
  ٢٩  نياز نظر افلوط ير اعليدن به خيا راه عشق در رسي يات شهودياله
  

 

 

  مقدمه
كند و سـپس بـه    مقاله حاضر، نخست عشق حقيقي از ديدگاه افلوطين را توصيف مي

ان و خدا عشقي است دو طرفه يا اينكه خـدا  پردازد كه آيا عشق بين انس اين سؤال مي
  هيچ توجه و عنايتي به سعادت و رستگاري انسان ندارد؟

از شناخت سلبي، شـناخت تـدريجي صـعودي،      روش شناخت عقلي كه عبارت 
شناخت از طريق موجودات و شـناخت بـه كمـك تشـبيه اسـت؛ و روش تصـفيه و       

بـه خـدمت   ن بـه خيـر اعلـي    پااليش نفس، دو روشي است كه افلوطين براي رسـيد 
اند از الهيات عقلـي و الهيـات عرفـاني     . به عبارت ديگر دو روش وي عبارتگيرد مي

اين دو روش همان دو روشي است كه افالطون از آنها بـه   ١).٦. ٧. ٣٦:  ١٣٦٦(افلوطين،  
ران،  ديـدن   اي و ارابـه  و ديالكتيك عشـق (تشـبيه اسـب ارابـه    عنوان ديالكتيك عقلي 

هاي حسي، نفساني و عقلي و در نهايت به كمك يادآوري شـوق ديـدن مثـال     زيبايي
بـرد كـه اولـي بـا      نـام مـي   )٢٥٣- ٢٤٨(افالطون، فايـدروس :  زيبايي) در رساله فايدروس
يابد و در ديگري نفس به شهود ناگهاني و غير قابل بيـان   استنتاج و استدالل تحقق مي

    ).pp,١٩٦١ ,Brehier :٣-١٥٢(گردد  از خيراعلي نائل مي
ـ  تأ روش عرفاني موضوعافلوطين در  ويـژه از دو رسـاله    هثير زيادي از افالطـون ب

در ضـمن نـه فصـل     ،فايدروس و مهماني پذيرفته است و در رساله پنج از انئـاد سـه  
ي و زميني را معنا نموده و اصطالحاتي همانند آفروديت، اروس، زئـوس،  يعشق خدا

  نمايد. ورد استفاده افالطون بوده را تفسير ميتوانگري و تنگدستي كه فراوان م
راسـتين كـه در حيـات     ييافالطون در رساله فايدروس بر اين بـاور اسـت زيبـا    

تصـاوير آن را در جهـان    دارد.درخشـش و جـالي خاصـي     شود، ميمعقول مشاهده 
را چنـدين بـار در عـالم بـاال مشـاهده      راستين كه حقيقت نند بي محسوس، كساني مي

 دسـت نـداده باشـند. بـدين    پاكي و صفاي خود را از در زندگي اين جهاني، و نموده 
 شود. ايـن  زنده مي ايشانزيبايي اصيل در هاي اين جهاني ياد  باييصورت، با ديدن زي

 و خـداي خـود   برگرفته از الگـو ش كه ها، موافق سيرت و شيوه فكر خوي گونه انسان
كوشـند او را   بندنـد و مـي   ل در او مـي گزينند و د ميبر است از ميان زيبايان، معشوقي

كنند و هـم تـا    شبيه خداي خود تربيت نمايند. بدين معنا كه هم خود از خدا تقليد مي
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كوشند معشوق خود را از هر حيـث هماننـد خـداي     است مي ايشان تواندر آنجا كه 
خود سازند. از اين عشق كه فرايندي است خالق و مولد و با دست يافتن به معشوق 

  ).٢٥٢ b- d٢٥٣ (افالطون، فايدروس:شود  به عنوان تربيت ياد مي ،رود بين نمي از
صرفاً هر نوع شـوق و آرزوي نـامتعين بـه چيـز دوسـت       ،عشق در رساله مهماني

داشتني نيست. عشق حقيقي اشتياق به تملك دائمي خوبي است و به ايـن مقصـود از   
توليد در زيبا و بـارور  «افالطون، با  رطريق بالفعل كردن استعداد نهفته در خود، به تعبي

يابنـد. وقتـي    دست مـي » چيزي زيبا، خواه آن چيز زيبا تن باشد و خواه نفسساختن 
بلكـه   ؛شـود  شود عشق او ناپديد نمي مي كه به دنبالش است، متحد اي عاشق با خوبي

شود. علت وجود عشق به اين معنـا ميـل بـه     تبديل به عشق به ايجاد خوبي مابعد مي
وي بر اين اعتقاد اسـت كـه عاشـق     ).a٢٠٩ و  b٢٠٦ (افالطون، مهماني: جاودانگي است 

عشق به صورت ديالكتيكي و سلسـله مراتبـي    دن به مقصود و مرحله نهاييبراي رسي
اخـالق،   زيبـايي نفس،  باييهاي زيبا، زي ي از قبيل تن زيبا، تنبايبا مظاهر گوناگون زي

در هر مرحله تعاليم و فضايل خود را به معشـوق   ؛ددگر آداب، سنن و قوانين آشنا مي
نمايـد، او را هـر روز بهتـر از روز گذشـته      نيكو در او ايجـاد مـي  آفرينشي  ،سپارد مي
پرورانند. عاشق با طي ايـن   و تعاليم درست را مي نمايد و به كمك يكديگر فضايل مي

تي با يك نظـاره تمـامي   باشد بلكه بايس ي واحديابد كه نبايد پايبند مظهر مراحل درمي
عميقي خواهـد آفريـد و    يها اين حال سخنان زيبا و انديشه پهناي زيبايي را بيابد. در

كـه   يييابد بـه يكبـاره بـه يگانـه شناسـا      ها مي كه از اين نوع آفريدني نيروييبه ياري 
يابد. فقط در ايـن مرحلـه    دست مي ،موضوع آن است زيباييخاص يعني مثال  زيبايي

حاضـر نخواهـد شـد آن را بـا چيـزي       ارزش راستين دارد و انسـان زندگي است كه 
گـان بـه ايـن مرحلـه قـرار گـرفتن در جرگـه         يافته رو پاداش ره معاوضه نمايد. از اين

در فراينـد تجلـي     ).a٢١٢-b٢١٠(افالطون، مهمـاني:  دوستان خدا و زندگي جاويد است
ايـن صـعود نفسـاني همـان     و  ؛يابد و هم معشـوق  هم عاشق تعالي مي ،عشق حقيقي

تربيت است. عشق در هر دو رساله افالطون مولد و خالق است و با دست يافتن بـه  
عاشـق  پـردازد و   رود و به تربيت معشوق بـر اسـاس الگوهـا مـي     معشوق از بين نمي

  كه معشوق را تا حد امكان بشري همانند الگوي خود سازد.   كند تالش مي



  ٣١  نياز نظر افلوط ير اعليدن به خيا راه عشق در رسي يات شهودياله
  

 

 

افلـوطين در  الزم اسـت كـه    موضوعقيق، بيان اين له مورد تحح مسأبه منظور تنقي
ـ    ال را طرح مين سؤاي پنج از انئاد سه رساله يابتدا سـت يـا   ا عشـق، خدا كنـد كـه آي

آيد و يا اينكه نـوعي از   (عشق عاطفي) است كه در نفوس پديد مي يا اثر نفس ٢فرشته
پـاك و   آن خدا يا فرشته و نوع ديگر عشق عاطفي است؟ او عشق عاطفي را به عشق

 گويـد  مطلق است سـخن مـي   زيباييكند و از عشق پاك كه به دنبال  زشت تقسيم مي
، ٢٢هـاي   كه همان عشق در الهيات عرفاني است و در فصـل  ) ٣. ٥. ١: ١٣٦٦افلوطين، (

بررسـي  مقاله حاضـر  موضوع دهد.  آن را توضيح مي ٦انئاد  ٧از رساله  ٣٤و  ٣٢، ٣١
گويـد دو نـوع    آن مـي  ح عشـق و مبـدأ  وضـي است. وي سـپس در ت همين نوع عشق 

همـان نفـس كلـي اسـت كـه       ؛ يكي نفس آسماني ياآفروديت يعني نفس وجود دارد
هميشـه در عـالم    نفـس اسـت كـه   ترين  يافته است و خداياز عقل فيضان ي مستقيماً

گويد بهتر است آن را الهه بناميم. اين الهه روي در مصـدر   دارد. وي ميمعقول سكني 
رو عشق به عنوان يـك موجـود جـوهري و     او شد از اين شيفته د داشت وو مبدأ خو

به عنوان يك موجـود   نفس كلي به عقل زائيده شد. اين عشقواقعي از نظاره مشتاقانه 
متعالي و مستقل واسطه بين عاشق و معشوق است كه هر سه هميشه در عالم معقـول  

كنـد كـه نفـس كلـي را      خدا ياد ميبرند. افلوطين از اين عشق برتر به عنوان  سر مي هب
  دارد.   هميشه در جوار عقل و خير برتر نگه مي

عشق دومي به  ،ست كه از اشتياق او به مصدر خودگر، نفس جهان ماآفروديت دي
كند. نفـس جهـان    هاي زميني را سرپرستي مي عشق شد كه مجزا زائيده عنوان موجود 

