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اكوان2

چکيده
«خير» در فلسفة افلوطين نخستين اقنوم از اقنومهاي سهگانه است و از دو
جهت خير است :يكي در قوس نزول بعنوان علت فاعلي و ديگري در قوس
صعود بعنوان علت غايي همة موجودات .عقل ،نخستين جلوۀ خير است كه
در عين حال هم تعقل است و هم وجود ،هم جنبة هستيشناختي دارد و هم
جنبة معرفتشناختي .عقل بر جهان هستي و همة مراتب آن نظارت دارد؛
يعني جهان ،طبق مقدّرات و اندازهگيري و طرح و برنامهيي كه عقل براي
ادارۀ آن تنظيم و ترسيم كرده است ،تدبير ميشود .سرنوشت انسان نيز از اين
قاعده مستثني نيست اما انسان چون طبق مقدّرات عقل ،از اختيار برخوردار
است در نظام خلقت فقط موجودي انفعالپذير نيست بلكه با اختيار خود
ميتواند ضمن ارتباط و اتحاد با خير ،به سعادت ابدي نايل گردد .بنابرين ،از
نظر افلوطين همة جهان هستي از خير بعنوان فاعل و غايت آفرينش بهرهمند
است .مسئلة اصلي ما چگونگي ربط خير با تقدير و هدف نوشتار حاضر تبيين
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اين امر و نتيجة روشنگر اين است كه خير از مجراي عقل به تدبير عوالم
معقول و محسوس ميپردازد.

كليدواژگان :خير ،عقل ،ايدهها ،تقدير ،سرنوشت ،افلوطين.
*

*

*

 .1مقدمه
افالطون در رسالة جمهوري ) (Republicدربارۀ نقش هستيشناختي و
معرفتشناختي مثال خير ) (goodnessبگونهيي مفصّل سخن گفته است .مثال
خير ) (good ideaهر چند بظاهر در درون جهان معقول قرار دارد ،اما در واقع،
هر چه در جهان معقول است ،هستي و معرفت خود را از او ميگيرد .به بيان
ديگر ،مثال خير مبدأ جهان هستي است كه در نگرش افالطون در بطن عالم
معقول و منشأ جهان عقل و ايدهها است ،اما در فلسفة افلوطين جايگاه
متعاليتري مييابد .از اينروي ،خير در فلسفة افلوطين جايگزين مثال خير در
فلسفة افالطون ميگردد .بنابرين ،چيستي و هستي خير و ارتباطش با
اقنومهاي عقل و روح ،يكي از مسائل محوري فلسفة افلوطين شمرده ميشود.
عالوه بر اين ،ايدهها و عالم عقل نقش مهمي در تعين بخشيدن به عالم معقول
و محسوس دارند.
افلوطين در بحث چگونگي ادارۀ عالم ،عقل را مدخليت داده و نظام موجود
در عالم را برگرفته از عقل و ايدهها ميداند .واژهيي كه او از آن براي اين
نظاممندي استفاده ميكند« ،تقدير» است كه بمعناي اندازه كردن و اندازه
 34نمودن و همچنين مقايسة چيزي با چيزي ديگر و بخش كردن رزق و روزي و
نصيب هر چيزي است .او در مسئلة تقدير به بحث سرنوشت انسان ميپردازد و
رابطة سرنوشت انسان را با تقدير و عقل و ايدهها روشن مينمايد .همچنين
دربارۀ اين مسئله كه آيا اختيار انسان با تقدير منافات دارد يا اينكه اختيار
خود وجهي از وجوه تقدير است و انسان با اختيار خود در برنامة كلي تقدير
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چگونه نقشآفريني ميكند و سرنوشت خود را در زندگي چگونه شكل ميدهد،
بتفصيل بحث كرده است .در اين پژوهش سعي شده تا رابطة خير با تقدير و
سرنوشت از نظر افلوطين واكاوي و تبيين گردد.
 .2مفهوم واحد و خير
خير در فلسفة افلوطين نخستين اقنوم از اقنومهاي سهگانه است كه به عالم
معقول تعلق داشته و فوق عالم محسوس قرار دارد .وجود اين اقنومها در تفكر
افلوطين خود بر مراتب هستي داللت دارد و بنياد انديشة هستيشناسانة او را
شكل ميدهد .در واقع ،يكي از شاخصههاي فلسفة افلوطين وجود سلسله مراتب
در هستي است كه در رأس آن خير قرار دارد (اميلسون )282 / 2 :1932 ،و
پس از آن عقل و در مرتبه پايين ،روح قرار ميگيرد.
ريشههاي اين نگرش افلوطين را ميتوان در فلسفة افالطون و ارسطو پيگيري
كرد .مفهوم واحد ) (The oneو خير ريشه در محاورۀ پارمنيدس و ايدۀ خير
ريشه در جمهوري (افالطون1111/2 :1921 ،؛  )1261/9و كتاب مابعدالطبيعة
) (Metaphysicsارسطو دارد .ارسطو هنگامي كه دربارۀ غايت و خير و نسبت آن دو
سخن ميگويد ،غايت را با خير و خير را با محرک اول يكي ميداند و ميان آنها
گونهيي رابطة هستيشناسي برقرار ميسازد (ارسطو .)606 :1983 ،همچنين مفهوم
عقلي كه افلوطين از آن بحث ميكند عالوه بر اينكه در بسياري از محاورههاي
افالطون نهفته است ،از مابعدالطبيعة ارسطو ـ آنجا كه دربارۀ خدا بمثابه فعاليت
عقلي محض سخن ميگويد ـ نيز قابل استنباط است (همان 681 :ـ  .)680نفس
نيز بعنوان بنيادي كيهانشناختي در تيمائوس ) (Timaeusمطرح ميشود كه در 35
بسط آراء افلوطين تأثيرگذار بوده است .در واقع افالطون در تبيين مثال خير
سعي ميكند:
از «وحدت محض» و «كثرت محض» فراتر رود و به جانب تصوري
روي آورد كه ذاتاً «وحدت كثرات» است (وال.)821 :1910،
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افلوطين نيز به تأثير از افالطون در مجموعه رسائل خود دربارۀ خير يا
واحد بعنوان مبدأ و علت نخستين بتفصيل بحث كرده است ،اما واحد يا خير
را بر ديگر عنوانها ترجيح ميدهد .راسل معتقد است خير افلوطين برگرفته از
رسالة ششم جمهوري افالطون است كه او آن را شرح و بسط داده است
(راسل.)619 / 1 :1921 ،
افلوطين حتي هنگامي كه در مقام اخذ آراء خود از افالطون
برمي آيد ،قبالً مثال خير را آنگونه كه در جمهوري وصف شده
است با اصل عجيب ديگري كه احد باشد ،يكي ميگيرد ،اصلي
كه آخرين بار در محاورۀ پارمنيدس) (Parmenidesظاهر شد
(ژيلسون.) 11 :1988 ،

واحد از نظر افلوطين به اين علت واحد است كه وحدتبخش همة
موجودات جهان است و موجودات ،متناسب با بهرۀ وجودي خود از آن ،از
وحدت بيشتر يا وحدت كمتر برخوردارند.
هر چيزي كه هستي فروتري دارد وحدتش نيز كمتر است و
هرچيزي كه هستي برتري دارد وحدتش نيز برتر است (افلوطين،
.)1011/ 2 :1922

اگر هستي واحد است ،مبدأ نهايي هستي نيز بايد واحد باشد ،چراكه از
طريق وحدت بخشيدن به هستي ،علت واحد ،و منشأ وحدت شمرده ميشود.
بنابرين ،واحد علت هستي همة چيزهاست .از سوي ديگر ،خير است از آن
جهت كه مبدأيي بينهايت قدرتمند است كه ميتواند همه چيز را پديد آورد
( 36همو .)21 :1932 ،ظاهراً اين تعريف ژيلسون اگر دربارۀ واحد بودن مبدأ اول
درست باشد در مورد خير بودن آن كامل نيست .واحد و خير بودن مبدأ اول
به اين علت است كه هم علت ايجاد جهان و هم وحدتبخش موجودات است.
هر وجودي به علت واحد موجود است ،اعم از جواهر كه بمعناي
اصلي و راستين موجودند و چيزهايي كه به هر معنايي موجود
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ميشوند (افلوطين.)1011 / 2 :1922 ،

