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چکیده
یکی از دالیل شهرت افالطون در میان متفکران ،نظریۀ «ایده» یا «ایدوسِ» او در فلسفه است .این نظریه در
میان متفکرانِ تمام اعصار ،پیروان و مخالفانی داشتته استت و اندیشتمندان بستیاري از آن تتث یر پذیرفتتهانتد.
سهروردي یکی از این متث ران است که از نظام ایدۀ افالطون در ترسیم نظام هستتیِ ختود بهتره بترده استت.
افالطون ذات هستی را مُثُل یا ایده میداند ،یعنی امري که همیشه با خود یکسان است .نیز این ایتدههتا داراي
مراتب هستند .سهروردي متث ر از این نظریه اصل هستی را همان نور میداند ،نتوري کته ههتور ذاتتی دارد و
داراي مراتب است .ازاینرو ،متناسب با آن دسته از مُثُل که حقیقت انواع مادي خود هستند ،میتوان به عقتول
عرضی در فلسفۀ اشراق قائل شد که حقیقت انواع خود هستند و به آنها به قدر استعداد خود فیض میرسانند.
مقالۀ پیشرو با روش کتابخانهاي و تحلیل منابع مورداستفاده ،ضمن واکاوي نظام ایدهها در فلسفۀ افالطتون و
شیخ اشراق ،به بررسی و تبیین شکلوارگی نظام طبیعت بهسان روگرفت نظام ایدهها پرداخته است.
واژههاي کلیدي :نظام ایدهها ،شکلوارگی ،نظام طبیعت ،افالطون ،سهروردي

 نویسنده مسئول
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مقدمه
نظتتام فلستتفی افالطتتون و ستتهروردي هتتر دو
استتداللی  -اشتراقی استت .هتر دوي آنهتا ستتاختار و

منشث و زمینه هاي فکري این ایده که افالطون از آن
بهره گرفته چه بوده است؟
پیشینۀ نظریۀ ایده در فلسفۀ افالطون

ستتاختمان فلستتفۀ ختتود را بتتر برهتتان و استتتدالل بنتتا

یکی از عواملی که سبب طرح این نظریه شتده

کتردهانتد و بتا کشتته ،شتهود و اشتراق آن را استتتوار

است تث یرپتذیري از آرا هراکلیتت درمتورد اصتل

میسازند .سهروردي افالطون را از ستالطین حکمتت

حرکت در عالم است .افالطون با پذیرفتن این اصل

اشتتراق متتیدانتتد و راه و روش ختتود را در طریقتتۀ

با این مشکل مواجه شد کته متعلتح شتناخت بایتد

افالطون مطرح میکند .آنچته در تحقیتح حاضتر حتائز

ابت باشد؛ زیرا چیزي که تغییر و تحول می پذیرد،

اهمیتتت استتت بررستتی نظتتام هستتتی ایتتن دو متفکتتر

از آن جهت که متحتول استت ،نمتیتوانتد متعلتح

براساس نظام ایدههاست .ازاینرو براي نیل به مقصتود

معرفت باشد؛ بنابراین باید جهتان تابتی باشتد کته

الزم است به مواردي شامل عالم مُثُتل افالطتون ،عتالم

متعلح شناخت ما قرار بگیرد .دومین منشث نظریۀ ایدۀ

انوار قاهره و سپس عالم مثتال ستهروردي و نیتز مثتال

افالطتتون را متتیتتتوان تث یرپتتذیري او از استتتادش،

خیر افالطون و نوراالنتوار ستهروردي پرداختته شتود.

سقراط ،در زمینۀ اخالق دانست .سقراط معتقد بود

همچنتتتین بتتتراي درا و شتتتناخت تفتتتاوتهتتتا و

که مفاهیم اخالقی و ارزشی مانند عدالت ،زیبتایی،

شباهتهاي این دو فیلستو ،،نظترات آنهتا بررستی و

صداقت و ...تعاریه ابتی دارند و هرگز بتا تغییتر

مقایسه متیشتود .و در آختر ،محتور اصتلی پتژوهش

وضعیت و تغییتر زمتان و مکتان تغییتر نمتیکننتد.

یعنی شتکلوارگتی نظتام هستتی در نظریتات ایتن دو

افالطون ،تحتتتث یر دیتدگاه وي ،مفتاهیم کلتی را

متفکر بهدقت بررسی خواهد شد.

ماهیت اشیا دانست و به این نتیجه رسید که مفاهیم

می توان ادعا داشت که افالطون اولین فیلستو،

اخالقی داراي مرجعی حقیقی و عینتی هستتند کته

نظام پرداز است .نظریۀ محوري در نظام متتافیزیکی

مستتقل از اذهتان آدمیتان و در عتالمی وراي عتالم

او نظریۀ ایدههاستت .نظریتۀ ایتده ،از ابتداعات یتا

محسوسات ،وجودي حقیقی دارند؛ مثالً گل ،زیبایی

اختراعات افالطون نیست ،بلکه در فلسفۀ پتیش از

خود را مرهون مثال زیبایی است که از زیبایی مطلح

افالطون به معناي صورت ،شتبیه ،طبیعتت ،شتکل،

(مثال) بهره مند شده است (رحمتانی-269 :1389 ،

حالت ،طبقه و نوع به کار می رفته استت .درواقتع،

 .)266سومین عامل نظریۀ افالطون را متیتتوان در

معنتتاي اول آن در قلمتترو لیرفلستتفی وارد فلستتفه

ریاضیات جستتوجتو کترد .اعتداد و گتزارههتاي

می شود؛ اما امروز اصطالح فلستفی ایتده در وهلتۀ

ریاضی در فیثالوریان بتهعنتوان قالتبهتایی بتراي

نخست و به گونه اي جداناپذیر ،با نام افالطون گتره

تعاریه عالم به کتار متی رفتت و همتین برختورد

خورده است (رحمانی .)261 :1389 ،الزم است بته

انتزاعی با اعداد بر افالطون تث یرگذار بود؛ بته ایتن

این پرسش نیز پاسخ گفتت کته چترا افالطتون بته

نحو که اعداد و اشکال ریاضیات یا جزئی هستند یا

نظریۀ ایده و عالم مُثُل (که بعدها بنیان ایدئالیسم را

کلی و می توان آنها را به سه قسم تقسیم کرد :اعداد

تشکیل می دهد) پرداخته است؛ بته عبتارتی دیگتر،

و اشکال کلی که در عالم مثال جاي دارند؛ اعداد و
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اشکال جزئی اي که در مرتبۀ محسوسات هستند؛ و

این کاربردها معنتاي اصتلی "دیتدن" بتهنحتوي

نیز اعداد و اشکال جزئیاي کته نته در عتالم مثتال

محفوظ میماند؛ با این توضیح که هرچه معنتاي

هستند و نه محسوس ،بلکته واستطۀ بتین ایتن دو

وا ه فنیتیتتر و اصتطالحیتتر متیشتود ،صتتبغۀ

عالم اند (کاپلستون .)224- 225 /1 :1388 ،چهارمین
منشث به حوزۀ هنتر مربتوط استت .افالطتون ایتراد
میکند که در آ ار هنري و مصنوعات انسان ،هنرمند
همواره به سرمشح و الگویی توجه دارد که باید کلی
و ابت باشد .از نظر وي سرمشح کلتی و ابتت در
عالم محسوسات یافت نمی شود؛ بنابراین در عتالم
محسوسات ،عالمی وجود دارد کته موجتودات آن
ابت و کلی و ازلی هستتند و متیتواننتد سرمشتح
هنرمند قرار بگیرند ( رحمانی.)270 :1389 ،

"دیده شدن به چشمِ بصیرت" بر "دیدهشدن بته
چشتتم بصتتر" (یعنتتی وجتته عقالنتتی بتتر وجتته
محسوس) للبه مییابد (فتحی.)175 :1385 ،

خود همین فرایند تکامل از دیتدن محسوستات
به مشاهدۀ معقوالت میتواند به ما در درا فضتاي
فلسفی اي کمک کند که افالطون در آن میاندیشید.
افالطون هیچ گاه کتابی مستقل دربارۀ مُثُل ننوشتت.
البته طرحی در دسترس است کته نشتان متی دهتد
افالطون بنا داشته است که بعد از نگارش رستاالت
سوفیست و مرد سیاسی ،رسالهاي به نتام فیلستو،

عالم مُثُل افالطون

بنویستتد« .اگتتر فرصتتت دستتت داد روزي دیگتتر

مُثُل در فلسفۀ افالطون بتا نتور مجترد و انتوار

فیلسو ،را دقیحتر تماشا خواهیم کرد» (افالطتون،

قاهره در فلستفۀ اشتراق شتباهت بستیار دارد .وا ه

 .)1437 :1380متتترجم فارستتی در یادداشتتتهتتاي

مُثُل ،جمع «مثال» و برگرفته از کلمتۀ ایتده 1استت.

حاشیۀ رسالۀ سوفیست ،ذیل عبارت متذکور ،ادعتا

ایده به معناى تصور ،مفهوم ذهنى ،اندیشته ،خیتال،

می کند که این وعتده در رستالۀ جمهتوري محقتح

عقیده ،نظر ،گمتان ،نیتت ،مقصتود ،معنتا ،آگتاهى،

شده است؛ اما برخی مفسران (براي مثال تسلیر) بتر

نقشۀ کار ،طرح ،طرز فکر و نمونۀ واقعتى بته کتار

احتمال مستقل بودن این رساله و نانوشته ماندن آن

رفته است (حیتیم .)862 :1999 ،افالطتون در ازاي

تثکید بیشتري کردهاند .خود افالطتون دربتارۀ عتدم

عالم مُثُل از اصطالحی استفاده میکند کته در زبتان

نگارش رساله اي مستقل درمورد مُثُل در نامۀ هفتتم

یونانی استم جمتع ) (ideasو بته معنتاي دیتدن و

می نویسد« :هتیچگونته نوشتتهاي از متن در وجتود

مشاهده کردن استت (بورمتان .)62 :1387 ،بررستی

نیامده و در آینده نیز وجود پیدا نخواهد کرد؛ زیترا

فرایند تکوین این وا ه نشان میدهد:

آن مطالب مانند دیگتر مطالتب علمتی نیستت کته

به موازات رشد مباحت

عقالنتی در نظتامهتاي

به وسیلۀ اصطالحات و الفاظ عادي بتوان تشریح و

فلسفی پیش از افالطون استت کته آنهتا معتانی

بیان نمود» (همان.)1863 :1380 ،

معقولتتر و فنیتیتتر از قبیتلِ صتورت و شتکل

افالطون لفظ ایتده و مُثُتل را بته معنتاي صتور

هندستتی (فیثالوریتتان) ،طبیعتتت و ذات اشتتیا

موجودات حقیقی و هستیهاي راستینی به کار برده

(طبیعتتت شناستتان) ،طبقتتات و انتتواع منطقتتی

است کته موجتودات عتالمِ محسوستات ،نمودهتا،

(سقراط) و جز اینها پیتدا کتردهانتد .در همگتی
idea

سایه ها و انعکاسی از آنهتا هستتند .وي بتراي هتر
1
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نوعی از انواع موجودات جهان یک وجتود مجترد

هستی شناختی ،یکی از دو بخش مربتوط بته عتالمِ

عقالنی قائل است که افراد محسوسۀ آن نوع ،پرتتو

دیدنی ها یا محسوستات (دوکساستتا) ،مربتوط بته

او هستند و او نمونۀ کامل آن افراد است .افالطتون

خود اشیا محسوس و بخش دیگر مربوط به سایه

این وجود مجرد عقالنی را ایده (که مترجمین دورۀ

یا تصویر آنهاست .افالطون اشتیا محستوس را در

اسالمی آن را «مثال» ترجمه کردنتد) متیخوانتد و

بتتاال و ستتایههتتا یتتا تصتتاویر آنهتتا را کتته از حی ت

هریک از انواع موجود در ایتن عتالم را ستایهاي از

هستی شناختی نازلترند ،در پایینترین مرتبته قترار

رب النوع عقلی و مفارق آن میداند .پتس افالطتون

می دهد .وي ابتدا فرضیات و مفروضات را در نیمۀ

حقیقت موجودات را مُثُل مینامد کته امتري استت

پایین عالم معقوالت قرار میدهد و سپس بتر فتراز

مطلح و ابت و فتار از زمتان و مکتان (رحمتانی:

آن ،ایده هتا یتا عتالم مُثُتل را بتهعنتوان بتاالترین و

.)262 :1389

واالترین مرتبۀ هستی جتاي متی دهتد و تنهتا ایتن

متتیدانتتیم کتته نظریتتۀ مُثُتتل در هستتتیشناستتی

بخش چهارم را «شناسایی به یاري خرد ،یتا دانتش

افالطتتتون جتتتاي دارد؛ امتتتا هستتتتیشناستتتی و

به معنتی حقیقتی» متینامتد (بورمتان.)69 :1387 ،

معرفتتتشناستتی افالطتتون بتتهگونتتهاي بتتا هتتم

بنابراین اساسِ نظریۀ افالطون دربارۀ مُثُل در مفهوم

درآمیختتتهانتتد کتته جتتداکردن ایتتن دو از هتتم کتتار

وجودِ «مفارقِ» واقعیات کلی جست وجو نمی شود،

دشواري است؛ زیرا افالطون متمایل به ایتن استت

بلکه در این اعتقاد جستوجو میشود کته مفتاهیم

که فرض کند ما میتوانیم داراي معرفت باشتیم،؛ و

کلی داراي مرجع عینی است و واقعیت مطابح آنها

همچنین بته یتافتن متعلتح حقیقتی معرفتت توجته

داراي مرتبتتهاي عتتالیتتتر از ادراا حستتی استتت

زیتتتادي نشتتتان داده استتتت .بتتته همتتتین علتتتت

(کاپلستون.)180/1 :1388 ،

هستی شناسی و معرفتتشناستی او بتا هتم عجتین
هستند و بته متوازات یکتدیگر متورد بحت

قترار

میگیرند (کاپلستون.)172/1 :1388 ،

تتتا اینجتتا روشتتن شتتد کتته افالطتتون از حی ت
هستی شناختی به عالمی به نام مُثُل معتقتد استت و
علم شناختن آن عتالم ،یعنتی دانتش پترداختن بته

پس از بررسی دقیح منتابع افالطتونی مشتاهده

ایده ها را باالترین نوع دانش و مصداق علم حقیقی

متتیکنتتیم کتته افالطتتون در انتهتتاي کتتتاب ششتتم

و راستتتین متتیشتتمرد .حتتال نگتتاهی بتته دیتتدگاه

جمهتوري بتتراي تببتتین مراتتب هستتتی و معرفتتت

سهروردي دربارۀ مُثُل ختواهیم داشتت .قبتل از آن

متناهر با آن از «تمثیل خط» استفاده میکند؛ «اکنون

الزم است به انوار قاهره پرداخته شود.

خطی را تصور کن که به دو بختش نتابرابر تقستیم

عالم انوار قاهرۀ سهروردي

شده است :یکی از آن دو بخش ،عالم دیدنیهاست

انوار قاهرهاي که سهروردي مطرح متیکنتد ،در

و دیگري عالم شناختنی ها .هریک از این دو بخش

ترتیب عالم برحسب نظام نوري جتاي دارد کته در

را نیز بته همتان نستبت بته دو جتز تقستیم کتن»

دستگاه اشراقی یکتی از بحت هتاي مهتم فلستفی

(همان .)1051 :1380 ،ستپس افالطتون شتروع بته

است .به همین دلیل ترجیح داده شد که بهصتورت

توصیه هریک از این چهار بخش میکند .از حی

اجمالی فرایند صدور سلسله مراتب هستی برحسب
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نظام نوري بازگو شود .در نظام نتوريِ ستهروردي،

سافل ،از اشراق بسیار شدید و مشاهدۀ عقل بتاالتر

نوراالنوار ،سرسلسلۀ نظام نتوري استت و درواقتع

به وجود میآید؛  -2مُثُل افالطتونی و انتوار قتاهرۀ

نظام نوري از خداوند آلاز میشود ،زیرا سهروردي

عرضی که با نظر به مشارکت و اجتمتاع اشتراقات

خداوند را نور محض می داند که از شائبۀ هرگونته

شدید و ضعیه یا متوسط بهنحو مجموعی همراه با

هلمت پیراسته است .با توجه بته اینکته نوراالنتوار

جهت قهر و استغنا پدید میآیند و از نظر وجودي،

حقیقتی بسیط و یگانته دارد ،نمتیتوانتد خاستتگاه

در پی عقول طولی قرار میگیرند؛  -3فلک هشتم و

کثترات باشتد؛ بنتتابراین از نوراالنتوار طبتح قاعتتدۀ

برزخ وابت کته بتا همتۀ کثتراتش از مشتارکت و

«الواحتد الیصتدر عنتته اال الواحتد» معلتولی واحتتد

اجتماع اشراقات ضعیه عقول طولیته و همتراه بتا

صادر می شود که همان نور اقرب یا بهمتن استت.

جهت فقر آنها به طور مجموعی و ترکیبی به وجود

در نور اقرب دو جهت حقانی و خلقی پدید میآید

می آید و بعتد از فلتک نهتم و بترزخِ محتیط قترار

که نوراالنوار از این تعتدد و کثترت عتاري استت.

می گیرد که بر آن احاطه دارد .آنچته متادون فلتک

جهت حقانی آن بستیار قتوي و شتدید استت؛ امتا

هشتم است ،از افالا هفتت گانته گرفتته تتا عتالم

نتوعی تاریتکنمتایی

عناصر و مرکبات و موالید الث و هرچه در عتالم

متناسب با رتبۀ خود میشود .این جهتات متعتدد و

ماده به کمک عالم ماده پدید می آید ،همچون نفس

متفاوت ،مصحح پیدایش کثرت متی گتردد و راه را

فلکی و نفس ناطقۀ انستانی ،همته بتهواستطۀ مُثُتل

براي صدور کثرت از نور اقترب همتوار متیکنتد.

افالطونی و انوار قاهرۀ عرضی به وجتود متیآینتد

سهروردي معتقد است که از بُعد هلمانی و امکانیِ

(یزدانپناه.)86 :1391 ،

جهتِ فقريِ نور اقرب باع

نور اقرب فلک نهم ناشی می شود و از بُعد حقتانی

سهروردي میگوید :من داراي تجربههتاي درستت

آن ،عقل دوم یا انوار قاهره تعبیتر متی شتود .انتوار

و معتبري هستم که وجود چهار عالم را ا بات متیکنتد

قاهره موجودات مجرد تامی به شمار متی آینتد کته

که عبارتاند از :عالم انوار قتاهره کته هتر ،وجتودي

بتهصتتورت مطلتتح ،شتامل عقتتول طتتولی و عقتتول

عقول طولی و عرضی است و عبارت است از «عقتول

عرضی هستند که عقول طولی نسبت به هم علت و

کلیۀ مجرده» که به اجسام هیچگونه وابستتگی ندارنتد و

معلول اند .وي تعداد این عقول را بیشمار میدانتد؛

از شتئون الهتی هستتند و مالئکتتۀ مقترب خداونتد بتته

لیکن عقول عرضی که متراد از آن مُثُتل افالطتونی

شمار میآیند؛ عتالم انتوار متدبره کته هتر ،وجتودي

است ،نسبت به یکدیگر علت و معلول نیستند و در

نفوس مدبره است؛ عالم برازخ که جایگتاه عنصتري و

عرض هم قرار دارند (یتزدانپنتاه.)80-81 :1391 ،

فلکی است؛ و عالم صور معلقۀ هلمانیه و مستتنیره کته

این موجودات نوري از تمام ویژگی هتاي متادي و

از آن با نام عالم خیال نیتز یتاد شتده استت (ابراهیمتی

جسمانی بري هستند و در تجرد کامل به سر میبرند

دینانی.)366 :1364 ،

(امید .)1377 ،از عقول طولی سته چیتز بته وجتود

اما شیخ اشراق چگونته بته وجتود عتالم انتوار

پدیدارشدن

قاهره معتقد شد؟ نخست اینکته او متیگویتد ایتن

عقول طولی بی شماري میشود و هریک از عقتول

امور را مشاهده کرده است و کتاب حکمهاالشتراق

می آید -1 :عقول طولی سافل که باع
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را که اساس فلسفۀ او و مبتنی بر عالم انوار استت،

بال قوه بته بالفعتل تبتدیل شتود ،نتاگزیر بایتد امتور

قدسی در روزي عجیب به یکباره بر او

بالفعلی باشند کته در حکتم علتت فتاعلی و ختود

نازل کرده است .پس هتاهراً عتالم انتوار قتاهره در

خالی از قوه باشند و این امور بالفعل همتان عقتول

فلسفۀ شیخ از راه کشه و شهود ا بتات متیشتوند

هستتند کته مجتترد و لیرمتادي هستتند .در مستتئلۀ

(همان .)155-162 :اما ازآنجاکه ستهروردي معتقتد

چگونگی حصول شناسایی عقالنی نیتز بایتد عقتل

است کته بایتد نخستت فلستفۀ مشتا را خوانتد و

فعال در کار باشد که عقل بالقوه را به بالفعل تبدیل

سپس به فلسفۀ اشراق مراجعه کرد ،چنانچته کتتب

کند .سهروردي خود بته جبرئیتل بته عنتوان فاعتل

مشتتائی شتتیخ اشتتراق ماننتتد تلویحتتات ،مشتتارع و

شناسایی معتقد است و همینطور به عقتول مجترد

مطارحات قبل از حکمه االشرق نوشته شده باشتند،

لیرمادي که امور بالقوه را بالفعل می کند .می تتوان

میتوان از استدالل هاي فلسفۀ مشائی بتراي ا بتات

این عقول مجرد را همان انتوار قتاهره بته حستاب

عالم انوار قواهر دلیل آورد؛ به این وجته کته عتالم

آورد .پس به این وجه میتوان به ا بات عالم انتوار

ماده ،عالم تغیر است و در کون و فستاد کته دائمتاً

قاهره در فلسفۀ اشراق دست یازید.

