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مقاله حاضر ،نخست عشق حقيقي از ديدگاه افلوطين را توصيف ميكند و سـپس بـه
اين سؤال ميپردازد كه آيا عشق بين انسان و خدا عشقي است دو طرفه يا اينكه خـدا
هيچ توجه و عنايتي به سعادت و رستگاري انسان ندارد؟
روش شناخت عقلي كه عبارت از شناخت سلبي ،شـناخت تـدريجي صـعودي،
شناخت از طريق موجودات و شـناخت بـه كمـك تشـبيه اسـت؛ و روش تصـفيه و
پاﻻيش نفس ،دو روشي است كه افلوطين براي رسـيدن بـه خيـر اعلـي بـه خـدمت
ميگيرد .به عبارت ديگر دو روش وي عبارتاند از الهيات عقلـي و الهيـات عرفـاني
)افلوطين ١.(٦ .٧ .٣٦ : ١٣٦٦ ،اين دو روش همان دو روشي است كه افﻼطون از آنها بـه
عنوان ديالكتيك عقلي و ديالكتيك عشـق )تشـبيه اسـب ارابـهاي و ارابـهران ،ديـدن
زيباييهاي حسي ،نفساني و عقلي و در نهايت به كمك يادآوري شـوق ديـدن مثـال
زيبايي( در رساله فايدروس )افﻼطون ،فايـدروس  (٢٥٣-٢٤٨:نـام مـيبـرد كـه اولـي بـا
استنتاج و استدﻻل تحقق مييابد و در ديگري نفس به شهود ناگهاني و غير قابل بيـان
از خيراعلي نائل ميگردد ).( Brehier, ١٩٦١,pp:١٥٢-٣
افلوطين در موضوع روش عرفاني تأثير زيادي از افﻼطـون بـهويـژه از دو رسـاله
فايدروس و مهماني پذيرفته است و در رساله پنج از انئـاد سـه ،در ضـمن نـه فصـل
عشق خدايي و زميني را معنا نموده و اصطﻼحاتي همانند آفروديت ،اروس ،زئـوس،
توانگري و تنگدستي كه فراوان مورد استفاده افﻼطون بوده را تفسير مينمايد.
افﻼطون در رساله فايدروس بر اين بـاور اسـت زيبـايي راسـتين كـه در حيـات
معقول مشاهده ميشود ،درخشـش و جـﻼي خاصـي دارد .تصـاوير آن را در جهـان
محسوس ،كساني ميبينند كه حقيقت راستين را چنـدين بـار در عـالم بـاﻻ مشـاهده
نموده و در زندگي اين جهاني ،پاكي و صفاي خود را از دسـت نـداده باشـند .بـدين
صورت ،با ديدن زيباييهاي اين جهاني ياد زيبايي اصيل در ايشان زنده ميشود .ايـن
گونه انسانها ،موافق سيرت و شيوه فكر خويش كه برگرفته از الگـو و خـداي خـود
است از ميان زيبايان ،معشوقي برميگزينند و دل در او مـيبندنـد و مـيكوشـند او را
شبيه خداي خود تربيت نمايند .بدين معنا كه هم خود از خدا تقليد ميكنند و هـم تـا

٣٠

جاويدان خرد ،شماره  ،٢٥بهار و تابستان ١٣٩٣

آنجا كه در توان ايشان است ميكوشند معشوق خود را از هر حيـث هماننـد خـداي
خود سازند .از اين عشق كه فرايندي است خﻼق و مولد و با دست يافتن به معشوق
از بين نميرود ،به عنوان تربيت ياد ميشود )افﻼطون ،فايدروس.(٢٥٢b -٢٥٣d :
عشق در رساله مهماني ،صرفاً هر نوع شـوق و آرزوي نـامتعين بـه چيـز دوسـت
داشتني نيست .عشق حقيقي اشتياق به تملك دائمي خوبي است و به ايـن مقصـود از
طريق بالفعل كردن استعداد نهفته در خود ،به تعبير افﻼطون ،با »توليد در زيبا و بـارور
ساختن چيزي زيبا ،خواه آن چيز زيبا تن باشد و خواه نفس« دست مـييابنـد .وقتـي
عاشق با خوبياي كه به دنبالش است ،متحد ميشود عشق او ناپديد نميشـود؛ بلكـه
تبديل به عشق به ايجاد خوبي مابعد ميشود .علت وجود عشق به اين معنـا ميـل بـه
جاودانگي است )افﻼطون ،مهماني ٢٠٦ b :و  .(٢٠٩ aوي بر اين اعتقاد اسـت كـه عاشـق
براي رسيدن به مقصود و مرحله نهايي عشق به صورت ديالكتيكي و سلسـله مراتبـي
با مظاهر گوناگون زيبايي از قبيل تن زيبا ،تنهاي زيبا ،زيبايي نفس ،زيبـايي اخـﻼق،
آداب ،سنن و قوانين آشنا ميگردد؛ در هر مرحله تعاليم و فضايل خود را به معشـوق
ميسپارد ،آفرينشي نيكو در او ايجـاد مـينمايـد ،او را هـر روز بهتـر از روز گذشـته
مينمايد و به كمك يكديگر فضايل و تعاليم درست را ميپرورانند .عاشق با طي ايـن
مراحل درمييابد كه نبايد پايبند مظهري واحد باشد بلكه بايستي با يك نظـاره تمـامي
پهناي زيبايي را بيابد .در اين حال سخنان زيبا و انديشههاي عميقي خواهـد آفريـد و
به ياري نيرويي كه از اين نوع آفريدنيها مييابد بـه يكبـاره بـه يگانـه شناسـايي كـه
زيبايي خاص يعني مثال زيبايي موضوع آن است ،دست مييابد .فقط در ايـن مرحلـه
است كه زندگي ارزش راستين دارد و انسـان حاضـر نخواهـد شـد آن را بـا چيـزي
معاوضه نمايد .از اينرو پاداش رهيافتهگـان بـه ايـن مرحلـه قـرار گـرفتن در جرگـه
دوستان خدا و زندگي جاويد است )افﻼطون ،مهمـاني .(٢١٢a-٢١٠b:در فراينـد تجلـي
عشق حقيقي ،هم عاشق تعالي مييابد و هم معشـوق؛ و ايـن صـعود نفسـاني همـان
تربيت است .عشق در هر دو رساله افﻼطون مولد و خﻼق است و با دست يافتن بـه
معشوق از بين نميرود و به تربيت معشوق بـر اسـاس الگوهـا مـيپـردازد و عاشـق
تﻼش ميكند كه معشوق را تا حد امكان بشري همانند الگوي خود سازد.
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به منظور تنقيح مسأله مورد تحقيق ،بيان اين موضوع ﻻزم اسـت كـه افلـوطين در
ابتداي رساله پنج از انئاد سه اين سؤال را طرح ميكنـد كـه آيـا عشـق ،خداسـت يـا
فرشته ٢يا اثر نفس )عشق عاطفي( است كه در نفوس پديد ميآيد و يا اينكه نـوعي از
آن خدا يا فرشته و نوع ديگر عشق عاطفي است؟ او عشق عاطفي را به عشق پـاك و
زشت تقسيم ميكند و از عشق پاك كه به دنبال زيبايي مطلق است سـخن مـيگويـد
)افلوطين ( ٣ .٥ .١ :١٣٦٦ ،كه همان عشق در الهيات عرفاني است و در فصـلهـاي ،٢٢
 ٣٢ ،٣١و  ٣٤از رساله  ٧انئاد  ٦آن را توضيح ميدهد .موضوع مقاله حاضـر بررسـي
همين نوع عشق است .وي سـپس در توضـيح عشـق و مبـدأ آن مـيگويـد دو نـوع
آفروديت يعني نفس وجود دارد؛ يكي نفس آسماني يا همـان نفـس كلـي اسـت كـه
مستقيماً از عقل فيضان يافته است و خداييترين نفـس اسـت كـه هميشـه در عـالم
معقول سكني دارد .وي ميگويد بهتر است آن را الهه بناميم .اين الهه روي در مصـدر
و مبدأ خود داشت و شيفته او شد از اينرو عشق به عنوان يـك موجـود جـوهري و
واقعي از نظاره مشتاقانه نفس كلي به عقل زائيده شد .اين عشق به عنوان يك موجـود
متعالي و مستقل واسطه بين عاشق و معشوق است كه هر سه هميشه در عالم معقـول
بهسر ميبرند .افلوطين از اين عشق برتر به عنوان خدا ياد ميكنـد كـه نفـس كلـي را
هميشه در جوار عقل و خير برتر نگه ميدارد.
آفروديت ديگر ،نفس جهان ماست كه از اشتياق او به مصدر خود ،عشق دومي به
عنوان موجود مجزا زائيده شد كه عشقهاي زميني را سرپرستي ميكند .نفـس جهـان
ما چون آكنده از اشتياق به جهان برتر از خود است ،اين اشـتياق را در جوانـان بيـدار
ميسازد و نفوس آنها را متوجه عالم معقول و خير برتر ميسازد .نفـوس فـردي نيـز
اروس مطابق طبيعت خود پديد ميآورند .اين عشق نفوس فـردي ،همـان فرشـتهاي
است كه بر هر نفس انساني گماشته شده و او را هدايت ميكند .بنابراين نفـس مـادر
عشق است و عشق نيروي فعاليت نفس در جستجوي نيكـي اسـت )همـان ٣ .٥ .٢ :و
 ٣ .٣,٥و .(٣ .٥ .٤

