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چكيده:
علم و دانش بنيان فرهنگ يك ملت را تشكيل ميدهد و از آنجا كهه
علوم بشري نسبي است و در حال تغيير و تحول اسهت نقهش عها م و
دانشمند بخوبي مشخص ميشود و تغيير و تحوالت زمينه سهاز تغييهر
ً منجر به فرهنگ
افكار و بوجود آمدن مكتب فكري ميشود كه نهايتا
ميشود شيخ شهاب ا دين سهروردي از جمله بزرگهان و دانشهمنداني
است كه در عصر خود توانست منشي آثار و خدمات علمي متنوع شود.
اين پژوهش به بررسي ابعهاد شخصهيتي ديهدگاههاي ابتكهاري ايهن
فيلسوف بزرگ پرداخته است ديدگاههاي تاريخي و فلسهفي و سياسهي
شيخ اشراقي مورد بررسي قرار گرفته است مطا هب جديهد و تفهاوت
ديدگاههاي او با فالسفه قبل از او و تأثير بر مكاتب فكهري كهه
بعد از فلسفه اشراق بوجود آمدند مانند حكمت متعا ينه مال صدرا
بيان شده است.
ها
ها ا ا برايه
ههروردي – خه
ها – سه
هه وا ههه
كليه
تاثيرگذاري – هورخش – ابصار
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هذيري –
– تأثيرپه

مقدمه:
چون نگاهي به قرنهاي گذشته افكنيم خواهيم ديد كه نظريات علمي
هر كدام

در زمان خود اهميت داشت و هر وقت نظهر نظريهه علمهي

جديدي بدست ميآيد نظريهي قديمي از ارزش ميافتاد و ي تهاثير و
فعا يت علمي برخي از دانشمندان افا برتري دارد و تها
سايهي علمي آن در فرهنگ

مهدتها

علمي مستدام است .ايهن پهژوهش را از

ديدگاههاي گوناگون مورد بررسي قرار

دارد

از

نظر ادبهي كهه

سعي شيخ اشراق به عنوان يك شاعر و اديهب بشهمار آورد نخسهتين
برگزيده زيرا شعرهائي را به زبهان فارسهي و عربهي بيهان كهرد
ميتوان از نظر يك جامعه شناس بررسي كرد و

مسائل جامعهه خهود

به خوبي درك ميكرد و تجزيه تحليل ميكرد ميتوان از يك نظر يهك
خاور شناس بررسي كرد كه زندگي شيخ سيروسفر بهود و بهه منها ا
گوناگوني تير مسافرت

كرده است .و در اين پژوهش بررسي ابعهاد

شخصيتي و ديدگاههاي ابتكاري اين فيلسوف بزرگ است كهه از نظهر
تاريخي و فلسفي و سياسي بيان شده است كهه يكهي از ايهن آثهار
ارزشمند تاريخ حكما

از شهر دوزي شاگرد مكتهب اشهراق اسهت

همچنين در مورد عقايد او

و

ميتوان از كتاب ارض مكلوت كه توسه

دانشمند بزرگ غرب جنابها نريكربن بيان شده است  .در اين زمان
كه غربيها

دوست دارند همه چيز را به خدا نيست دهنهد و مننهي

علم را هم به خود نيست دهند معرفهي دانشهمندان بهزرگ ايرانهي
اسالمي اهميت ويژه اي دارد .

روش پژوهش:

كتابخانهاي بود بطوريكه تجزيه و تحليل مطا بي كه

در مورد زندگاني شيخ اشراق و شخصهيت او
اين فيلسوف شهير ميباشد.
سواالت اين پژوهش
 -1شخصيت اخالقي و علمي سهروردي
 -2ديدگاههاي ابتكاري شيخ سروردي
واين پژوهش از سه فصل تشكيل شده است.
-1شخصيت شيخ اشراق
 -2شخصيت تاثير گذار
-3نو آوري
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و همچنهين ديهدگاهها

