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تاريخ تأييد79/6/01 :

علی فضلی *

سلوک حرکت نفس ناطقه بهه سهوی خداسهت رهر ل هل سهلوکی پهاه ای از
حرکت آن نفس به سوی غایت رستی است .این یک حرکت استک الی است که
از حرکت جورری نفس ناطقه برمهیخیهزد .نفهس ده وهوه رهای اخالقهی
سلوکی به مثابۀ ک اال جورری حرکت میکند؛ لی ایهن حرکهت نهه حرکهت
جورری لرضی ،بلکه حرکت طولی حرکت برداهی است .حرکت جهورری
طولی با انتقال موضوع ده فعلیترا ،ده سلسلۀ طولی جهان رستی اقع میشود.
حرکت جورری برداهی که از نوآ هیرای استاد للی لابهدی شهارر دی اسهت
با مؤلفهرای خاوی ده پی ترکیب حرکت جورری لرضی طهولی بهه وونهۀ
شتابداه به جود میآیهد .حرکهت جهورری اسهتک الی بهه امکهان اسهتعدادی
استک ال جودی قوای قلبی ابسته است تا زمینۀ حرکهت فهرارگ وهردد بها
استک ال ،تکامل جودی اشتداد جودی هخ درد بها فعلیهت قهوای قلبهی
ر انند لطائف سبعه سلوک به سهوی غایهت رسهتی وهوه ویهرد .منشه ایهن
حرکت استک الی چیست؟ ده پاسخ ،با بهر ویهری از بیهان اسهتاد للهی لابهدی
شارر دی ،بحث لامل مدبر این حرکت جورری ها طرح کرد ایگ .ایهن مهدبر
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بر د قسگ است :یکی مدبر ده نی که اهادۀ لقلی است دیگری مهدبر بیر نهی
که اهادۀ ملکوتی الهی است .البته تدبیر مدبر ملکوتی الهی نیز بهه سهه دسهته
تقسیگ میشود :تدبیر آغازین پسهین؛ تهدبیر اوهلی طریقهی تهدبیر لها
خاص .ده ادامه به اثبا حرکت جورری استک الی پرداختهایهگ کهه بهر بررهان
حرکت ده ک اال اخالقی سلوکی تکیه داهد.

واژگان کلیدی :حرکت جورری استک الی ،حرکت جورری طهولی ،حرکهت
جورری برداهی ،امکان استعدادی ،اشتداد جودی ،مدبر لقلی ،مدبر ملکوتی.
مقدمه

سلوک حرکت نفس نطقی حقیقت قلبی به سوی خداست رر ل هل سهلوکی
پاه ای از حرکت آن نفس به سوی آن غایت رستی است این تطهوه جهودی،
استک ال طولی ها برای آن نفس ده پی داهد .این حرکت از چه مقولههای اسهت؟
آیا یک حرکت کیفی است؛ یعنی نفس ناطقه ده ک اال
مثابۀ کیفیا

اخالقهی سهلوکی بهه

نفسانی حرکت میکند؟ یا نه ،یهک حرکهت جهورری اسهت؛ یعنهی

نفس ناطقه ده ووه رای اخالقی سلوکی به مثابۀ ک اال

جهورری حرکهت

میکند؟ ده این نوشتاه ده پیِ پاسخ به این پرسش رستیگ احکا
حرکتی ها ده چند بند برهسی میکنیگ.

لواز چنهان

1

 .1ماهیت و اقسام حرکت جوهری

حرکت جورری که نفس خر ج تدهیجی ووه

جورری از قو به فعل اسهت،

 .1این مقاله برگرفته از یک تحقیق مفصل است که در کتاب پیشانگارههای انساا شاااتت لما
سموک به قم نگارنده آمده است .البته بخش از این تحقیق را مدیو لاایتها و بیانات استاد لم
لابدی شاهرودی م باش .
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بر سه قسگ است :الف) حرکت جورری لرضی؛ ب) حرکهت جهورری طهولی
ج) حرکت جورری برداهی.
الف) حرکت جورری لرضی به لنوان یک حرکت فراویر برای ر هۀ اشهیای
طبیعی ،پیوسته ده لرض رستی هخ میدرد با انتقهال لرضهی مهاد ده جهورر
طبیعت ده «سلسهلۀ لرضهیۀ زمانیهه» (سبزواری 2211 ،ق )096 :جههان مهادی
ووه

میویرد از طریق للت ایجادی ده نهاد طبیعت جورری تعبیهه شهد

هاستایی ده بیر ن از تحصل اشیای طبیعی نداهد به سوی تحصلرهای فراتهر از
محد دۀ اشیای طبیعت ن یه د .چنین حرکتی ده طبیعت منش استک ال نیسهت؛
ازاین ه ده این نوع حرکت ،قبول ده اشیای طبیعی نه به معنای قبول اسهتک الی؛
بلکه به معنای «انفعال تجددی استعدادی» (صدیرلمتألهین  )96 :2731است.
ب) حرکت جورری طولی با فعلیت امکان استعدادی موجود ده مهتن جهورر
ووه

میویرد ،برای ر ۀ جوارر جس انی نفسانی یعنی اجسا طبیعی آلهی

نفوس برزخی تجردی هخ میدرد با انتقال موضوع ده فعلیترا تحصلرا ده
سلسلۀ طولی جهان رستی اقع میشود (حسنزرده آملب)01 :2732 ،؛ بهه تعبیهری
این انتقال طولی به نحو «لبس بعد از لبس» یعنی ووه

ه ی ووه

فعلیهت

ه ی فعلیت هخ میدرد ده هاستای فعلیترای متوالی ده رر آن تحلیلی زمانی،
فعلیتی نو مییابد (حکیم سزواری.)232 :2701 ،
حرکت طولی یک حرکت استک الی اسهت کهه منشه تکامهل موضهوع خهود
میشود؛ یعنی منش میانجیورانۀ تغییر طولی از مادۀ نخستین به مرحلهرای فراتهر
میشود؛ ازاینه قبول ده این نوع حرکت ،نه به معنای انفعال تجددی استعدادی؛
بلکه به معنای «قبول اسهتک الی» (صبدیرلمتألهین  )96 :2932اسهت کهه از اشهتداد

