
 

   
 
 

  
  
  

 چگونگي اثبات ي دربارهي ديدگاه سهروردي و آكويناس  مقايسه
 نفرشتگان و تبيين ماهيت ايشا

  

  ∗∗                        زهرا دبيري∗الله حقيقت
  

  چكيده
شناسي يا علم به مجردات قدسي از جمله معارفي است كه هرچند به  فرشته

ني دارد، همت عقل در ي غيب واقع شدن موضوعش مبنايي وحيا دليل در پرده
ي متدين همواره درصدد  جا كه فالسفه رسيدن به آن هرگز كوتاهي ندارد، تا آن

 و ضرورت و اوصاف اين موجودات شريف برآمدهي شناختي عقالني از ماهيت  ارائه
 .اند وجودشان را توجيه كرده

شناسي، مبحث اثبات فرشتگان  ترين مباحث فرشته جا كه يكي از مهماز آن
 در شود،  ميتر  كه ضمن استدالل بر وجودشان، ماهيتشان روشناست؛ خصوصاً

ي چگونگي اثبات فرشتگان و  ي حاضر كوشش و كاوشي است در زمينه واقع مقاله
 موسوم به مكتب ، ايماني مهم-تبيين ماهيت ايشان از منظر دو نظام فلسفي

ين تأكيد ورزد و بلكه اشراقي و توميستي، با اين رويكرد كه بر سازگاري عقل و د
  .شان را آشكار سازد نزديكي

 بر  ي استدالل يهاي اين پژوهش، اشتراك نظر هر دو فيلسوف در روش           از يافته 
ي آنان بـا انـسان و قـول بـه كثـرت              ايشان، رابطه  وجود فرشتگان، بيان ماهيت   

بنـدي   ي دسته  فرشتگان، شيوهنظر در كيفيت ايجاد شان و نيز اختالف ناپذيرشمار
 و ، حقيقـت تمثـل فرشـتگان   ات و غيـر ذات ي تحليل علم ملكي به ذ  نحوه آنان،
هاي   كه اميد است راه را براي كنكاش،باشد مي شان ي وحدت يا تباين نوعي مسأله
 .داي ديگر بگشاي تر و بررسي مقايسه عميقذهني 
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 مقدمه. 1
 ، استي خدا محور  فالسفهيشناسي در آرا هاي مهم هستي  از شاخهشناسي يكي فرشته

 وجود اين مخلوقات سخن به ميان آمده و اعتقاد بهبسيار  از فرشتگان ،در متون مقدسزيرا 
حصول م  عوامل مهي منزله و از آنان بهي اديان توحيدي قلمداد  اصول يقيني شريف در زمره

  .معرفت و وصول به سعادت ياد شده است
ي  ي حكمت اشراق در فلسفه ي شناخته شده  كه چهره،الدين سهروردي شيخ شهاب

 فرشتگان را با عنوان انوار مجرد جوهري مورد همت و اهميت ،اسالمي است، در آثار خود
ي خلقت آفريدگار، ها واسطهبا تأييدات قرآني و گاه روايي و شهودي، ها را   آن،قرار داده

 كه خداوند از طريق ،دانسته است االهي و ميانجي پيامبران با بارگاه االهي مظاهر صفات
 او نه فقه االنوار لذا .كند آنان ما را به خودشناسي و نهايتاً به شناخت خويشتن هدايت مي

رينش و ي آف دهد، بلكه تعريفي از نحوه مي دست تنها شناختي از اين موجودات ملكوتي به
  . گيري مراتب وجود است شكل

ترين فيلسوفان مسيحي در دوران قرون وسطي، نيز   از شاخص،قديس توماس آكويناس
 كه 1كالم جامع علم در نخستين بخش از كتاب مهم خود با نام ، فردي خدا باوري مثابه به

 بحث از يحيت است، بهي رسمي مس هيات و فلسفهدرحقيقت تفسير و شرحي منظم از اال
 تا  است، پرداخته و بالطبع سخن از فرشتگان به ميان آوردهانواع مخلوقات و طبيعشان

ده كه برشمرايشان را موجوداتي ها اختصاص داده و  اي مستقل به آن جا كه رساله آن
وجودشان براي كامل دانستن عالم و آشكار شدنشان براي تقويت ايمان بشر، در مسير تشبه 

 2اش به فرشتگان سبب شده است مجتهدالمالئكه او كه توجه. تن به حق الزم استجس
ناميده شود، براي اثبات اين موجودات آسماني هم برهان عقلي اقامه كرده و هم اعتقادش را 

  . استناد داده استهاست به آياتي از كتاب مقدس كه مؤيد وجود آن
ضرورت   اشراق در جهان اسالم و مؤسس مكتبي منزله  سهروردي بهنظر به جايگاه

ي توماس آكويناس در محافل  شناخت فرشتگان نزد او، و نيز با توجه به شاخص بودن چهره
 در عين حال نبود اثري فارسي ،فلسفي غرب و كثرت بحث از فرشتگان در نظام فلسفي او

از نگاه ي اثبات ايشان طور تفصيلي حول محور ماهيت فرشتگان و ادله كه مستقالً و به
شناسي اين فيلسوف با  ي اين بعد از فرشته توماس آكويناس نگارش يافته باشد، مقايسه

  .اي تطبيقي است كه تاكنون صورت نگرفته است شناسي سهروردي، بررسي فرشته
 تحليلي به مسائلي از جمله -ي حاضر در اين راستا بر آن است تا با روشي توصيفي مقاله

ي امكان  ي كاربرد قاعده ته در نظر شيخ اشراق و آكويناس، نحوهشناختي فرش جايگاه جهان
اشرف در اثبات وجود فرشته نزد دو نظام فلسفي مزبور، و به طور كلي وجود اشتراك يا عدم 
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 وماس در چارچوب عنوان پژوهش پاسخ اسالمي سهروردي و مسيحي تياشتراك بين آرا

  .دهد
  

  شناسي اشراقي فرشته. 2
  ي شيخ اشراق در باب فرشتهمنابع فكر. 1. 2

رغم آشنايي كامل با علوم قرآني، نه تنها  بهسهروردي از جمله حكيمان مسلماني بود كه 
هاي عقالني يوناني، بابلي، مصري و هندي، و نيز در  وجوي حقيقت در سنّت از جست

 درها را  نداشت، بلكه عناصري از آنهاي وحياني زردشتي، يهودي و مسيحي ابايي  مكتب
  .دنظام فلسفي خويش گنجان

شناسي اوست، مواد خام   كه مبناي فرشته،وي اگرچه در بحث نظام فيض و صدور
نافذ خويش معرفتي نوين ي خود را از منابع متعدد اخذ كرده بود، با ذهن ناقد و ذوق  نظريه

  .)73: ، ص4( سابق قابل مشاهده نبود كه در هيچ يك از منابعارائه داد 
پذيرفت، در عين حال كه در برخي آثارش نظر مشائيان در باب فرشته را  مثال، براي

ها  باوري آن ي فرشته گانه تر، به جاي ابعاد سه در ساختي بسيار پيچيدهبعدها با گسترش آن 
دانستند، نظامي نوري را در نظر  كه نفس فلكي را ميانجي عقل مفارق و سپهر فلكي مي

چنين از  هم. را داراست... نيازي و نيازمندي و و عشق، بيهاي گوناگون قهر  گرفت كه ساحت
مكاتب پيش از اسالم از جمله فيثاغورثي، افالطوني، هرمسي و به ويژه حكمت ايرانيان قديم 

. ثّر شدأغزالي مت كمال بهره را برد و از آثار دانشمندان صوفيه به خصوص مكتوبات حلّاج و
ي اويند، از آيين   كه دو ركن مهم فلسفه، ظلمتبه عالوه، در تبيين وجوه مختلف نور و

خود ه  ك)317 - 313: ص،ص17(واژگان و اصطالحات آن استفاده كرد زردشتي و بسياري 
  .گوياي ژرف انديشي اوست

  ي پيدايش ايشان تعيين جايگاه فرشتگان در عوالم هستي و نحوه. 2. 2
ي تعامل و تبادل با بر پايهكه در نظام فلسفي سهروردي بحث از موجودات  نظر به اين

، )عالم عقول(بندي عوالم هستي به مجرد تام   پي گرفته شده است، پس از تقسيم3نور
و مادي ) عالم انوار مدبره، و عالم اشباح مجرده يا صور معلّقه يا مثال منفصل(مجرد غيرتام 

بال اثبات ، و به دن)عالم حس يا برزخ شامل افالك و كواكب و عناصر بسيط و مركبات(
در  ي عوالم مذكور و نيز توحيد او،  در رأس همه، يعني نوراالنوار،ي هستي ترين رتبه عالي

ي آيد كه همگي تشعشعي از سرچشمه بيان مراتب هستي سخن از انوار مجردي به ميان مي
  .اند هاي گوناگون نور ازل به نسبت
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ي از آن حيث كه از تمام جهات جا كه نوراالنوار واحد حقيقي است و از واحد حقيق از آن

 نور ي نوراالنوار واسطه شود، نخستين صادر بي واحد است، جز معلول واحد صادر نمي
: ، ص2 :، ج10(شوند  وساطت او پديدار مي مجردي است كه مراتب مختلف فرشتگان به

  :گيرند به شرح زير مورد بحث قرار ميتحت سه سلسله و در بيان شيخ ) 126
ي چيزهاي   كه جايگاه فرشتگان مقرب بوده و از آن جهت كه همه،طوليي   سلسله.1

ي مقربِ فوقاني  يابند و اعضايش به صورتي هستند كه هر فرشته جهان از آن تولد مي
ي قهر و غلبه دارد و در مقابل، تحتاني نسبت به  نسبت به آن كه در تحت است، جنبه

و ) 135 :، صهمان(ره و امهات ناميده شدند ي محبت است، به انوار قاه فوقاني داراي جنبه
  .)340: ، ص14(شوند  به اسامي اصول اعلون و عقول كرّوبين نيز خوانده مي

اين انوار كه در سيري نزولي به نحو تقدم عقلي نه زماني بر يكديگر ترتب علّي دارند 
اده ندارند، به ي حلولي يا تصرفي با اجسام و م كه هيچ رابطه عالوه بر آن) 387 :، صهمان(

ها  شان به نوراالنوار، هيچ جسمي نيز از آن جهت شدت نورانيت و كمي جهت فقر و نزديكي
  . شود حاصل نمي

باشد،   ميي طولي انوار قاهره ي عرضي انوار قاهره كه مصدر آن سلسله  سلسله.2
 :، ص1 : ج،10(ها با عناوين فروع  اي هستند كه سهروردي از آن فرشتگان عالي مرتبه

  .)340: ، ص14 (4ب اصنام نوعيه ياد كرده است، مثُل نوريه، اصحاب طلسمات و اربا)452
اين فرشتگان از آن حيث وجودشان ضروري است كه اگر نباشند، انواع متكافئه نيز كه 

ز همين روست كه ا. ي علّي با يكديگر ندارند، در عالم ماده موجود نخواهند شد هيچ رابطه
 و ها هاي نوري آن  علتي معلوالت جسماني را شاهد بر تكافوي تكافوازيالدين شير قطب

جا  و از آن) 388: ، صهمان(داند  موجودات عالم جسماني را ظل و آثار اين انوار عقلي مي
ها را  اند، سهروردي آن عرض  معلولي نداشته و هم- عليي  رابطه،كه انوار در اين سلسله

  .خواند عقول متكافئه مي
 دليل بر ،عرضي انوار اين سلسله ز اهميت است كه همئ توجه به اين نكته حاالبته

ي  ي فائض از انوار سلسله ها در رتبه و شرف نيست، بلكه بسته به كمال اشعه يكساني آن
  .شوند طولي، داراي درجات و طبقات مختلف مي

ابطه با ظلمات،  كه به دليل ر،ي انوار مدبره سومين سلسله از انوار مجرد است  سلسله.3
، )395: ، صهمان(غير و اخس از انوار قاهره بوده و مشتمل بر نفوس انسي و فلكي است 

  5.دهد مي» انوار اسپهبدي«ها نام  كه شيخ اشراق به آن
بر » نفس ناطقه«جا كه  از آن،  شيرازيي ترين شارح سهروردي عالمه  بزرگي به گفته 

، 15 (خواند  مي»اسپهبد بدن«ي آن را سهروردد، كه در آن است رياست داربدن و قوايي 
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و چيزي نيست كه نور و باشد   ميعلم نفس به خود، حضوري و شهودي و چون )345: ص

تجرد آن را اثبات كرده شيخ  بلكه خود، نور و ظهور است، ،ظهور براي آن از جانب غير باشد
به دليل تعلق به بدن مادي و آورد، اگر چه آن را  و آن را از اقسام نور مجرد به شمار مي

: ، ص22(دهد  ترين مرتبه قرار مي تدبير جسم نسبت به ساير مراتب تجرد نوري در پايين
18(.  

