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 پيشگفتار 

 دكتـر  اهللا يـت آ شـهيد  هـاى  درس مجموعـه  شماست روى پيش كه كتابى
 هـاى  كالس در» شناخت «عنوان با 1359 سال تابستان در كه است بهشتى
 دربـاره . اسـت  گرديده تدريس اسالمى جمهورى حزب دانشجويى واحد
 : شود اشاره چند نكاتى به است الزم ها درس اين انتشار

 در ماركسيسـتى  هاى انديشه توسط ها سال آن در كه چالشى كه آن نخست
 عنـوان  بـه  را غربـى  تفكر شاخه اين و بود آمده پديد فعاالن و زانمبار اذهان
 اوالً كـه  داشـت  آن بـر  را بهشـتى  دكتر كرد، مى معرفى علمى ايدئولوژى تنها

 اعضـاى  ثانيـاً،  و سـازند  مـنقح  و روشـن  آن قبال در را اسالمى تفكر موضع
 رب كه سياسى هاى گروه برابر در معرفت و منطق سالح به را جمهورى حزب

 تـا  كننـد  مجهـز  بودنـد  زده تكيـه  ماركسيستى شبه يا ماركسيستى ايدئولوژى
 و نوشتارها كثرت به توجه با. باشند داشته مستدل و منطقى برخوردى توانايى
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 نشـر  پيامد كه فراوانى شبهات و شناخت مسأله درباره زمان آن در موجود گفتارهاى
 بهشـتى  دكتـر  اسـت،  هودمشـ  نيز حاضر كتاب هاى فصل در چنانچه بود، ها آن

 سـابقه  داراىً احيانا كه افرادى براى فهم قابل و ساده زبانى به كه دارد اين بر تالش
 .بپردازند مذكور مبحث به منظم و فشرده طور به نيستند فلسفى مطالعات
 كه وضعيتى قبال در انسانى برخوردى به صرفاً مباحث اين ارائه انگيزه اما
 در ماركسيستى ويژه به و گرايانه مادى هاى انديشه واجر آن عمده آورنده پديد
 مباحـث  ايـن  عنـوان  بـا  بهشتى دكتر. شود نمى محدود بود پنجاه و چهل دهه

 .هست نيز ايران در اسالمى حركت و انقالب ايدئولوژى شرح درصدد
ــده رهيافــت ــه فلســفى بحــث شــيوه كتــاب ايــن در برگزي  از دور ب

 موضـوع . دارنـد  آگـاهى  آن بـه  فـن  اهـل  تنهـا  كـه  اسـت  هايى پيچيدگى
 محيط با انسان ارتباط هاى گونه از يكى به معطوف شده مطرح هاى بحث

 ميـان  آگاهانـه  رابطـه  اين. است شناخت و آگاهى رابطه يعنى اش، زندگى
. نـاميم  مـى  خودآگـاهى  را آن كـه  اسـت  برقـرار  نيـز  او خويشتن و انسان
 از نشـانى  و نـام  ديگـر  كه ما زمانه در حتى شناخت، مبحث طرح اهميت

 بـه  توجـه  بـا  نمانـده،  مـا  جامعـه  در ماركسيسـتى  و مـادى  هـاى  انديشـه 
 تمـايز  وجه ايشان، ديدگاه از. شود مى تر روشن بهشتى دكتر شناسى انسان
 وى انتخـابگرى  در آزادى ايـن  و اوست آزادى موجودات، ديگر از انسان
 بـراى  الزم اى دمـه مق انسان آگاهى و شناخت رو، همين از. يابد مى تبلور

 موضـوعى  اساسـاً  كه شناخت درباره بحث و باشد مى اش آگاهانه انتخاب
 .يابد مى انكارناپذير ضرورتى شناسى، معرفت حوزه به مربوط است

