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مقّدمه

نیمۀ دوم سـدۀ ششـم هجری آراسـته به حضور یکی از سرآمدان عرصۀ حکمت ذوقی و 
بحثی است که بنیانگذار دومین مکتب بزرگ فلسفۀ اسالمی یعنی حکمت اشراق است؛ 
حکمتی که در آن، ساحت اندیشه و خردورزی با افق معرفت و عرفان به نیکویی همسو 
شده و با شالودۀ غنی خود که ریشه در تعالیم متعالی قرآنی و حکمت خسروانی مشرقی 
و فیثاغوری دارد راه تکامل فلسفه و عرفان نظری را در سده های بعد هموار ساخته است 

و به تعبیر صدرالمتأّلهین »نور چشم اصحاب معارف« گشته است.
سال هاسـت کـه تحقیقات بسـیاری در حـوزۀ سـهروردی پژوهی بـا درون مایه های 
گوناگون اعم از بررسی افکار و آرای سهروردی، ماهّیت تجربۀ عرفانی او، وجوه اشراقی 
حکمت سـهروردی، ساختار فلسفی حکمت اشراق، مقایسۀ دیدگاه های سهروردی با 
دیگر فالسفه و عرفا و تأثیر شگرف او بر حوزه های فلسفیـ  عرفانی پس از خود و حّتی 
تأثیر وی بر اشعار شاعران امریکایی صورت پذیرفته است. با این همه، می توان به جرئت 
گفت که هر کسـی از ظّن خود یار او شـده و بدین ترتیب قرائت های بسیاری از حکمت 
وی به ظهور پیوسته است، تا بدانجا که برخی وی را صوفی خردگریز نامیده اند و بعضی 
دیگر با نگرش های تحویل گرایانه بر ُبعد منطقی و فلسفی آثار وی متمرکز شده و صبغۀ 

اشراقی و عرفانی حکمت وی را نادیده انگاشته اند.
پرواضـح اسـت که تتّبـع در تمامی حوزه های سـهروردی پژوهی تنها وقتی میسـور 
خواهد بود که شـیخ اشـراق و حکمت او را فارغ از داوری های شـتابزده و در پرتو نگاه 



خـود وی بازشناسـیم؛ چنان که خـود وی حکمت خویش را میـراث بی بدیل حکمای 
متأّلـه ایرانـی و یونانـی می دانـد و تبار تمثیلیـ  تاریخـی خویش را در کتاب المشـارع و 
المطارحات ترسیم کرده و طالبان حقیقت را به سرچشمه های ناب این حکمت رهنمون 

ساخته است.

 حیات سهروردی1
ابوالفتـح یحیـی بن حبش بـن امیرک ملّقب به شـهاب الّدین سـهروردی حکیـم که در 
سـال 549 هجری قمری در قریۀ سـهرورد، در نزدیکی زنجان، چشـم به جهان گشـود 
)ابن خّلکان 1986، ج 6: 286؛ ابی فداء 1997، ج 3: 81( به تعبیر صاحب عیون االنباء 
»یگانۀ روزگار در علوم حکمی، جامع در فنون فلسـفه، برجسـته در اصول فقه و دارای 
ذکاوت بسـیار و فصاحت در گفتار بود« )ابن ابی اصیبعـه 1349، 167(. یاقوت مذهب 
وی را شافعی گفته و او را اصولی، ادیب، شاعر و حکیم خوانده است و گزارش می کند 
کـه در عنفـوان جوانـی به مراغه نـزد مجدالّدین جیلی، فقیـه و اصولـی و متکّلم زمانه، 
 رفت و با فخر رازی، اندیشـمند بزرگ روزگار خود و شـاگرد دیگر جیلی، همدرس شد 
)ج 1، 925، 7: 269(. به گفتۀ ابن خّلکان، مجدالّدین جیلی از شاگردان محّمدبن یحیی 
بن منصور نیشـابوری )م. 548 ه  ق( اسـت که وی نیز از شـاگردان برجستۀ امام محّمد 
غزالـی)م. 505 هـ  ق( بوده اسـت )1986، ج 6: 269؛ ج 4: 250، 223، 224(، و بدین 

ترتیب سهروردی با دو واسطه از تعالیم غزالی بهره مند شده است.
چندی بعد سهروردی مراغه را به سوی اصفهان ترک کرد و کتاب البصائر الّنصیریۀ 