جا كه  دارد از آن  مي بيان،ي پيدايش فرشتگان، چنانچه اشاره شد او در توضيح نحوه
ي  ب را واسطهحصول كثرت از ذات واحد بسيط نوراالنوار ممتنع است، ناگزير بايد نور اقر

ي  فيض نوراالنوار بر ساير ممكنات قرار داد و بدين ترتيب از ساير اقسام فرشتگان و نحوه
  .پيدايش آنان سخن به ميان راند

ان كيفيت وساطت نور اقرب در ي طولي و در بي شيخ اشراق براي اثبات ساير انوار قاهره
كند،  ور اقرب را رد ميجهت يا تك جهت بودن ن  كه شقوق بي،پس از آن كثرتحصول 

ها برزخ و نور مجرد ديگر حاصل  گيرد كه نور بايد دو جهت داشته باشد كه از آن نتيجه مي
 و جهت ، به خاطر احتياجش به نوراالنوار،اند از جهت امكاني او شود و اين دو جهت عبارت

 تعقل فقرش  پس نور اقرب به دليل.)323: ص، 14(  به خاطر غناي به نوراالنوار،وجوبي او
ي نسبت به نوراالنوار، سبب حصول برزخ اعلي يا فلك محيط شده و به دليل مشاهده

 لذا قابل و ،ي عدم حجاب بين انوار و در نتيجه عشق به او، مبتهج گشتهنوراالنوار به واسطه
گردد و بالجمله اين شرايط و اين قابليت مقتضي اشراقي  مستعد دريافت نوري ديگر مي

از نوراالنوار به نور اقرب بوده و از اين رو نوري ديگر در نور اقرب حاصل )  اشراق اوليهغير از(
شود؛ چرا كه  اين نور مجدد، نور عارض و يا سانح ناميده مي .)133: ، ص2: ، ج10(شود  مي

 و )357: ، ص13 (ها ندارد در ذات و حقيقت نوري آن لكن دخالتي ،عارض انوار مجرد شده
  . سهروردي است ابتكاراتاز

ي مشاهده و اشراق برقـرار گـشته كـه از آن            بدين نحو، ميان نوراالنوار و نور اقرب رابطه       
 استغنا و فقر بين نخستين معشوق و نخـستين          طب قهر و مهر يا      ي دو ق  نيز به عنوان رابطه   

  .)280: ص، 19( استمراتب هستي  بر تمام حاكمشود و اين امري  عاشق تعبير مي
كند، به  كه چگونگي حصول كثرت در نخستين صادر را بيان مي س از آنسهروردي پ

كه در اين نظام  ،پردازد  ميي طولي اين گونه توضيح ترتيب صدور ساير انوار در سلسله
و به همين ترتيب ... سومنوري، نور دوم از نور اول و نور سوم از نور دوم و نور چهارم از نور 

جا كه بين  يابد و از آن  مي است، ادامهناپذير ناهي اما شمارشاين حصول انوار تا حدي كه مت
شود و در  ها حجابي نيست، ماجراي مشاهده، عشق، ابتهاج و در پايان اشراق تكرار مي آن

 بلكه  هر نور عالوه ، روابط هيچ يك از انوار طولي با نوراالنوار غيرمستقيم نگشته،اين ميان
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 و همين استر انوار، در ارتباط مستقيم با نوراالنوار نيز بر ارتباط با نور عالي و با ساي

گردد و اين  ي مشاهده و اشراق  است كه منجر به حصول نور سانح ميي بر پايه رابطه
، تا جايي ادامه يابد رود فزوني مي  كه هر چه رو به پايين مي،تضاعف مستمر انوار سانحه

: ، ص14( راق نور سافل از خود را نداشته باشديابد كه نور صادر شده ديگر توانايي بر اش مي
333(.  

كه از نور اقرب صادر (» فلك محيط« عالم اجسام به استثناي  متولّي صدوراصوالًو اما 
ي  ي انوار طولي به عالوه كه حاصل جهت فقر و نقص همه(» فلك ثوابت«و نيز ) شود مي

: ، صص2: ، ج10 ()نامد مي» ركبرزخ مشت«باشد و از همين رو شيخ آن را  انوار عرضي مي
  .پردازيم ها مي ند كه اينك به توضيح آنا ي عرضي انوار سلسله) 146 - 142

اينان كه اقسام ديگري از فرشتگانند، از جهت وجودي معلول انوار طولي و تركيب 
 محصول ،و در يك كالم) ها نه جهت فقري آن(جهات استغنا و قهر و محبت انوار سانحه 

ن ي مافوق بوده و خود علل ايجاد سه عالم مادو آور و فراوان سلسله وري شگفتمناسبات ن
مشتمل بر افالك، كواكب، عناصر بسيط و ( و محسوسات يعني انوار مدبره، مثُل معلقه

ها، ابدان و از جهت  باشند؛ به اين صورت كه از جهت فقر موجود در آن مي) مركّبات مادي
ي ايجاد  تر، اين انوار از حيث نحوه به عبارت دقيق. آيند يد ميها، نفوس پد نور موجود در آن

ي ديگر ناشي از  اي حاصل از اشراقات مافوق و دسته دسته: اند از مافوق، بر دو دسته
چنين هم. )352: ، ص15( اند ي دوم اشرف از اول  كه انوار دسته،باشند ها مي مشاهدات آن

اي هم به لحاظ شدت نوري خود و  عده: ندا  دسته دو،ي تصرف در مادون ها از حيث نحوه آن
از طريق ) شامل انسان و حيوان و نبات و افالك(هم به لحاظ استعداد صنم تحت تدبير 

اي ديگر به عكس، هم از  كنند و عده اي به نام نفس به تربيت انواعشان اقدام مي واسطه
شامل عناصر و (ير حيث ضعف نوري خود و هم از حيث عدم استعداد صنمِ تحت تدب

  .)166 - 165: ، صص2: ، ج10( پردازند مستقيماً به تربيت كالبد مي) جمادات
مثل آغاثاذيمون، هرمس، (قديم يونان  االهي حكمايوردي كه به پيروي از بسياري سهر

براي هر نوع از ، حكماي هند و بابل و نيز تمام حكماي ايران باستان )فيثاغورث، افالطون
 كه ،)393: ص، 13( قائل است  و مركبات، عقلي مجردكب و بسايط عنصريافالك و كوا

 و از يك نظر، كلي آن نوع محسوب شده و كلّيتش استمدير و مدبر و حافظ و ناظر آن نوع 
، 1 : ج،10 (هاست به معناي تساوي نسبت عنايت او به هر يك از افراد و دوام فيض او به آن

ها از اسامي  گذاري آن دهد و براي نام طبيق مي تارباب انواع انوار عرضي را با اين ،)463: ص
ترين  وجود اين انوار از بارزترين و مهمگفتني است  .كند امشاسپندان زردشتي استفاده مي

شناسي سهروردي است كه از يك سو، يكي از فصول تمايز حكمت مشاء با  مسائل جهان
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سازد؛ چرا كه  او را از افالطون نمايان ميي  اشراق است و از سوي ديگر، تأثيرپذيري فلسفه

  ).377: ، ص1ج،10 (6اند مدعي است انوار عرضي همان مثُل افالطوني
ي پيدايش  ي سوم يعني انوار مدبره و نحوهبررسي اقسام فرشتگان سلسلهاينك نوبت به 

 تدبير و خاص را) بدني(اي  اند كه هر كدام صيصيه مدبرات فردي عالم اين انوار. رسد آنان مي
 كه از ،ندا كنند و در حقيقت ميانجي بين انوار برتر رب النوعي با عالم ماده  ميدر آن تصرف

شوند كه  آيند و البته زماني افاضه مي جهت نوري موجود در ارباب انواع يا مثُل پديد مي
  :اند  خود دو دسته، وبرازخ نيز استعداد قبول اين انوار را داشته باشند

برازخ علويه يا ( بدين معنا كه چون ابدانشان ؛اند كه دائم التصرف بوده نوارييك دسته ا
اند كه  اينان همان اسفهبد فلكي. شوند ها جدا نمي فاسدند، هرگز از آن غيركائن و غير) افالك

اجرام (ي نفوس افالك  منزله و به) 424: ص ،14 (شوند خوانده مي» ارواح سماوي«اصطالحاً 
هاست، كه تحت تأثير عشق و شوق انوار عقلي  حركات دائمي افالك از آن بوده و) آسماني

ند و در ا برتر و مستفيض از مدد و اشراقات انوار قاهره، به تدبير و عمارت افالك مشغول
مادامي كه است، ، برتر از نفس انساني 7خاص خود به دليل احكام ،سهروردي ي انديشه

تر از اجرام ماست، در نتيجه نفوسشان   جرمشان شريف زيرا،باشد بست عالم اجسام مي پاي
 چنان مشغول تدبير جسم نيستند كه به ،كه مانند نفس انساني تر است، ضمن آن نيز شريف

اند كه به طور مداوم   چنان مستغرق در انوار قدسي،التفات باشند، بلكه به عكس عالم انوار بي
 كه ،ماالت نفساني فلك بر خالف نفس انسانيها در حركتند، خصوصاً كه ك نبراي تشبه به آ

  .جوي تكامل خويش است، بالفعل حاصل است و در جست
 بدين معنا كه پس از مدتي از ابدان ؛اند كه تصرف دائمي نداشته ي ديگر انواريدسته

اسفهبد «اند كه اصطالحاً  ي آدمي اينان همان نفوس روشن كننده. شوند خود منقطع مي
 يعني جبرئيل بر مزاج ،شوند و از طرف رب النوع آدمي خوانده مي» ح ارضياروا«يا » ناسوت

 ترين ابدان است اتم بوده و واجد معتدل) نباتات و حيوانات(انساني كه نسبت به ساير امزجه 
ها بوده و   محيط بر آن،)96: ص ،1 :، ج10( اند شوند و اگرچه غير منطبع در ابدان افاضه مي

توانند در  اين انوار نميشايان ذكر است كه . هايند ي لشكريان آنقواي بدني، فروع يعن
كه در لطافت و كثافت،  8حيوانيبخاري يا ي روح   مگر به واسطه،اجسام تصرف كنند

  .استمتناسب ) جسم ظلماني نفس نوراني و(متوسط و به نحوي با دو طرف 
ه و اشتغاالت آن نفس كه ظلمت عالم ماد  رغم اينبه ،اشراقيدر حقيقت در نظام فكري 

، 3 : ج،11 (سازد  مير كه عالم تجرد تام است، دو، را از اصل ملكوتي و وطن خويشناطقه
...  انواع غضب، شهوت، توهم و تخيل وگاه كه مقهور شواغل برزخي چون  آن،)176: ص

در  و بماند، نوراني شود، دائم در آن لذت  عالم نور دست يابدي تواند به مالحظه  مينشود،
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 شيخ، ي اي كه به عقيده  به گونه،)70: ، ص3،ج11(گيرد  قرار  االهي ي فرشتگان مقرب زمره

ي  اند و بعد از مرگ، صاحبان اشباح معلقه گاهي از برخي نفوس كه متوسط در علم و عمل
مثال (باشند، در همين زندگي دنيايي فرشتگاني صوري در عالم مثل معلقه  مستنير مي

اند كه در آن عالم  اينان همان قوا و ملكات نيك موجود در نفوس. آيد  پديد مي9)منفصل
جا كه مظهر نفوس متوسط، افالك بوده و هر يك از نفوس به فلك  شوند و از آن ديده مي

كه اضافه ) 207:  ص،22 (فلكي فرشتگان مخصوصي خواهيم داشتخاصي مرتبطند، در هر 
 عالم، كثرت غير قابل وصف ي  يا قواي علّامهها به فرشتگان ساكن در عالم جبروت كردن آن

ها  اي كه هيچ امري در اين عالم، خالي از همراهي آن به گونهشود  و شمارشي را سبب مي
: ، ص1 : ج،18( »إن لكل شيء ملكا«كه   نقل شده)ص(چه از حضرت محمدباشد؛ چنان نمي
ال في األرض شجر و ال مدر إالّ و فيها ملك ... «كه چنين در روايات آمده است هم و )259

اي بر آن  كه فرشته هيچ چيزي در زمين نيست مگر آن؛ »موكّل بها يأتي اهللا كل يوم بعملها
 .)517:  ص،6(آورد  گذاشته شده كه هر روز عمل آن را نزد خدا مي

   و تبيين ماهيت ايشاني اثبات فرشتگان ادله.3. 2
 مبحث اثبات فرشتگان است؛ چرا كه ضمن شناسي باحث فرشتهترين م يكي از مهم

  .شود  ميتر استدالل بر وجود ايشان، ماهيتشان روشن
سهروردي كه در يك اسلوب كلي براي تمام مباحث اثباتي خود دو طريق شهود و 

رو كه مبنايش شهود است، نخست به  برد، در اثبات عالم انوار از آن  مياستدالل را به كار
اي بر  صاحب مشاهده كند هر  ميجويد و البته تأكيد  ميي اصحاب تجرد تمسك دهمشاه

اي را دال بر صدق مدعاي  اين مطلب معترف خواهد بود، سپس آيات و روايات و حتي ادعيه
ها براي  شود اين  ميكند و متذكر  مي براهيني بر اين عالم اقامه،آورد و در نهايت  ميخود

اند و اگر كسي نه مشاهدات را تصديق كند و نه   مشاهده محرومافرادي است كه از امكان
ي شهودي شخصي نخواهد  اي جز رياضت و رسيدن به تجربه براهين او را قانع سازند، چاره

  .داشت
كه انبياء و اساطين حكمت چون انباذقلس، اغاثاذيمون، هرمس،  او با تصريح بر اين

ي آن به صراحت سخن گفته و اغلب حكماي هند  سقراط و افالطون بر عالم انوار و مشاهده
  و بيانفقط از باب تنبيه و يادآوري قلمداداند، بيانات خود را  و فارس نيز بر اين عقيده

 ياد» اقناعيات«كند كه اساساً بناي اصحاب مشاهده بر براهين، كه از آن با عنوان  مي
كند كه   ميتر كند، ذكر ديككه سخن خود را به قبول نز وي براي آن. باشد كند، نمي مي

 پذيرفته است، چرا سخن بزرگان نبوت و حكمت  راشناسان در علم نجوم وقتي رصد ستاره
   ! ؟)357 - 356: صص ،14( كه با رياضت انجام شده، پذيرفته نشود ،در باب رصد روحانيون
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 كه ،كند  به نقل از افالطون مطرح ميتلويحاتاي از اين مكاشفات را در  شيخ نمونه

  . آورده استحكمةاالشراقالدين شيرازي آن را به طور كامل در شرح خود بر  قطب
ه به شرح نوآوراناز وامدارانه و  يي اعمها استدالل ،سهرورديو اما در اثبات برهاني انوار 

  :زير آورده است
   طوليي اثبات برهاني انوار قاهره. 1. 3. 2
ي مشائي است كه شيخ  فهاين برهان ميراث فلس : از طريق حركات افالك.1. 1. 3. 2

  .اشراق به طور كامل در آن غور كرده است
شوند، داراي حركات بالعرض   ميطبق اين استدالل، آنچه به اصطالح شيخ برازخ ناميده

 ،ها امري حي و مدرِك بالذات است ند، محرك آنا جا كه اين حركات ارادي و بالذاتند و از آن
  . نور مجرد استكه چنين امري نزد سهروردي برابر با

داند، مراد برزخي   مياز سوي ديگر، چون وي افالك را ايمن از فساد و شهوت و غضب
  بلكه به عكس، امري نوري يا همان عقل كلي را مقصد حركات،كند ها لحاظ نمي براي آن