 پيچيـده  زبـان  كـاربرد  از بهشـتى  دكتـر  پرهيـز  وجـود  با كه اين آخر سخن
 داشـت  ودوج مهم نكاتى به گذرا اشاراتى حاضر مباحث مجموعه طى فلسفى،
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 بــه كــه داشـت  آن بــر را مرودشـتى  آقــاى جنــاب كتـاب،  ويراســتار كـه 
 بهشـتى  دكتـر  اهللا آيـت  شـهيد  هـاى  انديشـه  و آثـار  نشـر  بنياد درخواست
 ايـن  تنظـيم  در. بياورنـد  ها پانوشت در مناسبت به را ضرورى توضيحات
 ،ايم بوده بند پاى بهشتى مرحوم آثار نشر در نيز تاكنون چنانچه ها، پانوشت

 . است شده اكتفا الزم حداقل به
 در محتـرم  ويراسـتار  تعهـد  بـا  آميخته تالش از دانيم مى الزم پايان در
 .كنيم سپاسگزارى راه اين

  
  هاى انديشه و آثار نشر بنياد

 بهشتى دكتر اهللا آيت شهيد





اول جلسه  





 سـه  بـا . اسـت  شناخت بحث ايد كرده انتخاب ديدارها اين براى كه بحثى
 بـا  همـراه  فلسـفى،  شـيوه  بـا  يكـى . كـرد  بحث شناخت از توان مى شيوه

 سـال  چنـد  كـه  بود بحثى (قرآن، ديدگاه از شناخت ديگرى اصطالحات؛
 جمعـاً  گويـا . ماند ناتمام و كرديم شروع چهارشنبه شبهاى جلسه در قبل

 آن مـا  كـه  شد سبب مبارزات اوج. داشتيم جلسه چهارده يا سيزده حدود
 كارهـاى  صرف بوديم داده اختصاص فكرى كارهاى به كه را وقتى مقدار

 كسـالت  مناسـبت  به اول البته. شد تعطيل جلسات آن لذا و كنيم مبارزاتى
 نتوانسـتيم  مبارزاتى كارهاى به پرداختن دليل به هم بعد و شد، تعطيل من

 مطرح قرآن در كه شناخت از مسايلى به بيشتر ها بحث آن در. بدهيم ادامه
 كـه  است حدودى در آن مسايل و شناخت سوم، شيوه) .پرداختيم هست
 براى يعنى. خوريم برمى آن به و داريم نياز آن به و كار سرو آن با ما خود
 هـا  آن ببينـيم  بايد كه است مطرح مسايل سلسله يك شناخت زمينه در ما
 ايـن  مـن  نظـر  به. چيست مسأله هر در ما موضع و برداشت و هستند چه

  تـوانيم  مـى  ما و است تر مناسب ها كالس و ديدارها نـاي براى سوم شيوه
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 جـايى  بـه  را آن به مربوط بحث داريم برنامه اين در كه اى جلسه چند در
 رونـد  شـناخت  دربـاره  مـا  بحث كه است ترجيح اساس اين بر. برسانيم
 در مـا  كـه  گفت خواهيم بحث اين در حقيقت در. دارد را خودش خاص
 سـؤاالتى  چـه  با آن مختلف مسايل و خت،شنا موضوع شناخت، با رابطه
 كـه  اين از نظر صرف ـ  داريم پاسخى چه سؤالى هر براى و هستيم رو روبه

 كـرديم  تمـام  را بحـث  ايـن  كه وقتى. اند نوشته چه و اند گفته چه ديگران
 ديـدگاه  از شـناخت  بحـث  يا قرآن، ديدگاه از شناخت بحث فهم وقت آن

 البتـه  ـ  بـود  نخواهـد  دشوار شما براى جهان، فلسفى مختلف هاى مكتب
 مـا  كـه  اسـت  ايـن  مهـم  ـ  بيابيد زمينه اين در مفصلى و خوب كتاب اگر