حرکت جوهری سلوکی نفس ناطقه انسانی

33
جودی موضوع ده ک اال

جودی حکایت داهد .چنین حرکتهی موجهب ه د

موضوع به تحصلرای فراتر از محد دۀ تحصل اشیای طبیعی میشود.
ج) به حرکت جورری بهرداهی« ،حرکهت ته لیفی» «حرکهت ترکیبهی» نیهز
میوو یند که نظریۀ یژ استاد للی لابدی شارر دی است .ایشان با توجه بهه د
حرکت لرضی طولی ده جورر با لبوه به پایههرهای حرکهت ده جهورر ،بهه
نظریهای جدید هسید اند که «حرکت ت لیفی جورر» نا شد است .ایشهان اوهل
حرکت برداهی ها ده بخشی از مقالۀ «حرکت ت لیفی جورری نقد نظریۀ نسبیت
انیشتین» (عابد ،شاهراد )277-213 :2733 ،حرکت برداهی نفس ها ده بخشی
از هسالۀ «نفس بدن هابطهۀ آن د » (عاببد ،شباهراد)139-133 /7 :2797 ،

تبیین کرد اند.
مقصود از حرکت جورری ده این قسگ ،معنای حرکت جورری ودها نیست؛
ررچند حرکت جورری ودها پایۀ این نظریه بهه شه اه مهیآیهد؛ بلکهه مقصهود
نظریهای است که با تع یگ ده نظریه ودهایی حرکت جورری وهوه

ورفتهه

موجب تحول آن به حرکت ت لیفی جورر شد است؛ حرکتی که موجب وسترش
حرکت جورری از فلسفۀ ا لی به منطقۀ فیزیک شهد اسهت .ایهن حرکهت یهک
حرکت ترکیبی است که به طوه برداهی ووه
لختی ،حدّ ،تانه نیر

میویرد ده آن سرلت ،شتاب،

اهد میوهردد .چنهین حرکتهی از طبیعهت بهه بخشهی از

فراسوی طبیعت ،یعنی تا آنجا که امکان استعدادی با معنای خاوهش جهود داهد
نیز به پیش میه د .مطابق نظریۀ حرکت ت لیفی جهورر نظریهۀ تابعیهت اجسها
نسبت به فضا ،جورر متحرک ده ابعادی فراسهوی طهول ،لهرض ،ل هق زمهان
حرکت میکند .بُعد استک ال ده سلسلۀ طولی جهان از ایهن مج ولهه اسهت کهه
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فر تر از مرتبۀ جسگ شر ع میشود ،ده مرتبۀ شگرف جسگ وذه کرد  ،به مرحلۀ
زیستی وا نهاد

به انسانیت دهجا

آن ده هاستای سلسلۀ طهولی مهیهسهد

(عابد ،شاهراد.)272-213 :2733 ،
چنان که بیان شد حرکت جورری تجددی لرضی که خر ج از قو به فعهل
ها ده لرض رستی باه میدرد اسهتک ال ها پدیهد ن هیآ هد ،بها ایهن وهف،
تیر ای از دوروونیرا ها ده جسگ طبیعی پدید میآ هد .از این تیر است پایداهی
ناپایداهی ده اجسا ده سطح ترکیبرا ده جورر اجسا به وونهرای حرکت
جورری تجددی برمیوردد .ده مقابل «حرکت جورری برداهی که خر ج از قهو
به فعل ها ده جهت استک ال باه میدرد ،این وونه حرکهت از حرکهت جهورری
تجددی که مقوّ زمان جورری است ،نتیجه ن یشود[ ...بلکهه از ها ترکیهب د
طریق امکان تغییر مسیر لرضی طبیعت تحقق مییابد :طریق ا ل ،ت ثیر نفس کلی
یا نفس کل است ده طبیعت تخصیصدادن بخهشرهای آن بهرای ها یهافتن بهه
مسیر طولی؛ طریق د  ،ت ثیر نفس جزئی است ده بخشی کهه از حیهث حرکهت
تجددی لرضی

قوع ترکیبرا یا حتی بد ن قهوع ترکیهبرها ر ننهین از

حیث اهتباط آن بخش با نفس کلی ،امکان استعدادی برای دوروهونشهدن ده آن
پدید آمد است .از ترکیب ایهن د طریهق جسهگ طبیعهی آلهی زیسهتاهی نتیجهه
میوردد( .عابد ،شاهراد.)139-133 /7: 2797 ،
البته این حرکت داهای قوانینی است که ده جای خودش برهسی شهد اسهت.
یکی از آن قوانین آن است که این حرکت یهک حرکهت شهتابداه اسهت بهدین
جهت ایست آن امکان داهد .پس حرکتی اینرسال نیست به د لامل نیهاز داهد.
لامل نخست ر ان لامل تغییر مسیر به امتداد طهولی اسهت لامهل د

لامهل
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انتقال به مرحلهرای استک الی است .مطابق این قانون جسگ طبیعی برداهی شهد
تحت ت ثیر ج عِ برداهی ،نیر را به طوه شتابداه ده هاستای استک الی به حرکهت
ده میآید .اور این حرکت م کن ن یبود اور لامل تغییر مسیر ده طبیعت اهد
ن یشد ،ریچ تحول زیستی استک الی ده طبیعت امکان ن ییافت .لامهل تغییهر
مسیر که نفس است ،چه نامیه ،چه حسّاسه چه ناطقه ده معهرض قهانون یکهگ
اقع میشود با آنکه حرکت جورری یک حرکت ذاتی به معنای ذاتی جهودی
است ،از آن ه که بهرداهی اسهت شهتاب مهیویهرد» (عاببد ،شباهراد: 2797 ،

.)139-133 /7
 .2تفسیر حرکت جوهری نفس ناطقه

سلوک ده قوس وعود با حرکت حبّی اسهتک الی نفهس ناطقهه حقیقهت قلبهی
ووه

میویرد .این حرکت بر پایۀ تفسیر ودهال ت لهین حرکت طولی بر پایهۀ

تفسیر استاد للی لابدی شارر دی یک حرکت برداهی اسهت .ده رهر وهوه ،
برای تبیین حرکت جورری نیازمند توضیح مقدماتی چهاه مفهو رسهتیگ :مفههو
امکان استعدادی؛ مفهو استک ال؛ قوای حقیقت قلبی لامل حرکت اسهتک الی
ده حقیقت قلبی.
اول :مفهوم امکان استعدادی

