
 

  
  
  
  

  نيدراملتأهل درحكمت صنيانعكاس فلسفه فلوط
١٭انی گرجىمحمدمهد  

٢٭٭نرجس رودگر  
  چكيده

 نهـاده ى اسـالمٔ بر فلـسفهىرات فراواني تأثاياثولوجكتابش و ونان باستان است ي ىن از حكمايفلوط
 بـه ؛اسـتاو كرده ات ن استفاده را از آراء و نظشتين بي مسلمان، صدرالمتألهىن حكمايدر ب. است
ن ي فلوطى از آراىبرخ. داردن ي فلوط، يصشه در آراىهيِخاص حكمت متعالِات  از نظىاري كه بسىطور

 الواحد، اعتقـاد بـه ٔاء، قاعدهيقه كل االشيط الحقي بسٔ، قاعدهىمراتب بودن هستاعتقاد به ذو: عبارتند از
، اعتقاد به حضور تمام موجودات عالم مـاده ى در نفس آدمىمراتب بودن نفس و حضور مراتب وجودذو

 است؟ نوشتار يىها تفاوت ها و  چه شباهتى دارايى وصدراىني فلوطٔدو فلسفهاما ... . ن ولم بدر عوا
ـىش رو درصدد است ضمن معرفـيپ ن، مـوارد يصـدرالمتأله ن وي فلـوطٔ فلـسفهىات اساسـ آراء و نظ

زان يـم و دركسه، كـشف يـمقا ق وين تطبيج ايازجمله نتا. ن دو فلسفه را نشان دهديِمشابهت و افتراق ا
  .استن ي فلوطٔه از فلسفهي حكمت متعالىريذيتأث

  .نيم ثالث، احد، عقل، نفس، صدرالمتألهين، اقاني فلوط:ها كليدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ر دانشگاه باقرالعلومدانشيا *

  . دانشجوى دانشگاه باقرالعلوم**



 ١٣٩١بهارم، دهياز پياپي ،سوم شماره  سال چهارم،فصلنامه اسراء،
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  نيفلوط نامه يزندگ
ـٔن كه ترجمهيا فلوطين يپلوتئوس، افلوط الد در يـ قبـل از م٢٠٥سـت، در  ا نـام اوى ع
   (internet Encyclopedia of philosophy, p. 337) .مصر متولد شد

  (The Encyclopedia of philosophy, v. 5 , p27). نامند ى مىن را مؤسس مكتب نوافالطونيفلوط
وس سـاكاس آموختـه بـود و بـه شـاگردش يـِن از استاد خـود آموني كه افلوطىا فلسفه

 )٧٠، صهــستى در انديــشه فيلــسوفان(. ى معــروف شــدم داد، بــه نــام فلــسفه نوافالطــونيــتعل
دن بـه ي رسـى چـون شـهود، جذبـه و خلـسه بـراىان در كنار عقـل از عناصـريطوننوافال

 ىِل مشرب متفاوت نوافالطوني به دل)٣٥٠، صتايصخ انتقادى فلسفه يونان(. بردند ىحكمت نام م
ق كلمـه، بلكـه يـ دقى به معنـاىكيک متفكر متافين نه ي معتقدند فلوطىاست كه برخ

  . عارف استىمتفكر
 ىها  با سود جستن از مفهومىكيالكتيِدن ديشي و اندىلسفه، شهود دروناز نظر او راه ف
ِت فلـسفه، شـناختن يـ و غاىن معنـيبنـابرا. استه و پاک ساختن روح يناب در كنار تزك

او آشـكارا . باشـد ىه مـيـق شناخت و تزك بلكه عروج روح از ط،ستي و جهان نىهست
ه  به عنوان ىداند و تفكر نظر ى مىقيحقلسوف يلت و كمال في فضى را منتهاى عرفانٔتج

  )٥٤٣، ص١، جتايصخ فلسفه غرب(. كند ى نميى او خودنماى در رأيىهدف نها

  نير و تأثّرات فلسفه فلوطيتأث
ن يـ خود بى در آراى كه وىن معني بد؛اند ى شمرده التقاطىن را از حكماي فلوط،محققان

 )٧٢، صسير حكمت در اريسـا(. ه استان و عرفان جمع كرديات افالطون و ارسطو و رواقنظ
 بـه ؛ داشـته اسـتىر مانـدگاريز تـأثيپس از خود نفيلسوفان ها، او در  ىريذيثأفارغ از ت

ين اديـ ژرف و بنىا ک بـه گونـهي هر ، و مسلمانىحي مسٔ كه فلسفه و عرفان جامعهىطور
، سـه ى اسـالمٔدر فلـسفه. ن اسـتي فلـوطى و قواعد حكمى عرفانىاندازها وامدار چشم

ن ي، از حكمـت فلـوطىا ک به گونهيه، هر يِمشرب معروف مشاء، اشراق و حكمت متعال
 ى آثـار حكمـأن، بـه عـصر ترجمـهي فلـوطيى مسلمانان با آراىآغاز آشنا. اند هارتزاق كرد
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 ى، سـوءتفاهميىن آشـنايـخ ااتفاق درخور توجه در تايص. گردد ى بازم٨ و ٧ونان در قرن ي
معرفـة « كـه بـه اياثولوجكتاب . ش آمده استي پاياثولوج ،ني فلوط كتابٔاست كه درشاره

ىض  در دست مسلمانان بود كـه آن ىترجمه شد، اثر» ىفلسفه اول«ا يو » اتياله«ا ي» هيال
، ىحيمتـرجم مـسبـه همـت ن بـار يدانستند و اول ىوس بر كتاب ارسطو مر فرفويصيرا تفس

عقوب يوسف  ابىصى برا) م٨٣٥/ ق.  هــ٢٢٠لدمتو( ىح بن عبداهللا بن ناعمه الحمصيعبدالمس
.  به نام ارسطو ترجمه شـده اسـتى، به عىان از س) ق٢٦٠ ـ ١٨٥( ىبن اسحق الكند

، فلـسفه فلـوطين(. ن اسـتيِ تاسـوعات فلـوطىانيِک سوم مي، اياثولوجمعلوم شد كه سپس 
  )٤٦ص

از ارســطو ابــن ســينا نيــز آراى ارســطو و فلــوطين را تلفيــق نمــود؛ چراكــه آن را 
ـه. دانست مى  فيـض قابـل ٔدر نتيجه تـأثيرات اشـراقى آن در الهيـات سـينوى و نظ

  )٧٣، صسير حكمت در اريسا؛  (The Encyclopedia of philosophy, v.5, p.338  .مشاهده است
 از اصـول و قواعـد ىاري در بـسىذوق اشراق  باىن كتاب به علت سازگارين ايهمچن

 از )١٢٢، صدرآمدى بر فلـسفه افلـوطين: ک.ر(. شراق قرار گرفته استخ اي منشأ الهام شى،حكم
انوس يـدر اقرودهايى  و اشراق، همچون ى مشاء اسالمىک از مكاتب فلسفيآنجا كه هر 

تـوان  ىّن تأثرات را مـي، حاصل تمام ارسند به هم مى ىرازين شيه صدرالديحكمت متعال
 ى را عـارفايـاثولوجن، صـاحب يصـدرالد. افتيافته در آثار مالصدرا ي ى تكاملا به گونه

 ىاز كـشف و شـهود و علـم حـضور ور ى و بهـره معنـوى و واصل بـه مقامـات واالىاله
  )٦، ص١ و ج١١١ ـ ١٠٩، ص ٩، ج فى االسفار العقلية االرشعةةالحكمة المتعالي(. داند ىم

ن، يـزم ِيه و عرفان مـشرق صوفىها شهين و اندي فلوطين آراى بىّل شباهت جديبه دل
، سـير حكمـت در اريسـا؛ ١٤٣ و ٨، صفلوطين(.اند يده نامى انواع عرفان نظرٔ را پدر همهى وىبرخ
 ى پـاىونـاني ىتمام مكاتـب عرفـان  ازىاستقالل عرفان اسالم گر بري دى البته برخ)٧٢ص
ى و مايتر اكهارت؛ ١٢٣، صدرآمدى بر فلسفه افلوطين(. فشارند ىم  )١٢٨، صوحدت وجود به روايت ابن ع
كـس تـاكنون  چيـه«: دگىصـ دانـسته، مـى ىِ انواع عرفان نظرٔن را پدر همهياسپرس فلوطي

  )١٤٣، ص فلوطين( ».ردي بگىشينتوانسته است بر او پ
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 از تمـام مكاتـب ى بر استغنا و اسـتقالل تـصوف و عرفـان اسـالمىبرخاين با وجود 
ر مكتب ي تأثىارند و ادعافش ى مى پاىراسالمي غى و به طو كلىوناني ىها  و نحلهىفلسف

، درآمـدى بـر فلـسفه افلـوطين(. داننـد ى مـىا شـتابزدگيـ عناد ى از رو،بر عرفانرا  ىنوافالطون
ى و ماي؛ ١٢٣ص  )١٢٨، صتر اكهارتسوحدت وجود به روايت ابن ع

  ني در فلسفه فلوطي هستيطرِح کل
ِودن هستى، برگرفته و قول به ذومراتب و تشكيكى ب. داند فلوطين هستى را داراى مراتب مى

ه ـهٔالبته تكميل نظ  ٔ افالطون در مورد وجود دو عالم معقول و محسوس است كه در نظ
اى به نام روح  فلوطين بين عالم معقول و محسوس، واسطه. فلوطين، تعدد بيشترى يافت

