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 مقدمه

به آن توجه بزرگ  ةفالسفهمواره  در طول تاریخکه فلسفه و عرفان است  حرکت از مسائل مهم

اند که برخی از آنها در کتب همطرح کردمتقدم، تعاریف گوناگونی از حرکت  ةسففال اند.داشته

در  تغییرات متفکران مسلمان در عین توجه به تعریف ارسطو،است.  سینا و صدرا ذکر شدهابن

 .(1 :1388افرا، نجفی: کن)ایم پرداختهبه آن  یدیگر جایکه در  اندکردهتوجهی در آن ایجاد  خور

را حرکت « فعل»و  «قوه»گرفتن اصطالحات لمان به تبعیت از سنت ارسطویی، با واممس ةفالسف

 :(30-29 :3ج ،1383، شیرازی) کنندابتدا موجودات را به سه دسته تقسیم می آنهااند. تعریف کرده

 عقول الوجود وموجودی که فعلیت تام دارد، مانند واجب .1

 ی اولیمانند هیوال ،موجودی که قوه محض است .2

 موجودی که از جهتی بالفعل و از جهتی بالقوه است، مانند موجودات مادی .3

اساسًا محض نیز که  ةبالقوموجود  .دنشونخست معروض حرکت واقع نمی ةدستموجودات  

موجودی که از جهتی بالفعل و از جهتی بالقوه است، معروض  فقط پس وجود خارجی ندارد؛

که مبتنی بر تعریف ارسطو از  ،نهایت بهترین تعریف از حرکت رادر  آنهاشود. حرکت واقع می

 .«حرکة کمال اول لما بالقوة من حیث أنه بالقوة»کنند: ، ذکر میاستآن 

سینا از حرکت دارد، کالم خود را با بیان ای به تعریف ارسطو و ابنکه عنایت ویژه ،صدرا 

او، تعریف ارسطویی  ةفلسفدر  .(39و34-32 :ان)هم کندتعاریف حکمای متقدم از آن آغاز می

خروج تدریجی شیء از قوه به »و تعریف صدرایی حرکت به  (47 :انهم)شده حرکت پذیرفته 

کت، نفس خروج و حر»شود. در باور صدرا نیز از آن استخراج می( 577 :1ج ،1381)همو،  «فعل

« وه به فعلیت صورت پذیردآن، خروجِ موجود از ق ةواسطکه چیزی باشد که به تجدد است نه این

حرکت عبارت است از: تجدد شیء، و اجزای  ،به بیان دیگر ؛(195و  94، 90، 80 :3ج ،1383)همو، 

ای از د. در حرکت قوهوشبلکه در بستر زمان حاصل می یست،حرکت به صورت جمعی موجود ن

« ض استحرکت امری بین قوه و فعلیت مح»شود. پس: رود و فعلیتی متحقق میبین می

 .(71 :ان)هم

 (139و  118، 80 :ان)هم« خروج تجددی و تدریجی از قوه به فعل»زمانی که صدرا حرکت را  

(؛ 11 :4ج ،1383)همو،  «هستی موجود متحرک است ةنحوحرکت، »اندیشد که نامد، به این میمی
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ال، وجودی سی وجود به عبارت دیگر، بین حرکت و متحرک تفاوتی وجود ندارد. به این ترتیب،

 .استنیست که در آن حرکت رخ دهد بلکه وجودی است که هستی آن عین سیالن 

حرکت یعنی موافات و »قرب تعاریف نامیده، این است که: اصدرا آن را  تعریف دیگری که 

 که جسم برحرکت عبارت است از این یعنی (.39 :3ج ،1383)همو، « انطباق اتصالی با حدود بالقوه

در آن حد بوده و « آن»فت منطبق باشد، هیچ حدی نماند مگر اینکه جسم یک تمام حدود مسا

که استیفای این حدود، متصل باشد، یعنی وحدت عبور کرده باشد، ولی به شرط این از آن

 .اتصالی داشته باشد

به این معنا که حرکت،  ؛(139و  118 :3ج ،انهم)محسوس است  حرکت معقولِ ،در باور صدرا 

که موضوع در  استدر خارج ندارد. حرکت در نظر وی، از معقوالت ثانی فلسفی  وجود مستقلی

حرکت و زمان از نگاه وجودی به  (.523 :2ج ،ب1381 همو،)د شوخارج به آن متصف می

در  .داندمیصدرا است، که منشأ انتزاع وجود، حرکت و زمان را یک چیز اختصاصات فکری 

د که همان جهان مادی و طبیعی است، و هر سه مفهوم از یک وجود واحد سیال وجود دار ،واقع

 .(30 :1389 افرا،نجفی :کن)شود میهمین حقیقت واحد انتزاع 

 مقوالت متعلق حرکت ةدربارصدرا و حکمای پیشین اختالف 

بین صدرا و حکمای پیش از او اختالفاتی وجود  شودمیواقع  آنهامقوالتی که حرکت در  ةدربار

که ابنر جوهر را قبول ندارند؛ چنانسهروردی حرکت د و سیناکمایی چون ابنحمثاًل دارد؛ 

 : گویدمیسینا 

 ةمقولو  (33 :ان)همحرکت در کیف  ،(93 :1404سینا، )ابن در میان مقوالت، حرکت در کم

پذیرد. وضع نیز بر اساس رأی مختار من، حرکت را می ةمقولکه ظاهر و آشکار است.  ،أین

پذیری سایر مقوالت در مقوالت چهارگانه است و تغیر و حرکت فقطرکت بالذات ح ،بنابراین

 .(208 :1364)همو، عرضی بالعرض است 

و آن را به صورت کون و فساد و  ندکمیسینا تبدالت جوهری را به تغیر دفعی منحصر ابن

از دست داده داند؛ به این معنا که جوهر مادی، صورت سابق را صور می« خلع و لبس»از طریق 

حرکت در چیزهایی است که قابل نقصان و  آورد. وی معتقد استید به دست میو صورتی جد
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 .پذیرندعراض قابل نقصان و زیادت نیستند، حرکت نمیازیادت باشند و چون جوهر و سایر 

اگر آب، بخار یا بخار، آب شود، حرکتی صورت نگرفته است. چون حرکت، تغیر  ،بنابراین

، سیناابن :کن) و تغیر دفعی است« کون و فساد»ست و تبدل جسمی به جسم دیگر تدریجی ا

 .(205 :1ج ،1405

نامیده  «استکمال»و تغیر تدریجی را  «استحاله»که تغیر دفعی را  ،سینابه این ترتیب ابن 

پذیرند و بنابراین صور جوهری حرکت را نمی»گوید: ، با صراحت می(350-346 :1376)همو،  است

