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مقدمه
و حکمتِ اشراقی او پدیدهای منحصر به فرد در تاریخ حکمت و معرفت اسالمی اسرت؛
شیخ
موسسِ اینحکمت با آنکه از لحاظِ تاریخِ ظاهری چندان عمر نکرد اما مکتبِ حکمی و عرفانیِ بیبدیلی
از خود به یادگار گشاشت که سالها اندیشه و آراء بزرگانِ حکمتِ اسالمی و از جمله شخصِ مالصردرا 4را
تحت تاثیر قرار داد؛ اما به نظر میآید آنگونه که شایسته اینمکتب است نشو و نمو نیافت و بارور نشرد؛
این امر می تواند عوامم مختلفی داشته باشد که شاید بیشترین تاثیر به ظهورِ شخصیتِ خاصِ مالصردرا و
حکمتِ متعالیه او و به ویژه نوعِ تفسیری که وی از آرای شیخ اشراق ارائه میدهد باز میگردد؛ طبقِ نظرِ
شیخ اشراق سلسله هستی از نورالنوار تا حقیقتِ نفسِ انسانی حقیقتی نوری اسرت؛ از دیردگاه مالصردرا
چون نور با وجود یکی است ایننکته مقبول و با اصولِ وجودی حکمتِ متعالیه هم سازگار است؛ چرا کره
میتوان به همین انوار وجود هم اطالق کرد؛ اما نکته غیرِقابمِ قبول از دید صدرا ایرن اسرت کره :شریخ
اشراق قسمی از وجوداتِ مصطلح در حکمتِ صدرایی یعنی همان اجسامِ اصطالحی در حکمتِ رایج را نور
نمینامد؛ و از بینِ اجسام تنها نورِ حسی را نور به شمار میآورد؛ مالصدرا با قول به وحردت نرور و وجرود
معتقد است همه احکامِ وجود در مورد نور هم صدق میکند؛ وی سعی میکند از راههای مختلف ایننکته
را به اثبات برساند؛ 9در حالی که به نظر میآید نظرِ شیخ اشراق در موردِ «نرور و ظلمرت و رابطره آن برا
جسم و نورِ جسمانی» شکافی پرنشدنی در اینراه است؛ قویترین ناقضِ ادعای یکی بودنِ نرور و وجرود
ظلمت دانستنِ اجسام از سوی شیخ اشراق است؛ که در صورتِ صحتِ ادعاهای مالصدرا در مرورد ایرن-
موضوع نهایتا وجود با نور یکی خواهد بود و در نتیجه انجشابِ قهریِ حکمتِ اشراق در دلِ حکمتِ متعالیه
سرنوشتِ نهاییِ آن خواهد بود؛ بنابراین اهمیتِ پرداختن به اینموضوع به قدری است کره برا سرنوشرتِ
حکمتِ اشراق در انجشاب در دلِ حکمتِ متعالیه و یا رشد و نموِ مستقمِ آن و نیز با خطرِ بدفهمیِ حکمتِ
اشراق ارتباطِ عمیق دارد؛ با پرداختن به چنین موضوعی و نیز موضوعاتی نظیرِ آن از سوی دیگر محققان
عالوه بر روشن شدنِ حقیقتِ دیدگاههای ایندو حکیم میتوان به رشد و بالندگیِ دوباره حکمتِ اشرراق
یاری رساند
در موردِ پیشینه این مبحث میتوان گفت :موضوعی با عنوان «نقد خوانش مالصدرا از شریخ اشرراق
در مساله رابطه «نور حقیقی» و «نور ِ مادی» یافت نشد؛ اما تحقیقاتی به نحوِ پراکنده و مختصر در موردِ
تقابمِ نور و وجود در خاللِ آثارِ کتابی محققان و گهگاه مقالتی نزدیک به بحث رابطه نرور و وجرود کرار
شده است؛ از اینزمره میتوان به موارد ذیم اشاره کرد 2 :ابراهیمی دینرانی غالمحسرین (2936ه )
شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی تهران :انتشارات حکمت  4نیز همرو 2931( :ه ) مراجرای
فکر فلسفی در جهان اسالم تهران :طرح نو  9یزدانپنراه سرید یردا ( 2939ه ) حکمرت اشرراق
گزار شرح و سنجش دستگاه فلسفی شیخ شهابالدین سهروردی تحقیرق مهردی علریپرور تهرران:
پژوهشگاه حوزه و دانشرگاه  2اکبریران رضرا ( 2936ه ) حکمرت متعالیره و تفکرر فلسرفی معاصرر
(مجموعه مقالت) «بحثی تطبیقی درباره اصالت نور در سهروردی و اصالت وجود در فلسفه مالصردرا»
تهران :انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرا  1فاطمی جمیله ( 2931ه ) «بررسی تطبیقی احکام نور
و وجود در حکمت اشراق و حکمت متعالیه» اندیشه دینی شماره  3و  9صص  69تا  6 73نیز مقالهای
توسطِ صاحبِ اینقلم و دکتر قاسم پورحسن با عنوانِ «نفرس نرور اسرت یرا وجرود» در نشرریه علمری
پژوهشی خردنامه صدرا سال  42شماره  2پاییز  2992چاپ شده اسرت کره بره نقردِ تفسریرِ وجرودیِ
اشراق2