ِاى بين روح و ماده دانـست و حتـى تـشكيک را در دل  را مرتبه» طبيعت«قائل شد و البته 
  .بندى نمود  فوق ماده طبقهٔبه اين شكل كه صور را در مرتبه. ِعالم محسوس نيز وارد كرد

 ىاسـت كـه برتـر از هـست» احد«ن قائل به يعت و ماده، فلوطير از عقل، نفس، طبيغ
تـوان  ىن مـي بنـابرا. اسـتىِ بلكه فوق هـست؛شود ى شمرده نمىِ لذا از مراتب هست.است

عـت، ياحـد، عقـل، روح، طب«: شـود ى اصـل مطـرح مـ٥ن، يگفت در نظام فلسفه فلوط
  Encyclopedia of philosophy, p. 457) ؛١٦، صفلوطين(» .ماده

 كـه گـاه از آن بـه )hypotasis( قنـوما. نامـد ىم» م ثالثياقان«نفس را  او واحد، عقل و
 را كـه ىاتيكه خصوصجوهرى است شود،  ىاد ميهم  )principle(  و اصل)substance( جوهر

تـوان  ىعلل است و نمي و الى ذات،ات هر اقنوميخصوص. است دارا د، ذاتاد داشته باشنيبا
   (Encyclopedia of philosophy, p.457 ).پرسيد آنها يىاز چرا

با وجود اين از مراتب هستى . بر اين اساس، عالم محسوس، اصل و اقنوم نيست
 و ٥٨ ــ ٥٧، صفلـسفه فلـوطين: ک.ر(. است؛ البته نه هستى حقيقى، بلكه هستى ظاهرى

  )٣٥٩ ـ ٣٥٨
  وحدت وجودٴمسئلهم و يروابط اقان

؛ ستيـدهد، كثـرت محـض ن ى، ارائه مىم ثالث و مراتب هستين در اقاني كه فلوطىكثرت
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. گردد ىم بازمين اقاني بٔن وحدت، به رابطهيا. مسلط استآنها  وحدت بر تمام ى نوعيسرا
ى و  است كه از فرط پـرىقتيواحد، حق. است» ضاني فمسئله«م ين نكته در رابطه اقانياول

د يـا اقنـوم عقـل پديضان، نشئه ين فيجوشد و از پرتو ا ىاض مي فىا  همچون چشمهامتال
ِات، علـم و كثـرت معقـوالت، ظـاهر يـهمراه با اقنوم عقل اسـت كـه وجـود، ح. ديآ ىم
ِضان نشئه عقل، اقنوم نفس حاصل مياز ف. شود ىم ز خـود يـوس نشـود و جهـان محـس ىِ

ن هـر چـه از يبنـابرا. نـدِ از وجـود ارضيى پرتوهاىِ است كه نفوس جزئى از نفس كلىپرتو
 از ى كـه ناشـى كثرتـشـود؛ ىم، از وحدت كاسته و به كثرت افزوده مـشىص ىواحد دورتر م

  )١٤، صدرآمدى بر فلسفه افلوطين(. ِان و صدور نشئات برتر استضيف
ن يفلـوط. م اسـتياقـان» ِبساطت«كشد،  ىر م به تصىصم راي اقانٔ كه رابطهىگرينكته د

 ىشتريـ و بـساطت بىريناپذ يم، مراتب باالتر از تقسىم و هستيمعتقد است در مراتب اقان
، اثولوجيـا(. تـر را در خـود دارد يين مراتب پاى به نوع،ط باشدي كه بسىا برخوردارند و مرتبه

ان دارد و احـد در همـه اعـداد سـ چنانچه و؛ واحد، همه نشئات را در خود دارد)٧٤ص
ِل و مراتب مادون نفـس ني معلول را در خود دارد و معال،عقل كه علت نفس است ز بـه يـِ

» ميِا وحـدت اقـانيـاتحاد « به مسئلهن ياز ا. ِ در وجود نفس، تحقق و حضور دارندىنحو
  )١٤، صدرآمدى بر فلسفه افلوطين(. شود ىر ميتعب

 اعــم از ، جهــان محـسوسىاي بـر آن اســت كـه اشـ از افالطـونىرويــن بـه پيفلـوط
 و ىقــي موجــودات حقىهــا هير و ســاهــا تــصارض وانــات و انــسانيجمــادات، نباتــات، ح

ُ به نام مثل و صور معقولـه مـىني راستىها ىهست  كـه در جهـان ىرَوُباشـند و همـه صـ ىُ
  )٧٨٦، ص٢، جدوره آثار فلوطين(. اند ، از آن جهان آمدهندا محسوس
نكـه ي از جملـه ا؛ داردىز در پـيـ را نى لوازم،عوالم باالبراى ن يي عوالم پاِر بودنتصىص

اج يـر اسـت، فقـر و احتر، هماره در تحقق خود محتاج صاحب تـصىصهمچنان كه تصىص
چـون همز يـر ن آن اسـت كـه تـصىص،گـريالزم د.  استىز دائميتر به باالتر ن يينمراتب پا

 ىچ زمـانيـن معتقـد اسـت هي لـذا فلـوط. نداردىم است و آغاز زمانير قدصاحب تصىص
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نكـه همچـون يگـر اي د)٣٠٥، ص١همـان، ج(. نبوده كه در آن، جهان محسوس نبـوده باشـد
. ز مطابق عالم معقول استير است، عالم محسوس نر كه مطابق بر صاحب تصىصتصىص
اد كـرده يـ» رياصـل تقـد«ِن از مطابقت عالم محسوس با عالم معقـول، بـا عنـوان يفلوط
  )٣٢٥ و ٣٣٨ و ٣٣٩همان، ص: ک.ر(. است

ِ از اصل ىض، حاكيض و مستفيِت فيِن غيت در عينيم و رابطه عي اتحاد اقانمسئله
ـىن وحدت است كه سنگ بنـاين كثرت و كثرت در عيوحدت در ع  وحـدت ٔه هـر نظ

ن معنا كه او يخوانند؛ بد ىم )pantheist(ى ن را وحدت وجودي فلوطىاريبس.  استىوجود
شمارد و تمام موجودات  ىِت را اصل و منشأ كل وجود ميداند و احد ىا واحد مقت ريحق

ِت وجـود را هـم يـانگـارد و غا ىن و مـصدر كـل مـي از مبـدأ نخـستىضانيـرا تراوش و ف
ِقت احدنـد ي از حقىن تمام موجودات پرتويبنابرا. پندارد ى همان مبدأ مىبازگشت به سو

  )٦٧، صسير حكمت در اريسا(. ول و صعود استت موجودات در قوس نزيو همو مبدأ و غا
خوانـد؛  ىد و شرط، وحدت وجودي قىن را بيتوان افلوط ى هم معتقدند نمىالبته برخ

 خـدا در ى وحـدت وجـودِيـضان كـامال امـا ف،كند ىكه گرچه او خلق از عدم را رد مچرا
 ىگـر ويبـه عبـارت د. يردپذ نمىست،  ا خداى خودپراكنى را هم كه نوعىِمخلوقات فرد

 ى وحدت وجـود از سـؤهک سو و نظي از ىدينش توحن آفي بىا انهيكوشد تا راه م ىم
  )٥٣٨، ص١، جتايصخ فلسفه غرب(. رديش گيگر پيد

» وحـدت وجـود«اين اختالف، ناشى از معانى متفاوتى است كه ميان انديـشمندان بـراى 
ه. رقم خورده است  رابطه خدا و جهـان هـستى اى در باب وحدت وجود در معنايى كلى، نظ

ـر عمـده از وحـدت وجـود )٢١٥ ـ ٢١٩، ص تايصخ انتقادى فلسفه يونان(. است  به طور كلى سـه تق
. ٢انگارى محض و يكسانى خدا و جهان يا وحـدت وجـود و موجـود؛  وحدت. ١: عبارتند از

ثـرت نايكسانى همراه با نوعى اتحاد كه تحت عنوان حلـول، اتحـاد و نيـز وحـدت وجـود و ك
يكـسانى در عيـن نايكـسانى يـا وحـدت در عيـن كثـرت و . ٣موجود از آن تعبير شده است؛ 

ى و ماي(. كثرت در عين وحدت   )٩٨، صتر اكهارتسوحدت وجود به روايت ابن ع
ـيـا پانتئيـر مشهور و البته اشتباه وحدت وجود يتعب ر اول اسـت كـه وحـدت سم، تق
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ه در بحـث احـد كـ چنـان. ر در تقابل اسـتن تقين از جهات مختلف با ايوجود افلوط
ِ احد فلوط،خواهد آمد َ سـت كـه او را فـوق  ا او تا بدانجاى است و تعالى متعالى مطلقانيَ

  .نامد مى ىهست

  اصالت وحدت
هـر . ن استي فلوطٔه در نظى محورىامر» وحدت«ِ وحدت وجود، مفهوم مسئلهفارغ از 

ِاحد، عامل و منـشأ .  داردى وحدانىتيوص خصىن به نحوي فلوطىكيمرحله از نظام تشك
قـت واصـل، واحـد بـودن يموجـود بـودن در حق. شود ى مىر موجودات معرفيِوحدت سا

نش، نظـم و يـن، چيفلـوط. دتر اسـتيدتر باشـد، وجـود شـديهر چه وحدت شد. است
 كـه در جهـان ىاز نظر او هر چند وحـدت. داند ى جهان را برخاسته از وحدت آن ميىبايس

ن وحـدت ي اما هم،ل، دور استيِ به مراتب از وحدت كامل و اص،شكار استمحسوس آ
   (Encyclopedia of philosophy, p.457) .بخشد ىت مين جهان، واقعياست كه به ا

