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چکیده

ً
شیخ اشراق نسبت موجودات با خداوند یا نسبت انوار مجرده خصوصا نفس ناطقه با
نوراالنوار را در پرتو اضافۀ اشراقیه تبیین میکند .در اضافۀ اشراقیه ،مضاف که عین اضافه
است ،دارای وجود فقری ،غیرمستقل و قائمبغیر است ،غیری که قیوم و حقیقت محض واحد
مستقل است .شیخ اشراق این اضافه را از سنخ نور میداند .از نظر شیخ اشراق ،نفس انسان
در پرتو اضافۀ اشراقیه میتواند به مراتب باالی شناخت و ایمان به خداوند برسد و ایمان او
از طریق عشق به عالم علوی ظهور یابد .نفس در پرتو اضافۀ اشراقیۀ انوار عالی خود را مفتقر
إلی الله میبیند ،و به مقام فنا و بقای بعد از فنا و مقام عبودیت و نفس مطمئنه میرسد .وقتی
نفس انسان به نور عقلی باقی شود ،از افتقار و نقص و جهل به غنا و کمال و معرفت می
رسد .از همین رو اضافۀ اشراقیه شریفترین نسبتهاست.
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 .۱مقدمه

شیخ اشراق در کنار بهرهگیری از برخی آموزههای عرفانی و زردشتی و ...تمام عقاید خود را با
آیات قرآن یا احادیث نبوی منطبق کرده است .استفاده از دو واژۀ نور و ظلمت و انطباق آن دو
با اندیشهها و معارف اسالم نیز به گونهای این تفکر را خاص کرده است .در این حکمت ،سیر
سالک از خودشناسی و خودسازی آغاز و به خداشناسی ،بلکه خداگونه شدن ختم میگردد.
نفس ناطقه در پرتو اضافۀ اشراقیه میخواهد به جایگاه رفیعی از ایمان برسد که در آن شناخت
توحید ذاتی و صفاتی و افعالی همه تحت قیومیت و الهوتیت حقتعالی معنای واحد پیدا
کنند .در این میان توجه به مقام نفس مطمئنه قابل تأمل است ،چرا که با تجرید از غواسق و
معرفت خویشتن خویش و اتصال به عالم نوراالنوار میتواند در عوالم مادون خویش اثر
بگذارد .برای روشن شدن این مطلب ابتدا مقصود از اضافۀ اشراقیه بیان میشود ،سپس ایمان
از دیدگاه سهروردی بررسی میشود و در پایان سازوکار ارتقای ایمان در پرتو اضافۀ اشراقیه
توضیح داده خواهد شد.
 .۲اضافۀ اشراقیه در حکمت اشراق

اضافۀ اشراقیهای که شیخ در مورد نسبت موجودات با خداوند (نسبت انوار مجرده با انوار
عالی و نوراالنوار) بدان قائل است ،اضافۀ مقولی ماهوی نیست و با آن متفاوت است .بدین
منظور ،ابتدا هر یک را جداگانه تعریف میکنیم.
 .۱-۲تعریف اضافۀ مقولی

شیخ اشراق در مورد اضافهای که از انواع مقوالت پنجگانۀ ماهوی یعنی جوهر ،کم ،کیف،
اضافه و حرکت است عقیده دارد که این مقوله موجود در موضوع یعنی هیئت یا عرض است
که ثبات آن تصور شده و ماهیت آن جز در مقایسه با غیر خود تصور نمیگردد ،مثل اضافۀ
ابوت و بنوت ،1اما أب و أبن نسبت به هم اضافه نیستند ،زیرا هر یک از آن دو دارای وجود
جوهری است( 2سهروردی .)11 ،7 :1 ،1373
او در کتاب مشارع به طور کلی دربارۀ اضافه به دو نکته اعتراف کرده که اگر اینها کنار
هم گذاشته شوند ،مقصودش از اضافه روشنتر خواهد شد :اول این که نسبت از حیث این
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که نسبت است ،بین دو شیء یا دو طرف تصور میشود؛ دوم این که اضافه یا نسبت همان
مضاف است 3و هر دو یک چیزند .این یعنی چیزی که در معنای مضاف ذکر شده و ضابطی
برای آن قلمداد شده ،بعینه در اضافه هم موجود است .اگر گفته شود «أب الصبی» اب فینفسه
پدر برای ابن است از جهت این که ابن است ،نه پدر برای صبی .مضاف امری زائد بر مفهوم
ً
اشیاء است ،زیرا مثال ابوت اگر نفس انسانیت یا شخصی که به او پدر گفته میشود باشد،
پس باید وجود داشته باشد ،در این صورت است که او پدر است .و چنانچه بعد از آن که
نباشد پدر شود ،نه ذاتش ابوت است و نه انسانیتش .ابوت جز با بنوت تعقل نمیشود ،ولی
انسانیت و شخص انسانی بدون مقایسه با بنوت یا ابن تصور میگردد (سهروردی :1 ،1373
 .)272 ،271از تحقق منسوب یا مضاف و منسوبالیه یا مضافالیه اضافۀ ابوت و بنوت نیز
فهمیده میشود .گرچه شیخ دربارۀ ذات اب و ذات ابن به عنوان دو شیء مستقل و متحصل
در خارج سخن گفته ،با توجه به این که هر گونه عرض و هیئتی را مظلم و قائم به جوهر غاسق
میداند ،که در حقیقت ذاتش هیچ نوری نیست ،اضافۀ بنوت و ابوت نیز قائم به دو طرف ذات
ابن و ذات اب است که وجود جوهری دارند .اگر این دو ذات به طور مستقل در خارج محقق
نباشند ،هیچ یک از دو طرف اضافه (مضاف و مضافالیه) هم تحقق نمییابند.
اضافه قائم به دو طرف خویش است .چنانچه اضافه از طرف پدر گرفته شود ،اب با ابن
رابطۀ ابوت دارد ،یعنی اب مضاف و ابن مضافالیه است .در اینجا اضافۀ ابوت نسبت به ابن
است .اگر اضافه از طرف پسر اخذ شود ،ابن با اب رابطۀ بنوت دارد ،یعنی ابن مضاف و
منسوب و اب مضافالیه و منسوبالیه است .در اینجا اضافۀ بنوت نسبت به اب است
(سهروردی  .)271 ،270 :1 ،1373در هر صورت ،در اضافۀ مقولی سه امر مضاف و
مضافالیه و اضافه وجود ندارد ،بلکه اضافه عین مضاف و در یک طرف نسبت به طور مستقل
قرار دارد و مضافالیه نیز در طرف دیگر به طور مجزا قرار دارد.
 .۲-۲تعریف اضافۀ اشراقیه

