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چکیده
های رمزی سهروردی است که در عالم مثال و در قالب مثالی پیـر رازآمـوز عقل فعال، شخصیت محوری رساله

های رمزی سهروردی و در دو نقش محوری عقل فعال را در رساله، در صدد استپژوهش حاضر.متمثل گشته است
و تردد رازآلود این حقیقت متافیزیکی را در مراتب وجود و مراحل شناسی بررسی نموده شناسی و معرفتحوزه جهان

عقل فعال، عقل دهم مشائین و نور اقرب (عقـل اول) حاصل این بررسی آن است کهسلوک نفس، رمزگشایی نماید.
های رمـزی سـهروردی، بـه در حکمت اشراق است و در عین حال روح القدس یا جبرئیل ادیان است کـه در رسـاله

حقیقـت روح ای دیگـر در سلسـله انـوار قـاهر عرضـی،پیر و مرشد و راهنمای سالک حضور دارد و در مرتبـهعنوان
وی ظـاهر » طبـاع تـام«در هنگام برقراری رابطه فردی با یک فـرد خـاص انسـانی، در قالـب » عقل فعال«القدس یا 

(طولی و عرضی) اشراقی مبتنـی بـر نظریـه گردد. تردد راز آلود این حقیقت متافیزکی در سلسله مراتب انوار قاهرمی
تشکیک حقیقت واحد نور در حکمت اشراق است.
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مقدمه

جهـان ای برخوردار است. این عقل در معرفـت شناسـی،عقل فعال در فلسفه از جایگاه خاص و ویژه
کند و واجد کارکردهای متعدد و مختلف است، که این امرحـاکی از و الهیات نقش مهمی ایفاء میشناسی

ارتباط حقیقی وثیق و عمیق بین اجزائ و مراتب نظام فلسفه اسالمی است.
رسد.تر بنظر میتر و جذاباین نقش درحکمت اشراق، بویژه در ارتباط با حیات انسانی پررنگ

اتب عقول، همان عقل فعال حکماء و روح القدس یا جبرئیل ادیان است کـه در عقل دهم در سلسله مر
های رمزی سهروردی، پیر و مرشد و راهنمای سالک است.رسالهحکمت اشراق نور اقرب و در 

های رمزی منطبق با مبانی حکمت مشاء و یا نزدیک به آن هرچند ساختار و حتی محتوای اغلب رساله
ها، حقیقت جهـان شناسـی و معرفـت نظیر، در طی این داستانکاوت و خالقیت بیاست اما سهروردی با ز

ها همه در عالم مثال نماید. این داستانشناسی خاص اشراقی (عالم مثال و قوه خیال) را به خواننده القاء می
شود.دهد و با چشمان تیز بین قوه خیال سالک مشاهده و با زبان رمز گزارش میُرخ می

های ابالغ حقایق بنیادی حکمت اسـت، سـهروردی روش حکمـاء اشـراقی را تمثیل یکی از راهرمز و 
داند و زبان ایشان را زبان رمز که بهترین و گویاترین زبان گزارش از عالم انوار است هرچند روش رمزی می

نیازمند رمزگشایی است.
برعهده دارد؛ اما ماهیت و حقیقت های رمزی را عقل فعالدر آثار رمزی سهروردی نقش اصلِی داستان

رسد.تر شده و ابهام آمیزتر از سایر آثار به نظر میآن بسیار پیچیده
این پژوهش درصدد است تا نقش و کـارکرد جهانشـناختی و معرفـت شـناختی عقـل فعـال را در طـی 

راتـب وجـود و های رمزی سهروردی بررسی نماید و تردد رازآلـود ایـن حقیقـت متـافیزیکی را در مداستان
مراحل سلوک نفس، رمز گشایی نماید.

پیشینه تاریخی بحث
همان طور که مورخان –اند. در تاریخ فرهنگ یونان، هراکلیتوس خاستگاه فلسفه مشائی را یونان دانسته

نخستین فیلسوفی است که لوگوس را مطرح کرد. به نظر وی، عقل کل، عقل حـاکم –کنند فلسفه مطرح می
؛ گمبـرتس، متفکـران ٤٥/ ٨؛ گـاتری، تـاریخ فلسـفه، ٥٥/ ١است (کاپلستون، تـاریخ فلسـفه، بر طبیعت

با تلخیص و تصرف).٩٦-٩٥یونانی، 
کند به نظر وی در جهان جدای از طبیعت مطرح می» عقل کلی«را به عنوان » نوس«نیزآناکساگوراس 

).٢٥/ ٨سفه، هر شئ را عقل به نظم و ترتیب در آورده است (گاتری، تاریخ فل
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با وجود تفاوت بین نظریات هراکلیتوس و آناکساگوراس در فلسفه یونان، گرایش عام در مورد طبیعت و 
این عقل کل در پیوند با انسان سمت وسو یافته است. تکوین جهان و روند رشـد آن از عقـل نشـأت گرفتـه 

ود.شاست و انسان در این نگاه به طور ویژه بخشی از عقل کل محسوب می
در متافیزیـک، جهـان شناسـی، –های متعدد ظاهر شده است در فلسفه ارسطو عقل در جایگاه و نقش

علم النفس و معرفت شناسی) ارسطو در متافیزیک، کتاب المبدا، ضمن بیان ویژگی خاص عقل الهـی کـه 
دن بالفعـل فعلیت محض است و به عبارت وی دارندگی است، به عقل بالقوه که در سـایه تعقـل و اندیشـی

). امـا اگرچـه بـه دو عقـل ١٩-٣٦ب ١٠٧٤و ١٥ب، ١٠٧٤شود نیز اشاره دارد (ارسـطو، متافیزیـک، می
آورد. در هرحال اصطالح عقل فعـال پردازد، اما سخنی از عقل فعال به میان نمیبالفعل (الهی) و بالقوه می

) اسـکندر اذعـان ٤٤٦/ ١سـفه غـرب، را برای نخستین بار اسکندر به کار برده است (کاپلسـتون تـاریخ فل
کند وجود یک عقل فاعل که عقل هیوالنِی بالقوه را بسوی فعلیت سوق دهد ضروری اسـت. ایـن عقـل می

بالفعل طبق نظر ارسطو موجود الهی است و به تنهایی یا به معاونت و مدد حرکات افالک، موِجد موجودات 
).٢٩-٤٤کند (اسکندر، رساله عقل، و تدبیر میتحت فلک قمر است؛ عقل بالقوه را نیز او ایجاد 