فصـل اول
الف :پيشينه
ب :مصرفي شيخ اشراق

6

پيشينه بحث:
افال ون به فلسفه اشراق سر و سامان داد به مباني فلسهفي متكهي
كرد او نفس را از عا م ديگري دانست كه به اين عامل هبوط كهرد
و به زندان تن گرفتار آمد وجون بخواهد به معرفهت برسهد بايهد
محاب جسمانيات را بر درد و از عبوديت آن خالصي جويد و چهون از
قيد جسمانيت رهايي يافت به پاكيزگي ميرسد و به آن پاكيزه كهه
نور حقيقت است ميپيوندد در ميان فالسفه اسالمي ابهن سهينا نيهز
آثاري دارد كه هدايتگر موسس اشراق بود و سهروردي معتقهد اسهت
كه ابن سينا مي خواست اين فكر را ترويج كند و ي نتوانست كتاب
منطا ا مشرقين كه حاوي حكمت مشرقي بود اثر ابن سينا در همهين
راستا بود آرزو ابن سينا اين بود كه تحو ي در اين بهاب صهورت
دهد و ي نتوانست و سرانجام شيخ اشراق تحول را ايجاد كرد.
ً ارسطوئي يا
به نظر ميرسد كه فلسفه شيخ اشراق را نميتوان صرفا
افال وني دانست بلكه نظام اشراقي نظامي فلسهفي كهه كهاملتر از
نظامهاي فلسفي قبل ازخود است شيخ اشراق رهيافهت فلسهفي جههان
شمول را ارائه كرد و آن را حكت اشراق نهاد.

تعظيم شعائر الهي:
يكي از عللي كه براي گراميداشت علم و عا م بيان ميشود اين
است كه اين وظيفه تعظيم شعائر ا هي است و شمول آيه شهريفه
قرآن ميشود.
ضمن يعظم شعائر هللا فانها من تقويا
چه چيزي باالتر احيا

قلوب1

علم و عا م ارزش دارد كه باعث پيشرفت

و تكامل دين ميشود.
هن اميهرك سههروردي در سهال
شيخ شهاب ا دين يحيي بن حبش ابه
549قمري در شمال غربي ايران در سرزمين باسهتاني مادهها در
سهرورد كه حتي مقارن يورش مغوالن شهري آباد بود بدنيا آمهد
و در سال  587در قلعه حلب به
كرد.

-1سوره

آيه
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هرز اسهرارآميزي قا هب تههي

القاب او:
ا ف :تذكره نوسيان او را شيخ مقتول مينامند.
ب :مريدان او او را شيخ شهيد
ج-خا ا ا برايا

مينامند1.

زيرا عجايب بسياري از او في ا حهال حاضهر

ميشد2.

حدود  38سال قمري و يا كمي بيشتر از  36سال شمسي عمر كهرد
اين امر عجيبي است كه در چنين مهدت كوتهاهي توانسهت بعهدي
نوين در جهان بيني مسلمين بگشايد و مكتهب جديهدي در حكمهت
آغاز كند كه د رواقع سرحيات معنوي بعدي بسياري از متفكران
ً ايران را در آغوش خود نهفته بود.
بزرگ شرق مخصوصا

قوميت شيخ اشراق:
« اگرچه در اكنر منابعي كه از اين حكيم فرزانهه سهخن رفتهه
است از قوميت وي سخن بيان شده است اما بنابر بعضي قرائن و
به شهادت بعضي منابع او هم منل بسهياري از بزرگهان علهم و
حكمت ايراني اسالمي مانند ابن اثيرها و ابهن حلكانهها ابهن
ا جاح ها و شهرزوريها و ساير سهرورديها از فرزندان يكهي از
قديمترين و اصيلترين اقوام ايرانهي يعنهي قهوم كهرد بهوده
است3».

مذهب:
« او مسلمان پيرو مكتب شافعي يكي از مكاتب بهزرگ اههل سهنت
بود».
و ي دانشمند بزرگ غرب هانري كربن تمايالت شهيعي او را علهت
قتل

ميدانست4

«زيرا او گفته بود كه خداوند ميتوانهد در ههر

-1هاندي كربن -تاريخ فلسفه اسالمي ترجمه جواد طباطبايي ص 288
-2نرمه االرواح ص 458
-3محمد مسلمين لغتنامه فرهنگ معين جلد 8ص  118چاپ هشتم انتشارات امركبير تهران 1371
-4ترهه االرواح ص 463
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زماني پيامبري ا بته واضع شريعت بلكه نبوت با نيهه داشهته
باشد و اين دست كم نشاني از تشييع با ني او

داشت1».

