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 هو

121 

 سوم چاپ مقدمه  

 آموخت حکمت جانرا آنکه بنام

 برافروخت بنورجان دل، چراغ
 

 بن محمد آخرالزّمان پیغمبر وبهترآنان پیامبران بزرگترین پاك برروان درود
 علیهم و علیه اطهار ائمـّۀ نفر دوازده او مقدار عالی جانشینان و بزرگوار خاندان و هللاعبدا
  .السالم التّحیۀو افضل

 امر یک بلکه و بوده متّحد وآیین دین ظهور با وعرفان فلسفه پیدایش وبعد،
 هم از و است وتصوف عرفان همان آن وروح شریعت و دین نام به ظاهرآن که باشند می
 ازآنهامبدئی یک هیچ براي توان نمی رو این از دارند پیوستگی بشر روح با و نیستند جدا
  .نمود تعیین بشریت مبدأ جزء

 دو داراي که افالطونی و اشراق فلسفۀ مخصوصاً است نزدیک عرفان با هم فلسفه
 در که اخیر افالطونی و قدیم افالطونی یا پسین و پیشین افالطونی نام به و بوده مکتب
 بطوریکه نزدیکند، عرفان به خیلیاند هقرارگرفت یونانی فلوطین و الهی افالطون آنها رأس
 صورتیکه در گرفته، چشمه سر آنها از نیز اسالمی عرفان و تصوف اند هکرد گمان بعضی
  .ام داشته مذکور رساله همین در را آن شرح که نیست چنین

 نامۀ پایان آنرا و نوشته فلوطین فلسفۀ دربارةاي  رساله تحصیل زمان در فقیر

 از پس لذا قرارگرفت دانشمندان وسایر استادان توجه مورد و دادم قرار خود تحصیلی
 و نموده موافقت آن چاپ تجدید با دوستان از بسیاري درخواست به نخستین چاپ پایان
 و معلّمین از هک اهللا وفقّه کرمانی نبهی عبدالّرحیم آقاي دانشمندمحترم ایمانی مکرّم برادر

 .نمودند آن تجدیدطبع به اقدام باشند می دانشگاه استادان

 از قلیلی تعداد و گذاشته اتمام به رو و کمیاب دوم چاپهاي  نسخه نیزکه اکنون
 مؤســّسۀ متصدي اهللا حفظه قانعی اشرف سیدعلی آقاي مکرّم برادر مانده، باقی آن

 نظر تجدید با و نموده موافقت فقیرهم دندکر خواهش سوم چاپ براي صالح انتشارات
 توفیق مزید مهربان خداوند از .کردند اقدام چاپ براي ایشان نمودم آن در که مختصري

  .دارم مسئلت الهیه معارف به خدمت و افکار تنویر و تشحیذ در را ایشان

 گنابادي تابندة حسین سلطان فقیر

   1402 االول ربیع غرّة تاریخ به
  مدینه به اسالم پیامبر هجرت روز

 1360 دیماه هفتم مطابق 
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  الّرحیم الّرحمن اهللا بسم

 دوم چاپ مقدمۀ 

ب یا قْلِ واهع د لَک الْ حامالی الم نابِکهی ج د انْتََ قاصالْم  
 

 فلسفۀ او، جانشینان و مصطفی محمد پاك روان بر درود و خدا حمد از پس
 قدیمه قرون مهم بسیار فلسفی مکاتب وها  فلسفه از کیی جدید افالطونیان و فلوطین
 در فارسی زبان در و است عرفانی مبانی به آمیخته و اشراق برحکمت مبتنی که است
 نیز عربی زبان به بلکه اند هننوشت مشروح بطور فلوطین از حاالتی و نشده ذکري باره آن

 له غفراهللا گنابادي تابندة ینحس سلطان فقیر رو ازاین .است نشده ترجمه مستقلّ بطور
 منظورمن و بنویسماي  رساله خود استعداد قدر به باره درآن گرفتم تصمیم تحصیل هنگام
 اسالمی عرفان با آن بیان - ثانیاً و نشده نوشته درفارسی بودکه فلوطین فلسفۀ شرح اوالً
 دارند و داشته، توجه بدان اسالم عرفاي که عرفانی حقایق و نکات بعضی به ضمن در که

 نامۀ پایان را آن نموده تألیف است مختصر خیلی که را فلوطین رسالۀ لذا .شود اشاره
 .دادم قرار نیز خود تحصیلی

 پایان دربین سال ودرآن شده واقع محترم استادان وتمجید توجه مورد رساله این
 و پسندیدند را آن مطالعه از پس نیز فضالء وسایر گردید حائز را عالی درجۀ ها، نامه

 کمیاب ازچندي پس رو این از بودند زیاد آن جویندگان چاپ از پس و نمودند تمجید
  .گردید

 ایمانی برادران از و ودانشمندان ازفضالء که نبهی عبدالّرحیم آقاي برادرمکرّم لذا

 تقاضاي هم فقیر نمایند چاپ آنرا مجدداً کردندکه خواهش باشند می معتقد و محبت با
 تجدیدنظرکامل نبودکه مجال و نمودم موافقت آن چاپ تجدید با و پذیرفته را شانای

  .تغییردادم روز اصطالح مطابق را کلمات بعضی فقط و آید بعمل درآن

 و خرسند اند هنمود باره درین که وکوششی چاپ تجدید براي ایشان همت از
 ایشان براي دارین واجر واستارخ را ایشان توفیق ازدیاد منّان خداوند از و دارم امتنان

  .دارم مسئلت

 الّصالحین عباداهللا علی و علینا والّسالم

  گنابادي تابندة حسین سلطان فقیر

 1347 بهمن 21 مطابق 1388 الحرام القعدة ذي 22
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  الّرحیم الّرحمن اهللا بسم

 معظّم مؤلّف حاالت مختصر تاریخ

 ترین درخشنده از یکی )اهعلیش رضا( تابنده حسین سلطان حاج آقاي جناب
 فضایل داراي و نقلیه و عقلیه درعلوم جامع و عرفان و دانش و فضل آسمان ستارگان
 ذیحجـّۀ هشتم و بیست بزرگوار این .باشند می ومعنوي صوري وکماالت باطنی و ظاهري

 عرفانی و روحانی خاندانی در شمسی 1293 آبان وپنجم بیست مطابق قمري 1332 سال
 و علماء از عموماً ایشان اجداد .نهادند ظهور عرصه به پا گناباد نواحی از بیدخت ۀقصب در

 منتهی و روند می شمار به وعرفانی علمی خاندانهاي بزرگترین از و اند هبود عرفاء و زهاد
 مسافرت آنها اجداد آنجا از و شوند می است عرب مشهور طوایف از که خزاعه طایفۀ به

  .اند هگزید سکونت خراسان نواحی در سپس ازشیر در بدواً کرده

 به مدتی اندك در و شدند فرستاده معلّم نزد سالگی 6 سنّ در بزرگوار این
 مرحوم نزد را عربیت مقدمات سپس یافتند آشنائی مجید قرآن قرائت و ونوشتن خواندن
 و معانی و العلماء رئیس اسماعیل محمد آقاي مرحوم و )ادیب(رحمانی محمد مال آقاي
 شرح و لمعه شرح و شرایع و معالم و صدرالعلماء محمد مالّ مرحوم نزد را قوانین بیان

 محمد شیخ حاج آقاي جناب خود بزرگوار پدر ازمحضر را ومنطق حکمت منظومۀ
 سال در .نمودند استفاده ثراه طاب )قمري 1386 متوفی 1308 متولّد(علیشاه صالح حسن
 اصفهان به تحصیالت تکمیل براي عالیمقدار امرپدر به شمسی 1310 برابر قمري 1350

 محمد سیداهللا  آیت قبیل از بزرگ اساتید محاضر از سال پنج مدت و نمودند مسافرت
 شیخ آقاي و ارباب رحیم آقا حاجاهللا  آیت و مفید محمود شیخ آقاي و آبادي نجف

 هم غیر و جارچی به مشهور مرتضی سید حاج مرحوماهللا  آیت و خراسانی حکیم محمد
 علوم تحصیل به ضمن در و گردیدند روایت اجازة أخذ به موفّق و نمودند کامل استفادة
 تهران به بعداً داشتند، اشتغال دیگر ّۀ فرعی کماالت وکسب وطب نجوم و هیئت و ریاضی
 یلتحص مشغول هم عالی دانشسراي در ضمناً و شدند منقول و معقول دانشکدة وارد آمده

 توقّف از پس و شدند نائل لیسانس نامۀ گواهی أخذ به شمسی 1318 سال در و گردیدند
 مجاهده و ریاضت به بزرگوار پدر مراقبت و تربیت تحت و رفتند گناباد به درتهران قلیلی

 از شدن خاص سلوك مدارج طّی از پس و گردیدند مشغول قلب تصفیۀ و نفس تزکیۀ و
 انغمار و توحید در فناء درك و طبع عالم لوازم و تبعات از دنش ومنزّه نفسانیه کدورات

 لسانی اوراد و اذکار تلقین و جماعت اقامۀ به عالیمقدار پدر طرف از احدیت در
 با طالبان دستگیري و ارشاد امر به قمري 1369 سال ذیقعدة تاریخ در و .مجازگردیدند

 پدر جانشینی و الخلفائی فهخلی فرمان 1379 ودرذیقعدة .مفتخرشدند رضاعلی لقب
  .گردید صادر ایشان براي علیشاه رضا لقب با بزرگوار

 غالب و نموده ایران خارج و داخل به متعددي مسافرتهاي مدت این ضمن در
 هر از دعاوي صاحبان و فضالء و دانشمندان با و فرموده گردش را اسالمی ممالک
 چندین .اندوختنداي  خوشه خرمنی هر از و نموده مصاحبت و معاشرت فرق و مذهب
 به و شده مشرف فلسطین و شامات مقـّدسۀ اعتاب و عالیات عتبات زیارت به هم سفر

 آقا حاج آقاياهللا  آیت قبیل از تقلید مراجع و اسالم وحجج اعالم علماء اغلب مالقات
 ابوالحسن سیـّد آقاياهللا  آیت و زنجانی عبدالکریم شیخ حاج آقاياهللا  آیت و قمی حسین

 محمـّد شیخ حاج آقاي اهللا یتآ و شهرستانی الّدین هبۀ سیـّد آقاياهللا  آیت و اصفهانی
 مورد و گردیدند موفّق حکیم محسن سیـّد حاج آقاياهللا  آیت و الغطاء کاشف آل حسین
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 چند طرح و بحث از پس الغطاء کاشف آل آقاياهللا  آیت طرف از و شدند واقع احترام
  .گردیدند نائل اجتهاد اجازة به اصولی و یفقه غامض مسئلۀ

 الزاماً اروپا به معالجه براي سـّره قـّدس علیشاه صالح آقاي جناب که هم سفر یک
 و علمی مراکز وفرانسه درسویس و نمودند حرکت ایشان مالزمت در فرمودند مسافرت
 در( گواربزر پدر رحلت و عظمی فاجعۀ از پس فرمودند مشاهده و گردش را آن تاریخی
 و سرپرستی دار عهده وصیـّت و فرمان موجب به )قمري 1386 الثّانی ربیع نهم تاریخ
 امور رسیدگی بر عالوه اکنون و گردیدند اللّهی نعمه فقراي هدایت و دستگیري و تربیت
 و لسان طالقت وبا دارند اشتغال قرآن تفسیر تدریس به سالکین سرپرستی و طریقت
 ضمن در را دینی مبانی و اخالقی اصول و طریقت دقایق و یعتشر حقایق بیان عذوبت
 وکشاورزي فالحت صرف هم را خود اوقات از بخشی و .فرمایند می تشریح تدریس
 .کنند می تأمین راه این از را خود زندگانی احتیاجات و نموده

 کماالت و انسانی فضایل در و محسوب دهر وعلماي عصر فضالي از جناب آن
 اوان همان از و پرهیزکار و متـّقی بغایت نظیر، بی صفاتی ملکات و ذاتی محامد و نفسانی
 را شبها و دار روزه غالباً تحصیل ایـّام در و پروردگار بندگی مواظب و مراقب جوانی
 روزگار حوادث در و بردبار و رحیم بسیار .بودند می مشغول عبادت به و بیدار مقداري

 ودر باادب و خلیق بسیار معاشرت در و سخاوت باو بلندهمـّت شاکرند، و صابر
 و مصاحبت درك مدتی کسی تا و .باشند می آالیش بی رفیق مسافرت، و مصاحبت
 نخواهد درك را ایشان روحی عالیۀ ومراتب مقام علّو ننماید را بزرگوار آن معاشرت

 و افتخار حضراً و سفراً نهاراً و لیالً مدتها تمیز و درك از خالی و ناچیز ذّرة این .نمود
اي  قطره و اعشار از عشري ذلک مع داشته را جناب آن خدمتگذاري و مالزمت سعادت

 چه هر و ام ننموده درك را حضرت آن پایان بی عالیۀ مراتب بیکران دریاي از
 از خود ناتوانی و عجز بر کردم می دقـّت ایشان وکماالت رفتاروفضایل و بیشتردرحاالت

  .شدم یم واقفتر آن درك

 رسائل و باشندکتب می مبتکر محقـّقین و متبحـّر نویسندگان از یکی بزرگوار آن
 و توجـّه قابل بسیار خود مقام در یک هر که اند هدرآورد تحریر رشتهء به کثیره مقاالت و

 است نرسیده چاپ به بخشی و رسیده چاپ به قسمتی که است دانشمندان استفادة مورد
 فرموده تألیف خود تحصیل ایـّام در که است رومی فلوطین فلسفۀ حاضر رسالۀ جمله من
 هیچ کنون تا که اند هنمود عمیقانه تحقیقات فلوطین مکتب و عقیده و نظریـّه دربارة و

 در فارسی زبان به حتـّی و نکرده تشریح را فلسفه این هویـّت نحو بدین محقـّقان از یک
 مخصوصاً و است نشده مشروحاً سایرکتب در مه تحقیقی و نشده نوشته کتابی باره این

 این .اند هنمود ذکر شیوا و ساده بیانی با تصـّوف و عرفانی اصول با را آن کامل ارتباط
 و بود دانشمندان کامل توجـّه و استفاده مورد چون و رسیده چاپ به نوبت یک رساله
 آقاي جناب بزرگوار منددانش و عالیمقدار برادر بودند شمار بی طالبان و کمیاب اخیراً

 اهللا ادام ایشان جانب از استجازه با الّدارین فی اهللا جزاه و توفیقاً اهللا زاده نبهی عبدالّرحیم
 تأییدات و توفیقات ازدیاد متعال خداوند از گردیدند موفـّق آن چاپ تجدید به ظلّه

  .خواستارم ایشان براي آخرت و دنیا سعادت مزید و مسئلت را ایشان

 جذبی اهللا هبۀ سیـّد علیشاهی سلطان اللّهی تنعم فقراي اقدام ابتر
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  تقریظ

  شفق زادة رضا دکتر آقاي دانشمند استاد :قلم به

 و اشراق و عرفان بنام مبانی، و مراتب تفاوت به داشمندان میان در که مذهبی
 .است بشر فلسفی و دینی مهـّم بسیار مذاهب از یکی مبالغه بدون شود می نامیده تصـّوف

 جهان ادبیـّات و ادیان تمام در بود، خواهد باقی هست دنیا و دل تا معنوي آئین این و
 شکلی به هرجا در آن معانی و شود می دیده اعتقاد و فکر و سبک این از تأثیري متمدن
  .کند می جلوه

 حال آن کسی تا و است شهود و حال قیاس، و تفکّر از بیشتر عرفان مبناي چون
 پی الّناس عوام تنها نه :که است این رسد، نمی آن به استدالل طریق از تنها باشد نداشته را
 و کرده پیدا ناقصی علم که هم متوسـّطین از شماري بلکه اند هنبرد آن معانی به

 برخی حتـّی .اند هنفهمید را آن حقیقت اند هبود وعجول دقـّت بی خود درقضاوتهاي
 بهت از عبارت را مسلک این و دیده را مآبان صوفی یا مایانن عارف از -فرقهاي ازآنان

 خرابات در کشیدن حق هو و تریاك و بنگ و چرس استعمال و معنی بی استغراق و
 آن از ولطیفتر تر عالی مذهب این امرآنکه حقیقت .اند هتاخت بدان لوحانه ساده و دانسته
 در غرضانه بی و باز دل با خواهدب که کسی براي و .ببرد پی بدان بتواند کس هر که است
 ذوق و فطري استعداد بوده خبر با فلسفی علوم مقـّدمات از است الزم باشد آن تحقیق پی
  .باشد داشته هم حالی و

 عقاید شود می دیده هم رساله این در چنانکه آئین این ظهور محلّ و تاریخ در
 عقاید و اسکندریـّه ،بودائی و برهمن تعلیمات و هندوستان است موجود گوناگون

 کشور ولی نموده عظیم تأثیري مذهب این اصول در “جدید افالطونیان” نئوپالتونیها
 مانی مذهب اسالم از پیش در حتـّی داشته روحی امر این در بزرگاي  حصـّه هم ماایران
  .است بوده آن جلوگاه

 پی و فلسفه تاریخ لحاظ از تنها نه ایرانیان ما براي آئین این در پژوهش و مطالعه
 در اینکه لحاظ از هم بلکه است ضرور انسان روحانی مهـّم سبکهاي از یکی به بردن

 تعبیر بهترین شاید .است سودمند اندازه بی نموده خاصی جلوة ما اسالم از بعد ادبیـّات
 بود خواهد دریغ .بس و باشد آمده عمل به فارسی شعر در جهان همۀ در عرفانی معانی
 ایران ادب بزرگان سخن روح و نبریم پی خود اشعار لطافت به لحاظ این از ما دخو اگر
 کوته قضاوتهاي یا درنیابیم، داشته تصـّوف جنبۀ یا عرفان صبغۀ بیش کما یک هر که را

  .ازیماند هرا باب آن دراي  نظرانه

 عرفان به بردن پی و تاریخی اطّالع کمی حقیقت این دریافتن براي پیداست
  .است شرط قیاس و تطبیق و اندیگر

 )گنابادي علی ملّاسلطان حاج( مرحوم نجل که تابنده حسین سلطان آقاي رسالۀ
 شرح زیرا .بود تواند سودمند بس نظر این از اند هزد قدم راه این در خانوادگی و هستند
 “پلوتینوس که را اسکندریه اشراق مذهب پیشروان از یکی تعالیم و عقاید و حال
 تابنده آقاي .اند هکرد کامل دیگر مقایسات و مالحظات با را آن و آورده باشد “نسفلوطی
 کرده تحصیالت عالی دانشسراي در هم و دیده را منقول و معقول دانشکدة درسهاي هم
 در است بوده ایشان خانوادة رسم چنانکه و نموده استفاده خود وقت از مدت این تمام در

 و اخالق حیث از .اند هبرد کار به کافی کوشش ضایلف و علوم کسب و کتب مطالعه
  .است شده مشهود ایشان از خاصی برازندگی نیز صفات معانی
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 و اند هکرد تهیـّه دانشسرا در فلسفۀ دانشجوئی نامۀ پایان عنوان به را حاضر رسالۀ
 دیگرهاي  رساله و رساله این است امید .شده مبذول آن در دقـّت داده فرصت آنچه

  .گردد واقع سودمند و مؤثّر گرامی میهنان هم افکار در میعل
 

  شفق زادة رضا دکتر 2/1320 /12 تهران
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 هو
121  

  خـرد و جـان خـداونـد بـنـام
 برنگذرد اندیشه از برتر کزین

 مقـّدمه

 که است رموز و اسرار از پر ایم گرفته جاي آن کرات از یکی در ما که عالمی
 است حقیقتی داراي آن اتمهاي و ذرات از یک هر بلکه .درآورد هشمار به را آنها نتوان
  :باشد می پنهانها  دیده از که

 “بـیـنـی مـیـان در آفتــابـش  بــشـکافـی که را ذره هــر دل”
 آن که خود درونی پنهانی قـّوة به نظر است عالم این موجودات از یکی که بشر

 بر است مایل همواره که زیادیست کنجکاوي حس داراي نامیم می اندیشه یا خرد را
 موجب درونی حس این نماید حاصل آگاهی آن پنهانی چیزهاي و جهان اسرار و حقایق
 که معتقدند روانشناس دانشمندان راه این از .گردید الطّبیعه ماوراء علوم و فلسفه پیدایش

 بیان آنها پیدایش براي یمعیـّن تاریخ توانیم نمی و بوده بشر با همواره موضوع دو هر آن
  .نمود ظهور تدریج به فلسفه اثر بر اختراعات و تجربی علوم و .کنیم

 است عالم پیدایش تاریخ بفهمد خواهد می عالم باب در انسان که چیزي نخستین
 موجود خود خودي به عالم این آیا آنکه دیگر بود؟ خواهد کی تا و شده پیدا کی که

 جهان این مختلف موجودات پیداشدن در نخستین ونیزمایۀ دارد؟اي  آفرینده آنکه یا شده
  چیست؟

 پیدا چه از بشر که است آن گذرد می بشر یشۀاند هب زودتر آنچه دوم مرحلۀ در
 است؟ ماپنهان دیدگان از آنکه یا ببینیم را آن توانیم می ما آیا است؟ چیز چه جان و شده
 دیگري عالم در عالم این از پس و است باقی شودیا می فانی بدن مرگ با روح آیا

 نظر در را دیگري عالم گذشته مادي ازعالم تدریج به موقع این در کند؟ می زندگانی
  .آورد می

 پاسخ براي متفکّرین از یک هر و دهند می تشکیل را فلسفه اصول سؤاالت این
 بصورت هفلسف آنکه تا اند هکشید زحماتی و نموده کوششهائی پرسشها این به دادن

  .است آمده در خود امروزي

 که این بین ودر نموده شروع مادیـّات از نامبرده سؤاالت جواب در ابتداء فلسفه
 تکامل الزمۀ زیرا .گردید معنویـّات و روحیـّات وارد داد می ادامه خود تکاملی سیر به

 یثاغورث،ف :مانند بزرگی فالسفۀ .تجـّرداست به رسیدن و مادیـّات از گذشتن طولی
 اظهار نظریـّاتی معنویـّات در آنان از یک هر و نمودند ظهور فلوطین و افالطون سقراط،
  .شدند مختلفهاي  نظریـّه و فلسفه پیدایش موجب و گردید آنها فلسفۀ اساس که کردند

 است همه دسترس در متمدنه ملل میان در امروز فلسفه، معروفهاي  نظریـّه بیشتر
 زبان چون ولی میگردند مند بهره ازآن دانشمندان و شده ترجمه ختلفم زبانهاي به و

 عربی زبان به را علمی کتب و نبوده ایران دانشمندان توجـّه مورد تاکنون فارسی
 .است شده نوشته کمتر فارسی زبان به فلسفی روکتب این از نوشتند می

 توجـّه مورد نیز اکنون و باشد می فراوان اهمیـّت داراي کههاي  فلسفه جمله از
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 رومی فلوطین فلسفۀ شده ترجمه مختلف زبانهاي به و است الهی فالسفۀ و دانشمندان
 در 1نشده نوشته فارسی زبان به تاکنون که باشد می اخیر افالطونیان مکتب مؤسـّس
  .است سودمند اندازه بی عرفان و فلسفه عاشقان براي آن مطالعۀ که صورتی

 استاد با مشورت از پس گنابادي تابندة حسین سلطان ندهب این که بود نظر بدین
 را همان ایشان تصویب با و برآمدم فلوطین فلسفۀ نوشتن صدد در شفق دکتر آقاي معظّم
 در خود توانائی درحدود و دادم قرار عالی دانشسراي در خود تحصیلی ختم رسالۀ
 چه اگر .نگردد اثبات نفی یا نفی اثبات موجب تا کوشیدم مدارك آن تطبیق و تصحیح

  :ولی است بیرون بنده توانائی از باب این در تفضیل و شرح

 “بایدچشید قدرتشنگی به هم  کشید نتوان اگر را دریا آب”
 ذکر پاورقی در التین حروف به را اسامی و شده ترجمه ازفرانسه راکه بیشترلغاتی

  .شود افزوده توضیح بر تا نمودم

 این که معظّم استاد از و خواستار را قلمی لغزشهاي پوزش گرامی ازخوانندگان
  .سپاسگذارم فرمودند راهنمائی را بنده

  گنابادي تابندة حسین سلطان

   1317 ماه بهمن چهارم
 1357 ذیحجـّۀ سوم مطابق

 

                                                
  .ارة مختصر بدان شده استبلکه به زبان عربی هم ترجمه نشده، فقط در کتب علمی اش 1
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 همتا بی یزدان بنام

 یونان فلسفۀ بزرگان -1

  حکمت و علم ظهور

 کجا در که است حکمت و علم یدایشپ مسئلۀ فلسفه، تاریخ مهـم مسائل از یکی
 نشده معلوم تاکنون تحقیق بطور موضوع این ؟اند هداشت را آن افتخار ملّت چه و بوده
 تحقیقاً توان نمی را بشر پیدایش ابتداي همانطورکه زیرا نشود، معیـّن نیز بعدها شاید
 نمود تعیین توانن حقیقی ابتداي است بشري فکر نمو الزمۀ که نیز فلسفه براي کرد معلوم
 علّت و جهان پیدایش دربارة خصوص به مجهوالت در تحقیق و کنجکاوي حس زیرا
 از آنچه ولی است نموده نمو تدریج به و نداشته انفکاك او از و بوده بشر در همواره آن

 از پیش سال هزار چهار سه از کلدانیان و مصریان که است آن شود می استفاده تاریخ
 .اند هبود وعلم تمدن داراي2میالد

                                                
شود مصریان از چهل و پنج قرن پیش از میالد داراي تمـّدن  می بلکه بطوریکه از تاریخ اهرام مصر معلوم2

 در جیزه هرم و پیش از میالد 44هرم مـّدرج سقاره در قرن : نویسد که می اند زیرا در تواریخ مصر بوده
“ :به امیرالمؤمنین علی علیه السـّالم منسوب است که فرمودقرن چهلم پیش از میالد بنا شده است و بلکه 

طانِ  هرَمان و النّسرُ فی السرَ نی الْ یعنی دو هرم بزرگ مصر موقعی بنا شد که نسرطائردر سرطان بود و ”ب
سال است و  25200چون اکنون صورت نسرطائر در جدي است و مـّدت دور ثوابت طبق هیئت قدیم 

   .گذرد می هزار سال از بناي آن 12گذرانده است پس در حدود  اکنون نصف دور

 حامل ملّت این که زمان همان در و گرفتند کلدانیان از را علم نیز فنیقی ملّت
 که نیست معلوم لیکن .داشتند وجود بزرگ دانشمندان نیز هند و ایران در بود تمدن
  .داشتند فکري استقالل خودشان که آن یا شده گرفته فنیقیان از هند و ایران دانش

 میالد، از پیش دهم ن قر در .فینیقیهاگرفتند و وهند ازایران را دانش یونان ملّت
 دهم قرن معروف شعراي4 هسیودوس و3اومیرس بودند یونان ملّت فکري پیشوایان شعراء

 علمی نهضت میالد از قبل ششم و هفتم قرن در و باشند می یونان در میالد از پیش نهم و
 .ظهورکردند وفلسفه لمع بزرگان و شد شروع یونان در فلسفی و

 5فیثاغورث حاالت در زیرا است مقدم یونان بر تمدن و علم در ایران مملکت
 بهره ممالک آن دانشمندان از و نموده مسافرت هندوستان و ایران و مصر به که شده ذکر

 داریوش و کورش معاصر و میالد از قبل ششم قرن در دانشمند این و مندگردیده
  .است بوده هخامنشی

 درعهد کتاب اوستاگوینداین مقدس کتاب درتاریخ زردشتیان که آن دیگر
 ایران بر “اسکندرگجسته” چون .بود شده گذاشته محفوظی درجاي و کامل هخامنشیان

 بود آن در علوم سایر و طب و نجوم به راجع آنچه داد فرمان و بسوخت را آن شد غالب
 از بسیاري شامل زردشت مقدس کتاب اوستا کهاین بر دارد داللت که کنند نقل یونانی به

                                                
Homere 3   
Hesiode 4   

Phythagor5   
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خ 6“اکزانتوس ”هاي  ازنوشته بطوریکه زردشت وظهورخود بوده علوم معلوم یونانی مور 
  .است بوده میالد از پیش سال هشتاد و هزار یک در شود می

 شده منتشر آنها بوسیلۀ و رسیده اروپائیان به مسلمین از که عالم کنونی تمدن ولی
 علوم توسعۀ و درترقـّی آنها چه ،اند هبنیادکرد یونانیان که است تمدنی همان دنبالۀ

 این از .باشد می آنانهاي  کوشش و زحمات رهین کنونی دنیاي و نمودند زیاد جـدیـّت
  .است حائز فلسفه تاریخ در را اهمیـّت اول درجۀ یونان علمی جامعۀ رو

  فلسفههاي  دوره

 هم خصوصی تواریخ براي شده ذکر ادواري ومیعم تاریخ براي همانطورکه
 .اند هذکرکردهاي  دوره

  :قرار این از شده تقسیم دوره چند به نیز فلسفه تاریخ

 فلسفۀ ظهور از قبلهاي  دوره و .جدید فلسفۀ وسطی، قرون فلسفۀ یونان، فلسفۀ
 محسوب فلسفه ادوار جزو تقسیم این در نیست آن از مرتـّبی و صحیح تاریخ چون یونان
 .است اختالف اینها از یک هر زمان و مدت در .است نشده

 را یونان فلسفۀ انتهاي یعنی اند هکرد تقسیم عمومی تاریخ تقسیم مطابق بعضی
 سال تا زمان آن از و گفته است غربی روم انقراض سال مقارن که میالدي 476 سال

 فلسفۀ یعنی بعد به آن از و وسطی، فلسفۀ دورة است شرقی روم انقراض سال که 1453

                                                
Xatus6   

 .اند هنامید جدید فلسفۀ بنام را معاصر و جدید قرون

 کرد ظهور مسیحی فلسفۀ که میالد اول قرن را یونانی فلسفۀ انتهاي هم بعضی
 دورة هم بعضی و دانند می میالدي پانزدهم قرن تا زمان آن از را وسطی فلسفۀ و دانسته
 یونان فلسفۀ که بود موقع این در زیرا ،اند هگفت یالدم از بعد سال پانصد تا را یونان فلسفۀ
  .کردند ممنوع را یونانی مدارس مسیح دین آباء و رفت بین از بکلّی تقریباً

  7:اند هنمود ذکر ترتیب این رابه دوره سه هم بعضی

  .اروپائی فلسفۀ دورة روم و یونان فلسفۀ دورة شرقی، فلسفۀ دورة

 خود متصـّرفات توسعۀ صدد در خاوري کشورهاي که است وقتی از اول دورة
 از پیش قرن وپنج بیست قریب یعنی کنند تصـّرف را دیگر ممالک خواستند برآمده
 اسکندر” که زمانیست آن وانتهاي نمودند استعمار را یونان و فنیقیـّۀ و مصر که میالد

 موقع این در زیرا بود، میالد از قبل قرن سه نزدیک که شد مسلّط آسیا بر “مقدونی
 بلکه نداشتند نفوذي نیز علمی جنبۀ از رفت بین از شرق ممالک سیاسی نفوذ که همانطور

 بود میالد از قبل هفتم و هشتم قرن آن حقیقی انتهاي ولی .شدند واقع یونان نفوذ تحت
 .شدند مشغول علوم گرفتن فرا به یونان مردم که

 و نمود تابش به شروع یونان در نشدا آفتاب که بود موقعی از دوم دورة ابتداي
 است یونان فلسفی مکتب شدن بسته موقع آن انتهاي و گردید وفلسفه علم مرکز “آتن”

 .گرفت صورت روم امپراطور فرمان به میالدي 529 سال در که

                                                
  .رجوع شود به شمارة دوم مجلـّۀ دانشکدة معقول و منقول خطابۀ آقاي دکتر نصر  7
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 جزء حقیقت در نیز اسالمی دانشمندان و شود می شروع بعد به این از سوم دورة
 بود مهمـّی کمک اروپائیان براي آنان فلسفی و علمی تحقیقات زیرا محسوبند اخیر دورة

   .گردید آغاز اسالمی دانشمندان توسـّط به علوم پیشرفت و تحول و
 

  آتن دانشگاه

 مستقلّ دولت چندین داراي آن کوچکی با باستان زمان در یونان کشور چند هر
 درسیاست بود9 “اسپارت” آن مقـّر که 8“الکونی دولت” قبیل از آنها از بعضی و بود
 11“آتیک جزیرة شبه” پایتخت 10“آتن” شهر چون ولی داشت پیشی دولتها بردیگر غالباً

 این از بود جلوتر دانشمندان پیدایش و بزرگان و فالسفه پرورش و فلسفه و علم ازحیث
 احترام و عظمت نظر به ملل تمام نیز کنون تا و است زیادتر آن اهمیـّت و معروفیـّت رو
  .نگرند می دانب

 دنیاي توجـّه و گردید دانش بزرگان مرکز میالد از پیش ششم قرن از آتن شهر
  .نمود جلب خود به را متمدن

 ظهور از پیش یکی :شویم قائل دوره سه توانیم می یونان در علوم سیر براي
                                                

La Conie 8  
Sparte 9   

Athenes 10   
Attique 11   

  .ارسطو از پس سوم ارسطو، تا سقراط زمان از دوم سقراط،

 و محسوسات در غالباً فالسفه بود، استکمالی حرکت ايابتد که اول دورة در
 چنانکه پنداشتند، می محسوسه امور از یکی را موجودات مبدأ و کردند می گفتگو ظواهر
 موجودات منشاء را هوا13 “انکسیمانوس“و المواد ماّدة را آب 12ملتی “تالس ”
 ریاضی فیلسوف لیناو نیزکه “فیثاغورث” .کرد می گمان مبدأ را آتش 14“هراکلیتوس“و

  .دانست مبدأمی و منشاء را عدد است

 توان نمی دارد غیبی مبدأ انکار بر داللت کلماتشان ظاهر چند هر دسته این
 بوده بزرگواري دانشمند که فیثاغورث به نسبت مخصوصاً کرد، حکم برآن بطورقطع
 .است داشته مهمی فلسفی وعقاید

 وغیر حقیقت منکر کلّی به و کردند ورظه “سوفسطائیان” دوره این انتهاي در
  .گردیدند محسوسات

 عالم به رفته فراتر محسوسات از متفکّرین تغییرکرده، روش این دوم دورة در
 انسان شخصیـّت وبراي نمودند توجـّه بشري عواطف و احساسات به و مجـّردات و باطن

 و شده زیاد منطق و اخالق و فلسفه به توجـّه دوره دراین .گردیدند قائل زیادي اهمیـّت
  .است محسوب یونان علمی ترقّی دورة بهترین دوره این .آمد بعمل تحقیقاتی درآنها

 تا و شروع “م.ق 338” مقدونی اسکندر دست به تسخیرآتن از پس سوم دورة
                                                

Thales 12   
 Anaximene 13   قبل از میالد 480متوفّی در سال.  

