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چکیده
سهروردی در تحلیل آگاهی با دو قسم «خودآگاهی» و «دگرآگاهی» راه خود را
دستکم از برخی از فیلسوفان گذشته جدا کرده است .امّا دیدگاه سهروردی
دربارۀ دگرآگاهی با نقدهای مالصدرا مواجه شده است .سهروردی موجود
خودآگاه را «نور لنفسه» و دگرآگاهی را حاصل اضافۀ اشراقیِ موجود خودآگاه
به دیگر موجودات یا تحصیل صورت علمیۀ آنها دانسته است .مالصدرا تحلیل
سهروردی از دگرآگاهی را نادرست انگاشته و دستِکم سه استدالل علیه نظریۀ
اضافۀ اشراقی سهروردی مطرح کرده است .وی با اینکه با تحلیل سهروردی از
خودآگاهی فیالجمله موافق است ولی «نور» در تعبیر سهروردی را به وجود
تفسیر کرده است .این مقاله پس از صورتبندی و تقریرِ سه استدالل انتقادیِ
وی به سهروردی ،به ارز یابی و نقد آنها پرداخته است .به زعم نویسندگان ،اوّالً
هر سه اشکال مالصدرا در نقد تحلیل سهروردی از دگرآگاهی ناتمام است و در
نقد نظریۀ سهروردی کارایی الزم را ندارد و ثانیاً تفسیر مالصدرا از «نور» در
کالم سهروردی نادرست است .هدف این مقاله صرفاً نشان دادن ناتمام بودن
اشکاالت مالصدرا به سهروردی است و به هیچ وجه در مقام دفاع ایجابی از
دیدگاه سهروردی نیست.
کلیدواژهها :سهروردی ،مالصدرا ،دگرآگاهی ،نور ،اضافۀ اشراقی.
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 .8مقدّمه

چیستی «خودآگاهی» و «دگرآگاهی» از گذشته در فلسفۀ اسالمی مورد بحث بوده است؛
البته در نظامهای فلسفی فیلسوفان بزرگ اسالالمی مباحالثِ معرفالتشالناختی مالرتبب بالا
مباحث وجودشناختی مطرح شده است و بحث از آگاهی در واقع با تحلیل فیلسالوفان و
ارجاع آن به مباحث وجودشناختی همراه بوده است.
سهروردی بر اساس تحلیل خاص هستیشناسالانۀ خالود باله بررسالی مسالگلۀ آگالاهی
پرداخته است .او موجودات را در تقسیم اوّلی به دو قسم نور و ظلمت منقسم میداند و
معتقد است که نور اظهر از هر چیزی است و نیازمند تعریال نیسالت (سالهروردی:8981 ،
 812و  .)81۱نور از دیدگاه او هم ذاتاً ظاهر است و هم مُظهر غیر است (سالهروردی:8981 ،
 .)889سهروردی تقسیم مزبور را ادامه میدهد و بیان میکند کاله آنهاله از جالنس نالور و
ظهور است و به تعبیر دیگر «ظهور فی نفسه» دارد ،به دو قسم تقسیم میشود :یالا بالرای
خود ظاهر است و یا ظهور برای غیر دارد و ظهورش لنفسه نیست (سهروردی88۱ :8981 ،
و )888؛ قسم اوّل را انوار مجرّده و قسم دوم را هیگتهالای نالوری مالینامالد .شالبیه ایالن
تقسیم را در مورد ظلمات و غواسق نیز مطرح میکنالد (سالهروردی .)81۱ :8981 ،او نفالس
انسانی را نور مجرّد و از انوار مجرّده میداند و از آن تعبیالر باله «نالور اسالفهبد» مالیکنالد
(سهروردی 61۲ :8981 ،و  .)615بر پایۀ این تحلیل هستیشناسانه ،او تحلیل خود از آگالاهی
را تبیین و راه خود را از مشاء جدا میکند (سهروردی.)88۲ :8981 ،
مالصدرا در تحلیل خود از علم ،به تفسیر و سپس نقد کالم نور ال محور سالهروردی
از «إدراک الشیء لنفسه» یا «علم شیء به خودش» و «إدراک الشیء لغیره» یا «علم شالیء
به غیر» پرداخته است .در این مقاله «إدراک الشیء لنفساله» و «إدراک الشالیء لغیالره» باله
ترتیب« ،خودآگاهی» و «دگرآگاهی» خوانده شده است.
هدف ما در این مقاله تگییالد یالا رد تحلیالل سالهروردی از خودآگالاهی و دگرآگالاهی
نیست ،بلکاله صالرف ًا نشالان دادن ناتمامیّالت و ناکالارایی اشالکاالت مالصالدرا باله تحلیاللِ
سهروردی از دگرآگاهی ،از جمله تفسیر نادرست او از دیدگاه سهروردی است .بدینرو
پس از توضیح موضع کلی مالصدرا در باب تحلیل سالهروردی از «آگالاهی» و دو قسالم
خودآگالالاهی و دگرآگالالاهی ،بالاله ترتیالالب نقالالدهای مالصالالدرا بالاله تحلیالالل سالالهروردی از
«دگرآگاهی» تقریر و صورتبندی و سپس ارزیابی شده اسالت .تالالش کالردهایالم نشالان
دهیم که نقدهای سهگانۀ مالصدرا به سهروردی وارد نیست .ضمن ارزیابی اشکال سالوم
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ت او از
مالصدرا نشان داده ایم کاله اشالکال وی باله سالهروردی ناشالی از تفسالی ِر نادرسال ِ
کلیدواژۀ «نور» در کالم سهروردی است.
