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مقدمه
حاضر شرح و ترجمۀ مقدمۀ حکمة اإلشراق شهاب ّ
کتاب ْ
الدین سهروردی (-549
 587ق) است .این اثر اصلیترین کتاب اوست و تفاوت آن با دیگر نوشتههای وی
در طرح اصول فلسفۀ اشراق است .مواجهۀ او با عالم مثال در حکمة اإلشراق جزو
اصول اندیشۀ او بوده و در نوشتههای رمزی و تمثیلی خود تنها به جنبۀ کاربردی آن
نظر کرده اس�ت .همچنین رهیافت به تفکر ایرانی-اسالمی از شاخصههای اندیشۀ
فلسفی در این کتاب است .سهروردی در این نوشته نظام فرشتهشناسی ایران و اسالم
را ب�ه یکدیگ�ر نزدیک کرده و به طور دقیق مـرز تفکر خود را با معارف نوافالطونیان
نشان داده و کوشیده تا فلسفۀ اشراق را بر اساس نوآوریهای خود طرح کند.
حکمة اإلشراق ناظر به درک عقالنی سهروردی از نور به عنوان شالودۀ هستی
اس�ت .مقالۀ دوم آن ،که مشـتمل بر مباحث نورشناسـی فلسـفی و اشـراقی است،
این ادعا را تأیید میکند و بدون درک تمایز حکمة اإلشـراق از دیگر نوشـتههای وی
ّ
اهمیت آن پدیدار نمیگردد .به عالوه بار معنوی فلسـفۀ اشـراق بر این اثر بنا شـده و
لذا نمیتوان بهراحتی تفکر سـهروردی را در دیگر نوشتههای او بهویژه آثار رمزی و
تمثیلی جستجو کرد .بنابراین ،پیش از بررسی محتوای حکمة اإلشراق ،نظر به تمایز
آن با دیگر نوشتههای سهروردی ضروری است.
زمینۀ اساسی اندیشۀ سهروردی در حکمة اإلشراق تبیین جهانشناسی حکمت
ایران باستان در پیوند با نظر عقالنی به هستی در سنت فلسفۀ اسالمی است .اهتمام
ویـژۀ او بـه این تقریب برای نخسـتین بار اتفـاق افتاد و نظریهپـردازی در این زمینه
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موج�ب ّ
اهمیت آن گردید .اینکه سـهروردی در ایـن تقریب تا چه اندازه موفق بوده،
نیازمند بررسـی اصول فلسـفۀ اوست ،اما باید گفت که وی اندیشۀ اصلی خود را در
ای�ن اث�ر طرح کرده زیرا تن ها در این نوش�ته و البته پس از فاراب�ی ( 339-260ق)،
به عنوان نخستین متفکر سنت فلسفۀ اسالمی محسوب میشود که فلسفۀ تطبیقی را
به معنای امروزین آن طرح کرده است .جمع نظر عقلی و اشراقی به هستی در ایران
و اسالم اهتمام ویژۀ او در این کتاب است.
سـهروردی ،بر اسـاس حکمة اإلشـراق ،إحیاگر حکمت ایران باسـتان است و
این ّ
موفقیت را در پرتو تعالیم عقلی و شهودی فلسفۀ اسالمی به دست آورده است.
تنهـا متفکری که در میان فیلسـوفان مسـلمان این رهیافت را جـدی گرفت او بود.
این اهتمام در حکمة اإلشـراق نمایان شـد؛ زیرا با تألیف آن ،قرائت ویژهای از آرای
متفکران مسلمان قبل از خود یعنی فارابی و ابن سینا ( 428-370ق) به دست داد.
شـیوۀ نظریهپردازی او در این اثر منتج به ربط معنوی نمادهای اشـراقی و شـهودی
ایران کهن با پارهای از آرای فلس�فی در عهد میانی فلس�فۀ اسلامی گردید .بنابراین
بـدون حکمة اإلشـراق نمیتوان به درک این سـخن سـهروردی که خـود را إحیاگر
حکمت ایران باستان دانسته نائل گردید.