14  Heraclite    زیسته می قبل از میالد 576تا  480تا.  
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  .یافت دوام زیست می میالدي ششم قرن در که روم امپراتور 15“ژوستینین” زمان

 ولی کشید طول قرن هشت قریب و بیشتر سابقهاي  ورهد از دوره این مدت
 ارسطو و افالطون و سقراط شاگردان زیرا نبود، پیشهاي  دوره ازةاند هب آن اهمیـّت
 پیشهاي  دوره به نسبت نمودند می که هم تحقیقاتی و نیفزودند آنان تحقیقات بر چندانی
  .نبود اهمیـّت قابل

 فلسفۀ به واقع در و علمی فلسفۀ که “رواقیـّین فلسفۀ” قبیل از مذاهبی هم باز ولی
 اهمیـّت از خالی فلسفه تاریخ در که اینها غیر و “ابیقوري فلسفۀ” بودو نزدیک دینی
  .نمود ظهور نیستند

 تبلیغ محلّ اینکه بنام “ژورستینین” توسط به میالدي ششم قرن در آتن دانشگاه
 .گردید منحل است انواع ارباب پرستش

 کردند نمی دعوت انواع ارباب پرستش به غالباً یونان فالسفۀ که دانست باید ولی
 بود معتقد او و مانده یادگار به افالطون از که است16 افالطون مثُل همان مقصودشان بلکه
 آنها بین واسطۀ و مربـّی که دارند باال عالم در کاملی مادون،فرد عالم انواع از هریک که
 .شود می گفته عرضیـّه عقول “اشراق شیخ” اصطالح در که است مبدأ و

 یا تعصـّب بواسطۀ یا بودند نکرده درك را مقصود اینکه بواسطۀ مسیحیان ولی
  .نمودند یونان فلسفۀ با مخالفت اظهار اینها غیر

                                                
Justinien 15 .  
Lesidees 16   

  سقراط

 پرداختند مناظره و جدلی فنون به فقط و شده حقیقت منکر سوفسطائیان چون
 ترك به و دعوت جوئی حقیقت ويس به را مردم و کرده مقیا آنها مقابل در 17“سقراط”

  .نمود امر خواهی خود

 18“استفهامی” روش به و معروفهاي  شیوه از تربیت و تعلیم در سقراطی شیوة
 و نمود می اذهان از شبهه رفع مباحثه، و جواب و سؤال وسیلۀ به دانشمند این است موسوم

 .کرد می بیان را حقیقت داده ادامه را مکالمه ترتیب همان به مخاطب خطاي اثبات از پس

 زیرا .گویند 20“قابلگی” را دوم قسمت و 19“استهزائی روش “را اول قسمت
 کمک معرفت راه کسب و معنوي تولّد در را نفوس فقط ندارم دانشی من :گفت می
  .کرد می کمک زادن در را کودکان مادرم چنانکه کنم، می

 شده واقع مغضوب بود جوئی حقیقت آن مبناي که خود تعلیمات بواسطۀ سقراط
  .گردید مرگ به محکوم

 در و بوده بزرگ پیمبران از سقراط که بودند معتقد فروغی علی محـّمد مرحوم
 حکمت سیر درکتاب گردیده، نائل شهادت فیض به اخالق و توحید به مردم دعوت راه

                                                
Socrate 17  زیسته می قبل از میالد 399 -469از.   

Methode Interrogative 18  
Ironique 19   

Maieutique 20   
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  .است شده اشاره باب دراین نیز اروپا در

  افالطون

 خیلی ما براي او تعلیمات به توجـّه بود سقراط شاگردان بزرگترین 21الطوناف
 ازدانشمندان وبعضی دارند می منسوب بدو را خود نیز اخیر افالطونیان زیرا .است مهـّم
 :فرموده که کنند روایت نیز )محمـّدص( رسول حضرت از و باشد می او نبـّوت به معتقد
”مح خی اهللا ر الطُونَ اَ نَّه اَفْ له نَبِیاً کانَ اَ ه فَج ه مضرور و الزم او آراء دربارة تفضیل البتّه “قَو 

 .کنیم اشاره بدان اجمال بطور که ناچاریم ولی نیست

 “آکادمیوس” به موسوم خود شخصی باغ در ازمیالد پیش سال 386در افالطون
 نامبرده مدرسۀ و کرد می تدریس درآنجا سال چهل به نزدیک و نمود تأسیساي  مدرسه

 .نامید 22“آکادمی” را

 است موسوم اشراق حکمت به اسالم حکماي زبان در نمود ایجاد که حکمتی
 انسان” :گفت می بلکه دانست نمی کافی حقایق به رسیدن براي را استدالل تنها او زیرا
 واسطۀ که عقالنی فرد و مثال بتوسطّ دانست نمی حقایق تا کند تکمیل را خود نفس باید
  .“شود اشراق او بر است حق و انسان بین

                                                
Platon 21  زیسته می م.ق 348- 429از.   

                                                                                         
Academi22  این کلمه امروز در اروپا و آمریکا غالباً به معنی فرهنگستان و گاه هم براي حوزة فرهنگی یا

  شود می به معنی دبیرستان استعمال

 همین او فلسفۀ مبناي و اصل بلکه :است 23مُثل عقیدة او فلسفی رأي مهمترین
 ندارند، بقایی و اصالت و نیستند بیش وظاهري مجاز محسوسات، :گفت می زیرا .است
 التمعقو عالم باشندوتنها می وگمان حدس مثل بلکه گیرد، نمی تعلّق بدانها نیز علم

 .علمند تعلّق ومورد حقیقت

 نوع آن کامل نمونۀ و سرمشق که است حقیقتی داراي عالم انواع از نوعی هر
 دیگري حقیقت نیزتحت حقایق این از بسیاري .است عقل راه از آن درك و باشد می
 منتهی است محض کمال و مطلق خیر که حقیقت یک به آنها همۀ آنکه تا شوند می واقع
  .است عشق حقایق این شناسائی هرا .گردند می

 مشاهده پرده بی را مطلق حسن و حقیقت جهان بدین ازآمدن پیش انسان روح
هاي  حسن چون ولی شده واقع محجوب ماده به بستگی بواسطۀ عالم این در و نموده می

 میشود، نیزبالتّبع صوري جمال فریفتۀ نموده یاد مطلق زیبائی از بیند می را ظاهري مجازي
 24.نماید پرواز او سوي به است مشتاق فرارکند قفس از خواهد می که مرغی انندم

 مادي شکلهاي به که است حق لقاي شوق همان همه ومحبـّت، عواطف عوالم
  :شده گفته چنانکه شود برداشته ماده از نظر که آنست در وکمال شده گر جلوه

 “ربود دل هچگون وخط خال ورنه  بود دیده عاشق باشدکهاي  نکته”

                                                
ال و نمونۀ مطلقند و چون از جهت اینکه مث. اند حکماي اسالم فرد عقالنی را مثال افالطونی نامیده 23 

ثُل بضـّم میم و ثاء جمع مثال است افالطون آن را بیان کرده بدو منسوب دانسته اند و م. 
 :چنانکه گفته شده24

  ”به هواي سر کویش پر و بالی بزنم         اي خوش آن روزکه پروازکنم تا بردوست” 
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 بلکه نداده اختصاص اخالقی امور به را تعلیمات سقراط برخالف افالطون
  .نمود منبسط موجودات همۀ به را خود تحقیقات

 واگر است نیکی دانستن اثر بر کارنیک که است معتقد سقراط مانند اخالق در
  .گشتند نمی بدي گرد دادند می تمیز بدي از را نیکی مردم

 بدي و خوبی مردم از بسیاري که شود ایراد حکیم دو این نظریـّۀ بر شاید اینجا در
  .نیست علمشان مطابق آنها عمل ولی دهند می تمیز را

 پیدا علم هنوز افالطون و سقراط عقیدة به بنا اشخاص قبیل این :آنستکه جواب
 سطّبتو مطالب این که شود می پیدا موقعی علم زیرا باشند می گمان مرحلۀ در و نکرده
 عالم ان بد مربوط علم زیرا کند پیدا مجـّردات عالم با ارتباط و شود درك عاقله قـّوة
 .است نکرده تجاوز واهمه و متخیـّله قـّوة از مردم این معتقدات ولی است،

 “از چنانکه شده اشاره معنی این به نیز تشیـّع پیشوایان و بزرگان اخبار در و
ب 25 شریفۀ آیۀ ةدربار )ع( محمـّد بن جعفر حضرت کُم کَتَ ب لی ره ع ۀَ نَفْس مح ه الرَّ نَّ  منْ اَ
کُم عملَ هاَلۀٍ سوء منْ نَّماَ” آیۀ و “بِج ۀُ ا ب لَی التَّو ن اهللاِ علّذَی نَ ل و علَ می ءوۀٍ الس هالَ 26“الخ بِج 
بِ کُلُّ” :فرمود که شده وارد نْ لَه ذَ منْ ع او دبع هو لماًعا کانَ الْ ه خاطَرَ حینَ جاهلٌ فَ فی بِنَفْس 
ۀِ یص ع بِّه م موقعی در باشد دانا آن بدي به چند هر بیاورد، جا به بنده که هرگناهی یعنی “ر 

                                                
را که هرکس از شما از روي نادانی بدي از یعنی خداوند بر خود الزم نموده رحمت  54سورة انعام آیۀ 25

  .او سر زند و سپس توبه کند و جبران و اصالح نماید خداوند بخشنده و مهربان است
یعنی توبه را خداوند از کسانی که کار زشت از روي نادانی بنمایند و بعداً به زودي  17سورة نساء آیۀ 26

 .کند می پیش از مرگ توبه کنند قبول

 مرتبۀ به و نکرده تجاوز وهم مرحلۀ از او علم یعنی است نادان شود می آن مرتکب که
  .است شده وارد مضمون مینه به نیز دیگري اخبار.است نرسیده تحقّق و یقین

 زیرا داشت، مقدم باید را ریاضی علوم که است معتقد علوم درتعلیم افالطون
 در سر به که است معروف و است الزم بلکه مفید خیلی فکر ورزش براي آن دانستن
  :بود نوشته را عبارت این خود آکادمی

  “شود مدرسه این وارد نباید داند نمی را هندسه کس هر”

  رسطوا

 زمان علوم جامع .است مـّشاء حکمت مؤسـّس و “افالطون” شاگردان از 27ارسطو
 نیز را اجتماعی علوم و طبیعی تاریخ و فلسفه تاریخ و نموده تدوین او را منطق .بود خود

 او رو این از کرد تکمیل و اصالح آموخته دیگران از هم آنچه و نمود وتأسیس اوابتکار
 .دانست می دولت وظایف از یکی را تربیت و تعلیم .گفتند اول معلّم را

                                                
27  Aristote  زیسته می م. ق 322- 386از.  
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 اسکندریـّه در فلسفه و علم -2

  اسکندریـّه شهر

 غربی شمال در 29“مدیترانه دریاي” درکنار که مصر در بندریست 28اسکندریـّه
 “مقدونی اسکندرکبیر” توسـّط میالد از پیش 331 سال در شهر این است، واقع قاهره
 رسید عظمت منتهاي به و شده واقع آنها پایتخت30بطالسه لتدو زمان در و شد ایجاد

 .است مصر شهر دومین نیز وامروز

  اسکندریـّه دانشگاه تأسیس

 و علم بزرگان مرکز که “آتن” و افتاد رونق از ارسطو از پس یونان علمی حوزة
 دست از را خود عظمت و کرد سقوط حقیقت در بود اهمیـّت اول درجۀ در و حکمت

 .داد

 ترویج در “بطالسه” زیرا گردید فالسفه مرکز “اسکندریـّه” آتن سقوط از پس

                                                
Alexandrie 28  

  .در کتب سابقین بحرالّروم نام برده شده 29
وجه تسمیه بدین نام آنست که مؤسـّس دولتشان یکی از سرداران اسکندر موسوم به بطلمیوس  30

Ptolemee بود. 

 نمودند، می احترام و ترغیب و تشویق را دانشمندان همواره و داشتند زیاد جـّدیـّت علوم
 تدریج به و نموده آغاز تابیدن اسکندریـّه شهر فراز بر ودانش علم خورشید جهت بدین

 و فلسفه و علم مرکز و ربوده خود زمان دانشگاههاي امتم از سبقت گوي آنجا دانشگاه
 .گردید خود عصر ادب

 باهم وغیراینها یهودي، ایرانی، رومی، یونانی، :از مختلف ملل اسکندریـّه در
 و شده ایجاد مختلفه دینی و فلسفی عقاید و مذاهب آنها آمیزش اثر بر و محشورگردیده

 زبان که بود یونانی زبان همان وتعلیم وتقریر انبی وسیلۀ ولی .گردیدند مواجه یکدیگر با
 و مشهور یونانی فلسفۀ بنام نیز آنجا فلسفۀ جهت این از شد، می محسوب زمان آن علمی
 .منسوبند یونان به اسکندریـّه دانشمندان غالب

 و داشتند توجـّه بیشتر فنون از رشته یک در تخصـّص به اسکندریـّه دانشمندان
 بیشتر داراي غالباً که یونان فالسفۀ خالف بر بودند، متخصـّص معیـّنی ۀرشت در آنها اغلب
 آنها از یک هر براي و نموده بندي طبقه را علوم “ارسطو” زیرا بودند، خود زمان فنون

 و داد تمیز کلّی به یکدیگر از را آنها که نمود مانع و جامع تعریفهاي و شد قائل حدودي
 توسعۀ یونان علوم تدریج به آنها نمودن بندي طبقه و علوم امتیاز در ارسطو کوشش اثر بر

 همۀ در تخصص رو این از آمد بعمل مفصل تحقیقات رشته هر در و کرده پیدا زیادي
 مختلفه شعب وها  رشته داراي علوم از یک هر تدریج به نیز بعداً چنانکه .بود مشکل آنها

 افزوده علوم توسعۀ بر مرتّباً دانشمندان اتتجربیـّ و اکتشافات و تحقیقات اثر بر و گردیده
 به و گردیده زیادي تخصصی شعب داراي ازعلوم رشتۀ هر امروز که بطوري شده

 نفر یک براي علم یکهاي  رشته همۀ در تخصص و است شده منقسم مختلف قسمتهاي
 به رسد چه تا است کرده پیدا بسیاري تخصصیهاي  رشته که طب علم مانند است مشکل
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  .است تقریباًمحال آنها همۀ در تبحـّر که مختلفه علوم
  

   اسکندریـّه مکاتب

 یهود، مکتب یونانی، مکتب :شد ظاهر مختلف 31مکتب چهار اسکندریـّه در
 که مهمتر همه از .است موسوم 32گنوستی مکتب به که عرفان مکتب مسیحی، مکتب
 .بود “یونانی مکتب” ماست نظر مورد

  یونانی مکتب

 سال آن وابتداي کوتاهتر همه از اول دورة کرد طی را دوره پنج ونانیی مکتب
 قبل 283 سال ودر افتاد آن تأسیس فکر به 33” اول بطلمیوس” که بود میالد از پیش 304
  .شد بودختم او فوت سال میالدکه از

 مرحلۀ حقیقت در بود آن تأسیس ابتداي چون نامبرده مکتب عصر این در

                                                
 که ایجاد منظور ازمکتب در اینجا آموزشگاه نیست بلکه منظور مذاهب علمی و فلسفی مختلفی است31
کنند از این رو واژة  می استعمال Ecoleشود و اروپائیان این مذاهب را به مکتب تعبیر نموده و کلمۀ  می

  .آموزشگاه را در اینجا استعمال نکردیم ولی مکتب یونانی صورت آموزشگاه را نیز داشته است

Gnostique32 
33 Ptolemecsoter   م سلطنت کرد .ق 283تا  323از 

 تجربیـّات دوره این در .بود کمال و ترقـّی در روز به روز و کرد می طی را کودکی
 .ظهورکرد عصر این مشهوردر دان هندسه 34“اقلیدس” و گردید شروع

 نمود ایجاد مصر در را پرورش و آموزش راه و منظّم را مدرسه وضعیـّت اقلیدس
 نیز را تریاضیـّا .کوشید علوم بسط در و بود مدرسه آن در سال یک و بیست قریب و

 عربی به اسالم صدر در او کتاب .است توجـّه مورد دنیا در هنوز او هندسۀ و کرد تکمیل
  35.نمود توضیح و تحریر را آن “طوسی الّدین نصیر خواجه” بعداً و شده ترجمه

 .است بوده عصر همان در اسکندریـّه مشهور دان هندسه نیز 36اپولونیوس

 تاریخ در که اسکندریـّه مکتب از مقصود بًاغال و عصرها رونقترین با دوم عصر
 اوج به دانش و علم عصر این در زیرا :است عصر همین مکتب شود می برده نام فلسفه
 عهد از آن مدت گردید مختلف دانشمندان مجمع اسکندریـّه شهر و رسیده خود کمال
 .بود 38“مدو اورژت” به موسوم هشتم بطلمیوس زمان تا37“دلفوس فیالد دوم بطلمیوس”

 نمودند، زیادي توجـّه علوم گرفتن فرا و دانش به مردم فیالدلفوس زمان در
 یهود و مصریان از بسیاري یونانی فالسفۀ بر عالوه و بود حکمت و علم طرفدار نیز پادشاه

 عهد کتاب آمده او نزد یهود از نفر دو و هفتاد و کرد می طلب علوم نشر ي برا نیز را

                                                
Euclide 34 

 کلمۀ تحریر و تهذیب در این موارد معنی اصالح و تکمیل را دارد  35

Apollonius 36 
37 Philadelphe   سلطنت کرد. م.ق247تا  283از 
38 P. Evergete  پادشاهی نمود. م .ق117تا  146از.  
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 تاریخی مطالب از بسیاري راه این از نامبرده مدرسۀ و نمودند ترجمه ییونان به را قدیم
 .گرفت یهودیان از بودند اطّالع بی آن از یونانیان که را

 شاعر “اومیرس” تألیفات و داد رونق را شعر و بود مائل نیز ادبیـّات به فیالدلفوس
 .شد آوري جمع او زمان در یونانی

 .است ظهورکرده دوره دراین اسکندریـّه گبزر منجـّم و هیوي 39خوس اریستر
 عقیده این بواسطۀ و بود قائل خورشید بودن ومرکز سکون و زمین حرکت به منجـّم این
 قدیمه قرون منجـّمین بزرگترین را او توانیم می است دانشمندان اتفاق مورد امروزه که

 .بدانیم

 زیسته می دوره این در رود می شمار به قدیم بزرگ منجـّمین از نیزکه 40اپرخس
 فیزیک و مکانیک در که است 41“ارشمیدس” دوره این بزرگان از دیگر است،

  .است معروف او خود بنام درکتب نیز وامروزه دارد کشفیـّاتی

 داشت تبحـّر جغرافیا درعلم و بود اسکندریـّه عصرکتابدار دراین نیز 42“اراتستن”
 میالد از پیش سال 276 در نموده تعیین تقریب کیلومتر چند تا را زمین کرة اندازة و

 .مرد ازگرسنگی سالگی هشتاد در و متولّد

 دانشمندان علوم، به نداشتن توجـّه و زیاد جور و ظلم بواسطۀ “اورژت” زمان در

                                                
Aristarque 39  
Hiparque 40  

Archimed 41  زیسته است می م.ق 212تا  287از.  
42 Eratosthene   م.ق 276متولّد 

 و رفتند مدیترانه دریاي جزایر و یونان شهرهاي به و شده اسکندریـّه ترك به مجبور
 .تاداف رونق از اسکندریـّه علمی حوزة

 روم تصـّرف به مصر دولت که بود میالد از پیش 29 تاسال 117 سنۀ از سوم عصر
 .کشت را خود روم ملکۀ 43“کلئوپاترا” و درآمد

 اورژت جانشین زیرا یافت رونق قدري چند هر اسکندریـّه در علم دوره، این در
 باز ولی کرد طلب اطراف از را دانشمندان برآمده کتب و علوم احیاء صدد در مجـّدداً

 نیز علوم به و بوده ظالم دوره آن سالطین غالباً زیرا برنگشت، خود سابق رونق به هم
 .نداشتند توجهی

 .بود میالدي 330 سال تا میالد از پیش ام سی سال از چهارم عصر

 قیصر سزار” شده دچار بلّیاتی به روم جنگهاي بواسطۀ عصر دراین مکتب این
 اسکندریـّه اهالی ابتدا اینکه بواسطۀ داد شکست را 44“سپومپیو” آنکه از پس” روم

 اسکندریـّههاي  کشتی محل کرد امر شده غضبناك برمصریان نمودند را او نافرمانی
 کتابخانۀ کرده سرایت نیز شهر از قسمتی به آتش و زدند آتش را بندر واسکلۀ

 طعمۀ موقع این در کتاب جلد هزار هفتصد قریب گویند مورخین و سوخت اسکندریـّه
 .گردید آتش

 کلودیوس” امپراطور و کوشیدند علوم ترویج در روم امپراطوران سپس ولی
                                                

پیش از میالد پس از مغلوب شدن بدست اکتا و خود را بتوسـّط  30ملکۀ فتـّان و زیباي مصر که در سال 
  43 .کشت زهر افعی

 Pompee 44   
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  .داد رونق را مدرسه و نمود ایجاد را آن کتابخانۀ مجـّدداً 45”اول

 خاتمه 47”اول تئودوز” زمان در و شروع 46”اول قسطنطین” زمان از پنجم عصر
 شدتاآنکه شروع مسیح مذهب پیروان و فالسفه بین عصرکشمکش این در .یافت

 اعتقاد امپراطورتئودوز و رفت بین از مسیحیان جدیـّت به مدرسه این میالدي 391درسال
 خود و نمود ممنوع داشتند مکتب این پیروان بعض که را آنها پرستش و انواع ارباب به

 .گردید حلمن است انواع ارباب پرستش به اعتقاد اساس بر اینکه بنام نیز را مدرسه

 یهود مکتب

 مکتب این موسـّس شد پیدا یونانی مکتب ظهور مقارن نیز اسرائیلی مکتب
 نوشته )ع( موسی حضرت خمسۀ اسفار بر فلسفی شروح که است 48“اریستوبولوس”

 .است

 از یهودي 49“فیلون“و رسید خود عظمت منتهاي به میالد قرن اول در مکتب این
 از را مقدس تاریخ داده توفیق افالطون مذهب و یهود دین بین و کرد ظهور آنجا

 .کند وادار یهود دین قبول بر را یونانی فالسفۀ بتواند تا نمود پر استعارات و تشبیهات
                                                

Claude 45  میالدي سلطنت کرد 54تا  41متولّد در ده سال قبل از میالد و از.   
Constantin 46  کردسلطنت  337تا  306میالدي و از  274متولّد در.   
Theodosse 47  دبه سلطنت رسی 379وفات یافت و در  395میالدي متولّد و در  346در.   

Aristobulus 48   
Philon 49  در بیست یا سی سال پیش از میالد متولّد و در پنجاه سال پس از میالد وفات یافت.   

  .نکرد ظهور آنجا از مهمـّی دانشمند و افتاد اهمیـّت از فیلون از پس مدرسه این

  مسیحیـّت مکتب

 این .بود مسیح دیانت تبلیغ و ترویج مسیحیـّت مکتب ایجاد از اصلی مقصود
  .افتاد جلو انطاکیـّه مدرسۀ از رسیده خود عظمت به 50“اوریجانوس” عهد در مکتب

  عرفان مکتب

 معنی به که51گنوس کلمۀ از آن، و بود معروف گنوستی مکتب بنام مدرسه این
 و شرقی فلسفۀ آمیزش مکتب این تأسیس از غرض .شده مشتق است دانستن و شناختن

 .بود دیانت و فلسفه بین دادن ربط و مسیح دین و نییونا

 و رسیده تامـّه معرفت به تواند می انسان که بود این بر آن فلسفی عقاید بناي
 نامیده نام بدین مذهب این صاحبان رو این از .کند حلّ را قضایا تمام بدان وصول بواسطۀ

 اشراقی حکماي از ستهد یک آن پیروان و موسومند 52“ادریـّون” به عربی در و شده
  .شوند می محسوب

 از :بود این مکتب این تعلیمات از یکی جمله داشتنداز مخصوص عقاید دسته این
                                                

Origene 50 254-185 میالدي   
Gnose 51   

  .باشد می انمد می جمع کلمه ادري است که به معنی  52
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 مأمور روح پنج و وشصت سیصد و شد صادر آواز هفت نیست وصف داراي که خداوند
 شبیه نیز دیگري عقاید و نظریـّات است مطابق سال ایـّام با که شدند عالم کردن اداره
 53متی قدیس از را تعلیم این که بودند مدعی و بود خودشان مخصوص که داشتند بدان
 و داشتند عرضه برمردم را مذهب آن و اند هگرفت بود شاگردش و مسیح حواریـّین از که

  .کردند قبول هم جمعی

 حضرت” سکونت و تولّد محلّ و مقدسه ارض که “فلسطین” در ابتداء مکتب این
 بود مسیحیان و یهودیان توجـّه مورد و اسرائیل بنی سابق پیغمبران مسکن و “)ع( عیسی

 میالدي 125 سال ودر کرد ظهور “اسکندریـّه“در میالدي دوم قرن اوایل در و تأسیس
 .یافت دوام نیز میالدي چهارم قرن تا و داشت شهرت خیلی

 ولی داد رخ نآ در تبدالتی و تحـّوالت و بود بسیاري فروع داراي هم مکتب این
 .شد می پیدا اختالف فروع در فقط و بوده یکی آنها تمام مبناي

  اسکندریـّه در فلسفی مذاهب

 رواج اسکندریـّه در “افالطون ” فلسفۀ و مذهب میالد از پیش وسوم دوم قرن در
 مشرق به اسکندریـّه چون ولی گردید شایع دانشمندان از فکر روشن طبقۀ بین و یافته
 زمین افکارمشرق با دادند قرار خود مرکز را آنجا که هنگامی یونانیها است صلمتّ زمین
 محسوس خوبی به آنان فلسفۀ از کیفیـّت این که چنان گردیدند مأنوس تدریج به نیز

                                                
Saint Matthieu 53   

  .گردد می

 اخالقی آن روح که نیز “فیثاغورث” افکار و مذهب میالد از پیش اول قرن در
 مذهب دو این بعداً .شدند معروف اخیر فیثاغورثیان هب آن صاحبان و گردید شایع بود

 مذاهب و گردید واقع زمان آن شرقی آئینهاي تأثیر تحت و شده آمیخته بایکدیگر
 .آمد بوجود واختالطی امتزاجی مختلفۀ

 دین بین و ظهورکرد اسکندریـّه در “یهودي فیلون” میالدي اول قرن دراوائل
 ومطالب داد توفیق ایرانی شرقی فلسفۀ و یونانی ۀفلسف بین و افالطون مذهب و یهود
 آهنگ پیش حقیقت در فیلون .کند متمایل یهود دین به را یونانیها تا نمود تأویل را توریه
 نیز کلیسیا پدران پدر را او رو این از بود مسیحیـّت فلسفۀ و اخیر افالطونی فلسفۀ
 54.اند نامیده

 که است رموزي و اسرار شده نازل آسمان از که عبري درکتب :گفت می فیلون
 یونان فلسفۀ از قدیمیتر و بهتراي  فلسفه درتوریه و است شامل را یونانیان طبقۀ تعالیم تمام

 .شده گرفته عبري تعالیم از یونانی فلسفۀ که بود معتقد بلکه .است موجود

 انانس که بود این براي توریه کتاب شدن نازل :گفتند می او مسلکان هم و فیلون
 از شود تر نزدیک خدا به چه هر نفس .گرداند نزدیک خدا به نموده دور مادیات از را

  .شود می دور خدا از گردد نزدیک جسمانیـّات به چه هر و دورتر، جسم

 :کرد می تأویل اینطور است حوا و آدم به راجع که را توریه اول فصل از قسمتی

                                                
  .رجوع شود به تاریخ فلسفۀ فوئیه  54
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 آفریدکه جسمانیـّات به نزدیک فردي خالص، عقل این مثال و صورت به خداوند”
 این و شود می تعبیر حوا به حس آن از فرمودکه عطا را حس آدم به و آدم، از بود عبارت
 نتیجۀ در و کرد حس این پیروي فرد آن سپس .بود آدم براي ضروري موجود یک حس
 دراین .“خورد فریب و نموده تأثیر او در مار، از عبارتست که لذّت وسوسۀ پیروي این
 سایر طور همین نموده تأویل لذّت به را مار و حس به را حوا و عقل به را آدم بیان

  .نمود می تأویل و تفسیر رانیز توریۀ مطالب

 :گفت می فیلون زیرا است، نموده ظهور “فیلون “از ابتدا عیسویان 55تثلیث مذهب
 است کلمه شد صادر خداوند از که چیزي اول و است مجرّد و است یکی خدا
 دو این و شد صادر کلمه از عالم روح سپس و است عالم و خدا واسطۀبین که “لوگوس”

 .باشند می اقنوم سه خداوند با که هستند اصیل وجود نیز

 زیرا است مخالفت اصل در یهود وعقاید یونان فالسفۀ بین که دانست باید ولی
 کرده بیان را آن از نوعی یفیلسوف هر و رسد می وجود وحدت به یونان حکماي مذاهب

 که فرس حکماي عقیدة چنانکه داشتند، را عقیده همین آرین نژاد حکماي همۀ بلکه
 قول چه .است وجود وحدت ازاقسام یکی مشهورند “فهلویـّین” به اسالم حکماي درمیان
 .باشد می مختلفه مراتب داراي و مشکّکه حقیقت وجود، :که است آن ایشان

 بودند،چنانکه قائل وجود وحدت به که شود می مستفاد هندیان عقاید از همچنین
 جمیع و خدایان که بودند معتقد دانستند می عالم پیدایش مبدأ را آن که 56“آتمن“دربارة

                                                
Trinite 55   
Atman 56   

 57.نیستند چیزي آتمن از غیر آفرینش

 مصنوع و صانع نسبت آنها بین دانسته جدا مخلوقات از را خداوند یهود ولی
 یهود قدیم ملّت در او نام تنها رو این از دهد وفق عقاید این بین استخو می فیلون قائلند

 .است یافته شهرت حکمت و فلسفه داشتن به

  التقاطی فلسفۀ

 شیوع اسکندریـّه اهالی درمیان یونان فالسفۀ مختلفۀ مذاهب میالدي اول درقرن
 ولی ردیدگ توجـّه مورد 58“زینون” و“فیثاغورث” و “افالطون” فلسفۀ بخصوص یافت،
 درصدد هم فکر ازصاحبان بعضی .بود اختیاري فلسفی مذاهب از یک هر انتخاب

 انتخاب پسندیدند را آنچه مذهبی هر از آنکه بدهندیا توفیق سابقین اقوال بین برآمدندکه
 .شد نامیده انتخابی فلسفۀ آنها فلسفۀ و موسوم انتخابی و 59التقاطی به دسته این کنند

 فیلون شاگرد 60“آنتیوخوس” ذکرکنیم سمت این به توانیم می که را کسی اولین
 فکر و کرد مراجعه ثابتی مباديه ب باید علوم تحقیق براي که بود معتقد آنتیوخوس .است

 دسته یک آراء تمام پیروي به مقیـّدشدن و آزادگذاشت فلسفی عقاید انتخاب در را
                                                

   .از انتشارات بنگاه وعظ و خطابه 40رجوع شود به جزوة ملل و نحل صفحۀ   57
58  Zenon زیسته ولی می در قرن چهارم قبل از میالد بوده و زینون بزرگ معروف به ایلیائی در قرن پنجم 

   .ۀ رواقیین زینون دوم استسرسلسل
 Eclectique 59  

 Antiochus 60   
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 و “زینون” ازتعالیم که را چه آن نیز خودش جهت این از است تحقیق برخالف
 فلسفۀ اساس را آن و نمود تعلیم به شروع کرده انتخاب پسندید “ارسطو“و “افالطون”

 آموزش دامنۀ و شدند می زیادتر روز به روز و نمودند پیروي نیز جمعی داد قرار خود
 .یافت می وسعت آنان

  اخیر افالطونیان

 در که شد ظاهر دیگري سفۀفل التقاطی دستۀ میان از میالدي دوم قرن اواخر در
 این وصاحبان کرد پیدا زیاد وپیروان افتاد جلو اسکندریـّه مذاهب بیشتر از اهمیـّت
  .شدند نامیده جدید وآکادمیان61اخیر افالطونیان به مذهب

 به کنند استدالل و شمارند می یونان فلسفۀ از مورخّین، بعض را اخیر افالطونیان
  .اند هبود است 62وسطی عصور فلسفۀ که نصرانیـّت فلسفۀ مخالف دسته این اینکه

 فلسفۀ که بودند زمانی در زیرا گویند وسطی عصور ازفالسفۀ را دیگرآنها جمع
 ازجهت وسطی عصور فالسفۀ از آنان شمردن وهرچند داشت تامـّی شیوع نصرانیـّت

 نانیو و شرقی مذاهب و )ع( مسیح الهوت بین جمع مذهب این ازمرامهاي یکی اینکه

                                                
Neo-Platoniciens 61   

به عصور وسطی براي اینست که با اصطالح قرون وسطی که در تاریخ عمومی است اشتباه نشود  تعبیر 62
زیرا منظور از عصور وسطی عصرهاي پس از میالد است و اگر مقصود همان اصطالح تاریخ بود معلوم 

  .که فلسفۀ اخیر افالطونیان قبل از آنها بوده و این اختالف مورد نداشت است

 دسته این چند هر زیرا است، تحقیق به نزدیکتر اول قول ولی رسد، می نظر به مناسبتر بود
 همان آنها فلسفۀ اساس ولی دهند وفق یونان فلسفۀ و )ع( مسیح الهوت بین داشتند قصد
 خالص فلسفۀ با و دانستند می یونان فلسفۀ پیروان از را خودشان و بود افالطون فلسفۀ

 .بودند امورآنجا دار عهده ظهورکرده یونانی مکتب در بعالوه بودند، الفمخ نصرانیـّت

 حکمت دورة خاتم و یونان حکماي معتبر سلسلۀ اخیرآخرین افالطونیان پس
 .باشند می قدیم

 اقوال بین دیگر جهت از و نمودند را افالطون مذهب تجدید جهتی از دسته این
 معارف ودر اظهارکرده نیز جدیدي دعقای دادند، وفق مذاهب از دیگر بعضی و او

 ازعقایدحکماي بود متصل نیز مشرق به اسکندریه وچون نمودند، تازه تحقیقاتی وفلسفه
 توانیم می رو این از نمودند تحقیقاتی نیز آنها عقاید دراطراف و کردند استفاده هم مشرق
 را دسته این اندانشمند بعضی آنکه ویژه به نظرکنیم استقالل و اصالت دیدة به درآنها

 از خالی و مردود نگارنده نظر به عقیده این هرچندکه دانند می عرفان و تصوف مؤسـّس
 .کرد خواهیم ذکر مشروحاً بعداً که است تحقیق

  اخیر افالطونی مکتب مؤسس

 واحتیاج ناداري بواسطۀ که است 63“ساکاس آمونیوس” سلسله این مؤسس
  .است بوده معنی همین به یونانی زبان در نیز ساکاس وکلمۀ کند حمالی مجبورشده

                                                
 Ammonius saccas 63   
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 ولی بودند مسیحی نیز او مادر و پدر شده تربیت مسیحیـّت جامعۀ در “آمونیوس”
  .اختیارکرد را یونانیها پیروي برگشته مسیح دین از او

 بین که داشت قصد نموده اشراق وحکمت مشّاء حکمت بین جمع آمونیوس
 آمونیوس .بردارد میان از را اختالف و دهد وفق ونانی و شرقی مذاهب و مسیح الهوت