به نظر میهسد تا امکان استعدادی سلوک منازل سلوکی برای نفس حاوهل
نشود ،ریچ حرکت سلوکی اقع نشد

ریچ منزل سلوکی ده نفس فعلیهت پیهدا

ن یکند .امکان استعدادی که بنا به ادلای میرداماد مالز با موضوع حرکت اسهت
(میردرماد  ،)110 :2703د تفسیر داهد :یکی بر پایۀ تفسهیر ر هۀ حک اسهت کهه
امکان استعدادی ها مالز ماد میدانند دیگری بهر پایهۀ تفسهیر اسهتاد لابهدی
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شارر دی است که امکان استعدادی ها مالز با نحوۀ جود م کن میداند.
ده تفسیر ا ل ،قو منبع امکان استعدادی اسهت؛ یعنهی امکهان اسهتعدادی بهه
حقیقت ،قو

استعداد موجود ده ماد نسبت به حصول چیزی است که برای آن

مستعد است بر تحصیل آن توان داهد (میردرماد  .)110 :2703بهر ایهن اسهاس،
امکان استعدادی نه یک التباه لقلی ورف که یک ک ال جودی خهاهجی بهرای
جورر جس انی است (صبدیرلمتألهین 211 /2: 2932ا )171البتهه بایهد جهورر
جس انی باشد؛ زیرا قو فقط ده جورر جس انی جود داهد .اورچهه بایهد توجهه
داشت که جورر جس انی به لنوان موضوع امکان استعدادی یا مانند ابدان مهادی
به نحو بالذا

آن ها داهد یا مانند نفوس جس انی به نحو بالعرض بهتبهع آن

ها داهاست؛ ازاینه امکان استعدادی ده بدن است؛ لهی بها نفهس نهه ده نفهس
(صدیرلمتألهین .)171 /2: 2932
اما ده تفسیر د

که امکان استعدادی مالز با نحوۀ جود امکهانی اسهت ،بهه

وفتۀ ودهال ت لهین امکان ذاتی منبع امکان استعدادی است (سبزواری/1: 2211 ،

 .)132این سخن موجب ظهوه تفسیری بدیع از امکان اسهتعدادی از اسهتاد للهی
لابدی شارر دی شد است .از نگا ایشان ،امکان استعدادی تهابع نحهوۀ جهود
است ،نه تابع ماد  .ررچه نحوۀ جود قویتر باشهد ،امکهان اسهتعدادی شهدیدتر
می شود .بر این اساس ،ده لقول امکان استعدادی به مراتب شدیدتر است

این

بر خالف نظر مشهوه حک است( .عابد ،شاهراد)207 /1: 2797 ،

بنابراین «امکان استعدادی مشر ط به ماد نیست؛ بلکه اقتران جود امکانی به
فقدان دهجهای از دهجا

امکانی به لال امکان قولی بهه لهال قهوۀ جهود

امکانی برای حصول فعلیت بعدی معادل است با امکان استعدادی بهیآنکهه ایهن
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امکان مستلز ماد جس انی باشهد؛ ازایهنه نههتنهها ده نفهوس بدنیهه از جههت
تدبیری به ابدان امکان استعدادی جود داهد؛ بلکه ده لقول کلیه که به ت ا معنها
مجردند ،امکان استعدادی برای استک اال

جورری جود داهد؛ بیآنکه از امکان

مزبوه از حرکت استک الی مشکل جس انیبودن پیش آید( ».عاببد ،شباهراد،

 )272 :2733ده اقع ده طبیعت ده خاهج از طبیعت ،حهقتعهالی اسهبابی ها ده
سلسلۀ وعود نز ل ت سیس کرد که این اسباب امکانرای استعدادی ها تشدید
تقویت میکنهد هشهد مهیدرهد .بهر اسهاس ایهن تفسهیر ،امکهان اسهتعدادی
ر ننانکه برای اشیای طبیعی مادی به نحو بالذا
داهد ،برای موجودا

جود داشته ده آنان تقره

مجرد از نفوس لقول نیز به نحو بالذا

ده آنها تقره داهد .این نکتۀ ظریف برخی از مشکال

جود داشهته

مابعدالطبیعی مانند تکامهل

برزخی حرکت استک الی حقیقت قلبی ها حل میکند.
دوم :مفهوم استکمال

استک ال وف رر حرکت جورری طولی برداهی است که از خر ج شیء
از نقص به ک ال خبر میدرد مالز د

یژوی است :اشتداد جودی تکامهل

جودی.
الف) تکامل جوهری

تکامل پس از ت ا شدن هخ میدرد؛ یعنی رروا یک موجود از جهت ساختاه
فیزیکی یا جودی ت ا شد نولش حاول شد ،آنوا از دهجا
میان میآید که تکامل ده دهجا

آن سخن بهه

است با حرکت حاول میشود؛ حرکتی که با

فعلیتیافتن قو را ،استعدادرا امکان استعدادیرا هخ میدرد .پس تکامل بها د
لنصر ذاتی به جود میآید؛ یعنی فعلیت جدید قوۀ جدید کهه رهر د پهس از
حرکت حاول میشوند .تکامل ده لالگ طبیعت اقسهامی داهد کهه یکهی ،تکامهل
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اقعی است که یک تکامل فراطبیعی ل ودی ده طبیعت است به نفس نطقهی
اختصاص داهد .چنین تکاملی قتی است که طبیعت به مها های طبیعهت برسهد؛
یعنی به تجرد برسد از زمان خاهج شود؛ ر ین که از زمان خاهج شد ،معنهایش
این است که ده زمان حادث میشود؛ لی فانی به فنای زمان ن یشهود (مطهبر،

 .)223-220 /2: 2700این حرکت ده حرکت طولی برداهی هخ میدرد.
ب) اشتداد جوهری

از نظههر حکههیگ مت لههه تهها اشههتداد هخ ندرههد ،اسههتک ال وههوه

ن ههیویههرد

(صدیرلمتألهین  .)37 /7: 2932ده تعریف اشتداد به معنای شد یافتن ،باید به د
لنصر ذاتی توجه کرد :یکی موضوع حرکت دیگری فعلیت حاول از حرکهت؛
زیرا ا الً قتی میوویند :سیا اشتداد یافت ،مقصودشان این است که موضهوع ده
سیا بودن شد

