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خاستگاه و پیشینه حکمت اشراق
*

محمد بهشتی

چکیده
این مقاله خاستگاه و پیشینه نگرش اشراقی شی شهابالدین سهروردی را بررسوی
کرده ،اصل و تبار و سابق ٔه کهن آن را ترسیم میکند حکمتی که ُبنمایه آن کشف
و شهود عرفانی و تفکر عقالنی و منطقی است و کلید فهم درست آن خودشناسوی
و معرفةالنفس است معرفةالنفسی که تنها از طریق ریاضت و تصوفیه بواطن قابول
دستیابی است .در این پژوهش اابت خواهد شود کوه خاسوتگاه و پیشوینه مکتوب
فلسفی اشراو متعدد و متنو است قرآن کریم ،سنت نبوی ،فلسفه ایوران باسوتان،
فلسفه یونان ،فلسفه مشاء ،عرفان و تصو و  ...فلسفه اشراو از همه این مبادی و
منابع بهره برده و با نظامسازی و مهندسی ویژه آنها را در خود جمع و هضم کورده،
عالوه بر اینکه الهاما و مشهودا و مکاشفا باطنی سوهروردی نیوز ،هنوانکوه
خود وی تصریح کرده ،از منابع اصلی است.
کلیــدواژهها :خاسووتگاه ،حکمووت اشووراو ،حکمووت باسووتان ،اشووراو ،شووهود،
سهروردی.
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مقدمه

ال از منابع و پیشینه افکار خود کمتر یاد میکننود،
برخال بسیاری از فیلسوفان مسلمان که معمو ا
سهروردی سرهشمهها و مبادی اندیشه اشراقی خود را در موارد متعوددی ذکور کورده اسوت وی
خود را میراثبر اندیشه هرمس (ادریس پیامبر) َانْباذ ُقلس ،فیثاغورث ،افالطون و افلوطین و احیاگر
حکمت حکمای ایران باستان هوون زرتشوت ،کیوومرث ،فریودون ،کویخسورو و ادامهدهنوده راه
عارفانی هون ابویزید بسطامی ،ابوالحسن خرقانی ،ذوالنون مصری و سهل تستری دانسته است.
گذشته از اینها بازتاب آیا شریفه قرآن کریم و احادیث نبوی در آاار سهروردی را هرگز
نمیتوان نادیده گرفت ،بلکه میتوان ادعا کرد تعالیم و آموزههای دینی در بسترسازی و پیدایش
نگرش اشراقی تأایر جدی داشته است به ویژه اگر ما به کلیت تعالیم دین اسالم به درستی
بنگریم درخواهیم یافت که دین اسالم در مورد نور ،اشراو و شهود ،سیر باطنی و معرفت قلبی و
باریابی به ملکو عالم ،رؤیت خداوند و فرشتگان سخن بسیار دارد.
عالوه بر اینها سهروردی ادعا میکند که یافتههای شهودی داشته و آن الهاما و مشاهدا
و مکاشفا در پیدایش کتاب حکمةاالشراو نقش جدی داشته است و در مواردی به صراحت
مکاشفا خود را بیان کرده است .در این مقاله میکوشیم مبادی و منابع مهم و اشخاصی که
وی به صراحت از آنها یاد کرده یا بدانها استناد جسته و از آنها مطلبی را نقل کرده است بیان
کنیم و از این رهگذر خاستگاه ،پیشینه و سرهشمههای حکمت اشراو را بررسی کنیم.
 .1منابع دینی

با توجه به اینکه سهروردی فیلسوفی مسلمان است و در سرزمین اسالم زاده شده ،رشود کورده و
به منظور یافتن حقیقت به دانش دینی روی آورده ،طبیعی است که به منوابع دینوی هوون قورآن
کریم و روایا توجه داشته باشد و از آنها استفاده کند و بدانها استناد جوید نکتوه درخوور دقوت
اینجاست که سهروردی نخستین فیلسوفی است که فراوان و گسترده به قرآن کریم استناد کورده
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ال به آیا قرآن استشهاد نکرده و نیز ابنسینا در کتاب
است در صورتی که پیش از او فارابی اص ا
شفا فق به ی

آیه استناد کرده است ،اما سهروردی تقریب اا در تمام ابوواب و فصوول نوشوتههای

خود به آیا قرآنی استناد کرده است که گویی منبع دینی بر کل فلسفه اشراو سیطره تام دارد.
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گذشته از این ،وا ههای کلیدی تفکر اشراقی هون نور ،شهود ،اشراو ،ملکو  ،سیر باطن در
آیا کریمه قرآن به هشم میخورد و سهروردی بدانها استناد کرده است (سهروردی:1970 ،
 911 ،119 ،110 ،99/1و  .)001 ،111 ،119 ،119 ،110 ،111 ،199 ،111/0این نشان میدهد
که فلسفه اشراو از منابع دینی بهره برده است ،البته این بهرهمندی از آیا قرآنی در برخی از
رسالههای اشراقی وی ،مثل االلوا العمادیه ،تا بدان پایه گسترده شده که گویا سهروردی
اندیشهها و آرای خود را در این رساله به عنوان تفسیری بر پارهای از موضوعا آیا شریفه ارائه
داده است (همو 41-91/9 :1911 ،همو.)011 ،149 ،149 ،114 ،119 ،107/9 :1970 ،
عالوه بر این ،قرآن کریم برای سهروردی معیار تشخیا حق از باطل است .وی به صراحت
ارهار میدارد که تنها سند قطعی دینی ما قرآن است و مح

