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 بسم  ميالرح الرحمن اهللا
  

  مقدمه
  
 مرتضي استاد شهيد متفكر  سخنراني جلسه ده بر مشتمل است اي مجموعه داريد رو پيش در كه كتابي 

 در1356 سال ماهيد و آذرماه با برابر 1379 سال  محرم در كه "شناخت مسئله" عنوان تحت هريمط
 به كي هر آخر جلسه دو و محرم اول مهين در آن جلسه هشت(است شده راديا) تهران(ديتوح كانون
 هنبود مناسبت يب ،بحث يبرا موضوع نيا انتخاب) .اند دهيگرد برگزار قبل جلسه از هفته كي فاصله
 دانشمندان بحث مورد ربازيد از كه است يفلسف مهم مسائل از شناخت مساله« نكهيا از گذشته. است
 داشته يخاص مفهوم و يمعن اميا آن در بحث نيا كردن مطرح دارد، تيموضوع خود يخود به و بوده
 ميرژ يسو از بعضا كه - داشتند يعيوس يفرهنگ تيفعال ستهايماركس ييسو از زمان آن در. است

 يدئولوژيا رييتغ از گريد يسو از و - شدند يم تيحما ياسالم جناح فيتضع جهت زين يشاهنشاه
 جوانان جةينت در. گذشت ينم شتريب سال دو حدود »رانيا خلق نيمجاهد« به موسوم سازمان سران

 يپاسخها و بودند - يستيماركس يها شهياند خصوصا - گانهيب يها شهياند گستردة تهاجم هدف مسلمان
  .نداشتند دست در ستهاياليماتر يالقائ شبهات رد جهت را الزم
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 ايدئولوژي فداكار پاسدار اين و ما عصر شناس مسئله اين ،شهيد استاد كه بود احوالي و اوضاع چنين در
 پايگي بي "شناخت مسئله" طرح با و بست  همت كمر ،ديگر حساس مواقع همچون ،اسالمي
  به مسلح را مسلمان جوانان و ساخت آشكار ا ر باب اين در اسالمي انديشه  ماستحكا و بيگانه هاي انديشه
 ايراد از قبل سال سه حدود  يعني 53 سال از استاد كه بود حالي در اين و ،نمود انديشه و تفكر سالح
 به اعتنا بدون ،موضوع اهميت خاطر به ولي بودند  شده المنبر ممنوع گذشته رژيم سوي از بحثها اين

  شركت - دانشجويان خصوصا - جوانان از تن هزاران آن در كه دادند تشكيل را جلسات اين امر ينا
 از پس را استاد سرانجام ،داشت هراس اسالمي هاي انديشه با جوانان آشنائي از كه رژيم و ،كردند مي

 مأموران سؤال ينا به پاسخ در استاد و نمود دستگير  منزل به بازگشت راه بين در ،جلسه دهمين اتمام
 سخنراني  است درس اينها" :بودند فرموده كرديد سخنراني چرا پس نيستيد المنبر  ممنوع شما مگر كه

 در كه است ذكر قابل ."بوديم نديده نفري هزار چند كالس ما" :بودند گفته پاسخ در آنها و "نيست
 از پس ،بودند آمده توحيد كانون به و نداشتند اطالع استاد دستگيري از  كه دانشجويان انبوه بعد جلسه
 اينجا در .نمودند پا بر وسيعي  تظاهرات سپس و داشتند بپا جماعت نماز خيابان در ،امر اين از اطالع

 عهده به را توحيد كانون مديريت ايام آن در كه را باهنر دكتر االسالم حجت شهيد ياد كه بجاست
  .بداريم گرامي نمودند ايفا مهمي نقش جلسات اين  برگزاري در و داشتند

 بحث كه مقدار اين و نشدند  آن تكميل به موفق استاد و گرديد تعطيل ساواك توسط درسها اين ،باري 
 هشتم جلسه در استاد خود چنانكه ،دهد مي تشكيل را " شناخت مسئله" بحث از نيمي حدود است شده
   :گويند مي چنين  مناسبت به درسها اين

 در بتوانم شايد كه كردم مي خيال و ،كنيم صحبت اينجا در بود بنا كه است شبي شته آن آخر امشب"
   ما .است تر گسترده بحث دامنه ديدم بعد ولي كنم  بيان را شناخت بحث مسائل همه شب هشت

 ٨
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 اندازه به ...كرديم بيان اختصار  به را بعضي كه گفتيم را شناخت مباحث از مبحث هشت ،جلسه اين تا
 بيشتر اهميتش گذشته مسائل بعضي از الاقل مسائل اين از  بعضي كه داريم مسئله هنوز قدارم همين
  " ... نيست كمتر و است

   :بينيم مي ضروري را نكته چند ذكر پايان در 
 از نيمي ،حسيني عاشوراي و تاسوعا شبهاي با ايام تقارن خاطر به هفتم و ششم و پنجم جلسات در .1

 بحث يك صورت به جلسه نيم سه اين كه است شده  داده كربال حادثه پيرامون بحث به اختصاص بحث
   .است رسيده چاپ به " حسيني حماسه " كتاب دوم جلد در " حسيني قيام  ماهيت " عنوان به مستقل

 يكي كه مسؤول غير ناشر دو توسط شهيد استاد نام به " شناخت مسئله " عنوان تحت كتاب دو قبال .2
 كيفيت با كه است گرديده منتشر " نظارت شوراي " از اجازه  كسب بدون بوده نشان و نام بي آنها از

 آمد عمل به الزم قانوني اقدامات  ايام همان در البته و ،اند شده عرضه فراوان اشتباهات و نامطلوب بسيار
  .آمد عمل به جلوگيري آنها مجدد چاپ از و
 و اولي معقوالت از بحث  مناسبت به نيز " منظومه مبسوط شرح " سوم جلد در ،شناخت بحث .3

 سبك با آنجا در بحث سبك البته كه است شده  واقع مشروح نسبتا بحث مورد و مطرح ثاني معقوالت
 از و ديگر هاي جنبه بحث اينجا در ولي ،دارد فلسفي جنبه صرفا بحث آنجا در دارد تفاوت اينجا در بحث
 " قرآن در شناخت " عنوان  تحت بحثي شهيد استاد همچنين .دارد يزن روانشناسي و قرآني جنبه جمله
   .شد خواهد منتشر نزديك آينده در نيز آن كه دارند

 استاد بيان در تصرفي و  دخل هيچگونه عبارتي اندك اصالحات از گذشته ،مجموعه اين تنظيم در .4
  .است گرديده حفظ مطالب اصالت و گفتاري حالت و نشده انجام

   .نمائيم مي مسئلت بيشتر توفيق متعال خداي از 
  

   مطهري مرتضي شهيد استاد آثار نشر بر نظارت شوراي
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 جلسه   شناخت امكان: اول
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 بسم  الرحيم الرحمن اهللا
 آله و محمد نبينا و سيدنا علي الصلوه و اجمعين الخالئق باري العالمين رب هللا الحمد 

  .الطاهرين
 به و شناخت  نظريه يا شناخت مسأله .است قرآن نظر از شناخت مسئله ما بحث موضوع 

 كرده پيدا اي العاده فوق اهميت امروز " المعرفه نظريه " زبان عربي امروز علماي تعبير
 شناخته مهم امروز ،شناخت مسئله به مربوط  مسائل اندازه به اي مسئله كمتر و ،است
 .شوم مسئله خود وارد بعد ،كنم بيان ار مسئله اين اهميت علت بايد من اول ؟چرا ،شود مي

 كرده پيدا  اي العاده فوق اهميت ها ايسم و ايدئولوژيها ،مكتبها ،اجتماعي هاي فلسفه امروز
 يك اساس بر را  خودش زندگي و باشد داشته تفكر نوعي خواهد مي كه كسي هر و است

 ،ها ايسم و ايدئولوژيها و مكتبها .زند مي ايدئولوژي و مكتب از دم ،باشد كرده منطبق منطق
   هر ،هستند ستيز و نبرد در يكديگر با امروز

 ١٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 و افكار  جنگ .خيزد مي بر خودش حاميان حمايت به و خواهد مي حامي خود براي مكتبي
 اطراف در عقايد و افكار غالبا چون سابق دوران در ولي ،است بوده دنيا در هميشه عقايد
 امروز ولي ،كرد نمي تجاوز ها الخاص خاص  هم آن ،اصخو ميان از ،بود محض نظري مسائل
 و مكتبها جنگ يعني ،عقايد جنگ بازار ،اند گذاشته ميدان  به پا اجتماعي هاي فلسفه چون

  .است گرمتر و داغتر ها ايسم و ايدئولوژيها
  

   بيني جهان و ايدئولوژي رابطه
 دفاع ايدئولوژي  يك از روهگ يك يا فرد يك چرا ؟متفاوتند يكديگر با ايدئولوژيها چرا
 معتقد ايدئولوژي يك به كه شخصي از اگر ؟ديگر ايدئولوژي از ديگر گروه يا فرد و كند مي

 فورا بينيد مي ،نپيوستي ديگري آن به و پيوستي  ايدئولوژي اين به تو چرا كه بپرسيد است
 زاده مكتبها و ايدئولوژيها .است بيني جهان مسئله آن و كند مي مطرح را ديگري مسئله
  نوع يعني بيني جهان .هستند ها بيني جهان ،ايدئولوژيها گاه تكيه .هستند ها بيني جهان

 جامعه و انسان  درباره و جهان و هستي درباره انسان يك كه تحليلي نوع و تفسير ،برداشت
  .دارد تاريخ و
 تفسير گونه يك را جهان گروه يك يعني ،است مختلف هاشان بيني جهان ،گروهها و افراد 

 ،است مختلف ايدئولوژي ،باشد  مختلف بيني جهان اگر .ديگر گونه به ديگر گروه و كند مي
   بيني جهان است استوار آن بر فكري جنبه از ايدئولوژي كه اي پايه و گاه تكيه چون
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 انسان كه مكتبي ،كند مي مشخص را نبايدها و بايدها كه مكتبي يعني ايدئولوژي زيرا ،است
 ايدئولوژي .دهد مي ارائه  راهي هدف آن به رسيدن براي و كند مي دعوت هدفي يك به را

 ماده از(ساخت بايد چگونه ،شد بايد چگونه ،زيست بايد چگونه ،بود بايد چگونه :گويد مي
 خودمان جامعه ،بسازيم بايد الگويي چه طبق ،بسازيم بايد چگونه را خود يعني ،)سازندگي

  باش اينچنين :گويد مي ،دهد مي پاسخ امور اين به ايدئولوژي .بسازيم بايد  چگونه را
  .بساز را خود  جامعه اينچنين ،بساز را خود اينچنين ،بشو اينچنين ،كن زندگي اينچنين

 چنان آن و باشم  اينچنين بايد چرا ،باش اينچنين گويي مي تو .دارد " چرا " همه اينها 
 ؟نكنم زندگي آنچنان چرا ؟ كنم زندگي اينچنين چرا ،كن زندگي اينچنين گويي مي ؟نباشم

 " را چراها اين ،كن انتخاب هدف اينچنين ،بساز را خود اينچنين ،بشو اينچنين گويي مي
 هستي چون ،باش اينچنين گويم مي من وقتي :گويد مي ،دهد مي پاسخ " بيني جهان

 چنين جامعه ،است جوديمو چنين انسان ،است اينچنين جهان  ساختمان ،است اينچنين
  چنين و هويت چنين انسان روان ،دارد سنني و قوانين چنين ،دارد ماهيتي و حقيقت
 از دهد مي خبر ما به بيني جهان .است آنچنان يا اينچنين جهان ،دارد سنني و قوانين

 بر قانوني چه ،است حاكم  انسان بر و جهان بر قانوني چه ،نيست چه ،هست چه]اينكه[
 اصال و دارد حركت چگونه طبيعت  است جهتي چه سوي به حركتها ،است حاكم جامعه
  .چيست هستي

 هر    ايدئولوژي ناچار كنيم فكر بيني جهان مورد در ما كه طور
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 و بداند محض ماده را جهان ،انسان كه ندارد امكان مثال .بود خواهد ما بيني جهان تابع ما
 خواهي مي اگر كه كند فكر  هم جاويد جهان رد زندگي براي ولي ،محض مادي را انسان

 اين .نيست كار در جاويدي سعادت ديگر ،باش چنان و چنين ،باشي داشته جاويد سعادت
 است فكر بناي زير منزله به بيني جهان .است بيني جهان  زاده ايدئولوژي گويند مي كه است

  طبقه حكم بيني جهان ،يشهاند و فكر دستگاه يك در يعني ،روبنا منزله  به ايدئولوژي و
 ساخته آن اقتضائات بنابر و آن اساس بر كه دارد را روئين طبقه حكم ايدئولوژي و زيرين
 كه بگوييم اينطور بايد ،كنيم بيان  خودمان قديم علماي تعبير به بخواهيم اگر .است شده

 حكمت زاده عملي حكمت ،نظري حكمت  بيني جهان و است عملي حكمت ايدئولوژي
   .)1(علمي حكمت  زاده نظري حكمت نه ،است نظري

  

  ها بيني جهان اختالف ريشه
 يك فورا اينجا .است بيني جهان زاده ايدئولوژي كه رسيديم نتيجه اين به اينجا تا پس 

 و كند مي فكر مادي يكي چرا ؟است مختلف ها بيني جهان چرا :شود مي مطرح ديگر سئوال
   ديگري

  
   :پاورقي

 عمل يا است عمل زاده علم آيا  اينكه مسئله .نشود مخلوط ديگري مسئله با ذهنتان در]بمطل اين[. 1
 دو از سخن اينجا .است علم هم نظري حكمت ،است علم  عملي حكمت .است ديگر اي مسئله ،علم زاده
 زاده عمل يا است  عمل زاده علم آيا كه را مسئله اين .است ديگري زاده دو اين از كداميك  كه است علم
   .نشود اشتباه يكديگر با دو اين كه كردم  عرض را اين .كنيم مي مطرح شناخت مسائل در بعدا ،علم
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 گيري نتيجه را بيني جهان آن و دهد مي ترتيب دالئل و استدالالت پاره يك يكي ؟الهي
  ؟كند مي گيري نتيجه را ديگري بيني جهان و دهد مي ترتيب ديگري دالئل ديگري و كند مي

 از او شناخت ،ديگر گونه به اين و شناسد مي اي گونه به را جهان او كه است اين جواب 
 اين شناخت هم شود نمي و ،ديگر گونه به جهان از اين شناخت و است اينگونه جهان
 همين .صحيح يكي و است اشتباه  يكي الاقل دو اين از .آن شناخت هم و باشد صحيح
 سراغ برويم اول پس .شود مي مطرح غلط اختشن و صحيح شناخت مسئله كه جاست
 برويم آنكه از قبل يعني ،است شناختي چه  صحيح شناخت كه ببينيم و شناخت مسئله
 و ايدئولوژي سراغ برويم آنكه از قبل و ،آنگونه يا است اينگونه  جهان بگوئيم و جهان سراغ

 كدام ببينيم ،شناخت سراغ برويم بايد ،ايدئولوژي آن يا است صحيح ايدئولوژي اين  بگوئيم
 يعني غلط شناخت و چه يعني صحيح شناخت اصال و ،غلط كدام و است صحيح شناخت

  .چه
  

  شناخت مسأله قدمت و اهميت 
 و است بيني جهان  پايه بر ايدئولوژي و مكتب .است ايدئولوژي و مكتب دنياي ،دنيا 

 آنكه .برد مي پي شناخت لهمسئ  اهميت به انسان اينجا از .شناخت پايه بر بيني جهان
 خاصي نظريه اساس بر ماديش بيني جهان است  مادي بيني جهان اساس بر مثال ايدئولوژيش

 آن و ديگري بيني جهان اساس بر دارد ديگري ايدئولوژي ديگري  آن .است شناخت باب در
   در كه است اي نظريه اساس بر بيني جهان

 ١٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ها بيني جهان و مكتبها ،ايدئولوژيها درباره بحث زا قبل ما كه است اين .دارد شناخت باب
   .كنيم روشن را شناخت مسئله تكليف بايد

 به ديروز جهان در ،است كرده پيدا اهميت مسئله اين امروز كه اندازه آن به كردم عرض
 و است قديمي بسيار مسئله  يك شناخت مسئله ولي ،بودند نبرده پي مسئله اين اهميت
 عنوان تحت بابي ما ،اسالمي حكمت و فلسفه در .گذرد مي آن عمر از سال هزار دو از بيش

 شناخت باب در كه مسائلي اغلب ولي ،نداريم " شناخت نظريه " يعني " المعرفه نظريه "
  مسائل ،معقول و عقل و ادراك و علم به مربوط مسائل در متفرقه طور به  است مطرح
  شده مطرح[ نفساني كيفيات و نفس به مربوط مسائل و ذهني وجود به مربوط
 امروز ولي بودند برده پي بيش و كم مسئله اين اهميت به قديم از بنابراين].است

  .زند مي دور  شناخت نظريه اطراف در بيشتر و بيشتر جديد دنياي هاي فلسفه
 الاقل ،ندارد  هم ضرورت ،كنيم مطرح را شناخت به مربوط مسائل همه خواهيم نمي ما 

  .باشد  داشته نظمي سخنمان اينكه براي كنيم مي طرح را مهمش مسائل
  

   شناخت امكان 
 كه است اين  است مطرح هم امروز و بوده مطرح قديم از كه شناخت باب در سخن اولين
 ؟شناخت را انسان شود مي آيا ؟شناخت را جهان شود مي آيا ؟است ممكن شناخت آيا اصال
   براي شناخت گويند مي منكرند بيخ از اي عده ؟شناخت را هستي شود مي آيا
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 ناممكن امر  يك بشر براي اطمينان و اعتماد قابل شناخت يك يعني ،است ممكن غير بشر
 نظر به ابتدا .است بشر  محتوم سرنوشت " گري دانم نمي " يعني " گري الادري " ،است
 قضا از ولي ،نيست توجه قابل اساسا و است سستي مكتب خيلي مكتب اين كه رسد مي

 اي ساده كار آنها به جوابگويي كه اند كرده اقامه  قوي بسيار دالئل مكتب اين طرفداران
  .نيست اي ساده كار بگويم خواهم مي ،است ممكن غير  بگويم خواهم نمي ،نيست

  

  شناخت امكان و پيرهون 
 فترينمعرو و نامند مي شكاكان را آنها كه هستند گروهي ،سقراط از بعد دوران در 

 كرده اقامه شناخت امكان عدم بر دليل ده او .)1(پيرهون نام به است مردي آنان شخصيت
 بشر محتوم سرنوشت " دانم نمي " و " شك " ،است ناممكني امر شناختن :گويد مي ،است
 شناختش ابزار بشناسد بخواهد اگر انسان :است اين اش ساده بسيار دليل يك .است

 آيا :پرسم مي شما از .عقل ديگري و است حس يكي ،نداريم بيشتر كه ابزار دو ما ؟چيست
 و شامه ،المسه  باصره ،سامعه خطاي :ماشاءاهللا الي :گويند مي همه ؟نه يا كند مي خطا حس
 نوع صد چند باصره تنها كه اند كرده ادعا بعضي و دارد فراوان مثالهاي اينها همه كه ذائقه
 يك وقتي .نيست اعتماد قابل ،خطاست قابل و كند مي خطا كه چيزي :گويد مي .دارد خطا
  و بينم مي جا
  
  :پاورقي 
 نيز فيرون و پيرون ،پيرهن ،پيرن صورتهاي به يوناني دانشمند اين اسم[ ،������ .1

   .]است شده گفته
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 كه بينم مي   .كنم اعتماد آن به توانم نمي بينم مي كه ديگر جاي ،است اشتباه
 و علما  عقلي استداللهاي در .كند مي خطا بيشتر حس از كه نآ گويد مي ؟چطور عقل

 از غير ما و ،كند مي خطا هم عقل ،كند مي خطا حس پس .دهد مي رخ اشتباه دائما فالسفه
 ،انديشيم مي كه چه هر درباره و كنيم مي فكر كه را چه هر پس .نداريم ديگري چيز ،دو اين
 به پس ،هستند جايزالخطا دو هر اين و ،دو هر يا و ما عقل يا دارد دخالت ما حواس يا

  .كرد اعتماد توان نمي اينها از هيچكدام
  

   غزالي شك 
 از را خودش  مكتب و فلسفه و را خودش فكر كه كسي آن اسالمي علماي ميان در دانيد مي

 مانند ،است كرده شروع  شك از را خودش كار غزالي .است غزالي است كرده شروع شك
 شروع شك از را كارشان دو هر .اند كرده عزيمت  نقطه يك از نفر دو هر .كارتد معروف كار

 شك از كه افرادي هستند ولي ،اند يافته دست يقين به كه هستند  مدعي دو هر و اند كرده
 اين كه ،غرب دنياي در چه و اسالم دنياي در چه ،اند مانده هم شك در و اند كرده  شروع

 شروع را خودش  علم خواست مي وقتي غزالي .كنم عرض ريديگ وقت شايد را تاريخچه
 كردن شك قابل ديد  انداخت دست كه جايي هر به يعني ،كرد شك چيز همه در كند
   كاغذ و قلم اين و هست جلويم كتاب  ام نشسته اينجا االن من گفت ،آمد حواس سراغ .است
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 هر در من آخر ،شنوم مي دارم را صداها اين و بينم مي دارم را فضا اين و هست دستم در
 هم اينجا(داد جواب  خودش به خودش بعد .كنم شك توانم نمي كه اين در كنم شك چه

 عالم در كه اي ديده خواب حاال تا چقدر ! غزالي آقاي :گفت) لغزيد پايش و بايستد نتوانست
 با ار سخنش ،زني مي حرف رفيقت فالن با داري  نويسي مي كتاب اي نشسته مثال خواب
 غذاي داري ،بيني مي داري كه بيني مي خواب عالم در چشمت با ،شنوي مي خودت گوش
  :گفت اي بيچاره مفلوك فقير زبان از شمال نسيم آقاي .خوري مي لذيذ

 شبي   دارم اي تازه لباس ديدم مي خواب در
   دارم اي آوازه  نرم و گرم رختخواب ميان                    

  دارم اي اندازه بي پول جيبهايم ميان
                       را اعضا  جمله عريان باز ديدم و بيدار شدم

 همانطور ؟اي ديده جور همين عينا خواب و رؤيا عالم در چقدر تو !غزالي آقاي :گفت
 شك مگر بيني مي كه را آنچه  هم خواب عالم در ،است حقيقت كه كني نمي شك االن كه
 عالم در و ببيند را چيزي خواب عالم در  كسي ايد ديده شما اآي ؟است حقيقت كه كني مي

 شك انسان خواب عالم در ؟خطا يا است درست بينم مي  كه چيزي آن كه كند شك خواب
 و وهم اش همه بيند مي ،شود مي بيدار وقتي .بيند مي درست بيند مي كه را چه هر كه ندارد
 كه كجا از " را اعضا جمله عريان باز ديدم و بيدار شدم " :است نبوده چيزي و بوده  خيال
 سال پنجاه گويم مي كه  غزالي من كه كجا از ؟نباشد بزرگ خواب يك االن من زندگي تمام
 ،كردم ازدواج ،رفتم مدرسه ،بود  كه پدرم ،شدم متولد باشد مادرم كه زن فالن از ،پيش

   سال چندين
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 بيدار يكدفعه ،ام نشسته اينجا در هم امروز و كشيدم رياضت سال چند ،خواندم درس
 تمام كه دارم دليلي چه ؟است  نبوده خواب كه كجا از .بوده خواب اينها تمام ببينم و شوم
 براي خواهم مي و م ا نشسته فيلسوف يك  عنوان به االن كه همين ،من فعلي زندگي اين

 راجع بشر كه رساند يم همه اينها ؟نباشد طوالني خواب  يك ادامه كنم پيدا فكر مبدأ خودم
  .كند مي گير بزنگاههايي يك سر در چگونه  شناخت مسئله به

  

  شناخت مسئله و دآارت 
 عقايد ،كرد  ارزيابي را خودش بيني جهان هم دكارت ؟نبود اينطور) 1(دكارت مگر 

 مسئله روي يكدفعه]كرد  بازنگري[ را خويش فلسفه و اعتقادات و اخالق و فكر و مذهبي
 وجود نفس ،دارد وجود خدا ،است چنين  عالم گويم مي من كه اين :گفت ،زيدلغ شناخت

 چه به ،است چنين مسيح مذهب ،دارد وجود پاريس ،دارد وجود دنيا ،دارد وجود روح ،دارد
  روي خواست .است مناقشه قابل همه ديد ،شناخت ابزارهاي سراغ رفت ؟گويم مي دليل

 تكيه عقل روي  خواست ،است تر لرزان اش پايه چيز همه از حواس كه ديد ،كند تكيه حواس
 كند مي شك چيز همه در ،است  خالي پايش زير ديد يكدفعه ،است لرزان نيز عقل ديد كند

 پايش زير و بود شده معلق فضا در كه حال  همين در .نماند باقي برايش چيز هيچ اصال و
  :گفت ،شد نكته اين متنبه يكمرتبه ،كرد مي شك چيز همه در و بود نمانده چيز هيچ
  پاورقي 

��������� 1.  
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 زمين وسط در .كنم نمي شك ،كنم مي شك اينكه در ،كنم مي شك چيز همه در اگر ولي
 شك خودم حواس در]اينكه[ :كردم پيدا جا يك :گفت ،ايستاد صخره يك روي آسمان و

 خودم جودو در حتي ،است راست  كنم مي شك خودم معقوالت در ،است راست كنم مي
 زندگي و مذهب در و جهان در ،است راست  كنم مي شك خدا در ،است راست كنم مي شك
 آن و كنم نمي شك كنم شك بخواهم چه هر چيز يك در ولي ،است راست كنم مي شك
 دارم كه دانم مي باز كنم شك اگر چون ،كنم نمي شك كنم مي  شك اينكه در كه است اين
 پايگاه يك و مركز يك يعني ،ايستاد نقطه اين روي آسمان و زمين وسط در .كنم مي شك
 و گذاشت آجر  يك پايگاه اين روي فورا ،كرد پيدا را پايگاه اين تا .كرد پيدا شناخت  براي
 من پس ،كنم مي  شك كه دارم وجود پس كنم مي شك چون و كنم مي شك من :گفت
 در ." دارم وجود من " اينكه  آن و گذاشت سنگ يك كرد پيدا كه اولي صخره روي .هستم
 اينجا از .كنم نمي شك دارم وجود خودم  اينكه در و كنم نمي شك كنم مي شك اينكه
 اينجا را دكارت مچ ؟نه يا است درست دكارت  حرف آيا حال .كرد حركت به شروع
 را او مچ و كرده مطرح را دكارت حرف همين دكارت از قبل سال هفتصد بوعلي .اند گرفته
   .كنيم طرح را آن اهيم خو نمي حال كه  است هگرفت
  

  پيرهون شبهه پاسخ
   آيا كه است شناخت امكان مسئله ،شناخت اول مسئله پس 
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 ممكن غير  معرفت و شناخت :گفت پيرهون آقاي ؟)1(است ممكن شناختن بشر براي
 ما خود .اند گرفته ديگران را پيرهون آقاي مچ البته .)كردم عرض كه دليلي همان به(است
 :گويند مي چنين پيرهون آقاي به .ايم گرفته را مچ اين جا يك فلسفه اصول پاورقيهاي در
 يك شود مي لوچ چشمم بينم مي گاهي من اينكه دليل  به كند مي خطا حس گويي مي تو

 كه تو .قبيل اين از و ،بينم مي شكسته ،آب ظرف در را چوب ،بينم مي كله دو را آدم
 آيا كند مي خطا حس بيني مي كه آنجا ،كند مي خطا حس كه بينم مي  من گويي مي
 كه آنجا ؟كند مي خطا حس كه داري شك هم باز يا كند مي خطا حس  كه داني مي
  من مقابل كه را كسي بيني ،مالم مي را چشمم و شوم مي بلند خواب از وقتي  گويي مي

 داني مي آيا ،است  اشتباه اين گويي يم و ،بينم مي تا چهار را چشمش ،بينم مي تا دو ايستاده
 ،است اشتباه كه دانم مي ،نه :گويد مي ؟است اشتباه كه دهي مي احتمال يا است اشتباه كه
 تو ،كردي پيدا يقين يك با را خطا اين خودت تو پس .ندارد  بيني تا دو يا كله تا دو كه او

  گويي مي وقتي .است رفتمع يك خودش اين !؟نيافتم دست معرفت به من  گويي مي چطور
  اشتباه كه دانم مي  يعني ،كرده اشتباه گويي مي جزم با ،است كرده اشتباه جا فالن در عقل
  
  :پاورقي 
 به يعني شناخت .نيست شناختن كه شك اال و ،است يقين با مساوي شناختن اين - 1 
 چنين كنم مي فكر كه آنچه  كه اين در نكنم شك و است چنين كنم فكر كه برسم اي نقطه
 من براي ديگر كنم شك اگر زيرا ،نكنم شك آن بودن درست در .است درست ،است

 شايد " ،" هست شايد " ،" دانم نمي " ،" است چنين آيا " .است " آيا " ،نيست شناخت
 اگر نباشد آن در شك كه است شناخت آنوقت شناخت .هاست " ادري ال " حرف ،" نيست
   .شود مي " ادري ال " باشد شك
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 بودن اشتباه باشد نرسيده حقيقت يك به تا انسان .اي رسيده حقيقت به پس ،است كرده
   .فهمد نمي را مقابل نقطه

 آنكه حال و كند مي اشتباه خود ادراكات از بعضي در انسان :گفت بايد چنين بنابراين
 دنبال بايد ،يمكن تقسيم را  مسئله بايد پس .ندارد اشتباه خود ادراكات از بعضي در جزما
 به كنيم مي اشتباه كه را مواردي آن معياري يك با توانيم مي آيا ببينيم ،برويم معيار يك
 اصل منكر كنيم مي خطا موارد بعضي در اينكه دليل به چرا ؟نه يا كنيم اصالح شكل يك

 خطا كه نداريم شك كه مواردي و كنيم مي خطا كه مواردي آن چرا !؟بشويم شناخت
 اين]!؟بدانيم يكسان را دو هر) [ايم كرده خطا فهميم مي كه جايي همان مثل(مكني نمي
  :شود مي سعدي شعر نظير پيرهون آقاي حرف

 چو   كرد دانشي بي يكي قومي از
   را مه نه ماند منزلت را كه نه                       

   علفزار در گاوي كه بيني نمي
  را ده وانگا همه بيااليد                       

 - صنفي يك از ،اي جامعه يك از نفر چند اگر كه است درست اجتماعي مسائل در اينها 
 واال ،رود مي هم ديگران  آبروي ،آمدند در بدعمل و بدكار اشخاص - روحاني صنف مثال

   :بگيريم را عمرو يقه ما و كند گناه زيدي كه ندارد معني
 گنه     مسگري گردن زدند رششت به       آهنگري بلخ در كرد

 چاره سراغ برويم ،است درست قطعا ديگر اي پاره ،است اشتباه ما ادراكات از اي پاره 
   علم كه اينجاست ،غلط ادراكات
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 همين در يعني . است شناخت نظريه]پايه[ كه است علمي ،منطق علم .آمد وجود به منطق
 را حسابش است ناممكن تشناخ  گفت كه آن ،شناخت امكان عدم و شناخت امكان نظريه
 شناخت اينكه براي رفت معيار يك دنبال  است ممكن شناخت گفت آنكه و ،كرد يكسره
 شناخت از غلط شناخت دادن تميز براي معياري و دهد  تشخيص صحيح شناخت از را غلط

 خود وظيفه اين و مسؤوليت اين عهده از اندازه چه تا منطق حال .باشد كار در صحيح
 باز مهمتر مسائل از شويم آن وارد بخواهيم اگر كه است اي مسئله  تاس برآمده

  .)1( مانيم مي
 ممكن شناخت كه  است معتقد قرآن آيا ؟گويد مي چه باره اين در قرآن كه ببينيم بايد ما 

 چون ،باشد ممكن شناخت  كه وقتي تازه ؟نيست ممكن شناخت گويد مي هم قرآن يا است
 آن و باشد داشته حكمي است ممكن ايدئولوژي در شناخت ودخ ،است مذهب و است قرآن
 دو ؟ناجايز يا است جايز شناخت آيا ؟ممنوع يا است مشروع  شناخت آيا كه است اين حكم

 جايز  شناخت آيا اينكه ديگر و ؟ناممكن يا است ممكن شناخت آيا اينكه يكي[ است مسئله
   است

  
   :پاورقي

 بيني جهان كه الهي بيني جهان  اين -  الهي مكتب اين آيا كه برسيم بمطل اين به خواهيم مي ما چون. 1
 شناخت مسئله از معيارهايي چه اساس بر - است شده بنا  بيني جهان اين پايه بر ما ايدئولوژي و ماست

 را آنها يعني ،دارد مقدماتي جنبه بيشتر ما براي ديگر مسائل .است اين ما عمده مسئله ؟است شده بنا
 منطق كنيم مطرح را منطق مسئله  بخواهيم اگر اال و باشد الزم ما براي كه كنيم مي مطرح حد آن تا

 منطق آيا و ،هستم صورت منطق من كه است مدعي ارسطو  منطق و ،داريم ماده منطق ،داريم صورت
 و خواهد مي وقت جلسه چندين خودش ،است برنيامده يا است آمده بر خودش كار عهده از ارسطو
   .نيست مطرح  الهيون و ماديون بين فعال بحثها اين زيرا ،ندارد ما بحث براي رتيضرو
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 ما نظر از چون و است شده مطرح خاصي شكل به مسئله تورات در كه دانيد مي]؟ناجايز يا
 مسئله يك ،سنجيم مي قرآن معيار با ما كه وقتي يعني ،است شده تحريف كتاب يك تورات

 براي ،بينيم مي قرآن مخالف را تورات نقل وقتي  تورات هم و است كرده نقل قرآن هم كه را
 مذهبي كتاب يك عنوان به قرآن در .است شده تحريف تورات بيان  كه نيست ترديدي ما

 ؟محال يا است ممكن شناخت آيا كه شود نمي مطرح فلسفي شكل اين به مسئله  هيچوقت
 امكان اساس بر آيا مسائل از قرآن يبرداشتها ببينيم بايد كه است صورت اين به بلكه

 شناخت امكان اساس بر  قرآن دستورهاي آيا ؟شناخت امتناع اساس بر يا است شناخت
 شناخت آيا كه است اين ديگر مسئله و ؟شناخت امكان عدم اساس بر يا است توجيه قابل
  ؟ناجايز يا است جايز

  

  تاريخ تحريف آورترين زيان 
 اين اندازه  به تحريفي جهان در كنم نمي خيال من كه است دهش واقع تحريفي ،تورات در 

 داستان تورات در هم و قرآن در هم كه دانيم مي .باشد كرده وارد زيان بشريت به تحريف
 و نعمتها از دارند حق بهشت در همسرش و آدم كه است مطرح صورت اين به بهشت و آدم

 ميوه از و شوند نزديك درخت آن به دنباي كه هست درخت  يك و كنند استفاده آن ثمرات
 در مقدار اين .شد رانده بهشت از دليل همين به و خورد درخت آن ميوه از  آدم .بخورند آن

   و قرآن خود از ؟است درختي چگونه درخت آن كه است اين مسئله .هست تورات و قرآن
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 حيوانيت جنبه  به ،عممنو ميوه آن كه آيد مي بر اسالمي روايات مسلمات از و قرآني قرائن
 از ،شهوات مقوله از بوده امري  يك يعني ،انسان انسانيت جنبه به نه شود مي مربوط انسان
 ،مشو نزديك طمع درخت به .انساني ضد مقوله از اصطالح به و حسد مقوله از ،حرص مقوله
 حسد درخت به ،نباش حريص يعني ،مشو نزديك حرص درخت  به ،نباش طمع اهل يعني
  نزديك آنها به و كرد تنزل خودش آدميت از آدم ولي ،نورز حسادت يعني ،مشو يكنزد
 انسانيت سقوط و تسفل كه چيزهايي اين به ،تكبر به ،حسد به ،طمع به ،حرص به ،شد

 "« آنكه از بعد]؟گفتند او به موقعي  چه[ .بيرون بروي بايد گفتند او به ،شد نزديك است
 تو جاي]اينجا گفتند[ .است شده آموخته او به حقايق همه )1(" »كلها االسماء ادم علم

 شكل  اين به را قضيه است آمده ،تحريف جنايتكاران دست تورات در !بيرون برو ،نيست
 است مربوط ،نشو  آن نزديك كه داد دستور آدم به خدا كه درختي آن كه است داده جلوه

 دو .آدم تسفل جنبه به نه آدم اعتالي  جنبه به ،آدم حيوانيت جنبه نه آدم انسانيت جنبه به
 كمال يكي :كند دريغ او از را كمال دو آن خواست مي خدا و داشت وجود آدم براي كمال

 " از آدم .بدهد آدم به را دو اين خواست نمي خدا .بودن جاودانه  كمال ديگري و معرفت
 خود اب [و شد باز چشمش و چشيد) شناخت درخت(شناسايي درخت يعني "  درخت
 يعني بد ،چه يعني  خوب فهميم مي تازه ،شد باز چشممان تازه ،بوديم كور حال به تا] گفت
   شناخت و معرفت شجره از او خواستيم نمي ما !ديديد :گفت فرشتگان به خدا .چه
  

  :پاورقي
   31 :بقره .1 
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 درخت زا  اينكه خطر شد باز چشمهايش كه حاال ،شد باز چشمش و خورد اما شود مند بهره
  .كنيم بيرون بهشت از را او است بهتر پس ،هست بماند نيز جاودانه و بخورد هم جاودانگي

 يعني ،مذهب(.شد تمام گران بسيار عموم طور به مذهب و دين براي تحريف اين و فكر اين
 يا :است تضاد معرفت و دين ميان شود مي معلوم پس :گفتند) خدا دستور يعني ،خدا دين
 باز چشمهايش بخورد معرفت درخت از بايد يا ،بپذيرد را خدا امر باشد داشته ندي بايد آدم
 ،شناخت بايد يا ،نشناخت و بود كور و پذيرفت را خدا امر ،داشت مذهب و  دين بايد يا ،شود

 تا شد مرتكب را معصيت  اين رفت و گذاشت كنار را دين ،زد خدا امر زيرا ،كرد عصيان
 باشد سقراطي اگر انسان " :گفت مي كه شد رايج اروپا در ثلهاييم كم كم .شود باز چشمها
 كنم زندگي روز يك من " ،" برده باشد خوكي كه  است اين از بهتر ،گرسنه و مفلوك

 بعد كه باشم كور و باشد بسته چشمهايم عمر يك اينكه از است بهتر باشد باز چشمهايم
 با بهشت بر دهم مي ترجيح را باز شمچ با جهنم من " ،" كنم زندگي بهشت در خواهم مي

 ،مهم العاده  فوق مسئله يك اروپا دنياي در كه بينيد مي شما كه است اين ." بسته چشم
 تا چهار كه بوده اي مسئله ،مسئله اين كه نكنيد خيال .است دين و علم تضاد مسئله

 دو هر كه تيهودي و مسيحيت مذهبي عقايد در آن ريشه ،اند آورده در خود از دانشمند
 داشت دين بايد يا كه دارد وجود دانند مي آسماني كتاب " عتيق عهد " عنوان به را تورات

 آن از و سر آن به تاخت سر اين از ،انداخت شلنگ ،خوابيد ،خورد ،رفت نعمتها بهشت به و
 فالكت در وي بر بايد شد باز چشمهايت اگر يا و ،باشد بسته چشمهايت اما ،سر اين به سر
   كني ندگيز
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  .بيايي بار مفلوك و
  

  آدم داستان و قرآن
 از بعد را درخت  آن به آدم شدن نزديك داستان قرآن .زند نمي حرفي چنين هرگز قرآن اما 

 ان هؤالء باسماء انبئوني فقال  المالئكه علي عرضهم ثم كلها االسماء ادم علم و« " داستان
 او به و برود بهشت به كه آن از پيش آدم يعني ،است كرده ذكر) 1(" »صادقين كنتم

 در و بود آدم ،بود آموخته را عالم حقايق همه و بود شده باز  چشمش ،بمان اينجا بگويند
 باز چشمش ميوه آن خوردن با كه بود بهشت در اي بسته چشم حيوان يك  نه بود بهشت

 و داشت ناساييش ،داشت شناخت ،بود عارف ،بود آدم چون .بهشت به رفت كه بود آدم .شد
 علم آنهمه با ،شد خارج آدميت از  كه كردند بيرون جهت اين از را آدم .دانست مي را حقايق

 .شد طمع و وسوسه يك اسير ،شد حرص يك اسير ،شد هوسش و) 1(هوي اسير معرفت و
 لوازم به آدم .كرد سقوط بهشت از كه شد آدم نا آدم .است  آدم جاي اينجا گفتند او به

  بيني جهان ،دهد مي بيني جهان ،شناخت .نكرد عمل خود شناسايي لوازم به ،ودخ شناخت
 اين ،دانم مي را حقايق همه ،هستم آدم من .خواهد مي عمل ايدئولوژي و ،دهد مي ايدئولوژي

 بينم مي اينگونه را جهان  چون و ،دهد مي نشان خاص شكل به را جهان من به " دانم مي "
 يك ،نكنم احساس مسؤوليت ،نكنم نگاه نبايد و بايد به من ولي .ارمد " نبايد و بايد " پس

   ،است جاودانگي درخت ،درخت آن " بگويد و بيايد گر وسوسه
  

  :پاورقي
   31 :بقره. 1 
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 به آدم اند گفته آنها(" بخور درخت اين از برو ،نه ،نخور گفت تو به كه شد حسوديش خدا
 ،نه .درآيد كار از معرفت درخت ،درخت آن عدب ولي بخورم من و) شد وسوسه صورت اين
 در ايدئولوژي ،داري ايدئولوژي تو ،داري بيني جهان تو ،داري شناخت تو ،آدمي تو !آدم اي

 و تقوي ،)مثبت جنبه و منفي جنبه :دارد جنبه دو هم عمل(خواهد مي  عمل امر نهايت
  تحمل تاب ولي اشدب داشته ايدئولوژي انسان شود مي مگر ،خواهد مي نگهداري خود

 چه هر جا هر هم و باشم داشته ايدئولوژي هم !؟باشد نداشته را محروميت كوچكترين
 نتوانم ديگر و بيفتد راه دهانم  آب ،بيفتد خوراكي يك به چشمم مثال ،]بروم دنبالش[ ديدم
  .خواهد مي  نگهداري ود خ و تقوي بودن آدم !نخورم

 چهارم درجه  آن به كه شد رانده بهشت از دليل اين به آدم اسالم منطق در كه است اين 
 ،كرد پيدا ايدئولوژي بعد ،كرد پيدا بيني جهان بعد ،شناخت يعني ،نكرد عمل خود شناخت

 برو :گفتند ،لغزيد پايش ،رسيد كه اينجا  به ،كرد ملتزم عمل به را او ،ايدئولوژي بعد و
 و كرد پيدا شناخت چون ،نكن پيدا ناختش گفتند او به اول از گويد مي تورات ولي .بيرون

  .بود معرفت درخت ،درخت آن و ،بيرون برو گفتند او به شد باز چشمهايش
 اين اندازه به ،اي شده تحريف نظريه ،فكري ،اي انديشه كمتر كنم مي عرض كه است اين 

 كه هنوز .است زده ضرر دين  عالم به و بشريت به است شده وارد تورات در كه تحريفي
  .اينها از يكي ،دين يا علم يا كه است مطرح موج اين دنيا در ،است هنوز

 دليل چه به .است  شناخت امكان به قائل بلكه نيست شناخت ممنوعيت به قائل قرآن پس 
   شناخت امكان به قائل قرآن
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 ناممكن امر يك به دعوت ،شناخت به كند مي دعوت قرآن وقتي :است واضح ؟است
 برد مي باال نهايت بي حد تا را شناختش درجه اول ،آدم به راجع قرآن كه وقتي .كند نمي
 علم و« " :داري نهايت بي شناخت امكان تو !بشر اي :بگويد خواهد مي ؟بگويد خواهد مي چه
 و آن به زدند دست .بودند نشسته پوستي تخته يك روي صادق  امام ." »كلها االسماء ادم

 آدم براي نهايتي بي شناخت چنين يعني " است من پاي زير كه اين حتي و " :فرمودند
  .]شد حاصل[
 و حكمتها از يكي .است حكمت از پر آدم داستان .است شناخت امكان به قائل قرآن پس 

 :بگويد ما همه به خواهد مي يعني ،است شناخت امكان مسئله آدم داستان رمزهاي و درسها
 ،هستيد " آدم بچه " ،بود حد اين تا ناختشش  كه هستيد آدمي آن بچه شما !انسانها اي
 .برويد نهايت بي شناخت سوي به پس ،كرد پيدا نهايت بي  شناخت كه هستيد آدمي بچه
   .هستيد شناخت بچه شما .بودن شناسا بچه با است مساوي قرآن نظر از  بودن آدم بچه

  

   شناخت به قرآن دعوت
 نظر به امر  قرآن در اينهمه .كند مي تشناخ به دعوت را آدم بني رسما قرآن عالوه به

 و السموات في ذا ما انظروا قل« " .قبيل اين از تعبيراتي و ،هست تدبر و تفكر به امر ،هست
 آسمانها اين در ،كنيد فكر) كردن فكر يعني نظر(،كنيد نظر بگو مردم اين به .)1(" »االرض

  زمين و آسمانها ناي در گويد مي قرآن .بشناسيد ،هست چيزهايي  چه زمين و
  
  :پاورقي 
   101 /يونس .1
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 ،بشناس را جهانت ،بشناس را خودت انسان اي ،بشناسيد هست چه هر برويد ،كنيد نظر
 ايها يا« " آيه حتي .بشناس را خودت  تاريخ و جامعه ،بشناس را زمانت ،بشناس را خدايت
 در االن كه آنطور " تانخود باد شما بر ايمان اهل اي) 1(" »انفسكم عليكم آمنوا الذين
 را خودت يعني گويند مي) 2(مدظله طباطبايي عالمه قبيل از مفسريني  هست ذهنم

   . بشناس
 به چه اگر  هست خودشناسي و خود شناخت باب در عجيبي نكته " ذر " معروف آيه در

 دشاه را مردم .)3(" »انفسهم  علي اشهدهم« " :گويد مي .است شده بيان مانند رمز صورت
 ،ديده را چيزي انسان اول كه است شهادت اداي  يكوقت شهادت .گرفت خود نفسهاي بر

 اينكه براي آورند مي را يكي يكوقت و ،بدهد شهادت و كند نقل  ديگران براي خواهد مي بعد
 " گويند مي را اين و " شهادت اداي " گويند مي را آن .بدهد شهادت بعد و ببيند اول

 آيات از آيه اين  البته(داد ارائه خودش به را بشر خود خدا گويد مي قرآن ." شهادت تحمل
 علي اشهدهم« !ببين را خودت گفت  يعني ،گرفت خودش بر شاهد را خودش ،)است فطرت
 ؟نيستم شما پروردگار من آيا »؟بربكم لست ا« :گفت خدا ،ديد را خودش بشر تا »انفسهم
 ،نيستم شما پروردگار من آيا گفت بعد داد ارائه ربش به را خودش خدا گويد نمي  بله :گفتند

  شما پروردگار من آيا گفت بعد و داد ارائه بشر به را بشر گويد مي
  
   :پاورقي 

   105 /مائده .١
 در يعني باشد مي 1356 سال به مربوط دروس اين كه دارد توجه محترم خواننده [ .٢

  .]ثراه طاب طباطبايي عالمه استاد مرحوم حيات زمان
   172 /رافاع  .٣
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 به[ را زيد آقاي  كه است اين مثل اين]آيا][؟گفت اينطور[ مناسبت چه به .نيستم
 مقام در .است ديگر حساب اين  نه ؟بيني نمي را عمرو آيا بگويند بعد بدهند نشان]كسي
 نگاه آينه در او ،كن نگاه را آينه آن گويد مي  دوستش به كسي كه اينست مثل ،مثل
 ؟چرا ؟نه يا هستم زيبا من گويد مي كرد نگاه آينه به تا ،بيند مي را قشرفي صورت ،كند مي

 بشر با خدا اينقدر .نبود اينطور بود كرده نگاه ديوار به اگر .است كرده نگاه آينه  به چون
 !بشر گويد مي !است  آميخته يكديگر با خداشناسي و خودشناسي اينقدر !است نزديك
 را خودت تو ؟نيستم تو پروردگار  من آيا گويد مي بيند مي را خودش تا ،ببين را خودت
 عرف فقد نفسه عرف من« " جمله .اي شناخته مرا بشناسي را خودت ،اي ديده مرا ببيني

 قبل ،است جهان معروف جمالت از " است شناخته را خدا بشناسد را خودش كس هر »ربه
 ها خيلي هم هند در ،است گفته هم سقراط ،است شده گفته جمله اين هم  اسالم از

 در زياد ،تعبيرات  اين از اميرالمومنين .است نكرده بيان قرآن زيبائي به احدي ولي اند گفته
 آيه اين در كه زيبايي اين به ولي ،هست نيز) ص(اكرم پيغمبر كلمات در ،هست كلماتش

 گفت و داد ائهار بشر به را بشر :قرآن رمزآميز لسان آن با  است نكرده بيان احدي آمده قرآن
 .بينم مي  خوب را تو ،آري :گفت ؟بيني مي خوب مرا گفت ديد را خودش تا ،ببين را خودت
 ،خودت معرفت :كند نمي رديف  معرفت تا دو " »ربه عرف فقد نفسه عرف من« " گويد نمي

 اگر كه است نزديك هم به معرفت دو اين اينقدر .خدا معرفت به بشوي منتقل آن از بعد تا
  يك به قرآن ،اند داده قرار هم كنار در معرفت تا دو ديگران .اي ديده را آن ببيني را اين

   كافي نفس عرفان همان گويد مي تعبير
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 يكي رب عرفان با نفس عرفان اينقدر .هست هم رب عرفان باشد نفس عرفان اگر ،است
 است آن در كه است صورتي از غير  آينه اينكه عين در .است آينه به كردن نگاه مثل !است
  .نبيني را آن درون  صورت تواني نمي ببيني را آينه اگر اما
 شما .اين يعني بودن  آيت .كند مي حيرت واقعا كند مي تدبر را قرآن نكات اين انسان وقتي 

 ما سولقان اندازه به مثال كه مكه در ،دهاتي يك ،امي عرب مرد يك پيغمبر كنيد حساب
 نديده معلم و استاد ،است نديده مكتب ،بوده آنجا در رباخور جرتا تا چهار و است بوده
 خطي يك فقط ،اند بوده امروز سوم كالس سطح در اش جامعه  باسوادهاي ،است
 لطيف سخنان اينچنين مردي چنين زبان به آيا ،اند نوشته مي اي كوله و  كج و اند خوانده مي
 ؟باشد كار در ديگر عالم با معنوي تباطار يك اينكه بدون ،است باوري بشود جاري ظريف و

 وسيع ديد اينقدر ؟بگويند  سخن لطافت اين به اند نتوانسته هرگز سقراطها كه بگويد سخني
 ما چوپان يك از) بشريش معلومات(خودش  معلومات كه امي عرب مرد يك .باشد داشته
 اين در كنيد ظرن :غ االرض و السموات في ذا ما انظروا قل² :]بگويد[ است بوده كمتر

  تمام !چيست جهان اين تمام در ببينيد ،)كند نمي قناعت هم زمين به( زمين و آسمانها
 مطرح برايش  شناخت امكان ،كند مي شناخت به دعوت كه قرآن پس .بشناسيد را جهان
  .است مسلم]او نظر از[ شناخت امكان يعني نيست

 عرض بعد باشد الزم اگر كه تهس جزئي مسائل برخي شناخت امكان به راجع البته 
  .كنم مي
    .الطاهرين اله و محمد علي اهللا صلي و
  

   شناخت ابزارهاي :دوم جلسه
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  .الطاهرين  اله و محمد نبينا و سيدنا علي الصلوه و العالمين رب هللا الحمد 

  
 را مسائل آن از لهمسئ دو گذشته جلسه در ما كه است مطرح مسائلي ،شناخت مسئله در 

 راه اين از مخصوصا و ،شد عرض گذشته جلسه در شناخت ارزش و اهميت .كرديم بيان
 كه ،است كرده پيدا اهميت اينهمه  شناخت مسئله امروز دنياي در چرا كه شديم وارد
 اش فرنگي اصطالح به و ،است شناسي شناخت ،نيست  شناسي جهان ،فلسفه اند گفته اي عده

 دنياي ،امروز دنياي چون كه كرديم عرض .است) 2(اپيستمولوژي ،نيست) 1(انتولوژي
   و هستند بينيها جهان زاده ايدئولوژيها و است ايدئولوژي و مكتب

  
  پاورقي

 1. ��������  
2. ������������   
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 بود شناس شناخت چيز هر از قبل بايد پس ،هستند ها شناسي شناخت زاده ها شناسي جهان
 .ديد روشن ايدئولوژي و مكتب  يك به پيوستن در را خود تكليف تا ،دش شناس جهان تا

  .شد بحث نيز باره اين در كه است شناخت امكان ديگر مسئله
 و شناخت  منابع ؟چيست شناخت براي انسان وسيله .است شناخت ابزار ديگر مسئله 

