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عشق یکی از راههای مهم شناخت حقیقت ،خصوصا امور متعالی است که از دیر باز مورد توجه فالسفه از جمله افالطون
و افلوطین بوده است .افلوطین هم جایگاه مهم جهان شناختی وهم انساانشاناختی وهام معرفات شاناختی بارای نن االا
است .به نظر افلوطین ،عشق ارتباطبخش میانِ احد به عنوان موجودی غیر ااب شناخت و انسان به عنوان موجودی عاا و
عاشق است .چگونگی این ارتباط بر اساس معرفت است که مسئله اصلی تحقیق می باشد .نتیجه تحقیق نن است که عشق
در نگرش معرفت شناسانه به دلی مواجهه مستقیم با خود حقیقت یکی از مهمترین راههاای اتحااد و یکای شادن باا احاد
است و معرفت به این موضوع ،خاستگاه حرکت سالک برای نی به این اتحاد می باشد .راه عشق همان راه شهودی اسات
که امروزه مورد تاکید عرفا و بسیاری از فالسفه خصوصا پدیدار شناسانی است کاه بار مواجهاه فاارا از مفااهیم باا خاود
وجود وحقیقت اشیاء و امور متعالی تاکید دارند .این تحقیق تالش دارد تا با اتکاء به روش تحلیلای توصایفی باه واکااوی
اندیشه افلوطین در اهمیت عشق و شهود در شناخت پرداخته و بر اهمیت نن در معرفت شناسی تاکید ورزد.
کلید واژهها :افلوطین ،عشق ،معرفت شهودی ،معرفت شناسی
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مقدمه
در این مقاله به تبیین معرفت شناختی عشق در نراء افلوطین پرداخته می شود .منظور از رویکرد معرفت شناختی
رابطه معرفتی انسان با خداوند از طریق عشق است .جنبه های مجهول و مبهم تحقیق تمییزِ کارکردهای معرفات
شناختی در رابطه با عشق می باشد ،از این رو که اصطالح معرفتشناسی  ،در فلسفه معاصر مصطلح شده است
دارای کاربرد در دوره نوافالطونی نبوده اما تحلیا کاارکردی نن سابد تادایق در بررسای اندیشاه هاای ایان
فیلسوف درباره عشق است .از دیگر موارد مبهم ،اندازه و شدت تأثیرپذیری افلوطین از افالطون در باب رابطاه
معرفت و عشق است .اهمیت تحقیق به سبد رمزگشایی از رابطه معرفت با عشق در نراء افلوطین می باشد؛ زیرا
عشق به عنوان امری معرفت شناختی ،ارتباط دهنده میان احد و انسان است .در نگاه افلوطین احاد در مرتباه ای
ارار داد که برانگیزاننده عشق و عین اشتیاق است؛ هرچند عشق احد به خود خویش بوده و زیبایی او از خودش
و در خودش است .عشق در نگرش معرفت شناسانه به عنوان یکی از راههاای مهام معرفات باه خداوناد اسات.
منظور از این مقاله اوالًتبیین جایگاه عشق از بعد معرفت شناسانه نزد افلوطین و ثانیاً توجیه عشق از طریاق تبیاین
معرفت به نظام صدوری در نظام عالم -عالم طبیعت و نفس و عقا  -در نظار افلاوطین و نظریاه تاأثیر عشاق در
معرفت انسان نسبت به خداوند در سیر صعودی یا اوس صعود است .مسئله اصلی تحقیق نیز تبیین رابطه عشق -
مبحثی هستی شناسانه که نیاز به فاع شناسا ندارد -و معرفت شهودی-امار معرفات شناساانه کاه نیازمناد فاعا
شناساست -نزد افلوطین است.
عشق نزد افلوطین از نظر معرفت شناختی یک فرایند سیر و سلوک نفس است در این سیر ،عشاق در درون
عاشق از دیدن زیباییهای محسوس شروع و به زیباییهای معقول ادامه مییاباد و بعاد باه فاوق زیباایی عاروج
میکند تا خود را در حد امکان ،شبیه احد نماید و با او یگانه گردد.

در رابطه با موضوع تحقیق ،حیدرپور کیایی (  ) 3با مقاله ای تحت عنوان «الهیات شهودی یا راه عشق در
رسیدن به خیر اعلی از نظر افلوطین» و همچنین خاادمی کاوالیی و بزرگای العاه ساری (  ) 3در تحقیقای باا
عنوان «بررسی تطبیقی مفهوم عشق نزد فلوطین و موالنا» و رحمانی و رحمت اهلل اف ( ) 31در مقاله ای به نام
«بررسی نظریه معرفت و شهود فوق هستی نزد فلوطین» و حسینی شاهرودی و استثنایی در مقاله ای تحت عنوان
« وحدت شخصی وجود و بازتاب نن در معرفت احد از دیدگاه افلاوطین» و مساعودی و عنبرساوز ( ) 31در
مقاله ای با عنوان «شهود عقالنی از منظر افالطون و فلوطین» یا عشق را از منظر هستی شناساانه در نراء فلاوطین
بررسی نموده اند و یا اینگونه موضوع معرفت شناسی را جدا از مفهاوم عشاق بررسای نماوده اناد ،کاه تفااوت

_____________________________________________
1- Epistemology

رابطه عشق با معرفت شهودی زند افلوطین 
تحقیق حاضر نگرش معرفت شناسانه و برجسته کردن بُعد معرفت شناسانه عشق ذی نراء فلوطین اسات کاه در
تحقیقات پیشین وجود ندارد.
خوانش افلوطین از افالطون درباره عشق
افلوطین تحت تأثیر افالطون و دیگر فالسفه یونانی ،عشق را از جهت اسطوره ای تبیین کرده اسات .او در ذیا
تفسیری که از رساله های افالطون بدست می دهد ،باه الهاههاایی نظیار اروس  ،نفرودیات  ،پاوروس  ،پنیاا ،
زلوس  ،نارسیس 1و نپولون در رابطه با عشق توجه می کند .مهمترین تأثیرپذیری افلاوطین دربااره اساتفاده از
الهه ها و اسطوره های یونانی در تبیین عشق ،تأثیرپذیری از رساله میهمانی است که در نن ،با نق اولِ دیوتیماا،
اروس فرزند دو خدای پوروس (به معنای توانگری) و پنیا (به معنای تهیدستی) خوانده می شود .بر همین اساس
است که تبیین اسطوره ای ،اروس را دارای دو خصیصۀ نیاز و نقص می کند که طالد و مشتاق خیر است ،زیرا
هر چیز طالد خیر دارای خیر است و در عین نقص و نیاز از خیر بهره دارد .افلاوطین نقاص و نیااز در اساطوره
عشق را تحوی به رنج و درد می کند و نیازِ عاشق به عشق سبد بی تابی و رنج اوست .افلاوطین ضامن تفسایر
رساله فایدروس از اسطوره ها نیز استفاده می برد و در ننجا اروس را نتیجه پیوند نفرودیت و کرونوس (عقا )
می داند .هر چند افلوطین اال باه دو نفرودیات اسات کاه یکای نسامانی اسات و دیگاری زمینای .نفرودیات
نسمانی دختر اورانوس است و نفرودیت زمینی دختر زلوس و الهه عشقهای زمینی است(نک :افلوطین: 11 ،
.) 11- 11
در این زمینه؛ افلوطین بخشهایی از گفتگوهای افالطون را انتخاب مای کناد و باه تفسایر ننهاا مای پاردازد.
مهمترین این تفسیرها از رساله میهمانی و گفتگوی ساقراط دربااره زایاش اروس اسات (افالطاون ، 11 ،ج :
) و همچنین بخشی که درباره رموز عظیم عشق (همان،

