
 
 
 
 
 
 

  بررسي و مقايسه مهمترين انديشه هاي مولوي با فلوطين
 

  دكتر عبداهللا و اثق عباسي 
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان
  سميه بابايي مباركه

 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 

  چكيده
وجود دارد كه در آن عرفان با فلسفه در مي آميزد و منشأ ايراني يوناني دارد. عقايد فالسفه  شيوه اي از تفكر

نوافالطوني كه فلوطين يكي ازجمله برجسته ترين آنهاست در اين مكتب جاي پا  و اثرات عيان خود را به 
ليل نزديكي برخي از انديشه هاي مولوي با عقايد اين گروه از فيلسوفان، در اين مقاله جاي گذاشته است. به د

به مقايسه انديشه فلوطين به عنوان سردمدار فلسفه نوافالطوني و موالنا جالل الدين رومي، چهره ماندگار 
ت. ذكر اين عرفان مشرق، همچنين شباهت ها و تفاوت هاي موجود بين اين دو ديدگاه  پرداخته شده اس

نكته نيز ضروري به نظر مي رسد كه ديدگاه هاي موالنا در حوزه عرفان، اشراق و كشف و شهود قبل از اينكه 
الهام گرفته از تفكر نو افالطونيان و به ويژه فلوطين باشد خاستگاه قرآني و وحياني دارد.  در نهايت با بررسي 

ند، و عرفاني موالنا وام گرفته از تعاليم افالطونيان اخير هاي به عمل آمده مشخص گرديد كه انديشه ناب، بل
  از جمله فلوطين نيست و اگر شباهتي هم ديده مي شود به صورت ناخودآگاه است.

  : مولوي، فلوطين، وحدت وجود، روح، عقل كلواژگان كليدي
 

  مقدمه:
) مشتق شده است و آن به معني سري و Mystikos) از واژه يوناني ميستيكوس(Mystiqueعرفان يا ميستيك(

غيبي است. عرفان مبتني بر اين باور است كه انسان را ياراي ارتباط گيري با خدا و قواي فوق طبيعي از 
طريق رياضت، تزكيه نفس و سير و سلوك بوده و بدين طريق مي توان به واسطه الهام دروني، بر رازهاي 
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ر دوران قبل از اسالم در ميان ايرانيان، هنديان، يونانيان داشته در پنهاني دست يافت. اين تفكر كه ريشه د

دوران بعد از اسالم در ايران و بالد اسالمي همچون بسياري از مكاتب رنگ و بوي مذهب اسالم را به خود 
در مي » خدا«مي گيرد. در حقيقت از نظر عرفان، زندگي پلي است كه پس  از طي آن، روح انسان با روح كل

  يزد.آم
  در ايران پس از اسالم عرفان در سه چهره خود را ظاهر مي سازد: 

جريان تقشُّف: در اين شيوه نگرش عرفاني، زهد و افراط در عبادات از نقش بسيار بارزي  -1
برخوردار است. ريشه اين تفكر را مي توان در تعاليم ماني جستجو كرد از چهره هاي برجسته اين 

  مكتب حسن بصري بود كه پيروان زيادي را گرد آورد.      
شناخت روح كل و اشتياق انساني به آن گام بر مي داشتند پيروان صحو: اين دسته از عرفا در راه  -2

در نتيجه به جانب فلسفه گرايش بيشتري دارند. جنيد بغدادي از معروفترين پيروان اين مكتب مي 
 باشد.

پيروان سكر: منصور حالج، بايزيد بسطامي و عين القضات همداني از مشهورترين عرفاي اين  -3
  مكتبند. 

فكردسته دوم، تفاوت ماهوي از لحاظ شيوه نگرش نسبت به خدا، جهان و انسان و بين اين مكتب و شيوه ت
رابطه بين آنها وجود نداشته وتنها تفاوت اساسي در آن است كه تقيه جاي خود را به علنيت مي دهد.عرفاي 

  پيرو اين مكتب به صراحت از امتزاج ذات خداوند با اشيا و تجلي روح خدا در انسان سخن مي گفتند.
در حقيقت چه پيروان صحو و چه اصحاب سكر، به واسطه طرز تفكر خود فلسفه گرا بودند و در درياي 
پهناور تفكر عرفاني آنها، انديشه هاي فلسفي موج مي زد.اين شيوه از تفكر كه در آن عرفان با فلسفه در مي 

فالسفه نو افالطوني از جمله آميزد، بر خالف مكتب پيروان دسته اول منشا ايراني و يوناني دارد.عقايد 
  فلوطين در اين مكتب جاي پا واثرات عيان خود را به جا گذاشته است.  

