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چکیده
معرفت شناسی فیلسوف مسلمان مبتنی بر نظریه وی درباره هویت نفس است .فالسفه
مشاء نفس را جوهر مجرد میدانستند .سهروردی نیز در ابتدای فلسفه ورزی به پیروی از
فالسفه مشاء نفس را جوهر مجرد میدانست اما بعد از تحول درونی و تغییر مشی فلسفه
ورزی ،نظریه مشاء را درباره هویت نفس نقد میکند و برای نفس هویت نوری قائل می شود.
بر خالف فالسفه مشاء که با تکیه بر تجرد نفس ،نظام معرفتی خود را بنیان نهادند
سهروردی نور بودن نفس را محور معرفت شناسی خود قرار می دهد .میتوان گفت
سهروردی با این انقالب در هویت نفس ،معرفت شناسی اشراقی را بنیان میگذارد .وی با
تکیه بر این انقالب ،معرفت شناسی فالسفه مشاء را در تعریف علم ،مالک علم ،اقسام علم
و منابع علم مورد نقد و ارزیابی قرار داده و در نهایت مبتنی بر نفس به عنوان نور محض،
نظریه معرفت خود موسوم به معرفت اشراقی را مطرح میکند .در این مقاله با استفاده از
روش تحلیلی-انتقادی ضمن ارائه و ارزیابی انتقادات سهروردی بر معرفت شناسی مشایی،
تحول فکری سهروردی در نظریه معرفت نیز مطرح شده و نهایتا به محدودیت های معرفت
شناسی اشراقی اشاره میشود.
واژگان کلیدی :نفس؛ نور محض؛ علم حضوری؛ اضافه اشراقی؛ هویت نوری.
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مقدمه
تاریخ فلسفه حکایت از این دارد که مسائ فلسفه تا زمان دکارت االبا صبغه هستی شناختی
داشته و از دکارت به بعد جایگاه معرفت شناسی پررنگ تر می شودت فالسفه مسلمان بیش از
آنکه به معرفت شناسی یعنی چیستی معرفت ،قلمرو معرفت و منابد معرفت ب ردازند ،به حی
َ
وجودی مسائ فلسفی از وجود عالم گرفته تا وجود خداوند پرداخته اند ،البته به صورت
پراکنده از تعریل معرفت و منابد معرفت اجمار صحبت کرده اندت در عین حال سخن از
معرفت و معرفت شناسی فالسفه مسلمان ارتباط عمیقی با انسان شناسی ایشان داردت
َّ
فیلسوفان مسلمان انسان را مولل از دو جوهر جسمانی و نفسانی می دانند ،لذا معرفت شناسی
ایشان معقو به نوت نگاه آنها به هویت نفچ و در نتیجه دستگاه ادراکی انسان شک میگیردت
در واقد نظریه معرفت فیلسو  ،مبتنی بر نوت دیدگاه وی درباره مساله نفچ ،هویت وکارکرد
آن می باشد و متناس با این دیدگاه ،معرفت شناسی نیق متفاوت می شودت از آنجا که تقور
فکری رزمه حیات فیلسو است ،سهروردی نیق در فرآیند تقور فکری و تکوین و تکمی
نظام فلسفی خود ،برای نفچ دو هویت متفاوت یعنی هویت تجردی و هویت نوری و در نتیجه
دو کارکرد متفاوت قائ می شودت در هویت تجردی که تحت تاثیر فلسفه مشاء مقر میکند،
نفچ به عنوان جوهر مجرد قاب صور علمی بوده و در این فرآیند ،نفچ منفع بلکه صرفا
صوری را میپذیردت اما در اثر تحول دورنی ،نفچ به عنوان جوهر مجرد را نقد کرده 1و آن را به
عنوان نور محض مقر میکندت 2وقتی که برای نفچ هویت نوری قائ بشویم ،یعنی نفچ را
از سنخ انوار مجرد بدانیم ،چنین هویتی دائما اشراق داشته و در واقد عین فیضان و فع استت3
لذا از حی کارکرد ،نفچ از حالت انفعالی به حال فعال تغییر پیدا میکندت در واقد نفچ نوری
به عنوان نور فی نفسه لنفسه عین فیضان و اضافه اشراقی است که با اشراق و پرتو افکنی دائما
در فعالیت شهودی بوده و به نحو حضوری خود و ایر خود را می یابدت البته مراد از فاعلیت
نفچ در فلسفه سهروردی ایر از فاعلیت نفچ در نقد مالصدرا است در نظام اشراقی
سهرودی منظور از فاعلیت نفچ ،انشاء صور علمی آن بوری که در فلسفه مالصدرا مقر
می شود ،نیست بلکه فع نفچ همان اشراق نفچ است که در پرتو اشراق و اضافه اشراقی
 1شهاب الدین یحیی سهروردی ،مجموعه مصنفات شيخ اشراق ،به ت حیح و مقدمه هانری کربن ،جلد ،1
چا سوم (تهران انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مقالعات فرهنگی110-111 ،)1083 ،ت
 2سهروردی ،مجموعه مصنفات111/1 113-11 ،ت
 3سهروردی ،مجموعه مصنفات117/1 ،ت
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معلومی دت معلوم ،حاص
معلوم در محضر عالم بی واسقه حضور می یابد و به عبارت دقیق
د
اضافه اشراقی است و اضافه اشراقی تمام هویت نفچ نوری را تشکی می دهدت
بیش به تناس این دو نوت نگاه کامال متفاوت مشایی و اشراقی درباره هویت نفچ،
دو نظام معرفت شناسی متفاوت نیق مقر می شودت به این معنا که با نقد انگاره فالسفه مشاء
از تجرد و جوهریت ،اساا نظام معرفتی خود را از نفچ به عنوان جوهر مجرد به نفچ به م ابه
حقیقت نوری تغییر می دهدت در واقد نقد سهروردی جوهریت ،تجرد و شیلیت و تتت جقء
مدرک ویژگی هایی
مقومات نفچ نیستند ،هر چند هنگام تحلی
عقلی هویت نفچ به عنوان د
د
همچون جوهریت و تجرد برای نفچ قاب ت ور است ولی در تجقیه و تحلی شهود نفچ در
متن حضور بی واسقه هیر ویژگی جق نورانیت و ادراک یافت نمی شودت 1این گذر و تغییر در
واقد منجر به انقالب معرفتی در فلسفه بعد از مشاء می شود که تاثیرش را در فالسفه بعد به
استدرلی
ویژه مالصدرا شاهد هستیمت انقالب به این معنی که سهروردی از معرفت شناسی
د
مبتنی بر نفچ مجرد به معرفت شناسی اشراقی ناشی از نفچ نوری منتق شده و در پی این
انقالب و انتقال تعریل علم ،مالک علم ،اقسام علم ،منابد علم و تتت نیق متفاوت میشودت
ناگفته نماند برخی از سهروردی پژوهان به چنین تقوری باور ندارندت مهدی امین رضوی
در مقاله ای با عنوان " چگونه نظریه معرفت سهروردی ،ابن سینایی است " ادعا میکند که
معرفت شناسی سهروردی ذاتا همان معرفتشناسی ابنسینا استت و علم حضوری سهروردی
تحت تاثیر فلسفه ابن سینا مقر شده استت 2میتوان گفت چنین باوری مبتنی بر لحا نکردن
انقالب معرفتی مقبور می باشد ،که در آثار سهروردی به وضو مشاهده میشودت ضمن اینکه
همین نویسنده ،در کتاب سهروردى و مكتب اشراق قائ به معرفت شناسی اشراقی خاص
مکت سهروردی میباشدت 3بنا به گواهی تاریخ و همچنین آثار سهروردی ،وی مجموعا حدود
چهار دهه زندگی داشته است که حدود سه دهه با تکیه بر قواعد فلسفی مشایی به تبیین ارتباط
خدا ،انسان و جهان و نظم بخشی و معناداری آنها پرداخته است و در دهه چهارم از فلسفه
مشایی گذر کرده و فلسفه اشراقی خویش را مقر می کندت آثار سهروردی به ویژه کتاب
1سید ید الله یقدان پناه ،حكمت اشراق ،تحقیق و نگارش دکتر مهدی علی پور ،1 ،چا اول (قم انتشارات
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1 ،)1089 ،ت
2 Mehdi Aminrazavi, “How Ibn Sīnian is Suhrawardī's Theory of Knowledge?”,
Philosophy East and West 53, no. 2 (2003): 203-214.