 چـه  شـناخت  مسـأله  بـه  مربـوط  سـؤاالت  بـه  پاسخ براى خودمان ببينيم
 به نسبت را شيوه اين هم شما دانم نمى. داريم توضيحاتى چه و ها جواب
 نه؟ يا دهيد مى ترجيح فلسفى مختلف هاى مكتب ديدگاه از شناخت شيوه
 بحـث  فلسـفه  كـالس  يك در ما وقت يك كه گويم مى نظر اين از را اين
 ايـدئولوژى  خواهد مى كه ايدئولوژى كالس يك در وقت يك و كنيم، مى
 يـك  ايـدئولوژى  بخـواهيم  اگر. بدهد شرح را حركت يك و انقالب يك

ــدهيم شــرح را حركــت يــك و انقــالب ــرادران و ب ــن خــواهران و ب  اي
 بـراى  لزومى هيچ من كنند، منتقل ديگران به بعد و بشناسند را دئولوژىاي

 بعدى دوره در شايد. بينم نمى شود، ديگر مسايل طرح صرف وقت كه اين
 هـر  درباره و داريم چه خودمان ببينيم بايد اول. باشد مفيد خيلى كار اين

 چـه  رابطه اين در خود ما كه شد مشخص وقتى. گوييم مى چه موضوعى
 و گوينـد  مـى  چـه  زمينـه  اين در هم ديگران كه گفت خواهيم بعد اريم،د

 طبيعـى  البتـه، . دهـد  مى اى نتيجه چه كنيم مى مقايسه هم با را ها اين وقتى
 نكنم؛ نقل را ديگران مطالب بحث ضمن مـن كه بود نخواهد چنان است
 ىول كرد؛ خواهم نقل نيز را آنان مطالب كند ايجاب ضرورتى كه گاهى بلكه
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 كـه  هرجا نكنم؛ نقل را قرآن آيات كه نيست چنين. ضرورت حد در البته
 خودمـان  ببينـيم  كه است اين بحث آهنگ ولى. كنم مى نقل باشد مناسبت
 ــ . داريم هايى پاسخ چه شناخت بحث به مربوط مختلف سؤاالت درباره
 . كنم مى آغاز را مطلب حال. مقدمه اين

 قرارمـان  طبـق . دهـم  مى شرح و ويمگ مى را مطلب از فرازهايى امروز
 فرصـت  بعـد  و كـنم  بحث ديگر دقيقه پنج و سى حدود من است ممكن

 پاسخ امروز را سؤاالتتان. كنيد طرح داريد امروز كه را سؤاالتى تا دهم مى
 انتخـاب  را طرحـى  چـه  آينـده  بـراى  كالس اين مديران دانم دهم،نمى مى

 مـن  بـا  جلسـه  از قبـل  بـود  قـرار . پرسم مى ايشان از بعداً را اين. اند كرده
 .پرسم مى آنان از آينده در نشد؛ كه كنند، صحبت

  
 محيط با است اى رابطه شناخت

. دارد وجـود  گونـاگون  هـاى  رابطـه  ام زندگى محيط و من ميان :اول فراز
 .است شناخت و آگاهى ها رابطه اين از يكى
 از يكـى . داريم را رابطه اقسام و انواع زندگيمان محيط با ها انسان ما
. نـاميم  مـى  آگـاهى  يـا  شـناخت  را آن كـه  اسـت  اى رابطه ها، رابطه اين

 عمـل  محـيطش  بـا  انسـان  سـازنده  رابطه بگويند دارند اصرار ها بعضى
 بلكـه  نيست، شناخت بگويند نيست، حرفى خوب،. عمل اصالت: است
 عمـل  شـناخت،  و دهـيم  مـى  انجام محيط با رابطه در ما كه است عملى
 آيـا  پرسـم،  مـى  شـما  از من صورت اين در اما. نداريم بحثى ما. نيست
 همين نيست؟ جور دو دهد مى انجام محيط با رابطه در انسان كه عملى
 انجـام  محيط با رابطه در عمل مقدار يك ايد، نشسته جا اين شما كه حاال
 در داريـد  شـما  تـنفس،  ايـن  در. كنيـد  مى تنفس كنيد؛ مى نگاه: دهيد مى
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. كنـد  مـى  كار شما خون گردش دستگاه. دهيد مى انجام عملى خود محيط
 گـوش  مـن  سـخن  بـه  داريد شما. دهيد مى انجام عملى شما حال اين در
 االن كـه  نفسـى  آيـا . است عملى هم اين. كنيد مى دقت آن در و دهيد مى
ــى ــه و ارادى كشــيد م ــا اســت؟ آگاهان ــاهى روى از آي  نفــس اراده و آگ
 عمـل  ايـن  آيـا  حـال،  هـر  در شُـش؟  طبيعـى  حركت اثر در يا كشيد، مى

