
 

  
  
  

  آخرت به مثابه جهان اخالق
  ىوانیر دیام

  يدهچک
ک يـ كه انـسان بـه عنـوان هستند متفاوت ىنيا و آخرت به مثابه دو نظام احسن با قوانيدن

ان يـن جهـان ميد در اياو با. شود ىل در آنها حاضر مموجود عاقل، صاحب اراده و مسئو
ا يـ: زنـد ى او را رقم مـىت وجودي كه موقعى انتخاب؛زندب دست به انتخاب ىدو نوع زندگ

آنهـا را ا يـگـر متـصل بدانـد ي جهان دىست، به زندگهطور كه در واقع   آنى ران زندگيا
ده از هم دانسته، تنها به اين سرا معتقد شود  را ىن زنـدگيـا ايـ  بايد مقام عملدراو . ٔب

ن جهـان كـه يـن ايبـا قـوانتنها ا ين جهان آخرت به مثابه جهان اخالق اداره كند يبا قوان
ه در يـ، پاىريگ مين انتخاب و تصمي ا.، حيات خود را سامان بخشدعت استين طبيقوان

 جهـان نيـنفس از ا.  نام گرفته است» عقل و نفسيزست« در وجود انسان دارد كه ىجدال
ن خود بـه جهـان مناسـب آن يعمال قوانآن جهان و هر كدام انسان را با ااست و عقل از 

   .كشانند ىم
  .ن اخالقيعت، قوانين طبيا، آخرت، عقل، نفس، قوانيدن :ها كليد واژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هـای فـصل وجـودی او و آرام  سعادت و رستگاری انسان به ظهور خـواص و رضژگـی
. ها و خواص يا با وجود خاص او سنخيت دارد رضژگیگرفتنش در جهانی است كه با آن 

راه رســيدن انــسان بــه آن جهــان، پيمــودن مــسير ايــن جهــان در راســتای حــاكم كــردن 
  .ٔهای شناختاری و كرداری قوه عقل بر سراسر هستی خود است توانايی

  ي نظام احسنها جهان
ست انـسان  يسن دو،كه ايم شده ي تقسى انسان به دو مرتبه اصلىدر كتاب خداوند، زندگ

 بـه دو جهـان .دهندىل مي را تشكىن نظام احسن تكىصند و با همسته ىدر دو نظام جهان
 از كىعبارت اول حـا. اشاره كرد» آن جهان«و » ن جهانيا «ىهاتوان با عبارتىم مذكور
م و با چشم، گـوش، بىگر تقدم دارد، اكنون در آن به سر مي كه بر جهان داست ىجهان

 دارد كـه ىت از جهـانيعبارت دوم حكا. مشىصىگر با آن مرتبط مير حواس دي سالمس و
م تا بـه كمـک يا هنوز بدان وارد نشدهى ول؛مم تا در آن مستقر شىصي آن روان هستىبه سو

 آشـكار ى عقـل انـسانىق حواس بران جهان از طيا. ممرتبط شىصبا آن م يحواس بتوان
 هر چند بر ؛ان استي حواس نماگرىىانجيبدون م ،ق خود عقلاست و آن جهان از ط

ا يـک بودن آن بـه انـسان ينزددليل به » ن جهانيا«ن جهت به ياز ا. ده باشديحواس پوش
ا يـتأخر حضور انسان در آن سبب به » آن جهان«ا اطالق شده است و به يدن به حواس او

آخـرت اطـالق ، ر گـرفتنو در پس آن قرا» ن جهانيا«ز آن از يا تمايتأخر آن از حواس او 
حـضور همـراه بـا مـشاهده (ن جهـان بـه جهـان مـشهود ين مالک، از ايبه هم. شودىم

  .اد شده استي) ب از حواسيغا(ب يگر به جهان غيو از جهان د) حواس

   انسان نسبت به دو جهاني شناختاريها تيموقع
رآن كتــاب گيرنــد؛ و چــون قــدر قــرآن ايــن دو جهــان بيــشتر در كنــار يكــديگر قــرار مــى

پايان هستى خبـر ندهـد؛ هـر شود كه از اسرار بىخداست، هيچ تركيبى در آن يافت نمى
همراهـى ايـن دو جهـان بـا . چند محتواى آن به تديصج براى عقول بشرى آشـكار گـردد

ق ديگرى باشـديكديگر مى تـا ايـن . تواند نشان از امكان معرفت به هر يک از آنها از ط
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 جهان را نخواهيم شناخت و تا آن جهان را نشناسيم، بـه ديصافـت جهان را نشناسيم، آن
اگـر ايـن جهـان بـه قـوه عقلـى منتقـل نـشود و در دسـتگاه . يـابيماين جهان توفيق نمى

شخصى و ذهنى محدود و محاصره گردد، چيـزى از آن جهـان را بـه قـوه شـناخت وارد 
 ايـن جهـان در زنـدان كند و اگر آن جهان به قـوه شـناخت و آگـاهى منتقـل نـشود،نمى

هـاى واقعـى آن ناديـده يـا نادانـسته گردد و رضژگـىشناخت سطحى حسى محبوس مى
موقعيت معرفتى اين دو جهان نسبت بـه يكـديگر بـه موقعيـت هـستى ايـن دو . شودمى

جهان وابسته است و انتقال معرفتى از هر يک از آنها بـه يكـديگر و تـتميم شـناخت هـر 
گـردد؛ بـدين ترتيـب،  ط اين دو جهان در نظـام تكـىصنى بـاز مـىيک به ديگرى، به ارتبا

اى بـا سـاختار  بنياد شناخت اين دو جهان در متن واقعى است كـه سـاختار آن بـه گونـه
معرفت جامع عقلى هماهنگ است كه مراجعـه بـه آن، دسـتگاه شـناختارى عقـل را بـا 

  .سازد هاى خود منتقش مى كند و به هستى خود مرتبط مى
گـر و امتـداد ي بـه جهـان دىوسـت جهـان كنـونيواقع عبارت است از پكه، حاصل آن

ن جهان معبر آن جهـان اسـت و موجـودات هـر ين دو جهان؛ اي در اىحضور وجود انسان
انـد و گر مـرتبطيكـدي با ـ ک نظاميبه عنوان  ـن و ضوابط آن جهان يجهان بر اساس قوان