قصد واقعی سـهروردی در تألیف حکمة اإلشـراق ناظر بـه ایران به طور مطلق
نبوده و به تداوم سنت فلسفۀ اسالمی اندیشیده است .معهذا میخواست بر اساس
عالم مثال به بازآفرینی نمادهایی بپردازد که وجه اشـتراک آن در تفکر اسلام و ایران
موجب تقریب آن دو ش�ده اس�ت .این اهتمام منجر به إحیای حکمت ایران باستان
شد و نشان داد که طریق تفکر فلسفۀ اشراق برگرفته از حکمت ایران باستان و میراث
فلس�فۀ اسالمی ،بهویژه کوششهای فکری فارابی و ابن سینا ،بوده است .در واقع
جانب شرقی و غربی تاریخ فلسفه در حکمة اإلشراق سهروردی هویدا گشت زیرا
سهروردی تالش کرد تا معارف مشترک هر دو حوزه را در تفسیر اشراق مشتمل بر
یک غایت کند .لذا حکمة اإلشراق ناظر به تفسیر جهانشناسی مبتنی بر نور و نیز
ناظر به فرهنگ فکری ایران و اسالم است.
برخلاف پارهای از تفاسـیر معاصر ،بهویژه آرای مستشـرقان ،حکمة اإلشـراق

مقدمه

3

ّ
مروج فلسفۀ نور در فرهنگ زردشتی نبوده ،اما به معارف آن نظر داشته است .دین
زردشـت مبتنی بـر توحید و یگانگی خداوند اسـت و در فرهنـگ دینی آن ،ظلمت
مقاب�ل نور نیس�ت ت�ا از این رو به ثنویت آن رأی داده ش�ود .حکمة اإلشـراق نظر به
غایت نور در فرهنگ دینی ایران کهن داشـته و تسـاوق معنوی آن با اسلام موجب
ظهور فلسفۀ اشراق گردیده است .در عهد فلسفۀ اسالمی ،تفسیر سهروردی از این
وحدت بینظیر بوده و از این حیث حکمة اإلشراق از منابع دورانساز در تاریخ فلسفۀ
اسالمی محسوب میشود .البته غایت اصلی آن ،به گونهای که در نسبنامۀ معنوی
سـهروردی طرح شده ،قلمرو اسلام و ایران را هم درنوردیده ،اما با نگاهی اجمالی
میتوان گفت سهروردی با تألیف حکمة اإلشراق قصد داشته معارف فلسفی عصر
خود را بر اساس اشراق به وحدت برساند.
نگاه عمیق به محتوای حکمة اإلشـراق ،بهویژه در مقدمه آن ،نشـان میدهد که
سهروردی نظر به وحدت معارف ایران ،اسالم و شیعه داشته است .سخن او دربارۀ
مقام معنوی امام برخالف تفاسیر رایج کالمی و عرفانی بوده و از اصطالح «قطب»
اسـتفاده ک�رده اس�ت .تالش بـرای عرفانی جلوه دادن فلسـفۀ اشـراق از این طریق
صورت گرفت در حالی که سـهروردی با تألیف حکمة اإلشـراق قصد ترویج عرفان
ً
نداشت زیرا این اثر کامال فلسفی است و محتوای آن نیز در نسبت با فلسفۀ او قابل
تفس�یر خواهد بود .حتی نظریۀ «اسالم ایرانی» از این وحدت نظر سهروردی قابل
اسـتنباط نیست زیرا در حکمة اإلشراق به دنبال طرح جهانشناسی اشراقی بوده و
نمیتوان تالش وی را بهجز این معطوف ساخت.
