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منصور

ایمانپور2

دانشیار فلسفه اسالمی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چکیده
مسئله آفرینش بهویژه چگونگی پیدایش موجودات فراوان از علت واحد و بسیط ،یكی از مسائل مهم و همیشگی
فیلسوفان اسالمی است .فیلسوفان مشائی اسالمی در چارچوب مبانی فلسفی خویش و با اعتقاد به منشأ اثر بودن
تعقل(علم فعلی) و تركیب هر یك از عقول از وجود و ماهیت (و در نتیجه ،تعقالت دو/سهگانه آنها) به تفسیر و
تبیین ماجراي آفرینش و پیدایش كثرت از وحدت میپرداختند؛ اما شیخ اشراق با عدول از فلسفه مشائی در حوزه
مفاهیم و مبانی هستیشناسی و معرفتشناسی ،طرحی نو درانداخت و با اصطالحات اشراق ،مشاهده ،فقر و غنا به
تشریح نظام صدور پرداخت .او با اعتماد به نفس مثالزدنی ،انوار طولیه را بیشمار دانست و فلك نخست را به
جنبهي فقر و استظالم نور اول نسبت داد و فلك ثوابت(فلك دوم) را محصولِ مشترك تركیب اشعه انوار طولیه
بهویژه اشعه ضعیف با جهات فقر آنها دانست و مثلِ افالطونی را به تركیب عجیب اشعه انوار طولیه با جهات
استغنا و قهر آنها و مناسبات شگفتانگیز میان خود اشعه نسبت داد و بقیه موجودات یعنی افالك هفتگانه،
موجودات عالم مثال ،انوار مدبره ،غاسقات و هیئآت آنها را به جنبههاي اسرارآمیز ارباب انواع مبتنی كرد .تشریح
مطالب فوق و طرح مناقشاتی در باب آنها ،وظیفهاي است كه این مقاله به عهده گرفته است.

واژههای کلیدی :سهروردي ،نظام صدور ،نور و ظلمت ،آفرینش ،عالم انوار.
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تأیید نهایی29/7/2 :
- E_mail: man3ima@yahoo. com
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مقدمه
یكی از مسائل مهمی كه خداباوران در طول تاریخ با آن مواجه بودند و هستند ،نحوهي پیدایش موجودات
كثیر و متنوع از موجود واحد و بسیط(خداوند) است .پرسش این است كه اوالً خود مسئلهي آفرینش به
چه صورت اتفاق می افتد؟ ثانیاً چگونه این همه موجودات از آن علت و خالق واحد بسیط ،نشأت
گرفتهاند؟
به طور كلی سه نظریهي عمده در جهان اسالم در پاسخ به پرسشهاي مذكور توسط فیلسوفان و
عارفان و متكلمان ،شكل گرفته و مطرح گردیده است .گروهی از متكلمان(اشاعره) با تمسك به تفسیر
خاصشان از ارادهي باري تعالی و نظریهي عادت و سنت خدا ،به تبیین پیدایش مخلوقات از خالق یكتا
می پرداختند و با نفی اصل «علیت» و لوازم آن ،فاعل مستقیم همهي پدیدههاي عالم طبیعت را خدا
میدانستند .آنها براین باور بودند كه هیچ جبر و ضرورتی میان پدیدههاي عالم طبیعت وجود ندارد و
تقدیر الهی چنین رقم خورده است كه به دنبال پدیدهاي ،پدیدهاي دیگر ایجاد شود و ایجاد كننده نیز خود
خداوند قادر متعال است .بهعنوان مثال اگر به دنبال خوردن ،سیري اتفاق میافتد و به دنبال برخورد پنبه
با آتش ،احتراق صورت میگیرد ،چنین نیست كه خوردن ،علت سیري و برخورد با آتش ،علت احتراق
پنبه باشد و چنین هم نیست كه بین اینها ضرورتی حاكم باشد .بلكه اوالً به وجود آورندهي اینها خود
خداوند است و ثانیا تقارن مشهود میان آنها نیز ،نه ناشی از ضرورت علی و معلولی ،بلكه مبتنی بر تقدیر
الهی و سنت رایج است(ر.ك :غزالی1292 ،ق.)171-172 :
گروهی از عارفان مسلمان نیز با تكیه برنظریهي «تجلی» ،به تفسیر و تبیین ماجراي آفرینش
پرداختند و ماسوي اهلل را ظهورات و تجلیات مداوم وجود شخصی حق تعالی قلمداد كرده(ابنعربی،
42-11 :1971؛ سید حیدرآملی)111-119 :1981 ،و گفتند:
جهان كل است و در هر طرفهالعین

