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 مقدمه 

منحصر به فرد در ااریخ لیمت و منرفت اسالمی است؛ موسس  ای و لیمتِ اشرایی او پدیده 2شایخ اشاراق  

بدیلی از خود به که از شحاظِ ااریخ  ظاهری اندا  عمر نیرد اما میتب  لیمی و عرفانی  بیلیمات، باا     این

را احت ااثیر یرار  4و  راء بزرگا   لیمتِ اسالمی و از جمله شخص  مالصدرا ها اندیشهیادگار گذاشت که ساآ

واند انشاو و نمو نیافت و بارور نشااد؛ این امر می میتب اساات، این گونه که شاایساته   ید   داد؛ اما به نظر می

او و  هعوام  مختلفی داشاته باشاد که شاید بیشترین ااثیر به ظبور  شخصیتِ خا   مالصدرا و لیمتِ متناشی  

 هگردد؛ طبق  نظر  شاایخ اشااراق سلسلباز میدهد به ویژه نوع  افسایری که وی از  رای شایخ اشاراق ارامه می   

لقیقتی نوری است؛ از دیدگاه مالصدرا او  نور با وجود ییی است  لقیقتِ نفس  انسانیهستی از نوراانوار اا 

اوا  به همین انوار، وجود ه  نیته مقبوآ و با اصاوآ  وجودی لیمتِ متناشیه ه  سازگار است؛ ارا که می این

غیر یاب   یبوآ از دید صادرا این اسات که: شایخ اشاراق یساامی از وجوداِِ مصلل  در     ه اطالق کرد؛ اما نیت

نامد؛ و از بین  اجساا انبا نور  لسی لیمتِ صادرایی یننی هما  اجساا  اصلاللی در لیمتِ رای  را نور نمی 

ود در مورد نور ه  الیاا  وجه منتقد است هم با یوآ به ولدِ نور و وجود ورد؛ مالصادرا  را نور به شامار می 

 ید در لاشی که به نظر می 9نیته را به اثباِ برساااند؛های مختلف اینکند از راهکند؛ وی ساانی میصاادق می

ست؛ راه اشیافی پرنشدنی در این«    با جس  و نور  جسمانیه نور و ظلمت و رابل»نظر  شیخ اشراق در موردِ 

، ظلمت دانستن  اجساا از سوی شیخ اشراق است؛ که در صورِِ ارین نایض  ادعای ییی بود   نور و وجودیوی

موضااوع نبایتا وجود با نور ییی خواهد بود و در نتی ه ان ذا   یبری  صااحتِ ادعاهای مالصاادرا در مورد این

ضوع مولیمتِ اشاراق در دآ  لیمتِ متناشیه سارنوشتِ نبایی     خواهد بود؛ بنابراین اهمیتِ پرداختن به این  

ری اسات که با سرنوشتِ لیمتِ اشراق در ان ذا  در دآ  لیمتِ متناشیه و یا رشد و نمو  مستق     ، و  به ید

نیز با خلر  بدفبمی  لیمتِ اشراق اراباطِ عمیق دارد؛ با پرداختن به انین موضوعی و نیز موضوعاای نظیر     

اوا  به رشااد و باشندگی  دو لیی ، میهای اینعالوه بر روشاان شااد   لقیقتِ دیدگاه از ساوی دیگر محققا ، 

 لیمتِ اشراق یاری رساند.  ه دوبار

ر اشراق د خشای  از مالصادرا  نقد خوان » اوا  گفت: موضاوعی با عنوا  این مبحث می در موردِ پیشاینه 

قاب   ایافت نشاد؛ اما احقیقاای به نحو  پراکنده و مختصر در موردِ  « ینور   ماد»و  «یقینور لق»ه مسااشه رابل 

نور و وجود کار شده است؛ از ه گاه مقااای نزدیک به بحث رابلنور و وجود در خالآ   ثار  کتابی محققا  و گه

شااناع اندیشااه و  ،ه.ش(2936) ،غالمحسااین ،ابراهیمی دینانی. 2اوا  به موارد ذی  اشاااره کرد: زمره میاین

ه.ش( ماجرای فیر فلسفی در جبا   2931)نیز همو:  .4. ابرا : انتشاراِ لیمت ،در فلسفه سبروردی شبود

. گزارش شرح و سن   دستگاه اشراق لیمت ه.ش( 2939، )سید یداهلل ،پناهیزدا . 9 طرح نو. :ابرا  ،اسالا

 ،اکبریا  .2 ،ابرا : پژوهشگاه لوزه و دانشگاه ،پوراحقیق مبدی علی ،اشدین سبروردیفلسافی شایخ شابا    

صاشت اه بحثی البیقی دربار»)م موعه مقااِ(.  متناشیه و افیر فلسافی مناصار   ه.ش( لیمت 2936) ،رضاا 

 ،. فاطمی1 ابرا : انتشاراِ بنیاد لیمت اسالمی صدرا. ،«نور در سبروردی و اصاشت وجود در فلسفه مالصدرا
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 ،اندیشه دینی ،«بررسای البیقی الیاا نور و وجود در لیمت اشراق و لیمت متناشیه »ه.ش(  2931) ،جمیله

 نفس»یل  و دکتر یاس  پورلسن، با عنوا   ای اوسطِ صالب  این. نیز مقاشه6. 73اا  69صاص   9و  3شاماره  

، ااپ شده است 2992، پاییز 2، شماره 42علمی پژوهشی خردنامه صدرا، ساآ  در نشریه« نور اسات یا وجود 

که به نقدِ افسیر  وجودی  مالصدرا از دیدگاهِ نوری  شیخ اشراق در موردِ لقیقتِ نفس پرداخته است؛ و در خالآ  

ای . نیز مقاشه7 دو میتب را ه  ذکر کرده اسااات.   دای   ییی نبود   نور با وجود و افاوِِ جایگاهِ نفس در 

« رابله وجود و نوره نقد و احلی   خوان  مالصدرا از شیخ اشراق در مساش»دیگر از صاالب  این یل  با عنوا   

، به ااپ رسیده است که 2991، ببار 66ه ، شمار41یدر نشاریه ملاشناِ منرفتی در دانشاگاهِ اساالمی، دوره   

دای  محتوایی  ییی نبود   نور و وجود پرداخته شااده  بههای ساااختاری  لیمتین و ه  طی     ه  به افاوِ

 است.  

