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  چکیده

در نظام فلسفی فلوطین، تنها سعادت ممکن برای انسان، یگانگی بـا احـد بـا آگـاهی و     
تحلیلی، روش، اقتضـائات   - روش توصیفیشناختی است. این پژوهش به اشراقی معرفت
های پژوهش ایـن  جمله یافته کند. از نفس و نحوۀ تحقق آن را تبیین میو غایت عروج 

است که یگانه مسـیر عـروج نفـس در نظـر فلـوطین، دیالکتیـک عقالنـی فرارونـده از         
هـایی چـون هـدایت، کسـب فضـایل      های ناب است و مؤلفـه  های جزئی به ایده اندیشه

در فرآیند عروج نفسانی، تحقق  رسانند.این فرآیند یاری می اخالقی و ادراک زیبایی به
شـدن نفـس بـه مرتبـۀ وجـودی       هر مرتبه از معرفت برای نفس، مساوق بـا برکشـیده  

سطح آن مرتبۀ معرفتی است. نهایت معرفت ممکن در پایـان سـیر عقالنـی نفـس،      هم
آمدن بنیان ذاتی انسان تلقـی  فعلمثابۀ از قوه به یگانگی ضروری با عقل کل است که به

ناپذیر و مشمول ارادۀ نامعطوف به غایت بینیناپذیر، پیشگانگی با احد، تبیینشود. ی می
  احد است. 
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  . مقدمه1
گـذار    بنیـان عنـوانِ   بـه  جهت توجه به فلسفۀ افالطون و ارائۀ قرائتی نو از آن، فلوطین به

شود. او در توضیح نحوۀ صـدور کثـرات از وحـدت، نظریـۀ      خته میمکتب نوافالطونی شنا
ــه داد. در فلســفۀ او، هســتی  2و اعطــای الینقطــع 1فیضــان ــا اصــل اول  را ارائ بخــش ی
یافتگان به او اصـل   آورد و اشتیاق هستییافتگان را در پی فیضان وجودی پدید می هستی

ه اسـت. او دارای توانـایی   محرک بنیادین هستی است. اما انسان در جهان موجودی ویـژ 
ادراک سنخیت خود با احد یا اصل اول است. همین ادراک سبب اشـتیاق آگاهانـۀ او بـه    

سـویِ   شود. حال باید دیـد حرکـت بـه    سویِ او می احد و حرکت مقتضی با این اشتیاق به
مثابـۀ اصـل وجـودی او، بـا چـه       احد در نظر فلوطین چگونه ممکن است؟ نفس انسان به

و  بـرد  میهایی بهره کند؟ نفس در فرآیند عروج از چه مؤلفه سویِ احد عروج می روشی به
رود و آیا یگانگی با احد که فلـوطین  زمینۀ اصلی سیر آن چیست؟ نفس تا کجا پیش می

کند، ممکـن اسـت؟ در ایـن جسـتار چگـونگی       مثابۀ غایت مطلوب انسان از آن یاد می به
شود. همچنین،  آن در نظر فلوطین بررسی می معرفتی نفس و اقتضائات -عروج وجودی 

دستیابی برای انسان و نحـوۀ تحقـق آن در فرآینـد عـروج نفسـانی و       غایت ممکن و قابلِ
  شود. عقیدۀ او درموردِ امکان و نحوۀ یگانگی نفس با احد تبیین می

  
  . پیشینۀ تحقیق2

ب اشـاره شـده   به این مطلـ » وحدت شخصی وجود و بازتاب آن در معرفت احد«در مقالۀ 
داند و تنها راه  ناپذیر حصولی و شهودی می است که فلوطین احد را برای همگان شناخت

رسیدن به او را در فراتررفتن از شهودی که حـاکی از دوگـانگی شـاهد و مشـهود اسـت،      
بـر  » شهود عقالنی از منظر افالطون و فلـوطین «ای با عنوان . در مقاله]1[کند  معرفی می
شـود؛ امـا شـهود     کید شده است که شهود همـواره بـرای عقـل حاصـل مـی     این نکته تأ

موردنظر فلوطین عالوه بر تکاپوی نظری، مستلزم مقدمات عملی یا تهذیب نفـس اسـت.   
ناپذیر و طبیعی، بلکـه بـا عنایـت احـد     نحوی تخلفمقدمات عملی در نظر فلوطین، نه به

مفهوم برتر از هستی و «ندۀ مقالۀ . نویس]9[توانند واسطۀ شناخت شهودی واقع شوند  می
بر این باور است که در الهیات تنزیهی فلوطین، برتر از » فقدان ارتباط در اندیشۀ فلوطین
کنـد. لـذا    ای با او ناممکن میشود که امکان هرگونه رابطه هستی چنان متعالی فرض می

                                                                                                                             
1. emanation 
2. undiminished giving 
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ین جهتی عرفـانی  کارگیری مفهوم دیدار به اندیشۀ فلسفی فلوطهرچند گذار از خرد و به
. ]10[شـود   بخشد، به علت نبود مفهوم ارتباط، خدای او به خدایی خاموش بـدل مـی  می

شود  این نکته مطرح می» بررسی دالیل وجودشناختی الهیات سلبی«ای با عنوان در مقاله
همـین علـت تنهـا مرتبـۀ     پـذیر اسـت و بـه    که احد فلوطین با مقام ذات عرفانی تطبیق

سـلب یـا سـکوت؟ بررسـی و نقـد      «ای با عنوان . در مقاله]2[عقل است  شناختنی اقنوم
  ، چنین بیان شده اسـت کـه فلـوطین میـان موجودبـودن، تعـین      »الهیات سلبی فلوطین

داشتن و محدودیت، مساوقت قائل است؛ اما وجود در زمرۀ مفـاهیم غیرمـاهوی اسـت و    
  ررسی نظریۀ معرفت و شـهود فـوق  ب«. نویسندۀ مقالۀ ]7[تواند به احد نیز تعلق گیرد  می

هسـتی بـه ذات او   کند که انسان با نوری کـه از ذات فـوق   مطرح می» هستی نزد فلوطین
هستی باز است؛ اما نه از طریـق  شود. راه معرفت فوق تابد، به دیدار و شهود او نائل میمی

ری برهان و شناخت حصولی، بلکه از راه کشف معنوی و شهود روحانی و معرفـت حضـو  
که از طریق تهذیب نفس و انصراف از عالم طبیعت و التفات تام بـه عـالم بـرین حاصـل     

، »بررسی پارادوکس صـفات احـد در اندیشـۀ فلـوطین    «ای با عنوان . در مقاله]5[شود می
چنین مطرح شده است که با توجه به عینیت صـفات و ذات احـد، دیـدگاه کسـانی کـه      

انـد، صـحیح   ز آگاهی، اراده و اختیار احد تصور کردهدور افیض فلوطینی را ضروری و به 
  .]6[است رسد؛ بلکه فیض همواره با علم، اراده و اختیار بوده نظر نمیبه 

جستار حاضر در مـواردی چـون: بیـان تنهـا امکـان یگـانگی بـا احـد در فـرارفتن از          
، ]10[بـا  ، عدم رابطـۀ عاشـقانۀ احـد بـا مخلوقـات      ]1[دوگانگی شناسنده و شناختنی با 

 ، تلقـی وجـود  ]2[شناخت (عقالنی) با مرتبۀ نهایی قابلعنوانِ  به درنظرگرفتن مرتبۀ عقل
شـمارنیاوردن دیالکتیـک   همسو و در مواردی چون: به ]7[مفهومی غیرماهوی با عنوانِ  به

نشدن نحوۀ التفات به عـالم بـرین و   ، تبیین]9[مثابۀ مسیر اصلی عروج نفس با  عقالنی به
بودن به ارادۀ احـد در   و قائل ]5[انگاشتن مسیر عقالنی برای عروج به عالم برین با  هنادید