عدم گردد و الیبقی زمانین

دگرباره شود پیدا جهانی

به هر لحظه زمین و آسمانی
(شیخ محمود شبستري)21 :1981 ،

همیشه خلق در خلق جدید است

و گرچه مدت عمرش مدید است

همیشه فیض فضل حق تعالی

بود از شأن خود اندر تجلی»
(همان.)29 ،

نقشهي دیگر در تفسیر ماجراي آفرینشِ موجودات كثیر در عالم خلقت ،از آنِ فیلسوفان مسلمان
است .آنها با رویكرد عقالنی و با عینك علیت ،به تماشاي نظام هستی پرداخته و بر اساس آن ،طرحی
ارائه كردند كه هم نحوهي پیدایش معلولهاي فراوان از علت واحد و بسیط را تفسیر و توجیه میكند و
هم ،همهي موجودات عالم ،از جمله افالك مفروض و مسلم ،را شامل می شود .فیلسوفان اسالمی
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مشائی با تكیه بر رویكرد و مبانی فلسفی خویش ،كل ماسوي اهلل را در عقول دهگانهي طولی و افالك
نهگانه و زمین مستقر در مركز افالك خالصه كردند و پیدایش كثرت را مدیون تعقالت سهگانهي عقل
اول و عقول دیگر دانستند(رك .ایمانپور.)82-81 :1921 ،
حكیم اشراقی ،در موارد زیادي با طرح مشائیان درافتاده و عالم خلقت را بسی پیچیده و گستردهتر از
تلقی آنها دانسته و ماجراي آفرینش را در پرتو نظام نوري طراحی نموده است .این مقاله برآن است تا
طرح او در این زمینه را تشریح و ارزیابی نماید و مالحظاتی در باب آن مطرح كند.
نوراالنوار و نحوهی صدور«نور اول» از او
سهروردي نظام فلسفی خویش در حوزهي هستیشناسی را بر اساس نور و ظلمت استوار كرده است .او
شیء را به نور و غیرنور تقسیم نموده و نور را به نور محض(نوراالنوار ،انوار طولیه و عرضیه ،انوار
اسفهبدیه و متصرفه) و هیئآت نورانی(محسوس و نامحسوس) تقسیم نموده است .غیرنور هم در نظر او
همان برازخ و غواسق و هیئآت ظلمانی است(سهروردي ،1979 ،ج.)117 :9
شیخ اشراق با تحلیل برازخ(اجسام) و هیئآت ظلمانی و نورانی و اثبات نیازمندي آنها به علت و
محال بودن علیت آنها به همدیگر ،به علت بودن نور مجرد و مفارق به آنها حكم داده و با محال
دانستن دور و تسلسل ،به منتهی شدن انوار مفارق به نوراالنوار نظر میدهد و بدین طریق به اثبات
«نوراالنوار» میپردازد(همان ،ج111 ،112 :9و 191؛ همان ،ج.)987 :1
نوراالنوار در نظر سهروردي با اوصاف و تعبیرهاي گوناگون و فراوانی توصیف میشود« .او» وجود
صرفی است كه كاملتر از آن وجود ندارد(همان ،ج .)94 :1و شدت نور و كمال او چنان الیتناهی است
كه كاملتر از آن ادراك و توهم نمیشود(همان« .)224 :او» نور محیط ،قیوم ،مقدس ،اعظم ،قهار ،غنی
و واحدي است(همان ،ج)191-199 :9كه حیاتش همان علمش است(همان ،ج192 :9؛ همان ،ج)288 :1
و به جهت نور محض بودنش ،ذاتاً متجلی و فیاض است(همان ،ج.)192 :9
از نوراالنوار بسیط و فیاض بالذات ،بر اساس قاعدهي الواحد ،تنها یك موجود شخصی به نام «نور
اقرب» ساطع میشود .فیلسوفان مشائی اسالمی 1نیز بر پایهي اصل علیت و لوازم آن براین باور بودند كه
از واجبالوجود بسیط ،تنها یك موجود به نام عقل اول صادر میشود .چرا كه هیچ یك از موجوداتی
همچون جسم ،ماده ،صورت ،نفس و اعراض ،به حكم برهان ،صالحیت صدور مستقیم از واجبالوجود را
ندارند(ابنسینا1919 ،الف .219 :فارابی9117 ،م .)49 :سهروردي بر اساس نظام فلسفی خویش ،براین
باور است كه نخستین صادر از نوراالنوار ،غیرنور(جسم) نمیتواند باشد .زیرا در صورت صدور غیرنور از
نوراالنوار ،دیگر ،موجود دیگري از آن معلول نخست(جسم غاسق) صادر نخواهد شد و در نتیجه ،ماجراي
آفرینش در همان جسم میت و ناتوان از آفرینش(سهروردي ،1979 ،ج )112 :1متوقف خواهد شد .در
حالی كه تنوع موجودات در نظام هستی به بطالن آن گواهی میدهد(همان.)191 :
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پرسش مهمی كه در اینجا خودنمایی میكند ،این است كه چگونه این نور اول از نوراالنوار صادر
میشود؟ به بیان دیگر منظور از افاضه و صدورِ نور اول از نوراالنوار چیست؟ فیلسوفان مشائی اسالمی،
منشأ پیدایش موجودات را تعقل فعلی واجب تعالی دانسته(ابنسینا 1919 ،الف 919 :و )219و بدون غور
در حقیقت «افاضه و صدور» میگویند« :نسبت موجودات به صورت معقول(درحق تعالی) ،همچون تابعیت
روشنایی و ظهور به منیر ،و تابعیت گرم كردن به گرمكننده نیست .بلكه او به چگونگی نظام خیر در
هستی و این كه هستی از اوست ،آگاه است و او میداند كه هستی از این عالمیت ،فیضان مییابد آن هم
به ترتیبی كه او به صورت خیر و نظاممند ،تعقلش میكند»(همان.)919 :
سهروردي با وقوف و اذعان به اهمیت مطلب ،فصل كوتاه و جداگانهاي بهاین مسئلهي مهم
اختصاص داده است .لكن حقیقت «صدور» و «اشراق» را تنها به صورت سلبی و تشبیهی بیان نموده
است .ترجمهي سخنان او در این زمینه چنین است« :صدور نور از نوراالنوار به این صورت نیست كه
چیزي از او جدا گردد .زیرا قبالً دانستی كه انفصال و اتصال از ویژگیهاي اجسام است و نوراالنوار فراتر
از این جور امور است .این صدور بهاین صورت هم نیست كه چیزي از او منتقل شود زیرا هیئآت ،منتقل
نمیشوند و قبالً دانستی كه هیئآت براي نوراالنوار محال است»(سهروردي ،1979 ،ج.)198-192 :9
« همان طور كه روشن گردید اشراق نوراالنوار به انوار مجرد به صورت انفصال چیزي از او نیست .بلكه
آن نور شعاعی است كه از او ،به نور مجرد ،افاضه میشود»(همان.)197 :
نحوهی پیدایش انوار طولیه از «نور اول»
در مطالب باال گفته شد كه از منظر سهروردي ،به حكم اصل علیت و لوازم آن ،نخستین صادر از
نوراالنوار ،نور اول است .حال مسئله این است كه انوار و موجودات كثیر دیگر ،چگونه از این صادر اول،
ناشی میشوند .فیلسوفان مشائی اسالمی براي تبیین این مسئله ،با جهانبینی مقتبس از نظام فلكی،
درصدد بودند طرحی ارائه كنند كه از یك طرف ،در چارچوب رویكرد عقالنی قابل توجیه باشد و از طرف
دیگر نحوهي پیدایش همهي موجودات ،از جمله افالك و نفوس آنها ،را تبیین و توجیه كند .آنها براي
تحقق این منظور ،دست به دامن«عقل اول» شده و با تحلیل آن به دو(فارابی )49 :9117 ،یا سه
جنبه(ابنسینا1919 ،ب )72 :به حل این معضل مبادرت كردند .آنها به صراحت بیان كردند كه این
جنبهها ،اجزاي خارجی و تركیبآفرین براي «عقل اول» نیستند .بلكه الزمهي وجود او و كثرت اضافیِ
تابعِ هویت او هستند(همان1919 ،الف211 :؛ همو1919 ،ب72 :؛ همو.)977 :1912 ،
بر اهل فلسفه پوشیده نیست كه در تفكر مشائیان ،تعقل و علم فعلی ،منشأ آفرینش است .بنابراین از
تعقالت دو/سه گانهي عقل اول نسبت به آن جنبهها ،عقل دوم و فلك نخست و نفس آن فلك ایجاد
میشود(همان1919 ،الف )211 :و ماجراي آفرینش به همین صورت و درچارچوب نظام علی و معلولی،
ادامهیافته و سلسلهي عقول به عقل دهم ختم میشود .از عقل دهم نیز ماده و صورت اولی صادر گشته و
بدین طریق ،طرح مشائیان در باب نظام هستی شكل میگیرد .سخن اجمالی فارابی در این زمینه چنین
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است« :موجودات مجرد پس از موجود اول(واجب تعالی) ده تا هستند و اجسام آسمانی نیز فیالجمله نه تا
هستند .پس مجموع همهي آنها نوزده تا هستند»(فارابی.)11 :9117 ،
سهروردي با قبول نظریهي افالك و التزام به اصل علیت ،نظام هستی را بسیار پیچیده و گستردهتر
از طرح مشائیان دانسته و در چارچوب مبانی حكمت اشراق ،طرحی بسیار پیچیده و تا حدودي خردگریز
عرضه كرده است.
سهروردي بر این باور است كه از آنجا كه نور اقرب ،از نوراالنوار صادر گشته است و حقیقت نور نیز
ذومراتب است .بنابراین نور اقرب ،از نوراالنوار ضعیف و ناقص است(سهروردي ،1979 ،ج .)197 :9از
طرف دیگر ،همین نور اقرب ،قائم به غنی مطلق است و این خود ،ثروت و شرف عظیمی است .نور اول
به جهت نور بودن و نبود حجاب در عالم انوار ،هم ضعف و فقر خویش در قبال عظمت نوراالنوار را
مشاهده میكند و هم اتكاي خویش به آن نور اعظم و غنایش به بركت آن نوراالنوار را تماشا میكند .از
جنبهي نخست – كه حالت استظالمی به او دست میدهد -فلك نخست و محیط صادر میشود و از
جنبهي دوم – كه جنبهي نوریت و شرافت است -نور دوم ناشی میشود .پس «بظهور فقره له و
استغساق ذاته عند مشاهده جالل نوراالنوار بالنسبه الیه ،یحصل منه ظل هو البرزخ االعلی ...و
باعتبار غناه و وجوبه بنوراالنوار و مشاهده جالله و عظمته ،یحصل منه نور مجرد آخر.
فالبرزخ ظله و النورالقایم ضوء منه و ظله انما هو الظلمة فقره»(همان).