پذيري   زيرا اگر مقصود امري جزئي باشد، به دليل زوال؛)322 - 321: ص، ص14( داند مي
ها دوري و نامتناهي  كه حركات آن  محركات افالك بايد متوقف شوند و حال آنجزئيات،

  .است
اعلم أنّ األفالك في حركتها و مناسبات حركاتها و مقابالتها  و«: گويد او در جايي مي

 سهروردي حركات و ،با اين بيان. »متشبهة بمناسبات األمور القدسية و أشعة األنوارالقاهرة
ي نوري و انوار  يز به دليل اشراقات كثير عقلي، ناشي از مناسبات اشعهاحوال كواكب را ن

كه مشائيان به دليل عدم قائل شدن به  داند و حال آن  يعني قواهر مي،عقلي در معشوقاتشان
...  و سرعت و كندي وكونها را مستند به اختالف احوالي چون حركت و س اين اشراقات، آن

  .)385 - 383: ، صصهمان( اند دانسته
بدين ترتيب وي انوار مجرد را به تبع اثبات محرك و غايت براي حركات افالك اثبات 

  .كند مي
  كه درك آن از امور فطري،ي الواحدقاعده :»الواحد«ي   از طريق قاعده.2. 1. 3. 2
شود، مطلع   مي و از جمله قواعدي است كه در اغلب كتب فلسفي و عرفاني مشاهدهبوده

  .باشد  ميفيت حصول كثرت در عالممباحث عالم عقول و كي
، به لسان اشراقي و در دستگاه نور و ظلمت به بيان اإلشراقه  حكمشيخ كه در كتاب

ي نوراالنوار در گفتار  پردازد، پس از بيان حقيقت نور و طرح مسائلي درباره حكمت خود مي
د، اين چنين از ي الواحد به تقريري جدي دوم از بخش دوم اين كتاب، به دنبال اثبات قاعده

از واحد حقيقي از آن حيث كه از تمام جهات  :برد  ميي مذكور در اثبات فرشته بهره قاعده
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 به ، كه از هر حيث واحد است،از نوراالنوار نيز. شود واحد است، جز معلول واحد صادر نمي

 چه، اگر معلول اول. شود  مياست، صادر» نور مجرد«طور مستقيم تنها يك معلول كه 
جا كه  شود و از آن لمت باشد، چون معلول واحد است، ديگر از نوراالنوار چيزي صادر نميظ

 انوار ديگر نيز ،))ظلمت(از معلول ) نور(به دليل اشرفيت علت (شود   نور صادر نمياز ظلمت
 پس .)121: ص، 2: ، ج10 ( كثرت انوار امري ظاهر استكه شوند و حال آن متحقق نمي

  . ظلمت نباشدولين صادرآيد كه ا  ميالزم
هر «يا : همچنين اگر صدور دو معلول از نوراالنوار ممكن باشد، سه حالت متصور است

، در حالي كه هر سه »يكي نور و ديگري ظلمت است«يا » نداب ظلمت هر دو«يا » دو نورند
  .صورت باطل است

قتضاي يكي با چه، اگر هر دو نور باشند، الزم است تخصص يابند تا مختلف شوند و ا
آيد و اين   ميدر نتيجه دو جهت در ذات واحد نوراالنوار الزم اقتضاي ديگري متفاوت باشد و

االمتياز داشته باشند   بايد مابه،به عبارت ديگر، اگر از نوراالنوار دو نور صادر شود. محال است
كه از يك امر واحد  ،االفتراق است االشتراك غير از مابه تا دو بودن تحقق پيدا كند و مابه

آيد دو جهت در ذات او باشد كه از يك جهت   مي بنابراين الزم.اند حقيقي صادر شده
  .)316: ، ص15( االشتراك صادر شده باشد االفتراق و از جهت ديگر مابه مابه

 ض نور است و اقتضاي نور نقيشود؛ زيرا ظلمت هم چنين از نور مجرد، ظلمت صادر نمي
شود و   مي مركب از موجبات نور و ظلمتمت است، بنابراين ذات نوراالنوارلغير از اقتضاي ظ

  .در اين صورت، ديگر واحد نخواهد بود
 كه همان ، يك معلولفقطلذا در نوراالنوار از آن جهت كه واحد است، كثرت راه ندارد و 

  .)126: ، ص2 : ج،10( شود  مينور مجرد واحد است، از او صادر
امتيازش از نوراالنوار به كمال و نقص است، به همان ترتيبي كه در اين نور مجرد كه 

  .شود  ميي پيدايش فرشتگان تشريح شد، منشأ كثرت و صدور ساير انوار از نحوه بحث
اين قاعده كه مفاد آن نزد سهروردي  :»امكان اشرف«ي   از طريق قاعده.3. 1. 3. 2

ي او و گروهي از فالسفه،  هو به عقيد) 434: ، ص1 :، جهمان(شود   ميامري فطري شمرده
باشد، مورد اتفاق تقريباً تمامي متقدمين و   ميو از متفرعات آن» الواحد«ي  مبتني بر قاعده
جا كه مالصدرا آن را داراي   تا آن،در ديد بزرگان فلسفه، اصلي شريف است متأخرين بوده و

  .)244: ، ص7: ، ج21( داند  ميخيرات و بركات جليل
 التصوف هكلم ،)227: ، ص4 :، ج12 (لمحاتكه شيخ آن را در كتب  ،مفاد اين اصل

الواح  ،)101 :، صهمان( هياكل النور ،)45 :، صهمان( پرتونامه ،)116: ، ص3 :، ج11(
اي نه چندان متفاوت   به شيوه،)51 :، ص1: ، ج10 (تلويحاتو ) 149: ، صهمان( عمادي
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 پيش از آن ، بايد ممكن اشرف باشدكند، آن است كه هرگاه ممكن اخس موجود  مياثبات

اي كه يكي اشرف از  موجود بوده باشد؛ يعني اگر دو موجود امكاني تحقق يابند به گونه
اي مقدم بر غير اشرف تحقق يابد و عليتي نسبت  ديگري باشد، بايد موجود اشرف در مرتبه

  .)154: ، ص2 :، جهمان( به غير اشرف يعني اخس داشته باشد
گونه به اثبات  ، با استفاده از آن، اين»امكان اشرف«ي  از اثبات قاعدهسهروردي پس 

  :پردازد فرشته مي
  :تواند خارج باشد ها، از چند حالت نمي  مجرد و اخس آني علت نفوس ناطقه

 كه اين حالت ، واجب الوجود يا نوراالنوار باشدكه علت اين موجودات اخس حالت اول آن
كه مستلزم صدور نفوس  سازد؛ چرا نمي» الواحد«ي  راالنوار و قاعدهبا وحداني الذات بودن نو

  .انساني متكثر از واحد من جميع الجهات خواهد بود و اين محال است
 كه اين فرض نيز باطل ، اجسام باشدعلت اين موجودات مجرد اخس كه حالت دوم آن

در از انواراند، پس اجسام كه نفوس   و حال آناند ي عالم مظلم كه اجسام از زمره است؛ چرا
هرگز اخس قادر به ايجاد اشرف نيست؛ زيرا وجود علت همواره  ند وا  اخسقياس با نفوس

 نفس انساني در عين حال كه مجرد است، توان ايجاد چنينهم. تر از معلول باشد بايد شريف
ت و به جسم را ندارد، پس به طريق اولي جسم هرگز توان ايجاد جسم ديگر را نخواهد داش

  .تر، هرگز جسم امكان ايجاد نفس مجرد را نخواهد داشت طريق اولي
اين فرض نيز جايز . باشد نفوس ديگر انساني كه علت نفوس انساني حالت سوم آن

ها علت و   اموري كه در يك طبيعت نوعي مشتركند، امكان ندارد كه برخي از آننيست؛ چه
  .يچ اولويت و اشرفيتي به يكديگر نيستها ه  زيرا بين آن،برخي ديگر معلول باشند

ها و  ند كه مقدم بر آنا در نتيجه بايد پذيرفت كه اين موجودات اخس داراي علتي اشرف
 جوهري مفارق اين علت.  و داراي تجرد كامل استها در هستي تحقق دارد هم سنخ آن

گونه نظام  و اين عالم عقل را اثبات ، سهروردي از اين طريق.)154: ، ص2 :، ج10( باشد مي
  :كند  ميفيض را تبيين

عقل اول با تعقل جهت اشرف يعني وجوب وجود و نسبتش به حضرت حق، سبب «
پيدايش عقل دوم، و با تعقل جهت اخس يعني ممكن الوجود بودن خود، سبب پيدايش 

  .شود  ميجرم فلك اقصي و با تعقل ماهيت خويش سبب پيدايش نفس فلك اقصي
گانه، سبب پيدايش عقل سوم و جرم  برخورداري از اين جهات سهعقل دوم به دليل 
عقل سوم نيز به دليل مذكور، سبب پيدايش عقل چهارم و . شود  ميفلك ثوابت و نفس آن

. گانه ايجاد شوند هاي نه ي فلك جرم و نفس فلك زحل گشته و اين روند ادامه يافته تا همه
 پيدايش هيوالي مشترك ميان عناصرسرانجام عقل دهم از جهت تعقل امكانش، سبب 
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 و به اعتبار نسبت وجوب به ، ماهيتش موجب پيدايش صور عناصرشود و به اعتبار تعقل مي

 كه البته در ايجاد اين امور، اجرام آسماني نيز ،گردد  مي سبب پيدايش نفوس ناطقه،مبدأ
پيدايش ها سبب   كه حركت دوري مشترك ميان آن،اند بدين صورت، معاون عقل دهم

گردد و با   مي و افتراق حركاتشان سبب پيدايش انواع صوري واحد مشترك ميان عناصر ماده
 ،ها، فيض تكثر يافته  اختالف قابلسبب واحد است، به ، يعني عقل دهم،كه فاعل اين

هاي  هاي متعدد با رنگ كه نور خورشيد وقتي به شيشه شوند؛ چنان  ميتجليات متفاوت
  .)64 - 63 :، صص1 :، ج10 (»آيد  ميهاي متفاوت در كند، به رنگ  ميمختلف برخورد

وي تقريباً همين مضمون را با اندك تفاوتي از حيث كميت و كيفيت بحث، در 
رساله في اعتقادالحكماء، پرتونامه، يزدان شناخت، هاي گوناگون خود از جمله  رساله

 ترتيب فيضان ،»امكان اشرف«ي  هو با استفاده از قاعداست  آورده اللمحات، كلمةالتصوف
 تا ،ي شدت وجود به نحو نامتناهي قرار دارد  كه در اعلي مرتبه،هستي از مبدأ متعال را

  . كه همان هيوالي اولي است، اثبات كرده است،مادون مراتب آن
   عرضيي اثبات برهاني انوار قاهره. 2. 3. 2
 عده كه از قواعداين قا: »جواز صدور بسيط از مركب«ي    از طريق قاعده.1. 2. 3. 2

باشد،   ميگر خلقت و كثرت هستي و نيز نظام پر انوار اشراقي  و توجيهبسيار مورد استفاده
يابي  پذيري و تركيب  كه توسط شركت، نوري است-هاي درون سازي ي مجموعه كننده تبيين

  نوري-نهاي درو پذيرد؛ زيرا هر يك از مجموعه  ميانوار سانحه و جهات در هر نور صورت
كند، در نتيجه، امكان ذاتي براي ايجاد   مي خاصي براي نور مجرد قائم بالذات ايجادياقتضا

  .شود ي هر يك از انوار مجرد فراهم مي يك موجود ملكوتي ديگر به واسطه
قاعده في بيان جواز صدور البسيط من « سهروردي اين حقيقت را تحت عنوان 

 وراالنوار در نور قاهر وجود داردي ن  از ناحيهاي كه از اشعه :دهد  ميچنين شرح» المركب
 يعني مجموع نور قاهر و ،باشد معلولي بسيط صادر شود كه حاصل علتي مركب  ميجايز
 يعني نور قاهر ، جزءالعلة است و مماثل با منشأ صدور خودي منزله ي متمركز در آن به اشعه
  .باشد  ميي عرضي  بلكه مربوط به طبقه،نيست

 منشأ مركب ديگري براي كند  ميهايي كه دريافت سيط نوري نيز با اشعهاين معلول ب
كند كه معلول بسيط   ميشود و اين نحو صدور تا جايي ادامه پيدا  مينور مجرد بسيط بعدي

 ،بدين ترتيب. آخر به حدي از نقصان در نوريت برسد كه ديگر نتواند منشأ نوري ديگر شود
 آحاد  چيزي پديد آيد كه درآيد و جايز است از مجموع  مياختالف بسياري در قواهر پديد
  .)165: ، ص2 :، ج10(  حاصل شودنيست و بسيط از امور مختلف
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جد حقيقت نوري واحدند گفتني است اين تفاوت به شدت و كمال است و إالّ همگي وا

و آور   حداقل با لحاظ چهار جهت فقر، غنا، قهر و محبت در تركيب، حيرتو اين كثرت
  . استناپذير اجتناب

شيخ  : از طريق توجه دادن به نظم و هماهنگي امور زيستي نباتي.2. 2. 3. 2
غاذيه، مولده، ناميه (نباتي كه قواي  پس از اثبات اين ،مشارع و مطارحاتاشراق در كتاب 

 كه موضوع اين قوا چه چيز عرض و در نتيجه محتاج به محل هستند، در توضيح اين) ...و
جا كه به دليل  كند كه اگر روح بخاري محل اين قوا باشد، از آن  ميبيانتواند باشد،  مي

لطافتش همواره در معرض تحليل و تبديل است، پس با متالشي شدن اين روح، آن قوا نيز 
توانند حامل قوا باشند؛ چراكه   نيز نميخود اعضا. شوند؛ لذا اين فرض مردود است  ميباطل

كه  هاست و حال آن  كه اين نيز مستلزم تبديل قواي آن،اند يلآنان نيز در حال تحليل و تبد
توان به  همچنين اين حفظ را نمي. است استمرار و وحدت دائمي قوا با چنين امري ناسازگار

را چنين قوايي كه  نسبت داد؛ زيموضوع يا قواي حاصله پس از تبديلقواي قبل از تغيير 
 خود باشند و نيابت پي در پي اين قواي متبدله توانند علت بقاي محل  نمينوعي عدم دارند

