
:نگاهی کوتاه به اندیشه های

کلبیان، شکاکان، اپیکوریان، رواقیان و افلوطین

ایوب محمودی: تهیه کننده



پسهلنی،تمدندرکهمیباشدغربفلسفهازدورهایهلنیستی،فلسفهیایونانیمآبیفلسفه
.یافتپایاننوافالطونیدورهآغازباویافتتوسعهارسطواز

بایونانینگیفرهگسترشاوج.استباستانیونانفرهنگبهگرایشمعنایبههلنیسمیایونانیگرایی
زبان،شدهگشودهسرزمینهایدرپسایناز.استهلنیستیدورهآغازومقدونیاسکندرکشورگشاییهای

.نمودرخژهویگونهایبهودرآمیختهنیزبومیعنصرهایباویافتگسترشیونانیآیینهایوفرهنگ،

ی آغاز عصر فلسفه هلنیست



:کلبیان

عزلت گزیدگان دنیای قدیم

.کلبیانهمهآداباجتماعیرازیرپانهادند
آنهانخستینمکتبازچهارمکتبفلسفییونانی

.بودندکهپسازسقوطآتنپدیدآمد

دیداراسکندرودیوجانس
در رویارویی دو نظام ارزشی، فاتح جهانگشا به دیدن فیلسوفی می رود که ارزش های دنیوی را 

زیرپا نهاد و ترجیح داد مانند سگ زندگی کند



مرا:دادتوضیحینچنرالقباینکهبوددیوجانسکلبیفیلسوفمشهورترینو.استسگمانندمعنایبهکلبی

برردستدکهکسانیبرایودهممیتکاندمکنندمیحقمدرلطفیکهکسانیبرایمنچوننامندمیسگ

پیوستههککسیمعنیبهامروزهکلبیواژه!درممیدندانبهرافطرتانپستوکشممیزوزهزنندمیامسینه

.رودمیکاربهاستبدبینبسیاربسیاردیگراننیاتبهنسبت

نخستمشربکلبیدو

ادامهبودآفریدهاوکهفرهنگیوفاق.شدتجزیهمتخاصمهایجناحبهمرگشازبعدبالفاصلهاسکندرامپراتوری

واقعیتاینازازتابیبشدندشکوفادورهایندرکهفلسفیمکتبچهار.داشتغلبهستیزسیاسیحوزهدرامایافت

کلبیان.بردسرهبپرخطروثباتبیناامن،دنیایدرتواندمیچگونهمتمدنانسانبودکهاینهاآنذهنیمشغله.اند

وسقراطمرگاب.بودافالطونمعاصرتقریباوسقراطشاگردتِنِس،آنتیسآنان،سلف.بودنداینانقراولپیش

.گیردپیشآالیشیبیزندگیگرفتتصمیمآتن،سقوط

!ممن اگر اسکندر نبودم، به راستی، می خواستم دیوجانس باش

اسکندرکبیر



نهشخصی،اراییدنهوخواهدمیحکومتنهکهگفتوزیستفقراکناردروپوشیدراکارگرانلباستنسآنتیس

کهوجانِسدینامبهمردی.شدمشهورترخودشازکهداشتمریدیتنسآنتیس.رسمیدیننوعهیچنهوزناشویی

یالباسیدننپوشیاخود،نشستنمانندکارهاییباکهداشتعمدونهادپازیررارسوموآدابتمامپرواییبیبا

.بیاندازدحیرتبهرامردممالعامدرقبیحاعمالارتکابیاخُمدرگزیدنسکنی

وطنیجهانمردنخستین

هایارزشانمیتفاوتکهبوداینهاآناصلیمرام.داشتندراسخباورپرهیزگاریبهالبتهپیروانشودیوجانس

شما،مالونممالبینفرقمثل.معناستبیدیگرتمایزهایهمه:استمهمتمایزیگانهدروغینهایارزشوراستین