3مهدی امین رضوی ،سهروردى و مكتب اشراق ،ترجمه دکتر مجدالدین کیوانی ،چا اول (تهران نشر مرکق،
111-111 ،)1077ت
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حكمت االشراق و بخشهایی از المشارع و المطارحات نمایانگر چنین تقوری است(1083
معرفت سهروردی در چهار بخش تعریل
)10-9 /1 131/1ت بدینترتی تقور در نظریه
د
علم ،مالک علم ،اقسام علم و منابد علم مقر و نهایتا بررسی و ارزیابی میشودت
 -1تعریف علم
از جمله مسائ معرفت شناسی ،بح چیستی علم استت سهروردی در آثار اولیه خود
علم را مقابق دیدگاه فالسفه مشایی تعریل میکند اما در آثاری که مبین فلسفه اشراقی است،
علم را به نحو دیگر تعریل می کندت در نظام فلسفی سهروردی ،اساسا منابعی که قب از رخداد
روحانی/خلسه ر ویا گونه نوشته شده است ،با بیان مشایی و بر بریق مشایی تالیل شدهاندت
در رساله هایی چون هياكل النور ،پرتو نامه ،يزدان شناخت ،بستان القلوب وتتت سهروردی با
نظام معرفتی مشایی موافق بود همچنین در کتاب المشارع و المطارحات نیق شیخ اشراق به
پایبندی نسبت به اک ریت قواعد مشایی ت ریح میکندت 1هر چند در این کتاب سهروردی زبان
اشراقی نیق استعمال کرده و لقائفی را به ودیعت نهاده استت 2حتی از حی ورزیدگی در علوم
بح ی بر خواندن تلویحات و المشارع و المطارحات قب از حكمت االشراق تاکید میکندت
 -1-1تعریف علم بر مبنای مشاء
سهروردی در این مرحله به مانند فالسفه مشاء ،حقیقت علم را ح ول صورت َ
مدرک نقد
مدرک می داندت البته مشخص است که تعریل علم از بریق صورت ،صرفا علم ح ولی را
د
شام میشودت وی رساله پرتونامه را چنین آااز میکند «بدان که هر چه تو آن را بشناسی،
شناخت و دانش تو او را آ ن باشد که صورتی از آن او در تو حاص شود» 3یا در رساله بستان
القلوب میگوید « چون خواهی که چیقی ادرا کنی باید که صورت آن چیق چنانکه هست در
ذهن تو حاص شود چه اگر به خال آن چیق حاص شده باشد ،آن چیق را چنانکه هست

1سهروردی ،مجموعه مصنفات191 /1 ،ت
2سهروردی ،مجموعه مصنفات 191 /1ت
3سهروردی ،مجموعه مصنفات0-1 /0 ،ت
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ندانسته باشیت 1در التلويحات نیق چنین نگاهی را مقر میکندت 2همچنین در بخش منقق
تلويحات علم را به ح ول صورت شی در عق تعریل میکندت 3کامال هویدا است که
سهروردی در این برهه از اندیشه فلسفی خود علم انسان را به جهان خار  ،از بریق صورت
حاص در ذهن توجیه میکند و حقیقت علم را همان صورت حاص از َ
مدرک(شی خارجی)
مدرک(نفچ)می داند و این همان تعریل مشهور از علم در نقد حکمای مشاء بود که علم
نقد د
َ
مدرک استت 4به عبارتی دیگر علم حاص ارتسام صورت در نفچ
صورت مدرک در ذات د
میباشدت
 -1-2نقد تعریف مشایی از علم
دیدگاه سهروردی درباره هویت و تعریل علم از زمانی که دچار خلسه ای شد ،به نحو بنیادین
تغییر پیدا کردت لذا معتقد است که علم از بریق صورت نمی تواند برخی از علوم ما از جمله
علم به قوا و بدن را توجیه کندت نظر به حی التقاتی علم و متعین بودن معلوم ،از آنجا که صورت
مفهوم کلی است نمی تواند معلوم متعین را برای ما بنمایاندت 1از اینرو مشخ ه علم که همان
انکشا است ،بیمعنا می شودت وی در توصیل رخداد روحانی ،در قال حکایت میگوید
که مدتها این سوال که حقیقت علم چیست ذهن وی را به خود مشغول کرده بود تا اینکه در
خلسه ای رویاگونه ،ارسقو را دیده و این سوال را میپرسد ،در جواب می شنود به نفچ خود
رجوت کنت 3بی ش این سفارش یعنی رجوت به خود و خودآ گاهی و در نتیجه مبنا قرار دادن
آن برای براحی فلسفه اشراقی ،سهروردی را به سوی گذشتن از چارچوب محدود علم
ح ولی و سیر در قلمرو بیکران علم حضوری فرا می خواندت اگر علم همان صورت حاصله در
1سهروردی ،مجموعه مصنفات 001-07/0 ،و139ت
2سهروردی ،مجموعه مصنفات71/1 1083،ت
3عقالدوله سعد بن من ور ابن کمونه ،شرح التلويحات اللوحيه و العرشيه ،به ت حیح و مقدمه نجفقلی
حبیبی ،1 ،چا دوم (تهران انتشارات میرا مکتوب13 ،)1091 ،ت
 4حسین بن عبدالله ابن سینا ،االشارات والتنبيهات ،ج ،2چا اول (قم نشر البالاه 011 ،)1071 ،حسین
بن عبدالله ابن سینا ،التعليقات ،مقدمه ،تحقیق و ت حیح سید حسین موسو یان ،چا اول (تهران انتشارات
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه179 ،)1091 ،ت
1سهروردی ،مجموعه مصنفات181/1 ،ت
3سهروردی ،مجموعه مصنفات73/1 1083،ت
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علم نفچ به قوا و بدن که نه ی علم حضوری بلکه علم ح ولی
ذهن باشد ،در این ورت د
است باید از بریق ح ول صورت آنها نقد نفچ باشدت از بر دیگر صورت ،امر کلی و قاب
صدق بر ک یرین است و در این صورت علم نفچ به قوا و بدن نه جقئی ،بلکه کلی خواهد بود
و این یعنی عدم علم نفچ به قوا و بدن جقئی خودت حال آنکه میدانیم نفچ به قوا و بدن خود
علم داردت 1لذا باید گفت تالی فاسد مذکور ناشی از توجیه علم از بریق صورت است و این
ولی با واسقه به علم
نشان دهنده عجق علم ح ولی می باشدت از این رو سهروردی از علم ح د
حضوری بیواسقه گام گذاشته و با نور دانستن نفچ ،معلوم یعنی قوا و بدن ،تحت پرتو افکنی
نفچ قرار گرفته و به اشراق حضوری نفچ در می آیندت لذا علم را همان حضور معلوم ،اعم از
مادی و مجرد ،نقد نفچ نوری می داند و نهایتا این حضور را به ظهور تفسیر کرده و حقیقت
علم را همان ظهور ارشیاء عند النور المجرد مقر می کندت
 -1-0تعریف علم بر مبنای اشراقی
سهروردی در این مرحله با تکیه بر هویت نوری نفچ ،هویت علم را از جنچ نور و اشراق
می داندت به نظر وی نفچ دائما به ذاتش علم دارد یعنی ذاتش برایش ظهور داردت نظر به عینیت
ظهور و نور ،باید بگوئیم که نفچ ذات نورانی داردت به دنبال تحول در هویت نفچ ،بیش
هویت علم نیق تغییر پیدا می کندت لذا به جای سخن از علوم ح ولی و حضوری ،صرفا از علم
حضوری اشراقی صحبت می کند ،یعنی علمی که حاص اشراق نفچ نوریه استت از این رو
د
اشراقی نفچ به متعلق شناختت 2در نتیجه علم همان حضور و ظهور
اضافه
یعنی
علم
حقیقت
د
ارشیاء للنور المجرد یعنی نفچ می باشدت علم ناشی از ح ول صور در عق نبوده بلکه حاص
فع نفچ یعنی اشراق و فیضان آن استت علم مح ول فع است نه انفعالت منظور از اضافه،
َ
م/مدرک یعنی نفچ میباشدت منظور از اشراق،
عال
حضور و ظهور اشراقی معلوم/مدرک برای د
د
نور افشانی و پرتو افکنی نفچ نوری بر ذات و سایر حقایق معلوم میباشدت در واقد نفچ ،با
فعالیت نفسانی خود که نوعی پرتو افکنی و توجه شهودی است ،در موبن معلوم حاضر شده
و آن را می یابدت از این رو علم حاص از اضافه اشراقی ،علم ح ولی به معنای ح ول صورت
ذهنی ن یست ،بلکه به معنای ارتباط حضوری و وجودی نفچ نورانی با معلوم و پرتو افکنی بر
آنها استت به همین جهت در اضافه اشراقی ،بر خال علم ح ولی ،مقابقت علم با معلوم
1سهروردی ،مجموعه مصنفات73-71/1 ،و111 /1 181-1ت
2سهروردی ،مجموعه مصنفات187-9 /1 ،ت
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خارجی شرط نیستت1

