
 

  مولوي هاي فلوطين وي تهذيب اخالق در انديشهمقايسه
  1مسعود روحاني
  آتنا ريحاني

  چكيده
زبان  هاي عارفان بزرگ با ملل وهاي متفاوت عامل وحدت بخش  ميان انديشهانداز جهاني عرفان در فرهنگچشم هدف و

آيـد در ايجـاد   هـا پـيش مـي   در اين ميان تبادالت فرهنگي كه ميان اقوام مختلف در طـول تـاريخ آن ملـت    شود وگوناگون مي
مغـرب زمـين در    تبادالت فرهنگي ميـان ايـران و   زبان مشترك عرفان و .ها سهيم استوران ملتمضامين مشترك ميان انديشه

فيلسوف مغـرب   نقطه نظرات  مشترك ميان پلوتينيوس به عنوان عارف و ضامين واي از تاريخ منجر به ايجاد بسياري از مبرهه
  .متفكري ايراني شده است زمين و موالنا به عنوان عارف و

 ي تـأثيرات وي بـر عرفـان و   نحـوه  اش وفلسـفه  در اين مقاله سعي بر اين شده است تا ضمن معرفي اجمالي پلوتينيوس و
ي تهذيب اخـالق وجـود   موالنا به عنوان عارف نامي ايراني در زمينه مشتركي را كه ميان وي وبرخي از مفاهيم  تصوف ايراني،

  .دارد روشن گردد
  عشق خرد، تهذيب، وصال، عرفان، :واژگان كليدي

  :در آمد -1
وي در  .ي عهــد قــديم در يونــان اســتآخــرين فيلســوف از دوران فلســفه از مــردم مصــر، )م205-270( فلــوطين

امـا   .)68سير حكمت در اروپـا ، .ك.ر(آموخت صر به دنيا آمد و فلسفه را نزد آمونيوس ساكاس در اسكندريه ليكوپوليس  م
جايگاه استاد را به خود اختصاص  هاي وي نام افالطون،شود و در عوض در انديشهدر آثارش نامي از وي ديده نمي

اش از جملـه ارسـطو و رواقيـون    اسـالف يونـاني  هـاي  به همين دليل با وجود تأثيرپذيري وي از انديشـه  .داده است
همين  درباره زندگي فلوطين اطالعات كاملي موجود نيست و .ي وي با عنوان نوافالطوني ناميده شده استفلسفه...و

وي عالوه بر اين كه شرح كوتاهي از زنـدگي فلـوطين را نوشـته     .هستيم -شاگردش -مقدار را هم مديون فرفريوس
در آمـدي بـه فلسـفه ي    .ك.ر( .ترتيب بخشيده است وي را تحت عنوان اثولوجيا مدون ساخته ونظم وهاي انديشه است،
  ).2فلوطين،

 هاي فيلسوفان يوناني قبل از وي، عـالوه بـر ايـن وجـود    ي فلوطين جامع وگلچيني است از برترين انديشهفلسفه
گيري از دو منبع در حقيقت وي با بهره .رده استهاي فلسفي متفاوت كرا با ساير نظامي او گرايشات عرفاني، فلسفه

وي بـا اسـتفاده از عقـل از     .بهره جسـته  از دو ابزار شناخت عقل واشراق اشريزي نظام فلسفيدر پي عقل و اشراق،
شـناخت   ي او نسبت به ساير فيلسوفان است از ابـراز ابزار شناخت استنتاجي و با استفاده ازاشراق كه امتياز بر جسته

تواند به آگاهي عرفـاني برسـد بـه شـرط آنكـه بتوانـد       هر انساني مي« چراكه؛ .مند شده استي وجودش  بهرهقوهبال
اين برابر با ايـن اسـت كـه بگـوييم حالـت عرفـاني در        گريبان خويش را از دست كثرت محتويات تجربي برهاند و

گفت كه همراهي عقل به عنوان عنصر بالفعل در  ايدبه اين ترتيب ب). 344عرفان وفلسـفه، ( ».ها بالقوه هستي انسان همه
هـاي  ي وي را نسـبت بـه سـاير نظـام    ي فلوطين ،فلسفهي شناسايي با اشراق به عنوان نيروي بالقوه در  انديشهمقوله

تـرين  بـزرگ  :در يكي ازمقاالت مشهورش چنين نوشـته اسـت  ...راسل برتراند« .تر كرده استفلسفي تا زمان او كامل
سپس به دنبال آن افزوده است كـه اتحـاد    و كه هم به علم و هم به عرفان احتياج دارند، اندنيز احساس كرده فالسفه

 »آوردعارف و عالم به گمان من واالترين مقامي را كه در عالم انديشه براي بشر قابل حصول اسـت بـه حاصـل مـي    
  ).17همان، (
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  :فلسفه فلوطين -2
نفس كلي و دو جزء طبيعت و ماده اسـت   عقل و كه مشتمل بر  سه اقنوم واحد،نظام فلسفي فلوطين از پنج ركن 

  .تشكيل شده است
از » نخستين« و »خير« و» نيك«انتزاعي است و با عنوان  كامالً مجرد و واحد،در رأس هرم هستي، برتر از وجود و 

واحد، هيچ گونه توجهي به  )1582وطين،دوره آثار فل.ك.ر(. صفتي برايش قابل نسبت نيست هيچ اسم و شود وآن ياد مي
آفريدگان خود ندارد وعقل از آن نه بر اثر عمل آفرينش كه در نتيجه يانفعال واحد باشد بلكه بر اثر فيضان واحـد بـه   

  )681همان،.ك.ر(. وجود مي آيد
  .ي ساير موجودات را شامل استصور كليه در نورانيت محض قرار دارد و است و عقل اولين موجود،

