751
فصلنامه علمی-پژوهشی آيين حكمت

سال دهم ،بهار  ،3179شماره مسلسل 13

حقیقت سیال انسان در پرتو حرکت جوهری صدرایی
تاريخ دريافت4931/7/5 :

تاريخ تأييد4931/7/5 :

فاطمه میرزاپور *

در ﻣﻴﺎن ﻣﺠﻤﻮع کﺎئنااﺎ

«اﻧﺴﺎن» کااﺎﻧﻮن جﻮ ا اﻧﺪﻳﺸﻤنﺪان ﻓﻼﺳﻔ و ﻋﺮﻓﺎ

بﻮده اﻳﺸﺎن ﺳعی در ﺷنﺎﺧﺖ ابعﺎد و ﻮدی او داﺷﺘ اﻧاﺪ و روح اﻧﺴﺎن را از ﻧظاﺮ
ذا

ﺻﻔﺎ و اﻓعﺎل ﻣظﻬﺮ جﺠﻠی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ؛ جﺎ ﺁﻧﺠﺎ کاااااا ﺷنﺎﺧﺖ و

ﻣعﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﻘﺪم بﺮ ﻣعﺮﻓﺖ رب و ﻳﻜی از راههااﺎی ﺷنﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داده
ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳن ﻣﻴﺎن ﺻﺪرالﻤﺘألﻬﻴن اﻧﺴﺎن را ﻧﺴاه ﻋنراﺮی اﺎﻣ

ﻤﻴا

ﻋﻮالم ﻣعﺮﻓی کﺮده حﻘﻴﻘﺖ او را ﻧﻔﺲ ﻧﺎطﻘ اش ﻣیداﻧﺪ ک ﻗﺎبﻠﻴﺖ جباﺪﻳل ﺷاﺪن
ب ﻧﻔﺲ ﻗﺪﺳی را دارد .اﻳن حﻜﻴم ﻣﺘأل ﻣعﺘﻘﺪ اﺳﺖ حﻘﻴﻘﺖ اﻳن ﻋراﺎره ﺧﻠﻘاﺖ
ب طﻮر کﺎﻣل ﻗﺎبل ﺷنﺎﺳﺎﻳی ﻧﻴﺴﺖ؛ زﻳﺮا طبق حﺮکﺖ اﻮهﺮی ﻧﻔاﺲ ﻣاﺪام در
حﺎل جغﻴﻴﺮ و اﺷﺘﺪاد بﻮده ﺁﻧﺎً ﻓآﻧﺎً در حﺎل ﺷﺪن و رﺳﻴﺪن ب کﻤﺎل ﻣطﻠﻮب اﺳاﺖ
و هﺮ ﺁن در حﺎل ﺁﻣﺪ و ﺷﺪ در اکﻮان ﻣهﺘﻠف و ﻮدی اﺳﺖ؛ لااا ﻣﺎهﻴاﺖ ثﺎباﺖ
ﻣﺸهری بﺮای او ﻗﺎبل لحﺎظ ﻧهﻮاهﺪ بﻮد .پﺲ باﺪﻳﻬی اﺳاﺖ ﺷانﺎﺧﺖ حﻘﻴﻘاﺖ
چنﻴن ﻣﻮ ﻮدی ک در ﻣﺮجب ای ﺧﺎص جﻮﻗف ﻧﺪارد و هﻤاﻮاره در حاﺎل جحاﻮل و
جﻜﺎﻣل اﺳﺖ بﺴﻴﺎر دﺷﻮار بﻮده هﻤﻴن ﺻعﻮبﺖ ﺳبب ظﻬﻮر دﻳﺪگﺎههﺎی ﻣهﺘﻠف
گﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﺁﻧﺠﺎ ک الزﻣ هﺮ حﺮکﺘی غﺎﻳﺖ و ﻬﺖ اﺳﺖ هﺮچنﺪ ﻧﻔﺲ
اﻧﺴﺎﻧی ﻣﺎهﻴﺖ ثﺎبﺘی ﻧﺪارد ب ﺳﻮی غﺎﻳﺖ و ثبﺎجی رو ﻣایﻧﻬاﺪ و از ﻧظاﺮ ﺻاﺪرا
* کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه شهید مدنی تبریز.
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رﺳﻴﺪن ب ﻣﺪارج بﺎالجﺮ و ﻣﻘﺎم ﻋنﺪﻳﺖ غﺎﻳﺖ اوﺳﺖ .در اﻳن ﻧﻮﺷﺘﺎر باﺮ ﺁﻧاﻴم جاﺎ
حﻘﻴﻘﺖ ﺳﻴﺎل اﻧﺴﺎن را در پﺮجﻮ حﺮکﺖ ﻮهﺮی و ﻣثﺎل ﺧﺪا ﺷﺪن او را بﺎ جﻮ ا
ب ﻧظﺎم ﻓﻠﺴﻔی ﺻﺪرالﻤﺘألﻬﻴن بﺎ روش جحﻠﻴﻠی ا جﻮﺻﻴﻔی بﺮرﺳای کاﺮده ﻧﺘاﺎﻳج
ﻣﺘﺮجب بﺮ ﺁن را جﺮﺳﻴم ﻧﻤﺎﻳﻴم.

واژگان کلیدی :اﻧﺴﺎن خلیفۀ اهلل حﻘﻴﻘﺖ اﻧﺴﺎن غﺎﻳﺖ هﻮﻳﺖ ﻣﻼﺻﺪرا.
مقدمه

اگﺮ کل هﺴﺘی را ب ﻣثﺎب هﺮﻣی ﻓﺮض کنﻴم ک در اﻋﻠی ﻣﺮجب ﺁن وا بالﻮ اﻮد
و در حضﻴض ﺁن هﻴﻮالی اولی ﻗﺮار داﺷﺘ بﺎﺷﺪ بﺎ جﻘﺎبل اﻳن دو ﻧﻘط ﻣایجاﻮان
دو ﻗﻮس ﻧزولی و ﺻعﻮدی را بﺮای کل هﺴﺘی در ﻧظاﺮ گﺮﻓاﺖ .در ﻗاﻮس ﻧازول
ﺳﻠﺴﻠ ﻣﺮاجب هﺴﺘی از وا ب جعﺎلی ک ﻣبﺪأ و ﻣﻔﻴض و ﻮد و بﻠﻜ جنﻬاﺎ و اﻮد
ﻣﺴﺘﻘل واﻗعی اﺳﺖ ﺁغﺎز ﻣیگﺮدد و در اثﺮ ﻓﻴضﺎنِ و ﻮد از حضﺮ

حاق دﻳراﺮ

ﻣﺮاجب ﻧﻴز لبﺎس و ﻮد و هﺴﺘی بﺮ جن ﻧﻤﻮده از کﺘم ﻋﺪم ب در ﺁﻣﺪه
ﻠﻮا

ﻠﻮهای از

او ﻣیﺷﻮﻧﺪ (مالصدرا ،3131 ،ج.)13 :3

ﻧهﺴﺘﻴن ﻣﻮ ﻮدی ک ﺷﺎﻳﺴﺘری اﻳن ﻧﻤﻮد و ظﻬﻮر را ﻣی ﻳﺎبﺪ ﻋﻘل اول اﺳاﺖ
ک در کﺘب ﻋﺮﻓﺎﻧی ب حﻘﻴﻘﺖ ﻣحﻤﺪﻳ (همو ،3111 ،ج )833 :3جعبﻴﺮ ﺷاﺪه اﺳاﺖ.
ﻋﻘل اول در ﻣﻘﺎم جحﻠﻴل دارای ﺳ حﻴثﻴﺖ اﺳﺖ ک از جعﻘل هﺮ کاﺪام ﻣﻮ اﻮدی
جحﻘق ﻣی ﻳﺎبﺪ؛ از جعﻘل ذا

و و ﻮدش و اﻳنﻜ وابﺴﺘ ب ﻣبﺪأ اﻋﻠی اﺳﺖ ﻋﻘال

دوم و ب هﻤﻴن جﺮجﻴب از ﻋﻘل دوم ﻋﻘل ﺳﻮم و  ...جﺎ ﻣیرﺳﻴم ب ﻋﻘال دهام ﻳاﺎ
ﻋﻘل ﻓعﺎل ک ﻣﻔﻴض ﺻﻮر

و ﻣﺎده اولی اﺳﺖ .در واﻗ اﻳان ﺳﻠﺴاﻠ در ﻗاﻮس

ﻧزول چنﺎن اداﻣ ﻣیﻳﺎبﺪ جﺎ ب پﺎﻳﻴنجﺮﻳن ﻣﺮجب و ﻮد ﻳعنی هﻴﻮالی اولای بﺮﺳاﺪ؛
لاا هﻴﻮالی اولی را ﻣیجﻮان ﻧﻘط ﺧﺘم ﻗﻮس ﻧزول داﻧﺴﺖ ک ب واﺳاط پااﻳﺮش
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ب ﻣنر ظﻬﻮر و بﺮوز ﻣیرﺳﺪ.

از دﻳرﺮ اﺻﻮل ﻣﻬم ﺻﺪرالﻤﺘألﻬﻴن حﺮکﺖ اﻮهﺮی اﺳاﺖ (هموو ،3131 ،ج:7

 .)813طبق اﻳن اﺻل راهرﺸﺎ حﺮکﺖ و اﻮد حﺮکﺘای اﺷاﺘﺪادی و رو با کﻤاﺎل
اﺳااﺖ؛ لاااا ﻧﻤاایجااﻮاﻧﻴم ﺧااﺘم ﻗااﻮس ﻧاازول را با هﻴااﻮالی اولاای پﺎﻳااﺎﻧی بااﺮای
ﺳﻠﺴﻠ ﻣﺮاجب هﺴﺘی در ﻧظﺮ برﻴﺮﻳم؛ چﺮاک در اﻳن ﺻﻮر

هﺴﺘیِ ﻧﺸائﺖ گﺮﻓﺘا

از کﻤﺎل ﻣطﻠق ب ضعف و ﻧﻬﺎﻳﺖ و از ﻗﻮه ب ﻓعل ﺧﺘم ﺧﻮاهﺪ ﺷاﺪ .بناﺎبﺮاﻳن از
ﻧظﺮ ﻋﻘل و ﻣنطق هﻴﻮالی اولی ﻧﻴز بﺎﻳﺪ در ﻗﻮس ﺻاعﻮد در ﺳاﻴﺮ یلای اهلل ﻗاﺮار
گﻴﺮد و ب کﻤﺎل ﻧﻬﺎﻳی و ﻣبﺪأ اﻋﻠی بﺎزگﺸاﺖ ﻧﻤﺎﻳاﺪ .در ﻣﻴاﺎن جﻤاﺎم ﻣﻮ اﻮدا
اﻧﺴﺎن جنﻬﺎ ﻣﻮ ﻮدی بﻮد ک جﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘری اﻳن ﻣﻘﺎم را بﻴﺎبﺪ؛ زﻳﺮا اگﺮچ هﻤ
ﻣﻮ ﻮدا

ﻣﺎدی در حﺮکﺖ ﻮهﺮی ﺷﺮﻳک اﻧﺪ ﺁن کا بﺘﻮاﻧاﺪ اﻳان ﻣﺴاﻴﺮ را با

غایۀالقصوایِ حﺮکﺖ بﺮﺳﺎﻧﺪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ازاﻳنرو اگﺮچ اﻳن ظﻠﻮمِ ﻬاﻮل باﺎر

