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 چکیده

در اصول فكری  ناصرخسروبینی ناندیشه و جها هایریشهحاضر با هدف شكافتن  مقالة  

شده است. ناصر خسرو از شاعران قرن پنجم ایران، چهرة حكیم و شاعری را  فلوطین نوشته

دارد كه از هنر شعر و نوشتاری خود برای بیان عقاید مذهبی كمک گرفته است. استفاده از 

وی فلسفه كشانده و در این او را به سمت و س ،های كالمی برای بیان عقاید مذهبیروش

 بین به مانند همنوعان ایرانی اسماعیلی خود، از افكار فلوطین تأثیر زیاد پذیرفته است.

تحت تأثیر فلسفة یونان بخصوص  نوافالطونی، مكتب مهم نمایندة عنوان فلوطین به

طرف ت مدیدی افكار او از ای را در جهان حكمت و فلسفه گشود كه مدّافالطون، راه تازه

-برای روشن شدن سرچشمة افكار ناصر خسرو، اندیشه است.اندیشمندان، مورد نظر بوده

ها در سمت فلوطین مورد سنجش قرار گرفت كه این اندیشهاش، با افكار شناسیهای هستی

شناسی و در مباحثی از قبیل خداوند، محورهای آفرینش، انسان و طبیعت و سوی هستی

نوع های زیادی از ناصر خسرو با فلوطین همخوانی دارد. ه اندیشهپرداخته  و معلوم شد ك
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ای پژوهش بنیادی است و بسیاری از اطاّلعات مربوط به پژوهش، از طریق روش كتابخانه

 . بندی، به صورت تحلیلی ارائه گردیده استگردآوری شده و همة این موارد بعد از طبقه
 

 شناسی، اندیشه.یناصرخسرو، فلوطین، هست های كلیدی:واژه

 مقدّمه -7

ش، از است. در این گرایشناسی از ابتدای تاریخ بشر مشهود بودهگرایش به هستی  

ها و در تمام ملّت شناسی بشر بودهترین افكار هستیابتداییشودكه ها آغاز میاسطوره

ی و كنندة سرگذشت قدسنقل ها اند. اسطورهاصول مشتركی از دیدگاه ساختاری داشته

-اند كه در اوّلین زمان شگرف بدایت هر چیز رخ دادهمینوی هستند كه راوی راویتی  بوده

(. اسطوره با 736: 7181است و متضمّن روایت یک خلقتند) پتازونی، به نقل از شایگان، 

ای ندارد. زمان آن هم با زمان و مكان منطقی تصوّر ما از حقیقت تجربی و علمی رابطه

(. بعد از 21: 7132دار است) الیاده، های معنیسرمشق همة كارها و فعّالیّت بوده، بیگانه

-تر بشر بود و گرایش بشر به دانش را نشان میهای معقوالنهدوران اساطیری، آغاز اندیشه

هایی كه از ذهن بشر تراوش كرده و به خاموشی گراییده است؛ امّا داد. چه بسیار دانش

گاه فراموش نخواهد شد و آن دوران طالیی یونان و ت كه هیچدورانی در تاریخ بشری اس

است. دوستانی چون سقراط، افالطون و ارسطو بودهگیری اندیشه در سایة دانششكل

ها ، بلكه بر اساس نگرشای بشر بدوی نبودهشناسی آنان بر مبنای تخّیل اسطورههستی

 ،«7شدن» ،«بودن» ماهیت به فیلسوفانه آنان با روش ها بوده است.فیلسوفانة آنان به پدیده

روش ارسطو و افالطون در . پرداختند وجود مقوله بررسی طوروهمین «تواقعیّ» ،«هستی»

 در هم كلّی، مفهوم: است معتقد «2مُثُل»این گرایش متفاوت بود. افالطون بر مبنای نظریة 

: 7188رد) كاپلستون، دا حقیقی مصداق ذهن، از خارج عالم در هم و دارد وجود ذهن عالم

 وجود ذهن عالم در مفهوم كلّی كه است معتقد خود، استاد همانند ارسطو .(782تا  718

 صورت به و بودن كلّی عنوان حفظ با شناسی،هستی عرصة در و ذهن از خارج در امّا دارد،

 ضمن در ذهن از خارج عالم در آن مفهوم بلكه ندارد، وجود جزئی اشیای از مستقل

 (.786است) همان:  موجود اتجزئیّ
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 بیان مسئله -8-8

های فكری خود ناصر خسرو اندیشمند و هنرمندی است كه از هنر شعری برای بیان اندیشه

بهرة زیادی برده است. او در همة آثار خود از شعرگرفته تا نثر، به صورت هماهنگ و 

های رایج خود، از اندیشه و در مقابل عقاید های دینی خود سخن گفتهدست، از اندیشهیک

های این شاعر و جهانبینی او، چهرة این زمان انتقاد كرده است. بررسی ریشة اندیشهآن

اندیشمند را برای ما روشن و دنیای نگرشی او را برای ما آشكار خواهد نمود. فلوطین هم 

یر قرار یكی از اندیشمندانی كه با مكتب خود، حكمت و فلسفة اسالمی را زیاد تحت تأث

 افالطون، رویكردهای از كهن فلسفی هاینظام از ایآمیزه نوافالطونی، فلسفه» است.داده

 این گذاربنیان. شد تشكیل اسكندریه در فلسفه این. است شرقی فلسفة و رواقیّون ارسطو،

-می معرفی افالطون طرفدار را خود كه بودند فلوطین و ساكاس آمونیاس نگرش، نوع

، 72: 7138فلوطین، « ) دهند بسط و تحلیل را او اندیشه و عقاید تا داشتند شتال و كردند

 فیلسوفان جمع به مصر اسكندریّه در و آمد دنیا به م 236 سال مقدمة مترجم(. فلوطین

 فرفوریوس شاگردش است، رساله چهار و پنجاه جمعاً كه را فلوطین هاىنوشته. پیوست

 تاسوعات نام شد وارد اسالم جهان به كتاب این وقتي ./ پاورقی(7همان: ) كرد آورى جمع

 ارسطو به منسوب است كه معروف اثولوجیا به آن عربي ترجمة و گرفت خود به( تایي نُه)

بود.  اثولوجیا نامی كه از تحریف واژة تئولوگیای یونانی به معنی فلسفة اولی یا الهیات  

؛ مقدمة مترجم(. بیشتر 72همان: كرد ) كِندی آن را به عربی ترجمه است كه نخستین بار

سینا، سهروردی و... از این كتاب بهره  كندی، فارابی، ابن اندیشمندان اسالمی از جمله

است،  آرای فلوطین از برگرفته محتوا لحاظ كتاب یاد شده، به كه ؛ اما امر مسلّم ایناندبرده

دارد )احمدی،  ارسطو و فلوطینا آرای از ایدوگانه منشأ و  آزاد تألیفی و ترجمه ولی

های بعدی، حكمت و كالم را در این (. اندیشمندان اسماعیلی ایرانی در دوره87: 7181

های نوافالطونی، بخصوص آیین وارد كردند كه در این حكمت و كالم تحت تأثیر اندیشه

-را بیان میهایی فلوطین بودند. در این بین ناصر هم به عنوان اندیشمند اسماعیلی، اندیشه

 های فلوطین نیست. شباهت به اندیشهكند كه بی
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 تحقیقپیشینة  -8-2

فلوطین  و ناصرخسرو هایاندیشه در انسان مفهوم مقایسةمرتضی محسنی و آتنا ریحانی به 

 ها،تفاوت و هاشباهت نگری، ضمن بیانانسان اند تا در مقولةو سعی كرده پرداخته

نامة ادب فارسی، این مقاله در مجلّة كهن .بسنجند یكدیگر را با رمتفكّ دو این هایاندیشه

 ، چاپ شده است. 771تا31 ، صفحه7137 زمستان ،2 شماره ،2 دوره

« ناصرخسرو شناسیامام سیاسی وجوه»ای با عنوان مصطفی یونسی و حاتم قادری، مقاله

 با آن مقایسه و ناصرخسرو سیشناامام نوافالطون مبانی تشریح با تا اندپرداخته و سعی كرده

