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سهروردی در تحلیل آگاهی با دو قسم «خودآگاهی» و «دگرآگاهی» راه خود
را دست کم از برخیی از ییلسیویاگ گتهیجد یرا کیرده اسیت ا یا دییرگاه
سیهروردی دربییارۀ دگرآگییاهی بییا ایییرهای موییررا وا یید هییره اسییت
سهروردی و ود خودآگاه را «اور لنفسید» و دگرآگیاهی را ااویل افیایۀ
اهراقیِ و ود خودآگاه بد دیگر و ودات یا تحصیل وورت علمییۀ آاهیا
دااسجد است موررا تحلیل سهروردی از دگرآگاهی را اادرست ااگاهجد و
دستِکم سد اسجرالل علید اظرییۀ افیایۀ اهیراقی سیهروردی حیرر کیرده
است وی با اینکد با تحلیل سهروردی از خودآگاهی ییالجملد وایق اسیت
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اادرست است هرف این یالید ویریاً اشیاگ دادگ ااتمیام بیودگ اهیکاالت
موررا بد سهروردی است و بد هیچ و د در یام دیاع ایجیابی از دییرگاه
سهروردی ایست
کلیدواژهها :سهروردی ،موررا ،دگرآگاهی ،اور ،افایۀ اهراقی
 .8مقدّمه

چیسجی «خودآگاهی» و «دگرآگاهی» از گتهجد در یلسفۀ اسم ی ورد بحث بوده است؛
البجد در دسجگاه های یلسفی ییلسویاگ بزرگ اسم ی بااثِ عریتهیناخجی یرتبب بیا
بااث و ودهناخجی حرر هره است و بحث از آگاهی در واقع با تحلیل ییلسویاگ و
ار اع آگ بد بااث و ودهناخجی همراه بوده است
سهروردی بر اساس تحلیل خاص هسجیهناسیااۀ خیود بید بررسیی سی لۀ آگیاهی
پرداخجد است او و ودات را در تیسیم اولی بد دو قسم اور و ظلمت نیسم یداار و
عجیر است کد اور اظهر از هر چیزی است و ایاز نر تعریی ایسیت (سیهروردی:8981 ،
 812و  )81۱اور از دیرگاه او هم ذاتاً ظاهر است و هم ُظهر غیر است (سهروردی:8981 ،
 )889سهروردی تیسیم زبور را ادا د یدهر و بیاگ یکنر کید آاهید از ین ایور و
ظهور است و بد تعبیر دیگر «ظهور یی افسد» دارد ،بد دو قسم تیسیم یهود :ییا بیرای
خود ظاهر است و یا ظهور برای غیر دارد و ظهورش لنفسد ایست (سهروردی88۱ :8981 ،
و )888؛ قسم اول را ااوار جرّده و قسم دوم را هی تهیای ایوری ییاا یر هیبید ایین
تیسیم را در ورد ظلمات و غواسق ایز حرر یکنیر (سیهروردی )81۱ :8981 ،او افی
ااساای را اور جرّد و از ااوار جرّده ی داار و از آگ تعبیر بید «ایور اسیفهبر» ییکنیر
(سهروردی 61۲ :8981 ،و  )615بر پایۀ این تحلیل هسجیهناسااد ،او تحلیل خود از آگیاهی
را تبیین و راه خود را از شاء را یکنر (سهروردی)88۲ :8981 ،
موررا در تحلیل خود از علم ،بد تفسیر و سپ ایر کمم اور ی حور سیهروردی
از «إدراک الشیء لنفسد» یا «علم هیء بد خودش» و «إدراک الشیء لغیره» یا «علم هییء
بد غیر» پرداخجد است در این یالد «إدراک الشیء لنفسید» و «إدراک الشییء لغییره» بید
ترتیب« ،خودآگاهی» و «دگرآگاهی» خوااره هره است
هرف ا در این یالد ت یییر ییا رد تحلییل سیهروردی از خودآگیاهی و دگرآگیاهی
ایست ،بلکید ویریاً اشیاگ دادگ ااتما ییت و ااکیارایی اهیکاالت مویررا بید تحلییلِ
سهروردی از دگرآگاهی ،از ملد تفسیر اادرست او از دیرگاه سهروردی است برینرو
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پ از توفیح وفع کلی موررا در باب تحلیل سیهروردی از «آگیاهی» و دو قسیم
خودآگییاهی و دگرآگییاهی ،بیید ترتیییب ایییرهای موییررا بیید تحلیییل سییهروردی از
«دگرآگاهی» تیریر و وورتبنری و سپ ارزیابی هره اسیت تیمش کیردهاییم اشیاگ
دهیم کد ایرهای سدگااۀ موررا بد سهروردی وارد ایست فمن ارزیابی اهکال سیوم
موررا اشاگ دادهایم کید اهیکال وی بید سیهروردی ااهیی از تفسییرِ اادرسیتِ او از
کلیرواژۀ «اور» در کمم سهروردی است
 .2دیدگاه سهروردی دربارۀ دگرآگاهی
سهروردی در راسجای اظام هسجیهناسااۀ اور ی حور در دسجگاه یلسیفی خیود ،تیمش
کرده است تا تحلیلی دیگر از س لۀ آگاهی و بد ویژه «خودآگاهی» ارائد کنر و سییرش
را از شائیاگ را کرده است بد اظیر ییرسیر تحلییل اوریی حیور و ظهوریی حیورِ
سهروردی از «خودآگاهی» در یابل دیرگاه اضور ی حورِ ابنسیناست
بد اعجیادِ سهروردی خودآگاهیِ جرّدات هماگ ایور لنفسید بیودگ جیرّدات اسیت
آگاهی هر چیز بد خودش شروط بد دو هیرط اسیت :اتسیت اینکید و یود آگیاه از
