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  مقدمه. 1

در اينكه خاستگاه و منشأ الهام نظرية احد فلوطين چيست، ديدگاه واحـدي وجـود نـدارد.    

هـايي، فلـوطين آن را از فيلـون اخـذ      دانند كه با وجود تفاوت شرقي مي  برخي آن را نظري

كرده است. در مقابل عدة كثيري بر اين باورند كه نظرية احد منشأ يوناني داشته است و در 

طور صريح و غيرصريح وجود دارد. به عقيـدة امپـدكلس فقـط     آثار امپدكلس و افالطون به

نهـايي وحـدت در    أنهايي وحدت در جهان فقط بـراي مبـد   أمبديابد و  مي شبيه، شبيه را در

خواهد بود و اين سخن اساسي براي نظرية خلسة فلوطين در شهود خدا و  شدني انسان فهم

ويـژه رسـالة پارمنيـدس     هاي جمهوري، فايـدروس، مهمـاني و بـه    يگانگي با اوست. رساله

تفصيل سخن از مثال خير، مثال زيبايي، معشوق نهايي و احد كرده است و خـود   افالطون به

ه سه نوع احدي كه افالطون در قسمت دوم رسالة پارمنيدس از آن بحث كرده، به فلوطين ب

عقل و نفس منطبق دانسته است (فلـوطين،   ،ترتيب با سه اقنوم نظام فكري خود يعني احد

  1).5. 1. 8) 24-29انئادها، (

طـور مسـتقيم و    نظرية احد فلوطين از جمله موضوعاتي است كـه در جهـان اسـالم بـه    

ويژه فلسفة مالصدرا تأثير گذاشته است. از  يم بر مباحث فلسفه و عرفان اسالمي بهغيرمستق

در فهم مباحث مرتبط در فلسـفه و عرفـان اسـالمي بسـيار مفيـد       رو فهم نظرية مذكور، اين

كنيم: الف) بررسي  خواهد بود. در مقالة حاضر نظرية احد فلوطين را از دو جنبه بررسي مي

هـا و اوصـافي كـه وي     كار برده است؛ ب) بررسي ويژگي بات احد بهداليلي كه وي براي اث

                                                           

به اين صورت است كه اعداد داخل پرانتز سمت راسـت داللـت بـر سـطور مـتن       . ارجاعات به انئادهاي فلوطين1

شده به انگليسي هيالري آرمسترانگ دارد و عدد بعـدي داللـت بـر فصـل، عـددي بعـد از آن مبـين         يوناني ترجمه

ي طـور تقريبـي بـا ترجمـة فارسـ      دهندة شمارة انئاد است. عدد نشانگر سطور، به شمارة رساله و آخرين عدد نشان

  تطابق دارد.
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اي بـين نظريـة احـد     دهد. اين مقاله زمينة مناسبي بـراي بررسـي مقايسـه    به احد نسبت مي

  هاي فيلسوفان و عرفاي اسالمي در بحث خداست. فلوطين و انديشه

  فلوطينفكري در نظام  احد داليل اثبات. 2

  در نظام فكري فلوطين براي اثبات احد دو دليل جايگاه ويژه دارد كه عبارتند از: 

اصـل   ةدربـار  ،ابتـداي فصـل يـك    چهار ةفلوطين در انئاد پنج رسال . بساطت محض:1

واسـطه از   بايد باواسطه يا بـي د، گويد اگر چيزي بعد از اصل نخستين وجود دار نخستين مي

بسيط (عاري از  دباي ،اشياست ةگر اصل نخستين مبدأ همو اد اصل نخستين ناشي شده باش

نخواهد بـود،   بسيطو در نتيجه نيازمند است خود  يصورت به اجزا در غير اين .باشد )اجزا

نيـاز از غيـر خـود باشـد در      و بي ، غير از همة چيزهاي پس از او، مستقلپيش از همه چيز

 ةذات و مستقل از هم هبسيط، قائم ببايد مبدأ به عبارتي . نتيجه چنين اصلي احد خواهد بود

آنچه در اين استدالل مهـم خـواه    نخستين و در نتيجه احد خواهد بود.رو  باشد، از ايناشيا 

هـايي همچـون قـوام بـه خـود،       بود، بساطت محض مبدأ كل است كه اين بساطت ويژگـي 

چون مركبات وجـود  آورد. به تعبيري  نخستين بودن و احد بودن را براي مبدأ به ارمغان مي

دارند، اين مركبات براي تحقق به امري نيازمند هستند كه از هر جهت بسيط باشد. فلـوطين  

كنـد و   بر بسيط مطلق بودن احد تأكيد  و تمامي قدرت استدالل خـود را بـر آن حمـل مـي    

ترين چيزهاسـت و از آن جنبـه    گويد ذات نيك تنها از آن جهت نخستين است كه بسيط مي

بـود بـه اجـزاي خـود      شود كه مركب نيست، چه اگر مركـب مـي   ه خود خوانده ميبسنده ب

  ). 2. 9. 1)5-8شد (فلوطين، انئاد ( وابسته مي

اند كه وجـود مركبـات    دهكربرخي استدالل مذكور در اين قسمت از انئاد را چنين تعبير 

نيسـت. در  وافـي  داللت بر وجود بسايط دارد و اين مقدار داللت، در اثبات بسيط نخستين 

. جـزء  2 ؛مركـب  شـيء قبل از  موجود . بسيط1از دو نوع بسيط سخن گفت:  توان واقع مي

ولـي چنـين    ،هر امر مركب اسـت  ةمركب.  فقط وجود جزء بسيط الزم شيءبسيط از يك 
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 گويـد  توان قائل شد و استدالل از اين امر چيزي نمـي  معناي اول نمي الزمه را براي بسيط به

رسد. مدعاي فلوطين اين اسـت كـه    نظر نمي اما اين اشكال درست به .)5: 1994(جرسون، 

نياز و مستقل از غيـر خـود    كه بي باشد، وجود داشتهمطلق پيش از همه چيز بايد امر بسيط 

از  ،بسـيط اسـت   ينيازمند اجـزا  ،چيزي كه بسيط نيست باشند. همه بعد از او آمده باشد و

. بسيط نخستين نـه داراي جـزء اسـت و نـه مقـدم بـر او       نخستين باشد امكان نداردرو  اين

صـورت ديگـر نخسـتين نخواهـد بـود.       چه در ايـن  ،چيزي است كه او علت نخستين باشد

 بسيط و مستقل از هر چيزي است نخستين و در نتيجه احد خواهد بود.مبدأ، بنابراين چون 

اصل نخستين مطلـق  اما  تر و وابسته به آنهاست شده از عناصر بسيط هر شيء مركب، ساخته

از آنجا كـه اصـل نخسـتين، بسـيط محـض      . ستمبرا دروني و بيروني و از هر نوع تركيب

تـر در عرفـان    ) يـا بـه تعبيـر درسـت    73: 1970واحد حقيقي (موقوو، بايد  است، در نتيجه

 .موجودات به او وابسته خواهند بود ةاحد باشد كه وجود هم اسالمي و حكمت متعاليه،

عنوان دليل ديگري بـراي اثبـات اصـل     فلوطين از وحدت محض بهمحض: . وحدت 2

طور كه بايد عدد  هماندهد كه  كند و در توضيح آن به اين شرح گزارش مي نخستين ياد مي

پـيش از كثيـر بايـد واحـدي      د،اعداد را شكل دا ةاعداد باشد تا بتوان بقي ةقبل از بقي ،واحد

گيرد و تا واحدي نباشد، كثرتـي   كثير بعد از واحد شكل مي .ايجاد شودباشد كه كثير از آن 

هـر موجـودي   ).  5. 3. 15) 11-15و ( 5. 3. 12) 7-10يابد (فلـوطين، همـان (   تحقق نمي

تواند هستي يابد.  تا واحد نباشد هيچ چيزي نمي ،علت برخورداري از واحد موجود است به

توانـد   برخوردار نباشـد، نمـي   وحدت شرط اساسي براي وجود است و تا چيزي از وحدت

يابد و به سـبب آن اسـت    لباس وجود بر تن كند. هرچه واحد نيست، در ساية واحد بقا مي

 ءسلب يا آن شـي  ئياگر واحد را از شيكه هست. بنابراين تا واحد نباشد، كثير نخواهد بود. 