) است و جایی که پاساانیاس دربااره تماایز دو

نوع نفرودیت و دو نوع اروس صحبت می کند(همان .) 1 ،افلوطین این موضوعات را در بخش پنجم کتااب
سوم انئاد بحث می کند .در این بخش بحث مای شاود کاه نیاا اروس یاک خادا ( )godاسات یاا یاک فرشاته
( )daimonیا انفعالی از نفس است (افلوطین .)1.1-3 : 11 ،افلوطین؛ اروس را در این هر سه مقوله طبقه بندی
می کند .جایی که افالطون اروس را به عنوان انفعالی از نفس معرفی می کند رساله فایدروس است (افالطاون،

_____________________________________________
1- Eros
2- Aphrodite
3- Porus
4- Penia
5- Zeus
6- Narcissus
7- Apollo
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 ، 11ج :

) در این معنا اروس چیزی است که در نفوس پدید می نید و مشتاق امور زیبا است(افلوطین،

 .)1.11-12 : 11اما اص و ریشه نن می به زیباایی اسات کاه در خاود نفاس وجاود دارد(هماان.)1.16-19 ،
افلوطین ،موضوع افالطون درباره انفعال نفس را به عشقی درونای باه خیار تحویا مای کناد کاه دارای ناوعی
شناخت و نگاهی از خویشاوندی با عق است ،زیرا خواست امور زیبایی تصااویری از زیباایی فای نفساه را در
خود دارد .افلوطین می نویسد:
اگر ما اشتیاق به چیزهای زیبا حس کنیم به سبد تشخیص چیزی در ننهاسات کاه باعاث
زیبایی ننها مای گاردد و نن چیاز کاه خواساتنی اسات هماان زیباایی فای نفساه اسات .و
چیزهایی که زیبا نامیده می شوند به دلی این تصویر از نن خواساتنی هساتند .امکاان ایان
شناخت از زیبایی ساخته و بواسطه چیزهای زیبا نیست بلکه چیازی اسات کاه از پایش در
نفس انسان وجود دارد که بواسطه تصاویر زیبا فعال می شود)(Bertozzi, 2012: 119
).(VI.7[38] 21-22

افلوطین در بخش  3-کتاب سوم به تفسیر افالطون دربااره اروس باه عناوان یاک خادا و پسار نفرودیات
(افالطون ، 11 ،ج 1 :

 ،همان ،ج  ) 1 :و ساسس اروس باه عناوان یاک فرشاته (دایماون) کاه والادین

متفاوتی دارد (همان ،ج  ) 1- 1 :می پردازد.
مراحل معرفتی عشق در انسان
نزد افلوطین ،عشق در انسانها که دارای نفس هستند ،در حصول به مراتد معرفت و نی به زیباییِ اصی در عق
و همچنین اتحاد با احد نقشی مهم دارد .اما مهمترین نکته در رابطه با عشق در مرتبه انسانها توجه باه ایان اصا
است که با وجود اینکه تمام انسانها دارای روح هستند ،اما بسیاری امکان نال شدن به مراتاد واالی معرفات و
حصول زیبایی عق و اتحاد با احد را ندارند .به همین سبد است که افلوطین انسانها را در سه گروه دسته بندی
می کند ،هرچند تمامی انسانها دارای فطرت عشق و درک زیباایی هساتند .گاروه اول ،کساانی هساتند کاه در
کودکی از حواس خود بیشتر از عق مورد استفاده ارار داده اند .خو گرفتن این افراد به حس باعاث پیاروی از
حواس و کسد لذات محسوس و دوری از رنج محسوس در ننها شده است .افلوطین این گروه را باه مرغهاای
چاای تشبیه می کند که چنان پر و بالشان به گ و الی نلوده شده که به رغم داشتن بال اادر به پرواز نیستند.
گروه دوم کسانی هستند که روحشان کمای برتار و واالتار اسات ایان افاراد را یاارای عباور از جهاان ماادی و
محسوس و اشتیاق بسوی امور زیبا هست ،اما به این جهت که توانا به دیدن عالم باال نیستند دوباره به زندگی در
جهان محسوس باز می گردند .گروه سوم اما؛
عنایت خداوند همراه ننهاست و دیدگان تیزتر دارند و به یاری این دیدگان جهان برین را

رابطه عشق با معرفت شهودی زند افلوطین 00
مشاهده می کنند و به سمت نن می روند و در نن ااامت می گزینند و نن را چون ماوطن
خود می بینند و به همین واسطه لذات عمیقی را تجربه مای کنناد و باه لاذتهای زمینای باه
دیده تحقیر می نگرند(افلوطین ، 11 ،ج .) 1 :

افلوطین با بیان این مراح  ،صرفاً بروز عشق در انسان را در مرحله سوم می داند یعنی هنگامی که شخص از
لذات حسی و زیبایی های محسوس و رنج نور بودن امور دنیوی عبور کرده ولاذت زیباایی هاای عاالم بااالرا
درک می کند:
چشم به نظاره او بگشاید ،شعله عشق در درونش زبانه میکشاد و نتاش نرزو ساراپایش را
فرا میگیرد و نشاطی درنیافتی تمامی وجودش را به لرزه در می نورد .هر که او را دیاده از
نشاطی حیرت انگیز نکنده است و ترسی بر او چیره است که با رنج همراه نیسات ،در بناد
عشق حقیقی است و به همه عشقهای دیگر می خندد و باه هماه چیزهاایی کاه بیشاتر زیباا
پنداشته بود به چشم حقارت می نگرد(فلوطین ، 11 ،ج .) 3 :

این شخص که به مرتبه عشق می رسد ،دارای فهم مراتد پایین تر نیز هست و چنین عاشقی هم موسایقیدان
است و هم نزدیک به فیلسوف .زیرا موسیقیدان م رتبه پایین تر از عاشق و عاشاق مرتباه پاایین تار بارای نیا باه
فیلسوف شدن است که با این احوال توانایی او برای صعود و گریز از عالم طبیعت بیشتر از دیگران است(همان،
).
افلوطین عاشقان را از زمره افرادی می داند کاه دارای روح هاای لطیا