 فلسفه گذارپایه مقام در فلوطین فلسفه در كه یونانی اندیشة بنیادین هایمفروض برخی

 یازند؛ دست سیاسی اندیشه حوزه در گیرینتیجه یک به است، یافته بازتاب نوافالطونی

ی. این كالم د فلسفی نه است سیاسی منظری بررسی، این در آنان اصلی رویكرد بنابراین

 چاپ شده است. 7183پاییز  ،4 شماره پنجم، سیاسی، دورة پژوهشنامةعلوم مقاله در

 تحقیقاهمیّت ضرورت و  -8-8

ت ناصر خسرو هم به عنوان شاعر و هم به عنوان اندیشمند با توجّه به ارزش و اهمیّ

او، باعظ های پیش از اش در دورهبینی و افكار حكیمانهاسماعیلی، پیدا كردن ریشة جهان

-تر شدن مفهوم اندیشگی او خواهد شد و به ما خواهد فهماند كه چه مقدار از اندیشهروشن

های او ریشه در آثار فلوطین  و چه مقدار در افكارش، استقالل داشته و دلیل تفاوت 

های او با فلوطین چه بوده است و از طرف دیگر سیر تأثیرگذاری نوافالطونیان بر اندیشه

ها و ورود به عرفان اسالمی مشخّص و باعظ ای اسماعیلیان و گذر از این اندیشههاندیشه

خواهد شد كه جلوة روشنی را از این تغییر و تحوّالت به دست آوریم و از طرف دیگر 

 تر در معرض دید ما قرار خواهد داد.نگری ناصر خسرو را روشنبررسی این دیدگاه، جهان

 بحث -2

  ی تا حکمت اسماعیلیهاز فلسفة يونان  -2-8

توان به آن اشاره كرد، این است كه از انسان بدوی تا آنچه از مطالعة دقیق تاریخ بشر می

اند. این نگرش انسان را انسان امروزی در پی اثبات و نشان دادن جایگاه خود در هستی بوده

اه خود را هم واداشته است تا برای موجودات جهان سلسله مراتبی را در نظر بگیرد و جایگ

مشخّص نماید و این تعیین جایگاه در بین موجودات، آرمان ذهنی بشر را در پی داشته 
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های خود، آیندة گذرانده و با گرایش به ایدهاست كه سعی نموده با فكری كه در ذهن می

ها با توجّه به شناخت نگرش آن. خود را هم نشان دهد و از عقیدة درونی خود دفاع نماید

ساختن خدایی برای پدیده های طبیعی اطرافش بوده بشر، قائل بودن شكل و نمایان محدود

های آیینی بوده و گاهی فكری كه از ها با مراسماست. انسان همیشه در پی جلب نظر الهه

-های طوالنی، حتی با رسیدن بشر به دنیای پیشرفتهها سرچشمه گرفته و تا مدتاین اسطوره

ای نام برد توان از اندیشهتوجیه و تفسیر شده است؛ به عنوان نمونه میتر تر، به شكل جدید

-شدهشناسی شناخته میها به عنوان اصل هستیكه بعد از دورة طالیی فكر یونانی، تا مدت

است و آن تأثیر چهار عنصر آب، خال، آتش و باد در پدید آمدن هستی بوده است. شاید 

های انسان نخستین ها و نگرشیشه ریشه در اسطورهبه گزاف نباشد كه بگوییم این اند

، به طوری دانستهگیری هستی دخیل میهای اطراف را در شكلجا كه پدیدهاست؛ آنداشته

است و دلیل این نگرش هم به خاطر « آب»النهرین اساس هستی های بینكه در اسطوره

های شیرین و بر آب« پسوآ»هایی است كه این نقطة تمدن را احاطه كرده است. پدر آب

تا  137: 7113های شور و مامّو پسرشان در درون ابر و مه بود )رزنبرگ، مادر تیامت بر آب

-ها كشیده، بهها را به سمت الهة آب(. این شرایط اقلیمی بود كه ذهن این گروه انسان134

ه عنوان آغاز ب« نون»ای به نام گونه ای كه در مصر هم كه رود نیل جاری بوده به الهه

ها آگنی، الهة آتش این نقش را بر (. در فكر آریایی61: 7113آفرینش قائل بودند )ایونس 

گیرند عهده داشته است كه با وایو )الهة باد( و سوریا )الهة خورشید( در یک گروه قرار می

 های بعدی كه بشر یک وجود مطلق را به عنوان فرمانبر ودر دوره(. 81: 7187)ایونس، 

آفریننده پذیرفت، حال نوبت فالسفه بود تا این وجود را توجیه عقالنی كنند. آب و خال 

گیری و آتش و باد كه روزی خود به عنوان الهه در رأس آفرینش قرار داشتند، با شكل

بخش به این طبیعت به حساب آمدند. فالسفة شكل ذهنی جدید به عنوان عناصر هستی

سطو سهم بسزایی در این مرتبة فكری داشتند و بعد از آنان از یونانی بخصوص افالطون و ار

شاگردان افالطون فردی به نام فلوطین سعی نمود با روش خاص خود دلیل آفرینش جهان، 

گیری هستی، جایگاه انسان در هستی ونگرش در پایان هستی را به شكل چگونگی شكل

سطو، بلكه تحت تأثیر استاد خود عقالنی پاسخ دهد كه این روش عقالنی نه تحت تأثیر ار

افالطون بود. در دورة اسالمی خیلی از فیلسوفان از قبیل فارابی و ابن سینا روش فلوطین را 
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در پیش گرفتند و بر مرتبة أحد، عقل و نفس، مراتبی را افزودند. در كنار این فالسفه 

-دات اسالمی میهایی بودند كه با افكار عقالنی خود به دفاع از اصول و اعتقاگروه

از نظر متكلّمان شرع ظاهر الفاظ قرآن »ها تحت عنوان متكلّمان بودند. پرداختند. این گروه

 بالقواعدِ العلمُ انَّه» ( علم كالم 344: 7161)شهیدی،« های موافق با آن استو حدیظ

یعنی علم به  (731:  7433/ 7تفتازانی، ) «ادلَّتِها الیقینه مِن المكتسب االعتقادیهِ الشرعیهِ

 در این علم های یقینی به دست آمده باشد.ساختارهای اعتقادی دینی، كه از استدالل

 مسائل در علم و عقل كاربرد بر كردهایرو یبرخ در. دارد وجود یمتفاوت یكردهایرو

-یم قرار دیكأت مورد آن یسمع و ینقل ةجنب ،گرید یبرخ در و شود یم دیكأت یاعتقاد

:  2336ابن خلدون، ) است یاعتقاد یباورها بودن یقیتحق ر این علم،اصل مهم د. ردیگ

پذیری از متكلّمان اسالمی، در در آیین اسماعیلی  به تأثیر .هاآن بودن یدیتقل نه ،(468

ایران قرن سوم و چهارم گروهی شكل گرفتند كه برای نخستین بار اصول كالمی را در 

ه كه شامل ابوحاتم رازی، نسفی و سجستانی بود، آیین اسماعیلیه وارد نمودند. این گرو

اندكی بعد ناصر خسرو هم به آن افزوده شد. گروه یادشده قائل به تأویل در اصول شرعی 

دانستند. متكلّمان هم گاهی به بوده، اصل و حقیقت را در ارادة معنی از لفظ حقیقی می

هی كه به صورت مطلق زدند، ولی برای آن ضوابطی قائل بودند. گروتأویل دست می

تأویل را به كاربردند همین اسماعیلیه بودند. با آنكه ابزار كار متكلّمان اسماعیلی و فالسفة 

 ها وجود داشت.هایی در نگرش این گروهاسالمی یكسان بود، ولی تفاوت

پذیرفتند، ولی متكلّمان به فیلسوفان در روش رسیدن به حقیقت فقط حكم عقلی را می»

خواستند مقدماتی را فراهم آورند كه به بند بودند و فقط از راه عقل میی پایاصول شرع

 جهت از تفاوت ها سه شكل دارند:های قبالً تعیین شده، شكل اثباتی دهند. این تفاوتنتیجه

مطهری، «)  است لیدال نوع جهت از تفاوت روش، جهت از تفاوت.؛بحظ موضوع

 (.76و  74:  7181/2

 يد ناصر خسرو و فلوطینهستی از د -2-2

اند نموداری از هستی عرضه كنند و بر اساس آن نمودار به تحلیل اندیشمندان سعی نموده 

برد؛ چون علّت هستی و علل آن بپردازند. هر مكتب فكری از این نمودار به نحوی سود می

بر  ترین چیزی است كه در هر مكتب برای پیروان و طرفدارانش ارزشمند است.هستی مهم
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ای از كارهای فلوطین، متكلّمان اسالمی و اسماعیلیانی است این پایه كار ناصر خسرو دنباله

اند. الزم به ذكر است كه راه ناصر كه برای خود در این مورد، مكتب مخصوصی داشته

خسرو با راه فالسفة اسالمی به مانند فارابی و ابن سینا، در برخی موارد تفاوت آشكاری 

 دارد.

