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ﻗﺎﻧﻮن اراده در ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ
*

ﭼﮑﯿﺪه

اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻋﻘﻞ در ﻣﻘﺎم ﮐﺮدار ﻗﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .ﮐـﺮدار اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺳـﺎﺧﺘﮥ ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﺧﻮاﺳـﺖ )= اراده(
اوﺳﺖ .ﮐﺮدارﻫﺎی ﻋﻘﻠﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی واﻗﻌﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اراده را ﻣﺘﻌ ّﯿﻦ ﺳـﺎزﻧﺪ .ﻋﻘـﻞ
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎ را ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از آنﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﻧﺒﺮد ﻋﻘﻞ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪﻫـﺎی ﻏﺮﯾـﺰه ﺗـﺎ
ﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ،ﻟﯿﮏ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫـﺎی ﻋﻘـﻞ در ﻧﮕﻬﺪاﺷـﺖ ﻏﺮاﯾـﺰ از
ﻃﻐﯿﺎن و ﺳﺮﮐﺸﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﮐﺮداری ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺻﺮف ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از ﺳـﻠﻮک ،ﺳـﻠﻮک
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻋﻘﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری و ﮐـﺮداری را در ﻋـﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻤﮑـﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ
ﮐﺮده ،ﻧﯿﺮوی ﻏﺮاﯾﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ و درﺳﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮاﯾﺪ .در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ،اﯾﻦ ﺳﻠﻮک ﺑﻪ ﻣﻼک ﻧﺎم ﺑﺮﻫـﺎن
ّ
ّ
ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ ،ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳـﺖ؛ زﯾـﺮا ﺗﺼـﺪﯾﻖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﺎری ﻧﺨﺴـﺖ در آن ﺑـﻪ اﻣـﺮی ﺗﻌﻠـﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در واﻗﻊ ،ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻘﺪم دارد و اراده ﻧﯿﺰ از ﺧﻮاﺳـﺖ و ﻓﺮﻣـﺎن او ﻣﺘﻌـﯿﻦ ﻣﯽﺷـﻮد .ﺳـﺎﻟﮏ و
روﻧﺪۀ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﯾﮏﺳﺮه از ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎم ﺑﻪ ﺧﺪا آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻪ را در ﻣﺴﯿﺮ ﺧـﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨـﺪ
در ﺣﯿﻄﮥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺳﺪ.
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ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ او ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺴﻮر ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺘﺎری
و ﺳﻠﻮﮐﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺼﺪ از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎﺻـﻞ ﺗـﻼش داﻧﺸـﻤﻨﺪان
ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎی ﺑﺸـﺮی راه و ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی را ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻋـﺮض ﻫـﻢ؛ ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎی ﻃـﻮﻟﯽ
ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﮔﺎه در ﻃﻮل ﻫﻢاﻧـﺪ و ﮔـﺎه در
ِ
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑـﻪﻃـﻮری ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺴـﯿﺮ
زودﺗﺮ از ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺤﺮک را ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی در ﻋﺮض ﯾـﮏدﯾﮕﺮ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻏﺎﯾﺖ و ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺪارد.
در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ،اﯾﻦ راهﻫﺎ ﺑﻪ راه ﻇﺎﻫﺮ و راه ﺑﺎﻃﻦ از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﻘﺴـﯿﻢ را
ﺑﻪ راه ﻓﻬﻤﯿﺪن و راه درﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد .ﻫﺮ ﮐـﺪام از دو راه ﺑـﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از اﻣﮑﺎﻧـﺎت اﻧﺴـﺎن ﺗﻮاﻓـﻖ و
ﺗﻨﺎﺳﺐ دارﻧﺪ .در راه ﻇﺎﻫﺮ ﯾﺎ راه ﻓﻬﻤﯿﺪن ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺴﯿﺮی را ،ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺴـﯿﺮ ﺻـﺪﯾﻘﯿﻦ«،
ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ و ﻣﺤﮑﻢﺗﺮﻧﺪ و ﻫﻢ از آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺷـﻨﺎﺧﺘﺎری
دورﺗﺮ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺳﻠﻮﮐﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮی را ﺑﺎ اﯾـﻦ وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎ ﺗﺮﺳـﯿﻢ و
ﺳﭙﺲ ﺗﻘﺮﯾﺮ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮد؟ آنﭼﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺴﯿﺮی در راه ﺑﺎﻃﻦ ﯾﺎ راه درﯾـﺎﻓﺘﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ راه ﻇﺎﻫﺮ و راه ﻓﻬﻤﯿﺪن ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ آن ﻧﺎم »ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ« ﻧﻬﺎد.

 .۱ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺳﻨﺘﺰ ﺟﻬﺎنﻫﺎ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن

ﺣﮑﻤﺎ و ﻓﻼﺳﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎن ،از ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﺪن ،ﯾـﮏ ﻣﻮﺟـﻮد
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ّ
ﺗﮑﻮن ﺑﺪن او در ﺟﻬﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ آﻏـﺎز ﺳـﯿﺮ وﺟـﻮدی او از
ﺟﻬﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ آنﭼﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ او از دﯾﮕـﺮ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪاموارۀ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ او در اﯾـﻦ ﺟﻬـﺎن ﮐـﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘـﯽ ﻣﻌﻘـﻮل،
ﻏﯿﺮﻣﺤﺴﻮس و ﻓﺮاﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﻘﻮل ﯾﺎ ﻓﺮاﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ،ﮔﺎه ﺑـﻪ روح و
ﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن و ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﮑـﺎم و ﺧـﻮاص و آﺛـﺎر ﻧـﺎﻫﻤﮕﻮن و
ﻣﺘﺒﺎﻋﺪ آنﻫﺎ ،ﺑﻪراﺳﺘﯽ اﻧﺴﺎن را از ﻫﻤﮥ ﻣﻮﺟﻮدات اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﻮﺟـﻮدی ﻫـﻢ

http://ethics.riqh.ac.ir

2017

Summer

No. 2

Vol. 1

Quarterly Journal of Moral Studies

ﻣﺤﺴﻮس و ﻫﻢ ﻣﻌﻘﻮل ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﺗﻌﻠـﻖ دارد و ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن ﯾـﺎ ﺟﻬﺎنﻫـﺎی
ﻣﺎوراء ﻃﺒﯿﻌﺖ .ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻧﺴـﺎن از ﻋﻘـﻞ و ﺑـﺪن ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻃﺒﯿﻌـﺖ و ﻣﺎوراءﻃﺒﯿﻌـﺖ اﺳـﺖ .ﻫﻤـﮥ
ﺟﻬﺎنﻫﺎ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ روﺑﻪرو ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﻨﺘﺰ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑـﺎ ﯾـﮏدﯾﮕﺮ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم
رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎوراءﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌـﯽ در ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ و ﭘﯿﭽﯿـﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈـﺎم  -ﭼـﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻣﺎدی ،ﺻﻮری ،ﻓﺎﻋﻠﯽ و ﻏﺎﯾﯽ و ﭼﻪ ﺑﻪﺻﻮرتﻫﺎی ِاﻋـﺪادی و ﺗﻘـﻮﯾﻤﯽ -
ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻮاﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎر آوردهاﻧﺪ.

 .۲اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻣﻊ ادراﮐﯽ و ﮐﺮداری اﻧﺴﺎن

واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺴﺎن در ﺟﻬﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن اﺟﺴﺎم ،ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی
ﻓﺮاوان ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻫﻮﯾﺎت ﻣﺘﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ و ادراکﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎﺳـﺖ ،ﺑـﺪن او
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺪن اﻧﺴـﺎن ﻋـﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾـﺪه و ﭘﯿﭽﯿـﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿـﺐ در ﻣﯿـﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐﻫـﺎی
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ -ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ -زﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن اﻧﺴﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪ از ادراکﻫـﺎی ﻏﯿﺮﻋﻘﻠـﯽ ﯾـﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ،اﺣﮑﺎم و ﻟـﻮازم وﯾـﮋۀ اﻧﺴـﺎﻧﯽ را در ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﺣﺎﺿـﺮ ﮐـﺮده اﺳـﺖ و ﻫـﺮ اﻣـﺮ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺑﺪن او را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧـﻮد ﮐـﺮده اﺳـﺖ .اﻧﺴـﺎن در ﻣﺮﺗﺒـﮥ ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﺎ ﺟﻬـﺎن
ﻣﺤﺴﻮس و آﺛﺎر ،اﺣﮑﺎم و ﻟﻮازم آن  -ﭼﻪ در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری و ﭼﻪ در ﻣﺮﺗﺒﮥ رﻓﺘﺎری  -روﺑﻪرو
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ ﯾﺎ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل دارد و از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﻀﻮر او در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر وﯾﮋهای در اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣـﻞ
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻘﺎی اﻧﺴﺎن در آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻧﺴﺎن در ﻣﺮﺗﺒﮥ دوم ﻫﯿﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﺪارد و در ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﮐـﺮدار از ﺳـﻨﺦ
ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴـﻮس ﻧﯿﺴـﺖ و از اﯾـﻦرو ﻧﯿـﺎزی ﺑـﻪ اﺑﺰارﻫـﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻃﺒﯿﻌـﺖ ،ﺟـﺰ ﺑـﺮای
ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮐﺮدار ﻋﻘﻠﯽ ،ﻧﺪارد .ادراک او در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﻮدات ّ
ﻣﺠـﺮد از
ﻣﺎده و ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺤﺾ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮐﺮدار او ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ارادهای ﻗـﻮام ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﮐﻪ از ادراکﻫﺎی ﺣﺴﯽ ،ﺧﯿﺎﻟﯽ و وﻫﻤﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯿﻞﻫﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻏﺮاﯾﺰ ﺑـﺮ آن
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دونﻋﻘﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻣﺎوراءﻃﺒﯿﻌﯽ او ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘﻞ ﯾﺎ ﻧﻔـﺲ ﻧﺎﻃﻘـﻪ،