« لیمت اشراق یبر مبنا «یماد»و نور    یقینور لقه رابل از مالصدرانقد خوان  »لاضر با عنوا  ه مقاش

متِ لیه بحثِ کلی  رابلیاد شاده است که امیدواری  به روشن شد   هر اه بیشتر  جوانب   ه ساو با دو مقاش ه 

 برساند.   ایاشراق و متناشیه اندک یاری

 نور و ظلمت از دیدگاه شیخ اشراق .2

های شاایخ اشااراق در موردِ مننا و لقیقت و ایساااا  نور و نیز امور  ظلمانی در نزدِ اه   لیمت منرو    دیدگاه

محوریت موضااوع  مقاشه اشاااره های شاایخ اشااراق با ارین نیتهفرصاات در لد مختصاار به مب اساات. در این

 کنی :  می

نیاز از انریف اسات. اگر در دار  هساتی ایزی باشد که به شرح و انریفِ   : نور بیتعریف نور. 2 .2

که ایزی ظاهرار از نور نیساات بنابراین ایزی وجود ندارد که از نور    نیازی نیساات ظاهر اساات، لاآ    

 (. 216: 4، ج2971انریف باشد. )سبروردی،  نیازار ازبی

ظاهر بذااه و مظبر شغیره »مالکِ نورانیت اساات؛  «ظاهربود : »مالک و شررر ن نور بودن. 1 .2

ظبور در م رداِ به نحو ظبور بر (. این227هما :)کند. ای اسات که شایخ اشراق برای نور بیا  می  ضاابله 

 احقق مننی ندارد.  ه ذاِِ خود به دشی   محدودیتِ مراباما در امور  جسمانی ظبور بر  2ذاِِ خود است

(. بنابراین ظلمت امری عدمی است با 213 هما :): ظلمت انبا عدا  نور اسات  تعریف ظلمت. 9 .1

( امر  ظلمانی دو یس  دارد: ظلمانی  213 هما :)سالب  احصالی. هر ایزی که نور و نورانی نباشد مظل  است؛   

ه گانشااود. ظلمانی  عرضاای مانندِ دیگر مقواِِ نه جوهری مانندِ ظلمتِ جساا  که غاسااق و برزا خوانده می 

   عرضی.

: شیء در لقیقت نفس  خود یا نور است یا نور اقسامِ نور و ظلمت از دیدگاه شیخ اشراق. 4 .2

ور   : نفس و مافوق    ( و نمیانور  م رد که عارض بر غیر نیست )نور  اه نور است بر دو یس  است:نیست.   

http://www.noormags.com/view/fa/magazine/125
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/125
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 ح نیاز از مشود. شیئ که در لقیقتِ خود نور نیست بر دو یس  است: اوآ: بیعرضی که بر غیر عارض می

است )= جوهر غاسق = جس  در اصلالح صدرایی(؛ دوا: نیازمند به مح  و عارض بر    است )= مقواِ 

  .1(217هما :)عرضی به غیر از نور لسی(. 

اشف( جوهر غاسق: در : های سخن شیخ اشراق در مورد نور و ظلمتترین نکتهمهم. 5 .2

نیست. فرق این دو ظلمت این است که جوهر  غاسق، ذاِِ خود نور نیست؛  ( هیأِ ظلمانی: در ذاِِ خود نور 

  شود ج( برزا به شرطی که از    نور زاماما هیاِ ظلمانی به مح  نیازمند است.  ،نیاز از مح  استبی

شود. وجه اشتراکِ این برزا با د( خورشید خود برزا است اما از    نور زای  نمی (.217 هما :)ظلمانی است. 

ها نور زای    و برزا بود  و وجه اختال  در دایمی بود   نور     است؛ اما از دیگر برزاها در جسبرزاه هم

 (. 213: هما )شود. می

 اختالف اصلی میان شیخ اشراق و مالصدرا  .2

(. 916 : 2، ج2962اند. )مالصدرا، ایز و در شفظ متفاوِمالصدرا منتقد است نور و وجود در مننی و لقیقت یک

شود؛ در مسای  و الیامی نظیر ه  گفته می گویند در مورد نورگفته شده است یا می هر اه در با   وجود

نیازی از انریف، نداشتن  لد و رس ، ثبوِِ شدِ و ضنف و اقدا و ااخر، خیر محض بود     و بساطت و بی

بود  و متنین  باشذاِ بود  و دیگر الواآ  ود ، جاع  یا م نوآاش شرّ محض بود ، غنی و فقیر بمقاب 

کند؛ زیرا وجود و نور لقیقتی والدند و ایساا  هر یک به عینه ایساا  دیگری جملگی در موردِ نور صدق می

دای   (.2 :2992دو اغایری نیست بلیه اغایرشا  انبا بر لسب اصلالح است. )مالصدرا، است و بین  این

ارین منضلی که مالصدرا اما مب  6سازد.متنددی وجود دارد که ییی بود   نور و وجود را با مساشه مواجه می

ز سوی ا نور ندانستن  اجساا و به هما  نسبت نور دانستن  نور  مادیه را رفع نماید مساشسنی وافری دارد اا   

ور و ییی بود   ن»ها نایضی بر لی   کلی و نور نبود     شیخ اشراق است؛ زیرا که مادیاِ از ایساا  وجودند 