اعتبار هر رأی و سخن به این

کتاب آسمانی است .زیرا هنانکه آفرینش به دست خداوند است ،ارشاد و هدایت نیز تنها به
راهنمایی اوست ،و همانگونه که همه مخلوقا از آفریدن و آفرینش ناتواناند ،گفته و سخن
آنان نیز از ارشاد و هدایت کردن عاجز است ،قدر مطلق و کامل خداوند است که تو را لباس
هستی پوشانده و کلمه روشن و نورانی اوست که تو را ارشاد و هدایت میکند از اینرو کسانی
که به کلمه خداوند توجه نکرده و به رشته محکم قرآن اعتصام نمیجویند در هاه ضاللت و
گمراهی سرنگون میشوند ،بنابراین ،هر گونه ادعا و سخنی که در کتاب خدا و سنت رسولا ل ّ
(د) شاهدی برای آن وجود نداشته باشد از درجه اعتبار ساق است و از امور بیهوده به شمار
میآید (همو.)110/9 :1911 ،
به هر حال ،فضای ذهن سهروردی حقانیت دین اسالم است و در هر مورد اگر مطلبی را
مخالف اسالم تشخیا دهد بیدرنگ حکم به نقا عقل و فلسفه میکند از جمله نظریه ازلی
بودن ماده را نمیپذیرد و به حدوث و دگرگونی ماده حکم میکند و خلق و ایجاد را اابا میکند،
البته به دیگران نیز توصیه میکند که با قرآن کریم انس داشته باشند و در تالو عمیق آن
بکوشند و آن را به گونهای تالو کنند که گویا آیا شریفه تنها در شأن تالو کننده نازل شده
است .از اینرو به منظور بهرهمندی بیشتر و بهتر آنگاه قرآن را تالو کنند که نشا روحی دارند
بسیار درخور توجه است.
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 .2حکمت یونان باستان

سهروردی خود را احیاکننده و ادامهدهنده حکمت یونان باستان میداند و به نخستین
فیلسوفان یونان ،هون انباذقلس ،فیثاغورث ،سقرا و افالطون ،عنایت ویژه دارد و آنان را
اساطین و ارکان دانش و فرزانگی و معتقد به عالم انوار ،اصحاب کشف و شهود و از حکمای
متأله و دارای قدر خلع رو از بدن و اهل ریاضت و زهد و معرفةالنفس میداند و در میان این
بزرگان افالطون را امام و پیشوای حکمت اشراو معرفی میکند (سهروردی،111/0 :1970 ،
 141 ،11/0 949 ،940 ،999 ،910 ،911 ،110و  .)119/9و این بدان سبب است که در میراث
علمی به یادگارمانده ،از این گروه به ویژه از افالطون مطالبی وجود دارد که با آرا و انظار
سهروردی همگون و همراز مینماید (همان 111 ،79 ،41/1 :و  110هومن.)111/1 ،1991 ،
نکته درخور توجه این است که گفتهاند در میان این حکیمان بزر

انباذقلس ،که حدود

پانصد سال پیش از میالد زندگی میکرده ،معاصر با داوود پیامبر بوده و با او ارتبا داشته و
حکمت را در همان زمان از لقمان و نیز از سلیمان بن داوود آموخته و آن را به دیگران انتقال
داده است (شهرزوری 74-70 :1919 ،شهرستانی ،بی تا .)101/0 ،در اینجا مناسب است نگاه
سهروردی به حکمت یونان باستان و حکیمان بزر یونانی را به اختصار بیان کنیم تا روشن شود
که یکی از منابع و سرهشمههای فلسفه اشراو حکمت یونان باستان بوده است.
سهروردی در آاار خود از انباذقلس به دو صور یاد میکند یکی به وجه کلی و در کنار
فیثاغورث ،سقرا و افالطون ،به عنوان حکیمانی که به ُبنمایه حکمت رسیدند و از کشف و
شهود بهرهمند شدند و قدر خلع رو پیدا کردند و به مشاهده انوار االهی نایل گشتند و هماره
سخنانی پر از رمز و راز بر زبان داشتند (سهروردی919 ،910 ،110 ،141 ،110 ،111/1 :1970 ،
و  .)11/0 419وی در یکی از عباراتش میگوید« :ما سخنان او (انباذقلس) را تا آنجا که در
دسترس بود بررسی کردیم ،قو سلوک و ذوو و مشاهدا قدسی او را دریافتیم و این نکته را
اذعان کردیم که بیشتر آنچه به وی نسبت میدهند ،درباره اتفاو و بخت افتراء محض است»
(همان.)999 ،990/1 :
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اما جنبه دیگر معتقدا انباذقلس است .سهروردی انباذقلس را فیلسو اشراقی میداند که به
ُم ُثل نوریه و ارباب انوا اعتقاد داشته است (همان )919 ،910/1 :و تأایرگذاری و نقش دو عامل
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مهر و کین را در تدبیر جهان پذیرفته بود (همان )191 ،197 ،191 ،194/0 :و تشکی