داند و وحدت در نزد او حتى بر وجود مقـدم  ِگىصا فلوطين وحدت را مقوم تمام حقايق مى
ر اقـانيم بلكـه مبـدأ سـاير اقـانيم و كثـرات اسـت، است؛ چراكه او اولين اقنوم را كه مبدأ ساي

ِكه ناظر به وحدت است ناميد و آن را برتر از هستى دانست و هستى را از اقنـوم متـأخر » احد«
ه» او«همين . از او، يعنى عقل آغاز كرد » ِاصـالت وحـدت« فلوطين ٔسبب شده است كه نظ

نامـد، بيـانگر آن  ق هـستى را واحـد مـىگىصد اينكه فلوطين ام فـو يضلسون مى. به شمار آيد
بـه كثيـر و «: داند؛ چـه آنكـه خـود او گفتـه اسـت است كه وى وحدت را مالک حقيقت مى

خـداانگارى را از  انگـارى يـا همـه امـا در عيـن حـال، او وحـدت» مركب، نتوان گفت هست
  )٧٠، صهستى در انديشه فيلسوفان(. داند ساحت مكتب فلوطينى به دور مى

  ل، احداقنوم او
  :ر احكام يسىداراو ا واحد است ياقنوم اول، احد 

توانـد منـشأ  ىست كه مـ ان رويست و از هميخود وجود ن» احد« .فوق هستى است. ١
برهـانش آن اسـت كـه هـر چـه . داند ى مىاو واحد را فراتر از هست.  موجودات باشدٔهمه
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. ستيـ نىپس هست . شكل استىاما او ببرخوردار است؛  خاص ىشكلاز  دارد، ىهست
 او ى ولـ، محدود باشدىعني ؛»نيا«: اش گفت ه بتوان درشاره باشد كىد به نحوي باىهست
  )٧٢٧، ص٢، جدوره آثار فلوطين(. مورد اشاره قرار داد »نيا«با توان  ىرا نم

ست كـه ين بدان معنا نياما ا«: كند ىه مين توجيِ بودن احد را چنىكاپلستون فوق هست
 اسـت ى است كه برتر از هر وجودىن معني؛ بلكه به ا است موجوداتريا غيچ يواحد، ه

ه ه. م دايصىا كه ما از آن تج ٔمفهوم وجود از متعلقات تج ِ  ما مأخوذ است، اما واحد از ِ
 ، اسـتىا مبتني هم كه بر آن اشىجه از مفهوميا و متعلقات برتر است و در نتي آن اشٔهمه

  )٥٣٦، صه غربتايصخ فلسف(» . استىبرتر و متعال
بينـد و معتقـد  از نظر يضلسون، فلوطين موجود بودن را با وحدت صرف بودن ناسازگار مـى

ِاست چون قرار است احد، وحدت محض باشد، نبايد موجـود باشـد؛ چـون موجـود، واحـد 
گيـرد و وجـود در  بدين ترتيب، تنزلى اساسى در جايگاه هستى صـورت مـى. است نه وحدت

  )٧١، ص هستى در انديشه فيلسوفان(.  بلكه دوم خواهد بودنظام عالم، نه اول،
ک محـض را يـده نيـ افالطون، ا.)negathve theology() الهيات سلبى(ناپذيرى  توصيف. ٢

ى ن بر آن است كه آدميدانست؛ اما فلوط ى مى و سلبى دو گونه صفات متقابل ثبوتىدارا
 ى ولـ؛ستيـ نىزيـ، چـه چىِط و مطلـق فـوق هـستيد كـه ذات بـستواند بگىص ى مصرفا

توان از احـد سـخن گفـت و  ىنم )٧٠٦، ص٢، جدوره آثار فلوطين(. ستيم چيم بگىصيتوان ىنم
 ؛گـردد ىد ميدر حد آن اسم، مقباشد،  اسم ٔرندهيز كه پذي چون هر چ؛ را بر او نهادىاسم

ه قـول بـ ـ زيـ بـر او ن،ميـنه ى مـىز اسميم و به هر چيا يا خو گرفتهاما ما چون با عالم اش
احـد، واحـد، : خواند ىن او را به چند اسم مي لذا افلوط.مي نهىم اسم ناگ ـنيافلوط

 ى واقعـ،ن اسـنادهايكند ا ىد مين حال تأكياما در ع. ىر مطلق، اصل، فوق هستياول، خ
   )٣٤٦، صتايصخ انتقادى فلسفه يونان(.  استى مجازهاىري بلكه تعب؛ستين

 ىكنـد كـه بـه معنـا ى وارد مـىات سـلبي در جرگه الهن رايات فلوطين سخنان، الهيا
ِامتناع سخن گفتن ا« ِ بـه عنـوان ى سلبٔوهيِ خداوند و اوصاف او و انتخاب شٔ درشارهىجابيِ

تر سى نيستى، الهيات سلبى در آثار موالنا و مايها آينه(» .ست اح سخن گفتن از خداي صحٔوهيتنها ش
  )٢٦ ـ ٣٠، صاكهارت
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 بلكـه ، اما نـه بـه عـدد،كتاي است ىن، او واحدي فلوطٔه گفته ب.وحدت غير عددى. ٣
  )١٣٥، صفلسفه فلوطين: ک.ر(. وحدتش مطلق و منزه از شمار و تعداد است

 )pure simplicity( ل اطـالق و بـساطتيـن بـه دليذات واحـد نخـست .ناپـذيرى احاطه. ٤
 ؛سـت ااير اشـيط بـودن بـر سـاي بودن، محى فوق هستٔ است و الزمهى فوق هست،محض
ابد؛ اما او به مادون ي )Covering( تواند بر او احاطه ى نمىكس «:ن گفته استيه فلوطك چنان

  )٧٢٨ ـ ٧٢٧، ص٢، جدوره آثار فلوطين(» .ط استيمح
 ىرويـن به پيفلوط «.الغايات بودن )End of Ends( و غاية )origin of origins( مبدأ المبادى. ٥

خواند كه در قـوس نـزول از او نـشأت  ى مىأ و منشأ هستاز افالطون، احد را مصدر و مبد
» .كوشد تا با احد متحـد گـردد ىگردد و م ىز به او بازمياند و در قوس صعود همه چ فتهگر

  )٧١٨ ـ ٧١٧همان، ص(
ک از آنهـا يـچي امـا بالفعـل، ه؛ز اسـتي، مصدر و بالقوه همه چىبه نظر او فوق هست

 و يىجـا ى، حـضور همـهت واحد، عدم مكانمندگر صفاي از د)٧١٧، ص٢همان، ج(. يستن
 ١٧٥ و ١٧٨، فلسفه فلوطين: ک.؛ ر٧٣١، ص٢همان، ج(.  بساطت استليدن در ذهن به دلينگنج

  )١٥٨و 
 چـون ىاو صـفات. ن استيز نظام فلوطيبرانگ علم احد از مواضع چالش .علم احد. ٦

ٔات را مادون مرتبهي ح وعقل، علم  نـه مـصداق علـم و نـه او ذات احـد را. داند ى احد مِ
از . شـود ىز او در باب علـم آشـكار مـين اصل متماين اوليبنابرا. خواند ىمصداق جهل م

 ىن برخـين نظر فلوطيا.  اما عقل، عالم است، احد نه عالم است نه جاهل،نينظر فلوط
تـايصخ (. شتن شـود منكر علم احد به خىصىكه حتاست از جمله كاپلستون را بر آن داشته 

 ىعلم حـصولاست،  شده ىگر آن است كه آنچه از احد نفي اما نظر د)٥٣٦، صغربفلسفه 
 احتمال )٥٧، صهىصت فلسفه اسـالمى(. كند ى مىز از احد نفين ن جهل راي چراكه فلوط؛است

 است كه ىتياحد، ناظر به محدود جهل از  علم وىنف ن ازيفلوط ست كه منظور اگر آنيد
 ازمقـام ذات، بـه ى همانطوركه در عرفـان اسـالم؛رد موصوف به دنبال داى براىوصف هر

  . شود ىر ميتعب» الاسم والرسم«عنوان مقام 
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 مسئله مهم نزد نوافالطونيان ـ از فلوطين گرفته تا پيروان او ـ توضيح نحوه .فاعليت. ٧
فلوطين در . ِرشط وحدت به كثرت و كيفيت انتشاى موجودات متعدد از واحد محض است

ه ه فيضان يا صدور را مطرح مى خٔبرابر نظ او هر گونه فاعليـت را . كند لق از عدم، نظ
از سوى ديگـر . داند مستلزم انفعال و در نتيجه تركيب و منافى وحدت و بساطت احد مى

ه برون. ِاحد، خاستگاه تمام موجودات است اى اسـت كـه  رفت از اين مشكل، طرح نظ
ِ فيـاض و نـه قابليـت ٔعلـت فيـضان، نـه اراده.  ناميده شـد)Emanation(» فيضان«بعدها 

فرايند فيضان در سخنان فلوطين تنهـا . ناپذير است مستفيض، بلكه امرى قهرى و اجتناب
اى كه از غايت امتال سريصز شده است  چون چشمه«: در قالب استعاراتى بيان شده است

 آتـش كـه نـور ٔىصانـهپراكند و يـا  پراكند يا برف كه سرما مى يا همچون خورشيد كه نور مى
  )١٤، صدرآمدى بر فلسفه افلوطين؛ ٦٦٨، ص٢، جدوره آثار فلوطين(» ... .كند ساطع مى

جه و حاصـل نگـرش يز نتيد نيشود و تول ىده ميد ناميگاه صدور كثرت از وحدت، تول
دن به يشي اند)٢٣، صفلوطين(. جاد فرود آمدن و نزول استيد و ايمنظور از تول. است و نظر