 هـيچ  بـه  حواسـتان  كه هنگام آن در حتى شما ناآگاهانه؟ يا است آگاهانه
 مطالـب  بـه  وقتـى  ولـى . كشـيد  مى نفس نيست خودتان و هوا جمع وجه
 . است آگاهانه اعمال اين كنيد، مى نگاه اطراف به يا دهيد، مى گوش
 عمـل  و آگاهانـه  عمـل : كنـيم  متقسي نوع دو به را عمل خود توانيم مى ما

 را آگـاهى  مسأله عمل، روى تكيه. است مطرح آگاهى مسأله هم باز. ناآگاهانه
 ايـن  كـه  ايـن  بـراى . محيط و من ميان است رابطه نوعى آگاهى. زند نمى كنار
 بـه  امـروز  شـما  گـوييم،  مـى  كنـيم  مشخص روشن مثال يك با را رابطه نوع
 جـا  ايـن  و شـما  ميـان  ديگر رابطه يك ساسا بر آمدنتان اين و آمديد، جا اين

 دربـاره  و هسـت  كالسـى  جا اين امروز دانستيد مى شما. است گرفته صورت
. آمديـد  نمـى  جا اين به نداشتيد را آگاهى اين شما اگر. شود مى بحث شناخت
 سـالنى  يـك  جـا  ايـن  كه اين از شما آگاهى. است رابطه يك جا اين به آمدنتان
 گـرفتن  درس امكـان  دارد، نشسـتن  امكانات ت،هس آن در صندلى كه هست

 سـاعت  اين در جا اين امروز كه اين از آگاهيتان. است رابطه يك هست، آن در
 بـه  شـما  و است، ديگر رابطه يك شود، مى مطرح شناخت عنوان تحت بحثى
 . شناسيد مى باز و كنيد مى جدا اول رابطه از را دوم و سوم رابطه راحتى

  
 نيست تعريف قابل شناخت

  است؛ آسان آگاهى، نام به اى ويژه و خاص رابطه شناختن ما، براى :دوم فراز
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 طريق از كه اين به احتياجى هيچ و است، روشن است؛ بديهى است؛ طبيعى
. نـداريم  بكننـد  معرفـى  مـا  بـه  را رابطـه  اين ديگرى چيز وسيله به و ديگر

 بدون واسطه، بى بداهه،بال بديهى، طور به ها، انسان ما براى آگاهى و شناخت
 باز و شناخت شناختِ و آگاهى شناخت براى ما. است شناخت قابل كمك،

 واسطه به احتياجى هيچ داريم، جهان با كه ديگرى هاى رابطه از آن شناختن
 كمك با را شناخت ما بود قرار اگر راستى،. نداريم جداگانه عامل و كمك و

ـ  ديگـر  چيـز  آن آيا بشناسيم، ديگرى چيز  يـا  بـود  شـده  شـناخته  مـا  راىب
 كمك ما به ناشناخته يك كه است اين معنايش بود، ناشناخته اگر ناشناخته؟

 شـناخته  اگـر  و اسـت؟  قبـول  قابل سخن اين آيا. بشناسيم را چيزى تا كرد
 شـناخت  شـناختنِ  از قبـل  كـه  است چيزى چه اين آيا پرسيم مى بود، شده
 كـار  شـناخت  بـا  همـراه  مـا  هم جا آن در يعنى است؟ شده شناخته ما براى
 تعريـف  بـراى  كوشـش  و تالش بنابراين،. است روشن خيلى اين. كنيم مى