اﻣﺎﻧﺘی را ک ﺁﺳﻤﺎن ﻧﻴز ﻧﺘﻮاﺳﺖ کﺸﻴﺪ بﺮ گﺮده ﺧﻮﻳش ﻧﻬاﺎد با واﺳاط هﻤاﻴن
حﻘﻴﻘﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘ ﻣﻘﺎم ﺧﻠﻴﻔ الﻬی « وَإِذْقالَرَبُّكَلِلْمَالئِكَۀِإِنِّيجاعِلٌفِيالْأََرضِِ
خَلِیفَۀً » (بقره )13 :ﻣﺴﺠﻮد ﻣﻠک « وَإِذْقُلْنالِلْمَالئِكَأۀِاْضأدُوُوالِأمََفَفَََأدَوُواإِ 
إِبضلِیسَ » (بقره )13 :ﺁﻣﻮزگﺎر ﻓﺮﺷﺘرﺎن « قالَیاآََفُأَنْبِأُُْْْضبََِْضأمائُِِْض » (بقوره)11 :

پاﻳﺮای اﻣﺎﻧﺖ الﻬی « إِناعَرَضْنَاالََْمانَۀَعَلَيالََّماواتِوَالََْرضِِوَالْدِبالِفَأََبَیضََأَْْ
یَحضمِلْنَُاوَأَشْفَقََْمِنُْاوَحَمَلََُاالْإِنَْاُْإِنهُكاَْظَلُوماًجَُُو ً » (احزاب )78 :هاﺪ
ﺁﻓﺮﻳنش «ﺧﻠﻘﺖ االﺷﻴﺎء أل ﻠک و ﺧﻠﻘﺘک أل ﻠی» واﺳط ﻓﻴض الﻬی ﻣَثَال ﺧاﺪا
«ﻋبﺪی اطعنی حﺘی ا عﻠک ﻣَثَﻠی» (الحوفظ ربو 3331 ،ق )333 :کاﻮن اﺎﻣ و
ﺎﻣ ﻋﺎلم اﻣﺮ و ﺧﻠق (مالصدرا )131 :3173 ،ﻧﺎم گﺮﻓﺖ.
از ﻧظﺮ ﻣﻼﺻﺪرا اﻧﺴﺎن جنﻬﺎ ﻣﻮ ﻮدی اﺳﺖ کا پﻴﻮﺳاﺘ در ارجﻘاﺎی و اﻮدی
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اﺳﺖ؛ ب گﻮﻧ ای ک ﻣیجﻮاﻧﺪ جﻤﺎم ﻣﺮاجب هﺴﺘی را ﺳﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ (هموو.)113 :3138 ،
ازاﻳنرو هﻴﻮالی اولی بﺎ ﻗﺮار گﺮﻓﺘن در ﻣﺴﻴﺮ حﺮکﺖ ﻮهﺮی ﻣﺘعﻠق ﻧﻔﺲ ﻧبﺎجی
حﻴﻮاﻧی و اﻧﺴﺎﻧی ﻣیﺷﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮِ راهی اﺳﺖ ک ﻧﻬﺎﻳﺘش دﻳاﺪار
ﻣحبﻮب اﺳﺖ؛ هﺮچنﺪ بﺴی ﻣﻼﻣﺖهﺎ و ﻣﺮار هﺎ را در اﻳن راه پﺮﻧﺸاﻴب و ﻓاﺮاز
بﺎﻳﺪ ب

ﺎن ﺧﺴﺘ ﺧﻮﻳش بهﺮد؛ چﺮاک دﻳﺪار دوﺳﺖ ﺁﺳﺎن با دﺳاﺖ ﻧهﻮاهاﺪ

ﺁﻣﺪ و هﺮ دم ﻧﺪای ﻳﺎر ﻧﻮازﺷرﺮِ ﺎنِ ﺧﺴﺘ اش و جﻮانِ رﻓﺘ از کَﻔَش ﺧﻮاهﺪ بﻮد؛
ک  « :ﻳﺎ أَﻳُّﻬَﺎ الْإِﻧْﺴﺎنُ یِﻧَّکَ کﺎدحٌ یِلای رَبكاکَ کَاﺪًحﺎً ﻓَﻤِﻼﻗﻴا » (انشوقفق )1 :و چا
دلنﺸﻴن ﺧﻮاهﺪ بﻮد اﻳن دﻳﺪارِ روحﺎﻧی و چ گﻮاراﺳﺖ اﻳن ﺷﺮابِ طﻬﻮرِ ازلی.
مبانی فلسفی

از ﺁﻧﺠﺎ ک جحﻘﻴق در بﺎب ﻣﻮضﻮع اﻳن ﻧﻮﺷﺘﺎر بﺮ ﻧظﺎم و اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔی ﻣﻼﺻاﺪرا
ﻣبﺘنی اﺳﺖ ﻣبﺎﻧی ﻓﻠﺴﻔی وی را ب ﺻﻮر

زﻳﺮ گزارش و جحﻠﻴل ﻣیکنﻴم:

اصالت وجود

ﻧظﺮﻳ اﺻﺎلﺖ و ﻮد ﺷﺎه بﻴﺖ ﻧظﺎم ﻓﻠﺴﻔی ﻣﻼﺻﺪرا و کﻠﻴﺪ ﻓﻬم اﻧﺪﻳﺸ هﺎی او و
ﻧﻴز اﺳﺎﺳی جﺮﻳن ﻣﺴئﻠ و پﺎﻳ ﻓﻠﺴﻔ اوﺳﺖ ک دﻳرﺮ ﻣﺴﺎئل از ﺁن ﻧﺎﺷی ﻣیﺷاﻮﻧﺪ
(مطهری ،3171 ،ج .)871 :31ب هﻤﻴن دلﻴل ﺧﻮد وی چنﻴن جرﺮﻳح ﻣیکنﺪ:
لما کانت مسئلۀ الوجود أسّ القواعد الحکمیه و مبنی المسائل اإللهیۀ ،والقطب
الذی یدور علیه رحی علم التوحید و علم المعااد و حرا االجسااد ( ...مالصادرا،

.)4 :3131
ﻣﻼﺻﺪرا در ﻣﻮارد گﻮﻧﺎگﻮﻧی از ﺁثﺎر ﺧﻮد ب اﻳن دﻳﺪگﺎه رﻓﻴ جرﺮﻳح ﻳﺎ اﺷاﺎره کاﺮده
اﺳااﺖ ( ،3131ج33-13 :3؛ ج133 :8؛ ج 31 :1و 171؛ ج331 :1؛  7 :3138و 11؛ :3111

87-1؛ 31-31 :3131؛  ،3118ج31 :3؛ .)81-83 :3118
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بﺮ ﻣبنﺎی اﺻﺎلﺖ و ﻮد ﺁﻧچ ﻣﺘن ﺧﺎرج و واﻗ را پﺮ کﺮده و ﻣنﺸأ اثﺮ در هاﺮ
چﻴز اﺳﺖ هﻤﺎﻧﺎ «و ﻮد» ﻣیبﺎﺷاﺪ؛ و اﻮدی کا در ﻋاﻴن وحاﺪ
ﻣﺸﻜک بﻮده هﻤﻴن جﺸﻜﻴک زﻣﻴن ﺳﺎز ﺳﻠﺴﻠ ﻣﻮ ﻮدا

در حﻘﻴﻘاﺖ

ﻣیﺷﻮد .لاا حﻘﻴﻘﺖ هﺮ

چﻴز در و ﻮد ﺁن ﺧﻼﺻ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎهﻴﺖ ﻣثﺎل ﺷبح ﻳﺎ جرﻮﻳﺮی اﺳﺖ ک از
ﺁن حﻘﻴﻘﺖ اﺻﻴل حﻜﺎﻳﺖ ﻣی کنﺪ و ب ﻣثﺎب بﺮش و ﻮدی اﺳﺖ ﻧ ﺧﻮد و اﻮد.
ﺳﺮﻳﺎنِ و ﻮد در هﺮ چﻴزی ک ﻋنﻮانِ ﻣﻮ ﻮد بﺮ ﺁن ﻧﻬﺎده ﻣیﺷﻮد لبﺎس هﺴﺘی باﺮ
ﻗﺎﻣﺘش ﻧﻤﻮده وی را از کﺘم ﻋﺪم ب درﺁورده و ﻣﺠاﺎل ﺧﻮدﻧﻤاﺎﻳی ارزاﻧای داﺷاﺘ
اﺳﺖ.
تشکیک در وجود

جﺸﻜﻴک در حﻘﻴﻘﺖ ﻋﻴنی و ﻮد و ﺧرﻮص جﺸﻜﻴک در ﻣظﺎهﺮ و ﻮد ﻣﺴائﻠ ای
اﺳﺖ ک او در بﺴﻴﺎری از ﺁثﺎر ﺧﻮد ﺁن را ﻣطﺮح ﺳﺎﺧﺘ و در حل ﻣﺴﺎئل ﻓﻠﺴاﻔی
ب ﺁن جﻤﺴک ﺴﺘ اﺳﺖ .بﺮ پﺎﻳ جﺸﻜﻴک و ﻮد اﺳﺖ ک ﻣﺮاجب و ﻋﻮالم هﺴاﺘی
ﺷﻜل ﻣی گﻴﺮد و در ﻳک ﻧظﺎم طﻮلی ﺳﻠﺴﻠ ﻣﺮاجاب ﻣﺸاهم ﻣایﺷاﻮد و باﺮ ﺁن
اﺳﺎس غﺎﻳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻴز ﻣﻮ

و ﻣعنﺎدار ﻣیگﺮدد .از ﺁﻧﺠﺎ ک بﺮای بﻴﺎن جنﻮّع ﻧاﻮع

اﻧﺴﺎن و ﻣﺮاجب و ﻮدی او و اﻳنﻜ و ﻮدش رﻗﻴﻘ ای از و ﻮد حق جعاﺎلی اﺳاﺖ
ﻧﻴﺎزﻣنﺪ اﺻﻠی هﺴﺘﻴم ک بﺘﻮاﻧﺪ اﻳن ﻣﺮاجب را جﻮ ﻴ ﻓﻠﺴﻔی ﻧﻤﺎﻳﺪ ب بﺮرﺳی اﺻل
جﺸﻜﻴک در و ﻮد ﻣیپﺮدازﻳم.
واژه «جﺸﻜﻴک» در ﻓﻠﺴﻔ ب اﻳن ﻣعنﺎﺳﺖ ک ﻣﺎب االﺷﺘﺮاک و ﻣﺎب االﻣﺘﻴﺎز و ﻮد
ﻳک حﻘﻴﻘﺖ بﺎﺷﺪ؛ ﻳعنی حﻘﻴﻘﺘی واحﺪ بﺎ ﺁﻧﻜ در دو اﻣﺮ ﻣﺘﻔﺎو
ﻣﺎﻳ جﻤﺎﻳز ﺁن دو اﻣﺮ ﻧﻴز بﺎﺷﺪ و جﻔﺎو

ﻳﺎﻓﺖ ﻣیﺷاﻮد

ﺁن دو اﻣﺮ ﻧﺎﺷی از ﻣﻴزان بﻬﺮهوری ﺁﻧﻬﺎ از

اﻳن حﻘﻴﻘﺖ بﺎﺷاﺪ (مالصودرا3388 ،ق831-838 :؛  ،3131ج 811 ،383، 11 :3و 383؛
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ج 33 :8و 11؛ ج811 :3؛ ج 83 ،37 :1و 13؛ ج.)331 :1
ب اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻼﺻﺪرا درک درﺳﺖ وحﺪ

ﻋﻴنی واﻗعﻴﺎ

ﺧﺎر ی ﻳعنی وحﺪ

جﺸﻜﻴﻜی ﺁن هم جﺸﻜﻴک در ظﻬﻮر جنﻬﺎ از راه ﺷاﻬﻮد و ادراک حضاﻮری ﻣﻤﻜان
اﺳﺖ و اﻳن درک وﻳژه کﺎﻣﻼن و ﻋﺎرﻓﺎن و راﺳهﺎن در ﻋﻠم اﺳﺖ (مالصدرا،3131 ،
ج 817 ،33 :3و 133؛ ج 37 :1و 88؛  831 ،331 :3138و 133؛ عبودیووو -831 :3131 ،