یافت (بهمنیای  .)210 :2797ر ننهین قتهی مهیووینهد :جهورر

انسانی اشتداد یافت ،به این معناست که نفس ناطقه که موضهوع ک هاال
شد

یافت؛ نه آنکه ک الی از ک هاال

شهد

اسهت

پیهدا کنهد( .صبدیرلمتألهین :2706

 )266ثانیاً ما نباید ده اشتداد هابطه قو با فعلیهت ها ده نظهر بگیهریگ؛ بلکهه بایهد
هابطه فعلیترا با یکدیگر ها لحاظ کنیگ؛ یعنی فعلیت این "آن" نسبت به فعلیهت
"آن" بعدی شد

بیشتری داهد (مطهر .)271 /2: 2700 ،بر این اساس ،اشهتداد

مالز استک ال است؛ زیرا اشتداد ده فررنگ فلسفی به معنای حصهول فعلیهت
ک ال پسین قویتر شدیدتر از فعلیت ک ال پیشین است .چنهین مفههومی ده
اشتداد طولی جود تصوه داهد .ده سلسهلۀ لرضهی اشهتداد امکهانپهذیر نیسهت
(عابد ،شاهراد161 :2730 ،ا.)160
سوم :قوهها و استعدادهای حقیقت قلبی

با توجه به پژ رش «پیشانگاه رای انسانشناختی للگ سلوک» ،حقیقت قلبهی
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از حیثیترای مختلف قوای متعددی داهد .این قوا ده چهاه ونف تقسیگ شهد
بهتفصیل تعریف شد اند به قراه زیر رستند :لطائف قلبی ،جو قلبی ،مقامها
قلبی جنود لقلی که ا لی لباه اند از طبع ،نفس ،قلب ،لقل ،ه ح ،سرّ ،خفی
اخفی؛ د می لباه اند از :جه حسی ،جه مثالی ،جه ه حانی ،جه سرّی
جه جامع؛ سومی لباه اند از :قلب نفسی ،قلب حقیقهی ،قلهب ه حهی قهابلی،
قلب جامع برزخی قلب احدی ج عی؛ چهاهمی شامل جنود اخالقی جنود
سلوکی است .این قوا ده پی حرکت استک الی سلوکی به فعلیت میهسند.

1

چهارم :عامل حرکت جوهری استکمالی

این مقدمه دهودد پاسخ به این پرسش است که خاسهتگا حرکهت جهورری
استک الی سلوکی چیست؟
انسان ترکیبی از د ساحت طبیعت فراطبیعت است .کدا سهاحت اسهت
که ی ها ده مسیر استک ال جودی قراه میدرد مسیر تغییر لرضی ها که بهر
اساس حرکت جورری برای ر ۀ اشیای طبیعی است ،به تغییر طهولی اسهتک الی
بدل میکند ا ها ده هاستای حرکت جودی استک الی قراه میدرد؟
به طوه کلی ساحت طبیعت (بدن از حیث طبیعت لنصری) از آن ه ی کهه
طبیعت ورف است حیا

نداهد ،ر انند دیگر لناور طبیعی داهای تغییر طولی

استک الی نیست .طبیعت اورچه داهای تغییهر لرضهی تجهددی اسهت ،ایهن
حرکت ریچوا موجب تغییر استک الی ن یشود حیا آ ه نیسهت .پهس منشه
این تغییر استک الی که نولی تغییر ده مسیر جهودی اسهت موجهب پیهدایش
حیا

ده طبیعت است ،چیست؟ خاستگا این تغییر ده خود طبیعت نیست؛ زیرا

 .1این اصطالحات در پژوهش «پیشانگارههای انسا شااتت لم سموک» تشریح شدهاند.
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بهه

جود آید که چنین نیست .پس سبب تغییهر مسهیر از لهرض جههان ده هاسهتای
استک ال طولی نه جسگ است ،ورنه ر ۀ اجسا ده هاستای طولی میبودنهد کهه
نیستند نه یژوی قوۀ جسگ است؛ ورنه طبیعت به خهودی خهود ده برداهنهدۀ
حرکت استک الی میبود که نیست .پس باید لاملی ده جورر طبیعت ت ثیر وذاهد
آن ها ده مسیر استک ال قراه درد؛ مانند سیلۀ نقلیهای که ده جاد ای ده خهط
مستقیگ میه د .اور فرمان به لنوان لامهل تغییهر جههت نباشهد خهوده یهک
دستگا بسته باشد چرخرا برای انحراف به چپ هاست آزاد نباشد ،ماشین به
خط هاست میه د یا پر

میشود یا به جایی برخوهد میکند؛ لی با لهاملی بهه

نا فرمان چرخرا امکان بازی به چپ هاست مییابند ،امکان تغییر مسیر برقهراه
می شود خوده میتواند تغییر مسیر درد .این فرمهان ده طبیعهت بهدن قهو ای
است که با آنکه ده طبیعت موجود است از این حیث به طبیعت تعلهق داهد ،از
سنخ طبیعت نیست؛ چنانکه از سنخ لقل ناب نیست که بهه دلیهل تجهرد تها از
تعلق به طبیعت مبراست؛ بلکه از سنخ نهادی است که مراتبی داهد؛ ده طبیعهت
نیز ده بیر ن متصل به طبیعت ،به وونهای بالقو یا بالفعهل ده لقهل نهاب .چنهین
نهادی با این یژوی ،نیست مگر نفس (عاببد ،شباهراد 100 101 /7: 2797 ،ا