یک ناف

صورتی میرود و صورتی میآید و براي اینکه امتر

شکل  -1مراتب نظام طبیعت سهروردي
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عالم مثال سهروردي

اصل و سرمنشث نوع مربوط به خود است؛ یا به این

اندیشتتهوران استتالمى تفاستتیر فراوانتتى دربتتارۀ

معنا که ربالنوع داراى مقدار ،بُعد و جهت نیست؛

نظریۀ مُثُل افالطون ارائه کتردهانتد .آنتان بستته بته

چنانکه دربارۀ عقول و نفوس هرگاه تعبیر کلى بته

مشرب فکرى و ذوقى ختود ،برداشتت و نگرشتى

کار مىرود ،همین معنا اراده مىشود .کلتى دربتارۀ

ویژه نسبت به عالم مُثُل عرضه مىکننتد و بتالطبع،

ربالنوع (مثال) به معناى تصورى نیست که فرض

هریک نگرش خود را تفستیر صتحیح نظریتۀ مُثُتل

صدق آن بر کثیرین امتناع نداشته باشد .هتر مثتالى

می داند و نگرشهاى دیگر را نادرست متىشتمرد.

(ربالنوع) وجود و ذاتى متشخص دارد که بر هیچ

با توجه به موضوع این مقاله ،متا در اینجتا دیتدگاه

چیز دیگرى لیر از خودش صدق نمىکند .به ایتن

شیخ اشراق را مطرح مىکنیم ،هرچند دیتدگاههتاى

ترتیب ،هرگز دربارۀ ربالنوع که موجتودى جزئتى

دیگرى نیز در این باره مطرح شده است (آشتتیانی،

و مجرید است نمىتوان حکم به کلى یا مادى بودن

.)257-260 :1370

کرد .دیگر آنکه با توجه به شدت و درجۀ وجودىِ

از نظر سهروردي یکی از عتوالم هستتی ،عتالم

بتاالترِ مثتتال و اینکته هرگتتز موجتود ستتافل بتتراى

مثال است که بین عالم انوار قتاهره و عتالم بترزخ

موجود عالى فترض نمتىشتود ،وجتود ربالنتوع

قرار گرفته است .از نظر هستیشناستی عتالم مثتال

به دلیل وجود موجودات سافل موردتتدبیر آن مثتال

حلقۀ اتصال عالم کامالً مجرد عقول و انتوار قتاهره

نیست .همچنتین اربتاب انتواع همگتى بستیطانتد،

با عالم کامالً مادي طبیعت یتا بترزخ استت (امیتد،

هرچند صور و افراد تحت نوع آنها مرکتب باشتند؛

 .)1377ستتهروردى بتته پیتتروى از برختتى بزرگتتان

زیرا شرط مما لت و مشابهت از همۀ جهات نیست

حکمت همچون انبتاذقلس ،هترمس و فیثتالورس

و درصورت مما لت از همۀ وجوه ،اساستاً مثتال و

معتقد است هریک از انواع مادى و جسمانى ،مثالى

ممثیتل یکتتى و عتین هتتم خواهنتد شتتد و تعتتدد و

در عالم عقل دارد و این مثال ،نورى مجرید از ماده،

دوگان گى در کار نخواهد بود .به همین علتت ،الزم

قائم به ذات و تدبیرکنندۀ نوع و حافظ آن است که

است ممثتل از جهتتى مختاله و از جهتتى دیگتر

در زمان و مکان جاى ندارد .ایتن صتورت (مثتال)

مطابح مثال باشد ،تا هم تعدد و هم جهت مما لتت

بسیط ،همانند روح براى صورت نوعیتۀ جستمانى

پدید آید .نتیجۀ دیگتر آنکته از نیازمنتدى صتورت

است و صورت جستمانى ،حکتم ستایه و پرتتو را

نوعیۀ مادى به مادهاى که در آن حلول و به آن قیام

براى آن نور پرفرو دارد.

کند ،نیازمندى مثال آن نوع به آن ماده الزم نمىآید؛

هر مثالى« ،کلىِ» نتوع مربتوط بته ختود استت،

زیرا مثال نورى به دلیل کمال ذاتىاش بىنیاز از قیام

البته نه کلى به معناى منطقى ،بلکه یا به این معنا که

به محل است؛ در حالى که صورت جسمانى ناقص

نسبت این مثال ت که همانا ربالنوع است ت به همۀ

1

و فاقد کمال ذاتى مثتال ختود استت  .درواقتع ،آن

افراد و اشخاص نوع مادى خود علىالسویه است و
عنایت و دوام فیضش به همۀ افراد بهگونۀ یکستان
تعلح مىگیرد؛ یا به ایتن معنتا کته هتر ربالنتوعى

1

چنان نیست که در عالم مُثُل ،خو دِ حیوانیت یک مثال (براى نمونه

داشتن دو پا یا هر ویژگى دیگر) هرکدام مثالى داشته باشد؛ بلکه هر آنچه
از کماالت و ویژگىها در یک نوع یافت مى شود ،همگى به وجود واحد
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مثال اصل و منشث آن افراد ،مستلزم همتۀ احتواالت

زیتترا همتتۀ آنهتتا مجتتردات تامتته و و معقتتوالت

آنها و گویى کل آن افراد است .با همۀ عنتایتى کته

محضاند.

ربالنوع به نتوع (و افتراد آن) دارد ،ارتبتاط آن بتا

سهروردي به عالمی بین عالم معقولِ محتض و

افراد نوع ،ارتبتاط تعلتح و حلتول در آنهتا نیستت؛

عالم محسوسِ صر ،قائل استت کته آن را «عتالم

به گونهاى که از ترکیب آن بتا بتدن فتردى از نتوع،

مثال» یتا «عتالم خیتال منفصتل» یتا «عتالم بترزخ»

شتخص یتا نتوع واحتد حاصتل آیتد؛ بلکته ختود

می نامد و موجودات آن را «مُثُل معلقه» یتا «اشتباح

رب النوع به تنهایى (و با وجود بسیطش) نوع است

مثالیه» یا «صتور برزخیته» نامیتده استت .بترخال،

(مطهري 57 :1381 ،و .)240-242

افالطون مُثُل معلقه ،مجتردات تامته نیستتند ،بلکته

سرانجام اگر کسى چون هرمس مىگوید« :ذاتى

تجردشتتان نتتاقص استتت؛ زیتترا اگرچتته مجتترد از

روحانى ،معار ،را به من القا کترد؛ از او پرستیدم:

ماده اند ،از عوارض و لواحح آن مبرا نیستتند .پتس

کیستى؟ گفت :من حقیقت کامل و تامّ تتو هستتم».

آنها اشباح مقداري و صور مجردهاي هستند کته در

این گفته را نباید حمل بر این کرد که ربالنوع متا

عالم مثال (بین عتالم معقتول محتض و محستوس

چیزى همانند ماست (سهروردي.)92- 94 :1373 ،

صر )،قترار دارنتد (رحمتانی.)271-278 :1389 ،
سهروردي صور معلقه را عالم مثال دانستته و مُثُتل

تفاوت عالم مثال افالطون و سهروردي

معلقه را لیر از مُثُل افالطونی به شمار آورده است.

با وجتود شتباهت هتایی کته میتان عتالم مثتال

عین عبارت ایشان چنین است...« :و الصور المعلقه

ترستتیمی افالطتتون و ستتهروردي وجتتود دارد و

لیست مُثُل افالطون فان مُثُل افالطتون نوریته ابتته

نشتتان دهنتتدۀ تث یرپتتذیري ستتهروردي از افالطتتون

فی االنوار العقلیه» ( ابراهیمی دینانی.)364 :1364 ،

است ،تفاوت هایی نیز به چشم میخورد کته قصتد

وي به دو عالم مُثُل معلقه و مُثُل نوریه معتقد است.

داریم به آنها بپردازیم .همانطور که قبالً دیدیم مُثُل

مُثُل نوریه که مُثُل افالطونی نیز خوانده میشتود در

عقلیۀ افالطونی موجتودات حقیقتی هستتند کته در

عالم انوارِ عقلی ،ابت است و از افح عتالم اشتباح

عالم معقول بهصورت مطلح ،نورانی ،محض ،کلتی،

برتر است (همان .)413 :درواقتع ایتن مُثُتل نوریته

ازلی و ابدي ،بات ،بقا و دوام دارند؛ بتهطتوريکته

همان عقول عرضی است که پیشتتر راجتع بته آن

آنها اصل و منشث تکوّن عالم محسوساتاند و عتالم

صحبت شد .بنتابراین مُثُتل افالطتونی ستهروردي

محسوسات هلی و تصویر آنها است .بنابراین عتالم

عقول مجردۀ عرضی است.

مُثُل افالطونیه عالم عقلی و نورانی محتض استت؛

همانطور که ذکر شد شیخ اشراق به عالم مثتالی
معتقد است که واستطۀ عتالم محستوس و معقتول

و بسیط موجود عقلى موجودند .براى نمونه چنین نیست که مُشک

است .او معتقد است چون گذر از ادراا حسی بته

خودش وجودى داشته باشد و بویش وجودى دیگر .هل و رشحۀ هر

ادراا عقلی بهواسطۀ قوۀ خیال صورت میگیترد و

موجود نورى عقلى نیز که در عالم ماده موجود مىشود ،با همه آن

همین طور گذر از عتالم محستوسِ برزختیِ کتامالً

ویژگىها وجود مىیابد و مشک همراه با بوى خود و شکر همراه با
شیرینىاش موجود مىشود.