 كـه  تعريفـى  قبيـل  از( بيـاوريم  شناخت براى تعريف يك كه اين و شناخت
 انسان براى كه تعريفى آوريم؛ مى كتاب براى كه تعريفى آوريم؛ مى ميز براى
 بـراى  هـا  تعريـف  نـوع  اين از ،)آوريم مى سنگ براى كه تعريفى آوريم؛ مى

 شـناخت  خـود  شناسيم مى ما كه چيزى اولين چون آورد؛ توان نمى شناخت
 او كمـك  بـه  تـا  نيست شده شناخته ما براى ديگرى چيز آن، از قبل. است

 روشنى به را رابطه نوع اين من. است اين دوم فراز. كنيم تعريف را شناخت
 معرفـى  من به را آن تواند نمى آن، از ربهت يا آن، جاى به چيز هيچ و يابم مى
 من. است بديهى موضوع اين. ندارد تعريف به نيازى شناخت بنابراين،. كند
 خـورم؛  مـى  غذا جا آن از كنم؛ مى تنفس فضا اين در روم؛ مى راه فضا اين در
 آگاهانه رابطه ها آن با كه هاست رابطه سلسله يك ها ايـن خوابم؛ مى جا آن در
ــه( ــا رابطـ ــبت دارم؛ )هىآگـ ـــه نسـ ــاهى آن بـ ــناختى و آگـ   .دارم شـ
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 . خواهد نمى تعريف ديگر كه اين
  

 )خودآگاهى( خويش به نسبت انسان آگاهى
 و مـن  ميـان  هم و دارد وجود محيطم و من ميان هم رابطه، اين :سوم فراز
 مثالً. خودآگاهى به علم علم؛ به علم حتى ذات؛ به علم خودآگاهى،: خودم

 جـاده  يا ناآگاه؛ آگاه،: دارم حالت دو من شهريار، به تهران جاده با رابطه در
 كسـى  و باشد بلد است ممكن كسى. نيستم بلد يا بلدم، را شهريار به تهران
 حالـت  دو شـهريار،  ـ  تهـران  جـاده  و من رابطه در. نباشد بلد است ممكن
. نبـودن  بلـد  بـودن،  بلـد  ناآگـاهى؛  آگاهى، ندانستن؛ و دانستن: دارد وجود
 مـن . دارد وجـود  حالت دو همين باز خودم و من ميان رابطه در طور همين

 بـه  نسبت حتى. دانم نمى خود از را چيزهايى و دانم مى خود از را چيزهايى
 كـه  وقتـى  تا شما. دانم نمى را چيزهايى و دانم مى را چيزهايى جسمم و تن
 استخوان قطعه چند از شما دست كه دانيد نمى هيچ ايد، نخوانده تشريح علم
 چند و خون مقدار چه و عصب چند و مويرگ و رگ چند و عضله چند و

 پرسـند  مـى . است مجهول شما براى ها اين همه. است آمده وجود به سلول
 دارد؟ عضله چند! دانم نمى گوييد، مى دارد؟ استخوان قطعه چند شما دست
 در يرگمـو  و رگ چند. دانم نمى هست؟ آن در عصب رشته چند. دانم نمى
 كتاب كه وقتى ولى. است» دانم نمى «ها اين همه جواب. دانم نمى است؟ آن

 تشريح سالن در يا كنيد، مى مطالعه دقيقاً و گذاريد مى خود جلوى را تشريح
 بلـه،  گوييـد  مى و دانيد مى وقت آن دهند، مى نشان شما به يكى يكى را ها آن
 شخصـيت  بـه  نسـبت  حتى و كردم، پيدا تازه هاى آگاهى تنم به نسبت نـم

 آدم هســتيد، تنــدخويى آدم هســتيد، اخالقــى خــوش آدم شــما. ام ىـروحــ
 دربـاره  كـه  اسـت  اطالعـاتى  هـا  اين هستيد، عصبانيى آدم هستيد، بردبارى
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. آوريـد  مـى  دسـت  بـه  خودتـان  تجربـه  ضمن خودتان، روحى شخصيت
 ونهدوگ شما رابطه نيز خودتان شخصيت و كاركتر و منش و رفتار درباره
 انسـان  وقتـى . ناآگـاهى  گـاهى  و آگـاهى  گاهى. ناآگاهى و آگاهى: است
 اسـت  آدمـى  گوينـد  مـى  آورد دسـت  بـه  زيادى اطالعات خودش درباره