در جهان شناسی فلسفه اسالمی که مبتنی بر نظریه فیض و قائل به سلسله عقول دهگانه است، آخـرین 
نامیده شده است (نـک: کمـالی زاده، عقـل ارسـطو بـه روایـت » عقل فعال«و » واهب الصور«این سلسله 

در معرفت شناسی نیـز ).٢٥-٧در نظام فلسفی ارسطو فارابی، ؛ همو، خدا و جهان ١٥٩اسکندر و فارابی، 
شود و کمال نفـس ناطقـه و فعلیـت وی و بـه عقل فعال به عنوان عامل رئیسی در معرفت انسانی مطرح می

.١)١٥شود (فارابی، رساله عقل، عبارتی سعادت با اتحاد/اتصال بین انسان و عقل فعال حاصل می
و هـم علـت ٢شـودع و مصدر معانی است که از عالم باال بـه مـا افاضـه میبنابراین عقل فعال هم منب

کنیم و این مالزم ارتباط وثیق جهـان شناسـی و معرفـت فاعلی مستقیم جهانی است که ما در آن زندگی می
شناسی در منظومه فکری حکمای مسلمان است. به همین دلیل در نظام فلسفه اسالمی عقـل فعـال واجـد 

. پژوهش حاضر نیز جایگاه و نقش و کـارکرد عقـل ٣معرفت شناختی و جهان شناختی استجایگاه و نقش 
نماید.فعال را در این دو حوزه به اختصار بررسی می

آید که عبـارت از تمـاس مسـتقیم و شود، قسم دیگری از معرفت به میان میبر معرفت انتزاعی که از محسوسات آغاز میبدین ترتیب عالوه ١.
ای است برای نظریه اتصال شهودی با عقـل فعـال در حکمـت ها و این تمهید مقدمهاتصال شهودی عقل انسانی با عقول مفارق و به واسطه آن

اشراق.
گردد که قادر به تلقی معرفت مطلق و ای از کمال نائل میاند که عقل به درجهظریه معرفت فارابی، تصوف عقلی نامیدهبرخی این امر را در ن٢.

).١٣٤دانند (جوزف هاشم، شود. لذا این نظریه را زمینه حکمت مشرقیه ابن سینا میمعقوالت محضه از عقل فعال و مبادی آسمانی می
، سـال چهـل و فلسفه و کالم اسـالمی، »عقل ارسطو به روایت اسکندر و فارابی«: مقاله نگارنده با عتوان جهت مطالعه در این موضوع نک.٣

.١٣٩١پنجم شماره دوم، پاییز و زمستان 



98شمارةفلسفه و کالمدرییجستارها122
عقل فعال در جهان شناسی

دهد، در جهـان شناسـی سهروردی در آثار رمزی، تلفیقی بی نظیر از حکمت مشائی و اشراقی ارائه می
شـود تـا کند و به عقل فعال منتهـی میره مشائی را با زبان رمزی اشراقی بیان میهای رمزی عقول عشرساله

داند.جایی که هدف واالی سالک را نیز صعود به مرتبه عالم عقول و از جمله عقل فعال می
های رمزی عقل فعال به عنوان عقل دهم و آخرین فرد از سلسله عقول دهگانه مشـائی در برخی رساله

های خی دیگر اولین این سلسله و در واقع در جایگاه نور اقرب اشراقی اسـت. بررسـی رسـالهاست و در بر
نماید.دهد و از سویی دیگر از این تردد راز آلود رمز گشایی میرمزی از سویی تردد عقل فعال را نشان می

کل بـه بیـان هویـت از جمله آثار رمزی که بیشتر از دیگر آثار و به نحو مستقیم به نقش و جایگاه و در 
عقل فعال اختصاص یافته، رساله آواز پر جبرئیل است.

سهروردی در این رساله از ده عقل مشایی به ده پیر خوب سیما تعبیر کرده است. آخرین پیـران در کنـار 
کند، همـان عقـل معرفی می» جمله مجردان«صفه یعنی آخر صف پیران قرار گرفته که خود و دیگر پیران را 

گوید:شایی است که در بیان نقش جهان شناختی خود به زبان رمز، میفعال م
تر احصای واّما آسیای من چهار طبقه است و فرزندان من بس بسیارند چنانکه محاسبان هر چه زیرک«

).٢١٣، آواز پر جبرئیل، ٣(سهروردی، مجموعه مصنفات، ج » ایشان نتوان کردن
ها انواع مـادی بوجـود اند که از ترکیب آن، آب و خاک دانستهچهار طبقه را رمز چهار عنصر آتش، هوا

آمده و فرزندان این عقل همان نفوس ناطقه هستند که در مقایسه با فرزندان عقول در مراتب بـاالتر کـه هـر 
). زیـرا در جهـان ١٨٨کدام فقط یک فرزند و یک نفس فلکی دارند، بسیارند (پورنامـداریان، عقـل سـرخ، 

ل در حکمت مشاء، از جهت امکان و ماهیت عقول اول تا نهـم، فقـط یـک جـرم فلکـی و شناسی عقل فعا
شود اما از جهت امکان و ماهیت عقل دهـم هیـولی و صـور مختلـف آن و از جهـت نفس فلکی صادر می

گردد.وجوب آن نفوس بشری و حیوانی و نباتی بیشمار صادر می
دانـد. وی می» جبرئیـل«فعـال را همـان فرشـته وحـی در ادامه رساله، سهروردی این پیر یا همان عقل 

جهت انطباق جبرئیل با جواهر عقالنی در نزد حکماء (مشاء)، جهات دوگانه وجـوب و امکـان در جـواهر 
نماید:عقالنی را در تمثیل اشراقی به صورت دو پر برای جبرئیل ترسیم می

ن پـر مجـّرد اضـافت بـود اوسـت جبرئیل را دو پر است، یکی راست و آن نور محض است، همگی آ«
ای) بر روی ماه، همانا کـه بپـای طـاووس ای نشان تاریکی برو چون کلفی (لکهبحّق. و پریست چپ، پاره

ماند و آن نشانه بود اوست که یک جانب بنابود دارد (جهت امکان). و چون نظر باضافت بود او کنی با بود 
نظر باستحقاق ذات او کنـی، اسـتحقاق عـدم دارد، و آن حّق. صفت با بود او دارد (جهت وجوب)؛ و چون 
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الزم شاید بود است (جهت امکان). این دو معنی در مرتبت دو پـر اسـت، اضـافت بحـّق یمینـی و اعتبـار 

).٢٢٠، آواز پر جبرئیل، ٣(مجموعه مصنفات، ج » استحقاق او در نفس یسری
اشراقی رادر قالـب نگـارگری رمـزی بـرای سهروردی در ضمن این دو پر جبرئیل، معانی غنی و پر مغز 