1. نخستین شرح حال سهروردی را می توان در کتاب البستان الجامع لجمیع تواریخ اهل الّزمان از عمادالّدین 
اصفهانی یافت، که همروزگار سهروردی بوده است، یافت و پس از او در سدۀ 6 و 7 هجری کسانی چون 
یاقوت حموی، ابن شـّداد، شـمس تبریزی، ابن قفطی، ابن ابی اصیبعه، ابن خّلکان، قزوینی و شهرزوری 
از احوال سـهروردی گزارش هایی به دسـت داده اند. همچنین نظیر این گزارش ها را در سـدۀ 7 و 8 هجری 
مورخانی همچون ابی فداء، ابن وردی، ذهبی، صالح الّدین صفدی، جمال الّدین اسـنوی، یافعی، ابن کثیر، 
و در سـدۀ 8 و 9 ملک االشـرف غسـانی، احمد دلجی، فصیح خوافی، ابن حجر، ابن تغّری بردی و جامی 
نگاشـته اند، و در سـدۀ دهم مالصدرا در اسـفار 253 بار از او نام برده اسـت. نظر به کثرت این گزارش ها و 

همگونی آن ها کوشیده ایم مختصری از تواریخ نزدیک به حیات وی را در این مجال اندک روایت کنیم.
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سهالن ساوجی را که گزیدۀ منطق شفاء است نزد ظهیرالّدین فارسی )قاری( خواند. 
او بعدها به دیاربکر و شـام )ترکیه و سـوریه( سـفر نمود و با مشایخ صوفیه و عالمان هر 
شهر دیدار کرد )شهرزوری 1384، 458( و در شهر ماردین ترکیه با فخرالّدین ماردینی 
ـ  )م.594 ه  ق( آشنایی یافت و در همین اّیام بود که، بنا بر قول ابن ابی اصیبعه، ماردینیـ 
ـ سهروردی را تیزهوش و زبان آور می خواند و می هراسد از بی باکی  این فیلسوف مّشاییـ 

او و مصلحت اندیشی اندکش که سبب هالکتش شود )1349، 168(.
سـهروردی همچنین به توقات و خربوط )خرتپرت( نزد پادشاهان سلجوقی رفت، 
چنان که بیهقی می نویسـد، ملک عمادالّدین ُارُتق او را فراوان اکرام نموده اسـت و شیْخ 
رسـالۀ شـریف االلواح العمادیـه را به ایـن عمادالّدین ابوبکـر ارتقی تقدیم کرد و رسـالۀ 
پرتونامه را برای رکن الّدین سلیمان پسر قلج ارسالن دوم نگاشت تا شیوۀ شهریاری را بر 

آنان شرح کند.
سـرانجام بـه حلب عزیمـت نمود و در مدرسـۀ حالوّیه به حلقـۀ درس افتخارالّدین 
هاشمی حاضر شد و به بحث و مناظره با فقها نشست و به تاریخ 579 هجری با ملک 
 ظاهر، پسر صالح الّدین ایوبی، دیدار نمود و مورد عنایت وی قرار گرفت )یاقوت 1925، 
ج 7: 269؛ ذهبـی 1982، ج 11: 209(. امـا چنـدی بعـد ورق برگشـت و سـهروردی 
محسـود اهل ظاهر واقع شـد و »بدگویی آنان از وی رو به افزایش گذاشـت. سـلطان 
ملک ظاهر غازی ابن ملک ناصر صالح الّدین یوسف بن ایّوب او را به حضور فراخواند 
و مدّرسان و فقیهان و متکّلمان بزرگ را نیز به حضور طلبید تا بحث ها و سخنانی را که 
در میانشـان رد و بدل می شـود خود بشنود. شیخ شهاب الّدین با آنان بسیار سخن گفت 
و از ایـن طریـق فضل عظیم و دانش چشـمگیرش آشـکار شـد و شـأن و قربش در نزد 
ملـک ظاهـر افزایش یافـت و نزد او مکانت و نفوذی یافـت ... و آنان بر کفرش گواهی 
دادند و آن گواهی نامه را به دمشق نزد ملک ناصر صالح الّدین فرستادند و گفتند اگر این 
شـخص زنده بماند، اعتقادات ملک ظاهر را به فسـاد می کشد و بدین ترتیب سعایت ها 
بدانجا رسید که صالح الّدین در نامه ای خطاب به پسرش ملک ظاهر چنین نگاشت که 
از کشـتن این شـهاب سهروردی چاره نیست و ماندنش مایۀ تباهی اعتقاد مردم است« 
)یاقـوت 1925، ج 7: 270( و ملـک ظاهْر شـیخ را در قلعۀ حلب حبس نمود و به نحو 
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نامعلومی در سال 587 هجری قمری در سن سی وهشت سالگی به قتل رسید و »شیخ 
مقتول« لقب یافت )ابن خّلکان 1986، ج 6: 268-269(.

