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 مقدمه

که بر اساس  استا نظریه حرکت جوهری صدرمالابداعات فلسفی  نیترمهمو  نیتریادیبنیکی از 

ابعاد اعتقاد به این نظریه بر بسیاری  .نداآن تمام موجودات عالم ماده در ذات و جوهر خود متحرک

حل بسیاری از مسائل  درجدیدی  یهاافقسایه افکنده و  النفسعلماز جمله  ،از مسائل فلسفی

 پیچیده فلسفی گشوده است.

 عبارت به است؛صدرا برخالف فالسفه پیشین قائل به حرکت جوهری آن  ،در مسئله نفس نیز

جوهریت واحد، و ذات  ،ر خالئقیاز پیامبران گرفته تا سا ،مه افرادبا این اعتقاد که هوی  ،بهتر

از طریق عوارض است، مخالف است و معتقد است نفس انسانی،  فقطیکسانی دارند و تفاوت آنها 

است و با حرکت جوهری اشتدادی دم به دم به کماالت  البقاءةیروحانو  الحدوثةیجسمانجوهری 

به مرتبه عقل فعال را نیز پیدا  و این استکمال جوهری شأنیت ارتقاو در پرت ابدییموجودی دست 

 .کندیم

حرکت جوهری نفس و مراتب آن مباحث مفصلی صورت پذیرفته است  بارهدر آثار صدرا در

آنها این  نیترمهمیند حرکت جوهری انسان وجود دارد که یکی از آاما ابهاماتی نیز در تحلیل فر

یا اینکه حرکت جوهری  هستا بین حرکت جوهری انسان و سایر موجودات تفاوتی یآ :است که

 ایو اگر تفاوتی هست منشأ این تفاوت چه ویژگی است؟ر موجودات عالم ماده یانسان بسان سا

ابهام فوق از  ؟کندیمباشد که حرکت وی را از سایر موجودات متمایز  تواندیمدر وجود انسان 

متفاوت بیان  ینفوس انسانی به صورت خصوصپایان حرکت نفس را در  ویه ک شودیمناشی  جاآن

انتهای حرکت جوهری نفس در  عنوان بهاتحاد با عقل فعال را  هاانسانبرخی  بارهده است، درکر

 طانیشیا  بالفعل وانیحرا  شانیجوهربرخی هم پایان حرکت  بارهده، و درکرعالم ماده بیان 

را به سرمایه  شانیجوهرحرکت  هاانسانهرچند  وی،نزد  ،دیگر عبارت به .کندیممعرفی  بالفعل

کدام نوع خاص به خود  اما در پایان به انواع مختلف تبدیل خواهند شد و هر کنندیمیکسان آغاز 

 را خواهند داشت.

در انسان که حرکت او را از  اینفوس انسانی جز با اعتقاد به ویژگی بارهچنین نگرشی در

 .استممکن نخواهد بود و آن حرکت ارادی مبتنی بر عقل  کندیمسایر موجودات متمایز 
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افعال ارادی وی،  مندبودنتیغادر نظر دارد با تحلیل حقیقت اراده انسان و  رو شیپتحقیق 

 یهاانسانیند تکامل اشتدادی هر یک از آو فر را تبیین کندحرکت جوهری ارادی اشتدادی نفس 

 .باز گویدسعادتمند و شقی را 

پیش از ورود به بحث اصلی و بیان تفاوت حرکت جوهری نفس با سایر موجودات ضروری 

در کلمات صدرا  «اشتداد»معنای  نیهمچنمبنای حرکت جوهری و  دربارهاست توضیحی اجمالی 

 بیان کنیم.

 حرکت جوهری

است. محل  حرکت در جوهر مسئله، حل اختالف واقع شدهم که در بحث حرکت،یکی از مسائلی 

نزاع در بحث حرکت جوهری این است که آیا عالوه بر برخی از اعراض که اتفاق بر تحقق حرکت 

 نکهیایا  شودیمدر آنها وجود دارد، در جوهر و ذات اشیا، که محل اعراض هستند نیز حرکت واقع 

نش فقط حرکت در برخی یو تابع نایسابن د و حرکت در آنها ممکن نیست؟ناساکن ،اشیا جواهرِ

آنها بر امتناع حرکت اصلی دلیل  .دانندیمو حرکت در جوهر را محال  اندرفتهیپذاز اعراض را 

جوهری شبهه عدم بقای موضوع در حرکت جوهری و لزوم فعلیت انواع غیرمتناهی در صورت 

 ،1404، نایسابن) بیان شده است شفاءکتاب  که به صورت مفصل در است تحقق حرکت در جوهر

 .(55-53: 3ج ، بخش سوم از1386، یآملیجواد ؛99-98: 1ج

ن به امتناع حرکت جوهری، ادله فراوانی نیز در اثبات اما صدرا با مناقشه در استدالل قائال

صدرا اعتقاد  .(298-289: 7ج ،1981، همو ؛44: 1360، متألهین)صدرال ده استکرحرکت جوهری اقامه 

وی در بحث در مبنای  بسیاری و مناقشه در امتناع آن، تا حد آنو اثبات حرکت جوهری به 

فالسفه سابق بر صدرا  ،نکهیاتوضیح مطلب  .داردریشه و اشدن حرکت نزد اصالت وجود و وجودی

و نوع نگاه آنها به حرکت نگاهی  کردندیممباحث حرکت را در ضمن طبیعیات مطرح  عموماً

هیات انتقال یافت، موجود به دو اما در فلسفه صدرا حرکت از طبیعیات به اال ؛مقولی و ماهوی بود

و حرکت از عوارض تحلیلی موجود سیال به شمار آمد و سیالن شد قسم ثابت و سیال تقسیم 

 .عین نحوه موجود مادی قلمداد شد
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بلکه هستی  ،موجود سیال چیزی نیست که حرکت در آن رخ دهد، طبق نگاه صدرا ،بر این اساس

و جعل متحرک جعل حرکت  شودیمحرکت نیز جعل  ،آن عین سیالن است و با جعل بسیط متحرک

که حرکت و شدن در مقابل بودن به معنای  شودیم یریگجهینتهم هست. از سخنان فوق چنین 

 .(74و  61 :3ج ،همان) بلکه حرکت و شدن خود نوعی هستی و بودن است ،هستی نیست

در رد مناقشات حرکت جوهری دارد، چراکه  ییبسزاتأثیر  در فلسفه صدرا یریگجهتاین نوع 

با  ،نیهمچن .محل مستغنی باشد عنوان بهازمند موضوعی یحرکت از مقوالت ماهوی نیست تا ن