 . )137چه نفس نباتی ،چه نفس حیوانی چهه نفهس انسهانی .ایهن ،یهک قهانون
کلی است.
بر این اساس ،اور ده انسان حرکت جورری استک الی هخ مهیدرهد مسهیر
لرضی ا ها به سوی مسیر طولی تغییر میدرد ،نه طبیعت وهرف ا سهت؛ بلکهه
نفس نطقی ا ست که ا ها به سوی غایترای جودی حرکت مهیدرهد کهه ده
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اوطالح به آن سلوک وویند .اکنون پرسش این اسهت کهه لامهل حرکهت نفهس
نطقی ده وراط سلوک چیست؟
پیش از پاسخ باید توجه داشت که حوزۀ فعالیهت لامهل حرکهت ده حقیقهت
قلبی د منطقه میباشد :ا ل آنکه زمینۀ تبدیل قو ای از قوای آن حقیقت به امکان
استعدادی سلوکی فرارگ وردد تا آن امکان ایجاد وردد استعداد حرکت به سوی
استک ال ده آن حقیقت به جود آید؛ د
ضر ه

آنکه آن قو به فعلیت آن امکهان بهه

مبدل شود این د با تدبیر د مدبّر ده نی بیر نی انجها مهیویهرد:

مدبّر ده نی بر اساس قانون اختیاه مسئولیت ،اهاد است که ده خهود حقیقهت
قلبی است برای زمینهسازیرها ده آن حقیقهت تهالش مهیکنهد .مهدبّر بیر نهی
ملکوتی الهی است بیر ن از حقیقهت قلبهی اسهت ده جههت تبهدیلرها
ایجادرا تدبیر میکند.
ده رر ووه
به ایجاد ووه

با ه د مدبّران که نخست به ایجاد امکان اسهتعدادی سهسس
ک الی میانجامهد ،حرکهت جهورری اسهتک الی حقیقهت قلبهی

حاول می شود؛ به بیان دیگر حقیقت قلبی برای تحصیل رر یک از ووه را ده
قوای خویش حرکت میکند به وونۀ متصل حد د اجزای حرکت ها به نحهو
متوالی ترتیبی میپی اید تا ده پی تغیر آن تحول تدهیجی ،به فعلیهت مقصهود
که مقصد حرکت است ک ال به ش اه میآید ،برسد .حقیقت قلبی با این تغییهر
تحوّل که ده وراط سلوک بسیاه هخ میدرد ،ووه رای ووناوون از ک اال
قوایش ها به دست میآ هد که این موجب اشتداد جورری اسهتک ال جهودی
حقیقت قلبی میوردد متناسب با رر کدا از این فعلیترا ووه را ،احکها
لواز سلوکی ها جدان تجربه میکند.
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الف) مدبّر اول :اراده عقلی

نفس ناطقه برای وول بهه غایهترهای جهودی بهه یهک حرکهت اهادی
اختیاهی دست میزند آن ها از ها لقل نظری ل لی تدبیر میکند (سبزواری،

 .)720 /2: 2211ده فررنگ فلسفی (صدیرلمتألهین  ،)229-223 :2211رر حرکتی
به التباه محرک بر د قسگ است :حرکت ذاتی حرکت لرَضهی .رهر حرکهت
ذاتی بر سه قسگِ طبیعی ،قسری اهادی اسهت .حرکهت اهادی نیهز بهه د وونهه
است :یا حرکت اهادی به وونۀ یکنواخت است؛ مانند حرکت اهادی افالک ،یها
به وونۀ یکنواخت نیست؛ مانند حرکت اهادی حیهوانرها انسهانرها .ده رهر د
ووه  ،چون فالل حرکت اهادی نفس است نفس به حسب اختیاه یکی از د
طرف فعل ترک ها ترجیح میدرد ،به حرکت اهادی حرکت نفسانی حرکهت
شوقی وویند (سزواری .)106 /2: 2211 ،این حرکت ده انسانرا سهه نهوع مبهد
مترتب داهد که لباه اند از :ادهاک ،شوق اهاد که البته ادهاک شهوق مقدمهۀ
اهاد رستند (صدیرلمتألهین  .)111-112 /1: 2932این حرکت بر د قسهگ اسهت:
حرکت اهادی نفسانی ظارری حرکت اهادی نفسانی باطنی؛ زیرا اور قوۀ محرک
قوای حسی متحرک ها به حرکت دهآ هد به فعالیت بدنی لضالنی بینجامهد،
آن حرکت اهادی ،ظارری جس انی است .ده لرفان ،هیاضهترهای تشهریعی-
تکلیفی ث رۀ حرکت ظارری جس انیاند البته چنان که از قالدۀ ته ثیر ال هال
ظارری بر نفس ناطقه بر میآید ،ایهن حرکهت ظهارری بهر حقیقهت قلبهی ته ثیر
میوذاهد زمینۀ اشتداد جودی استک ال ه حی ها فرارگ میسهازد؛ امها اوهر
قوۀ محرک قوای باطنی یعنی قوای شهوی ،غضبی لقلی ها به سوی مطلوب رر
یک از آن قوا به حرکت ده آ هد به فعالیت ده نی قلبی بینجامد ،آن حرکهت
اهادی ،باطنی است که به سه قسگ حرکت شهوانی ،حرکهت غضهبانی حرکهت
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لقالنی تقسیگ میشوند .این سه حرکت اهادی رروها ده هاسهتای سهلوک قهراه
ویرند سالک آن سهه ها ده هیاضهترهای تشهریعی– سهلوکی هیاضهترهای
تکوینی-سلوکی به خدمت ویرد ،آن حرکت اهادی حرکت سلوکی خوارد بود که
زمینه حصول امکان استعدادی برای فعلیت قوای سلوکی حقیقت قلبهی ها فهرارگ
میسازد؛ یعنی بستری مناسب برای حصول استعداد لطائف قلبهی ،جهو قلبهی،
مقاما

قلبی جنود لقلی خصالی ،رگ فضایل رگ منازل ها پدید میآ هد.