از ایـن امـر، بـه حقیقـت -سهروردی شناس برجسته معاصـر–دهد. کربن اهل حکمت و معرفت ارائه می
یازد.هرمسی دست می» طباع تامّ «

سهروردی در این رساله از سویی، مقام و مرتبه فرشته مقرب الهی، جبرئیل را همان مرتبـه عقـل دهـم، 
هر آنچه در چهار ربـع «دهد: کند و صدور عالم عناصر را به این فرشته نسبت میبیان میعقل فعال مشایی

).٢١٩(همان، » شودرود از پر جبرئیل حاصل میعالم سافل می
اما در عین حال سهروردی برای دو پر یا دو بال جبرئیل شاهدی از قرآن آورده که بر اساس آن، جبرئیـل 

آید و از این جهت قابل انطباق با نور اول (اقرب) است:میترین فرشتگان به شمار مقرب
و مثنی بـدان در » ٤جاعل المالئکة رسال اولی أجنحٍة مثنی و ثالث و رباع«چنانکه حّق تعالی گفت: «

تر از تر اعدادی بیکی دو است، پس سه، پس چهار، همانا آنچه او دو پر دارد شـریفپیش داشت که نزدیک
).٢٢٠(همان، » ارآن است که سه و چه

رسد جبرئیل به خاطر داشـتن پـر و بـال کمتـر، از میـان فرشـتگان و مالئکـه الهـی در اینجا به نظر می
ها باشد. و اگر این تقرب جبرئیل با عالم عقول و انوار مقایسه شود باید مقام جبرئیل مقام نور ترین آنمقرب

نورانی از عالم انوار شاید منظور از بال جهات باشد اقرب و عقل اول باشد، نه آخرین عقل و آخرین موجود 
که تعداد جهات در نور (عقل) اول کمتر از مراتب بعدی است.

اما منظور سهروردی از تمایز میان مالئکه و شریف و مقرب دانستن جبرئیل بر دیگر مالئکه چیست؟
پرداخته و کلمات خداونـد را بـه به تقسیم بندی عقول و انوار » کلمه«سهروردی در این رساله با تمثیل 

سه دسته کلمات کبری= انوار و عقول، کلمات وسطی= نفـوس فلکـی و کلمـات صـغری = نفـوس بشـری 
). در این تقسیم بندی، منحصر بودن عقول در سلسله طولی مطـابق بـا دیـدگاه ٢١٧کند (همان، تقسیم می

مطابق با دیدگاه حکمت اشراقی است. زیـرا مشاییان و یکسان بودن عقول و نفوس به عنوان کلمات خداوند 
ای از کلمات اویند.در این حکمت، نفوس نیز همچون عقول از جنس نور هستند و در واقع کلمه

برای جبرئیل، کـه بیـانگر دو پـر و در واقـع دو جهـت داشـتن و » مثنی«بر این اساس در تفسیر و شرح 
دارند، شاید بتوان گفت، دلیل تقـرب جبرئیـل بـر نفـوس ای که سه یا چهار پر تقرب و شرافت او بر مالئکه

فلکی و بشری، به درگاه الهی، تقرب مرتبه عقل نسبت به مرتبه نفس است. وقتی از دیدگاه سهروردی عقل و 

تگان را ها و زمین را آفرید و فرشـستایش نیکو خداونی که آسمان«فرماید: است که خداوند در این آیه می١این آیه قسمتی از سوره فاطر، آیه ٤.
».رسوالنی دارای دو بال و سه بال و چهار بال قرار داد
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شوند و از میـان ایـن کلمـات جبرئیـل از نفس فلکی و بشری، جنبه الهی داشته و کلمات خدا محسوب می

آید، تقـّرب او بایـد ها به شمار میترین آنت کبری بوده و از سوی دیگر مقربیک سو آخرین کلمه از کلما
کند.به خاطر حقیقت ذاتی بوده باشد یعنی چون ذاتی عقالنی دارد نسبت به ذوات نفسانی شرافت پیدا می

تواند در جایگاه عقل دهم مشائی بوده وجه تقـرب ویبنابراین جبرئیل همچنان به عنوان عقل فعال می
فقط برتری ذاتی وی بر نفوس باشد و نه بر عقول.

کند. نکته مشـترک در اکثـر رسـائل رمـزی اما در رساله عقل سرخ، عقل فعال به نحوی دیگر تجلی می
سهروردی مواجه و رویارویی سالک (جان آدمی) است با طباع تام یا من آسمانی خویش به عنـوان شـیخ و 

دهد اما با عقل فعال اشراقی که نور اقرب و عقـل اول جه مقدس ُرخ میپیر. در رساله عقل سرخ نیز این موا
است که در عالم مثال، به صورت شخص سرخ روی سرخ مـوی تمثـل یافتـه اسـت، و سـالک او را جـوان 

کند:پرسد، آن شخص خود را پیری نورانی و اولین فرزند آفرینش معرفی میخطاب کرده و از هویتش می
خطاب بخطاست من اولین فرزند آفرینشم، تو مرا جوان همی خوانی؟ گفتم از چه گفت ای فرزند این «

سبب محاسنت سپید نگشته است؟ گفت محاسن من سپید است و من پیری نورانیم. اّما آنکـس کـه تـرا در 
هاست تا مـرا در چـاه دام اسیر گردانید و این بندهای مختلف بر تو نهاد و این موکالن بر تو گماشت، مدت

بینی از آنست، اگر نه من سپیدم و نورانی. و هر سپیدی که نور بـازو اه انداخت. این رنگ من که سرخ میسی
).٢٢٨، عقل سرخ، ٣(سهروردی، مجموعه مصنفات، ج » تعلق دارد چون با سیاه آمیخته شود سرخ نماید

رسـاله آواز پـر معنای رمز سپیدی و سیاهی همان است که برای دو پـر نـورانی و ظلمـانی جبرئیـل در
جبرئیل مطرح شد. یعنی دو جهت وجوب و امکان، که موجودی را هم به رنگ سپید و نورانی و هم سـیاه و 

کند و به تعبیر کربن هـر چـه ها از مرتبه وجودی موجودات نیز حکایت میآورد. همین رنگظلمانی در می
شـود و هرچـه بـه ا رنگ سـپید نمایـان میتر باشد نورانی بوده و بموجودی به سرچشمه وجود و نور نزدیک

گراید (کربن، اسالم در سرزمین تر گردد به سیاهی میمرتبه عالم خلق که عالم غواسق و برازخ است نزدیک
).٣٧٢ایران، 

