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  مقدمه
دهد. این نظریه که یکی از نخستین نظریات مثل او تشکیل می ةافالطون را نظری ةمرکزی اندیش ةهست

هایی یتها واقعحاکی از آن است که مفهومرود، به طور خالصه منسجم فلسفی در تاریخ اندیشه به شمار می
 ،0881 ،)استیس هادهد: مثل یا ایدهنی میهای عینی نامی فعینی هستند و افالطون به این مفهوم

ف ی برای توصینامناسب ةرسد که ترجمبه نظر می ابتدائاً idea ةالبته به اعتقاد برخی شارحین کلم. (081ص
که به نظر از ذهن ما وجود ندارد، درحالی خارجکند که به چیزی اشاره می ideaزیرا  ،افالطون باشد ةنظری

. بنابراین باید توجه (022ص ،0885 ،)گاتری و خارجی دارندمستقل  جود تام،( و)مثل ideaافالطون فقط 
 ةمن عرب زبان کلدهد که مترجمامی« ایده»اشیا نام به حقایق  کهداشت که افالطون نه به تصور اشیا 

 ،0881 ،)زمانی اندرا به عنوان معادل آن انتخاب کرده« مینو» ةو فارسی زبانان واژ« صورت»و « مثال»
 .(91ص

ای را گیرد، جواب حاضر و آمادهمورد بحث قرار میدر محاورات در مسائل گوناگونی که  افالطون معموالً
مثل هم، اگرچه در پارمنیدس و  ةدههد. در همین  راسهههتا بحث مربو  به نظریبهه مخهاطبش ارائهه نمی

 رتاین نظریه را به صههو شتر اسههت، اما خود افالطون در محاوراتفایدون و بخشههی از جمهوری پررن 
که در آثار ، بلاست اختصاص نداده تقریر آنبه  ای را مستقیماً بیان نکرده و هیچ رساله یمنسجم و صریح
 ،0889 ،)فتحی 0اسههتآن سههخن گفته ةهای مختلف و با تعابیری متعدد درباربه صههورت ،مختلف خویش

 افالطون برای اسههتقالل ةمثل، احترام ویژ ةطرح نظری ةنگارنده دلیل اتخاذ این شههیو ة. به عقید(001ص
کند اساس او اصول الزم را مطرح می بوده است و بر همینورزی بدون پیشفرض مخاطبش فکر و فلسفه

 .(088ص ،0881 ،)استیس گذاردمثل به خواننده وامی ةها را در مورد نظریو به کار بردن آن
های متفاوت از نظریه مثل دانست. مفسرانی مانند شهتترین عامل در برداتوان مهمبیان را می ةاین شهیو

ها نسهههبت به پنر نیز برآننهد که به خاطر فقدان متون کامل در دسهههترس، و هم نین برخی خصهههومت
 ,Penner; 2009) اسههت مثل در دوران جدید دچار سههوت تعبیرهایی شههده ةافالطون، نظری ةمابعدالطبیع

p165)ها کند که یکی از آنمثل جلب می ةخر از نظریمتأ ةهای فالسف. همین مطلب توجه ما را به تقریر
 خورد.شیخ شهاب الدین سهروردی به چشم می ةدر اندیش

 ةبه وسههیل 2دانداشههراقی می ةسهههروردی که خود را فیلسههوفی اشههراقی و افالطون را هم زعیم فالسههف
 ،)موحد های افالطون آشنا شددیشهو مکتب نوافالطونی سوریه با ان اثولوجیاهای ابن سینا، کتاب اندیشهه
، منشههأ وجودی 8های او و افالطون را از جهات گوناگونی از جمله تقسههیم عالم. اندیشههه(90ص ،0881
توان با هم تذکر، موضههوع تشههبه به خداوند و... می ة، نظری9های سههیاسههینفس، اندیشههه ة، مسهه ل1جهان

 گیرد.رباب انواع ذیل عنوان تقسیم عالم قرار میکه بحث از مثل و ا (88ص ،0880 ،)اکبری مقایسه کرد
یروی از سینا به پبرانگیخت. ابنهای متفاوتی را مثل افالطون در عالم اسهالم واکنش ةنظریبه طور کلی 

-801ص، 2، ج0881، سههینا)ابن کندداند و دالیلی نیز بر رد آن اقامه میارسههطو این نظریه را باطل می
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ه نمایند. دلیل توجلهین آن را پذیرفته و سعی در مدلل ساختن آن میأصهدرالمتاشهراق و  ؛ اما شهیخ(801
علم و  ةمثل و ارباب انواع اهمیت این بحث از جهات گوناگونی نظیر مس ل ةفیلسهوفان مسهلمان به مس ل

الواحد،  ةچگونگی آگاهی انسان به کلیات، تبیین علم تفصیلی واجب به ماسوی، قاعد ةوجود ذهنی، مسه ل
که هر کدام از این موضوعات  (210، ص1ج ،0809 ،)جوادی آملی معاد، تصدیقات منطق و... است ة لمس

 .1مورد بحث ارتبا  دارند ةبه نحوی با مس ل
 ،0850 ،رضوی)امین سنتی اعتقاد داشت مراتب حقیقت، به هسهتی شناسیشهیخ اشهراق که در سهلسهله 

ت که اغلب حکمای قبلی از او در مخالفت با آن در شهههرایطی به دفاع از مثل افالطونی برخاسههه (12ص
، 0809 ،)جوادی آملی پرداختو او خود نیز در آغاز مانند حکمای مشههات به انکار مثل افالطونی می 0بودند
تواند از مثل افالطونی با عنوان ارباب انواع در ، ولی پس از مدتی به این نتیجه رسید که می(815، ص1ج

 خود استفاده کند. ةدیشان مهمرفع برخی مسائل 
تر از مراتب نزولی وجود پایین ةس عالم قرار دارد و همأاشراق نوراالنوار در ر در نظام هستی شناسی شیخ
 ةگیرند؛ نخسهت عالم انوار مح  اسهت که نور اقرب )صادر اول(، انوار قاهرآن و در سهه مرتبه جای می
 گیرد. فروتر از آنام( و انوار مدبره )نفوس( را دربر میسهفلی )ارباب اصن ةاعلون )عقول طولی(، انوار قاهر

 ةعالم مثال اسهت که برز  کلی و حد واسط میان عالم مجردات و عالم مادی یا ناسوت است و صور معلق
عالم افالک یا اثیر و  ةمستنیره و ظلمانیه در آن جای دارند. و در آخر، عالم محسوسات است که دربردارند

. در واقع از نوراالنوار تنها یک نور مجرد (021ص ،0888 ،)الجوردی جهان مادی است عالم عنصریات یا
 ةها رابططولی قرار دارند که میان آن ةشههود که نور اقرب نام دارد. پس از نور اقرب انوار قاهرصههادر می

 عرضی ةقاهرشود و انواع عرضی صادر می ةطولی انوار قاهر ةتشهکیکی و علی برقرار اسهت. از انوار قاهر
مراتب مادون خود یعنی عالم مثال منفصل، نفوس متعلق به ماده، موجودات مادی، مرکبات عنصریه  ةهم

. بحث ما در جسههتار حاضههر بر سههر عقول (019ص ،0885 ،)رضههایی و یزدان پناه 8آورندو... را پدید می
 .باشنداست که معادل با مثل در نظام افالطون می 5عرضیه یا ارباب انواع

 

 های نظریهریشه
هم  اند؛ طرح مثل و ارباب انواعحل معضلی از اندیشه طرح شده ةنظریات مهم فلسفی با انگیز ةهم اًتقریب

ه کرد، معتقد بود کاز این قاعده مسهتثنی نیست. افالطون که شناخت را امری محصل و ممکن لحا  می
، و برای توجیه شناخت (022ص ،0885 ،)گاتری شودشهناخت مسهتلزم متعلق ثابتی است که شناخته می

بایست منسجم فلسفی می ةنظریه مثل به عنوان یک نظری ؛ اماآن امر ثابت را به عنوان مثال معرفی نمود
این نظریه،  ةرسههد محرک وی در ارائدر موافقت کامل با سههایر نظریات افالطون باشههد؛ لذا به نظر می