.)833
بنﺎ بﺮ «وحﺪ

جﺸﻜﻴﻜی و ﻮد» کثﺮ

اﺳﺖ؛ ﻳعنی و ﻮد در ﻋﻴن وحﺪ

در و ﻮد ﻧﻴز ﻣﺎﻧنﺪ وحاﺪ

ﺁن حﻘﻴﻘای

ﻣﺮاجب بیﺷﻤﺎری دارد ک از ﻋﺎلیجﺮﻳن ﻣﺮجب

ﻳعنی و ﻮد وا ب الﻮ ﻮد ک در ﺷﺪ

و ﻮدی ﻧﺎﻣﺘنﺎهی اﺳﺖ ﺁغﺎز ﻣایﺷاﻮد و

ب ﻣﺎده اولی ک پﺎﻳﻴنجﺮﻳن ﻣﺮجب و ﻮدی اﺳﺖ ﺧﺘم ﻣایگاﺮدد (مالصودرا،3131 ،

ج.)13 :3
در ﻣﻴﺎن ﻣﻮ ﻮدا

اﻧﺴﺎن جنﻬﺎ ﻣﻮ ﻮدی اﺳﺖ ک بﺮ ﺳبﻴل اراده و اﺧﺘﻴﺎر هاﺮ

«ﺁن» بﺮ ﺷأﻧی از ﺷئﻮن ﺧﻮﻳش اﺳﺖ و دﺳﺖ جﻘﺪﻳﺮ وی را در راه رﺳﻴﺪن ب هاﺮ
ﺁﻧچ اراده کنﺪ ﺁزاد ﻧﻬﺎد جﺎ چﻮن ﺧﺎلﻘش ک او را ﺧﻠﻴﻔ ﺧﻮﻳش ﻧﺎﻣﻴاﺪ با ﻣﻘاﺎم
ﺧﻠق دﺳﺖ ﻳﺎبﺪ و هﻤچﻮ او ﺷﻮد ک  « :یِذا أَرادَ ﺷَﻴًئﺎً أَنْ ﻳَﻘُﻮلَ لَ ِ کُنْ ﻓَﻴَﻜُﻮنُ » (یس:

.)38
 .3-1حرکت جوهری

ﺻﺪرالﻤﺘألﻬﻴن در پﺮجﻮ اﻳن ﻧظﺮﻳ جﻔﺴﻴﺮ ﻧﻮﻳنی از حﺮکﺖ ارائ داد؛ ب طاﻮری
ک بﺮ ﺧﻼ

ﻓﻼﺳﻔ و طبﻴعﻴاﻮن اثباﺎ

کاﺮد حﺮکاﺖ جنﻬاﺎ در ﻣﻘاﻮال

ﻋﺮضاﻴ

چﻬﺎرگﺎﻧ ﻣطﺮح ﻧﻴﺴﺖ؛ بﻠﻜ اﻳن جحﻮل و جغﻴﻴﺮ و دگﺮگﻮﻧی و حﺮکﺖ در اﻮهﺮ
و ﻧﻬﺎد هﺮ چﻴزی ﻣطﺮح اﺳﺖ .اگﺮچ حﺮکﺖ ﻮهﺮی بﺮ ﺳ بنﻴاﺎن ﻣﻬام ﻓﻠﺴاﻔیِ
اﺻﺎلﺖ و ﻮد وحﺪ

و اﻮد و جﺸاﻜﻴک و اﻮد اﺳاﺘﻮار اﺳاﺖ کا هاﺮ ﺳا از
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ﻧﻮﺁوریهﺎی ﻓﻠﺴﻔی ﻣﻼﺻﺪراﺳﺖ ﺧﻮد اﻳن ﻧظﺮﻳ بنﻴﺎن ﻬﺎن بﻴنی وی را جﺸﻜﻴل
ﻣیدهﺪ ک در پﺮجﻮ ﺁن ﻣﺴﺎئل ﻓﺮاوان ﻓﻠﺴﻔی جبﻴﻴن ﻣیگﺮدد؛ ب طﻮری ک گﻔﺘ اﻧﺪ:
نظ یه ح کت جوه ی بحق شایسته لقب نظ یه جامع و وحدتبخش است که
طبیعت و ماورای طبیعت ،غیب و شهود ،آغاا و انااا  ،روو و بادح ،حااد و
قدیم ،ح کت و تکامل ،آف ینش و حیات ،همه را متحاد و با اسااس بینرای ناو
تفسی میکند و ا آنها تبیینی جدید ،طبیعی و دلپذی ارائه مایدهاد .کسای کاه
قایل به ح کت جوه ی نیست ،ه گز پی به تحول درونی خود نمیب د؛ چه اینکاه
غافل ا تا د روو ،راهی ب ای رسیدح به ماورای طبیعت ندارد و کسی که خود
را نرناخته ،ا شناخت حقیقی خارج ا خود سهمی نادارد (جاوادی آملای،3131 ،

ج.)134 :31

اهﻤﻴﺖ بحث حﺮکﺖ ﻮهﺮی در ﻣﻮضﻮع اﻳن ﻧﻮﺷﺘﺎر از ﺁن ﻧظﺮ اﺳﺖ ک وﻗﺘی
اﻧﺴﺎن در ظل ﻋنﺎﻳﺖ حضﺮ
در رجب اﻧﺴﺎن و ب ﺻﻮر

حق پﺎ ب ﻋﺮﺻ و ﻮد ﻧﻬﺎد اگﺮچ در ﻗﻮس ﻧازول
ﺁدﻣی ﺁﻓﺮﻳﺪه ﺷاﺪ در ﻗاﻮس ﺻاعﻮد جعﻴاﻴن ﻣﺮجبا و

ﺻﻮرجش ب اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد او و بﺮ اﺳﺎس ﻣﻠﻜﺎ

کﺴبﺷﺪهاش در اﻳان دﻧﻴﺎﺳاﺖ و

بﺮای ﻧﻴل ب غﺎﻳﺖالﻘرﻮی ﺁﻧچ بﺎلضﺮوره دﺳﺘرﻴﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ جنﻬﺎ ﻋﻠم و ﻋﻤال
اﺳﺖ ک ب ﻣثﺎب دو بﺎل پﺮواز اﻧﺴﺎن جﺎ ﻣﻠﻜﻮ

ﺧﺪاگﻮﻧ ﺷﺪن ب ﺷﻤﺎر ﻣیﺁﻳﺪ.

ﻣطﺎبق حﺮکﺖ ﻮهﺮی ﻧﻔﺲ در ﺳﻴﺮ کﻤﺎلی ﺧاﻮد در گاار از هاﺮ ﻣﺮحﻠا و
ورود ب ﻣﺮحﻠ دﻳرﺮ کﻤﺎال

ﻣﺮجب پﻴﺸﻴن را وا ﺪ اﺳﺖ .ﻧﻔﺲ در ﺳاﻴﺮ کﻤاﺎلی

ﺧﻮد از ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺘﺪاد و ﻮدی پﻴﺮوی ﻣیکنﺪ و وا ﺪ جﻤاﺎم کﻤاﺎال
اﺻطﻼح «کل الﻘﻮی» ﻣی ﺷﻮد .ﻣﻼﺻﺪرا هﻤچناﻴن باﺎ اثباﺎ

ﻗبﻠای و با

و ﻣحاﻮر ﻗاﺮار دادن

اﺻﺎلﺖ و ﻮد ب طﺮح ﻣعنﺎی بﺪﻳعی از اﻣﻜﺎن ب ﻧﺎم «اﻣﻜﺎن ﻓﻘﺮی» ﻣﻮﻓق گﺮدﻳاﺪ.
طبق اﻳن ﻣعنﺎ و ﻮد اﻧﺴﺎن رﻗﻴﻘ ای از حﻘﻴﻘﺖ حق جعﺎلی اﺳاﺖ؛ و اﻮدش ﻋاﻴن
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ﻓﻘﺮ و ﻧﻴﺎز اﺳﺖ دم ب دم و ﻣﺪام بﺎﻗی ب بﻘﺎی ﻓﻴض و ﻮدی حق اﺳﺖ.
اتحاد عاقل و معقول

ﻣﻼﺻﺪرا اجحﺎد ﻋﺎﻗل و ﻣعﻘﻮل را از ﻣعضﻼ

ﻓﻠﺴﻔ ﻣایداﻧاﺪ کا حال ﺁن از راه

جضﺮع و دﻋﺎ ب او اﻓﺎض الﻬی ﺷﺪه اﺳﺖ .در هﺮ جعﻘﻠای ﺳا ﻋنراﺮ و اﻮد دارد:
ﻣﺪرِک ﻣﺪرَک و ﻧﻔﺲ ادراک (جعﻘل) .اجحﺎد بﺪﻳن ﻣعنﺎﺳﺖ ک اﻳن ﺳ ﻣﻔﻬاﻮم در
ﺧﺎرج ﻳک ﻣرﺪاق داﺷﺘ بﺎﺷنﺪ ک هم ﻋﺎﻗل هم ﻣعﻘﻮل و هم جعﻘال بﺎﺷاﺪ .اﻳان
ﻣطﻠب پﻴش از ﺻﺪرا در ﺧرﻮص ﻋﻠم ﻧﻔﺲ ب ﺧاﻮد ﻣطاﺮح باﻮده اﺳاﺖ؛ حﺘای
ابن ﺳﻴنﺎ هم ک اجحﺎد ﻋﺎﻗل و ﻣعﻘﻮل را ﻧﺎﻣعﻘﻮل ﻣیداﻧﺪ (ابنسینف :3171 ،ج )1اﻳنﺠﺎ
ﺁن را ﻣیپاﻳﺮد .ﺁﻧچ ﻣحل بحث اﺳﺖ اجحﺎد ﻋﺎﻗل و ﻣعﻘﻮل در ﻋﻠم ب غﻴاﺮ ذا
اﺳﺖ ک ﺻﺪرا در ﺳﻴﺎق بحث وحﺪ
ﻋﻠم ﻧﻔﺲ ب غﻴﺮ ذا

و ﻮد و حﺮکاﺖ اﻮهﺮی در ﺧراﻮص

ﺧﻮد ﺁن را ﻣبﺮهن ﻣیﺳﺎزد.

