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چکیده
ْ
ایکان) به دو بخش طباع) و عقل) تقسام ی)شود .بخالش اول ،بالر جهالاو طباعالت و
رانوو علات) و یعلولات)
ْ
بخش دوم بر جهاو عقل یاکم است .انساو ،از و جهت که صالایب بال)و و صالایب عقالل اسالت ،ایالن دو
ْ
جهاو را در خود جمع کرده است ،لاک در دروو این اجتماع یااو این دو جهاو نبردی شکل ی)گارد تا رلمالرو
هر یک در ساطرۀ دیگری در ی) .پاروزی عقل بر غرایز یا پاروزی ارادۀ عقل) بر ایاال طباع) ،جواز ورود انسالاو
اول اخمق ی)ده) .نچه در این نوشتار ی) ی) ،تباان یرکت عقالل از جهالاو اول باله
ساکن طباعت را به جهاو ِ
جهاو دوم اخمق است؛ جهان) دورتر از جهاو طباعت و خطرهای و و جهان) فراتر از جهاو اول اخالمق در
تعان اراده بر یسب روانان اخمق .در این جهاو دومٔ ،
همه روانان جهاو اول برررار است ،لاک یالک یحتالوا باله
ٔ
ّ
همه نها افزوده
یقوم جهاو دوم است و کسان) را در خالود یال)پالذیرد کاله و فصالل را در
ی)شود که چوناو فصل ِ
ناروی عقل خود ّفعال کرده باشن).
کلیدواژهها
رانوو طباعت ،رانوو اخمق ،جهاوهای اخمق ،یب)أ اخمق ،عمل ناک.
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زن)گ) شخص انسان) از طباعت غاز ی)شود و در طباعت ادایه ی)یاب) .این غاز و دوام بر پایالۀ
روانان طباعت استوار است .روانان طباعت بر رانوو ّ
علات و یعلولات تکاه دارن) .یتال) اگالر هالر
رانون) در دانش طباعت که یاصل تمشهالای اکتشالاف) دانشالمن)او در جهالاو طباعالت اسالت،
ّ
به صورت ّ
یعلولات) تنظام نشود ،تردی)ی ناست کاله بهتالرین رالوانان در یقالام گالاه) از
علات) و
طباعت ،رانون) است که به این صورت تنظام ش)ه باش) .در یقام وارع و نفساألیر ،هاچ یادثهای
در طباعت ناست یگر اینکه علت) دارد؛ چه یا و علت را شناخته باشام و چاله نشالناخته باشالام.
رانوو ّ
علات یوادث طباعت را چناو به یکدیگر یرتبط ی)کن) که یک یادثۀ طباعال) یالوادث) را در
گذشتۀ خود داشته است و یوادث) را در ین)ۀ خود بهدنبال خواه) داشت .این ویژگ) ،ویژگال) رالانوو
ّ
علات است که بر طباعت جاری ش)ه است« :هر یالادث) علتال) دارد» .علالت تالام ،شالرایط الزم و
ّ
کاف) و علت نارص ،شرایط الزم را برای وروع یعلول فراهم ی) ورد .در عان یالال ،هالر دو علالت در
ّ
این ایر شریکان) که با فق)او هر یک یعلول یحقق نم)شود (نک :یمص)را ،70۹1 ،ص . 7۵۵
علت و یعلول در جهاو طباعت را ی)تواو در ابت)ا به دو بخش طباع) و ذهن) تقسام کرد .این
دو بخش تابع یوجودات دوبخش) جهاو طباعت است .یوجالودات طباعالت یالا ادراا دارنال) یالا
ن)ارن) .به تقسام جایعتر ،یوجودات طباعت یا زن)گ) و یاات دارن) یا فار) زیست و زن)گ)انال).
بخش غالالب طباعالت را یوجالودات فارال) زیسالت و زنال)گ) تشالکال دادهانال) .بخالش بزرگال) از
دانشهای طباعت این بخش را به پژوهش و یطالعه ی)گارن) .بخش بساار کوچک) از طباعت را
یوجودات زیسالت) پالر کردهانال) .شالرایط بخالش زیسالت) در طباعالت بسالاار یتراکمتالر از بخالش
غارزیست) است؛ بخش زیست) برای غاز و دوام ،وابسته باله بخالش غارزیسالت) طباعالت اسالت؛
از اینرو ،بر یوجودات یاضر در رلمرو زیست) نهتنها روانان طباع) فازیک) و شاماای) که رالوانان
زیست) ناز یاکم است .همان وابستگ) به روانان فراواو است که بقا و دوام یوجالودات زیسالت) را
ِ
بساار ُسستتر از یوجودات غارزیست) ی)گردان).
بخش زیست) جهالاو طباعالت باله دو بخالش ادراکال) و غارادراکال) تقسالام ی)شالود .گااهالاو،
ْ
عم)هترین یوجودات بخش زیست) غارادراک)انال) .یشالهور اسالت کاله گااهالاو ادراا ن)ارنال) تالا
زیست وها به ادراا وابسته باش) .هرگاه گااه ب ن)اشته باشال) ،ریشالههای و ب را از زیالان باله
دروو گااه ی)کشانن) ،هماوطور که هرگاه ب از باال جاری شود به پایان کشان)ه ی)شود .بخالش
ادراک) یا بخش ذهن) طباعت را نم)تواو به بخش غارادراک) و فروکاست .در این رلمرو یوجود
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زن)ه نهتنها در بقا وابسته به رانووهای غارادراک) طباعت اسالت کاله ادراا ناالز در بقالای و سالهم
باشتری دارد .اگر یاوان) گرسنه نشود به ت)ریج از یااو ی)رود؛ زیرا برای یرکت به سالمت غالذا
و ناز خوردو و بای) ادراا گرسنگ) یاانج) شود .اصالل)ترین تعالایمت ضالروری یاوانالات بالا
یحاط خود بر پایۀ ادراکات وها از خود و یحاط اطراف است (عمیه طباطبالای) ،701۵ ،ص 77۵۔. 7۵0
در عان یال ،این ادراکات در یح)ودۀ ارادهای بهکار گرفتاله ی)شالون) کاله از رالوانان طباعالت زاد
ناستن) .ورت) یاوان) رنج گرسنگ) را درا ی)کن) به سراغ غذا ی)رود تا با خوردو و هالم لالذت
ببرد و هم رنج گرسنگ) را برطرف کن) .این رفتار یاالواو رانووینال) اسالت؛ درد گرسالنگ) علالت
یرکت یاواو به سوی غذاست؛ هاچ عایل دیگری در تباان این یرکالت الزم ناسالت؛ از ایالنرو بالا
یذف فرض) و یا فرض باماریای که یوجب یذف این ادراا شود یاواو به سمت غالذا یرکالت
نم)کن) .یرکت به سوی غذا با ی)و رنج گرسنگ) و بازایستادو از یرکت با یذف رنالج گرسالنگ)
نشاو ی)ده) که یااو این دو یادثه رانوو ّ
علات و یعلولات برررار است و بر این پایه ی)تالواو رفتالار
تعایل) یوجود ادراک) با یحاط را پاشبان) کرد .اگر با ی)و رنالج گرسالنگ) یاالواو باله سالوی غالذا
یرکت نکن) رانوو ّ
علات و یعلولات) یااو این دو بر هم نخورده است ،بلکه عایل دیگالری در جنالب
این دو ررار گرفته است که در تعان رفتار اثر داشته است .هماوطور کاله درا سالاری یالا یالذف درا
گرسنگ) علت یرکت نکردو یاواو به سوی غذاست درا ترس از خطر ناز علت تورف یاالواو
خواه) بود و اگر درا دوم ،ترس ،در این یورد بر درا اول ،گرسنگ) ،غلبه کنال) تورالف را ّ
یتعالان
ی)سازد .بخش زیست ادراک) طباعت ،همچوو بخش غارادراک) طباعت ،در یاالاو چالشهالای
فراواو علات) و یعلولات) ررار دارد و در نزاع یااو علل ،هر علت) کاله غالالب شالود یعلالول خالود را
ّ
یتعان ی)سازد.
در بخش بساار بساار کوچک) از طباعت ،نوع دیگری از ّ
علات هست که هرچن) در یحاصالرۀ
همهجانبۀ علاتهای طباع) و ذهن) ررار دارد ،لاک ی)توان) از همۀ وها زاد باشال) .ایالن ّ
علاالت
تنها در انساو یافت ی)شود ،ایا نه از و جهت که انساو یک یوجود زیست) ادراک) اسالت ،بلکاله
ْ
از و جهت که انساو یوجودی عارل است .به عبارت بهتر ،ناروی عقل ارادهای را به بالار یال) ورد
که به راست) زاد از روانان طباعت است و هرگز نم)تواو تنها از روانان علات) و یعلولات) طباعالت
تعان کرداری از کردارهای انساو را پاشبان) کرد .روانان طباع) زیست) ادراک) همۀ ارادههالا را بالا
خود همراه ی)کن) تا به یرزهای ناروی عقل برسن) .یک عقل ی)توانال) در برابالر همالۀ ّ
تعانهالای
برخاسته از روانان طباعت ادراک) استوار بمان) و وها را عقب زن) .چرا؟ چالوو عقالل کاله یکسالره
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یوجود ادرااکنن)ه و عملگر است ،برای شناخت و عمل خود رانوو یا روانان) دارد که از طباعت
اسالالتقمل دارد (نالالک :بالاله تقریالالری از کانالالت ،بالال)تالالا ،ص 70۴۔ . 707ایالالن رانووهالالا در دروو طباعالالت دیالال)ه
نم)شون) ،جز در عقل) که در طباعت ررار گرفته است :انساو .انساو از طباعت غاز ی)کن) و در
طباعت دوام ی)یاب) ،لاک عقل او اجازه نم)ده) که روانان طباعت را بر رفتار ارادی خالود یالاکم
کن)؛ این روانان طباعتان) که در انساو بای) یقهور رانوو عقل شون) .این عقالل اسالت کاله انسالاو
طباع) را در طباعت از طباعت زاد ی)کن) و نم)گذارد به طباعت تحویل رفته یا فروکاسته شالود.
اینک عقل ،جهاو طباعت را به دو بخش جهاو عقل) و جهاو طباع) تقسام ی)کن) .انساو یالا در
هر دو جهاو ررار دارد یا در جهاو طباع)؛ وگاه که انساو در جهاو طباع) فالرو رود ،یکسالره زیالر
پوشش روانان طباعت ررار ی)گارد؛ وگاه که انساو در هر دو جهاو ساکن باش) ،بخش طباعال) و
زیست) غارادراک) او زیر پوشش روانان طباعت است و بخش زیست) ادراک) او زیر پوشش جهاو
عقل) .جهاو عقل ْ
اینهماو است با جهاو اخمق .روانان کرداری جهالاو عقالل یکسالره از رالوانان
ُ
طباعت ته) است؛ عقل از طباعت ناست تا به روانان و سپرده شود .انساو سالاکن جهالاو عقالل،
زیست ادراک) خود را زیر پوشش روانان کرداری عقل ررار ی)ده) و بخشهای ادراک) طباعال) را
یوافق با و روانان ررار ی)ده) و در نهایت ،نها را یلحق به این جهاو ی)گردان).
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 .1انسان در جهان طبیعت