جـاد ي اىر همچـون تـصارض،شهيـق فكـر و اندل از طيمعال. جاد آن استيبر با اشئ برا
ن يبنابرا. كند كه آنها را در خود داشته باشد ىجاد ميصورت را اوقتى ّ اما متفكر ؛شوند ىم

. نــديآ ىنـد صـرفا فـرود مـين فرايـل از قبـل، تحقـق دارنـد و در ايـض معاليـنـد فيدر فرا
)Encyclopedia of philosophy, p.690(  

ن مراتـب، يـدر صـدر اكنـد و  وصف مىمراتب و مشكک يض را ذوند فين، فرايفلوط
 ى در جـا)٧٢٧ و ٧٢٨، ص٣، جدوره آثـار فلـوطين(. نشاند را مىن يصاد نخستعقل يا ا يض يف
ده و يـكه ضرورتا از ذات او صادر گردرا ) احد (ى فوق هستٔواسطهِيض بال تنها فىگر ويد

  ) ٧١٨ و ٧١٧همان، ص(. داند ىم» ى هستٔهمه«بلكه » ىهست«، و قرار داردپس از ا ٔدر مرتبه
دگاه اول، يـد.  وجـود داردىنيِ در مورد اراده احـد فلـوطى متفاوتىها دگاهي د.اراده. ٨

  وى و ضـرورى قهرىنديضان را فرايداند و ف ىار مين، فاقد اراده و اختياحد را از نظر فلوط
ن جهـان يـا«: ن گفتـه اسـتيه فلوطك  چنان؛داند ىصد م و قى از هرگونه خودآگاهىعار

د يـ كه ضرورت موجود شدن آن را آشكار ساخته باشـد پدىدنيشيجه انديمحسوس، در نت
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» . دوم موجـود باشـدىعتي بود كه طبىكه ضروراست دا شده ي بلكه بدان جهت پ،امدهين
  )٣٠٧، ص١همان، ج(

 يىار و توانـايـ اختىن را منـافيط فلـوىِض ضروري ف، از محققانىارين اساس بسيبر ا
دگاه يـد.  بدهـدىگري به دىا  از خود بهرهى است هر اقنومىچرا كه ضرور دانند؛ ىاحد م

 ت بالقـصديـفاعل  وىهي تـشبٔن از سلب اراده، سلب ارادهيست كه منظور فلوط اگر آنيد
سبت نـ  محبت اوى به معناى اراده ذاتى وگرنه نوع؛باشد ى نقص مىاست كه مستلزم نوع

هىصت فلـسفه (. داند ىاش م ن ارادهيكند و ذات احد را ع ى احد ثابت مىبرا را به ذات خود
ــ ىن مــي همچــن)٦٦ ـ ٦٢، ص اســالمى ــوان نف ــه دلىت ــ اراده را ب ــه صــفت ىل نفــي  هرگون

  .  احد دانستىمقام الحد محدودكننده از

   عقل،اقنوم دوم
ــيدان در اقنــوم دوم شــديفلــوط ُ مثــل ٔه متــأثر از نظ  از ىرويــ بــه پىو.  اســتىافالطــونُ

 و ى صـورت اصـلى، داراىدنيا نادي ىدنيک از موجودات دي بر آن است كه هر ،افالطون
ِک از موجودات جهـان محـسوس، يباشند و هر  ى به نام عالم معقول مى در عالمىقيحق

 بـه عنـوان ىعقـل كلـ. ها و ذرات معقول وجود دارنـد دهيز به عنوان اي نىگريدر جهان د
گاه تمام صور معقوله و مثل است كه بـا آن ي جاى، واسطه فوق هستىقنوم دوم و صادر با

. باشـند ىش مـِشتن خـىص بـه خىصـى عقل كلـىقت همان علم و آگاهيمتحدند و در حق
قـت يحق.  اسـتىً و اساسا خود هـستى هستٔن مرتبهي عقل، اول.ر احد استعقل، تصىص

در .  در عـالم معقـول وجـود نـداردىچ حجاب و ظلمتيه. ستي نى جز هستىزيعقل چ
ز ي كل موجودات ن، خاص استىنكه موجودين اي در عىقلمرو جهان معقول، هر موجود

  )٧٦١، ٦٦٥، ٢٨٢، ص اثولوجيا(. باشد ىم
 در ،نيـ ا.شديـاند ىز مي بلكه عقل، خود را ن؛ستي عقل، تنها احد نٔشهيَّاما متعلق اند

. زنـديک چيعقل و عاقل و معقول بنابراين  .ستيشه نياش جز اند ى است كه هستىحال
عالم معقول . رنج است ىات بيجهان معقول، ح). وحدت در كثرت و كثرت در وحدت(
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ن معتقـد اسـت جهـان معقـول، ماننـد جهـان يالبته فلـوط. ستيبالفعل است و بالقوه ن
 جهـان ٔ جهـان معقـول، معقـول اسـت و مـادهٔمنتهـا مـاده.  ماده استىمحسوس، دارا

همـان، ص (. ابـدي ىِ، محسوس است و به تبع ماده، كثرت در جهان معقول راه مـمحسوس
ز يـن نظـر نيـدانـد و در ا ىرون از زمان و مكان مين، عقل را بي فلوط)٧٦١ و ٧٤١، ٢٢٧، ٢٠٣

 (Encyclopedia of philosophy, p. 459). متأثر از افالطون است

  اقنوِم سوم، نفس
از جملـه . دهـد ىل مـي او تـشكىهـا  را از نوشـتهىنـيّ زرىهـا ن، ورقي فلوطىشناس نفس

گاهش در يقت نفس، جاي همه جانبه و جامع نسبت به حقىا ه آن، ارائه نظىها ىژگرض
  .استت فرجام آن يفيش نفس و كيداي، نحوه پىهست

 عنـوان كـرده بـود، نفـس را ىم و مراتب هستين مطابق آنچه در مورد رابطه اقانيفلوط
تـراود و  ىنفـس از عقـل مـ. دانـد ى عقل مىعني خود ى مرتبه باالانگاره، عكس و تصىص

  )٦٦٤ ـ ٦٦٥، ص آثار فلوطينٔدوره(. كند ىر ميدهد و تدب ىعقل آن را پرورش م
ن، ياز نظـر فلـوط.  به اثبات تجرد نفس اختصاص دارداياثولوج از ىبخش قابل توجه

ش از آنكـه در يـ پ بلكـه،ستيـ جـسم نىاش موقوف به هـست ىروح، جوهر است و هست
 عقـل، تفكـ ى هـست)٦٤٨ و ٦٣٠، ٦٢٩، ٦٢٨همـان، ص (.  وجود دارد،دي درآىكالبد جسمان
 بلكـه عـالوه بـر ؛ستيـ روح، تفكـر محـض نى امـا هـست، محض استٔشهيصرف و اند

ب ذات خـود و هبـوط ير بدن و تصرف در آن و تهذي مانند تدبىگريت ديدن، فعاليشياند
  )٦٤٣همان، ص(. عهده داردبر ز يش را ن خىصىِه موطن اصلاز عالم معقول و عروج ب

 است كـه ى طولى مراتبىنفس دارا. ک و مراتب استي تشكىنفس در ذات خود دارا
  )oxford , p.690(. ست ا آن مرتبط با عقل در عالم باالٔن مرتبهباالت

 از تعلـق بـه داند كه قبل ى مجرد از عالم باال مىن، نفس را امريبا توجه به آنكه فلوط
ِن عالم هبوط كرده است، مشكالت رابطه نفس ي وجود داشته و سپس به اىكالبد جسمان

ّنفس مجرد با بدن ممتـد رابطـه چگونه نكه يا. شود ىز مي او نٔر فلسفهيمجرد با بدن، دامنگ ِ
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 بمانـد و ى عمـل كنـد و نامنقـسم بـاقىِتواند در جهان با امتداد جـسمان ى چطور م ودارد
ن ي چـنىگرير است و ديپذ يم تقسىكي اما ،ِس مجرد، در بدن ممتد حاضر استچطور نف

  . ن مـسائل ارائــه داده اســتيــ اى بــراى نافرجــام و ناكـامىهــا حـل ين راه فلــوطيـست،ن
)Routledge Encyclopedia of philosophy, p. 459(از او و تجـرد نفـس ل بساطت ي قائل است به دلى و

ِ را بـه عنـوان ى بدن مـادى وقتىشود و حت ىّمتأثر و منفعل نمِ مادون خود ياى از اش،ماده
 ٔدوره(. شـود ىرد، هرگز منفعل نمـيگ ىش به كار مِدن به اهداف خىصي رسى براىابزار و آلت
  )٤٧٨ ـ ٤٧٧، ص فلسفه فلوطين؛ ٤٥، ص آثار فلوطين
 ش جدا شده و به عالم مـادون سـفرداند كه از مبدأ خىص ى مىن نفس را مسافريفلوط

ن راه يـد كه ايد درصدد برآين مراتب كون، گرفتار شده است و حال بات و در پستكرده 
ن همان اتحاد نفـس ي هبوط از نظر فلوط)٦٢، صدرآمدى بر فلسفه افلوطين(. ى كندًرا مجددا ط
 بـا هـم متحـد و متـصل و ىم و مراتب هـستي اقان)٥٣٩، صتايصخ فلسفه غرب(. با بدن است

ّسر يـبـه مراتـب بـاال مرا  نفـس ىر صـعوديِ و اتصال، امكـان سـىتگوسين پيا. مرتبطند
  )٥٠ و ٤٩همان، ص(. سازد ىم