و زیباا هساتند و چناین اشخاصای

شایستگی صعود به عالم معقاول را دارناد .البتاه موسایقیدان و فیلساوف نیاز باه سابد داشاتن روح زیباا چناین
استحقاای را نیز برای صعود دارند.
تفاوت نامهایی که افلوطین درباره این گروهها می نورد و ننها را موسیقیدان ،فیلسوف و عاشاق مای ناماد،
بواسطه نوع روش و رویکرد ننها در صعود به عالم معقول است ،وگرنه هر سه این گروهها در پی زیبایی هاای
معشوق وااعی یعنی خیر محض هستند .در این مرتبه وجود راهنما برای این سفر صاعود دارای اهمیات بسایاری
نزد افلوطین است.
راهنما به انسانهایی که روحشان پس از تعلق به بدن مادی دچار فراموشی از اص و ریشه خود شده اند ،می
نموزد که برای رهایی از عالم طبیعت چه کارهایی را باید انجام دهد که روح او تجلی گاه خیر و احد شود .به
نظر افلوطین راهنما ،افراد را متوجه اهمیت بی توجهی به مادیات و محسوسات می کند .زیرا به نظر افلوطین:
موجودی که به دیگری دل ببندد و در او به چشم ستایش بنگرد و سر در پی او نهد هماین
خود اعتراف اوست بر اینکه خود را کمتر از محبوب می داند .روحی که خود را فرومایاه
تر از اشیایی می شمارد که دستخوش کون و فساد هستند و پست تر از همه چیزهاایی مای
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داند که دوستشان دارد از اابلیت پاذیرایی ماهیات و نیاروی خادایی بای بهاره مای گاردد
(همان.)11 ،

بنابراین راهنما باید به چنین سالکانی بیاموزد که ننچه برایش از امور مادی و طبیعی زیباست ،دارای زیبایی
اصیلی نیست« :یکی بی ارجی چیزهایی را نمایان می سازد که اکنون به چشم روح پر ارج مای نمایناد» (هماان،
 )11و دیگر اینکه «اص و منشأ روح و ارج نن را به یاد روح می نورد» (همان).
راهنما ،خودِ روح را درست می شناسد پس در ابتدا باید خاودش را خاوب شاناخته باشاد .نتیجاه ایان امار
دریافت این موضوع که می توان در روح تحقیاق کارد و روح تحقیاق پاذیر اسات و هام شاناخت روح و هام
شناختی که از این شناخت برای راهنما پدید می نید س بد بصیرت و چشمی بینا برای نی باه هادف در او مای
شود(همان).
همین امر در سالک نیز انجام می شود و در ابتدا راهنما سعی می کند که روح سالک را کاه مشالول اماور
مادی و محسوس است به ظرفیت های روح خودش توجه و تذکر دهاد .دریافات ایان اادرت روح دروازه ای
است که سالک را در مرحله دوم نشنا با روح جهان می کند .این درک کلی ،فهم از برتری روح از عالم مادی
و محسوسات را به سالک می دهد ،در مرحله بعدی دریافت این نکته برای روح سالک اسات کاه روح جهاان
مخلوق خدایی برتر است:
اما علتی که ماهیت خدایی را به خدایان می بخشد(روح جهان) بایاد خادایی کهان تار از
ننان باشد .روح ما نیز از نوع روح جهان است و چون نن را در کمال پاکی ،بای زوالاد و
نالیشها می نگریم در نن همان ماهیت پر ارجی را می یابیم که خاص روح جهان است و
به مراتد پر ارج تر از همه موجودات جسمانی .موجود جسامانی هماه اش خااک اسات.
اگر هم نتش باشد ماهیت اصلیش یعنی ننچه می سوزاند ،جز روح چاه تواناد باودل ولای
اگر تنها چیزی ارزش دارد که دارای روح است ،پس چرا از خود غاف می مانی و در پی
چیزی دیگر می رویل چون ننچه تو در همه چیز گرانبها می دانای جاز روح نیسات پاس
بدان که تو خود نیز گرانبها هستی(همان ،ج .)11 :

راهنما ب ه عاشق می نموزاند که به روح خویش و ظرفیت های نن در مقاب زیبایی هاای اماور محساوس و
طبیعت رجوع کند و سسس ارتباطی که میان روح فردی خویش با روح جهاان وجاود دارد را دریاباد و ساسس
ننچه که خالق این روح و خیر محض است برای او هویدا شود .این مراح صرفاً بواسطه تحقیار عاالم طبیعات
بدست می نید ،زیرا تا زمانی که زیبایی مادی و محسوس صرفاً سایه ای از نن زیبایی محسوب نشوند عباور از
عالم محسوس به عالم معقول برای عاشق پدید نمی نید .عالم معقول نیز فیضاانی از ذات احاد اسات کاه ایاده
زیبایی از اوست(رحمانی.) 31 : 1 ،

رابطه عشق با معرفت شهودی زند افلوطین 0
اهمیت تحقیر زیبایی ها ی مادی تا جایی است که به نظرافلوطین تنها راه دیدن زیباایی وااعای بارای عاشاق
این است که چشمی که برای دیدن زیبایی های طبیعی است بسته شود تا بواساطه نن چشام دیگاری کاه بارای
دیدن عالم باال است گشوده شود .به نظر او این چشم را هماه دارناد اماا تنهاا انادکی از نن اساتفاده مای کنناد
(افلوطین ، 13 ،ج .) 1 :
دریافت حقیقت زیبالی نیازمند تعالی نفس و نراستگی نن به ارزشهای اخالای است ،یعنای نفارینش روح
زیبا در درون ندمی بستر مشاهده زیبالی حقیقی است ،در اینجا افلوطین به زیبا ترین وجه همگاونی و همراهای
فلسفه ،هنر و اخالق را به تصویر می کش د ،با این سالوک درونای اسات کاه عاشاق باا کساد فضاال در روح
خویش ،خدایی می شود و این خدایی شدن زیبایی های خیر را در نظر او هویدا و مألوف مای کناد(افلاوطین،
: 13

).