عشق به مثابه روش بازگشت نفس به جايگاه اصلي خود

عشق ٣افﻼطوني نقش مهمي در انئادهـاي افلـوطين دارد و در فهـم مفهـوم عشـق و

٣٢

جاويدان خرد ،شماره  ،٢٥بهار و تابستان ١٣٩٣

كاركرد آن در انديشه افلوطين بسيار با اهميت است .اين عشق گرايش عمـومي همـه
موجودات را به خير برتر مشخص ميكند .هر موجـودي در جسـتجوي خيـر خـود
است .بدين جهت هر موجودي خير ويژه خود را دارد )افلـوطين.(٦ .٧ .٢٦ (٥) :١٣٦٦ ،
مثﻼً ،صورت خير ويژه ماده است ،فضايل و عقل خير ويژه نفسانـد و عقـل نيـز در
جستجوي خير خاص خود است كه آن خير برتر نام دارد .خير هـر چيـزي بـا خيـر
نخستين متفاوت است .خير هر چيزي امري است ناقص و مركب .بنـابراين خيـر در
ما و خير نخستين با هم فرق دارد .خير هر چيـزي آن چيـزي اسـت كـه در مراتـب
هستي بيواسطه باﻻتر از آن قرار دارد .اين صعود به همين صـورت ادامـه يافتـه و در
نهايت در بلندترين مرتبه پايان مييابد كه برتر و خيـرتـر از آن چيـزي نيسـت .ايـن
مرحله افزون بر اينكه خير برتر و خير نخستين است ،اصل و منشأ همـه خيرهاسـت
)همان.(٦ .٧ .٢٥ (٢٠-١٥) :

وجودي كه مبدأ نخستين به انسان داده است ،وجودي فعال و پوياست كه انسـان
را به مبدأ خود باز ميگرداند .اين فعاليت و بازگشت به مبدأ همان عشقي است كه او
به ما داده است و ما را سازگار و شبيه به خود ميگرداند .بدين سـبب اشـتياق نفـس
انسان در طلب خدا از آغاز در او قرار داشت هر چند او از اين اشتياق آگاه نباشـد .از
اينرو هيچ نيازي نيست كه از طريق ديدن زيباييهاي زميني بـه يـاد او بيافتـد .همـه
چيز از خدا و درخداست و خدا كه مبدأ نخستين است ،خير و زيبايي مطلق است .از
اينرو انسان از اين خير مطلق برآمده است و نفس او پيوسته در جستجوي زيبـايي و
خير مطلق است .زيباييهاي ديگر كـه مـوقتي و گذراينـد عطـش انسـان را سـيراب
نميكنند و در مييابد كه اين زيباييهاي گذرا منشاء ثابت و دائمي دارند .بدين سـبب
انسان ذاتاً و فطرتاً خيرخواه است و به دنبال خوبيها ميرود و از بـدي بيـزار اسـت
)همان.(٦ .٧ .٣١(٢٢-١٤) :

نفس با سه اشتياق صعودي به سوي زيبايي سـير مـيكنـد و هـر بـار از زيبـايي
مادون چشم ميپوشد تا به مرحله باﻻتر صعود نمايد :اشتياق نسـبت بـه زيبـاييهـاي
محسوس زميني ،عدم اقناع نفس از پذيرش آنها به عنوان متعلق عشق ،گذر از آنها به
سوي اصول معقول آنها ،رسيدن به مثال زيبايي و در نهايت نائل شدن به مبدأ زيبـايي
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كه فوق هر نوع زيبايي است .افلوطين اين فرايند سير و سـلوك عرفـاني نفـس را در
قالب دو مرحله ذكر ميكند كه در مرحله اول ،نفس از زيباييهاي محسوس حركـت
خود را آغاز و به زيباييهاي جهان معقول ختم مينمايد .در مرحله دوم ،نفس سير و
سلوك خود را در جهان معقول ادامه ميدهد و بـه اوج قلـه زيبـايي دسـت مـييابـد
)همان١ .٣ .١ :و  .(٥ .٩ .٢در فرايند صعودي عشق ،به عقيده افلـوطين بحـث دلـدادگي،
تربيت و تعالي معشوق در ميان نيست .آنچه براي افلوطين مهم است ايـن اسـت كـه
هيچ يك از معشوقهاي زميني و معقول ،بهخاطر وجود اشتياق به خير اعلي در نهـاد
انسان ،اشتياق نهايي عاشق را ارضاء نميكنند و عاشق بايد از آنها بـه عنـوان تصـاوير
معشوق نهايي غمضنظر نمايد تا به مبدأ اصلي خود واصل گردد و آنگاه در جـوار او
آرام گيرد.
عشق عرفاني ،عشق زميني نيست بلكه حقيقي و كامل است .در اين عشـق توجـه
و نظر به شيء محدود و معين نيست .معشوق يك حقيقت نامتناهي و بدون صـورت
است .اشتياقي كه چنين معشوقي در انسان ايجاد ميكند و انسان نيـز آرزوي رسـيدن
به او را در سر ميپروراند ،عشقي است خارقالعاده و بينهايت .در اين عشق معنوي،
معشوق و عشق نامتناهي است .زيبايي او از نـوع ديگـر ،برتـر از هـر نـوع زيبـايي و
منشاء زيبايي است )همان.(٦ .٧ .٣٢(٢٠) :
آنگاه كه نفس به سوي خدا صعود نمايد و او را ببينـد و بشناسـد سـخت از ايـن
نظاره شادمان ميشود و مسحور و مجذوب او ميگردد و در مييابد كه در خـود نيـز
پارهاي از او دارد .بدين سبب اشتياق غريبي به او دست ميدهد و تا آنجا كه بـراي او
مقدور باشد ،تن و جان خود را شبيه معشوق ميسـازد .راسـتآزمـايي شـباهت بـه
مقصود به اين است كه سالك در عمل پيوسته از جهت معرفت و فضايل بهتـر و بـه
معشوق نزديكتر شود )همان ٦ ٧ .٣١ (٣-١٢) :و .(١ .٢ .١
اشتياق انسان به سوي خير برتر را ميتوان با توجه بـه جـزء حقيقـي نفـس ايـن
چنين نيز توضيح داد كه نفس انسان داراي دو جزء است؛ يك جزء آن كه افلوطين از
آن به جزء برين و خردمند تعبير ميكند ،هيچگـاه وارد بـدن نمـيشـود و پيوسـته در
جهان معقول به صورت تقسيمناپذير ميماند؛ ولي جزء فرودين بـه اقتضـاي طبيعـت
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نفس وارد بدن ميشود ،حواس بدن او را به خـود مشـغول مـيدارد ،اختيـار را از او
ميربايد و در نتيجه بر خﻼف طبيعت خود عمل مينمايد .با توجه به جزء برتر نفس
و نيز با توجه به اينكه جزء فرودين هنگامي كه از تن دور ميشود و دوباره به مـوطن
اصلي خود و به سوي احد صعود مينمايد؛ بازگشت به زنـدگي عقـل الهـي هميشـه
براي انسان وجود دارد و انسان بايد زندگي اين جهاني خـود را سـازگار بـا آن جـزء
عقلي خود نمايد )همان ٤ .٨ .٨ :و ٤ .٩ .٤و )  ٥ .١ .١ ( ٢٩-٢٩و ).(٤ .٩ .٣(٢٣-٢٤
به نظر افﻼطون چون هر زيبايي ايجادگر و ملهم عشق است ،نفس آكنده از عشـق
به زيبايي خواهد بود )افﻼطون ،فايدروس (٢٤٩ d-e :و بـه ايـن دليـل اسـت كـه افلـوطين
تﻼش ميكند تا ثابت نمايد خير اعلي ،زيبايي متعـالي و مـافوق خـود زيبـايي اسـت
) (Hadot, ١٩٨٨,p :٥٣و نفس ماﻻمال از عشق به اين مـافوق زيبـايي اسـت و در آغـاز
پرتو ضعيفي از آن نور قوي در انسان وجود دارد كه موجب اشتياق او به اين زيبـايي
ﻻيتناهي ميگردد .خدا كه زيبايي حقيقي و به عبارتي فـوق زيبـايي اسـت برتـرين و
دلانگيزترين زيبايي است كه از هر صورتي عاري است؛ چه اينكه هـر موجـود زيبـا
داراي صورت خودكفا نيست و زيبايي خود را از اصل برتر دريافت نموده؛ از ايـنرو
نفس به اين صور زيبا اكتفا نميكند و در جستجوي برترين آنها ميگردد .در واقع هر
عشق به زيبايي زميني در نهايت بـه عشـق زيبـايي نامتنـاهي خـتم خواهـد شـد كـه
بيصورت است .بنابراين خدا مبدأ و غايت زيبايي است )افلـوطين٦ .٧ .٣٢ (٢٥) :١٣٦٦ ،
و ).(٦ .٧ .٣٣ (١٢