در اضافۀ اشراقیه ـ برخالف اضافۀ مقولی ـ نیاز به دو طرف مستقل نیست ،بلکه نسبتی است
که از یک سو اضافه همان مضاف است ،و از سوی دیگر اضافه و مضافالیه در واقع یک
چیزند و تغایرشان اعتباری است .یعنی اضافه و مضاف که عین همدیگر و در یک طرف نسبت
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هستند غیرمستقلاند و عین ربط و وابستگی به طرف دیگرند ،یعنی مضافالیه که حقیقت
محض واحد و مستقل و قیوم است ،به طوری که بدون این طرف مستقل ،طرف مضاف یا
اضافه هیچ حقیقتی ندارند .به عبارت دیگر ،وجود طرف اضافه یا مضاف قائم به وجود طرف
مضافالیه است .به عقیدۀ شیخ ،نسبت موجودات با خداوند از این نوع اضافه است و چون
آن را حاصل اشراق خداوند میداند ،به اضافۀ اشراقیه موسوم شده ،اما با توجه به اصالت
ماهیتی بودن او و آنچه دربارۀ نسبت انوار مجرده با انوار عالی به ویژه نوراالنوار بیان کرده ـ که
توضیح آن در بخشهای بعدی خواهد آمد ـ این نسبت یک اضافۀ وجودی است ،گرچه خود
ً
ً
مستقیما دربارۀ اضافۀ اشراقیه و وجودی یا ماهوی بودن آن چیزی نگفته است ،بلکه اصال
متفطن این موضوع نبوده است .اما چون این مسئله دغدغۀ نگارندگان بوده ،بنا به پارهای ادله
ً
بیان میشود که از نظر او این اضافه از سنخ وجود است ،نه از سنخ ماهیت :اوال ،چون معنای
این اضافه داخل تعریف مقولۀ اضافه که از نظر گذشت نیست ،پس از سنخ ماهیت نیست؛
دلیل دوم نیز وابسته به تکمیل بحث اضافۀ اشراقیه و توضیح دو نکتۀ اساسی در مورد آن است
که در زیر میآیند.
 .۱-۲-۲نوراالنوار نور قیوم است
شیخ اشراق وجود را نور و نور را مانند وجود بدیهی و بینیاز از تعریف میداند (سهروردی
 .)106 :2 ،1373اما وجود را نه مساوی نور میداند ،نه مساوق آن .زیرا آن را از اعتبارات
عقلی صرف میداند ،چرا که به موجود بودن جسم یا جوهر غاسق به عنوان ظلمت یا شیء
مظلمه تصریح دارد (سهروردی  .)168 :1 ،1373او قائل به یک نظام نوری است که در آن
کلیۀ انوار مجرده از عالیترین نور تا نور سافل همگی نور مجرد محض و وجود صرفاند .در
ْ
الس َ
رأس این نظام نوراالنوار است که عالیترین نور میباشد« :الله نور َ
ماوات َوال ْرض» (نور:
 )35و به عنوان منبع و منشأ همۀ انوار باید بالضروره وجود داشته باشد ،زیرا سلسلۀ نورها
محال است که تا بینهایت یکی قائم بر دیگری باشد ،بلکه باید به نوری ختم شود که «نور
نخستین» و «نور واجب» باشد .وی در الواح عمادیه این نور را به نامهای نور محیط ،نور
قیوم ،نور مقدس ،نور اعظم اعلی و نور قهار نیز خوانده است (سهروردی .)121 :4 ،1380
او حقیقت نوراالنوار را وجودی متأصل میپنداشت .بنابراین ،اگر نگوییم او دربارۀ
خداوند اصالت وجودی میاندیشید ،حداقل قائل به اصالت نور بود .چرا که در اصالت
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وجودی بودن در مورد نوراالنوار خود او متوجه نبوده ولی حکمای پس از او همچون مالصدرا
و سبزواری در این باره با وی احتجاج نمودهاند که در اینجا مجال بحث آن نیست.
نوریت خداوند بدین خاطر است که او قیوم است ،یعنی مسمی به نور قیوم است و این
ْ
ْ
َ َ َ
اسم بر صفت قیومیت او داللت دارد« :الله ال إل َه إال ه َو ال َحی القیوم» (آلعمران2 :؛ بقره:
 .)255در هیاکلالنور او سه چیز را در تعریف قیوم لحاظ کرده است )1( :از آنجا که نور
ظاهر بالذات و مظهر للغیر است ،نوراالنوار نیز ذاتش برای خودش بذاته ظاهر است و انوار
مادون به واسطۀ نور او ظاهر میشوند )2( .او نوراالنوار و نور همۀ نورها و قائمبذات خود
َْ َ ْ َ
است ،پس نوریت هر نیر سایۀ نور اوستَ « ،وأش َرقت ال ْرض بنور َرب َها» (زمر( )69 :و همۀ
انوار قائم به اویند) )3( .مجرد از اجسام و عالیق جسمانی است .یعنی نور مجرد محض و
وجود صرف است (سهروردی 94 :3 ،1380؛ .)121 ،90 :4 ،1380
 .۲-۲-۲صادر اول حاصل اضافۀ اشراقیۀ خداوند و نور قائم به اوست
به عقیدۀ سهروردی ،اولین صفت نوراالنوار وحدت است .تصور دو نوراالنوار محال است،
چون در این صورت الزم میآید که آن دو در چیزی مشترک و در چیز دیگر وابسته باشند و این
محال است ،زیرا نوراالنوار بینیاز از غیر است (سهروردی  .)126 :2 ،1373بنابراین از نظر