 با شناخت ساماق و انواع  كه است ديگر مسائل از شناخت اقسام و انواع و شناخت درجات
 كه موضوعاتي آن ،است شناخت  موضوعات ديگر مسئله .كند مي فرق شناخت درجات
 از كه ديگر مسئله ؟است موضوعاتي چه]بشناسد  كه[ دارد ضرورت و بشناسد بايد انسان
 ان تو مي معياري چه با .است شناخت معيار باشد مهمتر مسائل  اين همه از شايد نظر يك
  محتواي و ؟چيست شناختها بهترين معيار ؟دانست ناصحيح يا و حصحي را  شناخت يك

 ديگر  مسائل بعضي به اينها بررسي ضمن در ما شايد .ماست ديگر مسئله شناخت
  .دهند مي تشكيل اينها را ما بحثهاي فقرات ستون فعال ولي ،بربخوريم

 درباره مقداري ابتدا كه باشد بهتر شايد ولي ،كنيم بحث شناخت تعريف درباره مختصري 
 خواهند مي وقتي بعضي]كه  كنم مي عرض اجماال[ .گردد تعريف بعد ،بشود بحث شناخت
 انعكاس يعني شناخت گويند مي ،چه يعني جهان شناختن كه كنند تعريف را شناخت
 ديگر بعضي .كنيم بحث آن روي بايد بعد ،نه يا است درست اين حال .ذهن در عيني جهان

 خود ،كند مي تعريف شناخت با انسان را چيزي چه هر كه تندهس مدعي نظر يك از
   توضيح روشنتري الفاظ يك با بايد فقط را شناخت ،ندارد  تعريف به نيازي شناخت
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 باب در سخن  اجمال اين .ندارد تعريف به احتياج آگاهي و ،آگاهي يعني شناخت .داد
 وي ر شود نمي نشود انستهد كامال شناخت محتواي كه موقعي تا كه است شناخت تعريف

  .كرد بحث تعريفش
  

  شناخت براي الزم ابزار ،حس 
 .ست ا " حواس " انسان براي شناخت ابزارهاي و وسائل از يكي ؟چيست شناخت ابزار 

 فرض اگر ...،ذائقه حس ،سامعه  حس ،باصره حس :است متعدد هاي حاسه داراي انسان
 قديم از كه است اي جمله .بود خواهد شناختها همه فاقد باشد حواس همه فاقد انسان كنيم
 يك فاقد كه كس هر " علما فقد حسا فقد من " :باشد ارسطو از شايد و است معروف االيام
 امكان ،بيايد دنيا به مادرزاد كور انسان اگر .است شناخت نوع يك فاقد ،باشد حس  نوع

 لغتي يا لفظي هر با .باشد  هداشت تصوري ها فاصله يا شكلها ،رنگها از يكي از كه ندارد
 بخواهيد يا ،بشناسانيد او به را آن و كنيد تعريف را رنگ يك مادرزاد كور يك براي بخواهيد

  .ندارد امكان شما براي ،كنيد بيان او براي را چيزي رنگ
 را آن نام فقط و بود نخورده برنج شير عمرش به مادرزاد كور يك كه است معروفي مثل 

 فكر ،كرد تعريف رنگش به را  شيربرنج او ؟چيست برنج شير كه پرسيد كسي زا .بود شنيده
 به كني تعريف خواستي اگر را شيربرنج ،شود نمي سرش رنگ كه مادرزاد كور كه نكرد
 و برنج طعم با را شير طعم اگر بگو مثال ،چشيده او كه  هايي مزه آن از ،كن تعريف اش مزه
   مطع شود مي[ كنند مخلوط شكر طعم
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 است سفيد غاز  گردن چون(غاز گردن مثل :گفت ؟چيست مثل شيربرنج پرسيد .]شيربرنج
 و كشيد پيش را خودش دست ؟است چگونه غاز گردن گفت .)كرد تعريف غاز گردن به

  .است چيزي چنين يك شيربرنج پس ،فهميدم :گفت .است چيزي چنين غاز گردن :گفت
 حسا فقد من "  چون ،بشناساند را چيزها بعضي ندبتوا انسان است محال مادرزاد كور به 

 و ،بشناساند را آهنگ يا موسيقي  صوت بتواند انسان است محال مادرزاد كر به ." علما فقد
 شناخت مبادي از يكي حس اينكه در بنابراين .باشد حسي هر فاقد كه كسي هر همچنين

 ما كه وقتي .نه ؟است كافي شناخت براي حس آيا ولي ،نيست ترديدي و شك است
 حس يعني ،نيست كافي حس چرا كه گفت خواهيم ،كنيم مي بيان را شناخت درجات
  .نيست شناخت براي كافي شرط اما ،هست شناخت  الزم شرط

  

  شناخت در عاقله قوه نقش
 نوعي به ،شناختن براي  انسان .دارد ديگري امور يا و امر يك به نياز انسان ،حواس بر عالوه 

 .است عقل كار ،تحليل و تجزيه .دارد نياز تحليل و تجزيه انواع به گاهي و حليلت و تجزيه
 به كار اين .است مختلف هاي مقوله در اشياء كردن  بندي دسته ،عقلي هاي تحليل و تجزيه

 كه ،خاصي شكل به كردن تركيب است همچنين و .گيرد مي  صورت تجزيه با اصطالح
 مثال .دارد داستانهايي اين خود و ،است تركيبي كارهاي و تحليلي كارهاي دار عهده منطق

   گويند مي اينطور ما به ،باشيم داشته آشنايي علمي مسائل با الجمله في ما اگر
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 يكم رييتغ جا نيا در. است تيفيك مقوله از زيچ فالن است، تيكم مقوله از زيچ فالن كه
 نهايا امثال و تيفيك و تيكم نيا. حرفها نوع نيا از و است شده يفيك رييتغ به ليتبد

 حسب، بر ها فاصله مثال م،يا كرده يبند دسته مختلف يها مقوله در را اءياش ما چه؟ يعني
 را نهايا و ميكن يم نييتع مربع متر حسب بر را مساحتها و لوگرميك حسب بر را وزنها
. مينك يم يبند دسته تيكم مقوله در داخل را اءياش هزار صدها. مييگو يم تيكم

 يم و ميكن يم داخل) نسبتها مقوله اي (اضافه مقولة در را گريد اءياش هزار صدها نيهمچن
 افراد، يبعض غلط ريتعب به اي و ،است جوهر اضافه، نه و تيفيك نه است تيكم نه مييگو

  .است ذات
 چيه .بشناسد را آنها تواند ينم نكند يبند دسته را اءياش تا انسان. است هايبند دسته نهايا

 البته. نباشد اءياش كردن يبند دسته به قائل و اءياش مقوالت به قائل كه ستين يمكتب
 ديگو يم يگريد است، تا ده ديگو يم يكي است، نظر اختالف ها مقوله تعداد دربارة يگاه
 دارد، يمقوالت خودش يبرا اشراق خيش دارد، يمقوالت خودش يبرا ارسطو است، تا پنج

 است اين است مسلم  آنچه ولي .ديگران و ،همينطور هگل ،دارد قوالتيم خودش براي كانت
 قابل ما براي ،نشوند مقوله مقوله اشياء اگر .است ضروري امر يك شناخت براي مقوالت كه

 تحليل و تجزيه يك و فكري و عقالني كار يك شدن  مقوله مقوله اين .نيستند شناخت
 .دهيم مي  كليت و تعميم آنها به بعد كنيم مي احساس جزئي صورت به را اشياء .است عقلي
   كار ،است عقل كار ،است عقلي عمل يك تعميم
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  .نيست حس
 از غير تجريد ؟چه يعني تجريد .است تجريد عمل انسان ذهن العاده فوق كارهاي از يكي 

 هرگز ،هستند يكي عين عالم در كه را امري دو ما ذهن يعني كنيم مي تجريد .است تجزيه
 .كند مي مجرد و تجريد ،كند مي جدا يكديگر از ،ندارند شدن جدا امكان و شوند نمي جدا
 فقط كه نداريد تا پنج يك عين عالم در شما .نداريد  خارج در مجرد عدد هرگز شما مثال
 .باشد ديگر چيز تا پنج نه و باشد درخت تا پنج نه ،باشد گردو تا  پنج نه ،باشد تا پنج
 " اگر .باشد " چيز پنج " اينكه بدون باشد داشته وجود تا " پنج " ينع عالم در شود نمي
 ،باشد]خارج در[ تائي پنج اگر .باشد " چيز پنج " اينكه بدون باشد داشته وجود تا " پنج

 ولي .انگشت تا پنج گوييم مي كه دارد وجود  انگشتي مثال ،هستند تا پنج كه هستند اشيائي
 ضرورتي هيچ 5*5 = 25 گويد مي كه آنجا ،اعداد و حساب  عالم در ،خودش عالم در ذهن
 گردو را فيه مضروب تازه(گردو پنج تا پنج بگويد بعد بگيرد نظر در را گردو اول كه ندارد
 ،گردو  پنج و بيست استبا مساوي) [است گرفته مجرد را مضروب باز ولي گرفته

 تجريد چون و كند مي ريدتج ذهن يعني .تا پنج و بيست شود مي تا پنج پنج]گويد مي
 داشت نمي تجريد  قدرت ذهن اگر .است شناسايي بر قادر و تفكر بر قادر كند مي
  .كند تفكر توانست نمي

 و نيرو يك .نيست  كافي شرط ولي ،است الزم شرط حس ابزار ،شناسائي براي كه است اين 
 قوه ،تفكر قوه ،فكر قوه :بگذاريد خواهيد مي چه هر را قوه آن اسم .هست هم ديگري قوه

 كه اي قوه آن ،دهد مي تعميم كه اي قوه آن ،كند مي تجريد  كه اي قوه آن ،عاقله قوه ،انديشه
   را كليات حتي كه اي قوه آن ،كند مي  تركيب و تجزيه
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 آن روي ديگري  اسم خواهي مي شما .گوئيم مي عاقله قوه ،آن به ما .كند مي تركيب و تجزيه
  .)بگذار خواهي مي  چه هر را اسمش تو ،پزم مي را آش من تگف(بگذار ،بگذاري

 هر يا فاكره ،فكر  انديشه ،عقل اسمش كه ديگري قوه آن ،ابزارهاست از يكي حس بنابراين 
 بي اينها از ما و دارد ضرورت شناختن  براي دو هر اين ،است ديگري ابزار ،است ديگري نام
  .نيستيم نياز

  

  شناخت ابزار درباره قرآن نظر 
 معتقد شناخت  براي ابزاري چه به قرآن ؟)1(دارد اي نظريه چه شناخت باب در قرآن 

  شناخت ابزار را حس آيا ؟است
   :پاورقي 
 ما اگر كه دهم تذكر بايد را  اين كه فهميدم كردند قبل جلسه پايان در دوستان از يكي كه سؤالي از. 1
 بگوئيم قرآن استناد به خواهيم مي اول از كه است  ينا نه كنيم مي بحثي هم قرآن از سخن البالي در

 كنار در ولي ،كنيم مي شناسي شناخت بحث ،كنيم مي علمي بحث داريم ما  نه ،چه يعني صحيح شناخت
 آگاه اجماال كه كنيم مي  بيان هم را قرآن نظر كنيم مي بيان را صاحبنظران نظريات كه همانطور ،اين

 اين در او گوئيم مي ؟بود معتقد ابزاري چه به شناخت  باب در افالطون :سدبپر ما از كسي اگر و باشيم
 موضوع و ،شناخت شود مي عقل با و است عقل ،شناخت ابزار يگانه گويد مي و دارد  انحصاري مكتب ،باب

 او نظر از جزئي اصال .جزئي نه است  كلي افالطون نظر از) كنيم مي بحث آن درباره بعدا كه(هم شناخت
 است قائل عقالني شناخت نوع يك به او پس .شود واقع شناخت  موضوع تا نيست چيزي ،نيست يقتحق
 در كه بود قائل  شناخت در ديالكتيك نوع يك به .گذاشت نام ديالكتيك را عقالني شناخت  آن كه

 است كليات است حقيقت كه آنچه يعني  شناخت موضوع و است عقل شناخت ابزار ،افالطون ديالكتيك
   > .دانستيم اجماال را افالطون نظر ما پس .جزئيات نه
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 براي را دو هر ،عقل هم و حس هم آيا ؟شناسد مي شناخت ابزار را عقل آيا ؟شناسد مي
 است قائل اگر و است قائل  عقل و حس از غير هم ديگري ابزار به آيا ؟داند مي الزم شناخت

  ؟است  يكي شناخت اين موضوع با شناختها آن موضوع آيا
 كه كند مي بيان را مطلبي صراحت به نحل مباركه سوره در) 1(آياتش از يكي در قرآن 

 اهللا و« :فرمايد مي نحل  مباركه سوره در .شود مي معلوم شناخت ابزار مورد در نظرش
 شكمهاي از را شما كه خدايي اوست .)2( »شيئا تعلمون ال امهاتكم بطون من اخرجكم
 هيچ شناخت نظر از يعني ،دانستيد نمي چيز هيچ شما كه حالي در دآور بيرون مادرانتان

  را فطرت بحث االن(.)3(بوديد شناخت  بي ،شناختيد نمي را چيز
  

  > :پاورقي
 است معتقد ارسطو :گوئيم مي چيست باره اين در ارسطو نظر بپرسد كسي اگر يا :قبل صفحه از 1 ادامه 

 به هم كلي و است حقيقت جزئي .جزئيات هم و است تكليا هم است شناخت قابل كه آن ،خير كه
 قائل ارزش هم عقل براي ارسطو .است شناخت ابزار حس و است حقيقت دو هر ،است حقيقت نوعي
 بر را حرفتان داريد شما كه نگوئيد گفتيم چيزي قرآن از اگر و كنيم مي نقل نظريه ما  بنابراين .است
 شناخت بحث خواهيم مي ما .بگيريد  نتيجه خواهيد مي هم قرآن حرفهاي همان از و زنيد مي قرآن اساس
 فالن نظر با اينكه ضمن در ،چيست قرآن نظر بدانيم خواهيم مي  گوئيم مي هم را قرآن نظر اگر و كنيم

   .شويم آشنا هم قرآن نظريه با خواهيم مي ،شويم مي آشنا مكتب فالن يا فيلسوف
   .ايم كرده نقل مناسبتي هب هم " فلسفه اصول " در را آيه اين .١
  78/نحل سوره .٢
 از قبل انسان روح كه بود معتقد افالطون .هست هم افالطون معروف نظريه رد ضمنا آيه اين  .٣

 ايده يا مثال را معقول كليات آن اسم كه( است بوده ها ايده و كليات عالم در دنيا اين به آمدن
 در جزئي چه هر چون و) .كرد وارد فلسفه در نافالطو بار اولين براي را "ايده" كلمه .گذارد مي
 و بوده آگاه را كليات و ها ايده اين تمام ،روح پس ،دارد اي ايده ديگر عالم در هست عالم  اين
   > .است آمده دنيا به بعد ،است شناخته مي
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 ما از وقت جلسه چندين شناخت بحث مثل فطرت بحث .كنم طرح خواهم نمي
 جعل و« .)ندارد فطرت مسئله با منافاتي آيه اين كه كنم مي عرض قدر همين .گيرد مي
 در كه دانيد مي .داد قرار ديدها و چشمها و گوش شما براي و »االبصار و السمع لكم
 گوش و چشم ،دارد تأثير شناسائي در همه از بيش كه حواسي آن ،انسان حواس ميان
 معيار بوعلي .را كوچك قلم چند ولي شناسد مي  كدام هر شامه و وذائقه المسه .است
 پيدا است مشمومات به مربوط كه لغتهايي شما :گويد مي ،دهد مي دست به خوبي
 را ملموسات به مربوط لغات ،كنيد پيدا را چشيدنيها و مذوقات  به مربوط لغتهاي ،كنيد
 در بينيد مي ،كنيد پيدا هم را مسموعات و مبصرات به مربوط لغات بعد ،كنيد پيدا هم
 محسوسات ،ما محسوسات اغلب بلكه ،است لغت هزاران مسموعات و مبصرات ببا

  .است سمعي و بصري
 اين به آمديد شما گويد مي اينكه از بعد ،كرده ذكر را مهم حاسه دو آن اينجا هم قرآن 

   دانستيد نمي چيز هيچ كه حالي در دنيا
  

   > :پاورقي
 كه كرده پيدا را اي پرده حكم ،شدن يكي بدن با و نياد به آمدن ،آمده دنيا به وقتي :قبل ص از ادامه
 فعال اما داند مي و شناسد مي را چيز  همه آيد مي دنيا به وقتي روح .است افتاده معلوماتش روي

 ولي دانيد مي را مطلبي يك كه كنيد مي احساس خودتان در شما كه آنوقتي مثل ،نيست يادش
 فورا كند اي اشاره كسي اگر و بيفتد يادتان ناسبتيم يك به كه هستيد منتظر و نيست يادتان

 ذاكره ،برگسون قول به .است  بوده من ذهن مخزن در يعني " افتاد دم يا " اين .افتاد يادم گوئيد مي
 ،بياورد ظاهر به باطن مخزن از را آن بايد كه ذاكره  ولي ،داشت وجود حافظه در ،نداشت قدرت
  چه هر .دارد نظري چنين افالطون .بود شده قطع بردن و آوردن هرابط اين بود شده قطع اش رابطه
 اين .است يادآوري بلكه ،نيست يادگيري افالطون نظر از ،بگيرد ياد و بشناسد دنيا اين در انسان
   .است " تذكر " علم گويد مي او كه است
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 يعني ،داد  حواس ،داد گوش و چشم شما به »االبصار و السمع لكم جعل و« :گويد مي
 االفئده و« .بشناسيد كه داد را ابزار اين ،شناختيد نمي ،دانستيد نمي .داد دانستن ابزار

 را[ چيزي آن سرش پشت ،نه ؟كرد قناعت  حواس به فقط قرآن آيا .»تشكرون لعلكم
 هر و - شود مي گفته " حجر " يا و " لب " آن به  قرآن اصطالح در كه]كند مي ذكر
 .است تفكر مركز كه چيزي آن - ببرد كار به آن جاي به را  يلغت هر دارد حق زباني
 گوشتي و طبي قلب اين منظور كه است معلوم(ندارند دل افرادي گويد مي گاهي
 ،كند مي ذكر را دل) 1(دل ،گوش و چشم از بعد .داد قرار دلها شما براي خدا و .)نيست
 اي قوه ،كند مي تجريد ،هدد مي تعميم ،كند مي تركيب و تجزيه كه اي قوه همان يعني
  .دارد شناخت در اساسي بسيار نقش كه
  

  قرآن در شكر لغت 
 ؟چه يعني .كنيد سپاسگزاري شما كه باشد :است مهم خيلي اين .»تشكرون لعلكم« 

 يكي اتفاقا ،نه ." دادي  گوش و چشم ما به كه شكرت خدايا " يعني بگوئيد است ممكن
 شكر لغت اصال .است " شكر " لغت ،است الزم خيلي آن شناختن كه قرآن لغات از

 خدا به دليل همين به .قدرداني يعني شكر .كردن  قدرداني يعني ،است تقدير معنايش
 شكر را خودش خدا يعني آيا ؟گويند مي " شكور " خدا به چرا .شود مي گفته " شكور "

   است غلط كه اين !؟كند مي
  

 صفحه چند در استاد ،عرفاني اصطالح و قرآني حاصطال به دل مفهوم درباره[ .1 :پاورقي
   .]دهند مي توضيح دل ابزار عنوان تحت بعد
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 حكم به را خدا !؟كنم مي تشكر شما از من گويد مي بندگانش به مثال يا ،نارد معنا و
 كند مي شناسي ارزش .)1( »المحسنين اجر يضيع ال« ،كند مي قدرداني و تقدير اينكه

 ميزان يك در را فاجر و صالح  عمل ،بد و نيك اعمال يعني ،گويند مي " شكور "
 نجعل ام االرض في كالمفسدين الصالحات عملوا و امنوا الذين نجعل ام« :گذارد نمي

 هل« ؟كنيم حساب جور يك را دو هر كه هستيم چنين ما آيا) 2( »كالفجار المتقين
 كه كساني با دانند مي كه كساني آيا) [3( »يعلمون ال الذين و يعلمون الذين يستوي

 و فضيلت خدا كه جهت اين از .نيست چيزي چنين ،نه]؟هستند مساوي دانند نمي
 شكور " خدا به[ كند مي قدرداني را بشر خلوص و نيت حسن ،را بشر حركت و كوشش

  .]شود مي گفته "
 را تنعم آن او و است داده او به را نعمتي خدا كه اي بنده يعني ؟چه يعني شكور بنده 

 اي مسئله اين ؟چه يعني بشناسد را نعمت قدر ؟چه يعني نعمت تقدير .كند مي تقدير
 روشن خيلي هم تعريفش و اند كرده  تعريف اينطور همه و بوده مطرح قديم از كه است
 " شكر " .برد كار به است شده آفريده آن براي  كه مسيري در را نعمت آن يعني ،است
 آفريده آن براي را نعمت ن آ متعال خداي كه مسيري در حق  نعمت بردن كار به يعني
 نه است شكر از خبر شكر الهي ،نيست " شكر الهي " گفتن ،دست  نعمت شكر .است
 .توبه خود نه است توبه صيغه " اليه اتوب و ربي استغفراهللا " اينكه مثل .شكر خود

   پشيماني  ييعن توبه ،كنند مي اشتباه توبه خود و توبه صيغه ميان برخي
  

  :پاورقي
   120/توبه .١
  28 /ص .٢
   9 /زمر .٣
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 يك ،اين . حقيقت سوي به بازگشت و گناه نكردن تكرار بر اكيد تصميم ،گناه از شديد
 توبه كه اين خود ولي " اليه  اتوب و ربي استغفراهللا " :گوييم مي كه دارد بيانگري لفظ

 در ،بگويم را جمله اين بار زاره بلكه صدبار  نه ،بگيرم دستم تسبيح يك اگر من .نيست
 هم باز اگر و ندارم نكنم گناه ديگر اينكه به تصميم و نيستم  گناه از پشيمان كه حالي
 از بهتر  نگفتنش اين ،نيست توبه ،گفتن بار هزار صد اين ،دهم مي انجام بيايد  پيش گناه

 نه است رشك صيغه " شكر الهي " .توبه خود نه است توبه صيغه اين ،است گفتنش
 در نعمت انداختن كار به ،كردن عمل ،كردن حركت يعني شكر خود .شكر خود

 آفريده چه براي خدا را دست .است آفريده مسير آن براي را نعمت اين خدا كه مسيري
 را عقل ؟آفريده چه براي را گوش ؟آفريده چه  براي را مغز ؟آفريده چه براي را پا ؟است
 و سمع شكر پس .است شكر خود مسير در اينها همه نداختنا كار به ؟آفريده چه براي
 عالم مطالعه ،چشم شكر) 1( »االرض و السموات في ذا ما انظروا قل« ؟چيست بصر
 و  تجزيه ،كردن انديشه ،كردن فكر ،دل شكر ،شنيدن را حقايق ،گوش شكر ! است

   .است كردن استدالل و دادن تعميم ،كردن تجريد ،كردن تحليل
 !بشر .)2(شيئا تعلمون ال امهاتكم بطون من اخرجكم اهللا و« ؟شد چه آيه يمعن پس

 الهي نظام اينها يعني ،است  داده حركت مسير اين در را تو خدا ،بدان را خودت مسير
 هيچ آمدي كه وقتي ،آمدي تو كه اوست اراده مظاهر ،است الهي مشيت و سنت ،است
  چيز

  
  :پاورقي 

   101 /يونس .١
   78 /نحل .٢
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 براي ،كني شكر  اينكه براي ،داد دل تو به ،داد گوش تو به ،داد چشم تو به ،دانستي نمي
 دل و گوش و چشم اينكه براي ،بشناسي اينكه براي يعني ،اندازي كار به را اينها اينكه

 شناخت ابزار ،تو ذائقه و المسه ،تو گوش و چشم اين .بيندازي كار به شناخت براي را
 عقل ،تو قلب و لب و فكر آن .است شناخت ابزار داري  كه اطنيب و ظاهر حس هر .است

 را اينها خدا .است شناخت ابزار اينها همه ،تو اخفاي و خفي و سر ،تو حجر و انديشه و
 رسميت به صريحا را ابزار دو اين قرآن بنابراين .بشناسي را جهان اينكه براي آفريده

 قرآن البته .هستيم قائل  شناخت وسيله دو به قرآن نظر از ما اينجا تا پس .شناسد مي
  .كرد خواهم عرض كه است قائل هم ديگري ابزار به
 را شناسي  شناخت شايد .شويم آشنا آنها با بايد كه است ديگري هاي نظريه اينجا در 

 افالطون مثل برخي .باشيد خوانده - فلسفه كليات كتابهاي مثل - فلسفي كتابهاي در
 قائل زيادي ارزش عقل براي  بعضي .)1(بس و دانند مي ناختش ابزار را عقل فقط

  ،دانند مي ضعيف بسيار را) 2(عقل  نقش و ،حواس فقط را شناخت ابزار ،نيستند
   :پاورقي 
 است قائل دانند مي شناخت ابزار  عرفان اهل كه معنا آن به دل ابزار به افالطون آيا اينكه به راجع. 1
 بوده اشراقي فيلسوف يك افالطون كه است معروف دنيا در چه اگر .دارم ترديد شخصا من ،نه يا

 .اند كرده كه است اشتباه يك اين كه كنم مي فكر من و نيست ثابت مسئله اين  من براي هنوز ولي
 همچنين و ،بوعلي  مثل اشراق شيخ از قبل و ،اشراق شيخ از غير - خودمان قديم فيلسوفان حتي
  .دانند نمي اشراقي فيلسوف را  افالطون معنا اين به هيچگاه -  ما هاي نويس فلسفه تاريخ

 ،تجريد ،تجزيه گفتم اگر ،نكردم ذكر را آن نقشهاي همه ،كردم عرض عقل نقش من اينكه. 2
 ،شناخت در عقل نقشهاي قويترين از كه دارد هم ديگري نقشهاي عقل ،استدالل ،تحليل ،تعميم
   .نامند مي " انتزاع " را آن كه است چيزي آن در عقل نقش
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 كه  اروپائي حسي فيلسوفان مثل ،است حس به مربوط هست نقش چه هر گويند مي
 رؤساي از انگليسي) 2(الك جان .دارد قرار آنها رأس در) 1(هيوم .دارند اي نظريه چنين

  .است حسيون از نيز) 3(هابز .است حسيون
 ديبا گريد يمعنا كي به و است حس ابزار همان معنا يك به كه - ابزارها از ديگر يكي 

 باشد محض حس با فقط كارمان و سر ما كه يوقت تا. است عمل -كرد جدا را حسلبش
 ،)نديگو يم استقراء يمنطق نظر از (است »استقراء« اسمش نباشد كار در عمل يپا و

 آزمون اسمش ديآ يم كار در شتريب هم عقل يپا كه ديايب انيم در زين عمل يپا يوقت
  .است شيآزما اي و تجربه اي

  
 نكردن كيتفك دارد، وجود يياروپا لسوفانيف انيم در كه بزرگ اريبس اشتباهات از يكي
 يم كيتفك گريكدي از را دو نيا ما لسوفانيف كه يصورت در است، تجربه و استقراء انيم

 اعتبار تجربه يول دارد يگمان و يظن اعتبار استقراء. شود كيتفك هم ديبا و كنند
 از جدا ديبا را عمل گر،يد نظر از كه ميكن يم عرض كه است نيا. دارد يبرهان و ينيقي

 كه ياحساس با) است استقراء كه (ساده احساس انيم است فرق چون م،يريبگ حواس
 است؛ يعقل عمل رينظ يزيچ ما عمل آن و) است تجربه كه (باشد عمل نوع كي با توأم

  م،يكن يم بيترك و هيتجز خارج در م،يكن يم بيترك و هيتجز عقل در چنانكه
  

  :يپاورق
1. ���� 

2. ���� ����� 
3.������  
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  . است مفيد ما براي هم اينها كه ،كنيم مي زياد و كم ،كنيم مي بنديها جدول  يك به و
  

  ) نفس تزآيه(دل ابزار 
 .آنيقر اصطالح  نه عرفاني اصطالح به دل ،)1(است دل ابزار ابزارها آن از ديگر يكي
 .است عرفا اصطالح  خاص اصطالح اين ولي ،كند مي اطالق معنا اين به گاهي هم قرآن
 دل راه از بلكه ،عقل و حس راه از  نه انسان شود مي آيا ؟است شناخت ابزار يك دل آيا

 ؟شناخت شود مي راه اين از آيا .قلب تزكيه راه  نفس تزكيه راه يعني دل راه ؟بشناسد
) 3(جيمس ويليام ،معروف رياضيدانان) 2(پاسكال مانند جديد علماي از اي عده

 ابزار را دل) [5(برگسون و) 4(كارل الكسيس ،آمريكائي معروف فيلسوف و روانشناس
 ابزار يك فقط  انسان كه است معتقد اينها همه از بيش برگسون .]دانند مي شناخت
 .نيست قائل نقشي قلع براي و حواس براي و حواس براي ،است دل آن و دارد شناخت
 ،داند نمي شناخت ابزار را حس ،داند مي  شناخت ابزار را عقل افالطون مثل دكارت

 براي است اتومبيل مثل ،خورد مي زندگي درد به ،خورد مي عمل درد به حس گويد مي
   خورد مي كار درد به ،انسان

  
   :پاورقي

 و است شناخت براي منبعي  دل كه است ينا بهتر تعبير فرمايند مي شهيد استاد ،بعد جلسه در[. 1
 عقل نيز و ،آن ابزار حواس و است شناخت براي منبعي  طبيعت چنانكه ،منبع اين ابزار نفس تزكيه
   .]آن ابزار برهان و استدالل و است  شناخت براي منبعي

������� 2.  
 3.������� �����   

������ ������ 4.  
5.�������   

 ٤٩



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 هر برگسون .است عقل با فقط و فقط شناخت .شناخت شود نمي را چيز هيچ حس با
 اشتباه گويد مي ،برد مي كار به هم عقل باب در است گفته حواس باب در دكارت را چه

 زندگي ابزار را حس كه همينطور خدا ،نه ،است شناختن ابزار عقل گويي مي كه كردي
 داده قرار مره روز ندگيز براي ديگري وسيله  هم را عقل ،شناختن براي نه داده قرار
 عرفاني احساس است شناخت وسيله كه آنچه ،نيست  شناخت وسيله هم عقل ،است
  .نامند مي دل را  آن عرفا كه آنچه ،است

  

  مولوي تمثيل 
 و فالسفه ميان  جنگ .است بوده رايج بسيار عرفا ميان در اي نظريه چنين كه دانيد مي 

 - گويد مي مال كه بود تمكين بي سخت چوبين پاي بود چوبين استدالليان پاي عرفا
 از ،است آورده مطلب اين  براي زيبايي و شيرين خيلي مثلهاي رومي مالي .است همين
 ها چيني .بود قرار بر دنيا در نقاشي  المللي بين مسابقه يك وقتي يك :گويد مي جمله
 تمدن و نقاشي كه دبودن معتقد روميها و است باالتر ما تمدن و نقاشي كه بودند مدعي

 طرف در روميها و طرف يك در ها چيني بزرگي سالن يك در شد قرار .است باالتر ما
 دهند تطبيق يكديگر با را ها نقاشي داورها بعد ،كنند نقاشي را صحنه  يك دو هر ،ديگر

 طول مدتها .نبينند را يكديگر كار كه كشيدند آنها ميان هم اي پرده ،كنند قضاوت و
 رفتند كنند نقاشي  اينكه جاي به ها رومي اما ،بودند مشغول نقاشي به ها ينيچ ،كشيد
   بسيار آينه يك
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 و كردند صاف توانستند تا را نهيآ نيا و كردند يم هيتعب مقابل واريد در را يعال صاف
 مسابقه روز باالخره. نبود آن در يا لكه و غبار اثر نيكوچكتر كه يطور به دادند قليص
 سهيمقا هم با را ينقاش دو و برود عقب پرده شد قرار نيمع لحظة كي در. ديرس فرا

 كه است يمثل نيا. (است بهتر ها يروم ينقاش گفتند و دنديد را دو هر داورها. كنند
  .)است افسانه ست،ين خيتار اند، آورده

 كردن صاف با ،خودم قلب كردن پاك با من !فيلسوف آقاي :گويد مي فيلسوف به عارف 
 تو .كنم مي منعكس تو از بهتر را جهان ،خودم نفس كردن پاكيزه با ،خودم لبق

 هو گويي مي تو ،)1(العيني للعالم مضاهيا عقليا عالما االنسان صيروره ،فلسفه گويي مي
 اين از خواهي مي چه هر ،بكن جان برو تو ،)2( عليه هي ما علي االشياء بحقائق العلم

 ،عالم مقابل در شوم مي اي آئينه ،كنم مي صاف عالم مقابل در را خودم من ،بكن تالشها
 خودت در و بخوان را قاعده آن و ضابطه اين برو تو ،كنم نمي رسم خودم در نقشي هيچ
  جهان آنوقت ،كنم مي پاك را خود ولي بندم نمي نقشي هيچ خودم در من ،ببند  نقش

  .بينم مي را جهان و بندد مي نقش من در
 به وقتي دهد نمي اهميت عرفاني حرفهاي اين به پري و است فيلسوف يك كه بوعلي 

 خيلي  فلسفي و رياضي برهانهاي نظير برهان يك شود نمي كه رسد مي حرفي يك
   ،كرد اقامه آن بر خشك

  
  :پاورقي

 عبارت فلسفه :است چنين آن معناي و اند گفته فلسفه تعريف در كه است عبارتي[ .١
   .]گردد است خارجي و عيني عالم از نموداري كه عقلي عالمي انسان اينكه از است

  . ]هستند كه آنطور اشياء حقايق به علم از است عبارت فلسفه يعني[ .٢

 ٥١
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 .صوفيهاست  حرفهاي مثل ،عارفهاست حرفهاي مثل حرف اين ،كن رهايش گويد مي
 خودش خيال عالم در او ،كن رهايش گويد مي رسد مي فيلسوف حرف به وقتي عارف
 خيال خانه در و تنيده خودش دور دائم كه است ابريشمي كرم مثل او ،است گم رد سر

 را اين گويد مي آن و كن رها را آن گويد مي  اين .ندارد خبر خودش و شده خفه خودش
 العارفين مقامات " و كرد پيدا عرفان به تمايالتي عمر آخر در بوعلي اينكه گو ،كن رها

  .كرد اعتراف عرفاني مسائل مقدار يك به و نوشت باشد مي آثارش  آخرين جزء كه را "
 و حس فقط گويد نمي قرآن .را آن نه و گويد مي را اين نه قرآن ؟گويد مي چه قرآن 

 اينها قلمروهاي  چون ،هيچ عقل و ،دل اش همه كه گويد نمي همچنين و هيچ دل ،عقل
 را خودت اينكه براي .كند مي فرق موضوعات و قلمروها .داند مي جدا يكديگر از را

 اعماق به تواند نمي روانكاوي و روانشناس هيچ .كن نفس تزكيه گويد مي ،بشناسي
 آشنا خودش به را انسان ،نفس تصفيه و تزكيه كه]شود آشنا[ مقدار آن انسان ضمير
 انسان به را سلوك و را راه ،الهي حكمتهاي سلسله يك ،نفس تصفيه و تزكيه با ،كند مي

  .گيرد برمي انسان چشم جلوي از را غبارها و دده مي نشان
  برخاسته گرد هوس و هوي        آراسته است سرائي ،حقيقت  

 برخاست كه جا هر كه نبيني     مرد بيناست چه گر نظر نبيند     گرد
 نقش  دلت در طب كن نفس تزكيه بگيري ياد طب خواهي مي اگر گويد نمي قرآن
 مطالعه بيماريها روي رفت بايد ،خواند بايد را طب درس .است مفت حرف ،اين .بندد مي
   داروها روي ،كرد

 ٥٢
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 را درسش بايد بگيري ياد خواهي مي رياضيات اگر .كرد آزمايش بايد ،كرد مطالعه
 و السموات في ذا ما انظروا قل« ،طور همين ،بشناسي خواهي مي را طبيعت ،بخواني
 الولي اليات النهار و الليل  اختالف و االرض و السموات خلق في ان« .)1( »االرض
 قعودا و قياما اهللا يذكرون الذين«) فكرها صاحبان  يعني اينجا در ،االلباب اولي( »االلباب

 .)2( »باطال هذا خلقت ما ربنا االرض و السموات خلق في يتفكرون و جنوبهم علي و
 او منكر تو نه ،دنكني مخلوط هم با را حسابها .است جدا ديگري از كدام هر قلمروي

 محدود هم دل قلمروي ،است محدود عقل و حس قلمروي ،باشد تو منكر او نه و باش
 اهللا و« :گويد مي اينجا كه قرآني  همين .ديگري حساب آن و دارد حساب يك اين ،است

 االفئده و االبصار و السمع لكم جعل و شيئا تعلمون ال امهاتكم بطون من اخرجكم
 حس راه از شناخت به دعوت فيلسوف يك خشونت با اينچنين و .)3( »تشكرون لعلكم

 و« :فرمايد مي - بيشتر و - عارف يك بيان لطافت با ديگر  جاي در ،كند مي عقل و
 ما راه در كه آنان) 4( »المحسنين لمع اهللا ان و سبلنا لنهدينهم فينا جاهدوا الذين

 يك از بورزند اخالص ،اشندب داشته نيت خلوص ،كنند پاك را خود ،كنند مجاهده
 تا دهيم مي آنها  به حكمت ،دهيم مي آنها به نور ،كنيم مي هدايتشان غيبي راههاي
 و تر روشن عقلشان ،بازتر  فكرشان تا ،بفهمند و كنند درك خوب را زندگي حقايق

   ضحيها و  الشمس و« :فرمايد مي نيز و .شود بازتر چشمشان
  

  :پاورقي
   101 /يونس .١
 191 و 190 /عمران آل .٢
  78 / نحل .٣
   69 /عنكبوت .٤

 ٥٣
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 و 0 بنيها ما و والسماء 0 يغشيها اذا الليل و 0 جليها اذا النهار و 0 تليها اذا والقمر 
 من افلح قد 0 تقويها و فجورها فالهمها 0 سويها ما و نفس و 0 طحيها ما و االرض
 تابش به دسوگن :كند مي ذكر را طبيعت اول .)1( »دسيها من خاب قد و 0 زكيها

 چون روز به سوگند ،كند آفتاب  پيروي چون ماه به سوگند ،خورشيد صبحگاه
 به سوگند ،گيرد مي فرا را جهان  كه آنگاه شب به سوگند ،دهد جال را خورشيد
 و نفس به سوگند ،گسترد را آن آنكه و زمين  به سوگند ،كرد بنا را آن آنكه و آسمان
 انسان خدا به !قرآن گويد مي زيبا چه(انسان حرو  اعتدال به سوگند ،انسان جان

 به قسم ،انسان جان به قسم ،)آيات اين لطف و زيبائي از شود مي جاري اشكش
 الهام او به را نفس[ تقواي و فجور كه ،خلقت اعتدال اين به  انسان جان اعتدال

 كپا را خودش نفس آنكه شد رستگار »زكيها من افلح قد« :گويد مي بعد .])2(كرد
 اينكه .كني طرف بر بايد را خودت ضعفهاي !فيلسوف آقاي اي !عالم آقاي اي .كرد
 داشته شناخت خواهي مي اگر .بود آدم بايد ،نيست كافي هستم البراتوار در من

 آدم ،البراتوار در برو ،باش  آدم .است بودن آدم داشتن صحيح شناخت شرط ،باشي
 سر و باش آدم ،كن تدريس و باش مآد ،كن فكر و باش آدم ،كالس سر برو باش

  .بنشين استاد كالس
  

  :پاورقي 
   10تا 1 آيات ،شمس .١
 .گويد مي فجور لذا بيند مي انفجار نوعي را گناه قرآن .پاكي يعني تقوي ،انفجار يعني فجور  .٢

 گناه و ثواب به راجع قرآن كه تعبيراتي .دارد خاص  معني خيلي گناه مورد در فجور به كردن تعبير
 بار(" وزر " گاهي و نامد مي " اثم " گاهي ،نامد مي " فجور " را گناه گاهي ،است مهم خيلي ددار

   .ندارد سابقه اصال كه هست]تعبيرات  اين در[ روانشناسي دقيق و لطيف نكات قدري به .)سنگين

 ٥٤
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 كه(را  عزيزش جان كه كسي آن شد رستگار »دسيها من خاب قد و 0 زكيها من افلح قد
 .كرد تدسيس او در كه كسي شد بيچاره و بدبخت .كرد تزكيه) خوردم قسم نآ به من

 در]كسي اينكه مثل[ ،بردن قلم  كردن تحريف يعني دس ،است " دس " ماده از) 1(دسيها
 يا ،ببرد قلم شده تنظيم سند يك در يا ،كند وارد غلط ،مؤلف يك صحيح و اصلي متن
 كند حذف آن از را چيزي يا بيفزايد آن بر مطلبي ديگري و بنويسد كتاب يك كسي اينكه

 :ما شعري كتابهاي مثل ،باشد خبر بي آن از كلي به مؤلف روح كه بگويد را مسائلي و
 خواسته كه  كسي هر .است بوده چه گفته كه اولي شعرهاي بيچاره حافظ كه نيست معلوم
 حافظا " يك شتهبردا ،كند نمي گوش احدي باشد خودش نام به اگر كه ديده بگويد شعري

 دست به بايد زحمتي چه با .است  نوشته خودش حافظ]ديوان[ در و گذاشته آخرش "
 يعني ،نبوده شاعر عمرش همه در خيام .است كدام الحاقيها و كيست اصلي حافظ كه آورد
 ،است حكيمي مرد ،است داشته بااليي و عالي خيلي شعري ذوق  ولي نبوده شعر اش حرفه
 بوعلي شاگرد واسطه يك به ،است توحيد اهل و است موحدي مرد ،است  رياضيداني مرد
 شعرهاي  اينهمه .كند مي ياد " معلمم و من " عنوان به بوعلي و خود از هميشه و  است
 فلسفه به راجع كه همينها - مسائل اين رد در او]كه حالي در[ كنند مي نقل خيام از پوچ

 و شورويها كه دارد رساله - هست شعرهايش در غيره و حرمت فلسفه و تكليف ،خلقت
 با مرد .است گفته رباعي شانزده فقط عمرش همه در گويند مي .اند كرده چاپ مصريها
   مثل(گفته مي شعر گاهي و بوده ذوقي

  
   :پاورقي

 ،است امليت و امللت  باب مثل گويند مي ادب اهل است " ي " با " دسيها " چه اگر .1
   .گويد مي دسيها و دهد مي تخفيف بعر كه است دسسها يعني

 ٥٥
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 اين سر  به سر يا كند مي گل شعريش ذوق وقتي هم شاعر ،)گفته مي شعر گاهي كه بوعلي
 حكمت زبان از غير شعر زبان ،است شعر زبان شعر باالخره .آن سر به سر يا گذارد مي

 حرفها چه است خيام نام به كه رباعيات  اين در ببينيد حال .است علم زبان از غير ،است
 !است كرده تعريف زيبا چه قرآن .تحريف گويند مي ،دس گويند مي را اين .ندارد وجود كه
 ،بنويس  درست يعني ،ننويس غلط حرف كتاب اين در ،كتابي يك تو !انسان  اي :گويد مي
 ثبت خودت نفس  لوح بر غلطي حرف هر ،]بنويس[ است صحيح تو شناخت كه جا هر

 درد به نه كه بگيري ياد مزخرف و چرند و لغو چه هر ،اي كرده خيانت كتاب اين به كني
 من خاب قد و« .]اي كرده خيانت كتاب اين  به[ آخرتت درد به نه و خورد مي دنيايت
 فكر در را فرخزاد فروغ شعرهاي كه نيست تو جان اين  حيف گويد مي قرآن »دسيها
 ذهنت در كه دروغي هر »دسيها من خاب قد و 0 زكيها من افلح قد« ؟بدهي راه خودت
 ،نكن  خيانت !انسان اي .اي كرده خيانت كتاب اين به بكني را فكرش كه خالفي هر و بيايد

 نگهداشتن پاك در تو رستگاري كه سوگند خودت روح اعتدال به ،سوگند خودت جان به
  .است آن كردن آلوده در تو بدبختي و ،جان اين

 شناسد مي رسميت  به كرديم عرض قبال كه]ابزاري دو[ آن ثلم هم را ابزار اين قرآن پس 
 آنها از بعضي ،نيستند اينطور عرفا همه البته(عارف يك مثل ،صوفي يك مثل هرگز اما

 اند داشته وجود هند دنياي در كه آنها از بعضي مثل ،)هستند علم و فكر اهل خيلي
 عمل دنبال ،برو علم دنبال گويد مي قرآن .نفس تزكيه  دنبال برو ،نرو علم دنبال گويد نمي
   ،برو هم تقوي دنبال ،برو  علم دنبال ،برو هم

 ٥٦
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 كردن تعطيل ،چشم كردن تعطيل يعني محض تقواي .نكن تفكيك يكديگر از را دو اين
 آن به را دل بود كافي !؟كرد خلق را اينها خدا چه براي پس ،فكر كردن تعطيل ،گوش
 خلق را فكر و حواس و عقل و گوش و چشم ديگر ،دكر مي خلق گويي مي تو كه معنا
  .نه هم نفس تزكيه و اخالص و پاكي تحقير ،نه علم تحقير .د كر نمي

 .عمقي شناخت و داريم سطحي شناخت ما .است شناخت درجات مسئله ما بعدي مسئله 
 كه - آن از باالتر درجه ،است سطحي شناخت اش ساده خيلي درجه يك عمقي شناخت

 شناخت ،ديگر درجه ،است  علمي شناخت - گويند مي هم عمقي تعبير يك هب را آن
 مسئله خودش نداريم يا داريم فلسفي  شناخت از مجزا علمي شناخت آيا .است فلسفي
 عرض آينده جلسات در شاءاهللا ان را ديگري  مسائل و شناخت درجات .است ديگري
   .كرد خواهم

   الطاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و
  

   شناخت منابع: سوم جلسه

 ٥٧
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 آله و محمد نبينا و سيدنا علي اهللا صلي و اجمعين الخالئق ء باري العالمين رب هللا الحمد 

  الطاهرين
 بزار ا " بحث با كه است " شناخت منابع " بحث ،شناخت به مربوط بحثهاي از يكي 

 و درجات " نام به داريم ديگري  بحث .ستا آن متمم و دارد نزديكي و قرابت " شناخت
 همه كلي طور به .دارد نزديكي خيلي بحث دو  اين با هم بحث اين كه " شناخت مراحل
 بهتر شايد .دارد بيشتري قرابت ديگر بعض با بعضي اينكه گو  است مرتبط يكديگر با بحثها
 از  يعني ،كرديم مي مطرح را شناخت منابع بحث ،شناخت ابزار بحث از پيش ما كه بود
 ،كنيم بحث  فني بخواهيم اصطالح به اگر .كند نمي فرق نتيجتا اال و بود بهتر فني نظر

   ابتداي در انسان كه شد ثابت اينكه از پس كه بگوييم بايد اينچنين

 ٥٨
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 به امكان ولي شيئا تعلمون ال امهاتكم بطون من اخرجكم« .)1(ندارد شناختي هيچ تولد
 مطرح سؤال اين قهرا - شد  بحث آن درباره گذشته در كه - دارد ار شناخت آوردن دست
 شناخت ،ابزارهايي يا ابزار چه با و ،منشئي چه و منبعي چه و كجا از انسان كه شود مي

  .گفتيم مي منابع از اول بود بهتر گوييم مي  كه است اين ؟كند مي كسب را ممكن
  

  شناخت براي منبعي ،طبيعت 
 ،مكان و زمان  عالم ،جسماني عالم يعني طبيعت .است طبيعت ،ختشنا منابع از يكي 

 ارتباط در آن با خودمان  حواس با و كنيم مي زيست آن در كه عالمي همين ،حركت عالم
 ،باشد نداشته قبول شناخت منبع يك  عنوان به را طبيعت كه است مكتبي كمتر .هستيم

 شناخت منبع را طبيعت كه هستند و بوده علمايي ،حاضر حال در هم و قديم در هم ولي
 از طبيعت با انسان رابطه چون ،داند نمي شناخت منبع را  طبيعت افالطون .دانند نمي

 در را شناخت منبع او .داند نمي حقيقت را جزئي او و است جزئي و . است حواس طريق
 ديالكتيك را روش و متود اين افالطون خود كه ،استدالل نوعي با داند مي عقل همان  واقع
  .نامد مي

   
  :پاورقي

 كه افالطوني معروف  نظريه استثناي به - هم ديدگاهها ساير از ،قرآن نظر از تنها نه .1 
 مگر داند نمي چيزي تولد آغاز در انسان - دكارتي نظريات از قسمتي و كردم عرض قبال

 آن بتوانم اهللا شاء ان .ندارد منافات مسئله اين با هست قرآن در كه فطرت مسئله.(بالقوه
   .)كنم مطرح هم را بحث
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 مسير در را  علم كه است) 1(فيلسوفي دو از يكي كه دكارت حتي كه كنيد تعجب شايد
 بشر كه است مردي يك اينكه با و گراست طبيعت فيلسوف يك اينكه با ،انداختند جديد

 براي و بودن ختشنا منبع نظر از طبيعت براي) 2(،است كرده طبيعت مطالعه به دعوت را
 و كرد مطالعه بايد را طبيعت گويد مي .نيست قائل ارزشي بودن  شناخت ابزار نظر از حواس

 ما به علمي ،رساند نمي حقيقتي به را ما اين ولي كرد مطالعه بايد هم حواس  طريق از
 ما  كه چيزي آن كه باشيم مطمئن بتوانيم اينكه بدون خورد مي ما كار به كه دهد مي
 و نظري  ارزش نه دارد عملي ارزش ،شناسيم مي ما كه است همانطور شناسيم مي

  .)3(شناختي
 منبعي را  طبيعت ،صاحبنظران اكثر .هستند كم جهان صاحبنظران ميان در اينها ولي 

  .دانند مي شناخت براي
 پيشرفت اينقدر  تكنولوژي و صنعتي و فني نظر از بيند مي انسان كه جديد علم آيا حال
 واقعيت ،را جهان يعني ؟است همينطور هم آن واقعي معني به شناخت نظر از ،است دهكر
   ما به :است درست دكارت حرف همان يا ؟دهد مي  ارائه ما به هست كه آنچنان را عين و
  

   :پاورقي
   .بيكن و دكارت .١
 را تازه افكار اين تو :گفت او  به و رفت سراغش به مردي كرد مي منتشر را افكارش دكارت كه زماني .٢

 به را او دكارت ،ببينم را تو كتابخانه خواهم مي من ؟اي آورده دست به كتابي چه از و كجا از
 او به را گوساله ،برد .بود كرده تشريح را اي گوساله آن در و داشت قرار دفترش  پشت كه اي باغچه
  !من كتابخانه است اين :گفت و داد نشان

 ارزش ،است قائل عملي ارزش ،قياس و تعقل و استدالل قوه براي حتي و حواس براي هم برگسون  .٣
   .نيست قائل نظري
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 باشيم مطمئن  بتوانيم ما اينكه بدون دارد ما براي عملي ارزش ،دهد مي توانايي و قدرت
 به كتابي) 1(برتراندراسل .دهد مي نشان هست كه همانطور را واقعيت ،بشر امروز علم كه
) است كرده هم جالبي خيلي بحثهاي كه(كتاب  اين در او .دارد " يعلم بيني جهان " نام

 واقع در كه - " علمي روشهاي محدوديتهاي " يا " علمي  روشهاي خصلت " عنوان تحت
 اين صراحت كمال با - است علمي روشهاي شناختي و نظري ارزش در كردن خدشه
  افزوده امروز علم عملي ارزش بر روز به روز كه است اين شگفت كه گويد مي را مطلب

 ولي ،بخشد مي طبيعت بر تسلط و توانايي و قدرت بشر به بيشتر علم اين و شود مي
 اين كه است  آنچنان جهان اينكه و شناختي ارزش و نظري ارزش از روز به روز همچنين

 علماي براي  كه مسائل ترين بديهي كه طوري به ،شود مي كاسته دهد مي نشان علم
 مشكوك امري فيزيكدان  يك نظر از ،است بوده مسلم امر يك عادي مردم براي و گذشته
   واقعيت جهان  اين بپرسي علمي زبان با من از اگر گويد مي .است

  
   :پاورقي

 شان كه دارد روحي خصلت يك  متاسفانه اينكه با و است ماترياليست فيلسوف يك اينكه با راسل. 1
 هر با هايش نوشته در(نيست او در فيلسوف و دانشمند  يك قارو يعني ،نيست دانشمند فيلسوف يك
 كه  نداريم شك ولي) كند مي بيان بازي دلقك و مسخرگي و طنز با را حرفهايش شود مي طرف كه كس
 اي العاده فوق شأن رياضي  منطق و جديد منطق در كه است مردي ،است رياضيداني و دانشمند مرد
 يا حزب يك به وابسته كه ماترياليستي فيلسوف يك  چون ولي دنياست بزرگ فيلسوفان از يكي ،دارد

