
  
  

  صدور ةتأثيرپذيري فلوطين از ارسطو در مسئل

  2* يآباد نجف يمحمدرضا موحد ،1 محمد حكاك يدس

  امام خميني يالملل دانشگاه بين گروه فلسفةدانشيار . 1

  ينيامام خم المللي يندانشگاه ب ةفلسف يدكتر يدانشجو. 2

  )26/5/93 :پذيرشخ ي؛ تار5/11/92افت: يخ دري(تار 

  دهيچك

ارسـطو بـر افالطـون، در     يهـا  پاسخ دادن به انتقاد يفعاليت دوگانه)، حاصل تالش او برا ةصدور فلوطين (نظري ةنظري
او، بلكه در زبان و اصطالحاتي كـه بـراي    يمسئله برا يجادمندي اشيا از مثل است. فلوطين نه تنها در اصل ا بهره ةمسئل

 يـة نظر ين،نامتعين و فعاليت)، تحت تأثير ارسطو است. همچن ييدو عقول،م ةگيرد (مانند ماد كار مي به يشخو يبيان آرا
 يـن غايي محرك اول است. بر اساس ا يتقوه و فعل ارسطو و فاعل يةرنظ يرتحت تأث يمهم يها فعاليت دوگانه، از جنبه

 يـدي او نـه تقل  لسفةهم هست و ف ييكه نوافالطوني است، نوارسطو يزانگفت فلوطين به همان م توان يم ها، يرپذيريتأث
  افالطون و ارسطو است. يآرا يانم يا مبتكرانه يبصرف، بلكه ترك

      يديواژگان كل

  فعاليت دوگانه. يةفلوطين، نظرارسطو، صدور، 
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  مقدمه. 1

جديـدي   ةخواهد مؤسس فلسـف  داند. او خود نمي خود را شاگرد افالطون مي اًفلوطين صرف

ـ   يهـا  اما ارزيـابي  1دانسته شود. "نوافالطونية فلسف"به نام  ثيرات فلـوطين  أدسـتاوردها و ت

گرايي فلوطين  واضح است كه افالطون . كامالًدهد نشان مي خود او بيش از برآورد  را چيزي

هـا و   افالطون است. بين افالطـون و فلـوطين فلسـفه     ةفلسف درچيزي بيش از صرف تأمل 

هـاي   هـا، شـكاكان و چهـره    رواقيـان، اپيكـوري   اند: آثار ارسـطو،   بزرگي قرار گرفته ةفالسف

ايـن   ة. فلـوطين بـا همـ   شـود   ياد مي "افالطونيان ميانه"از آنها با عنوان  متعددي كه معموالً

آشناست، پس طبيعي است كه فهم و تبيين فلوطين از حكمـت افالطـون، از    ها كامالً فلسفه

عبور كرده باشد. جرسـون   ،هاي فلوطين به انتقادهايي كه بر افالطون شده است پاسخ صافي

  گويد: مي زمينهدر اين 

گرايي فلوطين بـا   افالطوناگر نوافالطونيت چيزي جز تفسير افالطون نيست، پس تفاوت «

نظـر مـن بهتـرين راه بـراي تمـايز نهـادن ميـان         گرايي افالطـون چيسـت؟ .... بـه    افالطون

گرايي فلوطين بـا افالطـون و نوافالطونيـانِ بعـد از فلـوطين، ايـن اسـت كـه بـر           افالطون

 كيد كنـيم. هـر يـك از ايـن    أت ،ي كه عليه افالطون شده استيهاي فلوطين به انتقادها پاسخ

ارسطويي و رواقي هستند، مبتني بر تفسيري از افالطون هسـتند. فلـوطين    اًانتقادها كه عمدت

  .)6: 1996 (جرسون،» كند براي پاسخ دادن به اين انتقادها، افالطون را از نو تفسير مي

ـ  ، شـد  مـي هـايش بحـث    درسفرفريـوس، فلـوطين در موضـوعاتي كـه در      ةبنا به گفت

). گتـي در  1111: 1389 را بر ديگران ثابت كند (فلـوطين،  آمونياس يآراكوشيد برتري  مي

آمونياس در تلفيق و آشتي  ةمقصود فرفريوس شيو«گويد  مي "آمونياس يآرا"مورد چيستيِ 

                                                           
  ).4: 1969 ابداع شد (رندال، 19توسط محققان آلماني قرن  1831اصطالح نوافالطوني نخستين بار در سال . 1
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ارسـطو بـه    هـاي  ). فلوطين از اعتراض16: 1996 (گتي،» دادن ميان افالطون و ارسطو است

ـ   حلي براي پا افالطون آگاه و به دنبال راه يـن منظـور بـا حفـظ     ه اسخگويي بـه آنهاسـت، ب

كوشد آنها را در نظامي عقالني و مشابه با نظام ارسـطو از نـو    بنيادهاي نظريات افالطون مي

توان فلوطين را يك افالطوني ارسطويي يـا   گويد به اين معنا مي دهي كند. هانريك مي شكل

ـ   حتي يك نو ، همـان چيـزي كـه از نظـر     ). بنـابراين 613: 1995 ،كارسطويي ناميـد (هانري

هانريـك   ديـدگاه شـود، از   فلوطين محسوب مـي  ةبودنِ فلسف "نوافالطوني"جرسون معيار 

  فلوطين دانسته شود.   ةبودنِ فلسف "نوارسطويي"معيار  شايد

وجـود دارد. بـراي مثـال، جـان      "نوافالطـوني "ديگري نيز در تفسير عنـوان   يالبته، آرا

ـ  به "نو"در اين اصطالح، «است:  هرمن رندال معتقد   ةجديـد نيسـت. همـ    ةمعناي يك نظري

، نـو بـودن   "نـو "افالطـون و ارسـطو پيـدا كـرد... مقيـاس       در  توان  هاي فلوطين را مي ايده

خـي آثـار   بر تـوان در   را نيـز مـي   ها  ها و حتي همين ارزش هاست نه جديد بودن ايده ارزش

مصريان مطيـع   ةفلوطين مانند هم ،نظر رندال به  ).4: 1969 (رندال،» افالطون و ارسطو يافت

او به تفسير و صلح ميـان افالطـون و   است شده  سببو همين امر  بودههاي گذشتگان  ايده

داند كه از جهان خود به آغوش افكـار افالطـون    پناهي مي بي ارسطو بپردازد. وي فلوطين را

    ).6: 1969 آنهاست (رندال، يساخته كه حاصل تلفيق آرانظامي و  1سطو پناه بردهو ار

                                                           
حـال، بـر خـالف     فروپاشي اسـت. بـا ايـن    ةدرون در آستاناز هاي فراواني مواجه و  قلمرو روم در زمان فلوطين با تنش. 1

 ةافالطون و ارسطو پناه برده، به نظـر اسـتفان روسـباك، فلسـف     ةاين اوضاع آشفته به فلسف از رندال كه معتقد است فلوطين 
هاي آن برقرار كنـد. روسـباك    دارد و تعادل را ميان تنش فلوطين تالشي است براي اينكه جهان رومي را به هم پيوسته نگه 

اسـت. تـالش بـراي نشـان      دف صورت پذيرفتـه  منظور تحقق اين ه داند كه به وحدت محور فلوطين را تالشي مي ةفلسف
دارد و پافشـاري بـر ايـن ادعـا كـه      ريشـه  دادن اينكه هر مرتبه و هر جنبه از جهان محسوس، در وحدتي الهي، يعني احد، 

ـ    علي نفس انسان  نظـر   كنـد، بـه   "لمـس "نهـايي واقعيـت را    ةرغم تكثر و چندپارگي واقعيات محسوس، قـادر اسـت زمين
 ده اسـت (روسـباك،  كـر اش ارائـه   براي حل مشكالت اجتمـاعي زمانـه   حلي است كه فلوطين  ناظر بر راهروسباك، همگي 

فلسـفه پـردازان (اعـم از آنهـايي كـه فلسـفه        فلوطين، تلقي  ة). در مقابل اين دو، آرمسترانگ معتقد است در زمان34: 2007
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فلـوطين قائـل اسـت. وي     ةآرمسترانگ نيز معناي ديگري براي نوافالطوني بودنِ فلسـف 

كه نوافالطوني بودن فلوطين به آن معناست كه وي سعي كرده فلسفة افالطـون  معتقد است 

 سببافالطون  ةنبودن و مبهم بودن انديش مند نظام). 20: 1962 (آرمسترانگ،مند كند  را نظام

فكـري او را اسـتنباط و اسـتخراج كننـد و      نظامخران او هر يك به نحوي بكوشند أشده مت

هاي فكري، نوافالطونيـان هسـتند    تفاسير خود را به افالطون نسبت دهند. يكي از اين نحله

  كه بنيانگذارشان فلوطين است. 

