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چکیده
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مقدمه
بررسی عینی زیبایی در فلسفۀ پیشامدرن ،همواره همهون میراثی افالطونی مطـرح
بوده است .فلسفۀ نوافالطونی در سنت یونان متأخر و فلسفۀ اشراق در فضای اسالمی
نیز هریک متأثر از این سنت بودهاند .در نظر نخست ،نظـام فلسـفی ایـندو فیلسـوف
بهویژه در مسئلۀ قوس صعود و نزول تطابق چشمگیری دارند؛ درواقع اگرچه ایشان در
جزئیات مراتب هستی با یکدیگر اخـتالف دارنـد ،در مسـائلی چـون ادراک زیبـایی،
حرکت نفس را بهسوی زیبایی مطلق دارای خصایص نزدیکی میدانند .همهنین هردو
به ماده بسیار بدبین هستند و آن را جایی میدانند که زیبایی عالم باال بـدان نرسـیده و
زشت مطلق است.
رهیافت زیباییشناختی در ارتباط وثیقی که با هستیشناسی این دو فیلسوف برقرار
میکند ،میتواند راهگشای شناخت دقیقتر از رابطۀ ایندو دستگاه و تبیین تشـابهها و
تفاوتهای آنها باشد .هدف از این مقایسه ،شناخت بهتر تفاوتهای ایـن دسـتگاه و
مشخص کردن پیشرفتهایی است که فلسفۀ اشراق نسبت به فلسفۀ فلـوطین در حـل
مسائل و مشکالت نظامهای افالطونی داشته است .ابتدا نظام زیباییشناختی و مراتـب
زیبایی را در فلسفۀ فلوطین و سپس سهروردی مروری کلی خواهیم کرد .سپس ایندو
نظام را با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی ازجهت زیباییشناختی مقایسه میکنیم.
 .1زیباییشناسی نوافالطونی
 .1.1جایگاه زیبایی در تفکر فلوطین

زیبایی 1در آثار بسیاری از فالسفۀ پیش از فلوطین ،بهویژه فیلسوفانی کـه متـأثر از
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تفکر فیثاغورثیان و معتقد به نظم جهانی اعداد بودند ،نظم و تناسب اجـزا یـا تقـارن،2
ـــــــــــــــــــــــــــ

. κάλλος / beauty

. συμμετρία /Symmetry

هماهنگی 1و اندازه یا درکل ،آنهه چشمنواز و گوشنواز اسـت تعریـف میشـد؛ امـا
ازنظر فلوطین تقارن نه جامع مصادیق زیبایی محسوس است ،نه مانع مصادیقی اسـت
که زیبا نیستند ،و ذیل تعریف تقارن میگنجند ،و نه طریقی به زیباییهای نامحسـوس
باز میکند ()Borchert, 2006: 45؛ درواقع تقارن نه شرط کافی تعریف زیبـایی اسـت و نـه
شرط الزم الزم نیست؛ زیـرا وجـودات غیرمرکبـی چـون صـدای زنـگ ،خورشـید،
ال اجزایی ندارند تا حکم به تقارنشان کنیم.
ستارگان و نور ،زیبا هستند؛ درحالیکه اص ً
کافی هم نیست؛ زیرا در نازیبایی بعضی اشیاء متقارن شکی نیست؛ همهون چهرههای
سالخورده که همهنان تقارن اجزا حفظ شده است( .فلوطین 777 7831 ،و .)7571
اما تقارن در مصادیق مـدنظر خـود قـائلین هـم نمیتوانـد معیـار زیبـایی باشـد.
زیبایی بیشتر و گاه زیبایی کمتری دارد .زیبایی چهرۀ زنی درحالعصبانیت ،از زیبـایی
همان چهره در حالت سرور کمتر است؛ درعیناینکه هردو متقارن هستند؛ عالوهبراین،
با نظریۀ تقارن نمیتوان به زیبایی معقوالت اشاره کرد .صفتی اخالقی چون دانش چـه
اجزایی دارد که در قیاس آنها به زیباییاش رأی بدهیم (تاتارکویچ 551 7817 ،ف .)553
ِ
زیبایی اشیاء متقـارن
فلوطین زیبایی اشیا را ناشی از صفت وحدت میداند که بنیاد
نیز است .ازنظر او صورت بر ماده غلبه پیـدا میکنـد ،از کثـرت وحـدت میآفرینـد و
زیبایی پدید میآید .هرچیزی که بهرۀ بیشتری از صور معقـول داشـته باشـد ،وحـدت
بیشتری دارد و زیباتر است و هرچه بهرهای کمتر داشته باشد ،نازیباتر است .صورت به
ماده نظم میبخشد و با سازگار کردن اجزایش آن را تاجاییکـه مـاده ظرفیـت داشـته
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چهرههای جوان درعین تقارن ،همواره یکاندازه زیبا نیستند .چهره بسته به حالتش گاه

باشد ،بهصـورت واحـدی کامـل درمـیآورد «و همینکـه واحـد شـد ،زیبـایی در آن
جایگزین میشود» (فلوطین)778 7831 ،؛ پس در مراتب زیبایی نمیتوان از مادۀ بیبهـره از
ـــــــــــــــــــــــــــ

. ἁρμονία / harmony

001

صورت یاد کرد .فلوطین بهصراحت به ماده بدبین است و حتی گـاهی بـرای تعریـف
زشتی ،آن را مادهای مینامد که صورت بـر آن چیـره نشـده اسـت و در جـای دیگـر
میگوید تا صورت به اجزای پراکنده ،وحدت افاضه نکند ،در جهان زیبایی بـهوجـود
نمیآید (فلوطین 783 7831 ،و .)7211
پس اگر وجود بهمعنای چیرگـی صـورت بـر مـاده باشـد و زیبـایی نیـز بـهمعنای
بهرهمندی از صورت باشد ،موجودات در هر مرتبهای که از وجود باشند ،کموبـیش از
زیبایی بهرهمندند؛ پس وجود مساوق زیبایی است؛ اما اگر موجودات با مداخلـۀ مـاده
است که متصف به صفت زشتی میشوند و اگـر مـاده نیسـتی اسـت و در آن رتبـه و
مرحله معنا ندارد ،چطور بعضی اشیا را زشت و دیگران را زشتتر میخوانیم؟ فلوطین
دو نوع زشتی را برمیشمرد .اول مادۀ بیصورت و دیگر آنکه صورت بـر مـاده غالـب
شده و آن را از مطلق زشتی خارج ساخته است؛ اما صـورت نتوانسـته مـاده را بـهکل
مقهور خود کند؛ بنابراین غلبه نکردن صورت بر ماده باعث تغییر در افراد نوع میشود
و آنها را از یکدیگر متمایز میکند .اگر صورتی بتواند بر تمام افراد نـوع بـهکل غلبـه
کند ،در تمام آنها تناسب و همخوانی اجزا با کل یکاندازه خواهد بود؛ همه یکاندازه
زیبا میشوند (فلوطین 778 7831 ،و .)352
حداعالی زیبایی قرار داشته باشد؟ فلوطین تذکر میدهـد
اما چرا نباید همهچیز در ل
که برنامۀ جهان بر همنشینی موجودات زیبا و زیباتر بنا شده و این تنها صورتی اسـت
که در آن وجود و زیبایی امکان ظهور دارد .وی از تمثیل موسیقی برای ایـن اسـتدالل
خود استفاده میکند .در موسیقی بعضی نواها زیبایی بیشتری دارنـد و بعضـی زیبـایی
کمتری؛ اما با همنشینی همین صداهای مختلف است که موسیقی کامل شکل میگیرد.
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تنها شرط آن این است که هر جزء از آن کل در جای خود قرار داشـته باشـد و نقـش
خود را بهدرستی ایفا کنند (فلوطین.)873 7831 ،
بدینترتیب او وجود شر مطلق را در عالم منکر میشـود .وی جهـان محسـوس را
مرکب از ماده و صورت میداند؛ اما اینچنین نیست که فقط بهصرف حضور ماده ،که