وجه اشتراک دو رساله آواز پر جبرئیل و عقل سرخ مواجه با عقل فعال، طباع تام (رب النـوع انسـان) و 
ب تمثیلی پیر و مرشد در عالم مثال تمثل یافته است. اما وجه افتراق قابل توجه، رتبه جبرئیل است که در قال

عقل فعال است که با وجه نظر اشراقی سـهروردی در ایـن رسـاله بـه عنـوان عقـل اول و نـور اقـرب ظـاهر 
٥شود.می

مشـائی در دو رساله صفیرسیمرغ و فی حقیقة العشق نیز تردد عقل فعـال از نـور اقـرب تـا عقـل دهـم

با توجه به اینکه در شریعت مقدس اسالم، جبرئیل فرشته مقرب است و همو در نزد حکمای مسلمان منطبق با عقل فعال است، لـذا تعبیـر ٥.
اری بیشتری دارد.با فرشته مقرب بودن جبرئیل (عقل فعال حکما) سازگ» اولین فرزند آفرینش«اشراقی 
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.مشهود است

:سهروردی در رساله عقل سرخ، همین نقش جهان شناختی برای پر سیمرغ نیز قائل است
سیمرغ آشیانه بر سر طوبی دارد، بامداد سیمرغ از آشیانه خود بدر آید و پر بر زمین بگستراند، از اثر پر «

). سـهروردی در ٢٣٢ل سـرخ، ، عق٣(مجموعه مصنفات، ج » او میوه بر درخت پیدا شود و نبات بر زمین
کند و از دو منظر نزولی (تکوینی) و صعودی یاد می» مرغی بزرگوار«آغاز رساله صفیر سیمرغ او را به عنوان 

نگرد: در سلسله نزول انوار همان نور اقرب و نخستین فائض از نوراالنوار است. در ایـن (تکمیلی) به او می
از اثر پر او (سیمرغ) میـوه بـر درخـت پیـدا شـود و «ر اقرب است: سیر نزولی همه نباتات عالم از فیض نو

های پاک همه نغمات و نقوش و همه علـوم و معـارف را از انـوار و درسیر صعودی نیز جان» نبات بر زمین
اند و سازهای عجیب مثـل همه علوم از صفیر سیمرغ است و از او استخراج کرده«کنند: مجرده دریافت می

). سیمرغ از سـویی متنـاظر ٣١٥(همان، صفیرسیمرغ، » اندآن از صدا و رنات او بیرون آوردهارغنون و غیر 
با سیمرغ اساطیری است که آشیان بر درخت همه تخمه دارد که مادر همه گیاهان است و از سویی متنـاظر 

با جبرئیل است که مقامش درخت طوبی است.
اول چیزی که حق سبحانه و تعـالی بیافریـد گـوهری بدان که«گوید در رساله فی حقیقة العشق نیز می

). کـه از ٢٦٩(همان، فی حقیقة العشـق، » اول ما خلق الله تعالی العقل«بود تابناک، او را عقل نام کرد که 
شـود. در جهات سه گانه این عقل، سه اقنوم آسمانی ُحسن (زیبایی)، عشق (مهر) و حزن (اندوه) صادر می

آیند و هریک مظهری گانه ازلی با حفظ هویت ملکوتی خویش به جهان مادی ما میاندیشه اشراقی این سه
کند و این دیدار شبیه دیدار سالک یا صاحب واقعه رود و با او دیدار مییابند. لذا عشق به سراغ زلیخا میمی

با عقل یا فرشته راهنما است.
نامـد و از پیـری د را بیت المقـدس میشود، والیت خوعشق در جواب زلیخا که از والیت او جویا می

جاویـد «گوید که وصف او وصف عقل فّعال است و نام آن پیر جوان که بر دروازه آن موّکل است سخن می
). در اینجا نیز با توجه به شواهدی مشائی بحث (جهات سـه گانـه عقـل) ٢٧٦-٢٧٥است (همان، » خرد

باشد که در سیر صعودی در سرسلسله عالم عقـل واقـع شاید پیر جوان موکل دروازه عالم عقل دهم مشائی 
است.

دراین دو رساله نیز همچون دو مورد قبل عقل فعال در مورد نخست عقل دهم مشائی و در مورد اخیـر، 
نور اقرب اشراقی است.

با تأمل در اینکه سهروردی در برخی آثار عقل اول را و در بعضی دیگر حقیقت عقل را صـادر اول بیـان 
، شاید بتوان استنباط نمود که تفاوت در دو نوع صدور، تفاوت در جزء و کّل است. چنانکـه از روایـت کرده
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شود حقیقت و ذات عقل است بـه شود، در کّل آنچه در اولین خلقت از خدا صادر میمزبور نیز استفاده می

ست شامل عقل دهـم عنوان جوهر مجرد که در سلسله مراتب تشکیکی وجود همانطور که شامل عقل اول ا
شود.نیز می

اکنون بر این اساس شاید بتوان ارتباط بین مرتبه عقل فعال در میان حکماء با مرتبه جبرئیل در شـریعت 
کنند که ارتباطی خاص با نوع ها از یک موجودی غیبی و آسمانی حکایت میرا دریافت. همه این شخصیت

و نوع این ارتباط محل توجه است.انسانی دارد
بنابراین عقل فعال در آخرین مرتبه عالم عقول (طولی) در حکمت مشاء، همان عقل اول یا نـور اقـرب 

ها تمایز در مرتبه است. مرتبه اول، در نهایت کمال عقلی است؛ اما است در حکمت اشراق. و تنها تمایز آن
ه بلکـه عقـول جزئـی مرتبه آخر آن به قدری ضعیف است که دیگر حقیقت عقلی بالفعل از آن صـادر نشـد

ای که باشـد بایـد بـا مرتبـه شود. همین حقیقت عقلی در هر مرتبه(عقول بالقوه// نفوس انسانی) صادر می
نفوس ارتباط پیدا کند (هم در سیر نزولی و صدور نفس و هم در سیر صعودی تعلیم آن). بـا ایـن تحلیـل، 

تـرین فرشـته از ول بـا جبرئیـل بـه عنـوان مقربانطباق عقل فعال به عنوان آخرین مرتبه از مراتب عـالم عقـ
رسـد فرشتگان خداوند و با نور اقرب اشراقی و در نهایت با رب النوع انسان، نه تنها متنـاقض بـه نظـر نمی

بلکه حاکی از نظم و هماهنگی کیهانی محیر العقولی است که عبارت از ارتباط مبادی ِعلوی با نفس ناطقه 
انسانی است.