های پیشنبادی وی برای همراهی شیخ ل بخ  به نقدهای مالصدرا بر شیخ اشراق و راهاست؛ در این« وجود

  پردازی .اشراق با دیدگاه او می

  دیدگاه شیخ اشراق نقدهای مالصدرا بر .1

ها ه  مانندِ نور  . مبصراِ با محسوساِ اه فریی دارند؟   2کند: زمینه ملرح میمالصدرا دو نقدِ کلی در این

  ید: ها ازا میمحسوساِ، مندوا بود     ه . از نور نبود   هم4اند. لسی

a. اندمبصرات با دیگر محسوسات یکی 

ورند نمالصدرا منتقد است مبصراِ با متنلقاِِ دیگر محسوساِ، هیچ فریی ندارند؛ بنابراین اگر مبصراِ 

به دشی   براری  (. از دیدگاه صدرا،21 :هما مسموعاِ و مشموماِ و دیگر متنلقاِِ نیروهای لسی ه  نورند؛ )

ندِ ها به اش ، ماننامند در لاشی که نسبتِ دیدنیمی« نور»نیرو را دید  بر دیگر لواِ  ما، متنلق  ادراکِ این



  12 / …بر اساسِ  «مادی نور»و « نور حقیقی» رابطه 

ی به ذاِِ خود بینایه گونه که نور در نزد یوهما شنوایی و بویایی است؛ ه ها به یوها و بوییدنینسبتِ شنیدنی

ه شود، به همین نحو صدا به ذاِِ خود برای یومیبر    عرضه ایزی است که هر   ظاهر است و مظبر  

. «و... شود: صدای رعد و صدای  سیا رو گفته میاز این ؛شنوایی ظاهر است و مظبر  غیر     بر    است

محسوساِ نورند در نتی ه ه . هم2مننی  ضمنی و صری  سخن  مالصدرا لدای  دو نیته است: (. 22 :ما ه»

. رجحانی در نور دانستن  نور  مادی نسبت به دیگر متنلقاِِ ادراکِ لسی وجود ندارد. 4ایزند. نور و وجود یک

یگر اجساا و متنلقاِِ ادراک صحی  بنابراین سخن  شیخ اشراق در نور دانستن  نور  مادی و ظلمت دانستن  د

 نیست. 

 نقد نظر صدرا

لمی ای نیست و بلیه ه  از شحاظِ عکنندهبراری دید  بر دیگر لواِ، به ویژه بر لس  شنوایی سخن  یانع اشف(

دشی  که نور به اینه اوا  گفت واژبنابراین نمی 7و ه  از شحاظِ لیمی لس  شنید  بر دید  براری دارد.

لس  ما دید  است برای اطالق به مبصراِ اطالق شده است. خودِ صدرا در مناسبتی خال ِ همین  ارینیوی

اهلل نور » هشفظِ نور برای نور  لقیقی وضع شده است. وی سه وجه برای افسیر   یزمینه گوید: نظر را دارد: در این

ور  به دیدگاه اشراییا  گوید: شفظِ نور بر نوجوه با اشاره کند و در ضمن ییی از اینبیا  می« اشسماواِ و اارض

 «ظاهرا بذااه و مظبرا شغیره»ویژگی  مد نظر شیخ اشراق یننی نور نیز   شود؛ زیرا اینمحسوِ ه  اطالق می

 نور با لس  بینایی یاب   لس است و مبصراِکه اینمبمی گوید: اینه را داراست؛ مالصدرا با متذکر شد   نیت

در وضع  شفظِ نور دخاشتی ندارد؛ یننی انبا نور  محسوِ، مننی  این شفظ و مفبوا     نیست؛  کندرا ظاهر می

نیته گیری از این(. مالصدرا با ببره914: 2، ج2962های این شفظ است. )مالصدرا، بلیه انبا ییی از موضوع

 مننای  این شفظ و موضوع  بر لق اناشی از این سبب است که: واجب اناشی مصداق « نور»گوید: اطالق  شفظِ 

است؛ برای همین است که اشراییا  « ظاهر بذااه و مظبر شغیره»مسمای    است؛ زیرا ذاِِ لق اناشی مللقا 

 گویند. )هما (.« نوراانوار»به لق اناشی 

از بلقیقت و رییقت ه اجساا به وجه مثاآ بود  و به یاعد  ( دشی   نور دانستن  نور  مادی از میا   همه

به    خواهی  پرداخت؛ در این فرصت به اصری   شیخ اشراق  رییقتلقیقت و ه گردد که بند از طرح نظریمی

ارین موجود در میا   اجساا  مادی است و در میا   اجساا خورشید شریفکنی  که گوید: زمینه اشاره میدر این

گیرد؛ و مثاآ  اعلی در زمین است ایز نور نمیهیچبخشد و از ار از خورشید وجود ندارد؛ به اجساا نور میشریف

 (. 211: 9، ج2971)سبروردی،  و...

b. آید محسوسات معدوم باشند. الزم می 

محسوساِ به غیر از   ید همهاجساا نور نباشند ازا می تقد است اگر طبق  نظر  شیخ اشراقمالصدرا من

 مبصراِ مندوا  صر  باشند. این نقدِ صدرا منلو  به سخن  شیخ اشراق در اقسی  شیء به نور و ظلمت است:

ضوء  و اه در لقیقت نفس  نورشود به   ااشراق گفته است: شیء اقسی  میشیخ اشراق در کتا  لیمه
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جا یک ایز است؛ .... ضوء نیست؛ و مراد از نور و ضوء در ایناه که در لقیقتِ نفس  نور و است و به   

(. مالصدرا در مورد این سخن  شیخ اشراق گوید: غرض مصنف این است که هر ایزی در 217 :4ج هما ،)

نور است ...  گاه نور در نظر وی لقیقتی بسیط است و ظلمت عدا؛   است و یا ظلمت لد ذاِ خود یا نور

ه ها بغیر نور مانند اجساا بسیط و مرکب و اعراض ازا و مفارق   ه  ید همبرلسب انین موضنی ازا می

استثنای نور محسوِ  مرمی اعداا صر  باشند و در نتی ه جملگی یک ماهیت والد عدمی باشند و همگی 

دو در نزدِ عق  محقق نخواد بود. )مالصدرا، این هیچ اختالفی؛ و اا لصر بینمننی والدی داشته باشند بی

2992: 3-9 .) 

