
نياز منظر افالطون و فلوط يشهود عقالن
 

 30/04/95: افتيدر خيتار  1 جهانگير مسعودي
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 27/07/95: دييتأ خيتـار

  2 محمد عنبرسوز

 فلسفه دانشگاه تبريز يدانشجوي دكتر

 دهيچك

 بته شتهود ياژهيک، توجه ويلسوفان دورۀ کالسين فيرگذارتريعنوان دو تن از تأث، بهنيافالطون و فلوط

ان بته شتد که نگاه واحدشويم، موجب دارند مختلف يدر مباحث فلسف ن دوياکه  ييهاتفاوتاند. داشته

ن دو يک از ايهر شهود در نظر ن است که يا حاضر جستار يجد ۀلئ. مسميقرار ده ديتردرا مورد شهود 

 ؟رديگيدارد و به کدام امور تعلق م ييهايژگيشود، چه ويحاصل م يمعناست، با چه روشلسوف به چه يف

 يشتان آگتاهيا يهتر دو ين است که شهود بترايان روشن خواهد شد، اين پرسش، که در پايپاسخ ا

را  ييهاتين فعاليکه هم افالطون و هم فلوطيدهد؛ درحاليعقل انسان رخ م ياست که برا ياواسطهيب

و  يعقلت يرستمما يهاتيکنند که عمدتاً بر دو نوع فعاليه ميبه سالكان توص يحصول شهود عقالن يبرا

رغم يم شد که، عليجه رهنمون خواهين نتيان بدين در پايۀ نفس هستند. همچنيمربوط به تزک يهاتيفعال

شان از شهود، يا يان مطالب، مراد هر دويو نحوۀ ب يفلسف يلسوف در مشين دو فير ايچشمگ يهاتفاوت

 . شوديحاصل م يو عمل يت دو جنبۀ نظريواحد است که با رعا يامر

 کيالكتي، نظر، عمل، ديشهود عقالن: يديکل اژگانو

 مقدمه

اس، كه  آن، بر 4تهدياس، كه وا يح كافين توضيهم ،3ر افالطونيثأ، و تيف اهميدر توص

و  ،(5  1385، ي)مگ  افالطون نب وده فلسفۀ بر ييهاهيجز حاش يزيغر  چ يبعد ۀسراسر فلسف

ن ب ار از زم ان او ينخس ت ياس، كه ب را يزيگذار چانيافالطون بن»  معتقد اس، كه 5اس رسي
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رغ م تم ام يعل 1ن ارسطويهمچن (6  1375 ،)بورمان« .ده شدين كلمه ناميراست يافلسفه به معن

ش را مورد يقدر اوع استاد گرانيفرساا،، هرگز مقام يافالطون وارد م ۀكه بر فلسف ييهاانتقاد

اجازه ندارند كه نام افالط ون  ياز افراد حت يراي، و بر آن بود كه بسد قرار نداديترد يو حت اهان،

 .اورنديرا بر زبان ب

 ياي افالط ون، ب ه اح ير ااو اودش از آرايتفس ۀكه با ارائ يلسوفي، در مقام ف2نيفلوط

 يمانيشک از جمله حکيب (101  1384 ،يي)ندا ،پرداا، 3ي  مکتب نوافالطونيسافالطون و تأ

ع در سراسر قرون يشا يعرفان يهادگاهيژه در ديوغر  )بهدر فرهنگ  ييبسزا ريثأت هم اس، كه

ر يت أث ك هيط وربوده اس،؛ به ياسالم عرفانو  يفرهنگ شرق بخش( داشته و هم الهاميوسط

مش اهده  يعرب چون مالصدرا و ابن يدر آثار بزرگان وضو توان به يو را ما يهااز آموزه ياريبس

 ،ص دور ۀزوواح د و توس : ب ه آم  مفه وم ب ا رگذار ب ود ويارتأثيز بسي. او در حوزۀ عرفان ن4كرد

، ي اهم ثب ، ك رد. شخ تفکر به نام اوديرا در تار يعرفان وحدت وجود ين اش، بناينخست

 يب ه س و يافالطون ۀاش، بلکه به جه، سوق دادن فلسفينظر ۀااطر فلسف، نه فقط بهنيفلوط

اند ك ه اندهاو يپدر عرفان غرب يو حت ک عار ين ااطر يبه ان را يفلوط .اس، يالت عرفانيتما

ر و يس  يب ر ن وع يمبتن اش يس،، بلک ه روش فلس فيمتداو  لفظ ن يالسو  به معنيک فياو 

گران پژوهش  يب را نيفل وط يژگ ين وي ا، ياهم( 15  1358 ،ي)پورجواد .اس، يسلوک عرفان

او در عرفان  يهاشهيداز پژوهشگران معتقدند كه ان ياريبس رايز ؛دوچندان اس، يرانيو ا ياسالم

 (8  1363 ،اس رسي) .اس، دهيان توجه بخشيشا ياثر يرانيو ا ياسالم

ش هود  ۀآم وز ،نيافالط ون و فل وط يهان مباحث مطر  شده در فلسفهيترياز اساس يکي

ش هود،  يه ايژگي، وي، روش ش هودشهود ن اس، كه مفهوميبر ا ياس،. در جستار حاضر سع

س ه يو مقا يبررس  ن، مورديافالطون و فلوط يفلسف ي، با توجه به مبانكاركرد شهود و متعلق آن

ن ي ا يا تلق يرود يكار مهک معنا بين مفهوم در هر دو مورد به يا ايرد تا معلوم شود كه آيقرار گ

 .گر دارديکديبا  يجد ييهالسو  تفاوتيدو ف

ب ه آن  شيب ا روش ن اس ، و پژوهش گران ك م و ب يدر با  ش هود، نظ ر افالط ون تقر

                                                        

1. Aristotle 

2. Plotinus 

3. Neo-Platonism 

به روشني قاب: مالحظه را، دالمي در فضاي كنوني ايران، يعني مالصآشناترين فيلسو  اس آثار ثير فلوطين درأت. 

 (2/192  1389پناه، )يزدان «.دهدلهين در بحث از مث:، به اثولوجياي فلوطين بسيار ارجاع ميأصدرالمت» اس،. مثالً
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 يو لذا ب را رسديدشوارتر به نظر م ين كميلوطف ۀشيبحث شهود در اند يريگي. اما پ1اندپردااته

س ه قس م  يكلط وراس،. ب ه يمعان يضا  براياز به ايلسو  از شهود، نين دو فين مقصود اييتب

هم ان  ي. ش هود حس يو شهود عقل  (ي)عرفان ي، شهود قلبي  شهود حسقاب: تصور اس،شهود 

ابد. ام ا در ييتحقق م يحس يهابدن و اندام ۀاس، كه به واسط محسوس ياياز اش اف، دادهيدر

ك ه عق : و قل ب را  ح اس ،ي، الزم ب ه توض يا عرف اني  ياز شهود قلب يز شهود عقليمورد تما

ط ور را قل ب ب هي ز دانس ،؛ زيشوند، متمايز ميكه عق: و ح  از هم متماگونهتوان، همانينم