 .2دیدگاه سهروردی دربارۀ دگرآگاهی
سهروردی در راستای نظام هستیشناسانۀ نورال محور در دسالتگاه فلسالفی خالود ،تالالش
کرده است تا تحلیلی دیگر از مسگلۀ آگاهی و به ویژه «خودآگاهی» ارائه کند و مسالیرش
را از مشائیان جدا کرده است .به نظالر مالیرسالد تحلیالل نورالال محالور و ظهورالال محالورِ
سهروردی از «خودآگاهی» در مقابل دیدگاه حضور ال محورِ ابنسیناست.
به اعتقادِ سهروردی خودآگاهیِ مجرّدات همان نالور لنفساله بالودن مجالرّدات اسالت.
آگاهی هر چیز به خودش مشروط به دو شالرط اسالت :نخسالت اینکاله موجالود آگالاه از
جنس نور باشد و در نتیجه ظاهر باشد و دوم اینکه ظهور و نوریّتاش لنفسه و قائم باله
خود باشد (سالهروردی .)88۲ :8981 ،بنابراین در دیدگاه او غواسق و برازخ مادی که وجود
مقداری دارند ،و نیز هیگتها اعم از هیگتهای نالوری و ظلمالانی نمالیتواننالد خودآگالاه
باشند؛ چه اینکه در اوّلی شرط اوّل ایفاء نشده است و در دومی شرط دوم وجود نالدارد
(سهروردی 881 :8981 ،و .)888
به اعتقاد سهروردی یک موجود دگرآگالاه اسالت ،اگالر و تنهالا اگالر خودآگالاه باشالد
(سهروردی 88۱ :8981 ،و )888؛ از این رو در دگرآگاهی هم دقیقاً مثل خودآگاهی ،اسالتیفاء
دو شرط پیش گفته یعنی اینکه موجود آگاه اوّالً از جنس نور و در نتیجه ظالاهر باشالد و
ثانیاً ظهور و نوریتاش لنفسه و قائم به خالودش باشالد ،ضالروری اسالت و بنالابراین در
دیدگاه او غواسق و برازخ مادی کاله وجالود مقالداری دارنالد ،و نیالز هیالگتهالای نالوری
نمی توانند دگرآگاه باشند چنانکه نمی توانستند خودآگاه باشند؛ چه اینکه در اوّلی شالرط
اوّل ایفاء نشده است و در دومی شرط دوم وجود ندارد.
از دیدگاه سهروردی هر ادراکی نوعی آگاهی است و هر آگاهی متعلِّق به موجالودی
شناسنده است که از جنس نور باشد و وجود لنفسه داشته باشد؛ در این تحلیالل ،طبیعالی
به نظر میرسد که او دگرآگاهی را نیز متناسب با هسالتیشناسالی نورالال محالور در نظالام
فلسفی اش تحلیل کند .سهروردی در پاسالخ باله چیسالتی دگرآگالاهی معتقالد اسالت کاله
دگرآگاهی اضافه ای است اشراقی از یک نور مجرّد به شیء دیگر؛ در پرتالو ایالن اضالافه
است که دگرآگاهی شکل میگیرد (سهروردی 856 :8981 ،و .)859
سهروردی دستکم سه ادعا دربارۀ دگرآگاهی دارد:
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ال ) دگرآگالاهی اضالافۀ اشالراقی نالور لنفساله (شناسالنده) باله غیالر اسالت (تعریال
دگرآگاهی).
ب) هر دگرآگاه موجودی است که نور لنفسه است (به صورت موجبۀ کلیه).
ج) علمِ نور (و موجودی که حقیقتاش نور است) به مادیات (عموماً) و علالمِ نالور
اسپهبد (یا همان نفس) به بدن (خصوصاً) علم اشراقیِ حضوری است.
روشن است که ادّعای (ال ) مستلزم ادّعای (ب) است؛ امّالا اینکاله مسالتلزم ادّعالای
(ج) هم باشد ،بحثانگیز است.
سهروردی دگرآگاهی را اضافۀ اشراقی مدرِک به غیر خود میدانالد و همالین تحلیالل
اضافهال محور است که باعث شده است تا مالصدرا اشکاالت خود را متوجّه سالهروردی
کند .وی هرچند فی الجمله کالم سهروردی را در باب «خودآگاهی» میپذیرد ،به نقالد و
بررسی نظرات او در باب «دگرآگاهی» پرداخته است.
 .6موضع کلّیِ مالصدرا نسبت به تحلیل سهروردی از آگاهی
به زعم مالصدرا بخشی از تحلیل سهروردی در باب چیستی علم صحیح و بخش دیگر
باطل است :ال ) تبیینِ سهروردی از خودآگاهی فی الجمله صحیح اسالت و ب) تبیالینِ
او از دگرآگاهی خطا است.
الف) پذیرش خودآگاهیِ نورال محور :مالصدرا تحلیل سالهروردی از خودآگالاهی را
در باب مجرّدات درست و تمام میداند.
امّا چرا مالصدرا تبیین سهروردی از خودآگاهی در مجرّداتِ تالام را درسالت دانسالته
است؟ در واقع مالصدرا کالم سهروردی را با تفسیر خاص خالود حالق مالیدانالد .بنالابر
تفسیر مالصدرا مراد از «نور» همان وجود اسالت (صالدرالمتگلهین ،8939 ،ج .)698 :9او نظالر
سهروردی در مورد خودآگاهی مجرّدات تام (یا مفارق) را به دیدگاه مختار خود در باب
علم بازمیگرداند و سپس آن را میپذیرد؛ در نظالر مالصالدرا علالم نالوعی وجالود اسالت
(صدرالمتگلهین ،8939 ،ج .)696 :9
ب) عدم پذیرشِ دگرآگاهیِ اشراقی ال محور :مالصدرا این تحلیل را کاله دگرآگالاهی
همان اضافۀ اشراقی باله غیالر اسالت ،نادرسالت مالیشالمارد (صالدرالمتگلهین )62۲ :8929 ،و
دستِکم سه اشکال بر دیدگاهِ اضافه – محورِ سهروردی دربارۀ دگرآگاهی وارد میکنالد
(صدرالمتگلهین ،8939 ،ج  )698 ،9که در ادامه به ترتیب هر کدام را تقریر و ارزیابی میکنیم.