 نقد نظر مالصدرا 

که: در دستگاهِ فلسفی شیخ اشراق که بر اوآ این«: ازا  ید جملگی  ظلماِ یک والد عدمی باشند»در نقد 

ه مندوا   ید نظلمانی بود      ازا مییابد از نور و نورانی نبود   یک شیء ساما  می مبنای نظاا  نور و ظلمت

ماهوی شی  بگیرد و هستی انبا ا ذهنی  مبالث وجودی ه مصلل  صدرایی. به وایع در نظامی که بدو   سابق

که با روییردِ نور و ظلمت ساما  یابد مبالثِ عدا و وجود در    امیا  و جای طرح نخواهند داشت. دوا این

گونه که اعداا با اعداا  مضا  به که: هما و عنوا   اشرایی وضع کرد. سوا ایناوا  برای هر یک اصلالح می

اا با  اند مفروض داشتاشنوع  خود که نورانیاوا  برای ظلماِ نیز نسبتی با ر شوند، میوجوداِ شناخته می

ار  اِ و جماد که به اعتبکه در نزدِ شیخ اشراق در مواردی نظیر  نبها متمایز باشند. به ویژه اینانتسا  به   

اشنوع  خود هستند و در دای   وجودِ مث   افالطونی به این امر متمسک اند منسو  به ر غاسق بود  ظلمانی

اه که   »ااشراق گوید: همین مللب در کتا  لیمهه ها در ادامشود. شیخ اشراق در مالکِ امایز برزامی

شود... غواسق  برزخی دارای امور ظلمانی گردد از غیر  برزا به    داده میدیگر متمایز می با    از برزا  برزا

ای هر اند که مقدار زاید بر برزا نیست اما نحوه 3اند.نظیر  اشیاآ و غیر     است و هر یک به مقداری مختص

بنابراین اگر امور  ظلمانی متمایز «. شودا میاز اخصیص و لد و لصاری دارد که با    مقداری از مقدار  دیگر جد

 امور ظلمانی یک امر  والد عدمی نخواهند بود. ه باشند دیگر ملابق  ادعای صدرا هم

 سازی دیدگاه شیخ اشراق با نظرِ خودهای مالصدرا برای هماهنگحلراه .9

دانستن  نور و وجود است،  نیته که ظلمت دانستن  ماده و جس  ماننی برای یییمالصدرا با  گاهی بر این

 کند:ک  دو وجه کلی برای افسیر  وجه ظلمانی بود   جس  ملرح میدست

a.  اتصاف به ظلمات به دلیل خفای وجودی 

شا  به اعداا و یوا که بنضی وجوداِ به دشی   یصور و ضنفاست جز این جملگی نور لق    است که وجود

وند ششا  به ظلماِ متصف میبر ماهیت وجوداِ به دشی   خفای وجودشا  و استیالی عداایناند و  میخته

 عدا و بلال  بر لصّه لصّهواردی از این یبی  و عدد و بند و زما  و لرکت و نظایر    . در م مانندِ هیوشی

ها به خارج به ذاِِ خود احقق ندارند بلیه م اور    ایزها در وجود و احصی  غاشب است و برای همین این
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خفای »مراد ضمنی  مالصدرا از وصفِ (. 2 :هما ها به ابع     احقق دارند[. )ذاِِ خود احقق دارد ]و این

ای از نورانیت در اجساا و به انبیری دیگر یوآ به وصفی م ازی و ثانوی و یای  شد  به درجه« وجودی

  ای ظلمت اشیاست نه لقیقی.اسامحی و ا وزی بر

  نظر صدرانقد 

او  شرطِ  نور و ظلمت شرطِ لقیقی در اساِ  نظاا  نوری صدراست نه وصفی ثانوی و م ازی و ا وزی.

مدرکِ ذاِِ خود بود  است هر جا که ایزی از خودش درک نداشته باشد ظلمانی خواهد بود؛  ، ظبور ونورانیت

نظاا  نوری، درکِ خود است؛ این وصف برای نظاا  یاد شده وصفی اوشیه و ه بنابراین شرطِ یرار گرفتن در سلسل

ند ه  صادق وصفی ثانوی است که به فرض هر ا« ااصا  به ظلماِ به دشی   خفای وجودی»اص  است؛ 

  .باشد اما جزو شروطِ نظاا  مستق  نوری نیست

b. «درّاک است نه بما هو جسم« جسم بما هو نوع 

که اجساا  اندصدرا با ییی دانستن  نور و وجود گوید: وجودِ اجساا نیز از مرااب  نور است؛ اما اشراییا  گما  کرده

دهد راز  سخن  یاد شوند؛ صدرا التماآ میروشن میدر ذاِِ خود روشن نیستند؛ بلیه با نور  محسوِ  عارض 

ایشا  ههای نوعیه و نفوِ و هیاِجنبه از اجساا که لقیقتا موجود است صورِاشراییا  این است که:    شده

اد ها؛ ارا که موکند نه مواد و کمیاِِ   شا  را اامین میشا  جنبه نوری و وجودیخصلتاست؛ و دییقا همین

 (. 919، 2، ج2962هایی کشیده را دارند که وجودی ندارند. )مالصدرا، بیشتر لی   سایه هاو هیاِ

غاسق اگر ذاِِ خودش را درک کند نور  شذااه خواهد »مالصدرا در مورد عبارِِ شیخ اشراق که گفته است 

ا صالب  لیاِ یک از اجساهیچ که  یدازا می نیز همین سخن را دارد: از سخن  شیخ اشراق «بود نه غاسق

ه به مننایی ک جس  اما واینیت این است کهگزینند. اه که بر مییننی مدرکِ ذاِِ خود و فاع      نباشند،

اه در نفی لیاِ از اجساا گفته جنس برای انواع  متحص  با صور است غیر از جس  به مننای ماده است؛   

لق    است که برخی اجساا در ذاِِ خود  ...است در موردِ اجساا بماهو ماده برای انواع است نه بماهو انواع. 

