بودن نور پایین،

ها این است كه مالك اصلی كمال و نقص انوار طولیه، قرب و بعد آن ،آید؟ پاسخ مبنایی سهروردينمی

نسبت به منبع اصلی یعنی نوراالنوار است و اگر نوري به جهت دوري از آن منبع اعظم، نقص ذاتی و 

اوان، آن نقص جوهري زایل نگشته و اشرف از نور جوهري داشته باشد، هرگز با انوار سانحه و مستعار فر

 (. 117و  111، 197 :همان)باالتر نخواهد شد
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باب مطالب فوق، خودنمایی می كند، این است كه چطور ممكن است یك نور  سؤال دیگري كه در

ماند و یط شدید باقی میـري با دریافت انوار سانحه و عرضی كثیر، باز یك نور مجرد بسـمجرد جوه

روردي این است كه چنین چیزي، امر ممكن و واقع است، ـشود؟ پاسخ سهتر از خود میموجب نور پایین

-129: همان) ل می شودـطور كه از درخشش نورهاي فراوان به یك محل، یك نور شدید حاصهمان

ر طوركلی، در نظر شیخ اشراق، پیدایش یك موجود بسیط از امور و علل مختلف، آن هم د(. به121

 (. 114 :همان)موجودات مجرد، امري ممكن و واقع است

 صدور فلك ثوابت و ارباب انواع یهنحو

صدور فلك ثوابت و ارباب انواع، از  يهنحو ،طرح استمطلب دیگري كه در باب طرح سهروردي، قابل

انوار طولیه است. قبالً گفته شد كه در نظر فیلسوفان اسالمیِ قبل از شیخ اشراق، فلك ثوابت از عقل دوم 

مثل افالطونی نیز در تفكر مشائیان، امري مردود و باطل  يهشود. از طرف دیگر، نظریصادر می

ین موضع فیلسوفان مشائی در این زمینه روشن است. اما (. بنابرا917-992الف: 1919سینا، ابن)است

مثل را  يهصدور فلك ثوابت و نظری يهدلیل و شهود، موضع مشائیان در باب نحو سهروردي با تكیه بر

خود طرح مفصلی در این زمینه ارائه كرده است. حال پرسش این است كه در نظام فلسفی  نپذیرفته و

 شمار آن چیست؟هاي بیفلك ثوابت و ستاره شیخ اشراق، منشأ اصلی پیدایش

 ژهـویهه بـوار طولیـان يهـهم يهاركت اشعـت از مشـهروردي این است كه فلك ثوابـپاسخ س

رطان( ـد و سـور، اسـمل، ثـمثل ح)وابتـور ثـود و صـشل میـها حاصیف با جهت فقر آنـضع يهعـاش

. عین عبارت شوندجاد میـگر ایـی دیـبرخ يهعـه با اشـی از انوار طولیـبرخ يهعـاركت اشـهم از مش

سیّما الضعیفه النازله فی الجمیع مع جهه  عو بمشاركه اشعه الجمی»سهروردي در این زمینه چنین است: 

، سهروردي) «الفقر یحصل الثوابت و كرتها و صورالثوابت المتناسبه باعتبار مشاركه اشعه بعض مع بعض

  (.129-129 :9ج ،1979

از جنبه مؤنث »برخی از بزرگان اهل فلسفه، مطلب فوق را به صورت غیردقیق، چنین بیان كرده اند: 

ها نسبت به نور و فیضان است، سلسله طولی فرشتگان مقرب كه همان جنبه محبت و پذیرندگی آن

 (. 77: 1989نصر، )«ثوابت به وجود می آید

دیگري نیز درگیر و  يهی كه بدان داد، با مسئلفلك ثوابت و راه حل يهسهروردي عالوه بر مسئل

مواجه بود. او برخالف مشائیان، با ادله و تجارب عرفانی به وجود انواري معتقد شد كه قائم به خود و 

ی و علّ يهشوند و با وجود نداشتن رابطمجرد محض هستند و ارباب انواع طبیعی و طلسمات محسوب می

(. 142-112و129-122 :9ج ،1979سهروردي، )اتب گوناگونی دارندمعلولی با همدیگر، درجات و مر

فاعلی  يهاین سؤال نیز باید پاسخ دهد كه سرچشم شناسی، بهبنابراین او، به حكم منطق و قواعد روش

