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Abstract
There are some evidences in Suhrawardī’s works about the preference of
the practice compared with theoretical research that it can direct us to the
preference of practical theosophy towards theoretical wisdom with giving
some reasons. Theoretical wisdom was prioritized compared with practical
theosophy before Suhrawardī, especially in Peripatetic school, but
Suhrawardī established a wisdom by using illuminative way with the
discussing way and by prioritizing this way compared with the discussing
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way by criticizing Peripatetics in which practical wisdom is prioritized, the
priority in terms of essence not time. Mystical journey and aceticism is a
impartible part of Suhrawardī’s practical theosophy. His wisdom is an
intuitive and mystical wisdom in which Hakim experience the realities
objectively not subjectively. Hence we can called Suhrawardī an empiricist
philosopher, an intuitive and mystical experiment. The priority of practical
wisdom over theoretical wisdom is investigable in his written thought and
also in his practical life.
Keywords: Suhrawardī, practical theosophy, theoretical wisdom, ,
theosophy
According to Suhrawardī’s works, the practical wisdom has priority over
the theoretical one. However, Peripatetic philosophers before Sῡhrawardī
believed in something contrary to this idea, when they say that the
theoretical wisdom is absolutely preferred over the practical one. This
discrepancy between Suhrawardī and them is rooted in his approach about
the meaning of wisdom. Suhrawardī established a specific system of
wisdom called Illuminationist Philosophy. It is constituted by using both
intuitive (dhawqī) path and the discursive (baḥthī) one. The former is more
important for Suhrawardī, while the latter is more significant for
Peripatetic philosophers.
Suhrawardī does hence criticize the Peripatetic philosophy because of
their stress on the concepts and argumentations. On the other hand, he
himself focuses on intuition and mystical perception as a proper method to
gain a true wisdom, i.e. Iluminationist Philosophy. In this ascetic discipline,
practice is more important than theory and it is divided into three parts:
practical duties, moral activities, and intuitional experiences.
Along with these three parts, Suhrawardī considers austerity and
spiritual surveillance as two methods of his own philosophy. In addition,
the imaginal world (ṣuwar muʻallaqah) plays a major role not only in
Suhrawardī’s cosmology, but also in his epistemology. A sage, he says, is
who has an experiential perception from reality, rather than mental or
conceptual. In other words, intuitive cognition is as valid as sensual and
intellectual consciousness in this philosophical way. In the present article,
the precedence of the practical wisdom, in comparison with the theoretical
one, is verified.
However, Suhrawardī has no independent work on the practical
wisdom, his argumentations on this issue are found under other topics,
especially when he is talking about the characteristics of the theoretical
wisdom. Following Peripatetic philosophers, he divides the practical
wisdom into these three different branches: politics, ethics, and
management of a household (tadbīr manzil). Nevertheless, he examines only
the first two branches. About the third part, he just hints at its title and
definition in al-Talwīḥāt. In another book, al-Mashāriʿ wa-l Muṭāraḥāt, he
discusses the two main divisions of wisdom, i.e. practical and theoretical,
without paying attention to their subdivisions. Surprisingly, in his most
important book, Ḥikmat al-Ishrāq, Suhrawardī neither discusses the main
divisions nor the subdivisions.
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On the basis of illuminationist principles and from the total
argumentations of Suhrawardī, we provide five reasons to show that he
utterly prioritizes the practical wisdom over the theoretical one. First,
Suhrawardī’s preference of illuminative philosophy over the discursive one
is basically rooted in his opinion of the inner cognition. This special sort of
knowledge cannot to be conceived unless trough the intuition. This
intuition is also tied to the practical spiritual observations. Second, he
considers dhikr (recollection of God) is entirely superior to fikr (discursive
thought). Since dhikr is in the field of action and fikr is in the field of
theory, we can conclude the priority of the former over the latter. More
specifically, he argues this comparison between dhikr and fikr in the part of
ethics, which is normally included under practical wisdom. Third, the
practical aspect of Suhrawardī's psychology, which can be referred to as
the enlightenment psychology, is stronger than its theoretical aspect,
because most of his emphasis on this subject is about providing a practical
observation. It is about how to dominate the anger and lust, as two main
faculties of the soul. Moreover, in some symbolic histories, he uses a
figurative language to show that how intellect can succumb to the moral
qualities like anger and lust. Fourth, he explicitly says that “wisdom” has
not been obtained for him through opinion and thought, but it is obtained
through mystical contemplation. He says that he first received a direct
illuminative vision from concrete world, then he described them by
language. In the Illuminationist Philosophy, ḥakīm is the one who is in
touch with the world not only through the sense and intellect, but also
through intuitive discovery. Fifth, he ties his own Illuminative practical
principles to the two main elements of the Peripatetic epistemology:
concept (taṣawwur) and assent (taṣdīq). Henceforth, there is no true
cognition except by combination both methods.
Along with these five reasons, the bibliography of Suhrawardī depicts a
new perspective of his spiritual practical contemplation. Shahrzūrī, the
most important commentators of Suhrawardī, describes Suhrawardī’s
asceticism. In Nuzhat al-Arwāḥ, Shahrzūrī collected many commendations
by Suhrawardī in terms of the practical ethics. He confirms that
Suhrawardī adhered to all of these ethical advices.
According to Shahrzurī and other Islamic historians, an important part
of Suhrawardī's life has been his connection with Sufis and mystics.
Suhrawardī's goal was hence not to become a master of discursive
philosophy, as it seen in Peripatetics. By contrast, he wanted to be an
Illuminationist. In his political doctrines, Suhrawardī distinguishes
between a divine attribute and a non-divine one. He maintains that a
divine sage (ḥakim mutaʾallih) can make world spiritual.
In addition, Suhrawardī’s assassination by Ṣalāḥ al-Dīn Ayyūbī, provides
another reason to show that he has prioritized the practical method over
the theoretical one. The connection between his assassination and his
political criticisms can be a considered a justification of his stress on the
practical wisdom. Specially, his “king-philosopher” theory was rejected by
the religious scholars of his time, and his insistence on this theory
eventually led to his killing.
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آن ،میتوان گ ت تقدم از آن حکمت عملی است و واضو اسوت کوه ايون
تقدم ،تقدم بالشرف است نوه تقودم زموانی .حکموت عملوی سوهروردی را
میتوان مجموعهای سه بخشی از ترائض و س ن ،اخالق و عرتان دانست و
نام حکمت عملی اشراقی را به آن اطالق کرد .سلوک ،رياضت و ارتبواط بوا
عالم مثال ،جزء جداناشدنی حکمت عملوی سوهروردی اسوت .حکموت او
حکمتی وجدانی و عرتانی است که حکیم نه بوه ووورت ره وی بلکوه بوه
وورت عی ی ،تجربهک ده حقايق است .از اين جهت میتوان سوهروردی را
تیلسوتی تجربهگرا نامید ،اما نه تجربه حسی حواس بیرونی و درونی ،بلکوه
تجربهای وجدانی و شهودی و عرتانی .در نوشوتار حاضور ،تقودم حکموت
عملی بر حکمت نظری در انديشههای مکتوب سهروردی و نیز در زنودگی
عملیاذ بررسی شدهاست.
کلید واژهها :سهروردی ،تلس ه اسالمی ،حکمت عملی ،حکمت نظری.