خا  لیوانی است؛ و  خا   لیوانی دارای وجودِ جس  ؛ بنابراین انددارای لیاِا نه به سبب امری عارض ا 

: 2992)مالصدرا، . ..اش احریک استاش الساِ و فن که ادراکوجود دراکِ فناآ است؛ جز اینبا اینجس  

27-23.) 

ه مننی  ماده ب جس  اگر مراد از برزاگوید: « شنفسه بر نفس  خود پوشیده است برزا»مالصدرا در انلیقیه بر: 

مللق به این مننی باشد که جنسی است که  اما اگر مراد از    جس  ظلمانی بود   جس  صحی  است... باشد 

 (.12 :هما )و ظلمانی است. در ذاِِ خود خفی  اوا  گفت:نمیشود بر انواع لم  می

 نقد نظر مالصدرا 

جس  صحی  باشد، اما باز اص   سخن     شد  به دو مننی ازرض کنی  که امایز  مالصدرا در یاماشف( لاآ ف

ما  ه ،شیخ اشراق را نقض و رد نیرده است ارا که بااخره وجودِ یک نحو از ظلمت یننی طبق  انبیر  صدرا



  2997، ببار 44، شماره 24ساآ ، های فلسفیپژوهش /14

ه ب ماند.را پذیرفته است؛ و در نتی ه نظاا  نور و ظلمت به یوِِ خود یاب   طرح بایی می« جس  بماهو ماده»

 و مدرکِ ذاای باشد نورانی ست و هر جا لیبود  با ادراک و نورانی بود  یییصرالتِ صری   شیخ اشراق لی 

به بند( اگر ادعای نورانی بود   جس  بما هو انواع صحی  باشد طبق   221، 4، ج2971)سبروردی،  .خواهد بود

  مالکِ نورانیت، این مننی از بحث اخصصا از لی   جس  بود  خارج خواهد بود.

داند بنابراین امایز  مالصدرا در نظر  شیخ اشراق مقبوآ نخواهد بود.   را نفس  مقدار می ( شیخ اشراق جس

شود که دیگر هیچ کماشی در    نیست؛ به انبیری ای خت  میبااخره هستی در منتبای یوِ  نزوآ به ماده

شود و او  شیخ اشراق به هیوشی اعتقاد ندارد یننی ماده خت  می« کف هستی»یوِ  نزوآ به ه دیگر سلسل

 جس  خواهد بود. « کف هستی»این 

  شاج( اگر نظر صدرا در دراک بود   اجساا بما هو انواع را بپذیری  که طبق نظر  وی دراک و فناآ بود 

 یاست جای اام  است که مالکِ عل  و ادراک در نظر  صدرا ینن« احریک»و « الساِ»به ارایب به نحو 

شیء از بود   خود  گاه است؟ اا اگر مالکِ در موردِ    صادق خواهد بود؟ و  یا این« وجودِ م رد برای م رد»

 است صحت داشته باشد؟« لضور  شیء برای خودش»درک و لضور در لیمتِ اشراق که هما  

که موردِ  شود به جوهریبرزا هما  جس  است و انریف می»د( انریف سبروردی از برزا انین است: 

خارجی ه شود که مراد از    جس  به مننای مادو با این انریف روشن می (217هما :) «گیرداشاره یرار می

 .یننی ماده بما هو انواع  صدرایی است نه مننای دوا

 حل مساله بر اساسِ نظریه حقیقت و رقیقت  .4

a. حقیقت و رقیقت نظریه 

طبق  دیدگاه عارفا   اسالمی اعتباراِ ظبور لق در هر عاشمی نامی  9اص   لقیقت و رییقت اصلی عرفانی است

گرید شود. )بن، در ملیوِ دیامق، و در ناسوِ شقایق نامیده مىدارد که در عاش  اهوِ لقایق، در جبروِ ریامق

با إشیبا و منفما فی اشوجود کلّه لقیقة و ا دییقة إشّا و منک »عربی گوید: (. ابن236 : 2، ج2971به: همدانی، 

(. این اص   عرفانی نیز ریشه 2: ق2996)ابن عربی، ...« على عدد اشحقامق و اشدیامق اشریامقرییقة فندد  إشیک

از دارد. مالصدرا به ااسی  42ل ر/« ءٍ إ شَّا عِنْدَنا خَزامِنُهُ وَ ما نُنَزِّشُهُ إ شَّا ب قَدَرٍ مَنْلُواٍوَ إ  ْ مِنْ شَیْ»مبارکه  در  یه

یاد شده گوید: ]برای[ صور  جزمی  جسمانی لقایق  کلی است که در عاش   امر و یضای  اشبی موجود است این   یه

اند و هر یک از این لقایق شوند؛ و هما  لقایق  کلی  عقلیخوانده می« خزاین»لقایق در کالا  خداوندی 

و وضع و زما  و میا   مخصو  دارند؛ لقایق  کلی که با اسبا   جزمی  یدری موجودند و ماده اند ریایق  جزمی

کند د میدرا بر این نیته ااکیصدر نزدِ خداوند به اصاشت موجودند و این ریایق  لسی به ابنیت و اندراج موجودند. 