 .(98 :1ج ،1405 )همو،« هستندتغییر و تبدالت جوهری از نوع تغیر دفعی 

 ،عدم بقاء موضوع است. به گمان وی ةشبه ،در نفی حرکت جوهری سیناابنمشکل اصلی  

شود، که عین همین اشکال با پذیرش حرکت در جوهر، از همان ابتدا موضوع حرکت معدوم می

ده و کرله اظهار عجز ئسینا از حل مسآنجا هم ابن شود. دردر باب حرکت کمی هم مطرح می

تواند حرکت کمی را که نتوانسته است حرکت کمی را توجیه کند؛ زیرا او از یک طرف نمی

تواند برای آن انکار کند و از طرف دیگر نمی (مانند حرکت جوهری)امری محسوس است 

 :3ج ،1383 ،شیرازی)پذیرد را می کم ةمقولموضوعی بیابد. وی در نهایت حیرتمندانه، حرکت در 

د و به اشکاالتی که بر پذیرش حرکت وشمیجوهر را منکر  ةمقول، اما با صراحت حرکت در (102

اساسی در حرکت  اشکال (.100-98 :1ج ،1405 سینا،)ابن ندکمیشود، اشاره در جوهر مترتب می

یعنی همان  .شودمیی حاصل در واقع موضوع جدید ،کمی، آن است که با پیدایش مقدار جدید

موضوع مقدار  تواندنمیجسمی که موضوع مقدار قبلی بوده با افزایش مقدار جسم قبلی دیگر 

 حرکت محسوب شود. تواندنمیلذا دو مقدار با دو موضوع است و چنین چیزی  .جدید باشد

ر را و نفی حرکت در جوه ندکمیسینا را به سبب نفی حرکت جوهری مؤاخذه صدرا، ابن

بیند که سینا را در این میوی اشتباه ابن .(99 :3ج ،1383 ،شیرازی)داند تحکم بدون دلیل می

ناشی از خلط  ةمغالطالرئیس هر جا که خواسته حرکت جوهری را ابطال نماید، دچار شیخ»

 .(304 :8ج ،همان)« میان وجود و ماهیت و اخذ مابالقوه به جای مابالفعل شده است

 گوید:و می ندکمیرا انکار « خلع و لبس»ت جوهری به صورت صدرا تبدال 

زیرا تبادل صور مستلزم آن است که در یک  .البدل قائم باشداده به صور علیمحال است که م

شود، پس محال است که آن، ماده خالی از صورت باشد و چون ماده هرگز خالی از صورت نمی



 حرکت جوهری در تحول وجودی انساننقش 

 

 

113 

کون و فساد، توالی آنات است. پس  ةنتیجکه وه بر اینفسادی داشته باشیم، عالکون و  ،در عالم

 .(180 :3ج ،همان) از نظر من، حتی کون و فساد هم به نحو حرکت و تدریجی است

و هم حرکت در جوهر کند میکم را انکار  ةمقولهم وقوع حرکت در  ،آشکارا ،سهروردی نیز

ه تغییر را در کمیت واحد موجب کم، زیادت و نقصان و هر گون ةمقولبا نفی اشتداد در  را. وی

وی نیز هماهنگ با سایر حکما  .(243-242و  223 :1ج ،1380 )سهروردی، خواندنابودی و ابطال آن 

و  «خلع»پذیرد جز دو صورت هر گونه تحول و انقالب که در جهان انجام میمعتقد است 

 ةفلسفری با مبانی ه داشت که اساساً حرکت جوهماده چیز دیگری نیست. باید توج در« لبس»

اشراقی در تضاد است. اصول و مبانی فلسفی سهروردی که با اصل حرکت در جوهر ناسازگار 

در خارج؛ انکار جوهریت صور نوعیه؛ انکار اصالت وجود،  ند از: انکار وجود هیوالااست، عبارت

هر تضاد در جوا» :. به نظر سهروردیشودنمیدیده در آثار او مطلب این  هگرچه تصریحی ب

قبول  البته وی، .(223-222 :1ج ،همان)« نیست و بنابراین اشتداد و تضعف در آنها محال است

و دلیل آن را وقوع تغییر و دگرگونی در جوهر  دریگمیضدین را یکی از خواص جوهر در نظر 

 (.134 :1ج ،انهم) داندمی

 جوهر ةمقولصدرا از حرکت در دفاع 

، شیرازی) ه بر حرکت جوهریشدجوهری، صدرا با پاسخ اشکاالت واردن حرکت ادر مقابله با منکر

الکیف یجوز  أن الحرکة کما یجوز فی الکم و الحق»با این عبارت که  (116-114و  100-98 :3ج ،1383

به ،د و در کتب خودکنرا مطرح می «حرکت جوهری» ةنظری( 106 :ان)هم «فی الصور الجسمانیة

قول حرکت که اثبات کند  کوشدمیو  آوردمیبات حرکت جوهری دالیلی بر اث ،اسفارویژه 

 حکمای پیشین سابقه داشته است. در قرآن و ای بدیع نیست وجوهری نظریه

کند. حرکت داخل در هیچ این نیست که جوهر حرکت می« حرکت جوهری»معنای  

ض. در تفکر ای نیست و حقیقت آن، وجود متجدد است، و وجود نه جوهر است و نه عرمقوله

و با ماهیت هیچ ارتباطی ندارد، ولی به دلیل اتحاد  داردصدرایی حرکت اختصاص به وجود 

حرکت جوهری را باید به  .توان حرکت را به جوهر هم نسبت دادماهیت با وجود در خارج، می
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وجود جوهر و  ةالزمیعنی به معنای صفتی که  ؛فهمید اصالت وجود ةپایمعنای دقیق آن بر 

 .عت استطبی

در تمام مراتب حرکت اشتدادی  یمعنای حرکت جوهری این است که وجود واحد ةنتیج 

دهد و خلع متحرک در طول حرکت، فعلیات سابق را از دست نمی . لذااالتصال حضور داردعلی

و لبسی در کار نیست، بلکه هر صورت حادث، عالوه بر آثار خود مشتمل بر آثار و کماالت صور 

 :6ج ،الف1381 شیرازی،)است « لبس بعد از لبس»یعنی جریان حرکت به نحو  هست؛قبلی نیز 

259-260). 