چندان شفاف، چنین  هاي نهاین ارباب انواع و غیرقابل شمارش چیست؟ پاسخ سهروردي در قالب عبارت
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طولیه با جهت استغنا و قهر و محبت، و مناسبات عجیب  انوار يهانواع از مشاركت اشع ارباب»است: 

ممكن و جایز (. »129 :همان)«وندـشمتوسط وضعیف( حاصل می)دیگر يهشدید و اشع يهاشع میان

 ها با همدیگر صادریا مشاركت آن متكافئه، از جهات نوري فراوان انوار طولیه يهاست كه انوار قاهر

 ها نیزاصنام، از انوار طولیه باید صادر بشوند و تكثر آن يهپس اصحاب متكافئ(. »178: همان)«بشوند

المشارع و »(. ترجمه عبارت او در كتاب 122: همان)«مدیون مناسبات اشعه در انوار طولیه باید باشد

، طبقه دیگري از شان استهایی كه میاناز آن طبقه بر اساس نسبت»نیز چنین است: « المطارحات

شوند و آن عقولی كه از ها، امهات محسوب میآیند كه عقول طولیه نسبت به آنعقول به وجود می

)البته( ممكن است از مجموع اشیاء،  شوند وآیند، فروع محسوب میهاي آن امهات به وجود مینسبت

 (. 249: 1، جهمان)«شودچیزي حاصل شود كه از افراد حاصل نمی

 يهنحو الدین شیرازي، به منظور توجیهمشهور حكمت اشراق یعنی شهرزوري و قطب دو شارح

ها دیگري براي مثل افالطونی قائل شدند. آن يهصدور عالم مثال و اجسام از ارباب انواع، به سرچشم

اند و آمدهاي كه از جهت مشاهدات انوار طولیه به وجود انوار متكافئه را به دو دسته تقسیم كرده اند: دسته

تر از جهت اشراق اند و چون جهت مشاهده قوياي كه از جهت اشراقات انوار طولیه ناشی شدهدسته

اشراقات  يهحاصل از جنب يهحاصل از جهت مشاهدات، اشرف و برتر از طبق يهاست، پس طبق

 (. 9/119 :1921الدین، قطب ؛971: 1979شهرزوري، )باشندمی

 موجودات یهو بقی صدور عالم مثال یهنحو

مشاهدات و  یكی از عوالمی كه سهروردي برخالف فیلسوفان مشائی، بدان معتقد شد و بیشتر با تكیه بر

سهروردي، ) رصدهاي روحانی خود و گزارش تجارب افراد دیگر، به تأیید و تحكیم وجود آن پرداخت

غاسق است و شیخ اشراق آن  (، عالم متوسط میان عالم مجردات محض و اجسام999 و 991: 9ج ،1979

(. از نظر او، موجودات مختلفی اعم از 992 و 991: نامد)همانمی« مثل معلقه»و « اشباح معلقه»را عالم 

)رك.  هاي مثالی دراین عالم هستندجسمانی و فلكی و حتی موجودات مجرد، داراي ابعاد و قالب

و « جابلق»و مناطق مختلفی همچون  (444-441 :1979. شهرزوري، 499-499: 9ج ،1921مالصدرا، 

مثل »هاي (. برخی از قالب942: 9ج ،1979سهروردي، )در این عالم وجود دارد« هورقلیا»و « جابرص»

 (. 991: همان)بخش، كریه و ظلمانی هستند و برخی دیگر نورانی و فرح«معلقه

موجودات عجیب و شود، این است كه سرچشمه و علل فاعلی پرسش مهمی كه در اینجا مطرح می

دهد كه خود او متنوع و غیرقابل شمارش این عالم چیست؟ نگاه به آثار مختلف شیخ اشراق نشان می

عالم مثال در تاریخ  يهكننداین زمینه نگفته است و اگرچه او مبتكر و اثبات سخن صریح و مشخصی در

آن ارائه نداده است. تنها  شناسانه از كیفیت صدورهیچ تحلیل هستی»اسالمی است، اما  يهفلسف

بر اساس مبانی اشراقی این مسئله را تحلیل  -االشراقشارحان حكمه -الدین شیرازيشهرزوري و قطب