در ميـان  «گويـد   فلوطين با ارسـطو در انئادهـا مـي    ةمواجه ةارزيابي نحو آرمسترانگ در

شـدت ضـد ارسـطويي بـود و فلـوطين       گرايان ميانه، گروهي وجود داشت كـه بـه    افالطون

دانست كه ارسـطو   پذيرفت. او مي هايشان را مي بود و گاه ديدگاه وضوح از افكار آنها آگاه  به

» اشتباه كرده اسـت  ،بود هركجا ارسطو متفاوت است مطمئن با افالطون تفاوت دارد و  اًغالب

گويد فلوطين گاه با ارسطو طـوري رفتـار    ). ويدر جاي ديگري مي21: 1962 (آرمسترانگ،

  ).7: 1988 (آرمسترانگ،» گرايي است كه هوش فلسفي كمي دارد گويي افالطون«كند كه  مي

الطبيعـة ارسـطو    لوطين اساس مابعدرسد آرمسترانگ معتقد است كه ف نظر مي بنابراين، به

تواند  فلوطين گاه مي«حال وي همچنين معترف است كه  دانسته است. با اين را افالطوني مي

كنـد در اصـل افكـار خـود      تر بفهمد و حتي زماني كه او را نقـد مـي   ارسطو را خيلي عميق

توان گفت  كل ميدر « و نيز معتقد است كه )7: 1988 (آرمسترانگ، »دهد ارسطو را بسط مي

                                                                                                                                        
فلسـفه مسـتلزم    دانستند) از فلسفه اين بوده كه  يني ميوقت بود و آنهايي كه فلسفه را يك رسالت د تمام ةبرايشان يك حرف

فلـوطين،   ةبـار بـودن دور   رو وي معتقد است كه ناامني و آشفتگي و فالكـت  گيري از امور اين جهاني است. از همين كناره
ـ       است ثيري نگذاشته أت هاي او  بر نوشته شـود   ده نمـي و در آثار او كمترين نشاني از فعاليت يـا عالقـه بـه امـور سياسـي دي

پرداختن به ارسـطو و افالطـون نيـز نمايـانگر ايـن واقعيـت اسـت كـه          ). به نظر آرمسترانگ، 14- 12: 1962 (آرمسترانگ،
تـوان بـا قطعيـت،     آنچه مشهور است، نمي يوناني و درواقع، برخالف  فرهنگي، كامالً ةزمين فلوطين از حيث آموزش و پيش

   ).12 و 11: 1962 دانست (آرمسترانگ، فلوطين را به لحاظ مليت و نژاد، مصري
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تـر از شـناخت او از افكـار واقعـي      ارسـطو، بسـيار دقيـق    شناخت فلوطين از افكار واقعـي  

  ).21: 1962 (آرمسترانگ،» افالطون بوده است

ــرده اســت:     ــر ك ــام وي را ذك ــه ارســطو ن ــار در ارجــاع ب ــار ب ــا چه ــوطين تنه   ،2- 1- 2فل

 ).635- 630 :1991 ؛ مكنا،14: 2007 (استامتلوس، 71، 9- 1- 5و  18، 3- 5- 2؛ 11، 4- 1- 2؛ 12 

اصول و عقايد مشايي و رواقي در آثارش فراوان اسـت  «طور كه فرفريوس گفته  حال همان با اين

). بـا  1111: 1389 (فلـوطين، » تـوان يافـت   ارسطو را در آنها مـي  ةمابعدالطبيع ةچكيد اًو خصوص

مابعدالطبيعـة ارسـطو را افالطـوني    د كه فلوطين اساس كربه نظر نگارنده، نبايد گمان  ،وجود اين

  پيشينيان اوست.   ايفلوطين تنها تلفيقي از آر هاي دانسته است، يا اينكه نظر مي

درستي معتقدندكه فلوطين برخالف ساير نوافالطونيـان، در تلفيـق    به واليسو استامتلوس

عقـول، و  م ةارسطو راجع به عقل و مـاد  ةروست: فلوطين نظري افالطون و ارسطو ميانه يآرا

، »صـورت  - مـاده «تزهاي پوياي فلسفي او را كه عبارتند از  شناختي و آنتي نيز واژگان روان

 دليـل  شناسـي ارسـطو را بـه    حـال، روان  پذيرد، ولي با اين مي» خرأت - تقدم«و » فعل - قوه«

وابسته دانستن سـعادت   علت)، اخالق او را به 8-7-4( 2ناپذير دانستن جسم و روح جدايي

انكار اصلي كه فراتر از عقل و مقدم  دليل) و الهيات ارسطو را به 5-4-1به كاميابي بروني (

؛ 23: 1995 دهـد (والـيس،   )، مورد انتقاد قرار مـي 42و  37-7-6؛ 6و  2-6-5بر آن است (

يـك،  ). فلوطين همچنين معتقد است كه ارسـطو در فيزيـك و متافيز  14: 2007 استامتلوس،

3.جهان محسوس را به اشتباه بر جهان معقول نيز اطالق كرده است مقوالت  

                                                           
  .672 و 226 و 161 و 159: 1389 فلوطين، .1

تـوان گفـت كـه فلـوطين      عبارت ديگر، هرچند نمي است. به نفسحاصل اين اصل در ارسطو، عدم اعتقاد به جاودانگي  .2
  پايبند بوده است.بقاي نوعي آن، به  - برخالف ارسطو - كم دست)، 3: 1969 قائل بوده (هرمان، نفس بقاي فردي به اًدقيق

از نظر فلوطين جهان معقول، مقوالت خودش را دارد و آن عبارت از پنج جنس عالي افالطوني اسـت: حركـت    .3
  و سكون، هماني و غيريت و هستي.
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خواهـد  ، اما آنچه در خـور ايـن مقالـه    استمجزايي  ةهر يك از اين موارد موضوع مقال

ابتـدا   ،ين منظـور ه اصدور فلوطين است. ب ةثير ارسطو بر نظريأبررسي تفصيلي ت اً، صرفبود

  م.يفلوطين را توضيح ده ةفعاليت دوگان ةالزم است به اجمال نظري

  فعاليت دوگانه ةنظري. 2

از نظر او بسيار حائز اهميت اسـت و او در برخـي از فقـرات     صدور، دربارةفلوطين  ةنظري

است (براي مثـال  وابسته او به اين نظريه  فلسفةكيد دارد كه گويي ارزش كل أچنان بر آن ت

 ةاوج فلسـف  ةكه به اعتقـاد مفسـران، نقطـ   مذكور  ةحال نظري با اين )،3-9-2؛ 5-8-4ر.ك. 

ها  اي از استعاره )، در هاله61: 1937 فلوطين و اساس و بنياد تمام تفكر اوست (آرمسترانگ،

انتشاء  ةاز دو استعار اًاش راجع به صدور، غالب پنهان شده است (فلوطين براي توضيح نظريه

تنزل و «را  كند). مفسران فلوطين گاه اين نظريه استفاده مي 2و رشد بذر 1نور از منبع نوراني

اند. مقصود از اين  ناميده) 61: 1937(آرمسترانگ،  4»تجلي«و گاه ) 98: 1990(لويد،  3»زوال

ريزيِ قدرت و حيات از  تر در اثر برون هاي پايين طور كلي اين است كه اقنوم اصطالحات به

آنكـه از   افتد، بي نحو ضروري اتفاق مي بهخودي و  به صورت خود شوند كه به احد ايجاد مي

ريـزي دو نـوع فعاليـت قابـل تشـخيص اسـت.        منشأ آنها چيزي كاسته شود. در اين بـرون 

  زير آمده است: ةترين بيان از اين دو نوع فعاليت، در فقر واضح

 5آيـد؟ در هـر چيـزي فعـاليتي     عقل از او پديد مي ،اما چطور زماني كه او نامتغير است«

رود؛  [اوسيا] تعلق دارد و فعاليتي وجود دارد كه از جوهر برون مي 6وجود دارد كه به جوهر

                                                           
  .18-8-6؛ 4-6-5؛ 12-3-5؛ 10-3-5؛ 1-2-5؛ 7-1-5؛ 2-1-5؛ 1-7-1. 1

  6-9-5؛ 9-8-3؛ 3-3-7 .2

3. Processionand Decline. 
4. Emanation   .  
5. Activity. 

 ةاسالمي،قسـمي از ماهيـت و نقطـ    ة) ترجمه شده كه در فلسفsubstance) به جوهر (ousiaدر اين فقره اوسيا ( .6
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فعالي است از همان شيء خـاص و ديگـر    1فعاليتي از شيء كه به جوهر تعلق دارد، فعليت