دانش به عنوان یک فرایند یادآوری بوده است. به گزارش  های غیر حسی نفس و اعتقاد بهبررسی تجربه
رود، گمپرتس، چون افالطون در عین حال که فیلسهو  پیشهینی اسهت، متفکری تجربی نیز به شمار می
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اند، یعنی به گردهای فوق حسهههی برمیها ادراک حسهههی نیسهههت به ادراکهایی را که منشههها آنتجربه
چه و آن (511، ص2، ج0809 ،)گمپرتس استکالبد به دسهت آوردههایی که نفس پیش از ورود به تجربه

ز ا ی افالطون حقایق اشیا یا همان مثل است.بدن با آن محشهور بوده، بر طبق رأ نفس پیش از حلول در
هستی شناسی نیز به مخالفت با پارمنیدس و شاگرد او زنون برخاست که در  ةسوی دیگر افالطون در حوز

تواند معدوم شود و نه امر معدوم ممکن است موجود شود، و لذا حرکتی هم وجود می نظر ایشان نه موجود
ه گوید کندارد. افالطون در پاسهههخ به این قیاس ذوحدین پارمنیدس از جهانی حقیقی و ثابت سهههخن می

 آن جهان حقیقی است. ةجهان محسوس و متغیر سای
، از خداوند که از جمیع جهات واحد «ال الواحدالواحد ال یصههدر عنه ا» ةعدقادر جهان اسههالم، بر اسههاس 
ان توشود، در حالی که جهان، دارای کثرات متعددی است؛ پس چگونه میاست، تنها یک موجود صادر می

کثرات موجود را به آن وجود واحد نسهبت داد  سهروردی آشکارا در صدد حل این مشکل هستی شناختی 
 تبیین صههدور کثرات مادی ،عقول عرضههیه ةنظریبرای طرح او ل یکی از دالیتوان گفت که بود و لذا می

سبب ساز شیخ  ةمفسرانی چون کربن نیرومندترین محرک اراد .(12ص ،0881 ،)موسوی نژاد ده اسهتبو
ی هم که این رأ (12، ص0882 ،)کربن دانندمثل افالطون می ةمزدایی نظریاشراق را تفسیر فرشتگانی و 

و در مباحث مربو  به منطق به  حکمت االشراقهم نین او در ابتدای کتاب  رسهد.قابل تامل به نظر می
ها را در گرو حصول روش فهم تصهورات بر اسهاس تعاریف حدی یا رسمی ایراد گرفته و فهم صحیآ آن

یخ ش ةعقول عرضی در اندیش ةنظری ةداند که این مطلب حاکی از وجه معرفت شناسانشههود و اشراق می
 اشراق است.

های مختلفی پیدا کرد و امروزه هم از جهات گوناگون مثل در طول تاریخ جنبه ةنظرید توجه داشت که بای
منطقی و  ةنماید مربو  به دو جنبگیرد. نخسههتین تفکیکی که در این نظریه ر  میمورد بررسههی قرار می
ی آن، فلسف ةجنبمنطقی آن به معنای اسهما عام و مفاهیم کلی مربو  اسهت، اما  ةفلسهفی آن سهت. جنب

اعتقاد به وجود عینی و خارجی مثل به طور حقیقی و واقعی، در مقابل وجود ظاهری و وهمی محسوسات 
کند، وجه چه شهههیخ اشهههراق به عنوان مثل افالطونی قبول میاما آن. (10ص ،0801 ،)محمدی اسهههت
ا در مورد عالم وجود و اش؛ در این باب باید تمایز ظریف وی رشهناختی آن است، نه وجه مفهومیهسهتی

ود اشراق هیچ منافاتی ندارد که انسان موجمهم این است که به اعتقاد شیخ  ةمفهوم کلی لحا  کنیم. نکت
، 0880 ،)معلمی باشههد؛ ولی مفهوم کلی را با تفسههیر ارسههطو بپذیردمجرد نورانی و مثال را قبول داشههته

مثل افالطون، وجه هسههتی شههناختی آن  ةریشههیخ اشههراق به نظ توجهترین وجه مهم. بنابراین (80ص
 .01است

نماید که اگرچه تمایز هسههتی شههناختی و معرفت ذکر این مطلب به لحا  روش شههناختی ضههروری می
 یتبر ثنو یمبتنمدرن شکل گرفته و  ةنظری فلسفی در دور ةمستقل از اندیش ةدو عرص ةشناختی به منزل

دان معنا نیست که این مباحث )یعنی بحث از معرفت و اسهت، اما این ب یویسهمو سهابجکت یدکارت ییگرا
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 ةهسههتی به طور کلی و تمایز میان این دو( از منظر اندیشههمندان گذشههته مغفول بوده و ایشههان به مقول
اند. واقعیت آن است که با توجه به تلقی وجود شناختی معرفت )به عنوان وجهی از هسهتی( توجه نداشهته

ت، عقل و ادراک مباحث معرفت شهناسی به طور گسترده در البالی مباحث های معرفپیشهینیان از مقوله
دو  ،یمعرفت و هست ی(افالطون و سهروردک )از جمله کالسی ةوجود شناختی مطرح بوده و برای فالسف

. یهمان تکامل معرفت یوجود است و تکامل وجود یرمعرفت همان سه ؛ بدین معنا کهسهکه اند یک یرو
 تقدم معرفت شناسی بر وجود شناسی ةوجه به اهمیت یافتن این نوع مباحث و فرضیدر دوره ی جدید با ت

د و به ای از فلسفه جمع آوری شاین گونه مباحث در فصل ویژه -که البته پیشهینیان بدان باور نداشهتند-
 زتبعیت از چنان تفکیکی مسهتقال مورد توجه اندیشهمندان قرار گرفته اسهت. اما در جستار حاضر مقصود ا

سنتی )به معنای عام( است و تصریآ این موضوع  ةمعرفت شناسی طرح مباحث مربو  به معرفت در فلسف
این پژوهش را از خطای روش شهههناختی مهمی )یعنی خلط بحث از معرفت در نزد پیشهههینیان با معرفت 

 رهاند.شناسی در معنای جدید آن( می
 

 چیستی مثل و ارباب انواع
هان ج واقعی و ثابتی هستند که مبنایافالطون امور  ةت مثل در اندیشههمان گونه که توضهیحش گذشه

روند. افالطون بر آن است که های مثل به شمار میقع سایهاروند و محسوسات در ومحسوس به شمار می
 کند، باید ناشی از اموریها میخورد و ما را قادر به دسته بندی آنهایی که میان اشیا به چشم میشباهت
 «کلی» ةیشآید: اندای به میان میمنطقی تازه ةی و عینی باشد؛ با این سخن برای نخستین بار اندیشواقع
علل  ةو این امر کلی واقعی همان مثال اسهت. مثل در عالم محسوس به منزل (811ص ،2، ج0801 ،)یگر

و در س آن مثل أای اسهههت که در رکنند و جهان شهههناسهههی افالطونی توصهههیفی چهار مرحلهعمل می
خت نیز ترسیم جهان، شنا ةهای اشهیا قرار دارند. به تناسب این شیوآن تصهاویر و سهایه ةترین مرتبپایین

ز ترین مرتبه عبارت اسههت اپایینها معرفت راسههتین به مثل اسههت و دارای مراتبی اسههت که باالترین آن
 شود.ها که پندار خوانده میسایه معرفت به عالم
 همراه اند "نورانی مثل افالطونی"مثل افالطونی تقریبا همیشه با قید مشخص  شهیخ اشراق ةدر اندیشه

 «های ظلمانییا برزخند و یا هی ت»هاسهههت که و این تعبیر در مقابل اصهههنام آن (98ص ،0802 ،)کربن
ور نها را از نوع نور لنفسه یا النوع. با توجه به این که شیخ اشراق حقایق عالم رب(85، ص0880 ،خالقیان)