 ۀعق: و قل ب )د ( دو مقول ک يس،، بلکه در تفکر كالسيحصو  معرف، ن يبرا يامستق: قوه

ت وان ك اركرد يک را ميبلکه هر  (116  1390 ،ن پوريو حس يشاهرود يني)حس ،ستندين نيمتبا

ا  مطر  شود كه اگر همواره معرف، ن سؤينجا ممکن اس، اي. در ا2از نف  ناطقه دانس، ياقوه

س ،؟ در پاس خ يقا چيدق« يا عرفاني يشهود قلب»د، پ  مقصود از شويق عق: حاص: مياز طر

ش هود را  ۀب ارکي وق وع  ۀنيچه زمشود، اما آنيعق: حاص: م يره برام كه شهود همواييگويم

نف   باش د.  ۀي تزك يدر راس تا يعمل يتيا فعاليو  ينظر يآورد، ممکن اس، ممارستيفراهم م

 م.يناميم يا عرفاني يو در حال، دوم قلب يشهود حاص: شده را در حال، نخس، عقالن

ب ر  يبتن شتر ميب يهستند، اما شهود افالطون يدر واقع هر دو نوع شهود مورد بحث عقالن

، مس تلزم ينظ ر ين، ع الوه ب ر تک اپويكه شهود مورد نظر فلوطياس،، درحال يمقدمات نظر

 يقلب  ر مس امحتاًي اا ب نف  اس،. شهود مورد بحث در حال ،يه و تهذيا تزكي يمقدمات عمل

ک ه نيح اياس ،؛ توض  يا عرف اني« يعمل شهود»تر در مورد آن قيشود و اصطال  دقيده مينام

ن عرص ه را ين و ممارس، در ايو تمر يبر علوم چهارگانه عقل يمبتن يافالطون فع: عقالن اساساً

د ك ه معتق د ي آيكالمش برم يكند و از فحوايقلمداد م يحصو  شهود عقالن يشرط الزم برا

مث :  يعقالن دوار باشد كه به شهود يتواند اميم يطوالن يعقالن يهااس، انسان پ  از تالش

نظ ر  م ورد يوصو  به شناا، شهود يصر  را برا ينظر يهان اما كوششيابد. فلوطيدس، 

                                                        

 .144-135 يني،د يپژوه انسان ،«شهود در آثار افالطون يمسئله يبررس»،1385 ي،مهد ،جاللوند. براي اطالع بيشتر ن.ک  

 .26-1 ي،فلسف يپژوهشها ،«اشراق و شهود از نگاه افالطون»،1393 ،صدر مجل  يدو مج يم،مر ي،كوهستان سلطاني

 .50-33 ،اهن ،«ياشراق از نگاه افالطون و سهرورد»،1386 ي،مهد ي،صفر قوام

رود كه بوده و از مباحثي به شمار ميالزم به توضيح اس، كه تفکيک قواي نف  هنوز در زمان افالطون مطر  ن .

عامله  ۀتوان مسامحتاً عق: را حاص: قوه عالمه نف  و قلب را حاص: قوارسطو طر  نموده اس،. با اين حا  مي

 تلقي نمود.
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الزم اس ، رو   يداند و معتقد اس، كه انسان عالوه بر تالش در ح وزه نظ رينم ياودش كاف

آورد. به نظ ر  دس،حصو  شهود را به يبرا ي، كافيالحش قرار دهد تا صيز مورد پاالين اود را

ن مث ا  يباشد ك ه ب  ييزهايلسو  مورد بحث هم تمايدگاه دو فين تفاوت در دي: ايدل ،رسديم

ه ا را تواند مثا يكند و مين وجود دارد. در افالطون انسان شهود ميو واحد فلوط ير افالطونيا

ک متعل ق ي ن واح د تنه ا يابد؛ اما با نگاه فلوطين معرف، هستند به شهود دريعلقات راستكه مت

ش هود ن اممکن اس ،. ب ر  او و وحدتش با عق: اساس اً يس،، بلکه بدون همراهيمعرف، ساده ن

، ي ، بلکه ب ا عنايعير و طبيناپذتخلف ين، نه به نحويدر نظر فلوط ين اساس مقدمات عمليهم

 واقع شوند. يواسطه حصو  شناا، شهودتوانند يواحد م

« يم ذهب نوافالط ون»ب ه  وج ود دارد ك ه ياهي در امتداد افکار افالطون نظر يكلطوربه

ش نهاد ك رده و نظرگ اه يو پ ين طراح يك ه فل وط يعيمابع دالطب ياهي نظر يعني مشهور اس،؛

ام ا  (240  1389 ،رو ن و استي)پاپک .دهدينشان م حاًيگر را صريو وابسته به جهان د يويردنيغ

ن يچن را ي ز م؛ين ب دهيبودن شهود فلوط يه عرفانب يدرنگ رأيم بيشود كه بتواني: نمين دليا

 يدر راس تا يز ب ه ن وعيرا ن ياس، و تفکر نظر يعرفان يهاشهياند يكه سراسر حاو يافلسفه

مختل ف  ياهكه در معر  برداش، ار محتم: اس،يبسرد، يگياش به ادم، ميالت عرفانيتما

تر شيپكه اس،  ضا ياازمند ين جه، نين بديفلوط يهاشهياند. رديقرار گ نادرس،ر يتعاب و بعضاً

 سرهکين ياود فلوط شده؛ مثالً آثارح واقع يناصح يفرد يهاها و برداش،الشعاع اغراقتح،ز ين

ه س حر و ج ادو ب يياعتنادر واقع و او  معجزاتش نق: شده ۀاس، كه دربار ييهابراال  داستان

خت ه ش د و يز آمياس رارآم يه اشهياش با اندبود كه فلسفه از مرگش نگذشته يزيچ ه، امانداشت

 (12  1363 ،اس رسي) شد. يار معرفيک عار  تمام عيعنوان بهتش يشخص

 يفلسف يمبان. 1

ز ب ه ي ش از هرچين در با  شهود الزم اس، كه پينظر افالطون و فلوط ۀسيبه منظور مقا

ن بخ ش از پ ژوهش را ي م. ايش ان ب  ردازيا يفلس ف يها در مبانها و تفاوتشباه، يبرا انيب

ه ردو  ن،يافالط ون و فل وط. 1كرد يبررس يشناسو معرف، يشناسيهست ۀ: دو حوزيتوان ايم

                                                        

شناسي تعبيري جديد اس، كه با در اين با  اكر دو نکته حائز اهمي، اس،  نخس، آنکه، اگرچه اصطال  معرف، .