فاصله پس از اوسـت و دوم  ترين چيزها پس از او عقل اســت كـــه بياز اين رو بزرگ .عقل تصوير واحد است
ساكن و آرام است در قيد زمان نيست . زيرا از موجودي ازلي و ابدي توليد شده است عقل ازلي و ابدي است؛ .است

 اتحـاد عاقـل و   هـا و ذوات معقـول اسـت و   ايدهبرد وجامع بختي به سر ميو در نهايت نورانيت و درخشش و نيك
  )785و704: همان.ك .ر( .معقول در اين ساحت صورت مي گيرد

ي بعد از خود مرتبه  - كه ناشي از نياز به مافوق است -عقل و تمامي موجودات بعد از آن در اثر نگرش وتماشا 
توليد يا نـزول صـورت    طين صعود ناميده مي شود،ي فلواز اين رو بر اثر نگرش كه در انديشه .آورندرا به وجود مي

  .گيردمي
حيـات   عقل روشـنايي و  و از روح تصوير عقل است، .شودنفس كلي از آن توليد مي بر اثر نگرش عقل در واحد،

-از خود را كه از او فروتر هستند پديـد مـي   در حال نگرش چيزهاي بعد و انديشدبه او مي نگرد واو مي در.يابدمي

 ارواح نبـاتي و  روح كيهـان،  از نفـس كلـي،   .آفرينـد آفريند بلكه درحركت مياما بر خالف عقل در سكون نمي آورد
اند و در قالب گياه و يا حيوان از نظر فلوطين اين ارواح در اثر گستاخي نزول كرده انسان به وجود مي آيد حيواني و

 ي ارواح ديگـر و همـه  آنكه در تن فرو افتد،ماند بيت ميثاب نفس كلي در نزد خود ساكن و« اندو انسان جاي گرفته
گيرند در اين ميان ارواحي كه در كالبد انساني جاي مي )486:همان( »...آيندارواح از آن بر مي اعم از روح جهان وساير

حيـواني و انسـاني    به اين ترتيب ميـان اوراح نبـاتي و  . امكان صعود دارند ي نيروي خرد و تفكر در انسان،به واسطه
اند كـه  اند ودر جسمي جاي گرفتهتفاوتي وجود ندارد تنها تفاوت در اين است كه ارواح انساني كمتر گستاخي كرده

  )682همان،( ».بنددگردد كه به آن دل مياي عين آن چيزي ميهر توليد شده« امكان صعود برايشان فراهم است
نشأت عقل و روح از عنـوان تجلـي و صـدور     ي،پيش از اين درباره فلوطين تا .ي نزول روح استطبيعت، نتيجه

نظـر   ي فيضان روح حاصل نشده بلكـه در زيرا طبيعت در نتيجه .گونه نيستطبيعت اين اما در مورد كرد؛استفاده مي
 و »شـدن «هـوس   گسـتاخي بـود و   آغاز بـدي بـراي ارواح،  « فلوطين حاصل حرص استقالل و گستاخي روح است؛

كه به جانب ماده  چرا ترين جزء روح است؛طبيعت فروترين و پست )661:همـان (. »حرص استقالل نخستين وغيريت 
ي فلـوطين  بندد طبيعت هم بـر طبـق فلسـفه   تصويري از روح است كه در ماده نقش مي طبيعت، .گرايش يافته است

موجـودات زنـده اسـت كـه از روح     ي خود است وحاصل اين نگرش، انبوهي از داراي نگرش و نظر به توليد كننده
  .اندآكنده

هماننـد واحـد هـيچ     از اين رو بـدي مطلـق اسـت و    اندازگي وماده به عنوان آخرين ركن هرم، نيستي وجود، بي
توصيف فلوطين از ماده به معناي قائل شدن بـه اصـالت بـراي مـاده در برابـر احـد        توصيفي از آن قابل ارائه نيست،

 ي مقابل وجود يعني در مقابل ساحت عقل كه آغـاز وجـود اسـت قـرار    ي الوجود و نقطههزيرا ماده در حوز .نيست
  .گيردمي
  ي فلوطينعلل وجود گرايشات عرفاني در فلسفه -2-2

رود و از طرفـي انعكـاس تفكـرات    هاي يوناني در يك اثر انتظار گرايشـات عرفـاني نمـي   تابعاً از جامعيت انديشه
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عامـل قابـل    سـه پاسخ به ايـن پرسـش در    .گذاردمصــري جــاي پرســش بــاقي مي هاي فردييوناني در انديشه
  :تفكيك است

و  شد پايتخت -مؤسس حكومت بطالسه -بطلميوسي مصر توسط شهر اسكندريه از مرگ اسكندر مقدوني، پس -1
يونـاني و وارث  اغلـب   حكمـاي اسـكندريه،   .كانون فلسفه و انديشه قرارگرفت ،اسكندريهوي  تشويق توجه و با

و اسـكندريه  ي موقعيت جغرافيايي اما به واسطه .بودند...و افالطون ،ارسطو همچون، يي انديشمندان بزرگانديشه
هاي حكماي شرقي با انديشه گرايشات  ،هاخود مصريديني باستاني  هايانديشه مشرق زمين وهمچنيناتصال با 

ي يونـاني  اسكندريه را با گرايشات  متفاوتي نسبت به فلسـفه  فيهاي فلسحوزهاز اين رو  يوناني آميخته گشت و
اسكندريه را بايد محل امتزاج دين و فلسفه شـمرد زيـرا   « .آكادميان جديد و رواقيون جديد :همچون سامان يافت

 )94تاريخ تصوف ،(. »جا شرق و غرب با هم تماس پيدا كردند و روح شرقي با روح غربي آميخته شددر آن

دوره .ك.ر( .هاي مشرق زمين به همراه گرديانوس در لشكركشي وي به ايرانفلوطين به قصد آشنايي با انديشه سفر -2
 )1101آثار فلوطين،