 و حزبي مصالح مطابق باشد مجبور و باشد داشته شدن ديكته جنبه افكارش  كه نيست باشد سياست
 تا ،بزند حرف تلقيني و دستوري ،قالبي صورت به است آن به وابسته كه كشوري آن مصالح و سياسي

   .گويد مي خودش فلسفه خالف بر نظرياتي گاهي و است فكري آزاد مرد زيادي حد
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 در پراكنده  حوادث يك ،هست اجماال هايي نقطه ،دانم نمي ؟هست نظامي آيا و ؟چيست
 را چيز هيچ امروز علم گويد مي .اصلي و اساس نه و ضرورتي نه و نظامي نه ،هست عالم
 اينكه با ولي .كند قبول وضمفر امور  يك صورت به را آنها بايد ،كند ثابت تواند نمي

 عرض ولي كنند مي متزلزل را او فلسفي فكر اساس  اين راسل خود مثل مادي فيلسوفان
 فهمد مي كه را چيزي ،نيست اي ديكته افكارش و است فكري آزاد فيلسوف چون كه كردم

 وارد فعال ما .باشد خودش مكتب و فكر اساس خالف بر اينكه ولو گويد مي كند مي درك و
 قضيه ريشه و دهد مي دست از را خود شناختي و نظري ارزش امروز علم چرا كه بحث اين

  .نداريم قبول را مطلب اين خودمان چون ،شويم نمي ،چيست
 به را شناخت اگر  البته .است شناخت منابع از يكي ؟طبيعت كه است اين بر فرض فعال

 شناختي يا دهد مي عملي وانائيت و قدرت ما به كه شناختي آن]يعني[ بگيريم اعم معني
 .نيست آن در ترديدي و شك ديگر ،دهد مي  ارائه ما به هست كه آنچنان را واقعيت كه

 يك به وابسته اصطالح به ماترياليستهاي چه و آزاد ماترياليستهاي چه - ماترياليستها
  .اند پذيرفته را اين عجالتا - آزاد غير و سياست

   

  ناختش ديگر منبع دو دل و عقل
 عقل نيروي  همان كرد خواهيم بحث آن به راجع هم ما و است بحث محل كه ديگر منبع 
 آيا .است قبول مورد شناخت  براي بيروني منبع يك عنوان به طبيعت .است انسان خرد و

   منبع انسان

 ٦٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 مستقالت و عقلي فطريات ،عقل مسئله همان كه ؟نه يا دارد شناخت براي هم دروني
 نفي را آن مكتبهايي و داريم]دروني منبع چنين يك[ گويند مي مكتبهايي .است عقليه
 عقل به ديگر مكتبهاي بعضي و قائلند حس از مستقل عقل به مكتبها از بعضي .كنند مي

  .شود مي آشكار ما آينده  بحثهاي در اين كه نيستند قائل حس از مستقل
 تعبير نبايد .كرديم ذكر دل و قلب عنوان به گذشته جلسه در كه بود همان سوم منبع 

 قبول را منبع اين مادي  مكتب هيچ مسلما .كرديم مي منبع تعبير بايد ،كرديم مي ابزار
 ابتدا در انسان كه حالي در - بدانيم منبع را دل ما اگر زيرا ،شناسد نمي رسميت به و ندارد
 به كه كنيم قبول و - ندارد وجود چيزي او دل در و داند نمي چيز هيچ شود مي متولد كه
 كردن قبول با مساوي اين) است آن كامل درجه وحي كه(شود مي  الهامات اي پاره دل

  به تواند نمي را الهامات نوع آن طبيعت چون ،است طبيعت و ماده جهان ماوراء جهاني
  .است ماورائي سنخ ،الهام سنخ .بكند انسان

 ولي ،است حواس ابزار از يكي :كنيم طرح شكل اين به را شناخت ابزار بحث بايد آنگاه 
 طبيعت از را شناخت انسان كه است ابزار اين با .است طبيعت منبع براي ابزاري ،حواس

 را آن منطق كه آنچه - عقلي استدالل ،منطقي  استدالل ،شناخت دوم ابزار .گيرد مي
 انجام را آن انسان ذهن كه است عمل نوع يك كه باشد مي - نامد مي برهان يا قياس
  كه كساني .بشناسيم منبع يك عنوان به را عقل ما كه است معتبر زماني  دوم ابزار .دهد مي

 انكار را  عقل منبع ،حواس به منحصر را ابزار و دانند مي طبيعت به منحصر را منبع
   به تا .كنند مي انكار نيز را برهان و قياس ابزار ارزش قهرا و كنند مي
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 را آن يعني ،كنيم اتكا برهان و قياس ابزار به توانيم نمي باشيم شتهندا اعتراف عقل منبع
  .بشناسيم شناخت ابزار يك عنوان به
 نفس تزكيه  عمل بايد را آن ابزار كرديم عرض كه است دل يا قلب ،سوم منبع گفتيم 

 گذشته تعبير از ما جلسه اين تعبير(كنيم تعبير درست فني تعبير با بخواهيم اگر .بدانيم
 نفس تزكيه نام به ابزاري با كه است  منبعي انسان دل و قلب) است مطابقتر و بهتر
 اين وارد فلسفي نظر از و علمي نظر از خواهيم نمي عجالتا ما .كرد استفاده آن از توان مي

 نفس تزكيه آيا و ،نيست يا هست شناخت منبع يك انسان براي دل آيا كه شويم بحث
 ،دل[ كه  است مسلم امروز علم نظر از آيا و نيست يا هست اختشن ابزار يك انسان  براي
  ]؟است آن ابزار ،نفس تزكيه و شناخت منبع

 ابزار اين و منبع  اين كنند مي فكر مادي كه علمائي امروز علماي ميان در ،گفتيم چنانكه
 ايمان دهالعا فوق ابزار اين و منبع  اين به كنند مي فكر الهي كه علمائي و ندارند قبول را

 فيلسوف) 1(جيمس ويليام ،است قبيل اين از  برديم نام كه برگسون همان مثال .دارند
  .دارند ايمان و اعتقاد ابزار اين به و منبع اين به ديگر زياد بسيار  وعده آمريكائي معروف

  

   دل منبع مورد در قرآن نظر
   اين در را قرآن نظريه خواهم مي من كه است اين مسئله عمده

  
  :پاورقي

 باره اين در[ است خوبي كتاب كه " روان و دين " كتاب در 1 .����� ������� 
   .]است گفته سخن
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 دارند ترديد كردم احساس كه كردند مطرح سؤاالتي دوستان از بعضي .كنم روشن مورد
 فقط و فقط قرآن اساسا يا ،شناسند مي رسميت به را ابزار و منبع اين قرآن آيا اصال كه
 مردم ميان در قرآن از قبل كه است  بوده افكاري يك اينها و است كرده طبيعت به لاقبا
 به اين به توجه از را بشر هاي انديشه و افكار كه  است اين به قرآن اهميت و بوده رايج

 منصرف " ها گرائي ذهنيت " غلط بسيار اصطالح يك به و " ها گرائي درون " اصطالح
  كه نيست هم ابائي حتي كم كم ديگر .است كرده گرا طبيعت و گرا عينيت را او و كرده

 .نيست اينطور ،نه .بگذارند اينها امثال و نامعقول ،خرافات ،ذهنيت ،اوهام مثال را اسمش
 مطالعه متوجه را بشر خودش آيه دهها در  بلكه ،آيه ده در نه و آيه دو يا يك در نه قرآن
 و نفس مطالعه متوجه ،كند مي اجتماعي نظامات و  تاريخ مطالعه متوجه ،كند مي عالم
 اين ولي ،نيست بحثي اين در و ،كند مي طبيعت اشياء از ء شي  يك عنوان به خودش درون

  به قرآن .نيست است باطني و دروني چه هر و معنويت چه هر از گرداندن  روي معناي به
 قرآن توجه  كه حرف ناي .باشد كرده اعراض باطن از آنكه بدون است كرده توجه ظاهر
 اعراض صورت به را  آن ما اگر است غلط بسيار است طبيعت و محسوس و ظاهر به فقط
  .كنيم  تلقي معنويت و غيب و باطن و الطبيعه ماوراء از قرآن

 الذين و« :آيه آن و كردم تمسك موضوع اين در قرآن آيات از آيه يك به فقط قبال 
 آيه اين در جهاد ما چرا  كه پرسيدند دوستان از بعضي .دبو »سبلنا لنهدينهم فينا جاهدوا

 مجاهده از دروني مجاهده قرآن در اصال كردم عرض ؟بگيريم دروني مجاهده معناي به را
   كارهاي كارها سري  يك اينكه نه ،ندارد جدائي حساب بيروني
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 آن و باشد شتهدا  تعلق بيرون دنياي به اين ،دروني كارهاي كارها سري يك و باشد بيروني
 ارزش اساسا !گرا درون يا باشد گرا برون يا بايد انسان ترتيب اين به و ،درون دنياي به

  .كند نمي جدا يكديگر از را دو اين كه است اين به قرآن
 الي مهاجرا بيته  من يخرج من و« :بفرمائيد توجه اش نكته به ،خوانم مي برايتان آيه يك 

 بيرون خودش خانه از كس هر) 1(اهللا علي اجره وقع فقد وتالم يدركه ثم رسوله و اهللا
 ،مرگ ،هجرتش خالل در و است كرده هجرت  رسولش و خدا سوي به كه حالي در بيايد

 ضامن متعال خداي و است مجاهد مهاجري چنين يعني ،خداست با او اجر ،رسد فرا را او
  .اوست

 كنيم مي نگاه  وقتي را مبدأ !است عجيب قرآن تعبير ؟گويد مي را هجرت كدام آيه اين 
 يك ما اگر " »بيته من يخرج  من و« " :است مادي مبدأ يك كه است فرد خانه بينيم مي

 معنا اين .باشد مادي بايد هم منتهايش ،است مادي مبدأش كه باشيم داشته مسافرت
 بايد ،رسيدم مراقبه منزل به بعد ،كردم حركت مشهد از من بگويد كسي مثال كه ندارد
 و ،معنوي هم منتهايش ،است معنوي مبدأش معنوي سفر .رسيدم نيشابور به مثال بگويد
 است  اين قرآن اعجازآميز تعبير ولي .مادي هم منتهايش ،است مادي مبدأش  مادي سفر
 ،)است مادي  مبدأش(" كند حركت خدا سوي به اش خانه از كس هر " گويد مي كه

 هم ،است هجرت دو واحد  آن در هجرتش كسي چنين دبگوي خواهد مي .معنوي منتهايش
   را يكي قرآن .معنوي هم و است مادي

  
   :پاورقي

 آمده بيرون مدينه به رفتن  عزم به مكه از كه است مهاجريني مورد در آيه .100 /نسا. 1
   .بودند

 ٦٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 از ابوذر مثال .كند مي طرد باشد محض مادي كه را هجرتي قرآن .است نگفته تنهايي به
 مادي خانه كه حال همان در ولي ،است مدينه منتهايش و كرده حركت مكه از غفار قبيله

 انواعش با را ستيها پر بت ،ريزد مي دور را پستيها و خواهيها خود و نفسانيات ،كرده رها را
 سوي به قدم به قدم ،شود مي نزديك مدينه به قدم به قدم دارد كه حالي در ،ريزد مي دور
 به آن از بيشتر يا و معادل ،كرده حركت فرسخ چهار خانه اين از اگر ،رود يم باال خدا

 ببينيم . است داده انجام هم با را هجرت دو واحد آن در يعني .است رفته باال خدا  طرف
  .كند مي تعبيري چه حال همين در) ص(اكرم پيغمبر

 را افراد حساب  ستخوا(كردند هجرت مدينه به مكه از كه كساني به راجع اكرم پيغمبر 
 گونه دو هجرتشان اند كرده هجرت  كه كساني :فرمود) نمايد روشن را تكليف و كند تصفيه
 و خدا هدفش معنوي نظر از يعني ،است  كرده هجرت رسول و خدا سوي به يكي :است
 كس هر و »رسوله و اهللا الي فهجرته رسوله و اهللا الي  هجرته كان من« :است خدا رسول

 هم سو همان به ،شده خارج خودش شهر از) معنوي نظر از(سو اين  به و قصد ينا به كه
 هاجر ما الي فهجرته يصيبها امرأه ام يصيبه مال الي هجرته كان من و« .شود مي  منتهي

 به اي تازه جمعيت  يك كه كرده فكر و ،كرده حركت طمع به كه آدمي آن ما) 1( »اليه
 ثروت و مال صاحب فردا ،داشت خواهد خوبي دهآين جمعيت اين و است آمده وجود

 معنويتش اما آمده مهاجرين با - رسيد  توان مي زيبا زنهاي به وسيله اين به و شد خواهند
  اش خانه از اين .نيست ما از - است اين
  
   :پاورقي 

.1   .جهاد كتاب ،الشيعه وسائل
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 ،نيست چيزي  اين از رغي و رفت خواهد هم سو همان به ،است كرده حركت ثروت سوي به
 را عرفان احساس آيا ؟نه يا دارد قبول را عرفان قرآن آيا بگوييم كه نيست اينطور پس
 يعني عرفان بگويد ،چه يعني عرفان بپرسيم  قرآن از وقتي و ،ندارد قبول يا دارد قبول
 كاري دممر كار به و بنشيند چله ،كوه دامنه در برود ،بكشد كنار اش جامعه از انسان اينكه

  چيزي همان نامد مي عرفان را آن قرآن كه چيزي آن .گويد نمي را اين قرآن .باشد نداشته
  .داشت) ع(علي كه است

  

  بيروني و دروني مجاهده بودن يكي نمونه 
 قرار نظامي شرايط بدترين در مسلمانان .اند كرده محاصره را مدينه شهر قريش كفار 

 خندق دايره نيم  يك شكل به - نيست كوه كه - مدينه شمال قسمت در و اند گرفته
 سرباز نفر هزار ده .هستند  خندق طرف اين مسلمانان و خندق طرف آن دشمن .اند كنده
 پيدا را اي باريكه ،العاده فوق و يل سوار يك .اند گرفته محاصره در را مدينه و اند آمده مسلح

 جلوي و آيد مي طرف آن به خندق طرف اين از و زند مي نهيب  خودش اسب به و كند مي
 :گويد مي .دهد نمي را جوابش كسي .كند مي گفتن " مبارز من هل " به  شروع مسلمانان

 25  جوان يك جز شود نمي بلند جا از احدي مبارز من هل بجمعكم النداء من بححت ولقد
 براي(بنشين تو ،هن :فرمايد مي .كنم مبارزه او با خواهم مي من !اهللا رسول يا :گويد مي .ساله
 .شود نمي بلند كسي علي از غير باز دوم دفعه .)شود روشن خوب وضعشان ديگران اينكه
   نظامي نظر از و اجتماعي نظر از چقدر.(دهد مي  اجازه علي به پيامبر سوم دفعه
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 ما حاال !است افتخار  علي براي چقدر .اندازد مي خاك به را دشمن و رود مي .)دارد اهميت
 بينيم مي كه آيد مي پيش حادثه  يك .كند مي فكر افتخاراتش به علي كه كنيم مي خيال
 متوجه و كرده فراموش را همه ،است اهللا الي  سلوك و سير حال در حال همان در) ع(علي

 سلوك حال در يعني ،نكند پيدا راه قلبش در خدا غير ذره يك  كه است مراقب ،خداست
  صورت به او .ببرد خدا براي خواهد مي را دشمن سر .اسالم عرفان است اين . است عرفاني

 بلند جايش از زود .كند مي ناراحتي احساس اندكي است بشر چون .كند مي تف) ع(علي
 اگر ؟كردي اينطور چرا گويد مي دشمن .آيد مي بعد و رود مي راه قدم چند ،شود مي
 و كردي تف من صورت به تو :فرمايد مي ؟نكشتي اول همان چرا بكشي مرا خواستي مي
 من عرفاني جهاد در و كند پيدا  رسوخ من نيت در خللي ترسيدم ،شدم ناراحت من

  .شود وارد خللي و خدشه كوچكترين
 ،را طرف آن يا  بچسبيم را طرف اين يا ما كه نيستند يكديگر از جدا عالم دو اينها پس 

 انجام را عكسش ديگر روز و بزنيم كنار را ديگر طرف و بچسبيم طرف اين به روز يك
 گرائي درون اينها ،است گرائي ذهنيت اينها ،است دروغ حرفها اين بگوييم مدام و دهيم
 گرائي درون از را بشر كه آمده پيامبر ،است گر طبيعت  اسالم ،گراست عينيت اسالم ،است

 به وشد اسالم گرايي برون و گرايي درون ،نيست اينطور ،نه !كند  گرايي برون متوجه
 اسالم نظر از نباشد برون متوجه كه گرايي درون آن .ناپذيرند جدائي و يكديگر  دوش
 همچنين .نيست خدا سوي به هجرت ،نيست معنويت ،نيست عرفان ،نيست گرايي درون
   متوجه كه را بيروني عملي فعاليت آن اسالم
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 مهمي مسائل  است ذهنيت اينها ،كن رها ديگر را اينها]بگويد شخص و[ - نباشد درون
 و ،مهاجرت نه و صالح  عمل نه ،داند مي جهاد نه - بچسبيم عينيت به بايد ،نيست

   .باشد تهي معنويت از اگر گذارد نمي  عملي فعاليت يك روي را اسمها اين از هيچكدام
  

  گرايي برون و گرايي درون نبودن جدا و قرآن
 بينيد مي ،باشيد داشته تقوا) 1( »فرقانا لكم يجعل اهللا تتقوا ان« :گويد مي صريح اسالم 

 متعال خداي ،داريد نگه منزه را خودتان ،باشيد پاك ،شود مي پيدا شما دل در تميز مايه
  .دهد مي شما به باطل از حق دادن تميز مايه ،پاشد مي نور شما دل به
 خدا ستنده مهتدي  كه كساني) 2( »هدي زادهم اهتدوا الذين و« :فرمايد مي ديگر آيه در 
 تو سوي به بزرگتر قدم يك خدا بردار خدا سوي به قدم يك تو .افزايد مي هدايتشان بر

  ." »هدي زادهم« " :دارد برمي
 اصطالح به و معنويت  چگونه و زند مي حرف چطور) 3(كهف اصحاب به راجع قرآن ببينيد 

 فتيه انهم بالحق نبأهم عليك نقص  نحن« :دهد مي قرار يكي را درون و برون يا ،ماديت
 االرض و السموات رب ربنا فقالوا قاموا اذ قلوبهم  علي ربطنا و هدي زدناهم و بربهم امنوا
   ندعو لن
  

  :پاورقي
  29 /انفال .١
 17/ محمد .٢
 كنند مي سؤال امام از .»فتيه انهم: كند مي تعبير جوانمردان به كهف اصحاب از قرآن .٣

 جوان اتفاقا نه،: فرمود اند؟ بوده  جوان ينهاا مگر ناميده، جوان را اينها قرآن چرا كه
  .بودند جوانمرد  ولي بودند، پيرمرد نبودند هم

 حقيقت كه را اينها  داستان تو براي ما پيامبر اي .)1( »شططا اذا قلنا لقد الها دونه من
 ايمان خود پروردگار به كه بودند جوانمرداني اينها :كنيم مي بيان - نيست افسانه - است

 به قدم يك آنها ،افزوديم آنها معنوي هدايت بر هم ما ،شدند  پروردگارشان تسليم و ردندآو
 بخشيديم  روشني آنها به اينكه يكي :برداشتيم آنها سوي به قدم دو ما و برداشتند ما سوي

 انزال " به تعبير آن از موارد  بعضي در قرآن كه(كرديم عطا قلب قوت آنان به آنكه ديگر و
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 غالبا بشر   وسط نقطه در و است تفريط يا افراط حالت در
  

  :پاورقي
   14 و 13 آيات ،كهف .١
 40/توبه .٢
  26/ توبه .٣
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 گرايي  بيرون از اعراض و بوديم گرايي درون موجهاي در غرق قرنها .ايستد مي كمتر
 حال در و شويم يم گرايي بيرون متوجه كم كم باز كه كنم مي حس من و ،كرديم مي

   .نيست مطرح  مسائلي چنين اسالم در اينكه عنوان به هم آن ،هستيم درون از اعراض
  

  عارف از) ع(علي توصيف
 چگونه البالغه نهج .گذارند مي احترام البالغه نهج به شايسته طور به و حق به ما جوانان 

 كه دانيد مي نخودتا ؟گرا بيرون يا گراست درون كتابي شما نظر از ؟است كتابي
 ؟نه يا دانيد مي ا ر البالغه نهج درونگرايي  هاي جنبه اما ،گراست بيرون حد چه تا البالغه نهج

 احيا قد« :است البالغه نهج همين در ها گرايي درون  ظريفترين و ترين دقيق و عاليترين
 له انفاب البرق كثير المع له برق و غليظه لطف و جليله دق  حتي نفسه امات و عقله

 مرد  يك .)1( »االقامه دار و السالمه باب الي االبواب تدافعته و السبيل به  سلك و الطريق
 ،ميراند را اش اماره  نفس ،كرد زنده را خودش عقل :كند مي توصيف را شده تزكيه و عارف

 كه آدمي(روحاني غلظتهاي چه و جسماني غلظتهاي چه ،كرد رقيق را وجودش غلظتهاي
 اين) شود نمي آدم هيچوقت شده جمع  بدنش در چربي و خوابيده و دهخور عمر يك

 اثر در كه را آلودگيها ،كرد پاك را خودش معنوي  رياضت يك با ،برد بين از را غلظتها
  از بود روحش در كه را غلظتهايي همه ،زدود بود شده پيدا وجودش در تنعمها و ترفها

  
  :پاورقي 
   218خطبه ،عبده البالغه نهج .1
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 درونش از برق يك  كه آنجا تا .»غليظه لطف و جليله دق« :كرد نازك را بدنش و برد بين
 در يك از بعد ،كرد روشن برايش را  راه و جهيده برق »البرق كثير المع له برق و« :جهيد
 ،رسيد نهايي محل آن به تا ،ديگر در به در آن از و بردند در آن به در اين از را او ،شد وارد
  .است ربوبي بارگاه و الهي  بارگاه كه اآنج

 و عرفان سال سيصد و هزار طول در كه كنيد باور .كنم شرح را اينها خواهم نمي اكنون
 عارف يك - ندارند نظير  اسالم عرفاي دنيا در كه - ايم داشته ما كه بزرگي عرفاي اينهمه

  .بياورد  البالغه نهج سطر سه اين نظير جمالتي نتوانسته
 جنگ ميدان در شمشيرش از كه است علي همان اين ،است جنگ ميدان علي همان اين 

 بيوه آن و يتيم آن خانه در به و است بيدار شبها كه است علي و همان اين ،چكد مي خون
 همان ،ندارد تاب اصال افتد مي يتيم  يك به چشمش وقتي كه است علي همان ،رود مي زن

 خندان هم و است گريان گريان هم اند گفته  اش درباره زمان همان در كه است كسي
 و ،خندد مي و شود مي باز اش چهره شود مي روبرو دشمن با وقتي جنگ ميدان در .خندان

 كه نيست البالغه نهج مگر .گريد مي و كند مي نياز و راز خودش خداي با عبادت محراب در
 به تبصر و الوقره بعد به تسمع بللقلو جالء الذكر جعل تعالي و سبحانه اهللا ان« :گويد مي
 في و البرهه بعد البرهه في - آالؤه عزت - هللا برح ما و المعانده بعد به تنقاد و العشوه بعد

 عجيبي هاي جمله .)1( »عقولهم ذات في  كلمهم و فكرهم في ناجاهم عباد الفترات ازمان
    درباره خواهم نمي .است

  
  :پاورقي

   220خطبه ،البالغه نهج .1
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 اسالم  است اين قرآن نظر بدانيد كه خواستم مي همينقدر ،كنم بحث زياد موضوع اين
  .است اين حرفشان) ع(علي و) ص(پيغمبر ،است اين حرفش

 هست مطلب اينقدر  زمينه اين در اطهار ائمه و) ص(اكرم پيامبر كلمات و قرآن آيات در 
 :فرمود پيغمبر كه اند كرده روايت را موضوع اين باالتفاق سني و شيعه .ماشاءاهللا الي كه
 بتواند بشر اگر »لسانه علي قلبه من الحكمه ينابيع  جرت صباحا اربعين هللا اخلص من«

 و كند زندگي خدا با ،فقط دونش ،كند خدا جز اي انگيزه هر از  خالص را خود صباح چهل
 و جامعه اب ،است طبيعت و عالم با برونش - نباشد خدا جز ديگر چيز هيچ با و ،بس

 اي انگيزه  هيچ و نكند زندگي مقام و شهوت و شكم با خودش درون در ولي است انسانها
 بعد .شود مي جاري  زبانش به قلبش از حكمت از هايي چشمه - باشد نداشته خدا جز

 چه پيامبر جمله همين به  راجع - عربي چه و فارسي چه - اسالمي ادبيات در ببينيد
 با را پيغمبر حديث كه حافظ معروف شعر مانند ،است آمده وجود به ها جمله و شعرها
  :گويد مي تغزل زبان

   قريني با معما اين گفت همي          سرزميني در رهروي سحرگه 
  اربعيني بماند شيشه در كه       صاف شود آنگه شراب صوفي اي كه

   اليقيني علم را دانشمند نه         خلوت درس حضور را حافظ نه 
 رسميت به را است نفس تزكيه كه ابزارش و دل منبع كه است گروهي جزء اسالم پس
   .شناسند مي
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  شناخت ديگر منبع ،تاريخ
 زيادي اهميت  آن به نيز قرآن و دهند مي اهميت آن به امروز مخصوصا كه ديگر منبع يك 

 هم ديگر نبعم يك ،دل و عقل و طبيعت از غير قرآن نظر از يعني ،است تاريخ است داده
  .)1(است تاريخ از عبارت آن كه دارد وجود شناخت براي

 كه بگوييد شما است ممكن .دارد مي عرضه شناخت منبع يك عنوان به را تاريخ قرآن 
 جزء ر اعتبا يك به تاريخ  كه است درست .هست آن در هم تاريخ ،گفتيد كه را طبيعت
 نوع دو را طبيعت .جريان و حركت لحا در انساني جامعه يعني تاريخ ولي است طبيعت

 در را جامعه ما زماني .كرد مطالعه توان مي شكل دو  به هم را جامعه ،كرد مطالعه شود مي
 جامعه درباره شناسي جامعه اطالعات خواهد مي كه كسي مثال .كنيم مي  مطالعه ثبات حال
 در اطالعاتي و كند مي مطالعه مختلف هاي جنبه از را ايران امروز جامعه باشد  داشته ما

 در را امروز جامعه  يكوقت ولي .است شناسي جامعه مطالعه يك اين .گذارد مي افراد اختيار
 - آينده و گذشته با را حاضر  يعني - خودش گذشته با را گذشته و ،گذشته با ارتباط

 انجري قانون بدانيم خواهيم مي بعد  گيريم مي نظر در جريان حال در واحد يك مجموعا
   اين شناسي جامعه با تاريخ  فلسفه فرق .است قانوني چه]تاريخ[
  

 هر از بيش " ديني فكر احياي " كتاب در كه كرد تقدير الهوري اقبال از بايد .1 :پاورقي
 من ولي اند گفته هم ديگران را مسأله اصل البته .است شده مسأله اين متوجه ديگر كس

   .ام ديده اقبال كتاب در بار اول را "  شناخت بعمنا از يكي عنوان به تاريخ " مسئله
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 قانون ،تاريخ  فلسفه ولي كند مي بيان را جامعه را موجود قانون ،شناسي جامعه كه است
  .آيد مي كار در زمان عامل كه اينجاست ،كند مي بيان را جامعه تحوالت

 خودش هم  تاريخ پس .دارد مي عرضه مطالعه براي را تاريخ قاطع و صريح طور به قرآن 
 في سيروا قل« :مانند ،داريم  آياتي قرآن در ما زمينه اين در .است شناخت براي منبع يك

 در اينها چرا) 2( »االرض في يسيروا فلم ا« ،كنيد گردش زمين در برويد) 1( »االرض
 كه ببينيد بعد و) 3(كنيد مطالعه را تاريخي آثار برويد  يعني ؟كنند نمي گردش زمين
  .است كرده پيدا تاريخي تحوالت چه بشر  جامعه و يزندگ

 كه دارد بزرگي  جمله كند مي) ع(حسن امام به البالغه نهج در كه وصيتي در) ع(علي باز 
) ع(حسن امام به است اسالم  اول نسل از كه) ع(علي .بخشد مي بيشتري ايمان انسان به

 درس آنها از و كن مطالعه دقت به را تواريخ و ملل و امم احوال !پسرم :دهد مي دستور
 فقد قبلي كان من عمر عمرت اكن لم ان و اني بني اي« :دارد  تعبيري چنين بعد !بياموز
  كاني بل .كاحدهم عدت حتي اثارهم في سرت و اخبارهم في فكرت و اعمالهم  في نظرت

 عمر چه اگر !پسركم .)4( »اخرهم الي اولهم مع عمرت قد امورهم من الي انتهي بما
 كرده مطالعه را آنها حال و وضع نزديك از كه ام نبوده گذشته امتهاي با و دارم محدودي

   ،باشم
  

  :پاورقي
  42 و 20 ،69 ،11 آيات ترتيب به روم ،عنكبوت ،نمل ،انعام هاي سوره .١
  10 آيه محمد سوره و ،82/غافر  .٢
 آنجا .)است آمده تعبير ناي با كه آنجايي البته(نيست طبيعت مطالعه براي زمين در گردش اين  .٣

  .است تاريخ مطالعه براي  است آمده " زمين در سير " تعبير با كه
   31 نامه ،البالغه نهج .٤
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 آنها خود از يكي مانند كه آنجا تا كردم فكر اخبارشان در و كردم سير آثارشان در اما
 ،نه گويد مي بعد .ام كرده  زندگي نزديك از جوامع آن همه با گويي كه ام شده آنچنان ،شدم
 مردم همان احوال از فقط كند زندگي مردمي با اي جامعه در كسي اگر چون :اين از باالتر
 و بوده ها جامعه همه با دنيا آخر تا دنيا اول از كه  هستم آدمي مثل من ولي شود مي آگاه

  كه والتيتح در و ملتها اخبار در ،كن مطالعه را تاريخ پس ،است كرده  زندگي آنها همه با
 را دنيا آخر تا دنيا اول از كه باشي چشمي مانند تا كن فكر آمده پيش ها جامعه براي

 براي منبعي تاريخ خود]روايات و[ قرآن نظر از كه است اين .است كرده مشاهده و مطالعه
   .است شناخت

  

  قرآن در تاريخ فلسفه
 قرآن نظريات از بسياري كند مطالعه را تاريخ بشر كه كند مي دعوت قرآن كه مسئله اين 

  :كند مي روشن را تاريخ فلسفه درباره
 ربطي هيچ امروز با ،گذشته تاريخ مطالعه ،باشد تصادف و گزاف عالم تاريخي حوادث اگر 

 اصل ،كند مي انكار را تصادف  اصل قرآن .است تصادفات اثر بر قضايا چون ،كند نمي پيدا
  .نمايد يم تصريح آن به و كند مي قبول را سنن

 آن در نتواند بشر و باشد بشر اختيار از خارج آن سنن ولي باشد داشته سنن ،تاريخ اگر 
 مسير در تأثيري گونه  هيچ انسان و باشد محض جبري امري - باشد داشته نقشي سنتها
   تحول زيرا ،ندارد معني تاريخ از  آموختن و گرفتن درس باز - باشد نداشته تاريخ تحول
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 يا كنم اراده ،نخواهم چه و بخواهم چه من ،گيرد مي صورت كه است جبري امر يك تاريخ
 دور به زمين گردش يا خورشيد دور به زمين گردش مثل ،ندارد تأثيري هيچ ،نكنم اراده

 دور به ساالنه گردش يك زمين .)است  چيزي چنين ما براي عجالتا الاقل كه(خودش
 .است من اختيار از خارج سنتي و قانون ،اين ،اهمنخو  چه و بخواهم چه من ،دارد خورشيد
 يا كنم پيش و پس را آن توانم نمي من چون ندارد اي فايده هيچ  من براي آن دانستن
  .بسازم را الگويش

  .باشد داشته نقشي تواند مي و دارد نقشي]تاريخ تحوالت در[ انسان كه شود مي معلوم پس 
 در مؤثر عامل تنها مثال ،باشد فساد عوامل ،باشد سوء عوامل تاريخ در مؤثر عوامل اگر 

 مؤثر عامل يگانه يا ،باشد نداشته  تاريخ در نقشي آن از غير ديگري عامل و باشد زور تاريخ
 صورت اين در ،باشد نداشته نقش ديگري عامل  هيچ و باشد اقتصاد و پول و زر تاريخ در

 تاريخ در چيز هيچ گويد مي انسان به نچو ؟چرا ،بدي بسيار معلم اما است بشر معلم تاريخ
 ،نكند  مطالعه را تاريخ اصال انسان است بهتر پس ،زر و پول و زن و شهوت جز ندارد نقش
 كه رسد مي گويند مي  برخي كه سخني به يابد دست تاريخ راز به و كند مطالعه اگر چون

 تمام به زور اصال ،اشدب داشته  نقشي هم تواند نمي و نداشته عالم در نقشي هيچوقت حق "
 خالصه زور در همه نقشها و اخالق يعني زور و زور يعني اخالق ،است اخالقي معني
  ." نيست  عالم در چيزي اين از غير و شود مي

 در انسان ،نباشد  محض جبري تاريخ سنت اگر ،باشد سنت ،نباشد تصادف تاريخ اگر اما 
   آن اگر و ،باشد داشته نقش آن
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 ،باشد صالح  عامل بيشتر بلكه ،نباشد فساد عامل منحصرا دارند نقش كه سانيان عاملهاي
 معلم و است معلم تاريخ  صورت اين در ،باشد ايمان و حق عامل ،باشد پاكي و تقوي عامل
  .خوب

 در صالح قرآن نظر از .اينهاست تمام قبول بر مبتني گويد مي تاريخ درس قرآن اينكه 
 نهائي پيروزي و نهايي نقش  بلكه ،دارد نقش تاريخ در اخالص و تقوي ،دارد نقش تاريخ

 »رسلي و انا غلبن ال اهللا كتب« :است مجيد قرآن تصريح اين و است حق آن از هميشه
 كه خدا - من قانون يعني ،من آن از نهايي پيروزي  كه است الهي قطعي قانون) 1(

 باز) 2( »الغالبون لهم جندنا ان و« .است من پيامبران و - شود ميدان وارد آيد نمي
  .است همين  معنايش

 منبع اين كردن  قبول كه است " تاريخ " شناخت منابع از ديگر يكي قرآن نظر از ،پس 
 درجات و مراحل " به راجع  اهللا شاء ان بعد جلسه در .شرطهاست و فرضها اين بر مبتني

 دارد زيادي پيوستگي) ناختش ابزار و شناخت  منابع(ما گذشته مبحث دو با كه " شناخت
  .كنيم مي بحث

    .الطاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و
  

  :پاورقي
   21 /مجادله .١
   173 /الصافات .٢
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   شناخت درجات و مراحل: چهارم جلسه
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   الرحيم الرحمن اهللا بسم
  .الطاهرين  اله و محمد نبينا و سيدنا علي اهللا صلي و العالمين رب هللا الحمد

  
 آيا كه  است اين مسأله اولين ." شناخت درجات و مراحل " مسأله هب رسيديم 

 مراحل است  اي مرحله چند اگر و ،اي مرحله چند يا است اي مرحله يك ،شناختن
  .است كدام شناخت

  

  شناخت بودن اي مرحله يك بر مبتني نظريات 
 نظر از مثال .است اي مرحله يك ،شناخت كه گفت توان مي مكاتب از بعضي با مطابق 

 ،نيستند قائل  ارزشي حس براي و دانند مي شناخت منشأ را عقل فقط كه كساني
 معروف نظريه مثل(است عقلي مرحله همان آن و ندارد بيشتر مرحله يك شناخت
   را شناخت ماهيت ،نظريه اين عكس جهت در درست ديگر بعضي .)دكارت

 ٨٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 از عبارت را معقولي هر واقع رد و نيستند قائل نقشي عقل براي و دانند مي محض حسي
 و جزئي مقابل در كلي براي ،دانند مي شكسته پا و سر و گرفته كاستي محسوس يك
 و فيلسوفان اين كه "  كلي " گويند مي ،نيستند قائل نقشي خاص مقابل در عام براي

 همان جز ،محسوس را جزئي و دانند مي معقول را آن و اند چسبيده آن به منطقيين
  .نيست ديگري چيز شكسته پا و ستد جزئي

 و ديدم) 1(فرانس  آناتول نوشته " اپيكور باغ " كتاب در بار اولين براي من را مثل اين 
 نقشهاي آيد مي بيرون ابتدا كه اي سكه :گويند مي .ديگران هاي نوشته در را آن شبيه بعد

 اعداد ههم و شده منقش آن روي خطوطي و عكس ،است روشن تاريخش ،دارد روشني
 سالها طول در ،است مردم دست در مدتها نقره يا طال سكه  اين .است واضح آن ارقام و

 صد كه اي سكه آن مثال .شود مي پاك خصوصيات آن همه تدريجا و شود مي دستمالي
 همه ،آن خطوط و تاريخ و عكس و شاه ناصرالدين اسم و بود آمده در پيش سال

 .شود مي پاك آنها همه شد دستمالي و فتادا مردم دست كه سال صد بود مشخص
  مظفرالدين ؟است شاهي ناصرالدين سكه اين آيا :پرسد مي كند مي نگاه وقتي  انسان
  .دارد وجود آن درباره احتمالها اين همه ؟است شاهي احمد ؟است شاهي

 و وابر و چشم و قيافه و قد آن با را زيد آقاي مثال ،آيد مي انسان ذهن در كه جزئي يك 
 كم كم كه مدتها از  پس ،جزئي شود مي اين ،كنيد مي تصور ،مخصوص رنگ و دهان

   برود يادتان خصوصياتش
  پاورقي

 1.������������� 
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 هايش شانه و بيني و دهان و لب ،بود چقدر قدش ،بود شكل چه به ابرويش و چشم 
 ارزشي ليك پس .كلي شود مي اين ،بيايد ذهنتان در كلي شبح يك و - بود چگونه
  .گرفته كاستي جزئي يعني كلي ،ندارد

 اينقدر ،دارد  حسي ماهيت ،است حسي ،شناخت گفتند مي) گراها حس() 1(امپريستها 
 معني بي و وهم ،است  خيال نباشد حسي كه چه هر ،نرويد تعقل و معقول و عقل دنبال
 حس هاي دروازه از كه داريم قبول معرفت و ادراك و علم نام به را چيزي فقط ما ،است
 چه هر ،است درست همان شود ذهن وارد ها دروازه  اين از چه هر ،باشد شده ذهن وارد
 در كه آنچه جز چيزي هم انسان عقل در و است وهم و خيال نشود وارد ها دروازه اين از

  نيست چيزي عقل در " :دارد معروفي جمله الك ژان .نيست ،است داشته وجود حس
 تا ابتدا از - شناختن ،اينها نظر از ،پس ." باشد شده وارد حواس راه از قبال آنكه مگر
  .است اي درجه يك و اي مرحله  يك]قهرا و[ شود مي خالصه كردن احساس در - انتها

 ارزش  محسوس براي او چون ،شود مي خالصه تعقل در شناختها همه افالطون نظر از 
 ممكن تعقل خود]البته[ .داند مي ختنشنا قابل را معقول فقط و نيست قائل شناختن

  .است اي مرحله  يك]شناخت[ حال هر به ولي ،باشد داشته درجات است
 معنا يك به را  آن ،دانند مي ميسر دل راه از تنها را شناخت كه ديگري افراد و برگسون 

  .دانند مي اي مرحله يك
  :پاورقي 

1. ��������   
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   عرفاني شناخت مكانيزم
 را ابزارش و قلب را منبعش عرفان اهل كه را شناختي مكانيزم كه اند دهكر سؤال بعضي
 رفع منزله به يا دارد مكانيزم  شناخت اين واقعا آيا ،نكرديد بيان دانند مي نفس تزكيه
  ؟است ديگر شناختهاي از كردن مانع

 :كنم مي  عرض جواب خورد مي هم ما مطلب به و است معقولي و درست سؤال چون 
 كند نفس تزكيه اگر انسان كه است اين نقش يك :دارد نقش دو نفس تزكيه مسأله
 متر چند از بيشتر ،باشد غبار و گرد سالن يك در اگر مثال .شود مي تر بين روشن عقلش
 يك .داريم احتياج هوا و نور به ببينيم  بخواهيم اگر ،ببينيم توانيم نمي را پايمان جلوي

 نفس تزكيه نقش ولي .)1(كند مي صافتر عقل براي را فضا كه است اين نفس تزكيه اثر
 مكانيزمش اند پرسيده اما و .كند مي الهام انسان به هم قلب خود ،نيست اين تنها

  :كنم مي عرض را اي نكته يادآوري  عنوان به فقط .است خوبي سؤال ؟چيست
 به اخالق ينوع ،لطيف و عالي بسيار روانشناسي نوع يك و ،ظريف بسيار مسائل از يكي 

 ذكر سلوك و سير  نام به را اخالق نوع اين عرفا كه است ديناميك امروز اصطالح
 ارزش با العاده فوق و بدانند خواهند مي آقايان كه است مكانيزمي همان اين و ،اند كرده
   آن به العاده فوق شرقي  معارف در فرنگيها كه مسائلي از .است

  
  :پاورقي

 طور به مطلب  اين است شده چاپ گفتار ده كتاب در كه " ويتق " سخنرانيهاي در .1 
   .است شده بيان مشروح
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 -  الهوري  اقبال قول به - نوع يك با عرفا كه آنجا ،است مسئله اين دهند مي اهميت
 عنوان به را دل و قلب كار پيشرفت مكانيزم) است عالي بسيار تعبيري كه(دروني تجربه
  .ندا كرده بيان مراحل و منازل

 كه است  شده گفته همينقدر - اند گفته فيلسوفان همه كه اخالقي - فلسفي اخالق در 
 ولي اخالق ،شجاعت  است رذيلت استيثار و خودخواهي ولي ،فضيلت ،ايثار انسان براي
 و صبر ،است بد اسراف و بخل ولي ،خوب سخاوت ،است اخالق ضد تهور و جبن

 .مسائل قبيل اين از و ،است بد  كردن يتابيب و فزع و جزع ولي ،خوب خويشتنداري
 امور از اي مجموعه بيند مي بخواند كه را اخالق  علماي كتب از اخالق كتاب يك انسان

 انسان آنگاه .خوب اينها و است بد آنها :اند كرده منع را ديگري مجموعه و توصيه را
 ،است محض خالي ديوارش و در ،ندارد دكوري هيچ كه بيند مي اتاقي  مثل را خودش

 مزين اينجا خواهي مي اگر گويند مي و اند گذشته آالت زينت و دكور زيادي مقدار  ولي
 موجودي انسان  روح و نفس كه اند كرده خيال چنين فالسفه .كن نصب را اينها ،شود
  .باشد داشته وجود آن در بايد فضائل اين مجموعه كه است

 تحول و حركت حال در نهال يك مانند تو .نيست وراينط مسأله اند گفته) عرفا(آنها ولي 
 مراحل خواهي مي اگر .كني مي طي منزل از بعد منزل]را مسيري[ داراي ،هستي

 فواصل براي(كني طي را منزل  ده و كني شروع اول منزل از بايد كني طي را انسانيت
 " تو منزل اولين مثال .)منزل هزار نزديكتر فواصل براي و گويند مي منزل صد كمتر
   منزل ،است " توبه " تو دوم منزل ،است) آگاهي و بيداري(" يقظه
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 همينطور .است " محاسبه " پنجم منزل و " تفكر " چهارم منزل ،است " انابه " سوم
 .)1(برند مي معتقدند  خودشان كه آنجايي تا را انسان و كنند مي بيان منزل به منزل

 :گفت بايد ،نه يا دارد مكانيزمي]عرفاني  شناخت[ آيا كه سؤال اين به پاسخ در بنابراين
 اينكه گو ،است اسالم دنياي معارف ذخائر و نفائس جزء اينها .دارد عالي بسيار مكانيزم

 فرنگيها  ولي ،است شده پيدا ما خود بين در كردن تف تف يك و كردن اخ اخ  يك امروز
  .دانند مي ما از بهتر را اينها قدر اكنون

 به و است اي مرحله  ده :است اي مرحله چند شناخت ،بگيريم نظر در را عرفان ازلمن اگر 
 ،ديگر حساب يك به ولي ،اي مرحله هزار ديگر حساب به و اي مرحله صد حساب يك
 متعدد منابع و خيزد مي بر " دل " يعني منبع يك از همه چون ،است اي مرحله تك

 اي مرحله چند كه دارند وجود ديگري مكتبهاي .بود اي مرحله تك مكتبهاي اينها .ندارد
 سه شناخت براي آنها .است اي مرحله سه كه ما خود  فيلسوفان مكتب جمله از ،هستند
 بلكه عوامانه عرفي معناي آن به نه - تخيل مرحله ،احساس مرحله :هستند قائل مرحله

  .تعقل مرحله و - گرفتن قرار حافظه در و سپردن حافظه به  معناي به
  

  هگل و آانت نظريات 
 .دانند مي اي مرحله چند را شناخت كه هستند كساني اروپا فيلسوفان بزرگان و اكابر از 

  .باشند آشنا) 2(كانت فلسفه به كه آقاياني
  
   :پاورقي 
 دارم قبول را  مطالب اين جدا خودم من البته .ندارم كاري مطلب اين اساس به من .1

  .كنم طرح را ألهمس اين خواهم نمي اينجا ولي
2. ����   
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 يك را  احساس اصال او .است اي مرحله دو حقيقت يك شناخت او نظر از كه دانند مي
 صورت بي و شكل بي ماده ،حس كه است معتقد و داند نمي شناخت براي مرحله

 انسان وقتي . نيست شناخت ،صورت و شكل بي ماده و دهد مي انسان به را شناخت
 اولين براي .رود مي ذهن  به]چيز آن صورت و شكل بي ماده[ .كند مي احساس را چيزي

 .دهد مي صورت است آمده  ذهن به حس وسيله به كه اي ماده آن به ذهن خود بار
 معتقد او .است شناخت از مرحله  يك شود مي پيدا ذهن در كه صورت و ماده مجموع

 را چيزي ما و هستند ذهني واقعيت بلكه ،ندارند  عيني واقعيت ،زمان و مكان كه است
 كني مي خيال تو ولي گويد مي .مكان و زمان در اال بشناسيم يا كنيم تصور توانيم نمي
 در خورشيد كني مي خيال ،اند گرفته قرار مكاني و زماني جايگاه در  بيرون در اشياء كه

 در شما ديشب گوييم مي مثال .دارند زمان و مكان بيرون در انسانها ،دارد مكان  بيرون
 كنيم مي  خيال ولي ،هستم اينجا امشب و بودم جا فالن در من و بوديد نشسته آنجا
 " اينها به ما كه - محل  اين ظرف و محل آن ظرف ،" امشب " ظرف ،" ديشب " ظرف
 را اشياء .دارد عينيت - " در " با ما و كند مي بيان " في " با عرب و گوييم مي " ظرف
 ذهن ساخته مكان و زمان ولي ،شناخت و كرد تصور شود مين مكان و زمان در جز

 " آنجا " اما است بيرون در خورشيد :گويد مي .آنجاست در خورشيد :گوييد مي .توست
  بيرون در خورشيد :گويد مي ،امروز خورشيد و ديروز خورشيد :گوييد مي . توست ذهن در

 است اين شناخت  اول رحلهم پس .توست ذهن ساخته " امروز " و " ديروز " اما است
 ،نيست پذير امكان شناخت  هم آن بدون و كنيم مي تصور مكان و زمان در را اشياء ما كه
   و زمان ،اين
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 مثل(گيريم مي  بيرون از را شناخت ماده .دهد مي شكل و صورت اشياء به كه است مكان
 يك اين .خشدب مي آن  به باشد مكان و زمان كه را آن صورت ما ذهن ولي) خورشيد
 فلسفي مرحله به و علمي مرحله  به تازه ،برويم باالتر كه مرحله اين از .است مرحله

 كه اينجاست .است جزئي مرحله در هنوز ،ديدن مكان و زمان در را اشياء .رسيم مي
 را مقوله چهار سه هر كه كند مي بيان را خودش گانه  دوازده معروف مقوالت آن كانت

  .است فلسفه طوالني بسيار مباحث از اين  كه ردآو مي باب يك در
 كه - اول مرحله  كه ترتيب اين به ولي داند مي اي مرحله دو را شناخت كانت آقاي پس 

 وارد محسوسات كه است  اي مرحله - گوييم مي ما كه است تخيلي مرحله مانند تقريبا
  .است گانه هدوازد مقوالت  مرحله دوم مرحله و ،شوند مي مكان و زمان صورت

 :است قائل مراحلي  شناخت براي) 2(كانت مانند ،آلماني بزرگ بسيار فيلسوف) 1(هگل 
 فلسفه نه امروز چون ولي ،دارد  داستاني باز هم آن كه ،فلسفي مرحله و علمي مرحله
 پيرو - قائلند مراحل شناخت براي دو اين  كه صورتهايي آن به - هگل فلسفه نه و كانت
 هر كه آنها نظريات به راجع را شما وقت ،ديگران نه و داريم  قبول ما نه و ،)3(دارند
  .گيريم نمي بگيرد را ما وقت جلسه چند شايد كدام

  
   :پاورقي 

1. �����   
 كانت.2   .هستند دنيا بزرگ بسيار فيلسوف دو هگل و

 مطرح روزام كه اي نظريه  يك و است فلسفه تاريخ جزء يعني ،است افالطون نظريه مانند .3
   .نيست باشد
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  ) ١(اسپنسر نظريه
 اين به  ولي باشند مي مراحل به قائل هم اينها .هستند علمي فلسفه به قائل اي عده

 كانت مثل اينها(احساس مرحله :داريم شناخت مرحله سه ما :گويند مي كه صورت
 لهمرح يك ،احساس مرحله در گويند مي ،دهد مي ذهن را احساس صورت كه گويند نمي

 كه شناختي همان(علمي شناخت مرحله يا علم مرحله ،)شود مي تمام شناخت كار از
 ،كنيم مي پيدا شناخت ،مسائل سلسله يك به حساب  علم در مثال ،)دهد مي ما به علوم
 ديگر مسائل سلسله يك به ديگر علوم و تاريخ فلسفه ،فيزيك ،شناسي زيست در

  ديواره در و است علمي مسائل شكل به تا ،لميع مسائل اين ولي ،كنيم مي پيدا شناخت
 و عاليتر  مرحله يك انسان ،است متوسط مرحله يك ،است محدود و محبوس علمها
 .رود مي باال معرفتش  درجه و سازد مي علمي فلسفه كه است اين آن و دارد اين از باالتر
 ديگري نظريه و است فيزيك  به مربوط مثال نظريه يك ؟سازد مي علمي فلسفه چطور
 با را علم اين قاعده ،مفكر مغز يك ،فيلسوف  يك بعد ،ديگر علم يا و شيمي به مربوط
 و تر كلي قاعده يك اينها از و دهد مي قرار يكديگر كنار در ديگر علوم يا علم قاعده

 از ،فلسفه .فلسفه شود مي اين ،)2(آورد مي دست به باشد اينها همه  شامل كه تر عمومي
  قاعده يك ،لميع ضوابط

  
  :پاورقي 
 1. �������   
 مثال ،كنيد مي حس را جزئيها شما :]است باالتري مرحله در[ احساس به نسبت علم كه همانطور .2

 را ديگري آهن كند، مي پيدا انبساط حرارت در بينيد مي و كنيد مي آزمايش را آهن قطعه يك
 كنيد مي آزمايش را دارويي بيماري يك رايب يا كند، مي پيدا انبساط بينيد مي كنيد، مي آزمايش

  آنگاه است، مؤثر بينيد مي) كنيد مي آزمايش ديگر بيماريهاي براي همينطور است، مؤثر بينيد مي
  .آوريد مي دست به علمي كلي قاعده يك
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 مطالعه را شناسي جامعه .تكامل قانون مثال .كند مي درست باالتر و برتر و تر كلي
 ،خورند برمي تكامل  به كنند مي مطالعه را شناسي زيست ،خورند برمي تكامل به كنند مي

 به و كنند مطالعه است  ممكن را شناسي آسمان و شناسي زمين مثل ديگر علوم بعضي
  .است تكامل  جهان كلي قانون گويند مي بعد ،بخورند بر تكامل

 .فلسفه مرحله و علم مرحله ،احساس مرحله :است اي مرحله سه ،شناخت و معرفت پس 
 كه كسي ،است اسپنسر  انگليسي معروف فيلسوف به مربوط اول درجه در نظريه اين
 .مسائل اختالف در نه ،داند مي  معرفت درجه رفتن باال در را علم و فلسفه ميان فرق
 فلسفي مسائل نوع و است متفاوت علمي  مسائل نوع با فلسفي مسائل نوع كه گويد نمي

 باالتر كه درجه يك علمي مسائل همين گويد مي ،است بيرون لميع مسائل قلمروي از
  .فلسفي  مسائل شود مي اسمش ،رود مي

  

  ديالكتيك ماترياليسم طرفداران نظريه 
 قائلند مرحله  سه ،شناخت براي) ديالكتيك ماترياليسم طرفداران(هگل چپروي پيروان 