پس از آنكه نور دوم به صورت مذكور ،از نور اول صادر گشت ،نوبت به آفریـنش نور سوم و فلك
بعدي یعنی فلك ثوابت میرسد .همانطور كه گفته شد در نظر فیلسوفان مشائی اسالمی ،عقل سوم و
فلك ثوابت و نفس آن ،از سه جنبـهي عقل دوم ناشی میشدند .اما سهـروردي در اینجا ،خود را با
مسئلهي بزرگی مواجه میبیند .او با فلكی روبهروست كه ستارگان فراوانی در آن در مواضع مختلف و
مشخـصی مستقر هستند .بنابراین این پرسش سهمگین براي سهروردي خودنـمایی میكند كه چگونه
این فلك بزرگ با این همه ستاره و مواضـعشان ،از عقل دوم –كه تنها مشتمل بر سه جهت عقلی
است -صادر میشود؟! از سوي دیگر ،اگر این فلك ،از یكی از انوار پایینتر صادر شود ،این تالی فاسد
الزم میآید كه معلول نور سافل یعنی فلك ثوابت ،اكبر و اعظـم از افالك صادر از انوار باالتر باشد
(همان192 :؛ شهرزوري.)919 :1979 ،
ترجمهي سخن خواندنی سهروردي در این زمینه چنین است« :فلك ثوابت هزاران ستاره دارد .این
ستارهها یا مختلفاالنواع هستند یا متفقاالنواع و متمایز به واسطهي اعراض .پس بهناچار آثار مختلف
فراوان و غیرقابلشمارش در میان است .اگر این ستارهها مختلفالحقیقه باشند ،روشن است كه از یك یا
چند جهت مشخص ناشی نمیشوند .اگر حقیقت آنها متفق باشد ،در این صورت ممیزات آنها از قبیل
اوضاع و احوال ،و مختصاتشان یعنی مكانهاي آنها ،كثیر و مختلف خواهد بود و این امور كثیر نیز
مستلزم جهات فراوان خارج از شمارش است . ..آن فلكی كه اینها در آن قرار دارند ،تنها یك جسم بسیط