تفكرات فلوطين  بيني وي معنوي فلوطين را نيز بايد در زمره عوامل مؤثر در حضور حس اشراقي در جهانتجربه -3
بـه عنـوان   ) 72سـير حكمـت در اروپـا،   .ك.ر( ي عرفاني داشته استبار تجربهچنان كه گفته شده فلوطين چهار  .افزود
تصـور   ي نـور و تصـور خـدا بـه منزلـه    «تـوان بـه   ي نوافالطوني ميهاي شرقي در فلسفهاي از تأثير انديشهنمونه

مرتـب  شـان  درخشـندگي  ي ويي روشنامند كه از لحاظ سلسله مراتب بر طبق درجهمخلوقات به عنوان انوار بهره
  .شاره كردا) 192و193ي بسيار نقش،ساده(. »انداند را نوافالطونيان از عرفان ايران باستان دريافت كردهبرشده

  .عوامل برشمرده شده در امتزاج تفكرات شرقي و غربي در آثار فلوطين مؤثر بوده است
منجـر شـده اسـت كـه از جانـب      هاي شرقيش اين جامعيت تفكرات فلسفي يوناني درآثار فلوطين در كنار انديشه

تحقيقات جميع دانشمندان سـلف بهـره بـرده و بـا نظـر بـه        فلوطين از« محققين با عنوان حكيم التقاطي ناميده شود؛
ي كلي نموده و بـه  ما و عرفاي مشرق زمين هم استفادهحكمت ارسطو باالختصاص پيرو افالطون بوده و از آراء حك

  )72سير حكمت در اروپا،.ك.ر( . »اندرا از حكماي التقاطي شمرده اين مالحظه است كه محققان فلوطين
هاي عهد قديم يونان به مـذاق  اش را نسبت به ساير فلسفهنظام فلسفي گيري فلوطين از عرفان در كنار فلسفه،بهره

ي فلسـفه  فلسفي خـود بـيش از همـه از    هاي كالمي واديان توحيدي در تدوين انديشه كرده است و تراديان دلنشين
  . اندنوافالطوني متأثر گشته

  :مسلمانان فلوطين و-3-2
ه   آنچه فلسفه اما هرچند فلوطين عارفي غير ديني است، ي وي را به عنوان صاحب امتياز ذوق عرفاني مـورد توجـ

 كـه؛  ارد چرافارغ از ديني بودن يا نبودن آن وجود د ي اشتراكي است كه ميان اديان و عرفان،نقطه دهد،اديان قرار مي
بـه   هاي دنيـوي، دو به فراسوي افق شوند چه هراديان رسمي در يك نقطه به يكديگر نزديك و پيوسته مي عرفان و«
عرفـان  (. »وينـ مي شـور حـالي هسـت در خـور عـوالم مقـدس و       دو هـر  و در انـد، چشم دوخته »ابدي« و »نامتناهي«

همان طور كه ذكـر شـد    ترجمه با فلسفه يوناني آشنا شدند وطريق نهضت  مسلمانان از در جهان اسالم،) 357وفلسفه،
ها در تطبيق كوشش آن ي يوناني وي نوافالطوني عامل اصلي جذب مسلمانان نسبت به فلسفهخاصيت عرفاني فلسفه
ن ي قابل توجه اين است كه مسلمانان ذيل نـام ارسـطو، از آثـار فلـوطي    نكته .ي يوناني گشتعقايد اسالمي با فلسفه

مكتبي به نام نوافالطوني در ميان مسلمانان شناخته شده نبـود، و تنهـا در برخـي     و فردي به اين نام و بردند،بهره مي
ها  از شيخ يوناني ذكري هـايي كه در  آنترين كتابقديمي«ها از حكيمي با نام شيخ يوناني نام برده شده استتذكره

و الملل والنحـل   احمد بن محمد بن مسكويه جاويدان خرد جستاني وابوسليمان منطقي س صوان الحكمهشده است؛ 
 گنوسـي و  مجموع تعاليم شيخ يوناني از تأثير مذاهب هندي و عقايد« )99ي فلوطين،در آمدي برفلسفه(. »شهرستاني است

هرچنـد كـه بـه عنـوان يـك رسـاله        - لوجيا تجانس آن با عقايد صوفيه سبب شده است كه اثو شرقي خالي نيست،
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جسـتجو در تـاريخ    يدنبالـه (. »اي بگـذارد قابـل مالحظـه   آثار حكماي اشـراقي و صـوفيه تـأثير    در – منسوب به ارسطو
  )284تصوف،

ي هاي ارسطوسـت در حـالي كـه اسـلوب و گرايشـات فكـري انديشـه       ينا فيلسوفي مشائي و شارح انديشهابن س
هاي بارز ها و نشانهاز نمونه ي عرفاني حي بن يقظان،ي بازگشت به وطن در رسالههفلوطين از جمله غربت و انديش

  .تأثيرپذيري او از آراء نو افالطوني است
  فلوطين وتصوف-4-2

توانسـته در قـرون    .يافـت  كالم اسالمي جايگاه خاص خود را ي فلسفه وتأثير فلوطين عالوه بر اين كه در حوزه
نه به  اندهايي كه صوفيان با فلسفه داشتهشكوفايي تصوف اسالمي با وجود مخالفت شد وسوم وچهارم يعني دوران ر

  .عنوان تنها منبع غير اسالمي آن بلكه به عنوان يكي از منابع غير اسالمي تأثير بنيادي وعميقي برجاي بگذارد
از خـدا بـوده اسـت و     خـوف  مبتني بر زهـد و  ي تكوين در صدر اسالم، ساده وتصوف اسالمي در مراحل اوليه