توان اي: پردازند را هم ميسنتي به بحث از شناا، مي ۀكار رفته، اما مباحثي كه در فلسفمدرن به ۀظهور فلسف

همين عنوان قرار داد؛ دوم اينکه، نگارنده به عدم تفکيک دو ساح، هستي و شناا، در سن، فلس فه يون اني 
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ش ۀ ي؛ ام ا در اندم جهان اس ،يشان ترسياشۀ ياندبارز  يژگيو و شناس هستنديهست يلسوفانيف

هم وجود دارد ك ه مع اد   يياز مراح: شناسا ي، نردبانيموازات نردبان هستلسو  و به يهردو ف

شۀ افالط ون را در ياند يكند. هستۀ مركزيم ياز شناا، را معرف يا، مرحلهيهر مرتبه از هست

ك ه يحالدهد؛ دري: ميتشک« يادآوريۀ ينظر» يشناسو در معرف،« ۀ مث:ينظر» يشناسيهست

ب ر نظ رش در ب ا   ياو مبتن  يشناسو معرف،« 1واحد»بر مفهوم  ين مبتنيفلوط يشناسيهست

 اس،.« قوس صعود و قوس نزو »

اس، كه تمام آنچ ه ك ه م ا  يواحد و ر، مطلقيز صر ، نامتغيمثا  در نظر افالطون آن چ

، درک مثا  يها و در نهاآن هستند و مطلو  انسان درک آن مثا  يهام، روگرف،يكنيدرک م

يدا ك رده م يقراب، پ يكه با امور اله ياو اهن فقط تا اندازه اس، ياله يامر . مثا 2ر اس،يا

توجهي به اداباوري افالطون، كه در آموزه شباه، ب ه اداون د لذا بي. 3دي: آينا شتواند به درك

 (18/182  1377، ي)گاتر. شودمطر  شده، انحرا  در تفسير فلسفه افالطون محسو  مي

 يم واز يدانند كه به نحويم يمراتب يو معرف، را دارا ين هستيهم افالطون و هم فلوط

ن ي و معرف ، در ا يكه هستييكنند. از آنجاين پله صعود مياالترن مرتبه به سم، بيترنيياز پا

از معرف ، اس ، و  يامتضمن مرتب ه يروند، هر مرتبه از هستيش ميگر پيکديها متناظر با پله

 ن تن اظرِي از ا ش ود؛يتر مافه شود معرف، هم كام:اض  ايدن اشبو يرمادي، و غيهرچه بر واقع

ع ، يش ام: طب در نظ ر افالط ون ينردبان هس ت شود.ير ميتعب يبه نردبان هست ،مراتب يدارا

انسان سالک در نظر  يکه دو قوس صعود و نزو  را براني، با توجه به اني، اما فلوط( اس،هاهيسا)

 يمراتب اصل و كنديقلمداد م يرماديغرا نردبان  نيا يهام پلهتماگر ينزو  ددر قوس  رد،يگيم

در  (18  1363 ،اس  رسي) .ع، ندارديبه طب يياعتنادر قوس نزو   داند ويم عق: و رو  ،واحد را

                                                                                                                        

ن جستار قرار اواهد گرف،( اما اي براي اثبات مدعاي اصلي ايكه همين نکته در ادامه مقدمهواقف اس،، )چنان

ي نظر مربوط اس، و براي تبيين بهتر موضوع مقاله ضروري تمايز ميان هستي و معرف، در اينجا تنها به وجهه

 رسد.به نظر مي

1. The One 

با  اند؛داند كه اساساً براي ح: مسئله كليات طر  شدهالبته ارسطو بر آن اس، كه افالطون مث: را اموري كلي مي. 

 گنجد.ها در اين مقاله نمياين حا  واكاوي بحث از كلي بودن مثا 

نامد، معناي ها را الهي ميدر نظر افالطون و فلوطين متفاوت اس،؛ افالطون وقتي مثا « الهي»مقصود از امر  .

احد مرتبط باشد داند كه مستقيماً با را مد نظر دارد، اما فلوطين الهي را امري مي« غيرمحسوس»و « جهانيآن»

 و از اات او نشئ، گيرد.
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ن ه م يدر نظ ر فل وط يهست ۀن مرتبير قرار دارد و باالتريمثا  ا يافالطون يس نردبان هسترأ

ن الزم يبنابرا اس،؛ ي، معرف، شهودنيبر يهاين هستيا يدو واحد اس،. معرف، مطابق با هر

 ر( و واحد روشن شود.يژه مثا  ايو، مث: )بهياس، ماه

 يكم  ،با  واحد نگاشته شده، اما بحث در يآثار فراوان ي، مث: افالطونين ماهييدر با  تب

ن اص : يه فل وطاند كح نمودهين تصريمفسر يح اس،. برايازمند توضيرسد و نيمبهم به نظر م

 .اقتباس ك رده اس ، 2يجمهور ۀو دفتر ششم رسال 1دسيپارمن ۀواحد را از رسال ۀنظر اود دربار

كام :  يس،، بلکه به اقتضايع، نين حا  در طبيواحد فلوط ،به نحو ساده (2/248  1374 ،هي)بر

از  يع ين ص دور موج ودات طبي يتب يو لذا او برا3ع، اس،ياز طب يو نامحدود بودن ااتش متعال

واح د در  يهاعن وان واس طهنف   و عق : را ب ه متوس: شده و 4ا صدوريض يف ۀيواحد به نظر

ا  از ن به سؤيۀ صدور پاسخ فلوطآموز (83  1389 ،يآباد)عبد  .ان صدور مطر  نموده اس،يجر

امک ان  يكه پاسخ پرس ش از چگ ونگيبا واحد اس،، درحال يعيارتباط موجودات جهان طب ۀنحو

 اس،.« يدرک شهود»واحد شناا، 

 ياي ش از هب وط در دنياس ، ك ه انس ان پ  يزي آن چ يادآوري عل م  ،در نظر افالطون

 (82)منون پردازد. يمن مطلب يمنون به اثبات ا ۀمحسوسات نظاره كرده اس،. افالطون در رسال

ق مح ض را مش اهده ك رده و س   ، آنه ا را يش از هبوطش، حقايح افالطون نف  پيبه تصر

 ينييكردن مراح: كسب معرف،، كه از بخش پايد با طين جهان بايوش كرده اس،؛ اما در افرام

 يادآورين يا (75دون ي)فااد آورد. يق را به يشود، آن حقاياط متناظر با حوزه محسوسات آغاز م

 ز بوده اس،.ين نينام دارد و مورد توجه فلوط 5کيالکتيشود كه ديحاص: م يبه كمک روش

ن ب ا  ي ان افالط ون در ايرا مشابه با ب ين از تفکر شهوديان فلوطين، بيمفسراز  ياريبس

كن د حرك ، موج ودات را در قال ب ق وس يم ين سعيفلوط (Ousager, 2005: 23). داننديم

ن موج ودات يفل وط ۀفلس فدر  .ح دهديتوض يوحدت وجود ۀنيک زميصعود و قوس نزو  و در 

                                                        

1. Parmenides 

2. Republic 

از بين كه يک امر بديهي اس،   ، تمايز اشياشوديکي گرفته  اشيا  منفرداگر با واحد لزوماً بايد متعالي باشد؛ زيرا  .3

 .(1/535  1385)كاپلستون، رود. مي

 (67  1385پور، )عليبه معناي فوران از جايي اس،. « emanatio»التين  ۀمفهوم فيض يا صدور مأاوا از كلم .

پرسش و پاسخ اس،. زنون الئايي ديالکتيک را مبد  به روش ك رد، ام ا  ۀديالکتيک بحث به شيو ۀتعريف ساد. 