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مالصدرا از دیدگاهِ نوریِ شیخ اشراق در موردِ حقیقتِ نفس پرداخته اسرت؛ و در خراللِ آن دلیرمِ یکری
نبودنِ نور با وجود و تفاوتِ جایگاهِ نفس در دو مکتب را هم ذکر کرده است
 7نیز مقالهای دیگر از صاحبِ این قلم با عنوان «نقد و تحلیمِ خوانش مالصدرا از شریخ اشرراق در
مساله رابطه وجود و نور» در نشریه مطالعات معرفتی در دانشگاهِ اسرالمی دورهی 41شرماره  66بهرار
 2991به چاپ رسیده است که طیِ آن هم به تفاوتهای ساختاریِ حکمتین و هم به دلیرم محترواییِ
یکی نبودنِ نور و وجود پرداخته شده است
مقاله حاضر با عنوان «نقد خوانش مالصدرا از رابطه نور حقیقی و نور ِ «مادی» برر مبنرای حکمرت
اشراق» همسو با دو مقاله یاد شده است که امیدواریم به روشن شدنِ هر چه بیشترِ جوانربِ بحرثِ کلریِ
رابطه حکمتِ اشراق و متعالیه اندک یاریای برساند
 .2نور و ظلمت از دیدگاه شیخ اشراق
دیدگاه های شیخ اشراق در موردِ معنا و حقیقت و اقسامِ نور و نیز امورِ ظلمانی در نرزدِ اهرمِ حکمرت
معروف است در اینفرصت در حد مختصر به مهمترین نکتههای شیخ اشراق با محوریت موضوعِ مقالره
اشاره میکنیم:
 .2 .2تعریف نور :نور بینیاز از تعریف است اگر در دارِ هستی چیزی باشد که به شررح و تعریرفِ
آن نیازی نیست ظاهر است حال آنکه چیزی ظاهرتر از نور نیست بنابراین چیزی وجود ندارد که از نرور
بینیازتر از تعریف باشد (سهروردی  2971ج)216: 4
 .1 .2مالک و شرطِ نور بودن« :ظاهربودن» مالکِ نورانیت است؛ «ظاهر بشاته و مظهرر لییرره
ضابطهای است که شیخ اشراق برای نور بیان میکند (همان )227:اینظهور در مجردات به نحو ظهرور
بر ذاتِ خود است 2اما در امورِ جسمانی ظهور بر ذاتِ خود به دلیمِ محدودیتِ مرتبه تحقق معنی ندارد
 .9 .2تعریف ظلمت :ظلمت تنها عدمِ نور است (همان )213 :بنابراین ظلمت امری عدمی اسرت
با سلبِ تحصلی هر چیزی که نور و نورانی نباشد مظلم است؛ (همان )213 :امرِ ظلمرانی دو قسرم دارد:
ظلمانیِ جوهری مانندِ ظلمتِ جسم که غاسق و برزخ خوانده میشود ظلمانیِ عرضی مانندِ دیگر مقولتِ
نهگانه عرضی
 .4 .2اقسامِ نور و ظلمت از دیدگاه شیخ اشراق:
شیء در حقیقت نفسِ خود یا نور است یا نور نیست آنچه نور است بر دو قسم است :نورِ مجرد که
عارض بر غیر نیست (نور قائم :نفس و مافوقِ آن) و نورِ عرضی که بر غیر عارض میشود شیئ که در
حقیقتِ خود نور نیست بر دو قسم است :اول :بینیاز از محم است (= جوهر غاسق = جسم در اصطالح
صدرایی)؛ دوم :نیازمند به محم و عارض بر آن است (= مقولت عرضی به غیر از نور حسی)
(همان1)217:
 .5 .2مهمترین نکتههای سخن شیخ اشراق در مورد نور و ظلمت
الف) جوهر غاسق :در ذاتِ خود نور نیست؛ ب) هیأت ظلمانی :در ذاتِ خود نور نیست فرق این دو
ظلمت این است که جوهرِ غاسق بینیاز از محم است اما هیات ظلمانی به محم نیازمند است ج) برزخ
به شرطی که از آن نور زائم شود ظلمانی است (همان )217 :د) خورشید خود برزخ است اما از آن نور
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زایم نمیشود وجه اشتراکِ این برزخ با همه برزخها در جسم و برزخ بودن و وجه اختالف در دایمی
بودنِ نورِ آن است؛ اما از دیگر برزخها نور زایم میشود (همان)213 :
 .2اختالف اصلی میان شیخ اشراق و مالصدرا
مالصدرا معتقد است نور و وجود در معنی و حقیقت یکچیز و در لفظ متفاوتاند (مالصدرا 2962
ج )916 : 2هر چه در بابِ وجود گفته شده است یا میگویند در مورد نور هم گفته میشود؛ در مسایم و
احکامی نظیر بساطت و بی نیازی از تعریف نداشتنِ حد و رسم ثبوتِ شدت و ضعف و تقدم و تاخر خیر
محض بودن آن و مقابما شرّ محض بودن غنی و فقیر بودن جاعم یا مجعول بودن و متعینِ بالشات
بودن و دیگر احوال جملگی در موردِ نور صدق میکند؛ زیرا وجود و نور حقیقتی واحدند و اقسامِ هر یک
به عینه اقسامِ دیگری است و بینِ ایندو تیایری نیست بلکه تیایرشان تنها بر حسب اصطالح است
