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فلسفه به معناي راستين كلمه ناميده شد( ».بورمان )6 1375 ،همچنين ارسطو 1عليرغ م تم ام
انتقادهايي كه بر فلسفۀ افالطون وارد ميساا ،،هرگز مقام رفيع استاد گرانقدر اويش را مورد
اهان ،و حتي ترديد قرار نداد ،و بر آن بود كه بسياري از افراد حتي اجازه ندارند كه نام افالط ون
را بر زبان بياورند.
فلوطين ،2در مقام فيلسوفي كه با ارائۀ تفسير ااو اودش از آراي افالط ون ،ب ه احي اي
افالطون و تأسي

مکتب نوافالطوني 3پرداا( ،،ندايي )101 1384 ،بيشک از جمله حکيماني

اس ،كه هم تأثير بسزايي در فرهنگ غر (بهويژه در ديدگاههاي عرفاني شايع در سراسر قرون
وسطي) داشته و هم الهامبخش فرهنگ شرقي و عرفان اسالمي بوده اس،؛ بهط وريك ه ت أثير
بسياري از آموزههاي او را ميتوان به وضو در آثار بزرگاني چون مالصدرا و ابنعرب ي مش اهده
كرد .4او در حوزۀ عرفان نيز بسيارتأثيرگذار ب ود و ب ا مفه وم واح د و توس  :ب ه آم وزۀ ص دور،
نخستين اش ،بناي عرفان وحدت وجودي را در تاريخ تفکر به نام اودش ثب  ،ك رد .اهمي ،
فلوطين ،نه فقط بهااطر فلسفۀ نظرياش ،بلکه به جه ،سوق دادن فلسفۀ افالطوني ب ه س وي
تمايالت عرفاني اس .،فلوطين را به اين ااطر يک عار و حتي پدر عرفان غربي اواندهاند ك ه
او يک فيلسو به معناي متداو لفظ نيس ،،بلک ه روش فلس فياش مبتن ي ب ر ن وعي س ير و
سلوک عرفاني اس( .،پورجوادي )15 1358 ،اهمي ،اي ن ويژگ ي فل وطين ب راي پژوهش گران
اسالمي و ايراني دوچندان اس،؛ زيرا بسياري از پژوهشگران معتقدند كه انديشههاي او در عرفان
اسالمي و ايراني اثري شايان توجه بخشيده اس( .،ياس رس)8 1363 ،
يکي از اساسيترين مباحث مطر شده در فلسفههاي افالط ون و فل وطين ،آم وزۀ ش هود
اس .،در جستار حاضر سعي بر اين اس ،كه مفهوم شهود ،روش ش هودي ،ويژگيه اي ش هود،
كاركرد شهود و متعلق آن ،با توجه به مباني فلسفي افالطون و فلوطين ،مورد بررس ي و مقايس ه
قرار گيرد تا معلوم شود كه آيا اين مفهوم در هر دو مورد به يک معنا بهكار ميرود يا تلق ي اي ن
دو فيلسو تفاوتهايي جدي با يکديگر دارد.
در با ش هود ،نظ ر افالط ون تقري ب ا روش ن اس  ،و پژوهش گران ك م و ب يش ب ه آن
1. Aristotle
2. Plotinus
3. Neo-Platonism

 .تأثير فلوطين در آثار آشناترين فيلسو اسالمي در فضاي كنوني ايران ،يعني مالصدرا ،به روشني قاب :مالحظه
اس .،مثالً «صدرالمتألهين در بحث از مث ،:به اثولوجياي فلوطين بسيار ارجاع ميدهد( ».يزدانپناه)192/2 1389 ،
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پردااتهاند .1اما پيگيري بحث شهود در انديشۀ فلوطين كمي دشوارتر به نظر ميرسد و لذا ب راي
تبيين مقصود اين دو فيلسو از شهود ،نياز به ايضا براي معاني اس .،ب هط وركلي س ه قس م
شهود قاب :تصور اس ،شهود حسي ،شهود قلبي (عرفاني) و شهود عقل ي .ش هود حس ي هم ان
درياف ،داده از اشياي محسوس اس ،كه به واسطۀ بدن و اندامهاي حسي تحقق مييابد .ام ا در
مورد تمايز شهود عقلي از شهود قلبي ي ا عرف اني ،الزم ب ه توض يح اس  ،ك ه عق  :و قل ب را
از هم متمايز ميشوند ،متمايز دانس ،؛ زي را قل ب ب هط ور

نميتوان ،همانگونهكه عق :و ح

مستق :قوهاي براي حصو معرف ،نيس ،،بلکه در تفکر كالسيک عق :و قل ب (د ) دو مقول ۀ
متباين نيستند( ،حسيني شاهرودي و حسين پور )116 1390 ،بلکه هر يک را ميت وان ك اركرد
قوهاي از نف

ناطقه دانس .2،در اينجا ممکن اس ،اين سؤا مطر شود كه اگر همواره معرف،

از طريق عق :حاص :ميشود ،پ

مقصود از «شهود قلبي يا عرفاني» دقيقا چيس ،؟ در پاس خ

ميگوييم كه شهود همواره براي عق :حاص :ميشود ،اما آنچه زمينۀ وق وع ي کب ارۀ ش هود را
فراهم ميآورد ،ممکن اس ،ممارستي نظري و يا فعاليتي عملي در راس تاي تزكي ۀ نف

باش د.

شهود حاص :شده را در حال ،نخس ،عقالني و در حال ،دوم قلبي يا عرفاني ميناميم.
در واقع هر دو نوع شهود مورد بحث عقالني هستند ،اما شهود افالطوني بيشتر مبتن ي ب ر
مقدمات نظري اس ،،درحاليكه شهود مورد نظر فلوطين ،ع الوه ب ر تک اپوي نظ ري ،مس تلزم
مقدمات عملي يا تزكيه و تهذيب نف

اس .،شهود مورد بحث در حال  ،ااي ر مس امحتاً قلب ي

ناميده ميشود و اصطال دقيقتر در مورد آن «شهود عملي» يا عرف اني اس ،؛ توض يح اينک ه
اساساً افالطون فع :عقالني مبتني بر علوم چهارگانه عقلي و تمرين و ممارس ،در اين عرص ه را
شرط الزم براي حصو شهود عقالني قلمداد ميكند و از فحواي كالمش برميآي د ك ه معتق د
اس ،انسان پ

از تالشهاي عقالني طوالني ميتواند اميدوار باشد كه به شهود عقالن ي مث :

دس ،يابد .فلوطين اما كوششهاي نظري صر را براي وصو به شناا ،شهودي م ورد نظ ر

 .براي اطالع بيشتر ن.ک جاللوند ،مهدي«،1385 ،بررسي مسئلهي شهود در آثار افالطون» ،انسان پژوهي ديني.144-135 ،
سلطاني كوهستاني ،مريم ،و مجيد صدر مجل «،1393 ،اشراق و شهود از نگاه افالطون» ،پژوهشهاي فلسفي.26-1 ،
قوام صفري ،مهدي«،1386 ،اشراق از نگاه افالطون و سهروردي» ،اهن.50-33 ،
 .الزم به توضيح اس ،كه تفکيک قواي نف

هنوز در زمان افالطون مطر نبوده و از مباحثي به شمار ميرود كه

ارسطو طر نموده اس .،با اين حا ميتوان مسامحتاً عق :را حاص :قوه عالمه نف
تلقي نمود.