اگر یوجودی خار از چارچوب طباعت ،بخواه) طباعت یحض را به یطالعاله گاالرد در گالزارش
خود چه ی)گوی)؟ او چه فرر) یااو انساو و دیگر یوجودات طباعت یمیظه ی)کن)؟
هماوطور که گذشت ،یوجودات طباعالت یکسالره زیالر پوشالش رالوانان طباعالت رالرار دارنال).
یوجودات زیست) طباعت ناز در انواع کایلتر خود بالا خاصالات ادراا و اراده هالاهر یال)شالون)؛
یوجودات) که برای یفظ خود به ادراا کردو و اراده کردو وابستهان) .یطالعۀ انساو از این زاویه او
را در جنب یوجودات دیگر زیست) ررار ی)ده) ،هرچنال) یرتبالۀ او را از یرتبالههالای وهالا یتمالایز
ی)سازد .انساو از این زاویه با دیگر یوجودات زیست) طباع) اشتراا دارد و رالانووهالای طباعالت
به یکساو بر هر دو یاکمان) .انساو ناز یانن) یوجودات زیست) دیگر گرسنه یال)شالود و باله دنبالال
غذا ی)رود؛ او ناز خواستههای) دارد که وها را تعقاب ی)کن)؛ او هم از خطرهالا یال)گریالزد و او
ناز از یوادث ترس و بام دارد.
ْ
طباعت جای وساع) برای یوجودات زیست) ررار ن)اده است و اینطور ناست که یواهب خود
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 و اگر به زباو الزام سخن بگویام ،غریزۀ طباع) انساو به او چنان الزام ی)کن):« -کاری را انجام ب)ه که از و لذت ببری و کاری را ترا کن که از و رنج ی)بری».