علت قتل او:
ا رافيان ملك ظاهر (فرزند صالحا دين ايوبي) وقتهي كهه م لك
ظاهر مجلسي را تشكيل داد و فضل شيخ اشراق مشخص شهد و قهرب
او بيشتر شد علما

حلب نامه اي به صالحا دين ايوبي نوشهتند

و از او خواستند كه شيخ را بكشد صالحا دين نامه قتل شيخ را
صادر كرد و ملك ظاهر با اينكه راضهي نبهود و هي در مقابهل
اسرار پدر دستور را صادر كرد و در مورد نحوهي قتهل او ههم
اقوا ي مطرح شده است و ي

با قول معتبر خود شيح قبول كهرد

كه مرا در خانه محبوس سازيد و
كه مبدأ كل است داخل

عام و شراب ندهيد تا بهه هللا

شوم»2

با توجه به اين مطلهب مشهخص ميشهود سهيطره علمهي و فضهل و
مرتبهي علمي شيخ سهروردي باعث حسادت ا رافهاين شهد و اصهل
قتل و منشي قتل حسادت ا رافيان ملك ظاهر بود كه نتوانستند
بر اميال و هواهاي نفساني خود فائا آيند

هذا چهاره را در

كشتن شيخ ديدند.

شخصيت اخالقي عبادي شيخ اشراق:
«شيخ اشراق كنير ا بسكوت بود و مشغول به خود و روزها روزه
ميگرفت و هفته يك بار افطار ميكهد او را بهه خها ر اينكهه
عجايب بسياري را فيا حال ظاهر ميكرد خاق ا برايا ميگفتند»
اين روح وااليي عبادي و اخالقي شيخ اشراق باعث عظمهت اخالقهي
وي شده و در همه امور استفاده از با ن و صفاي دل را ترويج
ميكرد .و رسيدن به علوم را نيز اشراقات نفساني ميداند.
ا ف :علم را بايد توس

صفاي با ن تحصيل كرد در مقدمه حكمت

اشراق كه كتابهاي خود را توضيح ميدهد وقتي بهه بحهث حكمهت
اشراق ميرسد ميفرمايد:

-1هانري كرنب -تاريخ فلسفه اسالمي ترجمه جواد طباطبايي ص  301انتشارات كوير سال 1377
-2همان ص 463
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« و هذا سياق آخر و

ريا اقرب من تلك ا طريقه و

م يجعل

اوال با تفكر و ا نظر بل كان حصهو ه بهامر آخهر ثهم
ا حجه

ي

لبتهه

عليه»1

اين م شرب اشراقي از آن دوره برتر است كه بهر اسهتدالل محه
استناد نكرده است و بهراي مهن توسه

فكهر و انديشهه بدسهت

نيامده است بلكه به وسيله امر ديگري است كه بعدها مهن بهر
آن د يل اقامه كرد .كه منظور صفاي دل و اشراق است.
ب :توصيه اخالقي عرفاني ديگر را كه بيان مي كند خيلي جهذاب
است.
«اقل درجات قاري ا كتهاب ان يكهون قهد ورود عليهه ا بهارق
ال هي»
پايين ترين مرتبه براي كسي كه اين كتاب را قرائت ميكند اين
است كه بايد كسي باشد كه بارق ا هي بر دل او وارد شود اين
توصيه را براي خوانندگان حكمت اشراق بيان كرده است
معني بارق يعني نوري كه به متبديان اهل سلوك تابيهده شهود
مانند برق سريعا زوال ميباشد.
ج:كسب علوم و مشكالت علهوم توسه

مشهاهدات عرفهاني

و نهور

نفساني خود ميگويد «در آغاز كار به مشكل بودن علهم خهود و
عجز از معني دقيا آن گرفتهار شهدم از روح ارسهطو اسهتمداد
لبيدم كه ارسطو را مشاهده ميكند كه به او ميگويد كه براي
حل اين مسئله به نفس خودت مراجعه

كن»2

آثار علمي:
شيخ اشراق يكي از برجستهترين چهرههاي تاريخ حكمت اسهالمي و
فرهنگ ايران است چه از

حاظ قدرت تفكر و ارزش انديشه و چه

از جهت زيبايي كالم درجه بااليي از توانهايي و خالقيهت بهوده
است.