 بـه ،گـذردىدر آن جهان بـر انـسان مـ هرچه ،انين مي در ا.كنند ىبه صورت نظام عمل م
ل يـگـر، انـسان بـه دلير ديـبـه تعب. ن جهان وابسته اسـتيا وجود او در اي ىت زندگيفيك

ن جهـان و آن جهـان يـش در ا خـىصىت زنـدگيـفيگر ك نيي تع، خودى وجودىها ىژگرض
  .ار او رقم زده استي را ادراک و اختىگر نيين تعياست و ا

د ه شدن اين جهان از آن جهان در نهاد علمى و عملى انسان در مقابل اين واقعيت، ب
كنـد و  افتد، او را از واقع منـصرف مـى اين قطع شدن كه به دست انسان اتفاق مى. است

هاى اين جهان نيز از قوه ادراكى و  سازد؛ به طورى كه رضژگىارتباط او را با واقع مختل مى
نام دارد؛ در مقابل كسى كه » زندگى دنيوى«زندگى چنين انسانى . ماند عملى او پنهان مى

به واقعيت هر دو جهان، به سبب اتصال يا ورود ادراكى و عملى به آن جهان، دست يافته 
است و در محدوده وجود خود، زندگى اين جهان را با قواعد و قـوانين آن جهـان تـنظيم 

وط مى   .استشود، به زندگى اخروى وارد شده  كرده و تا آنجا كه به او م
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 ــ افتـدىكه به دست انسان در وجودش اتفاق م ـن جهان از آن جهان يده شدن اب
شـود دو گونـه انـسان در شـناخت و كـردار داشـته  ىگر موجب ميكديها با وست آنيا پي

ان يـدر م. ن تفـاوت شـودت  متحمل بزرگ،ن جهتيها از ا انسانىم و فصل وجوديباش
 ،و مـالزم آن  ـگـرياعتقاد بـه جهـان د تفاوت  به اندازهىا ، فاصلهىافراد نوع واحد انسان

ن يـ و اعتقاد به صرف وجـود اـ پاكننده هر جهان  اعتقاد به وجود خداوند به مثابه بهىعني
ا و يـن جهـان بـه انـدازه تفـاوت دنيـن دو انسان در ايتفاوت ا. افكند ى نميى جدا،جهان

ا و آخرت بـه مثابـه دو نـوع ي دن،دارد به آخرت نى كه اعتقادىانساننگاه در . آخرت است
ن معنا كه اگر حركت انسان ي به ا؛رنديگ ى در دو جهت متقابل قرار م،ده از هم بىزندگ
 جهـان آخـرت قـرار ىارير اختي در مسـ از آن جهت كه جهان مقدم است ـن جهان يدر ا
ت آن ي كه واقعى در حال؛كندمى  دورتر ـ كه در متن واقع است ـ او را از آن جهان ،ردينگ

 ىويـ دنىاز جهـت زنـدگتنهـا  ىن دوري پس ا.ک استياست كه جهان آخرت به او نزد
 ى كه تلقـ استن جهاني حاصل تعامل ذهن خاص او با اى،ا به عبارتيخاص آن انسان 
ن يـدر ا. اسـتپديـد آورده در او را جهـان واقـع درشاره  ىن ادراكي چنى،او از اصل زندگ

، معـادل دانـستنا را تنها جهان ي رها كرده است و دنىرا به كل او جهان آخرت ،تيوضع
ن جهـان يـكـه او در ااسـت  ى خاصىک زندگيا واگذار كردن جهان آخرت به يفروختن 

   :ده استبرگ
ُاولـــٰئك الــذين اشــتروا الــضلـٰلة بالهــد﴿ ِ َ َُ ََّّ ُ ََ َ َ ُ فمــا ربحــت تجـــٰرتهم وٰىِ ُ َ َِ َ ِ مــا كــانوا  َ

َمهتدين   )١٦ ٔ آيه بقره،ٔسوره(؛ ﴾ُ
ب در داد و يـن ترتيدند و بـدت خيهدا] ىبها[ را به ى كه گمراهىكسان

  .افته نبودنديت ي نكردند و هداىستدشان سود
ِاولـٰئك الذين اشتروا الحيوة الدنيا باآل﴿ ُّ ََ ٰ َ ُ ََ َّ َ ِ ِخرةُ   )٨٦ ٔ بقره، آيهٔسوره( ؛ ﴾...َِ

  . ...دندگر خيجهان د] ىبها[ا را به ي دنى كه زندگىكسان
 كـه بـه صـورت متقابـل ىا و آخرت را در صورتيت دنيوضع Ａنيرالمؤمنين امناسخ

  :دهدى شرح مچنين ،نديدرآ
  ؛الن مختلفانيان و سبي عدوان متعادةخريا و اآلالدن
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 بـه اسـباب ديـداشـت آن با نگـاهىانگارد كه برا ىش مداند فقط خود را نگهبان خىصىم
ر ا سـرايسيـ بـه وجـود انـسان در دنىقات بـه طـور دائمـين تصديا. جىصد تمسک ىعيطب
. كند ىات و رفاه به هرگونه كه باشد، عمل مي به دست آوردن اسباب حىشود و او برا ىم

كنـد و  ى مـىويـ دنىن جهان او را موجـودي اىور شدن انسان در زندگ غوطه،بين ترتيبد
ن جهـان، فرامـوش كـردن جهـان يل فرو رفتن در اسباب ايه دل، بىويت موجود دنيخاص

  .ننده خود و دو جهان استگر و آفيد
م تـا پـردايسى به سـاختار وجـود انـسان مـ، اكنونم پاسخ به پرسش گذشتهي تتمىبرا

  .گر آشكارتر شودين جهان و جهان دينسبت انسان با ا

   وجود انسانيبيساختار ترک
عت ساخته شده است و خواص آن يبدن او از عالم طب.  روح است از بدن وىانسان مركب

 بدن ى همراهابى  بدنى زندگ١.كند ىن مي معىست و يسىكيعت فين حاكم بر طبيرا قوان
ى بـستگى عـيط متفاوت و متنـوع طبيبه شراكه ان جان از روح به بدن است و روح و س

