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  دين و فلسفه در مكتب نوافالطوني 
  محمد صفرجبرئيلي

  چكيده 
را بـه بشـر تحويـل داده     يماندگار و اثرگذار يها چهره ،فلسفه در طول تاريخ بلند آوازه خود يدنيا 
هـا و افكـارش از    از سر آمـدترين آنـان اسـت كـه انديشـه      يفلوطين يا پلوتينوس از جمله آنان يا يك. است

سـيس  تـأ حتي فلسفه مسـيحيت تحـت تـأثير او    . تفكر فلسفي فيلسوفان تأثير قابل توجهي گذاشت همان زمان در
منـد   هـا و افكـار او بهـره    نيـز از پيـروان مشـا و اشـراق و حكمـت متعاليـه از ديـدگاه        مسـلمان فيلسوفان . شد
 .اند شده

بيـان كنـد و    )لبتـه بـه اجمـال   ا (او را در عرصه مـا بعـد الطبيعـه     يها آن است تا ديدگاه يدر پ اين نوشتار 
 .هايش نشان دهد دين و فلسفه را در انديشه  نسبت

، ما بعـد الطبيعـه فلـوطين، احـد، عقـل، نفـس، مراتـب نفـس،         يدين، فلسفه، نو افالطون: يكليد گان واژ 
 .ماده، معاد تناسخ

  مقدمه 

روزگـاران  اسـت كـه از    يا توافق يا تعارض ميان دين و فلسفه يا حكمـت و شـريعت مسـأله    
 .پيشين ذهن انسان را به خود مشغول كرده است

 يبينيم كه مسأله فلسفه و دين به صورت اشكال يم ،پردازيم يم يبه تتبع تاريخ فكر انسان يوقت 
                                                                 

  . محقق  
  25/8/83:تاريخ تأييد      5/8/83: تاريخ دريافت

 .گلپايگانى هستم، از  آقاى ربانى مستطاب حضرت برا مديون استاد ارجمندم جنا انگيزه اوليه تهيه نوشتار
  . ايشان سپاسگزارم يها ىيراهنما
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فالسفه يونـان، سـپس فيلـون     تر پيش. موجود بوده است يو در ضمير هر انسان يبزرگ در هر دين
كليسـا و همچنـين متفكـران     ينيز متفكران مسيحيت و آبـا  مدرسه اسكندريه و ،و در ادامه ييهود
 ،هر چند اسالم چون بـا اسـاس فلسـفه    ؛)654ص : 1367، يفاخور(اند  به حل آن كوشيده ياسالم
تر از همه توانست در مقابل سيطره فلسـفه   بيش ،داشت ياديان آشناي ةتفكر بيش از هم تعقل وييعن

 ).56 ص:يهماي( مستهلك كند    را برتابد و در خود يعد عقلكند و قوا يپايدار يو هجوم افكار فلسف

كوشـيده اسـت تـا ميـان      يفاراب. اند در صدد جمع آن دو برآمده يبعض ،يميان متفكران اسالم 
ايـن دو در مرتبـه بـاطن مشـترك      ،به نظـر او  .ايجاد كند يتفصيل يهماهنگ ،صورت فلسفه و دين

و انبيـا وجـود نـدارد     نمـا يميـان حك  يت و اختالفـ نيسـ  يفـرق جـوهر  ، اند و ميان آن دو يمعنو
 ).فصل چهارم: 1374، يداور: ك.؛ ر408ص: ، همانيفاخور(

پرداختـه و   يقائل هستند و به شدت به مبارزه با فلسفه و علوم عقل به تعارض آن دو ،ديگر يبرخ 
 ،»اس السـفه  سـفة الفل«اند يا شـعار   سخن از صدق اللّه العظيم و كذب ابن سينا گفته ،در بستر مرگ

 ).475ص : 1375مددپور، (اند  فلسفه اساس هر گونه سفاهت است را سروده

فلسفه و : گويد يم يكند. ندارند يدانند كه با هم اختالف ينيز آن دو را دو علم مستقل م يا عده 
كه البته حدود فلسـفه را كمتـر از عقـل    ) 378ص : ، همانيفاخور(دين هر دو علم به حق هستند 

 ).284، ص 1ج : 1383حسين نصر، (داند  يم

 :اند ديگر ضمن قول به استقالل، حدود و وظايف هر كدام را جدا از ديگر دانسته يبعض 

. خاص است و هر چيز را از راه خودش بايد كشف كرد يدين و فلسفه هر كدام را طريق و مبناي
را  يمسائل فلسف. است يغير از فلسفه يونان يحكمت ايمان. يشود ط ياين ره نم ،به حكمت

البته  ؛را از طرق مأثور انبياء و ائمه دين بايد فهميد يبايد در فلسفه طرح كرد و مسائل دين
نه اين كه  يول ؛فلسفه بتواند به كمك اصول عقايد ارباب مذاهب بيايد يممكن است در موارد

 ).52 ص :يهماي( مسائل يك علم را در ديگر علم خلط كنند

 يكل يبلكه عدم تساو ،ينيز نسبت دين و فلسفه را نه تباين كل ن مكتب تفكيكبرخي از پيروا
 يكلـ  يتساو يوحيان يها تواند با داده ينم است كه فلسفه ذاتاً يبديه« كند كه يداند و تصريح م يم

 ).309و  308ص : 1381، يحكيم(» داشته باشد

نظريه جمع و كانـت   ييناس برائماس اكوتوان از اگوستين و احتماال تو ينيز م يميان فيلسوفان غرب 
 ).133و  125، 119ص : 1377توماس ميشل، (و كارل بارث در استقالل توأم با محدوديت عقل نام برد 
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بنام تاريخ است كه خواسته يا ناخواسته در افكار فيلسوفان بعـد   يفيلسوف اسكندران ،فلوطين 
 يهـا  مطالعـه كتـاب  . گذاشـته اسـت   يانكار تأثير ژرف و غير قابل ،يا مسلمان ياز خود چه مسيح

، همــان؛ يفــاخور: ك.ر(ســت اگــواه آشــكار ايــن مدعا يو كــالم مســيح يتــاريخ فلســفه اســالم
 ).13ص : ي؛ نصر، همان؛ ميشل، همان؛ پورجواد13ص : 1365شريف،

 .ردهاي او و پيروان مكتبش را در عرصه دين و فلسفه عرضه بدا اين نوشتار در پي آن است تا ديدگاه 

   يمكتب نو افالطون 

و نـه   نه استاد او ،را نه خود فلوطين اختيار كرده است  »Neoplatoniam«يعنوان نو افالطون 
افلـوطين   يمتمايز كردن نظام فلسف يدر اواسط قرن نوزدهم برا يبلكه محققان اروپاي  ؛شاگردانش

اين اسـت   ياطالق اين عنوان برا .داين عنوان را به كار بردن) م. ق 347 - 427(از فلسفه افالطون 
 بـه  افلوطين معتقد بود. است يمبتن كه نشان دهند اين فلسفه در اصل بر نظريات افالطون و ارسطو

او ماننـد اسـتادش    .اسـت  يارسطو افالطون ةارسطو از افالطون، اساس مابعد الطبيع يرغم انتقادها
فلسفه او هـم از   ؛ بدين سبب، است ييك اساس از افالطون و ارسطو يآمونيوس معتقد بود كه آرا

زيـرا   ؛جمـع ايـن دو ممكـن اسـت    به اعتقـاد او  . متأثر بود  فلسفه افالطون و هم از فلسفه ارسطو
ايـن فلسـفه را    ،بـه همـين دليـل    ؛ياختالف ارسطو با استادش در جزئيات بـود نـه در اصـول كلـ    

يــان يــا افالطونيــان جديــد ناميدنــد نوافالطون ،را كــه پيــروان آن بودنــد يا و فالســفه ينوافالطــون
 ).11و  10ص : ، همانيپورجواد(

داننـد   يمـ  يافلـوطين را بنيانگـذار مكتـب و فلسـفه نوافالطـون      ،به طـور معمـول و متعـارف    
                                                                 

 .  افلوطين يا پلوتينوس)Plotius (205تا  203در سال  حدوداً ،كه فلوطين يا افلوطين برگردان عربى آن است 
را در اسكندريه  نياستادان گوناگو. يافتدر مصر متولد شد و در بيست و هشت سالگى به فلسفه تمايل  يالديم

به راهنمايى يكى از دوستانش توفيق شاگردى آمونيوس ساكاس را  ،ها نيافت ولى گم شده خود را در وجود آن ؛ديد
به جهت آشنايى با فلسفه ايرانى به همراه سپاه گورديانوس .و حدود يازده سال نزد او شاگردى كرد به دست آورد 

ور و شكست خوردن لشكر، فلوطين تولى بعد از كشته شدن امپرا ؛كردحركت  ،كه قصد حمله به ايران را داشت
 اي در اثر بيمارى در خانه يالديم 270يا  269سپس به رم رفت و در سال  ؛براى نجات خود به انطاكيه گريخت 

زندگى فلوطين نوشته  ،به بعد 1097، ص 2لطفى، ج : ك.ر ،جهت اطالع بيشتر از زندگى او(روستايى درگذشت 
  . )10 – 2ص : ؛ پورجوادى، همان534و  533، ص 1ج : 1380فوريوس؛ كاپلستون، فر

 .آمونيوس ساكاس)Saccas Ammanius(و تعليمات او  لاز احوا. كرد ، او مصرى بود و در اسكندريه زندگى مى
ها  ترين آن متربيت كرد كه مه بسياري شاگردان  او. اثرى از او باقى نمانده است. در دست نيستني آگاهى چندا