. دارد خبـر  خـودش  هويـت  از هسـت؛  چه خودش كه داند مى خودآگاه؛
 خـودم  و من ميان هست، محيطم و من ميان تنها نه آگاهى رابطه بنابراين،

 .كنيم مى تعبير» خودآگاهى «به آن از كه همان. هست نيز
  
 عين و ذهن
. هسـتند  مـا  ذهـن  از بخشى يا ما ذهن دهنده تشكيل ها، آگاهى :چهارم فراز
 خودتان به نسبت يا محيطتان به نسبت كه هايى آگاهى از اى مجموعه به شما
 يـا  هاسـت،  آگـاهى  انباشـته  مجموعـه  فقط ذهن آيا .»ذهن «گوييد مى داريد
 مشخصى هاى رابطه به بلكه اند، انباشته هم روى تنها نه كه است يىها آگاهى

 ذهـن  نيـز  دارد وجـود  انباشـته  هـم  روى هـاى  آگـاهى  ايـن  خـود  ميان كه
 هـا  آگاهى كه انسان هستى از بخش يك از است عبارت ذهن آيا گويند؟ مى
 رشـد  آگـاهى  هر با ذهن يعنى دهند؟ مى رشد را انسان هستى از بخش اين
 يـا  دارد، ذهـن  بـراى  را تازه سلول يك جذب حكم آگاهى هر آيا كند؟ مى

 مواد در نطفه يا جنين رشد نظير ـ  دارد ها آگاهى اين در را ذهن رشد حكم
 هـا  آگـاهى  حـال،  هـر  بـه . نيسـت  مهـم  هـا  ايـن . كنـد  مى جذب كه غذايى
 به است اشاره ذهن، گوييم مى وقتى. هستند ما ذهن از بخشى دهنده تشكيل

 بـه . ديگر چيز با احياناً يا ها، آگاهى اين مايه با يا تنهايى، به يا ها؛ آگاهى اين
 ذهـن،  گوييم مى وقتى و دارد وجود ذهن كلمه اين جزو ها آگاهى حال، هر

 .است پيوسته هم به و شده انباشته هاى آگاهى به اشاره
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. بـريم  مـى  كار به عين برابر در را ذهن يعنى عين؛ و ذهن گوييم مى ما
 داريد شما. بزنم مثالى ـ. است عينى امر آن است، ذهنى امر اين ييمگو مى
 عبـور  كوتـاه  ديوار يك از شويد؛ مى خياالتى رويد، مى راه تاريكى در تنها
 مـن  بـه  و باشد كرده كمين كسى ديوار اين پشت نكند گوييد مى كنيد؛ مى

 رد. زنيـد  مـى  هـم  فرياد يك. گيرد مى قوت شما در خيال اين! كند حمله
 كمـين  شـما  راه سـر  دشمن يك عنوان به ديوار پشت كسى كه اين جا اين
 هسـت؛  شـما  ذهـن  در اما. ندارد ندارد؟ يا دارد عينى واقعيت باشد كرده
 ايـن  پشـت  دشـمنى  كه كرديد خيال شما واقعاً: دارد ذهنى واقعيت يعنى
 عـين  از را ذهـن  جا اين. كشيديد فرياد و زديد جيغ لذا كرده؛ كمين ديوار
 مـن  كـه  اين جريان، اين در گوييد مى. عين و ذهن گوييد مى كنيد؛ مى جدا
 ذهنـى  واقعيـت  ولـى  نداشت، عينى واقعيت كردم برخورد دشمن يك به

 .بود آمده من ذهن به چيزى چنين» واقعاً «يعنى. داشت
 ذهـن  و نيافتـه  راه شـما  ذهـن  به اصالً كه هست دنيا در چيزها خيلى

