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 شناسي فلوطين تدرآمدي بر معرف

   ندايي عليمحمد  
   فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه علوم اسالمي رضوي كارشناس ارشد 

 چكيده      
رلومين از جتلة آخر ن ررسفة ب رگ  ونوان باسووان اسوت اوه در قورن سووم       
ميردك ظهور  ارت و با بوازتبيين آراك اررموون بوه احيواك مكووط اررمووني       

رلوومين  . را ارا وه اورد  « نظر وة روي   »نظر ة جد د بوه نوام   پرداخت و خود ني  
. رو كردك عرراني و ااراقي دااوه و به سه اقزوم احد، عقل و نفس اعوقاد دارد

رسد نخهوين ريلهوري است اوه از علو     ازاسي ني  به نظر مي در عرصة م ررت
حضورك سخن گفوه است؛ د دگاهي اه ب دها در رلهفة اسورمي پخووه اودد    

 .ازاسانة رلومين بررسي ادد است در مقالة حاشر، د دگاههاك م ررت .است
 .شناسي، ادرا ، عقل، فيض فلوطين، معرفت :كليد واژگان

 
 
 
 
 
 

 مقدم 
و بـا انقـالب   شـد،  آغـاز    غـرب بـا دكـارت    يفلسـف تفّكـر  كـه در انديشـه و    يلتحّو

                                                        

 . manedaei@yahoo.com 

 . R. Dekart. 
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بـه   «يناسـ ش يهسـت » و« وجـود »بـه اوج رسـيد، محـور فلسـفه را از       كانت كوپرنيكِي
ت مسائل روز به روز بر اهمّي ،از آن پس. كرددگرگون  «يشناس معرفت»و  «شناخت»

بـه عبـارت ديگـر، بـا      گرديـد؛ توّجه  بيشترمباحث آن به افزوده شد و  يشناس معرفت
و  يرسـ دغزيك َميغرب، متاف ةپس از رنسانس در فكر و انديش يدگرديسپديد آمدن 

 ياومانيسـت  ياستوار شده بـود، در فضـا   يو هستكالسيك كه بر محور و مدار وجود 
 ترتيـب، بـدين   ؛داد يشناسـ  و مباحـث معرفـت   يشناسـ  خود را بـه فاعـل   يجا ،جديد

در . نزديك شد يت خود را از دست داد و به محاق فراموشاهمّي ،هوجود و امور عاّم
 داد، يرا تشـكيل مـ   غالـب رويكرد  جهان، ةگون يو رياض ياين فضا كه تبيين مكانيك

معقـول واقـع    ياشـيا در  يرايـ ِچو شـد  يا مبـدأ و معـاد كمرنـگ     يو غائ يت فاعلعّل
 .گشت

شدن فلسفه، از يك  يعلم ،ديگر يبر فلسفه و به تعبير يعلم يت نگرشهاحاكمّي
 يواقـ ديگر، ذهـن و   يمضاف را فراهم ساخت و از سو يها فلسفه ييپيدا ةزمين ،سو
 .را پديد آورد يشناس معرفت يپيداي يانسان، باز تعريف شد و بسترها يادراك
 يان بـا رويكردهـا  ديگـر و   ارسـرو   ،افالطـون  يهـا  ، انديشـه يين وضـعيت چندر 
در اين ميـان،   .فزوني يافت اين دانش ةروز گسترهر شناسانه مرالعه گرديد و  معرفت

از مــؤثرترين  يكــه يكـــ    فلــوطينة شناســان معرفــت يديــدگاهها يمرالعــه و بررســ
، پايـه و  ينوافالطـون  ةكـه فلسـف   اي گونـه بـه   ،است ياسالم ةتان بر فلسففيلسوفان باس
 يبر بررس يدرآمد و مدخل پيش ـ ممكن است شمار رفته است به ياسالم ةفلسف اساس
و  ي، سـهرورد يسينا، فـاراب  ابنويژه ه ب ،فيلسوفان مسلمان يشناخت معرفت يها انديشه

 .آيد شمارمالصدرا، به 
 يشـناخت  معرفـت  يهـا  است كه ديـدگاه  پژوهشي، نخستين جستاراز آنجا كه اين 

رود، تـال    آن به شـمار مـي  سرآغاز  يو به نوعدهد  ميفلوطين را مورد مرالعه قرار 

                                                        

 . E. Kant. 

 . Plato. 

 . Aristotle. 

 . Plotinus. 



 

 ج

رت
م ر

 بر 
دك

رآم
د

 
مين

رلو
سي 

ازا
/ 

شها
ژوه

پ
 

اسـتخراج   يو يمعرفت هاي هآرا و نظري ،جو در آثار فلوطينو با غور و جست شود مي
 .او ترسيم گردد يشناس معرفت ةو هندسشود 

 ينفلوط يشناس نظام معرفت

 اهميت معرفت
از يـك سـو،    .برخـوردار اسـت   يفلـوطين، معرفـت از جايگـاه وااليـ     نظام فكريدر 

 ،موجـودات  يتوليد و صدور و فيضان و آفرينش اسـت و هسـت   معرفت و نظر، عامِل
 ي بـراي ، معرفـت و نظـر، نردبـان   يديگر، در قوس صـعود  يو از سو است طفيل نظر
  رسپاسـ يكـه   چنان ؛رود يشمار م وحدت به حاد وو صعود و نايل آمدن به اّت يتعال
 :گويد يم

 يآنچه از راه انديشه دريافتن)« يانديشيدن» ؛يابد يق مانديشيدن تحّق ةسرافلسفه به و
در . خـوريم  يبرمـ « ينينديشـيدن »هايش بـه   است كه در موزه يط ميانگينيمح( است

گـذر   يبرا يول رويم، يگذريم و فراتر م يلحظات يگانه شدن با واحد از آن مرز م
يم و پــس از آن نيــز دوبــاره بــه انديشــيدن بــاز  يپيمــا يانديشــيدن را مــ هرا ،از مــرز
 ،رو از ايـن  ؛ن تنهـا همـين اسـت   يفلـوط  يانديشـيدن بـرا   ةمعنـا و فايـد  . گـرديم  يم

ايـن   يبلكـه بـرا   ،خـود آن اشـيا نيسـت    ياين جهان برا يا  به شناخت اشيا عالقه
 . ها فراتر روداست كه از آن

پـنجم، معرفـت را رهبـر آفـرينش و جـوهر       دهشـتم از انئـا   ةدر رسـال نيـز  فلوطين 
 :گويد يكند و م يم يمعرف يحقيق

ا   اعم از محصول طبيعـت و محصـول صـنعت، پديدآورنـده     ،آيد يهرچه پديد م
جـا رهبـر آفـرينش اسـت و اصـاًل       معرفـت در همـه   ،به عبارت ديگر ؛معرفت است

 ،ايـن معرفـت   . ...وجود هنر و صنعت ممكن گردد شود كه يوجود معرفت سبب م
ايـن معرفـت،    . ...اسـت  ياصـل  يبلكـه واحـد   ،نيست ياز نظريات علم يا مجموعه
بلكـه در خـود آرام و    ،ديگر نيست ياز چيز يو نخستين است و ناش يمعرفت اصل
 . ساكن است

                                                        

 . K. Jaspers. 
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و پـس از طـرح چنـد     پـردازد  يطبيعت م معرفِت ةادامه به منشأ و سرچشم وي در
 :گويد يپاسخ مو در قالب پرسش  ،فرضيه

خـود عقـل بايـد معرفـت      ،معرفت را از خود دارد، پس بـه ضـرورت   ،اما اگر عقل
معرفت است و ارز   ،يت و جوهر حقيقسا جوهر ،يمعرفت حقيق ،بنابراين ؛باشد

 . جوهر از معرفت است و جوهر بدان جهت جوهر است كه معرفت است

 فلوطين يتمعرف ةهندسهي به نگا
فلـوطين را   يشناسـ  كـه معرفـت   يفارسـ زبـان  به كتابي تاكنون  ،نگارنده يبنا به بررس

شـود تـا    ياين امر موجـب مـ  . يا ترجمه نشده است رد توّجه قرار داده باشد، تأليفمو
 يال هفلوطين از البـ  يشناس نظام معرفت يجوو و جست يمستقيمًا به بررس يقمحّقهر 
. استخراج كنـد  اثولوجيايا  «هادانئا»او را از ميان سرور  يها برآيد و ديدگاه يآثار و

ي نگارنـده از  حاصل برداشتها و دريافتهـا  آيد، ميآنچه در اين مبحث  ،بر اساس اين
 .آثار فلوطين است

. آن قائـل اسـت   يبرا نيز يفلوطين به امكان معرفت و وقوع آن باور دارد و انواع
 يشـمارد و نظـام معرفتـ    يپذيرد و آن را بنياد معرفت و ادرا  م يرا م يعلم حضور

