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  26-5، ص1392 تابستانو  بهار ،مسوو   بيست  ، شمارهفلسفي جستارهاي
 

 
 

 1وجود و بازتاب آن در معرفت احد از ديدگاه افلوطينشخصي وحدت 
 2سيد مرتضي حسيني شاهرودي

  دانشگاه فردوسي مشهد ستادادكتري فلسفه تطبيقي، 
  3فاطمه استثنايي
 دانشجوي دكتري فلسفه اسالمي، دانشكده الهيات، دانشگاه فردوسي مشهد

  
  چكيده
ي نيست، اما بر اساس داليلي چون اطالق و عدم تناهي كه افلوطين وحدت شهودي است شك در اين

احد، تفسير عليت به فيضان، عدم پذيرش حلول و اتحاد، عدم استقالل اقانيم و در حكم سايه، تصوير 
توان وحدت شخصي را از عبارات وي برداشت و بازتاب اين اعتقاد را در و شعاع دانستن كثرات مي

يابي به معرفت را وي با توجه به مراتب نفوس، دست. ده كردسخنان وي در باب معرفت احد مشاه
داند و تنها راه داند، ولي احد را براي همگان غيرقابل شناخت حصولي و شهودي ميداراي مراتب مي

كند، رسيدن به او را در فراتر رفتن از شهودي كه حاكي از دوگانگي شاهد و مشهود است معرفي مي
  .شودبا مقام فناي عرفاني تناسب دارد تنها يك حقيقت ادراك مياي كه درنتيجه در مرتبه

  
  .احد، وحدت شخصي وجود، شهود، فنا، افلوطين :واژگان كليدي
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  مقدمه 

بحث وحدت و كثرت وجود از مباحث مهم فلسفي و عرفاني است و به تبع هر فيلسوف و 
در طي تاريخ هر . وده استعارفي در پي يافتن ربط كثرت به وحدت و جمع ميان آن دو ب

هاي خود در باب وجود ديدگاهي در اين باب ارائه فرضفرد يا گروهي بر اساس مباني و پيش
كرده است و نظرات مختلفي چون كثرت وجود و موجود، وحدت وجود و كثرت موجود، 

  1.اندوحدت وجود و موجود و وحدت وجود در عين كثرت آن پديد آمده
هاي ي وحدت وجود در فلسفه نوافالطوني در قياس با فلسفهبه تعبير برخي بررس

از اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار است، زيرا فلسفه نوافالطوني » رواقي«و » ايليايي«
ثير افلوطين بر أت 2.كليت انديشه اسالمي اعم از فلسفه و عرفان را تحت تاثير قرار داده است

بود، تفكر فلسفي اسالمي در بيني او نميجهان فلسفه اسالمي به حدي است كه اگر تأثير
   3.رشدي پديد نيامده بودشكل گذشته و كنوني آن، به ويژه پس از فلسفه ابن

و غايت فلسفه از نظر او چيزي جز  4در واقع افلوطين هم فيلسوف است و هم عارف
 ميان مكتب عرفاني 5.رستگاري از طريق بازگشت جان آدمي به مبدأ نخستين نيست

اي كه برخي اين تشابه را به گونه 6هاي بسياري هست،افلوطين و عرفان اسالمي شباهت
اند و تحقيقات مورخين و نيز مقايسه آراء و عقايد دو مسلك را امري روشن و بديهي دانسته

______________________________________________________ 
الدين مقدمه و تعليق سيد جالل ، با حواشي مالهادي سبزواري،شواهد الربوبيهلهين، أشيرازي، صدرالمت. كن. 1

 .521، ص 1388بوستان كتاب،  ،آشتياني، قم

 . 81، ص1388، پاييز 57، خردنامه صدرا، شماره افلوطين و نظريه وحدت وجودبهارنژاد، زكريا، . 2

زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، ، المعارف بزرگ اسالميةداير، »افلوطين«الدين، خراساني، شرف :كن. 3
  .591، ص 9ج، 1379سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،  ،تهران

كتاب زمان،  ،ترجمه عبدالحميد آيتي، تهران، تاريخ فلسفه در جهان اسالميالجر، حنا الفاخوري، خليل :كن.  4
  . 84، ص2ج، 1358

، نظر نصراهللا پورجوادي، تهرانتهيه و گردآوري ترجمه فارسي زير ، تاريخ فلسفه در اسالم. م.شريف، م: كن. 5
  .170، ص 1ج، 1362مركز نشر دانشگاهي، 

؛ 205ص ، 1380بنياد حكمت اسالمي صدرا،  ،تهران، سير حكمت در ايران و جهاناي، سيد محمد، خامنه. 6
- 98صص ، 1374مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم،  ،قم ،عرفان نظرييثربي، سيديحيي، 

97.  
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7/ از ديدگاه افلوطينوجود و بازتاب آن در معرفت احد شخصي وحدت 
 

ترديد عناصري از فلسفه نوافالطوني در عرفان اسالمي وجود بي 1.دانندمؤيد اين مطلب مي
   2.ين با ابن عربي كه موسس عرفان نظري در اسالم است مشتركاتي دارددارد و افلوط
. بود» وحدت ماده«گرايي آغاز شد اعتقاد به اي كه با آن تمايل به وحدتعقيده

اي است كه بعدا به اين عالم، ماده واحده أطرفداران اين انديشه بر اين نظرند كه اصل و مبد
ديشه را در آراء تالس ملطي، آنكسيمندر، هراكليت و اين ان. هاي مختلف درآمده استصورت

گرايي پس از اين عقيده به تدريج به وجود آمد و در سير تكامل تفكر وحدت. توان ديدمي.. 
تواند انديشه وحدت وجود را اين رأي مي. نمود يافت» وحدت حقيقت«فكري بشر به صورت 

ر چند از نظر مرتبه فكري به آن نرسد اش در خود جاي دهد، هبا معاني و تقريرهاي مختلف
اش از پارميندس عالي وحدت حقيقت در شكل. و يا خود پيش زمينه ظهور و بروز آن باشد

    3.تر شد و در زمان افلوطين به اوج خود رسيدشروع  و با آراء زنون رواقي كامل
يكي  مراد از بررسي وحدت وجود در اين مقاله وحدت به معناي همه خدا انگاري و

دانستن خدا و طبيعت و غفلت از تعالي خداوند نيست، زيرا اين ديدگاه هرگز به افلوطين 
با توجه به اختالف نظراتي كه در باب انتساب وحدت وجود به افلوطين . قابل انتساب نيست

توان وي را قائل پردازيم كه آيا ميله ميأوجود دارد، در اين نوشتار ابتدا به بررسي اين مس
وحدت شخصي وجود دانست و اين عقيده در آثار او شواهد قطعي دارد يا خير؟ و در به 

شناختي الهيات وي بررسي و مباحثي چون اعتبار نهايت بازتاب اين ديدگاه را در بعد معرفت
هاي كسب معرفت و باالترين مرتبه معرفت نسبت به احد را از نظر وي معرفت حصولي، راه