ن اور باهر و در اجیجد ظاهر باهر و دوم اینکد ظهور و اوریتاش لنفسد و قائم بید
خود باهر (سیهروردی )88۲ :8981 ،بنابراین در دیرگاه او غواسق و برازخ ادی کد و ود
یراری دارار ،و ایز هی تها اعم از هی تهای ایوری و ظلمیاای امییتواانیر خودآگیاه
باهنر؛ چد اینکد در اولی هرط اول ایفاء اشره است و در دو ی هرط دوم و ود ایرارد
(سهروردی 881 :8981 ،و )888

بد اعجیاد سهروردی یک و ود دگرآگیاه اسیت ،اگیر و تنهیا اگیر خودآگیاه باهیر
(سهروردی 88۱ :8981 ،و )888؛ از این رو در دگرآگاهی هم دقییاً ثل خودآگاهی ،اسیجیفاء
دو هرط پیشگفجد یعنی اینکد و ود آگاه اوالً از ن اور و در اجیجد ظیاهر باهیر و
ثاایاً ظهور و اوریتاش لنفسد و قائم بد خیودش باهیر ،فیروری اسیت و بنیابراین در
دیرگاه او غواسق و برازخ ادی کید و یود ییراری دارایر ،و اییز هیی تهیای ایوری
امی تواانر دگرآگاه باهنر چنااکد امی توااسجنر خودآگاه باهنر؛ چد اینکد در اولی هیرط
اول ایفاء اشره است و در دو ی هرط دوم و ود ارارد
از دیرگاه سهروردی هر ادراکی اوعی آگاهی است و هر آگاهی جعلِّق بد و یودی
هناسا است کد از ن اور باهر و و ود لنفسد داهجد باهر؛ در این تحلیل ،طبیعی بید
اظر ی رسر کد او دگرآگاهی را ایز جناسب با اظام اوری در دسجگاه یلسفیاش تحلییل
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کنر سهروردی در پاسخ بد چیسجی دگرآگاهی عجیر است کد دگرآگاهی افایدای است
اهراقی از یک اور جرّد بد هیء دیگر؛ در پرتو این افاید است کید دگرآگیاهی هیکل
یگیرد (سهروردی 856 :8981 ،و )859
سهروردی دستکم سد ادعا دربارۀ دگرآگاهی دارد:
ال ) دگرآگیاهی افیایۀ اهیراقی ایور لنفسید (هناسینره) بید غییر اسیت (تعریی
دگرآگاهی)
ب) هر دگرآگاه و ودی است کد اور لنفسد است (بد وورت و بۀ کلید)
ج) علمِ اور (و و ودی کد ایییتاش اور است) بد ادیات (عمو اً) و علیمِ ایور
اسپهبر (یا هماگ اف ) بد برگ (خصوواً) علم اهراقیِ اضوری است
روهن است کد ادعای (ال ) سجلزم ادعای (ب) است؛ ا یا اینکید سیجلزم ادعیای
(ج) هم باهر ،بحثااگیز است
سهروردی دگرآگاهی را افایۀ اهراقی ررِک بد غیر خود یداایر و همیین تحلییل
افاید ی حور اسیت کید باعیث هیره اسیت تیا مویررا اهیکاالت خیود را جو ید
سهروردی کنیر وی هرچنیر ییی الجملید کیمم سیهروردی را در بیاب «خودآگیاهی»
یپتیرد ،بد ایر و بررسی اظرات او در باب «دگرآگاهی» پرداخجد است
 .6موضع کلّیِ مالصدرا نسبت به تحلیل سهروردی از آگاهی
بد زعم موررا بتشی از تحلیل سهروردی در باب چیسجی علم وحیح و بتش دیگر
باطل است :ال ) تبیینِ سهروردی از خودآگاهی یی الجملد وحیح اسیت و ب) تبییینِ
او از دگرآگاهی خحا است
الف) پتیرش خودآگاهیِ اور ی حور :موررا تحلیل سهروردی از خودآگیاهی را
در باب جرّدات درست و تمام یداار
ا ا چرا موررا تبیین سهروردی از خودآگاهی در جرّداتِ تیام را درسیت دااسیجد
است؟ در واقع موررا کمم سهروردی را با تفسیر خاص خیود ایق ییداایر بنیابر
تفسیر موررا راد از «اور» هماگ و ود است (ویررالمج لهین :8939 ،ج  )698 :9او اظیر
سهروردی در ورد خودآگاهی جرّدات تام (یا فارق) را بد دیرگاه تجار خود در باب
علم باز یگرداار و سپ آگ را یپتیرد؛ در اظیر مویررا علیم ایوعی و یود اسیت
(وررالمج لهین:8939 ،ج )696 :9
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ب) عرم پتیرشِ دگرآگاهیِ اهراقی ی حور :موررا این تحلیل را کید دگرآگیاهی
هماگ افایۀ اهراقی بد غیر است ،اادرست ییهیمارد (ویررالمج لهین 8929 ،ه ش )62۲ :و
دستِ کم سد اهکال بر دیرگاهِ افاید – حورِ سهروردی دربارۀ دگرآگاهی وارد یکنیر
(وررالمج لهین :8939 ،ج  )698 ،9کد در ادا د بد ترتیب هر کرام را تیریر و ارزیابی یکنیم
با تو د بد سد ادعای سهروردی دربارۀ دگرآگاهی (کد در بتیش قبیل گفجید هیر)،
اهکاالت سدگااۀ موررا را یتواگ بد دو روش وورتبنری و تیریر کرد:
روش اول اینکد هیر کیرام از سید اهیکال را ایاظر بید یکیی از ادعاهیای سیدگاایۀ
سهروردی تیریر کنیم؛ بد این ترتیب کید اهیکال اول را ایاظر بید ادعیای (الی ) یعنیی
تعری سهروردی از «دگرآگاهی» ،اهکال دوم را ااظر بد ادعای (ب) و اهیکال سیوم را