تـا واحـد    نخواهد بود و امر ديگري خواهد شـد كـه آن نيـز    ءديگر آن شي كنيم،را تقسيم 

 ،لشـكر تـا يكـي نباشـد     ،خانه است ،موجود نخواهد شد. بنابراين خانه تا يكي است ،نشود

مثالً يـك خانـه، يـك گـروه ُكـر، از       ،شود چيزي كه واحد ناميده مي لشكر نخواهد بود. هر
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يعني وحـدت عـين    ،دارد خود همان اندازه سهم و بهره دارد كه از ماهيت واقعي وحدت به

كمتـر   آن رو هر چيزي كه هسـتي كمتـري دارد و پيوسـتگي اجـزاي     . از اينآن اشيا نيست

مانند يك خانه و يك لشكر و هر چيـزي كـه    ،مند خواهد بود از وحدت نيز كمتر بهر ،باشد

از وحدت باالتري  ،مانند نفس، هستي بيشتري داشته و بين اجرايش پيوستگي بيشتري باشد

اشـيا از   ةوحدت بيشـتري اسـت و وحـدت همـ    برخوردار خواهد بود. نفس گرچه داراي 

در واقع در همه جـا و در   .)6,9,1 ،ت (همانوحدت خود نفس از مبدأ باالتري اس ،اوست

تر تـا   گردانيم و سپس به واحد پيش رسيم كه آن شيء را به آن باز مي هر شيء، به واحد مي

مند است و اگـر ايـن    به واحد بسيط برسيم. به همين دليل هر موجودي پيوسته از احد بهره

: 2005 ،كسـتا (تعبير برخي  مندي نباشد، هيچ موجود و كثيري تحقق نخواهد يافت. به بهره

) از آنجا كه موجود و معقول در افالطون و فلوطين يكي اسـت، شـرط وجـود شـرط     361

  حمل و اسناد نيز خواهد بود.

  ) كه اگر موجودات از نظر وحدت370-369يابد (همان:  اما اين سؤال ميدان ظهور مي 

اند، جنبة كثرت آنها از كجا سر برآورده اسـت؟ در احـد هـيچ جنبـة كثـرت       به احد وابسته

وجود ندارد و در ذات خود ثابت و سـاكن اسـت و در ايجـادگري خـود هـيچ كاهشـي را       

تواند مبدأ عقـل داراي كثـرت و سـاير كثـرات      گونه ميپذيرد. اگر احد چنين است، چ نمي

  باشد كه صفات كامالً متضاد دارند؟

فلوطين در تبيين عليت احد براي موجودات كثير بر اين عقيده است احد نيرو و امكـان  

معناي مادة منفعـل ارسـطويي. احـد     همه چيز است نه يكي يا همة آنها و نه نيرو و امكان به

ست، از قبل همه چيز را در خود به نحوي دارد كه منافي بـا وحـدت او   كه منشأ همه چيز ا

انـد   نباشد. احد كثرات را جدا جدا در خود ندارد. آنها اولين بار در مرحلة عقل تفصيل يافته

) او در واقع امكان و نيـروي همـه چيـز اسـت. تفصـيل و      5. 3. 15) 24( فلوطين، انئادها (

ظـاهر  در مرحلة دوم يعني در عقل با صـور عقلـي مجـزا     تمايز موجودات از يكديگر ابتدا

  ). 5. 3. 15) 20شود (همان ( مي
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صـورت فيضـان صـورت     تحقق خارجي احد (كه امكان و نيروي هر چيزي است) بـه  

دهد، اين است كـه   گيرد. ديدگاه فلوطين در مورد پيدايي عقل كه بارها از آن گزارش مي مي

شـود و از ايـن    و نيازمند چيزي نيست، از او لبريـز مـي   چون مبدأ نخستين پر و كامل است

آيد و اين صادر بايد بـه معنـايي آن نخسـتين     پري و لبريزي، چيزي از او فيضان و پديد مي

باشد و شباهتي با او داشته باشد، همانند شباهت نور به خورشيد. اين صادر در ايـن هنگـام   

است كه هنوز موفق به ديدن نشده اسـت و   اي عنوان عقل، بلكه همچون نيروي باصره نه به

انديشـد عقـل و كثيـر     نگرد و به او مي خود نگرفته است. آنگاه كه به مبدأ خود مي تعيني به

شود. عقل هنگام جدا شدن از احد از او تصوير مبهم داشت و االن با انديشـيدن دربـارة     مي

انديشـد، بـا    اين لحظه كه به او مـي شود. عقل در  بيند و خود كثير مي او، دائم او را كثير مي

شود. عقل با ديدن خود و مبدأ خـود كثيـر خواهـد شـد.      اين متعلق انديشه، كثير و عقل مي

آنگاه كه فيضان از احد صورت گرفت، آن صادر رو در اصل خـود كـرد و    ،عبارت ديگر به

عقـل كـه   از او آبستن شد. با اين رو كردن و در او انديشيدن هم عقل و هـم هسـتي شـد.    

شـود و حاصـل ايـن     كند و از فـرط پـري لبريـز مـي     تصويري از احد است، از او تقليد مي

 5. 2. 1) 5-7و ( 5. 1. 7) 19-20لبريزي عقل نيروي اثربخشي به نام نفس است (همـان ( 

  ).6. 9. 6) 26-35و ( 6. 7. 17) 3-6و ( 5. 3. 11) 18و (

ي مختلف از انئادها داليل ديگري براي ها فلوطين عالوه بر دو استدالل فوق، در قسمت

  شود: دهد كه به اختصار به برخي از آنها اشاره مي اثبات مبدأ نخستين ارائه مي

فعاليت هر چيزي براي رسيدن به خير اسـت   ،فلوطينالف) خير غايي: در نظام فكري  

  دنبـال خيـر ديگـري نباشـد      د كـه خـود بـه   شـو به خيـري خـتم   بايد و اين خير در نهايت 

  )2-4و ( 1,7,1) 15-22( ،(همـان  خيرها و مبدأ ايجاد همـه چيـز باشـد    ةهم ةو سرچشم

1 .8. 2.(  

كـه قـوام و خودكفـايي هـر موجـودي       بر اين نظر اسـت  ب) خودكفايي ذاتي: فلوطين

هـر وجـودي   نهايت به امري بايد ختم شود كه خودكفايي ذاتـي داشـته باشـد، همچنانكـه     
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چيزي بگيرد كه وحدت آن به ذات خودش باشد. آن چيز  وحدت خود را در نهايت بايد از

 است كـه قـوام و خودكفـايي هـر موجـودي از اوسـت       1ذات هذات و خودكفا ب هاحد قائم ب

ـ  ). 5. 3. 17) 10-14(همان ( ) 13(همـان (  ذات اسـت  هتنها احد است كه خودكفا و قـائم ب

حد بودن مبـدأ نخسـتين را   ا موجودات ابدي و زماني اين خصيصه را ندارند. ةو بقي )5,4,1

توان فهميد. شيء مركب وابسته به اجزاي خـود اسـت، امـا     بر اساس خودكفايي او بهتر مي

نياز و مستقل از همه است. به اين ترتيـب او قـوام ذاتـي و خودكفـايي ذاتـي دارد.       احد بي

ود نيـاز  خودكفايي ذاتي احد بر اين امر داللت دارد كه او به هيچ فعاليتي حتي انديشيدن خـ 

  ندارد.