همچنين محل نزول خير و غايت آن بعنوان محل رجوع كل مخلوقات به
آن است .بعبارت ديگر ،خدا و مبدأ اول ،خير است ،از اين جهت كه هم علت
فاعلي و هم علت غايي است .اميل بريه نيز معتقد است واحد همان خير است؛
از آن جهت كه به هر موجودي وجود ميبخشد ،واحد است و از آن جهت كه
غايت اشياء است ،خير است (بريه .)263 / 2 :1916 ،پرسشي كه در اينجا
مطرح ميشود اين است كه آيا خير همان خداست؟ افلوطين در بعضي
رسائلش از واحد يا خير با عنوان خدا نام برده است.
همة اينها تمثيلهايي است از زبان مفسران اسرار براي اشاره به
اينكه خدا را چگونه ميتوان ديد ...و بدينسان دوباره از طريق
فضايل بسوي عقل عروج كند و از طريق عقل بسوي خدا ...چه
شده است كه ارواح كه از آن جهان آمدهاند پدر خود خدا را از
ياد بردهاند (افلوطين1031 / 2 :1922 ،ـ 1036و .)221

از اينروي ،ميتوان گفت واحد و خير در انديشة افلوطين همان خدا يا مبدأ اول
است و عوالم وجود از فيض او نشئت گرفتهاند ،ولي اين مبدأ در افلوطين ـ برخالف
ارسطو ـ از خصوصيات عقل برخوردار نيست ،زيرا از نظر ارسطو خدا فكري است كه
به خودش ميانديشد و مبدأ حركت است ،نه ايجاد كنندۀ اشياء و واجد خصوصيات
عقل كه دومين اقنوم در فلسفة افلوطين شمرده ميشود ،زيرا عقل وجودي است كه
صرفاً به خود و موضوعهاي خود كه ايدهها باشند ،ميانديشد.
بنابرين ،مبدأ اول افلوطين فراتر از مبدأ اول ارسطو بوده و به اين اعتبار كه
37
وجود جهان از او ناشي شده است ،خدا (بمعناي افلوطيني) ناميده ميشود .لفظ
خدا در نگرش ديني و فلسفي مشخصهها و تعاريف خاص خود را دارد اما آنچه
ما در مرحلة اول از اين لفظ مراد ميكنيم ،علت ايجادي جهان است .بنابرين،
مبدأ نهايي افلوطين همان خداست كه بيرون از كل هستي و معرفت قرار دارد.
او خود واحد نيست ...واحد اصالً نخستين است درحاليكه عقل و
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ايدهها و هستي نخستين نيستند ...عقل هم انديشه است هم موضوع
انديشه ،پس بيگمان واحد نيست ...ذات واحد چون مبدأ همة
چيزهاست خود او هيچيک از چيزها نيست .بنابرين نه چيزي است ،نه
چون ،نه چند ،نه عقل ...حتي اگر بخواهيم سخن دقيق بگوييم حق
نداريم او را« ،او» بناميم (همان1082 :ـ .)1018

مفاهيم وحدت و خير مناسبترين الفاظي هستند كه براي او ميتوانيم بيان
كنيم (تسلر .)692 :1936 ،واحد نيز از آن جهت كه كمال مطلق است ،علت
پديدآورندۀ همة اشياء محسوب ميشود و ميتوان آن را خدا ناميد.
 2ـ  .1وجه سلبي و تنزیهي خير

افالطون اولين كسي بود كه خير يا واحد را وراء هستي قرار داد و معتقد
است بهآساني نميتوان آن را فهميد.
شناسايي و هستي به خود خوب شبيهند ولي هيچيک از آنها خود
خوب نيست ،بلكه خود خوب چيزي است برتر از آن دو ...خود
خوب هستي نيست ،بلكه از حيث علو و نيرو بسي واالتر از هستي
است (افالطون1126 /2 :1921 ،ـ.)1129

از نظر گادامر ) (Hans-Georg Gadamerسقراط در جمهوري مثال خير را
بعنوان چيزي مطرح ميكند كه بهآساني نميتوان آن را درک كرد و فقط از
طريق آثارش ميتوان به آن نظر انداخت .تمنّاي بيهودهيي است كه بخواهيم
خير را بگونهيي مستقيم درک كنيم و آن را همچون يک بصيرت مكتسب
بشناسيم ،زيرا بنظر ميآيد خود طبيعت آن مانع چنين امكاني است (گادامر،
 .)82 :1982 38همچنين افالطون در رسالة پارمنيدس اظهار ميدارد كه واحد
قابل شناخت نيست و نميتوان از او احساس و تصوري داشت و در نتيجه
دربارۀ او چيزي گفت (افالطون.)1222 /9 :1921 ،
از نظر فيلون ) (Phyloتفكر دربارۀ خدا ناظر به دو مسئله است؛ الف) آيا خدا
وجود دارد؟ ب) ماهيت ) (quiddityاو چيست؟ پاسخ پرسش اول چندان دشوار
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نيست اما پرسش دوم نه تنها دشوار ،بلكه شايد پاسخگويي به آن محال باشد .از
نظر ولفسون ،فيلون پيش از هر متفكر ديگري بحث از شناختناپذيري خدا را
مطرح كرده است (گندمي نصرآبادي ،)222 :1932 ،ازاينرو بنياد خداشناسي
سلبي در رسالههاي جمهوري و پارمنيدس افالطون فراهم شده بود و افلوطين با
استفاده از اين زمينهها به صورتبندي ديدگاه خاص خود در اين زمينه پرداخته
است .در فلسفة افلوطين دربارۀ خير يا خدا ،هم جنبة اثباتي و هم جنبة سلبي
وجود دارد ،منتهي تأكيد او بيشتر بر جنبة سلبي است .سلب در نظر افلوطين نه
معناي سلب محض را دارد و نه معناي فقدان را ،بلكه سلب مبتني بر تنزيه است كه
به تنزيه و پااليش يک مفهوم يا جوهر براي رسيدن بمعناي حقيقي و دقيق آن
ميپردازد و بر اين اساس تمام صفات مثبتي كه به احد نسبت ميدهد ،تنها معناي
مثبت مبهمي در مورد او به ما ميدهند ولي هيچگاه ذات و ماهيت او را روشن
نميكنند .بر اين اساس خداشناسي او يک خداشناسي تنزيهي و سلبي است.
جهان معقول شامل سه اصل است :واحد ،عقل و روح .افلوطين واحد را در
فوق جهان معقول قرار ميدهد و معتقد است بوسيلة عقل دريافتني نيست.
پس واحد برتر از عقل و برتر از جهان محسوس است و مبدأ نخستين.
اگر او را بعنوان عقل بينديشي يا بعنوان خدا ،او بيشتر از آنهاست
و اگر بعنوان واحدش بينديشي او واحدتر از آن است كه
ميانديشي (افلوطين.)21 /1 :1922 ،

