سال نهم ،شماره دوم ،تابستان  ،2931صص 211-216

Vol. 9, No. 2, June 2013

تضمنات سياسی فلسفة فلوطين


شروين مقيمی زنجانی
نویسنده مسئول

حاتم قادری
چکيده

بيشتر شارحان فلسفة کالسيک بهویژه کساني که بر فلسفة فلوطين تمرکز کردهاند ،برآنند
که وی برخالف فيلسوفان دورة شکوفایي فلسفة در یونان ،بهخصوص افالطون در مقام
بنيادگذار فلسفة سياسي ،به سياست و تدوین طرحي از نظام سياسي نيک بهعنوان شالوده
و مبنای فلسفة سياسي قدیم ،التفاتي نداشته است .اگرچه فلوطين به مقوالتي چون دولت،
حکومت ،آزادی و عدالت بهصورت مستقل نپرداخته است و از اینحيث نميتوان وی
را فيلسوف سياسي قلمداد نمود ،اما بهزعم ما ميتوان داللتها و تضمناتي سياسي
را در فلسفة] «غيرسياسي » وی مورد مالحظه قرار داد و از آن طریق طرحي از
«فلسفة سياسي » فلوطين تدوین کرد .تالش ما در این مقاله ،احصای برخي از مهمترین
این داللتها و مرتبطساختن آنها با یکدیگر بهنحوی است که بتوان از آن منظومهای
ناظر بر آرماني سياسي تدوین کرد.
واژگان کليدی :فلسفة سياسي ،فلسفة نوافالطوني ،فلوطين ،سياست ،افالطون
(جمهور و قوانين)

 .دانشجوی دکتری اندیشه سياسي ،دانشگاه تربيت مدرس.moghimima@gmail.com ،
 .استادیار علوم سياسي ،دانشگاه تربيت مدرسghaderyh@modares.ac.ir ،
[تاريخ دريافت2933/31/23 :؛ تاريخ تأييد]2932/39/22:

216

شروين مقيمی زنجانی ،حاتم قادری
)(Shervin Moqimi Zanjani/ Hatam Qaderi

مقدمه
آنچه در بدو امر با نگاه به انئادهای "فلوطين" آشکار مي گردد ،عدم التفات جدی وی به فلسفة پـردازی
در مورد مقوالت ماهيتا سياسي است .این نکته به ویژه زماني برجستگي بيشتری پيدا مي کنـد کـه درنظـر
آوریم فلوطين ،یک فيلسوف افالطوني است و افالطون کسي است که به تعبير "لئـو اشـتراوس" اساسـا
فلسفة را در چارچوبي سياسي ارائه ميکند ) .(Strauss, 1988, p.9اگـر تعریـف مـا از فلسـفة سياسـي،
پرداختن به مقوالت سياسي مثل دولت ،حکومت ،آزادی ،عدالت و غيره به روش فلسفي باشد ،آنگـاه بایـد
گفت فلوطين را نمي توان «فيلسوف سياسي» قلمداد نمود؛ زیرا در آثار وی ،بحـث مسـتقلي در ایـن بـاب
وجود ندارد و جز اشاراتي جزیي که بيشتر جنبة مثالي دارد ،بحث مفصلي با موضـوعيت مقـوالت سياسـي
دیده نمي شود .حتي معدود کساني که به وجود «فلسفة سياسي» فلوطين قائل هستند ،بر اهميت تضمنات
و داللتهای سياسي وی و نه بحث مستقلي در باب مقوالتي چون حکومـت و عـدالت تأکيـد مـيکننـد
) .(Ousager, 2005, p.12امــا نکتــهای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه بــهواســطة سرشــت عقلــي
تفکر فلوطين و وامداری چشمگيرش از سنت فلسفة یوناني بـه ویـژه افالطـون ،مـي تـوان بـا اسـتفاده از
همين تضمنات سياسي ،طرحـي از «فلسـفة سياسـي» مـورد نظـر فلـوطين تـدوین کـرد .تـالش مـا در
این مقاله ،به دست دادن طرحـي از «فلسـفة سياسـي» فلـوطين بـا ابتنـای بـر تضـمنات سياسـي فلسـفة
اوست.
شارحان فلوطين را ازحيث بحث در باب نسبت فلسفة وی با سياست به سه دستة کلي تقسـيم کردنـد.
اغلب شارحان بر این باورند که فلوطين برخالف افالطون ،هيچ دیدگاه سياسي خاصي ندارد و عالقـة وی
منحص ـر بــه مباحــث مابعــدالطبيعي اســت" .اچ .ای .آرمســترانگ" ( )H. A. Armstrongشــارح و
مترجم برجستة فلسفة فلوطين اظهار مي دارد که «فلوطين عالقه ای به سياست نداشت» و سـپس نتيجـه
مي گيرد که عقاید سياسي معمـول و متـداول وی آن چنـان عميـق و اثرگـذار نبـود کـه جنبـة عـام پيـدا
کند ) (Plotinus, 1984, .p.136بر این اساس در نگاه فلوطين ما ،نفوسمان و نـه باشـندهای برآمـده
از نسبت ميان نفس و بدن هستيم .اگر نسبتي هم با تن وجـود داشـته باشـد ،خطـری بـرای وصـول بـه
عالم علوی است و باید از آن پرهيز کرد .وظيفـة فلسـفة درواقـع همـين مفارقـت نفـس از مـاده و بـدن
است.
دســتة دیگــری از شــارحان بــر وجــود نشــانههــایي از «سياســت قــدرت» یــا «سياســت واقعــي»
) (Real politicsدر نوشـتههـای او تأکيـد مـيکننـد .بـر اسـاس ایـن ،روگردانـي محتمـل فلـوطين از
فعاليتهای سياسي نه ناشياز آموزههای نظری وی بلکه حاصل شرایط نامطلوب و بـيثبـات امپراطـوری
روم تلقي ميگردد .البته بایـد توجـه داشـت کـه تفاسـيری از ایـندسـت ریشـه در شـرحهـای متـرجم و
شارح بزرگ آلماني فلوطين یعني "ریشـارد هـاردر" ( )Richard Harderدر دهـة  1036مـيالدی دارد
که مي کوشيد باتوجـه بـه مبـاني ایـدئولوژی نازیسـم ،تفسـيری مبتنـي بـر «سياسـت واقعـي» از فلسـفة
فلوطين بهدست دهد 1.بر اساس این دریافت شبهفاشيستي فلسفة فلوطين ،فلسفة پرستش زندگي اسـت و
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این با هم عناني خشونت و زندگي در نازیسم و فاشيسم نسبتي تنگاتنگ داشت 8.خطای تفسير فوق ازآنجا
آشکار مي گردد که زندگي یا حيات در نظر فلوطين ،مشخصه یا شـرط الزم حرکـت و مـرگ و خشـونت،
ضرورت بيروني زندگي در عرصة جهان محسوسات است ،نه روی دیگر زندگي.
اما گروه سوم از شارحان معتقدند که هيچ یـک از دو برداشـت رادیکـال فـوق نمـي توانـد حـق مطلـب
را دربارة نسبت فلسفة فلوطين با سياست روشن سازد .به زعم آنان ،مـا بایسـتي تضـمنات و داللـت هـای
سياسي فلسفة فلوطين را در بستر فلسفة روزگار او مورد مالحظه قرار دهيم که بخـش عمـدة آن ميـراث
بر فلسفة کالسيک یونان بهویژه افالطون بود .بر همين سياق است که برخي از شارحان تالش مـيکننـد
با کنار هم نهادن داللت های سياسي فلسفة فلوطين ،طرحـي از آنچـه مـي تـوان آن را «فلسـفة سياسـي
فلوطين» ناميد ،تدوین کنند .این عبارت اگرچه ممکن است در بدو امـر نامتعـارف بـه نظـر برسـد ،امـا بـا
تــدقيق در آرای فلــوطين و ردیــابي مــدعيات سياســي وی در هــمپرســههــای افالطــون و نحلــههــای
فلسفي متداول در آن روزگار ،مي توان به توفيق در تدوین چنين طرحي اميدوار بـود" .فـان اورت" اظهـار
ميدارد:
«فلوطين صرفا از منزلگاه آسماني و ملکوتي محبوب سخن نگفت ،بلکـه – اگرچـه بـه
بيان "تيلور" ،وی افالطون را افالطون بدون سياست در نظر گرفت -از پـوليس زمينـي
و مساهمت شهروندان در آن نيز سخن به ميان آورد .گزاره های مرتبط با این موضوع را
ميتوان در سرتاسر رسالههای او مشاهده کرد).» (Van Oort, 1991, p.249
از سویدیگر ،احتراز فلوطين از ورود جدی به مناسبات سياسي و مدني و بازداشـتن اطرافيـانش از ایـن
کار ضرورتا نه بهمعنای باور او به سياست قدرت است و نه بيالتفاتي وی نسـبتبـه سياسـت آرمـاني کـه
اتفاقا موضوع اصلي فلسفة سياسي کالسيک به شمار مي رود .به بيان "دمنيک اومئارا"« ،فالسفه ای که بر
احتراز از حضور در زندگي سياسي تأکيد مي نمودند ،مي توانستند بـه اسـالف بلنـدآوازة خـود تأسـي کننـد
) .(O'Meara, 2003, p.5بهعبارت دیگر ،احتراز برخي فرزانگان و اسالف فلـوطين از ورود بـه عرصـة
مناسبات مدني خود مي تواند گویای دغدغة آنان نسبت به طرحي از سياست آرماني تلقي گردد" .سـقراط"
در آپولوژی بر احترازش از ورود به سياستي که آن را نادرست مي پندارد تأکيد کرده و به شـدت از درسـتي
آن دفاع ميکند ) .(Plato, 1997, p. 29حتي برخي از شارحان برآنند که اگر تعریف مدرن یعني تعریف
امثال "ماکياولي" و "هـابز" را از سياسـت بپـذیریم ،فلسـفة افالطـون نـه تنهـا سياسـي نيسـت ،بلکـه
ضدسياسي است ) .(Leys, 1965, p.237ازسوی دیگر ،باید در تصور راجعبه نقـش اجتمـاعي فلـوطين
تجدیدنظر کنيم .فلوطين به هيچ وجه حيات رهباني و منقطع از اجتماع را پـي نگرفـت .باتوجـه بـه منـابع
موجود و اطالعات ارزشمند "فورفوریوس" ،اکنون آشکار شدهاست که فلوطين عالوهبر نقـش آموزشـي و
تهذیب فلسفي شاگردانش ،وظيفة حمایت از منافع مالي فرزندان بي سرپرست خانواده های اشراف را نيز بـا
پذیرفتن آنان در خانه خود بـر عهـده داشـت ) .(Porphyry, 1966, p.31او ،بـهنـوعي یـک حـافظ و
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پشتيبان «الهي» بود .فلوطين به جز این کار نوع دوستانه ،به کـار قضـاوت و داوری غيررسـمي ،ظـاهرا بـا
اجازة مراجع قضایي نيز ميپرداخت ).(Ibid, p. 33
با این مقدمه ،راه برای ورود به بحث اصلي مقاله هموار مي گردد ،یعني تالش درجهت نشان دادن اینکه
اگر بتوان از چيزی با عنوان «فلسفة سياسي» فلوطين با تعریف موسعي کـه از آن بـه دسـت خـواهيم داد
سخن گفت ،این فلسفة نميتواند نافي شالودههای اساسي فلسفة سياسي افالطون باشد.
 .2سرشت سلسلهمراتبی فلسفة فلوطين
از مهمترین مالفههای فلسفة فلوطين ،سرشت سلسلهمراتبـي آن اسـت کـه ازحيـث بحـث در اندیشـه
سياسي مي تواند اهميت زیادی داشته باشد .اگرچه مي توان نـوعي نظـام مبتنـي بـر سلسـله مراتـب را نـزد
افالطون نيز مشاهده کـرد (افالطـون ،1301 ،صـص .)1884-1882امـا ،فلـوطين بـا واردکـردن مقولـة
«صدور» ( )Emanationیا «انبعاث» بر وجه سلسله مراتبي وجود و معرفت در عالم تأکيد کرد و آن را بـه
کل فلسفة خویش تسری داد.
پيش از پرداختن به نظام سلسله مراتبي مورد نظر فلوطين باید به نسبت ميان وجود و معرفـت نـزد وی
بپردازیم .فلوطين به تبع افالطون در دفتر ششم هم پرسة جمهور ،بر مالزمـت وجـود و معرفـت و مراتـب
مندرج در هر یک از آن ها تأکيد مـي ورزد (پورجـوادی ،1303 ،ص .)12فلـوطين در ایـن رأی ،هـم چـون
افالطون به مدعيات فيلسوفان مکتب الئا استناد مي کند .اینکه «اندیشيدن و هستي هر دو همان اسـت»،
سخني است که به "پارمنيدس" نسبت داده شده است (خراساني ،1311 ،ص .)801البته باید دانسـت کـه
مالزمت وجود و معرفت به نوعي از سوی فيلسوفان رواقي نيز مطرح شده بـود و فلـوطين در طـرح ایـن
بحث به آرای آنان نيز نظر داشت .(Wallis, 1995, p.48).فيلسوف فلوطين ،از طریق تفلسف و تزکـيi
نفس خود را ازحيث وجودی ارتقا ميبخشد تا بتواند به درک مراتب برتر ساحت معقول نائل گردد.
 .2.2قوس نزولی
مراتب فلسفة فلوطين با بحث از «واحد» ( )The Oneیا «احد» آغـاز مـيشـود .واحـد ،امـری اسـت
که ورای وجود قرار مي گيرد و درک آن از حوصـلة عقـل بيـرون اسـت« .واحـد در مقـام منشـاء و مبـداء
هر چيز« ،هيچ چيز» نيست؛ نه کيفيت است نه کميت؛ نه عقل است نه نفـس ،نـه در حرکـت اسـت نـه
در سکون؛ نه در زمان نه در مکان .واحد خودمعرف است؛ واحد ،واحد اسـت» .واحـد ،ورای هسـتي اسـت
و هر آنچه هست از فيض واحد وجود یافتـه اسـت .بـهعبـارت دیگـر ،واحـد منشـاء و سرچشـمه فيضـان
وجود است ) .(Ibid, p.353بنابراین ،واحد منزه از همة احکام و صفاتي است کـه بـه موجـودات نسـبت
داده مي شود .این گزاره ،درواقع شالوده ای است برای طرح و تدوین آنچه بـه «الهيـات تنزیهـي» مشـهور
است.
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اولين حيثيتي که از او صادر مي شـود و فلـوطين آن را «صـادر اول» مـي نامـد ،عقـل کلـي اسـت .بـا
وجودیافتن صادر اول است که هستي داشتن موضوعيت پيدا مي کند؛ زیرا پيش از آن واحـد ،عـين وحـدت
است .با ظهور عقل کلي است که کثرت روی مي نماید .صدور عقل کلي ،ناشـي از حرکـت واحـد نيسـت؛
زیرا واحد بساطت محض است و حرکت از او سر نميزند ) .(Ibid, p.211فلـوطين ،اظهـار مـيدارد کـه
صدور عقل کلي ناشي از «پری» یا «لبریزی» واحد است ) .(Ibid, p.214فلـوطين در اینجـا از اسـتعارة
آشنای خورشيد و هالة نور گرد آن استفاده ميکند ) .(Ibid, p.211عقل ،در این معنـا نـوری اسـت کـه
پيوسته از واحد (خورشيد) که بالضروره الیتغير است ،ساطع ميگردد.
سومين اقنوم در فلسفة فلوطين که از عقل کلي صادر مـي شـود ،نفـس کلـي اسـت .نفـس در فلسـفة
"ارسطو" ،حيثيتي کيهانشناختي بهشمار نميآمد؛ بلکه صورت بدن یا کمال آن بود .درواقـع« ،نفـس» در
ارسطو مقوله ای است که تنها باتوجه به بدن و یا به بياني وجه مادی موضوعيت مي یابد 3.رأی فلوطين در
باب «نفس» به رأی رواقيون 4و البته "افالطون" که به نفس جهان قائل بودند نزدیک تر اسـت .بـه زعـم
فلوطين ،هم «عقل واحد» و هم «عقل کثير» داریم « ،و بدین ترتيب باید هم نفوس بسيار داشته باشيم و
هم یک نفس واحد؛ نفس واحد منشاء و خاستگاه همة نفوس متفاوت است ،درست همانگونه کـه از یـک
جنس ،انواع گوناگون منبعث ميشود» )« .(Plotinus, op.cit, p.202نفس» نيز بهترتيبي که «عقـل»
از «واحد» منبعث شد ،از «عقل کلي» صادر ميگـردد ) .(Ibid, p.214نکتـة کليـدی در نفـسشناسـي
فلوطين نسبت نفس با عالم ماده است .این معضل چنانکه مي دانيم نزد افالطون نيز مطرح بـود" .هنـری
بلومنمتال" شارح برجستة فلسفة فلوطين -بيشتر تـأمالتش را حـول نفـس شناسـي وی متمرکـز سـاخته
است -اظهار ميدارد:
«نزد فلوطين ،نفس که از طریق ماده به نفوس فردی شکل مي بخشد ،بـا مـاده مـرتبط
نيست بلکه برخالف رأی ارسطو با بدن (سوما) که خود ترکيبي از صورت و مـاده اسـت،
مرتبط است .به عبارت دیگر فرد ،عبارت از نفس +ماده نيست ،بلکه متشکل از نفـس+1
نفس +8ماده است ).(Blumenthal, 1999, p.83
فلوطين برخالف افالطون و نيز ارسطو« ،نفس» را مندرج در «بدن» نمي داند؛ بلکه بـدن را محـاط در
نفس جهان به حساب مي آورد .بدن ،بدین معنا همان نفس 8یا نـازل تـرین بخـش از نفـس جهـان اسـت