اجحﺎد اﻳنﺠﺎ اجحﺎد دو «ﻣﺎهﻴﺖ» ﻣثﻼً اﻧﺴﺎن و درﺧﺖ هنرﺎم ادراک درﺧاﺖ ﻳاﺎ
اجحﺎد و ﻮد و ﻣﺎهﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ؛ بﻠﻜ ﻣنظﻮر اجحﺎد «و ﻮد» ﻋﺎﻗل باﺎ و اﻮد ﻣعﻘاﻮل
بﺎلاا

اﺳﺖ .اجحﺎد دو و ﻮد ب دو ﺻﻮر

ﻣﻤﻜن اﺳﺖ :ﻳﻜی اجحاﺎد ﻋاﺮض باﺎ

ﻮهﺮ و دﻳرﺮی اجحﺎد ﻣﺎده بﺎ ﺻﻮر  .ﻣهﺎلﻔﺎن اجحﺎد ﻋﺎﻗل و ﻣعﻘﻮل ﻓاﺮض اول
را پاﻳﺮﻓﺘ اﻧﺪ (اجحﺎد ﻋﺮض بﺎ ﻮهﺮ) .ﺳپﺲ ﻣیگﻮﻳنﺪ ﻧﻔﺲ ﻮهﺮی اﺳﺖ ک باﺎ
و ﻮد ﻣﺴﺘﻘل ﺧﻮد ﺻﻮر ادراکی اﻋﺮاض را کا باﺮ لاﻮح ﻧﻔاﺲ وارد ﻣایﺷاﻮﻧﺪ
ﻣیپاﻳﺮد؛ ولی اﻳن لﻮح از جﻮارد ﻧﻘشهﺎ دگﺮگﻮن ﻧﻤیﺷﻮد .لاا از ﻧظﺮگاﺎه اﻳﺸاﺎن
ﻮهﺮ ﻧﻔﺲ اﺷﻴﺎء بﺎ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎنهﺎی ﻋﺎدی ﻳﻜی اﺳاﺖ؛ زﻳاﺮا در ﻧﻔاﺲ اﺷاﺘﺪاد و
جﻜﺎﻣل ﻧﻴﺴﺖ .اﻣﺎ بﺮ ﻣبنﺎی حﺮکﺖ ﻮهﺮی ﺻاﺪراﻳی اجحاﺎد ﻋﺎﻗال و ﻣعﻘاﻮل از
ﺳنخ اجحﺎد ﻣﺎده و ﺻﻮر

اﺳﺖ؛ بﺪﻳن ﻣعنﺎ ک ﻧﻔﺲ ﻣﺎدهای اﺳﺖ ک بﺎ پااﻳﺮﻓﺘن
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ادراکی ﻣﺘحﺪ ﻣیگﺮدد .بنﺎبﺮاﻳن در

هﺮ ﻣﺮحﻠ از ادراک بﺮ اﺳﺎس حﺮکﺖ ﻮهﺮی ﻧﻔﺲ جحاﻮلی اﻮهﺮی در ﻧﻔاﺲ
پﺪﻳﺪ ﻣی ﺁﻳﺪ و ﻧﻔﺲ بﺎ هﺮ ﺻﻮر

ﻋﻠﻤی اﺳﺘعﺪادی را ب ﻓعﻠﻴﺖ جبﺪﻳل ﻣیکناﺪ و

در اﻳن جحﻮل ﻳک ﺷیء اﺳﺖ ک در اثﺮ حﺮکﺖ ﻮهﺮی ﺷایء دﻳراﺮ ﻣایﺷاﻮد
بﺪون اﻳنﻜ وحﺪ

و جﺸهم ﺁن ﺁﺳﻴب ببﻴنﺪ .بنﺎبﺮاﻳن ﻧ جنﻬﺎ ﻮهﺮ ﻧﻔﺲ اﺷاﻴﺎء

بﺎ اﻧﺴﺎنهﺎی ﻋﺎدی ﻣﺘﻔﺎو

اﺳاﺖ؛ بﻠﻜا در هاﺮ ﻣﺮحﻠا از ادراک اﻮهﺮ ﻧﻔاﺲ

ادراککننﺪه بﺎ ﻣﺮحﻠ ﻗبل جﻔﺎو

دارد؛ هﺮچناﺪ وحاﺪ

و جﺸاهم ﺁن ﻣحﻔاﻮظ

اﺳﺖ.
بعﺪ از اجحﺎد ﻧﻔﺲ بﺎ ﻋﻘل ﻓعﺎل اﻳن ﺁﺧﺮﻳن ﻣنزل بﺮای ﻧﻔﺲِ بیﻗﺮار و ﻣﺸاﺘﺎق
رؤﻳﺖ ﻤﺎل الﻬی ﻧﻴﺴﺖ؛ بﻠﻜ ﻧﻔﺲ اﻳن ﻗﺎبﻠﻴﺖ را دارد ک بعﺪ از اجحﺎد باﺎ ﻋﻘال
ﻓعﺎل بنﺎ بﺮ ﻣﻴزان ﻣعﺮﻓﺘی ک کﺴب ﻧﻤﻮده و ﻗﻮّجی ک باﺮ دو باﺎل ﻋﻘال ﻧظاﺮی و
ﻋﻘل ﻋﻤﻠی ﺧﻮﻳش اﻓزوده ب جﺪرﻳج ﻋﺮوج ﻋﺮﻓﺎﻧی داﺷﺘ بﺎﺷﺪ و بﺎ ﻋﻘﻮل ﻗبﻠی ﻧﻴز
ﻣﺘحﺪ ﺷﻮد جﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ب ﻋﻘل اول و ﺻﺎدر اول بﺮﺳﺪ و ﺧﻮد را هﻤنﺸﻴن او بﻴﺎبﺪ و از
ﺁﻧﺠﺎ ب ﺳﻮی حق جعﺎلی رهنﻤﻮن گﺮدد.
تنوع انسان با عنایت به حرکت جوهری

اﻧﺴﺎن بﺮﺧﻼ

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻤﻜنﺎ

ک از ﻣﺮجب و ﻮدی ﺧﺎﺻی بﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ازاﻳنرو

بحث از حﻘﻴﻘﺖ و ﻣبﺪأ و ﻣنﺘﻬﺎی ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺳﺎنجﺮ اﺳﺖ ﻣﻮ ﻮدی ﻧﻴﺴﺖ کا هﻮﻳاﺖ
ﺧﺎص و ﻣﺮجب و ﻮدی ثﺎبﺘی داﺷﺘ بﺎﺷاﺪ؛ بﻠﻜا در وﻋاﺎء طبﻴعاﺖ با ﻣﻘﺘضاﺎی
حﺮکﺖ ﻮهﺮی و اجحﺎد و ﻳرﺎﻧری بﺎ بﺪن پﻴﻮﺳﺘ در حﺮکﺖ بﻮده از ﻣﺮجب ای ب
ﻣﺮجب دﻳرﺮ ﻣنﺘﻘل ﻣیﺷﻮد و ﻣیجﻮاﻧﺪ ب کﺎرکﺮدهﺎی ﻋﻘل ﻋﻤﻠای و جاأﻣﻼ

ﻋﻘال

ﻧظﺮی ﻣﺮاجب ﺧﺎﺻی را احﺮاز کنﺪ .بنﺎبﺮاﻳن ﻣﺮاجب و اﻮدی ﻣﺘﻔاﺎوجی دارد و از
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هﺮ ﻣﺮجب اش ﻣﺎهﻴﺖ ﺧﺎﺻی اﻧﺘزاع ﻣیﺷﻮد .و ﻮد اﻧﺴﺎن ﻣنحرﺮ ب ﻋاﺎلم طبﻴعاﺖ
ﻧﻴﺴﺖ؛ بﻠﻜ و ﻮدی ﺳﻴﺎل دارد و ب جعبﻴﺮ ﺁﺧﻮﻧﺪ «حﺎدث ﻗﺪﻳﻤ » اﺳﺖ ک ﻋاﻮالم
و ﻧﺸئﺎ

ﺧﺎص ﻗبل از اﻳن ﻬﺎن و پﺲ از ﺁن را دارد و در هﺮ ﻧﺸئ ای ﺻاﻮر

و ﻓعﻠﻴﺖ ﻣﺘنﺎﺳب بﺎ ﺁن ﻋﺎلم را پﻴﺪا ﻣیکنﺪ .پﺲ بﺪﻳﻬی اﺳﺖ ک ﺷنﺎﺧﺖ حﻘﻴﻘﺖ
چنﻴن ﻣﻮ ﻮدی ک در ﻣﺮجب ای جﻮﻗف ﻧﺪارد و هﻤﻮاره در جحﻮل و جﻜﺎﻣال اﺳاﺖ
بﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ و هﻤﻴن ﺻعﻮبﺖ ﺳبب ظﻬﻮر دﻳاﺪگﺎههاﺎی ﻣهﺘﻠاف گﺮدﻳاﺪه
اﺳﺖ (مالصدرا ،3131 ،ج.)131 :3
از ﺁﻧﺠﺎ ک اﻧﺴﺎن کﻮن ﺎﻣ بﺎلﻘﻮه اﺳﺖ و ب کﺎرکﺮدهﺎی ﻋﻘل ﻧظاﺮی و ﻋﻘال
ﻋﻤﻠی جحرل ب اﻧﻮاع بﺎلﻔعل دارد (همو ،3138 ،الحکماۀ المرا قیۀ ذیال اشا اث ماام :

 )833و از طﺮﻓی جﺸهم کل ﺷیء برﻮرج و ﻓرﻠ االﺧﻴﺮ و جﺸهم کل ﺷایء
بﻮ ﻮده الهﺎص (همفن ،مشهد رابع )8-3 :ﻣیجﻮان گﻔﺖ اﻧﺴﺎن باﺮ اﺳاﺎس حﺮکاﺖ
ﻮهﺮی هﻤﻮاره در جحﻮل و جﻜﺎﻣل اﺳﺖ و از ﻋﺎلﻤی ب ﻋﺎلم دﻳرﺮ و از ﻣﺮجب ای
ب ﻣﺮجب دﻳرﺮ ﻣنﺘﻘل ﻣیﺷﻮد و بﺎ هﺮﻳک از اﻳن ﻋﻮالم و ﻣﺮاجب هﺴﺘی ﻣﺘحﺪ ﺷﺪه
ﺳﻴﺮ جﻜﺎﻣﻠی او جﺎ ﺎﻳی اﺳﺘﻤﺮار ﻣی ﻳﺎبﺪ ک ب ﻳک ﻋﺎلم ﻋﻘﻠی ﻣﺸﺎب ﻋاﺎلم ﻋﻴنای
جبﺪﻳل ﻣیگﺮدد .اجحﺎد اﻧﺴﺎن بﺎ هﺮ ﻣﺮجب از هﺴﺘی ﻣﻮ ب جحﻘق ﻋﻴنی ﺁن ﻣﺮجب از
هﺴﺘی در درون او و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻧﻜﺸﺎ

ﺁن ﻣﺮجب از هﺴﺘی بﺮای وی ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.

بﺮاﻳناﺳﺎس ظﺎهﺮ اﻧﺴﺎن در دﻧﻴﺎ و بﺎطن او در ﺁﺧاﺮ

ﻗاﺮار دارد و باﻴن ظاﺎهﺮ و

بﺎطن هﻤﺎهنری و جﻼزم بﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
ﻓﻼﺳﻔ بﺎ جﻮ

ب ذا

داﻧﺴﺘ در ﻋﻴن حﺎل اﺧﺘﻼ
اﻳﺠﺎد ﻣیﺷﻮد

واحﺪ و ﻣﺸﺘﺮک اﻓاﺮاد اﻧﺴاﺎن اﻧﺴاﺎن را ﻧاﻮع واحاﺪ
در ﻋﻮارض را ک با واﺳاط ﺁن اﺻانﺎ

ﻣهﺘﻠاف

ﺎﻳز ﻣی ﺷﻤﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ از ﻧظﺮ ﺻﺪرا هﺮچنﺪ اﻧﺴﺎن در ابﺘﺪای جﻜﻮن
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اﻧﺴﺎﻧی ﻧﻮع واحﺪ ﺷﻤﺮده ﻣیﺷاﻮد در

اداﻣ ضﻤن اﺷﺘﺪاد و ﻮدی پﻴﻮﺳﺘ کﻤﺎالجی را ب دﺳﺖ ﻣیﺁورد ک بنﺎ باﺮ اجحاﺎد
ﻋﺎﻗل و ﻣعﻘﻮل اﻳن کﻤﺎال

ﻣﻜﺘﺴب بﺎ ذا

او ﻣﺘحﺪ گﺮدﻳﺪه ﺳاع و اﻮدی وی

را ب ارﻣغﺎن ﻣیﺁورد و ب هﻤﻴن دلﻴل ب اﻧﻮاع ﻣهﺘﻠف ﻣنﻘﺴم ﻣیﺷﻮد .در ﻧﺘﻴﺠا
ظﺎهﺮی اﻧﺴﺎنهﺎ و اﻳنﻜ ﺁﻧﻬﺎ را ب حﺪ واحﺪ جحﺪﻳﺪ ﻣیکنناﺪ با