در حقیقت سهروردی علم را به ب ر ارجات می دهدت لذا نظریه علم سهروردی با اب ار ارتباط
تن گاتنگی داردت چون اب ار همان اشراق حضوری نفچ به سوی موضوت شناخت است ،در اثر
این اشراق ،ارتباط نفچ با حقایق خارجی به نحو شهودی و بیواسقه حاص شده و اشیا برای
نفچ ظاهر یعنی معلوم میگردندت 2به عبارت دیگر ،سهروردی معرفت به ی شی را معادل
تجربه کردن آن میداند ت تجربه ای که در حکم شهود اولیه تعینات شی استت 3این امر مبتنی
بر تحول در هویت نفچ استت در نتیجه علم فعلی واشراقی جایگقین علم صوری میشود و
باید علم را نه به عنوان صور حاصله در عق بلکه ناشی از اشراقات نفچ به سمت حقایق
خارجی تعریل کنیمت
 -2مالک علم
از زمان رودری چیقلم ،فیلسو آمریکایی ،در معرفت شناسی تمایقی که ریشه در آرای
سکستوا ام ریکوا دارد ،بر جسته میشودت تمایق بین چه میدانیم( )what do we knowو
چگونه میدانیم( )how do we knowاولی مربوط به حدود شناخت()extent of our knowledge
است و دومی مربوط به معیار شناخت()criterion of knowingت 4به نظرمیرسد مناط و مالک
علم امری ایر از دو تمایق فوق باشدت در معیار ،روش مقر است ولی در مالک ،دلی مقر
می شودت منظور از مالک این است که به چه دلیلی چیقی/کسی میتواند علم پیدا کندت علم
ریشه در چه چیقی دارد نقد فالسفه مشاء علم منوط به تجرد و ایر مادی بودن استت لذا هر
عالمی مجرد است و بالعکچت سهروردی در بخشی از دوران فلسفه ورزی خویش هم رای
فالسفه مشاء بودت اما بعد از ایجاد انقالب در هویت نفچ ،ضمن نقد دیدگاه فالسفه مشاء،
مالک و مناط علم و مشاهده را نور و ظهور میداندت یعنی هر نور محضی عالم و باصر است
و هر عالم و باصری نور محض استت لذا ابتدا نظر اولیه سهروردی و س چ نقد وی بر فالسفه