 علمي شناخت همان  واقع رد بلكه بودند قائل اسپنسر يا هگل كه ترتيبي به نه ولي
   اينها .شناسند مي شناخت مراحل  عنوان به) دانند مي علمي شناخت ديگران كه آنچه(را
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 همچنين و دانند مي محض حسي و اي مرحله تك را شناخت كه را امپريستها مكتب
 صريحا دانند مي محض  عقلي و اي مرحله تك را شناخت كه را) 1(راسيوناليستها مكتب
 كه همان ،)2(عمل و تعقل ،احساس :دارد مرحله سه شناخت اينها نظر از .كنند مي نفي
  .است معمول طبيعي علوم در

 امور مشاهده و بررسي به ابتدا دانشمند :است چنين تجربي علوم كاربرد طرز دانيد مي 
 احوال .كند مي  مطالعه سل بيماري به راجع و است پزشك كنيد فرض .پردازد مي

 سل علت كه نداند اگر .گيرد مي نظر زير دقت به را آنها حاالت و وارضع ،مسلولها
 بيماري اين كه است مدت چه پرسد مي  مسلول از ،شود مي پيدا عاملي چه از و چيست

 ات خانه ؟كردي مي زندگي كجا در ؟اي كرده تب  كه است وقت چند ؟كني مي احساس را
 قبيل اين از ؟داشتي معاشرت كسي چه با ؟نه يا داشت آفتاب  ات خانه ؟نه يا بود نمور

  معالجات به راجع ،است شده كشف بيماري علت اگر يا .پرسد مي بيمار از را مسائل
   .نمايد مي آزمايش را مختلف داروهاي و كند مي مطالعه

 اول بشناسد را اي جامعه خواهد مي كه كسي .است همينطور هم اجتماعي مطالعات در
 ترافيكش اول ،كند مي  نگاه شهر يك اوضاع مجموعه به ،پردازد مي مشاهده و بررسي به
 آمار ،كند مي مطالعه را ها مغازه ،تند يا است كند ،شهر ترافيك آيا كه كند مي مطالعه را

  فروشي مشروب مغازه چند ؟ است كتابفروشي مغازه چند :گيرد مي
  
  پاورقي 

1. �����������   
 اين به ،بود بهتر خودشان براي بودند گفته گويم مي نم كه ترتيب اين به اگر البته .2

   .است همين حرفشان نتيجه ولي ،گويند نمي ترتيب
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 برخوردهاي ،كند مي مطالعه را مردم لباسهاي ؟است فروشي لوكس مغازه چند ؟است
 را راننده دو برخوردهاي ،كنند مي تصادف اتومبيل دو كه زماني ،بيند مي را مردم

 ،كند مي مطالعه را سخنراني سالنهاي ،كند مي نگاه را عمومي اماكن ،كند مي مشاهده
 و ،كند مي مالحظه را ادارات ،كند مي بررسي را فسادشان اماكن .بيند مي را معابر

 مرحله يا احساس مرحله ،اين .كند مي يادداشت دائما را خود مالحظات و مشاهدات
  .است صوري مطالعه  مرحله يا و مشاهده

 كه است آن وقت  اكنون .كند پيدا حل راه خواهد مي دانشمند ،فراوان مشاهدات از پس 
 مريض اين چرا :كند پيدا را  علت خواهد مي اينكه براي ،آورد فشار خود و فكر و مغز به

 ،است علت دنبال اگر(؟است اينطور جهت  اين از مملكت اين چرا ؟است شده اينطور
 شده مسلول كه بيمار اين :آيد مي ذهنش به اي فرضيه آنوقت .)گردد مي علت دنبال
 علتش بايد است چنان و چنين شهر اين وضع اينكه ،باشد چيز فالن علتش بايد ،است
 همه  يعني .شود مي پيدا اينجا در نبوغ نقش .زند مي برقي يك ذهنش در ،باشد  اين

 السويه علي دافرا ،بررسي و مشاهده مرحله تا(كنند مي بررسي همه ،كنند مي مشاهده
 منعكس مغز در اي پرونده  صورت به بررسيها و مشاهدات اين كه وقتي اما) هستند

 به ما قدماي كه همان ،]دهد مي ارائه را اي فرضيه خود نبوغ اساس بر كس هر[ شود مي
 ممكن يكي مغز در .يافتن را علت ،كردن پيدا  فرضيه يعني ،گفتند مي " حدس " آن

 برقي اصال است ممكن بعضي مغز در و ،ديگر برق ديگري مغز در و بجهد برقي است
   .است تعقل مرحله همان اين .شود مي پيدا دانشمند براي  اي انديشه يك .نجهد
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 ،كلي فرضيه يك ،كلي اصل يك پيدايش مرحله يعني تعقل مرحله اينها نظر از بنابراين
  .دهد مي تشكيل را دوم  همرحل تعقل پس ،احساسها و بررسيها و ها مشاهده دنبال به

 .گشت باز عمل و  عين عالم به بايد دوم بار براي ،نه ؟شود مي تمام اينجا به شناخت آيا 
 و است شعور به ماده از ،شناخت اول حركت :كنند مي ذكر كه اي شاعرانه تعبير به

 دانشمند ذهن در كه اي فرضيه آن  دوم بار براي .است ماده به شعور از ثانوي حركت
 ،كند مي امتحان را آن ،گيرد مي قرار  آزمايش مورد عمل مرحله در ،است شده پيدا
 است منطبق عمل با[ آمده ذهنش در كه حدسي و كرده كه فرضي آيا ببيند خواهد مي
 دارو فالن كه زند مي حدس و كند مي فكر سل بيماري به  راجع كه وقتي مثال]؟نه يا

 كه بيند مي ،كند مي آزمايش به شروع و رود مي ريضهام بالين به فورا ،باشد مفيد بايد
 داشته بيمار اين به اختصاص نتيجه اين كه دهد مي احتمال ،دارد  اي نتيجه يك
 دليل ،)است داشته مثبت اثر او در دارو اين كه داشته خاصي عوارض بيمار  اين(باشد
 آيا]كه كند مي بررسي[ بعد .باشد داشته را اثر همان هم ديگر بيماران روي كه شود نمي
  ؟دائم يا است موقت اثر اين

 بود كرده پيدا  دارويي) نوشتند هم ها روزنامه كه(هراتي نام به شخصي پيش سال چند 
 كرده امتحان اشخاص روي را شربتي .بود مؤثر موقت طور به سرطاني معالجات براي كه
 بيمار حال موقتي مدت يبرا .بودم  ديده خودم من كه ،بود گرفته مثبت نتيجه و بود

 بين از مدتي تا شد مي احساس او در كه  عوارضي آن و كرد مي پيدا بهبود سرطاني
   و داشت  سرطان كه بود اي طلبه يك ،رفت مي
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 موقت اثر  اين ولي .است شده بهتر حالم خيلي خورم مي را دارو اين كه وقتي از گفت مي
   .مردند يمارانشب تمام و كرد مي حمله سرطان دوباره ،بود

 موقت دارو  اين اثر است ممكن ،كند مي آزمايش را احتماالت تمام دانشمند بنابراين
 باشد مؤثر جوان روي ،نباشد مؤثر زن روي ولي باشد مؤثر مرد روي است ممكن ،باشد
 ولي باشد مؤثر هستند جديد  تمدن از دور كه مردمي روي ،نباشد مؤثر پير روي ولي
 و آسيائي مزاج براي مثال يا نباشد مؤثر هستند تمدن اين بطن در كه كساني روي

 اين كه فهميد و كرد امتحان را شرائط تمام  كه بعد .اينها امثال و ،كند فرق آفريقائي
 شرايط به آن تأثير(است آن كشنده گيرد قرار  شرايطي هر در و است سل ضد دارو

 خود نهائي مرحله به ما شناخت ،رددا وجود دو اين ميان  تضادي يك و) نيست مربوط
 ،كند مي عمل انسان كه است پراتيك در .است شناخت آخر مرحله) 1(پراتيك .رسد مي
 است پراتيك در ،دهد مي قرار مختلف شرايط در را طبيعت انسان كه است پراتيك در
 رتعبي اينطور ديالكتيك  ماترياليسم طرفداران پس .دهد مي تغيير را طبيعت انسان كه
 مرحله ،فرضيه و تعقل مرحله  بررسي مرحله :است اي مرحله سه ،شناخت :كنند مي

 هم اينها بنابراين .)2(بگذاريد آن روي كه  ديگري نام هر يا ،پراتيك ،تغيير ،عمل
  .دانند مي  اي مرحله چند را شناخت

  
  :پاورقي 
   .]است فرانسوي لغت[ 1 .�������� 
 در و پراتيك به راجع  رساله يك در ،باشيد ديده را ائوم معروف " رساله چهار " اگر .2

 در را مسائل اين او .كند مي بحث كند مي پيدا تكامل چگونه ايده اينكه به راجع ديگري
   .است كرده  بيان مشخص خيلي ديگر جاهاي در و آنجا

 ٩٥



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  اسالمي فالسفه نظر از شناخت مراحل
 آنها .هستند قائل مراحل ،تشناخ براي - كردم عرض چنانكه - ما فيلسوفان 

 به منحصر را شناختها همه چون ولي دانند مي اي مرحله سه را تجربي شناختهاي
 شناخت  يعني ،هستند هم اي مرحله دو شناختهاي به قائل ،دانند نمي تجربي شناخت
 بدون يابد مي پايان  تعقل با و شود مي آغاز احساس از شناخت نوع اين .غيرتجربي تعقلي
  .باشد داشته عمل و پراتيك مرحله به نيازي هاينك

 نباشد  ميان در عمل پاي و پراتيك پاي اگر كه شود مي مطرح سؤال يك كه اينجاست 
 كه است  اين كنند مي مطرح ماركسيستها كه مهمي بحث ؟چيست شناخت معيار پس
 مسو مرحله و باشيم داشته هم اي مرحله دو شناخت گوئيد مي شما كه آنطوري اگر

 پراتيك مرحله كه سوم  مرحله فاقد چون ؟چرا ،است ناقص شناخت اين ،باشيم نداشته
 آيا كه زد محك را شناخت يك شود مي  پراتيك با تنها و ،باشد مي است معيار مرحله و

  .نادرست يا است درست
 پراتيك و عمل ،شناخت درستي براي معيار تنها كه نداريم قبول را اصل اين تنها نه ما 
 بعضي در و است شناخت ،شناخت معيار ،موارد بعضي در كه گوييم نمي حتي ،ستا

 ،است عمل شناخت معيار كه هم جا  همان در :گوئيم مي را باالترش بلكه ،عمل ،ديگر
 مسأله بسيار .است شناخت ،شناخت معيار  هم آنجا كه كنيم مي ثابت شما براي

 طرف از كه را اشكال اين پاسخ پس .سيمر مي مسأله اين  به " بعدا ما كه است حساسي
   معيار يگانه كه - شود مي  عنوان ماركسيستها
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 بي شناختتان دانيد مي اي مرحله دو را شناخت كه شما و است پراتيك و عمل شناخت
  .داد  خواهيم شناخت معيار مبحث در - نيست درست پس است معيار

 مقدار يك  داريم قبول هم ما و ارندد قبول آنها كه را تعقل مرحله اينكه براي حال 
 در را بحثها سلسله  يك ناچاريم - است نافع ما بعدي مسائل براي كه - كنيم تشريح
  .)1(كنيم مطرح اينجا

  

  آن ويژگيهاي و حسي شناخت 
 شناخت ،ظاهري  شناخت را آن كه است شناخت از مرحله يك ،احساس مكتبها اين در 

  .دانند مي شناخت  دوم مرحله را تعقل و ،ويندگ مي عمقي غير شناخت يا سطحي
 همان كه ،آن مانند و بو استشمام ،آواز شنيدن ،فضا اين ديدن يعني سطحي شناخت 

 توجه را جهت  اين كه هست اختالفاتي البته .است حيوان و انسان مشترك شناخت
 كه شنوند مي را صداهايي ،بيند نمي انسان كه بينند مي را چيزهايي حيوانها بعضي :دارم

 گويند مي كه اينطور .بيند نمي حيوان  كه بيند مي انسان را رنگهايي يا ،شنود نمي انسان
 حاصل انسان براي كه نور تجزيه ،بنابراين ،بيند مي خاكستري را رنگها تمام سگ
 براي و خوش بوي حيوان براي بوها از بسياري .شود نمي حاصل سگ براي شود مي

  و سگ براي و نامطبوع بوي انسان براي كه مردار بوي  مثل ،ستا ناخوش بوي انسان
  
   :پاورقي 
 صحبت مكتبهايي  به راجع ما ،گذريم مي ندارند پيرو كه مكتبهايي آن از عجالتا. 1

   .دارند پيرو كه كنيم مي
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 كه حساسيتي ،است حساس العاده فوق بوها در سگ.(است مطبوع بوي حشرات بعضي
 الشه كه بينيد مي را سگ) باشد دقيق شامه در سگ اندازه به واندت نمي انسان هيچوقت
 و مورچه شامه ،است انسان چشم از تر تيزبين عقاب چشم .خورد مي لذت با را متعفن
 رادار حس از گويند مي را حيوانات از  بعضي .است انسان شامه از قويتر سگ شامه

 يك با ،رود مي ديوار طرف به يوقت ندارد چشم اينكه با پره شب ظاهرا .برخوردارند
 و است مانعي مقابلش در كه كند مي احساس ،رادار حس نوع از حسي نوع از حسي
 ،سطحي شناخت در كه كنم مي عرض كلي طور به ولي دارم توجه را اينها .گردد برمي
 ،حواس از بعضي در كه است اين در دارند اگر اختالفاتي ،مشتركند حيوان و  انسان
 ميان  احساسي شناخت عالم حال هر به ولي ،حيوان بعضي در و است استرحس انسان
  .است مشترك حيوان و انسان

 شناختها  همه ،هستند مشترك آن در حيوان و انسان كه احساسي شناخت مرحله در 
 را فرد فرد كه كودك  يك مثل ،است فرد فرد و تك تك صورت به يعني ،است جزئي
 از ،شناسد مي را اش خانه ،شناسد مي را اش خاله و برادر ،هرخوا ،مادر ،پدر ،شناسد مي
 وجود كلي مفهوم به انسان يا خانه او براي اما دارد تصور جزئي صورت به اينها همه
 يكي بنابراين .است همينطور هم حيوان چنانكه .ندارد وجود  كلي معناي به رنگ ،ندارد

 به حسي شناخت گفت بايد عنيي ،است فرديت و جزئيت ،حسي شناخت  خصوصيات از
  .گيرد مي تعلق فرد به است فردي ،است) 1(انديويديوآليست  اصطالح

  
  :پاورقي 
 1. �������������   
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 ،نيست  عمقي ،است ظاهري ،حسي شناخت كه است اين حسي شناخت دوم ويژگي
 ولي ...،شنود مي را آوازها گوش ،بيند مي را حجمها و رنگها چشم :بيند مي را ظواهر
 .كند درك را اشياء دروني روابط و ببرد پي بتواند اشياء ماهيت به كه نيست عمقي

 معلول و علت ميان حاكم ضرورت ،معلوليت و عليت رابطه به تواند نمي حسي شناخت
 يعني .ببرد پي ،باشد داشته وجود بايد معلول ضرورت  حكم به هست علت وقتي كه

 و ها پديده عمق و روابط به خود حواس با بتواند كهاين بدون شناسد مي را ظواهر انسان
 را مثالهايش  كه رسد مي هم بواطن به انسان ولي .ببرد پي باطنها و جوهرها و ذاتها  به

  .كرد خواهم عرض
 زمان  به يعني ،است حالي ،حسي شناخت كه است اين حسي شناخت ديگر مشخص 

 اشياء فقط خودش  حواس با انسان نچو ،آينده به نه و گذشته به نه ،دارد تعلق حال
 او تولد از قبل كه را  حوادثي خودش چشم با انسان .كند مي احساس را حاضر زمان
 احساس خود ظاهري حواس با تواند نمي نيز را آينده و) 1(،بيند نمي است داشته وجود
 شناخت .كند استشمام خود شامه با يا بشنود گوش با ،ببيند بالفعل ،چشم با ،كند

  .گيرد نمي تعلق آينده و گذشته به  پس ،است حالي ،حسي
 يعني ،است اي منطقه ،شناخت نوع اين كه است اين حسي شناخت چهارم خصوصيت 

 اشياء هست  كه جوي و منطقه هر در ،حيوان يا انسان .است خاصي منطقه به محدود
  و منطقه همان

  
   :پاورقي 
 را او خود ،بيند مي را فيلم ،است زمان اين به مربوط فيلم .بيند مي را فيلمش نگوئيد.1

   .بيند نمي كه
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 است لندن در اگر ،كند مي احساس را تهران ،است تهران در اگر .كند مي احساس را جو
 آنجا است محال باشد نرفته  لندن و شده بزرگ تهران در اگر ،كند مي احساس را لندن

 اين .)1(بيند نمي ولي داند مي را توكيو ،بيند نمي را توكيو است نرفته توكيو اگر ،ببيند را
  .است حسي شناخت مرحله  براي خصوصيت چهار

  

  آن گستردگي و عقلي شناخت 
  ؟چه يعني تعقلي شناخت كه كنيم بررسي را تعقل مسأله خواهيم مي حال 
 نفوذ بواطن  به ظواهر از ،انسان تعقلي شناخت كه داريم قبول را اين همه شك بدون 

 و عليت]ولي[ است  محسوس ،اشياء توالي .كند مي درك را نامحسوس روابط و كند مي
 انسان .نيستند معلوليت و عليت  به قائل امپريستها لهذا و نيست محسوس معلوليت
 براي كردم عرض چنانكه .شناسند مي قانون و قاعده و كلي و عام صورت به را حقايق
 و كلي قانون صورت به چيز هيچ - است احساس مرحله در هنوز كه - كودك يا حيوان

  .ندارد وجود عام
 يا و ببيند را آن اينكه بدون داند مي را گذشته ،كند مي پيدا علم گذشته به انسان 

 از گذشته خود .است حاضر زمان به مربوط كه خبر ،شنويم مي را خبرش نگوييد(بشنود
  .)نيست شنيدن نوع

  
   :پاورقي 
 خود ،دهد مي  نشان شما به را عكس كه تلويزيون ،بيند مي تلويزيون در كه نگوئيد. 1

   .كنم مي عرض را توكيو
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 وسيله به ما دانستن  اين[ ،دانيم مي را ناپلئون :آورد مي مثلي زمينه اين در) 1(راسل
 قسمتهايي .باشد شنيدني كه  نيست صوت ناپلئون وجود]زيرا نيست گوش مثال حواس

 " در راسل و است طرح قابل كه اي ساده بسيار مسائل از ييك .دانيم مي هم را آينده از
 ناپلئون :است اين) 2(است كرده توجه مطلب اين  به خوب خودش " علمي بيني جهان
 شناسيم مي را آن ،تعقل با ما كه است وجودي يك ،است استنباطي وجود يك ما براي

 را تاريخش و شناسيم مي را ناپلئون امروز كه ما از اگر .گويد مي هم راست .احساس با نه
 شناختي چه ناپلئون از شما شناخت كه بپرسند دانيم مي را زندگيش و خوانيم مي

 ،است حسي ناپلئون از من شناخت ،است واضح اينكه :بگويد كسي است ممكن ؟است
 در را اينها من ،]داده انجام هم كارهايي[ و رفته مي راه زمين روي ،بوده آدمي يك

 ،]نيست اينطور ولي[ .شناسم مي حس راه از را ناپلئون من ،بنابراين ،ام خوانده كتاب
 با تو يعني ،است معقول امر يك تو براي و محسوس حقيقت يك خودش  براي ناپلئون

 .داني نمي  خودت و داري علم ناپلئون وجود به عقلي قياس يك با ،ذهني استدالل  يك
 گويند مي تواتر باب در .دارند تواتر باب در " اصول " علماي كه است چيزي آن نظير
 باشيم نرفته توكيو به هيچكدام است  ممكن .كند مي يقين ايجاد انسان براي متواتر خبر
 .است متواتر خبرش چون ؟چرا ،دارد وجود عالم در توكيو كه داريم يقين ما همه ولي

   در سفيان ابو نام به شخصي مثال كه ندارد  شك دنيا در امروز احدي
  

  :پاورقي
1. �����   

 ستايش قابل  خيلي است كرده توجه او اينكه ولي ،اند نكرده توجه ديگران اينكه نه .2 
   .شود ادا بايد باشد هم مادي ولو ،فرد يك حق و است
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 .است) 1(متواتر خبرش چون ،است داشته وجود پيش سال صد چهار و هزار حدود
 دو خبر در .بله گويند مي ؟نه يا شود مي داده غدرو احتمال نفر يك خبر در آيا گوئيم مي
 اگر پس .بله همه آن ؟چطور پنجمي و سومي .بله ؟شود مي داده دروغ احتمال هم نفر
 صفر ضم از زيرا رسيد نخواهيم]يقين[ به هرگز ما كنند نقل را خبري هم نفر هزار صد
 آنكه حال ،است غدرو خبر آن كه دهيم احتمال بايد ما و شود نمي پيدا عدد صفر به
  .است تر راست راستي هر از متواتر خبر دانيم مي]زيرا[ است  محال]چيزي چنين[
 يك مسأله سينا بوعلي قول به ،نيست احتماالت شدن كسر مسأله ،مسأله ،بنابراين 

 تشكيل را آن ،خودش درون در انسان ذهن كه است مخفي ضمني عقلي برهان
 ،احتمال ميلياردها  ميان در تواند نمي رياضي مسأله يك در انسان كه همانطور .دهد مي

 تواند نمي احتمال ميلياردها  ميان در هم اينجا در ،بدهد خالف احتمال يك حتي
 اينجا در راسل ،كند مي گير مسأله  اين در واقعا فيلسوف يك .بدهد خالف احتمال
 - دارم يقين خودم نزما در) 2(چمبرلن وجود  به كه همانطوري :گويد مي ،است درمانده

  .است بوده آدمي چنين كه ندارم شك هم ناپلئون وجود در - ام ديده را او چون
 بزرگترين  بگوئيم خواهيم مي ما كه آيد مي پيش ها نشانه و قرائن مسأله كه اينجاست 

 گذاشته ؟" االيه  ذي و آيه " را اسمش قرآن كه است همين ،بشر ذهن شناختي عمل
  " االيه ذي و يهآ " مسأله .است

  
   :پاورقي 
 .اند كرده نقل را آن نفر هزاران طبقه هر در كه است خبري متواتر خبر. 1

   .]انگليسي سياستمدار[ 2 .�����������
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 كسي اگر ،است مهمتر اي مسأله هر از شناسي شناخت .ندارد خدا شناخت به اختصاص
 شناخت از مقوله  آن در داخل بشر معلومات اكثر كه بيند مي ،باشد شناس شناخت
 به بردن پي مسأله .است ناميده  االيه ذي به آيه از شناخت را آن قرآن كه است شناسي

 هيچ ناپلئون شناخت با - ديگر هاي جنبه از نظر قطع - شناختي ماهيت نظر از ،خدا
  .است محسوس وجود  يك ناپلئون چه اگر ،كند نمي فرقي

 در كه  كسي از مخصوصا ؟دانيد مي كجا از شما ار آينده ،است همينطور همه آينده 
 فلسفه اساس بر بشريت  جامعه آينده :پرسيد بايد است تاريخ جبر به قائل تاريخ فلسفه

 مراحل ،است) 1(سوسياليسم  بشريت آينده شك بدون :گويد مي ؟چيست تو علم و
 به تهيمن جبرا كاپيتاليسم و رسد مي) 2(كاپيتاليسم به تا آيد مي پيش تاريخ

 طور به تو كه است محسوس تو براي آينده آن مگر گوئيم مي او به .شود مي سوسياليسم
 روي گويد مي ؟فهميدي كجا از پس .نه گويد مي ؟كني مي بيني پيش را آن قطعي
  .علمي قاعده يك تعميم

 كه بپرسيد شما است ممكن .است تر روشن و تر واضح اين از ،كردم عرض قبال كه مثالي 
 آثار و وجودها از كه استنباطي ؟است چگونه داريم ناپلئون وجود از ما كه استنباطي اين

 سال هزار پنج به ايران سابقه كه گويند مي علما وقتي ؟است شكلي چه به داريم تاريخي
 ها آيه و عالئم روي از و ها نشانه و آثار روي از اينها ؟گويند مي كجا از ،رسد مي پيش
 قرائن و كتاب به مستند ،است نقل به مستند تاريخي شخصيتهاي  مسأله .گويند مي

   .است
  

   :پاورقي
1. ��������� 

2. ����������   
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 يك طبيعت براي  انسان :است اين گويند مي او امثال و بوعلي كه اي ضابطه و قاعده اين
 در يعني ،ندارد متضاد جريانهاي واحد آن در ،طبيعت كه داند مي ،است قائل جريان
 درست جريان يك خودش از طبيعت .كند مي عمل يكسان ،متساوي و واحد شرايط
 صورت به ولي دهد مي رخ طبيعت در انحرافي  جريانهاي .انحرافي جريانهاي يك و دارد

 ولي است فلسفي برهان مطلب اين برهان چه اگر .دائم و اكثريت صورت به نه ،اقليت
  ؟چطور ،كنند مي ولقب را اين خودشان ساده  فطرت با ،اذهان

 ،بشر اولي  فطرت و طبيعت آيا .بگيريد نظر در را انسان گفتن دروغ و گفتن راست 
 اولي طبيعت ،نه يا ؟است انحرافي عامل يك علت به گفتن دروغ و است گفتن راست
 طبيعت كه است انحرافي بيروني  عامل يك اثر در گفتن راست و است گفتن دروغ ،بشر

  ؟كند مي منحرف خودش مسير از را]بشر[
 - نبخشد اثر بيروني عوامل - باشد طبعه و خلي لو ها طلبه قول به بشر طبيعت اگر 

 ندارد مانعي]حال اين با[ .كند مي بازگو شكل همان به شنيده و ديده كه را آنچه انسان
 شهادت اي قضيه سر بر و بيايند نفر صد بلكه نفر يك نه ،بگويد دروغ جايي در فردي كه
 و ،بگويد دروغ پيوسته پيش سال هزار از بشر طبيعت  كه ندارد امكان ولي .بدهند وغدر
 وقتي كه كنند تواطؤ مردم يكدفعه باشد كار در خاصي عامل آنكه  بدون ،نسل يك در يا
 شناخت .شود نمي اينطور ،نه .كنند گفتن دروغ به شروع شوند مي  خارج خانه از

 به ،دارد انسان خصوصا و جاندار طبيعت و جان بي تطبيع از انسان ذهن  كه ئي فطري
    شب اروپايي و آسيايي انسانهاي تمام كه]بپذيرد كه[ دهد نمي اجازه او
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 نام  به مردي بگويند و كنند جعل دروغي بگيرند تصميم ،شوند بلند صبح ،بخوابند
 كجا در ،ردك فتح را كجا ،كرد كشي لشكر اينچنين ،كرد قيام ،بود فرانسه در ناپلئون
  .مرد سالي چه در و شد تبعيد كجا به ،خورد شكست

 استداللي و استنباطي وجود يك ناپلئون وجود اينكه در كنيد ترديد شما چه هر در
 در ولي ،كنيد  خدشه استدالل اين در شما است ممكن .نيست شكي ،است شما براي

  .نيست شكي بشر براي او وجود بودن استنباطي
 خورشيد - است درست حرفش و - گويد مي دقت با و رود مي باالتر درجه يك راسل 

 آن تو زيرا ؟چرا ،است محسوس آن وجود كني مي خيال ،دارد استنباطي وجود تو براي
 در صورتي چنين اينكه  براي .توست چشم شبكيه در كه كني مي احساس را صورتي
 شبيه كه دهند قرار فضا در را مذابي گلوله است كافي شود تشكيل تو چشم شبكيه

 فرق تو حس براي .شود مي پيدا تو چشم در صورت همان عين باز ،دهد مي نور خورشيد
 كني نمي احساس مستقيما را خورشيد تو .باشد آن شبيه چيزي يا خورشيد كه كند نمي
  .شود مي ديگري چيز باشد آنجا مذابي گلوله اگر بگويي كه

 داريد هميشه و كنيد مي احساس ،است راست .كنم مي احساس را پدرم گوييد مي شما 
 رنگ ،او اندام ،بسازند شما پدر شبيه صد در صد را آدمي قيافه اگر حال .بينيد مي را او
 هم شما احساس براي ،باشد نداشته پدرتان با فرقي هيچ ،او صداي و او كردن نگاه ،او

 در حواس ." آيد مي ليتك بوي احساسها از " :گويد مي  بوعلي لذا .كند نمي فرقي هيچ
   مسأله اين ولي ،بيني مي را دوستت .است حد اين
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 بودن او غير[ كه است معقول مسأله يك ،او شبيه نه و است تو رفيق همان قطعا او كه
 او غير گويد نمي حس ،كرد رد شود نمي حس با اال و كنيم مي رد عقلي دليل با]را

 اين آيا اينكه مورد در اما كند مي عكسمن آيد مي ذهن در كه را صورتي حس .نيست
 تواند نمي اند ساخته صد در صد را آن  شبيه يا است من پدر همان ،است من رفيق همان

  .كند قضاوت
 اين ،عارف موجود  اين ،شناسا موجود اين ،انسان اين كه بفهمد تواند مي انسان اينجا از

 بر عالوه ،بشناسد را اشياء تواند مي كه موجودي اين ،كند مي فرق حيوان با كه موجودي
 ،عمليات آن با كه دارد عمليات سلسله  يك ذهن اين و دارد ذهني ،دارد كه حواسي
  .شود مي تمام انسان شناخت

 حس انسان  كه گيرد مي صورت سريع و دقيق و ظريف آنقدر استداللها]و عمليات[ اين 
 و باشد داشته وجود  كه چيزي و باشد نداشته وجود كه چيزي ميان است فرق .كند نمي

 اين كه كنم مي اراده آيا  كنم مي صحبت من وقتي مثال .نكند حس را وجودش انسان
 - عربي مانند ديگري زبان به بخواهم اگر ؟كنم نمي اراده يا بيايد بيرون دهانم از كلمات

 كه را اش كلمه هر ،ام نكرده عادت هنوز چون ،كنم  صحبت - هستم آشنا آن به كمتر كه
 از را كلمه آن و آورم مي اينجا از را كلمه اين - كنم تامل بايد كنم حاضر خواهم مي

 -  ذهنم ديگر جاي از را اعراب آن و آورم مي ذهنم جاي يك از را اعراب  اين ،ديگر جاي
 ،كنم مي احساس را خودم هاي انديشه وجود و خودم اراده وجود و روم مي خود در
 مادري زبان با وقتي ولي .گويم مي انديشه و احساس و اراده با را اينها كه فهمم مي

   ،كنم مي صحبت
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 بيرون را كلمات اين اراده با من كه كنم نمي فكر اصال ،بكشد طول هم ساعت يك
 آيد مي بيرون تمام و تام  اراده با ،نه ؟آيد مي بيرون اراده بدون كلمات اين آيا .آورم مي
 قبلي تصديقهاي و تفكرات و تصورات  اين آنقدر و اعمال ريعس ها اراده اين آنقدر ولي
 كنم نمي فكر كه كنم مي خيال خودم كه گيرد مي  انجام من ذهن در سريع ،گفتن براي

 صحبت كار خود ماشين يك مثل ،زنم نمي حرف و كنم نمي اراده ،زنم مي حرف و
 اشتباه و اند گفته ينچن روانشناسها بعضي(است اشتباه ،نيست اينطور البته .كنم مي

 كه كند مي داخل معقول عناصر آنقدر خودش شناختهاي و تفكرات در  انسان .)اند كرده
 هست ديگري مسائل .هستند گم معقول عناصر ميان در محسوس عناصر زيادي حد تا
   .كنم مي عرض بعد جلسات در  كه
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   حسي شناخت تعميم مكانيسم: پنجم جلسه

 ١٠٨



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  حيمالر الرحمن اهللا بسم
 ابي نبينا و سيدنا  علي والسالم والصلوه ،اجمعين الخالئق ء باري ،العالمين رب هللا الحمد 

   .المعصومين الطاهرين الطيبين واله محمد القاسم
  
 همچنين و حسي اي مرحله تك نظريه كه رسيديم اينجا به شناخت مراحل بحث در

 را شناخت كه اند بوده  كساني ادني در .ندارد چنداني طرفدار عقلي اي مرحله تك نظريه
 كه اند بوده كساني همچنين و ،اند دانسته مي احساس را مرحله آن و اي مرحله تك

 طرفدار نظريات اين چون ،اند پنداشته مي  تعقل را مرحله آن و اي مرحله تك را شناخت
 اين بطالن ديگر بحثهاي ضمن در عالوه به ،كنيم نمي آنها از بحثي ندارد چنداني
   .شود مي روشن ها نظريه
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  منطقي شناخت به سطحي شناخت تبديل
 .است احساسي  رابطه همان كه دارد عين عالم با مستقيم و ابتدائي رابطه يك انسان 

 مرحله تا را احساس  خودش درون در كه است ذهن خود اين ،احساس مرحله از بعد
 .برد مي باال عمقي و يمنطق  شناخت مرحله تا را سطحي و احساسي شناخت و ،تعقل

 تواند مي چگونه دوم مرحله اينكه  آن و آيد مي وجود به بزرگ مشكل كه اينجاست
  ؟باشد داشته اعتبار

 مستطيل  سالن اين گويم مي من .است روشن نظر ابتداي در الاقل اول مرحله اعتبار 
 يناينچن من .خواهد نمي دليل ديگر ،است مستطيل كه بينم مي چون ؟چرا ،است

 شناخت مرحله در تا .است مستطيل پس ،است مستطيل سالن اين كه كنم مي احساس
 عالم با من ادراكي  دستگاه مستقيم رابطه معلول سطحي شناخت چون ،هستيم سطحي

 يك مثل]سطحي شناخت مرحله در انسان[ .نيست ترديد و اشكال جاي ،است عين
 آن از و گيرد مي قرار صحنه يك  مقابل در كه است فيلمبرداري دوربين دستگاه
  .دارد برمي عكس هست آنچنانكه

 كه - منطقي  شناخت مرحله ،تفكر مرحله يعني بعد مرحله كه دارند قبول را اين همه 
 عرض را آن گستردگي  وضع كه(گسترده و وسيع هم و) 1(است عمقي هم ،ما شناخت

  معلول – دهد مي جامان ذهن خود را گستردگي اين كه است حالي در اين و) كنم مي
  
   :پاورقي 

[. 1   .]شود مي  داده توضيح بعد جلسه در عمقي شناخت به سطحي شناخت تبديل درباره
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 كه دهد مي  انجام عملياتي نوع يك خودش درون در ذهن .نيست خارج با ذهن رابطه
 يك به پائين  درجه يك از شناخت ،شود مي منطقي شناخت به تبديل سطحي شناخت
  .نيست عين با  ذهن مستقيم رابطه به مربوط هيچ كه حالي در رود مي االب درجه

 در عكاس بعد ،بردارد عكس اي صحنه از عكسبرداري دستگاه يك كه است اين مثل 
 ده دوربين مقابل در اگر مثال .بيفزايد برعكس را چيزها سلسله يك عكاسي تاريكخانه

 تبديل را نفر ده اين ،تاريكخانه در  عكاس ،است شده برداشته عكس و اند گرفته قرار نفر
  .كند نامتناهي به تبديل  بلكه و ،نفر هزار ده ،نفر هزار به

 -  است كوچك  برايش عكسبرداري تعبير كه - عجيب و العاده خارق دستگاه اين ،ذهن 
 محدود و معدود عده  يك از) حواس با يعني(خودش فيلمبرداري دستگاههاي با

 يك به مربوط كه را فيلم  اين خودش) 1(تاريكخانه در سپس ،كند مي عكسبرداري
 تبديل گسترده نامتناهي حد در و وسيع و بزرگ صحنه يك به است كوچك صحنه

 از نظر قطع[ ذهن خود كه - ها شده  گسترده و ها نديده آن اعتبار كه حالي در كند مي
 دستگاه اين كه قداريم آن اعتبار از]است  يافته دست آنها به تعميم عمل با خارج

  .است برابر بلكه ،نيست كمتر ذره يك  است برداشته فيلم فيلمبرداري
  

   آليسم ايده به آن شدن منتهي و مارآسيسم نظريه 
   باور ولي اند نوشته ها خيلي " شناسي شناخت " علم درباره

  
   :پاورقي

   .نكنيد مناقشه تعبير اين در گويم مي " تاريكخانه " من اگر .1
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 معما و اند نوشته چه درباره دانند نمي اصال اند نوشته كه اينها از بسياري كه كنيد
) 1(تعميم  همين سر اشكال اصال .دهد مي تعميم ذهن كه گويند مي عده يك .چيست
 شناسي شناخت به مربوط  نكته اين به جهان فيلسوفان از معدودي تنها و تنها .است
 مانند نفر چند و طوسي نصيرالدين خواجه ،سينا بوعلي رنظي ما قدماي از .اند كرده توجه
 و اند كرده توجه نكته اين به ديگر بعضي و كانت نظير  افرادي جديد فالسفه از و ،اينها
  .چيست شناسي شناخت مسأله در معما دانند نمي اساسا اكثر اال

 اين گويند يم  كه است اين خوبشان حل راه !اند كرده پيدا خوبي حل راه ماركسيستها 
) است سطحي  احساسي شناخت كه دارند توجه هم خودشان(سطحي احساسي شناخت

 " قانون راه از ،مغز در  ذهن عالم در ،است عين عالم با ذهن مستقيم رابطه معلول كه
 را جمله همين .شود مي منطقي شناخت  به تبديل) 2(" كيفيت به كميت از گذار
 به كميت مرحله از گذار .شد حل معما ديگر  اينكه خيال به شوند مي رد و گويند مي

 اين ،گيرد صورت طبيعي مواد روي تدريجي تغييرات  سلسله يك اگر ؟چيست كيفيت
   اين ولي ،است محفوظ هنوز ذاتش و ماهيت كند مي تدريجي تغيير كه حالي در ء شي

  
   :پاورقي

 است تصديق مرحله رد تعميم ،)ندارد اشكالي چندان آن(تصور مرحله در تعميم نه .١
 دستگاه كه را نفر هزار يا نفر ده به مربوط حكم يعني ،كند مي اشكال ايجاد كه

   .متناهي غير به  دادن تعميم ،است ديده را آن ،احساس فيلمبرداري
 در آن از پس .كردند تأكيد آن روي خيلي ديگران بعد و هگل ابتداء كه است قانوني .٢

 هم قدما كه است حرفي  اين البته .شد ثابت سئلهم اين ،شناسي زيست نظير علومي
   .نحو اين به نه ولي اند داشته قبول
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 ماهيت ء شي ديگر رسد مي كه مرحله يك به ،رود نمي پيش بينهايت تا تدريجي تغيير
 كه عملياتي مثل ،شود مي ديگر ماهيت و ء شي به تبديل ،دهد مي دست از را خودش

 طال به تبديل مس امر نهايت در كه دادند مي انجام مس روي قديم كيمياگران
  .)1(شد مي

 ،دهيد مي  حرارت را آب شما :گويد مي هگل خود كه كنيم ذكر را اش ساده مثال يك 
 نود ،درجه نود ،درجه  پنجاه ،درجه پنج ،درجه دو ،درجه يك به درجه صفر از آن دماي

 ،شود مي بخار به تبديل هيكدفع  آب ،رسد مي درجه صد به وقتي .رسد مي درجه نه و
 حاكم موجود اين بر است مايعات به مربوط  كه قوانيني ،است بخار نيست آب ديگر

  . است حاكم گازها قوانين ،نيست
 با بخواهيم اگر كنند مي مطرح امروز كه را " كيفيت به كميت از عبور " ايم گفته مكرر 

 ماهوي تغييرات به كيفي تغييرات از عبور " بگوئيم بايد كنيم بيان دقيق فلسفي زبان
 آن با اينكه با ،زنند مي را حرف اين كه كساني .كند مي تغيير ء شي ماهيت اصال يعني ،"

 پا كيفي تغييرات به كمي تغييرات از ء شي وقتي كه كنند مي اقرار گويند مي تعبير
 اشتباه است گفته هم هگل خود كه تعبير اين .شود مي عوض ماهيتش  واقع در ،نهد مي

  كمي تغييرات اين يعني ،است
  
   :پاورقي 
 در عالمي مرد .است  داشته وجود چيزي چنين دانيم مي ولي بوده چه عمليات آن دانيم نمي ما. 1

 مس مقداري شخص اين .بود وارد كارها اين در  خيلي كه - بيامرزد را او خدا - بود ما فريمان حدود
 كه طاليي آيا كه بود كرده سؤال قمي حسين آقا حاج اهللا آيت وممرح از و بود كرده طال به تبديل را
 عين در .ندارد مانعي بود گفته ايشان ؟شود مصرف بازار در است جايز شرعا آيد دست به راه اين از

   .باشد داده انجام علمي آزمايش  يك خواست مي فقط يعني ،برد بين از را آنها حال
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 تغيير ،رود مي باال حرارتش تدريجا اگر آب .شود مي كيفي تغييرات به تبديل كه نيست
 يا و ،آن حجم شدن  كم يا شدن اضافه يعني آب كمي تغيير ،است نكرده پيدا كمي
 الحراره ميزان با كمي تغيير ،رود مي باال حرارت .آن عدد شدن كم يا شدن اضافه مثال
 نه كند مي پيدا كمي ييرتغ كه است الحراره  ميزان]درون ماده[ اين .شود مي داده نشان
 كيفي تغيير آب ،شد تبديل بخار به آب آنكه از پس .كند مي پيدا كيفي تغيير آب ،آب
  ديگري چيز و شده عوض كلي به خواصش .است كرده پيدا ماهيتي تغيير ،نكرده پيدا

  .نامند مي " كيفيت به كميت از گذرا " را اين حال هر به .است گرديده
 چگونه  كه رسند مي اينجا به كه وقتي ماركسيستها ديگر و ،دشخو رساله در مائو 

 چون( است عين عالم با ذهن مستقيم رابطه معلول كه سطحي و احساسي شناخت
) ايم گفته درستي حرف " شناخت " بگوئيم اگر]دارد علت با[ مستقيم رابطه ،معلول
 از عبور باب از ناي گويند مي شود مي منطقي شناخت يعني ديگر شناخت يك به تبديل
 به كميت تبديل اينجا واقعا اگر گفت آنها به بايد كه اينجاست .است كيفيت به كميت
 پيوندي هيچ پس ،باشد داده ماهيت تغيير شناخت اين واقعا  يعني ،باشد شده كيفيت
 عالم و منطقي شناخت ميان پيوندي هيچ و ،سطحي شناخت و منطقي  شناخت ميان
 ،ندارد وجود عين عالم - بيايد ذهن عالم به عين عالم وقتي زيرا ؟اچر ،ندارد وجود عين
 فيلمبرداري دستگاه تصاوير مانند مثال بيايد ذهن عالم به عين عالم وقتي زيرا ؟چرا

 اصال بدهد ماهيت تغيير  وقتي ،دهد مي ماهيت تغيير صورتها - شود برداري صورت
 هم و ،سطحي شناخت با منطقي  شناخت رابطه هم .شود مي قطع عين عالم با اش رابطه
   يعني شود مي قطع عيني عالم با منطقي شناخت رابطه
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 گويد مي  چون ،شود مي منتهي - كثيف منفور آليسم ايده آن - مطلق) 1(آليسم ايده به
 است اين مثل  درست .شد بخار بعد ،بود آب مثال كردم احساس اول من كه چيزي آن
 در آنكه .آب نه باشد بخار من براي منطقي شناخت مرحله رد ولي ببينم را آب من كه

 ،است شده ديگري امر به تبديل  آب من منطقي شناخت در ،است آب است عين عالم
 ماهيت وقتي .است شده عوض شناخت  ماهيت ،است شده ديگري ماهيت به تبديل

  .نيست شناخت ،شناخت ديگر شود عوض شناخت
 مثل - اروپا خود در حتي - بزرگ فيلسوفان .دانند نمي را شناخت مسائل اساسا اينها 

 در كردند مي درك  چون و ،كردند مي درك را شناخت معماهاي و مسائل هگل و كانت
 اين ولي .كنند پيدا درست  حل راه نتوانستند اينكه گو بودند حل راه كردن پيدا مقام

 هگل ،است آليست دهاي كانت]بگويند بلدند فقط[ ،چيست معما دانند نمي آقايان
 بيچاره كانت .ندارد وجود دنيا در آليستي ايده ،شناخت  مسائل در اصال .است آليست ايده
 بوده شناخت مسأله در اشكال صدها دچار ،نيست عيني مكان و زمان  است گفته اگر

  .نيست درست هم حلش راه و رسيده حل راه اين به آخر ،است
 يعني  عامي يك نكردن اشتباه حتي و ،يلسوفف يك كردن اشتباه ميان است فرق 

 اشتباه بر رسد چه تا دارد ترجيح عامي يك نكردن اشتباه بر فيلسوف يك كردن اشتباه
 از ،برساند اي قله به را خود كه  است تالش در فيلسوف يك زيرا ؟چرا ،عامي يك كردن
   يك

  
  :پاورقي

 ها انديشه سلسله  يك درونش لمعا در انسان اينكه يعني]آليسم ايده[ 1 .��������� 
   .ندارد بيرون عالم با پيوندي هيچ كه باشد داشته افكار و
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 - برود باال تنهايي به خواهد مي - نيست اي شوسه راه كه - كوهستاني خم و پيچ پر راه
 آدم .برساند قله  به را خودش بلكه - شود مي نامشخص برايش جهتها گاهي كه حالي در

 قرار دوراهي صد سر بر و رود مي  دره آن به دره اين از و پيچ آن به پيچ اين از قهرمان
 رسد مي كه يكمي و صد به ولي ،برود بايد  طرف كدام از كه فهمد مي خوبي به ،گيرد مي
 كند مي نگاه را پايش زير ،رسد مي بزرگ لغزشگاه  يك به يكدفعه ،كند مي گم را راه
 شود مي معلق همانجا ،گذارد مي زمين به را پايش ،ستا فاصله  دره تا متر هزار بيند مي
  .نرسيد مقصد به و كرد اشتباه فرد اين .كند مي سقوط و
 هم را رفتنش فكر افتد مي كوه به چشمش وقتي كه كسي آن ،قهرمان ضد آقاي آن اما 

 ناي آيا حال .است مانده  سالم او ،كند مي تماشا فقط و ايستد مي كوه دامنه در ،كند نمي
 كه مانده سالم دليل اين به او ،نه ؟افتاد و كرد اشتباه آنكه بر دارد برتري مانده سالم كه

 كشف اين كرده كشف او كه را اي نكته دهها آن از يكي ،است نگذاشته آنجا را پايش
 به و ،كرده اشتباه هم جا يك ،كرد كشف را مجهول جاده صد بيچاره  آن .است نكرده
 بر .او  مرگ و سقوط ،او كردن اشتباه .است مرده و كرده سقوط كرده كه اشتباهي خاطر
 و كانت امثال اشتباه لهذا .است برنداشته قدمي فرد اين چون ،دارد فضيلت اين نمردن
 آقايان اين ولي ،اند رفته زيادي مقدار تا را خمها و پيچ اينها كه چرا دارد ارزش هم هگل
 به كميت تبديل]گويند مي[ .كجاست و چيست راه خم و پيچ دانند نمي و ،اند نرفته اصال

  !اند كرده حل را قضيه]كنند مي فكر و[ شد كيفيت
    منطقي شناخت رابطه كه اند كرده گير معما اين در فيلسوفان
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 است اي رابطه  چگونه حس و عقل رابطه ،ديگر عبارت به و احساسي و سطحي شناخت با
 گسترش ،ماهيت و دهد نمي  ماهيت تغيير كه حالي در ،كند مي پيدا تعالي ،شناخت كه
 -  صدرالمتألهين اسالم دنياي الهي بزرگ  فيلسوف كه اينجاست .است كرده پيدا نيز

 حتي .است " تعالي نظريه " آن اسم كه است داده ارائه را اش نظريه - عليه اهللا رضوان
 البالي در را مطلب ينا او چون ،است شده توجه نظريه اين به كمتر  مسلمين ميان در

 باالتر مرحله به پا احساس مرحله از ذهن شود مي چگونه كه است كرده بيان  حرفهايش
 كيفيت  به كميت تبديل اينها قول به و باشد داده ماهيت تغيير آنكه بدون گذارد مي
  .باشد شده

 مسأله  خودش كه - نفس مراتب تطابق و نفس مراتب مسأله اساس بر مشكل اين 
 نفس تجرد]از استفاده[ بدون شناخت مشكالت .است شده حل - است داري منهدا

  .بدهم توضيح  مسأله اين اطراف در مقدار يك بايد حال شود حل كه است محال
  

   راسل نظر 
  عكاس عمل مانند درست حسي شناخت به نسبت منطقي شناخت كه كرديم عرض
 و توسعه بينهايت حد رد بگيرد عكس توانسته كه را كوچك صحنه يك كه است

   .)است ذهن كارهاي از يكي اين البته(دهد مي گسترش
 .ندارم حلي  راه من :گويد مي ،است اشكال اين متوجه راسل ،جديد فيلسوفان ميان در

   پيدا حلي راه اند نتوانسته ،گويد مي راست
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 او .دارد دوجو بزرگي اشكال چنين بفهمد كه است داشته نبوغ مقدار اين الاقل اما كند
 اشتباه تجربه و استقراء  ميان اوال " 1(جديد علمي روشهاي مشكالت " عنوان تحت
 يك به استقراء كه كنيم حل  توانيم مي چگونه را مشكل اين گويد مي بعد ،كند مي

 را مورد هزار ده مورد هزار ،مورد بيست ،مورد ده ،گيرد مي تعلق جزئي موارد سلسله
 استقراء كه مواردي به ايم كرده استقراء كه را حكمي  آن بعد ولي ،كنيم مي استقراء
 او كردم عرض كه را مثلي ؟است مالكي چه با تعميم اين . دهيم مي تعميم ايم نكرده

 فيلمبرداري دستگاه اين با .است مطلب توضيح براي خوبي بسيار مثل  ولي است نياورده
 هزار مثال ،كنيم مي فيلمبرداري را مختلف موارد - احساس و مشاهده دستگاه  يعني -

 هزار دو يا مورد هزار با علم ولي چينيم مي هم كنار و كنيم مي عكسبرداري را مورد
 در آهن گويد مي  علم اگر .است نامتناهي]موارد براي[ علم ،شود نمي درست مورد

 دو آن از پس ،)2(است  كرده استقراء را مورد يك ابتدا كند مي پيدا انبساط حرارت
 ،سازد مي عام قانون يكمرتبه بعد ولي ،است  كرده تجربه را مورد هزار ،مورد ده ،مورد
 جنس از دنيا در چه هر :گويد مي ،دهد مي تعميم كرده  مشاهده كه را مواردي يعني
 در آهن چه هر و است داشته وجود گذشته در آهن جنس از  چه هر و - است آهن
 كه حرارتي و باشد فرمول همين آهن فرمول كه مادام ،باشد  داشته وجود آينده
   .كند مي پيدا انبساط حرارت در - باشد حرارت  همين گوئيم مي

  
   :پاورقي

   .نيست يادم دقيقا عنوانش .١
   .است تجربه اينها اال و است استقراء او قول به البته  .٢

 ١١٨



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  نصير خواجه و بوعلي نظر
 حل اينطور را آن ،اند رسيده كلمش اين به وقتي طوسي نصيرالدين خواجه و بوعلي 

 كه مستقيم استنباط و  تعقل يك يعني ،مخفي قياس يك) 1(اي تجربه هر در :اند كرده
 بديهي اولي اصل يك :اينست  آن و دارد وجود ندارد تجربه و احساس از اي پايه هيچ

 كه تنيس اين معنايش بالفطره.(دارد وجود  بالفطره حكم به انساني هر عقل در جاوداني
 راه از ذهن كه جرياني در كه معناست اين به بلكه ،است  داشته وجود تولد هنگام از

  كه بديهي اصل اين .)2(كند مي پيدا رشد انسان درون در اصل آن گيرد مي نيرو حواس
   افراد همه

  
   :پاورقي

 اند نتوانسته وا امثال و  راسل كه - را استقراء و تجربه ميان فرق چون گويند نمي استقراء اينها .١
   .اند دريافته - دريابند

 پس ،داند نمي چيز هيچ شود مي متولد مادر از انسان وقتي كه شود مي سؤال زمينه اين در گاهي  .٢
 :ايم نوشته و گفته مكرر را سؤال اين پاسخ ؟چيست داند مي بالفطره گويند مي كه چيزهايي آن

 دكارت اگر .كند مي فرق گويند مي اروپائيها هك اي بالفطره با گويند مي مسلمين كه اي بالفطره
 اما .شود مي متولد علمي اصول اين با شود مي متولد انسان وقتي يعني " بالفطره " گويد مي

 را چيز هيچ شود مي متولد وقتي انسان كه است معني اين به گويند مي مسلمين كه اي بالفطره
 و كند مي تغذيه كه درخت يك مثل ،است روح تغذيه منزله به حسي شناختهاي ولي داند نمي
 از درخت اين گوئيد مي شما وقت يك .آيد مي عمل به  آن از اي ميوه ،تغذيه اثر در مدتي از پس
 ،نداشت را ميوه اين اول از ،نه گوئيد مي وقت يك و ،داشت را ميوه اين زد سر زمين از كه ابتدا