جا حفظ نبات  بنابراين تا اين. يستها ممكن ن اختيار بودن آن فاعل طبيعي و بيدليل نيز به 
  .شود  مي و نيز خود قوا نفيو وحدت آن از روح بخاري، اعضا

يد به  جديلكن با توجه به حركت و رشد نبات در ابعاد گوناگون و جايگزين كردن اجزا
 كه منطبع در جسم نيست و مدرِكي آگاه ،ي مدبري جاي امور تحليل رفته، به وجود قوه

 نفس نباتي مجرد از ماده اين مدبر آگاه. كند  ميبريم كه اين امور را سرپرستي است، پي مي
 نفس مجرد داشت، تعطيل و ممنوع نشدن آن از رسيدن به كمالش ، زيرا اگر گياهنيز نيست
 بايد عقل مجرد و واحد در نتيجه، هر نوع نباتي. اطل است كه چنين امري ب،دآم پيش مي

  .باشد؛ فهوالمطلوب  مي كه صاحب نوعش بوده و مدبر افعالش،مدرِكي داشته باشد
تر يعني در انسان نيز، تحريك قوا را از  گفتني است سهروردي حتي در مثالي عالي

، 10( نددا مال، غافل از اين افعال و تدابير مي زيرا نفس را در حال ك،داند طريق نفس نمي
  .)459 - 457:  صص،1 :ج

 كه حافظ وحدت و ، لزوم وجود مدرِكي آگاه بر تمامي افعال،در هر نوعي كه غرض آن
  .شود  مي، اثباتاست انسجام وجودي نوع است و امري غير از نفس

ب سهروردي در كتا : از طريق توجه دادن به بقاء نوع مادي.3. 2. 3. 2
رغم تبديل افرادشان،  به با اشاره به ثبات انواع مختلف مادي در طول ازمنه ،االشراق هحكم

ها را  با تأمل در انواع اين عالم، آن« :كند  ميگونه بر وجود عقول مجرد عرضي استدالل ناي
ن و و اگر اتفاقي بودند، انواعي معي  دائمي و اكثري نيستندقي زيرا امور اتفا،يابيم اتفاقي نمي
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محفوظ وجود نداشت و ممكن بود از انسان، غير انسان و از گندم، غير گندم پديد آيد و 

 ثبوت و استمرار دارد و اين تداوم حاكي از اتفاقي كه چنين نيست، بلكه هر نوع حال آن
لذا هر نوع از انواع جسماني، جوهري مجرد و نوري . هاست متكي به علت بودن آن نبودن و

  .باشد  مي حافظ آندارد كه اين امر بسيط بالذات قائم
جا ممكن است اين اشكال مطرح شود كه در عالم هستي، انواعي نام برده  البته در اين

اند، پس رب النوع  شوند كه اكنون منقرض شده و چه بسا انواعي كه هنوز حاصل نشده مي
  اند؟ ها از كار تربيت بازمانده آن

فت كه دليلي ندارد كه عمل رب النوع منحصر در توان گ  ميدر پاسخ به اين اشكال
كه نيافتن  ها با نبودن انواع منجر شود، ضمن اين تربيت افراد مادي باشد كه به تعطيل آن

: ، ص2 :، ج7 (» نيست دليلي بر نبودن در كل عالم هستييك نوع در بخشي از هستي،
319(.  

 آثارخود براي هر چند شيخ اشراق در :ي امكان اشرف  از طريق قاعده.4. 2. 3. 2
 كه مفاد ،ي امكان اشرف ي آن، از قاعده هيچ اشاره به نوع سلسله اثبات عقل به طوركلي بي

توان وجود رب النوع را  جا مي ي مذكور در اين برد، طبق قاعده  مياثبات آن گذشت، بهره و
 كه هرگاه ممكن اخس موجود باشد، پيش از آن بايد ممكن نظر به اين :چنين اثبات كرد

آيد، حال كه نوع مادي در جهان طبيعت   ميال محذوراتي پيشااشرف وجود يافته باشد و 
 كه در ،به عنوان ممكن اخس موجود است، بايستي قبل از آن ممكني اشرف موجود باشد

 عقل مجردي است كه اين ممكن اشرف. را به عهده بگيردايجاد آن نقش داشته و تدبير آن 
  .دشو  ميكلي نوع خود محسوب

 ممتنع است، به تعداد هر اخس در عالم ي فيض حق متعال جا كه طفره البته از آن
  .انواع، رب النوعي اشرف خواهيم داشت

سهروردي كه در اثبات وجود انوار مدبره از : اثبات برهاني انوار مدبره. 3. 3. 2
كند كه   ميهاي متعددي اشاره  به آيه،عمادي الواحبرد، در   ميتأييدات قرآني بسياري بهره

  .يابد  ميهايي بر وجود نفس و شرافت و تجرد آن ها داللت در آن
) 24/ انفال(» إنّ اهللا يحول بين المرء و قلبه«ي  در آيه» دل« مثال، وي منظور از رايب

» ثم سواه و نفخ فيه من روحه«ي  داند نه عضو بدني، و مراد از آيه  ميرا نفس ناطقه
چون مزاج تمام شد و راست گشت، نفسي آن «دهد كه  ي مگونه توضيح را اين) 8/ سجده(

 او همچنين در جايي با اشاره .)127: ، ص3 :، ج12( »مزاج را حاصل شود، اليق آن مزاج
 امري از سوي گيرد كه نفس  مينتيجه) 85/ إسراء(» قل الروح من أمر ربي«ي  به آيه

لقد  و«ي  شيخ در آيه. شدبا   ميحضرت حق و نور اوست و مقيد به اضافه به ذات ربوبي
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ي  كند و آيه  مي، علت كرامت انساني را نفس ناطقه قلمداد)70/ إسراء(» كرّمنا بني آدم

كننده به جوهري مفارق كه مدبر و متصرّف در اجسام  را اشاره) 5/ نازعات(» فالمدبرات أمرا«
  .)149: ، صهمان( شمرد است برمي

 ي انسي و نيز تجرد نوري آن ي بر اثبات نفس ناطقهجا ابتدا به داليل سهرورد ما در اين
  .يمكن  ميذكر فلكي اقامه كرده است ي قهكه او بر اثبات نفس ناطرا ني برهااشاره، سپس 

  : انسيي  اثبات نفس ناطقه.1. 3. 3. 2
، همان(  ولو در حالت غفلت از بدن،از طريق عدم غفلت فرد از خويش .1. 1. 3. 3. 2

  ؛)363: ص
سازي فرد خود را از  دادر ج» هو«و » أنا«وم از طريق دوگانگي مفه .2. 1. 3. 3. 2

  ؛)364: ، صهمان (اطراف خود
يكي (معرفت تجربي بدن  بدون نياز به ، خويش را از طريق شناخت فرد.3. 1. 3. 3. 2

و ديگري معرفت  ي گوشت و پوست بدن فرد با وجود تبديل ساالنه» توييِ« بقاء از طريق
 )شان منوط به تشريح كالبد استتذات خويش بدون نياز به شناختن اجزايي كه شناخ

  ؛)129: ، صهمان(
   ؛)85: ، صهمان( هويت فرد با وجود تبديل مرتب بدن از طريق ثبات .4. 1. 3. 3. 2

وجود نفس را با تأكيد بر غيريت  هر چهار دليل شيخ اشراق ، در مجموعبايد گفت كه
آورد كه  ار خود ميدر آثل، براهين ديگري البته او به جز اين دالي. كند  ميآن از بدن اثبات

 كه در  استداللي است، از آن جمله.كند  ميهمراه اثبات تجرد نفس، وجود آن را اثبات
آورد؛   ميداشتنن نفس و علم به ذات خود  از طريق اثبات مدرِك بودحكمةاإلشراقكتاب 

  .)285 - 282: ، صصهمان (است چرا كه مالك تجرد نزد او، ادراك ذات
تأثير فلكيات و اوضاع خاصشان بر جهان :  فلكيي  اثبات نفس ناطقه.2. 3. 3. 2

مادي، از ديرباز نه تنها مورد توجه دانشمندان علم نجوم و هيأت بوده، بلكه فالسفه را در 
  .ها برآورده است صدد اثبات نفس براي آن

جا به پيروي از دستگاه فكري مشائيان، از بحث انواع حركت و  شيخ اشراق نيز در اين
 وار لحاظ او سه نوع حركت مستقيم، زيگزاگ و دايره. گيرد  ميها مدد آناثبات حي بودن 

استدالل او چنين است كه در هر . كند  ميحركت افالك را از نوع سوم قلمداد ،كرده
هر امر متحركي اگر به مقصد رسيد اما دوباره از . حركتي، يك مبدأ و يك مقصد الزم است

 حركت مجددش به ، ميت نبوده اين متحركآن جدا شد و حركت كرد، بايد دانست كه
 ،شد و قاسري ندارد  از مطلوب خود جدا نمي،خاطر قاسري نيست؛ چرا كه اگر ميت بود

همچنين قهر و قسر، امر دائمي و . تواند بر عالي قهر و غلبه داشته باشد چون سافل نمي
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اي نيست   چاره،با اين توضيح.  پس حركت فلك به خاطر عامل خارجي نيست،اكثري نيست

گيرد   مي مجدداً تصميم،ي انتها كه گفته شود اين خود فلك است كه در نقطه جز اين
 - 319: ، صص14( شود كه فلك زنده است و حيات دارد  مي پس نتيجه اين.حركت كند

321(.  
است و از » حي بذاته« حركات دوري افالك محركي دارد كه ،بنابراين از نظر سهروردي

 نور مجرد است، براي افالك  هر مدرِك لذاتهعتقد است هر حي، مدرِك لذاته ورو كه م آن
جا كه اين نفوس فلكي را مشتاق به اشراقات عالم عقلي   همچنين از آن.كند  مينفس لحاظ

شمرد كه از عالم   مياي بر داند، خاستگاه حركات دوري افالك را اشراقات غير متناهي مي
  .رسد  ميباالتر به نفوس فلكي

كند و حول محور  بدين ترتيب سهروردي بر وجود فرشتگان براهيني قاطع اقامه مي
ورزد و ضمن اثبات غير مادي بودن اين   ميشان تأكيد ماهيت نوري ايشان، بر تجرد قدسي

مخلوقات شريف، اوصافي مثل ذي علم، اراده، حيات و قدرت بودن آنان را تأييد، و نيز به 
 .كند شان را تثبيت مي ناپذيري ركيب، فساد، امتداد، زمان و مكانعنوان مثال تغيير، ت

اي از  دستهرسد كه تمثّل   مي به نظرانتهاي اين مبحث با اهميتاشاره به اين نكته در 
ي  هاي مشاهده كه يكي از راه ، تمثلدر حقيقت. ستها د آن امري غير از تجسفرشتگان

 عبارات مختلف در باب تشبيهات ي كننده جيهجواهر لطيف عالم ملكوت و اعتقاد به آن تو
ها در ظرف ادراك مدرِكين است نه رؤيتشان به  ، ظهور و بروز آناستجسماني مالئكه 

 لذا سخن از صور و اشكالشان، بيان تمثّالت .صورت حقيقي؛ زيرا فرشتگان مجردند
افي در صقع حقايق مجرده بدون تجگروهي  ،بدين ترتيب. هاست نه تشكّل و تجسمشان آن

كنند، بدين  هاي مختلفي ظهور مي ي وجود ايشان به صورت نفس مدرِكين و در كارخانه
 شود  ميمعنا كه عين خارجي فرشته و ذات حقيقي او بدون خروج از آن عين، قابل رؤيت

  .)89:  ص،8(
  

  شناسي توميستي فرشته. 3
   در خصوص فرشتهمنابع فكري توماس آكويناس. 1. 3

گير از   همراه با تأثيراتي چشمي ارسطو  كه عمدتاً بازانديشي فلسفه،ويناسي آكفلسفه
اي از تفكرات  ي پاره و نيز بازتابنده ي رواقي، نوافالطوني، آگوستيني و بوئيتوسي فلسفه

شارحان يوناني، مسلمان و يهودي مثل ارسطو، سيسرون، ابن سينا، ابن رشد، ابن جبريل و 
اي متشكل از عناصر تاريخي متعدد و نشأت  قيقت فلسفهموسي بن ميمون است، در ح

 كه تركيبي اصيل و منسجم ساخته و در بسياري ،هاي گوناگون است گرفته از منابع و اصل
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اي از عناصر مختلف  آميزه شناسي وي نيز  لذا طبيعي است كه فرشته.از جهات، بديع است

  .داراستاي فلسفي را   ديني و برخي ريشه، كه برخي منشئيباشد
 سه  ازي وي ي توماس اذعان دارند كه اين بخش از فلسفه امروزه آشنايان به فلسفه
هاي نجومي در باب برخي از جواهر روحاني كه   نظريهنخست. منبع سرچشمه گرفته است

ها آثار ارسطو است كه خود او  علل حركت افالك و اختران محسوب شده و منشأ قريب آن
هاي مابعدالطبيعي در باب ارواح  پژوهش ر افالطون بوده است، دومدر اين مورد، تحت تأثي

 كه ما در آن ،اند  كه مدارج وجود تلقي گشته و به اصطالح نمايانگر مراحل صدوري،محض
ي فرشتگان و اهريمنان كه ريشه  هايي درباره گزارشد ظهور كثير از واحديم و سرانجام شاه

  .)308 - 307: ص ص،9( در كتاب مقدس دارند
 گواه آن است كه ،ي آكويناس در مجموع بايد گفت تركيب عناصر گوناگون در فلسفه

 كه از روزگار باستان شاهد آن هستيم، با روي آوردن مديون سنتي فلسفي استاگرچه او 
اش بازآفريني منسجمي است كه مورد تأييد كتاب مقدس  به مسائل روزگار خود، فلسفه

 شايد بتوان مدعي شد كه ، و تعهد ديني او دارد و از اين منظر نشان از خرداين خودبوده و 
  .رود او از سنخ فيلسوفان قرن سيزدهمي نيست و بلكه فراتر از معاصرانش به شمار مي

  ي پيدايش ايشان تعيين جايگاه فرشتگان در عوالم هستي و نحوه. 2. 3
بر جوهر ) تشبيهي(لي  كه وجود را امري ذومراتب و آن را به نحو تمثي،توماس آكويناس

 جوهري ي مثابه داند، معتقد است در باالترين سطح وجود، خداوند به و عرض قابل حمل مي
 كه وجودش همان ماهيت اوست و به خاطر غناي كمال وجودش في ،كامالً بسيط قرار دارد