1یقدان پناه ،حكمت اشراق179 ،ت
2سهروردی ،مجموعه مصنفات 101-1 /1 181-1 /1 ،و 113-10ت
3حسین ضیائی ،سهروردى :بنيان گذار مكتب اشراق ،ترجمه یوسل شاقول و سیما نوربخش در ضمن تاریخ
فلسفه اسالمی زیر نظر سید حسین ن ر و اولیور لیمن ،چا اول (تهران انتشارات حکمت190 ،)1081 ،ت
4رودری چیقلم ،نظريه شناخت ،ترجمه مهدی دهباشی ،چا اول (تهران انتشارات حکمت،)1078 ،
011-191ت
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مشاء و نهایتا نظر اشراقی وی درباره مالک علم ارائه میشودت
 -2-1نظر مشایی سهروردی درباره مالک علم
ساحت دوگانه مادیت و تجرد از جمله تقاسیم فالسفه مشاء از حی جهان شناسی و وجود
شناسی استت مبتنی بر این تقسیم ،نقد فالسفه مشاء علم و ابدات و بقاء و جاودانگی ریشه در
تجرد داردت یعنی مالک علم تجرد است و در مقاب  ،عدم علم و به عبارتی ایبت ریشه در
مادیت داردت لذا واج الوجود ،عقول و نفچ انسان از آن رو که حقایق مجرد هستند ،واجد
علم و معرفت میباشندت اساسا علم ،عالم و معلوم در فلسفه مشاء بر مدار تجرد میباشدت
سهروردی در ابتدای تفکر فلسفی خود نیق شرط تعق را تجرد دانسته استت معتقد است هر
آنچه که معقول واقد شود دارای ذات مجرد از ماده است و هر آنچه که عاق است ،باز از این
روست که ذات مجرد داردت 1این نوت سخن گفتن از علم و تعق  ،متناس با دیدگاه فالسفه
مشاء درباره مالک علم استت در نظام مشائی شرط عق  ،عاق و معقول ،تجرد استت
سهروردی که این نوت نگاه را مقر می کند ،در حقیقت همچنان به عنوان ی فیلسو مشایی
اظهار نظر میکندت
 -2-2نقد نظر مشایی
حد وسم استدرل فالسفه مشاء در اثبات علم ،تجرد است و قوام استدرل بر حد وسم
میباشدت سهروردی با نقد حد وسم یعنی تجرد ،تالش می کند استدرل فالسفه مشاء در باب
علم و به عبارت دقیق مالک علم را کنار بگذارد و نور و ظهور را جایگقین آن قرار دهدت
می توان انتقادات سهروردی را در دو نقد به شر زیر مقر کرد
نقد اول :خلط عین و ذهن
به نظر سهروردی نمی توان با تکیه بر تجرد ،علم را توجیه کرد چون علم امری ایجابی است و
حال آنکه مجرد و ایر مادی بودن ،امری سلبی و ذهنی و اعتباری استت استدرل وی چنین
است« اگر مالک علم تجرد است در این ورت هر گاه بعم لنفسه را تنها و مجرد از ایر فرد
کنیم باید بعم لنفسه ذاتش برایش ظهور داشته و عالم به ذات خود باشد و این در حالی است
که چنین امری ،چیقی جق بعم لنفسه نبوده و صر بعم است بدون اینکه آن عالم به ذات
1سهروردی ،مجموعه مصنفات 07-11 /0 71-1 /1 ،و 87ت
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خود باشد»1ت حال آنکه اگر نور را به تنهایی لحا کنیم ،نور لنفسه بوده و ذاتش برایش ظهور
پیدا می کندت در حقیقت سهروردی معتقد است که باید مالک علم امری عینی باشد چرا که
علم خودش به عنوان امر عینی مستلقم انکشا میباشد ،لذا تجرد از آنجا که امری سلبی
است نمیتواند دلی و توجیه کننده علم عینی باشدت به عبارت دیگر فالسفه مشاء بین عین و
ذهن خلم کرده اندت یعنی مجرد را که امری ذهنی است مالک علم که امر عینی است ،قرار
داده اند و این همان ترت آثار امر عینی بر امر ذهنی و در نتیجه خلم عین و ذهن می باشدت
بررسی نقد اول
در نقد سهروردی میتوان گفت که خود وی دچار خلم عین و ذهن شده استت فرد بعم
لنفسه و قیاا آن با تجرد مورد نظر فالسفه مشاء ،قیاا مد الفارق استت بعم لنفسه صرفا
ی امر ذهنی و تنها در فرد و ت ور قاب تحقق است حال آنکه مجرد در نقد فالسفه مشاء،
ی امر عینی و خارجی استت تجرد ی امر حقیق ی و عقلی است که حاص کشل عق
است نه ی فرد اعتباری و ذهنیت تحوی عینی ترین امر به امر فرضی ذهنی ،تحوی عین
به ذهن و خلم احکام ذهن و عین استت همچنین در بیان سهروردی ،بین وجود و ماهیت
خلم شده استت مالصدرا معتقد است که سهروردی در نقد مشاء دچار مغالقه وجود و ماهیت
شده است و حال شیء در نفچ ارمر با حال شیء در مرتبه نفچ ارمر خلم شده استت
تجردی که مشاء مالک علم به ذات قرار داده اند وجود مجرد است نه مفهوم و ماهیت مجرد
که به عنوان ی ماهیت و مفهوم کلی صرفا در ذهن تحقق دارندت 2به عبارت دیگر منظور
حکمای مشاء از مجرد آن امر عینی است که محدودیت های مادیات اعم از ماده و ویژگی
های ماده را ندارد ،چنین امری نه امر اعتباری و ذهنی بلکه عینی ترین موجود و مبدا تعین و
عینیت بخش سایر موجودات نیق میباشدت
نقد دوم :ناسازگاری درونی
در نقد دوم سهروردی معتقد است که دیدگاه مشاء مستلقم ی تالی فاسد یعنی عالم شدن
هیولی به ذات خویش می باشد و به نوعی در نظام فلسفی مشاء ناسازگاری درونی مقر
می شودت چون فالسفه مشاء از یکقر هیولی را به دلی قوه محض بودن واجد هیر حکم
ایجابی از جمله علم به ذات نمی دانند و اساسا ماده ماند و عائق علم است یعنی هر امر مادی
1سهروردی ،مجموعه مصنفات111-11 /1،ت
2مالصدرا09 1091 ،ت
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اائ از ذات خود است و هر جا ماده مقر شود ایبت و عدم علم نیق مقر میشودت از
بر دیگر اگر تجرد را مالک علم قرار دهیم در این صورت هیولی به دلی تجرد از ماده باید
عالم به ذات باشد و این تناقضی بیش نیستت بیان سهروردی چنین است « که اگر تجرد مالک
علم به ذات باشد ،در این ورت هیولی یا همان ماده اولی که مجرد از ماده دیگر است_چون
معنی ندارد که بگوئیم ماده دارای ماده دیگری است_ باید عالم به ذات باشدت حال نظر به اینکه
هیولی مجرد از ماده است پچ باید هیر مانعی وجود نداشته باشد یعنی از ذات خود اائ
نباشد بلکه ذاتش برایش حضور داشته باشدت ضمن اینکه اگر ایبت را به ُبعد و دوری از خود
تعبیر کنیم ،در ماده نیق ُبعد از خود مقر نیست و باید به ذات خود شعور و آ گاهی داشته باشد
در حالیکه چنین امری باب است یعنی هیر هیوریی به ذات خود علم ندارد»1ت پچ اگر مالک
علم تجرد باشد در این صورت هیولی نیق باید عالم به ذات خود باشد تالی باب فالمقدم م لهت
لذا تجرد مالک علم نیستت
بررسی نقد دوم
به نظر می رسد عالوه بر اشکالی که بر نقد اول سهروردی وارد است بر این نقد نیق مقر شود
یعنی دچار مغالقه و خلم احکام عین و ذهن شده استت همانقوری که گفته شد ،منظور
عینی فوق مادی است و آنچه سهروردی از
فالسفه مشاء از "مجرد" نه ی امر ذهنی بلکه امر د
ذهنی صر استت مجرد دانستن هیولی ،تقلی امر عینی به
مجرد فهمیده است صرفا ی امر د
مفهوم ذهنی استت هیولی بدون صورت صرفا امری ذهنی است و مقایسه آن با تجرد به عنوان
امر عینی ،قیاا مد الفارقی است که منجر به تقلی تجرد عینی به ی مفهوم ذهنی می شودت
همچنین مغالقه اخذ ما بالقوه مکان ما بالفع از دیگر خلقهای سهروردی استت مقایسه
هیولی به عنوان قوه محض با تجرد به م ابه امر بالفع چیقی جق همین مغالقه نیستت از بر
دیگر ،ماده اولی یا همان هیولی ،عین ایبت است پچ چگونه سهروردی میتواند چنین امری
را که جقء اواسق است ،با تجرد که عین علم است ،مقایسه کند یا عالم به ذات خود ،پندارد
لذا باید گفت اساسا سهروردی در فهم مق ود فالسفه مشاء دچار سوء فهم شده استت
 -2-0طرح مالک علم اشراقی
حال این سوال مقر می شود که پچ مالک علم برای سهروردی چیست این مالک باید
متناس با نظام فلسفی سهروردی یعنی نظام نوری باشدت از اینرو نقد سهروردی آنچه منشاء
1سهروردی ،مجموعه مصنفات111 /1 ،ت
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و مبدا علم میباشد ،نور و ظهور استت 1به نظر سهروردی ،اگر نفچ دائما به ذات خود شعور
دارد ،این شعور نه ناش ی از نفچ به عنوان جوهر مجرد  ،بلکه ناشی از نورانیت نفچ و ظهور
ذات برای نفچ می باشد لذا علم نفچ به ذاتش ،حاص ظهور ذات است و از آنجا که ظهور
عین نور است ،پچ باید گفت که مالک علم در سهروردی ،نور و ظهور استت از اینرو
جوهریت و تجرد ،مقوم نفچ نیستند و در شهود نفچ نه جوهریت و نه تجرد هیچکدام حضور
ندارند بلکه انیتی صر در این شهود یافت می شود که این انیت دائما برای خود ظهور داردت
لذا ابالق جوهریت برای نفچ صرفا در تحلی عقلی رب می دهد نه اینکه هویت آن را تشکی
دهدت از این رو می توان گفت که هر آنچه نور محض است ،نسبت به ذات و ایر علم دارندت
 -0اقسام علم
نقد حکمای مشاء نظر به اینکه نفچ هویت تجردی دارد ،معلوم یا ذات مجرد است یا ذات
مادیت ذات مجرد نقد مجرد بی واسقه حضور دارد اما از آنجا که حضور مادی نقد مجرد معنی
ندارد صورت آن امر مادی برایش حاص میشود در نتیجه علم به ذات مجرد ،علم بیواسقه
است و علم به امر مادی با واسقه صورت شک می گیرد این دو علم در تاریخ فلسفه اسالمی
به ترتی به علم حضوری و علم ح ولی مشهور شدندت سهروردی ابتدا مانند فالسفه مشاء
علم
علم را به دو دسته مقبور تقسیم می کرد ولی در اثر تحول فکری در نفچ شناسی ،مقلق د
نفچ را علم حضوری اشراقی میداندت
 -0-1علم بیواسطه و علم با واسطه
می توان گفت دستگاه معرفتی فالسفه مشاء متناس با هستی شناسی آنها است چرا که در نقد
ایشان موجودات یا مجردند یا مادیت مجردات علمشان به ذاتشان بیواسقه /حضوری بود
ولی علمشان به ایر یعنی مادیات ،با واسقه/ح ولی بودت لذا علم را به بیواسقه و با واسقه
تقسیم می کردند علم حضوری مختص علم ذات به ذات بود ،یعنی فقم علم واج به ذات،
علم مجردات به ذات و علم نفچ به ذات خود،گستره علم حضوری را تشکی میدادند و علم
واج به ایر و علم مجردات به ایر و همچنین علم نفچ انسان به ایر جقء علوم ح ولی
قرار میگرفتت
سهروردی تا زمانی که مانند فالسفه مشاء نفچ را جوهر مجرد میدانست در علم شناسی
1سهروردی ،مجموعه مصنفات113 /1 081-87/1 ،ت
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و تقسیم علم نیق مانند آنها میاندیشیدت لذا در تقسیم بندی علم ،ابتدا با تمس به آراء مشائی،
مانند آنها علم را به باواسقه و بیواسقه تقسیم میکندت در کتاب مشارع و مطارحات چنین
میگوید «می توان تمام آنچه را مورد ادراک واقد میشود ،بدین گونه تقسیم نمود که کلیات با
مدرک تعق می شوندت زیرا کلی در ذات خود چیقی جق صورت
حضور صورت آنها در ذات د
مدرک حاضر است و
انقباعی نیستت اما ادراک جقئیات یا بدینگونه است که ذات آنها نقد د
مورد اشراق نفچ قرار میگیرد و یا بدینسان است که صورت آنها در چیقی میافتد که نقد
نفچ حاضر است و نفچ نسبت به آن اشراق دارد ،مانند صورتهایی که در قوه خیال فراهم
میآیندت»1ت سهروردی در این متن با تکیه بر تفسیم علم به ح ولی و حضوری ،کلیات ح ولی
و جقئیات حضوری را توضیح میدهدت مانند حکمای مشائی صور خیالی را حال در قوه خیال
اشراقی سهروردی ،رابقه نفچ با
و از جنچ علم ح ولی میداند در حالیکه در نظام فلسفی
د
صور خیالی از بریق اضافه اشراقی و با علم حضوری در فلسفه اشراقی اثبات میشود ،چرا
که صور خیالی نه در محلی به نام قوه خیال بلکه در عالم م ال موجودند و قوه خیال صرفا
َمظهر آنها استت 2همچنین در جای دیگر ،با تمایق بین علم صوری و علم اشراقی به تفاوت
علم حضوری و علم ح ولی اشاره میکندت ب ه نحوی که در علم صوری ،علم حاص ح ول
صورت و مقابقت آن با معلوم است حال آنکه در علم اشراقی ،علم ناشی از اضافه اشراقی
است و نیاز به مقابقت نداردت 3در نتیجه سهروردی در برهه ای از اندیشه فلسفی خویش مانند
فالسفه مشاء و به م ابه فیلسو مشایی علم را به دو قسم ح ولی و حضوری تقسیم میکندت
 -0-2نقد نظر مشایی :گذر از دوگانگی علم
سهروردی با محور قرار دادن نفچ نورانی در نظام اشراقی خویش ،تقسیم بندی دوگانه علم را
کنار می گذاردت با نور دانستن نفچ ،حقیقت علم به ب ر تغییر یافته و در حقیقت علم را به ب ر
ارجات میدهدت بدین ترتی نظریه علم در پرتو نظریه اب ار مورد بررسی و تحلی قرار میگیردت
وی با نقد دو دیدگاه مرسوم درباره اب ار یعنی دیدگاه خرو شعات و نظریه انقبات صورت که