مادي و لیرمجرد به عتالم معقتول ملکتوتیِ قتاهرۀ
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کامالً مجرد بدون واسطه ممکن نیست ،پتس بایتد

و سرخى ،همه ذیل مثال واحد «رنگ» دستتهبنتدى

عالم نیمه مجردي مطابح با ادراا خیالی باشتد ،کته

مىشوند و مثالهاى شتیرینى و تلختى ،ذیتل مثتال

همان عالم مثال است .این عالم بتا مُثُتل افالطتونى

واحد «طعم» جاى مىگیرند؛ اما مثالهتاى رنتگ و

متفتتاوت استتت و ایتتن دو یتتک حقیقتتت نیستتتند

طعم ،خود هنوز ذیل مثال عالىتتر «کیفیتت» قترار

(سهروردي .)230-232 :1373 ،عتالم مثتال حلقتۀ

دارند .بدین طریح ،گتویى مُثُتل هرمتى را تشتکیل

اتصال عالم کامالً مجرد عقول و انوار قاهره با عالم

دادهاند و این هرم بایتد رسستى داشتته باشتد .بایتد

کامالً مادي طبیعت یا بترزخ استت .پتس جهتان و

صورت مثالى واالتر و برترى وجود داشته باشد که

پیدایش انوار یا فیض و صدور و ...بتا تحقتح ایتن

وراى همۀ مُثُل دیگر استت .ایتن صتورت مثتالى،

مرتبه ،امکان تحقح بخشیدن به عالم طبیعت را پیتدا

وجود نهایى و مطلقاً حقیقى خواهد بتود کته بنیتاد

میکند (محمد خانی .)93 :1382 ،اما از گفتتههتاى

نهایى خود ،دیگر مُثُل و کل عالم استت .افالطتون

شیخ اشراق برمىآیتد کته عتالم مُثُتل داراى مرتبتۀ

این صورت ،را مثال خیر مىدانتد (شتاقول:1385 ،

وجودى باالترى نسبت به عالم مثال است؛ ازاینرو

 .)190میتوان بختش ستایۀ عتالم محستوس را در

بنابر قاعدۀ امکان اشر ،مىبایست مُثُل ،علت عالم

فلسفۀ افالطون با طبقاتی از عالم مثال سهروردي تا

مثال باشتند .بتا ایتن حتال ،تنهتا در میتان ستخنان

حدودي منطبح دانست.

شتتارحان حکمتتت اشتتراق ،یعنتتى شتتهرزورى و

چنانکه پیداست ،عالم مثال جایگتاهى در نظتام

قطبالدین شیرازى ،عبارتى هست که بتهصتراحت

افالطتتونى نتتدارد و بتتهمنزلتتۀ یکتتى از کشتتفیات

علیت عالم مُثُل را نسبت به عالم مثال بیان مىکنتد

سهروردى در نظام ترستیمى او از جایگتاهى ویتژه

(شیرازي.)340 :1380،

برخوردار است .ایشان با مطرح کردن این عالم هتم

در افالطون ما عالمی نداریم که کامالً مطابح بتا

احوال نفوس را بعد از موت تبیین متیکنتد و هتم

عالم مثال باشد؛ اما میتوان عالئمی دال بتر وجتود

زمینه را براي ا بات معاد جسمانی مهیاتر میستازد.

این عالم در فلستفۀ افالطتون یافتت .گتویی نگتاه

سهروردي توانست با مطترح کتردن ایتن عتالم ،تتا

افالطون بهگونۀ دیگري است که شرح مختصري از

حدود زیادي دو ساحت عقل و نقل را آشتی دهتد

آن را در این متن ذکر میکنیم .افالطون به گونتهاى

(حسینی خامنه.)73 :1388 ،

از تشتتکیک در میتتان مُثُتتل قائتتل استتت .در نگتتاه
افالطتتونى ،سلستتلهمراتبتتى از مُثُتتل برقتترار استتت.
درست همانگونه که یک صورت مثالى بتر اشتیاى

اثبات مثال خیر و نوراالنوار
قبل از ورود به بح

و توضیح صفاتی که براي

متفرد به منزلۀ عنصر مشتترا آنهتا حاکمیتت دارد،

ا بتات مثتتال خیتتر و نوراالنتوار آمتتده استتت ،ذکتتر

یک صورت مثالى عالىتر بر مثلِ پستتتتر مستلط

مقدمه اي اجمالی خالی از لطه نخواهد بتود .مُثُتل

بوده ،عنصر مشترا آنهاست .در وراى این صورت

در فلسفۀ افالطون سلسلهمراتبیاند که از مثال خیتر

مثالى عالىتر ،همراه مُثُل پرشتمار دیگتر ،صتورتِ

شروع میشود؛ زیرا مُثُل لیر از هم هستتند ،امتا از

مثالى برتر حاکم خواهد بود؛ مثالً مثالهاى سفیدى

یکدیگر بهرهمندند و میتوانند با همتدیگر ترکیتب
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شوند .البته همه به یک اندازه و با همه نمتیتواننتد

شناخت شناسی ،بلکه یک اصل هستیشناسی یعنتی

ترکیب شوند؛ بلکه بعضتی کمتتر و بعضتی بیشتتر

اصل وجودي است؛ بنابراین فی نفسه واقعی و قائم

میتوانند از یکدیگر بهره ببرنتد و بعضتی دیگتر از

به خود است (کاپلستون.)206 :1388 ،

بعضتتی گریزاننتتد و همتتدیگر را دفتتع متتیکننتتد

افالطتون در رستتالۀ جمهتتوري بتتراي توصتتیه

(کرسون .)21 :1363 ،مُثُتل متضتاد نمتیتواننتد بتا

بیشتر این ایده از تمثیلی بهره میجوید که یکتی از

همدیگر ترکیب شوند ،اما از همدیگر بهره میبرند؛

«تمثیالت سه گانۀ نظریۀ مُثُل» است .وي ایدۀ نیتک

با این حال ایدهها می توانند با یکدیگر اشتراا پیدا

را به خورشید تشبیه می کند و می نویسد« :هنگتامی

کنند و با هم بیامیزند ،بی آنکته ویژگتی ختود را از

که از "تصتویر" نیتک ستخن متی گفتتم ،منظتورم

دستتت بدهنتتد و عتتین ایتتدههتتاي دیگتتر شتتوند.

خورشید بود .زیرا خود "نیک" به معنی حقیقی ،آن

بدین سان ،وجود از یک سو بته واستطۀ اختتالط و

را به صورت خود آفریده است تا تصتویر او باشتد.

اشتراا ایدهها با همدیگر با حرکت مرتبط میشود

از همین رو همان نقشی را کته "نیتک" در جهتان

و از سوي دیگر با سکون.

معقول درمورد خرد و آنچه به وسیلۀ خرد دریافتنی
از ایتدهاي وراي تمتام

است به عهتده دارد ،همتان نقتش را خورشتید در

افالطون در ایتن بحت

ایده ها سخن می گویتد و در مقتاطع مختلته آن را

جهان محسوسات درمورد حس بینایی و چیزهتاي

«واحد یتا خیتر» متی نامتد .درواقتع ،وي واالتترین

دیدنی دارد» (افالطتون .)1048- 1049 :1380،البتته

متعلح شناسایی را ایدۀ خیر یا مثال نیتک متیدانتد.

این فقط یک مقایسه است و نباید تصور کنتیم کته

ختتود وي نیتتز در کتتتاب ششتتم جمهتتوري تثکیتتد

نیک به عنتوان شتیئی در میتان اشتیا وجتود دارد؛

میکنتد کته «بارهتا از متن شتنیده اي کته موضتوع

چنانکه خورشید همچون شیئی در میان دیگر اشیا

عالیترین دانش ها ایتدۀ نیتک استت ،و عتدالت و

وجود دارد (کاپلستون.)206 :1388 ،

دیگر فضایل انسانی فقط بهعلت بهره داشتن از آن،

درواقع حقیقت از نیک می آید ،امتا ختودِ نیتک

نیتتتک و ستتتودمندند» (افالطتتتون.)1043 :1380 ،

نیست؛ درستت همتان گونته کته نتور از خورشتید

عالوه بر بعد معرفت شتناختی و فایتدهمنتدي نیتک

می آید ،اما خود خورشید نیست .پس همانگونه که

وجتودي

خورشید در جهان مرئی ،دانش و حیات را به طتور

نیز در باالترین مرتبه قرار گرفته است و علتالعلل

همزمان پدید میآورد ت به این معنا که هم چشم را

به شمار می رود .به تعبیر بورمان «نیک علت وجود

روشتنی متتیبخشتد و هتتم اشتیا را قابتتلمشتتاهده

و موجودیت است ولی متعلح بته حتوزۀ وجتود و

رشتد و

براي شناخت سایر ایدهها ،نیک از حیت

موجودیت نیست ،بلکه از حی

می سازد و در عین حال در همه جا باعت

علو و نیترو بستی

نمو است  -در جهتان فراحستی نیتز «نیتک» منبتع

برتر از وجود استت .حتوزۀ وجتود و موجودیتت،

هستی و علم و نیز منبع حقیقت و دانتش استت؛ و

جهان ایده هاست .پس نیک آن چیزي است کته بته

همان گونه که خورشید واالتر از نور و چشم است،

ایده ها وجتود و موجودیتت متیبخشتد» (بورمتان،

نیک نیز واالتر از هستی و علم است.