  .باشد و اساساً وجود ناشي از اوست نفسه موجود مي
جهان هستي مقتضي وجود تنوع و تفاوت ميان جا كه كمال   از آن،ي وي به عقيده

سازد،  را به حد كافي ظاهر نمي االهي موجودات است و از طرفي هيچ موجودي خير و كمال
 ،ها را بر حسب سلسله مراتب كمالي مرتب فرمود خداوند مخلوقات بسياري ايجاد نمود و آن

 يستگي سزاوار خيردهند كه به شا  ميبه طوري كه در مجموع، عالم واحدي را تشكيل
ي   كه همه،با اين بيان، وحدت سلسله مراتب هستي ناشي از ارتباط علي است. اند االهي

 التي كه در درجات مختلف وجود هستموجودات با كمال وجود يعني خدا دارند و تمام كما
 به عبارت ديگر، در واقع. )31-29: ، صص27 (باشد  ميبه نحو يكسان و برتر در خدا موجود

ي وجود است  به دنبال اشتراك تمام موجودات در اصل وجود داشتن، اين تفاوت در نحوه
 بدين معناست كه ،سازد و تمثيل در كالم توماس  ميكه سلسله مراتب وجود را ممكن

ي عليت  اي از حقيقت وجود واجب هستند؛ چرا كه رابطه وجود مخلوقات مثال و رقيقه
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 كه همگي معلوالت ،وند نامتناهي است، مخلوقاتچند خدا مستلزم سنخيت است و هر

  .اويند، به او شباهت دارند
 ، بالفاصله بعد از خداوند،كند  ميدر اوج سلسله مراتب كمالي كه توماس ترسيم

در آيين . كند  ميها را جواهر غيرمادي معرفي ند و آنا  كه صورت محض،فرشتگان قرار دارند
 زيرا بدون ،حي، بلكه از راه عقل نيز قابل شناخت استها نه تنها از طريق و  وجود آن،او

يافت كه بر اثر آن، پيوستگي   مي آشكاري در طرح خلقت تحققي  شكاف و فاصله،ايشان
 موجودات انساني قرار دارند كه مضاف بر ،تر از مالئكه در پايين. ريخت مخلوقات فرو مي

 مركب از ،ندا كه واجد بدن  آنسببند، به ا كه به عنوان مخلوق مركب از وجود و ماهيت اين
خره اين ي بعدي واقع شدند و باال حيوانات و گياهان در رتبه. باشند  ميماده و صورت

ترين موجودات به   كه نزديك،شود  ميسلسله به چهار عنصر آتش، هوا، آب و خاك ختم
ترين عضو  ه نازلاي است ك  اتصال اين موجودات مخلوق به گونه.)98:  ص،3( هيوال هستند

 باالترين نوع مثالً( نظام زيرين آن قرار دارد ترين عضو نظام برين، در سر حد و مرز كامل
و بدين ترتيب اين سلسله مراتب بين انواع ) باشد ترين نوع حيوانات مي گياهان شبيه پست

  .باشد فراوان موجودات هر مرتبه برقرار مي
جا كه به معرفت  و خصوصاً از آن ي توماس هشمار فرشتگان در فلسف نظر به كثرت بي

فردي مالئكه در عالم خاكي نتوان دست يافت، يگانه امكاني كه آكويناس در تالش براي 
بندي  يابد آن است كه به طبقه  ميگيري سلسله مراتب و درجات وسيع اين عقول محض پي

:  ص،9( پردازدي فعل خاصشان يعني تعقل كردن ب ها متناسب با تنوع و نحوه كلي آن
319(.  

 االهي  الهامات و اشراقات، به طور كلي منشأ نخستين معرفت در فرشتگان،از ديدگاه او
اند كه خدا به ايشان  كنند و چون ذواتي متناهي  مياست كه آن را به انحاء مختلفي درك

 از). 2پاسخ، 54، سؤال24 (گيرد وجود عطا فرموده است، معرفتشان تمام وجود را فرا نمي
اند، در نتيجه به امر محسوس بما هو   به جسم نپيوسته،ندا سويي چون عقول محض

 و امر معقول را بالواسطه و در خلوص )96، بخش23 (توانند احاطه يابند محسوس نمي
 در آن اي است كه ماهيات نوراني اشيا يابند و عقولشان به تعبيري چون آينه عقلي آن درمي

البته اگرچه اين دارايي فطري در جميع فرشتگان  .)2پ، 55، س24 (گردند  ميمنعكس
ها  شود، ميزان تقرب و شباهت آن يك بر ديگري مي مشترك است، آنچه موجب برتري هر

متمركز شده است و  االهي به خدا در كمال معرفت است؛ زيرا بساطت معرفت در ذات
شود و  تر يافت مي  صورتي نازلطبيعتاً اين كمال در عقول مخلوق هم با بساطتي كمتر و به

اي  ها مرتبه جا كه مالئكه در نهاد خود داراي نوع واحدي نيستند و هر فردي از آن از آن
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دهد، بساطت معرفت از نخستين تا واپسين فرشته رو به   ميمشخص از هستي را تشكيل

 ،د و در اين ميانكن  مياز آغاز تا پايان، آنان را نوراني االهي رود و تجلي و اشراق  ميتنزل
ي كاهش نوعيتي كه براي احاطه يافتن به كليت معقوالت براي  برتري فرشتگان به اندازه

  . )3، پ55 س،24 (يابد ها الزم است افزايش مي آن
در : ي اساسي را در فرشتگان از هم تشخيص داد توان سه مرتبه  ميبا اين وصف،

 را بدان عنوان كه از مبدأ كل يعني ي نخست، فرشتگاني هستند كه ماهيات معقول مرتبه
ي مالئكه  ي شناخت به ويژه از آنِ اولين مرتبه اين شيوه. شناسند مي شوند خدا حاصل مي

يابيم كه   مي فرشتگاني،ي دوم در مرتبه. ي عالم الوهيت قرار دارند است كه در آستانه
ي   نحوه از وجود ويژهاين. شناسند  ميترين علل مخلوق ي موضوع كلي منزله معقوالت را به

 فرشتگاني وجود دارند كه معقوالت را ،ي سوم سرانجام در مرتبه. دومين سلسله است
 يافته بر موجودهاي منفرد و وابسته به علل فردي و جزيي  اموري انطباقي منزله به
  .)1، پ108، س24(دهند  مي سومين سلسله را تشكيلشناسند و اين دسته از فرشتگان مي

توان گفت كه كليت و بساطت چنين رو به   مي،نابراين در تقسيم شناخت فرشتگانب
هيات معقول  در وجود او ماصرفاًبرخي كه منحصراً روي به سوي خدا دارند، : رود كاهش مي

ها را مالحظه   آن، يعني در تعدد اشيا، در علل عام و كلي خلقتشناسند؛ ديگران را مي
، يعني در كثرت يئگر در تخصيص ايشان به آثار فردي و جزخره جمعي ديو باال كنند مي

   ).6همان، پ ( كه برابر با تعداد مخلوقات است،شناسند  مياشيايي
ي عقول  ي مستمر و پيوسته بدين ترتيب سلسله مراتب فرشتگان ما را با يك زنجيره

د معرفتي تر از خو ي بالفاصله پايين  هر فرشته به فرشته،گرداند كه در آن رو مي همحض روب
 به صورتي جزء فقط ولي آن را ،دارد ي باالتر دريافت مي  از فرشتهكند كه خود را منتقل مي

. سازد  ميبه جزء و قطعه قطعه، بر حسب ظرفيت عقلي كه پس از او قرار دارد منتقل
 كه نتايج را در بطن اصول و با ،كنند  ميفرشتگان در اين زمينه به سان علماي ما عمل

كنند   ميها را عرضه ي تمايزات متعدد، آن اما تنها به وسيله،كنند يدي مستقيم ادراك ميد
  .)1، پ106، س24 (تا براي شنوندگانشان قابل فهم باشند

اي  اي معين و نوع جداگانه هر فرد از فرشتگان حايز رتبهبه رأي او كه  توماس چرايي اين
ند و طبق تمايز فردي در درون ا داتي كه از يك نوعدارد كه موجو  مياست، اين طور ابراز

 ،هاي مختلف دارند يك نوع از حيث عدد فرق دارند، صورتي شبيه به هم و پيوسته به ماده
ها از نظر نوعي از  ند و ماده ندارند، هر كدام از آنا جا كه مالئكه صورت محض اما از آن

  .)4، پ50همان، س (ديگري متمايز است
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كند كه مركب از ماده و صورت   مي نوعي در باب موضوعاتي صدقوحدت كه نتوضيح اي

است، وحدت نوعي ) ماده( و بدن) صورت(  كه تركيبي از نفس، مثال، انسانرايب. باشند
گيرند و در   مي كه ذيل نوع انساني واحد قراراستدارد به اين معنا كه داراي افراد متعددي 

اند و آنچه باعث   مشتركها از حيث صورت ه انسان بدين جهت است كواقع اين وحدت
 نه تكثر ،اند، تكثر نوعي دارند  ولي فرشتگان كه فاقد ماده.است  مادهگردد  ميتمايزشان

چه باعث وع منحصر به فرد است و آنافراد در ذيل يك نوع واحد و لذا هر فرشته يك ن
يا مربوط به :  دو گونه دارداعراض نوعي اوست؛ چرا كه عرض شود  ميتمايزش از نوع ديگر

ي  باشد و يا متعلق به نوع، و چون معقوالت فرشته از ناحيه  مي كه منتج از ماده،فرد است
ي  ي وجودي او با فرشته كه مرتبه گردد، بايد گفت بسته به اين  ميخداوند بر ذاتش عارض

اين ). 3، پ54، س24 (شود  ميش متفاوتا ديگر چه فرقي كند، كماالت يا اعراض نوعي
قرار دادن انواع گوناگون بسيار به جاي افراد نوع واحد بسيار نه تنها به معناي كاستن از 

  . )93، ب23 (افزايد  ميكمال كلي عالم نيست، بلكه به عكس بر آن
 جا كه هر فرشته به تنهايي نوعي را تشكيل كه از ديد آكويناس، از آن حاصل آن

ترين طبيعت به خدا تا   انتقالي مداوم از نخستين فرشته يعني نزديكدهد، بايد بتوان با مي
ها كه كمالش مجاور كمال نوع بشر است، نزول كرد و ميان خداوند و انسان به  آخرين آن

سلسله مراتبي از فرشتگان قائل شد كه فسادناپذير و مجردند و فرشتگان باالدست، 
ند و البته همگي ظرفيت پرتوافكني بر انسان باش  ميپرتوافكن و راهنماي فرشتگان زيردست

 .و تهذيب او را دارند
افالطوني ديونيسيوس مجعول را در مورد  بندي نو  رتبهكه توماس آكويناس پس از آن

 به سه صنف مختلف قائل ،پذيرد، هماهنگ با او در بطن هر سلسله مراتب فرشتگان مي
بندي سه صنفي فرشتگان در هر سلسله،  ي وي مبني بر طبقه او در توجيه عقيده. شود مي

 طبقات مختلفي از مردم بر حسب تفاوت ،كه در يك شهر دهد همچنان  ميتوضيح
 شوند به طوري كه مثالً يك صنف از ايشان قضاوت  ميعملكردها و مناصبشان ديده

 ي اين اصناف به  لكن همه ....اند و جنگند و صنفي كارگر در مزارع كنند، صنف ديگر مي مي
يابند، به همين   ميكاهش) زبردستان(، متوسط و منتهي )زيردستان(ي مبتدي  سه طبقه

ي ملكي طبقات مختلفي وجود دارند كه بر حسب كاركردها و مقامشان  ترتيب در هر سلسله
ي اعلي درجه، حد وسط و مادون نزول  ها به سه صنف يا طبقه ند و همگي اين تنوعا متفاوت

 .)2، پ108، س24 (يابند مي
بند است، قبول ندارد كه  اگرچه به كثرت سلسله مراتب وجودي پايله مسيحي، أاين مت
 بلكه بر آن است كه ،تر خود باشد ي بالواسطه پايين  موجد مرتبهي باالتر مخلوقات هر مرتبه
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كه همچون  رغم آن به نمايد و   ميقدرت خالق واحدي تمام خلقت را به وجود آورده و حفظ

ي اين مراحل را  كند، همه اي در هر كدام از مراحل خلقت فيضان و فوران نمي ي تازه چشمه
  .)312: ، ص9 (كند طي مي

ند و تنها ارتباطي ا ي علي و معلولي او بر همين اساس معتقد است فرشتگان فاقد رابطه
 همشاب«ي  توان يافت ارتباطي عقالني به اين صورت است كه بر حسب قاعده  ميكه بينشان
هاي شريف و مادون از جهت داشتن طبيعت مشابه به يكديگر  ، فرشته»شناسد  ميمشابه را

ي پيدايش فرشتگان بايد گفت كه هر فرشته به طور مستقل از  علم دارند، لذا در باب نحوه
  ).2، پ56، س24 (شود  ميي ديگر توسط لوگوس ايجاد فرشته

يابد و   ميني با شخصيت مسيح تطبيقكه در ادبيات مسيحي، لوگوس يونا توضيح آن
گردد كه جبرئيل يا روح القدس به  مي شناسي در مسيحيت به اين بر اهميت بحث فرشته

ي  تا قبل از تجسد، فرشتگان واسطه. دهد  مي و تولد مسيح را10حضرت مريم بشارت تجسد
دليل شناختي فرشتگان به   جايگاه وجود،بين انسان و خدا بودند، ولي بعد از تجسد

 الوهيت و انسان تغيير كرد و متألهان مسيحي منزلت وجودي لوگوس ي دگرگوني رابطه
 به طوري كه حتي به حضرت، لقب ،ها دانستند را برتر از فرشتگان و مسلط بر آن) مسيح(

ها را با توجه به  ها را تابع و فرمانبردار او دانستند و عملكرد آن دادند و آن 11ارباب فرشتگان
در قرون . ي وجودي مسيح براي بازخريد گناهان و رستگاري انسان تعيين كردند فلسفه

ي بين   مفسران كتاب مقدس به اين نتيجه رسيدند كه پس از مسيح و در فاصله،وسطي نيز
ي رستگاري انسان است و  عروج او و رستاخيز، جبرئيل مجدداً با نظارت بر كليسا واسطه