اين اشـتياق را در جوانـان بيـدار     ،است ما چون آكنده از اشتياق به جهان برتر از خود
سازد. نفـوس فـردي نيـز     سازد و نفوس آنها را متوجه عالم معقول و خير برتر مي مي

اي   آورند. اين عشق نفوس فـردي، همـان فرشـته    مطابق طبيعت خود پديد مياروس 
كند. بنابراين نفـس مـادر    است كه بر هر نفس انساني گماشته شده و او را هدايت مي

و  ٣. ٥. ٢همـان:  (شق است و عشق نيروي فعاليت نفس در جستجوي نيكـي اسـت   ع
  ).٣. ٥. ٤و  ٣. ٣,٥

  عشق به مثابه روش بازگشت نفس به جايگاه اصلي خود
افالطوني نقش مهمي در انئادهـاي افلـوطين دارد و در فهـم مفهـوم عشـق و       ٣عشق
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گرايش عمـومي همـه    كاركرد آن در انديشه افلوطين بسيار با اهميت است. اين عشق
كند. هر موجـودي در جسـتجوي خيـر خـود      موجودات را به خير برتر مشخص مي

 .)٦. ٧. ٢٦ )٥: (١٣٦٦ ن،(افلـوطي دارد را  ويژه خود بدين جهت هر موجودي خير  .است
انـد و عقـل نيـز در     مثالً، صورت خير ويژه ماده است، فضايل و عقل خير ويژه نفس

خير هـر چيـزي بـا خيـر     آن خير برتر نام دارد.  جستجوي خير خاص خود است كه
خير هر چيزي امري است ناقص و مركب. بنـابراين خيـر در    .نخستين متفاوت است

ما و خير نخستين با هم فرق دارد. خير هر چيـزي آن چيـزي اسـت كـه در مراتـب      
 و در يافتـه صـورت ادامـه   واسطه باالتر از آن قرار دارد. اين صعود به همين  هستي بي

. ايـن  تـر از آن چيـزي نيسـت    يابد كه برتر و خيـر  پايان مي مرتبهبلندترين  درنهايت 
سـت  اصل و منشأ همـه خيرها  ،افزون بر اينكه خير برتر و خير نخستين است مرحله

    ).٦. ٧. ٢٥ )٢٠- ١٥(همان: (
ست كه انسـان  وجودي فعال و پويا ،وجودي كه مبدأ نخستين به انسان داده است

فعاليت و بازگشت به مبدأ همان عشقي است كه او گرداند. اين  د باز ميرا به مبدأ خو
گرداند. بدين سـبب اشـتياق نفـس     به خود ميبه ما داده است و ما را سازگار و شبيه 

چند او از اين اشتياق آگاه نباشـد. از   انسان در طلب خدا از آغاز در او قرار داشت هر
هاي زميني بـه يـاد او بيافتـد. همـه      زيبايين رو هيچ نيازي نيست كه از طريق ديد اين
مطلق است. از  زيباييخير و  ،ست و خدا كه مبدأ نخستين استخداز از خدا و درچي
و  زيبـايي رو انسان از اين خير مطلق برآمده است و نفس او پيوسته در جستجوي  اين

 هاي ديگر كـه مـوقتي و گذراينـد عطـش انسـان را سـيراب       است. زيباييخير مطلق 
هاي گذرا منشاء ثابت و دائمي دارند. بدين سـبب   زيبايي يابد كه اين كنند و در مي نمي

 اسـت بيـزار   رود و از بـدي  مي ها و به دنبال خوبياست فطرتاً خيرخواه انسان ذاتاً و 
  ).٦. ٧. ٣١)٢٢- ١٤(همان: (

كنـد و هـر بـار از زيبـايي      نفس با سه اشتياق صعودي به سوي زيبايي سـير مـي   
هـاي   زيبـايي مرحله باالتر صعود نمايد: اشتياق نسـبت بـه    پوشد تا به ن چشم ميمادو

گذر از آنها به  ،عدم اقناع نفس از پذيرش آنها به عنوان متعلق عشق ،محسوس زميني
 زيبـايي  به مبدأو در نهايت نائل شدن  زيباييرسيدن به مثال  ،سوي اصول معقول آنها
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ن اين فرايند سير و سـلوك عرفـاني نفـس را در    است. افلوطي زيباييكه فوق هر نوع 
حركـت   هاي محسوس نفس از زيبايي ،مرحله اولكه در  كند قالب دو مرحله ذكر مي
و  نمايد. در مرحله دوم، نفس سير  هاي جهان معقول ختم مي خود را آغاز و به زيبايي
 يابـد  دسـت مـي   ييبـه اوج قلـه زيبـا    ودهد  ميمعقول ادامه سلوك خود را در جهان 

در فرايند صعودي عشق، به عقيده افلـوطين بحـث دلـدادگي،     ).٥. ٩. ٢و ١. ٣. ١(همان: 
تربيت و تعالي معشوق در ميان نيست. آنچه براي افلوطين مهم است ايـن اسـت كـه    

خاطر وجود اشتياق به خير اعلي در نهـاد   ههاي زميني و معقول، ب هيچ يك از معشوق
كنند و عاشق بايد از آنها بـه عنـوان تصـاوير     ارضاء نميعاشق را  ييانسان، اشتياق نها

نظر نمايد تا به مبدأ اصلي خود واصل گردد و آنگاه در جـوار او   غمض ييمعشوق نها
  آرام گيرد.

در اين عشـق توجـه    .عشق زميني نيست بلكه حقيقي و كامل است ،عشق عرفاني
هي و بدون صـورت  و نظر به شيء محدود و معين نيست. معشوق يك حقيقت نامتنا

كند و انسان نيـز آرزوي رسـيدن    است. اشتياقي كه چنين معشوقي در انسان ايجاد مي
نهايت. در اين عشق معنوي،  العاده و بي عشقي است خارق ،پروراند به او را در سر مي

و  زيبـايي برتـر از هـر نـوع    ر، او از نـوع ديگـ   زيباييمعشوق و عشق نامتناهي است. 
  ). ٦. ٧. ٣٢)٢٠(همان: ( است زيباييمنشاء 

آنگاه كه نفس به سوي خدا صعود نمايد و او را ببينـد و بشناسـد سـخت از ايـن     
نيـز  يابد كه در خـود   گردد و در مي شود و مسحور و مجذوب او مي نظاره شادمان مي

دهد و تا آنجا كه بـراي او   سبب اشتياق غريبي به او دست مي اي از او دارد. بدين پاره
شـباهت بـه    ييآزمـا  سـازد. راسـت   تن و جان خود را شبيه معشوق مي ،دمقدور باش

ت معرفت و فضايل بهتـر و بـه   مقصود به اين است كه سالك در عمل پيوسته از جه
   ).١. ٢. ١و  ٦ ٧. ٣١) ٣- ١٢(همان: ( تر شود معشوق نزديك

توان با توجه بـه جـزء حقيقـي نفـس ايـن       اشتياق انسان به سوي خير برتر را مي
يك جزء آن كه افلوطين از  ؛ن نيز توضيح داد كه نفس انسان داراي دو جزء استچني

شـود و پيوسـته در    گـاه وارد بـدن نمـي    هيچ ،كند آن به جزء برين و خردمند تعبير مي
ماند؛ ولي جزء فرودين بـه اقتضـاي طبيعـت     ناپذير مي جهان معقول به صورت تقسيم
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دارد، اختيـار را از او   خـود مشـغول مـي    شود، حواس بدن او را به نفس وارد بدن مي
نمايد. با توجه به جزء برتر نفس  ربايد و در نتيجه بر خالف طبيعت خود عمل مي مي

دوباره به مـوطن   و شود و نيز با توجه به اينكه جزء فرودين هنگامي كه از تن دور مي
ه بازگشت به زنـدگي عقـل الهـي هميشـ     ؛نمايد اصلي خود و به سوي احد صعود مي

براي انسان وجود دارد و انسان بايد زندگي اين جهاني خـود را سـازگار بـا آن جـزء     
  ).٤. ٩. ٣)٢٣- ٢٤و ( ٥. ١. ١)  ٢٩- ٢٩و (  ٤. ٩. ٤و ٤. ٨. ٨همان: (عقلي خود نمايد 

نفس آكنده از عشـق   ،ايجادگر و ملهم عشق است زيباييبه نظر افالطون چون هر 
و بـه ايـن دليـل اسـت كـه افلـوطين        )d-e٢٤٩ يدروس: (افالطون، فاخواهد بود  زيباييبه 

اسـت   زيبـايي متعـالي و مـافوق خـود     زيبايي ،كند تا ثابت نمايد خير اعلي تالش مي
)Hadot, ١٩٨٨,p :اسـت و در آغـاز    زيبـايي از عشق به اين مـافوق   نفس ماالمال و  )٥٣

 زيبـايي به اين انسان وجود دارد كه موجب اشتياق او  از آن نور قوي درضعيفي  پرتو
اسـت برتـرين و    زيبـايي حقيقي و به عبارتي فـوق   زيباييگردد. خدا كه  اليتناهي مي