  . سازيممطرح مي
  

  بيني افلوطيناي به جهانهاشار
شود، وي واقعيت عالم را به سلسله مراتبي از اعيان و موجودات كه اصطالحا اقانيم ناميده مي

بيني وي، هر موضوعِ موجود، خواه متعين و خواه غير مراد از اقنوم در جهان 4.كندتقسيم مي

______________________________________________________ 
  .97يثربي، سيد يحيي، همان، ص  :كن. 1
 .81بهارنژاد، زكريا، همان، ص  :كن. 2

االسالم روحاني، ، با حواشي و تعليقات احمد شيخرساله در وحدت وجودمدرس مطلق، سيد محمدعلي، . 3
 .29- 34، صص 1379نشر پرسش، : آبادان

  .175، ص1380كانون پژوهش،  ،فهان، اصسنت ارسطويي و مكتب نوافالطونيكلباسي اشتري، حسين،  :كن. 4
  .175ص
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در  2.، عقل و نفس)واحد( احد: اند ازاين مراتب يا اقانيم در نظر او عبارت 1.غير متعين است

عقل صادر نخستين و شايسته اتصاف به  .ميان اقانيم، احد فوق و وراي وجود و ادراك است
آيد تا علم شود صورتي براي واقعيت حاصل يعني چيزي است كه موجب مي 3وجود است،

فت كه ص 5نفس نيز صادر دوم و افاضه شده از عقل است 4.بتواند به آن واقعيت تعلق گيرد
   .بارز آن تدبير جهان ماده است

-را دون وجود و تصوير عالم معقول ميعالم عقل را عالم وجود و عالم محسوسات  وي

ي او، واحد و عالم عقول است كه انسان در سير نزول از آن به عالم محور اصلي فلسفه 6.داند
سوي عالم  كند كه از اين عالم بهشود و در سير صعود تالش ميعالم محسوسات منتقل مي

گرايي را ارائه كرد كه در آن واقعيت نهايي جهان او نوعي وحدت  7.الوهي و وحدت باال برود
  . واحدي نامتناهي، مجهول الكنه و كامل است

  
  واحد مطلق يا احد

دهد در رأس سلسه مراتبي كه نظام فلسفي افلوطين را تشكيل ميطور كه گذشت همان
ي هستي و برتر اصلي برتر از برترين چيزها در حوزه«ر او، احد از نظ. واحد يا احد قرار دارد
 12غيرمتناهي، 11فوق وجود، 10مطلقا واحد، 9است كه مطلقا بسيط، 8»از عقل و جهان معقول

______________________________________________________ 
  .248، ص 1374مركز نشر دانشگاهي،  ،ترجمه علي مراد داوري، تهران ،تاريخ فلسفهبريه، اميل،  :كن. 1
، 2، ج تاجا، شركت سهامي انتشارات خوارزمي، بيترجمه محمدحسين لطفي، بي، دوره آثارافلوطين،  :كن. 2

  .681ص
  .718همان، ص  :كن. 3
  .251، ص تاريخ فلسفهه، اميل، بري :كن. 4
  .681، ص2،  جدوره آثارافلوطين،  :كن. 5
  .452، ص1همان، ج. 6
  .196همان، ص  :كن. 7
  .1085، ص 2همان، ج. 8
  .710همان، ص  :كن. 9

  .715همان، ص  :كن. 10
  .728همان، ص : كن. 11
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 . است... و  5ناپذيربيان 4قابل توصيف، غير 3غيرقابل ادراك، 2مطلق و غيرمتعين، 1غيرمتناهي،

 . است

اي درنيافتني كه واحد است، اعجوبه چه برتر و بر فراز عقل استآن«ي وي به عقيده
ايم و در حقيقت وگرنه صفتي را به او نسبت داده» هست«توانيم گفت اش حتي نميدرباره

اي كه به اي به او بكنيم سزاوارترين كلمهاگر ناچار شويم اشاره. توان به او دادنامي هم نمي
گاه واحد ويي او چيزي است و آناست، آن هم نه بدين معنا كه گ» واحد«توان آورد زبان مي

نه چيزي است، نه چون، . يك از چيزها نيستاو مبدأ همه چيز و در عين حال هيچ 6.»است
صورت نه چند، نه عقل، نه روح، نه متحرك، نه ساكن، نه در مكان، نه در زمان، بلكه بي

وان بودن است و ها براي درك يا تعريف و تعيين كردن ماهيت او، محكوم به ناتتالش 7.است
به همين جهت دست وهم، عقل و . كس ممكن نيست كه بگويد واقعا او چيستو براي هيچ

او غير قابل تعريف و برتر از وهم و فهم . اش عاجز استشهود از درك چيستي و چگونگي
  . آدمي است و سكوت در موردش بيش از هر كالمي حاوي حقيقت است

از او سلب كند و هيچ چيز را به او نسبت ندهد  كسي كه همه چيز را«ي وي به عقيده
ي او سخن و ما اگرچه درباره 8»و ادعا نكند كه چيزي در اوست، سخن درست گفته است

توانيم گوييم او چه نيست ولي نميقدر ميهمين. گوييم او نيستچه ميگوييم ولي آنمي
اش بگويد به هر چه دربارهاي است كه هر كه او از شدت تعالي به گونه 9.بگوييم چيست

پيش از پرداختن به وحدت وجود الزم است به بررسي دو  10.آيدصورت نفي و سلب درمي
  .ثير مسقيم در فهم ديدگاه وي بپردازيمأصفت از صفات احد كه ت

  
______________________________________________________ 

  .1086همان، ص  :كن. 1
  .1028همان، ص  :كن. 2
  .705همان، ص  :كن. 3
  .1055همان، ص  :كن. 4
  .728همان، ص  :كن. 5
  .1085همان، ص . 6
  .1081همان، ص . 7
  .736همان، ص . 8
  .706همان، ص  :كن. 9

  .1060همان، ص  :كن. 10
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  اطالق و عدم تناهي 

اي ونهتعين است، به گنهايت و بيو بي نداردگونه تناهي، قيد و محدوديت هيچ احد افلوطين
است، يعني مطلق بودن نيز صفتي  توان گفت مطلق از هر قيدي حتي قيد اطالقمي كه

شود احد از او معتقد است هر نحوه قيدي سبب مي. نيست كه او را مقيد به قيد اطالق كند
كند كه احد شكل و صورت و حد و كيد ميأمقام خود تنزل كند، در نتيجه در موارد متعدد ت

چه با اطالق و عدم تناهي او منافات داشته باشد و او را در زمره هر آن و 1مرزي ندارد
ي اصلي او حفظ ساحت توان گفت دغدغهمي. كندچيزهايي متعين قرار دهد از او سلب مي

   2.گونه حد و تعيناحد به نحو مطلق و داراي همه چيز است، بدون هيچ
 حتياصال قابل اشاره نيست و ه تعين است كشكل و بياو چنان بي ،به عبارت ديگر