آن [فعاليـت   جـة در هر چيـزي نتي  اًشوند و ضرورت ها از همين فعاليت اول ناشي مي فعاليت

 كـه  طور كه در آتش گرمـايي وجـود دارد   اوت از خود شيء هستند: هماناول شيء] و متف

 ،آيـد  وجـود مـي   محتواي جوهر آن است و گرمايي نيز وجود دارد كه از اين گرماي اول بـه 

ماند فعاليـت ذاتـي جـوهرش را     عنوان آتش نامتغير باقي مي زماني كه آتش در عين اينكه به

  (آرمسـترانگ،  2»گونـه اسـت....   عيت بـه همـين  كنـد. در جهـان بـاالتر نيـز وضـ      تمرين مي

 1984 :147.(  

فعاليت دوگانه، تمام موجودات فعاليتي دروني و بروني دارنـد: فعاليـت    ةبر اساس نظري

عنـوان   دهد و فعاليت بروني چيزي است كه بـه  دروني جوهر حقيقي هر چيز را تشكيل مي

اي سي لويد تمايز ايـن  ). 379: 2006كيدر،  -(رِيزمن  شود تصوير شيء از شيء منتشر مي

دهـد و فعاليـت درونـي را     نشـان مـي  » from«و » of« ةفعاليت را با تفاوت دو حرف اضـاف 

 4»فعاليتي كه از جانب جـوهر اسـت  « و فعاليت بروني را3»فعاليتي كه متعلق به جوهر است«

ار دقيقي براي تمـايز ميـان دو فعاليـت    معي ة. وي معتقد است ارائ)98: 1990(لويد،  نامد مي

                                                                                                                                        
هاي اوسياست و اوسيا كليتي است كـه عـالوه بـر     لفهؤ) يكي از مonمقابل وجود است. حال آنكه در فلوطين هستي (

  ).106: 1996 ؛ كُريگن،177: 1966 (آرمسترانگ، شود آني را نيز شامل مي حركت و سكون و اينهماني و اين نههستي، 

1. Actuality. 

لطفـي   ةطور كلـي در ترجمـ   هاي زيادي دارد. به آرمسترانگ تفاوت ةلطفي بوده، با ترجم ةمتني كه مبناي ترجم .2
كـافي گويـا    زةلطفي نيز به اندا ةفوق ترجم ةولي در مورد فقر ،سختي قابل تشخيص است فعاليت دوگانه به ةنظري

نيـروي   تواند از او درحالي كه او در خويشتن ساكن و ثابت است پديد آيد؟ از طريـق   ولي اين چگونه مي« هست: 
چـه  آيـد. آن  مـي  ثير هرچيز، بخشي در هستي او ثابت است و بخشي ديگر از هستي او بيرون أثير؛ زيرا از نيروي تأت

گونـه كـه در    اوسـت: همـان   چيزي غير از  ،رود در هستي او ثابت است نيروي فعلي اوست و آنچه از او بيرون مي
بخشـد، درحـالي    آيد كه آتش اثر مـي   آتش گرمايي هست كه ذات اوست و گرمايي هم هست كه هنگامي پديد مي

    )717: 1389 (فلوطين،» گونه است...  ماند. در جهان واال نيز همين عنوان آتش ثابت مي كه خود آن به

3. Activity ''of''' the Substance. 
4. Activity ''from'' the Substance. 
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ـ  به ياولين كسي كه تحقيق جامع اً. ظاهر)98: 1990(لويد، مشكل است  چنـين   ةمنظور ارائ

است. جدا از اينكـه   "عقل در فلوطين"معياري صورت داده، ايجلفور كلر اميلسون در كتاب

با عنـوان   -را كتاب اوست، وي فصل اول كتابش محوري در كل يفعاليت دوگانه تم ةنظري

طور كامل به تبيين همين نظريه اختصاص داده است. تبيين اميلسـون از   به -تجلي و فعاليت

  طور خالصه از اين قرار است:  فعاليت دوگانه به ةنظري

گانـه،   ذات هر چيزي نوعي فعاليت (فعاليت دروني) است و اين فعاليت، در اقانيم سه

افتد. در مورد احـد، ايـن    ارادي اتفاق مي صورتي غير  ثيري خارجي همراه است كه بهأبا ت

شود. عقل ناتمام قبل از جدايي از  ظهور عقل ناتمام (عقل بالقوه) مي سببفعاليت بروني 

شـود پـس از جـدايي     مـي  موجباحد، ادراكي حضوري از كمال احد دارد. همين ادراك 

اهيـت عقلـيِ عقـل    نقصان خويش را ادراك كند و بكوشد با منشأ خويش متحد شـود. م 

كوشـد   شود اين تالش در قالب انديشيدن به احد خود را نشان دهـد. عقـل مـي    مي سبب

تصـويري از احـد اسـت.     ،آورد دست مي اما تنها چيزي كه به ،نسبت به احد بصيرت يابد

ين ترتيب كوشـش  ا  هواقع، خود عقل است. ب اين تصوير، همان فعاليت بروني احد و در

شود. بـا حصـول ايـن شـناخت،      احد، به شناخت خود عقل منتهي ميعقل براي شناخت 

ين ترتيب بازگشت فعاليت برونـي  ه اآيد. ب رسد و عقل پديد مي عقل ناتمام به فعليت مي

شود فعاليت بروني احـد بـه    مي موجباحد (عقل ناتمام) به سوي احد براي شناخت او، 

ـ    نهايت كمال و فعليت خويش برسد. در اين هنگام، ايـ  خـود   ةن فعاليـت برونـي بـه نوب

فعاليتي دروني خواهد بود كه با فعاليتي بروني همراه است كـه منشـأ ظهـور اقنـوم روح     

  (نفس) خواهد بود. 

  صدور فلوطين دو موقف دارد:  ةطور كلي، نظري بنابراين، به

و شـود   ي نامتعين نيز گفته مـي يمعقول و دو ةفيضانِ عقل ناتمام از احد كه به آن ماد .1

  اين همان فعاليت بروني احد، يعني تصويري از ذات خدا و فعاليت دروني اوست.
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هاي عالم عقل، كه  بازگشت عقل ناتمام به سوي احد و به فعليت رسيدن عقل و ايده .2

 و همچون هر چيز كاملِ ديگري،است به اين معناست كه عقل به نهايت كمال خود رسيده 

  كند.   فعاليتي بروني دارد و توليد مي

  شـمارد:   شـش ويژگـي برمـي    ،فعاليـت دوگانـه   ةبندي براي نظري اميلسون در يك جمع

فعاليت دوگانه نافذ و فراگير است: در تمامي مراتب موجـودات از احـد تـا موجـودات      .1

و تصـوير آن در آينـه    ءفعاليت دروني و بروني همانند شـي  .2 ؛جان مثال دارد محسوس بي

كه داللت بـر ظهـور و تجلـي    اند بيان شدههايي  فعاليت دروني و بروني با استعاره .3 ؛هستند

است نه اينكـه از آن  مبتني فعاليت بروني همواره و در هر لحظه بر فعاليت دروني  .4 ؛دارند

ريزيِ فعاليـت   اينكه فعاليت بروني، برون با وجود .5 ؛وجود داشته باشد جدا شود و مستقالً

فعاليـت درونـي عـالوه     .6 ؛پذيرد شود و كاستي نمي ليت دروني متغير نميدروني است، فعا

، يعني نوعي از قوه است، امـا  )62: 2007(اميلسون،  است دونامسيسبر فعاليت بودن، يك 

  ).31-27: 2007(اميلسون،  است» توان انجام فعل«انفعال، بلكه قوه به معناي  ةنه قو

(آرمسـترانگ،  » كنـد  هر چيز كاملي توليد مـي «كه جملة مشهور فلوطين را اين اميلسون 

). اين جمله بيانگر 31: 2007داند (اميلسون،  )، تعبير ديگري از ويژگي اخير مي143: 1984

اي عمومي در ايجاد كردن است: هر چيزي (اعم از جاندار مانند انسان و درخـت، يـا    قاعده

قـق باشـد، چيـزي ديگـر را كـه      غيرجاندار مانند آتش، برف و داروها) كه كمال ذاتـش مح 

متفاوت از ذات آن، ولي همسنخ با آن است (مانند توليد مثـل، ميـوه دادن، گرمـا، سـرما و     

كند. از آنجا كه ايجاد اين فعاليـت دوم متوسـط فعاليـت اول     اثربخشي در درمان)، ايجاد مي

ن هـم  پذيرد، بايد گفت كه فعاليت اول شـيء، قـوة ايجـاد فعاليـت دوم آ     شيء صورت مي

  هست. 