سال در  11سالگي به اسكندريه رفت و  28ميالدي ديده به جهان گشود و در  205تا  204فلوطين در سال 
گي به علت اشتياق به سال 39محضر فيلسوف اسكندراني، آمونيوس ساكاس، به فراگيري فلسفه پرداخت. در 

آشنايي با فلسفه ايراني و هندي همراه سپاهيان گرديانوس امپراتور روم، كه قصد لشكركشي به ايران را 
داشت، روي به ايران نهاد و در بازگشت به شهر رم رفت و در آنجا حلقه درسي تشكيل داد و به تدريس 

سالگي، به  49ده و چيزي ننوشت. نخستين بار در فلسفه پرداخت او تا ده سال صرفاً به تدريس قناعت ورزي
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سال مجال نوشتن  17يا  16سالگي درگذشت بيش از  69خواهش شاگردان، نوشتن را آغاز كرد و چون در 
  نيافت.

رساله است گرد آورد و در شش  54فر فوريوس شاگرد فلوطين نوشته هاي فلوطين را كه در مجموع 
ه را يك(انئاد) ناميد. از اينرو نوشته هاي فلوطين، انئادهاي فلوطين نام گانه) مرتب ساخت و هر دست 9دسته(

گرفت. فرفوريوس در پايان شرح كوتاهي هم از زندگي فلوطين نوشت كه يگانه سند شايان اعتبار درباره 
  )15: 1366زندگي يكي از بزرگترين فيلسوفان جهان است.(ياسپرس، 

  
  وحدت وجود: -1

از طرفداران وحدت وجود مي باشند كه هر كدام حقيقت را فقط يك چيز مي دانند مولوي و فلوطين هر دو 
و آن ذات حق مي باشد كه از هر وصفي منزه است.مولوي حقيقت را واحد فرد يگانه اي مي داند كه با 
اختالف درجات در سراسر موجودات سريان و جريان دارد و بر همين اساس او وجود را به نور تشبيه مي 

كه يك حقيقت است و بر حسب شدت و ضعف و قلت و كثرت در درجات و مراتب مختلف ظاهر مي كند 
شود، پس اين گونه نتيجه مي گيرد اختالف مراتب وجود نيز مانند اختالف درجات و مراتب نور است.شايد 

  همين طرز تفكر باعث شده كه او در ابياتي مثنوي را دكان وحدت معرفي كند:
  )1528/6وحدت است      غير واحد هر چه بيني آن بت است(مثنوي ما  دكان 

فلوطين هم حقيقت را واحد مي نامد، احديت را اصل و منشا كل وجود مي شمارد و موجودات را جميعاً 
  )86:1360تراوش و فيضاني از مبدا نخستين و مصدر كل مي انگارد(فروغي، 

د استفاده مي كند و اين واژه از كليدي ترين واژه ها در او به جاي استفاده از واژه خدا يا خالق از واژه اح
  ) احد از ديدگاه فلوطين داراي اوصاف ذيل مي باشد:105:1383نظام فكري فلوطين است.(عليزماني، 

در اين « وحدت: فلوطين در انئاد پنجم، با اشاره به وحدت حقيقي احد، وحدت عددي را از او سلب مي كند:
ش رفت كه واحد حقيقي است نه مانند ديگر چيزهايي كه در عين واحد بودن كثيرند و راه بايد تا واحدي پي

) مي بينيم كه او معتقد است كه تنها 725:1366فلوطين، »(تنها از طريق بهره وري از واحد حقيقي واحدند
  وحدت احد به معناي حقيقي كلمه است.