ازنظر او منشأ شر است ،جهان محسوس را زشت و شر مطلق بنامد .او نظام هسـتی را
مبتنی بر همنشینی موجوداتی میداند که بعضی بهـرۀ بیشـتری از صـورت بـردهانـد و
بعضی بهرۀ کمتر؛ اما در کنار یکدیگر ِ
کل واحدی به نـام هسـتی را تشـکیل میدهنـد
(فلوطین .)253 7831
 .112مراتب زیبایی در نظر فلوطین
 .11211زیبایی مطلق

فلوطین احد 1را ورای هرگونه اسناد و اتصافی میداند که در ذهن بگنجد؛ زیرا بـا
این اوصاف ،احد را در حد اشیا جزئی تقلیل دادهایـم .فقـط میتـوان او را بـه «خیـر»
متصف دانست؛ بهشرط آنکه بهصورت صـفت ذاتـی (الزم ذات) نسـبت داده نشـود؛
ازآنجاکه خداوند خیر اعالست ،نمیتوان او را عاری از زیبایی دانست (فلفوطین 144 7831

و  .)148گفتار فلوطین دربارۀ زیبایی و نیک خالی از ابهام نیست .گـاه تصـریح میکنـد
زیبایی و نیک عین یکدیگرند؛ اما گاهی چون نباید چیزی به احد نسبت داد ،میگوید:
«همهچیز تا عقـل 2زیباسـت؛ ولـی نیـک برتـر از زیبـایی اسـت و فراسـوی بهتـرین
چیزهاست» (فلوطین 7831

.)784

پس چون احد با فیضان 3خود صورتهای عقالنی را میآفریند و از آنهـا زیبـایی
بهوجود میآید ،زیبا نیست ،بلکه منشأ زیبایی است؛ پس باید زیبایی او را ورای زیبایی
هستی و عقل دانست.
ممکن است بگویند زیبایی احد همسنخ زیبایی هستی اسـت .در رد ایـن نظـر ،او
استدالل میکند که وجود و زیبایی اشیا به چیرگی صورت بر مادهشان است .در احد نه
ـــــــــــــــــــــــــــ

. Έν / The One.
. νους / Nous.
. Emanation
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بدینگونه او را خیر مطلق ،نه یک خوبی خا ،نامیدهایم؛ اما سرانجام نتیجه میگیـرد
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ماده هست و نه صورت؛ پس در مراتب چنان سنخیتی بین او و مابعـدش نیسـت کـه
بتوان صفت زیبایی را در هردو به یک معنا بهکار برد .در سختگیرانهترین نگـاه بایـد
پذیرفت که واژۀ زیبایی مشـترک لفظـی اسـت؛ زیـرا دو مـدلول متفـاوت دارد .اگـر
بخواهیم دقیق سخن بگوییم ،باید زیبایی او را مطلق زیبایی دانست ،نه زیبایی ناشی از
وحدت چیزی دیگر؛ زیرا چیزی از احد باالتر نیست تا به او وحدت ببخشد و وحدت
عین ذات اوست؛ پس هم او زیبایی همهچیز است و هم هیچیک از زیباییها نیست.
 .11212زیبایی عالم عقل

از ذات احد چیزی جز واحد ،یعنی عقل صادر نمیشود .فلوطین عقل را واجد دو
نیرو میداند :اول ،ازآنجاکه اولین مخلوق احد است و باید واحد باشد ،نیرویی دارد که
باعث ثبات و وحدتش است و دیگر نیرویـی کـه از آن نفـس و دیگـر کثـرات پدیـد
میآیند .در فلسفۀ فلوطین هرگاه سخن از زیبایی معقول بـهمیـان میآیـد ،منظـور هـم
زیبایی عالم عقل است و هم زیبایی عالم نفس؛ زیرا عقل دربردارندۀ صورت طبقـات
هستی و هم صور همۀ مفردات محسوس است .زیبایی نفـس پیامـد افاضـۀ عقـل بـه
اوست؛ زیرا وحدت خویش را از عقل میگیرد و همهون مادهای است برای پـذیرش
زیبایی عقل؛ اما آنهه در عقل است ،یعنی صور همیشه بوده است ،نـه اینکـه آنهـا را
بهوجود بیاورد« :عقل همینکه پدید میآید ،همهچیز را در همان آن پدید مـیآورد کـه
خود پدید میآید؛ همۀ ایدههای زیبا و همۀ ذوات معقول را» (فلفوطین .)517 7831 ،حالکـه
این صور زوالناپذیر و همیشگی هستند ،عالم عقول عالم زیباییهای زوالناپذیر است.
دیگر اینکه عالم عقول عالم زیبایی محض است .مالک زیبایی وحدت است و این
صور کلی و ابدی که محتوای عقلاند ،عـین وحـدت و وحـدتبخش اشـیا هسـتند.
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حالکه معقول (صور) و عقل یکی هستند و صـور عـین زیباییانـد؛ پـس عـالم عقـل
یکسره عالم زیبایی است و زشتی در آن راه ندارد.
نتیجۀ منطقی دیگر بحث این است که اگر چنانکه در بخش پیشـین گفتـیم ،صـور
معقول عین وحدت هستند و وحدت همان زیبایی است؛ پس زیبایی عارض بر عـالم

عقول نیست ،بلکه وجود او عین زیبایی است.
 .11213زیبایی محسوس

فلوطین در تبیین برنامۀ جهان 1اشاره میکند که نباید همۀ چیزها یکاندازه نیـک و
زیبا باشند؛ زیرا دراینصورت همهچیز در هر سطح ازجمله محسوسات یکی خواهنـد
بود .همانطورکه اگر هستی سراسر نورانی بود و غیر از وجودات نورانی چیزی نبـود،
دیگر شناخت خود نور میسر نمیبود ،بههمینمنـوال اگـر همـهچیز در یـک سـطح از
زیبایی بود ،دیگر تشخیص خود زیبایی امکان نداشت (فلوطین )871 7831؛ پـس اینگونـه
شد که زیباییها در درجۀ متفاوت قرار گرفتند.
زیبایی محسوس خود بهسبب پیوند با ماده (نیستی) در ادنیدرجۀ زیبایی قرار دارد؛
برترند یا گیاهان یا جمادات؟ در پاسخ به رکن نظام فلوطین مراجعـه مـیکنیم؛ یعنـی
وحدت ناشی از صور .میدانیم هرچه واحد است ،وجود دارد و زیباسـت و هرچـه از
وحدت بیشتری بهرهمند باشد ،زیباتر است؛ اما وحدت در اجسام یکاندازه نیست.
فلوطین ترکیبی که ماهیت اشیا را میسازد ،به حقیقی و اعتباری تقسیم میکنـد :در
ترکیب حقیقی ،شیء مرکب از اجزا ،وحدتی مخصو ،خود دارد ،نه اینکه آثار مترتب
بر کل مرکب همان آثار مترتب بر مجموع اعضا و اجزای آن باشد .در حیـوان ترکیبـی
ارگانیک از نفس و بدن وجود دارد که واحد حقیقی میسازد و آثار مترتب بر آن با آثار
مترتب بر اجزای آن متفاوت است .اگر یکی از اجزای گیاه یا حیـوان را جـدا سـازیم،
ممکن است آن کل ،کامل فاسد و منقضی شود؛ اما در ترکیب اعتباری وحدت حقیقی
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اما کدام یک از مراتب هستی جسمانی در زیبـایی برتـری دارد؟ حیوانـات در زیبـایی

وجود ندارد؛ یعنی آثاری که بر کل بار میشود ،همان آثاری است که بر مجموع اجزای
آن مترتب است .همهون انبان گندم که مجموع دانههای گندم اسـت و وحـدتی بـین
ـــــــــــــــــــــــــــ
. Welt Plan
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آنها وجود ندارد تا «انبان گندم» را از