۹

۱۰
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﯽ | ﺷﻤﺎره  | ۲ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ادراک و ارادهای از »ﻋﻘﻞ ﻧﺎب« ،ﯾﺎ ﻋﻘـﻞ ﭘﯿﺮاﺳـﺘﻪ از ﻫﻤـﮥ ﻣﺮاﺗـﺐ
ﻣﺎدون ﺧﻮد ،ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ،از ﺣﺲ ﺗـﺎ ﻋﻘـﻞ)= از ﻣﺤﺴـﻮس ﺗـﺎ
ﻣﻌﻘﻮل در ﺷﻨﺎﺧﺖ و از ارادۀ ﻣﺘﻌﯿﻦ از اﻣﯿﺎل ﺗﺎ ارادۀ ﻣﺘﻌﯿﻦ از ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻘﻞ( ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪۀ
وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮوﺗﺮ از ﻋﻘﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﺑﻪ ﻧـﺎم »ﻋﻘـﻞ ﺟـﺎﻣﻊ« را
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ از ﻣﺮﺗﺒﮥ »ﻋﻘﻞ ﻧﺎب« ﺗﺎ ﻣﺮﺗﺒـﮥ »ﻋﻘـﻞ ﺣﺴـﯽ« اﻣﺘـﺪاد ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ و اﺣﮑـﺎم و آﺛـﺎر و
ﺧﻮاص ﻋﻘﻠﯽ از ﻋﻘﻞ ﺗﺎ ﺣﺲ و از ﺣﺲ ﺗﺎ ﻋﻘﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺣﺲ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑـﺮای ﻋﻘـﻞ
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری و ﮐﺮداری ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ،ﻣﻮاد ﻻزم ﺑﺮای ﺻﻮرتﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری و ﮐﺮداری ﻋﻘﻠﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل ،ﭼﻨـﯿﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻋﻘـﻞ در ﻫـﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮐﺮداری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺲ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴـﻮس ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ
ﻋﻘﻞ ﻧﺎب ﺧﻮد ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری و ﮐﺮداری اﺳﺖ ﮐـﻪ ادراکﻫـﺎ و ارادهﻫـﺎی ﻧـﺎب در آن
ّ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎی ﻋﻘﻞ ﻧﺎب ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺷﻨﺎﺧﺘﮥ ﺑﻦ ﯾﺎ ﺣـﺎق
ﻋﻘﻞ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در آن ﻋﻘﻞ ﺟﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ارادۀ او در اﯾﻦ ﺑﻦ و ﺣـﺎق ﺟـﺰ
از اﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻌﯿﻦ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد.
ّ
 .۳ﺑﻦ و ﺣﺎق ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺑﺴﺎن ﯾﮏ ﻗﻮۀ ﺟﻤﻌﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﻌﺪد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ آن ،ﺗﻔـﺎوت
ﻋﻘﻞ ِ
اﺣﮑﺎم ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒـﮥ دﯾﮕـﺮ را روﺷـﻦ ﻣـﯽﺳـﺎزد .اﺗﺤـﺎد اﯾـﻦ ﻣﺮاﺗـﺐ ﻣﺘﮑﺜـﺮ و ﻣﺘﻔـﺎوت و
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻫﻤﮥ اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻨﻮع اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻘﻞ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺣﺲ اﺳﺖ .در اﯾـﻦ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ،ﻋﻘـﻞ ﺑـﺎ ﺟﻬـﺎن ﻣﺤﺴـﻮس
روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻤﯽﺑﻮد ﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ادراک ﺑﻪ ﻋﻘﻞ داده ﻧﻤﯽﺷـﺪ ،اﯾـﻦ
ّ
ﺑﺨﺶ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻌﻄﻞ و ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻘﻞ ،ﺑﻦ ﯾﺎ ﺣﺎق ﻋﻘـﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻘﻮلﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮر و ﻣﻌﻘﻮلﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ روﺑﻪروﺳﺖ .ﻣﻌﻘﻮل ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﻋﻘـﻞ از
ﻫﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺷﺮﻃﯽ آزاد اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻘﯿﺪی در اﯾﻦ ﺑﻦ ﻗﺮار ﻧﺪارد .ﻋﻘﻞ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﻘﯿـﺪ و
در ﻋﻤﻖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدی ﺳﺮوﮐﺎر دارد و در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﮥ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات و
ِ
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ﻣﺸﺮوط روﺑـﻪرو ﻣﯽﺷـﻮد .ﻣﻘﯿـﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤـﺪودﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺸـﺮوطﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘـﺎت ﻋﻘـﻞ را ﺟﻬـﺎن
ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﻮﺟﻮدات آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺮ ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ از ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮس ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾـﻦ
اﻣﮑﺎن را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ از آن آزاد ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﻄﻮح دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﻣﺘﻌﻠﻘـﺎت
و ﺑﺮاﺑﺮاﯾﺴﺘﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ آنﻫﺎ ﮐﻢ و ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ دو ﻃﺮف ﻋﻘﻞ ﺑﺎ دو ﻣﺘﻌﻠﻖ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷـﻮد .ﻋﻘـﻞ ﻣﻘﯿـﺪ ﺑـﻪ اﺣﺴﺎﺳـﺎت ﺑـﺎ
ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺤﺴﻮس ،روﺑﻪروﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳـﯿﻠﻪ ﻋﻘـﻞ ﻣﻘﯿـﺪ ﺑـﻪ ﺣـﺲ ﺑـﺎ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺸﺮوط و ﻣﺤﺪود ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻋﻘﻞ آزاد ﺷﺪه از ﻗﯿﻮد ﺣﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣﻘﯿـﺪ
ﺑﻪ ﻗﯿﻮد ﮐﻢﺗﺮی راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻋﻘﻞ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺤـﺾ و ﺳـﺮه و
ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوط و ﺣﺪود  -ﻣﮕﺮ ﺷﺮط و ﺣﺪودی ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮد ﻋﻘﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ  -اﺳـﺖ،
ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻗﯿـﺪ و ﺣـﺪی ﭘﯿﺮاﺳـﺘﻪ اﺳـﺖ و ﻣﺤـﺾ وﺟـﻮد و ﻫﺴـﺘﯽ
ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻣﺼـﺎﺣﺒﺘﯽ ﺑـﺎ ﻣﻘﺎرﻧـﺎت وﺟـﻮد ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻧﯿﺴـﺘﯽ و ﭼﯿﺴـﺘﯽ ،ﻧـﺪارد .ﻫـﯿﭻ
ّ
ﻣﻮﺟﻮدی در ﺑﻦ و ﺣﺎق ﻗﻮۀ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻋﻘﻞ ﻣﻘﯿـﺪ
ِ
ﺑﻪ ﺣﺲ ،ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺟﻮدی ﭼﻮن ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺴﻮس ﻣﺸﻬﻮر و آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﯿﻦ اﯾـﻦ
ﺑﯿﺎن درﺑﺎرۀ اراده ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
اراده در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻧﺨﺴﺖ از ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻏﺮاﯾﺰ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﺗﺼﺎل اراده ﺑﻪ ﻋﻘـﻞ
ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﻋﻤﻞ و ﮐﺮدار را اﻣﯿﺎل ﺗﻌﯿﻦ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ درک ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﺤﺾ ﻋﻘﻠﯽ در ﻣﻘﺎم ﮐﺮدار
و ﻋﻤﻞ ،ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ ﭼﻬﺮۀ ﻃﺒﯿﻌﺖ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺣﮑـﺎم ﻣﺤﺴـﻮس آن ﺑـﻪ ﯾﻤـﻦ وﺟـﻮد
ّ
ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻌﻘﻮل ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد .اراده آنﮔﺎه ﮐﻪ از ﻣﺘﻌﻠﻖ و ﺑﺮاﺑﺮاﯾﺴﺘﺎی ﺑﻦ و ﺣـﺎق
ﻋﻘﻞ ﻣﺘﺄﺛﺮ و ﻣﺘﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺮدار و ﻋﻤﻞ ﻋﻘﻠﯽ را ﺷـﮑﻞ ﻣـﯽدﻫـﺪ و آن را ﺑـﻪ ﻫﻤـﮥ
ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ وﺟﻮد او ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻘﻞ ﺟﺎﻣﻊ از ﮔﺴﺘﺮۀ وﺳﯿﻌﯽ  -از ﺣﺲ ﺗﺎ ﻋﻘـﻞ ﻣﺤـﺾ  -ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و
ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺧﺎﻟﺺﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺮهﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺎبﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﻣﺤﻀـﯿﺖ اﻣﺘـﺪاد دارد.
ّ
اﯾﻦ ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻣﺤﺾ و ﺳﺮه ﺑﻮدن ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻦ ﯾﺎ ﺣﺎق ﻋﻘﻞ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫـﺪ و از آن ﺑـﻪ
ﻃﺮف ﻣﺮاﺗﺐ دﯾﮕﺮ ﻋﻘﻞ ،اﻣﻮری از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎ ،ﻋﻤﻞﻫـﺎ و ﻋـﻮاﻃﻔﯽ ﺗﺮاوﯾـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ
دﯾﮕﺮ ﻋﻘﻠﯽ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﺮاﺗﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﺗﺤـﺎد ﺑـﺎ ﺑﺨـﺶ ﻣﺤـﺾ ﻋﻘﻠـﯽ ،اﯾـﻦ

ّ
ﺿﺪ ﻋﻘﻠﯽ .ﭘﺲ از اﯾـﻦ اﺗﺤـﺎد اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺮﺗﺒـﮥ
اﻣﮑﺎن را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﺎه ِ
ﺣﺴﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻘﻞ ،ﻫﻤﮥ ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎ ،ﮐﻨﺶﻫﺎ و ﻋﻮاﻃﻒ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﯾﮕﺮ ﻋﻘﻞ رواﻧـﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻣﺎدهای ﺑﺮای ﺻﻮرتﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻫﻤـﮥ ﺻـﻮرتﻫـﺎ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ،ﻣـﺎدهای ﺑـﺮای
ّ
ﺻﻮرت ﻧﻬﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎق و ﺑﻦ ﻋﻘﻞ ﺗﻌﻠﻖ دارد.
ّ
در اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪ ،آنﭼﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻘﻞ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی آن را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ُﺑﻦ ،ﭘﺎﯾﻪ و ﺣﺎق
ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ُﺑﻦ و ﺣﺎق  -ﭼﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻮری و ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ  -ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد،
ﺻﻮرتﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﺮاﺗﺐ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﻋﻘﻠـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗﻨﻬـﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻋﻘﻞ را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده اﺳﺖ و اﮔـﺮ ﻏﯿـﺮ ﻋﻘﻠـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ،ﺑـﻪ
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻋﻘﻞ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻋﻘﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ،وﻗﺘـﯽ رخ ﻣﯽدﻫـﺪ
ّ
ﮐﻪ ُﺑﻦ ،ﭘﺎﯾﻪ و ﺣﺎق ﻋﻘﻞ ﻣﻌﻄﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷـﻮد .اﻓـﺰون ﺑـﺮ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ و ﺣﺎق ،ﯾﮏ اﯾﺪه در اﯾﻦ ﺑﻦ وﺟﻮد دارد ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ ﭼﯿـﺰ ﺑـﺮای ﻋﻘـﻞ از آن
آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﯾﺪه ،اﯾﺪۀ ﺧﺪاﺳﺖ.
۱۲
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 .۴ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا

ﺣﮑﻤﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ،راه اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ را ،ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺑﻪ راه ﻇـﺎﻫﺮ و راه ﺑـﺎﻃﻦ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .راه ﻇﺎﻫﺮ راه اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ؛ اﯾﻦ راه ﻣﻘﺪم ﺑـﺮ راه ﺑـﺎﻃﻦ اﺳـﺖ؛ زﯾـﺮا راه ﻇـﺎﻫﺮ
راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا در آن داﻧﺴﺘﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و راه ﺑﺎﻃﻦ راﻫﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن ﺑـﻪ ﺧـﺪا
ﻣﯽﺗﻮان رﺳﯿﺪ و از داﻧﺴﺘﻦ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن راه ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ )ﻻﻫﯿﺠﯽ.(۳۴-۳۵ :۱۳۸۳ ،
راه ﻇــﺎﻫﺮ ﮐــﻪ ﺑــﺎ اﺳــﺘﺪﻻلﻫﺎی ﺑﺮﻫــﺎﻧﯽ ﭘﯿﻤــﻮده ﻣﯽﺷــﻮد ،ﻣﺴــﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌــﺪدی دارد ﮐــﻪ
ﻣﺤﮑﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺷـﺮﯾﻒﺗﺮﯾﻦ آنﻫـﺎ »ﻣﺴـﯿﺮ ﺻـﺪﯾﻘﯿﻦ« ﻧـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .در ﻣﺴـﯿﺮ ﺻـﺪﯾﻘﯿﻦ،
ﺣﺪ وﺳﻂ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ و ﻣﻘﺼﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻧـﻮع
ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻋﻘﻞ از ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،از ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒـﮥ
دﯾﮕﺮی از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ او ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺘﯿﻦ و ﻣﺘﻘﻦاﻧـﺪ ،اﻣـﺎ در آنﻫـﺎ
اﻧﺘﻘﺎل از ﻏﯿﺮﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺪا ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ،ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘـﺎل
از اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻫﻮی ﯾﺎ اﻣﮑﺎن وﺟﻮدی ﯾﺎ ﺣﺪوث ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﺟﺴﺎم ﯾﺎ اﺣـﻮال ﻧﻔـﺲ

http://ethics.riqh.ac.ir

2017

Summer

No. 2

Vol. 1

Quarterly Journal of Moral Studies

http://ethics.riqh.ac.ir

2017

Summer

No. 2

Vol. 1

Quarterly Journal of Moral Studies

۱۳
ﻗﺎﻧﻮن اراده در ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻘﯿ
ﻗﺎﻧﻮنﻦاراده در ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ

آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪا و ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﻼﺻﺪرا.(۱۴-۱۲ :۱۳۶۸ ،
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ در ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ﯾﺎ ﻋﻠـﻢ ﺣﺼـﻮﻟﯽ ،ﺣﺮﮐـﺖ ﺧـﻮد را از
ّ
ﯾﺎﻓﺘﻪای در ﺑﻦ و ﺣﺎق ﻋﻘﻞ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺗﺒﻪای از ﻣﺮاﺗﺐ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻘﻠﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای درک ﺧﺪاوﻧﺪ را ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮط و ﻣـﺮز و ﻣﺤـﺪودﯾﺖ،
ّ
ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ از ﺑﻦ و ﺣﺎق ﻋﻘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼـﻮر و ﺗﺼـﺪﯾﻖ ﺧﺪاوﻧـﺪ آﻏـﺎز ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑـﻪ
ﺗﺼﻮر و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪی ﯾـﮏ ﺣﺮﮐـﺖ ّﻟﻤـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از وﺟـﻮد
واﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻤﮑﻨﺎت و اﺣﮑﺎم و ﻟﻮازم آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮﺻـﺪﯾﻘﯿﻦ در ﻋﻘـﻞ
ﻧﻈﺮی ﯾﺎ ﺣﺼﻮﻟﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را از ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺣﺲ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ ﯾـﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ از ﻣﺮاﺗـﺐ
ﺗﺠﺮدی ﻋﻘﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻘﯿﺪ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ،آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺼﻮر و ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻦ ﻋﻘﻞ ﺗﻬﯿﻪ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﻮد را از ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻃﺒﯿﻌﺖ آﻏﺎز ﮐﺮدهاﯾﻢ ﻗـﻮای ﺣﺴـﯽ ﻣـﺎ ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ ﺑـﺎ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺪاوم ﺑﺎ آنﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را در ﻧﺰد ﻣـﺎ آﺷـﮑﺎرﺗﺮ
ً
از ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ آنﻫﺎ را ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ داﺋﻤﺎ ﻣﺎ
را ﺑﻪ آن ﺳﻮی ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ؛ زﯾﺮا در آن ﺗﺼﻮر و ﺗﺼـﺪﯾﻖﻫـﺎﯾﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ
ﺣﻀﻮر آنﻫﺎ در ﻣﺘﻦ ادراکﻫﺎی ﺣﺴﯽ -ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﻣﺎ را از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی وﺟـﻮد اﯾـﻦ ﻣﻮﺟـﻮدات،
ﺑﻪوﯾﮋه ،ﺧﺎﻟﻖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل
دادن ﻋﻘﻞ اذﻋﺎن ﯾﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﺻﺪای ﻋﻘﻞ را ﺑﺸﻨﻮد ﯾﺎ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺻﺪا ﻏﻔﻠﺖ
ﮐﻨﺪ .ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل از ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻋﺪهای از ﺣﮑﻤـﺎ ﺑـﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮق و ﺧﻮاص آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺧﺎﻟﻖ و اوﺻﺎف او را ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود وﺳﻄﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺻﻞ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ در
ﺧﻮد ﻋﻘﻞ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﮐﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ) ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ( ﺑﯿﺪار ﮐﺮدن ﺧﻔﺘﮕﺎن
اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ ،اﮔﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺪار ﺷﻮد ،اﺷـﯿﺎء را ﺑـﺎ ﭼﺸـﻢ ﺧـﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او دﯾﺪن را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴـﯽ او را ﺑﯿـﺪار ﮐﻨـﺪ در
دﯾﺪن او از اﺷﯿﺎء ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ او را آﻣﺎدۀ دﯾﺪن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اوﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ
ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻋﻘﻞ ،ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮاب اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺣﺲ .ﭘﺲ ﮐﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻫﻤﻪ را از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺪار ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﺧـﻮد از اﯾـﻦ ﺧـﻮاب
ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد و ﭼﺸﻢ ﻋﻘﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﺒـﺮد ﯾـﺎ ﭘـﺲ از ﺑﯿـﺪار ﺷـﺪن ﻋﻘـﻞ،
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری آن را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،اﻣـﺎ ﺑـﻪ
اﻧﮑﺎر ،ﻋﻨﺎد و ﺳﺘﯿﺰه دﺳﺖ زدﻧﺪ )ﻻﻫﯿﺠﯽ.(۳۵-۳۴ :۱۳۸۳ ،
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ در ﺳـﯿﺮ اﺳـﺘﮑﻤﺎﻟﯽ
ﻋﻘﻞ ﺣﺼﻮﻟﯽ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ ،ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ اﺳﺘﮑﻤﺎﻟﯽ ﻋﻘﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ
آﺷﻨﺎﺗﺮ از ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری ﻋﻘﻞ ﻧﺎب و ﻣﺤﺾ را ﭘـﯿﺶ از
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻘﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در اﺣﺎﻃﮥ اﯾﻦ ادراک ،ادراکﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ
را در ﻋﻘﻞ ﺣﺼﻮﻟﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ ﻋﻘﻞ ﺣﺼﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ از ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺧـﻮد
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و واﻗﻊ را ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

۱۴

 .۵ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺳﻠﻮﮐﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﯽ | ﺷﻤﺎره  | ۲ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

راه ﺑﺎﻃﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارد .اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ،ﻣﺴﯿﺮ از ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺣـﺲ و
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻋﻘﻞ و ﻣﻌﻘﻮل ،و ﻣﺴﯿﺮ از ﻋﻘﻞ و ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﺣﺲ و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳـﺖ .ﻫﻤـﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،در راه ﺑﺎﻃﻦ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺖ ﻧﻪ ﺻﺮف داﻧﺴﺘﻦ؛ زﯾﺮا ﻣﯿﺎن داﻧﺴـﺘﻦ
و رﺳﯿﺪن ﺗﻼزم ﺑﺮﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ رﺳﯿﺪن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ داﻧﺴﺘﻦ اﺳﺖ .در ﻣﺴﯿﺮ اول راه ﺑـﺎﻃﻦ،
ﻋﻤﺪۀ دﺳﺘﻮرات ﺳﻠﻮﮐﯽ در راﺳﺘﺎی ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎتّ ،
ﺗﺨﯿﻼت و ادراﮐﺎت ﺟﺰﺋﯽ،
ﺑﻪوﯾﮋه ﻟﺬتﻫﺎی ﻏﺮﯾﺰی ﺣﺴﯽ و ﺧﯿﺎﻟﯽ ،ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ و رﯾﺎﺿﺖ ﻋﻠﻘﮥ اﻧﺴﺎن از آنﻫـﺎ
ﮐﻢ و ﮐﻢﺗﺮ ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮۀ اﺻﻠﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎر ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻓﺸﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮس و اﺣﮑﺎم و ﻟﻮازم آن ﺑـﺮ وﺟـﻮد
اﻧﺴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﻌﻘﻮﻻت ﺧـﻮد را ﺑﻬﺘـﺮ در ﺑﺮاﺑـﺮ
اﻧﺴﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺳﻠﻮک ﻋﻘﻠﯽ را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ .در ﻣﺴﯿﺮ دوم ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻧـﺎم »ﻣﺴـﯿﺮ ﺻـﺪﯾﻘﯿﻦ«
اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن در ﻋﯿﻦ ﺣﻀﻮر در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮس ،ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﻠﻮک ﺧﻮد را از ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ آﻏﺎز
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﮑﺎم آن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮس ،ﻣﺘﺼﻞ دروﻧﯽ و ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،راه ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤـﮥ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن را زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.