ن تردد راز آلود سهروردی در بیان هویت عقل فعال و جبرئیل از نور اقرب اشراقی تا عقـل در هر حال ای
دهم اشراقی، نشانه تردید وی در معرفی هویت این جوهر مجرد نورانی نیست، بلکه بیانگر تجلی حقیقـت 

هاستوجودی این جوهر مجرد نوری در مراتب تشکیکی سلسله عقول از اولین تا آخرین آن
شیخ اشراق در رساله قصه غربت غربی، عقل فعال را به عنـوان پـدر و اصـل و منشـأ نـوع ه آخردر پرد

همین پدر، عقول در مرتبه باالتر را پدر و اجداد خود و در نهایت نور االنوار را جد کند کهانسانی معرفی می
نگر رابطـه علیـت بـین فرزندی بیا-کند (نسبت پدر و پدری که فوق او هیچ جد و پدری نیست قلمداد می

). سـهروردی در نیـایش ٢٩٦-٢٩٥، قصة الغربة الغربیه، ٢(سهروردی، مجموعه مصنفات، ج هاست)آن
طباع تام نیز عنوان پدر را بکار برده؛ وی طباع تام را پدر روحانی و در عین حال فرزند معنوی خـود دانسـته 

).٤٢٩(معین، مجموعه مقاالت، » است

شناسیعقل فعال در معرفت 
در رسائل رمزی سهروردی، معشوق آسمانی یا همان رب النوع و عقل فعال به عنوان شیخ، پیـر و پـدر 
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بیشتر از آنکه در عرصه جهان شناسی نقشی داشته باشد، در تعلیم انسان و یاری رساندن به او در رسیدن به 

ان شناسی عقل فعال مطرح باشد، اصل و مبدأ مؤثر است. از این رو، در این رسائل بیشتر از آنکه بحث جه
ای برخوردار است.بحث معرفت شناسی این عقل از اهمیت ویژه

های رمزی حکایت مشاهدات عالم مثال را در قالـب تعـالیم معنـوی پیـر و مرشـد نـورانی و راز رساله
ها کنـد. سـهروردی در ایـن داسـتانهای فرشته/عقل را با دقت، ظرافت و زیبایی خـاص ترسـیم میآموزی

حکایت تّمثل عقل فعال را در عالم مثال و قالب مثالی و تعالیم رازورانه وی را در یک نگـارگری تمثیلـی بـه 
کشد.تصویر می

های شود. در این عالم است که قهرمان داستانآموزش معنوی مرشد و پیر نورانی در عالم مثال واقع می
شود.مند میگردد و از راز آموزی های او بهرهرمزی سهروردی با عقل فعال (فرشته حکمت) همسخن می

یابـد. اکنـون در فرآیند رویارویی عقل فعال و نفـس انسـانی اسـت کـه فعلیـت ایـن نفـس تحقـق می
شود.ها جهت تعیین نقش و کارکرد معرفتی عقل فعال، ارائه میهایی از این رازآموزینمونه

راز آموزي عقل فعال
های رمـزی شناسـی اشـراقی، تعـالیم بـاطنی پیـر/ عقـل در رسـالهاز مباحث ناب ذوقـی در معرفـت

دهد.های رمزی را تشکیل میسهروردی است. راز آموزی فرشته، محور غالب داستان
شود عقل فعـال در رساله آواز پر جبرئیل، سهروردی آنگاه که در شبی (لیلة القدری) وارد عالم مثال می

کنـد. رازآمـوزی وی بـا پرسـش از ر هیئت ده پیر نورانی مشـاهده میرا در کنار سایر عقول عشره مشائی، د
شود:ها آغاز میسرزمین و موطن آن

اند؟ آن پیر که بر کناره صفه بـود جـواب داد پرسیدم که بی خورده بزرگان از کدام صوب تشریف آورده«
» از آن اقلـیم کـه انگشـت سـبابه آنجـا راه نبـردرسیم می» ناکجا آباد«که، ما جماعتی مجردانیم از جانب 
).٢١١، آواز پر جبرئیل، ٣(سهروردی، مجموعه مصنفات، ج 

نا کجا آباد عالم مجردات و عالم عقول و انوار است؛ که قابل اشاره حسی نبوده و زمان و مکـان مـادی 
در آن معنا ندارد.

کار مـا خیاطـت اسـت و مـا جملـه «ود: شنکند و در جواب میسپس از پیشه و حرفه ایشان سؤال می
(همان).» کنیمحافظیم کالم خدای را عّز سلطانه و سیاحت می

خیاطـت -١شـود: و در این پاسخ کوتاه نقش و کارکرد معرفتـی و جهـان شـناختی ایشـان روشـن می
ور (دوزندگی)، به معنای ساختن و صورت دادن است. اشاره به واهب الصور بودن عقـل دارد. چنانکـه صـ
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افالک نه گانه از سوی عقل اول تا عقل نهم صادر شده و صور موجود در جهان مادی ما از سوی عقل فعال 

حفاظت به عاِلم بودن عقول به تمام معارف الهی و همچنین به کار تدبیر امور موجـوداتی کـه از -٢است. 
احوال موجودات و وقایع جهان و سیاحت به احاطه و آگاهی عقول بر -٣ها صادر شده اشاره دارد؛سوی آن

). همچنین بر اساس این نقش عقل فعال به رازآمـوزی و ١٨١-١٧٩کند (پورنامداریان عقل سرخ، اشاره می
کند تا افاضـه معرفـت و حکمـت پردازد. فرشته از نفسی به نفس سیر و سیاحت میتعلیم باطنی نفوس می

دی در رساله فـی حقیقـة العشـق نیـز بـه حفاظـت و ). سهرور٣٧٦نماید (کربن، اسالم در سرزمین ایران، 
او (عقل فعال) پیوسته سیاحی کند چنانکه از مقام خـود نجنبـد و حـافظی نیـک «سیاحی عقول اشاره دارد 

، ٣(سهروردی، مجموعه مصـنفات، ج » است کتاب الهی داند خواندن و فصاحتی عظیم دارد اما گنگست
).٢٧٦فی حقیقة العشق، 

در ادامه راز آموزی طالب علم خیاطت است. اما فرشته این حرفـه را در حـد تـوان سهروردی (سالک) 
دهد، کـه سـهم بشـر از ایـن علـم جـز به او آموزش می٦داند و این علم را فقط در حد طبابتنوع بشر نمی