 عالوه بر جهـان خـارج ىگانه در روح آدم يم سهن امكان، وجود اقانيح اين توضيسوم
حـضور ز يـگونه كه در خـارج موجودنـد در مـا ن م همانياقان «:ن قائل استيفلوط. است
ن امـر امكـان بازگـشت يـا.  آگاه نيستنددر درون خودآن از وجود ها  اما اكثر انسان» دارند

  )٦٧٤، ص آثار فلوطينٔدوره(. سازد ىفراهم م را احد اتحادش با و نفس به عالم باال
 جـسم و ٔشتن از سـلطهِه و آزاد كردن خىصـير و تزكي، تطهيىند رهاين مرحله در فراياول

. شـود ىعمول و متداول را شامل م مى اخالقىها لتي فضٔن مرحله، همهيا. حواس است
 انتقـال و بازگـشت ى بـراىا لهياو فلسفه را وس. شه، عقل و فلسفه استي بعد، اندٔمرحله

 ىشه فراتر رفته به شـهوديدر مرحله سوم، نفس از اند. داند ى مى عقالنىها شهنفس به يص
 كه اعـتال يىنها و ى عالٔ مرحلهى است براىا نها تنها مقدمهياما همه ا. رسد ىاز نفوس م

 آن بـه ى است كه طى خودىافتن به احد مطلق از راه خلسه و وجد، و جذبه و حالت بي
نگرد بلكـه بـا  ىرون به خدا نمين مرحله از بينفس در ا.  گرددىكي عارفانه با خدا ىا گونه



 ١٣٩١بهارم، دهياز پياپي ،سوم شماره  سال چهارم،فصلنامه اسراء،

١٥٦ 

  )٣٤٩، صتايصخ انتقادى فلسفه يونان(. شود ى كه نفس همان خدا مىبه طور. شود ى مىكيخدا 
ن يـ از ب، اسـتى اسـت و آنچـه واقعـى واقعْنفس.  نفس استىن قائل به بقايلوطف

او در . ت متفـاوت اسـتي اما سرنوشت نفـوس در ابـد)٥٣٩، صتايصخ فلسفه غرب( .رود ىنم
 تناسـخ را طـرح ى نـوع، نفوس ناقصٔارهنفوس كامل، وحدت و اتصال با احد و درشِحق 

هه يكند كه شب ىم   . افالطون است ٔنظ
 كـه بـا ىوانـاتي از حىكـيب، بـه كالبـد ين، نفس در صورت عدم تهـذي فلوطٔ گفتهبه

ـور ي كه فـضاى وارد خواهد شد و ارواح عادل و متق، او تناسب داردٔصفات مكتسبه ل م
.  خواهنـد شـدِ، وارد ابـدان زنبـور عـسل و مورچگـاناند يل نكردهق تعقل تحصرا از ط

ز يـ تجـسم اعمـال نى از افالطـون قائـل بـه نـوعىرويـن به پي فلوط)٤٨٤ ـ ٤٨٣همان، ص (
  )٥١١، ٢٥٠، ص ١، ج آثار فلوطينٔدوره(. هست

  ماده
اى و نوفيثاغورثى  هاى افالطونى و ارسطىصى و ارفه رأى فلوطين در مورد ماده، تركيبى از انديشه

 از اين نظر ماده، ظلمت است، اما. شود ماده، نهايت چيزى است كه از واحد صادر مى. است
ن مرحله جهان را تشكيل مى از آن جهت كه پايين دهد و در تركيب اشياى مـادى دخالـت  ت

 ماده از اين جهت كه )٥٤١، ص ١، جتايصخ فلسفه غرب(. توان گفت تايصكى محض است دارد، نمى
خـودش دسـتخوش تغييـر . قـوه محـض اسـت. هيچ وصف ايجابى ندارد، شبيه احد است

 فلـوطين، تحـت تـأثير )Encyclopedia of philosophy, p. 460(. رى اسـتّشود، امـا مقـوم هـر تغييـ نمى
ِ شر بودن ماده بـه معنـاى )٣٩٠، ص١، جدوره آثار فلوطين(. خواند ّنوفيثاغويصان، ماده را اصل شر مى ّ

ِشر بودن عالم ماده نيست؛ بلكه صرفا اشاره همچـنين . اى است به جهت فقدان و نقـصان آن ّ
ن محسوس تصىصر و رونوشتى است از جهان معقول و لـذا مطـابق آن فلوطين قائل است جها

توان انتظار داشت   وجودى نازلش نمىٔجهان ماده تصىصر عقل است؛ اما به لحاظ مرتبه. است
توانـست  كه همتاى عقل باشد؛ چرا كه در اين مرتبه از هستى جهانى بهتـر از ايـن عـالم نمـى

ِ از ديگر نتايج اين مطابقت، قول بـه قـدم عـالم )٥٤١، ص١، جتايصخ فلسفه غرب: ک.ر(. تحقق يابد َ ِ
  )٣٠٥، ص١همان، ج(. باشد ِماده به عنوان رونوشتى از عالم عقل مى
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  نيصدرالمتأله
 )٩٨٠ يـا ٩٧٩( مالصـدراو ن ي، مشهور به صدرالمتألهىرازيم شين محمدبن ابراهيصدرالد

 و يىان بـزرگ مكتـب مـشاه و از شـارحيـمؤسس حكمـت متعال او. ا آمديراز به دنيدر ش
 مـسلط ،عت و مذاق شىني عرفان را فهم كرده و بر متون دى است و عمق مدعاىاشراق

  . و آگاه است
اس يـ دارنـد، قىگر تفاوت زمـانيكدي قرن با ١٤ش از ي كه بىلسوفي دو فيسه آراىمقا

ـ ،دهـد ىگر قرار ميكديلسوف را در كنار ين دو في اما آنچه نام ا؛مع الفارق است ات نظ
 مالصـدرا ،ک كـالميدر . لسوف، مشترک استي است كه در هر دو فىع و مخصوصيبد

ر يسـت، تحـت تـأث ا اوىه كه نظام فلسفيِ خاص حكمت متعالىها شهي از اندىاريدر بس
نا و به يشدت از ابن س ى به عام فلسفىها شهي گرچه در اند؛ست ااياثولوج كتاب ٔسندهنىص

حكمت متعاليه؛ بررسى : ک.؛ ر٤٣، ص١، جدرآمدى به نظام حكمت صدرايى(. تبع از ارسطو متأثر است
ـىاريان بسي در بى و)٤٩ ـ ١٦، ص ّو نقد حكمت صـدرالمتألهين ّات خـود بـه كـرات بـه  از نظ

  :؛ از جملهدهد  ى ارجاع ماياثولوجكتاب 
 فى ةالحكمة المتعالي(. ست و بقا و قوام او به نفس است االن و فنايعت جسم، سيطب. ١

  )١١١، ص٣، جهاالسفار العقلية االرشع
 و تـام اسـت و اخـتالفش بـه ى حـىنكه عالم اعليِات عالم عقل و ايدر خصوص. ٢

 )٣٤٠همان، ص(.  استىِقرب و بعد نسبت به عقول اول

 )٤٢٧همان، ص( .اتحاد عقل و عاقل و معقول. ٣

ُم و مثلنََرابطه ص. ٤  )٢٧٧، ص٦همان، ج( .ُ

 )٢٨١همان، ص( .شود ىافت مير عقل ا دي اشٔصفات همه. ٥

ِقتـشان، نفـس كمالـشان يِما هو و لم هو در مفارقات، شئ واحد است و نفس حق. ٦
 )٨٨، ص ١، و ج٦، ص٧همان، ج(. است

 )٢٤٤همان، ص(.  امكان اشرفٔقاعده. ٧
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 )٢٥٨همان، ص(.  امكان اخسٔقاعده. ٨

 )٣٣، ص٧همان، ج(» ... .شياءًالواحد المحض هو علة االشيا كال و ليس بشئ من اال«. ٩

 )٥٥همان، ص(. ى تعالىبار  درىت و فكر و علم ارتسامعدم ررض. ١٠

 )١٤٧همان، ص( . و صورتىوليب عالم از هيترك. ١١

 بلكـه ؛توانـد باشـد ىت و اتصال خود نمـيِف، علت وحدانيا لطيظ يهر جرم غل. ١٢
 )١٥٠همان، ص(. ِنفس، علت اتصال جرم است

  و هو مطابق لكون شـىء االٌى العقل شىءس فياء و ان لي كل االش أن العقلىف. ١٣
 )٢٨١همان، ص( .آخر

 )١٧٥همان، ص( .در اثبات صور و مثل. ١٤

 )٢١٨همان، ص( . و خلع بدنىونانيخ ياشاره به شهودات ش. ١٥

 )٢٨١همان، ص( .ىدر سلوک نفس از عالم اسفل به عالم اعل. ١٦

 )٣٣٣همان، ص( .ىدر حشر نفوس نبات. ١٧

 است و اثبـات انـسان ى برزخىواني و حى نفسانى، انسانىِدر باطن انسان عنصر. ١٨
 )٢٤٠همان، ص(. ى و نبات عقلى، فرس عقلىعقل

ر، بـه حركـت ي، از وجوب بالذات به سـكون و از وجـوب بـالغاياثولوجسنده نىص. ١٩
 .ر كرده استيتعب

 ىِر و تعاقـب برخـييو تغ حاضرند و تجدد ى نزد مبدأ اول ضرورتاممكنات همگ. ٢٠
، الحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االرشعة(. ه وجود استي از اوعىسه با برخياز آنها تنها در مقا

