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Abstract
Dialectics in philosophy was first used by the philosophers of ancient Greece and
was changed by philosophers throughout the history of philosophy, and there is a
strong use of analogy in the works of Plato. In Plotinus, dialectics is discussed in the
third treatise of the first Enneads, and analogy is also discussed in different cases,
especially the fifth Enneads. In studying the language of theology in Plotinus, one
can trace dialectic and analogy, as well as negative methods and silence. Much has
been said about Plotinus’ negative theology, but the discussion of dialectic and
analogy in Plotinus’ theology has been neglected. The question is, what is the place
of dialectics and analogy in Plotinus’ theological discussions? Can a connection be
made between dialectic and analogy and Plotinus’ theology? In this article, we try to
answer the question of the role and position of dialectic and analogy in Plotinus’
theology by elaborating on “dialectic” and “analogy.” No research has been done on
the dialectic and analogy of Plotinus, especially on the theology and language of
religion.
Dialectic has been used in various meanings, and the purpose of this article is to
address the dialectic in Plotinus’ theology and the language of religion. Plotinus
deals with dialectic, examining it both as a method and as a science, which pays
attention to “truth” and “supreme reality” in both dialectical meanings. In addition to
dialectic, he uses the analogy of “king”, “fire”, and “sun” in describing the One. To
him, dialectic is the highest part of philosophy and not a tool.
In Plotinus’ theology, dialectics and analogy are used to explain the One in such
a way that it discovers both transcendental and ultimate reality and shows the way
for the soul to reach that ultimate reality by distinguishing between reason and
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sensory perception and appealing to and paying attention to reason. This One is
read with different names such as the first cause or “first good”, “final reality”,
“transcendence”, and “beyond-thought.” In this way, a re-reading of the negative
and positive methods is combined. Negative, either removes positive things that are
specific to the stages below the One from the One in a detailed sense and places the
One in the highest order; or, negative in itself has a positive meaning for “One”
means both negative and positive. Negatively, the One is nothing but itself. The One
in a positive way as existence is in a hierarchically distinct from sensible and
tangible beings. Thus, in the dialectical method and analogy, both a negative
description can be given in a detailed sense for the existence and meta-thought of the
One, and a positive description of the One in “cause”, “analogy”, “goodness”, and
“perfection” can be obtained. With dialectical and similar reading, the negative
(positive) and positive descriptions of the One are not opposed to and are in line
with each other.
Keywords: Dialectic, analogy, plotinus, one, language of religion.
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چکیده

ابتدا فیلسوفان یونان باستان بودند که «دیالکتی » را در فلسفه به کار بردند ،البته طی تاریخ فلسگفه تغییراتگی نیگز در
کاربرد آن ایجاد شد« .تشابه» نیز در آثار افالطون به قوت وجود دارد .افلوطین نیز در انئادهگا دیالکتیگ و تشگابه را
مطرح کرده است .در بررسی زبان دین افلوطین میتوان دیالکتی و تشابه و نیز روشهای سلبی و سکوت را ردیابی
کرد .دربارۀ الهیات سلبی افلوطین سخن بسیار گفته شده است ،اما بحث از دیالکتی و تشابه در الهیگات افلگوطین
مغفول مانده است .پرسش این است دیالکتی و تشابه در مباحث الهیاتی افلوطین چه جایگاهی دارد؟ آیا میتگوان
میان دیالکتی و تشابه با الهیات افلوطین پیوندی یافت؟ افلوطین دیالکتی را در رسالۀ سوم «انئاد اول» در معگانی
مختل بررسی میکند ،هم به عنوان روش و هم به عنوان ی علم ،و البته در هر دو معنای دیالکتی به «حقیقت»
ً
و «واقعیت برین» توجه دارد .دیالکتیگ نگزد او عگالیترین بخگش فلسگفه اسگت و صگرفا ابگزار نیسگت .عگالوه بگر
(آنالوژی) «شاه»« ،آتش» و «خورشید» در توصی احد بهره میگیرد .ایگن
تشابه
دیالکتی  ،او در «انئاد پنجم» از ِ
ِ
نوشتار بنا بر متون افلوطین به توصی و تحلیل مسئلۀ حاضر میپردازد و به این نتیجه میرسد که در هر دو خگوانش
دیالکتیکی و تشابهی ،توصی سلبی تفضیلی و ایجابی از احد در تلفیق با هم صورت میگیرد.
کلیدواژهها :دیالکتی  ،تشابه ،افلوطین ،احد ،زبان دین.
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 .1مقدمه

کلمۀ «دیالکتی » 3واژهای یونانی است که شامل معانی عرفگی و اصگطالحی اسگت .ازجملگۀ ایگن معگانی
منطق احتماالت ،استدالل بر پایۀ اصول عام ،مطلق سخن
«گفتگو ،بحث از طریق پرسش و پاسخ ،جدلِ ،
گفتن ،زبان و طرز بیان» است .سابقۀ معنای اصطالحی این واژه به زنون الیایی (حدود  4۱1-490قبگل از
میالد) برمیگردد .در واقع ،شیوۀ استداللی را که زنون برای دفاع از عقاید پارمنیگدس (حگدود 4۱1-041
قبل از میالد) در خصوص وحدت و سکون در پیش گرفت دیالکتی میخواندند و خود او نیز مبگدع ایگن
فن است .اما معانی اصطالحی این لف در طول تاریخ فلسفه و منطق از سقراط و افالطون و ارسطو گرفتگه
تا دورههای بعد یعنی قرون وسطی و عصر جدید تغییرات زیادی یافته است (فتحی ،0۱22 ،ص.)2 .
کلمۀ «آنگالوژی» 5از ترکیگب  anیگا  ،anaکگه بگر تکثگر (دو یگا سگه) داللگت دارد ،و  logosبگه معنگای
«صحبت کردن» ساخته شده و در زبان عرفی آنالوژی در معنای «شگباهت امگور متفگاوت» فهگم میشگود
( 1.)Doyle, 1969, p. 227به نظر میرسد افالطون نخستین متفکر یونانی است که از نظریۀ تشابه بهره بگرده و
از آن برای شناخت متعالیترین موجود ،یعنی خیر ،استفاده کرده است (ایلخانی ،0۱20 ،ص.)۱0 .
دیالکتی در انئادهای افلوطین در معانی مختلفی به کار رفته که قصد و هدف این نوشتار پگرداختن بگه
دیالکتی در الهیات افلوطین و مبحث زبان دین است .دربارۀ زبان دین افلوطین تاکنون بیشگترین توجگهها
به الهیات سلبی یا سلب و سکوت بوده و کمتر به الهیات ایجابی او پرداختگه شگده اسگت .دربگارۀ مفگاهیم
ً
دیالکتی و تشابه نزد افلوطین خصوصا در ارتباط با الهیات و زبان دین تگاکنون پژوهشگی صگورت نگرفتگه
است .در این زمینه محمدرضا موحدی نج آبادی و حکاک ( )0۱90مقالهای با عنوان «تبیگین اسگتعاری
ً
و غیراستعاری فلوطین از صدور» نوشتهاند که مسئلۀ آن کامال متفاوت با مسگئلۀ نوشگتار حاضگر اسگت .در
این نوشتار برآنیم با پرداختن تفصیلی به «دیالکتی » و «تشابه» به ایگن پرسگش پاسگخ دهگیم کگه نقگش و
جایگاه دیالکتی و تشابه در الهیات افلوطین چیست.
 .2سخن گفتن از احد

نزد افلوطین «زبان» ی دستاورد طبیعت بشری است و فعالیت زبان به عملکرد نفس تعلق دارد ،نگه عقگل.
ً
در فلسفۀ او «احد» باالترین اصل است و همۀ چیزها برای وجودشان تماما به او وابسته هستند .افلوطین به
ی «باالترین» غیرقابل مقایسه معتقد است که در سلسلۀ هستیشناختی فاقد هر تعری  ،کیفیت و بیگان و
توضیحی است ،چراکه اشیای دیگر نیازمند تعری و توضیح هستند (.)Robertson, 2008, pp. 64-65
1. Dialectic
2. Analogia

 .1برای مطالعۀ بیشتر به کاکائی ( )0۱99مراجعه کنید.
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افلوطین دربارۀ فرفیت زبان و اندیشه بگرای درک احگد بگا تردیگد سگخن میگویگد و معتقگد اسگت تفکگر
گفتمانی 3صورتی ضعی از اندیشه است و بر عقل تکیه دارد ( .)Robertson, 2008, p. 66او برای سخن گفتن
دربارۀ احد از راههای متنوع مانند راه سلبی و راه ایجابی در قالب دیالکتی و تشابه و استعاره استفاده میکند.