و قلب را حاص :قوۀ عامله
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اودش كافي نميداند و معتقد اس ،كه انسان عالوه بر تالش در ح وزه نظ ري الزم اس  ،رو
اود را نيز مورد پااليش قرار دهد تا صالحي ،كافي براي حصو شهود را بهدس ،آورد .به نظ ر
ميرسد ،دلي :اين تفاوت در ديدگاه دو فيلسو مورد بحث هم تمايزهايي باشد ك ه ب ين مث ا
اير افالطوني و واحد فلوطين وجود دارد .در افالطون انسان شهود ميكند و ميتواند مثا ه ا را
كه متعلقات راستين معرف ،هستند به شهود دريابد؛ اما با نگاه فلوطين واح د تنه ا ي ک متعل ق
معرف ،ساده نيس ،،بلکه بدون همراهي او و وحدتش با عق :اساس اً ش هود ن اممکن اس  .،ب ر
همين اساس مقدمات عملي در نظر فلوطين ،نه به نحوي تخلفناپذير و طبيعي ،بلکه ب ا عناي ،
واحد ميتوانند واسطه حصو شناا ،شهودي واقع شوند.
بهطوركلي در امتداد افکار افالطون نظري هاي وج ود دارد ك ه ب ه «م ذهب نوافالط وني»
مشهور اس،؛ يعني نظري هاي مابع دالطبيعي ك ه فل وطين طراح ي و پيش نهاد ك رده و نظرگ اه
غيردنيوي و وابسته به جهان ديگر را صريحاً نشان ميدهد( .پاپکين و استرو  )240 1389 ،ام ا
اين دلي :نميشود كه بتوانيم بيدرنگ رأي به عرفاني بودن شهود فلوطين ب دهيم؛ زي را چن ين
فلسفهاي كه سراسر حاوي انديشههاي عرفاني اس ،و تفکر نظري را نيز ب ه ن وعي در راس تاي
تمايالت عرفانياش به ادم ،ميگيرد ،بسيار محتم :اس ،كه در معر

برداش،هاي مختل ف

و بعضاً تعابير نادرس ،قرار گيرد .انديشههاي فلوطين بدين جه ،نيازمند ايضا اس ،كه پيشتر
نيز تح،الشعاع اغراقها و برداش،هاي فردي ناصحيح واقع شده؛ مثالً آثار اود فلوطين يکسره
براال داستانهايي اس ،كه دربارۀ معجزاتش نق :شده و او در واقع اعتنايي به س حر و ج ادو
نداشته ،اما چيزي از مرگش نگذشته بود كه فلسفهاش با انديشهه اي اس رارآميز آميخت ه ش د و
شخصيتش بهعنوان يک عار تمام عيار معرفي شد( .ياس رس)12 1363 ،
 .1مباني فلسفي
به منظور مقايسۀ نظر افالطون و فلوطين در با شهود الزم اس ،كه پيش از هرچي ز ب ه
بيان براي شباه،ها و تفاوتها در مباني فلس في ايش ان ب ردازيم .اي ن بخ ش از پ ژوهش را
ميتوان اي :دو حوزۀ هستيشناسي و معرف،شناسي بررسي كرد .1افالط ون و فل وطين ،ه ردو

 .در اين با اكر دو نکته حائز اهمي ،اس ،نخس ،آنکه ،اگرچه اصطال معرف،شناسي تعبيري جديد اس ،كه با
ظهور فلسفۀ مدرن بهكار رفته ،اما مباحثي كه در فلسفۀ سنتي به بحث از شناا ،ميپردازند را هم ميتوان اي:
همين عنوان قرار داد؛ دوم اينکه ،نگارنده به عدم تفکيک دو ساح ،هستي و شناا ،در سن ،فلس فه يون اني
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فيلسوفاني هستيشناس هستند و ويژگي بارز انديشۀ ايشان ترسيم جهان اس ،؛ ام ا در انديش ۀ
هردو فيلسو و به موازات نردبان هستي ،نردباني از مراح :شناسايي هم وجود دارد ك ه مع اد
هر مرتبه از هستي ،مرحلهاي از شناا ،را معرفي ميكند .هستۀ مركزي انديشۀ افالط ون را در
هستيشناسي «نظريۀ مث »:و در معرف،شناسي «نظريۀ يادآوري» تشکي :ميدهد؛ درحاليك ه
هستيشناسي فلوطين مبتني بر مفهوم «واحد »1و معرف،شناسي او مبتن ي ب ر نظ رش در ب ا
«قوس صعود و قوس نزو » اس.،
مثا در نظر افالطون آن چيز صر  ،نامتغير ،مطلق و واحدي اس ،كه تمام آنچ ه ك ه م ا
درک ميكنيم ،روگرف،هاي آن هستند و مطلو انسان درک آن مثا ها و در نهاي ،درک مثا
اير اس .2،مثا امري الهي اس ،و اهن فقط تا اندازهاي كه با امور الهي قراب ،پيدا ك رده م ي
تواند به دركش ناي :آيد .3لذا بي توجهي به اداباوري افالطون ،كه در آموزه شباه ،ب ه اداون د
مطر شده ،انحرا در تفسير فلسفه افالطون محسو ميشود( .گاتري)182/18 1377 ،
هم افالطون و هم فلوطين هستي و معرف ،را داراي مراتبي ميدانند كه به نحوي م وازي
از پايينترين مرتبه به سم ،باالترين پله صعود ميكنند .از آنجاييكه هستي و معرف  ،در اي ن
پلهها متناظر با يکديگر پيش ميروند ،هر مرتبه از هستي متضمن مرتب هاي از معرف  ،اس  ،و
هرچه بر واقعي ،و غيرمادي بودن اشيا اضافه شود معرف ،هم كام:تر ميش ود؛ از اي ن تن اظرِ
داراي مراتب ،به نردبان هستي تعبير ميشود .نردبان هس تي در نظ ر افالط ون ش ام :طبيع ،
(سايهها) اس ،،اما فلوطين ،با توجه به اينکه دو قوس صعود و نزو را براي انسان سالک در نظر
ميگيرد ،در قوس نزو ديگر تمام پلههاي اين نردبان را غيرمادي قلمداد ميكند و مراتب اصلي
را واحد ،عق :و رو ميداند و در قوس نزو اعتنايي به طبيع ،ندارد( .ياس رس )18 1363 ،در
واقف اس( ،،چنانكه همين نکته در ادامه مقدمهاي براي اثبات مدعاي اصلي اي ن جستار قرار اواهد گرف )،اما
تمايز ميان هستي و معرف ،در اينجا تنها به وجهه ي نظر مربوط اس ،و براي تبيين بهتر موضوع مقاله ضروري
به نظر ميرسد.
1. The One

