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1بنيانگذار مكتب اشراق: شهاب الدين سهروردي  
 حسين ضيايي

 
 

 

 

ويكي پديا: تصوير  

 

 مقدمه مترجم
در . است »رويكرد چندگانه به دانستن«، يا به بيان امروزي، »سنت عقالني«جنبه هاي يكي از اشراق، 

 ي دانستن ومؤثر برا يادگيري از ديگران، بر ديگر رويكردهاي به معنيِ، »سنت نقلي« عصر حاضر،
و  گسترشِ رسانه هايي چون شبكه جهاني اينترنتدر چند دهة اخير و . چيرگي يافته است ،يادگيري

در  بربه عنوان تنها مرجع علمي معت »دانشگاه«چيرگي جايگاه  و در كنار آنها،گوشي هاي تلفن همراه، 
جامعه، تجربة تفكر فردي و اشراق را به اموري غريب و غير الزم بدل كرده است. اين در صورتي 

بسيار  ،در ادوار گذشته ،يا همان كشف و شهود ،الهاماشراق، يادگيري از طريق است كه باور به 
دريافت جهت در مورد ساز و كار آماده سازي ذهن  ،بزرگ يانديشمندانحتي و است متداول بوده 

                                                                        .برجاي گذارده اندمستنداتي از خود  ،الهام
 

مصداقي از  ي،ميالد 19191919و  18181818قرن دانشمند و فيلسوف آلماني يوهان ولفگانگ فون گوته، روش علميِ 
در  اين انديشمند بزرگپيروان  علمي تالش هايو . كاربست اشراق براي دستيابي به علوم جديد است

فناوري به ارمغان آورده  اي شمالي، دستاوردهاي برجسته اي در علم وچند دهة اخير، در اروپا و آمريك

                                                           
1
 Hossein Ziai. 1995. Shihab al-Din Suhrawardi: Founder of the Illuminationist School. In History of Islamic 

Philosophy, Part I, edited by Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman. Tehran: Arayeh Cultural Ins. 
كامل آن به ترجمة در ه زبان انگليسي و اصلي بدر مقالة . ه استشداز مقالة باال استفاده  ييتنها بخش ها ،براي ترجمة حاضر

 انتشارات حكمت،مؤسسة : هران، ت2لد ج(سيما نوربخش خانم يوسف شاقول و آقاي  به قلم» تاريخ فلسفة اسالمي«فارسي در 
گاشته تالش شده است كه مباحث پيچيدة حكمت اشراقِ حكيم سهروردي به زباني ساده تر براي خوانندة امروزي ن )1383
سعي شده است كه تا حد امكان، با  ترجمة حاضردر . با اين وصف هر دو متن كماكان سنگين و نيازمند به شرح است. شود

تا خوانندگاني كه با دقايق فلسفيِ گردد جهت استفادة همگان فراهم تر متني آسان اب شده، انتخترجمة آزاد بندها و سطور 
پيامِ حكمت اشراق و اينكه  كمتر آشنايي دارند با ُلب) سالميحكماي ا غالبا مورد مباحثه و اختالف نظر در بينو (مورد نظر 

. گردنددر عصر حاضر چيست آشنا  انسان هامعني آن براي   
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گوته و بهره گيري آگاهانه و روش مند دانشمندان  شناخت شناسيِ اشراقيِپيرامون  اطالعات .است
                    2.شده است معرفيمتونِ متعددي در  ،جديدو فناوري هاي م ومتاخر از اشراق براي توليد عل

 

رة برجستة ديگري از تاريخ علم و فلسفه جهان، كه عمر كوتاه اما پربار خود را وقف شناخت چه
 )ميالدي 12121212هجري،  6666قرن (» شيخ اشراق«پديدة اشراق كرد، شيخ شهاب الدين سهروردي، معروف به 

چه بسا براي بسياري از دانشپژوهان حكمت اسالمي، به واسطة آشنايي با شناخت شناسيِ . است
با . نيست غريبنامأنوس و  وي روش علمي پيروِ نظرات گوته و دانشمندانِاقيِ اين حكيم ايراني، اشر

شيخ شهاب  پيرامونِ ،آقاي حسين ضيايي گوشه هايي از نوشتهشامل كه ترجمه زير، دست داشتنِ 
خواننده فرصت مي يابد كه رئوس نظرات اين انديشمند است » حكمت اشراق«و  الدين سهروردي

                               . آلماني در كنار هم قرار دهد متفكرِ ديدگاه هايِرا با ايراني رگ و اثرگذار بز
 

قرن جلوتر در  6666از ديگري و  11118888اروپاي قرن يكي از از معرفي اين دو انديشمند در كنار هم،  منظور
نيست، بلكه باز كردن  ايرانيمدن فرهنگ و تبه گذشتة شكوه مند  و تعصب آلودافراطي  باليدنِايران، 

با وجود چنين سابقه اي غني و ديرينه در چرا  است كهمكشور باب گفتگو در ميان انديشمندان امروز 
امروز  و حل مسايلو فناوري توليد علم مؤثر در  از اين روشِعملي  حكمت اشراق، ما از بهره گيريِ

اخت شناسي اين دو انديشمند بزرگ به وضوح نشان مقايسه جهانبيني و شن. محروم مانده ايم كشورمان

                                                           

:ستمنابع زير سودمند امطالعة  ،موضوعاين ي آشنايي مقدماتي با برا   2
  

- Henri Bortoft. 1998. Counterfeit and Authentic Wholes: Finding a Means for Dwelling in Nature. In David 

Seamon and Arthur Zajonc, eds, Goethe's Way of Science: A Phenomenology of Nature. New York: State 

University of New York Press 

در خدمت «در سايت » در جستجوي روشي براي تأمل در طبيعت: كل اصل، كل جعلي«ترجمة فارسي اين مقاله با عنوان   

:، به آدرس اينترنتي زير قابل مطالعه است»اصالح الگوي مصرف  

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_wholenessBortoft.pdf 

- Daniel C. Wahl. 2005. “Zarte Empirie”: Goethean Science as a Way of Knowing. Janus 

Head, 8(1), 58-76. (accessed 3 October 2019) https://tinyurl.com/y5349nk5 
ر خدمت اصالح د«در سايت » علم گوته، راهي ديگر براي دانستن: تجربه گرايي لطيف«با عنوان نيز ترجمه فارسي اين مقاله 

:، به آدرس اينترنتي زير قابل مطالعه است»الگوي مصرف  
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_delempWahl.pdf 

- David Seamon and Arthur Zajonc. 1998. Goethe's Way of Science : A Phenomenology of Nature. Albany: State 

University of New York Press. 

- Richard Widows. n.d. Goethe as Pathway to Connection and Meaning. Dissertation submitted for MSc in 

Holistic Science, Schumacher College. (accessed 2 September 2019) https://tinyurl.com/y5ztrcdt 

- Emma Victoria Kidd. 2009. Re-cognition: The re-cognition of our connection to nature through Goethe’s way 

of seeing. Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of MSc Holistic 

Science, Schumcher college, University of Plymouth. (accessed 2 September 2019) 

https://tinyurl.com/y2w66ot2 
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دو ويژگي بنيادين از اين جمله مي توان به . بين ايشان وجود داردفراواني وجوه مشترك مي دهد كه 
                                                                           : دو انديشمندبه نظر اين . اشاره كردزير 

 

و  ،و معرفت از هم جدا نيستعلم ) 1111  
در انحصار و فناوري توليد علم  دأ دانش و خالقيت دسترسي دارند و از اين رو،انسان ها به مب همة) 2222

. نيست) امروز، كارشناسان، متخصصين يا نخبگان علميدر جامعة ( انسان هااز قشر خاصي   
 

شده شناخته علم و فلسفة اروپا و ايران هر اندازه كه گوته و سهروردي به عنوان چهره هاي بي بديلِ 
ديدگاه مشترك  ، اين دو ويژگيِبزرگ داشته شود ،و مقام ايشان در همايش ها و مطبوعات باشند
بي اعتبار و غير  ،امروز هاي دوره هاي رسمي دانشگاه دانش آموخته دانشمندانِبسياري از براي  ،ايشان

به علت پافشاري بر از يك سو ر جامعه علمي كشورها، د غالب ذهنيت. قابل قبول پنداشته مي شود
و  يماندازه گيري هاي َك ربمحققين  تمركزدر نتيجه محدود ماندنِ و در علم امروز  3»بي طرفي«اصل 

به عنوان تنها مرجع » متخصصنظر « پيروي بي چون و چرا ازاز سوي ديگر و  ،تجربي آزمايشات
هة د 7777در اما . نظر باال را برنمي تابددو  ،م و فناوري هاعلو رد يا پذيرشِ جهتصاحب صالحيت 

دانشمنداني كه به بر تعداد  ،بزرگ سه رويداد، 21212121و دو دهة آغازين قرن  20202020يعني در نيمة دوم قرن اخير، 
و در نتيجه به دو نظر باال باور  ده اندبهره گيري از اشراق در مطالعات علمي پي برو ضرورت اهميت 

گوته و سهروردي مي  نظر بنيادينِابتدا به توصيف دو  ،ادامة اين مقدمه درپس . فزوده استايافته اند 
به را را به بهره گيري از اشراق مشتاق تر ساخته امروز  پردازيم و سپس سه رويدادي كه دانشمندان

دگانه به رويكرد چنيا اميدواريم كه از اين طريق اهميت احياي سنت عقالني، . معرفي مي كنيماختصار 
دانش  امروز روشن تر گردد و شمار بيشتري از كنوني جهانِبحرانيِ  در شرايطبه ويژه اشراق، دانستن، 