ﺷبﺎهﺖ ﺻﻮر

ﻣثﺎب اجحﺎد ﺁﻧﻬﺎ در ذا
اﺳﺖ

ﻧﻴﺴﺖ .ب جعبﻴﺮ دﻳراﺮ ﺁﻧچا در جعﺮﻳاف اﻧﺴاﺎن ﻣاأﺧﻮذ

نﺲ اﻧﺴﺎن و ابﺘﺪای ﻓعﻠﻴﺖ ﻧﻔﺲ او و حﺪاﻗل کﻤﺎلی اﺳﺖ ک اﻧﺴﺎن دارد؛

کﻤﺎلی غﻴﺮاکﺘﺴﺎبی ک در ﻗﻮس ﻧزول در ظل ﻋنﺎﻳﺖ حضﺮ

بﺎری با وی اﻓﺎضا

گﺸﺘ اﺳﺖ .هﺮچنﺪ اﻳن جعﺮﻳف ب ﻧحﻮ البﺸﺮط بﺮ هﻤ اﻧﺴاﺎنهاﺎ ﺻاﺎدق اﺳاﺖ
هﻤﻴن ﺻﻮر

ﻧﻔﺴﺎﻧی اﻧﺴﺎن ﺧﻮد ﻣﺎده بﺮای کﻤﺎال

ثﺎﻧﻴ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ک ﻣاﺎدام

و ب ﻧحﻮ لبﺲ بعﺪ از لابﺲ در ﻣﺴاﻴﺮ حﺮکاﺖ اﻮهﺮی با حﻘﻴﻘاﺖ او اﻓازوده
گﺮدﻳﺪه

زء ذا

اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣیگﻴﺮد و هﻮﻳﺘش را دگﺮگﻮن ﻣیﺳاﺎزد و حﻘﻴﻘاﺖ

او را ﺷﻜل ﻣیدهﺪ .اﻣﺎ جﺎ وﻗﺘی در اﻳن ﻬﺎن اﺳاﺖ ﺻاﻮر
ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ و هنرﺎم حﺸﺮ در ﻧﺸئ ﺁﺧﺮ

ظاﺎهﺮیاش ثﺎباﺖ

ک ﻋﺮﺻ ظﻬاﻮر حﻘاﺎﻳق و اﻧﻜﺸاﺎ

بﻮاطن و «ﻳﻮم جبﻠی الﺴﺮائﺮ» (طفرق )1 :اﺳﺖ ﺻاﻮر

ظاﺎهﺮ او ﻧﻴاز ﻣﺘنﺎﺳاب باﺎ

حﻘﻴﻘﺘی ک در ﻧﺸئ دﻧﻴﺎ باﺮ ﺳابﻴل اﺧﺘﻴاﺎر کﺴاب ﻧﻤاﻮده ﻣحﺸاﻮر ﺧﻮاهاﺪ ﺷاﺪ
(مالصدرا818-813 :3111 ،؛ .)133-811 :3173
بﺎطن اﻧﺴﺎن ﻳعنی ذا

و حﻘﻴﻘﺖ او هﺮ لحظ از ﻧﻮﻋی ب ﻧﻮﻋی دﻳرﺮ اﻧﺘﻘاﺎل

ﻣیﻳﺎبﺪ؛ ولی اکثﺮ ﻣﺮدم از درک و ﻓﻬم اﻳن ﻧﻜﺘ ﻳﺎ ﻋﺎ زﻧﺪ و ﻳﺎ در ورط غﻔﻠﺖ و
بیﺧبﺮی اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ؛ ﻣرﺮ ﺁﻧﺎن ک ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘعﺎل حﺠﺎب غﻔﻠﺖ را از دﻳﺪگﺎﻧﺸاﺎن در
اﻳن دﻧﻴﺎ بﺮداﺷﺘ اﺳﺖ؛ چنﺎنک ﺁﻳ ﺷﺮﻳﻔ «بل هم ﻓی لبﺲ ﻣن ﺧﻠاق ﺪﻳاﺪ» (ق:
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 )31از ﺁن حﻜﺎﻳﺖ دارد .پﺲ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧی هﻤﻮاره در حﺎل دگﺮگﻮﻧی از حﺎلی با
حﺎل دﻳرﺮ بﻮده دارای جطﻮرا

و ﺷئﻮن ذاجی و اﺳﺘﻜﻤﺎال

اﻮهﺮی اﺳاﺖ .هاﺮ

کﺲ بﺎ درونﻧرﺮی ﻣیﻳﺎبﺪ ک در هاﺮ ﺁن ﺷاأن ﺪﻳاﺪی باﺮ ﻧﻔاﺲ وی ﻋاﺎرض
ﻣی ﺷﻮد (مالصدرا ،3131 ،ج183-187 :1؛ ج 837-831 ،33 :3و  )131-131و هﻮﻳاﺖ
کنﻮﻧی او غﻴﺮ از هﻮﻳﺖ پﻴﺸﻴن و ﺁﻳنﺪه اوﺳﺖ و اﻳن جغاﺎﻳﺮ ﻧا جنﻬاﺎ با اﺧاﺘﻼ
ﻋﻮارض ک ب اﺧﺘﻼ

اطﻮار ذا

واحﺪ اﺳﺖ .ازاﻳنرو حاق باﺎ بﻬﻤنﻴاﺎر باﻮده

ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧی واحﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺘﺠﺪدی اﺳﺖ ک ﻣﻴﺎن هﻴﻮال و ﻋﻘل کﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
(همو)813 :3138 ،؛ درﺳﺖ ﻣﺎﻧنﺪ در ﺎ

ﻣﺘﻔﺎو

اﻓعﺎل حق جعاﺎلی کا باﺎ ﺁﻳاﺎ

ﺷﺮﻳﻔ « كُلیَوضفٍهُوَفِيشٍََْْ » (رحمن  )81 :و « َْنَفْرُغُلَكُْضأَیُّهَالأَّقَالِْ«» (رحمون:

 )13ب ﺁن اﺷﺎره ﻣیکنﺪ .در ﻗﺮﺁن کﺮﻳم ﺁﻳﺎ
جحﻮال

و ﻮدی ﻮهﺮه و ذا

بﺴﻴﺎری بﺮ اﻳن جطﻮر و دگﺮگاﻮﻧی و

اﻧﺴﺎن داللﺖ دارد؛ از ﻤﻠا  « :یأاأَیَُُّأاالْإِنَْأاُْ

إِنكَكاَِحٌإِليرَبِّكَكَوضحاًفَمُالقِیهِ» (انشقفق )1 :و « وَیَنْقَلِبُإِلأيأَهضلِأهِمََضأرُوراً »
(انشقفق )1 :و « یِﻧَّﺎ یِلی رَبكنﺎ ﻣِنْﻘَﻠبِﻮنَ » (اعراف )381 :و « ارً ِعی یِلی رَبكاک » (ظجور:
 )83و « کُﻠُّﻬِمً ﺁجﻴ ﻳَﻮًمَ الْﻘﻴﺎﻣَةِ ﻓَﺮْداً » (مریم( )11 :مالصدرا ،3111 ،مفتفح  ،31مشهد ،7

.)111
ﻣﻼﺻﺪرا بﺎ اﺳﺘنﺎد ب ﻗﺮﺁن کﺮﻳم ب اﻳن ﻧﺘﻴﺠ ﻣیرﺳاﺪ کا اﻧﺴاﺎن ﻣﻮ اﻮدی
پﺎﻳﺎنﻳﺎﻓﺘ ﻧﻴﺴﺖ و در ﻗﺎلب ﻧﻮع ﺧﻮد ﻣحﺪود و ﻣحرﻮر ﻧﻤیگﺮدد« :و ال االﻧﺴاﺎن
ﻣن بﺪو والدج الی اوان ﻣﻮج ﻋﻠی ﻮهﺮ واحﺪ و هویۀ واحوۀ ﻣن غﻴاﺮ جحاﻮل و
ارجحﺎل کﻤﺎ زﻋﻤ النﺎس» (همو ،3118 ،ج .)331 :1او بﺎ اﺳﺘنﺎد ب ﺁﻳ اول ﺳﻮره دهﺮ
(هَلْأَتيعَلَيالْإِنَْاِْحِیٌَمََِالوَّهضرِلَأْضیَكُأَْشَأیضْاًمَأوْكُوراً) ﻣایگﻮﻳاﺪ :اﻧﺴاﺎن
بﺮﺧﻼ

ﻣﻮ ﻮدا

دﻳرﺮ ﺷیء ﻣحرل و ﻣعﻴّن ﻧﻴﺴﺖ و ب جعبﻴﺮ دﻳرﺮ حﻘﻴﻘاﺖ
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اﻧﺴﺎن ﻓعﻠﻴﺖهﺎی او ﻧﻴﺴﺖ؛ بﻠﻜ اﻣﻜاﺎنهاﺎی بایﻧﻬاﺎﻳﺘی کا در پاﻴش رو دارد
هﻮﻳﺖ او را جﺸﻜﻴل ﻣیدهنﺪ.
اﻧﺴﺎن گﺮچ در ﺁغﺎز ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺎﻧنﺪ ﻣﻮ ﻮدا

دﻳرﺮ دارای ﺻﻮر

ﻧﻮﻋﻴ واحﺪ

اﺳﺖ در پﺎﻳﺎن ﻳک حﻘﻴﻘﺖ ﻧﻮﻋی واحﺪ ب ﺷﻤﺎر ﻧﻤی ﺁﻳﺪ؛ بﻠﻜ هﺮ ﻓاﺮدی از ﺁن
ﻣنﺎﺳب بﺎ اﺧﻼق و ﻣﻠﻜﺎجی ک کﺴب کﺮده و ﻣﺘنﺎﺳب بﺎ در ای ک پﻴﻤﻮده ﻧﻮﻋی
ﻣﺴﺘﻘل ﺧﻮاهﺪ گﺮدﻳﺪ (همو .)311 :3113 ،بﺮاﻳناﺳﺎس ﻣﻼﺻﺪرا «اﻧﺴﺎن» را حﻘﻴﻘﺖ
واحﺪ ذوﻣﺮاجبی ﻣیداﻧﺪ ک در ذا

و گﻮهﺮ ﺧﻮد پﻴﻮﺳﺘ در جحﻮل و ﺳﻴﻼن اﺳﺖ

و ب واﺳط اﻳن حﺮکﺖ ﻣی جﻮاﻧﺪ از ﻣﺮجب طبﻴعﺖ ب جﺠﺮد ﻣثاﺎلی (ﻳاﺎ بﺮزﺧای) و
ﺳپﺲ ب جﺠﺮد ﻋﻘﻠی و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ب ﻣﻘﺎم ﻓﻮق جﺠﺮد ﻳعنی ﻣﻘﺎم الﻬی ک هﻴچ حﺪ
و ﻣحﺪودﻳﺖ و ﻣﺎهﻴﺘی ﻧﺪارد ﻧﺎﻳل ﺁﻳﺪ.
ب طﻮر کﻠی ﻣی جﻮان گﻔﺖ بﺎ جﻮ

ب اﻳنﻜ اﻧﺴﺎن هﻤنﻮا بﺎ جﻤﺎم هﺴﺘی ﺷاأﻧی

از ﺷئﻮن پﺮوردگﺎرش اﺳﺖ بﺎلطب ﺻﻔﺖ و ﻣﺎهﻴﺘی ﻣنحﺎز و اﺪا از حاق جعاﺎلی
ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ بﺎ جﻮ