  ناهمسو است.  ]6 [موضوع فیض با
  

  . نظام فلسفی فلوطین3
در نظر فلوطین کیهان از دو چیز در برابر یکدیگر تشکیل شده است: کیهان حقیقـی یـا   

. جهـان محسـوس،   ]910، ص8 [جهـان معقـول و تصـویر کیهـان یـا جهـان محسـوس       
چیـز از آغـاز   همه«آغاز و برکنار از محدودیت زمان است: یافته از جهان معقول، بی هستی
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 آنبـه   ایـن نحوی حاضر بود که در آینده بتوان گفـت  حاضر بود و همیشه حاضر بود و به
. همچنین، جهان معقول و سایۀ آن (جهان محسـوس)  ]987، ص8[» علت پدید آمده است

نحـو  آنچـه بـه  «اند: ضرورت به آن جهان وابسته است، ابدی و همیشگیود بهکه در وجود خ
 »کنـد  نحو ازلی و ابدی چیزی ازلی و ابـدی تولیـد مـی   ازلی و ابدی رسیده و کامل است، به

؛ منشأ جهان نه در معنـای زمـانی، بلکـه در معنـای وجودشـناختی پـیش از       ]669، ص8[
ای اسـت  هالـه «ی، بلکه حادث ذاتی است؛ زیرا ؛ جهان نه حادث زمان[p97 ,24]جهان است 

  و درخششِ احد ذاتیِ احد است. ]669، ص8[» تابداز درخششی که از او می
در نظام فلسفی فلوطین، احد یا نیک یا نخستین، علـت هسـتی اسـت؛ بـرای خـود،      

، ]747، ص8[؛ فراسـوی هسـتی   ]134، ص8[بسنده است و معیار و حد همه چیز است 
، 8[، برتــر از فعالیــت، برتــر از عقــل و برتــر از اندیشــیدن ]1093، ص 8[برتــر از خــرد 

است. فلوطین در موارد زیادی او را با صـفات   ]745، ص8[و برتر از خودآگاهی  ]127ص
، 8[ »نه مفهومی از او هست و نه دانشی برای شناختن او هسـت «کند:  سلبی توصیف می

، 8[ »تـوانیم بگـوییم چیسـت    ولی نمی 1نیستگوییم که او چه قدر میهمین«؛ ]715ص
 ,22]. بااینکه اعتقاد دارد معرفت احد ممکن و دردسترس شناسایی بشر اسـت  ]706ص

p27]کنـد؛ ازنظـرِ او،    زمان بر نارسایی تفکر استداللی در شـناخت احـد تأکیـد مـی     هم ؛
بـردن   کـردن و پـی   احتیاجی به قیـاس «ای از شناخت عقالنی است که معرفت احد نحوه

و تنها در صورتی ممکن است  ]699، ص8 [»دارد؛ زیرا همواره در نزد خود خویش استن
هـا و بـدون اسـناد    . باید بتوان بدون نیاز به نـام ]جا  همان[» به سوی او باال برویم«که ما 

ذات «صــفتی، آن ذات متعــالی را در نظــر آورد. حتــی نــام احــد تنهــا بــرای اشــاره بــه  
بسـیط  «رود و بر این حقیقت تأکید دارد که او کار میبه  ]1085، ص8[» ناپذیر او تقسیم

  .]681، ص8[» اختالف و دویی را حاوی نیست گونه هیچ«و  [21]» و نامرکب است
 2؛ امـا جـوهر  ]727، ص8[» آیـد جـوهر و هسـتی از او پدیـد مـی    «احد آن است کـه  

ر بیـرون از او  احد جوهری یکتا دارد کـه هماننـدی د  «او است:  3(ماهیت) او همان وجود
. [p15 ,19]» از وجود او متمایز نبوده است ]و مصداق[ندارد و این جوهر هرگز در مفهوم 

  .[p 59 ,13]» نه همچون اسنادی به ذات او، بلکه خودِ ذاتِ او است«نیک یا خیر در احد 
رسد که اصل و مبدأ موجودات از منظر وجودی و ترتیب، فلوطین به خدایی می این به

                                                                                                                             
 تأکید از نویسندگان است.. 1

2. essence 
3. existence 
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عنوانِ خیـر،   احد منشأ تمام موجودات و به«شناختی است:  ها از منظر معرفت مطلوب آنغایت 
ناپـذیر   عنـوانِ منشـأ اثبـات    اسـت. احـد بـه    ـاعم از انسان و غیر انسان   ـ مطلوب اشتیاق آنها

عنوانِ موضـوع واالی عشـق، مرکـز مفهـوم پویـای       عنوانِ وجود ابدی متعال و به موجودات، به
حرکـتِ  «ترتیب، دو واقعیـت در جهـان فلـوطین وجـود دارد:      این . به[p38 ,15]» واقعیت است

. امـا  p xiii ,12] [ »رونده از وحدت به کثرتی فزاینده و بازگشـت بـه وحـدت و یگـانگی    بیرون
  گفت.ها سخن خواهیم  بازگشت مستلزم شرایطی است که در ادامه، دربارۀ آن

  
  . صدور یا فیضان4

، 8 [»پدیدآوردنـدۀ هسـتی  «؛ [p13 ,16]» آغازکننـدۀ وجـود  « احد موجـود نیسـت، بلکـه   
ــا  «؛ ]681ص ــۀ چیزه ــدأ هم ــه «؛ ]1082، ص8[» مب ــل هم ــزاص و  ]1084، ص8[» چی
، 8[» آوردترین چیزهـا، یعنـی نیرویـی اسـت کـه هسـتی را پدیـد مـی        سرچشمۀ کامل«

یـل و  و نه به م ]668، ص8[» ضرورتبه«شود؛ اما  . از او جهان هستی صادر می]1085ص
» که تصمیمی نگرفته و به هیچ نوعی از انواع حرکـت متحـرک نیسـت    درحالی«ارادۀ او و 

بخـش و  شدن از حالت آرام و مطمئنِ پیش از صدور به حالت هسـتی  . خارج]669، ص8[
کند که با نحوۀ وجـودی او مغـایر    آفریننده، طلب و تصمیم و نیازی را در احد آشکار می

؛ بلکه ]681، ص8[» جوید و نیازمند چیزی نیستو چیزی نمیکامل و پر است « است. او
-شود و موجودات پس از خـود را پدیـد مـی    به سبب کمال و استغنای وجودی لبریز می

به معنـای   –زمان با استغنای احد از آفرینش، بر آفرینش ضروری  آورد. نظریۀ فیضانِ هم
احـد؛   ]716، ص8[ارادۀ بیو  - ]877، ص8[ضرورت وجودی صدور موجود فروتر از برتر 

 -تواند در خود متوقـف بمانـد،    کمالی که نمی -سبب وجود ویژگی کمال مطلق در او، به
حرکـت و  کـه او بـی   ضرورت پدید آمد؛ درحالیآنچه پس از او پدید آمد، به«استوار است: 

آنجا که فلـوطین در  . «]668، ص8[» آنکه به سویی بنگرد روی در خود خویش داشتبی
ی برهانی است بر اینکه ارادۀ خـدا برحسـبِ ضـرورت در کـار اسـت، دلیلـی بـر ذات و        پ

جوید؛ بلکه یک مفهوم پیشینی و قطعی از آنچه رخ خواهد های ارادۀ خدا نمی محدودیت
 ]احـد [شود کـه محـدودیت اراده    داد، در نظر دارد، احتماالً این امر شامل این عقیده می

. ضـرورت در فیضـان   [p103 ,24]» بل آن الزامـی نیسـت  غیرطبیعی نیست و یا نقطۀ مقا
آور کمال مطلـق او اسـت و چـون احـد     آیند الزاممثابۀ پی احد به معنای فیضان قطعی به