گندمهای در کنار هم جدا سازد (بفوذرینژاد،7831 ،

 25و  .)27برخالف حیوان ،اگر تکهسنگی را هزار بار به اجزای مختلف تقسیم کنیم ،هزار
سنگ جدید داریم که وحدتهای اعتباری جدیدی را پدید آوردهاند.
بهعقیدۀ فلوطین موجوداتی که وحدت حقیقی دارند ،زیباتر از موجوداتی هسـتند
که وحدتشان اعتباری است .باتوجهبه مثالهایی کـه گذشـت ،میتـوان بـرای زیبـایی
محسوسات دو تقسیم قائل شد :اول تقسیم آن به زیبایی محسوسات جانـدار (انسـان،
حیوان ،گیاه) و اشیاء بیجان .فلوطین در زیبایی جسم جاندار را برتر از زیبایی بیجان
میداند .ازنظر او چهرهای زنده ،درخششی بیشتر از مردۀ همان چهره دارد؛ حتی زمانی
که فاسد نشده است.
دوم تقسیم آن به زیبایی طبیعی و هنری است .ترکیبی که ماهیت اثر هنری ،همهون
مجسمه یا اثر معماری را تشکیل میدهد ،برآمـده از وحـدتی ارگانیـک نیسـت؛ پـس
نمیتواند مانند موجودات زنده ،وحدت حقیقی داشته باشد .مجسمه هرقدر هـم زیبـا
باشد ،همهون زیبایی چهرهای مرده است؛ پس منطقاً زیبایی هنری درجهای پایینتر از
زیبایی محسوسات زنده دارد؛ اما ازنظر وی زیبایی هنری از زیبایی طبیعـت بـیجـان
برتر است:
ال دو سنگ که یکی خام است و هنوز
«وقتی دو چیز در کنار یکدیگر قرار داده شدهاند ،مث ً
هنر ،صورت خاصی بدان نبخشیده و دیگری بهسبب چیرگی هنر بر آن ،بهصورت پیکری
خدایی مانند کاریس [ ]Graceیا یک موز [ ]Musesو پیکر یک انسان ـ ولی نه هر انسانی ـ
که هنر [آنها را] با زیباترین چیزها ایجاد کرده است ،بیگمان سنگی که هنر زیبایی بدان
بخشیده است ،زیبا مینماید» (فلوطین.)121 7831 ،
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پس میتوان چنین نتیجه گرفت که دربین محسوسـات ،زیبـایی اشـیاء جانـدار در
صدر است ،زیبایی اثر هنری در رتبۀ بعـدی و درنهایـت زیبـایی جسـم بـیجـان کـه
علیاالصول نزدیکترین وجود به عدم و نزدیکترین زیبایی به زشتی است .در تطبیق
این تصریح فلوطین با اصل بنیادین زیباییشناسی او مشخص میشود کـه ایـن نتیجـۀ

ِ
منطقی فرض وحدت همهون زیبایی است .خود او برای تشریح این نتیجه مـیگویـد
این وجودات مانند «گر ِ
وه» نظامیان یا «گروه» آوازخوانان اگر وحدت خود را که از احد
کسب کردهاند ،ازدست بدهند ،دیگر نیستند که بخواهند در زیبایی جایی داشته باشند.
(فلوطین.)7511 7831 ،
 .113عشق به مطلق زیبایی و ادراک زیبایی

ِ
همنوعی نفس با صورتهای زیباییبخش میداند.
فلوطین امکان ادراک زیبایی را
شناختی که نفس از زیبایی و منشأ آن دارد باعث میشود تا وی نوعی مجانست 1بـین
خود و آن شی زیبا درک کند ،شادمان شود ،به جنبش درآید و درپـی آن بـدان تمایـل
نشان دهد؛ زیرا ازطریق آن اصل و ذات خویش را به یاد مـیآورد .وی ایـن تمایـل را
طبیعت و زیبایی آثار هنری میداند؛ اما اگر نفس به چیزی بربخورد که به نظرش زشت
بنماید ،آن را بیگانه از خویش مییابد ،هرگز بدان توجه نمیکند و خواهان آن نیسـت
تا با او باشد (رحمانی734 7835 ،و .)Bochert, 2006, 46 /732
عشق در فطرت آدمی به ودیعت گذاشته شده است؛ زیرا نیکطلبی چیـزی نیسـت
که انسان بخواهد آن را بهدست بیاورد یا برای رسیدن به آن به تالش نیاز داشته باشـد.
انسان همان لحظه که بهوجود میآید ،نیک را «مقصد و غایت طلـب فطـری» خـویش
مییابد؛ پس همینکه به دیدار نیک نائل آیـد« ،محـو عشـق»« ،مسـت شـراب ازلـی»،
«شکوفای از لذت» میشود .این عشق ناشی از خود نیک (خیر اعال) است کـه تـابش
نور بر وجود آدمی همواره او را با زیبایی همنشین کرده است (فلوطین.)7552 7831 ،
فیلسوف ،هنرمند (موسیقیدان) و عاشق هستند که میتوانند راه بهسوی نیک ببرند؛
زیرا متوجه اصل زیبایی و منشاء آن ،یعنی صور عالم باال میشوند .ازنظر او هنـر ایـن
ـــــــــــــــــــــــــــ
. Affinity
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امکان را میدهد که انسان زیبایی واقعـی را درک کنـد و راه را بهسـوی او پیـدا کنـد.
موسیقیدان با شنیدن آواز زیبا زود شعفناک میشود ،برسر ذوق میآید و این شیفتگی
در او اجازۀ عاشق شدنش را میدهد .عاشق نیز زیبایی را تاحدی به یاد مـیآورد؛ امـا
نمیتواند آن را جدای از چیزهای زیبا بشناسد .از اینجاست که ازنظر فلوطین هنرمنـد
فاصلۀ چندانی با عاشق ندارد و میتواند پای در راه عاشـقی بگـذارد و خـود عاشـقی
تمامعیار شود؛ زیرا عاشق و موسیقیدان هردو با دیدن زیباییهای محسوس به شـوق
میآیند و متأثر میشـوند .فلـوطین بـه هنرمنـد و عاشـق پیشـنهاد میکنـد تـا از بنـد
زیباییهای محسوس بگذرند و بهکمک فیلسوف پا در مرحلۀ باالتر بگذارند ،فیلسوف
مربی و راهنمای عاشق و هنرمند است؛ چون اصل زیبایی نفس (منشأ زیبایی) را دیده
است (فلوطین 17 7831 ،و .)Gerson, 1999 :278 /17
 .2زیباییشناسی سهروردی
 .211حقیقت زیبایی در نظر سهروردی

دربارۀ حقیقت زیبایی ،سهروردی ابتدا از واژۀ حسـن اسـتفاده میکنـد و آن را بـا
جمال و کمال همنشین میکند .وی میگوید« :از نامهای حسن یکی کمال است و یکی
جمال» (سهروردی)734/8 7835 ،

سپس درجایی دیگر میگوید:

«کمال و جمال مطلق ،واجبالوجود راست .و جمال چیز آن است که کمال او که الیق او باشد
او را حاصل بود؛ پس هیچچیز را جمال چون واجبالوجود نیست؛ زیراکه کمال او بیرون از
ذات او نیست» (سهروردی .)81/7 7835

سهروردی زیبایی را همان کمال میداند؛ اما اگر بخـواهیم دقیـقتر بگـوییم ،کمـالأ
طریق فعلیت زیبایی در نظر اوست .بهعقیدۀ شیخاشراق آنهه به کمال الیق خـود نائـل
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آمده باشد ،عین جمال است .وی در این فقره میگوید اگر چیـزی تمـام اسـتعدادهای
خود را به فعلیت برساند ،در اوج کمال و درنتیجه جمال قرار دارد؛ پس آنهه در مفهوم
مترادف زیبایی است ،جمال است و کمال راه فعلیت آن.
چنانکه توضیحش خواهـد آمـد ،وجـودی کـه ازهرجهـت کامـل اسـت ،وجـود