ه لی   ها بشوند اما ریایق    ای که به وجودِ عِلوی اشبی دارند هرگز منتق  نمیکه لقایق با    لقیقتِ کلی

 ، ااصاآیابند؛ به لی  یابند و در یاشب  اشباح و اجراا امث  میااصاآ و الاطه و شموآ بر دیگر مرااب، انزآ می

 :3، ج2963)مالصدرا،  12باشد.رییقت هما  لقیقت است و افاوِ بر لسب  شدِ و ضنف و کماآ و نقص می

مقتضی اولید خاصی واجب »کند: کر میدر شواهد اشربوبیه عبارای با این مضمو  ذمالصدرا  (.247و  246
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شا  هایهای متشابه کالا اشبی را بر ظاهر مننای    ها و اشفاظ اشبیبی را بر مفبوااناشی این است که:  یه

بتوا  ااوی  کرد بدو  این که ایثر و ا سمی که گروه لنبله و م سمیه بر    یایلند بر ذاِ باری ا ج  ذکره 

 (. 69 :2937)مالصدرا، «. ا ازا  ید

رای بار اوضی  داده است و او  لقیقت و رییقت را مبسوط یاعده ،مالهادی در انلیقیه بر این مللب

شزوا با به دست  ورد  یدر مشترک بین ریایق و  عدا: »کنی به    اشاره می ایضاح  مللب  لاضر مفید است

: شفظ برای مننای عاا مشترک که در موارد کاربردی شام     شود وضع کهاینشود. اوآ لقایق لاص  می

ه شود. در نتی ه شام  یل  اعلی کموضوعی است که به طور کلی شی با    نق  می« یل » ؛ ... مثالشودمی 

ها نگاشته می شوند و خیاآ، نیروی مصوره و یل  آ فناشی است که نفوِ ناطقه با   هما  عق  ک  و عقا

نگاشته  که در    شودگفته می به ایزی« شوح»ی اع  از نی یا فلز ییمتی یا او  یا غیره می باشد. و جسمان

  (.277 :2937، سبزواری) .... واضع هما  خداوند متناآ استشود و..می

شیک، م بسیطِ یابد. در لقیقتِدوا اینیه: به وجودِ اص  محفوظ در همه مصادیق مفبوا شفظ امامیت می

اامتیاز عین مابه ااشتراک است. پس این اص  مشترک و سنخ بایی در ازای مفبوا مشترک است. با مابه

در ا رد و ا س  و جواز اشتداد در جوهر گفته می شود، اختال  افراد نوع والد  اوجه به  نچه در اصاشت وجود

همچنین رییقت، و رییقتِ رییقت، از این مننای  رو لقیقت از مننای لقیقی خارج نیستجایز است. از این

ید  است نه امر جسمانی. در نتی ه ا س  و اشبیه نیز ازا نمی . اص  محفوظ نه جس ...لقیقی خارج نیست

 (.277هما ، و همه لقایق در این مننی به وجود ااسی دارند. )

یل  یک مننای اصلی و همیشگی و محفوظ در مرااب  یل ،پس طبق  بیا   صدرا و ابیین  مالهادی، در مثاآ  

ای بهیل  در هر مرا؛ لاآ اینشوداطالق میبه هر ایزی که بنویسد یل  طبق  این مننی ؛ «نوشتن»دارد به ناا 

الدیت یننی در محضر  اشبی هما  ذاِِ اشبی ه . یل  در مرابخود دارده ظبوری متناسب با مراباز مرااب  هستی 

 ه؛ همین یل  در مرابنگارداشیتا  را میکه یل   اعلی ناا دارد و شوح  هستی یا هما  اا اوستو اراده و و عل  

ا  نگارند؛ در درو   انسمتوسطِ هستی را میه های مراباند که شوحعاشی قوآ جبروِِ هستی هما  فرشتگا  و ع

س خیاآ و له و اگر امتدادِ این نوشتن به واسل گاردنهمین یل  عق   انسا  است که شوح  درو   او را میه جلو

و خودکار  یل ه را بنویسد جلو روی پی هاها و خطصفحههمین و با دست یلمی مادیه به جس  برسد و به وسیل

اص   محفوظی به ناا   ،مرااب در موضوع  یل  را خواهد داشت. پس در همه هاو امثاآ     و مداد و نی  جسمانی

قیقتِ یل  هما  است که در های     در مرااب  مختلف متفاوِ است یل   لقیقی و لنوشتن داری  که جلوه

لاآ به این یل   مادی،  اند.لقیقت   ذاِِ خداوند است و مابقی رییقه ذاِِ اشبی و هما  عل  و اراده و مرابه

پس رمز یا مَثَ   .ندگوییل   اعلی می  « رمز »و « مَثَ »، « یه» ،«ظ »، «صن »، «فرد»، «مثاآ»، «رییقه»

انین نسبتی در طوآ  هستی با لقیقتِ خود  ،مننای والد در مرااب مختلف است؛ اماا  لقایقفردی از افرادِ یک

  دارند.
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b.  حل مساله 

های ملرح ببترین جوا   نقد شیخ اشراق به صرالت به مثاآ بود   نور  مادی ااکید کرده است؛ بنابراین اوضی ،

ادی مثاشی نور  م« ظ ّ شه اى مثاآ شلنور اشقام  و اشنور اش رمىّ»صدرا این عبارِ شیخ اشراق است که گوید: ه شد

یخ ش    است؛ه گونه که لیاِِ هییلی اثر  لیاِِ یام  و سای   است؛ هما ه برای نور  لقیقی و ظ  و سای

)سبروردی،  .22ی ، نور  یای  است و لیاِ، هما  نفس  نور  م رد بود  استکند که لیّ یااشراق اصری  می

ه ااییدی کند کار ایرار میشیخ اشراق بار  دیگر به مناسبتی همین سخن را با بیانی شام (. 233 : 2، ج2971

