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 بازتاب اندیشه های نوافالطونی در آثار موالنا
 دکتر محمدامیر مشهدی

 دانشگاه سیستان و بلوچستان زبان و ادبیات فارسی دانشیار

 فرشته عربشاهی

 كارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 

 چکیده

های ترین و سرآمدترین و چهرهبلند آوازه( م.211یا 263  – 213 یا 219) (Plotius)پلوتینوس یا فلوطین یا افلوطین

 وی با تركیب افکار افالطون، ارسطو، آرا و عقاید ادیان و مذاهب مختلف، از جمله .ماندگار و اثر گذار دنیای فلسفه است

یرانی تاثیر ااو بر فلسفه و عرفان و تصوف اسالمی  فلسفه .دریزی كرنوافالطونی را پی كهن شرقی، فلسفه حکمت و فلسفه

در این نوشته كوتاه، سعی شده است تا با بازگو . ترین حکمت ایرانی متاثر از آن است، برجستهگذاشت و حکمت اشراق

در این بررسی مبانی فلسفه . عرفان مولوی پرداخته شود دریان به بازتاب آن كردن عقاید فلوطین و در نهایت نو افالطون

 .نمایانده و با اندیشه و افکار موالنا مقایسه شده است «نفس كلی»و  «عقل كلی»، «احد»فلوطین، یعنی 

 .تناسخ وجود، وحدت نفس، عقل، احد، افالطونیان، نو مولوی، فلوطین، : هاکلیدواژه

 مقدمه

 مصر در میالدی 213 یا 219 سال در حدوداً است، آن عربی برگردان افلوطین یا فلوطین كه  (Plotius)پلوتینوس یا افلوطین

 وجود در را خود شده گم ولی دید، اسکندریه در را گوناگونی استادان .تیاف تمایل فلسفه به سالگی هشت و بیست در و شد متولد

 شاگردی او نزد سال یازده حدود و آورد دست به را ساكاس آمونیوس شاگردی توفیق دوستانش، از یکی راهنمایی به ،نیافت آنها

 كشته از بعد ولی كرد، حركت داشت، را ایران به حمله قصد كه گوردیانوس سپاه همراه به ایرانی فلسفه با آشنایی جهت به .كرد

 211 یا 263 سال در و رفت رم به سپس گریخت، انطاكیه به خود نجات برای فلوطین لشکر، خوردن شکست و امپراتور شدن

 (4131: 2ج : 4966 ، یلطف. )گذشت در روستایی ای خانه در بیماری اثر در میالدی

 خویش، یآوازه بلند تاریخ طول در فلسفه دنیای كه است گذاری اثر و ماندگار هایچهره سرآمدترین از یکی پلوتینوس یا فلوطین

 آنجا تا . گذاشت بسزایی تاثیر فیلسوفان فلسفی تفکرات نوع در زمان همان از او متعالی افکار و هااندیشه .تاس داشته ارزانی بشر به

 افکار و هادیدگاه از متعالیه حکمت و اشراق و مشا پیروان از نیز مسلمان فیلسوفان و كرد گذاری پایه را مسیحیت فلسفه حتی كه

 . شدند مندبهره او یگسترده

 فلسفه شرقی، كهن فلسفه و حکمت جمله از مختلف، مذاهب و ادیان عقاید و آرا ارسطو، افالطون، افکار تركیب با فلوطین

ترین ایرانی تاثیر گذاشت و حکمت اشراق، برجسته – اسالمی تصوف و عرفان و فلسفه بر او فلسفه. كرد ریزیپی را نوافالطونی

 .حکمت ایرانی متاثر از آن است

توان به بازتاب آن در عرفان مولوی توجه نوافالطونی و حکمت و تصوف اسالمی، می در راستای بحث از چگونگی تاثیر و تاثر فلسفه

، عقل كلی و احد در حیطه)فلوطین را  نوافالطونی و عرفان مولوی را بررسی كرد و مبانی فلسفه های فلسفهداشت و همانندی

های اساسی آن دو، به ویژه در موضوع نفس ها و تفاوتی و بینش عرفانی مولوی سنجید و همانندیفلسف با اندیشه (نفس كلی

كلی، بازگشت نفس، چگونگی بازگشت نفس، معرفت، وحدت وجود، هستی معقول و محسوس و آفرینش براساس صدور یا فیضان 

 .و تجلی را تجزیه و تحلیل كرد

های این و مولوی را در عرصه ما بعدالطبیعه بیان كرد و نسبت دین و فلسفه را در اندیشههای فلوطین توان دیدگاهو در نهایت می

 .دو شخصیت بزرگوار نشان داد

 نوافالطونی مکتب
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 در اروپایی محققان بلکه. شاگردانش نه و او استاد نه است كرده اختیار فلوطین خود نه را  (Neoplatoniam)نوافالطونی عنوان

 برای عنوان این اطالق. بردند كار به را عنوان این افالطون، فلسفه از افلوطین فلسفی نظام كردن متمایز برای نوزدهم قرن اواسط

 .است مبتنی ارسطو و افالطون نظریات بر اصل در فلسفه این دهند نشان كه است این

 آمونیوس، استادش، مانند او. است افالطونی ارسطو بعدالطبیعه ما اساس افالطون، از ارسطو انتقادهای رغم به بود معتقد افلوطین

 متاثر ارسطو فلسفه از هم و افالطون یفلسفه از هم او فلسفه سبب بدین است؛ یکی اساس، از ارسطو و افالطون آرای كه بود معتقد

 این دلیل، همین به كلی؛ اصول در نه بود جزئیات در استادش با ارسطو اختالف زیرا است، ممکن دو این جمع او اعتقاد به .بود

 (44و  41ص:4962، پورجوادی). نامیدند جدید افالطونیان  یا نوافالطونیان بودند، آن پیروان كه را ایفالسفه و نوافالطونی را فلسفه

 هر ضمیر در و دینی هر در بزرگ اشکالی صورت به دین و فلسفه مسئله كه بینیم می ، پردازیم می انسانی فکر تاریخ تتبع به وقتی

 روزگاران از كه است ای مسئله ، شریعت و حکمت یا فلسفه و دین میان تعارض یا توافق ، ردیگ عبارت به . است بوده موجود انسانی

  . است كرده مشغول خود به را انسان ذهن پیشین

 داشت، آشنایی ادیان همه از بیش تفکر، و عقل یعنی ، فلسفه اساس با چون اسالم چند هر : است معتقد همایی الدین جالل استاد

 . كند مستهلک خود در و تابد بر را عقلی قواعد و كند پایداری فلسفی افکار هجوم و فلسفه  سیطره مقابل در توانست همه از بیشتر

 (36 ص:4941، همایی)

 به و هستند قائل دو آن تعارض به ، دیگر برخی . اند آمده بر (دین و فلسفه) ، دو آن جمع درصدد بعضی ، اسالمی متفکران میان

 بعضی . ندارند اختالفی هم با كه دانند می مستقل علم دو را دو آن نیز ای عده اند، پرداخته عقلی علوم و فلسفه با مبارزه به شدت

 را كدام هر فلسفه و دین : نویسد می همایی استاد .اند دانسته دیگر از جدا را كدام هر وظایف و حدود استقالل، به قول ضمن دیگر

 از غیر ایمانی حکمت «.طی شود نمی ره این ، حکمت به» . كرد كشف باید خودش راه از را چیز هر و است خاص مبنایی و طریق

 البته . فهمید باید دین ائمه و انبیاء مأثور طریق از را دینی مسائل و كرد طرح فلسفه در باید را فلسفی مسائل . است یونانی فلسفه

 خلط علم دیگر در را علم یک مسائل كه این نه ولی ، بیاید مذاهب ارباب عقاید اصول كمک به بتواند فلسفه مواردی در است ممکن

 (32ص:4941همایی،) . كنند

 درس آنکه از بیش فلسفه سبب بدین بکوشد، خود حقیقت بازیافتن راه در تا داند می انسان كردن بیدار در را فلسفه مقصد فلوطین

 .(234ص:4963،بكو زرین). معنا جهان به حس جهان از سیر است؛ سیر و دیالکتیک باشد،

 تنها نه او فلسفه . نیست نخستین مبدأ به آدمی جان بازگشت طریق از رستگاری جز چیزی او نظر از فلسفه غایت ، دیگر تعبیر به

 بدین دارد بر در نیز را عرفان و دین نظریه بلکه ، است اخالق علم و الطبیعه مابعد علم شناسی،روان شناسی،جهان ، منطق شامل

 و داند می فیلسوف كمال و فضیلت منتهی را عرفانی تجربه آشکارا او . است مبتنی عرفانی سلوک و سیر نوعی بر او روش لحاظ،

  . است داشته را كمال این نیز خود

 بر را خود فلسفه اساس كه چرا است، ممکن غیر حتی و مشکل ، افلوطین ویژه به افالطونی نو مکتب در عرفان و فلسفه بین تفکیک

 را معرفت نوع ترین عالی او . است كرده وارد نیز را عرفان و دین نظریه ، علم این متداول مباحث بر افزودن و داند می عرفانی تجربه

 نهاده، بنیاد خویش تجربه بر گذشته، نظری تفکر بر افزون عرفان، درباره را خود نظریه سبب بدین داند، می خدا عرفانی شناخت

 . داند می حقیقی فیلسوف كمال و فضیلت منتهای آشکارا را عرفانی تجربه

 به دلیل همین به و باشد داشته معنوی سیر خود وجود در باید انسان وی نظر از . بود فردی و شخصی امری او نظر از دین البته

 .(44ص :4962جوادی، پور) بود اعتنا بی اجتماع در مذهبی مراسم

 غیر) هستی عالم در كلی طبقه یا درجه سه او شود می آغاز مقدس تثلیث نوعی با است معتقد آن به فلوطین كه ای بعدالطبیعه ما

 <<احد>> او نظر از. نیستند برابر یکدیگر با مرتبه حیث از سه این . نفس ، لعق ، احد : از عبارتند كه است قائل (طبیعت عالم از