توان له را میها قائل نیسهههت( این مسهههأری میان آنداند )و از این حیث به تباین ذاتی و جوهمح  می
حقایق عالم مثال را  ةتفاوتی بارز میان شههیخ اشههراق و افالطون محسههوب نمود. افالطون اگر چه که هم

ها ا وحدت هویت آنکند، ولی توضهههیآ قابل قبولی در مورد وحدت حقیقت و یاموری غیر مادی تلقی می
و  رسد که او به تباین ذاتیآید، به نظر میدهد. با توجه به آن چه از بیانات افالطون به دست میارائه نمی

توان دقیقا مثل افالطونی را همان ارباب انواع شههیخ گوهری میان مثل قائل اسههت. بر همین اسههاس نمی
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 شناسی او فهمید. در واقعشیخ اشراق و مدل هستی نوری اشهراق دانست و این بحث را باید در پرتو نظام
پیش  انگارد، وفهمد که پدیدارشناسی هستی او آن را مسلم میسهروردی مثل افالطونی را به معنایی می

 ،0882 ،)کربن دهداز هر گونه جسههمیت ممکن نوعی فرشههته شههناسههی یعنی ملکوتیت در آن جای می
 .(02ص

ها که یکی آن»راق بر دو نوع هستند و در عالم مجردات جای دارند: به طور کلی عقول در نظر شهیخ اشه
( هایی که عقول )فرعی با عرضیدهند و دیگر آنطولی را تشکیل می ةشده و سلسلامهات یا اصول نامیده

. شیخ مجموع این عقول (101ص ،0889 ،)سههروردی «دهندثانوی هسهتند و ارباب انواع را تشهکیل می
که مشههائیان معتقد به عقول طولی بودند، شههیخ درحالی ،د. بنابرایننامانوار قاهره میطولی و عرضههی را 

اشراق هم عقول طولی را پذیرفت و هم عقول عرضی را، و مثل افالطونی را عقول عرضی )عقولی که در 
مراد از عقول عرضهههیه، مراتب مادون خود واقع هسهههتند.  در طولعرض هم قرار دارنهد( دانسهههت، که 

ها به معنای نفی ها ارتبا  علی نیسهههت و به همین دلیل عرضهههی بودن آنهایی اسهههت که بین آنعقل
. عقول (800ص ،1، ج0809؛ )جوادی آملی ها به دیگران نیسهههتکماالت بیشهههتر و برتری برخی از آن

شود که در واقع همان مثل ها انوار عرضی گفته میعرضهی حقیقت نوری دارند و بر همین اسهاس به آن
النوع هستند؛ در واقع یک ربکه هر یک از انواع و افراد عالم پایین، طلسهم و صهنم  00افالطونی هسهتند

 شودوجودی هر یک از موجودات عالم براز  )طبیعت( نور قاهری اسهت که صاحب طلسم نامیده می مبدأ
هستند که عقول عرضی به لحا  وجودی اموری کلی عنا که به این م ؛(018، ص2، ج0888 ،)سههروردی

انواع کماالت مراتب فروتر از خود را دارند. هر یک از ارباب  ةگردند و هماصهل افراد خویش محسوب می
 النوع یک نوع مادی، و کارکرد آن ایجاد و صورت بخشیدن به آن نوع است.در حقیقت رب

 

 های مثل و ارباب انواعویژگی
اشهراق موارد گوناگونی ذکر شههده که الزم است به شهیخ  های مثل افالطون و ارباب انواعدر باب ویژگی

 ها اشاره شود:ترین آناساسی

هاسهههت؛ بدین معنی که مثل متوقف به چیز ترین ویژگی مثهل افالطونی قوام ذاتی آنمهم قعشم ذشتی:

دیگری نیسهتند و علتشهان حتما باید از جنس خودشهان باشهد. این ویژگی را، که استیس از آن به جوهر 
کند و معتقد است که ، بورمان به قائم بالذات بودن تعبیر می(081ص ،0881 ،)استیس کنداد میی 02بودن
ها محسوس متوقف به چیز دیگری است که به آن یکه قوام اشههیااند، درحالیها قائم به ذات خویشایده

شراق، اگر چه . این در حالی اسهت که ارباب انواع در نظر شهیخ ا(18ص ،0809 ،)بورمان شهودافزوده می
 شههوندفاقد تعلق به افراد خود هسههتند و در حد ذات خود مسههتقل محسههوب میواقعیت جوهری دارند، 

نقش استقاللی ندارند و فاعل حقیقی تنها خداوند ، اما در نسبت با نوراالنوار (101ص ،0889 ،سههروردی)
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، 1ج ،0809 ،)جوادی آملی گرددواسهههطه به او باز میکارها باواسهههطه یا بی ةیا نوراالنوار اسهههت که هم
 .(801ص

و همین ویژگی باعث ابدیت  08دیگر این که مثل افالطونی اموری غیر مادی هسههتند غخق مادی بعدن:

شهناسهیم، امور ؛ بنابراین در نظر افالطون اشهیا فیزیکی که ما می(80ص ،0880 ،)خالقیان شهودها میآن
در نظر  01شهیخ اشراق مساوی با برز  ةرا در اندیشه. اگر مادیت  p6) ;(Preus ,2007نهایی نیسهتند

بگیریم، ارباب انواع و مثل در ویژگی غیر مادی بودن مشابهت خواهند داشت؛ چرا که در نظر شیخ اشراق 
 ةدر اندیشههگیرند و عاری از ویژگی مادیت هسههتند. در واقع هم ارباب انواع ذیل عالم انوار مجرد قرار می

که از این  (101ص ،0889 ،)سهروردیروند ذواتی روحانی و غیرمادی به شمار میها النوعشیخ اشراق رب
 جهت میان سهروردی و افالطون موافقت حاصل است.

هاسهههت، کلی بودن اسهههت. ویل ترین آنویژگی دیگر مثهل افالطونی که به اعتقاد نگارنده مهم کلخت:

ون از مثال در آن واحد تمام این سه معنی دورانت در باب معانی مختلف مثل بر آن است که مقصود افالط
مراد  گان؛ این در حالی است که به نظر نگارند(80ص ،0880 ،)دورانت است: کلی، قانون و غایت مطلوب

افالطون از مثل، بیش از دو معنای بعدی، همان معنای اول )یعنی کلی( است. هم نین باید توجه داشت 
ن نزد افالطون لحا  کرد، نه این که بگوییم کلی به معنای کهه مقصهههود از کلی را بهاید معنای خاص آ

(. مقصههود 09مجرد بودن از قیود و عوارض و در واقع همان جزئی مبهم اسههت )چنان که هیوم معتقد بود
افالطون از تضههاد میان مثل و محسههوسههات تضههادی بین یک دسههته چیزهای خاص و گروهی دیگر از 

ضاد ها. تمحلی در آسمان تر و مجردتر در جایی دیگر، نیسهت، مثالًها، منتها کاملچیزهای عینا شهبیه آن
شیخ  ة. بدون تردید ارباب انواع در اندیش(85ص ،0889 ،)مگی مورد نظر او تضهاد بین جزئی و کلی است

او از جهتی یکسره متفاوت با مقصود افالطون  ةاشراق هم انواری کلی هستند، اما مقصود از کلی در اندیش
؛ 01یآ این که کلی بودن ارباب انواع در نظر سهروردی بالمجاز است، و نه از نوع کلی منطقیاسهت. توضه

ا  و افراد انواع خود اشر ةای عالم به ذات است که نسبت به همبلکه این کلی در حقیقت عقل یا فرشهته
ی ، بلکه کل. در واقع کلیت مثل از نوع کلیت مفهومی نیست(08ص ،0809 ،)والبریج تدبیری یکسهان دارد

جا معنای منطقی ندارد، بلکه در معنای فلسفی و وجود شناختی لحا  شده است. سهعی است. کلی در این
کماالت وجودی  ةوجودی دارد و در ذات خودش واجد هم ةمراد از این امر کلی موجودیتی اسههت که سههع

 افراد مادون خویش است.
راقی سهههروردی برای اثبات و درک مثل و افالطون و هم در حکمت اشهه ةدرک شهههودی: هم در فلسههف