نوراالنوار است و جهانی که ناشی از فیضان نور اوست ،زیباست؛ ازاینرو زیبـایی در
این دستگاه ،وجودی عینی دارد؛ اما اگر منشأ وجود خیر و زیباست ،بایـد تمـام آنهـه
هست ،زیبا باشد؛ پس چرا درحالیکه همۀ این اشیا از نوراالنوار ،که خیر محض است،
صادر شدهاند ،بعضی زیبا و بعضی زشت ،بعضی خیر و بعضی شر هستند؟ آیا وجـود
زشتی و شرور میتواند خللی در این نظریه وارد کند؟
سهروردی در پاسخ میگوید« :لوال التضاد ما صح الـدوام الفـیض» (سفهروردی7835 ،

 .)451/7اگر در عالم مادی ،تضاد نبود ،فیض الهی استمرار نداشت .بنیان عالم برسـاخته
از ماده بر کون و فساد است و آرزوی حذف چنین عنصـری از ایـن دسـتگاه ،آرزوی
نیستی آن است .باید پذیرفت بسیاری از چیزها که شر میخوانیمشـان ،فقـط از منظـر
ممکنات را عاری از شرور میآفرید که نتیجهای جز عوالم مجرد از ماده نمیداشت ،یا
باید عالمی با خیر کثیر و شر قلیل که عالم مادی بالفعل است (نفوربخ)854 7817 ،،؛ پـس
چیزی در عالم نیست که بتوان آن را شر (بهمعنای مخل نظـام خیـر) درنظـر گرفـت و
هرچه هست ،جزئی از زیبایی کل هستی است.
 .212مراتب زیبایی در هستیشناسی اشراقی سهروردی
 .21211نوراالنوار و زیبایی او

نوراالنوار عین جمال و کمال اسـت؛ زیـرا در او قـوهای نیسـت تـا بـا بـه فعلیـت
رساندنش به زیبایی برسد ،یا جهت فقری که دیگری آن را بپوشاند ،بلکه عـین کمـال
است؛ پس باید نوراالنوار را نه صاحب کمال و جمال که عین جمال دانست .سهروردی
نوراالنوار را پیراسته از هر صفتی میداند و میگوید نوراالنوار نـه امکـان اتصـاف بـه
ِ
ِ
صفات نورانی؛ زیرا صفاتی کـه بـرای او
صفات ظلمانی را دارد و نه امکان اتصاف به
درنظر داریم ،یا مثل جمال و کمال جزء هیئات نورانی هستند؛ پـس بایـد فقـری در او
باشد که با این نور برطرف شود و معطی آن نیـز بایـد نـور دیگـری باشـد؛ حالآنکـه
هردوی اینها محال است؛ زیرا نه در او فقری است و نه نور برتـری از او وجـود دارد
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که معطی کمالی به او باشد؛ اما اگر این صفت ظلمانی باشد ،یا معطی آن صـفت خـود
اوست که دراینصورت ،در او ترکب نور و ظلمت است؛ یا از دیگـری اسـت و ایـن
نشانۀ فقر او خواهد بود؛ اما سهروردی نمیخواهد کمال نوراالنوار را انکار کند ،بلکـه
معتقد است این صفات جزء ذات او هستند ،نه عارض بر ذات؛ پس کمال و جمـال از
صفات ذات نوراالنوار است؛ پس روشن است کـه نوراالنـوار زیبـای مطلـق اسـت و
زیبایی اضافهای به ذات او نیست (سهروردی.)774-778/7 7835 ،
نوراالنوار از کمالش ادراک اشراقی دارد و عاشق خود است؛ ازسـویدیگـر انـوار
عالی نسبت به انوار دانی رابطۀ قهر دارند و انوار سافل نسـبت بـه انـوار عـالی رابطـۀ
محبت؛ پس نوراالنوار نسبت به دیگر انوار قهر دارد و عاشق کسی نیست جز خودش؛
اما همه عاشق اویند؛ اما سخن شیخاشراق دربارۀ عشق نوراالنـوار بـه خـود ،یکـی از
وجوه تمایز وی از عرفان است .در نظر عارفان نیز خداوند عاشق ذات خویش اسـت؛
اما وجه تمایز ایشان با وی در این است که از عشق ذات عالی نسبت به ذات دانی نیـز
سخن میگویند؛ درحالیکه ازنظر سـهروردی نوراالنـوار فقـط عاشـق خـود اسـت و
معشوق مراتب پایینتر( .علیجانیا)781 7834 ،ف)783

 .21212زیبایی انوار قاهره و مدبره

اگرچه در فلسفۀ سهروردی اصالت به معنای مجعولیت بالذات از آن نور است ،اما
ظلمت نیز بالتبع در خارج تحقق دارد .پس تمام مراتب هستی پس از نوراالنوار مرکب
مقرر در این ذوات ،ایشان را بسته به نسبت غلبۀ نور
از نور و ظلمتاند .همین ظلمت َّ
یا ظلمت به نورانی و ظلمانی رتبهبنـدی

میکنـد( .هفدایتاففزا و شفی شفعاعی)727-727 7817 ،

اولین آفریدۀ نوراالنوار ،یعنی عالم عقول یا انوار قاهره ،پس از او در رتبـۀ دوم زیبـایی
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قرار دارند؛ زیرا در کمال شبیهترین وجودات به نوراالنوارند .شیخ اشراق در رسالۀ آواز
پر جبرئیل میگوید:
«بدان که حق را سبحانه و تعالی چندان کلمات است کبری ،که آن کلمات نورانیست از
سبحات وجه کریم ِ او و بعضی باالی بعضی .نور اول کلمۀ علیاست که از آن باالتر کلمتی

نیست و نسبت او در نور و تجلی با کماالت دیگر چون نسبت آفتاب است با کواکب دیگر»
(سهروردی.)771/8 7835،

سهروردی در رسالۀ فی حقیقة العشق صادر اول را عقل مینامد و عقل اول را واجد
سه وجه میداند :حسن ،حزن و عشق .وجه اول ،یعنی حسن از شـناخت حـق ناشـی
میشود «که آن را نیکویی خوانند» ،عشق از شناخت خود او حاصل میآید و حـزن از
شناخت آنهه نبود؛ پس بود شد (سفهروردی .)751/8 7835 ،آنهه از این فراز مربوط به بحث
ماست ،پدید آمدن حسن در عقل است .سهروردی در این مرتبه ،حسـن را مقـدم بـر
عشق میداند؛ زیرا از توجه عقل به نوری برتر از خودش و گویی با پدید آمدن کمالی
در او بهوجود آمده است و عشق او به خودش را در مرتبۀ بعدی قرار میدهد؛ زیـرا از
نفس که مسئول تدبیر بدن است ،در کالم سهروردی بـا نـام نـور مـدبر اسـفهبدی
(برگرفته از سپهبد) آمده است .نور مدبر نیز از انوار اعالست؛ اما در کمال (و درنتیجـه
زیبایی) به نور قاهر نمیرسد .نور قاهر او را برای تدبیر اجسام و به کمال رساندن آنها
افاضه کرده است ،چنانکه در توان محدود اجسام میگنجد اسـت؛ زیـرا جسـم تـوان
پذیرش انوار قاهره را ندارد؛ پس فقط نور اسفهبدی است که به بدن میپیونـدد .البتـه
بعضی اجسام همهون سنگ و خاک اساس ًا استعداد پذیرایی نفس را ندارند و بیجـان
میمانند .سهروردی انوار مدبر را دو دسته تقسیم میکند که هرکدام از افاضۀ ربالنوع
خود در عالم عقول بهوجود آمدهاند:
الف) نفس ناطقۀ فلکی :افالک نور مدبری دارند که مرگ ندارد و هرگـز از جسـم
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نظارۀ عقل بر خود پدید آمد.