واحد وراي هر گونه اسم و رسم است ،اسم و صفت فقط ابزارهايي براي
اشاره به اويند و به نوع ارتباط او با عوالم وجود برميگردد .صفات مثبت فقط
39
تصوري مبهم از واحد به ما ميدهند وگرنه تمام آنها با بساطت خير ناسازگارند
و هيچگاه ذات و ماهيت او را روشن نمينمايند .خدا فقط «او» است؛ بلكه «او»
نيز اشارهيي نارسا به يک حقيقت متعالي است كه براي ما درنيافتني است.
تا اينجا ما در فرازهايي كه در فوق آورديم مقام واحديت و احديت را
توأمان و بدون هيچ تفكيكي شرح داديم اما الزم است در اينجا تفكيكي بين
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مقام واحديت و احديت ) (onenessقائل شويم .اگر ما ذات واحد را از اين لحاظ
كه فوق مرتبة شناخت انسان است در نظر بگيريم ،به احديت مبدأ اول اشاره
كردهايم .بايد دانست همة اسامييي كه افلوطين به مبدأ اول نسبت ميدهد،
اعتبارات يک حقيقت هستند .احديت مقام و اعتباري است كه براي خدا از آن
حيث كه ناشناختني است وضع شده است .اين مقام ،مقام تنزيه صرف است.
در مرتبة احديت بساطت كامل وجود دارد ،از اينرو ميتوانيم تمام تعينات و
مفهومها ،حتي مفهوم ذات ،وجود و هويت را نفي كنيم و علت نخستين را
بدون هيچ جزء خارجي و ذهني لحاظ نماييم .شناخت خدا به ياري انديشه
امكانپذير نيست ،بلكه او را در حضوري كه بسيار برتر از دانش است ميتوان
دريافت (همان .)1082 /2 :احد هيچ نيست؛ يعني هيچيک از چيزهايي كه ما
ميتوانيم آن را بشناسيم نيست ولي واحد مرحلهيي است كه ما سعي ميكنيم
تا يک حقيقت متعالي را بهاندازۀ انديشة خود پايين آوريم تا آن را بشناسيم.
در مرتبة واحديت صفات و مفاهيم مورد توجه قرار ميگيرند و به اعتبار همين
مرحله ميتوان مفاهيم و صفات را جدا از يكديگر و جدا از ذات ،در نظر گرفت.
از نظر او خدا چيز نيست ،چون مبدأ همه چيز است و اگر او را واحد
ميخوانيم به اين دليل است كه مجبوريم تصوري را كه از او داريم به ديگران
ابالغ كنيم .او بينهايت است نه از حيث بعد يا عدد ،بلكه بينهايت از حيث غناء
و مالء وجوديش و اينكه هيچ چيز بر او محيط نتواند شد ،خيرِ خود و كمالِ
خويش را از خود دارد (همان1082 :ـ .)1082افلوطين همچنين منكر علم در
مرتبة واحد و بلكه بهتر است بگوييم احديت است و خدا را در فوق مرتبة
عالِميت قرار ميدهد ،ولي اين عدم تعقل و علم ،بمعناي جهل نيست.
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واحد جاهل نيست چون جهل هم مانند علم مستلزم دوگانگي و
ثنويت است ،يعني جاهل و مجهولي بايد وجود داشته باشد و
چون در «يكي» هيچگونه دويي و ثنويت نميتواند راه داشته باشد،
نه علم و نه جهل هيچكدام نميتواند در احد كه عين «يكي»
است ،باشد (پورجوادي.)91 :1918 ،

همچنين واحد از نظر افلوطين محيط بر همه چيز است و بهيچوجه حالّ
در شيء قرار نميگيرد ،زيرا حالّ در شيء ،عارض بر آن است و هر عارضي
نيازمند موضوع است و خداوند نيازمند چيزي نيست .در نظام فلسفي افلوطين
امور متعالي حالّ در امور پايينتر از خود قرار نميگيرند چنانكه او در نسبت بين
روح كلي و كيهان محسوس ميگويد :طبيعت همچون تور ماهيگيري در درياي
روح غوطهور است .همچنين عقل كلي بر عالم روح و طبيعت محيط است و
واحد بر همة عوالم ايجادي خود از جمله عالم محسوس بواسطة بساطت كامل
خود احاطه دارد در عين حال كه هيچيک از آنها نيست.
واحد همه چيز است و در عين حال هيچيک از چيزها نيست ،زيرا
اصل و مبدأ همه چيز نميتواند خود يكي از چيزها باشد ،بلكه او
همه چيز بدين معني است كه همه چيزها از او هستند (افلوطين،
.) 281 /2 :1922
همه چيزهاي فروتر از او و فرودست او را در درون او بجوي.... ،
محيط بر همه چيز و معيار همه چيز خود اوست (همان.)628 /1 :

واحد در فلسفة افلوطين منزه از مكان ،حركت ،سكون ،زمانمند بودن،
كميت و كيفيت و امثال آن است .در مجموع خدا و خير ضد وجود نيست،
بلكه فوق وجود است؛ وجودي است كه قابل شناخت عقلي و حسي براي ما
انسانها نيست و افلوطين روش شناخت او را بطريقي خاص و همچون عرفا از
طريق سير و سلوک معنوي براي انسان ميسر ميداند .يعني خدا عدم نيست،
ولي وجود بمعنايي كه ما تصوري از آن داريم نيز نيست.
واحد را نميتوان از طريق دانش شناخت ...بلكه در حضوري كه
بسيار برتر از دانش است ميتوان به او رسيد ...بلكه هر دانشي را از
خود بزدايد و حتي آگاهي به خود را نيز از لوح ضمير بشويد و
آنگاه چشم به نظاره بگشايد (همان 1088 /2 :و.)1082
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 2ـ  .2چگونگي صدور موجودات از خير

بحث چگونگي صدور

)(emanation

موجودات از خير ،از مهمترين مباحث
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فلسفة افلوطين است .افالطون در رسالة ششم جمهوري خير را منشأ ايجاد
عالم معقول و محسوس معرفي كرده و معتقد است بواسطة اين موجود كه
فراتر از وجود و هستي قرار دارد حقايق جهان معقول ،از وجود و معرفت
برخوردار ميشوند (افالطون1126 /2 :1921 ،ـ .)1129نخستين حقيقت جهان
نزد افلوطين نيز واحد يا خير است ،حقيقتي بسيط ،محض و وراي وجود كه
باعث ايجاد مراتب مختلف جهان ميگردد.
افلوطين سلسله مراتب هستي را شامل واحد يا خير ،عالم عقل و ايدهها ،عالم
روح ،طبيعت يا جهان محسوس و سرانجام در پايينترين مرتبه ،ماده ميداند .اينكه
اين سلسله مراتب چگونه شكل ميگيرند و چگونه از طريق واحد ايجاد ميشوند،
مسئلهيي است كه افلوطين تالش ميكند آن را بگونهيي قابل پذيرش تبيين نمايد.
بنظر او اين سلسله مراتب بر اساس فيض و صدور صورت ميگيرد .اما فيض و
صدور چيست؟ همانگونه كه افالطون براي تبيين مثال خير در رسالة جمهوري به
تمثيلهاي مختلف روي ميآورد ،افلوطين نيز براي تشريح و تبيين نظرية صدور به
تمثيلهاي گوناگون متوسل ميشود (قدير)128 :1922 ،؛ مانند تمثيل آتش و
گرماي آن يا جسم سرد و سردي كه از آن خارج ميگردد.
او معتقد است از فيضِ واحد ،عقل صادر ميشود و عقل تصوير خداست؛
وجودي كه در آن حيات ،هستي و شناخت توأمان و با هم ايجاد ميگردند.
چون نخستين كامل است و كامل به اقتضاي كمال خود شيء را ايجاد ميكند،
«هرچيزي كه رسيده شد و كامل گرديد در خود نميماند ،بلكه بايد چيز
ديگري را پديد آورد ...پس چگونه ممكن است كه نيرومندترين چيزها كه
نخستين است و نيروي همه چيز از اوست ،در خود خويش بماند» (افلوطين،
42
 .)112 /2 :1922بر اساس نظرية فيض و صدور ،مبدأ نخستين كمال را فقط
براي خويش نگاه نميدارد؛ ميآفريند ،اما بدون هيچ اراده و حركتي ،و بدون
آنكه از خود چيزي بكاهد .افلوطين در بعضي موارد او را «خدا» و در موارد
ديگر او را «پدر» ميخواند.
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چون بر اين عقيدهايم كه كسي كه به نظارۀ كيهان معقول نايل
شود و زيبايي عقل حقيقي را دريابد از پدر او نيز كه بر فراز عقل
است تصوري خواهد يافت (همان.)111 :