اين لقب بدان جهت به او . معناى ساكاس باربرى است ).244، ص 2ج : 1374اميل بريه، : ك.ر(. افلوطين است
  .)165، ص 1ج : شريف، همان(داده شده كه وى به شغل باربرى غالت اشتغال داشته است
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مونيـوس  آاستاد او  يهر چند برخ ؛)591، ص 9ج : رةالمعارفئدا؛ 161، ص 1ج : 1380كاپلستون، (
، ي؛ فروغـ 165، ص 1ج : شـريف، همـان  (آورنـد   يم مارشبه  يسس اين نحله فلسفؤساكاس را م

 ).294ص : 1369كوب،  ؛ زرين84ص : 1361

  فلوطين و نوافالطونيان يتفكر فلسف يها يويژگ 

كـه جـوهر و    رفت به شمار ميعارف مشرب  يه وراو انديش :غلبه عنصر عاطفه و عرفان. 1 
 يهـا  انديشـه  يدر ژرفـا  .بـود  ينروح از قيـود جسـما   يدر تجريد و رهاي يسع هايش آموزههدف 
؛ 594ص : ، همـان دائرةالمعـارف (بسـيار پـر رنـگ اسـت      ياو عنصر عاطفه و افكـار عرفـان   يفلسف
 ).294ص : كوب، همان زرين

 ).1108و  1107، ص 2ج : 1366، يلطف(او همه توجهش وقف انديشه بود  :يورز انديشه. 2 

از  بدين جهت  ؛است ياينيا و عاليق دنيهمه در جهت ترك د يوهاي  آموزه :يگريز جهان. 3 
 ).6، همان، ص يپورجواد(جويد  يم يبيزار يسياس ـيهر گونه فعاليت اجتماع

 ).294زرين كوب ،همان ،ص ( :يگراي روح. 4 

افالطـون و ارسـطو    يبين آرا يالتقاط ،مكتب فلوطين :افالطون و ارسطو يالتقاط بين آرا. 5 
ارسـطو هـم    يدر عـين حـال از آرا  . احيا شوداز نو بايد اول  يآكادم: گفتند ينوافالطونيان م .است

ــد يصــرف نظــر نمــ ــا آرا ؛كردن ــه ب ــود  يگرچــه غلب ــان، (افالطــون ب ؛ 51، ص 2ج : 1377ملكي
 ).594، ص 9ج : المعارف، همان هرئدا

 يبـرا  ؛نوافالطونيان در برابر فعاليت روز افزون مسيحيان قيـام كردنـد   :معارضه با مسيحيت. 6
براسـاس مكالمـات افالطـون و     يكـامل ها كوشيدند االهيـات   آن.ن كه مسيحيت را ريشه كن كننداي

و مشرق نزديـك بنـا نهنـد و فلسـفه      ي، مصرييونان يها اسطوره يقديم يعن يها كاهنان و اسطوره
البته فلوطين خود با دين  ؛)171، ص 1ج : شريف، همان(آن را تكميل كنند  ،افلوطين را بسط داده

 ).61ص : ، همانيپورجواد(نداشته است  يح مخالفتمسي

ـ دا؛ 578، ص 1ج : كاپلستون، همان( :و توجه بسيار به عقل يعقالنيت افراط. 7  ، المعـارف  ةرئ
 ).596، ص 9ج : همان

 مقابلـه بـا مسـيحيت،    يآنان برا ،چنان كه گفته شد :و دوراز حقيقت بودن يگراي اسطوره. 8 
و  167ص : 1380، ياشـتر  يكلباس(بود  يمبتن قديم يها بر اسطوره يحدبنا نهادند كه تا  يهياتاال

از موجـودات   يا بـه صـورت مجموعـه   او بعد اين مكتب در دسـت يـامبليخوس و پيـروان    ). 168
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 ).172و  171، ص 1ج : شريف، همان(درآمد  ياساطير

  فلوطين يها تأثير انديشه

داشـته اسـت    يتـأثير بسـيار   )و مسلمان يمسيح( يدر فيلسوفان بعد ينوافالطون يها انديشه 
 ).172ص : اعلم، همان(

  مسيحيت .آ 

نخسـتين فيلسـوف نامـدار     ياين تأثير به ويژه در اگوستين قديس يعنـ  يميان فيلسوفان مسيح 
؛ 157ص : ، همـان يپورجـواد (آشكار اسـت    ،كه كوشيد تا دين و فلسفه را هماهنگ كند يمسيح

چنان كه اسقف اينگ  در  ؛بايد تأثير او را فراتر از اگوستين دانستالبته  ؛)146ص : 1380بخشنده، 
بـه حـق مـورد تاكيـد قـرار       ،را كه مسيحيت از افلوطين بر عهده دارد يكتابش درباره افلوطين، دين

دهـد و بـه    ياز ساختمان حيات مسيحيت را تشكيل م يقسمت يمذهب افالطون :گويد يدهد و م يم
جدا  .با مسيحيت منطبق شود ،اصطكاك يتواند ب ينم ييچ فلسفه ديگرتوانم بگويم كه ه يت مأجر

بنـابر ايـن   ..... از هم پاشـيدن مسـيحيت نـاممكن اسـت     يب ،از مسيحيت يكردن مذهب نوافالطون
 يهيـات كـاتوليك  و اال ييثر در تشكيل مسـيحيت قـرون وسـطا   ؤاز عوامل م يفلوطين به عنوان يك

 ).409، ص 1ج : 1374راسل، (است  ياهميت تاريخ يدارا

نقـش   يمـذهب نوافالطـون   ،كاپلستون نيز بر اين نكته تاكيد دارد كه از ديدگاه خود مسـيحيت  
 يمسـيح  ،بنـابراين  ؛است يدينِ وح يانجام دادن داشته است و آن كمك به بيان عقالن يبرا يمهم

 يالتين يترين آبا گكه بزر افلوطين بنگرد يبه سيما ،خاص  ي، و احتراميهمدل باجز تواند يمعتقد نم
 ).544، ص 1 ج: كاپلستون، همان(به او دارند  يا دين قابل مالحظه ،)يجهان يو در نتيجه كليسا(

به ازآثار فلوطين  يو اديبان و شاعران اروپاي يلسوفاننيز ف يبعد يها قرن ا،بر قرون وسط افزون
، همـان، ص  يپورجواد(اند  ره بردهتدريس استفاده كرده و به ياو در تحقيق و حت يها ه گانهنُ ويژه
 ).به بعد 298ص : كوب، همان ؛ زرين106و  102

  مسلمانان .ب 

بيشتر بود و اين از يك سو از آن رو بـود   يدر فيلسوفان مسلمان بس يتأثير انديشه نو افالطون 
بـه  ديگـر   ينگريسـتند و از سـو   يمـ  يكه مسلمانان چه بسا افالطون و ارسطو را از ديد نوافالطون
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حال آن كـه  ؛پنداشـتند  يارسطو مـ  يها كه مسلمانان آن را از نوشته اثولوجيابود به نام  يوسيله كتاب
 يو اشـراق  يعرفـان  ةجنبـ افـزون بـر ايـن،    . بود  پلوتينـوس  يانئادهااز كتاب  يهاي برگرفته از بخش
ـ   يخويشاوند يكه با طبيعت شرق يانديشه نو افالطون نبـوده اسـت    تـأثير  يداشت نيز در اين امـر ب

 ).157ص : 1372زاده،  نقيب(

شـود   يم بسندهاند آن هم در حد نام  كه از او متأثر بوده يدر اين جا فقط به چند مورد از كسان 
 ).فصل چهارم: 1362دبورد، : ك.ر(

در تنزيه مطلق خدا و غير قابل وصف دانستن او و برتر دانستن او از همه : جهم بن صفوان. 1 
اسـت كـه    يهيـات تنزيهـ  ايـن همـان اال  ) 113ص : ، همـان يپورجواد( يهاال يااز اسم يچيز حت

 .فلوطين مؤسس آن است

 ).سال سوم، ش سوم: 1363، »مجله«نشر دانش (اخوان الصفا . 2 

، 2ج : شريف، همان(ست ا مانند ديدگاه فلوطين در اثولوجيا ،ديدگاه او درباره نفس: يكند. 3 
نصـر،  (رو افلـوطين اسـت    نيـز دنبالـه   يسـلب  يو خداشناس يزيههيات تنچنان كه در اال ؛)606ص 
 ).532، ص 1ج : همان

؛ شـريف،  64ص :  1373،يامـام خمينـ  (كيفيت صدور صادر نخستين از مبدأ اول : ابن سينا. 4 
از » صـدور «و » فـيض «در نظريـه   ياز فيلسـوفان اسـالم   بسـياري دانشمندان ). 64، ص 1ج : همان

 ).1381رحيميان، : ك.ر(متأثر هستند  فلوطين

امـام  (و نفس اسـت بالـذات    ،همان عقل است بالعرض ،در اين كه نفس: يسعيد قم يقاض. 5 
 ).68ص : ، همانيخمين

كنـد   ياو قرآن و حديث را در پرتو حكمت افالطونيان جديد تحليـل مـ  : يامام محمد غزال. 6 
 ).532ص : ، هماني؛ فاخور295ص : كوب، همان زرين(

و  ياست كه رنگ اسـالم  يو نوافالطون ياز حكمت ارسطوي يا آميزه ،يلسفه فارابف: يفاراب. 7 
در اخالق و . است يارسطوي ،او در منطق و طبيعيات. به خود گرفته است ياثناعشر يشيع ويژهبه 

، ص 9ج :  1375،ي؛ مطهر40ص : ، همانيفاخور( يفلوطين ،و در مابعدالطبيعه يافالطون ،سياست
 ).64، ص 1ج : ؛ شريف، همان194