(مالصدرا  )2 :2992دلیم متعددی وجود دارد که یکی بودنِ نور و وجود را با مساله مواجه میسازد  6اما
مهمترین معضلی که مالصدرا سعی وافری دارد تا آنرا رفع نماید مساله نور ندانستنِ اجسام و به همان
نسبت نور دانستنِ نورِ مادی از سوی شیخ اشراق است؛ زیرا که مادیات از اقسامِ وجودند و نور نبودنِ آنها
ناقضی بر حکمِ کلی «یکی بودنِ نور و وجود» است؛ در اینبخش به نقدهای مالصدرا بر شیخ اشراق و
راهحمهای پیشنهادی وی برای همراهی شیخ اشراق با دیدگاه او میپردازیم
 .1نقدهای مالصدرا بر دیدگاه شیخ اشراق
مالصدرا دو نقدِ کلی در اینزمینه مطرح میکند 2 :مبصرات با محسوسات چه فرقی دارند؟ آنها هم
مانندِ نورِ حسیاند  4از نور نبودنِ همه محسوسات معدوم بودنِ آنها لزم میآید:
 .aمبصرات با دیگر محسوسات یکیاند
مالصدرا معتقد است مبصرات با متعلقاتِ دیگر محسوسات هیچ فرقی ندارند؛ بنابراین اگر مبصرات
نورند مسموعات و مشمومات و دیگر متعلقاتِ نیروهای حسی هم نورند؛ (همان )21 :از دیدگاه صدرا به
دلیمِ برتری دیدن بر دیگر حواسِ ما متعلقِ ادراکِ ایننیرو را «نور» مینامند در حالی که نسبتِ دیدنیها
به چشم مانندِ نسبتِ شنیدنیها و بوییدنیها به قوه شنوایی و بویایی است؛ همانگونه که نور در نزد قوه
بینایی به ذاتِ خود ظاهر است و مظهرِ هر آنچیزی است که بر آن عرضه میشود به همین نحو صدا به
ذاتِ خود برای قوه شنوایی ظاهر است و مظهرِ غیرِ آن بر آن است؛ از اینرو گفته میشود :صدای رعد و
صدای آسیاب و » «همان )22 :معنیِ ضمنی و صریح سخنِ مالصدرا حداقم دو نکته است 2 :همه
محسوسات نورند در نتیجه نور و وجود یکچیزند  4رجحانی در نور دانستنِ نورِ مادی نسبت به دیگر
متعلقاتِ ادراکِ حسی وجود ندارد بنابراین سخنِ شیخ اشراق در نور دانستنِ نورِ مادی و ظلمت دانستنِ
دیگر اجسام و متعلقاتِ ادراک صحیح نیست
نقد نظر صدرا
الف)برتری دیدن بر دیگر حواس به ویژه بر حسِ شنوایی سخنِ قانعکنندهای نیست و بلکه هم از
لحاظِ علمی و هم از لحاظِ حکمی حسِ شنیدن بر دیدن برتری دارد  7بنابراین نمیتوان گفت واژه نور به
ایندلیم که قوی ترین حسِ ما دیدن است برای اطالق به مبصرات اطالق شده است خودِ صدرا در
مناسبتی خالفِ همین نظر را دارد :در اینزمینه گوید :لفظِ نور برای نورِ حقیقی وضع شده است وی سه
وجه برای تفسیرِ آیه «ا نور السماوات و الرض» بیان میکند و در ضمن یکی از اینوجوه با اشاره به
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دیدگاه اشراقیان گوید :لفظِ نور بر نورِ محسوس هم اطالق میشود؛ زیرا ایننور نیز آنویژگیِ مد نظر
شیخ اشراق یعنی «ظاهرا بشاته و مظهرا لییره» را داراست؛ مالصدرا با متشکر شدنِ نکته مهمی گوید:
اینکه ایننور با حسِ بینایی قابمِ حس است و مبصرات را ظاهر میکند در وضعِ لفظِ نور دخالتی ندارد؛
یعنی تنها نورِ محسوس معنیِ این لفظ و مفهومِ آن نیست؛ بلکه تنها یکی از موضوعهای این لفظ است
(مالصدرا  2962ج )914: 2مالصدرا با بهرهگیری از ایننکته گوید :اطالقِ لفظِ «نور» بر حق تعالی از
این سبب است که :واجب تعالی مصداقِ معنایِ این لفظ و موضوعِ مسمای آن است؛ زیرا ذاتِ حق تعالی
مطلقا «ظاهر بشاته و مظهر لییره» است؛ برای همین است که اشراقیان به حق تعالی «نورالنوار» گویند
(همان)
ب) دلیمِ نور دانستنِ نورِ مادی از میانِ همه اجسام به وجه مثال بودن و به قاعده حقیقت و رقیقت
باز میگردد که بعد از طرح نظریه حقیقت و رقیقت به آن خواهیم پرداخت؛ در این فرصت به تصریحِ شیخ
اشراق در اینزمینه اشاره میکنیم که گوید :خورشید شریفترین موجود در میانِ اجسامِ مادی است و در
میانِ اجسام شریفتر از خورشید وجود ندارد؛ به اجسام نور میبخشد و از هیچچیز نور نمیگیرد؛ و مثالِ
اعلی در زمین است و (سهروردی  2971ج)211: 9
 .bالزم میآید محسوسات معدوم باشند.