 .درگذشت میالدي 243 یا241 در

 مدرسۀ دانشمندان مهمترین از که است 64“اوریجانوس“شاگردانش از یکی
 .بود مسیحیـّت

 در که است آن از غیر بوده “آمونیوس“شاگرد که اوریجانوس اند هگفت بعضی
 محمـّد مرحوم و شده ذکر نام بدین نفر یک فقط تواریخ در ولی بود مسیحیـّت مکتب
 نموده تلمذ آمونیوس نزد اوریجانوس همین قطع بطور که بودند معتقد فروغی علی
 ندارد مانعی هیچ و بوده مسیحیـّت جامعۀ در که همانست آمونیوس شاگرد بنابراین است،

 .باشد مخالف استاد مذهب با شاگرد مذهب که

 .یافت وفات65صور شهر در و متولّد اسکندریـّه در“اوریجانوس”

 الهوت درس مقـّدمۀ را وفلسفه داشت مسیح دین به کامل اعتقاد اوریجانوس
ها  انجیل و مزامیر و تکوین سفر و نوشته نیزتفسیر مقـّدسه کتب براي .بود قرارداده مسیح

 .نوشت قیامت باب در هماي  رساله .نمود شرح را

                                                
64 Origene  254 -185 م.   
شهر صور تقریباً در هفتاد کیلومتري بیروت واقع و نام قدیمش تیر بوده و مطابق گفته هرودوت در 65

  .بنا شده است. م.ق 2750

 بودند، مخالف وي با شرق هاي اسقف بود سفیفل عقاید داراي او اینکه به ونظر
 .کردند می تمجید او از غرب بالد و فینیقـّیه و فلسطین هاي اسقف ولی

 رسالۀ و نماز فوائد دراي  رساله و داشت شرع با فلسفه تطبیق در زیاد اوجدیـّت
 و بوده معمول مسیح دین در که است نمازي مقصود البتّه نوشت ربـّانی نماز در دیگري

 .است بندگی به توجـّه و دعا معنی به لغت در نماز

 دیگر بعض و تحقیقی آنها از بعضی که فلسفی برخی :است مختلف او تألیفات
 کرده مسیحیـّت رد که “سلسوس” رد در نیز کتاب هشت .است عملی هم برخی و جدلی

 .تاس رسیده طبع به 1759 و1733 سالهاي بین پاریس در او تألیفات .نوشت بود

 و باشد می ما بحث مورد که است “فلوطین” ، ،پلوتن آمونیوس ازشاگردان دیگر
 .داد خواهیم شرح تفصیل به او دربارة

 بدست اسکندریـّه در را یونانی مکتب زمام ظهورکردند اخیرچون افالطونیان
 66“ژامبلیک” مذهب این دانشمندان جملۀ از .بود آنها دست در انحالل موقع تا و گرفتند

 شاگرد او و 67“آناتولیوس” شاگرد و خوانده نیز را فیثاغورث و افالطون فلسفۀ که ودب
  .بود “فرفوریوس”

 که 68“هیپاتیا“بنام بود زنی داشت را دسته این ریاست که کسی آخرین

                                                
Jamblique 66 333-283 م 

Anatolius 67  

 Hypatia68  میالدي و در تاریخ فلسفه ترجمۀ حسن حسین به عربی  370تولّد او در الروس کوچک، در
 .ذکر شده است 330سال “ ادوار فلسفه”در باب 



27 
 

 قرن اوائل در و گردید مکتب این پیشواي خود پدر از پس و بود دان ریاضی اي فیلوسفه
 اخیر افالطونیان و .سوزاندند را او مسیحیان “پانزده و چهارصد سال یعنی” میالدي پنجم
 یونانی فلسفۀ دورة انتهاي را دسته این انقراض دانشمندان بعضی .شدند منقرض او از پس
 .اند هگفت
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 فلوطین -3

 فلوطین زندگانی شرح

 بعض از و ذکرکرده 70“یونانی شیخ” بنام نحل و درملل را 69فلوطین شهرستانی
 به و است 71“پلوتینوس” او اصلی نام است شده شنیده “تصغیرفالطون“فلیطن دانشمندان

  .شود می گفته پلوتن فرانسه

 اطراف در که است “فرفوریوس“شاگردش نوشته را او حاالت که کسی اولین
 کتاب از قسمتی با را آن فرانسوي 72برهیر امیل“و نوشت را او حاالت میالدي 300 سال

 که همانست داریم او حاالت به راجع که مأخذي و نموده هترجم فرانسه به پلوتن
  .اند هاوگرفت از هم دیگران و نوشته فرفوریوس

 ذکر اختصار بطور را او حاالت و داده قرارها  نوشته همان را اصلی مدرك نیز ما
 :کنیم می

 سکونت مصر در ولی ، رومی اصالً او خانوادة که است مصر یونانیان از فلوطین
                                                

  Plotin 69  
ذکر شده  9از گفتۀ پرفسور ادوارد برون انگلیسی در تاریخ ادبی که در مجلّۀ کاوه شمارة نهم سال 70

 .د از شیخ یونانی همان فلوطین استکه مرا شود می معلوم

 71  Plutinus  
72  Emile Brehier  

 یا “سیوط” بنام اکنون و بوده مصر شهرهاي از یکی نام که 73“لیکوپلیس“در وي .داشتند
 هشت در و شده متولّد میالدي چهار یا پنج و دویست سال در معروفست “اسیوط”

 .کرد شروع حساب نوشتن و خواندن به سالگی

 مجامع به اسکندریـّۀ در و شد فلسفی مطالب وارد سالگی هشت و بیست در
 پسندش مورد و نکرده تأثیر او در آنها درس ولی رفت فالسفه و بزرگان دنز به علمی
 اندوهگین و متأثر آمد می بیرون آنان درس مجلس از وقت هر رو این از شد، نمی واقع
 یکی .کرد می اظهار را خود درونی مکنون و قلبی احساسات دوستان، از بعضی به و بود
 .نمود معـّرفی بدو برده “آمونیوس“نزد را او و خواهد می چه که فهمید رفقایش از

 و .گشتم می او پی در که آن است این :گفت شنید را تعالیمش و دید را او چون فلوطین
 یازده .گردید مشغول فلسفه گرفتن فرا به و کرد راپیشه“آمونیوس” مالزمت بعد به آن از

 جهان از آمونیوس کهتاآن داشت اشتغال فلسفه تحصیل به و برد سر به آمونیوس نزد سال
 هندیان و ایرانیان حکمت با آشنائی طالب کرده رها را آنجا فلوطین سپس بربست رخت
 جنگ براي که روم امپراطور سوم74“گردیانوس” با مقصود بدین رسیدن براي و گردید

 ایران در بتواند شاید که شد همراه بود ایران عازم ساسانی اردشیر پسر 75"اول شاپور” با
 .شود برخودار هند فلسفۀ از نیز بعداً و مندگردد بهره آن دانشمندان از و دبمان

 فیلیب” و شد کشته رومیها دست به تیسفون محاصرة اثناء در گردیانوس
                                                

73  Gordien  میالدي سلطنت کرد 244تا  238از سال.  
  .گویند Saporنام اصلی او شاه پوهر و اروپائیان ساپر . میالدي پادشاهی کرد 271تا  241از  74
75  Gallien  سلطنت کرد .م 268تا  260متولّد و از  235در.  
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 و رسانید انطاکّیه به را خود زحمت به آن از پس فلوطین .کرد غصب را سلطنت“عرب
  .داشت سال نه و سی موقع آن در

 ودر آمد روم به میالدي یاپنج چهار و وچهل دویست سال مطابق سالگی درچهل
   .عقایدخودگردید نشر مشغول و گزید منزل آنجا

 بدنهاي  کدورت از روح کردن پاك و دنیا لذایذ از دوري و زهد به فلوطین
 گوشت خوردن از کردو می دوري دنیويهاي  لذّت از جهت بدین و بود مایل بسیار
 سالک “فلوطین” اینکه در و .خورد می نباتی غذاهاي از رمق سد قدر به و داشت اجتناب

 عامـّه محبوبیـّت روم در داشت که تجـّردي و زهد بواسطۀ و نیست شکی بوده مرتاض و
 و بسیار عالقۀ 77“سالنین“او زوجۀ و روم امپراطور 76“گالیانوس“حتّی بود، پیداکرده
 اکنون که را78“کامپانی” قطعۀ کرد عزم که شده گفته حتّی .داشتند او به کاملی ارادت

 “افالطون” رأي مطابق درآنجا تا نموده او مخصوص است ایتالیاهاي  استان از یکی نام
  .دهد تشکیل فاضله مدینۀ

 به که افرادیست بعض یا بشري افراد کامل اجتماع 79“فاضله مدینۀ“از حکماء مراد

                                                
76  Salonine  
77  Salonine  
78  Camqanie  
مدینۀ فاضله با اوصافی که حکماء گویند از آرزوهاي بشر است که باید روزي کمال بشري مقتضی  79

آن گردد و اجتماع و اتـّحاد کامل افراد بشر فراهم آید و اجتماعات جزئی چندان مورد توجـّه حکماء 
  .نیست

 انسانیـّت فاضلۀ صفات داراي همه و رسته هوس و هوي از و رسیده عملی و علمی کمال
 پیدا بشري افراد کامل اجتماع که است موقعی در کلمه این حقیقی اطالق ولی باشند،
 نیز جزئی اجتماع به نسبت تسامح طریق به بعضی لیکن افراد، بعض اجتماع نه شود،
 و الهی خلیفۀ“که دارند انتظار و بوده آن منتظر شیعه که است همان این کنندو اطالق
 “باشند می السـّالم علیهما عسکري حسن امام بالفصل فرزند که ائبغ موعود مهدي

 تشکیل جهانی فاضلۀ مدینۀ حقیقت در و نموده پاكها  آلودگی از را وعالم ظهورکند
 .فرماید عملی نیز را کلّ وصلح دهد

 و مریدان نزد او و ورزیدند ارادت فلوطین به نیز روم بزرگان و اشراف از بسیاري
 .دانستند می کرامتش و کشف صاحب و داشت ارجمند قامیم خود پیروان

 اثر بر بود روم سناي اعضاي از که80“رگاتیانوس“به موسوم روم اشراف از یکی
 کسان و کرد رها را خود دارائی همۀ که شد مجذوب و آشفته چنان فلوطین تعلیمات
 رویشید و زاهدانه وزندگانی گذشت اعتبارات و حیثیـّات از گفته ترك را خویش
 و داشت می دوست خیلی را او فلوطین خورد، می خوراك بار یک روزي و نمود اختیار
  81.داد می قرار سرمشق دیگران براي را حاالتش

 زندگانی وبه بود خجل بدن در خویش وجود از فلوطین :است گفته فرفوریوس
 سخن خود میهن و خانواده و کسان به راجع هیچگاه رو این از داد، نمی اهمیت دنیوي

                                                
80  Rogatianus  
زواري که از حکماي بزرگ اسالم است این قبیل حاالت را داشته و مرحوم حاجی مالّ هادي سب 81

  .بطوریکه شنیده شده بعضی شاگردانش آشفته و مجذوب او گشته و بعضی هم خود را سوزانده بودند
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 پرسیدند می که کسانی زیرا نمود، می خودداري والدتش ماه و روز گفتن از .گفت نمی
 خودش ولی .داد نمی رضایت بدان او و بگیرند جشن روز آن در که بود این مقصودشان

 چاشت به را ودوستان نمود می قربانی گرفته جشن “افالطون” و “سقراط” تولّد روز در
 .نمود می ایراد مقام مناسب نطقی هم نفر یک کردو می دعوت

 شمایل بدهد اجازه نمودکه درخواست او از شاگردش82“آملیوس” وقتی
 که دارد شرافت چه اصلی تن :گفت “فلوطین” بماند باقی تا کند نقّاشی را او وصورت

 وقابل است سایه و تصویر آن خود و زندان روح براي بدن کنیم، طلب او براي هم بدلی
 “آملیوس” لیکن .دهیم قرار او بکشدبراي طول زیادتر که تصویري و ایهس که نیست
 شمایل بود تدریس مشغول فلوطین که موقعی 83“کارتریوس” نامش نقّاش داشت رفیقی

 .نداشت خبر آن از او، ولی کشید را او

 به اشخاصهاي  قیافه از و دانست می خوبی به نیز را قیافه و فراست علم فلوطین
 به او و دزدیدند زنی از گرانبها بندي گردن روزي که چنان .برد می پی انحاالتش بعضی
 و آورند او نزد را زن آن غالمهاي تمام که داد دستور فلوطین نمود، مراجعه فلوطین
 به وآزار اذیـّت از پس ولی کرد می انکار شخص آن ابتدا .داد نشان را دزد آنان ازمیان
 .کرد رد را بند گردن نموده اقرار خود دزدي

 او نزد تربیت و تعلیم براي که اطفالی و اشخاص آتیۀ ومقدرات آینده از همچنین
 و نموده جلب او سوي به را مردم قلوب امور همین .شد می واقع مطابق و میداد خبر بودند

                                                
82  Amelius  
83  Carterius  

 .گفتند می کرامتش و کشف صاحب

  فلوطین مرگ

 گرفت، صدایش هشد مبتال84 لوزتین ورم مرض به خویش عمر آخر در فلوطین
 کردند می خوداري او دیدن از مرضش موقع در رفقاء .گردید جراحت و پرازدمل بدنش
 معانقه گرفته بغل در را آنان کرد می مالقات را دوستان گاه هر که بود این او معمول زیرا
 شده خارج شهر از جهت این از .داشت را عادت این نیز مرض حال در نمود می
  .گزید سکونت رفته رفقایش از یکی لکم به “کامپانی“در

 شد حاضر بالینش در85“استوشیوس “طبیبش برود دنیا از خواست که موقعی
 جنبۀ از آنچه کنم می سعی من گفت، سپس دارم را تو انتظار من :گفت او به فلوطین
 رد صاحبش به رسانده الوهیـّت عالم به شده سپرده من به که امانتی و منست در خدائی
 و کرد عبور “فلوطین“بستر زیر از ماري کرد مشاهده “استوشیوس” موقع این در کنم،
  .رفت دنیا از آن از پس

 اسکندریـّه اهالی نزد مار که شده ذکر فرانسه به او کتاب ترجمۀ پاورقی در
 مار صورت “استوشیوس“مناسبت بدین شاید بود، نیز خدایان از یکی نام و مقدس
 کلّی به موقع آن در که باشد نفسانی جهت و مادیـّت عالقۀ نظورم آنکه یا نموده مشاهده

                                                
84  Esquinancie  
85  Eustochius  
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 ودرتفسیر .است شده واقع تصادف طور به موقع آن در مار عبور آنکه یا شده دور او از
 “جرجانی حسن بن حسین ابوالمحاسن” تألیف “االحزان وجالء االذهان جالء” بنام گازر
هم وقالَ ” :تفسیرآیۀ لذی “316” درص 1337 - 1378 تهران چاپ اول جلد هم لَ نَّ نَبِی ۀَ اآی 
ه ک لْ کُما اَنْ م یاٌتی وتلتّاب کَینۀٌ فیه نْ سم ّکُم بِ امیرالمومنین از” :نویسد می سکینه ذکر در ” ر 

 او روي بود سر دو را آن و جهنده سبک بود ماري سکینه :فرمود که کردند روایت )ع(
 البتّه است کرده بروز صورت این به هم فلوطین مورد در یدشا که “آدمیان روي چون
  .است رسیده او حقیقت و او ظاهري صورت و سکینه دربارة هم دیگري اخبار

 سوم آخرسال در هجرت از قبل 352 با مطابق میالدي 270 سال در وفاتش
 و شصت فلوطین موقع آن در استوشیوس قول به بنا و بود 86”دوم کلودیوس“سلطنت
  .داشت سال شش

 سال برویم عقب سال وشش شصت که استوشیوس قول به بنا :گوید فرفوریوس
 میالدیست 203 مطابق که 87“سور” سلطنت سال سیزدهمین که فهمیم می را فلوطین تولّد
 .است نگفته کسی به را خویش تولّد سال خودش ولی .شود می

 “کارتریوس” و “یوسآمل” و او “فلوطین” مرگ هنگام :نویسدکه می فرفوریوس
 از 88“المپیوس” فلوطین ازمعاصرین یکی .بود حاضر “استوشیوس” تنها و نبودند دربالینش

 که فلوطین با دهد نشان فیلسوف را خود که این اوبراي بود “آمونیوس” شاگردان از
                                                

86  Claude  سلطنت کرد 270تا  268میالدي و از  214متولّد در.  
87  Alexandre Sever  
88  Olympius  

 جمعی مرتبه چند نمود، می تحقیر را او و کرد می مخالفت بود وي از مشهورتر و کاملتر
 هدر به وي زحمات و شد می ملتفت فلوطین ولی رسانند آسیب او به که کرد وادار را
  .رفت می

 هر ولی دارد توانائی قادر روح یک فلوطین :گفت دوستانش به “المپیوس” خود
 هم در ببندند را درآن کهاي  مانندکیسه آورد می یاد به را او توانائی و اهمیـّت که موقع
 .شد می فشرده

  فلوطین شاگردان

 آنهاي ولی بود دانشمندان پراز پیوسته او مجلس و داشت زیاد شاگردان فلوطین
 “آملیوس” جمله از .بودند نفري چند فقط داشتند عالقه دیگران از بیش او درس به که
 روم در فلوطین اقامت سوم سال در آملیوس .است 89“لیانوس ژانتی“او اصلی نام که بود

 نزد شود می سال چهار و بیست تقریباً که “کلودیوس” نتسلط اول سال تا و آمد بدانجا
 .بود او

 پولن توسـّط به استوشیوس و 90“پولن” به موسوم بود پزشکی شاگردانش از دیگر
  .گفت بدرود را جهان خود استاد از پیش پولن .کرد پیدا اوآشنائی با

                                                
89  Gentilianus  
90  Paulin  
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  .رفت دنیا از استاد از پیش نیز او که بود 91“زتیکوس“دیگر

 .داشت بستگی عرب به که 92“سزتو“دیگر

 به عربی کتب در و “پرفیریوس “دریونانی او نام که “فرفوریوس” دیگر
 بوده 94“مالخوس” او اصلی نام و معروفست 93“پرفیر“به فرانسه زبان در و فرفوریوس

 .است

 شرقی قسمت در و سوریـّه از است شهرستانی که95“بثنیه” والیت در فرفوریوس
 وفات 305 سال در و متولّد میالدي 233 یا 232 سال در است واقع “حوران” شهرستان

 .است یافته

 دیگري جمع و “اوریجانوس” نزد بود، شریفی و بزرگ خانوادة از فرفوریوس
 و رفت سیسیل به آنجا از ماند فلوطین نزد که سال شش از پس .نمود علوم تحصیل
 آن در کرد مالقات “آملیوس“با آمده روم به آنجا از و .نوشت مسیح دیانت ضد بر کتابی
 تقریباً فلوطین سال این در .رفت می فلوطین درس به آملیوس که بود سال هیجده وقت
 فلوطین نزد که سال ازچند پس فرفوریوس .داشت سال سی وفرفوریوس سال نه و پنجاه
 :گفت او به فلوطین بکشد، را خود خواست می که بطوري شده مبتال دماغی مرض به بود

                                                
91  Zeticus  
92  Zetus  
93  Porphyre  
94  Malechus  
95  Bathaniiah  

 در و رفته سیسیل به فرفوریوس رو این از کنی مسافرت باید آن رفع براي و مریضی تو
  .نبود او نزد “فلوطین” مرگ موقع

 :گفت می و گذاشت می احترام مذهبی و قوم هر شعائر و مقدسات به فرفوریوس
 تبالّذا قائم که خدائی وجود به و .داشت محترم باید را ملّتی هر مقدسات و قدیم عادات
  .بود معتقد است

 فصل، نوع، جنس،“خمس کلّیات درمبحثاي  مقدمه ارسطو منطق بر فرفوریوس
 96“ایزاگوژ“که آن یونانی از و معرّب که “ایساغوجی” به و نوشته “عام عرض خاصه،
 .است شده نامیده باشد می مقدمه و مدخل معنی به و شده گرفته است

 شیخ” که است معقول و عاقل و عقل اتّحاد عقیدة او معروف عقاید از یکی
هم کانَ و” :اینست آن اول و نوشته آن رد در فصلی97اشارات در “ابوعلی جلٌ لَ ر ف عرَ ی 

وس لَ بِفَرْفُورِیم قْلِ فیِ عع عقُوالت و الْ تاباً الْمثْنی کی ه لَی ءنَ عشّاوالْم و وه شَفح ه لُّ م و کُ ه 
لَمونَ ع ی نْم هم نْفُس هم اَ نَّ ه ال اَ مونَ ه ه فَرْفوریوس ال و یفْ فْس  مردي مشّائین میان در : یعنی ” نَ

 تمجید او از مشّائین و دارد کتابی معقوالت و عقل دربارة که فرفوریوس به معروف بود
 نه و فهمند می را آن آنها نه که دانند می هم خودشان و است یاوه آن تمام ولی کنند می

  .است فهمیده فرفوریوس خود

 اصول در زیرا اند هگفت ارسطو شاگردان از را او تسامح بطور سابق حکماي بعضی
 .است بوده فاصله دو آن بین قرن شش قریب ولی بود “ارسطو“پیرو فلسفه

                                                
96  Isagoge  
  .رجوع شود به نمط هفتم اشارات 97
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 98 “ژامبلیک” یکی داشتند اهمیتی دسته این از دیگر نفر دو فرفوریوس از پس
  .بود 99“پرکلوس” دیگري

                                                
98  Jamblique  
99  Proclus  
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 فلوطین رساالت -4

  شفاهی تدریس بر فلوطین اقتصار

 “اوریجانوس” و100“هرنیوس” :از بودند عبارت که آمونیوس شاگردان از نفر سه
 نگهدارند مخفی االمکان حتّی را “آمونیوس” فلسفی اصول که نمودند عهد ،“فلوطین” و
 منتشر را او فلسفی ءآرا و افکار که نبود مایل آمونیوس خود زیرا ننویسند، را آنها و

 را فلسفی عالیۀ مطالب فلوطین و کردند، می اقتصار شفاهی تدریس به رو این از کنند،
 دیگران براي االمکان حتّی و نمود، می بیان خود مخصوص شاگردان براي فقط
 .کرد خودداري مطالب نوشتن از مدتی تا و گفت، نمی

 همچنان “فلوطین“ولی یجانوس،اور سپس نمود نوشتن به شروع “هرنیوس” ابتداء
 سؤاالت چون او درس در .کرد اکتفا بدان سالگی پنجاه تا و بود شفاهی تدریس مشغول

 ضمناً مورد بی مباحثات موارد قبیل این در که چنان و بود زیاد نیز وههیا غالباً شد می زیاد
 و نظم، بی بًاغال او مجلس و زیاد موضوع از خارج مباحثات نیز او درس در شود می واقع

  .شد نمی میسر حاضرین همۀ براي شایان استفادة

 ابتداء او درآورد تحریر به را مطالب که نمودند خواست او از دوستانش از جمعی
 به راجع نموده نوشتن به شروع دوستان زیاد اصرار بواسطۀ عاقبت ولی نبود، مایل

                                                
100  Herenius  

 .نوشت می مطالبی آمد می نظرش به که موضوعاتی

  آن زمان و فلوطین یفتأل طرز

 سال تا و بود میالدي 255 سال در خودهاي  رساله نوشتن به فلوطین شروع ابتداي
 .نوشت رساله ویک بیست 263

 آمد پیش مختلفی مباحث بود او نزد مدتیکه و آمد او نزد فرفوریوس موقع درآن
 درخواست به ابن وي بنویسد را آنها کردند تقاضا او از آملیوس و فرفوریوس و کرد می
 از یعنی بود فلوطین نزد فرفوریوس که سالی شش در و نمود نوشتن به شروع مجدداً آنان
 سال که 270 تا 268 از و نوشت دیگر رسالۀ چهار و بیست میالدي 268 تا 263 سال

 .است رساله وچهار پنجاه آنها مجموع که نوشت هم دیگر رسالۀ نه است او وفات

 :کنیم دسته سه زمان حیث از توانیم می را فلوطین رساالت پس

 بیست آنها عدة بود، شده نوشته فرفوریوس آمدن از پیش که رساالتی -اول دستۀ
  .شده تحریر سال هشت ظرف در و یک و

 در و رساله وچهار بیست شد، نوشته “فرفوریوس” بودن در که – دوم دستۀ
 .گردید تدوین سال شش ظرف

 سال دو ظرف ودر است رساله نه که بود فرفوریوس رفتن از پس – سوم دستۀ
 .شد نوشته

 دستۀ بوده، تحریر به او شروع اوائل در زیرا است سطحی و تر ساده اول دستۀ
 آن تحقیقات و تر مطالب پر سوم دستۀ .است کاملتر دوم از سوم دستۀ و اول، از دوم
 به او قواي و شده خسته نیاد زندگانی از و ضعیف بدنش که بود موقعی در و تر دقیق
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 .بود شده کاملتر او فکر و شدیدتر او روحی قواي ولی رفته، تحلیل

  فلوطین رساالت بر ادبی نظر

 عبارت طرز به و نبود پردازي عبارت به مقید خودهاي  رساله نوشتن در فلوطین
 و صاحتف و ادبی جهات به و نگریست می حقارت نظر به انشاء، صحت به تقید و نویسی
 عبارت خوش چندان او رساالت رو این از داد، نمی اهمیـّت بدیعیـّه محسنات و بالغت

 او نوشتجات بر لفظی ایراد که آن براي را وعبارت مطالعه را آنها “فرفوریوس“و نبود
 او نزد را خود کتب“فلوطین” بود سیسیل در که هم موقعی نمود، می تصحیح نباشد
 و نوشت دیگر رسالۀ پنج “گالیان” سلطنت سال پانزدهمین در .دکن تصحیح تا فرستاد می

 .فرستاد دیگر رسالۀ چند نیز بعداً فرستاد، فرفوریوس براي

 نیز باصره ضعف به نبود پردازي عبارت به مقید که برآن عالوه “فلوطین” خود
 يغلطها “فرفوریوس“و خواند نمی تصحیح براي را خود رساالت رو این از بود، مبتال

 .کرد می درست را امالئی

 و خواندند می بود شده تصحیح فرفوریوس توسط به که را کتبی هم خوانندگان
 “کوشش اثر بر و نوشتند می را فلوطین رساالت او نوشتجات روي از

 .شد منتشر او رساالت“فرفوریوس

 را فلوطین نوشتجات چون101“ابولوس“به موسوم آتن در افالطونیان رئیس

                                                
101  Euboulos  

  فرستاد او براي را خود رساالت کرد دریافت
 

   فرفوریوس توسط فلوطین رساالت ترتیب

 تا شدند داستان هم رساالتش وانتشار تدوین بر او ازمرگ پس فلوطین شاگردان
 “فرفوریوس” ولی برداشت را آنها از نسخه چند “آملیوس” و نرود بین از استادشان آثار
 .کرد جدیت دیگران از بیشتر امر این در

 خالف بر و نبود کامل ولی شد تدوین “فرفوریوس” از پیش فلوطین الترسا
 از فرفوریوس .شد واقع فرفوریوس توسط به تقسیمات این و بوده نیز کنونی ترتیب
 تدوین فلوطین طبیب توسط که نسخی از ولی نگفته، سخن شده او از قبل که تدوینی
 .است شده تشرمن و تدوین هم آن از پیش که شود می معلوم گردیده

 چهار و پنجاه این او و شد فرفوریوس توسط به فلوطین کتاب کنونی ترتیب
 فرفوریوس ولی .قرارداد رساله نه بر مشتمل را قسمتی هر و نموده قسمت شش را رساله

 موضوعات و مواد تناسب برحسب بلکه ننموده مرتّب زمانی ترتیب به را فلوطین مؤلّفات
 مثالً .کرده مرتّب طور همین را ارسطو مؤلّفات نیز 102“ندرنیکوسآ” چنانکه داده ترتیب
 و نوشته فلوطین که است رساله سومین و پنجاه نمود مرتّب که را اول کتاب اول رسالۀ
 نموده تنظیم و جمع ترتیب همین به نیز را رساالت سایر و رساله، نوزدهمین دوم رسالۀ

                                                
102  Andronicus  
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  .است

 اروپائی زبانهاي در و شود، می نامیده “اسوعت” گانه نه رساالت این از یک هر
 .است شخص نه یا چیز نه ازاي  مجموعه معنی به که گویند 103“انئاد”

 را نه و شش کامل عدد که این از وقتم خوش خیلی من :گوید می فرفوریوس
 حیث از که را هائی رساله تاسوع هر در من ام، کرده پیدا فلوطین رساالت ترتیب براي

 را سؤاالت رساله هر اول در و جمع دارند ارتباط یکدیگر به و نزدیک مه با موضوع
  .دادم قرار آسان خیلی

  فلوطین رساالتهاي  موضوع

 از آنها عنوان و فلسفی و اخالقی رساالت بر مشتمل تاسوع شش از اول تاسوع
 :است قرار این

 فلوطین ۀرسال سومین و پنجاه رساله این” است؟ کدام انسان و چیست حیوان .1
  .“است

  .“است او رسالۀ نوزدهمین” حسنه، واخالق پسندیده صفات به راجع .2

 فلوطین رسالۀ بیستمین“،104مباحثه و جواب و سؤال طریق و مکالمه روش .3
  .“است

                                                
103  Enneades  
104  De la Dialectique ش بیان متد و منطق استمقصود.  

  .“است وي رسالۀ ششمین و چهل” خوشبختی، به راجع .4

  .“است او رسالۀ وششمین سی“یابد؟ می فزونی زمان افزایش با خوشبختی آیا .5

  .“اوست رسالۀ نخستین” جمال، و خوبی به راجع .6

  .“است وي رسالۀ آخرین” ها، خوب دیگر و105ها خوب نخستین .7

  .“است فلوطین یکم و پنجاه رسالۀ” آیند؟ می ازکجاها  بدي .8

  .“است او رسالۀ شانزدهمین” عاقالنه، کشی خود .9

 محسوسات و ماده عالم به راجع داده تشکیل فرفوریوس که – تاسوع دومین
 :قرار این از است

  .عالم به راجع .1

  .دورانی حرکت به راجع .2

  دارند؟ تأثیر علویات و ستارگان آیا .3

  .106ماده دو به راجع .4

  چیست؟ فعل و قوه اصطالع .5

  .شکل و خاصیـّت .6

  .کلّی اختالط .7

  آیند؟ می نظر به کوچک دورند ما از ئیکه چیزها جهت چه به .8

                                                
  .مرادش از اولین خوب، ذات احدیـّت است 105
مراد از دو ماده ،مادة محسوسات و مادة معقوالت است، زیرا بحث آن در این است که معقوالت هم  106

  .مانند محسوسات ماده دارند



37 
 

  .است بد عالم و ظالم عالم خالق گویند که کسانی به راجع .9

 بدان چه آن و عالم به راجع است موضوعاتی شامل سوم تاسوعهاي  رساله
  :است قرار بدین استقالل، حیث از نه بستگی، جهت از ولی دارد، بستگی

  .قدر و قضا به راجع .1

  .الهی کاملۀ قدرت به راجع -3 و .2

  .ستا کشانده خود به تشخّیص در را ما که اهرمنی به راجع .4

  .عشق و محبت به راجع .5

  .مفارقات ثبات و سکون به راجع .6

  .زمان و سرمد و دهر عالم به راجع .7

  .واحد مبدأ به راجع و اشیاء حقیقت در سیر و طبیعت به راجع .8

  .مختلف مالحظات .9

  :زیر شرح به باشد، می روح به مربوط که است رساالتی -چهارم تاسوع

  .روح حقیقت -2 و1

  .روح باب در تاشکاال - 4و  3

  .شهود به راجع یا روح به مربوط اشکاالت .5

  .حافظه و احساس به راجع .6

  .روح شدن فانی به راجع .7

  .بدن در آمدن فرود و حلول به راجع .8

  دهند؟ می تشکیل را روح یک ارواح تمام آیا .9

 یک هر در ولی دارد، ارتباط معقوالت و عقل به که هائیست رساله -پنجم تاسوع

 :ترتیب بدین شده نیز مطلق حقیقت به راجع بیاناتی آنها از

  .اصیل وجود و اقنوم سه .1

  .اول به مادون حقایق ربط ترتیب و کائنات پیدایش .2

 اقنومی و شناخت، را آنها توان می و دارند شناسائی خاصیت که اقنومهائی .3
  .است اقنومها این از باالتر که

  .خدا به راجع و شده؟ صادر او از است اول مبدأ از پس که موجودي چگونه .4

  .مطلق بخیر راجع و نیستند، عقل از بیرون معقوالت عالم اینکه بیان .5

 حقیقت چیست؟ ندارد وتصور اندیشه و 107است وجود مافوق آنکه .6
  .دوم ردیف از اندیشه داراي وجود و اول درجه از اندیشه وجودداراي

  شود؟ می پیدا جزئی ي چیزها براي عقالنی افراد و 108مثال آیا .7

  .عقالنی زیبائی به راجع .8

  .بوجود راجع و عقالنی، افراد و عقل به راجع  .9

  :قرار این از موجودات، و بوجود است راجع -ششم تاسوع

 .موجودات انواع -3و-2و-1

 منظور که است وجود یک هست تماماً جا همه در که وجودي اینکه بیان -5و-4
 .باشد می مطلق وجود وحدت همان

 .اعداد به راجع -6
                                                

  .کند ود تعبیر میچه فلوطین در بعض موارد از معقوالت بوج. مراد از وجود در اینجا عالم معقوالتست 107
ثُل افالطونی“ اشاره به عقیدة 108 است فبالً ذکر کردیم“ م  
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 .آمدند وجود به مطلق خیر از و عقل عالم ازها  کثرت چگونه -7

 .خدا ارادة به راجع و است بشر اختیار تحت که چیزي به راجع -8

  .یگانه ذات و مطلق خیر به راجع -9

 یک در را پنجم و چهارم و جلد یک در را اول تاسوع سه :گوید فرفوریوس
 .دادم قرار گانهجدا جلد در را ششم و جلد

  فلوطین رساالت طبع و ترجمه

 در میالدي 1492 سال در و ترجمه التینی به یونانی از ابتدا فلوطینهاي  رساله
 .شد چاپ “فلورانس“شهر

 چاپ به لندن در 1834 سال در و ترجمه انگلیسی به نیز او تألیفات منتخبات
 توسط به و طبع پاریس در 1861 سنۀ در بار نخستین و شده ترجمه هم فرانسه به .رسید
 و نوشت آن بر مقـّدمۀاي مزبور دانشمند و .گردید ترجمه نیز “فرانسوي برهیر امیل”

 سال در و کرد ترجمه بود شده نوشته فلوطین حاالت در که هم را فرفوریوس مقـّدمۀ
 دهنگارن و موجود عالی دانشسراي کتابخانۀ در ترجمه این .رسید طبع به پاریس در 1924

 .است اول تاسوعهاي  رساله بر مشتمل فقط اما ام نموده استفاده آن از

 فارسی زبان به ایران دانشمندان سابقاً زیرا نشده ترجمه تاکنون فارسی به ولی
 علمی زبان عربی زبان زیرا نوشتند، می عربی به را خویش کتب و نداشتند توجـّه چندان

  .است شده آغاز تازگی به فارسی بانز ترویج نهضت و شد می محسوب مذهبی و

 ترجمه تاسوعات بنام که شده شنیده ولی ام، ندیده را آن ترجمۀ نیز عربی به
 “قفطی” زمان تا که کرد پیدا اطمینان توان می و نرسیده نگارنده نظر به لیکن گردیده