بر فضاي   هنوز»  رابعه«محبت به خالق باشد جز در آثار برخي از متصوفه از جمله  هايي كه حاكي از عشق وانديشه
  )50و49مقدمه ايي بر مباني عرفان وتصوف،.ك.ر( .تصوف اسالمي حاكم نبوده است

مخلـوق كـه بـا توحيـد      ميان خالق و محبت عشق و يا وحدت وجود با خالق هستي و دم زدن از وصال با خدا و
ي در اين ميان ذوالنون مصري بيش از سـايرين از فلسـفه   .چهارم رواج يافت در قرون سوم و نمود،ديني متناقض مي

  )59و 35تاريخ تصوف،.ك.ر( .نوافالطوني اقتباس كرده و با تصوف آميخته است
ذكـر احاديـث بـه     ي داليل قرآني ويان جهت ارائهعامل تالش صوف تعاليم متشرعين، تناقض ميان اقوال صوفيه و

تعـاليم دينـي    ي نوافالطوني را بـا تعاليم صوفيانه توانست فلسفه .هايشان گشتمنـــظور مستنــد ساختــن  انديشه
تعاليم عرفاني در ميان عرفـاي قـرون    .اي اسالمي بپوشاندو بر عرفان غيرديني فلوطين در فرهنگ اسالم جامه ميزدابي
ي نوافالطـوني  هاي فلسـفه در اشعار به جاي مانده از شعراي فارسي نشانه .پختگي خود رسيد دي به كمال رشد وبع

ي از جمله در آثار موالنا كه در ميان شاعران فارسي زبان بـيش از سـايرين انعكـاس دهنـده     .به روشني مشهود است
ي نوافالطـوني  ف افكار فلوطين و فلسفهمترجم و معر بهترين موالنا جالل الدين رومي،« ي نوافالطوني است؛انديشه

است و هركس ديوان و مثنوي اين عارف بزرگ را كه در حكم دايره المعارف عرفا است تبتع كرده باشد، تقريباً تمام 
  ) 106همان،(. »وني را خواهديافتمسائل نوافالط

  مولوي فلوطين و-5-2
شاعر قرن هفتم هجري در مثنوي همچون ساير آثـارش تصـويري از   ترين عارف به عنوان بزرگ )672-604( موالنا

كه  چرا پختگي بيشتري برخوردار است؛ اش ارائه داده است كه نسبت به ساير آثار عرفاني قبل، از كمال وجهان بيني
  .ي آن تأكيد كرده استي عاشقانههم بر جنبه ي سلوك ومتعبدانه ي زاهدانه وهم بر جنبه

و اسـارت انسـان در   ) 36:1مثنـوي، د ( ي وحدت وجود اجزاي هستي با خـالق بيني مثنوي كه بر پايهنباتوجه به جها
 )694: 4د(وصـال  كفايتي عقل در راه تأكيد بر بي لزوم بازگشت نفس و و ،)47: 1د( عالم مادي از ميان ساير موجودات

كـه همگـي مفـاهيمي     )39و40:1همان ،د( خالقو كفايت عشق به عنوان مركب تيزروي انسان در راه بازگشت به سوي 
  .هاي نوافالطوني استي انديشهي موالنا بيش از ساير عرفا انعكاس دهندهنوافالطوني است بايد گفت كه انديشه

تلفيـق آن بـا تعـاليم     و اي موالنـا، با توجه به آن چه نگاشته شد، و همچنين  تأثير غيرمستقيم فلوطين بـر انديشـه  
بيني هردو عارف به عنوان ابزارهاي كارآمد انسان ي تهذيب اخالق كه در جهانده تالش دارد در مقولهنگارن اسالمي،

هايشـان را  هاي انديشـه تفاوت هاي نظرات اين دو متفكر،ضمن نشان دادن شباهت در مسير صعود مطرح شده است،
  .  بررسي كند ين مقوله طرح وا نيز در

  :اه فلوطينچگونگي تهذيب اخالق در نگ -6-2
پدر را فراموش كـرده و از ايـن رو    معتقد است كه آدمي با نزول در اين جهان از وطن خود دور گشته و فلوطين،
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اند ومتعلق به آنند پدر خـود را  چه شده است كه ارواح كه از آن جهان آمده« :تر دل بسته استبه امور مادون و پست
حقيـر شـمردن خـود خـويش      دلبستگي به اين جهان محسـوس و ...نه او را شناسند و اند؟و نه خود را مياز ياد برده

از نظر فلوطين روح انسـاني از سـه جـزء تشـكيل      )661:همان( .»...سبب شد كه اين جهان برين را به كلي از ياد ببرند
  :شده است

  .جزء برتر روح كه با عالم باال در ارتباط است -1
  .هيجانات منفي است خردي وعامل  بي است وجزء فرودين كه با جسم در آميخته  -2
  از خـود درك  » مـن «فروتر در كشمكش است وآن چه ما بـه عنـوان    بخش ميانه كه پيوسته ميان بخش برتر و -3

  )317و49و258:همان.ك.ر(. كنيم مربوط به اين بخش مي شودمي

ي تعلّق به بـدن بـا   ه لحاظ اين كه به واسطهنيز ب به لحاظ اين كه در ذاتش با مبدأ خير و نيك پيوند دارد و انسان،
آن چـه بـه انسـان در     .پيوسته در كشمكش ميان اين دو نيرو سـرگردان  اسـت   امور محسوس و مادي سروكار دارد،

 كند، ارتقا وجودي انسـان از كند خرد است وآن چه راه بازگشت را براي انسان ميسر ميگزينش راه درست كمك مي
در بخش نظري فرد بايد توجه خود را از امور مادون محسوس بـه امـر غيـر     .نظري است دو طريق حكمت عملي و