مالصدرا معتقد است اگر طبقِ نظرِ شیخ اشراق اجسام نور نباشند لزم میآید همه محسوسات به غیر
از مبصرات معدومِ صرف باشند این نقدِ صدرا معطوف به سخنِ شیخ اشراق در تقسیم شیء به نور و
ظلمت است :شیخ اشراق در کتاب حکمهالشراق گفته است :شیء تقسیم میشود به آنچه در حقیقت
نفسش نور و ضوء است و به آنچه که در حقیقتِ نفسش نور و ضوء نیست؛ و مراد از نور و ضوء در اینجا
یک چیز است؛ (همان ج )217 :4مالصدرا در مورد این سخنِ شیخ اشراق گوید :غرض مصنف این
است که هر چیزی در حد ذات خود یا نور است و یا ظلمت؛ آنگاه نور در نظر وی حقیقتی بسیط است و
ظلمت عدم نور است برحسب چنین موضعی لزم میآید همه غیر نور مانند اجسام بسیط و مرکب و
اعراض لزم و مفارق آنها به استثنای نور محسوسِ مرئی اعدام صرف باشند و در نتیجه جملگی یک
ماهیت واحد عدمی باشند و همگی معنی واحدی داشته باشند بیهیچ اختالفی؛ و ال حصر بین ایندو در
نزدِ عقم محقق نخواد بود (مالصدرا )9-3 :2992
نقد نظر مالصدرا
در نقد «لزم آید جملگیِ ظلمات یک واحد عدمی باشند» :اول اینکه :در دستگاهِ فلسفی شیخ اشراق
که بر مبنای نظامِ نور و ظلمت سامان مییابد از نور و نورانی نبودنِ یک شیء ظلمانی بودنِ آن لزم
میآید نه معدومِ مصطلح صدرایی به واقع در نظامی که بدونِ سابقه ذهنیِ مباحث وجودی ر ماهوی
شکم بگیرد و هستی تنها با رویکردِ نور و ظلمت سامان یابد مباحثِ عدم و وجود در آن امکان و جای
طرح نخواهند داشت دوم اینکه میتوان برای هر یک اصطالح و عنوانِ اشراقی وضع کرد سوم اینکه:
همانگونه که اعدام با اعدامِ مضاف به وجودات شناخته میشوند میتوان برای ظلمات نیز نسبتی با رب-
النوعِ خود که نورانیاند مفروض داشت تا با انتساب به آنها متمایز باشند به ویژه اینکه در نزدِ شیخ
اشراق در مواردی نظیرِ نبات و جماد که به اعتبارِ غاسق بودن ظلمانیاند منسوب به ربالنوعِ خود هستند
و در دلیمِ وجودِ مثمِ افالطونی به این امر متمسک میشود شیخ اشراق در مالکِ تمایز برزخها در ادامه
همین مطلب در کتاب حکمهالشراق گوید« :آنچه که برزخ با آن از برزخِ دیگر متمایز میگردد از غیرِ
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برزخ به آن داده میشود غواسقِ برزخی دارای امور ظلمانی نظیرِ اشکال و غیرِ آن است و هر یک به
مقداری مختصاند  3هر چند که مقدار زاید بر برزخ نیست اما نحوهای از تخصیص و حد و حصاری دارد
که با آن مقداری از مقدارِ دیگر جدا میشود» بنابراین اگر امورِ ظلمانی متمایز باشند دیگر مطابقِ ادعای
صدرا همه امور ظلمانی یک امرِ واحد عدمی نخواهند بود
 .9راهحلهای مالصدرا برای هماهنگسازی دیدگاه شیخ اشراق با نظرِ خود
مالصدرا با آگاهی بر این نکته که ظلمت دانستنِ ماده و جسم مانعی برای یکی دانستنِ نور و وجود
است دستکم دو وجه کلی برای تفسیرِ وجه ظلمانی بودنِ جسم مطرح میکند:
 .aاتصاف به ظلمات به دلیل خفای وجودی
حق آن است که وجود جملگی نور است جز اینکه بعضی وجودات به دلیمِ قصور و ضعفشان به
اعدام و قوا آمیختهاند و اینوجودات به دلیمِ خفای وجودشان و استیالی عدم بر ماهیتشان به ظلمات
متصف میشوند مانندِ هیولی و عدد و بعد و زمان و حرکت و نظایرِ آن در مواردی از این قبیم حصّه عدم
و بطالن بر حصّه وجود و تحصیم غالب است و برای همین اینچیزها در خارج به ذاتِ خود تحقق ندارند
بلکه مجاورِ آنها به ذاتِ خود تحقق دارد [و اینها به تبعِ آن تحقق دارند] (همان )2 :مراد ضمنیِ
مالصدرا از وصفِ «خفای وجودی» قایم شدن به درجهای از نورانیت در اجسام و به تعبیری دیگر قول
به وصفی مجازی و ثانوی و تسامحی و تجوزی برای ظلمت اشیاست نه حقیقی
نقد نظر صدرا
نور و ظلمت شرطِ حقیقی در اساسِ نظامِ نوری صدراست نه وصفی ثانوی و مجازی و تجوزی چون
شرطِ نورانیت ظهور و مدرکِ ذاتِ خود بودن است هر جا که چیزی از خود درک نداشته باشد ظلمانی
خواهد بود؛ بنابراین شرطِ قرار گرفتن در سلسله نظامِ نوری درکِ خود است؛ این وصف برای نظامِ یاد
شده وصفی اولیه و اصم است؛ «اتصاف به ظلمات به دلیمِ خفای وجودی» وصفی ثانوی است که به
فرض هر چند هم صادق باشد اما جزو شروطِ نظامِ مستقم نوری نیست
« .bجسم بما هو نوع» درّاک است نه بما هو جسم