گفتم مرا علم خیاطت بیاموز، تبسمی کرد و گفت: هیهات، اشباح و نظایر تو را بدین دست«طبابت نیست: 
نرسد و نوع ترا این علم میسر نشود که خیاطت ما در فعل باز نگنجد و لکـن تـو را از علـم خیاطـت آنقـدر 
تعلیم رود که اگر وقتی خیش و مرقع خود را به عمـارت حاجـت بـود، تـوانی کـردن و ایـن قـدر را بـه مـن 

).٢١٦(همان، » آموخت
عقل فعـال) در اینجـا نیـز حقیقـت و در راز آموزی بعدی سالک طالب آموزش کالم خداست و پیر (

داند، مخصوصًا تا زمانیکه در عالم مادی عظمت کالم خدا الهی را بسی بیش از ظرفیت فهم و درک بشر می
گفتم کالم خدا به من بیاموز، گفت عظیم «و جسمانی باشد، زیرا که الزمه دانستن کالم الهی تجرید است: 

تـوانی آموخـت؛ ولـیکن آنچـه کالم خدای تعالی قدری بسیار نمیدور است که تا تو در این شهر باشی از 
آموزد و او با همان هجا، بـه ) پیر از کالم الهی فقط هجایی به او می٢١٧(همان، » میسر شود ترا تعلیم کنم

گاه شده و به کل قرآن مسلط می آمـوزد. در سـایه ایـن شود. سپس فرشته بـه او ابجـد میاسرار کالم الهی آ
گـردد شود. لوح نفس سهروردی متنقش به حقایقی الهی میجایب بی شماری برای او حاصل میتعلیم، ع

شود که با پرسش سؤاالت دشوار در پی فهم حقایقی بس عمیـق که در بیان نگنجد و نفس او چنان قوی می
بـه یـاری او پرسـد و یابد که هر سئوال دشواری را از عقل فعـال میاست و پس از آن تا بدان حد ارتقائ می

پیوندد.کند. در اینجاست که نهایت رازآموزی به وقوع میحل می

کند.. طبیب جامه تن را رفو می٦
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شـود، متضـمن مباحـث عمیـق و نظریه اتصال به عقل فعال که جهت تبیین مسأله معرفت مطـرح می

شناسی در ارتباط با نظام کل اسـت. در مـورد عقـل فعـال بـه عنـوان علـت نفـوس بـه سـیاق باطنی انسان
، سه شق قابل فرض است: همه نفوس یک علت واحد دارنـد. هـر دسـته یـا گروهـی از ابوالبرکات بغدادی

نفوس علت خاص خود دارند. هر نفس دارای علت خاص است (و بنابراین دارای عقل فعال مخصوص بـه 
پذیرد و کربن شق اخیر را و بنابر این رابطـه نفـس بـا عقـل فعـال خود است). ابوالبرکات شق نخست را می

رسـد امـا کـربن بـا ارائـه نظریـه مـِن است. این امر هرچند در ابتدا متناقض به نظر می» ک به یکی«رابطه 
کند. به اعتقاد کربن، عقل فعال برای هرکس در قالب همان فرشـته آسـمانی یـا خـود آسمانی آن را حل می
نـای متحقـق شـدن آن تر، اتصال به عقل فعال برای هر نفس به معیابد و به تعبیر دقیقآسمانی وی تمثل می

میان نفس بشر و عقل فعال بـه همـین » یک به یک«فرشته آسمانی یا خود آسمانی در وجود اوست. نسبت 
معناست. در اینجا این ارتباط ارتباطی دو سویه است. هرچند عقل فعـال در مقـام تجـرد خـود، مسـتقل از 

گرو این است که نفس از آن نفس بشری است، ولی تحقق آن به صورت متشخص برای هر نفس خاص، در
).٨١الگو بگیرد و به آن متحقق گردد (کربن، ابن سینا و تمثیل عرفانی، 

رساله عقل سرخ، معرفی منازل سیر تعالی انسان، هدف اصلی این رساله است و نقش معرفتی عقل در
و جهان مادی گیرد. سالکی که دربند حواس جسمانیفعال و حکمت آموزی به انسان براساس آن شکل می

خواهـد بـه مـِن آسـمانی و گرفتار آمده و از اصل خود جدا گشته در پی بازگشت است. مِن هبوط یافتـه می
کامل و تعالی یافته بپیوندد. از این رو به دستگیری پیری کامل نیازمند اسـت. و ایـن حقیقـت کمـال یافتـه، 

شـود و او را به سرمنزل مقصود رهنمـون میهمان عقل فعال و بالفعل است که در قالب مِن آسمانی انسان،
یابد.با عقل فعال تحقق می» یک به یک«بدینسان رابطه 

سالک راز آموز در این داستان بعد از رهایی از بندهای جهـان مـادی، همچـون سـالک رسـاله آواز پـر 
ه فـی حالـة یابـد. ایـن موقعیـت در حکایـت رسـالجبرئیل، در موقعیتی خاص، فرشته راز آموز خـود را می

). دیدار با فرشته در صحرا (عالم مثال) ٢٥٢/ ٣یابد (سهروردی، مجموعه مصنفات، الطفولیة نیز تحقق می
دهد و این عالم میانی قرارگاه هر سالک طالب با مِن آسمانیش است. رهایی از بنـد قـوا جسـمانی و ُرخ می

طلبد که سهروردی تمام ایـن مراحـل و را میجهان مادی و بار یافتن به افتخار دیدار عقل فعال طی منازلی
، بسـتان ٣منازل را در اثر بستان القلوب به تفصیل شـرح داده اسـت (سـهروردی، مجموعـه مصـنفات، ج 

).٤٠١-٣٩٢القلوب، 
یابد. در این سالک این داستان، با نائل شدن به مقام دیدار با فرشته، او را در تمثیل جوانی سرخ روی می

فرشته / پیر در معرفی خویش، جهان شناسی عالم عقول و افـالک و نفـوس و در عـین حـال راز آموزی نیز
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:٧دهدمسیر سلوک عملی سالک را تعلیم می

» ایگفت از پس کوه قاف که مقام من آنجاست و آشیان تو نیـز آنجایگـه بـود امـا تـو فرامـوش کـرده«
).٢٢٩-٢٢٨، عقل سرخ، ٣(سهروردی، مجموعه مصنفات، ج 

وه قاف که جایگاه عقل فعال و منزلگه سالک است، غیر از عالم انوار نیست. اما کوه قـاف، بـه پشت ک
کند؟ و به کدام مکان جغرافیایی هستی متعلق است؟ مسلمًا کوهی که پـِس آن کدام کوه در جهان اشاره می

مکانی وراء جهان مادی است خود نیز تعلقی به جغرافیای جهان مادی نخواهد داشت.
اند که گرداگرد جهان مـا را بـه احاطـه در آورده هایی دانستههد سّنتی، کوه قاف را مجموع رشته کوهشوا

است. در جهان شناسی اشراقی نیز، ورای جهان مادی، عالم مثال است. از این روست که این کوه رمزی از 
عالم مثال است و پس و ورای آن عالم انوار و عقول است.