 ازکتب بعضی فلوطین” :نویسد می “الحکماء تاریخ” در قفطی زیرا بود، نشده ترجمه
 او تألیفات بعض گویندو می ارسطو کتب شارحین جملۀ از را او و کرده شرح را ارسطو

 .“باشد شده ترجمه عربی به که رود نمی گمان ولی شده ترجمه سریانی به رومی از

  اثولوجیا مؤلف دربارة اختالف

 ارسطو به شده ترجمه عربی به که را “اثولوجیا کتاب” ازدانشمندان بعضی
 109“االخالق کتاب” که “الّسید لطفی احمد” ،اند هدانست فلوطین رساالت زا است منسوب
 آنجا در و نوشتهاي  مقدمه مزبور کتاب براي کرده ترجمه عربی به فرانسه از را ارسطو
 از 226 سال قرب در حمصی ناعمۀ ابن را )ربوبیـّت به قول یا( اثولوجیا کتاب” :گوید

 اسحق بن یعقوب را ترجمه این نامید، اثولوجیا را آن و نموده ترجمه عربی به سریانی
 که است آن صحیح ولی نمود اصالح عباسی باهللا مستعصم پسر محمد امیر براي کندي

 فلوطین یونانی شیخ از بلکه نیست ارسطو از نموده گمان مترجم چنانچه کتاب این
 به مسمـّی که وطینافل کتاب از منتخاباتیست مجموعه، آن که :گفته سنتالنه استاد .“است

 براي و گرفته را تاسوعات این بعض سریانی اثولوجیاي کتاب صاحب و است، تاسوعات
 .“ظاهرکند را خود ازکتاب غرض تا داده قرار ارسطو بناماي  مقدمه آن

                                                
که استاد فلسفۀ یونانی  Barthelemy Saint Hilaire (1895-1805)ین کتاب به قلم بارتلمی سنت هیلرا 109

ر منتش. م 1924عربی آن نیز در سال . در پاریس و سپس وزیر خارجۀ فرانسه بود به فرانسه ترجمه گردیده
  .شده است
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 این پاورقی در ” 110اروپا در حکمت سیر” درکتاب نیز فروغی علی محمـّد جناب
 و نبوده معروف ما ممالک در فلوطین رسدکه می نظر به چنین” :اند هذکرکرد را عبارت
 به “اثولوجی” عنوان به را او گانۀ نه رسائل از قسمتی اما است، نشده ترجمه رساالتش

 فلوطین پیروان رسائل از بعضی همچنین اند هداد نسبت ارسطو به و اند هکرد ترجمه عربی
 را فلوطین عقاید ازاي  پاره ما حکماي رو این از گردیده، منسوب ارسطو به مسلمین نزد
 فلوطین عقاید به الّرئیس شیخ الهیات چنانکه ،اند هنمود اختیار ارسطو حکمت ضمن در

 .“است نزدیک

 میان در که این بیان از پس ،“ارسطاطالیس” درذکر اسالمی المعارف دردائرة
 :ویسدن می نیست او از که شده داده نسبت “ارسطو” به وکتبی آراء بعض مسلمین

 شرح باشدکه اثولوجیا تأثیر،کتاب حیث از منتحله کتب ترین عمیق است محتمل”
 آن “فارابی” و “کندي“و است، ششم تا چهارم تاسوع از فلوطین تاسوعات بعض مختصر

 .“اند هشمرد ارسطو مؤلّفات از را

 آراء بین او دادن توفیق به راجع اینکه از پس هم “فارابی ابونصر“حاالت ذکر در
 که بفهمیم باید :نویسد می ذکرکرده شرحی باب این در او کتب و ارسطو و افالطون
 این چه نیست اینطور صورتیکه در است ارسطو از اثولوجیا کتاب که بوده معتقد فارابی
 و دارد شباهت فلوطین تاسوعات روش به و شده نوشته جدید افالطونی طریقۀ بر کتاب
  .است نموده وادار کتب آن شتننو به را “ابونصر” اشتباه همین

                                                
  .رجوع شود به صفحۀ صدم طبع اول110

 :نویسد می اجمال بطور ارسطو ذکر در بستانی المعارف دائرة در

 تألیفات از را آنها مردم و نیست او از ولی شده داده نسبت او به بسیاري کتب”
 .“اند هنداد تمیز او مجعولۀ غیر

 که است نای مؤید نیز این و است، فرفوریوس تفسیر که شده ذکر اثولوجیا دراول
 طبع تصوف مطالب در کهاي  مجموعه در فرانسوي 111ماسینیون لوئی باشد می فلوطین از

نّی ” :گوید می که را اثولوجیا اوائل جملۀ نموده بِما ا ر ت لَو ت و بِنَفْسی خَ لَع نی خَ دلی با 
 .است دانسته فلوطین از را مذکور شودکتاب می معلوم و داده نسبت فلوطین به ” آخرها

 کتاب که شود می فهمیده اینطور جدي و فرید المعارف دائرة عبارات از ولی
ه فی جاء فَقَد” :گوید او حاالت ذکر در زیرا دانسته، ارسطو از را اثولوجیا  الْمسمی کتابِ
جِیا ثُولو  دانشمندان بعض و .اند هدانست ارسطو از را آن عموماً نیز مسلمین فالسفۀ و ” اُ
 تاسوعات با اثولوجیا مشابهت :اند هگفت ردکرده فلوطین به را اثولوجیا نسبت اخیرکه
 .باشد تاسوعات بعض شرح اولی آنکه یا بوده، یکی دو هر که این بر نیست دلیل فلوطین

 خیلی فلوطین عقاید و تاسوعات مطالب با “اثولوجیا” کتاب مطالب حال بهر
 .دارد شباهت

  اثولوجیا کلمۀ

                                                
111 Louis Massignon   
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 در و باشد می الهی علم معنی به که است 112تئولوژي معرب یا یااثولوج کلمۀ
 همین را نیزآن “السیـّد لطفی احمد” .است شده ترجمه ربوبی علم به هم اسفار

 این هم پنجم فصل در پاورقی در “اروپا در حکمت سیر” درکتاب و کرده طورترجمه
 به علم یا وجود معرفت معنی به که است 113انتولژي معرّب آنکه یا .است شده ذکر طور

 .است موجودات

ب را آن است ممکن  زیرا .است االخالق علم معنی به که گرفت 114اتولژي معرّ
 و الم و لذّت و بدبختی و خوشبختی و انسانی معنوي قواي و اخالقی مسائل در کتاب این

 .گوید می سخن حق به رسیدن و مادیت از دوري و کماالت مراتب به عروج

 دانشمندان و است اختالف مورد “ارسطو” به آن نسبت اکنون هک کتاب همین
 افالطون رأي بین دادن وفق صدد در فارابی که شده سبب دانند، فلوطین از را آن اروپا

 و “ارسطاطالیس و االلهی افالطون الحکیمین رأیی بین الجمع“بنام کتابی آمده بر وارسطو
 که داشته نظر کتاب این در و کرد ألیفت “ارسطو و افالطون اغراض ” بنام دیگر کتاب

 .کند جمع آنها اقوال بین موارد تمام در

 به راجع را “ارسطو” نظریـّۀ ماست عصر معروف فالسفۀ از که نیز 115برگسن
 1398 سال در اثولوجیا کتاب.است کرده جمع مثُل به راجع را افالطون نظریـّۀ و صورت

                                                
112  Theologie  
113  Ontologie  
114  Ethologie  
115  Bergson  م 1941متوفّی در ژانویه  1859متولّد در.  

 الّدین سیـّدجالل آقاي محترم دانشمند ازاي  مقدمه با شمسی 1356 اسفند مطابق قمري
 حسین سیـّد دکتر آقاي قلم به انگلیسی مقّدمۀ و قمی سعید قاضی تعلیقات و آشتیانی

  .است رسیده چاپ به نصر

 توسـّط “226سال” هجري سوم قرن در اثولوجیا کتاب :نویسد می درآنجا
 کندي اسحق بن یعقوب و شد ترجمه عربی به سریانی از “حمصی ناعمۀ بن عبدالمسیح“

 .نمود تحریر و اصالح عبـّاسی خلیفۀ براي را آن

 و بوبیـّات معرفۀالّر” معنی به را “اثولوجیا” لغت کتاب مقـّدمۀ در آشتیانی آقاي
 معنی به قدیم سوري زبان در است “میامر” آن جمع هم را “میمر“و اند هگفت “االلهیـّات
 .اند هنمود رد نیز “ارسطو” به را آن نسبت و ذکرکرده مخاطبه و محاوره
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 فلوطین فلسفۀ -5

  وجود وحدت

 چنانچه یهود با ویژه سامی اقوام با آریائی دانشمندان عقاید امتیازات از یکی
 بودچنانکه 116وجود وحدت از نوعی آریائی حکماي مذاهب که بود این گفتیم پیش

 همۀ او مقابل در و پایان، بی است وحدتی خداوند که داشتند دهیعق براهمه دانشمندان
 در تشکیک به نیزکه فرس حکماي مذهب .است خاموش انسان آرزوهاي و امیدها
 است مشهور “فهلویـّین مذهب” بنام اسالمی حکماي میان در آنها عقیدة و قائل وجود
 وحدت از قسمتی غالباً یونان فالسفۀ مذاهب همچنین .باشد می “وجود وحدت” از نوعی
 نسبت و دانسته آنها همۀ از باالتر و موجودات آفرینندة را خداوند یهود ولی .بود وجود

 از است، مجـّزي بکلّی او وجود که گویند می پسر به پدر نسبت مانند موجودات به را او
 .بودند مخالف یونان فالسفۀ عقاید با یهود که بود جهت این

 و واحد را حقیقت ینوفلوط بودند قائل وجود وحدت به نیز اخیر افالطونیان
 منحصر وجودحقیقی :گوید می شمارد، می وجود مراتب تمام منشاء و اصل را احدیـّت
  .اویند فیض تراوش و او نور از پرتوي دیگران و بدو،

 ولی شده ذکر عرفاء و فالسفه نزد مختلفه تعبیرات به وجود وحدت عقیدة

                                                
116 Pantheisme  

 بتکثّر قائل بطورکلّی دانند می لفظی مشترك خود افراد به نسبت را وجود که متکلّمین
 این محقـّقین عقیدة به و دانند همدیگرمی مباین را ممکن افراد و واجب وجود و شده

 بر حق خالّقیت و علّیـّت و نیست ممکن مباین در مباین تأثیر زیرا است باطل نظریـّه
 عقیدة که معنوي اشتراك و وجود در تشکیک به قول کندولی می حکم آن خالف

 به معنوي اشتراك وعقیدة نیست مخالف آن با است پهلوي فالسفۀ و فرس قدیم مايحک
 از تکّثر و نیست درخارج حقیقی مصداق وجود براي آنکه جمله از شده منقسم قول چند
 تعالی واجب ذات وجود حقیقی مصداق اینکه به قول دیگر است، اضافات و حصص راه

 حقیقی آنها به وجود نسبت باشندو می ـّهوجودی حصص ممکنات افراد باشدو می شأنه
 الّدین قطب به منسوب قول این و فروش شیر و فروش خرما یعنی تامروالبِن مانند نیست
 وجود وحدت اقسام از یکی که است معروف “الّتأله ذوق” به باشد می علّامه و رازي
 در واقعی و صیلا فرد ولی باشد می شماري بی افراد را وجود که این به قول دیگر .است
 پرتوي امکانیـّه باشدوموجودات می “واحد وجود” که است حق ذات و است یکی خارج

 به” نیز عقیده این و است او افعالی تجلّی به او به انتساب به آنها موجودیـّت و او وجود از
 هب راجع آن شرح که شده ذکر باره این در نیز دیگر اقوال و باشد می نزدیک “الّتألّه ذوق
 آن فروض و وجود وحدت دربارة آنچه بطورخالصه که است فلسفی و عرفانی کتب
 :کنیم می ذکر ذیالً شده بیان

 را آن غالباً هم اسالم عرفاي و رفته برآن اخیر افالطونیان که فرضی ازجمله
 معروفست، اطواري وجود وحدت به باشدکه می بدان قائل نیز وصدرالمتألّهین معتقدند

 واز واجب حقیقت همان و ندارد راه درآن تعدد و است حقیقت یک ارايد وجود یعنی
 مرتبه درآن و نیست نیازي را او چیز هیچ به و است دور نقص و مهیـّت و امکان شوب
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 117عما مقام به مقام آن از عرفاء .است منـّزه و مبـّري تقیـّدات و صفات تمام از حتـّی
 .نیست رسمی و اسم مقام آن براي :گویند ومی کنند تعبیرمی

 عالم به مهیـّات وکثرات شود می شروع حقیقت این تجلّی مقام مرتبه، این از پس
 صفات و اسماء عالم که است واحدیـّت مقام تجلّی مرتبه اولین گذارند، می پا هستی
 .است نموده تعبیر “اقدس فیض“مقام به آن از “عربی الّدین محیی شیخ“و شود می نامیده
 شودو می نامیده “مقدس فیض” الّدین محیی اصطالح در که است حق فعلی یتجـّل سپس

 مهیـّات استعدادات اختالف به نسبت و تابد می ممکنات براعیان حق تجـّلی مرتبه این در
 مهیـّات ترین ضعیف مرتبۀ وجودکه مرتبۀ آخرین به آنکه تا نموده پیدا مختلف مراتب
  .کند می تنـّزل است

 اثر بر ونقص حقیقتند یک مظاهر و ذات یک شئون و اطوار تبمرا این تمام
ۀِ بسیطُ” معنی و است مهیـّات س و اْلَاشْیِاء کُلُّ الْحقیقَ ئیٍ لَیها بِشَی  معلوم جا این از نیز “منْ

 او چیزي هیچ ولی است، چیزها همۀ کمال است بسیط وجودکه حقیقت یعنی .شود می
  .ناقصند و محدود همه اشیاءو نقص از زیرااوخالی نیست،

 :گویند می قائلندیعنی118“افیائی وجود وحدت“به بزرگان از دیگر بعضی
 آن نه است، حقیقت آن سایۀ ممکنات وجود و واجب ذات مخصوص نیز موجودیـّت

                                                
گرفته شده که از آن حضرت سئوال شد خداوند پیش از آنکه  )ص(این تعبیر فرمایش پیغمبر  117

مراد آنست که . ا خلق کند در کجا بود؟ جواب فرمود که در عما بود عما به معنی کوریستموجودات ر
   .دیدة موجودات امکانیـّه در آن مقام کور است و به آنجا راه ندارند

  .باشد می افیاء جمع فیئی است که به معنی سایه 118

 مانند ممکنات بر وجود اطالق و باشد داشته موجودیـّت وجود نور تابش واسطۀ به که
 نیستند قائل مراتبی وجود براي دسته این .فروش برخرما عرب درزبان است تامر اطالق
 واجب وجود وسایۀ نمود را ممکنات تحقـّق و دانسته حق ذات در منحصر را آن بلکه
 چنانکه .است سایه صاحب و شاخص اثر بلکه ندارد تشخّصی خود از سایه والبتّه دانند

 :فرماید مولوي

 "ما هستّی و قمطل وجود تو نماها  هستی عدمهائیم ما”

 دو شخص که دومی صورت مانند را امکانی تکثّرات دسته این از بعضی حتّی
 نیز سایه ازةاند هب امکانی کثرات :یعنی ،اند هبیندگفت می حقیقت برخالف احول و بین

 .نیست چنین ولی است آب رود می دورگمان از که است سراب مانند یا ندارند حقیقت

 :شود گفته که آنست باشد می توحید مخالف که وجود وحدت از دیگر قسم
 و عقالء نزد فرض این واجبند، ذات عین خود حدود و خصوصیـّات با موجودات تمام

 محسوس موجودات تکثّر و اختالف زیرا است، وحدت مخالف بلکه باطل خردمندان
 خواهد متکثّر نیز وجود باشند وجود عین آنها از یک هر هرگاه و است انکار قابل وغیر
 که بگوئیم اگر همچنین و پذیرد نمی را آن عاقلی هیچ و است واضح آن بطالن و بود
 به مگر نیست ممکنه مهیـّات و ازتعیـّنات خارج و مظاهر بدون تحقـّق تعالی واجب براي

 مظاهر بدون خارجی تحقـّق “الغیوب غیب” و “احدیـّت ذات“و خارجی نه اعتبارعقلی
 و نیزکفر عقیده این والبتّه است ومعنوي حسـّی عوالم مجموع همان تعالی وحق ندارد
 است، محض افتراء و بهتان صوفیـّه و عرفاء اکابر به آن دادن نسبت و است باطل و زندقه
 .ننماید تفـّوه بدان شعوري و عقل صاحب هیچ بلکه

 موجودات مبدأ که آنست معنوي نه است مادي که وجود وحدت اقسام از دیگر
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 دورة فلسفی مذاهب مانند .نباشیم قائل آن فوق دیگري مبدأ و بدانیم عناصر از یکی را
 که 119رواقیـّین عقیدة مانند و .کنیم حمل برظاهرخود را اگرآنها یونان، در علوم اول

 را وجودي وحدت جنبۀ هرچندکامالً مذهب دو این و نبودند، قائل جسم جز وجودي
 .دارد مادیـّت گفتیم که طورهمان لیکن است نزدیک بدان ولی ندارد

 وجود وحدت اقسام از یکی توان می ظاهراً چند هر را ارتقاء و نشو عقیدة اما
 غیب مبدأ به توحیدواقرار مخالف را آن قطع بطور شود نمی ولی نمود فرض مادي

 وجود با مخالف باشد جسمی یا اتمی مبدأ داراي هرچند عالم سیرتکاملی زیرا دانست
 تکامل عقیدة به جهتی از که نیز یونان اول دورة فالسفۀ روعقائد این از نیست، خالق
  .نیست واجب انکار در صریح است مانند

 با مخالف بطورکلّی را وجود وحدت که مردم بعضی گمان :ماهاي  ازگفته
  .است توحید مراتب باالترین آن اقسام بعضی که شد معلوم و گردید، باطل دانند توحید

 شد اروپاظاهر فلسفۀ درمیان وهیجدهم هفدهم ازقرن وجود وحدت مذهب
 این آلمان بزرگان دیگراز جمع و123شوپنهاور 122شلینگ121آلمانی هگل 120اسپینزا :وامثال

                                                
119  Stoiciens  شد و  می قهاي شهر آتن منعقدوجه تسمیۀ بدین نام آنست که حوزة ایشان در یکی از روا

  .گفتند، از این رو بدین نام شهرت یافتند می Stoaدر زبان یونانی رواق را 
120 Spinoza  1677-1632 م.  
121 Hegel  1831-1770 م.  

Schelling 122 1854-1775.    
123  Schopenhauer 1860 -1788 م.  

 انتشار دراروپا را عقیده این که است فیلسوفی اولین اسپینزا ویژه به .داشتند را عقیده این
 صفات و حاالت مانند را اتموجود و دانسته واجب ذات به منحصر را اوجوهر .داد
 این فالسفه بیشتر امروز و “.نیستند حق وجود از خارج چیزي آنها ” :گوید می و داند می

 مذهب و بوده معترف خدا وجود به که است فیلسوفی کم بلکه معتقدند را فلسفی مبناي
 .باشد نداشته وجود وحدت

  توحید در او وعقیدة فلوطین

 عالیۀ ازمراتب که است اول قسم همان موافق دوجو وحدت در فلوطین عقیدة
 تمام کنندة ایجاد او .حقند ظهورات مراتب موجودات تمام او عقیدة به و باشد می توحید

 از باالتر و نبوده متشکّل مادون، صور مانند صورتی هیچ به خودش ولی است صورتها
 منـّزه او حدیـّتا .است آنها همۀ حال عین در و نیست اشیاء از یک هیچ .است همه

 او .ندارد احاطه بدو چیز هیچ و است محیط موجودات تمام بر است، تقسیم و ازتعدد
 .پایانست بی وکمال عظمت حیث از و است چیز همه و صورت و عقل و زیبائی از باالتر
 اول تاسوع هشتم رسالۀ در .است او همه علّت چون اویند وعاشق مشتاق موجودات همۀ

 آن حقیقت خوب” :گوید سپس “چیست خوبی طبیعت که کنیم بیان ناکنو” :گفته
 بدو همه و است او همه علّت اویند، وشایق بدو بسته موجودات تمام که است چیزي
 هوش است، او موجودات همۀ مقصد ندارد، راه او در نیازي هیچ ولی باشند، می نیازمند

 از خود رساالت در فلوطین” .است او طرف از همه عقلی قوت و زندگی و روح خرد و
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 مذکور جملۀ در چنانکه برد می م124خیر گاهی .کند می یاد مختلف اسامی به کلّ مبدأ
 چهارم رسالۀ در چنانکه کند می تعبیر ( 125یگانه( احد به هم گاهی ذکرکرده را کلمه این
 و126اول به هم گاه نموده، ذکر را کلمه این ششم تاسوع از رسالۀنهم و پنجم تاسوع از

 به گاه و127مجـّرد فکر به هم گاه پنجم، تاسوع اول رسالۀ عنوان مانند برد می اسم نخستین
 وکوچک تحدید موجب و دانسته ناقص را تعبیرها این تمام ولی .کند می تعبیر128تام فعل

 اطالق او بر وجود حتّی است، قیاس و وهم و وصف از برتر او زیرا .شمارد می او کردن
 زائد وجودي که آنست مقصودش و .داند می آن منشأ و وجود فوق را او بلکه کند نمی
 .داند می معلولی یا مصدري و ربطی وجود فوق را او که آن یا .ندارد خود ذات بر

 :گوید می لیکن شده ذکر موجودات از باالتر احدیـّت حقیقت افالطون فلسفۀ در
 و باالترازاندیشه خدائی قیقتح که معتقداست فلوطین فلسفۀ ولی .دارد راه بدو اندیشه
 وجود، نه یشهاند هن است عقل نه خدا :گوید می فلوطین چون و است موجودات تمام

 بلکه نیست، چنین ولی زنده نه است مرده فلوطین خداي بنابراین کهاند هبرد گمان بعضی
 شهاندی چه، .است اینها از باالتر خداوند که آنست کردیم بیان طوریکه همان او مقصود
 شناخت اوعین چه ندارد، خود شناختن به نیاز خدا ولی است خود شناختن براي مثالً

                                                
124  Le Bien  
125  L’Un  
126  Premier  
127  Pensee- pure  
128  Acte-pure  

 .دارد روشنی دیدن به نیازي چه باشد روشنی خود چشم، اگر مثالً است

  حق از موجودات صدور

 است کامل اول مبدأ چون که است معتقد کلّ مبدأ از موجودات صدور باب در
 پدر حقیقت در و باشد می فیض ادامۀ و پاشی رنو او ذات الزمۀ ندارد بخل و

 فیض این و شده فیض افاضۀ موجب خود کمال به حق التفات و توجـّه موجوداتست،
 .است عالم همانا

 کمال منبع به نزدیکتر چون عالی موجود و نردبان مانند درکمال موجودات سلسۀ
 فرزند و رسیده ظهور به کلّ مبدأ از که اول صادر .باشد می خود مادون از کاملتر است
 بنوت و ابوت منظوراوفرزند البتّه و .باشد می معقوالت وعالم عقل است او واسطۀ بال

 و صدورعقل منظور بلکه اند هکرد گمان مسیحیانهاي  فرقه بعض چنانکه نیست صوري
 و عقل عالم .است نموده اصطالح فرزند به که باشد می احدیـّت مقام از معقوالت عالم

 اولین عقل.هستند یکی و متّحد همه کثرت، وجود وبا است صفا و نور عالم عقوالتم
 تعبیر وجود به گاهی عقل از اویند،فلوطین مظهر نخستین معقوالت و احدیـّت آئینۀ
  .است نموده ذکر لفظ همین به پنجم تاسوع از ششم رسالۀ در چنانکه کند، می

 معقوالت ادراك براي که شده رصاد 129روح و نفس است اول صادر که ازعقل
 .خورشید به است ماه نسبت عقل به او نسبت و دارد احتیاج و تحلیل و استدالل و تفکّر به

                                                
129  L’Ame  
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 .کند می فیض کسب عقل از نداشته روشنائی ازخود نفس یعنی

 علّت خیر، و مطلق خیر عقل تأملّ موضوع و عقل، نفس تفکّر و تأملّ موضوع
 عقل اطراف در نفس و گردد می احدیـّت حقیقت گرد روا دایره عقل .است او وحدت

 .است گردش در نفس اطراف در طبیعت عالم و حرکت در

  تثلیت عقیدة

 یک هر و باشد می130اقنوم سه نفس و عقل و است )مطلق خیر( که احدیـّت مقام
 ولی نیست کامل شناسائی قابل ما براي احدیـّت .هستند الهوتی خود مرتبۀ قدر به آنها از
 خداي درحقیقت است معتقد فلوطین که اول اقنوم .بشناسیم توانیم می را نفس و عقل

 131است رواقیـّین خداي سوم اقنوم و ارسطو مذهب خداي دوم اقنوم و افالطون مذهب
 ثالثه قانیم با متوجـّه “فیلون” تحقیقات بواسطۀ فلوطین معتقدندکه 132دانشمندان بعضی
 ملل از بسیاري میان در “تثلیت“به عقیدة .اند هگرفت فلوطین از را آن هم مسیحیان و شده

 ( به موسوم معیـّن غیر و مجـّرد ذات از :گفتند می هندوان چنانکه بوده نیز قدیمه
 فیلسوفان خداي اولی 133سیو و ویشنو برهما، :به موسوم کرد تجلّی متعیـّن ذات سه)برهمه

                                                
130 Hypostase اقنوم لفظ سریانی و به معنی وجود اصیل است  
  .رجوع شود به تاریخ فلسفۀ فوئیه 131
  .102رجوع شود به سیر حکمت در اروپا طبع اول صفحۀ  132

133    Brahma.Vichnou. Sivaرجوع شود به جزوة ملل و نحل از انتشارات وعظ وخطابه.  

 .است مرگ خداي سومی و زندگی خداي دومی دانایان، و

 از :گفتند می و بوده “تثلیت” به معتقد خود دینی درعقاید نیز وآشور کلده مردم
 بوجود134آنشروکیشر بنام دیگر موجود دو تیامت اپسرو به مسمـّی نخستین موجود دو

 تثلیت را این و135اآ آنلیل، آنو،:قرار این از شده موجود خدا سه کیشر آنشرو از و آمده
 قائل ایشتار و شمش سین، :از مرکّب ثانی تثلیت بنام هم دیگري تثلیت .گفتند می اعلی
 .بودند

 زندگان مادر و اول انسان و عظمت پدر و بوده تثبیت به قائل136مانویان همچنین
 137.اند هپرستید می را

 نامبرده اقسام غیراز گفتیم همانطورکه است قائل “فلوطین ” که تثلیتی ولی
 چه نیست هم توحید با مخالف و باشد می مبتنی عرفانی و فلسفی مبناي بر زیرا باشد، می

 همان اصالت از او مقصود و حقّند از صادر نفس و عقل که کند می تصریح خودش
 .است جسمانی عالم به نسبت مصدریت و ابداع و تجـّرد

 هر جزئیـّه نفوس و باشد می جزئیـّه نفوس منشاء کامل نفس :گوید می فلوطین
 اجسام در کلّ نفس .متّحدند نیز کامل نفس با ولی دارند استقالل وجود مرتبۀ در که چند

 این به و مندگردیده بهره آن از خود قدراستعداد به بدنی هر و نموده حلول ابدان و

                                                
134 Kishar وAnshar   

135  Anou , Anlil,Ea  
  کشته شد 277یا 276متولّد و در  .م216یا  215مانی در سال  136
  رجوع شود به جزوة ملل و نحل گفتار آقاي رشید یاسمی از انتشارات بنگاه وعظ و خطابه 137
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  .اند هشد پیدا جزئیـّه نفوس ترتیب
 

  جسمانی عالم

 ذات پرتو ترین ضعیف که است جسمانی عالم وجود، تنزّل درجۀ آخرین
 هیولی و وجودي جنبۀ صورت است، صورت و هیولی از مرکّب جسم .باشد می تاحدیـّ
 وتبدل تغیـّر در آن به آن و است عدمی و وجودي امر از مرکّب جسم و عدمی جنبۀ

 واقع در همیشه رو این از نیست، او براي دوامی و است وسکون درحرکت ذاتش وجوهر
 .است نموده تعبیر جوهریـّه حرکت به آن از “صدرالمتألّهین” و .بودن در نه است، شدن

 مطلق خیر پرتو چون است باشدخیر می وجود به منتسب هرچه گوید می فلوطین
 و نزدیک عدم به چون ماده عالم و امرعدمی شر بلکه نیست، شر وجود عالم در و است

 و باشد می تاریکی عالم ماده عالم .شود می یافت درآن شرور است دور وجود ازکمال
 به راجع هشتم رسالۀ در .است شرّ نیز بدان روکردن و تاریکی دیدن .است شرّ آن

 اگر شود، نمی یافت بدي هیچ عالم درآن” :گوید ماده شریـّت و وجود خیریـّت
 را بدي چون ولی خوبند همه آنها زیرا نبود، شري بودند می بدانها منحصر موجودات

 آن و عدمند، و وجود از آمیخته که وداتیستموج در بدي این شود می معلوم بینیم، می
 .“شود می آنها عارض بدي بلکه است بد وجودشان آنکه نه بدند، که موجوداتی

 نقص موجب است شرّ و زشت و ناقص چون است جسم عدمی جنبۀ که ماده
 به او انتساب و است کمال و زیبائی و نیکی از عبارت صورت وگرنه .شود می نیز جسم
  .است مطلق احدیـّت مقام از دوري موجب ماده

 و علّی آنها ارتباط و موجود، معلولیـّت و علیـّت ترتیب به عالم موجودات بین
 جزئیـّه نفوس پیدایش علّت کلّی نفس و کلّی، نفس وجود علّت عقل مثالً است معلولی
 همۀ موجد و فاعلی علّت ولی است،138مفارقات عالم نیزمعلول جسمانی عالم .است
 به و قریبه علل به موجودات اشتیاق و عشق موجب ارتباط همین و است حق وداتموج
 کمال جنبۀ همان بواسطۀ هم قریبه علل به اشتیاق البتّه و شده، است حق که فاعلی علّت
 :فرموده مولوي که .او غیر نه مطلقند کمال عاشق فقط حقیقت در پس .است آنها

 “کمال همچون درعلو شتابد می           جمال آن عـاشقـان ذره ذره”

  فلوطین مرموز کلمات

 و یادکرده “یونانی شیخ“بنام فلوطین از خود “ونحل ملل” درکتاب 139شهرستانی
 :گوید آنکه جمله از و است داده نسبت بدو امثالی و رموز

نَّ” ا کاُم ؤمها ر کنَّ رةُ لعنْاء، فَقی ر نَّ و ا باك کَنّها لَحدثٌ اَ ل جواد رقَـّد مادر یعنی “م 
 بخشش صاحب لیکن حادث تو پدر و است، ثبات کم و محتاج لیکن مطیع و مهربان تو

 .کند می تقدیر و اندازه رعایت و است
                                                

اند ولی  مسئلۀ علیـّت و معلولیـّت در فلسفه مورد اشکال نیست و فقط جمعی از متکلّمین منکر شده 138
د که اثبات عـّلیـّت و معلولیـّت از حیطۀ علم امروز خارج است و علم فقط گوین می دانشمندان کنونی

شیخ ابو “کند نه زیاده از آن، از این رو جزء مسائل فلسفه و متافیزیک است می تالزم بین دو چیز را درك
  .رساند می کند که حس فقط تالزم می هم در فصل اول الهیـّات شفا اشاره“ علی

  .ق.هـ 548یم شهرستانی متوفّی در سال محمـّد بن عبدالکر 139
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 است او احتیاج فقیر از و هیولی ازمادر مراد :کهاند هتفسیرکرد چنین را عبارت این
 صورت پدر از مراد .باشد می تصور به نسبت دوامی کم رعونت از مقصود و صورت به
 به نسبت است او افاضۀ جواد از مراد و هیولی، بتوسـّط است او تشخّص حدوث از و

 است، هیولی طرف از نقص بلکه نیست نقصی افاضه در صورت طرف از چه هیولی،
 ذاتی حدوث ازحدوث مراد صورت این در تفسیرکنیم، فعال عقل به را پدر ممکنست

 140است

بیک الی نَسب :نَسبانِ لَک” :است نیزگفته و ب و اَ لی نَسا ،ّکاُم نْت هما اَ دح  بِاَ
ف شْرَ ع بِالْاخَرِ و اَ وضَ ت منْ الی باطنک و ظاهرِك فی فَانْتَسب اَ نْ ف بِه اَ شْرَ  أْفی تَبر و اَ
رِكظاه و کننْ باطمم ت نْ ه اَ ع بِ وضَ  به ودیگري پدر به یکی داري نسبت دو تو یعنی .” اَ
 در را خود پس هستی، پست دیگري بواسـّطۀ و شرافت داراي آنها از یکی بواسـّطۀ مادر،
 .کن دوري پست طرف از باطن و ظاهر در و نماي مربوط اشرف طرف به باطن و ظاهر

 عقل یا بدن و نفس که آن یا .است ماده مادر از و صورت پدر از مراد :شده گفته
 .است مراد هیولی و فعال

ع قَد” :است نیزگفته و صمانِ الَیک ارتَفَ عانِ منْک خَ تَنازی ،ما بِکه دح  و محقٌّ اَ
طلٌ، الْاخَرُ بنْ م ضی فَاحذَراَ هما تَقْ لک الْحقّ ِبغَیرِ بینَ ه نْت فَتُ صمانِ اَ هما الْخَ دح عقْل اَ  و الْ
ۀ الّثانی بیع  یکی دارند، نزاع یکدیگر با تو بواسـّطۀ و آمده تو سوي به دشمن دو یعنی .“الطَّ

 آن بین حق خالف بر اینکه از باش برحذر پس .است باطل دیگري و درست دو آن از
                                                

صدرالمتألّهین شیرازي نیز در اواخر سفر دوم اسفار در ذکر حدوث عالم این جمله را تفسیر نموده  140
  .است

 طبیعت دیگري و عقل خصم دو آن از یکی است، تو هالکت موجب که کنی حکم دو
 کدام هر و نزاعند در یکدیگر با همیشه ادهم و روح جنبۀ که است آن مقصودش .است

  .کنند جلب خود سوي به را خویش همراه که دارند کوشش

 موجب و نیست مهـّم چندان آنها ذکر که کرده نقل او از نیز دیگر کلمات
 که آن نه است آنها عربی ترجمۀ است منسوب بدو که کلمات این الّبته و است تطویل
 .باشد او کلمات عین
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 اخالق در فلوطین ریـّۀنظ-6

 ١٤١طبیعیـّن و روحییـّن

 از بریکی مبتنی بطورکلّی علوم آموزش و پرورش و اخالق در فالسفه نظریـّات
 و علوم آموزش معتقدندکه فالسفه از بعض .روحی پایۀ و طبیعی پایۀ :است پایه دو

 طبیعت عالم موافق و استوار طبیعی براصول باید بزرگتران همچنین و کودکان پرورش
 .باشد

 خواه و اجتماعی اخالق خواه است وشرّ خیر به علم از عبارت نیزکه اخالق
 و است جامعه و فرد مصونیـّت اخالق اساس .شود تطبیق طبیعی اصول با باید انفرادي
 پیدایش باعث طبیعی علل و آمده بوجود مصونیـّت براثراصل اجتماعی اخالقی قوانین
 سایر مصونیـّت و آزادي مخالف که است این براي ديدز بدي مثالً است، شده آنها
 این از .است اجتماعی نظام حفظ خالف بر است این براي قتل بدي همچنین .است افراد
 از بسیاري چند هر و است بقا تنازع مسئلۀ همانا واخالق قوانین پیدایش اسباب از یکی رو