فلکی جدا نمیشود .از آنجا حرکت افالک دوری است (حرکت بیپایانی که مرتب از
نقطۀ آغاز میگذرد) و نه قسری (پایانپذیر)؛ پس غاسق نیستند و روحی مدبر دارنـد؛
اما نفوس فلکی امیال نفسانیای چون شهوت و غضب ندارند و از بند زشتیهای نفس
انسانی همهون مانعی برای کسـب زیبـایی و بهرهمنـدی از «انـوار درخشـان قدسـی»
آزادند( .سهروردی.)448/7 ،741 /7 7835 ،
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ب) نفس ناطقۀ انسانی :نور مدبر جسم بشری ،میراست و در پایان از جسـم خـود
جدا میشود .ارباب انواع ازحیث فقرشان ،بدنها را بهوجود میآورند و ازحیث عـالی
و نورشان ،نفوس .این انوار ازحیث کمال و زیبایی در رتبۀ پایینتری نسبت بـه نفـس
فلکی قرار دارند( .سهروردی 752 ،745/7 7835 ،ف .)751
 .21213زیبایی عالم خیال

زیبایی خیالی ،زیبایی مربوط به عالم خیال یا صور معلقه است .سهروردی زیبـایی
محسوس را پرتویی از زیباییهای خیالی میداند که صورشان در عالم خیـال موجـود
است .او معتقد است صورتهایی که ما در آب و آینه و دیگر اشیاء صـیقلی مـیبینیم،
ازسنخ همان صورتهایی هستند که در خواب به ما عرضه میشوند؛ اما صـورتها و
زیباییهای خیالی نه در جهان محسوس وجود دارد و نه ساختۀ تخیل انساناند ،بلکـه
خیال متصل یا اشیاء صیقلی تنها محـل ظهـور ایـن صـورتهـا هسـتند و اصـل ایـن
صورت ها در علم خیال منفصل اسـت .خیـال متصـل برسـازندۀ ایشـان نیسـت؛ زیـرا
همانطورکه چشم قدرت خلق تصویر را ندارد ،خیال متصل هم فقـط جایگـاه ظهـور
است ،نه خالق .در عالم محسوس نیز نیستند؛ زیرا خودشان بهچشم نمیآیند ،بلکه فقط
میتوان تصویرشان را ازطریق مظهرها (اشیاء صیقلیای که در آنها ظهور میکنند) در
عالم محسوس مشاهده کرد .این صور مثالی از مظهری به مظهر دیگر حرکت میکننـد
و از اصلشان در عالم خیال منفصل خبر میدهند( .سهروردی.)787/7 7835 ،
حال چون این صور درعیناینکه کم و کیف وضع و سایر اعراض را دارند ،از مـاده
مجردند و میتوانند در اشیاء محسوس ظاهر شوند؛ پس رهگذری برای گذر معقول به
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محسوس و محسوس بـه معقـول هسـتند؛ یعنـی ایـن ذوات رهگـذری بـرای تجلـی
زیباییهای عوالم باالتر بر عالم محسوس و حرکت از درک زیبایی محسوس بهسـوی
زیبایی معقول خواهند بود .انسان در رویا یا وحی راهی به دیدار این عالم میگشاید و
ازراه ریاضت یا بعد از مرگ میتواند به این عالم راه یابد( .سهروردی771/7 7835 ،ف.)785

 .21214جسم ،ماده و زیبایی محسوس

جسم نزد سهروردی برزخ یا جوهر غاسق نام دارد؛ زیـرا حیـات نـدارد ،پـس بـر
خودش مخفی است و چیزی نمیتواند آن را برای او ظاهر کنـد (سفهروردی.)711/7 7835 ،
ازنظر شیخاشراق ،جسم پایان سلسلۀ وجودات است و مرحلۀ پس از آن (یعنـی آنهـه
مشائیان هیوال مینامند) چنان بیبهره از نور است که دیگـر درش اقتضـایی نیسـت و
نمیتوان آن را بخشی از هستی دانست؛ پس او فرض وجود جوهری به نـام هیـوال را
ِ
خـود امتـداد را پـذیرای صـورتها و
مردود و آن را ذهنـی و اعتبـاری میدانـد .وی
اتصالپذیر و انفصالپذیر میداند و قائل است که جوهری بـه نـام مـاده از نگـاه خـود
مشاییان نیز چیزی سلبی است و بر وجودات خارجی انطباق ندارد:
بهحسب پذیرش مقدار و صورت موجود باشد ،و این همان چیزی است که [مشائیان] هیوال
حصلش از نور است .ماحصل
نامیدهاندش .نزد خود ایشان هیوال شیء م َّ
حصلی نیست ،بلکه ت ل
این سخن نیز بدین میرسد که آن موجو ٌدمایی است و جوهریتش سلب موضوع آن است.
منظور از موجو ٌد ما نیز آچنان که گذشت امری ذهنی است .پس آنهه هیوال مینامندش،
چیزی نیست» (سهروردی.)35/7 7835 ،

حال که مشخص شد شیخاشراق نمیتواند بپذیرد مـادۀ اولـی خـود موجـودی در
خارج است ،پس جسم ـ یا به تعبیر او امتداد جوهری ـ است که موجود و بهرهمنـد از
نور و زیبایی است نه ماده.
اولین مصداق زیبایی محسـوس ،زیباییهـای بصـری هسـتند .سـهروردی ادراک
بصری را اشرف ادراکات حسی میداند و در بحث از ادراک زیبـایی حسـی گرانیگـاه
سخنش بر ادراک زیبایی بصری است .از جمله مصادیق این زیبایی صـورت زیباسـت
که بهترین نمونۀ زیبایی انسانی است .همهنین زیباییهـایی در طبیعـت کـه در آنهـا
تناسب وجود دارد ،مثل اشکال مسدس النۀ زنبور ،تار عنکبـوت و دیگـر زیباییهـای
طبیعی که از نظر سهروردی جزو زیباییهای بصری تقسـیمبندی میشـوند

(سفهروردی،
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«جسم چیزی جز همان مقدار قائم به نفس خود نیست ،پس چیزی در عالم نیست که
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 .)755/8 7835در بخش انوار مدبره اشاره کردیم که بعضی اجسام دارای «کمال پـذیرایی
روح» هستند که ایشان را در وضعی نزدیکتر به نوراالنوار قرار میدهد .این معیار به ما
نشان میدهد که وی در میان زیباییهای بصری ،اجسام زنده ـ همهون چهرۀ انسان ـ
را زیباتر از طبیعت بیجان میداند.
 .213ادراک زیبایی

شیخاشراق معتقد است که اگر ما از لذت عالم معقوالت بیخبریم از جهت «غلبـۀ
سکر عالم طبیعت» بر ما است و چون ایـن شـواغل برخیـزد آنکـه کمـال دارد لـذتی
بینهایت مییابد (سهروردی .)15/8 7835 ،از نظر او نفس ناطقه اگر بتواند خود را با علـم و
عمل از بند محسوسات برهاند و به عالم عقول برساند و انوار آنها را مشاهده کند ،هم
زیبایی آنها را میبیند و هم میتواند لذتی که ایشان از خود میبرند را در نفس خـود
تجربه کند .او در بین امکان ادراک زیبایی عقلی به قول کسـانی اسـتناد میکنـد کـه از
ظلمت اجساد رها شدهاند و در حالت تجرد انوار قـاهره و اربـاب انـواع را مشـاهده
کردهاند (سفهروردی .)725/7 7835 ،در این مرحله است که او با نمونۀ مثالی خود ،یا به تعبیر
سهروردی طباع تام خود مالقات میکند و زیبایی مثالی نفسش را میبیند .اما در نظر او
مشاهدۀ زیباییهای معقول آخرین مرحله از ادراک زیبایی نیست و انسان میتواند بـه
مرحلهای برسد که خویش را فراموش کند و با زیبایی مطلق یکی گردد و سخن از «ال
اله اال أنا» گوید؛ چراکه در این مرحله دوئیتی بین خود و نوراالنوار نمیبینـد و هرچـه
میبیند هلال است (سهروردی.)874/8 7835 ،
 .3تحلیل و مقایسه زیباییشناسی فلوطین و سهروردی
 .311مقایسۀ حقیقت زیبایی در نظر فلوطین و سهروردی
018