 (Preus, 2007: 84)سقراط اين روش را گسترش داد. 
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در  اس،. انس ان أهمان مبد يوجود هم بازگش، به سو ،يو غا هستندن ينخست أاز مبد يضانيف

كند و در قوس صعود به ح  و تعق: و اش راق يرا درک م يو جسمان يقوس نزو  عوالم روحان

ن( تنه ا ي)فلسفه فل وط يان فلسفهيدر چن (1/78  1387، ي)فروغ. شودي: ميو كشف و شهود نا

ك ه  يس ته باش د، و وقت يق را نگرير حق اش تيا بيهمه تواند موفق به صعود شود كه، يم يروح

ن د و ب ه يواح د بب يکجا و به ص ورتي يها را به نحوييبايز ۀد كه همين مرتبه رسيبه ا 1سالک

 يعق: صعود كند؛ و از عق: ت ا واح د گ ام ي: به سويد از فضاي: توانا شد، بايفضا ييبايدن زيد

اس ،  يمس افر ين، رو  آدميفلوط دگاهين از ديبنابرا (72-1/71  1366 ،ني)فلوط .س،يش نيب

 ،ي)رحم انش )عالم معقو ( ب ازگردد ياو يو موطن واقع يد در قوس صعود به مقصد اصليكه با

س الک در ق وس ص عود و از جه ، كس ب  يقيح اس، كه موطن حقي. الزم به توض(26  1389

نف    ن اقنوم نف   اس ، ك هيا اقنوم اس،، اما در قوس نزو  ايعالم معقو   يمعرف، شهود

 ابد.ييانسان در آن قرار م

 مفهوم شهود. 2

 (Blackburn, 2005: 190)ان د. ف ك ردهيتعر« واسطهيب يآگاه»شهود را به  يكلطوربه

مش هور اس ،،  ي، افالط ونيكه به ثنو يزيالزم اس، به تما ،منظور درک بهتر مفهوم شهودبه

قائ :  ييان دو عالم جدايم صراحتاًافالطون ان محسوسات و معقوالت، توجه شود. يز ميتما يعني

ند و ع الم يآيكه به چشم م ييزهايكند  عالم چيم يگذارهي، را در تفکر پايثنو يشود و نوعيم

، جلوه ياهميدر ب ين سعيمفسر يبرا (509، 6ي)جمهورشوند. يمكه با ارد شنااته  ييزهايچ

اس تناد تت وس يثئ ا ۀمح اور ب هش ان ياند؛ اشۀ افالطون داشتهيدر اند يدادن نقش ادراک حس

 يق يحق يتوان معرف، )به معنايرا نم يادراک حس كند كهيكه افالطون اعالم مييكنند، جايم

ق در رسد افالط ون آنياما نگارنده بر آن اس، كه به نظر م (121  1386، ي)فتحدانس،. كلمه( 

ب ه  يگ اه ادراک حس يه جاشمارد كيگر را واال و معتبر ميجهان د ۀ، درک صور و مشاهدياهم

ن يک هم ي الکتين د دياآغ از فر ۀد فراموش كرد كه نقطينبا اما ؛رديگيالشعاع قرار متح، ينوع

                                                        

دو با  مهم دارد كه عق: و قلب هستند و  در اين مورد الزم به توضيح اس، كه سلوک مورد نظر فلوطين گويي. 

اورد، وقتي به انسان نسب، داده شود معناي سلوک هاي فارسي به چشم ميكه بعضاً در ترجمه« عشق»كلمه 

اي از معرف، لحاظ شود به قلب و شهود مرتبط اس،. با اين حا ، شهود مورد نظر فل وطين دارد و وقتي مرتبه

 برد.اد  استنتاج نيس،، بلکه از مقدمات عملي هم بهره ميامري عقالني اس، كه دقيقا مع
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 يق يموج ود حق ۀب ه مق ام نظ ار ينمودار صعود از ادراک حس»: غار ياس، و تمث يادراک حس

ب ه مس ئله  ييطواگر با اصطالحات ارس  در واقع، (97  1375)بورمان،  «.ک اس،ير و نيرناپذييتغ

ن ي م و ب دون اي داريمث : برم  يكه گام به سو س،هاروگرف، ۀما با مشاهدم، يافالطون بنگر

با اجتنا  از عب ارات ا او ارس طو ه م مس ئله  محقق نخواهد شد. معرف، باالتر ۀمرتبه، مرتب

اح : دهندۀ ارتب اط مرات ب معرف ، ب ا مرقاً نشاني: اط دقيكند؛ چرا كه تمثينم يچندان تفاوت

ن معرف ،، يدرک بهتر متعلقات راست ياس، و مطابق آن دور شدن از محسوسات به معنا يهست

، اما توق ف اس،ک معرف، يالکتيد ۀن مرحليافالطون نخست يبرا يادراک حس مث:، اس،. يعني

س ان نيب د (33  1386، ي)ق وام ص فرش ود؛ ينم يق يحقمعرف، موجب حصو  ن مرحله يدر ا

 محسوسات اس،.ش ادراک يابتدا ور يمثا  ا ، شهودند شناايفرا يانتها

ح دو قس م ياف ، ص حيدر نردبان معرف، افالطون مس تلزم در يگاه ادراک حسيدرک جا

ش از هب وط و ش هود پ   از هب وط نف   در جه ان يش هود پ  يعنياوس،؛  ۀشيشهود در اند

قس م  و حاص :با مث:  ينينشگردش اروا  بر اثر هم ۀدر قالب اسطور محسوسات. قسم نخس،

. در واق ع شوديم يادآوريبا محسوسات  همواجه ۀن جهان و به واسطيپ  از حضورمان در ا دوم

ن جه ان ي ك ه اآنج ااما از ،جهان محسوس اس، شانو متعلق هستند يادراک حس حاص:باورها 

ن امطمئن  يب ه نح وتواند يم همن جهان يهم ۀبا مشاهد لسو يف، معقو  اس،جهان  روگرف،

 هب وطش راش از يپ  يشهود شناا، ، يان آنامنسيج، بر اثر جريتدرو به بردها بصورت هراه ب

ر ي مث ا  ا يش هود عقالن  افالطون ير معرفتيس يينهاهد   (18/173  1377، ي)گاتر .ابديباز

ف يا  و جوا ، نام و تعرو با استفاده از روش درس، سؤ ينظريم در كما  بياگر بتوان»اس، كه 

م و يح كن ي، تشرسازندتوانند آشکار يم يق هستيور و ادراكات و آنچه را آنها از حقاو اشکا  و ص

دوار بود كه پرده از برابر چشم رو  ما برداشته شود و عق : يامتوان يمم، يک بسنجيگر نيهمد با

ام ور ش هود  ين نف  آدميبنابرا (344)نامه هفتم  «ابد.يرا در يزين هر چي، راستيما بتواند ماه

 (81)منون آورد. ياد ميقب: از هبوط را با توجه به محسوسات به  شدۀ

ن يه به افالطون اس،، با ايار شبين در بحث از محسوسات و معقوالت بسيفلوط يروش كل

قائ :  يادراک حس  يب را ي، كمترين نسب، به افالطون اهميرسد فلوطيتفاوت كه به نظر م

ك ه ب ه  يم. او دانش ياو بفهم  ۀش ياند يكل  يمش د در ارتب اط ب ا ين موضوع را بايشود و ايم

ارج با توجه به ك م و (2/784  1366 ،ني)فلوط نامديموضوعات محسوس مربوط اس، را پندار م