 در کردن زندگی اخالق، فهد هم باز ولی نیست مادي امور به مربوط اخالقی مسائل
 .نکند هم را دیگران آسایش سلب و بوده آسایش در بتواند شخص که است عالم این

                                                
141 Spiritualiste et Naturaliste  

 هم خود با نیز را142سقراط دسته این باشد مبتنی طبیعی اصول بر اخالقی مبانی باید پس
 چنانکه دارد، شباهت طبیعی اخالقی عقیدة به ظاهراً هم “سعدي“عقیدة و دانسته عقیده
 :گفته

 “گوهرند زیک درآفرینش که    یکدیگرند اعضـاي آدم بنی”
 " قرار نماند را عضوها دگـر    دردآوردروزگار به چوعضوي"

 نیز روحی جهات به طبیعی جهات بر عالوه بزرگ دو این که آنست حق ولی
 .اند هداشت نظر

 اظهارمی را عقیده این شوندعکس می نامیده روحیـّین که ازفالسفه دیگر دستۀ
 باشد مبتنی روح پرورش اساس بر اخالق و پرورش و آموزش باید :گویند می یعنی کنند،

 که شود می پیدا موقعی حقیقی اخالق .نماید متوجـّه ماوراءالطّبیعه به را شخص بطوریکه
 .یابد رسوخ قلب در غیب عالم به توجـّه اثر بر

 عقیده این نصاحبا از بعضی و شده مختلف عقیدة دو داراي نیز دسته این
 طبیعت ناموس مطابق هم و بوده دارا را روحی جنبۀ هم باید ترتیب و اخالق ،اند هگفت

 اسالم بزرگان و پیشوایان چنانکه .شود جهت دو هر استکمال موجب باشدبطوریکه
 .اند هداد دستور نظر همین مطابق

 باید ربیتت :اند هگفت انداخته دور کلّی به را طبیعت و مادیـّت جهت دیگر بعضی
 از کلّی به انسان که طوري به باشد طبیعت از دوري و بدن فناي و روح تکمیل براي فقط

                                                
زیرا صاحبان این عقیده گویند هرگاه شخص بر علل امور و قوانین طبیعت آگاهی یافت خوب و بد  142

  .گفت می کند سقراط نیز همینطور می ز داده بدان عملرا تمی
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 ازجسمانیـّات وفرار بدن نمودن فانی باید تنها اخالق هدف و شود منزجر طبیعت عالم
 “دستورات چنانکه نیست ضرور آن تربیت و شدنیست فانی جسم و بدن زیرا باشد

 اسالمی دستورات ولی است رأي این مطابق “فلوطین” و “ابود” و “)ع( عیسی حضرت
  .باشد می دستورات سایر از کاملتر است معنویـّت و مادیـّت جهت دو جامع که

  دنیوي زندگانی نتیجۀ

 روح تکمیل براي باید اخالق که است معتقد کردیم بیان طوریکه همان فلوطین
 به انسان که است موقعی نیز وآن نددا می روح کمال و صفا را زندگانی نتیجۀ و باشد

 .مانندگردد خدا به گریخته مادیات از آن توسـّط شده متصف پسندیده و 143مدنی اخالق

 بیان ضمناً و کرده تشریح اخالق تاسوع دوم رسالۀ در را قسمت این فلوطین
 :گوید می.است خدا به شدن مانند موجب حمیده اخالق به اتّصاف چگونه که کند می
 براي گوئیم می پسندیده اخالق خود براي ما را آنچه و است کماالت داراي نیز اوندخد
 مراتب به او صفات و دارد فرق است ما در چه آن با است او در آنچه ولی .هست نیز او

 تعالی حق عدالت مثالً .صفاتند آن از پرتوي و نمونه اینها و بشري کاملۀ صفات از باالتر
 وخواهشها آرزوها تطبیق دربشر نیزکه عفّت حتّی .است بشري عدالت از کاملتر مراتب به

 و کاملتر خیلی معنی یک با بلکه ندارد وجود حق در تعریف این با عقل حکم با است
 ولی نیست، آرزو و خواهش داراي اصالً تعالی حق زیرا باشد، می موجود او در تر بلند

                                                
143 Les Avertus civiles  

 .شود می مانند اخد به باشد صفات این داراي انسان هرگاه معذلک

 این درخداوند و اکتسابی انسان نفس براي صفات این که است دیگرآن فرق
 آتش به مذکور رسالۀ در فرق این به راجع فلوطین .است او ذات عین بلکه نیست چنین
 آیا شود گرم آتش به اثرنزدیکی بر چیزي مثالًاگر ” :گوید مضمون بدین زده مثال

 .نیست چنین نه، باشد؟ آتش به نزدیکی براثر نیز آتش خود گرمی که است آن مستلزم
 ببریم پی توانیم می کنیم تعقیب را مقایسه این وقتی .“است او ازخود آتش حرارت بلکه
 او از را صفات این روح، که کسی آن ولی است اکتسابی روح پسندیدة صفات که

 این از .باشد کرده کسب دیگري از آنکه نه است صفات آن داراي خودش نموده کسب
 که است موقعی بودن دارا زیرا است کمال صفات داراي خدا گوید نمی “فلوطین “رو

 چنانکه .است کمال صفات عین حق ذات گوید می بلکه باشد، بین در جدائی
حید کَمالُ” :فرماید” ع علی امیرالمؤمنین” التَّو نَفْی ّفاتالص ،ه  نفی توحید کمال یعنی عنْ

 .“باشد می الهی مقدس مقام از زائده صفات

 قسم دو ” :گوید می خداوند به شدن مانند دربارة رساله همان در آن از پس
 در شباهت دیگر .جنسند یک از که افرادي در شباهت یکی است موجود شباهت

 تشابه جهت همه از که نیست الزم شباهت اینگونه در نیستند جنس یک از که دوچیزي
 که است معتقد فلوطین .است کافی شباهت جهات از مقداري ودوج بلکه باشد موجود
 هوش و حزم داراي و پرهیزکار و کردار درست انسان که است این به خداوند به شباهت
 درآخررسالۀ و .“شود می منجـّر او با شدن یکی به خداوند به شباهت :گوید ومی باشد
 تصویر با است تصویر یک ازشباهت عبارت خوب مردمان با شباهت ” :گفته دوم

 خود با شباهت خداوند با شباهت ولی باشد شده پیدا سرمشق یک از دو هر که دیگري
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  .“است سرمشق

  فرارازآن و ماده عالم شریـّت

 .داند می شرّ را ماده عالم و است بینی بد نوع یک داراي اخیر افالطونی مذهب
 بدي .است الزم بدیها از فرار حمیده اخالق به شدن متّصف براي” :گوید می فلوطین
 شود می پیدا که بدي و است خیر وجود عالم بدانست بستگی و ماده عالم از عبارت
 نزدیک ظلمت به دورو وجود اولیه مراتب از ماده چون.“باشد می عدم به نزدیکی بواسطۀ

اي  هماد بواسـّطۀ جسمانی طبیعت” :گفته خودش چنانکه .است شرّ جهت این از باشد می
 این در بدیها و دردها چون” :گوید دوم رسالۀ اول در “است بد دهد می تشکیل را او که

 آن راه .کنیم فرار عالم این از باید پس است، منزجر آنها از هم روح و دارند جریان عالم
 باید :است گفته“افالطون” .شویم خدا به شبیه که است طریق این به فرار این چیست؟

 هوش و حزم با که دیانتی و عدالت به که رسیم می خدا به ما موقعی شویم، خدا به شبیه
 اول تاسوع از هشتم رسالۀ در .“برسیم پسندیده صفات سایر به عموم بطور و باشد همراه
 پیدا عمومیـّت چگونه و آیند می کجا از بدیها که کنند می جستجو که کسانی ” :گوید
 کامل آنها جستجوي موقعی شوند، می پیدا وجود از خاصی مرحلۀ به نسبت یا کرده

 ازکجا بدي که برد خواهد پی آنان صورت این در بدانند را بدي طبیعت بودکه خواهد
 خاصی مرحلۀ به که آن یا کند، می پیدا چطورعمومیـّت گیرد، می قرار کجا در و آمده

 شناسیم؟ می را بدي طبیعت وسیله چه به و خاصیـّت چه بواسـّطۀ .شود می مخصوص
 جستجوي و شناسائی صدد در جزئی عقل و انسان روح !مشکل و پیچیده است سؤالی

 چگونه است؟ جسمیـّت و شکل داراي بدي آیا لیکن .باشند می شکل صاحب موجودات

 تنها بدي همانطورکه ولی باشد؟ خوبی نبودن فقط بدي اگر تصورکرد را آن توان می
 .است بدي دانستن ضد نیز خوبی دانستن همینطور ستا خوبی ضد و باشد می چیز یک

 یک از عالی اقسام زیرا برسند خیر کُنه به باید بشناسند را شرّ حقیقت بخواهند که کسانی
 آن فاقد کلّی به که چیزهائی بر اصناف این باز و .دارند تقدم آن پست اقسام بر نوع

 خوبی نظر چه به .شود می پیدا نجاای در دیگر سؤال یک معذلک .باشند می مقدم کمالند
شروع طورکه همان آیا بدیست؟ ضد مه و ختم ضدمقد صورکه مثل یا است خاتمه ضد 
144است معانی ضد “. 

 است عبارت خوب که است این آن خالصۀ و نموده خیر بیان به شروع سپس
 چیزها همۀ دمقص است نیاز بی همه از او و نیازمند بدو موجودات تمام که “تعالی حق“از
 .است او طرف از همه عقلی قوت و وزندگی روح معقوالت، و عقل است، او

 عالم این در که بدي و نیست، بدي عالیه درعوالم” :گوید می خوب ذکر از پس
 فصل این در .“است عالم این وجودات ضعف بواسـّطۀ و ماده اثر بر کنیم می مشاهده
 از خارج فاسد روح نمود، علّتش مانند و داد یرتغی را ماده است ممکن چگونه” :گوید
 شدن آلوده و محدودیـّت خطاي بواسطۀ بلکه نبوده فاسد خود خودي به او نیست، ماده

 بدي از پر را موجود که است بد قدري به ماده .است گردیده فاسد مادي بدن با

                                                
باشد مانند نور خورشید و نور  می مقصود آنست که آیا خوبی و بدي فرد قوي و ضعیف از یک نوع 144

چراغ خیلی کوچک و ضعیف یا آنکه از دو نوع و نقطۀ مقابل یکدیگر هستند مانند روشنی و تاریکی؟ 
شود که نظریـّۀ دوم را پسندیده و  می گوید شرور امور عدمی هستند معلوم می نات سابق او کهولی از بیا

  .تحقیق نیز همین است



51 
 

 تاریکی این قتحقی در و است خطا نیز تاریکی دیدن و تاریکی داراي ماده .“کند می
 هم بدي البتّه ولی است خطا تاریکی این به کردن رو و است شده ماده بدي موجب
 همین در .شود می مشاهده زیادتر بدي شویم دورتر غیب ازعالم چه وهر دارد مراتب
 بدیست چیز که آن نه است کمتر آن خوبی چه آن” :گوید سابق عبارات از پس فصل
 داشت عمومیـّت نقص و خطا وقتی ولی باشد کاملی موجود خود نوع در تواند می بلکه
 هیچ شخص که است دراینجا !هستیم بدي به مبتال ما حقیقاً صورت دراین ماده، مانند
  .است وبد ندارد خوبی از بهره

 پس .“کند می بدن و ماده به رو “که است این آن و باشد می بدي یک روح در
 عارض و بوده موجود قبالً بلکه نیست شخص خود لمعلو بدي که گیرد می نتیجه ازآن
 از دوري و پسندیده صفات تحصیل بدي از فرار راه” :کند می ذکر سپس .شود می اشیاء
 تطبیق بواسطۀ را خوبی شناسیم؟ می را صفات بدي و خوبی ما خاصیـّتی چه به .است بدن
 .“شناسیم می عقل با

  خوشبختی

 سعادت زیرا .دارد فرق حیوانات دیگر با انسان خوشبختی” :گوید می فلوطین
 ولی باشد می بطورکمال طبیعی وظایف انجام و جسمانی خوشی در حیوانات سایر

 .اینهاست از باالتر انسان خوشبختی

 البتّه .باشد عاقله قـّوة کمال و صحیح عقل داراي :که اینست به انسان خوشبختی
 .نیست خوشبخت آن صاحب باشد استعداد تنها اگر و .رسد فعلیـّت به او در باید قـّوه این
 فعلیـّت به را قـّوه این آنها همۀ ولی دارند خود درطبیعت را امر این بشر افراد تمام

 او خوشبختی صورت این در و برساند فعلیـّت به که است کسی خوشبخت .رسانند نمی
 .“تحیوانا خوشبختی جنس از نه است مجـّردات و مفارقات خوشبختی جنس از

 همان خوشبختی آیا که بدانیم باید” :گوید اخالق تاسوع چهارم رسالۀ در
 به بگیریم خوشبختی مرادف را خود زندگی اگر” :گوید سپس .“خوبست؟ زندگانی

 تنها اگر گیرد، می تعلّق آنها به نیز خوشبختی این .داشت خواهد تعلّق نیز حیوانات دیگر
 خود خواندن هرگاه خواننده مرغان مثالً .هندد انجام خوبی به را خود مخصوص اعمال

 .“نیست حیوانات درسایر حقیقی خوشبختی ولی خوشبختند، دهند انجام بطورکمال را
 لیاقت البتّه باشد داشته کامل زندگانی که است الیق انسان اگر” :گوید فصل درهمان

 خواهد 145خدایان و مجـّردات مخصوص خوشبختی گرنه و باشد نیز خوشبخت که دارد
 کنیم جستجو باید هست نیز انسان براي خوشبختی که کنیم می تصدیق چون ولی بود،
 است حقیقی خوشبختی و کامل زندگانی داراي هنگامی انسان است؟ خوشبختی نوع چه
 کامل او دنیوي زندگانی تنها آنکه نه باشد بوده تعقّل قدرت و صحیح عقل داراي که

 دیگري و حسی یکی زندگانیست، نوع دو ارايد انسان که آنست مقصودش .“باشد
 اکتفاء حسی زندگانی به بوده عقلی حیات داراي که است درآن او سعادت و عقلی
 .نکند

                                                
باشند و به مثالهاي افالطونی موسومند نه  می مراد از خدایان ارباب انواع هستند که فرد عقالنی هر نوع 145

خود فلوطین در یگانگی حضرت حق صریح و ارباب انواعی که مشرکین یونان قائل بودند زیرا بیانات 
  عقیدة او توحید کامل بوده است
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  دارد درجه دو اخالق

 مرتبه دو داراي حمیده اخالق .اخالقی استکمال از است عبارت عقالنی حیات
 که عالی مرتبۀ دیگر بنامیم، توانیم می مدنی اخالق را آن که ناقص مرتبۀ یکی .است

 که است موظّف کس هر .شود واقع صفات آن کامل مصداق جهات تمام به صاحبش
 به شباهت مستعد تا کند رعایت را ناقص مرتبۀ و نماید متّصف مدنی اخالق به را خود

 در که را آن معمول حد سخاوت صفت در مثالً .شود کامل مرتبۀ گرفتن فرا و خداوند
 گفته شجاعت عرفاً آنچه به شجاعت در یا .باشد دارا شود می نامیده تسخاو عرف
 عرفاً که شود طوري پسندیده صفات سایر به نسبت همچنین .گردد متّصف شود می

 جدیت و همت اثر بر و شود دارا تواند می کس همه را مرتبه این .گردد آنها مصداق
 .شود برخوردار آن صوري و معنوي فوائد از و گردیده متّصف بدان

 عالی مصداق بوده دارا را صفات این کامل معانی که آنست مقام، ازآن باالتر
سخاوت شود واقع آنها براي  هستی از حقیقت مقام با اتّحاد براي رسدکه جائی به او مثالً
 خود فناي از باشدکه شجاع بطوري برسدیا فنا مقام به نموده بذل را آن و بگذرد نیز خود
 .بگذرد حقیقت مقام به نسبت خود هستی و انانیـّت از بتواند و نداشته باك

 اراده ضعف دلیل و اخالق مخالف آن چه نیست ظاهري خودکشی مقصود البتّه
و باشدو می  روزگار حوادث مقابل در که است آن مقصود بلکه است، حرام عقالً شرعاً

 در و بوده دنیوي تعلّقات از فرار به او نظر و باشد نداشته باك چیز هیچ از و بوده تسلیم
 :شده گفته که چنان .گردد شجاعت اقعی و مصداق حقیقت

 “تنگ تنگ بگیرم تادرآغوشش             يآ  من درپیش رابرگوکه مرگ”
 “رنگ رنگ ستانم ازاوجانی من               چاك ستاندچاك دلقی اوزمن”

 به میل و نیزگذشته خود هستی به عالقۀ و محبت از عفّت مرتبۀ در همچنین
 .نماید دور خود از را حیات

 و تمایالت براي مدنی اخالق کلّی بطور” :است گفته دوم رسالۀ در فلوطین
 ازحدود تا محدودکند را هوس که آنست نفس کمال زیرا شود می قائل حدي هوسها
  .“شود خارج توازون از محروم اشخاص

 تمام باشد پسندیده اخالق ایینپ درجۀ در شخص هرگاه” :گوید فصل درآخرآن
 آنها با نیز خود موقع در و بود خواهد دارا است آن الزمۀ و منشعب آن از که را صفاتی
 خواهدکرد، عمل مرتبه همان مطابق رسید عالی اخالق به وقتی ولی نمود، خواهد رفتار
 از بلکه نماید می جلوگیري نفس هوس از فقط نه عفّت قسمت در مثالً صورت این در

 خوب و مدنی اخالق داراي که مانندکسی او زندگی .خواهدگذشت نیز خویش هستی
 .“است احدیت و باال عالم به شبیه بلکه بود نخواهد است

  نفس کمال مراتب

 .148تحلیه 147تجلیه146تصفیه :کند می ذکر نفس براي استکمالی مرحلۀ سه فلوطین

                                                
146  La Purification  
147 La Conversion  این کلمه در لغت به معنی تغییر شکل یا تغییر مهیـّت است ولی چون تجلیه نیز به

  .ز باشداعتباري تغییر شکل است لذا به این عبارت ترجمه کردیم تا مطابق اصطالح عرفاي اسالم نی
148  La Vertu ترجمۀ این کلمه نیز در اینجا به تحلیه که به معنی زینت دادن است بی مناسبت نیست.  
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 .خویش از رذیله اخالق کردن دور :از عبارتست)تخلیه( -تصفیه

 صفات دخول مهیاي که آن براي است آن دادن جال و دل کردن صیقلی -تجلیه
 .شود پسندیده

 .حسنه اخالق به انسان شدن متّصف :از عبارتست -تحلیه

 را تحلیه و اخالق اول درجۀ به اتّصاف از عبارت را تجلیه توانیم می اعتباردیگر به
 .کند نمی اشاره تعبیر بدین نفلوطی ولی بگیریم عالیه اخالق به اتّصاف

 اخالق آنکه یا اخالقست همان تصفیه آیا” :گوید اول تاسوع دوم رسالۀ در
 یاآنکه عمل در شدن تصفیه از است عبارت اخالق آیا است؟ تصفیه نتیجۀ پسندیده
 وعالیتر کاملتر قدري است عمل در که اخالقی است؟ دل در که است صفا حالت

 بیان جا درهمان .“است عمل کمال نیزموجب خود حالت باشد،می درحالت که ازآنست
 ذکر سطري چند از بعد .“است غریبه عناصر تمام از انقطاع تصفیه” :که میکند

 .“آنست نتیجۀ اخالق یعنی تحلیه باشدو می تصفیه از پس تجلیه” :نمایدکه می

  پسندیده اخالق نتیجۀ

 فلوطین .آنست از کردن دوري و ماده بدي نمودن درك پسندیده اخالق نتیجۀ
 عرفاي اصطالح مطابق یا عاقالنه خودکشی آن موضوع که اخالق تاسوع نهم رسالۀ در

 بدین او چه !مکن خارج بدن از سختی به را روح ” :گوید می است، اختیاري مرگ اسالم
 مادیست عالئق قطع به او رفتن بیرون که آنست مقصودش “رفت نخواهد بیرون ترتیب
 بخواهند است غیرعاقالنه که ظاهري خودکشی اثر بر و باشد عالقمند دنیا این گربها ولی
 را ترتیبی او اگر” :گوید می بعداً خودش چنانکه .داشت نخواهد اثري اوکنند عالقۀ قطع

 اقامتگاه در که آنست رفتن .رفت خواهد بیرون باشد داشته است رفتن بیرون براي که
 خیلی او براي بدن که کرد خواهد ترك را بدن خوبی هب موقعی روح .گذرکند دیگري
 از کلّی به حالت این در او شد خواهد تصفیه خوبی به موقع این در او نباشد، ضروري

 روح که موقعی شود؟ می دور جسد از روح موقع وچه چگونه .بود خواهد خارج بدن
 .“نگاهدارد خویش ايبنده بتوسط را او نتواند جسد و باشد نداشته او به وابستگی هیچ

 و اخالقیست فلسفۀ غالباً شد معلوم گذشته بیانات از که چنان فلوطین اخالقیـّات
 رواقیـّین و افالطون اخالق از بطورکلّی اخالق در ولی شده وارد کمتر آن جزئیـّات در
 .است نموده جمع دو آن بین غالباً و کرده استفاده نیز
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 فلوطین پرورش و آموزش -7

 باره آن در و دارند خاصی نظریـّات پرورش و آموزش طرز در فالسفه زا بعضی
 حجۀ مانند و ارسطو افالطون، سقراط، :قبیل از باشند می نیز مخصوصی تألیفات صاحب
 همچون و ،151طوسی نصیرالّدین خواجه ،150مسکویه بن ابوعلی ،149غزّالی االسالم
 نظریـّاتی خصوص دراین کدام هر که 155اسپنسر و ،154هربارت ،153پستالزي ،152روسو
  .دارند

 سایر طی در فقط و نگفته سخن تربیت و تعلیم خصوص دربارة دیگرهم بعضی
 ضمن و نموده تألیفی یا رانده سخن اخالق در تنها که آن یا اند هکرد اشاراتی مطالب
 و156فارابی مانند .اند هکرد اشاراتی پرورشی و آموزشی مطالب بعضی به موضوعات سایر

                                                
  .هجري قمري 505متوفّی در  450متولّد در  149
  .ق ابتدا مجوس بوده سپس اسالم آورد.هـ 421ابو علی احمد بن یعقوب متوفّی  150

  ق.هـ 672-597  151
152 Jean Jaques Rousseau  1778-1712 م.  
153 Pestalozzi 1827-1746 م.  
154 Herbart 1841-1776  م.  
155 Herbert Spencer 1903-1820 م.  
  .ق.هـ 260-339 ابو نصر محمـّد بن طرخان 156

 .159کانت و 158دکارت ،157اندلسی رشد ابن

 نظرجداگانه اظهار تربیت و تعلیم درخصوص و است دسته این از نیز فلوطین
 قطع بر مبتنی و روحی اخالقی، او وتربیت تعلیم و دارد تألیفات دراخالق وفقط نکرده،
 .بود دنیوي عالئق

 جداگانه علم و نبوده دارا را خود کنونی اهمیـّت سابق در پرورش و آموزش
 مبسوطی بحثهاي آن پیرامون پیشین فالسفۀ از بسیاري رو این از شد نمی محسوب

 فالسفۀ .اند هگفت مجمل خیلی اند هداشت نظریـّاتی آن به راجع که هم وکسانی اند هنکرد
 مسائل از بسیاري تدبیرالمنزل درعلم و دانستند می عملی حکمت جزء را آن هم اسالم
 قرار بحث مورد آن امثال و او ابتدائی تربیت و طفل دادن پرورش مانند را تربیتی

 .کردند می ذکر را تربیتی دستورات بعض المدن سیاسۀ در یا دادند می

 باب آن در عقائدي دانشمندان و کرد پیدا زیادي اهمیـّت علم این اخیره قرون در
 .نمودند اظهار

 مراحل و وجسمی روحی استکمال شامل که دارد عامی معنی تربیت چون ولی
 مخصوصاً و دارد بستگی تربیت به نیز اخالقی نظریـّات شود، می زندگانی سنین مختلف

 به راجع خواه است محسوب تربیتی مسائل جزء اعتبار این به استکمال طریق بیان
 به راجع نیز فلوطین بگوئیم توانیم می نظر بدین .جسمی خواه و باشد روحی استکمال

                                                
  .گویند Averroesاروپائیان او را آوراس ). م 1126- 1198 مطابق(ق .هـ 595-520  - 157
158  Rene Descartes  1596 -1650 م.  
159  Emmanuel Kant 1804-1723 م.  
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 .است گفته سخن مختصري قیاخال مسائل ضمن در تربیت

 جامعه مفید عضو که این براي باشد طفل پرورش تربیت، از مقصود اگر ولی
  .ندارد صریح بیان باب آن در فلوطین گردد،

 قسم سه” :گوید می ذکرکرده خود فلسفۀ تاریخ در ،“الفردوبر” که چنان فلوطین
 که روحی دوم .خدا براي و حقیقت به کند می زندگی که آن یکی دارد، وجود روح
 نه و است صرف مادي نه یعنی است بدن و عقل زمین، و آسمان مفارق و ماده بین برزخ

 و حسی جسدهاي در و دارند ماده به کامل بستگی که هائی روح سوم محض، روحانی
  .اند هگزید منزل هوس پر

 دعوت مادیـّات از جستن دوري به را مردم همواره تربیت و تعلیم در فلوطین
 او معنوي تربیت بواسطۀ را خود کودکان زمان آن رجال و بزرگان از بسیاري و .کرد می
 مختلف مردمان و دادند می گوش را او تعلیمات نیز بزرگسال افراد و فرستادند می وي نزد
 چنان و .شدند می حاضر او درس مجلس در فالسفه و اشراف شاعر، پزشک، ادیب، :از
 رها را خود دارائی کشیده دست مادي زندگانی از کلّی به “یانوسرگات” گفتیم پیش که
 ارواح که بود این تربیت در او هدف .داد می قرار دیگران مشق سر را او “فلوطین” و کرد
 .بنماید کردیم ذکر اول که کامل دستۀ وارد را آنها رسانیده خود عالی مرتبۀ به را

 آن راه و بوده معقوالت و باطن عالم به یعنی حق به رسیدن نیز حکمت از مرادش
 زندگی حقیقت براي فقط یعنی شود، داخل اول قسم در روح که دانست می این در را

 .برسد ابدي سعادت به تا کند

  صعود و نزول قوس

 طرف یک که کنیم تشبیه قوسی به توانیم می تنزّالت و مراتب سیر در را وجود
 سپس.دارد وجود از کمی خیلی بهرة که است هماد آن مقابل طرف و وجود حقیقت آن

 دائرة قوس دو این مجموع شودکه می مفروض دیگري قوس مبدأ به بازدررجوع
 .است161صعود قوس دوم و160نزول قوس اول قوس .دهند می تشکیلاي  فرضیـّه

 عالم گرفتار نزولی سیر در و ملکوت و مجرّدات عالم از اصل در انسانی نفس
 است، گردیده آلوده ماده نقص و زشتی و عالم این آالیشهاي به و هشد ماده و ناسوت

 و کرده فراموش را خود اصلی عالم کلّی به که بطوري شود زیاد اگر توجـّه این
 ابدي ازسعادت شده ضعیف ازحقیقت اش بهره سراندازد پشت را روحانیـّات و معقوالت
 ارواحی دسته این ماند، می گرفتار همیشه ادنی مرتبۀ و پست عالم در و گردد می محروم
 نباشد مادي ارواح ازةاند هب روحانیـّات از انصرافشان که نفوسی .صرفند مادي که هستند
 ماده از کلّی به کهاي  ازهاند هب نه ولی باشد داشته نیز معقوالت به توجـّه قدري بلکه

 مردم جاي به عنیدهندی می قرار اجتماعی فضائل طبق بر را خود اعمال شوند، منصرف
 ولی .اولند دستۀ از سعادتمندتر ارواح این .سازند می خود شیوة را خلق خدمت آزاري
 ازعالم کلّی به باید بپیمایند را صعود قوس و نموده مبدأ به رجوع بخواهند که ارواحی
 آالیشهاي از را خود نخست بپردازند162معنی عالم سیر و نظاره به جسته اعراض مادي
 سوي به سلوك راه در سپس گردانند، پاك دنیـّه اغراض و پست خواهشهاي و دنیوي

                                                
160 Procession dans le monde   

161  Conversion vers Dieu  
162  Contemplation  
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 :شده گفته که چنان گذارند قدم حقیقت

  “آلـوده خراب دیـر این تو ز نگردد خرامتـا خرابات به وآنگه کن شستشوئی”

 کند کمک منظور بدین چه آن و است همین پرورش و آموزش اصلی هدف
  .است تربیت مخالف و ناپسند دارد باز راه این از را نانسا هرچه و مطلوب و پسندیده

  سلوك مراحل

 و165حکمت و164عشق ،163هنر: دارد مرحله سه خدا سوي به راه و معنوي سلوك
 به ولی هستند، راه یک در مرحله سه و باشند می یکدیگر طول در حقیقت در سه هر این
 .باشد می اوندخد سوي به جداگانه راهی مرحله سه این از یک هر اعتبار یک

 یکی دو هر که زیبائیست و راستی جستجوي و جمال و حقیقت طلب ،هنر -1
 و میکند جستجو خود محسوس شاهکارهاي در را حقیقت هنرمند و کار صنعت .باشد می
 بواسطۀ بیند می آن در که زیبائی و ظرافت زیرا .شود می حقیقت جویاي صنعت راه از

 .باشد می هنر در ظرافت طالب رو این از است حقیقت عالم دریچۀ و روح پرتو و تجلّی
 .دهد می وحدت و آورد می در خود قدرت راتحت ماده که است صورت همان زیبائی

                                                
163 L’Art  

164  L, Amour  
165  La philosophie  

 نفس بر که است عقل پرتو .میدهد زیبائی را او و افتدی می برجسم که166است روح تابش
 روح براي بائیزی مشاهدة از که حالی و وجد و شوق .کند می روشن را او و تابد می

 در دارد خود آنچه و خورد برمی خویش جنس هم به که اینست براي دهد می دست
 موجود نفس در که است یئآهنگها صداي صوت، نغمات چنانکه .یابد می دیگري

 .شود می حاصل نشاط آنها شنیدن از سبب بدین و باشد می

 و زیبائی راه از هستند روحی عواطف و احساسات داراي ،کسانیکهعشق -2
 .شوند می مطلق حسن طالب آن دوستی

 محسوس، زیبائی ولی روند، می زیبائی محسوسۀ تجلّیات دنبال هنر و ذوق اهل
 به نظرش است دوستی حقیقت عاطفۀ داراي که کسی است، حقیقی زیبائی از پرتوي
 هیچ خود خودي به وماده جسم زیرا باشد، می است الهوت عالم از که روح زیبائی
 عقل و عقل از نفس زیبائی که چنان .است نفس از آنها زیبائی و ندارد ولطافتی حسن
 .زیبائیست عین

 :شود ورزیده عشق بدانها که نیستند الیق بدن و جسم پس

 “اي هشته چرایش جان شد برون چون     اي گشته عـاشق تو صورت بر که اي”
 دست جسمانی زیبائی مشاهدة از ذوق صاحبان براي که شوري و وجد همان

 حاصل کماالت و فضائل یعنی عقالنی زیبائی مشاهدة از معنی اهل براي دهد می

                                                
   :مولوي بدین مضمون فرموده است 166

  “فتاد می جوشش عشق است کاندر             آتش عشق است اندر نی فتاد”
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 .شود می

 و زیبائی ماوراي به شخص نظر که است آن حکمت یا تام عشق ،حکمت -3
 موقعی عقول و نفوس زیبائی باشد، داشته نظر زیبائی منشاء و اصل به یعنی باشد صورت

 او حرارت به و گردیده زیبا و منور مطلق خیر وجمال نور به که کند می پیدا معشوقیـّت
 نهانی لطیفۀ و نیست دلربا جان بی پیکر ظاهر عالم در که طور همان باشد، شده افروخته

 و نیستند دلربا خود خودي به عقل و نفس همچنین .است کندجان می ایجاد را عشق که
 و محسوس زیبائی به کامله نفوس .اند هشد جذّاب مطلق خیر تجلّی و ظهور بواسـّطۀ
 وصال به که عاشقند و طالب را حقیقی مطلوب و گیرند نمی آرام و نکرده اکتفاء معقول

 .است همین نیز حقیقی حکمت و هنر .گردند اویکی با شده نائل او

 :فرماید سعدي که چنان کند می جستجو عالم ذرات تمام در را ،حقیقت حکیم

   اوست از خرّم جهان که آنم از خرّم جهان به”
 “اوست از عالم همه که عالم همه بـر ـاشقمع

 را آنها فوق !نگرد می عقل در نه و دارد نظر روح به نه .خواهد نمی را او غیر و
 مشتاق که پرده رخ ز بردار” :است گویا حال زبان به و !است او اتّحادبا عاشق بلکه طالب
 بود بی نمودیست اینجا در ما وجود است، توحد عالم همان ما حقیقی وطن چه “لقائم
ۀٍ کَسرابٍ” بِقیع ه بس حظَّمانُ ی  به که است این در حقیقی سود و سود، بی زیانیست و ” ماء الْ

 اوست، معشوقی زیور !نیست او غیر و اوست، همه چون .کنیم پیدا اتّصال عالم آن
 روح چون جدائیست، تعلّق از بدان نزدیکی و آشنائی سرمۀ کشیدن به مقام آن معرفت

 را چه آن که بیند بگشایدمی را دل دیدة بسته، را سر چشم و کشد چشم به را سرمه این
 :گفته حافظ چنانکه .است بوده او خود در بلکه نداشته دوري او از نموده می طلب

 “کرد می تمنّا بیگانه ز داشت خود آنچه     کرد می ما از جم جام طلب دل سالها ”
 “گردیم می جهان گرد ما و خانه در یار     گردیم می لبان تشنه ما و کوزه در بآ”

 در دمساز ناز و استغناء با و نیاز بی معنی و صورت از بیند شاهدي موقع درآن
 نه و نگاهی، یاراي براو را عقل دایرة نه بسته، کثرت روي به ودر نشسته وحدت خلوت
 مقام اینجا نیازیست، عشق به را او نه و نازي او بر را حسن نه راهی، براو را وطبایع حواس

 .است معشوق با عاشق اتّحاد فناو

 در .دهد می دست انسان براي وصال موقع در که است167خودي بی حاالت این
  :شده گفته چنانکه .است بیگانه خود وجود از حتّی چیز هر از شخص حالت آن

  سرمن تا پاي توگشتم تو، خیال بستم زبس”
 “آهسته آهسته من رفت خورده آمدخوردهتو

 :شده گفته نیز و

  وپوست اندررگ آمدوشدچوخونم عشق”
 “دوست ز کرد پر و تهی خود ز تاکرد
  گـرفت دوست همگی وجودم اعضاي”

 “اوست همه باقی و  باقی زمن  نامیست
 وارسته، ازعقل و مستغنی فکر از ومکان، زمان از فارغ و جان و جسم از خبر بی