بيشـتر در زمينـه    يو همچنـين مسـيح   يذكر است كه تـأثير فلـوطين در فلسـفه اسـالم     شايان

                                                                 
 . اين كتاب از منابع بزرگ عرفان  :فرمايد ىاستاد شهيد مطهرى م. اند گفته بسياريبزرگان سخنان  ،در اهميت اين كتاب

  ).194، ص 9ج : مجموعه آثار(اسالمى است 
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 ).109و  108ص : ، همانيداور(متافيزيك بوده است 

  يفلسفه نوافالطون 

  هدف و غايت - 

؛ داند تا در راه بازيافتن حقيقت خـويش بكوشـد   يفلوطين مقصد فلسفه را بيدار كردن انسان م 
سير از جهان حس به جهـان  . ديالكتيك و سير است ،از آن كه درس باشد فلسفه بيش ين سبب، بد

 ).294ص : زرين كوب، همان( .معنا

بـه   ياز طريق بازگشت جـان آدمـ   يجز رستگار يغايت فلسفه از نظر او چيز ،به تعبير ديگر 
زگشـت خـود يـك سـير و     البته اين با ؛يروح از قيود جسمان يتجريد و رهاي ؛مبدأ نخستين نيست

شـاگرد  . در آميختـه اسـت   يبا عرفان و راز دار فلسفه او عميقاًبدين جهت،  ؛است يسلوك عرفان
نفـس يـا روح    يفلسـفه را رسـتگار    او نيز هـدف  .داشت يا نيز چنين عقيده 1نامدار او فرفوريوس

 ).545و  544، ص 1ج : ؛ كاپلستون، همان170، ص 1ج : شريف، همان(دانست  يانسان م

  روش ـ

 ،و علم اخالق است ه، علم مابعدالطبيعيشناس ، روانيفلسفه او نه تنها شامل منطق، جهانشناس 
 يسـير و سـلوك عرفـان    يروش او برنـوع ؛ بدين لحـاظ،  بلكه نظريه دين و عرفان را نيز در بردارد

ود نيـز ايـن   دانـد و خـ   يفضيلت و كمال فيلسوف م يرا منته ياو آشكارا تجربه عرفان. است يمبتن
است تـا   يورز البته روش او بيشتر انديشه ؛)543، ص 1ج : كاپلستون، همان(است  را داشته كمال 

بيشـتر تاكيـد داشـت و يـامبليخوس علـم و       يعملـ  يهـا  هر چند فرفوريوس بر جنبه ؛يعمل گراي
 ؛لم نيستع ،رساند يدانست و معتقد بود آن چه انسان را به وصال خدا م يانديشه را مقدمه عمل م

 ).98ص : ، همانيپورجواد(خود مقدمه راه است  ،هر چند علم

  يعرفان نوافالطون 

غيـرممكن   يمشكل و حت )افلوطين به ويژه( يتفكيك بين فلسفه و عرفان در مكتب نوافالطون 

                                                                 
.P. Porphyrios  او  . در روم از دنيا رفت 304در فلسطين يا صور چشم به جهان گشود و در سال  233در سال

استاد خود را كه با  هاي  هآموزترين شاگردان فلوطين است كه توانست  ميان مسلمانان اهميت و اعتبار دارد و از مهم
ج : ؛ كاپلستون، همان97و  96ص : پورجوادى، همان(قابل فهم كند  ،براى عموم، زبانى دشوار و مبهم بيان شده بود

  .544و  534ص ، 1
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 ،بر مباحث متداول ايـن علـم   افزونداند و  يم يچرا كه اساس فلسفه خود را بر تجربه عرفان ؛است
 .دين و عرفان را نيز وارد كرده استنظريه 

نظريـه خـود را در بـاره     ؛بدين سـبب، داند يخدا م يترين نوع معرفت را شناخت عرفان يالعاو 
 يرا آشكارا منتهـا  يتجربه عرفان ،بر تجربه خويش بنياد نهاده ،گذشته يبر تفكر نظر، افزون عرفان

 ).543، ص 1ج  :كاپلستون، همان(داند  يم يفضيلت و كمال فيلسوف حقيق

داشـته اسـت و در آثـارش از مكاشـفات و      ينويسـد كـه او مكتـب عرفـان     يمـ  يشهيد مطهر 
 ).828، ص 13ج  ،1374،يمطهر(آورد  يهايش سخن به ميان م خلسه

  يدين در مكتب نوافالطون 

 يرغم تـأثير  به زيست كه مسيحيت در روم رو به رشد بود و  يم يفلوطين هر چند در عصر 
با اين دين نداشت و با آن نيـز مخالفـت    يخود تماس چندان ،او در مسيحيت داشت هاي آموزهكه 
مشتمل بود كه بـا   يخاص ياو بر جنبه دين هاي  آموزهالبته  ؛)14ص : ، همانيپورجواد(ورزيد  ينم

 ).262، ص 2ج : بريه، همان(آن تفاوت داشت  يجنبه فلسف

 يدين بر گرفته از آرا، نيست يمبتن» شريعت« يهر چند منظور از دين در نگاه فلوطين بر وح 
داشـته   فراوانـي مشـتركات   يفلسفه با دين وحيان البته ممكن است دينِ ؛است) حكمت( يمتافيزيك

 يهـا  در مقدمه نوشتار به ديدگاه(بين آن دو به چشم نخورد  يباشد و چه بسا مورد اختالف قابل توجه
 .گويند يچنان كه درباره فلوطين چنين م ؛)استدين و فلسفه اشاره شده نسبت در  گوناگون

 .عمده قائل است يآن دو ويژگ يكند و برا ياز دين او به دين معقول تعبير م ،اميل بريه 

 ؛ستارگان ييعن ياعتقاد به الوهيت اجرام فلك: اول 

، بريـه ( يياز اعمال و مناسك و ادعيه و تسخير ارواح و اذكار و اوراد جـادو  يا مجموعه: دوم 
 ؛)265 - 263، ص 2 ج: همان

انسـان بايـد در وجـود خـود سـير       ياز نظر و. بود يو فرد يشخص يالبته دين از نظر او امر 
ص : ، همانيپورجواد(اعتنا بود  يدر اجتماع ب يداشته باشد و به همين دليل به مراسم مذهب يمعنو
 يپاسـخ عقلـ   بـه واقـع   يفالطـون به تعبير كاپلستون مذهب نو ا). 535، ص 1ج : ؛ كاپلستون، همان14

 ).543، ص 1ج : كاپلستون، همان(بود  يشخص ينجات و رستگار يزمان خود برا يمذهبانه به آرزو

او انسـان  ). 545، ص 1ج : كاپلستون، همان( داشت يدر نگاه فرفوريوس نيز دين جايگاه مهم 
: ، همـان يپورجـواد (دانسـت   يبود كه خدا را همواره شاهد و ناظر كردار و گفتار خود م يبا ديانت
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 يگفت دين واقع يم ،زمان خويش بود يهر چند از مخالفان مسيحيت و ديگر اديان رسم .)98ص 
كـه بـر او امـر شـده اسـت       يبه اعمـال  يهميشه كار نيك كند نه آن كه گاه گاه ياين است كه آدم

هـا و   يناسـازگار  سـبب او به مسـيحيت بـه    ةالبته حمل ؛)280و  279ص : 1365توماس، (بپردازد 
او بر خـالف اسـتادش كـه بيشـتر بـه      . آشكار در اناجيل و ضد الوهيت مسيحيت بود هاي  تناقض

تاكيـد  ) يهر چند در بعد فرد( يبه جنبه عمل ،پرداخت يدين م ينظر يها و جنبه يدين يخداشناس
را در  يدينـدار بلكـه   ؛نيست يهميشه در دعا و نماز و قربان ،يديندار حقيق كهداشت و معتقد بود 
كه  يراه پوچ يشهرت و اعتبارش يا برا يرا برا يخداوند كس: گفت يو م كند ياعمال خود اجرا م

گويـد و   يپذيرد كـه موافـق آن چـه مـ     يرا به خود م يبلكه كس. پذيرد يگيرد به خود نم يبه كار م
را فراتر گذاشت هر چند يامبليخوس پا  ؛)545، ص 1ج : كاپلستون، همان(كند  يدارد زندگ يدعو

 ).98ص  :، همانيپورجواد( دانست )دين يجنبه نظر(را مقدم بر فلسفه  يو شركت در مراسم مذهب

 ها افكار و انديشه 

  مابعد الطبيعه فلوطين - 

در عـالم   ياو سه درجه يا طبقه كل. شود يتثليث مقدس آغاز م يما بعد الطبيعه فلوطين با نوع 
بـر خـالف    ،اين سـه  .»نفس«و » عقل«، »احد«ئل است كه عبارتند از قا )غير از عالم طبيعت(يهست

بـا   يدر عين پيوستگ ،بلكه هر درجه ؛ديگر برابر نيستند از حيث مرتبه با يك ياقانيم سه گانه مسيح
احد از همه باالتر و فـوق   ،نزد او. را داردخصوصيت ويژه و متفاوت با ديگر درجات  ،درجه ديگر

عقل را صادر اول و نخستين اقنوم شايسته  .است ياو عين خير و نيك. است وجود و ادراك و تعقل
نفس نيز صادر دوم و افاضه شده از عقل اسـت  . كند يداند كه از احد فيضان م ياتصاف به وجود م

؛ رحيميـان،  413ص : راسـل، همـان  (كه صفت بارز او تدبير جهان ماده و حركت و حيـات اسـت   
 ).144ص : ؛ بخشنده، همان319ص : همان