اثر هر چيز معرّف آن چيز است ،از اينرو اثر خدا بايد بعد از خدا كاملترين
موجود باشد .عقل در باالترين پلة هستي قرار دارد كه هرچند از فيضان واحد
حاصل آمده ولي اين ايجاد بر اثر نياز نيست و از خدا نيز چيزي كاسته
نميشود .افلوطين اذعان ميكند كه هر چيزي كه گفته ميشود وجود دارد،
منبعي در يک الوهيت متعالي دارد و از طريق قوانين الهي كه در وجود و
عملكردش ذاتي است ،اداره ميشود .او بدليل ارتباط دروني تمام اجزاء عالم كه
همة آن از حيات برخوردار است و وابستگي آن ،به منبعي حاكم پي برد .او اين
اصل را لُوگوس ) (Logosيا اصل حجت ناميد و عملكرد آن در سرتاسر هستي
را بعنوان مشيت الهي در نظر گرفت ).(Abhayananda, 2000: 40
از احد نوس صادر ميشود كه صور را دربردارد اين صدور طي دو
حركت انجام ميشود؛ ابتدا نوس بوجود ميآيد در حالي كه فاقد
صورت است ،سپس براي نظارۀ احد رو بسوي او ميكند و سرشار از
وجود ميشود ،زيرا همة موجودات فعاليت و قدرت خود را مديون
نظارۀ مبدأ خويشند .نوس را گاهي لوگوس نيز ميگويند .لوگوس
يعني چيزي كه از اصل فوق خود صادر ميشود .از اينرو عقل لوگوس
خير و روح لوگوس عقل است (بوئيتوس.)22 :1932 ،

عقل نيز وجودي كامل است كه هستي و چيستي خود را توأمان از مبدأ
خويش ميگيرد.
43
نارسايي و ناتمامي در هستي او نيست .پس چون آفريدگار خرد را
آفريد ،هستي رسا و تمام به او داد و ماهيت او را پديدآورندۀ
هستي او قرار داد و آفريدگار نخست بدينسان هستي ميبخشد،
زيرا همين كه او چيزي را بيافريد ،چرايي هستي آفريده شده را
در ماهيت آن جاي ميدهد (افلوطين.)169 :1932 ،
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عقل از واحد تقليد ميكند ،يعني چون پر است ،لبريز ميشود و از فيض او
روح كلي كه تصوير عقل است بوجود ميآيد ،اگر عقل ،خدا را بطور مستقيم
ميبيند و به گرد خدا ميگردد ،روح كلي از خالل عقل خدا را ميبيند و به گرد
عقل ميگردد (همو.) 281 /2 :1922 ،
روح كلي از دو جزء تشكيل شده است؛ جزئي برين و جزئي فرودين ،جزء
عالي نزد عقل ميماند و جزء فرودين تا جهان ما گسترش مييابد .روح عالي از
عقل و روح داني از روح عالي منشعب ميشود و جهان ما را اداره ميكند و
پرتوهايي از آن در ابدان ما انسانها همچون شعاعهاي نور خورشيد قرار ميگيرد.
جهان محسوس يا طبيعت ،تصوير روح است و موجودي كامالً زنده و پوياست.
روح اين جهان ،روح عالي نيست بلكه از روح عالي مشتق شده و در آن حلول
كرده است.
ماده ،مايه و پذيرندۀ صورتهاست و تصوير مادهيي است كه در
جهان معقول قرار دارد .ماده هم در جهان محسوس وجود دارد و
هم در جهان معقول ،مادۀ جهان معقول را نبايد به همان معنايي
فهميد كه دربارۀ اجسام جهان صادق است ،مادۀ جهان معقول
خود نيز معقول است .از اينرو در جهان معقول هم ،موجود مركب
هست ولي بين موجود مركب جهان معقول و محسوس تفاوت
وجود دارد (همان202 /1 :ـ.)201

از نظر افلوطين همه چيز در طبيعت تفكر ميكند و عقل و روح تنها
نشانههاي مقام انساني نيستند .هر دو (عقل و روح) واقعاً در درجات مختلف و
در ماهيتهاي متفاوتي كه دريافت ميكنند حاضرند .ماده نيز حيوان صفت و
 44بيروح نيست بلكه سطح يا درجهيي از صورت يا عقل در تمام آن نفوذ ميكند
) .(Westa, 1990: 13همانطوركه صورت در عالم محسوس تصويري از صورت
عالم معقول است ،مادۀ جهان محسوس نيز روگرفتي از مادۀ جهان معقول
است ،با اين تفاوت كه مادۀ جهان معقول باشنده و مادۀ جهان محسوس
نباشنده است .بر اين اساس ،ميتوان اظهار داشت كه كل هستي با واسطه و
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بيواسطه از خير نشئت ميگيرد.
 .3تقدیر و سرنوشت در فلسفۀ افلوطين
افلوطين نقشآفريني خير در عالم معقول و محسوس را كه از طريق عقل و
قوانين ازلي و ابدي آن اعمال ميشود« ،تقدير» مينامد .هرچند اين عرصه
ظاهراً ميدان نمايش عقل است ،ولي عقل و مايملک آن ناشي از خيرند.
بعبارت ديگر ،ميداندار اصلي خير است كه از وراي حجاب عقل به تمشيت امور
معقول و محسوس ميپردازد.
 3ـ  .1تقدیر

آغاز بحث تقدير ) (destinyو سرنوشت به دوران اساطير يونان برميگردد .در
اساطير يونان اگرچه خدايان سهمي در تقدير دارند ولي از سويي خود مقهور
تقدير هستند.
ارادۀ خدايان با تقديرها مرتبطند ولي آنها تقديرها را نقض
نميكنند ،بلكه ارادۀ آنها ابرامكنندۀ تقديرهاست .تقديرها در واقع
وراي تسلط هر فاعل و عقل بشري و الهي قرار دارند .آنها مستقل
از انتخابهاي خدايان يا انسانها هستند .نقش تقديرها حاكي از جبر
تمام است (آروين 98 :1980 ،ـ .)91

با آغاز دوران فلسفه ،افالطون نخستين كسي بود كه بطور جدي به اين
مسئله توجه نمود و در رسائل گوناگون خود از جمله جمهوري و قوانين
بتفصيل دربارۀ تقدير و سرنوشت به بحث پرداخت .بعد از افالطون اين موضوع 45
توسط فيلسوفان و نهضتهاي مختلف فكري پس از او مورد بررسي و تفسيرهاي
گوناگون قرار گرفت.
در مكتب اپيكوري ) (Epicureهرگونه بحث از تقدير و دخالت عقل الهي در
عالم انكار ميشود ولي در مذهب رواقي ،عالم ميان موجبيت علّي حوادث
طبيعي كه بنحو ضروري و عقلي بهم پيوستهاند قرار دارد ،اين عقل كامالً
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جنبة مادي داشته و شبيه آتش هراكليتوس است .از اينرو عقل بشر كه
خواهان سازگاري منطقي است ،ريشه در اين عقل كيهاني و جهاني دارد و بايد
داشته باشد (آدو .)112-111 :1982 ،شيبلي مفهوم سرنوشت از ديدگاه
رواقيون را چنين خالصه ميكند :آنها به سرنوشت بعنوان مرحلهيي بيبصيرت و
بيدليل توجه نكردند .بر عكس ،از آنجاييكه روح ( (Phenumaسلسله عللي را
ايجاد ميكند كه در جهان توالي منظم و قابل پيشبيني از حوادث را موجب
ميشود ميتوان آن را تقدير و سرنوشت بدانيم .خروسيپوس )(Chrysippus
جوهر سرنوشت را نيرويي روحي تشخيص داده كه جهان را با نظم كنترل
ميكند و با تعريف كلي او دربارۀ سرنوشت بعنوان نظم خاص فيزيكي كل از
ازليت ،تطبيق دارد ) .(Lamarre, 2013فيلون نيز معتقد است عقل نظم جهان
و سرنوشت انسانها را تعيين ميكند (گندمي نصرآبادي.)88 :1932 ،
از نظر افلوطين وجود جهان زادۀ اتفاق نيست .اتفاق از نظر او ،يعني عدم
وجود علت معقول در جهان و اگر كسي چنين سخني بر زبان آورد فاقد عقل و
بينش است.
توجيه پيدايي اشياء از تركيب اتمها بواسطة تصادف و اتفاق
پذيرفتني نيست .پيدايي هيچيک از اجزاء جهان از مادۀ تنها ،قابل
تصور نيست ،زيرا ماده نه به خود شكل و صورت ميبخشد و نه
ميتواند روح در خود بدمد .بعبارت ديگر ،بواسطة ماده نه
پديدههاي كثير جسماني قابل دريافتن است ،نه روح و نه انديشه
كه ماده را ميانديشد (ياسپرس111 :1929 ،ـ .)116