 به صافتا شایسته اقنوم نخستین و اول صادر را عقل . است نیکی و خیر عین او . است تعقل و ادراک وجود فوق و باالتر همه از

 و حیات و ماده جهان تدبیر او بارز صفت كه است عقل از شده افاضه و دوم صادر نیز نفس.كند می فیضان حد از كه داند می وجود

  . است حركت
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 از را عقل افالطون، از را احد. است پذیرفته تأثیر آنها از و كرده جمع فیلسوف سه نظر بین را از ثالثه اقانیم نظریه در افلوطین

 .است كرده اخذ رواقیون از را نفس ، ارسطو

 می مراتبی سلسله را عالم او . شود می متوقف ، ندارد راه آنها در شر كه گانه سه اقانیم همین در الهی موجودات مراتب گفت می او

 را آن وی و است تام فعل و است محض خیر و مراتب ماورای آنچه به عقل از و عقل، به نفس از و ، نفس به جسم از كه دید

 .(233ص:4963كوب، زرین) شود می منتهی خواند می«احد»

 عرفایی با افلوطین ذهنی مشتركات تا پردازیممی پرداخته نفس و عقل ، احد ی گانه سه اقانیم از یک هر توضیح و شرح به اینکه

  . شود آشکار مولوی همچون

  احد : اول اقنوم

 نیست اشیاء از یک هیچ و است چیز همه «احد» : گوید می افلوطین . است محال بلکه ، مشکل تنها نه «احد» از گفتن سخن

 مطلقاً او . آنهاست همه از منزهخود او ، سته او در چیز همه كه حال عین در ،تنیس همه عین لیکن و چیزهاست همه منشأ

 ناگفتنی) نیست سخنی اش درباره . است درک قابل غیر و است ناپذیر توصیف است، وجودی هر و فکر هر ورای . است متعالی

 (41 ص :4962، جوادی پور) (است دانستنی نا) نیست دانشی اش باره در و(است

 بدین . بنهیم اسمی« احد» بر باید چار نا به ، ایم نهاده اسمی چیزی هر بر و ایم گرفته خو اشیا با عالم این در ما كه آنجا از اما

 .نامد می تام فعل و مجرد فکر یا مطلق خیر گاهی و اوّل گاهی و  احد را او گاه فلوطین جهت،

 همه منشا چون است مطلق خیر است، مقدم چیزی هر بر ذاتاً چون است ؛اول بخشد می وحدت چیز همه به چون است احد او

 (43 ص :4962جوادی، پور) . است چیز همه مالآ و غایت و خیرات

 او استقالل طریق از تواند می عقل نه . است وصف قابل اوغیر چون . دهد نسبت را مثبتی صفات هیچ احد به خواهد نمی افلوطین

 محدود را او وسیله، بدین زیرا . است چنین نه یا چنین واحد، گفت نباید . یابد در شهود با را او تواند می قلب نه و كند درک را

 و حمل وسیله به توانندمی كه است چیزهایی ی همه ورای ،او واقعیت در كه صورتی در ایم،ساخته جزیی ئشی را او و ایم كرده

 . شوند محدود اسنادی

 باالیی اهمیت عرفان زبان در كه نگاه این .دارد عقیده سلبی كالم یا تنزیهی الهیات به كه دانست كسی نخستین توانمی را افلوطین

 نسبت كه چرا ، كندمی داریدخو اكیداً وصفی چنین از این بر بنا ، داندنمی ممکن ثبوتی اوصاف با را متعالی حقیقت وصف ، دارد

 تجربه از خود درک  نیز آدمی حتی . بیندنمی زبان استعداد و توان در تر نازل یمرتبه در و خود درک حد در را « بودن چه»

 متعالی حقیقت به چه آن كند می احساس  نوعی به عارف ، ثبوتی وصف در سبب ،بدین دهد انتقال زبان به تواند نمی را متعالی

 او كه اند گفته بارها درنگ بی اند، كرده وصف هم اگر و ندارد را او معرفی توانایی واقع به اوصاف آن و نیست آن ،او دهد می نسبت

و نه واحدی  عدداست صورت به واحد نه واحد این شود می گفته زود شود،می خوانده واحد نام به اگر . ایم گفته ما كه نیست این

  . گنجدنمی اندیشه در هم یک صورت به كه ست واحدی بلکه ، كثیر از ست واحدی نه و در برابر دیگری( یکی)

 برگزیده را اقنوم كلمه ، وجود كلمه از استفاده جای به او . است ننهاده نیز وجود اسم او بر اسالمی فیلسوفان خالف بر افلوطین

 كه حال عین در داندمی هستی ورای را او فلوطین . است معین غیر خواه و معین خواه موجود موضوع هر معنای به  اقنوم است،

 كه است ایمرتبه به.احدیت است  ای دون مرتبهوجود ؛ مرتبه مرتبه: گویدمیداند و ، او را ورای وجود میاست قائل وجود او برای

 این و اند شده صادر احد از هم موجودات این بر افزون ، ندارد ماهیتی و حد هیچ او كه حالی در ، باشد ماهیتی و حدی ، آن در

 (21و43صص :4962، پورجوادی). باشد داشته تقدم وجود بر« احد» كه كند می اقتضا خالقیت و مصدزیت

 خدا؟= احد  

 كه بعد فهمید، چیزی چنین او خود هایعبارت از نتوان است ممکن هرچند . است ادیان در خدا همان فلوطین فلسفه در احد

 فلوطین محض خیر همچنان را خداوند ذات مسیحی، فیلسوفان و متکلمان ، شد تشکیل او فلسفه تاثیر تحت مسیحی الهیات

 (914 ص:4963، كوب زرین) . دانستند

  جود و وحدت و فلوطین
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 دارد، عقیده بدان او كه صدوری و فیض آیا ؟ است وجود وحدت به قائل فلوطین آیا اینکه آن و آیدمی پیش سوال یک اینجا در

 همان نیز صدور و فیض نظریه و است وجودی وحدت او كه بپذیریم هم اگر و كرد احتیاط باید اینجا در ؟ است وجود وحدت همان

 فلوطین، كه كندمی تصریح فروغی علی محمد اما . بخوانیم وجودی وحدت یک ، شرط و قید بی را او تواننمی است وجود وحدت

 . شماردمی وجود كل منشأ و اصل را احدیت و داند می واحد را حقیقت او : نویسد می آن توضیح در و است وجودی وحدت

 پندارد می مبدأ سوی به بازگشت هم را وجود غایت و انگارد می كل مصدر و نخستین مبدأ از فیضانی و تراوش جمیعاً را موجودات

 .(36ص:4964فروغی،) .

 كه است معتقد او . كندمی فرق است وجود اصالت بر مبتنی كه ما وجود وحدت با او وجود وحدت :نویسدمی مطهری شهید استاد

 غیر و است او حقیقی وجود . است وجود حقیقت كه است این ما وجود وحدت كه صورتی در است عدم و وجود مافوق خداوند

 (49ج ،323ص:4939ی،مطهر) . است نمود و ظل است چه هر ، خداوند

  عقل: دوم اقنوم

 و پاشدمی نور خورشید كه همچنان ، كندمی زایش . آنهاست مصدر و موجودات پدر است كامل چون اول اقنوم یا نخست مبدأ

 ، اول صادر آن و نیست او پایه به البته اما است نزدیک او به كمال مراتب در شود، می صادر او از بدواً آنچه یعنی او بالواسطه فرزند

  . است عقل

 چیزی آن هر یعنی وجود، نفس دوم اقنوم اما ؛ كرد سلب او از را ثبوتی صفات همه باید پس است؛ برتر وجود از اول اقنوم كه گفتیم

 معرفت مورد تواندمی سبب همین به و گیرد تعلق واقعیت این به بتواند علم تا آید حاصل واقعیت برای صورتی شودمی سبب كه

 .(13ص:4964، فروغی) . باشد

 نفس : «دوم صادر» سوم اقنوم

 زیرا . است تالقی در معقول عالم با و ، محسوس عالم و معقول عالم بین واسطه نفس . شودمی صادر نفس «اول صادر» یا عقل از

 بدین تا دارد تالقی نیز محسوس جهان با . كند ملأت آن در جاودانه تا گردد می باز آن سوی به پیوسته و است عالم این از صادر

 .دهد سازمان و سامان جهان

 نیز كل نفس با و دارد استقالل خود برای نفسی هر كه حال عین در است ها آن شامل و شخصیه و جزئیه سنفو منشأ كل نفس

 از یک هر و كرده حلول ابدان و اجسام در كل نفس ، دیگر عبارت به . است برقرار وحدت عالم نفس و فردی نفوس بین است، متحد

 .(33ص:4964، فروغی). است یافته بهره آن از ، استعداد قدر به آنها

 نخواهد مرگ از بعد جزئیه نفوس از یک هر ناپذیری فنا و بقا از مانع كلی نفس و جزئیه نفوس بین وحدت كه است معتقد فلوطین

 .هستند یکی هم با همه ، حال ینع در ماند، می باقی واحد آنها از یک هر كه حالی در بود

 وارد نفس كه هنگامی . است مانده باقی عقالنی عالم در اش ریشه و هنشد آلوده ماده با نفس كه است هنگامی مراتب آن ترین عالی

 با اخالقی عروج ضرورت است، آلوده ماده با نفس مرتبه این در كه بسازد را مشترک و مركب دستگاه تا شودمی بدن با واقعی اتحاد

-می تعبیر محسوس عالم به ، مرتبه این از . آید می پیش نهایی غایت عنوان با خدا با اتحاد و تقریبی صورت به شدن خدا همانند

 حال در كامالً آن طی نفس و است لذت تحصیل آن از مقصود كه است حیاتی ، دو آن از یکی :  است قسم دو بر خود كه شود

  كندمی تعبیر صعود قوس و نزول قوس به حیات دو این از فروغی . است فعالیت به مقرون كه است حیاتی دیگری و ماندمی انفعال

 :نزول قوس

 بدی و زشتی و نقص و عالم این های آالیش به و شده ماده گرفتار آمده ناسوت عالم به ملکوت عالم از نزول قوس در نفس یا روح

 حقیقت از اش بهره و است مجازی عالم كه محسوسات و جسم به بیشتر را خود توجه اگر پس ، شده آلوده است، ماده خاصیت كه

 سقوطش ، شود منصرف ، است حقیقت عالم كه روحانیت و معقوالت عالم از و سازد معطوف است قوی ماده به ابتالیش و ضعیف

  . كرد خواهد تنزل ادنا مرتبه به و تباه او مقدرات و بود خواهد تمام معرفت و سعادت از حرمانش و كامل

 :صعود قوس

 .(34-31صص:4964، فروغی) . جویند اعراض مادی عالم از باید پیمایند، به را صعود قوس و گردند باز مبدأ به بخواهند كه نفوسی

 : اخالق و انسان
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 غار در و جسم قالب در كه كلی نفس از است جزئی فردی نفس یا جان و شده تشکیل تن و جان ثنویت از انسان فلوطین، نظر از

 خود اصل به كه دارد آن شوق است متحد اقانیم سایر با و جایی آن است حقیقتی نفس كه جا آن از . است شده گرفتار مادی عالم

 برساند مطلق خیر به و برهاند ماده شر از را او كه كند اتخاذ روشی باید انسان .بازگردد «احد» یعنی خود اصیل اصل به و عقل یعنی

 .(49ص:4962، پورجوادی) .