در نفـس   ينيكـ  يبـه بـديهيات يـا فرريـات و معيارهـا     . سازد يم يخود را بر آن مبتن
عقـل و   ،احـد )اقـانيم ثالثـه    .كنـد  يرا تأييـد مـ   ييادآور ةمعتقد است و نظري يانسان
ت تأكيـد  سـخ معقـول   حـاد عقـل و عاقـل و   دانـد و بـر اتّ   يادرا  مـ  يرا دارا (نفس
و همـين امـر    ـشمارد   مياو را فراتر از علم  ةعلم و مرتب يگرچه احد را ورا. ورزد يم

نسـبت   اوانكـار علـم احـد را بـه      ،قان و مورخان فلسفهاز محّق يسبب شده كه بسيار
. كرده است يرا از احد نف يفقط علم حصول كه ويعا كرد توان اّد يبا تأمل م ـدهند
ر روح فهم يا جزء متفّك يهم به وجود نيرو اعتقاد دارد، يادرا  حّسه بهم  فلوطين

 ةو حيرـ  يو امور بيرونـ  يخارج ياشيا ،يادرا  حّس ةريح از نظر او،. و هم به عقل
يز تصاوير حاصـل  يفهم را تفكيك و تم ينيرو ةمحدودوي  .استامور معقول  ،عقل

 يو دريافتهـا  يكند و شناساي يكه از عقل دريافت م يو نيز تصاوير ياز ادرا  حّس
 .ددان يتازه و سنجش آنها با معلومات پيشين م
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 و امكان آن معرفت (الف
 ةو هندسـ  دارد گراست و به امكان ادرا  واقـع اعتقـاد   است كه فلوطين واقعروشن 
را در يـك مرتبـه    ياو عقـل و هسـت  . اسـت  نهادهرا بر آن بنا  يشخو يو فلسف يفكر
كه فار  از كون و فساد و ثابت شمارد  ميراستين  يت را هستداند و جهان معقوال يم

سـخن گفتـه، از اقـانيم شناسـانده و     هسـتي  گونـه كـه از اقـانيم     او همان. و آرام است
پـنجم را بـدان اختصـاص داده     دسوم از انئـا  ةگو كرده و رسالو گفتنيز آن  يماورا
شـمرده و فيضـان و توليـد را    او عقل را اقنوم دوم و صادر اّول  .  است
سـخن بـه ميـان آورده و شـناخت      يبارهـا از خودشناسـ   يو .نظر دانسـته اسـت   ةنتيج
 . نفس ممكن دانسته است يرا برا يو حضور يحصول
، ادرا  يدرا  حّسـ انظيـر   ،گو از انـواع و ابـزار معرفـت   و بر اينها، گفت افزون
بيـانگر   ،رع بر امكان معرفت است، همه و همـه فكه  ...حاد عاقل و معقول وو اّت يعقل
 .است يم بودن معرفت نزد ومسّل
دليـل قـاطع    د،، خـو يو فـرد  يل كّلـ ُ ـ ها و ُم آخر اينكه اعتقاد به وجود ايده ةنكت
 يرا بــاق يا و شــبهه هــيچ شــّك يكــه جــااســت ق معرفــت بــر امكــان تحّقــ يديگــر
 .است ، معرفت نيز مستتريزيرا در درون هر هست ؛گذارد ينم

 تعريف معرفت از نظر فلوطين( ب
بايــد تصــوير و تعريــف فلــوطين از معرفــت و بــا توّجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، حــال، 

 .را به دست آوردمشخصات آن 
را ارائـه  معرفـت  مشّخصـي از  هـا، تعريـف   داز انئا يگرچه فلوطين در هـيچ بخشـ  

را  يآنها، نكات يندب و از جمع يو يآرا و ديدگاهها يال هبالتوان از  يم ،استنداده 
 .استخراج كرد اين بارهدر 

شـود كـه از نظـر فلـوطين معرفـت       يچنـين اسـتنباط مـ   « ها گانه نه»از مواد مختلف 
بـر پنـدار و ترديـد     يكـ كـه نـه متّ   يمعرفت ؛است ي، معرفت اعال، ناب و حقيقيعقالن

ست باشد و معرفت او چيزي نيشنيده يا آموخته  ياست كه از ديگر ياست و نه چيز
 يدانشـ  ،در حقيقـت  ،ايـن معرفـت  . تحقيق و استدالل به دست آمـده باشـد   كه از راه
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را  يچنـين وضـعيت   ،يكه ادرا  حّس يدر حال ،واسره حاصل شده است يب است كه
 :گويد در اين باره مي لوطينف. ندارد

آوريـم، بـا اينكـه بـه ظـاهر حقيقـت        يبه دست م يكه از طريق ادرا  حّس يدانش
ي واقعـ  يمربـوط بـه چيـز    يانگيزد كه آيـا دانشـ   يين ترديد را در ما برمنمايد، ا يم

از انديشـه و   ايـن بـاره  در  يداور يآورده و بـرا  ياست كه به ما رو يراست يا تأّث
 . يميجو يم يعقل يار

كـه   ، چنـان مررح نيست يچنين چيز ينسبت به عقل و ادرا  عقلكه  يدر حال
 :گويد يم

پنـدارد و   يرا كـه نيسـت، موجـود مـ     يخـورد و چيـز   يفريـب مـ   يآيا عقل حقيقـ 
تواند عقـل   ياز عقل باشد، چگونه م يچه اگر عار ؛يكند  به هيچ رو ي  مرتصّو

 يكنه مّت ،گاه فرامو  كند و دانشش آنكه هيچ يب ،داند يباشد  پس عقل هميشه م
ا آموختـه  شـنيده يـ   ياسـت كـه از ديگـر    يبر پندار است و نه ترديدآميز و نه چيـز 

نيست كه از طريـق اسـتدالل يـا تحقيـق بـه دسـت        يدانش او چيز ،رو از اين. باشد
دانـش او از طريـق    ياز محتواهـا  يا عـا كنـد كـه پـاره    اّد ياگر هم كس. آمده باشد

 ياز آنها به خود ياستنتاج به دست آمده است، الاقل تصديق خواهد كرد كه بعض
اسـت كـه   درست ايـن   ةهرچند عقيد ؛ستواسره بر او روشن و آشكار ا يخود و ب

 . تمام دانش او از خود اوست

تـرين و   را برتـرين، نـاب   يمعرفت عقلـ  يكه از كلمات فلوطين پيداست، و چنان
 ،است ياين معرفت كه معرفت حقيق يداند و اين خصوصيات را برا يترين م يحقيق
نـه از طريـق ابـزار     ،واسـره بـه دسـت آمـده     يو بـ  يشهود .است ييقين» :شمارد يبرم

نزد مدِر   يهميشه و دائم .دانش او از خود اوست. يت نه بيرونسا يدرون .ادرا 
در  آن اسـتفاده نشـده و    ياز اسـتدالل و اسـتنتاج بـرا    .ت داردعلّيـ فحاضر است و 

 ،است نه تصـوير حقيقـت   يو حقيق يواقع يامر ،آخر اينكه معلوم و مدر  يويژگ
 يچــرا كــه در آنچــه از طريــق ادرا  حّســ ؛يّســبــه خــالف مــدر  بــه ادرا  ح

را  يچيـز  ،خـود  ،توانـد  ينمـ  يتنها تصوير آن چيز اسـت و ادرا  حّسـ   ،شناسيم يم
 .« ماند يدور م يزيرا حقيقت هر چيز از دسترس ادرا  حّس ؛دريابد

معيار صـدق را در خـود    ،ياست نه شهود يحصول معرفت، اينكه چون عالوه بر
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 .آن را تأييد كند ييد درستعقل با ندارد و
 :گويد يعقل م يبودن دانش و شناساي يبر حقيق ، با تأكيدفلوطين در ادامه

ق بـه  آنها را متعّلـ  ةبايد هم ،را بپذيريم يحقيق يو هست ياگر وجود دانش و شناساي
دانـد و هـيچ چيـز را از يـاد      يمـ  يداند و بـه راسـت   يعقل بدانيم؛ زيرا عقل هميشه م

 ؛حقيقت به اين سو و آن سو بـرود  يجوو ندارد به اينكه در جست يازبرد و ني ينم
و حقيقت است  يپايه و بنيان هست ،او خود ،رو از اين ؛زيرا حقيقت در خود اوست

 . ي و انديشيدن استزندگ يدارا ،و حقيقت يهست ،رو و از اين

و حقيقـت   ييـان هسـت  پايـه و بن  ،كند كه عقل يتصري  م ،فلوطين در اين عبارت
بـا حقيقـت دارد،    يعقل چنـين نسـبت   يوقت ،بنابراين ؛جز عقل نيست ،است و حقيقت
و از آنجـا كـه   نيسـت   يعقلـ  يتر از معرفت و شناساي يتر و اصل ي، حقيقيهيچ معرفت