است كه از هر صورتي عاري است؛ چه اينكه هـر موجـود زيبـا     زيباييانگيزترين  دل
رو  از ايـن  ؛خود را از اصل برتر دريافت نموده زيباييداراي صورت خودكفا نيست و 

گردد. در واقع هر  كند و در جستجوي برترين آنها مي كتفا نمينفس به اين صور زيبا ا
نامتنـاهي خـتم خواهـد شـد كـه       زيبـايي زميني در نهايت بـه عشـق    زيباييعشق به 

 ٦. ٧. ٣٢) ٢٥: (١٣٦٦(افلـوطين،   بنابراين خدا مبدأ و غايت زيبايي استصورت است.  بي
  ).٦. ٧. ٣٣) ١٢و (

شود كه عشق تنها به  آمد اين نتيجه حاصل مياز آنچه از افالطون و افلوطين گفته 
معنــاي اشــتياق بــراي ارضــاء و تكميــل نيازهــاي عاشــق نيســت كــه منشــاء صــرفاً 

بلكه شامل شوق رسيدن به معشوقي است كه با رسيدن بـه   ؛خودخواهانه داشته باشد
د او و اتحاد با او نيز ادامه دارد و همچنان فعال و مولد است. اوج اين نوع عشق اتحـا 

  بيند. با خير برتر است كه در نهايت عاشق خود را فاني در او مي
و مقصـد هسـتي از راه عشـق و بـه تعبيـري الهيـات شـهودي         به مبدأ يابي دست

  كم به دو مقدمه بنيادين نياز دارد: دست
 ,Brehier( ساز شهود احد اسـت  . الهيات سلبي و به تعبيري الهيات تنزيهي زمينه١
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١٩٦١,p:اين معنا كه بايد همه چيز غير از او را از او جدا كرد و او را در ذهـن  به   ،)١٥٦
تـا چيـزي بـه او     كـرد از همه چيز دور نمود و تنها، در ذهن خود قرار داد و تـالش  

چنـين زمينـه و آمـادگي چـه بسـا بـه        ).٦. ٨. ٢١)٣١- ٢٥: (١٣٦٦ (افلوطين، افزوده نگردد
گـردد كـه تجربـه     خلسـه تعبيـر مـي    شود كه از آن به حالـت  سعادت عظيم منجر مي

توان آن را دوباره از روي اختيار ايجـاد و يـا تقليـد     شخصي غيرقابل بيان است و نمي
 نمود.  
عالوه بر تجريد خدا از هر چه غير او، به اين مقدمـه   ،يابي به مقام خلسه . دست٢

خود دور  و زمينه بنيادين نيز نياز دارد كه انسان هر صورتي حتي صورت معقول را از
تواند به نظاره او نائـل   نمايد. آنگاه كه دل و عقل به صورت ديگري مشغول باشد نمي

رو بايد هر چه غيرخدا را از خود دور نمايد تا بتواند به او نزديـك و بـا او    آيد. از اين
طور كه براي درك معقول بايستي هر ادراك حسي را از خـود دور   متحد گردد؛ همان
دهـد و او را بـه حضـور     وري به خود را به نفس مي ي سعادت بهرهنمود. خدا هنگام

ست مجرد شـده و تـا آنجـا كـه ممكـن      ر خدادهد كه نفس از هر چه غي خود راه مي
صورت و نامتناهي است. نفسي كـه اشـتياق    است خود را شبيه او كرده باشد. خدا بي

صـفاتي مـزين شـود.     بايد در حد امكان به چنـين  ،رسيدن و يگانه شدن با او را دارد
 اي نـه بينـد. در چنـين زمي   صـورت مـي   وقتي نفس شبيه او بشود خود را همانند او بي

شوند. در اين حالت نفس از خود آگاه نيسـت و مسـتغرق و    است كه آن دو يكي مي
  ).٦. ٧. ٣٤)١- ١٥(همان: (است فاني در او 

خواهـد   . كسي كه مـي « ..گويد:  باره تناسب بين بيننده و ديده شده مين درافلوطي 
ببيند بايد چشمي داشته باشد كه با آنچه قصد ديدنش را دارد خويش و همانند باشـد.  

توانست خورشيد را ببيند اگر خود همانند خورشيد نبود؛ نفـس نيـز    چشم هرگز نمي
خواهـد نيكـي و    رو كسي كـه مـي   تواند ديد. از اين را نمي زيبايياگر خود زيبا نباشد 

- ١٥(همـان: ( » ند نخست خود بايد همانند خدا گردد و نيك و زيبا شـود  را ببي زيبايي
بيند كه خود را جدا از او نبينـد. نفـس    نفس صعود يافته، خدا را مي وقتي). ٦.١. ٩) ٢٠

در اين حالت چيز ديگر شده و آن خود قبلي نيست. نفـس انسـاني خـدا را در خـود     
، خـود  ييشده است. انسان در كمال تنهابيند كه او چگونه با نفس يگانه  يابد و مي مي
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توانـد در او بنگـرد و از    بيند. تنها در اين حالـت اسـت كـه انسـان مـي      را عين او مي
معقول آكنده گردد و با او يگانه شود. تا زماني كه انسان در اين حالت است  ييروشنا

يـن  اروس و عشق او آسماني و نفس او همان آفروديت آسماني است. آنگـاه كـه از ا  
) ١٠- ١٥و ( ٦. ٩. ٩)١- ١٥(همـان: ( حالت در بيايد عشق و آفروديت او زميني خواهد شد 

ترتيـب  افلوطين در آخرين عبارت كتاب خود (بر اساس ). ٥. ٧. ٣٤) ١٠- ١٣و ( ٦. ٩. ١٠
ي: آزادي از ايچنـين اسـت زنـدگي خـدايان و آدميـان خـد      «نويسد:  فعلي انئادها) مي

بـه   يياز تنهـا  ٤از شهوات اين جهاني و گريز و پرواززندگي عاري  ي،زنجيرهاي زمين
  ).٦. ٩. ١١)٤٩- ٥١(همان:(» سوي احد

بار به خدا نزديـك و بـا او يگانـه گرديـده و در      گويد خودش يك فرفوريوس مي
حضور او بر افلوطين چهار بار حالت خلسه كه آن نزديك شدن و سپس متحد شدن 

افلـوطين در توصـيف    ).٢٣: ش١٣٦٦(فرفوريـوس،  با خدا است عارض گرديـده اسـت   
شـوم (منظـور    بارها هنگامي كـه از خـواب بيـدار مـي    «سد: نوي حالت خلسه خود مي

آيم و جهان بيرون را پشـت سـر    فراغت از بدن و توجه به نفس است) و به خود مي
در آن دم بـه تعلـق خـود     .بينم انگيزي مي حيرت زيباييآيم  نهم و اندر خود در مي مي

گذرانم و از جهان عقـل گـذر    يابم و واالترين زندگي را مي وي اعتماد ميبه جهان عل
) ١- ٣: (١٣٦٦ ن،(افلـوطي » گردم پرم و با خدا يكي مي كنم و از همه معقوالت برتر مي مي

٤. ٨. ١.(  
كنـد، بـه عنـوان     مـي  خدا هدايتسوي طور عيني انسان را به  تجربه عرفاني كه به

شـود كـه بـه آن     خواهد شبيه آن چيزي ن نفس ميوسيله آ همسير و روشي است كه ب
ورزد. تجربه عرفاني داراي طبيعت عاشقانه و فوق عقلـي اسـت. در تجربـه     عشق مي

در لحظـه  گيـرد؛   با احد صورت مـي  ٥عرفاني نه انديشيدن بلكه برخورد عقلي محض
 ديدار خـدا مواجهه و آن. آنگاه اين سخن گفتن است و نه فرصت  يينه توانا مواجهه

شود كه انسان همه چيز را از خود دور كـرده   و يگانه شدن با او براي نفس حاصل مي
 زيبـايي هاي جهـان را تصـوير و سـايه     زيباييباشد حتي آگاهي از خود را. بايد همه 

نفـس آكنـده از    ،بست. در لحظه ديدن احـد فرونخستين دانست و از همه آنها چشم 
بلكه خود اوسـت. ايـن لحظـه رسـيدن بـه       است كه نه تنها از او آمده است ييروشنا
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نـزول از ايـن    ناگهـاني و مواجهـه  راستين براي نفس است. بعد از ايـن   ييهدف نها
  ).٦. ٩. ٧) ٢٠- ١٥و (  ٥. ٣. ١٧) ٣٩- ٢٥(همان: (  شود انديشيدن آغاز ميمرحله است كه 

آيد كه روش عرفاني افلـوطين نـه    دست مي هاز آنچه گفته شد اين معناي روشن ب
است كه در آن نفس انسان در جسـتجوي يگانـه    ٧بلكه يكتاپرستانه ٦حدت وجوديو

كنـد   ست و از هر چه غير خدا گذر ميدن خود با خدايگانه دي ،شدن و به تعبير دقيق
نه اينكه در جستجوي تحقق بخشيدن به خود به عنوان  ،تا خود را در اتحاد با او ببيند

در عرفان افلوطيني خـدا مبـدأ و اصـل     ).٢٦٣:p,٢٠٠٨ ,Armstrong( يك امر مطلق باشد
همه چيز است و همه موجودات در مرتبه خود نه موهوم بلكه موجودنـد و از مرتبـه   