 .)67 :1387بنابراین «نیک» یا «خیر» نه تنهتا اصتلی
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در فلسفۀ شیخ اشراق ،عالیترین و برترین مرتبۀ

دو ویژگتتی را نوراالنتتوار هتتم دارد؛ زیتترا امتتري

هستی نوراالنوار است .نوراالنوار که «نور اعظم» یتا

سرمدي و التغییر است .مثال خیر و نوراالنوار هتر

«نور قیّوم» نیز خوانده شده است ،حقیقت بحتت و

دو منشث همه چیزند و همته چیتز بته آنهتا وابستته

وجود صر ،و به تصریح خود ستهروردي همتان

است ،هتر دو لایتت وجتود و موجتودات متادون

واجب الوجتود استت کته شتدت نتورش بته حتد

هستتند؛ نیتز همتهجاحاضتر و همتهچیتزدان در آن

تخصیص نمی یابد .نوراالنوار لنی مطلح و قتاهر و

واحد ،معطتی معرفتت ،بستیط ،جاودانته و جمتال

چیره بر هر چیز است و مُثُل و ضد ندارد و عدم بر

مطلح هستند .مثال خیر به مادون خود عنایت دارد؛

او راه نمتییابتد ،وگرنتته ممکتنالوجتتود متیشتتود

زیرا نه آنها را حقیر می شمارد و نته از ضتبط آنهتا

(سهروردي .)121- 122 :1373 ،شتیخ اشتراق ادلیتۀ

نتتاتوان استتت .نوراالنتتوار هتتم علمتتی اشتتراقی -

فراوانی براي ا بات نوراالنتوار آورده استت کته در

حضوري نسبت به همۀ موجودات دارد و اقترب و

اینجا به یکی از آنها اشاره می کنیم و آن این استت

ابعد و ارفع و ادنی است؛ زیترا نوراالنتوار از اشتد

که نفس انسان یک امر مجرد است و نیز میدانیم که

نوریت برخوردار است و هرچه نور شدیدتر باشد،

نفس امري حادث است؛ یعنی با تحقتح و حتدوث

احاطه هم بیشتر است .بته همتین علتت متیتتوان

بدن ایجاد می شود؛ پس میتوان نتیجته گرفتت کته

گفت که در فلسفۀ سهروردي نوراالنوار معیار همته

نفس مجرد انسان ممکنالوجود است و آنگاه محتاج

چیز است و نه انسان؛ همچنین مثال خیر در فلسفۀ

مرجح و علیتی است تا آن را موجتود کنتد .مترجح

افالطون معیار همه چیز است و این پاسخی استت

نفس ،جسم نتواند بود؛ زیرا جسم اختس از نفتس

به پروتاگوراس که گفته بود انسان معیار همه چیتز

مجرد است و یک چیز نمیتواند اشر ،از خود را

است .ایدۀ خیر فعالترین نیروها است و چنتانکته

ایجاد کند .علت و مرجح نفس ،امري لیر جستم و

سقراط گفت منشث راستین همه چیز استت .فرجتام

مجرد خواهد بود و اگر آن مرجح ،واجتبالوجتود

امور هم به نوراالنوار و مثال خیتر برمتیگتردد .در

باشد ،مطلوب حاصل است و اگتر ممکتن الوجتود

نظر افالطون خدا با مثال خیر به وصه در نمیآید

باشد ،ناچار بنا به محال بودن تسلسل علل ،باید بته

و درواقع فراتر از معرفت بشتري و حتتی فراتتر از

واجب الوجود منتهی شود (حبیبی.)30 :1356 ،

وجود است؛ زیرا با وجود آنکه خود علت وجود و
هر معرفتی است ،هیچگونه محمولی بته آن اضتافه

مقایسۀ مثال خیر افالطون و نوراالنوار سهروردي

نمی شود؛ زیرا در شی مشتارکت نتدارد و هرچته

اگر بخواهیم به صتفات مثتال خیتر افالطتون و

هست هم اوست .ایتن ستخن یتادآور گفتتۀ عرفتا

نوراالنوار سهروردي نظتر دیگتري بیفکنتیم ،بهتتر

است که هستی را فقط خدا میدانند و حتتی ادامتۀ

است به این نوشتار قیاسی توجه کنیم که بهطریقتی

فلسفۀ پارمنیدس است که به هستیِ کامتلِ واحتد و

شده است.

پر معتقد است .ادراا خیر در فلسفۀ افالطون آسان

افالطون معتقد است که مثال خیر ایتده استت؛

نیست؛ هر بیتانی عتاجز از تقریتر زیبتایی اوستت؛

زیرا همیشه یکسان است و همیشه همان است .این

وصه نمیشود مگر نفیاً و تعتین نمتیشتود مگتر

جالب دربارۀ آن بح
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دربارۀ شکل وارگی نظام ایدههتا را مفصتالً و

ا باتاً ،آن هم به نوعی تمثیل ناقص (حائري:1373 ،

بح

 .)113-114بنتابراین متیتتوان نتیجته گرفتت کته

به دقت بررسی میکنیم .بهطتورکلی عقایتد ایتن دو

افالطون و سهروردي در بیان مثال خیر و نوراالنوار

فیلسو ،در موارد زیر به هم نزدیک شده است:

سته مفهتوم را بتا هتم عجتین کتردهانتد .1 :شتترط
شناخت :یعنی چیزي که قتدرت تعقتل متیدهتد و
منشث حقیقی همه چیز است؛  .2لایت هستی :یعنی
متعلح واالي وجودات مادون خود که میتل و آرزو
هستند؛  .3علت بقاي صورتها.
سهروردي معتقد است که نوراالنتوار نته داراي

جدول 1
افالطون

سهروردي

تقسیم عالم به عالم

تقسیم شی به نور و

محسوس و معقول

لیر نور

نظریۀ مُثُل

نظریۀ ارباب اصنام

ایدۀ نیک

نوراالنوار

صفات هلمانی است و نته داراي صتفات نتورانی.

سلسلهمراتب ایده ها و یا

شیخ اشراق معتقد است که نوراالنوار هتیچ صتفت

ارواح

حقیقی ندارد .در عین حال ایشان بتراي نوراالنتوار
اضافات فراوانی قائل است ماننتد اضتافۀ رزاقیتت،
اضتتافۀ مبتتدئیت ،اضتتافۀ عالمیتتت و ...و درنهایتتت
می گویتد کته همتۀ ایتن اضتافات بته یتک اضتافه
برمی گردد و آن اضافۀ مبدئیت است .عالوهبتراین،
شیخ صفات سلبی زیادي را باور دارد؛ ماننتد آنکته

حکومت فیلسو،

تشکیک در جواهر
ریاست و خالفت
حکیم

تذکر

تذکر

خداگونه شدن

خداگونه شدن

نفس (رابطۀ تن ،روان و

نفس (رابطۀ تن ،روان

جاودانگی)

و جاودانگی)

معتقد است نوراالنوار جسم نیست ،لاسح نیستت،

آیا این تشابهات هاهري از نزدیکی آرا این دو

ممکن نیست ،ذوجهت نیست و ...و بتاز درنهایتت

فیلستو ،خبتر متیدهتد؟ بتهرلتم اشتتیاق شتتدید

همۀ این صفات سلبی را به یک صفت سلبی یعنی

افالطون به وحدت عرفانی (وحدت روح انسان بتا

امکان برمی گرداند .تمام این صفات اضافی و سلبی

خدا) ،او هرگتز نمتیتوانستت عتار ،،بته معنتاي

جز صفات اعتباري است و هیچکدام امتور عینتی

متتوردنظرِ فلتتوطین و ستتهروردي ،شتتود .افالطتتون

مستقل زائد بر ذات نیستند و هیچ نحوۀ ترکیبتی را

جذبه و خلسۀ عرفانی را نپذیرفت .به نظر افالطون

در ذات الهی الزم نمیآورند (هروي.)29 :1363،

بتتراي دستتتیابی بتته شتتناخت مثتتالِ نیتتک ،بایستتتی
تمهیدات دقیح فراهم آورد؛ با یک جنبش ناگهتانی
نمیتوان به ایدۀ نیک رستید؛ بلکته فیلستو ،بایتد

نظام آفرینش
پس از نگاه اجمالی به بخشهایی از فلسفۀ هتر

براي دیدن و فهمیدن ایدۀ نیتک راهتی طتوالنی از

اصلی وارد شویم.

حستتاب بتته هندستته ،از هندستته بتته نجتتوم و از

ازآنجاکه در این نوشتار مجال آن نیست که بتتوانیم

ریاضیات به دیالکتیک (شالودۀ مفهتومی) بپیمایتد،

به صورت جامع به شباهتهاي دو فلسفه بپردازیم،

درصورتی که سهروردي میگوید« :قد القتاه النافت

لذا به صورت موردي به آنها اشاره می کنیم و سپس

القدسی فی روعی فی یتوم عجیتب دفعته» (دمنتدۀ

دو فیلسو ،،الزم است به بح
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قدسی ،ایتن کتتاب (حکمته االشتراق) را در روزي

رابطۀ اشیا جزئی و مثال است .خود افالطتون از چنتد

عجیب یتک بتاره در ختاطرم القتا کترد) (اکبتري،

وا ه براي توصیه و تبیین این رابطه بهره میبرد.

.)87-89 :1387
حال به قیاسی بین دیدگاه دو فیلسو ،در بتاب

تقلید :افالطون در ابتداي کتاب دهم جمهتوري
بح

تقلید (میمسیس) را پیش میکشد و بتراي آن

نظام آفترینش نگتاهی بیفکنتیم .در هتر دو فلستفه

مراتب قائل می شود؛ یکی تقلید اشیا ایتن عتالم از

نوراالنوار منشث همه چیز است و همته چیتز بته او

ایده هایشان در عتالم مُثُتل استت و دیگتري تقلیتد

وابسته استت .در هستتیشناستی و نظتام آفترینش

هنرمند از اشیا این عالم که در حقیقت تقلیدِ تقلید

افالطون مثال خیر و خدا محوریت دارند .مثال خیر

استتت (افالطتتون .)698 :1380 ،هتتر انستتانی ،هتتر

فعال ترین نیروهاست و او منشث همه چیتز استت و

هنرمندي و هر صنعتگري ،در هر شتکلی از تولیتد

همه چیز جلوۀ اوست .او علت ایده هاست و مجزا

(اعم از متادي یتا ذهنتی) صترفاً از ایتدههتا تقلیتد

از آنها .مثال خیر علت وجود و خود برتر از وجود

می کند .اما مسئله حتی از این هم فراتتر متیرود و

است .مثال خیر نه تنها علت تام عالم مثتال استت،

افالطون در رسالۀ تیمائوس صریحاً ادعا میکند که

بلکه علت تام عالم مرئی نیز هست که شکوه جهان

حتی خداوند نیز در خلح جهتان ،ایتده هتا را الگتو

مُثُل را منعکس می کنتد .در فلستفۀ ستهروردي ،در

قرار داده و از آنها تقلید کترده استت .بته شتهادت

واالترین مرتبۀ سلسله مراتب انوار ،نوراالنوار قترار

رستتالۀ تیمتتائوس ،صتتانع ،عتتالم را از روي عتتالم

دارد که حقیقت انوار است .او بر همۀ انوار و عالم

دیگري که عین خود و متحدالشکل استت آفریتده

وجود احاطه و سیطره دارد؛ مؤ ر حقیقی بتر عتالم،

است؛ بهطوريکته ایتن عتالم رونوشتتی از عتالمی

وجود اوست و همۀ امور و بازگشت و معتاد آنهتا

دیگر است که ازلی استت .آن عتالم ازلتی موجتود

هم به سوي اوست .در عالم شثنی نیست کته از او

زنده اي است که نفس دارد؛ صتانع ،آن عتالم را بتا

نباشد؛ نهایت آنکه گاهی در نسبت فعل به به لیتر

خلط جوهر لیرمنقسم و لیرمتغیر با جتوهر متغیتر

او تسامح می شود .کشه نظامى آراسته و متنظم از

ساخته و بدین ترتیب جوهر الثی به دستت آورده

هستى در فلسفۀ افالطون کار آستانى نیستت ،اگتر

است که هم مشتمل بتر عتین و هتم مستتلزم لیتر

نگوییم تقریباً ناممکن است .نظریۀ ایتده هتا محتور

است؛ از آن پس هر سه جوهر را مخلتوط کترده و

اصلی هستی و نیز شناختشناسی افالطون است و

به صورت جوهري واحد ترکیب کرده است (بترن،

وي در بستتیاري از نوشتتتههتتایش بتته انگیتتزههتتا و

.)96 :1363

مناسبتهاي گوناگون به آن میپردازد.