پس جهان از نظر او حاصل علتي عاقل است و اين اشتباه بزرگي است كه
46
امور جهان را حوالت به امور مادي صرف دهيم.
اما معناي تقدير از نظر او چيست؟ تقدير ،يعني وجود انديشه و محاسبه در
جهان ،از اينرو تقدير در جهان ،يعني اينكه جهان مطابق با عقل است و عقل
نيز پيشتر از جهان است ،ولي اين پيشتر بودن ،زماني نيست بلكه بدين معني
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است كه جهان از عقل برميآيد و تصوير آن است و اين تصوير به نيروي عقل
وجود دارد و دائم از نو هستي مييابد؛ از اينرو هم عقل و هم جهان محسوس،
ازلي و ابدي هستند .جهان محسوس زاييدۀ عقل است و مادام كه عقل وجود دارد
ادامه خواهد داشت .تفاوت جهان محسوس با معقول اين است كه جهان محسوس
آميزهيي از ماده و صورت است كه صورت آن از طريق روح ،از عقل پديد ميآيد
(افلوطين 902 /1 :1922 ،ـ  .)908عالم مادون زشت ،گريزان و نابسامان و غير
متعيّن است و تقدير وظيفة زيباسازي و نظمبخشي به عالم محسوس طبق
قوانين ازلي را بر عهده دارد (بريه.)213 /2 :1916 ،
پرسشي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه اگر جهان مطابق با
عقل است و عقل آن را اداره ميكند پس بدي هاي آن را چگونه بايد توجيه
كرد .افلوطين در اينباره اظهار ميدارد كه بدي هاي جهان ناشي از ضرورت
است ـ يعني عناصر غيرعقالنييي در جهان وجود دارد يا آنچه بصورت كامل
تحت نظم و انضباط عقالني قرار نميگيرد ـ و همچنين ناشي از كثرت موجود
در جهان محسوس است كه از وحدت و خير فاصله گرفته است و بدين دليل
جهان جسماني بصورت بهترين درنميآيد؛ هر چند در مجموع اين جهان بحد
اعلي و تا حد ممكن ،واحدي كامل و بسيار زيبا و بسنده براي خويش و
همچنين براي عقل كه آفريينده آن است ،ميباشد .اگر ما فقط به جزئي از
جهان نگاه كنيم داوريمان دربارۀ جهان ناقص خواهد بود ولي اگر آن را در
كليتش مشاهده و مالحظه كنيم آن را كامل خواهيم يافت .اگر كسي ميخواهد
كل را ببيند نبايد توجه و دقت خود را صرف اجزاء كوچک كند .در جهان
تفاوتهايي وجود دارد و اين تفاوتها اقتضاي وجود جهان است؛ همچنانكه ما 47
نبايد توقع داشته باشيم كه انگشت نيز از قابليت بينايي برخوردار باشد
(افلوطين 910 /1 :1922 ،ـ .)908
سؤال ديگري كه قابل طرح است اينكه با توجه به نظارت عقل بر جهان و
وجود سنجش و اندازهگيري كه براي ادارۀ جهان توسط آن صورت ميگيرد
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نقايص جهان ـ يا بعبارتي شرّ ـ را چگونه ميتوانيم توجيه كنيم و آيا در اين
فلسفه ،شرّ وجود مستقل دارد يا امري عدمي است؟ از نظر افلوطين شرّ وجود
مستقل ندارد و علت آن حكمت مطلقهيي است كه در آفرينش جهان بكار
رفته است.
در فلسفة افلوطين شرور جنبة جوهري ندارند؛ اگر جهان تصويري
از عقل است ،در عوض بطور مطلق با آن وحدت ندارد و در اين
جهان اگر ما گاهي با بينظمي مواجه ميشويم ،به اين علت است
كه از نظم مطلق تصوري داريم (مجتهدي.)83 :1911 ،

زيباييهاي اينجهاني قطعاً همانند زيباييهاي آنجهاني ناب و خالص نيستند
و آنچه در درجة دوم قرار دارد ،نبايد همانند چيزي باشد كه در درجة
نخست است (افلوطين .)911 /1 :1922 ،بديها و شرور الزمة جهان مادي و
مطابق ماهيت و سرشت جهان است و از كوچكي ظرف جهان در دريافت
خير ناشي ميشود.
تقدير جهان طبق برنامهيي خاص به اجرا درميآيد و برنامة جهان ،طرحي
است كه بر تمام جهان حاكم است؛ همه چيز را چنان ميخواهد كه هست و حتي
بدي به اقتضاي آن برنامه پديد ميآيد ،زيرا آن برنامه نميخواهد همه چيز نيک و
يكنواخت باشد ،همانگونه كه نگارگر هنرمند نميخواهد همة تن حيوان چشم
باشد .از نظر او لوگوس حاكم مطلق است كه همه چيز را ميسازد؛ او چيزها را
آنچنانكه هستند و در فعل منطقي خود ميسازد .حتي آن چيزهايي را شرّ ناميده
ميشوند را نيز ايجاد ميكند و از اينرو نميتواند همة چيزهاي خوب را بخواهد .در
 48اينصورت لوگوس همه را الهي نميآفريند .او خدايان و همچنين ارواح آسماني،
نظم مياني ،سپس انسان و بعد حيوان را خلق ميكند كه همه در مراتبي قرار دارند
و اين رتبهبندي از روي بيميلي نيست بلكه بيانگر نظمي است كه از تنوع عقلي
آكنده است (.)Abhayananda, 2000: 84
بعقيدۀ افلوطين برنامة جهان از اجزاء نابرابر تشكيل شده و اين ويژگي را از
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اصلِ پيشتر از خود ،يعني روح كسب كرده است و بر اثر پيوستن با ماده ،اشياء
جهان را پديد آورده است .پس جهان ما كه اثر اين برنامة است نميتواند از
حيث زيبايي و كمال نقصي داشته باشد و هرگز امكان نداشت كه برنامه جهان
از انبوهي از اجزاء يكسان تشكيل شود .اين برنامه هر چيز را در جايگاه خود
قرار ميدهد بدون اينكه آنها را بدتر سازد (افلوطين 920 /1 :1922 ،ـ  .)913از
اينرو جهان ما بقول اليبنيتز بهترين جهان ممكن است ،از اين لحاظ كه
حداكثر ظرفيت وجودي خود را از حيث خير و خوبي كسب كرده ،ولي در
عين حال نميتواند خير مطلق باشد ،چراكه تصوير هيچگاه با اصل نميتواند
برابري كند .همچنين اين برنامه گذشته ،حال و آينده را در نظر دارد .آفرينش
ازلي و ابدي است و تا ابد ادامه دارد و آنچه دگرگون ميشود اتفاقي نيست و
بيجهت بشكلي ديگر درنميآيد ،بلكه شكل تازه را بدان جهت ميپذيرد كه
براي او همان زيبا و درخور نيروهاي خالق خدايي است .نيروي خدايي برحسب
طبيعت خود ميآفريند و طبيعتش مطابق ذاتش است و اثر ذاتش هميشه پديد
آوردن زيبايي و عدالت است (همان.)991 :
برنامة جهان در كليتش واحد است اما واحد مطلق نيست ،چون از اجزاء
تركيب يافته و در اين اجزائش پيوسته با خود در نبرد است ،ولي واحدبودن
آن به اين معني است كه انديشة يک نمايش ـ در عين حال كه حاوي
تضادهاي متعددي است ـ واحد است .نمايش (= درام) عناصري را كه با هم در
نبردند بهم ميپيوندد و هماهنگ ميسازد؛ يعني تمام عناصر متضاد را بصورت
يكپارچه مجسم ميكند .نمايش همچون نواهاي يک موسيقي از نواهاي متضاد
پديد ميآيد ولي در مجموع آن مقامها را به وحدت باالتري ميرساند .از اينرو 49
در جهان اگر چيزهاي متضاد ،مانند سفيد و سياه ،گرم و سرد ،بالدار و بيبال و
خردمندي و بيخردي ميبينيم بايد توجه كنيم كه همة اينها اجزاء ساختماني
واحدند و اگر اجزاء با هم در نبردند ،در كل كيهان با خود هماهنگي دارند .بر
اين اساس برنامة كيهان ،هم چيزهاي متضاد را پديد ميآورد و هم امور متضاد
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باعث كمال آن ميشود (همان .)922 :پس ميتوان تقدير را برنامهيي دانست كه
جريان و فرايند كل هستي را كه بر اساس ايجاد تضاد و هماهنگي امور متضاد
شكل ميگيرد طرحريزي و برنامهريزي ميكند.
از نظر افلوطين جهان محسوس هر چند بر اساس برنامة جهان شكل
ميگيرد ولي كامالً تابع آن نيست و بخشهاي مختلف آن ميتوانند آن برنامه را
كامل يا ناقص اجرا كنند .از اينرو اگر در جهان معقول كثرت هست در جهان
محسوس كثرت بيشتر است ،چراكه هراندازه چيزي از وحدت برنامه دورتر
شود كثرت در آن بيشتر حادث ميشود .تقدير هم در عالم معقول جاري است
و هم در عالم محسوس ،ولي عالم محسوس با عالم معقول كه تقدير از آن
ناشي ميشود ،مطابقت كامل ندارد.
 3ـ  .2سرنوشت