 علّت پیدايش هستی  -2-2-8

ترین آنها واحدی در رأس زند كه مهممي دور موضوع چند محور حول فلوطین فلسفة تمام

 دارای را جهان حقیقت گنجد. اواین قسمت از فراهستی، در اندیشه نمی. هستی است

 مبدأ. باشدمی دنیا منشأ و مبدأ احدیت، او نظر از. دانستمی واحد اصل یک و وحدت

و  باشد. به دلیل سرشاریمی نامتناهی و محاط غیر خود و دارد احاطه چیز همه رب هستی

 عقل است، اشیاء همه مبدأ كه واحد از بعد گیرد.اش مراتب هستی شكل میفیض نامتناهی

 او از عقل اینكه براى. است آمده پدید او از كه است چیزى نخستین عقل. دارد وجود

 این و نگرد مي خود در خداوند بنابراین. باشد او به شبیه خاص معنایي به باید شود صادر

است)  حقیقي موجودات همه شامل كه شودمي صادر جوهر است. نخستین تعقّل نگریستن،

این »ش بر اساس فكر قبلی نبوده است: (. بر اساس این اندیشه آفرین763: 7133فلوطین، 

عتی دوم موجود باشد؛ زیرا جهان جهان بر آن جهت پیدا شده است كه ضروری بود كه طبی

حقیقتی از چنان نوعی نبود كه موجود واپسین باشد، بلكه جهان نخستین بود و از آن رو 

 (.131: 7133)فلوطین،« آنكه بخواهد، جهان دیگر را فراهم آورد قابلیّت آن را داشت بی

ی و ناشی از براساس این فكر، وجود جهان ناشی از ضرورت است نه اندیشه و محاسبة قبل

این است كه ذات برتر، تصویری از خود به وجود آورده است و همة این موجودات 

 باری» داند تصویر ذات برترند نه آفریدة او. در مقابل اسماعیلیه جهان را حاصل ابداع می

.. .بود معلوم وی نزد ابداع از پیش آن صورت و كرد ابداع را جهان این عزّ و جلّ تعالی

(؛  آری خداوند در زمان 13: 7143)سجستانی، « ندارد كند،می ابداع آنچه به علم به نیازی

سالم، از اسماعیلیان قرن ششم، این چیزی به وجود آورد. ابن ابیزمانی آفرینش را از بیبی

 اندیشه را به خوبی در شعر بازگو كرده است:

 حاجهٌ و ال  غیرَ أربما أبدعّ من غیرِ سبب/ و ال لمسَ  أبدعَ
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(. این دید 21:  7361) ابن ابی سالم، 2و ال زمانَ كانَ و ما كانَ و ال/ أبدعَهم فی خأل و ال مال

 داند.است كه این جهان را حاصل هستی نیكوتر می

نوعان خود به ابداع تأكید دارد و خداوند را مظهر ناصر هم در نگرش خود به مانند هم

 گفتند كه  ابداع را آن و است خدای امر به اندروست آنچه با عالم دوجو» داند:ابداع می

(. در این نگرش 273:  7131گفتند) ناصر،  ْ«كُن» را آن و حرف دو به بود سخن یک آن

پیداست كه دلیل به وجود آمدن هستی، حاصل اندیشة قبلی است و تفاوت دید ناصر با 

 شد.بافلوطین در همین مورد می

اما از یک جهت شباهتی بین دید ناصر و گفتة فلوطین در مورد نگرش به هستی وجود 

دارد. او به جهان فراتر و به قولی جهان روحانی معترف است و اعتقاد دارد ازآن جهان، این 

جهان فعلی شكل گرفت. فرق آن جهان و این جهان در باقی و لطیف بودن است )ناصر 

این فكر را فلوطین در افكار خود آورده كه این جهان از پایة (. عین 21: 7166خسرو، 

(. 131: 7133)فلوطین، « آیداز آن جهان حقیقی این جهان به وجود می»جهان دیگر است 

گردد. استاد او، افالطون، جهان را شامل جهان ریشة این فكر به قبل از فلوطین برمی

در آن جهان كه زندگی حقیقی . دانستمی 1محسوسات و جهان معقوالت موسوم به مُثُل

باشد. این ثبات و ناپذیر میدر آن جریان دارد به صورت یک دایرة غیر قابل تقسیم و تجزیه

های شود كه در تأویل  اندیشهعدم دگرگونی جهان واال گاهی در عقیدة ناصر باعظ می

 دینی بر اساس این فكر اندیشة مخصوص به خود را ارائه دهد.

جهان فوق الزمان كه همان جهان  .8 :دیدهرو محور جهان را در سه قسمت میناصر خس

جهان مع الزمان كه جهان جرمانی  .2الهی، عقالنی و نفسانی است كه از روزگار برتر است 

جهان تحت الزمان كه زیر روزگار است و  .8و نورانی كه روزگار او را پیش و پسی نیست 

(. پس بر طبق این نظر محسوسات در زیر 138: 7161آن عالم جسمانی است )شهیدی،

آنچه بودش او از چیزی »زمان، معقوالت فراتر از زمان و تقدیر و تصویر در زمان است. 

: 7181دیگر است، بازگشت او بدان چیز است كه از او پیدا آمده است )ناصر خسرو، 

ال او گردنده نیست و (. زمان تنها بر اجسام گردنده گذرا است و آنچه جسم نیست ح771

كه اسماعیلیه تعبیرات اسالمی و خالصه این (.772بر این تعبیر زمان قدیم نیست )همان: 
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های های ایرانی بخصوص اندیشههای فلوطین و اندیشهقرآنی  را به ذوق طبع خود با اندیشه

 مانی آمیختند. 

 چگونگی پیدايی هستی و مراتب آن -2-2-2
است و از این دو « ن»و « ل»وسیلة كلمة كُن بیافرید كه از دو حرف خداوند، جهان را به »

پدید آمد كه در اصل اولیّه بودند. از این « قدر»و « كونی»حرف به طریق تضاعیف دو واژة 

( اسماعیلیان مراتب هستی 63و  66: 7383سجستانی، « )و، اولی مذكّر و دومی م نظ بودد

-دانند كه هر حرفی ناظر به پیامبر خاصی میف میرا در هفت مرحله و پیوند با هفت حر

 شریعت ظاهر اندر باشند كهمی خیال فتح، جدّ، نفس، عقل، ابداع، ازلی نور باشد  هفت

 امام،=جد اسرافیل، ولی در باطن شریعت، و میكائیل و جبرئیل نام را حد سه مرین

با خلق قدر،  كونی. (763و  736:  7131ناصر خسرو ،داعی است )=خیال حجت،=فتح

گفته شده مراتب آفرینش از دید با موارد گفته شده كربیون هفتگانه را نیز خلق كرد. 

 اخوان الصفا از خداوند شروع می شود.

 عقل كلی: همة هستی زیر دست آن است و معلول همه چیز است.

 عقل جزئی: عقل ودیعت نهاده در وجود ما و این جزء در كنار عقل كلّی است.

 ی: همان كرسی است كه آسمان در آن گنجانده شده است.نفس كلّ

 نفس جزئی: احاطه بر همة موالید اجسام طبیعی دارد.

 هیوالی نخستین: وجود اجرام و افالل است.

 هات: همان عناصر چهارگانه است.هیوالی دارای امّ

 دهد.گیرد و صورت الیق را به آن میصورت نفسانی: عالم افالل را در بر می

 انسانی: كمال اجسام طبیعی و اشخاص حسی است. صورت

 جسم مطلق: فلک محیط بر جهان باال كه بر افالل احاطه دارد.