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با توجّه به سه ادّعای سهروردی دربارۀ دگرآگاهی (که در بخالش قبالل گفتاله شالد)،
اشکاالت سهگانۀ مالصدرا را میتوان به دو روش صورتبندی و تقریر کرد:
روش اوّل اینکه هالر کالدام از ساله اشالکال را نالاظر باله یکالی از ادّعاهالای سالهگانالۀ
سهروردی تقریر کنیم؛ به این ترتیب کاله اشالکال اوّل را نالاظر باله ادعالای (الال ) یعنالی
تعری سهروردی از «دگرآگاهی» ،اشکال دوم را ناظر به ادعای (ب) و اشالکال سالوم را
ناظر به ادّعای (ج) تقریر کنیم.
روش دوم این است که اشکاالت سهگانه به گونهای تقریالر شالود کاله تمالام آنهالا در
نهایت به ردّ ادّعای (ال ) یعنی تعری سهروردی از دگر آگالاهی منجالر شالود؛ بالا ایالن
توضیح که اگرچه در اشکال دوم و سوم ،به ترتیالب ادّعاهالای (ب) و (ج) مالورد انتقالاد
قرار میگیرد ،اما به گونهای تقریر شود که در نهایالت باله ردّ ادّعالای (الال ) کاله همالان
تعری سهروردی از «دگرآگالاهی» اسالت ،منجالر شالود .در واقالع در تقریالر دوم همالان
تعری سهروردی از دگرآگاهی مالورد نقالد اسالت و مالصالدرا ساله اشالکال بالر تحلیالل
سهروردی از چیستی «دگرآگاهی» وارد کرده است.
در ایالالن مقالالاله روش دوم برگزیالالده شالالده اسالالت؛ از ایالالن رو تالالالش شالالده اسالالت تالالا
صورتبندی سه استدالل انتقادیِ مالصدرا بر اساس تقریر دوم بازسازی شود.
همهنین الزم است بدانیم که مالصدرا هریک از اشکاالت سهگانۀ خود را از منظری
خاص ایراد کرده است :اشکال اوّل به طور مستقیم ناظر به ادعای سالهروردی مبنالی بالر
تعری دگرآگاهی به اضافۀ اشراقی است و از منظر تقسیمِ دگرآگاهی ایراد شالده اسالت؛
اشکال دوم از آنجا که در مورد حیوان و ادراکات جزئیِ حیالوان بحالث کالرده اسالت ،از
منظرِ موجودِ دگرآگاه یا شناسنده به ردّ دیدگاه سهروردی در ایالنبالاره پرداختاله اسالت؛
اشکال سوم هم از آنجا که بالا توجّاله باله معلومالات مالادّی طالرح شالده اسالت ،از منظالر
معلومات یا متعلَّقهای «دگرآگاهی» دیدگاه سهروردی را به نقد کشیده است.
نتیجه اینکه با توجّه به نکتۀ فوق ،مالصدرا ساله اسالتدالل انتقالادی از ساله منظالر بالر
تعری و تحلیل سهروردی از دگرآگاهی ایراد کرده است.
 . 1اشکال اوّل (از منظر تعریف دگرآگاهی) و بررسی و ارزیابی آن
مالصدرا در تبیین اشکال اوّل نوشته است« :هو غیر صحیح ألنّ العلم ینقسم إلى التصالور
و التصدیق و الکلی و الجزئی ،و اإلضافه لیست کذلک» (صدرالمتگلهین ،8939 ،ج .)698 :9

82۲

جاویدان خرد ،شماره  ،92پاییز و زمستان 8938

سهروردی از دگرآگاهی چنین قابل صالورتبنالدی

استدالل نخست وی علیه تعری
است:
 . 8اگر دگرآگاهی (یا علم به غیر) همان اضالافه باله غیالر باشالد ،بایالد اضالافه همالان
ویژگیها و تقسیمات دگرآگاهی را داشته باشد.
 .6دگرآگاهی به تصوّر و تصدیق و نیز به کلّی و جزیی تقسیم میشود.
 .9اضافه این تقسیمات را ندارد.
پس :دگرآگاهی (یا علم به غیر) همان اضافۀ اشراقی به غیر نیست.
اشکال نخست مالصدرا دستکم از سه جهت مخدوش است:
ال ) تعبیر دگرآگاهی در مقدّمۀ دوم مبهم است و روشن نیست که مراد از آن مطلقِ
دگرآگاهی (یا علم به غیر) است یا خصوصِ علم حصولی .اگر مالراد مطلالق دگرآگالاهی
باشد ،اساساً این مقدّمه به نحو موجبۀ کلّیه پذیرفتنی نیست ،زیرا مطلقِ دگرآگاهی چنین
تقسیمی ندارد و اگر مراد از «دگرآگاهی» خصوصِ علم حصولی باشد و نه مطلالق علالم
به غیر ،مقدّمۀ دوم در استدالل فوق این مطلب را نفی نمیکنالد کاله بعضالی از علالوم بالا
اضافۀ اشراقی حاصل شوند؛ چه اینکه مقسمِ این تقسالیم علالم حصالولی اسالت ناله علالم
حضوریای که از طریق اضافه اشراقی حاصل میشود.