اما عاشقان که طالد زیبایی خیر هستند صفاتی را فضال روح است کسد می کنند ،یکی از مهمترین ایان
فضال ک ه زیبا است ،عفت است ،در کسد عفت عاشقان دو گونه هستند ،یکی« :کسانی کاه تان زیباا را بادان
جهت که زیباست دوست دارند و همچنین ننان که به نمیزش جنسی می گرایناد و دل در زناان مای بندناد تاا
نسلشان باای بماند هر دو در دایره عفت می مانند» (همان.) 1 ،
گروه دوم بر اساس تما یزی کاه عفات در اماور محساوس و معقاول اسات از یکادیگر دارای تفااوت اناد:
« فراشان تنها اینجاست که گروه دوم زیبایی زمینی را می پرستند و به نن اانعناد ولای گاروه اول کاه باه دیادن
زیبایی زمینی به یاد زیبایی دیگری می افتند زیبایی مطلق را باه دیاده پرساتش مای نگرناد ولای از زیباایی ایان
جهانی نیز چشم نمی بندند و این را به عنوان مخلوق و بازیچه زیبایی نن جهاانی تلقای مای کنناد .ایان هار دو
گروه به گرد زیبایی می گردند بی ننکه سر و کاری با زشتی بیابند» (همان).
افلوطین البته در زمینه عفت بیان می دارد که شخصی که برای عفت نظر به زیبایی محسوس برای تولید مث
دارد ،امری در جهت نی به زیبایی مطلق و عشق راستین انجام می دهد:
همه می دانند که عاطفه ای که اروس را مسئولش می دانیم در روحی پیادا مای شاود کاه
می خواهد با موجود زیبایی هم نغوش شود و این خواهش یا ناشی از طارز فکاری پااک
است که با زیبایی مطلق سر و کار دارد و یا مقصدش ایان اسات کاه عملای زشات انجاام
دهد .وظیفه فیلسوف این است که با توجه به این وااعیت بسرسد که منشأ عشاق در ایان دو
گونه کوشش چیست .کسی که منشاأ عشاق را اشاتیاای بارای رسایدن باه خاود زیباایی و
یادنوری خود زیبایی و پی بردن نانگاهانه به خویش خود با زیبایی می داند-اشاتیاای کاه
از پیش در روح ندمی وجود دارد-به عقیده من علت راستین عشق را یافته است(همان).

افلوطین این دلی را برای همسو بودن عشق زمینی و زیبایی های زمینی با زیبایی های معقول می نورد کاه
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عشق زمینی را همان عشق نن جهانی می داند« :عاشقان و به طور کلی پرستدگان زیبایی های زمینی نمی دانناد
که در وااع زیبایی نن جهانی را می پرستند زیرا علت زیبایی ایان جهاان هماان اسات» (افلاوطین) 1 : 13 ،
زیرا به نظر افلوطین جهان مادی تقلیدی از جهان باال است با این اص که زیبایی جهان بااال وااعای و عاالی تار
است .افلوطین در این موضوع خود را پیرو افالطون می داند:
افالطون می گوید که پدر و صانع جهان بسیار شادمان گردید و تصمیم گرفت اثر خود را
هر چه بیشتر همانند سرمشق سازد و با این سخن به زیبایی فوق العااده سرمشاق اشااره مای
کند و می خواهد بگوید این جهان هم که به تقلید از نن جهان ساخته شده زیباست چاون
تصویر نن جهان است .به همین جهت معتقدیم که نکاوهش کننادگان ایان جهاان دچاار
گمراهیند و یگانه عیبی که بر این جهان می توان گرفت ایان اسات کاه در زیباایی باه نن
جهان نمی رسد(همان).

هرچند اانع شدن به عفت در این جهان و بسنده کردن به زیبایی محسوس ،خطایی است که افلوطین عاشق
را از نن به حذر می دارد:
برای مردمانی که از اروس زمینی الهام می پذیرند زیبایی زمینی را که در اشباح و تصااویر
یعنی تنها ،نمایان است کافی است زیرا صورت اصلی زیبایی را که سبد می شود ننان باه
زیبایی زمینی دل ببندند نمی توانند دید .حتی اگر با دیدن زیبایی زمینی به یااد زیباایی نن
جهانی بیفتند به همین تصویر زمینی اناعت می ورزند .ولی اگر به یاد نن زیباایی نیفتناد و
ندانند که حالتی که به ننان روی نورده است چیست زیبایی زمینی را زیبایی حقیقای مای
انگارند ولی اگر اختیار از دست بدهند و باا معشاوق بیامیزناد دسات باه خطاا مای نالیناد
(همان.) 1 ،

عشق در احد
افلوطین رابطه عشق و احد را چنین مشخص می کند « :او هم برانگیزنده عشق است و هام عاین عشاق اسات او
عشق به خود خویش است و زیبالیش از خودش و در خودش اسات» (افلاوطین ، 11 ،ج  ) 11 :ایان گفتاه
افلوطین درباره رابطه عشق و احد سبد اختالف نظر در نراء مفسران او در رابطه با عشق احد به موجودات شده
است .در همین رابطه یاسسرس در کتاب افلوطین ،عشق احد نسبت به مخلواات را رد می کند؛ زیرا احد معرفی
شده از سوی افلوطین موضوع عشقی بی نهایت است ،ولی خود به نفریدگان عشاق نادارد .او ایان موضاوع را
چنین تشریح می کند:
خدای یکتا برای ما مهمترین چیزهاست .واتی روی در او داریم هستی ما هساتی باه معنای
واالتری است؛ در دوری از او هستی به معنای پایینتری داریم .زنادگی در ایان جهاان بای
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وطنی و تبعید است ولی این خدا همچون ذاتی شخصی روی به ما نمی کند و محبتی به ما
ندارد .افلوطین مانند بسیاری از فیلسوفان عشق خدا را به ندمیان نمای شناساد بلکاه معتقاد
است که تنها عشق ندمیان به خدا زندگی راستین است(یاسسرس.) - 1 : 1 ،

از دیگار مفساران افلاوطین کاه معتقاد نیسات وی اعتقااد باه اشاتیاق خداوناد باه موجاودات داشاته باشاد،
نرمسترانگ است زیرا او نظریه فیض را به مثابه فرایندی غیر ارادی که خودبخاودی و باه صارافت طباع اسات
تلقی می کند که از می وخواست احد ناشی نمی شود (نرمسترانگ1 ،

) .اما برخی در مقاب این نظریه باه

رساله هشتم از انئاد ششم استناد می کند و بیان می دارد که افلوطین از واژه می معناای خاصای را مادنظر دارد
که با در نظر گرفتن نن می توان اال به گرایش احد به مخلواات بود .در وااع افلوطین بیان می دارد که می و
خواست انسان از سر نیاز است در حالیکه می