ع ایب  و فا ّ اشنق  اشصری  یحی  بأ ّ اشحیمة فى عاش  اشنور و شلایف اشترایب: »استمللب گفته شده بر 

اشنسب واینة أکثر ممّا هى فى عاش  اشظلماِ، ب  هذه ظ ّ شبا. و اانوار اشقاهرة و کو  مبدع اشی ّ نورا و ذواِ 

 (. 216: 4ج هما ،«. )ااصناا من اانوار اشقاهرة شاهدها اشم رّدو  بانسالخب  عن هیاکلب  مرارا کثیرة

و او  »کند: گونه اقریر میرا اینبود  و نور بود     شیخ اشراق با نور دانستن  نور  خورشید وجه مثاآ

ار است، و ست شریفا ارار است، نور است، پس از انوار  نچه اماا نچه در محسوساِ، و از همه شریف

کند. ملک کواکب و رمیس  سمانست و کننده روز است که اارییى را یبر مى« هورخ »ها ارین جس شریف

ع امب، صالب هیبت، مستغنى بنورش از جمله کواکب. همه را نور  اناشى، کاف  یوّابا، خاز روشن با امر لقّ 

پوشاند. پاکا خدایا که او را  فرید و نورانى گردانید. ستاند، و همه را رونق و ببا مىدهد و او از کس نور نمىمى

اا انانیه لقّ اناشى نور انوار است از    ها زیرا که اوست نور انوار اجسها و در زمیناوست مث  اعلى در  سما 

لى، اوست گرداند از روى مثو این  یتى دیگر را مبیّن مى« اشْأَعْلى اشْمَثَ ُ وَ شِلَّهِ» عقوآ و نفوِ.  یتى دیگر گفت

 یتى بزرگ که ظاهرست بنورش، خفیّست شرف  بر جاهال . و  یت لقّ اناشى ظاهرارین  یااست و ظاهرارین 

ورخ  شدید است، و اوست که  یت بزرگترین است و علّامه است و فاع  است با امر لقّ اناشى و  یاِ ه

پوشیده است اى ظاهر نگشت از ببر شرف . و اوست که سبب روز است بظبورش و سبب شبست از ببر 

و  تکننده اش  ساشیا  اسخفای  و سبب فصوآ ابارگانه است از ببر میل  به جنو  و شماآ، و او روشن

 (.279: 9ج هما ،) .«وسیلت ایشانست بحقّ اناشى

های بسیاری را در فب   مبالثِ نوری شیخ ، دشوارییننی نسبتِ لقایق و ریایق ویژگیعدا  اوجه به این

ه کمَثَ   نور  مننوی و لقیقی است بدو   این« نور مادی»در میتب  شیخ اشراق  اشراق به همراه داشته است؛

احقق  تمحاآ اس مادهه به دشی   ایتضای مراب نوع نور، مدرکِ ذاِِ خود باشد و بلیه انین ایزیازا باشد این

مب  این است که در مرااب  لقایق و ریایق، الابق از هر جبت ازا نیست بلیه لفظِ اص   محفوظ ه نیت ؛یابد

« ادراکِ ذاِِ خود»اص   محفوظ، و « ظاهر شذااه و مظبر شغیره» ویژگی  مرااب شرطِ اساسی است؛ه در هم

اشد که ازا باواند نور باشد بدو  ایننورهای مافوق  نور  لسی است. بنابراین نور  مادی می« اص   مختص »

 طورهما نور است. مَثَ     نور  لقیقی در عاش   ماده و در نتی ه ه رییقنور باشد. او  این« مدرکِ ذاِِ خود»

مرااب  فوق  ماده عین  اراده و عین  ادراک و عین  ه اوا  گفت: یل  و نگارش     در همکه در مورد یل  نیز می

 مبانی  عرفانی و لیمیبنابراین احلی  و بر  عل  است اما یل   مادی فایدِ هر نوع اراده و عل  و ادراکی است.



  11 / …بر اساسِ  «مادی نور»و « نور حقیقی» رابطه 

لقیقتِ نور  مننوی است؛ و بنابراین در صدق  الیاا  ه لسی رییقنور  که در لیمتِ صدرا ه  پذیرفته شده است، 

  ید. ی ازا نمیو محاآ و انایض خودشا  هیچ منعه مشترک با لفظِ مراب

  نتیجه

دهد در نبایت دو ایز مالکِ نوریت بندی  ثار  شیخ اشراق نشا  میمرور و جمع است. «بود ظاهر » ،نور مالکِ

هر نوری که هر دو شرط را داشته باشد نور  محض و م رد  42. ظاهر بود .4بود  . مدرکِ ذاِِ خود 2است: 

شرطِ اوآ  ای که مدرکِ ذاِِ خود باشد، بر ذاِِ خود ه  ظاهر است بنابراین درشیء ،به انبیری ببتر .است

بنابراین در عاش    ای وجود ندارد که بر خود ظاهر نباشد؛هیچ ظاهر  لقیقی اصواً شرطِ دوا ه  نبفته است.

نوعی از ظبور که متناسب با عاش   ماده اما ایز بر خودش ظاهر نیست؛ اجساا که هیچ ادراکی وجود ندارد هیچ

با ید بنابراین خورش یابد.به شی   ظبور  نور  لسی نمود میلقیقت و رییقت ه طبق  یاعد جس  استه و مراب

اآ  نور  اعلی و لقیقی ثدر عاش   ماده ظاهرارین ایز است م که مالکبا ایناما که مدرکِ ذاِِ خود نیست،   

 گونه که نمودِ نگارش در عاش   ماده نگارش با یل  نمودِ ظبور در عاش   ماده، روشن بود   نور است هما است. 