اند؛ هر چند عارف در اوج سلوك عرفاني، از همه چيـز و حتـي از    باالتر فيضان يافته
ورد نظـر  بيند. بدين جهت، اتحاد مـ  كند و خود را در يگانگي با خدا مي خود گذر مي

افلوطين وحدت شهود است نه وحدت وجود عاشق و معشوق. يگانه ديدن خـود بـا   
 نديدن خود و نه به معناي نـابودي خـود  شود به معناي  خدا كه از آن به فناء تعبير مي

اينكه نديدن خود و رهيدن از قيود و تشخّصات انسـاني موجـب كمـال و     چه ؛است
بينـد و نـه    نميمرحله ذات و هويتي از خود  گردد. سالك در اين شهود خير اعلي مي

ذات مبدأ نخستين متحد شده و يا اينكه ذات خـدا جـايگزين ذات او    بااينكه ذات او 
همـه   پانتئيسم، به اين معنـا كـه   ،عرفان افلوطين شده باشد. بنابراين وحدت مورد نظر

 ،انـد  دههاي عالم بخشي از خدايند و در مجموع خـداي واحـدي را تشـكيل دا    باشنده
نيست و نيز وحدت مورد نظر وي وحدت وجود به اين معنا كه تنهـا يـك موجـود،    

اند؛ نيست. ادعاي  هستي حقيقي دارد و بقيه اعتباري، موهوم و عاري از هستي حقيقي
  افلوطين وحدت در شهود است و بس.

زمـان واقـع    دو نوع يگانگي اسـت كـه هـم    در واقع اتحاد و يگانگي نفس با خدا
  ند:شو مي

سـت كـه نفـس بـه درون خـود بـر       خود به ايـن معنا  . يگانگي نفس انساني با١ 
هاي عاريتي را كه هنگام نزول به تن كرده بود و همه اضافات و  گردد و همه جامه مي

عبارتي هر چـه   . بهگردد ميذات خود بركند و به  تعلقات به مادون را از خود دور مي
بـاره  گردد. افلـوطين در و بـه درون خـويش بـاز   بايد رها كند ديدني با چشم است را 
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به خود خويش باز گرد و در خويشتن بنگر و اگر ببينـي  « گويد: نفس مي زيباييديدن 
چه را زيادي است بتـراش و  كنند: هر پيكر تراشان با پيكر ميزيبا نيستي همان كن كه 

ه را روشـن  دور بينداز، اينجا را صاف كن، آنجا را جال بده، كج را راست كـن و سـاي  
وقتـي   فضيلت درخشـيدن آغـاز كنـد...    اييخد ييساز و از كار خسته مشو تا روشنا

بدين مرحله رسيدي و چنين شدي و با خود خويش يگانه گرديدي... آن وقت است 
بـه آنجـا كـه     ...تـواني كـرد   اي و به خود اعتماد مي شده ييكه چشم بينا و نيروي بينا

توانـد   ا متمركز كن و بنگر. تنها ايـن چشـم مـي   ... نگاهت رخواستي صعود كردي مي
    ).١. ٦. ٩) ٤- ١٥: (١٣٦٦(افلوطين، » ن را بنگردكامل و راستي زيبايي

سـاز روي مجسـمه،    افلوطين با تشبيه اسقاط اضافات نفـس بـه فعاليـت مجسـمه    
مطلق آنگاه ممكن است كه نفس انسـاني خـود را    زيبايييابي نفس به  دستگويد  مي

خواهد سالك ايـن مسـير    مي تواند شبيه را بنگرد. او باشد؛ چون شبيه مي شبيه او كرده
هـا را   گويد با خود يگانه شو و زيـادي  بدين جهت مي .مطلق كند زيباييخود را شبيه 

 رسـاله  خود دور كن تا بتواني شبيه او گردي و با او متحد شـوي. امـا افالطـون در   از 
تـر كنـد    كند تا معشوق خود را خدايي گويد عاشق روي معشوق كار مي فايدروس مي

عشـق حقيقـي    ).c ٢٥٣-c ٢٥٢(افالطون، فايدروستر گردد  و در اين فرايند خود نيز خدايي
  مورد نظر افالطون خالق و مولد خوبي در معشوق است.

. يگانگي دوم، وحدت نفـس بـا علـت نخسـتين خـود اسـت كـه در آن همـه         ٢
و متعلق در موجـود خودآگـاه نيـز محـو      ها حتي دوگانگي منطقي بين فاعل دوگانگي

    ). ١٩٦٩ ,LXVII:Henry(شود  مي
اين دو نوع يگانگي در واقـع يكـي هسـتند. بـا حضـور دائمـي خـدا در انسـان،          

گرايي بـه معنـاي    بازگشت به درون خويش همان بازگشت به خدا خواهد بود. درون
دانـد از   اسد مـي دقيق كلمه همان بازگشت به اصل خود است و كسي كه خود را بشن

كجا آمده است. خودشناسي همان خداشناسي و مراجعه به درون همان بازگشـت بـه   
گردد كه در نظام فكري افلـوطين هـدف از    اصل خود است. بدين جهت مالحظه مي

اين است كه نفس الزمه سير صعودي، يگانگي هميشگي با خدا است.  ،زندگي انسان
و همـه   گردد؛ ناظر و منظور يكي شـود است متحد ابتدا با مرحله باالتر خود كه عقل 
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اشياء معقول را نه از بيرون بلكه در درون خود ببيند و سپس در مرحله باالتر بـا خـدا   
اما آرزوي يگانگي نفس با عقل نـه   .)٦. ٧. ٣٦) ١٢و ( ١. ٦. ٩: ١٣٦٦ افلوطين،( يگانه گردد

خـاطر   اش، بـه  ويت ذاتياز اين جهت است كه او عقل است بلكه عقل را عالوه بر ه
منـد اسـت    از او بهـره  اسـت و  حركتبه سوي او در مشتاقانه برآمده و اينكه از نيك 

نفـس انسـاني از طريـق     ).٦. ٧. ٢١) ١٥و ( ٦. ٧. ٢٠) ٢٥: ( (همـان نمايد  عاشقانه طلب مي
پاك ساختن خود، كسب فضايل و صعود به سوي جهان عقـل در آن جهـان سـكني    

گـردد و اشـياء معقـول را نـه از      برد و با او يگانه مي ه عقل بهره ميگزيند و از سفر مي
  ).٦. ٧. ٣٦) ٨- ١٢(همان: (بيند  بيرون بلكه در درون خود مي

بسيار پررنگ اسـت. وي   ييسنت ارسطو زندگي به سبك عقل درآرزوي داشتن  
كنـد   از حيات عقل الهي (مبدأ نخستين) به عنوان باالترين لذت و خوشي ابدي ياد مي

كه عقـل انسـان بـا عقـل الهـي يگانـه        ييو از لحظات گذرا )b١٠٧٢ ٢٧: ١٣٦٧(ارسطو، 
كنـد   رسـد يـاد مـي    شود به عنوان لحظاتي كه انسان به سعادت فـوق انسـاني مـي    مي

روشن است منظور ارسـطو از عقـل الهـي كـه محـرك       ).٦. ٧. ٣٢) ٢٥:(١٣٦٦(افلوطين، 
  افلوطين است.همان احد  ،الغايات است غايتنخستين و 
اينكه يگانگي عرفاني عبارت است از نقطـه اوج فراينـد طـوالني سـير و     خالصه 

بـرد كـه حركـت بـاطني بـه       سلوك نفس كه افلوطين از آن به عنوان صعودي نام مي
عرفاني تالش نفس انساني براي تصـفيه   ترين اليه دروني نفس نيز هست. اتحاد عميق

اسـت بـه منظـور اينكـه خـود را در اتحـاد و        و تجريد از همه چيز دروني و برونـي 
نظام فلسفي افلوطين صعود و  ). تمام٢٠٠٨ ,p.Armstrong:٢٦١ يگانگي با خدا ببيند (

هـاي فلسـفي صـرفاً روش و     مالت و بحـث سـت. تـأ  به خدا دادگي ارتقاء ذهن و دل
ابزاري براي حل مباحث فلسفي نيست بلكه روشي عرفاني براي تشويق و بازگشـت  

  ).٢٦٠ :ibid.,pاش نيز هست ( ه باال و جايگاه اوليهنفس ب
  هاي تجربه عرفاني ويژگي

هدو مترجم و مفسر فرانسوي رساله هفـتم از انئـاد ششـم بـراي تجربـه عرفـاني       
و انـدكي   ٣٤افلوطين شش ويژگي به شرح ذيل قائل است كه تماماً برگرفته از فصل 

  ):٦٤-٥٨ :p,١٩٨٨,Hadot( باشد مي ٦انئاد  ٧رساله  ٣٦از فصل 
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اي اسـت گـذرا، كوتـاه،     . يگانگي نفس با خـدا يـك حالـت شـعف و خلسـه     ١ 
ي، نــادر، غيرمنتظــره و ناگهــاني. از يــك طــرف آرزو و اشــتياق دراز و ياســتثنا

 ييطوالني نفس انساني در طلب خير اعلي و از طـرف ديگـر جرقـه و روشـنا    
  ناگهاني.  