 بیشتر بشر زندگی در آنچه بلکه ، ندارد كننده تعیین و بنیادی اهمیت فلوطین دیدگاه از هاانسان علمی هایفعالیت كه آنجا از

 ای اندیشه فعالیت و اندیشیدن در زندگی نحوه ترینكامل او نظر به است، اندیشیدن و هاانسان زندگی نظری خصلت دارد، اصالت

  . است نشده داده اختصاص اخالقیات به مستقلی مباحث ، او مکتب در سبب بدین است؛

 انسان اخالقی حالت مشخصه مهمترین و است وابسته انسان روحی و معنوی صفات و ساختار به او دیدگاه از سعادت حال، عین در

  . است محسوس آنچه هر از . است روگردانی او دیدگاه از

 بازگشت و روح پاالیش هافضیلت همه هدف رو این از ؛ شود می آلوده تن با پیوندش از بلکه نیست، آلوده خودش در روح ، او نظر به

 .(3،ج614ص :4932، المعارف دایره) . است آن اصلی هدف نیز معنوی جهان به

  اختیار و انسان

 همیشه برترین تا فروترین از نفس مراتب همه : است معتقد او ندارد قبول را سرنوشت و تقدیر و داند می مختار را انسان فلوطین

 هایواقعیت از آگاهی یا و جسمانی هایمشغولی دل در غرق و بمانیم فروتر نفس مرتبه در آیا كه برگزینیم باید ما و حاضرند ما در

 سعادت از را سعادتمند انسان توانندنمی شوند می نامیده خارجی شر اصطالح در كه اموری از یک هیچ . دریابیم را خودمان رد برتر

 را آدمی سعادت ضرورت، به شوند،می نامیده محسوس عالم اصطالح در كه چیزهایی از یک هیچ كه طورهمان كنند محروم خویش

  . كنندنمی تامین

 گیرند می قرار محسوس جهان مرز در هاروح ضرورت، به بنا اما است؛ معتقد محسوس و معقول جهان دو به فلوطین راستا این در

 و برندمی پی نیز محسوس جهان شناخت به این، بر افزون . نیست بسته هرگز آغازینشان وضعیت به ایشان بازگشت راه البته كه

  . شوند می واقف نیز معقول جهان اوج به بیشتر

. است نسبت ظل با ذی ذل«جا این» و «جا آن» نسبت خواند می «جا این» را محسوس عالم و «جا آن» را معقوالت عالم گاهی او

 این در موجود هایصورت یهمه . آمده «جا آن» از هر چه در این جا است. ی آن است ساحت عقل؛ حقیقت و عالم حس، سایه

 .(44ص :4962جوادی، پور) . شده صادر معقوالت از عالم

 تناسخ یا معاد

 .كرد تحلیل و تجزیه و بررسی توانمی تناسخ به اعتقاد و جسمانی معاد نفی روح، بقای موضوع سه در را لهئمس این

 .(493،ص49ج :4939،مطهری) .است روح بقای به قائل افلوطین كه است معتقد مطهری شهید

 چه آن و است واقعی نفس، او، نظر به . كند انکار را شخصی پذیری فنا نیست حاضر عالم، نفس با فردی وحدت به اعتقاد رغم به او

  . رفت نخواهد میان از است واقعی

 بعث . است اسیر آن در روح كه شماردمی زندانی جاودانگی یا بقا واقع در را آن زیرا كند،می نفی شدت به را جسمانی معاد فلوطین

 بردن گویدمی او . اندواقعی وجود با معارض و روح با متضاد طبیعتی از كه است هاجسم یا ها تن از دور كلی به راستین  رستاخیز یا

 كیفر كه است روح و داشت تولد از پیش كه یابد می را صورتی همان مرگ از پس روح كه معناست بدین الهی، عدل محکمه به روح

 .(614،ص3ج:4932بزرگ، المعارف دایره) .بیند می

 جاهای جویای نیز پیکرها این از رفتن بیرون هنگام گرفتند، جای ها پیکر در محسوس جهان به گرایش پی در ها روح كه آنجا از

 فرازین جهان به را خود كه ندارند شایستگی یا توانندنمی كه هایی روح . یابندمی خود شایسته مسکنی و هستند خود برای دیگری

 سان بدین ، باشد آنها با متناسب كه تنی ویژه به ، كنندمی جو و جست خود جایگاه چون هم را دیگری تن دیگر بار ناگریز بکشانند،

 كه گزیند می بر را زندگی از گونه آن ، شده جدا تن از كه روحی . شوند می سرگردان جهان سراسر در گوناگون های شکل در روح

 آدمی دوباره ، باشد كرده حفظ خود درون در را «آدمی» كسی . است بوده آن به معطوف زمینی زندگی در او غالب و حاكم فعالیت

 نوع اختالف حسب بر و شود می جانور ، باشد سپرده هاهوس و امیال و حسی های ادراک دست به را خود عنان كه آن . شود می
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 بوده غرایضش تسکین اندیشه در فقط آنکه . گیردمی جای گوناگون جانوران كالبد در مرگ از پس روحش ، ها هوس و ها میل

 گیاهی جز زیرا ؛ یابد می گیاه صورت است، بوده توأم امیالش با كاهلی و سستی اگر . شودمی پرخور و اعتدال بی جانوری است،

 با را زندگی حال عین در و داشته می دوست چیز همه از بیش را موسیقی كه كسی . است داشته بیشتر فعالیتی او وجود در روح

 استبداد به ولی ، بوده پادشاه كه كسی . گیرد می جای بلبلی كالبد در افالطون عقیده به است برده سر به آالیشی بی و پاكی

 جهان از نیز ها روح از دیگری گروه . شود می عقابی نبوده گیرش دامن دیگری های بدی ، آن بر افزون اگر ، است رانده حکومت

 ایستاره روی روحی هر و گیرند می جای ستارگان در و كنند می عروج آسمان سوی به مستقیم و شوند می آزاد محسوس

 او نگهبان ی فرشته است، آن از برتر كه خدایی یا ستاره آن ، گیرد می جای است بوده فعال او در كه نیرویی و اخالق با متناسب

  .(642،ص3ج :4932، بزرگ المعارف دایره) . شود می

 نوافالطونی ی فلسفه و مولوی

  . كند می مطرح را مسئله دو فلوطین با موالنا بینی جهان مقایسه در جعفری عالمه

 و حی چیز همه در خدا . است كل از باالتر خدا كه زیرا نیست، اجزا و كل رابطه موجودات سایر با خدا رابطه اینکه : یکم مسئله

 نیست، اصطالحی معنای به اجزا و كل از موالنا منظور و ... دارد حضور جا همه در باشد نیاز آمدن به آنکه بی احدیت . است حاضر

 و است مجموع یک در یافته تشکیل اجزای از انتزاعی مفهوم یک آن اصطالحی معنای به كل كه داند می بهتر خود موالنا زیرا

  . است هستی در تبعیت ، اجزا از منظورش و بوده وجود در استقالل ، كل از او مقصود بلکه ، كل نه اجزاست وجود با تقدم همواره

 اوست نور و است خویشتن نور به منور كه است حق جمال دیدار و نور كسب ، روح حقیقی مطلوب : گوید می فلوطین : دوم مسئله

 دیدن به قادر را ما كه است خورشید نور كه چنان ، بیند می را او و گیرد می نور او از روح كه زیرا ؛ شود می دیدار سبب كه

 : گوید می موالنا . سازد می خورشید

 

 

 وتابوووو آف لوووووووو دلی دووووووووو آم ابووووووو آفت

 

  

 

 ابووووووو مت رو وی از دووووبای توووولووودلی روووووگ

 

 (31ص:4931جعفری،)                                                                                      

 نوافالطونی فلسفه مسائل تمام شامل تقریباً را او كبیر دیوان و مثنوی و فلوطین افکار معرف و مترجم بهترین را مولوی ، غنی قاسم

 رمز ی منزله به را مبدأ به رجوع و . شمارد برمی نوافالطونیان عقاید و اصول از ای خالصه را مثنوی آغازین بیت پنجاه و داند می

 .(416، :4933غنی) . داند می نوافالطونیان از متاثر را كامل انسان موضوع نیز و مثنوی ی نامه نی

 و شود می رد اسالمی تصوف برای افالطونی نو سرچشمه فرض ، نوافالطونی فلسفه بر شرقی كهن حکمت و فلسفه تاثیر پذیرش با

 حکمت یا هندوان مذاهب مانویت، مسیح آیین در تنها و اسالمی شریعت قلمرو از خارج را تصوف منشاء بخواهند كه خطاست