بايد از هر جهت بسيط باشد از ديدگاه اومبدا  بساطت: فلوطين تاكيد مي كند كه مبدا نخستين يا خير محض
  )107:1383نخستين بايد منزه از هر گونه تركيب و تحديدي باشد(عليزماني، 
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  اطالق و عدم تناهي: فلوطين معتقد است واحد به لحاظ منطقي نمي تواند متناهي يا مقيد ويا محدود باشد.

از بين همه اوصاف و ويژگي هاي احد متمايز » نزيهتعالي و ت« تعالي و تنزيه: در نظام فكري فلوطين وصف
ماهيت خود او غيــر از آن چيــزهايي است كه مي «بوده و از جايگاه محــوري خاصي برخوردار است: 

فلوطين، »(آفريند و زنده مي كند و منظم مي سازد و ارزشش به مراتب بيش از ارزش همه آن چيزهاست
662:1366(  

است.فلوطين با توجه به » غير قابل ادراك، غير قابل بيان و غير قابل توصيف« وطينباري احد از ديدگاه فل
تصويري كه از احد دارد و او را امري متعالي، نامتناهي، بسيط از تمام جهات، فوق وجود و عدم مي داند به 

ابل فهم، اين نتيجه منطقي مي رسد كه حقيقت احد آن چنان كه هست، براي بشر و تعقل محدود او غير ق
  توصيف و بيان است.

  تعالي و تنزيه احد از وصف: - 1- 1
موالنا و فلوطين هر دو از معتقدان برتري احد از وصف مي باشند.مولوي بيان مي كند كه تصويرهاي ذهني ما 
از پروردگار، اليق او نيست ويادي كه مبتني بر معيارهاي مادي و جسمي باشد اين ياد كردن خياالت كساني 

  )108:1375ه عقل ناقص مادي دارند و وصف ذات حق از اين عبارات بسيار دور است(استعالمي، است ك
  گفت  گر چه  پاكم  از  ذكر شما           نيست  اليق  مر  مرا  تصويرها

  )720/2ذكر جسمانه خيال ناقص است               وصف شاهانه از آنها خالص است(
  اره حق مشركانه مي يابد و به همين مناسبت مي گويد:در دفتر ششم هر گونه وصف را درب

  چون  كه   جفت   احوالنيم    اي شمن      الزم  آيد  مشركانه   دم زدن
  )2033/6( مقال دانيبه م دينا ييدو جز       الياست و خ صفو يان سوز يكي آن

مداحاني مي داند كه از هنر مدح فلوطين هم حال كساني را كه اوصافي به خدا نسبت مي دهند، شبيه حال 
اينان چون سخني را كه سزاوار ممدوح است نمي يابند صفاتي به ممدوح نسبت مي دهند كه دون « بيگانه اند:

هيچ اسمي به تحقيق « ) و نيز مي گويد:736:1366فلوطين، »(شان اوست بدين سان از مقام وي مي كاهند
م اشيا خو گرفته ايم و بر هر چيزي اسمي مي نهيم و از راه اين شايسته او نيست ولي از آنجا كه ما با عال

تسميه علم حاصل مي كنيم، پس حتي المقدور مي خواهيم اسمي بر او بنهيم. ما ناگزيريم اسمي بر او 
  )18پورجوادي، بي تا:»(بنهيم
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  عجز انديشه از شناخت احد: - 1- 2
ان مي كند كه اين عقل فقط به محسوسات كه مولوي عقل بحثي را در شناخت حقيقت عاجز مي يابد و بي

سايه و نمودي از حقيقت هستند اكتفا دارد، و حال او را مانند حال صيادي مي داند كه مرغ هوا را نمي بيند و 
در دنبال سايه چندان راه مي پويد كه خود را از پا مي اندازد و نمي داند كه بر فراز اين سايه لغزنده و بر فراز 

حقيقي و ثابتي هم هست كه اشتغال به سايه او را از توجه آن باز داشته است(زرين كوب، سر او ذات 
405:1358(  

  بر خاك و پران مرغ وش دودي م              اش  هيمرغ بر باالپران و سا
  ابلهي صياد آن سايه شود                 مي دود چندان كه بي مايه شود   

  )417/1بي خبر كه اصل آن سايه كجاست(     بي خبر كان عكس آن مرغ هواست 
  در جاي ديگر بيان مي كند عقل به ذات حق راه ندارد و از زبان پيامبر(ص) اينگونه مي گويد:

  زين وصيت كرد ما را مصطفي            بحث كم جوييد در راه خدا
  )3710/4آنكه در ذاتش تفكر كردنيست           در حقيقت آن نظر در ذات نيست(

فلوطين هم از طرفي مي خواهد با نيروي عقل و انديشه در مورد خدا صحبت كند اما او باز به اين نكته مي 
آدمي به هيچ روي نمي تواند واحد را از راه « رسد كه انديشيدن در مورد خدا فراتر از عقل و حس است:

مي يابد كه بسيار باالتر از علم شناسايي علمي يا از راه انديشيدن ناب دريابد، بلكه در پرتو حضوري در 
  )406: 1366ياسپرس، »(است

  
  عقل كل: - 2

مولوي كل عالم را صورتي از عقل كل مي داند و اولين صادره را نيز عقل كل مي نامد كه در حكم پدر و 
و مخاطب به خطاب وحي و شريعت هستند معرفي مي كند او » اهل قل« مربي تمام خلق و جميع كساني كه

  وع را در تمثيل خشم كودك با پدر چنين زيبا بيان مي كند:اين موض
  ل استقُهر آنك اهل  ياوست باباكل عالم صورت عقل كل است      

  )3259/4چون كسي با اهل كل كفران فزود      صورت كل پيش او هم سگ نمود(
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عقل را پسر و روح جهان را  فلوطين هم اين انديشه را به گونه اي ديگر بيان مي كند، او احد را پدر مي نامد،

نوه. در نظر او عقل باشنده راستين است و در قيد زمان نيست، در روشنايي ناب خانه دارد، بر همه باشنده ها 
  )19: 1366محيط است و جهان زيباي طبيعت سايه اي از اوست(ياسپرس، 

و صادر شده نفس است كه در جاي ديگر بيان مي كند كه اين صادر اول خود مصدر نيز هست و آنچه از ا
براي ادراك معقوالت به تفكر و استدالل و تفكيك و تحليل احتياج دارد و در جنب عقل مانند ماه است 
نسبت به خورشيد كه روشنايي از او كسب مي كند احديت و عقل و نفس اقانيم سه گانه مي باشند و هر يك 

احديت و نفس است و نفس واسطه ميان مجردات و  به قدر مرتبه خود الهوتي هستند. عقل واسطه ميان ذات
  )88: 1360محسوسات مي باشد(فروغي، 

  
  روح: - 3
  مرگ ناپذيري روح: - 3- 1
مولوي مرگ را يكي از ادوار طبيعي حيات، و انتقال يا عروج از جهان تاريك طبيعت به عالم روشن علوي  

كند بنابراين از مرگ نمي هراسد و آن را پايان مي داند و آن را به رهايي جنين از تنگناي زهدان تشبيه مي 
  روح نمي داند بلكه از آن استقبال مي كند چون حيات جان را در فناي بدن عنصري مي داند و مي گويد:

  گر جنين را كس بگفتي در رحم              هست بيرون، عالمي بس منتظم
  و كافر شدي او به حكم حال خود، منكر بدي             زين رسالت معرض

  همچنانكه خلق عام اندر جهان                زان جهان ابدال مي گويندشان
  )53/3كين جهان چاهيست بس تاريك و تنگ      هست بيرون، عالمي بي بو و رنگ(

  و نيز:   
  )786: 1362مرگ دان كان آفتاب امت است      كاب حيواني نهان در ظلمت است(همايي، 

فلوطين هم از طرفداران اين انديشه مي باشد. او روح را به دليل روحاني و الهي بودنش مرگ ناپذير مي داند 
هنگام بررسي روح نيز بايد همه زوايد بيگانه را به يك سو نهيم و در خود آن بنگريم « و اينگونه بيان مي كند:

اني و الهي خواهيم ديد كه اعتنايي به امور آنگاه به مرگ ناپذيري اش يقين خواهيم كرد زيرا طبيعتي روح
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: 1366ياسپرس، »(محسوس و تباه شدني ندارد بلكه با نيروي ابدي خود تنها درباره امور ابدي مي انديشد
632(  