طرح مسأله و پیشینه بحث

0

سهروردی در رساالت و نیز داستانهای رموزی خووي بورای درک حقیقوت و دسوت
ياتتن به حکمت حقه بر عمل (اخوالق و سویر و سولوکأ ت کیود کوردهاسوت .در آثوار
سهروردی میتوان شواهدی به ن ع ت کید بر عمل نسبت به نظر ياتت .اين مطالب بیشتر
در مقدمههايی که او بر آثار خوي نوشوته و نیوز تصولهوای آخور رسواالت او و نیوز
داستانهای رمزیاذ ديده میشود .همانطور که بیان خواهد شد ،سهروردی عوالوه بور
ترائض دي ی و حکمت عملی رايج ارسطو که تاکیدذ بر اعتدال است ،عرتوان (سولوک
و رياضتأ را نیز جزئی از حکمت عملی خووي مویدانود ،هوم در اخوالق و هوم در
سیاست .حکمت عملی به مع ای رکر شده که مویتووان آن را حکموت عملوی اشوراقی
دانست ،در مکتب اشراقی سهروردی دارای نق حیاتی اسوت .در انديشوه او حکموت
عملی و حکمت نظری دارای ارتباطی ت گات و بوا يکوديگر هسوت د و قواعود اشوراقی
جاری در حکمت نظری او ،در حکموت عملویاذ هوم در جريوان اسوت( .نظیوری و
ديگران82-82 :0938 ،أ پی از سهروردی ،حکمت نظری دارای اهمیت تووقالعوادهای
بود ،اما او با اشاره به تکل ات بی از حد مشائیان در م طق و نیز در حکموت نظوری و
حکمت بحثی ،به اين مطلب پرداخت که روذ نزديکتر و مطمئنتوری بورای درياتوت
حقايق وجود دارد که همان روذ کش ی يا روقی است (سهروردی 0981 ،ج01 :4أ که
در حیطه حکمت عملی اشراقی میگ جد.
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در باب پیشی ه بحث بايد گ ت در زمی ه توجه به عمل نزد سهروردی چ ود مقالوه و
پاياننامه موجود است .از جمله در پاياننامه ارتبواط عمول و نظور در حکموت مشواء و
اشراق (چزانی شراهی0939 ،أ به رابطه عقل نظری و عقل عملی و نیز لزوم اتحاد عمول
و نظر در ديدگاه سهروردی و ديالکتیکی بودن رابطه عمل و نظر و ت ثیرگذاری ايون دو
بر يکديگر پرداخته شده است .نیز مقاله مبانی حکمت روقی و حکموت خالوده از نظور
شیخ اشراق (انواری812-282 :0934 ،أ که در آن به ج بههوای عملوی حکموت اشوراق
توجه شده و به مس له خودش اسی بوه ع ووان یايوت حکموت روقوی و نیوز وابسوتگی
حکمت روقی به عمل پرداخته شده است .همچ وین دکتور نصور در مقدموه جلود سووم
مجموعه مص ات شیخ اشراق نیز بر اهمیت عمل نوزد سوهروردی ت کیود کورده اسوت.
(نصر 0981 ،ج92-92 :9أ هرچ د که در مووارد موذکور بوه موضوول عمول در انديشوه
سهروردی پرداخته شده ،اما در هیچ يک در باب ارجحیت عمل بر نظر سخ ی بوه میوان
نیامده است .در نوشتار حاضر ابتدا توضی مختصری در باب حکمت عملی و حکموت
نظری ارائه میگردد و سپس داليلی رکر میشود که با توجه به آن داليل میتووان تقودم
بالشرف حکمت عملی بر حکمت نظری را نتیجه گرتوت .ايون داليول از انديشوههوای
مکتوب سهروردی و نیز با توجه به خط مشی عملی او استخراج و است باط شده است.
 .0حکمت عملی و حکمت نظری در مکتب سهروردی
سهروردی رسالهای جداگانه در باب حکمت عملی ،به رشته تحرير درنیاورده و نظرات
خود درباره حکمت عملی را در خالل انديشوههوای خووي در بواب حکموت نظوری
نگاشتهاست .با مراجعه به آثار سهروردی در باب حکمت عملی میتووان بوه دو مطلوب
مهم و کلی دست ياتت0 :أ او در آثار خوي ت ها دو شاخه حکمت عملوی -اخوالق و
سیاست -را بررسی میک د و در باب تدبیر م زل ت ها به رکر ع وان و نوام آن و تعريو
مختصری از آن در يکی از آثار خوي  ،رساله تلويحات ،اکت ا میک د(سهروردی0981 ،
ج9 :0أ و مطلبی در باب تدبیر م زل ندارد .او در برخی آثار خوي تقسویمب ودی رايوج
مشائین از حکمت و حکمت عملی را رکر میک د؛ به اين ترتیب که در رساله تلويحات
عالوه بر تقسیم حکمت به نظری و عملی ،سه شاخه حکمت عملی را نیوز بوه اختصوار
تعري کردهاسوت(هموان9-4 :أ و در رسواله المشوارل و المطارحوات(هموان032 :أ و
اللمحات(سهروردی 0981 ،ج 400 :2أ ت ها تقسیم حکمت به نظری و عملوی را بودون
رکر سه شاخه حکمت عملی بیان کردهاست .در آثار ديگرذ اثری از اين تقسویم ديوده
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نمیشود .او در مهمترين اثر اشراقی خوي  -حکمةاالرشاق -اين تقسیمب دی را مطور
نکردهاست4 .أحکمت عملی سهروردی را میتوان مجموعهای سوه بخشوی متشوکل از
ترائض و س ن ،اخالق و عرتان دانست؛ زيرا او آنجا که از اخالق و سیاست سخن می-
گويد ضرورت عمل به ترائض و س ن شرعی ،اعتدال قووا و ت لوه و روق و رياضوت و
ارتباط با عالم مثال را نیوز متوذکر مویشوود ( سوهروردی 0981،ج 933-934 :9؛ -082
088؛ ج 012-014 :2؛093-043أ در باب اهمیت عرتان و رياضت و سلوک بوه ع ووان
بخشی از حکمت عملی سهروردی بايود گ وت ،او ه گوامی کوه در آثوارذ از تضوايل
اخالقی و کمال سخن میگويد ،از کمال و لذتی نام مویبورد کوه جوز از طريوق سویر و
سلوک و رياضت حاول نمیشود .کمال مورد نظر او ،ارتباط با عوالم برتور بخصوو
عالم مثال و لذت مورد نظرذ ،لذت روحانی است(.سهروردی 0981 ،ج22-28 :9أ نیز
در بحث سیاست و ويژگیهای های حاکم ،در هر موضع از آثار خوي که از سیاسوت
و ويژگیهای حاکم مطلوب خوي سخن میگويد ،تاله ،رياضت و ارتباط با عالم مثال
را برای او ضروری میداند ،به نحوی که مشروعیت حکومت حاکم را در گرو ارتباط با
عالم مثال رکر میک د تا حاکم ،دستورات اداره جامعه را از آن عالم درياتت ک ود(همان:
088-082أ با توجه به ويژگیهای حکمت عملی سهروردی از حکمت عملوی او موی-
توان با نام حکمت عملی اشراقی و به تبع آن اخوالق اشوراقی و نظوام سیاسوی اشوراقی
سخن گ ت که دو ع صر اولی آن رياضت و ارتباط با عالم مثال است .دکتر ضیائی نیوز
در مقدمه شور حکمةةاالرشاق ،عبوارت «آيوین سیاسوی اشوراقی»را بکوار بورده اسوت

(شهرزوری22 :0981 ،أ.
همانطور که بیان شد سهروردی ديدگاههای خود درباره حکمت عملی را در خالل
نظرات خوي در باب حکمت نظری نگاشته است .با توجه به ديدگاه او در باب شویوه
دست ياتتن به معرتت که روشی شهودی است ،اين نحوه از نگارذ را میتوان گواه بور
اين مطلب دانست که او نظر و عمل را جودا از هوم نمویدانود و آنهوا را در ک وار هوم
سودم د و ارزشم د به حساب میآورد و توجه به انديشه های او نشان میدهد کوه بوین
نظرات او در اين دو شاخه حکمت ،انسجام و هماه گی وجود دارد (نظیری و ديگوران،
82-82 :0938أ .او بر ت له و روق بی از بحوث ت کیود دارد ،چوه در بواب سیاسوت و
ويژگیهای حاکم شايسته(سهروردی 0981 ،ج09-04 :4أ و چه در باب شویوه دسوت-
ياتتن به حقايق و بهخصو حقايق حکمت اشراق( .همان01 :أ تقدم حکموت عملوی
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بر حکمت نظری نزد سهروردی که در اين نوشتار مورد نظر است و داليل آن در اداموه،
رکر خواهد شد ،تقدم بالشرف است نه تقدم زمانی ،زيرا سهروردی در مواضع مختلو
آثار خوي بر تقدم زمانی حکمت نظری بر حکمت عملی تاکید کوردهاسوت ،از جملوه

در حکمةاالرشاق در وویت خوي

توویه کرده که «اين کتاب را جز به اهل

ندهیود،

يع ی به کسی که در طريقه مشائیان استحکام ياتته باشد و آن را به خوبی آموخته باشود
و دوستدار انوار الهی باشد و قبل از شرول مطالعه اين کتاب ،بايود چهول روز رياضوت
کشد و از خوردن گوشت حیوانات خودداری ک ود و بايود کوم خوورد و در نوور الهوی
انديشه ک د و به آنچه قیّم به کتاب امر کرده است ،عمول ک ود»(.سوهروردی 0981 ،ج:4
428أ او در مقدمه مشارل و مطارحات نیز بر تراگیری علوم بحثی يا نظری ت کید میک د
و میگويد «هر کس که در علوم بحثی دستی ندارد ،راهی به سوی کتاب من موسوم بوه
حکمةاالرشاق ندارد  ...ه گامی کوه شوخد در علووم بحثوی ،اسوتحکام ياتوت و آن را

خوب تراگرتت بايد با حکم قیم علی اشراق رياضتهای مبرقه را آیاز ک ود توا برخوی
مبادی اشراق بر او عیان شوود»(.سوهروردی 0981 ،ج032 :0أ سوهروردی در رسواالت
مختل خوي مضامی ی مان د کاه شوایل برزخی و رهايی از آن و پیوستن به عوالم
برتر را که از طريق تهذيب و تزکیه ن س و رياضت حاول میشود همواره تکورار موی-
ک ووود(.سوووهروردی 0981 ،ج 212-211 :0؛ ج443-4:449؛ 492-493؛ ج029-020 :9؛
 21-22؛ ؛  80-28؛ ج 044-041 :2أ در ريل به داليل تقدم بالشرف حکمت عملی بور
حکمت نظری در مکتب اشراقی سهروردی میپردازيم.
 .3دالیل تقدم حکمت عملی بر حکمت نظری در مکتب سهروردی
در باب تقدم حکمت عملی بر حکمت نظری در انديشه شیخ اشراق ،میتوان دو دسوته
دلیل ارائه کرد :يکی داليل مبت ی بر انديشههای مکتوب سهروردی و ديگری داليلی کوه
با توجه به خط مشی عملی او میتوان به آنها پرداخت.
 .0-3دالیل مبتنی بر اندیشههای مکتوب سهروردی
در ريل چ د دلیل به ن ع تقدم بالشرف حکموت عملوی بور حکموت نظوری بور اسواس
انديشههای مکتوب سهروردی با توجه به آثار مخت او ارائه میگردد.
 .0-0-3ارجحیت روش کشفی و ذوقی بر روش بحثی و ارتباط حکمت ذوقیی بیا
عمل
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سهروردی در آثار خوي عالوه بر روذ بحثی ،از روذ ديگری نیز سخن میگويود و
بر آن ت کید میک د .يکی از محققین در اين باره میگويد« :سوهروردی در آثوار خووي
کوشیده تا تدوين جديدی از تلس ه و حکمت شکل دهد .تکیهگاه اين تدوين کوه زبوان
تخصصی ويژهای دارد ،ت کید بر عمل بديع شهود است .بر اساس نظر کوربن ،مویتووان
خودآگاهی را که در انديشه سهروردی ،اساس و نقطه آیازين ش اخت به ع وان موضول
اولیه است ،مب ای استدالل قرار داد»(.ضیائی41 :0930 ،أ «در انديشوه سوهروردی ،نقطوه
آیاز بازسازی تلس ه ،حکمت روقی اسوت و نظوامی کامول از حکموت اشوراق بدسوت
میدهد»(.نوربخ  0930 ،پاورقی معرتت و اشراق در انديشه سهروردی40 :أ
سهروردی در مقدمه حکمةة االرشاق روذ م تخوب خوود در مکتوب اشوراق را کوه