 سرچشمه از تواند نمی مطلقاً و داشته رواج آسیا در یونانی حکمت از پیش ها قرن ایران تصوف دیگر عبارت به . بجویند نوافالطونی

 انکار ایرانی حکمت و (میاسال تصوف سرچشمه نه)ی اسالم تصوف بر نوافالطونی فلسفه تاثیر اما. باشد برخوردار نوافالطونی حکمت

  . است ناپذیر

 می تعبیر نیز سلوكی علم به آن از كه حکمت این . است نوافالطونی فلسفه از متاثر ایرانی حکمت ترین برجسته ، اشراق حکمت

 به ، اسالم از پیش ایرانی آیین و فرهنگ اصطالحات و اسالمی موازین با یافته تطبیق نوافالطونی ی فلسفه نوعی حقیقت در ، كنند

 . داند می حقیقت منبع را قلبی واردات و الهام و اشراق كه است این نیز مشّایی فلسفه با آن عمده تفاوت و است مغان حکمت ویژه

 .(411ص :4933، غنی قاسم)

 سه در خصوص به هانشانه این . است مشهود كامالً نیز فارسی زبان شاعران آثار در افالطونی نو فلسفه های نشانه ، دیگر طرف از

چنان كه سنایی قدیم ترین شاعر صوفی است  . ، یعنی سنایی ، عطار و مولوی بیش از دیگران استعرفانی – تعلیمی سرای مثنوی

 نکوهش كرده است ، اگر چه خود او نیز تحت تاثیر فلسفه نوافالطونی است كه در پاره ای از اشعار خود فلسفه یا حکمت یونانی را

داستان پرواز مرغان به طرف  .او افکار سنایی ، به خصوص در مثنوی سیر العباد ، متاثر از آزادی فلسفی و عرفانی ابن سیناست  .
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است در اصل متعلق به متفکر بزرگ نوافالطونی جزیره سیمرغ كه عطار از آن به عنوان داستان اصلی منطق الطیر استفاده كرده 

اگر چه برای تاثیر فلسفه  .مولوی بیش از دیگران از فلسفه نو افالطونی تاثیر پذیرفته است .در عالم اسالم یعنی ابو علی سیناست

ه وساطت مکتب یعنی عقاید افالطون ب،از جنبه فلسفه افالطون  ،نخست  :نو افالطونی بر تصوف دو جنبه می توان قائل شد

جنبه دوم ، اشراق و الهام و وحی و واردات قلبی و عجز عقل از درک حقیقت خالق  .اسکندریه در تصوف اسالمی تاثیر كرده است 

كه فوق عقل قرارگرفته است و باالخره وحدت وجود است كه جنبه های اختصاصی فلسفه ی مکتب اسکندریه به شمار می روند و 

 (433-439صص:4962پورجوادی ،) .تاثیرات این مکتب از افکار و عقاید مشرق زمین قرار داد همه را باید در ردیف 

تفاوت هایی كه در پاره ای از نگرش های عرفانی مولوی بافلوطین وجود دارد ، عمدتاً در موضوع ها ومحورهایی است كه در مکتب 

یکی فلسفه  .اساسی را وجهه ی همت خود قرار داده بود  ئلهفلوطین حل دو مس .فلوطین تحت عناوین اقانیم سه گانه آمده است 

 .البته دینی كه مبتنی بر نظام فکری خاص خود او بود ،نه دین آسمانی از دید موالنا .و دیگری دین 

 احد ، عقل كلی و نفس كلی :همانطور كه گفته شد فلوطین عالم وجود را بر سه مبدا یا اقنوم استوار ساخته بود كه عبارت بودند از 

ز هم تکرار كنیم كه فلوطین احد یا واحد را اصل و مبدا و مصدر همه ی موجودات ،برتر از هر وجود و فراتر از هر توصیفی ر باناچاب

اگر برای او نمی خواند اما  می داند و به هیچ نامی واالتر از هر نامی می شناسد و او را به سبب این كه برتر از تصور و درک ماست ،

صوفیه از خداوند نیز چنین است تا جایی  شناخت .می داند ن را شایسته تری« خیر مطلق»،«واحد»،«احد»ناگریز از نامی باشیم ،

  :ارف نامدار می گویدعكه مولوی 

 

 تووووا لووووب بحووووراین نشووووان پووووای هاسووووت  

 

  

 تسوووووووووپوووووووووس نوووووووووان پوووووووووا درون بحرال

 

 (4916،43:پنجم دفتر مثنوی)                                                                                          

 است نیافته تركیب كثیر چیزهای از ،زیرا است خویش به بسنده وت چیزهاس ترین بسیط ،« حدا»كه است معتقد فلوطین همچنین

 به پس است كثیر چیزهای از یافته تركیب ونه است دیگر چیزی در نه و است آمده بر چیزی از نه چون نیست، دیگر چیزی در ،

 (93ص :4969،یاسپرس) . باشد او از برتر تواند نمی چیز هیچ ضرورت

 حس جهان هستی او بعالوه . اند كل عقل فطرت یک از آمده پدید كه داند می صوری از زاییده های عرض را هستی همه نیز موالنا

  . تركیب و حس ماورای را توحید عالم و داند می عدد و تركیب از را رنگ و

 

 گووو رنو و سووو ح انوووو جهو تیوووو هس ازووووب

 

  

 توونگ  تووو اس دانیوووزنو هوووك ودووووآمو روووت گوووتن

 

 وددووووو ع و یبووووو تركو توووو اس گیوووتن علت

 

 وشدوووو ك یوووو م هوا  سوووو حو ، یبوووووو ترك بووو جان 

 

 دان دوووو توحی الموووو ع ، سوووح ویوووووس زان

 

 بوران  بووو جان دانووووو ب ، واهیووووخ «یوووویک» رووووگ 

 

 (443، 4913: اول دفتر مثنوی) 

 بود خواهد نخست آورنده پدید به ها هستی همه هستی برجایی پا كه است معتقد فلوطین همچون ، طرف یک از مولوی ، رو این از

  . است وابسته او هستی به ما هستی و

 خاصیت همان دارای را ثابته اعیان اسالمی عرفای و است افالطونی مُثُل است متاثر ودخ موجودات و« داح» از مذكور های توصیف

 خورشیدی را حق ، هم موالنا ، الهی صفات و اسما از صفتی و اسمی آیینه و مظهر را ها انسان از یک هر و دانند می افالطونی مُثُل

 و عقل شاهی مظهر ، پادشاهان ، رو این از . است تابیده آنها در ذوالجاللی صفات كه انگارد می زاللی و صاف آب را خلق و داند می

 : اند حق آگاهی مرآت ، فاضالن

 او وبیووووووو مطل سووووو کووع انوووووایش قوووووعش  او یووووووبووخ  نهووووووآی انوووووووروی وبوووووخ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

646 
 

  

  (4933،446: ششم دفتر) 

  . اویند صفات و اسما از ای سایه و عکس هستی، همه بنابراین،

 اسوووت دل وهووووووایوس  ایهووووووسو وسموووووج

 

 تواسو  دل پایوه  خوور  انودر  یوووو ك دانود یووووو م موووجس 

 

 (434، 4933: ششم دفتر)                                                                           

 فلوطین احد كه حالی در ؛ دارد دینی منشا مولوی خدای كه است این در احد یا خدا به نسبت فلوطین با موالنا بینش و تفاوت اما

 و نبود دینی شخصیت با خدایی فلوطین، واحد آن چه اگر نویسد می نیکلسون كه چنان دارد، دینی غیر های گرایش در ریشه

 ابن و حالج تصوف اما شود، می دیده اند فلسفی بیشتر و ندارد مذهبی جنبه هم چندان كه تصوف از انواع مورد در وضعی چنین

 .(33ص :4932، نیکلسون) . دارد دینی صبغه ای برجسته طور به ، نخستین دوره صوفیه تمام مانند به رومی الدین جالل و فارض

  مطلع با غزلی در موالنا ی اندیشه نوع و تفکر عمده

 دوووووو آم ذارووووووو ع وشوووووخ فوووووویوس آن

 

 دووووووووووووآم اروووووووووووروزگ ویوووووووووعیس وان 

 

 . است شده گذاشته نمایش به

 ، شود آغاز او خالقیت و آفرینش دوران و ، موالنا جدید زندگانی آنکه از پیش كدكنی، شفیعی استاد ارزشمند سخنان بر تکیه با

 افتاد نمی او جان خرمن به صاعقه این اگر شاید و بوده روزگار مردان دیگر قیاس از مردی وی شیدایی، و شور روزگار از پیش یعنی

 هم شاید و بود مانده یادگار به او از نامی روزگار آن اسالمی فرهنگ تاریخ دوم یا اول درجه فقیهان و دانشمندان كنار در روز، امروز ،

 حتی اینک و . است سپرده فراموشی دست به روزگار وعظ، و فقاهت اعتبار به او، روزگاران هم و ترازان هم از بسیاری كه چرا . نه

 مردی وی ، تبریزی شمس با آشنایی ی لحظه یعنی شود، می آغاز او دیگر تولد كه ای لحظه از اما است، نمانده باقی آنها از نامی

 در و اسالمی وسیع تمدن عرصه در كم دست كه انسانی معارف استوار های ستون و بشری معنویت های قله ترین بلند طراز از است

 بزرگ متفکر چند شمار در را او توان می تر وسیع انداز چشم یک در و است نیامده او عظمت به كسی فرهنگ این معارف قلمرو

 .(44ص مقدمه:شفیعی ) . آورد حساب به بشر تاریخ

 كووووردن زنووووده موووورده توووو كوووار ای

 

 آموووووود  كوووووار روز كوووووه بورخووووویز 

 

 بووووستان نوووقد  ، پووووریر و رفوووت دی

 

 آموووود عیووووار خوووووش ی نقووووده كووووان 

 

 اسووت عیوود روز كووه دهلووی زن مووی

 

 آمووود یووووار كوووه طربوووی كوووون مووووی 

 