ب ه ط ر   شه بگ ذارد،ياند ۀدر عرص ين سفتيش را بر زمينکه بتواند پايا ي، برابودن محسوسات
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  1366فل وطين، ) اب د.ي  را دريد ا ود ش توانيهرگز نم يپردازد. در نظر او ادراک حسيواحد م

در ع الم محس وس، و  ين مرتبه زندگيترنيي، پايات انسانياساس در مراتب ح نيبر هم (2/721

درک  ي. رو  ب را(2/261  1374 ،هي)بر .اس، 1ي، عقليا رؤي يۀ فکر شهودن مرتبه، مرتبيبرتر

د و ادراک يمايد قوس صعود را ب يباس،، يدن نينفسه كه با چشم قاب: ديف ييبايعنوان زواحد به

شهود هم در نظ ر افالط ون و  ،كه روشن اس،چنان (1/115  1366 ،ني)فلوط .را رها كند يحس

اما پ  باشند(،  يا عملي ينظر يتوانند اموريدارد )كه م ين، اگرچه مقدماتيفلوط ۀشيهم در اند

واسطه بودن ش هود اس ،. افالط ون ي: بين به دليشود و ايدار ميباره پدکيبه  يمراحل ياز ط

ک ي الکتيج ۀ ديان كرد، بلکه فقط در نتيتوان بيرا با الفاظ نم يكند كه مطالب فلسفيح ميتصر

 ي، در درون آدم «دار ش وديپد ياكه از جرقه يمانند آتش»باره کي، يو معنو يدرون يو همکار

دان د يم يمتعل ق ش هود را ام ر نکهين هم با توجه به ايفلوط (341)نامۀ هفتم، شود. يروشن م

اس ،،  يرم اديغ ين ام ريو بن ابرا (1/62  1366ن، ي)فل وط تر اس، تا ب دنکيكه به رو  نزد

را  يباش د؛ بلک ه تنه ا مق دمات يشناا، ش هود يو استدالل يجيتواند معتقد به حصو  تدرينم

، 3ياس تدالل ، در براب ر روش2ين مق دمات ب ه روش ش هودي شمارد. از ايتحققش الزم م يبرا

ان ش هود و ي ن نوش تار مي س ان انيآن اس،؛ بد يدار بررسعهده يشود كه بخش بعدير ميتعب

مقوله ش هود ن زد افالط ون و  يهان رهگذر بر تفاوتيشود تا از ايتفاوت قائ: م يروش شهود

 فکند.يب يترقين نگاه دقيفلوط

 يروش شهود. 3

حصو   ۀنحو ين هد  جستار حاضر بررسيتريح داده شد، اصليتوض گونه كه اجماالًهمان

منظ ور ن دو ب هي ك ه ا ييهاروش يطوركلن اس،. بهينظر افالطون و فلوط در يشناا، شهود

 ۀواژ ياس ،. در بخ ش نظ ر يو نظ ر يكنند، بر دو نوع عمل يارائه م يحصو  شناا، شهود

                                                        

كاري كه »ترين دالي: اين جستار در اثبات شهود عقالني مورد نضر فلوطين اين تصريح روشن اوس، كه . از مهم

چه را بايد بکنيم اين اس، كه عق: بشويم و رو  اود را در ااتيار عق: بنهيم و با ديدۀ رو  در عق: بنگريم تا رو  آن

آنکه چيزي از حوزۀ محسوسات به آن بيند با تمام حقيقتش دريابد و به نيروي عق: واحد را نظاره كند بيعق: مي

 (2/1081 1366)فلوطين،  «بنگرد.« ترينپاک»افزوده شود، بلکه با عق: محض و با برترين قشر عق: در 

. Intuitive 

. Discursive 
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 يمق دمات يه ادانشكن د. افالط ون يف ا ميهردو ا ۀشين نقش را در انديتريمحور 1کيالکتيد

و ب ر  (536، 7ي)جمه ورداند يک ميالکتيو نجوم( را مقدمۀ ورود به د يقيحسا ، هندسه، موس يعني)

 (532-524، 7جمهوري)اس،.  ين ضروريتحقق معرف، راست يها بران دانشيآن اس، كه آمواتن ا

 يه ا،ينجام فعالک بگذارد، الزم اس، كه با ايالکتيبه عرصۀ د ياواهد پايكه م يدر واقع كس

کيد ي، مراح: را بايکيالکتير دياز ورود به مس پ ا سازد. يق، مهيكشف حق يود را برا ا ير نظ

ر ي م كه هم ان در مع ر  اش راق مث ا  ايم تا به مرتبۀ مورد نظر برسيک پش، سر بگذاريبه

ات و ياضيلۀ ريوس به ياز غار نادان يآزاد»: غار يبنابر تمث. ( اس،يقرارگرفتن )مرتبۀ درک شهود

ن مراح: در يا (95  1375)بورمان،  «رد.يگيک انجام ميالکتيد يات، به رهبرياضيشاوند ريعلوم او

ز سه عام: وجود دارد ك ه يدر هر چ  »شوندينامۀ هفتم و در پاسخ به پرسش از شناا، مطر  م

ش ود. عام : يدا ميا پلۀ آنهيوسز، بهيبه آن چ ين و درونيراست ييجهان، شناسا يمطابق نظم ابد

لۀ يز( اس، كه فقط ب ه وس يدۀ آن چيز )=اياس، و عام: پنجم اود آن چ ييچهارم، اود شناسا

ن، ن ام يز اس،. عام: نخستيآن چ ين، صورت اصليشود و ايعمق و وسع، قوۀ عاقله شنااته م

س، كه ا يريكنند، عام: سوم شک: و تصوياس، كه از آن م يفيز اس، و عام: دوم تعريک چي

 (342)نامۀ هفتم، « ن و كام: اس،.يراست ييشود و عام: چهارم شناسايلۀ حواس ادراک ميبه وس

از  يب ه ن وع نظ ر افالط ونم دِ ۀجرب م ك ه تيد بدانيک بايالکتيق ديشهود از طر يدر با  معنا

 ۀفتين ش يلسوفان راستيف كهدارد؛ چرا ياديز، ياهم اوكه در تفکر  2، اس،يؤا ريدن يمشتقات فع: د

در نظ ر افالط ون پ   از تس لط ب ر  يدرک ش هود (Stokes, 1998: 267). ق، هستندي، حقيؤر

ن يش ود و ب ر هم يانج ام م 3ا ن وسيعق:  ياريک، به يالکتيو ورود به عرصۀ د يمقدمات يهادانش

توان ين اساس مياس، و بر هم يدن شهوديشياس،. نوس اند يعقالن ياساس شهود افالطون شهود

ش ود ب ه تف اوت ينجا مط ر  ميكه در ا يد. اما سؤاليشه ناميو از جن  اند يعقالن يرا هم امر شهود

ن ي ن اي يمربوط اس،. در تب -ياستنتاج يبه مثابۀ امر -ا يانويبا د -يک امر شهوديعنوان  به - نوس

 يواسطگيب يژگيگذرد و ويو با واسطه استنتاج درم يد گف، كه نوس در واقع از شک: منطقيتفاوت با
                                                        

 (534، 7)جمهوريهاس،. دانش ۀج سر همدر نظر افالطون ديالکتيک تا .