و كاربرد ابـزار و  وجو  حقيقت در درون عقل است، براي شناسايي حقيقت، به جست
 .واسره است يو ب ي، حضورياو به حقيقت شهود ندارد و علمنياز استدالل 

جهـان معقـول و محسـوس و     بـارة يشـتر در پدر  اين مرلب بـا توّجـه بـه آنچـه     
آسـان   يفلـوطين بسـ   يشناس يگفته شد و با عنايت به نظام هست يوحدت عقل و هست

عقـل بـه خـالف     يروشناي ،به بيان ديگر ؛ندارد اي ياست و هيچ گونه گره و پچيدگ
 .ذاتي است ينفس و ادراكات نفسان يروشناي
ــرا ــت ع ب ــتر معرف ــي  بيش ــي توض ــواع ادرا  از  يقالن ــل و ان ــت مراح  الزم اس

ادرا  سـخن   ةهـا از سـه مرحلـ   ددر انئا يو .ديدگاه فلوطين مورد توّجه قـرار گيـرد  
 :گفته است
 ؛ارتباط دارد يبيرون يكه تنها با اشيا يادرا  حّس .2
 ؛روح رمتفّك ءفهم روح يا جز ينيرو .1
 . عقل و خرد .3
 :گويد يم هباراين  رس نيز درپياس

ادرا  . گويـد  يسـخن مـ  ( عقـل )، فهم و خـرد  يادرا  حّس ةفلوطين از سه مرحل
فهم از راه جدا كردن و فـرق نهـادن و تميـز و     .توأم نيست هنوز با انديشيدن يحّس

. رسـد  يم يات به شناسايبر فرضي ير مبتنتشخيص و از طريق دليل و استنتاج و تفّك
جـدا جـدا و    يبر فرضـيات در چيزهـا   يخرد به نحو مستقيم و بدون انديشيدن مبتن
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 . ك رت را ،بيند و در واحد يرا م وحدت ،ك ير

هـر يـك، بـا     ةد و محـدود رادرا  و كـارك  ةگانـ  فلوطين پس از بيان مراحل سه
بـه   ،خويش را بشناسد يـا نـه   تواند خوِد ير روح ممتفّك يطرح اين مسئله كه آيا نيرو

 :گويد يم ،فهم و خرد را متمايز ساخته ةو حير يتفاوت كاركرد ينوع
يابـد  نـه، بلكـه تنهـا      يمـ  ير روح بـه خـود خـويش نيـز شناسـاي     آيا اين جزء متفّك

كنـد و   ياخـذ مـ   ،رسد يرا كه از جهان محسوس و جهان معقول به او م يدريافتهاي
 . انديشد يآنها م ةدربار

را [  ر روحجـزء متفّكـ  ]چرا ايـن منرقـه   »در ادامه و در پاسخ به اين سؤال كه  يو
 :گويد يم« دانيم  يخود خويش نم ةقادر به انديشيدن دربار

 ،خود ،است و اين يبيرون ياو دريافتن و شناختن چيزها ةيفظاينكه معتقديم و يبرا
در  ؛شـمار اسـت   يبـ  يهاداشتن با چيز ارزيرا مستلزم سروك ؛است يتكليف سنگين

تحقيـق   يچيزهـاي  ةتنها با خود خويش سـروكار دارد و تنهـا دربـار    ،كه عقل يحال
 .  كند كه در خود اوست يم

بـا عقـل چيسـت      يانسان ةشود كه نسبت نفس ناطق يدر اينجا اين سؤال مررح م
فهم روح  يهمان نيرومند شود و فقط بايد به  تواند از معرفت عقل بهره يآيا نفس نم
آيـا ممكـن نيسـت    »كند كه  يلوطين اين سؤال را مررح ماز اين رو، فقناعت ورزد  

 :گويد يو در پاسخ م« عقل محض در روح باشد 
بلكه عقـل اسـت و بـا     ،روح ناميد يتوان نيرو يآن را نم ،در آن صورت يول ،چرا

مـال   ،بـا ايـن همـه   برتـر از روح اسـت و    ير روح فـرق دارد و در مقـام  جزء متفّكـ 
بسته به اينكه به كار  ببريم يـا نبـريم،    .هم مال ماست و هم مال ما نيست... ماست

چه  آيا به  يبه كار بردن او يعن . ...بريم ير را هميشه به كار متفّك يحال آنكه نيرو
يم سـخن  يگـو  يكـه مـ   يشويم و سخن يكار بردن او بدين معناست كه ما خود او م

 . بنديم يبدين معناست كه فرمان او را به كار مبلكه  ،اوست  نه

ب مراحـل ادرا   ارتبـاط و ترّتـ   چگونگيبه  ،فلوطين در اين بخش ،در حقيقت
تنها جزء  او. كند يخويش مشخص م يپردازد و جايگاه هر يك را در نظام معرفت يم

دمت نفس و در خ يرا همچون پيك يداند و ادرا  حّس ير روح را مال نفس ممتفّك
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 فلـوطين در ايـن بـاره   . كنـد  يبر نفس توصيف مـ  روا فرمان يهمچون پادشاه عقل را
 :گويد يم

ديگـر بـه آن آگـاه     ير كه پيش از هـر نيـرو  تفّك ينيرو يرا به يار[  عقل]فرمان او 
مـا از آن   ؛نيـز همـين گونـه اسـت     يادرا  حّسـ  ينيرو. بنديم يكار م گردد، به يم
ر نيـز  آيـا تفّكـ  . مـا نيسـتيم   ،كند يآنكه ادرا  م يول ،يميجو يادرا  سود م يبرا

كـه هنگـام    يهـاي  انديشـه  ةركننده خود ما هستيم و دربارتفّك ،همين گونه است  نه
عقـل از بـاال    يفعاليتهـا  يولـ  ،يميمـا  ايـن خـودِ  . كنيم ير مشوند، تفّك ير پيدا متفّك
ميـان   ؛روح هسـتيم  يصـل ما جزء ا خوِد. از پايين يادرا  حّس يآيند و فعاليتها يم

 . و عقل يميان ادرا  حّس :ييعن ؛يپست و عال يدو نيرو

ــث   ــن بح ــرح اي ــرض از ط ــ  ،غ ــر ارائ ــالوه ب ــ  ةع ــك تصــوير كّل ــ يي  ةاز هندس
سـؤال در   حـال، ايـن  . اسـت  ياز نظـر و  يفلوطين، تبيين معرفت حقيق يشناس معرفت

خـرد چيسـت  ظـاهرًا راه     و يبه معرفت عقالن يياب شود كه راه دست ياينجا مررح م
تيك و كديال از چيستي ياما سؤال اساس. معرفت، ديالكتيك است ةصعود به اين مرتب
 :گويد يم اين بارهفلوطين در  .كاركرد آن است
 ييعنـ  ؛هر چيز و يـافتن مفهـوم آن اسـت    ةانديشيدن منظم دربار يتيك توانايكديال

 ير دارد، و چه وجه اشـتراك ديگ يبا چيزها يگفتن اينكه آن خود چيست، چه فرق
گونـه   يـا الوجـود و چنـد    [اسـت ] و جايش كجاسـت و آيـا موجـود    [دارد] با آنها

. اسـت  يهسـت و چنـد گونـه الوجـود كـه غيـر از موجـود حقيقـ         يموجود حقيقـ 
گويد، و در اينكه نيـك چيسـت و    ينيك و غير نيك نيز سخن م ةديالكتيك دربار

و اينكـه هـر يـك از آنهـا      يو غير ابد يبدا ةغير نيك كدام است و همچنين دربار
نه بر عقيده  ،است يكمّت يعلم يهر يك از آنها بر شناساي ةچيست و سخنش دربار

 . و پندار

اسـت در راه نيـل بـه     يا ابـزار و وسـيله   ،تيـك در حقيقـت  كرسـد ديال  يبه نظر مـ 
در  معرفـت نـاب و    ياسـت بـرا   ياسـت سـلوكانه و نيـز ابـزار     يوحدت و حركت

حـاد بـا   ترين راه صعود بـه نخسـتين و اتّ   كه معرفت در نظر فلوطين، مهم چرا ؛يحقيق
 :گويد ميفلوطين  ،يبه هر رو. رود شمار مياحد به 

هـا و قواعـد    زيـرا ديالكتيـك از نظريـه   ... است؛ ترين بخش فلسفه  عالي ديالكتيك
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رسـد   يم به خود موجودات ،خود بلكه از طريق رو  خاصِ  ،يابد ينم تهي تشكيل
در آن واحـد صـورت    يشهـا  ا دست يافتن به نظريـه بو دست يافتنش به موجودات 