از آنچه از افﻼطون و افلوطين گفته آمد اين نتيجه حاصل ميشود كه عشق تنها به
معنــاي اشــتياق بــراي ارضــاء و تكميــل نيازهــاي عاشــق نيســت كــه منشــاء صــرفاً
خودخواهانه داشته باشد؛ بلكه شامل شوق رسيدن به معشوقي است كه با رسيدن بـه
او و اتحاد با او نيز ادامه دارد و همچنان فعال و مولد است .اوج اين نوع عشق اتحـاد
با خير برتر است كه در نهايت عاشق خود را فاني در او ميبيند.
دستيابي به مبدأ و مقصـد هسـتي از راه عشـق و بـه تعبيـري الهيـات شـهودي
دستكم به دو مقدمه بنيادين نياز دارد:
 .١الهيات سلبي و به تعبيري الهيات تنزيهي زمينهساز شهود احد اسـت ) Brehier,
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 ،(١٩٦١,p:١٥٦به اين معنا كه بايد همه چيز غير از او را از او جدا كرد و او را در ذهـن
از همه چيز دور نمود و تنها ،در ذهن خود قرار داد و تـﻼش كـرد تـا چيـزي بـه او
افزوده نگردد )افلوطين .(٦ .٨ .٢١(٣١-٢٥) :١٣٦٦ ،چنـين زمينـه و آمـادگي چـه بسـا بـه
سعادت عظيم منجر ميشود كه از آن به حالـت خلسـه تعبيـر مـيگـردد كـه تجربـه
شخصي غيرقابل بيان است و نميتوان آن را دوباره از روي اختيار ايجـاد و يـا تقليـد
نمود.
 .٢دستيابي به مقام خلسه ،عﻼوه بر تجريد خدا از هر چه غير او ،به اين مقدمـه
و زمينه بنيادين نيز نياز دارد كه انسان هر صورتي حتي صورت معقول را از خود دور
نمايد .آنگاه كه دل و عقل به صورت ديگري مشغول باشد نميتواند به نظاره او نائـل
آيد .از اينرو بايد هر چه غيرخدا را از خود دور نمايد تا بتواند به او نزديـك و بـا او
متحد گردد؛ همانطور كه براي درك معقول بايستي هر ادراك حسي را از خـود دور
نمود .خدا هنگامي سعادت بهرهوري به خود را به نفس ميدهـد و او را بـه حضـور
خود راه ميدهد كه نفس از هر چه غير خداست مجرد شـده و تـا آنجـا كـه ممكـن
است خود را شبيه او كرده باشد .خدا بيصورت و نامتناهي است .نفسي كـه اشـتياق
رسيدن و يگانه شدن با او را دارد ،بايد در حد امكان به چنـين صـفاتي مـزين شـود.
وقتي نفس شبيه او بشود خود را همانند او بيصـورت مـيبينـد .در چنـين زمينـهاي
است كه آن دو يكي ميشوند .در اين حالت نفس از خود آگاه نيسـت و مسـتغرق و
فاني در او است )همان.(٦ .٧ .٣٤(١-١٥) :
افلوطين درباره تناسب بين بيننده و ديده شده ميگويد ... » :كسي كه مـيخواهـد
ببيند بايد چشمي داشته باشد كه با آنچه قصد ديدنش را دارد خويش و همانند باشـد.
چشم هرگز نميتوانست خورشيد را ببيند اگر خود همانند خورشيد نبود؛ نفـس نيـز
اگر خود زيبا نباشد زيبايي را نميتواند ديد .از اينرو كسي كـه مـيخواهـد نيكـي و
زيبايي را ببيند نخست خود بايد همانند خدا گردد و نيك و زيبا شـود « )همـان-١٥) :
 .(١.٦ .٩ (٢٠وقتي نفس صعود يافته ،خدا را ميبيند كه خود را جدا از او نبينـد .نفـس
در اين حالت چيز ديگر شده و آن خود قبلي نيست .نفـس انسـاني خـدا را در خـود
مييابد و ميبيند كه او چگونه با نفس يگانه شده است .انسان در كمال تنهايي ،خـود
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را عين او ميبيند .تنها در اين حالـت اسـت كـه انسـان مـيتوانـد در او بنگـرد و از
روشنايي معقول آكنده گردد و با او يگانه شود .تا زماني كه انسان در اين حالت است
اروس و عشق او آسماني و نفس او همان آفروديت آسماني است .آنگـاه كـه از ايـن
حالت در بيايد عشق و آفروديت او زميني خواهد شد )همـان ٦ .٩ .٩(١-١٥) :و )(١٠-١٥
 ٦ .٩ .١٠و ) .(٥ .٧ .٣٤ (١٠-١٣افلوطين در آخرين عبارت كتاب خود )بر اساس ترتيـب
فعلي انئادها( مينويسد» :چنـين اسـت زنـدگي خـدايان و آدميـان خـدايي :آزادي از
زنجيرهاي زميني ،زندگي عاري از شهوات اين جهاني و گريز و پرواز ٤از تنهـايي بـه
سوي احد« )همان.(٦ .٩ .١١(٤٩-٥١):
فرفوريوس ميگويد خودش يكبار به خدا نزديـك و بـا او يگانـه گرديـده و در
حضور او بر افلوطين چهار بار حالت خلسه كه آن نزديك شدن و سپس متحد شدن
با خدا است عارض گرديـده اسـت )فرفوريـوس :١٣٦٦ ،ش .(٢٣افلـوطين در توصـيف
حالت خلسه خود مينويسد» :بارها هنگامي كـه از خـواب بيـدار مـيشـوم )منظـور
فراغت از بدن و توجه به نفس است( و به خود ميآيم و جهان بيرون را پشـت سـر
مينهم و اندر خود در ميآيم زيبايي حيرتانگيزي ميبينم .در آن دم بـه تعلـق خـود
به جهان علوي اعتماد مييابم و واﻻترين زندگي را ميگذرانم و از جهان عقـل گـذر
ميكنم و از همه معقوﻻت برتر ميپرم و با خدا يكي ميگردم« )افلـوطين(١-٣) :١٣٦٦ ،
.(٤ .٨ .١

تجربه عرفاني كه بهطور عيني انسان را به سوي خدا هدايت مـيكنـد ،بـه عنـوان
مسير و روشي است كه بهوسيله آن نفس ميخواهد شبيه آن چيزي شـود كـه بـه آن
عشق ميورزد .تجربه عرفاني داراي طبيعت عاشقانه و فوق عقلـي اسـت .در تجربـه
عرفاني نه انديشيدن بلكه برخورد عقلي محض ٥با احد صورت مـيگيـرد؛ در لحظـه
مواجهه نه توانايي سخن گفتن است و نه فرصت آن .آنگاه اين مواجهه و ديدار خـدا
و يگانه شدن با او براي نفس حاصل ميشود كه انسان همه چيز را از خود دور كـرده
باشد حتي آگاهي از خود را .بايد همه زيباييهاي جهـان را تصـوير و سـايه زيبـايي
نخستين دانست و از همه آنها چشم فروبست .در لحظه ديدن احـد ،نفـس آكنـده از
روشنايي است كه نه تنها از او آمده است بلكه خود اوسـت .ايـن لحظـه رسـيدن بـه
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هدف نهايي راستين براي نفس است .بعد از ايـن مواجهـه ناگهـاني و نـزول از ايـن
مرحله است كه انديشيدن آغاز ميشود )همان ٥ .٣ .١٧ (٣٩-٢٥ ) :و ) .(٦ .٩ .٧ (٢٠-١٥
از آنچه گفته شد اين معناي روشن بهدست ميآيد كه روش عرفاني افلـوطين نـه
وحدت وجودي ٦بلكه يكتاپرستانه ٧است كه در آن نفس انسان در جسـتجوي يگانـه
شدن و به تعبير دقيق ،يگانه ديدن خود با خداست و از هر چه غير خدا گذر ميكنـد
تا خود را در اتحاد با او ببيند ،نه اينكه در جستجوي تحقق بخشيدن به خود به عنوان
يك امر مطلق باشد ) .(Armstrong, ٢٠٠٨,p:٢٦٣در عرفان افلوطيني خـدا مبـدأ و اصـل
همه چيز است و همه موجودات در مرتبه خود نه موهوم بلكه موجودنـد و از مرتبـه
باﻻتر فيضان يافتهاند؛ هر چند عارف در اوج سلوك عرفاني ،از همه چيـز و حتـي از
خود گذر ميكند و خود را در يگانگي با خدا ميبيند .بدين جهت ،اتحاد مـورد نظـر
افلوطين وحدت شهود است نه وحدت وجود عاشق و معشوق .يگانه ديدن خـود بـا
خدا كه از آن به فناء تعبير ميشود به معناي نديدن خود و نه به معناي نـابودي خـود
است؛ چه اينكه نديدن خود و رهيدن از قيود و تشخّصات انسـاني موجـب كمـال و
شهود خير اعلي ميگردد .سالك در اين مرحله ذات و هويتي از خود نميبينـد و نـه
اينكه ذات او با ذات مبدأ نخستين متحد شده و يا اينكه ذات خـدا جـايگزين ذات او
شده باشد .بنابراين وحدت مورد نظر عرفان افلوطين ،پانتئيسم ،به اين معنـا كـه همـه
باشندههاي عالم بخشي از خدايند و در مجموع خـداي واحـدي را تشـكيل دادهانـد،
نيست و نيز وحدت مورد نظر وي وحدت وجود به اين معنا كه تنهـا يـك موجـود،
هستي حقيقي دارد و بقيه اعتباري ،موهوم و عاري از هستي حقيقياند؛ نيست .ادعاي
افلوطين وحدت در شهود است و بس.
اتحاد و يگانگي نفس با خدا در واقع دو نوع يگانگي اسـت كـه هـمزمـان واقـع
ميشوند:
 .١يگانگي نفس انساني با خود به ايـن معناسـت كـه نفـس بـه درون خـود بـر
ميگردد و همه جامههاي عاريتي را كه هنگام نزول به تن كرده بود و همه اضافات و
تعلقات به مادون را از خود دور ميكند و به ذات خود برميگردد .به عبارتي هر چـه
ديدني با چشم است را بايد رها كند و بـه درون خـويش بـازگردد .افلـوطين دربـاره