صانعی که می خواهد چیزي به وجود آورد ،اگر
به چیزي چشم بدوزد که پیوسته همان و بتا ختود

ایدههاي افالطونی و شکلوارگی نظام طبیعت
مسئلهاي کته همتواره بتراي افالطتون یتک مستئله
باقی میماند ،تبیین رابطۀ ایدهها بتا عتالم محستوس یتا

برابر است و این الگوي تغیّرناپذیر را سرمشح خود
قرار دهد ،بی گمان حاصل کارش از هر حی

نیک

و کامل خواهد بود؛ ولی اگر آنچه را کته حتادث و
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دستخوش کون و فساد است سرمشح خود ستازد،

کتته ستتقراط در رستتالۀ پارمنیتتدس ،ایتتن ستتخن

حاصل کارش خوب نخواهد بود.

پارمنیدس را تثیید می کند کته «متثالً چیتزي کته از

«اگر جهان زیباست و سازندۀ آن نیک و کامتل،

شتتباهت بهتتره دارد ،بتتهعلتتت بهتترهداشتتتن از آن،

پس بی گمان در ایجاد جهان آنچته را کته سترمدي

"شبیه" می شود؛ آنچه از بزرگی بهره دارد ،بهعلتت

استتت سرمشتتح قتترار داده »… .او بتته سرمشتتح

این بهرهمندي" ،بزرگ" می شود و چیزهایی کته از

سرمدي نظتر داشتته استت؛ زیترا جهتان در میتان

عدل یا زیبایی بهره دارند ،به علتت بهترهداشتتن از

چیزهاي حادث زیباتر از همه است و استاد سازندۀ

آنها" ،عادالنته" یتا "زیبتا" متیشتوند» (افالطتون،

آن بهتتترین و کامتتلتتترین استتتادان و ستتازندگان.

 .)1548-1549 :1380در فایتتتدون نیتتتز مشتتتاهده

بنابراین باید بگوییم که در ستاختن جهتان چیتزي

می کنیم که « یگانته علتت زیبتایی آن استت کته از

سرمشح بوده که همیشه همان است و دریتافتنِ آن

"خودِ زیبایی" چیتزي در آن استت و بته عبتارت

تنها از راه تفکر و تعقل امکان پذیر است (افالطون،

دیگتتر ،از ختتودِ زیبتتایی بهتترهاي دارد» .هتتر ایتتده

.)1742 :1380

مستقالً وجود فی نفسه دارد و هر چیز نتام ختود را

روگرفتت ت توتتویر :ستتقراط در کراتولتتوس

بتهستتبب بهترهداشتتتن از ایتدۀ آن چیتتز بته دستتت

میپرسد که «مگر بارها تصدیح نکرده ایم وا ههایی

می آورد (همان 505 :1380 ،و  .)507درواقع تمتام

که درست ساخته شده اند تصویر چیزهایی هستتند

صفاتی که تاکنون به رابطتۀ میتان ایتدههتا و اشتیا

که براي نامیدن آنهتا بته کتار متیرونتد؟» (همتان:

نسبت دادیتم و صتفاتی کته شتارحان از آنهتا نتام

 .)750درنتیجتتۀ تقلیتتدي دانستتتن رابطتتۀ اشتتیا بتتا

می برند (اما نیازي نیست در اینجا به آنهتا پرداختته

ایدهها ،میتوانستیم در بخش قبل و بهعنتوان یکتی

شود) ،واجتد نتوعی هتم بستتگی درونتی هستتند؛

از صفات مُثُل ،به الگو بودن آن براي جهتان اشتاره

گویی اگر یکی از آنها را به چنگ آوریتم ،همته را

کنیم .اشیا این جهان تصویر یا روگرفتی از ایدههتا

در اختیار داریم .این ارتباط را کاپلستون به شتکلی

در عالم مُثُل هستند و همان گونه که مشتاهده شتد،

بسیار اجمتالی چنتین توصتیه متیکنتد« :ستقراط

حتی خداوند هم در خلح جهان ،ایدههتا را الگتوي

نظریۀ تقلیتد را کته اشتیا جزئتی ،روگرفتتهتاي

خویش قرار داده استت .بته تعبیتر بورمتان «اشتیا

مُثُلتی ،کتته ختتود الگوهتتا یتتا نمونتتههتتایی هستتتند،

محسوس از آن جهت در ایدهها شریکاند و از آنها

پیشنهاد می کنتد؛ شتباهت اشتیا جزئتی بته مثتال،

تقلیتتد متتیکننتتد کتته ایتتدههتتا صُتتور اصتتلی اشتتیا

بهره منديِ آنها را از آن نشان می دهتد» (کاپلستتون،

محسوس انتد .شتی محستوس ،تصتویر یتا تقلیتد

.)213 :1385

ایدههاي متعدد است» (بورمان.)72 :1387 ،
بهتترهمنتتدي :یکتتی دیگتتر از اصتتطالحاتی کتته

البته این برداشت هاهري و سرراست از مستئلۀ
رابطتتۀ اشتتیا بتتا مُثُتتل چنتتدان دوام نمتتیآورد.

افالطتتون متتیکوشتتد بتته کمتتک آن رابطتتۀ اشتتیا

بررسی هاي عمیحتر رفتهرفته مشتکالت و مستائلی

محسوس با ایده ها را توصتیه کنتد «بهترهمنتدي»

را آشکار متی ستازند کته بته ستادگی نمتیتتوان از

است .شی از ایده اش بهره مند است یا همان گونته

کنارشان گذشتت .ختود افالطتون ،بته ویتژه در دو

نظام ایده ها ،دلیلی بر شکلوارگی نظام طبیعت در فلسفۀ افالطون و شیخ اشراق 29 /

رسالۀ فایدون و پارمنیدس ،به این مسائل میپردازد

علت :یکی دیگر از صفاتی که میتوان به رابطۀ

و در مقاطعی ،خود او نیتز از ارائتۀ جتوابی نهتایی

ایده ها با جهان محسوس نسبت داد و افالطون نیتز

عاجز می ماند .در رستالۀ پارمنیتدس چهتار اشتکال

به کریات به آن اشاره می کند ،علتت بتودن ایتدههتا

عمده مطرح می شود که اشکال دوم و سوم وي بته

براي اشیا این عالم است .به تعبیتر دیگتر ،رابطتۀ

بهره مندي و تقلید وارد است .اکنون به اجمال آنهتا

اشیا با ایده هتا رابطته اي از ستنخ علتت و معلتول

را مطرح می کنیم .از دیدگاه پارمنیدس هر دو رابطۀ

است؛ به عنوان مثال ،افالطون در فایدون متیگویتد

تقلیدي و بهره مندي با اشتکال مواجته استت؛ اگتر

کته «یگانته علتت زیبتتایی آن استت کته از "ختتود

رابطه بهره مندي باشد و بگوییم کته تمتام مثتال در

زیبایی" چیزي در آن است و به عبتارت دیگتر ،از

تک تک اشیا محسوس وجود دارد ،مثتال بایتد در

خود زیبایی بهره اي دارد» .یا این عبارت که «بتراي

عین واحد بودن ،در همۀ افراد باشد و آنکه در عین

پدید آمدن یک چیز علتی دیگتر نمتیشناستم جتز

واحد بودن کثیر باشد ،محال است و اگر بهرهمندي

بهره یافتن از خودِ آن چیز» (افالطون-506 :1380 ،

از جزئی از مثال باشد ،باز باید مثال در عین واحتد

 .)505همان گونه که در باال ذکر شد ،اینجتا منظتور

بودن کثیر باشد که بتاز محتال استت .پتس در هتر

از خودِ چیز درواقتع ایتدۀ آن استت؛ و بته کمتک

صورت بهره مندي للتط استت .ستپس او صتورت

همین وجه علییِ ایده هاست که میتوان رابطۀ عقتل

تقلید را بررسی میکند و درنتیجه ،آن را منتهتی بته

را با آنها ،یعنی عقالنی بودن آنها یا از همه مهتمتتر

تسلسل می داند که محتال استت (افالطتون:1380 ،

شناختنی بودن آنها را تبیین کرد .همان گونه کته در

.)1549-1552

فیلبس میخوانیم« ،خرد با آن چیز کته علتت همتۀ

شاید تندترین انتقادات را در ایتن زمینته ،ختودِ
ارسطو نسبت به نظرات استادش مطرح کرده باشد.
وي تمام اصطالحات افالطونی مورد بح

بودن ها نامیتدیم ختویی نزدیتک دارد و از نتوع آن
است» (همان.)1652 :1380 ،

را مانند

افالطون تمثیل مشهوري در جمهوري دارد کته

الگتو ،تصتویر ،تقلیتد یتا بهترهمنتدي ،از استتاس و

از فرط استعمال ،شهرۀ همگان است :تمثیتل لتار.