 هووووا جووووان قوووورار آن خووبوووووی از

 

 آمووووود قووووورار بوووووی هووووومه عوالوووووم 

 

 برگشوووایید عوشووووق داموووون هویوووون

 

 آمووووود نوثوووووار نوووووهم چووووورخ كوووووز 

 

 بوووووریده پوووور غووریووووب مووووورغ ای

 

 آموووود ،چوووووهار پووووور دو جووووای بووووور 

 

 (111غزل)                                                                                                    

 فلوطین . است متفاوت دو آن نظر از اصلی، معبود به رسیدن راه امّا معتقدند اصل یک به دو هر حقیقت در مولوی، و فلوطین

 پا كه است معتقد او همچون نیز مولوی . داند می نامی هر از واالتر ماست، درک و تصور قوه از برتر كه این سبب به را «احد»

 در ریشه فلوطین احد و دینی منشأ مولوی خدای اما . بود خواهد نخست آورنده پدید به ها هستی همه هستی هرجایی بر
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 تفکری . است وقت نقد جوی و جست در راستین رهرو است معتقد موالنا كه است جهت همین به دارد، دینی غیر هایگرایش

 لحظه لحظه در كه او روحانی تجربه همان كه «شمردن غنیمت را وقت» مثبت معنای به تا برد می آینده و گذشته از را او كه

 .برسد ، است مستتر ها

 راه عمر تمامی در كه است قطب و شیخ است «كردن زنده مرده» كارش كه كسی به رسیدن برای حق راه سالک آویز دست

 .گیرد می نادیده را او وجود و نیست معتقد آن به فلوطین كه مرشدی و پیر همان . است سالک گشای

 انودرآموووود سوووواقی كووووه بورخویووووز

 

 آمووووود دلوووووبر هووووزار جوووووان وان 

 

 نووقووول پوووی وز نووواب موووی آمووود

 

 آموووووود شووووکر و نبووووات و بووووادام 

 

 وی از و رسووید جهووان و جووان آن

 

 آمووووود مصووووور جهووووان جووووان صوووود 

 

 گوویووووم چووووه او لووووعل تووووابش از

 

 آموووود بوووورتر عقیوووق و لعووول كوووز 

 

 نوهوووویبش كووووز سوووورخ رایووووت آن

 

 آمووووووود موظوفوووووور فوووووورج اسوووووپاه 

 

 مشووکل و گشووت بسووته كووه كووار هوور

 

 آمووووود میووسووووور بووووودو كوووووار آن 

 

 نوودارم سوخووون سووور كوووه ده موووی

 

 آمووود لنگووور چوووو سوووخن كوووه زیووورا 

 

 (113غزل)                                                                                            

 كه گنجایشی و او وجودی ی گستره از است نموداری ، شاعر هر «من» و ، او «من» از است ای سایه شاعر، هر عاطفی تجلیات

 «تر متعالی و برتر من» یک از شعرش آنکه ما، بزرگ شاعران میان در و دارد هستی شناخت حوزه و فرهنگ عرصه در

 آن هایجلوه و هستی به نسبت پوینده و روشن بینی جهان یک حاصل او «منِ» . است مولوی الدین جالل گیرد، می سرچشمه

 .یافت توان می او شعر های جلوه سراسر در را، «وحدت عینِ در تنوعِ» دلیل همین به . است

 نووودارم سوووخن سووور كوووه ده موووی

 

 آمووود لنگووور چوووو سوووخن كوووه زیووورا 

 

 (46، :4913،كدكنی شفیعی) 

 آموووووود دراز سووفوووور از جوووووان

 

 بازآموووووود تووووو در خووووواک بووووور 

 

 رفووت آسوومان كووه هوور تووو مهوور بووی

 

 فرازآمووووووووود فولووووووووک درهووووووووای 

 

 دیدنووود جملوووه خوووویش آبووووی بووووی

 

 آموووود سوووورفراز نووووه تووووو از هركووووه 

 

 سوووازد كووار توووبووی كووه رفووت جووان

 

 آموووود كارسوووواز نوووووه و سووووووزید 

 

 حوقویوقووووت بشووود سوووفرش انووودر

 

 آموووود مجوووواز هووووومه تووووووبووووی كووووو 

 

 بوووووازآمد و شووووونید توووووو طبوووول  جوووانم بووواز  رفوووت  توووو  پویوووش  از
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 بوگویووووید كالووبوووود خووووور تووورک

 

 آموووود تووووواز بوووووراق شووووواه كوووووان 

 

 توبوریووووز حووووق شمووووس رخ نوووور

 

 آموووووود راز و بووووووگردت عوالووووووم 

 

 (113غزل) 

 .است «نفس» ، كلمه یک در و مادیت به وابستگی و تعلق و مادیات تن، همان «خرِكالبد» از موالنا مراد

 به نفس نگاه با و است شیطانی كه نکوهیده اعمال و اوصاف تمام مصدر و جامع یکی : آمده معنی دو به اسالمی عرفان در نفس

 فلسفه در باال به نفس نگاه با و است رحمانی كه آدمی ذات و حقیقت معنی به دیگری است، سازگار فلوطین فلسفه در پایین

 .دارد هماهنگی فلوطین

 خوراموووووودمووووی نووووور شوووووعله آن

 

 خراموووووودموووووی حوووووور فتنوووووه وان 

 

 زیووورا كووورد سوووپید جاموووه شوووب

 

 خرامووووودمووووی دور ز موووواه كووووان 

 

 بوشوووووارت را شووووبانه موووووستان

 

 خراموووودمووووی سووووحور بووووه سوووواقی 

 

 میسووووووز عوووووود مثوووووال بوووووه را جوووووان

 

 خراموووووووودیم بووووووووولور كوووووووووان كووووووووان 

 

 مانیسوووووول آن یفوووووودا بووووووه جوووووووانم

 

 خراموووووووودیم موووووووووور جانووووووووب كوووووووووو 

 

 دینیموووووووب عاشقوووووووان چهووووووره جووووووز

 

 خراموووووووودیم وریووووووووغ شوووووووواه كوووووووووان 

 

 زیتوووووووبر شوووووومس خلووووووق قالووووووب در

 

 خراموووووووودیم صووووووووور نفخووووووووه چووووووووون 

 

 (141غزل)  

 مکتب در معرفت . رساند می معرفت به را او كه راهنمایی . راهنماست و مرشد و رهبر و پیر نماد ، موالنا آثار در تبریز شمس

 حقایق بر عشق موهبت با انسان . كند می تعبیر كمال به میل را عشق او . شود می حاصل اشراق و عشق طریق از تنها مولوی

 . داند می الهی اسرار شناخت و حق معرفت آلت ترین مطمئن را عشق موالنا . یابد می وقوف هستی مرموز زندگی

 عشق فقط و داند می طرفه یک را عشق فلوطین كه است این حق یا احد عاشقانه معرفت در موالنا و فلوطین عمده اختالف

 به خالق عشق و ، خالق به مخلوق عشق . است سویه دو موالنا دید از عشق این كه حالی در پذیرد می  را آفریننده به آفریده

 .مخلوق
 

 واموووووووودینو موووووووا نوگوووووووار اموووووووروز

 

 امدینووووووووو مووووووووا واریوووووووو و دلوووووووووبر آن 

 

      جانسوووووت بووووواغ انیوووووم كوووووه گووووول آن

 

 امدینوووووووو موووووووا كنوووووووار بوووووووه امشووووووووب 

 

 آهوووووووو هووووووومچو میریگووووووو صوووووووحرا

 

 امووووووودین موووووووا تتوووووووار مشوووووووک چوووووووون 
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 دایووووووپ نگشووووووت جووووووان یسوووووواق آن

 

 امدینووووووووو موووووووووا خووووووووومار درموووووووووان 

 

 فرموووووووا شووووووورح زیتوووووووبر شووووووومس

 

 امووووووودین موووووووا بهوووووووار فصووووووول چووووووووون 

 

 (144غزل)                                                                                                    

 تبریز شمس از را آن كه كیست او خماری كننده درمان و ساقی و تتار مشک ، ریا و دلبر نگار، كیست؟ جوی و جست در موالنا

 .طلبد می

 عرفان در و كرد جلب خود به را صوفیه توجه ، اصول سایر از بیش افالطونیان نو فلسفه اصل مهمترین عنوان به وجود وحدت

 مقام با شدن یکی نفس، بازگشت نهایی مرحله ، رو این از . شد شناخته آن مروج بزرگترین ، عربی ابن الدین محی اسالمی

 در جملگی و رفت خواهند میان از ها خصوصیت و ها شخصیت همه آن در و است حقیقی یگانگی اتحاد، این . است احدیت

 .شد خواهند فانی احد ذات

 دانوووود راز كووووه هوووور كووووه بوووواش خوووووش

 

 كشوووووواند یخوشوووووو یخوشوووووو كووووووه دانوووووود 

 

 شوووواكر بوووواش تووووو شووووکر چووووو نیریشوووو

 

 سوتانوووووووود شوکوووووووور دم هوووووووور شوووووووواكر 

 

 یبخنوووووود و یبنوشوووووو چوووووو تلخوووووش

 

 نومانوووووووووود یویوووووووووتولوخو تووووووووووو ذات در 

 

 موووون  خوشووووم  چگونهووووام  كووووه  ییگووووو

 

 بوموانوووووووود دلووووووووت تورشووووووووم ومیوووووووگوو 

 

 کنیولووووو مووووووکن نهوووووان  كوووووه دیگوووووو 

 

 ندانوووووود كووووووس كوووووووه گوووووووو گوشوووووووم در 

 

 سوووووتین وفوووووا حلقوووووه توووووو گوووووووش در

 

 رسووووووواند گووووووووشها بوووووووه توووووووو گوووووووش 

 

 (142غزل)                                                                                         

 ها اندیشه بنیادی طرح كه مسائلی گیرد، قرار نظر مورد وسیع انداز چشم یک در او عاطفی عرصه و موالنا شعر اصلی معانی اگر