ظرفيت و  ،يگر كشورهاي فارسي زبان منطقهكشور ما و در د عادي در مردمآموختگانِ دانشگاه ها و 
 را جهانروزِ  ل مسائلحجهت نوانديشي و خالقيت در راستاي خود فكري و فرهنگيِ عظيم استعداد 
                                                                                                                 . دريابند

 

، يوهان ولفگانگ 4»»شناخته شونده«و » شناسنده«بين  ميانجيِ: آزمايش«در نوشته اي كالسيك با عنوان 
از از يك سو و  5»شخصي در درك پديده ها و انگيزه هاي پندارها«فرافكنيِ  بينِ ،با صراحتگوته  فون

                                                           
3
 objectivity 

4
 Johann Wolfgang von Goethe. 2010. The Experiment as Mediator of Object and Subject. Translated by Craig 

Holdrege. In Context, no. 24, Fall (accessed 20 February 2020) 

https://natureinstitute.org/pub/ic/ic24/ic24_goethe.pdf 
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. است قايل شده، فرق هادر شناخت پديده  با يكديگر 6»دريافت هاي درونيِ افراد«انطباقِ سوي ديگر، 
 ميو آموزنده ضروري امري دومي را  اماامري نامطلوب را علمي  در آزمايشاتاولي  دخالت دادنِ وي
موضع شيخ . نيستجدا  يكديگرعلم و معرفت از  از نظر وي، و از اين طريق نشان مي دهد كه داند

در » كردن مشاهده«در عالم بيرون و » ديدن«مي توان از نظرات وي پيرامون را نيز اشراق در اين مورد 
 كردن شاهدهساز و كار ديدن و م يهمان طور كه در ترجمة زير مي خوانيد، و. عالم درون درك كرد

                               . امال منطبق بر هم تعريف مي كندمي داند و اين دو را كبرپاية نور  ،را هر دو
 

به . شناخت و يادگيري دارندامر به و مردمي ديدگاهي فراخ هر دو، از سوي ديگر، گوته و سهروردي، 
به  ،ي طبيعياز پديده ها بيشتر براي يادگيريِ تسقادر ا، و نه فقط دانشمندان، انسانياين معني كه هر 

همانطور . مستقل از آنچه از ديگران فراگرفته است، چيزهاي نو بياموزدعالم درون خود رجوع كند و 
مي تواند با بهره  انسانيهر در متن زير آمده است، » اشراق - مشاهده«كه در وصف فرآيندي موسوم به 

به مشاهده بپردازد و ابتدا ) عالم محسوسات، عالم ماده(= يعت گيري از حواس پنجگانة خود در طب
دريافت الهام و انتظارِ  ،)عالم خيال يا عالم مثال(= سپس با بردن مشاهدات دقيق خود به عالم درون 

 - مشاهده «بي ترديد، فرآيند يادگيري و دانستن از طريق . باشدداشته را از طريق اشراق  دانشِ نو
ي در شناخت شناسي شيخ اشراق دارد و سازو كارِ دروني يادگيري از طريق محور جايگاهي ،»اشراق

نه گوته و نه  ،كه نه سهروردي افزودبايد در اينجا . اشراق منحصر به نخبگان علمي و متخصصين نيست
ارزشِ دانسته هايي كه از قبل به دست گوته مي دانند، پيرو روش اشراقيِ امروز كه خود را دانشمندانِ 

معتقد اند كه كساني كه دانستن از طريق اشراق را نفي مي كنند راهي  ايشان اما. آمده را نفي نمي كنند
                               . را بر خود مي بندند چيزهاي كامال نو و بديع يادگيريِنوانديشي و عظيم در 

 

دگيريِ دروني در ميان انسان ها را مي علم و معرفت و نيز عمومي بودن توانايي يا باور به عدم جداييِ
از  ،در مورد نور و مطالعة آن در طبيعت ،كه اين دو انديشمندو نكته هايي  توان به وضوح در نوشته ها

در مطالعات خود پيرامون موضوع نور و رنگ، گوته به صراحت روش . ديد ،گذاشته اندجاي خود به 
براي بيان نظر نيوتن . توصيف مي كندپيچيده  بي دليل،ه و بي انداز ،اسحاق نيوتن را ،معروف دانشمند

 ي تاريكاز روزنة كوچكي به داخل اتاقرا  سفيد پرتويي از نور رنگ ها،نور و پديدة خود در مورد 

                                                                                                                                                                                     

:به آدرس زير قابل مطالعه است ،»در خدمت اصالح الگوي مصرف«اين مقاله با عنوانِ نامبرده در سايت  ترجمة فارسي  
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_Experiment_Goethe.pdf 
5
 subjectivity 

6
 inter-subjectivity 
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نگ هاي حاصل از شكست نور مي تاباند و سپس آن را از درون منشوري رد مي كرد و بعد از آن، ر
ه استفاده از منشور را نهي نكرد اما تصريح نمود كگوته . شان مي دادندر منشور را روي ديوار اتاق 

تجربة نور و رنگ در طبيعت، طي ساعات مختلف روز، از بام تا شام، بدون نياز به ابزار و ادوات 
 )ديوار و منشور براي شكستن نور سفيدپنجره يا مثل اتاق تاريك با روزنة كوچك در (آزمايشگاهي 

در متوني كه اخيرا در  .ار تر و آموزنده ترپرببه مراتب از لحاظ علمي، است و رؤيت براي همگان قابل 
وي توصيف و تفاسيري مفصل از يافته هاي مورد آزمايشات علمي گوته در اين مورد به چاپ رسيده، 

اينكه بيش از ، رنگ ها ويبس كه به باورِ بيان همين نكته اما در اينجا  7.پيرامون نور و رنگ آمده است
و اين چيزي است كه  با تاريكي و روشنايي اند نور تشكيل دهندة نور سفيد باشند، متأثر از همجواريِ

براي متقاعد كردنِ (چند آزمايش با منشور انجام در طبيعت و خود وي از طريق مشاهدات حسيِ 
، »تئوري رنگ ها«ا عنوان در كتابي بنتيجة اين مطالعات   .به اثبات رسانده است) دانشمندانِ پيرو نيوتن

                          :است 8سطور زير برگرفته از ترجمة انگليسي اين اثر .، به چاپ رسيد1810181018101810در سال 
 

اما همين نور، اگر از رسانه اي نه چندان ضخيم . نور خورشيد، در شديدترين حالت تابش خود، عمدتا بي رنگ است«
افزوده به تدريج افزايش يابد، يا بر حجم آن  كم كم اگر غلظت اين رسانه. واهد كردخعبور كند، به چشم ما زرد جلوه 

رنگ به افزايش غلظت رسانه، نهايتا تداوم قرمز به خود مي گيرد كه با - زرد شود، نوري كه مي بينيم به تدريج رنگ
                                                           

.زير آمده است متندر  ،مطالعات از اين گوتهخالصه اي از كليات يافته ها و نتيجه گيري هاي  براي مثال،  7
  

- Henri Bortoft. 1998. Counterfeit and Authentic Wholes: Finding a Means for Dwelling in Nature. In David 

Seamon and Arthur Zajonc, eds, Goethe's Way of Science: A Phenomenology of Nature. New York: State 

University of New York Press 

در خدمت «در سايت » در جستجوي روشي براي تأمل در طبيعت: كل اصل، كل جعلي«ترجمة فارسي اين مقاله با عنوان   

براي مطالعه بيشتر در مورد مطالعات گوته پيرامون نور و . ، به آدرس اينترنتي زير قابل مطالعه است»اصالح الگوي مصرف
:مراجعه نماييدارسي فترجمة  15- 17 صفحاتمشخصا به  رنگ،  

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_wholenessBortoft.pdf 

نتايج اين مشاهدات به . گوته در مطالعات خود پيرامون نور و رنگ و استفاده از منشور، از كارت هاي ويژه اي استفاده مي كرد
اين كارت هاي . ته از رابطة بين تاريكي و روشنايي اندبيش از اينكه رنگ ها داخلِ نورِ سفيد باشند، برخاسوي نشان داد كه 

. سفيد بودنصف سياه و  نصفمثال يكي از اين كارت ها، . ويژه به طرق مختلف، به دو قسمت سياه و سفيد تقسيم شده بودند
طيف رنگ ها  ،ي گيردگوته با منشور به مرز بين اين دو قسمت نگاه كرد و پي برد كه وقتي نيمة سفيد باالي نيمة سياه قرار م

را در رنگي از سوي ديگر، او پي برد كه اگر مستطيلِ سفيد. با وقتي كه نيمة سياه باالي نيمة سفيد قرار مي گيرد تفاوت دارد
اما اگر مستطيل . وسط كارتي سياه قرار دهد و از داخل منشور به قسمت سفيد بنگرد، طيف خاصي از رنگ ها نمايان مي شود

. سط كارتي سفيد قرار دهد، و از داخل منشور به بخش سياه نگاه كند، طيفي ديگر از رنگ ها نمايان مي گرددسياهي را در و
: براي شرح مفصل تري از اين آزمايشات و نمونه هايي از كارت هاي مذكور، بنگريد به  

- David Seamon. 2005. Goethe’s Way of Science as a Phenomenology of Nature. Janus Head, 8(1), 86-101. 