رهیافت سلبی خود میتواند سلب و سکوت ،و رهیافت تفضیلی باشد .افلگوطین از نگوعی از انتگزاع یگا
سلب حمایت میکند که نه تنها سلبی است ،بلکه ایجابی نیگز هسگت (« .)Carabine, 1995, p. 104هگیچ
شکل افراطی الهیات سلبی بدون محتوای ایجابی نیست .زبان نمیتواند آنچه احد هست را توصی کنگد؛
تنها آنچه نیست را توصی میکند» ( .)Bussanich, 2006, p. 40راه ایجابی برای سگخن گفگتن از خگدا بگا
شناسایی خصوصیات احد از طریق استدالل یا از طریق مثال و از معلول به علت و نیز بهره بگردن از تشگابه
و استعاره و نماد حاصل میشود.
نمیتوان جهان را بدون کلمات ،تصگورات و اندیشگهها لحگا کگرد ،چگون تصگور مسگتلزم کلمگات،
تصورات و اندیشههاست .اندیشههای ما دربارۀ نااندیشگی ما را از تجربگۀ بالفعگل واقعیگت جگدا میکنگد.
ً
احد باالترین است و ورای هر شرحی در سگطح چیزهگای پگایینتر اسگت« .آن حقیقتگا غیرقابگل توصگی
است ،زیرا هر چه شما دربارۀ آن بگویید همیشه دربگارۀ ”چیگزی“ صگحبت خواهیگد کگرد .او ”ورای همگۀ
چیزها ،ورای عظمت برین عقل“ است» (.)Hines, 2008, p. 82
افلوطین میگوید خدا «نه آنچه متحرک و نه آنچه ساکن اسگت» (فلگوطین ،0۱۱۱ ،انئگاد ،۱رسگالۀ،9
شمارۀ  ،)۱او «چیزی را نمیشناسد .از سوی دیگر چیگزی در خگود نگدارد کگه ندانگد» (فلگوطین،0۱۱۱ ،
انئاد ،۱رسالۀ ،9شمارۀ .)۱این جمالت به چه معناست؟ او در انئادها همانند افالطون از دیالکتی سگخن
میگوید .آیا میتوان این عبارتها را با دیالکتی تبیین کرد؟ و از طریق دیالکتی دربارۀ احد سخن گفت؟
 .3دیالکتیک در افلوطین

دیالکتی نزد افالطون جایگاه مهمی دارد و هنر گزارش عقالنی چیزهاست .افلوطین تنها در رسالۀ سگوم از
«انئاد اول» دربارۀ دیالکتی بحث میکند .او در بحث از دیالکتی دنبالهرو افالطون است .پرسش او ایگن
است که کدام هنر ،روش یا مطالعه ما را به اولین اصل چیزها و خود خیر میرساند؟ افلگوطین بگا تیسگی از
افالطون دیالکتی را سفر روح به سوی «خیر» و «نخستین» میداند و میگوید این سگفر دو مرحلگه دارد:
مرحلۀ اول صعود از پایین به سمت باال است ،و مرحلۀ دوم سیر در مرحلۀ باال تا رسیدن به بلندترین نقطگۀ
جهان معقول است (فلوطین ،0۱۱۱ ،انئاد  ،0رسالۀ  ،۱شمارۀ  .)0نزد افلوطین سیر صعود به جهان معقگول
برای فیلسوف با وجود ی فرد راهنما ممکن است که راه را به او نشان دهد؛ در مرحلۀ اول ریاضیات را کگه
مربوط به امور محسوس و جسمانی نیست به او نشان دهد ،و پس از آن به او دیالکتی بیاموزد که در آن نیز
1. Discursive
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به کمال برسد (فلوطین ،0۱۱۱ ،انئاد  ،0رسالۀ  ،۱شمارۀ  .)۱افلوطین در انئادها میگوید:
دیالکتی توانایی اندیشیدن منظم دربارۀ هر چیز و یافتن مفهگوم آن اسگت .دیالکتیگ
علمی است که ما را قادر میسازد دربگارۀ هگر چیگزی تعقگل کنگیم ،بگگوییم آن چیسگت و
چگونه از چیزهای دیگر متفاوت است و چه وجه اشتراکی بگا چیزهگای دیگگر دارد و کجگا
است ( ...فلوطین ،0۱۱۱ ،انئاد  ،0رسالۀ  ،۱شمارۀ )4
در این متن دیالکتی توانایی فعالیت دانستن است .دیالکتی حالتی است که بگه موجگب آن میتگوان
هست» هر چیزی شرحی داد و گفت هر چیز چیست .یا تعری شامل ویژگیهایی است که هگر
از «آنچه ِ
چیزی را از دیگر چیزها متمایز میکند ،همچنین ویژگیهایی که با چیزهای دیگگر مشگترک دارد .افالطگون
نیز در جمهوری میگوید «دیالکتی دان کسی است که قادر اسگت از ماهیگت هگر چیگزی گزارشگی ارائگه
دهد» (افالطون .)۱ 0۱4 :2 ،0۱22 ،در این متن افلوطین با مفهوم افالطگونی «همگان» و «غیریگت»
دیالکتی را تبیین میکند .افلوطین میگوید دیالکتی قادر است «عنصر مشترک چیزی» و نیز ایگن را کگه
«چگونه هر چیز با چیز دیگری متفاوت است» مشخص کند .عنصر مشترک به «همانی» و تفاوت و تمگایز
چیزی از چیزی به «غیریت» اشاره دارد .او با بیان اینکه در هر چیزی «آنچگه هسگت» نقطگۀ شگروع اسگت
اهمیت تعاری را نشان میدهد .تعاری نقطۀ شروع هر پژوهشی هستند (.)Schiaparelli, 2009, p. 256
افلوطین در ادامه بحث دیالکتی از جفتی از متضادها سخن میگوید:
دیالکتی علمی است که ما را قادر میسازد دربارۀ هر چیزی تعقل کنیم ،بگگوییم آیگا
ً
واقعا وجود دارد یا الموجود است ،چند گونه موجود حقیقی هست و چند گونه الوجود که
غیر از موجود حقیقی است .دیالکتی دربارۀ «خیر» و «غیرخیگر» نیگز سگخن میگویگد،
درباره اینکه خیر چیست و غیرخیر کدام است .دربارۀ ابدی و غیرابدی و اینکه هگر یگ از
آنها چیست و اینکه شناخت آنها مبتنی بر شناسایی علمی است یا بر عقیده و پنگدار مبتنگی
است (فلوطین ،0۱۱۱ ،انئاد  ،0رسالۀ  ،۱شمارۀ .)4
در این متن دربارۀ دیالکتی  ،افلوطین ی بار از چیستی شگیء میپرسگد و یگ بگار از وجگود آن .در
مقام نخست ،از طریق دیالکتی میتوان دربارۀ چیستی شیء فهمید که آن چیسگت و از طریگق تعریگ و
هست» آن شیء پی برد .امگا در مقگام دوم
بیان مشترکات و اختالفات آن با چیزهای دیگر میتوان به «آنچه ِ
دیالکتی منتهی به شناخت وجود و مختصات وجودی شیء نیگز میشگود .آیگا آن چیگز واقعگی اسگت یگا
غیرواقعی؟ با بیان این پرسش جفتهایی از متضادها را که مختصات وجگودی آن شگیء نیگز هسگتند بیگان
میکند ،مانند خیر و غیرخیر ،ازلی و غیرازلی .بنابراین نزد افلوطین دیالکتی بگا متضگادها ،یعنگی «خیگر و
غیرخیر» و «ازلی و غیرازلی» ،سروکار دارد و این کار را با خرد انجام میدهد ،نه با پندار و عقیده.
