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 گفتار پیش
سوم است.  سوم از گفتار ، به استثنای فصلسهروردی اإلشراق   حکمةاین کتاب شرح  بخش  نخست  

، ی اندیشهها سنجهارۀ درب کرده است: بخش نخست دو بخش تقسیمرا به  اإلشراق حکمةسهروردی 
ی هستی، و ها ، و سرچشمهاالنوار ، و نورانوار الهیاست؛ و بخش دوم دربارۀ  نی منطقیع

 یا متافیزیک نور و ظلمت (علم األنوار) دربارۀ َانوارشناسی - در یک کالم - ، یعنیها آن راتبم سلسله
، و تعریف ها بخش نخست، خود، از سه گفتار تشکیل شده است: گفتار نخست دربارۀ معرفت .ستا

میان  ها و برخی داوری ها ه، و گفتار سوم دربارۀ مغالطها و مبادی آن ها گفتار دوم دربارۀ استدالل
این گفتار سوم، خود، از سه فصل تشکیل شده است که فصل سوم  آن،  است. و مشائیان اشراقیان

ی ها ت، به طرح و شرح ناهمرأییس ی سهروردی با فلسفۀ مشائیها ی که بیانگر همرأییا ز مقدمها پس
، نقد سهروردی بر فلسفۀ پردازد. بنابراین، فصل  سوم  گفتار سوم، در واقع یاو با این فلسفه م

گوید، از این روی در ذیل گفتار سوم  بخش منطق گنجانیده شده  یه خودش مک ت؛ اما، چنانس مشائی
ر از آن است که ت این پیوند ضعیف ولی 8«.باشد ها یی برای برخی از مغالطهها نزلۀ مثالم به»است که 

این فصل را کنار گذاشتیم کند. از همین رو، ما  بتواند گنجانیدن مباحث فلسفی در ذیل منطق را توجیه
آن را در  - است اإلشراق حکمةمباحث منطقی   ش، که تقریبًا معادل کّل ا یژه با توّجه به حجمو به - تا

 .إن شاء اللهمجّلدی جداگانه شرح کنیم؛ 
 ندیب دستهامند، بر پایۀ ن می« منطق» ، سهروردیانان سّنت ارسطویی و، از آن جملهد آنچه منطق

ت؛ و اگر بیم از درازای عنوان نبود، این س ، و تفّکر انتقادیناسیش ، معرفتاز منطق یا ، آمیزهامروزی
نامیدم تا عنوان و  می سهروردی در حکمة اإلشراق شناسی، و تفکر انتقادی منطق، معرفتکتاب را 

مشورت با ناظر و ناشر مرا به این ترجیح رسانید که انطباق را فدیۀ اختصار  معنون منطبق افتند. اما

                                                                                                                                                                        
 .  41، صحکمة اإلشراق، . سهروردی8
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ش از عنوان را برگزیدم؛ و در این برگزین در اندیشۀ سهروردی منطق و معرفتعنوان   کنم. از همین رو،
 :الهام گرفتم سه کتاب زیر

Russel, Bertrand, Logic and Knowledge: Essays 1991-1950. 
 .نظر غزالی در و معرفت منطقابراهیمی دینانی، غالمحسین، 

 ، ترجمۀ سیما نوربخش.در اندیشۀ سهروردی و اشراق معرفت، حسین، ضیائی

در  بنشانم آن است که سهروردی خواهم بر کرسی اثبات یفرضیۀ کالنی که در این کتاب مباری، 
پیش  یناس ابن ضّد نه تنها بر  ،، بر خالف مشهور، و تفکر انتقادیشناسی، معرفتهر سه قلمرو  منطق

 یناست که در منطق  س شاگرد هوشمند ابن کند؛ سهروردی یرا کامل م او دارد برنامۀرود بلکه  ینم
 یی که در منطق  ها یژه آن اندیشهو استاد خویش است، بهی ها رد اندیشهب در حال پیش اإلشراق حکمة

  ند.ا بازتافته اإلشارات
نداز ا اگر من چشم»نوشت، اذعان کرد که  8رابرت هوک رایب 1475ال س ی که بها ، در نامهنیوتن

 در نیز اگر سهروردی« ی غوالن بوده است.ها این از رهگذر ایستادن بر روی شانه م،ا دورتری را دیده
ری را دیده است، از این روی بوده که بر ت آفاق دورتر و گسترده ، و تفکر انتقادیشناسی ، معرفتمنطق
 ایستاده بوده است. یناس بنی غولی چون اها شانه

 حکمة اإلشراقدر  ( منطق7
بر دو محور اصلی  ،اإلشاراتدر  یناس ، همچون منطق ابناإلشراق حکمةدر  سهروردی منطق

در باب تعریف یک واگرایی شدید  رود که نظریۀ سهروردی ی. غالبًا گمان مو قیاس چرخد: تعریف یم
ر ت والبریج حتی پیشاران این پندارند. د طالیه 9و والبریج 6در این باب است. ضیائی یناس از نظریۀ ابن

َانگارد، که این، به  یاو م 4َروی  گ ذات - تعریف را نشانگر پاد رود و نقد سهروردی بر نظریۀ مشائی یم
از سوی  ها و اهتمام به منطق گزاره اهمیت شمردن  منطق حدود یرأی وی، خود مبنای ب

م گفت. اکنون بگذارید تا بر دیدگاه ضیائی فصیل سخن خواهت ت. در نقد این دعاوی بهس سهروردی

                                                                                                                                                                        
1. Robert Hook 

 .73-71و  53، صصدر اندیشۀ سهروردی و اشراق معرفت، . ضیائی 6
3. Walbridge, The Leaven of the Ancients, pp. 149–50. 
4. anti-essentialism 
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 بیشتر تکیه کنم. زیرا او بر آن است که: 
ترین  یاساسو کاربرد آن در علم،  نزد مشائیان از ضوابط صوری تعریف نقد سهروردی

 از اصول بوده و مبین دیدگاه اساسًا متفاوت اناو و منطق مشائی منطق میان نظام اختالف
  8است.ناسانه در فلسفه ش منطقی و معرفت

را، که به نظر او چنین اختالفی اساسی  تعریف و مشائی ی اشراقیها تصویر خود از نظریه اما ضیائی
؛ اما نظریۀ قحکمة اإلشرارا روشن است که از  دارند، از کجا گرفته است؟ نظریۀ اشراقی  تعریف

 ویسد: ن فراچنگ آورده است. زیرا خود آشکارا می الشفاءتردید از کتاب  یرا ب مشائی  تعریف
است و او  نزد سهروردی 6التقاطی مشائی که روشمندترین منبع منطق یناس ابن شفاءکتاب 

  9استنادهای فراوان به آن کرده به عنوان اساس مقایسه به کار ما خواهد آمد.