 واسطه است محض خیر و مطلق حسن که معشوق و خود بین و است عشق مست

                                                
167  Extase  
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 معشوق و عاشق دنیوي مجازي عشق در که است عالمی این .گذارد نمی فرق و بیند نمی
 عالم این ولیکن جویند می را آن یکدیگر وصل به و روند می آن پی در توهم به

 دارد بستگی و تعلّق بدن هب که موقعی تا انسانی نفس و است روحانیـّت مقام مخصوص
 .ندارد حالت درآن بقاء تاب

 بشري کاملۀ نفوس مخصوص آیدو می دست به دیر دیر و است دمی عالم آن
 را حالت آن لذّت مرتبه چهار خود عمر مدت در که بود مدعی “فلوطین” .باشد می

 اول ردرمیم اند هداد نسبت فلوطین به بعضی نیزکه “اثولوجیا” درکتاب است چشیده
 نور چنان خود در موقع این در شوم می مجرّد جوهر انداخته را بدن گاهی من” :نویسد می
 از جزئی من که کنم می فکر خود با و شوم می مبهوت و متحیر که بینم می حسنی و

 در و رسم می عقول فوق عالم به داده ترقّی را خود حالت دراین هستم، باال عالم اجزاي
 طاقت بی شنیدنش از وگوش عاجز آن وصف از زبان که بینم می ينور و روشنی آنجا
  :شده گفته چنانکه .“شود می

 “شنیدنش از خلق و زگفتن عاجزم من    کر تمام وعالم دیده خواب گنگ من”
 روح تکمیل مبناي بر فقط که نیز او تربیت و تعلیم طرز فلوطین اخالقیـّات از

 .شود می فهمیده باشد می مبتنی
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 فلوطین دستورات قایسۀم -8

  واسالم )ع( عیسی و بودا تعلیمات با

 الزم رو این از است مشابهت فلوطین و )ع( عیسی و بودا دستورات بین چون
 دستورات جامعیـّت به نظر و نمایم اشاره آنها شباهت بوجه اختصار بطور که دانستم
 ذکر اختصاراً را توراتدس از یک هر قبالً .کنیم می اشاره اجمال به نیز بدان اسالمی
 .شویم می مقایسه وارد سپس نموده،

  بودا

 درآنجا بسیاري مذهبی مختلفۀ خیاالت و افکار که است سرزمینی هندوستان
 :از بوده عبارت اسالم از قبل سرزمین این بزرگ ادیان .ودارد داشته وجود

 رایج میالد از پیش سال چهارصد و هزار یک حدود در که “ودائی” دین -الف
 .باشد می جهان به بینی نیک آن مبناي و باقیست ازآن هنوزآثاري و بوده

 را دین این و داده دائی و دیانت در تغییراتی برهمنان که “برهمائی” دین- ب
 .اند هساخت

 آن مؤسس و شده پیدا میالد از پیش ششم قرن در که“ژائینی” دین -ج

 .بود نامی 168“مهاویرا”

 و سی نسبت به و ادیان دیگر از بیشتر دنیا در امروزه آن نپیروا که بودائی دین -د
 .است درصد پنج

 ارتجاعی آن و گرفت قوت میالد از پیش دوم قرن در که “هندوئی“دین -  هـ
 اسالم از بعد نیز تازهتري مذاهب169آرین قوم هجوم از پیش هندي بومیان عقاید به است
 هجري دوم قرن در که“ودانتا “دین :قبیل از نیست اهمیـّت از خالی که شده پیدا اینجا در

 و عرفانی است مسلکی که جوك ومذهب شد، وضع نام 170“سنکره” دانشمندي بواسطۀ
 و بوده، نامی کاپیال آن مؤسس که سانخیا مذهب و داشته، نام “پاتانجلی” آن مؤسس
 هم رياشعا دیوان است شمار به بزرگان از و بوده، الهوري تجار از که نانک مذهب
 .است بوده“عرفی“تخلّصش و دارد

 مذاهب کثیراالنتشارترین از و دارد بسیاري پیروان هند در امروز هم اسالم دیانت
 .است هند

 “آتمن” یا “برهما” را خداوند آن وصاحبان قائل توحید به برهمائی دین

                                                
168 Mahavira  
ریب چهارده قرن قبل از میالد بوده که از استپهاي روسیـّه قسمتی به طرف هند و هجوم قوم آرین ق 169

  .ایران و قسمتی هم به طرف اروپا هجوم آور شده بودند
170  Sankara  
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 شده پیدا رقهف دو آنها میان از و 171کرد نمی اقناع را جنگیان طبقۀ آئین این ولی گفتند، می
 .بودائی دیگري و ژائینی یکی شده

 شمال نجباي از )مقتدر( ساکیا خانوادة در میالد از قبل ششم قرن اواسط در بودا
ش وسائل وجود با جوانی ایام در .آمد دنیا به هندوستان هفت گذشته دنیا از وکامرانی تعی 

 راه در مرشد دونفر تعلیم موجب به و گشت، می حقیقت پی در وبیابانها درجنگلها سال
 ترك سپس .کشید می ریاضتها  بیشه در تنها هم ومدتی برد می رنج نجات راه کشف
 چه بودآن نشسته درختی زیر در شبی که آن تا ننشست، باز ازطلب ولی گفت ریاضت

 به و شد مکشوف برمن احوال این که هنگامی” :گفته خودش که چنان .یافت جست می
 دنیوي حطام به تعلّّق گناه از شد، پاك وآرزو حسد ازگناه من جان شدم مشغول مشاهده
 من بیدار وجود در گردید، عاري نادانی گناه از گشت، مبري خطا ازگناه یافت، رهائی
 قدس مقام رفت، بین از )تناسخ بنابر( جدید والدت لزوم شد، افروخته نجات راه دانش
 آن است این آمد، نخواهم باز عالم این به دیگر من گرفت، انجام وظیفه، آمد، حاصل

 .“دریافتم چه

  بودا تعالیم

 و افروخته قلبی از است معلوم و شور، و حرارت سراپا “بودا”هاي  خطبه و تعالیم

                                                
و ) جنگیان(، کشاتریان )روحانیان(برهمنان : در میان برهمائیان چهار طبقۀ بزرگ بودند از این قرار 171

  )پیشه وران(وسودرایان ) توانگران(یسیان 

 کتب خالف بر .نیست درآن سازي ظاهر و کرده تراوش بلند احساسی و مشتعل فکري
دائی  .دارد سازي ظاهر و لفظ جنبۀ آن غالب که وِ

 پیروان و خود مقصد یگانه را آن از نجات و نگریسته بینی بد نظر با عالم به بودا
 :داد درمی ندا شد می وارد جا هر به بودا .است نموده دعوت بدان را بشر افراد و داده قرار
 میسر حقیقت چهار دانستن وسیلۀ به نجات این .شد میسر مرگ از نجات !کنید گوش

 :گوید بنارس خطبۀ در .رنج دفع راه ، رنج دفع رنج، منشاء ،رنج :از عبارتند آنها شود، می
 تولّد، :کنم می اظهار شما به رنج حقیقت باب در که مقدس بیان است این پارسایان، اي”

 لذّات به نرسیدن و دوستان از دوري دوست، غیر با نشینی هم مرگ، بیماري، پیري،
 است، حیات به عشق و وجود تشنگی همانا رنجها منشاء و مبدأ .است رنج همه مطلوبه

 .آرزوهاست دورکردن و خواهشها کلّیۀ بردن بین از و تشنگی این نشاندن فرو به آن دفع
 :قرار این از است شعبه هشت داراي رنجها دفع راه

 طرز پاك، معیشت وسائل کردارپاك، پاك،گفتارپاك، ارادة پاك، ایمان
  .“پاك تفکّر پاك، توجه پاك، استعمال

 چشم است، مشتعل چیز همه” :گفته دنیا حقیقت به راجع آتش خطبۀ در ابود
 جنون آتش و کینه وآتش شهوت آتش از آنها افروزش و اشتعالند در حواس وسایر
 غذا را شعله این ناامیدي و الم و هم و غم و شکایت و مرگ و پیري و تولّد .است
 دود در پیچیده سراپا عالم !تاس اشتعال در سراسر عالم کنند، می تقویت و دهند می
  .“است اشتعال و لرزه در جمعاً عالم است، آتش دهان در کلّاً عالم است،

 از وپس راتجدیدکنند آن هرچه و است همیشگی رنج زندگی بودائیان نزد در
 همچنین .است بودائی دین اصول از تناسخ .است جدیدي رنج موجب بیاورد نو از مرگ
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 شخصی” :گوید می بودا.است اصول از هندوستان ادیان سایر و ینیژائ و برهمائی دین در
 .“رسد می 172“نیروانا” به شد مذکورآگاه حقیقت چهار به که

  نیروانا حقیقت

 ولی است مطلق عدم مراد اند هگفت بعضی شده اختالف “نیروانا” حقیقت به راجع
 ماکس” که چنان کند نمی دعوت مطلق عدم به دینی هیچ زیرا نیست، صحیح این
 دینی کنیم فرض اگر و .متناهی ونا متناهی میان است پلی دین که نموده بیان 173“مولر
 به را عابر و شکسته ناگاه پلهاي  تخته که است چنان بخواند مطلق نیستی به را مردم
 که گوید می بودا عالوه به و .شد نتواند معبرعام پلی چنین البتّه بیندازد، هالکت ورطۀ

 مطلق عدم شود می معلوم پس .رسند می “نیروانا “به نیز زندگانی در املک انسانهاي
 .نیست

 بر بنا .اند هنمود تفسیر خاموشی به برخی و گرفته عرفانی فناي را آن هم بعضی
 باز است وجود بگوید هرکس و کفرگفته است عدم “نیروانا” بگوید هرکه بودا شریعت

 که است مقامی آن قدرکه این مگر دانیم نمی “نیروانا“عالم از چیزي ما و کفرگفته هم
 که فنا مقام همان به را آن توانیم می ما و ندارد، وجود ساکنینش براي تناسخ و برگشت

                                                
172  Nirvana  
173  Max Muller  ادیب و دانشمند انگلیسی که در تاریخ مذاهب و ادیان و ارباب انواع تبحـّر داشته است

  .م )1900-1823(

 :فرموده مولوي که چنان .تفسیرکنیم است متداول اسالم عرفاي اصطالح در

 “راجعــون کـانّـاالیــه گـویـدم  ارغنون چون عدم گردم عدم پس”
 چیزي است انسان عمل معنی به که “کارمن“از مهمتر بودائی ناسیروانش در

 به بلکه نیست او نفس بساطت و وحدت سبب به انسان بقاي” :میگوید بودا و نیست
 چنان بود، خواهد طور همان ما آیندة وجود باشد چه هر عمل و است او اعمال واسطۀ

 .“است سابق اعمال نتیجۀ ما کنونی احوال که

  وداب و فلوطین

 ” نمودیم بیان چنانکه زیرا دارد شباهت خیلی یکدیگر با بزرگ دو این دستورات
 نظرکرد صرف عالم این ولوازم وجود به بستگی و تعلق از باید که دهد می دستور “بودا

 معتقد نیز فلوطین .رسید “نیروانا “به تا نمود دور ازخود است منشاءرنجها راکهها  وتشنگی
 نظر صرف خودخواهی و جسمانی عالیق از خود روح تکمیل براي باید انسان که است
 .شود متّحد احدیت مقام با تا کند

 آن از فرار لزوم و ماده عالم شرّیت دو، هر اخالقی تعالیم مبناي که آن خالصه
 اساس بر فلوطین تعالیم که آن همه از مهمتر .هست دو آن بین نیز فرقهائی ولی است

 مأمور را خود که آن نه بوده فلسفی نظر از نمود، می اظهار که یديعقا به مبتنی فلسفی
 یعنی نفوس تکمیل مأمور را خود و دارد مذهبی جنبۀ بودا تعالیم ولی .بداند افراد تکمیل
 بحث فلسفی امور در و نداشت فلسفه به نظر و دانست می شرور از آنها دادن نجات
 چگونگی به راجع مثالً داد، نمی نیز را لسفیف مطالب جواب .دینی جنبۀ به مگر کرد، نمی

 گفته حتّی و نکرده صریح بیانی اینها وامثال روح وحقیقت واسرارآفرینش عالم پیدایش
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 حقیقت به راجع ندارد، سالکین براياي  فایده چندان امور قبیل این دانستن که است
 .است نموده خودداري صریح بیان از نیز “نیروانا”

 است معتقد و قائل را تناسخ هند بزرگان سایر مانند بودا که تاس آن دیگر فرق
 است رنج باالترین این و گردند برمی عالم این به مجدد نرسد “نیروانا ” به که ارواحی
 تناسخ به راجع “فلوطین” ولی نیست آنها براي برگشت اند هرسید “نیروانا ” به که وکسانی
 چند هر و نشده، برده آن از اسمی ساالتر موضوع در زیرا ندارند مخصوصی رسالۀ
 زیرا آنست منکر “فلوطین” که رسد می نظر به اینطور ولی باشد می قائل بدان “افالطون”

 که آنست شود می معلوم او فلسفۀ از چه آن کردیم بیان نزول قوس به راجع که همانطور
 نرسیدن ولی رسند ینم حقّه وحدت به کامله غیر نفوس یا شریره ارواح که است معتقد او
 طبیعت عالم به دوباره که ننموده بیان “فلوطین” زیرا نیست تناسخ بر دلیل حقّه وحدت به

 .باشند می طبع عالم شرور گرفتار همیشه ارواح این که است گفته بلکه گردند برمی

 مقام که نیروانا به وصول را استکمال غایت “بودا” کلمات ظاهراً که دیگرآن فرق
 را فنا و گفته احدیـّت مقام با اتّحاد و وصول را آن غایت “فلوطین” ولی داند می است فنا

 .است نموده ذکر آن شرط و مقدمه

  )ع( عیسی حضرت

 محسوبست انگیزتاریخ شگفت داستانهاي از “)ع( عیسی حضرت ” تولّد داستان
 از مریم شمادر و نداشته پدرجسمانی “)ع ( عیسی” مسیحیان و مسلمین عقیدة به زیرا
 و مسیحیان میان در القدس روح توسط او شدن حامله قصۀ و شد حامله “القدس روح”

 به بنا که بود نجار یوسف مریم شوهر .محسوبست دینی مسلّمیـّات از و مشهور مسلمین

 طبقه ویک چهل او تا “اهللا خلیل ابراهیم حضرت” از است مذکور متی انجیل در چه آن
 بیست روز در ع عیسی .است نموده ذکر طبقه پنج و پنجاه قریب174قالو درانجیل ولی بود
 چهارهزار یهود تاریخ بنابر او تولّد درسال و شد متولّد “اللّحم بیت” قریۀ در دسامبر وپنج

 .بود دنیا عمر از سال وچهار

 “هیرودیس” وقت پادشاه ترس از مریم و یوسف بود کوچک او که موقعی در
 مصر از یافت وفات هیرودیس چون و کردند فرار مصر به بود طفل جستجوي در که

 .آمدند ناصره به کرده حرکت

 به دعوت را مردم شده ظاهر اردن نهر درکنار دهنده تعمید “ع یحیی” ایام درآن
 تو نزد باید من :گفت ع یحیی آمد، او نزد تعمید براي “ع عیسی” نمود می خداوند سوي
 که آن ولی دهم می تعمید آب به من بودکه داده خبر هم قبالً( من نزد تو نه یابم تعمید
 اکنون :گفت جواب در ع عیسی ولی ( داد خواهد تعمید القدس روح به بیاید من از بعد

 آن از پس یافته تعمید غسل “ع عیسی” یابم نزدتوتعمید که است درآن من صالح
 آزمایش بود ریاضت مشغول روز چهل .گرفت جاي او در خدائی روح و انوارالهی

 به مأمور سپس .برگرداند تعالی حق بندگی از را او نتوانست نموده آزمایش را او کننده
 عالم شرور از دوري و آسمان ملکوت به توجـّه و خداوند پرستش به را خلق شده دعوت

  .نمود دعوت طبع

 را خویش مأموریت ودرآنجا آمد “المقدس بیت” به خود دعوت چهارم درسال

                                                
174  Logos  
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 باالخره و نمودند هیجان او ضد بر برخاسته او مخالفت به یهود وبزرگان رداظهارک
 خار از کالهی پوشانده او بر سرخ جامۀ حاکم سپاهیان طرف از و شدند متّفق او برکشتن

 سپس نمودند استهزاء و زدند او سر بر چوب افکنده او بر دهن آب و اوگذاشتند سر بر
 عیسی” که آنست مسیحیان عقیدة .بردند مصلوبیـّت رايب و پوشانده او بر را خودش جامۀ

 حضرت قبرآن بنام محلّی دربیتالمقدس قیامت کلیسیاي در نیز اکنون و زدند بدار را “ع
 به ع عیسی گویند می “شریف قرآن” مطابق مسلمین ولی باشد می زیارتگاه و معروف
 را او و بود ع عیسی رتحض حوارییـّن از که “یوطی اسخر یهوداي” و رفت باال آسمان

 .است زنده ع عیسی گردیدو مصلوب اودرآمده نمودبصورت تسلیم یهود به

  )ع( عیسی تعالیم

 و است زیاد نزدیکی خداوند و بنده بین که این بر بود مبتنی مسیح تعالیم اصول
 “ع عیسی ” دستورات بیشتر .است مهربان پدرخیلی مانند خود بندگان به نسبت خدا

 سوم و چهل آیۀ پنجم باب متی انجیل در که چنان است محبت آن مبناي و اخالقی
 را خویش دشمن و کن محبت را خویش دوست است شده گفته ایدکه شنیده ” :است
 آنها براي از و بدارید دوست را خود اعداء که گویم می شما به من لیکن 44 نما، بغض
 و کنید احسان نمایند می عداوت را شما هک آنان با و طلبید برکت کنند می لعن شما بر که
 خود پدر تا 45 کنید دعا نمایند می فراهم زحمت و دهند می فحش را شما که آنها بهر از
 طالع نیکان و بربدان را خود آفتاب او که زیرا .باشید فرزندان آسمانست در که را
 .“فرستد می ظالمان و عادالن بر را خود باران و نماید می

 جامعه در فرد زمان آن تا داده، اهمیـّت نیز را فرد اخالق در ع یعیس حضرت

 ممکن مردم افراد از یک هر که وفکرمسیح بود محو دولت مقابل در و الشّعاع تحت
 برابري و همدردي و محبـّت در او تأکید داشت تازگی گردد خویش نجات باعث است

 لزوم و قیامت و معاد به ایمان تعلیم .ردب بین از را ملّیـّت مسئلۀ بشر افراد تمام برادري و
 بی و دنیا لوازم از دوري و رهبانیت به را پیروان عالم این فناي و دیگر عالم به بازگشت
 و محض رهبانیـّت و مطلق زهد ع عیسی دیانت در .کرد می وادار بدان نسبت اعتنائی
 الهی غضب وجباتم از دنیوي دارائی و ثروت است کارفرما دنیوي امور کلیـّۀ ترك
 .است گردیده ممنوع انتقام و قصاص و شر به شر مقابلۀ و شده شمرده

 حضرت آن حاالت در اگر و است عرفانی و عالی بسی “)ع( عیسی” دستورات
 خود عالی مقصد به دلبسته و تعلّقات تمام از وارسته فرد یک را او کنیم کنجکاوي

 از و نمود می فرار آنها از و گفت می احمق را مادي و پرست دنیا مردمان .یافت خواهیم
 والدت .داد می زیاد مدخلیـّت را معنوي توجـّه و کرد می بدگویی خیلی نمائی خود و ریا

 که شده ذکر نیز ع عیسی فرمایشات در است مصطلح اسالم عرفاي میان در که را ثانوي
 داخل آسمانها لکوتم در وقت هیچ نشود پیدا او براي ثانوي والدت که کسی” :فرموده
 ام آمده ع موسی دین نسخ براي من نکنیدکه گمان” :گفت می ع عیسی .“شد نخواهد

 .“ام شده مبعوث آن تکمیل براي بلکه

 دلیل توان می را امر همین و ندارد وجود تقریباً ع عیسی دردیانت قالبیـّه احکام
 اودراخالق بیانات ولی .هنفرمود نسخ را ع موسی دیانت قالبیـّه احکام که این بر گرفت
 زیاد اهمیـّت ظواهر به “ع موسی حضرت” زیرا .است ع موسی دستورات مقابل نقطۀ
 .فرمود می دستور کلّی عالقۀ قطع و مادیات از دوري به )ع( عیسی دادولی می

  فلوطین و )ع( مسیح



64 
 

 ربیشت در را خودش ع عیسی ولی شده تعبیر آسمانی پدر به تعالی حق از درانجیل
 خدا فرزندان کامل اشخاص که است عبارات بعضی در و فرماید می انسان فرزند جاها

 مسیح فرمایشات ازظاهر .دارد اشاره بدان ذکرکردیم سابقاً که عبارتی چنانکه .محسوبند
 .القدس روح پسر، پدر، :است سه اصیل وجود کردندکه گمان مسیحیان از دسته یک ع

 اقنوم سه از را دیگري معنی آنها دانشمندان ولی بود ع عیسی حضرت پسر از مرادشان
 که عقل یا است او کالم پسر و قدرت منشاء و است مطلق وجود پدر گفتند کرده اراده

 جنبۀ از عبارت و پسر و پدر بین رابطۀ القدس روح و است آفریده را مخلوق وسیله آن به
  175.است محبـّت

 درعرض را ثالثه اقانیم کنند ادهار را ع عیسی حضرت پسر، از که مسیحیانی
 حال هر در ولی دانند می نیست جدا او از و او زادة که وآفتاب خورشید ومانند یکدیگر

 ومردود بشرگناهکار چون که معتقدند و دانند اسرار از بلکه ندانسته توحید با منافی را آن
                                                

قمري براي تشـّرف حج و بعداً ممالک عربی نمودم  1369نگارنده در یکی از اسفار خود که در سال  175
که اسقف اعظم مسیحیان لبنان بود مالقات نموده و در ضمن سئواالت خود از در لبنان با آنطوان عریضه 

موضوع تثلیث پرسیدم او جواب داد که ما معتقدیم خداي تعالی یگانه است و شریک ندارد ولیکن به سه 
س بن و روح القُد بن همان مسیح است که در آن مقام،  می لباس ظهور کرده که آنها را اَب و ا نامیم و ا

رسد گناهان  می داوند به لباس بشریـّت ظهور کرد تا بر اثر آالم و مصائبی که به آن صورت جسمانیخ
آدم وحـّوا و نسل آن دو را جبران نماید و آنها را به سعادت ابدیـّه برساند و یکی از کتب خود را که به 

نگارنده هم مطالبی در آن باره از و “مقالۀ فی وجود اله واحد بثالثۀ اقانیم“ :نگارنده داد کتابی بود بنام
جمله فرق بین مظهریـّت و حلول وصحـّت اول و بطالن دوم که عقیدة مسیحیان است در جواب بیان 

  .ام نمودم که شرح آن را در رسالۀ خاطرات سفر حج ذکر کرده

 حضرت“آدمی صورت به و داد جسمیـّت را خود فرزند خداوند پروردگارگردید درگاه
 عیسی حضرت“باید پس .بخشد رهائی هالکت از را بشر نوع نفوس تا آورد در “ع عیسی

 عرفانی معنی ولی شده اطالق پسر انجیل عبارات بعض در .دانست پروردگار نیز را “ع
 اصفهانی هاتف و اند هکرد ذکر مسیحی دانشمندان که طوري همان است مراد دیگري

 :گفته ترسائی زبان از موضوع این به راجع خود بند ترجیع در

 “افکند تابناك روي پرتواز   ازلی شـاهد آئینـه سـه در”
 “وحریروپرند خوانی پرنیان        را اراو بریشم نگردد سـه”

 ذات گفتند می زیرا شود می شبیه برهمائیان عقیدة به توجیه بنابراین عقیده واین
 .سیوا و ویشنو هما،بر :کرد تجلّی نام سه به برهما و احدیـّت

 دانشمندان شاید و دارد شباهت بامسیحیان ثالثه اقانیم به قول در هم فلوطین
 به و اند هشد آشنا اقانیم به راجع خود فلسفی عقاید به او تحقیقات بواسطۀ نیز مسیحی
 .دهند توفیق یونان فلسفۀ و مسیح الهوت بین داشتند قصد نیز اخیر افالطونیان خود عالوه
 تحقیقات ولی .شدند متوجـّه ثالثه اقانیم به مسیحیان عقاید بر اطّالع بواسطۀ هم یانمانو

  .ندارد توحید با مخالفت هیچوجه به اقانیم به راجع مسیح دانشمندان بلکه و فلوطین

 جامعۀ در زیرا دارد مسیح دستورات به زیادي شباهت فلوطین اخالقی دستورات
 که افالطون مذهب از عالوه به و بود آشنا مسیح الهوت به و کرده زندگی نیز مسیحیـّت

 شریـّت فلوطین اخالقی مبناي .بود کرده زیادي استفادة داشت را روحی روش اخالق در
 اتصال را غایت نیز ع عیسی حضرت .است احدیـّت عالم به وصول آن غایت و ماده عالم
 که است این براي محبـّت که دارد اشاره خود بیانات در زیرا فرموده احدیـّت مقام به

 براي آن چه جسمانی اتّصال نه معنویست اتّصال مراد البتّه و شوند خدا فرزندان بشر افراد
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  .است نقص حق

 بیانات :که آن جمله از است موجود فلوطین و )ع( عیسی تعالیم بین فرق چند
 استفاده آنتواننداز می همه که است ساده خیلی و دارد تعلیم و وعظ جنبۀ ع عیسی

 رو این از نموده مبتنی فلسفه بر را خود اخالق و است فلسفی فلوطین بیانات کنندولی
 و انبیاء دستورات بین که است کلّی فرق یک این و .شوند مند بهره آن از توانند نمی همه

 ولی بوده ساده طرز به و کس همه ي برا پیغمبران دستورات زیرا است موجود فالسفه
 .کردند می رعایت را علمی جنبۀ حکماء

 بیان درجه یک از بیشتر اخالق براي “)ع( عیسی حضرت” که است دیگرآن فرق
 کردیم بیان قبالً چنانکه “فلوطین“ولی است داده دستور بشر تمام براي را همان و نفرموده

 .است قائل اخالق براي درجه دو

 دیگر مرتبۀ و شوند مند بهره ازآن توانند می همه که است عمومی آن درجۀ یک
 احدیـّت مقام به و شده کامیاب وصال لذّت از که است بشر کامل افراد مخصوص

 .اند هرسید

 حضرت“تعالیم مطابق دنیا ترك و گیري گوشه و رهبانیـّت درقسمت فلوطین
 بود شده مجذوب که را “رگاتیانوس” حاالت جهت همین به و داده دستوراتی “ع عیسی

 .نمود می تمجید او از و داده قرار دیگران سرمشق

 و شود می واضح تعالیم در دقّت از پس که هست نیز دیگري مشارکتهاي و فرقها
 .نمودیم اقتصار قدر همین به اختصار مالحظۀ به

  اسالم

 آن شرح زیرا نیست اسالم دستورات وبسط شرح در ورود جا درین منظورما
 تفصیل به یا اختصار به نیز کتب سایر در دارد الزم جداگانه مجلّدهاي که این بر عالوه
 حاالت چون و کافیست ما براي تعالیم اصول به مختصري اشارة بنابراین شده ذکر

ل وکتب مشهور خیلی نیز )ص( عبداهللا محمـّدبن بزرگوار پیشواي و مؤسـّس مفص 
 بدان راجع هم اختصاري اشارة به شده نوشته باب درین دیگران و مسلمین ازطرف

  .نیستیم مندنیاز

 .بخشید عمیق تأثیرات دنیا تمام اخالق و معارف و درعلوم اسالم دین ظهور
 رو شمردند می ننگ را نوشتن و خواندن درس حتّی که نادان و سواد بی اعراب نخست

 وارد مدنیـّت شاهراه به “محمـّدص حضرت” تعالیم و دستورات اثر بر و گذاشته تمدن به
 جنبۀ سادگی عین در که فرموده بیان طوري را خود ستوراتد ص اسالم پیغمبر شدند
 قوم ویژه مردم، که ساده خیلی دین یک که بود این بر او بناي ولی .دارد نیز فلسفی
 ساده درجه نهایت که را اسالم مذهب رو این از بیاورد، برآیند آن فهم عهدة از خودش،

 .آورد بوجود است عالی و

 دین ومحور محبـّت عیسی دین محور که چنان است، توحید اسالم دین محور
 و مطلق برتوحید مبتنی اسالم دین .باشد می رنج معناي بودا دین محور و خیر زردشت
 در که اخالقی 177است شده توحید حفظ مراتب ودر176داند می یکی را اصیل وجود
 البتّه .است اشخاص استعدادات مطابق و ساده خیلی شده داده دستور اسالم دیانت

                                                
  .ه استباشند ولی در اسالم بیشتر رعایت این جنبه شد می همۀ ادیان در حقیقت مبتنی بر توحید 176
  ).تألیف نگارنده(براي توضیح این مطلب رجوع شود به فصل دوم کتاب تجلّی حقیقت  177
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 همان نظیر آن امثال و عبادت انصاف، مروت، نیکی، :قبیل از اسالم اخالقی دستورات
 تعلیمات طرز که است اینجا سخن ولی اند هداد هم ادیان سایر مؤسـّسین که تعلیماتیست

 و فهم عهدة از منصفی عاقل هر که باشد می طبیعی و ساده قدري به اسالم در مزبور
  .آید برمی آن تصدیق

 وجوش ازحرارت پر و حساس ایمان یک خود نخستین پیروان دردلهاي اسالم
 که داشت جدیـّت اسالم .نمود آسان آنها براي را اخالقی مسائل تمام که ایجادکرد
 وظایف انجام در حرارت و شوق روي از تا نماید ایجاد پیروان قلوب در اخالقی وجدان
 اسالم اول درصدر که بود امر ینهم به نظر و .بکوشند خود اخالقی تکالیف و دینی

 را روز آن متمدن دنیاي اسالم به اعتقادکامل بواسطۀ و شده تربیت قدم ثابت مسلمین
 .نمودند تسخیر

 ولذّات شهوات باب چون اسالم” :اند هگفت اسالم ترقّی درفلسفۀ دشمنان از بعضی
 شمشیر زور به ابتداء در عالوه به شده، زیاد آن به مردم رغبت لهذا بازگذاشته را نفسانی
 سختی چه است، واقع خالف گفته این که شود می معلوم ازدقّت پس ولی .“یافت شیوع

 .نیست آسمانی ازدیگرکتب کمتر قرآن اخالقی تعلیمات فشار و

 دقّت از پس نیز آن شود، می ایراد موجب قدري که است زوجات تعدد تنها
 و تعلیمات مهمترین از زنان به نسبت بـّتمح اظهار زمان آن در زیرا گردد می مرتفع
 ازاین .نداشتند منزلتی و قدر هیچگونه اعراب میان در عرب زنان چه .بود اخالقی نکات

 معمول درشرق نیز زنها تعدد .فرمود اظهارمی را آنها به محبـّت “ص اسالم پیغمبر” رو
 شهوترانی الماس کلّی بطور و نمود محدود را آن حضرت آن ولی بود محدود وغیر

  .است فرموده نهی را اخالق خالف

 چه ،اند هرفت خطا به اند هبرد آزادي گمان بعضی هم اخالقی سایرمطالب به نسبت
 در که است احکامی از وشدیدتر سختتر خیلی شده وضع اسالم در که اخالقی اصول

 اشاره بدان نیز فرانسوي دانشمند و فیلسوف 178“بایل” چنانکه .شود می دیده دیگر مذاهب
 مطلق را انسان که بود این در اسالم ترقّی که کند خیال کسی اگر ” :است وگفته کرده
 براي را خود پیروان باالخره و برداشته میان از را بد و خوب اعمال قید و داده قرار العنان

 خطا به یکسر و است داده فریب را خود آدم این حقیقاً گذاشته آزاد زشت کارهاي
 نخواهیم اخالق تکمیل براي اسالم اخالقی دستورات از بهتر کنیم دقّت خوب گرا .“رفته
عافینَ و اْلغَیظَ الکاظمینَ و” :آیۀ که چنان .یافت ب اهللاُ و النّاسِ عنِ الْ حنین یس حبا .“اْلم 
 قرار مرتبه سه غضب حالت بردن بین از براي و است اخالقی دستور مهمترین خود ایجاز
 از غضب موقع در را خود که آنست باشد می کس همه مقدور که اول مرتبۀ .دهد می
 بر عالوه باید نمود مداومت حالت این بر چون و نماید غیظ کظم و کند حفظ آن ابراز
 این شدن ملکه و تکمیل از پس و عفوکند طرف از نیز دل در غضب، آتش نشاندن فرو

 مقدور و مراتب، تمام شامل دستور این ایدبنم هم بخشش و نیکی طرف، به باید حالت
 طرف یک به اگر” :دهد می ع عیسی حضرت که دستوري ولی است اشخاص تمام

 کس همه براي آن کردن عملی “آورد پیش باید را دیگر طرف زدند سیلی صورت
 دنیوي نظام اختالل موجب عالوه به و است بشر کاملۀ افراد مخصوص بلکه نیست ممکن

 .کند می نظام ایجاد خود که است اسالم دستور آن خالف بر و شود می
                                                

178 -Bayle  رجوع شود به تمـّدن اسالم و عرب تألیف گوستاولوبن .) م 1647-1706(دانشمند فرانسوي
  145ترجمۀ آن به فارسی چاپ اول ص 
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 براي و فرمانروائی شرط مهمترین که داد و عدل رعایت در اسالم طور همین
 نیز مسیحیان خود که بطوري داده اکید دستورات صفاتست مهمترین از نیز افراد سایر
 و پذیرفته را لمینمس خودیعنی فاتحین دین اسالم اوائل در که مسیحی ملل .نیستند منکر
 ولی منصف و عادل مسلمین فرمانداران که بود این براي نمودند اختیار هم را آنها زبان

 .بودند آزار و شکنجه در آنها دست از همیشه مسیحیان و خونخوار و ظالم غالباً دیگران

 جدیـّت جنگ در طرف یک از مسلمین :گوئیم شمشیر و زور قسمت در اما
 آنان به بپذیرند را دین این شدند نمی حاضر که را اشخاص دیگر رفط از ولی داشتند
 قسمت در منتها بوده باقی خود سابق دین به خواهند، نمی اگر که دادند می آزادي
 مذهبی هیچ که شود می ثابت کنیم دقّت تاریخ در اگر و .باشند اسالم دولت تابع سیاست
 دین آن دستورات و پیروان اعمال و خالقا با تنها .شود شایع شمشیر زور به نیست ممکن
 اکمل طریق به اسالم در هم امر این و نمود جذب آن سوي به را دلها است ممکن
 .است موجود

 انتظامات حفظ باید هم که است داده دستور و کرده منع را رهبانیـّت اسالم
 و اخالق رو این از .نکرد غفلت خداوند به توجـّه و غیبی جهت از هم و نمود را ظاهري
 عبادت درنمازکه حتّی .باشند می دارا را هردوجنبه آن واحکام عبادات

 نیز اجتماعی انتظامات و دنیوي دستورات رعایت است محض بندگی و صرف
 179.است شده

                                                
و در . یزد گشسب چاپ اصفهان مراجعه شودراجع به این قسمت به کتاب هدایۀ االمم تألیف آقاي ا 179