پـردازد. در اینجـا عقـل خبر دادن از جهان خود، به معرفی پیشه و حرفـه خـود میفرشته/ عقل، بعد از 
برد، تنهـا ها را نام میفعال، از میان سه شغل خیاطت و حفاظت و سیاحت، که در رساله آواز پر جبرئیل آن

به سیاحت اشاره دارد. آگاهی از احوال موجودات و جهان هسـتی نقـش سـیاحتی اوسـت. عقـل فعـال در 
شمرد:شود که این عجایب را برای سالک بر میای روبرو میحت خود، با عجایب هفتگانهسیا

گفت هفت چیز: اول کوه قاف که والیت ماست، دوم گوهر شب افروز، سوم درخت زندگانی، چهارم «
، عقـل ٣(مجموعه مصـنفات، ج » دوازده کارگاه، پنجم زره داودی، ششم تیغ بالرک، هفتم چشمه زندگانی

).٢٢٩، سرخ
شود. شیخ ها در جغرافیای شهودی به عالم مثال اطالق میچنانکه گفتیم کوه قاف به مجموع رشته کوه

کند. عدد یازده رمزی برای افـالک نـه گانـه و دو راز آموز داستان نیز این کوه را مجموع یازده کوه معرفی می
ها اشاره شد.بدان» هرکو«عنصر فلکی هوا و آتش است همان که در رساله قبلی با رمز 

رسد و بعد از گذر از این یازده کوه بـه اصـل خـویش راه سالکی که از بند رها شده باشد به این کوه می
داند. چرا که با گذر تر مییابد. فرشته گذر از دو کوه نخست که اشاره به عناصر این جهانی دارد را دشوارمی

گردد؛ گذشتن از این دو کوه به استعداد و توانایی آدمـی ن میهاست که رهایی از بند جهان مادی ممکاز آن
بستگی دارد:

ای توانـد گذشـتن، همچـون اما آنکس که استعداد دارد بی آنکه (آن دو کوه را) سوراخ کند بـه لحظـه«

فلـک ثوابـت اسـت. در ایـن » جهـات«دهد مبتنی بر تأمالت او در باب پیدایش و طرح جهان شناسی که سهروردی در این رساله ارائه می٧.
کیهانی مد نظـر سـهروردی، کـامًال مـرتبط ها، جز یکی (تیغ بالرک: فرشته مرگ)، با طرح گویند که آنرساله پیر و شاگرد از عجایبی سخن می

است. خطوط اصلی کیهان شناسی سهروردی با اصول کیهان شناسی متداول قدیم یکسان است ولی آسـمان او آسـمان منجمـان نیسـت بلکـه 
آسمان محققان است (عقل سرخ تصحیح کوهکن، مقدمه).
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ای بـر کـف چکـانی از که اگر کف دست برابر آفتاب بداری تا گرم شود و روغن بلسان قطـره٨روغن بلسان
بدر آید بخاصیتی که در اوسـت. پـس تـو نیـز خاصـیت گذشـتن از آن دو کـوه حاصـل کنـی پشت دست

).٢٣٠(همان، » ای از آن دو کوه بگذریبلمحه
های قاف است. همچنان کـه از معنـای آن گوهر شب افروز دومین شگفتی است که در کوه سوم از کوه
گردد؛ همانطور که ماه شب تاریک وشن میپیداست. این گوهر، وجودی نورانی دارد که شب تاریک با آن ر

کند. در رساله فی حالة الطفولیه نیز این گوهرشب افروز است که در عالم اثیری که رمز آن دریا را روشن می
).٢٥٦رساند (همان، نمایاند و او را به مقام و منزل دوم میاست شب هنگام راه را به سالک می

فلک قمر باشد؛ زیرا این گوهر نور خـود را از درختـی بهشـتی یعنـی توانداما منظور از این گوهر، نمی
پـردازد، بـه کـواکبی ورای آسـمان گیرد. و در کّل، علم نجومی که شیخ اشراق بدان میمی» درخت طوبی«

شود.نجومی مربوط می
نمایاند. این درخـتو اما درخت طوبی، سومین عجایب از عجایب هفتگانه است که پیر به سالک می

کند:های عرفان ایرانی مطرح است، قرآن کریم نیز از آن یاد میعالوه بر اینکه در اسطوره
).٢٩(رعد، آیه » الذین آمنوا و عملوالصالحات طوبی لهم و ُحسن مأب«

ها برای اهل ایمان است. و چنانکه در احادیث آمده است، ترین حیاتطوبی در این آیه حاکی از پاکیزه
در بهشت، در خانه محمد مصطفی (ص) و اهل بیت ایشان است (مجلسی، بحاراالنوار، ریشه این درخت 

ها در ایمان و عمل صالح هستند. این درخت در میانـه کـوه قـاف قـرار دارد و ترین انسان) که کامل١٩٦/ ٨
کند:همچنانکه فرشته رازآموز توصیف می

» و نـه درخـت و نـه ریـاحین و نـه نبـاتاگر نه آن درخت بودی، هرگـز در نـزد تـو، نـه میـوه بـودی «
). میوه آن شفا بخش هر بیمار دلی است چرا که بـا ٢٣٢، عقل سرخ، ٣(سهروردی، مجموعه مصنفات، ج 

ها رخنه کرده است. همچنین خوردن میوه آن سالک را به منـزل سـوم خوردن میوه آن، نور نوراالنوار در جان
).٢٥٧الطفولیه، رساند (همان، فی حالةیعنی عالم معقول می

؛ فـی حالـة ٢٣٢ای بـر آن آشـیانه دارد (همـان، عقـل سـرخ، طوبی درختی است که سیمرغ اسـطوره
). سیمرغ تجلـی نـور نوراالنـوار در همـه مراتـب آن و همسـان بـا نـور محمـدی اسـت. و ٢٥٧الطفولیه، 

آن است یعنی در سـایه ایـن ای قرار دارند که ریشه درخت طوبی در همچنانکه پیامبر و ائمه اطهار در خانه
اند. سیمرغ نیز بر این درخت آشیانه گرفته است. و چون سیمرغ یا نور محمدی در همه درخت سکنا گزیده