 حسي شناختهاي آنها نظر از .كرد پيدا اي يوهم تغذيه اين از ،مدتي از پس و كرد تغذيه تدريجا
 خالل در كه دهد مي آمادگي و استعداد انسان  به كه است تغذيه منزله به عقل و روح براي

   .بزند جوانه او روح در فطري  عقلي بديهي اولي اصول آن ،زندگي
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 " واحد يجوز ال ما وفي يجوز ما في االمثال حكم " :است اين دارند و داشته قبول بشر
 ماهيتشان :باشند نداشته  هم با تفاوتي هيچ كه باشيم داشته مشابه اموري اگر يعني
 با تفاوتي هيچ ،باشد يكي هستند  آن در كه شرايطي و ثانويشان عوارض ،باشد يكي

 اين از يكي اگر - باشند ذات يك فرد دو فقط - باشند نداشته لحاظ هيچ از يكديگر
 اال و باشد نداشته را خاصيت آن ،ديگر ذات كه است  محال ،دباش داشته خاصيتي ذاتها
 را شرايط كه اين از بعد ما اگر مثال .است محال كه است "  مرجح بال ترجح " همان
  آن ذات به ،حرارت در آهن اين كردن پيدا انبساط كه رسيديم اينجا به  كرديم تخليه
 كه شرايطي  به و دارد را اصيتخ اين است بالخصوص فلز اين و آهن چون ،است مربوط

 فروش اين شود نمي  صورت اين در ،ندارد بستگي است موجود آن در بالفعل ،آهن اين
 بال ترجح معنايش باشد اينطور اگر .باشد نداشته ديگر فرد و باشد داشته را خاصيت اين

 ما اينكه .است محال كه ،است عقلي بديهي  اولي اصل ،مرجح بال ترجح و است ،مرجح
 شود مي ناشي اينجا از رسيم مي منطقي شناخت به سطحي  شناخت از ،تجربيات باب در
 براي را دارويي كه آنجا مثال - دهيم مي تغيير را شرايط آنقدر  سطحي شناخت در ما كه

  اين از غير كه رسيم مي اينجا به تا - كنيم مي تجربه آهن براي را انبساط يا ،سل بيماري
 ديگري عامل ،سل بيماري عامل و دارو اين عامل ،آهن عامل و حرارت عامل :عامل دو

 سل بيماري روي ،ديگر چيز نه داروست اين كه جهت آن از دارو اين وقتي .ندارد نقش
 در دارو اين كه است محال ديگر ،شود مي واقع مؤثر است سل بيماري كه جهت آن از

   .باشد نداشته را اثر اين ديگر فرد
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  شاله نفيليسي نظر
 درمانده  اشكال در ولي شده اشكال متوجه كه است كساني از كه) 1(شاله فيليسين 

 كه كند مي حكم  انسان عقل " :كند مي بيان تعبيري چنين با را مطلب اين ،است
 اينجا كه هم شما كه است  اصلي اين ." 2(كند مي طي را الشكلي متحد جريان ،طبيعت
 ماركسيست يك به اگر مثال .دارند  قبول هم اركسيستهام خود ،داريد قبول ايد نشسته
 تازه كه(داري سرمايه نظام از نظامش و گرفت قرار شرائط فالن در شوروي كه بگوييم
 دنيا در هم ديگري كشور يك .شد تبديل سوسياليستي نظام  به) نبود هم داري سرمايه
 ،جغرافيايي ،اقتصادي طشراي ،است شوروي شرايط مشابه كامال شرايطش  كه دارد وجود
 فرق هم  سوزن سر يك اندازه به و است شوروي مانند مو به مو آن فرهنگي و انساني
 :گويد مي ؟شد خواهد سوسياليستي كشور به تبديل كشور اين شما نظر از حال ،كند نمي
 را الشكلي متحد جريان ،مشابه صد در صد وضعهاي در طبيعت كه است محال ،قطعا
 علمي قوانين معناي .ندارد معنا دنيا در علمي قانون اساسا نباشد اينطور راگ .نكند طي
 هم اجتماعي قوانين در .كند مي طي را الشكلي متحد جريان ،طبيعت كه است اين

  .است همينطور
 بينيم مي ،كنيم مي  تجربه را مورد هزار ،مورد بيست ،مورد ده ،ما گويد مي شاله فيليسين 

   صورت اين به]پديده النف[ موارد اين در كه
  

  :پاورقي
 1. �������� ��������   
   .است چنين اسالميش تعبير. 2
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 را  آن كند مي طي را الشكلي متحد جريان طبيعت كه اصل اين اتكاي به بعد ،است
 كلي قانون اين ،است كلي قانون يك كه قانون اين خود سراغ رويم مي .دهيم مي تعميم

 هم قانون اين خود بگوئيم اگر :هست نكته اين متوجه دشخو ؟آمده دست به كجا از
 خودش آيا ؟است بوده قانوني چه  كمك با آن دادن تعميم پس است تجربي قانون يك
 پس ،است محال و دور كه چيزي چنين گويد مي ؟ايم داده تعميم خودش كمك به را

  .شود نمي حل علم معماي اين
 شناسايي هر البالي و خالل در گوئيم مي ما .است شده حل علم معماي اين ،خير 

 محض استداللي  قياسي تعقلي شناسايي يك) دارند قبول همه كه همين(تجربي منطقي
 پيدا تقدم تجربه بر عقل  بنابراين .است تجربي شناسايي گاه تكيه ،آن كه دارد وجود
 ،ودنب است اوليه بديهيات بر متكي كه برهاني عقلي شناسايي اگر يعني ،كند مي

 شناسايي مسأله مادر كه اينجاست .كند پيدا وجود بود محال منطقي تجربي شناسايي
 ا كرده توجه آن به دنيا فيلسوفان از كمي عده  كه رسيم مي ارزشي پر بسيار نكته يك به
 شناسايي به سطحي و احساسي شناسايي چگونه كه است  مسأله اين حل راه آن و ند

 هيچ معنايش كه ،است كيفيت به كميت از گذار گويد مي  يكي ؟شود مي تبديل منطقي
 طبيعت " كه است قانون اين اتكاي به گويد مي ديگري .است]مطلق آليسم ايده و[ پوچ و

 اين خود كه كند مي سؤال خودش از خودش بعد " كند مي طي را الشكلي متحد جريان
 معما اين پس !است ردو  اينكه ؟خودش كمك به ؟است كرده پيدا تعميم كجا از قانون

  .ماند مي باقي الينحل
    شما :كرد بايد ديگر سؤال يك شاله فيليسين آقاي اين از
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 ؟تواند نمي چرا ،كند پيدا تعميم تواند نمي خودش اتكاي به قانون اين خود گوييد مي
 محال دور " مگر ؟باشد  داشته اشكال دور چرا !شاله فيليسين آقاي .است دور گوئيد مي

 ؟است محال دور ديديم و كرديم تجربه ما آيا ؟است تجربي قانون يك خودش " است
 پيدا وجود كه است محال و ندارد وجود آنكه يعني  محال ؟است تجربه قابل محال اصال
 تو اينكه .باشد داشته وجود كه شود مي تجربه شيئي .نيست  هم وجودش امكان و كند

 دور اينكه آن و است محض عقلي قانون يك اياتك به اي كرده گير معما  اين در خودت
 كجا از را " است محال دور " پس ،نيست محال دور بگويي تواني نمي .است  محال
  ؟اي آورده

 خيلي به ،اند رفته باال زيادي مقدار ها قله اين از .است دانشمندان اين لغزشگاههاي اينها 
 مثال كه هستيم قائل احترام  حرفهايشان براي جهت اين از ما - اند رسيده چيزها

 پرت قله از .اند رسيده كه اينجا به  ولي - است رسيده اينجا تا اقل ال شاله فيليسين
 نيستند اشكاالت و مسائل اين متوجه اصال كه  كساني مقابل در فرد اين سخن .اند شده
 لمشك ديگر و دهد مي تعميم ذهن كه گويند مي همينطور  عده يك .دارد ارزش بسيار
 همه عكس هم بعد و دارد مي بر عكس نفر ده از آيد مي عكاس  آقاي يك ،است شده حل

  چيزي چنين مگر !است واقع مطابق هم همه و دارد برمي خودش تاريكخانه در را مردم
  !؟شود مي

 تواند مي  ذهن كه است ذهن دقيق و آور اعجاب و انگيز شگفت عمل يك اين تازه 
 آورتر اعجاب و انگيزتر  حيرت اين از .كند منبسط و دهد گسترش و توسعه را شناخت

   تنها نه ذهن كه است اين
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 نيز ديگر بعد  يك در دارد قدرت بلكه دهد مي گسترش را شناخت ،عرض و طول ابعاد در
 كه همان ،كنيم مي  اصطالح " عمقي شناخت " را آن ما كه دهد توسعه را شناخت
 شناخت از بعد اين در خداشناسي  مسأله .شتيمگذا " استنباطي " شناخت را اسمش
  .رسانم مي شما عرض به بعد جلسه را مطلب اين شاءاهللا ان كه شود مي توجيه

   .الطاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و
  

   اي آيه شناخت: ششم جلسه
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   الرحيم الرحمن اهللا بسم
 ابي نبينا و سيدنا  علي الموالس والصلوه ،اجمعين الخالئق ء باري ،العالمين رب هللا الحمد
   .المعصومين الطاهرين الطيبين وآله محمد القاسم

  
 گذشته  جلسه در كه آنچه به محدود تعقلي شناخت به حسي شناخت تبديل مسأله
 .است تعقلي شناخت ابعاد از بعد يك ،دادن گسترش و تعميم ،كليت ،نيست كردم عرض
 نه ،انسان شناخت دستگاه كه  است اين است مهمتر نظر يك از بعد اين كه ديگر بعد
 كه اي مرحله آن .كند مي تعميق را آنها  بلكه دهد مي گسترش و تعميم را شناختها تنها

 است محدود كه را سطحي شناخت انسان  ذهن كه بود اين كرديم عرض قبل جلسه
 .هدد مي توسعه افقي طور به را آن و افزايد مي  آن عرض و طول بر و دهد مي گسترش

 و دادن توسعه فقط ذهن كار اينجا .كند مي تبديل بينهايت  به را آزمايش مورد صد
   وسعت
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  .است شناخت دايره به بخشيدن
 كند مي نفوذ حسي شناخت اعماق در كه است اين دهد مي انجام ذهن كه مهمتري كار 
 اشعه مثل تشبيه  مقام در ،شود مي نائل ديگري شناخت به حسي شناخت ماوراي در و

 ديوار تا فقط باشد ديواري  مقابلشان در اگر عكسبرداري معمولي دستگاههاي .ايكس
 تشبيه اين البته كه بيند مي هم را حجابها  آن ماوراي ايكس اشعه ولي ،دارند برمي عكس

  .داد خواهم توضيح  كه است ضعيفي تشبيه نظر يك از
  

  آينه به ذهن تشبيه 
 تشبيههاي از يكي :كنم مي عرض - است) 1(تشبيه يك چه اگر - را مطلبي اينجا 

 مناقشه مثل در(اند كرده آينه به تشبيه را انسان ذهن كه است اين معمول قديمي
 خاصيتش آينه كه انديشدند مي  چنين قديميها دانيد مي .)كنم مي عرض تشبيه ،نيست

 ينهآ مقابل در ما وقتي يعني كند مي منطبع خودش در را صورتها كه است اين
 آينه داخل صورتي كه شده ثابت امروز  ولي ،افتد مي آينه درون ما صورت ايستيم مي
 منعكس ما بدن از كه نوري شعاع ،است نور كردن  منعكس فقط آينه خاصيت ،افتد نمي
 آينه در خودمان از ما كه تصويري ،بنابراين .گردد برمي آينه از و تابد مي آينه به ،شود مي
   از و تابد مي آينه در خودمان از]نور كه شود مي حاصل صورت ناي به[ بينيم مي
  

   :پاورقي
 و ها تشبيه اين اگر كه كنند مي بيان را بزرگي بسيار حقايق تمثيلها و ها تشبيه گاهي. 1

   .كرد بيان خوبي به را حقايق آن شود نمي نباشد تمثيلها
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 آينه  داخل خودمان كنيم مي خيال ولي بينيم مي را خودمان ما و شود مي منعكس آينه
  .افتد مي آينه در صورتها كه است فرض اين اساس بر تشبيه اين پس .ايم افتاده

 كتابهاي  ترين مقدماتي از كه " كبري " نام به دارد كتابي جرجاني شريف سيد مير 
 كه دراكه است  اي قوه را آدمي كه بدان " :شود مي شروع جمله اين با و است منطق
 آينه يك منزله به ذهن :گويد مي ." آينه در) 1(چنانكه اشياء صور وي در ددگر منقش
  .شود مي منعكس ما ادراكي قواي در اشياء صورت و است

 انسان ذهن و آينه ميان هم خاصي هاي شبه وجه ولي ،نيست بيشتر تشبيه يك اينجا تا 
  :دارد وجود

 صورتها باشد داشته  رنگ آينه اگر .است نماتر واقع باشد تر رنگ بي و صافتر چه هر آينه 
 سبز رنگ به كند مي منعكس را نور كه اي شيشه اگر مثال .دهد مي نشان خود رنگ به را

 به را صورت باشد رنگ بي آينه اگر  ولي ،دهد مي نشان سبز رنگ به هم را صورت باشد
 باشد نگر بي انسان ذهن اگر .است همينطور  هم انسان ذهن .دهد مي نشان خودش رنگ

 كند مي مطالعه را اشياء انسان وقتي ،دهد مي ارائه انسان  به هست كه آنچنان را حقايق
 به را اشياء باشد داشته رنگ انسان ذهن اگر ولي ،هستند اشياء آن  كه بيند مي آنچنان
  .بيند مي رنگ  همان

 شاعر    :گويد مي مولوي .)1(هوي بطوع مكسوف العقل اناره :گويد مي عرب
  
   :اورقيپ

[ .1   .]است " چنانچه " ،اصلي عبارت در
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  شد ديده سوي به دل از حجاب صد     شد پوشيده هنر آمد غرض چون 
  

  شناخت راه سد ،تعصب 
 رنگ ،عاطفي نظر از انسان روح اگر كه است شده آفريده طوري انسان انديشه دستگاه 
 آن مطابق بلكه ،ببيند  هست كه آنچنان را حقايق تواند نمي باشد داشته خصوصي به

 »قلبه امرض و بصره اعشي شيئا عشق  من« :)ع(علي فرمايد مي زيبا چه .بيند مي رنگ
 درست انسان داد رنگ وقتي و دهد مي رنگ انسان  روح به كه چيزهايي آن از يكي .)1(

 آن به نسبت بورزد عشق كه چيزي هر به آدمي .است  عالقه و عشق ببيند تواند نمي
 كه آنچنان را ء شي تواند نمي انسان شد پيدا تعصب و عشق اگر .كند مي داپي تعصب
  .ببيند هست

 و كينه چيزي  به نسبت انسان اگر .است نفرت و كينه ،دشمني ،بغض ،مقابل نقطه 
 تواند نمي انسان و شود مي  انسان روح براي رنگي ،نفرت و كينه همان باشد داشته نفرت
 در چنانكه .بيند مي زيبا را خودش  زشت محبوب ،عاشق .ندببي هست آنچنانكه را ء شي

  :گويد مي ،عامري مجنون معروف داستان
   نبيني ليلي خوبي از جز به          نشيني چشمم كاسه در اگر  

 جلوه زيبا ،عاشق چشم به يعني ،كند مي زيبا را معشوق ،عشق .هستند مانع دو هر
 ،است همينطور هم  نفرت و كينه .بيند مي ازيب را زشت حتي او كه طوري به دهد مي
  ،دهد مي جلوه نازيبا را زيبا

  
   :پاورقي 
   107 خطبه ،البالغه نهج .1
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 معارف اصول جزء .است كرده تكيه آن روي زياد كريم قرآن كه است مسائلي از اين و
 كردن قضاوت خوب و  ماندن طرف بي براي كردن كوشش مسأله ،شناخت به راجع قرآن
 بدش عمل كه است كسي مورد در  كه) 1( »حسنا فراه عمله سوء له زين فمن ا« :است
 ننبئكم هل قل« :فرمايد مي ديگري  آيه در .كند مي جلوه خوب خودش نظر در

 يحسنون انهم يحسبون هم و الدنيا الحياه  في سعيهم ضل الذين اعماال باالخسرين
 كساني چه مردم زيانكارترين و رينبدت كه دهم خبر شما به من آيا بگو .)2( »صنعا

 خوب كار كنند مي فكر و است دنيا زندگي در شان مساعي  تمام كه آنهائي ؟هستند
 انهم يحسبون« " .است نتيجه بي و بيهوده تالشهاشان تمام  كه حالي در كنند مي

 كه صورتي در كنند مي عمل خوب دارند كه كنند مي خيال خودشان :" صنعا يحسنون
  .دارد زيادي هاي آيه مجيد قرآن زمينه اين در .كنند مي عمل بد  عواق در
 خداوند -  منتظري اهللا آيت عزيزم و گرامي بسيار بسيار مباحثه هم از دارم داستاني 

 مباحثه هم ايشان با سال  دوازده حدود كه -) حضار آمين() 3(بدهد نجات را او متعال
 دومان هر .رفتم مي آباد نجف به اصفهان از و اصفهان به گاهي ،طلبگي ايام در .بودم
 دانشكده در كه بود مردي .برسانيم اتمام به را  سطوح كه بود نزديك و بوديم طلبه
  خودش ،بود غريبي و عجيب  وآدم بود خوانده درس حقوق

  
  :پاورقي 

  8 آيه ،فاطر .١
 104 و 103 آيات كهف، .٢
 شده ايراد 56 سال در انقالب يروزيپ از قبل سخنراني اين كه دارد توجه محترم خواننده[ .٣

 از منتظري اهللا آيه آزادي براي شهيد استاد كه نيست لطف از خالي مطلب اين ذكر. است
   .]بودند كرده نذر صلوات و لعن صد با عاشورا زيارت چهل طاغوت، زندان
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  مباحثه هم به شخص اين وقت يك .ندارم حسابي مذهب و دين من گفت مي هم
 مطالعه دارم اخيرا من !دارد بزرگي كلمات خيلي پيغمبر !فالني :بود هگفت ما عزيز
 البته بود گفته او به ايشان .است بزرگ پيامبر سخنان عجيب ،ام كرده حيرت ،كنم مي
 چرا .بگوئي را اين كه نداري حق شما  ولي :بود گفته شخص اين و ،است بزرگ كه
 عالقه پيغمبر به كه من ولي ،اي داشته قهعال پيغمبر  به قبال تو اينكه براي ؟ندارم حق
  .فهمم مي بهتر تو از ،هستم طرف بي و ندارم

 تعصب انسان اگر .است درستي حرف ،حرف اين ولي ندارم كاري مطلب اصل به من 
 و مثبت تعصب ،نيست  يكطرفه ،تعصب .]كند قضاوت تواند مي بهتر[ باشد نداشته
 ،است]بد[ ديني تعصب]فقط[ كنند مي خيال بعضي .است تعصب دو هر منفي
 المذهبي در متعصبهائي ما .است بدتر ديني تعصب از الديني تعصب كه دانند نمي
 وقتي كنم مي حيرت واقعا من .رسد نمي اينها پاي به مذهبي متعصب هيچ كه داريم

 پيغام آنها به كه زماني و اند پيموده را انحرافي مسير جوانان از بعضي شنوم مي كه
 چيزي شما شايد ،كنيم صحبت بنشينيم يكديگر با بيائيد آقايان كه همد مي

 ميان در يكديگر با را مسائل ،كنيد راهنمائي را ما بيائيد  دانيم نمي ما كه ايد فهميده
 ما گويند مي ،آيند نمي كنيم مي كاري هر ،آيند نمي ،چيست قضيه ببينيم تا بگذاريم

 چون  آيم نمي من بود گفته نفرشان يك .آئيم نمي و ايم كرده انتخاب را همان را  تازه
 قوي منطقش و  انديشه - او تعبير به - فالني و ام كرده انتخاب را فكري و نظريه اخيرا
 .داري تعصب المذهبي در االن تو !آقا .كند عقيده بي و متزلزل مرا ترسم مي ،است

    گاهي ،نيست مذهبي تعصب تنها است منفور كه تعصبي

 ١٣٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 در كه  هستيم گروههائي دچار اكنون ما .است بدتر مذهبي تعصب از المذهبي تعصب
 .هستيم آماده ما بيائيد ،"توحيد كانون " اين و سالن اين .متعصبند شديدا المذهبي
 نه و است دعوائي و جنگ نه  است منطق .كنيد طرح آزاد تريبون از را خودتان مسائل
  !؟كنند مي فرار چرا پس ،فحشي و كتك

 مطرح  هست كه آنچنان را الهيون نظريات كنند نمي جرأت حتي كتابهايشان در چرا 
 ماترياليسم " كتاب در) 1(استالين !؟كنند مي مسخ را الهيون نظريات و كنند

 و ،دارد حركت دنيا گويد مي متافيزيك خالف بر ديالكتيك " :گويد مي " ديالكتيك
 خالف بر ديالكتيك .خورد نمي تكان خودش جاي از دنيا گويد مي متافيزيك
 يكديگر با ارتباط بي و ،منفرد ،مجزا ،مرتبطند يكديگر با اشياء گويد مي متافيزيك
 اصل را اسمش شما كه - را ارتباط  نظريه و حركت نظريه كه حالي در " نيستند

 از پيش كه هستند الهيون اين و ،گفتند الهيون بار اولين براي - ايد گذاشته وابستگي
 نظير را يكديگر با جهان اجزاي رابطه و دانستند انسان يك  منزله به را جهان ،مهه

 و سينا بوعلي از قبل افرادي .شناختند ارگانيك رابطه يعني ،پيكر  يك اعضاي رابطه
 چرا حال .اند گفته را مطلب اين سبزواري هادي مال حاج مثال يا و او خود  همچنين

 اگر دانند مي چون ؟كنند مطرح هست كه آنچنان را الهيون حرفهاي كنند نمي جرأت
 و هستند) 2(آليست ايده آنها]گويند مي[ .ندارند جواب كنند مطرح هست كه را آنچه

  الهيون كه گفته كسي چه ؟ چه يعني آليست ايده آخر !)3(ماترياليست ما
  

  :پاورقي
1. �������  

2. ��������  
3. �����������   
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) 1(رئاليست  كه و وجودي ما كه است بلند هميشه دادشان آنها !؟اند آليست ايده
 الهيون منظورشان  كه[ آليسم ايده]گويند مي همواره ماديون ولي[ .هستيم
  .آنچنان ماترياليسم و گفته اينچنين]است

 شبهه  وجه كه انسان ذهن و آينه ميان ها شبه وجه از يكي كه است جهت اين غرض 
 ،شناخت براي  كه است اين ،دارد فراوان تكيه لبمط اين روي قرآن و است خوبي

 مثبت تعصب و مرض و غرض هيچگونه يعني ،دارد ضرورت روح و فكر بودن رنگ بي
 منعكس]خوبي به[ را صورتها تا باشد  رنگ بي بايد آينه چنانكه ،نباشد كار در منفي يا

  .دهد مي تغيير صورت وضع در ،باشد  خراب كه نسبت هر به آينه .كند
 در باشند  شبيه هم با جهت يك از اگر ولي ،است ذهن و آينه ميان تشبيهي يك اين 

  .كنيم مي استفاده آن از شناخت مسأله براي ما كه دارند فرق يكديگر با مختلف جهات
  

  :ذهن و آينه تفاوتهاي 

  معاني انعكاس

 يابي طاخ
 منعكس را معناها ،كند مي منعكس را صورتها فقط آينه كه است اين تفاوتها از يكي
 علمش آيا اما ،است پيدا  حجمش و رنگ و شكل بايستد آينه مقابل در انسان اگر .كند نمي
   ؟پيداست هم
  

  :پاورقي
 1. �������   
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 ،نه ؟كند مي  منعكس آينه هم را احساساتش ؟پيداست هم محبتش ؟پيداست هم عشقش
 را طرف كينه و احساسات و عشق و علم انسان ذهن ولي .ندارد كار چيزها اين به آينه
  .كند مي منعكس هم را معاني]يعني[ كند مي درك

 .دهد مي نشان  اشتباه گاهي آينه كه است اين است مهمتر اولي به نسبت كه دوم تفاوت 
 محدب آينه يا ،دهد مي نشان  هست آنچه از بزرگتر را مقابلش شي ،مقعر آينه يك مثال

 به را ابعاد اي استوانه آينه يا و ،دهد مي نشان  هست هك آنچه از كوچكتر]را ء شي تصوير[
 نشان كمتر را صورت عرض و درازتر را دندانها و بيني مثال ،دهد مي نشان ديگري شكل
 و ببرد پي خودش خطاي به تواند مي ذهن اما كند مي خطا گاهي هم انسان  ذهن .دهد مي

 بدون كند مي خطا آينه .نيست نجخطاس و خطاياب آينه ولي ،است كرده اشتباه كه بفهمد
 كشف را خودش خطاي تنها  نه انسان ذهن]اينكه[ باالتر و .بيابد را خود خطاي بتواند آنكه
 .است كردن اصالح از غير كردن  كشف .كند مي نيز اصالح را خود خطاي بلكه كند مي

 اشتباه اين اصالح راه كه فهمد مي هم و  است كرده اشتباه اينجا كه فهمد مي هم ،ذهن
 ،بيند مي غلط كه داند مي بيند مي شكسته رفته فرو  آب در كه را چوبي وقتي ذهن .چيست

 نشان هم را غلط اين اصالح راه و كند مي كشف بيند مي غلط چرا كه را اين علت بعد
   .است منطق  مسأله كه دهد مي

 كه دارد وجود معيارهائي ،منطق در .برد مي پي خودش خطاي به و كند مي خطا انسان
 پيش بحث اين  حال .كند اصالح را خودش ذهن خطاهاي تواند مي معيارها آن با انسان
   معيارها آن آيا كه آيد مي
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 آن براي  پس باشند خطا قابل هم معيارها آن اگر ؟كند نمي خطا يا و كند مي خطا هم
 تسلسل به كه[ كنيم مي رهامعيا  آن به كالم نقل باز و ،بياوريم معيارهايي بايد نيز معيارها

 معياري چگونه اين است خطاناپذير ما معيار اگر و ،ماند نمي باقي معياري و]انجامد مي
 گويند مي عده يك ،شود مي جدا راهش مكتب دو كه اينجاست ؟عيني يا است ذهني ؟است

  كه " عمل " ،خير گويند مي ديگران ،نداريم باشد خطا]اصالح[ معيار كه  ذهني معيار ما
 كه است "  شناخت معيار " مسأله اين كه ،است ذهني خطاهاي اصالح معيار است عينيت
   .است آينه و ذهن تفاوت دو اين .كنيم مي بحث جداگانه

  

   خودآگاهي. ٣ 
 گيرد مي قرار مقابلش در كه را آنچه آينه اينكه آن و است مهمتر دوم از باز سوم تفاوت

 در كه را آنچه هم ،ذهن ولي ،شود نمي منعكس شخود در خودش ولي كند مي منعكس
 كه تعبيري به .است خودياب يعني ،را  خودش هم و كند مي ادراك است واقع برابرش
 " آگاه خود " انسان ذهن است شده ترجمه اخير سالهاي در و اند آورده اروپا امروز فالسفه
 .هست هم خود از آگاه ،است بيرون دنياي از آگاه كه همانطور ،" آگاه غير " فقط نه است

 در هم  خودش كند مي منعكس خودش در را جهان كه همانطور .غلط ابتدائي تعبير به
 مسائل ظريفترين از يكي اين و دهد مي نشان هم را خودش ،شود مي منعكس خودش
 است اين آن و اند رسيده عميقي بسيار تعمق يك به فالسفه ،زمينه اين در و ،است فلسفي

 چيز يك آگاه - كند مي پيدا آگاهي دنيا  به انسان وقتي يعني - آگاهيها ايرس در كه
   ،)من(است
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 شده آن به آگاه ،انسان آنچه و ،)است من ذهن در كه جهان از صورتي(ديگر چيز آگاهي
 ،آگاه عامل) خودش دقيق معناي به(" آگاهي خود " در اما .)عيني عالم(است ديگري چيز
 هم واحد آن در انسان نفس يعني ،]است يكي سه هر[ او به شده گاهآ عامل و آگاهي عامل
  آگاهي قلنبه يك]عاميانه تعبير به و[ ،خودش به شده آگاه هم و است  آگاهي هم ،است آگاه
 علم حكما  اصطالح به(كند مي درك را آن كس هر كه " من " اين كه اينجاست .است
 است طوري) است معقول و عاقل و عقل داتحا يا ،است حضوري علم خودش ذات به انسان

 باشد ترديد قابل كه است موردي براي " كجا " چون ،ندارد معني آن براي " كجا " كه
 " ،آيد نمي كي ،آيد نمي كجا " من " اين در ،" من " گوئيد مي  وقتي .آنجا يا اينجا]مثال[

 كدام " من " اصال ." من " كدام گفت شود نمي .آيد نمي هم كدام ،آيد نمي "  كسي چه
 فالسفه كه ناپذيري خدشه  دليل اولين و ،است مسائل لطيفترين از باز هم اين .نيست بردار

 آگاهي خود(است " من " آگاهي خود خاص وضع اين آورند مي نفس تجرد و روح تجرد بر
 روا فهرست اينها از بايد كنيم مي بررسي را شناخت  مسئله ما چون ولي ،)خودش به انسان

   .بگذريم
  

   تعميم

  تعميق
 را چه هر آينه :كرديم عرض قبل جلسه كه است همان آينه با انسان ذهن چهارم فاوتت

 تواند نمي را طرف آن و  طرف اين ذره يك ،كند مي منعكس شود مي واقع برابرش در كه
   ولي ،كند منعكس
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   .دهد مي  تعميم نامتناهي به بعد و كند مي منعكس هست مقابلش در كه را آنچه ذهن
 تعقلي منطقي  شناخت خواهيم مي ،است ذهن و آينه پنجم تفاوت درباره جلسه اين بحث
  .بفهميم را - كند مي تعبير " آيه " به آن از قرآن كه شناختي آن - الهي

 وقتي اما ،شود مي  منعكس صورتها آن خود فقط ،كند مي منعكس را صورتها - ،آينه وقتي 
 صورتها آن در و شود مي  اي آينه ذهن براي صورتها آن باز ،بيند مي را صورتها ذهن

 احيانا است گرفته قرار بعد آن در  كه صورتهائي آن در باز و ،بيند مي را ديگري صورتهاي
 بعدي سه آينه يك منزله به ذهن گوئيم مي  كه است اين .بيند مي را ديگري صورتهاي

 اگر و ،است بعدي سه ذهن ،هستند بعدي دو ها ينهآ اگر ،)نباشد ناقص تعبير اين اگر(است
 تعميم و توسعه تنها نه ،دهد مي نشان را بعد چهار ذهن دهد مي نشان را بعد سه آينه
 نفوذ نيز عمقي و عمودي طور به]بلكه[ كند مي پيشروي افقي طور به تنها نه و ،دهد مي
  .نمايد مي
  

  اي آيه شناخت
 اين مانند ،است  كرده " آيه " به تعبير آن از قرآن كه است همان تعقلي شناخت نوع اين 

 و السنتكم اختالف و االرض و  السموات خلق اياته من و« :است آمده قرآن در كه آيه
 اليها لتسكنوا ازواجا انفسكم من لكم خلق ان اياته  من و« :شريفه آيه اين يا و) 1( »الوانكم

   »جعل و
  

  :پاورقي
   22 /روم .1

 ١٣٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 شناخت براي  نشانه و آيه يكسره را طبيعت عالم تمام قرآن) 1( »ورحمه دهمو بينكم«
 به منحصر بودن آيه اين آيا ببينيم بايد ما .است قرآن تعبير اين .خواند مي طبيعت ماوراء

 اين هم طبيعت خود در ،نه يا ؟خداست شناخت  به منحصر ؟است الطبيعه ماوراء شناخت
 نداشته نمونه طبيعت خود در اگر .دارد نمونه) ذهن پنجمي بعد شناخت(اي آيه شناخت

 خود در بينيم مي وقتي ولي ،باشد مشكل كمي انسان ذهن براي قبولش  است ممكن باشد
 ،است  اي آيه شناخت ،طبيعت خود از ما شناختهاي از بسياري يعني - دارد نمونه  طبيعت
 مربوط بعدي  به كه ستا شناختي ،شود مي مربوط ذهن پنجم بعد به كه است شناختي

 شناختي بعد آن با ،شناسيم مي را خدا ما كه است ذهن شناختي بعد آن با كه شود مي
 الطبيعه ماوراء عالم به ،كنيم مي پيدا كامل ايمان و اعتقاد روح وجود به ما كه است ذهن
 يداپ اعتقاد معنويت و معنا به و ،كنيم مي پيدا اعتقاد غيب به ،كنيم مي پيدا اعتقاد

 بسيار ما براي ،است الطبيعه ماوراء نشانه و آيه ،طبيعت اينكه  مسأله ديگر - كنيم مي
   .شد خواهد  آسان

 ها بيني جهان و ،ها بيني جهان اساس بر ايدئولوژيها كه كردم عرض اول جلسه كه مطلبي
 ،است ها شناسي شناخت  اساس بر ها شناسي جهان و ،است ها شناسي جهان اساس بر
 نمي و باشيم شناس جهان توانيم نمي  نباشيم شناس شناخت تا ما .دهد مي نتيجه جااين

 بيني جهان اساس بر بايد باشيم داشته كه ايدئولوژي هر و ،باشيم داشته بيني جهان توانيم
   .باشد ما
  

   :پاورقي
   21 /روم. 1
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 نوع از ها نمونه اين كه داريم طبيعت شناخت در ما كه هايي نمونه آن ببينيم حال
 بعد راه از كه شناختي  يعني ناميديم " اي آيه شناخت " را آنها ما كه هستند شناختهائي

 تعميم جنبه فقط كه است تجربي  علمي منطقي شناخت از غير و شود مي پيدا ذهن پنجم
  .كدامند - دارد توسعه و
 يا ،يدانرياض دانشمند يك درس پاي اگر شما :كنم مي عرض برايتان ساده مثال يك 

 صحبت خودش علم از و زند مي  حرف شما براي او ،بنشينيد فقيه يك يا و شناس زيست
 بيرون او زبان از دار معني كلمات سلسله يك  يعني ؟چه يعني " كند مي صحبت " .كند مي
 فرق بوديم ديده هم اگر تازه(ايم نديده را سعدي ما :زنيم مي  مؤلفين به مثال .آيد مي
 به  مردي از كه ،طيبات و بوستان ،گلستان نام به داريم دست در كتبي اكنون اام) كرد نمي
 كه عزوجل را خداي منت " :شود مي شروع اينطور گلستان بينيم مي .است سعدي نام

 ممد رود مي فرو كه  نفسي هر ،نعمت مزيد اندرش شكر به و است قربت موجب طاعتش
 هر بر و است موجود نعمت دو  نفسي هر رد پس ،ذات مفرح آيد برمي چون و است حيات
  .واجب شكري نعمتي
      آيد بدر شكرش عهده كز         برآيد كه زبان و دست از

 فرازها خوانيم مي كه را گلستان آخر تا .»الشكور عبادي من قليل و شكرا داوود ال اعملوا«
 حكمي چه ما .است هرفت كار به نيز قرآن آيات آن در كه بينيم مي عالي بسيار شعرهاي و

 بپرسند ما از اگر .است بوده استعدادي و باذوق بسيار مرد سعدي گوئيم مي ؟كنيم مي
   ذوق با شاعر يك و عالم انسان  يك عنوان به سعدي از شما شناخت
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 ديده را زدنش حرف ،باشيد ديده را سعدي خود فرضا ؟است شناختي چه استعداد و
 در سعدي ذوق و  علم ؟كجاست در سعدي ذوق و علم ،باشيد ديده هم را كتابش ،باشيد

 .كجاست در كند معين تواند نمي هنوز علم كه است سعدي وجود اعماق ترين دروني آن
 يا است گرفته جاي سلولها در واقعا است  ايمان يا ذوق يا عاطفه يا علم اسمش كه آنچه آيا
 بحثي(باشند داشته جاي سلول رد اينها كه كنيم فرض حال ؟دارد وجود سلولها ماوراء در
 را سعدي مغز و رفتيم است عالم سعدي گوئيم مي كه شما و من آيا) نداريم  جهت اين در

 سعدي گفتيم بعد و كرديم پيدا كلمه به كلمه سلولها البالي در را علمها ،كرديم تشريح
 و علمها ،سعدي مغز از مثال يا ؟كرديم پيدا سلولها آن البالي در را ذوقش آيا ؟است عالم
  !؟كرديم عكسبرداري را او احساسات و اصطالحات و ،ذوقها

 مسائل در آنطور كه ديديم و رفتيم درسش پاي ما كه بروجردي آقاي مثال عنوان به يا 
 را او مغز آيا بود خود زمان اول درجه فقيه گوئيم مي و كند مي نظر اظهار اصولي و فقهي
 او مغز درون از ما نديديم  چيزي بروجردي ايآق صورت و پوست جز كه ما ؟ديديم

 عين در ولي دانيم نمي چيز هيچ هست محتواها ،آن در كه چيزي آن خود از ،ناآگاهيم
 تفسير و اصول و فقه در بروجردي آقاي بپرسند  بودم ايشان شاگرد مثال كه من از اگر حال

 و متبحر العاده فوق ردم اصول و فقه در گويم مي ،است  بوده چطور تاريخ و ادبيات و
 ادبيات .بود حفظ را قرآن نصف از بيش و بود مسلط هم قرآن تفاسير بر و بود صاحبنظري

 فارسي  ادبيات به ،فقيه مرد يك كه كرد نمي باور انسان .بود خوب العاده فوق  عربش
   مناسبتي يك به كه شد مي گاه .باشد مسلط اينچنين
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 نباشد مسلط اينها بر تا او كه فهميد مي انسان كه دخوان مي حافظ يا مولوي از شعري
 .بود خوب هم تاريخي  اطالعات در .بخواند خود جاي در مناسبتي يك به را اينها تواند نمي

 يا زبان در مگر معلومات اين ؟دانستي كجا از را اينها تو كه]آيد مي پيش سؤال اين بعد[
  ؟تكجاس در پس ؟است  صورت پوست روي در ؟است چشم

 در است ابزاري مغز گويند مي الهيون .دارد وجود مغز در]معلومات اين[ گويند مي ماديين
 آثاري مغز در .است مغز در كه است  آثاري از غير است معلومات كه چيزي آن ،روح دست
 وجود كجا دانم نمي من گويم مي .است مغز ماوراي در آگاهي و علم خود ولي شود مي پيدا
 و فارسي ادبي ،عربي ادبي ،تفسيري ،اصولي ،فقهي آگاهي ،مرد  اين كه نمدا مي ولي دارد

 خوب .بودم درسش پاي من ،هايش گفته از گويم مي ؟داني مي كجا از تو .داشت  تاريخي
 سال بيست سال  ده اينطور تواند نمي كه نباشد فقيه كه آدمي گويم مي ؟باشي درسش پاي

 حرف بيايد همينطور .باشد مطلق سواد بي خودش ولي كند عالم را اي وعده كند تدريس
 .كند تدريس ،بيايد كالس سر سال ده شخصي كه زد حرفي چنين شود مي آيا .بزند

 چه كه نفهمد خودش ؟باشد مطلق بيسواد خودش ولي شوند باسواد همه شاگردان
 جور حرفها اين همه اتفاقا و بزند حرف گويد مي هذيان كه كسي مثل همينطور ،گويد مي
 تا مؤلف اين ،كند تعليم تواند نمي نباشد عالم تا اين .شود نمي ،نه گوئيم مي ؟بيايد در

 فيلسوف سينا بوعلي اگر .بنويسد را علمي كتاب فالن تواند نمي نباشد عالم خودش
 وجود  به " قانون " كتاب بود نمي طبيب اگر ،آمد نمي وجود به " شفا " كتاب بود نمي
   بوده عالم و طبيب او فهميدي كجا از .آمد نمي
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 قابل كه بروجردي  آقاي يا سينا بوعلي علم .نشانه و آيه از يعني ،كتابش از گويم مي ؟است
 " قدرت و تعقل قوه اين  نيست مستقيم مشاهده و بررسي قابل كه علم ،نيست مشاهده

 بيند مي را خطوط ،شنود مي را كلمات كند مي مشاهده وقتي كه است انسان " بيني عمق
 سلسله يك و كند مي نفوذ اينها سر پشت در فورا بيند مي معين نظام اين در را اينها و

  .بيند مي  معلومات و اصطالحات
 اگر .است " اي آيه  معلومات " قرآن اصطالح به ،جهان در ما معلومات اكثر كه بينيم مي ما 

 توانيد نمي .كنيد احساس نيدتوا نمي را او خوبي ،است خوبي آدم كس فالن گوئيد مي شما
 بدي آدم فالني گوئيد مي اگر .بينيد مي است خوبي  آيه كه را كارش]اما[ كنيد آزمايش

 را كارش ،بكنيد توانيد نمي هم بررسي و تجربه ،بينيد نمي شما كه را او بدي ،است
 او دوستي .است دوست من با كس فالن گوئيد مي .اوست خود بدي نشانه  كارش ،بينيد مي
 اش دشمني .است دشمن من با كس فالن .اوست دوستي آيه كارش ولي ،بينيد نمي كه را
  .است من با دشمني نشانه كارش گوئيد مي ،كنيد نمي حس كه را
 همان يعني(است مستقيم حسي نه كه است شناختي ،جهان در ما شناختهاي اكثر پس 

 و تجربه قابل ،وضوعم خود كه تجربي علمي منطقي نه و) سطحي احساسي شناخت
 آيات از همواره ما ذهن  ولي گيرد مي تعلق ء شي هاي آيه به ما احساس بلكه باشد آزمايش

 حرف اين به هم راسل حتي كه كردم  عرض قبال .بيند مي آن وراي در را مؤثر ،آثار و
 .دانيم مي راه اين از را ها گذشته حتي :گويد مي - هست هم درست كه - دارد اعتقاد

   را اپلئونن
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 وجود دنيا در  ناپلئون هستيم معتقد كه ما .كنيم آزمايش توانيم مي نه و ايم ديده نه ما
  .هاست آيه و ها نشانه و عالئم روي از ،داشته

 انسان  كه هم را خدا كه معلوماتي نوع همان يعني ،است اي نشانه معلومات اينها 
 نوع يك خدا شناخت .است شناخت عنو]همين و معلومات نوع[ همين كمك به شناسد مي

 خود به مخصوص چيز يك و باشد نداشته ديگر شناختهاي با شباهتي اصال كه شناختي
 شناسيم مي طبيعت در كه مسائل از بسياري  شناختن راه با خدا شناختن راه ،نيست ،باشد
 را مانخود معلومات درصد 90 بايد كنيم انكار را خداشناسي  راه ما اگر .است يكي عينا
   .كند]ادعائي چنين[ تواند نمي احدي كه صورتي در بريزيم دور
 و بوده آدمها  كارترين محافظه شايد ؟بود انقالبي مرد يك لنين كه گوئيد مي كجا از شما
 و ها نوشته و فعاليتها گوئيد مي .است نكرده خطور ذهنش به هم انقالب فكر اصال

  .فهميم مي را بودنش  انقالبي ،موجود آثار از و بينيم مي را نطقهايش
    .الطاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و
  
  

   اي آيه شناخت و ناخودآگاه روان: هفتم جلسه 
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 ابي نبينا و سيدنا  علي والسالم والصلوه ،اجمعين الخالئق ء باري ،العالمين رب هللا الحمد 

  .المعصومين الطاهرين الطيبين وآله محمد القاسم
  
 .رواني و روحي  جنبه و ،بدني و جسمي جنبه :كرد مطالعه توان مي جنبه دو از را انسان 

 هاي جنبه به آنچه و ،پزشكي علم در ،شود مي مربوط انسان جسمي هاي جنبه به آنچه
 آن به امروز كه شود مي بررسي " النفس علم " در شود مي مربوط انسان رواني و روحي

 هاي شعبه پزشكي خود مثال .است كرده پيدا  توسعه علوم امروز البته .گويند يم روانشناسي
 مربوط انسان بدن به نيز نژادشناسي نظير ديگري علوم پزشكي بر عالوه .است يافته متعدد

   .نداريم كاري اينها به عجالتا ما ولي ،است مطرح]امروزه[ كه شود مي
   به علمي ،سانان روان و روح حوزه در ،اخير ساله صد در
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 علم و روانشناسيها با ولي است روانشناسي از خاصي نوع هم آن كه است آمده وجود
 ر .اند گذاشته " روانكاوي " را آن اسم لذا و دارد عظيمي تفاوت گذشته هاي النفس
 مربوط انسان ناخودآگاه روان  به كه است روانشناسي و النفس علم نوعي خود ،وانكاوي

 بخش دو و حوزه دو انسان روان كه است  شده كشف يعني ،او خودآگاه روان به نه شود مي
 و ،است شناخته مي االيام قديم از بشر كه است  بخشي همان كه خودآگاه بخش :دارد

   .بيندازد دست آن به است توانسته علم پنجه سر امروز كه ناخودآگاه بخش
 و روح از قسمتهايي  يعني دآگاهخو روان ؟چيست ناخودآگاه روان با خودآگاه روان فرق
 ما در مثال .آگاهيم آنها وجود  به و كنيم مي درك خودمان در را آنها وجود كه ،ما روان

 ما خود و بيند مي ما چشم .دارد وجود) ظاهري  حواس كار(كردن حس معناي به احساس
 نگاه خود رد ايم كرده احساس كه را آنچه ما حافظه قوه .بيند مي چشممان كه آگاهيم هم
 ضعيف ام حافظه قوه گوئيم مي گاهي ،داريم حافظه قوه يك كه آگاهيم ما خود .دارد مي
 . است بيشتر يا كمتر شخص فالن حافظه قوه از من حافظه قوه ،است شده قويتر يا شده

 وجود خودآگاه  حوزه داخل تفكرها]يعني[ ،داريم) 1(تفكر و تعقل كه آگاهيم همچنين
 .دارد وجود اينها امثال و ،ترسها ،نفرتها ،شهوتها ،رغبتها ،تمايالت سلسله يك ما در .ماست

 هم خودمان ،هست مقام به رغبت ما در اگر .كنيم مي احساس را اينها وجود خودمان ما
  خواهد مي دلمان كه فهميم مي ،كنيم مي احساس را رغبت  اين وجود

  
   :پاورقي 
 راجع ما  صحبت كرديم مي بحث منطقي اساييشن مرحله درباره كه گذشته جلسات در .1
   .بود تفكر همان به
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 طور به[ و ،كنيم مي درك هم را آن ،هست خشم و غضب ما در .باشيم داشته عالي مقام
   .كنيم مي ادراك را خود غرايز]كلي
 به ما ،اين وجود با ولي ،هست روان سنخ و جنس از كه چيزهائي يعني ناخودآگاه روان اما
   .كنيم نمي درك خودمان در را آنها و نيستيم اهآگ آنها

  

   ناخودآگاه روان حوزه خصوصيت دو
 روان بر حاكم  كه است اين آن خصوصيت يك :دارد خصوصيت دو ناخودآگاه روان حوزه

 اين مثل[ اند گفته جهت اين از .پذيرد مي فرمان خودآگاه روان ،دهد مي فرمان ناخودآگاه
 كارخانه اين نيروي انتقال دستگاه و موتور  دستگاه كه است عظيمي كارخانه يك مثل]دو
 در دهد مي انجام را نهائي عمليات كه آن روئين قسمتهاي و است شده نهاده زمين زير در

  كه كند مي خيال و بيند مي را باال قسمت ،كند مي نگاه كه كس آن .دارد قرار باال قسمت
 است پائين  قسمت مسخر و تابع باال قسمت هك داند نمي ،است باال قسمت همين كارخانه

 و زيرين طبقه حركتهاي  دليل به هست حركتي باال اگر ،است پائيني قسمت آن ،اساس و
  .دارد وجود زيرين طبقه در كه است نيروهائي دليل به
 ،ناخودآگاه روان]يعني[ ما روح زيرين طبقه اينكه بر عالوه كه است اين دوم خصوصيت 

 و وسيعتر و تر عظيم بسي ناخودآگاه  روان بخش ،فرمانبر خودآگاه روان و است فرمانده
  و كم قسمت ،ناخودآگاه بخش به  نسبت ما خودآگاه قسمت .است تر گسترده
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 مثل .دهد مي  تشكيل ما ناخودآگاه روان را ما روان مهم قسمت .دهد مي تشكيل را كوچكي
 بيرون آب از آن از كمي مقدار ،بيندازند آب در را يخي قطعه يا هندوانه اگر كه زنند مي
 كه نسبت همان به عينا گويند مي .گيرد مي بر در را آن اعظم قسمت آب و آيد مي

 ،آب روي كمي قسمت و گيرد مي قرار آب زير  يخ يا هندوانه يك از بيشتري قسمتهاي
 .است پنهان ام شعور از و ،مخفي ما آگاهي از نسبت همين  به هم انسان روان از قسمتهائي

 آگاه آن وجود به و كنيم مي درك را آن خودمان كه است همان ،آن  كم بسيار قسمت
  .هستيم

 درست اندازه  چه تا دانم نمي من كردند مي فكر مردم ،بود اي عاميانه مثل يك قديم در 
 كه را كوتوله آدم اين گفتند مي .هستند باهوش و زرنگ خيلي كوتوله آدمهاي كه - است
  .است زمين زير ،مقدار  اين برابر ده ،است اينقدر قدش بيني مي

 مردم همه اينطورند مردم همه كه شد معلوم بعد]اما[ بود اي عاميانه حرف يك اين 
 به و كند مي حس خودش كه است  همان روانش از مقدار يك .رواني نظر از ولي ،اند كوتوله
 است همان بيشترش قسمتهاي و - است او روان از كمي قسمت كه است آگاه آن وجود

   . نيست آگاه آنها وجود از هم خودش كه
  

  آميل دعاي و قرآن در " انسان روان پنهانهاي "
 عرفائي و ،الهي حكماي  كلمات و ،)ع(علي كلمات و مجيد قرآن در نكاتي ،زمينه اين در 

 .اند كرده توجه نكته اين به هم عرفا و حكما زيادي حدود تا يعني ،دارد وجود مولوي مثل
  را مطلبي حال
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 كلمات از فراز  يك و كريم قرآن از مورد يك فقط ،كنم نمي مطرح عجالتا اند گفته آنها كه
 قسمت اين از فعال و كنم مي  نقل) كميل دعاي از بلكه البالغه نهج از نه(اميرالمؤمنين

  .شوم مي رد مطلب
 به آگاه خدا .»)1(اخفي و السر يعلم نهفا« :فرمايد مي طه مباركه سوره در مجيد قرآن در 

 " پنهان از تر پنهان " اين .است پنهان از تر پنهان به آگاه و ،است پنهان به آگاه ،است راز
  ؟چيست

 انسان اگر .كند پنهان خود دل در را امري كه نيست اين از تر پنهان چيزي انسان براي 
 اگر ولي .كند پيدا  كسي است نممك كند پنهان ديگر جاي هر يا خاك دل در را چيزي
 براي آن از تر مخفي چيزي ،نيايد  بيرون دل درون از اصال يعني ،باشد سر صورت به چيزي
 را تر پنهان راز از و داند مي را راز خدا گويد مي قرآن چرا :شد سؤال امام از .نيست انسان

 در كه است چيزي آن " تر پنهان راز از " :فرمود امام ؟چيست تر مخفي راز از ؟داند مي هم
  .اي كرده فراموش و داني نمي خودت و دارد وجود تو روان

 اي مالئكه تو " »مني يكون ما بحفظ وكلتهم الذين« :فرمايد مي كميل دعاي در) ع(علي 
 كنند مي ثبت و ضبط مرا اعمال  تمام و كردي من مأمور را آنها ،)2(كردي موكل من بر را
 فرستاده را مالئكه كه خدا كه نكنند  توهمي و خيال چنين ممرد اينكه براي بعد ."