ونداشتییاعتناهمخارجیویونانیبینتمایزبهحتیاو.خاموپختهعریان،وپوشیدهعمومی،وخصوصیبین

راوطنیجهاناصطالحاشاندیشهبیانبرایوجهانمشهروندمن:دادپاسخکجاستمیهنشپرسیدنداوازوقتی

.استیلسوففیکزبانازدنیویهایارزشتحقیرشیوهشیواتریندیوجانسازاسکندردیدارداستان.کردوضع

من شهروند جهانم: دیوجانس



فلسفهگرایاننسبینخستین:شکاکان
ندرکبیر بنا نهادفلسفه پرنفوذ و دیرپای شکاکیت را پیرهون یکی از سربازان اسک

پیشازراودخبتواندکهزیستمیفضیلتباکسیپیرهوننظربه
قابلمدرحتیسازد،رهاشرایطیهردرتاثیراتوانسانیهایداوری
.باشدمناسبرفتاربهموفقوندهددستازراخوددلیرینیزمرگ

وعشقابوآوردرویفلسفهبهسپسوبودتنگدستیوگمنامنقاشآغازدر
هایندیشهاتأثیرتحتبعدهاپیرهون.پرداختدمکریتآثاریمطالعهبهعالقه

.گرفتقرارنیزسوفسطایی



میآنکهباگفتیمکسنوفانس.استبودهیونانفلسفهدرشاخصسنتیدیربازازمفهوم،ترینوسیعدرشکاکیت

سقراط.ایمیافتهدستینهایحقیقتبهکهکنیمیقینتوانیمنمیهرگزبیاموزیم،دانیممیازآنچهبیشپیوستهتوانیم

.داندنمیچیزیکهاستآنداندمیکهچیزیتنهاگفتمی

علیهولهدالیل

ـکردفلسفههبتبدیلاصطالحبهراآنودادقرارخوداندیشهچیزهمهنیزوغایتراشکاکیتکهکسینخستین

ومندنظامشیوهودند؛ششناختهشکاکانبهکهنهادبنامکتبیوی.بود(پیرهون)پورهونـچیزهیچنکردنباورفلسفه

اوباوبودردهکخدمتاسکندرارتشدراو.شودمیخواندهپورهونیسمامروزبهتاهاآنفلسفیگراییشکفراگیر

باورهربرایگویی.دادنشاناوبهراآدمیانعقایدکثرتظاهراگوناگون،مردموممالکاینمشاهده.بودرفتههندتا

بهایـقویستمعموالهمطرفدوهردلیلوداردوجوددیگرایگوشهدرمغایریباورجهان،ازایگوشهدرمردم

ظواهراماکنیمکمحامورظواهرطبقبرتوانیممیتنهاکهرسیدنتیجهاینبهاوبنابراین.آمدمیطوراینپیرهوننظر



.استنادرستیگریدودرستتبیینیککهکنیمتصورنبایدهرگزبنابراین.استفریبندهوحشتناکیطرزبه

مقتضیاتورسوموآداببادیگر،سخنبه.برویمجریانهمراهوندهیمراهخودبهنگرانیکهاستآنکاربهترین

اساسیعقلیلدالیاندیشه،نوعاینبرایکهفلیوسیتیموننامبهداشتشاگردیپورهون.دهیموفقراخودموجود

.استشدهنثابتهاآنخودکهگیردمیسرچشمههاییفرضازبرهانیادلیلهرکهشدیادآورویژهبه.آوردتری

هایفرضرببایدخودنوبهبههمهاآندهیدنشاندیگرهایبرهانیادالیلباراهافرضآنصدقکردیدسعیاگر

نمییقینینهایینیانبهیچبهترتیباینبهو.یابدمیادامهنهایتبیتامطلبطورهمین.باشنداستواراینشدهثابت