(accessed 22 September 2019) https://tinyurl.com/y55zx7nb 
8
 Johann Wolfgant von Goethe. 1840. Goethe's theory of colours. Trans.Charles Lock Eastlake. London: John 

Murray. 
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آن را قدري روشن كنيم و سپس از  ،اما از سوي ديگر، اگر با تابش نور به رسانه اي نيمه كدر. بدل مي گرددياقوتي 
كم  ،به تدريج كه غلظت رسانه افزايش مي يابد، رنگ آبي. فضايي تاريك بنگريم، رنگ آبي پديدار مي شود به آنپشت 

وقتي رسانه به . ، رنگ آبي عميق تر و تيره تر خواهد شدشودبرعكس، اگر رسانه به تدريج شفاف تر . رنگ مي گردد
در اين ] ناگفته نماند كه[. تيره، به سوي بنفشي بسيار خوش رنگ ميل مي كند آبيِ رنگ رسد،شفاف ترين حد خود ب

                                                                                            9.هر گونه رنگ اندخود فاقد رسانه ها  ،آزمايشات
 

در اين نوشته توصيف كرده  اوهاي ديگر معلوم مي شود، آنچه چنانكه از ديگر بيانات گوته در جا 
اصلة زماني بين ف سده 6666د با وجو .است تغيير رنگ نور خورشيد در هنگام غروب و طلوع آفتاب است

وي پيرامون نور  اتگوته و سهروردي، مي توان از نوشته هاي شيخ اشراق چنين استنباط كرد كه مطالع
اين نتايج به قدري به هم شبيه اند كه خود به خود  .ه استنتايج رهنمون شدو رنگ نيز او را به همين 

و انطباق » دروني افراد هاي دريافت«ضروري و آموزنده بودن توجه به  مبني برنظر گوته معتبر بودن 
تشابه يافته . را اثبات مي كند )پديده هااز  دستيابي به شناختي جمعي با هدف(از طريق گفتگو آنها 
ي اين دو انديشمند اشراقي در مورد نور و رنگ به حدي است كه براي كسي كه منبع سطور زير را ها

                                            :دشوار است) گوته يا سهروردي؟(نويسنده  هويت نشناسد، حدسِ
 

ا آخر صبح كه سپيد يشام  چون شفق اولِ. دو هر سپيدي كه نور به او تعلق دارد، چون با سياه آميخته شود، سرخ نماي« 
است و نورِ آفتاب با او متعلق و يك طرفش با جانبِ نور است كه سپيد است و يك طرفش با جانبِ چپ كه سياه 

و جرمِ ماه بدر، وقت طلوع، اگر چه نورِ او عاريتي است، اما هم به نور موصوف است و يك . است، پس سرخ مي نمايد
زيرش سپيد باشد و باال بر دود : و چراغ همين صفت دارد. است و يك جانبش با شب، سرخ نمايد جانبِ او با روز

                                                         10».و اين را نظير و مشابه بسيار است. سياه، ميان آتش و دود سرخ نمايد
 

تفكرات و آزمايشات خود را به تئوري ها و فرضيه از اين رو است كه پژوهشگرانِ اشراقيِ پيرو گوته، 
دريافت افكار و ايده  آگاهانه برايگام هايي كه ايشان،  در مطالعات. محدود نمي كنند موجودهاي 

توجه دقيق ) 2222، مورد نظر مشاهدة پديده يا شيء) 1111: شامل اين اقدامات استبرداشته مي شود هاي نو 
 با صبر و انتظار اين مشاهدات دقيق در عالم درون ه نظاره نشستنِب) 3333و  ،در طي زمانآن به تغييرات 

دريافت پيرو روش گوته به تجربه و به كَرّات آموخته اند كه پس از  دانشمندانِ. دريافت افكار نو جهت

                                                           

.61-62 همان  9
  

ويرايش جعفر مدرس. قصه هاي شيخ اشراق: خواني متونبازر د. قصة عقل سرخ. 1375. سهرورديشهاب الدين يحياي   10
  

. 9-10ص صمركز، نشر : تهران .صادقي  
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پژوهشي  الهام، مطلوب است كه آموخته هاي دروني خود را با ديگر دانشمندان عالقمند به موضوعِ
                                       11.دست يابندشناختي جمعي به  ،ذارند تا از اين طريقخود در ميان بگ

 

قريب به كثريت از سوي اعقلي به دانستن  اين رويكردي پيش، تا چند، اشاره شدهمانطور كه در باال 
بي  عصبِمحسوس در ت يكاهش سه تحول بزرگ در چند دهة اخير، اما. نفي مي شددانشمندان اتفاق 

و نظر مساعد گروهي از دانشمندانِ برجستة جهان را به  موجب شدهرا د اشراقي رويكر به اساس نسبت
رويكرد چندگانه به دانستن، به تجربه دريافته اند كه اين دانشمندان، وانگهي، . خود جلب كرده است

علوم و فناوري هاي مفيد و گسترشِ الزمة ، امروزحاكم بر مطالعات علمي  سنت نقليِا رفتن از فريعني 
علوم و فناوري است كه  آشكار شدنِ تخريب گسترده اي يكي از اين تحوالت،  12.استاخالق مدار 
 براي مثال. ندكرده اتحميل  ، در مقياسي جهاني،بر سالمت طبيعت و جوامع انسانيهاي جديد 

نه تنها به  اين دو فناوري. مرا در نظر بگيري دستكاري ژنتيكيفناوريِ صنعتي و /كشاورزيِ شيميايي
سالمت انسان و دام لطمة جدي وارد كرده بلكه موجب كاهشِ بي سابقة تنوع زيستي، گسترشِ پديدة 

             13.شده است نيز گرد و غبار در سطح جهاني و آلودگي شديد آب هاي سطحي و زير سطحي
 

در كشفيات و  است كه نقش اشراق را گسترده در حوزة خالقيت يِتحقيقات تحول دوم، يافته هايِ
كرده است كه بسياري از دانشمندانِ  آشكاراين تحقيقات . اخته استآشكار س 20202020رن قاختراعات بزرگ 

. خود را مديونِ كشف و شهود مي دانند نظرات بديع و اثرگذارِبرجستة جهان، از جمله آلبرت انيشتين، 
ز اشراق براي توليد دانش جديد بهره برده اند بلكه اين كار را نه تنها ااينكه دانشمندانِ نوانديش يعني 

                                                                              14.آگاهانه و عامدانه انجام مي داده اند

                                                           

.2ص ، 2در پانوشت   Daniel C. Wahl. 2005 :براي توصيف كامل اين فرآيند، بنگريد به  11
  

علم حفظ آبرو و اعتبارِ ه منظورب ،»علم براي سياره اي سالم و جهاني ايمن تر«، با شعارِ گروه برجسته اي از اين دانشمندان   12
  

 1969، در سال به ديگر جوامعتجاوز و  تجارتطمع ورزي در  تخريب طبيعت،عنوانِ ميراثي انساني و نه ابزاري براي به 
در  ايشان ، به سايتدر مورد فعاليت هاي اين دانشمندان براي اطالع بيشتر .گذاشتند را بنيان» اتحاديه دانشمندان آگاه«

:مراجعه نماييدبه آدرس زير جهاني اينترنت  شبكة  
https://www.ucsusa.org/food 

براي آغاز مطالعه، بخش كشاورزيِ سايت نامبرده در پانوشت. به چاپ رسيده است اتمطالعات فراواني در تاييد اين نظر  13
  

غذاي سالم، در حوزه هاي متنوع ديگري اتحاديه دانشمندان آگاه، عالوه بر كشاورزي و توليد  .شروع مناسبي است نقطة قبل،
 ،چون انرژي، حمل و نقل، استفادة تسليحاتي از دانش هسته اي، تغييرات آب و هوايي و جايگاه علم در مردم ساالري

.صاحبنظر و فعال است  
ني دوم دربه جرأت مي توان گفت كه يكي از يافته هاي اصليِ نهضت علمي و پژوهشيِ خالقيت كه پس از پايان جنگ جها  14

  



 

8 

 

 

مله از ج ،است كه رويكرد چندگانه به دانستن 15»روان شناسي فرافردي«و تحول سوم، ظهور علم  
عصب شناسي مورد بررسي قرار  ديدگاه علماز  روش شناسي بلكه منظرِرا نه تنها از  ،كشف و شهود

 و 17استانيسالف گراف، 16آبراهام مازلوآثار روان شناسان برجسته اي چون . ستداده و تصديق كرده ا
 روشيهم اكنون كه  نحوين داده به اعتباري بي سابقه به رويكرد چندگانه به دانست 18جيمز فاديمان

 تعليم و تربيتو   20»پرورش عقل«، مشخصا با هدف 19»آموزش فرافردي«آموزشي با همين نام، يعني 
آموختن و حفظ كردنِ تئوري هاي صرفا و نه (دانشجويان به سوي خالقيت بيشتر  و دانش آموزان

نقشي محوري ، 21»دروني صور«با  كردن در اين مكتب آموزشي، كار. ده استمبه وجود آ ،)موجود
انديشيدن به معنيِ توانايي فرد در » فرافردي«، صفت روان شناسي فرافردي و آموزش فرافرديدر . دارد

بي هرگز زندگي است و اينكه شناخت وي از چيزها و پديده ها، ) اقتصادي(=فرايِ جنبه هاي معاشي 
                                                                           . نصيب از دريافت هاي دروني او نيست

 

، مي گشتندسهروردي دوباره به دنيا باز شيخ شهاب الدين گوته و يوهان ولفگانگ فون پس اگر امروز 
دانشمندان و نخبگانِِ علميِ همفكر و هم از  ميان بسياريبه واسطة تحوالت سه گانة باال، خود را در 

 متقنفرافردي به اندازه اي مستند و  روان شناسيِ يعلمتوجيهات اينكه  مضافا. تنها نمي يافتند ،نظر
سطور . به شمار خواهد آمدرد رويكرد اشراقي به دانستن، امري ضد علمي  يا و اعتناييبي است كه 