او ،واجبالوجود لذاته واحد من جمیع الجهات است .با توجه به قاعدۀ «الواحد الیصدر عنه
َ َ َ
َ
اال الواحد» و نیز بنا بر آیۀ شریفه « َو َما أ ْمرنا إال َواحدة» (قمر )50 :و حدیثی از پیامبر (ص)
که میفرماید «أول َما َخ َل َق الله َ
العقل» ،فقط یک چیز از واحد حقیقی صادر میشود که آن
نور مجرد واحد یا نور اقرب یا ممکن اشرف یا فیض نخستین یا معلول اول یا صادر اول یا
عقل اول است (سهروردی 51 :1 ،1373؛ 126 :2؛ .)65 :4 ،1380
به عقیدۀ شیخ ،پیدایش موجودات و صدور نور از نوراالنوار به صورت اشراق عقلی
است ،یعنی از نوراالنوار به نور اقرب و سپس به انوار پایینتر ـ خواه با واسطه یا بی واسطه ـ
پرتوهایی میدرخشد که ارتباط آن را از مرتبۀ عالی به پایین اشراق نامند و این همان اضافۀ
اشراقیه است (سهروردی  .)133 :2 ،1373وی اولین نسبتی که در وجود ایجاد شد را نسبت
نور قائم یا نور اقرب با نوراالنوار دانسته است .نور قائم عاشق نور قیوم و نور قیوم قاهر بر
اوست به نور قیومیت قهری که جوهر قائم را از احاطه بر ذات قیوم عاجز میکند .این همان
نسبت عشق و قهر ساری در تمام عالم است (سهروردی  .)103 :3 ،1380چنان که اجرام را
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مقهور شعاع عقول و عقول را در حیز قهر نور عقل اول و نور عقل اول را مستغرق در نور
ََ َ
َ َ
قیومیت و الهوتیت از ازل تا ابد میداندَ « :والله غالب علی أ ْمره» (یوسف( )21 :سهروردی
 .)75 ،74 :4 ،1380در حکمت اشراق ،همین جهات حبیه و قهریه میان انوار باعث ایجاد
کثرت در هستی شده است ،یعنی از یک سو محبت و عشق انوار سافل به انوار عالی و مشاهدۀ
آنها و از یک سو قهر و غلبۀ انوار عالی و اشراق آنها بر انوار سافل.
شیخ معتقد است نور أقرب دو جهت دارد :یکی جهت اخس و یکی جهت اشرف.
الف .اگر فینفسه و از جهت اخس اعتبار شود ،یعنی ذات خود را تعقل کند ،فقیر است
و این فقر که نتیجۀ نقص و نیاز است همان هیئت ظلمانی اوست .این جنبه از نور اقرب عشق
و مهر نام دارد (سهروردی  .)268 :3 ،1380به این اعتبار ،نور اقرب عاشق نوراالنوار است.
از این هیئت ظلمانی ظلی حاصل میشود به نام «برزخ اعلی» که سهروردی آن را «حزن و
اندوه» نامیده است .اما از نظر او کثرت عالم از نور پدید میآید ،نه از ظلمت .بنابراین از
ظلمت حزن و اندوه هیچ چیزی به وجود نمیآید.
ب .اگر به اعتبار نسبتش به نوراالنوار یعنی از جهت فی الله که جهت اشرف است تعقل
شود غنی است .وقتی غنای خود را که نتیجۀ این انتساب است تعقل کند ،نور مجرد قائم
دیگری حاصل میشود که ضوء اوست و حکما این ضوء را عقل دوم و شیخ آن را حسن و
نیکویی نامیدهاند (سهروردی 269 :3 ،1380؛ سهروردی 66 :4 ،1380؛ سهروردی
 .)133 :2 ،1373از این ضوء نظام احسن جهان پدید میآید ،یعنی باز نوری و برزخی دیگر
که یکی از افالک است صادر میشود تا به دهمین نور یا عقل و نهمین برزخ یا فلک برسد.
این عقل همان است که نزد مشائیان عقل دهم یا عقل فعال و در شرع «روح القدس» خوانده
میشود (سهروردی .)138 :2 ،1373
از نظر شیخ ،اضافۀ اشراقیه حاصل اشراق انوار الهی است ،زیرا از یک سو نور یعنی
ظهور و حضور ،پس نوراالنوار ظاهر لذاته است که ذاتش را درک میکند ،و مظهر لغیره است
َ
َ
چون همه چیز در نزد او حاضر و به وجود او ظاهر و قائم است« :ال یعزب عنه مثقال ذ َر ٍة فی
َ
َ
السماوات َوال فی الرض» (سبأ ،)3 :و از سوی دیگر اضافۀ اشراقیۀ حق بعینها إبصار است و
در إبصار نیز مقابله است و مقابله عدم حجاب بین باصر و مبصر است و چون حجابی بین
انوار سافل و عالی نیست پس همه چیز به وجود او ظهور و حضور دارد و قائم به اوست
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(سهروردی .)150 ،135 ،134 :2 ،1373
او که علم را ایجاد یا وجود و هر دوی اینها را نور میداند معتقد است ایجاد نتیجۀ ادراک
ً
حضوری نوری و اشراق عقلی حق است .به همین خاطر موجودات خصوصا صادر اول
حاصل اضافۀ اشراقیه است ،نه این که خود اضافۀ اشراقیه باشد .در نتیجه اضافۀ اشراقیه یک
نسبت فقری بین موجودات با خداوند یا بین انوار سافل با انوار عالی خود است.
 .۳ایمان از دیدگاه سهروردی