توان دريافت ديگر آن اصل  هب» اين«، زيرا اگر او را به عنوان »اين«توان گفت اش نميدرباره
. اش سخن گفتيمدرباره» اين«اصيل نخواهد بود، بلكه همان چيزي خواهد بود كه با عنوان 

گويد مضحك است كسي مي ناپذيري او عدم تناهي و احاطهاطالق، كيد بر أبا ت وي در نتيجه
كسي كه بخواهد بر او محيط شود خود را . محيط شود» ناپذيرذاتي احاطه«بكوشد بر چنان 

زيرا او ذاتي نامحدود است كه  3،سازدترين گامي در طريق او محروم مياز برداشتن كوچك
   4.حدش نه به چيزي است و نه به خودش و در نتيجه شكل و حد و صورتي ندارد

شكلي كه نيازمند شكل باشد، يعني اين شكل است نه بيبي» اصل نخستين«واقع، در 
شكلي است كه همه تعيني به علت نقص و نداري نيست، بلكه برعكس، او بيشكلي و بيبي

اندازه و اليتناهي است و به همين خاطر اندازه و بزرگي ندارد، او بي. آينداشكال از او بر مي
چيز نيرومندتر از او، بزرگي او به اين معنا است كه هيچ. ي هم پس از اوستزيرا اندازه و بزرگ

وي در پاسخ به  5.ي نيروها، اشكال و صور استاو فوق همه. محيط بر او و برابر با او نيست
جا بايد خاموش ماند و راه گويد اين؟ مي»خود چيست "وجود نيافته"پس اين «ال ؤاين س

ضوع را به حال خود رها كرد و دم از پرسيدن فرو بست، زيرا خود را در پيش گرفت و مو
______________________________________________________ 

  .1010، 1011، 1028همان، صص  :كن. 1
مجموعه مقاالت ، ترجمه سعيد رحيميان، »واحد و عقل در نظام فلسفي افلوطين«اچ، .آرمسترانگ، اي :كن. 2
  .55، ص1384بوستان كتاب، : ، قمرامون فلسفه غربپي
  .727-728، صص 2ج ،دوره آثارافلوطين،  :كن. 3
  .734همان، ص  :كن. 4
  .1028ص ، همان :كن. 5

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

11/ از ديدگاه افلوطينوجود و بازتاب آن در معرفت احد شخصي وحدت 
 

رود، ولي توان يافت و پرسيدن هميشه تا اصلي پيش ميبراي اين پرسش پاسخي نمي
       1.ايستدكه به او رسيد باز ميهمين

  
  فوق وجود بودن 

د را كه سخن در وحدت وجود است و برخي به همين دليل كه افلوطين احبا توجه به اين
دانند الزم است به توضيح بيشتري در اين موجود نناميده وي را قائل به وحدت وجود نمي

توان وجود را منحصر در چيزي دانست كه خود چگونه مي«به تعبير برخي . له بپردازيمأمس
   2»موجود نيست؟

اما مراد وي از  3است،» فوق وجود و وراي هستي«كند كه احد افلوطين تصريح مي
وجود يا فوق وجود بودن، ماهيت يا عدم بودن نيست، بلكه مراد وي اين است كه احد سلب 

گويي . تر فوق وجود متعين استدر عين واقعيت داشتن، فوق وجود امكاني و به معناي دقيق
وي از طرفي  وجود در نظر او با نوعي تنزل، محدوديت و تعين همراه است، در نتيجه

زيرا  4كند،ي چون محدوديت، تناهي و تعين است از احد سلب ميوجودي كه مالزم با لوازم
شمارد و از طرف ديگر او را احد را نامحدود، بدون تعين و عاري از هرگونه تقيد و تحديد مي

ي اصلي برتر از برترين چيزها در حوزه« 6،»انگيزترين واقعيتبرترين و دل«و  5»وجود برين«
داند كه به حد اعلي هست، زيرا بر خود مي 8»هالعادموجودي خارق«و  7»ي هستيحوزه

شود، وجود محدود و مقصود از وجودي كه احد به آن متصف نميدرنتيجه  9.تكيه دارد
  . ماسوايي است نه حقيقت وجود

- وي مي. اي از احد استدر نظر او هستي داراي نوعي صورت و تعين و پرتو و جلوه

جا در اين. اند نوعي شكل و صورت از او دارندهر يك از چيزها كه پس از نخستين«گويد 
______________________________________________________ 

  .1059همان، ص  :كن. 1
 . 78، صافلوطين و نظريه وحدت وجودبهارنژاد، . 2

  .1035، 704، صص2، جدوره آثارافلوطين،  :كن. 3
  . 1059، 727همان، صص  :كن. 4
  .718همان، ص  :كن. 5
  .1029همان، ص  :كن .6
  .1085همان، ص  :كن. 7
  .448، ص1همان، ج :كن. 8
  .1066، ص2همان، ج :كن. 9
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طوري كه هستي پرتو ضعيفي از واحد بخشد بهبه چيزها هستي مي "نخستين"وري از بهره
به عبارت ديگر او  1.»اگر كسي هستي را ناشي از واحد بداند، سخنش درست است. است

زيرا احد را نامحدود، كند، وجودي كه مالزم با لوازمي چون محدوديت است از احد سلب مي
شمارد، اما بدون هيچ شكي هستي و تحقق بدون تعين و عاري از هرگونه تقيد و تحديد مي

داند و هرگز مراد او از سلب وجود نسبت دادن عدم به ذات احد نيست، را براي احد ثابت مي
ه افلوطين جا كه نفي وجود از چيزي با اتصاف آن به عدم برابر است مسلم است كزيرا از آن

داند، زيرا احد را عدم يا نيستي مطلق و صرف يك اعتبار ذهن كه هيچ حقيقتي ندارد نمي
 2معناست،ي هيچ مطلق كه اصال حقيقتي ندارد بيدر غير اين صورت سخن گفتن درباره

  . داندحد بودنش فوق وجود مينهايت و بيبلكه او را او به علت اطالق و بي
ها به معني نقص و نداري نيست، بلكه به معني بيشتر و برتر و نفيها در واقع اين سلب

اگر روا نيست ما وجود يا هر «به تعبير كاپلستون . گر نداردداشتني است كه ديگر واژه بيان
تر از هاست، بلكه بيشامر ديگري را به او نسبت دهيم به اين دليل نيست كه او كمتر از اين

فوق وجود و «در قالب زبان و بيان تعبيري بهتر از  3.»عالي استها و فوق همه چيز و متاين
توان براي او يافت، اما اين عنوان هم عنواني ايجابي نيست و چيستي و نمي» فراسوي هستي

  . شودكند و بر او محيط نميحقيقت او را بيان نمي
ت و از فوق هر تعيني اسمراد از فوق وجود بودن احد اين است كه او  در اين صورت