صدرا با یکی دانستنِ نور و وجود گوید :وجودِ اجسام نیز از مراتبِ نور است؛ اما اشراقیان گمان کرده-
اند که اجسام در ذاتِ خود روشن نیستند؛ بلکه با نورِ محسوسِ عارض روشن میشوند؛ صدرا احتمال می-
دهد رازِ سخنِ یاد شده اشراقیان این است که :آنجنبه از اجسام که حقیقتا موجود است صورتهای نوعیه
و نفوس و هیاتهایشان است؛ و دقیقا همینخصلتشان جنبه نوری و وجودیشان را تامین میکند نه
مواد و کمیاتِ آنها؛ چرا که مواد و هیاتها بیشتر حکمِ سایههایی کشیده را دارند که وجودی ندارند
(مالصدرا  2962ج)919 2
مالصدرا در مورد عبارتِ شیخ اشراق که گفته است «غاسق اگر ذاتِ خود را درک کند نورِ لشاته
خواهد بود نه غاسق» نیز همین سخن را دارد :از سخنِ شیخ اشراق لزم میآید که هیچیک از اجسام
صاحبِ حیات نباشند یعنی مدرکِ ذاتِ خود و فاعمِ آنچه که بر میگزینند اما واقعیت این است که
جسم به معنایی که جنس برای انواعِ متحصم با صور است غیر از جسم به معنای ماده است؛ آنچه در
نفی حیات از اجسام گفته است در موردِ اجسام بماهو ماده برای انواع است نه بماهو انواع حق آن است
که برخی اجسام در ذاتِ خود ر نه به سبب امری عارض ر دارای حیاتاند؛ بنابراین جسمِ خاصِ حیوانی

رابطه «نور حقیقی» و «نور مادی» بر اساسِ … 19 /
احساس و

دارای وجودِ خاص حیوانی است؛ و جسم با اینوجود دراکِ فعال است؛ جز اینکه ادراکا
فعما تحریک است (مالصدرا )23-27: 2992
مالصدرا در تعلیقیه بر« :برزخ لنفسه بر نفسِ خود پوشیده است» گوید :اگر مراد از برزخ جسم به
معنیِ ماده باشد ظلمانی بودنِ جسم صحیح است اما اگر مراد از آن جسمِ مطلق به این معنی باشد که
جنسی است که بر انواع حمم میشود نمیتوان گفت :در ذاتِ خود خفی و ظلمانی است (همان)12 :

نقد نظر مالصدرا
الف) حال فرض کنیم که تمایزِ مالصدرا در قائم شدن به دو معنی از جسم صحیح باشد اما باز اصمِ
سخنِ شیخ اشراق را نقض و رد نکرده است چرا که بالخره وجودِ یک نحو از ظلمت یعنی طبقِ تعبیرِ
صدرا همان «جسم بماهو ماده» را پشیرفته است؛ و در نتیجه نظامِ نور و ظلمت به قوتِ خود قابمِ طرح
باقی میماند به صراحتِ صریحِ شیخ اشراق حی بودن با ادراک و نورانی بودن یکیست و هر جا حی و
مدرکِ ذاتی باشد نورانی خواهد بود (سهروردی  2971ج 221 4به بعد) اگر ادعای نورانی بودنِ جسم
بما هو انواع صحیح باشد طبقِ مالکِ نورانیت این معنی از بحث تخصصا از حکمِ جسم بودن خارج
خواهد بود
ب) شیخ اشراق جسم را نفسِ مقدار میداند بنابراین تمایزِ مالصدرا در نظرِ شیخ اشراق مقبول
نخواهد بود بالخره هستی در منتهای قوسِ نزول به مادهای ختم میشود که دیگر هیچ کمالی در آن
نیست؛ به تعبیری دیگر سلسله قوسِ نزول به «کف هستی» یعنی ماده ختم میشود و چون شیخ اشراق
به هیولی اعتقاد ندارد این «کف هستی» جسم خواهد بود
ج) اگر نظر صدرا در دراک بودنِ اجسام بما هو انواع را بپشیریم که طبق نظرِ وی دراک و فعال
بودنشان به ترتیب به نحو «احساس» و «تحریک» است جای تامم است که مالکِ علم و ادراک در
نظرِ صدرا یعنی «وجودِ مجرد برای مجرد» در موردِ آن صادق خواهد بود؟ و آیا اینشیء از بودنِ خود
آگاه است؟ تا اگر مالکِ درک و حضور در حکمتِ اشراق که همان «حضورِ شیء برای خود » است
صحت داشته باشد؟
د) تعریف سهروردی از برزخ چنین است« :برزخ همان جسم است و تعریف میشود به جوهری که
موردِ اشاره قرار میگیرد» (همان )217:و با این تعریف روشن میشود که مراد از آن جسم به معنای ماده
خارجی است نه معنای دوم یعنی ماده بما هو انواعِ صدرایی
.4

حل مساله بر اساسِ نظریه حقیقت و رقیقت

 .aنظریه حقیقت و رقیقت
اصمِ حقیقت و رقیقت اصلی عرفانی است 9طبقِ دیدگاه عارفانِ اسالمی اعتبارات ظهور حق در هر
عالمی نامی دارد که در عالم لهوت حقایق در جبروت رقائق در ملکوت دقائق و در ناسوت شقایق
نامیده مىشود (بنگرید به :همدانی  2971ج )236 : 2ابنعربی گوید« :فما فی الوجود کلّه حقیقة و ل
دقیقة إلّا و منک إلیها و منها إلیک رقیقة فعدد الرقائق على عدد الحقائق و الدقائق » (ابن عربی
2996ق  )2:این اصمِ عرفانی نیز ریشه در آیه مبارکه «وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ
مَعْلُومٍ» حجر 42/دارد مالصدرا به تاسی از آیه یاد شده گوید[ :برای] صورِ جزئیِ جسمانی حقایقِ کلی