 دهدیمکه در آن حرکت رخ  یامقولهدانستن حرکت، هر وجودیوجه به مبنای اصالت وجود و ت

هرچند انواع  ؛اما فردی ممتد و سیال به طول مدت زمان ؛در حین حرکت دارای فرد واحد است

اما وجود انواِع  ،شودیمماهیت از مراحل مختلف وجود سیال از طریق بستن مرزهای آن انتزاع 

 یا اصل با وجود است و وجودِ واحدِ متصلِ تدریجی است که اجزازیر .دیآینمبالفعل از ماهیات الزم 

نامحدود بالقوه در آن حضور دارند و چون بالقوه هستند حصر نامتناهی در بین دو حاصر پیش 

 .(58-56: 3ج ،1386جوادی آملی،  ؛86: 3ج ،همان) دیآینم

 اشتداد مسئلهو  یت جوهرکحر

دیگری که نقش مهمی در تسهیل تبیین حرکت جوهری اشتدادی نفس  از مباحث مهم یکی

و  یتنقص تواندیمحرکت  یااست؟  یو تکامل یاشتداد لزوماً یهر حرکت یاآ :است که ینا دارد

 ؟باشد یزن کنواختی یا یرتکاملیغ

. تکامل و اشتداد در حرکت روشن شود یالزم است ابتدا معنا پرسش ینپاسخ به ا برای 

صورت  یند؛ به اکر یینبه واسطه رابطه قوه و فعل تب توانیمتکامل و اشتداد را  یاز معان یکی

، حرکت خروج از قوه به فعل است و قوه فقدان هشد یانکه از حرکت ب یفیکه با توجه به تعر

و وجدان  ییبه سمت دارا یوجدان آن است؛ پس حرکت از فقدان و عدم و نادار یتو فعل یزیچ

اگر مرتبه  ،سخن یگربه د .ابدییمو فزون و کمال تحقق  یشافزا یشهحرکت هم و در درویمجلو 

 کمال برقرار رابطه نقص و یتقوه و آن فعل ینا ینب یمکن یسهآن مقا یترا با فعل یقوه هر حرکت

 تکامل آن قوه است یحرکت هم به معنا یجهکمال آن قوه است و در نت یتاست و فعل

 .(81-80: 3ج ،1981، متألهین)صدرال
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 هاتیفعلبلکه رابطه  ،در نظر گرفته نشود یتست که رابطه قوه و فعلا اشتداد آنجا یگرد یمعنا

 یتاگر فعل ،شوندیم یسهمقا یکدیگربا  هاتیفعل یصورت که وقت ینبه ا شود؛ لحاظ یکدیگربا 

و  تکامل را آنداشته باشد و اشد و اکمل از آن باشد  یشافزا ینوع یقبل یتنسبت به فعل یبعد

 طور کههمانبلکه  یست،هم ن یبر رو هاتیفعلانباشت  یبه معنا ینکه البته ا ندیگویم اشتداد

معدوم « آن» یندر هم شودیم یداپ« آن» ینکه در ا یتیدر اشتداد، مرتبه فعل ،خواهد آمد

 یجادسابق ا یتفعلکه با زوال  را دارد یترکامل یتعلفاستعداد  یتی،هر فعل یشههم ی؛ ولشودیم

 .(84و  325: 3ج ،1981صدرالمتألهین،  ؛811: 3ج ،1382)طباطبایی،  شودیم

 یدر حرکات مکان یحت ،اعم از جوهر و عرض ،در همه حرکات اول قطعاً یتکامل به معنا اما

 یتوجود دارد؛ چراکه خروج از قوه به فعل در همه حرکات وجود دارد و اگر خصوص یزن یو وضع

 حرکت نخواهد بود. دیآیم یدکه پد ییریخروج از قوه به فعل نباشد تغ

و  یستن امعن ینبه ا یاشتداد لزوماً  یگفت هر حرکت یددوم با یبه تکامل به معنا راجع اما

 یتیحامل فعل تواندیماشد از خود باشد،  یتیحامل استعداد فعل تواندیم یتیفعل که هر طورهمان

 هکه ب یبیس نیهمچنو  یباشد. لذا در مثل حرکات مکان یزاز خود ن ترناقص یبرابر خود و حت

اول صدق  یهرچند تکامل به معنا شودیمکه خشک  یدرخت یا کندیمحرکت  یسمت خراب

 ترناقصالحق  یتفعل و درخت یبس مثال چراکه در ،دوم وجود ندارد یتکامل به معنا یول کندیم

 .ندیکدیگربرابر  یتدو فعل یمکان و در حرکات استسابق  یتاز فعل

به  یژهوبه ،دوم یبه معنا یبه وقوع تکامل و حرکت اشتداد قطعاً  ،نفس خصوصدر  صدرا

از جمله  ،دهدیماز مشکالت قرار  یحل برخ یاعتقاد دارد و آن را مبنا ،یاشتداد یحرکت جوهر

متعلق  یماد دنکه نفس از آن جهت که به ب کندیمدر جوهر ثابت  یبا استناد به حرکت اشتداد

چون اتحاد  یمسائل ،بر اساس آن .است یاشتداد یمشمول حرکت جوهر یستاست و مجرد تام ن

بوده  او از حکما یشینیاناختالف پ حلکه م کندیمو ... را حل  یمعاد جسمان ،عاقل و معقول

 ی دوم مد نظرااشتداد به معن قطعاً  دیگویماگر از حرکت جوهری نفس سخن  ویدرنتیجه  .است

 .(152: 1378-1377غرویان،  ؛368: 8ج ،همان) است که در عبارات بعدی به آن اشاره خواهد شد او
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 نفس و حرکت جوهری

نه تغییر  ؛تغییری در آن راه ندارد گونهچیهنش معتقدند جوهر نفس ثابت است و او تابع نایسابن

نه تغییر تدریجی که و  ؛یر راه نداردیزیرا نفس مجرد است و در مجرد تغ ؛دفعی به نحو کون و فساد

تغییر در مجردات حرکت جوهری نیز محال  ،با حرکت جوهری تحول یابد؛ چون افزون بر استحاله

در جوهر نفس هیچ تغییری وجود ندارد و  ،است؛ خواه در نفس باشد خواه در جواهر دیگر. بنابراین

روی حرکت عرضی ناز ای ؛انداعراضاز نوع حرکت در  فقط شودیممشاهده تغییراتی که در آن 

ابزار  یریکارگبهنفس جاهلی که با مثاًل نفس خواه تکاملی باشد و خواه تنازلی انکارپذیر نیست. 