به وجـود احـد كـه     ،براي تبين وجود عقل كه واحد كثير استج) وجود عقل: فلوطين 

. هر عقل با معقول پيوسته اسـت. ذات عقـل بـه    دشو متوسل مي ،عين وحدت محض است

آفـرين   انديشه نياز دارد و عقل برخوردار از متعلقات انديشه كه همـان مُثـل اسـت، كثـرت    

توانـد   بنابراين عقل چون برخوردار از كثرت است، نمي .)3. 8. 9) 1-8خواهد بود (همان (

رو به امر برتـري نيازمنـد اسـت كـه      نياز از غيرخود است) از اين مبدأ نخستين باشد (كه بي

نياز از غيرخود باشد. او اغلب با توصيف عقل تالش دارد تا ثابـت كنـد    بسيط محض و بي

  ر از عقل امر بسيط محضي قرار دارد.كه عقل ايجادگر نهايي نيست و باالت

نّي به اثبات اصل نخسـتين بسـيط   اين است كه فلوطين به نحو ا مستفاد از داليل مذكور

(جرسـون،   ي او براي توجيه وجـود موجـودات مركـب اسـت    ها استدالل ةهمو  پردازد مي

ـ      ،چون موجودات مركب وجـود دارنـد   به اين معنا) 12: 1994 ت تبيـين عّلـي آنهـا بـه عل

. در واقـع او بـا حركـت صـعودي از موجـودات مركـب كـه        نخستين بسيط نيازمند اسـت 

كند و با كم كردن تركيب  دنبال مبدأ نهايي آنها حركت مي وجودشان براي او يقيني است، به

  رسد كه هيچ جنبة تركيبي در آن وجود ندارد.   در سلسلة موجودات نهايت به امري مي

                                                           
1. Self-sufficient = αυταρκεστατον. 
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  . اوصاف احد در نزد فلوطين3

  پردازيم كه فلوطين براي احد قائل شده است: هايي مي ترين ويژگي اكنون به بررسي برخي از مهم

عليت احد نسبت به غيرخـود بـه دو صـورت فـاعلي و      . عليت فاعلي و غايي احد:1

غايي است كه با عليت فاعلي، مبدأ واقعيت و با عليت غايي، متعلق عام و كلي شوق و ميل 

عبارتي احد از يك سو مبدأ وجود و همزمان از سوي ديگـر مبـدأ چرايـي وجـود      است. به

فعليـت و كمـال رسـاندن     فيضان احد فرآيند مستمري براي به). 45: 2005است (بوسانيچ، 

عقل و ايجاد موجودات است. عقل براي فعليت و تحقق نيروهـاي خـود هميشـه، چـه در     

است. احـد   1عنوان علت متعالي بيروني حالت قوه و چه در حالت بالفعل، نيازمند به احد به

علت فاعلي عقل بالقوه و نامتعين، يعني همـان اولـين فيضـان احـد اسـت كـه احـد آن را        

عبـارتي احـد در    آورد. به ان اينكه غايت و بازگشت آن به احد است، به فعليت در ميعنو به

كند. احد هستي همة موجـودات را   عنوان علت غايي عمل مي تعين، فعليت و تكامل عقل به

كند. او به عقل هستي بخشيده و از طريق عقل، نفـس و همـه چيزهـايي را كـه از      حفظ مي

د آورده است. احـد سـبب شـده كـه عقـل بينديشـد، زنـده        عقل و حيات برخوردارند، پدي

گويـد همـة چيزهـايي كـه در      زندگي كند و اشياي غيرجاندار موجود شوند. افالطـون مـي  

جهانند، در خدمت آنچه واالترين چيزها و شاه جهان است، قرار دارند و وجود همـة آنهـا   

). e312، نامة دوم، براي خاطر اوست و همو علت اصلي همة چيزهاي نيك است (افالطون

 عبارتي خير برتر اسـت.  خير براي همه چيز و به أاحد سرچشمه و منبع اصلي هستي و منش

همه چيز وابستة خير برترند و براي رسيدن به او در تالشند. خير مطلق، علت هستي همـه  

چيز، معيار و حد همه چيز است. عقل، هستي واقعي، نفس، زندگي و فعاليـت عقلـي همـه    

). از ايـن  6. 9. 9) 1-2و ( 1. 8. 2)2-5و ( 1. 6. 7) 6همـان، (  ،اوست (فلـوطين بخشش 

يا نيك مطلق اسـت، همـه چيـز     "خود نيك"سبب كه احد بهتر و برتر از همه چيزهاست و

                                                           
1. External Transcendent Cause. 
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گونـه كـه دايـره روي بـه مركـز دارد و همـة        در طلب خير مطلق و وابسته به اوست، همان

رو خيـر   نيازي مطلق از غيرخـود اسـت، از ايـن    د در بيآيند. ولي اح ها از آن مركز مي شعاع

وري از نيك را براي همه حتـي   مطلق ساكن، ثابت و آرام در خود قرار دارد. اوست كه بهره

). همـة موجـودات در   1,7,1 ،كنـد (همـان   غيرصاحبان نفـس از طريـق نفـس ممكـن مـي     

وجو و طلب او هستند و اين طلبيدن در فطرت و طبيعت آنهـا نهـاده شـده اسـت و      جست

نظـر فلـوطين    توانند باشـند. بـه   كنند كه بدون او نمي گويا بر اين احساس دروني زيست مي

نيك مطلق مقصد مادرزاد انسان است و هميشه در اوسـت، حتـي هنگـامي كـه در خـواب      

كند، چون همواره با او بـوده و در   ر زماني او را در روشنايي روز ببيند، تعجب نميباشد. اگ

) 7-12همة حاالت براي انسان حاضر بوده است و به يادآوري او نيـازي نيسـت (همـان، (   

عنوان خير، غايت همة غايات  تعبير ديگر احد اصل و مبدأ همة موجودات و به ). به5. 5. 12

انگـار   فلـوطين دوگانـه  ست. اما توجه به اين مفهوم ضروري است كه انساني و غيرانساني ا

چيز اشاره دارد و متعلق اين دو اصـطالح ذات يگانـه    يكبه نيست. احد و خير در فلوطين 

). در نظر افالطـون مثـال خيـر     2. 9. 1) 2-6( ،د (همانواال نظام او مركب خواهد بواست 

ذات موجودات معقول و علت معقـول شـدن   پادشاه عالم معقوالت است كه علت وجود و 

كند. خورشيد كه تصوير مثـال خيـر    آنهاست و نور مثال خير، ديدگان ما را قادر به ديدن مي

  دهـد (افالطـون، جمهـوري،     است، همين سه نقـش را نسـبت بـه محسوسـات انجـام مـي      

يـده  ) و در متافيزيك اين عق76-75: 2005 ،). ارسطو در اخالق ادموس (ارسطو509-508

) و 15b1091، 1367دهد كه احد همان خير اعلي اسـت (ارسـطو،    را به افالطون نسبت مي

  ).11a988احد علت ذات صور است (همان، 

كه جوهر فـردي و موجـود   ( 1احد جوهر به معناي اوسيا فراتر از وجود بودن احد:. 2

مشخص، معين و محدود نخواهـد بـود. هـر امـر      يءين سب او شه اب .نيست )ي استيجز

                                                           
1.Ousia. 
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از شكل و صورت برخوردار است و چيزي كه داراي صورت و شكل، حتي شـكل   موجود

رو  از ايـن  .و در نتيجه از وجود برتر خواهد بـود  نخواهد بودمعين و محدود  ،معقول نباشد

 "ايـن "ن بـا  تـوا  مي يبه هر موجود .ن و محدوديت استياحد برتر از وجود و عاري از تع

ولـي   ،ي داراي تعين، شكل و صورت اسـت يچون هر امر موجودي يك امر جز ،اشاره كرد

 ةاو ايجادگر همـ  .)5. 5. 6) 3-10همان، ( ،كرد (فلوطينتوان با اين لفظ اشاره  احد را نمي

تواند خود يكـي از موجـودات باشـد. او هـيچ يـك از امـور        بنابراين نمي ،موجودات است

ـ مانند امور متحرك، سـاكن، داراي كيفيـت و ك  محدود و مشخص  او عقـل و   .ت نيسـت مي

امـر   .چيزها و مقدم بـر همـه اسـت    ةبلكه مبدأ هم ،نيست يءاو چيز و ش .نيست همنفس 

او ايجادگر هر نوع شكل و صـورت اسـت. از   است داراي شكل و صورت.  يموجود چيز

ون شكل و صورت نيسـت،  تواند شكل و صورت هرچند معقول باشد و چ رو خود نمي اين

 وجـود و برتر از هر نـوع   نوع شكل، صورت احد برتر از هردر نتيجه موجود نخواهد بود. 