است، « خلع و لبس»که در برابر  ،برای حرکت جوهری« لبس بعد از لبس»البته تعبیر 

تعبیر کاملی نیست و پیام حرکت جوهری فراتر از این مقدار است. لبس بعد از لبس، حکایت از 

تر از صور سابق است، حادث شده و صور پیشین را رت جدیدی که قویکند که صواین می

شود و پیام حرکت جوهری این است که صورت قبلی متحول و دگرگون می امادهد، پوشش می

)جوادی آملی، شود ز این صورت جدید انتزاع میجدیدی اآید و حد صورت جدیدی پدید می

ی نابودی آثار صور اه پیدایش صورت جدید به معنست کا واقع نکته اینجا در (.223 :9ج ،1389

عالوه بر  و شودمیقبلی نیست، بلکه تمامی آثار مترتب بر صور قبلی بر صورت جدید مترتب 

 .اندبودهثار صور قبلی، صورت جدید واجد آثاری است که صور قبلی فاقد آن آ

و دالیل وی بر  است او در باب حرکت، وامدار اصل اصالت وجود و تشکیک در وجود ةنظری 

مثال، یکی از دالیلی که صدرا رای این دو اصل مهم بنا شده است؛ ب ةپایحرکت جوهری نیز بر 

شاهدی بر اصالت وجود  (18-17) المشاعربر حرکت جوهری اقامه کرده در کتاب  اسفار در کتاب

ری سود اثبات حرکت جوهبرای قلمداد شده است. وی از وقوع حرکت اشتدادی در کیف، هم 

و این دقیقاً ربط محکمی است میان اصالت وجود و  ،اصالت وجود تأییدهم در و برده است 

یا شدید به أشد است و تضعف، انتقال از  اشتداد، انتقال از ضعف به شدت حرکت در جوهر؛ زیرا

تواند در معرض اشتداد و تنها چیزی که دارای شدت و ضعف باشد، می»و  استشدت به ضعف 

 (.304 :8ج ،1383 ،شیرازی)« قرار گیردتضعف 
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از  ،از مسائل طبیعی و مابعدالطبیعی جدیدیتبیین فلسفی  صدرا ،ین اصلهمدر پرتو 

جمله حدوث زمانی عالم، ربط میان ثابت و متغیر، خلق و آفرینش مستمر، ارتباط نفس و بدن، 

 دهد.می به دستمعاد جسمانی و مسائل مربوط به آن 

حرکتی  ند وکت در جوهر، عالم طبیعت و اجسام در ذات خود متغیربر اساس اصل حر 

های مختلفی را این حرکت است که صورت ةسایکنند و در اشتدادی و تکاملی را طی می

صدرا  ةفلسفترین مقدمات تبیین تحول وجودی انسان در پذیرند. این اصل یکی از مهممی

 ةنظریف بر اصل حرکت در جوهر است؛ مانند شناسی وی متوق؛ زیرا بسیاری از مبانی نفساست

ترین مقدمات در بحث تکامل انسان بودن نفس که از زیربنایی «البقاء روحانیةالحدوث و  جسمانیة»

تکامل و رسیدن نفس به مقام جامعیت  ةنحو ةکنندبیانآید. در واقع، این نظریه به شمار می

 ةعقیدتجرد، کشش و اتصال وجودی دارد. به  وجودی است. مقامی که در آن، نفس از مادیت تا

ند. نفس هم چون در ابتدای اتمام موجودات عالم مادی، متحرک به حرکت جوهری ،صدرا

موجودات، به  ةهمحدوثش، مادی است متحرک به حرکت جوهری است و در این سیر مانند 

به عنوان  تواندمیحرکات و اعمال اختیاری  ،صدرااز نگاه  سوی غایت خویش رهسپار است.

رای مدتی متوقف بعضًا ب و حرکت جوهری اشتدادی را کُند و کندقاسر در حرکت جوهری عمل 

 مانع این حرکت قهری شود. کامالً تواندنمیاما هرگز  ،کند

 لوازم و پیامدهای حرکت جوهری در تحول وجودی انسان

 حدوث جسمانی نفس

نفس و استکمال آن تا رسیدن به مقام  یکی از نتایج حرکت جوهری، اثبات حدوث جسمانی

حدوث آن  ةنحویکی از مباحث مهم در باب نفس،  نیز .(402-401 :8ج ،همان)تجرد محض است 

که منسوب به افالطون بوده و ظاهر برخی از روایات چنان ،که یا حدوث قبل از بدن است است

 انددهکرمطرح  ءکمای مشاگونه که حآن ،یا حدوث همراه بدن است ،نیز بر آن داللت دارند

یا حدوث در امتداد اشتداد جوهری ماده و بدن است که یکی از  (306 :1387سینا، )ابن

 .دشودرا محسوب میصهای نوآوری



 1395بهار و تابستان ، 35 شماره، دینی یپژوهانسان پژوهشی –نامه علمی دوفصل

 

116 

حدوث آن، تا معنای همراهی « با»حدوث بدن نه « به»صدرا، نفس حادث است  ةعقیدبه  

یعنی نفس در ابتدای حدوث  .(545و  510 :2ج ،ب1381، شیرازی ک:ن)و تقارن از آن فهمیده شود 

همان بدن است و مغایرت و دوگانگی بین آن دو وجود ندارد. حدوث بدن عین حدوث نفس 

ترین ارکان که یکی از زیربنایی ،. این نظریهاستاست؛ زیرا نفس در ابتدا همان بدن 

بودن نفس شهرت یافته « البقاء الحدوث و روحانیة جسمانیة» ةنظری، به استشناسی صدرا انسان

 .(98 :6ج ،الف1381و، )هماست 

ی مال، موجودکمراتب  کردنیشدن و خروج از قوه به فعل و طاملکنفس انسان، پس از  

ش است یه قائم به ذات خوکبل ،به بدن ندارد یازیش، نیذات خو یه در بقاکاست  ءالبقایروحان

بدن انسان ضمن »گر، یند. از نگاه دکت مییفعال یه بدون آالت و ادوات جسمانکاست  یو فاعل

امل داشته باشد: اول: کتواند دو نوع تمی یت جوهرکن حریهم ةوسیلخود و به  یت جوهرکحر

و مرگ  یریند و سرانجام به پکیم کمکمال بدن که به رشد و کبدن  یو جسمان یامل مادکت

رد و نفس یگاه بدن انجام میاست و در درون و همر یمادریه غک یگریامل دکرسد؛ دوم: تمی

 (.163 :1ج ،1386، ایخامنه)« سازدرا می یا خود انسانی

یکی  ةپایدرا بر صترین استدالل اساسی اما، نی نفس براهین متعددی اقامه شدهبر حدوث جسما

. در (100 :6ج ،الف1389 ،شیرازی)استوار است « حرکت جوهری»از ارکان حکمت صدرایی یعنی 

نفس  راجع به بسیاری از مشکالت و معضالتی که تقاد به این نوع حرکت سبب شداعتفکر وی، 

 الحدوثةجسمانیاثبات  دلیل صدرا بر دو د.شوسینا الینحل باقی مانده بود، برطرف ابن ةفلسفدر 

 به شرح زیر است:

بر ذات آن ملحق نخواهد شد؛  جرد از ماده است هیچ عرض غریبیبرهان اول: هر موجودی که م

صرف و  ةقوقبول و استعداد پذیرش هر عارض غریبی به امری که در حد ذات،  ةقوزیرا جهت 

گردد، و موجب قوام و فعلیت اویند، برمی عاری از فعلیت و متحصل به وجود صوری است که

این امر همان هیوالی جرمانی است. پس فرض تجرد نفس از ماده، مستلزم اقتران و تعلق او به 

ست. با توجه به دلیل مذکور ثابت ا رض اقتران نفس به ماده، خالف فرض تجرد اوماده است و ف

 (.264 :ب1382 ،همو) که نفس، حادث به حدوث بدن است شودمی

ا یاگر نفس ناطقه، قبل از بدن )در عالم دیگری( موجود بود )از دو حال خارج نبود(  م:برهان دو

 یدر و یه سانحه و حالتکبود  صورت، محال نیو عقل محض بود، در ا یعقالن یه موجودکنیا
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ند ک( یعقالن هو مقام و مرتب یار مجردات عقلیه او را مجبور به ترک عالم قدس )و دکد ید آیپد

و  ینفسان یه موجودکنیا اید؛ و یاز تعلق به بدن دچار نما یناش شتن را به آفات و عوارضیو خو

شه یهم ین صورت برایدر ا .رد(یتعلق گ یبدن حتماً به یستیه باکبود ) یاز سنخ جواهر نفسان

را یبود؛ زر بدن( محروم و معطل مییه عبارت است از تدبکش )یف خویازالً و ابداً از انجام وظا

چ ی( هیه )طبق برهان فلسفک یسر نبود در حالیم یو ین عالم برایانتقال از آن عالم به ا

 .(266 :انهم) ر نخواهد بودیدر عالم، عبث و معطل از تأث یموجود

تدریج از قوه به به یالحدوث است؛ ولیجسمان ید دانست نفس انسان، موجودیبا ،نیبنابرا 

ه در ک استالبقا یروحانی مراتب وجودی، موجود کردنیشدن و طاملکفعل درآمده و پس از 

ن ه بدوکاست  یو فاعل استش یه قائم به ذات خوکبل ،به بدن ندارد یازیش، نیذات خو یبقا

رین حاالت جوهری تلذا نفس، متجدد است و از پایین .ندکت مییفعال یآالت و ادوات جسمان

آمد از حال آنکه اگر نفس در ذات خود قدیم بود، الزم می شود،حاالت دگرگون میبه باالترین 

حیث ذات جوهری کامل باشد و نقص و قصوری در آن نباشد، چون حقایق مجرد از کمال 

و حالت منتظره ندارند، امر فقدانی نیست که آنها طالب وصول به آن باشند  نداروجودی برخورد

و اگر در ذات خود نقص وجودی نباشد، نیازی به آالت و قوایی که بعضی از آنها نباتی و برخی 

 حیوانی هستند نداشت.

ترتیب، چون نفس در ذات خود ناقص است و برای تکمیل نیازمند آالت و قوای بدین 

کند، پس حادث است و به سبب حرکت جوهری از نقص به کمال سیر می استی و حیوانی نبات

یوتکمل یه به سوک داندمی یماد یقتیبرخالف حکمای پیشین، نفس را حق ،دراص نه قدیم.

 رود.شدن می

 کندمینطفه تا رسیدن به مقام تجرد ترسیم  ةمرتبصدرا سیر تحوالت جوهری انسان را از  

 :دیگومیو  (431 :2ج ،الف1381)همو، 

مؤمنون به  ةسورچهارده  ةآیبودن روح را از « ة البقاءیة الحدوث و روحانیجسمان هنظری»من 

بود  که در ابتدا، خاکان مراحل خلقت انسان ـ یه خداوند متعال بعد از بین آیدست آوردم. در ا

قه، مضغه گشت و مضغه ه نطفه شد، نطفه، علقه شد، علکنیو سپس مرحله به مرحله آمد تا ا

 «ثُم أنشأناهُ خَلْقاً آخَر»د: یفرمااستخوان، گوشت پوشانده شد ـ می یاستخوان شد و بر رو
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ن یم؛ بدیردکه همان روح است کگر یء دیل به شین ماده و جسم را تبدی؛ ما هم(14 :)مؤمنون

 (.210 :1378، مطهری) عت استین طبیهم ةزاییده روح، کمعنا 

تحقق شرایط و  مندانسانی نیاز ةمرتبنباتی و حیوانی به سمت  ةمرتبن از جهت تحول انسا

، دستمواجه شوددفع موانع است؛ زیرا اگر شرایط باشد اما فرد با مانعی در رسیدن به معرفت 

ند اکه عبارت کندمیصدرا پنج مانع را در درک معقوالت بیان لذا  .یابی بدان ممکن نخواهد بود

و عدول از جهت  انحراف دورت و زنگ گناه؛کند؛ یه به آن نفس ناطقه گوکل از: نقصان جوهر د

-183 :9ج ،الف1382، شیرازی :کن) ستا ه مطلوب در آنجاک یمطلوب؛ حجاب و سد؛ ندانستن جهت

از دستکرده، بعضًا  ندو آن را کُ کندمیامور به صورت قاسر در حرکت جوهری عمل  این .(186

 .داردمیباز  رتمتعالییابی به مراحل 

 وحدت نفس با قوای آن

یکی از فروعات حرکت جوهری اشتدادی نفس، اتحاد آن با تمام قوایی است که در مسیر 

ورت معدنی و فاقد هر گونه نوعی صحرکت جوهری یافته است. از دیدگاه صدرا، انسان در ابتدا 

و برای  دریگمیی قرار تحت تأثیر عوامل بیرونی و درون است که وقتی صورت نباتی یافت قوه

نمایاند. سپس با شود و اولین ظهور نفس رخ میحسی و صورت ادراکی حاصل می آن انفعال

و دم به دم با قوا، افعال و  ایدپیممیحرکت جوهری بدن، نفس نیز مراحل تکامل خود را 

 ،ب1389، یشیراز)کند وجودی پیدا می ةسعبا آنها فعلیت و  ،در واقع شود.میادراکاتش متحد 

نفس در هر مقطع فرضی یک امر بسیط واحد است که در » صدرا معتقد است: .(126-125 :2ج

 .(260 :8ج ،1383)همو، « باشدقوای مادون خود می ةهمعین بساطت و وحدت، عین 

های برخالف حکمای مشاء که معتقد بودند قوای متعدد در حکم آالت و ابزار نفس و فاعل 

)النفس فی ست، صدرا قائل به وحدت نفس و قوا ا کار نفس تدبیر آنها مسخر نفس هستند و

 :2ج ،1386)همو، له را با برهان نیز مستدل کند ئو درصدد برآمد این مس شد وحدتها کل القوی(