 از اصالً شما و من كه هست چيزهايى اينقدر. است نرفته ها آن سراغ شما
 خطـور  هـم  خاطرمـان  به نكرده؛ خطور هم ذهنمان به نداريم، خبر ها آن

. انـد  نيافته راه شما و من ذهن به اصالً كه هستند عينياتى آنها. است نكرده
 منظـور  آيا عين، و ذهن گوييم مى كه اين كه است مطرح سؤال اين خوب،

 دقـت  خـوب . است دقيق نكته اين ندارد؟ عينيت ذهن اصالً كه است اين
 كـار  بـه  هـم  مقابـل  را دو ايـن  و عـين  و ذهـن  گوييم مى ما كه اين! كنيد
 چيـز  عـين  و اسـت  چيز يك ذهن اصالً كه است اين منظور آيا بريم، مى

 خيـال  و خـواب  ما يعنى نيست؟ عين ذهن، خود بنابراين و است ديگرى
. دارد وجـود  محيطمـان  و مـا  ميـان  آگاهى طهراب كه كنيم مى خيال. داريم
 خود واقعيت؛ يك شود مى خيال آن خود ،»كنيد مى خيال« گفتيد وقتى تازه،
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 كار به آن با مرادف و واقعيت معنى به عين. عينيت يك شود مى خيال آن
 عينـى  امـور  سلسـله  يـك  همه آگاهى، و انديشه و خيال و ذهن. رود مى

 اصلى معنى آن در. بريم مى كار به معنا همين هب را عين معموالً ما. هستند
 .بريم مى كار به واقعيت معناى به را عين گسترده، و

  
 است عين از بخشى ذهن
 با ولى روند؛ مى كار به ديگر يك مقابل در معموالً عين و ذهن :پنجم فراز
 خـودش  ذهـن . عـين  از اسـت  بخشـى  خـود  ذهن گفت بايد بيشتر دقت

 شـب  در نفـر  يك كه حالتى آن در زدم، مثال كه ورط همان. دارد واقعيت
 كنـد  مـى  خيال و فكر و كند مى عبور ديوار يك كنار از تنها و تك تاريك،

 خيال اين و باشد كرده كمين راهش سر دشمنى ديوار اين پشت نكند كه
 ايـن  برسـيد؛  دادم به كه زند مى فرياد و داد و جيغ و گيرد مى قوت او در

 واقعاً يعنى ندارد، عينى مابازاى كه ذهنى امرى است؛ ذهنى امر يك خيال
 واقعيـت  يك خيال اين خود ولى. است نكرده كمين ديوار پشت دشمنى
 اسـت؛  دشمن ديوار اين پشت كه كرد خيال طور اين واقعاً او. است عينى

 و كرد خيال. زد نمى جيغ بود نكرده خيال اگر. زد جيغ هم دليل همين به
 رو ايـن  از كـرد؛  خيـال  او. است واقعيت ها اين همه. دز جيغ لذا ترسيد،

. است دشمن يك ديوار پشت كرد خيال واقعاً. كرد خيال »واقعاً «گوييد مى
 خيال هم: است عينى واقعيت ها اين همه. زد جيغ هم بعد و ترسيد، واقعاً

 جيـغ  بگوييد توانيد مى شما آيا. زدنش جيغ هم و ترسيدنش هم كردنش،
 كنـد؟  مـى  باور شما از كسى نه؟ ترسيدنش اما است، عينى واقعيت زدنش

 نـه  نـه؟  كردنش خيال اما است، عينى واقعيت ترسيدنش بگوييد توانيد مى
 .كرد خيال واقعاً او. نيست چنين نكرد؟ خيال واقعاً يعنى چه؟ يعنى



 شناخت از ديدگاه فطرت     24

 هـم  مقابل در را عين و ذهن وقتى ترتيب اين به كه كنيد دقت خوب
 ذهـن  كـه  بيـاورد  وجـود  بـه  ما در غلط داورى يك بادام بريد، مى كار به