نواريه ص 18
-1
-2شهابالدين سهروردي تلويحات ص 70
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«شيخ اشراق آثار بسياري به عربهي و فارسهي نوشهته

و تيهر

اشعاري به عربي و فارسي از او باقي است و شهر زوري تعهداد
آثار او را 49كتاب و رسا ه بيان كرده

است»1.

ها او حكمهت
معروفترين كتاب او كه حاوي نظريات فلسفي و دقيه
اشراق است كه نظريات مشهور و ابتكهاري را بهر مشهي اشهراق
بيان كرده است.

فصل دوم
شخصيت تأثيرگذاري
الف -منابع فلسفه اشراق
ب-تأثير فلسفه اشراق

-1شهاب الدين سهروردي -مجموعه مصفات مقدمه ص 20
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الف :منابع فلسفه اشراق
هر مشربي علمي كه بروجود ميآيد ريشههايي در مكاتهب سهابقه
داشت هاست و تأثيراتي بر مكاتب و افكار بعد از خود ميگذرد
مكتب شيخ اشراق نيز از اين قاعده مستنني نيست.

الف-ريشههاي اوليه مكتب اشراق:
-1فلسفه يونان:
سهروردي از فلسفه يوناني استفاده برده است و در كتهب فلسهفي
خود و حتي در فكر جديدتأسهيس مكتهب اشهراق از بزرگهان فلسهفه
يونان استفاده كرده است.
« سهروردي در حكمت االشراق نظام فلسفي خود را از افال ون هر مس-
انباد فلس و فيناغورس ميداند و افال ون را رئيس فالسفه و ههرمس
را پدر فلسفه ميداند1».
در عين حا يكه به افال ون خيلي بها ميدادند در برخي از امهور
با او اختالف نظريه داشت كهه يهك مهورد بيهان ميشهود« .ا صهور
ا محلقه يست منهل افال هون نوريهه ثابتهه و ههذه منهل معلقهه
ظلمانيه و منها متنيره»
فرق است بين صور معلفه و منل افال وني زيرا منل افال هوني نهور
مجراند و در عا م عقهول قهرار دارنهد و در آنجها ثابتانهد در
حا يكه منل معلقه اگر چه بعضي از آنها منورند بعضهي از آنهها
هم ظلماني هستند2».

-2فالسفه مشاء:

-1
-2

هياكل نور مقدمه ص 45
حكمت اشراق ص 232
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شيخ اشراق از فلسفه مشا

در موقعيت زماني خاص خود كه دفاع از

ابن سينا و مشرب فلسفي جرم و حرام بود دفاع كهرده و از آنهها
استفاده كرد و آن را ترويج داد.
«سهروردي شاگر مجدا دين جيلي بود در مداغه كه مجدا هدين خهود
شاگرد امام محمدغزامي بود كه از مخا فان سرسهخت فلسهفه بهودد
و ي به دفاع از فلسفه پرداخهت و در آثهار فلسهفي خهود ماننهد
ا مشارع -ا مطارحهات -ا تلويحهات -ا مقاومهات و ا لمحهات بهه
تفسير رهيافت مشائي حكمت دست يافت و در كتاب هياكل ا نور

آن

را نقدر كرد و سپس در حكمت اشراق به تفسير نگهرش فلسهفي خهود
پرداخت»1

اختالفات با فلسفه شائي:
شيخ اشراق با اينكه از فلسفه مشارع استفادهها فراوان برد و ي
براي رسيدن به حقيقت اين راه را كافي نميدانست.
«او حكمت بحني را ضروري ميدانست اما كافي نميدانست او هيچگاه
فلسفه مشا

را كه مبتني بر برهان و استدالل بود نفي كهرد حتهي

اعتقاد داشت كه ريشههاي حكت اشراق در حكمت مشا

وجهود دارد و

ابن سينا به سرچشمههاي حكمت اشراق رسيد و ي توفيا نيافته است
كه به

ور كامل آن را كشف

كند»2

اين ديد وافا واقهعگرايي در آثهار سههروردي بهه خهوبي مالحظهه
مي شود .در عين حال تحويل خواهي و تحويل گرايي را نيز مد نظهر
داشته است.