در کنار این فریاو غریزۀ عام بشری ،یک غریزۀ شخص) یربوط به هر بشری ررار ی)گارد .ایالن دو
غریزه در جهتگاریهای طباعت با هم تعایل ی)کنن) و در بسااری از یالوارد ناالز بالا هالم توافالق
دارن) .لاک این ایکاو وجود دارد که اصل فردیت هر شخص غریالزۀ شخصال) را بالر غریالزۀ عالام
ترجاح ده) و این ایر ناز به خصلت تجرب) لذت بازی)گردد .لذت ّ
یس) یالک لالذت شخصال)
است ،به این یعنا که تنها صایب لذت ،و لذت را درا ی)کنال) و دیگالراو تنهالا یال)فهمنال) کاله
ْ
طباعت انساو لذتجوست؛ یسئله ایالن
دیگری در و لذت خاص ررار دارد .یسئله این ناست که
ِ
است که هر شخص انسان) لذت «خود» را ی)طلب) و هر چه بر سر این جستوجو یالانع شالود،
به ستازۀ با و ی)پردازد .شخص انسان) از این خرسن) نم)شود که دیگراو از لذتهالای غریالزی
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را ب)را) و شرط برای ساکناو خود فراهم ورده باش) .هرگاه گن)ی) از طباعت طلب شود بایال) بالا
شرایط) به و رسا)ه شود؛ بای) زیاو الزم برای باله دسالت وردو و سالپری شالود .هالر یکالان) از
طباعت را ناز تنها یک جسم ی)توان) اشغال کن) .یوجودات زیسالت) طباعالت بالرای یفالظ بقالای
خود از ادراا شهوی و غضب) برخوردارن) تا به سوی اجسام یناسب بالرای یفالظ جسالم و بقالای
خود یال کنن) و از اجسام نایناسب برای ادایۀ زن)گ) اجتناب کرده از وها بگریزنال) .یالال ،اگالر
به فرض ،ینابع طباعت گسترده نباش) تا همه از و بهرهین) شون) یا اگر خواسته نشود کاله از ینالابع
گستردۀ طباعت همه بهرهین) شون) ،چه ی)شود؟
انساو به یکم سرشت طباع) خود در یعرض دو ادراا عم)ه است؛ دو ادراک) کاله ارادۀ او را
ّ
یعان ساخته ،یرکات و سکنات او را ایجاب ی)کنن) :ادراا لذت و ادراا سالود و زیالاو .ینشالا
هر دو ادراا از طباعت بری)خازد و غایت و دو ناز طباعت را ه)ف ی)گارد.
ادراا نخست بر تمام زن)گ) طباع) یوجودات باادراا ،از جمله بشالر ،یکویالت یال)کنال)؛
انساو به سوی هر چه لذت را برای او فراهم ورد ،یال ی)کن) و از هر چه رنج را به سوی او رواناله
ی)کن) ،فاصله ی)گارد .ادراا لذت و رنج در طباعت به ادراا لذت و رنج ّ
یس) بالازی)گالردد.
چازی در ادراا ّ
یس) پاش از تجربه وجود ن)ارد؛ از ایالنرو ،یبنالای زنال)گ) طباعال) بشالری بالر
ادراا تجرب) لذت و رنج ررار ی)گارد .با این توضاح ،ی)تواو راع)ۀ رفتار طباع) انساو را بر پایۀ
این رانوو طباعت ررار داد:
 رفتار انساو بر یسب یال به لذت و دوری از رنج ّیتعان ی)شود؛
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بهرهین)ن) و از رنجها فاصله گرفتهان)؛ شخص انسان) به خود باش از دیگالراو یال)نگالرد و سالهم
خود را از لذت ی)طلب) و در جای) که لذت او با لذت دیگراو ،باله یکالم هرفاالتهالای یحال)ود
طباعت ،جمع نشود لذت خود را بر لذت دیگراو ترجاح ی)ده) و و را از راه) که باشال) دنبالال
ْ
طلب لذت ،شخص انسان)
ی)کن) (فرانکنالا ،70۵۹ ،ص  . 7۵یا در طباعت رانون) ن)اریم که در یقام ِ
دیگراو را بر خود ترجاح ده) .غریزۀ انساو ،شخص) عمل ی)کن) و اگر در جالای) غریالزۀ عالام را
به یااو ی)کش) از و جهت است که در نهایت ،و را یطابقتر با غریزۀ شخص) خود ی)یاب).
اکنوو با به یااو ی)و غریزۀ شخص) لذت و رنج و ناز یح)ودیت طباعت در ینابع از یکسالو
و روانان یتزایم و از سوی دیگر ،ی)تواو دریافت که یضور غریزی انسالاو در طباعالت زیاناله را
برای انواع تنازع و ستازه یااو انساوها فراهم ی)کن) .غریزۀ طباع) انساو به ناازهالای خالود بسالن)ه
نم)کن) ،بلکه در دست داشتن همۀ یواهب یح)ود طباعت را طلب ی)کن) .ایالن وضالعات ناالز
یک وضعات غریزی برای نوع انسان) است که به فرد فرد او سرایت ی)کن) .به تعبار دیگر ،رالانوو
یرص و طمع غریزی جز سرشت طباع) نوع انساو اسالت کاله از نالوع انسالاو باله یکالم رالانوو
ّ
فرد انساوها جاری است .این رالانوو از فالرد باله
«کل یا صح عل) الطباعه صح عل) الفرد» بر فرد ِ
طباعت نوع) به فرد سرایت ی)کن) .از اینرو ،فرد انسان) بالا
طباعت نوع) عبور نم)کن) ،بلکه از
ِ
ِ
هر چه در برابر خواست او ررار گارد ،درگار ی)شالود و یتال) تعایالل او بالا افالراد دیگالر در سالطح
طباعت تنها با درا این ایر است که با این تعایل ی)توان) به خواستۀ خود برس)؛ در عان یالال بالا
رسا)و به خواستۀ خود اگر بتوان) خواستۀ خود را با عقب ران)و دیگراو داشته باش) ،عقالب رانال)و
دیگراو را یق)م بر تعایل با وها ررار ی)ده).
در اینجاست که یال)تالواو یسالئلۀ دیگالری را در جنبالۀ طباعال) بشالر یمیظاله کالرد .او همالۀ
یوجودات طباعت و از جمله افالراد هالمنالوع خالود را باله چشالم وسالاله و ابالزار بالرای رسالا)و باله
خواستههای خود ی)بان) .این نگاه هر شخص انسان) به انساوهای دیگر رالانوو یالاکم بالر تمالام
افعال طباعت) اوست تا بتوان) همه چاز و همه کس را به غایت رسا)و به ایاال خالود باله اسالتخ)ام
بکش) .این درست است که هویت اجتماع) انساوها و ِگرد هم یال)و وهالا باله سالبب ناازهالای
یتراکم او برای زیست طباع) است تا هر کس با دادو خ)یت) از هزاراو خ)یت دیگراو برخوردار
شود (ابن سالانا ،70۹۵ ،ص  ، 000لاک این ایر یوجب نم)شود کاله هماله در اسالتخ)ام هماله باشالن).
استخ)ام همه از همه و وساله ش)و همه برای همه  -برای رسالا)و باله یالک شالرایط یطلالوب  -در
زن)گ) اجتماع) طباعت) بالر اثالر هالمنشالان) بالا غریالزۀ شخصال) یالاکم بالر هالر انسالاو بالر پایالۀ
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لذت شخص) و سود شخص) به استخ)ام فرد از همه و سلطنت او بر همه کشان)ه ی)شالود .ایالن
وضعات بر همۀ افراد طباعت) انساو یاکم است و هاچکالس از و پاراسالته ناسالت .هنگالای) کاله
انساو در طباعت و روانان طباعت سار ی)کنال) ،زیالر پوشالش ایالن رالانووهالای طباعتال) غریالزی
ررار دارد .و هنگام سلطۀ این روانان شکار ی)شود که زیانههای و را تجربه فراهم سالازد .فالرض
کنام دو ارلام در طباعت را که یک) یحصول غذای) دارد و دیگری به دلال) از دالیل و را از کالف
داده است .فشار گرسنگ) و رنج و و ناز طلب زن)گ) و بقا ،افراد ارلام دوم را به سالوی ارلالام اول
ی)کش) .افراد ارلام اول به یکم غریزۀ طباع) ،چوو از دادو غذا به یردیالاو ارلالام دوم سالودی را
بهدست نم) ورن) ،ناو را به یال خود رها ی)کنن) .ی)تواو بر ٔ
پایه رانوو تجرب) پاشبان) کرد که
یردیاو ارلام دوم به ارلام اول یمله ی)کنن) و با یکدیگر به رص) نابود کردو ی)جنگنال) و سالتازه
ی)کنن) .یت) اگر یردیاو ارلام دوم پاروز شالون) ،بعاال) اسالت کاله باله یردیالاو ارلالام اول اجالازۀ
بهرهین)ی از داشتههایشاو را ب)هن) .یعمول ناست کاله در تالاریخ بشالر چنالان فاتحالان) از خالود
اعمال) از غارسنخ اعمال طباعت) غریزی نشاو داده باشن).