شود و سپس دلیل شهودی به عنوان روش مناسب درک مثل ارباب انواع ابتدا طریق استداللی مطرح می
آن »نویسههد: چه شهههود کرده میگردد. افالطون در مورد غیر قابل بیان بودن آنها مطرح میالنوعو رب

 «.ان نمودتشریآ و بیاصطالحات و الفا  عادی بتوان  ةوسیلمطالب مانند دیگر مطالب علمی نیست که به
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 ةاز شیودرمورد عقول عرضی نیز بر آن است که افالطون  شهیخ اشهراقو  (810هانامه ،0881 ،)افالطون
 .(100ص ،0889 ،)سهروردی00مند شده استبهرهمشاهده 

ا های دیگری رویژگی شان گذشت،مهمی که توضهیآ هایویژگیافالطون عالوه بر  ها:بیایق ویژیی

، و علت 21، معقول بودن05، وحدت08ها عبارتند از تغییر ناپذیریشههمارد که برخی از آنهم برای مثل برمی
. از سوی دیگر ارباب انواع در نگاه شیخ اشراق به طور کلی واجد دو دسته 20واقع شهدن برای محسوسات

 ن که کلیت مفهومی یا ماهوی نیست و اینهای سلبی که عبارتند از ایاول ویژگی ةویژگی هسهتند؛ دست
ها اوال رب النوع از های اثباتی هستند که بر اساس آندوم نیز ویژگی ة. دست22که غایت مثل دانی نیسهت
افراد مساوی است. دوما این  ةافرادش برخوردار اسهت و توجه و فی  آن بر هم ةنسهبتی مسهاوی با هم

 .(822، ص1ج ،0809 ،)جوادی آملی شوندها محسوب میع بر آنارباب انواع اصل هستند و افراد مادی فر

تر افالطون اعیان موسوم به ایده به لحا  معرفت شناختی واقعی ةدر اندیش ها و مثل:شلنع مترلق را

ورند. های محسوس از مثل بهرهو نمونه(Vlastos; 1998, p223) شهان هسهتندهای محسهوساز نمونه
ی مندی شیت جزئتوان به دو طریق توصیف نمود: به عنوان بهرههایشان را میمحسهوسات با مثال ةرابط

رابطه، . در نوع اول این (202, ص0889 ،)کاپلسهههتون از مثهال و یها به عنوان تقلید شهههیت جزئی از آن
گوییم چیزی از ایده بهره دارد، مرادمان شوند و وقتی که میها لحا  میتصاویر ایده محسوسات به عنوان

. لذا هر چیزی را که (082پارمنیدس ،0881 ،)افالطون خاص خود است ةن اسهت که آن چیز تصویر ایدای
 ،ن)افالطو تواند نام معینی به خود بگیردهاسهههت که میمندی از ایدهیهابیم، به علت بهرهبهه حس درمی

 ةسازد، به واسط سان هر اسنادی که مفاهیم را به محسوسات و اعیان مرتبط. بدین(081پارمنیدس ،0881
مندی از بهره ةمندی آن شهیت محسوس از مثال آن مفهوم است؛ مثال یک موجود مشخص به وسطبهره

مثل و محسوسات  ةرابط در واقع بر اساس این تفسیر، که. (Maravcsik; 2000, p83) خیر، خوب است
شامل عنصری از غیر واقعیت نماید، عالم حس به کلی موهوم نیست، اما مندی لحا  میرا به عنوان بهره

 .(201ص ،0889 ،)کاپلستون است
معرفی « 28مندیبهره»ها را به عنوان میان اشهههیات فیزیکی و ایده ةن رابطبها وجود این که اکثر مفسهههرا

 21تفسههیر دیگری هم وجود دارد، p190) ;(Gill ,2009 دانندمند از مثل میرهو امور مادی را به کنندمی
ن کند و این تبییهای مثل لحا  میداند و محسوسات را به عنوان روگرفتای اشهیا میهکه مثل را نمونه

با نظر افالطون در باب صانع مرتبط است. مفهوم دمیورژ یا صانع را افالطون برای توجیه چگونگی صدور 
ها ند و آنکها وضع کرد و بر آن شد که دمیورژ جهان را با نگاه کردن به مثل ابداع میمحسوسات از ایده

 .(Gosling; 1973, p123) دهدرا به عنوان الگوی اجرای کارش مورد استفاده قرار می
شههود این اسههت که چه چیزهایی مثال مثل به ذهن متبادر می ةاالتی که در پی تشههریآ نظرییکی از سهه 

و  امور اخالقی مستقل وجود دارد و ةدارند  افالطون بر آن اسهت که برای عدالت، زیبایی و خوبی نیز اید
؛ این در حالی اسههت که او وجود مثال (081پارمنیدس ،0881 ،)افالطون داندانتزاعی را نیز واجد مثال می
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. لذا به نظر (081پارمنیدس ،0881 ،)افالطون پذیردمی -اگر چه با اکراه–برای گل و مو و کثافت را هم 
 وس تصدیق نماییم.جزئی محس یاشیا ةرسد که باید وجود ایده را برای هممی

، مرکبات نباتی و حیوانی این انواع، و عنصههری سهههروردی برای هر نوع از انواع بسههیط فلکی ةدر اندیشهه
عقل واحدی که مجرد از ماده اسهههت، وجود دارد و این عقل، مدبر آن نوع و صهههاحبش بوده و رب آن به 

ز انواع مادی و جسمانی، مثالی در . این در حالی است که هر یک ا(88ص ،0880 ،)خالقیان آیدشهمار می
نوع و حافظ آن اسهههت که در  ةعالم عقل دارد و این مثال، نوری مجرد از ماده، قائم به ذات و تدبیر کنند

شیخ اشراق نسبت  ة. هم نین در اندیشه(081ص ،0885 ،)رضهایی و یزدان پناه زمان و مکان جای ندارد
النوع و میان افراد مختلف یک رب (101ص ،0889 ،سهروردی) النوع به هریک از افراد مسهاوی استرب

النوع( برقرار نیست. این تعابیر مقصود افالطون و شیخ اشراق را از مثل و ارباب تشکیک )نسبت به آن رب
شراق اشیخ  ةدر اندیش اهمیت و مهم در این باره آن اسههت کهحائز  ةنماید؛ اما نکتانواع بسهیار شهبیه می

 ه در عالم طبیعت اسهههت، از جمیع جهات مماثلت ندارند و در واقع شهههر  مثال بودن، ا آنحقایق مثالی ب
مماثلت از هر حیث، نیسهت. بنابراین حقایق نوعی که در عالم طبیعت مرکب و مشهتمل بر جنس و فصل 

ا فاقد هالنوعها در عالم ربباشههند، مثال آنها دارای عوارضههی از نوع کم و کیف میهسههتند و یا افراد آن
ها انوار محضههی هسههتند که صههرفا دارای هی ات نوری ترکیب و عوارضههی از نوع کم و کیف اسههت. آن

، 0888 ،)سهروردی 29کنندباشند. این هی ات نوری در عالم طبیعت به شکل عوارض طبیعی ظهور میمی
 .(011-095ص، 2ج

ی ون برقرار است، تفاسیر مختلفمثل افالط در باب روابطی که میان روشبط دروای مثل و شرباا شاعش :

اند. زدایی از دستگاه مابعدالطبیعی او و تبیین این نظریه داشتهارائه شده که هر کدام به نوعی سعی بر ابهام
 گر آن اسههت که هیچ ارتبا کند بیانبرخی از مفسههرین معتقدند تصههویری که افالطون از مثل ارائه می

و  (091ص ،2، ج0885 ،پناه)یزدان شهههوندر عرض هم مطرح میها دطولی میهان مثل وجود ندارد و آن
ر طبق با تفسیر استیس کمال موافقت را دارد که ب گاننمایند. اما نگارنددالیلی نیز بر این تفسیر اقامه می