1سهروردی ،مجموعه مصنفات187/1،ت
2سهروردی ،مجموعه مصنفات111-11 /1 ،ت
3سهروردی ،مجموعه مصنفات89 /1 ،ت
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به ترتی برای افالبونیان و ارسقوئیان بود  ،نظر مختار خود را مقر میکندت 1سهروردی با
نقد نظریه فالسفه مشاء ،علم ح ولی که علم با واسقه صورت است ،را رد میکندت وی معتقد
است که نظریه انقبات صورت ،منجر به امر محال یعنی انقبات کبیر در صغیر میشودت 2ضمن
اینکه باید به صر پیدایش صورت ی شی در چشم ،حتی اگر نفچ اشتغال به امور دیگر
داشت ،اب ار حاص میشد ،حال آنکه خود قائالن معتقدند تا التفات نفچ نباشد ،رویت رب
نمیدهدت 3پچ نمی توان اب ار را از بریق انقبات صورت توجیه کردت به عبارت دیگر به دلی
ارتباط تنگاتنگ بین اب ار و علم و ارجات علم به اب ار ،علم با واسقه صورت قاب توجیه
نیستت بلکه میتوان گفت با ابتنا بر هویت نوری نفچ ،تنها علم اشراقی حضوری یقین بخش
می باشدت در نتیجه سهروردی رویکرد وحدت انگارانه را بر نگاه ک رت انگارانه ترجیح میدهد
و علم را منح ر در علم حضوری دانسته و مشاهده جایگقین علم میشودت
 -0-0طرح نظریه اشراقی :انحصار علم حضوری
به نظر سهروردی نفچ نور محض ا ست و دائما در فیضان و پرتو افکنی است در نتیجه نه تنها
به ذات خود ،بلکه به قوا ،بدن و جهان خار نیق پرتو افکنی کرده و در اثر این پرتوافکنی ،ایر
برایش ظاهر می گردد یعنی به علم حضوری اشراقی معلوم نفچ واقد میشوند چون قوای نفچ
که منقبد در بدناند ،فروت نور مدبرندت 4سایه و ظ نفسند و برای نفچ ظهور دارند در نتیجه
نفچ به آنها علم حضوری اشراقی داردت 1علم به ب ر ارجات مییابد نه اینکه ب ر به علم
تحوی داده شود آن بوریکه فالسفه مشاء میگفتندت 3اینجاست که سهروردی بین نظریه
معرفت و نظریه اب ار ارتباط وثیق بر قرار می کندت اساسا در فلسفه سهروردی تمام علوم نفچ
از سنخ اب ار و رویت است چرا که حاص مشاهده حضوری اشراقی است و این همان رویت