به . براي چنين مقامي، تسامحي استهم » مرتبه«به كار بردن و  هر قيدي مطلق است
-حتي اصطالح موجود را هم از سر ناچاري و اضطرار به زبان ميي او تعبير افلوطين درباره

فوق وجود بودن در عبارات افلوطين مطابق با وجود البشرط مقسمي در اصطالحات  4.آوريم
- گونه اطالقش جايي براي غير در عالم نميبه دليل اين توان گفت دقيقاًيعرفاني است و م

 .  گذارد

______________________________________________________ 
  .726- 727همان، صص . 1
، 1385، 43خردنامه صدرا، ش، سيري در انديشه خدا در دستگاه فلسفي افلوطينپور، مهدي، علي :كن. 2

  .80ص
، 1، ج1375سروش، : الدين مجتبوي، تهرانسيد جالل ، ترجمهتاريخ فلسفه يونان و رمك، كاپلستون، فردري. 3
  .536، ص 1ج
  .1060ص ، 2، جدوره آثارافلوطين،  :كن. 4
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  وحدت وجود 
چه قابل بررسي است اين است كه آيا تنها وجود واحد دومي در عرض احد محال است يا آن

-جا براي هيچ وجودي نه در طول و نه در عرض باقي نمي» واحد مطلق اليتناهي«وجود 

  رت ديگر آيا افلوطين قائل به وحدت وجود شخصي است يا تشكيكي؟گذارد؟ به عبا
در عبارات وي سخناني كه با هر دو وحدت سازگار باشد وجود دارد و براي هر دو 

دانند و وحدت شهود را به برخي وي را قائل به وحدت وجود نمي. توان يافتشواهدي را مي
رچه افلوطين بر تفاوت علت و معلول و برخي نيز بر اين نظرند كه گ 1.اندوي نسبت داده

اي شبيه شدت و ضعف فروتر بودن آفريده نسبت به آفريننده تصريح كرده است و به نظريه
مراتب وجود رسيده است، اما از طرفي با قول به اتصال در مراتب علي و معلولي و پيوستگي 

    2.شودهمه مراتب به مرتبه مافوق به نظريه وحدت وجود نزديك مي
گانه و عبارات افلوطين، وجود، وحدت، بساطت در نظر وي داراي با توجه به اقانيم سه
اين مسأله با نظريه  3.ها به شدت و ضعف و كمال و نقص استمراتب است كه تفاوت آن

توان يافت كه با بحث تشكيك قابل انطباق است، اما مواردي را هم در عبارات وي مي
موجود نناميده، بلكه  ر مثال وي كثرات عالم طبيعت را اصالًبه طو. تشكيك سازگار نيست

كه حقيقتا موجود شوند، نه اينداند كه به عنوان موجود تلقي ميها را دون وجود ميآن
اند كه چيزي جز ربط به علت خود هاي حقيقيتچون سايه ها همبه تعبير وي آن 4.باشند

كشاند و ترين مرتبه موجودات ميد را تا پايينكه ديدگاه تشكيك دامنه وجونيستند، درحالي
  . داندهر كدام از مراتب وجود را مستقل از ديگري مي

مپندار كه او بيش از همه چيزها هستي دارد، زيرا چيزهايي كه مردمان « :گويدوي مي
شان بيش از همه چيز است، درحالي كه شمارند، نيستيترين هستي ميها را داراي بيشآن

رو بايد عقيده رايج را از اين. ستين، علت هستي است و در عين حال برتر از هستيآن نخ
  5.»مانيمعكوس سازي وگرنه از خدا تهي مي

______________________________________________________ 
 .80- 91، صص افلوطين و نظريه وحدت وجودبهارنژاد،  :كن. 1

  .77، ص 1381اب، بوستان كت :قم، فيض و فاعليت وجودي از افلوطين تا مالصدرارحيميان، سعيد،  :كن. 2
  .1078، 1020، صص2، جدوره آثارافلوطين،  :كن. 3
  .734همان، ص  :كن. 4
  .734همان، ص . 5
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نفس  كار برده است عقل و نهايتاًچه افلوطين به واقع عنوان وجود را در مورد آن بهآن

ره احد، عقل و است و مراتب و درجات شدت و ضعف وحدت، بساطت و غيره را تنها دربا
ي چه قابل بررسي است اين است كه افلوطين نحوه آن. توان در آثار وي مشاهده كردروح مي

  كند؟ وجود و بودن اين مراتب را چگونه تفسير مي
اند، توان برخي از تعابير وي را كه حاكي از اثر و جلوه بودن كثراترسد ميبه نظر مي

ه كرد و تشكيك را به تشكيك در تصاوير يا تجليات به عنوان شواهدي بر وحدت وجود ارائ
براي اين منظور بايد به بررسي اصل عليت كه با فياضيت در عبارات او يكي . احد برگرداند
كه وي قائل به عليت بوده و اصل عليت اقتضا به عقيده برخي با توجه به اين. است بپردازيم

ه عبارت ديگر، حاكي از تغاير و تمايز كند ماهيت علت غير از ماهيت معلول باشد و بمي
توان وي را دانسته نميميان دو چيز است و به عالوه او اقانيم را نيز موجودات مستقلي مي

  1.قائل به وحدت وجود دانست
  

  عليت يا فياضيت 
. كندافلوطين در بيان چگونگي پيدايش كثرت از وحدت به ويژگي فياض بودن احد اشاره مي

بر اساس  2.گر رابطه كثرات با وحدت و توصيف نوعي فرآيند آفرينش استاننظريه فيض بي
اين نظريه تمام مراتب موجودات از مبدأ نخستين به عنوان تشعشع يا جلوه و تصوير او افاضه 

. كه مفيض به تجليات خود تبديل شودكه چيزي از مبدأ كم شود و يا اينشوند، بدون اينمي
ترين چيزها است، يعني نيرويي است كه هستي را پديد ي كاملاو سرچشمه«به تعبير وي 

كه چيزي از او كم شود يا او به آنآورد، درحالي كه خود به كلي در خود خويش است، بيمي
   3.»آورد تبديل گرددذواتي كه پديد مي

علت فيضان يا آفرينش كثرات از نظر او كمال مطلق احد، عدم بخل و ناتواني او و 
احد حقيقتي غني و سرشار است كه سرشار بودنش موجب . اش استماالت پنهانيظهور ك

پري رويي است كه تاب مستوري ندارد و از هر روزن سر برون . شودفيضان و لبريز شدن مي

______________________________________________________ 
 .87، ص افلوطين و نظريه وحدت وجودبهارنژاد،  :كن. 1

  .67، صفيض و فاعليت وجودي از افلوطين تا ماصدرارحيميان،  :كن .2
  .1085، ص 2، جدوره آثارافلوطين، . 3
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ماند، بلكه هر چيز كه رسيده و كامل شد در خود نمي« :طوركلي معتقد استوي به 1.آوردمي
جا كه احد به نحو ازلي و ابدي كامل، بلكه در نتيجه از آن 2،»آوردبلكه چيز ديگري پديد مي