اين رشتة علميِ  وامدار بودنِ است كه زير به قلم يكي از نويسندگانِ نامدار روان شناسيِ فرافردي
از اين رو، يافته هاي . را تاييد مي كنداعصار گذشته  جوامع كهنِبه جا مانده از نت عقالني به س جديد

حكمايِ  هايِ ديدگاهبسياري از درستي و مؤثر بودنِ روان شناسان فرافردي در واقع تأييدي بر پژوهشيِ 
استفادة بي شك، . است ،چندين قرن بي توجهي و غفلتاز ، پس چون سهروردي و گوته اشراقي اي

                                                                                                                                                                                     

صورت گرفت، در واقع كشف دوبارة  ،همزمان و به طور سازمان يافته ،بسياري از دانشگاه هاي تحقيقاتي كشور اياالت متحده
اصطالحي كه دانشمندان اين حوزه براي اشاره . است و اذعانِ نقش كليدي آن در نوانديشي و اختراع شناخت شناسيِ اشراقي
 براي مصاديقي از بهره گيري دانشمندانِ. است» تفكر تصويري« ،يري و دانستن به كار برده اندبه رويكرد اشراقي در يادگ
 .زير ذره بين علم انديشي نو. 1397. اسفنديار عباسي :، بنگريد بهتفكر تصويري چون آلبرت انيشتين از برجسته و صاحب نفوذي

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_goepoliticscreativity1Abbassi.pdf   )1398بهمن  7دسترسي ( 
15

 transpersonal psychology 
16

 Abraham Maslow 1908 - 1970 
17

 Stanislav Grof  1931 -  
18

 James Fadiman 1939 -  
19

 transpersonal education 
20

 educating the intellect 
21

 inner imagery, mental imagery 
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در متونِ روان شناسي  »صور دروني«و  »مراتب آگاهي«، »معرفت نفس«واژه هايي چون  مكرر از
 زباني امروزي بهو  در قالبي نو رسنت عقالنيِ تمدن هاي ديرين بشر، اما اين با از احيايِ فرافردي،

                                                                                                       :حكايت مي كند
 

 را به دنبال داشتهظهورِ برنامه هاي مبتكرانة جديدي در آموزش عالي ، »روان شناسي فرافردي«به  زافزونتوجه رو«
 يتعاليِ معنوي دانشجو و دستياب هدف خود را اين برنامه ها. ناميد» آموزش فرافردي«مي توان اين برنامه ها را . است
                                                             .  اندقرار داده خودآگاهي،  يبه معرفت نفس، به ويژه مراتب باال وي

 

اما امروز ما . دستيابي به آن البته كشف جديدي نيست و سابقه اي چندين هزارساله دارد] اهميت[معرفت نفس و 
نو كه براي كاربست در برهة كنونيِ تاريخ بشر مؤثر و مناسب است فراهم  شيوه هايِ با نيازمنديم كه اين نوع آموزش را

پژوهش  غالب در بر خالف روند[اما . و يافتن حقيقت استبيشتر در پي دانش  نيز همانند علم، آموزش فرافردي. سازيم
هاي علميِ عصر حاضر]، آموزش فرافردي به سنجش و شناخت كمي پديده ها، كه فقط در امر پيش بيني و كنترل 

آموزش فرافردي همچنين به مسايلي چون ارزش، معني و غايت چيزها معتقد . اكتفا نمي كند ،مي آيدبه كار طبيعت 
 از سوي ديگر، از آنجاييكه معرفت .بوده استدين و حكمت در انحصار تاريخا پرداختن به آن كه  ؛ موضوعاتياست
رويكرد ، نمي گرددميسر بيرون در عالم  با چيزها، جدا و مستقل از تجارب او ]الم درونع[=  نفس خود بهانسان  يافتن

                                         22.23مي ناميم »تجربه گرايي دروني« را تحقيقات مطلوب در آموزش فرافردي غالب در
 

خود را « باستان، يعني دورانِ حكمايماندگارِ  پند بهنو، كه از زاويه اي  مي دهدروان شناسي فرافردي به ما فرصت «
معطوف سازيم، به  بيشتر آدمي ما توجه خود را به عالم درونِ هرچه ]،منظراز اين [ .بفهميمرا بنگريم و آن  ،»بشناس

روان  بسياري از تكنيك هاي. هرگز تصور يافتن آنها را نمي كرديمپيش از اين كه  برمي خوريم بيشتري منابع و ذخاير
به آنها را مي توان و اند  مناسب هاي درسِ عصر حاضر، بهره گيري از صور دروني در كالس به منظورشناسي فرافردي 

كمك مي كند كه به عالم درون  ان و دانشجويانآموز اين روش ها به دانش. گنجاندسيستم كنوني آموزش  درآساني 
در كليه آثار اين زبان چرا كه  يدآ مي مي انسان ها به شمارزبان مشترك تماصور دروني، . ندنخود شناخت پيدا ك

دانشجو با ذخاير و منابع دروني دانش آموز و هر چه . يافته است، تبلور يو فلسف يعلمي و چه  بشر، چه هنرمبتكرانة 

                                                           
22

 subjective empiricism 
به هر حال، منظور از اين اصطالح، نوعي از تجربه . نيز ترجمه كرده اند» فرديت«، را انگليسي در اين اصطالحِ »سابژكتيو«واژة 
ادراكي نارسايي هايِ از  ، از حافظه، تخيل و تعقل نيز جهت عبوري در طبيعتعلمي است كه عالوه بر سنجش هاي كم گراييِ

آموزش فرافردي از اهميت اين نگاه . نيز بهره مي گيرد معني، ارزش و غايت چيزهاشناخت به  دستيابيحواسِ پنجگانه و 
از ديدگاه  .غافل نيسترا براي دانشمندان ميسر مي سازد  عملكرد سنجيده و حكيمانهانتخابِ فلسفي به اكتشافات علمي كه 

.رايي علمي است و نبايد ناديده گرفته شودبخشي از تجربه گ ،آدمي تجربه مي شود روان شناسانِ فرافردي، آنچه در درونِ  
23

 Frances Vaughan Clark. 1974 (?) Rediscovering Transpersonal Education. Transpersonal Institute, p. 1. 

(accessed 24 January 2020 ) 

https://pdfs.semanticscholar.org/64a3/16c94a97041d91e26e8a260a2b126fedec5e.pdf 
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ه ضمن اينك به دست مي آوردفرديت و هويت منحصر به فرد خود  نسبت بهخود بيشتر آشنا مي شود، دركي نو 

                                                           24».گردددگرگون مي  نيز شبا ديگر انسان ها و محيط شارتباط
 

مهارت  بررسيِ موضوعِ چگونگيِ آموختنِ معرفت نفس و كاربست صور دروني در نظام آموزشيِ امروز و مهيا ساختنِ
ادامة در . استخاص خود و مقاله اي ي ديگر قطعا متعلق به فرصت ،نسل جوانبه از طريق الهام هاي دانستن و يادگيري 

ارائة خالصه اي از نظرات شيخ شهاب الدين سهروردي، يكي از بزرگترين چهره هاي علم، ادب و نوشتة حاضر به 
، به همان اندازه كه روزفرافرديِ اميافته هاي روان شناسان  با استناد بهاش، كه جهانبيني  فلسفة ايران زمين مي پردازيم

ايرانيان نيز خواهد بود، ان  ةآيندرهنمونِ خالقيت و استقاللِ انديشه در ، بي شك بوده ماتمدن پرافتخار  ةنافذ در گذشت
                      .                                                                                                                شاء اهللا

  
__________________ 

 

تاريخ فلسفة اسالمي  درشهاب الدين يحيي ابن حبش ابن اميرك عبدالفتوح سهروردي، چهره اي نامدار 

مكتب ارسطوييِ مشايي،  متمايز ازبنيانگذار مكتبي جديد در فلسفه،  ،صاحبنظران اجماعِبنا بر است كه 

را  ويدر حكمت اشراق،  سهرودي ه واسطة جايگاه بنيادين و بالمنازع ب .است» حكمت اشراق«موسوم به 

سهرورد در شمال  در شهر كوچك) ميالدي 1154(هجري  549سهروردي در سال . نيز مي نامند» شيخ اشراق«

واقع در شمال كشور (در شهر حلب ) ميالدي 1191(هجري  587ايران چشم به جهان گشود و در سال  غربِ

شده نيز معروف » شيخ مقتول«شيخ اشراق به است از اين رو . اعدام شد ،به واسطة عقايدش) سورية امروز

                                                                                                                             . است

ملك . يا همان ملك ظاهرشاه در آمد ،ك ظاهرغازيدر شهر حلب، سهروردي به خدمت حاكم آن ديار، مل

سهروردي كه . ديظاهر شاه پسر صالح الدين ايوبي بود كه قهرمانِ نبرد مسلمانان با صليبيون به شمار مي آ

در آن مقطع از زندگي . قرار گرفت و ساكن دربار گرديد ويشده بود معلم شاهزاده اين نظر  موفق به جلب

 بي ترديد ترقي. نشست هاي طوالني، فلسفة جديد خود را به شاگرد خود آموختبود كه وي طي  سهروردي

دور نماند و انگيزه اي قوي براي دسيسه و  ياز نگاه حسودان دربار ،نزد ملك ظاهرشاهسريعِ سهروردي 

عدم خشنوديِ قضات، وزراء و فقهاي حلب از از سوي ديگر،  .آوردفراهم را توطئه بر عليه فيلسوف جوان 

سرانجام نامه اي به قلم يكي . رقي جايگاه سهروردي نزد شاه نيز به باال گرفتن بدخواهي نسبت به وي افزودت

                                                           
24

 Thomas Bradford Roberts and Frances Vaughan Clark. 1975. Transpersonal Psychology in Education. 