و گفته اند چون فرمان قتلش محّقق شد مدام این بیت را می خواند:
أری قدمی أراَق دمی          و هان دمی فها َنَدمی1
                                                )همان، 272(

در بـاب چگونگی مرگ وی روایات متعّددی هسـت؛ برخـی منابع از خفه  کردن او 
سخن گفته اند و برخی از به دار آویختن و مصلوب  کردنش او گزارش کرده اند و عّده ای 
گفته انـد از دیـوار قلعه به زیر انداختندش و برخی گزارش ها حاکی از آن اسـت که خود 
وی خواسـت که طعام از وی بردارند تا از گرسـنگی جان سـپارد )همان، 273؛ ابی فداء 

1997، ج 3: 81(.
صفـدی سـبب قتـل وی را مناظـره پیرامون بحـث ختم نبـّوت گزارش کرده  اسـت 
)1974، ج 2: 320( و بر این اسـاس پژوهندگانی چون سّیدحسـین نصر، فون کریمر و 
هورِتن مبنای قتل سـهروردی را باورمندی او به مسـألۀ »والیت« تحلیل کرده اند )نصر 
1348، 11؛ ابوریان 1959، 19-18( و چنین می نماید که طرح این مقوله از سوی فقهای 
حلب جهت تمهید اقرار سهروردی به باور او به مسئلۀ والیت و قطب بوده است که در 
مقدمۀ حکمة االشراق صراحتًا از آن سخن گفته است و این قول با در نظر داشتن اوضاع 

سیاسی زمانۀ وی و سقوط خالفت فاطمی به صّحت نزدیک است.

آثار سهروردی
نخستین گزارش از فهرست آثار شیخ اشراق متعلق به شاگرد بزرگ مکتب اشراق یعنی 
شهرزوری، حکیم سدۀ هفتم هجری، است که در نزهة االرواح آثار وی را مشتمل بر 45 
رساله و کتاب )غیر از اشعار عربی و فارسی و مواعظ وی( دانسته است. فهرست نویسان 
اسالمی به ویژه حاجی خلیفه نیز گزارش جامعی از این آثار به دست داده اند. همچنین 
پژوهشـگران غربی همچون بروکلمان، ریتر و ماسـینیون با کوشـش های روشمندی به 

1.  می بینم که قدم و اقدام من است که خونم را می ریزد     ریختن خون من سهل و آسان است، ای دریغا!
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دسـته بندی آثار شیخ اشراق مبادرت ورزیده اند که البّته مناقشاتی در این تقسیم بندی ها 
وجود دارد. اما در این حوزه بزرگ ترین سهم را باید از آِن دانشمند فرانسوی تبار، هانری 

کربن، و سیدحسین نصر دانست که گام های بلندی در این زمینه برداشته اند.
گفتنی اسـت که بیسـت و چهار عنوان از آثار سـهروردی به زیور طبع آراسته شده و 

برخی دیگر هنوز به چاپ نرسیده اند و این آثار را می توان در این قالب طبقه بندی کرد:
نخست چهار رسالۀ بزرگ و اصلی در شناخت نظام فلسفی-عرفانی حکمت اشراق 
که خود سهروردی نحوه و ترتیب قرائت آن ها را مشخص کرده است. مطالعۀ این آثار را 
که در مدتی کم تر از ده سال، یعنی از سال 573 تا 582 هجری به رشتۀ تحریر درآمده اند، 
سـهروردی بدیـن ترتیب توصیه کرده اسـت: ابتدا کتاب التلویحـات ]و لواحق آن یعنی 
المقاومات[، سپس المشارع و المطارحات، و در نهایت حکمة االشراق )1380، ج 2: 

299؛ ج 1: 124، 194(.
پـس از 4 اثـر اصلی، در دسـتۀ دوْم 5 رسـالۀ کوتاه تر قرار می گیرند کـه عبارت اند از 
هیاکل الّنـور، االلواح العمادّیه، فی اعتقادالحکما، پرتونامه و بسـتان القلوب که می توان 