اندیشـیده نیسـت. ازآنجاکـه     برکنار از اندیشه است؛ آفرینش او بر اسـاس غـایتی ازپـیش   



  1399پاییز و زمستان ، دوم، شماره پنجاه و سومن و عرفان، سال ادیا  464

هانِ پدیدآمـده بـرای احـد    ای معطوف به غایت نیست، جپدیدآمدن جهان در پی میل و اراده
، 8[» او در طلب مـا نیسـت  «؛ ]1087، ص8[» موردتوجه و خواست او نیست«اهمیت است، بی
    .]704، ص8[ »باشد چیزی وجود ندارد که آرزوی داشتن آن را داشته«و  ]1090ص

ـق   اصل فیضانی که فلوطین مطرح می اسـت؛ یعنـی اگرچـه     [21]کند وابسته به تعمّ
ـق در     موجودات است؛ اما نه اینکه علتاحد منشأ علّی  بودن صفت او باشد؛ بلکـه بـا تعمّ

ت را می توان با عنـوان   اینکه وجود موجودات نیازمند فیضان احد است، نوع خاصی از علیّ
هـا منشـأ خـود را از او دارنـد و     اصل فیضان مشاهده کرد؛ بدین معنـا کـه همـۀ هسـتی    

 ]احـد [وقتی که واحد «به او نسبت دهند:  های اومعلولعنوانِ  توانند وجود خود را به می
نامیم، این سخن به معنی بیان صفت عرضـی او نیسـت؛ بلکـه صـفت عرضـی      را علت می

  .]1082، ص8[» خواهیم بگوییم که ما چیزی از او داریمکنیم و میخودمان را بیان می
احـد دارد.   شود، عقل است که بیشترین سنخیت را با واسطه از احد صادر میآنچه بی

. ]32، ص8[عقل نخستین اثر احد، نخستین جوهر و شامل همۀ موجودات حقیقی است 
زمـان بـا ادراک او از    شود و جایگاه وجودی او هم عقل در پی صدور از احد، به او آگاه می

حقیقت نخستین آفریده از هسـتی  «شود:  عنوانِ دو موجود مجزا تثبیت می خود و احد به
دید آمد، همان حقیقتِ پدیدآمده، به خود بازایستاد و دیـدگانش را بـر   ناشدنی پدگرگون

، آنگـاه بـا نگریسـتن (بـه) آفریـدگار نخسـت، همـان ماهیـتِ         ]...[حقیقت یکتا انـداخت  
. در عقل دوگانگی وحـدت و غیریـت   ]301، ص 3[» پدیدآمده به صورت خرد پدیدار شد

گی ماهیـت عقـل اسـت. عقـل در     وجـود دارد و همـین دوگـان    -اندیشنده و اندیشیده  -
شود؛ اما معقوالت  ها را دارا می به احد، همۀ صور معقول و ایده -یا اندیشیدن -نگریستن 

شوند. عقل همچون احـد سـاکن و آرام    در عقل مانع یگانگی و یکپارچگی وجودی او نمی
ل  به -است و حرکتی  یی تنها به علـت غیریـت بـا هـم جـدا     «ندارد. عقل و احد  -جز تعقّ

نیست و از حیـث وجـودی چیـزی برتـر از او     » نخستین«؛ یعنی عقل ]669، ص8[» دارند
 1؛بیند جدا از خود نمیعقل او را «باشد: وجود دارد؛ نه اینکه عقل تباینی با احد داشته 

صـورتِ  بـه  –. احـد  ]جـا  همان[» فاصله پس از او است و چیزی در میانشان نیستزیرا بی
همـۀ چیزهـا در او   «منشـأ کثـرت موجـودات اسـت:      -نظر وجودی بالقوه و پیشینی از م

؛ امـا کثـرات در شـکل    ]681، ص8[» توانـد از او برآیـد   چیز میو همه ]...[ 2خواهند بود

                                                                                                                             
 تأکید از نویسندگان است.. 1
 تأکید از نویسندگان است.. 2
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کـه عقـل    شـوند. همـین   بار در عقل از یکدیگر متمایز مـی  ها، نخستینماهیات و چگونگی
شـود و از   در او پدیدار مـی  بخش نیزدارای صور معقول گشت، نیروی آفرینشگر و هستی

آید؛ اصل ضرورت صـدور موجـودی فروتـر از موجـودی     فیضان ضروری او نفس پدید می
کرانـه اسـت، سـبب پیـدایش نفـس      که وابسته به نیروی آفرینش بـی  ]669، ص8[برتر 
شود و آن صـور   به عقل دارای صور معقول می -یا اندیشیدن–شود. نفس با نگریستن  می

  گیرد. ان طبیعت به کار میرا در ایجاد جه
داند؛ چه وجود معقول و چـه وجـود    فلوطین وجودداشتن را مستلزم داشتن صورت می

  . ]670، ص 8[» یابندچیزهای معقول از طریق صورت و محدودیت وجود می«محسوس را: 
کنـد   یافتن محسوسات، فلوطین بر اتحاد صورت معقول با چیزی تأکید میدر باب تعین

خود وجود ندارد؛ اما برای وجودیـافتن محسوسـات ضـروری اسـت و آن مـاده       دیخو که به
است. ماده نقطۀ مقابل احد است، وجود حقیقی ندارد؛ اما قابلیـت پـذیرش صـورت را دارد:    

و زمـانی  [وجودداشتن برای ماده، به آنچه به آن تعین خواهد پذیرفت معـوق شـده اسـت    «
. موجود بالقوه موجود معینـی نیسـت؛ امـا    ]شود که چیزی متعین شود وجودش محقق می

. در سلسلۀ مراتـب وجـود هرچـه از مبـدأ موجـودات دور      [p17 ,16]» چیز استبالقوه همه
شود؛ امـا حتـی در دورتـرین مرتبـه هـم پرتـو ذات احـد         شویم، کثرت و تاریکی بیشتر می

وجـود سـریان    ترتیب، نیکی و زیبایی و کمال و وحدت احد در همـۀ مراتـب   این تابد؛ به می
  پذیرد. های وجودی خود پرتو ذات احد را مییابد. اما هر مرتبه از وجود تنها در محدوده می

پذیرد و همواره در مقام اعالی خود بـاقی   احد در پی سریان پرتو ذات خود کاستی نمی
رسد فلوطین برای حفظ تعالی احد حین فیضان وجودی محـدودیت  ماند؛ اما به نظر میمی

زمان بر تعالی احد از موجودات و فیضان او تأکید دارد کـه جهـان هسـتی را در     او هم دارد.
ساده نیست دریـابیم ویژگـی مفهـوم فیضـان یـا      «دهد:  پیوند ضروری وجودی با او قرار می

ضرورت وجودی برتر و متمایز از موجودات است؛ وقتـی  و چگونه احد به ]...[صدور چیست، 
. این موضوع ضـرورت تصـور دو   [p52 ,14]» ی و همیشگی استضرور ]فیضان[این فرآیند 

دهـد: جنبـۀ متعـالی احـد و جنبـۀ       اعتبار وجودی را برای احد در فلسفۀ فلوطین نشان می
ها است. بـه نظـر او، احـد تنهـا بـه اعتبـار دوم،        محیط بر موجودات که مُعطی وجود به آن

ر و ظـاهر و متجلـی در   دارای فیضان ضـروری و همیشـگی، جـامع همـۀ تعینـات و حاضـ      
  .]838، ص 8[» هستی واحدی است با اشکال و صور کثیر«موجودات است: 
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  . بازگشت و یگانگی5
ها است و تنهـا بـه    سویِ احد غایت و سرنوشت نهایی و مطلوب آنبازگشت موجودات به