در ماهیت

و جوهر را نیز به گونهای قبول داشت (همان 911/1 :و .)910
امیووول بریوووه در تووواری فلسوووفه دوره یونوووانی دربووواره انبووواذقلس هنوووین آورده اسوووت:
«انباذقلس (ام ودکلس) فقو طبیعویدان و فیلسوو نبووده بلکوه اهوالی شوهرهای سیسویل او
را کاهنی دستار بور سور تلقوی مویکردنود کوه قودر بور شوفای بیمواران داشوته و سرنوشوت
نفووس و آنچووه را کووه بوورای تزکیووه آن الزم اسووت میدانسووته اسووت» (بریووه.)71 ،1979 ،
شهرزوری ،شوار حکموة االشوراو ،نیوز انبواذقلس را حکیموی عظیمالشوأن ،جلیلالقودر ،بسویار
اهوول ریاضووت ،عابوود و پرهیزگووار ،تووارک دنی وا و متوجووه عقبووی و موواهر در شووناخت نفووس و
مجردا و احوال آنها دانسته است (شهرزوری.)41 :1919 ،
و امووا دربوواره فیثوواغورث سووهروردی وی را از حکیمووان اشووراقی ،حکیمووی پیامبرگونووه و
برخوردار از خمیره حکموت واقعوی و صواحب کشوف و شوهود و قائول بوه نظوم ریاضوی حواکم
بوور جهووان خلقووت و معتقوود بووه موسویقی و نیموه خوواد افووالک میدانوود (سووهروردی:1970 ،
 )040 ،041 ،091/0 419 ،949 ،940 ،111/1و در عبوووواراتی هنووووین موووویآورد« :اینکووووه
مشووائیان بووه امثووال فیثوواغورث اهمیوت نمیدهنوود تووو را فریوب ندهوود .زیورا مشووائیان هرهنوود
باری انوودیش بودهانوود امووا بووه درک بسوویاری از دقووایق رموووز سووخنان حکیمووان پیشووین،
مخصوص اا حکیمان پیامبرگونه ،نرسیدهاند» (همان 111/1 :و .)110
سقرا در نگاه کلی سهروردی ،حکیمی ریاضتپیشه ،متأله و معتقد به تجرد و بقای نفس و
اهل کشف و شهود و قادر بر خلع رو از بدن است (همان .)919 ،911 ،911 ،091 ،141/0 :در
آغاز کتاب حکمةاالشراو در باب ریشههای تاریخی فلسفه اشراو مینویسد« :آنچه درباره
علماالنوار و مطالب مبتنی بر آن گفتهام با عقیده همه سالکان راه خدا ،و با ذوو و مشرب
افالطون و حکیمان بزر پیش از او مانند هرمس ،انباذقلس ،فیثاغورث و دیگران موافق است»
(همان .)11/0 :شارحان حکمةاالشراو در توضیح دیگران (غیرهما) از سقرا نام میبرند.
شخصیتی که از فیثاغورث حکمت اشراو را آموخته است و به افالطون یاد داد.
امام و پیشوا و رئیس حکمت اشراو و شخصیتی بسیار نیرومند در مباحث روحی و اهل کشف و
شهود و قادر بر خلع رو از بدن و صاحب مکاشفا و مشاهدا انوار االهی میداند (همان:
 .)119-110/1 110/0و از او به عنوان افالطون االهی (همان ،)110 ،111 ،79/1 :صاحب االید
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و النور یاد میکند (همان )11/0 :و در مقام بیان خلسه ملکوتی خویش هنین آورده است« :از
شی نورانی که با من سخن میگفت سؤال کردم ،فارابی و ابنسینا و امثال اینها کسی به مقام و
مرتبه افالطون رسیده است؟ گفت نه ،حتی به ی هزارم مرتبه او هم نرسیدهاند» (افالطون،
 1919/9 :1991فلوطین.)91 :1971 ،
در اینجووا بوورای اینکووه نشووان دهوویم زیرسوواختهای فکووری افالطووون و سووهروردی
همخوان ،بلکه همساناند ،به برخی از این بنیادهای فکری اشاره میکنیم:
 .1هبو نفس افالطون عقیده داشت نفس ناطقه پیش از اینکه به بدن دنیاوی تعلوق گیورد ،در
جهان معنوی وجود داشته و ُمثل نوریه را مشواهده کورده و لوذ بورده اسوت ،اموا بوه دلیول
خطاهایی که مرتکب شده به دنیا هبو کورده و در قفوس تون گرفتوار آموده اسوت ،هونوان
پرندهای که بال و پر خود را از دست داده و قدر پرواز از او سلب شده است البته آنگواه کوه
بال و پر درآورد مجدد اا به عالم معنا باز خواهد گشت سهروردی نیز در آاار مختلف خوود ایون
اندیشه را پذیرفته و درباره آن سخن بسیار گفته تا بدانجا که قصه غربت غربیوه انسوان را بوا
زبان نمادین و تمثیل در اار زیبای قصه الیربة الیربیه بوه تصوویر کشویده اسوت (سوهروردی،
017/0 :1970و.)019 ،041/9 047
 .0تأکید بر ذوو و شهود هنانکه میدانیم معرفتشناسی فلسفه اشراو بر اساس اندیشه و شهود
است ،اما روش ذوو و کشف و شهود به عنوان روش اصلی به حسواب آموده و بور آن تأکیود
بیشتری شوده اسوت (هموان .)041 ،014/9 11/0 :نظوام فکوری افالطوون نیوز ترکیبوی از
معرفتهای عقالنی و ذوقی است .زیرا او معتقد است در میان همه هیزهای نی

کوه انسوان

دارد آنچه از شیدایی برمیخیزد از همه برتر است و از میان اقسام شیدایی از همه برتر شیدایی
و دیوانگی عشق است و این بزر ترین نعمتی است که نصیب انسان شده اسوت (افالطوون،
.)1914/9 :1991
 .9نور و رلمت فلسفه اشراو بر پایه نور و نظام نوری استوار شده و جهان هستی به نور و رلمت
تقسیم شده است .مقصود از عالم انوار عالم عقل و ُمثل و عوالم مثوال اسوت ،در برابور عوالم
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طبیعت که با عنوان عالم رلمت از آن نام برده شده اسوت (سوهروردی،117 ،117/0 :1970 ،
 .)411/1 111افالطون نیز به این تقسویمبندی روی آورده و جهوان را بوه جهوان معقوول و

پی
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ایدهها و جهان محسوس ،جهان شونده و از میانرونده ،تقسیم کرده اسوت (افالطوون:1991 ،
.)1109/0
ُ .9م ُثل محور اساسی اندیشه افالطوون اعتقواد بوه ُم ُثول اسوت .اعتقواد بوه ُم ُثول یوا ایودهها بوا
معرفتشناسی و هستیشناسی ارتبا دارد و افالطون در ساحت ایون مباحوث ُم ُثول را مطور
کرده است .سهروردی میگوید« :به عقیده افالطون هر نووعی از انووا جسومانی محسووس،
مثالی در عالم معقول دارد که حقیقوت آن مثوال وجوود مجورد نووری قوائم بوه خوود اسوت»
(سهروردی( 199 ،40/0 :1970 ،زیرنویس)  .)194-94/9 ،11/1این اندیشه در آاار سهروردی
به صور گسترده مطر شده و برای اابا آن به قاعوده امکوان اشور اسوتناد شوده اسوت
(همان.)49 ،40/0 11/1 :
 .4نظریه تذکار و عالم ُذکر در نظر افالطون ،فرا گرفتن جز به یاد آوردن نیست .زیرا نفس آدمی
پیش از هبو به دنیا در جهان معنا وجود داشته و به ُمثل و ایدهها آگاه بوده و از آنجا که مثل
پایه همه موجودا عالم طبیعتاند آنچه را انسان فرا میگیرد در حقیقت آن را به یاد میآورد
و از راه یادآوری به اصل آنها آگاهی مییابد (افالطون .)419/1 :1991 ،سوهروردی نیوز ایون
اندیشه را به گونهای دیگر و در ساحت به یاد آوردن فراموششدهها مطر میکند و میگویود:
«گاهی انسان هیزی را فراموش میکند و هرهه میکوشد آن را به یاد آورد نمیتواند ،اما پس
از آن ناگاه بدون تأمل و تفکر به یاد او میآید و این بدان سبب است که نفس بوا عوالم معنوا
ارتبا برقرار کرده است» (سهروردی.)011/0 :1970 ،
به هر حال ،حکمت یونان باستان رگههایی از اشراو و عرفان در خود نهفته دارد و سوهروردی بوا
استفاده از آنها فلسفه اشراو را بنا نهاده و خود را احیاگر فلسفه انباذقلس ،فیثواغورث و افالطوون
دانسته است (همان111/1 141 ،11 ،11/0 :و .)911نکته درخور توجوه ایون اسوت کوه مواجهوه
سهروردی با گفتهها ،یافتهها و آرا و انظار حکیمان یونان باستان ههار گونه بوده اسوت  .1الهوام
گرفتن و استفاده بردن و جوانب سخنان آنان را تبیین کردن  .0تأیید نظریه خویش با اسوتناد بوه
اقوال و آرای حکیمان یونان باستان  .9اقامه دلیل برای اابا دعاوی آن بزرگان  .9حل رمووز و
است (همان.)11/0 110/1 :
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 .3فلسفه نوافالطونی