در واقع تقسیم علم حصولی به تصوّر و تصدیق ،تقسیمی مفهالومی اسالت و تقسالیم
مفهومی مستلزم وجود مقسم و اقسام در خارج نیست .به بیان دیگر ،بالر اسالاس تقسالیم
فوق« :اگر علم حصولی در خارج موجود باشد ،یا به نحالو تصالوری اسالت یالا باله نحالو
تصدیقی» ،ولی صدق مقدّم برای صدق قضیّۀ شرطیه ناله شالرط الزم اسالت و ناله شالرط
کافی؛ به دیگر بیان صدق قضیۀ شرطیّه مستلزم صدق مقدّم آن نیست .اساساً اگر تحقّالق
تمام گونه های دگرآگاهی را به تحقّقِ اضافۀ اشراقیِ حضالوری بالدانیم ،بالاز هالم تقسالیمِ
مفهومیِ فوق پابرجا است اگرچه علم حصولی مصداقی در خارج نداشته باشد.
سهروردی (المشارع و المطارحات )۲83 :8988 ،خود مطرح میکند کاله تقسالیم علالم باله
تصوّر و تصدیق مقید به علمی است که حضور اشراقی در اکتساب آن کافی نباشالد .امالا
اینکه «آیا چنین علمی در دیدگاه او وجود دارد یا نه؟» بحثالی دیگالر اسالت کاله در نقالد
بعدی به آن میپردازیم.
ب) سهروردی دستِکم آگاهی به برخی جزئیالاتِ محسالوس خالارجیِ حاضالر نالزد
حاسّه یعنی ادراکات بصری را علم اشراقی حضوری میدانالد و ادراکالات بصالری را باله
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واسطۀ صورت (و انطباع صورتِ شیء مشاهده شده در چشالم) نمالیدانالد (سالهروردی،

89۲ :8981؛ همو ،المشارع و المطارحات ۲85 :8988 ،و  .)۲82از نظر او انسان همالانطالور کاله
نفس و قوای نفسانیاش را با علم حضوری اشراقی درک میکند ،بالدناش (کاله غیالر از
نفس و خودش است) را نیز با علم حضوری اشراقی (و نه بالا وسالاطت صالورت) درک
میکند (سهروردی ،المشارع و المطارحات .)۲85 :8988 ،در عین حال او مدرَکات قوۀ متخیّله
را صور خیالی میداند (سهروردی 613 :8981 ،و 681؛ همو ،أأللواح العامد ّية.)۲۱ :8988 ،
مالصدرا در این اشکال گویا فرض کرده است که در نظر سهروردی بین دگرآگالاهی
و اضافۀ اشراقی این همانی وجود دارد؛ در حالی که از نظر سالهروردی تنهالا گونالهای از
گونههای دگرآگاهی با اضافۀ اشالراقی ایالنهمالان اسالت .در واقالع باله زعالم سالهروردی
دگرآگاهی در برخی موارد گونهای اضافۀ اشراقی و در برخی موارد صورت ذهنی است
(سهروردی ،المشارع و المطارحات )۲8۱ :8988 ،و در صورت دوم است که تقسیم به کلّالی و
جزیی و تصوّر و تصدیق معنا دارد ،نه در صورت اوّل .بدینرو سهروردی دگرآگاهی را
به طور مطلق با اضافۀ اشراقی اینهمان نمیداند؛ لذا مقدمالۀ  8از اشالکال اوّل مخالدوش
است.
امّا معقول است که نقد (ب) بر اشکال نخست مالصدرا را متقاعدکننده نیابیم؛ باله دو
دلیل:
اوّالً اگر این فرض را که «دگرآگاهی در نظر سهروردی دو گونه است» بپذیریم ،پس
باید بگوییم که تبیینِ سهروردی دربارۀ مسالۀ واحدِ «علم به غیالر» دوپالاره اسالت و ایالن
دوپارگی خود ضع این نظریه است.
ثانیاً اساساً نمی توان چنین فرضی را پذیرفت کاله سالهروردی برخالی از علالوم را باله
واسطۀ صورت بداند؛ چه اینکه سهروردی معتقد است که انطباع صورت محالال اسالت،
چه فرض بگیریم که آن صورت ،صورت شیء خارجی باشد که توسب چشالم مشالاهده
گردیده و بر چ شم منطبع شده باشد و چه آن صورت ،صورت خیالی باشد که در محلّی
از مغز منطبع شده باشد؛ در هر دو صورت انطباع صورت محال است (سالهروردی:8981 ،
 688و .)686
بدین روی بالرای نشالان دادن تمامیّالت نقالد (ب) در اداماله دو دلیالل فالوق را پاسالخ
میدهیم.
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ب  )8در رابطۀ با دلیل اوّل اینطور پاسخ میدهیم که (بالر فالرض کاله دوپالارگی در
تبیین ،ضع ِ یک نظریه باشد ،نه مزیّتِ آن!) دگرآگاهی در نظر سهروردی یعنی «ظهالورِ
غیر برای شناسنده» و مکانیسم این ظهور یا اضافۀ اشراقی به محسالوس خالارجی اسالت
مستقیماً و بدون واسطۀ صورت ذهنی و یا اضالافۀ اشالراقی باله صالورتِ ذهنالی و ادراک
معلوم خارجی به واسطۀ صورت ذهنی؛ پس دو گونۀ دگرآگاهی هر دو به ظهورِ حاصل
از اضافۀ اشراقی بازمیگردد ،اگرچه که متعلِّقِ این ظهور و اضافۀ اشراقی متفاوت اسالت؛
گاه خودِ معلوم است مستقیماً و گاه صورتِ ذهنیِ معلوم.