 .)39: ، ص26 (سيحي را بر عهده دارندي م فرشتگان نقش سرپرستي جامعه
 اعم از روحاني و جسماني  تمام صور علمي اشيا،از منظر توماس، از ازل در لوگوس

آورد، سپس حقايق كلي هر چيز را به   مي و او ابتدا صورت هر فرشته را پديدموجود است
  ).2، پ56، س24 (كند آن اعطا مي

 قائل به تباين نوعي ،ي مشاء ستان با فالسفهدا  همبايد گفت اگرچه قديس آكويناس
 ، برخالف حكماي مشاء از جمله ارسطو و ابن سينا،شود، در بحث از تعداد آنان فرشتگان مي

 اند درآورده حركت ي كوچكي از عقول مفارق كه افالك را به از محدود كردن مالئكه به عده
تابد و با  شوند، روي برمي  ميثركنند و به تعداد حركات يا اجرام فلكي متك  ميو هدايت

بايد تعداد موجودات كامل بيشتر از موجودات  االهي استفاده از اين اصل كه بنا به مشيت
  :پردازد  ميناقص باشد، اينچنين به اثبات كثرت مالئكه

تر  اي بيش همان طور كه اجسام فسادناپذير يعني اجرام فلكي به طور غير قابل مقايسه«
تر از  ذير هستند، تعداد فرشتگان به عنوان جواهر غير مادي نيز بايد بيشاز اجسام فسادپ

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 
 

102
تر  تر مخلوقاتي كامل  هرچه بيشبايد جواهر مادي باشد؛ يعني درصورتي كه قبول كنيم خدا

ي عالم را فراهم آورد، بايد قائل شويم كه تعداد  ايجاد كند تا برتري و علو باالي مجموعه
   ).3، پ50، س24(»  مادي استيعداد اشيافرشتگان مطمئناً بيش از ت
هاي عقالني متفاوتي خلق كرده است كه هر  ي او، خداوند طبيعت در حقيقت به عقيده

 بلكه ،ي وجودي متمايزي از هم دارند، لذا تمايزشان هرگز برحسب كميت نيست كدام رتبه
يري توانمنديشان است كه ها و به تعب اند، تمايز صورت كه موجوداتي غير مادي نظر به اين

توان گفت هر فرشته نوعي متمايز از   ميشود و از اين جهت است كه  ميموجب تمايزشان
  .ي ديگر است فرشته

 مالئكه را به آياتي ناپذير ء رأي خود مبني بر كثرت احصاسكه آكوينا است شايان ذكر
دند و كرورها كرور به كر  ميرا خدمت) خدا(او  هزاران هزار«از كتاب مقدس مثل اين آيه 

  ).2، پ56، س24( دهد استناد مي) 10: 7دانيال، (» حضور وي ايستاده بودند
  و تبيين ماهيت ايشان ي اثبات فرشتگانادله. 3. 3

 يك دسته از حقايق را بايد به لحاظ ايماني ،طور كه قبالً بيان شد، از نظر توماس همان
ند؛ ا ل شد و فرشتگان جزء اين دسته از حقايقپذيرفت، سپس با عقل به تحليل آن مشغو

: گويد و از باب نمونه در اين آيه  ميزيرا كتاب مقدس به كرّات در مورد اين مخلوقات سخن
به غير جسماني بودن آنان گواهي ) 4: 103پولس، (» تو كه فرشتگان روحانيت را آفريدي«

  .دهد مي
فرض اصلي كه اوالً اين   اين دو پيشآكويناس در تحليلي عقالني و به روشي قياسي، با

عالم نظام احسن است و ثانياً هستي مراتب و درجاتي دارد، استدالل خود مبني بر وجود 
 ، خالقي منزله كند كه در باالترين سطح هستي، خداوند به  ميفرشتگان را اين چنين تقرير

 مادي مثل جمادات واقع ترين مرتبه، مخلوقات كامالً وجود كامالً غير مادي دارد و در پايين
 كه نيمه ،ي خالق مجرد تام و مخلوق مادي تام، انسان قرار دارد شده است و در فاصله

ي بين خدا و انسان نيز  كند كه در فاصله  مي نيمه مجرد است؛ بنابراين عقل ايجاب-مادي
ين خدا و ي ب  وجود داشته باشد؛ زيرا وجود فرشته واسطه، يعني فرشته،مخلوق كامالً مجرد

شود و عالم بدون   ميانسان است و بدون فرشته در مراتب هستي طفره و وقفه ايجاد
اساساً اصل سنخيت علت . شود  ناقص خواهد بود و ديگر نظام احسن محسوب نميفرشتگان

صورت   خود بيافريند و إال، يعني در12كند كه خداوند مخلوقاتي شبيه  ميو معلول حكم
شناختي در چگونگي توجيه   عالوه بر مشكالت وجود،و مخلوقاتفرض عدم سنخيت خالق 

صدور مخلوقات، تنها راه شناخت خدا كه همان معرفت از طريق آثار اوست، بر ما بسته 
   ).5،پ13، س24 (خواهد شد
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ور ط همان«: برد اين است تمثيلي كه وي در استدالل بر وجود فرشتگان از آن بهره مي

 آب ولرم وجود دارد، بين اين دو مراتب هستي يعني د و آب گرم،كه عقالً بين آب سر
اند و انسان كه مركب از ماده و صورت است، بايد موجوداتي  اي از ماده  كه توده،جمادات

  ).1، پ50، س24 (اند باشند كه صورت محض
ه ، كاو همچنين با استفاده از روش مذكور و بر اساس اين قاعده در متافيزيك ارسطو

اي  وجود فرشته را از زاويه، )16، ب12، ج25 (» بهتريني نيز هستهر جا بهتري هست«
هر گاه نوعي ناقص در ذيل يك جنس وجود داشته باشد، « :كند طور اثبات مي ديگر، اين

مثالً در ذيل جنس حيوان، انواعي مثل . تر نيز در ذيل آن جنس هست بالضروره نوعي كامل
دهد كه هر وقت   ميود دارد و در عين حال نوع انسان هم هست و اين نشاناسب و آهو وج

 برخي طبايع عقالني مثل نفس ،بر همين قياس. تري نيز باشد ناقصي باشد، بايد كامل
تر مثل فرشته نيز  ي بشري وجود دارد، پس به طريق اولي بايد طبايع عقالني كامل ناطقه
 طبيعت عقالني است و طبيعت عقالنياز مصاديق بدين ترتيب نفس بشري فقط يكي . باشد

طور كه بال داشتن ذاتي حيوان نيست، اتحاد با  واقع، همان در. شود  ميجنس آن محسوب
 عرضي ي جسم هم ذاتي طبايع عقالني نيست و حتي اتحاد نفس انساني با جسم نيز جنبه

 گيرد  مياوست، انجامي حيات مادي   كه همان ادامه،دارد و بنا به هدف خاصي) غير ذاتي(
  ).1، پ51، س24(

 كه ،ي امكان اشرف است گفتني است هر دو بيان اخير از استدالل وي، يادآور قاعده
  .گيرد  مي اثبات مالئكه به كاربه منظورشيخ شهاب الدين سهروردي آن را 

ي برهان بر وجود فرشتگان، در خصوص ماهيت قديس توماس آكويناس پس از اقامه
ي وجود آن است، فرشته  جا كه اثر هر چيز بيانگر نحوه  از آن.دهد مادي آنان توضيح مي غير

شود و جوهر عقالني نيز بنا به طبيعت   ميكه كاركردي عقالني دارد، جوهر عقالني محسوب
او علت فسادپذيري موجودات مادي را جدا شدن . ذاتي خود، مجرد و فسادناپذير است

  مركب، زمانيي موجودي مثابه  كه به،زند  ميو به انسان مثالداند  صورت از ماده مي
جدا شود، ولي فرشته كه صورت محض است، ) ماده(از بدنش ) صورت(ميرد كه نفسش  مي

كند كه فرشته از جهت   ميالبته وي اذعان. پذيرد و لذا پيوسته موجود است فساد نمي
 مادي فرق يشته با فسادپذيري اشيا اما معدوم شدن فر،تواند معدوم شود  ميمخلوق بودن،

رو خداوند تا زماني كه بنا به  است، از اين االهي ي دارد؛ زيرا وجود او فقط وابسته به اراده
 در صورتي كه موجودات ،شود ي خود وجود فرشته را از نابودي حفظ كند، معدوم نمي اراده

ان وابسته به شرايط مادي است كه به اند و ثانياً دوام وجودش  االهيي مادي اوالً قائم به اراده
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كه فرشته چون وجود مادي ندارد، حتي بالقوه هم  همين جهت بالقوه فسادپذيرند، حال آن

  ).5، پ50، س24( فسادپذير نيست
كند كه طبيعت جواهر عقالني   صوري مالئكه بيان مي-او در توضيح نفي تركيب مادي

يعني تعقل باشد و از سويي تعيين ذات تعقل، بر ها  محض بايد متناسب با فعل خاص آن
 تا آن ميزان كه از ماده مبرا هستند جا كه اشيا از آن. اساس متعلَّق آن امري آسان است

قادرند در تحت تصرف عقل درآيند، عقل محض كه متعلَّق و موضوعش غير مادي است بايد 
  .)313:  ص،9(  و صورتي بنفسه موجود باشداي آزاد از هر ماده
 تركيب ين سؤال مطرح شود كه چگونه توماس اگر ا،جا و با توجه به مطالب فوق در اين

توان به جاي   ميشود،  مي اما براي او قوه و فعل قائل،كند  ميفرشته از ماده و صورت را رد
ي  در مرتبه، ي صورت كامالً بالفعل است  كه در مرتبه،او پاسخ داد كه يك جوهر غيرمادي

ماً چنين نيست؛ يعني اين جوهر كه در مقام ماده از هرگونه بالقوه بودن مبراست، وجود لزو
تنها جوهري كه از ، خاص خود بالقوه است و در ميان جواهر13با اين وصف نسبت به وجود 

 به عبارت .)318: ، صهمان(  كه وجود و ماهيتش يكي است،خداست اين قيد آزاد است
 اي توصيف ي ميان ماهيت و وجود در مخلوقات را به گونه هديگر، اگرچه توماس گاهي رابط

كند كه گويا ماهيت واقعيتي في نفسه و مستقل است، به عنوان فردي متأله به هيچ  مي
، در نگاه او. وجه درصدد آن نيست كه تحصل و تقرري براي ماهيت من حيث هي ثابت كند

 داشته باشد، در ذهن كسي است تواند  مي هيچ چيز نيست و تنها تحققي كهماهيت بماهي
ي ماهيت   و وجود به معناي فعليت است و به همين جهت كه رابطهكند  ميكه آن را درك

 كه داراي ماهيتي ،داند، به فرشته  ميو وجود را در وابستگي اولي به دومي مثل قوه و فعل
 قوه ،او ين كالمشايد بهتر است بگوييم كه در ا. دهد  ميمتمايز از وجود است، قوه را نسبت

فرشتگان به عنوان موجوداتي ممكن، بالضروره موجود  كه به معناي امكان است و اين
 ي واجب الوجود دريافت بلكه وجود و حتي معقوالت خود را مستقيماً از ناحيه،نيستند

  .شوند  ميشان متكثر كنند و بر اساس تيره شدن تدريجي اشراق عقلي مي
توان ادعا كرد كه آنان قبول جسم   مادي نبودن فرشتگان، مي با وجود،به نظر آكويناس

اي كه فرشته با آن متمثل  يابند، هرچند نوع ماده كنند و آن وقتي است كه تمثل مي مي
گونه كه بارها در  او معتقد است همان. ي موجودات مادي متفاوت است شود با نوع ماده مي

ده است، بايد گفت فرشته با غلظت مورد مرئي شدن فرشتگان صحبت ش كتاب مقدس در
 كه در شرايط ،يابد، درست مانند هوا اي لطيف مثل اجسام هوايي ظهور مي بخشيدن به ماده

، 51، س24 (شود عادي رقيق است اما چنانچه غليظ شود و به شكل ابر درآيد، مرئي مي
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، مريم )11: 1لوقا، (ا  فرشتگان خود را به زكري،كه، بنا به متن كتاب مقدس توضيح آن

هاي مختلف حتي بر  دهند و در موقعيت  مينشان) 11: 4متي، (و عيسي ) 26: همان(
 .بينند  مياي كه همگي او را به چشم  به گونه.)215:  ص،20(كنند  حواريون تجلي مي

ي   بلكه جنبه،ي خيال نيست بنابراين از نگاه مسيحيت، ظهور خارجي فرشته محصول قوه
ها ارتباط برقرار و  مري دارد و هدف او از مرئي شدن اين است كه با انسان نفس االواقعي و

  .نتيجه بشر را در مسير حق و تشبه جستن به خداوند قرار دهد ايمانشان را تقويت كند، در
از ديدگاه توماس نيز، دور از شأن يك فرشته است كه تظاهر به حقيقت كند، لذا فرشته 

 بلكه واقعاً ،كند انمود به ديدن، شنيدن، سخن گفتن يا راه رفتن نميبا بدن عاريتي خود و
گويد فرشته با   همين كه كتاب مقدس مي،ي او به عقيده. دهد چنين اعمالي را انجام مي
اثر  دهد واقعاً فرشته بر كاركردهاي حياتي جسم عاريتي خود ابراهيم راه رفت، نشان مي
 بلكه هر عضو براي ظهور ،فايده نيست بث و بياش هرگز ع دارد و اعضاي بدن عاريتي

هايش مجال  كه مثالً دانش فرشته از طريق چشم نيروهاي روحاني او تعبيه شده است، چنان
مربوط به كاركردهاي حياتي جسم  واقع احساس و ادراك دهد در  مياو ادامه. يابد  ميبروز

 بلكه براي بروز ،كند جسم نميزنده است و مطمئناً فرشته براي داشتن حس و ادراك، قبول 
آنچه «همچنين وي از اصل ديگري با اين عنوان كه . يابد  ميتجسم قواي ملكوتي خود

 چون فرشته ،گويد بنا به اين اصل  ميكند و  مياستفاده» منشأ اثر است حيات دارد
 مو اين تأثيرات در هنگام قبول جسم نيز تداو حيات است، تأثيرات علّي دارد موجودي ذي