 .)5. 9. 3) 30-40( ،يتي نـدارد (همـان  ن و محدوديو در نتيجه تع حتي وجود معقول است

ي حقيقـي تمسـك   يفلوطين به روش كار نفـس و عقـل در يـافتن زيبـا     ا،يد اين مدعأيدر ت

 ،هر گاه صورت و شكل چيزي را بـه نفـس نشـان بدهيـد    كه جويد و بر اين نظر است  مي

گردد كه آن چيز علت اين صـورت باشـد.    دنبال چيز ديگري بر فراز آن صورت مي هنفس ب

ذات و  ههر امر داراي صورت را قائم ب ،گويد چون نفس عقل در تبيين اين حركت نفس مي

رو بـه دنبـال امـري     از اين ،داراي شكل و صورت زيبايند نيز زيبا ياشياو بيند  خودكفا نمي

صـور و   ةهمـ  أاز هر نوع شكل و صورت عاري و منشـ  وي نخستين است يكه زيبارود  مي

  .)6. 7. 33) 16-22( ،(همان باشد اشكال زيبا 

عبارتي او فراسوي هر نوع اوصاف متضاد دوگانـه   فراسوي هر نوع صفت است. به احد

ذات است. در واقع چـون او عـاري    از قبيل حركت و سكون، وجود و ناوجود و ذات و بي

اين احد همان احدي است  خواهد بود. يصفتبرتر از هر  ،از هر نوع شكل و صورت است

. افالطـون دربـارة او   پارمنيدس بيان شده است ةقسمت دوم رسال a142 ةلين قضيوكه در ا



  �٣٣٥ هاي آن در نظام فكري فلوطين احد و ويژگي 

وجود و ساير صفات بهره ندارد و چنين احدي نـه نـامي دارد   گويد: احد به هيچ معنا از  مي

نظـر فلـوطين پرسـش از     بـه . اش گفت و نه قابل شناختن اسـت  توان درباره و نه چيزي مي

چيستي احد، ناصواب و فروبستن صواب است. براي رسيدن به اصل هر چيزي سؤال طرح 

گـاه   خواهـد شـد. پرسـش آن   شود، ولي با رسيدن به اصل نهايي، سؤال كـردن متوقـف    مي

رساند كه پرسش يا از هستي يا از ماهيت يا از كيفيت يا از  درست است و ما را به نتيجه مي

هـا درسـت    يك از ايـن پرسـش   چرايي چيزي باشد. در مورد احد كه مبدأ نهايي است، هيچ

ه كـه  نيست. چون احد برتر و مبدأ هستي است، سؤال از هستي او معنا ندارد و از اين جنبـ 

معناست. فلوطين ريشة طرح ايـن نـوع    احد داراي كيفيت نيست، سؤال از كيفيات او نيز بي

دنبـال   داند كه به ها در مورد احد را ناشي از در نظر گرفتن فضا و مكان براي احد مي پرسش

. 10) 20-21( ،يابنـد (همـان   گونه سؤاالت زمينه بروز مي گاه اين چنين تصويري از احد، آن

   ).6. 11,8) 1-15( و 6. 8

  ل شد:ئبين دو نوع سلب تفاوت قا ددر توضيح سلب صفت از چيزي، باي

 ةمانند امور سلبي استنادي بـه مـاد   ،كند نفي صفت فقط داللت بر فقدان آن صفت مي .1

) نوع ديگري از نفـي صـفات اسـت كـه     2؛ تر از امور ايجابي متناظر آنهاست اولي كه پايين

 كنـد  ميداللت صفتي در چيزي  بر نبوداسناد صفات دارد. اين نوع،  وجودي برتري از ةمرتب

 ة. همـ تر اسـت  آن چيز خود علت وجود آن صفت در موجودات با درجة وجودي پايين كه

 ةت همـ علاند. امور سلب شده در احد، دوم از اصل اول ناشي شده ةامور اثباتي اصول درج

ت كثرات جهـان  لست. امور سلبي در واحد، عتر وجود ا امور اثباتي متناظر در مراحل پايين

  باشـد  ند. چون او نبايد از اشـيايي هست  است. بنابراين امور سلبي در احد برتر از امور اثباتي

ي كـه از  يچيزهـا  ةهمبه همين سبب  . او در واقع برتر از اين صفات است.كند كه ايجاد مي

صـفات   ةاسـت كـه پارمنيـدس همـ    اند. به همين دليل  از او ناشي شده ،شوند احد سلب مي

داند. سلب صـفات   گانگي عاري مي كند و او را از هر كثرت و دو متضاد را از احد سلب مي

نه داراي صدا و نه داراي سـكوت   گوييم نفس به همين معناست. وقتي مي ،در اصول بعدي
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احسـاس ماننـد سـنگ و چـوب سـخن       موجـود بـي   ةاست، منظور اين نيست كه ما دربـار 

بلكه مقصود اين است كه نفـس صـدا و سـكوت را در موجـودات زنـده ايجـاد        ،گوييم مي

مقصود ايـن اسـت كـه     ،سفيد نيست شود طبيعت سياه و د. همچنين آنگاه كه گفته ميكن مي

  .)17,1075-1987،5,1077(پروكلس طبيعت علت رنگ است

اين بدين معنا نيست كـه او   ،ي گفته شود احد موجود نيستوقت ،بر اساس الهيات سلبي

معـادل عـدم    -اگر احد موجود متعـين و متشـكل نباشـد    -معناي اين جمله ناموجود است.

شكل  ناموجود نخواهد بود. او برتر از اين صفات متضاد است. بي يءتعين و فقدان شكل ش

شـكل و   ،صور ةل باشد. او به همصورت بودن او به اين معنا نيست كه او نيازمند شك و بي

كـه   چيـزي فاقد صورت و  ،كند كه ايجاد مي چيزي .كند دهد و همه را ايجاد مي صورت مي

اين نوع اوصاف متضاد، صفات امور موجودنـد و  برخوردار از صورت است. ،شود ايجاد مي

 شود. او آن چيـزي اسـت كـه    رو برتر از وجود محسوب مي احد مبدأ وجود است و از اين

ديگران (عقل، هستي و حيات) نيستند، اما نه براي اينكه كمتر از آنهاست، بلكه براي آنكـه  

گويد احد وراي هستي است،  ). آنگاه كه فلوطين مي37: 1388بيشتر از آنهاست (ياسپرس، 

اين سخن به اين معنا نيست كه احد وجود ندارد، بلكه بر اين معنا داللـت دارد كـه هسـتي    

توانـد   تي ساير موجودات نيست. او مبدأ همه چيز است به ايـن سـبب نمـي   احد، مانند هس

  خود يكي از آنها باشد.