تواند منبع  ی، اگرچه م، به تصریح خود  بوعلیالشفاءاست. زیرا  رین خطای راهبردی ضیائیت این مهم
ی ویژۀ او ها ابی به دیدگاهی منبع مناسبی برای دست لزوماً باشد،  خوبی برای فهم دیدگاه مشائیان

با نظریۀ  ، شاید بتوان گفت که نظریۀ اشراقی  تعریفالشفاءو  حکمة اإلشراقو، بر پایۀ ر از این 4نیست.
نیز  یناس ابن توان به نظریۀ تعریف یبلکه متضاد است، ولی این را نم کاماًل متفاوت مشائی  تعریف

 اإلشارات  ، و التعلیقات، الحدود رسالةبا  سهروردی مة اإلشراق  حکداد. زیرا آنچه از مقایسۀ  تعمیم
ینا و در س خویش کاماًل وامدار ابن آید این است که سهروردی در نظریۀ تعریف یبه دست م یناس ابن

 حال تکمیل کار اوست.
به حد  ها  دارد، که برخی از آنتامّ  سه نقد اساسی بر نظریۀ حّد  حکمة اإلشراقدر  سهروردی
 اپذیری فصولن ( شناخت2( مغایرت با کاربرد متعارف زبان؛ )1است: ) نیز قابل تعمیم ناقص و رسم

ی پررنگی از این هر سه نقد را ها . رگه( احتمال  همیشگی  غفلت از یک یا چند ذاتی3؛ )حقیقی
 ( احتمال2ُجست: ) یدیگر، پ، همراه با دو نقد یناس ابن التعلیقات  و  رسالة الحدودتوان در  یم

 . به جای جنس قریب بعید ( احتمال همیشگی اخذ جنس5به جای ذاتی؛ و ) همیشگی اخذ الزم

                                                                                                                                                                        
 .52، صدر اندیشۀ سهروردی و اشراق معرفت، . ضیائی8
... و بعاد از آن بعاد از تووفراساتوس منطاق حاوزۀ مشاائی»گویاد،  کاه خاودش می ، چنان«التقااطی مشاائی منطق». منظور وی از 6

 (.3، پاورقی25)همان، ص« است. های رواقی حوزه
 .24. همان، ص9
 .6-13، ص: المنطق: المدخلالشفاء، سینا . ابن4
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داند که جملگی  یی ماعراض عامّ  از راه ترکیب ماهیت را تعریف تعریف  ممکن یگانه سهروردی
ناختی ش ه تعریف در داد و ستدی معرفتک اختصاص دارند؛ مشروط بر این با هم به ماهیت مجهول

پیش رود. این نظریه نیز امتداد خّطی  و تواتر بر پایۀ علم حضوری، و وج و تعریف رگ میان تعریف
مکّمل  سهروردی تعریف کرده است. بنابراین، منطق رسم اإلشاراتو  التعلیقاتدر  یناس است که ابن

 ست.یناس منطق تعریف ابن
 پردازد، سهروردی ی، سپس وجهی می مطلقها و قیاس ها که نخست به گزاره بر خالف ارسطو

 و امکان تنها ضرورت ها کند. او از میان همۀ جهت یمتمرکز م موّجهات ره بر منطقس کار خود را یک
، همچون سهروردی 6باَهمُشماریک   .باشند، نه وصفی آن هم در صورتی که ذاتی 8گزیند، یرا برم

همۀ  ینا، به اقتفای ارسطو،س ابن استوار است؛ با این تفاوت که ، بر فروکاهشیناس ابنباهمشماریک  
کاهد، ولی  یفروم Celarentو  Barbara، در ُبن، به ، یا افتراض، خلفضروب  َاشکال را با عکس

، جزئیت را به را به ایجاب رتیب، سلبت ، به، افتراض، و ضرورت بّتاتمحمول سهروردی با عدول
 بّتات ضروری کلّی موجبرا به  ها تبدیل، و همۀ مقدمه را به ضروری   انهگ سه ، و موّجهاتکّلّیت

وند که بداهتًا یا ش فروکاسته می به یک ضرب ی متعّدد هر شکلها کند. بدین سان، ضرب یدگرگون م
 دهد. یم ی یگانه نتیجها بر اساس قاعده

کند به  است بر پایۀ آن حکم ماید که آدمی ممکنن این تفاوت، در نگاه نخست، چندان بزرگ می
ه ک یناست؛ چنانس باهمشماریک  وجهی ابن ره مباین باس یک ه باهمشماریک  وجهی  سهروردیک این

 دوم... سهروردی بر ساختار پیچیدۀ در گفتار»گویند که  ی، بر همین اساس، مو والبریج ضیائی
برد که سهروردی  ینام م نىمّشائیادر جایی دیگر، ضیائی از  9«تازد. یباهمشماریک  وجهی  مّشائیان م

صوری است که سهروردی  ی مهّم منطقها این از جملۀ حوزه»گوید که  یگیرد، و م یاز آنان فاصله م

                                                                                                                                                                        
 در منطاق اسات. امکاان ، کاه هماان امتنااعاست، و ضرورت سلب ، که همان وجوبشود به ضرورت ایجاب می تقسیم . ضرورت8

 است. بنابراین، چه مانناد خاود ساهروردی و امکان عام سلب ایجاب از امکان عام باست، که مرکّ  همانا امکان خاص سهروردی
ر ضرورت و امکان عاام، بگوییم که جهات در منطق او منحصرند در وجوب و امتناع و امکان خاص، و چه بگوییم که منحصرند د

 ایم.   در ُبن، یک سخن گفته
را شاادروان محماود « باهمشاماری»اسات. « باَهمُشاماریک»، نه صفت، هماناا در مقام اسم syllogisticترین معادل برای  . دقیق6

ست، پسوندی کاماًل فارسی اسات کاه هناوز در  در انگلیسی icکه یادآور   ، با این«یک»برنهاده است. و « اقترانی قیاس»برای  هومن
 رود.  به کار می« نزدیک»و « تاریک»هایی مانند  واژه

3. Suhrawardī, The Philosophy of Illumination, ed. and trans. J. Walbridge and H. Ziai, introduction, p. 
xxiv.  
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علل و  والبریج، در مقام تبیین 8«.( جدا کرده استیناس یژه از ابنو ا بهج راه خود را از مّشائیان )در این
برخاسته  که خود ،تس سهروردی َروی  گ ذات - پاد، بر آن است که این واگرایی برآمده از توضیح لوازم

و  ر شدن منطق حّدهات نگر کم است؛ و پیامد آن در منطق سهروردی تعریف نظریۀ مشائی از نفی
 6ست.ها گزارهر شدن منطق ت پررنگ