روذ بحث و روق است ،بیان میک د .بر اساس سخ ان سهروردی در اين مقدمه ،بحث
و حکمت مشاء را میتوان ت ها مقدمهای بر روذ روقی دانست و پوس از اسوتحکام در
روذ بحثی بايد به روذ روقی روی آورد و در بحث توقو نکرد(.سوهروردی0981 ،
ج04 :4أ او روذ روقی را روشی قابل اطمی ان میداند و میگويد «هموانطوور کوه موا
محسوسات را مشاهده میک یم و از اين راه به برخی احوال آنها دان يقی ی میيوابیم و
سپس بر اساس اين احوال ،دان ها و علوم وحیحی را استوار میک یم ،پس همین طور
اموری از وحیانیات را مشاهده میک یم سپس اموری ديگر را بر اساس و پايه آنها نهواده
و استوار میک یم .کسی که روش اينگونه نباشد از دان رکر شده ،بهرهم ود نخواهود
بود و بازيچه شکها و ترديدها قرار خواهد گرتت»(.همان09 :أ او ضمن رکر اين نکتوه

مهم که مطالب کتاب حکمة االرشاق براي

از راه روق در خلووات و م وازالت حاوول

شده است ،دو کتاب التلويحات و اللمحات را با کتاب حکمه االشراق مقايسه میک ود و

شیوه اتخاری خود در حکمةاالرشاق را مت اوت با دو کتاب مذکور میدانود و دو کتواب
رکر شده را مشتمل بر قواعد مشائیان و خالوه آنها بهشمارمیآورد اما رکر میک ود کوه

اين کتاب (حکمة االرشاقأ روذ ديگوری دارد(کوه ب وا بوه گ توه شوهرزوری در شور

حکمةاالرشاق ،اين روذ ،روذ کشو ی و شوهودی و روقوی اسوت :رک :شوهرزوری،

41 :0981أ و «شیوه ای نزديکتر از شیوه دو کتاب مذکور دارد و م ظمتر و م ضوبطتور
است و مطالوب آن بوا رنوج کمتوری حاوول مویگوردد»(.سوهروردی ،0981 ،ج01 :4أ
سهروردی درباره ارجحیت طريق کش و روق در ادامه اين بحوث مویگويود «پوس از
حصول مطالب اين کتاب به طريقی ییر از طريق تکر و انديشوه ،جويوای برهوان بورای
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شدم ،اما هور گواه از آن بوراهین قطوع نظور کو م ،هویچ

مشککی نمیتواند من را در مسائل آن به شک اندازد»(.هموانأ او همچ وین راه حکمةة-
االرشاق را راه و طريقه ياتت و روق ،پیشوا و رئیس دان

و حکمت ،اتالطون ،هرمس

و  ...میداند و بار ديگر بر طريقه کش و روق تاکیود مویک ود(.همانأ او همچ وین در
مرواد عرشی رساله تلويحات میگويد «آنچه مربوط به تعلیم و تعلوم اسوت بخشوی از
آن نیز برای تو کاتی است ،ولی بر تو الزم است که بر علوم تجوردی اتصوالی و دانو
شهودی دست يوابی توا در زموره حکمواء قورار گیوری»(.سوهروردی 0981 ،ج040 :0أ

سهروردی ت له را نیز بر بحث ترجی میدهد و در مقدمه حکمةاالرشاق کوه رتبوهب ودی
حکما را رکر میک د ،میگويد در وورت نبود حکیمی که متویل در ت له و بحث است،
حکیم متویل در ت له میتواند ،جانشین خداوند در زمین و حاکم باشود و جهوان هویچ
گاه از وجود حکیم متویل در تاله خالی نیست و حکیم متویل در بحثی کوه متویول در
ت له نباشد ،شايستگی رياست بر سرزمین خدا را ندارد(.سوهروردی 0981 ،ج04-00 :4أ
درباره ارتباط روق و ت له با عمل بايد گ وت بوا مراجعوه بوه آثوار سوهروردی در زمی وه
تعري ت له و حکیم مت له(حکیم مت له کسی است که بدن براي مان د پیراه وی باشود
که هرگاه خواهد آن را بدر آورد و هرگاه خواهد آن را بپوشد ...اگر بخواهد به عالم نور
عروج میک د و به هر وورتی که اراده ک د ظاهر میشود .توانايی اين اموور بورای او از
نوری حاول میشوود کوه بور او اشوراق مویک ود(.سوهروردی 0981 ،ج212-212 :0أ
میتوان درياتت شرايطی که او برای رسیدن به اين مقام رکر مویک ود از طريوق عمول و
حکمت عملی میگذرد؛ زيرا او کسی را مت له میداند که ن س را به طريقی قوی ک ود
(سهروردی ،0981 ،ج023-028 :9أ و شیوه قوی شدن ن س نیز همان طور که هموواره
سهروردی در تصلهای مربوط به ن س در رساالت و نیز در داستانهای رمزی خووي
مطر میک د همانا ش اخت قوای ن س و به اعتدال و عدالت رساندن آنها و مهوار آنهوا
است( .همان932-939 :؛  20-28؛029-021أ برخی سهروردی پژوهان نیوز بوه ارتبواط
تاله و روق با عمل و حکمت عملی توجه کردهاند ،چ انکه دکتر رحمتوی در پیشوگ تار
کتاب اسالم ايرانی ،ت له را برابر با حکمت عملی دانستهاست(.رحمتی29 :0932 ،أ جوان
والبريج ،ت له ،روق يا اشراق را تجربه عرتانی میداند و دکتر عظیمی آن را تجربوه دي وی
به حساب میآورد(.عظیمی42 :0938 ،أ هموانطوور کوه رکور شود سوهروردی ،طريوق
حکمت روقی را طريقی ییر از بحث و تکر میداند که با توجه بوه سوخ ان سوهروردی
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طريق دستياتتن به حکمت روقی ،طريق عمل است .دکتور انوواری در ايون خصوو
میگويد« :حکمای روقی قائل به وابستگی عمل و نظر بوه يکوديگر هسوت د ....بور ايون
اساس حکمای روقی ،تاثیر امور ییرمعرتتی بر معرتت را مویپذيرنود»(.انوواری:0934 ،
230أ بر اين مب ا ،حکمت روقی به عمل وابسته است و شرايطی خاوی بورای آمووختن
و شرايطی نیز برای آموزذدادن آن وجود دارد( .همان232-230 :أ سهروردی شورايطی
را در آثار مختل خود برای آموختن حکمت روقی بیان میک د که همه در حیطه عمول
است(.همان232-234 :أ از جمله کاه اشتغال به امور دنیوی جز به میوزان ضورورت،
ت کر قبول از تکلوم ،قرائوت کوالم وحی(سوهروردی 0981 ،ج093 :2أشوبزنودهداری،
گوشهنشی ی ،گ تن رکر و (...سهروردی 0981 ،ج210-932 :9أ
عبدالرزاق الهیجی درباره طريقه اشراقیان میگويود« :و اموا طريقوه اشوراقیان نیوز در
حقیقت از طريق تحصیل علم نیست بلکه طريقه سلوک راه بواطن اسوت و مسوبوق بوه

سلوک راه ظواهر(»...دي وانی34 :0988 ،أ سوهروردی ايون مطلوب را در مقدموه حکمةة-

االرشاق بیان کردهاست(.سهروردی 0981 ،ج01 :4أ دکتور دي وانی نیوز در توضوی ايون
مطلب میگويد« :سهروردی در سلوک مع وی خود از شهود و انديشه اسوت اده کورده و
ديگران را نیز به اين شیوه توویه کرده است .او م شاء علم خود را ت هوا استشوراق موی
داند و برهان را ت ها مؤيد آن به حساب میآورد»(.دي انی019 :0988 ،أ
با توجه به مطالب توق ،حکمت روقی و ت له ،با عمول ارتبواط مسوتقیم دارنود و بوا
توجه به ارجحیت آن نزد سهروردی نسبت به بحث ،میتوان به ارجحیت عمول نسوبت
به نظر يا ارجحیت حکمت عملی نسبت به حکمت نظری دست ياتت.
 .3-0-3تقدم ذکر بر فکر