-3مكتب ايران باستان:
شيخ سهروردي يكي از منابع حكمت اشراق را مكتب ايهران باسهتان
بيان كرده است و در همهه مباحهث علمهي خهود از فلسهفه ايهران
باستان بهرهمند شده است.

رب النوع و ماههاي ايراني:

 -1شهاب الدين سهروردي هياكل النور مقدمه ص 28
-2سيد حسين نصر -حكيم مسلمان -ترجمه احمد آرام -چاپ چهارم شركت سهامي كتابهاي جيبي سال 1361
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شيخ اشراق قائل به رب ا نوع براي موجودات جههان هسهتي اسهت و
اين را از حكما

فارس گرفته است« .حكما

ا غرس كلههم متفقهون

ه عندهم صهاحب مهنهم مهن ملكهوت و

علي هذا حتي ان ا ما

كان

ها
هرداد و مه
همعوه خه
سه

هموه
هار سه
هرداد و ما لنه
همو مه
هجار سه
الاشه

ارديبهشت»1

حكما

فارس حكم كردهاند بر كنرت عقول مجرده گفتهاند كه هر يك

از عناصر بسي

را ربا نوعي است كه جميع فيهوض آن عنصهر از آن

عقل مي رسد و همچنين جميع انواع مركبات را ارباب انواع است از
عقول رب ا نوع آب خرداد و ربا نوع درختهان مهرداد و ربا نهوع
آتش ارديبهشت است.

-4آيات و روايات:
استفاده از آيات و روايات در آثار و كتب شيخ اشراق بهه وضهوح
مشهود است و تأكيد بر استفاده از آموزهههاي دينهي د يهل ايهن
مطلب است .او معتقد است هر ادعايي كه د يل دي ني بهر آن گهوه
نباشد با ل است.
«كل دعوي م يشهد بها شواهد ا كتاب دانسهته فههي مهن تضهاربع
ا عنب و شعب ا رفث من م يعتصم بحيل ا قهرآن غهوي و ههوي فهي
غيابه جب ا هوي»2

ب-تأثيرگذاري بر مكاتب و افكار:
مكتب اشراق بر افار علمي بعد از خود تسهل داشهت بهه وري كه
مبحث ذوقي عرفاني او بر مكاتب و افكار مختلف اثر گذاشت.
-1ميرداماد يكي از فالسفه بزرگ ايران در زمان صفويه ميزيست كه
آثار و ا فكار او برگرفته از حكمت مشائي ارسطوئي بهود از ن ظر
مشرب عرفاني اشراقي بوده و پير سهروردي اسهت برخهي از تهاريخ
نويسان فلسفه مشائي بودن او را با مشرب اشراقي تأكيد ميكنند.
«اغلب امرا در زمره مشائيان قرار دادهاند و ايهن مطلهب درسهت
است و ي از اين حكيم مشائي جلسههايي بسيار جهذاب روايهت شهده
است كه در آنها رديابي بسهيار روشهني از سههروردي را ميتهوان
يافت و نيز تخلص او اشراق بوده است3».

-1محمد شريف نظامالدين احمد -انواريه -مقدمه و تصحيح دكتر ضيايي ص  27-28انتشارات امير كبير سال 1363
هياكل النور ص 143
-2
-3هانري كربن تاريخ فلسفه اسالمي ص  -271ترجمه سيد جواد طباطبايي
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ميرداماد بر خالف برداشتهايي كه از مكتب مشائي ميشود كه قائهل
به اصا ت وجود بودهاند و ي او يكي از افرادي استكه قائهل به
اصا ت ماهيت است و در اين مسئله هم فكر شيخ اشراق است.
-2شمسا دين محمد شهرزوري:
يكي از شاگردان ممتاز مكتب اشراق شههرزوري اسهت كهه كتابههاي
سهروردي را شرح كرده است و مهمترين شرح او شهرح حكمهت اشهراق
است كه نشانه آنشائي كامل او از نظريات شيخ اشراق است.
-3حكيم مالصدرا شيرازي:
سرتاسر اسفار اشاره به نظرايت شيخ اشراق اسهت و تهأثير آن در
فلسفه صدرائي شهود است .هائري كهربن در مهورد تهأثير نظريهات
اشراقي در كتب مالصدرا ميگويد.
« اثر بزرگ مالصدرا يعني شرحي بر اصول كافي يكهي از اساسهيترين
آثار تشييع است كه در اين اثر بدون ترديد با يكي از بزرگترين
نمايندگان اشراقي روبرو هستيم1».