این صورت معنی تواند داشت که موجودات یگانگی و سنخیتی بـا احـد داشـته باشـند و     
نهـاد اصـلی هـر چیـز و کوشـش بـرای       «ات احد در وجودشان امتداد یافته باشـد:  پرتو ذ

 »دهـد  نفسه که در آن نهفته است، آن چیز را به سوی احد سوق مـی رسیدن به نیک فی
. از میان موجودات، تنها انسان نسبت به غایت مطلوب خلقت خود و دیگـر  ]935، ص 8[

کنـد.   شـناختی طـی مـی    آگـاهی معرفـت  شود و مسیر بازگشـت را بـا    موجودات آگاه می
ترتیب، فلسفۀ فلـوطین دو جهـت دارد: جهتـی کـه در آن انسـان همچـون دیگـر         این به

است و جهتی کـه انسـان آگاهانـه و بـا ارادۀ     موجودات از فیضان ضروری احد پدید آمده 
ــا اشــراقی   شخصــی در آن ایفــای نقــش مــی  ــرای یگــانگی، ب ــا تــالش ب کنــد و آن را ب

  رساند.انجام میی به شناخت معرفت
  

  های مؤثر بر عروج نفس  . زمینه و مؤلفه6
است، گرفتار تاریکی و پستی ماده شـده اسـت   نفس از زمانی که به عالم مادی هبوط کرده 

هایی که ازنظرِ فلـوطین  شناختی است. مؤلفه و رهایی از اسارت ماده مستلزم تالشی معرفت
از: هدایت، کسب فضایل اخالقی و ادراک زیبایی که  اند در مسیر عروج نفس مؤثراند عبارت

کننـد. اندیشـیدن   در زمینۀ اندیشیدن فلسفی به رهایی انسـان و عـروج نفـس کمـک مـی     
  سویِ احد هستند. کنندۀ عروج نفس به ها تسهیلفلسفی مسیر اصلی و دیگر مؤلفه

  
  مثابۀ مسیر بازگشت و یگانگی . اندیشیدن فلسفی به6-1

مثابۀ تنها امکان فـرارفتن از دنیـای محسـوس،     یا دیالکتیک عقالنی به اندیشیدن فلسفی
برای رسیدن بـه ایـن سـطح واال از    «گیرد:  سویِ احد پی میمسیری است که فلوطین به

» وجود که همان یگانگی با احد است، به استدالل فلسفی و پـرورش نفسـانی نیـاز اسـت    
[15, p40]ا با رجوع به خود و درک اشتیاق درونی بـه  . نقطۀ آغاز اندیشیدن دربارۀ احد ر

توان دریافت؛ یعنی این واقعیت که تمایالت درونی انسـان اندیشـنده آنچـه را در     احد می
کنند. احد کمال وجودی انسان است و انسان به کمـال  وجوی آن است، نمایان می جست

اندیشـنده   وجودی خود مشتاق است، بنابراین، نقطۀ آغاز اندیشۀ فلوطین کشش درونـی 
سویِ منشأ کمال خود. اما برای دریافـت محتـوای اندیشـۀ فلـوطین بایـد روش       است، به



   467   نحوه و غایت عروج نفس در فلسفۀ فلوطین

اندیشیدن او را در نظر آورد. فلوطین معتقـد اسـت کـه مـا بـرای اندیشـیدن حقیقـی از        
کارانـداختن فکـر    تعقل راسـتین بـه  «کنیم: های نابی که در درون داریم، استفاده می ایده

، 8[ »است از مقایسۀ آنچه در بیرون اسـت، بـا آنچـه در درون اسـت     است و غالباً عبارت
؛ یعنی در اندیشیدن فلسفی، موضوع اندیشه از خود آن مجزا اسـت و اندیشـیدن   ]52ص

دهد؛ غیریت موضوع اندیشه از انسان اندیشنده و سنجش  تنها در کثرت و غیریت رخ می
شدن هرچـه بیشـتر بـه     لوطین نزدیکترتیب، هدف اندیشۀ ف این های درونی. به آن با ایده

هـای   های آن است. روش اندیشۀ فلوطین فرارفتن از موضوعات جزئی به ایده عقل و ایده
کلی و رسیدن به دنیای برتر از تجربه و درنیافتنی است. محتـوای اندیشـۀ فلـوطین نیـز     

ای برتـر  هـ سویِ تجربه های دریافتنی است که همواره بهمراتبی از شناسایی تجربه سلسله
شود. نفس در پی فرارفتن در مراتب شناسایی، درنهایـت، بـه تجربـۀ     ها فرا رفته می از آن
رسد که از هر شکل معلوم و معین و از هر توصیفی فراتر است و فلوطین ناشدنی میبیان

نامـد. در مرحلـۀ یگـانگی، دوگـانگی نگرنـده و       شدن با احـد یـا یگـانگی مـی     آن را یکی
عنـوانِ   شود و انسان خود را به نی نفس انسان و احد از میان برداشته میشده، یعنگریسته

بیند. در یگانگی با احد حـالتی از آگـاهی مطلـق    موجودی الهی با آن ذات الهی یکی می
بودن پیشینی نفس انسان و  نماید؛ آگاهی از یکیبدون قید زمان و مکان بر انسان رخ می

اگر بتـوان نگرنـده و نگریسـته     -شود  را نگریسته مینگرنده آنچه «احد در حقیقت ذاتی: 
، ]...[نهـد  بیند و فرقی میان خود و او نمـی در آن دم نمی -شده را دو چیز نامید نه یکی 

  .]1093، ص8[ »بلکه او خود چیزی دیگر شده است و دیگر خود نیست
 در این روش اندیشیدن، مراتب شناسایی منطبق بـا مراتـب وجـود اسـت؛ شناسـایی     

دهـد. در   زمان با عروج نفس از مرتبۀ وجودی خود به مرتبۀ باالتر رخ می مرتبۀ باالتر هم
مرتبۀ نهایی، تمامی مراتب وجودی فراتر کـه بـرای انسـان از حیـث امکـان وجـود دارد،       

یابند و یگانگی وجـودی انسـان و احـد همچـون حقیقتـی جاویـد و پیشـینی         فعلیت می
-رو، در حضور و فعلیـت پلـه   امکان، همه چیز است. ازاینآدمی از حیث «شود:  نمایان می

اش، مراتب هستی از نیستی ماده تا هسـتی برتـر از هسـتی احـد نمایـان      های شناسایی
  .]54، ص 11[ »شوند می

  
  . هدایت2ـ6

نتیجـۀ گسـتاخی و    و در [p38 ,17] یافتن به خود ازنظرِ فلوطین، نفوس در آرزوی تعلق
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، هبـوط کـرده و در دام   ]661، ص8[تین و حرص اسـتقالل  و غیریت نخس» شدن«هوسِ 
یاد آورند. اینجا فلـوطین  توانند اصل و منشأ خود را به  اند و نمی دنیای مادی گرفتار شده

شود؛ بدین معنا که با یادآوری حقیقت وجـودی انسـان    اهمیت هدایت نفس را یادآور می
شود. نیرویی که نفـس   دن به آن میشناسد و مترصد رسیبه او، انسان اصل خود را بازمی

نیاز دارد تا به کمک آن خود را رهـایی بخشـد در درون او اسـت؛ امـا او دچـار کمـون و       
یـاد آورد، امکـان بـالقوۀ یگـانگی را در خـود محقـق       فراموشی است. اگر اصل خود را بـه 

بـدن  تواند مسـتقل از   نفس می«سازد. این امکان برآمده از حقیقت واالی نفس است:  می
وجود داشته باشد و حتی آنگاه که در جسم وارد شده است، به آن وابسته نباشـد. نفـس   