در ادبیات سهروردی آنهه هممعنای زیبایی است جمال است و کمال فعلیت آن .و
چون وجودی که ازهرجهت کامل است وجود نوراالنوار است؛ بلکه عین کمال است،
باید او را نه صاحب زیبایی ،که عین زیبایی دانست .ازاینروست که در ایـن دسـتگاه

زیبایی وجودی عینی دارد و آن خود نوراالنوار است و هرچه از نور او بهرهمند اسـت
زیباست.
از جهت عینی بودن زیبایی ،میان فلوطین و سهروردی تفاوتی نیست .اما فلوطین به
جهت جدایی که میان وجود مبـدأ نخسـتین و سـایر وجـودات میانـدازد ،نمیتوانـد
معیاری واحد برای زیبایی کل نظام برگزیند .وی از وحدت به عنوان اصل زیبایی هـر
موجود نام میبرد و آن را ناشی از صور میداند .میبینیم که این معیار در دستگاه او از
محسوسات تا عالم عقول را در برمیگیرد اما از توضیح زیبایی احـد عـاجز اسـت .در
واقع زبان طبیعی گویای این حقیقت نیست .پـس زیبـایی او را ورای زیبـایی هسـتی
میدانیم و زیبایی موجودات را حداکثر ناشی از آن خواهیم دانست ،نه خودش .از نظر
و رنگ و شکل متجلی میگردد و گاهی انسانی همهون یوسف از جمالی در صـورت
انسانی برخوردار میشود؛ اما اصل آن در عالم انوار قاهره و باالتر از آن یعنی نوراالنوار
وجود دارد که زیباییهای این جهان سایه و نمودی از آنها هستند؛ اما این سایۀ  ،نمود
خود نوراالنوار است و در نظر فلوطین نهایتاً سایۀ مثل.
در سهروردی اگر از زیبایی عوالم پایینتر از نوراالنوار بحث کنیم ـ آنچنانکـه او
در بحث از لذت چنین کرده ـ خواهیم گفت عالمی که صحنۀ کماالت خدای خـویش
است ،زیباست و این گونه است که زیبایی و عشق به منشأ آن در همهجا سرایت کرده
است .به دیگر سخن حقیقت هستی در هر مرتبهای که باشد همان زیبایی است ،و هـر
چه هست زیباست .تنها مراتب آن متفاوت است و آن طور که خواهد آمد تنها اختالف
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سهروردی ـ و در تطابق با فلوطین ـ گرچه زیباییای که در عوالم پایینتر از طریق نور

در آنها به مراتبشان است نه چیز دیگر .در نظر فلوطین نیز آنهه از صورت بهره دارد ـ
یعنی هر آنهه هست ـ کموبیش واحد است و زیبا.
عالم محسوس جایی است در آن هم زشتی هست و هم زیبایی .فلوطین زشـتی را
ناشی از مادی بودن این درجه از هستی میپندارد .پس ماده را در عین نیستی بـودنش
مفروض میدارد و دچار نوعی دوگانگی میشود .اگر ماده نیستی است پس آن چیست
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که کمتوانیاش در بهرهمندی از فیضان انوار احد موجب زشتی میشود؟ اما سهرودی
به طور کلی منکر ماده میشود تا دستگاهش مبرای از این مشکل باشد.
درهرحال فلوطین از مثال اصوات زیبا و زیباتر استفاده میکند تا نشان دهـد کـه از
همنشینی این نواها ،در مجموع موسیقی هستی شکل میگیرد و سهروردی این تفاوت
را باعث دوام فیض میداند.
 .312مقایسۀ مراتب هستیشناختی زیبایی در نظام نوافالطونی و فلسفۀ اشراق

در بیان شیخاشراق نخستین عاشق و نخستین معشوق خداستِ .
احد فلـوطین نیـز
هم عاشق است ،هم معشوق و هم منشـأ عشـق .چـون خیـراعال منشـأ وجـود تمـام
موجودات است و منشأ زیبایی ،چون به خود نظر میکنـد زیبـایی خـود را میبینـد و
عاشق خود میشود .با رجوع به اثولوجیا متوجه میشویم که کـالم سـهروردی بسـیار
شبیه به ترجمۀ عربی کـالم فلـوطین اسـت« :و نقـول أن االول و هوالنـوراالول و هـو
نوراالنوار ال نهایة له» (بفدوی )771 7111 ،بههرحال ،احد در فلسفۀ فلوطین برتـر از وجـود
موجودات است ،به شکلی که میتوان گفت آن را ورای وجود میداند؛ اما در دسـتگاه
نوری سهروردی مابهاالمتیاز انوار همان مابهاالشتراک آنهاست .پـس مفهـوم نـور در
نظام اشراق شامل مبدأ نخستین و دیگر موجودات میشود اما وجود در فلسفۀ فلوطین
در احد و دیگر موجودات با دو معنای متفاوت به کار رفته .پـس زیبـایی نوراالنـوار و
دیگر موجودات دارای وحدت سنخی هستند؛ درحالیکـه اساسـاً بـین احـد و دیگـر
وجودات چنین وحدتی نیست.
مسئلۀ فیض راهحلی است که هر دو برای خلق عقول و کثرات از واحد نخستین یا
نوراالنوار ـ که در او حرکت ،جهت و کثرتی نیست ـ در نظر دارند .اساساً طرح کلـی
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مراتب مادون نوراالنوار را میتوان متاثر از نظام نوافالطونی در نظر گرفـت .ضـرورت
درنظر گرفتن عالم عقول برای سهروردی را از قاعدۀ «الواحدالیصدر عنـه اال الواحـد»
میفهمیم ،که آنرا اجماالً ناشی از این پرسش فلوطین دانستهاند که آیا میشود از احد
چیزی متکثر ناشی گردد ،درحالیکه هیچ کثرتی در او نیست؟ (ایما)پور)77 55 ،7831 ،

اما فیض فلوطینی و اشراقی در نحوۀ ارتباط با موجودات دانـی تفـاوت دارنـد .در
نظر فلوطین اشراق تنها از طریق سلسلهمراتب به وجودات اخس میرسد؛ اما در نظـر
سهروردی فیض بیواسطه نیـز در کنـار فـیض باواسـطه همـواره وجـود دارد .یعنـی
موجودات هم از طریق سلسلهمراتب هستی از نـور نوراالنـوار بهرهمندنـد هـم بـدون
واسطۀ آنها و به طور مستقیم .در اینجا نیـز یگـانگی زیبـایی مبـدأ نخسـتین و سـایر
موجودات را در سهروردی به نحـوی جـدیتر از فلـوطین مـیبینیم .ازآنجاکـه احـد
وجودی بیشباهت به وجودات دیگر دارد ،تنها اولین موجـود از او لبریـز میگـردد و
مراتب دیگـر از آن بـه وجـود میاینـد .امـا در سـهروردی ذات انـوار دانـی ،از سـنخ
نوراالنوارند و شباهت وثیقتری با او دارند.
غفاری ،بینفایمطلق )45/77 7831 ،در نظر سهروردی بهسان فلوطین ،عقـل دربردارنـدۀ صـور
کلی اشیاء و طبقات هستی است .هر دو قائل به مثل افالطـونی هسـتند کـه ربالنـوع
طبقات و اشیائند ،اما از نظر فلوطین این مثل افالطونی در عقل هستند ،اما سـهروردی
تأکید میکند که از همنشینی انوار قاهر و جهات مختلف ایشان با هـم اسـت کـه ایـن
ارباب انواع پدید میآید .همهنین است آفرینش نورهای پایینتر تا جایی که به جسـم
برسیم .اما به عقیدۀ فلوطین عقل در خود واجد دو نیـروی متضـاد اسـت :اول نیـروی
ثبات و سکون عقل درون خویش؛ دوم نیرویی که از او میگریـزد و باعـث فیضـان و
صدور مراتب پایینتر میشود و سـهروردی بـهجای آن از همنشـینی انـوار صـحبت
میکند .سهروردی تأکید میکند که از همنشینی انوار قاهر و جهات مختلف ایشان بـا
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عقل در فلوطین نهایت زیبایی هستی است چراکه دربردارندۀ صور است( .بوذرینژاد،