 بلكه جسمي ،يابد البته بايد گفت فرشته در جسم يك انسان واقعي حلول نمي. يابند مي
رسد،   مي تنها شبيه انسان به نظر،پذيرد، لذا در هنگام تمثل شبيه جسم انسان زنده را مي

  . كه هرگز انسان واقعي نيست حال آن
بر اساس اين طور كه در باال مشاهده شد، آكويناس  شايان ذكر است اگرچه همان

شود واقعاً فرشته بر   ميكند، مدعي  كه فرشته تظاهر به حقيقت نمي،فرض كالمي پيش
گويد فرشته   ميكاركردهاي حياتي جسم عاريتي خود اثر گذار است، در جايي ديگر صريحاً

ي اول به نظر برسد كه در سخنان او تناقضي  شايد در وهله. كند  ميتظاهر به سخن گفتن
 منظور اين است كه فرشته في نفسه ،ر حقيقت چنين نيست؛ چون در مورد اول اما د،هست

 مراد آن است كه ، ولي در مورد دوم،مؤثر بر كاركردهاي حياتي بدن عاريتي خود است
  .كند  ميبا كاركردهاي حياتي انسان زنده فرق ي متجسم كاركردهاي حياتي فرشته

جا   ولي از آن،گيرد  مي اصوات انجامسخن گفتن در انسان با تموج كه شرح مطلب اين
ي وجود و حتي بدن عاريتي فرشته با بدن انسان زنده فرق دارد، سخن گفتن  كه نحوه

 بنابراين اگر سخن گفتن انسان را حقيقي فرض كنيم، سخن .فرشته با تموج اصوات نيست
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 تظاهر به ،گفتن فرشته مجازي خواهد بود يا به تعبير ديگر، فرشته در مقايسه با انسان

در مورد . كند يا سخن گفتن فرشته ظاهراً شبيه سخن گفتن انسان است سخن گفتن مي
ي كتاب مقدس، وقتي طوبياس از فرشته   زيرا طبق گفته،طور است غذا خوردن نيز همين

پرسيد كه آيا تو واقعاً از غذاي ما خوردي؟ فرشته پاسخ داد كه من در اصل از غذاي نامرئي 
  ).3، پ51، س24( تناول كردم
جا و به دنبال اين رأي توماس كه فرشته براي به انجام رساندن هدفي خاص  در اين
گذارد، بررسي نظر وي در مورد   مييابد و بر روي جسم عاريتي خود تأثير علّي تجسم مي

 كه آكويناس از حاميان آن ، زيرا در سنت ارسطويي،مندي فرشته نيز ضرورت دارد مكان
شود، لذا   مييابد و بر سطح داخلي جسم حاوي اطالق  ميان در رابطه با جسم معنااست، مك

  .مكان قائل است يا خير ي متجسم بايد ديد كه آيا توماس براي فرشته
مندي فرشته، دو رويكرد ايجابي و  ي مكان  حقيقت آن است كه آكويناس در مسأله

ته همان چيزي است كه موضوع تعريف ايجابي او از مكان فرش. كند  ميسلبي اختيار
ي وي، نيروي فرشته فقط بر به عقيده. گيرد مي ي قدرت يا نيروي علّي فرشته قرار بالواسطه

 زيرا متناسب با طبيعت ،شود  ميموجودات داراي اراده مثل انسان و اجرام سماوي اعمال
موضوع قدرت او راده نيست، اال  كه موجود ذي،ند و اگر جسم عاريتي فرشتها عقالني فرشته

  .گيرد  مي به اين جهت است كه فرشته آن را به خدمتصرفاً ،شود  ميواقع
درصدد ارتباط برقرار كردن يا  با اين بيان، گاهي كه فرشته با قبول جسمي شبيه انسان

تأثير گذاردن بر انسان است، انسان صرفاً به اين معنا كه موضوعي براي اعمال نفوذ علّي 
البته . يابد شود و هرگز فرشته در او حلول نمي  ميود مكان او محسوبش  ميفرشته واقع

شايد گفته شود كه بر حسب اصل سنخيت علت و معلول، نفس ناطقه بشري در معرض 
جوهري عقالني و فاقد كميت   كه نفس ناطقهجا آنگيرد و از   ميتوان علّي فرشته قرار

 در اين صورت بايد پاسخ داد درست .است، حيث مكاني ندارد تا مكان فرشته محسوب شود
 اما به هر حال فرشته ،ي بشري است ي قدرت فرشته، نفس ناطقه است كه موضوع بالواسطه

شود و به اين   ميبراي برقراري ارتباط با انسان زنده كه تركيبي از نفس و بدن است، مرئي
. آيد  ميبه حساب يك كل تركيبي، مكان فرشته ي منزله توان گفت كه انسان به  ميمعنا

 پس مكان آن بايد ،ناپذير دارد كنند كه چون فرشته وجودي تقسيم  ميبرخي نيز فكر
مندي فرشته يك  كه اين تلقي صحيح نيست؛ چون مكان چيزي مثل نقطه باشد، در حالي

واسطه تحت  ناپذير كه بتواند بي پذير و تقسيم امر عرضي است و هر چيزي اعم از تقسيم
، 52، س24 (شود  ميي فرشته واقع شود، همان مكان فرشته محسوب ارادهتأثير قدرت و
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مندي فرشته اين است كه فرشته به معنايي متفاوت  ي مكان اما رويكرد سلبي او درباره

جسم مادي چون كميت يعني بعد و اندازه دارد، ذاتاً محدود . مند است از جسم مادي، مكان
ين در حالي است كه فرشته به جهت عاري بودن از ماده و محصور در مكان است، ا

توماس در .  بلكه محيط بر آن است،پذير نيست، بنابراين محاط در مكان هم نيست كميت
طور كه نفس ناطقه،  گويد همان  ميكند و  مياين رهيافت، فرشته را با نفس ناطقه مقايسه

محيط بر  شود و خود مكان نميگاه محاط در   هيچ،كه جوهري عقالني و فاقد كميت است
باشد، حتي در وقت قبول   ميبدن است، فرشته نيز كه ذاتاً جوهري عقالني و عاري از كميت

مندي براي  به عبارتي مكان. محيط بر آن است يابد و خود  به مكان محدوديت نمي،جسم
مندي   مكانهاي مادي كميت بالفعل دارند اما  زيرا پديده، مادي، ذاتي و ضروري استياشيا

  ).1، پ52، س24 ( زيرا فرشته كميت بالقوه دارد،براي فرشته، عرضي و امر امكاني است
توماس هدف از حركت فرشته از يك مكان به مكان ديگر را همان اعمال قدرت و 

 و هرگز آن را )2، پ55، س24 (اندوزي داند، نه جبران يك نقيصه يا علم  ميتأثيرگذاري او
 بلكه معناي متحرك بودن ،داند  نمي كردن نقاط و تقدم و تأخر بين اجزامستلزم سپري

  :دهد  ميگونه توضيح كند، اين  مياي كه بين انسان و فرشته فرشته را برحسب مقايسه
با ) صورت( با اين تفاوت كه نفس انسان ،اند نفس ناطقه و فرشته هر دو جوهري عقالني

نفس انسان كه محرك بدن . شود جسم متحد نمي اما فرشته با ،متحد است) ماده(بدن 
 كه محرك اجرام ،شود، پس فرشته را  ميي اتحاد با بدن، متحرك پنداشته است، به واسطه
با اين . ها و حركتشان متحرك انگاشت ي قرار گرفتن در آن توان به واسطه  ميسماوي است،

 كه استتي خود يابد، به خاطر حركت جسم عاري  مي حتي وقتي فرشته تجسم،بيان
  ).3، پ51، س24  (شود متحرك بالعرض محسوب مي

به زعم وي، فرشته تنها مركب از وجود و ماهيت است كه به خاطر مخلوق بودنش، اين 
آمد كه تصور ماهيتش براي تحقق وجودش كفايت كند و   ميال الزمادو در او يكي نيست و 

 كه قوه وابسته به امر بالفعل است، ماهيت گونه به عالوه، همان. كه چنين نيست حال آن
باشد و اين وابستگي به معناي آن نيست كه وجود فرشته قائم   ميفرشته وابسته به وجودش

كند و   بلكه به اين معنا است كه ماهيت، موجوديت خود را از وجود اخذ مي،به خودش باشد
 از حيث ، مخلوق ديگرفرشته مانند هر همچنين. شود  ميبه تعبيري وجود بر او عارض

وجود تناهي دارد، با اين حال از حيث صورت نامحدود است؛ چرا كه به ادراك عقلي در 
  ).2، پ50، س24( آيد نمي

 كه ،»معقول است هر عاقلي«ي  قاعدهبه بنا توماس در بحث از علم ذات فرشته به خود، 
عقيده دارد كه ، ز مطرح استي اسالمي ني  و در فلسفه ارسطو داشتهي ريشه در انديشه
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 زيرا آنچه اوالً و بالذات موضوع تعقل ، عقل بالفعل، معقول بالفعل نيز هستي منزله فرشته به

اولين  موجود مجرد از ماده است و فرشته به عنوان موجود مجرد از ماده شود  ميواقع
  .موضوع براي علم خودش است

فرق ندارد كه اين صورت، عارض در حقيقت، صورت ذهني موجب فعليت عقل است و 
فرشته عقل بالفعل است و به تبع، معقوالت بالفعل دارد؛ زيرا تمام . بر عقل باشد يا ذاتي آن

كند، و متعلَّق علم فرشته در  جا از خداوند دريافت مي معقوالت خود را مستقيماً و يك
، 24 (ودش  محسوب مي14باشد كه صورت معقول قائم بالذات ي نخست خودش مي وهله
  ).1، پ56س

ي ديگر را   در اولين قدم، علم فرشته به فرشتهآكويناس راجع به علم ذات او به غير خود
 كند كه محل دريافت انوار  مياي روشن و مهذب تعبير او كه از فرشته به آينه. رسد  ميبر

هاي  ه فرشتهدارد ك  مي، اظهار»شناسد  ميمشابه را مشابه«ي  است، بر حسب قاعدهاالهي 
اسند و ارتباطشان بدين نش  ميشريف و مادون، يكديگر را از جهت داشتن طبيعت مشابه

 ي شهود علم ي عالي به سافل از طريق اشراق و سافل به عالي به واسطه نحو است كه فرشته
 كند و عالي نيز كه خود  ميالبته سافل اصل علم خود را به طور اشراقي دريافت. يابد مي

ي وجود يا محتويات عقلي  ي حقايق كلي به سافل است، به طريق اولي به نحوه دهنده انتقال
  ).2همان، پ (سافل آگاه است

ي چگونگي شناخت فرشته از  اين فيلسوف بزرگ خداباور قرون وسطي، سپس درباره
  :شود  ميكند كه يك موجود به سه نحو شناخته  ميخدا با اين مقدمه شروع به استدالل

  ؛ حضور ماهيت مدرك نزد مدرِك با.1
  ؛ي تصويري شبيه مدرك نزد مدرِك به واسطه.2
  .ي چيزي مثل بازتاب تصوير در آينه  به واسطه.3

اي   زيرا بين خالق و مخلوق فاصله، هيچ مخلوقي شناخت في نفسه از خدا ندارد
 علم .كند طور كه هست، مشاهده نمي را همان االهي نامتناهي است، پس فرشته هم ذات

 يعني از يك سو متمايل به روش اول ،ي روش اول و سوم است فرشته به خدا در ميانه
طور كه انسان با صور انتزاعي   همان،شناسد  مياست، چون خدا را با مبادي ذاتي خود

يابد،   ميكند و از سوي ديگر، شناختش از خدا به روش سوم تمايل  مي مادي را دركياشيا
در . شود  مياي است كه تصويري از خدا در آن منعكس چون آينهزيرا طبيعت فرشته هم

ترين موجود به خداست و به تعبير ديگر، تصوير   شبيه،واقع، فرشته در سلسله موجودات
كه آگاهي  كند و حال آن  مياي است كه تصوير خدا در آن انعكاس پيدا خداست يا آينه

  ).3هملن، پ (بيند  ميا را در اشياانسان از خدا به روش سوم است، چون او بازتاب خد
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ي بساطت او  ترين شباهت را با خدا داشته باشد درجهبدين ترتيب هر مخلوقي كه بيش

 در مقايسه با موجودات ،دريابد كه هست تواند خداوند را چنان بيشتر است و هر چند نمي
  . تري از خدا دارد مادون، شناخت بالنسبه كامل
 نيز با تفاوت ر از علم فرشته به غير، يعني علم او به اشياتوماس در باب نوعي ديگ

 يا از طريق كند كه علم فرشته به اشيا  ميگذاشتن بين علم شهودي و اشراقي ادعا
ي آن معقوالتي است كه ذاتاً در  ي حقايق كلي امور در لوگوس است و يا به واسطه مشاهده

  ).5، پ57، س24 (خودش دارد
گويد   از آگوستين، مي16 و علم شامگاهي15 اصطالحاتي مثل علم صبحگاهياو با اقتباس

كند، علم صبحگاهي دارد و   ميبه طور كلي وقتي فرشته حقايق را در لوگوس مشاهده
 جا آن كه البته از ،شناسد، علم شامگاهي دارد  ميگاه كه با معقوالت ذاتي خود اشياء را آن

شناسد، علم صبحگاهي و شامگاهي در او   ميياء را نيزكه فرشته با رؤيت لوگوس، طبايع اش
 در طبيعت واقعي خودشان هستند،  كه موضوع علم شامگاهي، اشياجا آن ولي از ،يكي است

  ).6، پ58، س24 (شوند  ميعلم شامگاهي و صبحگاهي متفاوت
دهد  ي مي جايگاه وجود شناختي فرشته با خداوند، نشان چنين او از رهگذر مقايسههم

 كه علم جا آنبه زعم وي، از . يات مادي نيز علم دارندئكه فرشتگان عالوه بر كليات، به جز
 است و در نتيجه نه تنها 17 به عبارتي علت ايجاد اشيا وي هر چيزخدا علت صورت و ماده

 كه تجليات كثير ماهيت بسيط ،شناسد، فرشتگان نيز  مي بلكه جزئيت امور را،طبيعت كلي
  ).2، پ57، س24 (اي واحد امور كلي و جزيي را بشناسند  بايد با قوه،دندخداون