تالش عقلی مؤسس فلسفۀ اشراق بیش از جمع ادیان و تمدنها کوشش برای
طرحی بدیع در جهانشناسـی فلسـفی اسـت .هدایت این کوشـش بـه حوزههای
غیرفلسـفی موجب نفی میراث عقلی و شـهودی ایرانیان مسـلمان میگردد .شاید
بتوان ،بر اسـاس طریق تأویل و پدیدارشناسـی ،گونهای درک ناظر به پدیدار اسالم
ایرانی را در حکمة اإلشراق بررسی کرد ،اما نمیتوان غایت تألیف آن را اسالم ایرانی
دانست .تعیین قلمرو چنین معنایی برای حکمة اإلشراق نیاز به مطالعات گسترده در
حوزههای مختلف فرهنگی و تمدنی دارد و در صورت طرح این فرض ،تالش فلسفی
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سهروردی به عنوان جزوی از آن قرار میگیرد در حالی که نظر او در حکمة اإلشراق
ناظر به تداوم فلسفۀ اسالمی است.
حکمة اإلشـراق نیاز قرون میانی تاریخ فلس�فۀ اسلامی بوده اس�ت .ربط آن با
هرگونه معنویت برآمده از معارف اقوام و ادیان ،منعزل ساختن آن از سنت فلسفی خود
است .این تفسیر شایع دربارۀ حکمة اإلشراق متداول است و بهطرز شگفتانگیزی
غالب ش�ده است .اشراق طرحشده در این کتاب مسبوق به رویدادهای غیرفلسفی
نیس�ت .اهتمـام سـهروردی به معنویت ایـران و اسلام و جمع آن با معارف شـیعه
دسـتکم در مقدمۀ آن هویداسـت ،اما نیل به آن جز به همراهی فلسـفی با او میسر
نمیگردد .میراث حکمت مشاء نمیتوانست نیاز عهد میانی تاریخ فلسفۀ اسالمی را
پاسخ دهد و لذا سهروردی با تألیف حکمة اإلشراق به این نیاز پاسخ داد.
ْ
تأویل حلقۀ پیوند معارف حکمة اإلشراق است .تأویل نزد سهروردی هممعنا با
فلس�فه بوده و با نمونۀ مش�ابه و رایج آن دربارۀ تأویل کتب مقدس متفاوت است .او
در حکمة اإلشـراق با تأویل به توحید رفته اس�ت .نگرش وی در تمام مراحل تألیف
این کتاب ناظر به توحید بوده و به خدای اسالم و ایران ،یعنی نور ،نظر داشته است.
سهروردی در حکمة اإلشراق به گونهای از فلسفه نظر داشته تا تفکر وی را در درک
اش�راقی از جهان یاری کند .او تأویل را بدین سـبب انتخاب کرد تا از سـنت تاریخ
فلسفه و درک عقلی از هستی دور نگردد.
حکمة اإلشراق فلسفۀ اسالمی را از غربت غربی یونانی خارج کرد زیرا سهروردی
میخواست گونهای فلسفۀ شرقی را به عنوان تداوم فلسفۀ اسالمی طرح کند و این
کار عظیـم را با تألیف حکمة اإلشـراق آغاز کـرد و باید تالش میکرد تا تمایز خود را
از متفکران یونان به ویژه افالطون ( 427-347؟ق.م) و ارسطو ( 384-322ق.م)
نشان دهدّ .
تعین فلسفۀ اشراق تنها در این صورت میسر بود.
حکمة اإلشـراق ،ضمن نقد ارسـطو ،تمایز خود را از افالطون بهویژه در تفاوت
ُ
عالـم مثال و عالم ُمثل نشـان داده و تالش سـهروردی نیـز برای حفظ مرز حکمت
ایران باس�تان و میراث فلس�فۀ اسلامی متمرکز گردید .معهذا حکمة اإلشـراق مرز
معرفت�ی فلس�فۀ یونان و ایران باس�تان را معل�وم کرد .از حیث محتوا نیز مشـتمل بر
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دانسـت اگرچـه بخـش قابل توجهی از مطالب مربوط به آن ناظر به انسـان اسـت،
اما انگیزۀ س�هروردی از ترس�یم آن به تبیین فلسفی مقام انسان بازنمیگردد .اساس
ْ
اإلشراق هستیشناسی اشراقی بوده و این انگیزه غالب بر تمام
مواجهۀ او در حکمة
مس�ائل آن اس�ت .بنابراین معنای اشـراق با مفاهیم مشـابه آن متفاوت بوده و از این
روست که سهروردی در ترسیم فلسفۀ اشراق مدعی طرح آرای بدیع است.