1سهروردی ،مجموعه مصنفات 99-131 /1 ،و 101و 181 /1 113ت
2سهروردی ،مجموعه مصنفات 99-131 /1 ،و 101و 181 /1 113ت
3سهروردی ،مجموعه مصنفات181 /1 ،ت
4سهروردی ،مجموعه مصنفات131/1 ،ت
 1سهروردی ،مجموعه مصنفات117/1 ،ت
3سهروردی ،مجموعه مصنفات117/1 ،ت

 111هستی و شناخت /سال /8شماره  /1پیاپی  /11صص 113 -119
علوم مجردات به تمام اشیا ،علم حضوری ناشی از مشاهده میباشدت1

حقیقی استت اساسا ک
لذا بین نفچ نورانی ،اشراق ،ظهور و نهایتا اب ار و مشاهده ارتباط درونی و منققی مقر
می شود که از انسجام درونی نظام معرفتی سهروردی حکایت می کندت در واقد سهروردی از
ولی
انح ار علم در علم حضوری صحبت میکندت سهروردی از وادی کرانمند علم ح د
حضوری اشراقی ،گذر می کندت لذا در معرفت اشراقی علم
مفهومی ،به وادی بیکران علم
د
ارجات به ایر نیست بلکه خود ارجاعی است یعنی علم و متعلق علم امر واحدی است و
وجود ی امر واقعی مکشو می
دوگانگی مقر نمی باشدت در عین حال در رخداد شهود ،د
گرددت لذا متعلق علم شهودی ،وج ود شی است نه صورت ی شیت علم کشل امر وجودی
استت
 -0منابع معرفت
بح از منابد و سرچشمه های معرفت یکی از مسائ پر اهمیت معرفت شناسی معاصر
می باشدت چون ارزیابی معرفت شناختی مبتنی بر بررسی منابد معرفت استت به عبارت دیگر
برای تمییق موارد معرفت واقعی از ادعاهای معرفت ،نیاز داریم تا منابد معرفت را بشناسیمت
ضمن اینکه منابد معرفت در واقد منابد توجیه معرفتی نیق هستند چون احراز صدق بعضی از
باورها متکی به این منابد هستندت م ال اگر ادراک حسی را جقء منابد معرفت ندانیم ،در این
صورت این دسته از ادراکات ما علیرام اینکه باورهایی را تولید میکنند ،در زمره معرفتهای ما
قرار نمیگیرندت 2در معرفت شناسی معاصر ادراک حسی ،عق  ،حافظه(،)memory
دروننگری( )introspectionو گواهی( )testimonyپن منبد معرفتی مهم هستندت نظام معرفتی
سهروردی در منابد معرفت نیق تقور یافته استت یعنی سهروردی به عنوان فیلسو مشایی از
برخی منابد معرفت صحبت می کند به نحوی که در سهروردی به عنوان فیلسو اشراقی آن
منابد تغییر پیدا کندت

 1محمود بن مسعود قق الدین شیرازی ،شرح حكمة االشراق ،به اهتمام عبدالله نورانی و مهدی محقق چا
اول (تهران انتشارات مؤسسه مقالعات اسالمی دانشگاه تهران _دانشگاه م گی 111 ،)1083 ،ت
2من ور شمچ ،آشنايى با معرفت شناسى ،چا اول (قم انتشارات انجمن معار اسالمی ایران،)1081 ،
111-119ت

بررسی و نقد تحول معرفت شناسی در فلسفه سهروردی /حقیقت 110

 -0-1منابع معرفت بر مبنای مشاء
نقد حکمای مشاء ،دو منبد ادراک حسی و عق مهمترین منابد معرفت هستند البته با این
تفاوت که حچ بریق معرفت اس ت و منبد معرفت خود عق استت 1سهروردی نیق به مانند
حکمای مشاء برای انسان قائ به حواا ظاهری و بابنی بوده و آنها را از منابد کس معرفت
میدانسته استت حتی محسوسات را ظاهرترین امور می داند چرا که به نظر وی تمام معار ما
از محسوسات گرفته شده استت 2در بین محسوسا ت ادراک ب ری را اشر از همه میداندت3
که البته این امر ریشه در نظریه خاص وی درباره اب ار داردت ولی آنچه که مهم است این است
که حچ و عق منابد علم ح ولی اند و سهروردی با گذر از دوگانگی ح ولی و حضوری و
انح ار علم در حضوری که حاص اشراق نفچ است ،باید برای معرفت منابد دیگری نیق قائ
شودت
 -0-2نقد نظر مشایی
منابد معرفت در این برهه از تفکر سهروردی گسترده تر از منابد دوران مشایی استت وی با
تقسیم حکمت به حکمت بح ی و حکمت ذوقی ،منابد دیگر به جق عق و حچ برای معرفت
انسان قائ می شودت منابد حکمت بح ی حچ و عق است ولی منابد حکمت ذوقی باید امر
یا امور متفاوتی از جمله تجربه عرفانی و گواهی دیگران باشدت 4این حکمت در حقیقت حاص
سوانح نوری است که مختص اه اشراق بوده و حکمای مشاء و برفداران حکمت بح ی از
آن بهره ای ندارندت 1سهروردی برفداران دصر حکمت بح ی را بحاثانی میداند که صالحیت
رهبری جامعه را ندارندت 3این خود از محدودیت و نق ان عق و حچ در نقد سهروردی
حکایت داردت همچنین رد نظریه حد ارسقویی ،که حاص تحلی منققی و عقلی بود ،و
جایگقین کردن حد مبتنی بر مشاهده و ظهور حکایت از کاستی عق در نقد سهروردی داردت
1ابن سینا ،التعليقات110 ،ت
2سهروردی ،مجموعه مصنفات131 /1 ،ت
3سهروردی ،مجموعه مصنفات131 /1 ،ت
4سهروردی ،مجموعه مصنفات 11 /1 ،شمچ الدین محمد شهرزوری ،شرح حكمة االشراق .به تصحيح و
تحقيق و مقدمه حسين ضيائى تربتى ،چا اول (تهران انتشارات مؤسسه مقالعات و تحقیقات فرهنگی،
1-1 ،)1071ت
1سهروردی ،مجموعه مصنفات10 /1 ،ت
3سهروردی ،مجموعه مصنفات10/1 ،ت