گونه که یک صورت مثالی بر اشیا متفرد به آن در واقع مثل واجد سهلسهله مراتب هسهتند، درسهت همان
مسلط  ترتر بر مثل پستها حاکمیت دارد؛ هم نین یک صورت مثالی عالیشترک آنعنوان یک عنصر م

هاسههت. به عنوان مثال مثل سههفیدی، سههرخی و... همه ذیل مثال واحد رن  بوده و عنصههر مشههترک آن
 گیرند؛ با این حال خود مثل رن شوند و شیرینی، تلخی و... ذیل مثال واحد طعم جای میبندی میدسته

هند و این دتر کیفیت قرار دارند. بدین طریق مثل گویی یک هرم را تشکیل میم ذیل مثال عالیو طعم ه
س هرم مثل، قطعا مثال خیر است که هد  أ. ر(051ص ،0881 ،)استیس باشدسهی هم داشتهأهرم باید ر
حمل از ت  ه آدمی در عالم معقول، در پایان کار و پسن از طی طریق دیالکتیکی است و آننهایی افالطو

 .(900جمهوری ،0881 ،)افالطون است "21نیک ةاید"یابد، کران درمیهای بیرنج
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علی ندارند و مراد از عقول عرضی  ةدر نظر شهیخ اشهراق هم اگر چه ارباب انواع نسههبت به یکدیگر رابط
 و ها به معنای نفی کماالت بیشههترها ارتبا  علی نیسههت و عرضههی بودن آنهایی اسههت که بین آنعقل

؛ بلکه برخی از ارباب انواع نیز (800، ص1ج ،0809 ،)جوادی آملی ها به دیگران نیستبرتری برخی از آن
وجودی شدیدتری برخوردارند. در واقع حقیقت ارباب انواع هم مثل  ةبر برخی دیگر برتری دارند و از مرتب

 ،0885 ،ضایی و یزدان پناه)رها تشکیکی استسهایر حقایق نوری است و اختال  میان مراتب مختلف آن
. اما، همان گونه که اشهاره شد، مقصود شیخ اشراق از عرضی بودن ارباب انواع این است که این (011ص

نیم، مانند مثل تواعلی و معلولی نیستند؛ بنابراین نمی ةانوار مجرد نسهبت به یکدیگر واجد هیچ گونه رابط
ها در عرض هم و به نحو مساوی معلول آن ةهمیم. زیرا ها به سهلسله مراتب قایل شوآنافالطون، برای 

ون که ارباب انواع چنوراالنوار هستند. در حقیقت در مورد شیخ اشراق اتفاق نظری وجود دارد مبنی بر این
، گرچه از حیث حقیقت (52ص ،0881 ،)جوارشکیان علی میانشان نیست ةدر ردیف یکدیگر هسهتند، رابط

 ها وجود ندارد.د نوری برخوردارند و تباین ذاتی میان آنها از حقیقت واحآن ةهم
 

 نتیجه گیری
معرفت شناسی و هستی شناسی پی  ة. افالطون و شهیخ اشراق بحث از مثل و ارباب انواع را در دو حوز0
د انکار تغییر که توسط پارمنیدس طرح شده بو ةگیرند. در وجه هسهتی شناسی افالطون در برابر مس لمی

ت و با طرح عالم مثل سههعی در تبیین حرکت و تغییر در جهان محسههوس، به عنوان جهان موضههع گرف
ها، نمود. شهیخ اشهراق نیز با طرح عقول عرضی یا ارباب انواع به حل مسائل ناشی مند از دنیای ایدهبهره

نش تذکار دایادآوری یا  ةاز منظر معرفت شناختی نیز افالطون با طرح نظریالواحد پرداخت.  ةشده از قاعد
بشهری را در واقع یادآوری مثلی معرفی کرد که انسان در جهان پیشین مشاهده نموده است. شیخ اشراق 

های نور مجرد، به تبیین ارتبا  نور هم با طرح عقول عرضی و تعریف خودآگاهی به عنوان یکی از ویژگی
 االنوار هموار نمود.و آگاهی پرداخت و راه را برای حصول دانش شهودی حاصل از اشراق نور

عوالم فوقانی واجد واقعیت نیستند، اما به عنوان اعراض  ةدر نظر سههروردی محسوسات گرچه به انداز .2
باشهههند. این درحالی اسهههت که رای آن جواهر بهاالیی حقیقت دارند و به عنوان علل معده قابل اعتنا می

 ةتوان تفسههیر کرد. در صورتی که رابطلید میمندی و تقافالطون در باب محسهوسهات را با دو تعبیر بهره
مندی را بپذیریم، میان شهیخ اشراق و افالطون در باب حقیقت اجسام محسوس توافق حاصل خواهد بهره

شهد و عالم محسوس در نظر هردوی ایشان واجد واقعیت خواهد بود. از سوی دیگر، اگر محسوسات را به 
آن صههورت توجه شههیخ اشراق به محسوسات به عنوان اعراض مثل لحا  کنیم، در  ةعنوان تقلید و سهای

اعتنا به محسههوسههات اسههت، دور خواهد کرد. در این باب نگارنده مند از مثل، او را از افالطون، که بیبهره
دهد و آن را به این خاطر که محسوسات محرک انسان برای خروج از غار نادانی تفسهیر اول را ترجیآ می
 کند.رزیابی میهستند، قابل توجه ا
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ها نسهههبت به دیگری علت یا معلول واقع کدام از آنعلی برقرار نیسهههت و هیچ ة. میان ارباب انواع رابط8
گردد. اما در مورد مثل افالطونی ، دو تفسهههیر وجود دارد. برخی از مفسهههران برآنند که میان مثل هم نمی

ز ارتبا  ا -که نگارنده با آن موافقت دارد– هیچ گونه ارتبا  علی برقرار نیسههت، در حالی که تفسههیر دوم
. چنین 20دانندها را ضههروری میگوید و سههایر مفسههران وجود ارتبا  میان ایدهها سههخن میمتقابل ایده

چه که در رسد و با توجه به آنافالطون به نظر می ةی مطابقت بیشتری با اندیشراتر و داتفسیری مناسب
 .28توان به درستی آن پی بردشد میها گفتههباب روابط میان مثل و هرم اید

های استداللی و . هم شهیخ اشهراق و هم افالطون در عین حال که سهعی در اثبات ارباب انواع به شیوه1
شوند، درک مثل را، به عنوان امری بدیهی برای اهل مشاهده، متوقف عقلی دارند و به برهان متوسل می

 .25ننددانیاز از دلیل میبر شهود و بی
اعراض، نسههب هر  ةها به حوزها در انواع، و عدم تسههری آنالنوع. سهههروردی، با توجه به انحصههار رب9
مندی اجسام از مثل را دارای شدت مقابل، افالطون، میزان بهره داند. درالنوع به انواعش را یکسان میرب

رد. بنابراین افالطون در مواردی غیر گیمقابل شیخ اشراق قرار می ةاز این رو در نقط و 81داندو ضهعف می
 کند.مندی متعلق مثل از مثال خویش را تشکیکی قلمداد میاز انواع، بهره

ها لنوعاسهروردی نیز ربمند هستند. مکانرمند و غیزمانغیر غیرمادی و بنابراین . مثل در نظر افالطون1
و لذا هر دوی این فیلسهههوفان بر این باورند که  ،ردهها راه ندامهاده در آندانهد کهه را ذواتی روحهانی می

 باشند.مجرد و متعلق به عالم معقول )مجردات مح ( می ها و مثل ذواتی کامالًالنوعرب
ستقل م افالطون مثل را موجوداتی کامالً آن است که افالطون و شیخ اشراق نیکی از اختالفات بنیادی. 0
تر از شههود و امری متعالیمثل محدود می ةتب هسههتی به همان مرتبدر نظر او روابط میان مرا داند ومی