اين ع وان برگرتته از تصل دهم رساله بستان القلوب شیخ اشراق اسوت .سوهروردی در
تصل نهم و دهم اين رساله از تخلق به اخالق خداوندی که تووویه پیوامبر وولوات ا
علیه است سخن میگويد و خودش اسی ،انجام تورائض و سو ن و نیوز معرتوت حوق را
الزمه آن میداند و در ادامه اعمالی چون رياضت و رکر را نیز برای حصوول ايون مهوم،
ضروری میشمرد و رکر را دارای تاثیری عظیم در ايون راه مویداند(.سوهروردی0981 ،
ج211-931 :9أ عبارات سهروردی در اين باره چ ین است« :و تکر بعد از رکر باشد ،و
رکر را تاثیر عظیم است ،و ارباب رکر بهور وقتوی پسو ديده بوودهانود»(.هموان932 :أ او
مطالبی را نیز در باب وجوب رکر و انوال آن و نیز شرايط آن بیان میک ود(.همان-933 :
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211أ ارجحیت رکر بر تکر را می توان بوه ارجحیوت عمول بور نظور يوا تقودم بالشورف
حکمت عملی بر حکمت نظری در راه حصول مطلوب تووی کرد.
 .9-0-3خودشناسی عملی
خودش اسی در مکتب اشراقی سهروردی دارای اهمیت زيادی است .او هور شو اختی را
متوقوو بوور شوو اخت خوووي موویدانوود« :تانّووه ال يشووعر بغیووره موون ال شووعور لووه
بذاته»(سوهروردی 0981 ،ج002 :4أ شوهرزوری نیوز در بواب اهمیوت خودش اسوی در
مکتب سهروردی میگويد« :تهم کالم سهروردی و ش اخت اسورارذ بورای کسوی کوه
سالک طريق او نباشد ،مشکل است زيرا او حکمت خود را بور اووول کشو ی و روقوی
مبت ی ساخته است و کسی که اوول آن را استوار نک د تروع را درنمیيابد و هور کوه
از دنیا و آخرت مجرد نشود [سخ ان او را ] نمیچشد و به طور خالوه حل کتوب او و
مرموزات متوق بر معرتت ن س است»(.شهرزوری922 :4112 ،أ مطالوب سوهروردی
در باب خودش اسی ت ها در حوزه حکمت نظری نیست .ب ا بر بیان دکتر نصر در مقدموه
جلد سوم مجموعه مص ات شیخ اشراق ،تیلسوتان مکتب مشايی ه گام بحوث از ن وس
بر بعد نظری آن ت کید داشت د(نصر 0981 ،ج92 :9أ اما سهروردی به موازات نقد مکتب
مشايی در م طق و حکمت نظری ،اين انتقاد را در باب حکمت عملی نیوز نشوان داده و
عالوه بر پراختن به بعد نظری بحث ن س و خودش اسوی ،بوه بعود عملوی آن بوا تاکیود
بیشتری پرداخته و طرق استعالی بر قوا را به نحو عملی برشمرده و حتی داسوتان هوای
عرتانی و رمزی را که می توان گ ت موضول اولی آنها خودش اسی عملی و چگوونگی
رهايی از شوایل ن سانی است به رشته تحرير درآوردهاست.
علم ال س مورد نظر سهروردی را میتوان علم الو س اشوراقی نامیود(.همانأ دکتور
نصر علم ال س اشراقی سهروردی را اين طور توضی میدهد« :علم الو س سوهروردی
ثمره بحث نظری نیست بلکه محصول يک دروننگری و آگاهی به ضمیر است که تقط
از طريق رياضت و مهار کردن اژدهای ن س اماره امکان پذير است .در اي جا اسوت کوه
ترق اولی بین حکمت مشائی و اشراقی آشوکار موی شوود و انسوان بوه وضوو درک
میک د که علم ال س اشراقی از مشاهده و سیر درونی که نتیجه حکمت عملوی و بکوار
بستن اوول اخالقی و عرتانی است بهدست میآيد نه از ورف بحث و تحد و قیل و
قال و به ه مین جهت هدف اين علوم ،متوجوه کوردن طالوب بوه امکوان نجوات از قیود
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محدوديت های مادی و ووال به آزادی واقعی است که تقط در اتق بی انتهوای تضوای
عالم ملکوت امکانپذير است(».همانأ
سهروردی در آثار مختل خود بعد از ارائه بحث نظری در بواب قووای ن وس -کوه
یالبا نیز مختصر است -به بحث یلبه بر قوای ن س و کواه شووایل برزخوی و ارائوه
راهکار عملی برای یلبه بر قوا و کاه شوایل جسمانی مویپردازد(.سوهروردی0981 ،
ج 933-934 :9؛ 088-082؛ ج012-014 :2؛ 093-043أ در الوا عمادی بوا ت کیود بور
ش اخت ن س «رستگاری ياتت و استکمال آن کس که او را ش اخت ،و زيانکار گشوت
آن کس که او را درنیاتت»(سهروردی 0981 ،ج042 :9أ و با رکر «من عرف ن سوه تقود
عرف ربه»(همان 021:أ بر پاکی ن س و کمکردن شهوات(همان 024:أ و استیال بر قوای
بدنی(همان 020:أ ت کید میک د و اثرات مترتب بر آن(ارتباط با عالم مثال و م عل شدن
ن وس از او و مت ثر شودن مواده از اوأ را رکور مویک ود(.همان 088-082:أ بخو هوای

انتهايی کتاب حکمةاالرشاق نیز بر پرداخوت عملوی بوه خودش اسوی اختصوا

دارد و

طريق عملی در باب ش اخت ن س و ارتباط با عالم برتر را ارائوه مویک د(.سوهروردی،
 0981ج421-492: 4أ
او در رساله بستان القلوب ،خداش اسوی را متوقو بور خودش اسوی دانسوته و بیوان
میک د که معرتت حق تعالی بر خا و عوام واجوب اسوت و چوون معرتوت حوق بور
معرتت ن س موقوف است پس معرتت ن س نیز واجب است(.سوهروردی 0981 ،ج:9
922-922أ او در ش اخت ن س ،بر نق عمل -رياضت و سیر و سلوک -ت کید میک د:
«پس هر کس که ن س خود را بش اخت ،بهقدر استعداد ن س او را از معرتت حق تعالی
نصیبی بود و چ دانکه رياضت بیشتر کشود و بوه اسوتکمال نزديوکتور گوردد معرتوت
زيادهتر میشود»(.همان922 :أ او در توضی چگونگی شو اخت خووي نیوز بور عمول
ت کید میک د ،چ انکه رکر میک د ،ابتدا بايد ترائض و س ن را انجام داد تا ووحتی بورای
ن س حاول شود و مستعد شو اخت خووي گوردد و سوپس قووای ظواهر و بواطن و
شهوانی و یضبی و ضرر و ن ع آنها را بش اسد و بر آنها ترموان برانود توا آنهوا محکووم
باش د و او حاکم و نیز بداند از کجا آمده و به کجا خواهد رتت و تالذ ک د که بوه آن
عالم بپیوندد و اين مرتبه با عمل وال محقق میشود .مرتبوه بعود کوه موردن اختیواری
است به اين وورت محقق میگردد که شخد چ ان بر قواي حاکم شوود کوه هرگواه
بخواهد آنها را معزول ک د(.همان932-939 :أ
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او در رسوواله االبووراج کووه از واژگووان رمووزی و تمثیلووی دربوواره بازگشووت بووه وطوون
اولی(عالم علویأ سخن میگويد و شرط آن را حل طلسم بشری میداند ،طريوق حول
اين طلسم را یلبه بر قوای ن س میداند .او هر يک از ده قوه ظاهری و بواط ی ن وس را
به شخصی يا چیزی تشبیه میک د که سالک بايد از آنها بگذرد و در آن توقو نک ود و
اسیر آن نشود(.سهروردی 0981 ،ج220-224 :9أ سخن سوهروردی در ايون رسواله ،در
باب قوای ن س ،بحث نظری نیست ،بلکه در ت کید بر عمل و گذر از اين قووا و تسولط
بر آنها و گرتتار نشدن در دام آنهاست.
همانطور که بیان شد داستانهای رمزی سوهروردی بیوانگر سویر و سولوک ن وس و
خودش اسی عملی است ،بخصو داستان یربت یربی او .در اين داسوتان ،شوخد از
یربت یربی خود آگاه می شود و با شو اخت اوول ملکووتی خووي و مووطن اوولی
خوي با سیر و سلوک به وطن اولی خودذ که شرق اسوت هودايت مویشوود .ايون
سلوک ،مستلزم وجود عالم مثال است(.کربن914 :0929 ،أ
خودش اسی عملی با توجه به مراحل نظام کلی تلس ه اشراق نیز آشکار اسوت .نظوام
کلی تلس ه اشراق را میتوان ،ب ا بر بیان دکتر ضویائی در مقدموه شور حکمةةاالرشاق،