سهروردی از مکتب فلسفی نوافالطونی ،یعنی اندیشههای افلوطین ،فرفوریووس بوه سوه طریوق
تأایر پذیرفته است یکی از طریق رسالههای تمثیلی عرفانی ابنسینا ،مثل رساله حی ابن یقظان،
رسالة الطیر و قصید عینیه و نیز مطالوب عرفوانی آخور جلود سووم اشوارا  ،کوه نشوانههایی از
اندیشههای نوافالطونی در آنها وجود دارد 1.دوم از طریق آاار فلوطین ،مثول کتواب ااولوجیوا کوه
سهروردی تصور میکرد این کتاب نوشته افالطون اسوت (سوهروردی 110/1 :1970 ،فلووطین،
 .)94 :1971و برخی دیگر میپنداشتند که از ارسطوست و بعد اا به اابا رسید که ااولوجیا نوشوته

فلوطین است (مل شاهی ،در :فلوطین .)4 :1971 ،و نیوز رسواله العلوم االلهوی و رسواله للشوی
الیونانی فی بیان عالم الروحانی و الجسمانی که این دو رسواله نیوز از فلووطین اسوت هرهنود در
برههای از زمان به فارابی استناد داده شده است.
سید حسین نصر طریق سومی از تأایرپذیری سهروردی از فلسفه نوافالطونی ذکر کرده است
حران زندگی کرده ،این منطقه جایگاه و
و آن اینکه سهروردی مدتی را در سوریه در منطقه ّ
پناهگاه بقایای مکتبهای عرفانی و اشراقی یونان باستان از جمله نوفیثاغوری و نوافالطونی بوده
است و او در آن منطقه بیشتر با افکار نوافالطونی آشنا شد (نصر ،به نقل از :موحد.)47 :1919 ،
از سوی دیگر ،در تاری هگونگی پیوند افکار ایرانی با فلسفه یونانی هنین آمده که هون
مدارس فلسفی آتن به وسیله ام راتور روم ( وستینین  )Justinianبسته شد ،عدهای از فیلسوفان
نوافالطونی به دربار انوشیروان ساسانی پناه بردند .این امر موجب شد افکار افالطونی و
نوافالطونی در ایران منتشر شود .این ارتبا پس از اسالم نیز ادامه یافت و در نهضت ترجمه
برخی از آاار افالطون و نوافالطونیان به عربی برگردانده شد و در دسترس قرار گرفت .ممکن
است سهروردی از طریق حکمت ایران باستان نیز به حکمت نوافالطونی دست یافته باشد
(موحد 44 :1919 ،و .)41
نکته مهم این است که آرا و انظار و ایدههای سهروردی با آرا و گفتههای نوافالطونیان
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مشترکا فراوان دارد ،بلکه باید گفت میراث ماندگار آنان در فلسفه اشراو به وضو انعکاس
یافته است برای نمونه ،در کتاب ااولوجیا در میمر اول از هبو نفس به عالم طبیعت و اشتیاو
آن برای بازگشت به عالم معنا و در ادامه این بحث از قدر خلع رو از بدن سخن رفته است
(فلوطین .)91-99 :1971 ،عین این مطالب در آاار سهروردی نیز دیده میشود (سهروردی،

پی
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 119/1 :1970و  .)077 ،001 ،199 ،41 ،04/9اطالو نور بر عقول و نفوس و تعبیر از خداوند به
نوراالنوار که در آاار سهروردی فراوان به هشم میخورد (همان 101 ،104 ،101/0 :و  .)191در
کتاب ااولوجیا نیز این تعابیر فراوان دیده میشود .برای مثال ،در پایان میمر هشتم هنین آمده
االن االول هو النور االول و هو نور االنوار النهایة والینفد والیزال ینیر
است« :ونرجع و نقولّ :ان ّ
ویضیء العالم العقلی دائم اا» برمیگردیم به سخنی که در آن گفتوگو میکردیم :همانا هستی
نخست نور نخست است و هم او نوراالنوار است .او بینهایت ،بیپایان و بیکرانه است و پیوسته
به همه هستیهای جهان برین تابش دارد (فلوطین 011 :1971 ،و نیز  171 ،114 ،94و .)170
همچنین درباره کشف و شهود و مشاهده عوالم نور در ااولوجیا اینگونه سخن رفته است:
«مشاهده عالم االهی هشم دیگری میخواهد و محتاک به تشکیل قیاس و صیری و کبری
نیست ،بلکه به کشف و شهود نیاز است ،هنانکه افالطون شریف آن عالم را با مشاهده باطنی