است که در عالمِ امر و قضایِ الهی موجود است این حقایق در کالمِ خداوندی «خزاین» خوانده میشوند؛
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و همان حقایقِ کلیِ عقلیاند و هر یک از این حقایق رقایقِ جزئیاند که با اسبابِ جزئیِ قدری موجودند و
ماده و وضع و زمان و مکانِ مخصوص دارند؛ حقایقِ کلی در نزدِ خداوند به اصالت موجودند و این رقایقِ
حسی به تبعیت و اندراج موجودند صدرا بر این نکته تاکید میکند که حقایق با آن حقیقتِ کلیای که به
وجودِ عِلوی الهی دارند هرگز منتقم نمیشوند اما رقایقِ آنها به حکمِ اتصال و احاطه و شمول بر دیگر
مراتب تنزل مییابند و در قالبِ اشباح و اجرام تمثم مییابند؛ به حکمِ اتصال رقیقت همان حقیقت است
و تفاوت بر حسبِ شدت و ضعف و کمال و نقص میباشد ( 21مالصدرا  2963ج 246 :3و )247
مالصدرا در شواهد الربوبیه عبارتی با این مضمون ذکر میکند« :مقتضی توحید خاصی واجب تعالی این
است که :آیههای متشابه کالم الهی را بر ظاهر معنای آن ها و الفاظ تشبیهی را بر مفهومهایشان بتوان
تاویم کرد بدون این که تکثر و تجسمی که گروه حنبله و مجسمیه بر آن قایلند بر ذات باری ر جم ذکره
ر لزم آید» (مالصدرا )69 :2937
مالهادی در تعلیقیه بر این مطلب قاعده حقیقت و رقیقت را مبسوطتر توضیح داده است و چون
برای ایضاحِ مطلبِ حاضر مفید است به آن اشاره میکنیم« :عدم لزوم با به دست آوردن قدر مشترک بین
رقایق و حقایق حاصم میشود اول اینکه :لفظ برای معنای عام مشترک که در موارد کاربردی شامم آن
شود وضع می شود؛ مثال «قلم» موضوعی است که به طور کلی شی با آن نقش میشود در نتیجه
شامم قلم اعلی که همان عقم کم و عقال فعالی است که نفوس ناطقه با آنها نگاشته می شوند و
خیال نیروی مصوره و قلم جسمانی اعم از نی یا فلز قیمتی یا چوب یا غیره می باشد و «لوح» به چیزی
گفته میشود که در آن نگاشته میشود و واضع همان خداوند متعال است (سبزواری )277 :2937
دوم اینکه :به وجودِ اصم محفوظ در همه مصادیق مفهوم لفظ تمامیت مییابد در حقیقتِ بسیطِ
مشکک مابهالمتیاز عین مابه الشتراک است پس این اصم مشترک و سنخ باقی در ازای مفهوم
مشترک است با توجه به آنچه در اصالت وجود و جواز اشتداد در جوهر گفته می شود اختالف افراد نوع
واحد در تجرد و تجسم جایز است از اینرو حقیقت از معنای حقیقی خارج نیست همچنین رقیقت و
رقیقتِ رقیقت از این معنای حقیقی خارج نیست اصم محفوظ نه جسم است نه امر جسمانی در نتیجه
تجسم و تشبیه نیز لزم نمیآید و همه حقایق در این معنی به وجود تاسی دارند (همان )277
پس طبقِ بیانِ صدرا و تبیینِ مالهادی در مثالِ قلم قلم یک معنای اصلی و همیشگی و محفوظ در
مراتب دارد به نام «نوشتن»؛ طبقِ این معنی به هر چیزی که بنویسد قلم اطالق میشود؛ حال اینقلم در
هر مرتبهای از مراتبِ هستی ظهوری متناسب با مرتبه خود دارد قلم در مرتبه احدیت یعنی در محضرِ
الهی همان ذاتِ الهی و علم و اراده و اوست که قلمِ اعلی نام دارد و لوحِ هستی یا همان امالکتاب را می-
نگارد؛ همین قلم در مرتبه جبروتِ هستی همان فرشتگان و عقولِ عالیاند که لوحهای مرتبه متوسطِ
هستی را مینگارند؛ در درونِ انسان جلوه همین قلم عقمِ انسان است که لوحِ درونِ او را مینگارد و اگر
امتدادِ این نوشتن به واسطه خیال و حس به جسم برسد و به وسیله قلمی مادی و با دست همینصفحهها
و خطهای پیشرو را بنویسد جلوه قلم و خودکار و مداد و نیِ جسمانی و امثالِ آنها را خواهد داشت پس
در همه مراتب در موضوعِ قلم اصمِ محفوظی به نامِ نوشتن داریم که جلوههایِ آن در مراتبِ مختلف
متفاوت است قلمِ حقیقی و حقیقتِ قلم همان است که در مرتبه ذاتِ الهی و همان علم و اراده و ذاتِ
خداوند است و مابقی رقیقه آنحقیقتاند حال به این قلمِ مادی «رقیقه» «مثال» «فرد» «صنم»
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«ظم» «آیه» «مَثَم» و «رمزِ» آنقلمِ اعلی میگویند پس رمز یا مَثَم فردی از افرادِ یکمعنای واحد در
مراتب مختلف است؛ تمامِ حقایق چنین نسبتی در طولِ هستی با حقیقتِ خود دارند
 .bحل مساله
شیخ اشراق به صراحت به مثال بودنِ نورِ مادی تاکید کرده است؛ بنابراین توضیح بهترین جوابِ