ااظر بد ادعای (ج) تیریر کنیم
روش دوم این است کد اهکاالت سدگااد بد گوادای تیرییر هیود کید تمیام آاهیا در
اهایت بد رد ادعای (ال ) یعنی تعری سهروردی از دگرآگیاهی نجیر هیود؛ بیا ایین
توفیح کد اگرچد در اهکال دوم و سوم ،بد ترتییب ادعاهیای (ب) و (ج) یورد ااجییاد
قرار یگیرد ،ا ا بد گوادای تیریر هود کد در اهاییت بید رد ادعیای (الی ) کید همیاگ
تعری سهروردی از «دگرآگیاهی» اسیت ،نجیر هیود در واقیع در تیرییر دوم همیاگ
تعری سهروردی از دگرآگاهی یورد اییر اسیت و مویررا سید اهیکال بیر تحلییل
سهروردی از چیسجی «دگرآگاهی» وارد کرده است
در اییین یالیید روش دوم برگزیییره هییره اسییت؛ از اییین رو تییمش هییره اسییت تییا
وورتبنری سد اسجرالل ااجیادیِ موررا بر اساس تیریر دوم بازسازی هود
همهنین الزم است براایم کد موررا هریک از اهکاالت سدگااۀ خود را از نظری
خاص ایراد کرده است :اهکال اول بد طور سجییم ااظر بد ادعای سیهروردی بنیی بیر
تعری دگرآگاهی بد افایۀ اهراقی است و از نظر تیسیمِ دگرآگاهی ایراد هیره اسیت؛
اهکال دوم از آاجا کد در ورد ایواگ و ادراکات زئیِ اییواگ بحیث کیرده اسیت ،از
نظرِ و ودِ دگرآگاه یا هناسنره بد رد دیرگاه سهروردی در ایینبیاره پرداخجید اسیت؛
اهکال سوم هم از آاجا کد بیا تو ید بید علو یات یادی طیرر هیره اسیت ،از نظیر
علو ات یا جعلَّقهای «دگرآگاهی» دیرگاه سهروردی را بد ایر کشیره است
اجیجد اینکد با تو د بد اکجۀ یوق ،موررا سید اسیجرالل ااجییادی از سید نظیر بیر
تعری و تحلیل سهروردی از دگرآگاهی ایراد کرده است
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 .1اشکال اوّل (از منظر تعریف دگرآگاهی) و بررسی و ارزیابی آن ][
ّ
موررا در تبیین اهکال اول اوهجد است« :هو غير صحيح ألن العلم ينقسمم للما الورمو
الورديق الكلي الجزئي اإلضافه ليست كذلك» (وررالمج لهین ،8939 ،ج )698 :9
اسجرالل اتست وی علید تعری سهروردی از دگرآگاهی چنین قابل ویورتبنیری
است:
 8اگر دگرآگاهی (یا علم بد غیر) هماگ افاید بید غییر باهیر ،باییر افیاید همیاگ
ویژگیها و تیسیمات دگرآگاهی را داهجد باهر
 6دگرآگاهی بد تصور و تصریق و ایز بد کلّی و زیی تیسیم یهود
 9افاید این تیسیمات را ارارد
 ::پ

دگرآگاهی (یا علم بد غیر) هماگ افایۀ اهراقی بد غیر ایست

اهکال اتست موررا دستکم از سد هت تروش است:
ال ) تعبیر دگرآگاهی در یر ۀ دوم بهم است و روهن ایست کد راد از آگ حلقِ
دگرآگاهی (یا علم بد غیر) است یا خصوصِ علم اصولی اگر یراد حلیق دگرآگیاهی
باهر ،اساساً این یر د بد احو و بۀ کلّید پتیریجنی ایست ،زیرا حلقِ دگرآگاهی چنین
تیسیمی ارارد و اگر راد از «دگرآگاهی» خصوصِ علم اصولی باهر و اد حلیق علیم
بد غیر ،با تو د بد حلب (ال ) با تحلیلِ بعضی از علیوم بید افیایۀ اهیراقی ااسیازگار
ایست؛ چد اینکد یسمِ این تیسیم علم اصولی است اد علم اضوریای کید از طرییق
افاید اهراقی ااول یهود
در واقع تیسیم علم اصولی بد تصور و تصریق ،تیسیمی فهیو ی اسیت و تیسییم
فهو ی سجلزم و ود یسم و اقسام در خارج ایست بد بیاگ دیگر ،بیر اسیاس تیسییم
یوق« :اگر علم اصولی در خارج و ود باهر ،یا بد احیو تصیوری اسیت ییا بید احیو
تصرییی» ،ولی ورق یرم برای ورق قضیۀ هرطید اید هیرط الزم اسیت و اید هیرط
کایی؛ بد دیگر بیاگ ورق قضیۀ هرطید سجلزم ورق یرم آگ ایست اساساً اگر تحیّیق
تمام گوادهای دگرآگاهی را بد تحیّقِ افایۀ اهراقیِ اضیوری بیراایم ،بیاز هیم تیسییمِ
فهو یِ یوق پابر ا است اگرچد صراقی در خارج اراهجد باهر
سهروردی (المشارع و المحاراات )۲83 :8988 ،خود حرر یکنر کید تیسییم علیم بید
تصور و تصریق ییر بد علمی است کد اضور اهراقی در اکجساب آگ کایی اباهیر آییا
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چنین علمی در دیرگاه او و ود دارد یا اد؟ بحثی دیگر اسیت کید در اییر (ب) بید آگ
یپردازیم
ب) سهروردی دستِکم آگاهی بد برخی زئییاتِ حسیوس خیار یِ اافیر ایزد
ااسد یعنی ادراکات بصری را علم اهراقی اضوری یداایر و ادراکیات بصیری را بید
واسحۀ وورت (و ااحباع وورتِ هیء شاهره هره در چشم) امییداایر( 8سیهروردی،