)همو، کند که یکی از راه استناد به معلوم به سه برهان اشاره میوی رو، از این  (.893-891و  814

است.  (267 :ان)همعلم  ةناحیو سومی از  (265 :ان)همعالم  ةناحیدیگری از  ،(261 :8ج ،1383

-268 :ان)همکند میمطرح وحدت نفس و قوا  ةنظریوی چهار وجه دیگر نیز بر اثبات  ،همچنین

270.) 
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 گانهانسان: جامع اکوان سه

رای سه شناسی مبتنی است. وی هستی را داصدرا بر دیدگاه کلی او در هستیشناسی انسان

 ةمرتبوسط آن عالم صور مثالی و  ةمرتبآن عالم ماده، و  ةمرتبترین داند که پایینمرتبه می

عالی آن عالم صور عقلی، مجردات و مُثل مفارق است. در نظر صدرا، نفس انسان نیز حقیقتی ا

د کناش را حفظ میدر عین حال که وحدت شخصی د،است که این عوالم و نشئات را بالقوه دار

 گوید:وی می .(318-317و  128-127 :9ج ،الف1382 )همو،

که ین ویژگی خاص است که با وجود ایناز میان تمام موجودات عالم، تنها نفس انسانی دارای ا

تواند هر سه عالم را داشته باشد. انسان در ابتدای طفولیتش، یک حقیقت شخصی است، می

تدریج صاف و لطیف شده و برای او اتش به)انسان بشری است( و سپس ذ هستی طبیعی دارد

تدریج از این هستی نیز منتقل شده، برای او هستی شود و بعد بهستی نفسانی حاصل میه

 .(272-271و  79 :ان)هم شودعقلی حاصل می

فنفس االنسان کأنها صراط ممدود بین العالمین. فهی الصورة الحیوانیة و مادة المَلَکیة من شأنها أن »

 (.868 :2ج ،1386 ،همو) «بصورة المالئکة تتصور

که به گمان وی داللت بر این  (251 :الف1363)همو،  کالم خود، عالوه بر آیاتی تأییدصدرا در  

 :9ج ،الف1382 )همو،کند نیز استشهاد می 1أثولوجیاروند تکاملی تدریجی دارند، به کالم ارسطو در 

داند که در ذات و جوهر را حقیقت واحد ذومراتبی می صدرا انسانبر این اساس،  .(130-129و  272

 ةگانسهتواند مراتب می این حرکت اشتدادی ةواسطخود پیوسته در تحول و سیالن است و به 

نفسانی را  مراتب طبیعی و ةهمنفس تا » و به مقام فوق تجرد برسد، و البته: دمذکور را درنورد

خدای سبحان را پیدا  همجواریستحقاق قرب الهی و عقلی نخواهد شد و ا ةمرتبطی نکند، وارد 

 کند:به چند نکته اشاره می اینجا، صدرا در .(274 :ان)هم« نخواهد کرد

و »که شوند، چراعقلی نائل می ةمرتبها به معنای عبارات فوق این نیست که تمام انسان .1

 ةمرتبتوانند از ا هستند که میه، بلکه برخی از انسان(129 :ان)هم «ذلک فی قلیل من افراد الناس

 طبیعت و تجرد مثالی و خیالی، به تجرد عقلی برسند.

                                                             
کند، در واقع مستند به أفلوطین . آنچه صدرا در اسفار و سایر آثار خود به کتاب أثولوجیا و ارسطو منتسب می1

 است.
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گانه در سیر صعودی به سوی خدای تعالی، برعکس ترتیب نزول ترتیب این نشئات سه .2

آغازین به نحو ابداع و بدون زمان و حرکت، فیض وجود  ةسلسلست. با این تفاوت که ا آنها از او

 .(272 :ان)همشود رجوع در مهد مکان و بستر زمان به نحو تدریج پیموده می ةسلسلیافته اما 

ند امراتب کلی و نشئات وجود آدمی عبارتاینکه گردد، دیگری که از این اصل ظاهر می ةثمر .3

 .(273-272 :انهم)بعد از دنیا  از: قبل از دنیا، در دنیا و

 : گویدمیو  کندمیخارجی تشبیه صدرا حال نفس را در مراتب تجرد به حال مدرَک  

حال نفس در مراتب تجرد مانند حال مدرَک خارجی است، هنگامی که محسوس و سپس 

: هر ادراکی نوعی از تجرید اندگفتهطور که بنابراین، همان. گرددمیمتخیل و پس از آن معقول 

 به تجرید مدرَک،است و تفاوت مراتب ادراکات به حسب مراتب تجریدات است، بدین معنا که: 

گذاردن برخی دیگر نیست، بلکه عبارت است از حذف و اسقاط برخی از صفات و باقیمعنای 

طور تجرد انسان و انتقال آن از دنیا به همین تبدیل وجود پست ناقص به وجود برتر اعال و

 پیدا طور نفس وقتی استکمالدوم نیست و همین ةنشئنخستین او به  ةنشئآخرت جز تبدیل 

از وی سلب شود و برخی  ،مانند حساس ،گونه نیست که برخی قواکرد و عقل بالفعل گشت، این

دیگر مانند عاقله باقی بماند، بلکه هرگاه استکمال پیدا کرد و ذات رفعت یافت، دیگر قوا هم با 

؛ زیرا هرچه وجود چیزی رفعت و بلندی جوید کثرت و تفرقه یابندمیذات آن استکمال و رفعت 

 شود ترو قوی شدیدتراست و وحدت و جمعیت در آن  ترضعیفجدایی در آن چیز کمتر و  و

 (.132 :ان)هم

مشاء، ذات و جوهر انسان را در افراد بشر یکسان  ةفالسفو  صدرا برخالف جمهور حکما 

داند بلکه معتقد است بر اساس حرکت جوهری و ذاتی نفس )و اتحاد عاقل و معقول( تفاوت نمی

نفوس انسانی قطعی و ضروری است، هرچند افراد انسان در فطرت اولی متماثل و ذاتی 

بوده، در قوت و ضعف و مراتب و درجات  الماهیةمتخالفند، اما به حسب فطرت ثانوی امشترک

 :گویدمی (7-6 :ه)بین. وی، با الهام از آیات قرآن کریم (262 :الف1363 )همو،متفاوت خواهند شد 

تراز بدترین ترین مردمان در حقیقت نوعی، همهفس بهترین خالیق و برگزیدشکی نیست که ن

ارزشی گفتار آن کسی است عقلی گوینده و بیباشد. نهایت سبکترین آنها نمیخالیق و فرومایه