 .البته ارسطو بر آن اس ،كه افالطون مث :را اموري كلي ميداند كه اساساً براي ح :مسئله كليات طر شدهاند؛ با
اين حا واكاوي بحث از كلي بودن مثا ها در اين مقاله نميگنجد.
 .مقصود از امر «الهي» در نظر افالطون و فلوطين متفاوت اس،؛ افالطون وقتي مثا ها را الهي مينامد ،معناي
«آنجهاني» و «غيرمحسوس» را مد نظر دارد ،اما فلوطين الهي را امري ميداند كه مستقيماً با احد مرتبط باشد
و از اات او نشئ ،گيرد.
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رأس نردبان هستي افالطوني مثا اير قرار دارد و باالترين مرتبۀ هستي در نظ ر فل وطين ه م
واحد اس .،معرف ،مطابق با هر دوي اين هستيهاي برين ،معرف ،شهودي اس،؛ بنابراين الزم
اس ،ماهي ،مث( :بهويژه مثا اير) و واحد روشن شود.
در با تبيين ماهي ،مث :افالطوني آثار فراواني نگاشته شده ،اما بحث در با واحد ،كم ي
مبهم به نظر ميرسد و نيازمند توضيح اس .،براي مفسرين تصريح نمودهاند كه فل وطين اص :
نظر اود دربارۀ واحد را از رسالۀ پارمنيدس 1و دفتر ششم رسالۀ جمهوري 2اقتباس ك رده اس .،
(بريه )248/2 1374 ،به نحو ساده ،واحد فلوطين حا در طبيع ،نيس ،،بلکه به اقتضاي كام :
و نامحدود بودن ااتش متعالي از طبيع ،اس3،و لذا او براي تبي ين ص دور موج ودات طبيع ي از
واحد به نظريۀ فيض يا صدور 4متوس :شده و نف

و عق  :را ب هعن وان واس طههاي واح د در

جريان صدور مطر نموده اس( .،عبد آبادي )83 1389 ،آموزۀ صدور پاسخ فلوطين به سؤا از
نحوۀ ارتباط موجودات جهان طبيعي با واحد اس ،،درحاليكه پاسخ پرس ش از چگ ونگي امک ان
شناا ،واحد «درک شهودي» اس.،
در نظر افالطون ،عل م ي ادآوري آن چي زي اس  ،ك ه انس ان پ يش از هب وط در دني اي
محسوسات نظاره كرده اس .،افالطون در رسالۀ منون به اثبات اين مطلب ميپردازد( .منون )82
به تصريح افالطون نف

پيش از هبوطش ،حقايق مح ض را مش اهده ك رده و س

 ،آنه ا را

فراموش كرده اس،؛ اما در اين جهان بايد با طيكردن مراح :كسب معرف ،،كه از بخش پاييني
اط متناظر با حوزه محسوسات آغاز ميشود ،آن حقايق را به ياد آورد( .فايدون  )75اين يادآوري
به كمک روشي حاص :ميشود كه ديالکتيک 5نام دارد و مورد توجه فلوطين نيز بوده اس.،
بسياري از مفسرين ،بيان فلوطين از تفکر شهودي را مشابه با بيان افالط ون در اي ن ب ا
ميدانند (Ousager, 2005: 23) .فلوطين سعي ميكن د حرك  ،موج ودات را در قال ب ق وس
صعود و قوس نزو و در يک زمينۀ وحدت وجودي توضيح دهد .در فلس فۀ فل وطين موج ودات
1. Parmenides
2. Republic

 .3واحد لزوماً بايد متعالي باشد؛ زيرا اگر با اشيا منفرد يکي گرفته شود ،تمايز اشيا كه يک امر بديهي اس ،از بين
ميرود( .كاپلستون.)535/1 1385 ،
 .مفهوم فيض يا صدور مأاوا از كلمۀ التين « »emanatioبه معناي فوران از جايي اس( .،عليپور)67 1385 ،
 .تعريف سادۀ ديالکتيک بحث به شيوۀ پرسش و پاسخ اس .،زنون الئايي ديالکتيک را مبد به روش ك رد ،ام ا
سقراط اين روش را گسترش داد(Preus, 2007: 84) .
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فيضاني از مبدأ نخستين هستند و غاي ،وجود هم بازگش ،به سوي همان مبدأ اس .،انس ان در
و تعق :و اش راق

قوس نزو عوالم روحاني و جسماني را درک ميكند و در قوس صعود به ح

و كشف و شهود ناي :ميشود( .فروغي )78/1 1387 ،در چنين فلسفهاي (فلسفه فل وطين) تنه ا
روحي ميتواند موفق به صعود شود كه ،همه يا بيش تر حق ايق را نگريس ته باش د ،و وقت ي ك ه
سالک 1به اين مرتبه رسيد كه همۀ زيباييها را به نحوي يکجا و به ص ورتي واح د ببين د و ب ه
ديدن زيبايي فضاي :توانا شد ،بايد از فضاي :به سوي عق :صعود كند؛ و از عق :ت ا واح د گ امي
بيش نيس( .،فلوطين )72-71/1 1366 ،بنابراين از ديدگاه فلوطين ،رو آدمي مس افري اس ،
كه بايد در قوس صعود به مقصد اصلي و موطن واقعي اويش (عالم معقو ) ب ازگردد (رحم اني،
 .)26 1389الزم به توضيح اس ،كه موطن حقيقي س الک در ق وس ص عود و از جه  ،كس ب
معرف ،شهودي عالم معقو يا اقنوم اس ،،اما در قوس نزو اين اقنوم نف

اس  ،ك ه نف

انسان در آن قرار مييابد.
 .2مفهوم شهود
بهطوركلي شهود را به «آگاهي بيواسطه» تعريف ك ردهان د(Blackburn, 2005: 190) .