89۲ :8981؛ همو ،المشارع و المحاراات ۲85 :8988 ،و  )۲82از اظر او ااساگ همیاگطیور کید
اف و قوای افساایاش را با علم اضوری اهراقی درک یکنر ،بیرگاش (کید غییر از
اف و خودش است) را ایز با علم اضوری اهراقی (و اد بیا وسیاطت ویورت) درک
یکنر (سهروردی ،المشارع و المحاراات )۲85 :8988 ،در عین اال او ررَکات قوۀ جتیلد
را وور خیالی یداار (سهروردی 613 :8981 ،و 681؛ همو ،أأللواح العماديّة)۲۱ :8988 ،
موررا در این اهکال گویا یرض کرده است کد در اظر سهروردی بین دگرآگیاهی
و افایۀ اهراقی این هماای و ود دارد؛ در االی کد از اظر سیهروردی تنهیا گوایدای از
گوادهای دگرآگاهی با افایۀ اهیراقی ایینهمیاگ اسیت در واقیع بید زعیم سیهروردی
دگرآگاهی در برخی وارد گوادای افایۀ اهراقی و در برخی وارد وورت ذهنی است
(سهروردی ،المشارع و المحاراات )۲8۱ :8988 ،و در وورت دوم است کد تیسیم بد کلّیی و
زیی و تصور و تصریق عنا دارد ،اد در وورت اول برینرو سهروردی دگرآگاهی را
بد طور حلق با افایۀ اهراقی اینهماگ امیداار؛ لتا یر یۀ  8از اهیکال اول تیروش
است
ا ا عیول است کد ایر (ب) بر اهکال اتست موررا را جیاعرکننره ایابیم؛ بید دو
دلیل:
اوالً اگر این یرض را کد «دگرآگاهی در اظر سهروردی دو گواد است» بپتیریم ،پ
بایر بگوییم کد تبیینِ سهروردی دربارۀ سالۀ واارِ «علم بد غییر» دوپیاره اسیت و ایین
دوپارگی خود فع این اظرید است
ثاایاً اساساً امیتواگ چنین یرفی را پتیریت کید سیهروردی برخیی از علیوم را بید
واسحۀ وورت براار؛ چد اینکد سهروردی عجیر است کد ااحباع وورت حیال اسیت،
چد یرض بگیریم کد آگ وورت ،وورت هیء خار ی باهر کد توسب چشیم شیاهره
 1البته بررسی انگیزههای سهروردی در اینکه چرا این تحلیل را ارائه کرده است ،موضوع این مقاله نیست.
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گردیره و بر چشم نحبع هره باهر و چد آگ وورت ،وورت خیالی باهر کد در حلّی
از غز نحبع هره باهر؛ در هر دو وورت ااحباع وورت حال است (سیهروردی:8981 ،
 688و )686

برین روی بیرای اشیاگ دادگ تما ییت اییر (ب) در ادا ید دو دلییل ییوق را پاسیخ
یدهیم
ب  )8در رابحۀ با دلیل اول اینطور پاسخ یدهیم کد (بیر ییرض کید دوپیارگی در
تبیین ،فع ِ یک اظرید باهر ،اد زیتِ آگ!) دگرآگاهی در اظر سهروردی یعنی «ظهیورِ
غیر برای هناسنره» و کاایسم این ظهور یا افایۀ اهراقی بد حسیوس خیار ی اسیت
سجییماً و بروگ واسحۀ وورت ذهنی و یا افیایۀ اهیراقی بید ویورتِ ذهنیی و ادراک
علوم خار ی بد واسحۀ وورت ذهنی؛ پ دو گواۀ دگرآگاهی هر دو بد ظهورِ ااول
از افایۀ اهراقی باز یگردد ،اگرچد کد جعلِّقِ این ظهور و افایۀ اهراقی جفاوت اسیت؛
گاه خودِ علوم است سجییماً و گاه وورتِ ذهنیِ علوم
الب است کد موررا در ای دیگر ( )889 :8981خود بد وراات بیاگ یکنر کد
دگرآگاهی نحصر در علم بد واسحۀ وورت ایست و ااحصیار دگرآگیاهی در علیم بید
وورت ،خحا و ااکار کا لترین قسم علم است او این اکجد را ایز حیرر ییکنیر کید
یک قسم دگرآگاهی نحصر در وورت ذهنی است و آگ ز اای است کید یررَک کلیی
شجرک بین ایراد جعرد باهر؛ در این وورت است کد وورت ذهنی تیسیم بد تصور و
تصریق یهود (وررالمج لهین 889 :8981 ،و )88۲
ب  )6در رابحۀ با دلیل دوم یگوییم کد در این رابحد سهروردی یک دیرگاهِ شایی
ارائد یکنر و بعر از آگ دربارۀ ایییت وورتهای خیالی اظر خود را حرر یکنر و
گاه از آگ تعبیر بد بحثی یکنر کد بایر با اهل اهراق آگ را در یاگ گتاهت (سیهروردی،
المشارع و المحاراات )۲8۱ :8988 ،بد هر اال او در دیرگاه اهایی و اهیراقیاش بید طیور
کلی با ااحباع وورت تال است ،ا ا در عین اال در ویور خییالی ،تتییل را حیلّ
ظهور وور خیالی ی داار اد حل ااحباعِ آاها و بد هر ایال ییادآوری از طرییق همیین
وورتهای خیالیِ علّق کد حل ظهورهاگ در تتیل است ،حیّق یهیود (سیهروردی،
 613 :8981و  ،)686در این تبیین باز هم گوادای از ادراک از طریق همین وورتها است
اگرچد در ذهن نحبع اباهنر؛ همین یرار کایی است کد بگوییم علم از طریق ویورت
در دسجگاه عریت هناخجیِ سهروردی و ود دارد کید ایین ویورت ،بیرخمف دییرگاه