هم است که این ارباب انواع پدید میآید .همهنین است آفرینش نورهای پـایینتر تـا
جایی که به جسم برسیم .انوار مدبر به بدن میپیوندنـد ولـی مثـل افالطـونی (اربـاب
انواع) چنین قابلیتی ندارند .سهروردی با اشاره به این نکته توضیح میدهد که اوالً چرا
الزم است برای انوار ،مرحلۀ ضعیفی مثل انوار مدبره در نظر بگیرد و چگونه بدون این
رتبه نظام نوریش از توضیح کامل هستی بازمیماند .ثانیاً نشان میدهد پذیرش نفـس،
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تنها به قوۀ انوار برین مرتبط نیست ،بلکه نیازمند کمالی در جسم است .اشاره به چنین
کمالی در واقع اذعان به این نکته است که بعضی اجسام در وضعیتی قرار دارند که بـه
انوار اعلی و نوراالنوار نزدیکترند.
نفس مرتبهای است که در هر دو نظام آفریدۀ پسین عقل است .تفاوت اساسـی در
نظام عوالم فلوطین و سهروردی ازاینجا آغاز میشود کـه سـهروردی افـالک و نفـس
فلکی را پیش از نفوس مجزای انسانی میداند ،اما فلوطین بـرای نفـس ترتیبـی دیگـر
قائل است .وی نفس را به نفس عالی و دانی تقسیم میکند که یکی روی در عقل دارد
و آفریدۀ مستقیم اوست و حاوی جنبـۀ وحـدت روح اسـت و دیگـری (روح دانـی)
آفریدۀ روح عالی است ،حاوی جنبۀ کثرت است و نفـس انسـانی و اجسـام را خلـق
میکند( .فلوطین.)515 7831 ،
تفاوت دیگر این دو در وحدت یا کثرت نفس اسـت .فلـوطین بهصـراحت اشـاره
میکند که نفس اگرچه در ابدان منفرد منطبع است اما در حقیقت از وحدت برخوردار
است؛ اما شیخاشراق اساساً قائل به حدوث نفـس اسـت و میگویـد نفـوس چـون از
یکدیگر بیخبرند پس مجزای از یکدیگرند .به تعبیر ما انوار مـدبره در ضـمن نفـوس
محققند ،و رابطۀ آنها رابطۀ آباء و ابناء است نه اب و ابناء.
در نظام فلوطینی واسطهای نیست که هم سنخیت با عالم محسوس داشـته باشـد و
هم با عالم عقول .وی حل این مشکل را بر دوش نفس گذاشته چراکه این حلقـه هـم
جنبۀ وحدت دارد و هم دارای جنبۀ کثرت است .اما نفس در تفکر فلـوطینی زمانمنـد
است و با عالم عقول سنخیتی تام ندارد .از سـوی دیگـر از ویژگیهـای مـادی عـاری
است .اساساً نفس در تفکر او موجودی مجرد و زمانمند است .پس ازآنجاکه سنخیت
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کاملی بین او و دو سوی خود وجود ندارد ،نمیتواند حلقۀ واسط کاملی به شمار آید.
اما خیال منفصل ،عالم اشیایی است که صور مادی دارند اما از خصوصـیات مـاده
بیبهره اند .این صور مجرده از آن رو که از حیث شکل و مقدار شبیه موجودات عـالم
مادی و صور محسوساند فاقد مکان خاصی هستند .یـک موجـود برزخـی یـا مثـالی

موجودی است که در عین این که از کم و کیف وضع و سایر اعراض برخوردار است
از ماده مجرد است .از سوی دیگر این صور تجرد برزخی دارند ،یعنی از ماده به دورند
و می توانند رهگذری برای گذر از معقول به محسوس و محسوس بـه معقـول باشـند.
پس رهگذری برای تجلی زیباییهای عوالم باالتر بر عالم محسوساند .صور مثالی از
طریق مظاهر خیالی فقط قابل ادراک میشوند ،نه این که در آنها جای بگیرند.
جهان محسوس نیز در نظر هر دو فیلسوف پایینترین مرحلۀ از زیبایی قـرار دارد.
جایی که در آن نور فیضان احد و گاه کمتر و گاه بیشتر بر ماده و نیستی غلبه مینمایـد
و باعث تغییر و تغیر و اخـتالف بـین زیباییهـا میشـود .امـا آنهنـان کـه گفتـه شـد
سهروردی منکر حتی فرض ماده است .جسم حاصل از جهت فقر انوار عالیه اسـت و
مایۀ کم شدن زیبایی میداند.
 .313مقایسۀ ادراک زیبایی و قوس صعود در فلسفۀ سهروردی و فلوطین

از دید فلوطین انسان از آن جهات که هستیاش برآمده از نفس است و هستی نفس
برآمده از عقل و فیضان مبدأ نخستین ،همواره روی در زیبایی او دارد .پس تمایل دارد
که بهسوی او بازگردد .سهروردی نیز به بیانی صـریحتر انسـان را ذاتـاً طالـب زیبـایی
میداند« :چو نیک اندیشه کنی همه طالب حسناند و در آن میکوشند که خـود را بـه
حسن رسانند»(سهروردی  734/8 7835ف .)732
هر دو اولین قدم را در حرکت بهسوی عالم باالتر دل بریدن از محسوسات میدانند
و پیدا کردن زیبایی حقیقی .از نظر فلوطین هرچنـد کـه خـود زیبـایی محسـوس نیـز
جلوهای از زیبایی احد است؛ اما همهون لباسی عاریتی است که ـ بهسان پیکرتراشـی
که زوائد مجسمه را میتراشد ــ بایـد از تـن بـرون آورد .پـس انسـان خـود را زیبـا
میگرداند تا زیبایی حقیقی را ببیند .اینگونه در دیدار امور مادی به دام زیبایی ابدان و
اجسام نمیافتد؛ بلکه از دیدار آنها زیبایی کامل و مطلق زیبایی را درک مینماید.
اما سهروردی بیان میکند که انسان از عالم خیال میگـذرد ،بـه عـالم معقـول وارد
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تمام آنهه بر هیوال بار میشود را باید بر خود جسم بار کرد؛ پس فقط ضعف انـوار را
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ِ
خود زیبای خویشتن را مشـاهده
میگردد و سپس در عالم عقول در دیدار با طباع تام،
میکند .این اختالف اساسی فلوطین و سهروردی در بیان مراتب صعود است .از نظـر
فلوطین نفس خود عالمی است که چون انسان بـهدقت آن را مالحظـه کنـد میتوانـد
صور معقول را درون نفس خود ببیند .اما پاسخ سهروردی این است کـه نفـس خـود،
سالک است و از عوالم عبور میکند .وی آنهه از سوی افلوطین بر دوش خـود نفـس
گذاشته شده است را بر عهدۀ یکی از مراتب عوالم یعنی عالم خیال میگذارند که نفس
در آن سفر میکند.
دیگر اینکه درست است که در نظر فلوطین نفس میتوانـد در میـان محسوسـات
متوجه زیبایی حقیقی شود ،اما آیا سالک برای توجه یافتن به این نوع زیبـایی نیـاز بـه
نشانهای ندارد تا او را متوجه وجود زیبایی حقیقی کند؟ البته او اشاره میکند کـه تنهـا
هنرمند و عاشقاند که میتوانند اینها را ببیند و فیلسوف باید آنها را بـه ایـن مرحلـه
راهنمایی کند؛ اما هنرمند چگونه استعداد دیدن خود زیبایی را به دست آورده؟ جز این
است که باید نشانهای از خود زیبایی در میان محسوسات زیبا وجود داشته باشد تا بـا
توجه به آن متوجه اصل زیبایی شد؟ این نیز خأل دیگری است کـه سـهروردی سـعی
میکند با طرح خیال منفصل حل نماید.
انسانهایی که توان حرکت در این راه دارند هنرمند و عاشقاند .چراکه ایـن دو بـه
دیدار زیبایی و لذت بردن از آن خو گرفتهاند .عشقی که در وجود آنها به زیبایی قرار
دارد این استعداد را در آنها بهوجود میآورد تا خـود زیبـایی را درک کننـد .امـا اگـر
راهنماییهای فیلسوف نباشد آنها به ابدان و چیزهایی که وحدت اعتباری دارند روی
میآورند و از دیدار زیبایی واقعی و خود نیک دور میمانند.
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اما نهایتی که هردو از آن نام می برند یگانگی با مبدأ نخستین است .انسانی که به
مرحلۀ مشاهدۀ ذات زیبایی رسید در هیچ مرحلهای متوقف نمی شود تا اصل زیبایی
یگانه گردد .سهرورد ی که به جنبۀ فراموشی خود توجه دارد از مقام «فنـا» و «فنـای
اکبر» یاد می کند و فلوطین ازآنجاکه به مرحلۀ وصال با حقیقت توجـه دارد از «خـدا