اشراق در حکمة اإلشراق موجب تمایز تاریخ فلسفۀ اسالمی به دو بخش مشائی
و اش�راقی نشده است .تاریخ فلسفۀ اسلامی سراسر اشراقی بوده و حکیمان پیش
از س�هروردی بهویژه ابن س�ینا از این مزیت برخوردار بودهاند .سـهروردی بخشـی
از حیات خود را به جسـتجوی حکمة المشـرقیة ابن سـینا گذراند و قصد داشـت
اشراقی بودن او را اثبات کند و حتی اگر به تفسیر ابن سینا از اشراق دست مییافت
باز هم به دنبال طرحی نو از اش�راق بود تا فلس�فۀ اشراق را بر آن استوار کند .تفاوت
حکمة المشرقیة و حکمة اإلشراق گویای تمایز ابن سینا و سهروردی است ،اما این
تفاوت موجب ّرد نظر سـهروردی نمیشـود که ابن سـینا حکیم اشراقی است و در
حکمة المشرقیة مواجهۀ اشراقی با هستی داشته است.
ّ
نسـبت حکمة المشرقیة و حکمة اإلشـراق تعیینکنندۀ وضعیت تفکر در تاریخ
فلس�فۀ اسلامی اس�ت .این دو نوشـته در اشـراق وحدت دارند ،اما بهحسـب نوع
مواجهۀ ابن سینا و سهروردی از یکدیگر متمایزند .بهرغم این اختالف ،هر دو منبع
به تفسیر هستی بر اساس اشراق نظر داشته که این مبحث شامل فیض و صدور نیز
میشود .رهیافت هر دو کتاب برگرفته از پژوهشهای عقلی بوده و از معارف دینی
متأثر نیس�ت .البته پارهای از آن معارف این پژوهشها را تأیید میکند ،اما نمیتوان
آن را مبنای برهانهایی دانست که ابن سینا و سهروردی برای تبیین نظریۀ اشراق در
فلسفۀ اسالمی وضع کردهاند .به هر حال ،نسبت حکمة المشرقیة و حکمة اإلشراق
مبین ّ
وضعیت عمومی تفکر در طول تاریخ فلسـفۀ اسلامی بوده و خود را در ادوار
مختلف نمایان کرده اس�ت .جمع این دو تفکر در حکمت متعالیۀ مالصدرا (-979
 1050ق) پدیدار گردید و میتوان آن را جامع نظریۀ اشراق نزد ابن سینا و سهروردی
دانست.
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از بارزترین خصوصیات اشراق نظر به جمع حکمت عملی و نظری است .این
ویژگی نزد سـهروردی تا اندازهای به عرفان نزدیک شـد و شاید با نظر به این بخش
از تفکر اوس�ت که فلس�فۀ اشراق را تفس�یر عرفانی کردهاند .بسط حکمت عملی و
نظری در ابن سـینا نیز اینگونه بوده ،اما او مراقب خلط میان عرفان و فلسـفه بود و
بیش از سهروردی کوشید تا حریم این دو حفظ شود .سهروردی در حکمة اإلشراق
کسـی را حکیم دانسـته که ضمـن پژوهش عقلی ،دارای تجربههـای عمیق معنوی
برآمده از حکمت عملی هم باش�د .ابن سـینا از رهگذر طرح اشـراق در نوشتههای
خود تنها به گزارش ّ
اهمیت این تجربهها و مواجید پرداخته ،اما سهروردی مخاطب
خود را ملزم به رعایت آن کرده اس�ت .به هر حال ،از بارزترین خصوصیات اشـراق،
نظر به جمع حکمت عملی و نظری اسـت که هر دو جنبه نزد ابن سـینا از اهمیت
ویژه برخوردار بوده است.