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ایسجنر بلکد وورتی هسجنر کد حل ظهورهاگ در

شائیاگ وورت نحبع در تتیل و
تتیل است
ج) یتواگ گفت حابقِ تحلیل سهروردی از دگرآگیاهی احیوۀ درک کلییات بیر دو
قسم است :سجییم و غیر سجییم در ادراک سجییمِ کلیات و ود اوری بد دلیل رهایی
از کمنرِ اجابها ،وورتهای کلی را برای خود ظاهر یکنر و سجییماً درک یکنیر؛
در این وورت ثل وورتهای خیالیِ پیشگفجد ،اف ااساای حلّ ظهور وورتهیای
کلّی و عیلی یهود در ادراک غیر سجییمِ کلیات و ودی کید ایور لنفسید اسیت بیا
افایۀ اهراقی بد درک زئیات اائل یهود و سپ وورتهای کلّی را با تعیّل از آاها
ااجزاع یکنر (برای وورت دوم م ک بد سهروردی 61۲ :8981 ،و )615
برین ترتیب یتواگ گفت کد ادراک کلیات هم بد وورت سجییم و هم بد ویورت
غیر سجییم مکن است؛ و همهنین در وورت اول (یعنیی در ادراکِ سیجییم کلییات)
افایۀ اهراقی بد کلّی و زئی تیسیم یهود و در وورت دوم اائل هرگ بد درک کلّیی
از طریق افایۀ اهراقید بد حسوساتِ زئی اسیت ،ا یا بیا تغیییری در تعریی کلّیی و
زئی یتواگ این تیسیم را برای افایۀ اهراقی هم حیرر امیود اجیجید اینکید یر یۀ
سوم از اسجرالل زبور ( بنی بر اینکد افایۀ اهراقی بد زئی و کلی تیسییم امییهیود)
تروش است
 .5اشکال دوم (از منظر شناسنده) و بررسی و ارزیابی آن
موررا اهکال دوم خود را با تو د بد و ودِ دگرآگاه یا یاعلِ هناسنره حیرر کیرده
است او این اهکال را بر این اساس طرر کرده است کد الز ۀ تحلییل سیهروردی ایین
است کد هر ایواای اور لنفسد و عیل بالفعل باهر ،در االی کد چنین ایست « :يرد عليه
أيضا أن الحيوان له لد اكات جزئيه مذهبه أن كل مد ك لشيء ال بد أن يكون نمو ا لنسسمه كمل
نو لنسسه عقل بالسعل فيلزم عليه كون كل حيوان ذا عقل» (وررالمج لهین :8939 ،ج )698 :9
اسجرالل ااجیادی او را بد این احو یتواگ تیریر کرد:
 8اگر دگرآگاهی هماگ افایۀ اهراقی بد غیر باهر ،هناسنره اور لنفسد است
 6ایوااات ادراکات زییِ (اسی و وهمی) جعرد دارار
 9ادراکات زیی اوعی دگرآگاهی است
 ۲پ هر و ودی کد ادراکات زیی دارد دگرآگاه است
 5پ ایوااات اور لنفسد هسجنر
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 2هر اور لنفسد عیل بالفعل است
 ۱پ هر ایواای عیل بالفعل است
 8ا ا چنین ایست کد هر ایواگ عیل بالفعل باهر
 ::پ دگرآگاهی هماگ افایۀ اهراقی بد غیر ایست
یر ۀ ( 2اور لنفسد بودگ سجلزم عیل بالفعل بودگ است) ،بد اظر بحثااگیز اسیت
بد اظر ی آیر کد این اسجلزام بر اساس رأی خود موررا برقرار اسیت ا یا در دسیجگاه
هسجیهناخجی سهروردی این اسجلزام برقرار ایست؛ چد اینکد او عجییر اسیت کید بیین
ااوار تفاوت تشکیکی و ود دارد سهروردی حرر یکنر کید اگرچید اایوار در اینکید
ایییت اوری دارار و عین ظهور هسجنر ،شجرک یباهنر ا ا در عین اال در ایی و
کمال با یکریگر جفاوتاار (سهروردی 883 :8981 ،و  )868این تفاوت بد اری است کید
در یک سرِ طی اوراألاوار است کد از هر ظلمت و اهجغال بد ظلمجی بریء اسیت و در
سر دیگرِ طی اور عارض و ود دارد کد قیام بد غییر دارد و ویژگییای قیایم بید غییر
است (سهروردی )82۱ :8981 ،و هیچ خودآگاهی ارارد؛ این اور عارض همیاگ اسیت کید
سهروردی آگ را «اور یی افسد لغیره» یخواار سهروردی بد وفور بیاگ ییکنیر کید
برخی از ا سام اگرچد با اور ظهور پیرا یکننر و اور یگیرار ،ا ا در عیین ایال ایین
اور در آاها عارض است (سهروردی)3۲ :89۱6 ،
با تو د بد تفاوت تشکیکی زبور بین ااوار ،اایوار عالیید کید همیاگ عییول هسیجنر،
اسبت بد ااوار سایلد و اور اسفهبر (یا اف ) کا لترار و بد همین ترتیب افی ااسیاای
اسبت بد اف ایواای کا ل تر است و د شجرک اف ااساای و ایواای در این اسیت
کد هر دو دراک و یعال هسجنر و در اجیجد ایات دارار و ود زاره و ودی است کد
درک و یعل داهجد باهر (سهروردی)88۱ :8981 ،
بد دلیل همین تفاوت تشکیکی بین ااوار است کد اف ااساای در دسجگاه سهروردی
ایاز نر برگ است تا اسجکمال یابر و اگر اینگواد ابود ،ثل اایوار عالیید کا یل بیود و در
اجیجد لزو ی اراهت تا بد برگ تعلّق یابر (سهروردی)616 :8981 ،