فلوطين را از ارسطو بررسـي   ةفعاليت دوگان ةثيرپذيري نظريأجهات مختلف ت در ادامه،

  كنيم. مي
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 هـاي  نبـه اسـت، از ج  يبـديع  كـامالً  نظريـة درستي  فلوطين به ةفعاليت دوگان ةبا اينكه نظري

افالطون و ارسطو است، كـه در ايـن مقالـه بـه      ويژه بهپيشين و  ةثير فالسفأمتعددي تحت ت

د. اول كـر تـوان بررسـي    مي نبهپردازيم. اين مسئله را از چند ج تأثيرپذيري او از ارسطو مي

ـ كند: مفاهيم مـاده، دو  اش استفاده مي اينكه، فلوطين از واژگان ارسطويي براي بيان نظريه ي ي

ارسطويي دارند. دوم اينكه، تالش فلوطين بـراي نـامتحرك    ةنامتعين و فعاليت همگي صبغ

كنـد، هـر    ماندن احد و صدور عقل از او و نيز دليلي كه بازگشت عقل به احد را توجيه مي

ارسطو راجع به علت غايي بودنِ عقـل و محـرك اليتحـرك بـودنِ آن      ةثير نظريأدو تحت ت

ـ  ةعاليت دوگانف ةنظري ةعالوه، برخي مدعي هستند كه ريش هستند. به قـوه و   ةفلوطين، نظري

. امـا پـيش از   شدست. در ادامه هر يك از اين موارد به تفصيل بررسي خواهد ا فعل ارسطو

ـ   مهم از حيث ايجاد مسئله، ثير ارسطو را بر فلوطينأهمه، شايد بتوان ت ثير او در در أتـرين ت

  اين حوزه دانست.

  لهاز حيث ايجاد مسئثير ارسطو بر فلوطين تأ .3.1

صدور نيز فلـوطين بـه    ةثير افالطون است. در مسئلأفلوطين بيش از هر كس تحت ت ةفلسف

افالطون نيز بر اين عقيده بوده اسـت كـه از   « ده است:كراعتراف را ثيرپذيري أوضوح اين ت

اي نيسـت بلكـه    نيك عقل پديد آمده است و از عقلْ روح. بنابراين، نظريات مـا چيـز تـازه   

اند و سخنان كنـوني مـا تنهـا     هرچند نه به اين روشني و صراحت، گفته شدهها پيش،  مدت

ثيرپـذيري  أحال آنچه در مورد ت ). با اين672: 1389 (فلوطين،» اند تفسير آن نظريات قديمي

ارسـطو از   هـاي  اين اسـت كـه فلـوطين بـا انتقـاد      خواهد بود،مل أفلوطين از ارسطو قابل ت

ارسـطو   هـاي  ارد افالطون را به نحوي تفسير كند كه انتقادآشناست و قصد د افالطون كامالً

ثيرپـذيري فلـوطين از   أدر خصوص ت عقل در فلوطينبر او كارگر نباشد. اميلسون در كتاب 

  گويد: صدور مي ةافالطون در مسئل
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ميان علـت و معلـول    ةصدد تبيين رابط فعاليت دوگانه، در ةبه نظر من، فلوطين با نظري«

معلـول   ةز اين رابطه را بررسي كرده است؛ اما بررسي او بيشتر بيانگر رابطاست. افالطون ني

شـود.   مندي معلول از علت يا تقليد معلول از علت بيان مي صورت بهره با علت است، كه به

افالطون، تنها در فقرات مرموزي از تيمايوس و در تمثيل خورشيد (كه در جمهـوري بيـان   

خواهـد ايـن    نظرِ علت تبيين كرده است. گويي فلوطين مـي  ةعليت را از وجه ةشده)، رابط

  ).9: 2007(اميلسون،  »تصوير را، بر اساس فهمي كه از افالطون دارد كامل كند

دهد كه تالش فلوطين براي كامل كردن تصـوير   زير از متافيزيك ارسطو، نشان مي ةفقر

  است:صدور در افالطون، خود تالشي براي پاسخگويي به انتقاد ارسطو 

جاي اين  از اعداد موجودند. افالطون به» تقليد«فيثاغوريان گفته بودند كه اشيا به سبب «

يـا  » تقليـد «يك از آنهـا نگفتنـد كـه ايـن      كار برد. ولي هيچ را به» مندي بهره« ةاصطالح، واژ

از صور اصلي چيست، بلكه بـار تحقيـق در ايـن مطلـب را بـر دوش ديگـران       » مندي بهره«

  .)44آ: 1378 (ارسطو، نهادند

افالطون است امـا ايـن    يصدد تفسير آرا صدور، در ةبنابراين، با اينكه فلوطين در مسئل

  كرده است.  ايجاد فلوطين مسئله براي ارسطوست كه

  ثير ارسطو از حيث واژگانتأ .3.2

ـ   يونـان اسـت   ةفلسـف  سدةواحد و باشكوه از ميراث هشت  تركيبيفلوطين  ةفلسف  اًو طبيعت

حال در ميان عناصر فكـري او   ها در تفكر او وجود دارند. با اين اين فلسفه ةعناصري از هم

. وي در بسياري از مـوارد از اصـطالحات ارسـطو    دارندرا  بيشترين سهمافالطون و ارسطو 

). 14: 2007 (اسـتامتلوس،  كنـد  او اسـتفاده مـي   يبراي دفاع از افالطون و اثبات صحت آرا

طـور كلـي    اين اصطالحات نيست، بلكه مباني اصـطالحات و بـه   ةها پذيرندالبته فلوطين تن

م، ياشـاره كـرد   طور كه قبالً همان . كند يهايي را كه وارث آنهاست، نقد و بازانديشي م آموزه

ـ دو«، »مـاده «صدور فلـوطين، مفـاهيم    ةدر نظري  ة[فعليـت] صـبغ  » فعاليـت «و » ي نـامتعين ي

ـ معقول و محسـوس اسـت و دو   ةماده اعم از ماد ارسطويي دارند.  ةي نـامتعين همـان مـاد   ي
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از ارسطو در ايـن سـه اصـطالح،     را ثيرپذيري فلوطينأرو در ادامه، ت معقول است. از همين

  م.يكن مي ذيل دو عنوان تشريح

  ي نامتعينيمعقول يا دو ةماد. 3.2.1

و يكي از  رددااي فيثاغوري  ريشه ي نامتعين در اصل مفهومي افالطوني است كه احتماالًيدو

دهـد.   تشكيل مي عناصر ديدگاه افالطون را راجع به تبيين رياضي از چگونگي ظهور جهان،

ـ بر استنباط اسكات اُلسن، مقصـود افالطـون از دو   بنا ي نـامتعين و عبـارات معـادل بـا آن     ي

 1(فزوني و كاستي، بيش و كم، درازي و كوتاهي، افراط و تفريط، تجاوز يا قصور، نـابرابري 

افالطون محسـوب   ةهاي محرمان كه از آموزه) 100: 2002(اُلسن،  ...)، نسبت طاليي بودهو 

(اُلسـن،   شـود  و در محاورات افالطون تنها اشاراتي به ايـن نظريـه ديـده مـي    است شده  مي

. بر اساس داليل السـن، افالطـون در تقسـيم خـط، طبقـات هسـتي و       )107و  106: 2002

و در تبيين رياضي ) 102: 2002است (اُلسن،  دهكرتعين تبيين ي ناميمعرفت را بر اساس دو

هـاي   وجهي منـتظم را كـه نسـبت طاليـي ميـان اضـالع مثلـث        12از جهان محسوس نيز، 

 ةدهنـد  ترين عنصر عالم، يعني اثير كه عنصر تشـكيل  آن وجود دارد، به اساسي ةدهند تشكيل

  دهد.   اختصاص مي ،آسمان است

مرد سياسي آمده اسـت.   ةي نامتعين در رساليهاي افالطون از دو تبيينترين  يكي از كامل

وقتـي  «كند كـه:   اين استفهام انكاري را مطرح مي ،در اين رساله افالطون از زبان مرد بيگانه

 ،مانـد  كند و يا از آن عقب مي چيزي، خواه سخن باشد خواه عمل، از حد معتدل تجاوز مي

: 1350 (افالطـون، » به معناي واقعي نيست؟» شدن«ن يك آيا اين تجاوز كردن و عقب ماند

اسـت،  » تفريط«و » افراط«يا » بزرگ«و » كوچك«ي نامتعين تركيبي از ي). از آنجا كه دو536