فصل سوم
نوآوري
الف -نوآوري در فلسفه و منطق
ب-آئين سياسي اشراق
ج-نتيجهگيري
د-منابع
-1همان ص 482
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نوآوري در مكتب اشراق:
هر فكري كه مدون ميشود و به صورت مكتب در ميآيد تحوالت جديهدي
در عرصه علم بوجود ميآورد افكار و آرا شيخ اشهراق نيهز تحهول
خاص خود را بوجود آورد و سخنان تازهاي را بيان كرد.
راه شناخت افكار شيخ اشراق سخت است به هيمن منظومهه شههرزوري
در تاريخ ا حكما

اين توصيه را دارد« .بدان كه فهميدن كالم او

و شناختن اسرار و رموزاتش در غايت اشال و دشواري است كسهي را
كه

ريقه او را سلوك نداشته باشهد و پيهروي

عادت و خصهلت او

ننموده باشد از براي آنكه او حكمت خهود را مبتنهي سهاخته
اصول كشفي علوم

بر

روحي»1

الف-نوآوري در فلسفه و منطق:
-1عالم مثال:
« عا م منال عا مي است كه موجودات آن مقدار و شكل دارنهد امها
ماده ندارند با اين توضيح كه عا م غير مادي مجرد است از ماده
مقدار و هر دو است و عا م مادي متلبس است به ماده و مقدار هر
-1شمسالدين محمد شهرزوري -تاريخ الحكماءص 457

16

دو و عا م مادي متلبس است به ماده و مقدار ههر دو ايهن عها م
مجرد است از ماده و متلبس است به مقدرا يعني چيزههايي هسهتند
صور خيهال تنهها در ذههن وجهود

منل صور خيال با ين تفاوت كه

دارند اما اين صور خارجي در خارج ذهن

متحقااند1».

شيخ اشراق به عنوان مختصر اين عامل منال امور ذيل را بر همين
اساس اثبات كند.

ا ف) توجيه و اثبات قيامت
ب)توجيه تجلي خداوند بر كوه

ور و رويت ايشان به وسيله حضهرت

موسي(ع)
ج) توجيه و اثبات همه مواعيد پيهامبران در مهورد حشهر و ن شر
بهشت و دوزخ قبر و حساب و غيره
د)توجيه درآمدن جبرئيل به شكل دحيه كلبهي و رسهيدن بهه حضهور
پيامبر اسالم و مكا مه با ايشان
هه)توجيه و اثبات وجود مالئكه و جن و شيا ين
د)تبيين و توجيه معجزات انبيا

و كرامات او يا

ز)تبيين و توجيه صور خيال و نيز صور وقايع و مسائل رويا
ح)توجيه صور آينهها
و) توجيه و تبيين تمنل جبرئيل بهه صهورت بشهر در برابهر حضهرت
مريم(ع) و نيز تمنيل او براي سامري در قصه حضرت

موسي(ع)2

-2انديشههاي ديني فلسفي:
اين ابتكار در فلسفه اسالمي را شيخ اشراق از فلسفه ديني ايران
باستان گرفته است.