با تو د بد توفیحات یوق یر ۀ  2قابل پتیرش ایسیت؛ چید اینکید بیا تو ید بید
تفاوت بد کمال و ای در ااوار ،ورف اور بودگ سجلزم عیل بالفعل بیودگ ایسیت در
اجیجد یر ۀ  ۱ایز غیر قابل پتیرش است و برین ترتیب اسجرالل ااتمام است

بررسی ایرهای موررا بد تحلیل سهروردی از دگرآگاهی

823

 .3اشکال سوم (از منظر معلومات در دگرآگاهی) و بررسی و ارزیابی آن
سو ین اهکال موررا بد سهروردی از نظر علو ات یا جعلَّقهای دگرآگیاهی اسیت
در این اهکال ،عرم ا کاگ تعلًق علم اضوری بد ادیات هیرف قیرار گریجید اسیت« :
ّ
أيضا من مذهبه أن األجسام المقادير مد كة بالعلم اإلشر ّ
اقي الحضو ّي كذا ذهم للما أن كمل
ّ
لضافي عندنا أن األجسام الماديه من حيث جودهما الممادي
نسس منا تد ك بدنها بعلم حضو ّي
ّ
المنقسم في الجهات ال يوعلق بها لد اك ال شعو  ،ال الوعقل ال غيمر » (ویررالمج لهین :8939 ،ج
 )698 :9موررا عجیر است کد بروگ وساطت وورتهای ادراکی امیتواگ و ودات
ادی را درک کرد (وررالمج لهین ،8939 ،ج )668 :2
اهکال سوم را یتواگ بد این احو تیریر کرد:
 8اگر دگرآگاهی هماگ افایۀ اهراقی بد غیر باهر ،علم بد ادیات از ملید ا سیام
و یادیر و همهنین علم هر افسی بد برگاش علم هروقیِ اضوری است
 6اگر علم بد ادیات با علم هروقیِ اضوری باهر ،هناسنره بد ادیات سیجییماً و
با ایثیت ادیهاگ علم دارد
 9ادیات یراری از ملد اقسام و یادیر از آگ هت کد نیسم در هاتاایر ،بیا
ایثیتِ ادیهاگ (یعنی کما هو ادیٌّ نیسمٌ ییی الجهیات) جعلَّیقِ ادراک و علیم قیرار
امیگیرار
 ::پ دگرآگاهی هماگ افایۀ اهراقی بد غیر ایست
بنابر دیرگاه موررا اف امیتواار بد ادۀ خار یای کد ذاتاً ظلماای است ،افاید
پیرا کنر گر از هت تعلقاش بد برگ طبیعی و از دیرگاه او این افاید بر اسب تعلیق
هناسنره بد برگ ادی دارای وفع ادی است و امییتواایر ییک ادراک اهیراقی باهیر
(وررالمج لهین 61 :8988 ،و  )68این دیرگاه موررا ییتواایر ت یییر و ت کییری بیر ایین
اهکال و بالجبع تبیینی برای یر ۀ  9باهر
این اهکال هم بد دلیل اادرسجی یر ۀ  9ااتمام است چنااکد در ادا د خیواهیم دییر
چنین ایست کد همواره و در تمام ااالت اایسام در هات ااع (یا اایسیام در هیات)
تعلّق علم باهر
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بنابر یر ۀ  9اگر و ودی ادی باهر ،در هات تجل نیسیم اسیت؛ در اجیجید
امیتواار یکپارچد ازد عالِم (یا هناسنره) اافر باهر 8و بالجبع جعلَّق علم اتواهر بیود
این یر د را یتواگ در قالب یک قیاس چنین وورتبنری کرد:
 8ادی بودگ سجلزم اایسام در هات است
 6اایسام در هات سجلزم عرم اضور است
 9عرم اضور سجلزم عرم تعلّقِ علم بد هیء ادی است
 ::پ ادی بودگ سجلزم عرم تعلّقِ علم بد هیء ادی است
اسبت بد اجیجۀ این اسجرالل ( ادی بودگ سجلزم عیرم تعلقیقِ علیم بید هییء یادی
است) ،این سؤال حرر است کد ادی بودگ سجلزم عرم تعلّقِ کرام علم بد هیء یادی
است؟ راد از عرم تعلّقِ علم بد هیء ادی ،عرم تعلّق علمِ خود هیء ادی بد خیودش
است یا عرم تعلّقِ علمِ هیء دیگر بد آگ یا هر دو؟ شتّ است کد اگر راد هیق اول
باهر ،اسجلزام زبور تنها اشاگ یدهر کد خودآگاهیِ هیء ادی ایا مکن اسیت و اگیر
راد هق دوم باهر ،اسجلزام زبور تنها اشاگ ییدهیر کید دگرآگیاهی بید هییء یادی
اا مکن است
از آگ رو کد بحث ا اکنوگ بر سر دگرآگاهی است یرض یکنیم کد یراد هیق دوم
است اکنوگ این سؤال طرر یهود کد در این یرض ،هناسنره جرّد است ییا یادی و
بد تعبیر اهراقی اور لنفسد است یا وهر غاسق (یا هماگ ا سام یراری)؟
برین ترتیب یر ۀ  9دستکم حجملِ چهار خوااش تجل است:
ال ) عرمِ ا کاگِ خودآگاهی هیء ادی
ب) عرم ا کاگِ دگرآگاهیِ ( سجییمِ) هیء ادی بد هیء ادی
ج) عرم ا کاگِ دگرآگاهیِ ( سجییمِ) هیء جرّد بد هیء ادی دیگر
د) میع ااالت گتهجد :عرم ا کاگ خودآگاهی هیء ادی و عرم ا کاگ دگرآگاهی
هیء جرّد یا ادی بد هیء ادی
در اسجراللِ زبور بر یر ۀ  ( 9ادی بودگ سجلزم عرمِ تعلّق علیم بید هییء یادی
است) همترین یر د ،یر ۀ اتست است « :یادی بیودگ سیجلزم اایسیام در هیات
 1به تعبیر مالصدرا (ج  ،۶ص  )۲۲۲شیء مادی حضور جمعی نزد چیزی ندارد تا بتواند بدون واسطه ادراک
شود.