» خير اعلـي  اعتدال«نسبت به » افراط و تفريط« د كه در افالطون،كرگونه استنباط  توان اين مي

و ظهور كثـرت اسـت. در   » شدن«، عامل »وحدت مثال نيك«نسبت به » كوچك و بزرگي«و

                                                           
  .104: 2002 ؛ اُلسن،46-45: آ1378 ؛ ارسطو،537-536: 1350 براي اسامي مذكور ر.ك. افالطون، .1
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ي نامتعين در افالطون يگذارد و معتقد است دو هر صورت، ارسطو بر اين استنباط صحه مي

بر اينكه صـورت   اي است كه ميان محسوسات و معقوالت مشترك است و بنا در حكم ماده

 دهد (ارسـطو،  مي ها يا محسوسات را تشكيل ترتيب، هستي ايده ها باشند به آن، واحد يا ايده

  ).46-45آ: 1378

ـ ماده بـودن دو  ةروي ديگر سك هـا و   ي نـامتعين بـراي موجـودات، عـدد بـودن ايـده      ي

ها  آيد در افالطون دو طبقه عدد داشته باشيم: ايده محسوسات است كه بر اساس آن الزم مي

بسياري از نقـدهاي ارسـطو بـر     ةكه جانماي(ها و محسوسات  و محسوسات. عدد بودن ايده

توسط خود ارسـطو مطـرح شـده و در آثـاري كـه از افالطـون        شود) محسوب ميافالطون 

يـا از طريـق آثـار ديگـري از     مـذكور  حال، نظر  شود. با اين مشاهده نمياست برجاي مانده 

ول او افالطون كه ما به آنها دسترسي نداريم يا از طريق ارسطو، به فلوطين رسيده و مورد قب

  نيز واقع شده است: 

دوم اسـت و   ةي در مرتبيي واحد قرار دارد و دويزيرا پيش از دو ،عدد نخستين نيست«

درحـالي كـه    ،ي متعـين گـردد  يشود كه دو آيد و نخستين بار واحد سبب مي از واحد بر مي

  .)667: 1389 (فلوطين،» شود كه متعين گردد ي نامتعين است و هنگامي عدد مييخود دو

عقلـي كـه   «فوق فلوطين براي تبيين چگونگي ظهور اقنوم دوم، به جـاي تعبيرهـاي    ةر فقرد

عقلي كه با بازگشـت بـه سـوي    «(يعني عقل ناتمام يا بالقوه) و » هنوز موفق به ديدن نشده است

كـه   ،و تعـين آن » ي نـامتعين يـ دو«(يعني عقل بالفعـل)، از تعـابير   » احد هستي و عقل شده است

خوبي روشن است، بـرخالف ارسـطو    چنانكه از اين فقره به 1.كند استفاده مي ،است» عدد«همان 

ي نـامتعين را  يـ گذارد، فلوطين دو معقول و محسوس فرقي نمي ةافالطون ميان ماد اعتقاد داردكه 
                                                           

ور گرديد و  آنچه پديد آمد از عدد معين بهره عدد حاضر بود و« پذيرد:  فلوطين عدد بودن محسوسات را نيز مي .1
: 1389 (فلـوطين، » مند شد تا بتواند يك فرد واحـد باشـد   از واحد بهره همچنين هر فردي از هر چيز كه پديد آمد، 

خورد و از مرز  هم مي تواند وجود داشته باشد يا نظمش به نمي نباشد، يا اصالً اگر هر شيء با عددي منطبق «)؛ 964
   ).967: 1389 (فلوطين،» شود و نه داراي تناسب نه داراي اندازه مي كند و ديگر  تجاوز ميخود 
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سـطو و  عـالوه، بـر خـالف ار    داند و بـه  تنها ناظر به اقنوم دوم و درواقع، معادل با عقل ناتمام مي

دانـد   ي نامتعين را صادر از احد مـي يدانند، دو ي نامتعين را ازلي و غيرمخلوق مييافالطون كه دو

  .  )103: 2010(نولت، آورد  گرا پديد مي شناسي وحدت ين ترتيب يك هستيه او ب

خواهد مل أثيرپذيري فلوطين از مفهوم ماده در ارسطو قابل تأت زمينةديگري كه در  ةنكت

نخسـتين و   ةهـر جسـمي از مـاد    اعتقاد داردكه فلوطين به پيروي از ارسطو است ، اين بود

) و بـه تعبيـر   601: 9 ج ،1369 صورت جسميه تركـب يافتـه اسـت (موسـوي بجنـوردي،     

كاپلستون، فلوطين مفهـوم افالطـوني مـاده و معنـاي ارسـطويي آن را تلفيـق كـرده اسـت         

مفهوم افالطوني ماده، ضرورت است كه  گويد ). كاپلستون مي540: 1ج  ،1380 (كاپلستون،

وضع مقابل عقل و فقدان نور است. اما مفهوم ارسـطويي مـاده، موضـوع و محـل صـورت      

پذيرد. به نظـر او،   مادي است. فلوطين هر دوي اين مفاهيم را مي ياست كه مقوم الزم اشيا

چـون   امـا  ،نفسـه ظلمـت اسـت    ماده به دليل بعدش از احد كه روشنايي محض است، فـي 

منـد   نور بهـره  ةكند، از تارترين و كمترين مرتب آن را همراهي مي يهمواره صورت محسوس

 ةدر اين بند، آنچه تا اينجـا گفتـه شـد راجـع بـه مـاد       ).540: 1ج  ،1380 (كاپلستون، است

ـ    -محسوس ةمحسوس بود. فلوطين از وجود ماد ثير ارسـطو و  أكه در پـذيرش آن تحـت ت

رسد كه اساس و مبناي ظهور عقل است: از آنجا كه  معقول مي ةماد به -البته، افالطون است

صورتي در عالم عقل دارد، ماده نيز بايـد صـورتي    ،هر پديداري كه در عالم محسوس است

، 1380 شود (كاپلستون، ناميده مي» معقول ةماد«در عالم عقل داشته باشد و آن هماناست كه 

  .)369: 1390 ؛ رحماني،540: 1ج 

  فعاليت [فعليت]. 3.2.2

ترجمـه   activity""يـا   "act"صـورت   هـاي انگليسـي بـه    كه در ترجمـه  1»انرگيا«مفهوم 

يـك   تـر، بـه فعليـت    عبـارت دقيـق   توان آن را به فعاليت يا به شود و در زبان فارسي مي مي

                                                           
1. Energeiai. 
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صدور فلوطين اسـت. ايـن واژه در اصـل     ةترين مفهوم در نظري د، كليديكرترجمه  فعاليت

ـ  تركيبيعنوان  ولي فلوطين آن را به ،ارسطويي است فعـل ارسـطويي و حركـت     ةميان مقول

  برد.  كار مي افالطوني به

 ؛ همـو، 240-239: 1349 گونه فعاليت داريم: كامل و ناقص (ارسـطو،  از نظر ارسطو دو

فعاليـت نـاقص اسـت: ايـن كـار      اي از يـك   ). ساختن يك خانه نمونـه 100-99ب: 1378

شدن خانه، ناقص است و پس از كامـل شـدن خانـه نيـز       يندي است كه تا زمان ساختهآفر

رسـطو همـان   اسازي وجود ندارد. درواقع، فعاليـت نـاقص در    ديگر حركت و فعاليت خانه

هايي از فعاليت كامل هسـتند: هـر    است. در مقابل، ديدن و فهميدن نمونه 1حركت (كينسيز)

بر او صدق » فهميده است«و » ديده است«كسي به محض ديدن يا فهميدن، فعل حال كاملِ 

سوفسـطايي آن را يكـي از    ةكه افالطون در رسال -حركتكند. بنابراين، در نظر ارسطو،  مي

تنهـا   -مقابـل سـكون اسـت    ةكندكه متعلق به عالم معقول و نقط پنج جنس عالي معرفي مي

  . نيستدليل زمانمند بودن متعلق به عالم معقول  قسمي از فعاليت است و به

، تمـايز  است فلوطين با نقد تفكيكي كه ارسطو ميان حركت و فعاليت كامل ترسيم كرده

دارد و با تلفيق كـردن مفهـوم افالطـوني حركـت بـا مفهـوم فعاليـت كامـل          اين دو را برمي

ـ  كنـد.  ثبيت ميارسطويي، جنس عالي بودن حركت و حضور آن در عالم معقول را ت يـن  ه اب

كند تمايز حركت و فعاليت كامل را در تـدريجي يـا    منظور فلوطين از يك طرف، تالش مي