بهمنظور درک بهتر مفهوم شهود ،الزم اس ،به تمايزي كه به ثنوي ،افالط وني مش هور اس ،،
يعني تمايز ميان محسوسات و معقوالت ،توجه شود .افالطون صراحتاً ميان دو عالم جدايي قائ :
ميشود و نوعي ثنوي ،را در تفکر پايهگذاري ميكند عالم چيزهايي كه به چشم ميآيند و ع الم
چيزهايي كه با ارد شنااته ميشوند( .جمهوري )509 ،6براي مفسرين سعي در بياهمي ،جلوه
دادن نقش ادراک حسي در انديشۀ افالطون داشتهاند؛ ايش ان ب ه مح اورۀ ثئ ايتت وس اس تناد
ميكنند ،جاييكه افالطون اعالم ميكند كه ادراک حسي را نميتوان معرف( ،به معناي حقيق ي
كلمه) دانس( .،فتحي )121 1386 ،اما نگارنده بر آن اس ،كه به نظر ميرسد افالط ون آنق در
اهمي ،درک صور و مشاهدۀ جهان ديگر را واال و معتبر ميشمارد كه جايگ اه ادراک حس ي ب ه
نوعي تح،الشعاع قرار ميگيرد؛ اما نبايد فراموش كرد كه نقطۀ آغ از فراين د ديالکتي ک هم ين

 .در اين مورد الزم به توضيح اس ،كه سلوک مورد نظر فلوطين گويي دو با مهم دارد كه عق :و قلب هستند و
كلمه «عشق» كه بعضاً در ترجمههاي فارسي به چشم مياورد ،وقتي به انسان نسب ،داده شود معناي سلوک
دارد و وقتي مرتبه اي از معرف ،لحاظ شود به قلب و شهود مرتبط اس .،با اين حا  ،شهود مورد نظر فل وطين
امري عقالني اس ،كه دقيقا مع اد استنتاج نيس ،،بلکه از مقدمات عملي هم بهره ميبرد.
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ادراک حسي اس ،و تمثي :غار «نمودار صعود از ادراک حسي ب ه مق ام نظ ارۀ موج ود حقيق ي
تغييرناپذير و نيک اس( ».،بورمان )97 1375 ،در واقع ،اگر با اصطالحات ارس طويي ب ه مس ئله
افالطون بنگريم ،ما با مشاهدۀ روگرف،هاس ،كه گام به سوي مث  :برم يداري م و ب دون اي ن
مرتبه ،مرتبۀ باالتر معرف ،محقق نخواهد شد .با اجتنا از عب ارات ا او ارس طو ه م مس ئله
چندان تفاوتي نميكند؛ چرا كه تمثي :اط دقيقاً نشاندهندۀ ارتب اط مرات ب معرف  ،ب ا مراح :
هستي اس ،و مطابق آن دور شدن از محسوسات به معناي درک بهتر متعلقات راستين معرف ،،
يعني مث ،:اس .،ادراک حسي براي افالطون نخستين مرحلۀ ديالکتيک معرف ،اس ،،اما توق ف
در اين مرحله موجب حصو معرف ،حقيق ي نميش ود؛ (ق وام ص فري )33 1386 ،ب دينس ان
انتهاي فرايند شناا ،شهود مثا اير و ابتدايش ادراک محسوسات اس.،
درک جايگاه ادراک حسي در نردبان معرف ،افالطون مس تلزم درياف  ،ص حيح دو قس م
شهود در انديشۀ اوس،؛ يعني ش هود پ يش از هب وط و ش هود پ

از هب وط نف

در جه ان

محسوسات .قسم نخس ،در قالب اسطورۀ گردش اروا بر اثر همنشيني با مث :حاص  :و قس م
دوم پ

از حضورمان در اين جهان و به واسطۀ مواجهه با محسوسات يادآوري ميشود .در واق ع

باورها حاص :ادراک حسي هستند و متعلقشان جهان محسوس اس ،،اما ازآنج اك ه اي ن جه ان
روگرف ،جهان معقو اس ،،فيلسو با مشاهدۀ همين جهان هم ميتواند ب ه نح وي ن امطمئن
راه به صورتها ببرد و بهتدريج ،بر اثر جريان آنامنسي  ،شناا ،شهودي پ يش از هب وطش را
بازيابد( .گاتري )173/18 1377 ،هد نهايي سير معرفتي افالطون ش هود عقالن ي مث ا اي ر
اس ،كه «اگر بتوانيم در كما بينظري و با استفاده از روش درس ،سؤا و جوا  ،نام و تعريف
و اشکا و صور و ادراكات و آنچه را آنها از حقايق هستي ميتوانند آشکار سازند ،تشريح كن يم و
با همديگر نيک بسنجيم ،ميتوان اميدوار بود كه پرده از برابر چشم رو ما برداشته شود و عق :
ما بتواند ماهي ،راستين هر چيزي را دريابد( ».نامه هفتم  )344بنابراين نف

آدمي ام ور ش هود

شدۀ قب :از هبوط را با توجه به محسوسات به ياد ميآورد( .منون )81
روش كلي فلوطين در بحث از محسوسات و معقوالت بسيار شبيه به افالطون اس ،،با اين
تفاوت كه به نظر ميرسد فلوطين نسب ،به افالطون اهمي ،كمتري ب راي ادراک حس ي قائ :
ميشود و اين موضوع را بايد در ارتب اط ب ا مش ي كل ي انديش ۀ او بفهم يم .او دانش ي ك ه ب ه
موضوعات محسوس مربوط اس ،را پندار مينامد (فلوطين )784/2 1366 ،و با توجه به ك مارج
بودن محسوسات ،براي اينکه بتواند پايش را بر زمين سفتي در عرصۀ انديشه بگ ذارد ،ب ه ط ر
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واحد ميپردازد .در نظر او ادراک حسي هرگز نميتواند ا ود ش ي را درياب د( .فل وطين1366 ،
 )721/2بر همين اساس در مراتب حيات انساني ،پايينترين مرتبه زندگي در ع الم محس وس ،و
برترين مرتبه ،مرتبۀ فکر شهودي يا رؤي ،عقلي 1اس( .،بريه .)261/2 1374 ،رو ب راي درک
واحد بهعنوان زيبايي فينفسه كه با چشم قاب :ديدن نيس ،،بايد قوس صعود را ب يمايد و ادراک
حسي را رها كند( .فلوطين )115/1 1366 ،چنانكه روشن اس ،،شهود هم در نظ ر افالط ون و
هم در انديشۀ فلوطين ،اگرچه مقدماتي دارد (كه ميتوانند اموري نظري يا عملي باشند) ،اما پ
از طي مراحلي به يکباره پديدار ميشود و اين به دلي :بيواسطه بودن ش هود اس  .،افالط ون
تصريح ميكند كه مطالب فلسفي را با الفاظ نميتوان بيان كرد ،بلکه فقط در نتيج ۀ ديالکتي ک
و همکاري دروني و معنوي ،يکباره «مانند آتشي كه از جرقهاي پديدار ش ود» ،در درون آدم ي
روشن ميشود( .نامۀ هفتم )341 ،فلوطين هم با توجه به اينکه متعل ق ش هود را ام ري ميدان د
كه به رو نزديکتر اس ،تا ب دن (فل وطين )62/1 1366 ،و بن ابراين ام ري غيرم ادي اس ،،
نميتواند معتقد به حصو تدريجي و استداللي شناا ،ش هودي باش د؛ بلک ه تنه ا مق دماتي را
براي تحققش الزم ميشمارد .از اي ن مق دمات ب ه روش ش هودي ،2در براب ر روش اس تداللي،3
تعبير ميشود كه بخش بعدي عهدهدار بررسي آن اس،؛ بدينس ان اي ن نوش تار مي ان ش هود و
روش شهودي تفاوت قائ :ميشود تا از اين رهگذر بر تفاوتهاي مقوله ش هود ن زد افالط ون و
فلوطين نگاه دقيقتري بيفکند.
 .3روش شهودي
همانگونه كه اجماالً توضيح داده شد ،اصليترين هد جستار حاضر بررسي نحوۀ حصو
شناا ،شهودي در نظر افالطون و فلوطين اس .،بهطوركلي روشهايي ك ه اي ن دو ب همنظ ور
حصو شناا ،شهودي ارائه ميكنند ،بر دو نوع عمل ي و نظ ري اس  .،در بخ ش نظ ري واژۀ