129

نشریة پژوهشهاي فلسفي دانشگاه تبریز ،سال  ،8پاییز و زمستان  ،31شماره مسلسل 51

است .بنابراین اختصاص هر ستارهاي به موضعی از آن ،امري عارضی است نه ذاتی یا الزم ماهیت آن جسم.
چون اگر ذاتی یا الزم ماهیت آن جسم میبود ،در این صورت تمام مواضع آن جسم به آن ستاره اختصاص
مییافت(نه موضع خاص) و این محال است .پس بایستی علل آن ستارهها نیز كثیر باشند و جهات
سهگانهي معلولِ دوم ،كافی نیست»(سهروردي ،1979 ،ج .241 :1رك .قطبالدین ،1921 ،ج.)122 :9
مسئلهي مذكور براي سهروردي چنان بااهمیت و پیچیده بود كه حل آن را به تامل توأم با ریاضت و
رصد روحانی مبتنی كرده و در این باره مینویسد« :هرگاه طالب این مسائل ،حق ریاضت مشروط را ادا
نمود ،آنگاه تأمل پیشه كند .زیرا براي امور روحانی نیز همچون پدیدههاي جسمانی ،رصدهایی هست و
كسی كه از نردبان ترقی یا ملكهي نورانی برخوردار نباشد ،در زمرهي حكما وارد نمیشود»(سهروردي،
 ،1979ج .) 249 :1این برداشت سهروردي از فلك ثوابت ،او را برآن داشت تا طرحی دیگر دراندازد و به
بیشمار بودن انوار طولیه معتقد باشد(یزدانپناه ،1982 ،ج.)82 :9
بنابراین ،از دیدگاه سهروردي ،فلكی از نور دوم صادر نمیشود و تنها نور سوم از آن نشأت میگیرد.
ماجراي این صدور نیز به این صورت است كه چون بین انوار حجابی نیست ،نور دوم ،هم نوراالنوار را
مشاهده میكند و هم ،نور اول را .از طرف دیگر ،هم نوراالنوار بدان اشراق میكند (سهروردي،1979 ،
ج )198 :9و هم نور اول به آن نور و اشراق میبخشد(همان .)199 :نور دوم در پرتو آن مشاهده و اشراق-
هاي مبارك ،نور سوم را ایجاد میكند(یزدانپناه ،1982 ،ج 89 :9و  .)81در واقع هر نوري ،از كماالت
مافوق متأثر میشود و در پایینتر از خود تأثیر میكند(سهروردي ،1979 ،ج .)249 :1نور سوم نیز هم،
نوراالنوار را مشاهده میكند و اشراقی از آن دریافت میكند و هم نور اول را تماشا میكند و شعاعی از آن
نصیبش میشود و هم نور دوم را شهود میكند و دو نور سانح آن به او منعكس میشود و در نتیجه ،از
چهار نور سانح برخوردار گشته و فربه و پرنور شده و نور چهارم را ایجاد میكند و نور چهارم نیز از هشت
نور سانح بهرهمند شده و نور پنچم را ایجاد میكند و بدینسان ،تعداد انوار سانحه در هر یك از انوار
طولیه پایینتر ،دو چندان گشته و در نتیجه ،انوار طولیه بسیار فراوان(بیشمار) ایجاد میشود (همان ،ج:9
.)121
سؤال قابل طرح در این زمینه این است كه اگر طبق نظر سهروردي ،انوار طولیهي پایینتر در قوس
نزول ،از انوار سانحه بیشتري برخوردار شوند ،آیا اقوي و اشرف بودن نور پایین ،از نور باالتر از خود الزم
نمیآید؟ پاسخ مبنایی سهروردي ،این است كه مالك اصلی كمال و نقص انوار طولیه ،قرب و بعد آنها
نسبت به منبع اصلی یعنی نوراالنوار است و اگر نوري به جهت دوري از آن منبع اعظم ،نقص ذاتی و
جوهري داشته باشد ،هرگز با انوار سانحه و مستعار فراوان ،آن نقص جوهري زایل نگشته و اشرف از نور
باالتر نخواهد شد(همان 111 ،197 :و .)117
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سؤال دیگري كه در باب مطالب فوق ،خودنمایی می كند ،این است كه چطور ممكن است یك نور
مجرد جوهـري با دریافت انوار سانحه و عرضی كثیر ،باز یك نور مجرد بسـیط شدید باقی میماند و
موجب نور پایینتر از خود میشود؟ پاسخ سهـروردي این است كه چنین چیزي ،امر ممكن و واقع است،
همانطور كه از درخشش نورهاي فراوان به یك محل ،یك نور شدید حاصـل می شود (همان-129 :
 .)121به طوركلی ،در نظر شیخ اشراق ،پیدایش یك موجود بسیط از امور و علل مختلف ،آن هم در
موجودات مجرد ،امري ممكن و واقع است(همان.)114 :
نحوهی صدور فلك ثوابت و ارباب انواع
مطلب دیگري كه در باب طرح سهروردي ،قابلطرح است ،نحوهي صدور فلك ثوابت و ارباب انواع ،از
انوار طولیه است .قبالً گفته شد كه در نظر فیلسوفان اسالمیِ قبل از شیخ اشراق ،فلك ثوابت از عقل دوم
صادر میشود .از طرف دیگر ،نظریهي مثل افالطونی نیز در تفكر مشائیان ،امري مردود و باطل
است(ابنسینا1919 ،الف .)917-992 :بنابراین موضع فیلسوفان مشائی در این زمینه روشن است .اما
سهروردي با تكیه بر دلیل و شهود ،موضع مشائیان در باب نحوهي صدور فلك ثوابت و نظریهي مثل را
نپذیرفته و خود طرح مفصلی در این زمینه ارائه كرده است .حال پرسش این است كه در نظام فلسفی
شیخ اشراق ،منشأ اصلی پیدایش فلك ثوابت و ستارههاي بیشمار آن چیست؟
پاسخ سـهروردي این است كه فلك ثوابـت از مشـاركت اشعهي همـهي انـوار طولیـه بهویـژه
اشـعهي ضعـیف با جهت فقر آنها حاصـل میشـود و صـور ثـوابت(مثل حـمل ،ثـور ،اسـد و سـرطان)
هم از مشـاركت اشـعهي برخـی از انوار طولیـه با اشـعهي برخـی دیـگر ایـجاد میشوند .عین عبارت
سهروردي در این زمینه چنین است« :و بمشاركه اشعه الجمیع سیّما الضعیفه النازله فی الجمیع مع جهه
الفقر یحصل الثوابت و كرتها و صورالثوابت المتناسبه باعتبار مشاركه اشعه بعض مع بعض» (سهروردي،
 ،1979ج.)129-129 :9
برخی از بزرگان اهل فلسفه ،مطلب فوق را به صورت غیردقیق ،چنین بیان كرده اند« :از جنبه مؤنث
سلسله طولی فرشتگان مقرب كه همان جنبه محبت و پذیرندگی آنها نسبت به نور و فیضان است،
ثوابت به وجود می آید»(نصر.)77 :1989 ،
سهروردي عالوه بر مسئلهي فلك ثوابت و راه حلی كه بدان داد ،با مسئلهي دیگري نیز درگیر و
مواجه بود .او برخالف مشائیان ،با ادله و تجارب عرفانی به وجود انواري معتقد شد كه قائم به خود و
مجرد محض هستند و ارباب انواع طبیعی و طلسمات محسوب میشوند و با وجود نداشتن رابطهي علّی و
معلولی با همدیگر ،درجات و مراتب گوناگونی دارند(سهروردي ،1979 ،ج129-122 :9و.)142-112
بنابراین او ،به حكم منطق و قواعد روششناسی ،به این سؤال نیز باید پاسخ دهد كه سرچشمهي فاعلی
این ارباب انواع و غیرقابل شمارش چیست؟ پاسخ سهروردي در قالب عبارتهاي نه چندان شفاف ،چنین
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است« :ارباب انواع از مشاركت اشعهي انوار طولیه با جهت استغنا و قهر و محبت ،و مناسبات عجیب
میان اشعهي شدید و اشعهي دیگر(متوسط وضعیف) حاصل میشـوند»(همان« .)129 :ممكن و جایز
است كه انوار قاهرهي متكافئه ،از جهات نوري فراوان انوار طولیه یا مشاركت آنها با همدیگر صادر
بشوند»(همان« .)178 :پس اصحاب متكافئهي اصنام ،از انوار طولیه باید صادر بشوند و تكثر آنها نیز
مدیون مناسبات اشعه در انوار طولیه باید باشد»(همان .)122 :ترجمه عبارت او در كتاب «المشارع و
المطارحات» نیز چنین است« :از آن طبقه بر اساس نسبتهایی كه میانشان است ،طبقه دیگري از
عقول به وجود میآیند كه عقول طولیه نسبت به آنها ،امهات محسوب میشوند و آن عقولی كه از
نسبتهاي آن امهات به وجود میآیند ،فروع محسوب میشوند و (البته) ممكن است از مجموع اشیاء،
چیزي حاصل شود كه از افراد حاصل نمیشود»(همان ،ج.)249 :1