احـد را  . هاتأثير پذيرفته است جمع كرده و از آن او در نظريه اقانيم ثالثه بين نظر سه فيلسوف 
و  169، ص 1ج : شريف، همان(از افالطون، عقل را از ارسطو، نفس را از رواقيون اخذ كرده است 

  :نويسد ياميل بريه در اين باره م). 319ص : ؛ رحيميان، همان170
ين است كه پلوتينوس اصل نظر خود را درباره احد از رساله پارميندس و همچنين دفتر واقع امر ا 

  )248  ص ،2 ج :بريه، همان( افالطون اقتباس كرده است يششم رساله جمهور
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و درباره عقل باارسطو موافقت داشت كه درعلم عالم و معلوم اتحاد دارند و قائـل بـه وجـود     
طبـق رواقيـان،     و همچنين درباره نفس، )248، ص 2ج : يه، همانبر(معقوالت خارج از عقل نبود 

البته او دراين مـوارد   ؛)254همان، ص (اين نفس مدبر عالم محسوس است . نفسِ عالَم وجود دارد
 ).251ص : همان... (تأثير بسيار نهاده است  يداشته كه در معاصران و يابتكارات

متوقف  ،ها راه ندارد اقانيم سه گانه كه شر در آن در همين يهگفت مراتب موجودات اال ياو م 
از نفس به عقـل، و   ،ديد كه از جسم به نفس يم ياو عالم را سلسه مراتب) 255ص : همان(شود  يم

 يمنتهـ  ،خواند يآن را احد م يمراتب و خير محض و فعل تام است و و ياز عقل به آن چه ماورا
 ).295ص : كوب، همان زرين(شود  يم

 احد: اول اقنوم 

  :گويد افلوطين مي). 20،17ص: پورجوادي، همان(بلكه محال است  ،سخن گفتن از احد نه تنها مشكل 
در . ست وليكن عين همه نيستا منشأ همه چيزها. احد همه چيز است و هيچ يك از اشيا نيست 

 مطلقاًاو ). 220ص : همان(ست اها او خود منزه از همه آن، عين حال كه همه چيز در او هست
اش  درباره. ناپذير و غير قابل درك است توصيف. است يهر فكر و هر وجود يورا .است يمتعال
 ).17  ص :همان( )است ينادانستن( نيست ياش دانش درباره و) است يناگفتن(نيست يسخن

 خدا و صفات او 

 احد يها نام 

بلكه  شود؛يحد آن اسم مقيد م در ،زيرا هر چيز كه پذيرنده اسم شود ؛توان نهاد يبر او نم ياسم
امـا   ؛و تعين يافتن و محـدود شـدن همـان     پذيرفتن اسم همان. كند يقبول نمرا اسم  ،تا مقيد نشود

 يتوان او را بـه هـيچ اسـم    يچون او گنج پنهان و بيرون از هر گونه حد و تعين و صورت است نم
 ).17ص : همان(ناميد 

به ناچار بايد  ،نهاديم ياسم يايم و بر هر چيز خو گرفته ادر عين حال ما كه در اين عالم با اشي 
خير مطلق يا فكر  ياول و گاه يفلوطين گاه او را احد و گاه ؛ بدين جهت، بنهيم يبر احد نيز اسم

 ).84ص : ، هماني؛ فروغ19و  18ص : همان(نامد  يمجرد و فعل تام م

مقـدم   ين ذاتـاً بـر هـر چيـز    اول است چو. بخشد ياو احد است چون به همه چيز وحدت م 
                                                                 

. 64 ـ 41ص  ،فيض و فاعليت وجودى از فلوطين تا مالصدرا: ك.ر ،جهت اطالع از اسما و صفات اساسى واحد.  
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: ، همـان يپورجواد(همه خيرات و غايت و آمال همه چيز است  أخير مطلق است چون منش. است
 ).249و  248، ص 2ج : ؛ بريه، همان18ص 

 اوصاف احد 

 .چون او غير قابل وصـف اسـت  . را نسبت دهد يخواهد به احد هيچ صفات مثبت يافلوطين نم 
نبايـد  . تواند او را بـا شـهود دريابـد    يستدالل او را درك كند و نه قلب متواند از طريق ا ينه عقل م

ـ  يايـم و او را شـ   او را محدود كرده ،زيرا بدين وسيله ؛چنين يا نه چنين است ،گفت واحد  يء جزئ
توانند بـه وسـيله چنـين     ياست كه م يهمه چيزهاي يكه در واقعيت، او ورا يايم و درصورت ساخته

 ).84: ، هماني؛ فروغ19و  18ص : ، همانيپورجواد(د شوند محدو يحمل و اسناد

  يهيات تنزيهاال 

اين . عقيده دارد ييا كالم سلب يهيات تنزيهدانست كه به اال يتوان نخستين كس يافلوطين را م 
ممكـن   يرا با اوصـاف ثبـوت   ليوصف حقيقت متعا ،دارد ينگاه كه در زبان عرفان نيز اهميت باالي

چرا كه نسبت چه بودن را در حـد درك   ؛كند يم يخوددار اكيداً ياز چنين وصف راين،؛ بنابداند ينم
 لينيز درك خود از تجربه متعا يآدم يحت. بيند يتر در توان و استعداد زبان نم خود و در مرتبه نازل

كنـد آن   ياحساس مـ  يعارف به نوع ،يدر وصف ثبوتبدين سبب  ؛تواند به زبان انتقال دهد يرا نم
او را ندارند  يمعرف يتوانايبه واقع او آن نيست و آن اوصاف  ،دهد ينسبت م ليبه حقيقت متعاچه 

اگر به نام واحـد   .ايم اند كه او اين نيست كه ما گفته بارها گفته درنگ  بي ،اند و اگر هم وصف كرده
در ) ييك( يعدد است و نه واحد صورتشود اين واحد نه واحد به  يزود گفته م ،شود يخوانده م
يـك هـم در انديشـه     صـورت است كـه بـه    يبلكه واحد ؛است از كثير يو نه واحد يبرابر ديگر

 ).15، ص 1ج : پاسپرس، همان(گنجد  ينم

  و وجود است يهست ياو ورا 

 يبلكـه او را ورا  ؛ 3بر او اسـم وجـود نيـز ننهـاده اسـت      ياسالم فيلسوفانافلوطين بر خالف  
  :گويد يداند و م يوجود م ياو را ورا، او وجود قائل است يه براحال ك  در عين.داند مي يهست

                                                                 
. چرا كه كلمه اقنوم به معناى هر موضوع موجود  ؛را برگزيده است» اقنوم«كلمه  ،ستفاده از كلمه وجوداو به جاى ا

خواه معياما كلمه ذات يا جوهر به معناى موضوع متعين است يا خود به معناى اقنومى  ؛ن استن و خواه غير معي
 .)248، ص 2ج : نشريف، هما: ك.ر(. استو داراى صورتى  ثبوتيهاست كه متعين به صفات 
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در  ؛باشد يو ماهيت يحد ،نآاست كه در  يا مرتبه. است دون مرتبه احديت يا مرتبه ،وجود ةمرتب 
اند و اين  موجودات هم از احد صادر شده افزون بر اين،.ندارد يكه او هيچ حد و ماهيت حالي

ص : ، همانيپورجواد(كند كه احد بر وجود تقدم داشته باشد  يمصدريت و خالقيت اقتضا م
 ).87ص : ، هماني؛ فروغ20و  19

 همان خدا است؟» احد«آيا  

اش  يفلسـف  ةوظيف ياست كه فيلسوف به اقتضا يفلسف يبحث يابتدا بايد ديد كه آيا بحث خداشناس 
 .كند يش آن را مطرح ماست كه فيلسوف متدين به جهت ايمان يدين يپردازد يا بحث يبه آن م

 ).17ص ،1382عبوديت،(دين است؟  يفلسفه همان خدا يآيا خدا افزون بر اين،

خدا نيز . كند يچرا كه فلسفه از وجود مطلق بحث م ؛است يفلسف يبحث ياوال بحث خداشناس 
مل ء غيرمعلول، علت نخستين، موجود مستقل، كا يمانند ش ،كنند ياو نقل م يكه برا يبا همه اوصاف

 ).29و  28ص : همان(اند  يها همه مباحث فلسف احكام آن ينهايت و بررس يمطلق، موجود ب

 يخدا يكه عقل برا ييها يكريم و با توجه به ويژگ و از جمله قرآن يثانيا با توجه به متون دين 
آن است كه ديـن   يهمان خداي ،كند يكه فلسفه ثابت م يخداي ،از ديدگاه دين ،كند يفلسفه ثابت م

 ).34ص : همان( .شناساند را مي

 ).319 - 317ص : رحيميان، همان(در اديان است » خدا«در فلسفه فلوطين همان » احد«ثالثا اين  

 يهيات مسيحفهميد، بعد كه اال يخود او چنين چيز يها هر چند ممكن است نتوان از عبارت 
 ،)133ص : مـاس، همـان  ؛ تو56و  52، ص 1374ژيلسـون،  (تحت تـأثير فلسـفه او تشـكيل شـد     

ذات خداونـد را همـان خيـر     ،)525ـ   470(مانند اگوستين بوسيوس  يمتكلمان و فيلسوفان مسيح
كاپلسـتون نيـز    .)56ص : ؛ ژيلسـون، همـان  301ص : كـوب، همـان   زرين(محض فلوطين دانستند 

از  ييكـ  .)536و  535، ص 1ج : كاپلستون، همـان (همان احد است  يمتعال يتصريح دارد كه خدا
  :نويسد يمحققان معاصر نيز م

 اديان را دارا يفلوطين غالب خصوصيات خدا يآن است كه خدا ،ايم كه ما بدان رسيده يا نتيجه
 ).318ص : رحيميان، همان(ست ا