 .از مهم ترين دالي :اين جستار در اثبات شهود عقالني مورد نضر فلوطين اين تصريح روشن اوس ،كه «كاري كه
بايد بکنيم اين اس ،كه عق :بشويم و رو اود را در ااتيار عق :بنهيم و با ديدۀ رو در عق :بنگريم تا رو آنچه را
عق :مي بيند با تمام حقيقتش دريابد و به نيروي عق :واحد را نظاره كند بيآنکه چيزي از حوزۀ محسوسات به آن
افزوده شود ،بلکه با عق :محض و با برترين قشر عق :در «پاکترين» بنگرد( ».فلوطين)1081/1366 2 ،
. Intuitive
. Discursive
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ديالکتيک 1محوريترين نقش را در انديشۀ هردو ايف ا ميكن د .افالط ون دانشه اي مق دماتي
(يعني حسا  ،هندسه ،موسيقي و نجوم) را مقدمۀ ورود به ديالکتيک ميداند (جمه وري )536 ،7و ب ر
آن اس ،كه آمواتن اين دانشها براي تحقق معرف ،راستين ضروري اس( .،جمهوري)532-524 ،7
در واقع كسي كه مياواهد پاي به عرصۀ ديالکتيک بگذارد ،الزم اس ،كه با انجام فعالي،ه اي
نظ ري ا ود را براي كشف حقيق ،مهيا سازد .پ

از ورود به مسير ديالکتيکي ،مراح :را بايد يک

بهيک پش ،سر بگذاريم تا به مرتبۀ مورد نظر برسيم كه هم ان در مع ر

اش راق مث ا اي ر

قرارگرفتن (مرتبۀ درک شهودي) اس .،بنابر تمثي :غار «آزادي از غار ناداني به وسيلۀ رياضيات و
علوم اويشاوند رياضيات ،به رهبري ديالکتيک انجام ميگيرد( ».بورمان )95 1375 ،اين مراح :در
نامۀ هفتم و در پاسخ به پرسش از شناا ،مطر ميشوند «در هر چيز سه عام :وجود دارد ك ه
مطابق نظم ابدي جهان ،شناسايي راستين و دروني به آن چيز ،بهوسيلۀ آنها پيدا ميش ود .عام :
چهارم ،اود شناسايي اس ،و عام :پنجم اود آن چيز (=ايدۀ آن چيز) اس ،كه فقط ب ه وس يلۀ
عمق و وسع ،قوۀ عاقله شنااته ميشود و اين ،صورت اصلي آن چيز اس .،عام :نخستين ،ن ام
يک چيز اس ،و عام :دوم تعريفي اس ،كه از آن ميكنند ،عام :سوم شک :و تصويري اس ،كه
به وسيلۀ حواس ادراک ميشود و عام :چهارم شناسايي راستين و كام :اس( ».،نامۀ هفتم)342 ،
در با معناي شهود از طريق ديالکتيک بايد بدانيم ك ه تجرب ۀ م دِنظ ر افالط ون ب ه ن وعي از
مشتقات فع :ديدن يا رؤي ،اس 2،كه در تفکر او اهمي ،زيادي دارد؛ چراكه فيلسوفان راستين ش يفتۀ
رؤي ،حقيق ،هستند (Stokes, 1998: 267) .درک ش هودي در نظ ر افالط ون پ

از تس لط ب ر

دانشهاي مقدماتي و ورود به عرصۀ ديالکتيک ،به ياري عق :يا ن وس 3انج ام ميش ود و ب ر هم ين
اساس شهود افالطون شهودي عقالني اس .،نوس انديشيدن شهودي اس ،و بر همين اساس ميتوان
شهود را هم امري عقالني و از جن

انديشه ناميد .اما سؤالي كه در اينجا مط ر ميش ود ب ه تف اوت

نوس  -به عنوان يک امر شهودي -با ديانويا  -به مثابۀ امري استنتاجي -مربوط اس .،در تبي ين اي ن
تفاوت بايد گف ،كه نوس در واقع از شک :منطقي و با واسطه استنتاج درميگذرد و ويژگي بيواسطگي
 .در نظر افالطون ديالکتيک تاج سر همۀ دانشهاس( .،جمهوري)534 ،7
 .در ريشۀ كلمهاي كه به مثا ترجمه شده نيز فع :روي ،محفوظ اس ،و «واژههاي ايدهآ و ايدوس هر دو از فع:
ايدين به معناي ديدن مشتق شدهاند( ».فتحي )175 1385 ،البته كه ريشهيابي واژه را نميتوان به عنوان دليلي
متقن بر اثبات يک ايده فلسفي قلمداد كرد ،اما گاهي توجه به معاني كلمات و ريشههاي آنها ميتواند براي ما را
به درک مقصود نزديکتر كند.
. Nous

68

هستي و شناخت ،8 ،ج ،4ش74-57 ،)1396( ،2

حاكي از همين اصيصه شهود اس .،در واقع ما شهود را امري بيواسطه ميناميم؛ نه صرفاً به اين معنا
كه صورتها را درنمييابد و مستقيم به اص :متعلق شناسايي راه ميبرد ،بلکه مقصود از شهود عقالني،
چنانكه در عبارات افالطون و فلوطين هويداس ،،درياف ،و معلوم شدن يکباره و دفعي مجهوالت به
وسيله محسوسات ،بدون تمركز بر واسطههاي منطقي و مقدمات و حد وسط سنتي اس.،
نوس واژهاي يوناني به معناي اهن يا قوۀ عق :اس ،كه كارش باالترين صورت انديشيدن
محسو ميشود و گاهي آن را قوۀ شهود عقالن ي ني ز ناميدهان د .ن وس در مقاب  :ديگ ر ق وۀ
عقالني يعني ديانويا قرار دارد كه متکف :شناا ،استنتاجي اس .،م ا در ط ي مراح  :اس تدال
برهاني از ديانويا استفاده ميكنيم ،اما اگر بخواهيم بدون برهان به صدق يک نتيجه يقين حاص:
كنيم و به رؤي ،آن نائ :شويم ،بايد از نوس استفاده كنيم(Audi, 1999: 621) .