توان بـا   ين حضور را فقط مي. خدا در همه موجودات و نفوس حاضر است و ا٢
شـود و فقـط    تجربه عرفاني آزمود. تجربه عرفاني با احساس حضور نمايان مي

ظهور خدا در درون نفس انساني قابل مقايسه است. در نظام فكري افلـوطين  با 
يابد؛ وقتـي او در نفـس حاضـر     با احد را مي ، مجال مواجههوقتي نفس جزئي

شود؛ و نيـز وقتـي    ي او براي نفس حاضر ميتر وقت شود؛ و به سخن درست مي
بيند؛ كه نفس از هـر چـه پيرامـونش اسـت،      يابد و مي ناگهان او را در خود مي

  ).٦. ٧. ٣٤) ٦- ١٥: (١٣٦٦(افلوطين، چشم پوشيده باشد 
 در درونـي.  ظهـور  عنـوان  به است نظاره و شهود يك نفس در خدا حضور ادراك .٣

 ديگـري  چيز نور كمك به اما گردد؛ مي نور از دهآكن انسان چشم شهود و نظاره اين
  ).٦ .٧ .٣٦ )١٥- ٢٠( (همان: است نور خود شود مي مشهود آنچه شود؛ نمي ديده

دو را از يكـديگر متمـايز    . اين شهود يك وحدت عاشقانه است كه نمي شود آن٤
اند. ايـن عشـق در حسـرت و     نمود. در اين وحدت ديگر دو نيستند بلكه يكي

  ست.خدا حدت پيشين نفس بادلتنگي و
. اكنون نفس در آرزو و اشتياق وحدت دوباره خود، از همه چيز حتـي از خـود   ٥

نيز آگـاهي نـدارد و هـر    خود پوشد. او در حالت نادر وحدت، از تن  چشم مي
در ايـن   بينـد. انسـان   را بـا او يگانـه مـي   نهد و خود  ست را كنار ميچه غير او

به خود بنگرد و ببيند كه چه چيزي است. نفس وضعيت مجال اين را ندارد كه 
  ست.در اين حالت شعف، مستغرق در خدا

كـه از   ،. ويژگي ديگر اين وحـدت عرفـاني شـادي و شـعفي اسـت در انسـان      ٦
  به وحدت نخستين با خدا به او دست داده است. ٨بازگشت
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  ثير تالش انسان يا فيض الهي در اتحاد انسان با خداتأ
كنـد صـرفاً بـا     يـاد مـي   ١٠يا ديـدار  ٩اني كه افلوطين از آن به تماسآيا اين اتحاد عرف 

ا اين ارتباط و اتحـاد  آيد يا نيازمند عنايت خدا نيز هست؟ آي دست مي هتالش انساني ب
سـويه؟ بررسـي ايـن موضـوع را در سـه جهـت دنبـال         عاشقانه دوسويه است يا يك

  ج) عشق خدا به انسان.كنيم: الف) عشق خدا به خود. ب) عشق انسان به خدا.  مي
اما از جهت اول، در نظر افلوطين خدا هم عاشق خود و هم معشوق خود اسـت   

معشـوق او   ).٦. ٨. ١٥) ١- ٢(همـان: ( و اين دو يعني عاشق و معشوق در او يكي هستند 
ورزد؛ چه اينكه عشق به چيـز ديگـر    ست و او به چيز ديگري عشق نميفقط خود او

ي به آن چيزي است كـه عاشـق آن را نـدارد و ايـن نـوع      ياب جستجو به منظور دست
  كند سازگار نيست. عشق با تبييني كه افلوطين از خدا ارائه مي

اما از جهت دوم، اشتياق انسان به سوي خدا و بازگشت به او را، خدا از ابتـدا در   
د آيد و هيچ نيازي نـدار  نهاد انسان قرار داده است. بدين سبب نفس در طلب او بر مي

همـه   ).٦. ٧. ٣١)١٨- ٢٣(همـان: ( هـاي زمينـي بـه يـاد خـدا بيافتـد        زيبـايي كه با ديدن 
كـه گـويي احسـاس    چنان؛ ندموجودات باالجبار به مقتضاي طبيعت خود در طلب اوي

توانند باشند. نيك به مثابه مقصد و غايت طلب مـادرزاد در نهـاد    كنند بدون او نمي مي
بينـيم. او   رو نيازي به يادآوري او نمي ست؛ از اينما گذاشته شده است و هميشه در ما

خـدا بـدين سـان معشـوق نفـس       ).٥. ٥. ١٢) ١- ٨(همـان: (  است پيوسته در ما حاضر 
كند و به سوي  آيد و نفس را بيدار و توانا مي از او مي پرحرارتيروشنايي گردد كه  مي

گردد. ايـن همـان   ده بـاز تـا بـه آنجـا كـه آمـ      )٦. ٧. ٢٢) ٢٠- ٢٢(همـان: ( كشد  خود مي
رو در نظر افلوطين خدا نه تنها  الغايات بودن خدا در تفكر افلوطين است. از اين غايت

  مبدأ نخستين بلكه غايت نهايي هر چيزي است.
مورد نظر افلـوطين بـا آنچـه ارسـطو در مـورد محـرك        ييگفتني است غايت نها

ن جهت خير برتر و غايـت  گويد تبيين متفاوتي دارد. افلوطين احد را از اي نخستين مي
و  ييداند كه همه موجودات صادره از او دوباره به او به عنوان معشـوق نهـا   مي يينها

 يي؛ ولي به عقيده ارسطو محرك نخستين بـه عنـوان علـت غـا    دنگرد ميبرتر بازخير 
كنـد موجـب حركـت افـالك و جهـان و       نقش فاعلي دارد و با شوقي كه ايجـاد مـي  
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د. در ارسطو سخن از بازگشت به خدا به آن صورتي كه در شو پيدايش موجودات مي
  افلوطين وجود دارد مطرح نيست.

بودن خير برتر در سير بازگشت نفس به جايگاه اوليه خود گرچـه بـه    ييعليت غا
صورت بالقوه در انسان نهاده شده است ولي فعليت اين نوع عليـت نيـاز بـه تـالش     

و يگانه شـدن انسـان بـا او تنهـا از طريـق      انسان دارد. كسب معرفت شهودي از خدا 
كه در ابتدا گفته آمد، تجريـد نفـس از هـر     طور پذير است كه همان تزكيه نفس امكان

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      

ـ   ؛براهيمي نيستعملي در اديان ا راي زدودن لكن تالش عقلي و دروني نفس اسـت ب
توجه به اين معنـا بايسـته اسـت كـه ايـن زدودن تنهـا        ست.نفس از هر چه غير خدا

زدودن عقلي همانند الهيات سلبي نيست كه خـدا را از هـر مفهـوم و صـفت اثبـاتي      
گـردد كـه    نائل مي با خدا مواجههبلكه نفس افزون بر اين، هنگامي به  ؛نمايد خالي مي

بيارايد كـه در حـد امكـان    از هر چه در پيرامونش است چشم بپوشد و خود را چنان 
  شود.  شبيه او 

(افالطـون، رسـاله   افلوطين در تعبير ديگري تزكيه نفس را با نقل عبارتي از افالطون 
كند كه چون بدي در جهان وجود دارد و نفس نيـز   اين چنين تقرير مي) b١٧٦ تئتتوس: 

اي نيست مگر اينكـه از ايـن جهـان مـادي      رو چاره خواهد از بدي بگريزد؛ از اين مي
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      

ري گام بردارد و با فضـيلت زنـدگي كنـد.    انسان از روي بينش در راه عدل و پرهيزكا
آيـد و كسـي كـه بخواهـد از خـرد و نيكـي        در نظر افلوطين نيكي از جهان برين مي

 ن،(افلـوطي  مند گردد بايد خود را همانند آن جهان نمايد و مطابق آن زيسـت كنـد   بهره
رتـر از  كه فضيلت در خدا از نوع ديگر و بطبيعي است  ).١. ٢. ١و ١. ٤. ١٦) ٦- ٩: (١٣٦٦

اگر خدا برتر از هر چيز و هـر   اما ).١. ٢. ١)  ١- ٦و  ٢٧- ٣٢(همان: ( نوع فضيلت ماست 
فضيلتي است انسان در چه چيزي بايستي شبيه خدا شود؟ در خدا فضـايل اجتمـاعي   

كه خاص موجـود متفكـر و شـجاعت كـه ويـژه جـزء دليـري نفـس و          ييمانند دانا
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قل و عدالت كـه حاصـل سـازگاري    يروي عداري كه هماهنگي تمايالت با ن خويشتن
گويد فضايل خدا از نـوع فضـايل مـا نيسـت و بـه       ست وجود ندارد. افلوطين ميقوا

تـوانيم   ست؛ ولي ما به ياري فضايل خود مـي ها نحوي فضايل او برتر از فضايل انسان
شبيه او گرديم و اين مستلزم اين نيست كه در خدا نيـز فضـايلي هماننـد فضـايل مـا      

باشـد  اگر چيزي شبيه چيزي باشد الزم نيست كه چيز دوم نيز شـبيه چيـز اول    باشد.
گويـد   هاي خـود مـي   در مورد شباهت اشياء محسوس به ايده افالطون ).١. ٢.٢(همان: 