 111هستی و شناخت /سال /8شماره  /1پیاپی  /11صص 113 -119

لذا میتوان گفت حکمت بح ی که ع اره عق بود ،از کشل حقیقت و وصول به یقین عاجق
بوده و باید حقیت و یقین را در حکمت برآمده از کشل و شهود یعنی حکمت ذوقی یافتت
شاید بتوان گفت منابد متعدد از حی یقین بخشی و معرفتزایی از کمال و نقص بر خوردارندت
به بوری که عق و ادراک حسی یقین خود را از مکاشفه و شهود دریافت میکنندت
 -0-0منابع اشراقی
نفچ نوری ارتباط اشراقی– شهودی با ذات خود ،جهان مادی و عوالم مافوق نوری داردت در
اثر این ارتباط حقایق دیگری برای وی روشن می شودت به همین خابر سهروردی در کنار عق
و حچ ،منابد دیگری برای نظام معرفتی خویش مقر می کندت به نحوی که حکمت ذوقی
حاص این ارتباط می باشدت شهود یا تجربه عرفانی و گواهی دیگران نقش بسقایی در تکوین
حکمت ذوقی و به بور کلی فلسفه اشراق دارندت بی ش این گستردگی منابد در معرفت
شناسی سهروردی نتیجه انقالب در هویت نفچ میباشدت
 -0-0-1شهود/تجربه عرفانی:
سهروردی خود را صاح تجربه عرفانی می داند و از آن به تجربه صحیح یاد میکندت وی با
استناد به تجارب صحیح ،از وجود عوالم چهارگانه خبر میدهدت 1صریحا ذکر میکند که کتاب
حكمت االشراق حاص تفکر و استدرل نیست بلکه ناشی از امر دیگر است که شارحان آن را
کشل و مشاهده انوار میدانندت 2حتی اه تجربه را به مبتدی و متوسم و فاض تقسیم کرده
و معتقد است که به ترتی نور خابل و ثابت و بامچ را تجربه میکنندت 3تجربه عرفانی و
شهودی که به معرفت منجر می شود در قلمرو خاصی به نام عالم م ال رب میدهدت سال در
فرآیند شهود ،با عالمی بنام عالم اشبا معلقه ارتباط برقرار کرده و در نتیجه از آن عالم به
عنوان منبد جدیدی در نظام معرفتی و حتی توجیه معرفت خویش بهره مند میشود که نهایتا
به معرفت اشراقی منجر می شود و زب ان حکایت آن نه زبان عرفی بلکه زبان نمادین میباشد
که در رساله های عرفانی به وضو یافت میشودت می توان از این زبان به زبان اشراقی تعبیر
کردت زبان اشراقی نظام واژگانی خاص است که قابلیت بیان تجربه اشراقی را در خود داردت4
1سهروردی ،مجموعه مصنفات101/1 ،ت
2سهروردی ،مجموعه مصنفات 13/1 ،شهرزوری 13 1071،قق الدین شیرازی11 1083،ت
3سهروردی ،مجموعه مصنفات131 /1 ،ت
4ضیائی ،سهروردى191 ،ت
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در حقیقت بین جهان شناسی و معرفت شناسی سهروردی ارتباط دیالکتیکی برقرار است
بدین صورت که با تکیه بر شهود از عوالم دیگر خبر می دهد و در اثر ارتباط با آن عوالم حقایق
جدیدی برایش مکشو می گرددت ناگفته نماند سهروردی نه تنها با عق ستیق ندارد بلکه آن
را بیاعتبار نیق نمیپندارد ،در کنار منبد رمقی بن ام عالم م ال جهت تحقق شهود ،عق را نیق
به عنوان منبد معرفت جهت استدرلی ساختن یافته های شهودی خویش مقر میکندت نهایتا
می توان گفت معرفت یقینی در گرو مشاهده مستقیم است و عق نمی تواند یقین بخش باشدت
به همین خابر به تقدم معرفت شناختی و منققی شهود بر استدرل عقلی قائ میشودت در
واقد شهود منبد هر نوت معرفتی از جمله معرفت عقلی استت
—0-0-2گواهی ()testimony
مق ود از گواهی در معرفت شناسی نوشته یا گفته ای است که شخص دیگری را به معرفت یا
توجیه معرفتی درباره گقاره دیگر برساندت سهروردی برای اثبات ادعای خود از گواهی دیگران
نیق بهره می گیردت عالوه بر تجربه عرفانی خود ،به نوعی از شهود دیگران و به عبارت ادق با
روایت گقارش افرادی از شهود ،از برخی موجودات و عوالم خبر میدهدت در حقیقت گواهی
دیگران بخشی از نظام معرفتی وی را تشکی می دهد و استناد سهروردی به آن منابد مبتنی بر
گواهی دیگران استت گواهی از افالبون در خلوت گقینی و خلد بدن،1گواهی از هرمچ و
افالبون و حکمای ایران باستان در مشاهده ذوات ملکوتی که زرتشت از آنها تحت عنوان خره
خبر داده است ، 2گواهی از افالبون درباره شهود عالم انوار قاهره که نور محض اند ،3گواهی
از اه میان در شهود عالم صیاصی معلقه ،4گواهی از افالبون و هرمچ وتتت درباره چگونگی
تحقق مرگ 1وتتت از جمله گواهی هایی است که سهروردی با استناد به آنها از عوالم و
موجوداتی خبر داده و در واقد این گواهی ها برای سهروردی هم منبد معرفت اند و هم معرفت
وی را توجیه میکنندت سهر وردی اعتماد به این گواهی ها را با فع منجم مقایسه کرده و معتقد
است وقتی که رصد جسمانی منجم مورد ابمینان واقد میشود به بریق اولی رصد روحانی