که مي توان آن را نقطه اتصال نفس با ماده دانست؛ جایي که فلوطين از آن گـاه بـا عنـوان فـوزیس نـام
ميبرد ) .(Ibid, p.84فلوطين در اینجا ميکوشد تـا بـه مـدد نظریـه فـيض یـا صـدرو معضـل نسـبت
ميان عالم معقول و محسوس را حل و فصل کند و ازایـنرو ،محـاطبـودن بـدن را در نفـس جهـان بایـد
با ابتنای بر نظریة «صدرو» ،مورد مالحظـه قـرار داد .از ایـن حيـث طبيعـت یـا فـوزیس ،حيثيتـي اسـت
که از نازل ترین بخـش نفـس جهـان صـادر مـي گـردد؛ حيثيتـي کـه بـا عـالم محسـوس مـرتبط اسـت
) .(Plotinus, Op.cit, pp.214-15طبيعت با این وصف هنوز بهواسطة نفس از خصلتي ایجابي ،یعني
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ازفيض عالم معقول برخوردار است؛ اما آخرین و نازل ترین مرحلة ایـن قـوس نزولـي« ،مـاده» اسـت کـه
اگرچه حاصل قوس نزولي وجود است ،اما بهره ای از عالم معقول ندارد و از این رو مطلقا سلبي است .ماده،
بدین معنا ازآنجا که از هيچ «صورتي» برخوردار نيست ،الجرم «لمس ناپذیر» است .ماده چنانکـه فلـوطين
آن را وصف ميکند «الوجود محض» است ) .(Plotinus, 1967, p.241بهعبارتدیگر ،همانگونـه کـه
«واحد» ،خير محض است« ،ماده» شر مطلق است.
 .1.2قوس صعودی
«قوس صعودی» ازحيث بحث در اندیشة سياسي ،اهميت فراواني دارد .نزد فلـوطين ،رجعـت بـه عـالم
معقول یا قوس صعودی موردنظر فلوطين امری نيست که بتوان بي مقدمه به حصول آن نائـل آمـد؛ بلکـه
مستلزم کوشش فلسفي (پرداختن به دیالکتيک) از یک سو و تهذیب اخالقي (کسب فضائل) ازسوی دیگـر
است .انحراف اصلي و اساسي فلوطين از فلسفة یوناني این است که به زعم وی ،وجود اینجـایي و اکنـوني
بشر ،منتن از فراموشي و گستاخي نفس و بنابراین في نفسه حاوی شر است .فلـوطين اظهـار مـيدارد کـه
بالیي که به دنبال اختالط با ماده در مقام شر مطلق دامنگير آدمي شده است ،حاصل ورود خودخواستة وی
به عرصهشدن و ميل به تملک بر خود است ) .(Plotinus,1952, p.208فلوطين بـه تأسـي از مـرادش
افالطون ،این وضعيت را با استعارة «غار» توضي مي دهد؛ غاری که البته رهایي از آن بـرخالف دریافـت
این جهاني تر افالطون ،تنها با مفارقت کامل از جهان محسوس امکان پذیر است؛ غاری که فارغ از مبنـایي
معرفتشناختي ،خصلتي در اساس هستيشناختي دارد.
«همه جا مي شنویم که نفس انسان در زندان تلخ و رقت بار جسم اسير اسـت؛ او قربـاني
هراس ها ،اميال ،رنن ها و همة اشکال شر است؛ بـدن بـرای او زنـدان یـا گـور اسـت و
کيهان برایش غار یا مغاره.(Ibid, p.202) ».
به زعم فلوطين ،وضعيت جاری نفس وضع بالفعل اوست .اما او به حسب بهره ای که از عالم معقول دارد،
بالقوه قادر است تا از این وضعيت رها شود .نکته ای که پيشتر بدان اشاره کردیم ،جاوداني نبودن یا به بيان
بهتر موقتي بودن رهایي نفس از تن است که مبتني بر دریافت دوری او از مقولة زمان اسـت .امـا آنچـه در
اینجا اهميت فراواني دارد ،این نکته است که تبدیل این امکـان بـالقوه بـه بالفعـل ،اوال چگونـه صـورت
مي گيرد و ثانيا آیا نيازمند مرجعيت یا تبعيت از اقتدار دیگری است یا خير؟ در پاسخ به ایـن پرسـش هـای
اساسي است که آشکار مي گردد ،فلوطين بهرغم فاصله از فلسفة کالسيک یونان ،در برخـي از مهـمتـرین
مباني فکریاش که ميتواند ازحيث سياسي داللتهای مهمي داشته باشد ،متکي بر ميـراث فکـر یونـاني
است .به عالوه باید در نظر داشت که فلوطين را نمي توان فيلسوفي معاداندیش تلقي کرد و تأکيـد وی بـر
تغيير هستي شناختي آدمي ،به معنای رهایي مکاني از وضـعيت جـاری زنـدگي نيسـت ،بلکـه کوشـش در
راستای زیستن مطابق عدالت و فرزانگي (فرونسيس) است ).(O'Meara, 2003, p.35
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فلوطين ،فرآیند بازگشت نفس را الهيشدن () )Divinization(Theosisمينامد .تأکيد بر تشـبه بـه
امر الهي در فلسفة یوناني سابقهای دراز دارد 1.نزد فلوطين و در ادامه سنت فکر یوناني این ایده که زندگي
فضيلتمندانه ،زندگي ای خداگون است با تصدیق این امر موضوعيت ميیابد که این تأله یـا تشـابه ،نتيجـة
کوششي در جهت تقليد یا الگوقراردادن امر الهي تا سرحد امکان اسـت .نخسـتين مرحلـة الهـي شـدن یـا
به عبارتي پلة نخست این قوس صعودی« ،کسب فضائل» است؛ نکتـه ای کـه فلـوطين بـا تأکيـد بـر آن،
پای بندی اش را به ميراث اندیشة یوناني آشکار مي سازد .فلوطين با ابتنای بر فقره ای از جمهور افالطـون،
چهار فضيلت اصلي را بازتعریف ميکند:
فرزانگي عملي (فرونسيس) که با عقل استداللي مرتبط است؛ دليری که با احساسـات و
عواطف نسبت دارد؛ ميانه روی که مبتني بر نوعي سازگاری و هماهنگي ميان احساسـات
و عقل است؛ [و] عدالت که همة این اجزاء [نفس] را آنجا که بحـث حکومـت کـردن یـا
تحت حکومت بودن مدنظر است ،در انجام کار ویژه های اشان به بهترین وجه ،با یکـدیگر
سازگار ميکند ).(Plotinus, 1966, p.129
با این حال ،باید دانست که دریافت فلوطين از فضایل چهارگانه ،برخالف افالطون بـه کـارکرد درسـت
اجزای یک شهر تسری نمي یابد .درواقع ،فلوطين با فاصله گرفتن از فلسفة سياسي کالسـيک در یونـان ،و
در ادامة گسستي که با رواقيون آغاز شده بود ،فضایل اخالقي را بـه نحـوی غيرمـدني و بـه تعبيـر "جـان
دیلن" در قالب فضایل «تنزیهي» مـورد مالحظـه قـرار مـيدهـد .(Dillon, 1999, p.322).فلـوطين،
ازسوی دیگر تالش ميکند تا ميان فضایل پاالینده یا تنزیهي از یکسو و فضایلي که بعدا از طریق عمـل
به آنها پدید ميآید ،تمایز قائل شود ) .(Plotinus, op.cit, p.137بنابراین ،ما از یـکسـو بـا فضـایل
تنزیهي یا پاالینده سر و کار داریم و ازسوی دیگر با فضایلي که مشخصة نفس پاالیش شده هستند .بحث
ما در اینجا ناظر بر فضایل تنزیهي یا پاالینـده اسـت کـه بـه زعـم فلـوطين ،نخسـتين مرحلـه از فراینـد
الهيشدن محسوب ميگردد.
چنانکه گفتيم برخي شارحان چون "دیلن" ،برآنند که فلوطين فضایل مدني را به سود فضایل تنزیهـي
یا پاالینده از صحنه بيرون رانده است .اما تفسير دیگری نيز ميتوان از شرح فلوطين بر فضایل ارائه کـرد.
اگرچه فلوطين برخالف افالطون دامنة فضایل چهارگانه را به فضایل پوليس تسـری نمـي دهـد و دعـوی
دیلن از این حيث کامال قابل قبول است ،اما ميتوان تصور کرد که فلوطين همچنان بـر اهميـت فضـایل
«مدني» به عنوان ابتدایي ترین مرحله از سير الهي شدن قائل است ،هرچند که بـرخالف افالطـون ارزشـي
ابزاری یا تبعي و نه ارزشي فينفسه برای آنها قائل شده باشد .فلوطين در یکـي از مهـمتـرین فرازهـای
رساله دوم از انئاد نخست اظهار ميدارد:
«فضائل شهری یا مدني ) (Politikai aretaiکه در باال آنها را برشمردیم ،حقيقتـا بـا
ارائة معياری برای اميال مان ،و نيز ارزاني کردن ضابطه ای برای همة اعمال مـان ،بـه مـا
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سامان بخشيده و ما را بهتر مي سازند؛ و فضایل مزبـور بـه مـدد آنچـه همـواره بهتـرین
است ،و از طریق حدگذاری و ممانعت از امر نامحدود و نامعين و با به صـحنه آوردن امـر
سنجيده و حساب شده ،پندارهای نادرست را از ساحت [نفس] ما مـي زداینـد؛ و فضـایل
شهری یا مدني ،خود آشکارا سـنجيده ،محـدود و معـين انـد .و از آنجـا کـه آنهـا معيـار
صورت هایي هستند که به ماده نفس ما شکل مي بخشند ،بـه معيـاری شـبيه انـد کـه در
«آنجا» واقع است و اثری از آن «بهترین جا» در آنها وجود دارد(Ibid, p.133) ».
ازآنجا که فلوطين در سنت فلسفة یوناني مياندیشد ،نميتواند از طرح فضایل مدني دستکـم در حـد
ابزاری اوليه و ابتدایي برای سير الهيشدن چشمپوشي کند .حتي "دیلن" نيز مـيپـذیرد کـه فلـوطين بـر
وجود فضایل «مدني» بهنحوی بالقوه ،در شخص فيلسوف یا فرزانهای که عازم طریق الهـيشـدن اسـت،
تأکيد ميکند ) .(Dillon, op.cit, p. 324درنتيجه فضایل شهری یا مدني باتوجـه بـه نظریـة «مراتـب
فضایل» در فلسفة فلوطين ،نه تنها برای قرارگرفتن در موضع حصول فضایل پاالینـده یـا برتـر ضـروری
هستند ،بلکه کسب آن ها به معنای حصول فضایل برتر نيز نمي تواند باشد؛ این درحالي اسـت کـه حصـول
فضایل پاالینده یا تنزیهي به معنای این است کـه شـخص از پـيش فضـایل شـهری یـا مـدني را کسـب
نمودهاست ).(Plotinus, op.cit, p.147
 .1مراتب علم
مقولة دیگری که مي توان با تأمل در آن جایگاه سياست را نزد فلـوطين و فلسـفة نوافالطـوني آشـکار
ساخت ،بحث از مراتب یا اقسـام علـوم اسـت .فلـوطين بـه تبـع سـنت تعلـيم و تربيـت فلسـفي در دورة
یوناني مآبي به ویژه مکتب رواقي "اپيکتتوس" و نحله های "اپيکوری" و البته مشائيان متأخر بـر ضـرورت
تعيين روال آموزشي و تقدم و تـأخر مطالعـه رسـالههـای مختلـف تأکيـد داشـت .برنامـة درسـي مکاتـب
نوافالطوني به نحوی طراحي مي شد که شاگرد را به سوی زیستي متفاوت و الهي گونه سوق دهد و ازاین رو
تعليم و تربيت غایت و هدفي عملي داشت" .پير هداک" بر آن است کـه «مواجهـه بـا یـک اثـر فلسـفي
متعلق به دورة باستان همواره باید با فرض آموزة تعالي معنوی نفس مورد مالحظه قرار گيرد» .(Hadot,
) 1995, p.64البته از فحوای زندگينامه "فورفوریـوس" ،چيـز زیـادی دربـارة برنامـة درسـي مـوردنظر
فلوطين به دست نمي آید .اما ،مي توان گفت که بيشتر آثار افالطون و ارسطو و در کنار آن آثار شـارحان آن
دوره اعم از افالطونيان و ارسطوئيان مورد مطالعه قرار مي گرفته است .فلوطين در جای جای انئادها به این
سلسله مراتب اشاراتي دارد و کسب فضایل را به عنوان نخستين مرحله از سير صعودی به سوی واحد مـورد
تأکيد قرار مي دهد .او در جایي از کسب «فضایل» در کنار «برقراری نظـم و سـامان درسـت» بـه عنـوان
نخستين مراحل در فرایند تزکية نفس [کاتارسيس] که درنهایت مي بایست به پيوند با خير مطلـق [واحـد]
بيانجامد سخن ميگوید )" .(Plotinus, 1952, p.339فورفوریـوس" نيـز در تـدوین رسـائل فلـوطين
همين ترتيب را حفظ مي کند .بدین ترتيب انئاد نخست در مقـام مرحلـة نخسـت تعلـيم و تربيـت فلسـفي از
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یک سو و آغاز فرایند الهي شدن ،محتوایي بيشتر «اخالقي/عملي» دارد؛ سپس رسائل بعدی بـه ترتيـب بـا
فيزیک ،نفسشناسي ،عقل کلي و درنهایت واحدشناسي ادامه ميیابند.
فلوطين خود به انحای مختلف بر این تقسيم بندی تأکيد دارد .او در پایان رسـالة سـوم از انئـاد نخسـت
مينویسد:
«بههمينترتيب حکمت عملي با توجه به وجه متأمالنهاش ،منبعـث از جـدل اسـت و در
عين حال اعمال و خصلت های فضـيلت مندانـهای را کـه پدیدآورنـدة آن هاسـت ،بـه آن
ميافزاید ... .دیگر فضایل ،تعقل را بر تجارب و اعمال خاص و مشخص بار ميکنند .امـا
حکمت عملي [فرونسيس] ،نوعي تعقل برتر است که مناسـبت بيشـتری بـا امـر عـام و
جهانشمول دارد؛ حکمت عملي به پرسش های ناظر بر سازگاری و ترتب ،گزینش زمـان
مناسب برای انجا دادن یا انجام ندادن عملي خاص ،و تصميم گيـری بـر سـر اتخـاذ ایـن
روش یا رد روش دیگر ميپردازد.(Ibid, pp.11-12) ».
نکتة بسيار کليدی در فهم دریافت فلوطين از فضایل عملي که آن را باتوجه به تعميـق گسسـت ميـان
عالم محسوس از معقول در زمرة امور محسوس قرار مي دهد ،مقولة بهرة آدمي از جهان معقـول و الجـرم
ساحت غيرمحسوس وجود انساني است که به زعم وی مي تواند به صناعات ایـن جهـاني ازجملـه سياسـت
خصلتي «عقلي» [بهمعنای آميخته با استلزامات جهان معقول] ببخشد:
«صناعات تقليدی –نقاشي ،مجسمه سازی و رقص -را نمي توان به ساحت برتـر نسـبت
داد .مگر با ابتنای بر اصل عقلي مندرج در آدمي . . .معماری و نجاری . . .فن کشـاورزی
و پزشکي فن بالغت و سپاهيگری و سياست  -تحت اشکالي که از طریـق آن بـا خيـر
مطلق [واحد] پيوند ميیابند و آنگاه کـه در «آن» نظـر مـيکننـد -از چيـزی بهـرهمنـد
ميشوند که از «آنجا» آمدهاست و دانش خود را بر دانش «آنجایي» مبتني مـيسـازند».
)(Ibid, p. 250