این نوع نگاه به دیالکتی کگه بگا یگ جفگت متضگاد سگروکار دارد سگنتی طگوالنی دارد .افالطگون در
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سوفیست 3و پارمنیدس میگوید دیالکتی با جفگت متضگاد وجگود و نگاموجود ،واحگد و کثیگر ،همگانی و
غیریت سروکار دارد ( .)Schiaparelli, 2009, p. 260در ایگن جفگت متضگادهای خیگر و غیرخیگر ،ازلگی و
غیرازلی ،عنصر دوم این جفتها از طریق سلب اولی به دسگت میآیگد .افلگوطین از ازلگی بگرای توصگی
اشیائی استفاده میکند که در عالم معقول و متمایز از امور جهان محسوس هستند .بنابراین وقتگی میگویگد
دیالکتی از امور ازلی و غیرازلی بحث میکند قصدش این است که بین جهان معقگول و جهگان ادراکگات
حسی تمایز بگذارد .تمایز بین جهان معقول و محسوس نگه تنهگا یگ تمگایز وجودشناسگانه اسگت ،بلکگه
معنای اخالقی نیز دارد؛ وابسته شدن به بدن و جسم ،که بخشگی از جهگان محسگوس اسگت ،و سگبب دور
شدن نفس از عالم معقول میشود .تمایز میان ازلی و غیرازلی گامی ضروری بگرای صگعود نفگس بگه عگالم
معقول است .حکمت و فعالیت عقالنی نفس راه صعود به عالم باال است (.)Schiaparelli, 2009, p. 262
در واقع افلوطین با تیسی از افالطون دیالکتی را «روش تقسیم و جمع» دانسته و میگوید:
[همان راهنما با کم ِ ] روش افالطون در تقسیم و جمع ،در جهان معقول به خود چیزها
و نخستین نوع هستی راه مییابد و از راه به هم پیوستن آنچه از این نوع نخستین برمیآید دایگرۀ
جهان معقول را میپیماید .سپس راه بازگشت در پیش میگیرد تا دوباره به نقطهای که حرکت را
از آن آغاز کرده بود بازگردد( .فلوطین ،0۱۱۱ ،انئاد  ،0رسالۀ  ،۱شمارۀ )4
نکتۀ مهمی که در این مطلب آمده خگط سگیر دیگدگاهها راجگع بگه نسگبت «خگدا و جهگان» را در جریگان
نوافالطونی شکل میدهد که از آن با عنوان «خروج» 5و «بازگشت» 1یگاد میشگود (.)Carabine, 2000, p. 29
این نگاه بر خروج از مبدأ و علت نخستین و بازگشت به علت نخستین تکیه دارد و در سگخن افلگوطین نیگز
ِ
حرکت از نقطۀ آغاز برای شناخت خود چیزها آغاز میشود و با بازگشت به نقطۀ آغاز پایان مییابد.
دیالکتی نزد افلوطین ی روش است .روش دیالکتی روش تقسیم است ،و روش تقسیم قادر اسگت
«آنچه آن هست» را درک کند .افلوطین در آغاز بخش مربوط به دیالکتی میپرسد کگدام هنگر یگا روش یگا
علم است که به نفس اجازه میدهد به سوی خیر یعنگی مبگدأ اول سگفر کنگد؟ (فلگوطین ،0۱۱۱ ،انئگاد ،0
رسالۀ  ،۱شمارۀ  .)0از آنجا که صعود نفس یکی از مباحث محوری فلسفۀ افلوطین است ،پگس دیالکتیگ
« .3باید تصدیق کنیم که حرکت همان است و همان نیست  ...هنگامیکگه میگگوییم همگان اسگت و همگان نیسگت
مقصودمان این نیست که از لحافی واحد چنین است ،بلکه وقتی میگوییم همان است مرادمان این اسگت کگه از
لحا بهرهور بودن از «همان» همان است و هنگامی که میگوییم همان نیست منظورمان این اسگت کگه از حیگث
بهرهور بودن از «غیر» همان نیست و به سبب این بهرهور بودن از «غیگر» از همگان جداسگت و چیگزی اسگت جگز
همان» (افالطون.)20۱ :۱ ،0۱22 ،
2. Exitus
3. Reditus
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نیز برای او جایگاه مهمی دارد ،چون به نفوس در جهان معقول اجازه میدهد تا به معرفت روحانی محگض
برسند (. (Schiaparelli, 2009, pp. 254-255
افلوطین از دیالکتی به معنای روش تقسیم سخن میگوید که نزد افالطون نیز این معنای دیالکتی
دیده میشود :روش تقسیم برای رسیدن به جنس اول .اجناس اولیه بسیطترین واقعیات در عالم معقگول
هستند ،آنها ترکیبات اصلی صور هستند .روش تقسیم برای درک بسیطترین واقعیات یا مرکبگات اصگلی
صگور اسگت .بنگابراین «دیالکتیگ تقسگیم میکنگد و ترکیگب میکنگد تگا بگه یگ فهگم کامگل برسگد»
(.)Schiaparelli, 2009, pp. 263- 264
دیالکتی مد نظر افلوطین شامل تعری  ،تقسیم و تحلیل است .با واکاوی ی چیز برای دسگتیابی بگه
هست آن چیز» ،مشترکات آن را لحا میکند ،اختالف آن با چیزهای دیگگر را در نظگر میگیگرد ،و
«آنچه ِ
مختصات وجودی آن چیز را تحلیل میکند .افلوطین بعد از بیان روش تقسگیم و جمگع میگویگد فعالیگت
منطقی و استدالل قیاسی پایینتر از آن مرحله است .عقل اصول روشی در اختیگار هگر روح میگگذارد کگه
روح با مرتبط کردن آنها به عقل کامل میرسد.
زیرا دیالکتی چنان که افالطون میگوید نگا ترین بخگش عقگل و اندیشگه اسگت ،و
چون عالی ترین و پربهاترین قابلیت ماست به ضرورت باید با هستی حقیقگی و پربهگاترین
چیزها سروکار داشته باشد .به عنوان علم با وجود سروکار دارد و به عنوان عقل با آنچه برتگر
از وجود است( .فلوطین ،0۱۱۱ ،انئاد  ،0رسالۀ  ،۱شمارۀ )0
دیالکتی گرانبهاترین بخش فلسفه است .فلسفه بخشهای دیگری هم دارد و طبیعت و جهان مگادی
را به یاری دیالکتی میپژوهد( .فلوطین ،0۱۱۱ ،انئگاد  ،0رسگالۀ  ،۱شگمارۀ  .)۱افلگوطین دربگارۀ نسگبت
فلسفه و دیالکتی دنبالهرو افالطون است و میگوید:
دیالکتی عالیترین بخش فلسفه است و نباید گمان کرد کگه دیالکتیگ تنهگا ابگزاری
برای فلسفه است .زیرا دیالکتی از نظریهها و قواعد تهی تشکیل نمیشوند ،بلکه به خگود
هر چیز (فینفسه) میپردازد و همۀ موجودات همچون مادهای در خدمت فعالیت اوسگت.
دیالکتی از طریق روش خاص خود به خود موجودات میرسد و دست یگافتنش بگه خگود
موجودات با دست یافتن به نظریههایش در آن احگد صگورت میگیگرد( .فلگوطین،0۱۱۱ ،
انئاد  ،0رسالۀ  ،۱شمارۀ )0
دیالکتی ی بخش از فلسفه است ،نگه یگ ابگزار؛ دقیگقترین بخگش فلسگفه اسگت .پگایینترین
نوع معرفت علوم جزئی را ترک میکند و به حقایق کلی دربارۀ آنها بگا نگوعی از شگهود میرسگد .فلسگفه
شامل این مطالعات است و کسی نمیتواند بدون حرکت از مراحل پگایین نخسگتین بگه حکمگت برسگد
(.)Inge, 1917, pp. 289-290
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دیالکتی به جزئیات فعالیت روح آگاه است و میداند استنتاج چیسگت و نیگز میدانگد چگه چیگزی را
تییید و چه چیزی را نفی کند و میداند آنچه تائیدش میکند همان است که نفیاش میکند یا چیگز دیگگری
است؛ همانی و غیریت را از هم تمییز میدهد و هر چیزی را که به او داده میشود از طریگق شگهود درونگی
درمییابد (فلوطین ،0۱۱۱ ،انئاد  ،0رسالۀ  ،۱شمارۀ  .)0در واقع دیالکتیگ نگزد افلگوطین مطالعگۀ مبگادی
ً
نخستینی است که به حکمت شهودی منجر میشود .این از طریق منطق انجام میشود و نهایتگا بگه مراتگب
باالتر میرسد .افلوطین دغدغۀ جداسازی صعود عقالنی از اخالقی و عرفگانی را نگدارد و آن را رد میکنگد.