مشـكوك اسـت    يكـه انتسـاب آن بـه و    يا او جز در قطعـه  :نيز معتقدند يبرخ ،در عين حال 
بلكه ايـن اسـم را بارهـا در آثـار      ؛بدأ اول نام خدا ننهادههرگز به م ،)734، ص 2ج : ، همانلطفي(

اخـص كلمـه    يخود بر مدبر جهان يا ستارگان اطالق كرده است و همين نفوس را خدايان به معنا
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البته ؛ )256، ص 2ج : بريه، همان(برخاسته است  يشمرده و در اين باب به حمايت از شرك يونان
  :گويد يم يچنان كه در جاي ؛ز خدايان همان فرشتگان استممكن است بتوان گفت كه تعبير او ا

، همان، لطفي؛ 599، ص 9ج : ، همانالمعارف ةرئدا(است در ميانه خدايان و ددان  يانسان موجود
  )315، ص 1ج 

 318ص : رحيميـان، همـان  (دانـد   يبـر مـا مـ    يمتجلـ  يعقل را دومين خدا ،ديگر ييا در جا 
، ص 9ج : ، همـان المعـارف ةرئدا(انـد   يناديـدن  يو بعضـ  يديدن يضخدايان بع :گويد ييا م) يپاورق
 ؛)829، ص 13ج : ، همـان يمطهـر (دانـد   ياو احد را فوق وجود و عـدم مـ   ،در هر صورت). 596

كـه او   يرسد و صـفات  يبه نظر نم درست ،و فرشتگان با احد يو نفوس يقياس اجرام فلك ،بنابراين
 ياحد از اين نظر كه واقعيت غاي ،در هر صورت .ها ندارد نبا آ يهيچ تناسب ،احد آورده است يبرا

 ).144ص : بخشنده، همان(مسيحيت است  يهمان خدا ،است يو مبدأ هر چيز ديگر

وگرنه  ؛استا از اظهار نظر صريح درباره خد ياست كه اصطالحات خاص او مانع جد يطبيع 
 يهنـر . دانند يم) يمسيح( يتوحيددين  ياو را خدا يخدا ،پژوهشگران در انديشه فلوطين بيشتر

  :نويسد يتوماس م
كه اعالم داشت كه پلوتينوس تنها با تغيير چند تا از  يقديس آگوستينوس هنگام ،در حقيقت 

چندان پرت نگفته است  ،به شمار آيد ياش ممكن بود يك فيلسوف مسيح ياصطالحات فلسف
 ).133ص : توماس، همان(

 »وحدت وجود«فيض و صدور 

چـون   ؛تناقض اسـت  يگرفتار نوع ،داند يهمه چيز م يواحد را اصل نهاي،جا كه فلوطين  از آن
ـ    ،از يك طرف در عـالم مشـاهده    يمكتب او بر اساس وحدت مطلق است و از طـرف ديگـر كثرت

هر چيـز   ياصل نهاي ،تواند در عين اعتقاد به وحدت و اين كه واحد يچگونه مواقع   بهاو  .شود يم
محـدود كنـد كـه     يمتناه يتواند خود را به اشيا يرا تبيين كند؟ احد نم يمتناه يكثرت اشيا ،است
 ،زيـرا آفـرينش   ؛تواند عالَم را با فعل آزاد اراده خويش بيافرينـد  يجزء او هستند و نه م ها آن يگوي
او خطـا   يفعاليت است و نسبت دادن فعاليت به خدا و بدين گونه بـر هـم زدن تغييرناپـذير    ينوع

او بااسـتفاده از   ؛ پـس )537، ص 1؛ كاپلسـتون، همـان، ج   839، ص 13ج : ، همـان يطهرم(است 
                                                                 

 . فيض و فاعليت وجودى از : ك.ر( بزرگانى از فيلسوفان مسلمان در اين موضوع تحت تأثير انديشه او هستند
  . )فلوطين تا صدرالمتألهين
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به حـل ايـن   ) صادر شدن(، و آپورين )شدن، فيضان يجار(مانند هرَين  يو مجاز يكلمات استعار
 ).249، ص 2ج : بريه، همان(پردازد  يتناقض م

 يره از احـد صـادر يـا ناشـ    داند و معتقد است كه عـالم بالضـرو   يضرور م ياو صدور را امر 
كـه بـه حـد بلـوغ      يا كند همان گونـه كـه از موجـود زنـده     ي، توليد ميء كامل يزيرا هرش ؛شود يم
از  يناشـ  و يغيـر اراد . مقرون به شعور نيست ،اين توليد. شود يمثل آن توليد م يموجود ،رسد يم

يابد يا بدان سـان از   ين مآب جريا ،كه پر شود يا چنان كه چشمه ؛سرشار بودن و لبريز شدن است
 ). همان(پذيرد  يخورشيد نور انتشار م

 ماند يم ياحد در عين صدور دست نخورده باق - 

كند كه احـد از ايـن طريـق     يضرورت آن تصريح م ياو در عين اعتقاد به صدور فيضان و حت 
كه خورشـيد كـه   چنان  ؛ماند يم يناپذير و نامتحرك باق كاهش ،بلكه دست نخورده ؛يابد يكاهش نم

خـود متحمـل هـيچ     ،ء منعكس در آن دو برابر شود ييابد يا آينه كه ش يخود كاهش نم ،دهديم  نور
ـ    ياو تاكيد م. شود ينم يانصنق تغيير يا ـ   يكند كه اصل اول در مقر خـاص خـويش ب  يكـاهش و ب

 ).همان(از وجود تابع است  يماند و همواره متعال يم ينقص و نقصان باق

 ر به بازگشت به مصدر خودميل صاد - 

 ،شـود  ياين فراشُد يا بر آمد و يا پيشرفت از مبدا اول كه همان واحد باشد صادر م يآن چه ط 
از ايـن رو بـه    ؛ نزديك بماند ،بخش آن بوده است يكه هست يبه مصدر در حد امكان، خواهد  يم

 .گردد ياو باز م يبه سو ،محض اين كه از او جدا شود

  نيست يزمان ،ض و صدورحدوث در في - 

به هيچ وجه جنبـه   ،يبايد توجه داشت انتشار يا فيضان يا صدور هر يك از اين اقانيم ازديگر 
از  ،شـويم  يهر چه از واحد دورتر م. كند يموجودات حكايت م يبلكه از ترتيب منطق ؛ندارد يزمان

است  يعقل كل ةر از مرتببيشت يكثرت در مرتبه نفس كل. شود يوحدت كاسته و به كثرت افزوده م
 ).12ص : ، همانيپورجواد(

 نظريه فيض و صدور و وحدت وجود - 

همـان   ،كه او بـدان عقيـده دارد   يآيا فلوطين قائل به وحدت وجود است؟ آيا فيض و صدور 
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در اين حيث بايد احتياط و دقت كرد و اگر هم بپـذيريم   :گويد يوحدت وجود است؟ كاپلستون م
تـوان او را   ياست و نظريه فيض و صدور نيز همان وحدت وجود است نمـ  يكه او وحدت وجود

هر چند ممكـن اسـت فلـوطين در صـدد بيـان راه       ؛بخوانيم ييك وحدت وجود ،قيد و شرط يب
 ؛)538، ص 1ج : كاپلستون، همان(باشد  يبين آفرينش آزاد از هيچ و فيضان كامالً وحدت وجود يا ميانه

  :نويسد ياست و در توضيح آن م يوحدت وجود ،كند كه فلوطين يتصريح م يفروغ ياما محمد عل
موجودات را جميعاً . شمارد يداند و احديت را اصل و منشأ كل وجود م ياو حقيقت را واحد م 

انگارد و غايت وجود را هم بازگشت به  ياز مبدأ نخستين و مصدر كل م يتراوش و فيضان
 ).86ص : ، همانيروغف... (پندارد  يهمان مبدأ م يسو

شهيد  كه تفاوت است چنان وحدت وجود در مكتب فلوطين و مكتب صدرا در هر صورت  - 
   :نويسد يم يمطهر

او معتقد است . كند يبر اصالت وجود است فرق م يوحدت وجود او با وحدت وجود ما كه مبتن
كه حقيقت  كه وحدت وجود ما اين است يمافوق وجود و عدم است در صورت ،كه خداوند
، يمطهر(هر چه هست ظل و نمود است  ،ست و غير خداوندا او يوجود حقيق .وجود است

 ).829، ص 13ج : همان

   عقل: اقنوم دوم 
البته فياض و  ؛بخل و دريغ ندارد ،چون كامل است) اقنوم اول(مبدأ نخست  ،چنان كه گفته شد

پاشـد   يهمچنان كه خورشيد نور م ؛كند يزايش م. ستا ها پدر موجودات و مصدر آن. زاينده است
در مراتـب   ،شـود  ياز او صادر مـ  آنچه بدواً يد وفرزند بال واسطه او يعنكن يو جام لبريز تراوش م

 .است» عقل« ،ا البته به پايه او نيست و آن صادر اولام ؛كمال به او نزديك است

 ؛را از او سلب كرد يفات ثبوتص ةهمپس بايد  ؛باز گفته شد كه اقنوم اول از وجود برتر است 
واقعيت حاصـل   يبرا يشود صورت يب مسباست كه  يهر آن چيز ييعن ،اما اقنوم دوم نفس وجود

، يفروغـ (تواند مورد معرفت باشد  يآيد تا علم بتواند به اين واقعيت تعلق گيرد و به همين سبب م
مه معقـوالت اسـت و چـون هـم     به ه يباق علم ذاتاً) در مقام(عقل بر خالف احد ). 87ص : همان