اهميت فقره فوق از آن روست که وجهي اساسي از وام داری فلسفة فلوطين را به ویژه به فلسفة سياسـي
افالطون آشکار مي سازد .نزد افالطون نيز سياست آرماني فيلسوف شاه ،مبتني بر الگویي از عالم معقول بود
و این سنت همچنان نزد فلوطين حفظ شده است .به عنوان نتيجة این بخش باید گفـت کـه نـزد فلـوطين
تعليم و تربيت فلسفي ،یگانه راه صعود به عالم معقول و اتحاد با واحد است .از سوی دیگر ،این تعليم و تربيت
باید مبتني بر مراتب و مراحلي باشد؛ ازجمله نخستين مراحل این برنامـة درسـي کـه در عـين حـال نـوعي
الگوی زندگي نيز هست ،کسب فضایل عملي است؛ فضایلي که باتوجه به متن انئادها ،مشتمل بر فضـایل
اخالقي و مدني است و نکتة اساسي اینکه فلوطين در چنـد مرحلـه بـر اهميـت و ضـرورت آن هـا تأکيـد
ورزیدهاست.
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 .9استعارة شاهی نزد فلوطين
«استعارة شاهي» که از سوی فلوطين به کرات مورد استفاده قرار مي گيـرد ،مبـين بـاور وی بـه نـوعي
نظام مونيستي است .در مورد فلوطين به سبب عدم تمرکزش بر مقوالت سياسي ،ناچاریم تـا بـرای تـدوین
طرحي از اندیشه سياسي وی به همين مشابهت ها یا استعاره ها تمسک کـرده و اسـتلزامات سياسـي آن را
مورد بررسي قرار دهيم .بهبيان "اساگر" که ميکوشـد تـا بـه تـدوین آنچـه «فلسـفة سياسـي فلـوطين»
مينامد ،مبادرت ورزد،
ما همواره مي بایست گزارههای ازحيث سياسي کم و بيش مبهم و دوپهلـوی فلـوطين را
در پرتــوی منظرگــاه مابعــدالطبيعــي ســهگانــه [واحــد ،عقــل ،نفــس] و مشــخص وی
موردمالحظه قرار دهـيم .درواقـع گـزاره هـای سياسـي مزبـور بـه گـزاره هـایي عمـدتا
سياسي-فلسفي یا حتـي گـزاره هـایي نـاظر بـر فلسـفة فـرا-سياسـي بـدل مـي گردنـد
).(Ousager, op.cit, p. 214