.یافتدستتوان

دویستسمتیناو.گرفتدستبهراافالطونآکادمیسرپرستیآرکسیالوساوجانشینتیمون،درگذشتازپس

وعیموضعلیههمولههمکهآنیکی:داشتعمدهآموزشیشیوهدوآرکسیالوس.بودشکاکاندستدرسال

هندخوامیکهرامدعاییهرکردمیپیشنهادشاگردانشبههمچنیناوزور؛همدالیلهمآنآورد،میدلیلواحد



در.پاکردبرآشوبسخنرانیرشتهیکایرادبارمبهسفریدرکارنئادس،اوجانشین.کندردشاوتاکنندمطرح

راآنچههرومدسخنرانیدرسپسوکردبیانقدرتباعدالتبابدرراارسطووافالطوننظریاتنخست،سخنرانی

!کردردبودگفتهاول

نداردوجودنهایییقین

استمقدماتیهبقائماستداللیهر.استداشتهفلسفهتاریخدرمهمینقشپیوستهتاکنونزمانهمانازورزیشک

رینتسرشناس.داردمصداقهمروزمرهزندگیدربلکهعلومورساضیاتمنطق،درتنهانهاینونشده؛اثبات

برایکهکردفتوصیاینگونهراخودشکاکیتوی.بوداسکاتلندیهیومدیویداخیرهایقرنشکاکفیلسوف

چیزهروضعدموردرکهکندمیمجبوررامااینوگرفتتصمیموبرگزیدپیوستهبایدنخواهیخواهیزیستن،

قناعتهانتخمیبهترینبهصرفاناچاریمپسماستدسترسازدوریقینوقطعیتکهجاآنازو.کنیمداوری

.بزیدکاملشکاکیتبااندبتوکسیاستتردیدجایکهچرایابدتخفیفبایدمیماشکاکیتدیگرعبارتیبهکنیم؛



یبراللوعلمیانسانگرایاننخستین:اپیکوریان

نی بود و اولین فلسفه  فلسفه اپیکور مانند بسیاری از نگرش های قرن بیستم، مادی، لذت طلب و غیردی

.از نوع خود بود که به لحاظ نظری به اوج شکوفایی رسید

نانهمچاپیکورهایپرسش:کرداظهارنظرچنینهجدهم،قرندرهیومدیوید
نمیولیبگیرد،راشرجلوخواهدمی(خدا)اوآیا.استماندهجواببی

تصورایندرخواهد؟نمیوتواندمییا.استناتوانصورتایندرتواند؟
است؟کجدرشرارتسرچشمهپستواناست؟وخواهاناینکهیا.استبدخواه

پاسخبیهمهنوزاپیکورهایپرسششاید.داردراهمینمشابهعبارتینیزولتر
.باشدمانده



رهانیدنیزچهرازبیشآنهدف.بوداپیکوروسنامبهاندیشمندیکتنهادستاوردزیادیحدتااپیکوریمشرب

یشپغیرقابلاجتماعیحیاتوجوهتمامکهزمانیدر.بودحیاتهراسبلکهمرگازهراستنهانههراس،ازمردم

شخصییزندگدرراخرسندیوبختینیککهآموختمیهمهبهمکتبایننمود،میآمیزمخاطرهسختوبینی

بامشرباین.بودپیشینهایاندیشهکلیهمغایراین.بود«زیگمنام»مکتباینشعارهایازیکی.بجویندخویش

باوربه.ذیرفتندپرادموکریتوس(اتمیسم)گراییذرهاپیکوریان،هرچیزازپیش.شدآغازفیزیکعلمدربارهنظری

ازهاتمانیستممکنکهجاآناز.استشدهساختهفضاواتمازفقطداردوجودمادیجهاندرهرچهدموکریتوس

بینیپیشقابلاهاتمحرکاتاما.اندازلیونرفتنیبینازهاآنپسشوند،تبدیلهیچبهیاباشندآمدهوجودبههیچ