در عان یکویت رانووهای طباعت بر یوجودات طباعت ،از جملاله انسالاو ،پالارهای از دراهالا و
رفتارهای انساو با رانووهای عام و بایستۀ طباعت ناسازگار است .ستازۀ غرایز و باله تبالع و سالتازۀ
ایاال ،یک ستازه و تنازع طباع) است که رانووهالای و از سالنخ رالانووهالای طباعالت در یحالاط
ْ
یوجودات زیست) صایب ادراا و اراده است .اراده در ایالن یوجالودات تالابع یالال) اسالت کاله از
غریزهای سرچشمه ی)گارد .این یال یا با یال دیگر در جهت یخالف درگار ناسالت یالا یبالتم باله
رراب) است که اراده و به تبع رفتار را به سوی دیگر ی)کشان) .در صالورت دوم ،اراده در وردگالاه)
ررار ی)گارد که یال یک غریزه باش از یال غریزۀ رراب باش) .این ایکاو وجود دارد کاله در یالوارد
تجرب) ،غرایز با یکدیگر هماهنگ) داشته باشن) و ایاال به سالوی یقصال) وایال) تجماالع شالون)،
لاک در دشوارترین وضعات که یوارد تجرب) و کم ناست ،شالوق غرایالز باله خواسالتههالای خالود
به سوی راههای یتفاوت و یتعارض یال ی)کن) .در این هنگام است که نبالرد غرایالز بالا یالکدیگر
غاز ی)شود و غریزهای پاروز است که ناروی یال و باش از رراب باش) .ایالن غرایالز از طباعالت
است و با رانووهای طباعت اداره ی)شون)؛ رانووهای) که از راه تجربه رابل ردگاریان).
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نخستان درا یتمایز از درا و یال برخاسته از غرایز و هنگام در انساو یاصل یال)شالود کاله بالا
وجود فراهم بودو همۀ شرایط بهرهین)ی از یواهب طباعت با رانووهای زیست) طباعالت سالازگاری و
ّ
هماهنگ) نم)کن) .این درا یتمایز ،ینشأی) ی)خواه) که جز ینشا طباعت اسالت .تکثالر و تمالایز
ایاال در غرایز را ی)تواو در ذیل رانوو وای)ی در طباعت ین)ر ساخت و و تنوع را به سالنخ وایال)
بازگردان) ،ایا درا یقابل تمام ایاال برخاسته از غرایز را نم)تواو به دلال تفاوت سالنخ) باله طباعالت
ارجاع داد .این درا ویژۀ انسان) نهاد دیگری را ی)طلب) .این نهاد از تبار دیگری اسالت و هرچنال) در
طباعت است ،لاک از طباعت ناست .این نهاد عبارت است از عقل؛ فصل یقوم و فصل اخاالر نالوع
انسان) .وجود نوع انسان) از طباعت غاز ی)شود ،لاک در طباعت نم)یان) و از و بالروو یال)رود؛
نهادی که ایستای) طباع) را از انساو سلب ی)کن) عقل اسالت .باله یحالض طلالوع عقالل در وجالود
انسان) ،ترکاب انساو از اجزای طباع) به ترکاب طباعت و یابع)طباعت وارد یال)شالود و از ایالنرو،
درا و ارادۀ او در طباعت یحصور نم)شود .عقل ،چوو از طباعت ناست ،انساو طباع) را با یفالظ
یرتبۀ طباعت به جهاو وسوی طباعت ینتقل ی)کن) .نچه ایالن انتقالال را باله انجالام یال)رسالان) ،باله
ناروهای عقل ینته) ی)شود که بر دو ناروی بزرگ ادراا و ارادۀ عقل تکاه ی)زنن) .عقل با طباعالت
ناسازگار ناست ،لاک از طباعت فراتر است؛ عقل از طباعت فریاو نم)برد ،لاک با رالوانان طباعالت
در راستای بقای در طباعت هماهنگ) دارد و در راستای عبور از طباعت وهالا را بالا خالود هماهنالگ
ی)کن) تا انساو را در دو جهاو طباعت و اخمق ساکن سازد و ترکاب) ب)همتالا را بالهبالار ورد .نتاجالۀ
این ْ
ترکاب همجواری جهاو طباعت با جهاو اخمق با وساطت عقل انسان) است .غازی)و انسالاو
از طباعت ،طباعت را به یادۀ جهاو عقل) اخمر) ب)ل کرده اسالت و صالورت عقلال) انسالاو جهالاو
طباعت را به جهاو اخمق پاوست ی)ده) .نبرد بزرگ عقل با غرایز و ایاال در جهاو طباعالت شالکل
ی)گارد (الهاج) ،70۹۴ ،ص  . ۵۵چاست) ایالن نبالرد بالا چاسالت) نبالرد غرایالز بالا یالکدیگر تبالاین دارد.
سرنوشت هر شخص انسان) و سرنوشت جایعۀ بشری در گرو نتاجۀ این نبرد است.
ْ
وابستگ) ش)ی) انساو به غر ْایز روانان جهاو طباعت را بر او یاکم ی)کن) ،لاالک ناالروی عقالل
ْ
رویاروی) با یورشهای سهمگان ایاال برخاسته از غرایز را یمکالن سالاخته اسالت .ناالروی عقالل
طالب یفظ یرتبۀ طباعت و نگاهداشت و از سابهای برخاسته از نبالرد غریالزههالا بالا یالکدیگر
است ،لاک غر ْایز وجود عقل را در برابر خود برنم)تابن) .غرایز تنها عقالل را بالرای فالراهم سالاختن
ْ
ایاال خود ی)خواهن) ،لاک عقل ی)خواه) غرایز را از همۀ گزن)های یمکالن یفالظ کنال) .عقالل
دشمن غرایز ناست که اگر چنان ی)بود ،گزن) بر وها را روا ی)داشت؛ عقل وجود غرایز را بالرای
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طغااو بالر یالکدیگر و بالر خالود
زن)گ) در طباعت الزم ی)بان) و ی)کوش) تا نها را از سرکش) و
ِ
بازدارد .تنها عقل است که ی)توان) ِّ
یق غرایز را استافا کن)؛ ب) وکاله رالانووهالای خالود را در ایالن
جهت وانه) .به تعبار دیگر ،تنها عقل ی)توان) رالانووهالای طباعال) یالاکم بالر غرایالز را چنالاو در
یرزهای هر غریزه یفظ کن) که غرایز با انجام کار طباع) خود در عمراو طباعت ّفعال باشالن) و از
عبور از یرزها چناو بازداشته شون) که به تعطال) یا ساب زدو به یکدیگر کشا)ه نشون).
از عجایب عقل این است که هرچن) در هر شخص انسان) یاضر یال)شالود ،لاالک باله هالاچ
انسان) ،از و نظر که شخص است ،تعلق نال)ارد .عقالل ،هالر رالانون) داشالته باشال) ،و را بالر هالر
انسان) ،از و جهت که عقل دارد ،یاکم و جاری ی)سازد .عقل ،هالر چاله بگویال) و هالر الزایال)
طباعالت
طباعت عقل ی)گوی) و بر و الزام ی)کن) و ایکالام خالود را از یسالار
داشته باش) ،برای
ِ
ِ
خود به اشخاص خود ینتقل ی)کن) .این خصلت عقل او را از غرایز یتمایز ی)سالازد .غرایالز هالر
شخص انسان) به و شخض تعلق دارد و هر چه بخواه) برای همان شالخصخواهال) .غرایالز باله
تع)د اشخاص پراکن)ه و یتع)دن) .هر شخص) هر طور که غریزهاش بخواه) ی)توان) رفتار کنال).
اگر غرایز به یال خود رها شون) اجتماع انسان) یمکن نم)شالود .غرایالز شخصال) بالرای در کنالار
ْ
یکدیگر ررار گرفتن و تعایل با هم ناز نااز به نوع) دخالت عقل دارن) تا در نازلترین یرتبه ،عقالل
نظم) را بر یسب رانووهای طباعت بر وها یاکم سازد تا کمترین پریشان) یمکن پاش ی).
از لوازم شخص) نبودو طباعت عقل این است که روانان و همالۀ افالراد انسالان) را باله یکسالاو
زیر پوشش خود ررار ی)ده) .هاچ انسان) ،از و جهت که صایب عقل اسالت ،از انسالاو دیگالر
ج)ا ناست ،تا رانوو جاری بر و بر دیگری جاری نباش) .عقل همۀ افراد صایب عقل را به یکم
ّ
هویت وای) خود یک) ی)کن) و تکثر ع)دی وها را به وی)ت وارع) خود ینتقل ی)کن) .ههالور
یکویت عقل در شخص انسان) این است که او هر چه دربارۀ خود بخواهال) باله یکسالاو دربالارۀ
همه ی)خواه) و از هر چه دربارۀ خود ناپسن) داشته باش) ،برای هماله ناپسالن) یال)دارد .طباعالت
وای) عقل) نه شخص را در رفتارهای یتنارض ررار ی)ده) و نه اشخاص را در رفتارهای یتقابل و
ناسازگار جای ی)ده) .طباعت وای) عقل) هاچ شخص) را وسالالهای در دسالت شالخص دیگالر
برای رسا)و به غایتش ررار نم)ده) ،بلکه در نزد و همالۀ اشالخاص صالایب عقالل غایالتانال).
وساله بودو هر شخص برای شخص دیگر از و جهت که ذیل غایت وای) ررار دارد باله تعالاوو و
همکاری بر اجرای روانان عقل ینته) یال)شالود تالا همگالاو باله یکسالاو در غایالات عقالل سالهام
باشن) (یقایسه کنا) با کانت ،ب)تا ،ص  ۵۴و . 17

ب)ین ترتاب ،عقل در جهاو طباعت ،از یضور انساو ،یاضر ی)شالود و ثالار خالود را هویال)ا
ی)سازد .هر جا عقل یاضر نباش) چازی جز روانان طباعت در رفتارها شکار نمال)شالود ،لاالک
اگر با یضور انساو در طباعت ،عقل یاضر نباش) طباعالت دچالار تخریالب و تبالاه) یال)شالود.
خاستگاه این تخریب و تباه) وجود طباع) انسالاو اسالت .هالر جالا بالا یضالور انسالاو ،عقالل در
طباعت یاضر باش) طباعت بادتر ی)شالود و یوجالودات و باله برکالت وجالود عقالل در راسالتای
غایات عقل) ررار ی)گارن).
ْ
جهاو اول اخمق در طباعت جهان) است که در و رفتار شخص انسان) را روانان عقل ّ
تعالان
ی)ده) .در این جهاو ،ارادۀ یتعانکنن)ۀ رفتار انساو از غرایز و ایاال زاد است .هر شخص وای)
انسان) از و جهت که عقل است ،چازی را ی)خواه) و چازی را نم)پسن)د و از همالان جهالت باله
همۀ عقلهای یاضر در اشخاص دیگر یرتبط ی)شود .او از همان جهت باله خودیالت خالود توجاله
ی)کن) و از اینرو ،با دی)و خود به خودگروی یبتم نم)شود؛ خود او یک خود همگان) است.
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اکنوو در این جهاو اخمق است که همه راست ی)گوین) ،همه به وع)ه وفالا یال)کننال) ،هماله
ایانت را یفظ کرده به صایب و بازی)گردانن) ،همه در یفظ جاو و یال یکدیگر ی)کوشالن) و
… در یک کلمه ،همه به انجام عمل ناک اهتمام دارن) .در جهاو طباعت ،ورود به جهالاو اخالمق
شخص انسان) را ساکن جهاو عقل ی)کنال) ،باله ایالن یعنالا کاله همالۀ کالردار و افعالال اختاالاری او را
برخاسته از رانوو عقل) اخمر) ی)کن) و از دخالت غرایالز و ایاالال در یالریم و دور نگاله یال)دارد.
کردار اختااری چنان انسان) را هاچگاه نم)تواو از راه شناخت روانان طباعت تباان و پاشبان) کرد.
نچه گذشت ،تباان ورود از جهاو طباعت به جهاو اخمق بودّ .
تعان اراده از روی رالانووهالای
کرداری عقل شرط ورود و شرط بقا در این جهاو است؛ چه این ّ
تعان بالر شالخص انسالان) گالوارا
باش) و چه سخت و سنگان .گاه لذت بهرهین)ی از یطلوب غرایز با پاروی از روانان کرداری عقل
از دست ی)رود .گاه پاروی از روانان کرداری عقل هزینههای زیادی را بر انساو تحمال یال)کنال).
در چنان یواردی یمکن است کس) ساکن در جهاو اخالمق باشال) و در عالان یالال بالا نالاگواری
ً
کردارهای عقل) را به انجام رسان) ،هرچن) یسلما این ناگواری از یا عقل) ناست .عقل ساکن
در این یرتبه هرچن) در سار طباع) خود با ورود به جهاو اخم ْر) به کمال عقلال) رسالا)ه اسالت،
لاک هنوز در یرتبۀ عقل) بای) یرتبهای را بپامای) تا در خود عقل و نه در نسبت عقل با طباعت ،باله
ْ
کمال) دیگر برس) .این کمال هر چه باش) ،فاصاللۀ شالخص انسالان) را از جهالاو طباعالت دورتالر
ی)سازد ،لاک ی)تواو گفت فاصلۀ و از کمال اول عقل) باله انال)ازۀ فاصاللۀ کمالال اول عقلال) از
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جهاو طباعت است .ی)تواو دو طالرف ایالن فاصالله را باله «جهالاو اول» و «جهالاو دوم اخالمق»
دوم
توصاف کرد یا از تعبار «ینزلت اول» و «ینزلت دوم اخمق» استفاده کرد .هالر کاله در جهالاو ِ
اخمق ررار دارد از همۀ ویژگ)های کمال) جهاو اول بهرهین) اسالت و در عالان یالال ،بالا داشالتن
ویژگ)های کمال) دیگر از نقصاو و پاراسته اسالت .هالر کالس در جهالاو اول اخالمق رالرار دارد،
یمکن است نتوان) به جهاو دوم اخمق راه یاب) ،ول) در سار ت)ریج) عقل ،عبالور باله جهالاو دوم
اخمق جز با ورود به جهاو اول اخمق یمکن ناست .فصل دیگری از کمال در این یرتبه بر عقل
شخص انسان) افزوده ی)شود که کمال پاشتر را در ضمن ثار خود ررار ی)ده) و ب)ین ترتاالب،
هر چه در وضعات پاشتر ثابت ش)ه است در وضعات بع)ی با روت و ش)ت بالاشتالری ثابالت
ی)یان) .ورود به جهاو دوم اخمق یوجب ی)شود که خطر سقوط به جهاو طباعالت کاله هماشاله
انساو را ته)ی) ی)کن) ،کمتر شود.
ایا این چه فصل) است که یوجب ورود به جهاو دوم اخمق ی)شود؟ چه چازی است که بالا
ضمامه ش)و و ،عمل اخمر) از ناک به ناکتر ارتقا پا)ا ی)کن)؟