و  233:  الصفامركز زمین: احاطه بر هر چه كه بر روی زمین است )گزیده رسایل اخوان

231.) 
 خرد دان اولین موجود زان پس نفس و جسدم، آنگده  

 
 نور گویدددانبدددات و گوندددة حیدددوان و آنگددده جدددا    

 

 (7184:2/78ناصر خسرو، )
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 موجود اول  -2-2-2-8

پرداختن به موجود اول ما را به این امر یاری خواهد كرد كه چگونه مراتب موجودات به 

گفتند اول الذّی الثانیَ اند؟ خدا در نظر ناصر همان خدایی است كه حكما میوجود آمده

 لهُ و ال شریکَ و ال مثلَ و ال نظیرَ
 ی كدده در وحدددت قدیمسددت از همدده اشددیا   خداونددد

 

 نه اندر و حدتش كثرت نه محددَ زیدن همده تنهدا     

 

 (7/ 7: 7184) ناصر خسرو،                                                                                         

عالم، صورت  (. این صانع711: 7181قدیم یعنی آنچه كه همیشه موجود بوده است )ناصر، 

 جسمی است كه همه چیز را با ابداع آفریده است.بی
 مكن هرگز بدو فعلی اضافت، گر خرد داری

 
 به جز ابداع یک مبدع كلمح العدین أو أدندا   

 

 (77/ 2: 7184) ناصر خسرو،                                                                                          

ای به وجود آمده گونه كه گفتیم ناصر معتقد است كه جهان در لحظهانهم

( و در این بیت هم تأكید او بر این بوده است. ما نباید 42/خوان االخوان:7184است)ناصر،

-برون از ذات خداوند به جز وحدت را ببینیم. به قول فلوطین همه چیزها در گرد شاهِ همه

 «چیزشاهِ همه»(. این 714: 7133یک و زیباست )فلوطین،چیز است و او علت همة چیزهای ن

گنجد و به وصف در در تعبیرات فلوطین احد است. أحد حقیقتی است كه در زبان نمی

ب او آن است كه همه است. مسبّ»داند چیز میناصر هم این شاه را آفرینندة همه. آیدنمی

 (.88: 7131)ناصر خسرو، « كنندة چیزها استهر موجودی است. آغازكننده و تمام
 مجوی از وحدت محضش، برون از ذات او چیزی

 
 كه او عامست و ماهیات خاص اندر همده احیدا   

 

 (71/  2: 7184)همان، 

وحدت محض برای خداوند، تعبیری است كه فلوطین هم به كار برده بود. خداوند ورای 

ای دون ة وجود مرتبههستی است و وجود او به مانند سایر موجودات نیست؛ چون مرتب

داند. این مرتبة احدیّت است. به همین خاطر این فیلسوف، موجودات را از فیض احدیت می

یک از اشیا احد همه چیز است و هیچ» سخن ناصر را با این سخن فلوطین مقایسه كنیم: 

 (. 387: 7133نیست. منشأ همة چیزهاست ولیكن همه نیست) فلوطین، 
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در د. برای وجودش غرض و غایتی نیست....ده و موضوعی خالی بووجودش از هر نوع ما

این صورت ذات او به تنهایی بدون وجود بود و از این جهت واحد یگانه است. )فارابی، 

 (.84و  14: 7164

همان گونه كه ذكركردیم، فارابی حصول موجودات را از فیض الهی ذكركرده بود. ابن 

ازتعقّل ذات اول، خود را، عقل اول حاصل می شود. در داند. سینا فیض را در سه جهت می

شود. از عقل اول سه جهت است. از تعقّلی كه در ذات اوّل دارد، عقل دوم حاصل می

تعقّلی كه در ذات خود دارد ازاین جهت صورت فلک اول و كمال او كه نفس اوست 

ت، جرم فلک اول حاصل آید و از طبیعت امكانی كه دارد و مندرج در تعقل ذات خود اس

 . 4پدید آید

 موجود دوم يا خرد-2-2-2-2

در نظر اندیشمندانی چون فلوطین و بعد از آن فالسفه و حكمای اسالمی، از أحد خرد صاد 

شود. برای أحد چیزی وجود ندارد تا به سوی آن حركت كند. او روی در خویش دارد. می

« این درخشش همان خرد استای از درخشش است. آید هالهآنچه از أحد پدید می»

عقل كلی این  .(. این عقل را نباید همانند خرد جزئی خود اندیشیم333: 7133)فلوطین، 

 گونه نیست، بلكه همه چیز را دارد و همه چیز است از هر حیظ كامل است.

(. 22: 7168)سجستانی،« اگر خرد نبوذ هیچ هستی نبوذ» این خرد مایه و دلیل هستی است؛ 

زمان و مكان است كه باری با گونه كه گفتیم، ذات بیدلیل هستی است همان خردی كه

فروریخته بر خرد نوریست » آفریند، ولی خارج از فرمان ایزد نیست.ابداع آن را می

ت كرده، نزد عقل قرار داده (. خداوند آنچه را كه افاض24همان: «)آفرینش و همی تابذ

ن عقل به نظر حمیدالدین كرمانی برای خود استقالل (. و ای73: 7114بن سرخ، محمّداست.)

دارد و اول مطلق عالم است.یعنی موجود اول علت اوّل و محرّل اوّل است. هم ابداع است 

(. كرمانی 733: 7113كرمانی، به نقل از واكر،م مبدَع. هم كمال است و هم كامل)و ه

كند و خداوند از نظر او می شناسند همین عقل عنوانفردی را كه مردم به عنوان خدا می

 (.738همان: شناخت نیست و فراتر از درل ماست)قابل 

-كند كه علّت همة علّتناصر در آثار دیگر خود غیر از دیوان به عقل  اصلی اشاره می

هاست و هرگاه نفس بتواند به این عقل پیوند خورد، كمال است. خداوند با ابداع عقل را 
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ش نه از چیزی است، پس فساد در عقل نیست و ازلی است. آفرید و چون ابداع آفرین

(. این جا یک تفاوت اساسی در نگرش ناصر و فلوطین وجود 736و  734: 7181)ناصر، 

اندیشد و هرچیز جز فیض را ای مثل ابداع نمیگاه به معنی و اشارهدارد، چون فلوطین هیچ

است، بدون ضرورت  آید ازد میداند و هرچیز كه از احد به وجومخالف یگانگی احد می

ها ضرری متوجة اصل كنند؛ درست مانند نور ساطع شده از خورشیدند كه آنكه آفریده

 .(333و338: 7133كنند) فلوطین، میهیچ ضرری را متوجّة چشمة آفتاب ن

كند خرد مطلق كه از واحد صادر شده نیست، بلكه خردی كه ناصر از آن استفاده می

معنای خرد اخالقی و دینی »این دنیا خوب و بد كارها به عهدة اوست. خردی است كه در 

و اجتماعی است نه فلسفی. این همان خرد اخالقی است كه در دورة پیش از اسالم در نام 

« اهورامزدا بود و بنیاد و اخالق بر سه پایة كردار نیک، گفتار نیک و پندار نیک بنا شده بود

تواند از راه شریعت به آن خرد اصلی متّصل دینی می(. این خرد 473: 7131)مسكوب،

 شود.

 خرد اندر ره دنیدا سدره یارسدت و سدالح    
 

 خرد اندر ره دین نیک دلیلست و عصاسدت  
 

 (13/ 76: 7184) ناصر خسرو،                                                                          

خرد جزئی كه ناصر از آن سخن می گوید، تنها راه رهایی انسان ازجهان ماده به سوی 

توانیم ازگناهان دوری كنیم و به حقیقت است؛ چون قدرت تشخیص دارد، به یاری آن می

 سوی سعادت رهسپار گردیم.