دهنـده   دبايمورد احد بلكه در  ،آن چيز را داشته باشد ،دهد كه چيزي مي  الزم نيست آن

. احـد برتـر از چيزهـايي اسـت كـه بعـد از او       فروتر بدانيم ،شود را برتر و آنچه را داده مي

صورت، برخورداري احـد از آنهـا    ، در غير اينعبارتي دهنده برتر از گيرنده است بهآيند.  مي

معطـي شـيء نسـبت     .)6. 7. 17) 7( ،همان ،با بساطت احد ناسازگار خواهد بود (فلوطين

دهد، نه تنها ناقص و نيازمند نيست، بلكه برتر است. پس اين اصل با اين قاعده  به آنچه مي

تواند معطي شئ باشد، تهافتي ندارد. نداشتن را هنگامي در مـورد چيـزي    كه فاقد شيء نمي

ري هاي خود را از ديگـ  بريم كه فروتر از چيز ديگر باشد و هستي و ساير خصلت كار مي به
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گرفته باشد. او كه منشأ همه چيز است، برتر از همه است. احد نه اينكه مادون خود را فاقد 

صـورت بسـيط دارد. او    نيست، بلكه فراتر از مادون خود است و غير خـود را در خـود بـه   

كامل و پر است و از فرط پري، فيضان دارد. احد منشـأ همـة چيزهاسـت، امـا عـين همـه       

كه همه چيز در او هست او خود منزه از همـة آنهاسـت او متعـالي از    نيست. در عين حال 

همة صفات و احكام منسوب به موجـودات اسـت. او مبـدأ همـة چيزهاسـت، ولـي خـود        

  آيد، غيرواحد و داراي كثرت است. يك از آن چيزها نيست. هر چه از واحد پديد مي هيچ

نباشـد؟ فلـوطين در پاسـخ    وجـود، عقـل و معقـول    مچه چيزي خواهد بود اگـر احـد   

 وخوبيهاسـت   ةاو قدرت برتـر و مبـدأ همـ    ،همه چيز است 1گويد احد نيروي ايجادگر مي

  و  3. 8. 10) 1-2همـان، (  ،(فلـوطين  كنـد  موجـودات را ايجـاد مـي    ةي است كه همـ ينيرو

بـه معنـاي امكـان و     ،همه چيز است ةاينكه او نيرو و قو). 5. 5. 7) 6و ( 5. 9. 5) 37-36(

ي نيسـت كـه صـرفاً منفعـل اسـت و همـه چيـز را        يموجود در ماده در سـنت ارسـطو   ةقو

 .)5. 3. 15) 33-35( ،(همانكـامالً بـرعكس يكديگرنـد    ،پذيرد. اين دو نوع نيرو و قوه مي

پذيرش همه چيز. نيروي احـد كـه امـري بالفعـل      ةنه قو ،احد نيروي ايجاد همه چيز است

او قـدرت ايجـاد همـه     .نيستحدود دروني و بيروني به  وجه محدود و متعين است به هيچ

امـري   ،نخسـتين ارسـطو   ةيك از موجودات نيست. او همانند ماد اما بالفعل هيچ ،چيز است

نخسـتين   ة. اما مـاد ن استيرواو به زبان يوناني آپ صورت، نامتعين و نامحدود شكل و بي بي

احد  ،مقابل موجودات نيست. دريك از  چون فاقد تعين است، بالفعل موجود حقيقي و هيچ

 ،يـك از موجـودات بالفعـل    يم كـه هـيچ  يبگـو چنين توانيم  مي پستعينات است.  ةمبدأ هم

طور كه موجـودات   در احد وجود ندارند و آن ،وجود دارندبه تفصيل طوري كه در عقل  آن

انـايي  او نيـرو و تو  .)82: ،1970(مـورو  نـد ردر ماده وجـود ندا  ،بالقوه در احد وجود دارند

  ).3. 5,16) 2نامتناهي است (فلوطين، همان، (

                                                           
1. δυναµις = Productive Power. 
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موجـود   ييك از اشيا او هيچ :گويد فلوطين در مورد نامتناهي بودن احد چنين سخن مي

داراي  ،اشـيا را ايجـاد كنـد    ةتواند همـ  كه او مي نظرآنهاست. از اين ة هم أولي منش ،نيست

 دليـل ين ه اده است. بكررا ايجاد  بزرگياو اندازه و    چون ،نخواهد بود داندازه، بزرگي و ح

گويـد احـد نـه     وي در تعبير ديگـري مـي   .)6. 7. 32) 15-18( ،(همان احد نامتناهي است

محدود نيست چون چيزي نيسـت كـه او را محـدود كنـد و      2.است و نه نامحدود 1محدود

ترش نيـازي  بـه بعـد و گسـ     انتهايي در بعد و امتداد هم نيسـت، چـون   معناي بي نامحدود به

اسـت (همـان    3ندارد، ولي از حيث نيرو و توانايي در ايجادگري و آفرينش احـد نامتنـاهي  

  )d137(افالطـون، رسـالة پارمنيـدس،     پارمنيـدس  ةاما افالطون در رسال ).5. 1,5) 24-20(

عبـارتي   كه احد آغاز، وسط و پايان ندارد. بـه است دانسته  نظرنامتناهي بودن احد را از اين 

ده است و برخـورداري  كرنامتناهي بودن احد را فقط از حيث وحدت و بساطت بررسي او 

داند. البته فلـوطين   احد از آغاز، وسط و پايان را داللت بر داشتن اجزا و در نتيجه كثرت مي

) 11,5. 5) 1-2(فلـوطين، همـان، (   به نامتناهي بودن احد از اين حيث نيـز در جـاي ديگـر   

ست كه چون احد كثير نيست و چيزي وجود ندارد كـه او را محـدود   ده و معتقد اكراشاره 

 رو نامتناهي است. از اين، كند

شروع بـه  ماند و  در خود نمي ،دشو هر چيزي كه كامل مي . ايجادگري و فيضان احد:3

به نحو ازلي و ابـدي چيـز ازلـي و     ،طور ازلي و ابدي كامل باشد هكند و آنچه كه ب توليد مي

جـان   موجودات صاحب اراده و حتي موجودات بـي  كند كه فروتر از اوست. ابدي توليد مي

  كننـد (فلـوطين، همـان،     مانند و گرمي و سـردي ايجـاد مـي    مانند آتش و برف در خود نمي

سـت  ). احد كامل است، چون خودي احد از خود او5. 4. 1) 27-30و ( 5. 1. 6) 40-38(

عبارتي كامل بودن احد از ذات و جـوهر   ). به44: ،2005و او فعليت محض است (بوسانيچ

                                                           
1. Limited. 
2. Unlimited. 
3. Infinity. 
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) و ايـن كامـل بـودن در مولـد بـودن او      5. 6. 2) 13همـان، (  ،او برخاسته است (فلـوطين 

نحو ازلي و ابدي  طور ابدي و ازلي كامل است، به ضروري است. به اين ترتيب احد چون به

ر نتيجه او از هر نوع ويژگي زماني مبراست. افالطون نيز دربارة صانع كند و د ايجادگري مي

گويـد سـازندة    ) مي5. 1. 8) 5(فلوطين، همان، (  جهان كه فلوطين از او به عقل تفسير كرده

جهان نيك و كامل است و در ساختن آن، آنچه را كه سرمدي است، سرمشق قـرار داده، از  

شده شبيه سـازندة آن اسـت و از هـر حيـث كامـل و       رو به بهترين شكل ممكن ساخته اين

  ).d-e 30زيباست (افالطون، تيمائوس، 

آينـد، بـر ايـن     فلوطين در مورد اين سؤال كه اشيا چگونه از يكديگر و از احد پديد مي