فلوطين هم به پيروي از افالطون ،با وجود نگرش عرفانياش به مسئلۀ شناا ،و توجه ب ه
اتحاد عاق :و معقو  ،توجه ويژهاي به بحث از ديالکتيک دارد .او ديالکتيک را توانايي انديش يدن
منظم دربارۀ هر چيز و يافتن مفهوم معرفي ميكند و تصريح ميكند كه ديالکتيک با فلسفه يکي
نيس ،،اما عاليترين بخش فلسفه اس( .،فلوطين )74-73/1 1366 ،از سوي ديگر ديالکتيک در
نظر فلوطين استنتاجي نيس ،،بلکه از راه شهود دروني حاص :ميشود (ندايي )101 1384 ،و هر
چيزي كه به ديالکتيک داده شود ،آن را از راه شهود دروني درمييابد( .فلوطين )75/1 1366 ،او در
بحث از قوس صعود ،رياضيات و ديالکتيک را مدِنظر قرار ميدهد و بر آن اس ،كه ب راي ص عود
به جهان معقو ابتدا بايد فيلسو را با علوم رياضي آشنا سازند تا به هس تي چيزه اي بيجس م
اعتماد كند و به انديشيدن دربارۀ آنها او بگيرد؛ پ

از آمواتن رياضيات ،بايد ب ه او ديالکتي ک

بياموزند تا در اين دانش نيز به كما برسد (فلوطين)73/1 1366 ،
بنابراين ،ديالکتيک فلوطين دروني ،به روش شهود عقالن ي و مخ الف ب ا روش اس تنتاجي
اس .،او بر آن بود كه تفکر استداللي صورت تضعيف شدۀ عق :و امري درجه دوم اس،؛ درحالي
كه نوئزي

شنااتي بيواسطه ،ش هودي و ج امع اس  ،ك ه دس تيابي ب ه آن موج ب حص و

صحيحترين ديدگاه در با واحد اواهد شد (Bussanich, 1996: 39) .چنين دانشي نه متک ي
بر پندار و ترديدآميز اس ،،نه چيزي اس ،كه از ديگري شنيده يا آمواته باشيم و نه چيزي اس،
كه از طريق استدال يا تحقيق به دس ،آمده باشد؛ اگر هم كسي ادعا كند كه بخشي از دانشش
از طريق استنتاج به دس ،آمده ،الاق :تصديق اواهد كرد كه بخشي از آن هم به اوديا ود و
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بيواسطه بر او روشن و آشکار اس( 1.،فلوطين )721/2 1366 ،همين ويژگ ي بيواس طه ب ودن
شهود ،فلسفۀ فلوطين را به بحث اتحاد فاع :شناسنده با متعلق شناسايي رهنم ون ميكن د .ب ر
اساس اين نظر ،كسي كه به مقام واالي عق :برسد ،وقتي كه با نيروي عق :كه در ا ود دارد در
عق :مينگرد ،اودش عق :ميشود( .فلوطين)692/2 1366 ،
اين مطالب تنها يک بخش از مقدمات حص و ش هود در انديش ۀ افالط ون و فل وطين را
نشان ميداد؛ درحاليكه اين دو فيلسو  ،انجام براي فعالي،ه اي عمل ي را ه م ب راي تحق ق
دانش شهودي ضروري ميدانند .در واقع بايد توجه داش ،كه وحدت از مؤلفههاي غيرقاب:انک ار
انديشۀ يونان باستان اس ،و همانگونهكه هستي و شناا ،متوازن با يکديگر به پيش ميرون د،
براي حصو شهود نيز فعالي ،نظري و عمل ي باي د ه مزم ان محق ق ش وند .درهم ين رابط ه
افالطون تصريح ميكند كه همانگونهكه نميتوانيم فقط چشم را به عقب برگردانديم ،بلکه بايد
تمام بدن را براي ديدن چيزي حرك ،دهيم ،آل ،شناسايي هم بايد همراه با تمام رو از جه ان
محسوسات به سوي جهان مث :گردانده شود تا بهتدريج به مشاهدۀ هس تي حقيق ي ا و گي رد.
(جمهوري )518 ،7روشن اس ،كه مقصود از «تمام رو » در اينجا جنبههاي مختلف آن ،اع م از
فعالي،هاي نظري و عملي اس .،جاي تعجب اس ،كه مفسرين در با توجه به مقدمات نظ ري
و عملي حصو شهود در نظر افالطون ،عموماً يک طر را ب ر ط ر ديگ ر ت رجيح دادهان د،2
درحاليكه دق ،در آثار او نشان از توازي اين دو نوع فعالي ،دارد .به تصريح افالطون ،كسي ك ه
به ورزش ،شکار و ديگر كارهاي بدني اش تياق دارد ول ي از آم واتن و گف ،وش نود و پ ژوهش
 .اين اظهارنظر فلوطين در نگاه او ميتواند اهن اواننده را به سم ،بديهيات ببرد؛ با اينحا كنکاش در آثار او
روشن اواهد ساا ،كه فلوطين همواره از يک مسير سخن ميگويد سالک در حا ط ي ك ردن آن اس  .،در
ابتداي اين فرايند اموري براي سالک ناشنااته هستند كه پ

از طي طريق بر او آشکار اواهند ش د و هم ين

نکته تفاوت بديهيات با آنچه فلوطين متعلق شهود ميداند را روشن ميسازد؛ چرا ك ه ب ديهيات هم واره ب راي
انسان روشن هستند ،اما شهود حقيقي پ
 .به طوركلي استي  ،گاتري ،گم رت

از طي مراحلي بر انسان آشکار ميشود.