به عنوان سخنانی تهی و شاعرانه نقتد متی کنتد .بته

اگر بخواهیم داستان آن را بتا مراتتب تمثیتل ختط

تعبیر ارسطو «این سخن که ایدهها "الگو" هستند و

متناهر بدانیم ،متیتتوان گفتت در ایتن تمثیتل نیتز

اشیا دیگر از آنها بهره ورند ،سخنی تهی و تشبیهی

ایده ها ،اشیا واقعی بیرون از لتار ،علتت وجتوديِ

شتتاعرانه استتت .چیستتت آن مبتتدس متتؤ ري کتته بتتا

تصاویر و سایههاي روي دیوار همین اشتیا متادي

چشم دوختن به ایده ها و بته تقلیتد از ایتدههتا ا تر

و محسوس هستند .اما افالطتون در بحت

علیتت،

متیبخشتتد؟» (ارستتطو .)60 :1387 ،بته هتتر حتتال،

هم در تمثیل لار و به ویژه در تمثیل خورشتید ،بته

همان گونه که گمپرتس نیز اشاره میکند« ،افالطتون

علتی وراي تمام این علل نیز اشاره دارد .بته گفتتۀ

خود نیز نتوانسته است این مسئله را به طتور دقیتح

ارسطو ،براي افالطون «ایده هتا علتل ماهیتت همتۀ

روشن کند ،بلکه حل آن را … به دیگران واگتذار

اشیا اند ،و واحد یا نیک علت ماهیت ایدههاستت»

کرده» (گمپرتس.)942 :1375 ،

(ارسطو .)46 :1378 ،علت اصلی جهان ،یا به بیتان
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دقیح تر ،علت باواسطۀ جهان (عللالعلل جهان) کته

علوم حقیقی ،منشث شهود حقایح عالم جبروت پس

درواقع علت ایده هاست ،بته تعبیتر افالطتون ایتدۀ

از رفع حجاب ماده خواهد شد.
«اذا فارقتتت التتنفس البتتدن منقوشتتۀ بحقتتائح

نیک است.
طبتح دیتتدگاه افالطتون ،هتتر چیتزي در جهتتانِ

الموجودات و مرتسمۀ بها منقطعۀ العالقۀ عن العالم

محسوس یک نسخۀ بدل نتاقص از یتک «صتورت

السفلى او ضعیفۀ ،عترج بهتا التى المتع االعلتی و

واقعی» است کته جتدا از ایتن جهتان استت .ایتن

حصلت علی الحظی األوفى ملتذیۀ بالجمال األزلتى و

دیدگاه سبب میشود کته افالطتون در ارزشهتاي

مسرورۀ بالبهتا األبتدى لکونهتا حصتلت المناستبۀ

جهان محسوس ،در قیاس با هستتی کتاملی کته از

الموجبۀ لالنضمام»( 1شهرزوري.)4 :1372 ،

این جهان کامالً مجزاست ،تردید روا دارد .افالطون

اهتمتتام بتته شتتناخت نحتتوۀ صتتدور کثتترت و

معتقد است منشث همتۀ ارزشهتا «صتورت نیکتی»

حواشی آن مانند عقتول عرضتی و ا بتات آنهتا ،از

است .او که این جهان را کلیی یکپارچه و هماهنگ

اصول اساسی حکمت پیشینیان خصوصاً ستقراط و

می داند ،معتقد است که آنچه ختوب و خیتر استت

افالطون و حکماي ایران باستان بوده است تا آنجتا

زیبا هم هست؛ و چتون چنتین استت ایتن جهتان

که حتی گفته شده که ایشتان درمتورد مُثُتل افتراط

واقعیتتت تتتامّ و تمتتام دارد و واالتتترین موضتتوع

کرده اند (ابن سینا .)311 :1404 ،بر این اساس ،شیخ

شتناخت استتت .افالطتتون معتقتتد استتت «صتتورت

اشراق نیز همچون سایر حکمتا ،قستمت مهمتی از

نیکی» ازطریح مشارکت در هر چیتز نیکتی کته در

فلسفۀ خویش را بته بحت

دربتارۀ صتدور کثترت

این جهان وجود دارد ،اصل نخستتین همتۀ هستتی

اختصاص داده و در لالتب آ تارش ایتن مستئله را

نیز هست« .صورت نیکتی» عتالوهبتر اینکته منشتث

طرح کترده استت .از نظتر ستهروردي ،کتل عتالم

ههتور همتۀ نیکتتی هاستت ،منشتتث همتۀ هستتتی و

هستی ،منحصر در نور و هلمت است .نتور شتامل

بنابراین منشث امکان شناخت نیز هستت (کلوستکو،

واجب الوجتود ،مجتردات ،هیئتت هایشتان و نتور

.)33-35 :1389

حسی استت و هلمتت در برگیرنتدۀ همتۀ اجستام
طبیعی و صفات آنها (بته جتز نتور حستی) استت

مُثُل سهروردي و شکلوارگی نظام طبیعت

(سهروردي .)107 :1373 ،نور به معناي واقعتی اش

تشکیک در جواهر و صدور کثرت

یعنی چیزي که هاهر بته ذات ختود و مُظهتر لیتر

در فلستتفههتتاي الهتتی ،شتتناختِ نحتتوۀ صتتدور

خویش است؛ پس آشکار بودن هر شی براي ذات

کثرت ،رکتن مهمتی در جهتانشناستی و از جملته

خویش که همتان ادراا ذات استت ،فقتط دربتارۀ

اسباب تکامل نفس انسانی به شمار میرود .به نظر

نورهاي مجرد صدق میکند که کثرت آنهتا آشتکار

حکما ،اگر کسی بتواند بهگونهاي صحیح ،بته نظتام

1

عالم هستی و کیفیت صدور معلتولهتاي متعتدد از

موجودات باشد و عالقه اش به عالم پست ،قطع یا ضعیه شده باشد ،به

ذات واحدِ احدِ ربوبی علم یابد ،به یکی از مراحتل

مع اعلی عروج خواهد کر د و به بیشترین بهره دست خواهد یافت؛ در

تکامل نفس دست یافته است و همین علم و سایر

هنگامی که نفس از بدن مفارقت کند ،درحالیکه آراسته به علم حقائح

حالی که برخوردار از لذت زیبایی ازلى و شادمان از عظمت ابدى است،
زیرا سنخیتی که سبب انضمام به مجردات است ،حاصل شده است.
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است؛ زیرا دستکم تعدد نفتوس انستانی و تجترد
آنها در جاي خود ابت شده است.

مسئله تشکیک در حکمت سهروردي جایگاهی
ویژه دارد و از ارکان جهتانشناستی وي بته شتمار

پتتس از پتتذیرش کثتترت انتتوار ،جتتاي ستتؤال از

می رود .بدین سبب است که در جاي دیگر ،پس از

چگونگی اختال ،آنها با یکدیگر استت؛ زیترا فترض

ا بات وحدانیت و تجرد معلول اول ،وي دوباره بته

تعدد معنا ندارد ،مگر اینکه آنها به یک شیوه با یکتدیگر

این پرسش باز می گردد که تفاوت نوراالنوار با نور

تفاوت داشته باشند .مشائین قائل بودند که تمتایز میتان

اقرب (عقل اول) در چیست .چون همتۀ مجتردات

اشیا از سه حال خارج نیست :به تمام ذات و ماهیتت،

نورند پس تفاوتشان در سنخ حقیقت ذات نیستت؛

مانند اختال ،مقوالت عشر؛ اختال ،در جزئی از ذات

بلکته منشتث تفتتاوت ،یتا کمتال و نقتتص استت یتتا

و اشتراا در جز دیگتر ،ماننتد اشتتراا در جتنس و

هیئتتهتاي هلمتانی .اگتر تفتاوت در هیئتتهتتاي

اختال ،در فصل میتان انتواع داختل در هتر مقولته؛ و

هلمانی باشد ،علت موجدۀ آنها حح تعتالی استت؛

اختال ،به عوارض خارج از ذات مانند اختال ،افتراد

پس باید از یک جهت ،علت عقل اول و از جهتت

نوع واحد (شیرازي.)427 :1386 ،

دیگر ،مقتضی آن هیئتها باشد که الزمهاش کثرت

سهروردي منکر تباین میان انوار مجرد است و

جهات در ذات حح تعالی خواهد بود؛ بنابراین تنها

معتقتتد استتت تمتتامی آنهتتا حقیقتتت واحتتدۀ داراي

فرض معقول این است که تفاوت آن دو در شدت

درجات گوناگون اند .دلیل ایشان در ا بات مدعا این

و ضعه نوریت باشد (همان.)126 :

است که اگر سنخ نور ،اختالفی به لیر از کمتال و

در بح

نحوۀ صتدور کثترت ،بایتد تصتویري

نقص داشته باشد ،ناچتار بایتد از اجزائتی تشتکیل

بطلمیوسی از عالم طبیعت را در خاطر داشتت کته

شده باشد .حال نستبت بته اجتزاي مفتروض ایتن

براساس آن ،اجسام ،محدود بته نُته فلتک تودرتتو

سؤال مطرح میشود که این اجزا از سنخ نورند یتا

است که هریک با دیگري شباهتها و تفاوتهایی

لیر نور؟ اگر اجزا  ،سنخ لیر نور باشند ،از جمع و

در خصوصیات دارنتد .افتالا موجتوداتی زنتده و

ترکیب جوهر تاریک یا هیئتهاي هلمانی ت که نته

داراي نفوس شریه هستند .اولین آنهتا کته بتدون

هاهر بالذاتاند نه مُظهر لیر ت نتور هتاهر بالتذات

ستاره است فلک اطلس است و دومین آنها کته در

حاصل نمیشود.

آن ستارههاي بیشماري وجتود دارد فلتک وابتت

اگر یکی از اجتزا  ،از ستنخ نتور و دیگتري از

است .هفت فلک بعدي هرکدام فقط یتک کوکتب

سنخ هلمت باشد ،آنچته تاریتک استت نقشتی در

دارند .به حکم قاعدۀ الواحتد ،صتادر اول حقیقتت

ایجتتاد نتتور نتتدارد؛ چتتون هتتاهر بالتتذات نیستتت؛

یگانه اي است که امکتان صتدور معلتول دیگتر در

بنابراین ،آنچه مدخلیت در حقیقت نور دارد همتان

عرض آن نیست؛ امتا پتس از مرتبتۀ آن ،بته ستبب

جتتز نتتوري استتت (ستتتهروردي.)119 :1373 ،

کثرتتی کته الزمتۀ عقتل اول استت امکتان صتدور

میتوان احتمال سومی را نیز فرض کترد و آن ایتن

معلولهاي متکثر فراهم میشود.

است که بگوییم هر دو جز نورند .پر واضح است
که این امر با مدعاي شیخ اشراق منافاتی ندارد.