Bloomington, Indiana: Phi Delta Kappa Educational Foundation, p. 8. 
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نابوديِ معلمش را  ،فرزند خودنهايتا پدر از از قضات صاحب نفوذ حلب به صالح الدين موجب شد كه 

                                                                                                                          . بخواهد

پادشاه انگلستان، ريچارد شير . سالي كه سهروردي به قتل رسيد از نظر سياسي و نظامي سالي پرتالطم بود

سرزمين تسلط بر و نبردهايي خونين بين مسلمانان و مسيحيان بر سر  لشكر كشي كرده بود 25دل به عكّا

قطعا در چنين شرايطي، مسايل بسيار مهمي توجه صالح الدين را به خود معطوف مي . ه بوددادمقدس رخ 

امر هرگز از نوع امنيتي و سياسي محسوب نمي كرد،  ]واقعي[ لذا اگر او وجود سهروردي را تهديديداشت و 

                                                                                          26.به نابودي عارفي سالك نمي كرد

 نگاهي كلي به فلسفة اشراق سهروردي
تا رويكرد  نهاد» حكمت اشراق«مهم ترين اثر خود به زبان عربي را  عنوانِ شيخ شهاب الدين سهروردي

انديشمندانِ پيرو عمدتا مكتوبات  اين آثار. خود متمايز سازد عصر فلسفيِ نافذ و اثرگذارِ فلسفي خود را از آثارِ

در تمامي آثار شيخ اشراق كلمات و  .. .را در بر مي گرفت فلسفه، ابن سينا، يعني رئيس مكتب مشاييِ تعاليم

قاعدة «است، مثل » اشراقي«جملگي شامل لفظ  اين واژه ها. اصطالحات جديدي به چشم مي خورد

 خاصيمسايل  نيت معين ساختنِن عبارات با اي. و نظاير اينها» دقيقة اشراقي«، »ضوابط اشراقي«، »اشراقي

به كار گرفته ) متافيزيك(مابعد الطبيعه  و )علوم مرتبط با عالم ماده(در منطق، شناخت شناسي، طبيعيات 

، از نو تعريف جديد خود مشايي را از ديدگاه غالبِاين مباحث، سهروردي رويكرد هر يك از در . شده است

 اين ديدگاه فلسفي و وجوه تمايز تشكيل مي دهداجزاي اصلي فلسفة اشراق را  يع،بد اين واژگانِ. كرده است

در مباحث شناخت  :را در نظر بگيريم» مشاهدة اشراقي«عبارت ] مثال. [مي سازداز فلسفة مشايي را روشن 

عام ترِ  درنظر دارد كه با كاربرا در » مشاهده«شناخت بي واسطه در امر  ، تقدمِ»مشاهدة اشراقي«شناسي، 

 است كه به رابطة بين مشاهده گر» اضافة اشراقي«] مثال ديگر. [دارد تفاوتاه عرفا از ديدگ »مشاهده«

]»ك«يا  »معلوم«[و مشاهده شونده  ]»مدرِك«يا  »معالقادر برهان استدالل و رابطه اي كه  تر ازفرا -  ]»مدر

ع است كه به موض يجديد فه اشراقي اصطالح فنيِاضا] در واقع. [اشاره دارد -بين اين دو برقرار كند  است

است كه » علم حضوريِ اشراقي«] مثالِ ديگر. [شناخت شناسي نظر دارد منطقيِ تباط با اركانِراشراقيون در ا

علم حضوريِ اشراقي حاكي از . قرار مي گيردپيروانِ فلسفة مشايي » علم حصوليِ«] كليدي جايگاه[در مقابل 

                                                           

.شهري بندري در شرق درياي مديترانه كه هم اكنون در شمال فلسطين اشغالي است  25
  

:قتل شيخ اشراق، كه ريشه در حكمت اشراق دارد، را در مطلب ديگري بررسي كرده استمؤلف، داليل سياسيِ   26
  

- Hossein Ziai. 1992. The Source and Nature of Authority: A Study of al-Suhrawardi's Illuminationist Political 

Doctrine" in Islamic Political Aspects of Philosophy, ed. Charles Butterworth, Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press. (accessed 20 December 2019) https://philarchive.org/archive/ZIASAN 
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 برهان و استداللبا بهره گيري از ] به وضوح[است كه  چيزها از طريق اشراق ني و الهاميِدرك بي واسطه، آ

                                                     . به معلومات جديد تفاوت دارد] از معلومات موجود[رسيدن  براي

كه است هايي  اري از نارساييعده، گذار پيام سهروردي اين است كه سيستم فكريِ جديدي كه او بنيان

ماهيت پديده هاي غير  ،قادر است به گونه اي علمي وي سيستم جديد. فلسفة مشايي از آن رنج مي برد

كاشفات شخصي، دستيابي ، م)خواب هايي كه در بيداري عمال تحقق مي يابند(رؤياهاي صادق مثل  ،عادي

تجارب خارج از جسم، زنده كردن مردگان، و ديگر به معرفت كل از طريق شهود، پيشگوييِ وقايع آينده، 

انگيزة بنيادينِ فلسفة اشراقيِ . درخدادهاي خارق العاده و معجزه آسا پرسش كند و به كاوش بپرداز

و هم دست  ست كه هم از نظر علمي معتبر استسهروردي تبيين راهي روشن براي زندگي اي فلسفي ا

راهي براي رسيدن به  ،اين رويكرد فلسفي به زندگي ،و نهايتا. ازدسمي يافتن به زندگي سعادتمند را ميسر 

ملي را هموار مي سازد كه مي تواند و بايد براي تحقق حكومتي عادالنه تر در نظر گرفته شودحكمتي ع.      

سهروردي در حكمت اسالمي آراء اهميت  
در تاريخ فلسفه، . تمايز قايل است »متافيزيك خاص«و  »متافيزيك عام«در حوزة متافيزيك، سهروردي بين 

بر اساس اين اصل جديد، . اصلي نو و بديع به شمار مي آيد ،از نظر روش شناسي، اين كار سهروردي
در . ض، زمان، حركت و غيره را در بر مي گيرداعراهر، اعام مباحثي چون وجود، وحدت، جو متافيزيك
مثل وجود كه در تصور عادي ما نمي گنجد است لي ك خاص رويكردي نو در تحليل مسائمتافيزيصورتي كه 

 »عالم خيال«از وجود به نام  مستقل وجود قلمرويي، تجارب شهودي، صادقهاي يارؤخداوند، ] مطلق[و علم 
در واقع، تقسيماتي كه سهروردي در مطالعة متافيزيك و . و بسياري ديگر از مباحث مشابه را در بر مي گيرد

اشراق و فلسفة  حكمتوجه تمايز  ،جايگاه عالم خيال در امر شناخت داشته است همچنين توجهي كه وي به
و اين نوانديشيِ سهروردي در برجسته سازيِ تمايز بين اين دو مكتب فلسفي، از زمان زندگي . ستامشاييِ 

                                       ...به آثار بسياري از مفسرين و تاريخنگاران فلسفه راه يافته است ،وي تا كنون
 

 مسايل، ساختار و روش حكمت اشراق
نيز فلسفة اشراق را از سنت فلسفي ] است معمولهمانند آنچه در آثار شعرا [بهره گيري از زباني سمبوليك 

فلسفة سهروردي، اصالت امر شناخت را به دريافت الهام و شناخت شهودي . سازدمتمايز مي  خودين پيش
در [كه  - مي يابد فرد شناسنده نسبت به نفس خود ي كهاين يعني اصالت دادن به شناخت و. چيزها مي دهد
 سرچشمة دانش و ] به بيان ديگر[. موجودي نوراني محسوب مي شود ،]اشراق حكمتزبانِ سمبوليك

 و از اين رو است كه استفاده از زبان رمزي در بيانِ. است انسان، معرفت وي نسبت به نفس خود شناخت
به زبانِ  ،دانشي كه از اين طريق حاصل مي شود. گردداجتناب ناپذير مي امري  ،دريافت هاي دروني فيلسوف
نكتة مهمي كه در . است كه از مبدأ تمامي انوار ساطع مي گردد 27»نور مجردي«سمبوليك حكمت اشراق، 

                                                           
27
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آيد، خود به خود بسط و نور چنان است كه وقتي به وجود مي  اين خصوص قابل توجه است اينكه طبيعت
به [صرف وقت  مستلزمِنيز و دريافت آن گسترش مي يابد اما پديدار شدنِ آن برخاسته از ارادة فرد نيست 

تمامِ  يعني،. مي باشدن] گونه اي كه در حكمت بحثي و استداللي از طريق اقامة برهان ضروري است
 -  مي تابد] لحظه[بدأي بر مي خيزند كه در يك آن م و اززمان به وجود مي آيند خارج از  ،موجودات نوري

 اينكه اين رخداد عالوه بر اين،. مي باشدكه فاقد امتداد يا بعد است همان واحدي از زمان يا لحظه،  »آن«و 
                                               . مشخص نمي كندفرد انديشنده را مي يابد تحقق  يزماننوري در چه 

 

در خصوص تعريف و شناخت چيزها، برخالف فالسفة مشائي، سهروردي شناخت كل را در گرو شناخت جزء 
بي چيز در مورد اجزاي آن نيز وي معتقد است كه اگر چيزي را نمي شناسيم، به همان اندازه . نمي داند
فقط از طريق ] شناخت چيزها[«: سهروردي در تئوري وحدت خود در اين خصوص مي نويسند. اطالع ايم