منبع مشترک خیر ،حقیقت و زیبایی باید فراتر از وجود و ورای معرفت باشد (.)Overstreet, 1909, p. 290
وقتی افلوطین میگوید دیالکتی حقایق را میشناسگد مگراد او ایگن اسگت کگه دیالکتیگ در مواجهگۀ
مستقیم با حقایقی است که واقعیات هستند ،یعنی صور و اجناس اولیۀ وجودی« .حقیقت آن چیزی اسگت
که او «موجودات واقعی» مینامد .موجودات واقعی موجودات معقول هستند ،یعنی واقعیاتی که در جهگان
معقول ساکن هستند» .دیالکتی ی درک بیواسطه از اشیاء و متعلقات خگود اسگت .دیالکتیگ نگه تنهگا
واقعیات را میشناسد ،بلکه نسبتهای بین واقعیات را نیز میشناسد .او میدانگد چگونگه آنهگا بگه یکگدیگر
مربوط میشوند ،یعنی چگونه آنها جمع و تقسیم میشوند .بنابراین نه تنهگا درک یگ صگورت از خگودش،
بلکه نسبتهای صور و اجناس نیز روشن میشود« .اگر آنها بگویند عدل و زیبایی واقعیات بسیط هسگتند،
عدل بنفسه و زیبایی بنفسه ،پس جهان معقول ی وحگدت یگا در وحگدت نخواهگد بگود ،بلکگه هگر چیگز
معقولی از دیگری جدا است» ( .)Schiaparelli, 2009, p. 281مشخصۀ اصلی دیالکتیگ ایگن اسگت کگه
ً
ارتباط مستقیمی با واقعیات معقول و با ساختار جهان معقول دارد .دیالکتی موجودات واقعگی را مسگتقیما
بدون واسطۀ تصورات درک میکند و ی درک شهودی از آن دارد و نفس از طریق آن صعودش به خیر را بگه
انجام میرساند (.)Schiaparelli, 2009, p. 285
 .3-1نسبت دیالکتیک و الهیات افلوطین

بعد از معرفی دیالکتی در افلوطین ،این به بررسی نسبت دیالکتی با الهیات او میپگردازیم .نسگبت
دیالکتی و الهیات افلوطین را در توصی احد ،در فراوجود بگودن ،فگراذات بگودن و نیگز فراخیگر بگودن
تبیین میکنیم.
 .0کاربست دیالکتی در امور معقول و صور است .مشخصۀ اصلی و اولیگه صگور ،اوسگیا ()ousia
است که از طریق آن صور شناخته میشوند ،ولی احد حقیقتی ورای اوسیا است؛ فارغ از این که اوسیا را
به جوهر ،ذات ،هستی 3،یا موجود 5ترجمه کنیم .اوسگیا بحثگی کلیگدی در سگنت افالطگونی اسگت .در
1. Entity
2. Being
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افلوطین شاهد توسعهای عمده در فلسفۀ متعالی هستیم :ی واقعیت ورای وجود به طگور منطقگی ورای
قابلیت عقل (نوس) اسگت ،زیگرا افلگوطین «ورای وجگود» را شگامل «ورای اندیشگه» و «ورای بحگث»
میداند .نزد افلوطین ،اوسیا (وجود) همیشه معقول است ،و هر چیز معقولی بایگد وجگود داشگته باشگد
( .)Banner, 2018, pp. 181-2افلوطین در انئادها میگوید احد فراتر از وجود است.
حتی نباید گفت که او وجود دارد ،زیرا او به وجود نیامده و وجگود نیافتگه اسگت ،بلکگه
چیزهای دیگر پس از او به علت او به وجود آمدهاند .آنچگه پیشتگر از هگر وجگودی اسگت
چگونه ممکن است وجود یافتگه باشگد ،خگواه از طریگق دیگگری و خگواه از طریگق خگود؟
(فلوطین ،0۱۱۱ ،انئاد  ،۱رسالۀ  .0شمارۀ )01
برای اینکه وجود پدید آید ،واحد خود نمیتوانست هستی باشد ،بلکه تنها میتوانست
پدیدآورندۀ هستی باشد و هستی ،به اصطالح ،نخستین «شدن» اسگت .چگون «نخسگتین»
کامل و پر است و چیزی نمیجوید و چیگزی نگدارد و نیازمنگد چیگزی نیسگت( .فلگوطین،
 ،0۱۱۱انئاد  ،0رسالۀ  ،2شمارۀ )0
چون هستی که پدیدار شده است ،شکل (صگورت) اسگت  ...پگس «او» بگه ضگرورت
باید بیشکل باشد .ولی چون بیشکل است ،پس هستی نیست .زیرا هستی باید به نحگوی
باشد که بتوان دربارهاش گفت« :این» ،یعنی محدود باشد  ...بنابراین «او» برتگر از هسگتی
و در فراسوی هستی اسگت« .فراسگوی هسگتی» اشگاره بگه «ایگن» نیسگت و نگامی بگرای او
نمیباشد ،بلکه تنها به این معنی است که او این نیست( .فلوطین ،0۱۱۱ ،انئگاد  ،0رسگالۀ
 ،0شمارۀ )۱
نزد افلوطین« ،وجود» بر امور محدود و متعین اطالق میشود کگه دارای شگکل یگا صگورت هسگتند و
میتوان دربارۀ آنها سخن گفت ،و بر «او» یا «احد» که هگیچ یگ از ایگن امگور دربگارۀ او گفتگه نمیشگود
«وجود» نیز اطالق نمیشود؛ «او» برتر از وجود و در فراسوی وجود است .پس از ی سو احگد «وجگود»
نیست ،از سوی دیگر «فراسوی وجود» است .در واقع با سلب «وجگود»« ،فراوجگود بگودن» بگر او اطگالق
میشود ،و فراوجود بودن نیز بیانگر این است که او این چیز مشخص نیست.
او در بحث از دیالکتی میگوید دیالکتی آن علمی اسگت کگه مشگخص میکنگد یگ چیگز آیگا
وجودش واقعی است یا واقعی نیست .در واقع بحث احد «فراوجود» است ،در یگ سگطح تفضگیلی-
دیالکتیکی است ،چراکه «فراوجود» در مقابل موجود محدود و ّ
متعین قرار میگیرد و سلب و نفی موجود
محدود ،احد را در مرتبۀ فراسوی آن قرار میدهد .از این رو «فراوجود» تفضیلی است .امگا دیگالکتیکی
بودن آن نیز از آن روست که دیالکتی سیر از امور محدود و ّ
متعین به سوی امور معقول اسگت .مطگرح
کردن «وجود» برای امور دارای شکل و محدود و ّ
متعین ،و در مقابل آن احد به عنوان «فراوجود» بیانگر
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تمایز «وجود غیرواقعی و واقعی» و نیز تمایز میان موجود محدود ّ
متعگین و معقگول اسگت ،و در بحگث
دیالکتی موجود معقول و واقعی با هم یکی میشوند ،که سیر در میان امور معقول تا رسیدن به احد که
فرای آنهاست ادامه مییابد.
 .2نظریۀ فراذاتی بودن احد افلوطین در گام نخسگت رد مقگوالت پذیرفتهشگده ماننگد وجگود ،اندیشگه،
ذات ،فعالیت و غیره است ،اصطالحهایی که مربوط به واقعیت است .افلوطین در رسالۀ دوم «انئاد پگنجم»
در توصی نخستین میگوید:
احد همه چیز است و در عین حال هیچ ی از چیزها نیست .زیرا اصل و مبدأ همگه
چیز نمیتواند خود از جملۀ آن چیزها باشد ،بلکه او همگه چیگز اسگت ،بگدین معناسگت
که همۀ چیزها از او هستند و در تالش برای رسیدن بگه او؛ یگا بهتگر اسگت بگگوییم همگۀ
چیزها هنوز در او «نیستند» بلکه «خواهند بود»( .فلگوطین ،0۱۱۱ ،انئگاد  ،0رسگالۀ ،2
شمارۀ )0
در ادامه میگوید چگونه ممکن است از این احد کگه خگود بسگیط اسگت و هگیچ گونگه دوئیتگی نگدارد
چیزهای کثیر پدید آینگد؟ چگون هگیچ چیگز در او نبگود ،همگه چیگز میتوانگد از آن پدیگد آیگد .احگد خگود
نمیتوانست هستی باشد ،بلکه تنها میتوانست پدیدآورندۀ هستی باشد .او چگونه منشی اصگلی آنهاسگت؟
آنچه از احد پدید میآید غیر از احد است ،زیرا احد «او» اسگت؛ و چگون غیگر از احگد اسگت ،پگس بایگد
«دوئی و کثرت» باشد ،زیرا غیریت و عینیت و کثرت تنها در ایگن صگورت میتواننگد وجگود داشگته باشگند
(فلوطین ،0۱۱۱ ،انئاد  ،0رسالۀ  ،۱شمارۀ .)00
دیالکتی افلوطین متضمن مفاهیم «همانی» و «غیریت» افالطون است .احگد همگان اسگت و آنچگه
غیر از احد است غیریت است ،و غیر از احد «دوئگی و کثگرت» اسگت .چیگزی خگودش اسگت و نقگیض
خودش نیست؛ دو وجه متضاد در مقابل هم که وجه دوم سلب و نفی وجه نخست است« .احد همه چیگز
است» و «هیچ ی از چیزها نیست» .به لحا ّ
کمی« ،هگیچ یگ » در مقابگل «همگه» اسگت؛ بگه لحگا
کیفی ،ایجا و سلب در مقابل هم هستند .او همه چیز است ،به این معنا که همۀ چیزها از او هسگتند و او
اصل و مبدأ همه چیز است .و «هیچ ی از چیزها نیست» ،او احد فراهستی است ،چون اگر هسگتی بگود،
نمیتوانست پدیدآورندۀ هستی باشد.