  گرفتار شدن روح در ماده( قوس نزول): - 3- 2
روح بعد از آنكه  مولوي روح را در آغاز پاك از جميع آلودگي هاي جسم و جسماني مي داند و معتقد است

به بدن عنصري تعلق گرفت رنگ قواي حيواني و جسماني به خود مي گيرد و از ناپاكي هاي طبيعت متأثر 
  مي گردد و زماني از اين آلودگي نجات پيدا مي كند كه جسم و روح از هم گسسته شود:

  جان مجرد گشته از غوغاي تن        مي پرد با پر دل ني پاي تن
  )105: 1362كسي را كش برند      از ميان زهر ماران سوي قند(همايي، تلخ كي باشد 

فلوطين هم در اين زمينه معتقد است روح يا نفس انساني در قوس نزول از عالم ملكوت به عالم ناسوت آمده 
گرفتار ماده شده و با آاليش هاي اين عالم و نقص و زشتي و بدي كه خاصيت ماده است آلوده گرديده است 

اگر به اين عالم ماده كه عالم مجازي است توجه نشان دهد و از عالم معقوالت و روحانيت كه عالم و 
روح در ماده «) و نيز: 90: 1360حقيقت است منصرف شود مقدمات سقوطش را فراهم كرده است(فروغي، 

  )98: 1366ياسپرس، »(فرو مي افتد و در آنجا ناتوان مي گردد و ماده سبب بدي آن مي شود
  شور و اشتياق روح براي بازگشت( قوس صعود): - 3- 3

موالنا معتقد است كه روح انساني كه جزئي از روح مطلق(خداوند) بوده، در زندان تن اسير است و اشتياق 
آن را دارد كه روزي به مبدأ و اصل خود بر گردد او اين مسأله را در سرآغاز دفتر اول از زبان ني اين چنين 

  كند:زيبا بيان مي 
  بشنو از ني چون حكايت مي كند      از جدايي ها شكايت مي كند
  )1/1از نيستان تا مرا ببريده اند                در نفيرم مرد و زن ناليده اند(

همين انديشه را فلوطين تحت عنوان قوس صعود مطرح مي كند كه پس از پاك شدن از آاليش ها سلوك 
د: هنر(طلب جمال و حقيقت)، عشق(عشق به صورت) و حكمت(عشق به معنوي را سه مرحله معرفي مي كن

آرزوي ما بازگشت « ماوراي صورت) او آرزوي بازگشت را در همه آفريده ها مي يابد و اين چنين مي گويد:
به آن ميهن مي باشد و سير به سوي آن با چشم سر ميسر نيست چشم سر را بايد بست و ديده دل را بايد 

  )92: 1360فروغي، »(ده مي شود كه آنچه مي جوييم از ما دور نيست بلكه در خود ماستگشود آنگاه دي
  كوشش راه نجات روح: - 3- 4
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مولوي و فلوطين هر دو كوشش و تالش را از عوامل موثر در راه نجات روح مي دانند. مولوي در اين باره 

  مي گويد:
  )13: 1362اشد ظفر(همايي، جان بده از بحر آن جام اي پسر      بي جهاد و صبر كي ب

همه روشها تحت تأثير انگيزه اي واحد «از سخنان فلوطين در اين مورد به اين جمالت مي توان اشاره نمود: 
قرار دارند كوشش و تالش روح براي رسيدن به اصل خويش، رسيدن به اين اهداف نيكبختي روح 

  )32: 1366ياسپرس، »(است
  
  عشق: - 4

نهد كه بر خالف عشق حيواني هدف آن منحصر در لذت جسماني نيست، بلكه  مولوي عشقي را ارج مي
انس روحاني در آن مطرح است و ناشي از تجانس روحي است و ناخود آگاه به همان قولي مي رسد كه 
حكماي نو افالطوني به آن رسيده اند و وقتي مي پرسد كه آنچه بر صورت عاشق گشته اي چرا وقتي جان از 

رون رفت آن را فرو مي نهي و به آن عشق و عالقه اي نشان نمي دهي، در واقع سؤال فلوطين آن صورت بي
را مطرح مي كند كه مي پرسد: چرا صورت زنده شعاع حسن دارد اما صورت مرده جز نقشي از آن حسن را 