http://ethics.riqh.ac.ir

2017

Summer

No. 2

Vol. 1

Quarterly Journal of Moral Studies

http://ethics.riqh.ac.ir

2017

Summer

No. 2

Vol. 1

Quarterly Journal of Moral Studies

۱۵
ﻗﺎﻧﻮن اراده در ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻘﯿ
ﻗﺎﻧﻮنﻦاراده در ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ

ﯾﮑﯽ از ﻓﺮقﻫﺎی اﯾﻦ دو ﻣﺴﯿﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ اول ﻏﯿﺮﺧـﺎﻟﻖ ﺑـﺮای ﺳـﺎﻟﮏ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﮥ
ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ و ﮐﻢ اﺛﺮ ﮐﺮدن اﺣﮑﺎم آن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻘﻞ در ﻣﺤـﯿﻂ ﻣﺤﺴـﻮس
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻢ ﺷﺪه ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﺪه و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻮد را در ﻧـﺰد
ﺳﺎﻟﮏ آﺷﮑﺎرﺗﺮ از ﻫﺮ اﻣﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .در ﻣﺴـﯿﺮ دوم ،ﺗﻮﺟـﻪ و روی آوردن ﺑـﻪ ﻣﺨﻠـﻮق،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ در ذﯾﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻟﻖ ﻗـﺮار دارد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﮐﻤﺎﻻت ﺧﺎﻟﻖ و ﮐﺎﻣـﻞﺗـﺮ ﮐـﺮدن اﯾـﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﻧﯿـﺰ
ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی او در ﻣﯿﺎن ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ،اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺳﻠﻮک اول ،ﺳﻠﻮک از ﻏﯿﺮﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ رﻫﺎ ﺷـﺪن از ﻏﯿﺮﺧـﺪا ﺑـﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ
ﺧﺪا .ﺳﻠﻮک دوم ﮐﻪ ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺳﻠﻮک از ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧـﺪا ﺑـﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺪا .آنﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﻠﻮک دوم ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و آنﭼﻪ در ﻣﺴـﯿﺮ اﯾـﻦ ﺳـﻠﻮک
در ﻣﻌﺮض ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ اﺳـﺖ ،ﺧـﻮد ﺧﺪاﺳـﺖ و ﻫﻤـﮥ ﺷـﻨﺎﺧﺖﻫﺎ و ﮐﺮدارﻫـﺎی ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﻪ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت در ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا و ﮐﺮدار ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﻣﻨـﺪک و ﻣﻨـﺪرج اﺳـﺖ.
آنﭼﻪ ﺳﺎﻟﮏ در اﯾﻦ ﺳﻠﻮک ﺑﺪان ﻣﺸـﻐﻮل اﺳـﺖ و ﺑـﺪان اﻫﺘﻤـﺎم دارد ﺧـﻮد ﺧﺪاﺳـﺖ و ﻫﻤـﮥ
ﮐﻤﺎﻻت دﯾﮕﺮ از ﻟﻮازم اﯾﻦ ﺳﻠﻮک اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺬات ﺳﺎﻟﮏ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﺮف ﻧﻈـﺮ ﮐـﺮدن از ﻣﺤﺴﻮﺳـﺎت و ﻣﻌﻘـﻮﻻت
ّ
ّ
اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ُﻣ َ
ﺪرک ﺑﻦ و ﺣﺎق ﻋﻘﻞ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻦ و ﺣﺎق ﻋﻘﻞ اﺟـﺎزه داد ﺗـﺎ
ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺮاﺗﺒﺶ و ﻣﺤﯿﻂ ﺑـﻮدن ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺧـﻮد را ﺑـﺮ ﻫﻤـﮥ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺟﻬـﺎن و
ﻣﺪرﮐﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻮدن از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻘـﻞ و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺟﻬـﺎن
اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺳﻠﻮک ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد و از اﯾﻦرو ،زودﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﻣﺴﯿﺮ اول
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :در ﻣﺴﯿﺮ اول ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن را از آن ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻣﺤﺴـﻮس،
ً
وﻫﻤـﯽ ﻋﻤﯿﻘـﺎ رﺳـﻮخ ﮐـﺮده ﺑﺮﻫﺎﻧـﺪ ،وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ،ﺳــﻨﮕﯿﻨﯽ آن
ﺧﯿـﺎﻟﯽ و
ِ
ﻣﺠﺎﻫﺪتﻫﺎ و درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺎن اﻧﺴﺎن را ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏﺑﺎره ﺳـﻠﻮک
را واﻧﻬﺪ و در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﺟﻬﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ او را ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﺧـﻮد
ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و در ﺧﻮد ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐـﺖ ﺧـﻮد را از ﻋﻘـﻞ ﻣﺤـﺾ آﻏـﺎز ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،در ﻫـﺮ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ واﻗﻌﯽ و ﻣﻔﺮوض در ﻋﻘﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر داﺋﻤﯽ ﺧﺪا ﻣﺸـﻐﻮل اﺳـﺖ و در ﻫـﺮ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ واﻗﻌﯽ و ﻣﻔﺮوض در ﻋﻘﻞ ﮐﺮداری ،ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺧﺪا ﺑﺪان ﻓﺮﻣﺎن داده و ﺑﻪ آن راﺿﯽ اﺳﺖ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺟﺎﻣﻊ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺳـﭙﺲ
در ذﯾﻞ آن ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺪا را در ﺟﻬﺎن اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺼﺪاق ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﯾـﺎ در
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﮑﯽ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗـﺎت ﮐﺮدﮔـﺎر ،از آن
ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﮐﺮدﮔﺎر ﺑﺪان ﻧﯿﮑﯽ ﻓﺮﻣﺎن داده اﺳﺖ .اﯾﻦ دو وﺿﻌﯿﺖ ،از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ در ﻫﺮ دو
ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،از ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﮑﺎک ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺖ ،وﺿﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد
دارد .ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻦ ﻋﻘـﻞ ﻓﺮﻣـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﻧﯿﮑـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
ً
از ﺑﻦ ﻋﻘﻞ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪۀ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺑﻦ ﻋﻘﻞ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪۀ ﺧﺪاوﻧـﺪ اﺳـﺖ ،ﻗﻄﻌـﺎ از ﺑـﻦ ﻋﻘـﻞ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﺑﺎ ﺑﻦ ﻋﻘﻞ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا را ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻓﺮﺳـﺘﺎدﮔﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ درک ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺻﺪای ﺧﺪا از ﺑﻦ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﮔﻮش اﻧﺴﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و ﺣﻀﻮر اﺣـﺎﻃﯽ ﺧﺪاوﻧـﺪ
در ﺑﻦ ﻋﻘﻞ درک و ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و از آنﺟﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
۱۶
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 .۶اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ از آﯾﺎت ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ

ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻤﮥ راهﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ را ﺑﻪ ﺳـﻮی آدﻣﯿـﺎن ﮔﺸـﻮده
اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان آﯾﺎﺗﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺳﻠﻮک ﺻـﺪﯾﻘﯿﻦ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﺣﺮﮐـﺖ
از ﺑﻦ ﻋﻘﻞ ﺑﺮای ﺳﺮﯾﺎن ﺣﮑﻢ آن ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻘﻞ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ و در ﺻـﻮرﺗﯽﮐـﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﯿﻔﺎ ﺷﻮد ،ﻣﺤﺘـﻮای آن را در ﺗﻔﺴـﯿﺮ آﯾـﺎت ﻣـﺬﮐﻮر در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﯿـﺮﯾﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺟﺘﻬـﺎد در اﺟـﺮای ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠـﻮم
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا را در ﺣﺪود ﯾﮏ ﺷﺮح ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای
از اﯾﻦ آﯾﺎت اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
ْ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
َ
ُ
ﱠ
َ » .۱واﻟ ِﺬ َﯾﻦ َﺟ َﺎﻫﺪوا ِﻓ َﯿﻨﺎ ﻟ َﻨ ْﻬ ِﺪ َﯾ ﱠﻨ ُﻬ ْﻢ ُﺳ ُﺒﻠ َﻨﺎ َو ِإن اﻟﻠ َﻪ ﻟ َﻤ َﻊ اﻟ ُﻤ ْﺤ ِﺴ ِﻨ َﯿﻦ«؛ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در راه ﻣﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ راهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪا
ﺑﺎ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران اﺳﺖ )ﺳﻮرۀ ﻋﻨﮑﺒﻮت :آﯾﮥ.(۶۹
در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﻼش ﺧﻮد را در اﻋﺘﻘﺎد و ﻋﻤﻞ ،ﯾﮑﺴﺮه

http://ethics.riqh.ac.ir

2017

Summer

No. 2

Vol. 1

Quarterly Journal of Moral Studies

 .1ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻦ درون ﮐﺮوﺷﻪ از ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﺳﺖ.

http://ethics.riqh.ac.ir

2017

Summer

No. 2

Vol. 1

Quarterly Journal of Moral Studies

۱۷
ﻗﺎﻧﻮن اراده در ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻘﯿ
ﻗﺎﻧﻮنﻦاراده در ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ

ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﻋﺘﻘﺎد و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﺣـﺎﮐﻢ
ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺮدار و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ آن ارادهای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎب ﺗﻌـﯿﻦ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖُ .ﺳ ُﺒﻞ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻢ ﻃﺮﯾﻖاﻧﺪ و ﻫﻢ ﻣﻄﻠﻮب؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾـﻦ
ُﺳﺒﻞ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﻧﻮﻋﯽ اﯾﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﯾﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺘﻌﻠـﻖ اﯾـﻦ ﮐﻮﺷـﺶ و
ﺗﻼش ،ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪﺳﺖ ،اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﯾﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺎﯾﺎن ﻧـﺪارد ،ﻫﻤﯿﺸـﻪ
ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﯾﺼﺎل ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن در ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ اﯾﺼﺎل در آن ﺗﺎمﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻧﺴـﺎن »ﻣﺤﺴـﻦ« اﺳـﺖ و اﯾـﻦ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ ﺟﻬﺎدﮐﻨﻨـﺪه در ﺧـﺪا،
ِ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﻣﺤﺴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﺧﺪا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ،ﺧﺪاوﻧـﺪ
ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﮏﮐﺮدار ﻣﻌﯿﺘﯽ وﯾﮋه و ﺧﺎص دارد ﮐﻪ آن ﻣﻌﯿﺖ را ﺧﺪا ﺑـﺎ ﻏﯿـﺮ از او ﻧـﺪارد .در ﻣﯿـﺎن
راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﺧﺪا و ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺻﺎﺣﺐ ِﺧﺮد ،راﺑﻄﻪای ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازۀ
ّ
راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﺧﺪا و ﺷﺨﺺ ﻧﯿﮏﮐﺮدار ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮاوان ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻠﮥ اﺳـﻤﯿﻪِ ،ان و
»ﻻم ﺗﺄﮐﯿﺪ« ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻌﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﮏﮐﺮداران را از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻤﺘﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮐﺮداری ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮد ﺗﻼشﮔـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺴﻦ ﯾﺎ ﻧﯿﮏﮐﺮدار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧـﻮد را درﺑـﺎرۀ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯽآنﮐﻪ ﻏﺮض و ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﺟﺰ ﺧﺪا را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧـﺪا،
ﺗﻨﻬﺎ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ،اﺣﺴـﺎن را ﺑـﻪ ﺑـﺎر ﻣـﯽآورد .اﺣﺴـﺎن ،ﻣﻌﯿـﺖ ﺟﺎوداﻧـﻪ را ﻣﯿـﺎن
ّ
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺴﻦ ﭼﻨﺎن در ﺣﺎق واﻗﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻊ ﯾﺎ ﺣﺎﺋﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ
اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺖ وﯾﮋه را در ﺣﺪوث و ﺑﻘﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
َ
ْ ْ
ْ َ ْ
َ َ َ
َ ﱠ ْ َ َ
َ
َ » .۲وأ ﱠﻣﺎ َﻣ ْﻦ ﺧﺎف َﻣﻘ َﺎم َر ﱢﺑ ِﻪ َوﻧ َﻬﯽ ﱠاﻟﻨﻔ َﺲ ﻋﻦ اﻟ َﻬ َﻮی ﻓ ِﺈن اﻟﺠ ﱠﻨﺔ ِﻫ َﯽ اﻟ َﻤـﺄ َوی«؛ و
ِ
اﻣﺎ ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ از اﯾﺴـﺘﺎدن در ﺑﺮاﺑـﺮ ﭘﺮوردﮔـﺎرش ﻫﺮاﺳـﯿﺪ ]ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ از ﻣﻘـﺎم
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻫﺮاﺳﯿﺪ[1و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از ﻫﻮس ﺑﺎزداﺷﺖ ﭘـﺲ ﺟﺎﯾﮕـﺎه او ﻫﻤـﺎن
ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ )ﺳﻮرۀ ﻧﺎزﻋﺎت :آﯾﮥ .(۴۱-۴۰
ﺧﻮف از ﻣﻘﺎم ّ
رب ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد .ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺧﺪا ﺑﺮﯾـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﻫـﻮی

۱۸
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﯽ | ﺷﻤﺎره  | ۲ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه از ﺧﺪا در ﺷﻨﺎﺧﺖ وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ اﯾﻦ اﻣـﺮ ﺑﺮﯾـﺪه ﺷـﺪه از
ّ
ﺧﺪا در ﻋﻤﻞ وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻦ و ﺣﺎق ﻋﻘﻞ ،ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﺧﺪا ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد و از اﯾﻦرو ،ﻫـﻮی
در ﺑﻦ ﻋﻘﻞ راه ﻧﺪارد .ﺑﻦ ﻋﻘﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﻋﻮب ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؛ ﺑﻦ ﻋﻘﻞ ﺑـﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻫﺘﻤﺎم دارد ،ﺑﺎ ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﺻﺪای ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﻮد .اﮔﺮ اﺣﮑﺎم ﺑﻦ ﻋﻘـﻞ
ﺑﺮ ﻣﺮاﺗﺐ دﯾﮕﺮ ﻋﻘﻞ ﺟﺎری ﺷﻮد آنﮔﺎه ﻫﻮی ﻣﻨﻔﺬی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻧﻔﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻘﻞ ،آن ﻧﻬﺎدی در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺑـﻦ ﻋﻘـﻞ و اﺣﮑـﺎم آن ﺳـﺘﯿﺰه
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﻗﻮای دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ اﺣﮑـﺎم ﻋﻘـﻞ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺧـﻮاص
ﻋﻘﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮوز دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻦ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐـﻪ از ﺷـﺪت ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎم ﮐﺮدﮔـﺎر ﺗـﻮان
ﺑﺮﺣﺬرداﺷﺘﻦ ﻧﻔﺲ از ﻫﻮی و دﻓﻊ ﯾﻮرشﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ او را از وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد ﺗﺎ در رﺗﺒﻪﻫـﺎی
ﺑﻌﺪ  -در اﺣﺎﻃﮥ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ  -اﺣﮑﺎم ﻧﻔﺲ را ﺗﺎﺑﻊ اﺣﮑﺎم ﻋﻘﻞ ﮐﺮده وﺟﻮد واﺣﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼـﻪای
ّ
را ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻗﻮای ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ّ
ﻣﺘﺸﺘﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎزد .ﺻﺪﯾﻖ ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺗـﺎم ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎم ﮐﺮدﮔـﺎر و
ﺧﺪاوﻧﺪی ،ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و از راه ﻣﺮاﺣﻞ ادراﮐﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت
ﺧﺪا رﻓﺘﻪ ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ را در اﺣﺎﻃﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤـﮥ آنﻫـﺎ در اﺣﺎﻃـﮥ ﺣﻀـﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﻠﻮک ،ﻣﺒﺪأ ﺧﺪاوﻧﺪﺳﺖ و ﻣﻘﺼﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و راه ﻫﻢ راه ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻫـﺮ
ﭼﯿﺰ ﺟﺰ او ﻣﺨﻠﻮق اوﺳﺖ و ﻣﺨﻠﻮق ،از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ ،ﺑﺮﯾﺪه از ﺧﺎﻟﻖ ﻧﯿﺴـﺖ؛ ﻫـﺮ
ﭼﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا در ﻧﻈﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ،ﭘﯿﺶ از آن ،ﺑـﺎ آن و ﭘـﺲ از آنّ ،
ﻣﻘـﻮم آن در ﻧﻈـﺮ او وارد
ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰ رﺳﺪ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ّﻧﯿﺖ ﺻﺪﯾﻖ ﮐﻪ ﺑﻦ ﻋﻘـﻞ اﺳـﺖ ،ﺗـﺎ ﺗﻤـﺎم
ﺟﻮارح و ﺟﻮاﻧﺢ وی ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ّ
ﻣﻘﻮم آن اﺳﺖ.
ﺻﺪﯾﻖ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از اﯾﻦ ﻣﺒﺪأ ﻫﺮ ﭼﻪ را در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪی وﺟﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ
ً
آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺲ ﺻﺪﯾﻖ اﯾﻦ ﻧﺪای ﺧﺪا را داﺋﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻨﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا
ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا رﻓﺘﻦ از ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﻏﺎﯾﺖ و از ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ ،آﻏﺎزﮔﺮ ﺳﻔﺮ ﺻﺪﯾﻖ اﺳﺖ .از
اﯾﻦرو» ،ﺻﺪﯾﻖ«؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻮک او از ﺧﺪا ،ﺑﺎ ﺧﺪا و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاﺳﺖ ،از دو ﺑﻬﺸـﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪ
َ َ َ
اﺳﺖَ » :و ِﻟ َﻤ ْﻦ ﺧﺎف َﻣﻘ َﺎم َر ﱢﺑ ِﻪ َﺟ ﱠﻨ َﺘ ِﺎن«)ﺳﻮرۀ اﻟﺮﺣﻤﻦ :آﯾﮥ (۴۶؛ ﭼﻮن ﻫﺮﭼﻪ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺳـﻠﻮﮐﯽ دﯾﮕـﺮ
ﻫﺴﺖ در ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻖ ﺣﻀﻮر دارد ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻖ ﻫﺴـﺖ در ﺳـﻠﻮکﻫﺎی دﯾﮕـﺮ
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ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﻠﻮکﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
َ ﱠﱡ ُ ْ َ ﱡ ﱠ َ َ َ َْ
اﻷ ْرض ﱠاﻟـﺬی َﻓ َﻄ َـﺮ ُﻫ ﱠﻦ َو َأ َﻧـﺎ َﻋ َﻠـﯽ َذﻟ ُﮑـﻢ ﱢﻣ َ
ـﻦ
ات و
ِ ِ
ِ
» .۳ﺑﻞ رﺑﮑـﻢ رب اﻟﺴـﻤﺎو ِ
ﱠ
اﻟﺸ ِﺎﻫ ِﺪ َﯾﻦ«ِ؛]اﺑﺮاﻫﯿﻢ[ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗـﺎن ،ﭘﺮوردﮔـﺎر آﺳـﻤﺎنﻫﺎ و زﻣـﯿﻦ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﭘﺪﯾـﺪ آورده اﺳـﺖ ،و ﻣـﻦ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ]واﻗﻌﯿـﺖ[ از
ﮔﻮاﻫﺎﻧﻢ )ﺳﻮرۀ اﻧﺒﯿﺎء :آﯾﮥ .(۵۶
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۱۹
ﻗﺎﻧﻮن اراده در ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻘﯿ
ﻗﺎﻧﻮنﻦاراده در ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ

اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ع( ﮐﻪ در آﻏﺎز دﻋﻮت او از ﻗﻮﻣﺶ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ،در ﺻـﺪد ﮔـﺬر دادن
اﯾﺸﺎن از ﻣﻮﺟﻮدات واﺑﺴﺘﻪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ ﺑﯽﻧﯿﺎز آنﻫﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺷـﻮد ﺗـﺎ اﯾﻦﮐـﻪ
ﻋﻘﻞ آنﻫﺎ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﺤﺪود  -ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی ﻋﻘﻞ از ﺧﺎرج ﺧﻮد اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﮐﺮدﮔﺎر و آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر و ﻣﺪﺑﺮ ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﺑﯽﻧﯿﺎز آنﻫﺎ ﻋﺒﻮر داده ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻋﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫـﺎدرﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ در ﻫﺮ ﺷﺄﻧﯽ از ﺷﺌﻮن ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻘﺪم  -ﻫﻢ در ﻋﻘﻞ و ﻫﻢ در ﺧﺎرج ﻋﻘﻞ  -ﺑﺎ ﻣﺒـﺪأ ﻫﺴـﺘﯽ
اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﺒﻮر ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،آنﮔﺎه ﭼﺮﺧﺸﯽ در ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻤـﻞ اﻧﺴـﺎن اﻣﮑـﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ:
آنﭼﻪ از وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽﺗﺮاود ،از ﺑﻨﯿـﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤـﺮک ﻋﻘـﻞ
ﮐﻪ رﺿﺎی ﻣﺒﺪأ اﺧﻼق اﺳﺖ ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد و آنﭼﻪ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺖ
از ﻫﺴﺘﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﯽ ،وارد ﻣﯽﺷﻮد از ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨـﺶ ﻋﻘـﻞ ﺷـﻨﺎﺧﺘﺎری ﻣﺎﯾـﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻋﻘﻞ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫـﺎی ﺧـﻮد ،در ﺣﯿﻄـﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ
ﻣﺮﮐﺰیﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ ﻣﺘﻌﻠـﻖ دارد و ﻫـﺮ ﭼـﻪ از آن ﺑﺨـﺶ
ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺳـﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷـﻮد ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ
وﺣﺪت اﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠـﻖ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭘﺮﯾﺸـﺎﻧﯽ و آﺷـﻔﺘﮕﯽ و از ﺑـﺮﻫـﻢ زدن وﺣـﺪت ﻋﻘـﻞ در ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﺑﺎزﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﺪد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ آن ﺑـﻦ از ﻫـﺮ ﺷـﮏ ،ﺗﺮدﯾـﺪ ،ﺟﻬـﻞ و ﻏﻔﻠـﺖ در اﻣـﺎن
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج آن وارد ﻣﯽﺷﻮد وﺣﺪت ﻣﺘﻌﻠـﻖ آن ﺑـﻦ ﻣـﺎﻧﻊ از ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ و
ﺗﺸﺘﺖ ﻋﻘﻞ در ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آن ﻓﺸـﺎر ﻗـﻮای ﻋﻤﻠـﯽ ﻏﯿﺮﻋﻘﻠـﯽ ﺑـﺮ اراده اﺳـﺖ ﺗـﺎ آن را
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و آﺷﻔﺘﮥ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮔﺮداﻧﺪ .ﻓﺮﺟﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺮﺧﺸﯽ ،وﺣـﺪت ﮐﺎﻣـﻞ
ﻋﻘﻞ در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری و ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﻣﻞ در ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد.
اﻟﺒﺘﻪ ،در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪن ﯾـﮏ ﻗـﺎﻧﻮن از ﻋﻘـﻞ ﻣﺤـﺾ اﯾـﻦ ﮔـﺬار و ﻋﺒـﻮر
ّ
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮس ﮐﻪ از ﺑـﻦ و ﺣـﺎق ﻋﻘـﻞ ﻣﻨﻘﻄـﻊ

ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮔﺎه اﯾﻦ ﻋﺒﻮر ﮐﺎری ﺑﺲ دﺷﻮار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻧﺘﻘـﺎل ،اﻧﺴـﺎن ﺑـﻪ
دﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎﯾﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴـﻮس و
اﺣﮑﺎم آن ﺑﺎزﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﮔﺮ ﻋﻤﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺳﻮء اﺧﺘﯿـﺎر اﺳـﺖ و
اﮔﺮ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺷﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ رﺳـﻮخ اﺣﮑـﺎم ﻗﻮهﻫـﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻋﻘﻞ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮد او ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻠﻮﮐﯽ از اﻣﻮر ﮐﺜﯿﺮ ﺣﺴﯽ آﻏﺎز ﺷﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾـﻦ ﺧﻄـﺮ ﺑـﺮ ﺳـﺮ راه
ّ
ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دام ﮐﺜﺮت در ﻣﺮاﺗﺐ دﯾﮕﺮ اﻓﺘﯿﻢ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻠﻮﮐﯽ از ﺑﻦ و ﺣﺎق ﻋﻘﻞ آﻏﺎز
ﺷﻮد ﮐﺜﺮتﻫﺎ در اﺣﺎﻃﮥ آن واﺣﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﺴﺠﺎم ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﺜﺮتﻫﺎ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ
ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺒﺪأ ﻫﻤﮥ ﻫﺴﺘﯽﻫﺎ ،و ﻫﻤﮥ ﻋﻤﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺒﺪأ ﻫﻤﮥ ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ ،ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

۲۰
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﯽ | ﺷﻤﺎره  | ۲ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

 .4در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ درﺑﺎرۀ ﺑﻪﭘـﺎ داﺷـﺘﻦ ﻧﻤـﺎز اﺳـﺖ .ﻧﻤـﺎز در ﺻـﺪر ﻫﻤـﮥ
دﺳﺘﻮرات و ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧـﺪ در ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ وﺻـﻒ از اﻫـﻞ اﯾﻤـﺎن
ﻧﻤﺎز آنﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن اﻫﺘﻤﺎم اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز آوردن وﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
َ ﱠ
َْ ََْ ْ
َ
َ
َ
ﻗﺪ أﻓﻠ َﺢ اﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮن اﻟ ِﺬ َﯾﻦ ُﻫ ْـﻢ ِﻓـﯽ َﺻـﻼ ِﺗ ِﻬ ْﻢ ﺧ ِﺎﺷ ُـﻌﻮن؛ ﺑـﻪراﺳـﺘﯽ ﮐـﻪ ﻣﺆﻣﻨـﺎن
رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﻓﺮوﺗﻦاﻧﺪ )ﺳﻮرۀ ﻣﺆﻣﻨﻮن :آﯾﮥ .(۲-۱
َ ﱠ َ ُ ْ َ َ َ ََ ْ ُ َ ُ َ
ـﺎﻓﻈﻮن؛ و آﻧـﺎن ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾﺸـﺎن ﻣﻮاﻇﺒـﺖ
واﻟ ِﺬﯾﻦ ﻫـﻢ ﻋﻠـﯽ ﺻـﻠﻮ ِاﺗ ِﻬﻢ ﯾﺤ ِ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )ﺳﻮرۀ ﻣﺆﻣﻨﻮن :آﯾﮥ .(۹
ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا رﻓﺘﻦ اﺳﺖ .در ﻫﺮﺟﺎ و در ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮﭘﺎ داﺷـﺘﻪ ﺷـﻮد ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪا رﺳﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﻪﺟﺎ و در ﻫﻤﻪﮔﺎه ﺣﺎﺿـﺮ اﺳـﺖ .ﻣـﺎ از ﺧﺪاوﻧـﺪ ﯾـﺎری
ﻣﯽﺟﻮﯾﯿﻢ و ﺧﺪا ﯾﺎری ﻣﺎ را در ﻧﻤﺎز ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻀـﻮر او رﺳـﯿﺪ و
ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺗﻮان از او ﻣﺪد ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻦ در ﻧـﺰد ﺧﺪاوﻧﺪﺳـﺖ .از اﯾـﻦرو
ﻧﻤﺎز اﺟﺎزۀ ﺣﻀﻮر اﺳﺖ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن؛ اﺟﺎزهای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯽﻗﯿـﺪ و ﺷـﺮط آن را
ﺑﻪ اﺟﺎﺑﺖ ﻫﻤﺮاه ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز واﻗﻊ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﻧﺸـﺎﻧﻪ دارد و آن
ﻓﺎرغ و ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ ﺷﺪن از ﯾﺎد ﻏﯿﺮﺧﺪاﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﯿﺮﺧﺪاﺳﺖ ورودش ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎز ﻣﻤﻨـﻮع اﺳـﺖ؛
زﯾﺮا ﺳﺮﺷﺖ ﻧﻤﺎز ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎد ﺧﺪاﺳﺖ .وﻗﺘﯽ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻧﻤﺎز ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد و
اﮔﺮ ﺧﻮاص اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﻧﻤﺎز -ﮐـﻪ ﺳﺮاﺳـﺮ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗـﺎت ﺧﺪاوﻧـﺪ اﺳـﺖ -
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ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺮون از ﻧﻤﺎز ﺑﻪ اﺣﻮاﻻت ﻧﻤﺎز آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺣﮑﺎم ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳـﺮاﯾﺖ
ﻧﻤﺎز ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﯾﺎد ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﺷﺌﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﻤﮥ آن ﺷـﺌﻮن
در ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ درک و ﯾﺎﻓﺘﮥ ﻋﻘﻞ .ﻧﯿﺰ از اﯾﻦﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ دور ﺷـﺪن از ﻧﻤـﺎز و
ﺗﻀﯿﯿﻊ آن ﻓﺮواﻓﺘﺎدن در ﮐﺸﺶﻫﺎی ﻧﺎﻫﻢﺳـﻮ و ﻓﻬـﻢﻫـﺎی ﻧﺎﻣﺘﻘـﺎرن و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ آﺷـﻔﺘﮕﯽﻫـﺎ و
ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ.
ﱠ َ َ َ ﱠَ ُ ﱠ َ َ َ َ َْ َ َ
َ َ َ َ ْ َْ ْ َ ْ ٌ َ َ ُ
ات ﻓ َﺴ ْﻮف َﯾﻠﻘ ْﻮن ﻏ ﯿﺎ؛ آنﮔﺎه،
ﻓﺨﻠﻒ ِﻣﻦ ﺑﻌ ِﺪ ِﻫﻢ ﺧﻠﻒ أﺿﺎﻋﻮا اﻟﺼﻼة واﺗﺒﻌﻮا اﻟﺸﻬﻮ ِ
ﭘﺲ از آﻧﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺗﺒﺎه ﺳـﺎﺧﺘﻪ و از ﻫـﻮسﻫـﺎ ﭘﯿـﺮوی
ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ زودی ]ﺳﺰای[ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ]ﺧﻮد[ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ )ﺳﻮرۀ ﻣﺮﯾﻢ :آﯾﮥ .(۲۵۹