(. در نظر این دو شارح، از آنجا كه عالم 9/82 :1982، پناهیزدان)«اندنموده و تصویري از آن به دست داده
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اي از انوار عرضیه صادر شده است كه خود لذا از طبقهمثال، اشرف و برتر از عالم حس و طبیعت است، 

 يهاي هستند كه از جنبطبقه اند و اشرف و برتر ازمشاهدات انوار طولیه ناشی شده يهها از جنبآن

(. اشكال تفسیر 119، 9ج :1921الدین، . قطب971: 1979اند)شهرزوري، اشراقات انوار طولیه به وجودآمده

بندي انوار عرضیه و ها در خصوص تقسیمآن است كه برداشت و تحلیل آناین دو شارح بزرگ 

 مطابق و سازگار نیست.  -كه قبالً گزارش شد -ها، با سخن صریح خود سهرورديآن يهسرچشم

از طبقه عرضی نازلِ عقول مجرد، ابتدا، »نویسد: این زمینه می مالصدرا نیز بدون توضیح بیشتر، در

، مالصدرا) «آیندمی شوند و سپس به واسطه آن عالم مثال، اجسام حسی به وجوداجسام مثالی صادر می

 (. 144: 9، ج1921

در هر حال با عنایت به مبانی فلسفی سهروردي باید پذیرفت كه موجودات عالم مثال، از ارباب انواع 

از مثل  ها(. لكن كیفیت و تفصیل چگونگی صدور آن912: 9، ج1982پناه، یزدان)شوندناشی می

 افالطونی، امري مبهم و رازآلود است. 

نفوس )موجودات دیگر اعم از انوار مدبره يهافزون بر صدور موجودات عالم مثال از ارباب انواع، هم

ها، از مثل افالطونی یعنی همان هیئآت آن يهگانه، اجسامِ عنصري و همفلكی و انسانی(، افالك هفت

النوع، اصل و صاحبِ نوع و ممد (. در واقع هر رب129: 9، ج1979دي، سهرور)شوندانوارعرضیه ناشی می

هاي موجود در نوع نسبت شود و احوال وكماالت اوست و نوع جسمانی، ظل و صنم آن محسوب می

 (. 219: 1، جهمان)النوع خود هستندهاي روحانی ربها و هیئتجسمانی نیز تبلور نسبت

افالك و نفوس و اجسام عنصري، ظل و صنم ارباب انواع هستند و تنها جواهر در نگاه سهروردي، نه

ها نیز ها و عجایب آننسبت يه(، بلكه هم917 :1979شهرزوري، )شوندها قلمداد میفروع و رشحات آن

(. حتی هیئآت نورانی محسوس و 112: 9ج ،1979هاي عجایب عالم مثل هستند)سهروردي، انعكاس

طوري كه حتی نور (. به111و  112: همان)اجسام نیز معلول نور مجرد استهاي ظلمانی جاري در هیئت

 (. 118: همان)النوع استخورشید نیز، امري الحق و معلول نور مجرد و رب

عقل فعال  يهمشائی برعهد يهاي كه درفلسفسهروردي، تمام نقش و وظیفه يهبنابراین در فلسف

نوع و افراد نوع خود  يهكننددارنده و ادارهلنوع به وجودآورنده و نگهاشود و ربالنوع واگذار میبود، به رب

 (. 129-122: 9ج ،. همان1/219: همان)است

النوع در عالم مثل، یك نور مجرد شود، این است كه هر رباینجا مطرح می سؤال مهمی كه در

ی متقابل)مثل نفس و بدن جوهري بسیط است، حال چگونه از آن نور بسیط، افراد و حیثیات كثیر و گاه

انگیز و متنوع و داراي تشود؟ پاسخ سهروردي این است كه اوالً عالم مثل، عالمی شگفانسان( صادر می

ها اي كه برخی از ارباب انواع، چنان نازل و ضعیف هستند كه دیگر، از آنگونهدرجات مختلفی است، به

واسطه به  ور متصرف شوند و به همین جهت، بدونها ناینشود و نزدیك است كهنور مجردي صادر نمی
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مرتبه هستند كه النوع جمادات(. ولی برخی دیگر چنان قوي و عالیمثل رب)پردازندتدبیر اصنام خود می

اي به نام روح نباتی، حیوانی، بخاري و بدن نپرداخته و بین آن و بدن، واسطه يهبه طور مستقیم به ادار