قابل حصول است به دست مي آيد، يعني از طريقي غير از  ،حواسطريق ظواهر چيزها و از اتكا به آنچه از 
هنگامي حاصل ] اين شناخت فقط[و . شيوه اي كه مشائيون براي رسيدن به تعريف چيزها استفاده مي كنند
                         ».ظاهري توجه گردد مي شود كه به شئ، در كليت يكپارچه و كامل آن، از طريق حواس

 

 ،يعني رفتن از جزء به كل در شناخت چيزها، 28استقرايي استداللِدر ارتباط با شناخت چيزها از طريق [

شناختن چيزها بر اساس شناخت اجزاي آن مي «:] صريح با فلسفة مشايي مي نويسد سهروردي در مخالفت

، امري كه فقط در صورتي امكانپذير است كه از تماميت تعداد شده باشندشناخته  همگيطلبد كه اين اجزا 

ميسر نمي شود چون هرگز و اين درجه از اطمينان . اطمينان داشته باشيم ،ويژگي هاي شئتك تك اجزا و 

ي يداراي اجزا ،يا اينكه شئ ،نداشئِ مورد مطالعه ممكن است داراي اجزا و خصوصياتي باشد كه از نظر غايب 

 چهاگر وانگهي. باشدمي نجدا و قابل تميز  ،شئ عناصر متشكلة شئ از خودو يا اينكه  استنامحدودي 

را نمي توان مترادف با اين معني اما اين ارتباط ، با شناخت اجزاي آن بي ارتباط نيست شناخت يك مجموعه

                        ».مي گرددمعلوم ، جداگانة اجزاي آن از طريق شناخت ،چيستي يك مجموعهقرار داد كه 

جدا از  ،)»شئمقومات «موسوم به ( شئكه اجزاي متشكلة   مي گيردنتيجه چنين سهروردي از اين نكات 

اشياء بر اساس اجزاي آنها  و از اين رو، تعريف چيستيِ. نيستند، نه از نظر عيني و نه از لحاظ ذهني شئ 

قابل توصيف است و تنها از اين ] و ديده مي شود[طور كه هست يك شئ همان ،در صورتي كه... ممكن نيست

بايد آن را  ،پس براي تعريف چيزي بر اساس فلسفة اشراق. طريق است كه مي توان به حقيقت چيزها پي برد

                                                                                                   29.همان طور كه هست ديد

                                                           
28

 inductive reasoning 

اين دويرامونِ پبراي توضيح بيشتر . روش ديگر شناختن چيزها، رفتن از كل به جزء است كه آن نيز داراي منتقداني است  29
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 نظرية اشراقي تعريف
بر پاية . فلسفة افالطون نيست را بسط داده است باتئوريِ تعريف اشراقي نظرية قديمي تري كه بي ارتباط 

مشاهده «چيزها، ما اساسا مي كوشيم كه فرم هاي آنها را بشناسيم يا از طريق  اين تئوري، از طريق تعريف- 

و اساس، نظريه اي مبتني بر تجربه است كه  پايهپس تئوري سهروردي، از . معرفت يابيما ، به آنه30»اشراق

 ،خواندمي » نور«كه سهروردي آن را  ،يوجود و برخوردار از تقدمحقيقي شناخت فوري و بي واسطة چيزي 

تعريف نور  ،ودنور، خ سهرورديبراي . نور ركن اصيل و بنيادينِ متافيزيك اشراقي است. سازدامكانپذير مي را 

اگر در واقع چيزي باشد كه از فرط «. و درك آن است شناختعينِ  و تجربه كردنِ آن همانديدنِ نور، . است

چيزي از نور آشكارتر نيست و از اين رو، بيش از هر .] همان نور است[آشكار بودن از تعريف بي نياز باشد 

                                                                                        ».چيز ديگري از تعريف بي نياز است

شيخ اشراق تاكيد مي كند كه تنها وقتي خود شئ معلوم باشد مي توان اجزاي آن را درك كرد و اين نكته 

ين همچنين انگيزة تدو] اين تفاوت در شناخت كل و جزء. [اساسِ نقد او بر فلسفة مشايي را تشكيل مي دهد

 از طريق چيزهاتعريف : نظريه اي جايگزين را فراهم ساخته است كه مي توان آن را اينچنين خالصه كرد

قابل حصول است] »االجتماع«به زبان سهروردي، [ آنهاويژگي هاي كليت  شناخت .                              

 شناخت شناسي سهروردي
ظر، تجربة از اين من. زة شناخت شناسي بوده استودر ح ،چه بسا گسترده ترين تأثيرِ فلسفة سهروردي

شهود آن چيز در  يعني[آن  زيم آن شئ از طريق دروني سايپس از درك مستق دانستن و فهم چيزي فقط

                                                                                                .قابل حصول است] عالم خيال

چهار مرحله ر شيخ شهاب الدين سهروردي توصيف شده است، شامل افلسفة اشراق به گونه اي كه در آث

 ]واقامة برهان در حمايت از[ توصيف مرحلة چهارم برايچگونگي دانستن و مرتبط با اول سه مرحلة : است

 فيلسوفاين مرحله  شامل آماده سازي فيلسوف است؛ در ،نخستمرحلة ر، به اختصا. است فيلسوف تجربة

به مرحلة دوم . مفتوح و گشوده گردد» تجربة اشراقي«تا براي دريافت » مي كندپشت به دنيا « اصطالحا 

در مرحلة سوم، . دريافت مي كند» نور الهي«نوري موسوم به  ،تجربة اشراق اختصاص دارد كه در آن فيلسوف

و مرحلة چهارم به نگاشتن و مستند . فت مي شودعلم اشراقي است دريا نام ديگري برايكه  ،علم نامحدود

...                                                                           سازي تجربة شهوديِ فيلسوف اختصاص دارد  

                                                                                                                                                                                     

همين  2، ص 2انوشت پ در» هانري بورتافت«اثر بنگريد به  ،از آنها هر يكو مصاديقي براي  ،شناخت شناسيدو رويكرد در 
  .نوشته

30 .مي پردازد» اشراق -مشاهده «كمي بعد در ادامة همين متن، نويسنده به تشريح پديدة شناخت از طريق  
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اگر چه بحث پيرامونِ منطق اشراقي در بين جمع محدودي از فالسفه و علماي اهل فن منحصر مانده است، 

تأثيرِ شناخت شناسي اشراقي كه عموما با عنوان «علم حضوري» شناخته مي شود گسترة بسيار وسيعي در 

بر آنچه  عظيمبه درك شهودي داد، تأثيري  اشراقي شناخت شناسي جايگاهي كه مكتبِ. جامعه يافته است

شعر تأثير  شناخت شناسي اشراقي همچنين در حوزة. مي شود داشته است خوانده» عرفان نظري«در ايران 

حكما و عرفاي بزرگ نيز ز چهره هاي نامدار شعر ايران، در زمرة برجسته اي داشته است چنانكه بسياري ا

فاعلِ «يا » موضوع«اصطالحا، (» شناسنده منِ«منظومة فكريِ متفكران اشراقي شامل . قرار گرفته اند

و » شدن«، ناظر بر فرآيند »تندانس«به اين معني كه فرآيند . است» خالقيت«و » ادراك«، )»شناسا

به دگرگوني و ] همچنين[، چيزها رخ مي دهديندي كه در آن امر شناخت و ادراك است، فرآ» آفريدن«

اين تحول حاكي از . مي انجامد» منِ شناسندة آفريننده«و نهايتا به ظهورِ »  منِ شناسنده«متحول شدنِ 

 مرتبه اي كه در آن فقط ادراك سطحي چيزها ميسر است -اركدر آغاز ] حيواني[تعاليِ بشر از مرتبة طبيعي 

در مرتبة يگانگي، منِ شناسنده وارد . رسدبه آستانة سفري معنوي است كه نهايتا به مرتبة يگانگي مي  -

. شودحقيقت چيزها مي درك مي گردد و قادر به ) »الهوت«يا (و قلمرو الهي ) »جبروت«يا (قلمرو قدرت 

                       .است» شعر«كه منِ شناسنده، دانا و خالق است و ثمرة سفر معنوي او در اين مرتبه است 

، ثمرة غايي فلسفه، كه همان حكمت است، تنها از طريق زبان شعر اشراقي و غير ارسطويي اين ديدگاهاز 

مي ناميم، از » رشاع«سادگي به حكيم فيلسوف و حكيم شاعر يا همو كه ما به اختصار و . قابل بيان است

محيطي كه همه . به محيط مي نگردهمين منظر نيز فطري بشر بهره مند است و از  شعريِ آبشخور حكمت

در بر مي روزمره و عادي است، ] حتي[، اعم از جسماني و روحاني و آنچه اخالقي، سياسي، ديني و را چيز

ا در طول تاريخ، رنگ و بويي آميخته با شناخت و درك واقعيت چيزها و پديده هاز اين ديدگاه، . گيرد

و به نظر من، اينكه حكمت ايراني بيش از اينكه فلسفيِ . تمثيل، رمز، افسانه، حكايت و حماسه مي گيرد

است و همواره بيش از اينكه صرفا به بحث كالم و استدالل ميل داشته باشد ] و ادبي[باشد، شاعرانه ] محض[

است، اين خود گوياي تأثير توده اي و گستردة مكتب فلسفيِ اشراقي در ايران  به شهود و الهام گرايش داشته