دو شارح مشهور حكمت اشراق یعنی شهرزوري و قطبالدین شیرازي ،به منظور توجیه نحوهي
صدور عالم مثال و اجسام از ارباب انواع ،به سرچشمهي دیگري براي مثل افالطونی قائل شدند .آنها
انوار متكافئه را به دو دسته تقسیم كرده اند :دستهاي كه از جهت مشاهدات انوار طولیه به وجود آمدهاند و
دستهاي كه از جهت اشراقات انوار طولیه ناشی شدهاند و چون جهت مشاهده قويتر از جهت اشراق
است ،پس طبقهي حاصل از جهت مشاهدات ،اشرف و برتر از طبقهي حاصل از جنبهي اشراقات
میباشند(شهرزوري971 :1979 ،؛ قطبالدین.)119/9 :1921 ،
نحوهی صدور عالم مثال و بقیهی موجودات
یكی از عوالمی كه سهروردي برخالف فیلسوفان مشائی ،بدان معتقد شد و بیشتر با تكیه بر مشاهدات و
رصدهاي روحانی خود و گزارش تجارب افراد دیگر ،به تأیید و تحكیم وجود آن پرداخت (سهروردي،
 ،1979ج 991 :9و  ،)999عالم متوسط میان عالم مجردات محض و اجسام غاسق است و شیخ اشراق آن
را عالم «اشباح معلقه» و «مثل معلقه» مینامد(همان 991 :و  .)992از نظر او ،موجودات مختلفی اعم از
جسمانی و فلكی و حتی موجودات مجرد ،داراي ابعاد و قالبهاي مثالی دراین عالم هستند (رك.
مالصدرا ،1921 ،ج .499-499 :9شهرزوري )444-441 :1979 ،و مناطق مختلفی همچون «جابلق» و
«جابرص» و «هورقلیا» در این عالم وجود دارد(سهروردي ،1979 ،ج .)942 :9برخی از قالبهاي «مثل
معلقه» ،كریه و ظلمانی هستند و برخی دیگر نورانی و فرحبخش(همان.)991 :
پرسش مهمی كه در اینجا مطرح میشود ،این است كه سرچشمه و علل فاعلی موجودات عجیب و
متنوع و غیرقابل شمارش این عالم چیست؟ نگاه به آثار مختلف شیخ اشراق نشان میدهد كه خود او
سخن صریح و مشخصی در این زمینه نگفته است و اگرچه او مبتكر و اثباتكنندهي عالم مثال در تاریخ
فلسفهي اسالمی است ،اما «هیچ تحلیل هستیشناسانه از كیفیت صدور آن ارائه نداده است .تنها
شهرزوري و قطبالدین شیرازي -شارحان حكمهاالشراق -بر اساس مبانی اشراقی این مسئله را تحلیل
نموده و تصویري از آن به دست دادهاند»(یزدانپناه .)82/9 :1982 ،در نظر این دو شارح ،از آنجا كه عالم
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مثال ،اشرف و برتر از عالم حس و طبیعت است ،لذا از طبقهاي از انوار عرضیه صادر شده است كه خود
آنها از جنبهي مشاهدات انوار طولیه ناشی شدهاند و اشرف و برتر از طبقهاي هستند كه از جنبهي
اشراقات انوار طولیه به وجودآمدهاند(شهرزوري .971 :1979 ،قطبالدین :1921 ،ج .)119 ،9اشكال تفسیر
این دو شارح بزرگ آن است كه برداشت و تحلیل آنها در خصوص تقسیمبندي انوار عرضیه و
سرچشمهي آنها ،با سخن صریح خود سهروردي -كه قبالً گزارش شد -مطابق و سازگار نیست.
مالصدرا نیز بدون توضیح بیشتر ،در این زمینه مینویسد« :از طبقه عرضی نازلِ عقول مجرد ،ابتدا،
اجسام مثالی صادر میشوند و سپس به واسطه آن عالم مثال ،اجسام حسی به وجود میآیند» (مالصدرا،
 ،1921ج.)144 :9
در هر حال با عنایت به مبانی فلسفی سهروردي باید پذیرفت كه موجودات عالم مثال ،از ارباب انواع
ناشی میشوند(یزدانپناه ،1982 ،ج .)912 :9لكن كیفیت و تفصیل چگونگی صدور آنها از مثل
افالطونی ،امري مبهم و رازآلود است.
افزون بر صدور موجودات عالم مثال از ارباب انواع ،همهي موجودات دیگر اعم از انوار مدبره(نفوس
فلكی و انسانی) ،افالك هفتگانه ،اجسامِ عنصري و همهي هیئآت آنها ،از مثل افالطونی یعنی همان
انوارعرضیه ناشی میشوند(سهروردي ،1979 ،ج .)129 :9در واقع هر ربالنوع ،اصل و صاحبِ نوع و ممد
كماالت اوست و نوع جسمانی ،ظل و صنم آن محسوب میشود و احوال و نسبتهاي موجود در نوع
جسمانی نیز تبلور نسبتها و هیئتهاي روحانی ربالنوع خود هستند(همان ،ج.)219 :1
در نگاه سهروردي ،نهتنها جواهر افالك و نفوس و اجسام عنصري ،ظل و صنم ارباب انواع هستند و
فروع و رشحات آنها قلمداد میشوند(شهرزوري ،)917 :1979 ،بلكه همهي نسبتها و عجایب آنها نیز
انعكاسهاي عجایب عالم مثل هستند(سهروردي ،1979 ،ج .)112 :9حتی هیئآت نورانی محسوس و
هیئتهاي ظلمانی جاري در اجسام نیز معلول نور مجرد است(همان 112 :و  .)111بهطوري كه حتی نور
خورشید نیز ،امري الحق و معلول نور مجرد و ربالنوع است(همان.)118 :
بنابراین در فلسفهي سهروردي ،تمام نقش و وظیفهاي كه درفلسفهي مشائی برعهدهي عقل فعال
بود ،به ربالنوع واگذار میشود و ربالنوع به وجودآورنده و نگهدارنده و ادارهكنندهي نوع و افراد نوع خود
است(همان .219/1 :همان ،ج.)129-122 :9
سؤال مهمی كه در اینجا مطرح میشود ،این است كه هر ربالنوع در عالم مثل ،یك نور مجرد
جوهري بسیط است ،حال چگونه از آن نور بسیط ،افراد و حیثیات كثیر و گاهی متقابل(مثل نفس و بدن
انسان) صادر میشود؟ پاسخ سهروردي این است كه اوالً عالم مثل ،عالمی شگفتانگیز و متنوع و داراي
درجات مختلفی است ،بهگونهاي كه برخی از ارباب انواع ،چنان نازل و ضعیف هستند كه دیگر ،از آنها
نور مجردي صادر نمیشود و نزدیك است كهاینها نور متصرف شوند و به همین جهت ،بدون واسطه به
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تدبیر اصنام خود میپردازند(مثل ربالنوع جمادات) .ولی برخی دیگر چنان قوي و عالیمرتبه هستند كه
به طور مستقیم به ادارهي بدن نپرداخته و بین آن و بدن ،واسطهاي به نام روح نباتی ،حیوانی ،بخاري و
انسانی در میان است(همان ،ج .)114-111 :9به عنوان مثال ،ربالنوع انسان یعنی جبرئیل با افاضهي نورِ
مجردِ متصرف به مزاج كامل انسان به تدبیر بدن انسانی میپردازد(همان.)911- 911 :
ثانیاً هر ربالنوع در عالم مثل نیز داراي جهت عالی و نورانی ،و جهت فقر و دانی است .افزون برآن،
در آن قلمرو نیز به علت نبودن حجاب و حایل ،مشاهدات و اشراقات بیشماري در میان است(همان:
 .)111بنابراین از جهت عالی آن ،نور متصرف(نفس انسانی) ،و از جهت فقر و دانی آن ،بدن انسان شكل
میگیرد و از انوار سانحهي آن ،هیئآت اصنام ناشی میشود .عبارت خود سهروردي در این زمینه چنین
است« :تحصل من کل صاحب صنم فی ظله البرزخی باعتبار جهه عالیه نوریه و البرزخ انما هو
من جهه فقریه»(همان .)121 :یعنی نفوس مدبره با هیئآت نورانی خود از جهت عالی نوري ربالنوع
خود صادر میشود و جسم و برزخ از جهت فقري و نازل آن ربالنوع نشأت میگیرد (قطبالدین،1921 ،
ج.)119 :9
مالحظاتی در باب آرای سهروردی
بدون شك ،طرح و نقشهي مفصل و پیچیدهي سهروردي ،یكی از نظریههاي مهم در تفسیر و تبیین
نظام هستی و سلسله مراتب آن از حیث صدور و ارتباط است و از جهات مختلف به ویژه در حوزهي مثلِ
افالطونی و عالم مثال ،فیلسوفان بعد از خود را تحت تأثیر قرار داده است .لكن مالحظات فراوانی درباب
همین نظریهي عریض و طویل ،از حیث روششناسی و هستیشناسی وجود دارد .ما در اینجا آن
مالحظات را در چند بند بیان نموده و گرههاي موجود در این نظریه را تشریح میكنیم:
.1