او در  سینا ذکر کرده است.تر ابنباید دانست که گوهرۀ روش فروکاهش سهروردی را پیش ولی
 نویسد: می چنین ،پردازدبه نقد ایدۀ فروکاهش شرطّیات به حملّیات میجا که  ، آنالمختصر األوسط

های منتج  رو، قیاستوان به حملّیات بازگرداند و، از ایننگوید که شرطّیات را میکسی 
 9.ای ملزم به محاالتی استاند؛ زیرا چنین گوینده ها کافیحملّیات در بیان آن

 ها این است:  که یکی از آن
یاس های معدولی بازگردانیم که در این صورت یک قها را به موجبتوانستیم... سالبما می

 ها قیاس یکایکخواستیم بر ، ولی این کار را نکردیم، زیرا میها بس بودواحد برای همۀ آن
 تنشانگری کنیم. پس ما را چه شده است که این را دربارۀ شرطّیا ها مطلوب یکایکبرای 

 4ایم؟فراموش کرده
های  فروبکاهیم، قیاسهای شرطی را به حملی  سینا این است که اگر بنا باشد قیاس حاصل سخن ابن

حملی را هم باید به قیاسی یگانه فروکاست؛ و این کار شدنی است. اما به همان دلیلی که چنین 
 نکردیم، چنان هم نباید کرد. 

های حملی به  سینا آشکارا از امکان فروکاست قیاس آنچه برای ما اهمیت دارد این است که ابن
باهمشماریک سهروردی است. اما پرسش مهم این  گوید؛ و این گوهرۀ یک قیاس واحد سخن می

سینا، چون نه در مقام قبول بوده است و نه در مقام تفصیل،  است که روش این فروکاست چیست. ابن
های سالب به  کند: تبدیل گزاره دهد. اما به یکی از ارکان آن اشاره می جزئیات این روش را شرح نمی

سرنخ، برای سهروردی  هوشمند چندان دشوار نبوده است که و با این . عدول محمول موجب از طریق
های غیرضروری به ضروری از طریق  ، و تبدیل گزارهافتراضهای جزئی به کّلی از طریق  به تبدیل گزاره

                                                                                                                                                                        
1. Ziai, Knowledge and Illumination, p. 69. 
2. Walbridge, The Leaven of the Ancients, pp. 149–50 and 155. 

 .  124، صالمختصر األوسط في المنطقسینا،  . ابن9
   .127. همان، ص4
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از آن، در منطق  سینا و، پیش ویژه که افتراض روشی معهود در منطق ابن نیز بیندیشد؛ به ضرورت بّتات
ولی آن هم ه ممکن است کاماًل نوپدید به نظر آید ضرورت بّتات است. ارسطو بوده است. آنچ

 سینا سابقه دارد. نوعی در ابن به
 8اند. گوید که وجوب واجب، امکان ممکن، و امتناع ممتنع  هر سه ضروری ضرورت بّتات می

وجوب همانا ضرورت ایجاب است، و امتناع همانا ضرورت سلب؛ پس هر دو به ضرورت 
گردد؛ زیرا امکان  جا، اگرچه امکان خاص است، به امکان عام بازمی گردند. و امکان در این بازمی

در این بند امکان عام  از این پس خاص ترکیب عطفی امکان عام ایجاب و امکان عام سلب است. )ما
 ضروری است، و گوید که ضرورت  ضروری   بنابراین، ضرورت بّتات مینامیم.(  را مطلقًا امکان می

، «اگر چیزی ضروری باشد، ضرورتًا ضروری است»نیز ضروری است. به دیگر سخن،  ممکن   امکان  
توان با  ، و دومی را می4توان با اصل  اّولی را می«. اگر چیزی ممکن باشد، ضرورتًا ممکن است»و 

نقیض آن،  شود. با این حال عکس سینا یافت نمی مرتبط دانست. اّولی عینًا در ابن S5در منطق  5اصل 
جا  سینا هست؛ آن ، در ابن«امکان  ممکن باشد، ممکن است اگر چیزی به»یعنی ارز آن است،  که هم
سینا  دّومی، اّما، عینًا در ابن 6«کند که امکان  امکان  امکان است. ذهن شتابان داوری می»گوید:  که می

توانی  از آن می ، پسنده باشدهر انسان ممکن است که نویساگر بگویی: » نویسد: هست؛ آنجا که می
9.«ضرورت ممکن است که نویسنده باشد هر انسانی بهگفت: 

 

 deمنزلۀ ضرورت   به تواند که استریت نشان داده است، ضرورت بّتات می ، چنانافزون بر این
dicto  باهمشماریک  ا یعنی قضایای حقیقیۀ گروانۀ ا های ذات کّل گزارهُپل تام در نظر گرفته شود که

را،  یناس تفسیر پل تام از باهمشماریک وجهی  ابن استریت4نشاَند. سینا را در دامنۀ آن می وجهی  ابن
ینا س پذیرد. بر پایۀ این تفسیر، باهمشماریک وجهی  ابن ینزلۀ بهترین و سازگارترین تفسیر، مم به

 که درون عقدالحمل de reدارند: جهات  ی آن دو گونه جهتها است که گزاره َروانهگ دستگاهی ذات

                                                                                                                                                                        
 .  26، صحکمة اإلشراق. سهروردی، 8
 .  163، صالمنطق: القیاسالشفاء: سینا،  . ابن6
 منطققها با ضرورت بّتات سهروردی، ناک: فالحای،  سینا، و ارتباط آن ها در ابن ، و پیشینۀ آن5و  4های  . دربارۀ اصل14. همان، ص9

 .247-244، صصتطبیقی
4. Street, “Suhrawardi on Modal Syllogisms,” in Islamic Thought in the Middle Ages, Anna Akasoy & 

Wim Raven (eds.), pp. 163-178.  
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است  د. تنها در این صورتگیر یخود م را در دامنۀ گزاره که کّل  de dicto ضرورتگزینند، و  یجای م
ینا فروگشوده س موجهات ابن منطقو منسجم از  جامع یادن  تفسیرد ستد برای به ها که همۀ دشواره

 و de dictoت برای گنجانیدن ضرورت  س شگردی سهروردی ضرورت بّتات وند. از نظر استریت،ش می
ی یدد پیشباهمشماریک وجهی  سهروردی  سینوی. بدین سان، روانۀگ در یک گزارۀ ذات de re جهات  

 .ینا خواهد بودس برای باهمشماریک وجهی  ابن پل تام یستمیب قرن   از تفسیر 8مییزدهس قرن  
و پروراندن ایدۀ شود. وی در روند پختن  به همین جا ختم نمی سینا همسویی سهروردی با ابن