 ،ردي قرار نگىروني موجودات بط وي مناسب و دادوستد با شراىها تيتا بدن در وضع. دارد
 ِبيـن تركيـ ا،تـر رود نييط از حـد الزم خـود پـاين شراياگر ا. ماند ىب برقرار نمين تركيا

 ىعت آن را متالشـيطبشود و  سپرده مىن آن يعت و قوانيبدن به طبو  منحل ىعيمابعدطب
 ىطي شـراگردانـد تـا درىعت بازمي آنها را به اصل طب، به عناصر متفاوت ساختهىو متجز

ن يـ انـسان در اىب زنـدگيـن ترتيبـد. ر دهديي تغىعيگر طبي به موجودات د را آنها،گريد
. ب مـذكور حفـظ شـوديک بازه مشخص است تا تركي بدن در ى وابسته به سالمت،جهان

  .بردىان ميط مصاحبت روح با بدن را از مي شراى، بدنىل بدن و قوايا تعطيب تخ
عـت ي طبىدهد به مـاورا ىخواص آن نشان مو ست يعت نياما روح انسان از عالم طب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهمـه يسـر پوشـش  جسم و بدن انسان از نطفه و لقاح آن گرفته تا استخوان و گوشت و پوست و اعضاي متفـاوت آن همـه.  ١
كي، شيميايي و يسستي از عناصر طبيعت گرفته شده و به يكديگر تبديل گشته هـاي متفـاوت و   بـا بافـتانـد و قوانين في

  .شوند وع متعين مي خاص و متنىكاركردها
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ركننده بدن و يب متحيترك.  استىگريسنخ داز ن حاكم بر آن يقواناز اين رو تعلق دارد و 
عت در انسان واقع شده و سخن از امكان را پـشت يعت و مابعدطبيب طبي تركىعنيروح، 

آنهـا  از ىگـريبا سنخ دن يک سنخ از قوانتا يب موجب شده ين تركيا. سر گذاشته است
  )، مقاله سوم٢المبدأ والمعاد، ج (. ک وجود گرد آمده باشنديدر 

 و اختيار، خواصی كه در بدن و افعـال  انواع ادراک استى،از خواص روح انسانيكى 
وط به جسم اسـت، وجـود نـدارد  ارتبـاط ى روح بـرا.بدنى، از آن جهت كه جسم يا م

كنـد كـه  ى عمـل مـى بـا بـدن خـود از راه حواسـىحتـعت و يافتن با جهان طبي ىادراك
عـت ي روح در طبىاز آن جهت كـه بقـاهمچنين ه شده است؛ ي آن در بدن تعبىهارندهيگ

د از طـرف روح يـن راسـتا باي در اىاري اختىبه وجود بدن و حفظ آن وابسته است، كارها
ک يـ غذا خـوردن  وداز به غذا داري و حركت كردن نبقا ىبدن برابراى نمونه، .  شودانجام

ن در انـسان يرسد؛ بنـابراى نىضت به آن نم، است كه تا ادراک در كار نباشدىاريعمل اخت
شود تا روح عمل غـذا خـوردن را  ى رنج آن موجب مه، حاصل شدىگرسنگمانند  ىادراك
 همراه است كه ىگريو با ادراكات دگردد  مى ىرين عمل منجر به ادراک سي ا.ار كندياخت

 »لـذت«همـان شـود كـه ى منجر مىبرد و در مجموع به ادراك ىن مي از ب،را كاستهآن رنج 
وط مي ا.است ور  شود و در احـواالت آن غوطـه ىن رنج و لذت از آن جهت كه به بدن م
  . شودى خوانده مىا جسماني ى لذت و رنج حس،است
 به تبـع ـن و ن جهاي ماندن در اى باقىر بدن برايتوان گفت هر چه در محدوده تدبىم

البتـه بـدن . ح اسـتيان قابـل توضـيـن بيـ بـا ا،افتدى مصاحبت روح با آن اتفاق مـ آن
ار روح واگذار نشده يدهد كه به شعور و ادراک و اخت ىن راستا انجام ميز در اي را نيىكارها

 هـر چنـد شـرط انجـام ؛دنشوى خوانده م»ىعيطب«  كارهاى يادشدهن جهتياست و از ا
 كـه بـا جهـان يىهـا ا كنش و واكنشيبدن در دادوستد .  است روح با بدنآنها مصاحبت

 بخش مدرک وجـود ى به نام احساسات و عواطف را براى مجموعه ادراكات،عت دارديطب
عـت ي موجـودات طبى او را بـه سـو،ن مجموعـه ادراكـاتيـسازد و هم ى فراهم مىانسان

هـا  هـا و پاسـخ ا به صـورت محـرکه ن كنش و واكنشيا. زاندگىا از آنها ميكشاند  ىم
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كـم  زنند و كـم ى رقم مى همه اعمال انسان را در مرتبه محسوس و تج، شدهىبندجمع
ن ين قـوانيـاگر ا. شوندىق مي تنسىالنفس تجا علمي ىشناخت روانىها به صورت قانون

 موجـود کيـ بـه  و فاصله گرفتهىاري رفتار انسان از رفتار اخت،ر وجود انسان حاكم شوندب
ن يـاو بـا هم. شود ىعت مين جهان طبين حاكم بر او قواني قوان،ل شدهي تبدىعي طبًكامال

بـا آن او شناسـد؛ ىن مـذكور را نمـي جز قـوانىزيدهد و چ ى خود قوام مىن به زندگيقوان
 بـه انتظـار بازگـشت اعمـال خـود و هـاناكند و بر اساس همىن به عمل مبادرت ميقوان

شه او بـه يـعـت در انديگـر، جهـان طبير ديبه تعب. ش است خىصىوگر به سيموجودات د
د به ي فقط باى هر كارىشود كه براى ظاهر مىعي طبىها ها و معلول صورت مجموع علت

  . د به آنها پناه برديها با ش بردن مقاصد خود و فرار از نامطلوبي پىست و براآنها نگ
افكنـد و در  ى مىن زندگيخود را در ا؛ ترو اس ريشه» ىوي دنىزندگ«ا انسان با جنيدر ا

، ىث درونـيـاز ح. شـود ى با اسباب و علل آن مشغول مـىعت به بازيتعامل با جهان طب
 برخاسـته از آن قابـل ارجـاع ىهـا زهيـال و انگي به امىن بازي انسان در اىها تيتمام فعال