و ريتر شهود افالطون را عقالني ميدانند ،درحاليكه تيلور آن را عرف اني

ميداند .براي اطالع بيشتر ن.ک
Ritter, Constantin. The Essence of Plato's Philosophy. Translated by Adam Alles. New York:
Dial Press, 1933, P11.
Taylor. Plato, the man and his work. London: University of Edinburgh, 1955, P225.
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گريزان اس ،،به اندازۀ كسي كه همۀ كوشش و اشتياقش را وقف كار معنوي كرده براط ا رفت ه
اس( .،جمهوري )535 ،7فلوطين هم بين دو نوع عق :تفاوت قائ :ميش ود و عق « :عمل ي» را
كه روي در جهان بيرون دارد قادر به درياف ،براي امور ميداند ،اگرچ ه مق ام عق  :مح ض را
باالتر ميداند و بر آن اس ،كه عق :محض به اود بازميگردد و نتيجۀ ضروري اين بازگش ،ب ه
اود ،شنااتن اود اس( .،فلوطين)695/2 1366 ،
معموالً اصطال «فلسفۀ عملي »1دو مقولۀ ااالق و دين را به اهن متبادر ميكند؛ ام ا در
اين بحث كه به تفکر يوناني مربوط اس ،،مقصود از فلسفۀ عمل ي در حقيق  ،تزكي ه و تطهي ر
نف  ،رعاي ،اصو ااالقي و انجام مناسک ديني اس .،اين بخش از جستار حاضر در ص دد آن
اس ،كه نشان دهد هم افالطون و هم فلوطين بر اهمي ،رعاي ،امور عمل ي در حص و ش هود
تأكيد داشتهاند ،اما درحاليكه مقصود افالطون از امور عملي بيشتر انجام مناسک ديني و ااالقي
مداري در دول،شهر يوناني اس ،،فلوطين بر تزكيۀ نف

و رهايي از بند ماديات و امور جس ماني

تأكيد ميكند .افالطون عالوه بر اينکه اتهام بيديني به سقراط را ناروا ميداند و از سروش معب د
دلفي سخن ميگويد ،2شرك ،در جشنهاي مذهبي را موجب پ اک ش دن و درک بهت ر مس ائ:
معرفي ميكند( .منون  )26جنبۀ ااالقي و الهي شهود افالط ون ب ه وض و در مهم اني مط ر
ميشود؛ ج اييك ه او نگ رش رو در زيب ايي راس تين ،روي برگردان دن از زيباييه اي زمين ي
(سايهها) و پرورش فضاي :را منجر به زندگي جاودان و دوستي با ادا معرفي ميكن د( .مهم اني
 )212در فايدون از تزكيۀ نف

سخن ميگويد و پي نبردن به رموز و اسرار و بيتزكي ه و تطهي ر

به جهان ديگر رسيدن را موجب فرورفتن در گِ:والي عنوان ميكند ،درحاليك ه نتيج ۀ تزكي ۀ
نف

اين اس ،كه باعث ميشود انسان در جهان پ

از مرگ همنشين ادايان باش د( .فاي دون

 )69او در با ااالق هم بر آن اس ،كه براي تش خيص رو فيلس و از غيرفيلس و باي د در
ااالق و سجاياي فرد بنگريم و ببينيم كه آيا با مردم درستکار و مهربان اس ،يا نه( .جمهوري،6
)486
فلوطين هم به لزوم فعالي  ،عمل ي در راس تاي تحق ق دان ش ش هودي توج ه دارد ،ام ا
تمركزش بيشتر بر تزكيه و تطهير نف

اس ،تا امور ااالقي و ديني؛ يعني همان شيوهاي كه در

سلوک عارفانه ،در سن،هاي مختلف عرفاني مشاهده ميكنيم .پااليش نف

در نظر او از طريق
. Practical Philosophy

 .ن.ک افالطون ،دوره آثار ،ترجمه محمد حسن لطفي ،اوارزمي ،تهران ،1380 ،ج 1آپولوژي.
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بيتوجهي به محسوسات و امور مربوط به بدن حاص :ميشود .بنابر رأي فلوطين ،رو هنگ امي
ميتواند به اودش بازگردد كه اجازه ندهد تن از لذايذ ،جز آن مقدار كه براي تسکين درده ايش
كافي اس ،،بهره ببرد؛ يعني تا حد امکان در اوردن و نوشيدن به حد نياز بس نده كن د و در پ ي
لذايذ شهواني نرود( .فلوطين )64-65/1 1366 ،در واقع باالترين هد م رد اردمن د باي د اي ن
باشد كه روحش از جهان محسوسات روي بگرداند و به اود بازگردد؛ چرا كه لذتهاي جس ماني
موجب نابودي نيکبختي راستين ميشود( .فلوطين )94/1 1366 ،رو زماني ميتواند از زش تي
رهايي يابد كه از هوسهاي جسماني پاک شود (فل وطين )117/1 1366 ،و ب ه منظ ور كس ب
آمادگي براي شهود بايد به اود اويش بازگردد؛ مانند پيکرتراشان ناپاكيها را از اودش بتراش د
و دوربيندازد ،تا رو جال پيدا كند؛ تا روشنايي فضيل ،بر او بدراش د و در مع ر

اش راق ق رار

گيرد( .فلوطين )121/1 1366 ،فلوطين در اين بحث اودش را پيرو افالطون ميداند .افالط ون
بر آن بود كه تفاوت فيلسو با ديگران در اين اس ،كه ميكوشد روحش را از گرفتاري تن ره ا
كند ،كسي كه در كسب معرف ،به بدن و اندامهاي حسي اكتفا كند ،دچار اطا ميشود؛ بن ابراين
«اگر بخواهيم چيزي را به درستي بشناسيم ،بايد اود را از قيد تن آزاد كنيم و با ديدۀ رو به آن
بنگريم؛ (فايدون  )66-65و با ارجاع به فقرۀ  176ثئايتتوس ،اظهار ميدارد كه چون بدي وجود
دارد و رو هم مياواهد كه از آن بگريزد ،پ

ناچار بايد ب ه ش يوهاي ك ه افالط ون پيش نهاد

ميكند ،يعني تشبه به اداوند ،از اين جهان بگريزيم( .فلوطين)59 /1 1366 ،
 .4متعلق شهود و قلمرو آن
همانطوركه اشاره شد ،مهمترين ويژگي شناا ،شهودي هم در نظر افالطون و هم در انديش ۀ
فلوطين بيواسطه بودن آن اس،؛ بر همين اساس ضرورت اتحاد فاع :شناس نده ب ا متعل ق شناس ايي
مشخص ميشود .افالطون رؤي ،مفهومهاي مجرد را تنها با ديدۀ رو ممکن ميدانس( ،جمه وري،6
 )509و روشن اس ،كه مفهوم مجرد را با واسطۀ حسي و حت ي واس طۀ مفه ومي نميت وان درياف .،
افالطون بارها از نوس سخن گفته و شهود را به آن نسب ،داده اس .،در واقع ن وس س طحي از تفک ر
شهودي اس ،كه موضوع اود را بيواسطه درمييابد ،با آن متحد ميشود و الزم نيس  ،ك ه ا ارج از
اودش و به وسيلۀ تفکر استداللي آن موضوع را مورد كنکاش قرار ده د(Armstrong, 1953: 33) .