 يا ،تواند نمي تنهايي به خودش و دارد احتياج مأمور به كه است كسي مثل العياذباهللا
 علي الرقيب انت كنت و« :فرمايد مي دارد " ذل از ولي " قرآن تعبير به و ملك در شريك

   بر باز خودت تو »ورائهم  من
  

   :پاورقي
  7 /طه.1
  ) 18 آيه ،ق سوره(عتيد رقيب لديه اال قول من يلفظ ما :هست هم قرآن در مطلب اين .2
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 پنهان آنها از  آنچه بر شاهد بلكه[ آنها بر شاهد فقط نه ،هستي شاهد و ناظر ،فرشتگان
 مالئكه بر حتي كه است من وجود  حوزه در چيزهائي .»عنهم خفي لما الشاهد و« :]است
 مالئكه كه دارد پنهانهائي و غيب من وجود  يعني ،ماند مي مخفي ستنده غيبي جنود كه
 آنچه كه هستي گواهي آن خودت تو ولي باشند آگاه توانند نمي و نيستند آگاه آنها از هم
  .شاهدي است پنهان هم آنها بر كه را
 يدگو مي قرآن  كه است عجيب چقدر انسان روان و روح قضيه كه فهمد مي انسان اينجا از 
 از كه هست]انسان روان و روح در[ چيزهائي فرمايد مي) ع(علي و " سر از پنهانتر و سر "

  .است آگاه آنها بر  كه خداست تنها و ماند مي پنهان هم مالئكه
 جهت اين در روانكاو علماي نظريه ؟شود مي ايجاد چگونه و كجا از ناخودآگاه روان اين 

  .است مختلف
  

   فرويد نظريه 
 از انسان ناخودآگاه  روان عناصر تمام كه بود معتقد - است روانكاوي قهرمان كه) 1(فرويد
 عناصر يعني ،اند داده تشكيل خودشان  براي را جائي آنجا در و اند گريخته خودآگاه روان
 روان ميان كه مرزي از عناصر اين ولي ،اند بوده  خودآگاه روان در ابتدا ناخودآگاه روان

 ناخودآگاه روان قسمت به و اند گريخته پنهان طور به دارد وجود  ناخودآگاه روان و خودآگاه
 و مفصلتر بسيار خودآگاه روان از كه اند داده تشكيل دنيائي آنجا در تدريجا آنها .اند رفته

   و وسيعتر
  

  :پاورقي
 1. �����  
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 .]شود مي گريز  اين باعث[ روان هاي راندگي پس مخصوصا ،فرويد نظر از .است تر گسترده
 ولي ،دارند ظهور و بروز به ميل ،انسان تمايالت و غرايز كه آنجا يعني " ها راندگي پس "

 اجتماعي عرف و عادات ،)كند مي سانسور او قول  به(شود مي آنها ظهور و بروز مانع انسان
 امري يك بر انسان مثال .]كند بروز[ انسان خودآگاه روان از قسمتي كه دهد نمي اجازه
 تمايالت روي فرويد تكيه بيشتر البته .]كند ارضا را خود خشم نتواند  ولي[ گيرد مخش

  اجتماعي محيط و شرائط ولي كند مي پيدا تمايلي جنسي نظر از انسان :است  جنسي
 فراموش را  عشق اين اصطالح به و ميل اين اينكه اال بيند نمي اي چاره .دهد نمي بروز اجازه
 چشم دنبال به دلش ،افتد مي صورت يك به چشمش ،رود مي خيابان به مثال .كند
 اي چاره .است بسته راه ،گرفت را  دنبالش شود نمي كه كند مي حس انسان ولي .)1(رود مي
 ،است نكرده فراموش واقع در ولي كند مي هم فراموش .كند فراموش اينكه جز بيند نمي
 طرف اين از آمدن بيرون اجازه وا به كه ديد ميل آن وقتي .نيست  شدني فراموش قضيه
 ناخودآگاه  روان به و گريزد مي دارد وجود انسان روان در كه ديگر دروازه آن از دهند نمي
 و احساس اين .رود مي  ناخودآگاه روان به و گريزد مي دارد وجود انسان روان در كه ديگر
 اجازه و !شو گم برو :گويند مي فورا بيايد بيرون بخواهد اگر كه داند مي هميشه تمايل
 .بماند]ناخودآگاه روان در[ هميشه براي ند توا نمي  كه او اما .دهند نمي او به آمدن بيرون

   چه
  

  :پاورقي
   :شاعر قول به .١
   بود دل كش رشته ،نظر دست           بود مايل چو چشم برود دل   

 عجيب    .است كرده عرياني تبليغ كه گفته كسي را شعر اين كه است
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 در كه  كسي مثل .زند مي خودش چهره به ماسك ،دهد مي قيافه و چهره تغيير ؟كند مي
 كه داند مي ،رود مي كشور از خارج به و كند مي فرار مرزها از ،است تعقيب تحت كشوري

 ،شود مي توقيف فورا شود داخل مرز از گذرنامه و شناسنامه آن با و قيافه و چهره آن با اگر
 عوض را اش گذرنامه و شناسنامه ؟كند مي  چه .بيايد كشور به هدخوا مي طرفي از و

   .شود مي وارد مرز از ديگر  نام با و زند مي ماسك ،كند مي
 روان از شده رانده عناصر ،انسان ناخودآگاه روان تجليات از بسياري كه است معتقد فرويد

 به و اند گريخته بعد ،ندا داشته  حيواني و پست جنبه و سفلي جنبه ابتدا كه است خودآگاه
 چهره و ماسك با و لباس يك در اينكه جز اند نديده اي چاره ،اند رفته ناخودآگاه روان

 انسان وقتي .كنند مي بروز اخالقي خيرخواهي يك صورت  به مثال .بيايند بيرون ديگري
 در هك شده پيدا او در ميل اين است مدتي مثال و كرده بروز دلش در اي عاطفه بيند مي

  چون ؟چرا ،دهد مي آمدن بيرون اجازه آن به وقت آن .كند خدمت نيكوكاري  مؤسسات
   .است  كرده تغيير اش قيافه و لباس و چهره ،شده عوض اش گذرنامه و شناسنامه

 تعالي و انسانيت را آن شما كه آنچه گويد مي .ندارد اعتقاد اصيل انسانيت به اصال فرويد
 در رفته " و ناخودآگاه روان از شده  رانده حيوانيت ،است حيوانيت ذاتش ناميد مي انسانيت

 گذرنامه و شناسنامه و چهره]فقط[ ،باشد كرده تغيير  ذاتش و ماهيت اينكه بدون " درون
  غربي هاي نظريه آن از يكي فرويد نظريه]لذا[ .است آمده]بيرون[ و  كرده عوض لباس و

   انسانيت فاتحه و گردد مي روبيده كلي به آن پاي زير ،انسانيت تفسير و توجيه كه است
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  .شود مي خوانده
 ،داريم ابوذر ما فرويد آقاي بگوئيد و كنيد كاري هر شما .است فرويد جناب نظريه اين 

 هيچ ماهيتي نظر از گويد مي ،داريم هم چومبه موسي ،داريم لومومبا ،داريم هم معاويه
 -  باهللا العياذ - فرعون و موسي ميان و ،چومبه و مبالومو ميان ،معاويه و ابوذر ميان فرقي
 را آن ،خواهد مي هم ابوذر خواهد مي معاويه كه را چيزي .است چيز يك همه ؟چرا .نيست

  تمايالت كه است اي چومبه همان الومومبا ،خواهد مي هم لومومبا خواهد مي  چومبه كه
 در آنجا از و شده  رانده ناخودآگاه روان به بعد و نكرده پيدا بروز و ظهور اجازه او حيواني
 ابوذر .است آمده بيرون انصاف و  آزادگي ،دوستي انسان ،عدالتخواهي ،آزاديخواهي لباس
  . است آدمي چنين يك معاويه به نسبت هم

   .اند نپذيرفته  روانكاوان ساير را ناخودآگاه روان براي توجيه و تفسير نوع اين ولي
   

  يونگ نظريه
 آن ولي) 2(است معتقد ناخودآگاه روان به او .)1(يونگ نام به دارد شاگردي فرويد 

 شده رانده عناصر را ناخودآگاه روان عناصر تمام كه است كرده فرويد جناب كه را توجيهي
  گويد مي يونگ .ندارد قبول دهد مي تشكيل  جنسي عناصر باالخص خودآگاه روان از
  
  :پاورقي 

1. ����   
 بحثي است  ناخودآگاه روان يك و مخفي شعور يك داراي انسان كه اين در امروز 

   .نيست
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 ،دهد مي  تشكيل را انسان انسانيت پايه و است فطري ما ناخودآگاه روان از قسمتهائي
 حقيقت و  دوستي علم احساس ،پرستش و عبادت احساس ،اخالقي احساس يعني

 در اركاني ،انسان  انساني ياحساسها همه]كلي طور به[ و ،دوستي زيبائي و خواهي
 روان عناصر اين ولي .دارند وجود  انسان ناخودآگاه روان در و هستند او سرشت و فطرت

 پس .اند داشته وجود شود رانده چيزي ما خودآگاه  روان از كه آن از قبل ،ناخودآگاه
 خدادادي فطري اساسي عناصر قسمت :شود مي تشكيل قسمت دو از ما ناخودآگاه روان

 از شده رانده عناصر قسمت و - شود داده پرورش و باشد بايد اينها  كه - انساني متعالي
  .انسان خودآگاه  روان

 روان و خودآگاه  روان :است روان دو داراي انسان كه مطلب اين اصل در امروز ولي 
 سيارب حوزه نيز و است خودآگاه  روان مسخر و حاكم ،ناخودآگاه روان اينكه و ،ناخودآگاه
  . نيست ترديدي و شك) 1(- است عظيمتري

  

  تلقين مسئله 
 روان با امروز را مسئله اين .است " الروح علم " بزرگ مسائل از تلقين مسئله 

 تلقين روانش  چگونه انسان كه اند كرده تفسير و توجيه عالي شكل به ناخودآگاه
 مقاومت روح بيداري در چون ولي است پذير تلقين هم بيداري در انسان .پذيرد مي
   را آن اثر توان نمي[ كند مي
  

   :پاورقي
 يك اندازه به ناخودآگاه  روان ،است درياچه يك اندازه به خودآگاه روان بگوئيم اگر .1

   .است بزرگ اقيانوس
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 خواب  به هيپنوتيزم وسيله به را كسي بتوانند اگر .]كرد مالحظه خواب مانند
 در چون شود مي وارد ناخودآگاهش روان در كنند لقينت او به چه هر ببرند مغناطيسي

 چيزي كه كند نمي حس شود بيدار وقتي و كند نمي مقاومت خودآگاه روان ،خواب حال
  .اند داده ياد يا گفته او به
 و تلقين مسئله آيا كه كنم تجربه را قضيه اين خواستم مي :گويد مي) 1(گوستاولوبون 

 خواب به و آوردند را  جواني دختر ؟نه يا است تدرس حد اين در ناخودآگاه روان
 .كردند تلقين او به ،خواست مي  دلم من كه را آنچه حال اين در .بردند مغناطيسي

 يك براي راه چهار فالن سر ،ساعت فالن ،روز فالن در دختر اين كه بگويم خواستم مي
 .دادم انجام من خود را كار اين گويد مي ظاهرا ،بگذارد  مالقات وعده من با علمي سؤال
 !استاد :است نوشته نامه يا كند مي تلفن دختر همان ديدم وقت يك ،گذشت روز چند
 اگر ،كند نمي حل كسي تو از غير را مشكل اين كردم فكر هستم مشكلي يك دچار  من

 سؤال يك  من ،بياوريد تشريف راه چهار فالن سر ،ساعت فالن ،روز فالن داريد وقت
 بروز خودآگاهش روان در بود رفته او ناخودآگاه روان در كه همان يعني .دارم كوچكي

 فكر اين آنها و اند كرده ديگران  كه است تلقيني اين كه بفهمد خودش كه آن بدون كرد
  .اند كرده فرو او ناخودآگاه روان به را
 يك ،تلقين مثل روحي وسائل با بيماريها از بسياري جسمي معالجه مسئله امروز 
   شناخته رسميت به و توجه جالب بسيار سئلهم
  

   :پاورقي
�����، 1. �������   
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 اين در بينيد مي بخوانيد را) 1(زاده كاظم حسين " روحي تداوي " كتاب اگر .است شده
  .است آورده خوبي خيلي بحثهاي زمينه

  

   روح اصالت اثبات و ناخودآگاه روان 
 روان كشف مسئله .است مسلم]امري[ انسان در ناخودآگاه روان وجود شد گفته چنانكه

 مسئله خود در نتايج آن از يكي) 2.(برداشت در الهيون براي علمي نتيجه دو ناخودآگاه
 كه شد مسلم زيرا كرد ثابت پيش از بيش را روح اصالت ناخودآگاه روان .بود روح

 .نيست ربوطم انسان اعصاب عالم به اصال شود مي پيدا  ناخودآگاه روان در كه عوارضي
 معلول ،شود مي پيدا كه ديوانگيها از بسياري كه است معتقد فرويد خود حتي

   .است ناخودآگاه روان فرمان معلول  نيست عصبي بيماريهاي
 غصه از  كه افرادي هستند هم واقعا و ،شد ديوانه غصه از كس فالن گويند مي گاهي
 و كنند مي پيدا "  گري خل " حالت يك كه معنا اين به ديوانه البته .شوند مي ديوانه
 پزشكي معاينه را افراد  اين وقتي .خورند نمي اصال بخورند بايد كه اي غصه آن ديگر
  هيچ كنند مي
  
   :پاورقي 
 اروپا به و .كرد مهاجرت  ايران از پيش سال چندين كه بود مسلمان ايراني يك زاده كاظم حسين .١

 يك به بعد .داشت سياسي و ادبي و علمي ليتهايفعا) مشروطيت اوايل(در اول سالهاي .رفت
  كتاب و كرد مي علمي مطالعات آنجا در .شد منزوي آنجا و رفت سوئيس در ظاهرا - اي دهكده

   .است شده چاپ  هم ايران در كه است نوشته فارسي به را كتابهايش از بسياري .نوشت مي
 كرده كاري[ الهيون براي  كه نبودند ينا دنبال اند كرده كار راه اين در كه كساني اينكه با  .٢

   .بودند خودشان علمي كار دنبال آنها ،]باشند
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  كه بينند مي عمل در حال عين در ولي كنند نمي مشاهده اعصابشان در اي عارضه
  .كنند مي گري خل كارهاي

 قابل غير  بزرگ بسيار هاي مصيبت دچار گاهي افراد نوع اين ؟شوند مي اينطور چرا 
 كند مي كاري يعني ،شود مي كار به دست ناخودآگاه روان كه اينجاست .شوند مي تحمل

 ،اوهام و تخيالت و خياالت  عالم در .شود ايجاد اختالل خودآگاه شعور دستگاه در كه
 هيچ اصال رفت اوهام و خياالت عالم در كه هنگامي و كند مي پيدا خودش براي عالمي

 به من .است زنده او كه كند مي فكر بسا چه ،است همرد اش بچه مثال كه كند نمي فكر
 يعني ،اند العاده فوق كارهايشان از بعضي در كه ام كرده برخورد اشخاص اين از بعضي
 سلسله يك در ذلك مع ولي ،هستند زيرك و فهم با و باهوش ،عادي آدم يك مثل

  اشخاصي چنين نهااي كه شده معلوم تحقيق از بعد .دارند را گري خل حالت  اين ،مسائل
  .هستند

  :گويد مي كه شاعر اين شعر كه شود مي معلوم 
  دارد غمي ديدم را كه هر عالم زهشياران 

   دارد  عالمي هم ديوانگي شو ديوانه دال                    
 عالمي هم  ديوانگي شو ديوانه دال " گاهي .است حقيقت هم اندكي ،نيست شعر فقط 

 زحمت اسباب ،شعور  اين گويد مي ،دهد مي انسان به باطن شعور كه است فرماني " دارد
 ،بكن را كار اين تعمدا كه معنا اين به  نه(شعوري بي به بزن ،آورد مي در را آدم پدر ،است
 هم خودت كه حالي در بزني شعوري بي  به اصال تو كه كنم مي كاري من يعني
   اريهابيم نوع  اين دچار كه افرادي از يكي .)فهمي نمي
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 پيدا كسالت وقت هر كه بود اين تخيالتش جمله از ،بود گرفتار اوهام و تخيالت به و بود
  !بخورد چلوكباب يك كرد مي نذر خودش بهبود براي ،كرد مي

 روشن بسيار را روح اصالت مسئله كه بود اين ناخودآگاه روان كشف اول نتيجه پس 
 چهار كه است اي گانه بچه  ساده حرف اين از عميقتر خيلي انسان روان شد معلوم .كرد
 سلسله شيميائي انفعال و فعل]نتيجه  انسان رواني حاالت[ :گويند مي ماترياليست تا

   .است اعصاب
  

  " اي آيه شناخت " و ناخودآگاه روان آشف
  .است " فيه نحن ما " مسئله در يعني " شناسي شناخت " در ،دوم نتيجه 
 روان به نسبت شود مي شناخته مسلم حقيقت يك علم نظر از امروز كه ناخودآگاه روان 

 انسان وجود غيب ،ناخودآگاه  روان ." شهادت " به نسبت " غيب " يعني ،خودآگاه
 يعني شهادت :]كرديم مي معنا اينطور ولي[  گفتيم مي شهادت و غيب هم قبال .)1(است
 شهادتي تنها نه كه شده بتثا امروز .)ناخودآگاه روان همين(روان يعني غيب و بدن اين

  همان كه داريم هم غيبي غيب يك بلكه) روان يعني(داريم غيبي و) بدن  يعني(داريم
  .است ناخودآگاه روان

   روان ،كنيم مي حس ظاهري حواس با را خود بدن 
  

   :پاورقي
 خيلي كه است  الهي آيه بزرگترين كه است آفريده اي گونه به را انسان خدا كه اين .1

   .است همين دالئلش از يكي دارد يلدال
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 ؟كنيم مي درك كجا از را ناخودآگاه روان اما ،كنيم مي شهود باطن حس با را]خودآگاه
 البراتوار در اگر ؟كردند كشف البراتوار در را ناخودآگاه روان فرويد امثال و فرويد آيا

 هيچكس(بينيد نمي البراتوار در كسي را  روان .نيست روان و است جسماني كه ببينند
 احساس خودشان در را اين خودشان كه بگوئيد اگر و ،)است نكرده ادعايي چنين هم
 در كه هائي نشانه و عالئم مجموع از ،آري خودآگاه روان شود مي وقت آن ،كردند مي

 ،ظهورات و بروزات و عالئم اين از .كردند كشف را آن كم كم ديدند خودآگاه روان
  پي ناخودآگاه روان وجود به[ دهد مي رخ انسان براي رؤيا عالم در كه آنچه از مخصوصا

 وجود از يعني ،شد ناخودآگاه روان معماي حل كليد يك فرويد براي رؤيا عالم .]بردند
 زير در را آن توان نمي  كه دارد ناخودآگاهي روان انسان كه ببرد پي توانست رؤياها
 در عالئم .)كرد پيدا آن از روانشناسي  آگاهي مثال(كرد باطن شهود يا و ديد ها بين ذره

   .داريم پنهاني و غيب  چنين يك ما كه داد نشان مجموع
 عرض  گذشته جلسه كه است اي آيه شناخت همان اين ؟است شناختي نوع چه اين

 حس و بيند مي  آنچه از كه است داده خاصيتي انسان ذهن به متعال خداي يعني ،كردم
 آن پشت كه را باطني و درون]تا كند مي استفاده[ نشانه و عالمت عنوان به كند مي

 كرد كشف ،كرد احساس اينكه نه - كرد كشف بشر را ناخودآگاه روان .كند كشف است
  .كرد كشف شهادت از را غيبي -
 و رياضيدان  مردي ،خير ؟شد كشف دوربين وسيله به بار اولين براي نپتون سياره آيا 

 از قسمت آن در بايد گفت گرفت نظر زير را شمسي منظومه ههم وقتي شناس ستاره
   اي سياره و باشد مداري هم فضا
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 ،باشد  شده تشكيل ها سياره اين از فقط منظومه اين شود نمي ،كند حركت مدار آن در
 اختراع قويتر دوربينهاي  كه - بعدها .كرد كشف را نپتون وجود ،كاغذ صفحه روي يعني
 كشف ها نشانه و عالئم روي از تعقل و تفكر نيروي با قبال او كه را آنچه ديگران - شد

  .كردند تأييد بود كرده
  

  روانكاوان شناخت و) ع(ابراهيم شناخت مقايسه 
 كسي با خليل  ابراهيم فرق ؟چيست عالم روانكاوان همه و فرويد با خليل ابراهيم فرق 

 از جزئي به مربوط اينها كار كه است اين فرقش ؟چيست كرد كشف را نپتون سياره كه
 از جزئي از شناس ستاره آقاي آن و ،ديگري جزء ،انسان وجود از فرويد آقاي .است عالم

  .كرد  كشف را ديگري جزء شمسي منظومه
 نگاه انسان روان  به تنها ،كرد يكسره را سودا) ع(ابراهيم ؟كرد چه خليل ابراهيم ولي
 را اجسام عالم و ،حركت و طبيعت  عالم ،نكرد گاهن زمين و ماه و خورشيد به تنها ،نكرد

 موضوع را خودش اول او .دارد باطني و غيب] جهان[ اين گفت و گرفت نظر زير يكسره
 چه كه موجودي يك و ،مقهور و متغير و متربي موجود يك را خودش .داد قرار مطالعه
 كوچك(دهد مي حركت و گردش را او كه هست قدرت و ،قوه نخواهد  چه و بخواهد

 تغيير  خودش وجود تمام در .كرد حس) كند مي پيرش دارد و است كرده بزرگش ،بوده
 و دهنده تغيير بايد كه شد پيدا وجودش در دغدغه اين .كرد احساس را حركت و

   غار در  كه ابراهيم .باشد موجود ،عالم در موتوري و دهنده حركت
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 را آسمان  كه بوده جائي در سالها و است كرده زندگي تقيه در ،است كرده زندگي
 هذا :گويد مي ،افتد مي  طالع ستاره يك به چشمش بار اولين براي ببيند توانسته نمي
 رب تواند نمي و است انسان كه فهمد مي بيند مي خودش مثل را چيزي كه وقتي(؟ربي
 بر حاكم نيروي آن ،دهد مي حركت و تغيير ،كند مي تربيت مرا كه آن آيا .)باشد او

 :گفت كرد تغيير و افول تا .)1( »االفلين احب ال قال  افل فلما« ؟است همين من وجود
  اختيارش است معلوم ،است مربوب و مقهور ،است ناثابت و متغير من  مثل كه هم اين

 رب[ :گفت ،است درخشانتر ديد افتاد كه ماه به چشمش .نيست خودش دست
 جزئي من مثل  هم اين :گفت ،كرد عوض ار جايش ماه بعد لحظاتي .است همين]من

 ديگري قوه و قدرت تأثير  تحت هم اين ،دهد مي انجام را اي وظيفه دارد گويا ،است
 كه ديد بعد ولي .است همين]من پروردگار[ :گفت كرد طلوع خورشيد كه بعد .است

 اين از آنچه تمام پس .)2(گفت يكمرتبه .است مقهور  هم ستارگان روشنترين و نيرترين
  منزله به ،است ظاهر عالم اين تمام ،شهادتيم ما تمام ،هستند خودم  مثل است جنس
 .است آن  ناپيداي قسمت ،هندوانه اين اعظم قسمت ،است هندوانه آن پيداي قسمت

 من .)3( »المشركين  من انا ما و حنيفا االرض و السموات فطر للذي وجهي وجهت اني«
 آن ،چرخاند مي را سفليها و علويها تمام كه كردم تيحقيق آن متوجه را خودم چهره
  .اينهاست ماوراي در كه غيبي

   و فرويدي شناخت ميان ،شناسي شناخت ماهيت نظر از
  
  :پاورقي 
   76 /انعام .١
  .كسي كند يكجا كه است خوش چنين سودا .٢
   79 /انعام .٣
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 ابراهيم  شناسي شناخت .است فرق موضوع نظر از ،نيست فرقي هيچ ابراهيمي شناخت
 جلسه در كه مثالي در(شما شناسي شناخت با و شناس ستاره آن شناسي شناخت با

 شناخت ماهيت نظر از) كردم عرض سعدي يا و بروجردي اهللا آيه به راجع گذشته
 دو موضوعش منتها است يكي دو هر در شناسي شناخت ماهيت .كند نمي فرق شناسي

 به شمسي منظومه از ،شناسيد مي را آنها ،بروجردي  اهللا آيه و سعدي آثار با شما .است تا
  ولي ،]بريد مي پي[ انسان ناخودآگاه روان به انسان خودآگاه روان از و ،سياره آن وجود

   .بدهند ژرفا انسان شناخت به اند آمده پيامبران
 گسترش انسان  شناسائي به اينكه براي است آمده علم :همينجاست در دين و علم رقف

 ،)1(دهند افزايش انسان شناخت  به كه اند آمده هم اديان .دهد افزايش را ناختش ،بدهد
 در بيني مي كه جهان اين تمام بگويند اند آمده ،شناخت ژرفائي جهت در افزايش اما

 در است حلقه يك مثل فاله في كحلقه دارد احاطه جهان  اين بر كه غيبي جهان مقابل
 جهان به نسبت هم جهان اين !دارد حقارت چقدر صحرا يك مقابل در حلقه يك.(صحرا
 ما به را  عالم آن عظمت بلكه ،اند نكرده كم چيزي عالم اين از .)است حقير اينقدر  غيب
  .اند داده نشان و ارائه

 ما بحث   .پذيرد مي پايان اينجا در شناخت مراحل درباره
   .الطاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و
   

  :پاورقي
 كه توسعه و  گسترش يعني افقي افزايش :داشتيم افزايش نوع دو باشد تانياد اگر .1

   .]عمقي افزايش و[ ،كند مي را كار اين علم
  
   حقيقي شناخت: هشتم جلسه
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 و نبينا و سيدنا  علي السالم و الصلوه و ،اجمعين الخالئق ء باري ،العالمين رب الحمدهللا 

  . المعصومين الطاهرين الطيبين اله و محمد سمالقا ابي موالنا
  

 بحث: است بحث دو مسئله اين خود كه شويم مي شناخت معيار و مالك مبحث وارد
  ) 1(شناخت معيار بحث و شناخت مالك

 خورد يبرم يموارد به شيشناختها در انسان كه ميكرد عرض گذشته يها جلسه در
  .است بوده اشتباه و خطا غلط، او ختشنا نديب يم كند، يم كشف را آنها يخطا كه
 او با يمدت د،يشو يم دوست نفر كي با شما: كنند يم ذكر يجزئ امور از يمثال

 يب و وفا يب و صادق انسان است، يخوب آدم او كه ديشو يم معتقد و ديكن يم معاشرت
  هر. است يرنگين و لهيح
  

  :يپاورق
  .]شود يم داده حيتوض بعد ةجلس در شناخت، مالك و شناخت اريمع فرق دربارة[ .١
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 مدتي از بعد .دهيد مي گواهي او به راجع اينطور ،پرسد مي او درباره شما از كه هم كس
 با معامالتي شركت يك يا و كنيد مي او با وصلت يك يا ،رويد مي او با مسافرت يك كه
 او ردمو در كه كنيد نمي شك و كند مي تغيير شما عقيده يكمرتبه ،دهيد مي تشكيل او

 حاال ،شناختم مي خوبي آدم را اين قبال من كه گوئيد مي مردم به .بوديد كرده اشتباه
  .است جزئي مثال يك اين .است بدي آدم او ،كردم اشتباه كه فهميدم

 به - طبيعت در را قانوني ،فن يك علماي كه شود مي يافت فراوان ،علمي مسائل در 
 تعلق آن بر  اعتقادشان سال صدها يگاه و دهها و كنند مي كشف - خود حساب

 فالن در گذشتگان  كه شناختي كه شوند مي متنبه ديگران بعد مدتي ولي ،گيرد مي
 مسئله كه اينجاست .است  ديگري چيز حقيقت و بوده اشتباه اند داشته طبيعت مسئله
 :است گونه دو شناختها شود مي معلوم]زيرا[ ،شود مي مطرح شناخت باب در حقيقت

  .)1(خطاست  كه شناختي و ،است حقيقت كه ختيشنا
  :شود مي مطرح سؤال دو ،رسيد اينجا به مطلب كه حال 

 يك گوئيم مي  وقتي ؟چيست " خطا " مقابلش نقطه قهرا و " حقيقت " تعريف 
   ؟كنيم تعريف بايد چگونه را حقيقت ،است حقيقت ،شناخت

١.

 كه نحو هر به - كرديم تعريف را حقيقت آنكه از بعد .٢
 
  :پاورقي 
 " گويند مي ،شود مي برده كار به " غلط و صحيح " ،خطا و حقيقت جاي به گاهي .1

 " كذب " و " صدق " ،دو اين جاي به گاهي و " غلط شناخت " و " صحيح شناخت
   ." دروغين  شناخت " و " راستين شناخت " ،رود مي كار به
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 بودن غلط از شناخت بودن حقيقت تشخيص براي محك و معيار - باشيم كرده تعريف
 شناختهاي از  حقيقي شناختهاي تشخيص براي]محك و معيار ديگر عبارت به[ و ،آن

 يا است حقيقت  شناخت اين كه آورد دست به توان مي معياري چه با ؟چيست غلط
   ؟غلط

  

  شده مطرح اشكاالت و قديم علماي نظر از حقيقت تعريف
 حقيقي ،)1(قديم فيلسوفان و علما .حقيقت تعريف يعني اول مسئله به پردازيم مي 

 االمر نفس و واقع با  مطابق يا شناخت :كردند مي تعريف اينچنين را شناخت يك بودن
 منطبق يا است عين با منطبق يا ما فكر و) 2(ذهن ،ديگر تعبير به و ،مخالف يا و است

 آن ديگر يانب به و ،است مطابق واقع با كه شناختي  آن يعني حقيقي شناخت ،نيست
   .است متطابق خارجي وجود با كه فكري آن ،است منطبق  عينيت با كه ذهنيتي

 تعريف اين براي  كه را اشكاالتي و نداشتند ترديدي ،تعريف اين در ،قديم فالسفه و علما
  .دادند مي جواب و كردند مي مطرح خودشان ،شد مي وارد

 آيا كه  است حقيقت تعريف مسئله شد پيدا جديد عصر در كه هائي انديشه جمله از 
 مطابق ذهن ،باشد  واقع با مطابق كه است آن ،صحيح و راستين شناخت يعني ،حقيقت

 باشد درست تواند مي موارد از بعضي در ،است غلط تعريف اين ،نه :گفتند ؟باشد عين با
   ولي

  
   :پاورقي

   .است اسالمي علماي ،قديم علماي از مقصودم .١
   .است ذهني امر يك " شناخت " چون .٢
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 )1(شيب و كم ،يتجرب و يعيطب و يحس مسائل در مثال ست،ين درست موارد همه يبرا
 فالن نديگو يم يپزشك در يوقت مثال عنوان به. است مطابق فيتعر نيا گفت توان يم
 ست،ين اي و است واقع با مطابق اي] فكر نيا [مييبگو ميتوان يم است، سرطان علت ءيش
 است، واقع با مطابق شهياند نيا كند، يم سرطان جاديا نيع عالم در ئش آن اگر يعني
  .است نيدروغ شةياند شه،ياند نيا كند، ينم اگر و

 ينم صدق اتياضير مورد در فيتعر نيا اند گفته. ستين نگونهيا كه شناختها همة اما
 به رهيدا طيمح نسبت: مثال د،يكن يم انيب احكام سلسله كي علم نيا در شما. كند
 رهيدا عت،يطب در اصال. دارد يتيخاص نيچن ميمستق خط اي است؛ عدد فالن آن، قطر
 در يعني ندارد، وجود كند يم فرض خود ذهن در دانياضير نفر كي كه يشكل به
 باشد، يمساو يمركز نقطة كي با آن نقاط تمام فاصلة كه مسدود يمنحن كي عت،يطب

 شناخت ن،يراست دانش كه مييبگو اگر پس. ماست ذهن فرض فقط نيا. ندارد وجود
 با كه است يا يذهن] امر [باشد، منطبق واقع با كه است آن يقيحق شناخت و نيراست

] يامور [ندارد، تينيع ياضير احكام] رايز شود ينم اتياضير شامل [باشد منطبق نيع
  .است منطبق ذهن خود با كه است يذهن

 يا منطقي قضاياي مثل ،است ذهن خود به مربوط كه مسائلي در است همچنين
 يك خود  همراه ادراكي هر بگوئيد روانشناسي در شما اگر .روانشناسي و رواني قضاياي
 ،ندارد وجود ما  درون از بيرون در و ،ما ذهن از بيرون در چيزي چنين ،دارد عاطفه
  آنچه

  
   :پاورقي
 .1   .نيست اشكال بي هم مسائل اين در گويند مي زيرا
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 معني اينجا در  عين عالم با بودن مطابق باز پس .دارد وجود ما درون در ،دارد وجود كه
  .ندارد

 چون ؟چرا .ندارد معني عين با بودن مطابق نيز تاريخي مسائل در]اند گفته همچنين[ 
 معدوم اساسا و ندارد وجود گذشته و ،گذشته به مربوط مسائل يعني تاريخي مسائل
 دست با من دست اين مثال  است مطابق ديگر ء شي با ء شي يك گوييد مي وقتي .است
 .كنند پيدا انطباق يكديگر بر تا باشند  داشته وجود دو هر بايد ،است مطابق من ديگر

 گوئيم مي وقتي .است معدوم ،مسائل آن كه  است مسائلي درباره تاريخي قضاياي
 كرده اشغال را آن غانهااف كه اصفهان طرف به و داد  تشكيل سپاه سال فالن در نادرشاه
 همه .داد شكست را آنها و جنگيد افغانها با اصفهان " خورت مورچه " در و آمد بودند
 كه حال .است مطلق معدوم]اكنون[ و بوده موجود گذشته در كه است وقايعي از  سخن
 ،است راست گوئيد مي ؟دروغ يا است راست سخن اين بگويم]چگونه[ من ،است معدوم
  .است معدوم االن " واقع " ندارد وجود واقعي گويم مي ،است واقع با مطابق چون

 واقع با كه  است امري حقيقت كه مسئله اين اند گفته كه است اين باالتر اينها همه از 
 فكر كه اند گفته كساني را اين يعني ،است جهان در ثبات فكر از ناشي باشد منطبق

 متغير جهان است شده معلوم  كه حال ليو ،است حركت بي و ثابت ،جهان كردند مي
 پس ،ندارد " آن " دو در را حالتي  هيچ و نيست حال يك به لحظه دو در و است

 شود نمي ،نباشد ثابت ء شي يك تا ؟كنيد مي  منطبق چيزي چه با]را خود شناخت[
 ،واقع عين با ذهن بودن منطبق ،ندارد ثبات جهان  چون .كرد منطبق آن بر را چيزي

    .است معني بي

 ١٦٥



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 حقيقت مورد در ما قدماي و قديم علماي كه تعريفي بر كه ايرادهاست سلسله يك اينها
 تعريف اين از بايد اشكاالت اين وجود خاطر به اند گفته بعد و اند كرده وارد ،اند داده ارائه

 اين متوجه قديم علماي آيا ؟نيست وارد يا است وارد ايرادها اين آيا .برداشت دست
 عرض مباحث همين در كردم فرصت اگر كه است مطلبي ؟اند نبوده يا اند بوده رادهااي

   .نيست درست و وارد ايرادها اين از هيچكدام البته .كنم مي
  

  حقيقت ديگر تعاريف
 و بودن راستين ،راستين شناخت براي بايد گفتند دانستند مي وارد را ايرادها اين چون 

 اي عده ؟چيست " حقيقت " تعريف حال .دهيم ئهارا ديگري تعريف ،بودن حقيقت
 در كه اي انديشه از است عبارت حقيقت - بگيريم نظر در را تنها فرد يك اگر - گفتند
 در كه اي انديشه يعني ،است سازگار او ديگر هاي انديشه با و دارد وجود فرد آن ذهن
 نداشته تناقض و يدآ در سازگار شما هاي انديشه ساير با اگر شود مي پيدا شما ذهن
 نباشد سازگار آنها با و كند نفي را شما ديگر هاي انديشه اگر ولي است  حقيقت باشد
 هر: ]شود مي چنين حقيقت تعريف[ بگيريم نظر در را جامعه و جمع اگر و ،است غلط

 ،است حقيقت باشند داشته توافق آن بر دانشمندان اذهان ،زمان يك در كه اي انديشه
 را اي انديشه ،سال چند براي]حتي[ نسل يك مدت براي ولو ،زمان يك رد مردم اگر

 تعريف اينها نظر از ،پس .است حقيقت  انديشه آن ،كنند توافق آن روي همه و بپذيرند
   حقيقت
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 مردم اگر گوئيم مي ." دارند توافق آن بر زمان يك مردم كه اي انديشه " :است چنين
 حقيقت كداميك صورت اين در[ ،كردند پيدا آن فخال اي انديشه و آمدند ديگر زمان
 روي مردم چون زمان آن در ،است ديگر چيز حقيقت اينها زمان در :گويند مي ؟]است
 صورت به مردم كه حال ،است بوده حقيقت همان داشتند توافق شكل آن به مسئله آن

 اين يا ،ستا حقيقت اين بوده خطا آن اينكه نه(است حقيقت  اين كنند مي فكر ديگري
 هيئت و نجوم علماي ،)1(بطلميوس از بعد سال هزار دو تا مثال .)حقيقت آن و خطاست

 زمين دور به گانه  نه افالك و است عالم مركز زمين كه) 2(بود اين بر اعتقادشان
 و) االفالك فلك(است بزرگتر افالك همه از كه فلكي تبع به خورشيد و ،چرخند مي

 هر - دارد گردشي جداگانه خودش نيز فلكي هر و - چرخاند مي خود با را ديگر فلكهاي
 اقال .آيد مي پديد روز شبانه ،آن از و چرخد مي]زمين دور[ بار يك ساعت چهار و بيست

 سال هزار دو بنابراين .بود اين بر اعتقادشان نجوم غير و نجوم علماي سال هزار دو
) 4(گاليله و) 3(و كپرنيك زمان از .دچرخ مي زمين دور به خورشيد كه  بوده اين حقيقت
  " چرخد مي خورشيد دور به زمين ،خير " :گفتند

  
  :پاورقي 
 1. ����������   
 به الاقل كه اند شده پيدا  اسالمي علماي ميان در هم و قديم يونان در هم افرادي ندرت به البته 2 

 از يكي در نيز بهائي شيخ .رونيبي ابوريحان مثل .نيست ثابت مطلب اين كه اند گفته احتمال صورت
  عالم يك سال صد چند هر در ،نادرند افراد اين ولي ،نيست ثابت حرف  اين گويد مي هايش نوشته
  .اند داشته نظر  اتفاق همه و گذشته سال سيصد ،سال دويست ،سال صد با ،است شده پيدا

3. ��������  
 4. �������   
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 حقيقت آن  وقت آن .اند كرده قبول را اين المع مردم زيرا ،است اين حقيقت حاال پس
 اينچنين را راستين شناخت  فرانسوي) 1(كنت اگوست .است حقيقت اين اكنون و بوده

 آن روز آن بگوئيم كه) 2(است غلطي تعريف ،اين كه است واضح .كند مي تعريف
 حقيقت  آن كردند فكر ديگري گونه به اگر فردا و است حقيقت اين امروز و بود  حقيقت
  .بود خواهد

 آن راستين شناخت :گفتند ،كردند تعريف ديگر گونه به را راستين شناخت ديگر بعضي 
  .باشد داشته بشر حال به مفيد اثر كه است شناختي

 بودن حق :گفتند مي ،كردند مي تفكيك نافع و حق ميان) اسالمي علماي(قديم علماي 
 مسئله بودن مفيد و  نافع و ،است مسئله كي ذاته حد في - بودن واقع با مطابق يعني -

 چيز است مفيد كه اين و است چيز يك است حق ء شي يك كه اين ،است ديگري
 هر و است مفيد است حق چه هر آيا ندارند يا دارند تالزم دو اين آيا حال ،است ديگري

  .است ديگري مسأله ،خير يا ،است حق است مفيد چه
  

  آلي و زئيج امور در مفيد و حق رابطه 
 مثال .باشد مفيد بشر حال به ،غلط انديشه همان ولي باشد غلط اي انديشه است ممكن 

  مورد جوان پسر كه را بيماري پير پدر
  
  :پاورقي 

������� ����� 1.  
   .]شود مي داده توضيح بعد جلسه در باره اين در[ .2

 ١٦٨



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 و فرستاده  دست دور ركشو يك به تحصيل براي را پسرش .بگيريد نظر در دارد اي عالقه
 حالش به بگويند او  به را حقيقت ديگر اينجا .است مرده پسرش و ندارد خبري او از

 و زنده ات بچه بگويند او به اگر ولي ،است مضر او حال به اما است حقيقت ،دارد زيان
  .]است مفيد او حال به[ است تحصيل مشغول

 در اينكه گو .شوند مي جدا يكديگر از ،بودن مفيد و بودن حق مسئله اينجا در پس 
 اما پذيرند نمي انفكاك يكديگر از كه اند مسئله دو ،بودن مفيد و بودن حق ،كلي مسائل

   .پذيرند مي انفكاك يكديگر از مصلحت و حقيقت ،مفيد و حق ،جزئي مسائل در
  :دارد معروفي حكايت گلستان در سعدي

 را ملك  نوميدي حالت در بيچاره ،دكر اشارت اسيري كشتن به شنيدم را پادشاهي 
 دل در چه هر بشويد  جان از دست كه هر اند گفته كه ،گفتن سقط و گرفت دادن دشنام
 !خداوند اي :گفت محضر نيك  وزراي از يكي ؟گويد مي چه پرسيد ملك ...بگويد دارد
 خون رس از و آمد رحمت را ملك ،»الناس عن  العافين و الغيظ الكاظمين و« :گويد همي

 پادشاهان حضرت در نشايد را ما جنس ابناي :گفت بود او ضد كه ديگر وزير .گذشت او
 اين از روي ملك .گفت ناسزا و داد دشنام را ملك ،اين ،گفتن  سخن راستي به جز

 آورد  هم در سخن اين از روي ملك .گفت ناسزا و داد دشنام :گفت و آورد هم در سخن
 در آن روي  كه گفتي تو كه راست اين از آمد تر ديدهپسن وي دروغ آن مرا :گفت و

 راستي كه آميز مصلحت  دروغي :اند گفته خردمندان و ،برخبثي اين بناي و بود مصلحتي
  .)1(انگيز فتنه

   حقيقت امر يك گاهي جزئي امور در كردم عرض چنانكه 
  

  :پاورقي
   .اول حكايت ،اول باب .1
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 حقيقت امر يك گاهي كه همچنان ،نيست مصلحت و مفيد ،نيست خير ولي است
 بگوئيد را حقيقت شما اگر ،شود ريخته خواهد مي گناهي بي خون :است مفيد اما نيست
 در پس .ايد كرده حفظ را  جاني كنيد كتمان را حقيقت اگر اما شود مي ريخته خونش
 هم كلي مسائل در .هستند جدا امر دو ،بودن مفيد و بودن حقيقت ،جزئي مسائل

 هميشه كلي مسائل در]كه تفاوت اين با[ ،هستند مسئله دو بودن مفيد و بودن قيقتح
   .است تالزم  بودن مفيد و بودن حقيقت ميان

  

  آلي امور در حقيقت و مفيد تالزم درباره قرآن نظر
 بودن حقيقت  ميان كه كند مي بيان را مطلب اين است رعد مباركه سوره در كه اي آيه 
 چه هر كه كند مي بيان  طرف اين از را تالزم و ،است تالزم كلي مسائل در بودن مفيد و

 فسالت ماء السماء من انزل« :آورد مي  مثلي آنجا در قرآن .هست هم مفيد است حقيقت
 متاع او حليه ابتغاء النار في عليه يوقدون مما و رابيا زبدا السيل فاحتمل بقدرها اوديه
  الناس ينفع ما اما و جفاء فيذهب الزبد فاما ،الباطل و الحق اهللا يضرب  كذلك مثله زبد

 جاري سيل ،آيد مي باران آب .)1( »االمثال اهللا يضرب كذلك االرض في فيمكث
 حركتش  خالل در ،كند مي حركت كه سيل .ريزد مي دمنها و كوهها در و شود مي

 طوري به گيرد يم را آب روي كه شود مي زياد آنقدر كف .آورد مي وجود به كفي تدريجا
  سيل كه نيروئي آن  آنكه حال و بيند نمي را آب و بيند مي را كف فقط انسان كه
  
  :پاورقي 
   17 /رعد .1
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  حركت آب نيروي با كند مي حركت اگر كف و است آب نيروي دهد مي حركت را
 دليل به آب اما رود مي بين از سرعت به كف :گويد مي قرآن .خودش نيروي با نه كند مي

 است امري باطل .است  اين مثلش باطل و حق گويد مي .ماند مي باقي است نافع اينكه
 آن مثل كند مي استفاده حق  نيروي از و شود مي پيدا آن پرتوي در و حق تبع به كه

 زراعت درد به كه است آب ،ندارد اي فايده  كف اما .كند مي حركت آب نيروي با كه كفي
 زمين در آب ولي شود مي هوا و رود مي بين از زود  كف دخور مي ديگري زياد امور و

 باقي است مفيد اينكه دليل به ،حقيقت .است اين باطل و حق مثل .كند مي مكث
 ،باطل براي ولي ،است قائل بقا حق ،آن براي و داند مي بقا قابل را  حق قرآن .ماند مي
   .است قائل زودگذر و موقت بسيار بقاي ،نيست قائل جاودانه بقاي  حق
 مفيد يعني بودن  حق اصال ،كرد تفكيك نبايد " مفيد " و " حق " ميان اند گفته اي عده
 با مطابق]كلي امور[ در آنچه و بودن واقع با مطابق يعني بودن حق گوئيد مي شما .بودن
 بودن حق بگو ،كن رها را " واقع با مطابق " اصال گويند مي ،هست هم مفيد است واقع
   .بودن دمفي يعني
 اين در نظرش  جهاني و آمريكائي معروف بسيار روانشناس و فيلسوف) 1(جيمز ويليام
  .است اين باب

  
  :پاورقي 
 1. ������� �����   
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  حقيقت سوم تعريف
 كه چهارمي نظر و نظر اين كه اند كرده تعريف ديگري شكل به را حقيقت ديگر بعضي 

 شما كه شكل  آن خطابه و حقيقت صالا :اند گفته .است مطرح امروز كنم مي ذكر
 عالم با ما ادراكي قواي برخورد نتيجه در كه است چيزي حقيقت .ندارد معني گوئيد مي

 قرار خارجي عينيت مقابل در ما حواس اگر .)سنتز ،تز آنتي ،تز(باشد شده پيدا خارج
 از العملي عكس هم حواس و گذارد مي اثر]ما حواس[ روي خارجي عينيت آن ،گيرد
 نباشد انسان آن اگر .كنيم مي نگاه ماست روبروي كه انساني به مثال .دهد مي نشان خود
 او به  كه نوري ،دارد وجود چراغي يا است روشن هوا كه وقتي .ببينيم توانيم نمي ما كه
 .آورد مي وجود به ما چشم شبكيه در تصويري و شود مي منعكس ما چشم در تابد مي
 العمل عكس خودش از يعني ،هست هم بخش اثر ،نيست پذير اثر فقط ما چشم ولي

 به خاصي وضع گيرد مي قرار من چشم شبكيه در كه تصويري آن .دهد مي نشان
 هر .باشد ذهن عالم و  عين عالم برخورد معلول كه آنچه يعني حقيقت .گيرد مي خودش

 واقع با مطابق كه چيز هر نه  است حقيقت اسمش باشد]برخورد[ اين معلول كه چه
   .باشد
 نفر يك  حتي و كنند مي حس گونه دو را چيز يك واحد آن در نفر دو گاهي گوئيم مي
 تخم و دارد يرقان  بيماري كه كسي مثال .كند مي حس جور دو را چيز يك واحد آن در

 كه من .بيند مي زرد را  آن كند مي نگاه ء شي يك به وقتي است گرفته زردي چشمش
   سالم چشمم
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 مردم اكثر كه بينم مي ديگري رنگ به ،بينم نمي بيند مي او كه رنگي به را آن است
 خطا هيچكدام و است حقيقت دو هر گويند مي ؟است حقيقت كداميك .بينند مي

 اعصاب العمل عكس  داده نشان العمل عكس نوع يك آن مقابل در تو اعصاب .نيست
 آن ،داده نشان العمل عكس ديگر  اي گونه به او اعصاب ،است حقيقت پس ،است خودت

 را ء شي يك نفر صد اگر .اوست خود اعصاب  معلول باالخره چون ،است حقيقت باز هم
 پيدا آنجا از افكار اين گويند مي .است موجود حقيقت صد اينجا در ،ببينند شكل صد
 به نسبت .)1..(است نسبي حقيقت ،ايد انديشيده مطلق را حقيقت شما كه است شده
 ديگري چيز ديگري به نسبت و ،است حقيقت آن شما به نسبت ،است حقيقت اين  من

  .نيست خطا هم هيچكدام و است حقيقت
 :باشد  داشته وجود نسبي حقيقت دو است ممكن واحد آن در ،نفر يك براي حتي 

 كه اي درجه صفر  آب درون را چپت دست و بگذار درجه 60 آب درون را راستت دست
 را دوستت دو هر بعد .سرد چپت دست و شود مي گرم راستت دست .است نبسته يخ

 چپت دست با و سردي احساس  راستت دست با ،ببر درجه 20 آب درون همزمان
 اصال .دارد وجود حقيقت دو واحد  آن در تو به نسبت االن .كني مي گرمي احساس
 نيست مطلق ،راستين شناخت .است نسبي  حقيقت پس .نيست چيزي اين جز حقيقت

 من رفيق آن]درباره[ بگويم اگر ؟است چگونه چيز  فالن راستين شناخت]بپرسيم[ كه
   ،]گوئيد مي چه[ ،بدي آدم اكنون و دانستم مي خوبي  آدم را او سابق در كه
  

   :پاورقي
   .]است نوار از افتادگي[.1
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 وقعم  آن در كه شرايطي مجموع در يعني ،زمان آن در ،است حقيقت دو هر گويند مي
 آدم او كه بود اين حقيقت داشت رفيقت كه شرايطي و كردي مي زندگي شرايط آن در

 هم .است بدي آدم او  كه است اين تو براي حقيقت ،شرايط اين در حاال و ،است خوبي
 كنار بايد شناختها در را انديشي  مطلق ،است نسبي حقيقت .اين وهم است حقيقت آن

   .گذاشت
 هر " ،" ندارد معني انديشي مطلق " كه است رايج جمله اين چقدر بينيد مي امروز

 زمان به نسبت را بطليموس  انديشه ،" كرد تلقي بايد نسبي صورت به را اي انديشه
 يعني ،بود آن حقيقت بطلميوسيها همه و بطلميوس به نسبت ،]سنجيد بايد[ خودش

 بود همان حقيقت آنها يبرا و بينديشند آن از غير توانستند نمي ،شرايط آن مجموع در
 حقيقت و شد عوض شرايط طرف اين به كپرنيك زمان از ،انديشيدند مي خودشان كه

 ،تاست چهار عناصر گفتند مي روزي اگر .گرديد ديگري چيز معاصر  دانشمندان براي
  براي تاست چند و صد عناصر گويند مي كه هم امروز ،بود همان حقيقت آنها  به نسبت
 مكان يك در يا زمان يك در مردمي اگر .است اين حقيقت اينها به نسبت و اينها
 ديگر اي عده اگر و ،هست خدا كه است همين حقيقت آنها براي ،هست خدا گويند مي
 خدا كه است همين حقيقت اينها براي ،نيست خدا گويند مي ديگري شرايط و زمان در

  .گوئيم مي كه است همين حقيقت اصال .نيست
    .گويند مي و اند گفته غالبا ما زمان ماترياليستهاي كه است اي نظريه ،نظريه اين
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   چهارم نظريه
 اوقات از بسياري و است بهتر و دقيقتر سوم نظريه از كه هست چهارمي نظريه

 كه است اي نظريه تنها نه نظريه اين .دارند مي ابراز را نظريه اين ماترياليستها
 مثل نيز ماترياليستها غير از بعضي كه است اي ريهنظ بلكه گويند مي ماترياليستها

 ،است همين نظرشان الهيون از بسياري  هم هنوز و دارند قبول را آن الهيون از بسياري
   .كرد خواهم عرض را علتش كه نداريم  قبول را نظريه اين ما اينكه گو

 از هيچكدام ،حقيقت تعريف گفتند و چسبيدند نظريه اين به ماترياليستها از بسياري
 كند تأييد را آن عمل و  تجربه كه اي انديشه هر :است اين حقيقت تعريف .نيست اينها

 هر) 1(،نيست حقيقت نكند تأييد را آن عمل و تجربه كه اي انديشه هر و ،است حقيقت
 حقيقت داد جواب خوب ،عمل مقام در اگر دارد مي ابراز دانشمند يك كه اي فرضيه
 به داشت ابراز اي فرضيه) 2(نيوتون زماني .است داده  جواب خوب عمل در چون است
  يك اساس بر را اجسام همه و كرات حركت مكانيسم او ." عمومي جاذبه " فرضيه نام

 هستند  اي گونه به اجسام گفت .كرد بيان است عمومي جاذبه قانون آن اسم كه فرمول
  – چيست دانم نمي را حالت اين حقيقت گفت مي خودش و -
  
   :پاورقي 
 مطابق كه چه هر و است واقع با مطابق كه است آن حقيقت اينكه نه .نشود اشتباه .١

 با مطابق " اصال گويند مي ،نه ،آيد مي در آب از خوب ،عملي تجربه در است واقع با
   .كن رها را " واقع

1. ������.   
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 .دارد  ستگيب آنها فاصله و جرم به جذب اين مقدار و كنند مي جذب را يكديگر كه
 اي جاذبه قانون  اساس با كردند مي سال دويست ،سال صد مدت به بسياري كه تجاربي

 آن ،تجارب تمام و بود راهنما  قانون اين يعني ،كرد مي تطبيق بود داشته ابراز نيوتون كه
 نظريات و شدند پيدا ديگري دانشمندان بعد .بود آن حقيقت پس ،كرد مي تأييد را