وجود دارد كه همان جـوهر و ذات آن شـيء و    1باور است كه در هر چيزي نيرو و تأثيري

ت. عالوه بر اين، نيرو و تأثير ديگري وجود دارد كـه ناشـي از   در آن شيء ثابت و باقي اس

همان نيروي دروني و ثابت شيء، ولي متفاوت است و خارج از آن شيء قـرار دارد، ماننـد   

گرماي موجود در آتش كه همان آتش است و گرمايي كه ناشـي از ايـن گرمـاي درونـي و     

ل و احد نيز جاري اسـت. ذات بـرين   خارج از آتش قرار دارد. اين امر در مورد جهان معقو

حـال از نيـروي اثربخشـي كمـالش،      در جوهر خويش، ساكن، آرام و ثابت است و در عـين 

). 5,4,2) 28-39يابد (فلوطين،همـان، (  نيروي اثر بخشي دومي يعني عقل وجود مستقل مي

 احد، عين اثربخشي اوست. اين دو بـدون يكـديگر   2در نظام فكري فلوطين وجود و جوهر

دو  نيستند و اثربخشي بدون وجود و وجـود بـدون اثربخشـي تحقـق نخواهنـد داشـت. آن      

همبستة ازلي هستند، نه اينكه اثربخشي ناشي از جوهر و وجود احد باشند، چه اينكـه ايـن   

امر با بساطت محض احد ناسازگار خواهد بود. ميان احد و اثربخشي او فرقي نيسـت. هـر   

بخشي بيشـتري ندارنـد (فلـوطين، همـان،      تعين و تشخص يك از اين دو نسبت به ديگري

)51-47 (7,8 .6.(  
                                                           
1. Activity(energeia). 
2. Substance,exsistence,ousia,hupostasis. 
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رو او بـراي   ها براي رسيدن به اوست. از اين احد خود بهترين چيزهاست و همة فعاليت

رسيدن به چيزهاي ديگر هيچ فعاليتي ندارد. در خود ساكن، آرام و ثابت است و اوست كـه  

كند، اما نه از طريق فعاليت. او خود برتر  ممكن ميوري از نيك را براي چيزهاي ديگر  بهره

هـا از   از فعاليت، عقل و انديشيدن است، همانند اينكه دايره رو به مركز دارد و همـة شـعاع  

). انديشيدن براي فعليـت اسـت و احـد    1. 7. 1) 17-20آيند (فلوطين، همان، ( مركز بر مي

انديشـه الزم اسـت كـه ايـن بـا      فعليت محض است. در انديشيدن دوييت فاعـل و متعلـق   

بساطت محض احد ناسازگار است. او فعليت محض است و به تحقق نياز ندارد (فلـوطين،  

كـه او در جـوهر    آينـد در حـالي   ). همه چيز پس از احد به هستي مي5. 6. 6) 5-8همان، (

 خود ساكن، ثابت و آرام است وگرنه الزم بود او حركتي كند، پيش از اينكه حركت وجـود 

داشته باشد يا بينديشد، پيش از آنكه انديشيدن وجود داشته باشد، بـا اينكـه او بـه حركـت     

نظر فلوطين اگر بخواهيم خارج از ضوابط منطقـي چيـزي بـه احـد نسـبت       نيازمند نبود. به

هـايي دارد و فعاليـت و اثربخشـي او همـان جـوهر اوسـت و        بدهيم و بگـوييم او فعاليـت  

او نسبت بدهيم، در نتيجه اراده و جوهر او يكي خواهد بود و احـد  اثربخشي او را به ارادة 

بنابراين جوهر احد، همان اراده و اثربخشي اوسـت و ايـن    .كند كه هست طور اراده مي آن

  ). 6. 8. 13) 55-60و 2-6همان، ( مقتضاي بساطت محض احد است (فلوطين،

كـه در خـود ثابـت     يابـد، در حـالي   افشاند و نيروي اثربخشي از او فيضان مي او نور مي

آيد، از او جدا نيست، ولي خود او هـم   است. اين نور از او رانده نشده است. آنچه از او مي

). همچنين احد با وجود اينكه علت همه چيـز و  5. 3. 12) 16-28نيست (فلوطين، همان، (

همه در رسيدن به او در تالشند، در اين علت بودن و افاضـه كـردن،    محيط بر همه است و

شود و اصلي ثابت و ساكن در خود است. صدور چيزي از ديگـري   چيزي از او كاسته نمي

مستلزم جنبش صادركننده است و حركت و جنبش براي رسيدن به مقصود و هدفي اسـت،  

ـ  ولي احد از حركت و هر چيز ديگر بي رو در صـدور عقـل از احـد هـيچ      ننياز است. از اي

صورت عقل نتيجة حركت خواهد بـود نـه احـد و     شود، در غير اين حركتي در او واقع نمي
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نظر فلـوطين   اين بر كثرت در احد داللت دارد و با بسيط بودن احد ناسازگار خواهد بود. به

نـدارد و   كننده و كامل است و به چيـزي نيـاز   احد نخستين است و نخستين پر، مأل حيرت

او لبريز شد و از اين  "توان گفت  رو مي فيضان، ناشي از همين غنا و سرشاري است. از اين

.... چـون عقـل رو در او آورد و در او    لبريزي چيـز ديگـر پديـد آمـد و ايـن عقـل اسـت       

نگريست، در آن واحد هم عقل شد و هم هستي. عقل كه تصويري از احد است، در ايجـاد  

يافتـه از   شود و فيضـان  كند، به اين معنا كه چون عقل پر است لبريز مي د ميكردن از او تقلي

عقل، تصوير عقل است كه آن نفس است. احد و عقل برخالف نفس در هنگام فيضـان در  

  ). 1,2. 5) 7-12(فلوطين، همان، ( "خود ثابت و ساكن هستند

  كند:   تفاده ميفلوطين در توصيف پديد آمدن كثير از احد از چهار تشبيه زير اس

داند كه همة چيزهـاي عـالم معقـول و محسـوس از او      اي مي . احد را همچون چشمه1

اي غيـر از خـود نـدارد و تمـام هسـتي خـود را بـه         يابند. اين چشمه سرچشـمه  فيضان مي

  آنكه چيزي از او كم شود و پايان يابد. ريزد، بي ها (عالم معقول و محسوس) مي رودخانه

كند كه تمـام وجـود    بخش موجود در ريشة درخت تشبيه مي روي حيات. احد را به ني2

) 2-7ماند (فلـوطين، همـان، (   گيرد، ولي خود ثابت و بدون تغيير باقي مي درخت را فرا مي

10 .8 .3.(  

طـور كـه نـور از خورشـيد      كند. همـان  . احد را به خورشيد و عقل را به نور تشبيه مي3

كند، بدون اينكـه نـور را    يابد. احد نور افشاني مي ضان ميشود، عقل نيز از احد في ساطع مي

يابد، جدا از او نيست، ولـي عـين او    از خود براند و خود كاهش يابد. آنچه از او فيضان مي

اي اسـت كـه از او    ). آنچه بعد از احد پديد آيد، هاله5. 3. 12) 40-45هم نيست (همان، (

گيرد، مانند گرمايي كه از آتش سـاطع   ز آن قرار ميتابد و اين هاله تصوير احد و بيرون ا مي

شود. ويژگي بارز صدور اين است كه تابش نور و حقيقت از مركز خواهد بود (كه احـد   مي

  ).5. 1. 6) 30-35است) (همان، (
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واسـطة   كنـد. دايـره بـه    . فلوطين از تشبيه نسبت دايـره بـا مركـز بسـيار اسـتفاده مـي      4

گيرد. نقطة  است و تمامي خاصيت و هويت خود را از مركز ميهايش با مركز پيوسته  شعاع

روند، همانند خود مركزند، همانند خـود   هاي دايره كه از هر سو رو به مركز مي نهايي شعاع