بلکه اعراض و  ،دهدینمتغییری رخ  شدر جوهر شودیمیا بر علمش افزوده  شده،شناخت عالم 

یا نفس  ،که پیش از آن فاقد آنها بوده است شودیمیعنی دارای اعراضی  .کندیمتغییر  شصفات

نفس نیست بلکه در اعراض  در جوهرِ  ،این تغییر شودیممی که در اثر پیری علمش کم یا زایل عالِ

 .(245: 8ج ،1981)صدرالمتألهین،  از دست داده است را آنیعنی نفس صفتی داشته و اکنون  .آن است

 صدرامالنزد  جوهری نفسحرکت معنای 

 یاگونهبه  ،نفس در آغاز موجودی مادی است وی،در نظر  .داندیم الحدوثةیجسماننفس را  وی

داشتن از شئون ماده است و زیرا قوه .قوه و استعداد دارد که با جسم اتحادی وجودی دارد و لذا

با وجود قوه و استعداد حرکت را در ذات و جوهر خویش خواهد پذیرفت و در جوهرش و به تبع 

، نفس امر ثابتی نخواهد بود که از اول وی. بر اساس دیدگاه است ریپذامکاندر اعراضش حرکت 

بلکه با حرکت جوهری اشتدادی دم به دم به  ،حرکتی نکرده باشد گونهچیهعمر تا پایان آن 

، مراحل حدوث جسمانی، تجرد برزخی و تجرد جیتدربهو  بدیامیفعلیت و تحصل وجودی دست 

 .کندیمیکی پس از دیگری طی  عقالنی را

 :کندیمصدرا مراتب وجودی نفس را از حیث تقدم و تأخر در حدوث به این صورت بیان 

 مراحل جمادی

ه از مراتب اشتداد جوهری نفس انسانی در آثار صدرا بیان شده مرتبه جمادیت ک یامرتبهن یاول

که  مرحله قبل از نفس نباتی خود به سه مقطع تقسیم شده است وی،در برخی از آثار  .است

 .صورت عنصری و صورت معدنی الشیئیت محض، :از نداعبارت
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شتدادی از صورت جمادیِ معدنی که حرکت جوهری ا درنفس نباتی انسانی  وی،طبق نظر 

و  یافته از صورتی عنصری استدر نطفه است، برآمده که خود تکونحافظ ترکیب و مزاج موجود 

 هیوالنی تشکیل یافته است. یامادهصورت عنصری نیز از 

 نبات

او بالفعل  .جنین در رحم مادر قرار دارد در مرتبه نفس نباتی است صورت بههنگامی که آدمی 

فصل نفس نباتی  .چراکه نه حس دارد و نه حرکت ،اما بالقوه حیوان است ،وجودی نباتی است

ر نباتات قوه حیوانی است که در چنین نفسی یتولید مثل است و فصل ممیزش از سارشد و  ،تولد

 .استنفی حرکت از نفس نباتی نفی حرکت ارادی  موجود است.

 حیوان

ر دنیا تا بلوغ صوری و طبیعی به رتبه نفوس حیوانی راه یافته و حیوان از زمان تولد و حضور د

 تواندیمو  شودیمنفس دارای حرکت ارادی  ،در این مرحله بالفعل و انسان نفسانی بالقوه است.

کار  با به مراد از بلوغ صوری این است که نفس بتواند با تفکر و تأمل همراه جزئیات را درک کند.

 را درک کند. عملی اشیاانداختن عقل 

 انسان

و  بلوغ طبیعی به مرتبه و ندعبور ککه نفس از درجه حیوانی  شودیممرتبه بعدی زمانی محقق 

از آغاز  .وه استقلفعل و انسان ملکی یا شیطانی بالدر این صورت انسان نفسانی با صوری برسد.

 .دشویمو درک کلیات، ناطقه بلوغ طبیعی، نفس به واسطه تفکر 

 ملک یا شیطان

اگر توفیق انسان را یاری کند و مسیر حق و راه توحید را بپیماید و نیز اگر عقل وی با علم کامل 

اما اگر از راه  ؛رسدیمشود و خردش با تجرد از اجسام پاک گردد بالفعل به مرتبه انسان ملکی 

. این شودیمهریمنان از جمله حیوانات و ا ،راست گمراه شود و راه ضاللت و جهالت را بپیماید

 .(235: 1361همو،  ؛408-407: 1363، همو) مرتبه انسان شیطانی بالفعل است ،مرتبه
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 تبیین مراتب تکامل و اشتداد نفس

اجزایی فرضی  وواقعیت نفس واقعیت جوهریِ ممتدی است  ،در توضیح مراتب فوق باید گفت

حدوث  که اوالً یطور به ،شوندیمحادث  ،یکی پس از دیگری ،دارد که به نحو پیوسته و متصل

جزء زایل است و ز ا ترکاملهمواره جزء حادث  ،و ثانیاً  ؛یک مشروط به زوال دیگری است هر

مراحل و اجزای اولیه این واقعیت دارای آثار و خواص صور  که آنچنان ،درجه وجودی برتری دارد

که افزون بر خواص  شوندیمو با زوال آنها مراحل دیگری به نحو پیوسته به آنها حادث  اندیعنصر

مزبور خواص صور معدنی را نیز دارند و با زوال آنها مراحل دیگری به نحو پیوسته به آنها حادث 

مراحل اخیر گرچه همگی  .که افزون بر خواص عنصری و معدنی خواص گیاهی هم دارند شوندیم

نظر وجودی  از مرحله پیشین از یامرحلهبلکه همواره هر  د،درجه نیستنهم ندایاهی نفسمراحل گ

نوع کاملی  اشیاهیگاست و در حقیقت واقعیت مزبور در آخرین مرحله از مراحل  تریقوبرتر و 

مانند دیگر گیاهان کامل، که فصل ممیزش از دیگر انواع کامل گیاه این است که  ،از گیاه است

برخالف آنها که چنین نیستند. با زوال آخرین مرحله گیاهی به نحو پیوسته  ،بالقوه حیوان است

خودآگاه هم  ،معدنی و گیاهی ،که افزون بر خواص عنصری شودیمبه آن مرحله دیگری حادث 

مرتبه  نیترفیضعو  نیترنازلالبته مقصود از خودآگاهی  .ری از خود داردیعنی درک حضو ؛هست