اند،اتمازهاییترکیبهمهکهمادیاشیاسبببدین.آوردنمیدوامهاآنهایترکیبازیکهیچونیست

اینازولی.آنهاستمجددشدنپراکندهسپسوذراتپیوستنهمبهداشتانپیوستههاآنحیات.ناپایدارند

نیستکسینبنابرایونداردوجوددیگرماییمکهموجودیکهاستاینآدمیمردنمعنای.هراسیدنبایدپراکندگی



و.نیستیمگردیماآمد،مرگوقتیونیستمرگایم،زندهماکهمادامسخن،دیگربه.بگیردراگریبانشمرگ،تا

قعوبهتواندنمیهماندازندمیانساندلدرمرگازپسبرایمذاهبکههاییواهمهآنپسنباشد،کسیاگر

ازترتیبینبدراهاآن(بودخطرناکیکارکه)شودوجودشانمنکرآنکهبیاپیکوروسخدایاندربارهاما.پیوندد

مخمصهووبآشدرندارندمیلهیچخداییجایگاهدرودورندبسیاربسیارخدایانگویدمیکهکندمیخارجبحث

اصالکهانگارمانظراز.باشیمداشتهترسهاآنازنهوببندیمامیدبایدنههاآنبهماپس.آیندگرفتاربشرامور

وریدآنتحققراهوباشدجهانایندربختیخوشوحیاتایندرنیکزیستبایدماهدفپس.ندارندوجود

بایدالبته.استرهمفکافرادخصوصیجمعبهبردنپناهوجمعیحیاتهایبالتکلیفیوتردیدهاوخشونتازجستن

نبایدخودخودیبهراضرربیهایفعالیتولیاستجسمیسالمتالزمهاینکهچرادادخرجبهاعدالهالذتدر

راخداتازلیووجودکهچرادانستخوددشمنویژهبهرااپیکوریانآمدصحنهبهمسیحیتوقتی.شمردممنوع

اپیکوروس: مرگ پیش ما هیچ نیست.ورزیدندمیتاکیدجهانیاینهایارزشبروبودندمنکر



رومامپراتوریچیرهفلسفهرواقی،مشرب:رواقیان

.شویمذیرایشانپمتانتباپس.آیندمیهمهسراغوهستندبیرونمااختیارازبختیتیرهومرگ

موردیاربسکهجمهورینامبهنوشتکتابیرواقی،مشرببنیانگذارزنون،
کلیاراعتبوقانونحکومتازدفاعدرکتابایندراو.گرفتقرارستایش

نقلجزهباوهاینوشتهازیکهیچحالاینبا.کرداستداللسیاسینهادهای
.استنماندهبرجاویازایپراکندههایقول

.نبودهیمدمینسبتهاآنبهاینکماکهاخالقیفلسفهشاملفقطرواقیمشرب
فلسفه.شدندنایلهاییپیشرفتبهنیزشناختنظریهدرومنطقدرهارواقی

.بودبشرتجربهکلدربارهحقیقت،درآنان



وشدالمللیبینایلهنحآنطریقازوآنباغربفلسفه.ماندباقیمتشکلنهضتیسالپانصدنزدیکرواقیفلسفه

سراسردررایونانیفرهنگکهبودکبیراسکندرفتوحاتمستقیمپیامدهایازیکیاین.نماندیونانیصرفادیگر

.اجتماعییفطهمهاز.بودندرومیاکثربعدهاوسوریاکثرااولیهرواقیحکمای.گستراندمتمدناصطالحبهجهان

ویژهگیراییاهراظمکتباین.(آورلیوسمارکوس)رومامپراتوریدیگریو(اپیکتتوس)بودبردهحتیآنانازیکی

.دخواندنمیرواقیراخودزنونازپسزندهپادشاهانهمهاستمشهورکهطوریبه.داشتامپراتورانبرایای

کهاستباورایناولسفیفجانمایه.گرفتاشتباهشنبایدسقراطازپیشالئاییزنونباوبودقبرسیکیتیونیزنون

معتقداتترینمهمبهتوانمیباوراینتبعاتتحلیلوتجزیهبا.باشدداشتهوجودتواندنمیخردازبرترمرجعی