 داند:او فضل انسان بر حیوان را در خرد می

 سدددر ز كمندددد خدددرد چگونددده كشدددم؟   

 

 فضدددددل خدددددرد داد بدددددر حمدددددار مدددددرا  

 

 (21/ 723: 7184) ناصر خسرو،                                                                       

های بعد، هنگام سخن در مورد ارزش و در مورد عقل جزئی و معیارهای آن در بخش

قل كل برگردیم و ببینیم چگونه نفس از آن زاده جایگاه انسان، خواهیم نوشت. اكنون به ع

 شود؟می
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 پیدايش نفس كلّی  -2-2-2-8

تر از شكوفایی عقل و بیرون شدنش از خویش، نزول به سوی آن چیزی است كه پایین

عقل در واقع اصل . »و طبیعتش فروتر از طبیعت عقل استاوست و در پلّه واپسین قرار دارد 

بخش هیچ فرقی با هم ندارند، بخشد. اجزای صورتنفس میبخش را به معقول صورت

كند، اجزا از هم گاه كه این مفهوم، محتوای خود را به تودة جسمانی منتقل میولی آن

یابند، دهد و آهنگی یگانه میشوند. آنچه كه این موجودات را به هم پیوند میمتمایز می

 (.131:  7133ها وجود دارد)فلوطین،مفهومی است كه در آن

پس از دید فلوطین، دلیل آفرینش نفس از عقل، ضرورت طبیعت عقل است. فالسفه و 

اند. فارابی معتقد است كه از هایی افزودهحكمای اسالمی بر این اندیشة فلوطین، اندیشه

موجود اول دومین موجود فایض می شود. دومین موجود جوهری بود كه نه متجسّم بود و 

-دیشه در مورد موجود اول و اندیشه درمورد خود، سومین موجود زاده مینه در ماده. با ان

 (.721: 7164)فارابی، شود

شود و در نظر از دید فلوطین دلیل آفرینش نفس این است كه عقل از فیض واحد صادر می

گردد و از پرتو این همانندی، فعل واحد كه افكندن به اصل خود، همانند اصل و مبدأ می

شود. دلیل نگرش عقل به اصل كند و نفس آفریده میاست در او بروز می همان فیضان

(. این بازگشت به اصل، كسب نور 336: 7133خود، تحقّق مفهوم خود است )فلوطین، 

-تر به قدرت و قوّت موجود فراتر نیست. گویی هر الیهعقل است، ولی نور در مراتب پایین

ید و روشنایی كمتری دارد. حكیم رازی، نفس شود نور هم وسعت دای كه از احد دور می

داند كه از هیوالی آذرین عالم علوی نشئت یافته است كلّی را گوهر نورانی بسیط می

(. در اندیشة فلوطین همة آنچه كه در جهان زیر ماه است انشعابی از 184: 7181)اذكایی، 

اه خاصی دارد. طبق نفس كلّی است. او باوری را مطرح كرد كه در عرفان اسالمی جایگ

اگر نفس از اصل خود جدا شود، به صورت جزئی دربدن افراد به فعالیّت »نظریة ایشان، 

« گذارددهد و اگر از زندان رهایی یابد، به اصل اندیشه پای در راه صعود میادامه می

 (.331: 7133)فلوطین، 

و ادارة جهان و كیهان امّا در این جهان صورت بخشیدن، آراستن و نظم دادن جهان اجسام 

به عهدة نفس است. ناصر هم به وجود نفس كلّی معتقد است و در مراتب نفس، به نفس 
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سان عرفا بازگشت این نفس به اصل ناطقه ایمان خاصی دارد و حقیقت وجود انسان را به

 یندآفرمی را طبیعت عالم یا جسمانی جهان گوید،می وی كه چنان ،نفس. داندخویش می

 جان و آفریندمی كه نیست چیزی آن فقط كلّی نفس دارد. از نظر او عهده بر را آن ادارة و

 نجات كه است چیزی آن نیز و است هم با اینها همة بلكه ؛هست نیز آن چند هر بخشد،می

 سخنی عقل تنجا و شنرها از گاه هیچ ما. انسانی نفس یعنی یابد؛می رستگاری و

 ،داشت خواهد كه بهتری آیندة بر و خود فعلی وضعیّت بر نفس كه بینیممی امّا ،شنویمنمی

 كمال سوی به خود راندن تالشِ در همیشه و خالّق هم و است فعّال هم. دارد استشعار

داند) قل میاین نظر كامالً شبیه نظر فلوطین است كه نفس را حرارت آتش ع .است

(. از یک جزء صادر شده است و خصوصیات جزء باالتر را به صورت 386: 7133فلوطین، 

تر در خود دارد. این امر مهمی است كه اسماعیلیه به آن اشاره دارند كه یک نوع ضعیف

به این ترتیب نفس » كمال در آفرینش هستی وجود دارد.؛ چون حاصل قوای علوی است

این عادت (. 774: 7113واكر، « )كندمال جسم خویش هستی پیدا میانسانی به عنوان ك

شود و اگر آید، باعظ رسیدن نفس به اصل خود مینفس كه با علم و حكمت به دست می

ماند و اگر ازبهشت بازماند، بین وجود و عدم كمال را به دست آرد، همیشه در بهشت می

« می بالی راندن نفس بر عدم استعلبی»خواهد ماند كه آن برایش عین جهنم است. 

 (.484: 7181)ناصرخسرو، 

-های حكمای یونانی هم دیده میجزءپذیری و تقسیم نفس به انواع گوناگون در اندیشه

 كند.(. ناصر خسرو هم نفس را به نامیه، حسّیه و ناطقه تقسیم می184: 7181)اذكایی، شود

دلیل داشتن صفات ابداعی و انبعاثی، به این دلیل است كه نفس هرچه ضعیف باشد باز به 

 تواند خود را بهبودی بخشد و با معلّم كارآمد به سمت اصل خود حركت كند.می

 مدددد یددابی از نفددس كلّددی بدده حجددت     

 تدددو را نفدددس كلّدددی چدددو بشناسدددی او را
 

 چددو جددوئی بدده دل، نصددرت اهددل ایمددان     

 نگددده دارد از جهدددل و عصدددیان و نسدددیان   
 

 (21/ 86: 7184خسرو، ) ناصر 

مراتب نفس از نگاهی دیگر در نظر ناصر این است كه غضبی كه با حیوان و انسان، شهوانی 

 (. 773: 7184كه با نبات و ناطقه كه فراتر از نبات و حیوان است )ناصر خسرو، 
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پذیرد: حمل، نموّ، حس، تخیّل، نطق، تعقّل، انبعاَ نفس انسانی در هفت مرحله تكامل می

گر كه حركت به سمت اصل خود است) همان(. فلوطین كه نفس را دو جهت به سمت دی

داند، به دلیل دوری از اصل اولیة خود آن قسمتی كه رو به سوی پایین دارد، باال و پایین می

ها متفاوت بوده است. نسفی طبیعت نفس را داند و این نظر در بین اسماعیلیدارای نقص می

(. نظر 24: 7111داند) ابوحاتم رازیابوحاتم نفس را كمال به ذات میداند، ولی كامل نمی

تر است و كمال ذاتی را در نفس معتقد است و در همین نكتة ناصر به نظر ابوحاتم نزدیک

 .نگرشی با فلوطین اختالف دیدگاه دارد
 

 پديدآمدن جهان زير ماه -2-2-2-0

-كند و پیكر خود را میود حركت میتر ازخپذیری به سمت پاییننفس كلی هم با تجزیه

های آفریند. پیكر نفس در واقع این جهان طبیعی و محسوس است. با این كه در اندیشه

فلسفی و حكمی اسالمی، عالم حس و مراتب بعدی عقل و مراتب نفس همه از عقل كل 

 .یدگاه فلوطین و حكمای اسالمی استشوند و این تفاوت دمنشعب می

اند به مانند جهان واال واحد نیستند، بلكه اجزایش نسبت به هم بیگانه اجزای این جهان 

كند، چون نفس دقیقاً مطابق دستوری كه از ماورای خود دریافت كرده است، عمل نمی»

ها چیزهای آورد. این پدیدهپدید میرا خودسرانه و موافق خواست خود  برخی موجودات

آفرینند، ولی این موجودات كامل نیستند و تری هستند كه موجودات زنده را میپست

 هر اما است؛ ناپذیرتقسیم  كلّی (. نفس774: 7133شود )فلوطین، نقصی در آن دیده می

 هر و  یكی كلّی نفس با جزئی نفس. گیردمی ایبهره آن از تواناییش اندازه به موجودی

 یا هابدن حسب بر هاآن فردی تالفاخ تنها ،است دیگری عین خود نیز هاآن از یک

یک تفاوت عمدة نگرش ناصر در مورد نفوس جزئی این است كه برخالف . هاستجسم

اند، داند و چون از نفس منشعب شدهنظر فلوطین كه آنها را حاصل نزول مرتبة نفس می

كیمیای  نظرها دائم به فراتر از خود بنگرند تاهمة موجودات صاحب نظرند و باید صاحب

. همین طی مراحل آفرینش طی قانون خاص كه در (337هستی را به دست آرند.) همان: 