آ و ايدوس هر دو از فع: هاي ايدهواژه» و فع: روي، محفوظ اس،نيز اي كه به مثا  ترجمه شده كلمه ۀدر ريش .

توان به عنوان دليلي يابي واژه را نميالبته كه ريشه (175  1385)فتحي،  «.اندايدين به معناي ديدن مشتق شده

تواند براي ما را هاي آنها مييک ايده فلسفي قلمداد كرد، اما گاهي توجه به معاني كلمات و ريشهمتقن بر اثبات 

 تر كند.به درک مقصود نزديک

. Nous 
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ن معنا يم؛ نه صرفاً به ايناميواسطه ميب يصه شهود اس،. در واقع ما شهود را امرين اصياز هم يحاك

، يبرد، بلکه مقصود از شهود عقالنيراه م ييم به اص: متعلق شناسايابد و مستقييها را درنمكه صورت

مجهوالت به  يباره و دفعکيشدن اف، و معلوم يداس،، درين هويكه در عبارات افالطون و فلوطچنان

 اس،. يو مقدمات و حد وسط سنت يمنطق يهاله محسوسات، بدون تمركز بر واسطهيوس

دن يشين صورت انديعق: اس، كه كارش باالتر ۀا قوياهن  يبه معنا يوناني يانوس واژه

 ۀق و گ ريان د. ن وس در مقاب : ددهيز نامي ن يشهود عقالن  ۀآن را قو يو گاه شوديمحسو  م

مراح : اس تدال   ياس،. م ا در ط  يا قرار دارد كه متکف: شناا، استنتاجيانويد يعني يعقالن

ن حاص: يقيجه يک نتي م بدون برهان به صدقياما اگر بخواه م،يكنيا استفاده ميانوياز د يهانبر

 (Audi, 1999: 621) .ميد از نوس استفاده كنيم، باي، آن نائ: شويم و به رؤيكن

اش به مسئلۀ شناا، و توجه ب ه ياز افالطون، با وجود نگرش عرفان يرويم به پن هيفلوط

دن يش ياند ييک را توانايالکتيک دارد. او ديالکتيبه بحث از د ياژهياتحاد عاق: و معقو ، توجه و

 يکيک با فلسفه يالکتيكند كه ديح ميكند و تصريم يافتن مفهوم معرفيز و يمنظم دربارۀ هر چ

ک در يالکتيگر ديد ياز سو (74-1/73  1366ن، ي)فلوط ن بخش فلسفه اس،.يتريعال س،، اماين

و هر  (101  1384، يي)نداشود يحاص: م يس،، بلکه از راه شهود درونين ين استنتاجينظر فلوط

او در  (1/75  1366ن، ي)فلوط ابد.ييدرم يک داده شود، آن را از راه شهود درونيالکتيكه به د يزيچ

ص عود  يدهد و بر آن اس، كه ب راينظر قرار مک را مدِيالکتيات و دياضيز قوس صعود، ربحث ا

جس م يب يزه ايچ يآشنا سازند تا به هس ت ياضيلسو  را با علوم ريد فيبه جهان معقو  ابتدا با

ک ي الکتيدد ب ه او يات، باياضيپ  از آمواتن ر رد؛يۀ آنها او بگدن درباريشياعتماد كند و به اند

 (1/73  1366فلوطين، ) ز به كما  برسدين دانش نيموزند تا در اايب

 يو مخ الف ب ا روش اس تنتاج ي، به روش شهود عقالن ين درونيک فلوطيالکتيد ،نيبنابرا

يحالدرجه دوم اس،؛ در يۀ عق: و امرف شديصورت تضع ياس،. او بر آن بود كه تفکر استدالل

ب ه آن موج ب حص و   يابيع اس ، ك ه دس تو ج ام يواسطه، ش هوديب ي  شنااتيكه نوئز

 ينه متک  ين دانشيچن (Bussanich, 1996: 39). دگاه در با  واحد اواهد شدين ديترحيصح

اس،  يزيو نه چ ميا آمواته باشيده يشن يگرياز د اس، كه يزيز اس،، نه چيآمديو تردبر پندار 

از دانشش  يادعا كند كه بخش ياگر هم كس ق به دس، آمده باشد؛يا تحقيتدال  ق اسيكه از طر

ا ود و ياز آن هم به اود يهد كرد كه بخشق اوايق استنتاج به دس، آمده، الاق: تصدياز طر
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واس طه ب ودن يب يژگ ين ويهم (2/721  1366، ني)فلوط 1.واسطه بر او روشن و آشکار اس،يب

كن د. ب ر يهنم ون مر يين را به بحث اتحاد فاع: شناسنده با متعلق شناسايفلوط ۀشهود، فلسف

عق: كه در ا ود دارد در  يرويكه با ن يعق: برسد، وقت يكه به مقام واال ين نظر، كسياساس ا

 (2/692  1366، نيفلوط) .شودينگرد، اودش عق: ميعق: م

ن را يش ۀ افالط ون و فل وطيک بخش از مقدمات حص و  ش هود در اندين مطالب تنها يا

تحق ق  يرا ه م ب را يعمل  يه ا،يفعال يلسو ، انجام براين دو فيكه ايداد؛ درحالينشان م

انک ار قاب:ريغ يهاد توجه داش، كه وحدت از مؤلفهيدانند. در واقع بايم يضرور يدانش شهود

رون د، يش ميگر به پيکديو شناا، متوازن با  يكه هستگونهونان باستان اس، و همانيشۀ ياند

ن رابط ه يزم ان محق ق ش وند. درهم د ه مي با يل و عم ي، نظريز فعاليحصو  شهود ن يبرا

د يم، بلکه بايم فقط چشم را به عقب برگردانديتوانيكه نمگونههمانكند كه يح ميافالطون تصر

د همراه با تمام رو  از جه ان يهم با ييم، آل، شناسايحرك، ده يزيدن چيد يتمام بدن را برا

رد. ي ا و گ يق يحق يج به مشاهدۀ هس تيرتدجهان مث: گردانده شود تا به يمحسوسات به سو

مختلف آن، اع م از  يهانجا جنبهيدر ا« تمام رو »روشن اس، كه مقصود از  (518، 7ي)جمهور

 ين در با  توجه به مقدمات نظ ريتعجب اس، كه مفسر يجا اس،. يو عمل ينظر يها،يفعال

، 2ان دح دادهيت رجگ ر يک طر  را ب ر ط ر  ديحصو  شهود در نظر افالطون، عموماً  يو عمل

ك ه  يح افالطون، كسي، دارد. به تصرين دو نوع فعاليا يكه دق، در آثار او نشان از توازيدرحال

ش نود و پ ژوهش واز آم واتن و گف ، ياق دارد ول ياش ت يبدن يگر كارهايبه ورزش، شکار و د
                                                        

حا  كنکاش در آثار او تواند اهن اواننده را به سم، بديهيات ببرد؛ با ايناين اظهارنظر فلوطين در نگاه او  مي. 