٣٨

جاويدان خرد ،شماره  ،٢٥بهار و تابستان ١٣٩٣

ديدن زيبايي نفس ميگويد» :به خود خويش باز گرد و در خويشتن بنگر و اگر ببينـي
زيبا نيستي همان كن كه پيكر تراشان با پيكر ميكنند :هرچه را زيادي است بتـراش و
دور بينداز ،اينجا را صاف كن ،آنجا را جﻼ بده ،كج را راست كـن و سـايه را روشـن
ساز و از كار خسته مشو تا روشنايي خدايي فضيلت درخشـيدن آغـاز كنـد ...وقتـي
بدين مرحله رسيدي و چنين شدي و با خود خويش يگانه گرديدي ...آن وقت است
كه چشم بينا و نيروي بينايي شدهاي و به خود اعتماد ميتـواني كـرد ...بـه آنجـا كـه
ميخواستي صعود كردي ...نگاهت را متمركز كن و بنگر .تنها ايـن چشـم مـيتوانـد
زيبايي كامل و راستين را بنگرد« )افلوطين.(١ .٦ .٩ (٤-١٥) :١٣٦٦ ،
افلوطين با تشبيه اسقاط اضافات نفـس بـه فعاليـت مجسـمهسـاز روي مجسـمه،
ميگويد دستيابي نفس به زيبايي مطلق آنگاه ممكن است كه نفس انسـاني خـود را
شبيه او كرده باشد؛ چون شبيه ميتواند شبيه را بنگرد .او ميخواهد سالك ايـن مسـير
خود را شبيه زيبايي مطلق كند .بدين جهت ميگويد با خود يگانه شو و زيـاديهـا را
از خود دور كن تا بتواني شبيه او گردي و با او متحد شـوي .امـا افﻼطـون در رسـاله
فايدروس ميگويد عاشق روي معشوق كار ميكند تا معشوق خود را خداييتـر كنـد
و در اين فرايند خود نيز خداييتر گردد )افﻼطون ،فايدروس .(٢٥٢ c-٢٥٣ cعشـق حقيقـي
مورد نظر افﻼطون خﻼق و مولد خوبي در معشوق است.
 .٢يگانگي دوم ،وحدت نفـس بـا علـت نخسـتين خـود اسـت كـه در آن همـه
دوگانگيها حتي دوگانگي منطقي بين فاعل و متعلق در موجـود خودآگـاه نيـز محـو
ميشود ).(Henry, ١٩٦٩ :LXVII
اين دو نوع يگانگي در واقـع يكـي هسـتند .بـا حضـور دائمـي خـدا در انسـان،
بازگشت به درون خويش همان بازگشت به خدا خواهد بود .درونگرايي بـه معنـاي
دقيق كلمه همان بازگشت به اصل خود است و كسي كه خود را بشناسد مـيدانـد از
كجا آمده است .خودشناسي همان خداشناسي و مراجعه به درون همان بازگشـت بـه
اصل خود است .بدين جهت مﻼحظه ميگردد كه در نظام فكري افلـوطين هـدف از
زندگي انسان ،يگانگي هميشگي با خدا است .ﻻزمه سير صعودي ،اين است كه نفس
ابتدا با مرحله باﻻتر خود كه عقل است متحد گردد؛ ناظر و منظور يكي شـود و همـه
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اشياء معقول را نه از بيرون بلكه در درون خود ببيند و سپس در مرحله باﻻتر بـا خـدا
يگانه گردد )افلوطين ١ .٦ .٩ :١٣٦٦ ،و ) .(٦ .٧ .٣٦ (١٢اما آرزوي يگانگي نفس با عقل نـه
از اين جهت است كه او عقل است بلكه عقل را عﻼوه بر هويت ذاتياش ،بـهخـاطر
اينكه از نيك برآمده و مشتاقانه به سوي او در حركت اسـت و از او بهـرهمنـد اسـت
عاشقانه طلب مينمايد )همـان ٦ .٧ .٢٠ (٢٥ ) :و ) .(٦ .٧ .٢١ (١٥نفـس انسـاني از طريـق
پاك ساختن خود ،كسب فضايل و صعود به سوي جهان عقـل در آن جهـان سـكني
ميگزيند و از سفره عقل بهره ميبرد و با او يگانه ميگـردد و اشـياء معقـول را نـه از
بيرون بلكه در درون خود ميبيند )همان.(٦ .٧ .٣٦ (٨-١٢) :
آرزوي داشتن زندگي به سبك عقل در سنت ارسطويي بسيار پررنگ اسـت .وي
از حيات عقل الهي )مبدأ نخستين( به عنوان باﻻترين لذت و خوشي ابدي ياد ميكنـد
)ارسطو (١٠٧٢ b٢٧ :١٣٦٧ ،و از لحظات گذرايي كه عقـل انسـان بـا عقـل الهـي يگانـه
ميشود به عنوان لحظاتي كه انسان به سعادت فـوق انسـاني مـيرسـد يـاد مـيكنـد
)افلوطين .(٦ .٧ .٣٢ (٢٥):١٣٦٦ ،روشن است منظور ارسـطو از عقـل الهـي كـه محـرك
نخستين و غايتالغايات است ،همان احد افلوطين است.
خﻼصه اينكه يگانگي عرفاني عبارت است از نقطـه اوج فراينـد طـوﻻني سـير و
سلوك نفس كه افلوطين از آن به عنوان صعودي نام ميبـرد كـه حركـت بـاطني بـه
عميقترين ﻻيه دروني نفس نيز هست .اتحاد عرفاني تﻼش نفس انساني براي تصـفيه
و تجريد از همه چيز دروني و برونـي اسـت بـه منظـور اينكـه خـود را در اتحـاد و
يگانگي با خدا ببيند ) .(Armstrong, ٢٠٠٨.p: ٢٦١تمام نظام فلسفي افلوطين صعود و
ارتقاء ذهن و دلدادگي به خداسـت .تـأمﻼت و بحـثهـاي فلسـفي صـرفاً روش و
ابزاري براي حل مباحث فلسفي نيست بلكه روشي عرفاني براي تشويق و بازگشـت
نفس به باﻻ و جايگاه اوليهاش نيز هست ).(ibid.,p: ٢٦٠