دهد. جهـت بررسـی رمـز صیت عجیبی به روغن بلسان نسبت میبه نظر سهروردی سالک باید خاصیت روغن بلسان حاصل کند. وی خا٨.
تصحیح دکتر کوهکن مراجعه فرمایید.عقل سرختوانید به مقدمه بلسان می
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مراتب انوار از نور اول و اقرب گرفته تا آخرین مراتب یا مرتبه ارباب انـواع و حتـی در نـور و عقـل آسـمانی 

همـه علـوم از صـفیر ایـن سـیمرغ اسـت و از او «روست کـه ها تجلی نموده است از این(طباع تام) انسان
(سـهروردی، مجموعـه » انـداند و سازهای عجیب و غیر آن از صدا و رّنـات او بیـرون آوردهاستخراج کرده
).٣١٥، صفیر سیمرغ، ٣مصنفات، ج 

ت که تحت شگفتی چهارم دوازده کارگاه است. منظور از این دوازده کارگاه دوازده برج منطقة البروج اس
٩).٣٨٨اند (کربن، اسالم در سرزمین ایران، کواکب هفتگانه قرار گرفته

پنجمین عجایب، زره داودی است که عبارت از بندهای مادی مختلفی است که بـر تـن سـالک نهـاده 
گفتم این زره به چه شاید از«اند. شده. این بندها همان قوای جسمانی هستند که جان آدمی را در بند کشیده

(همان).» خود دور کردن؟ گفت به تیغ بالرک
و تیغ بالرک ششمین عجایب است در دست فرشته مرگ. فرشته که با تیغ خود قوای جسمانی را از جان 

ها همراه است. از این روست که سـالک ترین رنجسازد. چنان که گاه این جدا کردن با سختآدمی جدا می
گفتم ای پیر چه کنم تا آن رنـج بـر مـن سـهل بـود؟ «شود: ه جویا میراه سهل شدن رنج این تیغ را از فرشت

گفت چشمه زندگانی بدست آور و از آن چشمه آب بر سر ریز تا این زره بر تن تو بریزد و از زخم تیغ ایمـن 
).٢٣٧(همان، » باشی که آن آب این زره را تنگ کند و چون زره تنگ بود زخم تیغ آسان بود

زندگانی که هفتمین عجایـب اسـت، در درون روشـنایی کـه از پـس ظلمـت آیـد، و پیر اورا به چشمه
).٢٣٨-٢٣٧شود (همان، رهنمون می

گردد. گـذر کند مستعد گذر از کوه قاف مییابد و در آن غسل میکسی که به چشمه زندگانی دست می
گویـد: رشته رازآمـوز میاز تاریکی و دست یافتن به روشنایی، گذر از تعلقات دنیوی است و اینجاست که ف

(همان).» اگر خضر شوی از کوه قاف آسان توانی گذشتن«
شود؛ شـیخ های روزی با جماعت صوفیان و فی حالة الطفولیه نیز مطرح میها در رسالهاین راز آموزی

یی همـه دهد که بـازگودر این رسائل نیز بر همین منوال تعالیم ناب باطنی و اسراری را به زبان رمز ارائه می
گنجد، اما همگی حاکی از اتصال و پیونـد سـالک در منـازل مختلـف سـلوک بـا ها در این مختصر نمیآن

مراتب مختلف حقیقت ملکوتی پیر و مرشد و مدبر آسمانی است.

گیرينتیجه
های رمزی قابل توجه است:نکات ذیل در مورد عقل فعال در رساله

در اینجا نیز هدف، تعلیم علم نجوم ظاهری نیست بلکه به کواکبی در آسمان معنوی اشاره دارد.٩.
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زی سهروردی است، که در عالم مثال و درقالب مثالی پیر های رمعقل فعال، شخصیت محوری رساله

رازآموز متمثل گشته است. تردد راز آلود سهروردی در بیان هویت عقل فعال و جبرئیل و رب النـوع انسـانی 
از سلسله عقول (انوار قاهره) طولی تا سلسله عقول (انـوار) متکافئـه عرضـی، نشـانه تردیـد وی در معرفـی 

د نورانی نیست، بلکه بیـانگر تجلـی حقیقـت ایـن جـوهر مجـرد نـوری در مراتـب هویت این جوهر مجر
تشکیکی سلسله انوار است: از نور اقرب در سلسله انوار طولی (هم رتبه با جبرئیل به عنـوان فرشـته مقـرب 
است) و رب النوع انسان در سلسله عقول عرضی تا طباع تام و مِن آسمانی هریک از افراد انسـانی (در ایـن 

نماید). اتصال به دو مرتبه اخیر نیز هر چند همرتبه با جبرئیل نیست، اما نقش هدایتی آن را همچنان ایفا می
عقل فعال برای هر نفس به معنای متحقق شدن فرشته آسمانی یا خود آسـمانی در و جـود اوسـت. نسـبت 

های رمـزی تی که در داسـتانمیان نفس بشر و عقل فعال نیز به همین معناست. بنابراین تمثال» یک به یک«
شود، عقل فعال نه در مقام تجرد بلکه بـه انـدازه قابلیـت فـرد بـرای وی تحقـق پیـدا برای نفس حاصل می

خواهـد بـه مـِن آسـمانی و کامـل و کند. در سیر صعودی تعالی انسان نیز، مِن هبوط یافته (سالک) میمی
کامل نیازمند است. و این حقیقت کمال یافته، همان عقـل تعالی یافته بپیوندد. از این رو به دستگیری پیری 

شـود. چنـان کـه فعال و بالفعل است که در قالب مِن آسمانی انسان، او را به سرمنزل مقصـود رهنمـون می
حقیقت متافیزیکی عقل فعال (نور محمدی) در سیر نزولی در همه مراتب تشکیکی انوار مجرد از نـور اول 

ها تجلـی مراتب یا مرتبه ارباب انواع و حتی در نور و عقل آسمانی (طباع تام) انسانو اقرب گرفته تا آخرین
ای از این حقیقـت نموده است، در سیر صعودی نیز سالک باید در هر منزل از مسیر سلوک و تعالی با مرتبه

بر آسمانی، ط ی طریق نماید.متافیزیکی اتصال و ارتباط یافته و در سایه پیوند با این پیِر مرشد و مدَّ
تبیین هویت حقیقی و ملکوتی انسان و ارائه الگویی منطبق و سازگار با تعـالیم دینـی و مبـانی عقالنـی 

های رمزی است که تا امـروز و در آینـده نیـز راهگشـا ِحکمی و فلسفی، ابتکار و ابداع سهروردی در رساله
خواهد بود.
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