ّ
سهروردی در حکمة اإلشراق جمع تعقل و اشراق را به تأله مربوط کرده است.
البته منظور او از ّ
الهیات ناظر به حوزۀ معرفتی در تقسـیم علوم نیسـت بلکه در این
رهیافت نظر به الهی ش�دن انس�ان داش�ته اس�ت .پارهای از آرای ابن سـینا و حتی
فارابی این پیشـینه را تأیید میکند ،اما تقریر سـهروردی موجب گردید تا سخن وی
ّ
متمایز از حکیمان پیش�ین گردد .تأله در حکمة اإلشـراق مبنای نظر به انسان بوده و
ذیل هستیشناس�ی اشراقی قرار گرفته است .تالش سهروردی در این مبحث ناظر
به اجتناب از انسانشناسیـ عرفانی اس�ت .او به دنبال تقریری از نسـبت انسـان و
اش�راق ب�ود تا بحث ناظر به آن را از قلمرو فلس�فه خارج نکند .ب�ا این تمهیدات در
ّ
حکمة اإلشراق مسألۀ اشراق به تأله مربوط گردید و سهروردی آن را به انسانشناسی
پیوند داد.
ابن سینا و سهروردی معرفت اشراقی را ذیل اشراق دانستهاند .معرفت اشراقی
ّ
ناظر به درک هستیشناس�ی انس�ان ،و تأله از بارزترین جلوههای آن اس�ت .انسـان
الهی در حکمة اإلشراق دارای معرفت اشراقی است .مراحلی از این معرفت برگرفته
از تهذیب و س�لوک اس�ت .این تقریر تا پیش از سـهروردی ذیل بصیرت قابل طرح
بود ،اما وی آن را گسترش داد و به معرفت اشراقی تبدیل کرد .به هر حال ،ابن سینا
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و سهروردی معرفت اشراقی را ذیل مبحث اشراق دانسته و در آن ،عقل و شهود را
آمیختهاند.
تفسیر سهروردی از اشراق تنها در حکمة اإلشراق طرح شد و دیگر نوشتههای
او تنها متأثر از این تمایل اس�ت .انگیزۀ اصلی از طرح اشـراق در این اثر مشـتمل بر
جهانشناسی وی بود و کوشید تا معنای عقلی آن را به گونهای طرح کند که متفاوت
با معنای متداول اشراق باشد .لذا تقریر خاص او از اشراق برای نخستین بار طرح
شد زیرا جهانشناسی اشراقی تا قبل از آن معنا و مفهوم نداشت و غلبۀ رویکردهای
ْ
عرفانی تداعیکنندۀ معنای اشراق بود .بهعالوه اشراق با دیگر اصطالحات متداول

در فلسفۀ سهروردی مترادف نیست زیرا او قصد داشت تا آن را در قلمرو گستردهتری
از اصطالح فلسفی طرح و تفسیر کند .لذا تفسیر خاص وی از معنای اشراق تنها در
حکمة اإلشراق طرح گردید.
مقـام تاریخی حکمة اإلشـراق در منابع مشاـبه دیده نمیش�ود .سـهروردی در
زمانی این اثر را نوشـت که معنای قرآنی ملکوت و نیز بحثهای فلسـفی مربوط به
عالم مثال ،غالب بر رویدادهای ادوار مختلف تاریخ فلس�فۀ اسلامی بود .این ادعا
مبین نوع نیاز فکری قرون میانی فلسـفۀ اسلامی به حکمة اإلشـراق است .تالش
سهروردی ناظر به اتصال حکمة اإلشراق به سنت تاریخی پیش از خود یعنی فلسفۀ
ابن س�ینا و فارابی بود .بنابراین مقام تاریخی حکمة اإلشـراق در منابع مشـابه دیده
نمیشود زیرا آن منابع فاقد ویژگیهای تاریخی حکمة اإلشراق است.