و گرایش احد از سر نیازمندی نیست).(Rahimian, 2005: 109

با تدایق در این دو نظر می توان چنین استدالل کرد که مدعای افرادی که عشق احد را به مخلواات مجااز
می دانند صرف ًا درباره خدایان که در عالم عق هستند ،مصاداق دارد؛ زیارا افلاوطین معتقاد اسات کاه خادایان
زندگی را از روی عق و با پیروی از می های عااالنه می گذرانناد و دارای نزادی هساتند و انساانهایی کاه از
عق تبعیت می کنند از نزادی و استقالل در امور خود برخوردارند ،لذا می و خواستشان با نزادی همراه است.
اما درباره احد نمی توان چنین اطالای را مجاز دانست؛ زیارا کاه اراده نزاد تنهاا در حاوزه عقا معناا دارد ،در
حالیکه احد فراتر از عق است و از سوی دیگر ،عشق ورزیدن در عالم هستی باا فاراق میاان عاشاق و معشاوق
همراه بوده و بنابراین توأم با نیاز است درحالیکه در ساحت احد وحدت مطلق وجود دارد و های دوگاانگی و
کثرتی نیست و همچنین از این رو که افلوطین درباره تعطی بودن سخن گفتن یاا انتصااب صافات باه احاد ،و
تفاوت معانی صفات در ساحت احد ،تأکید می کند ،نمی توان عشق را به هماین معناا باه احاد نیاز تساری داد.
بنابراین  «:واتی از او حرفی به میان می نوریم در حقیقت از خودمان و در خودمان حرف می زنیم و لذا بسته به
شرایطی که خود تجربه می کنیم درباره او نیز نظر می دهیم» ).(Omera, 1993: 56

عشق در اقانیم عقل و نفس
نزد افلوطین اولین موجود که توسط احد و از فیض او بوجود می نید ،عق است .عق مساوق با وجود و خیار
است .نفس در اانوم پس از عق و از عق پدید می نید .اما دو اانوم عق و نفس با اماری باه ناام عشاق رابطاه
دارند که نن بواسطه زیبایی و خیر است .بر اساس زیباییو خیر است که مای تاوان عشاق را در دو ااناوم عقا و
نفس دریافت .افلوطین بارای تبیاین ایان رابطاه ،ابتادازیباییرادر دو نحاوه محساوس و معقاول تقسایم و زیباایی
محسوس را در حوزه نفس و زیبایی معقول را در حوزه عق جای می دهد .زیباایی محساوس مارتبط باا نفاس
همان زیبایی مکتسد از طریق حواس بینایی و شنوایی است .تنها این دو حس در نفس هستند که انسان راااادر
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به درک زیبایی می کنند .او در این باره میگوید«:زیبایی در دیدنیهاست و گاه در شنیدنیها؛ مثال در نحوه به هم
پیوستن واژه ها و در تمام موسیقی :زیرا نواها و نهنگها نیز زیبا هستند»(افلوطین ، 13،ج :

).

نزد افلوطین فراروی از طریق زیبایی های محسوس بواسطه درک زیباایی از اماور دیادنی و اماور شانیدنی
پدید می نید و انسان را رهنمون در درک امور زیبای غیرمحسوس مای کناد « :بارای کساانی کاه از محادوده
ادراک حسی برتر می توانند رفت ،امیا ل و نحوه های زندگی و خویها و دانشها نیز زیبا هساتند همچناین اسات
فضای » (همان،

) .زیبایی های این چنینی به نظر او عینی هستند ،و در مقاب زیبایی های محسوس را زیبایی

های ذهنی می داند ،به همین علتِ عینی بودن زیبایی ها در امور غیرمحسوس مانند دانش ها و فضال است کاه
ننها زیباترند .زیرا خودِ زیبایی نیز مانند عدالت « فااد بعدند و بنابراین اندیشیدن درباره ننها نیز سروکاری با بُعد
ندارد و روح باید ننها را با هستی تقسیم نشده خود بسذیرد ،زیرا تنها در این صورت زیبایی و عدالت کاه خاود
تقسیم ناپذیرند در نن جای می گیرند » (همان،

.)1 -1

پس از این رتبه پذیری زیبایی در امور عینی و ذهنی ،افلوطین به ننچیزی که باعث زیبایی در این دو ااناوم
(عق و نفس) است توجه می کند .در ذی این مباحث به نقد دیدگاه رواایان درباره ماهیت و چگونگی زیبایی
پرداخته و منتقد این گروه است که زیبایی در عق و نفس را بواسطه تناسد درست اجزاء نسبت به یکادیگر و
نسبت به ک تعری

کرده اند(همان،

) .نزد افلوطین این تعری

جامعی از علت زیبایی در امور محسوس و

معقول نیست
زیرا اگر چنین باشد ،نمی توانیم اشیاء بسیط و ساده را زیبا بدانیم و زیبایی منحصر به اشیاء
مرکد می شود و این درست نیست .از سویی واتی چیاز مرکبای زیباا باشاد ،بایاد اجازاء
ننکه بسیط هستند هم زبیا باشد زیرا ممکن نیست که چیزی از اجزای زشت ترکید بافتاه
باشد ولی زیبا باشد .بدین ترتید ،اگر زیبایی تناسد باشد چیزهایی از ابی رنگ یا نور را
نمی توان زیبا دانست چون بسیط هستند .از طرفی هر چیزی که متناسد باشاد لزوماا زیباا
نیست زیرا در این حالت ،چیزهای بد هم اگر با هم متناسد باشد باید گفات زیباا هساتند؛
مث دو جمله « عدالت ابلهی است و درساتکاری دیوانگیاسات» کاه از هار جهات باا هام
تناسد دارند ولی جمالت زشتی هستند(همان،

نقد افلوطین بر تعری

).

زیباییبه عنوان تناسد بارای ماالک زیباایی بار جاامع و ماانع نباودن نن تکیاه دارد،

هرچند ننرا انکار نیز نمی کند بلکه بیان می دارد که «در هر چیز متناسدِ زیبا علاتِ زیباالیش جاز تناساد چیاز
دیگری هم باید باشدل حتی خود مناسد هم به علت نن چیز است که زیباست» (همان).
اما ننچه در عق باعث زیبایی است و نفس را نیز بواسطه نن جذب می کند ،امری است که افلوطین نن را
بی حد بودن می نامد؛ مانند روح،فضای ودانشها .ویژگی بی حد بودن به ننهاا ایان خصیصاه را مای دهاد کاه
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حاص از چیزی نباشند و همچنین ترکید وتناسد در ننها نیزدارای همین ویژگی بی حد بودن ،باشد .خواستِ
همین بی حد بودن که همان عشق است ،در نفس بواسطه اشیاء محسوسی است که بهره مند از ایاده و صاورت
عقالنی هستند ،زیرا تا شئ ای بی بهره از ایده و صورت باشد ،زشت است و از ایده و صورت خدایی بی بهاره
است .همان چیزی که در فلسفه ارسطویی از نن به ماده اولی یا هیوال ذکر می شود:
زیبایی اشیاء محسوس به سبد بهره ای است که از ایده و صاورت یافتاه اناد ،هرچیاز بای
شک با اینکه بر حسد طبیعش اابلیت پذیرش شک و صاورت دارد ماادام کاه از ایاده و
صورت بهره نیافته ،زشت اسات و دور از ایادخ خادایی .ایان دوری از ایاده زشاتی مطلاق
است .ولی چیزی هم زشت اسات کاه ایاده و نیاروی صاورت دهناده بار او کاامال چیاره
نگردیده است زیرا ماده این شک کام و مطابق صورت نیافته است(همان،

).