ويژگيهاي تجربه عرفاني

هدو مترجم و مفسر فرانسوي رساله هفـتم از انئـاد ششـم بـراي تجربـه عرفـاني
افلوطين شش ويژگي به شرح ذيل قائل است كه تماماً برگرفته از فصل  ٣٤و انـدكي
از فصل  ٣٦رساله  ٧انئاد  ٦ميباشد ):(Hadot,١٩٨٨,p: ٥٨-٦٤
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 .١يگانگي نفس با خـدا يـك حالـت شـعف و خلسـهاي اسـت گـذرا ،كوتـاه،
اســتثنايي ،نــادر ،غيرمنتظــره و ناگهــاني .از يــك طــرف آرزو و اشــتياق دراز و
طوﻻني نفس انساني در طلب خير اعلي و از طـرف ديگـر جرقـه و روشـنايي
ناگهاني.
 .٢خدا در همه موجودات و نفوس حاضر است و اين حضور را فقط ميتوان بـا
تجربه عرفاني آزمود .تجربه عرفاني با احساس حضور نمايان ميشـود و فقـط
با ظهور خدا در درون نفس انساني قابل مقايسه است .در نظام فكري افلـوطين
وقتي نفس جزئي ،مجال مواجهه با احد را مييابد؛ وقتـي او در نفـس حاضـر
ميشود؛ و به سخن درستتر وقتي او براي نفس حاضر ميشود؛ و نيـز وقتـي
ناگهان او را در خود مييابد و ميبيند؛ كه نفس از هـر چـه پيرامـونش اسـت،
چشم پوشيده باشد )افلوطين.(٦ .٧ .٣٤ (٦-١٥) :١٣٦٦ ،
 .٣ادراك حضور خدا در نفس يك شهود و نظاره است به عنـوان ظهـور درونـي .در
اين نظاره و شهود چشم انسان آكنده از نور ميگردد؛ اما به كمك نور چيز ديگـري
ديده نميشود؛ آنچه مشهود ميشود خود نور است )همان.(٦ .٧ .٣٦ (١٥-٢٠) :
 .٤اين شهود يك وحدت عاشقانه است كه نمي شود آندو را از يكـديگر متمـايز
نمود .در اين وحدت ديگر دو نيستند بلكه يكياند .ايـن عشـق در حسـرت و
دلتنگي وحدت پيشين نفس با خداست.
 .٥اكنون نفس در آرزو و اشتياق وحدت دوباره خود ،از همه چيز حتـي از خـود
چشم ميپوشد .او در حالت نادر وحدت ،از تن خود نيز آگـاهي نـدارد و هـر
چه غير اوست را كنار مينهد و خود را بـا او يگانـه مـيبينـد .انسـان در ايـن
وضعيت مجال اين را ندارد كه به خود بنگرد و ببيند كه چه چيزي است .نفس
در اين حالت شعف ،مستغرق در خداست.
 .٦ويژگي ديگر اين وحـدت عرفـاني شـادي و شـعفي اسـت در انسـان ،كـه از
بازگشت ٨به وحدت نخستين با خدا به او دست داده است.
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آيا اين اتحاد عرفاني كه افلوطين از آن به تماس ٩يا ديـدار ١٠يـاد مـيكنـد صـرفاً بـا
تﻼش انساني بهدست ميآيد يا نيازمند عنايت خدا نيز هست؟ آيا اين ارتباط و اتحـاد
عاشقانه دوسويه است يا يكسـويه؟ بررسـي ايـن موضـوع را در سـه جهـت دنبـال
ميكنيم :الف( عشق خدا به خود .ب( عشق انسان به خدا .ج( عشق خدا به انسان.
اما از جهت اول ،در نظر افلوطين خدا هم عاشق خود و هم معشوق خود اسـت
و اين دو يعني عاشق و معشوق در او يكي هستند )همـان .(٦ .٨ .١٥ (١-٢) :معشـوق او
فقط خود اوست و او به چيز ديگري عشق نميورزد؛ چه اينكه عشق به چيـز ديگـر
جستجو به منظور دستيابي به آن چيزي است كـه عاشـق آن را نـدارد و ايـن نـوع
عشق با تبييني كه افلوطين از خدا ارائه ميكند سازگار نيست.
اما از جهت دوم ،اشتياق انسان به سوي خدا و بازگشت به او را ،خدا از ابتـدا در
نهاد انسان قرار داده است .بدين سبب نفس در طلب او بر ميآيد و هيچ نيازي نـدارد
كه با ديدن زيبـاييهـاي زمينـي بـه يـاد خـدا بيافتـد )همـان .(٦ .٧ .٣١(١٨-٢٣) :همـه
موجودات باﻻجبار به مقتضاي طبيعت خود در طلب اويند؛ چنانكـه گـويي احسـاس
ميكنند بدون او نميتوانند باشند .نيك به مثابه مقصد و غايت طلب مـادرزاد در نهـاد
ما گذاشته شده است و هميشه در ماست؛ از اينرو نيازي به يادآوري او نميبينـيم .او
پيوسته در ما حاضر است )همـان .(٥ .٥ .١٢ (١-٨ ) :خـدا بـدين سـان معشـوق نفـس
ميگردد كه روشنايي پرحرارتي از او ميآيد و نفس را بيدار و توانا ميكند و به سوي
خود ميكشد )همـان (٦ .٧ .٢٢ (٢٠-٢٢) :تـا بـه آنجـا كـه آمـده بـازگردد .ايـن همـان
غايتالغايات بودن خدا در تفكر افلوطين است .از اينرو در نظر افلوطين خدا نه تنها
مبدأ نخستين بلكه غايت نهايي هر چيزي است.
گفتني است غايت نهايي مورد نظر افلـوطين بـا آنچـه ارسـطو در مـورد محـرك
نخستين ميگويد تبيين متفاوتي دارد .افلوطين احد را از اين جهت خير برتر و غايـت
نهايي ميداند كه همه موجودات صادره از او دوباره به او به عنوان معشـوق نهـايي و
خير برتر بازميگردند؛ ولي به عقيده ارسطو محرك نخستين بـه عنـوان علـت غـايي
نقش فاعلي دارد و با شوقي كه ايجـاد مـيكنـد موجـب حركـت افـﻼك و جهـان و
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پيدايش موجودات ميشود .در ارسطو سخن از بازگشت به خدا به آن صورتي كه در
افلوطين وجود دارد مطرح نيست.
عليت غايي بودن خير برتر در سير بازگشت نفس به جايگاه اوليه خود گرچـه بـه
صورت بالقوه در انسان نهاده شده است ولي فعليت اين نوع عليـت نيـاز بـه تـﻼش
انسان دارد .كسب معرفت شهودي از خدا و يگانه شـدن انسـان بـا او تنهـا از طريـق
تزكيه نفس امكانپذير است كه همانطور كه در ابتدا گفته آمد ،تجريـد نفـس از هـر
نوع صورت حسي و معقول ،خالي كردن نفس از هر چه غيـر خـدا و بازگشـت بـه
درون خود است كه اين خود گرچه فعاليت عملـي و جـوارحي بـه سـبك عبـادات
عملي در اديان ابراهيمي نيست؛ لكن تﻼش عقلي و دروني نفس اسـت بـراي زدودن
نفس از هر چه غير خداست .توجه به اين معنـا بايسـته اسـت كـه ايـن زدودن تنهـا
زدودن عقلي همانند الهيات سلبي نيست كه خـدا را از هـر مفهـوم و صـفت اثبـاتي
خالي مينمايد؛ بلكه نفس افزون بر اين ،هنگامي به مواجهه با خدا نائل ميگـردد كـه
از هر چه در پيرامونش است چشم بپوشد و خود را چنان بيارايد كـه در حـد امكـان
شبيه او شود.
افلوطين در تعبير ديگري تزكيه نفس را با نقل عبارتي از افﻼطون )افﻼطـون ،رسـاله
تئتتوس (١٧٦ b :اين چنين تقرير ميكند كه چون بدي در جهان وجود دارد و نفس نيـز
ميخواهد از بدي بگريزد؛ از اينرو چارهاي نيست مگر اينكـه از ايـن جهـان مـادي
رخت بربندد .گريز از جهان و رسيدن به عالم معقول براي نفس انساني به اين اسـت
كه تا آنجا كه ممكن است همانند خدا شود و شبيه شدن به خـدا بـه ايـن اسـت كـه
انسان از روي بينش در راه عدل و پرهيزكاري گام بردارد و با فضـيلت زنـدگي كنـد.
در نظر افلوطين نيكي از جهان برين ميآيـد و كسـي كـه بخواهـد از خـرد و نيكـي
بهرهمند گردد بايد خود را همانند آن جهان نمايد و مطابق آن زيسـت كنـد )افلـوطين،
١ .٤ .١٦ (٦-٩) :١٣٦٦و  .(١ .٢ .١طبيعي است كه فضيلت در خدا از نوع ديگر و برتـر از
نوع فضيلت ماست )همان ٢٧-٣٢ ) :و  .(١ .٢ .١ ( ١-٦اما اگر خدا برتر از هر چيز و هـر
فضيلتي است انسان در چه چيزي بايستي شبيه خدا شود؟ در خدا فضـايل اجتمـاعي
مانند دانايي كه خاص موجـود متفكـر و شـجاعت كـه ويـژه جـزء دليـري نفـس و
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خويشتنداري كه هماهنگي تمايﻼت با نيروي عقل و عدالت كـه حاصـل سـازگاري