پيش آورد، نادرست  ييا استداللكند، يا سفسره گويد، درو   ياگر كس .گيرد يم
 .شناسد  ؛ چون حقيقت را مي...يابد يآن را درم ينادرستديالكتيك زود 

از راه  ،تيـك كحقيقت در دانش ديال مهم اين است كه اين در  و شناخت ةنكت
سـخن آخـر اينكـه    . اسـت  يبلكه از راه شهود درونـ  نيست،و استنتاج  يشكال منرقَا
يـاد  « يدانـش نظـر  »و « ينظـر  ييدانـا »فلوطين از آن بـا عنـوان    يتيك كه گاهكديال
اسـت كـه اصـول     يترين بخش عقل و انديشه و پربهاترين قابليت انسـان  كند، ناب يم

پيونـدد و بـا هـم مـرتبط      يآنهـا را بـه هـم مـ     ،گـاه روح  آن .گيـرد  يعقل مخود را از 
 .  سازد تا به عقل كامل برسد يم

 فلوطين يشناس بنياد معرفت
 يمعرفـت حقيقـ   ،هـا  و دريافت م ل و ايده يكه معرفت عقالن از اين روشن شد پيش

 حقيقت نيسـت  يو حاودهد  يتنها عقيده و پندار را به دست م ياست و ادرا  حّس
از  دارد و يفاهمــه و مــدر  نفــس نيــز از پرتــو عقــل، روشــناي  ّوةقــ. 
اسـتوار   يسؤال اين است كه معرفت عقل بر چه چيزحال، . گيرد ميخورشيد او نور 
معيـار  . حقيقـت اسـت نـه تصـوير آن     ،شناسـد  ييابد كه آنچه م ياست و از كجا درم

و آن « يزيبـاي » ،اسـت و آن « نيـك » ،دانـد كـه ايـن    يچيست  چگونه م عقل داوري
  چگونه استمعقول و حقيقت با هم  ،عقلنسبت   «عدالت» ،ييك

بـر   .عاقـل و معقـول اعتقـاد دارد    ،حـاد عقـل  فلوطين در پاسخ به اين سؤالها، به اّت
را بـه  ( هـا  ايـده )ورزد و شناخت امـور معقـول    يعقل به شناخت خود تأكيد م ييتوانا

سـخت انكـار    ـ   هسـت  يكـه در ادرا  حّسـ   چنـان  ـخـارج از خـود     يهايعنوان چيز
و عقـل   باشـد  بيـرون از عقايـد   ،موضوعات معقـول كه زيرا اگر فرض كنيم  ؛كند يم

حقيقـت آنهـا را در   ، كه عقل امكان ندارد ،بيند، در اين صورتبآنها را در مكانشان 
زيـرا   ؛خورد يرورت فريب مگام نگريستن به آنها به ض؛ چه اينكه هنخود داشته باشد
 از ايـن  ؛آنكه مالك آنها باشـد  يب ،مجبور است در آنها بنگرد ،ند و عقلا آنها حقايق
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 پذيرد يتنها تصاوير حقيقت را به خود م ،يابد يكه م اي شناسايي ،رو
. 

 هنـ  ،درون عقـل اسـت  در ( هـا  ايـده )فلوطين با اثبات ايـن نظـر كـه امـور معقـول      
 ةعقل بـر شـناخت خـود بـدون واسـره و بـه گونـ        ييبيرون از آن و سپس اثبات توانا

ــور  ــم حض ــال آن  يعل ــه دنب ــات اتّ  ،و ب ــاد و اثب ــل اعتق ــاد عق ــول،  ،ح ــل و معق  عاق
 بـار  نخسـتين  يكـه ظـاهرًا بـرا    يبنيـاد  ؛خود را شكل داده اسـت  يشناس بنياد معرفت
بـارور   ياسـالم  ةكـه اشـاره شـد، در فلسـف     و چنـان  ح شدي مررر فلسفدر تاريخ تفّك
 .گرديد

و  يعقل بر شناخت خود، به دو نوع شناخت حصول ييفلوطين پس از اثبات توانا
نفـس، انسـان را بـه شـناخت      يبـرا  يكند و با اثبات علم حضـور  ياشاره م يحضور

 :گويد يآنجا كه م ؛شمارد يخويش توانا م
ر روح تفّكـ  يماهيـت نيـرو   ياين است كه آدم ييك: خود بر دو نوع است شناختِن
 يبـه نيـرو   ياين است كه آدم ،نوع دوم كه برتر از نوع نخستين است. شناسد يرا م

 ،در ايـن صـورت   .شـود  يعقـل مـ   ،از اين طريق كه خـود  .شناسد يعقل، خود را م
ديگـر   يچيز يكّله بلكه ب ،انديشد ينم يعقل خود را همچون آدم يبه نيرو يآدم
 ،تـوان پـذيرفت كـه در ايـن حـال      يآيـا مـ   . ...برتر كشـيده  يو خود را به مقام شده
آگـاه   يبيرونـ  ير اسـت و بـه اشـيا   تفّكـ  يداند كـه نيـرو   ير هنوز هم نمتفّك ينيرو
گيرد كـه عقـل در او    يم ييار ياز دستورهاي ،كند يكه م يشود و در هر حكم يم

دارد كـه او الزم نيسـت آن را   برتـر و بهتـر از خـود او وجـود      يينهاده است و نيرو
 .  د چنين باشديگمان با يب... بلكه آن را در خود دارد  ،بجويد

روح بايد بـه   بارةشود كه اين انديشيدن به خود خويش در ير ممتذّكفلوطين البته 
زيـرا روح بـه خـود بـه      ؛فهميـده شـود   يحقيقـ  ياعقل به معن بارةو در يمجاز يامعن

خـويش   عقل به خود بـه عنـوان خـودِ    يول ،انديشد يم يق به ديگرعّلمت يعنوان چيز
ديگـر   يدر جـاي وي .  شناسد يانديشد و ذات و ماهيت خود را م يم

واحـد  ) ييك» :گويد يم ،ها اشاره كرده هندب انديشو ترّت نيز به اين اصل و فرع بودن
( روح) ياست و سـوم  ياصل ةديشندان( عقل) يانديشد، دوم ياصاًل نم( يبرتر از هست
 .« دوم ةدرج ةانديشند
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 يو تفاوت آن با عقل نظر يعقل عمل محدوديت
كنـد،   يعقـل بيـان مـ    ةكه فلـوطين دربـار   اي ييو توانا يگستردگ كهر شد بايد متذّك

آن  يو شناسـاي  ي نـدارد چنـين جايگـاه   ،ياما عقل عمل ،مربوط به عقل محض است
در جهان بيـرون دارد و در خـود    يچون رو ي، عقل عملة ويعقيدبه  .محدود است
را تحصيل كنـد و هـيچ    يبه امور بيرون يشناساي، يمعين تواند تا حّد يم يست،ساكن ن
 يو.  ندارد كه خود خـويش را همچـون عقـل محـض بشناسـد      يضرورت

 يمحـض نقصـ   عقل»: گويد يشمارد و م ينقص و كمال آنان برم منشأ اين تفاوت را
 يرضرو ةگردد و نتيج يبه خود باز م[ از اين رو]ندارد تا درصدد تكميل خود برآيد 

 .« شناختن خود است ،اين بازگشت به خود

 حاد عاقل و معقولاختالف افالطون و فلوطين در اتّ
بـا   يدر مواردفلوطين رغم شارح قلمداد شدن فلوطين نسبت به نظريات افالطون، به 
حاد عاقل و معقول و عقل، اّت ةدر مسئل براي م ال، افالطون ؛دارد يالف اساساختوي 
فلـوطين   ،كه گذشـت  اما چنان ،م معقول و موضوع انديشه بر عقل اعتقاد داردبه تقّد
بـا    اميـل بريـه   .حاد آنان نظـر داده اسـت  كرده و به اّت يبا ارسرو همراه باره،در اين 

 ،بر اينكه معقـوالت بيـرون از عقـل نيسـت     ين مبنبه تبيين نظر فلوطي ،طرح اين بحث
 :پرداخته و آورده است
ر كنـيم  تصـوّ  يبايد عقل را بـه صـورت   ،خارج از عقل است ،يم كه معقولياگر بگو
از فكر بالفعل باشد و بر همـان قيـاس كـه محسوسـات بـر آالت حـواس        يكه عار
 يچنـين عقلـ   .ع يابـد كند و در آن انربا يمعقوالت نيز با عقل تالق ،شود يمرتسم م