تـر از   آيند، اما مركـز بيشـتر و بـزرگ    روند و از آن بر مي  سوي آن مي آن مركزي كه همه به

هاي نهايي شبيه و تصوير مـبهم   آنها باشد. اين نقطههاي نهايي  ها و نقطه آنست كه در شعاع

مركزند و مركز عامل ظهور و پيدايش آنهاست. احـد در درون خـود ثابـت و هرچـه عقـل      

است ناشي از او، وابسته به او، در پيرامون و بيرون از او و مماس با اوست. احـد صـورت   

بب عقل شده اسـت. آنچـه   گردد و به اين س اصلي عقل و عقل تصوير احد و به گرد او مي

  ). 6. 8. 18) 5-18تر در احد است (همان، ( نحوي بسيار بزرگ در عقل است به

ها بر اساس طبيعت و فطرت خود بر اين اعتقادند كـه   انسان جايي احد: . حضور همه4

خدا در هر فردي از افراد آدمي حضور دارد. باور عمومي مذكور، اين اصل برتر را تصـديق  

صورت منقسم  طور تمام و كامل و نه به آنچه احد و از حيث تعداد يكي باشد، بهكند كه  مي

در هر فردي حضور دارد. اين اصل نه برآمد استنتاج است، بلكه قبل از هر اصـل ديگـري،   

شود، چـون اصـل    دنبال خير است، براي ما كشف و ظاهر مي حتي اين اصل كه همه چيز به

بگوييم همه چيز در طلب احد است و خيـر همـان احـد     كنيم كه اخير را آنگاه تصديق مي

صورت منقسم حاضر باشد، عـالوه   ). اگر احد در همه جا به66. 5. 1) 1-10است (همان، (

بر اينكه اين نوع حضور با احد بودن او ناسازگار است، الزم دارد كه هر يـك از اجـزاي او   

  داشت.جايي نخواهد  صورت حضور همه در جايي باشند كه در اين

 1معنـاي خـاص حلـول    هاي اساسي فلوطين است كه احد در همه چيز به اين از انديشه

دارد. او در همـه جاسـت و در هـيچ جـا نيسـت. از       2جايي عبارتي او حضور همه دارد و به

                                                           
1. Immanence. 
2. Omnipresence. 



  �٣٤٣ هاي آن در نظام فكري فلوطين احد و ويژگي 

اينكه آفريننده و علت همه چيز است، در همه جا با همة بزرگي خود حضور دارد و اينكـه  

دليل است كه او پيش از همه بـا بسـاطت محـض وجـود دارد و      در هيچ جا نيست، به اين

آفريند، خـود   اند و نبايد همة چيزهايي كه او مي علت همه است و همه بعد از او پديد آمده

تر از توليدكنندة خـود قـرار    اي در سلسله مراتب هستي در پلة پايين شده او باشند. هر توليد

). فلـوطين بـه ايـن مضـمون در     5. 6. 3) 1-10و ( 3. 9. 7و  6. 8. 16) 1-7دارد (همان، (

همة اين موجودات احد هستند و در عين  "كند طور صريح و ايجاز اشاره مي به 1عبارت زير

آيند، احد نيستند، زيرا احد هنگامي كـه آنهـا را    حال احد نيستند، احدند چون از احد بر مي

). ايـن عبـارت كـه از    5. 2. 2 )25-27(همـان، (  "پديد آورد، در خود ثابت و سـاكن بـود  

گويد، همان وحدت ساري در تمام موجـودات اسـت كـه     جايي احد سخن مي حضور همه

  ).362: 2005 ،مندند (كستا يابند. همة كثرات از وحدت بهره بدون وحدت تحقق نمي

نظـر فلـوطين هـر     يك از آنها نيسـت. بـه   احد نيروي ايجادگر همه چيز است، ولي هيچ

شـود   چيزي در پديدآورندة خود قرار دارد و اين روند در نهايت به مبدأ نخستين خـتم مـي  

جـايي قـرار    كه همة چيزها در او قرار دارند. ولي او چون علتـي نـدارد، در چيـزي و هـيچ    

در احد (مقام كثرت در وحدت) به اين معنـا نيسـت كـه او در    ندارد. قرار داشتن همه چيز 

همه چيز حلول دارد، بلكه به اين معناست كه او برهمه چيز محيط است و همه را در خود 

رو هـيچ   دارد، بدون اينكه چيزي بر او محيط باشد و او را در خود نگه دارد. از ايـن  نگه مي

باشـد (مقـام وحـدت در كثـرت) در غيـر      جايي و هيچ چيزي نيست كه او در آن حاضـر ن  

تواند آن را نگه دارد. بنابراين از اين نظـر كـه همـة موجـودات در او قـرار       صورت نمي اين

دارند و او علت ايجادگر آنهاست و او در چيزي قرار ندارد، در همـه جـا حاضـر اسـت و     
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و هـيچ  هيچ مانعي براي حضور او در همه جا نيست، لكن چـون از همـه چيـز آزاد اسـت     

چيزي وجود ندارد كه او را محدود و محاط كند، در هيچ جـا حاضـر نيسـت و متعـالي از     

جايي احد كـه از خصـلت عليـت او ناشـي شـده       معلوالت خود است. بنابراين حضور همه

معناي حلول احد در كثرات نيست. او متعالي از همة اشياست. چيزي كه در جايي  است، به

خواهد بود و در جاي ديگر حاضر نيست. ولي چيزي كه در  است فقط به همان جا محدود

  ). 5. 5. 9) 1-15هيچ جاست، جايي نيست كه او نباشد (فلوطين، انئادها، (

همه چيز وابسته به احد است، ولي او به هيچ چيز وابسته نيسـت، حتـي بـه انديشـيدن     

. نسبت موجودات بـه  دنبال دارد و با بسيط بودن احد ناسازگار است خود كه دوگانگي را به

احد، همانند نسبت نور ساطع از خورشيد به خورشيد است كه نور در تمامي هسـتي خـود   

پذير نيست، بدون  وابسته به خورشيد است و در همه جا با اوست و جدايي نور از او امكان

اينكه خورشيد هيچ نيازي به آن نور داشته باشد. احد با اينكـه علـت همـه اسـت در خـود      

  شود. است و همه در طلب اويند كه خير مطلق محسوب ميثابت 

بر اين عقيده است كه بسيط مطلق هـم   ،چهار ابتداي فصل يك ةفلوطين در انئاد پنج رسال

اشـيا دارد. در   ةدر همـ  2نحوي داخل و وجود حلـولي  اشياست و هم به ةاز بقي 1جدا و متعالي

هسـتي  اشيا وجود دارد يـا جـدا از آنهـا.     نظام فكري وي امر داير بر اين نيست كه يا احد در

است. اين ديدگاه وي در مورد وجود حلولي نفس در جهان و عقل در  صورت هر دو به احد

  ). 5. 3. 15) 4و ( 6. 9. 1) 1- 5(همان، ( نفس و وجود استقاللي هر يك نيز جاري است

دانشمندان تجربـي  توان اين نظر را ديد كه  در سراسر تاريخ علم مي . بساطت محض:5

بر اين اعتقـاد  اند و  مركب در پي اشيا و اجزا با تركيب كمتر بوده ياشيا ةدر تحليل و تجزي

ي يـ جـو بـه جز  و در نهايت در ايـن جسـت   تر از امر مركب است. امر بسيط كاملبودند كه 
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ن بارز آن عناصر اربعه است كـه امـروزه تعـداد آ    ةنباشد كه نمون پذير رسيدند كه تقسيم مي

بالغ بر صد عنصر معرفي شده است. فيلسوفان طبيعي يونان باستان در تحليل جهان طبيعـي  

كرد كه از تركيـب مـاده و صـورت و     ي معرفي مييخدانيز المواد بودند. ارسطو  دنبال ماده هب