با نفس ابوجهل در حقیقت  ،االنبیاء)ص(خاتمیعنی  ،خالیق بهترینِ که گمان کرده نفسِ

عوارض و حاالتی است که از  ةواسطنند است و اختالف میان آن دو به نوعی ِانسانی همتا و هما

 .(266-265 :الف1363، شیرازی) تمام ماهیت نوعی و اصل ذات و حقیقت آنها خارج است
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 انسان و تأثیر متقابل آنها ةگاننسبت بین اکوان سه

 :9ج ،الف1382 )همو،آن است  ةنازل ةمرتبمراتب است که بدن، در باور صدرا، نفس حقیقتی ذو

دیگر مرتبط است.  ، و هر فعل و انفعالی که در یک مرتبه رخ دهد، با فعل و انفعال در مراتب(64

طور که حاالت مراتب عالی نفس به سوی بدن نزول کرده و بر آن تأثیر بنابراین، همان

بدن در  ةازلن ةمرتببا فعل و انفعال  ،حتی باالترین مراتب آن ،مراتب نفس نیز ةهمگذارند، می

 .(269 :4ج ،1383 ،)همو شوندو از آن متأثر می هستندارتباط 

 ةواسطد که در واقع کندن روح بخاری تبیین میکرصدرا این تأثیر و تأثر متقابل را با مطرح 

. بر این اساس، همچنان که اگر حالتی استآن )بدن(  ةنازل ةمرتببا  تجردیمیان نفس در مراتب 

کند، هرگاه به سوی بدن نزول می ،اصل شود به روح بخاری سرایت کردهنفسانی در نفس ح

 .(ان)همرسد و به نفس می یابدمی روح بخاری ارتقا ةواسطحالتی جسمانی بر بدن عارض شود به 

 مبدأ، بدون آگاهی و علم به کنندمی سان، علوم و معارف نقش مهمی ایفادر تعالی ان

موجب  تواندنمیر در مراتب هستی حرکت جوهری سی هستی، بدون وجودشناسی عمیق و

حرکت قهری جبری آینده انسان و معاد او  نوعیشک با صرف ود، بیسعادت مطلق انسان ش

 علوم خاص ةدربار ،ییب صدرااز پیروان مکت ،ینیخم امامکه چنان و تضمین نخواهد شد. تأمین

 د: گویمراتب نفس می

ست از: علم به مبدأ ا ند عبارتکت مییت و تربیجرد را تقوت و عقل میه عالم روحانک یاما علوم

ت یه راجع به تربک یقت و مراتب آن و بسط و قبض و ظهور و رجوع آن. و علومیوجود و حق

ل آنها و علم به یت تحصیفکیاست علم به محاسن اخالق و  یاضت آن و اعمال قلبیقلب و ر

ا و ین علم پس از انبیفل اک. و متآنهاه از ت تنزیفکیوجود آنها و  یهای اخالق و مبادیزشت

 :1378 خمینی،موسوی ) ندااضات و معارفیاخالق و اصحاب ر یعلما (السالمهمیعل)ا یاوص

 (.24، ح387

نفس  یند از: عمل مرتبه ظاهراعبارت یاز نشئات وجود آدم یکاما اعمال مربوط به هر 

محرمات؛  کواجبات و تر دادنگر انجامیبه عبارت د ،است یشرع یآداب ظاهرکه (، ی)بدن ماد

سب ککه ، یباطن یبیغ ةمرتباست؛ و عمل  یل اخالقیسب فضاککه انسان،  یمثال ةمرتبو عمل 

گر صد در یای انجام شود بـر مراتب ده در هر مرتبهک ید حقه است؛ هر عملیو عقا یمعارف اله

 سازد.ا میامت انسان ریه برزخ و قک ستا هاهمینرگذار است و یصد تأث
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 تکامل وجود عقالنی انسان

 ، به دنبال شناخت اشیاینظر ةقو. کنندمیتقسیم  یعمل و یقسم نظر ما، عقل را به دوکح

اتصال به حقایق  ارتباط و ةمرحلدن به یامل نفس و رسکت عامل ،که هستند آنچناناست، 

انسان  یعنی ،( به بلوغ آنیوالنیه )هیو اول یخام ةمرحل، نفس را از یعقل نظر ةقومتعالی است؛ 

 یعنی ،و عالم فوق مثال یمادریق ارتباط با عالم غیدهد و او را الیسوق م ،ساخته و پرداخته

 ؛(458-438 :2ج ،ب1381، شیرازی)د. عقل نظری هم مراتبی دارد کنیعقل فعال و عالم عقول م

والت، بالقوه است؛ معق ةهمن مرتبه، عقل نسبت به ییکی مرتبه عقل هیوالنی است که در ا

 ین استعداد برایها را دارد. اقوه و استعداد داراشدن آن یست ولیش حاصل نیمعقوالت برا یعنی

چ یاست که ه یاول یوالیه هیقرار داده شده است. شب آنهاافراد نوع انسان از اول خلقت  ةهم

 «مشکاة»ن نظر مانند یا از یوالنیرا دارد. عقل ه آنهارش یپذ یندارد، اما استعداد تام برا یصورت

 ش ممکن است.یندارد، اما کسب آن برا ییچ روشنایا چراغدان است که هی

یرا تعقل م یهیقات بدین مرتبه، عقل، تصورات و تصدیدر ا .مرتبه دوم: عقل بالملکه است

شه در ذات خود، شفاف و به یشه است؛ شیا شی «زجاجة»ه ین نظر شبیبالملکه از ا عقل ند.ک

 ةمرتبافت کند. در یدر ن وجهینور را به بهتر شودمیسبب  شهین صفت شیاست. ا یرگیتدور از 

 کافی برای معقوالت دارد. ات، استعدادیهینفس با حصول بد ،زیعقل بالملکه ن

ند و آن کیتعقل م یهیرا با وساطت علوم بد ین مرتبه، عقل، مطالب نظریا در مرتبه سوم:

است.  «مصباح»ه ین نظر شبی. عقل بالفعل از ایابدمیفعلیت  تحقق و معلومات در نفس انسان

عقل بالفعل هم در درک  .ستیگر محتاج نیء دیچراغ در نور افکندن به کسب نور از ش

 ست.یازمند نیمعقوالت به کسب ن

 به نظر صدرا: 

و تکرار  هاتیرگیتصفیه و پاکی از  ةواسطچون استعداد نفس کامل شد و صالحیت آن به 

ات و حرکات فکری، محکم و استوار گشت، نور عقل فعال بر آن )نفس( و بر مدرَکات ادراک

و مدرَکات  دهدمیو نفس را عقلی بالفعل قرار  نمایدمیوهمی و صور خیالی وی اشراق و تابش 

 (.194 :9ج ،الف1382، شیرازی) کندمیو متخیالت وی را معقوالتی بالفعل 
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فعلیت پیدا  یو نظر یهی، تمام معقوالت بدن مرتبهیدر ا ؛مرتبه چهارم: عقل مستفاد

ل در این مرحله عقل انسانی به عق ،واقع در آنها التفات و توجه دارد. ةهمبه عقل و  کندمی

وقت که  و از حقایق کلی هر رددگمیی متحد و متصل یفعال یا مثل نوری در تفکر صدرا

ی مشاهده یبیر دیگر صدراعال یا در تعمعانی کلی از افاضات عقل ف .کندمیبخواهد استفاده 

حقایق متشخص موجود در عالم مثل، به صورت مبهم و  شودمیمثل از دور است که موجب 

  قابل صدق بر کثیرین ادراک شود.