گرفتـه خدمت به ال ين امي ادر راستاىز ي او نىشتاري اندى كه همه كارهاى به طور؛است
 را درک ىعـي طبى و معلـولى جـز روابـط علـىزيـت نـه چين وضـعيانسان در ا. شودىم
 ىنهـاد درونـ. ابـديى م،عت استي آنچه در طبى در خود جز در راستاىكند و نه كشش ىم

 از ىبخـشو  نـام دارد »نفـس«كنـد،  ىت عمـل مـين وضعي هماهنگ با اًانسان كه كامال
  . استىوجود انسان

   انسانيقلخواص ع
 ىعـيدهد روح از سـنخ موجـودات طب ى خواص روح انسان نشان م،طور كه گذشت همان

ن يقـوانتنهـا شـد و ىن مـيي قابـل تـبىكيعت فقط به صورت مكانياگر جهان طب. ستين
 امـا ؛بـودىتـر مـار سادهيبس، ح حوادث آن بودنديدار توض عهدهىعي طبىست و يسىكيف

ن آن را چنـدبرابر ييتـبو  كـرده ى از هـستىا ارد مرحلـهعـت را وي جهـان طب،اتيوجود ح
عـت، يات در طبيـمنـد از ح م موجـودات بهـرهيل عظيان خيدشوارتر ساخته است و در م



 1391 پاییز اخالق وحیانی، سال اول، شماره اول،  تخصصیفصلنامه  
٦٢ 

 ، كـه داردىوجود انسان با امكانات.  را به اوج خود رسانده استىن دشواريوجود انسان ا
نـشمندان علـوم ن سـبب دايـست و بـه هميـح نيعـت قابـل توضـين طبيدر محدوده قوان

ن ممتـاز بـودن را يو ااند  اعتراف كرده به ممتاز بودن انسان ـ ى علوم تجىحت ـمختلف 
 ى، بـه احـواالت نفـسان آنهـاهمـه. كننـد ى او منحصر نمىاتيسم حيبه وجود بدن و مكان

انـد كـه رفتـهي او توجه دارند و پذى و جسمانى در كنار احواالت بدنىا روحي ى ذهنى،روان
  . احواالت مخصوص انسان استهاى اين ى و رضژگىفراوان

كـه   ـنفـسروح يـا  موسـوم بـه ، انسانىعين، بر وجود جنبه مابعدطبيمات ديدر تعل
 ا بـىا  روح انـسان در داشـتن قـوهيىتوانا. د شده استي تأكـ  در مقابل بدن استيىمعنا
ک معنـا يـ بـه عقـل. شـودى گفته م»نفس ناطق«ن مالحظه به آن ي ابا است كه عقلنام 

ا يـا معرفت و عمـل ي شناخت ى است كه در دو مرتبه كلىجامع تمام خواص روح انسان
او  ى شناخت عقلىعني ى انسانژهدرک و شناخت رض. دهدى خود را نشان ميى توانا،كردار

 از ىا عمـل عقلـيـ ىابد و كردار انـساني ى ناب امتداد مىاز مرتبه حس گرفته تا مرتبه عقل
 تـا بـه مرتبـه ىهر شـناخت و عملـ. ابدي ى گسترش مىا عمل محض عقل تىعيعمل طب

 محبـوس ىگر وجود انـساني در مراتب ده،ودب نى شناخت و عمل عقل، متصل نشودىعقل
 را ىن است كه دانش و عمـل آدمـي ا،كار عقل، چه در شناخت و چه در عمل. گردد ىم

 كـار عقـل ،گـرير ديبه تعب .عت منتقل سازدي طبىعت خارج كند و به آن سوياز حدود طب
ق يـعـت تطبي طبىها را بر شناختىعي مابعدطبىها طه آن است كه شناختيدر هر دو ح

  حاضر گفتارمحور. عت حاضر سازدي را در طبىعي طبى موجودات ماوراىدهد و كردارها
عـت حـاكم ين طبي دارد كه با قـوانىنيكردار قوانحوزه عقل در .  است عقلىبخش كردار
 ى بـه مـاورا، عقل استىانسان از آن جهت كه دارا.  متفاوت استىعي طببر موجودات

عـت ي طبى موجـودات آن سـوىن كـرداري قـوان، عقلىن كرداريعت تعلق دارد و قوانيطب
ه يـتعبآن  ىاست كه در نهاد وجـود  عقلىن اخالقيقوان همان  قوانين كردارىنيا. است

 ،هـا دانسته،هان دانشيطور با امفآن شده است و عقل از آن جهت عقل است كه وجود 
 ىعـت در راسـتايحـضور عقـل در جهـان طب. هاسـتشيهـا و گـرازهيـ انگ،اهو مطلوب
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 در ى فراوانـىعـيرا موجودات زنـده طب يس؛ستي نىعي طبىها استخدام آن در روند حركت
 با دنتوانى ندارند و مىا بهرهـ گونه كه در انسان استآن ـعت وجود دارند كه از عقل يطب

منـد باشـند و بـه ات خـود بهـرهيـعـت از حين طبي مطـابق بـا قـوانىهاها و واكنشكنش
ن موجـودات يـز در محـدوده هميـانسان با فرض حذف عقـل ن.  خود برسندىهاخواسته

، ىتوانست بسان آنهـا از زنـدگىگرفت و مى قرار مـ ى باالترهر چند در درجه ـهوشمند 
 ىن عقلـيها،چـه بـه قـوان اما همـه انـسان؛مند باشد هرهذ آن، بقا و حفظ نسل خود بيلذا

كه در  ـ حاكم بر وجود خود ىعين طبيدانند به صرف قوان ىا نكنند، مي عمل كنند ىكردار
ه ال او را يـهـا و امزهيـها و انگشي است و همه گراى و تجى حسى ادراكىهاحد تج
حـضور . افـتيعقل دسـت  موردپسند ى جمعىک زندگيتوان به ىنمـ  دهندىپوشش م

دان يـک موجـود عاقـل، وارد مسان يـ به آن است كه انسان، ىعت برايعقل در جهان طب
عت وارد عمل شـود يكننده در طبک عمليتواند به وزان ى مىعقل وقت. كردار و عمل شود