نورِ  يهالنوع انسان یعنی جبرئیل با افاض(. به عنوان مثال، رب114-111: 9، جانهم)انسانی در میان است

 (. 911- 911: همان)پردازدمجردِ متصرف به مزاج كامل انسان به تدبیر بدن انسانی می

النوع در عالم مثل نیز داراي جهت عالی و نورانی، و جهت فقر و دانی است. افزون برآن، هر رب ثانیاً

: همان)شماري در میان استدر آن قلمرو نیز به علت نبودن حجاب و حایل، مشاهدات و اشراقات بی

انسان شكل  نفس انسانی(، و از جهت فقر و دانی آن، بدن)(. بنابراین از جهت عالی آن، نور متصرف111

شود. عبارت خود سهروردي در این زمینه چنین آن، هیئآت اصنام ناشی می يهگیرد و از انوار سانحمی

و البرزخ انما هو  هنوری هعالی هجهمن کل صاحب صنم فی ظله البرزخی باعتبار  تحصل»است: 

النوع عالی نوري رب(. یعنی نفوس مدبره با هیئآت نورانی خود از جهت 121: همان)«هفقری همن جه

، 1921، الدینقطب) گیردالنوع نشأت میشود و جسم و برزخ از جهت فقري و نازل آن ربخود صادر می

 (. 119: 9ج

 مالحظاتی در باب آرای سهروردی

هاي مهم در تفسیر و تبیین سهروردي، یكی از نظریه يهمفصل و پیچید يهبدون شك، طرح و نقش

مثلِ  يهحوز تب آن از حیث صدور و ارتباط است و از جهات مختلف به ویژه درنظام هستی و سلسله مرا

باب افالطونی و عالم مثال، فیلسوفان بعد از خود را تحت تأثیر قرار داده است. لكن مالحظات فراوانی در

اینجا آن  شناسی وجود دارد. ما درشناسی و هستیعریض و طویل، از حیث روش يههمین نظری

 كنیم:هاي موجود در این نظریه را تشریح میرا در چند بند بیان نموده و گره مالحظات

حدودي، مبهم و پیچیده است. مشاهدات و اشراقات  این نظریه از جهات مختلف رازآلود و تا  .1

شود و مشاركت رازآمیز انوار طولیه با همدیگر و انگیزي كه در انوار طولیه مطرح میكثیر و شگفت

هاي قهر و استعنا و فقر و محبت، مختلف جهات گوناگون آن اشراقات و مشاهدات با جنبههاي تركیب

كند و درست به همین گم مییك دانشجوي كوشاي فلسفه را سردرچنان مبهم و اسرارآمیز است كه

راحتی از كنار این مسائل عبور هسرعت و بهنویسند، بمی علت، غالب كسانی كه درباب سهروردي، مطلب

انگیز بودن آن تناسبات باب شگفت كنند. خود سهروردي دركنند و خود را درگیر این مطالب نمیمی

ها همان است كه من گفتم. آنجا عجایبی هست كه خرد نسبت يهكنم هممن ادعا نمی»نویسد: می

، 1979،سهروردي، )«كندها احاطه نمیبه آن -تا وقتی كه غرق و متصرف در ظلمات هستند -آدمیان

ها و اعتبارهاي تركیب»گوید: ، در این باب می«حكمه اشراق»(. مالصدرا هم در تعلیقاتش بر 112: 9ج

شناسند و به جزئیاتش احاطه ها را میاش آنعقلی دیگري در آنجاست كه تنها خدا و فرشتگان برگزیده

 (. 149: 9، ج1921مالصدرا، )«دارند
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طولیه، خود را  مثل افالطونی از انوار ایجاد فلك ثوابت و يهابهام و پیچیدگی مذكور، هم در نحو

گانه، موجودات عالم مثال، نفوس، غواسق و هیئآت پیدایش افالك هفت يهدهد و هم در نحونشان می

 كند. را آفتابی می ها از ارباب انواع، خودآن

علل اصلی شود. یكی از اثبات مطالب مذكور مربوط می يهدیگر، به نحو يهمناقش  .9

شمار، بی يهآوري به انوار طولیمورد قبول مشائیان و روي يهگانگردانی شیخ اشراق از عقول دهروي

سهروردي، )ها بودهاي فراوان و جهات مختلف آنپیداكردن علل ایجادي براي فلك ثوابت با ستاره

ري مردود و منسوخ است. گانه، امافالك نه يهدانیم كه نظریما می يه(. لكن هم192: 9، ج1979

 بنابراین طرح مبتنی برآن نیز امري مخدوش خواهد بود. 