نشان دهد كه هر دو مفهـوم   كوشد و از سوي ديگر، مي كندآني بودن تحقق غايت آنها، نقد 

). آرمسترانگ نقدهاي فلوطين 16-1-6در ظرف جهان محسوس مستلزم زمانمندي هستند (

در  اًصرف 1-6داند و معتقد است فلوطين در انئاد  ورزانه مي اين مورد سطحي و غرض را در

گرا از پنج جنس عالي افالطوني در مقابل مقـوالت   عنوان يك افالطون اين صدد است كه به

 كـار گيـرد   براي فهم موضع ارسطو بـه  اي آنكه تالش شايسته ارسطويي دفاع كند بي ةدهگان

                                                           
1. Kinesis. 
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عنـوان ديـدگاهي در    توان نقـدهاي او را بـه   كم مي حال دست . با اين)7: 1988(آرمسترانگ، 

  نظر قرار داد: كنار ديدگاه ارسطو مد

 دليـل نقصانشان نه به  ،نامد هايي كه ارسطو آنها را ناقص مي گويد فعاليت فلوطين مي .1

ـ است كه آنها را با امـر زا  علتتدريجي بودن تحقق غايت آنها، بلكه به اين  بـر خـود    يدئ

» قـدم زدن «بـراي مثـال،    .كنيم خاصي مشخص مي ةسنجيم و براي حركت آنها دامن فعل مي

مسـير مسـابقه را   «مگر اينكه آن را با امر سومي بسنجيم و بگـوييم   ،يك فعاليت كامل است

كـه   را كه اين قيدي -برخالف نظر ارسطو و پيروانش واقع، ). در16-1-6(ر.ك. » قدم زدن

دانند و معتقدند  هاي ضروري فعل مي يانگر غايت فعل و از مشخصهشود ب به فعل اضافه مي

چيستي و چرايي فعل است، مادام كه غايت محقـق نشـود    ةكنند چون غايت فعل، تعيين كه

در  سـهمي دانـد و بـراي آن    بر ذات فعل مي يدئفلوطين غايت را امر زا -فعل ناقص است

رويم تا به ايستگاه اتوبوس برسيم، از  ماهيت فعل قائل نيست. براي مثال هنگامي كه راه مي

نظر فلوطين، در تمامي لحظات طي مسير، فعلِ راه رفتن تماماً محقـق اسـت، ولـي از نظـر     

  شود كه غايت آن محقق شود.  ارسطو اين فعل زماني كامل مي

دال بـر زمانمنـد بـودن آنهـا      اًيان را تلويحـ يارسطوها نزد  فلوطين كامل بودنِ فعاليت. 2

گويند حركات زمانمند هسـتند و از   يان مييكند كه اگر ارسطو داند. بنابراين، استدالل مي مي

همـين سـخن را حـداقل در مـورد برخـي از       اًهاي كامل متفاوتنـد، دقيقـ   اين نظر با فعاليت

نظـر فلـوطين    توان گفت. بنابراين، به نيز مي -مثل ديدن و زندگي كردن -هاي كامل فعاليت

گونه كه فعاليت غيرزمانمند است، مانعي ندارد حركت نيـز غيرزمانمنـد باشـد، بلكـه      همان«

از  . يعنـي )67: 1988(آرمسـترانگ،   »شود خاصي از حركت مطرح مي ةگستر علتزمان به 

اما از ايـن  است، » غيرزمانمند«آن حيث كه به فاعل يك حركت مربوط است، فعاليت فاعل 

  ).38-35: 2007اميلسون، است (» زمانمند«خاصي دارد  ةحيث كه هر فعلي دامنه و گستر

ـ » فعاليت«بنابراين،  اسـت كـه    تركيبـي صـدور فلـوطين اسـت،     ةكه مفهوم كليدي نظري

دست آورده  تز نقدهاي ارسطو به فلوطين آن را با گذر دادن مفهوم افالطوني حركت، از آنتي
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، امـا بـا تغييراتـي كـه     اسـت د ارسطو مستلزم زمانمندي و تـدريجي بـودن   است. فعاليت نز

فلوطين در كاربرد و معناي اين اصطالح به وجود آورده، فعاليت بـودن يـا فعاليـت داشـتنِِ     

عبارت ديگر، فعاليت دروني و برونيِ احـد و عقـل)، مسـتلزم     احد يا عقل در فلوطين (يا به

  زمانمندي و متغير بودنِ آنها نيست. 

  قوه و فعل ارسطو ةفعاليت دوگانه با نظري ةمشابهت نظري  .3.3

  كنـد:   دو نـوع قـوه و دو نـوع فعليـت مطـرح مـي       ةارسطو در كتاب فيزيك بحثي را دربـار 

پـس از آمـوختن و پـيش از آنكـه      .2 ؛دانـد  لقوه مـي آموزنده، پيش از آنكه بيـاموزد، بـا   .1

. )427-425: 1995(ارسـطو،   دانـد  ديگري بالقوه مـي  ةبه شيو ،اش را تمرين كند نيز آموخته

يعنـي   -شود كه فاعـل و قابـل   اول) زماني بالفعل (فعليت اول) مي ة، بالقوه (قو1 ةدر شمار

 اًدوم) همـواره و ضـرورت   ة، بـالقوه (قـو  2 ةهر دو حاضر باشند. اما در شمار -معلم و متعلم

مگر آنكه چيزي مـانع شـود. ارسـطو ايـن تفكيـك را در مـورد        ،بالفعل (فعليت دوم) است

داند. مثالي كه ارسـطو در   قابل اطالق مي ،دهد ثير قرار ميأفعاليتي كه چيز ديگري را تحت ت

جلـي، يعنـي آتـش و    تبيـين ت  همان مثـال مشـهور فلـوطين بـراي     ،كند مطرح مي زمينهاين 

  است. سوزندگي

حركتي كه در يك فاعل فعليت يافته، در فاعـل و قابـل از   همچنين معتقد است ارسطو 

(ارسـطو،   متفاوتنـد  "هسـتي و ذات "يكي است و آن دو فقـط در   "جوهر و اساس"حيث 

 عبارت ديگر، آن دو يك رخداد هستند اما داراي دو مفهوم متفاوتند: . به)345و  344: 1995

 ،تمرين كند تعلماش را براي  اش را براي تعليم تمرين كند و ب نيز توانايي اگر الف توانايي

» دهـد  الف به ب درس مـي «اما دو توصيف از آن وجود دارد:  ،تنها يك واقعيت وجود دارد

به يك معنا نيستند. ارسـطو ايـن معنـا را در    » تعلم«و » تعليم«؛ زيرا »آموزد ب از الف مي«و 

شود بلكه از چيزي و در چيزي ديگر  جدا نمي«ده است: فعاليت فاعل كرنغزي بيان عبارت 

  ). 345: 1995ارسطو، » (است
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  م:يپرداز فلوطين مي ةفعاليت دوگان ةهاي اين دو فقره با نظري اكنون به بيان شباهت

يونـاني انرگيـا    ةواژ ةم، فعاليت و فعليت هر دو ترجميا متذكر شده طور كه قبالً همان .1

 ةمسـئل  زمينةدر  اًكه اتفاق -توان دو معناي فعليت را در ارسطو وضوح مي به هستند. بنابراين،

با دو فعـاليتي كـه در    -شود ثير قرار گرفتن چيزي توسط ديگري) مطرح ميأعليت (تحت ت

در ارسـطو شـيء بـا فعليـت اول      د:كـر فلوطين مطرح است، مقايسـه   ةفعاليت دوگان ةنظري

دهد؛ فعليـت   شود، در فلوطين نيز فعاليت اول، جوهر و هستي شيء را تشكيل مي قق ميمح

هـر چيـز كـه رسـيده     «گويـد   آن مي زمينةدوم ارسطو نيز همان چيزي است كه فلوطين در 

  ).669: 1389 (فلوطين،» كند شروع به توليد مي ،گردد شود و كامل مي مي

ارسـطو  ديـدگاه  ظهور دارد، در  اًدروني ضرورتفلوطين فعاليت نظر طور كه در  همان .2

كند. يعنـي   فعليت دوم شيء را تمرين مي اًبه شرط نبود مانع، همواره و ضرورت دوم، ةنيز قو