دید و توصیف کرد .سهروردی نیز در کتاب مطارحا

مینویسد« :هرمس و آغاااذیمون و

افالطون دلیلی برای اابا عالم عقول و ارباب انوا اقامه نمیکنند ،بلکه با مشاهده عوالم وجود
را تشریح میکنند و ما را نرسد که با آنان جدال کنیم ،زیرا هنانکه رصدهای فلکی ارباب نجوم
برای ما حجت است ،رصدهای روحانی ارباب شهود نیز پذیرفتنی است» (سهروردی:1970 ،
 141 ،144/0 911/1و  .)110به هر حال ،اندیشه اشراقی سهروردی و اندیشه نوافالطونی
مشترکا فراوانی دارند.
 .4حکمت ایران باستان

سهروردی در آاار خویش از حکمت ایوران باسوتان و فالسوفه بوزر خسوروانی مثول زرتشوت،
کیومرث ،فریدون ،کیخسرو ،فرشادشیر ،بزر مهر به نیکی و عظمت یاد میکند و خوود را وارث
و احیاگر حکمت ایران باستان میداند .به نظر میرسد آشنایی وی با ایون حکموت کهون از سوه
طریق بوده است یکی از طریق متصوفه ،زیرا سهروردی صوفیان و عارفانی هون بایزید بسطامی
و خرقانی را واراان حکمت خسروانی میداند و به صراحت بیان میکند که حکموت خسوروانی از
(همان 419 ،410/1 :همو .)101/9 :1911 ،بنابراین ،با توجه به این اعترا و شاهد صریح بایود
بگوییم حکمت خسروانی پس از اسالم با آرا و عقایود صووفیان در هوم آمیختوه و سوهروردی از
طریق تعالیم صوفیان ایرانی به حکمت خسروانی دست یافته است.
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طریوق دوم آاووار و مذخووذ حکمووت ایرانوی اسووت .سووهروردی وا ههووا ،تعووابیر و اصووطالحا
وره کیوانی ،اردیبهشووت ،خوورداد ،اسووفنددارمز و ...
حکمووت خسووروانی ماننوود اضووواء مینوووی ،خو ّ
را فووراوان بووه ک وار میبوورد و ای ون آشوونایی بووا اصووطالحا میرسوواند ک وه وی منووابع حکمووت
ایرانی را در اختیار داشته است (سهروردی 147/0 :1970 ،و .)141
طریق سووم تعوالیم زرتشوت اسوت .سوهروردی در مقدموه حکمةاالشوراو بوه ایون تعوالیم
اشاره میکند کوه فرزانگوان ایوران قودیم انووی نبودهانود ،بلکوه ایون عقیوده را بعودها کوافران
مجووس و مانویوان مطور کردهانود (هموان )11/0 :و در رسواله الووا عموادی نیوز مینویسود:
«ایشان (بزرگوان ملووک پارسویان) از مجووس و انویوان نبودنود ،یعنوی از کسوانی کوه خودای
را دو گویند .زیرا این معتقد فاسد از گشتاسب راهر گشت» (همان.)114/9 :
بوودینترتیب در ایووران باسووتان تفکوور فلسووفی جوودای از دیوون وجووود نداشووته ،بلکووه
اندیشههای فلسفی با اندیشوههای دینوی در هوم آمیختوه بووده اسوت و سوهروردی بوه منظوور
آگوواهی از آرا و اندیشووههای حکیمووان ایووران از طریووق تعووالیم و عقایوود زرتشووتیان بوودانها
دست یافته است بوه ویوژه اینکوه در آن روزگوار در منواطق مختلوف ایوران زرتشوتیان فوراوان
بودهاند و در میان آنان کسوانی بودهانود کوه اهول مجاهود و ریاضوت بووده ،بوه روش بواطنی
عمل میکردهاند .با توجه به این مطالب ،به اختصار به سه نکته کلیدی اشاره میکنیم:
 .1سهروردی از حکمت خسروانی آگاهیهای فراوان به دست آورد و برخی از بینشهوا ،مفواهیم،
اصطالحا و تعابیر آنان را برگزید و در آاار خود به کار برد ،از جمله :تفسیر جهان هسوتی بور
مبنای نور و رلمت ،مراتب آفرینش ،مراتب انوار ،وجود فرشوتگان ،تودبیر فرشوتگان ،نورانیوت
نفس باطنه ،تجرد و خلود نفس ،لزوم تصفیه باطن ،کشف و شهود و ...
 .0اصول بنیادین حکمت ایران باستان را با اصول بنیادین حکمت یونان باسوتان مقایسوه کورد و
مشترکا فراوان یافت و به این نتیجه رسید که اصول حکمت عتیق در ایران و یونوان یکوی
است و بنمایه و خمیره حکمت را یکسان یافت و برای تبیین و تشریح ایون خمیوره مشوترک
بسیار کوشید و به حل رموز و اسرار کلما حکیمان بزر ایران و یونان باستان همت گموارد
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و در بس و گسترش آنها سخن گفت (همان.)419 ،410/1 :
 .9تفکی

و جداسوازی میوان حکموای فورس و کوافران مجووس و ملحودان موانی از کارهوای

برجسته سهروردی است .وی به صراحت میگوید:
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فرزانگان ایران قدیم انووی نبودهانود ،بلکوه ایون عقیوده بعودها توسو کفوره مجووس،
و مانوی وان مطوور شووده اسووت .در می وان ایرانی وان قوودیم گروه وی بودنوود ک وه بووه حووق
رهنمون میسواختند و بوه عودل عمول مویکردنود ،اینوان حکیموانی فرزانوه بودنود کوه
شووباهتی بووه مجوس ویان نداشووتند .مووا حکمووت را ،ک وه بووا ذوو افالطووون و حکیمووان
پوویش از او مطابقووت دارد ،در کتوواب حکمةاالشووراو زنووده کووردیم (همووان11/0 :
همو 40/9 :1911 ،و .)101
نکته درخور دقت ایون اسوت کوه سوهروردی در خصوود اسوتفاده از حکموت پارسویان بوه دو
اموور بووه دیوده احتوورام و تکوریم نگوواه مویکنوود یکووی آتووش و دیگووری خورشوید (سووهروردی،
 949/1 :1970و  .)141/0پیداسووت اقتضووای حکمووت پارس ویان قوودیم هن وین بوووده اسووت ،امووا
غلووو در مووورد ایون دو اموور بووا حکوویم بووودن سووازگاری نوودارد ،البتووه احتوورام و تکوریم آتووش و
خورشووید نیووز موجووب نمیشووود سووهروردی را نامسوولمان بوودانیم و او را در عووداد مجوسوویان
بیاوریم .زیرا فضای تفکر فلسفی وی با قرآن و اسالم عجین شده است.
 .5فلسفه مشاء