آن ها را چکیده ای از محتوای چهار اثر اصلی شیخ  اشراق به شمار آورد.
دسـتۀ سـوم مشتمل اسـت بر رسـاالتی کوتاه و رمزی که اغلب به زبان فارسی و از 
شـاهکارهای ادب پارسـی اند و مضامین عرفانی آن ها حول محور سـیر و سـلوک روح 
)نفس( در مراتب هسـتی به سـوی مبدأ و نیل به خدای تعالی می گردد و عبارت اند از: 
مونس العّشاق، آواز پر جبرئیل، صفیر سیمرغ، لغت موران، فی  حالة  الّطفولّیة، روزی با 

جماعت صوفیان، رسالة فی المعراج.
و سـرانجام شـمار دیگـری از تحریرهـا و ترجمه هـا و شـروح فلسـفی و صوفیانـۀ 
سهروردی همچون ترجمۀ رسالة الطیر ابن سینا و شرح اشارات او، کلمة الّتصّوف، دعاها 
و مناجات نامه هایی که به زبان عربی نگاشـته شـده و با عنوان الواردات و الّتقدیسـات 

خوانده می شوند.
همچنین شـروح و تعلیقات بسـیاری بر آثار شـیخ اشـراق نگاشته شـده است که از 
توصیـف آن هـا درمی گذریم و خوانندگان را به »کتابشناسـی توصیفی فلسـفۀ اشـراق« 

ارجاع می دهیم )کدیور1373، 124-106(.
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 نسبت شیخ اشراق با تصّوف و عرفان
گذشـته از آنکه در آثار شیخ اشـراق بن مایه های سلوک عرفانی و دعوت بدانها از جمله 
ریاضـت و عزلـت و ذکـر و اربعین مـوج می زند و همگی نشـان از گرایـش او به تعالیم 
صوفیـان دارد، گزارش هـای تاریخی بسـیاری نیز مؤید این امر اسـت، از جمله صاحب 
صّوف« یاد کرده و از سـفرهای او  الکواکبالّدریـة از شـهاب الّدین با عنوان »عارفًا بالّتّ
به بالد مختلف به طریق فقر و تجرید شـیخ و نیز دلق پوشـی او سـخن می گوید )مناوی 
1999، ج 1: 310(. همچنین موسوی خوانساری در روضات الجنات او را عالم تارک دنیا 
و مرتاض و عزلت گزیده از مردم و صاحب عجایب و امور غریبه معرفی می کند )1391، 
ج 4: 109(. ابن تغّری بردی در الّنجوم الّزاهره، از هیئت و زیِّ نامتعارف سـهروردی که 
گواه زندگی قلندرمنشانۀ اوست گزارش کرده است و شمس الّدین محّمد شهرزوری در 

نزهة األرواح، کیفیت سلوک استاد خویش را به طور مبسوط روایت می کند:

... اما در حکمت عملی، فإّنه کان من الّسابقین االّولین، به صورت و زی قلندران 
می زیسـت و مرتکـب ریاضات شـاّقه بود، بـه نوعی که ابنای زمـان از ارتکاب و 
احتمـال امثـال آن هـا عاجز و قاصـر بودند. در هفتـه یک نوبت افطـار می کرد و 
طعامش زیاده بر پنجاه درم نبود و اگر در طبقات حکما سیر کنی و تفّحص احوال 
ایشان نموده، منزلت هر یک را شناسی، نزدیک است که زاهدتر و یا فاضل تر از او 
نیابی، التفات به جانب دنیا نمی گماشت و اهتمام به حصول مرادات آن نداشت. 
در باب نوشـیدنی و خوردنی پروا نمی کرد و به آنچه روی می داد، می سـاخت ... 
در بعضی احیان کسـائی و کاله سرخ درازی بر سر می  نهاد و بعضی اوقات مرّقع 
می پوشـید و خرقه بر باالی آن، و گاهی به زّی صوفیه برمی آمد. و اکثر عبادتش 
گرسـنگی و بیـداری و فکـر و تأّمل در عوالم الهـی بود، و قلیـل االلتفات بود به 
رعایت خلق و کثیر الّسـکوت و مشـغول به خود بود. سـماع و نغمات موسـیقی 

را به غایت دوست داشت. صاحب کرامات و آیات بود )1384، 459- 458(.

خود شـیخ در یکی از رباعیاتش در باب گوشـه گیری از خلق و اینکه آمیزش با مردم 
مانع سالمت نفس است می گوید:

چهارده    تبارنامۀ اشراقیان