ک از يـچيا لذت و درد داشته باشد و در هيزه ي، انگالزام، خود قانون داشته باشد، خودكه 
عـت يگـر در جهـان طبي از عـالم دىعقل مسافر. عت وابسته نباشدي امور به جهان طبنيا

دارد تـا خلـوص وجـود و عملـش از صورت مـستقل ن امور را به ياست كه با خود همه ا
  )٣٢ـ٢٨ ايمان، ص ی سرمايه(. عت مشوب و ناخالص نشوديطرف طب

  يجدال نفس و عقل در انتخاب زندگ
 آن، يعنى از جهت   جهت تعلق به جهان طبيعت و جهان ماوراىتوان انسان را از اكنون مى

داشتن بدن طبيعى و روح ماوراى طبيعى و نيز از جهت حكومت قوانين جهان طبيعـت و 
هر سوى ايـن تركيـب از . طبيعت در يک وضعيت متقابل تصور كرد قوانين جهان ماوراى 

 و طرف ديگر را مقهور خود تواند انسان را به سوى خود جذب كند جهت متقابل بودن مى
 خود در يک ستيزه با طرف ديگر ادامه دهد و با غلبه تواند به فعاليت سازد يا هر كدام مى

  )٧٧گوهرمراد، ص (. هر طرف، گاه انسان به اين سو كشيده شود و گاه به سوى ديگر
ت نخـست ي انتقـال بـه وضـع آشناسـت؛ چـرا كـههـا همه انسانىر برايت اخيوضع
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ان يـپاسرگذشـت  ،ت نخـستيوضـع. رديـگ ىت صورت مـين وضعيبا گذار از اً معموال
جهـت  انـسان بـر ىعـياگر جهت طب. گر استي دىب بر سوي تركىک سويزه و غلبه يست

از دستگاه عقل خود فاصله گرفته و زمام امور خود را بـه وى  او غلبه كند، ىعي طبىماورا
ـىر عقلي غىهادستگاه.  خود سپرده استىر عقلي غىهادستگاه ده شـدن  در صورت ب

 و عملكـرد آنهـا در ى وجـودى از آنجا كه مرزهـاكنند و مى عمل ، مستقلاز دستگاه عقل
عـت مـستقر ي را در جهـان طبى كل وجود انسان،رودىعت است و از آن فراتر نميطه طبيح
 ىل شـدن قـوه درک عقلـيـل تعطيـعـت بـه دلي جهـان طبىعيسازد و جنبه مابعـدطبىم

 ىشنود و بـه طـور كلـىند و ميبىموى آنچه . ابديى راه نمىن انسانيدرون چنبه  محض،
 ى بـاقىمـات غـالبيم آنهـا در حـد تعميـ و تعمى زمانىها در حدود لحظه،كندىحس م

ـه قـرار گرفتـهيان موجودات و آثار و خواص آنها ني مىوندهاي پ.ماندىم  از ،ز در حد تج
 در حـدود ،بخشدىكند و از خود به او لذت م ىخود مآنچه او را جذب . رودىآن فراتر نم

 محض اسـت ىوي دنى زندگىانسانچنين  ى زندگ.ا و امور محسوس و مشهود اوستياش
   .  قرار داردى اخروىكه در برابر زندگ

 است و علـت ىجهانني اىها محرک،دهدىرا حركت ماين انسان ب آنچه ين ترتيبد
ن نـوع يـدن به اي حاصل از رسىها و لذتىجهانني اىهازهي انگ نيز اوىها حركتيىغا

هـا انـسان مـذكور را از هـر گونـه ها و لذتزهي انگ،هان محرکايفقدان . هاستتياز غا
عـت موجـود يبا آنچـه در جهـان طبوى  ى دستگاه درون،ن حاليدر ع. داردى باز مىحركت
 ىعني، ى قوه عقلىهارت، اگر از قدىتين وضعيكند و در چن ى تطابق كامل برقرار م،است

عـت ي تطابق موجودات طبى همه در راستا، بماندى باقى انسان، اثرىعي طبىجهت ماورا
  .  استىوي در وجود انسان دنىر عقلي غىها برخاسته از قوهىهابا خواسته

ا هرير پوشش تـدب يسىر عقلي غىها انسان، همه قوهىعيصورت غلبه جنبه مابعدطب در
 ىوسـوعت در سـمتيشوند و كنش و واكنش آنها با جهان طبىاداره م ى عقلىهاو قانون

آنهـا را  مهـار ى، توفيـقر عقلي غىهازه با قوهياگر عقل در ست. رديگى قرار مىاهداف عقل
 جهـان ى از انـسان بـه سـوى كـردار عقلـىها جنبه، خود گرداندىهاع قانونيمطبيابد و 
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عـت ي در جهـان طبى عقلىهاتي خاصى،ندان عمل انسايشود و در مىر معت سرايسيطب
عـت ي طبىان احكام جهان ماوراق جعت از طيد و جهان طبنگردىو مستقر م حادث

ا بـه يـ ى اخـروى،ن انـساني چـنىزنـدگ. گـرددى به آن جهان متصل مـ،انسانمجراى از 
ن جهـان ي در اى آن حتىها تيها و غا زهيها، انگ  است كه محرکى اخالقىزندگ ىريتعب
  . گر استي سنخ جهان داز

رنـد و يگى خود قـرار مـىب وجوديان دو جنبه تركيها در تقابل م همه انساناز اين رو
 شـدن و ىويـان دنيـ م بايـدهاانسان. كنند ىان مراتب وجود واحد خود را درک ميز ميست

 ى اخـروى او را بـه سـوى،جهـاننيـ اىعقل انسان در زندگ. رنديم بگي شدن تصمىاخرو
ـىويـ دنىكند و نفس او را به سـوى مشدن دعوت وسـتن بـه جهـان ي از پند شـدن و ب

ن جهان به ي از ا،ن جهانين حضور در ايخواهد انسان را در عىعقل م. كشاندى مىاخرو
  از سـاكنان آنسرا ن يار خود در همي به آن جهان از راه اختىندر برد و او قبل از ورود تكىص