در حکمت اشراق علم حضوری و تصفیۀ ضمیر باطن شاهکلید معرفت است .این حکمت
حکمتی نوری و ذوقی است و «ذوق» وسیلهای برای شناخت آن حکمت است .این ذوق با
شهود قلبی و باطنی یا حضور قلب حاصل میگردد .در این حکمت ،عارف و حکیم کسی
است که متوغل هم در بحث و هم در تأله و خداگونه شدن باشد و حکمت معقول آن است
که با شهود قلبی و ایمانی و برهان عقلی عارف را به قلۀ معرفت حقیقی برساند (سهروردی
.)12 :2 ،1373
معرفت یکی از مقامات عارف است که دارای درجات مختلف است .این معرفت باید
ذوقی و با حضور قلب باشد ،اگرنه حقیقی نیست .معرفت حقیقی بلندترین مرتبه از مراتب
خداشناسی است ،چنان که موالی متقیان علی (ع) فرمودندَ « :أ َول الدین َم ْعر َفته َو َ
کمال
َ َ َ ْ َْ
ْ َْ
َ َ َ
َ
کمال َ
َم ْعر َفته َ
الت ْصدیق به َو َ
کمال اْلخالص
کمال ت ْوحیده اْلخالص له و
الت ْصدیق به ت ْوحیده و
َ َْ
َ َ
له نفی الصفات ع ْنه» (نهجالبالغه ،خطبۀ  .)1بر این اساس ،سهروردی در کلمة التصوف در
تعریف معرفت میگوید« :حقایقی مانند ذات و صفات و افعال الهی و عوالم عقل و نفس و
اجرام و چگونگی معاد و مانند آن که به میزان توان بشری در وی نقش بندد» (سهروردی
.)134 :4 ،1380
گفتیم در حکمت او شناخت و ادراک بر مبنای نور است و نور یعنی حضور و ظهور.
زیرا هر نفسی که ذاتش را ادراک کند ،نور محض مجرد است .مالک ادراک ذات ظهور چیزی
برای خود است ،چون هر نور محضی ظاهر لذاته و مدرک لذاته است ،پس چیزی که فینفسه
نور است همواره برای خود ظاهر است و از خود غافل نیست (سهروردی -114 :2 ،1373
.)117
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در الواح عمادیه ،وی نفس ناطقۀ انسانی را جوهر عقلی وحدانی یا جوهر مفارق و نوری
الهی و مجرد از ماده و ذاتی منزه از محل و جهات و مقدار و انقسام میداند که غیر قابل اشارۀ
حسی و مدرک کلیات و معقوالت و متصرف در جسم است (سهروردی 244 :2 ،1373؛
87 ،86 :3 ،1373؛ .)137 ،127 ،126 :4 ،1380
انوار سافل ـ مثل نفوس ناطقه ـ از دو جهت از انوار عالی کسب فیض میکنند و به
معرفت میرسند )1( :از جهت اشراق ،که در سیر نزولی انوار است و آن افاضۀ پرتوهای انوار
ً
عالم علوی به انوار مادون خویش خصوصا به جانهای مستعد و نفوس واالست؛ ( )2از
جهت مشاهده که در سیر صعودی انوار است و آن مشاهدۀ نور مجرد سافل به انوار عالیتر
است .در واقع چون میان انوار حجابی نیست ،نور سافل میتواند نور عالی و حقایق مادی و
معنوی را مشاهده کند .این مشاهده توأم با عشق و شوق به سمت آن حقایق است که باعث
کسب فیض بیشتر میگردد (سهروردی 117 :2 ،1373؛ سهروردی .)134 :3 ،1380
اساس حکمت ذوقی و معرفت حقیقی بر پایۀ همین دو طریقۀ علم حضوری است.
سهروردی عقیده دارد هدف انسان این است که اشراق یابد و در عالم دیگر به اصل خویش
برگردد .در فلسفۀ او عشق و عقل با هم به کار میروند ،نه در مقابل هم .جایگاه عشق و ایمان
قلب آدمی است ،اما نه قلب صنوبری جسمانی .ادراک انسان باید هم با شهود عقلی باشد و
هم با شهود قلبی .این عقل به معنای نور مجرد از ماده و عالیق آن است که با علم حضوری
و ادراک بیواسطه میتواند کسب معرفت کند ،نه با علم حصولی ،اما اگر بخواهد استکمال
یابد باید حرکتش به وسیلۀ تشویق به سمت نور عالی و عالم حقایق باشد .به عقیدۀ او ،به طور
کلی هر نوعی از انواع مفارق اثیری و عنصری اعم از عقول مجرده و نفس ناطقه دارای کمال
و عشقی بدان کمال هستند .اگر این عشق و شوق نباشد هیچ حادثی ایجاد نمیشود
(سهروردی  .)433 ،417 :1 ،1373پس همان گونه که اگر این عشق در بین عقول ساری
نباشد هیچ عقلی و فلکی و هیچ حادث دیگری ایجاد نخواهد شد ،در نفس ناطقه نیز اگر این
عشق نباشد هیچ معرفت شهودی و ایمانی صورت نمیگیرد ،و اگر اینها نباشد هیچ عمل
صالحی برای تقرب به حق انجام نخواهد شد .بنابراین عقل و عشق نه تنها از هم جداییناپذیر
بلکه مکمل یکدیگرند .پس علم و ایمان نیز الزم و ملزوم همدیگرند و با هم استفاده میشوند،
به طوری که هیچ گاه معرفت حقیقی منهای هر یک از این دو برای نفس میسر نمیشود .از
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نظر شیخ ،معرفت حقیقی به واسطۀ اضافۀ اشراقی بین مدرک و َ
مدرک صورت میگیرد .علم
حضوری اشراقی و شهود باطنی ـ که نزد اهل معرفت اتم و اشرف ادراک است ـ حاصل اشراق
عقلیای است که خود نور مجرد محض و مدرک لذاته است و ایمان نتیجۀ این شناخت است
که توأم با عشق انوار سافل به انوار عالی قاهر است .اما اگرچه علم و ایمان در معرفت نفس
ناطقه با هم به کار میروند ،طبق آنچه در حکمة االشراق بیان نموده این دو از یک سنخ نیستند
و از یکدیگر متمایزند .زیرا شهود حضوری نوعی شناخت است و ایمان نوعی اعتماد و توکل
و اطمینان و به آرامش رسیدن است که باید همراه هم باشند (سهروردی ،104 :2 ،1373
.)114
هرچند سهروردی هیچ تعریف روشنی از ایمان نکرده ،اما با مطالعۀ آثار او میتوان
دریافت که از نظر او ایمان یک احساس درونی یا اعتقاد قلبی توأم با شوق و عشق و توکل 6و
اطمینان و یقین در نفس ناطقۀ انسانی است که هر گاه این نفس خویشتن را از شواغل و غواسق
جسمانی رها کند و غنای انوار عالی را مشاهده کند ،شوق و اشتیاق به سمت آنها پیدا میکند
و به اصطالح از قوه و نقص و جهل رها میشود و به استکمال و فعلیت خویش و نور حقایق
میرسد و ْ
خود نور مجرد غنی و دارای کماالت میشود .هرچه تعلقاتش کمتر و شدت نور و
کمال و فعلیت در او بیشتر شود درک و شهودش بیشتر و به مراتب حکمت و معرفت او افزوده
میگردد ،و هرچه معرفت او بیشتر شود بر اعتماد و اطمینان و ایمان او نیز افزوده میگردد .و
بالعکس ،هرچه نفس به تعلقات جسمانی و هیئات ظلمانی و فقر ذاتی خود نظر کند ،اشتیاق
به آنها پیدا میکند و پایههای معرفت و ایمان در او سست میشود .بنابراین معرفت حقیقی
ادراک شهودی عقلی و قلبی همراه با حضور قلب است ،عقل و قلبی که به وسیلۀ تزکیه از ماده
تجرید شده و با اشتیاق و ابتهاج به اشراقات حق منور گشته و به اطمینان و آرامش رسیده
است.
در بستان القلوب ،او برای نفس دو جهت قائل است :یک جهت تعلق به عالم روحانی
دارد ،یعنی وجه فی الله ،که نیروی علمی و نظری نفس است؛ و یک جهت تعلق به عالم
جسمانی دارد ،یعنی وجه فی النفس ،که نیروی عملی نفس است و با آن در بدن تصرف
میکند (سهروردی 371 :3 ،1380؛  .)372سپس برای نفس دو قوۀ قهریه و حبیه قائل
میشود که به ترتیب به آنها عقل و عشق هم گفته میشود .مادام که نفس به بدن و شواغل
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برزخی عالقهمند است نه از کماالت نوری خود لذت میبرد و نه از رذایل حاصل از این
تعلقات برزخی رنج میبرد .بنابراین سهروردی کمال نفس را در این میداند که با قوۀ قهرش
بر بدن ظلمانی غالب شود و با قوۀ محبتش عشق و شوق او به عالم نور افزایش یابد .هر گاه
نفس قاهر بر بدن شود و قوای ظاهری و باطنی نفس مقهور و مطیع او گردند و یا با شهود
باطنی و اطالع از حقایق و با عشق و ایمان منور گردد ،به استکمال میرسد و به عالم انوار
علوی مقربتر میگردد .هرچه نورش افزون شود و از پلیدیهای برازخ پاک گردد ،عشق و
محبتش به انوار قاهر بیشتر و هر چه عشقش بیشتر و به آنها مستضیء شود جذب و صعودش
به نور اعلی بیشتر میشود تا این که ملکۀ اتصال برای او حاصل میشود و به قرب نوراالنوار
و سرچشمۀ نور و حیات طیبه و موطن اصلی و جایگاه آرامش ابدی خود میرسد .در این
حالت ،عالم نور محض را مشاهده میکند و از بدن رها میشود و اشراقهایی غیرمتناهی از
نوراالنوار و انوار قاهره و اسپهبدیه بر او بی واسطه و با واسطه منعکس میشود و به سبب
تقدس آنها قدسی میشود و به طور بینهایت از لذایذ نورانی بهرهمند میگردد .و این نفس در
َ
ْ
ْ ْ
قرآن مجید «نفس مطمئنه» یا «کلمه طیبه» نامیده شده است« 7:یا أیت َها النفس المط َمئنة
ْ
َ ْ ْ
َ
ً
ً
یص َعد الکلم الطیب َوال َع َمل الصالح
ْارجعی إلی َربک َراضیة َم ْرضیة» (فجر)28-27 :؛ «إلیه
َ
ْیرفعه» (فاطر( )10 :سهروردی 226-223 :2 ،1373؛ .)373 ،372 :3
 .۴رابطۀ میان اضافۀ اشراقیه و ایمان