فلوطين هم ،حتي بيشتر از افالطون ،بر اين اتحاد تأكيد ميكند1؛ بهطوريكه مهمترين موضع فلوطين،
 .1به اعتقاد براي مفسرين ،دلي :اين تأكيد فلوطين ،آشنايي او با ارسطو و مطالعۀ مبحث اتحاد علم و عالم و معلوم
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اصرار بر درک شهودي معقوالت ،يعني درياف ،معقوالت فينفسه بدون استمداد از واس طههايي مانن د
عبارات ،جمالت و امور قاب :بي ان اس  (Emilsson, 2007: 191) .،در نظ ر او عق  :حقيق ي ع ين
موضوعات اود اس( ،فلوطين )695/2 1366 ،و شناا ،شهودي مستلزم تعق :يا استدال يا هر روند
زمانمند ديگري نيس ،بلکه ،متناسب با سرمدي ،اس( .،اروين)260 1380 ،
قلمرو شهود در انديشۀ افالطون منحصر در عالم مث ،:به عنوان ام ور معق و  ،و ب ه نح و
اولي مثا اير اس .،ازآنجاييكه مثا نميتواند در عالم ح

موجود باشد و مانن د ام ور حس ي

ناپايدار و متغير نيس ،و إلياألبد به اود ثاب ،و اليتغير و فناناپ ذير اس ( ،،راس )119 1355 ،:
قاعدتاً معقو نيز هس ،و به ح

درنميآيد .اين در حالي اس ،كه در انديشۀ فلوطين ش هود از

امور معقو هم درميگذرد و همانگونهكه براي درک اات معقو نبايد تص وري از محسوس ات
در اهن داشته باشيم ،براي رؤي ،واحد كه در فراسوي معقوالت اس  ،ني ز باي د ه ر محت واي
معقولي را از اود دور كنيم .وجود واحد را از طريق معقوالت ميتوانيم بشناسيم ،ام ا اينک ه «او»
چگونه اس ،را تنها كسي ميتواند دريابد كه معقوالت را كنار بگذارد( .فل وطين)728/2 1366 ،
متعلق واقعي شهود نيز در انديشۀ افالطون مثا اير و در تفکر فلوطين واحد اس .،اي ن مطل ب
نقش معرف ،شنااتي اين دو عنصر وجودي را به اوبي نشان ميدهد؛ توضيح اينکه مث ا اي ر
(ايدۀ نيک) در نظر افالطون هم به موضوعات شنااتني حقيق ،ميبخشد و هم نيروي شناسايي
را به شناسنده اعطا ميكند؛ در واقع مثا اير هم عل ،شناا ،شهودي اس  ،و ه م عل  ،آن
حقيقتي كه شنااته ميشود( .جمهوري .)508 ،6اين در حالي اس ،كه در انديشۀ فل وطين عق :
كلي شهودي هيچ كثرتي را تصديق نميكند و موضوع آن بايد مطلق ا بس يط باش د؛ بن ابراين او
متعلق شهود را واحد ميداند( .اروين )260 1380 ،ازاينرو« ،واحد را نميت وان از طري ق دان ش
شناا،؛ و نميت وان ب ه ي اري انديش يدني بدانس ان ك ه در م ورد ديگ ر موض وعات انديش ه
ميانديشيم ،به اات او پي برد ،بلکه تنها به حضوري كه بسيار برتر از دانش اس ،ميتوان ب ه او
رسيد( ».فلوطين)1083-1082 1366 ،
نتيجهگيري
 .1افالطون و فلوطين هر دو به شناا ،شهودي به عنوان تنه ا ش ناا ،حقيق ي و مفي د
يقين توجه دارند و هد از فلسفه را دستيابي به اين نوع معرف ،ميدانند.
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 .2بحث بر سر عقالني يا عرفاني بودن شهود در انديشۀ افالطون و فلوطين فق ط در پرت وِ
درک درس ،از يگانگي موجود بين دو ساح ،نظر و عم :در تفکر يوناني قاب :طر اس  .،ه م
افالطون و هم فلوطين بهمنظور تحقق دانش شهودي انجام فعالي،ه اي مق دماتي را در ح وزۀ
نظري و عملي تعليم ميكنند و برآناند ك ه اگرچ ه ش هود درك ي اس  ،ك ه ب ه ي کب اره رخ
مي دهد ،اما بدون حاص :شدن مقدمات و ممارس ،در دو عرصۀ نظ ر و عم  :نميت وان انتظ ار
حصو آن را داش.،
 .3در بخ ش دانشه اي مق دماتي نظ ري ،افالط ون دانشه اي چهارگان ه (رياض يات،
هندسه ،نجوم و موسيقي) را مقدمات ورود به ديالکتيک ميدان د و ب ر گنجان دن آنه ا در برنام ۀ
تربيتي تأكيد ميكند؛ درحاليكه فلوطين عمدۀ ت وجهش را معط و ب ه ديالکتي ک ،ب ه عن وان
مقدمۀ نظري حصو دانش شهودي ،ميكند .در بخش عمل ي ني ز تأكي د افالط ون بيش تر ب ر
ااالق (درستکاري) و دين (انجام مناسک و آيينهاي ديني) اس ،،درح اليك ه فل وطين بيش تر
به تزكيه و تطهير نف

از طريق بيتوجهي به امور مربوط به بدن و اس تفاده از ل ذات جس ماني

فقط در حد رفع نياز توج ه دارد؛ يعن ي هم ان ش يوهاي ك ه در س لوک عارفان ه ،در س ن،هاي
مختلف عرفاني مشاهده ميكنيم.
 .4متعلق شهود در انديشۀ افالطون مثا ها (به عنوان امور معق و ) و مث ا اي ر در رأس
آنهاس .،اما فلوطين متعلق حقيقي دانش شهودي را واحد ميداند و ب ر آن اس  ،ك ه واح د ب ه
قدري متعالي از جهان اس ،كه حتي از امور معقولي چون متعلقات رياضيات هم فراتر م يرود ،و
براي درک صحيح آن تنها بايد با او متحد شد.
 .5شناا ،شهودي هم براي افالطون و هم براي فلوطين امري عقالني اس ،و قلب آلتي
براي درياف ،معرف ،نيس .،اما هر دوي ايشان مقدمات تحق ق ش هود را ،از دو جنب ۀ عمل ي و
نظري ،ضروري ميدانند؛ بهطوريكه بدون تقوي ،نف

در يکي از اين دو حوزه حصو معرف ،

شهودي ممکن نخواهد بود.
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