نقدهای مطرح شده صدرا این عبارت شیخ اشراق است که گوید« :و النور الجرمىّ مثال للنور القائم اى
ظمّ له» نورِ مادی مثالی برای نورِ حقیقی و ظم و سایه آن است؛ همانگونه که حیاتِ هیکلی اثرِ حیاتِ
قائم و سایه آن است؛ شیخ اشراق تصریح میکند که حیّ قایم نورِ قایم است و حیات همان نفسِ نورِ
مجرد بودن است( 22سهروردی  2971ج )233 : 2شیخ اشراق بارِ دیگر به مناسبتی همین سخن را با
بیانی شاممتر تکرار میکند که تاییدی بر مطلب گفته شده است« :فانّ العقم الصریح یحکم بأنّ الحکمة
فى عالم النور و لطایف الترتیب و عجایب النسب واقعة أکثر ممّا هى فى عالم الظلمات بم هشه ظمّ لها
و النوار القاهرة و کون مبدع الکمّ نورا و ذوات الصنام من النوار القاهرة شاهدها المجرّدون بانسالخهم
عن هیاکلهم مرارا کثیرة» (همان ج)216: 4
شیخ اشراق با نور دانستنِ نورِ خورشید وجه مثالبودن و نور بودنِ آنرا اینگونه تقریر میکند« :و
چون آنچه در محسوسات و از همه شریفتر است نور است پس از انوار آنچه تمامتر است شریفتر
است و شریفترین جسمها «هورخش» است که تاریکى را قهر مىکند ملک کواکب و رئیس آسمانست
و کننده روز روشن با امر حقّ تعالى کافم قوّتها خازن عجائب صاحب هیبت مستینى بنور از جمله
کواکب همه را نور مىدهد و او از کس نور نمىستاند و همه را رونق و بها مىپوشاند پاکا خدایا که او را
آفرید و نورانى گردانید اوست مثم اعلى در آسمانها و در زمینها زیرا که اوست نور انوار اجسام چنانکه
حقّ تعالى نور انوار است از آن عقول و نفوس آیتى دیگر گفت «وَ لِلَّهِ الْمَثَمُ الْأَعْلى» و این آیتى دیگر را
مبیّن مى گرداند از روى مثلى اوست آیتى بزرگ که ظاهرست بنور خفیّست شرفش بر جاهالن و
آیت حقّ تعالى ظاهرترین آیاتست و ظاهرترین آیات هورخش شدید است و اوست که آیت بزرگترین
است و علّامه است و فاعم است با امر حقّ تعالى و پوشیده است اى ظاهر نگشت از بهر شرفش و اوست
که سبب روز است بظهور و سبب شبست از بهر خفایش و سبب فصول چهارگانه است از بهر میلش
به جنوب و شمال و او روشنکننده چشم سالکان است و وسیلت ایشانست بحقّ تعالى» (همان ج9
)279:
عدمِ توجه به اینویژگی یعنی نسبتِ حقایق و رقایق دشواریهای بسیاری را در فهمِ مباحثِ نوری
شیخ اشراق به همراه داشته است؛ در مکتبِ شیخ اشراق «نور مادی» مَثَمِ نورِ معنوی و حقیقی است
بدونِ اینکه لزم باشد ایننوع نور مدرکِ ذاتِ خود باشد و بلکه چنین چیزی به دلیمِ اقتضای مرتبه ماده
محال است تحقق یابد؛ نکته مهم این است که در مراتبِ حقایق و رقایق تطابق از هر جهت لزم نیست
بلکه حفظِ اصمِ محفوظ در همه مراتب شرطِ اساسی است؛ ویژگیِ «ظاهر لشاته و مظهر لییره» اصمِ
محفوظ و «ادراکِ ذاتِ خود» «اصمِ مختصِ» نورهای مافوقِ نورِ حسی است بنابراین نورِ مادی می-
تواند نور باشد بدون اینکه لزم باشد «مدرکِ ذاتِ خود» باشد چون ایننور رقیقه نورِ حقیقی در عالمِ
ماده و در نتیجه مَثَمِ آننور است همانطور که در مورد قلم نیز میتوان گفت :قلم و نگار ِ آن در همه
مراتبِ فوقِ ماده عینِ اراده و عینِ ادراک و عینِ علم است اما قلمِ مادی فاقدِ هر نوع اراده و علم و
ادراکی است بنابراین تحلیم و بر مبانیِ عرفانی و حکمی که در حکمتِ صدرا هم پشیرفته شده است نورِ
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حسی رقیقه حقیقتِ نورِ معنوی است؛ و بنابراین در صدقِ احکامِ مشترک با حفظِ مرتبه خودشان هیچ منع
و محال و تناقضی لزم نمیآید
نتیجه
مالکِ نور «ظاهر بودن» است مرور و جمعبندی آثارِ شیخ اشراق نشان میدهد در نهایت دو چیز
مالکِ نوریت است 2 :مدرکِ ذاتِ خود بودن  4ظاهر بودن  24هر نوری که هر دو شرط را داشته باشد
نورِ محض و مجرد است به تعبیری بهتر شیءای که مدرکِ ذاتِ خود باشد بر ذاتِ خود هم ظاهر است
بنابراین در شرطِ اول شرطِ دوم هم نهفته است اصولً هیچ ظاهرِ حقیقیای وجود ندارد که بر خود ظاهر
نباشد؛ بنابراین در عالمِ اجسام که هیچ ادراکی وجود ندارد هیچچیز بر خود ظاهر نیست؛ اما نوعی از
ظهور که متناسب با عالمِ ماده و مرتبه جسم است طبقِ قاعده حقیقت و رقیقت به شکمِ ظهورِ نورِ حسی
نمود مییابد بنابراین خورشید با آنکه مدرکِ ذاتِ خود نیست اما با اینمالک که در عالمِ ماده