بحث سرنوشت ) (fateهمچون بحث تقدير ،ريشه در تفكر اسطورهيي و
انديشة فيلسوفان پيش از سقراط و پساسقراطي دارد .رواقيان معتقد بودند
انسان بايد بر طبق عقل زندگي كند و زندگي بر طبق عقل ،يعني زندگي بر
وفق اصلي كه در جهان فعال است .از اينرو بايد حالت دروني خود را تغيير
دهد و تفويض و تسليم را بپذيرد .از نظر آنها از ديد سرمديت همه چيز حق و
خير است (كاپلستون 661 /1 :1928 ،ـ .)666
بحث سرنوشت در فلسفة افلوطين دنبالة بحث از تقدير است ،منتهي اگر
تقدير ،حكم كل را دارد ،بحث از سرنوشت در فلسفة او بيشتر با انسان ارتباط
مييابد .ترتيب رسالههاي افلوطين توسط فرفوريوس شاگرد او صورت گرفته و
 50او سعي كرده موضوعها را از چيزهاي محسوس زميني آغاز كند و سپس به
امور فرا محسوس آسماني بپردازد و بديگر سخن ،موضوعها از مشخص به
مجرد كشيده شود (خراساني.)132 /3 :1913 ،
بنابرين در بحث سرنوشت و تقدير ،او ابتدا به بحث سرنوشت كه جنبة
محسوستر و زميني دارد پرداخته و سپس به بحث تقدير كه جنبة كلي و اصلي
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دارد ،وارد شده است .ولي ما در اين نوشتار ابتدا به بحث تقدير كه جنبة اصلي و
حكم كل را دارد پرداخته و سپس بحث دربارۀ سرنوشت را مطرح كردهايم.
اولين سؤالي كه در اينجا مطرح ميشود اينست كه سرنوشت چيست؟ افلوطين
در بخشي از گفتار خود تقدير را به دو بخش منقسم ميسازد :آنچه به حوزۀ عالم
معقول تعلق دارد را تقدير مينامد ـ همه چيز در آنجا مطابق ضابطة تقدير پيش
ميرود و تدبير عقل براي دنياي عقل بيكم و كاست اجرا ميشودـ و آنچه به عالم
سفلي و عالم محسوس تعلق ميگيرد را هم سرنوشت مينامد (افلوطين/1 :1922 ،
 .)961مطابق اين تعريف ،سرنوشت ،تقديري است كه به حوزۀ جهان محسوس
كه طبعاً انسان جزئي از آن است ،تعلق ميگيرد.
از ديدگاه افلوطين انسان جهان صغيري است كه در آن تمام مراتب هستي
كه در جهان اكبر وجود دارد ،مندمج است .طبيعت او از جنبة متعالي به مطلق
و از جنبة داني با حيوانات و گياهان اشتراک دارد .او زندگي خود را از يک
شعور جهاني گرفته است ( .(Caird, 1904: 288اين شعور جهاني او را واجد
اختيار كرده و اختيار خصلت روح است .روح انسان از روح جهان منشعب
ميشود و روح جهان بر خود تسلط كامل دارد و از هيچ چيز منفعل نميشود،
اما روح فردي هنگامي كه از روح جهان جدا ميشود و در تن قرار ميگيرد،
ديگر بر خود تسلط كامل ندارد.
از نظر افلوطين اگر ماده با شر همراه شود به اين دليل نيست كه جسماني
است بلكه به اين علت است كه حالتي از تغيير و سيالن است .خدايان ناميرا و
غيرقابل تغييرند و بزرگترين شرها در اين جهان تمام آن چيزهايي است كه
تغيير ميكنند ،فاسد ميشوند و ميميرند .بنابرين غيرممكن است در حالي كه 51
شر در جسم ميرا ساكن است با خداوند مشاركت كند ).(Ralph, 2016: 149
بعبارتي ،از نظر اين حكيم بنياد شرّ در جهان جسماني تغيير و تحول امور به
اضداد است .اين روح اگر در برابر تمايالت و عواطف و احساسات تن ،سر
تسليم فرود آورد تبديل به روحي بد ميشود ولي اگر در برابر اوضاع و احوال
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نامناسب پايداري كند روحي نيک است و نيكي خود را حفظ ميكند .بر اين
اساس از نظر او اگر روح از اعمال بيروني متابعت كند،
نه عمل او را عمل اختياري ميتوان خواند و نه حالتش را حالت
اختياري ،ولي اگر خرد را رهبر خود سازد و از او پيروي كند
ارادهاش آزاد و مستقل است .تنها عملي كه در چنين حالي از ما
سر ميزند را ميتوان عمل خود ما خواند ،زيرا منشأ اوضاع و احوال
بيروني نيست ،بلكه خود روح است ،يعني اصلي آزاد و
رهبريكننده (افلوطين.)900 /1 :1922 ،

افلوطين ،سرنوشت را انجام اعمال صادر شده از انسان از روي انفعال ميداند،
يعني انجام اعمال روح مطابق قانون حاكم بر جهان فاقد اختيار ،نه روحي كه از
اعمال و قوانين عقل پيروي ميكند .در اين حال ،انسان راه نزول را طي ميكند و
روح او مقهور شرايط بيروني است و جنبههاي نيک و آزادي خود را از دست
ميدهد (همانجا) .افلوطين خاطر نشان ميكند كه اين تعريف به شرطي صادق
است كه ما سرنوشت را ،رابطة علت و معلولي جهان خارج لحاظ كنيم و از اختيار
انسان چشم بپوشيم يا فرض كنيم كه انسان از آن استفاده نميكند.
افلوطين در اينكه نوع بشر كنشگري آزاد در جهان محسوس باشد ،ترديد
كرده و در نهايت خودمختاري محدودي را براي بشر قائل شده است .با وجود
اين ،تا جايي كه نفس انساني عامل فعاليتهاي انسان بشمار ميرود ،آدمي در
برابر چنين اعمالي مسئول خواهد بود .خودمختاري كامل تنها به نفسي تعلق
ميگيرد كه كامالً آزاد از جسم باشد و در مرتبة اقنوم عقل زندگي كند
(اميلسون .)102 /2 :1932
52
با توجه به فلسفة افلوطين بايد گفت انسان موجودي مختار است كه اين
اختيار در مراحل مختلف صعود و نزول هستي او از شدت و ضعف برخوردار
است و كمال آن متعلق به هنگامي است كه او ،انسان بالفعل شده و از
انفعاالت خارجي آزاد و تحت انقياد و قوانين عقل زندگي كند.
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خوبي و بدي كردن و مشاهدۀ سزاي اعمال ،جزئي از قانون كيهان است؛
نيكبختي و بدبختي انسانها مرتبط با قانون كيهان نيست ،بلكه علت بدبختي،
ضعف اراده و علت نيكبختي ،قوت آن است.
نبرد را شجاعان به پايان ميرسانند و جايزۀ مسابقة فضيلت را
ميبرند (افلوطين 912 /1 :1922 ،ـ .)911