جالب است که مالصدرا در جای دیگر ( )889 :8981خود به صراحت بیان میکند که
دگرآگاهی منحصر در علم به واسطۀ صورت نیست و انحصالار دگرآگالاهی در علالم باله
صورت ،خطا و انکار کاملترین قسم علم است .او این نکته را نیز مطالرح مالیکنالد کاله
یک قسم دگرآگاهی منحصر در صورت ذهنی است و آن زمانی است کاله مالدرَک کلالی
مشترک بین افراد متعدد باشد؛ در این صورت است که صورت ذهنی تقسیم به تصور و
تصدیق میشود (صدرالمتگلهین 889 :8981 ،و .)88۲
ب  )6در رابطۀ با دلیل دوم میگوییم که در این رابطه سهروردی یک دیدگاهِ مشایی
ارائه میکند و بعد از آن دربارۀ حقیقت صورتهای خیالی نظر خود را مطرح میکند و
گاه از آن تعبیر به بحثی می کند که باید با اهل اشراق آن را در میان گذاشت (سالهروردی،
المشارع و المطارحات .)۲8۱ :8988 ،به هر حال او در دیدگاه نهایی و اشالراقیاش باله طالور
کلی با انطباع صورت مخال است ،امّا در عین حال در صالور خیالالی ،تخیّالل را محاللّ
ظهور صور خیالی می داند نه محل انطباعِ آنها و به هر حالال یالادآوری از طریالق همالین
صورت های خیالیِ معلّق که محل ظهورشان در تخیّل است ،محقّق میشالود (سالهروردی،
 613 :8981و  ،)686در این تبیین باز هم گونهای از ادراک از طریق همین صورتها است
اگرچه در ذهن منطبع نباشند؛ همین مقدار کافی است که بگوییم علم از طریق صالورت
در دستگاه معرفت شناختیِ سهروردی وجود دارد کاله ایالن صالورت ،بالرخالف دیالدگاه
مشائیان صورت منطبع در تخیّل و  ...نیستند بلکه صورتی هستند که محل ظهورشان در
تخیّل است.
ج) میتوان گفت مطابقِ تحلیل سهروردی از دگرآگالاهی نحالوۀ درک کلیّالات بالر دو
قسم است :مستقیم و غیر مستقیم .در ادراک مستقیمِ کلیات موجود نوری به دلیل رهایی
از کمندِ حجابها ،صورتهای کلی را برای خود ظاهر میکند و مستقیماً درک میکنالد؛
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در این صورت مثل صورتهای خیالیِ پیشگفته ،نفس انسانی محلّ ظهور صورتهالای
کلّی و عقلی می شود .در ادراک غیر مستقیمِ کلیّات موجودی کاله نالور لنفساله اسالت بالا
اضافۀ اشراقی به درک جزئیّات نائل میشود و سپس صورتهای کلّی را با تعقّل از آنها
انتزاع میکند (برای صورت دوم ر .ک :سهروردی 61۲ :8981 ،و .)615
بدین ترتیب می توان گفت که ادراک کلیّات هم به صورت مستقیم و هم به صالورت
غیر مستقیم ممکن است؛ و همهنین در صورت اوّل (یعنالی در ادراکِ مسالتقیم کلیّالات)
اضافۀ اشراقی به کلّی و جزئی تقسیم میشود و در صورت دوم نائل شدن به درک کلّالی
از طریق اضافۀ اشراقیّه به محسوساتِ جزئی اسالت ،امّالا بالا تغییالری در تعریال کلّالی و
جزئی میتوان این تقسیم را برای اضافۀ اشراقی هم مطالرح نمالود .نتیجاله اینکاله مقدّمالۀ
سوم از استدالل مزبور (مبنی بر اینکه اضافۀ اشراقی به جزئی و کلی تقسالیم نمالیشالود)
مخدوش است.
 .5اشکال دوم (از منظر شناسنده) و بررسی و ارزیابی آن
مالصدرا اشکال دوم خود را با توجّه به موجودِ دگرآگاه یا شناسنده مطرح کالرده اسالت.
او این اشکال را بر این اساس طرح کرده است که الزمۀ تحلیل سهروردی این است کاله
هر حیوانی نور لنفسه و عقل بالفعل باشد ،در حالی که چنین نیست« :و یرد علیاله يیضالا
ين الحیوان له إدراکات جزئیه و مذهبه ين کل مدرک لشیء ال بد و ين یکون نورا لنفساله
و کل نور لنفسه عقل بالفعل فیلزم علیه کون کل حیوان ذا عقالل» (صالدرالمتگلهین :8939 ،ج
.)698 :9
استدالل انتقادی او را به این نحو میتوان تقریر کرد:
 .8اگر دگرآگاهی همان اضافۀ اشراقی به غیر باشد ،شناسنده نور لنفسه است.
 .6حیوانات ادراکات جزییِ (حسی و وهمی) متعدّد دارند.
 .9ادراکات جزیی نوعی دگرآگاهی است.
 .۲پس هر موجودی که ادراکات جزیی دارد دگرآگاه است.
 .5پس حیوانات نور لنفسه هستند.
 .2هر نور لنفسه عقل بالفعل است.
 .۱پس هر حیوانی عقل بالفعل است.
 .8اما چنین نیست که هر حیوان عقل بالفعل باشد.
پس :دگرآگاهی همان اضافۀ اشراقی به غیر نیست.
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مقدمۀ ( 2نور لنفسه بودن مستلزم عقل بالفعل بودن است) ،به نظر بحثانگیز اسالت.