ْ
در جهاو اول اخمق ،عقل پاروی از رانوو اخمق را الزام ی)کن)؛ این الزام با کلمۀ «وهافه» باالاو
ی)شود« :وهافه است که راست بگوی)»« .وهافه» ،ضرورت) است در یقالام ایتثالال؛ ضالرورت)
جز ضرورت ین)ر در رانوو اخمق .هر رانوو از رالوانان اخالمق ضالرورت و کلاالت دارد ،لاالک
کلات و از ضرورت برخاسته است .فرق است یااو کلات) کاله خاسالتگاه و ضالرورت نباشال) و
کلات) که یسبوق به ضرورت و برخاسته از و باش) .ضرورت عمل کردو به رانوو اخمق یوجالب
ی)شود تا ضرورت یقام ایتثال با ضرورت ین)ر در رانوو اخمق بالا یالکدیگر هالمسالو شالون).
ضرورت نخست یربوط به خود رانوو اخمق است ،صرفنظر از وضعاتهای عایل .وضالعات
دوم یربوط به عایل است؛ عایل بای) خود را الزام کن) تا به ضرورت ین)ر در رانوو تن ده) و و
را به یقام عمل در ورد .یخاطب رانوو اخمق  -چاله از رالانوو تمکالان کنال) یالا نکنال)  -ضالرورت
ین)ر در رانوو یحفوظ است؛ لاک ضرورت یقام ایتثال در جانب یخاطب است که بای) خالود
را در وضعات ضروری ررار ده) .هماوطور که گذشت ،کس) از جهالاو طباعالت یال)توانال) وارد
جهاو اخمق شود که ضرورت یقام ایتثال را بر عه)ه گارد و همالۀ وهالایف ناشال) از رالانووهالای
ِ
اخمق را در این جهاو هاهر کن).
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 .1حرکت در جهان دوم اخالق
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ْ
عقل از پاروی شخص انسان) از رانووهای اخمر) خرسن) یال)شالود ،لاالک ایالن خرسالن)ی
یمکن است در شخص انسان) یاکم نباش) .دور ش)و از فریاوهای غرایز به سبب تقال)م داشالتن
فریاوهای عقل از طالرف شالخص انسالان) یمکالن اسالت کالام او را تلالخ کنال) .عقالل پاالروی از
فریاوهای اخمر) را از صایب خود ی)طلب)؛ چه کام او تلخ بشود یالا نشالود؛ چاله دور شال)و از
لذت رسا)و به ایاال غرایز برای او سخت باش) یا نباش) .این ایکاو هست که شخص انسان) در
ستازۀ عقل و غریزه ،فریاو عقل را بر فریاوهای غریالزه تالرجاح دهال) و و را یقال)م سالازد ،لاالک
لذت رسا)و به یطلالوب غریالزه چنالاو یغلالوب
خرسن)ی عقل در برابر رنج یاصل از کنار نهادو ِ
باش) که رنج و تلخ) یا سخت) رابل توجه) را بر شخص وارد کن).
گماو نویسن)ه بر این است که ورود به جهاو اول اخمق و عبور از رالوانان جهالاو طباعالت در
ینطقۀ اراده ،یستلزم این ناست که درخواسالت یالا طلالب غریالزههالا یتورالف شالود؛ هرچنال) ایالن
درخواستها در جهاو اول اخمق تحت ساطرۀ روانان اخمق یهار شون) .ساو ناست که غرایالز
از درخواستهای خود بگذرن) و وها را به دور از ارتضا روانان اخمق از صالایب خالود طلالب
نکنن) .در این وضعات ،هرچن) شخص انسان) باله فریالاو غریالزه ورعال) نمال)نهال) و در برابالر و
یقاویت ی)کن) ،لاک دور ش)و خود از یطلوب غریزه و به تبع و از دست دادو لذت یاصالل از
و رنج و سخت)ای را روانۀ درا او ی)کن) .ورود به جهاو اول اخمق با ایتثال فریاوهای اخالمق
از روی ِاربال و خرسن)ی شخص انسان) یمزم ناست .از همانرو ،یک ج)ال یااو غریزه و عقل
در جهاو طباعت پاش از ورود به جهاو اول اخمق برررار ی)شود و یک ج)ال و ستازه یاالاو ایالن
دو پس از ورود در جهاو اول اخمق .در ج)ال اول هنوز پاروزی عقالل بالر غریالزه یاصالل نشال)ه
است .در ج)ال دوم عقل پاروز ش)ه است ،لاک یفظ و دوام این پاروزی در گرو یان)و شالخص
انسان) در جهاو اول اخمق است .تصور نگارن)ه این است که ج)ال ْ
دوم سالاوتالر از جال)ال اول
ً
ناست؛ هرچن) هاهرا چنان ی)نمای) .بهطور کل) ،یفظ یک کمال از به دست وردو و ساوتالر
ناست ،یگر اینکه راع)های دیگر در کار باش).
ّ
ْ
اول اخمق ورت) تحقق ی)یاب) که در شخص انسان) یلکالۀ پاالروی از
یان)گار ش)و در جهاو ِ
رانووهای اخمق یاصل شود .به تعبار دیگر ،شرط ورود به جهاو اول اخمق عمل به رانووهالای
اخمر) است ،چه این عمل از یلکه نشأت گرفته باش) یالا از و ناشال) نشالود ،لاالک شالرط بقالا و
یان)و در این جهاو ب)یصول یلکه ّ
یاسر نم)شود .تا هنگای) که یلکۀ پاروی از رالوانان اخالمق
در شخص انسان) یاصل نش)ه باش) ایکاو لغو جواز یضور او در جهاو اول اخالمق باله سالبب
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ً
نافریان) از رانوو اخمق یا نقض و وجود دارد و یعموال ناز در تجربه چنالان اسالت .بالا ورود باله
اول اخمق و استقایت در برابر ب)نظم) غریزه که طالب بازگشت به یوطن طباعت اسالت،
جهاو ِ
ْ
ت)ریج جواز یضور دائم) یا تابعاالت شالهرون)ی او در ایالن جهالاو صالادر یال)شالود .در ایالن
به
صورت؛ هرچن) هنوز ایکاو بروز ستازه یااو عقل و غریزه وجود دارد ،ایا ایالن ایکالاو باله یراتالب
ضعافتر از ایکاو در یرتبۀ پاشتر است ،ایا در چه هنگام است که ورود باله جهالاو دوم اخالمق
اتفاق ی)افت)؟ جهان) که بروز ستازه یااو عقل و غریزه را به ی)ارل یمکن ی)رسان) ،بال) و کاله
هاچگاه بتواو ادعای در ایاو بودو از دست غریزه و ایاال یاصل از و را داشت .بای) در شالخص
انسان) چه اتفار) بافت) یا چه ایری در ترکاب وجودی او یاصل شود تالا بتالواو یطمالئن شال) کاله
تفاوت او با وضعات سابق به فاصلۀ دو جهاو عان) با یکدیگر است؟
ْ
به نظر نگارن)ه ،عایل تفاوت عبارت است از طوع یا رغبت و رضایت یا خرسن)ی.
اول اخمق این است« :فریاو اخمر) را ایتثال کن»؛
رانوو جهاو ِ

-از باب نمونه« ،راست بگو»« ،ایانتدار باش»؛ «به وع)ۀ خود عمل کن».