دارای چهار مرحله دانست که دربرگیرنده ساختمان تلس ی ريل است:
«.0همان طور که سهروردی بارها در رسائل به ت کیود بیوان کورده ،قودم ضوروری
نخست در راه حصول ش اخت اشراقی ،مرحله تزکیه ن س و آمادهشدن برای مکاشو ه و
درک نور الهی است .در اين مرحله ترد-موضول مدرک -از خود خوي  ،که همان مون
برترذ و انائیت متعالیهاذ است ،آگاه میشود و به واسطه مشاهده و حدس تلس ی کوه
پس از رياضات طوالنی قوی شده است ،عالم برتر و جهان می ووی و هسوتی يزدانوی را
تصديق میک د.4 .مشاهده انوار الهوی و کسوب انووار اسو هبدی از جانوب نورا نووار و
هورخ بزرگ توسط روان بخ (عقل تعال يا واهب الصورأ مرحله بعودی اسوت.9 .
است اده از حکمت بحثی و استدالل م طقی و علم ووری برای تشوکیل نظوامی سوازمان
ياتته با است اده از تجربیوات مرحلوه اول و دوم ،مرحلوه سووم اسوت .2 .تودوين نتوايج
تلس ی که طی مراحل اول تا سوم حاول شده» مرحله آخر است(.ضیايی تربتی:0981 ،
93-98أ همانطور که بیان شد نخستین مرحله از مراحل چهارگانوه نظوام کلوی تلسو ه
اشراق مرحلهای است عملی که ترد با انجام اعمالی ن س خوي را تطهیر میک ود و بوا
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انجام اين اعمال از خود خوي  ،آگاه میشود و به خودش اسی دست می يابود و آمواده
تصديق و درک عالم برتر و پروردگار هستی میگردد.
 .0-0-3حکمت و وارثان و حامالن آن
توضی سهروردی از حکمت بیانگر آن است که حکمت مورد نظر او ت ها از حوزه نظر،
حاول نمیشود و دست ياتتن به آن نیازم د انجام اعمالی است کوه او آن اعموال را بوه
تراخور در آثار خوي گ جانده است و آنجا که از حکمت سخن گ ته به ت له و ارتبواط
با عالم برتر نیز پرداخته است .سخ ان او در اين باره را میتوان نشانده ده عدم ک ايوت
حکمت بحثی و ضرورری بودن حکمت روقی دانست .وارثان حکمتی که سهروردی از
آنان نام می برد اشخاووی هسوت د کوه در حکموت بحثوی توقو نکورده و آن را کواتی
ندانستهاند ،بلکه حکمت عملی و عمل برايشان جايگواه ويوژهای داشوته اسوت و بور آن
ت کید کردهاند .حال به توضی حکموت در نوزد سوهروردی و وارثوان و حوامالن آن از
ديدگاه او میپردازيم.
برای دستياتتن به اين م ظور ابتدا تعريو تلسو ه در انديشوه سوهروردی را بیوان
میک یم .او تلس ه را اينطور تعري میک د« :تارا اطلقوت "ال لسو ه" يع وی بهوا معرتوه
الم ارقات و المبادی و االبحاث الکلیه المتعلقه باالعیان ،و اسم الحکیم ال يطلق اال علوی
من له مشاهده لالمور العلويه و روق مع هذه االشویاء و ت لوه»( .سوهروردی 0981 ،ج:0
033أ جملهای که او در انتهای اين تعري رکور کورده اسوت ،نشوان از میوزان اهمیوت
حکمت عملی نزد او دارد .او بالتاوله بعد از تعري تلس ه يا حکمت ،ويژگی حکویم
را رکر میک د و در اين ويژگی بر مشاهده امور علويه و داشتن روق و ت له ت کید میک د
و بور اسوواس تعريو سووهروردی از حکوویم مت لووه در المشووارل و المطارحووات(همووان:
219أدستياتتن به ت له از طريق اعمالی در حیطه اخالق و عرتان حاول مویشوود کوه
سهروردی شر اين اعمال اخالقی و عرتانی را که عبارتاند از رسیدن به حد وسط در
قوا و کاه شوایل جسمانی و رهايی از آن ،از طريق رياضتهوای وووتیانه بارهوا در
آثار خوي رکر کرده است.
دکتر دي انی درباره حکموت موورد نظور سوهروردی مویگويود« :حکموت اشوراقی،
مشاهدهای وجدانی و معاي های عرتانی اسوت کوه بوسویله آن ،حقیقوت وجوود چ انکوه
هست برای انسان پديدار میگردد»(.ابراهیمی دي انی21 :0988 ،أ «حکمت مشرقیان نیوز
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جز نتیجه مکاش ه روقی و مشاهده وجدانی و ظهور و لمعان حضووری و تجلوی انووار
عقلی بر ن وس در حال تجرد و وارستگی چیز ديگری نیست»(.همانأ
مطلب ديگر اي که هرچ د که سوهروردی مودتهوا نوزد اسوتادان زموان خووي بوه
تحصیل تلس ه مشايی و حکمت بحثی پرداخت ،معتقود اسوت کوه حکموت بوا ظهوور
مشائیان ،محتجب گشت (پورنامداريان49 :0931 ،أ کلمات سوهروردی در ايون بواره از
اين قرار است« :چ انکه علوم سلوک قدسی م درس و راه به ملکوت مسودود گرديود و
سطرهايی چ د از اقاويل باقی ماند که متشبه به حکما بدان تري ته گشت و خويشوتن را
در آنان شمرد و پ داشت که انسان به مجرد قرائت کتابی ،بی آنکه طريق قودس بپیمايود
و انوار روحانی را مشاهده ک د ،میتواند از اهل حکمت گردد»(.سوهروردی 0981 ،ج:0
920أ اين سخ ان به وضو بر اين مطلب داللت میک ود کوه سوهروردی ،خوود حکویم
واقعی است که هم حکمت بحثی میداند و هم راه سلوک را پیموده و انوار روحوانی را
مشاهده کرده و دارای نیروهای روحانی و برتری است که او را قوادر بور انجوام اعموال
خارقالعاده میک د(.پورنامداريان49 :0931 ،أ او با حکویم دانسوتن کسوانی کوه سوالک
طريق قدسی هست د نه آنها که ت ها قرائتک ده کتب هست د باز هوم انديشوه خوود را در
باب ارجحیت عمل بر نظر بیان می ک د زيرا سلوک از شواهراه اخوالق مویگوذرد و بوا
عرتان ادامه میيابد.
سهروردی در خلسه معروف مشاهده ارسطو ،حکماء حقیقی را ب ا بوه گ توه ارسوطو
در آن خلسه ،حکمايی میداند که به حسب تجربوه شخصوی ،از حکموت بحثوی تراتور
رتتهاند و در علم رسمی توق نکرده انود و بوه علوم حضووری اتصوالی شوهودی نائول
شدهاند و عاليق جسمانی آنها را به خود مشوغول نکوردهاست(سوهروردی 0981 ،ج :0
22أ مان د بايزيد بسطامی ،سهل توستری ،حسین بن م صور حالج ،ابوالحسن جرجوانی،
روال ون مصری و امثال چ ین اترادی که کمتر به بحث نظری میپردازند اما يود بیضوايی
در حکمت کش ی دارند ،نه تالس های که سلوکشان اندک اما حکمت بحثی آنها تراوان
است که اين بحثها جز با رياضات و تجرد تمام و کامل نمیشود(.همان :پواورقیأ در
م امیه سهروردی ،علت عدم توجه ارسطو به تیلسوتانی چوون توارابی و ابون سوی ا و ...
قلت سلوک و کثرت بحث است ،زيرا حکمت با رياضت و تجرد حاوول مویشوود و
علووت توجووه بووه بايزيوود بسووطامی و سووهل تسووتری تویوول آنووان در روق و کشوو
است(.پورنامداريان08 :0939 ،أ دکتر دي انی نیز در اين مورد میگويود« :سوهروردی در
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مقام بیان خمیره حکمت و ترسیم خط معرتت چ د تون از وارثوان حکموت و حوامالن
معرتت را در دوره اسالمی نام برده که در زمره تالس ه نبوده و ع وان تیلسوف در مع ی
مصطل کلمه بر آنان اطوالق نمویگوردد» (.ابراهیموی دي وانی29 :0988 ،أ «کسوانی کوه
سهروردی آنان را حامالن خمیره حکمت ش اخته و نامشان را در آثار خود رکور کورده،
بی از آنکه با استدالل و برهان عقلی سروکار داشته باش د اهل کش و شهود بووده و
با سرّ باطن و راز قلب مانوس میباش د به اين ترتیب می توان گ ت حکمت در انديشه
سهروردی با آنچه بسیاری از تالس ه در اين باب گ تهاند مت اوت اسوت .وی در مووارد
بسیاری از حکمت سخن گ ته و موضع خوي را در ايون بواره روشون سواخته اسوت.
وویتنامه سهروردی در آخر کتاب حکمةاالرشاق به ثبت رسویده و ضومن آن ماهیوت
حکمت و راه و رسم سلوک تکری و مع وی در نظر وی م عکس گشته اسوت .در ايون
وویتنامه ح ظ اوامر و ترک نواهی خداوند و همچ ین توجه تام به نورا نوار و دوری
جستن از آنچه بیمع ی است -چه در گ تار و چه در کردار -بوه عوالوه قطوع هرگونوه
خاطره شیطانی مورد تاکید قرار گرتته است»(.همان22-29 :أ
سهروردی در کتاب حکمةاالرشاق (سهروردی 0981 ،ج022 :4أ حکمت اشراقی را