 انوار ةسهروردی نه تنها ارباب انواع، که هم این در حالی اسهت که مثل )به عنوان نوراالنوار( وجود ندارد.
 کند.قلمداد می نیز، حاصل نوراالنواررا دیگر 
 بنا بر تفسیر استیس میان مثل افالطونی شهیخ اشهراق به ارباب انواع عرضی معتقد است، در حالی که .8
در ند. علی هست ة( قابل تصهور اسهت و مثل در نگاه افالطون واجد رابطیا حقیقتاً طولی نیز )مفهوماً ةرابط
های لولمع ةهای افالطون به مثابمثال ةبا توجه به تفسیر مربو  به هرم مثل روشن است که هم حقیقت

 گردد.نیک باز می ةآن ایدمثال اعلی هستند و وجودشان به 

 

 هاادداشت ی
 .(Dancy; 2009, p81) شویمی ایده مواجه میدر فایدون ابتدائا با بحث از مثل بدون استدالل و حتی بدون واژه مثالً. 0
 دانددر حکمت اشراقی میو او را یکی از استادان خود را  (110ص ،0888 ،)ابراهیمی دینانی شیخ اشراق افالطون را مردی الهی دانسته. 0

 .(99ص ،0888 ،)پورنامداریان
کند، در حالی که سهههروردی با توجه به اصههالت نور که محور افالطون در تمثیل خط عالم را به محسههوسههات و معقوالت تقسههیم می .0

 کند.ی اوست، عموما موجودات جهان را به نور و غیرنور تقسیم میاندیشه
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داند، ولی سهروردی منشأ عالم و تمامی انوار را نوراالنوار معرفی ی نیک میی نردبان هستی را ایدهالترین پلهدانیم که افالطون بامی .0
 هایی با هم دارند.کند که این دو مبدأ تفاوتمی
ز یر حاکی اگزیند. تفاوت این دو تعبالح خالفت را برمیطگوید و شهیخ اشهراق اصدر این مورد افالطون عموما از حکومت سهخن می .0

 ی اجتماع و سیاست است.ی این دو فیلسو  در حوزههای بنیادین میان اندیشهتفاوت
ی مثل همواره سلبا یا ایجابا مورد توجه فیلسوفان بوده و در حالی که برخی از ایشان مانند ابن سینا بر همین اسهاس اسهت که مسه له .0

، 1ج ،0809 ،)جوادی آملی انداند، برخی دیگر چون شیخ اشراق نیز به اثبات آن پرداختهاند، تکذیب کردهچه را که از مثل فهمیدهوجود آن
 .(200ص
 داندز میآمیبودند، به دفاع از افالطون پرداخته و سخن مشائیان را مغالطه شیخ اشراق در مقابل مشائیان که مثل افالطونی را رد کرده .0
ی مشائین در دهد که نباید میان مثال شیت و خود شیت دچار مغالطه شد و مغالطهمی. او هشدار (58-52، صص2ج ،0888 ،سههروردی)

 .(80ص ،0888 ،)افشار کرمانی اندآن است که مثال را با خود شیت اشتباه گرفته

ست ای که معتقد اکند؛ قاعدهتر استنتاج میی امکان اشر  از عالم پایینشهیخ اشهراق هم نین عموما عوالم باالتر را به کمک قاعده .0
(. او بر آن 181ص ،2، ج0888 ،)سهروردی کند.اند و آن را به وجود اشهرفی بعد از اشهر  قبلی تعریف میدانسهتهقدما آن را فطری می

ی امکان اشهر ، هر گاه ممکن اخس وجود داشته باشد، ممکن اشر  نیز باید موجود باشد، و حال که ممکن اسهت که بر اسهاس قاعده
ی عالم ماده، ضههروری اسههت. بر همین اساس است که وجود ه موجود اسهت، وجود عالم ارباب انواع نیز، به عنوان تدبیر کنندهجهان ماد

شود. الزم به ذکر است که هرم هستی و روابط عالم مثل معلقه قبل از عالم مادی و وجود عالم انوار قاهره قبل از مثل معلقه استنتاج می
ها توجیه انواع و ارتباطشهان با سایر مراتب هستی ناممکن کند، چرا که بدون آنجود ارباب انواع را اقتضها میمیان موجودات اسهت که و

 نماید.می
در میان کلمات شهیخ اشهراق و سهایر اندیشمندان اسالمی، واژگان گوناگونی برای بیان مثل افالطونی به کار رفته است، که برخی از  .0
رضایی و ) النوعی مدبره و ربثل افالطونیه، مثل نوریه، مثل الهیه، صور الهیه، مثل عقلیه، اسمای الهیه، مالئکهاند از مثل، مها عبارتآن

 .(081ص ،0885 ،یزدان پناه
آورد ا با خود میهنماید که بنا به تصریآ افالطون اگر انسان با توجه به مشکالتی که تصدیق وجود ایدهتوجه به این نکته ضروری می. 0

توانست صورت واحدی را که در یک طبقه از اشیا ی خاصهی قائل نشود، هرگز نخواهد ها را نپذیرد و برای هر نوع از اشهیا ایدهوجود آن
ی خود را متوجه آن کند و در نتیجه چیزی در دست نخواهدبود که اندیشهماند، جدا کند، و لذا مشهترک اسهت و همیشه به یک حال می

مثل افالطونی در دسهههتگاه  اسهههت که . این درحالی(089، پارمنیدس0881 ،)افالطون به کلی از میان خواهدرفتامکان تحقیق علمی 
 .(092ص ،2، ج0885 ،پناه)یزدان شوداشراقی، نه یک امر مفهومی، بلکه امری وجودی و عینی است و جزت حقایق خارجی به شمار می

ظ مثل وجه که لفظام هستی شناسی شیخ اشراق ارباب انواع است، نه مثل معلقه. با اینباید توجه داشت که معادل مثل افالطونی در ن .0
ی شوند، چرا که مثل افالطوناشتراک میان منظور افالطون و عالم واسطه در نظام شیخ اشراق است، اما این دو را نباید معادل هم انگاشته

 عرضی یطبقه . در واقع میان(281ص ،2، ج0888 ،سهروردی) لمانی هستندکه برخی از این مثل معلقه ظهمگی نوری و ثابتند، درحالی
فرشهتگان وجود دارند. به عالم مثل معلقه عالم اشهباح نیز گفته شده  از دیگری رشهته و اجسهام طبیعت جهان و انواع( قاهره )ارباب انوار

ست. در واقع مثل افالطونی یا ارباب انواع حقایقی کلی ی ذوات نوری و ذوات ظلمانی در این عالم محقق ااست، زیرا شبآ و صورت همه
 شود.های جزئی را نیز شامل میی واقعیتشوند، در حالی که عالم مثل معلقه صورت همهو عقلی محسوب می

 الزم به توضیآ است که مقصود از جوهر در اینجا، جوهر قائم به ذات و علت خود است. .0
 د.شومند بودنشان نیز نتیجه میها و نیز غیر مکانمند بودن( آنازلی و ابدی بودن )یا غیر زماناز غیر مادی بودن مثل ویژگی  .0
 (119ص ،0889 ،سهروردی) ی سهروردی اجسام موثرات واقعی نبوده، بلکه فقط معدات هستنددر اندیشه .0

 الدین دوانی با رای هیوم در باب کلی موافق است.. در جهان اسالم نیز جالل0 
 به این معنا که مفهومی ذهنی باشد.. 0
او در این  ی شهودی آرایدر عین حال باید توجه داشهت که تاکید افالطون بر سیر دیالکتیک عقالنی تا رسیدن به مثال خیر بر جنبه .0

 .(51ص ،0880 ،)اکبری تر از سهروردی استذهن افالطون منطقیباره برتری دارد و به طور کلی 
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نده ها گمراه کناست و خواهد شد در مورد آنهای بودهکار بردن فعلشوند و بهگونه صیرورتی نمیکه مثل دسهتخوش هیچ به این معنا. 0
 .(Petterson; 1998, p147) خواهد بود