آن واقعیت مزبور نوعی تجرد  ،کی مشروط است به تجرد مدرکاست و چون هر ادراخودآگاهی 

اما حرکت  ؛شودیمبا تحقق این مرحله تجرد نفس یا نشئه حیوانی آن آغاز  .مثالی هم دارد

از  یامرحلهپیوسته  چنانهمیعنی  ،ردیپذینمپایان  اشنیجوهری نفس با حدوث نشئه حیوا

که  شودیمو به جای آن مرحله دیگری از آن حادث  ،واقعیت مزبور که حادث شده است زایل

که  شودیمحادث  یامرحلهکه  آنجاتا  ،خواص دیگری هم دارد ،افزون بر خواص مرحله زایل

 ،اعم از مدرکه و محرکه ،معدنی و گیاهی همه قوای حیوانی را ،افزون بر آثار و خواص عنصری

ست و در حقیقت نوع کاملی از حیوان است که فصل ممیز آن از دیگر انواع حیوان کامل ا دارا

 .این است که بالقوه انسان است

در ادامه اگر زمینه فراهم شد و کوشش الزم  .است گونهنیاانسان در بدو تولد  ،به نظر صدرا 

که افزون بر  شودیمبا زوال این مرحله به نحو پیوسته به آن مرحله دیگری حادث  ،به عمل آمد

با حدوث این مرحله  .مراتب ادراک عقلی خالص نیز هست نیترنازلهمه خواص یادشده دارای 
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ادامه یابد و مراحل دیگری از واقعیت  تواندیم اما باز هم حرکت مزبور ؛شودیمنشئه عقلی نفس آغاز 

د که تجرد عقلی باالتری دارند تا جایی که این واقعیت متحرک با وصول به غایت نمزبور حادث شو

 .(304-300: 3ج ،1385، عبودیت) برسد ا عقل فعال است،باتحاد که همان  ،اشیینها

 حرکت جوهری ارادی نفس

عقل به وصول  ،هاانسانبرخی  برایصدرا غایت حرکت جوهری اشتدادی نفس را که گذشت، چنان

تبیین این نوع  .داندیمحیوانیت بالفعل  را آنبرخی دیگر  برایو  کندیممعرفی آن و اتحاد با فعال 

مندی آن میسر نخواهد تکامل اشتدادی انسان جز با تحلیل افعال ارادی و غایت به راجع یریگجهت

شدن معنای حرکت برای روشناما ابتدا  .زیمپردامیکه در این بخش به صورت مفصل به آن  ،بود

 کنیم.یما ات صدردر کلم «اراده»ی ابه معن یااشارهارادی 

 اراده از نظر مالصدرا

الم و لذت  چونهم را آناراده را به کیف نفسانی تعریف کرده و  ،اسفاردر برخی از عبارات  وی

 ،نیچنهم .(113: 4ج ،1981تألهین، م)صدرال« اراده در حیوان از کیفیات نفسانیه است» :دانسته است

دیگری است  قوه ،بعد از قوه شوقیه و قبل از قوه فاعله گویدیمدر بیشتر آثار خود در تبیین اراده 

ضعف ن شوق و اراده را در شدت و یفرق ب وی .شودیمکه مبدأ عزم و اجماع است و آن اراده نامیده 

 .(234: 1354همو،  ؛189: 1360، همو) داندیمو اراده را کمال شوق  ،شوق

از آن جهت که فعل انسان ؛ در افعال انسانی قابل فهم است مؤکداز شوق  ،ز شوقیالبته تما

د و در مختلفی را در او برانگیزان یهاشوق تواندیمو تدابیر گوناگونی است که  هاشیگرایند آبر

ی نسبی ابه معن ،تنهایی برای صدور فعل کافی نیست، بنابراین شوق اکید راشوق بهچنین حالتی 

و تمایالت مخالف آن  هاشیگراغلبه قطعی یک شوق بر  را آنبلکه باید  ،شدت نباید گرفت

شهویه، غضبیه و عاقله است  گانهسهه حاصل قوت یکی از قوای بمحسوب کرد که در واقع این غل

شوق  ،که قوت یابد گرایش او غلبه یافته گانهسهیک از قوای  یعنی هر ؛که مبدأ این شوق است

، همو) و این همان اراده است شودیمو فعل مطابق این گرایش انجام  ابدییمحاصل از آن شدت 

1363 :503). 
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که اراده را به معنای عزم یا تصمیم و  شودیماستفاده  ویاز مجموع کلمات  ،به هر حال

عبارت دیگر  ،شده در چند سطر قبلکه با توجه به عبارات ذکر استکار گرفته  دادنقصد انجام

 کد است.ؤهمان شوق م

 فرق بین اراده انسان با اراده حیوان

و  هاشیگرار یکدی که بر ساؤعبارت است از شوق م ،حاصل کلمات بخش قبل این شد که اراده

حال اگر این شوق شدید مبدئی عقالنی داشته باشد و در راستای  .تمایالت فرد غلبه یافته است

ولی اگر مبدأ شهوانی یا برخاسته از قوه غضبیه  ،اراده انسانی خواهد بود ،حکم عقل عملی باشد

 ،رت بهتربه عبا .اراده حیوانی خواهد بود ،باشد و به دنبال تخیل لذت و تصدیق به فایده آن باشد

به خالف حیوانات  ،گیردبر اساس سنجش عقالنی صورت اش که اراده هستدر انسان این قابلیت 

 ،ضبیه استغکه مطابق با قوه شهویه یا  ،دیگر که اراده آنها در پی تخیل لذت و شوق به آن

رفتار « میل و خواست شهوانی»لذا صرفًا بر اساس  ،نداآنها فاقد عقلچون و  گرددیمحاصل 

در حیوان نسبت به معنای آن در انسان، « فعل دادنشوق به انجام»معنای  ،بنابراین .کنندیم

نبودنِ »فعل برای حیوان و  دادنمعنایی اخصّ است. روشن است که در صورت وجود میل به انجام

 )سبزواری، فعل برای حیوان گریزناپذیر است دادنانجام، حصول اراده و اقدام به «میل مخالفِ اقوا

1360 :666). 