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است»؛ بد بیاگ دیگر ااع اولی برای تعلّق علم بد هیء ادی «اایسام در هات» اسیت
(وررالمج لهین ،8939 ،ج 698 :9؛ همو ،أسرار اآلیات )۲5 :8921 ،بیرین ترتییب باییر در ییام
ارزیابی ماظد کرد کد در کرام یک از هیوق یوق این ااع و ود دارد:
ال ) عرمِ خودآگاهی و ود ادی :ااع «اایسام در هات» در ایین یورد هیم بیر
اساس اظر موررا و هم اظر سهروردی و ود دارد؛ چد اینکد در اظر موررا سیم
ادی نیسم در هات است و و ود یکپارچد ارارد و در اظیر سیهروردی و یودات
ادی غواسق برزخید یا و وداتی هسجنر کد اییییتهیاگ ظلمیاای اسیت و خودآگیاه
ایسجنر
ب) عرم دگرآگاهیِ ( سجییمِ) و ود ادی بد و ود ادی :با تو د بد اینکد هر دو
و ود ادی و « نیسم در هات» هسجنر ،هیچکرام بد دیگری علم ارارد؛ پی در ایین
ورد هم ااع «اایسام در هات» برای تعلّقِ علم و ود دارد
ج) عرم دگرآگاهیِ ( سجییمِ) و ود جرّد بد و ود یادی دیگیر :در ایین یورد
و ود جرّد بد اسب یرض ،هناسنره است و ود جرّد « نیسم در هات» ایست،
زیرا یاقر ا جراد است؛ بنابراین در این ورد ااع «اایسیام در هیات» و یود ایرارد در
این وورت اهکال موررا وارد ایست و اایسام و ود ادی در هتهیای تجلی
ااعی برای آگاهی و علم هروقیِ اضوری و ود جرّد (کد یراتر از هت اسیت) بید
ادیات امیهود
د) میع ااالت گتهجد :با تو د بد بررسی سد ااجمال قبل وفیعیت ایین ااجمیال
یهود
هم شت
 .7بازسازی اشکال سوم و نقدِ آن
مکن است این اهکال حرر هود کد درست است کد در جرّدات و ااوار عالیید یااع
«اایسام در هات» و ود ارارد ،ا ا در اف ااع «اایسام در هیات» و یود دارد؛ چید
اینکد اف اگرچد از دیرگاه سهروردی اور است ،ولی از آاجا کد اف در ییام یعیل و
تصرّف ،بد برگِ ادی و یراریِ نیسم در هات تعلّق گریجد است ،درگیر اجاب هره
است و بد تبع برگ کد « نیسم در هات» است ،حرود هره است اف تا ز اای کد از
اجاب برگ رها اشره ،قادر ایست تا یراتر از رزهای یراری برگ را بشناسر با تو ید
بد اینکد در این وورت ااع «اایسام در هات» بد تبع برگ نیسم در هات برای اف
هم و ود دارد ،همهناگ اسجرالل سوم موررا باقی است
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از اظر سهروردی اارامهای برگ در وورت یابلد با ررَک خار ی و ابیودِ یااع و
اجاب ،عر یهوار و ز یند را برای ارتباط سجییم اف با خارج و درک سیجییم آگ
یراهم یکننر برینرو اد تنها تعلّق اف بد برگِ نیسم در هیات یااع از دگرآگیاهی
سجییم اف اسبت بد خارج امیهود ،بلکید افی عیر و ز ینیدسیاز ارتبیاط و درک
سجییم خارج است بنابراین همهناگ اهکال سیوم مویررا بیر سیهروردی تیروش
است
همهنین مکن است گفجد هود کد اهکال سوم موررا بر اساس تفسیر «ایور» بید
و ود تمام است البجّد اگر تحلیل و ود ی حور را اتّتاذ کنیم ،اهیکال سیوم مویررا
وارد خواهر بیود و یااع «اایسیام در هیات» در ایین یورد (یعنیی عیرم دگرآگیاهیِ
( سجییمِ) و ود جرّد بد و ود ادی دیگر) هم و ود خواهر داهت
با تو د بد آاهد گفجد هر ،بد اظر یرسر کد یک علّت هم در اینکد مویررا ایین
اسجرالل سوم را در ایر تحلیل سهروردی از دگرآگاهی حرر کرده است ،این است کید
از هماگ ابجرا در تفسیر کمم سیهروردی راه را بید خحیا ریجید اسیت و «ایور» در کیمم
سهروردی را هماگ و ود تیریر کرده است؛ چد اینکد بد اظر یرسیر کید وقجیی «ایور»
هماگ و ود تیریر هر« ،ظهور» هم هماگ اضور و و ود تیریر یهود و اهکال زبور
باقی است
توفیح اینکد موررا تحلیل سهروردی از خودآگاهی را یپسنرد ،ا ا با این لحاظ
کد «اور» در کمم سهروردی را بد و ود بر یگرداار ایین اکجید قابیل ذکیر اسیت کید
موررا گاهی «اور» را بر اسب اظر خود بد و ود تفسیر یکنر (وررالمج لهین ،الشواهد
الربوبیة8۲8 :8921 ،؛ همو 6۲8 :8929 ،و  )62۲و تفیاوت آاهیا را ویریاً اعجبیاری و فهیو ی
یپنرارد (وررالمج لهین ،أسرار اآلیات 95 :8921 ،و  )۲5و گاه رعی ییهیود کید ظهیور و
و ود ازد سهروردی یکی است (وررالمج لهین)926 :898۱ ،
بد اظر یرسر آاجا کد مویررا «ایور» در کیمم سیهروردی را بید و یود تفسییر
یکنر ،تفسیر بما الیرفی واابُد است؛ چد اینکد هماگطیور کید گتهیت سیهروردی
و ودات هاگ هسجی را بد دو قسم ایور و ظلمیت تیسییم ییکنیر و ظلمیت را بید