ب اﺧﺘﻴﺎری ک ب وی جﻔﻮﻳض گﺸﺘ بﺴﻴﺎری از اﻣﻮر را بﺎ ﻋﻘل

و اراده ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣیدهﺪ .لاا بﺎ اﻧﺘهﺎبهﺎﻳی ک در اﻳن ﺻﻴﺮور هﺎی ﻣاﺪام باﺮ
ﺳبﻴل اراده و اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺠﺎم ﻣیدهﺪ هﺮ ﺁن بﺮای ﺧﻮﻳش هﻮﻳﺘی ﺪﻳﺪ رﻗم ﻣیزﻧﺪ.
اﻳنﺠﺎﺳﺖ ک ﻧﻘش گنﺎه و جﻮب پﺮرﻧگ ﺷﺪه بﺎلﻮ ﺪان درﻣیﻳﺎبﺪ ک بﺎ هاﺮ گناﺎهی
ک از وی ﺳﺮﻣیزﻧﺪ از ﻣﻘﺎم و ﺎﻳرﺎهی کا باﻮده هباﻮط ﻣایکناﺪ و اضاطﺮاب
بﺎزگﺸﺖ ب ﻣﻮطنِ اﺻﻠی بﺮ ﺎﻧش رﺧن ﻣیﻧﻤﺎﻳﺪ .لاا رب ک ب حق ﻣﺮبی ﺴم
و روح ﺁدﻣی اﺳﺖ داروی ﺷﻔﺎبهش اﻳن اضطﺮابِ ﺎﻧﻜاﺎه را جﻮبا ﻗاﺮار داد جاﺎ
اﻧﺴﺎن بﺎ اﻳﺴﺘﺎدن بﺮ ﻗﻠ رﻓﻴ جﻮب ای ﻧرﻮح بﺎر دﻳرﺮ جﻮانِ پﺮواز در ﺁﺳﻤﺎن بنﺪگی
را بﻴﺎبﺪ و ب هﻮﻳﺖ ازدﺳﺖرﻓﺘ ﺧﻮﻳش دﺳﺖ ﻳﺎباﺪ .ﺷاﺎﻳﺪ بﺘاﻮان اﻳان ﻓﺮﻣاﺎﻳش
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ﻣعرﻮم را ک «هﺮ کﺲ هنرﺎم گنﺎه در واﻗ ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ» ب اﻳن ﺻﻮر

ﻣعنﺎ

کﺮد ک ﺁدﻣی هنرﺎم ارجﻜﺎب ﻣعرﻴﺖ در واﻗ از هﻮﻳﺖ ﻣﻜﺘﺴاب ﺧاﻮﻳش هباﻮط
کﺮده دﻳرﺮ ﻣﺎهﻴﺖ ﺳﺎبق بﺮ او ﻗﺎبل اطﻼق ﻧﻴﺴﺖ و ب ﻣﺎهﻴﺘی ﻣﺎدون جنازل ﻳﺎﻓﺘا
اﺳﺖ ﺳپﺲ بﺎ جﻮب ﻣﺠﺪداً هﻮﻳﺘی ﺪﻳﺪ کﺴب ﻣیکنﺪ و ب ﻣﺎهﻴﺖ ﻗبﻠی و ﺷاﺎﻳﺪ
ﻓﺮاجﺮ ارجﻘﺎ ﻣی ﻳﺎبﺪ .لاا اﻧﺴﺎن ﻣﺪام در حﺎل ﺁﻣاﺪ و ﺷاﺪ ﻣﻴاﺎن هﻮﻳاﺎ

و ﻣﺎهﻴاﺎ

گﻮﻧﺎگﻮن اﺳﺖ؛ ﻣﺎهﻴﺘی ک بﺎ ﻋﻠم و ﻋﻤل اﺧﺘﻴﺎریِ ﺧاﻮﻳش با دﺳاﺖ ﻣایﺁورد و
چ بﺴﺎ در ﺳﻴﺮ ﻧزولی ﻳﺎ ﺻعﻮدی کﻤﺎل ﻗاﺮار گﻴاﺮد جاﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘاﺎً با ﻣﺎهﻴاﺖ اﺻاﻠی
ﺧﻮﻳش اﻧﺴﺎن الﻬی ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﺷﻴطﺎﻧی ﻧﺎﻳل ﺷﻮد.
حقیقت انسان در نظر مالصدرا

اﻧﺴﺎن ﺁغﺎز ﻗﻮس ﺻعﻮد طﺮاز ﻋﺎلم و ﺎﻣ ﻋﺎلم اﻣﺮ و ﺧﻠق اﺳاﺖ (هموو:3173 ،

 .)131طبق ﺁﻣﻮزه هﺎی حﻜﻤﺖ ﻣﺘعﺎلﻴ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﻣثﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؛ ذاجﺎً ﺻاﻔﺘﺎً
و ﻓعﻼً ﻣ الﺘﻔﺎو

بﻴن الﻤثﺎل و الحﻘﻴﻘ (همو .)318 :3138 ،لاا هﻤچنﺎنک ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺧﺎلق ﻗﻮس ﻧزول اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ک ﺧﻠﻴﻔ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺧﺎلق ﻗﻮس ﺻعﻮد ﺧﻮاهﺪ
بﻮد.
از ﻧظﺮ ﻣﻼﺻﺪرا اﻧﺴﺎن جنﻬﺎ ﻣﻮ ﻮدی اﺳﺖ کا پﻴﻮﺳاﺘ در ارجﻘاﺎی و اﻮدی
اﺳﺖ؛ ب گﻮﻧ ای ک ﻣی جﻮاﻧﺪ جﻤﺎم ﻣﺮاجب هﺴﺘی را ﺳﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ« :ا نَاْفُأوفأي
التراقيَائماًمَوجوَاليوجوَآخرومَنشَۀاليأخأریولأیسبَّابألعلأي
مرتبهمنه» (همو .)113 :3173 :ﻧﻔﺲ ﻧﺎطﻘ ﺁدﻣی هم در ﻧﺸئ ﻋﻘﻼﻧی ﻗبل از ﻋاﺎلم
طبﻴعﺖ حضﻮر دارد و هم در ﻧﺸئ طبﻴعی و در ﻗﻮس ﺻعﻮد ﺧﻮﻳش بﺎر دﻳرﺮ با
ﻧﺸئ ﻋﻘﻼﻧی بﺎزﻣیگﺮدد .هﻤچنﻴن بﺮﺧﻼ

ﻋﻘﻮل ﻣﻔﺎرﻗ و طبﺎﻳ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً بناﺎ باﺮ

ﺳبﻴل اﻧﻔعﺎل و اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﺎﻣل جحﺮﻳک و ادراکﺎ

زئی اﺳﺖ؛ ب گﻮﻧ ای کا از
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ﻋﺎلم ﻣﺎده اثﺮ ﻣی پاﻳﺮد و در ﺧﻼل اﻓعﺎل ادراکای و جحﺮﻳﻜای ﺧاﻮﻳش اﺳاﺘﻜﻤﺎل
ﻣی ﻳﺎبﺪ (همو ،3131 ،ج 131-118 :3و  )173جﺎ ب اﻓق ﻣأل اﻋﻠی و ﻣﻼئﻜا ﻋﻠاﻮﻳﻴن
ﻣی رﺳﺪ .اﻳن اﻋﻠی ﻣﺮجب اﻧﺴﺎن و ﻣحال اجراﺎل دو ﻗاﻮس ﻧازول و ﺻاعﻮد داﻳاﺮه
هﺴﺘی و اجرﺎل اول ب ﺁﺧﺮ و ﺁﺧﺮ ب اول اﺳﺖ ک ﺧﺎص اﻧﺴﺎن ﻣیبﺎﺷﺪ (هموفن،

ج .)137 :1ازاﻳن رو حﻘﻴﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺘﻤل باﺮ ﻤﻴا ﻋاﻮالم و اﻮدی و طبﻘاﺎ
ﻣﻮ ﻮدا

اﺳﺖ.

بﺮ اﺳﺎس ﺁﻳﺎ

ﻗﺮﺁﻧی اﻧﺴﺎن دو چﻬﺮه دارد :چﻬﺮه ﻗبل از ﻣﺮگ ک باﺮ اﺳاﺎس

« هُوَالوِییُصَوِّرُكُْضفِيالََْرضحافِ » (آلعمران )8 :پﻴش از جﻮلﺪ جنظاﻴم ﺷاﺪه اﺳاﺖ و
دﺳﺖ ﺧﻠﻘﺖ ا چ زﺷﺖ و چ زﻳبﺎ ا ﺁن را ﺳﺎﺧﺘ اﺳﺖ و در ﺁن چنﺪان اﺧﺘﻴﺎری
بﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ؛ و چﻬﺮه دﻳرﺮی ک بعﺪ از ﻣﺮگ بﺎ ﺁن ﺻﻮر
ک ﺁن ﺻﻮر

ﻣحﺸﻮر ﻣیﺷﻮد

حﻘﻴﻘی و ﻮهﺮی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﻳن چﻬﺮه را اﻧﺴﺎن بﺎ ﺳعی و جﻼش

و اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﻣیﺳﺎزد .روﺳﻔﻴﺪی و روﺳﻴﺎهی در اﻳن ﺻاﻮر

با اﺧﺘﻴاﺎر ﺧاﻮد

اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و از ﺁﻧﺠﺎ ک ﻧﺘﻴﺠة اﺧﻼق و جﺮبﻴﺖ اﻧﺴﺎن بﻮده بﺎ اﺧﺘﻴﺎر درﺳﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻣیجﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣل ذلﺖ و ﻳﺎ ﺷﺮاﻓﺖ بﺎﺷﺪ (بوادی آملی :3138 ،ج.)33
ب اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻼﺻاﺪرا حﻘﻴﻘاﺖ هاﺮ ﻧﻔاﺲ چﻴازی ﻧﻴﺴاﺖ ﻣراﺮ جﺠﺴام ﻋﻴنای
دﺳﺘﺎوردهﺎی او .ب اﻋﺘﻘﺎد وی بﺮ پﺎﻳ پاﻳﺮش حﺮکﺖ ﻮهﺮی وﻳژگی اﻧﺴاﺎن در
ﻣﻴﺎن ﻣﻮ ﻮدا

هﻤﺎن دگﺮگﻮﻧی احﻮال و جﺮﻗی در ﻧﺸئﺎ

طﻮلی و ﻮد اﺳﺖ کا

بﺎ اﺷﺘﺪاد و ﻮدی از ﻧﺸئ ای ﺧﺎرج ﺷﺪه وارد ﻧﺸائ ای دﻳراﺮ ﻣایﺷاﻮد .اﻳان در
حﺎلی اﺳﺖ ک داﻣن جغﻴﻴﺮ در ذا

دﻳرﺮ ﻣﻮ ﻮدا

ﻣﺎدی ﻣحﺪود اﺳﺖ.

ﻣﻼﺻﺪرا در جعﺮﻳف «کﻤﺎل» ﻣیگﻮﻳﺪ« :الكمالمایتْبهالشيءكمااْالصورۀما
یوجوالشيءبالفعلوالغایۀمایصلالیهالشيء» (مالصدرا3388 ،ق .)1 :هﺪ

ﻧﻬﺎﻳی
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هﺮ ﻧﻮﻋی از اﻧﻮاع ﻣﻮ ﻮدا

رﺳﻴﺪن ب کﻤﺎل ﺁن ﻧﻮع اﺳﺖ .ب جعبﻴﺮ اﺳﺘﺎد ﻮادی

ﺁﻣﻠی:
فصل اخی ه نوعی ا انواع عالی و متوسط و ناوعاالناواع ،کماال مت قبای
دارد که وصول به آح ،هدف نهایی نوع مزبور خواهد بود و قصور ا آح ،نقصااح
محسوب میگ دد؛ گ چه نسبت به نوع نا لت ا خاود ،کماال باه حسااب آیاد.
انساح خصیصه ای دارد که چیزی ب او فایق یا ا او سابق نخواهد بود و آح هدف
قاصی ،وصول به معقاوالت و جاوار قا ب خادای سابحاح ،و تاا د ا مادیاات
میباشد؛ گ چه در کمال های مادوح با دیگ موجودات جمادی ،نبااتی و حیاوانی
ش یک خواهد بود .ویژگی مزبور تنها ا راه آگاهی به علو و معاارف ا جهات
نظ  ،و انقطاع ا تعلقات غی الهی ا راه عمل ،حاصل مایگا دد (جاوادی آملای،
 ،3133ج.)33 :3

از ﺁﻧﺠﺎ ک غﺎﻳﺖ چﻴزی اﺳﺖ ک ﺷیء ذاجاﺎً با ﺁن ﻣایرﺳاﺪ و با ﺁن ﻣنﺘﻬای
ﻣیﺷﻮد ﻣیبﺎﻳﺪ هﻤ اﺷﻴﺎء ب ﺳﻮی او در حﺮکﺖ و هﻤ ﻧازد او ﻣحﺸاﻮر بﺎﺷانﺪ
(مالصدرا333 :3111 ،؛  ،3131ج 111 :1و  )133در دﻳﺪگﺎه ﻣﻼﺻﺪرا ﻣحاﻮر اﺻاﻠی
غﺎﻳﺖ بﻮدن ذا

الﻬی اﺳﺖ.