مگر نيك نخستين «به تعبير او  4.كندبه نحو ازلي و ابدي هم توليد مي 3فوق كمال است،
 5»توانست علت اول باشد؟ناتوان است كه در خود خويش بماند؟ اگر چنين بود چگونه مي

دأ نخستين از فرط پري و نهايت كمال در نتيجه فيضان، حاصل كمال ذات احد است و مب
از نظر او اگر احد هميشه در غيب  6.آيدشود و از اين لبريزي كثرت پديد ميگويي لبريز مي

بايست تنها و پنهاني بماند و تجلي نكند، كثرتي هم وجود نخواهد داشت، درنتيجه واحد نمي
نمود و هيچ چيزي پا به ماند و روي نميموجود باشد و گرنه همه چيز ديگر پنهان مي

   7.نهادي هستي نميعرصه
 8،»عين اشتياق عشق و عشق به خود خويش است«جا كه احد توان گفت از آنمي

نزول كثرات از او تا  9جا كه بخيل نيست،طلبد و از آنانتهاي خود را ميتفصيل كماالت بي
 10.شودمند ميخود از او بهره يابد و هر موجودي به اندازه قابليتآخرين حد امكان ادامه مي

و ضروري  11ي وي در جريان فيض نياز به هيچ امر ديگري جز ذات احد نيستبه عقيده
 12.وجه نشانه ضعف و مجبور بودن او نيستبودن فيض هم اقتضاي كمال اوست و به هيچ

چون نوري است كه از  شود همچه از او فائض ميگونه است كه آنكيفيت فيضان اين
   13.نتيجه جدا از او نيست و در عين حال خود او هم نيست تابد، دريد ميخورش

______________________________________________________ 
  .28، ص ش1358انجمن فلسفه ايران،  :تهران، درآمدي بر فلسفه افلوطيننصراهللا،  پورجوادي،. 1
  .716افلوطين، همان، ص . 2
ترجمه ابن ناعمه حمصي، با تعليقات قاضي سعيد قمي، با مقدمه و تصحيح سيد جالل ، اثولوجياهمو،  :كن. 3

  .135ص ، ق1398نجمن فلسفه ايران، انتشارات ا :الدين آشتياني و مقدمه انگليسي سيد حسين نصر، تهران
  .669، ص 2، جدوره آثارهمو،  :كن. 4
  .716همان، ص . 5
  .681همان، ص  :كن. 6
  .646، ص 1همان، ج :كن. 7
  .1065، ص 2همان، ج. 8
  .736همان، ص  :كن. 9

  .646، ص 1همان، ج: كن. 10
  .727، ص 2همان، ج. 11
  . 703همان، ص  :كن. 12
  .704همان، ص : كن. 13
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هايي چون خورشيد و شعاع، آب و وي براي نشان دادن چگونگي فيضان از تمثيل
استفاده از اين  1.كندجاري شدن، حرارت و آتش و يا بوي خوش و عطر استفاده مي

تر قيقتي است كه از زبان عقل هم دقيقدهنده عجز زبان در مورد تعبير از حتشبيهات نشان
ها توان اين تشبيهات را به معناي ظاهري فهميد و در تمام وجوه به آندرنتيجه نمي. است

نگري و موشكافي در به تعبير وي براي فهميدن بعضي چيزها بايد سطحي 2.تمسك كرد
اصطالح  3.وجه كرداي كه در نظر داريم تالفاظ و اصطالحات را رها كرد و تنها به معاني

صدور اگر به معناي بسط و جريان يافتن علت در نظر گرفته شود ممكن است به نوعي 
پذيرد و گونه حلول و اتحادي را نميافلوطين در جريان فيضان هيچ 4.بدفهمي منجر شود

ماند و كمال آن غير متغير و غير دهد كه مبدأ مافوق همواره در خويشتن ميتذكر مي دائماً
ثير آن مانند اشياء أكند، بلكه تاز وجود اين مبدأ چيزي به مادون مرور نمي 5.حرك استمت

زيباست كه اشياء ديگر را به همان اندازه كه استعداد قبول دارند از فروغ خود برخوردار و از   
. به تعبير ديگر، عليت او به بخشش آثار است نه بخشش ذات 6.كنندي خود سرشار ميجلوه

شود، ولي در ثر به اثر حاصل ميؤاء مادي ايجاد هرگونه اثري با انتقال قسمتي از مدر اشي
به طور . شودگونه نيست، زيرا با ايجاد اثر چيزي از معقول كاسته نميمورد معقوالت اين

در نتيجه، فيض معنوي به صورت انتقال . شودمثال علم ما با انتقال به ديگران كاسته نمي
در نتيجه عليت در  7.به اثر نيست، بلكه به صورت حصول تأثر در خارج استثر ؤاجزائي از م

ي فيضان است كه در جريان ي صدور و خلق از عدم نيست، بلكه به گونهنظر وي به شيوه
  .  شود كه نه اوست و نه غير اوآن اثري از علت مترشح مي

  
______________________________________________________ 

  .669همان، ص  :كن. 1
  .132ص م، 1959، ةيالمصر ةالنهض ةمكتب ،قاهره، خريف الفكر اليونانيبدوي، عبدالرحمان،  :كن. 2
  .910، ص 2، جدوره آثارافلوطين، . 3
  .194، ص سنت ارسطويي و مكتب نوافالطونيكلباسي اشتري، . كن. 4
  .919ص ، 2، جدوره آثارافلوطين،  :كن. 5
  .247، ص 2، جفلسفه تاريخبريه، اميل، . 6
  .200، ص1م، ج1984للدراسات والنشر،  بيةالعر سسةالمو: ، بيروتموسوعه الفلسفهبدوي، عبدالرحمان،  :كن. 7

  .200ص
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  استقالل يا عدم استقالل اقانيم
تواند وجودي مستقل و جدا از مفيض چه افاضه شده است نميبا توجه به حقيقت فيضان آن

 اصالً«به تعبير وي  1.داشته باشد، بلكه افاضه شده موجودي است در نهايت تعلق و وابستگي
آيد و اصل اثر در او از ديگري ناشي است و چگونگي خود را هم موجودي كه از ديگري بر مي

    2»هستي مستقلي داشته باشد؟تواند از ديگري كسب كرده است، چگونه مي
رسد كه احد تنها گونه به نظر ميوي راجع به آفرينش و فيضان اين با بررسي ديدگاه

محض و مطلقي است كه به واقع هست و ساير مراتب چون  3حقيقت و واقعيت مستقل،
  . آيندها و تصاوير آن به حساب ميعقل، نفس و كثرات تماما سايه

موجود « 4،»نخستين فيض«بلندي كه راجع به عقل دارد و آن را وي با وجود تعابير 
عين « 8،»گر جهانآفرينش« 7،»تر و برتر از همه چيزهابزرگ« 6،»كل االشياء« 5،»حقيقي