آنچـه   ةاز تحصيل يقـين دربـار   و معقوالت نيست يناقص است، قادر به ادرا  ازل
در آن حاصـل   يزيرا از مـدركات خـود جـز تصـوير     ؛قاصر است ،كند يادرا  م

، عـالم معقـول را سراسـر در    ينيست، پس ناگزير بايد بـر آن بـود كـه عقـل اقنـوم     
تنهـا صـورت    نـه  ،كنـد  يخود فكر مـ  ةدربار و از همين جا كه ،يابد يخويشتن باز م

كـه ايـن صـورت را     يتمـام امـور   ةبلكـه دربـار   ،شناسـد  يخود را به علـم يقـين مـ   
 . كند ييقين م ،شود يرند و عقل بر آنها مشتمل ميپذ يم

                                                        

 . E. Brehier. 
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 «فهم»، يعقل ادراك
را ت روح يا همان نفس ، ماهيت و هوّييو ادرا  حّس يادرا  عقل يپيش از بررس

ادرا  تجزيـه و   ةمسـئل بـه  ، آنگاه كنيم مي يبررسبه طور خالصه از ديدگاه فلوطين 
روح  را دربـارة روح چنـين بيـان كـرد كـه      نظـر فلـوطين   توان مي. پردازيم ميتحليل 

موضـوعات معقـول و    ةفروترين نمون ياز سوي ؛واالترين نمونه و م ال همه چيز است
با هر دو جهان  ،رو از اين است؛ محسوس جهان ياشيا ةبرترين نمون ،ديگر يياز سو
هـر دو را   ،كـه ميـان آن دو قـرار دارد    يدر حـال  . ...پيونـد دارد  [محسوس و معقـول ]

آورد  يانديشد كه آن را به ياد مـ  يجهان معقول از اين طريق م ةدربار .كند يدر  م
ول جهـان معقـ   اشناسد كه خود بـه يـك معنـ    ييابد و بدين جهت م يو با آن ارتباط م

كه آن را در خود آيد  از اين راه پديد نمي ،يش به جهان معقوليبنابراين شناسا ؛است
داراسـت و در آن   اكه آن را به يك معن شناسد جهت آن را ميبلكه بدين  ،وارد كند

جهان معقول است، هنگام شـناختن آن بيـدار    ينگرد و چون خود او به نحو مبهم يم
 . رسد يت من به فعلّيه بودبالقّو ةشود و از مرحل يم

 ازبيشـتر   ، بلكـه روح يـا همـان فهـم سـخن گفتـه      ِيعقلـ  فلوطين كمتر از ادراِ 
سـط آن دو  او از نظر وي، فهـم در حـدّ  . گو كرده استو و عقل گفت يادرا  حّس
و  دارد ارتباط يخارج يبا اشيا ينه همچون ادرا  حّس ،طور مستقيم قرار دارد و به
حاصـل از   يتصـويرها  ،ر روح، از يك سوجزء متفّك .همچون عقل نه با امور معقول
 يكنـد و از سـو   يپيوندد و يـا از هـم جـدا مـ     يآزمايد و به هم م يرا م يادرا  حّس
يابـد و   يآنها را درمـ  يرسد، چگونگ يهم كه از عقل به او م يتصاوير ةدربار ،ديگر

ر تصـاوير حاصـل از ادرا    را دارد كـه در برابـ   يت و قـدرت در برابر آنها همان قابلّي
 .دارد  يحّس

و معلومـات   يگـرفتن از آگـاه   يفهم آن است كـه بـا يـار    يكاركرد ديگر نيرو
. سـنجد  يپيشـين خـود مـ    يشناسـد و آنهـا را بـا دريافتهـا     يتازه را م يخود، دريافتها
رده ناميده و در چنـد جـا بـه آن اشـاره كـ     « ييادآور»اين جريان و فرآيند را  فلوطين
 . است

 توانـايي دارد ر روح همچون عقل به شناختن خـويش  فهم و جزء متفّك يآيا نيرو
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را  يه، تنهـا دريافتهـاي  ايـن قـوّ  »: گويد يدهد و م يم يدر ابتدا پاسخ منف يا نه  فلوطين
« انديشـد  يآنها م ةكند و دربار ياخذ م ،رسد يكه از جهان محسوس و معقول به او م

 .تواند يبالمجاز و با واسره م ،كه قباًل اشاره شد ا چنانام ،
 :گويد يمرلب م فلوطين در توضي  اين

برخـورد   يكـه بـا چيـز    ياين بخش روح بايد آگاه شود به اينكه خود او نيز هنگام
گويد و  يداند كه چه م يم ،گويد يم يكه چيز يشناسد و هنگام يآن را م ،كند يم

كند، خواهـد   يگويد و بيان م يباشد كه م يو عين آن چيزبايد بداند كه اگر خود ا
از  ،گويـد  يكـه روح مـ   ييچيزها ةچون هم .خود را بشناسد ،توانست از اين طريق

او ممكن  يپس برا .از آنجا كه خود او آمده است ييعن ؛آيند يم( از عقل)آن باال 
بـا او   ،رسـد  يمـ زيرا خردمند است و آنچه از بـاال بـه او    ؛است كه خود را بشناسند

 .منربـق سـازد   ،تواند آن را با نقش عقل كـه در خـود اوسـت    يدارد و او م يخويش
كـه   ــ   يكند و بـا عقـل حقيقـ    ياز عقل تلّق يبايد اين نقش عقل را همچون تصوير

 منربـق سـازد   ـ عين موضوعات خود و عين حقيقت اسـت  ،كه ديديم چنان
  . 

 يكه فلـوطين بـرا   يشود، مكانيزم و دليل يباال فهميده ماز جمالت  گونه كه همان
از جـنس   ،ر روحآن است كه جـزء متفّكـ   ،كند يروح بر شناخت خود بيان م ييتوانا

است و  يمدركات روح نيز عقل ،ديگر ياز سو. عقل است و قباًل در عقل بوده است
 يخويشـاوند  تجانس و تشابه مدِر  و مدَر  و ،يهمسان ،بنابراين ؛آيد ياز عقل م

 ،ر روح، نقـش عقـل را در خـود دارد   آنان با يكديگر، با توّجه بـه اينكـه جـزء متفّكـ    
حاد عاقل و معقول و عقل نائل آيـد و خـود   به اّت يتواند با انرباق آن با عقل حقيق يم

 .خويش را بشناسد
، دو ينفس به ادرا  حّسـ  يي عدم انحصارفرآيند فكر و انديشه و چراچگونگي 

 :گويد ييند فهم مآدر توضي  فر يو. پرداخته است هااست كه فلوطين بدان يا مقوله
گويـد    يفكـر چـه مـ    .دهد ير را به فكر مبيند و اين تأّث يرا م ي، كسيادرا  حّس
ايـن  »پرسـد كـه    يشناسـد و شـايد از خـود مـ     يگويـد و تنهـا مـ    يهـيچ نمـ   ،نخست
پاسخ  ،يفتن از يادآورگر ييشتر هم ديده باشد با يارپو اگر آن كس را « چيست 

اگر جزئيات شكل و قيافـه آن كـس را مـورد توّجـه قـرار       .«سقراط است»: دهد يم
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اگر به خود  يول ،كند يتجزيه و تحليل م ،ر به او داده استآنچه را تصّو تنها ،دهد
كنـد   يآغـاز مـ   ياز جزئيات ،رسيدن به اين حكم يبرا ،«سقراط نيك است» :بگويد

را از درون خــود  يحكــم كّلــ  يولــ ،شــناخته اســت  يكــه از راه ادرا  حّســ 
چگونـه در روح   يمعيـار نيكـ  . ارددرا در درون خـود   يزيرا معيار نيك ؛آورد يدرم
 ننيك است و از طريـق عقـل كـه او را روشـ     ،سان كه خود روح دارد  بدين يجا
 . ي تواناستبه ادرا  نيك ،سازد يم

قابـل در    يبه خـوب  ،فهم كه پيشتر گفته شداين توضيحات با توّجه به كاركرد 
را  يتصاوير حاصل از ادرا  حّسـ  ،فهم روح يگونه كه اشاره شد، نيرو همان .است
و  ي، سپس كاركرد يادآورگرديدهبيان  يم ال يط ،در اينجا نيز همين امر .يابد يدرم

كم اين ح ةو منشأ و سرچشمشده در ادامه، حكم و تصديق فهم به نيك بودن مررح 
لـوح   ،شـود كـه نفـس    يمشـخص مـ   ،بـاره  از توضيحات فلوطين در ايـن . آمده است
همچـون معيـار    را ياز فرريـات و امـور كّلـ    يا بلكه مجموعه ،نيست ينانوشته و خال