                                                                 
 . نوسNous  يافتن : نويسد راسل مي) 167، ص 1شريف، همان ، ج( عقل كلي همان عقل فعال ارسطويي است

بعضي ذهن، برخي قوه عقالني،واسقف ينگ ، روح و . ين لفظ را برساند، دشوار استاي كه معناي صحيح ا كلمه
ص : راسل، همان( برد او خود نيز ازجهاتي به تبعيت از اسقف ينگ، روح به كار مي. اند  عقل را مناسب آن دانسته

  ).415و414
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مع هذا از آن جـا كـه از ثنويـت    . ترين موجود ممكن به احد است نزديك ،است عاقل و هم معقول
و احـد نيسـت و در    ،علـم وجـود دارد   يمتاثر است كه در همه انحـا  )بژهاُ(و معلوم ) سوژه(عالم 

حالـت خجسـته و   . تو فوق زمان اس ياما سرمد ؛)54ص : ژيلسون، همان(نتيجه مادون آن است 
كـه   يبنـابراين نـوس سـرمديت    ؛اسـت  يو ابد يو وجود ازل يبلكه داراي ؛نيست يمبارك آن اكتساب

سقراط است  يگاه .اند يدر مورد نفس، متعلقاتش متوال. را دارداز آن نيست  يجز بدل يچيز ،زمان
گذشته دارد و نه  نه. شناسد ياما نوس همه چيزها را با هم م ؛ديگر يچيز ييك اسب و گاه يگاه
و  538، ص 1ج : كاپلسـتون، همـان  (بينـد   يم يبلكه همه چيز را در يك حالِ حاضر سرمد. آينده
عقل كامل اسـت و بـه حكـم ايـن كمـال      . ناپذير است عقل تقسيم). 53ص : ؛ ژيلسون، همان539
توانست از  يو نماما نسل ا ؛بود ينسل نم يكه او بود ب يعظيم ينيرو كرد و با چنان يايجاد م يبايست

 ).598و  597، ص 9ج : ، همانالمعارف ةرئدا(او بهتر باشد 

  نفس: »صادر دوم«اقنوم سوم  

  جايگاه نفس - 

 ةو حلق ،شود كه مطابق با نفس عالم تيمائوس ينفس صادر م» يا صادر اول«و » عقل«از نوس  
بلكـه   ،به طرف باال به نوس بنابراين نه تنها ؛ارتباط بين عالم فوق محسوس و عالم محسوس است

: ؛ بخشنده، همـان 539، ص 1ج : كاپلستون، همان(نگرد  يهمچنين به طرف پايين به عالم طبيعت م
 يبا عالم معقول در تالق ،ونفس واسطه بين عالم معقول و عالم محسوس ،به تعبير ديگر). 145ص 
با  .دد تا جاودانه در آن تامل كندگر يآن باز م يزيرا صادر از اين عالم است و پيوسته به سو ؛است

). 255، ص 2ج : بريه، همـان (دارد تا بدين جهان سامان و سازمان دهد  يجهان محسوس نيز تالق
خورشيد و ماه و سـتارگان و تمـام جهـان پيـدا از نفـس      . زنده است ياو پديد آورنده همه چيزها

 ).417ص : راسل، همان(است  شده ساخته

  نفس يويژگ 

و روح نيـز   ،ناپذير چنان كه عقل نيز تقسيم ؛ناپذير است و تقسيم يغير جسمان ،عالماين نفس  
ست كه از وحـدت خـود بيـرون آيـد و بـا آن چـه       ااما در ماهيت او ؛در حيطه معقول چنين است

، ص 1ج : كاپلستون، همـان (پذير شود  و بدين سان تقسيم جسم، پيوند يابد يپذير است يعن تقسيم
با عالم باال و پايين هر چند در ظـاهر بـا هـم اخـتالف      يتالق يهر دو عمل او يعن ،؛ بنابراين)539
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ـ  ،پـردازد  ياز همان حيث كه به تأمل در عالم معقول مـ  زيرا ؛هستند يدر واقع يك، دارند آن كـه   يب
بر همان قياس كه عالم . سازد يشود كه عالم محسوس را منظم م ياز آن صادر م ياثر ،خود بخواهد

 ،شـود  يآن اشكال خود به خود ترسيم مـ  ،را تصور كند با همين تصور يچون اشكال هندس هندسه
بلكه از همان حيـث كـه تأمـل محـض      ؛د بر قوه تفكر و تأمل آن نيستيزا ،فعاليت و عنايت نفس
فلـوطين  ). 255، ص 2ج : بريـه، همـان  (گذارد  يماند و در جهان پايين اثر م ياست در جهان باال م

. گردانـد  يبـر مـ   است، كه قوه تأمل و قوه ابداع در آنِ واحد يوجود را به فعاليت روحعالم  يقوا
دربـاره   يمهندسان وقت ؛ براي مثال،كند يموضوع تأمل خويش را ايجاد م ،كند يكه تأمل م يموجود

 ،نـه و بدين گو كند يطبيعت نيز تامل م . آورند پديد ميها را به وسيله تأمل  آن ،كنند يمل مأشكال تاَ
 ).89ص  :، همانيفاخور(يابند  يتحقق م ،ريزند ياز آن فرو م يو خطوط اجسام، چنان كه گوي نقشه

 .نفس قائل است) و يا سه(يك نفس عالم وضع كرد به وضع دو  فقطاو بر خالف افالطون كه  

 .ندارد يبا عالم ماد يتر است و هيچ تماس مستقيم كه به نوس نزديك ينفس عال. 1 

كه خود مولود نفس اول است و همان نفس عـالم  ) ينفس عالم و يا نفس كل(يا  يداننفس . 2 
 .نس ناميده است ييا فوز ست كه افلوطين اين را طبيعتا ها پديدار

 .شود يكه مولود نفس دوم است كه خود به دو عنصر تقسيم م يانسان ينفوس فرد.3

 .تر كه متعلق به قلمرو نوس است يعنصر عال. 1-3 

با  539، ص 1ج : كاپلستون، همان(عنصر فروتر كه مستقيم به بدن مرتبط و متصل است . 2-3 
 ).تغيير ياندك

  وحدت و يا اتحاد نفوس - 

 يبرا يست در عين حال كه هر نفسا ها نفس كل كه منشأ نفوس جزئيه و شخصيه و شامل آن 
نفـس عـالم وحـدت برقـرار      و يبين نفوس فـرد  ،خود استقالل دارد و با نفس كل نيز متحد است

 ،به قـدر اسـتعداد    ها نفس كل در اجسام و ابدان حلول كرده و هر يك از آن ،به عبارت ديگر .است
 ).540، ص 1ج : ؛ كاپلستون، همان88ص : ، همانيفروغ(از آن بهره يافته است 

مفارقه حال عقول است كه به عقول  ،اند متعدد كه از نفس واحد صادر شده يها حال اين نفس 

                                                                 
 .گويد كه هر گاه نفس از  داند و مى الم مىترين ع ولى فلوطين آن را پست ؛دانستند رواقيان طبيعت را با خدا يكى مى

   ).418ص : راسل، همان(شود  اين عالم يعنى طبيعت از او صادر مى ،نگريستن به جانب باال يعنى نائوس غفلت كند



 

 

88 

    
    

    
    

    
    

   
ال 

س
د

 / هم
هار

ب
 

13
84

  

بلكـه نتيجـه    ؛نيست يا خلق نفوس تازه يتعدد نفوس به معنا .شوند يو عقول غير مفارقه تقسيم م
بعـد از ايـن    هـا  دارد و نيز تشـخص آن  يمرتبط م يهارا به نفس كل است كه آن يهاي گسستن رشته

 ).88ص : ، همانيفاخور( است گسستن

  نفس يبقا - 

هر يك  يمانع از بقاو فنا ناپذير يجزئيه و نفس كل فلوطين معتقد است كه وحدت بين نفوس 
در عـين   ،مانـد  يم يهاواحد باق كه هر يك از آن يدر حال. از نفوس جزئيه بعد از مرگ نخواهد بود

 ).540، ص 1ج : كاپلستون، همان(هستند  يهمه با هم يك ،حال

  يمراتب حيات نفوس فرد - 

ـ   ماده آلوده نشـده و ريشـه   است كه نفس با يترين آن مراتب هنگام يعال   ياش در عـالم عقالن
شود تا دستگاه مركب و مشـترك را   يبا بدن م يكه نفس وارد اتحاد واقع يهنگام. مانده است يباق

باهماننـد خـدا شـدن بـه      يضرورت عروج اخالقـ ، بسازد كه در اين مرتبه نفس با ماده آلوده است
، ص 1ج : كاپلستون، همان(آيد  يپيش م ينهاي و اتحاد با خدا با عنوان غايت يهدف تقريب صورت

از آن  ييكـ  :كند كه خود بردو قسم اسـت  يمتعبير   به عالم محسوس ،اميل بريه از اين مرتبه .)541
 مانـد  يآن كامال در حال انفعال م ياست كه مقصود از آن تحصيل لذت است و نفس ط يحيات ،دو
 ).261، ص 2ج : بريه، همان(است كه مقرون به فعاليت است  يحيات يديگر و

 ).91و  90ص : فروغي، همان(كند  فروغي از اين دو حيات به قوس نزول و قوس صعود تعبير مي 

روح يا نفس انسان در قوس نزول از عالم ملكوت به عالم ناسـوت آمـده گرفتـار    : قوس نزول 
پس  شده؛آلوده  ،ستكه خاصيت ماده ا يو بد ياين عالم و نقص و زشت يها ماده شده و به آاليش