                                                                                                                              .است

اميد، مي كوشد تا حتي رمز و ن» يِ شاعرانهحكمت اشراق«مت ادبي و شاعرانة ايراني كه مي توان آن را حك

 - مي پسندند يعني آنطور كه پيروان ارسطو  - رازي كه در طبيعت نهفته است را نه از طريق اصول فيزيك 

، رؤيا، خيال 31نمونه هاي مثاليبلكه با نگريستن در برخي از جنبه هاي متافيزيكي عالم، مثل قلمرو اسطوره، 

                                                           
31

 archetypes 
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را » علم حضوري«، بن و اساس نظرات شيخ اشراق پيرامونِ شناخت و دانستناز  اين نوع. كاودبو احساسات 

                                                                                                                .تشكيل مي دهد

علم حضوريِ اشراقيخالصه اي از   
نگاشت، بنيانِ شناخت از نظر » حكمت اشراق«مه اي كه بر كتاب مقد درشيخ شهاب الدين سهروردي 

نخست براي من از راه فكر و ] حكمت اشراق[حقايق و مطالبِ «: اشراقي را اينچنين توصيف كرده است
جوياي برهان بر  ،نهايت، پس از يافت آنها. انديشه حاصل نيامده است، بلكه حصول آنها به امري ديگر بود

                                                                                                                       ».آنها شدم
 

بلكه از  و اين يعني اينكه اصول حكمت اشراق، در صورت كلي آن، از طريق تفكر استداللي به دست نيامد

هجري،  7قرن (ي و مفسرين آثار وي، مثل شهرزوري و اين طريق ديگر را سهرورد. طريق ديگري حاصل شد

، حالت )ميالدي 17هجري،  11قرن (و هروي ) ميالدي 14هجري،  8قرن (، قطب الدين شيرازي )ميالدي 13

سهروردي اين نوع از مشاهده را با . ناميده اند» مشاهدة اشراقي«آن را  ودانسته تجربي و ويژه اي از ادراك 

از  ،مشاهدة اشراقي همچنين موضوع مكتوبات مفسرين حكمت اشراق. كرده است ذكر جزييات دقيق بيان

وحدت «، يعني سيد محمد كاظم عصار، مؤلف كتابِ 20در قرن اين مفسرين جمله يكي از برجسته ترين 

                                                                                                       .بوده است» اءوجود و بد

در مرتبه اي از آگاهي رخ مي دهد كه ، تجربه اي كه مشاهده نام گرفته است ]در علم حضوريِ اشراقي[

 ،برخاسته از تفكر نيست گرددو دانشي كه از مشاهده در عالم مثال حاصل مي . يده مي شودنام» عالم مثال«

و  .چيستواقعيت پديدة مورد نظر تعيين مي كند كه كه است  عالم مثالفيلسوف در] شهوديِ[بلكه تجربة 

و از  33.صورت مي گيرد 32»فرازبان«گونه هاي  نيز از طريق زباني غيرعادي مثل شعر يا ديگرنهايتا، بيان آن 

            . به شمار مي آيد» واقعي ترين«اين رو است كه شعر كه شامل تمثيل و رمز است، از جنبة نظري، 

د، نموجوداتي كه در اين مرتبه مشاهده مي شو. ردي، عالم مثال مرتبه اي از مراتب وجود استاز نظر سهرو

در . ، اما از ماده مجرد انداگر چه داراي ويژگي هايي چون زمان، مكان، نسبت، كم، كيف، حركت و غيره اند

بر حسب ميزان ] ثل نورم[كه مي داند سهروردي اين ويژگي ها را نوعي فرآيند نظرية خود پيرامون مقوالت، 

از اين رو، موجودي مثالي، يعني موجودي كه در عالم مثال قابل . قابل تعريف اند ]آنها و ضعف[شدت 

                                                           
32

 meta language  

توصيف تجارب دروني، بنگريد به قصه هاي شيخ اشراق دربراي نمونه هايي از كاربرد زبان سمبليك توسط شيخ اشراق   33
  

نشر : تهران. ويرايش جعفر مدرس صادقي. قصه هاي شيخ اشراق: خواني متونباز. 1375. سهرورديشهاب الدين يحياي   :در

.مركز  
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پس تفاوت بين جوهرها . مشاهده است، داراي جوهري است كه از منظر سمبل و رمز، نور توصيف مي شود

به  اتصالي دوگانه دارد؛ از يك سو ،جودقابل شناخت است و هر مو] يا ضعفشان[بر حسب تفاوت در شدت 

. جوهر خود و از سوي ديگر به جرياني مداوم و پيوسته، كه عالم هستيِ اشراقيون را تشكيل مي دهد

. جوهر چيزهاست ويژگي هايِ از يكي از مقوالت و نيزحركت . ..فرم نيز هستندداراي  در اين عالم موجودات

همان نورانيت و  يعنيآنها با ميزان شدت، ] و تغييرات[اند و حركات  مثال در حال حركت عالمِ اشياء نوريِ

                                                                                                . نسبت دارد درخشندگي، آنها

خود را با ذات خود  نفس آدمي :را تشكيل مي دهد يشناخت شناسيِ اشراق از بنيادينخودشناسي بخشي 

همان درك مفهوم  يعني ،و خودآگاهي. شودمي  آگاه؛ به بيان ديگر، نفس توسط خود، از خود درك مي كند

نهايت آنچه از خودآگاهي حاصل مي شود،  به بيان ديگر،. ، زمينة شناخت و دانستن ديگر چيزهاست»من«

 اساسيسهروردي نكته اي  .را تجربه مي كند 34حضور و مشاهده از طريق دانستنِ، فرد در آن، راهي است كه

آن چيز بي » تعريف«وقتي چيزي رؤيت شد، فرد از « :در باب كسب دانش مطرح مي كند وقتي مي نويسد

  » .منعكس مي شود عين فرم آن در عالم حس است] او[نياز مي شود چرا كه شكلي كه از آن چيز در ذهن 

ي اساسي در حكمت اشراق است و از اين رو با ديدگاه آن دسته از اين ديدگاه نسبت به دانستن از نكته ها

براي اين دسته از فالسفه، جايز و الزم است . تفاوتي فاحش دارد پايبند اندچيزها  فالسفه كه به فهمِ اسناديِ

تقاد به اع[به بيان ديگر، . مورد استفاده قرار گيرد ،ناشناخته ن چيزيكه آنچه از قبل مي دانند براي شناخت

ادراك در صورتي كه براي اشراقيون، . شناخته مي شود ،با استناد به دانسته ها، آنچه ناشناخته است] ايشان

براي اشراقيون، شناخت چيزها براي . خود نوعي دانستن است آنها،] دروني[ رؤيتچيزها از طريقِ  شهوديِ

امر دانستن براي فيلسوف اشراقي، بر  و. شناسنده، بدون نياز به واسطه، دركي دست اول محسوب مي شود

به دست مي  ،اتحاد شاهد و مشهود استوار است كه از طريق دريافت شئِ مشاهده شده در ذهن مشاهده گر

عين اعتبارِ دانشِ به دست آمدة  شئِ مورد نظر،» حضورِ«و از اين رو، تجربة دست اولِ شناسنده از . آيد

برابر است با ] از اين طريق[، نفس آدمي، چيزها و پديده ها و غيره اوست و تجربة چيزهايي مثل خداوند

                                                                                   .چيزهاآن ] يا شناختنِ[يافتن به معرفت 

دقيق بودنِ شئِ  پافشاري وي بر ،يكي از مهم ترين بيانات شيخ شهاب الدين سهروردي در اين مورد

از ديدگاه وي، مطابقت جزييات اين . است] در عالم بيرون[با خود شئ ] منعكس شده در ذهن مشاهده گر[

معني . [كسب اطمينان از اين است كه ما شئ مورد نظر را همان طور كه هست مي بينيم تنها راه ،دو با هم

                                                           

العلم الحضوري الشهودي  34
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كه براي دستيابي به شناخت، نوعي يگانگي و  اين است] تأكيد شيخ اشراق بر اين جنبه از درك اشراقي

و اين امر بستگي به حالت ذهني و رواني . وحدت مي بايد بين فرد شناسنده و شئ مورد مشاهده برقرار گردد

                                                                                                             . فرد شناسنده دارد

يعني حكماي ارسطويي [نزد فالسفة مشائي ] افزود كه فرد شناسنده بايد» حالت ذهني و رواني« در توضيحِ[

. ، امر دانستن نهايتا از طريق اتحاد يا اتصال فرد شناسنده با عقل فعال امكانپذير مي گردد]پيرو ابن سينا

چون او هيچ گونه جدايي بين اين دو نمي سهروردي با مفهوم اتحاد و اتصال با عقل فعال مخالف است 

او معتقد است كه يگانگي بين شناسنده و شناخته شونده در . شناسد كه بعد از آن، اتحاد يا اتصالي الزم آيد

بي نياز از مفهومِ اتحاد و . خودشناسيِ فرد امكانپذير مي شود] و به نسبت[درون شناسنده و به موجب 

كه به همان نسبت، [مرتبه اي از تجليِ ذات او مي داند  ،فرد را در هر زمان اتصال، سهروردي، خودآگاهيِ

                                                   .]ميزان وحدت بين اشياء مورد نظر و فرد شناسنده تعيين مي شود

فرآيند . نافذ است ،اقعيتو دوگانه اي كه در تمامي مراتبِ فرآيند] است،» اشراق-مشاهده«اين همان فرآيند [

چشمِ فرد . شئ آغاز مي گردد» ديدنِ«اشراق در مرتبة انساني، در قالب ادراك حسي، يعني همان  -مشاهده 