قواست وجود ندارد .افلوطين ميگويد فضايل خدا از نـوع فضـايل مـا نيسـت و بـه
نحوي فضايل او برتر از فضايل انسانهاست؛ ولي ما به ياري فضايل خود مـيتـوانيم
شبيه او گرديم و اين مستلزم اين نيست كه در خدا نيـز فضـايلي هماننـد فضـايل مـا
باشد .اگر چيزي شبيه چيزي باشد ﻻزم نيست كه چيز دوم نيز شـبيه چيـز اول باشـد
)همان .(١ .٢.٢ :افﻼطون در مورد شباهت اشياء محسوس به ايدههاي خـود مـيگويـد
اگر اشياء محسوس شبيه ايدهها باشند ،ايدهها نميتوانند شبيه اشياء محسـوس باشـند
واﻻ اين روند بينهايت ادامه خواهد داشت )افﻼطـون ،پارمنيـدس .(١٣٢e -١٣٣a :در نظـر
افلوطين شباهت بر دو نوع است :الف( يك نوع آن ،اين است كه دو چيـزي كـه بـه
هم شبيهاند از حيث طبيعت يكياند و از منشاء واحد ناشي شدهانـد .در ايـن حالـت
شباهت متقابل است .ب( نوع دوم ،دو چيزي كه يكي اصل و ديگري مبدأ اسـت؛ در
اين حالت شباهت متقابل نيست و فقط فرع به اصل شباهت دارد .شـباهت در مـورد
بحث حاضر از نوع دوم است )افلوطين .(١ .٢ .٢(٥-٨) :١٣٦٦ ،فضيلت در نفس است نـه
در عقل و خدا .فضيلت پاك شدن از بديهاست .نفس آنگاه كه با تن آميخته ميشود
و تحت فرمان هيجانهاي او قرار ميگيرد بد است و وقتي از اين بدي نجات مييابد
و داراي فضيلت ميشود كه بدون مشاركت تن به تنهـايي عمـل نمايـد يعنـي آنگـاه
داناست كه پيرو اميال تن نباشد و آنگاه شجاع است كه در او عقل حاكم و تمـايﻼت
مطيع باشند .بنابراين حالت عقلي فارغ از هيجان هماننـد خـدا شـدن اسـت و آنچـه
خدايي است پاك است .طبيعي است كـه هـيچيـك از ايـن حـاﻻت در مـورد خـدا
موضوعيت و معنا ندارد )همان.(١ .٢ .٣ :
در ارتباط با بحث تزكيه نفس ،اين سؤال طرح ميشود كه نفس انساني تا چه حد
ميتواند پاك شود و بر تمايﻼت و هيجانات خود مسلط شود و تا چه اندازه ميتواند
از تن جدا گردد؟ افلوطين در پاسخ مينويسد» :نفس هنگامي ميتوانـد بـه خـود بـاز
گردد و در خود فرو رود و خود را از هيجانهـا آزاد سـازد كـه اجـازه ندهـد تـن از
لذايذ ،جز آن مقدار كه براي تسكين دردها و رفع خستگيهايش كـافي اسـت ،بهـره
ببرد؛ دردهايي را كه راه گريز از آنها نيست با بردباري تحمل كند و در رنجهـاي تـن
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شريك نشود و در برابر امواج ميلهاي تن خود را نبازد ...بـه هـيچ بـدي نگرايـد؛ در
خوردن و نوشيدن به حد نياز بسنده كند؛ در پي لذايذ شهواني نرود جـز بـدان مقـدار
كه براي تسكين غريزة تابع خرد ضروري است .نفس بايد از هر آلودگي پاك باشد و
بكوشد جزء بيخرد خود را پاك كند تا همه احساسهايي كه بـه او روي مـيآورنـد
همينكه به او نزديك شدند معتدل گردند« )همان.(١.٢ .٥ (٥-١٥) :
افلوطين اين سؤال را طرح مينمايد كه چرا نفوسي كه از جهـان بـرين آمـدهانـد،
پدر و اصل خود را فراموش كردهاند و اكنون نه او را ميشناسند و نه خود و جايگـاه
خويش را؟ به عبارت ديگر نفس انسـاني كـه چنـين جايگـاه رفيعـي داشـته و داراي
فضيلت كامل بوده چرا و چگونه در اين جهان مادي اينچنين از اصل خود دور شده
و براي بازگشت دوباره به اصل خـود نيازمنـد تزكيـه گرديـده اسـت؟ وي خـود در
جواب ،سخن از بدي آغازين نفوس ميكند كه اين بدي نخستين را در قالـب چهـار
كلمه گستاخي ،هوس شدن ،غيريت نخستين و حرص استقﻼل بيـان مـيدارد )همـان:
) (٥ .١ .١ (٤-٦كه به نظر به معناي واحدي اشاره دارد و آن معنا اين اسـت كـه عقـل،
نخستين منشاء بدي انسان متجسد است .بدي عقل بـه ايـن جهـت اسـت كـه افـراد
متجسد انساني تصوير عقلاند و اين تصوير ،اجسامي هستند كه شامل ماده و نفـوس
جزئياند؛ نفوسي كه سرمنشاء آرزوها و خواستههـاي غيرعقلـي مـيباشـند .بـدي و
تباهي نفوسي كه مستعد پيروي از عقلاند سير نزولي نفس از اصـل خـود مـيباشـد.
بنابراين بدي و تباهي نفوس جزئي از تجسد آنهـا برخاسـته اسـت كـه ايـن تجسـد
تصوير عقل است .اما اين بـدي در جـزء عقلـي نفـس كـه آن را عقـل تنـزّل نيافتـه
ناميدهاند رسوخ نكرده است ) .(Gerson,١٩٩٤,p: ٢٠٦افلوطين در توضيح اين جـدايي
و دوري نفس از اصل خويش ميگويد آنگاه كه نفس جزئي راه مخالف عقل و جـزء
عقلي خود را در پيش ميگيرد و از اصل خود جدا و مستقل ميگردد از ايـن جـدايي
شادمان ميشود و اين مسير مخالف را ادامه ميدهد تا از اصل خود خيلي دور گـردد
همانند فرزندي كه زماني طوﻻني از پدر خود جدا شده باشد كه در اين صورت پدر،
سرزمين و خود حقيقي خود را فراموش ميكند و ديگر آنها را نميشناسـد .در واقـع
چون از خود ميگريزد نميتواند اصل خود را بيابد .چنين نفسي جهان كـم ارزشتـر
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از خود را بر خود برتري ميدهـد و مهـر آن را در دل مـيگيـرد و جايگـاه خـود را
فراموش ميكند .افلوطين ميگويد براي بازگرداندن چنين فرد تنزل يافتـه ،بـه سـوي
منشاء و خود واقعياش بايد از دو راه و به تعبيري از دو اسـتدﻻل اسـتفاده نمـود كـه
عبارتاند .١:نمايان ساختن بيارجي چيزهايي كـه اكنـون بـه ديـده احتـرام بـه آنهـا
مينگرد و نمايان ساختن ارجمندي نفس كه مـيتوانـد بـه مبـدأ خـود اتصـال يابـد.
 :٢اثبات احد به عنوان اصل و منشاء نفس )افلوطين.(٥ .١ .١ (٧-١٥) :١٣٦٦ ،
از آنچه گفته آمد اين معنا بهدست ميآيد كه در نظام فلسفي افلوطين ،انسان بـراي
يگانه شدن با خدا احتياج به انجام آيينهاي مذهبي به سبك اديـان ابراهيمـي نـدارد.
برخي علت اين عـدم نيـاز را ايـن مـيداننـد كـه افلـوطين بـراي خـدا هـيچ رفتـار
رهاييبخش ويژهاي قائل نيست و نيز اعتقادي به تأثير تشـريفات ويـژه مـذهبي و يـا
ارتباط وحياني بر نفوس انسان ندارد و گفتهاند خدا همه آنچه به ما ميدهد از فـيض
اجتنابناپذير و ابدي او صادر ميشـود كـه فـوران و ريزشـي اسـت از غنـا و پـري
او).(Armstrong, ٢٠٠٨,p: ٢٦٠
اما از جهت سوم ،در اينكه آيا خدا نيز اشتياق و توجهي به انسان بهطور خـاص و
به بقيه موجودات بهطور عام دارد يا نه ،برخي بر اين عقيدهاند كه افلوطين براي خـدا
هيچ نقش رهاييبخشي نسبت به سعادت و رستگاري انسان قائل نيست .نه از طـرف
١١
خدا كوشش و توجه خيرخواهانه به انسان شده و نه عشق و اشتياقي از طرف خدا
نسبت به انسان وجود دارد .تﻼشهاي زيادي توسط نويسندگاني افلوطيني و مسيحي
در ترويج اين نظر صورت گرفته است .آندرس نيگرن ١٢در كتاب مشـهور خـود بـين
دو اصطﻼح Erosفلسفه يوناني و  Agapeمسيحيت كه هر دو به معناي عشـق ١٣اسـت
تفاوت آشكار قائل شده است .عشق در معناي اروس ،عشقي است مبتني بـر نيازهـا،
خواستهها و خودطلبيهاي عاشق كه در آن او شوق دسـتيـافتن و بـهدسـت آوردن
معشوق را در سر دارد .آنچه در اين نوع عشق اهميـت دارد ارضـاء عشـق عاشـق و
برطرف كردن نياز و خواسته عاشق است .اما عشق در معناي دوم كه از آن تعبيـر بـه
 agapeميشود ،عشـقي اسـت ذاتـي ،نامشـروط و سـخاوتمندانه و ناشـي از ايثـار و
ازخودگذشتگي كه در آن عاشق به ديگران عشق ميورزد؛ اما نه براي برطرف كـردن