 استاد .آید می چشم به اول نگاه در كه است الهی ذات و خدا یا جهان جان نیستی، و هستی دهند، می تشکیل را او عواطف و

 و «هستی» و دارد گسترش در روی همواره كه نامتنهایی است چیزی موالنا نظر از «عالم» : نویسد می كدكنی شفیعی

 در(عدم=) نیستی كه كرد یادآوری باید . شودمی ظاهر كائنات در تغییرات همه آنها تعارض از كه متضادند مفهوم دو «نیستی»

 صورت یعنی ، وجود آن باز و (وجود=) دیگر صورتی آمدن و (عدم=) است «صورتی» رفتن بلکه نیست، «محض عدم» او نظر

 را هستی لکتیک دیا كه هاست «صورت تبدلِ» این و دهد دیگرمی صورتی به را خود جای و شود می معدوم دوباره شده ظاهر

 : كند می نمایان خود در

 عربی ابن الدین یمح عقیده شبیه نیز و نیست معتزله عقاید به شباهت بی «معدومات» باب در او نظر كه كنم یادآوری باید

 .(43ص:4933 ، كدكنی شفیعی).ثابته اعیان باب در است

 دنوووووودیچریم كووووووه یموووووو زان یسوووووواق

 

 دندیرسوووووووو واركانیوووووووو كووووووووه یبوووووووووفزا 

 

 وفوووووووزایبو یمووووووو بوووووووفزود مهووووووومان

 

 دندیچووووووووش ایووووووواول كوووووووه خنوووووووب زان 

 

 دندینوووووووووووواپد و دیپووووووووووود خوووووووووولق  در  ابوووودال جملووووه بوووووش ز كووووه یموووو زان
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 شوکووووووووووورهلل خوووووووووب یسوووووووواق یا

 

 دندیبوووووووووود را نووووووووووکوت یرو كووووووووووان 

 

 بونگوووووووور ودهیوووووووفوروكوش پوووووووورده یا

 

 دنووووووودیدر پردههووووووا چووووووه عشووووووق كووووووز 

 

 (149غزل) 

 جلوه از یکی ،«انتظار» . بیند می جاری را آن هستی اجزای همه در و داند می كاینات های پدیده محركه نیروی را عشق موالنا

 دیده حیات تکاملی روند در كه سیری و حركتی گونه هر موالنا نظر در . است نهفته خود درون در را تکامل كه است عشق های

  . است انتظار از برجسته شود می

 شبیه گیرد می سرچشمه عشق نیروی از همه هستی، هایحركت اینکه و عشق باب در موالنا عقیده : است معتقد شفیعی استاد

 در جنبشی هیچ گونه بدین پس =) «حُبّیه وهِیَ اال الکَون فی حَركَهٌ فماثَم » : گوید می كه عربی ابن الدین محی عقیده به است

 .(61،ص :4933،كدكنی شفیعی) (.دارد عشق از مایه اینکه مگر نیست جهان

 بووووووود یسورسوووووور چووووووه ار نووووووظر اول

 

 بووووووووود یدلووووووووبر اصوووووووول و هیسووووووورما 

 

 بووووود یكوافووووور و وبوووووال عوووووشق گووووور

 

 بووووووود؟ یپوووووور آن یرو بووووووه نووووووه آخوووووور 

 

 یارغوووانوووووووووو شووووووووراب جووووووووام آن

 

 یزنودگوانووووووووووووووو واتیووووووووووووووحو آب وان 

 

 یجواودانووووووووو بوخووووووووت ودهیوووووود وان

 

 بووووووود؟ یپووووووور آن یرو بووووووه نووووووه آخوووووور 

 

 یسوپاهوووووو شوووووود دیپوووووود عوشووووووق در

 

 یپووادشواهوووووووووو چووووووووووتر هیسووووووووووا در 

 

 یراهووووووو وانیوووووموو دلوووووووم افوتووووووواده

 

 بووووووود؟ یپووووووور آن یرو بووووووه نووووووه آخوووووور 

 

 جووووان یا عوووووالم هوووووزار هوووووجده گووووور

 

 جووووووان یا قووووووال و قووووووال ز گشووووووت پوووووور 

 

 جوووووان یا حووووووالم نووووووور شوعلووووووه وان

 

 بوووووود؟  یپوووووور  آن یرو بوووووه  نووووووه  آخووووور  

 

 میرسوووووت شیخوووووو ننوووووگ ز كوووووه دم آن

 

 میمسووووووت بووووووود بوووووووش ز كووووووه یموووووو وان 

 

 میدرشوووووووکست كوووووووه سواغورهوووووووا وان

 

 بووووووود؟ یپوووووور آن یرو بووووووه نووووووه آخووووووور 

 

 وصوووولش گشووووت اتیووووح كوووووه یبواغووووو

 

 فصووووووولش چوووووووار و بهوووووووار ز خوووووووووشتر 

 

 اصوووووولش اصوووووول وزیوووووتوبور شومووووووس

 

 بووووووود؟ یپووووووور آن یرو بووووووه نووووووه آخوووووور 

 

 (144غزل)                                                                                     
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 تاكید ،هتزكی و تعلیم معرفت، بر (مولوی دید از حق فلوطین، دید از احد) حق یا احد به نفس بازگشت باره در فلوطین و مولوی

 و دستگیری برای رهبر، و پیر بر نفس، سلوک در موالنا-4 : است چیز دو در تفاوتشان شد گفته كه طور همان اما. دارند مسلم

 به موالنا -2 . پذیرد نمی رهبر و پیر ، وحی بر مبتنی آسمانی دین به اعتقاد عدم دلیل به فلوطین اما است معتقد سالک هدایت

 كوشش بر استوار صرفاً فلوطین سلوک ولی داند می اصل را الهی جذبه و كشش ، كوشش بر تاكید ضمن ، دینی اعتقادات سبب

 .است

 بووووووود یسرسووووووور چووووووه ار نظوووووور اول

 

 بووووووووود یدلووووووووبر اصوووووووول و هیسووووووورما 

 

 بوووووود یكوووووافر و وبوووووال عووووووشق گوووووور

 

 بووووووود یپوووووور آن یرو بووووووه نووووووه آخووووووور 

 

 رنووووووگیب میگشووووووتها تووووووو رنووووووگ زان

 

 فرسنووووووووگ هوووووووزار خووووووورد یسوووووووو زان 

 

 زنووووووگ اگوووووور جوووووان دیوووووگز روم گووووور

 

 بوووووووود یپووووووور آن یرو بووووووووه آخورنووووووووه 

 

 دنیووووووپر یپووووووریب موووووووه هومچوووووووون

 

 دنیوووووودو سوووووور و رو بووووووه هیسووووووا چووووووون 

 

 دنیووووووخم بوووووووادها ز سووووووورو چوووووووون

 

 بوووووووود یپووووووور آن یرو بووووووه نووووووه آخوووووور 

 

 یارغووانوووووووو شوووووووووراب جوووووووووام زان

 

 یزنودگوانوووووووووووووو آب چوشومووووووووووووووه زان 

 

 ینوشانوووووووو یویوووووووفوضوولو داد گوووووووور

 

 بووووووود یپوووووور آن یرو بووووووه نوووووووه آخووووووور 

 

 فووووووصلش چهوووووار نیوووووا بجوووووز یفصووووول

 

 اصوووووولش اصووووووول و عیوووووورب فصوووووول ینوووووو 

 

 وصوووووولش ز موووووووا ومیووووووزد الف گووووووور

 

 بووووووود یپوووووور آن یرو بوووووووه نووووووه آخووووووور 

 

 (143غزل)  

 سالکان دستگیری و هدایت برای مرشد و رهبر به موالنا به اعتقاد ، نفس بازگشت چگونگی در فلوطین با موالنا اساسی اختالف

 كرد جو و جست باید دو آن عرفان نوع در را اختالف این دلیل اما . شد اشاره قبالً كه است موضوع بدین فلوطین اعتقاد عدم و

 آسمانی غیر دین بر مبتنی فلوطین عرفان كه حالی در ، دارد تکیه وحی بر و است آسمانی دین بر مبتنی مولوی عرفان .

 كوشش بر متکی باید باشد نمی وحی به ملتزم كه كسی رو این از . است وحی بر اتکا بدون و (فلسفی و فکری نظام دارای)

 پورجوادی) . است الهی جذبه و كشش بر متکی كافی، نه ، داند می الزم شرط را كوشش وحی، به ملتزم سالک ولی باشد، خود

 (42ص:4962،

 زود مووووووکن سوفوووووور یآموووووودها وریووووود

 

 سووووووود هوووووور و مووووووراد هوووووور وهیوووووموا یا 

 

 آتووووووش ز شوووووود تولوووووف عوووووود هووووور

 

 عوووووود هوووووور دیعوووووو تووسووووووت آتووووووش در 

 

 :دیبوگوووووو ،یدمووووو هووووور توووووو، دیاومووووو

 

 «زود خوووووود فضووووول بوووووه رمیوووووگ دسوووووتت» 
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 كووووووشش و جهووود » كوووه  مگوووو  توووو  اموووا 

 

 «بوووووود یبووووووودن كووووووه نوکونوووووود سووووووودم 

 

 را قوودرتووووووم تووووووو مووووووکن موعووووووزول
 

 پووووود در تووووار چووووو مینووووو بوسوتوووووه مووووون 
 

 خووووواهم چووووو بکاهمووووت لوووووحظه هووووور
 

 وفوووووووووزودیبو توووانومووووووووووت فوضووووووووول وز 
 

 نووووه سوووور و گفووووت ز دهوووووان بوربونووووود
 

 مسووووووجود كوسووووووت دوسووووووت سووووووجده در 
 

 (146غزل)                                                                                    

  . است نمایان خوبی به نیز غزل این در «كشش و كوشش» اصلِ

 و انسان خواست و اراده نقش درباره را خود فکری منظومه اساسی مسایل از یکی موالنا ابیات این در :نویسد می شفیعی استاد