  )499: 1358حفظ نمي كند؟(زرين كوب، 
  ما آينده نيست زآنكه عشق مردگان پاينده نيست        زآنكه مرده سوي

  عشق زنده در روان و در بصر            هر دمي باشد ز غنچه تازه تر
  )217/1عشق آن زنده گزين كو باقي است      از شراب جان فزايت ساقي است(

  
  عالم مثال: - 5

  )3307/6جسم سايه سايه سايه دل است      جسم كي اندر خور پايه دل است(
يه سايه دل است تعبيري صوفيانه از نظريه افالطون و نو افالطونيان از جمله اشاره به اينكه جسم سايه سا 

فلوطين در باب مثل است و اسناد منشأ اعيان حسي به حقايق مجرد در مثنوي تعبيري از همان مفهوم مي 
  نمايد.

  باد سوزان است اين آتش بدان      پرتو آتش بود، نه عين آن
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  )4222/3پرتو و سايه وي است اندر زمين(       عين آتش در اثير آمد يقين      
فلوطين هم معتقد به يك جهان اشكال و صور مي باشد جهاني كه در قيد زمان نيست، در خويش آرام و 
ساكن است، در عين كثرت مجموعه اي يگانه است(كيهان عقل) آن اشكال ايده ناميده مي شوند و صور 

استين اند، در حاليكه همه چيزها كه بعداً پديد آمده اند تصويرهاي اصلي همه باشنده ها هستند و باشنده ر
  )17: 1366اين باشنده اند و از هستي نمودي دارند(ياسپرس، 

  
  انتقاد از ماده گرايي: - 6

  مولوي بر اين باور است كه جسم و جسمانيات و هر چه مربوط به ماده باشد فاني است:
  زانكه پيش نور روز حشر الستجمله حسهاي بشر هم بي بقاست     

 )140: 1362(همايي، » نور حس جان بي پايان ما            نيست كلي فاني و ال چون گيا

كساني هستند كه ماده را يگانه باشنده به معني راستين مي انگارند و گمان مي برند كه همه «فلوطين مي گويد:
ياسپرس، »(ي خورند و جسم را باشنده مي پندارندچيز از ماده است اينان فريب نمود و حس بينايي را م

1366 :112(  
  
  جهان عرصه تضاد: - 7

مولوي تمام عالم را عرصه جنگ و نزاع بين خير وشر و دين با كافري مي داند و تضاد را به عنوان يكي از 
از  خصيصه هاي عالم حس معرفي مي كند جهاني كه جهان اضداد است و محكوم به فناست. او در ابياتي

  دفتر ششم به اين معني اشاره دارد:
  اين جهان جنگ است و كل چون بنگري       ذره با ذره، چو دين با كافري
  آن يكي ذره همي پرد به چپ                    آن دگر سوي يمين اندر طلب

  ذره اي باال و آن دگر نگون                       جنگ فعليشان ببين اندر دو كون
  )36/3از ضر و سود( مييجنگخلق بر اضداد بود                      الجرم ما  پس بناي

فلوطين جهان را پرده نقاشي مي داند كه زيبايي پرده را فقط در هماهنگي اجزاء نابرابر مي بيند و اينگونه مي 
د تيرگي بر تصوير جهان همانند پرده نقاشي است كه در آن هم روشنايي است و هم تيرگي، و وجو« گويد:



    پرنيان سخن     736

  
زيبايي تصوير مي افزايد، زيبايي تصوير از يكنواختي نيست بلكه از هماهنگي اجزاء نابرابر است بنابراين در 

  )26: 1366ياسپرس، »(جهان وجود بدي ضروري است و اگر بدي نباشد تمامي جهان ناقص است
ا در جهان از لوازم نظام احسن مي با توجه به مطالب ياد شده به اين نتيجه مي رسيم كه هر دو وجود تضاد ر

  دانند.
  