طبیعت،هانجیعنیکندمیعرضهمابهراآنماعقلکهوجهیهمانبهجهاناینکهنخست.یافترهرواقیفلسفه

جزهمماودخ.استحاکمطبیعتاینبرهممعقولیاصول.نیستچیزی«باالتر».هستکهاستواقعیتیتمامی

جهاناینازداجوبیرونخدابنابراین.استآکندهراطبیعتوماکهاستعقالنیتروحهمانخداوطبیعتیمهمین



.استجهانخودآگاهیجهانوذهنحقیقت،دراوواوستازپرجهان.نیست

استشناختوداورینوعیعاطفه

مطرحرفتنردیگجایبهمرگازپسصحبتپسندارد،وجودباالتریعالموهستیمیکیطبیعتوماکهجاآناز

باورهمینازاشیناخالقیات.رویممیتحلیلطبیعت،دردوبارهبلکه.رفتبتوانکهنداردوجوددیگریجای.نیست

هرچیزچرانکهایواستحاکمطبیعتبرعقلیاصولچون.آوردباربهراگریرواقیهمتایبینفوذوشهرتکهبود

فناپذیریاینبنابر.کنیمهوسیچنینهمنبایدودهیمتغییرراآنتوانیمنمیماکهدارددالیلیهست،کهاستآن

عواطفد،خواننمیمانعواطفباایناگرو.بپذیریمآرامشبارااستفاجعهنظرمانبهکهچیزهایییاوراخودمان

میختشناازایگونهنادرستچهودرستچهراعواطفودانستندمیشناختنیوداوریراعاطفه.برخطاستمان

یک.وردآدستبهراآنبایدوسیلههربهواستچیزبهترینپولکهاستداورینوعیورزیدنطمع.پنداشتند

.بودخواهددرستماهایداوریهمهسازیمعقلتابعرامانعواطفهمهاگر.نادرستداوری



:پلوتینوسیامصری(افلوطین)فلوطین
درامپراتورچوناما.دشوآشناایرانیفلسفهباتاکردشرکتایرانبهگوردیانوسامپراتورلشکرکشیدروی
نهادنبنافکربهحتیوکردبرپاایمدرسهآنجادروگرفتپیشدررارمراهافلوطینشدکشتهالنهرینبین

.کردمخالفتآنباامپراتوراولیه،موافقتوجودباکهافتادافالطونشهرنامبهشهری

.استلوطینافهاآنازیکیکههستندمطرحجهاندرفیلسوفهفت:یاسپرسکارل

بهرااوهایتهنوشبعدهاشاگرداینوپذیرفتشاگردیکعنوانبهرامشهورفرفوریوسسالگی60درافلوطین
برتسعیاتیاهاگانههننامکهبودفصلنهشاملقسمتهرکهکردتقسیمکتابششبهوکردمرتبمنظمصورت

.نهادندآن



هاییدیدگاهجواهر،بحثخصوصیاتعامه،اموربحث.دارداولیفلسفهبهشباهتبیشترافلوطینهایبحثگستره

راصفتدچنوبودهخداپرستوموحدشخصیافلوطین.دستاینازمواردیوعلمشناسیهستیالنفس،علمدر

/استابدی/استازلی/استاحد/استواحد/استمتعالیمطلقا:کندمیاثباتخداوندبرای

مییمنتفخداونددرعرضوجوهریاوجودوماهیتیاعدم،ووجودنظرازچهرادوگانگیوکثرتهرگونهوی

،اولصادرآن.شودنمیصادرواحدجز(خداوند)واحداز.استالواحدقاعدهبهقائلآفرینشبحثازوی.داند

.ندکمیخلقرامادهعالمسپسورانفسابتداعقل،اینوکندمیخلقرااولعقلخداوند.استاولعقلهمان

اقانیمارهدربوی.شودمیناشیاستاولعقلدرکهترکیبنحوهومختلفهایحیثیتازمادهونفسخلقتاما

پدر،گانهسههایاقنومبهراسهاینمسیحیانبرخیکهاستنفسواولعقلواحد،بهمعتقد(ثالثهجواهر)گانهسه