این جهان ادامه پیدا كرده ، یكی از بهترین موجودات به نام انسان را پدید آورده است. این 

ای بوده كه در كنار دو اصل ابداعی عقل و نفس به واسطة حق و سه فرع آفرینش به گونه
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فتح  است كه دو اصلِ عالم افالل و طبایع چهارگانه و سه فرع معدن و نبات و جد، خیال، 

(. پس از انجم و افالل و طبایع، 12: 7131آیند )ناصر، حیوان در زنجیرة آفرینش پدید می

نگرة شود و انسان هم پایان و ختم آفرینش است. درجهانمعدن و نبات و حیوان آفریده می

عادل عقل و نفس و سه فرشتة اسرافیل، میكاییل و جبرئیل معادل دینی ناصر، قلم و لوح م

باشد. این جهان ابداعیِ علویِ دینی، در مرتبة خلقی خود منجر به دو جد و فتح و خیال می

گردد. مجموع نورهای م ثّر در اصل نبی و وصی و سه فرع امام و حجت و داعی می

ر عقل، مجموع عقل، نفس، جد، فتح طبیعت هم هفت است كه هفت نور ازلی ابداع، جوه

 شود.و خیال باعظ هفت نور در انسان می

تواند او حیات، علم، قدرت، ادرال، فعل، ارادت و بقا هفت نور معنوی انسان است كه می

ها هستی را به جهان دیگر پرواز دهد. با این وجود است كه ناصر در اندیشة خود به ستاره

 دهد:می

 ت و لیكن سوی مننامشان زی تو ستارس

 چون گریزم زقضا یا ز قدر من چو همدی 

 سوی ما زان نگرند ایشان كدز جوهرشدان  

 

 پیشددددكاران و رقیبددددان قضددددا و قدرنددددد    

 به هزاران بصر ایشان بده سدوی مدن نگرندد؟    

 خددرد و جددان سددخنگوی بدده مددا در اثرنددد   

 

 (3تا  1/ 34: 7114) ناصر،                                                                                            

و اشاره به این دارد كه گوهر واالی انسان از جهان فراتر آمده است. در این باور، با استفاده 

ای از امر خدا و تن را از تعالیم دینی، خارج از معیارهای حكمی خود، روح را فرستاده

 داند.ساخته شده از عنصرهای این جهانی می

 فرزند تو این تیدره تدن خدامش خاكیسدت    

 تددن خانددة ایددن گددوهر واالی شریفسددت   

 

 پدداكیزه خددرد نیسددت، ندده ایددن جددوهر گویددا 

 تدددو مدددادر ایدددن خاندددة ایدددن گدددوهر واال   

 

 (3تا  1/ 4: 7114) ناصر،                                                                        

ای یک گوهر واال به نام خرد سخن گفته است ولی در قصیدهبا این كه ناصر در این جا از 

 دیگر از دو گوهر نام می برد:

 



 111 های فلوطینريشة افکار فلسفی ناصرخسرو در انديشه                      49پايیز و زمستان 

 بدداالی هفددت چددرخ مدددور دو گوهرنددد  

 انددددر مشدددیمة عددددم از نطفدددة وجدددود   

 

 كدددز ندددور هدددر دو عدددالم و آدم منورّندددد    

 رندهدددددر دو مصدددددوّرند ولدددددی نامصدددددوّ 

 

 (2و7/ 242: 7114) ناصر،                                                                               

ها در جهان دیگر شكل گرفته است كه نه تاریک و نه روشنند و در حواس هستی آن

 «گوهر نیند اگر چه به او صاف گوهرند»آورد: ها را گوهر به حساب نمینگنجند، ولی آن

 در گددددنج خانددددة ازل و مخددددزن ایددددد  

 

 هرنددددهدددر دو نددده جوهرندددد ولدددی ندددام جو 

 

 (77/ 241)همان: 

دلیل تفاوت دیدگاه در این قصیده و قصیدة پیشین، در مورد آفرینش موجودات، همان 

 معیارهای حكمی و فلسفی خود است؛ چون جریان هستی را ازآن دو گوهر می داند:

 اند و آدم و هدم دوزخ و بهشدت  هم عالم

 وز نور تا به ظلمت، وز اوج تدا حضدیض  

 هانندددد و آشدددكار هسدددتند و نیسدددتند و ن 

 روزی دهددان پددنج حددواس و چهددار طبددع 

 

 هم حاضدرند و غایدب، هدم زهدر و شدكرند      

 وز بددداختر بددده خددداور، وز بحدددر تدددا برندددد 

 توأند و بدا تدو بده یدک خانده اندرندد      زان بی

 خدددوالیگران نددده فلدددک و هفدددت اخترندددد  

 

 (76تا  72/ 241) همان:                                                                                  

تاكنون دانستیم كه افالل تا كرة ماه كه فلک اول است یا از سرشاری و نگرش عقل به 

هایی وجود آمد و یا از نفس كلّی. اما در جهان زیر ماه هم تا رسیدن به آفرینش انسان، راه

نظر فارابی با نقص پیموده شد. این موجودات زیر ماه كه به موجودات طبیعت معروفند، به 

ای در (. پس ما نگره711: 7164كم كامل گردیدند )فارابی،وجودی شروع شدند و كم

مورد هستی داریم كه یک جهان فراتر از ماه و یكی دیگر جهان فروتر از ماه است. در 

جهان فراتر از ماه هر چه از أحد به پایین حركت كنیم، هر آفریده نسبت به آفریدة باالیی 

تر از عقل تا رسیدن به مرز تر از أحد است و نفس، ناقصتر است؛ مثالً عقل ناقصناقص

ماه. در جهان زیرین برعكس، موجود نخستی كه بعد از ماه به وجود آید در موجودات 
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تر خود است؛ مثالً در جهان طبیعت نبات مقدم بر حیوان تر از مرتبة پایینطبیعت، ناقص

 ترین موجود به نام انسان ختم شود.باشد تا به كاملان میتر از حیواست. نبات ناقص

همواره چهار عنصر، مواد مشترل اجسام زیر كرة ماه هستند. از ابتدای آفرینش صورت 

ها به صورت بالقوّه وجود داشته است. این ها اعطا نشده، بلكه مادة آنهیچ عنصری به آن

دة واحد و جوهری بسیط است كه همواره هیولی ما» باشد. مادة بالقوّه همان هیولی می

های گوناگون، یعنی پذیرای صورت های مختلف و متقلّب به حالتمتصوّر به صورت

است. این ماده علّت كون و فساد  در جهان باشد و بر چهار نوع: كلّی، اولی، طباعی و 

آتش؛  صناعی كه چهار عنصر از آن پدید آمده است. از تركیب هیولی با گرمی و خشكی،

از تركیب هیولی با گرمی و تری، هوا؛ از تركیب هیولی با سردی و خشكی، خال و از 

(. زكریای رازی 183: 7181آید )اذكایی،تركیب هیولی با سردی و تری، آب به وجود می

داند و همین عامل باعظ شده است هیولی را در كنار مكان، زمان، نفس و باری قدیم می

: 7181رین بارها رازی را مورد خطاب و عتاب قرار دهد )ناصر، كه ناصر در زادالمساف

773.) 