رانوو جهاو دوم اخمق این است :فریاو اخمر) را «با رغبت و رضایت» ایتثال کن؛

۹3

از باب نمونه« ،با رغبت و رضایت ،راست بگو»؛ «با رغبت و رضالایت ،ایانالتدار بالاش»؛«با رغبت و رضایت ،به وع)ۀ خود عمل کن».
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فریاو ایتثال دوم ،فریاو خاصتر ایتثال عقل) است؛ زیالرا شالخص انسالان) را از جهالاو تجربال)
طباع) یا جهاو غریزه دورتر ساخته و به اعماق جهاو عقلال) وارد یال)کنال) .ثمالرۀ ایتثالال از روی
رغبت و رضایت یک ُسرور عقل) است که نخستان پاداش عقل به فاعل کالردار اخمرال) اسالت.
این لذت از یرکز عقل به همۀ یراتب وجود تا یرتبۀ یس ّ
تسری و جریاو ی)یابال)؛ بالهطالوری کاله
لذتهای غریزی که جز در یس و خاال یضوری ن)ارن) ،یغلوب و ی)گردن) .در عالان یالال،
سرور عقل) فراهم ناست ،لاک عقل ایشالاو ارزشال)
هرچن) برای ناهراو به ساکناو این جهاو این ِ
را برای ساکناو جهاو دوم درا ی)کنن) که ناو را شایسالتۀ ایتالرام یال)باننال) ،بالهطالوری کاله رزو
ی)کنن) که چوناو ایشاو ی)بودن).
باایا) از همان زاویه یسئله را بررس) کنام .کسالان) کاله تنهالا در جهالاو طباعالت رالرار دارنال)،
درست است که به دنبال لذت غریزه یرکت ی)کنن) و گاه از و ناز بهرهینال) یال)شالون) ،ایالا نالزد
خود ایترای) برای این بهرهین)ی درا نم)کنن) .افراد این جهاو با دنبال کالردو غرایالز ،در فالرض
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ْ
بهرهین)ی ،رنج فراوان) ناز یتحمل ی)شون) .طباعت به سادگ) یواهب خود را در دست همگالاو
ررار نم)ده) و انساوها برای یافتن و یواهب یشقتهای زیالادی را یتحمالل یال)شالون) .فقال)او
لذتها رنج دیگری را فراهم ی) ورد و این فق)اوهالا خاصالات جهالاو طباعالت اسالتّ .
رالوههالای
جسمان) تابع زیاوان) و نم)توانن) لذایذ خود را در زیاو نگه دارن) .در عان یال ،انساوهای ایالن
جهاو به انساوهای ساکن در یطلق جهاوهای اخمق به دی)ۀ ایترام ی)نگرن) و ی)خواهنال) کاله
ْ
از ایشاو باشن) و از رنج یاصل از فق)اوهای طباعت به ناالروی اخالمق خالمص شالون) .همالان
وضعات به نوع) در ساکنان جهاو اول اخمق نسبت به ساکناو جهاو دوم اخمق بررالرار اسالت؛
زیرا ناو گاه در ایتثال فریاو اخمر) دچار کراهت و ب)رغبت) و دشواریان) و در عان یالال ،درا
ّ
ی)کنن) که این کراهت و ب)رغبت) ایر پسن)ی)های ناست و سالاکناو جهالاو دوم از ایالن یشالقت و
سخت) رهای) یافتهان).
اگر ایتثال همۀ فرایان اخمر)  -اعم از بای)ها و نبای)ها  -را عمل کردو به خار (عمل کردو باله
بهترین یا عمل کردو به کرداری که عقل یحض و را اختاار ی)کن) بنالایام ،وگالاه یال)تالواو باله
فرق یااو عمل کردو به ْ
خار با عمل کردو به خار از روی یلکۀ یمایتکنن)ه و یالافظ و عمالل و
ناز با عمل کردو به خار از روی رغبت و رضایت نزدیک ش) .با عمل کردو به کردار خاالر از روی
رانوو اخمق یا به جهاو اول اخمق وارد ی)شویم ،لاک عمل کردو به کردار خار با عمالل کالردو
به کردار خار از روی یلکۀ و تفاوت دارد؛ گاه انجام کردار خار برای به دست وردو یلکالۀ انجالام
این کردار است و گاه از روی و یلکه .اول) شرط ورود به جهاو اول اخمر) است و دوی) شرط
بقا و یان)گاری در و جهاو و در عان یال یستقر ساختن و یلکه در فاعالل ،لاالک هالر دو فاعالل
کردار اخمر)  -چه از روی یلکه باش) یا نباش)  -سالاکناو جهالاو اول اخالمقانال) .فصالل اخاالر
اول اخمق ،ایتثال فریاوهای اخمر) دال بر کردارهای ناک و فصل اخار بقالای
یضور در جهاو ِ
در این جهاو ایتثال فریاوهای یذکور از روی یلکۀ انجام و کردارهاسالت ،بالهنحالو یطلالق؛ چاله
فاعل نسبت به انجام این کردارها در وضعات رغبت و رضایت باش) و چه در وضالعات سالخت) و
ْ
دوم اخمق عبارت است از اضافه ش)و رغبت به انجام
دشواری ،ایا فصل اخار یضور در جهاو ِ
کردار ناک از روی یلکۀ به جای وردو کردار ناک .انجام کار خار گاه با رغبت و رضایت است و
گاه با کراهت و دشواری .کس) که کار ناک را با اکراه و سخت) انجام یال)دهال) در ینزلالت کسال)
ناست که کار ناک را با طوع و رغبت به انجام ی)رسان)؛ هرچنال) هالر دو ،کالار خاالر را باله انجالام
رسانا)هان) .رضایت و رغبت در برابر دشواری و سخت) ناهر به وضعات فاعل در یان انجام کالار
ْ
اول اخمق یشروط است به انجام کار خار؛ چه ایالن انجالام از روی
خار است .یضور در جهاو ِ
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رغبت باش) و چه از روی سخت) و دشواری .رغبت به ْ
خار ناهر به بهترین وضعات فاعالل فعالل و
ً
تطابق کایل فعل با فاعل است .از اینرو ،رطعا کالرداری کاله یطابقالت کایالل بالا وضالعات فاعالل
برررار کرده است ،کایلتر است از کاری که در و یااو فاعل و فعل هماهنگ) کایل وجود ن)ارد.
ْ
ب)ین ترتاب ،روادی) ورود به جهاو دوم اخمق وردو رانوو اخمق از روی طوع و رغبت است که
یحبت و رضایت عقل)؛ ّ
یمزم است با تب)یل ش)و یال طباع) به ّ
یب و خرسن)ی عقلال) بالرای
عمل به رانوو اخمق یوجب تعان اراده به سوی این رانوو از روی این رغبت و رضایت است.
 .7مبدأ جهان طبیعت و جهان اخالق
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پاشتر بااو ش) که غاز وجود انساو از جهاو طباعت است .عقالل ،از جهالاو طباعالت ناسالت و در
عان یال با یضور در انساو به جهاو طباعت وارد ی)شود .عقل که یک یوجالود فالرا طباعال) اسالت
انساو را از طباعت یمتاز ی)کن) و او را یتعلق به جهاو عقل) ی)گردان) .جهاو اخمق جهاو عقلال)
است و عقل انسان) به این جهاو تعلق دارد ،هماوطور که غرایز انساو به جهاو طباعت تعلق دارن).
ایا هماوطور که جهاو طباعت و روانان و ساخته و یصنوع طباعت انساو ناست ،جهاو عقل
و روانان و ناز ساخته و یصنوع عقل انساو ناست .یب)أ و فرینن)ۀ جهاو طباعالت یمکالن ناسالت
طباعت باش) یا یتعلق به جهاو طباعت باش) ،هماوطور که یب)أ و فریننال)ۀ جهالاو عقالل یمکالن
ناست یتعلق به جهاو عقل باش) .جهاو عقل بهیانن) جهاو طباعت یک یوجالود یمکالن اسالت و
یوجود یمکن در هاچ ایری از ایور خود شرط کاف) برای ی)وث و بقا ن)ارد .هم جهاو طباعالت
و هم جهاو عقل  -چه در ی)وث و چه در بقا  -به یب)أی) وابستهان) که وجود او یشروط باله هالاچ
ْ
شرط و را) و یرزی ناست .بنابراین ،همانطور که رانووهای طباع) یالاکم بالر انسالاو یصالنوع و
ساختۀ انساو ناست ،رانووهای عقل) اخمر) ناز یصنوع و ساختۀ او ناست.
عقل انسان) رانووهای نفساألیری اخمر) را بهساو رانووهای نفساألیری طباعالت کشالف
ی)کن) .هرچن) طباعت عقل در این اکتشاف تواناست ،لاک همۀ این رانووها ،بالهویژه وگالاه کاله
عقل در طباعت ررار ی)گارد و به ستازه با غرایز و خواسالتههای شخصال) و نالوع) طباعال) یبالتم
ً
ی)شود ،در دسترس او ناست .طباعت عقل در فراز و نشاب زن)گ) در طباعالت وارعالا نم)توانال)
رانووهای یتعلق به جهاو عقل) اخمر) را بهطور تضمانش)ه کشف کن) .طباعت عقالل تنهالا در
کشف پارهای از این روانان باله صالورت اولااله و غاراکتسالاب) تواناسالت .در اینجاسالت کاله عقالل
یستکمل بشری ناازین) به عقل) است که همۀ رانووهای جهاو عقل را نهتنها بهطور تضمانشال)ه