. زمانی که نفس بـه مرتبـۀ یـادآوری اصـل     [p38 ,17]» است آمیختهجوهری مستقل و نا
شود. این مرحلۀ رهایی تدریجی  شناختی او آغاز می خود رسید، مرحلۀ دیگر سیر معرفت

  های نفسانی است.از تعلقات دنیوی و خواهش
  

  . کسب فضایل اخالقی3ـ6
کنـد.   نفس دو ساحت دارد و همین موضوع اهمیت اندیشیدن و هدایت نفس را آشکار مـی 

بـود، امیـدی بـه    سویِ دنیای مادون دارد، می اگر نفس تنها دارای ساحت فروتر که روی به
وی در آفریننـدۀ  تعالی و بازگشت او نبود؛ اما نفس دارای یک ساحت برتر نیز هسـت کـه ر  

سـویِ او را دارد. همـین    پرورانـد و آرزوی بازگشـت بـه   خود دارد و اشتیاق او را در سر مـی 
هـای نـاب بـه آنچـه در      ساحت نفس است که در صورت هدایت یافتن و اندیشیدن به ایده

پیونـدد. در ایـن   بخشد و به جهان معقول و درنهایت، به احـد مـی  درون او است، تحقق می
طین به یک مؤلفۀ دیگر نیز معتقد است و آن کسب فضایل اخالقی اسـت. فلـوطین   راه، فلو

سـازد و آن را نیـز از طریـق انجـام      توانایی بازگشت را بر ضرورت تزکیۀ نفـس مبتنـی مـی   
شـدن بـر مـاده یـاری      داند؛ فضیلت به نفس برای چیـره  فضایل فردی و اجتماعی میسر می

، 8[سـازد   ور مـی هماهنگی و تناسب عالم باال بهـره  و او را از نظم و ]139، ص8[رساند می
، 8[، در حالـت فعالیـت عقلـی فـارغ از هیجـان      »همانند خدا«. نفسِ دارای فضیلت ]61ص
کند، چون هماهنگی و تناسب ذات معقـول را   قرار دارد. فضیلت ما را شبیه خدا می ]62ص

اهنگی و تناسـب عـالم بـاال    منـدی مـا از همـ   کند. فضیلت ما به میزان بهره در ما ایجاد می
مند شـویم، فضـایل بیشـتری خـواهیم     بستگی دارد. هرچه بیشتر از هماهنگی معقول بهره

شد. کسب فضایل اخالقـی در پـی تزکیـۀ نفسـانی و      داشت و بیشتر شبیه به احد خواهیم
  ند.شود؛ این دو عامل الزم و ملزوم یکدیگر مثابۀ عامل مکمل آن محقق می به
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  زیبایی. ادراک 4ـ6
دهندۀ نفس است که صور معقـول را در  جهان محسوس حاصل نیروی آفریننده و صورت

بخشد؛ بنابراین، زیبایی احد از طریق صورت بخشیدن بـه مـاده   ترکیب با ماده تجسم می
ایـن معنـا، احـد    شـود. بـه    تعیّنی آن به طبیعت منتقل میشکلی و بیشدن بر بیو چیره

ها در پی فیضان  ست. زیبایی موجودات همچون وجود آنمنشأ وجودی جهان محسوس ا
شـود و در سلسـلۀ مراتـب وجـود سـریان       احد متجلی و محسوس و متمایز و محدود می

احد همان طور که علت نهایی پیچیدگی واقعیت معقول است، علت لـذتی کـه   «یابد:  می
   [18]. »کنیم نیز هستدر زیبایی صوری تجربه می

پذیری بودن قابلیت شکل فلوطین معتقد است هیچ موجودی بدون شکل یا بدون دارا
نامد  می [p 239 ,12]دهندۀ موجودات را نیرویی الهی تواند زیبا باشد. او نیروی شکل نمی

ای اسـت کـه صـورت بـر آن چیـره      زشتی مـاده «که فقدانش با زشتی مطلق برابر است: 
توانند تمامی زیبـایی صـورت    موجودات محسوس نمی. البته ]138، ص8[ »نگردیده است
دهندۀ خود را متجلی کنند؛ چراکه کاستی و نقص ذاتی ماده بر ایـن اتحـاد    معقول شکل
کنـد کـه بـر     ترتیب، فلوطین اصل مهمی را در مراتب زیبایی بیـان مـی   این مؤثر است. به

حدت و زیبایی مـؤثر  مندی آن از واساس آن میزان نزدیکی موجود به احد بر میزان بهره
مایـه و  «معنـا مـاده، یعنـی    . بدین ]113، ص8[ »دوری از ایده زشتی مطلق است«است: 

، 8[شـود  بـدی نخسـتین و بـد مطلـق مـی     » ها و حـدها ها و اندازهها و صورتمادۀ شکل
ای ندارد؛ نیکی در ذات خـود نـدارد؛ انکـار    هیچ بهره«، چون از صورت و وحدت ]136ص

و در دورتـرین مرتبـه از ذات احـد و     ]137، ص 8[ »کامل از نیک است بهرگینیک و بی
حقیقتـی جـوهر بـد    حقیقت جوهر نیک ضـد بـی   -در شأن وجودی مقابل آن قرار دارد 

-هایی که در احد وجود دارنـد و بـا ذات احـد ایـن      و نقیض ویژگی - ]140، ص8[است 
نقص و شر در ماده با ذات ماده  اند، قابلِ اطالق به ماده است؛ یعنی بدی و زشتی وهمان

مثابـۀ زیبـایی محسـوس منشـأ ادراک      ماده پس از ترکیب با صورت معقول، بـه  1برابراند.
شـود. نفـس زیبـایی رفتارهـا و      زیبایی معقول به کمک معیار درونـی توسـط نفـس مـی    

 نفـس چیـزی را کـه از   «یابد:  ها را نیز با کمک معیار زیبایی درونی درمی کردارها و دانش
، 8[» سـنجد ای که در خـود او جـای دارد، مـی   است، به ایدهطریق ادراک حسی دریافته 

ترتیب، نفس از طریـق ادراک زیبـایی بـه اصـل و منشـأ خـود رهنمـون         این . به]114ص

                                                                                                                             
 برای احد و ماده با تسامح به کار رفته است.» ذات«اصطالح . 1
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شـود؛ چراکـه    شدن با آن می شود و مشتاق و مترصد رسیدن به زیبایی مطلق و یگانه می
  او است. یابد زیبایی حقیقت وجودی خود درمی

دانـد؛   مند میهای محسوس از زیبایی معقول بهرهفلوطین هنرها را نیز همانند زیبایی
اند و انسان نیز بـه نفـس و عقـل کـل متصـل اسـت؛ پـس         ها آفریدۀ انسانازنظرِ او، هنر

هـا  کننـدۀ نقـص   اند و چون عقل اصـالح های او نیز درنهایت، از عقل نشئت گرفتهآفریده
طبیعـتِ آفـرینشِ هنـری دارای ارزشـی     «ری که در خـود دارد، پـس   است به کمک معیا

؛ او هنرها را نیازمند کنشی عقالنی در هنگام آفرینش و [p16 ,20]» شناسانه است معرفت
دانـد:   کنندۀ نفس به منشـأ زیبـایی مـی   دارای کارکردی عقالنی در زمان ادراک و هدایت

دارنـد؛ زیـرا خـود    نقص را از میان برمیآنجا که سرمشق نقصی دارد، آن  ]...[هنرمندان «
است کـه اگـر   به همان صورتی پدید آورده  ]...[اند. فیدیاس پیکرۀ زئوس را  مالک زیبایی

  . ]758، ص 8 [»گردیدآمد، به دیدۀ ما نمایان میزئوس به جهان ما فرود می
 ای اسـت بـرای  ترتیب، ادراک زیبایی همچون هدایت و کسـب فضـیلت، مؤلفـه    این به