کارکرد معرفت شناختی عشق
بحث معرفت شناسانه عشق نزد افلوطین با جنبه صعودی در تکوین عالم ااب انطباق است .اینکه بواساطه عشاق
است که انسان به عوالم نفس کلی و عق و همچنین یکی شدن با احد دست مای یاباد .از نظار افلاوطین انساان
موجودی دو گانه و متشک از جسم و روح است ،بسته به اینکه تا چه حد تحت تأثیر روح یا جسم باشد ،نحوه
حرکت و حیاتش متفاوت خواهد بود ،اما از ننجا که روح او جزلی از روح ک و بناابراین پااره ای از یکای از
سه اانوم است بنابر طبیعت خود ،همواره مشتاق است که دوباره به اص خود باز گردد .از این حرکت روح باه
سوی واحد و اص خود به اوس صعودی روح تعبیر می شود در مقاب حرکت نغازین و سقوط روح باه عاالم
و.) 1

ماده که اوس نزولی روح است (پورجوادی: 1 ،

برای درک رابطه عشق با معرفت می بایست در ابتدا خصوصیات معرفت عقلی که معرفات حقیقای اسات،
بیان شود .معرفت عقلی به نظر افلوطین دارای چنین ویژگی هایی است:
یقینی است ،شهودی و بی واسطه به دست نمده ،نه از طریق ابزار ادراک .درونی است ناه
بیرونی .دانش او از خود اوست .همیشه و دالمی نزد مدرک حاضر است و فعلیت دارد .از
استدالل و استنتاج برای درک نن استفاده نشده و ویزگای نخار اینکاه معلاوم و مادرک،
امری وااعی و حقیقی است نه تصویر حقیقت ،به خالف مدرک به ادراک حسی؛ چرا که
در ننچه از طریق ادراک حسی می شناسیم ،تنهاا تصاویر نن چیاز اسات و ادراک حسای
نمی تواند ،خود ،چیزی را دریابد؛ زیرا حقیقت هر چیز از دسترس ادراک حسی دور مای
ماند(افلوطین: 11 ،

).

یاسسرس با طبقه بندی مراح ادراک معرفت عقالنی نزد افلوطین را چنین تقسیم بندی می کند:
افلوطین از سه مرحله ادراک حسی ،فهم و خرد (عقا ) ساخن مای گویاد .ادراک حسای
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هنوز با اندیشیدن توأم نیست .فهم از راه جدا کردن و فرق نهاادن و تمیاز و تشاخیص و از
طریق دلی و استنتاج و تفکر مبتنی بر فرضیات به شناسایی می رسند .خود به نحو مساتقیم
و بدون اندیشیدن مبتنی بر فرضیات در چیزهای جدا جدا و کثیر ،وحدت را می بیناد و در
واحد ،کثرت را(یاسسرس، 1 ،

).

افلوطین روش کسد این معرفت که راه صعود برای نی به نن است،دیالکتیک مای داناد .دیالکتیاک نازد
افلوطین چنین تعری

شده:
دیالکتیک توانایی اندیشیدن منظم درباره هر چیاز و یاافتن مفهاوم نن اسات :یعنای گفاتن
اینکه نن خود چیست ،چه فرای باا چیزهاای دیگار دارد و چاه وجاه اشاتراکی باا ننهاا و
جایش کجاست و نیا موجود است یا موجود نیست و چند گونه موجود حقیقای هسات و
چند گونه الوجود که غیر از موجود حقیقی است .دیالکتیک درباره نیک و غیر نیک نیاز
سخن می گوید و در اینکه نیک چیست و غیر نیک کدام است و همچنین دربارخ ابادی و
غیر ابدی و اینکه هر یک از ننها چیست و سخنش دربااره هار یاک از ننهاا بار شناساایی
علمی متکی است ،نه بر عقیده و پندار .به جای سرگردانی در جهان محسوسات باه جهاان
معقوالت گام می نهد و در ننجا مسکن می گزیند و هم در ننجا به فعالیت مای پاردازد و
مااا را از دروا و سفسااطه و نادرسااتی رهااالی ماای بخشااد و روح را در ننجااا کااه افالطااون
چمنزار حقیقت نامیده است ،میچراند و به خود چیزها یعنی به نخستین نوع هستی ،راه مای
یابد و از به هم پیوستن ننچه از این نوع نخستین بار مای نیاد دایاره جهاان معقاول را مای
پیماید و سسس راه بازگشت در پیش می گیرد تا دوباره به نخستین نقطه ای که حرکات را
از نن نغاز کرده بود باز می گردد .ننگاه نرام می گیرد و چون به وحدت رسایده اسات.
بی ننکه پریشانی به خود راه دهد به نظاره می پردازد(افلوطین ، 11 ،ج .) - :

مهمترین خصیصه دیالکتیک نزد افلوطین شهودی بودن نن است نه اینکه از طریق اشکال منطقی و استنتاج
بدست نید.
چگونگی شهودی که با عروج روح پدید می نید و سبد اتحاد و یکی شادن انساان باا احاد مای شاود در
چهار مرحله رخ می دهد:
تزکیه و تطهیر؛ -تعلیم یا فکر منطقی که مقرون به رویت است - .فکر شهودی یا رویت عقلی- .خلسه یااتحا د عرفانی با احد که خصیصه این مرحله فقدان هر گونه ثنویت است(یاسسرس1 ،

.) - 1:

مرحله اول که تزکیه است مسیری است که عاشق شروع می کند تا مرحله چهارم که خلسه ای است که هماراه
با اشتیاق رسیدن به معشوق رخ می دهد:
واتی که چیزی اشتیاق تاو را بار مای انگیزاناد و تاو نرزوی رسایدن باه او را در سار مای
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پرورانی ولی هی گونه شک و صورتی در او نمی یابی عشق خارق العااده تاو را فارا مای
گیرد زیرا اشتیاای که اینجا پدید می نید محدود نیست چاون معشاوق هام حاد و مارزی
ندارد و از این روست که عشق به او بی نهایت است .زیباییش نیز نوعی دیگر است وبرتار
از هر زیبایی زیرا چون او خود هی نیست زیبایی اش چه می تواند بودل ولی چون اشتیاق
بر می انگیزاند پس باید پدیده نورنده زیبایی باشد .بدین ترتیاد او منشاأ زیباایی اسات و
غایت زیبایی(افلوطین ، 11 ،ج .) 1 1 :