اء محسـوس باشـند   توانند شبيه اشي ها نمي ها باشند، ايده اگر اشياء محسوس شبيه ايده
نظـر   در ).e١٣٢ - a١٣٣(افالطـون، پارمنيـدس:   اشت دنهايت ادامه خواهد  اال اين روند بيو

افلوطين شباهت بر دو نوع است: الف) يك نوع آن، اين است كه دو چيـزي كـه بـه    
ايـن حالـت    انـد. در  و از منشاء واحد ناشي شده اند طبيعت يكيند از حيث ا هم شبيه

در اسـت؛   أشباهت متقابل است. ب) نوع دوم، دو چيزي كه يكي اصل و ديگري مبد
اين حالت شباهت متقابل نيست و فقط فرع به اصل شباهت دارد. شـباهت در مـورد   

فضيلت در نفس است نـه   ).١. ٢. ٢)٥- ٨: (١٣٦٦(افلوطين، بحث حاضر از نوع دوم است 
شود  ست. نفس آنگاه كه با تن آميخته ميها در عقل و خدا. فضيلت پاك شدن از بدي

يابد  يرد بد است و وقتي از اين بدي نجات ميگ هاي او قرار مي و تحت فرمان هيجان
ي عمـل نمايـد يعنـي آنگـاه     شود كه بدون مشاركت تن به تنهـاي  و داراي فضيلت مي

ست كه پيرو اميال تن نباشد و آنگاه شجاع است كه در او عقل حاكم و تمـايالت  دانا
ه مطيع باشند. بنابراين حالت عقلي فارغ از هيجان هماننـد خـدا شـدن اسـت و آنچـ     

ر مـورد خـدا   يـك از ايـن حـاالت د    ي است پاك است. طبيعي است كـه هـيچ  خداي
  ).١. ٢. ٣(همان: موضوعيت و معنا ندارد 

تا چه حد  شود كه نفس انساني ال طرح مين سؤدر ارتباط با بحث تزكيه نفس، اي
تواند  تواند پاك شود و بر تمايالت و هيجانات خود مسلط شود و تا چه اندازه مي مي
توانـد بـه خـود بـاز      هنگامي مي نفس«نويسد:  پاسخ مين جدا گردد؟ افلوطين در از ت

هـا آزاد سـازد كـه اجـازه ندهـد تـن از        گردد و در خود فرو رود و خود را از هيجان
هايش كـافي اسـت، بهـره     لذايذ، جز آن مقدار كه براي تسكين دردها و رفع خستگي

هـاي تـن    با بردباري تحمل كند و در رنجرا كه راه گريز از آنها نيست  ييببرد؛ دردها
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... بـه هـيچ بـدي نگرايـد؛ در     هاي تن خود را نبازد شريك نشود و در برابر امواج ميل
خوردن و نوشيدن به حد نياز بسنده كند؛ در پي لذايذ شهواني نرود جـز بـدان مقـدار    

د و . نفس بايد از هر آلودگي پاك باشتابع خرد ضروري است ةبراي تسكين غريزكه 
آورنـد   هايي كه بـه او روي مـي   كند تا همه احساسخرد خود را پاك  بكوشد جزء بي

  ).٢.١. ٥) ٥- ١٥(همان: (» كه به او نزديك شدند معتدل گردند همين
انـد،   نمايد كه چرا نفوسي كه از جهـان بـرين آمـده    ال را طرح ميؤافلوطين اين س

شناسند و نه خود و جايگـاه   را مياكنون نه او اند و  پدر و اصل خود را فراموش كرده
ديگر نفس انسـاني كـه چنـين جايگـاه رفيعـي داشـته و داراي        به عبارت خويش را؟

چنين از اصل خود دور شده  را و چگونه در اين جهان مادي اينفضيلت كامل بوده چ
اسـت؟ وي خـود در    و براي بازگشت دوباره به اصل خـود نيازمنـد تزكيـه گرديـده    

كند كه اين بدي نخستين را در قالـب چهـار    ي آغازين نفوس ميجواب، سخن از بد
(همـان:  دارد  نخستين و حرص استقالل بيـان مـي   هوس شدن، غيريتي، كلمه گستاخ

، كه به نظر به معناي واحدي اشاره دارد و آن معنا اين اسـت كـه عقـل    )٥. ١. ١) ٤- ٦(
ت كـه افـراد   عقل بـه ايـن جهـت اسـ     نخستين منشاء بدي انسان متجسد است. بدي

ند و اين تصوير، اجسامي هستند كه شامل ماده و نفـوس  ا متجسد انساني تصوير عقل
باشـند. بـدي و    هـاي غيرعقلـي مـي    نفوسي كه سرمنشاء آرزوها و خواسته ؛ندا جزئي

باشـد.   مـي ند سير نزولي نفس از اصـل خـود   ا تباهي نفوسي كه مستعد پيروي از عقل
ي از تجسد آنهـا برخاسـته اسـت كـه ايـن تجسـد       و تباهي نفوس جزئبدي  بنابراين

تصوير عقل است. اما اين بـدي در جـزء عقلـي نفـس كـه آن را عقـل تنـزّل نيافتـه         
 ييافلوطين در توضيح اين جـدا  ).٢٠٦ :p,١٩٩٤,Gersonاند رسوخ نكرده است ( ناميده

گويد آنگاه كه نفس جزئي راه مخالف عقل و جـزء   و دوري نفس از اصل خويش مي
 ييگردد از ايـن جـدا   گيرد و از اصل خود جدا و مستقل مي خود را در پيش مي عقلي

دهد تا از اصل خود خيلي دور گـردد   ادامه مي را شود و اين مسير مخالف شادمان مي
همانند فرزندي كه زماني طوالني از پدر خود جدا شده باشد كه در اين صورت پدر، 

شناسـد. در واقـع    ديگر آنها را نمي د وكن را فراموش ميسرزمين و خود حقيقي خود 
تـر   نفسي جهان كـم ارزش  تواند اصل خود را بيابد. چنين گريزد نمي چون از خود مي
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گيـرد و جايگـاه خـود را     دهـد و مهـر آن را در دل مـي    از خود را بر خود برتري مي
 بـه سـوي   ،گويد براي بازگرداندن چنين فرد تنزل يافتـه  كند. افلوطين مي فراموش مي

به تعبيري از دو اسـتدالل اسـتفاده نمـود كـه      اش بايد از دو راه و واقعيمنشاء و خود 
كـه اكنـون بـه ديـده احتـرام بـه آنهـا         ييارجي چيزها . نمايان ساختن بي١ند:ا عبارت

  خـود اتصـال يابـد.     أتوانـد بـه مبـد    نگرد و نمايان ساختن ارجمندي نفس كه مـي  مي
    ).٥. ١. ١) ٧- ١٥: (١٣٦٦(افلوطين،  اء نفس : اثبات احد به عنوان اصل و منش٢

آيد كه در نظام فلسفي افلوطين، انسان بـراي   دست مي از آنچه گفته آمد اين معنا به
هاي مذهبي به سبك اديـان ابراهيمـي نـدارد.     يگانه شدن با خدا احتياج به انجام آيين
چ رفتـار  داننـد كـه افلـوطين بـراي خـدا هـي       برخي علت اين عـدم نيـاز را ايـن مـي    

اي قائل نيست و نيز اعتقادي به تأثير تشـريفات ويـژه مـذهبي و يـا      بخش ويژه رهايي
دهد از فـيض   اند خدا همه آنچه به ما مي ارتباط وحياني بر نفوس انسان ندارد و گفته

شـود كـه فـوران و ريزشـي اسـت از غنـا و پـري         ناپذير و ابدي او صادر مي اجتناب
    ).٢٦٠ :p,٢٠٠٨ ,Armstrong(او

طور خـاص و   هاما از جهت سوم، در اينكه آيا خدا نيز اشتياق و توجهي به انسان ب
اند كه افلوطين براي خـدا   طور عام دارد يا نه، برخي بر اين عقيده هبه بقيه موجودات ب

بخشي نسبت به سعادت و رستگاري انسان قائل نيست. نه از طـرف   ييهيچ نقش رها
 ١١ه به انسان شده و نه عشق و اشتياقي از طرف خدا خواهان خدا كوشش و توجه خير

هاي زيادي توسط نويسندگاني افلوطيني و مسيحي  نسبت به انسان وجود دارد. تالش
در كتاب مشـهور خـود بـين     ١٢آندرس نيگرن است.در ترويج اين نظر صورت گرفته 

 اسـت  ١٣مسيحيت كه هر دو به معناي عشـق  Agapeفلسفه يوناني و  Erosدو اصطالح
تفاوت آشكار قائل شده است. عشق در معناي اروس، عشقي است مبتني بـر نيازهـا،   

آوردن  دسـت  يـافتن و بـه   شوق دسـت او عاشق كه در آن  يها خودطلبيها و  خواسته
عشـق عاشـق و    ءمعشوق را در سر دارد. آنچه در اين نوع عشق اهميـت دارد ارضـا  

معناي دوم كه از آن تعبيـر بـه    برطرف كردن نياز و خواسته عاشق است. اما عشق در
agape و شود، عشـقي اسـت ذاتـي، نامشـروط و سـخاوتمندانه و ناشـي از ايثـار         مي