سهروردی در آغاز به فلسفه مشاء گرایش داشت و به شد از آن تأایر پوذیرفت و هوون مودافع
جدی آن بود به تسدید و استوارسازی آن پرداخت و پارهای از آاار خود هون تلویحا  ،مقاوموا ،
مطارحا و مشار را بر اساس آن نگرش نگاشوت (هموان .)141/0 :البتوه در اانواء مطالعوا و
تحقیقا خود به کاستیها و ناتوانیهای مکتب مشاء دست یافت و آن مکتب فلسوفی را در حول
پارهای از مباحث مثل بحث علم و ادراکا  ،عقل و عاقل و معقول ،هویت نفس ،عووالم وجوود و
مسائلی از این دست ،و به طور کلی در باب کشف حقوایق و رمووز جهوان هسوتی نواتوان یافوت
(همان )914 ،71/1 :و اساس این ناتوانی را در روش معرفتشناسی و انحصواری دانسوتن شویوه
معرفت به بحث و نظر و اندیشه و طرد شویوه کشوف و شوهود دانسوت و رفتوه رفتوه در فضوای
رویگردانی از فلسفه مشاء قرار گرفت ،اما با این همه از مکتب فلسفی مشاء بهره علموی فوراوان
نکته درخور توجه ،نگاه سهروردی به بنیانگذار مکتب مشاء ،معلم اول ،ارسطوست .وی
هرهند در پارهای از موارد با جمالتی درخور از ارسطو ستایش کرده و او را بلندمرتبه ،عظیمالشأن،

فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی

برد .بنابراین ،یکی از منابع و سرهشمههای تفکر سهروردی فلسفه مشاء به حساب میآید.

ر اندیش و تامالنظر دانسته است (همان ،)11 :اما نگاه او نسبت به ارسطو بسان نگاه ابنسینا
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نیست .از منظر ابنسینا ،ارسطو به عنوان امام حکیمان و آموزگار فیلسوفان است و دیدگاه او
کامل و تام و آخرین نظر و معیار و میزان صحیح تشخیا حقیقت است (ابنسینا.)111 :1919 ،
ابنسینا با طر این پرسش که آیا پس از ارسطو در طول این مد بسیار طوالنی کسی پیدا شد
که بر اندیشه منطقی او هیزی بیفزاید یا نقصان و خللی در آن بیابد یا ایرادی بر آن بگیرد،
ستایش از ارسطو را به اوک خود رسانده است (همو .)119/9 :1911 ،اما نگاه سهروردی نسبت به
ارسطو بسان نگاه ابنسینا نیست .وی میگوید« :هرهند در قرون متمادی تعلیما ارسطو مدار
دانش بشری و معیار معرفت بوده ،اما نباید ستایش از ارسطو به تعریض و تحقیر افالطون و
سقرا بینجامد» (سهروردی.)11/0 :1970 ،
به هر صور  ،فلسفه مشاء یکی از منابع عمده فلسفه سهروردی به شمار میآید .زیرا عمده
آنچه وی در منطق آورده ،قوانین منطقی ارسطوست .همچنین تعدادی از آاار فلسفی را نیز بر
اساس نگرش مشایی نگاشته است .گذشته از اینکه برای کسانی که در پی اشراو و شهودند
آشنایی با مباحث حکمی استداللی را الزم میداند ،البته انحصار شیوه معرفت را به بحث و نظر
مردود میشمارد و اندیشه در کنار شهود را اساس فلسفه اشراو معرفی میکند.
 .6تصوف و عرفان

بیتردید سهروردی از منابع و مذخذ تصو و عرفان و از یافتهها ،گفتهها و مشاهدا عارفان در
بنیان نهادن فلسفه اشراو بهره برده است .زیرا در آاار اشراقی وی پارهای از اصول و قواعد
عرفانی مثل مجاهد

نفسانی ،مراحل سلوک ،احوال سالکان ،تجربه باطنی ،ذوو و شهود،

مقاما عرفانی و  ...و نیز تعابیر و اصطالحا و ادبیا عرفانی دیده میشود (همان،119 ،79/1 :

 911 ،999همو .)041 ،091/9 ،194 ،44/9 :1911 ،حتی تعدادی از آاار وی با نام تصو (کلمه
التصو ) و صوفی (روزی با جماعت صوفیان) نگاشته شده است (همو 194 ،44/9 :1911 ،همو،
 .)041 ،091/9 :1970همچنین در این آاار ذکر نام پارهای از صوفیان و عارفان هون ذوالنون
بصری ،سهل تستری ،ابوالحسن خرقانی ،ابوطالب مکی ،ابویزید بسطامی و منصور حالک دیده
فلس
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آمده و به سخنان آنان استناد شده است (همو 419 ،119 ،79 ،41/1 :1970 ،و ،979 ،101/9
 977 ،971همو 44 ،44 ،49/9 :1911 ،و .)111
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گذشته از اینها همانندی سلوک عملی و سب