 ،ه نفس، آن معقوالت را از مافوق خودکعقل مستفاد را از آن جهت عقل مستفاد گفتند »

منطبق بر عقل  «نور ینورٌ عل» 1نور ةآیدر  (.609 :ج1363 )همو،« ندکیعقل فعال، استفاده م یعنی

 نزد نفس یکه معقول یمستفاد است؛ چون خود معقول و نفس ناطقه هر دو نورند. پس هنگام

را یز .ز بر عقل فعال قابل انطباق استین «نار». شودمیده یگر تابیبر نور د ینور یابدمیت یفعل

 یکه عقل فعال در حصول معقوالت برا یاز است. نقشیآتش ن ةشعلشدن چراغ به روشن یبرا

 .کندمیفا یچراغ ا یآتش در حصول نور برا ةشعلاست که  یهمانند نقش کندمیفا یا نفس

 عقل عملی و مراتب آن

ل ساختن بناها و عمارات و یش را )از قبیع مختص به خوی، اعمال و صنایانسان با عقل عمل

ا حسن و قبح یها و بنده از فلزات و سنگیال فرکاختن به اشب و پردیفردل یهاینقشه و طراح

ا عمل یده و یو پسند یکند و عمل نکیسته را( استنباط میسته و ناشایاعمال شا کو انجام و تر

معتقد  آنها یا بدیو  یدهد و به خوبیص میآنها را تشخ کا تریده و انجام و یوهکزشت و ن

برد و در یار مکع به یه را در مورد افعال و اعمال و صنایرور و که فکاست  یان قوهیشود و ایم

است  یکا از نظر او، نیو  یکه واقعاً نکچه را خره آنند تا باألکیدقت م یخوبها بهمورد آن

 (.300-299 :ج1382، همو) ندیبرگز

ب ظاهر با بهین چهار قسم است: تهذیعرفا منحصر در ا یدگاه برخیاز د یمراتب عقل عمل

ه و کیب باطن و تزیکه مرحله تجلیه است، تهذ یع نبویو عمل به شرا یاله یهابردن قانونارک

                                                             
ر السماوات واالرض مثل نوره کمشکوة فیها مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة کأنّها کوکب درّیّ یوقد من اهلل نو». 1

لو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و  ال غربیة یکاد زیتها یضیء و شجرة مبارکة زیتونة الشرقیة و

 .«اهلل بکل شیء علیم یضرب اهلل االمثال للناس و
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مرحله  که گردند؛یدل م یکیه موجب تارک یده و اخالق و اوصافیات ناپسندکر قلب از ملیتطه

 ؛شودمیده؛ از آن به مرحله تحلیه یاد یو صفات پسند یت قلب به صور علمیتخلیه است، نوران

نیز  فنا .ستا که مرحله فنا یذات و صفات اله شدن در فعل واز ذات خود و غرق نفس یفنا

 .باشدفنای در ذات یا محق  فنای در صفات یا طمس و فنای در فعل یا محو و ممکن است

ش را به فروغ و ید و ذات خویمال را بپوکراه  یعقل نظر ةوسیلجوهر نفس مستعد است به 

از آفات و  یعقل عمل ةوسیلمافوق ذات، مشتعل سازد و به  ةناحیاز درون ذات و از  هاییجلوه

 ابد.ی ییها رهاظلمت

 ،. بنابراینداندمیشرح صدر را غایت حکمت عملی و نور را غایت حکمت نظری »صدرا، 

و این  باشدمی ،به زبان شریعت ،حکیم الهی کسی است که جامع هر دو باشد و او مؤمن حقیقی

. وی کمال نفس را، وجود عقل فعال برای (188 :9ج ،الف1382، همو)« تهمان پیروزی بزرگ اس

شک در تفکر فلسفی اسالمی دو عقل نظری و بی (.ان)همداند می وی و اتصال و اتحاد وی با او

 هستند؛ انسانیکننده سعادت تأمین، اندعملیکه منبع و منشأ دو حکمت نظری و  ،عملی

حکمت نظری، فضیلت و  .هم گره و پیوندی ناگسستنی دارند در فلسفه صدرا این دو با خصوصاً

 ،ییدر تفکر صدرا ،در واقع .ل دیگر استییابی به فضانقطه تعالی حکمت عملی و موجب دست

بر مبنای اتحاد عقل و عاقل و معقول، هر  .هم انطباق کامل دارند مراتب معرفتی و وجودی بر

 .(1392افرا، نجفی نک:) روج در مراتب وجودی استی نفس و عادراک جدید، موجب اشتداد و تعال

 نتیجه 

 کوشدمیصدرا نیز داشته است، و خود  ایسابقهحرکت جوهری گرچه در تفکرات پیشینیان 

برخی متفکران پیشرو در این اندیشه را معرفی کند، اما پرداختن به براهین اثبات حرکت 

وردهای آن از اختصاصات فکری اایج و دستنت نیزجوهری که از حوزه این مقاله بیرون بود و 

حرکت قهری و جبری در عالم ماده است و خود  نوعی ،صدرا است، گرچه حرکت جوهری

تفصیل به آنها اشاره شد، اما هرگز این ای تبیین مباحث مختلف دارد که بهثمرات بسیاری بر

که دانستیم چنان .یستانگاشتن امور اختیاری ننادیده حرکت قهری در زندگی انسان به مثابه

 خصوصاً ،شناسی فلسفیمبانی معاد تریناساسیتحصیل حکمت در حوزه نظر و عمل از 
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 .در واقع حوزه اختیار آدمی است ی است، و حوزه حکمت حوزه آگاهی ویمعادشناسی صدرا

 از رسیدن به عقل بالفعل و انسانی که در مرتبه نفس ناقصه یا هیوالنی و حتی بالملکه باشد و

مراتب تعالی وجودی را  تواندنمیدر تحصیل حکمتین قصور کند، هرگز  و مستفاد محروم بماند،