های حملی به قیاسی یگانه، نخست  سینا کنارش گذاشته، یعنی فروکاستن همۀ قیاس خامی که ابن
گانۀ قیاس حملی را به ضربی واحد فروکاهد. بدین  های سه های هر یک از شکل کوشد تا ضرب می

شش سان چهار ضرب شکل اّول به یک ضرب، چهار ضرب شکل دوم نیز به یک ضرب دیگر، و 
، سپس، در تالشی نادرست و سهروردی شوند. ضرب شکل سوم هم به یک ضرب سوم فروکاسته می

برای ما مهم است  اینک ولی آنچه 6فروکاهد. Barbaraکند تا این سه ضرب را هم به  نافرجام سعی می
ایم ا بدیهی  از این سه ضرب، اگرچه اعتبار اّولی ا که ما آن را باربارای سهروردی نامیده این است که

 النجاةدر  یناس ابن کند که آشکارا ُملَهم از بحث ای اثبات می است؛ اعتبار دومی را سهروردی با قاعده
معرفی  و اعتبار سومی را با سه قاعدۀ 9است؛ دوم و ضروری در شکل مطلق دربارۀ نتیجۀ اختالط

سینا برای  روشنی برگرفته از روش ابن کند که به ایی ثابت میج ، و جابهوجودی ، معرفی سورعطف
 4به موجب جزئی است. موجب جزئی ذیریپ عکس اثبات

 موجهات خویش نه تنها بر نظام در منطق و البریج، سهروردی بنابراین، بر خالف دعاوی ضیائی
و راه وی را دنبال کرده است. نیز، بر  ، بلکه آن را بازساختهراه خود را از او جدا نساختهنتاخته و  یناس ابن

ینا، کاماًل س خویش، همچون ابن م در منطق موّجهاتک ، سهروردی، دستخالف مّدعای والبریج
او، همانند منطق موّجهات  . و نیازی به ذکر ندارد که منطق موّجهاتتس َرویگ بند به ذات یپا

یک منطق وجهی   یک منطق وجهی  حدود»است؛ و اگرچه  0 حدود، یک منطق وجهی  یناس ابن

                                                                                                                                                                        
 . قرن سیزدهم میالدی منظور است. 8
 .  133و  61 §§. نک: همین کتاب، 6
 .  47-41، صصالنجاة، سینا ابن؛ قس: 16§ نک: همین کتاب، . 9
 .  12، ص«تا معرفی و حذف سور وجودی افتراض از دلیل»؛ قس: عظیمی، 65 §. نک: همین کتاب، 4

5. modal logic of terms 
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جایگاه  یم، نه تنهاا ه ما در این کتاب نشان دادهک نانسهروردی، چ 6«گیرد یرض مف را پیش 8ها گزاره
ی ا راهه یب - .فروکاهد را به منطق حدود آن کند تا یتالش م کهد، بلیاب یرنمرا د ها منطق گزاره بنیادی

 غلتد. یکه بعدها مالصدرای فیلسوف هم بدان درم

 حکمة اإلشراقدر  شناسی ( معرفت2
در  یناس کند. ابن یرا بررسی م معرفت ت که چیستی، منابع، ساختار، و امکانس دانشی ناسیش معرفت

کند.  یم ، دربارۀ چیستی، منابع، و ساختار آن بحث، با مفروض گرفتن  امکان معرفتاإلشارات منطق
 باورهد و معرفت را ن را پیش می یزئی افالطونج سه ، تعریفاو در برابر پرسش از چیستی معرفت

  9داند. یم ثابت مطابق جازم تصدیقر با ادبیات او، ت یا، به تعبیری مناسب صادق موّجه
را به رسمیت  ، و گواهی، حافظهگرین ، حس، درونعقل، یعنی معرفتاو پنج منبع متعارف 

کند. بدین سان،  یم ناختیش ندی معرفتب را از قوی به ضعیف رده ها ، گزارهها ناسد؛ و بر پایۀ آنش می
که  خودموّجهی ی صادقها گزاره - دنآیند که در یک سر آن اّولّیات قرار دار یپدید م ها طیفی از گزاره

ق باور حّتی لزوماً  ند کهجای دار و در سر دیگر آن مخّیالت - استوارند تنها بر خرد ناب ، نیستند متعلَّ
 امکان یناس به ابن ها ناختی گزارهش ندی معرفتب رده 4داشته باشند. و توجیه ه صدقک چه رسد به این

آیند که در یک  یپدید م ها ان طیفی از قیاسس دهد. بدین یرا هم م ها قیاس ناختیش ندی معرفتب رده
 ، ومغالطی، ی جدلیها ؛ و قیاسگیرد، و در سر دیگر آن قیاس شعری یجای م برهانی سر آن قیاس

 0گنجند. یدر میانۀ این طیف م خطابی
 که تبارش به ارسطو تسلسل معرفتی بر پایۀ دلیل یناس ، ابنو اما در باب ساختار معرفت

َرویگردد،  یبازم هایی مبنا ند که بربی یم بنای بزرگیرا  معرفت منظومۀ مبناگرویت. س معتقد به مبناگ 
ی از تارهای ا شبکه چونان آن را - شا رین رقیبت مهم - رویگ که انسجام یاست، درحالمبتنی استوار 

 0همبستگی دارند. که دگرن عنکبوت می

                                                                                                                                                                        
1. Modal logic of propositions  
2. Łukasiewics, Aristotle’s Syllogistic, p. 133.  

 .  63-62، صصو منطق ماهیت منطق ماهیت. عظیمی، 9
 .  222-227، صصتحلیل منطقی گزاره . همو،4
 .  314-317، صصتحلیل منطقی استدالل. همو، 0
 به بعد.  23. همان، ص0
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ی است. تنها همرأ یناس ، دربارۀ همۀ این مسائل با ابناإلشراق حکمة، در بخش نخست  سهروردی
به  ،معرفت ، یک منبع نامتعارفف معرفتتفاوت بسیار مهّم او این است که در کنار پنج منبع متعار

تجربۀ این منبع نامتعارف را  ناسد. والبریجش را هم به رسمیت می« اشراق» یا، «ذوق»، «تأّله»نام 
ر است تا ت همخوان گوید با تجربۀ دینی یم این منبع آنچه سهروردی دربارۀولی  8داند، یم عرفانی

ب پابرجاست ولی در تجربۀ عرفانی از میان . تجربۀ عرفانی ب و مجرَّ در تجربۀ دینی دوگانگی مجرِّ
  6رود. یم

 در باب ماهیت تجربۀ دینی.، انواع، و اعتبارسه مسولۀ مهم وجود دارد: ماهیت دربارۀ تجربۀ دینی
ر به نظر ت نزدیک به دیدگاه آلستون که از آن میان نگاه سهروردی مطرح شده است ی مختلفیها دیدگاه