.تاسکردهمیتعبیرمثلبهآنازافالطونکهاستهمانیاولعقل.اندکردهتعبیرالقدسروحوپسر



میمادیحقیقتیرابدنومَلَکیحقیقتیراروح.داندمیبدنوروحازمرکبراانسانویشناسیانسانبابدر

مینسبتنافلوطیبههمراوجودوحدتدیدگاه.استفرشتهدیگرنیمیوحیوانانسانوجودازنیمیروایناز.داند

مرتبطگریکدیباهمهوحکمفرماستعالمبرواحدینظام.استحقیقیواحدعالم،اینکلکهاستمعتقداو.دهند

.اند

افلوطینیخداشناسی

ایمکردهدودمحرااواستچنانوچنینخدابگوییماگرزیرابدهدنسبتمثبتیصفاتهیچخدابهخواهدنمیوی

میراخیر،وجوداینبا.شوندمحدوداسنادیچنینوسیلهبهتوانندمیکهاستچیزهاییهمهورایاوکهصورتیدر

به.خوبنهاستلقمطخیرخدابنابراین.نشوددادهنسبتذاتیصفتیکعنوانبهآنکهشرطبهدادنسبتاوبهتوان

واوستفکرمتعلقورمتفکبینتمایزیمستلزمفکرزیرا.فعالیتوارادهنهودهیمنسبتفکرتوانیممینهواحداین

رگونههورایاستواحدخدا.باشدمیاوستعملموردکهشییوفاعلبینتمایزیمستلزمنیزفعالیتواراده



مینخداروایناز.دهدتمییزخودازراخودتواندنمیحتیکهچرااستخودآگاهیورایبنابراینوتمایزی

.مبراستعالیتیفهرگونهازخداواستفعالیتنوعیآفرینشکهچرابیافریندخویشارادهآزادفعلباراعالمتواند

استفاده(رصدو)آپورینو(فیضان)هِرَینماننداستعاریکلماتازوشدمتوسلصدوراستعارهبهویجهتایناز

کاملکمترهکاستاینضرورتاصلزیراشودمیصادریاناشیخداازبالضرورهعالمدیگرعبارتیبه.کندمی

تابعتقیمامسوبالفاصلهکهساختخواهدراچیزیآنطبیعتیهرکهاستاصلیکاین.شودصادرترکاملاز

میکارهبراآینهتشبیههمچنینوی.کندمیآشکاروبازراخودتخم،یکچنانکه(آنرویازساختن)اوست

میحقیقترداو.نیستنقصانییاتغییرهیچمتحملخودولیشودمیبرابردوآینهدرمنعکسشیزیراگیرد

.یردگپیشدردیگرسویازوجودیوحدتنظریهوسویکازتوحیدیآفرینشبینایمیانهراهکوشد

یااحدودربارهرا«علتپدر»عبارتافلوطین.استواسطهبیدرکیاشهودکهاستنوسیاواحدازاولصادر

.استزمانفوقوسرمدیواستمعقولهموعاقلهمنوس.بردمیکاربهنوس



ناپذیرتقسیموغیرجسمانیعالمنفساین.عالمنفسبااستمطابقکهشودمیصادرنفساست،زیباییکهنوساز

بهبلکه(االب)نوسطرفبهتنهانهنفساین.استمحسوسعالمومحسوسفوقعالمبینارتباطحلقهپساست

وعالینفسییک.نفسدوافلوطیناماکردوضععالمنفسیکافالطون.نگردمینیز(طبیعتعالم)پایینطرف

نفسکهاستسفوزییاطبیعتدومینداردمادیعالمبامستقیمیتماسواستترنزدیکنوسبهاولی.دانیدیگر

عالمنفسانندموشوندمیصادروناشیعالمنفسازانسانیفردینفوسترتیبهمینبه.پدیدارهاستعالمواقعی