-1هانري كربن ارض ملكوت -ترجمه ضياءالدين دهشيري ص  1350انتشارات نشر مركز ايران مطالعه فرهنگها سال 1358
-2شهابالدين سهروردي حكمه اشراق -ص  35-34مجموعه مضهات تصحيح هانري كربن انتشارات دانشگاه تهران سال 1373
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ا ف) ان اول ما خلا

من ا موجهودات بهمهن ثمهن ارديبهشهت ثهم

اسفندارمند ثم خرداد ،ثم

مرداد1

صادر او ي را بهمن ميداند سپس ارديبهشهت و اسهفند و خهرداد و
مرداد كه اينها در فلسهفه ايهران باسهتان ربا نوعههاي مختلهف
بودند.
ب) « شهريور در عا م روحاني نماينده سلطنت ايزدي و فرو اقتدار
خداوند است و در جهان مادي پاسبان فلزات

است2».

ج)هورخش:
يكي ديگر از اصطالحات كهه شهيخ اشهراق از فلسهفه دينهي ايهران
باستان گرفته هورخش است .كه ماهيهت ههورخش را اينگونهه مطهرح
ميكند.
« ضمن ستايش از خورشيد با نام هورخش او را بهه اعتبهار اينكهه
مانند حا تعا ي كه در جهان عقل نوري نور همهي انوار است و او
در جهان مادي نور همهي انوار است منل اعهالي ا ههي اسهت و بهه
اعتبار اينكه با وحدت خود گواه وحدت حها اسهت ميگويهد او بهه
سان اشراق وجههي علياي ا هي است .هورخش در واقع جسم خورشهيد
نورافشان نيست بلكه روحانيت و فرشته خورشهيد اسهت خورشهيد در
عهها م حههس و

ههوبي در عهها م منههال مظههاهر خداونههد يهها نههور

االنوارند3».

در اين آموزههايي كه از مكتب ايران گرفته است زيركي و نوآوري
او در شناخت و تطبيا فلسفه ايران را ميرساند و چگونگي مطابقه
آن با فلسفه منشا

و اسالم به

وريكه تناقصهي حاصهل نشهود از

ابتكارات منحصر به فرد اوست.

-3نوآوري در منطق:
ا ف) تمام قضايا را به قضيه بتانه برگرداند.
ا شيخ االشراقي ذوا فطانه
ا بتانه

-1شمسالدين محمد شهرزوري شرح حكمت اشراق ص 335
-2همان ص 334
-3تقي پورنامداريان -رموز و داستانهاي رمزي ص  -117انتشارات علمي و فرهنگي تهران سال 75
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قضههيه قصههد فههي

شيخ اشراق ميگويد چون ضرورت براي ضروري و امكان براي ممكهن و
امتناع براي ممتنع الزمست پس بهتر است كه جهات را جهز
نموده و قضيه را در تمام حاالت تنها ضروري

محمهول

بدانيم1

ب)نظريه ا جبار:
در مورد ديدن دو كالم از ايشان مطرح شهده اسهت كهه ابتهدا نقل
نظريه ارسطو است.
-1گروهي پنداشتند كه ديدن چيزي به شعاعي است كه از چشم بيرون
آيد و بپيوندد بدان چيزها و اين محال است پس ديدن چيزهها بهه
صورتي است كه منطبع شود در ر وتب جليدي از چشهم بنها بهر رأي
ارسطا

ا يس حكيم و شر ش روشنايي و مقابله و توس

جهرم شهفاف

است»2

-2نظريه خاص شيخ در حكمت اشراق در مورد ابصار بيان شده است.
ديدن را نتيجه علم حضوري اشراقي نفس مدبر يا همان نور اسفهبد
ميداند و ي براي حصول اين علم شرو ي قائل است.
ا ف -روشني و ظهور شي مرئي
ب-مقابله چشم و شي مرئي
ج-نبودن حجاب بين چشم و شي مرئي
د-سالمت چشم
و ي در هر حال ديدن از

رف نور اسفهيد

ا هنفس نا قهه

صهورت

ميگيرد نه چشم و چشم تنها به منز ه وسيله و ابزاري است بهراي
نفس3.

ج)برگشتن قضيه سا به به قضيه موجبه:
او ميگويد از نظر معنا و مقصود بين دو قضيه هيچ انسهاني سهنگ
نيست سا به و هر انساني غير سنگ است موجبهه ههيچ فرقهي وجهود
ندارد پس ميتوانيم با از بين بردن سلب نسبت در قضيه سها به و
درج آن در محمول و يا موضوع قضيه سا به را بهه قضهيهي موحيهه
تبديل

نمائيم4.