 انسان و جايگاهش در هستی -2-2-2-0-8

ای از دید فلوطین انسان دارای دو جنبة جسمانی و روحانی است كه جنبة روحانی او هدیه

م شود. اگر بتوانیاز جهان برتر یعنی نفس كلّی است كه با یک واسطه به واحد متّصل می

توانیم به سمت روح حقیقی پرواز های دنیوی پال كنیم، میروح خود را از آالیش

ای داشته باشیم. اگر جنبة دیگر طبیعت یعنی وجود جسمانی را بپذیریم، در دنیای جاودانه

ارزش باشد، بلكه در تواند بیسان اسیری خواهیم ماند. جسم هم زیاد نمینفسانیِ خاكی، به

 هبوط، و فرودآمدن امكان روح برای كه است این بدن مثبت نقش این چرخة طبیعت،

دهد) می پرتوافشانی و تابیدن امكان اشذاتی روشنایی به نیز و تحوّل و گردیدن و شدن

-(. جنبة منفی آن اسارت روح و كشاندنش به سمت و سوی دلبستگی173: 7133فلوطین، 

 روح آزادی گردد؛می نیرو بی و تیره دنب واسطة به تابدمی روح از كه ایییروشنا. هاست

 صور همه دارای فردی روح گردد. هرمی روح بدی سبب دركل ماده. سازدمی محدود را

 صورت بلكه آدمی معقول صورت كیهان اگر پس دارد؛ وجود كیهان در كه است معقولی

 (.172باشد)همان: آنها همه دارای باید هم روح دارد، زنده را موجودات همه معقول
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هایی كه از ستاره و آفرینش انسان در مرتبة فكری ناصر خسرو منزلت خاصی دارد. فعل 

 گذرند، هدفشان مردم است:آسمان می

 دو جهانست و تو از هر دو جهان مختصدری 

 
 جان تو اهدل معادسدت و تندت اهدل معداش      

 

 (18/ 211: 7114) ناصر،                                                                                  

 انسان چكیده ای از دو هستی است.

 در تدددن خدددویش ببدددین عدددالم را یكسدددر

 نیسددت پوشددیده كدده شدداه حیددوانی تددو      

 

 ...هفت نجم و ده و دو برج و چهدار اركدان   

 كدده ندده عریددانی و ایشددان همگددان عریددان    

 

 (73 و 72/ 477: 7114) ناصر،  

اش، او را بر داند، ولی به دلیل اندیشه و نفس ناطقهجانورن می با این كه ناصر انسان را از

 دهد.جانوران برتری می

 گمددانچددون و چددرا نتیجددة عقلسددت بددی 

 قدر و بهای مرد نده از جسدم و فربهیسدت   
 

 چون و چدرا ز جدانوران جدز تدو كراسدت؟      

 بددل مددردم از نكددو سددخن و عقددل پربهاسددت
 

 (73و 76/  131)همان: 

بهترین چیز در این دنیا جانور داناست كه »بودن انسان تصریح كرده است: و بارها به جانور 

(. انسان مخلوقی از دو جهان است و چكیدة هر دو 47: 7166)ناصر، ....« آن مردم است 

جهان در انسان قرار گرفته است، به این جهت او خداوندی و مهتری را مخصوص انسان 

 داند:می

 نبینددددی كدددده بددددر آسددددمان و زمددددین   
 

 مددددددر او را خداوندددددددی و مهتریسددددددت  
 

 (23/ 773: 7184)ناصر، 

در اندیشة مراتب هستی، انسان و تكاملش بعد از مرتبة نباتی و حیوانی است. با این كه از 

تر است. انسان هم مرتبة نظر تقدم، نبات بر حیوان پیشی دارد، ولی جایگاه حیوان كامل

اصر خسرو، انسان را مرتبة بین كیهان و باشد. فلوطین بر عكس نتری از حیوان میكامل

ترین بخش كیهان متعلّق در كیهان آدمیان در بخش میانه قرار دارند. بیش»داند. حیوان می
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به آسمان است و زمین در مركز كیهان است. آدمی میان خدا و حیوان قرار گرفته است. 

ی فلوطین به این معترف (. ول176: 7138)فلوطین،...« گراید و گاه به آن گاه به این می

(. هر چند كه 171است كه جایگاه انسان، بهتر از جایگاه سایر موجودات است )همان: 

 (.176انسان بهترین مخلوق نیست )همان: 

داند كه به بند زمینی بسته شده بر عكس نظر فلوطین، ناصر انسان را گوهر آسمانی می

 است:

 یكدددددی گدددددوهر آسمانیسدددددت مدددددردم
 

 دی ببسدددتش زمیندددی كددده ایدددزد بددده بنددد   
 

 (1/ 73: 7184)ناصر، 

 و مسكن او جهان روشن و باقی است

 مسددكن تددو عالمیسددت روشددن و بددداقی    

 شددمع خددرد بددر فددروز در دل و بشددتاب    
 

 نیسددددت تددددرا عددددالم فددددرودین مسددددكن   

 بدددا دل روشدددن بددده سدددوی عدددالم روشدددن 
 

 (76/ 733)همان:  

ید به سمت پدر برگردد. با و گاهی انسان، در مقابل خداوند خطاب فرزند گرفته است و با

در « برگشت به سمت پدر»گیرد كه منظور از این وجه تأویل، ناصر بر عیسویان هم ایراد می

 آیین مسیح یعنی پیوستن به نفس كلی است.

 صدددانع مصدددنوع را تدددو باشدددی فرزندددد   

 قول مسیح آنكه گفت: زی پددر خدویش  

 عاقددل دانددد كدده او چدده گفددت و لددیكن   

 

 عدادل و فاضدل  پس چدو پددر شدو كدریم و      

 شددویم، ایددن رمددز بددود نددزد افاضددل     مددی

 رهبدددان گمدددراه گشدددت و هرقدددل جاهدددل 

 

 (76تا  71/ 711) همان: 

پذیر نیست. اما این راه خردورزی و رستگاری كه ناصر به  آن اشاره دارد، به تنهایی امكان

از بین داند و چون از حیوانات یک تن به نام انسان برگزیده است او مردم را از حیوان می

شود ... تری به نام نبی است كه از طرف خداوند برگزیده میها هم نوعی برگزیدهانسان

(. این نظر ناصر نزدیک به نظر فلوطین است، هرچند كه فلوطین به مانند  72: 7166)ناصر، 

 های پال معتقد است.ها به روانناصر وجود نبی را نپذیرفته است، بلكه در بین انسان
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 روح با انسان روح خویشاوندی سبب گوهر این. است راستین انسان برتر، طبیعت یا تماهیّ»

 تمام با را آن بلكه خود دارد، فراز بر را الهی عقل تنها نه و است آن همگون و جهانی كلّی

 انجه با نیز زمینی زندگی دوران در حتی او. استجای داده خویشتن در خود وسعت

 مشغول آن با و سپاردمی محسوس جهان را به زیرین روح فقط و است پیوسته معقول

 .7: است قرار این (.  رسیدن به حقیقت واحد از دید فلوطین از36: 7133فلوطین، «) داردمی

 .1. ومتافیزیک فلسفه به اشتغال .2. بدن و ازحواس گسستن طریق از روان پاالیش و تصفیه

 فقدان آن ویژگی كه عرفانی ایتجربه در واحد با عرفانی وحدت .4 عقل با عرفانی داتحا

 33اوست) همان:  تعالی اوج و انسانی سلول نهایی مرحله این، و است دوگانگی هرگونه

 (.33تا

 

 گیری نتیجه -8

های مطرح شدة متكلّمی اسماعیلی است كه در آثار خود به اندیشهناصر خسرو 

ن، بخصوص فلوطین كه با كتاب تاسوعات، مشهور به اثولوجیا، به قلمرو اسالمی نوافالطونیا

سان همنوعان ایرانی اسماعیلی خود، از وارد شده بود، حسن توجّه نشان داده است و به

ها استفاده كرده است. اكثر قریب جمله نسفی و سجستانی به صورت گسترده از این اندیشه

های فلسفی فلوطین همخوانی دارد، ولی به دلیل خسرو با اندیشههای ناصر به اتّفاق اندیشه

های هایی را با اندیشهاینكه ناصر خسرو متكلّم است تا فیلسوف، در برخی موارد اختالف

فلسفی فلوطین شاهد هستیم. از نظرگاه پدیدآمدن هستی، فلوطین به سرشاری و فیض واحد 

كند نقش اساسی دارد. عقلی كه ناصر مطرح میاعتقاد دارد، ولی در اعتقاد ناصر، ابداع 

بینیم كه عقول دقیقاً همان عقل مطرح شدة فلوطین نیست و گاهی در در نگرش ناصر می

 مطرح شدة فارابی نقش اساسی دارند و گاهی عقل یاد شدة فلوطین. 