و به همین سان است سهروردی،  9داند؛ یم اختس را هم رسد. آلستون تجربۀ دینی و تجربۀ حّسی یم
ی از ا کرده و به پاره را مشاهده ه محسوساتک چنان»ویسد: ن کوتاه و درخشان می یا جملهدر که 

یم، به ا استوار ساخته ها آن را بر آن غیرچون هیوت و  ی درستیها آورده و سپس دانش یقین ها احوال آن
اخت بودن س الزمۀ هم 4«کنیم. یبنیاد م ها نیز چیزهایی را مشاهده و بر آن همین سان از روحانیات

 داشته باشد، در باور َروی مستقیمگ به واقع یکیی حّسی و دینی این است که اگر کسی در ها تجربه
، و مشاهدۀ عرفانی حّسی هم باید چنین باشد. و سهروردی به این الزمه ملتزم است. او ادراک دیگری

 َروی مستقیم است.گ یعنی دربارۀ هر دو معتقد به واقع 0داند؛ یم هر دو را علم حضوری
 غایی تجربۀ خداوند یا حقیقت( 1) دارد: معتقد است، پنج نوع رنب ونه که سوئینگ ، آنتجربۀ دینی

تجربۀ خداوند یا حقیقت غایی به ( 2) به واسطۀ شیءای محسوس که در قلمرو تجربۀ همگانی است.
ی ا تجربۀ خداوند یا حقیقت غایی به واسطۀ پدیده( 3) واسطۀ شیءای محسوس، نامتعارف، و مشاع.

قت غایی به تجربۀ خداوند یا حقی( 2) که در قالب زبان حسی متعارف قابل توصیف است. شخصی
تجربۀ خداوند یا ( 5) ی شخصی که در قالب زبان حسی متعارف قابل توصیف نیست.ا واسطۀ پدیده

 0حقیقت غایی بدون واسطۀ هر گونه امر حّسی.

                                                                                                                                                                        
 .  27، صاالنوار در فلسفۀ اسالمی و علم الدین شیرازی قطب، . والبریج8
 .  4، ص«شناختی تجربۀ دینی معرفت باب حجیتبررسی دیدگاه ویلیام رو در ». کشفی، 6
 .  22، صدینی و اعتقاد عقل. پترسون و دیگران، 9
 .  13، صحکمة اإلشراق، . سهروردی4
 .  214، صالمطارحات؛ 222، صالتلویحات؛ 132ص، حکمة اإلشراق. همو، 0
 .  34-21، صصدینی و اعتقاد عقل. پترسون و دیگران، 0
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یک از این پنج  است، در کدام ونه که مراد سهروردیگ ، آنتوان گفت که تجربۀ دینی یادگی نمس به
ق تجربۀ دینی، آن سان که مراد اوست،  یگنجد. اما م یقسم م َرم ُمُثلتوان گفت که اّواًل متعلَّ است،  ه 

 خلع ارادی بدنبرای او  در رأس آن قرار دارد؛ و ثانیًا فرآیند این تجربه خیر نزلۀ مثالم که البته خداوند به
الُسلّم « )نندهک نردبان  خلع»پدید آید آن را با  شکی در اصول گوید که اگر برای اشراقیان یمزیرا است، 

  8زدایند. یتواند از جامۀ تن به َدر آید، م یسانی مآ (، یعنی با روان خویش که بهالمخلِّعة
کنند.  یم ش بحثا درباره 9فراروانشناسیامند و در ن می 6«تجربۀ بیرون از بدن»را امروزه  خلع بدن

 است، دهشمطرح ن نزلۀ نوعی از تجربۀ دینیم به« تجربۀ بیرون از بدن»دانیم تا کنون  یتا جایی که ما م
 د.هن می فرا روی ما ها قرن از پس   و این ایدۀ نوی است که سهروردی

( اعتبار برای 1)دو چیز را باید از هم تفکیک کرد:  تجربۀ دینیناختی  ش معرفت اعتباردر باب 
اّولی را، و بر  4اوریب آسان بر پایۀ اصل رسد که سهروردی ی( اعتبار برای دیگران. به نظر م2)، رگ تجربه

گوید که بیشتر  ی، ماستبعاد از نظریۀ ُمُثل وی در مقام رفعپذیرد.  یدومی را م 0پایۀ اصل گواهی
، و ، سقراطامپدوکلس ،، آگاثادمونون هرمسند؛ و حکیمان بزرگی چا داشته ها پیامبران اشاراتی به آن

ند؛ و بیشتر ا کرده مشاهده را در عالم نور لند که ُمثُ ا ند و حتی آشکارا گفتها بر این رأی بوده افالطون
اگر رصد یک یا دو َتن در امور فلکی »پرسد که  یند. سپس ما بوده نیز بر این باور و هند فرزانگان ایران

خویش  دربارۀ چیزی که در رصدهای روحانی و نبوت ی حکمتها است، چگونه گفتۀ استوانه معتبر
 د:بپرسسهروردی  اگر یک مّشائی از - مثالً  - بدان معناست که این 0«ند معتبر نباشد؟ا مشاهده کرده

 ند؟ا نکرده خطا ُمُثل در باب مشاهدۀ عرفانی و نبوت ی حکمتها که استوانه ( از کجا معلوم1)
 ند؟ا نگفته دروغ ُمُثل در باب مشاهدۀ عرفانی و نبوت ی حکمتها که استوانه ( از کجا معلوم2)

  

                                                                                                                                                                        
 .  13، صحکمة اإلشراق، . سهروردی8

2. Out of Body Experience (OBE)  
3. Parapsychology 
4. the principle of credulity 
5. the principle of testimony 

 .  154، صحکمة اإلشراق، . سهروردی0
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 ، این دو پرسش را با دو پرسش متناظر پاسخ خواهد داد:اه سهروردیگ آن

 اجرام آسمانی خطا در باب مشاهدۀ حسی و هیپارخوس که بطلمیوس ( از کجا معلومʹ1)
 اند؟ نکرده

 اجرام آسمانی دروغ در باب مشاهدۀ حسی و هیپارخوس که بطلمیوس ( از کجا معلومʹ2)
 ند؟ا نگفته

زیرا وی  دهد؛ یبه دو پرسش نخست م دوم بدهد، سهروردی و هر پاسخی که مّشائی به دو پرسش
 احتمالود که یک مّشائی ش آنچه سبب میداند.  یم اختس را هم مشاهدۀ حّسی و مشاهدۀ عرفانی