 ،0809 ،)بورمان ی کثرت، وحدتی وجود داردها برای هر حوزهی ایدهشههود و در حوزهوحدت در مقابل کثرت محسههوسههات مطرح می .0
 .(18ص
تواند در عالم حس موجود باشد و مانند امور حسی ناپایدار و متغیر نیست و های مثل، و از آن جایی که مثال نمیبر اساس سایر ویژگی. 0
 آید.، قاعدتا معقول نیز هست و به حس درنمی(005ص ،0899 ،)راسل االبد به خود ثابت و الیتغیر و فناناپذیر استالی
های دیگر مثل، کمال امری که مجرد، قائم بالذات، غیرمادی، الیتغیر، واحد، کلی و مسههتقل اسههت، به عنوان فتن ویژگیبا در نظر گر .0

ها قابل استنتاج خواهد بود و بر همین اساس افالطون قائل به علت بودن مثل است. البته این که مثل علت محسوسات ویژگی دیگر ایده
ها هسهتند، بلکه اگر مثل افالطونی نقش علی )نسبت به موجودات ه علل فاعلی یا علل مکانیکی آنشهوند، بدین معنا نیسهت کواقع می

 ی بنیان محسوسات هستند.و به منزله (000ص ،0889 ،)فتحی کننداین نقش را ایفا می« علت غایی»کنند، یقینا به عنوان دیگر ایفا می
نظر داشته  تواند به سافلو قالب نوعی مانند انسان نیست، زیرا اوال امر عالی نمیالنوع برگرفته از شهکل توضهیآ این که آفرینش رب .0

. به عبارت دیگر با توجه به این که هیچ گاه (218ص ،0852 ،)ذبیحیآید که برای هر مثالی مثال دیگری باشههد باشههد، و دوما الزم می
 النوع نیز وجود انواع و موجودات سافل تحت آن نیست.بتواند دلیل وجود موجود عالی باشد، دلیل وجود رموجود فروتر نمی

رسد که مندی هم خالی از ابهام نیسهت، ولی به نظر میی بهرهبا این حال باید توجه داشهت که تفسهیر ارتبا  مثل با جزئیات به مثابه .0
 توانیم تبیین کنیم.ارتبا  مورد بحث را به نحو دیگری نمی

فت را کسهی که راه پر فراز و نشیب معرز این دو تفسهیر را بپذیریم، نباید فراموش کنیم که در نظر افالطون کدامیک افارغ از این که  .0
 ،0881 ،)فتحی کندآید، سههیر خود را از ادراک حسههی موجود آغاز میدرک خود مثال خیر نایل می ی لقای مثل وکند و به مرتبهطی می
 ن طریق حصول معرفت حقیقی واجد واقعیت هستند.ساختو محسوسات الاقل از جهت هموار  (021ص
فقط  -که از اسههمشههان پیداسههتچنان– انواع ارباباند که در نظر او برخی از مفسههرین از کالم شههیخ اشههراق این گونه برداشههت کرده .0

ناس، چنین ربی به عنوان النوع در جواهر، تنها منحصههر به انواع اسههت؛ در حالی که در مورد اجاختصههاص به انواع دارند و بحث از رب
نگارنده ضمن این که در نگاه اول با چنین تفسیری مخالف  (.099ص ،2ج ،0885 ،پناهشود )یزداناالجناس مطرح نمیالجنس یا ربرب

 داند.نیست، بحث در میزان اعتبار آن را خارج از موضوع این پژوهش و نیازمند جستاری دیگر می
 «قصههد افالطون این اسههت که خدا را با مثال خیر یکی بگیرد»ی نیک با خدا قابل تطبیق اسههت و ایده بنا بر اعتقاد برخی مفسههران .0

 .(222، ص0889 ،)کاپلستون

پذیر کارل بورمان در این باره بر آن است که راه دوم دیالکتیک یعنی بازگشتن و پایین آمدن، درست مانند صعود، فقط در صورتی امکان0.
 .(05ص ،0809 ،)بورمان باشدا ارتبا  متقابل وجود داشتههاست که میان ایده

ی توجه داشهته باشهید که مراد از درسهتی این تفسیر، بی عیب و نقص بودن آن نیست، چرا که ممکن است لحا  نمودن چنین نحوه .0
رای خود در اینجا، مطابقت آن با آ ارتباطی دسهتگاه مابعدالطبیعی افالطون را با  مشکالت دیگری مواجه کند؛ بلکه مراد از صحت تفسیر

 افالطون است.
 ی صرفا قلبی و عرفانی نیست؛ اما به هر تقدیر نوعی از شهود است.جا لزوما مشاهدهالبته مقصود از شهود در این.0 
 ،0881 ،طون)افال برای اعراض و چیزههای انتزاعی و اخالقی مهاننهد عهدالهت، زیبهایی، خوبی و... هم قهائل به مثال اسهههتزیرا او  .0

 .(081پارمنیدس
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 هاادداشت ی
 .(Dancy; 2009, p81) شویمی ایده مواجه میدر فایدون ابتدائا با بحث از مثل بدون استدالل و حتی بدون واژه مثالً. 0

 .(99ص ،0888 ،)پورنامداریان دانددر حکمت اشراقی میو او را یکی از استادان خود را  (110ص ،0888 ،)ابراهیمی دینانی شیخ اشراق افالطون را مردی الهی دانسته. 2

 کند.ی اوست، عموما موجودات جهان را به نور و غیرنور تقسیم میکند، در حالی که سهروردی با توجه به اصالت نور که محور اندیشهافالطون در تمثیل خط عالم را به محسوسات و معقوالت تقسیم می .8

 هایی با هم دارند.کند که این دو مبدأ تفاوتداند، ولی سهروردی منشأ عالم و تمامی انوار را نوراالنوار معرفی میی نیک میی نردبان هستی را ایدهالترین پلهدانیم که افالطون بامی .1

 ی اجتماع و سیاست است.ی این دو فیلسو  در حوزههای بنیادین میان اندیشهیر حاکی از تفاوتگزیند. تفاوت این دو تعبالح خالفت را برمیطگوید و شیخ اشراق اصدر این مورد افالطون عموما از حکومت سخن می 9.

 .(200، ص1ج ،0809 ،)جوادی آملی انداند، برخی دیگر چون شیخ اشراق نیز به اثبات آن پرداختهاند، تکذیب کردهچه را که از مثل فهمیدهی مثل همواره سلبا یا ایجابا مورد توجه فیلسوفان بوده و در حالی که برخی از ایشان مانند ابن سینا وجود آنبر همین اساس است که مس له .1

 .(80ص ،0888 ،)افشار کرمانی اندی مشائین در آن است که مثال را با خود شیت اشتباه گرفتهدهد که نباید میان مثال شیت و خود شیت دچار مغالطه شد و مغالطهمی. او هشدار (58-52، صص2ج ،0888 ،سهروردی) داندآمیز میبودند، به دفاع از افالطون پرداخته و سخن مشائیان را مغالطه شیخ اشراق در مقابل مشائیان که مثل افالطونی را رد کرده .0

 نماید.ها توجیه انواع و ارتباطشان با سایر مراتب هستی ناممکن میکند، چرا که بدون آنجود ارباب انواع را اقتضا میشود. الزم به ذکر است که هرم هستی و روابط میان موجودات است که ونتاج میی عالم ماده، ضروری است. بر همین اساس است که وجود عالم مثل معلقه قبل از عالم مادی و وجود عالم انوار قاهره قبل از مثل معلقه استه موجود است، وجود عالم ارباب انواع نیز، به عنوان تدبیر کنندهی امکان اشر ، هر گاه ممکن اخس وجود داشته باشد، ممکن اشر  نیز باید موجود باشد، و حال که ممکن جهان ماد(. او بر آن است که بر اساس قاعده181ص ،2، ج0888 ،)سهروردی کند.اند و آن را به وجود اشرفی بعد از اشر  قبلی تعریف میدانستهای که معتقد است قدما آن را فطری میکند؛ قاعدهتر استنتاج میی امکان اشر  از عالم پایینشیخ اشراق هم نین عموما عوالم باالتر را به کمک قاعده .8
 .(081ص ،0885 ،)رضایی و یزدان پناه النوعی مدبره و ربثل افالطونیه، مثل نوریه، مثل الهیه، صور الهیه، مثل عقلیه، اسمای الهیه، مالئکهاند از مثل، مها عبارتدر میان کلمات شیخ اشراق و سایر اندیشمندان اسالمی، واژگان گوناگونی برای بیان مثل افالطونی به کار رفته است، که برخی از آن .5