ظاهرترین چیز است مثالِ نورِ اعلی و حقیقی است نمودِ ظهور در عالمِ ماده روشن بودنِ نور است
همانگونه که نمودِ نگار در عالمِ ماده نگار با قلمِ مادی است
شیخ اشراق نشان میدهد ظهور شرطِ اول نورانیت است؛ این ظهور یا به ظهور در نزدِ خود مربوط
است و یا به ظهور در نزدِ دیگری؛ یکی ویژگی اصمِ محفوظ در همه مراتب است و دیگری ویژگی اصمِ
مختصِ هر یک از مراتب پس با تفسیرِ صدرایی از سخنِ شیخ اشراق میتوان گفت :نورالنوار و
موجوداتِ مافوقِ نفس نور است به حقیقت؛ و نورِ مادی نور است به رقیقت هر دو را هم میتوان به
حممِ حقیقت و رقیقت نور نامید با این بیان راهحمهای صدرا برای تاویمِ سخنِ شیخ اشراق لزم نخواهد
بود
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پینوشتها
 2شهابالدین یحیی بن حبش بن امیرک ابوالفتوح سهروردی (متولد  121ه ق و منوفای 137ه ق )
 4محمد بن ابراهیم شیرازى ملقب به صدر المتألهین و صدر الدین و مشهور به مال صدرا (متولد سال  979ه ق و
متوفاى سال  2111ه ق)
 9در تعلیقات بر شرحِ حکمتِ الشراق در تفسیر قرآن بخشِ تفسیرِ آیه نور نیز در قسمتهایی از اسفار بیشرترین
توجه به این مساله شده است
 2فکمّ من أدرک ذاته فهو نور محض و کمّ نور محض ظاهر لشاته و مدرک لشاته
 1شیخ اشراق تقسیم بندی دیگری نیز ذکر کرده است :النور ینقسم الى نور فى نفسه لنفسه و الى نور فى نفسه و
هو لییره و النور العارض عرفت انّه نور لییره فال یکون نورا لنفسه و ان کان نورا فى نفسره ننّ وجروده لییرره و
الجوهر الیاسق لیس بظاهر فى نفسه و ل لنفسه على ما عرفت و الحیاة هى أن یکون الشیء ظاهرا لنفسه و الحىّ
هو الدرّاک الفعّال فالدراک عرفته و الفعم أیضا للنور ظاهر و هرو فیّراض بالرشات (سرهروردی  2971ج 4ص:
)227
 6بنگرید به بابایی علی ( )2991نقد و تحلیم خوانش مالصدرا از شیخ اشراق در مساله رابطه نور و وجود فصم-
نامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی  66سال بیستم شماره اول
 7بنگرید به :ربانی م (4112م) فرهنگ و سالمت علرم و دیرن تهرران :ص  421مجرابی مسرایم دیردن و
شنیدن قزوین  4112رجبنژاد محمدرضا گروه طب و دین موسسه مطالعرات تراریخی پزشرکی دانشرگاه علروم
پزشکی تهران سایت فصم نامه علمی پژوهشی قرآن و طب سال سوم شماره  2سال 4122
 3شیخ اشراق به هیولی اعتقاد ندارد و جسم را عینِ مقدار میداند و جسمِ مطلق عینِ مقدارِ مطلق است و اجسرام
از یکدیگر با مقدارهای مخصوص به خود که اخص از مقدار مطلق است متمایز گردند (هروی  2969ص)42
 9شئون و اوصاف بارى تعالى در همه عوالم زمین و آسمان متصرف بوده و منتهى الیه حقرائق غیبیره از عروالم
نورانى علوى و ملکوتى آغاز شکفتن شقایقحسیات عوالم سفلى ظلمانى از عالم ملک و ناسوت است و بالعکس
زیرا مراتب حسیه نیز وقتى در نزول به مقتضاى مبدئیت بیایات خود منتهى شدند بحکم معاد و بازگشرت نهایرات
آنها برمىگردد به آغاز مراتب مثالیه غیبیه و منطبق با آنها مىشود
 « .01و اعلم أن الصور الجزئیة الجسمانیة حقائق کلیة موجودة فی عالم أمر ا و قضائه کما قال ا تعالى وَ إِنْ
مِنْ شَیْ ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ فالخزائن هی الحقائق الکلیة العقلیة و لکم منها رقائق جزئیة
موجودة بأسباب جزئیة قدریة من مادة مخصوصة و وضع مخصوص و زمان و أین کشلک فالحقائق الکلیة موجودة
عند ا بانصالة و هشه الرقائق الحسیة موجودة بحکم التبعیة و الندراج فالحقائق بکلیاتها فی وجودها العلوی
اإللهی ل ینتقم و رقائقها بحکم التصال و اإلحالة و الشمول لسائر المراتب تتنزل و تتمثم فی قوالب انشباح و
انجرام کما مر من معنى نزول المالئکة على الخلق بأمر ا و الرقیقة هی الحقیقة بحکم التصال و إنما التفاوت
بحسب الشدة و الضعف و الکمال و النقص»
ى القائم هرو النرور القرائم و الحیراة هرى نفرس النوریّرة
 22کما انّ الحیاة الهیکلیّة اثر الحیاة القائمة و ظلّها و الح ّ
المجرّدة
 24هر چند ممکن است کسانی معتقد باشند ایندو در نهایت یک سخن است زیرا مدرکِ ذاتِ خود برودن یعنری
برای خود ظاهر بودن و برای خود ظاهر بودن یعنی مدرِک ذاتِ خود بودن
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