ي علم فرشته به موجودات مادي اين است كه اگر عقل  به طور كلي، نظر توماس درباره
تواند موجودات   ميها علم داشته باشد، عقل فرشته به مراتب بيشتر تواند به آن  ميانسان

ه به نحو جزيي و ناقص در موجود مادي هست، بايد به نحو  زيرا هر چ،مادي را بشناسد
را با صور معقولي در واقع فرشته موجودات مادي . تر در موجود مافوق باشد اشرف و كامل

  .و اين صور معقول را از اشياي محسوس دريافت نكرده است اش است شناسد كه ذاتي مي
ي توماس بايد گفت  ات در فلسفهي علم جواهر عقالني به ماديدر تحليل نحوهواقع در 

شناسي معتقد است  ي معرفت  كه او رويكرد ماهوي به مسائل دارد، قهراً در حيطهجا آناز 
  .علم حصولي به مادون دارند كه جواهر عقالني

مندي هستي و به تبع، با  كه مشاهده شد، توماس آكويناس بر اساس قول به درجه چنان
 آشكارا خللي در آن ،لقت، مخلوقاتي عقالني موجود نباشنداين نگاه كه اگر در طرح كلي خ

كند، سپس به دنبال نفي تركب   ميشود، بر ضرورت وجود فرشتگان برهان اقامه  ميايجاد
عاري بودن از كميت، فساد ناپذيري و ادراك، فرشتگان از ماده و صورت، صفاتي از قبيل 
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 به ،مندي و تحرك آنان را مانند مكانعدم اتحاد با جسم را براي ايشان اثبات، و اموري 

  .كند اي كه شرح آن گذشت، تفسير مي گونه
  

  گيري نتيجه. 4
بيان اتفاقات اي است، در پايان، ضمن  جا كه رويكرد پژوهش حاضر بررسي مقايسه از آن

ثيرگذار جهان شرق و غرب در أتدو فيلسوف  آكويناسظر شيخ اشراق و قديس و اختالفات ن
 خود نمايانگر عناصر و تبيين ماهيت ايشان، نتايج زير كهاثبات فرشتگان خصوص چگونگي 

 وحياني  عقالني وگوياي نزديكي حقيقتو  اسالم و مسيحيتمشترك بين دو آيين آسماني
  :شود  ميهاست، ارائ

اند كه از كتاب   كه هر دو هرگز در جانبي استداللي پيش نرفته،سهروردي و توماس .1
پس از اثبات غير مادي بودن  ، تعارض دين و عقل را نتيجه بگيرند،ه گرفتآسماني فاصله

 مخلوق، مركب ي مثابه  آنان را بهفقطكنند و  فرشتگان، هر نوع تركيبي را از ايشان نفي مي
دانند و جايگاهشان را در عوالم هستي بالفاصله بعد از واجب الوجود  از وجود و ماهيت مي

  .دهند  ميقرار
 است پذير مايز فرشتگان به همان ذات بسيط نوري تشكيكت سهروردي، ي به عقيده  .2

  . استوعي آنان قائل تباين نمقابل، توماس بهدر . ندا و همگي داراي وحدت نوعي
ي امكان   با استفاده از قاعده.1(بر وجود فرشتگان به دو طريق عقلي  در آيين اشراق، .3
)  بر اصل سنخيت بين علت و معلول است الواحد كه مبتنيي  به مدد قاعده.2 و اشرف

اسي توميستي شن  كه بسيار نزديك به دو روش برهاني است كه در فرشته،شود  مياستدالل
  .كاربرد دارد

 ناپذير  به تكثر شمارش، به استناد كتاب آسماني مورد اعتقاد خوديلسوف هر دو ف.4
  .نندك  ميشوند و بر اين حقيقت، برهان نيز اقامه آنان قائل مي

رشتگان از اين قرار در موضوع ف  آكويناسباي شيخ  گر نظريه وجه مميز شاخص دي.5
عرضي ي به دليل اعتقاد به نظام فيض يا صدور، عالوه بر عقول طولي به عقول است كه اول

ي به خاطر عدم اعتقاد به واسطه بودن فرشتگان در نظام فيض و ، اما دومشود قائل مينيز 
گيرد،   جايي براي عقول طولي در نظر نمي،ي علّي و معلولي بين آنان طهعدم قول به راب

  .كند  كه ارباب انواع محسوب شوند، لحاظ نمي،همچنين فرشتگاني را به عنوان عقول عرضي
شان  نتيجه نزديكي  در مكتب سهروردي، فرشتگان بر اساس ميزان تجرد از ماده و در.6

 اما در ،شوند  ميبندي  رتبه،سب شدت اشراق و قبول آنگيرند و بر ح به نوراالنوار نظم مي

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


111 ...ي چگونگي اثبات فرشتگان و  ي ديدگاه سهروردي و آكويناس درباره مقايسه
نتيجه تقرب تعقلشان به  ي بساطت و كليت معرفتشان و در  بر حسب درجه،آيين توماس

  .شوند  ميبندي خداوند، سلسله
 ،اما به زعم آكويناس ،ي وجودي برقرار است تگان رابطه از نظر شيخ اشراق، بين فرش.7
  .معرفتي است ارتباطي حاكم دانست فرشتگان توان بين  مياي كه رابطه
و رؤيت او را  حقيقت تمثل فرشته را ظهور او در ظرف ادراك مدرِك  سهروردي.8

دارد كه  بيان ميكه توماس  اليداند، در ح  ميي خيال در اثر اتصال با عالم مثال محصول قوه
  .كند اي لطيف تجلي مي فرشته با به عاريت گرفتن ماده

 اما قديس ،داند  ميقالني به ذات و غير ذات را حضوري تمام جواهر ععلم  شيخ.9
علمِ   ولي مخلوقات به سايرين، علم داردمعتقد است كه فقط خداوند به ذات اشياآكويناس 

  .ي صور نوعيه است به اين معنا كه ادراكشان به واسطه؛ از سنخ حصولي دارند
  

  ها يادداشت
1. Summa Theologya                                                    2. Doctor of angels  

لص از تاريكي و تيرگي ماده، كه ظاهر بالذات و مظهر غير است و به دليل بداهت و عدم امر خا. 3
چنين مشكك و واجد تضاعفات پي در پي و نيز به  هم. باشد نياز به تعريف، فاقد جنس و فصل مي

  .تر از خود است سبب فقدان حجاب، توانا بر اشراق و مشاهده، در نتيجه قاهر بر سافل و عاشق عالي
ها به دو اسم اخير، آن است كه هر نوع مادي مستقل در عالم پايين، طلسم يا  گذاري آن  علت نام.4

بخشي افراد آن نوع مادي را بر عهده داشته  صنم يكي از اين انوار است كه اين انوار ايجاد و صورت
  .است

 كه در عصر ي مفهومي تمثيلي متعلق به فرهنگ ايران باستان است، اين عنوان دربردارنده. 5
انوشيروان، لقب چهار سپهساالر منصوب از سوي شهريار بوده، كه قدرتشان از قدرت وي ناشي 

شده و هركدام در يكي از چهار بخش ايران بر اساس تقسيمات جغرافيايي آن روز، به فرماندهي  مي
  ).646: ، ص2: ، ج17(اند  پرداخته لشكر مي

اند، اگرچه قبل از آنان مشائيان و در رأس  آن را اثبات كردهاين همانندي امري است كه اشراقيان . 6
: ، صص5(ي مختلفي در ابطال آن آورده استها ارسطو به طور جدي با آن مخالفت ورزيده و ادله آن

  .اند  مختلفي توجيه و تأويل كردهياي از ابهامات آن را به انحا ارهو برخي نيز به دليل پ) 434 - 428
اين دسته از انوار واجد شهوت و : ي را از قرار زير براي نفوس فلكي برمي شمردسهروردي خواص. 7

ها را از حق و عالم علوي بازدارد، خالي و  باشند؛ لذا از اموري كه آن هاي حيواني نمي  غضب و گرايش
در نتيجه، پي در پي از اشراقات عالم انوار مجرد و لذات معنوي برخوردارند و همين امر است كه 

گردد؛ چراكه همواره اشراقات موجب حركات و از طرفي  ها مي اعث طرب و حركت دوري مستمر آنب
  .باشد ساز ساير اشراقات مي حركات نيز زمينه
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ها منقوش و مضبوط است و هرگز  كه تمام وقايع گذشته و حال و آينده در آن از احكام ديگر آن

كند و يادآوري انسان، چيزهاي  ه عالم ذُكر ياد ميها ب فراموشي در ايشان راه ندارد؛ لذا شيخ از آن
ها از حواسي مانند بينايي،  به عالوه، آن. داند فراموش شده را منوط به ارتباط او با اين نفوس مي

مندند، اگرچه اين بدان معنا نيست كه چشم و گوش مادي داشته باشند  بهره... شنوايي، بويايي و
  ).233 - 231: ، صص22(
واني يا بخاري جسمي لطيف است كه به اعتقاد سهروردي، از لطافت و اخالط بدن حاصل روح حي. 8

خيزد و در تمام بدن پراكنده شده، سپس كسوت نور نفس ناطقه  شده و از جانب چپ قلب برمي
باشد و عالوه بر دريافت نور از او، از قواهر  پوشد و از سوي نور سپهبد صاحب سلطان نوري مي مي

سهروردي، (دارد  نح دريافت كرده و به دليل صفت حاجزيت خود، اين انوار را نگه مينيز نور سا
  ).3: ، ج89: 1380

ي محض است،  ي اتصال عالم مجرد تام و عالم ماده  طبيعت، كه حلقهياين مرتبه از جهان ماورا. 9
ق ساختن عالم لذا نيمه مجرد بوده و اساساً جريان انوار يا فيض يا صدور با تحقق آن امكان محق

اين عالم كه . اي است كه نفوس بشري در ارتباط دائمي با آن هستند كند، مرتبه طبيعت را پيدا مي
 كند، طبق قول شارحان ي امكان اشرف اثبات مي سهروردي وجود آن را از طريق قاعده

ي   همه)مثال(باشد كه هم شبح  ، نمودار تمام عيار هر دو عالم انوار و اجرام ميحكمةاإلشراق
مجردات عالم انوار قاهره و مدبره، و هم شبح تمام كائنات عوالم اثير و عناصر اعم از مركّبات و 

ها و كواكب و حتي شبح مقداري حركات و سكنات و  معادن و نبات و حيوان و انسان و آسمان
  .در آن موجودند... هيئات و روايح و

10. Incarnation                                                  11. Lord of angel 
ناظر به يكي از آيات كتاب مقدس است كه مشابه آن را نيز در احاديث » شبيه خدا«ي  كلمه. 12

و تعميم مفاد آن حتي به » خدا آدم را به صورت و مثال خود آفريد«اسالمي داريم و آن، اين كه 
ال قول به شبيه اكديگر در وجود مشاركت دارند و  بدين معني است كه موجِد و موجود با يتمام اشيا

ي ي فكر توماس اين است كه همهتر واضح شد، شاخصه چنان كه پيش. خدا تفاوتي با شرك ندارد
شوند و وجود در اين  ترين موجودات، موجود ناميده مي هاي موجود از خدا گرفته تا ضعيف واقعيت

كه راهي ميان آن دو ) تمثيلي(به نحو اشتراك تشبيهي كاربرد، نه به اشتراك لفظي يا معنوي بلكه 
  .و به معناي اختالف در عين اشتراك و اشتراك در عين اختالف است، معنا مي يابد

13. esse                                                           14. Self-subsisting           
15. Morning knowledge                                 16. Evening  knowledge 

ي هشت از   است، به مقالهكه چگونه علم خدا علت ايجاد اشيا ي اين ي بيشتر درباره براي مطالعه. 17
  . رجوع شودجامع علم كالمپرسش چهارده كتاب 
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   .كتاب مقدس. 2

نشر نگاه : تهران. ي فروزان راسخي ترجمه،ذات در باب هستي و ،)1382(آكويناس، توماس، . 3
  .معاصر

ي محمد علي  ، ترجمهي اشراق از ديدگاه سهرورديمباني فلسفه ،)1372(، ابوريان، محمد علي. 4
  .مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي: شيخ، تهران

  .نشر گفتار: ي شرف الدين خراساني، تهران  ترجمه متافيزيك،،)1367(، ارسطو. 5

  .ي مدرسينانتشارات جامعه: ، قمهتأويل اآليات الظاهر ،)1409(، آبادي، سيد شرف الديناستر. 6
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  .قيام: ، قمانسان و قرآن ،)1375(، حسن زاده آملي، حسن. 8

  .انتشارات حكمت: ي ضياءالدين دهشيري، تهران، ترجمهتوميسم ،)1384(، ژيلسون، اتين. 9

 جلد اول و دوم، تصحيح مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ،)1380(، سهروردي، شهاب الدين. 10
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: هانري كربن، تهران

، جلد سوم، تصحيح و مقدمه اشراقمجموعه مصنفات شيخ  ،)1380(، ـــــــــــــــــــــــ. 11
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: سيد حسين نصر، تهران

، جلد چهارم، تصحيح و مقدمه مجموعه مصنفات شيخ اشراق ،)1380(، ـــــــــــــــــــــــ. 12
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهراننجفقلي حبيبي، 

، تصحيح و تحقيق و مقدمه سيد شرح حكمة اإلشراق ،)1372(، دشهرزوري، شمس الدين محم. 13
  .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: حسين ضيائي تربتي، تهران

، به اهتمام عبداهللا نوري و شرح حكمة اإلشراق السهروردي) 1380(، شيرازي، قطب الدين. 14
  .مؤسسه مطالعات اسالمي؛ دانشگاه مك گيل: مهدي محقق، تهران

  .، چاپ سنگيشرح حكمة اإلشراق ،)1315(، ــــــــــــــــــــ. 15

: ي ابوالقاسم پاينده، تهران ، جلد دوم، ترجمهتاريخ طبري ،)1362(، طبري، محمد بن جرير. 16
  .انتشارات اساطير

مركز : ي گروهي از مترجمان، تهران ، ترجمهسير فلسفه در جهان اسالم ،)1372(، فخري، ماجد. 17
  .اهينشر دانشگ

  .انتشارات بيدار: قم، جلد اول، علم اليقين في اصول الدين ،)1358(، فيض كاشاني، محسن. 18
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