احد به نظر افلوطین «او هم برانگیزنده عشق است و هم عین عشق است او عشاق باه خاود خاویش اسات و
زیبالیش از خودش و در خودش است» (همان ) 11 ،بنابراین از این رو که غایت و منشأ عشاق زیباایی اسات.
(افلوطین ، 13 ،ج  ) 1 :و عاشق با عبور از زیبایی روح کلی به خالق نن دست می یابد این دسات یاابی باه
معشوق اصلی بدون خلسه امکان نمی پذیرد.
پس عشق در ابتدا نقش بیدار کننده روحعاشق و توجه دهنده او بسوی عالم واالتری است که زیبایی اصی
در ننجاست ،و همچنین عاشق به این موضوع متذکر می شود که جهان محسوس سایه و تصویری از نن زیبایی
حقیقی است و عاشق می بایست برای یافتن نن زیبایی حقیقی از زیبایی محسوس عبور کارده و طالاد زیباایی
جهان واال شود:
ندمیان فراموش کرده اند که از نغاز تا اماروز در طلاد چاه چیزناد .هماه موجاودات در
طلد او هستند و طبیعتشان بدین طلد مجبور می کند .چنانکاه گاویی حادس مای زناد و
احساس می کنند که بی او نمی توانند بود .به زیبایی تنها کساانی بار مای خورناد کاه مای
دانند و بیدارند .و ننکه این بیداری را سبد می شود اروس (عشق) است(افلاوطین: 13 ،
).

پس یادنوری که نوعی معرفت است که سبد بیداری برای نال شده به او است بواسطه عشق است .به نظر
افلوطین عشق می تواند با زایش های پی در پی عاشق را به سرچشمه و خالق زیبایی روح برساند :
ننجا چگونه جایی است و از کدام راه می توان به نن رسیدل به ننجا کسای مای تواناد راه
بیابد که بر حسد اساتعداد فطاری ،عشاق باه حارکتش نورده اسات و فیلساوف باه معنای
راستین است .چناین کسای همینکاه چشامش باه زیباایی بیفتاد اشاتیاق باه تولیاد ساراپای
وجودش را فرا می گیرد و به درد زایش دچار می شود ولای زیباایی تان خرساندش نمای
سازد بلکه برتر می پرد و به زیبایی روح و فضیلت و علم و عدالت و رساوم و نداب روی
می نورد .ولی در این مرحله نیز مقام نمی کناد و فراتار مای پارد و باه علات و سرچشامه
زیبایی روح می رسد و از ننجا نیز می گذرد تا سرانجام به مقام نخساتین راه مای یاباد کاه
زیبالیش از خودش است و چون بدین مقام رسید اشتیاق تولیدش تساکین مای پاذیرد و از

علم هش
 11دوفصلناهم ی ژپو ی ژپوهشهای معرفت شناختی ،شماره  ،02اپییز و زمستان 9311
درد زایش رهایی می یابد(همان) 1 ،

معرفت شهودی عشق فراتر از معرفت عقل
تأکیدافلوطین بر عق و دیالکتیک برای نی به عالم معقول باه ایان معناا نیسات کاه عقا و تفکار تنهاا راه
رسیدن به این عالم است .به نظر افلوطین برای یگانه شدن باا احاد مای بایسات از تعقا و اندیشاه فراتار رفات.
مثالهایی که افلوطین در باره خلسه می نورد ،نشان دهنده رابطه میان عشق و خلسه است:
در نن دم چنان حالی دارد روح که حتی به اندیشیدن و تعق که پیشتر برایش ننهماه ارج
اال بود اعتنایی نمی کند زیرا اندیشیدن حرکت است و او نمی خواهاد حرکتای بکناد و
بخود می گوید که او نیز نمای اندیشاد هار چناد او روح خاود در حاالی چشام باه نظااره
گشوده است که عق شده است و در مکان عق جای گرفته است و هنگامی که در مکان
عق ارار دارد و در ننجا حرکت می کند در کمال انزوا و تنهایی می اندیشد ولی همینکه
یکباره چشمش به او می افتد از همه دست می شوید و حال او حال همچاون کسای اسات
که به خانه ای نراسته و مجل وارد شده است و از ننهمه زیبایی و جالل در شاگفتی مای
افتد ولی همینکه چشمش به خداوند خانه می افتد که زیبایی اش مانند زیبایی دیاوار خاناه
نیست بلکه شایسته نظاره حقیقی است چشام از هماه چیاز بار مای دارد و از نن پاس جاز
خداوند خانه را نمی بیند و چون در او می نگرد و چشم از او بر نمی گیرد سرانجام چیزی
بیرون از خود نمی بیند بلکه دیدنش با ننچه می بیند بهم می نمیزد بطوریکاه ننچاه پیشاتر
منظور بود در خود او نظر می شود وهمه منظورهای دیگر را از یاد مای بارد....اماا روح در
حالیکه در او می نگرد عق را که در خود دارد گیج می کند و از میان بر مای دارد یاا باه
عبارت درست تر عق که در روح است پیش از روح می نگرد و ننگاه نگرشش باه روح
نیز می رسد و هر دو یکی می شوند(همان،

) 1

پس احد با دانش متعارف ااب فهم نیست ،زیرا نمی توان به همان صورتی که به دیگر چیزها اندیشیده می
شود به احد نیز اندیشید و به ذات او پی برد .این موضوع بواسطه حضور امکان پذیر است .حضور برتر از علم و
دانش است .افلوطین به س بد اینکه دانش را پایین افتادن از اوج ادرت می داند ،زیرا علم مفهوم است و مفهوم
عدد و کثیر است و همچنین روح چون در بند عدد و کثرت می افتد وحدت خویش را از دست می دهد .پس
پیشنهاد می دهد که برای معرفت به احد می بایست از علم باالتر رفت و از تمام امور حتی ننهایی که بسیار زیبا
باشند ،چشم بربست زیرا هر زیبایی پس از احد است و از احد می نید ،همانگونه که روشنایی از خورشیداست.
به نظر افلوطین این معرفت ناپذیری از طریق علم به احد به این دلی است که درباره او نه می توان سخن گفت
و نه می توان چیزی نوشت.
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گفتن و نوشتن درباره احد تنها برای سوق دادن دیگران و نماده کاردن دیادگان دیگاران
برای نظاره کردن اوست .به نظر افلوطین ایان گفاتن و نوشاتن بارای نماوزش نغااز راه و
شروع حرکت برای کسانی است که می دارند به او برسند .در این بااره فارد مای بایسات
خود را نظاره کند ،زیرا او از هیچکس دور نیسات و در عاین حاال از هماه دور اسات اماا
توانایی برای دریافتن احد و نمادگی برای هماهنگی و سازگاری با او شروع مسیری است
که بواسطه گفتن و نوشتن انجام می پذیرد(همان.) 11 ،