 غفلـت و ااو را از راه تباه كردن عقل بـدر صدد است نفس انسان حال آنكه  ؛جهان شود
نفـس انـسان از انـسان اسـت و . نگاه داردسرا  همين از آن جهان جدا كند و در ىفراموش

 بـه سـلطه ىكـيدر هر انسان، نبرد نفس و عقل برقـرار اسـت تـا همو و ز از يعقل انسان ن
  .دي درآىگريد

د يـرنـد و بايگ ىن جدال قرار مـيگر در ايدكي مانند ،ها در آغازب همه انسانين ترتيبد
ان نفـس و عقـل از درون، دسـت بـه يـا ميرون، ي از بى اخروى و زندگىوي دنىان زندگيم

ا و يـ اهل دنى در دو مرتبه كليىن جدايا. ندشوگر جدا يت از همديانتخاب بزنند و در نها
.  منـدرج اسـتىنـ، مراتـب فراواىن دو مرتبه كلي ا بينرد كه دريگىمسامان اهل آخرت 

 ى امـا در سـاختار وجـود؛حضور او در آن جهان تقدم داردبر ن جهان يحضور انسان در ا
  . كنندى مى دو دستگاه متناسب با دو جهان او را همراه،او

ن جهـان يـرا ا يسـ؛كنند و به وجود آن اذعان دارندىن جهان را درک ميها اهمه انسان
ـدهايـ باشد ىبه دستگاه عقلمتصل ن  چه حس ناظر به آ؛محسوس و مشهود است  از  ب

ده يـا.  او پنهان باشـدىآنكه از ادراک عقلى ب، جهان آخرت از حواس او غائب است.آن
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رساند  ىدارد و عقل را مدد م ى ملزم مى عقلىهااز خارج به قانون جهان آخرت، انسان را
كنـد و بلكـه بـه مقـدار  به سالمت عبور ىوي دنىر زندگيتا در جدال با نفس بتواند از مس

ده عقـل ي ا،ن حاليدر ع. ل كندي تبدى اخروىن جهان را به زندگي اى زندگ، عقليىتوانا
 اسـت كـه در آن ى جهـان اخـروىن جهان و ورود و استقرار در زندگي اىز عبور از زندگين

. ستيـ مـؤثر نىزيـچــ   عقل تناسـب داردىكه با ساختار وجود ـ اخالق ىهاجز قانون
 ىن هـست به علت آغـايسى سلسله هستىريگي در پىطور كه عقل نظرهمانيب، بدين ترت

 ى بـه جهـانى هـستيىدر سلـسله غـانيـز  ىرد، عقل عملـيگىرسد و بدون آن آرام نمىم
طـور كـه شـود و همـانىر مـيـ تعب»جهان آخرت«ا ي »جهان اخالق«نگرد كه از آن به ىم

ن آفـىهـستدر گـرو ز ي آن جهان نى هست،ن مستند استآفن جهان به جهاني اىهست
ت اخـالق در نگـاه عقـل يـ مبـدأ و غاا بـى در عقل نظرىت هستي مبدأ و غا.خواهد بود

ن آف به مثابه خداوند جهانىتيشود و در كل عقل، كردگار و دادار دو گى آشكار مىعمل
  .گرددىداور آشكار م جهانىو خدا

  ا جهان عقلي جهان آخرت يها قانون
ن كـه ين قوانيا. دجىصى توسل مىن عملي به قوانها در تمام كردارىمنزله قوه عملعقل به 
القـوانين (؛ كنـدىانسان را به انجام مضمون خـود الـزام مـهستند،  و ضرورت تيكلداراى 

 بر انسان »ى عقلىهافرمان«ن الزامات به صورت ي ا كه)٤٠ـ ٨المحكمه فی االصول المتقنه، ص 
 اسـت، ىر عقلـيـ غى عملـىهـا  قـوهىانسان از آن جهـت كـه دارارا  يس؛شودىدا مهىص
از زندىا اخالقي ىاز انجام عمل عقلتواند  مى  از دو طـرف در ــ ک معنايبه  ـاراده .  س

ن يتوانـد آن را مـتعى قرار گرفته است كه هر كدام مى و قوه عقلىر عقلي غاىمحاصره قو
ا اغـراض، اراده يط يند و نسبت به شرا ندارىاشدهني ضابطه تضمىر عقلي غىقوا. سازد
كنند؛ برخالف قـوه عقـل كـه بـا ىل ميافتن تبدين يشان و آشفته در تعک اراده پيرا به 

ن خـود ي كلمـه، آن را بـا قـوانىقـي حقىت اراده و آزاد داشـتن آن بـه معنـايـحفظ تمام
جـر  اراده من و بيمـارىكـه بـه ضـعف ـن در عمـل يـ تعىكنـد و از آشـفتگىهماهنگ م

  . داردى باز مـ شودىم
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حال چه قوه عقل اراده را متعين سازد و چه قواى غير عقلى، يعنى چه انسان بر اساس 
هـاى غيـر اخالقـى، جهـان هاى اخالقى دست به عمل زند و چه بـا دسـتورالعملقانون

. گـذاردكند و تفاوتى ميان آنها نمىطبيعت قوانين خود را نسبت به هر انسانى اعمال مى
جهان طبيعت حساسيتى نسبت به كردار اخالقى و غير اخالقى ندارد و هر فعل واحـد را 

دهد؛ چه آن فعل واحد را  يكسانى بدان نشان مى يسر پوشش قوانين خود قرار داده، واكنش
بدين ترتيـب، عقـل خـود را در جهـان . قانون اخالق مشخص كرده باشد يا نكرده باشد

تصور عقل از جهان اخالقـى آن اسـت كـه كـنش و . يابد ىمتناسب با قوانين اخالقى نم
واكنش آن را قوانين اخالق مشخص سازد؛ جهانى كه در آن هر گونه ستم و تباهى بر هـر 

ـ منتفى است و روابط موجودات آن با يكديگر بر مبنـاى  حتى اگر ظالم باشد موجودى ـ
لىضـات خـود از راه رحمت، امنيت و سالمتى باشد؛ جهانى كـه رسـيدن هـر قـوه بـه مط

  .هاى عقلى بوده، هيچ منعى و تعارضى آن را در مسير تهديد نكندقانون
كـسان ي خود را به ىها  وجود دارد و قانونىک طرف، عقل در موجود انسانياكنون از 