ّ

 .۷اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ از ﺳﻨﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع(

 .۱اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
ْ
ْ ْ
َّ
ْ ً
َ
َّ َ ُ
وﻋﯽ ِﻣ َﻦ َّاﻟﺘ َﻤ ِّﻨـﯽ َو َّاﻟﺘﻈ ِّﻨـﯽ َو اﻟ َﺤ َﺴ ِـﺪ ِذﮐـﺮا
اﻟﻠ ُﻬ َّﻢ ْاﺟ َﻌﻞ َﻣﺎ ُﯾﻠ ِﻘﯽ اﻟﺸ ْﯿﻄﺎن ِﻓﯽ ُر
ِ
َ
ََ
َ َ َ َ ُّ ً ُ ْ َ َ ْ ً َ َ َ ُ َ
ِﻟ َﻌﻈ َﻤ ِﺘﻚَ ،و ﺗﻔﮑﺮا ِﻓﯽ ﻗﺪ َر ِﺗﻚَ ،و ﺗﺪ ِﺑﯿﺮا ﻋﻠﯽ ﻋﺪ ّ ِوكَ ،و َﻣﺎ أ ْﺟ َﺮی ﻋﻠﯽ ِﻟ َﺴ ِﺎﻧﯽ ِﻣ ْﻦ
َ
ُ ْ َ
َﻟ ْﻔ َﻈﺔ ُﻓ ْﺤﺶ َأ ْو ُﻫ ْﺠﺮ َأ ْو َﺷ ْﺘﻢ ﻋ ْﺮض َأ ْو َﺷ َﻬ َﺎدة َﺑﺎﻃﻞ َأو ْاﻏﺘ َ
ـﺐ أ ْو
ﺎﺋ
ﻏ
ﻦ
ﻣ
ـﺆ
ﻣ
ﺎب
ـ
ﯿ
ِ
ِ
َ ْ ٍ َ َ ِ ُ ْ ِ ً ٍ ْ َ َ َ ِ ِ ْ ٍ ً ِ ِ َّ َ ِ َ َ َ ٍ َ َ ً ٍ
َ ِ َ ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ﺎﺿ ٍﺮ و ﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذ ِﻟﮏ ﻧﻄﻘﺎ ِﺑﺎﻟﺤﻤ ِﺪ ﻟﮏ و ِإﻏﺮاﻗﺎ ِﻓﯽ اﻟﺜﻨ ِﺎء ﻋﻠﯿﮏ و ذﻫﺎﺑﺎ ِﻓﯽ
ﺳ ّ ِﺐ ﺣ
ِ
ُ ْ ً
َ ْ ً ْ ً
ﱠ ََ َ َ ً َ
َ
ﺗ ْﻤ ِﺠﯿ ِﺪ َک َو ﺷﮑﺮا ِﻟ ِﻨ ْﻌ َﻤ ِﺘﮏ َو اﻋ ِﺘ َﺮاﻓﺎ ِإﻏ َﺮاﻗﺎ ِﻓﯽ اﻟﺜ َﻨ ِﺎء ﻋﻠ ْﯿﮏ َو ذ َﻫﺎﺑﺎ ِﻓﯽ ﺗ ْﻤ ِﺠﯿ ِﺪ َک َو
َ
ُ ْ ً ْ َ َ َ ْ َ ً ْ َ َ
ﮏ و ا ْﺣ َﺼ ً
ـﺎء ِﻟ ِﻤ َﻨ ِﻨـﮏ؛ ﺑﺎراﻟﻬـﺎ ،آن ﺣـﺮص و
ـﺎﻧ ِ
ﺷﮑﺮا ِﻟ ِﻨﻌﻤ ِﺘـﮏ و اﻋ ِﺘﺮاﻓـﺎ ِﺑ ِﺈﺣﺴ ِ
ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺴﺪی را ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن در دل ﻣﻦ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻋﻈﻤـﺖ و ﺗﻔﮑـﺮ در
ّ
ﻗﺪرت و ﺗﺪﺑﯿﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺖ ﻣﺒﺪل ﺳﺎز و آن ﮐﻠﻤـﮥ زﺷـﺖ ﯾـﺎ ﺑـﺪ ﯾـﺎ دﺷـﻨﺎم
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۲۱
ﻗﺎﻧﻮن اراده در ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻘﯿ
ﻗﺎﻧﻮنﻦاراده در ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ

ﯾﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﻦ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ رﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤـﮥ ﺗﻨﮕـﯽﻫـﺎ و ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎی
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺗﺠﺮﺑﯽ را ﺑﺰداﯾـﺪ و ﮔـﺮهﻫـﺎ و ﺑﻨـﺪﻫﺎ را از وﺟـﻮد
اﻧﺴﺎن ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و او را از زﻧﺪانﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﺧﯿﺎﻟﯽ آزاد ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﺎﻣﺎن )ع( ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را در راﺳـﺘﺎی ﺑﺤـﺚ ﺣﺎﺿـﺮ
ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ِﻋﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﺷﻬﺎدت ﺑﺎﻃﻞ ﯾﺎ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺆﻣﻦ ﻏﺎﯾﺐ ﯾﺎ ﺑـﺪﮔﻔﺘﻦ ﺑـﻪ ﺷـﺨﺺ
ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ را ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﻦ ﺟﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺣﻤـﺪ و
ﻣﺒﺎﻟﻐﮥ در ﺛﻨﺎء و ﺳﻌﯽ در ﺗﻤﺠﯿﺪ ،و ﺷﮑﺮ ﻧﻌﻤﺖ و اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﺣﺴﺎن و ﺷـﻤﺮدن
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺧﻮدت ﺑﺪل ﻓﺮﻣﺎی )ﺑﻼﻏﯽ.(۷۶ :۱۳۸۵ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺑﯿﺮون وﺟﻮد ﺑﻪ اذﻫﺎن وارد ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺑﻦ ﻋﻘﻞ ﮐـﻪ ﯾـﺎد
ﺧﺪا و ﺣﻀﻮر ﺧﺪا و ﺻﻔﺎت ﻣﺮﺿﯽ ﺧﺪا در آن ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮده ﻣـﯽﺷـﻮد و ﺗﻤـﺎم اﻣﮑﺎﻧـﺎت
ﺷﺮارتآﻣﯿﺰ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ از آن ﺳﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎد واﻗﻌﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑـﻦ ﻋﻘـﻞ ﺑـﺮﻣـﯽآﯾـﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮص ،ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺴﺪ را ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ آن اﻫﺮﯾﻤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻧﻬﺎد دروﻧﯽ ﻧﻔـﺲ ّاﻣـﺎره ﺑـﻪ
ﮐﮋیﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره از ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﯾـﺎد ،ﺑﺎزﮔﺸـﺖ
اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

۲۲

 .۲اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق)ع( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
]اﻟﻘﻠﺐ[ ّ
اﻟﺴﻠﯿﻢ اﻟﺬی ﯾﻠﻘﯽ رﺑﻪ و ﻟﯿﺲ ﻓﯿﻪ اﺣﺪ ﺳﻮاه .ﻗﻠﺐ ﺳﻠﯿﻢ ،ﻗﻠﺒﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ و در آن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧـﺪا ﻧﯿﺴـﺖ )ﻋﺮوﺳـﯽ ﺣـﻮ ﯾﺰی،

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﯽ | ﺷﻤﺎره  | ۲ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

.(۵۸ :۱۳۸۲
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻠﺐ ﺻﺪﯾﻖ را در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﻣـﯽدارد .ﻗﻠـﺐ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻦ ﻋﻘﻞ داﻧﺴﺖ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧـﺪا
ً
در آن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻗﻄﻌﺎ درک ﻗﻠﺐ از ﮐﺜﺮت ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،اﻣـﺎ اﯾـﻦ ﮐﺜـﺮت ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ
ذرهای ﻗﻠﺐ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزد .ﻗﻠـﺐ ﺻـﺪﯾﻖ ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺸـﻐﻮل اﺳـﺖ و ﻫـﺮ ﭼـﻪ در
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﻬﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ او ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺻـﺪﯾﻖ ﺑـﺮای ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت روی ﻣﯽآورد و ﺑـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖ آنﻫـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖ از ﺧـﺪا را ﺗﮑﻤﯿـﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻧﯿﺰ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﺮای اﻣﺘﺜـﺎل ﻓﺮﻣـﺎن ﺧﺪاوﻧـﺪ در ﻣﯿـﺎن ﻣﺨﻠﻮﻗـﺎت ﺣﺮﮐـﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻫﻤـﮥ
ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ آنﻫﺎ را زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻫﯿﭻ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ
ّ
اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﺮﯾﺪه از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺻـﺪﯾﻖ وارد ﺷـﻮد ،ﭼـﻮن ﻫـﯿﭻ ﻣﺨﻠـﻮﻗﯽ ﭼﻨـﯿﻦ ﺣـﻆ و
ﺑﻬﺮهای را از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد و در ﻣﯿﺎن ارادهﻫﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻗﻠﺐ ﺻﺪﯾﻖ ﮐﻪ ﻗﻠـﺐ ﺳـﻠﯿﻢ اﺳـﺖ،
ارادهای ﺟﺰ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪا و ﻓﺮﻣﺎن او ﻣﺘﻌﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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 .۳اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﻓﺮﻣﻮد:
ُ
ُ
ََ َ َ ُ ُ
َّ ُ َ ُ ّ َ َ َ َ َ َ
ُ
اﻷوﺗﺎد
ﻤﻮد َﯾ ُﺜﺒﺖ
ﺴﻄﺎط؛ إذا ﺛﺒﺖ اﻟﻌ
ﻤﻮد اﻟﻔ ِ
اﻟﺼﻼة ﻋﻤﻮد ِ
اﻟﺪ ِﯾﻦ ،ﻣﺜﻠﻬﺎ ﮐﻤﺜ ِﻞ ﻋ ِ
ُ
َ َ ُ َََ َ َُ ْ َ ٌ
ُ
ُ
ٌ
ﻷﻃﻨﺎب ،و إذا ﻣﺎل اﻟﻌﻤﻮد و اﻧﮑﺴﺮ ﻟﻢ ﯾﺜﺒﺖ و ِﺗﺪ و ﻻ ﻃﻨﺐ؛ ﻧﻤﺎز ﺳﺘﻮن دﯾـﻦ
وا
ََ
َ
اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻞ آن ﻣﺜﻞ ﺳﺘﻮن ﺧﯿﻤﻪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺳﺘﻮن ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ﻣﯿﺦﻫـﺎ و
ﻃﻨﺎبﻫﺎی ﺧﯿﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﯾﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﻮن ﻣﺎﯾﻞ ﺷـﻮد و ﺑﺸـﮑﻨﺪ ،ﻧـﻪ
ﻣﯿﺨﯽ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ﻃﻨﺎﺑﯽ ّ
)ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.(۱۷ :