هراكليتوس ) (Heraclitusنيز در همين رابطه ،نظم الهي را عادالنه تلقي
كرده و بيعدالتي را امري ميداند كه خداوند از طريق قوانين طبيعت و جامعة
بشري آن را كيفر ميدهد و نه با لغو كردن يا نقض كردن اين قوانين (آروين،
 .)21 :1980از نظر افلوطين عيوب و بديها براي كل هستي سودمند است،
زيرا به عدالت مجال بروز و ظهور ميدهد .براي نيكان بدي وجود ندارد و بَدان
نميتوانند به نيكي حقيقي برسند (افلوطين .)919 /1 :1922 ،نيكان در اين
دنيا دچار سختي ميشوند ولي اين سختيها و بديهاي ظاهري ،گوهر وجود آنها
را بد نميسازد و فرمانروايي و قدرت و سلطة بَدان باعث نيكبختي اصلي كه
غناي عقلي و روحي است ،نميشود .اگر ارواحي در اين جهان مرتكب گناه و
كار زشتي ميشوند ما حق نداريم تقدير را سرزنش كنيم ،بلكه مقصر خود
آدميان هستند كه از ارادۀ آزاد برخوردارند و به ميل و انتخاب خود بدي را
انتخاب ميكنند.
از نظر افلوطين تأثير تقدير نبايد بنحوي باشد كه ما خود هيچ نقشي در
زندگيمان نداشته باشيم؛ انسان و اراده و انتخابهايش ،جزئي از تقدير هستند.
انسان راستين مطابق قانون تقدير عمل ميكند .اين قانون حكم ميكند كه
53
انساني كه نيک شده است ،زندگي نيكي خواهد گذراند و در آينده نيز زندگي
نيكي در انتظار اوست ،در حاليكه بدان زندگي بدي خواهند داشت.
كسي كه در راه رهايي خود نميكوشد و در عين حال رهايي خود را به
دعا از خدا ميخواهد دعايش دعاي درستي نيست (همان.)911 /1 :

اختيار انسان درون دايرۀ تقدير است و منافاتي با آن ندارد .بنابرين،
محمد اكوان ،سيدمحمد نقيب؛ تبيين وجودشناختي رابطة خير با تقدير و سرنوشت در فلسفة افلوطين

سال دهم ،شماره دوم
پاييز 8931
صفحات 06 -99

سرنوشت عبارتست از مجموعه عوامل جبري كه انسان آنها را طبق برنامه
جهان كسب ميكند .ولي خوب و بد شدن آن ديگر به چگونگي اجراي نقشش
مطابق برنامة جهان بستگي دارد .اگر نقش خود را خوب ايفا كند يک انسان
خوب است و اگر بد ايفا كند الجرم در حوزۀ بدي قرار ميگيرد.
بعقيدۀ رواقيان انسان تحت علل و عواملي گريزناپذير محاصره شده است و تنها
چيزي كه به او بستگي دارد و هيچ چيز نميتواند آن را از ما بگيرد ،ارادۀ كار نيک
و رفتار خردمندانه است (آدو .)111 :1982 ،تأثير اين انديشة رواقيان در افلوطين
بصورت ضرورت سرنوشت و اختيار و آزادي انسان در اصالح احوال و اعمالش خود
را جلوهگر ميسازد؛ اختياري كه فقط در پرتو اطاعت از عقل تحققپذير است.
بنابرين اختالف بزرگي وجود دارد بين آنچه به ما بستگي دارد و نيک يا بد
است و آنچه به ما بستگي ندارد .آنها آنچه را كه به ما بستگي ندارد علل بيروني و
سرنوشت ميخوانند (همانجا) .فعاليت آدمياني كه اعمالشان خدا را خوش ميآيد،
با تقدير هماهنگ است زيرا نقشة تقدير با الوهيت دوستي دارد .اعمال بد نيز با
تقدير ارتباط دارند ولي معلول تقدير نيستند .اعمال بد هر چند نتيجهاند ولي
نتيجة ضرورتند .اين اعمال از خود ما سر ميزند و سبب آنها عللي نيستند كه
تقدير بر ما تحميل كرده باشد ،بلكه عللي هستند كه ما خودمان آنها را با تقدير يا
آثار ناشي از تقدير مربوط ميسازيم ولي قادر نيستيم به نتايج ،شكلي مطابق اراده
و نقشة تقدير بدهيم تا اين نتايج همانگونه باشند كه تقدير ميخواهد.
كاري كه مرد لگامگسيخته ميكند نه اثر تقدير است و نه با نقشة
تقدير هماهنگ ،عمل مرد شريف و خويشتندار نيز اثر تقدير نيست
بلكه ناشي از عمل كننده است ولي با تقدير هماهنگي كامل دارد
(افلوطين.)961 /1 :1922 ،

54

افلوطين تقدير جهان را نيز هم شامل برنامة جهان ميداند و هم اعمال و
نتايجي كه از اعمال موجودات ،از جمله انسان صادر ميشود .انسانها كارهاي
مختلفي انجام ميدهند و بر حسب اينكه چه اخالقي دارند و چه كارهايي
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ميكنند يكي نيكبخت و ديگري بدبخت ميشود .پس نيكبختي و بدبختي و آثار
آن نيز جزئي از اثر برنامه جهان است.
برنامة جهان هم حاوي اعمال نيک است و هم حاوي اعمال بد
(همان.)991 :