اعتماد کند چیزی  ها را جّدی نگیرد و به آن و هیپارخوس بطلمیوس در مشاهدات حّسی و دروغ خطا
رسد که  ینظرم مگوید که آنچه به  یم اوریب نیست. اصل آسان و اصل گواهی اوریب آسان جز اصل

گوید که آنچه دیگران به من  یم شود. و اصل گواهی ش ثابتا ه خالفک هست، هست؛ مگر این
گوید که بر همین اساس  یسهروردی م 8ش ثابت شود.ا ه خالفک است، مگر این گویند راست یم
را  ها اعتماد کرد و احتمال خطا و دروغ آن و نبوت ی حکمتها استوانه توان به مشاهدات عرفانی   یم

 کنار گذاشت.
! وست: تعارضر هنوز با چالشی بزرگ روبه ناختی تجربۀ دینیش معرفت با وجود این، اعتبار

را  ها نویم آنش ی حّسی افراد مختلف از یک پدیده، مانند عبور از جّو زمین، را میها که تجربه یهنگام
خوانیم میان  یی دینی اشخاص گوناگون، مثاًل، از خدا را مها که تجربه ییابیم؛ ولی هنگام یم سازگار

ی دینی با یکدیگر تفاوت فاحش دارند و ها تجربه»بر پایۀ دیدگاه کاتس،  بینیم. یم ناسازگاری ها آن
را  تجربۀ دینی حجیت ها آیا این تعارض 6«.وندش مقید می رگ شخص تجربه توسط اعتقادات پیشین

 که یدهد، هنگام یدارد به این پرسش مقّدر پاسخ م رسد که سهروردی یبرند؟ به نظر م یزیر سؤال نم
 گوید: یم

و رّدی که بر ایشان شده است، اگرچه بر ظاهر  است نخستین نمادین سخنان فیلسوفان
 9نیست.یشان رواست، بر مقاصد ایشان روا نیست؛ زیرا نماد رّدکردنی ها گفته

                                                                                                                                                                        
 .  7، ص«بررسی دیدگاه ویلیام رو». کشفی، 8
 .  56، صدینی و اعتقاد عقل. پترسون و دیگران، 6
 .  13، صحکمة اإلشراق، . سهروردی9
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 گوید: یکه م ییا هنگام
و پسین تنها در الفاظ است، و در اختالف عادات ایشان به  میان حکیمان پیشین اختالف

ند، و ا استاند هم خدا گویا، و بر یگانگی انهگ ی سهها تصریح یا تعریض. و همه به جهان
 8نزاع نیست. ها دربارۀ مسائل اصلی میان آن

ی دینی نیست، بلکه در زبان ها در خود  تجربه و ناسازگاری ، تعارضبنابراین، از نظر سهروردی
 ست.ها ت که محمل بیان این تجربهس ینمادین

 و هم برای دیگران معتبر رگ را هم برای خود  تجربه تجربۀ دینی ا که سهروردیج از آن ،باری
به وجود خدا، برای خود صاحبان تجارب  بسیاری از باورها، مانند باور او ناسیش معرفت در داند، یم

د بود. برهان تجربۀ نخواه باور موّجه تجربۀ دینی از طریق برهان ها ، و برای مخاطبان آندینی باور پایه
تواند آن را  یولی سهروردی م ،رود یار مک به وجود خدا تنها برای اثبات دینی در فلسفۀ دین معاصر

 ، نیز به کار گیرد.افالطونی دیگری، مانند اثبات وجود ُمُثل برای مسائل
نزدیکی  ، ساختار، و منابع معرفتدر تعریف سهروردی ناسیش بر پایۀ آنچه گفتیم، معرفت

، ذوقبه نام  معرفت دارد و تنها در پذیرش یک منبع نامتعارف یناس ناسی ابنش یری به معرفتگ چشم
نیست که  گیرد. با وجود این، بعید یاست، از آن فاصله م دینی تجربۀ، که همان اشراق ، یاتألّه

 ویسد:ن می ه ماجد فخریک چنان ؛متأّثر بوده باشد یناس در همین وجه تمایز هم از ابن سهروردی
[ پیدا یناس توان گفت این است که در اواخر عمر حالتی در او ]یعنی ابن یم ... آنچه به یقین

فاصله بگیرد و به مکتب دیگری نزدیک  خواست از شیوۀ متداول مشائیان یشده بود که م
و ذوقی را او  رفتند. این مکتب عرفانی یم به دنبال حقیقت و ذوق شود که در آن از راه عرفان

ینا، س چه بسا هرگز به عمل در نیامد. اّما دو نسل بعد از ابن نامید... و البّته این فکر اشراق
 6... در صدد برآمد تا به این فکر جامۀ عمل بپوشاند.لدین یحیی سهروردیا شهاب

در  به سهروردی یناس ناقل تمایالت عرفانی ابن و یاشراق منبع الهام حکمت که به عنوان یاثر
ولی از این کتاب، است.  المشرقیة الحکمةنگیز ا گیرد کتاب مناقشه یصدر فهرست نامزدها قرار م

و، ر ( یافت نشده و، از اینمطلق جزئی موجب نقیض )تا بحث ی از منطقا م تا کنون، جز تکهک دست
دربارۀ این  یناس ایۀ آن وجود ندارد. آنچه از توصیف خود  ابنم و نهایی دربارۀ درون داوری جامع امکان

                                                                                                                                                                        
 .  11. همان ص8
 .  313، صسیر فلسفه در جهان اسالم. فخری، 6
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 ه به عرفانک اما این 8فاصله گرفته است؛ آید بیش از این نیست که وی در این اثر از مشائیان یکتاب برم
 آید.  یگراییده یا چیزی شبیه این، از توصیف خود  او برنم

 المشرقیة الحکمةایۀ م نی دربارۀ درونز نه گمانهکنونی از هر گو با وجود این، آنچه در بحث
ه ما اکنون در ک ز آنا از این کتاب به چیزی بیش سهروردی گویا ماید آن است کهن ر میت نندهک تعیین

 ویسد:ن می المطارحات در منطقدست داریم دسترسی نداشته است. زیرا 
 داده و به صورت نسبت را به مشرقیان ها در کراریسی که آن و از این روی شیخ ابو علی

  6.وند، نه حّد ش می رسم ها ه بسیطک پراکنده و ناتمام موجود است تصریح کرده است به این

 
 یها هتکّ این  9برگ( است. 8ی از کتاب )معمواًل مشتمل بر ا به معنای تّکه« ّراسکُ »جمع  « راریسکَ »

اند که در جایی از  المشرقیة الحکمةیی از ها آشکارا بخشکند  یاشاره م ها به آن که سهروردی مشرقی
 ید: گو یم بوعلیآن 