با سه حکیم ،هرمس ،زرتشت و اتالطون پیوند میزند .وجوه اشوتراک ايون سوه حکویم
اشراقی که آراء آنان از م ابع سهروردی در مکتب اشراق به شمار میآيد ،در ايون اسوت
که آنان دان خود را از طريق بحث بهدست نیاوردهانود و از طريوق کشو و روق يوا
حدس تلس ی به حقايق دسوت ياتتوهاند(.پورناموداريان02 :0939 ،أ سوهروردی وجوود
مرشوود را بوورای هوودايت کسووی کووه خواهووان درک حکمووت اشووراقی امووری ضووروری
میداند(سهروردی 0981 ،ج229 :0أ
توجه به اين نکته در اين بحث ضرروری است که سهروردی در عین توجوه بیشوتر
به حکمت روقی از حکمت بحثی نیز یاتل نیست (هموان032 :أ و ب وا بوه گ توه دکتور
دي انی اين مطلب« ،ت اوت اساسی میان حکموت اشوراقی در نظور سوهروردی و عرتوان
مصطل در نزد متصوته» (ابراهیمی دي انی31 :0988 ،أ است.
با توجه به مطالب رکر شده ،حکمتی که سهروردی از آن سخن میگويد از رهگوذر
انديشه ورف حاول نمیشود و ب وا بور بیوان دکتور دي وانی در مطلوب تووق ،حاوول
«مشاهده وجدانی و معاي ه عرتانی» است که اين مشاهده و معاي ه با رعايوت دسوتوراتی
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در حوزه اخالق و تزکیه ن س وورت میگیرد و حصول حکمت در انديشه سهروردی
نیازم د الت ات به حوزه عمل و مقید بودن به آن است.
 .5-0-3تصور و تصدیق
ارجحیت عمل بر نظر در ديدگاه سهرودی را میتووان در بحوث تصوور و تصوديق نیوز
مشاهده کرد .او در سه رساله التلويحات ،المشوارل و المطارحوات و حکمةةاالرشاق بوه

بحث تصور و تصديق و نقد ديدگاه مشائین و ارائه نظر خوي پرداخته است(.ضویائی،
 02 :0930؛ 092-099أ سهروردی تقسیم علم به تصوور و تصوديق را نقود مویک ود و
معتقد است "مطلوب" يع ی مساله يا موضول بايد ايون چ وین تقسویم شود(سوهروردی،
00-2 :0982أ .او در برخی مواضع ،علم حضوری را مطلوب میداند که شامل تصوديق
نیز هست .اما در مواضع ديگر ،امکان تمايز تصديق را جايز دانسته بوه گونوهای کوه بوه
دنبال تصديق ،تصور میآيد(.ضیايی092 :0930 ،أ «سهروردی تقسیم ووری مشوايی از
علم به تصور و تصديق را میپذيرد اما می گويد برای اي که علوم بوه هور چیوز ارزشوی
بی از ورتاً ووری داشته باشد ،بايد الهام الهی وورت گیرد .بوه نظور او اموداد الهوی،
ش اخت شیء را چ ان که هست برای آدمی میسر میک د»(.همانأ اين سخن سوهروردی
در م طق کتاب تلويحات است که انسان با رو قدسی ت يید میشوود و شویء را چ وان
که هست می بی د(.همانأ کلمات او به اين ترتیب است« :اال اين يؤيد ابن البشور بورو
قدسی يريه الشیء کما هو»(سهروردی4 :0992 ،أ رو القدس همچ ین با ع وان «واهب
العلم و الت يید» نیز مطر شده است که عالوه بر اين وظاي  ،دارای خودآگاهی محوض
نیز هست(.سهروردی 0981 ،ج410 :4أ «علم حضوری ،ويژگی معرتت ش اسانه علم در
الهام بوده و شامل تصور شیء همراه با تصوديق بویواسوطه آن اسوت .معرتوتش اسوی
اشراقی توسط علم حضوری ،از نظريه مشايی متمايز مویگوردد»(.ضویايی-092 :0930 ،
092أ «از ديوودگاه سووهروردی ،انسووان بوورای شوو اخت يووک شوویء بووه تحلیوول آن
نمیپردازد(کاربرد روذ تصور و تصوديقأ بلکوه بوا درک شوهودی از واقعیوت کلوی و
سپس تحلیل شهودی آن به ش اخت نائل میشود .مع ای سخن سهروردی اين است کوه
حکمت اشراق بر مشاهده و تجربیات عرتانی از کل واقعیت مبت ی است نه تقط تعري
اشیاء متعدد»(.همان048 :أ
همان طور که مالحظه میشود ،سوهروردی تصوور و تصوديق نوزد مشوايین را نقود
میک د و چ انکه میدانیم تصوور و تصوديق در حکموت نظوری دارای نقو پايوهای و
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نخستین است .او در بحث تصور و تصديق به شهود و عرتان و مکاش ه متوسل میشود
که با حوزه عمل و حکمت عملی مرتبط است وع صر الهوام را در ايون بحوث دخالوت
میدهد و همانطور که رکر شد ،مستلزم علم حضووری و شو اخت ن وس اسوت .تموام
آنچه که رکر شد ،نشان ده ده اهمیت عمل و حکمت عملی حتی در تصور و تصوديق،
نزد سهروردی است.
 .3-3خط مشی عملی سهروردی
درباره زندگی عملی سهروردی میتوان در دو بخ اخالق و سیاست سخن گ ت و به
اين مطلب پرداخت که او در هر يک از اين دو بخ چگونه عمل کرده است .بررسوی
شر حال سهروردی و نظريات او در باب اخالق و سیاست و چگونگی عملکرد او در
باب نظريات خوي پايب دی او به حکمت عملی و اهمیت آن را نزد او آشکار می ک د.
در باب پرداختن به زندگی و شر حال انديشم دان دو شیوه میتووان در پوی گرتوت،
يکی مراجعه به شر حالی است که نويس ده درباره خووي نگاشوته اسوت و ديگوری
مراجعه به شر حال آنان است که توسط ديگر نويس دگان به جوز خوود انديشوم د بوه
رشته تحرير درآمده است .در شیوه اول اگر شخد ،خود شر حالی از خوي نوشوته
باشد ،میتوان به آن نوشته مراجعه کرد ،اما در وورت نبود چ ین اثری ،گاه میتووان در
آثار او چ ین مطالبی را ياتت که در نوشوتار حاضور نیوز از ايون شویوه اسوت اده شوده و
همچ ین به شر حال سهروردی که توسط ديگر نويس دگان ت لی شده نیز است اد شده
است.
 .0-3-3اخالق
نحوه معرتی سهروردی توسط شهرزوری ،نشانده ده شیوه عملی زنودگی او و سویر و
سلوک و رياضتهای اوست« :العالم ال اضل الکامل شهاب المله و الودين المطلوع علوی
االسرار االلهیه و الراقی إلوی العووالم ال وريوه»(.شوهرزوری922 :4112 ،أ شوهرزوری در
نزهة االرواح و روضة االفراح که به زندگی عملی سهروردی نیز پرداخته درباره پايب ودی

او بووه حکمووت عملووی موویگويوود :امووا در حکمووت عملووی «تانووه کووان موون السووابقین
االولین»(همان928 :أ «به وورت قل دران زندگی میکرد ،رياضاتی را بجا مویآورد کوه
اب ای زمان از انجام آن عاجز بودند .ه تهای يکبار اتطار میکرد و میزان طعوام بوی
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از پ جاه درهم نبود و اگر در طبقات حکما سیر ک ی زاهدتر از او و يا تاضولتور از او
نمی يابی»(.همانأ
سهروردی در وغر سن به طلب علم و حکمت به مرایه و او هان مساترت کرد و
به نواحی متعدد سیر و س ر نموده و با ووتیه مصاحبت داشت و از آنها بهره برد ،و در
ن س خود به ت کر پرداخت و با رياضات و خلوات و اتکار به جانب ن س خود متوجه
و مشووغول گشووت ،تووا آنکووه بووه یايووت مقامووات حکمووا و نهايووت مکاش و ات اولیوواء
رسید(.همانأ «جای هیچ ترديدی نیست که سهروردی در طلب حکمت گام برمیداشته
و در جستجوی حقیقت بوده است .ولی آنچه او میجست نه در مدرسه مرایه بود و نه
در مدرسووه اووو هان»(.دي ووانی28 :0988 ،أ او در جسووتجوی مشووارکی مطلووع بووود و
مساترتهای پررنج و پرماجرای او به دياربکر و شام و روم به م ظور کسوب حکموت،
نشانده ده همین امر است(.همانأ سخن سهروردی در اين بواره کوه در انتهوای کتواب
المشارل و المطارحات بیان شده ،از اين قرار است« :اگر سیر به سوی حق در اين زموان
م قطع نشده بود ،تا اين حد مت س نبودم ،سن من در اين زمان نزديوک بوه سوی سوال
است و بیشتر عمر خود را در س ر و در جستجوی مشارکی مطلع گذراندهام ،اموا کسوی
را نیوواتتم کووه خبووری از علوووم شووري ه داشووته باشوود و يووا بووه آن علوووم ايمووان داشووته
باشد»(.سهروردی ،0981 ،ج212 :0أ او پوس از ايون سوخ ان ،ووویت خوود را مطور
میک د و در آن به انقطال به سوی خدا و مداومت بر تجريد توویه مویک ود (هموانأ و
همانطور که در آثار سهروردی رکر شده ،الزمه رسیدن به امور موذکور ،اعتودال قووای
برزخی و استعال و استیالی بر آنها است که در حیطه حکمت عملی میگ جد .با توجوه
به آنچه رکر شد از نظر سهروردی مشارک مطلع کسی است که بر عمل سوعی و تاکیود
ک د و از اهالی تجريد باشد.
همچ ین شهرزوری درباره مقام سهروردی در سویر و سولوک و زنودگی عملویاذ
میگويد که او به نهايت مقام اخوان تجريود رسویده بوود .اخووان تجريود دارای مقوامی
هست د که در آن مقام قادرند هر وورتی را که میخواه د ايجاد ک د و بايزيد و حوالج
نیز به اين مقام رسیده بودند(.شهرزوری923 :4112 ،أ
درباره ت کید سهروردی بر حکمت روقی و حکمت عملی بايد گ ت که شوهرزوری
نقل میک د از او پرسیدند که تو اتضلی يا بوعلی؟ گ ت :در حکمت بحثی مساویام بوا
او يا بزرگتر از او ،اما از نظر کش و روق من برترم« :و بلغنی ان الشیخ ُس ِئل :أ ّیة أفلةل
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أنت ام أبوعلی بن سینا؟ فقال إما أن نتساوی أو أکون أعظم منه فی البحثّ ،إال أنّی أزیة علیةه
َ