زندگی سهروردی با سلوک عملی عرفانی

شاهد بهرهمندی وی از عرفان است .برای نمونه ،در بستان القلوب هنین آورده است:
بدان که بنای ریاضت بر گرسنگی است و بعد از گرسنگی فکر است ،دائم در عالم
عنصریا و عالم ملکو و فکر بعد از ذکر باشد و ذکر را تأایر عظیم است و همچنانکه
شیخی باید تا خرقه ب وشاند ،پیری باید که ذکر تلقین کند و بی پیر به جایی نرسند و نیز
ذکر کردن را جای خالی باید دور از رحمت مردم (همو.)911 ،941/9 :1970 ،
عالوه بر آنچه گذشت ،سهروردی یافتهها و گفتههای عارفان را با وزانت و سندیت و اعتبار
خاد در تأیید یا توضیح نظریا خویش نقل کرده و به گونهای با این کلما مواجه شده که به
خوبی میتوان منبع بودن عرفان را برای فلسفه اشراو به دست آورد .برای نمونه:
« .1الصوفیه و المجردون من اسالمیین سلکوا طرایق اهل الحکمه و وصلوا الی ینبو النور و کان
لهم ما کان و من لم یجعل ا ل ّ له نور اا فماله من نور» (هموان )119/1 :سوهروردی در پایوان
کتاب تلویحا ذیل عنوان «مرصاد عرشی» پس از توصیههای بسیار مهم و تأکید بور اینکوه
حکیم کسی است که قدر خلع رو از بدن داشته باشود کلموا فووو را دربواره صووفیان و
عارفان بیان میکند که این گروه شویوههای اهول حکموت را بوه درسوتی طوی کردنود و بوه
هشمههای نور دست یافتند و به مقاماتی رسیدند که میبایست برسند.
واما انوار السلوک فی هذه االزمنه :القریبه فخمیر الفیثاغورس وقعت الی اخی اخمیم ومنه
ّ « .0
نزلت الی سیار ُتس َتر وشیعته» (همان .)119/1 :در پایان کتاب مشار  ،عارفان و صوفیان را
واراان حکمت عتیق یونان و ایران باستان و توانا بر خلع رو از بدن میداند (همان 410 :و
.)419
 .9در مورد ابویزید بسطامی و منصور حالک هنین آورده است« :آنچه را من دربواره نفوس نووری
گفتهام ابویزید و حالک گفتهاند :وایاها عنی ابویزید بقوله انسلخت من جلدی فرأیت من انوا ...
و الیها اشار الحالک بقوله :تبین ذاتی حیث الاین» (همو.)94/9 :1911 ،
 .9سهروردی مطالب فراوانی از قو القلوب ابوطالب مکی نقل میکنود و اندیشوه خوود را بودان
 ،)114تجرد نفس (همان ،)111/9 :مقام ُخلت (هموو ... ،)119/1 :1970 ،آنچوه در ایون بواب

درخور دقت است این است که میدانیم کتاب قو القلوب مأخوذ اصولی احیواء علووم الودین

فلس
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مطالب مستند میسازد ،از جمله :وجود و انیت و ذا و صوفا بواریتعوالی (هموان 119/9 :و
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غزالی است اما با اینکه سهروردی از قو القلوب مطالب فراوانی نقل میکند اما از احیاء علوم
الدین و مشکا االنوار غزالی سخن به میان نمیآورد ،با اینکه خطو اصلی اندیشه سهروردی
همان مباحثی است که غزالی در سه فصل کتاب مشکا االنوار آورده است .شواید بیتووجهی
سهروردی به غزالی با فلسفهسوتیزی غزالوی و حموال او نسوبت بوه شویعه و در افتوادن بوا
اسماعیلیان و فعالیت او در جهت حف منوافع دسوتگاه حکوموت سولجوقی و توجیوه حقانیوت
خلفای اموی و عباسی و تکریم و بزر داشت المستظهر بوا ل ّ خلیفوه وقوت بیارتبوا نباشود
وگرنه سکو سهروردی در مورد غزالی بوا شوهرتی کوه وی در محافول فقهوا و متکلموان و
صوفیه داشته امری شگفتآور و خال معمول مینماید (موحد.)097 :1919 ،
در پایان نکته مهمی را یادآور میشویم و آن اینکه هرهند سوهروردی صووفیان و عارفوان را ارک
مینهد و آنان را از جمله واصالن به سرهشمه نور میداند (سهروردی ،)119/1 :1970 ،اما هرگوز
صوفیان خانقاهی را برنمیتابد و به صراحت آنان را از جهال و نادانان و اسیر تخیال و اوهام بوه
حساب میآورد (همو .)191/9 :1911 ،و شار حکموة االشوراو ،شوهرزوری ،در توضویح عبوار
سهروردی که برخی از صوفیان اسیر تخیال اند میگوید مقصود وی اوهام و خیاالتی اسوت کوه
در اار استعمال بنگ و حشیش دست میدهد (شهرزوری.)97/0 ،1919 ،
بنابراین از نظر سوهروردی تصوو دو گونوه اسوت تصووفی کوه برآموده از مراحول سویر و
سلوک و ریاضوت و مجاهود نفسوانی اسوت و گورایش بوه تصووفی کوه اسواس آن تخویال
و اوهام است (سهروردی.)914/9 :1970 ،
 .7شهود شخصی

ادعای سهروردی این است که شهود قلبی در عرض بودیهیا و اولیوا روش صوحیح و وایوق
برای دستیابی به معار است .زیرا عار از طریق شهود به متن واقع دسترسوی پیودا مویکنود
(همان )11/0 :و این کار صحیح است .زیرا همانطور که با دیودگان میتووان هگوونگی حرکوت
افالک را رصد کرد و به رهآورد آن به عنوان علم هی وت اطمینوان داشوت ،بوا هشوم بواطن نیوز
فلس
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میتوان روحانیا را رصد کرد و به نتیجوه آن دل سو رد ،هنوانکوه عارفوان و اشوراقیان هنوین
ال باید اعترا کنیم که بدون اشراقا نوری و مکاشفا و مشواهدا
کردهاند (همان .)19/0 :اص ا
کار حکمت و حکیم لنگ است .زیرا بدون شهود ،شبها و شکوک هنوان هجووم میآورنود کوه
شخا را بازیچه خود قرار میدهند ،هنانکه میبینیم اصحاب بحث و نظر هماره گرفتار نقض و
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و تردید هستند (همان) و البته درمان آن شوهود اسوت کوه از طریوق ریاضوت و مجاهود