مالك و محيط بر « 11،»نيروي فعال ساري در همه چيز« 10،»تام و تمام« 9،»عين زيبايي«
حقيقت آن را تصوير، اثر و  درخوانده است،  14»خدا«و  13»كل الوهيت« 12،»تمام كثرات

بلكه بودن و عقل بودنش را به  1داند كه هيچ استقاللي از خود ندارد،مي 15پرتو ضعيف احد
  . خاطر ربط به او دارد

______________________________________________________ 
  .921افلوطين، همان، ص  :كن. 1
  .1047همان، ص. 2
نده توانند براي بودن و ماندن بسچيزهاي ديگر اگر تنها گذاشته شوند نمي«به تعبير وي ، 1065همان، ص . 3
  .»نده براي خود باشند ولي تنها آن يكي همان است كه بود، حتي اگر تنها گذاشته شودبس
  .718همان، ص  :كن. 4
  .671-672، 718همان، صص  :كن. 5
  .721؛ همان، ص 702-703همان، صص: كن. 6
  .669همان، ص :كن. 7
  .671-672همان، صص  :كن. 8
  .768همان، ص  :كن. 9

  .135، ص اثولوجياهمو،  :كن. 10
  .449، ص1، جآثار دورههمو،  :كن. 11
  .699، ص2همان، ج: كن. 12
  .724 همان، ص : كن. 13
  .724 همان، ص :كن. 14
  .726-727همان، صص :كن. 15
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وجو كرد، بلكه همه چيزها را بايد به تعبير وي هيچ چيز را نبايد بيرون از او جست

، ولي او را بايد قائم بر خود در نظر گرفت، فروتر از او و فرودست او را بايد در درون او جست
او در درون و در . زيرا بيرون خود اوست و محيط بر همه چيز و معيار همه چيز خود اوست

عقل از آن . ژرفا است و عقل بيرون از او و در پيرامون اوست، درحالي كه به او وابسته است
او وابسته است، زيرا عقل، بودن خود  حيث و به آن اندازه عقل است كه با او تماس دارد و به

   2.كندرا از او كسب مي
او در غيب و . توان گفت چيزي جز او نيست، درون و بيرون همه اوستدر نتيجه مي

خفا و قائم بر ذات خويش است و عقل نخستين جلوه و تحقق و تعين اوست كه تمام او را و 
بنابراين عقل كه تمام عوالم  3.ن ساختچه را كه بايستي بود نمايادر عين حال تمام آن

هستي پس از احد، فيضان يا تجلي او است چيزي جز فعل و فيض احد نيست و فعل يك 
ي او چيزي در توان گفت جز او و فيض گستردهدر نتيجه مي. چيز هم چيزي جز او نيست

  . عالم وجود ندارد
به احد هستند و از  الزم به ذكر است از اين مطلب كه همه عالم هستي عين ربط

جهت عين ربط بودن ميانشان تفاوتي نيست، هيچ و پوچ بودن همه يا يكسان بودن تمام 
اي كه باالترين تجلي در باالترين مرتبه با ساير تجليات گونه آيد، بهمظاهر بايكديگر الزم نمي
  . احكام يكسان داشته باشد

جا كه در فيضان موجودات حاصل غنا و كمال ذات احد هستند مظهري از از آن
افلوطين از وجود . شوند و در اين مظهريت نيز با يكديگر تفاوت دارندكماالت او تلقي مي

و تمام حقيقت موجودات صادر شده را  4كندمي» وريبهره«تبعي و معناي تعلقي تعبير به 
 نتيجه مراتبي كه وي براي موجودات قائل است مراتبي كامالً در. داندعين ربط به احد مي

ها وجود ندارد، بلكه گونه اختالف نوعي و حقيقي بين آنمجزا و جدا از هم نيستند و هيچ
به طور مثال عقل  5.ها استوري موجودات از مبدأ و منشأ حقيقي آناختالف در ميزان بهره

_____________________________________________________ 
  .1047همان، ص :كن. 1
  .1086همان، ص :  كن. 2
  .1070همان، ص  :كن. 3
  .939همان، ص  :كن. 4
دوفصلنامه ، »ايش عالم در آراء افلوطين و مالصدرااي چگونگي پيدبررسي مقايسه«سليماني، فاطمه،  :كن. 5

  .70ص ، 1383، 27ش ،)مشكاه االنوار(حكمت 
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بيش از همه  1از او در باالترين پله هستي است، ي احد و تصويريواسطهكه اولين فيض بي
وري از عقل از احد اي كه ساير كثرات از طريق بهرهور است به گونهبه او نزديك و از او بهره

   2.اندمندند و در واقع باقي نشĤت و عوالم حاصل فيضان و اثر و فعل عقلبهره
در واقع هستي او صرف ربط و درنتيجه در نظر او معلول حقيقتي جدا از علت ندارد و 
عقل، تصوير احد است و . شودتعلق به علت است و به منزله تصويري از علت محسوب مي

  . اندروح تصويرِ تصويرِ احد، در نتيجه همه تصاوير يك حقيقت
آورد كشد و يا نقاش پديد ميجا به معني تصويري كه نگارگر ميپرتو و تصوير در اين

تصوير نگاشته شده را «به تعبير وي . ير، تصاوير اصلي و حقيقي نيستندنيست، زيرا آن تصاو
آيد يا با سايه چيزي مقايسه كرد، توان با تصويري كه از چيزي در آب يا آيينه پديد مينمي

- زيرا تصويرهاي نوع اخير وجود خود را به معني راستين از صاحب تصوير دارند و از آن مي

توان گفت در نتيجه مي 3.»ممكن نيست در حال وجود بمانند آيند و چون از آن جدا شوند
اند و هر چه به عنوان دوم فرض شود، چيزي جز هاي مرآتي يك حقيقتهمه هستي جلوه

طور كه در نظر او همان. پرتو و تصوير احد نيست كه هيچ استقالل و وجودي از خود ندارد
گر وجود ندارد، هر چيز كه وجود خود تصوير و شعاع يك چيز اگر از منبع خود قطع شود دي

   4.را از ديگري دارد و تصوير اوست اگر از ديگري جدا شود وجود نخواهد داشت
كيست كه بتواند تمام قدرت او را دريابد؟ و اگر دريابد « :گويدوي به صراحت مي

همه ذوات خود « 6،»چيست كه او نيست؟« 5»تواند خود را از او تمييز دهد؟چگونه مي
ماي ما و هر چه به آن متعلق است با هستي پيوسته است، ما به سوي عقل و « 7.»وستا

انديشيم و با ها مي ي آنكنيم و دربارهچه پيش از عقل در مرتبه نخستين است صعود ميآن
-ها ميي آنها داريم و نه نقشي و بنابراين از آن جهت دربارهاين همه نه تصويري از آن

   8.»ها هستيمد آنانديشيم كه ما خو
______________________________________________________ 