-1زينالدين زاهدي ،خودآموز منظومه منطق جلد 1ص  -134انتشارات دارالعلم بيتا
-2شهابالدين سهروردي ،مجموعه منصصات جلد  3برتر نامه ص27-28
-3همان مدرك حكمت اشراق ص 134
-4شهابالدين سهروردي -مجموعه مصنفات جلددوم ص  34تصحيح و مقدمه هانري كربن انتشاارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگ
سال 1373
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-4آئين سياسي شيخ اشراق:
در مكتب اشراق سياست و حكومت بر مردم همراه با معنويت است او
پادشاهي را حا حكيم متأ ه ميداند.
«او مي گويد در هر زمان كه حكيم متأ ه پادشهاهي كنهد آن دوران
نوراني خواهد بود و كسي كه از او خوارق سرزند و صاحب كرامهات
و رواياي صادقه باشد ميبايد رياست مدينه را در دسهت بگيهرد و
ميتوان گفت آئين سياسي اشراق يعني حكمت در خدمت

حكومت»1

شيخ اشراق در ايجاد آئين سياسي از افكهار دانشهمندان قبهل از
خود استفادهها برده است ريشه آئين سياسي سههررودي را ميتهوان
در آثار فارابي جست و نيز در كتابههاي كيميهاي سهعادت غزا هي
بدست آورد كتابهاي چون نصحها ملوك غزا ي قابوسنامه وشهمگير و
سياست نامه نظاما ملك باعث شده بسياري از نظريات خود در مورد
مشروعيت حكومت برخي از پادشاهان كهن چهون افريهدون و كيخسهرو
گرفته است.
نوشتههاي ابن سيناو فارابي نيز در شكلگيري انديشهههاي سياسهي
اشراق دخيل بود.

تفاوت مشي سياسي فارابي و سهروردي:
سهروردي با نظريات سياسي اشراق اختالف داشت.
« رئيس مدينه فاصله فارابي افعال و رفتارش و صفاتش دنيوي اسهت
اما حكيم متأ ه حاكم يها ملهك معظهم سههروردي شخصهي اسهت كهه
ميتواند مشي عليا ما
ا واصل علي ا سما

و ا هوا

كند هم

گردد2».

-1شرح حكمه اشراق مقمه ص  53انتشارات موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي سال 72
-2همان مدرك ص 48-47
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ي االرض كند و سرانجام

نتيجهگيري:
آنچه از اين پژوهش بدست ميآيد:
ا ف -شخصيت علمي ا هي شيخ سهروردي به عنوان منجي فلسفه مشائي
و كسي كه توانست فلسفه از هجوم سرسختانه افكهار غزا هي نجهات
دهد.
ب -او به عنوان يك مسلمان فلسفه را بر اسهاس آيهات و روايهات
بيان ميكرد و معتقد بهود كهه اگهر آموزهههاي دنهي بها فلسهفه
سازگاري نداشته باشد فكر فلسفي نيست و بايد كنار زد.
ج-مبتكر فلسفه جديد بنام اشراق كه راه تعلهيم آن دل و نفهس و
قواي دروني به همراه عقل
د-يكي از تالشهاي فالسفه اسالمي را تأييهد ميكنهد كهه توانسهتند
فلسفه را متحول كند و اصالًكتب فلسفي اشراقي اگر چه سرچشهمه از
نظريات فالسفه يوناني دارد و ي دقائا و عرشيات داردكه اصهالً در
آن كتب بدست نميآيد و

ول و تفصيل آن جاذبه بيشتري دارد.

هه-هنر سياستمداري و حكومت نيز از نتايج اين پژوهش است زيهرا
كه سهروردي حكومت و پادشاهي را حا حكيم متا هه ميدانهد ههدفش
وصول به آسمان است.
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هواد
هه جه
هالمي -ترجمه
هفه اسه
هاريخ فلسه
هربن -ته
هانري كه
هه

با بايي انتشارات
.12

هانري كهربن ارض ملكهوت ترجمهه ضهيا ا دين دهشهيري

انتشارات مركز ايراني مطا عه فرهنگهاي سال 1358
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