سویِ احد. نفس که در سیر عقالنی خود مدام در حـالِ   توجه و طی طریق ارادی نفس به
های ناب است، در سیر دیالکتیکی خود از ایـن   سویِ ایده های جزئی بهفرارفتن از اندیشه

سویِ احـد   برد. اندیشیدن فلسفی ازنظرِ فلوطین یگانه راه عروج نفس به ها بهره میمؤلفه
های فرارونده، به بازگشـت نفـس و   مثابۀ هموارکنندۀ مسیر اندیشه ها بهاست و این مؤلفه

  رسانند.شدن او با احد یاری می یگانه
  

  . موهبت یگانگی7
خـالل اندیشـیدن، مـدام اشـکال معـین و محـدود را از خـود دور         هنگامی که نفـس در 

حـول  هـای جزئـی در پـی ت   رسد کـه فـرارفتن نفـس از اندیشـه    ای فرا میکند، لحظه می
شود. مشاهدۀ احد برای نفس نه در حـال   وجودی او، به مشاهده و ادراک احد منتهی می

نـدارد و   -اندیشۀ معین و محـدودی  –ای که هیچ اندیشهاندیشیدن فلسفی، بلکه درحالی
ای از اندیشۀ وابسته به مفاهیم رها شده و به اصل وجودی خود بازگشته است؛ در مرحله

کاتارسـیس   –همۀ ایـن مراحـل   «دهد:  رخ می ]710، ص8[» کنندهتفکر تحلیل«فراتر از 
تنها تمهیـدی بـرای مرحلـۀ     -، تعقل و شهود ]رهاساختن خود از سلطۀ جسم و حواس[

  .[p376 ,23]» نهایی ستایش احد است، از طریق فرارفتن، جذبه، خلسه
رادۀ و غیرمسبوق به ا ضرورت وجودییگانگی در پایان سیر عقالنی عروج نفس، به 
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شدن کامل نفس از محدودیت و بازگشت بـه اصـل    خویشی یا رهانفس و احد در حال بی
در آنجـا  « دهد و در آن تعقل بـه معنـای مصـطلح کـاربردی نـدارد؛      وجودی خود رخ می

  .]710، ص8[» برخوردی عقلی و معنوی کافی است
عادتی به سبب سـ از جهت نفس است؛ یعنی نفس یگانگی را » موهبت یگانگی«تعبیر 

کند، نه اینکه احـد مـوهبتی    همچون موهبت و بخشش ادراک می که با خود همراه دارد،
به نفس اعطا کند. اینجا نقطۀ پایان تفکر مفهومی و رسیدن بـه معرفـت وجـودی اسـت.     

–های مفهومی به اندیشۀ ناب شهودی دهد که اندیشه موهبت یگانگی تنها زمانی رخ می
فراروند. هدایت، کسب فضایل اخالقی و ادراک  -اندیشیدنی مستقل از مفاهیم و مقوالت 

کـه در سـاحت یگـانگی،    شـوند؛ درحـالی   زیبایی مستقالً از مفاهیم و مقوالت محقق نمی
  است.ها و مقوالت فرا رفته نفس از همۀ این مؤلفه

  
  مثابۀ امکان نهایی یگانگی در دیالکتیک عقالنی . یگانگی با عقل کل به8

کند که آنچـه در   های فرارونده تأکید میضیح نحوۀ سیر دیالکتیکی اندیشهفلوطین در تو
تـوان رسـید، دیگـر اندیشـیدن بـا       به آن مـی  -یا در حد نهایی آن  –بازایستادن اندیشه 

مقوالت نیست؛ بلکه بازشناخت حقیقت وجودی خود ما است که در پی تحـول وجـودی   
فرآینـد بازگشـت   : «]1095، ص8[» یشبازگشت به خود خـو «شود؛ یعنی  بر ما آشکار می

گرداندن از جهان بیرون و متمرکزساختن قـوای فـردی بـر سـاحت درونـی و       شامل روی
گونـه آمـادۀ تجلـی     وسیلۀ نظم عقالنی و اخالقی است تا بدینبازشناخت حقیقت خود به

. بازشناخت حقیقت خود همان بازگشت بـه عقـل اسـت؛ چراکـه وجـود مـا در       شوداحد 
  »و فعالیــت مــا بــرای یگــانگی عقالنــی اســت ]...[مرتبــه بــه عقــل تعلــق دارد بــاالترین 

.[12, pp xxvi- xxvii] شـدن   فرآیند بازشناخت حقیقت وجودی و از بیرون متوجه درون
شـدن آن بـه وجـود عقالنـی محـض و       غلبۀ ساحت برتر نفس بر سـاحت فروتـر، مبـدل   

هـا اندیشـیدن در   از اندیشـیدنی  یافتـه و فرارفتـه  شدن تعقل است. این تعقلِ بسط بسیط
مثابـۀ   شدن نفس با تمامیت وجودی خود با عقل کل است که به ساحت عقل کل و یگانه

کنـد؛   نقطۀ پایان اندیشیدن فلسفی، امکان تحقق موهبت یگانگی را برای نفس ایجاد مـی 
 شدن و سکون و درخود دررفتن و بسیطنوعی دیگر از دیدن است و از خود به«حالتی که 
  .]1094، ص8 [»فرورفتن
ترین ایدۀ قابل ترتیب، یگانگی ادراکی است متعالی از مصادیق و معطوف به ناب این به
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مثابـۀ تعـالی و    دستیابی، یعنی عقل کل. معرفت عقل کل و اندیشیدن در سـاحت آن بـه  
ارتقای وجودی نفس به مرتبۀ عقل کـل اسـت. تعینـات فـردی در مقـام یگـانگی نـابود        

است از عنوان جرئی از عقل کل در نحوۀ مقتضی وجود آن که عبارت به«بلکه شوند؛  نمی
  .[p xxviii,12]» مانندنحو پایدار باقی میاندیشۀ شهودی و یگانگی درعین گوناگونی، به

ــرودین مــی      ــرین و ف ــل را دارای دو اعتبــار ب ــل ک ــوطین عق ــد بــا    فل ــد: اح دان
، یعنی با اندیشیدن به خود، عقـل را  ]670، ص8[» درخودآوردن و خود را نگریستن روی«

کـه  –عنـوانِ عقـل    کند و عقل با اندیشیدن به احد و خـود، وجـود خـود را بـه     تولید می
کند. بنابراین، عقل با احد متباین  تثبیت می -زمان دارای گوناگونی و یکپارچگی است هم

ضرورت در و به» او«ر و اث» او«فاصله پس از ، بی]668، ص8[» او«نیست؛ بلکه پدیدآمده از 
زمان  است. اما هم ]670، ص8[» او«و به معنایی خاص، » او«، تصویر ]669، ص8[» او«نزد 

، ص 8[» حـال واحـد اسـت   درعـینِ  ]...[جدانشدنی اسـت کـه    کثرتی ازهم«فروتر از او و 
. همچنین، فلوطین دو اعتبار متعالی از معرفت و وحدت در کثرت برای احد قائل ]1084
یگـانگی در پایـان    1انـد. که هنوز در فلسفۀ او کامالً از یکدیگر متمایز و آشکار نشده است

نفس، یگانگی با عقل کل است. بقای تعـین وجـودی نفـس در عقـل      عقالنیطی طریق 
تنها ناقض یگانگی با احد نیست؛ بلکـه همـان بازگشـت بـه آرامـش       کل و یگانگی با او نه

ی از طریق سیر عقالنی است. این نوع معرفـت از سـنخ   پیش از صدور و تنها امکان یگانگ
ن    ایـن  در وحدت اندیشۀ شهودی اسـت. بـه   -شهود ناب  –معرفت وجودی  ترتیـب، تعـیّ

وجودی انسان که مبدّل به یک وجود عقالنی محض شده اسـت، در اقنـوم عقـل محـض     
، یعنـی  دهد. زیسـت عقالنـی نفـس    عنوانِ جزئی از آن به زیست عقالنی خود ادامه می به

شهود ناب و معرفت محض احد در ساحت وجودی عقل کل همان یگانگی و رسـیدن بـه   
  سکون آغازین پیش از صدور است.