عقل بـه   يشود، پا يمعقول مررح م و اموريات خود دارد و چون بحث كّل در ،ينيك
ر روح، به فهم يا جزء متفّك يكه نيروشود  ياز اين توضيحات استفاده م. آيد يميان م
تـوان   يكـه بـدون آن دو نمـ    يا به گونـه  ؛و عقل وابسته است يت به ادرا  حّسشّد
شـود كـه چـرا     ياين سؤال مررح مـ  حال،با اين . آن قائل شد يرا برا يت مستقلهوّي

: گويـد  يدر پاسـخ مـ   يندانسـته اسـت  و  منحصـر   يروح را به ادرا  حّس ،فلوطين
 .« كه روح بايد قادر به انديشيدن باشداين يبرا»

 يادراك حسّ
د دانـ  يحقيقت نم يرا حاو يو ادرا  حّس ،يرا معرفت حقيق يفلوطين معرفت حّس

، حـس  يو بارها بر اين نكته تأكيد كرده است كه اصل و حقيقت هـيچ چيـز بـه يـار    
انـت، نـاتوان   البته نه از اين جهت كه ابزار ادرا  را همچون ك ،نيست شدني ادرا 
از اين باب كه عـالم محسوسـات را    كهبل ،موجودات بينگارد يو هست« بود» از درِ 
 يدانـد و هسـت   يهـا مـ   است، جهان تصاوير و سـايه  ي  ادرا  حّسق و مدَركه متعّل
معتقـد اسـت آنچـه از     ،ايـن  بـر اسـاس  . شـمارد  يممنحصر را به جهان معقول  يحقيق

از  ؛معرفـت  نـه  ، ه و پندار استعقيد ،آيد يبه دست م يمعرفت حّس
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بهتـر از   رابه موضـوعات محسـوس    مربوطاطالق عقيده و پندار بر دانشهاي  ،رو اين
طـور   بـه  يادرا  حّسـ  ،بـر ايـن مبنـا   .  اسـت دانسته اطالق دانش بر آنها 

ر نقش كـارگزار  د و بيشتكنايفا  يانسان در معرفت يتواند جايگاه چندان ينم ،مستقيم
 .داردر روح متفّك ينيرو يرا برا

چيسـت  توصـيف و تبيـين آن از نظـر      ياكنون سؤال اين است كـه ادرا  حّسـ  
جسـم اسـت يـا     ،  آنآن كدام اسـت  مـدرِ   ةفلوطين چگونه است  متعلق و گستر

 . ...و  روح يا هر دو
شـامل   را يو سـلب  ياثبـات  ةدو جنبـ  ،يتعريف و توصيف فلـوطين از ادرا  حّسـ  

ر روح را بـر اثـر   انتقـا  و تـأثّ   ،انفعـال به كّرات، عا اّد ِيدر بعد سلبفلوطين . شود يم
 دششم از انئـا  ةدر رسال. و اين ديدگاه را مردود دانسته است هكرد ينف يادرا  حّس
شـود و از   يدانيم كه بر روح بسـته مـ   ينم يرا نقش يما ادرا  حّس» :گويد يچهارم م
زيرا  ؛بر روح است يدوام نقش حاصل از ادرا  حّس ،كه حافظهپذيريم  ينم ،رو اين

 .« هستيم يمنكر چنين نقش
بـه   ييفراينـد ادرا  بينـا   ياين عدم انتقا  و تـأثر را بـا بررسـ    ،فلوطين در ادامه

و خـويش را بـازگ   يعال مـدّ يـ تبيـين و دال  ،يترين مصداق ادرا  حّس عنوان روشن
 :گويد يم يو. است كرده

ما  ييبينا ينگريم و نيرو يبه آن م ،كنيم يدر  م ييبينا را با حّس يكه چيز يوقت
 ،اين جريان يدر اثنا .آورد كه در خط مستقيم در برابر ماست يدر آن چيز م يرو

در آن همچون نقش مهر در مـوم، بسـته    يزيرا هيچ نقش ؛نگرد يروح ما به بيرون م
نداشـت كـه بـه     ينيـاز  ، ديگـر يـد د يمـ  ينان نقشچاگر روح از طريق . نشده است
 . تصوير موضوع را در خود داشت ؛ زيرابيرون بنگرد

ين دليـل بـر عـدم    نخسـت فلـوطين   ،شـود  يت فهميـده مـ  اعباراين طور كه از  همان
 يو اشيا يامور خارج ييعن ،انتقا  را نگاه كردن و نظر كردن روح به بيرون از خود

 ،ين معنا كه اگر تصوير در روح نقش بسته بوددب ؛داند يم ،يند ادرا آدر فر يبيرون
اينكه مدِر  . باشد كه خود دارد يچيز يكه روح به بيرون بنگرد و در پ بودن ينياز

مـدَر  در خـارج    يجوو به بيرون از خويش نظر دارد و در جست يدر ادرا  حّس
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، انتقـا  محسـوس در مـدَر     ياسـت، نشـانگر آن اسـت كـه ادرا  حّسـ      از خود
 .نيست
اگر تصـوير   كه شود يم يعكند و مّد يدر ادامه چندين دليل ديگر نيز اقامه موي 

توانست فاصله مـدِر  را بـا محسـوس     يشد، نفس نم يمحسوس در روح منعكس م
ناقص  ،ين معنا كه ادرا  ما از محسوسدب ؛دكندريابد و اندازه و حجم آن را معين 

 :گويد يكه م چنان ؛و ناتمام بود
 ايـن بـاره  سـازد و در   ين مـ موضوع را از مـا معـيّ   ةانيم كه روح ما فاصلد يبعالوه م
 ،بـا او نداشـت   يا اگر نقـش موضـوع در خـود او بـود و فاصـله      . ...كند يم يحكم

توانسـت   يچگونه مـ    همچنينكند يچگونه ممكن بود آن چيز را دور از خود تلّق
 .سازد   و اندازة آن را معّين صادر كند يحكم موضوع يبزرگ ةدربار

 :گويد يشمارد و م يسومين دليل را عدم ادرا  واقع برم يو
توانسـتيم   ينم ،يافتيم يدرم يبينيم تنها نقش يكه م ياگر ما از چيزهاي ،تر از همه مهم

يم و در دشـ  يآگـاه مـ   يهـاي  بلكه تنها بر تصاوير و سايه ،در خود آن چيزها بنگريم
 .   ديديم ميبودند كه ما  يم غير از آن ،يآن صورت چيزها به كّل

فلـوطين بـه    يياين است كه گـو  ،شود يم يكه در ذهن تداع يهجالب توّج ةنكت
خـود   ياو را هدف استداللها و آمـاج برهانهـا   ييجنگ كانت برخاسته و پديدارگرا

عصـر   آن، در يكانت ت از نوِعاكّيشود كه شّك ياستنباط م ،از اين امر .قرار داده است
كه از سـخنان  بر آناست  يالبته اين استنتاج مبتن. فلوطين نيز ظهور و بروز داشته است

ــين بفلــوطين ــيم كــه و، چن ــه ادرا   يرداشــت كن ــود»نفــس را ب ــا « واقــع»و « ب توان
بـه مـردود شـمردن ادرا      ،دانست و انكار انتقا  تصـوير محسـوس را در روح   مي

 .يمكنو تعبير  تفسير يو ياز سو يپديدار در ادرا  حّس
انتقـا  را سـبب عـدم ادرا  و     ،اسـتدالل خـود   ةفلـوطين در ادامـ   ،يبه هـر رو 
 :گويد يشمارد و م ينديدن م

تواند آن را ببينـد و   يچشم نم ،مردمك چشم قرار دهند يرا رو ياگر چيز ،بعالوه
اين سـخن در مـورد روح نيـز     .داشته باشد يا فاصله يالزم است با مرئ ،ديدن يبرا
كـه   ييالاقـل آنجـا   ،اگر نقش موضوع در روح باشـد  [ين معنا كهدب] .ق استصاد
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اينكـه ديـدن    يپـس بـرا   ؛...توانـد نقـش را ببينـد    ينمـ است، آن بسته شده  نقش بر
 بلكه بايد بيرون از آن باشد ،نبايد موضوع در خود روح باشد ،صورت گيرد

. 