معرفت شهودی عشق دراتحاد با خداوند
افلوطین برخالف راه دانش ،نال شدن و اتحاد با احد را بواسطه عشق می داند .عشق به چیزی که حد نادارد و
بی اندازه است و دارای هی صورتی نیست حتی صورت عق و هستی .به نظر افلوطین با عق نمی توان چیزی
را که خود متعلق به اوست یا پیشتر از اوست را مشاهده کرد و به نن معرفت یافات" .او" نازد افلاوطین چیازی
نیست بلکه پیشتر از هر چیز است و عاری از صورت است(همان .) 11 ،معرفت باه احاد از طریاق انگیازه ای
است که عشق به فیلسوف می دهد امکان پذیر است .افلوطین می نویسد:
به ننجا کسی می تواند راه بیابد که بر حساد اساتعداد فطاری ،عشاق باه حارکتش نورده
است و فیلسوف به معنی راستین است(همان.) 1،

معرفت از طریق عش ق نوعی از معرفت است که از علم فراتر است و نمی توان نن را با گفتن و نوشتن بیاان
داشت .معرفت افلوطین یک نگاهی و دانالی که بخشی از وجاود ندمای یعنای ذهان او را احاطاه کارده باشاد
نیست ،بلکه معرفتی است که در جان ندمی نشسته است ،تمام زندگی و بود ندمای را دگرگاون مای ساازد باه
هستی پاک و بی شالبه ای چونان خود خدا دست می یابد ،شعله ای در زندگی است که عروج و تعاالی انساان
را فراهم می سازد .تاکید فلوطین بر تعالی نفس و حتی فرو افتادن در خلسه و بی خبری از تان و دنیاا راهای در
خدا شناسی پدید نورده که مورد توجه عرفا در دنیای مسیحیت و یهود و اسالم شده است ،نه اینکه او عرفاا را
تحت تاثیر خود ارار داده باشد ،بلکه راهی به روی انسانها گشوده تا با سلوک درونی به رویت هماان حقاایقی
برسند که پیشتر افلوطین به ننها دست یافته بود .تقلید و تبعیت از دیگری در عرفان نیست ،عارف کسای اسات
که خود در معرض تجربه م ستقیم هستی است بنابرین ،بدون اینکه خود را تابع دیگری سازد ممکن است تجربه
مشابهی با دیگران داشته باشد واین تجربه های مشابه در عرفانهای مختل

با بسترهای دینی و فرهنگی متفااوت

به خوبی ااب رویت است .لذا تاثیر پذیری عرفان اسالمی یا عرفانهاای دیگار از فلاوطین ساخنی گازاف اسات
چنانکه بیگانگی اینها از یکدیگر نیز ناروا و حاکی از عدم درک درسات از رخاداد سالوک و مکاشافه اسات،
عرفا در هر جا وبا هر بستر دینی و فرهنگی که باشاند زباانی واحاد دارناد و باه خاوبی همراهای ننهاا در تبیاین
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حقیقت دیده می شود .بیشترین نقطه وحدت در ادیان مختل  ،همین حقایق حاص از مکاشفات عرفانی است.
نتایج مقاله
عشق فراهم کننده بستر شهود و مواجهه مستقیم با خود حقیقت است ،تاکید بر شهود نه تنها در میان عرفاا دوام
و بقاء یافته است بلکه در میان فیلسوفان حتی فیلسوفان معاصر به انحاء مختل

ماورد توجاه اارار گرفتاه اسات.

کسانی که تالش می کنند تا فاع شناسا با کمترین پیش فرضها با وااعیت مواجه شود ،به خاالص تارین شاک
ممکن وااعیت را درک کند بر این روش با مختصر تفاوتهایی تاکید و توجه نشان داده اناد .راه شاهود ناه تنهاا
نقصانی برای تفکر فلسفی محسوب نمی شود ،بلکه راه مواجهه مستقیم با وااعیت را فراهم می سازد ،بستر اتحاد
با حق برین یعنی احد را مهیا می کند ،در نگرش معرفت شناسانه ای که از نراء افلوطین دربااره عشاق دریافات
می شود ،عشق برخالف راه دانش ،مسیر نال شدن و اتحاد با احد است .عشق اادر است به چیازی کاه حاد و
اندازه ندارد و دارای هی صورتی نیست ،نال شود .زیرا با عق نمی توان چیزی را که خود متعلق به اوست یاا
پیشتر از اوست را مشاهده کرد و به نن معرفت یافت .اما این معرفت برای نی به احد از طریق انگیازه ای اسات
که عشق به فیلسوف می دهد .بنابراین ،معرفت از طریق عشق ،نوعی از معرفت است کاه از علام فراتار اسات و
نمی توان نن را با گفتن و نوشتن بیان داشت .بنابراین ،در تفکار فلسافی افلاوطین ،فلسافه ،عرفاان  ،موسایقی و
اخالق به وحدت می رسند و نقش همه ننها در حوزه معرفت شناسی برجسته می شود .تا انسان به پاالیش نفس
و زیست اخالای سوق پیدا نکند ،موانستی با حقایق برین پیدا نکرده و اادر به شهود و مکاشفه ننها نخواهد شد.
شاید تنها مشکلی که بتوان براساس تفکر امروزین بر اندیشه افلوطین گرفت ،نن اسات کاه او بایش از حاد باه
تحقیر طبیعت و شناخت حسی پرداخته است ،و همین عاملی بوده تا ارنها اهمیت شناخت حسی و علمی ملفول
باای بماند .اما درست است که ما برای رسیدن به دستآوردهای دنیای مدرن در حاوزه طبیعات ،نیازمناد روشای
جایگزین برای معرفت شناسی افلوطین هستیم اما نباید غاف بود که نگرش عاشاقانه باه طبیعات و سایر از عاالم
مافوق به عالم مادون و تفسیر عشقی طبیعت از محاسن وزیبالیهایی برخوردار است که در تفکر ناوین بارای نن
جایگزینی وجود ندارد .از همه مهمتر در معرفت شناسی افلوطین همراهی وجودی صاحد معرفات باا حقیقات
است ،جالی که در نن مراتد معرفت بر مراتد هساتی انطبااق پیادا مای کناد ،تعاالی معرفات معاادل باا تعاالی
وجودی صاحد معرفت است ودر نن جدالی فاع شناسا و متعلَّق شناخت در هم فرو می ریزد .در نهایت منجر
به نمایشی از زندگی می شود که در نن عم و نظر هم به وحدت مای رساند و عاارف و فیلساوف باه زیساتی
خردمندانه و عاشقانه دست می یازند .دیگر فلسفه امری نموختنی نخواهد باود بلکاه باه راهای پیماودنی مبادل
خواهد شد.
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