كنـد و در ىن خود الـزام مـيبر امتثال مضامشيوه واحد سازد و آنها را به ىدا مبر آنها هىص
دهد و ىگونه تسامح نشان نمچي در ضرورت امتثال هو .شماردىن مسئول مين قوانيبرابر ا

گـر، نفـس ي از طـرف د.داردىن را روا نمـين قـواني شكستن حرمت اىطيچ شرايتحت ه
 را روا ىري به دست آوردن آنها هـر مـساىربكند و ىش امر مانسان او را به مطلىضات خىص

 قـرار ى انـسان در جهـاننيـز. شد و چـه نباشـد اخالق باىها چه مطابق با قانون؛داردىم
تفـاوت اسـت و  بـى ىر عقلـيـ و غى عقلىرهايحركت او از مسنسبت به كه است گرفته 

عـت ي خـود در جهـان طبىهـا  خواستهى به سوىر عقلير غي كه از مسى كسانبلكه اغلب
. رسـندى بهتر بـه مطلىضـات خـود مــ  اخالقىهال نقض قانونيبه دل ـكنند ىحركت م

 ؟ن اخالق اصـرار دارديت قواني بر رعامقدارن يكه چرا عقل ا ديآىش مين سؤال پي احال
ت رفاه و به اصـطالح ي در وضعىجهانني اىد صاحب عقل در زندگو اگر موجب شىحت

  .ردي قرار نگىخوشبخت
يک پاسخ آن است كه عقل يا روح انسان تعلقى به اين جهان نـدارد و حـضورش در 
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ان دادن قانوناين جهان از جهت  عقـل . هاى كردارى خود به جهـان طبيعـت اسـتس
گيرد تا با استمداد از قواى آن بتواند يک زندگى تدبير وجود جسمانى انسان را برعهده مى

اخالقى جامعى را در تمام شئون انسانى در طبيعت به وجود آورد؛ امـا جهـان طبيعـت و 
خـرد و عقـل هـر . ماهنـگ نيـستندموجودات طبيعى حاضر در آن با اين كوشش عقل ه

هـاى اخالقـى در طبيعـت تواند تالش كند به طور فردى در مـسير قـانونانسانى فقط مى
هـاى اخـالق حركـت اگر همه موجودات خردمند در طبيعت بر طبق قـانون. حركت كند

شد؛ اما هنوز تا رسيدن بـه ايـده جهـان  كردند، بخشى از هماهنگى موردنظر برقرار مىمى
هاى اخـالق  كه همه موجودات و ضوابط حاكم بر آن فقط و فقط از محض قانوناخالق

رو چشم عقل به جهانى در امتداد اين جهان از اين. يصشه بگيرند، فاصله يسادى وجود دارد
  .هاى آن باشد دهد، بر پايه ضوابط عقل و قانوناست كه هر چه در آن روى مى

 صاحب عقل و مكلف به ،موجودات كه همهجهان مذكور همان جهان آخرت است 
 آن را نقـض كـرده ، چـهن عمل كرده باشندي چه به آن قوان؛شوندى حاضر مىن عقليقوان

ر نـدارد و ي در آن تـأثى جـز عمـل اخالقـىچ عملـيـ اسـت كـه هىجهانسرا آن . باشند
 اگـر ى حتـىچ موجـوديـ كه هى جهان؛تواند در آن مؤثر باشدى نمىر اخالقي غىهاعمل

  . ستم روا داردىگريتواند بر موجود دى نم،وده باشدستمگر ب
دن بـه ين جهان اسـت و بـا رسـيت اي، جهان آخرت مقصد و غاىشناسىاز نظر هست

ش بـه يهـاىژگـن جهان با تمـام رضيا. گرددىن جهان آشكار ميدر او آثارش آن، خواص 
ک يـبـه روح،  آخـرت، بـه مثا.ام جهان آخـرت بـه آني قى است براىاا مادهيمنزله بدن 

  . استىات و زندگيجهان سراسر ح
َسيروا فى االرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم اخم ينشىء النـشاة اآل ُقل﴿ ََ ُ َ ََّ َ َ َُ ِ َِّ َ َ ُ ِ َّخـرة ان َ ِ َِ َ

َ كل شـىء قـديرٰىَاجم عل ٍ ِّ ـيـن بگرديـدر زم: بگـو؛ ﴾ُ د كـه چگونـه د و بنگ
د يـت را پد آخـرئهنش را آغاز كـرده اسـت، سـپس خداسـت كـه نـشآف
  )٢٠ ٔ عنكبوت، آيهٔسوره( . تواناستىزيآورد، همانا خداست كه بر هر چىم
َوما هـٰذه الحيوة الدنيا اال لهو ولعب وان الدار اآل﴿ ّ َُّّ ِ ِ ِ ِ ٌِ ٌ ٰ ََ َ ّ َخرة لهـى الحيـوان لـو كـانوا ُ َُ َ ِ َ َ ِ
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 ىست و همانـا سـرايـچـه ن و بايسىا جز سرگرمي دنىن زندگيا؛ ﴾َيعلمون
  )٦٤ ٔ عنكبوت، آيهٔسوره( .دانستندى كاش مى است، اىندگات و زيآخرت ح

 در آن قـرار ى اسـت كـه هـر موجـودى سراسر اخالقىک هستي ، جهان آخرتىهست
   . ديگران در امان است از ظلم و ستمودن،كوكار بيا نينظر از بدكردار  صرف،رديگ

ًاليوم ال تظلم نفس شيئا﴿ ٌ َ ُ ََ  ٔسـوره (. ...رودىچ ستم نمي هىامروز بر كس؛ ﴾...ُ
  )٥٤ ٔيس، آيه

اكننده سراخداوند  ک قـرار يـ برقرار ساخته و بـه خـود نزدىاگونه، آن را به آخرتىب
موجـودات تبهكـار و . داردى را روا نمـىگـريک مخلوق به ديداده كه اجازه ستم از طرف 

 ،كـردارانگر و نـه بـه پـاکيكـدي اما تبهكاران نه به ؛شوندىكردار در آن جهان وارد مپاک
ز بـا خـود ي را نى هر چند خود ستمگرند و اراده ستمگر؛ ستم كردن را ندارندتوان و اجازه