افلوطین میگوید احد هر جایی هست و هیچ جا نیست .هر جایی هست چون هیچ جگا نیسگت و در
هیچ موجودی نیست ،و با این همه در همه هست .هر چیزی هست و هیچ چیگزی نیسگت؛ همگه-خگالق
ً
ً
است و همه-نگهدار؛ تماما در هر چیز هست و تماما در خود است؛ از خود بیرون میرود ،با این همگه در
خود باقی میماند؛ از خود میبخشد ،با این همه هیچ چیزی از خود نمیدهد.)Overstreet, 1909, p. 2( .
ً
تعبیر ایجابی افلوطین از احد ،که بیانگر این است که او تماما در خود است و از خود بیگرون نمگیرود،
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ً
اصطالح «کامل» 3است .کامل به این دلیل که تمامگا بینیگاز اسگت .او «همیشگه کامگل» اسگت ،در واقگع
کاملترین همۀ چیزهاست .احد کامل است ،یگانه و منحصربهفرد است .موجودی که بدین طریق کامگل و
ِ
منحصربهفرد است شبیه به هیچ چیز دیگری نیست ،بلکه «خود -خگالق» و «خگود -گگرایش» و «خگود-
وابسته» و «خود -متعین» 5است ،زیرا هیچ چیزی شبیه او نیست و هیچ موجودی در سطح او وجود ندارد؛
او یگانه است ( .)Carabine, 1995, pp. 112-113موجود کامل مستقل از چیزهای دیگر است و همۀ چیزها
وابسته به آن هستند .او بالفعل کامل است« :هر چیزی را در بر میگیرد و فاقد چیزی نیست»« ،آنچه چیزی
بیرون از خود ندارد کامل است» ،و کمال برای خالقیت احد ذاتی است (.)Bussanich, 2006, p. 44
دیالکتی افلوطینی از دو وجه متضاد تشکیل میشگود کگه وجگه دوم ضگد وجگه نخسگت اسگت .اگگر
میگوید احد هر جایی هست ،وجه دوم آن سلب وجه نخست است .در تمام مواردی کگه گفتگه شگد ایگن
دووجهی بودن متضاد و عبور به امر تفضیلی هست و همان در خود معنگایی ایجگابی نیگز دارد .در واقگع در
ی عبارت دیالکتیکی که افلوطین در توصی احد به کار میبرد ،معنگای تفضگیلی و نیگز معنگای ایجگابی
وجود دارد؛ هر دو معنای سلب و ایجا در آن فهم میشود .او فراتگر از اندیشگه ،فراتگر از وجگود ،فراتگر از
حیات ،نفس و فراتر از خیر ،زیبایی و حقیقت اسگت؛ او نااندیشگیدنی ،بیانناشگدنی و فراتگر از هگر ورایگی
است؛ او «احد» است .مراد ما از «وحدانیت» 1این است که او «نخستین» است؛ مراد از «نخسگتین» ایگن
است که او «خیر» است (.)Overstreet, 1909, p. 2
او فراتر از حیات ،فراتر از وجود ،فراتر از خیر و زیبایی و اندیشه است .به همین جهت «او» قابگل بیگان
نیست .زیرا هر چه دربارۀ او بگوییم« ،چیزی» گفتهایم ،و تنها سخنی که میتوان دربارۀ او بگا اشگاره گفگت
این است« :در فراسوی همۀ چیزها و در فراسوی عقل» است؛ زیرا این سخن حاکی از نگام نهگادن نیسگت،
بلکه حاکی از این است که «او» هیچ ی از همۀ چیزها نیسگت و نگامی هگم بگرای او وجگود نگدارد؛ زیگرا
دربارهاش هیچ نمیتوان گفت ،بلکه باید در حد امکان به او اشاره کرد (فلوطین ،0۱۱۱ ،انئاد  ،0رسگالۀ ،۱
شمارۀ  .)0۱پس وقتی دربارۀ او سگخن میگگوییم« ،آنچگه میگگوییم او نیسگت :نگه او را میشناسگیم و نگه
میتوانیم دربارهاش بیندیشیم» (فلوطین ،0۱۱۱ ،انئاد  ،0رسالۀ  ،۱شمارۀ .)04
افلوطین از بیان دیالکتیکی توصی احد بگه الهیگات سگلبی و تفضگیلی میرسگد کگه بگویگد اگگر «او
هیچ ی از چیزها نیست» و فراتر از همه چیز و بخشگندۀ وجگود بگه آنهاسگت ،پگس نگامی بگر او نیسگت و
نمیتوان دربارۀ او سخن گفت .بر این اساس ،احد با روش سلبی و تنزیهی توصی میشود .هگیچ چیگزی
را نمیتوان بر «احد» اطالق کرد ،حتی نام «احد» و حتی هر بیانی کگه آن را توصگی کنگد« .احگد» بگرای
1. Teleios
2. Self-creative, self-tending, self-related, self-defined
3. Oneness
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افلوطین واقعیت نهایی است ،این تنها بیانی دربارۀ احد است که نیازی به توصی جدی نگدارد .بگه لحگا
وجودشناسی منبع هر چیزی است ،عقل را به وجود میآورد و از عقل نیز نفگس پدیگد میآیگد و بگه نوبگت
ً
زمان و مکان و اجسام را خلق میکند ،معموال به عنوان یکی از اولویتهای وجودشناسانه فهمیده میشگود
و هرگز به عنوان ی روند متوالی در زمان شناخته نمیشود .احد نخستین است و منبگع وجگود همگه چیگز
است« .احد» نخستین «واقعیت» است ( .)Banner, 2018, pp. 176-180دیالکتی بگه شگناخت واقعیگت
میپردازد.
 .۱احد فراتر از خیر است .افلوطین در بحث از دیالکتیگ بگا دو وجگه متضگاد سگروکار دارد .یکگی از
دوتاییهای متضاد «خیر و ناخیر» است .جفت خیر و ناخیر پرسشهایی ایجاد میکند ،زیرا تبیگین خیگر و
ناخیر روشن نیست .دستکم دو نظر وجود دارد :نظر اول این است که وقتی افلوطین درباره «خیر» سگخن
میگوید مرادش مبدأ نخستین یا همان هدف نهایی صعود اسگت .در رسگاله هفگتم «انئگاد اول» ،او دربگارۀ
«خیر نخستین» میگوید:
اگر چیزی برای چیزهای دیگر فعالیت نمیکند ،چون خود بهتر از همگۀ چیزهاسگت و
برتر از همۀ آنها ،و چیزهای دیگر همه برای رسگیدن بگه او فعالیگت میکننگد ،پگس روشگن
است که آن چیز «خود خیر» است ،زیرا اوست که بهرهوری از خیر را برای چیزهای دیگگر
ممکن میسازد( .فلوطین ،0۱۱۱ ،انئاد  ،0رسالۀ  ،۱شمارۀ )0
او در توصی خیر نخستین میگوید که خیر خود نباید به چیگزی بنگگرد یگا بگرای رسگیدن بگه چیگزی
بکوشد؛ او ساکن و آرام و ثابگت اسگت و سرچشگمه و علگت همگۀ فعالیتهاسگت؛ خیگر را بگه همگه چیگز
میبخشد ،نه از راه فعالیت ،زیرا همۀ فعالیتها برای اوست .همچنین خیر بودنش نباید بگه سگبب فعالیگت
یا حتی اندیشیدن باشد ،زیرا او برتر از فعالیت و برتر از عقل و برتر از اندیشیدن است .همه چیگز در طلگب
اوست و او خود آرام و ساکن است (فلوطین ،0۱۱۱ ،انئاد  ،0رسالۀ  ،۱شمارۀ .)0
نگاه دوم این است که وقتی افلوطین از «خیر» سخن میگوید مراد او «یگ خیگر» اسگت .تمگایز بگین
«خیر» و «ی خیر» است .در بحث از فضیلت او بیواسطه و به طور فلسفی به دیالکتی پیوند میخگورد
(« .)Schiaparelli, 2009, p. 261بدی آدمی ضد فضیلت است و فضیلت نی محض نیست ،بلکه نیکگی
خاصی است که به آدمی برای چیره شدن بر ماده یاری میکند ،نی محض کیفیگت نیسگت ،پگس چگونگه
ممکن است ضدی داشته باشد» (فلوطین ،0۱۱۱ ،انئاد  ،0رسالۀ  ،2شمارۀ  .)۱همچنگین در «انئگاد اول»،
رسالۀ سوم ،در بحث دیالکتی میگوید« :فلسفه به یاری دیالکتی دربارۀ اخگالق بگه تحقیگق میپگردازد.