  آزادي و اختيار: - 8

موالنا جبر را ناشي از ناداني مي داند و به جبري معتقد است كه همراه با قبول قدرت مطلق پروردگار، 
مسؤوليت بنده را نيز ناديده نگيرد يعني حالتي مابين جبر و تفويض مطلق. او در ابيات زير معتقدان به جبر را 

  ينگونه سرزنش مي كند:ا
  تو يقين مي دان كه جرمي كرده اي           جبر را از جهل پيش آورده اي

  كه: مرا روزي و قسمت اين بدست           پس چرا دي بودت اين دولت به دست؟
 )2833/2قسمت خود، خود بريدي تو ز جهل       قسمت خود را فزايد مرد عقل(

ن در مقابل كساني كه به تأثير احكام و نجوم اعتقاد دارند، فلوطين با قاطعيت در برابر جبر رواقي و همچني
راست است كه تقدير هر چيزي را به راهي معين سوق مي دهد ولي تقدير « معتقد به آزادي آدميان است.

  )97: 1366ياسپرس،  »(نبايد چنان باشد كه ما ديگر نباشيم
  
  از صنع به صانع رسيدن: - 9

معتقد است اما گونه اي از شناخت يعني » عرفت ربي بربي«در مورد شناخت حق به انديشه  هر چند مولوي
از صنع به صانع رسيدن را براي عامي كه هنوز در مرتبه نفس متوقف مانده مطرح مي كند و خودشناسي را 

ر(ص) اينچنين به عنوان نمونه اي از صنع صانع، مقدمه اي بر خداشناسي مي داند و در سخني از زبان پيغمب
  مي گويد:

  )2114/5بهر آن پيغمبر اين را شرح ساخت      هر كه خود بشناخت يزدان را شناخت(
در ديدگاه فلسفي فلوطين هم اين نكته شايان اهميت است كه با ديدن هر مخلوق انسان مي تواند به خالق 

چگونگي سايه نيك به ما مي نمايد كه صورت اصلي خود نيك را چگونه بايد بيانديشيم. آنكه به « برسد:
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زيبايي و كمال پديد آورده  ديدار كيهان عقل نائل مي شود بايد به فكر آفريننده اي بيفتد كه پسري بدين
  )31: 1366ياسپرس، »(است

با اين تفاسير تفاوت هايي نيز در ديدگاه هاي اين دو ديده مي شود كه در ادامه به مواردي چند از آنها اشاره 
  مي شود.

  
  تفاوت ها: -10
  تناسخ ملكوتي، تناسخ ملكي: -10 - 1

بشر در محشر مي باشد به عنوان مثال او معتقد مولوي معتقد به تناسخ ملكوتي يا تجسم اعمال و صفات 
است چون سبعي و درنده خويي بر وجود كسي غالب باشد در محشر به صورت گرگان و پلنگان درنده 

  آشكار مي شود:
  اي دريده پوستين يوسفان                 گرگ بر خيزي از اين خواب گران

  غضب اعضاي توگرگ گشته يك به يك خوهاي تو       مي درانند از 
و اگر داراي روح پاك و خوي مهذب و آراسته باشد به صورت زيباي نوراني خود يا به كسوت فرشتگان 

  محشور مي گردد.
 سيرتي كان بر وجودت غالب است      هم بر آن تصوير، حشرت واجب است

 )150: 1362گرچه پنهان باشدت پيدا شود             هر كه او خائن بود رسوا شود(همايي، 

و حال آنكه فلوطين معتقد به تناسخ ملكي مي باشد يعني انتقال روح از بدني به بدن شخص ديگر. حلول 
روح در كالبدهاي گوناگون براي او مطلبي فرعي است و رويدادي است كه در مراحل پايين و در هستي 

ه كس بر حسب تصادف بنده گمان نرود ك«طبيعي به وقوع مي پيوندد او اين مطلب را چنين بيان مي كند:
شده يا بر حسب تصادف به اسارت درآمده است. آنكه مادرش را كشته است در زندگي ديگر، زن مي شود و 

  )100: 1366ياسپرس، »(به دست پسرش كشته مي شود
  پاي استدالليان چوبين بود، يافتن راه عروج كار فلسفه است(دو نظر متفاوت): -10 - 2

كار و تحقيري در كالم موالنا هست تصويري كه موالنا از اهل فلسفه در ذهن دارد نسبت به فلسفي لحن ان
تصوير حال ملحد دهري است كه با پاي چوبين استدالل طي طريق مي كند چون نابينا هست از هر سو مي 