به عنوان مانع و  تواندمیبه مبانی دینی  نکردنفقدان حکمت و توجه لذا د.کنبه طور کامل طی 

نجامد و در زندگی اخروی نیز انسان را بیو حتی به توقف آن شود قاسر منجر به کندی حرکت 

حرکت جوهری  .یا برای مدت طوالنی نگه داردفرودین حیات اخروی برای همیشه  مراتب در

در مراتب  تواندنمینفس بدون این معقوالت  .نفس ارتباط مستقیم با ادراک و معقوالت آن دارد

نفس است. اختیاری آن گره خورده  هاییافتهبه  کامالً لذا حرکت نفس  .دکنمتعالی وجود سیر 

 .و از نعمات بسیار الهی محروم خواهد بود ماندمیمت در مرحله نفس حیوانی باقی عاری از حک

 جایگاه آگاهی بشری، و رب ،شناسیاز جمله بحث معاد ،های مختلفصدرا در بحث

کید أتعالی نفس بسیار ت و نقش آنها در عروج و ههواهای نفسانی و عقاید عامیان از نکردنتبعیت

اما باید دانست حرکت انسان در این مسیر نظیر  ،افر إلی اهلل است. لذا انسان، مسکرده است

ست که از ای ابلکه مانند هسته ،انندتبغل حرکت سنگ نیست که آن را از باالی کوه به دامنه

و  دنزمیجوانه و  دواندریشه می و دوشمیگونه که هسته شکافته کند. هماندرون حرکت می

 شدن را دارد و با اعمالی که از نفس صادرانسان ةقوستعداد و ابتدا اآید آدمی نیز باال می

 رساند.د استعدادهایش را به فعلیت میشومی

وقتی سالک آن را و  بالقوهاست است که راهی « شریعت»اهلل در این سفر، طریق وصول الی

ه اخالق د. هنگامی که انسان تحقیق کرد، ایمان آورد و متخلق بشوشکوفا میبندد می کار به

ون ئاین مراحل جزء ش ةهمشود. د و اعمال صالح انجام داد، اهل سیر و سلوک میشقرآنی 

عقل نظری، اخالق  ةمرتبیعنی  ،ست. اعتقادات در باالترین مرحلها نفس و در درون جان آدمی

، مربوط (از فعل واجب و مستحب و ترک حرام و مکروه)اعم عقل عملی و اعمال صالح  ةرتبدر 

ون نفس انسانی بیرون نیست. ئراه سلوک نیز از ش ،بنابراین .استبدن( نفس ) ةنازل ةرجدبه 

 پس راه و رهرو در سیر و سلوک، یکی و همان انسان است.

. انسان اگر استتعالی دفی است. هدف انسان سالک، ذات حقبرای نیل به ه هر راهی

شدن به کماالت آن کمال و نزدیکاهلل و اعمال صالحی دارد برای قرب الیاعتقاد، اخالق، 
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لذا  اهلل بوده که این هدف هم از انسان، بیرون نیست.برای لقاء تردقیقنامحدود و به عبارت 

انسان هم سالک است، هم مسلک )راه( و هم هدف؛ این مجموعه، خودِ انسان است که این راه 

متعال است که دو  کند. محرک انسان در این مسیر، خدایرا یکی پس از دیگری طی می

 تحریک دارد: عمومی و تکوینی.

حرکت را در سالک پدید  ةانگیزخدای سبحان در تحریک عمومی، با بشارت و انذار، 

ها و تهدیدهای تشریعی، با ایجاد شدن وی، ضمن تداوم تشویقآورد و در صورت متنبهمی

راه، بدون  کردنطی آنجا که از کند.، راه را بر او آسان میبه کارهای خیر در اوگرایش و شوق 

منحصر و بدان امر  ،ون نفس استئکه از ش ،راه را در تقوا ةتوشتوشه امکان ندارد قرآن کریم، ره

 است.کرده 

چند در قرآن کریم در حرکت به مَرکبی نیاز دارد؛ هرسالک برای تسریع  ،همچنین 

در  اندگفتهبزرگان اهل معرفت  اما ،که مرکب این راه چیستاست نیامده در این باره یری تعب

باید محبت الهی را در دلش  رفتن،تندتراین سیر، محبت، مرکب است؛ یعنی انسان سالک برای 

از م یا طمع بهشت؛ نه از خوف جهن ،محبت الهی به جا آورد ةصبغد و اعمالش را با کن مستقر

اهلل وان تنها مرکب سیر الیاست به عن داریزندهشب برخی روایات، بهترین عبادت را کهرو این

که عدل، ؛ چناناندشده؛ گرچه سایر اوصاف نفسانی هم، به عنوان مَرکب، قلمداد انددهکرمعرفی 

 .اندآوردهو قرآن را جزء مرکب این راه به شمار  احق، خوی اقتصادی داشتن، صبر، تقو

د، شومحاسبه نمیمقدار حرکت انسان در این سفر، با میزان گردش خورشید به دور زمین 

بلکه معیار و میزان سنجش، درجات سلوک آدمی است؛ یعنی به هر اندازه که فردی از نظر 

گاه ممکن است  .دشوعقاید، اخالق و اعمال صالح پیشرفت کند به همان میزان، عمر او زیاد می

همانند  ش،انکردن استعدادهای انسانیشکوفا دلیلانسانی صد سال در زمین زندگی کند ولی به 

 .یستنفس او بیرون ن ةحیطپس زمان و عمر هر کسی نیز از  .نوزاد روز اول باشد

اهلل، مسیر، سالک، زاد راه، مرکب و هدف، یکی و همان نفس آدمی جا که در سلوک إلیاز آن

ون ئدر ش انسان شود.است گاه از آن به هیزم جهنمی و گاه به رَوح و ریحان بهشتی یاد می

در نهاد هر انسانی است که « خودِ عقلی»یک هسته مرکزی به نام  یعنی کند؛نفس حرکت می

همواره جنگ بین این  .ون، ابزار و ادوات او هستندئبه طوری که این ش ،ون فراوانی داردئش
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گونه که عقل نظری در بخش معرفتی به یک سمت و بدین ؛مرکزی است ةنقطون و آن ئش

دارد و شهوت  گرایش یایل دارند؛ و عقل عملی به سمتحس و خیال و وهم به سمتی دیگر تم

ست و در این ا« خودِ مرکزی»حال اگر کسی به یاد هدف بود به یاد  .و غضب به سمتی دیگر

اگر  ،رود. بنابرایند ولی اگر به یاد هدف نبود آن خودِ مرکزی از یادش میشومبارزه پیروز می

در  ،یعنی هدف ،و با مبدأ غایی ،یعنی محرک ،لیکسی بخواهد اهل راه شود، باید با مبدأ فاع

 ارتباط باشد.
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