براساس حکمت اشراق ،تقریر قاعدۀ الواحتد و
نحوۀ صدور معلول اول چنین خواهد بود:
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از نوراالنوار (واجب الوجتود) هتم نتور و هتم

می دهند .ایتن قتوس صتعودي در هستتی بتا روح

هلمت صادر نمیشود؛ زیرا اگر هر دو صادر شتود

انستان بتهنحتتو احستن پایتان متتیپتذیرد .در نگتتاه

جهتی که مقتضی نور است ،لیر از جهتت صتدور

افالطون ،یتاريدهنتدۀ روح انستان در ایتن قتوس

هلمت است؛ و این دو محذور دارد :اول اینکه نور

صعودي ،عشح ،دیالکتیتک ،خترد و لوگتوس و در

محض ،علت ایجاد هلمت شده است؛ و دوم اینکه

نگاه سهروردي ،انوار قدسی ،عشتح و تعتالیم یتک

بایتتد در ذات نوراالنتتوار دو جهتتت باشتتد کتته بتتا

مرشد و پیر است .میتوان لوگوس افالطتون را بتا

بساطت حح تعتالی منافتات دارد .بته همتین وجته

تعتتالیم مرشتتد و پیتتر در فلستتفۀ ستتهروردي یکتتی

اخیر ،صدور دو نور همعرض نیز محال است .امتا

دانست؛ در نگاه هر دو فیلسو ،نهایت این عتروج

اگر فرض شود که فقط هلمت صادر شتده استت،

همان اتحاد مثال خیتر و نوراالنتوار استت کته بته

دو محذور الزم می آید :اول اینکه صدور هلمت از

گفتتتار ،وهتتم و اندیشتته در نمتتیآیتتد .ملحتتدان،

نوراالنوار خال ،اقتضاي ذات اوستت؛ دوم اینکته

تجربیگرایتان و پوزیتیویستتهتا در بختش عتالم

اگر صادر اول جسم باشد ،سلسلۀ انوار بعدي مانند

محستتوس و بتترزخ ماندنتتد و ادراا و عتتالم آنهتتا

نفوس که وجود و تعدد آنها آشتکار استت بایتد از

چیزي جز همین عالم برزخی نیستت؛ درحتالیکته

طریح جسم ایجاد شده باشند؛ درحالیکته ازطریتح

افالطتتون و ستتهروردي آن را بتتهنحتتو تحستتین

موجود جسمانی ،جسم دیگري صادر نمتی شتود،

برانگیزي در کل عالم هستی جتاي دادنتد .نکتتهاي

چه رسد به اینکه از آن ،نتور مجترد صتادر شتود؛

که نباید از آن گذشتت ایتن استت کته بستیاري از

بنابراین ،صادر اول بایتد نتور مجترد واحتد باشتد

صاحب نظتران انتوار قتاهرۀ عرضتیِ ستهروردي را

(همان.)125 :

متناهر با عالم مُثُل افالطون میدانستند؛ امتا دیتدیم
که با توجه به اینکه افالطون قائل است بته وجتود

نتیجهگیري

اجناس پنجگانۀ برین ،ایدۀ نخستین حقیقت و اینکه

آنچه می توان از مالحظۀ هستیشناسی افالطون

هر مُثُلی به ازا نتوع واحتد متفتاوتی استت و نیتز

و سهروردي نتیجه گرفتت ایتن استت کته استاس

اینکه مُثُل سلسله مراتب دارند ،باید عالم مُثُتل او را

فلستتفۀ افالطتتون و ستتهروردي از مثتتال خیتتر و

متناهر با عالم انوار قاهره طتولی و عرضتی هتر دو

نوراالنوار آلاز میشود و به عالم مُثُل و انوار قاهره

دانست ،نه صرفاً انوار قاهرۀ عرضی .ستهروردي و

میرسد و از آنجا به عالم محسوس و برزخ منتهتی

افالطون تنها در اجمال و تفصیل مطالب با یکدیگر

می شود؛ در اینجا این قوس نزولی در عالم هستتی

تفاوت دارنتد .هرکتدام بخشتی از عتالم هستتی را

به پایان میرسد؛ اما از همتینجتا قتوس صتعودي

بیشتتتر توصتتیه کتترده استتت؛ بتتهعنتتوان مثتتال،

آلاز میشود .درفلسفۀ افالطون این مُثُل هستند کته

سهروردي عالم انوار را با جزئیات بیشتري توضیح

نیروهاي نهفته در طبیعت را بالفعتل متیکننتد و در

داده است و همتین طتور چگتونگی افتالا را کته

سهروردي این انوار قاهرهاند کته بتا وجتود آوردن

پوست پیازياند و بتا حرکتتی دایترهاي (سترمدي)

استعدادات الزم در برازخ بته آنهتا صتور و نفتوس

مشخص شده اند .اما افالطون بدون اشاره به افالا
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از یک عتالم واحتد و متدور بتا حرکتت دایترهاي

 -5ارستتطو .)1378( .مابعدالطبیعتته (متافیزیتتک).

(سرمدي) سخن گفته استت .هتر دو فیلستو ،در

ترجمۀ محمدحسن لطفی .تهران :طرح نو.

قول به وجود عینى براى مُثُل و معرفى آنها بهمنزلۀ

 -6افالطون .)1380( .مجموعۀ آ ار (چهتار جلتد).

موجوداتى مجرید (لیرمادى) ،ابت و تغییرناپذیر که
منشث و علت افرادى مادى ختود هستتند ،اشتتراا
نظر دارند .نقش بنیادین و محورى نظریته مُثُتل در
نظام فکرى هر دو اندیشمند و تث یرگتذارى آن بتر
بسیارى از دیدگاههاى ایشتان در مواضتع مختلته،

ترجمۀ محمدحسن لطفی .تهران :خوارزمی.
 -7اکبري ،فتحعلی .)1387( .فلسفۀ اشراق .آبادان:
نشر پرسش.
 -8امید ،مسعود« .)1377( .مالحظتاتی دربتارۀ آرا
شیخ اشراق» .نامۀ فلسفه .3 .صص .94-50

تثکید هر دو دانشور بر ادلیه عقلى در ا بتات وجتود

 -9بتترن ،ان .)1363( .افالطتتون .ترجمتتۀ ستتید

مُثُل و معرفى عقل به منزلۀ راهى بتراى رستیدن بته

ابوالقاسم پورحستینی .تهتران :موسستۀ نشتر

وجود مُثُل از دیگر نقاط اشتراا ایتن دو دانشتمند

هما.

است .افالطون و سهروردي را میتوان آلاز و پایان
فلسفه دانست؛ به این معنی کته ایتن دو فیلستو،

 -10بورمتتان ،کتتارل .)1387( .افالطتتون .ترجمتتۀ
محمدحسن لطفی .تهران :طرح نو.

ساختار کلی فلسفه را به اجمال به دست دادهانتد و

 -11ترنس ،استیس والتر .)1385( .تاریخ انتقتادي

دیگتران بایتتد بته تفصتتیلِ آن بپردازنتد و جزئیتتات

فلسفۀ یونتان .ترجمتۀ یوسته شتاقول .قتم:

بیشتتتري از آن را در ستتاحت تفکتتر بتته نمتتایش

انتشارات دانشگاه مفید.

بگذارند.

 -12حبیبی ،نجفقلی .)1356( .سه رستاله از شتیخ
اشتتراق (االلتتواح العمادیتته) .تهتتران :انجمتتن

منابع

حکمت و فلسفه.

 -1آشتتتیانى ،ستتید جتتاللالتتدین .)1370( .شتترح

 -13حیتتیم ،حستتتن .)1999( .فرهنتتگ معاصتتتر

مقدّمه قیصرى بر فصوصالحکم .تهران :امیتر

دوجلتدى انگلیستى ت فارستى .تهتران :نشتر

کبیر.

فرهنگ معاصر.

 -2ابراهیمی دینتانی ،لالمحستین .)1364( .شتعاع

 -14رحمانی ،لالمرضا .)1389( .فلسفۀ افالطتون.

اندیشه و شهود در فلسفه سهروردي .تهتران:

قم :مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسالمی حوزۀ

حکمت.

علمیۀ قم.

 -3ابن سینا ،حسین بن عبداهلل 1404( .ق) .الشتفا .
کتابخانۀ آياهلل المرعشى :قم.
 -4احمدي ،حسن و حستینی خامنته ،محمدرضتا.
(« .)1388جایگتتاه عتتتالم مثتتال در فلستتتفۀ
سهروردي» .خردنامه .56 .صص .85-69

 -15ستتهروردي ،یحیتتى« .)1372( .التلویحتتات»،
«المشارع و المطارحتات» ،مجموعتۀ نخستت
مصنفات ،به کوشتش هتانري کتربن .تهتران:
مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
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 - 16ستتهروردي ،شتتهابالتتدین یحیتتی.)1373( .

 -25گمپرتس ،تئودور .)1375( .متفکتران یونتانی.

مجموعۀ مصنفات .جلد دوم .تصحیح هانري

جلد دوم .ترجمۀ محمدحسن لطفتی .تهتران:

کربن .تهران :مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

خوارزمی.

 -17شتتتیرازى ،قطتتتبالتتتدین .)1380( .شتتترح
حکمهاالشراق ،به کوشش عبداللیته نتورانى و
مهتتدى محقتتح .تهتتران :انتشتتارات دانشتتگاه
تهران.
 - 18شتتیرازي ،صتتدرالدین محمتتد بتتنابتتراهیم.
( .)1386اسفار اربعته .قتم :منشتورات مکتبته
مصطفوي.

 -26مطهّتترى ،مرتضتتى .)1381( .مجموعتتۀ آ تتار.
تهران :انتشارات صدرا.
 -27هاشمی حائري ،الهه .)1373( .فلسفۀ یونان از
دیدگاهی دیگر .تهران :نشر مشکوۀ.
 -28هتتروي ،نظتتامالتتدین .)1363( .انواریتته .متتتن
انتقادي حسین ضیایی .تهران :امیر کبیر.

 -29یزدان پناه ،سید یداهلل .)1391( .گزارش ،شترح

 - 19شتتهرزوري ،شتتمسالتتدین محمتتد.)1372( .

و سنجش دستگاه فلسفی شیخ شتهابالتدین

شتترح حکمتهاالشتتراق .بتته کوشتتش حستتین

سهروردي حکمت اشراق .جلد دوم .تحقیتح

ضیائى .تهران :موسسۀ مطالعتات و تحقیقتات

و نگارش مهدي علی پور .قم :نشر پژوهشگاه

فرهنگى.

حوزه و دانشگاه ،تهران :سمت.

 - 20فتحی ،حسن« .)1385( .دیالکلتیک در فلستفۀ

افالطون» .نشتریۀ دانشتکدۀ ادبیتات و علتوم
انسانی تبریز  .)46(186 .بهتار  .1382صتص
22-1
 - 21کاپلستون ،فردریتک .)1385( .تتاریخ فلستفه.
جلد اول .ترجمۀ سید جالل التدین مجتبتوي.
تهران :علمی و فرهنگی و سروش.
 - 22کاپلستون ،فردریتک .)1388( .تتاریخ فلستفه.
جلد اول .ترجمۀ سید جالل التدین مجتبتوي.
تهران :علمی و فرهنگی.
 - 23کرسون ،آندره .)1363( .فالسفۀ بزرگ .جلتد
اول .ترجمۀ کاهم عمادي .تهران :نشر صتفی
علیشاه.

 -24کلوستتکو ،جتتورج .)1389( .تتتاریخ فلستتفۀ
سیاسی .ترجمۀ خشایار دیهیمی .تهران :نشتر
نی.