اش از حقيقت ضعيف  است و بهره ياگر توجه خود را بيشتر به جسم و محسوسات كه عالم مجاز
 ،است معطوف سازد و از عالم معقوالت و روحانيت كه عالم حقيقت است يو ابتاليش به ماده قو

و تباه و سقوطش كامل و حرمانش از سعادت و معرفت تمام خواهد بود و مقدرات ا ،منصرف شود
 .دكرتنزل خواهد  اادن ةبه مرتب

 يبايد از عالم ماد ،و قوس صعود را بپيمايند گردندمبدأ بازه كه بخواهند ب نفوسي: قوس صعود 
 ).همان(اعراض جويند 
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  مراحل عروج نفس - 

غايـت   صورتو اتحاد با واحد به  يهدف تقريب صورتيا همانند خدا شدن به  يعروج اخالق
 ).541، ص 1ج : كاپلستون، همان(دارد  يخود مراحل ،يد كه اين عروجآ يپيش م ينهاي

انسـان خـود را از قلمـرو و     ،عمل تصفيه و پااليش كـه بـدان وسـيله    ييعن: تزكيه و تطهير. 1 
 ).همان(كند  يقيام م يل سياسيكند و به كار فضا يحكومت بدن و حواس آزاد م

ورد و خـود را بـا   Ĥيم ينفس به خويشتن رو. است كه مقرون به رويت يتعليم يا فكر منطق. 2 
شـود كـه    يبر خود حاكم مـ  كند و به حد اعال يسازد و حكم و استدالل م يفلسفه و علم مشغول م

 ).با تغيير و تصرف 261، ص 2ج : همان؛ بريه، همان(برهان است  ةحاصل آن اقام

اتحاد با نوس كـه فلـوطين آن   به  يفكر استدالل ينفس به ورا. ييا رويت عقل يفكر شهود. 3 
سرانجام بـه عقـول    ،در اين مرحله. برد يكند م يو تعبير م وصف) خير اول(را به پروتوس كالوس 

هـا مسـتفاد از شـهود     ناديگر نيست و علم ما بـد  ءيكه مسبوق به ش يذوات ييعن ؛انجامد يمفارق م
 .كند يخود را حفظ م ينفس در اين اتحاد خود آگاه). همان(است 

ايـن مرحلـه فقـدان هرگونـه ثنويـت اسـت        ةبـا احـد كـه خصيصـ     يخلسه يا اتحاد عرفان. 4 
  ).543، ص 1ج : كاپلستون، همان(

زيـرا از ايـن طريـق فقـط      ؛شهود نيـز در ميـان نيسـت    ييا حت يرويت عقل ياين جا ديگر پا 
ه به وصـف در  است ك يبرخوردار .است ياز تالق يبلكه نوع ؛توان بدانچه تعين دارد راه يافت يم
آن دو ناپديـد   يدوگـانگ  .رود ياز عالم و معلـوم سـخن نمـ    :آيد چون اين حالت حاصل شود ينم
 يبلكـه برخـوردار   ؛نخـوانيم  ياين مرحله را بهترآن كه شناسـاي  .رسد يوحدت به كمال م .شود يم

نادرند و نزد آنـان  ا اين كسان ام ؛توانند باز گويند ياند نم كه آزموده ياين حالت را جز كسان. بدانيم
 ).261، ص 2ج : بريه، همان(آيد  ينيز اين حالت به ندرت پديد م

آنـان نيـز كـه تـوان     . يابنـد نادرنـد   يدست مـ ) مرتبه چهارم(كه به اين حالت  يكسان .1: نكته 
  :گويد يچنان كه فرفوريوس م. شوند يبه ندرت بدان نائل م ،به اين حالت را دارند يدستياب

                                                                 
 . ؛ سير حكمت در 263و  261؛ تاريخ فلسفه اميل بريه، ص 542و  541، ص 1تاريخ فلسفه كاپلستون، ج : ك.ر

عشق؛ . 3هنر؛ . 2تزكيه و تطهير؛ . 1 :نويسد فروغى نام اين چهار مرحله را به ترتيب چنين مى. 92و  91اروپا، ص 
. 4فكر شهودى؛ . 3فكر منطقى؛ . 2؛  انفعال و فعاليت.1 :كند اميل بريه چنين تعبير مى. عشق تمام يا حكمت. 4

  .تالقى و برخورد
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؛ 542، ص 1ج : كاپلستون، همان(ر مدت عمر چهار بار بدين مقام رسيده است فلوطين خود د 
 ).261، ص 2ج : بريه، همان

زيرا در آن دم كه اينان اين حالـت را بـاز     ؛وصف آن ديدار با الفاظ و كلمات دشوار است. 2 
 ).نهما(شوند  يخود م ينهند و يكسره ب يرا به خويشتن از كف م يهر گونه وقوف ،يابند يم

  يماده و عالم ماد 

 ،به عقيـده او . قائل است ،كه ماده باشد يفلوطين فروتر از اقانيم سه گانه به وجود اقنوم ديگر 
چرا كه او فراگرد  ؛شود يالبته ماده نيز در نهايت از واحد صادر م؛زير قلمرو نفس است يقلمرو ماد

د و پس از خروج به تدريج تارتر و شو يداند كه از مركز صادر م يصدور را همچون تشعشع نور م
بـدين  شـود و  يمحـو مـ   ،است» نفسه يماده ف«تام و كامل كه  يد تا اين كه در تاريكشويتر م تاريك
: كاپلسـتون، همـان  (دهد و وضع مقابل احد است  يترين مرحله جهان را تشكيل م ماده پايين سبب؛

 ةجلـو ، واپسـين  ماده ،ديگربه تعبير  ).159: ؛ اعلم، همان257، ص 2ج : ؛ بريه، همان540، ص 1ج 
 ).258ص : اعلم، همان(وجود قبل از ظلمت حاصله از عدم محض است 

 ماده و شر -

شـمرده  خود نيز شر مطلـق   ،وحد مطلق است ،يبدان جهت كه ماده فاقد هر گونه صفت ثبوت 
 يهـا است كه در عالم محسـوس وجـود دارد و چيز   يو منشأ همه شرور يو اصل هر بد شود مي

دارد كه چه انـدازه   يهابه اين بستگ هستند و ميزان شرّ بودن آن يديگر نظير اجسام و اشيا، شر نسب
و يگانه شدنش با تن و كشـش   يآميختگ ،روح يسبب زشت: گويد يفلوطين م. در ماده سهيم باشند

 يو وقتـ  زشت اسـت  ،كه با مواد بيگانه آميخته يهمچنان كه زر تا هنگام. تن و ماده است يبه سو
هـا و   روح نيـز اگـر از ميـل    .بمانـد  يشود كه مواد بيگانه را از او دور كننـد و زر نـاب بـاق    يزيبا م
ها آميخته است پـاك شـود و از هيجـان و تشـويش آزاد      تن با آن يكه به سبب همنشين ييها هوس

 يه شر به معنـا البته بايد توجه داشت ك ؛يابد يم يرهاي يگردد و با خود خويش تنها بماند از زشت
اگر چنين باشد كه هر چه نقص دارد شر است، بايد گفت كه عقـل نيـز چـون      چون ؛نقص نيست

 ).258، ص 2ج : بريه، همان(شر است  ،فروتر از احد است

                                                                 
 .روح نيز به سبب ورود در ماده فاسد  :گويد ر جاى ديگر مىاو د 117، ص 5، فصل 6انئاد اول، رساله : ، همانلطفي

بنابراين، علت عيب و ضعف روح، ماده است و از اين رو ماده در  ؛تا زمانى كه دوباره بتواند از ماده بگريزد شود مى
  ).118، ص 14، فصل 8رساله : همان(بد است و بد اصلى است  ،اصل و پيش از آن كه روح را بد كند
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  نظام احسن است ،ينظام هست 

حـد  جاويـد و مت  يا و عالم را آفريده ينظام هست ،داند ياين كه ماده را منشأ شرور م به رغماو  
بـر آن   يهـ آن به طور هماهنگ به هم پيوسته است و مشيت و عنايت اال يدانست كه اجزا يشده م

  :گويد يم با صراحتاو  .كند يحكومت م
ما نبايد بپذيريم كه جهان يك  ،كه در جهان هست يآميز دل آزار و رنجش يعليرغم همه چيزها 

 يدقيق عقالن يتظار داشت كه عالم همتاتوان ان ياما نم ؛جهان تصوير عقل است .است آفرينش شرّ
به  يلاو. اند معقول است و محسوس و معقول هميشه به هم پيوسته يتعبير بيرون ،يعالم ماد. باشد

  ؛)171ص : ؛ اعلم، همان541، ص 1ج : كاپلستون، همان(هاي خود رونوشت دومي است  فراخور قابليت

  انسان و اخالق - 

ـ  يثنويت جان و تن تشكيل شده و جان يا نفس فردانسان از  ،از نظر فلوطين  اسـت از   يجزئ
 ياز آن جـا كـه نفـس حقيقتـ    . گرفتار شده است يكه در قالب جسم و در غار عالم ماد ينفس كل

عقـل و بـه اصـل     يشوق آن دارد كه به اصل خود يعن ،و با ساير اقانيم متحد است ياست آن جاي
و بـه خيـر    برهاند اتخاذ كند كه او را از شر ماده يد روشانسان باي. احد باز گردد ياصيل خود يعن
 ).13ص : ، همانيپورجواد(مطلق برساند 

 يا و تعيـين كننـده   يها از ديدگاه فلوطين اهميـت بنيـاد   انسان يعمل يها از آن جا كه فعاليت 
، تها و انديشيدن اسـ  انسان يزندگ يخصلت نظر ،بيشتر اصالت دارد يچه در زندگآنبلكه  ،ندارد