 )١٢٩ ـ ١٢٨، ص١ج

 ظهـور حـق و محـل ىهـا نهينكه ممكنات، آيض و ظهور و اي و فى تجلٔهدر نظ. ٢١
نـات ي در قالب تعىوجود واجب دارد كه آن نزول ى و ظهو واحدىند و حق تجل ارضىتجل

 )٣٥٧، ص٢همان، ج(. است

 )٢٧٣، ص٧همان، ج( . الواحدٔقاعده. ٢٢

 )٢٧٢، ص٧ و ج٢٧٩ و ٢٧٨، ص٦همان، ج( .م و با واسطه از واحديصدور مستق. ٢٣
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ّان قوس صعود بودن مبدأ اوليسرآغاز قوس نزول و پا. ٢٤  )٢٧٩، ص٦همان، ج(. ِ

 )همان(. نفس و جسم در عالمگانه عقل و  قول به مراتب سه. ٢٥

ن ضمن ارجاع بـه يه است كه صدرالمتألهيات حكمت متعال نظاموارد مذكور، تمام
آنچـه از . شت آنهـا پرداختـه اسـتيـِح بيه و توضـيِ و نقل قول مؤلف آن، به توصاياثولوج
ـير شـاي، تـأثكنـد تبـادر مـىن فرازهـا بـه ذهـن ي أمطالعه ا بـر يـات اثولوجِان توجـه نظ

ن آراىن و تـ ى از نـاباري كـه بـسى بـه طـور؛ن استيدرالمتألهص  ى فلـسفمـشهورت
  .ن داردي فلوطىايشه در اثولوجرقابل انكار، يصي روشن و غىا ه را به گونهيحكمت متعال

  ني فلوطٴسه آن با فلسفهيه و مقاي حکمت متعاليطرح کل
ن يبرخالف فلوط. ستااستوار ک وجود يِه بر دو ركن اصالت وجود و تشكيحكمت متعال

ِقـت يه، وجود اصـل و حقيِق عالم تنزل داد، در حكمت متعاليكه وجود را در مراتب حقا
ىضية فـى المنـاهج الـسلوكيه(. ز استيهر چ ن، وحـدت را مقـوم تمـام يفلـوط )٦، ص الشواهد ال
ِاش وحدت اسـت، اقنـوم اول و در صـد  ىه احد را كه مقوم اصلك  چنان؛ق دانستيحقا
امـا در . ب او وحـدت را مقـدم بـر وجـود دانـستين ترتي نمود و بدىق معرفيِب حقامرات

 ى وجود و وحـدت، مفهومـاعني ؛ِه، وحدت، مساوق و به وزان وجود استيحكمت متعال
 لـذا هرچـه .ابـدي ى وجود نم،افتي تا تشخص نىهر امر. ، متحدند حالنير و در عيمتغا

  )٢٤، صوحدت از ديدگاه عارف و حكيم(. نان استيز چدتر باشد، وحدت نيتر و شد ىوجود قو
 ىن، مراتب هـستيفلوط. ِمراتب بودن عالم با هم مشتركندمسئله ذواما هر دو نظام در 

ى  را امـرىز هـستيـصـدرا ن. در قول افالطون را به سه عالم عقل و نفس و حـس رسـاند
تعليقه بـر (. شمردِقت وجود يِشدت و ضعف را از خواص حقدر مراتب دانست و تفاوت ذو

  )١٠٧٢، ص٢، جشفا
 برقـرار ىم بـه طـور كلـي و اقـانىِن مراتـب هـستين بي را كه فلوطىتر روابط از آن مهم

ِ مراتب باالتر از خود شمرده اسـت، ه و تصىصي متحد با هم و ساىدانسته و آنها را به نوع
ن يلمتألهصدرا. رش و بسط و گسترش قرار گرفته استي مورد پذيه كامالدر حكمت متعال
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ِق عوالم بـاال را يق باال دانسته است و حقاي حقأقهيافته و رقي ى را تنزلتر هست يينِمراتب پا
 و اشـرف در خـود ىِق مادون را به نحـو اعلـي خوانده كه تمام حقاىِوجودات برتر و جمع

  )٢٧٥، صشرح اصول كافى(. دارند
پس وجـود جمعـى و محيـط بـر اينكه مراتب باالتر وجود از بساطت بيشترى برخوردارند، 

آنچـه در حكمـت . ترند، مسائلى است كه عينا در هر دو فلسفه تكرار شده اسـت مراتب پايين
 حقيقـت و ٔتر نسبت به حقايق باالتر، يعنـى رابطـه ِمتعاليه تحت عنوان رقيقه بودن عوالم پايين

 بـه رابطـه رقيقت بين مراتب هستى آمده است، همان چيزى اسـت كـه فلـوطين از آن تعبيـر
ِبيانـات خـود صـدرالمتألهين كـه پيـشتر . تصىصر و سايه و صاحب تصىصر و سايه كرده است

ٔدهد اين نقطه مشترک يک امر اتفاقى نيـست؛ بلكـه مطالعـه بدان اشاره شد، نشان مى  افكـار ّ
ات در حكمـت متعاليـه بـوده اسـت فلوطين زمينه بحـث تـشكيک بـا . ساز اين دسته از نظ

ات ابتكـارى و خـاص صـدرالمتألهين گفته توضيحات پيش ّ، مبدأ و خاستگاه بسيارى از نظ
   )٣١٢ ـ ٢٩٣، ص وحدت وجود در حكمت متعاليه: ک.ر(. باشد مى

ِلـسوفان ين را در شمار فيک، بحث وحدت وجود است كه فلوطي تشكٔن الزمهت مهم
 ىعنـي ، وجـودر از وحدتز دو تقيه نيدر حكمت متعال.  قرار داده استىوحدت وجود
ن نظـام يـِ وجـود بـه عنـوان روح حـاكم بـر اىِ وجود و وحـدت شخـصىكيوحدت تشك

رحيق مختوم؛ شـرح : ک.؛ ر٢٠٦ ـ ١٥٦، ص مبانى و اصول عرفان نظرى: ک.ر(. شود ى، مطرح مىفلسف
  )٥٦١، صحكمت متعاليه

شتر از يـل وحـدت و بـساطت بين مراتب باالتر وجود به دليفلوط گذشت كه طبق نظر
ِ از كمـاالت ى برخوردار،بي تركىاز آثار بساطت و نف. است ىب بري گونه كثرت و تركهر

 او واحـد و سـپس عقـل را در بردارنـده .ز متفطن بودين نكته نين بديفلوطو مادون است 
  .دانست ىا مي اشٔكماالت همه

قـه يط الحقيبـس «ٔا بهره برد و در قالـب قاعـدهي را از اثولوجى اساسٔن نكتهيمالصدرا ا
 )٣٣، ص٧، جه فـى االسـفار العقليـة االرشعـةالحكمة المتعالي(. پروراند» س بشئ منهايا و ليكل االش

قـه يط الحقي بـا بـسىا و موجـودات، بـه نحـوي قاعده فوق آن است كـه تمـام اشـىمعنا
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. ستيک از آنها نيچ يقه هيط الحقيگر بسي دى از سو.شوند ىمتحدند و لذا بر آن حمل م
  آنهـاىا وجود الهـي منظور از اش،عيبه حمل شا. ١.  نظر وجود دارددول، در مورد نوع حم

قـه بـر آن حمـل يقه و رقيِمنظور، وجود خاص موجودات است كه به حمل حق. ٢ ؛ستا
قـه حمـل يط الحقيتواننـد بـر بـس ىا مي اشىجابي و اىِ چرا كه تنها جهات وجود؛شود ىم

بسيط الحقيقـه از ؛ ١٦٨، ص٢، جه نظام حكمت صدرايىدرآمدى ب؛ ٣٣٨ ـ ٣٣٥، ص هنهاية الحكم(. گردند
ِ قسمت دوم قاعده كه سلب حمل است، در واقع )٢٠٠، صديدگاه مالصدرا و منادشناسى ال يبنتيز

 فـى ةالحكمـة المتعاليـ(. سـت اايِص اعدام و بنابر نظر دوم سلب وجود خاص اشـيِسلب نقا
  )١١٧ ـ ١١٠، ص٦، جهاالسفار العقلية االرشع

آنهـا بـه ايـن  از ى فوق، بهره برده است كـه برخـٔ از قاعدهى در موارد متعددمالصدرا
ش  خـىصىسـت و بـه وجـود جمعـ ااينكه واجب الوجود كل اشياثبات ا. ١: شرح است

ان اثبات سـ. ٢؛ ن رو كمال مطلق استيست و از ا اا را داراي اشىهمه كماالت وجود
ِ مراتب خـاص وجـودِ حق در همه موجودات عام، متناسب باىصفات ذات ؛  هـر كـدامىِ

واجـب الوجـود بالـذات،  «ٔاثبات قاعده. ٤؛ ه حقيقيد و وحدت حقه حقياثبات توح .٣
ا در ي بـه اشـى حق تعـالىاثبات علم اجمال.٥؛ »ع الجهات استيواجب الوجود من جم

اثبات اتحاد نفس ناطقه . ٧؛ د و رد شبهه ابن كمونهياثبات توح. ٦ى؛ لين كشف تفصيع
 )٢١٨، صبسيط الحقيقه از ديدگاه مالصدرا و مناد شناسى ال يبنتيز(...ش و خىصىه قوابا هم

  ينيفلوط احد سه آن بايه ومقاي حکمت متعاليشناسمبدأ
ن يـ اما در ع؛داند ى موجودات مٔ همهين، احد را سرچشمه و مبدأ و منشأگذشت كه فلوط