كسـب فضـايل بـه عنـوان ابـزاري در       تهذيب اخـالق و  در حكمت عملي، و مافوق طبيعت تغيير دهد، محسوس و
سـخن   )عقـل ( خـرد  فهـم و  ي ادراك حسـي، فلوطين از سه مرحلـه «:كند خدمت انسان  امر بازگشت را تسهيل مي

 و فهم از راه جدا كردن و فرق نهادن و تميز و تشـخيص دادن،  .ادراك حسي هنوز توأم با انديشيدن نيست .گويد مي
خرد به نحو مستقيم و بدون انديشيدن مبتنـي   .رسداز طريق دليل و استنتاج و تفكر مبتني بر فرضيات به شناسايي مي

فلـوطين بازگشـت    )42فلوطين،(. »بيند و در وحدت كثرت راميوحدت را  كثير، در چيزهاي جدا جدا و فرضيات، بر
هر چند كه معتقد است تمامي افـراد در بخـش برتـر روح     .داندبه وطن اصلي را شامل حال تمامي افراد انساني نمي

 »هـي عنايـت ال «ي وي به عالم بـاال صـعود كننـد كـه بـه گفتـه       تواننداما افرادي مي .مندندخود از تمامي نيروها بهره
ي مـردم  اش عامـه روي صحبت فلوطين در فلسفه به اين سبب، .شامل حالشان شده باشد )777ي آثار فلوطين،دوره.ك.ر(

 :داندمي ها سه دسته را از سايرين براي صعود مستعدترنيست و تنها به گروه خاصي توجه دارد و از ميان انسان

 هنرمند -1

 عاشق -2

توانـد نقـش   مـي  فيلسوف، فردي است كه از سايرين امكـان صـعود را داراتـر اسـت و    فيلسوف واز اين ميان  -3
  )71:ك،همان.ر(. ي مذكور داشته باشدگر را براي دو دستههدايت

  توجه به عالم مافوق محسوسات:حكمت نظري
   :ي محسوساتصعود از مرتبه -1

  تهذيب اخالق از طريق به كارگيري خرد :حكمت عملي
  

  يمان به وجود موجودات معقولا:حكمت نظري
 :استنتاجي ي معقوالت؛صعود به مرتبه -2

 .  علم يادگيري رياضيات، فلسفه و :حكمت عملي
  

  شناخت شهودي هستي:حكمت نظري
  صعود از مرتبه ي معقوالت؛ -3

  از طريق ديالكتيك :حكمت عملي
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  فقدان هرگونه ثنويت:حكمت نظري
 :صعودبه سوي واحد-4

  )542تاريخ فلسفه،.ك.ر(                         ونگرشعشق :حكمت عملي
  

خرد به عنوان  تهذيب اخالق در نگاه فلوطين در سطوح ابتدايي مورد نياز است و شود،كه مالحظه مي همان طور 
جزء  به اين صورت كه براي مهار غرايز و اميال جسماني، .در تهذيب اخالق كاربرد دارد سامان بخش، عامل معيار و

تـوانيم  زمـاني مـي   )بخـش ميانـه   (مـا   و يا همان بخش فرودين روح بايد تحت فرمان بخش برتر باشدخرد روح بي
با حاكميـت خـرد تهـذيب اخـالق كـه در نگـاه       . فرما سازيمحكمخويش سبكبار شويم كه خرد را بر مملكت وجود 

  .شودمي براي روح فراهم گيرد و از اين طريق امكان بازگشتگردد صورت ميرياضت جسماني ممكن ميفلوطين با 
ها آزاد سازد كه اجازه ندهد تن از تواند به خود باز گردد و در خود فرو رود و خود را از هيجانروح هنگامي مي«

  هـايي را كـه راه گريـز از    درد هايش كافي است بهره ببـرد؛ لذايذ جز آن مقدار كه براي تسكين دردها و رفع خستگي
و در .... هاي تن خود را نبـازد در برابر امواج ميل هاي تن شريك نشود ودر رنج ل كند وها نيست با بردباري تحمآن

ي تـابع  و در پي لذايذ شهواني نرود جز بدان مقدار كه براي تسكين غريـزه  نوشيدن به حد نياز بسنده كند خوردن و
ي دوم در مرحله ي سوم كاربرد دارد؛ي فلوطين تا مرحلهخرد در انديشه )64ي آثار فلـوطين، دوره(. »خرد ضروري است

 ديالكتيك،« ي سوم؛ تحت عنوان ديالكتيك كه در تعريف فلوطين عبارت است ازدر قالب عقل استداللي و در مرحله
چيست و چه  يعني يافتن اين كه آن، خود، .ي هر چيز و يافتن مفهوم متفاوت آن استتوانايي انديشيدن منظم درباره

جايش كجاست و آيـا موجـود اسـت يـا الوجـود و چندگونـه        و ها،و چه اشتراكي با آن يگر داردفرقي با چيزهاي د
فلوطين منشأ ديالكتيـك را عقـل    ) 73همان، (. موجود حقيقي است و چندگونه الوجود كه غير از وجود حقيقي است

روحي كه توانــايي اخــــذ آن    كند كه عقل در اختـــيار هرداند و از آن با عنوان اصول روشن وآشكاري ياد ميمي
  ديالكتيـك  « .رسـد بـه عقـل كامـل مـي     سازد تابا هم مرتبط مي پيوندد وها را به هم ميروح آن.دهدرا دارد، قرار مي

از  )74همـان، ( .»به عنوان عقل با برتـر از وجـود   ترين بخش عقل است كه به عنوان علم با وجود سرو كار دارد وناب
ي صـعود، عقـل   در آخرين مرتبـه  .ي عقل استيابد مرتبهآن چه در مفهوم عقل تغيير مي .ستاين رو عقل شهودي ا