بررسی تطبیقی نور در حکمة اإلشراق مبین ابداع سهروردی است .در عالم اسالم
شباهت پارهای از آرای کالمی و عرفانی و نیز سخن برخی از مفسران قرآن کریم بهطور
ْ
محققان مبحث نور
کلی متفاوت با رهیافت سهروردی به مسألۀ نور است .عدهای از
در مشـکوة األنوار غزالی ( 505-450ق) را شـبیه مبانی طرح آن در حکمة اإلشـراق
دانستهاند .تفاوت این دو متن مانند تفاوت عقل و نقل است .نوشتۀ غزالی به معارف
قرآنی و در حوزۀ نقل تعلق دارد ،اما حکمة اإلشـراق فلسـفی بوده و به دومین حوزۀ
فلس�فی در جهان اسلام یعنی فلسفۀ اشراق متعلق اس�ت .سنت تفسیر این دو متن
نیز مبین هویت محتوایی آن دو است .بنابراین بررسی تطبیقی نور در حکمة اإلشراق
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مبین ابداع آرای فلسفی سهروردی است و بررسی مقایسهای محتوای آن با متون و
معارف مشابه در قلمرو علوم دینی در اسالم این ادعا را اثبات میکند.
نسـبت اشـراق بـا دیگر علوم نیـز بدون نظر به حکمة اإلشـراق ممکن نیس�ت.
سـهروردی در تألیـف این کتاب قصد داشـت اشـراق را بهعنوان حـوزهای از دانش
بش�ری طرح کند .امروزه اشـراق اگرچه از حیث اصطالح ،میراثی قابل بررسـی در
منابع عهد اسالمی دارد ،اما غلبۀ مفهوم فلسفی اشراق که به اهتمام سهروردی و با
تألیف حکمة اإلشراق صورت گرفت تا اندازۀ زیادی اشراق را از اصطالح به حوزهای
فلسفی تبدیل کرده است .سهروردی معرفت اشراقی را با دیگر علوم بهویژه کالم و
عرفان معلوم کرد و شاید این نیاز از انگیزههای او برای تدوین چنین نوشتهای بوده
است.
حکمـة اإلشـراق متـن نوافالطونی-اسلامی نیس�ت .تصور برخی از مفسـران
معاصر سهروردی ناظر به اتکاء معارف حکمة اإلشراق به اندیشههای نوافالطونیان
اس�ت .این تصور صحیح نیسـت زیرا مقایسۀ مختصر آن با نوشتههای برجایمانده
از نوافالطونیان بهویژه فلوطین (204؟270-؟ ق.م) نشان میدهد که سهروردی در
حکمة اإلشـراق به دنبال طرح هستیشناسی اشراقی بوده ،اما معارف نوافالطونیان
ناظر به انسانشناسی عرفانی و باطنی است .معارف نوافالطونیان گونهای حکمت
عرفانی است .بنابراین ،اساس نظریۀ اشراق در حکمة اإلشراق متفاوت با تمایالت
عرفانی و باطنی نوافالطونیان است.
سـهروردی در حکمة اإلشـراق افالطونی نیس�ت ،اما نظر به آرای او دارد .وی
اگرچه به گفتۀ خود ،ارسـطو را در خلسـه شهود کرده ،اما تفسیری که از این گفتگو
ً
طرح کرد کامال افالطونی است .این مواجهه بهسبب قرابت فلسفۀ اشراق با ساختار
افالطون عالم اسلام اس�ت.
تفکر افالطون بوده و بدان معنا نیس�ت که س�هروردی
ِ
این سخن ترفیع مقام سهروردی محسوب میشود ،اما در جوهرۀ آن نظر به ماهیت
یونانی فلسفۀ اسالمی دارد و از جمله اشتباهات بزرگ تاریخی است که بهطور مدام
ِ
در بررس�ی ماهیت فلس�فۀ اسالمی طرح میش�ود .حکمة اإلشراق از قلمرو فلسفۀ
یونان بهویژه اندیشههای ارسطو فراتر رفت و با نقد مبحث تعریف نزد ارسطو نشان