 كه زیرا است ثمر بی كوشش مگو» كه افزاید می را نکته این موالنا ... كند می مطرح الهی فضل مسئله و سرنوشت با آن تقابل

 كرده عزل قدرت از را حق و گرفته نادیده را او فضل و را حق قدرت عمالً ، بگوید سخنی چنین كس هر كه چرا «بود بودنی

 دگرگون نیز را سرنوشت بخواهد اگر است، تقدیر و سرنوشت باالی او قدرت و حق فضل كه بگوید خواهد می مجموع در . است

 دیگر در . سپردن او به را خود یعنی ، سجود به و كند می اشاره تسلیم و نهادن سر به غزل آخر بیت در كه همچنان ، كند می

 موالنا گاه نظر در دعا كه است ای نقطه این و طلبد می یاری دعا از حاالتی چنین در نیز شمس، دیوان و مثنوی از ، موارد

 .(442ص:4933، كدكنی شفیعی) . كندمی پیدا را خود طبیعی مفهوم

 

 دیووووآ وتیووووبونودگ بوووووه كوووووه كوووووس آن
 

 دینشوووووووا یكنووووووو نیچنووووووو توووووووو او بوووووووا 
 

 خوووووب تووووو یخووووو و خوووووب تووووو یرو یا
 

 دیوووووونزا فلووووووک یگهوووووور تووووووو چووووووون 
 

 وفستیوووولوطو توووووو یخوووووو و توووووو یرو
 

 دیووووووووبا فیلوطووووووووو توووووووووو دل سووووووووور 
 

 فوووووردا ستیمووووووردن كووووووه شوخووووووص آن
 

 دینوووووووووما جوفوووووووووا چووووووووورا اموووووووووروز 
 

 پسوووونددینم خووووود بوووووه كوووووه یوزیووووچو
 

 دیووووووووآزما چووووووووه یدگووووووووور بووووووووور آن 
 

 را كوووووس چیهوووووو یموخووووووا خوشووووووم از
 

 دینووووووووخا را توووووووو خووووووودا خشوووووووم توووووووا 
 

 خولووووووقان خووووووون قوصوووووود ز زیبورخوووووو
 

 دیایفورونووووووو توووووووو سووووووور بووووووور توووووووا 
 

 بووگووووووردد توووووووو ز قووضووووووا گووووووواه آن
 

 دیوووووووواین دلووووووووت در وسوسووووووووه كووووووووان 
 

 (141غزل)                                                                                                              

 ، اختیار یکی در و است رویت قابل جبر صیغه یک در . گویدمی سخن صدا دو با موالنا انسان، اختیار و آزادی مسئله در

 از یکی در ، موالنا نظر در . است ناپذیر اجتناب امری صدایی دو این خلقت نظام در «خدا» پذیرفتن با كه است این امر حقیقت

 و مثنوی سراسر در و (.مفهوم این بیهوده تصور نه است اختیار واقعاً اختیار كه حدودی در) مختار و است آزاد انسان صداها این

 انسان آزادی و اختیار به كه نیست كسی تنها ، عرفان اهل میان در او گوید می سخن اندیشه این از همواره شمس غزلیات

 .(31ص4933، كدكنی شفیعی).اند داشته ای عقیده چنین صوفیه از بسیاری زیرا است معتقد
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 برترین تا فروترین از نفس مراتب همه : گوید می او ندارد قبول را سرنوشت و تقدیر و داند می مختار را انسان فلوطین اما

 آگاهی یا و جسمانی هایمشغولی دل در غرق و بمانیم فروتر نفس مرتبه در آیا كه برگزینیم باید می ما و حاضرند ما در همیشه

 انسان توانند نمی شوند می نامیده شر اصطالح، در كه اموری از یک هیچ است معتقد او . دریابیم را خودمان در برتر ها واقعیت

 نامیده محسوس عالم خیرهای اصطالح در كه چیزهایی از یک هیچ كه همانطور . كنند محروم خویش سعادت از را سعادتمند

  . كنند نمی تامین را آدمی سعادت ، ضرورت به شوند، می

 ووووووودیبووبووار وفوووووووا گووهووووووور آخوووووور
 

 دیبووووووووخار عواشوقووووووووان سوووووووور آخوووووووور 
 

 ذرسوووووت چوووووو او از كووووووه كوووووه درد آن
 

 د؟یوووووووگماریم چوووووووه یذرگوکوووووووو بوووووووور 
 

 ودیوووووبواشو رنووووووگ موووووورد و موردانووووووه
 

 دیوووووووكار موووووووورد عوشووووووووق ره در گوووووووور 
 

 جانسوووووت هووووووزار را عواشووووووق چووووووون
 

 دیسووووووپار جووووووان توووووورس و صوووووورفه یبوووووو 
 

 دیمترسوووو جووووان ز دینوووووا كوووووم جوووووان
 

 دیكوامووووووووکار جووووووووان یپوووووووو كوانوووووووودر 
 

 دیبیسووووو چوووووو او درخوووووت وبیوووووآسو ز
 

 دیسنگسوووووووار درخوووووووت بیسووووووو چوووووووون 
 

 سووووونگ زننووووودتان دالن سووووونگ گوووووور
 

 دیووووووغار اریوووووو شیخوووووووو گووهووووووور بوووووووا 
 

 عشووووق شووووما هووووم و شووووما عشووووق هووووم
 

 دیوووووومهار هووووووم عوشوووووووق اشوتووووووور بوووووووا 
 

 كردسووووت اریوووواخت خووووود بوووووه اوتوووووان
 

 د؟یووووووواریاخت و جبووووووور یپوووووووو در چووووووووه 
 

 دیباشووووو اریاخوتوووووو وکیووووو موحوکوووووووم
 

 دیاعووووووووتبار اهوووووووول و عواشووووووووق گوووووووور 
 

 موووون بووووا چووووه اگوووور كووووونم، خوامووووووش
 

 دیووووووووار سووووووواز سوووووووکوت و نوطووووووووق در 
 

 (143غزل)                                                                                                   

 موضوعات از یکی و موالناست غزلیات اكثر مایه جان كه ؛ اختیار و است جبر بحث ، قبلی غزل همچون ، نیز غزل این در

  . او سخن و شعر اصلی و محوری

 داشته ای اراده خود از عاشقی در شما اینکه جای به یعنی است، كرده اختیار خود شما، برای او : كدكنی شفیعی استاد نقل به

 اختیار و جبر اندیشه در بیهوده (.نیست معتقد آن به فلوطین كه تعبیری همان) است داده قرار شما سرنوشت را عشق او باشید،

 (.449ص :4933، كدكنی شفیعی) . است كرده اختیار شما برای او كه عشقی كنید، عشق تسلیم را خود و مباشید

 دیوووووكار چوووووه در صووووووبوح اهوووووول یا
 

 دیووووووووووومدار روا گوووووووووووذردیم شووووووووووووب 
 

 رخوشوووووووووان آفوتوووووووواب موانونووووووووده
 

 دیووووووووبرآر سوووووووور صووووووووبوح جوووووووووام از 
 

 شمارسوووووت اگووووور شووووومران شوووووب یا
 

 دیشوووووووومار او زلووووووووف شووووووووب یبووووووووار 
 

 اموشووووووووووب نوگووووووووار آن ودیوووووووآیمو
 

 دیووووووووووونگار آن منتظوووووووووووران چوووووووووووون 
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 زیوووووتبر نیووووود شووووومس كوووووه یرو زان
 

 دیانوووووووووتظار در شووووووووما كووووووووه دانوووووووود 
 

  (143غزل) 

 در كه عشق این مناسبت به اما است عشق نیروی از جهان در حركت و دارد، سریان و جریان كائنات همه در عشق چه اگر

 .ها پدیده دیگر ؛از است واالتر او پایگاه دارد، دیگری تجلی انسان

 در كه سیری و حركتی هرگونه ، موالنا نظر در و است عشق های جلوه از یکی «انتظار» شد، گفته 149 غزل در كه همانطور

 . است «انتظار» از خواسته بر شود می دیده حیات تکاملی روند

 دیووووووریزح و غووووووم در چووووووه بوووووووهر از
 

 دیووووووووریبگ خووووووووور سوووووووووفرست وقووووووووت 
 

 وارانیوووووووو ودیووووووووشوو روان دیووووووووزیخ
 

 دیوووووووریپذ صوووووووفا روان هوووووووومچو تووووووووا 
 

 آخووووور دیصووووو یپووووو در دیباشووووو پوووووران
 

 دیووووووووریت و كووووووووومان از كوووووووووم نووووووووووه 
 

 یروز نهانسووووووووت حركووووووووت انوووووووودر
 

 دیووووووووریفق وگوووووووور دیمحتشووووووووم گووووووووور 
 

 (121 غزل)                                                                                       

 و تقدیر گونه هر با و كرده قلمداد مختار را انسان بارها فلوطین كه ایلهئمس همان است، محض اختیار ، بیانگر غزل این

  . ورزیده مخالفت سرنوشتی

 نووووودارد وموووووبریسو كوووووه نهیسووووو هووووور
 

 نوووووودارد سوووووور كووووووه باشوووووود یشخصوووووو 
 

 دورسوووووت عشوووووق دام ز كوووووه كوووووس وان
 

 نوووووودارد پوووووور كووووووه بووووووواشد یمورغووووووو 
 

 عوالووووووم ز بووووووود خووبووووووور چوووووووه را او
 

 نوووووووودارد خوووووووووبر بواخوبوووووووووران كوووووووووز 
 

 غوموووووزه وریووووتو بوووووه شوووووود ودیووووصو او
 

 نوووووودارد سووووووپر سووووووور عوشوووووووق كوووووووز 
 

 راه در وسوووووووتینو وریوووووودلو كووووووه را آن
 

 نوووووووودارد جگوووووووور یپونووووووووودار خوووووووووود 
 

 دیبخسوووووب نیهووووو سوحورسووووووت وقووووووت
 

 نوووووودارد سووووووحر موووووووا شوووووووب ورایووووووز 
 

 (124 غزل)                                                                                            