  .نياز است آن چه عامل بينايي بخش به فيلسوف است، عشق و جايي ندارد و

  موالنا -3
 و دانـد تنها راه رهايي وي را در بازگشت  انسـان بـه وطـن خالصـه مـي      موالنا انسان را در جهان مادي زنداني و

 6د/880: 5مثنـوي،د ( .رهايي از خود ممكن مي دانـد  بازگشت را كه رسيدن به مقام خالفت اللهي است در فناي خود و
  )508: 3د/1006

  حفره كن زندان وخود را وارهان      اين جهان زندان وما زندانيان
  )47: 1د( 

  

 عامل بازدارنده از كسـب كمـاالت و   نفس اماره است كه به عنوان كه بايد از آن رها شد،» خودي«در تعبير موالنا 
 .گذاري با توجه به  تعاليم ديني و قرآني صورت گرفته استشود و اين نامهاي آدمي شناخته ميتمامي شرارت منشأ

  :داندشامل چهار مرتبه مي موالنا وجود آدمي را به لحاظ مراتب،
 )175مولوي چه مي گويد؟ ،( وحي -4 عقل -3 روح -2 جسم -1

 ي حيـواني به عبارت ديگر جان انسان در مرتبـه .شودي تعلق به جسم اطالق مياماره به كيفيت جاندر مرتبهنفس 
موالنا ايـن مرتبـه از روح آدمـي را مـانع     . ترين مرتبه در وجود انسان استدر تعبير موالنا  نفس اماره است كه پست

ي روح بر نـابود كـردن همـين جنبـه از مرتبـه     » خود«مقصود وي از مفهوم فنا كردن  شمارد وكمال انسان مي رشد و
  :آدمي متعلق  است



 985/       هاي فلوطين و مولوي ي تهذيب اخالق در انديشه مقايسه

ــا بـــت نفـــس شماســـت ــادر بتهـ  مـ
  

 ايـن بـت اژدهاسـت    زآن كه آن بت مـار و  
 

 هــر كــه مــرد انــدر تــن او نفــس گبــر
  

ــر    ــيد وابـ ــرد خورشـ ــان بـ ــر ورا فرمـ  مـ
 

ــي ــر آن دن ــه به ــش او را ك ــين بك  ه
  

ــي   ــزي مـ ــد عزيـ ــي قصـ ــر دمـ ــي هـ  كنـ
 

 )38 : 1د مثنوي ،(   
  

كيفيات مراتب روحي  اسالمي منجر به اين شده كه وي در نام گذاري حقيقت تأكيد موالنا بر حكمت عملي و در
  .نفس لوامه و  ناطقه و مطمئنه ياد كند هايي چون نفس اماره ،انسان از عنوان

ي دوم  با عنـوان؛  ر  مرتبهموالنا از كيفيت روح د عالوه بر اين روح حيواني كه ميان انسان وحيوان مشترك است،
هـا مشـترك   در تمامي انسان شود وكه سبب امتياز وي بر حيوانات مي )811: 5همان،د(. نفس ناطقه و لوامه ياد مي كند

شـود همـان   تضاد مـي  نفس اماره دچار كشمكش و آن چه پيوسته ميان نيروي عقل و) 147:  1د/  570: 4همان،د(. است
روح را بـا   موالنا برتر شدن آدمي از مقام جسـم و  )618و617: 4د/530: 3همان،د(. مرتبه  استقلب آدمي در اين  روح و

  )745: 5همان،د(. كندخداست ياد مي اولياء ي پيامبران ومرتبه عنوان نفس مطمئنه كه كمال انسان است و
: 4همـان،د (ي خـدا اسـت   سـايه در برابر نيروي دروني نفس  از نظر وي عقل و به دنبال آن علم براي نجات انسان،

  .كندانسان را ياري مي شناخت مكايد نفس، كه در رهايي انسان و )643
  

 تــا چــه عــالم هاســت در ســوداي عقــــل
 

 تــا چــه بــا پهناســــت ايــن دريــــاي حــق 
ـــهلوان ــت اي پـ ــهوت اس ــد ش ــل ض  عق

 

 آن كه شـهوت مـي تنـد عـقلــش مخــوان     
)53:  1همان،د( 

  

 اســــت عــــلمخــاتم ملــك ســليمان
 

 جمله عالم صــورت وجـان اسـت عـلـــم    
ـــنار ـــد وك ــي ح ــت ب ــايي اس ــم دري  عل

 

ـــار   ـــواص بحـــ ــت غــ ــم اس ــب عل  طال
)51:  1همان،د( 

  

حقيقت  هر كس به تحققي كه در هر  و«اما عقل نيز همچون ساير مراتب ياد شده براي انسان داراي مراتبي است 
  )615سر ني، (. »مرتبه دارد وابسته است

  ترين مراتب عقل را؛موالنا پست
فسـاد افـالك    امور دنيايي و همچون جسم حاصـل كـون و   دهد كه متعلق به جسم وعقل جزوي را قرار مي -1

  )6:1087د/ 741: 5مثنوي،د( . داندي بدنامي عقل ميموالنا آن را مايه .است
ي آمـوختن  آن عقل تحقيقي است كه به مرتبهعقل تحصيلي و مكسبي و پس از  مراتب باالتر از عقل جزوي، - 2

عقل فلسفي هم كـه در كـالم موالنـا آمـده اسـت در       و تعلق دارد چرا چون و بحث و تحقيق و تحصيل و و
البته در صـورتي   داند وباري بردوش مي و» علم بناي آخور«شود موالنا اين علوم را بندي ميهمين رده دسته
  )1014: 6د/497: 3د/617- 636:  4همان،د( .ت فرد بيافزايدداند كه بر بصيرآن را مفيد مي