  .رسالۀ شریفۀ پند صالح نیز به اختصار اشاره شده است

  فلوطین و اسالم

 چیز دو بین یا مقایسه زیرا .نیستند مقایسه قابل هیچوجه به فلوطین و اسالم تعالیم
 در تساوي گمان یا بوده مساوي تقریباً آنکه یا باشند، ردیف یک در و مساوي که است
 از اسالمی تعالیم چه .رود نمی گمان این هیچوجه به فلوطین و اسالم بین ولی .برود آنها
 و سیاسی جسمی، و روحی اجتماعی، و فردي جهات بودن دارا و جامعیـّت حیث

 بشر افراد تمام به نسبت و مکان و انزم هر با دنیا دانشمندان همۀ قبول مورد اخالقی
 فلسفی تعالیم دسته یک فلوطین دستورات ولی .است بشر فطرت مطابق و دارد سازش
 دانشمنداخالقی نفر یک او که اینست جهت از نه اخالق در او بحث و بوده اخالقی

 یا دکن می بحث اخالق فلسفۀ در که است فیلسوفی او که باشد می رو این از بلکه باشد می
 آن طبق بر و نموده بیان را خود مشخّص سلوك روش که است عارف نفر یک که آن

 .دهد می دستور دیگران براي

 نامی رساله این در که خواستم ولی نمود حقیقی مقایسه توان نمی دو این بین پس
 .شود برده تیمن براي نیز اسالم دیانت از

 روش و است ارجمند مطالب و عالیه نکات بسی داراي نیز “فلوطین” تعالیم البتّه
 در و نمود مجذوب را آنها کشانیده او بسوي را مردم از بسیاري پرورش و آموزش در او

 همه مقصد و ندارد فرقی چندان دیانت این عرفاي و اسالم دستورات با عرفان عالی مقام
 دو قاخال براي فلوطین که مخصوصاً و .اند هکرد دعوت نفس کمال به همه چه یکیست

 مراتب طور وهمین کند می تر نزدیک اسالمی اخالق به را او عقیدة شده قائل مرتبه
 خیلی فلوطین بیانات در است، تحلیه و تجلیه تصفیه، :از عبارت نیزکه انسان کمال عملی
 .است اسالم پیشوایان دستورات به شبیه
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 آنها یلتفص و درشرح ورود که است موجود دو این بین زیادي فرقهاي معذلک
 .باشد می رساله این ازحد خارج
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 اسالمی تصوف -9

 مناسبت اسالمی تصوف مرام با اخیر افالطونیان و فلوطین آراء و عقاید چون
 فلوطین فلسفۀ از را خود عقاید بعض اسالم عرفاي که شده گفته حتّی و دارد تامـّه
  .وئیمگ می سخن اسالمی تصوف به راجع اختصار بطور لذا اند هگرفت

  تصوف تسمیۀ وجه و تعریف

  .است رسیده فلسفی و دینی دانشمندان از مختلف عبارات تصوف تعریف در

 از عبارت را تصوف “آلمانی کانت“واند هنمود بیاناتی آن دربارة نیز اروپا فالسفۀ
 استکمال از عبارتست درحقیقت تصوف ولی180داند می موجودات تمام در حق شهود
 .است کرده بیان “کانت“که است همان تصوف مقام آخرین و ئیوحقیقتجو نفس

 پشم معنی به که “صوف” کلمۀ از بعضی است خالف نیز نام بدین تسمیه وجه در
 درشت و خشن جامۀ اوایل در دسته این معرفین از بعض زیرا اند هدانست مشتّق است
 همین نیز “انگلیسی برون ادوارد پرفسور” جملۀ از اروپا دانشمندان بیشتر و پوشیدند می

 بسیار هم ایرانی شعراي اشعار در پوش خرقه و پوش پشمینه و اند هکرد اظهار را عقیده
 مروج“در و بوده مادیات به عالقه نداشتن و سادگی نمایندة قدیم در پشمی پارچۀ و است

                                                
  .بینند می کند بر سیستم کسانی که معتقدند در همه چیز خدا را می کانت کلمۀ تئوزوفی را اطالق 180

 اینها لامثا و .داشت پشمینی جبـّۀ دنیوي ملحقات از فارسی سلمان :که نویسد می “الذّهب
 این نیز “خلدون ابن” .بوده دسته این پوشی پشم نام بدین تسمیه وجه که اینست مؤیـّد
 .است نموده اظهار را رأي

  :گفته عرب شاعر که چنان اند هدانست مشتقّ “صفا” ماّدة را آن دیگر جمع

”ع تَناز وفّی فی النّاسلَفُوا الص وه فیـه      واخْتَ ظَنـُّ شْتقـّا فَ نَ مم وف الصـ 

و ت اَمنَـح لَس ــم س ر الْاغی صافی       فتـی و یوفتّی صح یموفی سالص ” 
 اسم به تبدیل سپس بوده مفاعله باب از مجهول صوفی کلمۀ گویند دسته این

 همین خود قصار درکلمات هم طاهرعریان بابا .است گردیده مشتّق آن از تصوف و شده
 .فرموده ظهارا را عقیده

 را مرام این کهاي  دسته اولین زیرا است مشتّق صفّه ازکلمۀ اند هگفت هم گروهی
 آن نزد که بودند )ص( رسول حضرت زمان در “صفّه اصحاب” داشتند اسالم در

ب نیز حضرت  .داشتند تقرّ

 آن یا کوتاهیست باریک گیاه صوفانه و است مشتقّ “صوفانه“از اند هگفت بعضی
 .اند هشد نامیده صوفی کردند می قناعت صحرا گیاه به صوفیـّه وچون است تره که

 سر پشت در که موهائی یعنی شده گرفته “القفا صوفه“از اند هدیگرگفت گروه
 موسوم نام بدین هستند موها آن مانند آرامی و نرمی در دسته این چون و روید می

 .گردیدند

 آن مرجع و است مشتّق “صفْو” ماّدة از که نویسد می قشیریـّه رسالۀ در قشیري
 بود متغّییر رنگش صورتیکه در آمد ما نزد ص پیغمبر :گفت که است حجیفه ابی حدیث
 :فرمود
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”ب ه نْیا صفْو ذَ الّد و یقب رکَد ت الْ وفَالْم م وۀٌ الْی کُلّ تُحفَ مٍ لل سم“ معنی به صفْو و 
 کشف درکتاب “شاه مستعلی شیروانی العابدین زین حاجی جناب” است وخالصه زبده

 است برگزیده و منتخب معنی به که “المال صفوه ” از کلمه این نویسدکه می المعارف
 فرقه این است وصی و نبی مقام که والیت و نبوت مرتبۀ از بعد چون و باشد می مشتق
 .شدند نامیده نام بدین آدمند بنی اجلّ اعزّو

ب دکهزدن می حدس هم بعضی  دانشمند معنی به یونانی در که 181سوفیست معرّ
 اوائل در دسته این زیرا باشد صحت به نزدیکتر رود می گمان قول واین باشد می است
 با مسلمین که یافت شهرت موقعی نیز کلمه این و بودند محسوب دینی دانشمندان اسالم
ب را کلمات قبیل این و کرده پیدا ارتباط یونان فلسفۀ  فلسفه کلمۀ چنانکه نمودند، معرّ

ب نیز   .است دانش دوستدار معنی به که است یونانی فیلوزوفیاي معرّ

  تصوف پیدایش

 از و بوده مقدم آن در ملّت کدام اینکه و تصوف حقیقت سیر طریق و پیدایش در
 .است خالف محقّقین بین شده اسالم وارد راه چه

 ترك به مایل طبیعتاً هند مردم زیرا ،بوده 182درهند تصوف پیدایشاند هگفت بعضی

                                                
181  Sophiste  
مد از مرحوم حاج میرزا شمسی که به تهران آ 1318لوئی ماسینیون دانشمند بزرگ فرانسوي در سال  182

ابوعبداهللا زنجانی که از دانشمندان معروف بودند از عقیدة ایشان راجع به منشاء تصـّوف اسالمی سئوال 
 ادامه در صفحه بعد

 

 از فرار لزوم و ماده عام به نسبت بینی بد بر مبتنی آنها مذاهب غالب و بوده، زهد و دنیا
 دنیا ترك بر مبتنی آنها دستورات تمام که بودائی کیش و برهمائی آئین ویژه به است آن

 ” چنانکه .دارد باهتش بودا تعلیمات به نیز، اسالمی تصوف دستورات بیشتر و است
 در که فنا اصطالح با شده دانسته حقیقی مقصد بودا دستورات در بدان رسیدن که “نیروانا
 سیرة همچنین و دارد تمام شباهت است عارفین آمال نهایت و مصطلح اسالم عرفاي میان

 .نمود ظهور هنددرابتداء بزرگان از ماده عالم به نسبت بدبینی

 دین بزرگان از آن اصول و بوده ایران در تصوف مبدأ کهاند هدیگرگفت جمع
 ارتباط بواسطۀ نیز اخیر افالطونیان و افالطون فلسفی عقیدة چنانکه شده گرفته زردتشت

 آنها با عقاید بعض در هم اسالم عرفاي و است نزدیک تصوف عقیدة به شرق حکماي با
 نظریـّۀ با دارند سعدي مانند اسالم عرفاي بعض که بینی خوش نظریـّۀ و .دارند شباهت
 بواسطۀ اسالم در تصوف ظهور گویند دسته این و دارد، شباهت زردتشت دین بزرگان
 .بود ایرانیان با ارتباط

 از و محسوب اشراق حکمت ازاي  شعبه تصوف کهاند هگفت ازمحقّقین دیگر جمع
 به رسیدن راه است معتقد افالطون همانطورکه زیرا است گرفته چشمه سر افالطون فلسفۀ
 از حقایق اشراق موجب که است عشق انسان براي معرفت پیدایش وطریق عالیه عوالم
 و دانند می محبت و عشق را کمال راه نیز تصوف بزرگان شود، می قلب بر باال عالم
صفحه قبل از دنباله   

ماسینیون نظر ایشان را رد نموده و گفته بود بین . نموده و ایشان منشاء آن را تصـّوف هندي گفته بودند
جوید ولی تصوف اسالمی  می اي موهومی راتصـّوف هندي خد“این دو مذهب فرق زیادیست زیرا

  .و این جمله بسیار پر معنی و با ارزش است و حقیقت تصوف نیز همین است“ پرستد می خداي معلومی را
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ۀٌ” :گویند نموده تعبیر جذبه به آن از اسالم عرفاي ب بات منْ جذْ ةِ منْ خَیرٌ الْحقّ جذَ بادع 
ۀً ستّینَ  .” سنَ

 اخیر عقایدافالطونیان تصوف ومنبع سرچشمه معتقدندکه ازدانشمندان بعضی
 افالطون فلسفۀ از او فلسفۀ چند هر و است “فلوطین” عرفان کاروان جنبان وسلسله

 یک هیچ ولی نموده اخذ نیزعقایدي مسیح الهوت و شرق مذاهب از و گرفته سرچشمه
 خود که است ممزوجی او فلسفه و دهند نمی تصوف مذهب تشکیل یتنهائ به آنها از

 مؤیـّد داده دیگران براي که دستوراتی و او شخصی روش و نموده تصوف مذهب ایجاد
 و عرفانی تعلیمات و اخیر افالطونیان حکمت بین اینکه به نظر دسته، این .است امر این

 جمعی میالدي ششم قرن در که نای مالحظۀ به و زیادیست شباهت زمین مشرق تصوف
 این بر نمودند، منتشر را خود عقاید و آمده ایران به یونان در اخیر افالطونیان پیروان از

 .است شده پیدا منبع آن از نیز اسالم تصوف و عرفان کهاند هشد

 یونانی طریق از تصوف بحث و تحقیق قسمت که است گفته آلمانی183کرمر فن
 گرفته “ودانتا” به معروف فلسفۀ از مخصوصاً و هندوان از مراقبه و همکاشف قسمت و متأثّر
 مجزّي ایرانی تصوف از را عربی تصوف قسمت دو این که است شده گفته و شده

 آشنائی یونانی فلسفۀ با هم اسالم از قبل ایرانیان زیرا نیست درست سخن این ولی .ساخته
 نموده تشویق را یونانی فلسفۀ آموختن و تحصیل شاپور جندي در انوشیروان و داشتند

 .دهیم امتیاز ایرانی تصوف از را عربی تصوف توانیم نمی راه این از پس .بود

                                                
183  Von Krmer  

 و کنیم معین صحیحی مبدأ فلسفه یا دین ظهور براي توانیم نمی که همانطور ولی
 کنجکاوي حس همچنین و دینی عالقۀ و بستگی حالت داشته وجود بشري که موقعی از
 ظهورآن و بشري احساسات با مالزم نیز تصوف همچنین است بوده او در اشیاء قیقتح

 و استکمال روح از عبارتست و دیانت حقیقت تصوف چه .است بشر پیدایش مقارن
 حکم استقراء و عقل و تاریخ و بوده پیدایش اول از بشر نهاد در آن و جوئی حقیقت

 داراي نیز وحشی قبائل حتّی نشده منفک بشر از وقت هیچ مذهبی عقاید اینکه با کنند می
  .باشند می دینی و مذهبی قوانین و عقاید

 مذهبی روح ولی ندارد و نداشته عمومیـّت افراد تمام به نسبت توحید مذهب البتّه
 .نیست منحصر معینّی دستۀ به و همگانیست

 فرض البتّه د،باشن نموده اخذ یکدیگر از را آن ملل که نیست الزم نیز تصوف در
 سرچشمه یک از غالباً و نداشته عمومیـّت ولی است ممکن ملل بعض به نسبت آن

 سرچشمۀ هستندکه مختلفی نهرهاي مانند و باشند، نموده اقتباس که آن نه شده سیراب
 184“نیکلسن” چنانکه شوند می جدا یکدیگر از سرچشمه همان در و بوده یکی آنها
 و باشد شده ناشی دیگري از یکی که نیست آن ستلزمم اعتماد و اتّحاد :گوید می

 از نیز اسالم عرفاي .باشند آمده عمل بهاي  متشابه اسباب یا سبب یک از دو هر ممکنست
 البتّه اند هنمود اخذ حقیقت مقام از اسالمی حقیقت بتوسط بلکه نگرفته ملل دیگر بزرگان
 ولی باشند نموده اقتباس یکدیگر از را صوري آداب و جزئیـّات بعض است ممکن

                                                
184  Nicholson  
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 .است اسالم مقدس شارع از آن اساس

  تصوف و صوفی کلمۀ پیدایش

 همان در گویند می بعضی .اختالفست نیز کلمه این استعمال ابتداي تاریخ به راجع
 “ص رسول حضرت” از مثنوي درجلّداول مولوي حتّی و شده استعمال اسالم اول صدر
نْ اَراد منْ” :فرمود حضرت آن که نموده نقل س اَ ل جی ع اهللاِ م س ل جلْی ع فَ لِ مه ف اَ وص  و” التَّ
صوف” :فرمود که شده نقل 185“ع علی امیرالمؤمنین حضرت “از ۀُ اَلتَّ ع ب اَر ،رُفح  و تٌاء اَ

ووفاٌء واٌ و صاد: اَلتّاء تَرْك ۀُ و ب تُقی تَوو. ادالصرٌ وب قٌ ص دصف وصواء. الْواوو د و و وِْرد 
وِفاء د والْفاء .وِ  :است مذکور 186“التّصوف فی اللّمع” کتاب در .” فَناء و وفَقْرٌ فَرْ
 زمان در زیرا اند هرفت خطا بر ،اند هکرد احداث بغداد اهل را نام این اند هگفت که اشخاصی”
 طواف موقع در را صوفئی گفت که شده نقل او از چه بوده، نام این نیز “بصري حسن”

 از شده جمع آن در مکّه اخبار که درکتابی” :نویسد می کتاب آن در نیز و .“دیدم
 کس هیچ شدکه می گاه اسالم از پیش که شده نقل او غیر و “یسار بن اسحق بن محمـّد”

                                                
جلی تألیف ابن ابی جمهور احسائی ذکر شده است 185 وف چهار حرف : یعنی. این حدیث در کتاب متص

و واو وفاء تاء عبارت است از ترك دنیا و پشیمانی از گناه و پرهیز از آنچه خالف رضاي است تا، و صاد 
خدا است و صاد صبر و صدق و صفاي قلب است و واو دوستی و ذکر خدا و وفاي به عهد است و فاء 

  .باشد می تنها بودن و دور شدن از کثرات و توجـّه به فقر خویش و فانی شدن از انانیـّت
چاپ لندن که به اهتمام رنولدالن نیکلسن به طبع رسیده  22عبداهللا بن علّی الّسـّراج طوسی ص تألیف  186

  .است

 و آمد می طواف براي دور شهرهاي از صوفئی آنکه مگر آمد نمی کعبه خانه طواف به
  .است بوده هم اسالم از پیش نام این که شود می استفاده عبارات این از .“گشت برمی

 بودکه “پیغمبر عزیز” گفتند صوفی را او که کسی اول است187درقابوسنامه
 .گفتند خدا پسر کاملش صفاي بواسطۀ را او “یهود”

 اول و یافت شیوع هجري دوم قرن اواسط در نام این که برآنند محقّقین بیشتر
 وپنج وپنجاه صد یک سال در که بود “کوفی ابوهاشم” شد معروف بدان که کسی
 صوفیۀ باب در “قشیري” از االنس نفحات در “جامی” .یافت وفات درسوریـّه هجري
 تنها مسلمانان امتیاز و درجه “خداص رسول حضرت” رحلت از پس :که کند نقل چنین
 .نامیدند می اصحاب را آنها و باشند کرده را حضرت حضور درك که بوده آن در

 این باشند، کرده را اصحاب صحبت درك که بود کسانی با مزیـّت دوم دورة در
 دل که کسانی.پدیدآمد کلمه واختالف وکفر زندقه تا بود باقی طور همین امتیازات
 و شدند معروف “صوفیـّه” بنام نبودند غافل وي از و ساخته متوجـّه خداوند به را خویش

 کند می ذکر جا همین در جامی .بود مردم زبانزد هجري دوم قرن خاتمۀ از قبل لمهک این
 :نویسند می نیز قشیري و خلدون ابن.شد داده “کوفی ابوهاشم” به درآغاز عنوان این که
 نموده طبع ماسینیون لوئی کهاي  درترجمه یافت شهرت هجري دوم قرن در نام این که
کو ولَم” :شده ذکر الطَریقِ نَالس ی اهللا لارِ فعص ۀ الْاَ ونِ السابِقَ رُ نَ اْالولِ والقْ رَفوع مِ یبِاس 

ف وص نَّما و التَّ وفی ای لَفْظٌ الصرَفه نِ اشْتَ قَرْ ولُ و الثّالث الْ هذَا بِبغداد سمّی منْ اَ مِ بِ س الْا 

                                                
  .قابوسنامه تألیف عنصر المعالی پسر شرف المعالی پسر شمس المعالی قابوس و شمگیر است 187
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كدبوفّیِ عالص و ونْ هکَبارِ م شایِخَالْم و قُد هِم مائ لَ کانَ ونِ قَبب  الْحافی الْحارِث بشْرِ
ري السنِ وب لس طی مغَ  تصوف بنام پیشین زمانهاي در خدا راه روندگان یعنی .” السقَ
 به بغداد در که کسی اول و یافت شهرت سوم قرن در صوفی کلمۀ بلکه نبودند معروف

 بنام خود کتاب در نیز همدانی188 “القضات عین” .بود فیصو عبدك شد نامیده نام این
 .است کرده ذکر طور همین “الغریب شکوي”

  تصوف سیر و انتشار

 ومقامات احوال ازتربیت مصر در که کسی اول :نویسند می تصوف انتشار به راجع
 در که بود “ذوالنّون“به معروف ابراهیم بن ثوبان 189ابوالفیض کرد صحبت سلوك اهل
 به راجع بغداد در که کسی اول و190یافت وفات هجري وپنج چهل و دویست ۀسن

                                                
جمادي الثّانیه  و مقتول در 492ابوالمعالی عبداهللا بن محمـّد بن علـّی بن میانجی همدانی متولّد سال  188

  ق.هـ 525
نمود در بین راه گوهري از بازرگانی  می اند که سفري در کشتی در وجه تسمیۀ او بذوالنّون گفته 189

ل شد گفت خدایا تو دانی من بی گناهم در  می مفقود شد دامن او را گرفتند که تو دزدیده اي او متوسـّ
ر دهن هر کدام گوهري بود و ذالّنون یکی را گرفته این موقع ماهیان زیادي از دریا سر بردرآوردند که د

بدان بازرگان داد و اهل کشتی متنبـّه شدند و از او عذر خواستند و نون در لغت عرب به معنی ماهی 
  .است

مقصود آن نیست که پیدایش تصوف بتوسط ذوالنّون بوده بلکه مراد انتشار آنست چنانکه راجع به  190
ول م“ بداء نیز رسیده مطَّلب اَ الْ دب ع داءب   .و مقصود آنست که اول کسی بود که بداء را بیان کرد” نْ قالَ بِالْ

 اول و .بود “بغدادي ابراهیم بن محمـّد ابوحمزه” راند سخن صوفیـّه تعالیم و تصوف
 سعیدخرّاز ابو” گفت سخن است صوفیـّه مصطلحات از که بقا وعلم فنا مقام در که کسی

 طایفه این بزرگان از که “جنید ابوالقاسم” سپس .تاس بوده ذوالنّون شاگردان از “بغدادي
 از که هم “شبلی ابوبکر شیخ“.درآورد تحریر رشتۀ به و جمع را تصوف عقاید191 است
 بر را تصوف مطالب یافت وفات هجري وسه سیصدوبیست سال در و بود “جنید“پیروان
 .کرد بیان وعظ سبیل بر منبر باالي

 آن ظاهر که مطالبی بعض نیز المغیث ابی به مکّنی حالّج منصور بن حسین
 بدین و کرد بیان نمود می شرع ظاهري دستورات مخالف او مقصود نفهمیدن بواسطۀ
 لوئی فرانسوي دانشمند192گردید مصلوب سپس شده حبس به محکوم جهت

 بن حسین تعذیب“بنام نوشته جلد دو در فرانسه به کتابی حالّج به راجع193ماسینیون
 مارس ششم و بیست در بغداد در او اعدام حکم که اسالم در صوفی دشهی حالّج منصور

 مصلوبیت سال هزارمین که میالدي 1922 سال در کتاب این.“شد اجراء میالدي 922
  .است رسیده طبع به پاریس در اوست

 بزرگان است اسالم شریعت دستورات با مخالف شطحیات به اظهاروتفّوه وچون
 السرّاج علی بن عبداله” نمودن تأکید را مراتب حفظ و فرمودند نهی آن از عرفاء
 چه آن حقیقت سوي به راهروان و سالکین نباید که کرده بیان “اللّمع” کتاب در “طوسی

                                                
  .وفات یافت 298اصل وي از نهاوند و مولدش عراق و در سال  191
  ق.هـ 309ذي القعدة  192

193  Louis Massignon  
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 امثال و الهیـّت جنبۀ به بقاء و بشریـّت جنبۀ فناي قبیل از است شرع ظاهر مخالف که را
 “غلطات” درکتاب نیز “نیشابوري لّمیالس حسین بن محمـّد” سپس .رانند زبان بر ذلک
 .است ذکرکرده را آن “احیاءالعلوم“در هم194غزّالی نموده تأیید را سرّاج بیانات خود
 رسالۀ” شد نوشته تصوف به راجع پنجم قرن اواسط تا که کتبی مشهورترین از یکی

 سنۀ در که است “قشیري هوازن بن عبدالکریم ابوالقاسم” آن مؤلّف .باشد می“قیشرّیه
 طبع 1346 سال مصر در کتاب واین یافته وفات هجري وپنج شصت چهارصدو

 علم بین کتاب این در و نمود تألیف را “احیاءالعلوم” نیزکتاب “غزّالی السالم حجۀ“.شده
 الّدین شهاب محمـّد بن عمر ابوحفص” .است کرده جمع وتصوف شریعت

ب باب در را “المعارف عوارف” نیزکتاب 195“سهروردي دیگري کتب .نمود تألیف تصو 
  .شد تألیف تدریج به هم

 اوج به اسالمی جامعۀ در عرفان و تصوف نهضت هجري هفتم و ششم درقرن
ب به راجع و کردند ظهور تصوف و عرفان در زیادي بزرگان و رسید ترقّی و تصو 

 محیی” بزرگوار شیخ ازجمله نمودند تصنیف متعدد کتب آن وتربیت تعلیم یا اخالق
 در کنون تا که است کتبی مهمترین او تألیفات گفت توان می .است 196“العربی الّدین

                                                
  ق.هـ 505متوفّی در  450متولّد  194
  ق.هـ 632متوفّی در سنۀ  195
ربیع  22و متوفّی در  560اندلسی متولّد در رمضان  علـّی بن محمـّد بن احمد بن عبداهللامحمـّد بن  196

 هجري قمري و در دمشق مدفون است و او غیر از ابن العربی که معروف به ناصبی بوده 638االخر 
و اهل  وفات یافته و نامش ابوبکر محمـّد بن عبداهللا بن العربی المغافري 543باشد زیرا او در سال  می

 ادامه در صفحه بعد
 

 و“الحکم فصوص” مخصوصاً .است شده نوشته تصوف و سلوك و عرفان رموز و اسرار
 عرفانی رموز از او کتب تمام بلکه “انشأالدوائر“و “تفسیرقرآن” و “مکّیه فتوحات”

 در هم وبعضی تصوف در آنها بیشتر که شود می جلد یستدو بر اوبالغ تألیفات .پراست
 .است حروف و جفر مانند غربیه علوم

 197“اسحق محمـّدبن صدرالّدین شیخ” الّدین، محیی شیخ خلیفۀ و شاگرد
 لغز بطور تقریباً را مطالب کردو می پیروي را خود استاد رویـّۀ عرفان در که قونویست

 کتب سایر و “الوجود و الجمع غیب مفتاح” به موسوم وا ازکتاب طرز این و نمود می بیان
 و عقاید درتطبیق لیکن است مشهور “الهیـّه نفخات“و “فکوك” و “نصوص” :قبیل از او

 قدري استاد رویـّۀ با او رویـّۀ جهت این از و داشت جدیـّت شرع مطالب با تصوف رموز
 و نموده تعقیب را رویـّۀ همین نیز198“عراقی فخرالّدین شیخ ” او از پس .دارد فرق

 و فصیح بسی و عرفانی کتب مهمات از که را لَمعات کتاب فصوص درس دراثناي
 اصول ومطابق199“غزالی احمد” بزرگوار شیخ “سوانح” برطریقۀکتاب است شورانگیز

 و نیزگذرانید “الّدین صدر شیخ” خود استاد نظر از و کرد تألیف الّدین محیی

صفحه قبل از دنباله   

ـف جد ه ”بوده و عبارت ) نام کشور اسپانیا( اشبیلّیۀ اندلس  ی لّا بِسنَ ا یسح تُلْ یزید الْ قْ ی منسوب به او” لَم 
  متولّد شده است 560ولی محیی الّدین العربی در سال . باشد می
  ق.هـ 673متوفّی در سنۀ  197
  ق. هـ 688توفّی سنۀ م 600شیخ فخرالـّدینابراهیم شهریار متولّد سال  198
  ق.هـ 520متوفّی در سنۀ  199
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 .است نامیده اللّمعات اشّعه و کرده شرح فارسی به را آن 200“جامی مالّعبدالّرحمن”

 دیگر رویۀ محسوبست بشریت عالم افتخارات از که 201“الّدین جالل موالنا” اما
 را مطالب بلکه نبوده رموز گفتن به اومقیـّد پیروان و محییالّدین مانند یعنی گرفته راپیش
 “مثنوي” کتاب.گردند بهرهمند هنمود استفاده ازآن کس همه که کرد می بیان طوري
 فهم مطابق را سلوك اسرار و تصوف تربیت وطرز اخالق تاکنون که کتابیست اویگانه

 عنان نموده غلبه او بر شوق و شور و حال که موارد بعض در .است حائز جویندگان
 “تبریزي الّدین شمس” خود مرشد بنام و سرود می غزلیـّاتی ربود می او کف از اختیار

  .ساخت می ختومم

 حالت گاهی مثالً .دهد می نشان او براي را حاالت قسم همه غزلیـّات این
 :سرود می را اشعار این امثال شده غالب او گداز و سوز و نیازمندي

 “نشمـارم نمـاز حسـاب به را نماز دارم اندربرابرت دل روي اگرنه”
 “بگذارم تو ـاب فـراق درد حـدیث پنهانی که بود آن نماز ز من مراد”

 شدن کشته قضیـّۀ مثالً پرداخته امثال ذکر به وجودیـّه مراتب دربیان گاهی
 :اینست آن مطلع و نموده تأویل را وظهورکیخسرو سیاوش

 “زاد افراسیاب فرنگس کز گویند    کیقباد کاوس سیاوش کیخسرو”
 “دادو وعلم شاهی وقدرت خلق احوال     کنم بیان گربنیوشی است خوش رمزي ”

 :است گردیده می مترنّم ذیل شعر امثال به بوده وسماع وجد حال در هم گاه
                                                

  ق .هـ 898متوفّی در سنۀ  200
  ق .هـ 672و متوفّی در پنجم جمادي االخر  604جالل الّدین محمـّد بلخی متولّد نهم ربیع االول 201

 “پیمانه خوردوسه گفتم،کم ترا بار صد   بردخانه که را ما وتودیوانه، مست من ”
 آن اختالف حسب بر اشعارش که بوده او براي نیز دیگري حاالت :همچنین

 .شود می مختلف حاالت

 .دارست را تربیتی وجهۀ آنها تمام ولی دارد مختلفیهاي  جنبه هم مثنوي

 دارد شباهت مولوي به حاالت بعض نیزدر 202“عطّار فریدالّدین” بزرگوار شیخ
 مولوي مقام پرسیدندکه بزرگی از که چنان .بوده “مولوي” بیشتراز او سلوك جنبۀ ولی
 زدن مه به چشم یک به که است شهبازي چون مولوي فرمود عطّار؟ مقام یا است باالتر

 آهسته آهسته موري مانند عطّار ولی رسید کمال اوج و افالك بذروة خاك حضیض از
 بزرگواري جا همه در مولوي خود و رسید مقصود به تا دید را راه منازل تمام و رفت
 .است ذکرکرده را “عطّار”

 زیرا بشناسیم اجتماعی عارف و دانشمند نفر یک توانیم می را 203“سعدي شیخ”
 .است کرده بیان آنطور عرفاء از کمترکسی داده اجتماع براي او که دستوراتی

 تصوف انتشار به نسبت درخشانی و مشعشع قرن هجري هفتم قرن آنکه خالصه
 داراي و مشهور دیگران از بیشتر تصوف بزرگان از نفر سه هم هشتم قرن در .است بوده

 اویکی رساالت جملۀ از .است204“کاشانی عبدالّرزاق الّدین جمال“اول .تألیفاتند

                                                
  .ق به اختالف اقوال بوده است. هـ 589یا  627یا  632یا  618و قتلش در  513تولّد عطّار در  202
و وفاتش را  1184تولّدش را در “ Saadi”وفات یافته و در الروس کوچک بنام  694سعدي در شیخ  203
  .شود می سال 107میالدي ذکر کرده است که سـّن او  1291در 
  ق .هـ 720متوفّی در سنۀ  204
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 بعض به و رسیده طبع به میالدي 1845 سنۀ “کلکته” در که است “الصوفیـّه اصطالحات”
 .است شده طبع و ترجمه نیز اروپائی زبانهاي

 که است “الرّیاحین روض” او تألیفات از یکی است 205“یافعی عبداهللا شیخ” دیگر
 محسوب نیز اسالمی بزرگ ورخینم از جناب آن و رسیده طبع به 1301 سال مصر در
 .شود می

 صوفیـّه مفاخر از و تصوف بزرگان از که 206“ولی نعمۀاهللا نورالّدین سیـّد” دیگر
 رساالت و رسد می جلد سیصد به العارفین ریاض صاحب قول به زیادو او تألیفات .است

  .است یادگارمانده به زیاد جناب آن از مختصر

 تألیفات و کردند می تعقیب را اهللا نعمۀ سیـّد رویـّۀ تصوف بزرگان اخیر قرون در
 معروف “السالسل ام” به جناب آن سلسلۀ و است بوده جناب آن روش مطابق عموماً

 سیـّد و دکنی علیرضا سیـّد شاه مانند بزرگانی هجري سیزده و دوازده قرن در.باشد می
 رساالت شاه علی نور از و دندنمو ظهور آنان غیر و شاه نورعلی و دکنی شاه علی معصوم
 .است مانده یادگار به نظم کتب و مختصر

 حاج” جناب و دارند نثري و نظمی تألیفات نیز “کرمانی شاه علی مظفّر” مرحوم
 بودند سیزدهم قرن بزرگ ازعرفاي نیزکه “شاه علی مجذوب گزلو قره جعفر محمـّد
 نیز بعداً و دارند السالکین مراحل و الحقّ مرآة کتاب و اعتقادات رسالۀ جمله از تألیفاتی
 دانشمندان و عرفاء از که “شاه علی مست شیروانی العابدین زین میرزا حاج” جناب

                                                
  ق .هـ 720متوفّی در سنۀ  205
  ق. هـ 834رجب  22متوفّی در 731یا  730رجب سنۀ  22متولّد در  206

 و السیاحه ریاض و السیاحه بستان قبیل از تألیفاتی .باشند می سیزدهم قرن وبنام بزرگ
  .اند هیادگارگذاشت به المعارف کشف و السیاحه حدایق

 جناب” هجري چهاردهم قرن اوائل معروف مشهورودانشمندان ازعرفاي یکی
ب و عرفان در که است نگارنده اعالي جد 207“گنابادي محمـّد سلطان مالّ حاج تصو 

 ازعلماي ویکی .است جناب آن تألیفات مهمترین “السعاده بیان تفسیر” و داشته تألیفاتی
 از نیز دیگري کتب “التّفاسیر نسلطا السـلّطان تفسیر” :فرموده کتاب آن دربارة بزرگ
 شرح النّائمین، تنبیه المؤمنین، بشارة نامه، والیت نامه، سعادت السـّعادات، مجمع :قبیل

 مطالب که بود این جناب آن عرفانی روش .نمودهاند تألیف اینها غیر و طاهر بابا کلمات
 تألیفات همۀ و کرد می بیان عوام فهم مطابق و نموده تطبیق احادیث و اخبار با را عرفانی
 .است ترتیب همین به جنابش مذهبی

 کتاب شده نوشته وعرفان واسرارتصوف رموز در اخیراً که کتابی مهمترین
 فرزند208“ثانی شاه علی نور مالّعلی حاجی” مرحوم امجدنگارنده، جد که است صالحیـّه”

 واسرار عرفانی مطالب همۀ کتاب این :اند هنمود تألیف “محمـّد مالّسلطان حاجی” مرحوم
 است نظیر کم نوشتن سبک در و شامل فصیح بیان با اجمال بطور را شرع قالبی احکام و

                                                
ق نگارنده شرح حال ایشان . هـ 1327ربیع االول  26و متوفّی در  1251 جمادي االولی 28د در متولّ - 207

موسوم نموده و تا کنون دو مرتبه به چاپ “ نابغۀ علم و عرفان در قرن چهاردهم“را جداگانه نوشته و بنام
ارنده نوشته ام چاپ شده کتاب تفسیر آن جناب نیز اخیراً براي بار دوم با مقّدمه اي که نگ. رسیده است

  .است
  .ق.هـ 1337ربیع االول  15و متوفّی در  1284 ربیع الثّانی 17متولّد در  208
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 باشد می باطنی و ظاهري دستورات همۀ جامع و شده نوشته باره درین که کتابی آخرین و
 علی صالح آقاي حضرت” بزرگوارم پدر عمومی دستور که است صالح پند شریفۀ رسالۀ
 سحرگاه در متأسفانه حضرت آن و است اللّهی نعمۀ فقراي به “العزیز سرّه قدس شاه