٤٦

جاويدان خرد ،شماره  ،٢٥بهار و تابستان ١٣٩٣

نيازي از خود ،بلكه خود را تسليم معشوق مينمايد و صرفاً به خاطر خـود آنهـا ،بـه
آنها عشق ميورزد .به نظر نيگرن عشق به معناي اول همان اروس فلسفه يونان اسـت
كه در آن انسان براي رسيدن به كمال خود به خدا عشق ميورزد .طبيعـي اسـت كـه
اين نوع عشق در مورد عشق خدا به مخلوقات صادق نيست .اما عشق در معناي دوم
همان عشق حقيقي مسيحي است.
جان ترويﻼرد يكي از برجستهترين افرادي اسـت كـه بـه مخالفـت بـا ايـن نـوع
برداشت از نظر افلوطين در باب نقش خدا در رستگاري انسـان پرداختـه اسـت .وي
هر چند تفسير نيگرن از عشق در مسيحيت را قبول دارد ولـي وجـود تهافـت شـديد
بين دو نوع عشق در فلسفه يونان و فلسفه مسيحي را رد ميكنـد و تفسـير نيگـرن از
اروس يوناني را ناشي از فهم نادرست وي از معناي حقيقي اين مفهوم در افﻼطون و
١٤
افﻼطونيان متأخر ميداند ) .(Armstrong, ١٩٧٩b: ١٠٥ايشان در كتاب معروف خـود
به چندين مورد از اين نوع برداشتهاي غلط از انديشه افلوطين اشاره نمـوده اسـت
) .(Armstrong, ١٩٧٩ap : ١٢٧عمده سخن نيگرن و پيروانش اين است ،خدا در نظـام
افﻼطوني و افلوطيني خودكفا ،بسيط مطلق و بينياز از غير خود اسـت؛ از ايـن رو او
هيچ نيازي ندارد كه به سعادت انسان بينديشد و بـراي انسـان تﻼشـي بنمايـد .بـدين
سبب اروس به هيچ وجه در مورد خدا صادق نيست .آرمسترانگ )Armstrong, : ١١٤
 (١٩٧٩bهر چند مخالف نظر نيگرن و موافق با ديدگاه ترويﻼرد است ،ميگويد هـيچ
متني در انئادها وجود ندارد كه دﻻلت بر عشق و توجه خدا به مخلوقـات و بـهويـژه
انسان نمايد .به نظر وي يكي از دﻻيل عمده اين ادعا اين است كه خدا تغييرناپـذير و
ثابت است .او هيچ نيازي به ايجاد موجودات ندارد .ايجاد و عـدم ايجـاد موجـودات
براي او تفاوت نـدارد .او خودكفـا و قـائم بـه ذات اسـت و بـه هـيچ نحـو متـأثر از
مخلوقات خود نميشود .خدا به اشيائي كه بعد از او ميآيند نيـازي نـدارد .او چنـان
است كه اگر موجود دوم پديد نميآمد فرقي به حال او نميكرد و در عين حـال اگـر
ديگري امكان پديد آمدن از او را داشت او مضايقه نميورزيد .كل هستي پديـد آمـده
و چيز ديگري نيست كه پديد نيامده باشد )فلوطين .(٥ .٥ .١٢ (٤٣-٤٧ ):١٣٦٦ ،بـهعـﻼوه
افلوطين در فصل هشت از انئاد سه بر اين نظر تأكيد دارد كه فعـل الهـي و بهتـرين و
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خداييترين فعل انساني بدون توجه به خواست ،برنامـهريـزي و تمركـز روي خـود
عمل و صرفاً بر اساس نظر واقع ميشود و در واقع در هر حال به تقدم نظر بر عمـل
تأكيد دارد .همچنين من حقيقي انسان در نظـر افلـوطين موجـود ابـدي و غيرمنفعـل
است و در ابتدا همه نيازمنديهاي خود را دريافت كرده است و به هـيچ وجـه هـيچ
تغييري در او صورت نميگيرد ).( Armstrong,١٩٧٩b: ١١٤-١١٥
هر چند عبارت صريحي در انئادها دائر بر عشق خدا به انسـانهـا وجـود نـدارد،
لكن به دﻻيل ذيل كه مبتني بر عبارات افلوطين و از اصول و مباني بنيادين وي اسـت
نميتوان با اين ديدگاه كه خدا هيچ توجه و عﻼقهاي به انسان ندارد ،موافقت نمود:
 .١اشتياق انسان به سوي خدا و بازگشت به او را خدا از ابتدا در نهـاد انسـان بـه
عنوان خير برتر قرار داده است .شوق به بازگشت بـه همـان جـايي كـه از اول
آمده ،درون مايه حيات انسان است كه اين شوق بالقوه بـا تزكيـه عملـي نفـس
انساني بار وجود ميگيرد .از اينرو افلوطين ميگويد خدا در همه چيز حضور
دارد )افلوطين .(٦ .٨ .١٦ :١٣٦٦ ،وجود چنين شوق وديعت نهاده ،خود دﻻلـت بـر
توجه خدا به سعادت انسان دارد .لكن اين امر دﻻلت بر نياز و نقـص در خـدا
نميكند .توجه به فعليت رسيدن تواناييهاي انسان ،هيچ مﻼزمهاي با نياز خـدا
به سعادت و رهايي انسان ندارد .او ميتواند كامـل ،خودكفـا ،بسـيط مطلـق و
بينياز از غير باشد و در عين حال زمينـه سـعادت ديگـران را قصـد و فـراهم
نمايد .به عبارتي هدف از افعال خدا به فعل برميگردد ،نه بـه خـود بـه عنـوان
فاعل .او برتر از همه چيز است و همه چيز را در خـود دارد .از ايـن رو قصـد
به كمال رساندن انسان به معناي قصدي كـه انسـان در كارهـايش بـراي رفـع
نيازي انجام ميدهد نيست .او برتر از هر چيز و هر صفتي است .افلوطين بعـد
از بيان اين مطلب كه خدا هيچ تكليفي براي انجام دادن ندارد ،به صـراحت در
اين باره مينويسد» :او )خدا( از آن جهت هيچ وظيفهاي ندارد كه هرگـز قصـد
نميكند كه چيزي پديد آورد؛ او براي خـود كـافي اسـت و نيـازي نـدارد كـه
چيزي جز خود را بجويد ،زيرا برتر از همه چيز اسـت« )همـان.٧ .٣٧ (٢٧-٣٠) :
.(٦
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 .٢در نظر افلوطين نه تنها خدا منشاء ايجـاد بلكـه علـت مبقيـه نيـز هسـت .وي
ميگويد» :او به عقل و زندگي هستي بخشيده است و از عقل ،نفـوس و همـه
چيزهايي را كه از خرد ،عقل و زندگي بهرهاي دارند پديدآورده اسـت ...اكنـون
او آنها را در حال هستي نيز نگاه ميدارد و سبب ميشود كه انديشنده بينديشـد
و زنده زندگي كند و همو منشاء عقل و زنـدگي اسـت« )همـان.٧ .٢٣ (١٩-٢٥) :
 .(٦در عبارت ديگر با صراحت بيشتر وي ميگويد خير اعلي هر لحظه و بـراي
هميشه مواهب خود را به انسان اعطا ميكند» :ما از او )خير اعلي( بريده و جدا
نيستيم حتي هنگامي كه تن بر ما چيره است و ما را به سوي خـود مـيكشـد،
بلكه از آن جهت نفس ميكشيم و نگاهداشته ميشويم كه او با ما چنان نميكند
كه يكبار ببخشد و آنگاه روي از ما بربتابد ،بلكه هميشه ميدهد و ميبخشـد«
)افلوطين .(٩ .٩ .٩ (١٢-١٤) :١٣٦٦ ،بهعﻼوه مبناي اصل بودن خدا و تصوير بـودن
ماسوي كه افلوطين بارها به آن اشاره دارد ،دﻻلت بر علت محدثه و مبقيه بودن
خدا دارد كه اگر لحظه و آني اصل نباشد تصويري از آن در كار نخواهد بود.
افلوطين خدا را علت نخستين در ايجاد و بقاي همه چيز ميداند و اين عليت هـر
چند به صورت فيضان است ولي اين لبريـزي و فيضـان ناشـي از اجبـار اخﻼقـي و
كﻼمي نيست .ضرورت فيضان موجودات ناشي از غنا و پري ذات خداسـت .او هـر
چند به غير خود نياز ندارد و در فرايند تكميل خود دست نياز به هيچ قصـد و فعلـي
دراز نميكند ،ولي ذات او مقتضي چنين فيضاني است .او علت نخسـتين در ايجـاد و
بقاي هر چيزي است و طبيعي است كه علت نميتوانـد بـه معلـول خـود وابسـته و
نيازمند باشد .او در علت بودن خود كامل است واﻻ علت تامه نميبود .بـراين اسـاس
همه حركات انسان تحت سلطه و عنايت خداست .خدا در ايـن عليـت خـود داراي
قصد به معنايي كه دﻻلت بر نياز و نقصان كند نيست .او معطي اوصاف و برتر از ايـن
گونه اوصاف است .او در خود خويش كه همه چيز است مينگرد و در خود خويش
فرو ميرود و خود را قصد ميكند .از آن جهت كه او همه چيز را در خـود بـه نحـو
بساطت دارد و نيز عاشق و معشوق خود است .بـدينرو او بـه همـه چيـز كـه در او
يافت ميشود عشق ميورزد.
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بنابراين در نظر افلوطين ،عليت ايجادي و بقائي خدا و عليت غائي او زمينه بـراي
پذيرش اين باور نميگذارد كه گفته شود خدا هيچ نقشي در رهايي و سعادت انسـان
ندارد .النهايه بايد اين عليت طوري معنا شود كه دﻻلت بر نياز خدا به وجود اين نـوع
عليت در او و در نتيجه دﻻلت بر ضعف و نقصان او ننمايد و تهـافتي بـا خودكفـائي
ذاتي ،قوام ذاتي و بساطت مطلق او نداشته باشد.
افــزون بــر ايــن دو دليــل ،افلــوطين دســت كــم در دو مــورد در انئادهــا از خــدا
درخواست كمك نموده است .درخواست افلوطين از خدا و دعا به درگاه او بـر ايـن
فرض مبتني است كه او را نسبت به حوائج و خواستههـاي انسـان صـاحب نقـش و
تأثير ميداند و براي او به نحوي نقش و جايگاهي نسـبت بـه سـعادت انسـان قائـل
است .يك مورد آنجا است كه وي بـراي توضـيح چگـونگي فيضـان كثيـر از احـد،
ميگويد» :پيش از آغاز سخن ،خدا را ميخوانيم ولي نه با سخن ،بلكه از ايـن طريـق
كه روحمان دست دعا به سوي او برميدارد؛ زيرا تنها بدين سان ميتوانيم در تنهـايي
به او دعا كنيم« )افلوطين .(٥ .١ .٦ ( ٩-١١ ) :١٣٦٦ ،در عبارت ديگر وي آنگاه كـه جهـان
را به عنوان يك كل كامل در ذهن به تصور در مـيآورد مـينويسـد» :آنگـاه خـدا را
بخوان كه آنچه را تو اكنون در تصور داري آفريده و پديد آورده است و دعـا كـن تـا
بيايد؛ باشد كه بيايد و جهان خود را بـا همـه خـداياني كـه در آن هسـتند بيـاورد«...
)افلوطين .(٥ .٨ .٩ ( ١٣-١٦ ) :١٣٦٦ ،همچنـين وي بـراي درمـان اوج اشـتياق انسـان در
يگانگي با خدا از اوراد و عزائم استمداد ميجويد )افلوطين.(٥ .٣ .١٧ ( ٢٠ ) :١٣٦٦ ،
فرفوريوس در زندگينامه افلوطين مينويسـد آنگـاه كـه افلـوطين در مسـيرهاي
ناهموار و پر پيچ و خم قرار ميگيرد ،خـدايان )موجـودات برتـر مـادون خـدا ولـي
پيوسته به او ( او را دوباره به راه راست هدايت ميكنند؛ به اين معنا كه شعاع باريـك
استواري از نور براي او ميفرستند )فرفوريوس )زندگينامه(.(٢٣:١٣٦٦ ،