 :دگوییمصدرا در بیان مطلب فوق 

فوق قوه شوقیه است  یاقوه ،شوق اکید( که منشأ آنعزم )ده، شوق، یتصور، تصدیق به فا

حیوان اشتداد  اما در ؛منشأ صدور فعل ارادی در انسان هستند ،که همان عقل عملی است

 .(354: 6ج ،1981)صدرالمتألهین، است  شوقیه منشأ فعل ارادیقوه 

 مندی افعال ارادیغایت

در این بخش به ویژگی شد. کیفیت صدور افعال ارادی روشن  قبل، مراد از اراده و یهابخش در

و سپس با تبیین مراد کنیم میاشاره  ،مندبودن افعال ارادی آن استافعال نفس انسانی، که غایت

 اشیقیحقاز کمال حقیقی و پنداری، فرآیند حرکت جوهری اشتدادی ارادی نفس به سوی کمال 

 کنیم.یمیند اشاره آو در انتها به نقش اراده نیز در این فر کاویمرا می
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 مندی افعال ارادی انسانمراد از غایت

 :شودیمغایت به دو معنا استعمال 

 .رکت استو همان غایت بالذات فعل و ح شودیم: که به منتهای حرکت گفته ةالحرک ما الیه. 1

عل برای فاعل است و کمالی است که به واسطه آن ف ةباالصالکه مقصود  :ةما الجله الحرک .2

 .(108: 2ج ،1386مصباح یزدی،  ؛83: 8ج ،همان) شودیمفاعل حاصل 

توضیح  ؛است مد نظرنیز  ی دومامعن مندندتیغا شودیمگفته  وقتی انسان افعال ارادی بارهدر

وقوع چنین  دیم روشن شد کهمطرح کرافعال ارادی و اختیاری  دربارهاز مطالبی که  ،نکهیامطلب 

 ،القصد استبانسان که فاعل  همچون ییهافاعلو در است کارهایی متوقف به علم و اراده فاعل 

خیر و  ،دهیفا ،یعنی لذت ،دشویمی مترتب که بر کار قصد یاجهینتتصور و تصدیق به فایده و 

یم بر پس تصم .زدیانگیبرمکار  دادنشوق وی را برای انجام ،دشویمکمالی که از آن حاصل 

و  ردیگیمعلق تبر نتیجه کار و بالتبع به خود آن  کار متوقف بر شوقی است که اصالتاً دادنانجام

و علم  «تغای»روی آن را ز این، امطلوب بالتبعخود کار و  است ةباالصالچون نتیجه کار مطلوب 

 .نامندیم «علت غایی»و محبت به آن را 

به  ؛ی دوم نیز محقق استاعالوه بر غایت به معنای اول غایت به معن، لذا در افعال انسان

اما عالوه بر آن  ،نهایتی دارد دهندیمانجام  1ارادی یهافاعل که هرچند حرکاتی ،عبارت دیگر

بسا هم ل شوند و چهیه ممکن است ضمن این فعل به آن ناک کنندیمکمال و مطلوبی را دنبال 

 فاعل باشد ةباالصالنیست که غایت بالذات حرکت همان مطلوب  چنین ل نشوند و لزوماً ینا

دیگری که  نکته ،غایت و کمال حقیقی در افعال ارادیدرباره  لذا .(251: 2ج ،1981)صدرالمتألهین، 

 ؟یستمال و مطلوبی که در هر فعل ارادی وجود دارد چکمنظور از  :هکن است ید اکر ید بررسیبا

هر موجودی که به نحوی از  نکهیایا  استآیا سنخ این کمال در موجودات مختلف به یک شکل 

 ؟داراده برخوردار است سنخ کمال مربوط به خود را دار

                                                             
افعال در آنها  ألذا هرچند منش .چراکه تمام کماالت را بالفعل دارند ،خدا و مجردات تام منتفی است باره. این مطلب در1

 .شودیمصدور افعال  أبلکه میل به کمال موجود منش ،نیز ناشی از میل است اما میل به کمال مفقود نیست
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که واژگانی مترادف  «سعادت»و  ،«خیر» ،«کمال»تبیین مطلب باید نگاهی به تعریف  برای

 .داشته باشیم مراتب آن نیهمچنو  استدر کالم صدرا 

 ف سعادت و کمالیتعر
سعادت هر قوه نیل به » ده است:کررا به این صورت تعریف  «سعادت»در برخی عبارات  وی

از نوع یا  یاقوهو کمال هر  استچیزی است که مقتضای طبع آن بوده و به حصول کمال آن 

را به ادراک  یاقوهسعادت هر ، دیگرعبارات در برخی  .(126: 9ج ،همان) «جنس همان قوه است

 .(249: 1360، همو) کندیمامر مالئم با آن قوه تفسیر 

که از قوای متعددی  ،انسان همچوندر موجودی  «کمال»و  «سعادت»از  ویلذا طبق تعاریف 

کمال شهوت را مثالً وی  .لذت مالئم با آن قوه است به ادراک یاقوهکمال هر  ،برخوردار است

کمال  و ،و کمال وهم و سعادتش را رجاء ،و کمال قوه غضبیه را غلبه و انتقام ،حصول مشتهایش

انسان  نکهیابا توجه به  و طبیعتاً داندیمراک متعلق محسوس آنها را اد گانهپنجیک از حواس  هر

سنخی از سعادت و کمال را هم مخصوص  ،قوه عاقله نیز برخوردار است همچون یاقوهاز وجود 

کمالش  ،باشد اهر کدام از قوا وجودش اقو این است کهدیگر مهم  نکتهبه این قوه دارا خواهد بود. 

 ،ندااست و گرچه همه قوا در تعریف لذت و کمال مشترک و لذتش اشدّ  ،تریضرورو مطلوبش  ،اعال

لذا  .مختلف است، کماالت آنها هم ذومراتب خواهد بود شاندرجات و مراتب کهنیااما با توجه به 

ر نفوس دارد، قوه آن هم که قوه عاقله است یه درجه وجودی باالتری نسبت به سانفس ناطقه ک

و کمال مطلوب و مخصوص آن هم کمال به برخوردار است  یاز درجه وجودی باالتر طبیعتاً

 .(250: همان) مراتب باالتری خواهد بود

 :دیگویمکمال مخصوص نفس ناطقه انسانی  بارهدر وی

صور  ،کمال ویژه نفس ناطقه انسانی در این است که در اثر استکمال وجودی با عقل فعال اتحاد یابد

ع اجسام و عناصر این عالم تا آخرین یطبا هکلی موجودات و نظام اتم عالم در او نقش بندد و به هم