از ﻧظﺮ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن کﻤﺎل حﻘﻴﻘی جنﻬﺎ بﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و کﻤﺎل اﻧﺴﺎن در جﺸب
ب ﺧﺪاوﻧﺪ حﺎﺻل ﻣیﺷﻮد؛ زﻳﺮا ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﻳﻜی از جعﺮﻳافهاﺎی ﻓﻠﺴاﻔ را چناﻴن
گﻔﺘ اﻧﺪ« :اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧی ب واﺳط ﻣعﺮﻓﺖ حﻘﺎﻳق ﻣﻮ ﻮدا
اﻧﺴﺎن و حﻜم ب و ﻮد ﻣﻮ ﻮدا

در حﺪ وﺳا

از روی جحﻘﻴق و ب اﺳﺘنﺎد بﺮهﺎن و ﻧا از روی

ظن و جﻘﻠﻴاﺪ» (ابنسینف3133 ،م31 :؛ مالصدرا ،3131 ،ج )81 :3و هاﺪ

از ﻓﻠﺴاﻔ را

جﺸب اﻧﺴﺎن ب ﺧﺪاوﻧﺪ ذکﺮ کﺮدهاﻧﺪ (مالصدرا ،3131 ،ج.)81 :3
بﺮای اﻧﺴﺎن دوگﻮﻧ کﻤﺎل ذکﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )7( :کﻤﺎل ذاجی :اﻳان کﻤاﺎل ﻧاﻮﻋی
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ﺧﺪاوﻧﺪ با اﻧﺴاﺎن اﻋطاﺎ ﻣایﺷاﻮد؛ با

طﻮری ک اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن در کﺴب اﻳن ﻣﻘﺎم ﻧﻘﺸی ﻧﺪارد؛ ﻣﻘﺎﻣی ک با واﺳاط ﺁن
اﻧﺴﺎن در ﺎﻳرﺎهی بﺮجﺮ از دﻳرﺮ ﻣﻮ ﻮدا

ﻗاﺮار ﻣایگﻴاﺮد )1( .کﻤاﺎل اکﺘﺴاﺎبی

(ارزﺷی) :ﻣنزلﺖ و ﺎﻳرﺎهی اﺳﺖ ک اﻧﺴﺎن در ﺳﺎﻳ اﺧﺘﻴاﺎر ﺧاﻮد باﺎ جاﻼش و
کﻮﺷش در جرﻔﻴ درون ب دﺳﺖ ﻣیﺁورد .بنﺎبﺮاﻳن ﻣﻘﺎم و ﺎﻳرﺎه اﻧﺴﺎن در ﻗﻮس
ﻧزول و ﻮد ب دلﻴل کﺮاﻣﺖ ذاجی ﺧﺪاوﻧاﺪ اﺳاﺖ و در ﻗاﻮس ﺻاعﻮدی و اﻮد
کﺮاﻣﺖ و ﺎﻳرﺎه اﻧﺴﺎن اکﺘﺴﺎبی و در ﺳﺎﻳ جﻼش ﺧﻮد اوﺳﺖ.
از ﺁﻧﺠﺎ ک در ﺁﻳ ای از ﻗﺮﺁن کﺮﻳم اﻧﺴﺎن ﺧﻠﻴﻔ ﺧاﺪا باﺮ روی زﻣاﻴن ﻣعﺮﻓای
خلیفۀاللُأي و

ﺷﺪه اﺳﺖ (بﻘﺮه )11 :ﻣیجﻮان ادﻋﺎ کﺮد هﻮﻳﺖ اﺻﻠی اﻧﺴﺎن هﻤﺎﻧاﺎ
ﻣثﺎل ﺧﺪا ﺷﺪن اﺳﺖ .ﻣﻼﺻﺪرا در جﻔﺴﻴﺮ ﺁن بﻴﺎن ﻣیکنﺪ ک حﻜام ﺳاﻠطنﺖ ذا
ازلی و ﺻﻔﺎ

واالی وا ب اﻗﺘضﺎ ﻣیکﺮد ﻣﻤﻠﻜﺖ الﻮهﻴﺖ را بﺴط دهﺪ و بﺎ ظﺎهﺮ

کﺮدن ﻣهﻠﻮﻗﺎ

و ﻣحﻘق ﺳﺎﺧﺘن حﻘﺎﻳق و ﻣﺴهﺮ ﺳﺎﺧﺘن اﺷﻴﺎء پﺮچم ربﻮبﻴﺖ را

بﺮاﻓﺮازد .اﻳن اﻣﺮ بﺪون واﺳط ﻣحﺎل اﺳﺖ؛ چﻮن ذا
بعﻴﺪ ﻣﻴﺎن ﻋز
جرﺮ

حق ﻗﺪﻳم اﺳﺖ و ﻣنﺎﺳبﺘی

ﻗﺪﻳم و ذلﺖ حﺪوث ﻣای بﺎﺷاﺪ؛ لااا ﺧﺪاوﻧاﺪ باﺮای ﺧاﻮﻳش در

و والﻳﺖ و حﻔظ و رﻋﺎﻳﺖ

ﺎﻧﺸﻴنی ﻗﺮار داد .اﻳن ﺎﻧﺸﻴن روﻳی ب ﻗﺪم

دارد و از حق اﺳﺘﻤﺪاد ﻣای ﻮﻳاﺪ و روﻳای با حاﺪوث دارد کا با ﺧﻠاق ﻣاﺪد
ﻣیرﺳﺎﻧﺪ .حق جعﺎلی او را ﺧﻠﻴﻔ ﺧﻮﻳش در ﻋﺎلم و ﻮد ﺳﺎﺧﺖ و کﺴاﻮ
اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎ
رابط

جﻤاﺎم

ﺧﻮد را بﺮ او پﻮﺷﺎﻧﺪ .حق اﻳن ﺧﻠﻴﻔ را «اﻧﺴاﺎن» ﻧﺎﻣﻴاﺪ؛ زﻳاﺮا باﺎ

نﺴﻴﺖ و واﺳط اﻧﺴﻴﺖ ﻣﻴﺎن او و ﺧﻠق اﻧﺲ واﻗ ﻣیﺷﻮد .حق جعاﺎلی با

حﻜم اﺳم «ظﺎهﺮ» و «بﺎطن» ﺧﻮد حﻘﻴﻘﺘی بﺎطنی و ﺻﻮرجی ظﺎهﺮی بﺮای او ﻗاﺮار
داد جﺎ در ﻣﻠک و ﻣﻠﻜﻮ

جرﺮ

کنﺪ (مالصدرا ،3118 ،ج.)138 :8
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اﻧﺴﺎن کﺎﻣل

ﺎﻣ جﻤﺎم ﻋﻮالم ﻋﺎلﻴ کﺘب الﻬﻴ و ﺻحف ربﺎﻧﻴ اﺳﺖ؛ چﻮن او

ﻧﺴه و دﺳﺖﻧﻮﻳﺲ ﻋﺎلم کبﻴﺮ اﺳﺖ؛ ﻳعنی از ﻬﺖ روح و ﻋﻘﻠش کﺘﺎب ﻋﻘﻠی و
از ﻬﺖ ﻗﻠب ا ﻳعنی ﻧﻔﺲ ﻧﺎطﻘ اش ا کﺘاﺎب لاﻮح ﻣحﻔاﻮظ و از ﻬاﺖ ﻧﻔاﺲ
حﻴﻮاﻧیاش ا ﻳعنی ﻗﻮه ﺧﻴﺎلی ا کﺘﺎب ﻣحﻮ و اثبﺎ

اﺳﺖ .جﻤﺎم ﺁﻧچ در ﻋﺎلم کبﻴﺮ

ﻣﻮ ﻮد اﺳﺖ در اﻧﺴﺎن ﻧﻴز ﻣﻮ ﻮد اﺳﺖ ... .پﺲ اﻧﺴﺎن ﻣظﻬﺮ ﻤﻴ اﺳﻤﺎء الﻬی و
ب هﻤﻴن دلﻴل ﺧﻠﻴﻔة اهلل اﺳﺖ و جﻤﺎم ﺁﻧچ در ﻣﻠک و ﻣﻠﻜﻮ

و ﻮد دارد ﻣﺴهﺮ

او و ﻣأﻣﻮر ﺳﺠﺪه ب او هﺴﺘنﺪ (همفن ،ج.)133 :3
ﻣﻼﺻﺪرا بﺮ اﻳن بﺎور اﺳﺖ ک اﻧﺴﺎن کﺎﻣل ﺧﻠﻴﻔا ﺧﺪاوﻧاﺪ در جﻤاﺎﻣی ﻋاﻮالم
اﺳﺖ (همو .)831 :3113 ،اﻧﺴﺎن از چنﺪ نب ﺧﻠﻴﻔة اهلل اﺳﺖ :در جعﻠﻴم ﻓﺮﺷاﺘ هاﺎ
در جعﻠﻴم و جﺮبﻴﺖ هﻤنﻮﻋﺎن ﺧﻮﻳش ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع و در جعﻤﻴﺮ و ﺁباﺎداﻧی ارض .در
ﻣﻴﺎن اﻳن نب هﺎ بﺎالجﺮ از هﻤ خلیفأۀاللُي ﻣﻘاﺎم اﻧﺴاﺎن در ﺁﻓاﺮﻳنش و پاﺮورش
بﻬﺸﺖ اﺳﺖ .بﻬﺸﺖ را ﻧﻴز اﻧﺴﺎن بﺎﻳﺪ بﺴﺎزد؛ چﺮاکا باﺎ جﻮ ا با ﻧظﺮﻳا ﻣعاﺎد
ﺴﻤﺎﻧی ﻣﻼﺻﺪرا و جﺠﺮد ﻗﻮه ﺧﻴﺎل بﻬﺸﺖ و دوزخ هﺮ کﺲ در ﻗﻴﺎﻣﺖ بﺎ جﻮ
ب اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر وی در دﻧﻴﺎ و ﻣﻠﻜﺎ

ﺁﻣﻴهﺘ بﺎ ﺎﻧش ب ﻣنرا ظﻬاﻮر و باﺮوز

ﻣی رﺳﺪ .لاا دﻳﻮار بﻬﺸﺖ ﺧﺸاﺖ با ﺧﺸاﺖ باﺎ اﻗاﻮال و اﻓعاﺎل اﻧﺴاﺎن ﺳاﺎﺧﺘ
ﻣیﺷﻮد؛ پﺲ اﻧﺴﺎن ﺧﻠﻴﻔة اهلل در جأﺳﻴﺲ بﻬﺸﺖ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺧﻠﻴﻔ در جﻤﺎم ﻋﺎلم ﻣحﻤﺪ

اﺳﺖ (همو ،3118 ،ج )133 :3ک واﺳاط در

ﺧﻠﻘﺖ کل ﻋﺎلم و ﻣﺸﻜﺎجی اﺳﺖ ک جﻤﺎم ﻋﻠﻮم و ﻣعﺎر

از او درﻳﺎﻓﺖ ﻣایﺷاﻮد

(همو ،3131 ،ج .)371 :1هﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن بﺎ حﺮکﺖ ﻮهﺮی ﻣیجﻮاﻧﺪ بﺎ ﻧﻮر
ﻣحﻤﺪی ﻣﺘحﺪد گﺮدد و ﺧﻠﻴﻔ ﺧﺪا بﺮ جﻤﺎم ﻋﺎلم ﺷﻮد .ﻣبﺪأ ﺧﻼﻓﺖ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧی از
زﻣﻴن اﺳﺖ؛ ﻳعنی ﻗﻮس ﺻعﻮدی از زﻣﻴن ﺁغاﺎز ﻣایﺷاﻮد« :االﻧﺴاﺎن ﻣهﻠاﻮق اول
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ﺧﻠﻘ ﻣن اﺧﺲ االﺷﻴﺎء و اﻧﻘم الﻤﻮاد و اضعف اال ﺴاﺎد» (هموفن ،ج .)387 :7در
ابﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن در ﻣﺮجب ﻋﻘل هﻴﻮالﻧی اﺳﺖ (هموفن ،ج )383 :1کا اﺳاﺘعﺪاد
ﻳﺎﻓﺘن جﻤﺎم حﻘﺎﻳق و رﺳﻴﺪن ب ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ الﻬی در ﻣﻠک و ﻣﻠﻜﻮ

را داراﺳاﺖ.