به نظر می آیالد کاله ایالن اسالتلزام بالر اسالاس ريی خالود مالصالدرا برقالرار اسالت امّالا در
هستی شناسی نور ال محور در فلسفۀ سهروردی این استلزام برقرار نیست؛ چاله اینکاله او
معتقد است که بین انوار تفاوت تشکیکی وجالود دارد .سالهروردی مطالرح مالیکنالد کاله
اگرچه انوار در اینکه حقیقت نوری دارند و عین ظهور هستند ،مشترک میباشند امّالا در
عین حال در نقص و کمال با یکالدیگر متفالاوتانالد (سالهروردی 883 :8981 ،و  .)868ایالن
تفاوت به حدّی است که در یک سرِ طی نوراألنوار است که از هر ظلمت و اشتغال به
ظلمتی بریء است و در سر دیگرِ طی نور عارض وجود دارد که قیالام باله غیالر دارد و
ویژگیای قایم به غیر است (سهروردی )82۱ :8981 ،و هیچ خودآگالاهی نالدارد؛ ایالن نالور
عارض همان است که سهروردی آن را «نور فی نفسه لغیره» میخوانالد .سالهروردی باله
وضوح بیان میکند که برخی از اجسام اگرچه با نور ظهور پیدا میکنند و نور میگیرند،
امّا در عین حال این نور در آنها عارض است (سهروردی.)3۲ :89۱6 ،
با توجّه به تفاوت تشکیکی مزبور بین انوار ،انالوار عالیاله کاله همالان عقالول هسالتند،
نسبت به انوار سافله و نور اسفهبد (یا نفس) کاملترند و به همین ترتیب نفالس انسالانی
نسبت به نفس حیوانی کامل تر است .وجه مشترک نفس انسانی و حیوانی در این اسالت
که هر دو درّاک و فعال هستند و در نتیجه حیات دارند .موجود زنده موجودی است که
درک و فعل داشته باشد (سهروردی.)88۱ :8981 ،
به دلیل همین تفاوت تشکیکی بین انوار است که نفس انسالانی در نظالر سالهروردی
نیازمند بدن است تا استکمال یابد و اگر اینگونه نبود ،مثل انالوار عالیاله کامالل بالود و در
نتیجه لزومی نداشت تا به بدن تعلّق یابد (سهروردی.)616 :8981 ،
با توجّه به توضیحات فوق مقدمۀ  2قابل پذیرش نیسالت؛ چاله اینکاله بالا توجّاله باله
تفاوت به کمال و نقص در انوار ،صرف نور بودن مستلزم عقل بالفعل بالودن نیسالت .در
نتیجه مقدّمۀ  ۱نیز غیر قابل پذیرش است و بدین ترتیب استدالل ناتمام است.
 . 3اشکال سوم (از منظر معلومات در دگرآگاهی) و بررسی و ارزیابی آن
سومین اشکال مالصدرا به سهروردی از منظر معلومات یا متعلَّقهای دگرآگالاهی اسالت.
در این اشکال ،عدم امکان تعلًق علم حضوری به مادّیات هالدف قالرار گرفتاله اسالت« :و
ّ
ّ
أيضا من مذهبه أن األجسام و المقادير َ
مدركة بالعلم اإلشر ّ
الحضوري و كذا ذهب للبأ أن كب
اقي
ُ
ّ
ّ
لضافي و عندنا أن األجسام الماديه من حيب وجودهبا المبادي
حضوري
نفس منا تدرك بدنها بعلم
ّ
المنقسم في الجهات ال يتعلق بها لدراك و ال شعور ،ال التعق و ال غيبر » (صالدرالمتگلهین ،8939 ،ج
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 .)698 :9مالصدرا معتقد است که بدون وساطت صورتهای ادراکی نمیتوان موجودات
مادّی را درک کرد (صدرالمتگلهین ،8939 ،ج .)668 :2
اشکال سوم را میتوان به این نحو تقریر کرد:
 . 8اگر دگرآگاهی همان اضافۀ اشراقی به غیر باشد ،علم به مادّیات از جملاله اجسالام
و مقادیر و همهنین علم هر نفسی به بدناش علم شروقیِ حضوری است.
 . 6اگر علم به مادّیات با علم شروقیِ حضوری باشد ،شناسنده به مادّیات مسالتقیماً و
با حیثیت مادّیشان علم دارد.
 . 9مادّیات مقداری از جمله اقسام و مقادیر از آن جهت که منقسم در جهاتانالد ،بالا
حیثیتِ مادّیشان (یعنی کما هو مادیٌّ منقسمٌ فالی الجهالات) متعلَّالقِ ادراک و علالم قالرار
نمیگیرند.
پس :دگرآگاهی همان اضافۀ اشراقی به غیر نیست.
بنابر دیدگاه مالصدرا نفس نمیتواند به مادۀ خارجیای که ذاتاً ظلمانی است ،اضافه
پیدا کند مگر از جهت تعلقاش به بدن طبیعی و از دیدگاه او این اضافه بر حسب تعلالق
شناسنده به بدن مادی دارای وضع مادی است و نمالیتوانالد یالک ادراک اشالراقی باشالد
(صدرالمتگلهین 61 :8988 ،و  .)68این دیدگاه مالصدرا مالیتوانالد تگییالد و تگکیالدی بالر ایالن
اشکال و بالتبع تبیینی برای مقدمۀ  9باشد.
این اشکال هم به دلیل نادرستی مقدمۀ  9ناتمام است .چنانکه در ادامه خالواهیم دیالد
چنین نیست که همواره و در تمام حاالت انقسام در جهات مانع تعلّق علم باشد.
بنابر مقدمۀ  9اگر موجودی مادّی باشد ،در جهات مختل منقسالم اسالت؛ در نتیجاله
امکان ندارد که موجود مادّی یکپارچه نزد عالِم (یا شناسنده) حاضر باشد و بالتبع متعلَّق
علم نخواهد بود .این مقدّمه را میتوان در قالب یک قیاس چنین صورتبندی کرد:
 .8مادّی بودن مستلزم انقسام در جهات است.
 .6انقسام در جهات مستلزم عدم حضور است.
 .9عدم حضور مستلزم عدم تعلّقِ علم به شیء مادّی است.