مرتبه از مراتب وجود علم پیدا کند و در نتیجه اتحاد با عقل فعال و ارتسام صور کلی موجودات در 

 اندافتهید او تحقق ق اشیا در وجویکه همه ماهیات و حقا ،نفس او عالم عقلی و جهان علمی شود ،وی

 .(همان) و سرانجام به سرای ابدیت و مقر اصلی خویش بازگردد
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 کمال حقیقی و پنداری )خیر حقیقی و پنداری(تبیین مراد از 
 برایارادی فعل را  یهافاعلقبل بیان شد که از طرفی انسان فاعلی ارادی است و  یهابخشدر 

و از طرف دیگر کمال به معنای ادراک امر مالئم با طبع  ،دهندیمرسیدن به غایت و کمالی انجام 

چقدر وجود قوه شدیدتر  سنخ متفاوتی از کمال نسبت به قوه دیگر دارد و هر یاقوهاست و لذا هر 

 خواهد بود. ترکاملباشد کمال آن هم به تناسب آن 

  :انددهکربه دو نوع کمال و خیر در آثار خود اشاره  ،فالسفه از جمله مالصدرا ،اینکه دیگر نکته

نیل به کمال  در آثار ایشان خیر حقیقی .مظنون و پنداری ریخ. 2 ؛و سعادت حقیقی خیر. 1

هرچند  ،به خالف خیر پنداری که به زعم فاعل مرید خیر و کمال است است،هر قوه  امتناسب ب

 در حقیقت کمال آن قوه را محقق نکند.

ه وجه فارق او قوه عاقل نکهیاانسان که دارای قوه عاقله است با توجه به  چونهمموجودی  

وقتی  اش، خیر حقیقیرساندیمر حیوانات یر حیوانات است و برتری او را نسبت به سایاز سا

 عبارت به .به فعلیت برساند را آنبگذارد و قدم که در تکامل قوه عقالنی خود  شودیممحقق 

کمال منتظر از انسان  ،ر موجودات باالتر استیدرجه وجودی انسان از سا نکهیابا توجه به  ،گرید

معلوم نیست  اما لزوماً  ،هم باالتر خواهد بود و هرچند انسان مرید همواره در پی کسب کمال است

بسا انسان در طلب امری باشد که گمان به خیریت آن باشد و چهاین کمال، سعادت حقیقی او 

ه در ک یمالکلذا  .هرچند در حقیقت نیل به این امر در مسیر کسب کمال حقیقی او نباشد ،رددا

 یبرا یامقدمها یانسان بما هو انسان  ییمال نهاک یگاه شودیمحاصل  یارادار ک دادناثر انجام

 یو گاه ،شودیمده ینام «یقیر حقیخ»ن صورت در اصطالح فالسفه یدن به آن است و در ایرس

 یو ییال نهامکگر و یماالت دکهرچند مزاحم  ؛مت داردیاو مال یروهایو ن ااز قو یکیبا  فقط

. هرچند شودیمده ینام «ر مظنونیخ»ن صورت یان فاعل تمام شود و در ایباشد و در مجموع به ز

 انسان خیر حقیقی محسوب شود یوانیح یقوا یحیوان و برا همچونموجودی  همین کمال برای

 .(253: 2ج ،1981، همو)

 یقوه نبات یاست برا یمالک شودیمه بر خوردن غذا مترتب ک اییعیجه طبینت ،از باب نمونه

 یاست برا یمالک دشویمه از آن حاصل ک یاست و لذتمشترک وان و نبات ین انسان و حیه بک
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ح یت صحیخوردن با ناما اگر غذا ؛استمشترک وان و انسان یان حیو م کندیم که آن را درک یاقوه

و  شودیمهم  یمال انسانکد موجب شوانجام  یهف االیوظا دادنانجام یرو برایسب نکو به منظور 

 یوانیالتذاذ ح یبرا اگر صرفاً  یول ،هم خواهد بود یقیر حقیسب خک یبرا یالهیوسن صورت یدر ا

شخص  یاز قوا یبعض یمال براکموجب  فقط ،والت حرام استفاده شودکأاگر از م مخصوصاً  ،باشد

و از  آوردینمبار ه انسان را ب یقیمال حقکجه یو در نت زندیمان یز یو ییمال نهاکو به  شودیم

 .(105: 2ج ،1386)مصباح یزدی،  شودیمده ینام «ر مظنونیخ»ا ی «یر پنداریخ» یرونیا

 حقیقی برای انسان کمالت حصول یفکی
و با توجه  غایت مطلوب و کمال انسان، کمال عقلی است ،بخش پیشین بیان شد که در طورهمان

وه خواهد ق، این کمال عقلی مشمول هر دو استنفس ناطقه دارای دو قوه نظری و عملی  نکهیابه 

السفه به در کلمات فل مراتبی وجود دارد که مکاتدر مسیر  ،یک از این دو شد، البته برای هر

اه عقل جایگ :نون در مقام بحث از آنیم این است کهاک آنچهاما صورت مبسوط بیان شده است. 

ن دو ا ایی؟ آاستنزد مالصدرا به چه صورت  حصول کمال حقیقی انسان، نظری و عقل عملی در

قش نبودن عقل نظری ؟ و در صورت اصیلاستیا یکی خادم و تابع دیگری  نداقوه در عرض هم

 چه صورت خواهد بود؟ عقل عملی و کماالت آن در حصول کماالت عقل نظری به

 .ن باشدتا حدودی بیانگر نقش اراده در حرکت جوهری انسا تواندیمها پرسشپاسخ به این 

 .در این زمینه داشته باشیم یمختصر بحثلذا شایسته است 

 در حقیقت نفس و عملی 1نگاه صدرا به جایگاه عقل نظری
ذات نفس را قوه نظری آن دانسته و معتقد است شرف و فضیلت نفس به حسب جنبه  صدرا

اما جنبه عملی نفس در ذات نفس داخل نیست و از جهت اضافه نفس به بدن  ؛نظری آن است

جوهر و ذات انسان از نوع  ،به عبارت دیگر .جنبه عملی نفس را در نظر گرفت توانیماست که 

لحاظ تعلق آن به بدن مادی و عالم جسمانی  ازو همین جوهر است که ست ا عقل و از عالم باال

                                                             
بودن آنها معتقد و نیز به حق و باطل کندیمه به واسطه آن نفس کلیات را تصور و تصدیق ک یاهقو عقل نظری:. 1