عرفانی است. او در  يهراه دیگر سهروردي در تأیید و تحكیم بسیاري از مطالب فوق، شهود و تجرب

خواند و راه اصلی درك و كشف میفرا مواضع مختلف، مخاطب خود را به تأمل و اتخاذ طریق ریاضت

طور كه به رصدِ كند كه همانداند و به مخاطبین توصیه میعات را شهود و رصد روحانی میاین موضو

. 142-141 :همان)كنند، به رصدگران آسمان معنا نیز اعتماد كنندرصدگرانِ امور جسمانی اعتماد می

 (. 211و 949: 1، جهمان

شهود شخصی عرفانی با رصدهاي عالمان  يهمل و فلسفه پوشیده نیست كه اوالً مقایسأاهل ت بر

 الفارق است. زیرا رصدهاي جسمانی و محصول آن رصدها، امري عینی واي مععلم نجوم، مقایسه

دانشجوي فلسفه  همگانی و تكرارپذیر است. اما رصدهاي عرفانی، امري شخصی و درونی هستند. ثانیاً

 محتواي شهودهاي این چنینی آفتابی شده است كم، نادرستی برخی ازحق دارد بپرسد كه امروزه، دست

افالك و عجایب آن(. بنابراین چگونه و با كدام پشتوانه، به محتواي این قبیل شهودهاي  يهمثل نظری)

 توان باور و یقین منطقی پیداكرد!ادعایی می

د و این قبیل شهودها در متن شهود و تحقق، زالل و شفاف و خطاناپذیر هستناگر گفته شود كه

آن بنشیند. پاسخ این خواهد بود كه پس آنچه ما  يهممكن است غبار خطا در مقام تعبیر و تفسیر بر چهر

پذیرند و ادعاي شهود یا عدم ادعاي شهود، جز ها(، صدق و كذبمفاهیم و گزاره)رو هستیمبا آن روبه

داشت و حتی ممكن است در  چنانی نخواهدآن يهفاید مواردي و براي كسانی(، آن هم در)اقناع روانی

 سوء واقع شود.  يهمواردي، پیامدهاي منفی هم داشته باشد و مورد استفاد

انوار سانحه است.  يهطرح است، مسئل شناسی قابلهستی يهدیگري كه از جنب يهنكت  .9

ري در جریان شمابی يهسهروردي براین باور بود كه در انوار طولیه و انوار عرضیه، اشراقات و انوار سانح

فراوانی ساطع  يهاست، به طوري كه از نوراالنوار بسیط، عالوه بر صدور نور جوهري اول، انوار سانح

ن با یشود. آنجا عالم انوار است و در عالم انوار حجابی نیست. بنابراگشته و نصیب انوار طولیه می

شود. پرسش نوراالنوار توسط هریك از انوار طولیه و عرضیه، نور و اشراقی از او ساطع می يهمشاهد
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یا آ شود و سهروردي با درایت و تیزبینی متوجه آن شده است، این است كهمهمی كه در اینجا مطرح می

چنین پاسخ قابلیت و شرایط آن،  يهالواحد سازگار است؟ سهروردي با طرح مسئل يهاین مدعا با قاعد

ها، اشیاي متعدد و ها و تعدد آنهاي قابلممكن است از یك شی، به علت اختالف ویژگی»دهد: می

 (. 192: 9، جهمان)«گوناگونی صادر بشود

مجرد،  يهزیرا اوالً هریك از انوار طولی .پاسخ سهروردي به پرسش مذكور از دو جهت مخدوش است

شود( و جهت نقص و عدم كه با فعلیت و وجود برطرف می)قبول يهبسیط است و سخن گفتن از جنب

-طور كلی، جهات قابلیت و استعدادها در عالم عقول مطرح نمیبه»ها مردود است و فعلیت در مورد آن

اي، صدور امور مختلف، از در متن راه حل مذكور با هر بهانه (. ثانیا199ً: 9، ج1921مالصدرا، )«شود

 (. 91: 1982ایمانپور، )الواحد سازگاري ندارد يهاعدق و این امر نیز باموجود بسیط نهفته است، 