  .716-717، صص 2، جدوره آثارافلوطين،  :كن. 1
  .669همان، ص  :كن. 2
  .922همان، ص . 3
  .921همان، ص  :كن. 4
  .733همان، ص . 5
  .1072همان، ص . 6
  .1057همان، ص . 7
  .941همان، ص . 8
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چه گفته شد برخي افلوطين را قائل به وحدت وجود اطواري كه مراتب با توجه به آن

اند و او ي او تمام موجودات مراتب ظهورات حقاند، زيرا به عقيدهعاليه توحيد است دانسته
ها است، ولي خودش به هيچ صورتي مانند صور مادون متشكل ي همه صورتايجادكننده

احديت او منزه از تعدد و تقسيم است و بر تمام موجودات محيط . ه و باالتر از همه استنبود
       1.چيز بر او احاطه نداردكه هيچاست درحالي

  
  شناخت احد

شناختي الهيات خود با توجه به تعالي وجودشناختي احد، او را غير قابل وي در بعد معرفت
 عقلدست  و هكردي نف انساني برا را واقع با طابقمي جابيا معرفت امكانداند و شناخت مي

حقيقت او آن چنان كه «به تعبير وي . داندمي كوتاه او صفات و ذات كنه به دنيرس از را
   2.»هست، براي بشر و تعقل محدود او غير قابل فهم، توصيف و بيان است

تقد است خود او ولي مع 3دهد،تر از احد نسبت مياو معرفت ايجابي را به مراتب پايين
پيدا كند،  شود و كسي توانايي اين را ندارد كه بر مقام او احاطهكس واقع نميمعلوم هيچ

كسي كه بخواهد بر او محيط «اي است كه اگر گونهحد و مطلق بودن بهزيرا احد به دليل بي
   4.»سازدترين گامي در طريق او محروم ميشود خود را از برداشتن كوچك

گذارد ب شناخت خداي متعال، ميان علم به هستي و چيستي احد تفاوت ميوي در با
ولي  5ي عقل ممكن،و اثبات اصل وجود و علم به هستي صرف و مطلق او را به وسيله

______________________________________________________ 
خانه رودكي، جا، چاپ، بيفلسفه افلوطين رئيس نوافالطونيان اخيرحسين، تابنده گنابادي، سلطان :كن. 1

  .43- 41صص ، 1360
  .705ص ، 2، جدوره آثارافلوطين، . 2
طور كه گذشت ذات خداي همان. دانداما در عين حال معرفت به كنه هيچ چيز را توسط انسان ممكن نمي. 3

داند و ساير مراتب و ساحات قابل شناخت مانند عقل نه شناخت اجمالي و تفصيلي نميگومتعال را متعلق هيچ
گويد اگر كسي بخواهد ي شناخت عقل ميبه طور مثال درباره. داندو نفس را نيز معروف اجمالي خلق مي

تعبير  به. چنان كه هست شناسايي كندسرشت و حقيقت عقل را به درستي بشناسد، نخواهد توانست آن را آن
توانيم اصطالحي درست و وي ما از پي بردن به عظمت واقعي عقل ناتوانيم و حتي در توصيف آن نيز نمي

 . شايسته براي چگونگي آن بيابيم و در نتيجه ناچاريم دست به مجازگويي بزنيم

  .705، ص 2، جدوره آثارافلوطين، . 4
  .828همان، ص  :كن. 5
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و  1داندشناخت چگونگي او را توسط ابزارهاي ادراكي بشر از عقل و وهم و شهود ناممكن مي
باالترين معرفت ممكن به او داند و ز خودش نميدر نهايت معتقد است او را بذاته كسي ج

ي يجا به راهي شناسمعرفت حوزه دري حصول علم او نظر در 2.اعتراف به عجز از معرفت است
و فوق آن  شهود، يحضور معرفت د،يگشايم معرفتي سو بهچه راهي آن تنها و بردنمي
ي باالترين ر عباراتي كه دربارهداند و دوي معرفت به احد را داراي مراتب مختلفي مي 3.است

  .توان بازتاب وحدت وجود را مشاهده كردمرتبه معرفت گفته است مي
  

  مراتب معرفت
يابي به وي در بعد معرفتي با توجه به مراتب مختلف نفوس مراتب متعددي را براي دست

يدن گرچه واقعيت يك چيز بيش نيست، ولي رس. كندمعرفت حقيقي يا يافتن احد بيان مي
نتيجه  هاي بسيار ممكن است، دربه اين حقيقت براي خلق پس از پشت سر گذاشتن شرك

انگاري و تشكيك هماهنگ دهد كه با دوگانههايي را ارائه مياگر وي در مراحل ابتدايي راه
ها و است به جهت رعايت حال مخاطب و كمك كردن به او براي پشت سر گذاشتن حجاب

عبارت ديگر، برشمردن مراحل ابتدايي معرفت به معني اعتقاد به به . مراتب مختلف است
برخي از نفوس هرگز توان كنده شدن از تعلقات و بيدارن .  دوگانگي حقيقي در عالم نيست

اند كه از دوئي شاهد و جا اوج گرفتهكردن ابزارهاي باطني خويش را ندارند و برخي نيز تا آن
  .مشهود در معرفتشان خبري نيست

به نظر او تعقل و تفكر . توان تعقل، شهود و فنا برشمرداتب معرفت از نظر وي را ميمر
جايگاه مهمي در رشد معرفتي انسان دارد و براي آغاز راه الزم و ضروري است و مرحله 

ي وي درباره. ي اوستمقدماتي پيش از نظاره و شهود، آموختن دانش حقيقي درباره
چه از او ها و شناسايي آنگويد اين دانش را به ياري تمثيليمقدمات رسيدن به اين دانش م

چنين پاك ساختن روح و كسب فضائل و سير و شود و از طريق مراحل صعود و همصادر مي
توان به دست ي عقل ميجا و برخوردن از  سفرهسلوك در كشور عقل و اقامت گزيدن در آن

ت و در مرحله بعد براي ديدن و يافتن او بايد آورد و در اين صورت روح به او نزديك شده اس

______________________________________________________ 
  .705همان، ص  :كن. 1
  .701ص  ،همان. 2
  .728همان، ص . 3
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كند كه آدمي براي درك حقايقي كه او تصريح مي 1.ها را به يك سو نهدهمه تعاليم و دانش

   2.»هر محتواي معقولي را از خود دور كند«فوق عقل وجود دارند بايد از علم برتر برود و و 
ر ديگري غير از صغري و كبري و چه فوق عقل است ابزابه عبارت ديگر، براي درك آن

و براي برتر  3جا براي ديدن بايد چشم ديگري داشتتوسل به منطق و قياس الزم است، آن
  . از مشاهده بايد نبود
توان گفت گرچه تعقل از مراحل مقدماتي كسب معرفت است، ولي در در نتيجه مي

نع و حجاب راه است و بايد از آن گشا باشد و به حق ره نمايد، ماكه راهمراتب بعد بيش از آن
افلوطين كمال انسان و راه . فراتر رفت، زيرا علمي كه ره به حق ننمايد جهالت است نه علم