لطـف خداونـد    ديني است كه از عنايـت و  عقل ايماني و گيرد،آن چه در تزكيه وتعالي مدنظر موالنا قرار مي -3
  )313: 2همان،د(. انبياء وپيامبر از اين موهبت برخوردارند و )637/ 645/636: 4همان،د( شامل حال كسي مي شود

  :داندبندي موالنا از علم هم بر همان اساس عقل است وآن را سه دسته مي دسته
  )617: 4د/ 273: 2د/49: 1همان،د(. علم كسبي كه تا جايي كه راه تعالي را روشن كند خوب است و مابقي وبال -1
  دار علــم تقليــدي حاصــلهــدف آمــوختن آگاهانــه و ســلوك و ديگــري علــم تحقيقــي كــه از مجاهــده و -2

  ي علـم تحقيقـي قابـل دسـته بنـدي اسـت جـان جـان علـم          موالنـا خودشناسـي را كـه در زمـره     شـود؛ مي
 )453: 3د/153: 1همان،د(. داندمي

: 3همـان،د (. شـود بدون زحمت شامل حال خـواص مـي   لطف خداوند و در آخر علم موهوبي كه از بخشش و -3
506( 
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) 650: 4د/51: 1همـان،د (. دايت انسان كامل نيسـت اما براي ه تزكيه هادي است، از نظر مولوي عقل در راه تهذيب و
و در ) 113: 1همـان،د (. انـد از جانب خدا براي هدايت انسان فرسـتاده شـده   عقل عقلند و وي معتقد است كه پيامبران،

توان عقل را از لغزش باز شـناخت و از ايـن رو وجـود انبيـا از رحمـت عـام خداونـد اسـت         قرآن مي محك انبيا و
پيوستگي محـض بـه فـرامين     نخستين گام،« ي انبياء،به اين ترتيب با تأكيد موالنا بر نقش تعيين كننده. )651: 4همان،د(

) 405شكوه شمس ،(. »گر اعتقاد راستين استحج گزاردن واجب است زيرا بيان زكات و نماز، روزه گرفتن، .ديني است
  :شماردو موالنا آن را عامل مؤثر در تصفيه و تهذيب اخالق مي

  

ــوي ــازت هســت ســلوك معن ــن نم  اي
 

 دليلـــي در نمـــازت چـــــون رويبـــي
ــا و آز ــهوت ه ــن زش ــته ت ــته كش  گش

 

ـــماز    ــمل در نــ ــم اهللا بس ــه بس ــد ب  ش
ـــوة ــي زر در زكــ ــش وافزونـ  جوشـ

 

ــلوه   ـــر در ص ــا ومنك ــمت از فحش  عص
 

ــد ــت دهن ــر حــق نان ــان دهــي از به  ن
 

ــد   جــان دهــي از بهــر حــق جانــت دهن
 كـردن خانـه بـودحج زيارت زيـارت

 

 حـــج رب البيـــت مردانـــــه بـــــــود 
 كعبــه را گــر هــر دمــي عــزي فــــزود

  

 آن زاخالصــــات ابراهيــــــم بـــــــود
 

ــد ــي كن ــادي م ــو جه ــك آن ك  اي خن
  

 بربـــدن زجـــري و دادي مـــي كنــــــد
 

 تــا ز رنــج آن جهــاني وارهـــــــد
  

ـــد  ــي نهـ ــادت م ــج عب ــن رن  برخــود اي
 

  

  هـا  حكمت ايـن اعمـال را در معنـاي بـاطني آن     ظاهري اين فرامين را منكر نيست اما،موالنا هر چند تأثير اجراي 
سـر   اعمال طاعات هم موالنا به نوعي معني باطني كه متضمن حكمت و درست است كه در باب  عبادات و« داندمي
موالنـا عـاملي كـه     از نظر )673سر ني ،(. »اما اين باطن گرايي در معني نفي ظاهر اين اعمال نيست هاست نظر داردآن

. خلـوص اسـت   عشـق و  روبددرون فرد را از خودخواهي مي رساند، وانسان را در فرامين شرعي به باطن اعمال مي
 )118: 1مثنوي،د(

است، تنهـا بخشـي    -وصال با حق -گيرد تا مقصد كه در نظر ويانجام فرامين ديني تحت عنوان شريعت قرار مي
موالنا در ابتداي دفتر پنجم مثنوي، شريعت را  تنها آموختن علم  .شودر منزل طريقت طي مياز راه است و باقي راه د

 )720ك مثنوي،.ر(. داندمقصد يا حقيقت را مبدل به زر شدن مي طريقت را استعمال اين علم و .داندكيميا مي

عـالوه بـر بـه كـارگيري      شود،تري در آن دنبال ميي جديكه تصفيه و تطهير نفس به گونه ي طريقت،طي مرتبه
ايـن مرتبـه از    )1085: 6همـان،د ( .نيسـت  پذيرامكان »مرشد وپير«اصل به عنوان  بدون راهنمايي فردي و تعاليم شرعي،

لب لبـاب مثنـوي،عين   .ك.ر( ...خمول و خلوت، ترك دنيا، سهر، جوع، صبر، صمت، مراحل زيادي از جمله تنبيه و توبه،
اي نينجامد و با پروبال عشـق ممكـن اسـت ره    ون عنايت حق ممكن است به هيچ نتيجهتشكيل شده است و بد) دوم

  )1076: 6مثنوي،د(. صد ساله يك شبه پيموده شود
در تمـامي مراحـل    گيـرد و مي شود تهذيب اخالق در نزد موالنا پيوسته مورد تأكيد قرارطور كه مالحظه ميهمان