پس :مادّی بودن مستلزم عدم تعلّقِ علم به شیء مادی است.
نسبت به نتیجۀ این استدالل (مادّی بودن مستلزم عالدم تعلقالقِ علالم باله شالیء مالادّی
است) ،این سؤال مطرح است که مادّی بودن مستلزم عدم تعلّقِ کدام علم به شیء مالادّی
است؟ مراد از عدم تعلّقِ علم به شیء مادّی ،عدم تعلّق علمِ خود شیء مادی به خالودش
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است یا عدم تعلّقِ علمِ شیء دیگر به آن یا هر دو؟ مشخّص است که اگر مراد شالق اوّل
باشد ،استلزام مزبور تنها نشان می دهد که خودآگاهیِ شیء مادّی نالاممکن اسالت و اگالر
مراد شق دوم باشد ،استلزام مزبور تنها نشان مالیدهالد کاله دگرآگالاهی باله شالیء مالادّی
ناممکن است.
از آن رو که بحث ما اکنون بر سر دگرآگاهی است فرض میکنیم که مالراد شالق دوم
است .اکنون این سؤال طرح می شود که در این فرض ،شناسنده مجرّد است یالا مالادّی و
به تعبیر اشراقی نور لنفسه است یا جوهر غاسق (یا همان اجسام مقداری)؟
بدین ترتیب مقدمۀ  9دستکم محتملِ چهار خوانش مختل است:
ال ) عدمِ امکانِ خودآگاهی شیء مادّی
ب) عدم امکانِ دگرآگاهیِ (مستقیمِ) شیء مادی به شیء مادّی
ج) عدم امکانِ دگرآگاهیِ (مستقیمِ) شیء مجرّد به شیء مادّی دیگر.
د) جمیع حاالت گذشته :عدم امکان خودآگاهی شیء مادّی و عدم امکان دگرآگاهی
شیء مجرّد یا مادّی به شیء مادّی.
در استداللِ مزبور بر مقدّمۀ ( 9مادی بودن مستلزم عدمِ تعلّق علالم باله شالیء مالادّی
است) مهم ترین مقدّمه ،مقدّمۀ نخست است« :مالادّی بالودن مسالتلزم انقسالام در جهالات
است»؛ به بیان دیگر مانع اصلی برای تعلّق علم به شیء مادّی «انقسام در جهات» اسالت
(صدرالمتگلهین ،8939 ،ج 698 :9؛ همو ،يسرار اآلیات .)۲5 :8921 ،بالدین ترتیالب بایالد در مقالام
ارزیابی مالحظه کرد که در کدام یک از شقوق فوق این مانع وجود دارد:
ال ) عدمِ خودآگاهی موجود مادّی :مانع «انقسام در جهات» در ایالن مالورد هالم بالر
اساس نظر مالصدرا و هم نظر سهروردی وجود دارد؛ چه اینکه در نظر مالصدرا جسالم
مادّی منقسم در جهات است و وجود یکپارچه ندارد و در نظالر سالهروردی موجالودات
مادّی غواسق برزخیّه یا موجوداتی هستند که حقیقالت شالان ظلمالانی اسالت و خودآگالاه
نیستند.
ب) عدم دگرآگاهیِ (مستقیمِ) موجود مادّی به موجود مادّی :با توجّه به اینکه هر دو
موجود مادّی و «منقسم در جهات» هستند ،هیچکدام به دیگری علم ندارد؛ پالس در ایالن
مورد هم مانع «انقسام در جهات» برای تعلّقِ علم وجود دارد.
ج) عدم دگرآگاهیِ (مستقیمِ) موجود مجرّد به موجود مالادّی دیگالر :در ایالن مالورد
موجود مجرّد به حسب فرض ،شناسنده است .موجود مجرّد «منقسم در جهات» نیست،
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زیرا فاقد امتداد است؛ بنابراین در این مورد مانع «انقسالام در جهالات» وجالود نالدارد .در
این صورت اشکال مالصدرا وارد نیست و انقسام موجود مادّی در جهتهالای مختلال
مانعی برای آگاهی و علم شروقیِ حضوری موجود مجرّد (که فراتر از جهت اسالت) باله
مادّیات نمیشود.
د) جمیع حاالت گذشته :با توجّه به بررسی سه احتمال قبل وضالعیّت ایالن احتمالال
هم مشخص میشود.
 .7بازسازی اشکال سوم و نقدِ آن
ممکن است این اشکال مطرح شود که درست است که در مجرّدات و انوار عالیاله مالانع
«انقسام در جهات» وجود ندارد ،امّا در نفس مانع «انقسام در جهالات» وجالود دارد؛ چاله
اینکه نفس اگرچه از دیدگاه سهروردی نور است ،ولی از آنجا که نفس در مقالام فعالل و
تصرّف ،به بدنِ مادّی و مقداریِ منقسم در جهات تعلّق گرفته است ،درگیر حجاب شده
است و به تبع بدن که «منقسم در جهات» است ،محدود شده است .نفس تا زمانی که از
حجاب بدن رها نشده ،قادر نیست تا فراتر از مرزهای مقداری بدن را بشناسد .با توجّاله
به اینکه در این صورت مانع «انقسام در جهات» به تبع بدن منقسم در جهات برای نفس
هم وجود دارد ،همهنان استدالل سوم مالصدرا باقی است.
از نظر سهروردی اندامهای بدن در صورت مقابله با مدرَک خالارجی و نبالودِ مالانع و
حجاب ،معدّ می شوند و زمینه را برای ارتباط مستقیم نفس با خارج و درک مسالتقیم آن
فراهم میکنند .بدین رو نه تنها تعلّق نفس به بدنِ منقسم در جهالات مالانع از دگرآگالاهی
مستقیم نفس نسبت به خارج نمیشود ،بلکاله نفالس معالدّ و زمینالهسالاز ارتبالاط و درک
مستقیم خارج است .بنابراین همهنان اشکال سالوم مالصالدرا بالر سالهروردی مخالدوش
است.