در مجموع ،برنامة جهان بديها را بوجود نميآورد ولي اين برنامه بقدري
كلي است كه همه چيز در درون آن جاي ميگيرد .همه چيز از نقشهها و
برنامهها ،از فعاليتهاي روح جهان است و اجزاء آن ،فعاليتهاي روحهاي جزئي
است .اعمال آدمي بخشي از برنامة جهان است به اين علت كه در برنامة جهان
اينگونه مقدر شده كه انسان آزاد باشد و بر اساس اينكه چه اخالقي دارد ،يكي
نيكبخت و ديگري بدبخت ميشود.
 .4نسبت خير با تقدیر
پيشتر گفته شد كه خير در صدر سلسلة مراتب امور معقول قرار دارد و به
يک معنا فوق امور معقول و برتر از وجود است؛ يعني هم در مرحلة ايجاد ،خير
است و هم بعنوان غايت ،خير ناميده ميشود .از فيض او عقل و ايدهها پا به
عرصه ظهور ميگذارند و از فيض عقل ،روح و كيهان محسوس بيواسطه و
باواسطه صادر ميگردد .دنياي عقل و ايدهها عين قانون و نظمند و نظم ذاتي
آنهاست و مطابق قانون خود عمل ميكنند .از اينرو در آن عالم تقدير نيز وجود
دارد و ذاتي آن است .همچنين گفته شد كه خداوند عقل و ايدهها را بگونهيي
خلق كرده كه حيات عين معرفت است و تخطي از معرفت و قانون خود ندارند.
55
بنابرين آن نيز عين خير و نيكي و زيبايي و هماهنگي است .عقل در مشاهدۀ
خير واجد ايدهها ميگردد و در نظر به خويشتن ،خود و ايدهها را تعقل ميكند و
همين تعقل سبب ايجاد روح ميشود .جهان محسوس محصول بيواسطة روح و
صادر باواسطة عقل است ،پس اگر عقل را كيهان معقول بناميم ،جهان ما
كيهان محسوس است .آنچه در احديت در بساطتي تام و بقول اميل بريه،
محمد اكوان ،سيدمحمد نقيب؛ تبيين وجودشناختي رابطة خير با تقدير و سرنوشت در فلسفة افلوطين
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بصورت بالقوه وجود دارد ،در عقل تكثر مييابد ولي تكثري كه همة اجزاء در
هم مندمج و مندرج هستند.
جهان محسوس همچون خالق اصلي جهان و عقل و روح ،ازلي و ابدي است
و نيروهاي خالق خدايي آن را از شكلي بشكل ديگر درميآورند .نيروي خدايي
بر حسب طبيعت خود ميآفريند و طبيعتش مطابق ذاتش است و اثر ذاتش
هميشه پديد آوردن زيبايي و عدالت است .نظمي كه بدينسان در جهان برقرار
گرديده است ،مطابق عقل الهي است بيآنكه خود آفريننده ،پيش از برقرار
ساختن آن نظم ،دربارهاش انديشيده باشد (همان .)921 :هر موجودي در اين
عالم تحقق آن چيزي است كه بالقوه در مثال نوعيه و فرديّه آن در عالم معنا
قرار گرفته است (بريه )211 /2 :1916 ،و جهان براي حفظ و دوام و ايجاد نظم
و هماهنگي ،نياز به قانون و تقدير عقل دارد.
به بيان ديگر ،در فلسفة افلوطين مشيّت ) (Providenceو خواست كلي از طريق
عقل كلي بر جهان محسوس كه تصوير عقل است ،اعمال ميشود .عقل عين مشيّت
است زيرا ناظم و هماهنگكنندۀ جهان است و خود عقل از ناحية مشيّتي كه از
ناحية باالتر بر آن مقدّر شده است ،رها نيست (مجتهدي 31 :1911 ،ـ  .)83اين
تقدير ،قانون عقل و سنجشگري آن در جهان محسوس است كه از طريق برنامهيي
خاص كه از عقل صادر ميشود اداره ميگردد .از اينرو خير ،عقل را واسطة
صورتبخشي و نظامبخشي به جهان محسوس قرار داده است .صورتها يا مفاهيم ،امور
معقولي هستند كه از عقل و از طريق روح ،مادۀ بيشكل را واجد امور معقول ميكنند و
بنوعي آنها را در حوزۀ جهان معقول قرار ميدهند .از يک طرف ،همين تقدير امور
محسوس دليل آشكاري است بر وجود ذوات عقالني (راسل )622 /1 :1921 ،و از
56
طرف ديگر ،سنجشگري عقل بنوعي آنها را كنار هم قرار ميدهد كه در عين
ناهمساني و تضاد موجود در آنها ،موسيقي واحد و صوتي زيبا از آنها صادر ميگردد.
اختيار انسان ،درون دايرۀ تقدير است و برنامة جهان طرحي است كه در آن چگونگي
اجراي تقدير را مشخص ميكند ولي مطابق تقدير كامل نيست .آنچه از عقل بعنوان
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تقدير براي ادارۀ جهان صادر ميگردد ،همچون عقل و علت آن ،يعني خير ،خوب و
نيک است ولي انسانها بواسطة عدم بهرهبرداري درست از اختيار گناه ميكنند .در اين
رابطه نه خدا مقصر است و نه عقل يا تقدير يا برنامة جهان؛ برنامة جهان به تقدير
جهان باز ميگردد و از روح جهان نشئت ميگيرد (افلوطين )991 /1 :1922 ،و اعمال
و رفتار موجودات و اجزاء جهان همه در چارچوب تقدير و برنامة جهان است و در آن
مجال ظهور خوب و بد وجود دارد .همه چيز به ضرورت طبيعي از خير يا احد صادر
ميشود و به خير نيز بازگشت ميكند .از اينرو تقصيرها را متوجه خالق جهان نميداند،
بلكه متوجه كسي است كه مطابق تقدير الهي عمل نميكند.
فعاليت آدمياني كه اعمالشان خدا را خوش ميآيد با تقدير
هماهنگ است ،زيرا نقشة تقدير با الوهيت دوستي دارد ،اعمال بد
نيز با تقدير ارتباط دارند ولي معلول تقدير نيستند (همان.)961 :

چنانكه مالحظه شد ،افلوطين ضمن حفظ مسئوليت انسان ،تقدير را كه از عقل
براي ادارۀ جهان ساري ميگردد ،بنوعي منبعث از خدا و مرتبط و دوست خدا
قلمداد ميكند .پس هم تقدير كه از عقل منبعث ميشود و هم برنامة جهان كه از
روح جهان ناشي ميشود ،با توجه به اينكه هر دو تصوير و تصوير تصوير خير
هستند ،همه قابل ارجاع به خيرند .خود او در بحث سرنوشت و تقدير اذعان داشت
كه تنها چيز بيعلت ،نخستين يا خير است و ساير امور ـ اعم از شوندهها و هستيها
ـ علتي دارند و در يک سلسله مراتب طولي به علت اولي برميگردند (همان.)236 :
عقل نخستين قانونگذار هستي و بعبارت ديگر ،ناموس هستي است.
افلوطين مانند پارمنيدس ،وجود و عقل را يک چيز ميداند .نظم و زيبايي
57
حاكم بر جهان محسوس را ميتوان به قضاي آسماني تعبير كرد و او اين مفهوم
را در مقابل اتفاق ميگذارد .اصل راستين كارهاي بشر ،نه سرنوشت (بمعناي
رابطة عليّ و جبري) بلكه روح است و روح چون از راهنماي خود ،يعني عقل
پيروي ميكند ،مختار است .پس نتيجه ميشود كه اصل اشياء نه حاصل اتفاق و
نه سرنوشت ،بلكه نتيجة مقدرات عقل است .بعبارت ديگر ،قضاي عام الهي همة
محمد اكوان ،سيدمحمد نقيب؛ تبيين وجودشناختي رابطة خير با تقدير و سرنوشت در فلسفة افلوطين
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اشياء را دربرميگيرد و اين قضاي عام به اين معناست كه عالم بر وفق عقل
است و عقل مقدم بر عالم است .قضاي الهي از امور جزئي غافل نيست و در
همة عالم نافذ و جاري است؛ نظام عالم ،جزء به جزء با عقل منطبق است.
 .5نتيجهگيري
تقدير عالم عبارتست از سنجش و محاسبة عقل كه توسط عقل و ايدهها،
طبق حكمت الهي صورت گرفته و در هر مرحله به خير بازگشت ميكند .تقدير
در عالم معقول و محسوس انجام ميشود .عالم معقول از قانون خود تخلف
نميكند .اين تقدير در سطح عالم محسوس ،مطابق برنامهيي خاص از طريق
كنار هم قرار دادن اضداد صورت ميگيرد .اين امر موجب رشد و شكوفايي
جهان در كليتش ميشود .برنامة جهان هم چيزهاي متضاد را پديد ميآورد و
هم امور متضاد باعث كمال آن ميشود .كل حوادث عالم از جمله تخلفات از
قانون تقدير ،درون دايرۀ تقدير صورت ميگيرد چراكه خير اينگونه مقدر كرده
كه موجودات صاحب اختيار بتوانند بر اساس تقدير الهي عمل كنند يا با عمل
نكردن بر اساس آن دستورات كه در مقابل انجام آن مسئولند ،مجازات شوند.
عالم در كليت خود هماهنگ عمل ميكند و حتي حركت ظاهري خالف تقدير،
اين هماهنگي را از بين نميبرد زيرا تقدير براي حوادث و مطابقتها و مخالفتها
تدبير الزم را انديشيده است .سرنوشت انسان در دايرۀ تقدير صورت ميگيرد و
انسان در حكم بازيگري در عرصة نمايش است كه خوب و بد بازي كردن او در
اين صحنه به خود او ربط پيدا ميكند نه به تقدير كه قانون عقل است.
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