جا كه روح چيزي از آن«به تعبير وي . داندرسيدن به احد را عروج و صعود به سوي او مي
-تواني رسيد و بيارجمند و خدايي است، پس يقين بدان به ياري چنين چيزي به خدا مي

ترديد پاي در راه صعود نه و بدان راهي دراز در پيش نداري، زيرا مراحل ميان تو واهمه و بي
و » نظاره«او در مسير عروج، فراتر از عقل و شناخت حصولي از  4.»و او بسيار نيستند

  . كنداشاره مي» اتحاد عرفاني«يا » فنا«گويد و فراتر از آن به سخن مي» مشاهده«
گونه برشمرد؛ نخستين مرحله توان اينمراحل كسب معرفت از ديدگاه وي را مي

عبارت است از تطهير و تزكيه، يعني عمل تصفيه و پااليش كه بدان وسيله انسان خود را از 
رسد در مرحله دوم انسان به فوق ادراك حسي مي. كندقلمرو حكومت بدن و حواس آزاد مي

مرحله بعد از فكر منطقي كه حاصل از اقامه برهان . شودمي مشغول» فلسفه و علم«و با 
ي آخر كه تمام اين مراحل تنها تمهيدي است و مرحله» شهود يا رويت عقلي«است، مرحله 

است كه در آن پاي رويت عقلي يا شهود » فنا يا اتحاد عرفاني«است براي آن است، مرتبه 
اين مرحله . چه تعين دارد راه يافتتوان به آنهم در ميان نيست، زيرا از اين طريق تنها مي

- گونهآيد و ويژگي آن فقدان هرگونه ثنويت است، بهنوعي از تالقي است كه به وصف در نمي

   5.روداي كه در آن دوگانگي عالم و معلوم از ميان مي

______________________________________________________ 
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  فناي عرفاني 
وي در . اهده كردتوان در عبارات وي راجع به فنا مشبازتاب اعتقاد به وحدت وجود را مي

داند سير انسان به سوي احد، آخرين مرتبه و باالترين مرتبه معرفت را فناي از خويش مي
اين حالت نوع ديگري از ديدن است « :گويدي او است و در توضيح آن ميكه غير از مشاهده

اگر هيچ دليل و استداللي بر وحدت وجود در  1.»دررفتن و بسيط شدن استو از خود به
- خنان وي نبود و صرفا در حوزه معرفتي سخن از شهود و يگانگي با احد گفته بود ميس

كه گذشت وحدت وجود در عبارات وي مبنا توانستيم او را وحدت شهودي بدانيم، ولي چنان
  .و دليل دارد

شود كه در حال تنهايي در واحد بنگرد، واحد را در ي او وقتي روح بر آن ميبه عقيده
اي كه ميان خودش و او، ند كه خود با او يگانه شده و يكي گرديده است، به گونهبيحالي مي

اي است كه در آن سخن از روشن است كه اين مشاهده غير از مشاهده 2.فرقي نمانده است
به . دوگانگي و غيريت شاهد و مشهود است و شاهد در آن از خود و مشهودش خبر دارد

توان نگرنده و نگريسته  هشود، اگر بچه را نگريسته ميآندر اين حالت نگرنده «تصريح وي 
نهد، بلكه او خود چيزي بيند و فرقي ميان خود و او نميشده را دو چيز ناميد، در آن دم نمي
گوييم كه ما بر حسب عادت از واحد چنان سخن مي. ديگر شده است و ديگر خود نيست

ن جهت تشريح نظاره كار دشواري است، گويي دو چيز مختلف در ميان است و باز به همي
نگريست چنان نبود كه خود غير او باشد و در او بنگرد، بلكه او را زيرا روح هنگامي كه مي

نگريسته "و  "نگرنده"جا دوئي نبود، بلكه كه خود او شده بود، چون در آنديد در حاليمي
   3.»يكي بود و حتي خودي خويش در ميان نبود "شده

تواند وحدت وجود را درك كند كه از من بودن و تعين فت سالك وقتي ميتوان گمي
كه استقاللي داشته باشد و  تر نه اينبه عبارت درست. و استقاللش چيزي باقي نمانده باشد

  . كند كه فناي خويش را بيابدبعد فاني شود بلكه هنگامي وحدت حقيقي را درك مي
شمارد؛ چون او فاقد صورت است روح نه برميگووي شرايط وصول به اين مقام را اين

شود، بايد هر صورتي حتي صورت معقول را نيز هنگامي كه از آرزوي رسيدن به او لبريز مي
______________________________________________________ 
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روح بايد به كلي از نيك و بد عاري شود تا در حالي كه مجرد است بتواند با . از خود دور كند
بخشد و به ري از خود را به روح ميوبه تعبير وي او هنگامي سعادت بهره. او برخورد كند
شود، كه روح از هر چه در تر چون حاضر است به چشم روح نمايان ميعبارت درست

پيرامونش هست چشم بپوشد و خود را چنان بيارايد كه تا آن حد كه ميسر است همانند او 
زيرا چيزي ميان  نمايد،گاه او را در خود بنگرد و ببيند چگونه او با روح يگانه ميگردد و آن

ها ديگر دو نيستند، بلكه هر دو يكي هستند و تا هنگامي كه روح در نزد آن دو نيست و آن
در اين حال روح نه بر . ها را از هم جدا كنيها فرقي ببيني و آنتواني ميان آناوست نمي

كه در هستي تن آگاه است و نه از خود، بلكه در او مستغرق است و حتي وقت آن را ندارد 
    1.خود بنگرد و بداند كه خود چيست

      
  نتيجه

توان با توجه به رغم شواهدي كه بر وحدت تشكيكي در عبارات افلوطين وجود دارد، ميعلي
، عدم استقالل اقانيم، در حكم )فيضان(سخنان وي در باب اطالق احد، چگونگي عليت او 

مادي وحدت وجود را از عبارات وي ها و موجود نناميدن كثرات سايه و تصوير بودن آن
بازتاب اين اعتقاد را در عبارات . برداشت و تشكيك را به تشكيك در تجليات احد برگرداند

ي وي در آن مرتبه توان مشاهده كرد، زيرا به عقيدهوي در باب باالترين مرتبه معرفت مي
و معلوم از ميان شود و غيريت و دوگانگي حقيقي ميان عالم تنها يك موجود ادراك مي

توانستيم اين عبارات را اگر شواهدي بر وحدت وجود در سخنان وي نداشتيم مي. خيزدبرمي
  . صرفا بر وحدت شهودي بودن وي حمل كنيم

  
  

  منابع
، ترجمه سعيد رحيميان،  »واحد و عقل در نظام فلسفي افلوطين«اچ، .آرمسترانگ، اي .1

  .ش1384، بوستان كتاب، ، قممجموعه مقاالت پيرامون فلسفه غرب
جا، شركت سهامي انتشارات خوارزمي، ترجمه محمدحسين لطفي، بي، دوره آثارافلوطين،  .2

  .تابي
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