«استعارة شاهي» نيز در فلسفة فلوطين چنين جایگاهي دارد .فلوطين در برخي از فقرات انئادهـا ،بـرای
توضي جایگاه واحد ) ،(The Oneاز استعارة پادشاه استفاده ميکند ،جایگاهي که در کانون قرار ميگيرد
و عقل و نفس در حول آن ،به یکدیگر پيوند ميیابند .0(Plotinus op.cit, p. 212) .بهنظر ميرسد که
استفاده از این استعاره نزد فلوطين ،به تأسي از افالطون ،در اغلب موارد ،واجد سرشت امری نيز هسـت و
متضمن برقراری نوعي رابطة دوسویه ميان فرمانروا و فرمان بردار است .افالطون در هم پرسة فيلبـوس ،از
«عقل» ) )Nousبا عنوان «پادشاه آسمان و زمين» یاد ميکند ) .(Plato, 1997, p.416دراینجـا عقـل
واجد خصلتي شاهانه و در مقام یک حاکم است و این به فقرهای در سوفيست که در آنجـا از شـاه بـزرگ
پارسي سخن بهميان ميآید ) ،(Ibid, p.256بسيار شبيه است .برخي از مفسران فلسـفة فلـوطين برآننـد
که او نيز بهتبع افالطون که فالسفه را با خـدایان قيـاس مـيکنـد و آنـان را پادشـاه مـيخوانـد (Ibid,
) ،p.543و بر سياست به عنوان صناعتي شاهانه تأکيد ميورزد ) (Ibid, p.194و بر ضرورت حصول این
صناعت برای رسيدن به اهداف غـایي حيـات انسـاني ،تأکيـد دارد ) .(Ousager, op.cit, p.215آنچـه
مسلم است اینکه فلوطين ،استعارة پادشاه را به عنوان نمادی از یک اصل مابعدالطبيعي به کار مـيبـرد کـه
متعلق به ساماني برتر و برین است؛ نمادی که موجد دیگر اصول تابعه نيز هسـت .بـا ایـن حـال« ،شـاه»
صرفا نماد واحد ،یا خير مطلق نيست ،بلکه نمادی برای ایضـاح دیگـر اصـول در قيـاس بـا یکـدیگر نيـز
به شمار ميرود .بنابراین ،ميتوان چنين نتيجه گرفت که با توجه به نسبتي کـه در فلسـفة فلـوطين ميـان
عالم محسوس و معقول برقرار ميگردد ،و نيز ضرورت تبعيت عالم محسوس از سامان برتر عالم معقـول،
استعاره شاهي ،واجد تضمني سياسي است و با نخبهگرایي موجود در فلسفة نوافالطوني از یک سنخ است.
مطابق با اصل عليـت عمـودی ) (Principle of Vertical Causationیـا سلسـلهمراتبـي در فلسـفة
فلوطين ،هر اصل متقدم ،واجد قدرت بيشتری نسبت به اصول فروتر از خود است و از جانب آن هـا ،متـأثر
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نمي گردد .بنابراین آشکار است که فلوطين از بهکاربردن استعاره شاهي ،نه فقط تفضيل و تقدم و یا شرف،
بلکه سرشت امری و فرماني آن را نيز مدنظر داشته است .به زعم فلوطين ،این قابلتصور نيست که چيزی
واجد تقدم شرفي باشد ،اما به هماناندازه از قدرت بيشتری برخوردار نباشد ).(Ibid, p.216
اما برای اطمينان بيشتر بهتر است توضـيحي بـرای ایـن عمـل خالقانـه [خلـق جهـان
محسوسات] به وسيلة ساحتي [نفس کلي] که قرابت بيشتری بـا عـالم علـوی دارد ارائـه
کنيم :نفس هایي که گرایش شان به جهان برین است ،از قـدرت ) (Energeiaبيشـتری
برخوردارند . . .آن ها به سبب همين قدرت بيشتر ،از جانب ماده ای که بـر روی آن عمـل
مي کنند ،آسيب کمتری مي بينند؛ و این قدرت به نحوی الینقطـع ،پيونـدش را بـا عـالم
علوی حفظ ميکند ).(Plotinus, op.cit, p.145
فلوطين نشان ميدهد که بهنحوی اساسي از پسزمينة تاریخي پادشـاهيهـای هلنيسـتي کـه از زمـان
اسکندر کبير در جریان بود متأثر است .نکتة کليدی در اینجا از جهت بحثي کـه مـا در ایـن مقالـه دنبـال
ميکنيم ،نکتهای تاریخي است و آن اینکه آیينها و مناسک مربوط بـه سـنن پادشـاهي ایرانيـان ،اثراتـي
غيرقابل چشمپوشي بر سنت شاهي در جهان یوناني داشته است ) (Ousager, op.cit, .p.218فلوطين
در فقرهای از انئاد پنجم ،و در بحث از جایگاه واحد یا خدای خدایان ،چنين مينویسد:
«اما ،آن برترین خدا در آن باال بر اورنگي نشسته است که وابسته به خودش است .زیـرا
او چنان نيست که از طریق چيزی بيروح بر ما متجلي گـردد یـا از طریـق روح جهـان،
بلکه خود را از طریق زیبایي و جالل عظيمي اعالم مـيکنـد کـه پيشـاپيش او حرکـت
ميکند ،همچنان که درخور شاهان بزرگ است .پيشـتر از همـه پيادگـاني مـي آینـد کـه
مرتبهای فروتر دارند؛ پس از آنان ،بلندپایگان ميآیند و سپس درباریـان کـه هميشـه در
پيرامون شاهند و خود جلوه ای شاهانه دارند؛ بـه دنبـال آنـان شـریفترین اطرافيـان شـاه
ميرسند و سرانجام پشت سر همه ناگهان شاه نمایان مـيشـود و همـه در برابـرش بـه
خاک ميافتند ).(Plotinus, op.cit, pp.229-230
با توجه به ابتنای آرای فلوطين بر همپرسههای افالطون ،وضعيت آرماني برای او وضعيتي است کـه در
آن پادشاه زميني ،درست به مانند پادشاه الهي که عناصر عالم را به یکدیگر پيوند ميدهد ،چنين کـاری را
در خصوص اجتماع تحت فرمانش به انجام برساند 1.در فلسفة فلوطين ،نفس جهان یا همان اقنـوم سـوم،
کار تدبير جهان محسوسات را برعهده دارد .او این کار را به نحوی دروني به انجام مي رساند و ایـن نحـوة
تدبير ،که ازجانب حيثيتي معقول ،یعني نفس جهان صـورت مـيگيـرد ،بـا تـدبير ایـن جهـاني موجـودات
محسوس ،از جمله آدمي ،تفاوت دارد .کار سياستمدار نيز از این قاعـده مسـتثني نيسـت و بـه ماننـد کـار
پزشک است که درمان را از بيرون و اجزاء آغاز ميکند.
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«سامانبخشي به جهان [کاسموس] چونان سامانبخشي به یـک واحـد زنـده اسـت :در
اینجا هم با عملي سر و کار داریم که به واسطه امری بيروني تعيين مي شود و بـا اجـزاء
مرتبط است و هم عملي که به واسطه امری دروني تعيين مي گردد و با اصول سر و کـار
دارد :از این رو پزشک را داریم که عملش مبتني بر امور بيروني و اجزاء اسـت و از ایـن رو
اغلب یا سرگردان مي شود یا دل به همه انواع محاسبات مـي سـپارد؛ درحـالي کـه عمـل
طبيعت مبتني بر اصول دروني است و نيازی به تأمل و محاسبه ندارد» )(Ibid, p.163
بهرغم تفاوتي که در اینجا وجود دارد ،اما به نظر ميرسد که آنچه فلوطين دربارة تدبير جهان محسـوس
به دست نفس جهان ميگوید ،قابل اطالق به سياستمدار آرماني ،یا پادشاه زميني باشد که ميکوشد امـور
اجتماع را به بهترین وجه ،سامان دهد.
 .1نسبت تضمنات سياسی فلسفة فلوطين و همپرسة قوانين افالطون
همة معدود شارحاني که کوشيده اند تا فلسفة فلوطين را از منظر بحـث در اندیشـة سياسـي و تأمـل در
سویه هایي از آن که ناظر بر فلسفة سياسي است مورد مالحظه قرار دهند ،بر اهميت هم پرسـة قـوانين در
فهم این داللت ها تأکيد کرده اند .تأمل در هم پرسـة قـوانين افالطـون از یـک سـو ،و برخـي فقـره هـا در
انئادهای فلوطين و نيز طرحي که وی به نقل از فورفوریوس از شهر افالطـوني در ذهـن داشـته اسـت از
سوی دیگر ،بر ما آشکار مي سازد که فلوطين در بسـياری از دریافـت هـای سياسـي اش بـه نـوعي از ایـن
هم پرسه و مسائل مطرح شده در آن ،متأثر بوده است .ما در این بخش تالش مي کنيم تا این ربـط و پيونـد
را به نوعي مورد مالحظه قرار دهيم؛ اما ابتدا الزم است تا اندکي در باب خود هم پرسه قوانين و نسبت آن
با جمهور که مورد مناقشه برخي مفسران جدید است ،نکاتي را به بحث بنشينيم.
فلوطين خود را یک افالطوني مي دانست و هيچ تصوری از مقولـه ای بـه اسـم «فلسـفة نوافالطـوني»
نداشت که بخواهد خود را بدان منتسب کنـد .طـرح فلسـفة نوافالطـوني درواقـع تـالش مورخـان قـرن
نوزدهمي بود که مي کوشيدند با ابتنای بر معيارهای جدیدی که برای فهم تاریخ برساخته بودند ،دوره های
مختلف فکری را از یکدیگر متمایز سازند .فلوطين در مقام کسي که در سنت قدمایي فلسفة افالطوني بـه
تفکر ميپرداخت ،افالطون و فلسفة وی را کليتي ميدانست که همة اجزای آن بـه نـوعي بـا یکـدیگر در
پيوند بودند .ما در بحث از جایگاه هم پرسة قوانين در داللت های سياسي فلسفة فلوطين ،به این امر اشـاره
خواهيم کرد که هم پرسه های قوانين و جمهور ،نزد فلوطين ،در طول هم قرار دارند و به هيچ وجه معـرف
گسستي در فلسفة افالطون به شمار نمي آیند .اما این تصور جایگاهش را در ميـان مفسـران جدیـدی کـه
اغلب از منظر فلسفة تحليلي در آثار کساني چون افالطون نظر مي کردند ،از دسـت داد .تأمـل در تمـایزی
که "چارلز کان" ميان دو نوع نگاه بدیل به مکتوبات و سبک نگارش افالطون وجود دارد وارد مـي سـازد،
ميتواند به نوعي به کار ما در اینجا نيز بياید .کان معتقد است که «تفسير افالطون از آغاز سـده نـوزدهم
ميالدی به دو گرایش عمده و اصلي تقسيم شده است :یک دیدگاه وحدت گرایانـه کـه بـه "شـالیرماخر"
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ميرسد و یک دیدگاه تکویني که با "کارل فـردریش هرمـان" آغـاز شـد» ) .(Kahn, 2004, p. 38از
منظر وحدتگرایان ،همپرسههای گوناگون افالطون همه از یک منظرگاه به رشتة تحریر درآمـده اسـت و
تمایز و تفاوت ميان آن ها ناشي از مالحظات تربيتي و سبک آزمایي های ادبي است .اما بـه زعـم هـواداران
دیدگاه دوم ،تغيير و دگرگوني در هم پرسه ها حاکي از تغييری در خود فلسفة افالطون اسـت کـه رونـدی
تدریجي و تکویني داشته است ).(Ibid, pp. 38-39
اگر این تمایز را مبنای کار قرار دهيم فلوطين بي تردید هوادار دیدگاه نخسـت اسـت و از پـيش معتقـد
است که تفاوت در هم پرسه های مختلف به هيچ روی به معنای تغيير در مبـاني فلسـفة افالطـوني نيسـت
بلکه حاکي از مقتضيات «عملي» 2یا «تربيتي» است .بنابراین ،بایـد در نظـر داشـته باشـيم کـه مفـروض
برخي از شارحان اندیشه سياسي یونان باستان مبني بـر تغييـر دیـدگاه افالطـون در نگـاه بـه سياسـت در
هم پرسه های قوانين و سياستمدار ،در قياس با هم پرسه جمهور ،نمي تواند نـزد فلـوطين محلـي از اعـراب
داشته باشد .ازاین رو ،مي توان به طرح این مدعا پرداخت کـه آرمـان هـم پرسـه جمهـور افقـي اسـت کـه
افالطون تالش مي کند در قوانين طرحي معطوف به آن تـدوین کنـد ،طرحـي کـه همـواره روی در افـق
جمهور دارد .این دست کم درکي است که فيلسوفان نوافالطـوني از جملـه فلـوطين و اخالفـش از کليـت
فلسفة افالطون داشتند؛ درکي که اتفاقا نشانههایي مثل فقرة فوق ميتواند ماید آن باشد .ایـن تلقـي نـزد
فلوطين با تأکيد بر مقولة «الهي شدن» آدمي به عنوان غایت قصوای زندگي انساني ،برجستگي خاصي پيدا
مي کند .الهي شدن مقوله ای نبود که در قوانين مورد تأکيد قرار نگيرد" 0.ارسطو" نيز معتقد است که تمـایز
بنيادیني ميان قوانين و جمهور وجود ندارد و افالطون در قوانين نيـز بـه تـدرین بـه بحـث دربـارة شـکل
کمال مطلوب مطلق خود در جمهور نيل مي کند .به زعم ارسطو جز اشتراک زنان و دارایي مقـررات هـر دو
نوع حکومت یکي است و شيوة تربيت در هر دو یکسان است (ارسطو ،1320 ،ص" .)11سث برنارد" نيـز
البته از منظری کامال متفاوت بر قرابت و مشابهت طرح کلي قوانين و جمهور تأکيد مي کند .او که در پـي
ایضاح نسبت نفس و هستي در جمهور و قوانين است ،عنوان ميدارد که «همپرسة قوانين نيز چنان سـایر
هم پرسه های افالطون ،نفس شناسي را در بستر یک هستي شناسي مطرح مي کند؛ هسـتي شناسـي ای کـه
عمدا آن را به شکلي تلویحي و پنهاني مطرح ميسازد» ).(Bernardete, 2000, p. vii
از سویدیگر ،باید دانست که یکي از اصول فلسفة سياسي قدیم این اسـت «کـه در طـرح بنيادگـذاری
شهر آرماني ،امکان تحقق عملي آن ذی مدخل نيست» (طباطبائي ،1323 ،ص .)04امر آرماني ازآنجـا کـه
متعلق به عالم مجردات عقلي است نمي تواند در عالم محسوسات محقق شود و مهم ترین «کـارویژه»اش
قرارگرفتن در جایگاه الگو یا افقي برای اموری است که در جهان محسوس رخ مي نماید( .همان) بـه نظـر
"اشتراوس" نيز همپرسه قوانين بخشي از طرح افالطون برای ارائة پاسخي به این پرسش بودهاسـت کـه
بهترین سامان سياسي که با سرشت و ماهيت انسان مطابقت داشته باشد کدام است؟ جمهور و سياستمدار
زمينه را برای پاسخ به این پرسش فراهم مي آورند .اما پاسخ را قوانين مي دهد که از دید وی یگانه اثر بـه
راستي سياسي افالطون است ) (Strauss, 1987, .p.78اشتراوس در شرحي کـه بـر قـوانين افالطـون
نگاشته است ،همة تالش خود را بهکار ميگيرد تا نشان دهد کـه قـوانين از ایـنحيـث از جمهـور متمـایز
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مي گردد که آنچه در جمهـور سرشـتي تلـویحي داشـت ،در قـوانين بـه نحـوی صـری بيـان مـي گـردد.
)(Strauss, 1975, p vii