تشــخيص  ل را موجــب عــدمبــر آنچــه تــاكنون ذكــر شــد، انفعــا افــزونفلــوطين 
را  يتواند ديدن يم يروح در صورت»: دارد يداند و اظهار م يمحسوسات از يكديگر م

 .« ي بر روح نباشندنقشهاي ،تميز دهد كه آن دو ياز شنيدن
ل اعتقاد به انفعـال روح در اثـر   ين اين سلسله استداللها به انگيزه و دالادر پاي يو

 :گويد يد و مكن ي، اشاره ميادرا  حّس
وانـد  ت ينم ،اگر به سبب انفعال به حركت درنيايد [روح]يك نيرو  ما به گمان اينكه

روح منفعـل   ةكننـد  در  يافتيم كه نيرو يدر اين پندار م ،موضوع خود را بشناسد
نـه   ،ن است كـه بـر موضـوع چيـره شـود     ايحال آنكه قابليت آن نيرو در  ؛دگرد يم

 . اينكه انفعال بپذيرد

ضـعف حافظـه، تقويـت حافظـه از راه      از قبيل يل و شواهد ديگريفلوطين به دال
 :گويد يم اين بارهو در كند  اشاره مي ييادآور يتمرين و صرف وقت برا
در روح بسـته شـود، ك ـرت     هشـد  يـده ي دشـد كـه نقـش اشـيا     ياگر ديدن سبب م

الزم  ،شـته از ايـن گذ . شـد  ياو نمـ  ةسبب ضعف حافظـ  ،بيند يم يكه كس يچيزهاي
 يدراز فكر كنيم و همچنين ممكن نبود چيز يزمان ،يبه ياد آوردن چيز ينبود برا

زيرا نقشها هميشه موجودند و هر وقـت   ؛دوباره به ياد بياوريم ،ايم را كه از ياد برده
تقويـت حافظـه    يكـه بـرا   يتمرين ،بعالوه .توانستيم در آنها بنگريم يخواستيم م يم
اگـر  . روحش تقويت گردد يكوشد تا نيرو يم ير اينكه آدمدليل است ب ،كنيم يم

چـرا   ، پـس محسوس در روح بسته شود يشد كه نقش اشيا يسبب م يادرا  حّس
اگر آن را چندين  يول ،داريم يدر ياد نگه نم ،ايم را كه يك يا دو بار شنيده يچيز

يشـتر  پكـه  را  يآيد كـه چيـز   يماند  همچنين بسا پيش م ييادمان مدر بار بشنويم، 
 آوريـم  يبـه يـاد مـ    يپس از گذشتن زمان ،به ياد نداشتيم يول ،شنيده بوديم

. 

فلوطين نسـبت بـه انفعـال روح در امـر ادرا       يكه از سو يكار و استنكارناين ا
روح را  يو. شـود  يم يناش( نفس) روح ةاز ديدگاه او دربار ،شود يمشاهده م يحّس
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از احـد   يشمارد و آن را تم يلـ  يگر، مولد و مفيض م رهفعال، كنشگر، چي يك اقنوم
كنـد،   يگونـه كـه معقـوالت را در  مـ     رو معتقد است روح همـان  انگارد، از اين يم

 :گويد و مييابد  يمحسوسات را هم درم
 [گونـه  بـدين ]كنـد   گونه عمل مـي  براي دريافتن اشياي محسوس نيز به همان[ روح]

سـازد و   يآنان را روشن مـ  ،خود يكند و به نيرو يخود وارد م ةكه آنها را در حوز
حّسيش بـه آنهـا    يكه نيرو يدر حال ،دهد يدر برابر چشم خود قرار م ،از اين طريق

 ،تـر باشـد   و هرچه آن نيرو بيشتر و قوي ...استهآبستن آن ،توّجه دارد و به اصرالح
 . يابد يبيشتر ادامه م يحضور آن چيز محسوس در برابر  زمان

 :است معتقدداند و  يم« نيرو»را  يادرا  حّس يو
بلكه بايـد بكوشـد    ،دشه محسوسات باالزم نيست متوّج ،روح يادرا  حّس ينيرو

 ؛آيند، دست بيابـد  يدر موجود زنده پديد م يكه بر اثر ادرا  حّس يتا به تصاوير
 كه خـاصّ  يظاهر يادرا  حّس .ندا معقول ياز نوع چيزها ،خود ،زيرا آن تصاوير

روح و ايــن  اسـت از ادرا  خــاصّ  يوار موجـود زنــده اسـت، تنهــا تصـوير ســايه   
 ،صورتهاسـت  ةاست، نظـار  يتر يادرا  حقيق ،ادرا  اخير كه بر حسب ماهيتش

آنهـا بـه موجـود زنـده      ةاين صورتها كه روح بـه وسـيل   .شود يآنكه سبب انفعال يب
و انديشـيدن و شـهود    يل و داور، منشـأ تعّقـ  كنـد  و او را رهبري مـي  راند يفرمان م
 . ي استدرون

ظـاهر و   يفلوطين در اين جمـالت، بـين ادرا  حّسـ    ،شود يممالحظه كه  چنان
صورتها را كـه توسـط ادرا     ةتفاوت و تمايز قائل شده و نظار ،روح يادرا  حّس

آيا  .ستانديشيدن و شهود دانسته ا ،يداور ،لمنشأ تعّق ،گيرد يروح صورت م يحّس
دوم  دو مرتبه قائل است يا شّق ،يادرا  حّس يمعناست كه وي برا ديناين سخنان ب

بحث و تأمل دارد  يجابه هر حال، اين زمينه، يا فهم است   يهمان ادرا  عقل ،آن
  .تر باشد صري  ،احتمال نخست شّق ظاهرًاو 

 بـاره ايـن    كيست  فلوطين در آن است كه مدِر يدر ادرا  حّس يبحث بعد
                                                        

قائـل   ياز ادرا  حّسـ  يسـرح  ،موجود زنده يفلوطين، برا: گفتتوان  يم ،بر آنچه اشاره شد افزون.  
 ،يشـود و روح و نفـس در ادرا  حّسـ    ي  در موجود زنده منقو  مادرا  مدَر ،است كه در آن
 .دنكن يخود را صادر م يرا ادرا  و فرمانها ياين تصاوير درون
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 :دهد يم پاسخ
است كه از تركيب روح و تن پديد  يآن موجود ،كننده ادرا  :يميبگو ،بگذاريد
تركيب بدين معنا نيست كه روح، خود را به آن موجود يا بـه تـن    يول. آمده است

خـاص بخشـيده و از طريـق     يتـ به تن با كيفّي ييي روشنانوع ،داده باشد، بلكه روح
تـازه پديـد آورده    يموجود زنده را به عنوان موجـود  به تن، ييبخشيدن اين روشنا
ق بـه آن  ايم، متعّلـ  كه مال موجود زنده دانسته يعواطف ةو هم ياست و ادرا  حّس
 . موجود تازه است

  هستيم« ما» ،كننده كند كه پس چرا ادرا  يم اين سؤال را مررح ،در ادامه يو
 «ت خـاص، جـدا نيسـتيم   بـا كيفّيـ   ةجـود زنـد  اينكه ما از مو يبرا»: گويد يدر پاسخ م
. 

 نتيجه
يونـان   ةفلسـف  يشناسـ  ينظـام هسـت   ،بار نخستين يفلوطين برا كه عا كردشايد بتوان اّد

او . را در يك رتبه قرار داد يهم آميخت و عقل و هست در يشناس باستان را با معرفت
 ،خود را آغاز كرده بود ةو بالند يجريان فلسفه را كه با ظهور سوفيستها حركت جّد

بـه همـديگر و نيـز قـرار دادن علـم       هـا كـردن آن  ادغـام و  يشناسـ  با تأكيد بر معرفـت 
از  يگيـر  با بهـره  يو. ل ساختخويش، متحّو يشناس به عنوان بنياد معرفت يحضور
ويـژه افالطـون و ارسـرو، و    ه ، بـ ا  ياسـالف فلسـف   يو ديدگاهها يفكر يجريانها

را  يو مكتبـ را ارائـه داد  از فلسـفه   ييكديگر، قرائـت جديـد   تركيب و تأليف آنها با
 .شود ياز آن ياد م« نوافالطونيان»ا نام باكنون  پديد آورد كه هم
 يرا بـر بنيـاد م نـا   ( ا روحيـ )عقـل و نفـس    ،كه م لث احد يو يشناس ينظام هست

ربـط ك ـرت بـه     يو اساسـ  يمحور ةمسئل  ،سازد يجهان معقول و محسوس استوار م
« فـيض »مهم  ة، با طرح نظرينداشتند آن را حّل توان يت را كه پيشينيان به درستوحد

قرنها مالصدرا را كه  « رت در وحدت و وحدت در ك رتك»پاسخ گفت و ديدگاه 
 .به تفصيل مررح كرد، ارائه دادآن را بعد 

                                                        

 يمـادون هسـت   ،هو مـادّ  ،يد و هسـت وجـو  يمـاورا  و ماسـوا  ،البته با توّجه به اينكه در نظر فلوطين احد.  
 .ير ايجاد م لث بر بنياد م نا نادرست باشدعب، شايد تاست



 