بالکشف و اللذوق(»...همان980 :أ
همچ ین شهرزوری درباره سهروردی میگويد« :به دنیوا الت وات نداشوت و اهتموام
اندک به آن میورزيد و به پوشیدنیها و خوردنیها توجهی نداشت و رياست و بزرگی
براي مهم نبود  ...و بیشتر عبادات گرس گی و بیداری تکر در عوالم الهی بود و توجه
چ دانی به خلق نداشت و بسیار سکوت میکرد و مشغول به احوال خود بود....وواحب
کرامات و آيات بود»(.همان928 :أ
سهروردی در مقدمه حکمةاالرشاق میگويد «حقايق و مطالب اين کتواب بورای مون

نخست از راه تکر حاول نشده ،بلکه حصول آن به امر ديگری(کش و شوهود کوه بوا
رياضات و مجاهدات حاول میشود :شهرزوری41 :0981 ،أ بوده اسوت»(.سوهروردی،
 0981ج01 :4أ همانطور که قبال رکر شد سهروردی روق را ارج از بحث میداند بوه
نحوی که خود آن را تجربه کرده است و در باب آن توضی مویدهود کوه ايون شویوه،
شیوهای نزديکتر ،م ظمتر و کمرنجتر از بحث دارد(.همانأ همچ ین همان طور که رکور
شد ،سهروردی برای کسی که خواهان تهم کتاب حکمةةاالرشاق اسوت شورط رياضوت

چهل روزه که عبارت است از کم خوردن و کم خ تن و به طور کلی ،کوم تووجهی بوه
دنیا قايل می شود(همان428 :أ و بديهی است که ايون وو ات را خوود نويسو ده ايون
کتاب نیز بايد دارا باشد چ انکه خود نیز رکر کورده کوه ايون مطالوب کتواب بورای او از
طريق ییور تکور حاوول شوده و رو القودس ايون مطالوب را بور قلوب او القوا کورده
است(.همان423 :أ

شهرزوری برخی سخ ان سهروردی را جموعآوری کورده و در کتواب نزهةةاالرواح

گ جانده و بخ اعظمی از اين سخ ان در باب زندگی عملی و توویههوای سوهروردی
در اين باب است که ب ا به گ ته خود سهروردی و نیز شهرزوری ،سهروردی خوود نیوز
بر اين توویهها بسیار پايب د بود .سخ ان مذکور ،از اين قرار است« :هر گاه ن وس خوود
را از اشتغال زياد ح ظ کردی و به امور ضروری بدن توجه کردی و خوود را بوه مرتبوه
کمال علم رساندی ،به تحقیق به تضايل بسیاری دست میيابی .و بر تو باد تسبی الهی
و اوراد و قطع خواطر رديه .و چون قطع خاطر کردی به آن مرتبه قانع مشو ،بلکه خوود
را به مراتب باالتر از آن برسان ،واگرنه تو را به آن چیزی سوق میدهد که ماليوم طبوع
تو نیست»(.شهرزوری982 :4112 ،أ همچ ین «گرس گی و بیداری دو رتیق نیکو هسوت د