 ،در مكتب اوبدين سبب  ؛است يا در انديشيدن و فعاليت انديشه يترين نحوه زندگ به نظر او كامل
 .به اخالقيات اختصاص داده نشده است يمباحث مستقل

و انسـان وابسـته اسـت     يو روح يبه ساختار و صفات معنووي سعادت از ديدگاه  ،در عين حال 
 .يدگاه او روگرداني است از هر آن چه محسوس استترين مشخصه حالت اخالقي انسان از د مهم

يـافتن از   يمفهوم بنيـادين اخـالق نـزد او پـااليش يـا تصـفيه و تزكيـه و آزاد شـدن و رهـاي          
 .است يآوردن به جهان آن سو يجسمانيات و رو

از اين رو هدف  ؛شود يبلكه از پيوندش با تن آلوده م ؛روح در خودش آلوده نيست ،به نظر او 
ـ دا( است  آن ينيز هدف اصل يها پااليش روح و بازگشت به جهان معنو ضيلتهمه ف ، المعـارف  ةرئ
 ).604، ص 9ج : همان
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 انسان و اختيارـ  

ص : راسـل، همـان  : ك.ر(داند و تقدير و سرنوشت را قبول نـدارد   يفلوطين انسان را مختار م 
  :دگوي ياو م .)171ص : ؛ اعلم، همان261، ص 2ج : ؛ بريه، همان424

بايد برگزينيم كه آيا در مرتبه  يهمه مراتب نفس از فروترين تا برترين هميشه در ما حاضرند و ما م
برتر در خودمان  يها از واقعيت يو يا آگاه يجسمان يها ينفس فروتر بمانيم و غرق در دلمشغول

  ).171ص : اعلم، همان(را دريابيم 
تواننـد   يشـوند نمـ   يناميده مـ  يشر خارج  ،اصطالحدر كه  ياو معتقد است هيچ يك از امور 

در كـه   يانسان سعادتمند را از سعادت خويش محروم كنند همان طـور كـه هـيچ يـك از چيزهـاي     
كننـد   يرا تـامين نمـ   يسعادت آدمـ ، ضرورتبه شوند،  يعالم محسوس ناميده م يخيرها اصطالح

 ).204ص : ، همانياشتر يكلباس(

  جهان معقول و محسوس 

ها در مرز جهـان   روح ،اما بنا به ضرورت ؛دو جهان معقول و محسوس معتقد است فلوطين به 
افزون . گيرند كه البته راه بازگشت ايشان به وضعيت آغازينشان هرگز بسته نيست يمحسوس قرار م

شوند  يبرند و بيشتر به اوج جهان معقول نيز واقف م يم يبه شناخت جهان محسوس نيز پ ،اين بر
 ).602ص : همان(

نسـبت آن   .خواند يم» اين جا«نامد و عالم محسوس را  يم» آن جا«عالم معقوالت را  ياو گاه 
هر چه  .است آن ةساي ،و عالم حس ،حقيقت ،ساحت عقل .است ظل يجا و اين جا نسبت ظل با ذ

موجـود در ايـن عـالم از عـالم معقـوالت صـادر        يها صورت ةهم .ست از آن جا آمدها در اين جا
 ).14ص : ، همانيجوادپور(شده

  وحدت و قدم عالم - 

 ياين است كه عالم محسوس واحد است و همه معقوالت ،شود يآن چه از اين فلسفه مستفاد م 
در مرتبه معقوالت اندماجِ اشـيا   يمنته. ست نيز جز همين عالم واحد نيستا ها كه اين عالم تابع آن

، 2ج : بريه، همان... (ها سلب ماديت شده است  آناز انحا از  يگرفته و به نحو يديگر فزون در يك
ديگر مؤالفـت دارد و زمـين در    آن با يك ياجزا. است يعالم فرد واحد و ازل ،به نظر او). 247ص 

 ).248و  247ص : همان(مركز آن واقع است 

از چرا كه اعتقاد به خلق عالَم مستلزم اين قول بود كـه سـتارگان    ؛معتقد بود او به قدمت عالم 
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را در رد  يروند و نو افالطونيان از فُرفوريوس تا پركلوس دليـل واحـد   يجمله خدايان به شمار نم
 اند و آن اين كه ايجاد عالَم نتيجه ضرور ذات خدا اعتقاد به خلق آورده و پيوسته آن را از سر گرفته

 ،نداشـته اسـت   يخلق بوده كه خدا يچه، اگر بر آن باشيم كه زمان ؛فعل قديم است ،بنابراين ؛ست ا
ست كـه بگـوييم كامـل نبـوده اسـت      ا كه خدا در آن زمان فاعل نبوده و اين بدان معنا بايد بپذيريم

 ).265و  264، ص 2ج : بريه، همان(

  معاد يا تناسخ 

  روح يبقا. 1 

، 4انئـاد  : ؛ ياسـپرس، همـان  139، ص 13ج : ، همانيمطهر(روح است  يافلوطين قائل به بقا 
حاضـر نيسـت    ،نفـس عـالم   بـا  يغم اعتقاد بـه وحـدت نفـوس فـرد    به راو  .)10فصل ، 7رساله 

اسـت از ميـان    ياسـت و آن چـه واقعـ    يواقعـ  ،نفـس  ،به نظر او .را انكار كند يشخص يفناناپذير
 ،داشـته سقراط در اين زمين وجود  در جايگاه توانيم فرض كنيم سقراط كه  يآيا ما م. نخواهد رفت

در  ،به دليل اين كه او به بهترين مسكن و اقامتگاه رسيده اسـت؟ بنـابراين   فقط يستاده، از سقراط بودن باز ا
مانـد و   يمـ  يها واحد باق آندر حالي كه هر يك از  ؛زندگي بعد از مرگ هر نفس فردي باقي خواهد ماند

 ).540و  539، ص 1ج : كاپلستون، همان(هستند  يدر عين حال همه با هم يك

  يانمعاد جسم ينف. 2 

شمارد  يم يزندان ييا جاودانگ زيرا آن را در واقع بقا ؛كند يم ينفبه شدت را  ياو معاد جسمان 
هـا اسـت كـه از     ها يـا جسـم   دور از تن يبعث يا رستاخيز راستين به كل .كه روح در آن اسير است

او ). 604، ص 9ج : ، همانبزرگالمعارف  ةدائر(اند  يمتضاد با روح و معارض با وجود واقع يطبيعت
را  يسـت كـه روح پـس از مـرگ همـان صـورت      ا ، بدين معنايهگويد بردن روح به محكمه عدل اال يم
 ).6، فصل 4، رساله 3 انئاد: ياسپرس، همان(بيند  ييابد كه پيش از تولد داشت و روح است كه كيفر م يم

  اعتقاد به تناسخ. 3 

هنگـام بيـرون    ،گرفتنـد  يدر پيكرها جا گرايش به جهان محسوس يها در پ از آن جا كه روح 
 .يابنـد  يشايسته خود مـ  يخود هستند و مسكن يبرا يديگر يجاها يرفتن از اين پيكرها نيز جويا

ناگزير بـار ديگـر    ،ندارند كه خود را به جهان فرازين بكشانند يتوانند يا شايستگ يكه نم يهاي روح
 .هـا باشـد   كه متناسب بـا آن  يبه ويژه تن ؛دكنن يرا همچون جايگاه خود جست و جو م يتنِ ديگر
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كـه از تـن جـدا     يروح .شود يگوناگون در سراسر جهان سرگردان م يها بدين سان روح در شكل
معطـوف بـه    يزمين يگزيند كه فعاليت حاكم و غالب او در زندگ يرا بر م يآن گونه از زندگ ،شده

 ،را درون خود حفظ كرده باشـد » يآدم«كه  يكس). 539، ص 1ج : كاپلستون، همان(آن بوده است 
 ،ها سپرده باشد و اميال و هوس يحس يها آن كه عنان خود را به دست ادراك. شود يم يدوباره آدم
 يوحشـ  يجـانور  ،ها در وجودش بـا خشـم تـوأم بـوده باشـد      شود و اگر اميال و هوس يجانور م

گ در كالبـد جـانوران   هـا، روحـش پـس از مـر     هـا و هـوس   و بر حسب اختالف نوع ميلشود  يم
ـ  يجانور ،زش بوده استيدر انديشه تسكين غرا فقط آن كه . گيرد يم يگوناگون جا اعتـدال و   يب

زيـرا جـزء    ؛يابـد  يصورت گيـاه مـ   ،با اميالش توأم بوده است يو كاهل ياگر سست .شود يپرخور م
همه چيـز دوسـت   را بيش از  يكه موسيق يكس. بيشتر داشته است يروح دروجود او فعاليت يگياه

بـه عقيـده افالطـون در     ،سر برده استه ب يآاليش يو ب يرا با پاك يداشته و در عين حال زندگ يم
بـر   افزون به استبداد حكومت رانده است، اگر  يول ،كه پادشاه بوده يكس.گيرد يم يجا يكالبد بلبل
). 2، فصـل  4، رسـاله  2 انئاد: ياسپرس، همان(شود  يم يدامنگيرش نبوده عقاب يديگر يها آن، بدي

آسـمان عـروج    يشـوند و مسـتقيم بـه سـو     يها نيز از جهان محسوس آزاد م از روح يگروه ديگر
كه در  ييمتناسب با اخالق و نيرو يا ستاره يرو يگيرند و هر روح يم يكنند و در ستارگان جا يم

 شود يرشته نگهبان او مف ،كه برتر از آن است ييگيرد، آن ستاره يا خدا يم ياو فعال بوده است جا
  ).6همان، فصل (
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