 ج

رت
م ر

 بر 
دك

رآم
د

 
مين

رلو
سي 

ازا
/ 

شها
ژوه

پ
 

تأكيـد بـر    ،يبـر علـم حضـور    يعلـم حصـول   تناينيز با اب يو يشناس معرفت نظام
 يتوانـاي ) يخودآگـاه  ِين علم حضـور دادمحور قرار   ،قل و عاقل و معقولحاد عاّت

 ،دانستن عقـل و حقيقـت   يساوممعرفت،  ةدر چرخ (ادرا  و شناخت مدر  خود
پيـدا كـرد و    يو اشراق يعرفان يرنگ و بو ،شمردن معرفت معقول يو معرفت حقيق
م رود، در ايـن نظـا   يم شمار ر فلوطين بهحاد با احد كه غايت الغايات تفّكوصول و اّت

 .و از طريق شناخت دنبال گرديد
بـدين گونـه اسـت     ،كند يخود تصوير و تفسير م يكه او در نظام معرفت يا هندسه

موجود زنده  ةرا ويژ يو ظاهركند  ميتقسيم  يو باطن يرا به ظاهر يكه ادرا  حّس
ه منـتقش  آن، صور محسوسات در موجود زنـد  ةشمارد كه به وسيل يبما هو موجود م

روح يا )« ما»اين صور توسط  ،كند، پس از آن يبر تن م يشود و لباس وجود ذهن يم
ايـن نقـش محسوسـات را در     ،شود و چون نفس يادرا  م( ب از جسم و روحمرّك

آنهـا  بلكه بر آنها چيره شده و  ،گردد ينم شدر ادرا  آنها منفعل و منتق ،خود دارد
ر روح و آنگاه جزء متفّك. دهد يمورد استفاده قرار مبه عنوان مواد و ابزار شناخت را 
 ،رسـد  يرا كه از جهان محسوس و معقول به او مـ  يفهم و خرد آن، دريافتهاي ينيرو
 يحاصـل از ادرا  حّسـ   ياين نيرو، تصويرها. انديشد يآنها م ةكند و دربار ياخذ م
هـم كـه از    يتصاوير ةكند و دربار يپيوندد، يا از هم جدا م يآزمايد و به هم م يرا م

ر روح بـر  خالصه آنكـه جـزء متفّكـ    .يابد يآنها را درم يچگونگ ،رسد يعقل به او م
( اعـم از معقـول و محسـوس   ) يا  شناخت و در  امور بيرونـ  خالف عقل، وظيفه

رود و تفـاوت آن بـا    يشـمار مـ   بـه  يواسـط ميـان عقـل و ادرا  حّسـ     ةاست و حلق
اين اسـت كـه    ،است يو دريافت امور خارج ا  ادرا  نيز كه وظيفه يادرا  حّس

                                                        

 ؛انـد  يافتـه  يهسـت  ،آن است كه معقوالت بيش از عقل ،بيرون بودن از ذات عقل يدليل كه معنا بدين.  
تبه در يك ر ،يصادر اّول و با هست ،كه عقل يدر حال ،است يكه محسوس بيش از ادرا  حّس چنان

: گويد يفلوطين به اين نكته ظريف اشاره كرده م. است ييك ،كه گفته شد چنان ياست و عقل و هست
 ،نگـرد  ينمـ  ،كه پيشتر از او هستند يدر موضوعات خود ندارد و در آنها به عنوان چيزهاي يعقل رو»

انـد  تو يزيـرا عقـل نمـ    ؛بلكه عين موضوعات خويش است ،در محسوسات يكه ادرا  حّس آن چنان
او بـا موضـوعات    .(تواننـد آمـد    يو اين تصـاوير از كجـا مـ   )از موضوعات خود اخذ كند  يتصاوير

سان دانـش مربـوط    بدين. است ييك( عالم با معلوم)جاست و عين آنهاست و با آنها  خويش در يك
 (.1/328فلوطين، )« است و عين آنهاست ييك( علم با معلوم)به امور معقول هم با موضوعات خود 
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اين  ، گرچهشود و ثانيًا يشامل تصاوير معقول هم م ،ر روحمدركات جزء متفّك ،اواًل
 ،آيـد  يو معقـول مـ   سوسق به خود او نيست و از دو جهان محمدركات بالذات متعّل

  .دارند يذهن يهست ،هنگام ادرا  در درون روح قرار داشته و به تعبير نگارنده
. بر اينكه بر شناخت خـود نيـز تواناسـت   ، افزون شناسد يعقل نيز امور معقول را م

ن عقل ودر درون عقل است و عقل مالك و بلكه عين آنهاست و چ ،اين امور معقول
ت دارد و جدا از است و فعلّي يفعل  وع انديشهضعين عقل، مو ،بالفعل است و معقول

  .است يحقيق ،دنانديشي ،بنابراين ؛نيست يو هست يزندگ
                                                        

، خصوصًا با توّجه به اينكه فلـوطين از  برانگيز است ، بسيار بحثيمعرفت حقيق به عنوان يادرا  عقل.  
 .رود يشمار مـ  به يادرا  عقل يخود نوع به اينكهسخن گفته است ، ر روحفهم يا ادرا  جزء متفّك

در تفـاوت  شـايد بتـوان تفـاوت فهـم و ادرا  عقـل را      . باشد ينم يحداقل اين است كه ادرا  حّس
امـا   ،كنـد  ي ل و معقوالت را در  مُم ،ها ين معنا كه عقل فقط ايده؛ بدجو كردو مدر  آنان جست
و يقين كه  يادرا  عقل، ادرا  حقيق سبب،به همين  .ر روح، تصوير معقوالت رافهم يا جزء متفّك

 .شمار آمده است تصوير عقل به ،ق به روح استمتعّل
ت داشتن معقول يـا موضـوع انديشـه    تأكيد او بر فعلّي ،فلوطين يشناس معرفت در برانگيز از نكات تأمل.  

بـر آن متفـرع    يت داشتن موضوع انديشه مورد توّجه قرار گرفتـه و انديشـيدن حقيقـ   اينكه فعلّي. است
بـودن ادرا    يط حقيقـ ياز شـرا  يق ادرا  و معرفت يكمتعّل ،تشده است، بيانگر آن است كه فعلّي

كـه از فلـوطين    يا در جملـه  ،عالوهب. هرًا پيش از آن مورد توّجه قرار نگرفته استظا كه يشرط. است
 يفعل ،موضوع انديشه»: تفسير شده است يو هست يبه جدا نبودن از زندگ ينقل شده، با عرف تفسير

، همـان )« اسـت  يحقيقـ  ،انديشـيدن  ،بنـابراين  ؛نيسـت  يو هسـت  يفعليت دارد و جدا از زنـدگ و است 
1/293). 
آن است كه اگر معقوالت بيـرون از عقـل باشـد و بـا آن      ،حادت تأكيد فلوطين بر اّتتوضي  بيشتر عّل.  
شـود؛ بـدين    رو مـي  روبـه مشـكل  بـا  معرفت و شناخت  ـ هست يكه در ادرا  حّس چنان ـحد نباشد  مّت
ل معقـول بيـرون از عقـ    ،چون بنا بـه فـرض   ؛و صدق در درون عقل قرار ندارد يكه معيار داور سبب

اگر  .حد و در درون عقل باشدكند كه معقول و عقل و عاقل مّت يتواند داور يم ياست و عقل هنگام
كـه عقـل آنهـا را ادرا  كنـد، از كجـا       يوقت ،خارج از عقل باشد« نيك»و « عدالت»، «ييزيبا» ةايد
تصـوير   همـان باشـد،  كـه  است  و بر فـرض   ييهمان عدالت يا زيبا ،تواند بفهمد كه آنچه شناخته يم
طـور كـه    همـان  ،و شـناخت تصـوير شـناخت حقيقـت نيسـت     . ها را شناخته است نه خود آنهـا را  ايده

آيد، نه معرفـت   يم شمارعقيده و پندار به  سبب،بدين  ،شناخت تصوير محسوس است ،يادرا  حّس
لـوطين تـا   ف يحـاد بـرا  اهميت اّت. آيد حقيقت نيز بيرون از عقل باشد يعالوه، الزم مب .(1/313همان، )
كـه نـه تنهـا     اسـت ا  ايـن   نتيجـه  ،اگر معقوالت را بيـرون از عقـل بـدانيم    ،گويد ياست كه م يحّد

وجـود عقـل    يباشد و وجود آنهـا و حتـ   آنها منتفيوجود  يبلكه حت ،باشدن ممكنشناخت معقوالت 
 ياشـناختن اين خواهـد بـود كـه معقـوالت ن     يچنان پندار ةنتيج... »: د و لباس عدم پوشدوسؤال ر زير

 (.1/313، همان)« خود عقل از ميان برخيزد ،وجود نداشته باشند، و عالوه بر اين يباشند و حت
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