این نظریه از جهات مختلف رازآلود و تا حدودي ،مبهم و پیچیده است .مشاهدات و اشراقات

كثیر و شگفتانگیزي كه در انوار طولیه مطرح میشود و مشاركت رازآمیز انوار طولیه با همدیگر و
تركیبهاي مختلف جهات گوناگون آن اشراقات و مشاهدات با جنبههاي قهر و استعنا و فقر و محبت،
چنان مبهم و اسرارآمیز است كهیك دانشجوي كوشاي فلسفه را سردرگم میكند و درست به همین
علت ،غالب كسانی كه درباب سهروردي ،مطلب مینویسند ،بهسرعت و بهراحتی از كنار این مسائل عبور
میكنند و خود را درگیر این مطالب نمیكنند .خود سهروردي در باب شگفتانگیز بودن آن تناسبات
مینویسد« :من ادعا نمیكنم همهي نسبتها همان است كه من گفتم .آنجا عجایبی هست كه خرد
آدمیان -تا وقتی كه غرق و متصرف در ظلمات هستند -به آنها احاطه نمیكند»(سهروردي،1979، ،
ج .)112 :9مالصدرا هم در تعلیقاتش بر «حكمه اشراق» ،در این باب میگوید« :تركیبها و اعتبارهاي
عقلی دیگري در آنجاست كه تنها خدا و فرشتگان برگزیدهاش آنها را میشناسند و به جزئیاتش احاطه
دارند»(مالصدرا ،1921 ،ج.)149 :9
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ابهام و پیچیدگی مذكور ،هم در نحوهي ایجاد فلك ثوابت و مثل افالطونی از انوار طولیه ،خود را
نشان میدهد و هم در نحوهي پیدایش افالك هفتگانه ،موجودات عالم مثال ،نفوس ،غواسق و هیئآت
آنها از ارباب انواع ،خود را آفتابی میكند.
.9