 را فقرا همۀ ما و فرمود دنیا ترك 1345 مردادماه 6 مطابق 1386 الثّانیۀ ربیع 9 پنجشنبه
 .نمود یتیم

 و باشد می اخالقی و دینی دستورات همۀ جامع و موجز بسیار شریفه رسالۀ این
 از مختلفه سالسل در نیز دیگري کتب البتّه209است مذهبی و اخالقی کتب همۀ خالصۀ
 .است شده نوشته سالسل آن بزرگان طرف

                                                
  .این کتاب شریف تا این تاریخ پنج مرتبه به چاپ رسیده است 209
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 تصوف مبانی -10

 و تصوف به راجع وبسط شرح سابق درفصل وهمچنین فصل دراین ما مقصود
 اجمالی اشارة به بلکه است، بیرون رساله این حدود از تفصیلی بحث چه نیست آن مبانی
 .کنیم می اکتفاء فلوطین عقاید با ارتباط به نظر

 ٢١٠وجود وحدت

 تنها زیرا .نبودند تصوف اصول تنظیم و تربیت به مقیـّد ابتداء در تصوف بزرگان
 اولی مرحلۀ در .مینمودند اکتفاء وعظ به دیگران راهنمائی براي و داده مدخلیـّت را عمل

 و بداند ناظر و حاضر جا همه در را خداوند باید حقیقت راه سالک که میدادند دستور
 به نموده وادار اوامر اطاعت به را او عقیده این آنکه تا نبیند خالی او از را ذرهاي هیچ
 وجود و نیافته جزحقیقت موجودي رسید مقام آن به چون .برساند شهوت مقام به تدریج

لْک لمنِ “نداي و دید خواهد سراب چون را ممکنات آن جواب و “الْم“ لّه د لار الْواحالْقه 
  .شد خواهد انداز طنین او جان درگوش ”

 مواجه متکلّمین و فالسفه با تصوف بزرگان و گردید شروع تألیفات که موقعی از
                                                

البتّه خوانندگان توجـّه دارند که آنچه در اینجا ذکر شده تکرار مطالبی که در شرح فلسفۀ فلوطین در  210
در کتاب راهنماي سعادت که تألیف خود این فقیر است شرح مبسوطی . کتاب نوشته شده نیستاین 

  دربارة وحدت وجود ذکر نموده ایم

 داده نیز دیگران جواب تا کنند تنظیم علمی اسلوب به را عقاید مجبورگردیدندکه شدند
 تدریج به شود می اداء ستعارها و تشبیه و کنایه به معنوي و روحی مطالب چون و .شود

 .شد داده علمیـّت جنبۀ عرفانی مطالب به و آمد بوجود اصطالحاتی

 و شهود که الهی جنبۀ بقاي و شخص خود حتّی موجودات تمام فناي مسئلۀ
 پیدا وجود وحدت مسئلۀ گرفته خود به علمی جنبۀ است صوفیـّه مقصد یگانه آن وصول

 که بود حالی در یکی مثالً .نمود بیان را آن ودخ مشهودات مطابق عارفی هر و شد
 از را جا همه و محیط موجودات تمام بر را او و کرده شهود را حق احاطۀ و وسعه عظمت

 تشریح را اطواري وحدت و نموده بیان ترتیب همان به نیز را وجود وحدت دید پر او
 جز به و دیده انیف را موجودات همۀ نموده شهود را حق قّهاریـّت صفت دیگري .کرد

 کلّی به را موجودات سایر وجود رو این از ندیده را چیزي حق جالل و هیمنه و جبروت
 وحدت به کرده مشاهده بیند می احول که دومی شکل مانند یا حق وجود سایۀ یا سراب
 خود مشهودات مطابق را اصل این عرفاء از یک هر چنین هم .گردید قائل افیائی وجود
 این از ناشی شده وجود وحدت دربارة که متعدد فروض و مختلف عقاید و نموده بیان
 .است امر

 را آن وفلسفۀ حاالت آن از یک هر علمی جنبۀ خواستند چون معتقدین یا پیروان
 بزرگ فیلسوف “المتألّهین صدر” که چنان شد پیدا اختالف و اقوال تعدد کنند ذکر

ۀِ سیطُب” خود قول بر هجري یازدهم قرن شیرازي شْیاء کُلُّ الْحقیقَ اَ س الْ لَیها بِشَئْیِ و  ” منْ
 دیگر اقوال بعض و است آورده عقلی برهان و کرده استدالل است عرفا عقیدة همان که
 .ظهورکرد فالسفه میان در است سابق قول بدو قریب که نیز

 فالسفۀ و تصوف بزرگان مدعاي برحقیقت که کسانی بعض اخیره قرون در
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 است شرع و عقل مخالف که مطلوب غیر معانی عقاید این از نداشتند اطّالع متصوف
 بدان عرفاء که دقیق معانی زیرا دادند قرار قدح و ذم مورد را آن صاحبان نموده استنباط

 کردند گمان جمله از بودند نیافته اطّالع آن حقیقت از و نشده آنها مشهود بودند برده پی
 یا بدانند خدا را موجودات همۀ که این از است عبارت عرفاء قادياعت وجود وحدت که
 که صورتی در نیست امکانّیه مظاهر بدون خارج در تحقّقی خداوند براي بگویند که آن
 .کند نمی ابرازاي  عقیده چنین عاقلی هیچ و است وجود تکثّر و شرك عین عقیدة دو این

 آنها عقیدة از زیرا شود می بمحسو تصوف عقاید اصول از وجود وحدت مسئلۀ
 که دارند مختلفی بیانات باب آن در تصوف بزرگان و است شده ناشی استکمال به راجع

 اساس که بریم می پی کنیم دقّت اگر بلکه .گردد برمی امر همین به آنها همۀ حقیقت
ولُ هو ” که باشد می توحید مخالف آن خالف و است براین توحید عقیدة وو الْاَ  اْالخرُ
ن الظّاهرُ الْباطاست دلیل اخبار و ازآیات آن وامثال “و. 

  تصوف اصطالحات

 نیز اصطالحاتی تدریج به درآمد تحریر رشتۀ به تصوف عقاید که موقعی از
 و .دارند خود به مخصوص اصطالحاتی هرکدام مدونه علوم که چنان .گردید متداول

 اصطالحات دیگر علوم از شدن مجزّي و تنیاف توسعه از پس علمی هر بطورکلّی
 فقه اصول در که نیز متشرّعیـّه یا شرعیـّه حقیقت پیدایش چنانکه میکند، پیدا مخصوصی

 .است همین بر مبتنی کنند بحث آن از

 تألیفات در داشتندکه نیز خود به مخصوص اصطالحات عرفاء بزرگان از بسیاري
 که دارد وکلماتی عبارات “الّدین محیی یخش” که چنان اند هبرد کار به را آن خود

 ثابته واعیان مقدس فیض و اقدس فیض کلمۀ مانند اند هنکرد ذکر او از قبل بزرگان
 مفتاح درکتاب “قونوي صدرالّدین شیخ” وهمچنین .است او مخصوص که آنها وامثال
 از کیی و دارد آنها امثال و نکاحات مانند مخصوصی اصطالحات الوجود و الجمع غیب
 این از اطّالعی بی نمود عرفاء بزرگان و تصوف ذم به وادار را مردم بعض که عللی

 .است بوده آنها مقصود ندانستن و اصطالحات

 وسرّي رمزي جنبۀ اینها که آنست اصطالحات سایر با تصوف اصطالحات فرق
 .نیست اینطور درسایرعلوم ولی دارند

 و اند هشد وضع عامه معانی ازاي به لفاظا گویند می عرفاء که آنست دیگر فرق
 است موضوع عرفاء نزد میزان کلمۀ مثالً .دیگران خالف بر است کم مجازي معنی وجود
 واسطه و آلت برآن آن اطالق و باشد موازنه واسطۀ و آلت که چیزي هر براي

 و است فکر سقم و صحت واسطۀ که که منطق بر را آن اطالق مثالً .است بطورحقیقت
 اند هگفت حقیقت است بد و نیک دادن تمیز و شناختن سبب که کامل برانسان همچنین

نَا ” :فرمود ع علی امیرالمؤمنین که چنان  براي را آن استعمال دیگران ولی .” الْمیزانُ اَ
 یک .اند همجازگفت برمنطق آن ماننداطالق غیرآن وبراي گرفته حقیقت آن وامثال ترازو
 بعداً منتها است، اختالف این اثر بر شده پیدا عرفان در که مه اصطالحاتی از دسته

 خود به مخصوص معنی استعمال کثرت بواسطۀ شده جاري دسته این زبان بر که الفاظی
 :فرموده مولوي چنانکه است گرفته

 “بود اال مـراد گـویم ال چو من    بود دریا لب گویم چولب من ”
 ازجمله شده اشاره زیاد درکتب آنان اتکلم وشرح صوفیـّه اصطالحات بارة در
 بن عبدالکریم ابوالقاسم تألیف قشیریـّه رسالۀ وکتاب طوسی سرّاج تألیف “اللّمع” کتاب
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 علی بن عثمان بن علی ابوالحسن” تألیف “المحجوب کشف” و نیشابوري قشیري هوازن
 و “بدالّرزاقع الّدین جمال” تألیف ” الصوفیـّه اصطالحات ” وکتاب “قزوینی هجویري
 شیخ .غیره و قمري هجري 816 در متوفّی جرجانی شریف سید میر “تعریفات” کتاب

 بطور هم “صالحیه” درکتاب و نموده تفسیر را ازآنها بعضی “راز گلشن“در هم شبستري
 دراین عرفاءکه ازکتب نیز اروپائی دانشمندان بعض حتّی و .است شده اشاره اجمال

 از اند هنمود تألیفاتی آنان اصطالحات به وراجع کرده استفاده اند هنمود اشاراتی موضوع
 211.است نوشته کتابی باب این در ایتالیائی دانشمند “نیتشوفورو” جمله

 الفاظی تصوف علمی اصطالحات بر عالوه اند هسرود می شعر که هم عرفاء بعض
 ذکر خود اشعار رد و رانده زبان بر کنند می استعمال خود تغّزالت در شعراء که را

 مسیحیان اصطالحات از بعض بلکه و خال و خط و زلف و معشوق و می :قبیل از اند هکرد
 استعمال مغبچه و موبد و مغ مانند را زردشتیان و وکلیسیا زنّار و ترسائی :قبیل از نیز

 هک آن نه اند هکرد تشبیه محسوس به را معقول و نموده اراده دیگري معانی ولی اند هنمود
 شیخ و باشند کرده اراده را مجوسیت و مسیحیت یا صوري معشوقان و ظاهري مهرویان
 :فرماید جمله از نموده بیان را الفاظ این از مراد راز گلشن در شبستري

 “نیکوست خویش بجاي چیزي هر که  وابروست خال و خطّ و چشم چون جهان”
 “است مثال را عانیم آن زلف و  رخ   است جالل گه و ل جما گه تجـلّی”
 “است بهر دو زان را بتان زلف و رخ     است قهر و لطف حقتعـالی صفـات”

                                                
  .279صفحه  1345رجوع شود به کتاب تاریخ فالسفۀ االسالم تألیف محمـّد لطفی جمعه چاپ مصر  211

 “موضوع محسوسند بهر از نخست        مسموع الفاظ  این آمد محسوس چو”
 و عبودیت طوق و غیب به دل بستگی زنّار از و تجرید ترسائی از مراد همچنین

 مسیحیان نزد که است این براي الفاظ این عمالاست و است بندگی مقام کلیسیا از مراد
 :قبیل از زردتشتیان اصطالحی الفاظ از بعضی که چنان روند می شمار به محترم و مقدس
 و شده استعمال منظور همین به کنشت و بت :قبیل از پرستان بت اصطالح یا مغبچه، و مغ

 اختصار حد از خارج آنها بسط و شرح در ورود که دارد نیز مخصوصی تأویل هرکدام
 .است

  تصوف بزرگان بعض بیانات اختالف وجه

 بعض با آنان بعض حال که نموده ظهور مختلف حاالت تصوف بزرگان بین در
 اختالف این آنها درگفتههاي وهمچنین .شود می گمان یکدیگر مخالف ظاهراً دیگر
 با او پیروان و “الّدین یمحی” وحاالت رویه که گفتیم قبالً که چنان .شود می پیدا گاهی
 بنظر مشکل بعضی نزد شاید رو این از دارد، زیاد فرق “سعدي شیخ” و “مولوي” حاالت
 .بدانند تصوف اثر را دو هر بیانات و تألیفات و صوفی را دسته دو هر که برسد

 هیچ که بطوري است بشر افراد طبیعی حاالت، اختالف زیرا نیست اینطور ولی
 در هرکدام بلکه باشند داشته شباهت همدیگر به جهت همه از فرن دو نیست ممکن

 مراتب تمام در او وحدت که احدیتند ذات مظهر چه دارند وحدت خود تشخّصات
 حاالت چه نیست جوئی حقیقت و استکمال جهت مخالف اختالف این .دارد سریان
 از يجلوگیر وجه هیچ به نباشد، مقصود به وصول شرایط مانع که موقعی شخص

 آن مانند باشد مذهبی دستورات برخالف اعمال یا اعتقادات اگر ولی نمیکند استکمال
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 که مذهبی تکالیف و وظایف به نسبت که آن یا باشد تجسم یا حلول به معتقد یکی که
 ولی آورد وارد خلل نفس استکمال جنبۀ به البتّه ورزد قصور است روحی ارتقاء وسیلۀ
 شود پیدا اختالفی نباشد، مخالف که بطوري معاشرتی دابآ یا جزئی حاالت در اگر

 بدان عالقۀ و دوستی ولی نیست مانع دنیوي دارائی چنانکه .رساند نمی مقصود به خللی
 کدام هیچ آن نداشتن یا داشتند بزرگان بعض چنانکه دنیوي تمول داشتن پس .است مانع
 آن مانع و دنیا به القگیع بی کمال شرط بلکه .آنست مانع نه و استکمال شرط نه

 باشد دشوار دیگران بر آن فهم که کلماتی گفتن به بودن مقید چنین هم .است دلبستگی
 مالحظه سعدي شیخ و الّدین محیی شیخ حاالت در که چنان آن، عکس به تقّید یا

 مؤثّر نیز کمال مراتب اختالف حاالت اختالف بر عالوه و نیست مقصود به مضّر کنیم می
ف منْ” عبارت دو چنانکه .است ه طالَ عرِ ف منْ و ”” لسانُ ه کَلَّ عرِ  حسب بر چون ” لسانُ

 که بزرگان بیانات از بسیاري و شوند نمی محسوب نقیص و ضد است مرتبه اختالف
 سلوك طریق اختالف حسب بر یا ایشان درجۀ تفاوت بواسطۀ شود می دیده مختلف

  .باشد می

 !است فرق لیکن ،اند هکرد تشبیه فلسفی اختالفات به را الفاخت این بعضی ولی
 معتقدمی آنها از یک هر که است این جهت از است پیدا فلسفه در که اختالفاتی زیرا
 نیز واقع مرتبۀ در و است باطل دیگران رأي و واقع مطابق و صحیح او رأي تنها باشد
 .است صحیح اقوال آن از یکی فقط

 که نیست مدعی آنان از هیچیک زیرا !نیست اینطور عرفاء اقوال اختالفات ولی
 دیگران بیان رد و نموده بیان را خود مشهودات بلکه باشد می صحیح او مشهودات تنها
 معتقدندکه عرفاء .باشند صحیح همه مختلف بیان چندین که ممکنست و کند نمی هم

 راه در که را وآنچه کند می شهود خود مرتبۀ مطابق شخصی هر و است مختلف مراتب
 یک به مسافرت مختلف وسائل به نفر چند آنکه مانند .نماید می بیان دیده خود سلوك

 در گویند می درست همه نمایند بیان را خود مشهودات هرکدام آن از پس مقصدکنند،
 این جهت همین به و میباشد مخالف یکدیگر با آنها مشهودات کلّی به که صورتی

 پیدا اختالف مقصد حقیقت به راجع و است راه مشاهدات و سلوك زلمنا در اختالفات
 بروند مکّه مثالً معینی مقصد به آهن خطّ به دیگري و هواپیما با یکی آنکه یا .شود نمی
 و جذب و داشت خواهد فرق هم مشهودات و بود خواهد دومی از کمتر اولی زمان البتّه

 صحت به تصدیق از بعد را کدام هیچ توانیم ینم پس .رساند می را معنی این نیز سلوك
 باشد کرده مسافرت قسم همه و راهها تمام از که وکسی کنیم تکذیب سلوك شرایط
 .صادقند خود بیانات در همه که است ملتفت

 جمله از .شود می حل شده دیده عرفاء بعض درکلمات که اختالفاتی بیان بدین
 است مقسمی شرط وجودالبه آیا نیست مکتنه که الغیوبی غیب وجود اینکه در اختالف

 آن عرفان جنبۀ ولی کشد می استدالل به نظرکنیم آنرا فلسفی اگرجنبۀ ال؟ شرط به یا
 و بگوید حرم را مکّه تمام نفر یک آنکه مانند .است اشخاص شهود و کشف به مربوط
 طرافا در که را حرم حدود دیگري و دهد اختصاص مسجدالحرام به را حرم دیگري

 طرز در فقط نیست فرقی هم مکاشفه خود در مورد این در بلکه نماید، منظور است مکّه
 بشریت بیان عجز جهت از هم تعبیر اختالف .است شده پیدا فرق تعبیر و اصطالح و بیان
 :شده گفته که است

 “شنیدنش از خلق و گفتن ز عاجزم من کر تمام عالم و دیده خواب گنگ من”
 اثر بر شده پیدا طولیه عوالم تعداد یا سلوك مراتب در که فیاختال همچنین
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 مکاشفات و مشاهدات اختالف و سلوك بطوء و سرعت و سالک حاالت اختالف
 .نیست فلسفی اختالفات مانند عرفاء کلمات اختالف که شود می معلوم پس است،

  اخالق و تصوف

 گفتیم همانطورکه ونچ میکند ظهور دین آن تعالیم مطابق دینی هر در تصوف
 ملّت هر در و همدیگرند عین بلکه نیست مجزّي دیانت حقیقت از تصوف حقیقت
 با مطابق نیز اسالم در .گردد می گر جلوه ملّت آن عقول با مناسب راقیه امت و متمدن

 از که آن نه گرفته چشمه سر اسالمی مبانی از آن مبانی چون کرده جلوه قرآن دستورات
 رهبانیت مالزم ملل سایر تصوف رو این از .باشد شده گرفته بودائیت ای مسیحیت

 کرده منع محض رهبانیت از اسالم آئین مطابق اسالمی تصوف ولی است وگوشهگیري
 .است

 بزرگان اخبار و قرآن دستور مطابق و اسالمی اخالق همان نیز تصوف اخالق
 ع، عیسی :ازقبیل روحی فالسفۀ و رگانبز سایر دستورات با نتیجه و درغایت و باشد می
 نفس استکمال انبیاء تمام نزد اخالق نتیجۀ زیرا نیست فرقی فلوطین، و زردشت، بودا،
 بزرگان و نموده اکمل وجه به نیز را اجتماعی جنبۀ رعایت آن بر عالوه اسالم منتها .است

 :فرموده سعدي که چنان اند هداد دستور آن مطابق هم تصوف

 “نیست دلق و سجاده و تسبیح به      نیست خلق خدمت بجز عبادت”
 یعنی نموده جمع بدبینی و بینی نیک بین اسالمی تصوف که آنست دیگر فرق

 بدگفته آنها ذات جهت از و نیک غیب عالم به بستگی و ارتباط جهت از را عالم تمام
 به وصول راه گانهی و گفته محبت و عشق شدن پیدا در را حقیقی خوشبختی عرفاء .است

 .گویند خود از گذشتن را آن الزمۀ و دانند عشق را مقصد

 .وفناء تحلیه تجلیه، تخلیه، :است چهار نفس کمال و اخالق عملی مراتب

  .رذائل تمام از دل نمودن پاك و کردن خالی از است عبارت تخلیه

  .کماالت قبول براي آنست نمودن صافی و دادن صیقل تجلیه

  .معنوي فضائل و اخالقی کماالت به قلب دادن زینت از رتستعبا تحلیه

 نبیند موجودي و جزا بطوریکه احدیت نور در است سالک وجود استهالك فناء
  .محق و طمس محو، :دارد مرتبه سه نیز آن و

 و دیده حق فعل را موجودات تمام سالک یعنی افعال، در فناي از عبارتست محو
 ال و الحولَ ” بیندکه می او از را افعال همۀ و کند نمی مشاهده چیزي حق ذاتّیۀ آثار جز
 .است مقام بدین اشاره ” بِاهللاِ اَلاّ قُوةَ

 جلوه جا همه در را احدیت صفات یعنی صفات، در فناي از عبارتست طمس
 الّا اله ال“کلمۀ و بیند او درصفات فانی نیز را نیک صفات همۀ افعال بر عالوه و دیده گر
 .رساند می را معنی این ” اهللا

 و نکند مشاهده دیگر چیزي حق ذات جز که است کلّی فناي از عبارت محق
 هم بعضی .است مقام بدین اشاره هواهللا و است عرفاء بعض مصطلح که ” هو االّ هو ال”

 اشاره طمس مقام به را الصمد اهللا و احد اهللا و دانسته مرتبه بدین اشاره را اهللا االّ الاله کلمۀ
 .اند هگرفت

 وظایف و شود می مختلف افراد مراتب اختالف به که است مراتبی داراي اخالق
 و حق مقام به نسبت بندگی و عبودیت آن کمال مرتبۀ و حائز را ومختلفه مراتب صاحبان
 حالت این چون .باشد می وکماالت فضائل جمیع منشأ عبودیت همین و است، حقیقت
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 مادون مراتب در ولی نمود، عملی توان می داده دستور “ع مسیح” راکه خالقیا شد پیدا
 .ندارد عمومیت رو این از نیست عملی حضرت آن دستور اولیه طبقات براي و

 کنند می تعبیر مقام به آنها از عرفاء که است مختلف مراحل داراي سلوك طریق
 به ونسبت داراست را مرتبه همان بمناس اخالق که باشد می تکالیفی داراي مرتبه هر و

 .میکند فرق مختلف حاالت

 و اداره بدون غیب عالم از است قلب بر واردة معانی احوال، از صوفیـّه مراد
 .کند می فرق مختلف احوال تکلیف و شخص خود اختیار

 و معتقدات نباید سالکی هیچ میگویند صوفیـّه احوال، و مقامات اختالف بواسطۀ
 معنی همین به بداردو براوعرضه و اظهارکند دیگري به را خود شاهداتم و معلومات

لم لَو” :رسیده چه آن دارد اشاره ع وذَرب بِ مافی اَ لْ لْمانَ قَ س ه  جهت همین به و “لَکَفَّرَ
 بدان نیز اخبار در و باشد می تشیع الزمۀ بلکه تصوف عقاید اصول از یکی سرّ کتمان
  .است شده اشاره

 :اند هگفت بعضی کهاند هداد اخالق به اهمیـّت قدري به صوفیـّه که آن صهخال
 یعنی “خود از رذائل کردن دور و نیک صفات و فضائل گرفتن فرا از عبارتست تصوف”

 .اند هگرفت نیک اخالق بودن دارا از عبارت را تصوف

  اسالمی تصوف تربیت و تعلیم

 زیرا نموده، را مادي جنبۀ هم و وحیر کمال رعایت هم :تصوف تربیت و تعلیم
 اسالمی تصوف دستورات که اند هکرد گمان بعضی است، اسالمی تربیت و تعلیم حقیقت

 این از و است صرف روحی و باشد می فعالیت و عمل مخالف ملل سایر تصوف مانند نیز

 مالزم را یدرویش افتاده اشتباه به بعضی حتّی .نیست ممکن جامعه در آن کردن عملی رو
 آن شاهد و نیست چنین ولی اند هدرازکرد بدگوئی و بذّم زبان و دانسته تنبلی و بیکاري با

 و عطّار یاکتب مثنوي درکتاب اگر مثالً .باشد می عرفاء خود تربیتی و اخالقی کتب
 وکتاب السعاده بیان تفسیر مانند متأخرین کتب همچنین و طوسی نصیرالّدین خواجه
 عموماً و عکس به مطلب که فهمید خواهیم کنیم دقّت کتب وسایر صالح دوپن صالحیه

 حاالت این داراي سالکین بعض چه اگر .کردهاند نهی بیکاري از خود دستورات در
 خیلی عده این بودندولی نظرکرده صرف دنیا از کلّی به نشده داخل اجتماع در و بوده

 .ازاینست غیر تصوف دستورعمومی و بودند محدود

 که واین میدانند بهترازنادانی را ودانستن نموده تمجید خیلی علوم ازتعلیم صوفیه
لْم” :گویند می ع  بلکه است بد علوم گرفتن فرا که نیست آن مقصود ”الْاَکْبرُ الْحجاب هو اَلْ
 عاقلی هر را این و دارد می باز جوئی حقیقت از را انسان دانائی به غرور که آنست مراد
 او حال این و آید برنمی دانائی صدد در بداند دانا را خود که کسی زیرا کند، می دیقتص
 باشد می وغرور عجب وعدم تواضع با مالزم علم بطورکلّی و .دارد می باز استکمال از را
 که برد می پی زیرا میبیند کوچکتر را خود محقّق دانشمند گردد زیاد معلومات هرچه و

نّا” :است دراخبار و میباشد زیادتر معلوماتش از مراتب به او مجهوالت ذا انا ا یرْ قَنّا تَحی ه اَ نَّ  اَ
 .“ 212هواهللا

 ترقّی از را شخص تا نشود پیدا دانائی غرور مرتبه هیچ در که کرد جهد باید پس
                                                

نیم که آنچه باعث شهود و ک می یعنی هرگاه حالت حیرت در مشاهدات براي ما دست داد یقین 212
  .حیرت شده خداوند است
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 جهت همین به و جاریست دینی علوم در هم و دنیوي علوم در هم دستور این و ندارد باز
فْناك ما” :میگفت خود درمناجات “ص کرما پیغمبر” فَتک حقَّ عرِ عرِ م ما و دبع قَّ ناكح 

کتباده و ” عناداري آن از مراد و کنند می اطالق خود به فقیر کلمۀ جهت همین به صوفی 
 رب” :کرد عرض ع موسی حضرت و .است احدیت و غیب مقام به تام احتیاج و خود از
نّی ما ال ت نْزَلْ رُ” :فرمود نیز ص ما پیغمبر و ” فَقیرٌ خَیرٍ منْ الی اَ  همان مراد که “فَخْري اَلْفَقْ
 درآمد و ثروت داراي حضرت آن چه صوري فقر نه باشد می بدان التفات و معنوي فقر

 خرد انسان تا کلّی بطور و کردند می صرف آن محلّ در و گذاشتند نمی باقی ولی بودند
 و برآید علم تحصیل صدد در نیست ممکن نکند فرض نادار و نادان استاد، مقابل در را
 .بپیماید را کمال راه

 نه و کند می تجربیات و طبیعیات به منحصر تعلیم طبیعیین و مادیین مانند نه عارف
 فیلسوف مانند نه و نماید می حصر دینی و مذهبی علوم در ملّیین یا روحیین بعض همچون

 تمام جامع که را حقیقی فلسفۀ بلکه .میکند اکتفاء عقلی قیاس و نظري استدالل به
 جامعیت و است انسان کمال موجب علمی هر گرفتن فرا میگوید و گرفته است مذاهب

 هر در مشاهده به و باشد، داشته وجود علمی جنبۀ هم و فلسفه جهت هم که آنست در
 از خالی و تنها استدالل بلکه دهد، می ادزی اهمیت روحی کمال مراتب حتّی مرتبه

 .میکند رد را تجربه و مشاهده

 :فرموده مولوي که چنان

 “بود تمکین بی سخت چوبین پاي    بـود چـوبـیـن استـداللیـان پـاي”
 به نسبت است تجربه و مشاهده نوع یک نیز عرفاء شهود و خودکشف بلکه
 اطالق دو هر بر ”Intuition” توئیسینان کلمۀ هم فرانسه در و غیب عالم موجودات

 .شود می

 نیز آنها از یک هر به علم و حقیقتند مظهر موجودات ذّرات همۀ :گوید می عارف
 جمال و مقصود جلوة علوم تمام در پس .است حق مظاهر از یکی به علم واقع در

 هر در عقلی انتباه و دقّت و کرد جستجو را حقیقت میتوان چیز همه در و پیدا محبوب
 تو سیماي نظرکردم چه درهر ” :شده گفته چنانکه .کشاند می حق سوي به را انسان علمی
 وآمال شخصی اغراض تنها علوم گرفتن فرا از مقصود کردکه جدیت باید منتها “دیدم
 کمال صورت این در است منظور خلقت اسرارعالم به بردن پی بلکه نبوده دنیوي
 که علمی آن گرفتن فرا رو این از دارد نیز شخصی فوائد بالتّبع و شود می پیدا روحی
 .نیست صحیح باشد دیگر افراد یا شخص حال به مضّر

 اسالم و باشد می اسالم دستورات عین زیرا است جامع نیز عرفاء تربیتی دستورات
 بعضی در است ممکن البتّه داده دستور هم را اجتماعی اخالق و است اجتماعی دین

 نیز ریاضت مانند دستوراتی اشخاص بعض به وبطورخصوصی منظور مصالحی موارد
 .ندارد عمومیت ولی بدهند

 اند هنمود توکّل به امر مثالً یا داده، دستور دنیوي عالئق قطع به که اسالم عرفاي
 پیشۀ را تنبلی کرده کنارهگیري دنیوي ازکارهاي کلّی به باید که نیست این مرادشان

 اعاشۀ براي دنیا کارهاي در باید آنست منظور بلکه .بنامیم توکّل ار آن و دهیم قرار خود
 :اند هگفت حتّی .نمود کوشش و جدیت االمکان حتّی دیگران به خدمت و خانواده و خود
 توجه عدم بواسطۀ ولی کند تهیه محصول مقداري معینی زمین از بتواند کسی مثالً اگر

 تا باید یعنی است مسئول وجدان و خداوند یشپ باشد نموده تهیه مقدار آن از کمتر
 باشد داشته نوع به خدمت و الهی امر به نظر موارد تمام در ولی بکوشد، میتواند
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 دنیوي کارهاي تمام صورت دراین باشد امر اطاعت جنبۀ از کند می که هم وکوششی
 اطاعت به نظر چون زیرا گردید خواهد زیادتر نیز دنیا امور در جدیت و محسوب عبادت

 این پیدایش و .میکند وادار جدیت به را شخص عقل حکم و اخالقی وجدان است امر
 به را وانسان است درونی محـّرك که باشد می اخالقی وجدان وجود به بسته حالت
 و نامیده عقلیه ضرورت را آن ” کانت” که است محـّرك همین و میکند وادار اطاعت
  .است داده قرار خود اخالقی فلسفۀ مبناي

 و بوده اخالقی بلند عاطفۀ و عالی وجدان این اثر بر باید نیز دنیوي امور به عالقه
 نظر به نوع به خدمت براي دنیوي درکارهاي بیشتر چه هر که باشد مطمئن شخص
 دلبستگی نباید حال عین در و است، برآمده بهتر وظیفه انجام عهدة از بکوشد امر اطاعت

کند طاقت بی را او دنیوي امر یک رفتن بین از که بطوري باشد داشته يدنیو امور به تام 
 بسوي را دل کارها، تمام و حال همه در و بداند امر اطاعت را خود وظیفۀ فقط بلکه

 معنی است همین و بداند دهنده روزي را او داشته متوجـّه حقیقی مقصود و مطلوب
ل  مذکور عرفانی و فلسفی معناي داراي نیز یار با دل و کار به دست :معروف مثل و .توکّ
 .است

 و علوم ترویج و کسب براي عرفاء بزرگان که جدیتی بگوئیم توانیم می بنابراین
 دستور مخالف که کسبهائی تمام به آنان زیرا .است دیگران از بیش دارند و داشته صنایع
 بین و دارائی اشتند و دنیوي کار بین :اند هوگفت داده عبادت جنبۀ نیست مطّهر شرع

 داشتن نه دنیا، دوستی باشد می روحی کمال مخالف وآنچه .است فرق آنها دوستی
  .آنست

 است صوفیان زحمات رهین نیز عشري اثنی مذهب شدن رسمی و ایران استقالل

 را تشیـّع مذهب و بخشید استقالل ایران به بود صوفیـّه از که “صفوي اسماعیل شاه” زیرا
 .داد رسمیـّت

 تکمیل هم زیرا مادي، جنبۀ وهم دارد روحی جنبۀ هم تصوف وتربیت تعلیم پس
 .نماید می رعایت را صوري مدنی کمال هم دهد، می دستور را باطن وتهذیب اخالق

 موجودات تمام داشتن دوست بلکه بشر افراد تمام به نسبت محبت و دوستی نوع
 :فرموده سعدي که چنان باشد می فتصو مهم دستورات از مبداء به ارتباط جهت از

  اوست از خرّم جهان که آنم از خرّم جهان به”
 “اوست از عالم همه که عالم همه بر عاشقم

 صلح یعنی دارند، انتظار دنیا ملل تمام را آنچه که بگوئیم پرده بی توانیم می پس
 راه هیگان و شود می پیدا تصوف دستورات ساختن عملی به جنگ، رفتن بین واز کلّ

 .است همین مقصود این به وصول

  تصوف و فلوطین

 تصوف تعالیم بین اختصار بطور که دیدم الزم است فلوطین بنام رساله این چون
 :نمایم مقایسه فلوطین و اسالمی

 بعضی که بطوري دارد شباهت خیلی اسالمی تصوف دستورات به فلوطین تعالیم
 .است المیاس تصوف منشأ آن تعالیم کردهاند گمان

 دستور کردیم بیان که ترتیبی به نیز را آن از فرار لزوم و ماده عالم شریت مسئلۀ
 هر به دنیوي کارهاي به توجـّه و داند می الزم را ماده عالم از فرار فلوطین منتها .اند هداد
 .داشتیم مذکور که اسالم عرفاي دستورات خالف بر نیست پسندیده او نزد باشد قسم
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 ذکرکردهاند ترتیب یک وبه موافقت عرفاء و فلوطین بین هم کمال اتبمر در
 .است نشده ذکر اند هنمود بیان عرفاء که ترتیبی به اومراتبی رساالت در فنا براي ولیکن

 سه قرآن بیان برطبق اسالم عرفاي زیرا است، توافق آنان بین هم نفس دراقسام
 مادیت در متوغّل که آنست اماره نفس ئنـّه،مطم لوامه، اماره، :اند هشد قائل نفس قسم
 گاه و این طرف به گاه و شقاوت و سعادت بین برزخ که است نفسی لوامه نفس باشد می
 به و غیب عالم به گذشته دنیوي عالئق از که آنست مطمئنّه نفس است مایل آن سوي به

 .باشد کرده پیدا آرامش کماالت به توجـّه و یادخدا

 .شود می معلوم دقّت از پس که است موجود نیز دیگري هاي مشابهت

 ذي سوم مطابق خورشیدي 1317 بهمن چهارم شنبه سه روز در رسید پایان به
  .هجري قمري 1357 الحرام الحجـّۀ

 گنابادي تابندة حسین سلطان
 رودکی چاپخانه از:صحافی و چاپ

  