تقدّم حکمت عملی بر حکمت نظری در مکتب اشراقی سهروردی

912

که دشم ان ا تعالی را از قوای ديوی و حیوانی ضعی میسوازند و دزدی را از دزدان
قوی ،دور میدارند»(.همان931 :أ و نیز «ب ده شکم و ترج در دو جهان به لع تی گرتتوار
است که در نهايت آنچه را که عقل میتواند به آن دست يابد ،م قطع میک د و ايشوان را
به برازخی سوق می دهد که پُر از عذاب است»(.همان930 :أ
هدف سهروردی اين نبود که مان د ابن سی ا در علم بحثی استاد شود و در ايون حود
باقی بماند(کمپانی زارل02 :0939 ،أ بلکه «او قصد داشت مان ود حکموای خسوروانی و
عرتای الهوی راهوی بوه درون داشوته باشود و در ايون مووطن بوه کشو حقوايق نائول
آيد»(.همانأ « بخ مهموی از حیوات سوهروردی را بايود در مواجهوه او بوا وووتیان و
عارتان مورد بررسی قرار داد» (.کمپانی زارل02 :0939 ،أ
 .3-3-3سیاست
آن طور که سلوک سهروردی در زندگی عملی او و نیز سخ ان محققان نشان مویدهود،
سهروردی ت ها به ارائه نظرات سیاسوی اکت وا نکورده ،بلکوه در جهوت پیشوبرد نظورات
خوي به نحو عملی نیز گام برداشته و نحوه مرگ او نیز گواه بر اين امر است.
همانطور که در باب ارجحیت شیوه روقی بور شویوه بحثوی رکور شود ،سوهروردی
درباره شخد شايسته حکومت ،ت له را بر بحث ترجی میدهد و هر چ د که در ابتودا،
شخد متویل در بحث و ت له را شايسته حکومت میداند اما در ادامه ،متذکر اين نکتوه
میگردد که در وورت نبود چ ین تردی ،شوخد متویول در ت لوه ،شايسوته جانشوی ی
خداوند در زمین خواهد بود( .سوهروردی 0981 ،ج04-00 :4أ ايون سوخن سوهروردی
بیانگر اين امر است که «عارف ییر تیلسووف از تیلسووف ییور عوارف ،اتضول بووده و
حکمت روقی برتر و باالتر از حکمت بحثی میباشد»(.ابراهیمی دي وانی31 :0988 ،أ او
در آثار ديگرذ نیز هرگاه از سیاست و ويژگیهای حاکم سخن میگويود ،بور حکموت
عملی و سلوک حاکم و ارتباط او با ییب بی از هر چیز ديگر ت کید دارد (سوهروردی،
 0981ج088-082 :9أ و معتقوود اسووت حکومووت معتبوور در پیونوود بووا توودبیر الهووی
است(.ضیائی29 :0981 ،أ ت کید سهروردی بر ت له و تره کیانی دربواره شوخد شايسوته
حکومت نیز خود گواه بر ارجحیت و تقدم حکمت عملی بر حکمت نظری است زيورا
همان طور که در سخ ان سهروردی آمده ،ت له يا خداگونگی و نیز تره کیانی جز با عمل
نیک حاول نمیشود(.سهروردی 0981 ،ج088-082 :9أ
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در باب ارتباط مرگ او با بحث سیاست بايد گ ت ،به نظر میرسد آنچوه کوه سوبب
قتل سهروردی شد تراتر از مسائل مذهبی بود و آن اتهام دخالت در حکومت و سیاست
توسط سوهروردی بوود کوه سوبب شود ووال الودين ايووبی ترموان قتول او را ووادر
ک د(.کمپانی زارل40 :0939 ،أ بر اساس ارعوان برخوی معاووران سوهروردی ،بوه نظور
میرسد او قصد داشت تا نظريه حواکم حکویم (يوا پادشواه-تیلسووف :ر.ک :اتالطوون،
جمهووور922 :0982،أ را از ووورف نظريووهبووودن خووارج ک وود و بووه آن تحقووق خووارجی
ببخشد(.کمپانی زارل41 :0939 ،أ میتوان گ ت سهروردی با سوخ ان و عمول خووي
درودد بود هر دو قسم نظر اتالطون را مب ی بر اي که يا پادشاهان تیلسوف شووند و يوا
تیلسوتان پادشاه گردند (اتالطون922 :0982 ،أ جامعه عمل بپوشاند .بعضی نويسو دگان
(شمس تبريزی و موحد به نقل از ابن خلکانأ بر اساس برخی سخ ان سهروردی ،ايون
طور است باط کردهاند که سهروردی داعیه حکومت داشت و خود را به دلیل برخورداری
از علم بحثی و تاله در حد اعالی آن ،شايسوته حاکمیوت مویپ داشوت( .نصوری :0923
923أ
او ضمن مجالست با چ د تن از حاکمان وقت (ملک ظاهر ،پسر وال الدين ايووبی
و امیر سلجوقی ،عالءالدين کی قبادأ به م ظور انتقال نظورات خووي در ايون بواب بوه
آنان ،اقودام بوه نگوارذ رسواالتی (پرتوناموه و الووا عموادیأ بورای آن حاکموان نیوز
میک د(.ضیايی21 :0981 ،أ او در اين رساالت ،ويژگیهای حواکم مطلووب خووي را
رکر میک د .در الوا عمادی از دو تن از پادشاهان ايرانوی -اتريودون و کیخسورو -بوه
ع وان کسانی که به نور تايیود رسویدند سوخن مویگويود .ايون دو پادشواه را مویتووان
الگوهايی دانست که سهروردی به ع وان حاکمان مطلوب خوي از آنها ياد مویک ود و
آنها را دارای ويژگیهای اخالقی و عرتانی واال میداند که عبارت ود از دارا بوودن ن وس
قوی ،تعظیم و تقديس حق ،ارتباط با عالم مثال و عدلگستری که به سبب اين ويژگوی-
ها ،ن وس بر آنها تعظیم میکردند و ماده از آنها م عل مویشد(.سوهروردی 0981 ،ج:9
088-082أ در انتهای رساله پرتونامه نیز بیان میک د «به کسی کوه حکموت بدانود و بور
تقديس و سپاس نوراالنوار مداومت ک د ،خرّه کیانی اعطا میشود و رئیس طبیعوی عوالم
میگردد و از عالم اعلی به او نصرت میرسود و سوخ در عوالم علووی شو یده موی-
شود»(.همان80 :أ.
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حکمت عملی سهروردی را میتوان مجموعه سه بخشوی متشوکل از تورائض و سو ن،
اخالق و عرتان دانست .زيرا او آنجا که از اخالق و سیاست سخن میگويود بور انجوام
ترائض و س ن دين اسالم تاکید میک د و نیوز اعتودال ارسوطويی را متوذکر مویشوود و
همچ ین عالوه بر اين موارد ،بر رياضت و ارتبواط بوا عوالم مثوال و ت لوه و روق ت کیود
میک د و آن را بخصو برای حاکم حکیم ضرروری به شمار میآورد .همانطوور کوه
سهروردی روق و ت له را در روذ اشراقی خوي ع صری اساسی میدانود ايون ع صور
در حکمت عملی او نیز برجسته است و بر اين اسواس مویتووان حکموت عملوی او را
حکمت عملی اشراقی نامید .سهروردی در آثار خوي ت ها به دو شاخه حکمت عملوی
اخالق و سیاست -پرداختوه و در بواب تودبیر م وزل ت هوا بوه رکور نوام آن و تعريومختصری از آن در رساله تلويحات اکت ا کرده است.
سهروردی از تکل ات بی از حد مشائین و ت کید بر بحث و رهن گريوزان اسوت و
مشائین را به جهت پرداختن بی از حد به اين امور نقد میک د .او بر عمل تاکیود موی-
ک د و عمل و نظر در انديشه او جدايیناپذيرند .در آثوار سوهروردی شوواهد و داليلوی
موجود است که از آن میتوان به ارجحیت حکمت عملی بر حکمت نظری رسوید .هور
چ د که سهروردی حکمت نظری را از نظر زمانی ،مقدم بر حکمت عملی میدانود ،اموا
با توجه به داليل و شواهدی در انديشههای مکتوب او و نیز خط مشی عملویاذ موی-
توان به تقدم بالشرف حکمت عملی نسبت به حکمت نظری در مکتب اشراقی او دست
ياتت.
در نوشتار حاضر برای تقدم بالشرف حکمت عملی بر حکمت نظوری بوا توجوه بوه
انديشههای مکتوب سهروردی پ ج دلیل ارائه شده است .0 .سوهروردی روذ روقوی و
ت له را برتر از روذ بحثی میداند زيرا معتقد است شیوهای م ظمتر و نزديکتر است .با
توجه به برتری روذ روقی و ت له نزد سهروردی و ارتباط مستقیم حکمت روقی و ت له
با عمل و نیوز بوا توجوه بوه اي کوه ت لوه و روق از ع اوور اساسوی در حکموت عملوی
سهروردی است میتوان به تقدم بالشرف حکمت عملی بور حکموت نظوری در نوزد او
دست ياتت.4 .او رکر را بر تکر مقدم دانسته و آن را دارای تو ثیری عظویم مویدانود .از
آنجا که رکر در حیطه عمل است و تکر در حیطه نظر و حکمت نظری و نیز با توجه به
اي که سهروردی اين مطلب را در بخ مربوط به اخالق و تخلق به اخوالق خداونودی
آورده که در حوزه حکمت عملی است میتوان تقدم حکمت عملی بر حکموت نظوری
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را نتیجه گرتت.9 .ج به عملی علمال س يا خودش اسی سهروردی که میتووان از آن بوا
ع وان علمال س اشراقی ياد کرد ،قویتر از ج بوه نظوری آن اسوت ،زيورا بخو اعظوم
سخن و تاکید او در اين موضول ،در باب ارائه طريق عملوی در چگوونگی مهوار قووای
ن س و نیز استیالی بر آنها و حاکمشدن بر آنها است ،هم در رساالت و هم در داستان-
های رمزیاذ و میتوان گ ت يکی از اهداف مهوم او در نوشوتن داسوتانهوای رموزی
همین مطلب است".2 .حکمت" در انديشه سهروردی ت ها از طريق نظر و انديشه ورف
حاول نمیشود ،بلکه او خود رکر میک د که مطالب حکمةةاالرشاق بورای او از طريوق

روق و کش و شهود حاول شده و روق و کش در ارتباط مسوتقیم بوا عمول اسوت.
حکمت حقیقی از طريق روذ روقی و ت له حاول مویشوود .حکویم در نظور او کسوی
است که با عالم انوار در ارتباط باشد .حکمای مورد نظر او ت ها در بحث توق نکورده-
اند بلکه اخالق و عرتان و کش و روق و بوه طوور خالووه عمول ،بورای آنوان دارای
ارجحیت است.2 .تصور و تصديق مشائین از جمله مباحثی است که سهروردی بوه نقود
آن پرداختهاست .او ع صر الهام الهی و علم حضوری و تجربوه عرتوانی را در تصوور و
تصديق معتبر میداند و بر عمل حتی در يکی از پايهایترين مباحوث نظوری نیوز تاکیود
میک د.
در باب خط مشی عملی سهروردی بايد گ ت که او در حکموت عملوی از سوابقین
بود و متحمل رياضاتی سخت میشد و آنطور که خود بیان مویک ود درياتوت مطالوب
حکمت اشراق نیز در اثر اين رياضات و کش و روق بوده و نشان از ارتبواط مسوتقیم
حکمت روقی با عمل دارد .او در سیاست نیز عالوه بر رکر نظرات در باب برتری ت له
بر بحث برای حاکم در ودد است حاکمان را با اين نظريه آش ا ک د يا شخصی مت لوه را
ب ا بر بیان برخی محققین بر کرسی حاکمیت نشاند و نظريه پادشاه -تیلسووف را عملوی
گرداند.
همانطور که نوشتار حاضر نشان میدهد ،حکمت عملی نسبت بوه حکموت نظوری
دارای تقدم بالشرف است ،حال با توجه به اين نتیجه سووالی بوه ع ووان ترضویهای کوه
نیازمد تحقیقی ديگر است میتواند مطر شود و آن اي که اين تقدم بالشرف چه آثوار و
نتايجی در سه زيرشاخه حکمت عملی يع ی اخوالق ،تودبیر م وزل و سیاسوت خواهود
داشت؟ به ع وان مثال با توجه به تاکید سهروردی بور بحوث خودش اسوی و بخصوو
تاکید او بر اين بحث در حوزه عمل میتوان اين سوال را مطور کورد کوه خودش اسوی
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عملی چه تاثیری در اخالق ،تدبیر م زل و سیاست و تراتر از آن چوه تو ثیری در حووزه
نظر و حکمت نظری خواهد داشت؟
در پاسخ به سؤاالت توق میتوان گ ت ،آنچه در بدو امر به نظر میرسد ايون اسوت
که سهروردی میگويد در هر نقشی که هستید يا هور نقشوی را مویخواهیود بوه عهوده
بگیريد ابتدا اخالقی باشید و پايب د به آن باشید .ابتدا به اعتدال و تعادل دست پیدا ک یود
و سپس به طور تخصصی در حوزه علم يا مسئولیتی خا قدم بگذاريد .تجربه ک یود و
بیازمايید و سپس بپذيريد و به طور خالوه ،تقلید نک ید .ارج دانستن عمول بور نظور،
م جر به ضمانت اجرايی بخصو در حوزه سیاست نیز می شود .با خودش اسی عملی،
شخد میتواند بر قوا استیال يابد و مهار اين قوا را در دست گیرد و به تعادل و اعتدال
در قوا برسد و با پیشبرد خودش اسی عملی ،همانطور که سوهروردی در بسوتانالقلووب
رکر کرده نسبت به ییر نیز ش اخت پیدا ک د و خدا و انسانهای ديگور و جهوان را نیوز
بش اسد .پاسخ دقیقتر به اين سوال ،نیازم د تحقیقی جداگانه در اين حوزه است.

پینوشتها
 .0اين مقاله ،برگرتته از رساله دکتری نويس ده مسئول مقاله است.
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