نور  نور اشراقی سانح از نوراالنوار بر اثبات»هاي مالصدرا در این زمینه چنین است: برخی از عبارت

 زیرا در عالم .وجه استها، در پیشگاه تحقیق امري بییك از انوار پایینی از جهت قابلیت آن اقرب و هر

چطور ممكن است عقل مفارق در بدوِ »(. عالوه برآن 121 :9، ج1921)«ابداع فقط فعلیت مطرح است

آن عرض كامل گردد؟ عرض  يهواسطهعرضی باشد تا وجودش ب آفرینش، ناقص و نیازمند امر

 (. 199: همان)«شودجوهر نمی يهكنندتكمیل

طرح است، این است كه  مذكور، قابلاشكال دیگري كه از منظر وجودشناسی، در باب طرح   .2

فقر خود در مقابل عظمت نوراالنوار و حالت استظالم آن، جسم فلك  يهاگر از نور اقرب از حیث مشاهد

-تر، جسمی و فلكی صادر نمییك از انوار پایین شود، چرا از این حالت استظالمِ هرنخست صادر می

 (142 :همان)شود

صدور انوار طولیه از  يهدر باب طرح مذكور، چه در مورد نحو تأمل دیگري كه قابل يهنكت  .4

صدور فلك ثوابت و مثل افالطونی از تركیب اشراقات و جهات فقر و  يهنحو يههمدیگر و چه در زمین

صدور معلول بسیط از علل مركب است. در مطالب پیش  يهشود، مسئلاستغناي انوار طولیه مطرح می

، 1979سهروردي، ) اعالم كرد صدور یك معلول، از علل مختلف را مجاز و واقعگفته، سهروردي بارها، 

و در واقع، بر اساس مبناي خود یعنی صدور معلول واحد از علل مركب، ماجراي  (114و  24و  22 :9ج

تر و فلك ثوابت و مثل افالطونی را تفسیر و توجیه نمود. در حالی كه خود پایین يهپیدایش انوار طولی

، 1918مورد موجودات مجرد محض، امري مخدوش و مردود است)رك. مالصدرا،  قاعده، آن هم در این

 (. 122-911: 9ج

بخشی شدن نظام هستی  دو يهاشكال دیگر درباب نظام صدور از منظر سهروردي، مسئل  .1

ور. این صورت است كه بر اساس دیدگاه سهروردي، اشیا یا نور هستند یا غیرناست. توضیح مطلب به

اشیايِ غیرنور هم، نه اموري صرفاً عدمی، بلكه موجودات محقق و تاریك و میت هستند و در متن 
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عارضی شود، صرفاً یك امر ها میي از نور و روشنایی ندارند و اگر هم نوري نصیب آناذاتشات، هیچ بهره

، یك حقیت گسترده و (. بخش دیگر نظام هستی، نیز نور است و نور117-118: 9، ج1979سهروردي، )است

به بیان (. 197-198. 112-191:همان)شوددرجات و مراتب عالم انوار را شامل می يهاست و هم ذومراتب

مراتب هستی  يهكه شامل هم -تشكیك وجود يهدیگر، نظام هستی در نگاه سهروردي برخالف نظری

شود. قلمروي كه از سنخ نور است و متقابل تقسیم می به دو قلمرو كامالً -از واجب تعالی تا هیوالست

اي مقدار( تاریك است و خود مراتب گسترده)حد و مرز مشخصی دارد و قلمروي دیگر كه از سنخ جسم

 دارد. 

این دو قسمت متقابل نظام  كند، این است كه چگونهپرسش سهمگینی كه در اینجا خودنمایی می

رسد این پرسش، به ذهن خود شیخ اشراق ظر میهستی، ارتباط و سنخیت علی با همدیگر دارند؟ به ن

درست به همین جهت، درصدد بوده تا خود را از اتهام شرك مبرا بداند و و با صراحت  خطور كرده بود و

و هی لیست كفرة المجوس و الحاد مانی و ما یفضی الی الشرك باهلل تعالی و »اعالم كند كه

 (. 11 :همان)«تنزه

كه اجسام غاسق، مدیون و محصول ارباب انواع در ظل برزخی از حیث راه حل سهروردي این بود 

( و در واقع، جهت فقر انوار طولیه و انوار عرضیه پل ارتباطی میان اشیاي 121: همان)هاستآن فقر

 تاریك)اجسام فلكی و عنصري( و انوار است. 