گويد سالک در حا  ط ي ك ردن آن اس ،. در طين همواره از يک مسير سخن ميروشن اواهد ساا، كه فلو

ابتداي اين فرايند اموري براي سالک ناشنااته هستند كه پ  از طي طريق بر او آشکار اواهند ش د و هم ين 

 سازد؛ چرا ك ه ب ديهيات هم واره ب رايداند را روشن مينکته تفاوت بديهيات با آنچه فلوطين متعلق شهود مي

 شود.انسان روشن هستند، اما شهود حقيقي پ  از طي مراحلي بر انسان آشکار مي

كه تيلور آن را عرف اني دانند، درحاليطوركلي استي ، گاتري، گم رت  و ريتر شهود افالطون را عقالني ميبه. 
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راط ا رفت ه كرده ب ياقش را وقف كار معنويكه همۀ كوشش و اشت يزان اس،، به اندازۀ كسيگر

را « يعمل »ش ود و عق : ين دو نوع عق: تفاوت قائ: مين هم بيفلوط (535 ،7جمهوري)اس،. 

داند، اگرچ ه مق ام عق : مح ض را يامور م ياف، برايرون دارد قادر به دريدر جهان ب يكه رو

ن بازگش، ب ه يا يجۀ ضروريگردد و نتيداند و بر آن اس، كه عق: محض به اود بازميباالتر م

 (2/695  1366ن، ي)فلوط ود، شنااتن اود اس،.ا

كند؛ ام ا در ين را به اهن متبادر ميااالق و د ۀدو مقول« 1يعمل ۀفلسف»اصطال   معموالً

ر ي ه و تطهي ق ، تزكيدر حق يعمل  ۀمربوط اس،، مقصود از فلسف يونانين بحث كه به تفکر يا

ص دد آن  خش از جستار حاضر درن بياس،. ا ينيو انجام مناسک د ي، اصو  ااالقينف ، رعا

در حص و  ش هود  ي، امور عمل يرعا ،ين بر اهمياس، كه نشان دهد هم افالطون و هم فلوط

يو ااالق ينيشتر انجام مناسک ديب يكه مقصود افالطون از امور عملياند، اما درحالد داشتهيتأك

 يات و امور جس مانيبند ماداز  يينف  و رها ۀين بر تزكياس،، فلوط يونانيشهر در دول، يدارم 

داند و از سروش معب د يبه سقراط را ناروا م ينيديکه اتهام بنيكند. افالطون عالوه بر ايد ميكتأ

مس ائ: بهت ر دن و درک پ اک ش  را موجب يمذهب يهاجشن شرك، در ،2ديگويسخن م يدلف

مط ر   ير مهم انشهود افالط ون ب ه وض و  د يو اله يجنبۀ ااالق (26)منون كند. يم يمعرف

 ين يزم يه اييبايبرگردان دن از ز ين، رويراس ت ييب ايك ه او نگ رش رو  در زييشود؛ ج ايم

 ي)مهم انكن د. يم يبا ادا معرف يجاودان و دوست ي: را منجر به زندگيها( و پرورش فضاهي)سا

ر ي و تطه هي تزكينبردن به رموز و اسرار و ب يد و پيگويۀ نف  سخن ميدون از تزكيدر فا (212

ۀ ي ج ۀ تزكيك ه نتيكند، درحاليعنوان م يالودن را موجب فرورفتن در گِ:يگر رسيبه جهان د

دون ي )فاان باش د. ين اداينششود انسان در جهان پ  از مرگ همين اس، كه باعث مينف  ا

د در ي لس و  بايرفيلس و  از غيص رو  فيتش خ ياو در با  ااالق هم بر آن اس، كه برا (69

، 6ي)جمهورا نه. يا با مردم درستکار و مهربان اس، يم كه آينيم و ببيفرد بنگر يايق و سجاااال

486) 

توج ه دارد، ام ا  يتحق ق دان ش ش هود يدر راس تا ي، عمل ي ن هم به لزوم فعاليفلوط

كه در  ياوهيهمان ش يعني ؛ينيو د ير نف  اس، تا امور ااالقيه و تطهيشتر بر تزكيتمركزش ب

ق يش نف  در نظر او از طريم. پااليكنيمشاهده م يمختلف عرفان يهاه، در سن،سلوک عارفان

                                                        

. Practical Philosophy 

   آپولوژي.1، ج1380، ترجمه محمد حسن لطفي، اوارزمي، تهران، دوره آثار. ن.ک  افالطون، 
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 يرو  هنگ ام ،نيفلوط ينابر رأشود. بيبه محسوسات و امور مربوط به بدن حاص: م يتوجهيب

ش ين درده ايتسک يذ، جز آن مقدار كه برايتواند به اودش بازگردد كه اجازه ندهد تن از لذايم

 ياز بس نده كن د و در پ يدن به حد نيتا حد امکان در اوردن و نوش يعنيبرد؛ اس،، بهره ب يكاف

ن ي د اي ن هد  م رد اردمن د بايدر واقع باالتر (64-1/65  1366 ،ني)فلوط .نرود يذ شهوانيلذا

 يجس مان يهابگرداند و به اود بازگردد؛ چرا كه لذت يباشد كه روحش از جهان محسوسات رو

 يتواند از زش تيم يرو  زمان (1/94  1366فلوطين، ) شود.ين مياستر يبختکين يموجب نابود

و ب ه منظ ور كس ب  (1/117  1366فل وطين، ) پاک شود يجسمان يهاابد كه از هوسي ييرها

ها را از اودش بتراش د يکرتراشان ناپاكيش بازگردد؛ مانند پيد به اود اويشهود با يبرا يآمادگ

ل، بر او بدراش د و در مع ر  اش راق ق رار يفض ييكند؛ تا روشنا دايندازد، تا رو  جال پيو دورب

داند. افالط ون يرو افالطون مين بحث اودش را پين در ايفلوط (1/121  1366فلوطين، . )رديگ

تن ره ا  يكوشد روحش را از گرفتارين اس، كه ميگران در ايلسو  با ديبر آن بود كه تفاوت ف

ن يشود؛ بن ابراياكتفا كند، دچار اطا م يحس يهاو اندام كه در كسب معرف، به بدن يكند، كس

دۀ رو  به آن يم و با ديد تن آزاد كنيد اود را از قيم، بايبشناس يرا به درست يزيم چياگر بخواه»

جود و يدارد كه چون بديتتوس، اظهار ميثئا 176 ۀفقر و با ارجاع به (66-65دون ي)فام؛ يبنگر

ش نهاد يك ه افالط ون پ ياوهيد ب ه ش يزد، پ  ناچار بايه از آن بگراواهد كيو رو  هم م دارد

 (59 /1  1366 ،ني)فلوط .ميزين جهان بگرياز ا تشبه به اداوند، يعنيكند، يم

 متعلق شهود و قلمرو آن. 4

ش ۀ يهم در نظر افالطون و هم در اند يشناا، شهود يژگين ويترطوركه اشاره شد، مهمهمان

 يين اساس ضرورت اتحاد فاع: شناس نده ب ا متعل ق شناس ايدن آن اس،؛ بر همواسطه بوين بيفلوط

، 6ي)جمه وردانس، يدۀ رو  ممکن ميمجرد را تنها با د يها، مفهوميشود. افالطون رؤيمشخص م

اف ،. يت وان درينم يواس طۀ مفه وم يو حت  يو روشن اس، كه مفهوم مجرد را با واسطۀ حس (509