 ى تعالى، ذات بارى اسالمٔفلسفه در ى اما به طور كلشمارد؛ مى ىحال، آن را برتر از هست
 در حكمـت مـسئلهن يا. ن موجودات استت  اصل وجود و كامل،كه احد و واحد است

» موجـود«مفهوم . ابدي ى مىشتريقوت ب» ک وجودياصالت و تشك «مسئلهه با طرح يمتعال
 از قـدر و منزلـت مـسئلهن يـشود؛ اما ا ى حمل مىبر خداوند و ممكنات به اشتراک معنو

ِن كـه وجـود را منحـصر در موجـودات يكه برخالف فلوط؛ چراكاهد ىت نميت الوهحضر
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رغـم  ىمحدود و نامحدود و وجودات، علـ: د، وجود دو گونه استيد ىن و محدود ميمتع
 ٔن مرتبـهدتي شدت و ضعف دارند كه شـدى، در وجود خارجىوحدت و اشتراک مفهوم

  . واجب الوجود استىوجود
ار متفاوت يان بسي ادى او با خداى اما خدا؛ز خوانده استيا نن گاه احد را خديفلوط

ان رحمـت و يـد و بـه آدميـآ ىبه خشم نم. ستي كتاب مقدس نٔ زندهىاحد، خدا. است
 خـود او بـه ى ولـ؛ت اسـتيـنها ى بـىن موضـوع عـشقي فلـوطىخـدا. كند ىت نميعنا
ت و نه جامعـه  هسىفات مذهبكتا نه تشي ىن خداي اىبرا. ورزد ىدگان، عشق نمآف

ان يـ ادىار متفـاوت از خـداين بـسي فلـوطىجـه خـداي در نت)٤١ ـ ٤٠، صفلوطين(. ىمذهب
ن واجب الوجـود و متـون يبرا كمال تطابق كوشد  كه مىه يحكمت متعالبرخالف  ؛است

  .كندت ي در مورد خداوند رعاىنيد
 ليـه بـه دليـ درحكمـت متعالىن، خداشناسـي فلوطىات سلبيبرخالف الههمچنين 

ِات ماقبل خـود گرفتـه ي نسبت به الهىتر ىار مترقي بسٔ وجههىنيمتون د تمسک به منابع و
ر، مالـک، يم، قـديـ چـون علىا ىجابيم صفات ان نظام، به استناد قرآن كيدر ا. است

صفات سخن از شود و در كنار آن،  ى نسبت داده مىبه حق تعال... خالق، بارئ، مصور و
  )س كمثله شئيل. (دارد ى منزه مى گونه نقص كه او را از هرى استسلب

 ىجه خدايدر نت. گردد ىه بازميه و ثبوتيصفات كمالبه  ىز به نوعيِالبته صفات سلب ن
ِ بـودن احـد را نـاظر بـه ى ناشـناختنىگرچه برخ. ن استيتر از احد فلوط ىصدرا شناختن

ن نظـر يـ تقـارب بىن جهت، قائل به نوعي دانسته و از اىِرقابل شناخت بودن ذات الهيغ
ُسبحـٰنـه و﴿ :اند  شدهن موردي مسلمان در اى حكماين و آراىفلوط َ ّتعـٰلى عما  ُ َٰ ُُيقولون علـوا َ َ
  )٢١، صدرآمدى بر فلسفه فلوطين: ک.ر) (٤٣ ٔ اسراء، آيهٔسوره( ﴾َكبيرا

  ضيه فينظر
طـى رشک وجود، وجـود ي با ابتنا بر اصول اصالت و تشك،هيض در حكمت متعاليه فنظ

خ  خود در تـايصىّن حد فخر و غنا به باالتى، اشراقٔبودن معلول نسبت به علت و اضافه
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دانـد  ىن مـي خلقت كه علت و معلول را دو وجود متبأهدر برابر نظ. افتيفلسفه دست 
ه علـت و معلـول نـه دو وجـود يـ در حكمت متعال،شود ى مىگريجاد دي باعث اىكيكه 
 فـى االسـفار العقليـة ةالحكمـة المتعاليـ(. انـد ى رشط و وابـستگٔ عالوهک وجود بهي بلكه ،نيمتبا

  )٨١ ـ ٨٠، ص١، ج٣١٩، ص٦، جهاالرشع
 ىا ت رابطـهيـن دارد، علي فلـوطشه در آراىدهد و يصـ ى كه مالصدرا ارائه مىدر نظام

ک يـِک وجود و ذات واحـد كـه بـه ي در ى است درونىا ست، بلكه رابطهين مؤثر و اثر نيب
  )A Companion to world philosophers. p. 500(. گر مؤثريثر است و به لحاظ دلحاظ، ا

ض يـف: نكـهي از جملـه ا؛شـمارد ىض برمـي فى را براىاتين مالصدرا خصوصيهمچن
الحكمـة (. كـه از لـوازم ذات فاعـل اسـت؛ چرااض استيرقابل انفكاک از في و غىضرور
  )٢٢٦، ص٢، جه فى االسفار العقلية االرشعةالمتعالي
ض تحقق دارد، ي كه در فىكه هر كمال وجود؛ چرااض استيافته في  تنزلٔض نسخهيف

ن ي نخستىن نكته برايكه اشود  يادآور مى ىو.  و اشرف در علتش وجود داردىبه نحو اعل
  )١١٢، ص٧همان، ج(.  مطرح شده استاياثولوجبار در 

ـايـن  .سـت كثـرت از وحـدت اى انتـشاىض، چگـونگيه فِگر ابعاد نظياز د  ٔهنظ
. قـرار گرفـتتوجـه او بـسيار مـورد  است كه در فالسفه پس از ى از جمله موارد،نيفلوط

 و )٢٧٣همان، ص( ،داند ىم مي نقل و آن را موافق طبع سلاياثولوجن قاعده را از يمالصدرا ا
 عقـل ، شـده اسـتىِ كه بالواسطه از واحـد محـض منتـشىزين چياولكه كند  ىد ميتأك

. اسـتد آمـده يـ او پدٔ بـا واسـطه،د داردي تأكاياثولوجه مؤلف ك ياء چنان اشرياست و سا
از ين ى و بىهي آن را بد،ن قاعدهيرش ايز ضمن پذيگر ني فالسفه د)٢٧٩ ـ ٢٧٨، ص٦همان، ج(

ه يـقي وحدت حقىن قاعده را غفلت از معناي برهان دانسته و هرگونه مخالفت با أاز اقامه
  )٥٦، ص اساس التوحيد(. اند شمرده

اد يـ از عقـل اول بـه عنـوان صـادر اول ى و رسمىميهرچند مالصدرا در مباحث تعل
ن يـ وجود منبسط را به عنوان اولْتياش در نها ىت به مسلک عرفانياما با عنااست، كرده 

ـيـ آثـارش را در مـورد أ خوانندهىو. استكرده  ى معرفىصادر از حق تعال ات بـه ن نظ
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  )٣٥٧، ص٢، جالحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االرشعة(. دهد ى ارجاع ماياثولوجكتاب 

  ينيفلوط  احدٴاراده  آن باٴسهيمقا و اراده خداوند درنظر مالصدرا
 تـشبيهى و فاعليـت ٔ را، بـه نفـى ارادهاثولوجيـا احـد در ٔانـد نفـى اراده گرچه برخـى كوشـيده

ـهبالقصد، تعبير و توجيه كنند، اما مسلم است كه فلوطين  فيـض و ٔ نتوانسته اسـت بيـن نظ
ايـن، در حـالى اسـت كـه .  احد جمع كند و از آن تـبيين قابـل قبـولى بـه دسـت دهـدٔاراده

بيند، بلكه ضرورت فيضان را ضـرورتى فلـسفى  اى بين فيض و اراده نمى مالصدرا هيچ تنافى
نيست؛ هـر چنـد داند كه با اختيار نيز سازگار است؛ چراكه اين ضرورت به معناى اضطرار  مى

 در مـورد كيفيـت فيـض اثولوجيـاهايى را كه در  در نتيجه استعاره. فاعل مدام آن را به كار بندد
  )٢١٦، ص٢، جه فى االسفار العقلية االرشعةالحكمة المتعالي(. يردپذ آمده است، نمى

 و مساوق وجود و محبت و بهجت نسبت به ذات خود ى ذاتى واجب را امرٔ ارادهى،و
ل افاضـه و ابـداع ي و محبت و اراده در مقـام فعـل را بـر سـب)٣٤٠، ص٦همـان، ج(. داند ىم
 ى از او نفـ، را كـه همـان شـوق و انفعـال اسـتىداند و لـوازم اراده و محبـت امكـان ىم

  )٣٥٥همان، ص(. كند مى
 ى اگر بتـوان اراده را بـراىن حتيدر فلسفه فلوط. بحث اراده مالزم بحث غرض است

 ٔخ فلـسفهدر تـايص. باشـد ىما احد، منزه از هر گونه غرض در افعالش مـ ا،احد اثبات كرد
ن يـ مطلق غرض را در خـود حكمـت و علـم حـق ندانـسته و لـذا بى حكما نفى،اسالم

، ّفيض و فاعليت وجودى از فلوطين تا صـدرالمتألهين: ك.ر(. ت فاعل فرق گذاشتنديت فعل و غايغا
 بـه سـافل اسـت كـه از نگـاه ىتفـات عـالز مـستلزم نظـر و اليـت فعل ني اما غا)١٨٦ص

 ىز از بـاريـت نيـگونـه غا نيـ اى لـذا حتـ.ديآ ى نقص به شمار م،ن و حكمايصدرالمتأله
 ى جـز ذات الهـىزي چىِ غرض افعال اله،ت از نظر مالصدرايدر نها. شود ى مى نفىتعال