تغييرات جهان مبتني  ةد كه همكنتا بتواند حركت عالي ايجاد  ،تركيب قوه و فعل عاري بود

تـوان هـيچ    سـت كـه نمـي   داند و آن به اين معنا مي بسيط مطلق فلوطين احد را .بر آن باشد

يـك از   توان گفت كه احـد اسـت يـا وجـود دارد. او هـيچ      حتي نمي .دكرخبري از او ارائه 

ين معنـا هـيچ اسـت    ه اآنهاست. او ب ةاو برتر از هم ،اند ي نيست كه از او ناشي شدهيچيزها

  اد.توان از او د كه هيچ خبري نمي

) در تفسير بساطت محض احد فلوطين بر اين اعتقادند كه 6: 1994، ،برخي (جرسون 

و اوصـاف آن وجـود    يءتمايز واقعي است كه بين يـك شـ   ،كند ميداللت آنچه بر تركيب 

رو احد و وجـودش آنگـاه داللـت بـر      از اين .اي ندارد اما تمايز مفهومي چنين مالزمه ،دارد

تمايز واقعي نه مفهومي در نظر گرفتـه شـود. همـين امـر در      ،دو د كه بين اينكن تركيب مي

تمايز مفهـومي بـين آنهـا بـا      ةمورد ساير اوصاف احد با خود احد نيز وجود دارد و مالحظ

شود هستي احد مـاوراي وجـود    بساطت محض سازگاري خواهد داشت. آنگاه كه گفته مي

شناختي براي  رد يا هيچ جايگاه هستيبه اين معنا نيست كه او هيچ ذات و ماهيتي ندا ،است

رو بسـيط و   تهـي اسـت. ذات و وجـود او يكـي اسـت و از ايـن       ياو متصور نيست و امر

توان  وجود و ذات از يكديگر جداست و ذات آنها را مي ،است. اما در غير احد ناپذير ادراك

سـطو،  (ار فلـوطين خيلـي شـبيه اسـتدالل ارسـطو      سخند. اين كرجدا از وجودشان ادراك 

1367 ،7-35a 1074( گويد چون  در باب وحدت محرك غيرمتحرك نخستين است كه مي

د. در واقع علت كثرت يك نوع واحد وجـود  شوماده ندارد تا كثير  ،او فعليت محض است

كه از ذات و وجود  هماني ذات و وجود اوست علت بساطت و وحدت احد اين ماده است.

و تركيب و حتـي كمتـرين آن ناشـي از عـدم     ت موجودات معقول و محسوس متفاوت اس

  ).12: 1994 ،(جرسون هماني اين دو در شيء است اين
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اما در اين تفسير امكان مناقشه است. در نظر فلوطين هر امـر موجـود داراي صـورت و    

توان بر  رو نمي كند و احد چنين نيست. از اين ذات است و صورت بر محدوديت داللت مي

گفت ذات و وجود در احد يكي است. او اساساً وجودي كه بر آمـده  اساس مبناي فلوطين 

هايي كه در الهيات  از اوست را ندارد. او برتر از وجود و ذات است. همة اوصاف و ويژگي

دهند، در نظر فلوطين اوصاف موجود است، نه احد كه امر فراتـر از   اثباتي به احد نسبت مي

دهـيم، تفسـير، بيـان     هايي كه ما بـه احـد مـي    مگويد همة اوصاف و نا وجود است. وي مي

كنيم. اما اگر بخواهيم سخن دقيق بگوييم، حق  اي است كه ما خود پيدا مي احساس و تجربه

 ).6. 9. 3) 52-55بناميم (فلوطين، همان، (» او«نداريم او را 

فلوطين بسيط محض بودن عقل الهي ارسطو را كـه همـان مبـدأ نخسـتين غيرمتحـرك      

، )b1072 17-25 1367، ،(ارسـطو  گويد بر اسـاس تحليـل ارسـطو    و مي پذيرد نمي ،است

تواند بسيط محض باشد. فلوطين در تحليل سخن ارسطو عقل الهـي را از دو   عقل الهي نمي

كه عقـل را   2و متعلق انديشه 1. عقل تركيبي است از عمل انديشيدن1داند:  جهت مركب مي

فعـل  هستند. هر نـوع انديشـيدن عقـل بـر      كثير ،. متعلق انديشه كه صورند2 ؛سازد عقل مي

چه متعلق فكـر خـود فاعـل فكـر      ،داردداللت دوگانگي فاعل و متعلق انديشه انديشيدن و 

را الزم دارد تـا   باشد يا امر ديگري. از آن جهت كه ساختار عقل وجود مقـدم متعلـق فكـر   

د، متعلق فكر داراي دو وجود خواهد بـود:  شوممكن عقل براي انديشيدن  ةفعليت يافتن قو

عنـوان متعلـق تعقـل     بـه  . وجود قبل از عقل2 ؛عقل ةعنوان جزء سازند . وجود در عقل به1

از  ،خـودش باشـد   ،تا فكر بتواند فعليت يابد. بنابراين اگر متعلق انديشيدن عقل الهـي  عقل

 ،انديشـد  كـه بـه چيـزي مـي     نبهج گيرد واحد و از اين اين جهت كه متعلق انديشه قرار مي

ي باشـد يـا   يانديشد بايد داراي دو فاعل انديشه وقتي مي ،ديگر  عبارت دوگانه خواهد بود. به

ي در بيرون باشد يا هر دو در درون خود آن انديشنده، انديشـيدن هميشـه   يي از اين دويجز
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ـ    و  5. 3. 10) 23-27ت (فلـوطين، انئادهـا، (  بايد در غيريت باشد و در عـين حـال در عيني

اما خدا و  با توجه به اين تحليل خداي ارسطو بسيط محض نخواهد بود.). 5. 6. 1) 15-7(

  احد فلوطين، از خود و ديگران دريافت شهودي داد و دامن او از دوييت تعقل عاري است.

آگاهي احد از خود همانند آگـاهي و انديشـيدن عقـل نيسـت كـه       . خودآگاهي احد:6

نيازمند دوگانگي فاعل و متعلق انديشه باشد. او به چنين آگاهي نيـاز نـدارد. او خودكفـا و    

برتر از عقل است و با هر نوع دوگانگي كه به بساطت محض او خلل وارد كنـد، ناسـازگار   

د محض است و اين آگاهي امري غير صورت حضوري و شهو است. آگاهي احد از خود به

يابـد و ايـن دريافـت مسـتقيم هـيچ       مي واسطه در از خود او نيست. او خود را مستقيم و بي

 ).6. 7. 39) 15و ( 6,7,37 ،زند (همان اي به بساطت محض احد نمي خدشه

احد ضرورتاً آن چيزي است كه هست و اين ضرورت بـا آزادي   . آزادي مطلق احد:7

وسيلة چيزي يا موجودي به اين نحوة بودن مجبور  ي است، به اين معنا كه او بهمطلق او يك

توانست باشد. او خـود   نشده است. او بهترين وجه بودن است و غير از اين نحو بودن، نمي

  ).6,8,10 ،ضرورت و قانون همه چيز است (همان

ليـل كـه   احد معشوق است و عين عشق. او بـه ايـن د  . عاشق و معشوق بودن احد: 8

  زيباست و زيبايي او از خودش و در خودش قرار دارد، عاشـق خـود هـم هسـت (همـان،      

(اگر چنين عبارتي در مورد  ). او بر اساس ذات دروني خود به خود، هستي6. 8. 15) 3-1(

عبارتي او عاشق خود بوده و به ايـن سـبب خـود را پديـد      احد درست باشد) داده است، به

) 14-18(همـان، (  1ورزيده است خواسته و به آن عشق مي ت كه ميآورده است او چنان اس

16 .8 .6 .(  
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