زیرا انوار طولیه و عرضیه، نور محض و  .حل حكیم اشراق در این زمینه عقیم استرسد راهبه نظر می

بسیط هستند و هویتی جز نور و ظهور و شهود ندارند. حال سؤال این است كه چگونه از نور محض و 

-كه قابل -باب هویت نور اقرب هاي مالصدرا درعبارت يهشود؟ ترجمبسیط، امر مقابل آن، ناشی می

جهت فقر در  اگر»چنین است:  -كندا نیز تأیید میتسري به هویت انوار دیگر هم هست و مدعاي ما ر

نور اقرب، همان نقصان نوریتش از نوریت نوراالنوار باشد، آن نقصان، عین ماهیت بسیط نوري آن است، 

طوركه كمال نوراالنوار و غنایش، به عین ذاتش است. چون بر اساس نظر سهروردي، بیان شد كه همان

نوري نیستند. اما اگر آن جهت فقر در نور اقرب همان مجعول لغیره  شدت و ضعف، زائد بر ماهیت بسیط

بودنش باشد، آن هم عین هویت بسیطش خواهد بود و هویتش عین ماهیت اوست و در ذهن و خارج، 

آن از  يهزائد و عارض بر آن نیست و همین طور غناي آن به غناي نوراالنوار، همان هویت نشأت گرفت

تفكیك از همدیگر باشند، وجود  پس در نور اقرب، دو چیزي كه در ذهن قابل هویت نوراالنوار هست.

 (. 191-199: 9، ج1921مالصدرا، )«ندارد

كه به تشكیك وجود  -بر اهل فلسفه پوشیده نیست كه اشكال مذكور، بر نظام تشكیك صدرایی

كه تشكیك نور  -ورديوارد نیست. لكن به طرح سهر -داندمعتقد است و آن را، ناظر به همه هستی می

 وارد است.  -كندرا تنها به انوار)نه غواسق( منحصر می
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 تیجهن

سهروردي، نظام صدور را بر اساس مفاهیم و مبانی  -1كه  شوداین نتایج حاصل می، گفتهاز مطالب پیش

آفرینش، از  هدر مسئل« تقعل»بنیادي يهجاي استفاده از واژهحكمت اشراق تفسیر و عرضه كرده است و ب

شماري را با تكیه بر بی يهشیخ اشراق، انوار طولی -9اصطالحات اشراق و مشاهده استفاده كرده است. 

مشاهده و اشراق و  يهشمار آن تبیین نمود و صدور انوار از همدیگر را بر پایهاي بیفلك ثوابت و ستاره

ها و مشاهدات با ر تركیب اشراقات و شعاعانوار سانحه تشریح نمود و فلك ثوابت و مثل افالطونی را ب

گانه و موجودات عالم مثال و غواسق و جهات قهر و غلبه و فقر انوار طولیه مستند كرد و افالك هفت

نظام عرضه شده توسط شیخ اشراق، بسیار  -9ها را به مثل یعنی ارباب انواع مبتنی كرد. هیئآت آن

این طرح سهروردي و  -2عقل فلسفی بسیار دشوار است. پیچیده و اسرارآمیز است و هضم آن توسط 

افالك سازماندهی و عرضه شده است و با نگاه امروزي،  يهآن، طرح مشائیان، با التزام به نظری پیش از

توجهی در حتی امروزي( كار قابل و)بعدي يهاشكاالت بارز و آشكاري بر آن وارد است و متأسفانه، فالسف

پیوند تبدیل  طرح شیخ اشراق، نظام هستی را به دو قطب متقابل و غیرقابل -4اند. دهاین زمینه انجام ندا

كند و از اتصال و اتحاد آن دو به نحو نظاممند و معقول عاجز است. بر محققان حكمت اشراق فرض می

 شند و در صورت امكان، راه حل خردپسندي عرضه نمایند. یاست كه در باب این گره فكري بیند

 هاوشتنپی

رشد سینا و پیروان آن دو است نه ابنمراد ما از فیلسوفان مشائی اسالمی در این مقاله، فارابی و ابن -1

 كه رویكرد و مبانی و آراي فلسفی خاصی دارد.
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