حال که دانستیم عقل اول یا نور اقرب همان نور عقلی است که با واسطۀ عقول دیگر 8نفس
انسانی را از قوه و نقص و جهل و تاریکی به کمال و فعلیت و نور میرساند و این نور علم و
معرفت حاصل اضافۀ اشراقیه خداوند است که در این اضافه فقط یک طرف مستقل و غنی
بالذات و حی قیوم وجود دارد و بقیۀ موجودات از عقل اول گرفته تا پستترین موجود عالم
برازخ همگی فقرای الیالله و مضاف و وابسته به او هستند ،اکنون میخواهیم ببینیم که نفس
چگونه در سایۀ اضافۀ اشراقیۀ خداوند میتواند ارتقا یابد و به مدارج باالی معرفت و ایمان و
مقام عبودیت و رستگاری دست یابد.
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 .۱-۴ارتقای ایمان در سایۀ اضافۀ اشراقیه

به عقیدۀ نگارندگان سهروردی معتقد است نفس ـ مثل عقل اول ـ دوحالت دارد:
الف .اگر نظر به ذات خود کند ،وقتی انوار حق بر او میتابد مسرور میگردد .این شاد
شدن همان محبت و ابتهاجی است که برای نفس در هنگام تصور حضور ذات چیزی پدید
میآید .سهروردی محبت را اطاعت بنده از خداوند و مربوط به ذوق میداند که وقتی لبریز
شود عشق نام میگیرد (سهروردی  .)329 :3 ،1380بنابراین این ابتهاج و محبت برای نفسی
است که به مقام محب 9رسیده ،نه برای عارف ،زیرا این حالت برای او ناشی از نقص و نیاز
است و لذا به حزن و اندوهی میانجامد که همان بعد و دوری از خداوند است .طاعت به
خاطر دوری از خداست و برای تقرب یافتن باید بندگی کرد .غایت کمال بنده تشبه یافتن به
حقتعالی و اتصاف به اوصاف خداوندی است ،و این مقام مقربین و عالیترین درجات
معرفت است .همچنین چون بسیاری از محبان از رهگذر انوار لذت میبرند اما حقایقی را
که عارفان بدان رسیدهاند نمیشناسند ،همین عدم معرفت و جهل به حقایق برای عارف درد
و رنج و نقص است .هرچه عارفتر به حقایق گردد وجودش شریفتر میشود .لذا شیخ مقام
عارف را برتر از مقام محب و بلکه از مقربین درگاه الهی میداند (سهروردی 328 :3 ،1380؛
َ
 )137 :4که البته حدیث شریف «ح َسنات البرار َسیئات المقربین» میتواند مؤید این سخنان
باشد.
ب .اگر نظر به نوراالنوار کند ،در نتیجۀ انتسابش به او یعنی اضافۀ اشراقیه بین او و
خداوند خود را مفتقر إلیالله میبیند و خود را فراموش میکند .از این جهت حالت او فنای
فیالله است .وقتی هم خود و هم شعور و ادراکش و هم خود فراموشی را فراموش کند در
حالت فناء در فناء است و فقط زمانی به کمال میرسد که معرفت در معروف گم شود و محو
َ
ْ ََ
ََ َ
در نور معرفت الهی گردد و در نهایت به مقام «کل َم ْن عل َیها ف ٍان َو ْیبقی َو ْجه َربک ذو الجالل
َو ْاْل َ
کرام» و بقای بعد از فناء میرسد (سهروردی .)324 ،323 :3 ،1373
به عقیدۀ نگارندگان ،بنا بر قاعدۀ «إذا جاوز الشیء حده انعکس ضده» ،در نتیجه انتساب
فقری نفس به نوراالنوار ،فقر او از حد خود تجاوز میکند و به غنای حضرت حق غنی
میگردد ،و چون غنای خود را که نتیجۀ این انتساب است ادراک کند ،قلب او منور به نور
معرفت الهی میگردد ،و چون از فقر به غنا یا از جهل به معرفت یا از قوه و نقص به فعلیت و
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کمال برسد ،این نسبت شریفترین نسبت نفس با نوراالنوار خواهد بود .این حالت شریف
همان سکینه ،آرامش و طمأنینۀ قلبی است که در نتیجۀ ازدیاد ایمان در قلوب مؤمنین و نفوس
ْ
َْ َ
ََ
ً
السکینة فی قلوب الم ْؤمن َین ل ْیز َدادوا إ َیمانا» (فتح)4 :
مجرده حاصل میشود« :ه َو الذی أن َزل
(سهروردی 329 ،324 ،323 :3 ،1380؛ .)135 ،134 :4
به سبب همین حاالت نفس ،درجات معرفت خداوند نیز متفاوت میشود .اما پیش از
بیان مراتب آن ابتدا باید خاطرنشان کرد که سهروردی ضمن متفقالقول دانستن تمام انبیاء و
َ َ
َ َ َ َََْ َ َ
َ َ َ ََ َ َ
اک حق
فناک حق َمعرفتک َو سبحانک ما عبدن
اولیاء و مالئکه در سخن «سبحانک ما عر
َ
ع َب َادتک» ،معتقد است چنان که وقتی در آفتاب نظر کنیم نورآن ما را از احاطه به جرمش منع
میکند ،شناخت اکتناهی حقتعالی و تمام حقیقت و ذات او نیز ممکن نیست ،زیرا وجود
ناقص و محدود معلول هیچ گاه یارای درک تمام حقیقت نامحدود و نامتناهی علت را ندارد و
معلول پرتو و مظهر و رقیقهای از آن حقیقت است و بین خدا و موجودات هیچ حجابی نیست:
َْ
َ
« َال ْیعزب َع ْنه م ْث َقال َذرة فی َ
السم َاوات َوال فی ال ْرض» (سبأ ،)3 :بلکه حجابش شدت
ٍ
َ
َ
ً
َ
نورانیتش است« :الیحیطون به علما» (طه )110 :و «التدرکه البصار و هو یدرک البصار»
(انعام( )3 :سهروردی 376 :3 ،1380؛ .)61 ،60 :4
َ َ َ َ َ َ ََ
َ
َ
فسه فقد ع َرف َربه» معتقد است هر کس به
اما او با توجه به حدیث نبوی «من عرف ن
میزان ظرفیت وجودی و معرفت نفس خویش میتواند نسبت به حضرت حق معرفت پیدا
کند ،و هر چه ریاضت بیشتری بکشد و به استکمال نزدیکتر گردد ،معرفتش افزونتر میگردد
(سهروردی .)377 ،376 :3 ،1380
 .۲-۴مراتب حکمت و معرفت