عرمالنور تعری یامایر (سهروردی 81۱ :8981 ،و  )818و اگر ستن موررا را بپتیریم
و «اور» را بد و ود برگرداایم ،غواسیق برزخیی ییا همیاگ ا سیام ییراری را از داییرۀ
و ودات خارج کردهایم و این بر خمف اظر سهروردی اسیت؛ چید اینکید در اظیر او
برخی از و ودات ایییتِ ظلماای دارار و در عین اال و ود دارار

بررسی ایرهای موررا بد تحلیل سهروردی از دگرآگاهی

8۱9

در اوهجدهای برخی از اویسنرگاگِ دربارۀ سهروردی ایز این بحث تساوق یا غیریت
«اور» در سهروردی با و ود در موررا حرر هره است؛ برخی عجییر هیرهاایر کید
«اور» در سهروردی هماگ و ود است (طالب )898 :6116 ،و برخی عجیرار کد «ایور» در
یلسفۀ سهروردی غیر از و ود در کمم موررا است و سیهروردی «ایور» را سیاوی
و ود امیداار ( حهری 693 :8939،و 6۲1؛ والبریج با تر مۀ قاسمی 56 :8983 ،و 53؛ ایوربتش،
)5۱ :8989

 .1جمعبندی
سهروردی خودآگاهی را اوریت لنفسد تحلیل یکنر و عجیر است کد هیر خودآگیاهی
هم ایییتاش اور است و هم اور لنفسد است (در یابل ایور عیارض کید ایورِ لغییره
است) دگرآگاهی و علم بد غیر از دیرگاه او شجمل بر ییک رابحیۀ اهیراقیِ افیایی از
ااب و ودِ خودآگاه بد غیر خود است
موررا با تیریری خیاص از کیمم سیهروردی بیا تحلییل خودآگیاهیِ سیهروردی
ییالجملد و در خودآگاهیِ وهر فارق وایق است و دیرگاه او را در ایین بیاب ایق
دااسجد است؛ او «اور» در کمم سهروردی را بد و ود تفسیر کرده اسیت در عیین ایال
وی با تحلیل سهروردی در باب دگرآگاهی وایق ایست و سد اهکال علید دییرگاه وی
طرر کرده است یک اهکال موررا از ااایۀ تعریی دگرآگیاهی بید افیایۀ اهیراقی
است و اهکال دیگر از ااایۀ هناسنرۀ ایواای و اهکال سوم از ااایۀ علو ات ادی بد
عنواگ جعلَّق آگاهی و علم است
بد اظر ی رسر کد هر سد اهکال موررا بد سهروردی تیروش اسیت همهنیین
تفسیر «ایور» (در یلسیفۀ سیهروردی) بید و یود و در اجیجید اینکید مویررا تحلییل
سهروردی از خودآگاهیِ واهر فارق را بد اظر خودش برگردااره است ،تفسیر بمیا ال
یرفی واابدُ است اساساً بد اظر ی آیر کد همین تفسیر اهجباه موررا از «اور» سبب
طرر اهکال سوم او علید سهروردیست
منابع

 سهروردی ،ههاب الرین یحیی (« )89۱6هیاکیل النیور» جموعید صینفات هییخ
اهراق ،بد تصیحیح و یر یۀ سیراسیین اصیر (چیا دوم ،ج  )9تهیراگ :ؤسسید
حالعات و تحیییات یرهنگی
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— (« )8981اکمۀ االهراق» ،جموعد صنفات هیخ اهراق ،بد تصحیح و یر یۀ
هااری کربن (چا سوم ،ج  )6تهراگ :پژوهشگاه علوم ااساای و حالعات یرهنگی
— (« )8988أأللوار العمادیۀ» ،جموعد صنفات هیخ اهراق ،بد تصحیح و یر یۀ
اجفیلی ابیبی (چیا چهیارم ،ج )۲تهیراگ :پژوهشیگاه علیوم ااسیاای و حالعیات
یرهنگی
— (« )8988المشارع و المحاراات» ،جموعد صنفات هیخ اهراق ،بد تصیحیح و
یر ۀ هااری کربن (چا چهارم ،ج  )8تهراگ :پژوهشگاه علوم ااسیاای و حالعیات
یرهنگی
وررالمج لهین ،حمر ( )8921أسرار اآلیات ( صیحح :حمیر خوا یوی) تهیراگ:
ااجمن اکمت و یلسفد
— ( )8921الشواهر الربوبیۀ یی المنیاهج السیلوکیۀ (چیا دوم) ( صیحح :سییر
ملالرین آهجیاای) شهر :المرکز الجا عی للنشر
— ( )8929فاتیح الغیب (چا اول) ( صحح :حمر خوا وی) تهراگ :ؤسسید
تحیییات یرهنگی
— ( )8988زاد المسایر بد همراه هرر سیر ملالرین آهجیاای (چا سوم) قیم:
دیجر تبلیغات اسم ی
— (« )898۱أ وبیۀ المسییائل» سیید رسییائل یلسییفی ،بیید تصییحیح و یر ییۀ سیییر
ملالرین آهجیاای( ،چا سوم) قم :دیجر تبلیغات اسم ی
— ( )8939الحکمۀ المجعالیۀ یی األسفار العیلیۀ األربعۀ (چا پنجم ،ج  9و  )2قم:
نشورات طلیعۀ النور
— ( )8981المبرأ و المعاد (چا اول) ( صحح :سیر ملالیرین آهیجیاای) قیم:
رکز ااجشارات دیجر تبلیغات اسم ی
طالب ،علی عبرالمنعم ( 6116م) هیخ االهراق «ایاتد ،آثاره و خصائصید الفکرییۀ»
(الحبعۀ االولی) بیروت :دار العلم للحباعد و النشر و الجوزیع
حهری ،رتضی ( )8939یاالت یلسفی (چا هفرهم) تهراگ :وررا
اوربتش ،سیما ( )8989اور در اکمت سهروردی (چا اول) تهراگ :اشیر هیهیر
سعیر حبی
والبریج ،اگ ( )8983قحبالرین هیرازی و علم االاوار در یلسیفد اسیم ی (چیا
دوم) ( جر م :واد قاسمی) شهر :بنیاد پژوهشهای اسم ی