نفسانی و پدید آمدن صفای جوان و دل امکانپوذیر اسوت (هموان .)071/0 :بنوابراین ،از طریوق
مکاشفه و مشاهده میتوان ُم ُثل نوری را دید یا عوالم اربعه را مشواهده کورد ،یوا بوا عوالم مثوال
منفصل در ارتبا بود ،آن حجت است و نیازی به استدالل ندارد.
هنانکه گذشت ،سهروردی مهمترین منبع خود را در پیدایش کتاب حکمةاالشراو مکاشفا
و مشاهدا خویش دانسته ،در مواردی به صراحت از آنها نام برده است .در اینجا مناسب است
سخن کلی وی درباره مشاهدا و مکاشفا خویش و نیز نمونههای جزئی آن بیان شود.
سووهروردی دربوواره مکاشووفا و مشوواهدا خووویش در آغوواز کتوواب حکمةاالشووراو هن وین
آورده است:
همراهووان و ی واران موون شووما هموواره از موون خواسووتهاید کتووابی بنویس وم و یافتووههای
شهودی خود را در آن گوردآوری کونم و اینو

ایون کتواب پاسو درخواسوت شماسوت

و بدانید هر کسوی کوه در پوی سولوک معنووی باشود از نوور االهوی و کشوف و شوهود
سهمی خواهد داشت .زیرا معرفوت وقوف گروهوی خواد نیسوت و بخشونده علوم هوم
بخوول نوودارد .بنووابراین ،بوودترین دوران زمووانی اسووت ک وه بسووا ریاضووت و مجاهوود
نفسانی برهیوده شوده باشود و درهوای مکاشوفه و مشواهده مسودود باشود .البتوه پویش
از حکمةاالشراو مون آاواری را بوه سوب

و سویاو مشوائیان نگاشوتم ،اموا ایون کتواب

به شویوهای دیگور و بوا سواختاری متفواو بوا محتووایی دلپوذیر نگاشوته شوده کوه از
راه فکوور و اندیشووه بووه دسووت نیامووده ،بلکووه از طریووق مجاهوود بوواطنی و سوولوک
معنوووی و کشووف و شووهود فووراهم آمووده اسووت گووو اینک وه پووس از آن بوور یافتووههای
شووهودی برهووان نیوز اقامووه کوردم ،امووا دریافتهووای شووهودی موون بووه حوودی یقین وی
است کوه هور گواه از آن بوراهین هشوم ب وشوم هویچ کسوی نمیتوانود در مون ایجواد
شو

و تردی ود کنوود و ای ون ش ویوه شووهودی ش ویوه همووه حکیمووان بووزر در یونووان

باستان و ایران باستان بوده است (سهروردی.)11 ،11 ،4/0 :1970 ،
 .1مشاهده عوالم اربعه «ولی فی نفسی تجارب صحیحه تدل علی ّان العوالم اربعوه »...
برای من نیز تجربههای شهودی صحیح حاصل شده که داللوت مویکنود بور اینکوه

فلس
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جهان هستی ههار گونه است عالم انوار قاهره ،عالم انوار مدبره ،عوالم مثوال و عوالم
طبیعت (همان.)090/0 :
 .0مشاهده نظام نوری «وقد القاه النافث القدسی فی روعی فوی یووم عجیوب دفعوه وان
کانت کتابته ما اتفقت االّ فی اشهر لموانع» حقایق و اسرار نظام نووری را رو القودس
در روزی شگفتآور ی باره بر جان و دل من القا کرد ،هرهنود تودوین آن ماههوا بوه
طول انجامید (همان.)044/0 :
نتیجهگیری

با توجه به آنچه بیان شد ،نظام فلسفی اشراو پیشینه و خاسوتگاه مشخصوی دارد و بررسوی آاوار
مختلف سهروردی این مطلب را به وضو نشان میدهد که وی حکیمان ایران و یونان باستان را
به عنوان اسال خویش نام میبرد و خود را ادامهدهنده حکمت آنان میداند .البته نباید فراموش
کرد که نظام فکری و اعتقادی او ویژگیهای خاد خود را دارد و مهمتورین ویژگوی آن عبوار
است از اعتقاد راس وی به توحید در گستردهترین و عمیقترین معنای آن که بر سراسر فلسفه او
سیطره تام دارد و بدین سبب استناد و استشهاد به آیوا شوریفه قورآن کوریم و روایوا در آاوار
سهروردی بسیار است .بنابراین ،عالوه بر قرآن و سنت ،منابع و مصادر فکری نظام فلسفی اشراو
عبار است :از آاار فیلسوفان مشاء ،معار بهجامانده از حکیمان یونان باستان و ایران باسوتان و
یافتههای منقول از صوفیان و عارفان و نیز مشاهدا و مکاشفاتی که سهروردی داشته است.
فهرست منابع


قرآن مجید.

 ابراهیمی دینانی ،غالمحسین ( .)1919فلسفه سهروردی ،تهران :انتشارا حکمت.
 ابنسینا ،ابوعلی ( .)1911الشفاء فی المنطق ،قم :ذوی القربی.
 .)1919( --------- دانشنامه عالیی ،همدان :انجمن آاار و مفاخر فرهنگی.
 افالطون ( .)1991دوره آاار افالطون ،ترجمه :محمدحسن لطفی ،تهران :خوارزمی.
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 شهرزوری ،شمس الدین محمد بن محمود ( .)1919نزهة االروا  ،تهران :شورکت انتشوارا علموی و
فرهنگی.
 شهرستانی ،محمدبن عبدالکریم(بی تا)الملل والنحل ،قاهره ،مکتبه االنجلومصریه
 فلوطین ( .)1971ااولوجیا ،ترجمه :حسن مل شاهی ،تهران :انتشارا سروش.
 گاتری ،دبلیو .کی .سی .)1974( .تواری فلسوفه دوره یونوان ،ترجموه :مهودی قووام صوفری ،تهوران:
انتشارا فکر روز.
 موحد ،صمد ( .)1919نگاهی به سرهشمههای حکمت اشراو ،تهران :انتشارا طهوری.
 هومن ،محمود( .)1991تاری فلسفه،تهران ،انتشارا طهوری
 یزدانپناه ،حبیبا ل ّ ( .)1914حکمت اشراو ،تهران و قم :سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

پینوشت
 .1سهروردی در آغاز داستان غربت غریبه میگوید« :ابنسینا به سرهشمههای حکمت اشراو آشنا شوده ،ولوی بوه
طور کامل به آن نرسیده است».

فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی
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