 جزئی نفوس كه است وجود از ایمرتبه و محسوس عالم تجلّی از نظر فلوطین طبیعت،

پذیرد، ولی مراتب وجودی نفوس در نظر ناصر هم این نظر را می .اندشده آن به دمحدو

ای بین تر حیوان است، ولی فلوطین انسان را مرتبهآنان یكی نیست؛ مثالً انسان مرتبة كامل

 داند.كیهان و حیوان می
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 كه وتتفا این با داند، می نخستین مبدأ به انسانی نفس بازگشت را، فلسفه غایت فلوطین

 به را انسان بلكه داند،نمی كافی را استدالل و نظری سلول و سیر تنها مسیر، این در وی

بیند.  دید ناصر خسرو هم شبیه این دید است، می نیازمند نفس تصفیة و عملی سلول و سیر

-های مربوط به هدایت فرد زیر نظر فرد خاصی را نمیبا این تفاوت كه فلوطین اندیشه

 دهد.های انسانی را بر همه چیز برتری میه سلول و اندیشهپذیرد، بلك

 هايادداشت
 بسیار نظریة این نظریه، ... است دائمی تغییر حال در جهان كه معنا این به... تغییر و حركت . قاعدة7

 حركت و تغییر قانون. .است شده منعكس هم ما عرفان در و اسالمی فلسفة در است كه قدیمی

 است؛ كرده بیان اسفار كتاب در صدرالمتألهین را آن عالی بسیار شكل كه است كلی قانون یک

 (.773: 7183جوهری) اكبریان،  حركت همان یعنی

ها را در مكان سبب بود نیاز به دلیلی نداشت. هیچ زمان و مكانی برایش نبود. آن. آفرینش او بی2

 .در مكانمكانی آفرید نه بی

 نشان كه است دسترس در طرحی البتّه. ننوشت مُثُل دربارة مستقلی كتاب گاههیچ . افالطون1

 فیلسوف نام به ایرساله مردسیاسی، و سوفیست رساالت نگارش از بعد تا داشته بنا افالطون دهدمی

 افالطون،) «كرد خواهیم تماشا تردقیق را فیلسوف دیگر روزی داد دست فرصت اگر. »بنویسد

 كرد، نخواهد پیدا وجود نیز آینده در و نیامده وجود در من از اینوشته گونههیچ» (7411 :7183

 بتوان عادی الفاظ و اصطالحات یوسیله به كه نیست علمی مطالب دیگر مانند مطالب آن زیرا

 (.28:7167 افالطون،) «نمود بیان و تشریح

 یافته وجوب العلل علت چون از ولی است، بالذات نممك است مبدأ فیض اولین كه اول . عقل4

 با. است كثرت عالم مصدر عقل است مُمكّن خود ذات در چون. است بالغیر واجب است، بنابراین

 . را اول فلک و اول نفس خود ذات تعقل با و كندمی افاضه را دوم عقل اول عقل باری، ذات تعقل

 : است علم نوع سه دارای واقع در اول عقل

  الوجود واجب ذات به علم( 7

  بالغیر واجب عنوان به خود ذات به علم( 2

  بالذات ممكن عنوان به خود ذات به علم( 1

 عقل. است اول فلک و اول نفس و دوم عقل علت ایجاد فاالقدم، نحواالقدم به لتعقّ نوع سه این و

 این به و كند می ایجاد را دوم فلک و دوم نفس و سوم عقل گانه سه تعقل با خود نوبة به دوم
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 و الصور واهب كه دهم عقل با كه یابد می تكوین افالل و نفوس و عقول مراتب سلسله وسیله

 . پذیردمی خاتمه است فساد و كون عالم مدبر

 و است نوافالطونی جهانشناسی تنظیم درواقع مبدأ، از وجود مراتب صدور درباره سینا ابن طرح

 . است فلوطین گانه سه اقانیم با مطابق اول فسن و اول عقل و اول وجود

به  عقل آن از را خود هستی و شده صادر حكمفرماست آن بر كه عقلی تعقّل توسط فلک هر پس

 این حدی تا الرئیس شیخ است، نگاشته ارسطو براثولوجیای كه شرحی در. است آورده دست

 و مجزّا نفوس از كامالً را عقول جودیو مقام و مرتبه كه معنی این به است داده تغییر را ترتیب

 مجرّد نفوس و افالل از كامالً( هستند شرع لسان به مالئكه همان كه) را عقول و كرده ممتاز

 ذات از عقول كه را علمی و است دانسته محسوب معقوالت و صور همه مبدأ را آنان و ساخته

 (.177تا  138: 7111است)نصر،  شمرده عرفان و علم هرگونه «النوع رب» و مثال دارند تعالی باری

 

 منابعفهرست 

 هاكتاب-الف
با تعلیقات عباس  .سمط الحقايق فی عقايد االسماعیلیه .(7361) ابن ابی سالم. .7

 دمشق. .العزاوی

 .اسكندرانی محمّدبا مقدمة  .مه ابن خلدونمقدّ .(2336) .ابن خلدون، عبدالرحمن .2

 بیروت: دارالكتاب عربی.

تهران: م سسة  .به اهتمام مهدی محقّق .كتاب االصالح(.7111) .ابوحاتم رازی .1

 مطالعات اسالمی.

 یایزكر بن محمّد یفلسف نظام و یعیطب حكمت)یراز میحک .(7181)  .اذكایی، پرویز .4

 .طرح: تهران.(یرفیص

 .خوارزمی: تهران .لطفی حسنمحمّد ترجمة .رسالة تیمائوس .(7167) . افالطون .6

 تهران: توس. .ترجمة جالل ستّاری .اندازهای اسطورهچشم .( 7132) .الیاده، میرچا .3

 .تحقیق و تعلیق دكتر عنبر الرحمن .شرح المقاصد .(7433)  .تفتازانی، مسعود بن عمر .1

 قم: منشورات الشریف الرضی. .7ج 

 نشرتهران:  .یابدرهترجمة فریدون  .هیلیاسماع ديعقا و خيتار.(7183) .فرهاد ،یدفتر .8

 .نفرزا پژوهش و
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نوشته و  به .اسماعیلی( رساله ) درج در سهالینابیع  .(7143)  .، ابویعقوبسجستانی .3

 های ایرانی.تهران: گنجینه نوشته .كربن هانری كوشش
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 تهران: صدرا. .سه جلد .اسالمی علوم با آشنايی .( 7181) .مطهری، مرتضی .71

 هران:. تمحقق مهدی -مینوی مجتبی: تصحیح .اشعار ديوان .(7184) .خسرو ناصر .78

 تهران.  دانشگاه

 فلسفة تهران: انجمن .غالمرضا اعوانی تصحیح .وجه الدين .(7166)  ._________ .73

 ایران.

 طهوری. كتابخانهتهران:  .دين وجه .(7148)  . _________ .23

تهران:  .مویعلی اكبرق هیشحت و حیحصت .واناالخوانخ .(7184) ._________ .27

 اساطیر.

 فرانسوی و فارسی مقدمة و تصحیح به .الحکمتینجامع .(7131). __________ .22

 .وریطه :رانهت .معین محمّد كربین و هنری

 .نمرحالذلب محمّد هیشحت و حیحصت .زادالمسافرين .(7181)  .__________ .21

 .راطیاس:  رانهت



 119 های فلوطینريشة افکار فلسفی ناصرخسرو در انديشه                      49پايیز و زمستان 

 . تهران: خوارزمی.طبیعت درباره اسالمی رانمتفکّ نظر .(7111)  .نصر، سید حسن .24

 تهران: فرزان.  .ایترجمة فریدون بدره .حمیدالدين كرمانی .(7113) .واكر، پل .26

 هامقاله-ب

-فصل«.اثولوجیا سرگذشت» (.7181)  آبادی. حسین حسن عباسی سیدحسن؛احمدی،  .7

 شماره بهار، . بهشتی شهید دانشگاه ادیان و اتالهیّ به دانشكدة معرفت وابسته آینه نامة

 .(734 تا 87 صص) 74

 از آن جایگاه و مثل نظریه تحلیل و بررسی»(. 7183)  .حسین زمانیها اكبریان،رضا؛ .2

 .63 شمارة مفید، اردیبهشت، نامه: مجله «.مال صدرا و افالطون دیدگاه

 -  بهمن ، یغما «.خسرو ناصر كالمی عقاید و افكار » (.7161) جعفر. شهیدی، سید .1

 .(346 تا 318 ، صص171 شماره

  ،نامهرانیا ةمجل «.خسرو ناصر ةشیاند در عقل یمعنا و منشأ» (.7131) .شاهرخ مسكوب، .4

 .23ةشمار، زمستان

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