 اًبراي مثال، آتش كه فعليت اول آن سوزندگيِ خود آتش است، به شرط نبود مانع، ضـرورت 

ن فعليـت دوم بـه چيـزي    اطراف اوست و براي كسب ايشود كه  ميموجب سوزاندن آنچه 

  ).346ب: 1378 بيرون از خود نياز ندارد (ارسطو،

همان مثال آتش و سـوزندگي   ،كند مثالي كه ارسطو براي بيان دو نوع فعليت بيان مي .3

  .شود محسوب مي نوافالطونيان در بيان مفهوم تجلي ةاست كه مثال مشهور هم

بلي باشـد كـه غيـر از عامـل اسـت،      از نظر ارسطو، حتي اگر فعاليت يك عامل در قا .4

و اين يكي از مصاديق عمل كردن شيئي در شـيء ديگـر   » جدا نشده است«فعاليت از عامل 

در فلوطين، نيز معناي مشابهي دارد: فعاليت برونـي در چيـزي   » جدا نشدن«است. اصطالح 

ين واقـع، فلـوط   حال همچنان وابسته بـه فعاليـت درونـي اسـت. در     ولي با اين ،ديگر است

، يكـي از  1رااز ارسطو گرفته و كاربرد اين اصـطالح توسـط فلـوطين   » جدا نشدن«اصطالح 

                                                           
، 3-4-6؛ 5-33، 22-2-6؛ 44، 12-3-5؛ 22-13، 1-2-5؛ 27، 1-7-1براي موارد كاربرد اين اصـطالح ر.ك.  . 1
 .10، 9-4-6؛ 8-10
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ـ   -است كه در متون فلوطين به ارسطو هاي فراواني اشارت  ةو در اين مورد خاص، بـه نظري

  وجود دارد.   -قوه و فعل او

قـوه و   ةفلوطين از نظري ةفعاليت دوگان ةها، لويد معتقد است نظري بر اساس اين شباهت

فلوطين، همان مـدل   نظريةفعل ارسطو گرفته شده است و تفاوت كمي با آن دارد. به نظر او

: 1990(لويـد،   عليت فيزيكي ارسطو است كه به عليت غيرفيزيكي تعميم داده شـده اسـت  

هاي متعـددي   هاي موجود، داراي تفاوت شباهت با وجود، ة مذكورحال، دو نظري با اين ).99

  هستند. هم

ده كـر فلـوطين اسـتنباط    ةفعاليت دوگان ةهايي كه اميلسون براي نظري توجه به ويژگيبا 

ناشي  ،كاهد توان گفت با اينكه تعليم، چيزي از علم معلم نمي اول مي است، در نقد شباهت

كنـد و   و در همه حال معلم را همراهي نمـي  اًاز فعليت كامل علم در معلم نيست و ضرورت

 نظريـة گيرد؛ درحالي كه فعاليت برونـي در   آگاهي معلم صورت نميانجام آن بدون قصد و 

فعـل   ةعالوه، در ارسطو، در فعليت دوم، عالوه بر فاعلي كه قـو  به .خالف آن است فلوطين

نظـر  انفعـال باشـد؛ درحـالي كـه در      ةدارد، بايد قابلي نيز وجود داشته باشد كـه داراي قـو  

فعاليت دروني است. در نقد شـباهت دوم و سـوم نيـز    فلوطين فعاليت بروني تنها متكي بر 

دو نوع فعليت ارسطو يك مصـداق اسـت. درحـالي كـه بـراي       ةبايد گفت آتش براي نظري

فلوطين تنها يك تمثيل است كه از وجوهي مقرِب و از وجوهي مبعـد اسـت. وابسـتگي و    

ت اين دو فعاليت توقف گرماي آتش (فعاليت بروني) بر خود آتش (فعاليت دروني)، مشابه

و تصوير بودن اولي نسبت به دومي، انتشاء ضروري و غيرارادي دومي از اولـي، همگـي از   

هاي آشكاري نيز وجود دارد: هـر   ند. اما در مقابل تفاوتهستاين تمثيل  ةكنند وجوه نزديك

كه تر از خود اوست، درحالي  اش پايين فعاليت دروني تنها يك فعاليت بروني دارد كه مرتبه

طـور   آتش عالوه بر گرما، معلولي مشابه خود نيز دارد (آتش زدن محيط اطراف خود). [بـه 

مطرح نيست بحث اين  هاي ارسطو اصالً گونه كه لويد توجه كرده است، در مثال كلي، همان

درحالي  )100: 1990(لويد،  تري نسبت به توليدكننده قرار دارد پايين ةشده در مرتب كه توليد
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عـالوه، فعاليـت برونـي     كي از اصول ضروري فعاليت بروني نزد فلوطين است]. بهكه اين ي

د؛ در شـو  نميكند و هيچ چيزي مانع همراهي اين دو  فعاليت دروني را همراهي مي اًضرورت

پذير اسـت. بنـابراين، بـا     ممانعت از گرماي آتش امكان -كم از نظر ارسطو دست -حالي كه

بايـد  ، انـد  هايشان استفاده كرده هاي مشابهي براي تبيين نظريه لاينكه فلوطين و ارسطو از مثا

  هاي فلوطين از نوع استعاره و تشبيه هستند. هاي ارسطو، مثال توجه داشت كه برخالف مثال

گريزناپـذير   هـاي عالوه بر نقدهايي كه به چهار شـباهت فـوق معطـوف هسـتند، انتقاد    

 ه(عقـل بـالقو   ديگري نيز وجود دارند: بالقوه بودن در فلوطين خـود نـوعي فعليـت اسـت    

 ،كه بالقوه اسـت  نظرفعاليت/فعليت بروني احد است)؛ حال آنكه در ارسطو امر بالقوه از آن 

عالوه، از شواهد ارسطو بر تقدم فعليت اين است كه بنّا بـا سـاختن و    هيچ فعليتي ندارد. به

)، حال 361آ: 1378 آورند (ارسطو، دست مي وازنده با نواختن، توان ساختن و نواختن را بهن

آنكه ابتناء فعاليت بروني بر فعاليت درونـي در فلـوطين بـه ايـن نحـو نيسـت؛ در فلـوطين        

نياز از فعاليت بروني است و وجود فعاليت بروني تنهـا   خودبسنده و بي فعاليت دروني كامالً

موجود بالفعـل  «عنوان تصويري از آن ميسر است. همچنين، از نظر ارسطو  ن و بهبا اتكا به آ

)، 361آ: 1378(ارسـطو،  » آيد هميشه به سبب يك موجود بالفعل، از موجود بالقوه پديد مي

فلوطين، عقل بالقوه مقدم بر عقل بالفعل است و فعليتي كه بـر عقـل   ديدگاه كه در  در حالي

دم احد بـر  توان تق البته، از نظرگاه ديگري مي يست بلكه احد است.عقل ن ،بالقوه تقدم دارد

از اصل تقـدم فعليـت ارسـطو دانسـت: عقـل       -هرچند تغيير يافته -عقل ناتمام را كاربردي

ناتمام فعاليت بروني احد و فعاليت بروني همـواره تصـويري از شـيء و مشـابه آن اسـت.      

هـاي آن دو، در نهايـت    ماهيت ،يكساني ندارند ماهيت ،بنابراين، با اينكه احد و عقل ناتمام

  شباهت ممكن است.

را اخـذ   "مدل عليت فيزيكي ارسطويي"بنابراين، اگر مقصود لويد اين باشد كه فلوطين 

تر، بـا تلفيـق    عبارت دقيق هاي مربوط به طبيعي بودنِ اين مدل، يا به كرده و با حذف نقصان

منـدي محسوسـات از    ها و چگـونگي بهـره   عالم ايدهآن با اصول نظريات افالطون راجع به 
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خواهـد   پـذير  كار برده است، آنگاه نظر او بيشـتر دفـاع   براي عليت غيرفيزيكي به آنها، آن را

  بود.  