گـر فـرد   هـدايت  عامل سـامان بخـش و   شود،آن چه در تهذيب متغير مي .رودسلوك از ملزومات تعالي به شمار مي
 سـپس در مراحـل   گر فرد است كه بايـد توسـط شـريعت هـدايت شـود و     در مراحل اوليه خرد عامل هدايت است؛
شود و در نهايـت عـاملي كـه    در شناسايي مكايد نفس ضروري مي »پير طريقت« به اصطالح تر، وجود راهنما و عالي
  .شودگر باشد عشق معرفي ميجانشين تمامي عناصر هدايت تواند مي

  :هاي فلوطين وموالنامقايسه ي انديشه-4
  :هاشباهت-4-1

بازگشـت را در گـرو    سعادت انسان را در بازگشـت بـه وطـن و    دانند وهر دو متفكر روح انسان را در غربت مي
  ي تهـذيب اخـالق نقـش مـؤثري در نظـر      زمينـه  و براي خـرد در  دانند ،ي اخالقي انسان ممكن ميتهذيب وتصفيه
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كه با توجه به منشأ اسالمي  هايي قايل هستندبنديدرجات كمال آن تقسيم هر دو عارف براي روح آدمي و. گيرندمي
  .هاي موالنا به شكل زير با يكديگر قابل تطبيقندگذارينام
  

  نفس مطمئنه             روح برتر                        فلوطين   :مراتب روح
  مولوي: مراتب روح     نفس لوامه       مكان كشمكش  )درك خود(روح ميانه  

  نفس اماره                       روح فروتر
  

هاي عشق را براي طـي بـاقي راه الزم   دانند و اشراق  از طريق بالهر دو خرد را تنها تا بخشي از راه قابل اتكا مي
مرشـد را در   موالنـا هـدايت پيـر و    گر دارد ور نگاه فلوطين نقش هدايتفيلسوف در مراحل اوليه صعود د. دانندمي

  . هر دو بر عنايت الهي به عنوان نقش تعيين كننده در صعود فرد تأكيد دارند .داندطريقت الزم مي
  :هاتفاوت-4-2

ت در حـالي كـه   مفهوم كمال انسان براي موالنا  متأثر از تعاليم ديني به معناي رسيدن به مقـام خالفـت الهـي اسـ    
 داند ونه خرد بـه تنهـايي و  موالنا خرد مقيد به دين را براي هدايت كامل مي .كندفلوطين به چنين مسايلي اشاره نمي

 .دانـد يادگيري رياضيات را در مراحل صعود ضـروري مـي   فلوطين فلسفه و .داندل ميمفلوطين خرد را به تنهايي كا
در نتيجـه   تنها در صورتي كه به عنوان عامـل بصـيرت فـرد عـالم و     داند ومي موالنا اين علوم را در خور بناي آخور
فلـوطين سـه دسـته را از    . دانـد ها را قادر به صعود مـي موالنا تمامي انسان .شوندعامل صعود شوند، داراي اعتبار مي

فلوطين به عنوان عارفي غيـر  وجود انبياء نقش ناجي را در نظر دارد اما  موالنا براي شريعت و .كندسايرين منفك مي
گيـرد در  ي ديالكتيك ادراك شهودي را در نظر مـي فلوطين براي عقل در مرتبه .دار به چنين مسايلي توجه ندارددين

  .كندشهودي ياد مي ي عقل با عنون عقل ايماني وحالي كه موالنا از اين مرتبه

  :نتيجه گيري-5
ي كهنسال يونان با شناخت و مغرب زمين، توانست با آميختن فلسفه دار چندين قرن تفكر فلسفيميراث فلوطين، 

از جملـه در   هاي پس از خـود در انديشه ترين نظام فلسفي زمان خود را ارائه دهد وي عرفاني شرقي كاملانديشــه
هـاي  شـه عرفان مولوي در قرن هفتم در حقيقـت توانسـته بازتـابي كامـل از اندي    . تصوف اسالمي مؤثر باشد فلسفه و

  عرفـان موالنـا نسـبت بـه سـاير عرفـا در        از اين جهت، اش انعكاس دهد وعرفاني اسالمي را در اوج دوران پختگي
ي ي  مقولـه مقايسـه . انـد هاي فرهنگي است كه تا آن زمان در تصوف اسالمي نفوذ كردهي بسياري از جريانبردارنده

 .متفاوت  ايـن دو عـارف را نمايـان سـازد     نقاط نظرات مشترك وتواند به خوبي موالنا مي تهذيب در نزد فلوطين و
عشق و عنايت الهي در نظرگاه هر دو عـارف از جملـه نقـاط قابـل توجـه       تأكيد بر غربت انسان و نقش مؤثر خرد و

امور ديني از جمله نقـاط   عدم توجه وي به انبيا و فلسفي و تأكيد فلوطين بر علوم منطقي و مشترك ميانشان است و
در نهايت بايد گفت  با وجود اشتراك هدف در عرفـان هـر دو عـارف      هاي اين دو متفكر است ومتفاوت در انديشه

ي مولوي بـه عنـوان عـارفي مسـلمان بـه عرفـان او       يشهدان هستي است، نقش دين در يگانگي با مبدأ كه بازگشت و
 .ستنسبت به فلوطين به عنوان عارفي غيرديني رنگي ديگرگونه بخشيده ا
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Abstract 
The aim and  global  perspective  of  Gnosticism  in  different  cultures is  a  factor  of unifying  the  

thoughts  of  great  Gnostics with different   nations and language  and  cultural  exchanges   between  
different  nations   during   the  time   are effective  in  creating  common  concepts   between  the  
nations thinkers. 

the  commo 
We tried in this article to introduce  plotonius  and his philosophy  and  the way  of  his  effects  on  

Iranian gnosticism  and  Sufism in addition  to some common  concepts  between  he and  molana as a 
well known  Gnostics  in the field of  moral refinement. 

 
Key worlds: Gnosticism-fruition-refinement-love-wisdom 