 وسيعتري تجربيات در قانون اين .شد پيدا عامه  نسبيت نظريه .كردند پيدا جامعتري
 آن .نشست آن جاي به و كرد نقض]عموميتش از[ را نيوتون  قانون و بود انطباق قابل

 و كرد مي تأييد خودش زمان هاي تجربه را آن چون ،است حقيقت هم اين ،بود حقيقت
  كه نيست اين جز هم حقيقت ،كند مي تأييد بيشتر خودش زمان هاي تجربه را  اين

 تأييد را آن  وسيعتري هاي تجربه باز كه شود پيدا ديگري نظر فردا اگر .كند تأييد تجربه
 از و است حقيقت هم آن ،كند تأييد را عامه نسبيت نتواند وسيعتر هاي تجربه آن و كند
   .است تر حقيقت ،اين
 اينجا در اساسي  تعريف چهار .است نراستي شناخت زمينه در تعريفها سلسله يك اينها
 مطابق انديشه يعني حقيقت  كه - كردند مي قديم علماي كه تعريفي با كه كرديم عرض

 حال .آورديم دست به حقيقت براي عجالتا  تعريف پنج مجموع در - االمر نفس و واقع با
 دوم بحث ما كه بدهيد اجازه ؟غلط كداميك و است  درست تعريفها اين از كداميك
  .)1(كنيم مي طرح برايتان هم را آن بود فرصتي اگر بعد  كنيم مطرح هم را خودمان

  
  :پاورقي 
   > كردم مي خيال و ،كنيم صحبت اينجا در بود بنا كه است شبي هشت آن آخر امشب 1 .
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 مسئله و است مسئله يك است حقيقت مالك همان كه شناخت تعريف مسئله گفتيم
 از ،دانستيم چه هر را حقيقت تعريف]:است اين سؤال[ .ديگر اي مسئله شناخت معيار
  يك اينجا ؟نيست راستين يا  است راستين ،شناخت يك كه بياوريم دست به راه چه

 ديدم بعد  ولي كنم بيان را شناخت بحث مسائل همه شب هشت در بتوانم شايد كه > :پاورقي 
 را بعضي كه گفتيم را شناخت مباحث از حثمب هشت ،جلسه اين تا ما .است تر گسترده بحث دامنه

 ابزار ،شناخت منابع ،شناخت امكان ،شناخت اهميت و ارزش  شناخت تعريف :كرديم بيان اختصار به
 اندازه به . كرديم عنوان جلسه اين در كه شناخت معيار و مالك مسئله و ،شناخت مراحل ،شناخت
 اهميتش ،گذشته مسائل بعضي از الاقل ائلمس اين از بعضي كه داريم مسئله هنوز مقدار همين
 ،شناخت متد ،شناخت انگيزه مسئله ،شناخت  محتواي مسئله مثل ،نيست كمتر و است بيشتر

 و جامد شناخت ،ديناميك شناخت و استاتيك اصطالح به شناخت(شناخت  انواع ،شناخت موضوعات
 يا است ثابت شناخت آيا(شناخت تغيير و ثبات ،)اند كرده مطرح امروز كه متحرك و پويا شناخت
 از بسياري چون و ماند مي همه مسائل اين .شناخت نبودن يا بودن موقت و ،شناخت تكامل ،)؟متغير

 بحث  يك صورت به انشاءاهللا اينها همه بلكه برسد اتمام به بحثها اين كه بودند  مايل هم دوستان
 به ديگر بار .كند پيدا ادامه بحثها اين هشنب شبهاي در كه شد اين بر قرار ،شود چاپ بعدا كاملي
 داشته اسالمي افكار االن آنكه از  اعم زاده مسلمان دانشجويان بخصوص دانشجويان ،جوانان همه

 مسائل اين در انحرافها ناخواسته خداي يا و ها شبهه ،شكها  نوع يك دچار يا و) بهتر چه كه(باشند
 هستم  آماده يعني .كنم مي پذيرائي اينجا در آنها از صميميت كمال با كه كنم مي  اعالم هستند
 اين به فعال كه مسائلي اول درجه در و -  را مسائلشان و سؤاالت .كنم گوش اينجا در را آنها سؤاالت
 در و كنيم مي بايگاني ،شود نمي مربوط ما بحث به كه را سؤاالتي و ،كنند مطرح است مربوط بحث

 ما همه براي باحث م اين متعال خداي لطف با كه اميدواريم .كنم يم طرح هم را آنها مناسب فرصت
   .گردد اسالمي معارف با بيشتر آشنائي و افكار روشني سبب و شود واقع مفيد
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 از  بسياري و طرف يك از اسالمي علماي ميان اصولي و اساسي بسيار نظر اختالف
 بودند معتقد  اسالمي علماي .دارد وجود ديگر جانب از مادي و الهي از اعم جديد علماي

 بود اينجا .است علم معيار ،علم يعني ،است شناخت نوع از ،شناخت معيار هميشه كه
 نظري علم معيار را بديهي علم و كردند مي  نظري علم و بديهي علم به تقسيم را علم كه
 كمح و معيار " عمل " ،نيست علم محك و معيار  علم گفتند جديد علماي .گرفتند مي
 پياده را آن بشود عمل در كه شناختي هر و اي انديشه هر ،علمي هر يعني ،است علم
 در اگر و ،است آن بودن راستين و بودن حقيقي معيار]و است راستين و حقيقي[ ،كرد
 پياده قابل  وقت يك :شود مي فرض شكل دو به نشد]ممكن[ آن كردن پياده ،عمل
 ازلي جهان آيا اينكه مثل.(كند پياده را آن شرب شود نمي كه معنا اين به نيست كردن
 ؟نيست ازلي باالخره ولي گذرد مي سال ميلياردها يا ميليونها جهان عمر از ،نه يا ؟است
 را اينها .]كرد طرح توان مي را سؤال اين شبيه[ نيز آن بودن  ابدي و جهان نهايت براي
  آزمايش قابل آنچه .نيست شآزماي قابل ،درآورد آزمايش و تجربه تحت  توان نمي كه

 از ،الهيات  به مربوط مسائل همچنين و مسائل قبيل اين]لذا[ ،است نشناختني نيست
 اين به نيست كردن پياده  قابل وقت يك و) است نشناختني مسائل دانشمندان اين نظر
  .است باطل  صورت اين در ،شود مي ثابت ضدش عمل در كه معنا

 معيار عمل اينكه مسئله :شود مي مطرح خاصي شكل به عمل مسئله كه اينجاست 
 پيشرفت  عامل عمل اينكه مساله و است انديشه كليد عمل اينكه مسئله ،است انديشه
   .است درست مسائل اين از بسياري كه ،است انديشه
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   اسالمي علماي به اتهام
 و كرده  مغلطه بعضي اينجا ؟است انديشه معيار عمل آيا كه است مسئله اين عمده
 -  است انديشه كليد ،عمل اينكه به حتي دانند مي علم معيار را علم كه كساني :اند گفته
 مسئله دو چون.(ندارند اعتقاد - آورد دست به توان مي را انديشه ،عمل راه از يعني
 صحت معيار عمل آنكه ديگر و كرد كسب را انديشه شود مي عمل با اينكه يكي :است

 كه اند نداشته قبول هم را اين حتي كه كردند  متهم را قديم علماي .)است انديشه
 چنين ،يونان فلسفه كه دارم قبول من البته .آورد دست  به توان مي عمل با را انديشه
 و اسالمي تمدن در كه دارند قبول هم فرنگيها خود امروز]ولي[ ،دارد بزرگي نقص
 محض علمي جنبه آن از ومعل - است قرآن خود]تحول اين[ ريشه كه  اسالم جهان
  تمدن به نسبت اسالم جهان ،تجربي علوم در و گرفت خود به عملي جنبه و شد خارج
 به را مسئله  اين كه است كساني از يكي الهوري اقبال .دارد پيشروي و تقدم بسي يونان
 اقرار " علمي بيني جهان " كتاب در راسل برتراند حتي .)1(است داده توضيح خوبي
 جنبه ،علم به يوناني فرهنگ و  تمدن از بيشتر اسالمي فرهنگ و تمدن " كه دكن مي

  .دارد داستاني خودش اين كه " كرد باز را تجربي علوم باب و داد عملي
  
   :پاورقي 
 در ديني فكر  احياي " كتاب در .برم مي را او اسم است دسترس در كتابش چون .1

 اند كرده تصديق را مطلب  اين كه را علمائي يدتأي و كند مي ذكر را موضوع اين " اسالم
   .آورد مي
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 شمار مي ارسطو  مكتب شاگردان از و ارسطو محض شاگردان از يكي را علي بو اينكه با
 بوعلي كه بيند مي را مواردي) 1(كند مطالعه درست را " شفا " طبيعيات كسي اگر ،ند
 اين خودم تجربه با من ،يدمرس  خودم شخصي تجربه با حقيقت اين به من :گويد مي

   .كردم درك را مطلب
  

  )٢(؟آن معيار يا است انديشه آليد عمل آيا
 اما ،است  درستي بسيار حرف است انديشه كليد انسان براي عمل اينكه مسئله پس 

 در .)كنم بحث خواهم نمي فعال باره اين در(است منحصر كليد كه نيست اين معنايش
 ،نيست شبهه و شك جاي است عمل  انسان انديشه بزرگ ياربس كليدهاي از يكي اينكه
 اين روي اي عده كه اينجاست ؟است عمل  هم انسان انديشه صحت محك آيا ولي

 فقط و فقط انسان انديشه نادرستي و درستي معيار اصال ،بله كه دارند پافشاري مسئله
 خوبي دمآ را خودش رفيق كس فالن گوئي مي كه تو گويند مي مثال .است عمل
 يكمرتبه ،داد تشكيل شركت يك يا و كرد سفر يا كرد  وصلت او با كه بعد ،دانست مي

 از غير مگر ،دانستيم نمي ما و بوده بدي آدم عجب گفت و شد  عوض كلي به اش عقيده
 تواند مي انسان كه است عمل با پس ؟است كرده ثابت او به عمل و تجربه  كه است اين

   اين آيا كه ندبز محك را خود شناخت
  

  :پاورقي
   .ام كرده استخراج را شفا كتاب از زيادي قسمتهاي شخصا خودم من .١
 جلسه دو در استاد ،آن معيار يا است انديشه كليد عمل آيا كه مسئله اين درباره[ .٢

   .]كنند مي بحث تفصيل به بعد
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  .نادرست يا است درست ،شناخت
 عرض قبال .نيست  عملي محك قابل ،ائلمس از بسياري صورت اين در ،است اينطور اگر 

 در را امر دو اگر يعني .است محال دور كه دارند قبول امروز ،عالم علماي تمام كه كردم
 وجود ديگري اول كه باشد اين بر متوقف آندو از يكي كردن پيدا وجود كه بگيريم نظر
 دو شما اگر .نندك نمي پيدا وجود اينها از هيچكدام ،است  محال امري چنين ،كند پيدا
 را چيزي آن " ب " آقاي اول اگر بگويد " الف " آقاي و كنيد همكاري  به دعوت را نفر
 اول اگر بگويد هم " ب " آقاي و كنم مي امضا او از بعد من كند امضا گوئي مي تو كه

 ،شد نخواهد]محقق[ امضا  اين ابد تا ،كرد خواهم امضا من بعد ،كند امضا " الف " آقاي
 بر متوقف را امضايش هم دومي و كرده  دومي امضاي بر متوقف را امضايش اولي چون

 " دور يعني ،است محال دور گوئيم مي ما .است  محال اين و ،است كرده اولي امضاي
 به بلكه[ ،باشد داشته وجود آينده در شايد و ندارد وجود فعال اينكه  نه ،است " ناشدني

 هم آينده در و ندارد وجود هم امروز ،نكرده پيدا جودو هرگز گذشته در]كه معنا  اين
 را آن و برد البراتوار  به شود مي مگر را ناشدني امر .است ناشدني و داشت نخواهد وجود

 است مطرح بشر براي كه دارد وجود ديگر مسائل از بسياري ؟كرد تجربه عمل مقام در
 شبه يا البراتوار يك در كه ناي قابل  است محض علم ولي نيست آن در شكي و ترديد و

 آنكه حال و نيست ،شود تأييد عمل مقام در]ديگري  گونه به[ يا و شود تجربه البراتوار
  .است روشنتر انسان براي حقيقتي هر از و است حقيقت

   در و دارد زيادي شعب كه است اي مسئله عمل و علم رابطه 
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 مواردي از. ]اند شده قائل آن براي زيادي ارزش[ ماركسيسم در بالخصوص و اروپا دنياي
 زياد ارزش " عمل " براي  كه است اين شد قائل امتياز ماركسيسم براي بايد انصافا كه

 براي اسالم فرهنگ كه ارزشهائي با را  آن شدم موفق اگر انشاءاهللا كه است شده قائل
 ،كنم مي همقايس است قائل - معنوي معارف در مخصوصا - انديشه بودن كليد در ،عمل

 كه ندارد قبول را اين اسالم .آيد مي در]كار از[ جالب چقدر  مطلب كه بينيد مي آنوقت
 دو راه كه اينجاست .است عمل ،انديشه صحت سنجش براي معيار تنها و محك تنها

 -  شوند مي  نزديك يكديگر به خيلي عمل باب از قسمتهائي در اينكه عين در - مكتب
 تا زمين فاصله به  هم آن شود مي دور يكديگر از]شناخت[ ارمعي مسئله در يكمرتبه
 برايتان را مطلب اين آينده  جلسات در اهللا انشاء ؟است درست كداميك حال .آسمان
   .كنم مي مطرح

   .الطاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و
  
  
   عمل منطق - حقيقت تعاريف بررسي: نهم جلسه
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 نبينا و سيدنا  علي السالم و الصلوه و ،اجمعين الخالئق ء باري ،العالمين رب هللا الحمد 

  .المعصومين الطاهرين الطيبين اله و محمد القاسم ابي
  
 مقداري  پيش جلسه در چون .شناخت مالك مسئله و شناخت معيار مسئله به رسيديم 

 كه را آنچه از كمي دارمق ناچار ،نرسيديم ولي برسيم نتيجه به تا كرديم صحبت فشرده
   .كنيم مي تكرار گفتيم
 .خطا و غلط شناخت و ،حقيقي و صحيح شناخت :است قسم دو بر شناخت كه گفتيم

 را شناختها ،بگيريم نظر در كه را گروهي هر]يعني[ ،نيست بحثي اجماال جهت اين در
 ئلهمس دو اينجا .غلط  شناختهاي و صحيح شناختهاي :كنند مي تقسيم قسم دو به

 يك از بودن حقيقت و بودن  صحيح معني اصال كه است اين مسئله يك :است مطرح
   ديگر طرف از بودن خطا و بودن غلط و ،طرف
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 شناخت يا صحيح شناخت :گفتند مي ،كردند مي تعريف گونه يك فقط قدما ؟چيست
 مطابق غير شناخت  يعني خطا يا غلط شناخت و ،واقع با مطابق شناخت يعني حقيقي

 شناختها از خيلي ،تعريف اين  طبق كه رسيد نظرشان به جديد علماي از بعضي .واقع با
 تعريف بايد گفتند ،خطا يا است حقيقي غلط يا است صحيح آيا كه فهميد توان نمي را
 با مطابق كه است آن صحيح و حقيقي شناخت بگوئيم  اينكه جاي به ،كنيم عوض را

 اذهان كه شناختي يعني حقيقي و صحيح شناخت يمگوئ مي ،باشد االمر نفس و واقع
 واقع علما قبول مورد زمان يك در كه شناختي هر .باشند داشته  قبول را آن زمان يك
  زمان آن در ،نبود قبول مورد زمان آن در كه شناختي هر و ،است حقيقي  شناختي شد

 يك  بارهدر شناخت يك]شود مي[ كه است اين سخن اين الزمه .است غلط شناختي
 ديگر زمان در ،چيز همان درباره عينا شناخت همان و ،باشد صحيح زمان يك در ،چيز
 كه داشتند نظر اتفاق]سال هزار دو حدود تا[ بطلميوس زمان از علما مثال .باشد غلط
 توافق مسئله اين روي نيز اذهان و ،گردد مي آن دور به خورشيد و است مركز زمين

 .است بوده همين صحيح و حقيقت ،سال هزار دو آن در ،ورمذك تعريف طبق .داشتند
 روز به روز توافق اين و اند كرده توافق اين بر اذهان  كه است سال سيصد حدود در

 .چرخند مي آن دور به ديگر سياره چند و زمين و ،مركز ،خورشيد  كه شود مي بيشتر
 اينطور كردند مي قدما كه تعريفي بنابر اما .است حقيقت]نظريه[ اين زمان  اين در پس

 و هست و بوده غلط  ديگري و بود خواهد و هست و بوده حقيقت يكي ،دو اين از ،نيست
 هيئت و حقيقت خودش  زمان در بطليموس هيئت كه نيست اينچنين .بود خواهد

  آن از كپرنيك
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 مركزيت او براي امروز كه كسي قدما سخن اساس بر ،نه .است شده حقيقت بعد به
 در :بگويد بايد اينطور  است شده ثابت متقن داليل با آن دور به زمين حركت و شيدخور
 ،نبود حقيقت گفتند مي آنها كه آنچه ،بودند كرده اشتباه علما همه سال هزار دو آن

  .بود محض خطاي
  

  آنت اگوست نظريه و " سنت اهل نظر از اجماع " شبهه وجه 
 انتخاب را نظريه آن نيز شاله فيليسين هك - حقيقت تعريف در كنت اگوست نظريه 

 " اجماع " مورد در تسنن اهل فقهاي كه است اي نظريه نظير اسالم دنياي در كند مي
 بي ولي كنم مي ذكر كالم وسط در كه است استطرادي مسئله يك اين البته .دارند
  .نيست فايده

 را اجماع شيعه  ولي ،ددانن مي معتبر را اجماع ،تسنن اهل علماي هم و شيعه علماي هم 
 علما اتفاق اساسا گويند مي  تسنن اهل .ديگر اي گونه به سني و داند مي معتبر اي گونه به

 يك روي اسالم علماي زمان يك در اگر يعني ،دارد " موضوعيت " اصطالح به خودش
 اتفاق كه قدر همين ،است حالل چيز فالن مثال كه كنند پيدا نظر وفاق فقهي مسئله

 فرموده كه پيغمبر سخن معني اند گفته .است  حالل چيز آن ديگر ،كردند پيدا نظر
 را اين كه كنند نمي اتفاق خطا بر من امت) 1(" »خطاء  علي امتي تجتمع ال« " :است

  همان ،كردند پيدا وفاق رأيي بر من امت گاه هر كه است اين اند كرده  نقل خودشان
   علماي ،ديگر زماني رد اگر و ،است حقيقت عين ،وفاقشان

  
  :پاورقي

 .»ضالله علي تجتمع ال امتي ان :عبارت اين با ،8 صفحه ،فتن كتاب ،ماجه ابن سنن .1 
"  196"  
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 اتفاق  اي مسئله روي]اول قرن[ علماي اگر ،است دومي اين ،حقيقت باز ،بودند  كرده پيدا
 پيدا نظر اتفاق اي يهنظر بر دوم قرن علماي اگر ،است حقيقت حرفشان ،كنند پيدا نظر

 اينها حرف بودند كرده پيدا اتفاق  پيش قرن علماي كه بود چيزي آن خالف كه كردند
 قرن در ،است چيز يك اول قرآن در خدا حكم  پس ،است حقيقت خودشان زمان در هم
 " نظريه اصطالحا اصول علماي را نظريه اين ديگر چيز بعد قرن در و ،ديگر چيز دوم

 قبول را نظر اين شيعه ولي .خوانند مي " مصوبه " را علما اين و گويند مي " تصويب
  وفاق با خدا حكم و باشند خدا حكم كاشف توانند مي فقط علما گويد مي شيعه .ندارد
 كردند پيدا نظر اتفاق هم سيزدهم قرن علماي اگر .شود نمي عوض زمان يك در علما
 است حرام بودند  گفته آنها كه را آنچه چهاردهم قرن علماي و است حالل چيز يك كه

 اين از .اينها يا اند كرده اشتباه آنها يا ،است دو اين از يكي خدا حكم ،است حالل بگويند
 مگر نيست قائل اصالت زمان يك علماي نظر  اتفاق براي اساسا شيعه كه است جهت
   .نيست حجت ،دنرس امام به جائي در تا ،اجماع .شود  امام به منتهي شكلي به آنكه

  

   آنت اگوست نظريه رد
 شناخت كه - شناخت باب در ديگر اي عده و شاله فيليسين و كنت اگوست نظريه اين

 نظريه كه همانطور  كه است تسنن اهل از مصوبه علماي نظريه شبيه - چيست حقيقي
  ]از گروه[ اين
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 - نيست  درست هم واقعا و - نيست درستي نظر ما نظر به آنجا در تسنن اهل علماي
 دليل چه به  كه بپرسيد است ممكن .نيست درست اينجا در نيز كنت اگوست نظر
 كه باشد اين سال هزار دو ،حقيقت شايد ؟نيست درست كنت اگوست نظريه گوئيد مي

 كه است اين حقيقت كه  است سال سيصد هم اكنون و ،چرخد مي زمين دور خورشيد
 عوض " اصطالح " با]حقيقت[ كه است ينا جواب .چرخد مي خورشيد دور زمين
 ما " اصطالح " به]حقيقت[ كه است نكرده را حساب اين كنت اگوست آقاي .شود نمي

 است اين ذاتي خاصيت آن و است ذاتي خاصيتي ،شناخت و  انديشه ،فكر .ندارد بستگي
 كه انديشم مي چنين اگر من .كند مي حكايت ،واقعيت از]يعني[ خودش ماوراء از كه

 .كند مي  حكايت واقعيتي از من انديشه و فكر اين ،ماه بهمن نه است ديماه مثال  االن
 اينطور ،نيست جور دو كه واقعيت گويم مي .است مطرح من براي هميشه سؤال اين

 در و چرخيد مي خورشيد و بود ايستاده زمين واقعا پيش سال سيصد تا كه نيست
 وقتي از كه دانم مي من .چرخد مي زمين و ايستاده جا يك خورشيد اخير سال سيصد

 و چرخيده مي آن دور خورشيد و بوده مركز زمين هميشه يا ،بوده زميني و خورشيد كه
 خورشيد دور به زمين " گويم مي امروز من كه  اين .است بوده حالت اين عكس بر يا

 زمين دور به خورشيد " گفت مي روز آن كسي اينكه و ،است انديشه يك " چرخد مي
 هم و كند حكايت واقع از خواست مي او انديشه هم ،است  انديشه يك " چرخد مي

  ييك ،دو اين از بنابراين .كند حكايت واقع از خواهد مي من انديشه
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 و داد تغيير را حقيقت[ شود نمي كه اصطالح با .نيست مطابق ديگري و است طابقم 
 اينگونه بتواني كه است  اختياري مگر ." كنم مي تعريف اينطور را حقيقت من " :]گفت

 خود جاي به]مزبور[ سؤال كني  تعريف را حقيقت تو كه شكل هر به !؟كني تعريف
  .هست

 و علم مورد در نه گفت توان مي حقوق مورد در و احساسات مورد در را سخن اين 
 اب كه است ممكن  حقوقي مسائل از بسياري .)اند كرده اينجا هم اشتباه يك(حقيقت

 پيدا بستگي زمان مردم  به يعني باشد داشته بستگي مردم هاي خواسته و احساسات
 مسائل در اي خواسته ،زمان يك  مردم اتفاق به قريب اكثريت مثال ؟چه يعني .كند

 گذشت سال صد اگر حال .كند مي ايجاد برايشان  حقوقي ،خواسته اين ،دارند اجتماعي
 خواستند ديگري چيز ،بخواهند را آن اينكه ايج به  يعني شد عوض مردم خواسته و
 يك خودشان ،مردم روز يك كنيد فرض مثال .]است جديد  خواسته همان حقشان باز[

 پس ،خواهند مي را اين مردم خود چون ،خواهند مي استبدادي نوع از حكومتي رژيم
 همه فكر و گذرد مي قرن يك .بدهند آنها به را شان خواسته كه است  اين مردم حق
 مسئله ،اين .خواهند مي " مشروطيت " ،استبداد جاي به يعني ،شود مي عوض  مردم
 حكايت بيروني  حقيقت يك از مردم خواسته .است مردم خواسته تابع و است حقوق
 حكايت بيروني واقعيت يك از انديشه ولي ،ندارد مانعي]آن شدن عوض لذا[ ،كند نمي
 حكايتگر اش انديشه كه است دليل اين  به است ترئاليس انسان اينكه اساسا .كند مي
   .است غلط تعريف اين پس .برويم واقع و حقيقت  دنبال بايد باز بنابراين .است واقع
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  حقيقت بودن نسبي نظريه رد
 نفر چند كه  است ممكن .است نسبي دو هر ،بودن خطا و ،بودن حقيقت گفتند افرادي 

 است ممكن .باشد حقيقت  همه ،حال عين در و بينديشند مختلف ،حقيقت يك درباره
 ديگري سالن به اينجا از اگر .كوچك شما نظر به ولي بيايد بزرگ من نظر به فضا اين

 گويم مي من ؟" توحيد كانون " سالن يا است بزرگتر  سالن اين بپرسند من از و برويم
 گوييد مي ،مدهآ كوچك نظرتان به اينجا كه شما ولي ،است بزرگتر توحيد كانون سالن
 اينطور  انسان .كوچك شما نظر به و آمده بزرگ من نظر به اينجا .است بزرگتر  سالن اين

 از اگر و آيد مي بزرگتر نظرش به آنجا برود بزرگ جاي به كوچك جاي از اگر :است
 ،نفر يك وقتي مثال يا .آيد مي كوچكتر نظرش به آنجا ،برود كوچك جاي به بزرگ جاي
 ،فرد اين كه آيد مي نظرش به ،رود مي راه  قدي كوتاه انسان همراه كه يندب مي را كسي
 نظرش به ،بيند قدمي بلند نفر يك با را آدم همين ديگر روز يك ،است بلندقدي آدم
 نظرم به امروز ولي بود قدي بلند آدم نظرم به روز آن گويد مي .است قد كوتاه آيد مي
  .آيد مي قدي كوتاه  آدم

 در ،است قد بلند او كه بود اين حقيقت ،شرايط آن در .است حقيقت دو هر گويند مي 
 آب درون و باشد داغ  دستت اگر .است قد كوتاه او كه است اين حقيقت شرايط اين
 باشد سرد دستت اگر و ،است حقيقت  اين ،است سرد تو نظر به ولرم آب ،بگذاري ولرم

  در تو به نسبت آب يك .ستا گرم تو نظر به آب آن ببري آب همان داخل و
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 ،است نسبي  حقيقت .ندارد مانعي هم ضدين اجتماع ،سرد هم و است گرم هم واحد آن
  .آن هم و است حقيقت اين هم

 اين مقصود اگر - كردم عرض كه همانطور - زيرا ؟چرا ،است غلطي تعريف هم اين 
 ،است غلط[ حقيقتند دو هر ،واقعيت از حكايتشان در ،انديشه دو اين كه است
 هيچكدام يا و ،آن يا است حقيقت  اين يا ،نيست بيشتر شكل يك به واقعيت]زيرا

 را اوضاع توانيم نمي هم " اصطالح " با .باشد  حقيقت تواند نمي دو هر ،نيست حقيقت
 گيرم .است چيزي چنان مقصودم ،" حقيقت " گويم مي من  وقتي بگوييم و دهيم تغيير
 بالذات انساني هر ولي ،است چيزي چنان حقيقت از نم مقصود  كه بگويي شما

 خواهد مي ،است شده خلق طلب واقعيت و جو واقع ،بين واقع ،است شده  خلق رئاليست
  .چيست واقعيت ارائه نظر از احساسها اين ارزش ببيند

  

  اشتباه اين منشأ 
 ميزان يعني ،ددار  حرارت درجه 20 كه داريم آبي .است شده پيدا كجا از اشتباه ببينيم 

 80 آب داخل را راستم دست  من .دهد مي نشان را درجه 20 ،ايم گذاشته كه اي الحراره
 اين و شد داغ دستم آن كه بعد .ام داده قرار درجه صفر آب درون را چپم دست و ،درجه
 20 را آن دماي الحراره ميزان كه آبي همان درون واحد آن در را دو هر ،كرد يخ دستم
 و است سرد آب اين كه كند مي احساس راستم دست .گذارم مي دهد مي ننشا درجه
    .است حقيقت دو هر گويند مي اينها ،است گرم كند مي احساس چپم دست
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 كه دارد معيني حد ،آب حرارتي انرژي .نيست اينطور ،نه گويد مي " گرا واقع " آدم يك
 خودم ذهن سوابق با ،ذارمگ مي را داغم دست وقتي من .دهد مي نشان الحراره ميزان
 فكر ديگرم دست گذاردن با و  است درجه 10 مثال آب اين دماي كه كنم مي فكر
 راز .است درجه 20 همان واقعيت ،است  اشتباه دو هر ،دارد حرارت درجه 30 كنم مي

 احساس دارم را آب كه كنم مي فكر من كه است اين در من اشتباه :است اين مطلب
 شده واقع من عصب روي كه را اثري آن ،كنم نمي احساس اصال ار آب من ،كنم مي

 ،كرد پيدا حالتي يك ،گرفت قرار داغ آب در كه آن از بعد من  عصب .كنم مي احساس
 .كند مي پيدا معين درجه يك در خاصي تأثر يك و گذارد مي اثر آن روي آب  اين بعد
 پيدا تأثر  ديگري شكل هب]درجه 20 آب در ،بود سرد آب در كه[ من ديگر دست آن
 كه را ئي انفعالي كيفيت  آن ،كند نمي درك را آب من ادراكي قوه يا من حس .كند مي
 آب كه نظر اين از نه ،گويد مي راست]من ادراكي قوه[ .كند مي درك است من درون در
 او گويد مي راست ،هستم حالت اين در من گويد مي كه نظر اين از بلكه ،دهد مي ارائه را
 حالت اين در آب گويند مي اينها كنم مي خيال كه كردم اشتباه من .است حالت اين در

  كه او .حالتم اين در من گويند مي ،است حالت اين در آب گويند نمي اينها .است
  خودم در گرما احساس يعني ،گويد مي راست كنم مي گرما احساس من گويد مي
 بعد و  است اينطور آب گويند مي اينها كنم مي خيال كه است اين من اشتباه .كنم مي
 آب ،نه ،درجه آن در هم و است درجه اين در هم آب ،گوييد مي راست دو هر گويم مي
   .ندارد بيشتر حالت يك
   باب در يعني - شناخت مالك باب در ها نظريه اين از
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 طرف از  آن بودن خطا و بودن غلط و ،طرف يك از شناخت بودن صحيح و بودن حقيقي
 شود مي هم اين از  بيش اال و ندارد بحث ارزش اين از بيش يعني ،گذريم مي - ديگر
  .كرد بحث

  

  " شناخت معيار " و " شناخت مالك " فرق 
 با مسئله  اين فرق .شناخت معيار مسئله :شويم مي است مهمتر كه دوم مسئله وارد 

 تعريف خواستيم مي  واقع در ،شناخت مالك مسئله در ؟چيست شناخت مالك مسئله
 گفت مي يكي ؟چيست  حقيقي شناخت ببينيم ،آوريم دست به را حقيقي شناخت
 آن حقيقي شناخت گفت مي  ديگري .باشد واقع با مطابق كه است آن حقيقي شناخت

 نسبي امري حقيقي شناخت گفت مي  سومي .كنند پيدا توافق آن روي اذهان كه است
 حقيقي شناخت كرديم قبول كه اين از بعد .شد مي ارائه نيز ديگري تعاريف و ،است
 چه به يعني ،آن معيار سراغ رويم مي ،دهد مي ارائه ما به را واقعيت كه شناختي يعني
 حقيقي شناخت كه بود اين اول بحث ؟است حقيقي ما  شناخت كه بفهميم وسيله
 با(است يحقيق ،شناخت يك كه بفهميم راه چه از ما كه است  اين دوم بحث و چيست

 ما براي را طال ؟چيست طال پرسيم مي مثال .)چيست حقيقي دانيم مي كه  فرض اين
 اما .خاصيتهاست فالن و رنگ فالن داراي كه است فلزي طال گويند مي ،كنند مي  تعريف

 كه  ندانم و ببينم گويي مي تو كه رنگي همان به فلزي من اگر :پرسيم مي وقت يك
   با ،)مطال يا  طالست(طال رنگ به يا طالست آيا اصال و ،صناخال يا است خالص طالي
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 ،بله گوييم مي ؟هست اي وسيله چنين آيا ؟طالست اين كه بفهمم اي وسيله چه
 پس . نيست طال يا طالست اين كه بفهمي تواني مي معيارها آن با كه هست معيارهايي

 - چيست طال اين شناختن معيار اينكه و است مسئله يك چيست حقيقي طالي اينكه
  .است ديگري مسئله - حقيقي غير يا است حقيقي ،طال اين كه

 كه  بفهمم كجا از من .واقع با مطابق شناخت يعني حقيقي شناخت گوييد مي شما 
 داشته شناخت  يك اي مسئله يك از من است ممكن ؟است واقع با مطابق من شناخت

 شناخت كه بسنجيم توانيم مي  عياريم چه با ،باشيد داشته ديگري شناخت شما و باشم
 مسائل مهمترين از اين ؟برعكس يا است حقيقي غير شما شناخت و است حقيقي من

 در نظريه يك گذشته آن بر كه سالي هزار دو حدود در بگويم توانم مي كه است منطقي
 به دوم نظريه امروزه و است شده پيدا ديگري نظريه بعد ولي است بوده مطرح آن مورد
  .]است شده پيدا اول نظريه به بازگشت به ميل و[ است رسيده بست بن
  

  " معيار خود " شناخت 
 منطقي  يك ما .كنم بيان را منطق علم خاص اصطالحات از مقداري مجبورم اينجا 

 گفته  ارسطويي منطق گاهي و ،قياسي منطق گاهي ،عقلي منطق گاهي كه داريم
 بود اين اساس  آن الزمه كه بود شده نهاده ساسيا بر قديم در منطق اين .)1(شود مي
   يعني ،است  شناخت معيار شناخت خود ،است شناخت ،شناخت معيار كه
  

  :پاورقي
   .ندارم كاري ،نادرست يا است درست تعبيرات اين اينكه به حال .1
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 معيار  شناختي وقتي پرسيديم مي اگر .شود مي واقع ديگر شناخت معيار ،شناختي
 به شود مي وسيله  چه به را " معيار شناخت " آن خود ،شود مي واقع يگرد شناخت
 آيد دست به ديگر شناخت با است ممكن هم معيار شناخت آن گفتند مي ،آورد دست
 صحت ،معيار بدون ،ندارد معيار به نيازي  كه رسد مي شناختهايي به انسان]نهايتا[ ولي
 يا و عقلي منطق ،ارسطويي منطق ار اسمش كه منطقي  آن .است شده تضمين آنها

 بيان اين با منطق اين .است همين مسائلش مهمترين از يكي گذارند مي قياسي منطق
 هر .)1(" تصديق " يا است " تصور " يا :است نوع دو بر) شناخت(انديشه :شد مي آغاز
 يبديه " يا :است قسم دو بر نيز شناخت دو اين از يك هر يعني تصديق و تصور از يك

 معيار بدون ،ندارد معيار به نياز كه شناختي  يعني بديهي شناخت ." نظري " يا است "
 و است حكم نوع از كه شناختي يعني " تصديقي بديهي  شناخت " .است شده تضمين
 " با ،را " انديشه " يعني نظر ،منطق اين .است شده تضمين معيار بدون آن صحت
  .گرفت مي معيار " انديشه

 از  بعضي كه شود مي چطور كه است مطرح همه براي سؤال يك اقل ال نجااي قهرا 
 ،باشند نداشته معيار به نيازي بعضي و باشند داشته معيار به نياز شناختها و ها انديشه
 دليل و ندارد]معيار به[  احتياجي ،شناخت اين ديگر بگوييم برسيم كه آنجا به يعني
   دليل به نياز شناختها بعضي :شود مي اينطور يباتقر معنايش صورت اين در .خواهد نمي

  
  :پاورقي

 " كه اين به شناخت مثال .گفتند مي " تصديق " دارد وجود " حكم " آن در كه شناختهايي به .1
 اين ،كنيد تصور را زيد خود صرف اگر اما .است  آن در حكم چون است تصديق " است ايستاده زيد

   .ندارد ما بحث در تأثيري اينها البته .است تصور
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 دليل  يك به احتياج است ممكن ،است شناخت نوع يك هم دليل خود چون و دارد
 به نياز است  ممكن و است شناخت نوع يك خودش هم دليل آن ،باشد داشته ديگر
 جايي به امر نهايت در ولي بخورد پله چندين است ممكن ،باشد داشته ديگري دليل
 مثال .است معيار بي شناخت  يك آن خود ،رسيد نهايي دليل آن به وقتي كه رسد مي

 اصل " را بعضي كه شد مي شروع  اصلهايي يك از - هندسه يا حساب - رياضيات
 معيار به نيازي كه است شناختي " متعارف  اصل " از مقصود .گفتند مي " متعارف
 نييع " متعارف اصل " .است " معيار خود " ،است  خودش معيار خودش ،ندارد

 معيار به احتياج يعني ،گفتند مي " موضوع اصل " را اصلها بعضي .معيار خود شناخت
 ارائه او  به را آن معيار خودش موقع در تا كند قبول را آموزان دانش بايد فعال ولي دارد
 خود ،سوم ء شي با مساوي ء شي دو " :دانستند مي]متعارف[ اصل يك را اين مثال .دهند

 " زاويه با " الف " زاويه مثال بدانيد خواهيد مي شما حال ." هستند مساوي يكديگر با
 هايي زاويه چه با الف زاويه ببينيد كه رويد مي اين دنبال  به .خير يا است مساوي " ب

  همچنين ،است مساوي " ج " زاويه با الف زاويه كه شويد مي متوجه ،است مساوي
 گوييد مي آوريد مي  دست به را دو اين تا .است مساوي " ج " زاويه با ب زاويه بينيد مي

 اصل يك اين و " هستند  مساوي يكديگر با خودشان ،سوم ء شي با متساوي ء شي دو "
 دليل و برهان]باج ب و ،باج الف تساوي[ .خواهد نمي برهان ،است بديهي ،است متعارف

 ،است " معيار دخو " ،خواهد نمي اثبات ديگر اين ولي ،خواهد مي اثبات ،خواهد مي
 معتقد بود قياسي و تعقلي منطق كه منطق آن .نيست كردن شك قابل ،است بديهي

   علوم همه  كه بود
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 حتي شود منتهي معيار خود شناختهاي به نهايتا بايد ،عالم شناختهاي همه ،عالم
  .است معيار خود شناختهاي بر متكي هم " تجربي شناخت " بودند معتقد

  

  تجربه باب در ارسطو منطق نظر 
 .است بزرگ  اشتباه يك اين .نيست تجربي منطق ،ارسطو منطق اند كرده خيال بعضي 

 كه(سيناست بوعلي  كتابهاي جمله از و ارسطويي منطق كتابهاي اينهمه دليلش
 ولي برده جلو خيلي را ارسطويي منطق اينكه گو ،است ارسطويي منطق منطقش
 تجربه براي يعني ،است تجربي  منطق يك سطوار منطق .)است ارسطويي منطق ،اساس
 اين ارسطويي منطق با ارسطويي غير منطق  تفاوت .است قائل يقيني العاده فوق ارزش
 اين تفاوت بلكه ،نيستند قائل تجربه به ارسطوييها و است قائل تجربه به او كه نيست
 تأييد تيشناخ معيارهاي با هم را تجربه كه است معتقد  ارسطوئي منطق كه است
  .رسيد خواهيم مسئله  اين به كه ،كنيم مي

 معيار ،شناخت كه است اين است تعقلي منطق نامش كه منطق آن اساس پس 
 " كه رسيم مي شناختهايي  به امر نهايت در ،خود شناختهاي ميان در ما و است شناخت

 هر اگر فتندگ مي]سخن اين اثبات در و[ ،ندارند معيار به نيازي و هستند " معيار خود
 معيار به نياز هم معيار آن ،رويم مي معيار آن سراغ ،باشد داشته معيار به نياز شناختي

 شناخته چيز هيچ امر نهايت در پس ،دارد ديگري معيار به نياز  هم سوم معيار ،دارد
   و ايم رفته شكاكان مسلك دنبال به يعني ،شود نمي
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  .باشد موجود نياد در نبايد علمي پس ،ايم شده مطلق شكاك
 ديگري نظريه  كه - بعد به) 1(بيكن زمان از يعني - است سال پنجاه و سيصد حدود 

 هر گويد مي نظريه  اين .گيرد مي قرار ارسطويي منطق مقابل در كه است شده پيدا
 شما نظر از پرسيم مي .نداريم " معيار خود شناخت " ما ،خواهد مي معيار شناختي

 ،امر آخر ولي است شناخت ،شناختها از بعضي معيار گويند مي ؟چيست شناخت معيار
 .است عمل شناختها نهايي معيار يعني ،است عمل ،نيست شناخت ديگر ،شناخت معيار
 كردند فكر كه بزرگي ضربه آن .است غلط اينها نظر از .ارسطويي  منطق اساس اين پس
 همين اند كرده وارد يارسطوي يا قياسي منطق ،تعقلي منطق به پيش سال سيصد در

 و ،نبوده تجربي و بوده قياسي ،ارسطويي منطق بگوييم كه است غلط اين واال  است
 منطقهاي  كه است درست .نيست قياسي و است تجربي منطق بعد به بيكن از منطق

 منطق كه نيست  درست شكل اين به حرف اين ولي آوردند روي تجربه به بيشتر بعد
 منطق ،نه ،داند مي معتبر را تجربه ،تجربي منطق و داند مي تبرمع را قياس ،ارسطويي
 را تجربه گويند مي كه منطقهائي و ،را  تجربه هم و داند مي معتبر را قياس هم ،ارسطويي

 معتبر را قياس ،آخر در باز هم اينها ،ندانند معتبر را قياس توانند نمي دانند مي معتبر
  .دانند مي
  

  جديد نطقم نظر از شناخت معيار 
   جديد منطق با ارسطويي قديم منطق اساسي اختالف 

  
  :پاورقي

1. ������� �����   

 ١٩٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 در دارد  ادامه هم امروز تا كه - طرف اين به بيكن فرانسيس و - بيكني فرانسيس
 .است شناخت معيار مسئله

 با را  شناخت كه چيست حرفها اين گفتند ،شد واقع قبول مورد دنيا در حرف اين
 و نظري :است قسم دو بر شناختها گفت مي ارسطويي منطق !؟شناسيم مي تشناخ
 معيار به احتياج ،كرد فكر آن روي بايد ،است مجهول يعني " است نظري " .بديهي
 شناختهاي .است " معيار خود " يعني " است بديهي " و ،دارد دليل به نياز ،دارد

 اين گفتند .سنجيم مي معيار خود يهيبد شناختهاي با دارند معيار به نياز كه را نظري
 و معيار به نياز تماما ،است نظري ما شناختهاي تمام  است غلط ارسطو منطق حرف
  .است " عمل " محك ؟چيست محك .نداريم بديهي شناخت معنا آن  به ما ،دارد محك

 قفو ارزش ،بودن معيار نظر از " عمل " ،فالسفه زبان در بار اولين براي كه اينجاست 
  .كنم مي عرض كه دارد هم ديگري ارزشهاي عمل البته .كند مي پيدا اي العاده

 محك با كه برسد حقيقي و واقعي انديشه يك به خواهد مي كه وقتي انسان گويند مي 
 به بايد اول :بكند را كار اين بايد ،كند كشف را آن بودن حقيقي و بودن صحيح ،عمل

 ،)شود نمي ذهنش به الهامي  هيچ نكند بررسي راگ چون(بپردازد استقرائي بررسيهاي
 از - پزشكي يا و شناسي زيست يا  اجتماعي موضوع مثال - موضوع يك روي برود بايد

 و آيد مي وجود به چگونه " سل " بفهمد خواهد مي كسي اگر .كند مطالعه نزديك
 دست به را علتها .بگيرد آمار ،كند مطالعه مسلولها  روي بايد شود مي معالجه چگونه
 .كند مي پيدا آمادگي فرضيه يك پيدايش براي ذهنش ،استقرائي بررسيهاي اثر در .آورد
   در
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 باب در اينكه مثل ،است چيز فالن سل منشأ كه ،شود مي پيدا اي فرضيه ،عالم ذهن
 اين .است  سرطان منشأ ،سيگار مثل دخانياتي كه گويند مي فرضيه صورت به سرطان

 فرضيه[ بعد .است عمل  معيارش ،دارد معيار به نياز اي انديشه هر و است انديشه يك
 روي مثال نكنند امتحان انسانها روي را بيماري عامل اگر .كنند مي امتحان عمل در]را

 و است درست ،انديشه اين ،درآمد آب از درست  عمل در اگر .كنند مي امتحان موشها
 جامعه در داريم مشكلي :اجتماعي هايطرح مثل .است غلط نيامد در آب از درست اگر
  مشكل پرسند مي آنها از و كنند مي دعوت را اي عده كنيد فرض ." ترافيك " نام به

 ما ؟است  درست طرح كدام .دهد مي طرحي كس هر ؟كنيم حل بايد چگونه را ترافيك
 است درست طرحها اين از كداميك بفهميم اينكه راه .است درست طرح كدام دانيم نمي

 داد نتيجه ديديم اگر ،كنيم مي  عمل مدتي را طرح هر .عمل ؟چيست ،غلط كداميك و
  .است غلط نداد نتيجه ديديم اگر و است درست

 سيصد الاقل  براي]ارسطوئي يا و قياسي يا تعقلي منطق يعني[ نظريه آن كه اينجاست 
  .شد شناخته مردود دنيا در سال

   

  يمذهب عقائد در " عمل منطق " تأثير
 ،بود مذهبي  مسائل و معنوي مسائل در ،آورد وجود به منطق اين كه مشكالتي از يكي 

 را كسي سخن بخواهيم اگر مثال .آزمود عمل در را آنها توان نمي كه مسائلي در يعني
 جسماني ابعاد و جسم اين بر  عالوه انسان " گويد مي و كند مي مطرح را روح فرضيه كه

   داراي
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 اساس بر  است " آگاه جهان " و " آگاه خود " آن موجب به كه است حقيقتي يك
 آن كه بياورد دليلي او ؟دليل چه به :بگوئيم است ممكن ،بسنجيم ارسطوئي منطق
 هم آن براي ،داشت دليل به احتياج  هم دليل آن اگر و ،باشد شناخت نوع از هم دليل
 كسي يا .است قبول گوئيمب بعد و ،برسد معيار خود شناختهاي به تا بياورد دليل
 شناخت يك ،است نظري انديشه يك خودش اين ." دارد خدائي عالم " :گويد مي

 .آورد مي دليل ؟دارد خدائي عالم دليل چه به :پرسيم مي او از .است معيار به نيازمند
 رسد مي معيار خود هاي انديشه به امر نهايت در تا آورد مي ديگري دليل ،دليل  اين براي

   .شود مي ختم طلبم و
 درباره بسنجيم را انديشه يك بودن حقيقي توانيم مي عمل معيار با فقط گفتيم اگر اما
 در مثال ،عمل در را ها انديشه  نوع اين توانيم نمي ما ؟بگوئيم بايد چه ها انديشه نوع اين

 در اگر !كنيم نمي پيدا يا كنيم مي پيدا را خدا آنجا در ببينيم برويم ،بيازمائيم البراتوار
 خدا ،خدا ديگر كه است وقت همان ،خداست اين بگوئيم و  كنيم پيدا را چيزي البراتوار
 ديگر مخلوقات همه مثل محدودي مخلوق باشد البراتوار در چيزي اگر چون ،نيست
  .)1(است

 شناختهائي و است عمل شناخت معيار تنها كه وقتي گفتند بودند انصافتر با كه اي عده 
   بفهميم توانيم نمي عمل در كه داريم

  
  :پاورقي

 پيدا خودم جراحي چاقوي زير در كه كنم مي قبول وقت آن را روح من :است گفته]شخصي[ .1
 وجود وقت آن كردم پيدا تشريح سالن در را او  روح ،كسي مرگ از ساعت دو از بعد اگر يعني ،كنم
 ثانيا و ،ندارد روحي ديگر و مرده كه است ساعت چند او اوال :]گفت او به بايد[ .كنم مي قبول را روح
    . است جسم ،نيست روح ديگر آن كني پيدا چاقو زير در هم چيزي تو اگر
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 دانيم نمي " : گوئيم مي اينجا در پس) نيست آزمايش قابل چون(نادرست يا است رستد
 پاسخي بيمذه و معنوي مسائل در بشر علم كه شد پيدا اروپا در فكر اين كه بود اين ."