ب) مدبّر دوم :ارادۀ ملکوتی و الهی

چنانکه اشاه شد از تبیین اسهتاد لابهدی شهارر دی اسهتفاد شهد (عاببد،

شاهراد ،)722 -761 /7: 2797 ،برای اینکه یک حرکهت جهورری لرضهی بهه
حرکت جورری طولی تبدیل وردد حرکت ده سلسله لرضی به سوی سلسهله
طولی ک الی تغییر مسیر درد ،به د لامل نیاز رست :یکی نفس که لامهل تغییهر
جورری مسیر طبیعت لنصری است دیگری مبد جوبی که لامل وذاه جورر
از ک ال بالقو به ک ال بالفعل است .اور جورر نفس بهههغهگ آنکهه لامهل تغییهر
مسیر است امکان حرکت طولی ها فرارگ میسازد ،تحت تدبیر لامل وذاه قراه
نگیرد ،رروز به ک اال

فراتر از تحصل آغازین خویش دست ن ییابد تنهها ده

فعلیترایی ده ن تحصل آغازین اشتداد مییابد ،فقط ده مرحلۀ ت امیت میمانهد
از تکامل بازمیماند؛ با توجه به این امر ،باید دیهد ه ش مهدبّر د

بهه لنهوان

لامل وذاه انتقال چیست؟ پیش از پاسخ ،باید به سه نوع تهدبیر اشهاه کهرد
توضیح تفصیلی آن ها به پژ رش «پیشانگاه رای جهودشهناختی للهگ سهلوک»
اهجاع داد.
الف) تدبیر آغازین و تدبیر پسین :تدبیر آغازین به اول پیدایش کامل رر کدا از
کائنا

م کنا

بر میوردد تا نظگ کلی جهان رستی برقراه وردد؛ تدبیر پسهین
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اکنشرهای رهر

بر میوردد تا سیسهت ی منهتظگ بهرای آن م کهن

شکل ویرد.
ب) تدبیر اصلی و طریقی :ده سلسۀ طولی سببی مسهببی ،تهدبیر اوهلی از آن
للت تا اولی است که مبد جوبی اسهت تهدبیر طریقهی تبعهی نیهز از آن
للترای میانجی یا مشر ط رستند.
ج) تدبیر عام و خاص :تدبیر لا الهی از طریق نفس کلی نفهس کهل لقهل
کلی لقل کل برای حفظ جهان طبیعت از ایستایی لختی تحهول آن اسهت؛
تدبیر خاص الهی نیز از طریق تدبیر فرستادوان هارن ایان معصو بهرای حفهظ
طبایع نفوس از نارنجاهیرا ،آسیبرا اهتقا ده جهت استک الراست.
با توجه به این سه نوع تدبیر ،ه ش ت ثیر مدبّر الههی ملکهوتی بهر نفهس ده
جهت استک ال جودی ه شن میشود؛ چه اینکه مدبّر اوهلی از طریهق مهدبّران
تبعی ملکوتی ده تدبیر لا آغازین ده حقیقت قلبی ر ۀ انسهانرها ،قهو رها ها
برقراه میسازد ده تدبیر خاص پسین دهحقیقت برخهی انسهانرها کهه بها اهادۀ
لقلی خودشان قصد سلوک داهند ،زمینۀ حصول امکان استعدادی بهرای پهذیرش
استک الرای جودی ها فرارگ میسازد ،امکانرای استعدادی ها پدید مهیآ هد
بهتدهیج آن امکان استعدادی ها به فعلیت تبدیل میکند ده هاستای ایهن تبهدیل
به آن حقیقت ،ووه

ک الی مهیبخشهد بها حصهول آن وهوه

آن حقیقهت

اشتداد جودی اسهتک ال جهورری مهیبایهد ایهن ر هان حرکهت جهورری
استک الی حقیقت قلبی است.
 .3اثبات حرکت جوهری سلوکی نفس ناطقه

برای اثبا

حرکت جورری نفس ناطقهه ده کتهابرهای فلسهفی بررهانرهای
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متعددی اقامه شد است که لز می بهه تکهراه آنهها نیسهت؛ بلکهه موضهوع ایهن
پژ رش ،حرکت جورری نفهس ناطقهه از حیهث اسهتک ال جهودی ده وهراط
سلوک است .اینکه نفس ناطقه با پذیرش ووه رای سلوکی نهه دچهاه حرکهت
لرضی لا جورری ،بلکه دچاه حرکت خاص طولی حرکت خاص بهرداهی
می شود به سوی فراطبیعت حرکت استک الی میکند .برای اثبا

ایهن حرکهت

میتوان چندین برران اقامه کرد که ررکدا بر یک حهد سهط تکیهه داهد؛ ماننهد
برران بر اساس استک الرای اخالقی سلوکی ،برران بر اساس ک هاال

بهالقو

حقیقت قلبی ،برران بر اساس حق وال به غایت ،برران بر اساس اتحاد ل ل
لامل ،برران بر اساس تضاد جنود لقل جهل ،برران بر اساس تجهدد امثهال،
برران بر پایۀ قو

فعل .ما ده اینجا تنها به یک برران میپردازیگ آن برران بهر

پایۀ حرکت ده ک اال

اخالقی سلوکی است.

برای تقریر برران چند وا برمیداهیگ:
گام اول :آدمی به جدان حضوهی ده نفس خویش ،ا وهافی ماننهد حهاال
انفعالی ملکا

نفسانی مییابد که نه به اجسا که فقط به نفوس تعلق میویرند

ازاینه رویت تجردی داهند؛ ا وافی که میتوانند از نقصان نفوس خبر درند؛
مانند کینه حسد .نیز میتوانند جنبۀ ک الی داشته باشند که ده ایهن وهوه  ،از
فضایل ش رد میشوند؛ مانند بردباهی میتوانند از منازل به ش اه آینهد؛ ماننهد
توکل .ده ادبیا

فلسفی به این ا وهاف ،کیفیها

نفسهانی ووینهد .پهس «کیهف

نفسانی لرضی است مجرد که تنها لاهض جوارر نفسانی میشوند» (مصزاح یود،

.)120 /1: 2792
گام دوم :فیلسوفان پس از ش اهش اقسا حرکت ،حرکت کیفهی ها از اقسها
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حرکت دانستهاند که حرکت ده کیف نفسانی ها ده بر میویرد؛ یعنی حرکهت ده
آن ها نیز به للگ حضوهی بر میورداننهد؛ ماننهد فکهر کهه

ا واف نفسانی .اثبا

حرکت نفس از مجهول به معلو است؛ مانند شهرح وهده کهه حرکهت نفهس از
ضعف به قوّ

یا محبت که حرکت نفس از ضعف به شدّ

گام سوم :رویت جهودی ر هۀ کیفیها

است.