وند اموری هستند که این ش نشان داده می ها و فصل ها برگرفته از جنس اموری که با حدِّ 
 این حّد  و امور مرّکبی که این گونه از ترکیب را ندارند هست، ولی امور بسیط ها در آن ترکیب

 4.یابی ینم ها را در آن

را در دست داشته، ولی از تصریحات و  الحکمة المشرقیةچه مقدار از  نیست که سهروردی دقیقًا معلوم
ت که امروزه در س آید که آنچه در دسترس وی بوده همین چیزی یتلویحاتی که در سخن او هست، برم

 حکمتدر این کتاب فلسفۀ جدیدی به نام  یناس کند که ابن یرقی نم، فدسترس ماست. در این صورت
یی از بخش منطق  این کتاب به دست ها را بنیاد نهاده است یا نه؛ زیرا، به هر روی، چیزی جز تکه مشرقی

 ندارند. اإلشارات ز منطقا چیزی بیشسهروردی نرسیده است. و این بقایای منطقی هم تقریبًا 
، یو فلسفۀ اشراق ناسیش در تأسیس معرفت نوان منبع الهام سهروردیع به المشرقیة الحکمةبنابراین، 

                                                                                                                                                                        
 .  13، ص: المنطق: المدخلالشفاء؛ همو، 2-2، صصالمشرقیین منطق، سینا . ابن8
 .  11، صالمطارحات منطق، دی. سهرور6
کناد در  [ موافقات میساینا با او ]یعنی ابن در ابتدا، شیخ اشراق»درمانده است: « کراریس»چگونه در فهم معنای  . بنگرید که ضیائی9

در اینجاا باه کتاابی باا عناوان  نیساتند. ساهروردی توان توصیف کرد، لیکن قابال تعریاف و غیرمرکب را تنها می بسیطاینکه ذوات 
چاه باوده،  کقراریسنتساب کارده اسات.اینکه کتااب م سینا آن را به شیوۀ فلسفی مشرقیان کند که ابن اشاره می کراریس فی الحکمة

 «  سینا یافت. ابن المشرقیین منطقتوان در  روشن نیست؛ اما عبارت مذکور را می
 .  243، صمنطق و منطق ماهیت ماهیت؛ نیز نک: عظیمی، 23، صالمشرقیین منطق، سینا . ابن4
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 اإلشاراتیی چون ها ، باید به تأثیر کتابود. در این صورتش با اندک تأّملی از فهرست نامزدها خارج می
ود ش نامیده می ناسیش و آنچه امروزه فراروان در اواخر این کتاب به عرفان یناس یژه که ابنو اندیشید؛ به

، به عرفانی ابی به شهودی و به یاد آورید که از نظر سهروردی فرآیند دست 8دهد. یاهتمام خاّصی نشان م
ی فراروانشناختی ا ، همانا پدیدهاشراق و یکی از ارکان دوگانۀ حکمت معرفت عنوان یک منبع نامتعارف

 .آید یبه دست م که ملکۀ آن با ریاضت است تجربۀ بیرون از تنیا  خلع بدنبه نام 
نیز مرحلۀ  سهروردی ناسیش نخواهد بود، اگر بگوییم که معرفت از حقیقت ه دورک حاصل این

، نه در حال واگرایی ست. او در این حوزه نیز، به سان منطقیناس ناسی ابنش ری از معرفتت افتهی تکامل
 بلکه در حال تکمیل برنامۀ ناتمام اوست. یناس از ابن

، ناسیش ، که پایی در منطق دارد و پایی در معرفتحکمة اإلشراق ی ما در منطقها یکی از نویافته
 مورد باور p»بگیریم که  را به این معنا Bpاگر است.  6باورمنطق به  نسبت بصیرت روشن سهروردی

داند؛ و از  یم کاذبرا  Bp ˅ B~p، و صادقرا  p ˅ ~pاه سهروردی، از یک سو، آشکارا  گ ، آن«است
جز در  ها مارد. این تفکیکش را ناراست می (Bp & B~p)~و  را راست (p & ~p)~وشنی ر دیگر سو، به

رّد پایی از این  یناس ی ابنها ذیر نیست. ما در نوشتهپ از منطق باور امکان - هرچند مبهم - پرتو درکی
 بر نبودن نیست. یم. وانگهی نیافتن دلیلا ّد هم نُجستهج یم؛ و البته باید اذعان کنیم که بها نیافته تمایز

د که آیا سهروردی در فهمی که از منطق باور رسمانی گشوده برای پژوهشگران باشتواند پ یلذا این م
 ت یا نه.س دارد وامدار بوعلی

ر انتقادی در 5  اإلشراق حکمة( تفک 
 چهار رهیافت کلی دارد: در منطق یناس م که ابنا در جایی دیگر گفته

 راییگ دوگانه . 8
 انشی،د - نگرش ابزار . 6
 ،راییگ هدف . 9
 .راییگ صورت . 4

                                                                                                                                                                        
 ، النمط التاسع و النمط العاشر. 3، جاإلشارات، سینا ابن. 8

2. Doxastic Logic 
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  8ند.ا شده ادن یک نظم نوین منطقید این چهار رهیافت راهنمای عمل او در سامان
پردازد، و  یم به تحلیل اندیشه یناست که چون منطقس این ایدۀ ابن« راییگ دوگانه»مقصودم از 

. و منطق استدالل است: منطق تعریف و استدالل، منطق هم دوگانه اندیشه بر دو گونه است: تعریف
 نامیده است. « منطق دوبخشی»ژوه این ایده را پ محمدتقی دانش

که  در نزاع کهن تاریخی میان مشائیان یناس این است که ابن« انشید -نگرش ابزار»مرادم از 
رفت که  است، به راه افالطونیان گفتند منطق دانش یکه م است، و رواقیان دانش ابزار گفتند منطق یم
دانش ینا منطق را هم به س ابن روی است که همین هم دانش است و هم ابزار دانش. از گفتند منطق یم

در دو حوزۀ  بنابراین، منطق به تحلیل اندیشه .ابزار خطاسنج اندیشهکند و هم به  یم تعریف اندیشه
 ی درست  ها راه است، کشف ، از آن روی که دانش اندیشهشا هدف؛ ولی پردازد یتعریف و استدالل م

ست؛ و از آن روی که ابزار خطاسنج اندیشه است، کشف ها اندیشیدن، به منظور پیروی از آن
  ست.ها اندیشیدن به منظور پرهیز از آن نادرست   یها شیوه

، در کنار نظریۀ یناس ت اگر انتظار داشته باشیم که منطق  دوبخشی ابنس بدین سان، کاماًل طبیعی
 را هم جداگانه بررسی کند. و و مغالطات استدالل تعریف و نظریۀ استدالل، مغالطات تعریف