گفته شد که از دیدگاه سهروردی علم حضوری و ایمان قلبی الزم و ملزوم هم هستند ،ولی از
ً
یکدیگر متمایزند .هرچه ادراک و شهود بیشتر شود ،لزوما ایمان هم افزایش مییابد .معرفت
ً
منهای هر یک از علم و ایمان اصال مفهومی ندارد ،بلکه این دو با هم معرفت را تشکیل می
دهند .پس معرفت حقیقی رسیدن به مدارج باالی این دو با هم است .وی مراتب حکمت و
معرفت را برای عارف در یک نهج عرفانی شامل پنج مرحله میداند:
الف« .ال إله إال الله» ،یعنی هیچ معبودی جز خدا نیست .این معمولترین پذیرش
یگانگی خدا و نفی الوهیت از ماسوی الله است و کسانی که در این رتبهاند اعم عواماند ،اما
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این ایمان حقیقی نیست ،بلکه نازلترین درجۀ ایمان و اقرار زبانی عامۀ مردم است.
ب« .ال إله إال هو» ،یعنی کسی جز او نیست .نفی غیریت از خداست و کس دیگر را
نمیتوان «او» گفت .این مرتبه جملۀ هویتها را در مقابل هویت باریتعالی نفی میکند.
پ« .ال إله إال أنت» ،تویی جز تو نیست .کسانی که به این مرحله میرسند همۀ تو ییها
را که در معرض تو یی شاهد خویش است نفی میکنند و این اشاره به حضور دارد.
ت« .ال إله إال أنا» ،یعنی أنیتی جز انیت خدا نیست و فقط خداست که میگوید «من».
دوئیت از عالم وحدت دور است .کسانی که به این مرتبه رسیدهاند خود را گم کردند و در
پیدایی حق گم شدند.
َ
َ
یء َهالک إال َو ْج َهه» ،این مقام کسانی است که میگویند هر چیزی جز
ث« .کل ش ٍ
صورت ذات او فانی است .ثنائیت ،أنیت ،هویت و ...همه اعتباراتی زائد بر ذات قیوم اوست.
این مقام که باالترین مراتب ایمان است همان ایمان حقیقی و ایمان قلبی یعنی نورانیت دل به
انوار الهی است .این مقام ،مقام فنای فی الله و عالیترین درجۀ وحدت (توحید ذاتی و صفاتی
و افعالی) و مقام معرفت حقیقی یا معرفتالله و غایت کمال بندگی و عبودیت و مقام تشبه به
حقتعالی و خلیفةاللهی است که باالی آن مقامی نیست .از نظر وی ،هر کس به این درجه از
حکمت و معرفت برسد از همه عارفتر و وجودش کاملتر و شریفتر است .اما مردم تا به
عالم ناسوت عالقه دارند نمیتوانند به این مقام برسند (سهروردی .)328-323 :3 ،1380
چند باشی بند سیم و بند زر
بند بگسل باش آزاد ای پسر
(مولوی ،دفتر اول)
بنا بر اعتقاد شیخ ،در ایران باستان امتی میزیستهاند که پرستندۀ خدای واحد بوده و مردم
را به حق رهبری میکردهاند .او این افراد را پهلوانان و جوانمردانی یگانهپرست میداند که قرآن
دربارۀ آنها میفرماید« :خداوند ولی کسانی است که ایمان آورند و ایشان را از ظلمت به سوی
نور هدایت میکند» (بقره .)257 :به عقیدۀ او ،خداوند مؤمنین را از تاریکی جهل به نور
معارف 10درمیآورد (یعنی به باالترین درجات ایمان و اتصال به نور عقل فعال) .بنا بر آیۀ
َ
َ
ْ َ
شریفۀ « ْیهدی به الله َمن َاتب َع رض َوانه سبل السالم» (مائده ،)16 :طریق هدایت و سالمت
(صراط مستقیم) و طریق خالص به عالم قدس و طهارت نه تنها شامل کسانی است که ایمان
به خدا و رسول و روز قیامت دارند ،بلکه راه کسانی است که رضایت و خشنودی او را بجو یند
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و به مقام عبودیت رسیده باشند (سهروردی .)91 :4 ،1380
همچنین از نظر او نور ظاهر و حی است ،و هر حیای نور محض .حیات ظاهر لنفسه
است و حی دراک فعال است .پس هر که ذاتش را درک کند حی نیز هست (سهروردی ،1373
 .)117 :2نفس ناطقه ،که حی و نور قائمبذات خو یش است ،نیازمند مرجحی است که آن
مرجح باید نور مجردی باشد که واجبالوجود بالذات و حی قیوم است که قوام همه چیز به
اوست .این نفس زنده به چیست و چگونه با اضافۀ اشراقیه بر ایمان او افزوده میشود؟
حی یعنی دراک فعال ،دراک است چون علم به ذات خو یش دارد و از خود غایب و غافل
نیست ،و فعال است چون در نتیجۀ اتصال به عقل فعال و منور شدن به او خود نوری عقالنی
میشود که از تاریکیهای جهل رهایی یافته و میتواند مانند عقول در عالم تأثیر بگذارد.
سهروردی معتقد به ایجاد رابطۀ علی بین تأله نور مجرد و انوار قاهره است .عقول علت
نفوساند و هرگز باطل نمیشوند ،زیرا حامل یا تعلق به حامل ندارند و فقط نیازمند
واجبالوجودند ،و چون واجب دائمی است ،عقول نیز به وجود او دائمیاند .علت نفس ناطقه
عقل فعال دائمی است ،پس معلول نیز به دوام نور قاهری که علت اوست دائمی و به بقای او
ً
باقی و جاویدان است .پس همواره زنده به نور الهی و معرفت حقیقی است و اصال منعدم
َ َ
َ
َ
َ ً ْ َ ْ
نمیشودَ « :وال ت ْح َس َبن الذ َین قتلوا فی َسبیل الله أ ْم َواتا َبل أحیاء ع ْند َربه ْم ْیر َزقون» (آلعمران:
( )169سهروردی 497 ،496 :1 ،1373؛  .)223 :2اکنون میخواهیم بدانیم سازوکار
ارتقای ایمان در نفس ناطقه چیست؟
 .۳-۴سازوکار ارتقای ایمان

در کلمة التصوف ،شیخ اشراق به بسیاری از مقامات عرفانی اشاره میکند که عارف باید آنها
را پشت سر بگذارد تا قلب او برای منور شدن به نور معارف الهی و پذیرش آنها با حضور قلبی
و شهود باطن آماده گردد .این حضور عارفانه و عاشقانۀ قلب برانگیزاننده و محرک او به سمت
ً
عمل صالح است که برای رسیدن به آن باید خودسازی کند .مثال مجاهده و ریاضت یکی از
راههای تهذیب نفس است که شیخ در آن توصیه به تحمل گرسنگی نموده و گفته در نتیجۀ
خوردن و خوابیدن کمتر ،شهوت و غضب از انسان دور و علم و شوق در او زیاد میشود و به
مالئکه میرسد (سهروردی .)397 ،396 :3 ،1380
در رسالۀ ابراج ،اشارهای به سیر و سلوک اهل تجرید در آفاق و انفس میکند و فایدۀ
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تجرید را برگشت به وطن اصلی و اتصال با عالم علوی میداند ،چنان که حدیث شریف
َ
ََ
ْ ْ ْ
الوطن م َن اْلیمان» اشاره به همین بازگشت دارد و آیۀ شریفۀ «یا أیت َها النفس المط َمئنة،
«حب
َ َ َ ً َْ ً
إ ْرجعی إلی ربک راضیة مرضیة» (فجر )28-27 :نیز به سابقۀ حضور نفس در آن وطن داللت
دارد .کسی که ظاهرش را از عالیق دنیوی جدا سازد ولی سعی در وصول به عالم حقیقت
نکند مانند کسی است که دارویی را برای معالجه و اصالح مزاجش بسازد ولی از آن تناول
نکند (سهروردی  .)462،463 :3 ،1380توضیح بیشتر این که با توجه به عقیدۀ سهروردی
که عقول واسطۀ فیض الهیاند ،عقل فعال یا روحالقدس واسطۀ وجود نفوس ما و بیرونآورندۀ
آنها از قوه به فعل است .این عقل قلم حقتعالی است که الواح مجرد نفوس ما را به علوم
حقیقی و معارف ربانی منقوش میسازد .پس تعلیم از ناحیۀ قدس استَ « :کت َب فی قلوبهم
ْ َ َ َ
اْل َیمان َوأیده ْم بروح م ْنه» (مجادله .)22 :منظور از ایمان در اینجا همان نورانیت قلب به
ٍ
انوار معارف الهی است و نفوس با متنقش شدن به قلم حقتعالی یعنی با اتصال به عقل فعال
از قوه و جهل خارج میشوند و به سوی نور معارف الهی و فعلیات و فضایل هدایت میشوند.
لذا میگوید« :چون نفس طاهر گشت (از جهل و ناپاکیها) به نور الهی روشن میگردد :الله
َ
ْ
َولی الذ َین َآمنوا یخرجه ْم م َن الظل َمات إلی النور [بقره ،]257 :این اتصال با عقل فعال
عالیترین درجۀ معرفت برای نفس ناطقه انسانی است» (سهروردی .)88 :4 ،1380
با توجه به این که سهروردی برای وجود اصالتی قائل نبود ،او در هیچ یک از آثار خود به
طور روشن و مستقیم بیان نکرده که این اتصال و این ارتقای ایمان و معرفت در نفس ناطقه از
نوع اتصال کمی است یا ارتقای کیفی یا نه کمی و نه کیفی بلکه فعلی و ایجادی است .اما از
ً
آنچه گذشت و بیان خواهد شد برمیآید که کمیت و کیفیت این اتصال اصال عرضی نیست،
چرا که در اتصال نفس ناطقه با علت خود یعنی عقل فعال ،قائل است که همچون او میتواند
در اجسام و نفوس تأثیر کند (سهروردی  ،)92 ،91 :4 ،1380و همین اثرگذاری مهر تأییدی
بر اشراق فعلی و ایجادی نفس است که شیخ از آن غافل بوده است.
دربارۀ کسی که به این اتصال رسیده ،که عالیترین درجات معرفت و مقام سکینه و
طمأنینۀ قلبی و توحید است ،میگوید:
کسی را که سکینه حاصل شود او را اخبار از خواطر مردم و اطالع بر مغیبات حاصل آید و
فراستش تمام گردد و  ...صاحب سکینه از جنت عالی نداهای به غایت لطیف بشنود و
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ََ
مخاطبات روحانیت بدو رسد و مطمئن گردد ،چنان که در وحی الهی مذکور است «أال
ْ
َْ
بذکر الله تط َمئن القلوب» [رعد( .]28 :سهروردی .)323-322 :4 ،1380