یکي از مهم ترین فقراتي که مي توان برای نشان دادن نسبت ميان فلسفة سياسي نوافالطـوني آن گونـه
که از سوی فلوطين روایت مي شود و هم پرسه قوانين افالطون بدان استناد کرد ،فقرة هفتم از دفتر نهم از
انئاد ششم است که فلوطين آن را با شرح صعود نفس بهسوی واحد آغاز ميکند .وی مينویسد:
«خالصه اینکه مـا بایـد از هـر چـه بيرونـي اسـت فـارغ شـویم و تمـام و کمـال روی
سوی درون کنيم؛ بي آنکـه گوشـة چشـمي بـه امـر بيرونـي داشـته باشـيم ،همـه چيـز
را فراموش کنيم ،نخست آن چيزهایي را که به ما ربط پيـدا مـي کننـد و سـپس هـر آن
گمان و فکرتي را؛ خود را در نظاره امر واال [واحد] از یاد ببریم؛ اگر همه چيز در آنجـا بـا
«او» امتزاج یابد ،آدمي در صورت امکان مي تواند بـه پيـام آور آن پيونـد بـرای دیگـران
تبدیل شود».
ميتوانيم فرض بگيریم که "مينوس" به چنـين گفـتوشـنودی [بـا واحـد] نائـل شـده
بود ،زیرا وی بـه عنـوان «محـرم زئـوس» شـهره اسـت؛ او در حـالي کـه یـاد زئـوس
را در خــاطر داشــت ،قــوانيني وضــع کــرد کــه از آن گفــتوشــنود خبــر مــيداد؛ او بــه
خاطر لقاءاش در «آنجا» ،مامور به انجام وظيفه [در اینجا] بود .اما از سـویدیگـر برخـي
این خدمت مدني را دون شـأن خـود مـي داننـد و مانـدن در آنجـا را تـرجي مـي دهنـد
).(Plotinus, op.cit, p. 358