 قیود از روح رهایی و تجرید در سعی هایش آموزه هدف و جوهر كه رفت می شمار به مشرب عارف وری اندیشه فلوطین

 :4932، المعارف دایره) . است رنگ پر بسیار عرفانی افکار و عاطفه عنصر او فلسفی های اندیشه ژرفای در . بود جسمانی

 (334ص

 او وجهه كه این اعتبار به «الهی انسان» زبان از یا خداست زبان از موالنا های غزل از بسیاری كه است اصل همین مناسبت به

 .(36ص:4933كدكنی، شفیعی).است آشکارتر و بیشتر او در ، حق وجودی ظهورات زیرا .نزدیکتر حق به و است بیشتر

 شوووود جوووودا دل و میشوووود موووووست موووووا
 

 شوووووود كجووووووا تووووووا ختیبوگووووووور موووووووا از 
 

 بگسسووووت عقوووول بنوووود كووووه دیوووود چووووون
 

 شووووووود وزپووووووووایگور دلووووووووم حووووووووال در 
 

 شووووووود خووووووودا خولوووووووووت جوانووووووووب او  بواشووووووود نورفوتووووووه دگوووووور یجووووووا او
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 سوووووتییهوا او كوووووه مجوووووو خوانووووووه در
 

 شووووووود هووووووووا در و هواسوووووووت مووووووورغ او 
 

       پوادشواهوسوووووووووت دیسوپوووووووو بوووووووواز او
 

 شوووووود پادشووووووا یسوووووووو بوووووووه ودیووووووپور 
 

(122غزل)                                                                                                                           

  . است فلوطین فکری مختصات از عقل به بسیار توجه و افراطی عقالنیت

 نور خورشید كه همچنان كند، می زایش. آنهاست مصدر و موجودات پدر است كامل چون ، اول اقنوم یا احد فلوطین، بینش در

 نزدیک او به كمال مراتب در ، شود می صادر او از بدواً آنچه یعنی او بالواسطه فرزند و كند می تراوش ، لبریز جام و پاشد می

 است مقوالت همه به باقی ذاتاً علم (مقام در) احد خالف بر عقل . «است عقل» اول صادر آن و نیست او پایه به البته اما ؛ است

 .(31ص:4964، فروغی علی محمد) . است احد به ممکن موجود ترین نزدیک است معقول هم و عاقل هم چون و

 كه كند می ذكر نیز دیگری نمودهای و ها نام عقل برای (طریقت) سلوكی باورهای و (شریعت) دینی اعتقادات مطابق موالنا اما

  . موهومی عقل و ایمانی یا ممدوح از عبارتند آنها ترین مهم

 مرشد از نیاز بی و كامل عاقل خود باید یا انسان موالنا، عقیده به رو، این از . است مذموم عقل مقابل در ایمانی یا ممدوح عقل

 در . برسد كمال به تا بپماید را فالح و صالح طریق ، او رهبری سایه در و شود كامل عاقل انسان تسلیم باید یا باشد راهبر و

 های اندیشه از» و كند نمی قبول را رهبر یا كامل عاقل هدایت تحت روح سلوک و پذیرد نمی را عقلی چنین فلوطین كه حالی

 آنچه .است بیگانه ، ببرد بیرون جهان این از را روح تا باشد شده فرستاده خدا سوی از كه ای رهاننده رهبری تحت روح «معراج

 .(444ص:4969یاسپرس،.)سازد آزاد را خویشتن بتواند روحی هر اینکه و است ناب فلسفی اندیشیدن خواهد،می فلوطین

 با كه است شهودی یا لدنی علم آن، از مراد و گوید می سخن موهوبی عقل از اكتسابی، عقل مقابل در مولوی كه نماند ناگفته

  . شود می جاری جان میان در و جوشد می سینه از یزدان لطف و بخشش

 آمووووود موووووه كوووووان وزیووووبورخو یسواقووووو
 

 آمووووووود گووووووهیب سووووووخت كووووووه بشووووووتاب 
 

 تونووووووگست وقووووووت بوتوووووواز توركوانووووووه
 

 آمووووود خرگوووووه بوووووه ختوووووا تووووورک كوووووان 
 

 سووعوووووووادت ونیوووووا نوبووووووود وهووووووم در
 

 آمووووووود ناگووووووه كوووووووه نوگووووووور اقوبوووووووال 
 

 بوووود خوووون ز پووور الوووهیپ چووووو عواشووووق
 

 آموووووود قهقوووووه بوووووه یمووووو سووووواغر چوووووون 
 

 مقبووول اوسوووت یكووو هووور و شووود گوووه یبووو
 

 آموووووود درگووووووه بووووووه خووووووود ز خووووووتیبگر 
 

 (129غزل) 
 وجود . است كرده پیدا نمود فارسی ادب عرفانی ساختار در تنها كه كامل انسان از نمادی تواند می الهی، فیض واسطه همان یا ساقی 

 طور به انسان كه آنجا شمس غزلیات از بسیاری در حتی . ندارد او مکتب در جایگاهی هیچ فلوطین دینی اعتقاد عدم علت به كامل انسان

 مورد كه اوست الهی جانب اعتبار به كه داشت توجه نکته این به باید گیرد می قرار ستایش مورد تبریزی شمس جامه در كار و مطلق

 زمینه مهمترین از یکی . است اهلل خلیفه كه است كسی نمایشگر تبریزی شمس و خصوصی طور به افراد از معینی فرد نه است ستایش

 به وطن به آنها . دارند خاصی تلقی وطن از صوفیه . دهد می تشکیل «انسان اصلی وطن» لهئمس را موالنا عاطفی شعرهای اصلی های

 .بازگردد عالم همان به سرانجام و است آمده دیگر جهانی از انسان معتقدند بلکه نگرند نمی انسان پرورش محل و بوم زاد عنوان

 گیرینتیجه

 و كرد ریزی پی را افالطونی نو فلسفه شرقی، كهن حکمت و فلسفه و مسیحیان عقاید ، ارسطو افالطون، افکار تركیب با فلوطین

 گماشت همت (كل نفس و كل عقل ، احد) اقنوم یا مبدأ سه براساس ، فلسفه و دین یعنی اصلی مسئله دو حل به آن كمک به
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 ایرانی حکمت ترین جسته بر اشراق حکمت و  گذاشت تاثیر ایرانی – اسالمی عرفان و تصوف و فلسفه بر او فلسفه چه اگر .

 . است نبوده بركنار هند و ایران فلسفه ویژه به شرقی حکمت و فلسفه پذیری تاثیر از  خود اما ؛ است آن از متاثر

 شناسد، می موجودات همه از فراتر و برتر و هستی همه منبع و مصدر را واحد یا مطلق خیر یا احد فلوطین، همچون نیز مولوی

 . آسمانیست دین شخصیت بدون فلوطین احد و است آسمانی دین شخصیت دارای مولوی خدای كه است این در تفاوتشان اما

 احد شناخت و معرفت را كارش و داند می صادر زیباترین و ترین كامل و برترین و احد از صادر نخستین را كلی عقل فلوطین

  . داند می كامالن و اولیاء و انبیاء خاص و ها پدیده و اشیاء همه حقایق بر محیط را كلی عقل نیز مولوی كند می بیان

 در روی باال، به نگاه در .جهت دو یا نگاه دو دارای و است جزیی و فردی نفوس و طبیعت مصدر ، فلوطین فلسفه در كلی نفس

 محسوسات و طبیعت عالم كلی، عقل از غفلت و غرور سبب به پایین، به نگاه در اما است، خردمندانه شناسایی دارای و دارد احد

 با نفس این از هم مولوی . شد آلودگی و گناه و ماده عالم غربت گرفتار و پیمود را نزولی سیر آن، عِقاب به نیز خود و آفرید را

 اصطالحات و قرآنی تعالیم بر مبتنی و دارد اسالمی صبغه اساساً نفس، به او نگرش اما كند می یاد مشیر (نفس) عقل عنوان

 تاكید تزكیه و تعلیم معرفت، بر دو هر اوالً ، حق یا احد به نفس دربازگشت . مطمئنه و لوامه ، اماره نفس مثل ، است دینی

 ولی ، ورزد می اصرار سالک هدایت و دستگیری برای رهبر، و پیر بر نفس سلوک در موالنا كه است این در تفاوتشان اما دارند

 دین به اعتقاد سبب به موالنا ثانیاً ، پذیرد نمی را رهبر و پیر ، وحی بر مبتنی ، آسمانی دین به اعتقاد عدم دلیل به فلوطین

  . است كوشش بر استوار فلوطین سلوک ولی داند،می اصل را الهی جذبه و كشش كوشش، بر تاكید ضمن ، وحی بر مبتنی آسمانی

 می متعالی و مستقیم معرفت را اشراقی یا عاشقانه معرفت دو هر است، نفس كه سلوک و سیر مراحل از یکی كه معرفت درباره

 نیست آفریدگانش عاشق خود است، نهایت بی عشق موضوع كه این با خدا این و است طرفه یک فلوطین خدای عشق اما دانند؛

 . معشوق هم و است عاشق هم مولوی خدای كه حالی در ندارد، اشتیاقی آن به و

 : كه معتقدند دو هر ، وجود وحدت درباره

  . هاست هستی همه ، واحد است احد از آمده پدید ها هستی همه :اوالً

  . سایه نمود و تصویر هستی و دوم درجه هستی محسوس، هستی و است اصلی صورت و راستین هستی ، معقول هستی : ثانیاً

  . است تجلی و فیضان یا صدور اساس بر آفرینش به اعتقاد از منبعث ، سایه و اصل یا نمود و بود به هستی تقسی : ثالثاً

 بر را راه مشاهده زیرا است، توصیف قابل غیر شادمانگی به نیل و احدیت مقام با شدن یکی نفس، بازگشت نهایی مرحله : رابعاً

  .است فلوطین از تر پرنگ بسیار مولوی عرفان دینی صبغه ، مراحل این تمام در.بندد می گفتار
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