نتيجه

تجربه عرفاني در انديشه افلوطين ،تﻼش نفس انساني اسـت بـراي تجريـد و تصـفيه
نفس خود از هرگونه اضافات بيروني و دروني به منظور اينكه خود را در يگـانگي بـا
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مبدأ نخستين ببيند .بدين سبب سعي وافر مينمايد تا آنجا كه ممكـن اسـت خـود را
شبيه او نمايد چه اينكه اين خودشناسي همان مبدأشناسي است .زمينه و محـرك ايـن
تﻼش ،وجودي است كه خدا به انسان داده و در اين وجود اشتياق بـه بازگشـت بـه
مبدأ و اصل نهاده شده است .اما مبدأيي كه چنين اشتياقي در انسـان قـرارداده ،علـت
ايجاد ،غايت نهايي او و علت مبقيه حيـات او نيـز هسـت؛ بـدين طريـق سـعادت و
رستگاري انسان مورد عنايت ويژه او بوده است .چنين توجه خدا بـه انسـان و سـاير
مخلوقات ،منافاتي با كمال ذاتي ،خودكفايي ذاتي و بسيط مطلق بودن او ندارد؛ چـون
در اين توجه و عنايت به خلق ،خود مقصود نبوده و براي رفع نيـاز و دفـع نقصـي از
خود انجام ندادهاست.
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پينوشتها
.١

در ارجاع به كتاب انئادها از ترجمه مرحوم لطفي استفاده شده است .شمارههاي مذكور در ارجاع
به انئادها بر اساس شمارههاي ترجمه انكليسي آرمسترانگ است .شماره سمت راست و داخل
پرانتز بر شماره سطرها و شماره بعد از آن بر فصل و شماره بعد بر رساله و شماره مذكور در
قسمت پاياني بر شماره انئاد دﻻلت دارد .در برخي موارد تمامي فصل يك رساله مورد نظر بوده
كه در اين صورت احتياج به ذكر سطرها نبوده در غير اين صورت آدرس سطرها نيز ذكر شده
است .در مورد ارجاع به رسالهها افﻼطون نيز همين امر صادق ميباشد.
Daimon, spirit
Eros

Escape in solitude to the solitary= Flight of the alone to the alone.
Contact purely intellective
Monistic mysticism
Theistic

Epistrophe
Contact

٢.
٣.
٤.
٥.
٦.
٧.
٨.
٩.

١٠. Vision

١١. Divine agape

 .١٢آندرس نيگرن  (١٨٩٠-١٩٧٨) Andres Nygrenروش مطالعاتي را دنبال نمود كه در آن مفاهيم
اساسي مسيحيت به روش انتقادي و تاريخي مورد مداقه قرار ميگرفت .يكي از مفاهيم بنيادين
در فرهنگ مسيحيت مفهوم عشق الهي) (Divine Agapeاست .او با مطالعه انجيل ،آراي اباي
كليسا و كل تاريخ مسيحيت به ويژگي مشترك در مفهوم عشق الهي رسيد و آن مفهوم را در
تغاير با مفهوم عشق و اروس فلسفه يونان يافت .نتيجه تحقيقات وي در اين باره در كتاب دو
جلدي تحت عنوان  Agape and Erosمنتشر شد .اين كتاب يكي از اصيلترين آثار در الهيات
مسيحي و يكي از با ارزشترين تاليفات الهياتي در قرن بيستم ميﻼدي ميباشد.

١٣. Love

١٤. Trouillard, Jean, La Procession Plotinienne et La Purification Plotinienne,
Paris, ١٩٥٥.

 .١٥دو ترجمه انگليسي مكنا و آرمسترانگ و نيز ترجمه فرانسوي پير هدو ،اين قسمت انئاد را اين
چنين ترجمه نمودهاند» :از آنجا كه خدا براي انجام دادن كاري هيچ تعهد و الزامي ندارد او هيچ
كار و وظيفهاي ندارد چون خودكفا است و مجبور به طلب و جستجوي چيزي نيست« .پير هدو
در تفسير اين عبارت مينويسد نبايد فعاليتي را به خدا نسبت بدهيم كه انجام آن كمالي براي خدا
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حاصل نمايد و يا اينكه خدا مجبور به انجام آن براي ديگران باشد ).(Hadot, ١٩٨٨: ٣٥٤
بنابراين سخن از خودكفايي و بينيازي احد و عدم تعهد او در انجام دادن كاري براي ديگران
است ،عملي كه با انجام آن كمالي براي احد حاصل شود و اين منافات با اين ندارد كه احد از
سر پري و فيضان خيري به ديگران برساند خيري كه كمالي براي او بهدنبال نميآورد.
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»موجود« و »وجود« در كتاب الحروف فارابي

١

فاطمه شهيدي

چكيده
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فارابي در كتاب الحروف سه معنا براي موجود ذكر ميكند كه عبارتانـد از
»مقوﻻت«» ،صادق« و »منحاز بماهية ما في الخارج« و دو معناي آخـر را بـه
عنوان معاني اصلي موجود معرفي ميكند .او جهت حفـظ جايگـاه فلسـفي
معناي اصطﻼح »موجود« ،كاربرد آن را به عنوان رابط بين ماهيت موضوع و
محمول در قول جازمه موجبـه ،در زبـان عربـي جـايز و هـمرديـف افعـال
وجودي مانند كانيكون ميداند .فارابي موجود -به معناي منحاز بماهي ة مـا
فيالخارج -را داراي دو گونه ماهيـت مـيدانـد؛ منقسـم و غيـر منقسـم .در
ماهيات منقسم» ،موجود« بودن شيء به تمام ماهيت آن به نحو غير تفصـيلي
است )مانند انسان( و »وجود« يـا عبـارت اسـت از تمـام ماهيـت بـه نحـو
تفصيلي )مانند حيوان ناطق( و يا اجزاي آن جـدا از هـم )ماننـد حيـوان يـا
ناطق( .او تمام اين مباحث را در حرف سؤال »هل« جمع ميكند .در فلسـفه
سؤال هل مقرون به »موجود« است و اين »موجود« يا خودش محمول است
يا رابط بين موضوع و محمول .با توجه به معاني اصطﻼح موجود ،در هر دو
گونه سؤال در مرحله اول پرسش از صدق در ميان اسـت .پـس از علـم بـه
صدق حرف هلِ مقرون به موجود براي پرسش از وجود )ذاتيات( موضـوع
كه ذات و ماهيت آن را تشكيل مـيدهنـد و موجـب انحيـاز خـارجي آن از
ديگر موجودات ميشوند بهكار ميرود.

مقدمه

واژههاي كليدي :موجود ،وجود ،ماهيت ،منحاز ،ذاتي ،صادق ،هل.

فارابي در كتاب الحروف به طرح و بحث راجع به اصطﻼحات فلسـفي پرداختـه
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 عضو هيأت علمي مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران.
اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي با عنوان »بازسازي نظام فلسفه نظري فارابي« در مؤسسه پژوهشـي حكمـت و
فلسفه ايران مي باشد.
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