فلوطين در این فقرةمهم به شرح صعود نفس برای وحدت با واحد مـي پـردازد؛ وحـدتي کـه نتيجـه آن
مي تواند آگهي و اعالني از این وحدت به دیگران باشـد .نکتـه کليـدی اینکـه فعاليـت مزبـور بـا فعاليـت
قانونگذار مشهور یونانيان یعني مينوس قياس شده است ،کسي که با زئوس مصاحبت داشت و با ابتنای بر
تصویری از این مصاحبت به وضع قانون مبادرت مي ورزید .تالش "مينوس" تالشي است که مي توان آن
را در ذیل «امر سياسي» موردمالحظه قرار داد .تاثير قوانين افالطون بر تلقي فلوطين در این فقره تـا حـد
زیادی آشکار است .همپرسة قوانين با سخن از این قانونگذار اسطورهای آغاز ميشود:
«"آتني" :علي الظاهر به هومر تأسي جسته ای و از مينوس مي گـویي کـه هـر نـه سـال
یک بار برای مشاوره نزد پدرش زئوس مي رفت و قوانيني را بـر بنيـاد اظهـارات خداونـد
برای شهرهای شما وضع کرد؟
"کلينياس" :آری در شهر ما "کرت" اینگونه است(Plato, op.cit, p.1319) »..

بنابراین قانونگذار با ابتنای بر نوع خاصي از معرفت که همان تصویر معاشرت و مصـاحبت بـا امـر واال