 ستاامکان و امتناع آنها  عقل نظری موظف به تصدیق و تکذیب کلیات یا معرفت وجوب، ،به عبارت دیگر .شودیم

 (.83: 9ج ،1981مو، ه ؛261: 1354، صدرالمتألهین)
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اما قوه عملی آن در  ،قوه نظری مقوم هویت اصلی انسان است .شودیمنام نفس نیز به آن اطالق 

و معتقد  کندیمقوه عملی را خادم نظری معرفی  ویلذا  بودن هویت انسان نقش دارد.قوام نفس

: 1360همو،  ؛131: 9ج ،1981، همو) ردیگیمعقل عملی را به کار  ،است عقل نظری در کثیری از امور

 .(366و  258: 1354همو،  ؛200

 یت قصوایو غا داندیممربوط به قوه نظری عقل  کمال اصیل عقالنی را هم وی ،نیهمچن

  :کندیممعرفی  مبدأ اعالت و اتصال به مشاهده عقلیا خلقت انسان را عقل مستفاد و

و مقصود نهایی از ایجاد عالم جسمانی و انواع کائنات و محسوسات این عالم خلقت  غایت

یعنی مشاهده  ،انسان بوده و غایت و مقصود از خلقت انسان نیل به مقام و مرتبه عقل مستفاد

 .(522: 1363 همو، ؛128 :9ج ،1981، همو) بوده است اعال معقوالت و اتصال به مأل

اکنون جای پاسخ  ،عقل نظری شد محوریت اصلی در سعادت و کمال از آنِ نکهیابا توجه به 

در  ؟استنقش عقل عملی در تکامل حقیقی انسان به چه صورت  :که رسدیم پرسشبه این 

تبیین این مطلب باید گفت صدرا به تأثیری تبعی برای قوه عملی و استکمال آن در کمال حقیقی 

 .انسان قائل است

حسن و  ازکه کار آن استنباط جزئی  یاقوهعقل عملی عبارت است از  ،نکهیاتوضیح مطلب 

 کندیمکه خیر است یا گمان را افعالی  تواندیمو انسان به واسطه این قوا  استقبح افعال آدمی 

کمال  ،دن به آنهاو با توجه به وجود قوای حیوانی در وجود انسان و نیاز ب خیر است استنباط کند

نفس انسانی از جهت قوه عملی به این است که بر این قوای حیوانی چیره شود و آنها را تدبیر 

یک از این قوا  روی و کوتاهی در هرجاد کند و از زیادهیکه اعتدال در میان آنها ا ابه این معن ؛کند

نفس انسانی  ،چراکه تا زمانی که یکی از قوای حیوانی در حالت افراط و تفریط باشند ؛بپرهیزد

برده و ابزار دست این قوا خواهد بود و در نتیجه زمینه تکامل عقالنی برای او وجود نخواهد داشت. 

ل یکمال عقل عملی برای انسان به دست آوردن عدالت است که همه فضا ،لذا طبق نظر صدرا

زمینه  ،ا در بردارد و با رسیدن به این مرتبه و تصفیه قلب و پاالیش آن به واسطه اعمالاخالقی ر

 .شودیمبرای تکامل و رشد عقل نظری ایجاد 
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طهارت و صفای قلب است و  ،هدف اصلی از عبادات و طاعات ،دراص طبق نظر ،آنکهحاصل 

 نهایاو  ،هاکدورتصفا یعنی نداشتن  زیرا طهارت و ؛کمال نیست صفای قلب حقیقتاً طهارت و

 ،هدف از طهارت حصول انوار ایمان است وی،لذا از نظر  .امور عدمی هستند و عدمی کمال نیست

که به واسطه عقل فعال ، یعنی اشراق نور معرفت به خدا و افعال و کتب و رسلش و روز آخرت

ا درصپس مراد اتصال به عقل فعال است و این همان کمال عقل نظری از نظر  .ردیگیمصورت 

را  (22: )زمر «نُورٍ مِنْ رَبِّهِ یفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِساْلَمِ فَهُوَ عَلَ»کالم نورانی وی ترتیب است. بدین

و حکیم  ،نظریصدر غایت حکمت عملی است و نور غایت حکمت  شرح» :دکنیمچنین تشریح 

 ،1981)صدرالمتألهین،  «ست مؤمن حقیقی در زبان شریعتا و همو ستا نهایا یهی جامع هر دواال

 .(236-227: 1390هی، لعبدال ؛227-226: 1393 سروش، ؛139: 9ج

 جایگاه اراده در تحصیل کماالت عقل عملی و نظری
قبل این نتیجه حاصل شد که تکامل حقیقی انسان تکامل در حیطه عقل نظری  یهابخشاز 

. از استمتوقف )اتحاد با عقل فعال( بر تکامل عقل عملی  است و نیل به آن هم در مرتبه باالیش

چراکه تکامل عقل عملی که  ؛برد یپبه نقش اراده در تکامل حقیقی انسان  توانیم جا نیهم

که  ابه این معن است،افعال ارادی  دادندر گرو انجام ،استتکامل حقیقی انسان  سازنهیزم

ل یو کسب صفات و فضا فنا ،تحلیه ،تخلیه ،از تجلیه است عبارتمراتب عقل عملی که  کردنطی

جز به واسطه انتخاب و اراده مبتنی بر حکم عقل عملی میسر نخواهد بود و از طریق  ی،اخالق

باشد و در پرتو  رشد عقالنی داشته تواندیمصواب است که انسان  یهاارادهو  صحیح یهاانتخاب

 آن به مقامات واالی کمال برسد و مظهر عالم عقلی شود.