مناقشهي دیگر ،به نحوهي اثبات مطالب مذكور مربوط میشود .یكی از علل اصلی

رويگردانی شیخ اشراق از عقول دهگانهي مورد قبول مشائیان و رويآوري به انوار طولیهي بیشمار،
پیداكردن علل ایجادي براي فلك ثوابت با ستارههاي فراوان و جهات مختلف آنها بود(سهروردي،
 ،1979ج .)192 :9لكن همهي ما میدانیم كه نظریهي افالك نهگانه ،امري مردود و منسوخ است.
بنابراین طرح مبتنی برآن نیز امري مخدوش خواهد بود.
راه دیگر سهروردي در تأیید و تحكیم بسیاري از مطالب فوق ،شهود و تجربهي عرفانی است .او در
مواضع مختلف ،مخاطب خود را به تأمل و اتخاذ طریق ریاضت فرامیخواند و راه اصلی درك و كشف
این موضوعات را شهود و رصد روحانی میداند و به مخاطبین توصیه میكند كه همانطور كه به رصدِ
رصدگرانِ امور جسمانی اعتماد میكنند ،به رصدگران آسمان معنا نیز اعتماد كنند(همان.142-141 :
همان ،ج 949 :1و.)211
بر اهل تأمل و فلسفه پوشیده نیست كه اوالً مقایسهي شهود شخصی عرفانی با رصدهاي عالمان
علم نجوم ،مقایسهاي معالفارق است .زیرا رصدهاي جسمانی و محصول آن رصدها ،امري عینی و
همگانی و تكرارپذیر است .اما رصدهاي عرفانی ،امري شخصی و درونی هستند .ثانیاً دانشجوي فلسفه
حق دارد بپرسد كه امروزه ،دستكم ،نادرستی برخی از محتواي شهودهاي این چنینی آفتابی شده است
(مثل نظریهي افالك و عجایب آن) .بنابراین چگونه و با كدام پشتوانه ،به محتواي این قبیل شهودهاي
ادعایی میتوان باور و یقین منطقی پیداكرد!
اگر گفته شود كهاین قبیل شهودها در متن شهود و تحقق ،زالل و شفاف و خطاناپذیر هستند و
ممكن است غبار خطا در مقام تعبیر و تفسیر بر چهرهي آن بنشیند .پاسخ این خواهد بود كه پس آنچه ما
با آن روبهرو هستیم(مفاهیم و گزارهها) ،صدق و كذبپذیرند و ادعاي شهود یا عدم ادعاي شهود ،جز
اقناع روانی(آن هم در مواردي و براي كسانی) ،فایدهي آنچنانی نخواهد داشت و حتی ممكن است در
مواردي ،پیامدهاي منفی هم داشته باشد و مورد استفادهي سوء واقع شود.
.9

نكتهي دیگري كه از جنبهي هستیشناسی قابل طرح است ،مسئلهي انوار سانحه است.

سهروردي براین باور بود كه در انوار طولیه و انوار عرضیه ،اشراقات و انوار سانحهي بیشماري در جریان
است ،به طوري كه از نوراالنوار بسیط ،عالوه بر صدور نور جوهري اول ،انوار سانحهي فراوانی ساطع
گشته و نصیب انوار طولیه میشود .آنجا عالم انوار است و در عالم انوار حجابی نیست .بنابراین با
مشاهدهي نوراالنوار توسط هریك از انوار طولیه و عرضیه ،نور و اشراقی از او ساطع میشود .پرسش
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مهمی كه در اینجا مطرح میشود و سهروردي با درایت و تیزبینی متوجه آن شده است ،این است كه آیا
این مدعا با قاعدهي الواحد سازگار است؟ سهروردي با طرح مسئلهي قابلیت و شرایط آن ،چنین پاسخ
میدهد« :ممكن است از یك شی ،به علت اختالف ویژگیهاي قابلها و تعدد آنها ،اشیاي متعدد و
گوناگونی صادر بشود»(همان ،ج.)192 :9
پاسخ سهروردي به پرسش مذكور از دو جهت مخدوش است .زیرا اوالً هریك از انوار طولیهي مجرد،
بسیط است و سخن گفتن از جنبهي قبول(نقص و عدم كه با فعلیت و وجود برطرف میشود) و جهت
فعلیت در مورد آنها مردود است و «بهطور كلی ،جهات قابلیت و استعدادها در عالم عقول مطرح نمی-
شود»(مالصدرا ،1921 ،ج .)199 :9ثانیاً در متن راه حل مذكور با هر بهانهاي ،صدور امور مختلف ،از
موجود بسیط نهفته است ،و این امر نیز با قاعدهي الواحد سازگاري ندارد(ایمانپور.)91 :1982 ،
برخی از عبارتهاي مالصدرا در این زمینه چنین است« :اثبات نور اشراقی سانح از نوراالنوار بر نور
اقرب و هر یك از انوار پایینی از جهت قابلیت آنها ،در پیشگاه تحقیق امري بیوجه است .زیرا در عالم
ابداع فقط فعلیت مطرح است»( ،1921ج .)121 :9عالوه برآن «چطور ممكن است عقل مفارق در بدوِ
آفرینش ،ناقص و نیازمند امر عرضی باشد تا وجودش بهواسطهي آن عرض كامل گردد؟ عرض
تكمیلكنندهي جوهر نمیشود»(همان.)199 :
.2

اشكال دیگري كه از منظر وجودشناسی ،در باب طرح مذكور ،قابل طرح است ،این است كه

اگر از نور اقرب از حیث مشاهدهي فقر خود در مقابل عظمت نوراالنوار و حالت استظالم آن ،جسم فلك
نخست صادر میشود ،چرا از این حالت استظالمِ هر یك از انوار پایینتر ،جسمی و فلكی صادر نمی-
شود(همان)142 :
.4

نكتهي قابل تأمل دیگري كه در باب طرح مذكور ،چه در مورد نحوهي صدور انوار طولیه از

همدیگر و چه در زمینهي نحوهي صدور فلك ثوابت و مثل افالطونی از تركیب اشراقات و جهات فقر و
استغناي انوار طولیه مطرح میشود ،مسئلهي صدور معلول بسیط از علل مركب است .در مطالب پیش
گفته ،سهروردي بارها ،صدور یك معلول ،از علل مختلف را مجاز و واقع اعالم كرد (سهروردي،1979 ،
ج 22 :9و  24و  )114و در واقع ،بر اساس مبناي خود یعنی صدور معلول واحد از علل مركب ،ماجراي
پیدایش انوار طولیهي پایینتر و فلك ثوابت و مثل افالطونی را تفسیر و توجیه نمود .در حالی كه خود
این قاعده ،آن هم در مورد موجودات مجرد محض ،امري مخدوش و مردود است(رك .مالصدرا،1918 ،
ج.)122-911 :9
.1