  رود اما هيچ جا به نور راه نمي يابد.
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  گمانصد هزاران اهل تقليد و نشان        افكندشان نيم وهمي در 

  كه به ظن تقليد و استداللشان         قايم است و بسته پر و بالشان
  شبهه اي انگيزد آن شيطان دون       در فتند اين جمله كوران سرنگون
  )2129/1پاي استدالليون چوبين بود            پاي چوبين سخت بي تمكين بود(

ا در راه عروج ارج مي نهد و اينچنين مي اما فلوطين بر خالف موالنا به عنوان يك فيلسوف فلسفه ر
فلسفه شناسايي مي آورد كه روح را به سوي باال سوق مي دهد. نخستين شرط عروج روح نحوه «گويد:

  )720: 1366فلوطين، »(زندگي و پاك شدن روح است، پاك شدن به ياري زندگي فلسفي
  به مخلوقاتش ندارد:هر شورنده اي، شوراننده اي دارد، خداي فلوطين تمايلي  -10 - 3

يكي از وجوه تمايز انديشه هاي مولوي با فلوطين در موضوع كشش عشق و جاذبه دو طرفه بين احد و بنده 
است كه مولوي معتقد به عشق دو جانبه به سوي حق مي باشد يعني هر شورنده اي ناچار شوراننده اي دارد 

  پايان دفتر سوم مطرح مي كند ابيات زير از اوست:و در تقرير اين معني، حكايت عاشقي دراز هجران را در 
  هيچ عاشق خود نباشد وصل جو          كه نه معشوقش بود جوياي او

  )4396/3ليك عشق عاشقان تن زه كند              عشق معشوقان خوش و فربه كند(
  و نيز:

  را بدان حبونيرا و  حبي نيز     جان يو عشق آن شرف هم سو ليم
  )4442/3هر كه او طالب بود           حال مطلوبش در او راغب بود(حاصل آنكه 

  اما خداي فلوطين هيچ تمايلي به مخلوقاتش ندارد:
ولي اين واحد، خداي زنده كتاب مقدس نيست، به خشم نمي آيد و به آدميان رحمت و عنايت نمي كند، 

ندگان ندارد همه چيز از اوست ولي خداي فلوطين موضوع عشقي بي نهايت است ولي خود او عشق به آفرين
نه بر اثر اراده او، دعا كردن، حركت به سوي خداست در حال انديشيدن فلسفي. اين خدا چون ذات شخصي 

اشتياقي به ما ندارد و براي ما نيست ولي ما به او مشتقايم و براي او «روي به ما نمي كند و به ما محبتي ندارد.
  )41: 1366ياسپرس، »(هستيم
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  نتيجه:
با توجه به شباهت حكمت و افكار فلوطين با تعليم عرفاني مولوي و با مالحظه اينكه در سده ششم ميالدي 
جمعي از حكماي يونان كه از افالطونيان اخير بودند و به ايران آمدند بعضي از محققان را بر آن داشته است 

(نو افالطونيان) قبل از اسالم و افكار محي الدين تا انديشه هاي موالنا را ترجماني از افكار عرفاني فلوطين
  ابن عربي بدانند. 

اما از آنجا كه گفته شد فلوطين خود براي استفاده از حكمت مشرق به ايران امده و از گفته هاي دانشمندان 
، اسالمي هم بر مي آيد كه در اين كشور از ديرگاهي حكمايي بوده اند كه در مسلك اشراق قدم مي زده اند

مي توان تصور كرد كه افالطونيان اخير عقايد خود را از دانشمندان شرق گرفته باشند. اشاراتي كه بعضي از 
نويسندگان يونان به مرتاضين هند كرده و ايشان را حكماي عريان خوانده اند نيز مي تواند مؤيد اين نظر 

ني موالنا را وام گرفته از تعاليم افالطونيان باشد. با توجه به مطالب فوق نمي توان انديشه ناب، بلند و عرفا
  اخير از جمله فلوطين دانست و اگر شباهتي هم ديده مي شود به صورت ناخودآگاه بوده است.   
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