 ،غلط شناخت و حقيقي شناخت معيار گويد مي امروز علم :" دانم نمي " :گويد مي ،ندارد
 درآمد مخالف اگر و است درست درآمد مطابق ،عمل در اگر يعني ،است عمل ،دو هر

 و كرد پياده را آن شود نمي عمل در كه اي فرضيه نوع آن مورد در پس ،است غلط
 - باشد آن معيار تواند نمي عمل يعني نيست يا هست اينطور كه فهميد توان نمي
   ." دانم نمي " :گوئيم مي
 را آن بتوان  عمل در كه چه هر :گفتند ،گذاشتند فراتر هم اين از را پا ديگر اي عده

 محك با كه چه هر و است حقيقي ،كرد تعيين را آن بتوان عمل محك با ،زد محك
 است اين حرفشان ماديين . است دروغ - نكند مه نفي را آن عمل ولو نشود تعيين عمل
 نكردن تأييد و ،است دروغ گوئيم مي نكرد تأييد]را اي انديشه[ عمل كه همينقدر كه

 شكل اين به گاهي و كند مي تأييد را خالفش ،عمل كه است صورت اين به گاهي عمل
   .انكار  نه و كند مي تأييد نه كه است

  

  " عمل منطق " بر وارد اشكاالت
 كه داشتند افراد اين نظريه رد بر داليلي ارسطوئي يا قياسي ،تعقلي منطق طرفداران 

 بياني با گفت شود مي نظر يك از و - افكار و داليل همان از بعضي امروز خوشبختانه
 اين به بلكه ارسطوئي منطق از  حمايت به نه البته ،است شده مطرح دوباره - رساتر
   قابل هم منطق اين وقتي . نيست قبول قابل گردي هم منطق اين كه عنوان
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   .ماند نمي باقي انسان براي منطقي ديگر ،نباشد قبول
 شناخت معيار و محك كه است عمل تنها گوئي مي تو گويند مي ؟چيست داليل اين

 ،عمل در ،باشد  حقيقي ،شناخت آن اگر ،سنجم مي عمل با را شناخت يك من ،است
 در چون پس ،دهد نمي  مثبت نتيجه عمل در نباشد حقيقي گرا و دهد مي مثبت نتيجه
 عمل " اينكه خود كه نكردي فكر تو گويند مي .است حقيقي داد مثبت نتيجه عمل
 داري خودت تو .است شناخت يك خودش  يعني .است انديشه يك " است انديشه معيار

 " است انديشه رمعيا عمل " گوئي مي كه همين .)1(داني نمي و كني مي فكر ارسطوئي
 عمل در ،دهد مي نتيجه عمل در باشد درست فرضيه اين اگر " كه است اين معنايش
 يك اين خود ." نيست درست پس نداد نتيجه عمل در ،است درست  پس داد نتيجه
 اينجا در  هم باز .اي داده قرار معيار را اين تو .است شناخت يك ،است ارسطوئي  قياس

  .است گرفته قرار معيار كه است عمل به وابسته شناخت
 در باشد  درست فرضيه اين اگر " گوئي مي تو كه فكر همين :بگويد كسي است ممكن 

 معلوم كجا از " است درست پس دهد مي نتيجه عمل در چون و دهد مي نتيجه عمل
 تو .خواهد مي معيار و است شناخت يك ،اين خود ؟نباشد غلط و باشد درست كه
 .دارد وجود ،دادن عملي  نتيجه و حقيقي انديشه ميان رابطه يك هميشه گوئي مي

 جهان از شناخت يك " دارد وجود  عمل و شناخت ميان رابطه يك هميشه " كه همين
   ؟شد درست كجا از شناخت اين خود .است

  
  :پاورقي

 هم او البته  است شده نكته اين متوجه كه ديدم را راسل تنها ،جديد علماي در من .1
    .است نكرده توجه جهات همه به كامل طور به
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 يك ،باشد غلط " هست عمل و شناخت ميان اي رابطه " كه شناخت اين اصال شايد
 عمل در و باشد غلط ،شناخت يك و ندهد نتيجه عمل در و باشد حقيقي ،شناخت
 هم را اين كه بگوئي  تواني نمي ؟كني مي ثابت معياري چه با را اين .بدهد درست نتيجه

 به رسيدي باز يعني .است بديهي ديگر اين گوئي مي آخرش .كنم ثابت توانم مي عمل با
  .بودند رسيده ارسطوئيها كه  حرفي همان به ." معيار خود شناخت "
  

   سوم اشكال 
 آن اصال  كه است اين آن و ،است آن متوجه هم راسل و است باالتر ،اشكال اين

 معيار خود شناخت  يك ،خود اين ،است غلط " است عمل معيار " گويد مي كه شناختي
 اگر گوئي مي تو زيرا ؟چرا ،شود مي ارسطو منطق در داخل كه شده گرفته نظر در

 بعد) دارم قبول من را اين گويد مي  راسل.(دهد مي نتيجه عمل در باشد درست شناخت
 .است غلط ،حرف اين گويد مي .است درست  پس داد نتيجه عمل در اين چون گوئي مي

 عمل در اگر " ولي است درست " دهد مي نتيجه عمل در باشد درست شناخت اگر "
 به منطقيين اصطالح به ؟چطور .نيست درست " است درست  شناخت پس داد نتيجه

 " است گرد باشد گردو ء شي اين اگر " كه سخن اين از مثال .گويند مي "  اعم الزم " آن
 گردو اگر :انديشيد آن روي توان مي شكل چهار به .گرفت نتيجه توان مي صورت چهار
 نتيجه اين كه "  است گرد پس " :است اين نتيجه ،گردوست لكن است گرد باشد

   دوم .است درست
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 آنكه سوم . است غلط كه ،است گردو پس بگيريم نتيجه و ،است گرد لكن بگوئيم اينكه
 اينكه چهارم و .است غلط  كه ،نيست گرد پس بگيريم نتيجه و ،نيست گردو لكن بگوئيم
 به ما يعني .است درست كه ،نيست گردو  پس .بگيريم نتيجه و ،نيست گرد لكن بگوئيم
 " اگر :بگوئيم و دهيم قرار ملزوم را ء شي يك اگر .بگيريم  نتيجه توانيم مي صورت چهار
 است  ب بگيريم نتيجه ،است الف " :كند مي پيدا حالت چهار ،هست " ب " باشد " الف

 الف " ،است غلط  حالت اين ،" است الف پس است ب " ،است درست حالت اين "
   .است درست " نيست الف  پس نيست ب " و است غلط " نيست ب پس نيست
 ،دهد مي نتيجه  عمل در ،باشد حقيقت ،شناخت يك و انديشه يك اگر گوئي مي تو حال
 است درست پس داد نتيجه  عمل در چون " گوئي مي بعد .كنم مي قبول را اين فعال من

 " بگوئيم بعد و است گرد پس باشد گردو ء شي اين اگر بگوئيم كه است اين مثل اين ،"
 ،نيست گردو گردي هر ولي است گرد گردوئي هر ،نه ،" گردوست پس است گرد چون
 نتيجه اولي اثبات دومي اثبات از ولي شود مي نتيجه دومي اثبات  اولي اثبات از يعني
 .آيد مي الزم اولي نفي ،دومي نفي از ولي آيد نمي الزم دومي نفي اولي نفي از ،شود نمي

  .شود مي اشكال دچار " عمل منطق " كه اينجاست
  

   " عمل منطق " درباره راسل سخن 
 به است  درست فرضيه " گوييد مي شما گويد مي ،زند مي حرفي خوب اينجا در راسل
   ." است ادهد نتيجه عمل در اينكه دليل
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 يا فرضيه اينجا در كه كنيد ثابت شما كه است منطقي وقتي حرف اين گويد مي
 چند كه است ممكن يعني .باشد درست عمل در كه ندارد وجود ديگري هاي فرضيه
 وجود نيز ما فرضيه اين از غير اي فرضيه ،فرضيه چند آن ميان در كه باشد فرضيه
 ديگر عبارت به[ .بدهد نتيجه]ما فرضيه مانند[ لعم در و باشد درست كه باشد داشته

 دهد مي مثبت نتيجه  عمل در كه اي فرضيه شود ثابت كه است صحيح وقتي سخن اين
 در افالك باب در بطلميوس  فرضيه مگر]مثال عنوان به .است فرضيه همين به منحصر

 و باشد مركز زمين اگر گفتند مي خود با آنها .داد مي كه البته ؟داد نمي نتيجه عمل
 مثال هم ماه و باشد االفالك فلك تابع خورشيد  حركت و بچرخد زمين دور به خورشيد

 باشند داشته حركاتي چنان االفالك فلك و شمس فلك و قمر فلك و باشد قمر فلك در
 قديم منجمهاي مگر .شد مي هم خسوف و ،شود مي خسوف لحظه  فالن و شب فالن در
 دقيق طور به را كسوفها و خسوفها ،بطلميوس هاي نظريه و ها فرضيه  همان اساس بر

 فرضيه دانند مي كه اين عين در علما از بسياري هم االن ؟كردند نمي  بيني پيش
  محاسبات ،است مشكلتر يا نيستند بلد را كپرنيك فرضيه چون ،است غلط  بطلميوس

 هم درست  تيجهن و دهند مي انجام بطلميوس غلط هيئت اساس بر را كسوف و خسوف
 خسوف بايد ،بچرخد  زمين دور به خورشيد و باشد مركز زمين اگر چون ؟چرا ،گيرند مي
 دور به زمين و باشد مركز  هم خورشيد اگر و ،شود واقع لحظه آن و ساعت آن در

 درست فرضيه اين اگر يعني .شود واقع  خسوف لحظه همان در بايد باز ،بگردد خورشيد
 در خسوف ،باشد درست هم دوم فرضيه اگر و شود مي واقع خسوف لحظه آن در ،باشد
   اگر  پس .شود مي واقع لحظه همان
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 فرضيه كه شود نمي دليل ،داد نتيجه ديدم و كردم]تجربه[ فرضيه دو اين از يكي من
  .رسد مي نتيجه همين به هم ديگر فرضيه آن چون ،باشد درست من
  

  ديگر مثال دو 
 :چهارگانه طبايع و ،خاك ،هوا ،آتش ،آب :چهارگانه عناصر هفرضي اساس بر قديم طب 

 صفرا و سودا ،بلغم ،خون :چهارگانه اخالط اساس بر و ،برودت ،حرارت ،يبوست ،رطوبت
 قبول را چهارگانه عناصر نه ،ندارد قبول را اينها از  هيچكدام امروز پزشكي .بود استوار
 است شده ثابت امروز علم نظر از .را ارگانهچه اخالط نه و را چهارگانه  طبايع نه ،دارد
 خودش غلط هاي فرضيه اساس بر ديروز طب آيا .نيست درست اينها از هيچكدام  كه

 را حصبه !؟كردند نمي معالجه را مريضي هيچ قديم اطباي واقعا !؟كرد نمي معالجه
 در گفت توان مي بلكه !؟كرد نمي معالجه را مريضها سينا بوعلي آيا !؟كردند نمي معالجه
 عمل در قديم طب ،ديفتري مثل ،شده كشف اخيرا دارويش كه بيماريها از بعضي
 درست نتيجه به غلط فرضيه همان اساس بر يعني ،است بوده جديد طب از موفقتر

 درست " رسد مي درست نتيجه به باشد درست  اي فرضيه اگر " كه اين پس .رسيد مي
 است درست فرضيه خود حتما رسيد درست نتيجه به اي فرضيه اگر " كه اين اما است

 نتيجه همان به صحيح فرضيه كه برسد اي نتيجه به غلطي فرضيه شايد .است غلط "
   .رسد مي

   در كيلومتر 50 سرعت با قطاري :كنم مي عرض ديگر مثال
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 كيلومتر 100 سرعت با ديگري قطار و كند مي حركت مشهد سوي به تهران از ساعت
 بيني پيش  چنين خود نزد فردي .كند مي حركت تهران سمت به مشهد از ساعت در
 سر ندارند اطالع يكديگر وجود از و كنند مي حركت خط يك روي كه اينها :كند مي

 قطاري :باشد عكس بر قضيه اتفاقا .كنند مي تصادف يكديگر با ثانيه فالن و ساعت فالن
 قطاري و كند مسير طي ساعت در ركيلومت 100 سرعت با رود مي مشهد به تهران از كه
 فرد اين حال .كند حركت ساعت در كيلومتر 50 سرعت با آيد مي تهران به مشهد از كه
 كيلومتر 100 سرعت با مشهد قطار و كيلومتر 50 سرعت با  تهران قطار گويد مي كه

 غلط اش فرضيه كنند مي تصادف يكديگر با شب 8 ساعت در مثال و كند مي حركت
 ،]است درست[ كنند مي تصادف هم با دقيقه فالن سر]كه او بيني  پيش ليو[ ،است
  نتيجه يك به ،درست يكي و غلط يكي ،فرضيه دو واحد آن در است ممكن چون ؟چرا

   .برسند
 هم اين خود  البته كه كنيم مي قبول را " رسد مي درست نتيجه به درست فرضيه " پس
 پس رسيد درست  نتيجه به چه هر " نكهاي ولي - ندارد عموميت موارد برخي در

 گاو سر " معروف قول به  كه اينجاست .نيست برايش دليلي " است درست اش فرضيه
 فرضيه اين :گويم مي من :گويد مي رسد مي كه اينجا به راسل ." كند مي گير خمره تو
 نم فرضيه پس رسيد نتيجه به گويم مي بعد و ،رسد مي نتيجه به باشد درست اگر من

 در من فرضيه از غير ديگري فرضيه كه است درست  وقتي من حرف اين .است درست
 توانم نمي هرگز من و ،شناسم نمي بيشتر اينجا در فرضيه يك جز كه بدانم ،نباشد كار

   به نظر اين از منطق اين كه اينجاست .نيست كار در فرضيه  يك جز كه بفهمم
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  .)1(رسد مي بست بن
 اينجا به چون كه هست هم ديگر مسئله چند عمل و اختشن رابطه مورد در 

 كليد عمل آيا  اينكه مسئله يك .نپردازيم آنها به بعد جلسات در است حيف ،ايم رسيده
 مسأله .)ديگر مسئله  شناخت كليد و است مسئله يك شناخت معيار(؟است شناخت
 بعد به هگلي فلسفه مختصات از مسئله اين كه هست اينجا در كه ديگري عالي خيلي
 حق كساني تنها :گويند مي كه است اين]است مطرح[ ماركسيسم در بالخصوص و است
 عملي درگيري كه دارند را - اجتماعي مسائل در بالخصوص مسائل در نظر اظهار

 در كه آنهايي .ندارند نظر اظهار حق هستند كنار در  كه كساني ،باشند داشته اجتماعي
 مسائل درباره ندارند حق اند نشسته - است شده اين ،وفمعر  اصطالح " عاج برج "

 با و اند رفته جمع در و اند آمده پائين برجها از كه افرادي فقط ،كنند نظر اظهار اجتماعي
 و اجتماع در وارد كارگر يك مثال ماركسيسم نظر از .دارند نظر اظهار حق ،هستند مردم

 راسل برتراند حد در  بزرگ خيلي وففيلس يك از بهتري شناخت ،اجتماعي فعاليتهاي
 .كند نظر اظهار دانشگاه تريبون  پشت بيايد و باشد نشسته خودش كاخ در او اگر دارد
 به علم كه) 2(" اسالم در عمل و علم رابطه " مهم مسئله با را مسئله اين وقت آن

 يابد مين دست علم به انسان عمل راه از جز مواردي در] همچنين[ و دهد مي عمل انسان
   چنانكه - يعني ،باشد جالبي بسيار مسأله كنم مي خيال كه] كنيم مي مقايسه[ -
  

  :پاورقي
 چون كه دارد وجود  اصطالح به " عمل منطق " در ديگري اشكاالت سلسله يك ،اين بر عالوه .١

  .كنيم مي  موكول بعد جلسه به كنيم عرض را آنها همه رسيم نمي
   .است  ديگري مسئله يك آن ،" اسالمي منطق " در نه گويم مي " اسالم " در  .٢
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  ميان كه شديدي اختالف همه با كه اينجاست - كردم عرض گذشته جلسه در
 نزديك يكديگر به خيلي جا يك در ،دارد وجود مسائل نوع اين در اسالم و ماركسيسم

 برايتان آينده جلسه در هم را آن انشاءاهللا .شوند مي دور هم از دوباره ولي ،شوند مي
   .كنم مي مطرح

   .الطاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و
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   عمل منطق بر وارد اشكاالت: دهم جلسه
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   الرحيم الرحمن اهللا بسم
 ابي نبينا و سيدنا  علي والسالم والصلوه ،اجمعين الخالئق ء باري ،العالمين رب هللا الحمد
   .المعصومين الطاهرين الطيبين وآله محمد القاسم

  
 بودند گفته كه  كرديم نقد و بررسي را نظريه اين و ،بود شناخت معيار درباره ما حثب

 ،شناخت كه بود معتقد قديمي  نظريه آن ،مقابل در .است عمل ،شناخت معيار يگانه
 معيار خود غير شناختهاي و معيار خود شناختهاي  به را شناختها و ،است شناخت معيار

 است مانده باقي پيش جلسه از كه بحث اين از كمي ؟تقسم  به راجع .كرد مي تقسيم
   .شوم مي ديگري بحث وارد بعد و دهم مي توضيح

  

  عمل منطق اشكاالت خالصه
   شناخت معيار توان نمي را عمل گويد مي كه اي نظريه خالصه 
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 متواني نمي كلي طور  به را آن ،بپذيريم را نظريه اين اينكه فرض به اوال :است اين قرارداد
 يقيني اينكه با كه داريم اطالعها و علمها و ،آگاهيها و شناختها از مواردي زيرا ،بپذيريم

 خورشيد نور در فرضا اگر كه طوري به است روشنتر شناختي هر از ما براي آنها بودن
 قرار آزمايش مورد ،عمل در اينكه قابل ولي - كنيم ترديد  توانيم نمي آنها در كنيم ترديد
 دور " :است قبول مورد ها فلسفه و علمها تمام در كه اصلي همان مثل .ستندني ،گيرند
 به اول  توان نمي را اين كه دادم توضيح الجمله في پيش جلسات در ." است محال
 محال كه ديد و برد  آزمايشگاه و البراتوار به را آن بعد و كرد تلقي فرضيه يك صورت
 اگر .نداشتن وجود امكان نيز و نداشتن دوجو يعني بودن محال چون ،نيست يا است

 ممتنع " يا " محال " آن به ،باشد  نداشته هم وجود امكان و باشد نداشته وجود چيزي
 آيا :كنيم مي سؤال ،معتقدند معنا اين به عمل فلسفه  به كه آقاياني اين از .گوئيم مي "

 جهان در ؟هستيد دمعتق - باشد خواهد مي چه هر عالم در چيزي  بودن محال به شما
 اين از است پر كتابهايشان و كالم زيرا ،مسلما ؟باشد محال شما نظر از  كه هست چيزي

 "  تاريخ جبر " مسئله در مثال ." است نشدني " ،" است محال " چيز فالن  كه
 آن اگر و آيد مي وجود به ضرورتا و جبرا حادثه فالن ،تاريخ معين شرايط در گويند مي

 صدها ،مادي فلسفه خود .كند پيدا وجود است محال باشد نداشته وجود خاص شرايط
 نه " دو يعني ،دارد " نه " دو كه چيزي يعني محال .دارد مي عرضه ما به محال امر

 از پوچ هم و ،واقعيت نظر از پوچ هم :پوچي دو هم آن ،پوچ يعني محال ،دارد " واقعيت
 اين اما ،باشد داشته وجود امكان ولي اشدب نداشته وجود  چيزي است ممكن .امكان نظر

   چيزي
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 آيا ،معتقدي  محال امور سلسله يك به خودت تو :گوييم مي .دارد پوچي دو كه است
 عالم در را ها فرضيه  اين بعد و پذيرفت فرضيه يك صورت به اول را محالها توان مي

 وجود به را آن يعني " كنيم مي آزمايش " اصال .!؟كرد آزمايش البراتوار در و واقعيت
  .نيست محال ،آن پس ،كنيم آزمايش بتوانيم تا آوريم مي

 است  اين " است عمل شناخت معيار " گويد مي كه اي نظريه اول اشكال خالصه پس 
 براي كه داريم  شناختهائي .نيست درست جا همه در ،باشد درست اينكه فرض به كه

 قابل عمل معيار با آنكه حال و تشناختهاس روشنترين جزء و است روشن ما همه
  .زد محك را آنها شود نمي عمل محك با يعني ،نيست تعيين

  

  دوم اشكال 
 ما بعد .كند مي پيدا را حالت فالن حرارت اثر در ء شي فالن گويد مي كسي كنيد فرض 

 .است آن درستي بر  دليل اين .كرد پيدا را حالت همان عينا بينيم مي و دهيم مي حرارت
 آن درستي دليل داد درست  جواب عمل در چيزي اگر " كه اين كند سؤال كسي اگر

 حرارت در اصال آهن " :باشد اين ما فرضيه اگر مثال ؟]است درست[ دليل چه به " است
 بر باشد دليل ،اين كه كجا از ،شود مي منبسط ببينيم  عمل در ولي " شود نمي منبسط

 عمل در و شود مي منبسط كه گفتيم قتيو يا ؟است نادرست  فرضيه اين كه اين
 بديهي ديگر كه اين گويد مي ؟است درست فرضيه اين كه معلوم كجا از ،شد منبسط

   " است بديهي " گويد مي اينكه محض به .نيست مناقشه  قابل ،است
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 معيار خود شناخت يك روي هم تو ،كردي قبول را ديگران حرف هم تو پس گوئيم مي
 عمل كني مي  خيال كه كني مي اشتباه زني مي را حرف اين كه هم االن .گذاشتي دست

 يك تو براي ،اين خود يعني ،اي داده قرار معيار را شناختي باز ،اي داده قرار معيار را
   .است شناخت

 به و داري  ذهنت در فرضيه يك تو .دارد عيني وجود كه است آن عمل :ديگر بيان به
 گوئي مي پس ،آيد مي در فرضيه آن با منطبق ،عيني دوجو در ،دهي مي عيني وجود ،آن
 من .دارد ذهني وجود كه  است من شناخت آن معيار ،دارد عيني وجود كه عمل اين
 عمل اگر " ،است شناخت نوع يك خود " است شناخت معيار عمل " كه اين :گويم مي

 يك ،است فكر و انديشه يك خود " است  درست فرضيه پس ،درآمد فرضيه مطابق
 يا ؟آوردي دست به ديگري عمل با باز را شناخت و انديشه  اين خود آيا .است شناخت

  اشتباه هم جنابعالي پس .است بديهي ،است واضح ديگر اين گويد مي ؟ است بديهي ،نه
 ميان در و ،دانند مي شناخت معيار را شناخت كه هستي كساني همان از تو ،كني مي

 يعني ،است شناخت  اين ،آن و هستي قائل معيار خود تشناخ يك به ،عالم شناختهاي
  .اي شده قائل بديهي يك به
  

   سوم اشكال 
 كنيم مي موشكافي  وقتي تازه :است ايراد اين ،است گرفته راسل]گفتيم[ كه ايرادي

   خود شناختهاي ميان در تو اتفاقا بينيم مي
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 كه اي كرده  قبول معيار دخو شناخت عنوان به را چيزي]نداري قبول را آن كه[ معيار
 قرار عملي آزمايش مورد را اي فرضيه اگر اي كرده خيال .نيست هم معيار خود شناخت
 است درست وقتي اين راسل قول  به .]است آن صحت دليل[ داد مثبت نتيجه و داديم

 احتمال اين اگر ولي ،ندهيم فرضيه  اين كنار در را ديگري فرضيه وجود احتمال كه
 فهميد توان مي كجا از ،باشد موجود اينجا  هم ديگر فرضيه چند يا يك كه رددا وجود

 ديگر فرضيه يك شايد ؟است فرضيه اين از ناشي  آمده دست به كه درستي نتيجه كه
 از يكي فقط كه دانيم مي و ،دهد مي را نتيجه همين كه[ باشد  داشته وجود اينجا در هم
   .]باشد يحصح و حقيقي تواند مي  فرضيه دو اين
  

   البالغه نهج در " عمل در موفقيت "
 در پيروزي " يا " عمل در موفقيت " درباره البالغه نهج در :كنم مي عرض برايتان مثالي
 طرز دو با جمعيت دو ،گروه دو  حزب دو ،معاويه و) ع(علي .است آمده مطلبي " عمل
 .كنند مي مبارزه هم با و ايستاده يكديگر  مقابل در ،اجتماعي فلسفه دو با و تفكر

 ما پيشواي گويند مي و دارند طرح يك و تئوري  يك خودشان براي معاويه طرفداران
 .است ساخته اسالمي و كرده درست هائي فرضيه خودش  براي هم معاويه و است معاويه
 به و دهد مي قرار تعرض مورد را آنها ،كند مي صحبت خودش اصحاب با وقتي) ع(علي

 شد خواهند پيروز شما بر اصحابش و معاويه " :گويد مي آنها به بيني يشپ يك  صورت
    حقي رهبر و امام يك دنبال شما و است حق شما تئوري كه اين با يعني "
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 اينكه با و " است پيروز باطل بر حق " است فرموده قرآن در هم متعال خداي و هستيد
 امر نهايت در  باطل كه فرموده قرآن در هم خدا و هستند باطلي رهبر دنبال آنها

 بينم مي شما از كه وضعيتي  اين با كه گويم مي شما به]الوصف مع[ خورد مي شكست
 علت .)1( »منكم سيدالون القوم هؤالء ان  الظن اهللا و اني و« :شوند مي پيروز شما بر آنها

   ؟چيست
 عمل طبق ؟معاويه يا بود حق بر) ع(علي شود مي گفته امروز دنياي در اي عده به وقتي
 در معاويه بينيم مي ما :گويند مي ،كند مي ثابت عمل در را خود حقانيت ،فرضيه يك كه

 كشته خالفت ماه چند و سال چهار از پس  علي .خورد شكست علي و شد پيروز مبارزه
 معاويه حقانيت بر دليل اين پس ،گرديد مسلط  اسالمي كشور سراسر بر معاويه ولي شد
 افرادي دنيا در هنوز مگر ؟نگفتند را حرف همين اي عده مگر .است علي نيتحقا عدم و

 ،آيند مي پيش " عمل فلسفه " طبق اينها ؟زنند مي را حرف  همين كه نيستند
 معاويه و گفت مي چه علي كه برويم حرفها اين دنبال نبايد عمل فلسفه نظر از گويند مي
 ما ،بود آدمي  چگونه معاويه ،بود پيغمبر سنت تابع ،بود قرآن تابع علي آيا ،گفت مي  چه
 با حق پس[ شد پيروز  علي بر عمل در معاويه بينيم مي ،كنيم مي نگاه عملي نتيجه به

 عملي پيروزي ،طرح يك و مكتب  يك ،تئوري يك حقانيت بر دليل]زيرا بود معاويه
  :دهد مي) ع(علي خود را مسئله جواب اما .است

 پيروي  طرح يك از معاويه پيروان گوئيد مي و كنيد مي فكر بسيط]اينجا در[ شما 
   براي معاويه و اند داده قرار پيشوا را او و كنند مي
  

  :پاورقي
   25 .خطبه ،عبده البالغه نهج .1 
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 و دارد  مكتب يك و طرح يك هم علي و دارد مكتب يك و طرح يك اجتماع و زندگي
 .است معاويه مكتب  حقانيت بر دليل اين ،شد پيروز علي مكتب بر معاويه مكتب چون
 مطرح سادگي همين به مسئله  يعني ،داشت مي وجود فرضيه دو همين فقط اينجا اگر
 و است علي و ،شود مي پياده صددرصد  مكتب اين و مكتب يك و است معاويه " كه بود
 بمطل " شود مي پيروز معاويه و شود مي پياده صد در صد هم مكتب اين و مكتب يك

 حق مكتب ،معاويه مكتب و علي مكتب :نداشت وجود بيشتر فرضيه دو چون بود درست
 قبيل همين از مطلب ،باشد نداشته وجود فرضيه دو از بيش وقتي واقعا .باطل مكتب و

  اين بر دليل شود پيروز معاويه اگر و ،شود مي پيروز حتما است حق بر علي اگر :است
  .است حق بر او كه است

 اين كه دارد وجود اينجا در ديگري هاي فرضيه ،نيست اينطور مطلب گويد مي )ع(علي 
 شما شكست و معاويه  پيروزي راز ،ندارد معاويه مكتب و علي مكتب به ربطي پيروزي

 است امري ،علي مكتب به  نه و است مربوط معاويه مكتب به نه كه است امري در
 عن تفرقكم و باطلهم علي باجتماعهم« :است اين امام تعبير .شما روحيه به مربوط
 بسنجند را قضايا]سطحي[ همينطور و كنند نگاه را قضايا دور از كساني اگر) 1( »حقكم

 است معاويه مكتب هم آن و ،خورد مي شكست دارد كه است علي  مكتب اين :گويند مي
 مكتب  ناي .است غلط ،استدالل اين اما .است معاويه با حق پس ،شود مي پيروز دارد كه

  شكست كه عراقند مردم اين ،خورد مي شكست كه نيست علي
  
  :پاورقي 

 .1   .خطبه همان
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 علي  مكتب دنبال عمال ولي هستند علي مكتب دنبال اسما كه اين دليل به خورند مي
  .نيستند

 " عمل فلسفه " مسلك اساس بر را حرفها اين نظير ،افراد از بسياري دنيا در امروز 
 توجه ها انديشي ساده  اين به او امثال و راسل كه ،انديشي ساده با يول ،گويند مي

  .اند كرده
  

  ؟است آن حقانيت دليل مسيحيت پيشرفت آيا 
 و مكتب  يك ،اسالم :كه هست افواه در هم االن و اند زده را حرف اين ها مسيحي 

 نقايص و اسالم مزاياي  دنبال برويم كه ندارد معنا ديگر اين ،مكتب يك هم مسيحيت
 دين اسالم ،تثليث دين مسيحيت و است توحيد دين اسالم :بگوييم و بگرديم مسيحيت
 دنبال اصال !؟چه يعني حرفها اين .اينها امثال و ،تبعيض دين مسيحيت و است مساوات

 روي از را درختي هر كه است آمده هم انجيل در مطلب اين گويند مي .نرويد حرفها اين
  كنيم تحقيق اسالم مكتب محتواي و متن در كه داريم كار چه ما .تشناخ بايد  اش ميوه

 ؟چيست  ببينيم و كنيم تحقيق مسيحيت مكتب محتواي و متن در و چيست ببينيم و
 مسيحي كشورهاي :رويم مي مسيحيت ميوه سراغ .رويم مي دو اين هاي ميوه دنبال

 در هم و هستند جلوتر مادي تمدن در هم ،هستند پيشرفته و متمدن كشورهاي
 مانده عقب مردمي  بينيم مي ،رويم مي مسلمين سراغ وقتي .معنوي امور و فرهنگ
 و داند مي عملي نتيجه را حقيقت معيار كه اي فلسفه - يعني عمل فلسفه نظر از .هستند

   كافي اين - كند نمي فكر عمل معيار از غير اي مسئله هيچ روي
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  .كند محكوم مسيحيت مقابل در را اسالم كه آن براي است
 جامعه يك و اسالمي جامعه يك شما .دارد روشني و واضح بسيار جواب ،سخن اين ولي

 صددرصد مسيحيت ،مسيحي جامعه در كه كنيد مي فكر چنين .بينيد مي را مسيحي
 جامعه در و ،رسيده نتيجه اين  به كه است " شده پياده " مسيحيت اين و ،شده پياده

 رسيده نتيجه اين به كه است " شده پياده " اسالم اين و شده پياده اسالم نيز اسالمي
   !كن نگاه اندكي ،كن باز را چشمهايت ،است ديگري  شكل به قضيه اتفاقا .است
 ،بود  كرده استدالل شكل همين به كه مسيحي كشيش يك جواب در عبده محمد شيخ
 بايد اش ميوه  روي از را يدرخت هر گوئيد مي كه است صحيحي استدالل بسيار :بود گفته

 همين مال ميوه اين بدانيم  اينكه شرط به ولي داريم قبول را مطلب اين هم ما ،شناخت
 اين مال صددرصد كه ببينيم را اي ميوه بايد :است اين مطلب اصل پس .است درخت
 جاي مال]واقع در[ و است درخت اين مال كنيم مي  خيال ما اينكه نه ،است درخت
 ما كه است اين مسيحيت بر اسالم امتياز دليل گوئيم مي اينجا در هم ما .ستا ديگري

 دنيا ملتهاي ترين پيشرفته ،كرديم مي عمل نسبي طور به ولو اسالم به  كه روزي آن تا
 ششم  قرن بلكه و پنجم قرن تا اسالم ظهور ابتداي از ،تحقيق اهل تمام اتفاق به .بوديم
 از كه بود اسالم  جهان ،است بوده اسالم جهان ،جهان فرهنگ و تمدن مشعلدار ،هجري
 اين از و ساخت اي مايه  مختلف تمدنهاي شده متالشي مواد از و ها پاره تكه و ها قطعه
 دنياي وقت آن در و ،آورد وجود به " اسالمي فرهنگ و تمدن " نام به را حقيقي مايه

   .كرد مي زندگي  بربريت و توحش نهايت در مسيحيت
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 نسبي طور به اسالم دنياي و بود چسبيده مسيح دين به مسيحيت دنياي زمان آن در
 رو ما[ ،كرديد رها را مسيحيت شما و كرديم رها را اسالم ما كه وقتي از .اسالم دين به
 آمدهاي و رفت و صليبي هاي جنگ از بعد ،]پيشرفت به رو شما و گذاشتيم انحطاط به

 تمدن با كه اي رابطه و]مسيحي كشورهاي در[ ها مهسفرنا انتشار و غرب و شرق ميان
 ،كرديد اقتباسهائي و فرستاديد آنجا به دانشجوياني و كرديد پيدا) اسپانيا تمدن(اندلس

 ،آورديد روي اسالم معيارهاي به و شكستيد را مسيحيت معيارهاي كه  آن از بعد و
 با شما برخورد معلول) 1(پروتستان مذهب پيدايش اصال .]نشست ثمر به شما  دنياي[

 كه را ديگري  معيارهاي و كرديد رها را مسيحيت شما كه روزي آن از .بود اسالم دنياي
 گرفته اسالم دنياي از را آن درصد پنجاه از بيش و بود مسيحيت دنياي بيرون مال

 واقعيت ما كه روزي آن از و رسيد ثمربخشي ثمرات به شما دنياي گرفتيد كار به بوديد
 ماند باقي ما براي آن از اي پوسته و قشر يك فقط و كرديم رها را اسالم قتحقي و

 ما ميان در اسالم ولي شود مي عمل ما ميان در اسالم خودمان خيال به ،شديم بدبخت
   .شود نمي عمل

 فرضيه شود روشن كه اين شرط به ولي دهد مي نشان عمل را فرضيه صحت بنابراين
 ساده بسيار . است اينطور اجتماعي مسائل در هميشه .ردندا وجود آن كنار در ديگري
 كسب پيروزيهايي ،مكتب  يك به وابسته مردمي بينيم مي دنيا در وقتي كه است انديشي

   بسا ،بدانيم مكتب  آن براي صددرصد را پيروزيها آن فورا ،كنند مي
  

  :پاورقي
 1. ����������   
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 تأثير موفقيت در بيشتر آنها كه دارد دوجو ديگري جريانهاي و عوامل و علل كه هست
   .دارند
 در " است  آن صحت بر دليل داد نتيجه عمل در اي فرضيه اگر " گويند مي كه اين پس

 ،راه و داد ارائه شود نمي مورد اين در ديگري فرضيه بدانيم ما كه است درست جايي
  .است فرضيه اين به منحصر

 شناخت معيار  عمل " كه كرد قبول را مطلب ينا توان نمي دليل سه اين به بنابراين 
 معيار خود شناختهاي :داريم  شناخت گونه دو :برويم اصل همان دنبال بايد باز ." است

 ،كنيم قبول شناخت معيار عنوان به هم را عمل اگر تازه .معيار خود غير شناختهاي و
  .ديگر چيز نه ماي داده قرار شناخت معيار را  شناخت نوع يك ،واقع و حقيقت در
  

  " گرائي فائده " و " گرائي عمل " جريان 
 اشتباه و بشناسيم را آن ماهيت بايد ما كه آمد وجود به پيش قرن چهار سه از جرياني 

 را گرايي فايده و گرايي عمل  جريان يك دانشمندان از بعضي ،شانزدهم قرن از .نكنيم
 اي عده .دانست بيكن فرانسيس را آن ارگذ  پايه بشود شايد كه آوردند وجود به دنيا در

 حقيقي ما شناخت آيا كه كنيم قضايا اين صرف را خودمان  وقت چرا ما :گفتند آمدند
  انسان براي كه ذاتي ارزش ،علم .)است علم براي علم همان اين(؟ حقيقي غير يا است
 از بيكن فرانسيس .نيرو كسب براي است اي وسيله ،انسان دست در است ابزاري ،ندارد
   علم
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 علماي]چرا[ :گفت ،كرد قدرت مقوله وارد را علم يعني ،كرد قدرت نوع از تعبيري
 عالم از دركشان كه كنند مي كوشش و هستند قائل ارزش شناخت براي اينهمه گذشته

 خواهد مي - باشد حقيقي  درك ،من درك خواهم نمي من ؟باشد حقيقي درك واقع
 .دهد مي قدرت او به كه نيست بيشتر ابزار يك علم انسان براي - نباشد خواهد مي باشد
 شاخ مثل و ،فيل براي است خرطوم مثل ،شير  براي است دندان مثل انسان براي علم
 اي فرضيه اگر .ببرم بهره عمل و زندگي در علم از  خواهم مي من .گاو براي است

 يك بر دهم مي رجيحت را آن ،بدهد نتيجه من براي زندگي در ولي باشد غلط صددرصد
 معيار عمل نگفتند اينها .ندهد نتيجه من براي عمل در كه  درست صددرصد نظريه

 وسوسه اينقدر چرا تو !بشر اي .نداريم كاري شناخت به ما اصال گفتند ،است شناخت
 هست  كه آنچنان را جهان خواهم مي ،نكنم اشتباه خواهم مي من كه اي كرده پيدا را  اين

 چيست وسواس  اين ؟نكند پيدا راه ذهنم در خالف و باطل انديشه خواهم مي و ،بشناسم
 همان ولي باشد اشتباهات و خرافات از مملو ذهنش تمام انسان اگر ؟اي كرده پيدا كه

 پر ذهنش كه اين بر دارد ترجيح ،برساند  عملي نتيجه يك به را او ،اشتباهات و خرافات
 علوم عملي ارزش به كه بود اين .ندهد نتيجه ملع در حقايق اين ولي باشد حقايق از

   .آن نظري  ارزش به نه ،چسبيدند
 حقيقي  به هم فلسفي مكتبهاي در ما :باشد اين حرفشان امروز افرادي است ممكن
 به خواهيم مي ،داريم اهدافي و مقاصد ما ،نداريم كاري نادرستي و درست و بودن

 ،كنيم مي اختيار را آن برساند هدفمان به را ما كه اي وسيله هر ،برسيم خودمان هدفهاي
   خواهد مي
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  .خطا يا باشد حقيقت ،ناحق يا باشد حق ،نادرست يا باشد درست
 در ،روشنفكر  يك :گويند مي ،كنند مي پياده شكل اين به روشنفكري زبان در را اين 

 را ودشخ جامعه كه  است اين اش وظيفه گويند مي ؟دارد اي وظيفه چه خودش جامعه
 اين .دهد نجات ظلم از ،بخشد  رهايي استعمار از است استعمار دچار اگر ،دهد نجات

 كند كوشش اول كه است اين راه يك .بگيرد نظر در را راه دو است ممكن روشنفكر
 فالن درباره شما !مردم اي :]بگويد اينطور مثال[ .)1(كند اصالح را اش جامعه افكار

 من ،دنياست در چيزي يك هم " زخم چشم " داريد اعتقاد داريد عقيده چنين موضوع
  نيك فال و بد فال به شما ،است معني بي زخم چشم كه كنم ثابت شما  براي خواهم مي

 :گويد مي .ندارد وجود بدي فال و نيك فال كه كنم ثابت خواهم مي من ،داريد اعتقاد
 دهد نمي اجازه روشنفكري  هك افكاري از ،باطل افكار از را خودم جامعه ذهن بايد من
 نجات براي بعد و بگويم آنها به آيد مي  حقيقت خودم نظر به كه را آنچه آنگاه ،كنم پاك
 روشنفكر اين گويند مي .كنم كار به شروع استثمار و استعمار و ظلم از اينها دادن

 تو ،دهي نجات را ات جامعه خواهي مي تو !روشنفكر آقاي .شود نمي موفق هيچوقت
 بين از جامعه ميان در را تبعيض خواهي مي تو ،كني سير را گرسنه  شكمهاي خواهي مي

  خارج از عده يك را جامعه چيز همه و ثروت و مال ينكه ا درباره خواهي مي ،ببري
 ؟نادرست يا  است درست اينها افكار كه داري كار چه ،كني جويي چاره برند مي و اند آمده
   نادرست افكار همين از هست بسا

  
  :پاورقي

 خرافي جامعه  يك ،است مانده عقب جامعه يك اش جامعه كه است اين بر فرض 1 .
   .است غلط عادتهاي و ها انديشه و افكار انواع گرفتار كه است اي جامعه يك ،است
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 همين بر تكيه با بتواني بسا چه .كني استفاده خودت مقصد و هدف براي تواني مي اينها
  .كني مبارزه ظلم و استعمار با آن با و آوري وجود به قوي نيروئي ،خرافي افكار

 راه آن از بخواهي اگر تو گويند مي ؟كرد انتخاب بايد را راه دو اين از كداميك 
 به كه همانطور  كني درست خودت مثل را آنها فكر اول كه بروي خودت روشنفكري

 را آنها ذهن اول ،اي ريخته دور ار خرافات و اوهام و داري اعتقاد حقايق به خودت خيال
 ولي .شوي نمي موفق هيچوقت ،بدهي رهايي را اينها بعد كني خالي خرافات و اوهام از

 نجات را آنها بتواني بهتر خرافات بر تكيه با ،كني  تكيه خرافات همان بر اگر بسا چه
 به را يقتحق اصال .اي كرده خودت دشمن را آنها ،بگويي آنها به را حقيقت اگر .دهي
  احساسات با روشنفكر آقاي اين است ممكن مثال .كن تكيه آنها خرافات بر .نگو آنان

  اصطالح به آدمهاي آن از ،باشد نداشته خوبي ميانه) 1(ناسيوناليستي
 همگي ،هستند  جامعه يك بشري خاندان تمام " :بگويد ،باشد) 2(انترناسيوناليست

 را او ملت دارد ملتي چه اگر ." !؟چه يعني يناسيوناليست احساسات ،هستند انسان
 دانم مي خرافه كه را ملت اين ناسيوناليستي افكار بايد اول من :گويد مي او ولي چاپد مي
 .]كنم كار[ انترناسيوناليستي و گرايي انسان معيارهاي  روي و كنم بيرون شان كله از

 ناسيوناليستي معيارهاي رب اگر ولي ،شود نمي موفق هيچگاه روشنفكر  اين گويند مي
  با ،آورد وجود به نيرو يك فورا و - ندارد قبول را آن روشنفكر آقاي خود كه كند تكيه

  
  :پاورقي 
 1. �����������   
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 انديشه يك با يعني .رسد مي است ظلم از مردم اين رهايي كه خودش هدف به نيرو اين
  .]شود مي  نائل خود هدف به[ خرافي هفرضي يك و غلط تئوري يك ،غلط

 چه امروز روشنفكر ،دارد خرافي صددرصد مذهبي هاي انديشه كه اي جامعه در حتي 
 آيا .)نيست آنها مذهب مثل مذهبش اقل ال يا نيست مذهبي يا خودش(؟كند مي فكري
 اقدام[ خرافات زدودن  براي اول ،خودش جامعه رهايي و نجات براي روشنفكر اين
 .دهد مي نجات را اش جامعه و كند مي  استفاده خرافي نيروهاي همين از ،نه ؟]كند مي
 آن هميشه كه ندارد ضرورت عمل در موفقيت براي  كه است آن بر دليل اين :گويند مي

 و صحيح گذارند مي اجرا مرحله به را آن مردم كه طراحي  آن و فرضيه آن ،تئوري
  .باشد واقعي و حقيقي و درست

 وسواس نبايد ما اصال كه بود اين حرفشان چسبيدند عمل فلسفه به كه سانيك پس 
 و حق وسواس اينهمه  كه است بوده اشتباه هم گذشته از اين و ،باشيم داشته را حقيقت
  .برويم نتيجه دنبال بايد ما ،اند داشته را باطل

 كه كريتف طرز آن از غير) ندارم قبول را اين من البته(است فكري طرز يك اين 
 خواهد مي است  انديشه معيار عمل گويد مي كه آن .است انديشه معيار عمل گويد مي

 و ،است حقيقت گرفتيم نتيجه  عمل در آن از چه هر .است توأم يكديگر با دو اين بگويد
 دارم من كه چيزي آن است اين .نيست  حقيقت نگرفتيم نتيجه عمل در چيزي از اگر
 نيز ديگر مطلب چند " انديشه و عمل رابطه "  مسئله در .نمك مي رد را آن اينجا در

   هم اشاره طور به ،داديم وعده  پيش جلسه در چون كه هست
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  .كنم مي عرض برايتان شده كه
  

  ؟است شناخت آليد تنها ،عمل آيا 
 اين ؟نيست  درست يا است درست حرف اين آيا .است شناخت كليد عمل گويند مي 

 است شناخت كليد عمل " .دارد تفسير و توضيح به احتياج اما است درست البته حرف
 روي به را درها و بنشيند خود خانه در ،نشود عملي هيچگونه وارد انسان اگر يعني "

 ،بشناسد را جهان تواند نمي ابدا بشناسد را جهان بخواهد بعد ،ببندد خويش
 اهللا و« :فرمايد مي كه دمخوان اول جلسات در را قرآن از اي آيه .ندارد امكان]يعني[

) 1( »االفئده و االبصار و السمع لكم جعل و شيئا تعلمون ال امهاتكم  بطون من اخرجكم
 فقط قرآن .است استقراء ،است عمل ،حواس اصال .كند مي حواس روي تكيه ،اول
 »تشكرون  لعلكم« :گويد مي آن از بعد بلكه ،داد چشم و گوش شما به خدا گويد نمي
 اتاقي به ولي دارم  كه هم گوش ،دارم كه چشم :بگويم من كه نيست درست ناي يعني
 به خود[ پس دارم  گوش و چشم ،بندم مي خودم روي به را اتاق در و روم مي
 وارد عمل در بايد را حواس يعني " تشكرون لعلكم« " ،نه .كنم مي پيدا شناخت]خود
  .شود مي تجسس و استقراء همان كه ،كني

 كليد[  عمل كه است درستي بسيار حرف ،اندازه اين تا مطلب اين كش بدون پس 
  .)2(]است شناخت

  
  :پاورقي 

   78 آيه ،نحل .١
 عمل با]كه است اين براي كنيم مي تعبير عمل به حواس از اينجا در اينكه[  .٢

 شنيد ديد، كرد، نگاه كرد، گردش رفت، بايد كرد، استفاده حواس از توان مي
  . است عمل خودش اين كرد، لمس بوييد،
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 ما ،عمل با  است شناخت اول كليد عمل ،نه ؟است شناخت كليد تنها ،عمل آيا اما
 مسائل سلسله يك  به و كنيم مي باز خودمان روي به را شناخت درهاي از در يك

 با .كنيم باز ديگري كليد با بايد را دوم در ،رسد مي دوم در نوبت بعد .يابيم مي دست
 كه كردم عرض پيش جلسات در آنچه .رسيم مي باالتر شناخت به ،شناخت دوم كليد

 ما بلكه هستند شناخت از اساسي  مرحله دو منطقي شناخت و سطحي شناخت
 شناخت كليد) حواس(عمل ،است همين - كرديم مرحله دو نيز را منطقي شناخت
 اگر .است ذهن در شناخت اولي مواد آوري جمع كليد يعني ،است ابتدايي سطحي

 كه است اين مثل ،رسد نمي دوم كليد به نوبت اصال ،كنيم كار كليد اين با خواهيمن
 باز را اول در كه وقتي تا .است ديگري اتاق پشت در كه شويم اتاقي وارد خواهيم مي

  مطالعه را جهان ،كرديم باز را اول در وقتي آيا .رسيم نمي دوم اتاق آن به  نكنيم
 دست به  است آمدني دست به ما براي استقراء و حواس طريق از كه را آنچه ،كرديم
 " به آن از قرآن كه است  آن ،دوم كليد ،نه ؟ايم يافته دست شناختها همه به ،آورديم

 " »تشكرون لعلكم« " هم آن .كنند مي تعبير " عقل " به آن از فيلسوفان و ،" فؤاد
 و تفكر شامل را عمل گرا پس .بيفتد كار به بايد ،كند عمل بايد هم آن يعني دارد
 وقتي كه است اين اشتباه ولي .است شناخت كليد هميشه ،عمل ،بدانيم هم تعقل
 كنند مي " عيني عمل " به منحصر را عمل " است شناخت كليد  عمل " گويند مي
  ) بررسي و مشاهده(عيني عمل ،نه .باشد بررسي و مشاهده  همان كه
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 - ندارد  مانعي بگذاريم عمل را اسمش اگر كه - دوم عمل .است شناخت اول كليد
 با را شناخت  منطقي مرحله يعني شناخت دوم مرحله كه است ذهني عمل نوع يك
 به فقط " است شناخت كليد عمل " گويند مي كه آقاياني ولي .دهيم مي انجام آن

 عمل كه صورتي در ،ندارند  ذهني عمل به توجهي هيچ و دارند توجه عيني عمل
 پرواز هوا در كه مرغهايي :دهند مي  انجام هم حيوانات ،را " مشاهده " نييع عيني
 هم اين .كنند مي مشاهده هم گوسفندها و اسبها ،كنند مي مشاهده دائما نيز كنند مي
  .كنيم مي قناعت اختصار  همين به كه بود مسئله يك

 " يا " يفرد  عمل " ،است شناخت كليد كه است عمل كدام :است اين ديگر مسئله 
 اين]طرح[ .است  مطرح مسئله اين جامعه به مربوط مسائل در ؟" اجتماعي عمل

 مطرح را) 2(پراكسيس مسئله  وقتي فوئرباخ .شد شروع) 1(فوئرباخ زمان از مسئله
 است شناخت معيار اجتماعي عمل " :گفت دانست شناخت معيار را عمل و كرد

 معيار اجتماعي عمل تنها ،ريختا شناخت و جامعه شناخت باب در يعني) 3("
  .است شناخت

  
  :پاورقي 

1.���������   
2. ������   

 خوا نمي هم  باخ فوئر مسلما .شود مي جامعه و تاريخ شناخت به مربوط اين البته .3 
 يك اگر و باشد  اجتماعي عمل بايد حتما نيز شيمي و فيزيك مسائل در كه بگويد هد

 افراد هميشه .رسد نمي نتيجه به باشد قتحقي مشغول فردي طور به دانشمند
   .دهند مي انجام را تحقيقات نوع اين كه هستند بالخصوصي
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   " مكتسب انسان " و " فطري انسان "
 بعد  جلسه در بود الزم اگر و كنم مي طرح هم را اين كه هست هم ديگر مسأله يك
 معيار تنها  نه) كار يعني(عمل :گويند مي .دهم مي توضيح بيشتر را اينها دوي هر

 ،باشد اجتماعي عمل بايد ،عمل تنها نه و ،است شناخت كليد تنها نه ،است شناخت
 و سازد مي را انسان كه است كار  است خالق ،است آفريننده " كار " اساسا بلكه

 " از اينها مقصود .است آورده وجود به و ساخته را تاريخ كه است كار و ،است ساخته
 ؟است كرده انسان را انسان چيز چه .است عيني اجتماعي كار و عملي كار " كار
 چيز چه را تاريخ .ديگر چيز با نه شد انسان خودش كار با انسان ." كار " :گويند مي
 ،توليد ابزار ؟]است آورده وجود به چيز چه[ را توليد ابزار .كار ؟است آورده وجود  به

  .است يافته تجسم كه است كار همان
 ديگران ؟دارند فكري چه اينجا در ديگران ؟است اي انديشه چه ابلمق در اين 

 اين ولي است  درست زيادي حد در است انسان سازنده كار كه مطلب اين گويند مي
 كار ساخته " انسان  وجدان " تمام حتي و دارد كار از را خودش چيز همه انسان كه

 اختالف يك .است طرحم اينجا در اسالم نظر از فطرت مسئله .نيست درست است
 وجود تاريخ سازنده عوامل  مسئله در مادي مكتبهاي و اسالم ميان كه اساسي نظر
 نوعيت براي ،نوعي انسان براي  يعني ،انسان براي اسالم .جاست همين در ،دارد

 نظر از كه موجودي هر ،شود مي آفريده  انسان صورت به كه موجودي هر براي ،انسان
   انسان شناسي زيست
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 وجدان همان را تاريخش و ،اوست خلقت الزمه كه وجداني ،است قائل فطرت ،است
 را تكاملش ،است  وجدان همان معلول كارش ،فطرتش همان يعني است برده جلو او

 .اوست وجدان زاييده انسان كار :گويد مي اسالم .است آورده وجود به وجدان همان
 دو ما :گويد مي اسالم .اوست كار  دهزايي انسان وجدان :گويد مي مادي مكتب ولي

 يك همراه شود مي متولد انسان ،بالفطره  كسي هر كه فطري انسان يك :داريم انسان
 اخالقي بالقوه ،شود مي متولد انسان وقتي .بالقوه  متعالي و عالي ارزشهاي سلسله
 قوهبال ،است دوست زيبايي بالقوه ،جوست حقيقت بالقوه ،است  متدين بالقوه ،است
 آب او  به بايد كه است درختي مثل ،دارد خودش در بالقوه را ارزشها تمام ،است آزاد

 " فطري انسان " اين .آيد وجود به او در اينها و كند رشد تا رساند ديگر لوازم و نور و
  .است

 مكتسب انسان .)است اسالم معارف اصول از اين.(داريم هم " مكتسب انسان " 
 خلقتي اولي ارزشهاي  آن از بعد انسان .خودش عمل با شده ساخته انسان ؟چيست

 ساخته نوع دو منتها .شود مي ساخته خودش عمل با ،دوم مرحله در ،دارد كه
 اين ،است فطري ارزشهاي با هماهنگ كه شود مي ساخته آنچنان وقت يك :شود مي
 ناي ،فطري ارزشهاي ضد بر شود مي ساخته وقت يك و ،راستين انسان شود مي
 يكي ،داريم خود مقابل در  مادي مكتب دو اينجا در ما .شده مسخ انسان شود مي

 در دو هر اينها .)2(اگزيستانسياليسم  مكتب ديگر و ،)1(ديالكتيك ماترياليسم مكتب
   ،مخالفند اسالم با نظر اين
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 را فطرت اصال كه اين حكم به اگزيستانسياليسم .نيستند لقائ فطري انسان به يعني
 هر كند مي فكر و است مخالف سرشتي امر نوع هر با داند، مي " آزادي " مخالف

 است، ماهيت و طبيعت فاقد انسان پس ،است انسان آزادي ضد بر سرشتي امر نوع
 حتي و ماهيتي و سرشت هيچ و دارد وجود انسان پس ،است فطرت فاقد انسان
 انجام خودش  انتخاب حكم به دهد مي انجام انسان كه هرچه. ندارد فطرتي هيچ
  .دهد مي

 حرف  ماركسيسم .ندارد اعتقاد آزادي چنين به او .گويد نمي اينطور ماركسيسم 
 انسان يك  نوعي انسان ،نيست چيز هيچ ابتدا در انسان :گويد مي ،زند مي ديگري
 »الفطره علي يولد مولود كل« " :گويد مي اسالم كه را انساني آن ،است انتزاعي

 قبول[ " شود مي متولد فطري  انسان يك شود مي متولد مادر از كه كسي هر) 1("
 هيچ " بودن انسان نظر از ،شود مي متولد مادر از كه كسي هر گويد مي ،]ندارد
 چه هر ،دهد مي او به كار را وجدانش ،دهد مي او به كار را چيز همه ،است " چيز
 پيش اينجا در " بنا رو " و " بنا زير " مسئله.(دهد مي او به كار شود مي داده او به
 نظر از[ بنابراين .است توليدي غير كار و توليدي كار از اعم هم كار) آيد مي
  ولي شود مي وجدان داراي انسان .سازد مي را انسان وجدان كه است كار]اينها

 كه  كاري نوع هر و باشد كه اي طبقه هر در انسان ،دهد مي او به كار را وجدانش
 اين اسالم  ولي .شود مي او كار نوع و طبقاتي وضع تابع وجدانش جبرا باشد داشته

    يك ،السويه علي مردم همه :گويد مي اسالم .گويد نمي را
  

  :پاورقي
   457 صفحه ،سوم جلد ،اثير ابن نهايه .1
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كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 هم  عمل .شود مي پيدا عمل خاطر به هم ويثان وجدان يك و ،دارند فطري وجدان
 اينها درباره  آينده هفته در انشاءاهللا .سازد مي را ثانوي انسان ولي سازد مي را انسان
  .)1(شوم مي ديگري مطلب وارد و دهم مي بيشتري توضيح

  .الطاهرين اله و محمد علي اهللا صلي و 
  

  :پاورقي
 سبب  به " شناخت مسأله " انعنو تحت توحيد كانون در استاد درسهاي[ .1

 شهيد استاد .پذيرد مي پايان جا همين در ،طاغوت رژيم توسط ايشان دستگيري
 اي گونه  به كه اند داشته " قرآن نظر از شناخت " عنوان تحت قم در درسهائي

 منتشر نزديك  آينده در خدا فضل به درسها اين .باشد بحث اين مكمل تواند مي
   .]شد خواهد
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