در جای دیگری میگوید:
 ...و دعای او در ملکوت شنیده شود .چون فکر دائم دارد در آیات جبروت و به عالم روشن
مشتاق گردد و به عشق نورانی لطیف شود و به جود و خیر و کرم و عدل متصف گردد و به
افق أعلی رود و بر أعداء پیروز شود  ...و چون روشن به نور حق شود و به تأیید حق قوی
ْ ْ
َ
گردد و از جمله حزب خدا شود« :إن ح ْز َب الله هم المفلحون» [مجادله ]22 :و « َو إن
ََ َ َْ َ
ج ْندنا لهم الغالبون» [صافات ]173 :و برسد به نوری که بزرگان فارس بدان رسیدند.
(سهروردی )92-91 :4 ،1380

این نور همان نور معرفتی است که از عالم قدس بر قلوب مؤمنین اشراق و تعلیم داده شده
است.
وی معتقد است نفوسی که بر آنها اشراقات علویه میتابد ،مادۀ عالم مطیعشان میشود،
به طوری که گاه این انوار به سالکان قدرت میدهد که بر روی آب و یا در هوا راه روند و گاهی
آنها را با بدنهایشان به عالم مثال میبرد تا با بعضی از بزرگان دیدار کنند .این اشراق بستگی
به مراتب سالکان دارد که تا چه اندازه فیض ببرند (سهروردی  .)254 :2 ،1373همچنین در
جای دیگری میگوید:
نفوس نیکبختان متوسط و زاهدان و کامالن در عمل پس از مفارقت از بدن قدرتی مییابند
ً
که با آن قادر به آفرینش مثل معلق روحانی میشوند .مثال انواع خوراکیهای لذیذ،
صورتهای زیبا و سماع و سرود نیکو و ...را برای خود حاضر میکنند و این صور از
پدیدههای این عالم نیکوتر است( .سهروردی .)230-229 :2 ،1373

سهروردی در تأیید تجرد و شرافت نفس متمسک به آیات و روایات شده است ،مانند آیۀ «قل
َ
َ
الروح م ْن أ ْمر َربی» (بنیاسرائیل ،)85 :یا حدیثی از پیامبر (ص) که میفرماید «أبیت عند
َربی یطعمنی و یسقینی» ،و روایتی از حضرت علی (ع) که پس از کندن در خیبر فرمودند
کوتیة و َنفس من نور َربها م َ
«والله ما َق َلعته إال بقوة َم َل َ
ضیئة» (سهروردی ،127 :4 ،1380
ٍ
ٍ
ٍ
.)128
بنابراین ،از نظر او ،عارف و مؤمن حقیقی که به باالترین مراتب علم و ایمان رسیده در
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جملۀ زیر خالصه میشود:
کسی که رمز گشود و بر برکت قدسی ظفر یافت .او چشید ،سپس شوق کرد سپس عاشق
شد و سپس وصل شد و سپس فناء گشت و سپس باقی ماند .پس ورای عبادان ،شهری نیست
و عبادان غیرمتناهیاند( .سهروردی .)465 :4 ،1380

عبادان غیرمتناهیاند ،چون وصل به ذات الیتناهی پروردگار شدند و لذا رستگار شدند ،چنان
که حضرت علی (ع) در هنگام وصال به معبود و معشوق فرمود «فزت و رب الکعبه» .به
اعتقاد شیخ ،کسی که توانسته خلع بدن کند و داخل کعبۀ ایمان درآید رستگار است که مقامش
در عالم عبودیت است و محل پروازش در فضای قیومیت پروردگار (سهروردی :4 ،1380
 .)493چنین کسی که انوار قیومیت و الهوتیت بر او تابیده به قدیم منان وصل میشود« :و
َ
َ
َ
إلی الله تصیر المور» و «إلی َربک م َنتهئها» (سهروردی  .)470 :4 ،1380در حکمت ذوقی
او ،این شخص حکیم متوغل در بحث و تأله و خلیفۀ خدا در زمین است .این خلیفۀ الهی
مثل انبیاء و امامان شیعه به طور قطع در عالم وجود دارد و هیچ گاه جهان از حکیمی که
متوغل در تأله باشد خالی نیست .هر گاه چنین حکیم و رئیسی آشکار نباشد ،آنگاه مستور
ً
است و معموال همه او را «قطب» میخوانند که ریاست معنوی امت با اوست (سهروردی
.)12 :2 ،1373
 .۵نتیجهگیری