 .(092ص ،2، ج0885 ،پناه)یزدان شودمثل افالطونی در دستگاه اشراقی، نه یک امر مفهومی، بلکه امری وجودی و عینی است و جزت حقایق خارجی به شمار می است که . این درحالی(089، پارمنیدس0881 ،)افالطون به کلی از میان خواهدرفتی خود را متوجه آن کند و در نتیجه امکان تحقیق علمی چیزی در دست نخواهدبود که اندیشهماند، جدا کند، و لذا توانست صورت واحدی را که در یک طبقه از اشیا مشترک است و همیشه به یک حال میی خاصی قائل نشود، هرگز نخواهد ها را نپذیرد و برای هر نوع از اشیا ایدهوجود آنآورد ها با خود مینماید که بنا به تصریآ افالطون اگر انسان با توجه به مشکالتی که تصدیق وجود ایدهتوجه به این نکته ضروری می. 01

 شود.های جزئی را نیز شامل میی واقعیتشوند، در حالی که عالم مثل معلقه صورت همهست. در واقع مثل افالطونی یا ارباب انواع حقایقی کلی و عقلی محسوب میی ذوات نوری و ذوات ظلمانی در این عالم محقق افرشتگان وجود دارند. به عالم مثل معلقه عالم اشباح نیز گفته شده است، زیرا شبآ و صورت همه از دیگری رشته و اجسام طبیعت جهان و انواع( قاهره )ارباب انوار عرضی یطبقه . در واقع میان(281ص ،2، ج0888 ،سهروردی) لمانی هستندکه برخی از این مثل معلقه ظشوند، چرا که مثل افالطونی همگی نوری و ثابتند، درحالیکه لفظ مثل وجه اشتراک میان منظور افالطون و عالم واسطه در نظام شیخ اشراق است، اما این دو را نباید معادل هم انگاشتهظام هستی شناسی شیخ اشراق ارباب انواع است، نه مثل معلقه. با اینباید توجه داشت که معادل مثل افالطونی در ن .00

 الزم به توضیآ است که مقصود از جوهر در اینجا، جوهر قائم به ذات و علت خود است. .02
 شود.مند بودنشان نیز نتیجه میها و نیز غیر مکانمند بودن( آنازلی و ابدی بودن )یا غیر زماناز غیر مادی بودن مثل ویژگی  .08

 (119ص ،0889 ،سهروردی) ی سهروردی اجسام موثرات واقعی نبوده، بلکه فقط معدات هستنددر اندیشه .01

 الدین دوانی با رای هیوم در باب کلی موافق است.. در جهان اسالم نیز جالل 09
 به این معنا که مفهومی ذهنی باشد.. 01

 .(51ص ،0880 ،)اکبری تر از سهروردی استذهن افالطون منطقیی شهودی آرای او در این باره برتری دارد و به طور کلی در عین حال باید توجه داشت که تاکید افالطون بر سیر دیالکتیک عقالنی تا رسیدن به مثال خیر بر جنبه .00

 .(Petterson; 1998, p147) ها گمراه کننده خواهد بوداست و خواهد شد در مورد آنهای بودهکار بردن فعلشوند و بهگونه صیرورتی نمیکه مثل دستخوش هیچ به این معنا. 08

 .(18ص ،0809 ،)بورمان ی کثرت، وحدتی وجود داردها برای هر حوزهی ایدهشود و در حوزهوحدت در مقابل کثرت محسوسات مطرح می .05

 آید.، قاعدتا معقول نیز هست و به حس درنمی(005ص ،0899 ،)راسل االبد به خود ثابت و الیتغیر و فناناپذیر استتواند در عالم حس موجود باشد و مانند امور حسی ناپایدار و متغیر نیست و الیهای مثل، و از آن جایی که مثال نمیبر اساس سایر ویژگی. 21

 ی بنیان محسوسات هستند.و به منزله (000ص ،0889 ،)فتحی کننداین نقش را ایفا می« علت غایی»کنند، یقینا به عنوان ها هستند، بلکه اگر مثل افالطونی نقش علی )نسبت به موجودات دیگر ایفا میه علل فاعلی یا علل مکانیکی آنشوند، بدین معنا نیست کها قابل استنتاج خواهد بود و بر همین اساس افالطون قائل به علت بودن مثل است. البته این که مثل علت محسوسات واقع میهای دیگر مثل، کمال امری که مجرد، قائم بالذات، غیرمادی، الیتغیر، واحد، کلی و مستقل است، به عنوان ویژگی دیگر ایدهفتن ویژگیبا در نظر گر .20

 النوع نیز وجود انواع و موجودات سافل تحت آن نیست.بتواند دلیل وجود موجود عالی باشد، دلیل وجود ر. به عبارت دیگر با توجه به این که هیچ گاه موجود فروتر نمی(218ص ،0852 ،)ذبیحیآید که برای هر مثالی مثال دیگری باشد تواند به سافل نظر داشته باشد، و دوما الزم میو قالب نوعی مانند انسان نیست، زیرا اوال امر عالی نمیالنوع برگرفته از شکل توضیآ این که آفرینش رب 22.

 توانیم تبیین کنیم.رسد که ارتبا  مورد بحث را به نحو دیگری نمیمندی هم خالی از ابهام نیست، ولی به نظر میی بهرهبا این حال باید توجه داشت که تفسیر ارتبا  مثل با جزئیات به مثابه .28

 ن طریق حصول معرفت حقیقی واجد واقعیت هستند.ساختو محسوسات الاقل از جهت هموار  (021ص ،0881 ،)فتحی کندآید، سیر خود را از ادراک حسی موجود آغاز میدرک خود مثال خیر نایل می ی لقای مثل وکند و به مرتبهکسی که راه پر فراز و نشیب معرفت را طی میز این دو تفسیر را بپذیریم، نباید فراموش کنیم که در نظر افالطون کدامیک افارغ از این که  .21

 داند.دیگر مینگارنده ضمن این که در نگاه اول با چنین تفسیری مخالف نیست، بحث در میزان اعتبار آن را خارج از موضوع این پژوهش و نیازمند جستاری  (.099ص ،2ج ،0885 ،پناهشود )یزداناالجناس مطرح نمیالجنس یا ربناس، چنین ربی به عنوان ربالنوع در جواهر، تنها منحصر به انواع است؛ در حالی که در مورد اجفقط اختصاص به انواع دارند و بحث از رب -که از اسمشان پیداستچنان– انواع ارباباند که در نظر او برخی از مفسرین از کالم شیخ اشراق این گونه برداشت کرده .29

 .(222، ص0889 ،)کاپلستون «قصد افالطون این است که خدا را با مثال خیر یکی بگیرد»ی نیک با خدا قابل تطبیق است و ایده بنا بر اعتقاد برخی مفسران .21

 .(05ص ،0809 ،)بورمان باشدا ارتبا  متقابل وجود داشتههپذیر است که میان ایدهکارل بورمان در این باره بر آن است که راه دوم دیالکتیک یعنی بازگشتن و پایین آمدن، درست مانند صعود، فقط در صورتی امکان.20

 در اینجا، مطابقت آن با آرای خود افالطون است. ی ارتباطی دستگاه مابعدالطبیعی افالطون را با  مشکالت دیگری مواجه کند؛ بلکه مراد از صحت تفسیرتوجه داشته باشید که مراد از درستی این تفسیر، بی عیب و نقص بودن آن نیست، چرا که ممکن است لحا  نمودن چنین نحوه .28
 ی صرفا قلبی و عرفانی نیست؛ اما به هر تقدیر نوعی از شهود است.جا لزوما مشاهدهالبته مقصود از شهود در این 25.
 .(081پارمنیدس ،0881 ،طون)افال برای اعراض و چیزهای انتزاعی و اخالقی مانند عدالت، زیبایی، خوبی و... هم قائل به مثال استزیرا او  .81
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