  در ارسطو محرك اولفعاليت دوگانه با فاعليت  ةمشابهت نظري .3.4

خودبسـنده،   عنـوان يـك انرگيـاي محـض و     ارسطو راجع به محرك اليتحرك، كه به ةنظري

ارسطوسـت   ةهاي فلسـف  از ديگر جنبه، شود اي و ابدي فلك اقصي مي موجب حركت دايره

ارسطو، محرك اصلي، علت غـايي تمـامي    ةالهام فلوطين واقع شده است. در نظري أكه منش

رسد ارسطو حركت مـدور و يكنواخـت فلـك اقصـي را      نظر مي عالوه، به حركات است. به

هـاي مهمـي از او را در خـود نگـه      علت خود شبيه اسـت و ويژگـي   داند كه به معلولي مي

دارد، اما از جهاتي نيز نسبت به آن نقصان دارد. حركت فلك اقصي از جهت ابدي بودن  مي

ميسر  شايدو يكنواختي، به علت آن شبيه است. فلك اقصي، تا آنجا كه براي يك امر متغير 

 اًضـرورت  - در مقايسه با فاعـل خـود   -بودن متحرك  علتحال به  باشد، كامل است؛ با اين

  بعد).  و 374ب: 1378 ؛ همو،485آ: 1378 هايي دارد (ارسطو، نقصان

امـا الگـوي كلـي ايـن نظريـه،       ،با اينكه اصطالح انرگيا در اين تبيين سهم اساسـي دارد 

ين توان گفت ا فلوطين شبيه است، تا آنجا كه به جرأت مي ةفعاليت دوگان ةنظري شدت به به

ـ  ارسطو پـيش  ةها در فلسف ويژگي ـ  ةزمين . در )61: 2007(اميلسـون،   فلـوطين هسـتند   ةنظري

ـ   ةهاي مهمي از نظري ، ويژگيمحرك اول فاعليتنظرية ارسطو درخصوص   ةفعاليـت دوگان

تـر از آن و تـا    توان يافت: اينكه فعاليت بروني معلول فعاليت دروني و پـايين  فلوطين را مي

آنكـه بـه فعاليـت     آنكه متغير شود و بـي  است و اينكه فعاليت دروني بيحد امكان شبيه آن 

  كند. آن را ايجاد مي ،بروني توجهي داشته باشد

ـ  شباهت ـ    ةهاي نظري در ارسـطو را از جهـات    محـرك اول فاعليـت   ةفلـوطين بـه نظري

ـ   توان مورد توجه قرار داد. همان تري نيز مي ييجز فعاليـت دوگانـه    ةطور كه در تبيـين نظري

صدور فلوطين دو جزء دارد: تنزل عقل ناتمـام از احـد و بازگشـت آن بـه      ةگفته شد، نظري

يابد و اينكه چـرا پـس از جـدايي از     احد. توجه به اينكه چرا عقل ناتمام از احد فيضان مي
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دهـد. در   خـوبي نشـان مـي    گردد، عناصر ارسطويي فكر فلوطين را به احد به سوي آن بازمي

 ثري در احـد راه يابـد،  أآنكه تغير و ت بي ،شود عقل ناتمام ايجاد شود مي سببطين آنچه فلو

طور كه در ارسطو، عليت عقل براي  بالفعل بودنِ كمال احد و لبريز شدن اوست. يعني همان

شود، در فلوطين نيز فيضـان احـد و ظهـور     حركت فلك اقصي از طريق كمال آن محقق مي

فاعليـت   ةصدور فلوطين از نظري ةر جزء دومِ نظريأثال احد است. تعقل ناتمام ناشي از كم

  گويد: طور كه نولت مي ارسطو نيز انكارناپذير است. همان محرك اول

ارسـطو راجـع بـه     ةاين چرخش [چرخش عقل به سوي احد در فلوطين] معادل نظري«

اسـت: نـوس   اليتحرك بودن و علت غايي بودنِ عقل و ايجاد حركت كيهاني بـدين طريـق   

ماند و همين باعث جنب و جوش و حركت  حركت مي همچون متعلق شناسايي و عشق بي

  ). 103: 2010(نولت،  1»شود اجرام سماوي مي

مشابهي از بازگشـت عقـل بـه سـوي      اًديديم، اميلسون نيز تبيين نسبت طور كه قبالً همان

بسيط و خودكفا و كمالي است كه هر چيز آرزومند آن اسـت. بـه هـر     احد دارد: احد كامالً

. از آنجـا  يابـد  از بساطت و كمال نيز فاصله مي ،گيرد اندازه كه عقل ناتمام از احد فاصله مي

از احـد دارد، متوجـه نقصـان     اي واسـطه  بي ةكه عقل ناتمام پيش از جدا شدن از احد تجرب

خواهد اين  ه سوي احد، احد را به چنگ آورد. او ميكوشد با بازگشت ب شود و مي خود مي

خواهـد بـا شـناخت احـد او را      كار را مطابق با طبيعت عقالني خويش انجام دهد، يعني مي

). بنابراين، اميلسـون نيـز   10، 5-6 -5؛ 6-5، 4-6-5 ؛74و  73: 2007(اميلسون،  دارا شود

بـارت ازكمـال احـد و محبـوب     شود، ع سوي احد مي بازگشت عقل ناتمام به سببآنچه را 

  فلوطين است.  ةداند كه به وضوح، عنصري ارسطويي در انديش بودن او مي

                                                           
آلبينوس نيز اين نظريه را پذيرفتـه  «داند:  ) ميAlbinus( ثر از آلبينوسأنولت به عالوه فلوطين را در اين نظر مت .1

تـر كيهـان    شود كه مراتب پـايين  مي سببعنوان آنچه محبوب و خواستني است  عنوان علت غايي و به است: خدا به
  ).103: 2010 (نولت،» تقليد كنند و مشابه او شوندو بكوشند با انديشيدن به او از او  "بچرخند"سوي او  به
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  گيري نتيجه. 4

اي كه  ثير ارسطوست. اول اينكه، نظريهأصدور، از جهات متعددي تحت ت ةفلوطين در نظري

ارسـطو از   هايكوششي است در جهت مقابله با انتقاد ،دهكرفلوطين در باب صدور طراحي 

ـ معقـول، دو  ةافالطون؛ دوم اينكه، واژگان و اصطالحاتي ماننـد مـاد   ي نـامتعين و فعاليـت   ي

، بار ارسطويي دارند؛ سـوم اينكـه   ،گيرد كار مي اش به (فعليت)، كه فلوطين براي تبيين نظريه

ـ  اوثيرپـذيري  أفلوطين، حاكي از ت نظريةعناصربرخي از ، سـت قـوه و فعـل ارسطو   ةاز نظري

و حاصـل   كـرده افالطون تركيـب   ةي كه گويي فلوطين اين نظريه را با اصول انديشطور به

عالوه، هر  ، تعميم يافتن عليت فيزيكي ارسطو به عليت غيرفيزيكي شده است. بهتركيباين 

فلوطين در باب صدور (جـدا شـدن عقـل ناتمـام از احـد و بازگشـت آن        يةدو موقف نظر

ثير فاعليت غاييِ محرك أاز جهاتي تحت ت و هستي)، سوي احد و به فعليت رسيدنِ عقل به

  اليتحرك ارسطو است. 

 اًقطعـ  فلـوطين  "معقـول  ةمـاد "هاي جالبي نيز وجود دارد. اصطالح  در مقابل، تفاوت

ـ ارسطو است ولـي آن را در تركيـب بـا مفهـوم دو     ةوامدار اصطالح ماد ي نـامتعين نـزد   ي

ـ تفاسـير ارسـطو از دو   كه گفته شـد، احتمـاالً  طور  گيرد (البته، همان كار مي افالطون به ي ي

نامتعين افالطون نيز در فهم و تفسير فلوطين از اين مفهوم دخيل بوده اسـت). همچنـين،   

فلوطين، تركيبـي از اصـطالح فعاليـت     ةفعاليت دوگان ةاصطالح فعاليت (انرگيا) در نظري

ـ بـا مق  - ارسـطويي اسـت   "فعـل "يا "ان يفعل" ةكه همان مقول - ارسطو حركـت نـزد    ةول

هـاي فاعليـت    فلـوطين بـا نظريـه    ةهاي توأم با اختالفاتي كه نظري شباهت افالطون است.

ـ    ةو نظري محرك اول جرسـون دانسـته    ةقوه و فعل ارسطو دارد نيز تنها تأييـدي بـر نظري

گرايـي فلـوطين بـا     بهترين راه براي تمايز نهادن ميـان افالطـون  «شود كه معتقد است  مي

ي يهاي فلوطين به انتقادهـا  كه بر پاسخ افالطونيانِ بعد از فلوطين، اين است افالطون و نو

فلوطين همـواره نقـش    ةگويي ارسطو در انديش». كيد كنيمأت ،كه عليه افالطون شده است
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افالطون، تفاسـير بـديع    ياو با آرا هايتزي را دارد كه فلوطين از تركيب آرا و انتقاد آنتي

د كرتوان فلوطين را مفسري صرف تلقي  گاه نمي روي، هيچ همين دهد. از خود را ارائه مي

گيـري   افالطون يا ارسطو اسـت و در عـين حـال، در شـكل     يهايش همان آرا كه ديدگاه

 تأثيرفلوطين راجع به صدور)،  ةنظري ةدر حوز ويژه بهها و  حوزه ةفلوطين (در هم ةفلسف

 ناپـذير  جهه با آنها شـكل گرفتـه، انكـار   تزي كه افكار فلوطين در موا عنوان آنتي ارسطو به

  است.
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