ی)دان) که بهطور تضمانش)ه به و عمل ی)کن) .تنهالا چنالان عقلال) ی)توانال) عقالول یسالتکمل
بشری را در همۀ پاچ و تابهالای جهالاو طباعالت باله سالوی جهالاو عقلال) اخمرال) باله صالورت
تضمانش)ه ه)ایت کن) (الهاجال) ،7010 ،ص 070۔ . 07۴چنان عقل) جز به یب)أ عقل و یب)أ اخمق
ً
تعلق ن)ارن)؛ به این یعنا که همۀ کماالت او یستقاما یستن) به این یب)أ هستن) .بالا یضالور چنالان
عقل) در جهاو طباعت عقول یسالتکمل بشالری ،بالهطور تضمانشال)ه از سالاکناو جهالاو عقلال)
ی)شون) و با پاروی از ایشاو بهطور تضمانش)ه بر غرایز طباعال) پاالروز ی)شالون) .هرگالاه چنالان
وارعهای در جهاو طباعت وارع شود جهاو طباعت به جهاو عقالل یتصالل ی)شالود و ثالار جهالاو
عقل در جهاو طباعت شکار ی)گردد .از این ثار است غلبۀ رانوو عقل بر رانوو غریزۀ طباع) در
ُ
وجود انساو .پاوست طباعت به عقل در یرکت اختاالاری بشالر و رالرب عقالل باله یبال)أ هسالت) و
َ
اخمق غایت نظام ایسن هست) و اخمق است.
 .5تطبیق قرآنی
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تطوع خا ًرا فهو ٌ
در ق ان ک یم ی)ه است« :فمن ّ
خار له»؛ «و هر که باله رغبالت ناکال) را بجالای ورد،
ْ
برایش ناک است» (سورۀ بقره ،یۀ  . 71۴هر که بهرغبت کار خار را بر عه)ه گارد ،ایالن بالر عهال)ه گالرفتن
به رغبت ،خاری است برای او و در نتاجه ،ترکاب و تجماع و به صورت انباشت خار بر خار است.
ُ
« ّ
تطوع» از ٔ
یاده «طوع» ،در یقابل «کره» ،به یعنای وردو یک فعل  -اعم از انجام دادو فعالل
یا ترا کردو فعل  -یقروو به رغبت ،اربال و رضایت است .یعنای بالاب ّ
تفعالل عبالارت اسالت از
پذیرفتن (یادۀ یک فعل  .بنابراینّ « ،
تطوع» به یعنای پذیرفتن یک فعل و انجام و  -اعم از انجالام
ُ
یک فعل یا ترا کردو و  -از روی رغبت و رضایت است؛ بهطوری که هاچ کره و سالنگان) بالا و
یاخته نشود .این اربال ،رضایت و رغبت در وردو یا نااوردو یک فعالل و عمالل ،بالهویژه در فعالل
واجب و ضروری یا یرام و یمنوع ،به سبب ش)ت الزام ین)ر در و ،یهمتر و کماابتر است.
بر پایۀ این یه ،انجام دادو یک عمل ناک از روی رغبت و اربال با انجام دادو یک عمل ناالک ،ناله
از روی رغبت و اربال ،یساوی ناست ،چه رسال) بالر اینکاله از روی اکالراه و سالنگان) و ناخرسالن)ی
باش) .این ع)م تساوی را ی)تواو با فزون) داشتن یک طرف بر طرف دیگر در یک درجه (= ینزلالت،
جهاو بااو کرد .هر دو طرف این ع)م تساوی در یاطۀ جهاو اخمقان) ،لاک فاصلۀ ینزلتال) یاالاو
وها با یکدیگر بهیانن) فاصلۀ ینزلت) یاالاو دو جهالاو اسالت .ایالن دو جهالاو در عالان شالباهت باله
یکدیگر در یکویت روانان اخمر) بر ساکناو و ،با یکدیگر در ینشا فاعل) تمکان از و رالوانان
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اکنوو این یه ( 71۴سورۀ بقره را با یۀ  771از همان سورۀ یمیظه ی)کنام که در طرف شرط
ً ّ ّ
(= یق)م جملۀ شرط) با یکدیگر برابری دارن) ...« :وین تطوع خارا فإو الله شالاکر علالام؛ پالس
هر که کار ناک) را به رغبت انجام ده) ب)ان) که خ)ا شکرگزارن)های داناست» (سورۀ بقرهٔ ،یه . 717
ْ
در یۀ پاشتر ،یورعات عایل اخمر) از روی رغبت و اربال در یااو عایمو به روانان اخالمق تباالان
ش)ه است و در این یه به نسبت یااو یب)أ و ناز فریانروای اخمق با چنان عایل) اشاره شال)ه اسالت.
ْ
یب)أ اخمق خویش را با دو نام ناک شکرگزار و دانا در طرف جزای شرط ررار داده است .شالکرگزاری
َ
در برابر کس) به انجام ی)رس) که ایساو ( وردو فعل یسن یالا ناالک ،از و جهالت کاله فعالل ناالک
ّ
است کرده است .تمام یعنای ایساو در یب)أ اخمق و یبال)أ هسالت) یحقالق اسالت کاله هماله باله او
ً
ناازین)ن) و او به ایساو یحض ناازهای ایشاو را پاسالخ ی)دهال) و در عالان یالال ناالاز از او یطلقالا
ینتف) است .یمکن ناست یوجودی به یب)أ هست) و اخالمق ایسالاو کنال) تالا شایسالتۀ شالکرگزاری
گردد؛ لاک یب)أ اخمق عمل ناالک برخاسالته از رغبالت و اربالال و رضالایت را در ینطقالۀ یوجالودات
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اختمف دارن) .از اینرو ،در این یه جملۀ شرط) با «ین [= هر کس]» غاز ش)ه است که داللت بالر
فاعل دارد .اختمف این دو جهاو اخمر) در وردو افعال اخمرال) ناسالت؛ زیالرا سالاکناو هالر دو در
رفتار همگووان) و تعان رفتار وها بر یسب روانان اخمق است .اختمف این دو جهاو در وجود یالا
ع)م عایل) در فاعل افعال اخمر) یتعانش)ه از روانان اخمق است .وجود یا ع)م این عایل فاصاللۀ
دو فاعل اخمر) را در ان)ازۀ فاصله یااو دو جهاو ررار ی)ده) (نک :عمیه طباطبای) ،ب)تا ،ص . 7۵
این یه در ضمن یات یربوط به روزهداری ی)ه است .روزه ،تکلاف) است که با غرایز راسخ در
وجود انساو سازگار ناست و در عان یال ،انجام و بالرای انضالباط غرایالز الزم اسالت .از ایالنرو،
روزهداری بر انساو ،از و جهت که صایب این غرایز است ،ایالر سالان) ناسالت .تسالهال نحالوۀ
ّ
تطوع خارًا فهو ٌ
روزهداری در تشریع و وردو جملههای) کل) چوو «ین ّ
خار له»« ،یری) اللاله بکالم
ّ
الاسر وال یری) بکم العسر» (سورۀ بقره ،یۀ  717بهطور ضمن) ،داللت بر یشقت یاز بودو این عمالل
سالر سالنگان) و
دارن) .ب)ین ترتاب ،یمکن است انسالان) روزهداری را باله انجالام برسالان) ،ایالا از ِ
کراهت باش) .بر این پایه ،ی)تواو این یعنا را از یه استفاده کرد که هر کس این تکلاف را که خاالر
است ،بر خود به رضایت و رغبالت بپالذیرد ،روزهداری او را کایاللتر و تالامتر ی)سالازد.این یحتالوا
ً
صویا فهو ٌ
یمکن ی)بود که با عبارت «وین ّ
خار له» ورده شود ،لاک در عالان درسالت) ایالن
تطوع
یطلب ،جمله به صورت رانوو در تمام ایور خار وارد ش)ه است؛ رانون) که ناهر به سبب اسالت؛
نه ناهر به یک سبب خاص.