ﺳپﺲ اﻧﺴﺎن بﺎ حﺮکﺖ ﻮهﺮی ﻣیجﻮاﻧﺪ جﻤاﺎم اﺳاﺘعﺪادهﺎی ﺧاﻮد را با ﻓعﻠﻴاﺖ
بﺮﺳﺎﻧﺪ؛ ﻳعنی ب ﻣﺮجب ﻋﻘل بﺎلﻤﻠﻜ ﻋﻘل بﺎلﻔعل و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻘل ﻣﺴاﺘﻔﺎد بﺮﺳاﺪ
(همفن .)381 :در ﻣﺮجب ﻋﻘل ﻣﺴﺘﻔﺎد جﻤﺎم اﺳﺘعﺪادهﺎی اﻧﺴﺎن ب ﻓعﻠﻴاﺖ ﻣایرﺳاﺪ؛
ﻳعنی ﻠﻮه جﺎم حق جعﺎلی ﻣی گﺮدد .لاا وﺻﻮل ب ﻣﻘﺎم ﻋنﺪﻳﺖ و ﻣثﺎل ﺧﺪا ﺷاﺪن
حﻘﻴﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
نتیجهگیری

بﺎ جﻮ

ب اﺻل اﺻﺎلﺖ و ﻮد حﻘﻴﻘﺖ اﻧﺴﺎن هﻤﺎﻧﺎ و ﻮد و ﻧﻔﺲ ﻧﺎطﻘ اوﺳاﺖ

ک ﻗﺎبﻠﻴﺖ جبﺪﻳل ﺷﺪن ب ﻧﻔﺲ ﻗﺪﺳی را دارد .طباق جﺸاﻜﻴک و اﻮد ﻧﻴاز اﻧﺴاﺎن
رﻗﻴﻘ ای از حﻘﻴﻘﺖ ﻧﺎب وا ب الﻮ ﻮد و ﺷأﻧی از ﺷئﻮن اوﺳﺖ .اﻧﺴﺎن پﺲ از طی
ﻗﻮس ﻧزول ب ﻋنﻮان ﻣبﺪأ و ﺧﺎلق ﻗﻮس ﺻعﻮد باﺎ حﺮکاﺖ اﻮهﺮی اﺷاﺘﺪادی
ﻧﻔﺲ رو ب ﺳﻮی غﺎﻳﺖ ﻗرﻮای ﺧﻮﻳش ﻣیﻧﻬﺪ ک هﻤﺎﻧﺎ ﻣثﺎل ﺧﺪا ﺷﺪن اﺳﺖ .از
ﺁﻧﺠﺎ ک حﺮکﺖ را بﺎ ﺳﻜﻮن ﺳاﺎزگﺎری ﻧﻴﺴاﺖ ﻣﺎهﻴاﺖ اﻧﺴاﺎن ﻧﻴاز در اثاﺮ اﻳان
بیﻗﺮاری حﺪ ﻣﺸهم و ﻗﺎبل ﺷنﺎﺳﺎﻳی ﻧﺪارد؛ بﻠﻜا ﺁن با ﺁن در حاﺎل جغﻴﻴاﺮ و
جحﻮل و جﻜﺎﻣل اﺳﺖ و بﺮای رﺳﻴﺪن ب غﺎﻳﺖ و ﻗﺮار ﻳﺎﻓﺘن بﺴی در رﻧج و جعب.
اﻣﺎ اﻳن ب ﻣعنﺎی ﻋاﺪم ﺷانﺎﺧﺖ حﻘﻴﻘاﺖ اﻧﺴاﺎن ﻧﻴﺴاﺖ؛ بﻠﻜا باﺎ ﺧﻮدﺷنﺎﺳای
ﻬﺎنﺷنﺎﺳی و ﺧﺪاﺷنﺎﺳی ﻣیجﻮان اﻳن ﺷﺎهﻜﺎر ﺧﻠﻘﺖ را ﺷنﺎﺧﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ب
ﻣعﺮﻓﺖ حق ﻧﺎﻳل ﺁﻣﺪ.
طبق اﺻل اجحﺎد ﻋﺎﻗل و ﻣعﻘﻮل اﻧﺴﺎن بﺎ هاﺮ ﺁﻧچا باﺮ ﺳابﻴل اراده و اﺧﺘﻴاﺎر
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کﺴب ﻣیکنﺪ ﻣﺘحﺪ ﻣیﺷﻮد و هﻮﻳﺘش ﺷﻜل ﻣیگﻴﺮد و هﻤﻴن اﻣﺮ ﺳابب ارجحاﺎل
از ﻋﻮالم ﻣﺎدون و ارجﻘﺎ ب ﻋﻮالم ﻣﺎﻓﻮق ﻣیگﺮدد.
بﺪﻳﻬی اﺳﺖ بﺮای رﺳﻴﺪن ﻧﻔﺲ ب اﻳن غﺎﻳﺖ ﻗرﻮی اﻧﺴاﺎن ﻧﻴﺎزﻣناﺪ ﻣعﺮﻓاﺖ
اﺳﺖ؛ ﻣعﺮﻓﺘی ک بﺮ پﺎﻳ ﻋﻠم و ﻋﻤل ﺷﻜل ﻣیﻳﺎبﺪ و دﺳﺘرﻴﺮ او بﺮای طای ﻣﺴاﻴﺮ
ﺧﺪاگﻮﻧ ﺷﺪن ﺧﻮاهﺪ بﻮد .ﻣﻘﺎﻣی ک از ازل بﺮ اﻧﺴﺎن ارزاﻧی داﺷﺘ ﺷﺪ و ﻣﻼئک
ﻗﺪﺳیﺳﺮﺷﺖ بﺮ ﺁﺳﺘﺎن چنﻴن ﻣهﻠﻮﻗی کا ﺧاﺎلق حای الﻳازال ﺧﻠﻴﻔا ﺧاﻮﻳش
ﺧﻮاﻧﺪش ﺳﺮ ﺳﺠﺪه ﻓﺮود ﺁوردﻧﺪ و بﺮای جﻠﻤا ب درگﺎهش زاﻧﻮی ادب زدﻧﺪ .اﻣﺎ
اﻳن ظﻠﻮمِ ﻬﻮل ﻗﺪر ﻧﺪاﻧﺴﺖ و در غﺮبﺖ دﻧﻴﺎی دون ﺧاﻮد را با بﻬاﺎی ﻧاﺎچﻴزِ
لاجی زودگار ﻓﺮوﺧﺖ؛ حﺎل ﺁﻧﻜ بﻬﺎی ﺎن او ز ﺧﺪا ﻧبﻮد و ﺧﻮﺷﺎ ﺁﻧاﺎن کا
دﻧﻴﺎ را ﻧ غنﻴﻤﺘی بﺮای لا

بﺮدن؛ بﻠﻜ ﻓﺮﺻﺘی باﺮای بﻬﺠاﺖ ﻳاﺎﻓﺘن داﻧﺴاﺘنﺪ و

چنﺎن بﺎر ﻣحﻤل بﺮبﺴﺘنﺪ ک ب چﺸم بﺮ هم زدﻧی بﺎ بﺮاق ﻋﻠم و ﻋﻤل طای طﺮﻳاق
کﺮدﻧﺪ و ب بﺎرگﺎه ﻣﻠﻜﻮجیاش اذن دﺧﻮل ﻳﺎﻓﺘناﺪ و ﻣثاﺎل او گﺸاﺘنﺪ و چا زﻳباﺎ
ﻓﺮﻣﻮد ﻣحبﻮبﺸﺎن ک « یاأَیَّتَُُاالنفْسُالْمُطْمَِْنۀُارضجِعِيإِليرَبِّكِراضِیَۀًمَرْضِیَّۀً».
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 ـــــ ( ،)5791ایقاظ النائمین ،تصحیح ،تحقیق ،مقدمه و تعلیـق محمـد خوانسـاری ،تهـران:انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرا.
 ـــــ (5757ق) ،تعلیقهبرشرححكمۀا شراق ،بیجا :بینا. ـــــ ( ،)5711تفسیر القرآن الکریم ،به کوشم محمد خواجوی ،قم :بیدار. ـــــ ( ،)5711رساله سه اصل ،به کوشم سید حسین نصر ،تهران :انتشارات مولی. ـــــ ( ،)5711شرح اصول کافی ،تهران :مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ـــــ (5111ق) ،شرحالُوایۀا ثیریۀ ،تصحیح محمـد مصـطفی فوالدکـار ،بیـروت :مؤسسـالتاریخ العربی.
 ـــــ ( ،)5791الشواهد الربوبیۀ ،مقدمه ،تصحیح و تعلیـق سـید جـاللالـدین آشـتیانی ،قـم:بوستان کتاب.
 ـــــ ( ،)5798الشواهد الربوبیۀ ،ترجمه و تفسیر دکتر جواد مصلح ،تهران :سروش. ـــــ ( ،)5715العرشیۀ ،تصحیح و ترجمه غالمحسین آهنی ،تهران :انتشارات مولی. ـــــ ( ،)5791المبدأ و المعاد ،تصحیح سید جاللالدین آشتیانی ،قم :مرکـز انتشـارات دفتـرتبلیغات اسالمی ،اا

سوم.

 ـــــ ( ،)5739مجموعه رسائل ،به کوشم حامد ناجی اصفهانی .تهران :حکمت. ـــــــ (« ،)5711المســائل القوْأأیۀ» ،در :رســائل فلســفی ،تعلیــق ،تصــحیح و مقدمــه س ـیدجاللالدین آشتیانی ،مشهد :انتشارات دانشکده الهیات و و معارف اسالمی مشهد.
 -ـــــ ( ،)5717المشاعر ،ترجمه فارسـی بـدی الملـ

میـرزا عمادالدولـه ،ترجمـه ،مقدمـه و

تعلیقات فرانسوی هانری کربن ،تهران :کتابخانه طهوری ،اا

دوم.

 ـــــ ( ،)5717مفاتیح الغیـب  ،بـه کوشـم محمـد خواجـوی ،تهـران :مؤسسـه مطالعـات وتحقیقات فرهنگی.
 مطهری ،مرتضی (« ،)5731شرح مبسوط منظومه» ،در :مجموعه آثار ،تهران :انتشارات صدرا. -ـــــ (« ،)5737مقاالت فلسفی» ،در :مجموعه آثار ،تهران :انتشارات صدرا.