 نقـض ىت در راسـتايـبه عمل بـد و اجـازه فعالشدن ل ياراده آنها توان تبد. دارندهمراه 
 كوكاران اجـازهي اراده ندر مقابل،. ن اراده اصرار ورزندي هر چند بر ا؛قانون اخالق را ندارد

ن يــ تعى اخالقــىهــا را قــانونآنهــارا اراده  يســ؛ را داردى هــر مــرادىت در راســتايــفعال
انـد كـه جهـان افتهي ارتقا ىات تقوا به مرتبهين وضعتى كه در عاليىهاد؛ ارادهبخشىم

دهها  صاحبان آن ارادهىسره براکيآخرت    . شده استآف
ُتلك الدار اآل﴿ ّ َ َخرة نجعلها للذينِ ََّ ُِ َِ ُ دون علوا فى االرض و ال فسادا والعـٰقبة َ ُ ال ي ََ ً ُِ ِِ َ ُ َ

َّللمتقين ُ ن يـم كـه در زميـدهى قـرار مـى كـسانى آخرت را بـراىآن سرا؛ ﴾ِ
 ٔسـوره (.زگاران اسـتي پرهِک از آنيستند و فرجام ني و فساد نىخواستار برتر

  )٨٣ ٔقصص، آيه
 بـا جهـان ــ انـدا مبـتال نـشدهيـا به احكام دني دنىكه در سرا ـان يمناسبت روح متق

 ىويـ دنى خـواص زنـدگىا به سوي دنى در سرا آنهااراده. ه مشهود استين آيآخرت در ا
اراده . ن جهان حركت نكرده اسـتي اىها خواستهىجاب نشده است و در راستاياصال ا

ت يـ كه اجازه فعاليىها جهان آخرت است؛ ارادهىها از سنخ ارادهىاا ارادهيان در دنيمتق
 با ىاست و رابطهي و فساد نىجىصىرا مراد آنها از سنخ برتر يس؛ا را دارنده مرادىدر راستا

  .ن امور ندارديا
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  نتيجه
 و عقل )نفس(ال يان امي دو جهان را نسبت مىا و آخرت به مثابهيان دنيتوان نسبت مىم

د بـه دو وجـود تواننـىمـدر انـسان ال و عقـل ين معنا كه اميدر وجود انسان دانست؛ به ا
ان آنها به صورت حكومت عقل بر ي است كه رابطه مىن تقابل در صورتيا. نديمتقابل درآ

ن يـ در ا يـا ناديـده گرفتـه شـوند؛ چـرا كـهال سركوبيخواهد امىعقل نم. ال نباشديام
 اسـت؛ بلكـه ى منتفىدر نظام هستاين انجامد كه ىت مصورت اصل وجود آنها به لغىص

 به حركـت و فعـل گرفتـه ى است تا در مقاصد عقلىر عقلي غىها قوهر يعقل درصدد تدب
 بـه ى وحـدتى بـه سـوى وجود بـشرى همه قوا،ونددي به وقوع بپىرين تدبياگر چن. شوند

 كنند  نمىزيگر و با عقل ستيكديكدام با چيكنند و هىن آن حركت ميت عقل و قوانمرك
ـى،جه به آشفتگيو در نت ن عقـل از درون يهمچـن. انجامـد مـىن ىانـضباطى و بـىشان پ

ن ي كـه در آن فقـط قـوانى اخالقـىن جهان تكىصىعني ، جهان آخرتىانسان، او را به سو
ن جهـان از سـاكنان آن جهـان قـرار يدهد تا او را در اى، سوق مكند مى حكومت ىاخالق
ز نظـر ن جهان دشوار كـه اعمـال سـاكنان آن ايا به آن جهان وارد كند تا بتواند در ايدهد 
 دسـت ى اخالقىن جهان، به زندگي اىن نه به نظام تكىص، معلق به اراده آنهاستىاخالق

ال يـ عقـل بـا اصـل ام. آن جهـان بگذرانـدىن زنـدگين جهان را با قواني اىابد و زندگي
 عقـل ىكنند و جز به تبـاهى مىند كه با اصل عقل ناسازگاراالين اميست؛ ايناسازگار ن

ا و يـ در دنى بـا اصـل زنـدگى اخروىن زندگي قوان،بين ترتي به هم.دابنيىخود را رها نم
 اسـت كـه بـا ىويـ دنىن احكام زندگي ندارد؛ اىزين جهان ستيها در ادن به خواستهيرس

 را در ى خوشـبختى، اخـروىو بـه تبـاه كـردن زنـدگسرناسازگارى دارنـد  ى اخروىزندگ
ر يـ غىهـا، در گـستره قـوهدر صورت مغلوب شدن عقـلانسان . دجىصى مىوي دنىزندگ
 خـود در ىريـگمي تـصمارا بـآن عقل محض خود، با رد و با قطع رابطه يگى قرار مىعقل

 عقل، قطـع ارتبـاط باقطع ارتباط . دهدى و مقاصد آنها قرار مىر عقلي غىهادسترس قوه
شه و عمـل انـسان وارد يتواند آن را در اندى اخالق است كه فقط عقل مىنبا جهان تكىص

 و ىناز نظر تكىص ـن جهان ي اى مستقر شدن در زندگ نيزقطع ارتباط با جهان آخرت. كند
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 ىويـ دنىزنـدگ.  اسـتـ ىاز نظر ذهن ـال ين امي و قوانىن زندگيدن اي دى و واقعـ ىنيع
 ، دردانـدى مى را تنها زندگىن زندگي كه اى ندارد و انسانيتى واقعى اخروىده از زندگب
االت يـن جهان بر اساس خيبا ااو حض گرفتار شده است و ارتباط  مىت ذهنيک موقعي

 وابـسته بـه آن ىهـاال و لـذتيـز اميـ برخاسته از آنهـا و نىهاش و لذتو توهمات خىص
ـىويـ دنى لحظه به لحظه او را به زنـدگ،الياالت و آن امين توهمات و خيا. است  ٔده ب

 ىن جهـان بـه زنـدگيـ اىال زنـدگو از واقع كـه اتـصگرداند  مىک ي آخرت نزدىاز زندگ
  .كندى دور م،آخرت است
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