ل يـر، غـرض و دلگي دى در جا)٣٦٧، ص٦، جالحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االرشعـة(. ستين
ر ي خٔ آن ذات، جود و افاضهٔالزمهيعنى كند؛  قلمداد مى ،ننده آفىت ذاتيضان را خيف

  )٣٣٣همان، ص(. است
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  سه آن با علم احديمقا مالصدرا و  نزديعلم اله
د و يـنما ى مى را از احد نفىِ مفسران، علم حصولىن علم و به نظر برخيگذشت كه فلوط

كه فراتر از را واسطه  ىافت بي شهود و ىكه نوعى  در حال؛ابدي ى مى خودآگاهىَاحد را ورا
 عالوه بر ابتكارات ،ن در بحث علمياما صدرالمتأله. داند ى احد ثابت مى برا،علم است

علـم ذات بـه ذات، . كنـد مـىح و جمع ير فالسفه را تصحي نظرات سا، كه داردىا ارزنده
ا از ين ذات بر اشـيِن عيشيِا و علم پيذات به اشر يِن مغايشيا، علم پيعلم مع الفعل به اش

درآمـدى بـه نظـام : ک.ر(. ديـنما ى ثابت مـىني براهٔک را با ارائهيمات علم است كه هر يتقس
  )٣٣٣ ـ ٢٤١، ص٢، جحكمت صدرايى

ناپـذير بـودن، مبـدأ المبـادى و غايـة الغايـات بـودن، عـدم  وحدت غيـر عـددى، احاطـه
دى از اين قبيل صفات، كه عمودهاى نظام الهياتى صـدرا جايى و چن مكانمندى، حضور همه

  . دارد و يا به نحوى با آن مشترک استاثولوجيادهند، همگى يصشه در  را تشكيل مى

  عقل
 همـان ،كنـد ى عقـل مطـرح مـىعنـي ، اقنـوم دومىهـا ىژگـن بـه عنـوان رضيآنچه فلـوط

شه بـا يـِاوقت اندگر، مـسيع دي بدٔنكته. ه استيِات عالم عقل در حكمت متعاليخصوص
 كـه در فهـم ى آن اتحاد عقل و عاقل و معقول است كه مالصدرا با نبـوغى و در پىهست

. ان نهـاديـه را بـر آن بنيـ حكمـت متعالىشناسـ يين آن به عمل آورد، معرفتدرست و تب
  )١٨١، ص٦، جهالحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االرشع: ک.ر(

  نفس
متفاوت از يكديگر  نقاط ى نقاط مشترک و در برخىا ر پارهن دي صدرا و فلوطىشناس نفس
ن كه نفس ياما برخالف فلوط. داند ى مستقل و جداگانه مىن، نفس را اقنوميفلوط. است

جـسم و روح اسـت، در  ىانگـار ت و دوگانـهِرا مجرد و بـه تبـع افالطـون قائـل بـه ثنىصـ
ش  خىصىر تكامليد كه در سدان ىده از درون جسم مي بركشىن نفس را گوهريصدرالمتأله

  ) ٣٢٩ و ٣٢٦، ص٨همان، ج(. ديمايپ ىمراتب تجرد را م
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ت رابطه نفـس و بـدن يفي كىن را در تنگنايِقول جوهر مستقل مجرد بودن نفس، فلوط
ة يـة الحدوث و روحانيجسمان «ٔ با طرح قاعدهيى در نظام صدرامسئلهن يدهد كه ا ىقرار م
 ىدن و البته طرح ابدان مختلف در عوالم مختلف بـرا بى بودن نفس براو صورت» ءالبقا

ه يـ در حكمـت متعالنيهمچـن) ١١٣ ـ ٨٥، ص ١٣٨٩، قبـسات: ک.ر(. نفس حل شـده اسـت
 ىن در مـورد برخـيكـه فلـوط... ا نبـات ويوان يتناسخ به نحو تعلق روح انسان به بدن ح

  ) ٢٦، ص٤، جهة االرشعي االسفار العقلىة فيالحكمة المتعال(. نفوس قائل است، رد شده است
 ىشناسـ  در نفـسىق و جـديـ عميىها  شباهت، از مواردىاريها در بس فارغ از تفاوت

 ىقتـين، نفـس را حقيز همچـون فلـوطيـنكه صـدرا ني انخست: ن دو متفكر وجود دارديا
. شه در خـاک دارد و سـر در عـالم افـالکداند كه يصـ ى مى طولى مراتبىذومراتب و دارا

دن به سعادت، تجسم اعمـال، اعتقـاد ي رسىب نفس براينفس، لزوم تهذ ىاعتقاد به بقا
: ک.ر(. اسـتآنهـا گـر مـشتركات يبه رجوع نفس به سمت احد و فنا و اتحاد با خدا از د

ىض گـر وجـود تمـام ي مشترک قابل توجه دٔ نقطه)٣٣٦ ـ ١٧٩، صهي المناهج السلوكىة فيالشواهد ال
ن امـر، يـ اسـت كـه همىم در نفس آدميتمام اقانن حضور يان فلوطي و به بىمراتب هست

  . شود ىت ميَش او به احديسبب گرا
ک ي اصـالت و تـشكى از مبـانىريـگ ل بهـرهيه به دلي در حكمت متعالىعلم النفس فلسف

 دسـت ى درخـورىِة البقا بودن نفس، بـه رشـد و بالنـدگية الحدوث و روحانيوجود در جسمان
. ن روشـن شـدي صدرالمتألهٔشهين باب به قلم و اندي در ا از مباحث و ابهاماتىاريافت و بسي

 نفـس، ىان دادن بحث حركت از اعراض به جوهر و ذات نفس، بحث حركـت اشـتدادج
  . ن شمار و قطار استيدر هم...  وى نفس، بحث معاد جسمانىقواقت يحق

  ماده
ـدر ن در مورد ماده، ي صدرالمتألهىرأ معتقـد ز يـاو ن. ن اسـتيات فلـوطامتـداد نظ

 محـض ىك گرچـه تـايص؛ ظلمـت اسـتىعنـي، ىن مراتب هـستت نييپادر است ماده 
ن عرصـه، يـر در ايتنها تفاوت چشمگ. ّاصل شر و فقدان است. قوه محض است. ستين

 اوال ، از عـالم عقـل اسـتىر و رونوشـتماده تصىصچون ن قائل است يآن است كه فلوط
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 ا مطابق آن عـالم اسـت و ثالثـايت؛ ثانر اسي احسن و تماما خىهمچون عالم عقل نظام
 است كه از ظاهر كلمـات ى در حال،نيا. زال استيم و الي قد ـكه نقطه اختالف است ـ

و متـصرم عـالم مـاده  ىج قائل به حـدوث تـديصىدهد كه و ىد نشان ميآ ىمالصدرا برم
مكـن م؛ ىآر )١١٢، ص الحـدوثىرسالة ف: ك.ر(. باشد ى مىِبودن آن طبق اصل حركت جوهر

كـه ؛ چران جمـع نمـودي مقصود فلوطىن معنا با قدم به معناين حدوث بدياست بتوان ب
  .ستنديگر نيكديمقابل ن دو در يا

  يريگ جهينت
ـى چگـونگٔدهنـده خ فلسفه، نشان تايصٔمطالعهو  ىبررس  و ىات فلـسف ظهـور و بـروز نظ

. شـته اسـتقبـل و بعـد خـود دا ى با مكاتب فلسفى است كه هر مكتب فلسفىتعامالت
 يىر حكمـايرد، تـأثيـگ ىشتر مورد توجه قـرار مـيه بي حكمت متعالٔنهيشي آنچه در پمعموال

ن از ي آثـار فلـوطٔ اما مطالعه، استى چون ابن عيىخ اشراق و عرفاينا و شيچون ابن س
ّ استشهادات مكرر صدرالمتألهىک سو و بررسي  ى آراى نشانگر نقش اساسـ، اوىن به آرايِ
افتن ين در فهم و يگرچه هنر صدرالمتأله. ه استي اركان حكمت متعالىريگ  در شكلىو

 قبل از خود، فرصـت اسـتفاده از ى سخنان حكماىقت از البالي حقىها ِدن رگهيو بركش
واصـل بـه مقامـات و  ى الهـىن را عارفياو فلوط.  گذاشته استىار وي را در اختاياثولوج

 االسـفار ىة فـيـالحكمـة المتعال(. كنـد ىمـف ي توصىعباراتش را نورانداند و  ىم ى معنوىواال
  )١١١ ـ ١٠١ و ٧١، ص٩؛ همان، ج٦٨، ص١، جهة االرشعيالعقل

گـر ي دىِقت آراي قابل توجه و قدرت فهم حقىّ و تتبع علمىشياندر از خصلت آزاديغ
 Ｄنيم و سـنت معـصوم قرآن كىعني ،ى معرفتٔهين سرمات متفكران، استفاده از بزرگ

قرار داده بلند  ىگاهين را در جاي صدرالمتألهٔ، فلسفهى كشف و شهودات شخصٔبه عالوه
ست كـه يـ بـدان معنـا ن لزومااياثولوجِاستشهادات صدرا به كه ان توجه است يشا. است
ز وجـود دارد ين احتمال ني بلكه ا؛ن استيات فلوط برگرفته از نظ صرفاىو ىآرا ىتمام
 بـر آنچـه خـود بـا ىداتيِ آوردن مؤىن براي فلوطى آرا از موارد، ازى حداقل در برخىكه و

  .ده است، سود جسته استيا قلب بدان رسيعقل و 
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