دارد و در پرتو افاضه آن توجه هرچند در نظر صدرا عقل نظری به مافوق آنکه،  نکته دیگر

و صرف قرارگرفتن  نیستاز جانب آن  یاژهیوکار  دادنو لذا نیاز به انجام کندیمکلیات را ادراک 

اما به هر حال این افاضه  ،کندیمادی عالیه و انفعال در برابرشان برای افاضه بسنده بدر معرض م

مثالً . استدارد که آن هم در حوزه افعال ارادی انسان نیاز نیز به حصول مقدماتی از جانب انسان 

در حوزه افعال ارادی  او کبر ااستدالل متشکل از صغر یدهسامانسیر از مجهول به سمت معلوم و 

 انسان داخل است.
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درنتیجه در حصول کماالت عقل نظری و تبدیل عقل هیوالنی به بالملکه و بالفعل و مستفاد 

نیز اراده و افعال ارادی تأثیر مقدمی و اعدادی دارد و نقش افعال ارادی را در این حوزه نیز 

 نادیده گرفت. توانینم

 اشتدادی چگونگی تکامل اشقیا بر مبنای حرکت جوهری
 طبیعی به صورت بهحرکت جوهری اشتدادی  ،که در میان مباحث قبل بیان شد طورهمان

، اما در دایره اختیار انسان، حرکت ارادی مبتنی بر شعور و کندیماستکمال نفس انسانی کمک 

تکوینی توأم با ارزش یا ضدارزش  سوی کماله آگاهی شکل گرفته و مسیر کمال جوهری را ب

و  هستکه در عین کمال تکوینی وجودی، ارزشی نیز  هست؛ یعنی برخی کماالت دهدیمتغییر 

لحاظ تکوینی  ازدر مقابل آن کماالتی داریم که هرچند  کهچنان، کندیمسعادت انسان را تأمین 

مانند حرکت  ،شودیمو ضدارزش تلقی  یستارزشی کمال ن لحاظاز ، اما شودیمکمال محسوب 

کمال  لحاظاز ، حرکت اشتدادی با استکمال جوهری نفس انسان رونیاشقاوت. از  یسو بهارادی 

کمال اولی و تحصل وجودی  یرا از نوع شگانیپشقاوتاولیه تطابق دارد؛ چراکه صدرا حتی 

ساس حرکت ارادی خویش انتخاب اگر مسیری که انسان بر ا ،دیگر عبارت به .داندیمبرخوردار 

کمال و  ؛ابدییمبه کمال حقیقی خود دست  نجایاش باشد در ادر راستای تکامل عقالنی کندیم

اما اگر حرکت ارادی در راستای تکامل عقالنی  ؛هستز یمنطبق با سعادت ارزشی ن سعادتی که

انسان از نیل به خیر حقیقی و  ،جانیادر  که کمال حقیقی انسان است صورت نپذیرد هرچند

حال حرکت ارادی  اما به هر ،سعادت ارزشی محروم مانده و راه شقاوت را انتخاب کرده است

نادرست خویش به  یهاانتخاباشتدادی در حق او منتفی نیست و چنین انسانی نیز با اراده و 

 .ورزدیماقدام  شتحصل و شدت وجودی یکی از قوای

که  یمنافاتی با رذایل« اشتداد وجودی»و « تکامل وجودی» همچونی تعابیر ،آنکهحاصل  

چراکه این عده نیز در ابعاد شیطانی،  ؛و انحطاط آنها نداردنند ککسب می هاانسانبسیاری از 

این عده نیز که زمانی بالقوه شیطان یا حیوان  ،به عبارت دیگر .اندشده تریقوسبعی و بهیمی 
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غضب و شهوت خود به شیاطین و درندگان و چهارپایانی  ،با استفاده ناصواب از واهمه اندبوده

 .(92: 1389محمدرضایی، ؛ 17: 9ج و 222: 8ج ،1981)صدرالمتألهین،  اندشدهبالفعل تبدیل 

 جهینت
از جمله  ،مبنای حرکت جوهری از جانب صدرا، تمام موجودات عالم ماده کردنطرحمبا توجه به 

حرکتی اشتدادی  ،از نظر صدرا ،. حرکت جوهری نفسندامشمول این نوع حرکت ،نفس انسانی

اجزایی فرضی دارد که به  وواقعیت جوهریِ ممتدی است  ،واقعیت نفسکه  ابه این معن است،

یک  حدوث هر که اوالً یطور به ؛شوندیمحادث  ،یکی پس از دیگری ،نحو پیوسته و متصل

جزء زایل است و درجه ز ا ترکاملهمواره جزء حادث  ،و ثانیاً ؛زوال دیگری است مشروط به

دم به دم به فعلیت و تحصل  ،نفس ،حرکت جوهری اشتدادی ۀدرنتیج .وجودی برتری دارد

یکی  ،تدریج مراحل حدوث جسمانی، تجرد برزخی و تجرد عقالنی راو به بدیامیوجودی دست 

 .کندیمطی  ،پس از دیگری

نفوس انسانی به صور مختلف بیان  خصوصدر آثار صدرا پایان حرکت جوهری اشتدادی در 

اتحاد با عقل فعال به عنوان انتهای حرکت جوهری نفس در  هاانسانبرخی  بارهشده است. در

برخی هم پایان حرکت جوهری حیوان بالفعل یا شیطان بالفعل  بارهده، و درشعالم ماده بیان 

را به سرمایه  شانیجوهرحرکت  هاانسانهرچند  وینزد  ،به عبارت دیگر .معرفی شده است

کدام نوع خاص به  اما در پایان به انواع مختلف تبدیل خواهند شد و هر ،کنندیمیکسان آغاز 

 خود را خواهند داشت.

 هاانسان خصوص جز با اعتقاد به حرکت ارادی اشتدادی در صدرادر آثار  یریگجهتاین نوع 

عقل از جانب خداوند،  یکه پس از نیل به مقام انسانیت و اعطا ابه این معن ،پذیر نخواهد بودامکان

 افعال ارادی انسان است که در تکامل و اشتداد وجودی وی نقش دارد.

رسیدن به غایت و کمالی  برایفعل را  آن ،ارادی یهافاعلویژگی افعال ارادی این است که 

سنخ  یاقوههر ، کمال به معنای ادراک امر مالئم با طبع است نکهیاتوجه به با و  دهندیمانجام 

قدر وجود قوه شدیدتر باشد کمال آن هم به چ مال نسبت به قوه دیگر دارد و هرمتفاوتی از ک

 خواهد بود. ترکاملتناسب آن 
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بخشیدن به در گرو فعلیت اشیقیحقلذا انسان که از نعمت قوه عاقله برخوردار است تکامل 

که در عبارات صدرا اتحاد با عقل فعال معرفی شده است، کمالی  استکماالت مختص به این قوه 

افعال ارادی در راستای نیل به این هدف میسر نخواهد بود و هرچند  دادنکه حصولش جز با انجام

اما به هر  ،دگذارنینمبه واسطه سوء اراده قدم در مسیر تکامل حقیقی خود  هاانسانبسیاری از 

و در نتیجه حرکت تکاملی  ندهستحال آنها هم در مسیر اشتداد و تکامل قوای حیوانی خود 

 آنها نیز منتفی نخواهد بود. بارهاشتدادی در
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