کـه   یعنی نظاره و مشاهدۀ احـد درحـالی   –در مرحلۀ بعد فلوطین به فرارفتن از عقل 
، ص 8[» متعلـق بـه او بـودن   «قائل است؛ بـه معنـای    -نفس در آن نظاره مستغرق است 

تنهـا   در لحظۀ شهود حق نه ]نفس[روح : «]1092، ص8[» خودِ خدا گردیدن«؛ و ]1093

                                                                                                                             
های مطلق زمان ویژگی بودن هم با نظر به اصرار فلوطین بر سلب همۀ صفات و ماهیات از احد و قائل. 1

وضوح در طبقات هستی از و تنزیهی احد را بهرسد اگر او دو ساحت تشبیهی برای او، به نظر می
های مربوط به حفظ تعالی احد حین فیضان وجودی و ساخت؛ دچار دشوارییکدیگر متمایز می

 شد.محدودیت یگانگی نفس با احد نمی
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 ]احد[شود، بلکه با واحد شود و تضاد و دویی میان عقل و روح ناپدید می با خود یکی می
، صـص  4[»خدابودن باید سـخن گفـت  «نیز. در این هنگام دیگر نه از شهود خدا، بلکه از 

با احد در فلسفۀ فلوطین تنها با بیـانی اسـتعاری، چـون    . اما سازوکار یگانگی ]605-606
مطـرح   ]1094، ص8[ »انتظـار بـرای نظـارۀ او   «و » عروج از طریق عقل بـه سـوی خـدا   «

شود. یگانگی با عقل کل رخدادی عقالنی و حد غایی یگانگی برای نفس است کـه بـا    می
اما گذار  ود؛ش محقق می ضرورتبهزیست عقالنی محض و در پایان سیر عقالنی نفس 

  ناپذیر است.بینینشدنی و پیش تبیین برخوردی» خداشدن«از عقل به احد یا 
  

  . ضرورت تحقق یگانگی در پایان دیالکتیک عقالنی9
اصل اول به جهت استغنا و کمال وجودی خـود بـه موجـودات اشـتیاقی نـدارد؛ چراکـه       

مطلق و مغایر با کمال نیازی چنین اشتیاقی خود سبب حرکت و خروج او از آرامش و بی
جـوهر و هسـتی او عـین    «نایافته برای احد وجـود نـدارد؛    وجودی او است. کمالی تحقق

نیاز از . فلوطین برای اثبات اینکه احد مستغنی از غیر و بی]1050، ص8[» تحقق او است
نیک خود نباید به چیزی بنگرد یـا بـرای   «کند:  کرات استدالل میها است، به بازگشت آن

، 8[» ذاتی اسـت کـامالً بسـنده بـرای خـویش     «؛ ]127، ص8[» یدن به چیزی بکوشدرس
نیـاز  «؛ ]1090، ص8[» خواهد در پیرامون ما باشـد در طلب ما نیست و نمی«؛ ]1086ص

توانـد   چه کمالی بـرای او مـی  «و  ]1087، ص8[» ندارد به چیزهایی که پس از او هستند
معنایی کـه مـا از    فلوطین به خواست احد، به. بنابراین، ]1086، ص8[» بود جز خود او؟

و تمایل او برای یگانگی، معتقد نیست. ازآنجاکـه خواسـت و ارادۀ   کنیم خواستن مراد می
ذات او است و نـه معطـوف    ضروریاحد عین ذات او است و نه صفتی عارض بر ذات او، 

اسـت انسـان بـرای    کند کـه خو  به غایتی بیرون از ذات او. حتی با اینکه فلوطین بیان می
شود کـه نیـک وجـود     خواستن از این جهت پیدا می« یگانگی برآمده از وجود احد است.

پرتـوی از  «دهد مگر بـه سـبب اینکـه     و سیر معرفتی نفس رخ نمی ]1022، ص8[» دارد
؛ امـا ایـن بیـان نیـز     ]1016، ص8[» انگیـزد نیک اشتیاق عشق را در دل نظارگیان برمی

پیگیرانۀ احد نسبت به سـیر معرفتـی نفـس نیسـت. ایـن بیـان        و ارادیحاکی از توجه 
توضیحی برای چرایی اهمیت یگانگی برای نفس انسانی است؛ نه بیـان تـأثیر خواسـت و    
ارادۀ احد در آغاز و انجام دیالکتیک وجودی نفس. عقیـدۀ او درمـوردِ فرجـام کسـی کـه      

احـد بـرای   «ناپذیر است: کوشد، حاکی از سازوکاری اجتنابشدن به احد می برای نزدیک
  .]1088، ص 8[» کسی که استعداد دریافتن او را دارد، حاضر است
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نفسـه، کمـال و غایـت    نفس به احد مشتاق است؛ چون احد نهاد و اصل او و نیک فی
وجودی او است. بنابراین، اشتیاق به احد برای نفـس یـک ضـرورت وجـودی اسـت؛ امـا       

اسـت؛ یعنـی چنـین     ضروریکششی  -قائل بود  اگر بتوان به آن -کشش از جانب احد 
ای معطوف به غایت، موهبتی به نفـس اعطـا   نیست که احد با تصمیمی اندیشیده و اراده

سازی خـود از طریـق   کند؛ بلکه به این معنا است که اگر نفس مقدمات یگانگی را (آماده
هم کنـد و در  کسب فضایل و تزکیۀ نفس و بریدن از تعلقات و تالش برای زیباشدن) فـرا 

به مرتبـۀ عقـل    ضرورتبهطریق یگانگی یا تفکر عقالنی فرارونده قرارگیرد، در پایان راه 
نفس در مسیر عقالنی گام بردارد، در گذار فراروندۀ  که یدرصورتکل خواهد رسید. یعنی 

او و رسیدن او به مرتبـۀ عقـل کـل عـدم قطعیتـی نیسـت؛ امـا گـذار از عقـل بـه احـد            
، ]1093، ص8[» برتـر از خـرد  «ر است. نفس تنها در صورت ارتقا به مرتبۀ ناپذی بینی پیش

، 8[» هریک برای دیگری حاضـر اسـت  «میان او و احد نیست و » غیریتی«ای که در مرتبه
شود؛ اما چگونگی ارتقا  ، در ساحت شهود ناب یا علم حضوری با احد یگانه می]1090ص

براین، بر مبنای اقتضائات ذاتی فلسفۀ فلـوطین،  شود. بنا به مرتبۀ برتر از خرد تبیین نمی
توان در موضوع یگانگی به انگیزش و کششی قطعـی و ضـروری از جانـب احـد بـرای       می

سویِ احد قائل بود؛ بدون آنکـه ایـن کشـش مسـبوق بـه ارادۀ       صعود نفس و گذار آن به
باشد. گـذار  اندیشیدۀ احد و معطوف به غایتی و یا صعود نفس برای ذات برین او مطلوب 

 1آور احـد اسـت.  عقالنی به مرتبۀ عقل و یگانگی با احد مشمول خواست ضروری و الـزام 
معرفتی را به پایان برده مشـمول   -یگانگی با عقل کل برای نفسی که دیالکتیک وجودی 

  است.  قطعیتی وجودی
بدین معنا در فلسفۀ فلوطین رسـیدن بـه اصـل اول موضـوعی مربـوط بـه انسـان و        