دیالکتی اصول را به دست میدهد و علم اخالق آمادگی و تمرین را به آنهگا میافزایگد .فضگایل مبتنگی بگر
ً
تعقل اصول خود را که تقریبا جزء آن فضگایلاند مگدیون دیالکتیگ هسگتند» (افلگوطین ،0۱۱۱ ،انئگاد ،0
رسالۀ  ،۱شمارۀ .)۱
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افلوطین دربارۀ آنچه برای نفس ما خیر است میگوید« :خیر نفس شراکت با آن چیزی است کگه شگبیه
آن است و شر آن شراکت با آنچه متضاد آن است» .زیرا برای ی نفس ،فهم آنچه خیر است (و آنچه خیگر
نیست) ی ویژگی قطعی در فرایند پاکی است و تنها از راه پاکی است که نفس صگعودش کامگل میشگود.
بنا بر نظر افلوطین ،دیالکتی باعث رهایی از رذیلت میشود و رذیلت انسگان متضگاد بگا فضگیلت اسگت و
گفتیم فضیلت «خیر» نیست ،بلکه «ی خیگر» اسگت .پگس دیالکتیگ باعگث پگاکی نفگس از شگرارت و
رذیلت اخالقی میشود و ّ
شر اخالقی ناشی از جهل اسگت و بگا دور شگدن نفگس از عگالم معقگول آشگکار
میشود (.)Schiaparelli, 2009, p. 261
بنابراین برخورد دیالکتیکی افلوطین با خیر به دو صورت است :ی بار دیالکتی برای شناخت «خگود
خیر» است؛ ی بار نیز برای صعود نفس به خود خیر است.
 .4زیبایی فراتر از زیبایی است .افلوطین با بیان مراتب زیبایی حسی ،عقلی و فضایل روحانی بگه خگود
زیبایی حقیقی میپردازد که آرام و در خود ساکن است و هر چه زیبا و دوستداشتنی اسگت زیبگایی را از او
دارد (فلوطین ،0۱۱۱ ،انئاد  ،0رسالۀ  ،۱شمارۀ ۱؛ رسالۀ  ،۱شمارۀ  .)2-0افلگوطین در مبحگث دیالکتیگ
نیز از «خود زیبا» و «امر زیبا» سخن میگوید :زیبایی امگور در همگاهنگی و تناسگب اسگت و منشگی همگۀ
زیباییها و هماهنگیها «خود زیبایی» است .عاشق برای دیدن «خود زیبایی» باید از دیدن زیبایی ی تگن
به زیبایی همۀ تنها و سپس به زیبائی قوانین و هنرها و سپس دانشها و فضگائل برسگد و همگۀ زیباییهگا را
ی جا و به صورت واحد ببیند و از فضائل به سگوی عقگل و از عقگل بگه «خیگر» صگعود کنگد (افلگوطین،
 ،0۱۱۱انئاد  ،0رسالۀ  ،۱شمارۀ  .)2بحث افلوطین دربگارۀ زیبگایی بحگث دیالکتیگ در محگاورۀ مهمگانی
افالطون را به یاد میآورد ،که موضوع آن عشگق و رسگیدن بگه عگالیترین مرتبگۀ آن اسگت« .احگد» متعلگق
ارزشمند عشق است ،اما آن همچنین عشق است و عشق را به سمت خگودش هگدایت میکنگد .عشگق بگه
احد نامتناهی است ،چون خود اصل و مبدأ نامتناهی است .در این متن با دو مفهوم مواجه هسگتیم« ،خگود
زیبایی» و «امر زیبا» .اگر احد زیبایی است ،بنابراین نباید امر زیبا باشد ،درست همان طور کگه خگود خیگر
با توجه به خودش ی خیر نیست ،بلکه خیر به موجودات است .بنگابراین احگد یگ زیبگایی ورای زیبگایی
است ( .)Banner, 2018, p. 182افلوطین در این متن با سیر در مراتب زیبایی به معرفت «خود زیبگایی» یگا
«زیبایی مطلق» میپردازد و این وفیفۀ دیالکتی است.
 .3-2تحلیل و بررسی دیالکتیک

 .0میتوان نگاه افلوطین به مسئلۀ دیالکتی را به دو صورت بازخوانی کرد :دیالکتی به عنوان یگ روش و
هست اشیاء» اسگت ،و بگه
دیالکتی به عنوان ی علم .نگاه روشی برای رسیدن به حقیقت اشیاء و «آنچه ِ
حقیقت امور و در نهایت رسگیدن بگه احگد
مراحلی نظر دارد که فکر برای شناسایی امر حقیقی و رسیدن به
ِ
طی میکند .دیالکتی از ی سو سیر صعودی از امور محسوس به سگوی معقگول اسگت ،از سگوی دیگگر
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سیر و حرکت در مراتب معقول تا رسیدن به احد و «خیگر نخسگتین» .او بگرای تبیگین ایگن نگگاه از مفگاهیم
هسگت» اشگیاء دسگت
«همان» و «غیریت» افالطون نیز بهره میگیرد .با روش دیالکتی میتوان به «آنچه
ِ
یافت و «آنچه نیست» را نیز تمییز داد .بنابراین برای فهم اینکه احد چیست و دست یافتن به درکگی از آنچگه
هست احد ،از راه سلبی وارد میشود و همگۀ آنچگه احگد نیسگت را از او سگلب میکنگد .از ایگن طریگق از
ِ
دیالکتی به راه سلبی و تفضیلی نیز ورود مییابد .مفهوم سلبی بگرای افلگوطین در خگود مفهگومی ایجگابی
دارد و نوعی عبور و گذار از سلبی به ایجابی نیز هست .وقتی میگوید او «خیر» است ،به امر متعگالی نظگر
دارد ،او مطلو بالذات است ،و نفس از طریق دیالکتی میتواند به او به عنوان هدف صعود کنگد؛ وقتگی
سلب آن خیر .او علگت خیگر در
میگوید او «ناخیر» است ،یعنی خیری که در همۀ چیزهای دیگر است و ِ
همۀ چیزهای دیگر است .او در بحث دیالکتی از دو مفهوم ازلی و غیرازلی نیز سخن میگویگد کگه تمگایز
این دو از طریق دیالکتی فهم میشود و مفهوم ازلی بر امور معقول اطگالق میشگود و امگور نگاازلی امگور
مدرک و محسوس هستند .پس با سلب امور غیرازلی و نیز مدرک از احد ،به موجودی ازلی دست مییابگد.
بنابراین دیالکتی به عنوان روش وسیلهای برای دست یافتن به واقعیت ،حقیقت و خود اصگیل چیزهاسگت
و با روش دیالکتیکی میتوان با سیر از محسوسات به معقوالت دست یافت.
فرفیت شناخت ،که این نگاه
 .2اما نگاه دیگری به دیالکتی نیز در اندیشۀ افلوطین وجود دارد :نگاه به
ِ
نیز به امر حقیقی و واقعی نظر دارد و با کم خرد قابل دستیابی است .دیالکتی در ارتباط با امر واقعگی و
حقیقی است و در این نگاه میان امور معقول و محسوس و میان امور واقعی و غیرواقعگی تمگایز میگگذارد.
افلوطین میگوید دیالکتی راهی برای تمایز میان امور واقعی از امور غیرواقعی است .امور واقعگی آنهگایی
هستند که در عالم معقولاند ،مانند صور که با خرد قابل دستیابی هستند ،در مقابل امور دیگر که با گمگان و
پندار درک میشوند .در این نگاه نیز در تمایز میان عالم معقول و محسوس و تمایز مراتب معرفت به خگرد و
گمان و پندار متیثر از افالطون است و دیالکتی او سیر از محسوس به معقول است.
 .۱هر دو نگاه به دیالکتی  ،چه نگاه روشی چه نگاه علمی ،در ی جهت است و بر هم تطبیق دارنگد.