اما نه براي برطرف كـردن   ؛ورزد خودگذشتگي كه در آن عاشق به ديگران عشق مياز
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به خاطر خـود آنهـا، بـه     نمايد و صرفاً بلكه خود را تسليم معشوق مي ،نيازي از خود
ورزد. به نظر نيگرن عشق به معناي اول همان اروس فلسفه يونان اسـت   يآنها عشق م

ورزد. طبيعـي اسـت كـه     كه در آن انسان براي رسيدن به كمال خود به خدا عشق مي
اين نوع عشق در مورد عشق خدا به مخلوقات صادق نيست. اما عشق در معناي دوم 

  همان عشق حقيقي مسيحي است.  
ترين افرادي اسـت كـه بـه مخالفـت بـا ايـن نـوع         ستهجان ترويالرد يكي از برج

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     

 كنـد و تفسـير نيگـرن از    مي دو نوع عشق در فلسفه يونان و فلسفه مسيحي را ردبين 
اروس يوناني را ناشي از فهم نادرست وي از معناي حقيقي اين مفهوم در افالطون و 

 ١٤). ايشان در كتاب معروف خـود ١٠٥ :١٩٧٩b ,Armstrongداند ( خر ميان متأافالطوني
 هاي غلط از انديشه افلوطين اشاره نمـوده اسـت   شت به چندين مورد از اين نوع بردا

)Armstrong, ١٩٧٩ap : ه سخن نيگرن و پيروانش اين است، خدا در نظـام  ). عمد١٢٧
نياز از غير خود اسـت؛ از ايـن رو او    افالطوني و افلوطيني خودكفا، بسيط مطلق و بي

هيچ نيازي ندارد كه به سعادت انسان بينديشد و بـراي انسـان تالشـي بنمايـد. بـدين      
 ,Armstrong:١١٤ سبب اروس به هيچ وجه در مورد خدا صادق نيست. آرمسترانگ (

١٩٧٩bگويد هـيچ   ) هر چند مخالف نظر نيگرن و موافق با ديدگاه ترويالرد است، مي
ـ   ويـژه   همتني در انئادها وجود ندارد كه داللت بر عشق و توجه خدا به مخلوقـات و ب

ناپـذير و   انسان نمايد. به نظر وي يكي از داليل عمده اين ادعا اين است كه خدا تغيير
ازي به ايجاد موجودات ندارد. ايجاد و عـدم ايجـاد موجـودات    او هيچ ني .ثابت است

ثر از متـأ  و بـه هـيچ نحـو    اسـت براي او تفاوت نـدارد. او خودكفـا و قـائم بـه ذات     
آيند نيـازي نـدارد. او چنـان     به اشيائي كه بعد از او مي شود. خدا مخلوقات خود نمي

رد و در عين حـال اگـر   ك آمد فرقي به حال او نمي است كه اگر موجود دوم پديد نمي
ورزيد. كل هستي پديـد آمـده    ديگري امكان پديد آمدن از او را داشت او مضايقه نمي

عـالوه   بـه  ).٥. ٥. ١٢) ٤٣- ٤٧:( ١٣٦٦(فلوطين، و چيز ديگري نيست كه پديد نيامده باشد 
كيد دارد كه فعـل الهـي و بهتـرين و    ن نظر تأافلوطين در فصل هشت از انئاد سه بر اي
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ريـزي و تمركـز روي خـود     ترين فعل انساني بدون توجه به خواست، برنامـه  ييخدا
در هر حال به تقدم نظر بر عمـل   شود و در واقع عمل و صرفاً بر اساس نظر واقع مي

كيد دارد. همچنين من حقيقي انسان در نظـر افلـوطين موجـود ابـدي و غيرمنفعـل      تأ
كرده است و به هـيچ وجـه هـيچ     هاي خود را دريافت است و در ابتدا همه نيازمندي

  ).١٩٧٩b,Armstrong :١١٥-١١٤ گيرد ( تغييري در او صورت نمي
هـا وجـود نـدارد،     هر چند عبارت صريحي در انئادها دائر بر عشق خدا به انسـان 

لكن به داليل ذيل كه مبتني بر عبارات افلوطين و از اصول و مباني بنيادين وي اسـت  
  اي به انسان ندارد، موافقت نمود: خدا هيچ توجه و عالقهتوان با اين ديدگاه كه  نمي

. اشتياق انسان به سوي خدا و بازگشت به او را خدا از ابتدا در نهـاد انسـان بـه    ١
كـه از اول   ييعنوان خير برتر قرار داده است. شوق به بازگشت بـه همـان جـا   

لـي نفـس   درون مايه حيات انسان است كه اين شوق بالقوه بـا تزكيـه عم   ،آمده
گويد خدا در همه چيز حضور  رو افلوطين مي گيرد. از اين انساني بار وجود مي

وجود چنين شوق وديعت نهاده، خود داللـت بـر    ).٦. ٨. ١٦: ١٣٦٦ (افلوطين، دارد
توجه خدا به سعادت انسان دارد. لكن اين امر داللت بر نياز و نقـص در خـدا   

اي با نياز خـدا   هاي انسان، هيچ مالزمه دن تواناييكند. توجه به فعليت رسي نمي
تواند كامـل، خودكفـا، بسـيط مطلـق و      انسان ندارد. او مي ييبه سعادت و رها

غير باشد و در عين حال زمينـه سـعادت ديگـران را قصـد و فـراهم       ازنياز  بي
نه بـه خـود بـه عنـوان      ،گردد . به عبارتي هدف از افعال خدا به فعل برمينمايد

از همه چيز است و همه چيز را در خـود دارد. از ايـن رو قصـد     برتر فاعل. او
به كمال رساندن انسان به معناي قصدي كـه انسـان در كارهـايش بـراي رفـع      

دهد نيست. او برتر از هر چيز و هر صفتي است. افلوطين بعـد   نيازي انجام مي
در  از بيان اين مطلب كه خدا هيچ تكليفي براي انجام دادن ندارد، به صـراحت 

گـز قصـد   اي ندارد كه هر آن جهت هيچ وظيفهاو (خدا) از «سد: نوي اين باره مي
كند كه چيزي پديد آورد؛ او براي خـود كـافي اسـت و نيـازي نـدارد كـه        نمي

. ٧. ٣٧) ٢٧- ٣٠(همـان: ( » چيزي جز خود را بجويد، زيرا برتر از همه چيز اسـت 
١٥).٦  
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بلكـه علـت مبقيـه نيـز هسـت. وي      در نظر افلوطين نه تنها خدا منشاء ايجـاد   .٢
او به عقل و زندگي هستي بخشيده است و از عقل، نفـوس و همـه   « گويد: مي

اي دارند پديدآورده اسـت... اكنـون    را كه از خرد، عقل و زندگي بهره ييچيزها
شود كه انديشنده بينديشـد   دارد و سبب مي او آنها را در حال هستي نيز نگاه مي

. ٧. ٢٣) ١٩- ٢٥( (همـان: » مو منشاء عقل و زنـدگي اسـت  و زنده زندگي كند و ه
گويد خير اعلي هر لحظه و بـراي   در عبارت ديگر با صراحت بيشتر وي مي). ٦

ما از او (خير اعلي) بريده و جدا «كند:  هميشه مواهب خود را به انسان اعطا مي
كشـد،   نيستيم حتي هنگامي كه تن بر ما چيره است و ما را به سوي خـود مـي  

كند  شويم كه او با ما چنان نمي داشته مي كشيم و نگاه بلكه از آن جهت نفس مي
» بخشـد  دهد و مي بار ببخشد و آنگاه روي از ما بربتابد، بلكه هميشه مي كه يك

عالوه مبناي اصل بودن خدا و تصوير بـودن   هب ).٩. ٩. ٩) ١٢- ١٤: (١٣٦٦(افلوطين، 
ارد، داللت بر علت محدثه و مبقيه بودن ماسوي كه افلوطين بارها به آن اشاره د

    نباشد تصويري از آن در كار نخواهد بود. اصلخدا دارد كه اگر لحظه و آني 
داند و اين عليت هـر   همه چيز مي يافلوطين خدا را علت نخستين در ايجاد و بقا

چند به صورت فيضان است ولي اين لبريـزي و فيضـان ناشـي از اجبـار اخالقـي و      
سـت. او هـر   ذات خدا ت. ضرورت فيضان موجودات ناشي از غنا و پريكالمي نيس

چند به غير خود نياز ندارد و در فرايند تكميل خود دست نياز به هيچ قصـد و فعلـي   
ولي ذات او مقتضي چنين فيضاني است. او علت نخسـتين در ايجـاد و    ،كند دراز نمي

معلـول خـود وابسـته و    توانـد بـه    هر چيزي است و طبيعي است كه علت نمي يبقا
بود. بـراين اسـاس    اال علت تامه نمي. او در علت بودن خود كامل است ونيازمند باشد

ست. خدا در ايـن عليـت خـود داراي    ت خداهمه حركات انسان تحت سلطه و عناي
كه داللت بر نياز و نقصان كند نيست. او معطي اوصاف و برتر از ايـن   يقصد به معناي

نگرد و در خود خويش  در خود خويش كه همه چيز است مي گونه اوصاف است. او
كند. از آن جهت كه او همه چيز را در خـود بـه نحـو     رود و خود را قصد مي فرو مي