نفسهانی ماننهد ا وهاف اخالقهی

سلوکی ر انند دیگر الراض قیا به دیگری است؛ به نحوی که ریچوونه استقالل
جودی نداهد باید ده موجودی که قیا ذاتی استقالل جهودی داهد ،ایجهاد
وردد
که کیفیا

وف آن موجود جورری وردد؛ ورنه تحقق ن ییابد .البته باید دانست
نفسانی از چه نولی از الراض به ش اه میآیند؛ زیرا الهراض از یهک

نگا به د قسگ الراض ذاتیه الراض غریبه تقسیگ میپذیرنهد (فبایرب: 2263 ،

 .)131 /2الراض ذاتی الراض انبعاثیافته از جوارر رستند؛ به تعبیری ،موضوع
جورری این سنخ الراض ها برای خویش ایجاد میکند؛ مانند حرکت ده اجسها
طبیعی یا هنگ سرخ ده ول یا بوی سیب ده سیب؛ اما الراض غریبه ،لرضرایی
مفاهق رستند از ناحیۀ للت خاهجی بر موضوع جهورری لهاهض مهیشهوند؛
مانند ورمای آب که به اسطۀ آتش مجا ه به جود میآیند.
گام چهارم :جهود غیهری کیفیها

نفسهانی ا وهاف اخالقهی سهلوکی

جودی تبعی است؛ یعنی تابع جود جورری است؛ ازاینه ده قوّ
حرکت سکون آنها تابع قو
ن ونه قوّ

ک ال سخا

قلبی است .اور سخا
حقیقت قلبی قوّ

ضعف

ضعف حرکت سکون جورر اسهت؛ بهرای
تابع قوّ

ووه

نهولی جهورری ،یعنهی حقیقهت

ده آینۀ ک ال بهه چشهگ ن هیآیهد ،بهرای آن اسهت کهه

نگرفته به ک ال جهورری نرسهید اسهت .ر ننهین رروها
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حقیقت قلبی ده محبّت متحرک است به نحو تدهیجی از نقص به ک ال محبّت
حرکت میکند ،ده اقع ذا
ووه

حدی از دهجا
دهجهای از دهجا
یکی از وفا

خود ی به نحو تدهیجی متحهرک اسهت بهه رهر
جورری خهود کهه مهیهسهد ،مطهابق آن بهه حهدی

محبت که وفت ا ست ،میهسد؛ ازاینه رروها جهورر ده

خود قهراه داهد ده مراتهب آن وهفت متحهرک نیسهت ،معلهو
جورری خود نیز تحرک نداهد ساکن است.

میشود که ده ذا

دلیل این تبعیت که موجب شد است کیفیا

نفسهانی ا وهاف اخالقهی

سلوکی از سنخ الراض ذاتیه به ش اه آیند نه الراض مفاهقه غریبه ،این است
که موضوع جورری حقیقت قلبی للت ایجادی ،فالل کیهف نفسهانی خهویش
رستند؛ زیرا بنابر قالدۀ اتحاد للگ لالگ اتحاد ل ل لامل ،ر ۀ ووه رای
لل ی ت ثال

ل لی که کیفیا

نفسانی به ش اه میآیند ،با انشای نفس ناطقهه

حقیقت قلبی پدید میآیند معلول ا رستند.
گام پنجم :کیفیا

نفسانی ا واف اخالقی سلوکی ده ثبا

تغیّهر تهابع

حقیقت قلبی نفس ناطقه رستند این به قانون لرفانیِ تناسب للت معلول
قانون فلسفیِ توافق للت معلول ده ثبا

تغییر بر میوردد؛ زیرا «ایهن قهانون

دهحقیقت به د قانون تحلیل میشود :یکی للتی که خود ثابت است یا متغیهر،
معلول آن نیز بهترتیب یا ثابت است یا متغیر .دیگری معلهول ثابهت یها متغیهر،
بهترتیب للتی ثابت یا متغیر داهد این ده بحث کنونی به کاه میآید؛ زیرا للهت
یک شیء ثابت ،ثابت للت یک متغیر ،متغیر است؛ زیرا اور للهت یهک متغیهر
ثبا
ووه

میداشت ،لز ماً ر ۀ اجزا حد د متغیر یکباه موجود میشهدند ده آن
تغییری ن یماند؛ بلکه معلول رگ ثابت میبود این خالف فرض است».
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(عابد ،شاهراد )121-122 :2730 ،بر این اساس ،حرکت کیفیا
حرکت حقیقت قلبی است؛ زیرا حقیقت قلبی للت کیفیا

نفسانی نشهانِ

نفسانی است للت

معلول ده سکون حرکت توافق داهند.
با توجه به این پنجوا  ،به تقریر اول برران میپهردازیگ آن اینکهه کیفیها
از ضعف بهه شهدّ

نفسانی ا واف اخالقی سلوکی از ضعف به قو

از

نقص به ک ال تغییر میپذیرند حرکت داهند .م کن نیست که للهت موجهد
مؤثر ده جود معلول با ر ۀ جها

للیت باقی ثابت باشد معلول ز ال یابد

تغییر کند؛ بلکه بنا به قانون توافق للت معلهول ،رروها معلهول تبهدّل یابهد،
بهضر ه

للت مؤثر

موجد نیز تبدّل یافته است این للت ،حقیقت قلبی

نفس ناطقه است؛ برای مثال رروا فرض کنیگ بر ایهن اسهاس محبهت فهردی ده
دهجۀ ا ل از حقیقت قلبی ی برخواسته ایجاد شهد اسهت حقیقهت قلبهی،
للت تحقق محبت ده دهجۀ یک وردید
هبوبی به س ت ک ال حرکت ن ود
این ووه

سسس محبهت بهه اذن الههی تقهدیر

به دهجۀ د

محبت تحول یافته اسهت ،ده

بهناچاه میبایست پذیرفت که نفس ناطقهه نیهز ده جهود جهورری

خود به جود قویتری تحول یافته ا رگ به ک ال ذاتی خویش حرکهت کهرد
است؛ بلکه تحول تغیّر للت از دهجۀ ا ل به دهجۀ د
استک ال محبت از دهجۀ ا ل به دهجۀ د