تضمنات سياسی فلسفة فلوطين
)(Political Implications of Plotinus’s Philosophy

293

است دست به کار وضع قوانين مي شود .این نکته در فلوطين از جنبة بسيار مهم دیگـر کـه مـي توانـد بـا
موضوع این مقاله مرتبط باشد نيز اهميت پيدا مي کنـد .اشـتراوس در شـرحي کـه بـر تلخـيص النـواميس
"فارابي" نگاشته است ،تأکيد مي کند که فارابي در رسالة مزبور قوانين افالطون را با نگاه به شرایطي کـه
ظهور اسالم و به طور کلي ادیان وحياني پدید آورده بود ،بازنویسي کرد؛ او کوشيد تا نشان دهد کـه حيـات
اسالم طبق معيارهای درستي است که توسط افالطون ارائه شده است و بـر اسـاس ایـن تـوجيهي کـامال
عقالني و دقيق ،هم برای محتوا و هم برای خاستگاه اسالم ارائه کرد .مطابق شرح اشتراوس از تلخـيص
فارابي ،افالطون در آغاز قوانين و در بحث از علت فاعلي قانونگذاری ،بر آن است که قانونگذار «زئـوس»
است و قوانين وی از هر نوع عقلي برتر هستند .اما ایـن بـه معنـای بررسـي و تحقيـق در قـوانين مزبـور
نيست ،زیرا نه ناظر بر بررسي منشاء آن قوانين بلکه معطوف به کشف این است که تصریحات مخصوص
آنها به چه شيوهای قابل قبول عقل صحي است ) .(Strauss, 1988, p.151بهعبارت دیگر ،فارابي در
بستر تمدن اسالمي مي کوشد تا دریافت اش از نسبت ميان مينـوس یونـاني و زئـوس را بـا نسـبت ميـان
فيلسوف-نبي و خدای واحد در مذهب اسالم ،تطبيق دهد .وقتي نقش کليدی فلسفة نوافالطوني در درک
متفکران مسلمان از فلسفة افالطون را به یاد بياوریم آن گاه مي توان به طرح این مدعا پرداخت که تـالش
کسي چون فلوطين در اقتباس از قوانين افالطون ،با تالش نوافالطونيان مسـلمان از جملـه خـود فـارابي
قابل قياس است.
فهم بهتر جایگاه واضع قانون نزد فلوطين منوط به فهم تلقي وی از مقولة «عمل» در قياس بـا مقولـة
«معرفت» یا «دانش» است .به زعم فلوطين هر عمل ،خلق یا ایجادی ،نتيجة فرعي و تبعي دانـش اسـت.
او مينویسد:
«آدميان نيز وقتي نيروی تأمل شان تقليل مي رود ،دست به عمـل مـي زننـد؛ عملـي کـه
سایهای از تأمل و استدالل عقلي است» ).(Plotinus, 1967, p. 371
اما نکتة مهم تمایزی است که وی ميان دو نوع عمل برقرار ميسازد:
«ما همه جا مي بينيم که ساختن و عمل کردن یا ضعف و ناتواني [نظر] است و یا نتيجـة
تأمل و استالل عقلي .اگر عامل یا سازنده به فراسوی آنچه بـدان عمـل مـي کنـد هـيچ
نظری نيافکند ،عمل وی ناتواني [نظر] اوست و اگر عامل یا سازنده بـه متعلـق اولـيتـر
دیگری از تأمل و تعقل که برتر از آن چيزی است کـه وی انجـام داده و مـي سـازد نظـر
کند ،عمل وی نتيجه تأمل و استدالل عقلي است ).(Ibid, p.373
عمل دوم باری ایجابي دارد و اگرچه از حيث هستي شـناختي تـابع و محصـول فرعـي معرفـت اسـت،
اما ازآنجا که مبتني بر دانش است ،ارزشمند تلقي مـي گـردد .وضـع قـانون بـدین سـياق در زمـرة عملـي
است که محصول یا نتيجة فرعي معرفت است و بنابراین ایجابا مورد تصدیق فلوطين است.
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بنابراین ،همان گونه که "دومنيک اومئارا" بيان مي دارد« :ميتوان به تبيين این امر پرداخت کـه دانـش
یا معرفت چگونه مي تواند آنقدر زایا و پربار شود که «عمل» سياسي از آن نتيجه شود» .نفس در اتحاد بـا
واحد با خير مطلقي وحدت مي یابد که از پری ،لبریز است و همـين لبریـزی اسـت کـه مـابقي واقعيـت را
ممکن مي سازد .وقتي نفس با واحد وحدت ميیابد ،چونان او لبریز ميشود و قوانيني را ایجاد ميکنـد کـه
تصویر یا نشانه ای از آن خير مطلق اند .درواقـع ،فلـوطين و بـه ویـژه نوافالطونيـان پـس از او ازآنجـا کـه
برخالف مفسران امروزی فلسفة افالطون جمهور و قوانين را در راستای هم مطالعـه مـي کردنـد ،قـوانين
وضع شده توسط نفس اتحادیافته با واحد را ،قوانيني مي دانستند که هم قابل اطالق بـه «شـهر آسـماني»
جمهور است و هم ناظر بر «شهر خدایان» قوانين .فلوطين شهر موردنظر خود را با نقادی صورت مخـالف
آن بهنحوی سلبي ترسيم ميکند؛ شهری که اگرچه به واسطة تقرر اینجهاني ،در بهترین حالت مـيتوانـد
«شهر خدایان» قوانين افالطون باشد ،اما بي تردید سایه یـا تقليـدی از «شـهر آسـماني» جمهـور اسـت؛
شهری که در افق قرار دارد:
تردید و تغيير در معيار و ضابطه با هم روی مي دهند [حاصل آميختگي نفـس بـا بـدن]؛
با این حال خرد راستين جزء برتر وجود ما ،اسير و دربند تودة نيروهـای درهـم و آشـفته
است و از این رو قادر نيست بـا توجـه بـه ماهيـت اش ،حـق مطلـب را ادا کنـد .درسـت
همان گونه که در ميان توده پرهياهوی انجمن عمومي ،مشاوران برتـر سـخن مـي راننـد
ولي کسي بدانان گوش نمي سپارد و آنچه چيره مي شود عربده و قيل و قال پسـت تـرین
مردمــان اســت و ایــن درحــالي اســت کــه مشــاور دانــا خــاموش مــينشــيند و مقهــور
زیردستان اش مي شود .بي ارزش ترین آدميان ،حقيرترین ماهيت را از خود بروز مي دهنـد؛
اینــان مردمــانيانــد کــه پســتتــرین نــوع ســازمان سياســي را بــه یــاد مــيآورنــد؛ در
نوع متوسط آن ،شهرونداني را داریـم کـه تاحـدی از نيکـي برخوردارانـد و یـک قـانون
شهروندی دموکراتيک را وضع مـي کننـد کـه البتـه خـارج از ضـبط و مهـار نيسـت .در
نوع برتر ،زندگي ماهيتي آریستوکراتيک دارد و مردمان از انچه وجـه نـازل وجـود آدمـي
است فاصله گرفته و مطيع وجه برتر مي شوند .اما بهترین نوع جایي است کـه آدمـي بـه
تجرد دست مي یابد ،حکومت از آن یکي است و آن اصل یگانه و برتر بـر مـابقي حکـم
ميراند)..(Plotinus, 1967, p.166
فقرة فوق را بهرغم طوالنيبودن به تمامي نقل کردیم چون از اهميت بسياری برخوردار است .در اینجـا
آشکار مي گردد که فلوطين نه تنها شهر آسماني جمهور را الگویي بـرای شـهر افالطـوني اش کـه شـهری
ملهم از شهر خدایان قوانين و توصيه های افالطون در نامة هفتم است تلقـي مـي کنـد ،بلکـه باتوجـه بـه
شرایط و مقتضيات حيات آميخته با امر محسوس ،بر کمالمطلوب ممکن تأکيد ميورزد .بهعبـارت دیگـر،
نزد کسي چون فلوطين و بيش از او افالطونيان متاخر از آنجا که شهر آسماني جمهور ،در «ناکجا» اسـت
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و چونان یک الگو تدوین شده است ،پس قانون حاکم بر مدینة فاضله ثانوی یا بـه بيـان ارسـطویي کمـال
مطلوب ممکن که موضوع هم پرسه قوانين است ،مي تواند محملي برای تحقق دغدغه اصلي آنـان ،یعنـي
«الهي شدن» باشد .تقدم و برتری قانون امری است که به صراحت در قوانين افالطـون مـورد تأکيـد قـرار
گرفتـه اسـت ) (Plato, op.cit, p.1402مـيتـوان ایـن فـرض را مطـرح کـرد کـه شـهر افالطـوني
موردنظر فلوطين نيز باتوجه به رژیم سياسي مختلط موردنظر افالطون در قوانين ،ترکيبي از آن سـه نـوع
حکومتي باشد که در فقرة پيشين از انئادها نقل کردیم؛ یعني ترکيبي از عناصر دموکراتيک و پادشاهي که
خصلت بهترین حکومت ثانوی در سنت فلسفة سياسي نوافالطوني به ویـژه نـزد اخـالف فلـوطين اسـت.
فلوطين با تأکيد بـر اینکـه زنـدگي در سـاحت محسـوس همـواره تـوام بـا تقابـل ،جنـگ و نـزاع اسـت
) ،(Ousager, op.cit, p320ميکوشد تا مبنایي فراهم آورد که بـر اسـاس آن بتـوان بـه سـازگاری و
هماهنگي رسيد .این درست همان چيزی اسـت کـه بـه بيـان "ارنسـت بـارکر" در کـانون دغدغـههـای
افالطون ،قرار داشت وقتي همپرسه قوانين را تدوین ميکرد ).(Barker,1960, p. 346
 .1شهر افالطونی فلوطين
فلوطين طرح صری و منسجمي از شهر آرماني ،آن گونه که استادش افالطون درانـداخت ،ارائـه نکـرد.
اما انئادهای او ،به عالوه فقراتي از زندگي نامه فلوطين به قلم "فورفوریوس" ،واجد تضمنات و داللت هایي
است که مي تواند ما را در فهم سياست آرماني فلوطين مدد رساند .در فقره دوازدهم زندگي نامـه فلـوطين،
چنين آمده است:
«امپراطور "گاليانوس" و همسرش "سالونينا" ،ارزش و احترام بسـياری بـرای فلـوطين
قائل بودند .او مي کوشيد تا بيشترین بهره را از دوستي شان ببرد :گفته شـده بـود کـه در
"کامپانيا" ،شهری متعلق به فيلسوفان وجود داشته که از ميان رفته است؛ همين شد کـه
فلوطين از آنان در مورد احيای آن شهر پرسش کرد ،و پيشنهاد کرد که پـس از تأسـيس
شهر مزبور ،قلمروی اطراف شهر برای این منظور در اختيار آنان قرار داده شود؛ کسـاني
که در شهر مزبور ساکن ميشدند ،مطابق قوانين افالطـون زنـدگي مـيکردنـد ،و شـهر
مزبور شهر افالطوني ( )Platonopolisنام مـي گرفـت؛ و او مسـئوليت انتقـال خـود و
هم قطارانش ،را برعهده گرفت .فيلسـوف [فلـوطين] بـه اسـاني بـه ایـن خواسـته خـود
مي رسيد اگر برخي از درباریان از روی حسد و شرارت ،مانع تحقق این طرح نمـي شـدند
).(Plotinus, 1967, pp. 37-39
مفسران فلسفة فلوطين ،در باب این فقره از فورفوریوس ،نظرات متعددی را مطرح ساخته اند .امـا آنچـه
به نظر قطعي مي رسد ،این امر است که شهر مورد نظـر ،چنانکـه از نـامش پيداسـت و نيـز بـا توجـه بـه
تصریحي که در متن آمده است ،شهری افالطوني و مطابق با قوانين افالطون است .غالب شارحان برآنند
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که مراد از قوانين افالطون ،همان هم پرسة قوانين اوست که اتفاقـا نقـش محـوری و اساسـي در فلسـفة
سياسي فلوطين دارد .به نظرما ،فقرة مزبور را مي باید در پرتوی داللت های سياسي موجـود در رسـالههـای
خود فلوطين مورد خوانش قرار داد؛ داللت هایي که حاکي از غلبه دریافت سياسي افالطون در قـوانين ،بـر
دریافت سياسي فلوطين است.
یکي از مقومات فلسفة سياسي کالسيک که در تأمـل حـامالن آن در بـاب شـهر آرمـاني نيـز بازتـاب
ميیافت ،خصلت مدني آن بود .این مدنيبودن از یکسو ارتباط آرمـانشـهر را بـا واقعيـت موجـود حفـظ
ميکرد و اجازه نميداد که طرح شهر آرماني با گسستن کامل از محسوسات ،بـه نـوعي تعليـق بـه محـال
شود؛ و از سوی دیگر بر سرشت اشتراکي لوگوس ،و نفي دانش یا معرفت انحصاری ،داللت مي کرد .ایـن
به معنای این نيست که نزد فيلسوفان کالسيکي چون فلوطين ،همه نفوس با یکدیگر برابرند ،بلکه بـدین
معني است که اگرچه افرادی که با یکدیگر همکاری مي کنند ،ازحيث قوای نفساني در یک سط نيسـتند،
اما بالقوه در مسئوليتي مشترک سهيم اند زیرا «همة نفوس ،از نفسي واحد [نفس جهان] منبعث شدهانـد ،و
ازاینرو با یکدیگر اشـتراک احسـاس دارنـد» ) .(Plotinus, 1967, p.145فلـوطين در جـای دیگـری
مينویسد:
«بنابراین تأمل در مجموعه دیگری از واقعيات ،نشان مي دهد که ما در نسبتي همدالنـه
با یکدیگر به سر مي بریم؛ [وقتي یکي از ما] رنن مي کشد ،مي کوشـيم تـا آن را برطـرف
کنيم و به اقتضای طبيعت ،به دوستي ها و همبستگي ها شکل مي بخشيم ،و همة این هـا
صرفا ميتواند ناشي از قدری وحدت در ميان ما باشد» ).(Ibid, p.206
در متن یوناني ،از ضرورت فيليا یا دوستي ميان همه نفوس ،آن هم به اقتضای طبيعت آدمي ،یـا همـان
فوزیس او سخن به ميان آمده است؛ تلقي ای که مي توان آن را در ارسـطو نيـز سـراغ گرفـت .ارسـطو در
اخالق نيکوماخوسي و در بحث از دوستي مينویسد:
«در واقع هيچکس با دارابودن تمام خوبيهای این دنيا ،راهي انتخاب نمـيکنـد کـه بـه
تنهایي از آن همه مزایا بهرهمند گردد ،زیـرا انسـان موجـودی اسـت اجتمـاعي و اساسـا
مدنيالطبع» (ارسطو ،1321 ،ص.)121
بنابراین شهر افالطوني موردنظر فلوطين ،مختص فيلسـوفان نيسـت ،و حضـور دیگـر شـئون در ایـن
شهر ،تنها به خاطر رفع حوائن فيلسوفان موضوعيت پيدا نمي کند .آنچه فلـوطين بـا ابتنـای بـر هـم پرسـة
قوانين افالطون مدنظر دارد ،نقشي حداقلي برای فيلسوفان ،آن هم درخصوص قوانين و احکـام الیتغيـری
اســت کــه در شــورای شــبانه اتخــاذ مــيگــردد ) .(Ousager, op.cit, p. 208چنانکــه افالطــون
مي گوید ،نقش «شورای شبانه» ،نقشي نظارتي و ناظر بر بررسي معضالتي است که در فرآیند قانونگذاری
روی ميدهد ) .(Plato, op.cit, p.1600فلـوطين بـا بيـان اینکـه از ميـان «کسـاني هـم کـه دانشـي
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واحد دارند ،یکي بيشتر مي داند و یکي کمتر» ،آرمان شهر افالطوني اش را با ابتنای بر تمثيـل پزشـک 16و
بيمار ،یا باغبان و درخت تصویر مي کند .بر اسـاس ایـن ،شـهروند آرمـاني «سـالم» ،موظـف بـه خـدمت
به دیگر شهروندان در جهت ارتقای آنان ،چه ازحيث نظری و چه ازحيث عملي اسـت (فلـوطين ،پيشـين،
ص)420
اگر بپذیریم که سياست آرماني فلوطين ناظر بر هم پرسة قوانين افالطون است ،آنگاه روشن مـي گـردد
که شهر افالطوني وی ،یک کمال مطلوب ممکن است .افالطون زمينة طرح بحث از ایـن شـهر آرمـاني
ثانوی را در همپرسه سياستمدار ،فراهمآورده بود 11.درواقع ،ميتوان دیـدگاه فلـوطين را در طراحـي شـهر
افالطوني ،دیدگاهي مبتني بر نوعي آرمان گرایي واقع گرایانه ناميد کـه مـي کوشـد در مقابـل فسـادپذیری
قوانين اینجهاني ،دستکم شرایطي را به وجود آورد تا با ابتنای بـر فلسـفة ،بتـوان قـوانيني کـم و بـيش
ثابت را برای تدبير امور وضع نمود .از سوی دیگر الزم است اشاره شـود کـه بـا توجـه بـه قـراین موجـود،
به نظر نمي رسد که فلوطين درصدد بوده باشد تا شهر افالطـوني را کـامال متمـایز از دسـتگاه امپراطـوری
تأسيس کند .فلوطين با درکي که از عدمثبات و زوال تدریجي امپراطوری روم پيدا کرده بـود ،مـيکوشـيد
تــا شــهر افالطــوني را بــهمثابــه یــک «عقــل بــذری» ( ،)Logos spermatikosدر دل امپراطــوری
تحــت فرمــان "گاليــانوس" ،تأســيس کنــد تــا از ایــن طریــق بتوانــد بــه احيــای آن همــت گمــارد
) .(Ousager, op.cit, p.263شهر افالطوني موردنظر فلوطين ،ميتوانست بهعنوان شهری که بهرهای
از عقل کلي دارد ،منبع و منشأ تغيير و احياء در کل امپراطوری روم باشد .این تفسير البته با مشـي و مـرام
افالطوني او نيز کامال سازگار ميافتد.
پینوشتها
" .1ریشارد هاردر" عضو حزب نازی و عضو آکادمي علوم آلمان در "برلين" بود .وی صاحب مقاالتي با
عنوان «بيماری ذهني» قوم یهود و روس بود و شارحاني چون "اتفرید بکر" صاحب شرحي فاشيسـتي در
باب فلوطين از شاگردان وی محسوب ميشدند.
 .8ازجمله مهم ترین فرازهایي که قائالن به این تفسير بر آن تأکيد مي کنند فقرةزیر از انئاد سوم اسـت:
«بنابراین همه چيز از عقل که واحد است و از اصـل مقـوم و سـازنده ای برآمـده اسـت کـه از آن منبعـث
مي گردد ،و به اجزای خود تقسيم شده است ،و به ضرورت برخي از این اجزاء با یکدیگر مألوف اند و برخـي
با هم سر ستيز دارند؛ برخي به نحوی ارادی به یکدیگر آسيب مي رسانند و برخي دیگر این کار را ناخواسته
انجام ميدهند ،و برخي بـا نابودسـاختن زمينـه را بـرای بـه وجـود آمـدن دیگـری فـراهم مـيآورنـد.»..
).(Plotinus, 1967, p.49
 .3ارسطو در رساله در باب نفس مي نویسد« :اگر نفس واجد خصلتي جدای از فعـل و انفعـاالتي چـون
ترس و عصبانيت نباشد ،نميتواند جدای از بدن وجود داشته باشد» ) .(Aristotle, 1993, pp.3-4البته
باید درنظر داشت که ارسطو غيرمحسوسبودن نفس را تصدیق ميکرد اما امکـان مفارقـت آن را از مـاده
نميپذیرفت ).(Aristotle, 2002, p.3
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 .4البته باید دقت داشت که مفارقت کامل نفس از بدن ازسـوی رواقيـون پذیرفتـه نشـد و همـين امـر
اعتراض فلوطين را برانگيخت(wallis, ibid, p.52) .
 .1افالطون در تئایتتوس ( )110 bبحث «تشبه به خداوند تا سـرحد امکـان» را مطـرح سـاخت .او در
جمهور ( )013 a-bنيز کسب فضـایل چهارگانـه را کـه فلـوطين نيـز بـر آن هـا تأکيـد دارد ،در راسـتای
الهي شدن مورد مالحظه قرار مي دهد .ارسطو نيز در اخالق نيکوماخوسي اظهار مي دارد کـه برتـرین نـوع
زندگي و غایتي که خير انسان است ،زندگي متأمالنه است و زندگي متأمالنه نه به اعتبار انسان بودن بلکه
از آن جهت ميسر است که پرتویي الهي در وجود انسان است ( .)1111 bدر فلسفة سياسي رواقي نيز تلقي
مشابهي از «کاسموپوليس» وجود دارد؛ دریافتي مبتني بر ضرورت تشبه به زندگي خدایان یـا تألـه بـه امـر
الهي). (Schofield, 1999, pp.65-8
 .0الزم بــهذکــر اســت کــه اســتفاده از ایــن اســتعاره ،بــه ســنت افالطــوني و نوافالطــوني منحصــر
نميشود و به احتمال فـراوان ،بـه ماننـد بسـياری از آمـوزههـای سـنت فلسـفه افالطـوني ،خاسـتگاهي
فيثاغوری دارد" .دیـوگنس الئرتيـوس" در فصـلي از اثـرش کـه بـه فيثـاغورس اختصـاص داده اسـت،
اظهار ميدارد که فيثاغورس سه رساله داشته اسـت :در بـاب تعلـيم ،در بـاب قـانون و در بـاب پادشـاهي
(الئرتيوس ،1321 ،ص .)341استفاده از این استعاره در ميان دیگر فيلسوفان یوناني نيز رواج داشته اسـت.
بهعنوان مثال "هراکليتوس" در عبارتي چنين ميگوید« :جنـگ ،پـدر و پادشـاه همـه چيـز اسـت...». . .
) .(Gagarin and Woodruff, 2003, p.154همچنين در نامةدوم از مجموعه نامههای منتسـب بـه
افالطون نيز چنين تعبيری در باب ایدة نيک وجود دارد .در این نامه علت اصلي همـه چيزهـای نيـک بـا
تعبير شاه جهان یاد شده است ).(Plato,1997, p.1638
« .1اصل حاکم بر جهان ،تدبير همه امور را در دسـت دارد و عوامـل فرعـي کـه همـان افـراد باشـند،
برحسب ظرفيت و قابليتشان به این فرایند خدمت مـيرسـانند؛ درسـت همانگونـه کـه در یـک جنـگ،
فرمانده سپاه طرح و نقشه اصلي را ميریزد و سربازان تالش ميکنند تـا آن را بـه بهتـرین نحـو محقـق
سازند» )(Ibid, p.93
 .2این وجه یعني مقتضيات «عملي» مولفه ای کليدی در فهم داللت هـای سياسـي فلسـفة فلـوطين بـا
توجه به الگوی قوانين است .چنانکه در ادامه با تفصيل بيشتر خواهد آمد ،هم پرسه قوانين به خاطر همـين
اقتضائات «عملي» ،طرحي از دولت کمال مطلوب ممکن عرضـه مـي دارد کـه در طـول طـرح حکومـت
جمهور قرار دارد نه در عرض آن.
 .0افالطون در قوانين مي نویسد« :بنابراین اگر تو مي خـواهي خـودت را بـه کسـي بـا چنـين مـاهيتي
[ماهيت خدایي] تبدیل کني ،باید بکوشي تا در باالترین سط بدان تشبه جویي» ).(Ibid, p.1403
 .16افالطون به کرات از این تمثيل استفاده ميکند(Ibid,, p. 559) .
 .11البته این به هيچوجه بدینمعنا نيست کـه نـزد فلـوطين ،یـا دیگـر افالطـونيهـای دوره باسـتان،
سياستمدار و قوانين ،گسستي با جمهور دارند که ناشياز نااميدی افالطون نسبت به تحقق کمال مطلـوب
مطلق است .برای فلوطين و دیگر اصحاب فلسفة افالطون ،اینکه شهر آرماني جمهور ،افقي بود که کمال
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 یـک فـرض اصـلي و اساسـي بـود،مطلوب ممکن مندرج در قوانين بر پایه آن جامة تحقـق مـيپوشـيد
.(O'Meara, op.cit, pp.92-3)
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