ایکان) ایساو به یکدیگر دانسته است و از این یهمتر ایساو یخلورات به یکدیگر را ایسالاو باله
خود ررار داده است و شکرگزاری در برابر و را بر خود ّ
یقرر داشته است .اگر یخلور) با انجام عمالل
ناک به یخلور) ایساو ی)کن) بر پایۀ رانون) که یب)أ اخمق ّ
یقرر و است ،جزای و ایساو است:
«هل جزا اإلیساو إال اإلیساو؛ یا پاداش ناک) جز ناک) است؟» (سورۀ ریمن ،یۀ . ۹0
ْ
و چوو یاکم یحض اخمق و یجزی یحض و جز یب)أ اخمق نم)توانال) باشال) ،خ)اونال) نالام
خود را در طرف جزای شرط ررار داده است که ورای هر پاداش) است که یخلوق او باش) ،ایا نالام
«دانا» ناز ی)توان) از و جهت ررین نام «شکرگزار» ش)ه باش) که داللت بر عایل) بساار نهاو در
ساکناو جهاو اخمق باش) که جز خ)ای دانا بر هاچ یوجودی ،یت) صالایب و عمالل ،شالکار
ناست .اگر تنها و تنها خ)اون) است که ی)توان) یوجود ایکان) را به جهاو اخمق وارد کن) ،تنهالا
و تنها اوست که ی)توان) درجه یا ینزلت اخمر) او را تشخاص ده).
ب)ین ترتاب ،کسان) که به انجام عمل ناک یوفالق شالون) ،وارد جهالاو اول اخالمق ی)شالون).
یریلۀ بع) ،انجام عمل ناک از روی رغبت و رضایت نها را وارد جهان) با ایکام و روانان بالاالتر
ی)کن) .از جملۀ این ایکام و روانان ی)توان) یضموو این یات باش):
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«فاستبقوا الخارات»؛ پس در ناک) کردو بر یک)یگر سبقت گاری) (سورۀ بقالره ،یالۀ 7۴1؛
سورۀ یائ)ه ،یۀ . ۴1

«ویسارعوو ف) الخارات»؛

و در کارهای ناک شتاب ی)ورزن) (سورۀ لعمراو ،یۀ . 77۴

«اولئک یسارعوو ف) الخارات وهم لها سابقوو»؛ ایناو هستن) کاله باله کارهالای ناالک
ی)شتابن) و در و بر یک)یگر سبقت ی)جوین) (سورۀ یؤینوو ،یۀ . ۹7

بر یسب تباان این نوشتار ،پاش)جستن در انجام کارهای ناک و خار یک پاش)گالرفتن اخمرال)
است که بر پایۀ رغبت و رضایت از انجام کار خار تکاه دارد .در این جهاو دوم اخمق اسالت کاله
همه نهتنها کار ناک را از سر عنایت به رانوو اخالمق و پاالروی از و باله انجالام ی)رسالانن) کاله باله
یرکت کردو سریع به سوی انجام کار ناک اهتمام دارن) تا در رلمرو این جهالاو نالهتنها هالاچ کالار
ّ
ناشایست) یحقق نشود که این ایر در جهاو اول اخمق ناز برررار است که در هاچ کالار شایسالته و
ناک) اهمال نشود .رغبت و رضایت به انجام دادو کار ناک که یوجب رفع سنگان) و دشواری در
بر عه)ه گرفتن فریاوهای اخمق است ،شخص را به سوی بر عه)ه گرفتن کارهای ناک یمکنال)
اول اخمق ،یوجالب
ی)کشان) که او ی)توان) خود را در یعرض وها ررار ن)ه) .سبقت در جهاو ِ
دورتر ش)و اراده از ّ
تعان یافتن از جهاو طباعت ی)شود و سبقت در جهالاو دوم اخالمق یوجالب

✺

ناروین)ی ارادۀ سره و ناب ی)گردد .به تعبار دیگر ،سبقت و پاشال)گالرفتن در جهالاو اول اخالمق
برای دور ش)و از یوانع انجام دادو کار ناک است و در جهاو دوم اخمق ،به دلال تضعاف شال)و
یوانع ،سبقت و پاش)گرفتن برای تش)ی) اهتمام به انجام کارهای ناک است که زیانۀ و را رغبالت
و اشتااق به انجام دادو و کارها فراهم ساخته است.
ّ
در جهاو اول اخمق تنها اراده ی)اکثر بر پایۀ روانان دال بر انجام کالار ناالک یتعالان ی)شالود و در
جهاو دوم اخمق بر پایۀ سرعت به سوی انجام کارهالای ناالک برخاسالته از رالانوو و سالپس بالر پایالۀ
پاش)جستن و سبقت همگالان) بالر یالکدیگر ،اراده ّ
یتعالان ی)شالود .عکالس ایالن دو وضالعات ،دو
وضعات دیگر در جهاو طباعت اسالت .عال)های در جهالاو طباعالت ّ
تعالان ارادۀ خالود را بالر یسالب
خواستههای غریزی خود ررار دادهان) تا از یتعلقات و بهرهین) شون) و ع)های دیگر نالهتنها چنانانال)
که در ّ
تعان ارادۀ خود بر این یبنا سرعت ی)گارن) و در نهایت ،در ایالن راسالتا از یالکدیگر سالبقت و
پاش) ی)گارن) و هرچن) از یتعلقات غرایز بهرهین) باشن) در تعلق خود به وها و تعلق وها به خالود
گوی سبقت را از یکدیگر ی)رباین) .در صورت تزایم یاالاو ایالن خواسالتههای غریالزی یوجالود در
اشخاص ،ستازۀ وها در بخش اول به یک گونه است و در بخش دوم به گونۀ دیگری است.
2۳

در جهاو طباعت ،رفتار دی) بر یسب رالوانان و کاله در نهایالت ،باله رالانوو علاتال) و یعلالولات)
طباع) بازی)گرددّ ،
یتعان ی)شود .عبور از جهاو طباعالت باله جهالاو اخالمق بالرای انسالاو از و
جهت که صایب عقل است ،یمکن ش)ه است .عقل رانوو اخمق را همچالوو رالوانان طباعالت
کشف ی)کن) و با تعان اراده از جانب این رانوو ،سنخ دیگالری از رالانوو علاتال) و یعلالولات) را در
جنب رانووهای طباع) در جهاو طباعت یاضر ی)کن) .انساو به یاری عقل و با پاروی از رالانوو
اخمق وارد جهاو اول اخمق ی)شود .این ورود ،نتاجۀ پاروزی عقالل بالر غرایالز و ایاالال اسالت؛
ب) وکه کار عقل به اتمام رسا)ه باش) .یاهات اخمر) فصل دیگری را یتحمل ی)شود که جهالاو
دوی) از اخمق را در طول جهاو اول و یحاط بر و ررار ی)ده) .این فصل عبارت است از انجام
عمل ناک از سر اربال ،رغبت و رضایت .در چنان جهان) ،ارادۀ ساکناو با رانوو اخمق سالنخات
باشتری پا)ا کرده است؛ بهطوری که نهتنها از فشار غرایز و ایاال برخاسته از وها سبک ش)ه اسالت
و نهتنها انجام عمل ناک اخمر) برای او سنگان) و سخت) ن)ارد که او باله انجالام عمالل ناالک اربالال
دارد و انجام و را با رغبت ی)پذیرد و در یراتب بع) ،این اربال به سرعت و سبقت ی)انجای).

تبیین انتقال ا جران اول اخالق به جران دوم آن
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