شدن» 1نام میبرد .این مرحلهای صریح تر از گفتار افالطون است که در نهایت تنهـا
به دیدار حقیقت و به تعبیر فلوطین «عقل شدن» 2تصریح مینماید
7817

(ریتر ،گروندر ،گابری،،

.)738 /7

از نظر فلوطین هنر مسلماً سیر به سوی احد است .این ایده در برابری و تناقض بـا
آرای افالطون دربارهی هنر است .وی قائل بود که هنر باعث تسلط جنبۀ پسـت روح
میگردد اما فلوطین در مقابل ـ هرچند نهایت امر اخالقی را مثل افالطون نیل به صور
معقول میداند ـ هنر را دریههای بهسوی زیبایی میداند که میتوانـد باعـث سـعادت
بشری بشود .سهروردی نیز علیاالصول نمیتواند در این مقال طرفدار نظریۀ افالطـون
باشد .اون نیز بهسان فلوطین ارتباط بـا مظـاهر زیبـا (هنـری یـا طبیعـی) را دروازهای

نتیجهگیری
در مقایسۀ این دو دستگاه فلسفی ،مشخص شد که از نظرگـاه مشـابهی و بـه
طور مشخص ذیل نظام افالطونی تبیینی عینی از زیبایی ارائه می دهند .مشـابهت
این دو در نمای کلی طرح وارۀ هستی شناختی و تعریف شـان از زیبـایی مشـهود
است .اما تفاوت های چشمگیری در این میان وجود دارد که این دو سیستم را از
هم متمایز می سازد.
نظام فلوطینی در ادامۀ دستگاه افالطونی با همان انتقادات ارسطویی به جدایی عالم
مثل از عالم محسوس مواجه است .از اینرو فلوطین دست به انکار ماده میزند تا این
مشکل را از میان بردارد؛ اما مشخص شد که این تغییر کمک چنـدانی بـه وی نکـرده.
زیرا اساس نظریۀ زیباییشناختی او بر پیوند صورت و ماده بنا نهاده شـده و نمیتـوان
ـــــــــــــــــــــــــــ
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مقایسۀ زیباییشناختی مراتب هستی در فلسفۀ فلوطین و سهروردی

بهسوی کشف زیبایی برتر خواهد دانست.
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بدون دوگانگی آن را حذف نمود ،دوگانگیای که در نظام اشراقی به چشم نمیخورد.
در مرحلۀ باالتر یعنی نفس نیز ،که به طور مشخص وظیفۀ اتصال عالم مثل و ماده را
بر دوش دارد ،از دو سو در ارتباط با عالم باال و عالم محسوس دچار اشـکال اسـت و
مسئلۀ جدایی همهنان به قوت خود باقی است .سهروردی برای حل این مشکل پـای
عالم خیال منفصل را به میان میکشد که در آن اشیا صور مادی دارند اما از خوا ،ماده
مبرا هستند .طرح چنین عالمی اگر مقبول بیافتد پیشرفتی در حل این مشکل اساسی در
نظامهای افالطونی ایفا خواهد کرد .از این گذشته ،سهروردی که نفـس را در مراحـل
کمال نه بهسان عالمی از عوالم ،بلکـه سـالک و طیکننـدۀ مراحـل میدانـد ،خیـال را
گذرگاهی برای طی مراحل زیبایی و جایگاهی برای یادآوری اصـل زیبـایی در عـالم
محسوس برمیشمرد ،چیزی که در نظام فلوطینی جای خالیش حس میشود.
زیبایی عالم عقول در هر دو دستگاه ،علی رغم تفاوتهایی که در تبیین این مرتبـه
وجود دارد ،مشابه به نظر میرسد .این عالم سراسر زیبـا اسـت و زشـتی در آن راهـی
ندارد .اما تفاوت عمده در این است که نظام فلـوطینی ازآنجاکـه زیبـایی را ناشـی از
صورت میداند ،علی اصول این مرحله مفوض زیبایی هسـتی اسـت و زیبـاییاش در
تباین با زی بایی مرحلۀ باالتر است .به خالف نظام اشـراق کـه کمـال را معیـار زیبـایی
میداند و انفصالی میان زیبایی هستی و باالترین مرحلۀ وجود قائل نیست.
این اختالف معیار که ناشی از نحوۀ افاضۀ هسـتی از مبـدأ هسـتیبخش اسـت ،در
ِ
جدایی جدیدی پدید میآورد .جداییای که اساساً زیبایی احد را (بـه خـالف
فلوطین
نوراالنوار) از زیبایی ما دون خود متفاوت میسازد .درهرحال ،مبدأ هسـتی در هـر دو
دستگاه در عالیترین درجۀ زیبایی قرار دارد و منشأ زیبایی هستی است .به زیبایی خود
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آگاه است و عاشق خود و مادون خود است .اما در نحوۀ فیضان وجود و زیبایی نیز در
این دو نظام تفاوتی هست و آن این که فلوطین فیضان احـد را تنهـا از طریـق مراتـب
ممکن میداند اما سهروردی قائل به فیضان باواسطه و بیواسطه است.
نظام این دو فیلسوف بهگونهای است که جایی برای زشتی در عالم باقی نمیگذارد

و آن را امری عدمی و در نسبت با زیباییهای عالیتر در نظر میگیرد .در مسئلۀ ادراک
ِ
زیبایی این دو نظـام تفاوتهـایی دارد ،امـا هـردو از
زیبایی نیز ،اگرچه مراحل ادراک
سیری صعودی برخوردارند که از آگاهی نسبت به اصـل زیبـایی آغـاز میشـود و در
نهایت به یگانگی با مبدأ نخستین میانجامد.

مقایسۀ زیباییشناختی مراتب هستی در فلسفۀ فلوطین و سهروردی
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