بالث تحول تطوه

شد است .رروا خالف ایهن سهخن

وفته شود ،یعنی بگوییگ که للت به حال خود باقی است با جود این ،بر تغیّهر
محبت ت ثیر وذاشته دهجۀ د

ها پدید آ هد اسهت ،الز مهیآیهد کهه معلهول

بد ن للت تحقق یابد؛ زیرا آننه که معلول اثر للت بود ،دهجۀ ا ل بود اوهر
ر ان حقیقت به حال خود میبود ،محبهت نیهز ده دهجهۀ ا ل بهاقی مهیمانهد
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مفر ض این است کهه محبهت بهه لنهوان کیهف نفسهانی لهرض ذاتهی تبهدل
یافته است.
خالوه آنکه کیفیا

نفسانی ا واف اخالقی سلوکی دهجا

مراتبی از

ابتدای ظهوه تا نهایت ک ال داهد رهر کهدا از مراتهب داهای یژوهی م تهاز
خاوی است ،غیر از یژوی م تاز حدّ دیگر .رر کدا از این دهجا

مراتب ،با

یژوی م تاز از حقیقت قلبی موضوع جورری تولید واده مهیشهوند .پهس
مطابق دهجا

آن ا واف میبایست دهجاتی رگ ده جود جورری آن حقیقهت

که مصده آن ا واف است ،قایل شویگ که رر حدی خاص از حد د رر یهک از
کیفیا

ا واف از حدی از حد د آن جود جورری واده شود ر ین طهوه

که به حرکت جنبش ،آن کیف

وف به سوی ک ال سیر مهیکنهد ده رهر

حدی بیش از یک «آن» قراه نداهد ،جود جورری نیز به حرکت سهیر ،حهد د
خود ها طی کند میدانیگ که ده رر حدی از حد د جورری خود بهیش از یهک
«آن» ثابت نیست به حدّ دیگری متحول میشود این ر ان حرکهت جهورری
حقیقت قلبی است.
نتیجهگیری

ده این نوشتاه برای نشاندادن حرکت جورری نفهس ناطقهه ،نخسهت ماریهت
اقسا حرکت جورری بیان شد .حرکت جهورری بهه خهر ج تهدهیجی وهوه
جورری از قو به فعل تعریف وردید به سه قسهگِ حرکهت جهورری لرضهی،
حرکت جورری طولی حرکت جورری برداهی تقسیگ شهد .حرکهت جهورری
لرضی به لنوان یک حرکت فراویر ،با انتقال لرضی ماد ده جورر طبیعت ده
سلسلۀ لرضیِ زمانیِ جهان مادی ووه

میویرد .حرکت جورری طولی نیز بها
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فعلیت امکان استعدادی موجود ده متن جورر انجا میویرد؛ حرکتی که با انتقال
موضوع ده فعلیترا تحصلرا ده سلسلۀ طولی جهان رسهتی اقهع مهیشهود.
حرکت جورری برداهی یک حرکت ت لیفی جورر است که با مؤلفهرهای خاوهی
ده پی ترکیب حرکت جورری لرضی طولی به وونهای شتابداه پدید میآید.
ده ادامه حرکت جورری حقیقت قلبی تبیین شد ده اینجا به چنهدین کلیهد اژ
توجه شد.
ا ل -مفهو امکان استعدادی کهه د تعریهف داهد :یکهی آنکهه یهک وهف
خاهجی برای جورر جس انی است از جهت حرکت قو به سوی فعلیت خبهر
میدرد؛ دیگری آنکه یک وف ک الی برای جود امکهانی (چهه مهادی چهه
مجرد) است.
د  -مفهو استک ال که مالز د

یژوی اسهت؛ تکامهل جهودی اشهتداد

جودی .تکامل جودی که با د لنصر ذاتی به جود میآید :یکی فعلیت جدید
دیگری قوۀ جدید؛ ازاینه ده تکامل نباید فقط شیء ها نسبت به فعلیت جدید
سنجید؛ بلکه باید به قوۀ جدید نیز توجه داشهت .تکامهل بهر د قسهگ طبیعهی
اقعی تقسیگ میشود که ا لی از آنِ موجودا

مادی د می بهه نفهس نطقهی

حقیقت قلبی اختصاص داهد؛ اما اشتداد جودی که مالز استک ال است ،بهر د
لنصر ذاتی یعنی موضوع حرکت فعلیت حاول از حرکت تکیه داهد.
پس از این مفهو شناسی ،به قو را استعدادرای حقیقت قلبی اشاه شد کهه
لباه اند از :لطائف قلبی ،جو قلبی ،مقاما

قلبی جنود لقلی.

ده ادامه برای هسیدن به ردف مقاله ،مفهو لامهل مهدبّر حرکهت جهورری
استک الی بیان شد .این مدبّر بر د قسگ است :یکی مدبّر ده نی کهه اهادۀ لقلهی
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است دیگری مدبّر بیر نی که اهادۀ ملکهوتی الههی اسهت .البتهه تهدبیر مهدبّر
ملکوتی الهی به سه قسگ تقسیگ می شود :تدبیر آغازین پسین؛ تدبیر اوهلی
طریقی ،تدبیر لا

خاص.

ده پایان ،با اقامه یک برران بر پایۀ حرکت ده ک اال
اثبا

حرکت جورری حقیقت قلبی پرداخته شد.

اخالقی سهلوکی ،بهه
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 لابدی شاهرودی ،لم ( ،)1131ترمیقات بر حکمه االشراق ،تقدی و تصحیح و تحقیاق محماد
رسو ممک  ،تهرا  :پژوهشگاه لموم انسان و مطالرات فرهاگ و دانشگاه ادیا و مذاهب.
 فاراب  ،ابونصر ( 1113ق) ،الماطقیات ،ق  :مکتب آیت اهلل مرلش نجف .
 مصباح یزدی ،محمدتق ( ،)1131آموزش فمسفه ،ق  :مؤسسه امام تمیا .
 مطهری ،مرتض ( ،)1133حرکت و زما  ،تهرا  :انتشارات حکمت.
 مطهری ،مرتض ()1133؛ مجموله آثار ،ج ،11تهرا  :صدرا.
 میرداماد ،محمدباقر ( )1133قبسات ،تهرا  :انتشارات دانشگاه تهرا .