 است.  مادی

مربوط است و دهد ظبور شرطِ اوآ نورانیت است؛ این ظبور یا به ظبور در نزدِ خود شیخ اشراق نشا  می

ر هویژگی اص   مختص   دیگریمرااب است و ه ویژگی اص   محفوظ در هم ییا به ظبور در نزدِ دیگری؛ یی

نور  و موجوداِِ مافوق  نفس نوراانواراوا  گفت: پس با افسیر  صدرایی از سخن  شیخ اشراق میمرااب. یک از 

ا ب اوا  به لم   لقیقت و رییقت نور نامید.را ه  میهر دو  نور است به رییقت. ،و نور  مادی ؛است به لقیقت

 های صدرا برای ااوی   سخن  شیخ اشراق ازا نخواهد بود. ل این بیا  راه

 هانوشتپی

 ه.ق (. 137ه.ق و منوفای  121اشدین یحیی بن لب  بن امیرک ابواشفتوح سبروردی )متوشد شبا  .2

ه ق و  979محمد بن ابراهی  شیرازى ملقب به صدر اشمتأشبین و صدر اشدین و مشبور به مال صدرا )متوشد ساآ  .4

 ه ق(.  2111متوفاى ساآ 

بیشترین  اسفارهایی از نور، نیز در یسمته در افسیر یر   بخ   افسیر   ی انلیقاِ بر شارح  لیمتِ ااشراق در  .9

 اوجه به این مساشه شده است. 

 من أدرک ذااه، فبو نور محض، و ک ّ نور محض ظاهر شذااه و مدرک شذااه. فی ّ  .2

سه و اشنور ینقس  اشى نور فى نفسه شنفسه، و اشى نور فى نفشیخ اشراق اقسی  بندی دیگری نیز ذکر کرده است:  .1

غیره. و أل ّ وجوده شهو شغیره. و اشنور اشنارض عرفت انّه نور شغیره، فال ییو  نورا شنفسه و ا  کا  نورا فى نفسه، 

ه، و ء ظاهرا شنفساش وهر اشغاساق شیس بظاهر فى نفساه و ا شنفسه على ما عرفت. و اشحیاة هى أ  ییو  اششی  

، 4، ج2971)سبروردی، اشحىّ هو اشدرّاک اشفنّاآ. فاادراک عرفته. و اشفن  أیضا شلنور ظاهر، و هو فیّاض باشذاِ. 

 : 227 .) 

(. نقد و احلی  خوان  مالصاادرا از شاایخ اشااراق در مساااشه رابله نور و وجود.  2991) بنگرید به بابایی، علی. .6

 . ساآ بیست . شماره اوآ. 66. نامه ملاشناِ منرفتی در دانشگاه اسالمیفص 
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. م ابی مساااای  دید  و 421ا( فرهنگ و ساااالمت. عل  و دین. ابرا : ....  4112بنگریاد به: ربانی. ا. )  .7

نژاد محمدرضاا. گروه طب و دین موسسه ملاشناِ ااریخی پزشیی. دانشگاه علوا  رجب. 4112شانید . یزوین  

 . 4122ساآ  2ساآ سوا. شماره  یر   و طب.پزشیی ابرا . سایت فص  نامه علمی پژوهشی 

مللق عین  مقدار  مللق است و اجساا  جس   داند ورا عین  مقدار می اعتقاد ندارد و جس  به هیوشی شایخ اشراق  .3

 (42،  2969از ییدیگر با مقدارهای مخصو  به خود که اخص از مقدار مللق است متمایز گردند. )هروی، 

شاوو  و اوصاا  بارى اناشى، در همه عواش  زمین و  سما ، متصر  بوده، و منتبى اشیه لقامق غیبیه از عواش     .9

لسایاِ عواش  سافلى ظلمانى، از عاش  ملک و ناساوِ است، و    ملیواى،  غاز شایفتن شاقایق   نورانى علوى، و

باشنیس، زیرا مرااب لسااایه نیز ویتى در نزوآ به مقتضااااى مبدمیت بغایاِ خود منتبى شااادند بحی  مناد و 

 شود. گردد به  غاز مرااب مثاشیه غیبیه، و منلبق با  نبا مىبازگشت، نبایاِ  نبا برمى

 اعل  أ  اشصور اش زمیة اش سمانیة لقامق کلیة موجودة فی عاش  أمر اهلل و یضامه کما یاآ اهلل اناشى وَ إ  ْ مِنْو » .21

وجودة زمیة مج ءٍ إ شَّا عِنْدَنا خَزامِنُهُ وَ ما نُنَزِّشُهُ إ شَّا ب قَدَرٍ مَنْلُواٍ فاشخزامن هی اشحقامق اشیلیة اشنقلیة و شی  منبا ریامقشَیْ

بأسبا  جزمیة یدریة من مادة مخصوصة و وضع مخصو  و زما  و أین کذشک فاشحقامق اشیلیة موجودة عند اهلل 

باألصاشة و هذه اشریامق اشحسیة موجودة بحی  اشتبنیة و ااندراج فاشحقامق بیلیاابا فی وجودها اشنلوی اإلشبی ا 

شسامر اشمرااب اتنزآ و اتمث  فی یواشب األشباح و األجراا ینتق  و ریامقبا بحی  اااصاآ و اإللاشة و اششموآ 

کما مر من مننى نزوآ اشمالمیة على اشخلق بأمر اهلل و اشرییقة هی اشحقیقة بحی  اااصاآ و إنما اشتفاوِ بحسب 

 «.اششدة و اشضنف و اشیماآ و اشنقص

 .قام  هو اشنور اشقام  و اشحیاة هى نفس اشنوریّة اشم رّدةاشحیاة اشبییلیّة اثر اشحیاة اشقاممة و ظلّبا، و اشحىّ اش کما ا ّ .22

دو در نبایت یک سخن است. زیرا مدرکِ ذاِِ خود بود  یننی هر اند ممین اسات کساانی منتقد باشاند این    .24

 برای خود ظاهر بود  و برای خود ظاهر بود  یننی مدر ک ذاِِ خود بود . 
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