هسگت» آن هسگتند؛ چگه نگگاه روشگی بگا
هر دو نگاه خواهان دست یافتن به حاق حقیقت چیزی و «آنچه
ِ
هسگت
تعری و تقسیم و با استفاده از مفاهیم «همانی» و «غیریت» باشد ،کگه قصگدش شگناخت «آنچگه
ِ
شیء» و پی بردن به حقیقت شیء و چیز است ،چه نگاه به اینکه دیالکتی فعالیت علمگی اسگت و نگوعی
علم است که به امور واقعی و حقیقی میپردازد و مسگئله و موضگوع شگناختش امگور ازلگی و تغییرناپگذیر و
معقول است .بنابراین دیالکتی در اندیشۀ افلوطین برابر با «فلسفه» و عگالیترین بخگش آن اسگت کگه بگه
«خود هر چیز» میپردازد .عشق به جستجوی حقیقت و واقعیت سگیر ارتقگائی از کثگرات و امگور متغیگر و
محسوس به امور واحد و ثابت و معقول و رسیدن به معرفت هستی واقعگی و حقیقگی و ذات واقعگی اشگیاء
ً
است« .دیالکتی به معنای دیدن و بیان کردن ذات اشیاء دقیقا همان چیزی خواهد بود که تعریگ یگا حگد
بر آن داللت میکند» (فتحی ،0۱22 ،ص .)04 .دیالکتی سیر فکر است و راهی برای تعری حقیقگی و
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حرکت انسان به سوی شناسایی راستین موجودات حقیقی و شهود آنهگا و در نهایگت رسگیدن بگه احگد .امگا
چون دیالکتی نزد افلوطین عالوه بر اینکه سیر از محسوس به معقول است ،سیر صعودی نفس بگه احگد و
خیر نخستین نیز هست ،در فلسفه نظری او دیالکتی به معرفت به حقیقت و در فلسفه عملی و اخالق بگه
سیر نفس به احد میپردازد.
« .4تشابه» در افلوطین

در اندیشۀ افلوطین کاربرد «استعاره» 3جایی است که به عنوان ی ابزار سادۀ ادبگی اسگتفاده شگود .امگا اگگر
بیانگر داللتهای متافیزیکی عمیگق باشگد ،یعنگی ابگزاری بگرای اسگتنباط مؤلفگههای واقعیگت متعگالی از
پدیدههای جهان مادی ،میتوان آن را «تشابه» خواند .یکی از فراوانترین تشگابهها در آثگار او تشگابه نگور و
خورشید و آتش است .زیرا نزد افلوطین نور امری غیرجسگمانی اسگت و جایگگاه خاصگی در متافیزیگ او
دارد .گاهی نور به عنوان ی استعارۀ ساده به کار میرود ،گاهی به عنوان ی تشابه ،اما همچنین بگه عنگوان
ی هستی واقعی که حلقۀ ربطی بین جهانهای متعالی و فیزیکی است و با تشابه کشگ میشگود نیگز بگه
کار میرود (.)Smith, 2012, p. 1
ً
تشابه افلوطین در ابتدا در اشاره به مشخصهای از ی سطح واقعیت با دیگری و معموال مشخصۀ یگ
ّ
سطح باالتر و پایینتر واقعیت است .نمونهای از تشگابه در اندیشگۀ افلگوطین مقایسگۀ یگ نسگبت علگی در
ّ
جهان محسوس با نسبتی علی در جهان معقول است که در آن به دو سگطح پگایین و بگاالی واقعیگت اشگاره
میشود ،مانند اینکه چگونه عقل این جهان را ایجاد میکند؟ او میگوید مانند آتش ایجگاد میکنگد؛ آتگش
ّ
ی گرمای ذاتی دارد و ی تیثیر علی به نام گرما در بیرون از خود دارد .بنابراین در منظومگۀ هستیشناسگی
افلوطین هر سطحی از واقعیت ی تصوری است از آنچه در باال قرار دارد.
افلوطین در انئادها در توصی «خیر نخستین» میگوید:
همه چیز روی در او دارد ،همان گونه که دایره روی به مرکز خود دارد و همۀ شعاعها از
آن مرکز میآیند .او را به خورشید نیز میتوان تشبیه کرد :خورشید مرکز روشنایی اسگت کگه
از او میتابد و به او وابسته اسگت .روشگنایی در همگه جگا بگا اوسگت و از او جداییناپگذیر
است .حتی اگر روشگنایی را در یگ سگو از خورشگید قطگع کننگد بگاز روشگنایی در سگوی
خورشید میماند( .فلوطین ،0۱۱۱ ،انئاد  ،0رسالۀ  ،۱شمارۀ )0

در این متن دو «تشابه تناسب» 5به کار رفته است« .نسبت دایره و گرایش شعاعهای آن به مرکز دایره» مانند
«خیرنخستین» و «احد» است که همه چیز رو به سوی او دارد .تشابه دوم «تشابه خورشید» است« .خورشگید

1. Metaphor
2. Proportionate analogy
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مرکز روشنایی و منبع و مصدر روشنایی است و نور و گرما از او جداییناپذیر است« .خیر نخستین» نیز همگان
نسبت را با همۀ چیزهای دیگر غیر از خود دارد .منبع و مصدر وجود و هستی و خیر آنهاست.
افلوطین در جایی دیگر از انئادها از تصور اورنگ شاهانه برای نشان دادن اینکه چگونگه هگر چیگزی بگه
باالترین چیزها وابسته است استفاده میکند .او کلمۀ «پادشگاه» را بگه کگار میبگرد و میگویگد ایگن پادشگاه
عادلترین حاکم طبیعی و پادشاه حقیقی است (.)Carabine, 1995, p. 106
آن برترین خدا در آن باال بر اورنگی نشسته است که وابسته به خگودش اسگت .زیگرا او
چنان نیست که از طریق چیزی بیروح بر ما متجلی گردد یگا از طریگق روح جهگان ،بلکگه
خود را از طریق زیبایی و جالل عظیمگی اعگالم میکنگد کگه پیشگاپیش او حرکگت میکنگد
همچنان که درخور شاهان بزرگ است( .افلوطین ،0۱۱۱ ،انئاد  ،0رسالۀ  ،0شمارۀ )۱
افلوطین در این متن با مقایسۀ شاه زمینی و شاهی که برترین خداست به اصل موضگوع خگود توصگی
خدا میپردازد .برای دیدن شاهان زمینی سلسلهمراتبی از فروترین تا باالترین و نزدی ترین مرتبگه افگراد بگه
شاه وجود دارد ،همۀ این مراتب در مقابل شاه به خگاک میافتنگد ،مگگر کسگانی کگه بگه تماشگای نخسگتین
دستهها از این مراتب قناعت کردهاند .اما شاهی که برترین خدا است،
بر بیگانگان فرمان نمیراند ،بلکه فرمانروایی او عادالنهترین فرمانرواییها اسگت کگه
بالطبع حق اوست و سلطنتش سلطنت حقیقی است .زیگرا او شگاه حقیقگت و فرمگانروای
همۀ مخلوقات خویش و شاه شاهان است .حق این است کگه پگدر خگدایان نامیگده شگود.
زئوس نیز از او تقلید میکند در اینکه همچون پدرش به نگریسگتن و نظگاره کگردن قناعگت
نمیورزد ،بلکه مانند جدش در راه فعلیت بخشیدن به هستی میکوشد( .فلوطین،0۱۱۱ ،
انئاد  ،0رسالۀ  ،0شمارۀ )۱
این تشابه نیز مقایسۀ دو نسبت است ،نسبت شاه زمینی به زیردستانش و نسگبت شگاه حقیقگی بگا همگۀ
مخلوقات .بنابراین این تشابه نیز تناسب است که در فلسفۀ افالطون نیز نمود دارد.
افلوطین در «انئاد پنجم» ،رساله چهارم ،در مثالی از «آتش» اسگتفاده میکنگد و بگا مقایسگه «آتگش» و
گرمابخشی آن با «احد» و پدیدآورندگی او میگوید در وجود هر چیزی بخشی ثابت است و بخشی دیگگر
از وجود او بیرون میآید.