کنندۀ سعادت او و مستلزم اشتیاق و اراده و تـالش و امکانـات عقالنـی او اسـت.      تضمین
یگانگی موضوعی برای ارادۀ معطوف به غایت احد نیست. بااینکه جهـان هسـتی در نظـر    

بـه   ـشوقی ذاتیِ موجودات و معطوف به احـد؛ ایـن شـوق      -فلوطین سراسر شوق است 
صادق نیست. در فلسفۀ فلوطین، هـم  » هستی برتر از«دربارۀ  -شکل آگاهانه و اندیشیده 

  ناشی از ضرورتی وجودی است. -اگر محقق شود  –پدیدآمدن موجودات و هم یگانگی 
ترتیب، سیر معرفتی نفس از اندیشۀ جزئی به ایدۀ ناب بر شناخت اصل و منشـأ   این به

معرفتـی   -شناختی کلی، پـیش از آغـاز ایـن دیالکتیـک وجـودی       نفس مبتنی است که 
                                                                                                                             

 برای احد با تسامح به کار رفته است.» خواستن«تعبیر . 1
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است. برای نفس، شناخت اصل و منشأ خود به کمک هدایت و ادراک حقیقـت وجـودی   
خود از راه ادراک زیبایی و تحقق هماهنگی معقول در خود از راه کسب فضـایل اخالقـی   

معرفتـی   -های عروج عقلی و شرط الزم آغـاز دیالکتیـک وجـودی    کنندهمثابۀ تسهیل به
یـافتن بـه اصـل از     ی و کسب فضیلت و معرفتاست. بازشناخت خویشاوندی خود با زیبای

هـای جزئـی بـه اندیشـۀ     شناختی از اندیشه طریق هدایت، تا زمانی که نفس سیر معرفت
است؛ معرفتی کلی، مبهم و ناکافی است. چنین ناب را در بستر تفکر مفهومی طی نکرده 

اما بـه غایـت   نهد؛ شناختی نفس پیش می معرفتی انگیزه و الزامی برای آغاز سیر معرفت
شود. برای یگانگی با عقل کل، سیر عقالنی تدریجی نفـس از   معرفت و یگانگی منجر نمی

اندیشۀ مفهومی به معرفت وجودی شرط الزم و کافی اسـت. بـرای یگـانگی بـا احـد یـا       
کشش و خواست احد شرط کافی است که مطلـوب، اندیشـیده،   » حضور در ساحت احد«

مثابۀ معرفت نـاب شـهودی    غایتی نیست. یگانگی با احد بهمسبوق به اراده یا معطوف به 
  در امتداد ارتقای معرفت حاصل از دیالکتیک عقالنی است. 

  
  گیری نتیجه

عنوانِ اصل وجودبخش و برتـر از اندیشـه و ادراک انسـان،     در نظام فلسفی فلوطین، احد به
ــوب انســان    ــت مطل ــز غای ــان و انســان از منظــر وجــودی و نی ــدۀ جه از منظــر  پدیدآورن

ضـرورت  شود. احد از فرط کمال وجـودی فیضـان کـرده و بـه     شناختی محسوب می معرفت
اراده و ضروری احدِ آورد. آفرینش بیوجودی و بدون میل و اراده، جهان هستی را پدید می

شود. اما اشتیاق موجـودات بـه    توجهی او به موجودات منجر میعالقگی و بیفلوطین به بی
  ها است. امری ضروری و ذاتی است؛ زیرا احد کمال وجودی آن ها احد برای آن

سـویِ احـد در تکـاپو اسـت.      شـناختی بـه   در میان موجودات، انسان با آگاهی معرفت
بازگشت و یگانگی با احد ضرورت وجودی و موضوع اصلی بـرای اراده و خواسـت انسـان    

نـاب اسـت. سـنجش    هـای   است. مسیر اصلی عروج نفس سیر عقالنی از جزئیات به ایده
زیبایی محسوس با ایدۀ درونی توسط نفس و درک سنخیت وجودی خود با ایدۀ زیبایی، 

منظورِ یـادآوری منشـأ وجـودی نفـس بـه او و کسـب فضـایل اخالقـی بـرای          هدایت به
  کنند.معرفتی نفس عمل می -عنوانِ شروط آغاز دیالکتیک وجودی  شدن به احد به شبیه

سیر عقالنی نفس پـس از فـرارفتن از اندیشـۀ مفهـومی و در      یگانگی با احد در پایان
دهد و برای نفس بـه جهـت سـعادتی کـه همـراه دارد،       ساحت متعالی شهود ناب رخ می
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یگـانگی  -1شود. یگانگی در فلسفۀ فلوطین به هـر دو معنـای    همچون موهبت نمایان می
یست عقالنی و ابـدی  یافته با عقل کل در پایان دیالکتیک عقالنی و ز ضروری نفس عروج

فرارفتن از عقـل و حضـور در مرتبـۀ شـهود      -2تعین فردی او در اقنوم عقالنی محض و 
های خود تفکـر مفهـومی را بـه     ناب و نظارۀ احد است. بنابراین، اگرچه فلوطین در آموزه

زمان بر اهمیـت و   داند، هم شناسد و آن را آغاز و مسیر دیالکتیک عقالنی میرسمیت می
ــر از مفــاهیم تأکیــد مــی   ارزش و کنــد.  شــرافت ذاتــی و اصــالت تفکــر شــهودی و فرات

ترتیب، در فلسفۀ او شاهد دو سـطح از معرفـت هسـتیم، معرفتـی از سـنخ آگـاهی        این به
از سنخ علم حضوری در حکمـت اشـراقی و معرفتـی مبتنـی بـر       –وجودی و شهود ناب 

ک حسـی و مواجهـه بـا    از سنخ علـم حصـولی در حکمـت مشـائی کـه از ادرا      –مفاهیم 
شـود.   طریق عقالنی محقـق مـی  های فرارونده به محسوسات آغاز و در دیالکتیک اندیشه

این دو در طول یکدیگرند. معرفت متعارف یا مفهومی نقطـۀ آغـاز و شـرط الزم معرفـت     
معرفتـی فراتـر از    -زمان با دیالکتیک صعودی نفس بـه اشـراق وجـودی     احد است و هم
یابد. دیالکتیک فراروندۀ فلوطین دربرگیرندۀ الزامات هر دو نـوع معرفـت    مفاهیم ارتقا می

معرفتی و وابسته به امکانات عقالنـی   -است. فرارفتن نفس به اقنوم عقل کنشی وجودی 
ناپـذیر و وابسـته بـه    بینـی ناپذیر، پیشوجودی انسان و فرارفتن از عقل به احد، تبیین -

  خواست نااندیشیدۀ احد است.
تحول وجودی نفس ازطریق حکمت عملی نیز در فلسفۀ فلوطین مشهود است؛  اهمیت
کسب فضایل اخالقی بر نفس و نقـش معرفتـی تزکیـۀ     وجودیبودن او به تأثیر یعنی قائل

مثابـۀ کنشـی وجـودی ایفـای نقـش       جهت که در دیالکتیک صعودی نفس بهنفسانی، ازاین
و معرفت در فلسفۀ فلـوطین، آراسـتگی بـه     جهت انطباق مراتب وجود کند. بنابراین، به می

  منزلۀ حضور در مرتبۀ فضایل است.زمان به ها و هم معنای معرفت به آنفضایل به 
در حد نهایی تحقـق   –در فلسفۀ فلوطین انسان در آخرین حد و مرتبۀ وجودی خود 

 فعـل به -تحقق یابد  که یدرصورت -با احد وحدت و سنخیت دارد. یگانگی با احد  -خود 
  آمدن بنیان ذاتی و امکان بالقوۀ وجودی انسان است.
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