.شوندمیتقسیمتاسمرتبطبدنبامستقیماکهفروترعنصریکو(نوسقلمروبهمتعلق)عالیترعنصردوبهباز

میانازتاسواقعیآنچهواستواقعینفسچون)ماندخواهدباقیفردینفسهرمرگ،ازبعدزندگیدربنابراین

قلمرورزیافلطوین.هستندیکیهمباهمهحالعیندروماند،میباقیواحدهاآنازیکهرکهحالیدر(رودنمی

ازتدریجبهورنکند؛میمانندنورتابشبهکهصدورفرایندازاوخاصتصورطبقبر.خواندمیمادیقلمرورانفس

.شودحومهست«نفسهفیماده»کهتامتاریکیآندراینکهتاشودمیترتاریکوتارترخوداصلیمنبع



تزآنتیوهددمیتشکیلراجهانمرحلهترینپایینخود،حدترینپاییندراماشودمیصادرواحدازنهایتامادهپس

افالطونیمفهومآنکهعیندرزیراکندمیترکیبراارسطوییوافالطونینظریاتافلوطینصورتبدین.استواحد

موضوعانعنوبههمرامادهارسطوییمفهومکند،میقبولنورفقدانومعقولمقابلوضعوضرورتعنوانبهراماده

.پذیردمیمادیاشیاءمقوموصورتمحلو

افلوطینیشناسیجهان

.استشرآفرینشیکجهانکهبپذیریمنبایدمااستجهاندرکهآمیزیرنجشوآزاردلچیزهایهمهرغمعلی

معقولیرونیبتعبیرمادیعالم.باشدعقالنیدقیقهمتایعالمکهداشتانتظارتواننمیامااستعقلتصویرجهان

.اندپیوستههمبههمیشهمعقولومحسوسواست



(خداباآمیزخلسهاتحاد)افلوطینیروانشناسی

میباقیعقالنیعالمدراشریشهواستمادهباناآلودههااینعالیترین.استقایلجزسهفردینفسبرایوی

داخهمانندبااخالقیعروجضرورتواستآلودهمادهباشودمیبدنباواقعیاتحادواردکهجاآنازاماماند

فضیلترچهاانجامروایناز.آیدمیدنبالبهنهاییغایتعنوانبهواحدبااتحادوتقریبیهدفعنوانبهشدن

خودورگرددبنوسسویبهبایددوممرحلهدر.استفرونزیساینهاعالیترین.داردضرورتاتحاداینبرایاساسی

عرفانیتحاداکهنهاییمرحلهدروکندحفظراخودخودآگاهیبایدبعدمرحلهدر.سازدمشغولعلموفلسفهبارا

مید،دیتوانمیملکوتدرچنانکهراخودهموخداهمانسانجاآندر.پیونددمیوقوعبهایخلسهخداست،با

شودمیبدلمخدابهوشودمییگانهآنخلوصدرنوراینباوبیندمیعقالنینورازدرخشانراخودیعنی.بیند

.نیایدوصفبهکهاستافروختهآتشیهمچونحالایندر!خداستذاتاحتییاو



:پایانیسخن

خدابهتشبهیقطرازرستگاری,عقالنیعروججهانی،آنفیثاغورثیافالطونی،گرایشافلوطینی،نظامدر

شناسی،جهانق،منطشاملتنهانهاکنونفلسفه.رسدمیخودبیانترینمنظموترینکاملبهاومعرفتو

مکتب،نایدر.داردبردرنیزراعرفانودیننظریهبلکهاستاخالقعلمومابعدالطبیعهشناسی،روان

رقیبینهمچوکهدادامکاننوافالطونیمذهباینبهامرهمین.شودمیآشکاردینبهرسیدنبهتمایل

.اشدبموفقراهایندرکهشدآنازمانعاشپیچیدهفلسفینظامهرچندکندعملمسیحیتبرای
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