 .۸ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑـﺮای ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ ،ﮐﻮﺗـﺎهﺗـﺮﯾﻦ و ﻣـﺘﻘﻦﺗـﺮﯾﻦ راه
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۲۳
ﻗﺎﻧﻮن اراده در ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻘﯿ
ﻗﺎﻧﻮنﻦاراده در ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ

اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ دﯾﻦ آنﮔﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷـﻮد
ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﻦ ﺑﺮ اﺻﻮل ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻋﺪل ،ﻧﺒﻮت ،اﻣﺎﻣﺖ و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﺮار دارد و ﭘﺎﯾـﮥ ﻫﻤـﮥ
اﺻﻮل ،اﺻﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ .ﺗﻮﺣﯿﺪ ،اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤـﮥ اﺻـﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﮥ دﯾﮕـﺮ ﺑـﺪان ﺗﮑﯿـﻪ
زدهاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ آن اﺻﻮل را از اﺻﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺟﺪا ﮐـﺮد .اﺻـﻞ ﺗﻮﺣﯿـﺪ ﺑـﺮ
ﻫﻤﮥ اﺻﻮل دﯾﮕﺮ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ و از اﯾﻦرو ،ﻫﻤﮥ دﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺘﮑـﯽ اﺳـﺖ .از ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ
ّ
ّ
ّ
دﯾﻦ ﺑﻪ »رﺳﻮل اﻟﻠﻪ« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد و از اﻣﺎم دﯾﻦ ﺑﻪ »وﻟﯽ اﻟﻠﻪ« و از ﻗﯿﺎﻣﺖ دﯾـﻦ ﺑـﻪ »ﻟﻘـﺎء اﻟﻠـﻪ«
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﮥ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ و واژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﺻﻮل ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﺑـﻪ
ّ
اﻟﻠﻪ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ او ﻣﺴﺘﻨﺪاﻧﺪ.
ﻧﻤﺎز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮد دارد ،ﻋﻘﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻤﺎزﮔﺰار را ﻓﻌﺎل ﮐـﺮده و او را ﺑـﻪ ﺳـﻮی
ﻏﺎﯾﺖ ﻫﻤﮥ ﻏﺎﯾﺖﻫﺎ ﺳﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﻤﺎز از ﺗﻮﺣﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﺘﺎ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد و ﺑﺎ ﺗﻮﺣﯿـﺪ
اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻧﻤﺎزﮔﺰار را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﯽﺑـﺮد .ﻧﻤـﺎزﮔﺰاران وﺻـﻒ ﺷـﺪه در ﮐﺘـﺎب
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺼﻞ وﺟﻮدی آنﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪن ﻧﻤـﺎز اﺣﮑـﺎم ﻧﻤـﺎز
ﺑﺮآنﻫﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻤﺎز و اﺻﻞ ﺑـﻪﭘﺎدارﻧـﺪۀ آن،
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎم ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﺘﺎ ،را از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﻨﺪ:
َ
ُْ َّ َ ﱠ َ ُ ْ ََ َ
ﻼﺗ ِﻬ ْﻢ َد ِاﺋ ُﻤﻮن… .؛ ﻏﯿﺮ از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران؛ ﻫﻤﺎن
… ِإﻻ اﻟﻤﺼ ِﻠﯿﻦ .اﻟ ِﺬﯾﻦ ﻫﻢ ﻋﻠﯽ ﺻ ِ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺳﻮرۀ ﻣﻌﺎرج :آﯾﮥ .(۲۳

ﻓﻬﻤﯿﺪن» ،ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺳﻠﻮﮐﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗـﺮب
و رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻦ او ﻧﯿﺰ ﻣﺴﯿﺮی را ﺑـﻪ ﻧـﺎم »ﻣﺴـﯿﺮ ﺻـﺪﯾﻘﯿﻦ« ﻣﻄـﺮح ﮐـﺮد ﮐـﻪ آﺛـﺎر
وﺟﻮدی ،ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری و ﮐﺮداری آن ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ و وﺻﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ در آن ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .وﯾﮋﮔﯽ اﯾـﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪا ﻧﺒﻮدن آن از ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ اﻣﮑﺎﻧـﺎت داﺧﻠـﯽ ﻋﻘـﻞ
ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺳـﻠﻮﮐﯽ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﻮد و ﻫـﻢ اﻣﮑﺎﻧـﺎت اﺳـﺘﺨﺮاج آن از ﻣـﺘﻦ دﯾـﻦ اراﺋـﻪ ﺷـﻮد.
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای روﻧﺪه و ﺳﺎﻟﮏ آن اﺳﺖ ﮐـﻪ او را از آﺷـﻔﺘﮕﯽ ،ﭘﺮﯾﺸـﺎﻧﯽ و
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ وارد از ﻓﺸﺎر ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ آزاد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ آزاد ﺷﺪن از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻘﻠـﯽ ﺷـﺪن
ﻫﻤﮥ ﻗﻮهﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری و ﮐـﺮداری ﻏﯿﺮﻋﻘﻠـﯽ ﻣﻤﮑـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ؛ اﯾـﻦ ﻗـﻮهﻫـﺎ آنﮔـﺎه در ﺳـﯿﻄﺮۀ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻘﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ ﻧﺎبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻮد را درﯾﺎﺑﺪ و ارادۀ ﺧـﻮﯾﺶ را
ِ
از اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﺳﺎزد.
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد از درﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﺪا ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷـﻮد ،ﻫﻤـﺎنﻃﻮر ﮐـﻪ
۲۴
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﯽ | ﺷﻤﺎره  | ۲ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

در واﻗﻊ ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﻫﺮ ﮐـﺮداری ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ وارد ﺷﻮد ﻣﻨﺸﺄ آن ارادهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ از درﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﺪا ّ
ﺗﻌﯿﻦ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞﮐﻨﻨﺪۀ ﺑﯿﺎن ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ،ﺗﺼﺪﯾﻖ واﻗﻌﯿﺘـﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ او و در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ او واﻗﻌﯿـﺖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ] .ﺻـﺪق[ ﻫﻤـﮥ
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮۀ ﺷﻨﺎﺧﺖ وارد ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن »ﺻـﺪﯾﻖ« آن
ﺷﻨﺎﺳﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ واﻗﻌﯿﺘﯽ را ﺗﺼـﺪﯾﻖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ واﻗﻌﯿـﺖ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ اﺳـﺖ و در
واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ،ﻣﺸﺮوط و ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط و ﻗﯿﺪی ﻧﯿﺴﺖ؛ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در واﻗﻌﯿﺖ داﺷـﺘﻦ ﺑـﯽﻧﯿـﺎز
ً
اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻫﺮ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﺤﻀﺎ ﺑﻪ او ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و واﺑﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺻـﺪﯾﻖ ﺗﺼـﺪﯾﻖﻫـﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺮﺣﺴﺐ واﻗﻊ ﻓﻬﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ،ﺻﺪﯾﻖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﮐـﺮدار
و ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی واﻗﻌﯿﺘﯽ را ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻌﯿﻦ ارادۀ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ درﺳﺘﯽﻫﺎ و ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ ﺑـﻪ
او واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و از او ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻃﺮح از ﺳﻠﻮک را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽﺗﺮ در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐـﺮد ﺗـﺎ ﺑـﺎ
ﻧﻘﺪ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ﯾﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﻣﺸـﮑﻼت و
ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی آن ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ارﺗﻘﺎی داﻧﺶﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری و ﺳﻠﻮﮐﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ.
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* ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ.
 .۱ﺑﻼﻏﯽ ،ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ) ،(۱۳۸۵ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﺤﯿﻔﻪ ﮐﺎﻣﻠﮥ ﺳﺠﺎدﯾﻪ ،ﺗﻬـﺮان :داراﻟﮑﺘـﺐ اﻻﺳـﻼﻣﯿﺔ،
ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم.
ّ .۲
ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ )ﺑﯽﺗﺎ( ،وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ،ج ،۳ﺑﯿﺮوت :اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.
 .۳ﺷﯿﺮازی ،ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ﻣﻼﺻﺪرا( ) ،(۱۳۶۸اﻟﺤﮑﻤـﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻟﯿـﺔ ﻓـﯽ اﻻﺳـﻔﺎر اﻟﻌﻘﻠﯿـﺔ
اﻻرﺑﻌﺔ ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺼﻄﻔﻮی ،ج ،۶ﭼﺎپ دوم.
 .۴ﻋﺮوﺳﯽ ﺣﻮﯾﺰی ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻤﻌﻪ ) ،(۱۳۸۲ج ،۴ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻮر اﻟﺜﻘﻠﯿﻦ ،ﻗﻢ :ﻧﺸﺮ داراﻟﺘﻔﺴﯿﺮ.
 .۵ﻓﻮﻻدوﻧﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ) ،(۱۳۷۸ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﻗﻢ :داراﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ.
 .۶ﻻﻫﯿﺠﯽ ،ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ) ،(۱۳۸۳ﮔﻮﻫﺮ ﻣﺮاد ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﺳﺎﯾﻪ.

۲۵
ﻗﺎﻧﻮن اراده در ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻘﯿ
ﻗﺎﻧﻮنﻦاراده در ﺳﻠﻮک ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ
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