ً
شیخ اشراق نسبت موجودات با خداوند یا نسبت انوار مجرده ،خصوصا نفس ناطقه ،با
نوراالنوار را در پرتو اضافۀ اشراقیه تبیین میکند .این اضافه از نوع اضافۀ مقولی ماهوی که دو
طرف آن به طور مستقل از هم وجود دارند نیست ،بلکه طرفین اضافۀ اشراقیه وجودی جداگانه
دارند اما طرف مضاف که عین اضافه است وجود فقری ،غیرمستقل و قائمبغیر دارد ،که این
غیر قیوم و حقیقت محض واحد مستقل است .شیخ این اضافه را حاصل اشراق خداوند
میداند ،لذا به اضافۀ اشراقیه موسوم شده است .با توجه به این که او وجود را امری اعتباری
دانسته اما به نظر میرسد که دربارۀ خداوند ،اگر نگوییم اصالت وجودی میاندیشد اما قائل
به اصالت نور بود ،پس این اضافه حاصل اشراقات الهی و از سنخ وجود است ،نه از سنخ
ماهیت ،چرا که وجود را نور و نور را مانند وجود بدیهی میدانست .وی قائل به یک نظام نوری
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بود که در رأس آن نوراالنوار یا نور قیوم است که ذاتش برای خودش بذاته ظاهر است و نوریت
هر نور از او و قائم به اوست .در این نظام نوری ،کلیۀ انوار مجرد از عالیترین تا أسفل همگی
نور مجرد محض و وجود صرفاند.
به عقیدۀ شیخ ،اولین نسبتی که در وجود ایجاد شد نسبت نور قائم با نور قیوم یا نسبت
عشق و قهری است که در تمام عالم و در میان تمام انوار مجرده با انوار عالیتر خود ساری
است و باعث ایجاد میشود .ایجاد یا وجود نور است و نتیجۀ ادراک حضوری است .نور علم
و ظهور و حضور است .چون ظاهر بالذات و مظهر لغیر است .نوراالنوار که همه چیز در نزد
او حاضر و ظاهر و همه قائم به وجود اویند و چون هیچ حجابی بین انوار نیست ،پس نسبت
بین انوار از عالی تا سافل بر اساس اضافۀ اشراقیه است ،یعنی یک نسبت فقری که از یک سو
عشق و شوق انوار سافل به انوار عالی (مشاهده) و از یک سو قهر و غلبۀ انوار عالی بر انوار
سافل است (اشراق) .این دو طریقۀ کسب معرفت حقیقی برای انوار مجرده با شهود عقلی و
قلبی است .علم و ایمان الزم و ملزوم یکدیگرند ،گرچه از هم متمایزند ،زیرا ایمان همسنخ
شناخت نیست ،بلکه نتیجۀ شناخت است .ادراک حضوری توأم با حضور قلب و عشق و
شوق و اطمینان و یقین و توکل است که انسان را به سمت عمل صالح سوق میدهد .معرفت
ً
منهای هر یک از این دو علم و ایمان اصال معرفت نیست و حکیم کسی است که هم متوغل
در بحث و هم متوغل در تأله و متصف به صفات الهی یا خداگونه شدن باشد .این بحث و
تأله با هم حکمت ذوقی و این علم و ایمان با هم معرفت حقیقی را تشکیل میدهند .هرچه
ادراک و شهود بیشتر شود ایمان هم افزایش مییابد ،در نتیجه معرفت عارف افزون میگردد.
نور سافل مثل نفس ناطقه دو جهت دارد :یکی جهت فی النفس و یکی جهت فی الله .وقتی
ذات خود را ادراک کند فقیر است و عاشق انوار عالی است .برای عارف و حکیم این عشق
نقص است و لذا حزن و اندوه است ،زیرا این عشق و محبت اطاعت بنده از خداوند است و
اطاعت به سبب دوری از اوست و این برای عارف هنوز عدم معرفت و جهل و نقص به حقایق
عالی است .لذا باید با افزایش معرفت سعی در تقرب به حقیقت واحد نماید و برای این تقرب
باید بندگی کند .اما اگر نسبت نفس ناطقه با نوراالنوار اعتبار گردد غنی به غنای او میگردد.
ایمان همان احساس درونی یا اعتقاد قلبی توأم با شوق و عشق و توکل و اطمینان و یقین در
نفس ناطقۀ انسانی است که هر گاه طاهر گردد و از ماده و تعلقات تجرید شود منور به اشراق
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عقلی از عالم نوراالنوار به واسطۀ عوامل فیض یا عقول به او میشود .در سایۀ این اضافۀ
اشراقیه که بین انوار مجرده است ،نفس از نقص و جهل به عالم معارف و معنا ارتقا مییابد،
چون متصل به نور عقلی مجرد از ماده و عالیق آن یعنی عقل فعال میشود .لذا باقی به بقای
اوست ،و لذا حی است و حی یعنی دراک فعال .پس میتواند به عالم باال ارتقا یابد.
این اتصال باالترین درجۀ معرفت نفس است و از نوع کمی و کیفی نیست ،بلکه از سنخ
وجود است .گرچه خود شیخ دربارۀ سنخ وجودی یا ماهوی بودن این اتصال و ارتقای نفس
به جایگاه اصلی خود صحبتی نکرده ،ولی عشق و عالقه به وطن حقیقی انسان و عالم علوی
را از نشانههای ایمان میداند .او این ارتقا را به سبب معرفت و تهذیب نفسی که عارف کسب
نموده میداند .این ارتقا در پرتو اضافۀ اشراقیه بین انوار سافل با عالی است که چون خود را
مفتقر إلی الله میبیند ،به مقام فنا و بقای بعد از فنا و مقام عبودیت و نفس مطمئنه میرسد و
چون نفس او به نور عقلی باقی شد ،از این افتقار و نقص و جهل به غنا و کمال و معرفت
میرسد .برای همین این نسبت شریفترین نسبتهاست .بنابراین هر کس به این درجه از
حکمت و معرفت برسد از همه عارفتر و شریفتر است.
کتابنامه
قرآن کریم.
نهجالبالغه .بر مبنای ترجمۀ فیض االسالم.
سهروردی ،شهابالدین یحیی .1373 .مجموعه مصنفات .تصحیح و مقدمۀ هانری کربن .ج  1و
 .2تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سهروردی ،شهابالدین یحیی .1380 .مجموعه مصنفات .تصحیح و مقدمۀ سیدحسین نصر .ج 3
و  .4تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مولوی ،جاللالدین محمد .مثنوی معنوی.
یادداشتها
 .1که اینها را مضاف بسیط حقیقی هم مینامد.

 .2که اینها را مضاف مرکب غیرحقیقی نیز میداند.
 .3یعنی مضاف بسیط حقیقی.
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 .4علم خداوند به اشیاء ظاهر بودنشان برای اوست ،یا به واسطۀ خود اشیاء یا به واسطۀ متعلقات آنها
(سهروردی .)152 :2 :1373
 .5که مقابل آن غیبت و تکثر است .از نظر او موجود به دو قسم تقسیم میشود:
( )1آنچه در حقیقت ذاتش نور است ،که خود دو قسم دارد:
نوری که هیئت (عرض) برای غیر خود است (یعنی نور عارضی)
نوری که هیئتش برای غیر خود نیست (نور مجرد محض)
( )2آنچه در حقیقت ذاتش نور نیست ،که خود دو قسم دارد:
آنچه بینیاز از محل است (جوهر غاسق)
آنچه هیئت برای غیر خود است (هیئت ظلمانی) (سهروردی .)108 ،107 :2 ،1373
 .6توکل از مقامات مقربین است که در همۀ حوادث نیکی قضا و قدر را مینگرند (سهروردی :4 ،1380
.)134
 .7چنان که نفس ضعیفشده و مقهور بدن و برازخ «نفس لوامه» یا «اماره» خوانده شده است.
 .8به و یژه عقل فعال یا روحالقدس که همگی عقول مراتب فیض برای نفس ناطقهاند.

 .9محب یکی از مقامات عرفانی سالک الی الله است .به عقیدۀ شیخ او کسی است که نفسی زیرک و حدسی
نیرومند دارد و به راحتی به چیزهایی میرسد که دیگران بدان نمیرسند.
 .10منظور از جهل هر گونه عدم معرفت به حقایق عالم باالست ،و نور معارف همان انوار و اشراقات الهی
است که از عالم علوی بر نفوس طاهر میتابد و آنها را منور میسازد.