منطقی گذشتگان هرچه به کار  . او بر آن است که از میراثآورد یاین انتظار را برم یناس ابن« رایی  گ هدف»
آید یا باید حذف شود، مانند  ینم ،ندیشیا و پرهیز از نادرست ندیشیا یادشده، یعنی درست دو هدف

. او، بر از این دو هدف بیاید، مانند جدل ی تغییر کارکرد دهد تا به کار یکیا ، یا باید به گونهو شعر خطابه
و مغالطات  ازد.س دگرگون می به مغالطات تعریف راهبرد مناظره را از اصول جدلی همین بنیاد، مواضع

  کند. ی، چونان مغالطات استدالل مطرح م، را به پیروی از خود  ارسطوانۀ ارسطوییگ سیزده
ّثر بوده است. هم مؤ یناس ابن« راییگ صورت»، ، و تغییر کارکرد جدلو شعر البته در حذف خطابه

ز ماّده و محتوای آن است. از همین ا و ساختار استدالل بیش توّجه به صورت« راییگ صورت»مرادم از 
 پردازد. یکوتاه و گذرا م به برهان، اإلشاراتی متأّخر خود، مانند ها وشتهن ینا در منطقس روی است که ابن

را  که منطق به همان اندازه یناس کنونی ما اهمیت دارد این است که ابن آنچه برای بحثباری، 
و هم در  بیند؛ هم در حوزۀ تعریف ینیز م ندیشیا نادرست کشف داند، ابزار یم ندیشیا درست دانش

ود. ش نامیده می« تفکر انتقادی»ت که امروزه س همان چیزیدوم جنبۀ این توّجه به  قلمرو استدالل.
 .ری بزرگ در حوزۀ تفکر انتقادی نیز هستو انی سترگ، بلکه اندیشهد ینا، نه تنها منطقس بنابراین ابن

                                                                                                                                                                        
 به بعد.   275، صتحلیل منطقی استدالل. عظیمی، 8
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را به  ست و آنراگ دوگانه در منطقیناست: همچون او س در همۀ آنچه گفتیم پیرو ابن و اما سهروردی
به منطق دارد و آن را هم  انشید -کند؛ همچون او نگرش ابزار یم و استدالل تقسیم دو بخش  تعریف

بر  ،ست وراگ و صورت راگ ؛ همچون او در منطق هدفخطاسنج اندیشه داند و هم ابزار یم اندیشه دانش
 و دربارۀ برهان کند یدگرگون م تعریف را به مغالطات را حذف، و جدل و شعر خطابه ،همین اساس

 کند. ی؛ همچون او مغالطات را در دو حوزۀ تعریف و استدالل از هم تفکیک مکند یم وتاهی بحثک به
تفکر »، یعنی همان چیزی که ما یرانۀ منطقگ در اهتمام به ُبعد خطاسنجی و پیش سهروردی

 گیرد. مغالطات یی حتی از او هم پیشی ما یناست، تا اندازهس امیم، اگرچه پیرو ابنن می« انتقادی
 ی سوفیستیها ابطالدر  انۀ ارسطوییگ کند، از مغالطات سیزده یمطرح م یناس ابن ونه کهگ ، آناستدالل

 ویسد:ن میدهد. او خود در این باره  یافزایش م مغالطه 25را به  ها رود، ولی سهروردی شمار آن یفراتر نم
در دالیل  ژوهپ دانشورزیده شود؛ زیرا  ها به آن ژوهپ دانش تا را افزایش دادیم ها و مغالطه

و، ر یابد. از این یم بیابد، نادرست ه درستک ر از آنت ی مردم، بیشها و دسته ها گروه
سیلۀ شناخت و اش به یر از سودیابت ، کمخطا اش در هشیارسازی بر مواضع یسودیاب
 8نیست. ی حقیقتها سنجه

 ساختار کتاب( 4
کناد:  می را باه دو بخاش تقسایم حکمة اإلشراقگفتار گذشت،  که در آغاز این پیش ، چنانسهروردی

د و از همین رو هر یاک از نام( میهای اندیشه)سنجه« ضوابط الفکر»و متافیزیک. او منطق را  منطق
الی ایان دهاد. در الباهعددی مای ها ترتیبخواند و به آن)سنجه( می« الضابط»را  آنهای زیربخش

، یاا «دقیقاه»، «قاعاده»، «فصال»ها را، بدون ترتیب عاددی، زیربخشها، برخی از ضوابط و سنجه
 ام.آورده ها را به همین صورتکند، که من نیز آننام می« حکمت»

نظار که خوشبختانه مقبول طباع ماردم صااحب ،سیناابن اشارات جلدی منطقهمچون شرح سه
، و سپس ترجمۀ فارسای  آن حکمة اإلشراقشدۀ گذاریرا با متن اعراب شد، در این کتاب نیز هر فصل

هاای فراهم آید. متن را، بر پایۀ یکاان واسطۀ خواننده با متن سهروردی برگشودم، تا زمینۀ رویارویی بی
هاا ساامان ، و ترجمه و شرح را متناظر با همین شامارهکردم گذاریترتیب  شمارهو به محتوایی، تقطیع

 دادم تا مقایسه و ارجاع آسان شود. 
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  33 گفتار شیپ  
 

پاردازد فاقاد ایان مای« در نظریاۀ اشاراقی قیااس چهارم شکل»که به  دوم، اما، فصلی در گفتار
ای را در دهاد بلکاه مساوله را شارح نمی از متن ساهروردی ای پاره این فصل گذاری است، زیرا شماره

در آغاز بر آن بودم که این فصال  کوشد تا به آن پاسخی دهد.می کند وطرح می سهروردی باب منطق
ایان  بندی رسیدم که جایگااه طبیعایصورت یک پیوست به پایان کتاب بیفزایم، ولی به این جمعرا به

 ست که اکنون در آن قرار گرفته است.فصل همین موضعی

 ( سپاسگزاری3
، جملگی، به فرجام رسیده است، سپاسگزاری از همۀ کسانی اثراکنون که کار پژوهش و نگارش این 

اند وظیفۀ اخالقی من است. در مرحلۀ پژوهش و نگارش، صندوق که دستی بر این آتش داشته
این اثر  حامی ،«سهروردی منطق»پژوهشی حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، در قالب طرح 

زحمت کرد. دکتر  قبول و فلسفۀ ایران د. در مرحلۀ چاپ و انتشار، مؤسسۀ پژوهشی حکمتش
کران سپاس بی های علمی خویش ساخت.سنجی، همچون همیشه، مرا وامدار نکتهاسدالله فالحی

 نصیب نخواهند گذاشت.خوانندگانی که مرا از نقد و نظرشان بینثار آنان باد! نیز نثار همۀ 
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