رو او بـه همـه چيـز كـه در او      بـدين  .بساطت دارد و نيز عاشق و معشوق خود است
  ورزد. شود عشق مي يافت مي
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بقائي خدا و عليت غائي او زمينه بـراي   بنابراين در نظر افلوطين، عليت ايجادي و
و سعادت انسـان   ييگذارد كه گفته شود خدا هيچ نقشي در رها پذيرش اين باور نمي

ندارد. النهايه بايد اين عليت طوري معنا شود كه داللت بر نياز خدا به وجود اين نـوع  
ودكفـائي  عليت در او و در نتيجه داللت بر ضعف و نقصان او ننمايد و تهـافتي بـا خ  

 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   

 انسـان صـاحب نقـش و    هـاي  فرض مبتني است كه او را نسبت به حوائج و خواسته
داند و براي او به نحوي نقش و جايگاهي نسـبت بـه سـعادت انسـان قائـل       ثير ميتأ

است كه وي بـراي توضـيح چگـونگي فيضـان كثيـر از احـد،        ك مورد آنجااست. ي
خوانيم ولي نه با سخن، بلكه از ايـن طريـق    پيش از آغاز سخن، خدا را مي«د: گوي مي

ي م در تنهـاي تواني تنها بدين سان مي دارد؛ زيرا مياو بر كه روحمان دست دعا به سوي
در عبارت ديگر وي آنگاه كـه جهـان   ). ٥. ١. ٦)  ٩- ١١: ( ١٣٦٦(افلوطين،  »به او دعا كنيم

آنگـاه خـدا را   «سـد:  نوي آورد مـي  را به عنوان يك كل كامل در ذهن به تصور در مـي 
عـا كـن تـا    بخوان كه آنچه را تو اكنون در تصور داري آفريده و پديد آورده است و د

» بيايد؛ باشد كه بيايد و جهان خود را بـا همـه خـداياني كـه در آن هسـتند بيـاورد...      
همچنـين وي بـراي درمـان اوج اشـتياق انسـان در       ).٥. ٨. ٩)  ١٣- ١٦: ( ١٣٦٦ (افلوطين،

  ).٥. ٣. ١٧)  ٢٠: ( ١٣٦٦ (افلوطين،جويد  يگانگي با خدا از اوراد و عزائم استمداد مي
نويسـد آنگـاه كـه افلـوطين در مسـيرهاي       نامه افلوطين مي ندگيفرفوريوس در ز

گيرد، خـدايان (موجـودات برتـر مـادون خـدا ولـي        پر پيچ و خم قرار ميناهموار و 
كنند؛ به اين معنا كه شعاع باريـك   پيوسته به او ) او را دوباره به راه راست هدايت مي

  ).١٣٦٦:٢٣ نامه)، (زندگي (فرفوريوسفرستند  استواري از نور براي او مي
   جهنتي

تجربه عرفاني در انديشه افلوطين، تالش 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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نمايد تا آنجا كه ممكـن اسـت خـود را     مبدأ نخستين ببيند. بدين سبب سعي وافر مي
شناسي است. زمينه و محـرك ايـن    د چه اينكه اين خودشناسي همان مبدأشبيه او نماي

تالش، وجودي است كه خدا به انسان داده و در اين وجود اشتياق بـه بازگشـت بـه    
ي كه چنين اشتياقي در انسـان قـرارداده، علـت    دأ و اصل نهاده شده است. اما مبدأيمب

ت؛ بـدين طريـق سـعادت و    او و علت مبقيه حيـات او نيـز هسـ    ت نهاييايجاد، غاي
عنايت ويژه او بوده است. چنين توجه خدا بـه انسـان و سـاير    رستگاري انسان مورد 

مخلوقات، منافاتي با كمال ذاتي، خودكفايي ذاتي و بسيط مطلق بودن او ندارد؛ چـون  
و عنايت به خلق، خود مقصود نبوده و براي رفع نيـاز و دفـع نقصـي از    در اين توجه 
 است. ادهخود انجام ند
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  ها نوشت پي
 

 

ي مذكور در ارجاع ها در ارجاع به كتاب انئادها از ترجمه مرحوم لطفي استفاده شده است. شماره  .١
شماره سمت راست و داخل  هاي ترجمه انكليسي آرمسترانگ است. به انئادها بر اساس شماره

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 داللت 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 

 باشد. ها افالطون نيز همين امر صادق مي است. در مورد ارجاع به رساله
٢. Daimon, spirit 
٣.   Eros 
٤.  Escape in solitude to the solitary= Flight of the alone to the alone. 
٥.  Contact purely intellective 
٦.  Monistic mysticism  
٧.  Theistic 
٨. Epistrophe 
٩.  Contact 
١٠.  Vision 
١١. Divine agape  

ا دنبال نمود كه در آن مفاهيم ) روش مطالعاتي ر١٨٩٠- ١٩٧٨( Andres Nygrenآندرس نيگرن   .١٢
گرفت. يكي از مفاهيم بنيادين  اساسي مسيحيت به روش انتقادي و تاريخي مورد مداقه قرار مي

است. او با مطالعه انجيل، آراي اباي  (Divine Agape) در فرهنگ مسيحيت مفهوم عشق الهي
و آن مفهوم را در كليسا و كل تاريخ مسيحيت به ويژگي مشترك در مفهوم عشق الهي رسيد 

تغاير با مفهوم عشق و اروس فلسفه يونان يافت. نتيجه تحقيقات وي در اين باره در كتاب دو 
ترين آثار در الهيات  منتشر شد. اين كتاب يكي از اصيل Agape and Erosجلدي تحت عنوان 

  باشد. ترين تاليفات الهياتي در قرن بيستم ميالدي مي مسيحي و يكي از با ارزش
١٣.  Love 
١٤.  Trouillard, Jean, La Procession Plotinienne et La Purification Plotinienne, 

Paris, ١٩٥٥. 
را اين  ن قسمت انئادير هدو، ايپ يز ترجمه فرانسويمكنا و آرمسترانگ و ن يسيدو ترجمه انگل  . ١٥

چ يندارد او ه يهد و الزامچ تعيه يانجام دادن كار يخدا برا از آنجا كه«اند:  چنين ترجمه نموده
ر هدو يپ». ستين يزيچ يندارد چون خودكفا است و مجبور به طلب و جستجو يا فهيكار و وظ

خدا  يبرا يم كه انجام آن كماليرا به خدا نسبت بده يتيد فعاليسد نباينو مي ن عبارتير ايدر تفس
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). ٣٥٤ :١٩٨٨ ,Hadot(گران باشد يد ينكه خدا مجبور به انجام آن برايا ايد و ينماحاصل  
گران يد يبرا ياحد و عدم تعهد او در انجام دادن كار يازين يو ب ن سخن از خودكفايييبنابرا

ن ندارد كه احد از ين منافات با اياحد حاصل شود و ا يبرا يكه با انجام آن كمال ياست، عمل
  آورد. يال نمدنب هاو ب يبرا يكه كمال يريگران برساند خيبه د يريضان خيو ف يسر پر
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  ١فارابيكتاب الحروف در » وجود«و » موجود«
١فاطمه شهيدي

*
٢  

  چكيده
انـد از   كند كه عبارت سه معنا براي موجود ذكر مي كتاب الحروففارابي در 

و دو معناي آخـر را بـه   » ما في الخارجبماهية منحاز «و » صادق«، »مقوالت«
كند. او جهت حفـظ جايگـاه فلسـفي     عنوان معاني اصلي موجود معرفي مي

، كاربرد آن را به عنوان رابط بين ماهيت موضوع و »موجود«معناي اصطالح 
رديـف افعـال    ه موجبـه، در زبـان عربـي جـايز و هـم     محمول در قول جازم

ة معناي منحاز به -موجود فارابي . داند يكون مي وجودي مانند كان مـا  بماهي
منقسـم و غيـر منقسـم. در     ؛دانـد  مـي  را داراي دو گونه ماهيـت  -الخارج في

بودن شيء به تمام ماهيت آن به نحو غير تفصـيلي  » موجود«ماهيات منقسم، 
اسـت از تمـام ماهيـت بـه نحـو      يـا عبـارت   » وجود«است (مانند انسان) و 

ا از هـم (ماننـد حيـوان يـا     (مانند حيوان ناطق) و يا اجزاي آن جـد تفصيلي 
كند. در فلسـفه   مي جمع» هل«ناطق). او تمام اين مباحث را در حرف سؤال 

يا خودش محمول است » موجود«است و اين » موجود«سؤال هل مقرون به 
يا رابط بين موضوع و محمول. با توجه به معاني اصطالح موجود، در هر دو 

ميان اسـت. پـس از علـم بـه     گونه سؤال در مرحله اول پرسش از صدق در 
صدق حرف هلِ مقرون به موجود براي پرسش از وجود (ذاتيات) موضـوع  

دهنـد و موجـب انحيـاز خـارجي آن از      مـي  كه ذات و ماهيت آن را تشكيل
  رود.   مي كار هشوند ب مي ديگر موجودات

  
  موجود، وجود، ماهيت، منحاز، ذاتي، صادق، هل. :كليدي هاي واژه
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