از تفک ر  ين گفته و شهود را به آن نسب، داده اس،. در واقع ن وس س طحافالطون بارها از نوس سخ

س ، ك ه ا ارج از يشود و الزم نيابد، با آن متحد مييواسطه درمياس، كه موضوع اود را ب يشهود

 (Armstrong, 1953: 33)آن موضوع را مورد كنکاش قرار ده د.  يلۀ تفکر استداللياودش و به وس

ن، ين موضع فلوطيتركه مهميطور؛ به1كنديد مين اتحاد تأكياز افالطون، بر اشتر يب ين هم، حتيفلوط

                                                        

مبحث اتحاد علم و عالم و معلوم  ۀبه اعتقاد براي مفسرين، دلي: اين تأكيد فلوطين، آشنايي او با ارسطو و مطالع .1
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مانن د  ييهانفسه بدون استمداد از واس طهياف، معقوالت فيدر يعنيمعقوالت،  ياصرار بر درک شهود

ن يع  يق يدر نظ ر او عق : حق (Emilsson, 2007: 191)ان اس ،. ي عبارات، جمالت و امور قاب: ب

ا هر روند يا استدال  يمستلزم تعق:  يو شناا، شهود (2/695  1366ن، ي)فلوط اس،موضوعات اود 

 (260  1380ن، ي)ارو ، اس،.يس، بلکه، متناسب با سرمدين يگريزمانمند د

ه عنوان ام ور معق و ، و ب ه نح و افالطون منحصر در عالم مث:، ب ۀشيقلمرو شهود در اند

 يور حس تواند در عالم ح  موجود باشد و مانن د ام يمكه مثا  نييآنجاازر اس،. يا مثا  ياول

 (119  1355 ،)راس : ،ر اس ،ير و فناناپ ذيتغيبد به اود ثاب، و الاأليس، و إلير نيدار و متغيناپا

 ن ش هود ازيفلوط ۀشياس، كه در اند يحال ن دريد. ايآيز هس، و به ح  درنميمعقو  ن قاعدتاً

وس ات از محس يد تص وريدرک اات معقو  نبا يكه براونهگگذرد و همانيامور معقو  هم درم

 يد ه ر محت واي ز باي معقوالت اس ، ن يواحد كه در فراسو ،يرؤ يم، برايدر اهن داشته باش

« او»ک ه نيم، ام ا ايبشناس ميتوانيق معقوالت ميم. وجود واحد را از طريرا از اود دور كن يمعقول

 (2/728  1366 ،ني)فل وط .كه معقوالت را كنار بگذاردابد يتواند دريم يچگونه اس، را تنها كس

ن مطل ب ي ا ن واحد اس،.ير و در تفکر فلوطي  اافالطون مثا ۀشيز در انديشهود ن يمتعلق واقع

ر ي که مث ا  انيح ايدهد؛ توضينشان م يرا به اوب يصر وجودن دو عنيا ينقش معرف، شناات

 ييشناسا يرويبخشد و هم نيق، ميحق ياتنک( در نظر افالطون هم به موضوعات شناين ۀدي)ا

اس ، و ه م عل ، آن  ير هم عل، شناا، شهوديكند؛ در واقع مثا  ايرا به شناسنده اعطا م

ن عق : يشۀ فل وطياس، كه در اند ين در حالي. ا(508، 6ي)جمهورشود. يكه شنااته م يقتيحق

ن او يط باش د؛ بن ابرايبس  د مطلق ايبا كند و موضوع آنيق نميرا تصد يچ كثرتيه يشهود يكل

ق دان ش ي ت وان از طريرا نم واحد» رو،نيازا (260  1380 ،ني)ارو .دانديمتعلق شهود را واحد م

ش ه يگ ر موض وعات انديس ان ك ه در م ورد دبدان يدنيش ياند ياري ت وان ب ه يو نم شناا،؛

توان ب ه او ينش اس، مار برتر از دايكه بس يبرد، بلکه تنها به حضور يم، به اات او پيشيانديم

 (1083-1082  1366 ،ني)فلوط« .ديرس

 يريگجهينت

د ي و مف يق يبه عنوان تنه ا ش ناا، حق ين هر دو به شناا، شهودي. افالطون و فلوط1

 دانند.ين نوع معرف، ميبه ا يابين توجه دارند و هد  از فلسفه را دستيقي

                                                                                                                        

 (2/252  1374اس،. )بريه، بوده 
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ن فق ط در پرت وِ يۀ افالطون و فلوطشيبودن شهود در اند يا عرفاني ي. بحث بر سر عقالن2

قاب: طر  اس ،. ه م  يونانين دو ساح، نظر و عم: در تفکر يموجود ب يگانگيدرک درس، از 

را در ح وزۀ  يمق دمات يه ا،يانجام فعال يمنظور تحقق دانش شهودن بهيافالطون و هم فلوط

ب اره رخ کي ه اس ، ك ه ب  ياند ك ه اگرچ ه ش هود درك كنند و برآنيم ميتعل يو عمل ينظر

ت وان انتظ ار يدهد، اما بدون حاص: شدن مقدمات و ممارس، در دو عرصۀ نظ ر و عم : نميم

 حصو  آن را داش،.

ات، ياض  يچهارگان  ه )ر يه  ا، افالط  ون دانشينظ  ر يمق  دمات يه  ا. در بخ  ش دانش3

برنام ۀ دان د و ب ر گنجان دن آنه ا در يک ميالکتي( را مقدمات ورود به ديقيهندسه، نجوم و موس

ک، ب ه عن وان ي الکتين عمدۀ ت وجهش را معط و  ب ه ديكه فلوطيحالكند؛ دريد ميتأك يتيترب

ش تر ب ر يد افالط ون بي ز تأكي ن يكند. در بخش عمل ي، ميحصو  دانش شهود يمقدمۀ نظر

ش تر ين بيك ه فل وطي( اس،، درح الينيد يهانيين )انجام مناسک و آي( و ديااالق )درستکار

 يبه امور مربوط به بدن و اس تفاده از ل ذات جس مان يتوجهيق بير نف  از طريطهه و تيبه تزك

 يهاك ه در س لوک عارفان ه، در س ن، ياوهيهم ان ش  يعن ياز توج ه دارد؛ يفقط در حد رفع ن

 م.يكنيمشاهده م يمختلف عرفان

رأس ر در ي وان امور معق و ( و مث ا  اها )به عنافالطون مثا  ۀشي. متعلق شهود در اند4

داند و ب ر آن اس ، ك ه واح د ب ه يرا واحد م يدانش شهود يقين متعلق حقيس،. اما فلوطآنها

رود، و يات هم فراتر م ياضيچون متعلقات ر ياز امور معقول ياز جهان اس، كه حت يمتعال يقدر

 د با او متحد شد.يح آن تنها بايدرک صح يبرا

 ياس، و قلب آلت يعقالن ين امريطفلو يافالطون و هم برا يهم برا ي. شناا، شهود5

و  يعمل  ۀشان مقدمات تحق ق ش هود را، از دو جنب يا يس،. اما هر دوياف، معرف، نيدر يبرا

ن دو حوزه حصو  معرف ، ياز ا يکي، نف  در يكه بدون تقويطوردانند؛ بهيم ي، ضرورينظر

 ممکن نخواهد بود. يشهود
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