اشكال دیگر درباب نظام صدور از منظر سهروردي ،مسئلهي دو بخشی شدن نظام هستی

است .توضیح مطلب بهاین صورت است كه بر اساس دیدگاه سهروردي ،اشیا یا نور هستند یا غیرنور.
اشیايِ غیرنور هم ،نه اموري صرفاً عدمی ،بلكه موجودات محقق و تاریك و میت هستند و در متن
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ذاتشات ،هیچ بهرهاي از نور و روشنایی ندارند و اگر هم نوري نصیب آنها میشود ،صرفاً یك امر عارضی
است(سهروردي ،1979 ،ج .)117-118 :9بخش دیگر نظام هستی ،نیز نور است و نور ،یك حقیت گسترده و

ذومراتب است و همهي درجات و مراتب عالم انوار را شامل میشود(همان .)197-198 .112-191:به بیان
دیگر ،نظام هستی در نگاه سهروردي برخالف نظریهي تشكیك وجود -كه شامل همهي مراتب هستی
از واجب تعالی تا هیوالست -به دو قلمرو كامالً متقابل تقسیم میشود .قلمروي كه از سنخ نور است و
حد و مرز مشخصی دارد و قلمروي دیگر كه از سنخ جسم(مقدار) تاریك است و خود مراتب گستردهاي
دارد.
پرسش سهمگینی كه در اینجا خودنمایی میكند ،این است كه چگونه این دو قسمت متقابل نظام
هستی ،ارتباط و سنخیت علی با همدیگر دارند؟ به نظر میرسد این پرسش ،به ذهن خود شیخ اشراق
خطور كرده بود و درست به همین جهت ،درصدد بوده تا خود را از اتهام شرك مبرا بداند و و با صراحت
اعالم كند كه«و هی لیست كفرة المجوس و الحاد مانی و ما یفضی الی الشرك باهلل تعالی و
تنزه»(همان.)11 :
راه حل سهروردي این بود كه اجسام غاسق ،مدیون و محصول ارباب انواع در ظل برزخی از حیث
فقر آنهاست(همان )121 :و در واقع ،جهت فقر انوار طولیه و انوار عرضیه پل ارتباطی میان اشیاي
تاریك(اجسام فلكی و عنصري) و انوار است.
به نظر میرسد راهحل حكیم اشراق در این زمینه عقیم است .زیرا انوار طولیه و عرضیه ،نور محض و
بسیط هستند و هویتی جز نور و ظهور و شهود ندارند .حال سؤال این است كه چگونه از نور محض و
بسیط ،امر مقابل آن ،ناشی میشود؟ ترجمهي عبارتهاي مالصدرا در باب هویت نور اقرب -كه قابل-
تسري به هویت انوار دیگر هم هست و مدعاي ما را نیز تأیید میكند -چنین است« :اگر جهت فقر در
نور اقرب ،همان نقصان نوریتش از نوریت نوراالنوار باشد ،آن نقصان ،عین ماهیت بسیط نوري آن است،
همان طوركه كمال نوراالنوار و غنایش ،به عین ذاتش است .چون بر اساس نظر سهروردي ،بیان شد كه
شدت و ضعف ،زائد بر ماهیت بسیط نوري نیستند .اما اگر آن جهت فقر در نور اقرب همان مجعول لغیره
بودنش باشد ،آن هم عین هویت بسیطش خواهد بود و هویتش عین ماهیت اوست و در ذهن و خارج،
زائد و عارض بر آن نیست و همین طور غناي آن به غناي نوراالنوار ،همان هویت نشأت گرفتهي آن از
هویت نوراالنوار هست .پس در نور اقرب ،دو چیزي كه در ذهن قابل تفكیك از همدیگر باشند ،وجود
ندارد»(مالصدرا ،1921 ،ج.)191-199 :9
بر اهل فلسفه پوشیده نیست كه اشكال مذكور ،بر نظام تشكیك صدرایی -كه به تشكیك وجود
معتقد است و آن را ،ناظر به همه هستی میداند -وارد نیست .لكن به طرح سهروردي -كه تشكیك نور
را تنها به انوار(نه غواسق) منحصر میكند -وارد است.
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نتیجه
از مطالب پیشگفته ،این نتایج حاصل میشود كه  -1سهروردي ،نظام صدور را بر اساس مفاهیم و مبانی
حكمت اشراق تفسیر و عرضه كرده است و بهجاي استفاده از واژهي بنیادي«تقعل» در مسئله آفرینش ،از
اصطالحات اشراق و مشاهده استفاده كرده است -9 .شیخ اشراق ،انوار طولیهي بیشماري را با تكیه بر
فلك ثوابت و ستارههاي بیشمار آن تبیین نمود و صدور انوار از همدیگر را بر پایهي مشاهده و اشراق و
انوار سانحه تشریح نمود و فلك ثوابت و مثل افالطونی را بر تركیب اشراقات و شعاعها و مشاهدات با
جهات قهر و غلبه و فقر انوار طولیه مستند كرد و افالك هفتگانه و موجودات عالم مثال و غواسق و
هیئآت آنها را به مثل یعنی ارباب انواع مبتنی كرد -9 .نظام عرضه شده توسط شیخ اشراق ،بسیار
پیچیده و اسرارآمیز است و هضم آن توسط عقل فلسفی بسیار دشوار است -2 .این طرح سهروردي و
پیش از آن ،طرح مشائیان ،با التزام به نظریهي افالك سازماندهی و عرضه شده است و با نگاه امروزي،
اشكاالت بارز و آشكاري بر آن وارد است و متأسفانه ،فالسفهي بعدي(و حتی امروزي) كار قابلتوجهی در
این زمینه انجام ندادهاند -4 .طرح شیخ اشراق ،نظام هستی را به دو قطب متقابل و غیرقابل پیوند تبدیل
می كند و از اتصال و اتحاد آن دو به نحو نظاممند و معقول عاجز است .بر محققان حكمت اشراق فرض
است كه در باب این گره فكري بیندیشند و در صورت امكان ،راه حل خردپسندي عرضه نمایند.
پینوشتها
 -1مراد ما از فیلسوفان مشائی اسالمی در این مقاله ،فارابی و ابنسینا و پیروان آن دو است نه ابنرشد
كه رویكرد و مبانی و آراي فلسفی خاصی دارد.
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