، هر مرتبه ]عالم درون[= در مرتبة كيهاني . تابيده مي بيندبر آن سالم، شئ را به لحاظ نوري كه از خورشيد 

نور است، ضمن اينكه  معطوف است، قادر به رؤيت مراتب باالييِ از نورِ توجه و آگاهي كه به درون فرد

بر همه ] نيز[نور االنوار . همزمان، دقيقا در لحظة مشاهده، نورهاي باالتر بر نورهاي پايين تر پرتو مي افكند

، موجب مي شود كه امر مشاهده صورت »هورخش بزرگ«چيز پرتو مي افكند؛ و خورشيد درون يا همان 

                                                     . اشراق دارد -مر دانستن، ريشه در فرآيند دوگانة مشاهده ا. گيرد

 ياز مرتبة كمال خود باخبر مي شود، فعلي از نوع خودشناسي كه شوق ديدن موجود باالترپس هر موجودي 

و به . ر از كمال، فرآيند اشراق را كليد مي زندباالت ، در او دامن مي زند و ديدنِ درجه اياز خود دركمال را

سرچشمه مي گيرد و به پايين ترين عناصر مي ] وجود[واسطة فرآيند اشراق است كه نور از باالترين مراتبِ 

                                                                                                                            35.رسد

                                                           

قادر به دركهمة خوانندگان كه  تصريح مي كند» حكمت اشراق«دمة كتاب خود الدين سهروردي در مقشيخ شهاب   35
  

:وي دليل اين مشكل را اينچنين توضيح مي دهد. نخواهند بوداو كتابِ  محتواي  
د و ورود آن ملكة و كمترينِ درجات و شرايط خوانندة اين كتاب است كه بارقة خدايي بر دل او تابش كرده و فرود آمده باش«

» .وي شده باشد و آنان كه از بارقات الهي بهره ور نشده باشند از اين كتاب سودي بر نگيرند  
مؤسسة انتشارات و چاپ : تهران. ترجمه و شرح سيد جعفر سجادي. حكمت اشراق. 1367. شيخ شهاب الدين سهروردي(

.)22دانشگاه تهران، ص   
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نيز مصداق  طبيعيات] عالم ماده و[متافيزيك محدود نمي شود بلكه در  نظر سهروردي در مورد مشاهده، به

وي پيرامون مشاهده در متافيزيك را روشن  اتدر واقع درك توصيف او از مشاهده در عالم ماده، نظر[. دارد

آغاز مي شود كه واژه هايي چون ) »ابصار«ا ي(معرفي اين تئوري با بحث ديدن خارجي .] سازدتر مي 

جسمانيت نور و ، سهروردي ديدنِ حسيدر . در بر مي گيردبه كمك حواس ظاهري را » ديدن«و » مشاهده«

پيش از سهروردي، برخي از صاحبنظران بر اين باور . اينكه شعاع نور داراي رنگ است را مردود مي شمارد

برخورد اين در بيننده خارج مي شود و  انامرِ ديدن، پرتويي از نور از چشمبودند كه براي امكانپذير ساختنِ 

چيزها بر رطوبت  صورت با نقش بستنِرا عمل ديدن  ،يديگر يةنظر. بينيمبآنها را قادريم پرتو با اشياء ما 

                                   .نظر را نفي مي كندهر دو سهروردي . مترادف مي دانستچشم ] عدسيِ[جلدية 

 از اين رو نيازي به. زماني است صورت مي گيرد كه فاقد بعد] يا لحظه[، امر ديدن در يك آن وياز ديدگاه 

بر فكر  ،ديدن و مشاهده كردنيعني اينكه . بين بيننده و شئ ديده شده نيست جسماني يارتباط برقراريِ

ذاتيِ  خصوصيات ن است كه هرگونه بررسي و سنجشِدليل اين برتري اي. است از آن برترو  تقدم داردكردن 

، مستلزم صرف وقت ]دننمي گيريا [د نتعلق مي گير هابر حسب نوع و دسته بندي هايي كه به آن ،چيزها

 ،]برخالف اين فعاليت هاي صرفا فكري[ اما. از سوي ديگر، اقامة برهان كردن نيز وقت گير است. است

در يك لحظه و آن ] به دست آمده از آن و دانشِ[و اشراق ] از نوع دروني چه از نوع بيروني و چه[مشاهده 

                                                                                                                    . رخ مي دهد

                                                                                                                                                                                     

تابش و فرود آمدنِ «اما اگر . از بيانات شيخ براي درك ما نامأنوس و سنگين به نظر آيدپس مي توان انتظار داشت كه برخي 
يعني بپذيريم كه پرتويِ دريافتي از   - كنيم  تعبيرآگاه شدنِ بشر از وجود عالمي در درونِ خود  ،آدمي را» بارقة خدايي بر دلِ

در آن عالم نيز، انسان  -بزرگتر از آن است را به ما مي نماياند بلكه بسيار  ،خداوند، عالم درونِ ما كه مطابق با عالم طبيعت
ديگر  ييعني جايگاه ويژه و خاص انسان در نظام آفرينش اين است كه جايگاه به سخن در آمدنِ تمام. است» حيوان ناطق«

ور الهي ميسر مي گردد، ديگر كه فقط با تابش ن ،عالم درون خود ازالبته به شرطي كه به بركت آگاهي يافتن . آفريدگان باشد
و بدين ترتيب، در مرتبه اي واال از وجود كه . را در درون خود به نظاره بنشيند -از كرم خاكي گرفته تا كهكشان  -  موجودات

حكمت ) ناطقِ(= بيانگرِ  -از جمله خود فرد شناسنده  -فقط در درون آدمي قابل تجربه و درك است، تمامي موجودات 
به اعتقاد اهل فتوت يا همان عرفا، تمامي موجودات، در ارتباط با  .مي شوند و از اين طريق كمال مي يابندوجودي خود 

. حقي دارند كه مي بايد ادا شود ديگراناداي حق كنند و هم بر  نسبت به ديگران يعني هم مي بايد. يكديگر صاحب حق اند
حق انسان و ديگر  ،ا انجام وظايف مشخص شدة غريزي و طبيعي خودهمان طور كه ماه و خورشيد، حجر و شجر و دد و دام، ب

درك . موجودات را ادا مي كنند، انسان نيز نسبت به اين موجودات، با انجام كاري كه فقط از او ساخته است، اداي حق مي كند
از بركات اين خودآگاهي و  و. و بس بر مي آيد خودآگاه تنها از انسانِ ،ديگر موجوداتتماميِ و بيان حكمت وجودي خود و 

از و  آفريدگار به نسبت انسانِ اهلِ دانش و معرفت حيرت و خشوعِ افزايشِ از يك سو آگاهي از حكمت وجوديِ ديگر موجودات،
  .است احساسِ پيوستگي و يگانگي با كل آفرينشتجربة سوي ديگر 
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ت اشراق آمده در واقع كاربست پس نظر سهروردي پيرامون رؤيت چيزها كه در بخش متافيزيك كتاب حكم 

ديدن در عالم ماده را اينچنين بيان مي  ردشيخ نظر خود در مو. كلي وي در شناخت شناسي است اتنظرِ

 نه به واسطة نقش بستن شكل و فرم شئ مورد] در جهان خارج[كه فعل ديدن بردي حال پي «: كند

از چشم او خارج مي شود و به شئ برخورد  كه است ده در چشم بيننده است و نه به واسطة پرتوييهمشا

ي سالم و بي نقص مقابل چشم دروقتي رخ مي دهد كه شئي كه نور بر آن تابيده ] در واقع[ديدن . مي كند

                                                                                                                       ».قرار گيرد

مگر اينكه مانعي بين اين دو، يعني بين  ،ديدن الزاما رخ مي دهد وقتي اين دو شرط وجود داشته باشد، فعلِ

بيرون را مي عالم اين قاعده براي رؤيت چيزها در . [سالم و جسمي كه بر آن نور تابيده، واقع گرددچشم 

] نيز[صورت گيرد ] دروني[مشاهدة  براي اينكهپس  .]تعميم داد نيز توان به مشاهدة چيزها در درون

نبود ) 2حضور نوري كه از نور االنوار تابيدن گرفته است، ) 1] يعني[شرايطي مشابه بايد وجود داشته باشد؛ 

شئِ مورد ) يعني اشراقِ(در معرض نور قرار گرفتنِ ) 3مانع يا حجاب بين شئ مورد مشاهده و مشاهده گر و 

زو كاري كه اجازه مي دهد كه ذات مشاهده گر در پرتو نور قرار گيرد سا. مشاهده گر] ذات[مشاهده و 

ولي در اينجا همين گفته بس . [پيچيده است و شامل فعاليتي است كه به قوة تخيل ارتباط پيدا مي كند

فعلِ ) 1: ، مشاهده گر از ثمرة دو كار بهره مند شده استمشاهده مي شود] در درون[ يوقتي شئ] كه

                                                                                                     . فعلِ اشراق) 2مشاهده و 

يكي از اصول بنيادينِ حكمت اشراق اين است كه قوانين حاكم بر ديدن در جهان خارج و : خالصه كنيم

مورد  شئِ) اشراقِ(= پرتو نور قرار گرفتن وجود نور، فعل ديدن و در : مشاهده در عالم درون يكي است

در (و مشاهده ) در بيرون(نور، اشراق، ديدن ] پديده هايي چون[از اين منظر در حكمت اشراق، . مشاهده

، آفرينش چيزها و به تبع، تمامي ديگر پديده ها، را مي توان بر حسب نور و تابش آن از نوراالنوار، )درون

                                                                                                  . قابل توضيح و توصيف نمود