1سهروردی ،مجموعه مصنفات111 /1 ،ت
2سهروردی ،مجموعه مصنفات117/1 ،ت
3سهروردی ،مجموعه مصنفات111 ،ت
4سهروردی ،مجموعه مصنفات101/1 ،ت
1سهروردی ،مجموعه مصنفات111/1 ،ت
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یعنی شهود حکما باید از اعتبار برخوردار باشدت 1البته باید بین گواهی به عنوان مولد معرفت و
گواهی به م ابه انتقال دهنده معرفت تمییق قائ شویمت 2به نظر میرسد گواهی های مقبور برای
سهرودی مولد معرفت بوده است ولی برای دیگران این گواهی های بیشتر منتق کننده معرفت
بودندت
 -1ارز یابی معرفت شناسی اشراقی
می توان گفت معرفت شناسی اشراقی کاستی اساسی فلسفه مشاء که تفسیرگر صر است را
نمایان می سازدت گذر از تعبیر ،تفسیر و توصیل به تغییر وجودی ،فراروی از شناخت به عم
استت علم رسمی و بح ی شناخت می آورد ولی شاید به تحول وجودی منجر نشودت معرفت
اشراقی صر شناخت نیست عم نیق رزمه آن استت اما اگر صدق و کذب را به معنای
مقابقت و عدم مقابقت ذهن و عین به کار ببریم در این ورت معرفت اشراقی ،از انجا که هر
نوت دوگانگی بین نفچ و شی خارجی را برد می کند ،کامال از دایره صدق و کذب خار و در
نتیجه ،خقاناپذیری رزمه این نوت معرفت شناسی میشود و اساسا صحبت از صدق و کذب
در آن بیمعنا بوده و با گقاره های ابقال ناپذیر مواجه میشویمت این نوت معرفت شناسی انعقا
پذیر و ابقال پذیر نیست ،جقم اندیشانه است و هیر ابقاری برای کشل خقای مالزم
کاربردشان به دست نمی دهدت البته اگر صدق را به معنای ایر از مقابقت م هماهنگی و
پراگماتیستی به کار ببریم میتوان از صدق در علم حضوری صحبت کردت ضمن اینکه برخال
برهان ،شهود اقنات عام ندارد و نهایتا می توان گفت شهود باوران معتقدند شناخت شهودی را
باید به حکم یقین آن ،شالوده همه شناختهای دیگر نهادت میدانیم احساا یقین بر حس افراد
مختلل فرق می کند و در نتیجه روش شهودی ،مالک روانشناختی شناخت را جایگقین مالک
منققی میکندت
نتیجه گیری
سهروردی با تام و تحول در هویت نفچ ،در حقیقت نفچ را از حقیقت منفع به حقیقت
1سهروردی ،مجموعه مصنفات111/1 ،ت
2شمچ ،آشنايى با معرفت شناسى111 ،ت
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فعال متحول می سازدت نفچ به عنوان نور محض ،که دائما در فیضان و پرتوافکنی است ،با
اشراقات خود موجد و موج معرفت اشراقی میباشد ،لذا معرفت اشراقی حاص فع نفچ
و اضافه اشراقی آن استت خودآ گاهی اشراقی مبدا نظام معرفتی دیگر میشودت به بیان دیگر
معرفت اشراقی حاص معرفت ذات و ارتباط با عوالم بار یعنی عالم م ال و انوار استت این
علم النفچ مبنای یقین بخشی به سایر علوم و بارد هر نوت شکاکیتی میشودت این انقالب در
هویت نفچ ،سهروردی را به جدایی از فلسفه مشاء و نقد آن و در نتیجه به بر فلسفه اشراقی
سوق می دهدت لذا معرفت شناسی وی ،که بخشی از نظام فلسفی اش بود ،دچار تحول شده و
ضمن رد دیدگاه فالسفه مشاء در معرفت شناسی به ارائه نظریه مختار خود میپردازد و از علم
رسمی بح ی به علم اشراقی ذوقی گذر کرده و معرفت شناسی اشراقی را بنیان می دهدت در
فلسفه اشراقی سهروردی ،شهود و اشراق دو اص معرفت شناسانه هستند که در کنه فرآیند
شناخت یقینی قرار دارندت در حقیقت معرفت اشراقی حاص ارتباط دیالکتیکی شهود و اشراق
میباشد یعنی مشاهده ی مافوق و متقابال اشراق سوانح نوری و اشراق بر متعلق شناخت و
شهود و مشاهده آن تماما فع نفچ نوری اند که معرفت اشراقی را به ارمغان میآوردت یکسان
انگاری معرفت و نور و همچنین معرفت و تجربه حاص معرفت شناسی اشراقی میباشد ،چرا
که معرفت به ی شی معادل تجربه کردن آن استت به نظر میرسد خقاناپذیری ،اقنات عام و
جایگقین ساختن عن ر روانشناختی به جای مالک منققی از کاستی های این نوت نظام
معرفتی میباشدت
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کتابنامه
 -1فارسی:
امین رضوی ،مهدیت سهروردى و مكتب اشراق ،ترجمه دکتر مجدالدین کیوانی ،چا اول ،تهران نشر
مرکق1077 ،ت
چیقلم ،رودری ت نظريه شناخت ،ترجمه مهدی دهباشی ،چا اول ،تهران انتشارات حکمت1078 ،ت
شمچ ،من ورت آشنايى با معرفت شناسى ،چا اول ،قم انتشارات انجمن معار اسالمی ایران،
1081ت
ضیائی ،حسینت معرفت و اشراق در انديشه سهروردى ،ترجمه سیما نور بخش ،چا اول ،تهران نشر و
پژوهش فرزان1081 ،ت
ضیائی ،حسینت سهروردى :بنيان گذار مكتب اشراق ،ترجمه یوسل شاقول و سیما نوربخش در ضمن
تاریخ فلسفه اسالمی زیر نظر سید حسین ن ر و اولیور لیمن ،چا اول ،تهران انتشارات حکمت،
1081ت
یقدان پناه ،سید ید اللهت حكمت اشراقت تحقیق و نگارش دکتر مهدی علی پور ،1 ،چا اول ،قم
انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1089 ،ت

 -2عربی:
ابن سینا ،حسین بن عبدالله ،االشارات والتنبيهات ،1 ،چا اول ،قم نشر البالاه1071 ،ت
ابن سینا ،حسین بن عبداللهت التعليقات ،مقدمه ،تحقیق و ت حیح سید حسین موسویان،
چا اول ،تهران انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه1091 ،ت
ابن کمونه ،عقالدوله سعد بن من ورت شرح التلويحات اللوحيه و العرشيهت به ت حیح و مقدمه
نجفقلی حبیبی ،1 ،چا دوم ،تهران انتشارات میرا مکتوب1091 ،ت
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سهروردی ،شهاب الدین یحییت مجموعه مصنفات شيخ اشراق .به ت حیح و مقدمه هانری
کربن 1 ،1 ،و  ،0چا سوم ،تهران انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مقالعات فرهنگی،
1083ت
شهرزوری ،شمچ الدین محمدت شرح حكمة االشراقت به ت حیح و تحقیق و مقدمه حسین
ضیائی تربتیت چا اول ،تهران انتشارات مؤسسه مقالعات و تحقیقات فرهنگی1071 ،ت
قق الدین شیرازی ،محمود بن مسعودت شرح حكمة االشراقت به اهتمام عبدالله نورانی و
مهدی محققت چا اول ،تهران انتشارات مؤسسه مقالعات اسالمی دانشگاه تهران
_دانشگاه م

گی 1083 ،ت

قوامی شیرازی ،محمد بن ابراهیمت تعليقه على شرح حكمه االشراق .ت حیح و تحقیق سید
محمد موسویت  ،2چا اول ،تهران انتشارات حکمت1381 ،ت

 -2التین:
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