همهنین ممکن است گفته شود که اشکال سوم مالصدرا بر اساس تفسالیر «نالور» باله
وجود تمام است .البتّه اگر تحلیل وجود ال محور را اتّخاذ کنیم ،اشالکال سالوم مالصالدرا
وارد خواهد بود و مانع «انقسام در جهات» در این مورد (یعنی عدم دگرآگالاهیِ مسالتقیمِ
موجود مجرّد به موجود مادّی دیگر) هم وجود خواهد داشت.
با توجّه به آنهه گفته شد ،به نظر میرسد که یک علّت مهم در اینکه مالصالدرا ایالن
استدالل سوم را در نقد تحلیل سهروردی از دگرآگاهی مطرح کرده است ،این است کاله
از همان ابتدا در تفسیر کالم سالهروردی راه را باله خطالا رفتاله اسالت و «نالور» در کالالم
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سهروردی را همان وجود تقریر کرده است؛ چه اینکه به نظر میرسالد کاله وقتالی «نالور»
همان وجود تقریر شد« ،ظهور» هم همان حضور و وجود تقریر میشود و اشکال مزبور
باقی است.
توضیح اینکه مالصدرا تحلیل سهروردی از خودآگاهی را میپسندد ،امّا با این لحاظ
که «نور» در کالم سهروردی را به وجود برمی گرداند .ایالن نکتاله قابالل ذکالر اسالت کاله
مالصدرا گاهی «نور» را بر حسب نظر خود به وجود تفسیر میکند (صدرالمتگلهین ،الشوواد
الربوبیوة8۲8 :8921 ،؛ همو 6۲8 :8929 ،و  )62۲و تفالاوت آنهالا را صالرفاً اعتبالاری و مفهالومی
میپندارد (صدرالمتگلهین ،يسرار اآلیات 95 :8921 ،و  )۲5و گاه مدعی مالیشالود کاله ظهالور و
وجود نزد سهروردی یکی است (صدرالمتگلهین.)926 :898۱ ،
به نظر میرسد آنجا که مالصالدرا «نالور» در کالالم سالهروردی را باله وجالود تفسالیر
می کند ،تفسیر بما الیرضی صاحبُه است؛ چه اینکه همانطالور کاله گذشالت سالهروردی
موجودات جهان هستی را به دو قسم نالور و ظلمالت تقسالیم مالیکنالد و ظلمالت را باله
عدمالنور تعری مینماید (سهروردی 81۱ :8981 ،و  )818و اگر سخن مالصدرا را بپذیریم
و «نور» را به وجود برگردانیم ،غواسالق برزخالی یالا همالان اجسالام مقالداری را از دایالرۀ
موجودات خارج کردهایم و این بر خالف نظر سهروردی اسالت؛ چاله اینکاله در نظالر او
برخی از موجودات حقیقتِ ظلمانی دارند و در عین حال وجود دارند.
در نوشته های برخی از نویسندگانِ دربارۀ سهروردی نیز این بحث تساوق یا غیریت
«نور» در سهروردی با وجود در مالصدرا مطرح شده است؛ برخی معتقالد شالدهانالد کاله
«نور» در سهروردی همان وجود است (طالب )898 :6116 ،و برخی معتقدند که «نالور» در
فلسفۀ سهروردی غیر از وجود در کالم مالصدرا است و سالهروردی «نالور» را مسالاوی
وجود نمیداند (مطهری 693 :8939،و 6۲1؛ والبریج 56 :8983 ،و 53؛ نوربخش.)5۱ :8989 ،
 .1جمعبندی
سهروردی خودآگاهی را نوریّت لنفسه تحلیل میکند و معتقد است که هالر خودآگالاهی
هم حقیقت اش نور است و هم نور لنفسه است (در مقابل نالور عالارض کاله نالورِ لغیالره
است) .دگرآگاهی و علم به غیر از دیدگاه او مشتمل بر یالک رابطالۀ اشالراقیِ اضالافی از
جانب موجودِ خودآگاه به غیر خود است.
ی سالهروردی
مالصدرا با تقریر ی خالاص از کالالم سالهروردی بالا تحلیالل خودآگالاه ِ
فی الجمله و در خودآگاهیِ جوهر مفارق موافق است و دیدگاه او را در ایالن بالاب حالق

بررسی نقدهای مالصدرا به تحلیل سهروردی از دگرآگاهی

8۱9

دانسته است؛ او «نور» در کالم سهروردی را به وجود تفسیر کرده اسالت .در عالین حالال
وی با تحلیل سهروردی در باب دگرآگاهی موافق نیست و سه اشکال علیه دیالدگاه وی
طرح کرده است .یک اشکال مالصدرا از ناحیۀ تعریال دگرآگالاهی باله اضالافۀ اشالراقی
است و اشکال دیگر از ناحیۀ شناسندۀ حیوانی و اشکال سوم از ناحیۀ معلومات مادّی به
عنوان متعلَّق آگاهی و علم است.
به نظر می رسد که هر سه اشکال مالصدرا به سهروردی مخالدوش اسالت .همهنالین
تفسیر «نالور» (در فلسالفۀ سالهروردی) باله وجالود و در نتیجاله اینکاله مالصالدرا تحلیالل
سهروردی از خودآگاهیِ جواهر مفارق را به نظر خودش برگردانده است ،تفسیر بمالا ال
یرضی صاحبهُ است .اساساً به نظر می آید که همین تفسیر اشتباه مالصدرا از «نور» سبب
طرح اشکال سوم او علیه سهروردی است.
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