آنچه در هستی او ثابت است وجود فعلی اوست و آنچه از او بیرون میرود چیزی غیر
از اوست ،همان گونه که در آتش گرمگایی هسگت کگه ذات اوسگت و گرمگایی هسگت کگه
هنگامی پدید میآید که آتش اثر میبخشد ،در حگالی کگه خگود آن بگه عنگوان آتگش ثابگت
میماند .در جهان واال نیز همین گونه است که ذات برین در جوهر خویش سگاکن و آرام و
ثابت است ،و در عین حال از نیروی اثربخشگی کمگالش ،نیگروی اثگربخش دومگی وجگود
مستقل مییابد و ایگن وجگود دوم ،چگون هسگتی خگود را از بزرگتگرین نیگرو دارد ،هسگتی
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میگردد .ذات برین برتر از هستی است( .فلوطین ،0۱۱۱ ،انئاد  ،0رسالۀ  .4شمارۀ )2
افلوطین در ادامه بر «فراوجود بودن» احد تیکید بیشتری میکنگد« .او» برتگر از همگه چیگز و در نتیجگه
برتر از هستی است .وجود برین برتر از وجود و برتر از عقل و فراسوی وجود و فراسگوی عقگل اسگت .پگس
چیزی است که برتر از عقل و در فراسوی عقل است .وجود نقطه مقابل نیندیشیدن نیست ،از اینرو عقگل و
وجود یکی است (فلوطین ،0۱۱۱ ،انئاد  ،0رسالۀ  .4شمارۀ .)2
 .4-1تحلیل و بررسی تشابه

در مطالبی که گفته شد به دست آمد که افلوطین بر «اصل علیت» تیکید میکند .علیت فاعلی و نیز علیگت
غایی را میتوان در اندیشه او یافت .علیت فاعلی ،از سمت معلول ،گذار از قگوه بگه فعلیگت اسگت .معلگول
بدون علت نمیتواند ایجاد شود .احد بسیط و علت وجود همۀ امور مرکگب اسگت؛ علگت وجگود و بقگای
آنهاست .احد علت وجود است .افلوطین مراتبگی بگرای وجگود و وحگدت قائگل اسگت :وحگدت بزرگتگر
نزدی تر به احد است و ارزش بیشتری از هستی دارد .احد افلوطین بستر نهایی وجود همۀ اشیاء است .اما
عالوه بر علت فاعلی میتوان از علت غایی نیز سخن گفت .علیت غایی در فعالیت و کمالیافتگی عقگل و
صعود نفس به احد و خیر است .علیت غایی خیر در افلوطین به فعلیت عقل یا بگه نفگس فگردی در حیگات
عقالنیاش محدود نمیشود .جنبۀ باالتر علیت غایی خیر واقعیات پایینتر را بگه سگوی خگود میکشگد تگا
تحقق عالی و اتحاد با خیر« .عشق فطری و درونی نفس آشکار میکند که خیر وجود دارد  ...زیرا نفس غیر
ً
از خداست ،اما از آن به وجود آمده و ضرورتا در عشق و با اوست» ( .)Bussanich, 2006, p. 56در مبحث
دیالکتی دیدیم ی معنا و هدف دیالکتی صعود نفس به مصدر آن یعنی «خیگر» اسگت .در واقگع احگد
علت نخستین و علت فاعلی وجودی همۀ موجودات است و مقصد و هدف نهایی موجودات نیگز اوسگت؛
همه به سوی او گرایش دارند .همۀ نفوس اعم از انسانها ،حیوانات و نباتات میل به «احد» دارند .زیرا احد
یا خدا هدف برای همه موجودات زنده است؛ خیر مطلو است ،چون واقعیت نهایی است.
افلوطین در «انئاد پنجم» ،فصل پنجم ،ضمن تبیین «خیر نخستین» ،علت بودن او را نیز بیگان میکنگد
و با پذیرش علت بودن او ،احد بودن و بساطت نیز تبیین میشود« .احد» علت و منشی همۀ اشگیاء اسگت و
خود هیچ ی از اشیاء نیست ،زیرا اقتضای ذات خیر این است که نه همگه چیگز باشگد و نگه یکگی از همگه
چیز؛ او برتر از همه چیز است و بسیط است و جز خیر نیست و هیچ چیز در خود ندارد و با چیزی آمیختگه
نیست و برتر از همه چیز و علت همه چیز است ،زیرا آفریننده بهتر از مخلوق است و کامگلتر از آن اسگت
(فلوطین ،0۱۱۱ ،انئاد  ،0رسالۀ  .0شمارۀ .)0۱
در متن افلوطین «تشابه تناسب» را میتوان یافت .او در «انئاد پنجم» ،در توصی احد ،در رسگالههای
مختلفی تشابههای مختلفی به کار میبرد .در رسالۀ پگنجم تشگابه «شگاه» را مگیبینیم ،یعنگی مقایسگۀ شگاه
زمینی و شاهی که برترین و خداست .این مطلب به این دلیل تشابه تناسب است که نسگبت شگاه زمینگی بگا
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مراتب پایینترش و همین طور نسبت شاه برین نسبت به مخلوقات و مراتب پایینتر از خود نسگبتی واقعگی
است و استعاری نیست که حمل معنای شاه در یکی از طرفین حقیقی و در طگرف دیگگر اسگتعاری باشگد.
نسبت شاه زمینی با سلطنت شاهانه و مراتب زیردستش در متن واقع متحقق میشود و نسبت شگاه آسگمانی
و مراتب پایینش نیز در حاکمیت عادالنه و حقیقیاش متحقگق اسگت .چگون او از مقایسگۀ ایگن دو نسگبت
سخن میگوید ،بنابراین شاهد تشابه تناسب هستیم.
در «انئاد پنجم» ،رسالۀ چهارم ،تشابه «آتش» را به کار میگیرد .ایگن تشگابه نیگز نگوعی تشگابه تناسگب
است .افلوطین در این تشابه ی بار نسبت آتش با گرمای ذاتی خود و نسبت بگه ذات خگود آتگش را لحگا
میکند ،ی بار نیز نسبت آتش با گرمابخشی به چیزهای دیگر ،یعنی گرمایی که تولید میکنگد و بگه دیگگر
چیزها گرما میدهد .در واقع گرمای آتش برای خود آتش ذاتی است و برای موجودات دیگر ذاتگی نیسگت.
او نسبت آتش با گرمای ذاتی خود و اثربخشی در گرما بخشیدن به چیزهای دیگر را از هم تمییگز میدهگد.
برای «احد» نیز چنین است .احد در ذات خویش برین است و برتر از همه چیزهاست ،امگا وجوددهنگده و
علت همۀ چیزهاست .چنین تشابهی در افلوطین مقایسگه دو نسگبت اسگت ،نسگبت آتگش و گرمگای آن بگا
ً
چیزهای دیگر در مقایسه با نسبت احد به عنوان علت نخسگتین چیزهگای دیگگر کگه مجگددا میتگوان آن را
«تشابه تناسب» تلقی کرد.
 .5نتیجهگیری

در الهیات افلوطین ،دیالکتی و تشابه برای تبیین احد به این صورت به کار میرود که هم واقعیگت بگرین و
نهایی را کش میکند و هم راه صعود نفس به آن واقعیت نهگایی را بگا تمگایز میگان خگرد و ادراک حسگی و
توسل و توجه به خرد نشان میدهد .در این میگان احگد بگا نامهگای مختلگ «علگت نخسگتین» یگا «خیگر
نخستین»« ،واقعیت نهایی» و «فراوجود» و «فرااندیشه» بازخوانی میشود .در ایگن مسگیر بگازخوانی روش
سلبی و ایجابی در تلفیق با هم هستند .سلبی یا با معنای تفضیلی امور ایجابی را که خاص مراحل پگایینتر
از احد است از احد سلب میکند و احد را در مرتبۀ برین قرار میدهد ،یا در خود معنایی ایجابی نیگز دارد؛
یگانگی برای «احد» هم به طریق سلبی و هم ایجابی معنا مییابد .به طریق سلبی یعنی احد چیزی غیگر از
خودش نیست .احد به طریق ایجگابی بگه عنگوان هسگتی در سلسگلهمراتبی متمگایز از موجگودات معقگول و
محسوس است .در مبحث دیالکتی  ،افلوطین از مفاهیم «همان و غیریت» برای دست یافتن بگه حقیقگت
اشیاء و در نهایت رسیدن به احد بهره میگیرد و «همان بودن» احگد را در مرتبگۀ خگاص «فراسگوی» دیگگر
موجودات و مخلوقات که غیر از او هستند قرار میدهد .بنابراین در روش دیالکتی و تشابه هم به توصگی
ً
سلبی به معنای تفضیلی میتوان رسید ،مثال در فراوجود ،فراذات ،و فرااندیشه بودن احد ،و هم به توصگی
ایجابی احد در «علت»« ،بساطت»« ،خیر» ،و «کامل» بودن میتوان دست یافت .با خگوانش دیگالکتیکی
و تشابهی ،توصی سلبی (تفضیلی) و ایجابی احد در مقابل هم نیستند بلکه همسو با یکدیگرند.
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