 بخشى است؛ عين از بخشى ذهن نه؛. عين از جدا صددرصد است چيزى
 مقايسـه  واقعيـت  ديگـر  هـاى  بخـش  بـا  را آن وقتـى  كه است واقعيت از
 ايـن . عـين  گـوييم  مـى  هـا  آن به و ذهن، گوييم مى اين به وقت آن كنيم مى

 كـار  بـه  معنـايى  در را اى كلمـه  هىگـا  مـا  كه است معمول. است معمول
 بـه  مجـدداً  معنـا  آن از خاصى بخش در را كلمه اين آييم مى بعد بريم، مى
 روز؟ چنـد . بله گويد مى بودى؟ مشهد فالنى، پرسيم مى مثالً. بريم مى كار
 تـا  صـبح  هفت يعنى روز؟ هفت چه يعنى. روز هفت خالى، شما جاىـ  

 را معنايى چه روز هفت گوييم مى ىوقت معموالً روز؟ شبانه هفت يا شب،
 را روز جا اين در پس. ساعت چهار و بيست تا هفت يعنى داريم؟ نظر در
 كسـى  مثالً يا. برديم كار به )روز و شب (ساعت چهار و بيست معنى در
 بيـرون  تهـران  از هـا  شـب  مـثالً  يعنـى  هسـتم؛  جا اين روزها من گويد مى
 رود؟ مـى  كـار  بـه  معنـى  چـه  در روز جا اين در. اطراف به مثالً ـ  روم مى

 بـار  يـك  را روز پـس . اسـت  شب مقابل در روز منظور فهمد مى شنونده
 بـار  يـك  و شود مى شامل را دو هر روز و شب كه بريم مى كار به طورى
 شـامل  معنـى  يـك  در. گيرد مى قرار شب مقابل كه بريم مى كار به طورى
 چيـزى  چنـين  يـك  هم عين. است شب مقابل معنى يك در و است شب
 ـ  اسـت  ذهن مقابل معنى يك در و است ذهن شامل معنى يك در: است

 در حتـى  و شـناخت،  بحـث  در نكتـه  ايـن . است دقيق خيلى نكته اين و
 . است دقيقى نكته وجود فهم در و هستى بخش

 و عين، و ذهن( مثال دو اين مقايسه در كه كنم يادآورى نيز را ظريفى نكته
 ماسـت  از را مو خيلى كه ها آن اگر كه دارد وجود زيىج تفاوت يك )شب و روز
 ايشـان  بـه  بايـد  دارنـد  فرق هم با ها اين بگويند جا اين در خواستند كشند مى
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 بـراى  كه است اى مقايسه اين است مهم چه آن نيست؛ مهم فرق اين گفت
 .گفتيم مطلب فهم كردن نزديك

  
 ديگر يك در عين و ذهن تأثير
 متقابـل  تأثير ديگر يك در و يكديگرند با رابطه در مسلماً عين و ذهن اين

. رويد مى پارك يا باغ يك به شما مثالً. دارد تأثير ذهن در عين يعنى. دارند
 محـض  بـه . بينيد مى را ها درخت و آب و گل و ها باغچه منظره جا آن در
. بنـدد  مى نقش شما ذهن در و خاطر در منظره افتاد آن به چشمتان كه اين
 يـك  و گذاشـت  اثـر  ذهـن  در درخت، و آب و باغچه آن يعنى ن،عي آن

 در عـين  پـس . آورد وجود به آن در و افزود ذهن بر تازه تصوير و منظره
 با برخورد در ما ذهنى ادراكات و ذهنيات از بسيارى. دارد فراوان اثر ذهن
 هـا،  چشيدنى ها، بوييدنى ها، شنيدنى ها، ديدنى: است آمده ما دست به عين

 و زنيـد  مـى  دسـت  آب ليـوان  ايـن  بـه  شما. ها اين امثال و ها زدنى دست
 دهيـد  مى تشخيص شما كه ذهنى امر و ادراك اين. است كرده يخ بينيد مى
 وجود به عين يك با شما برخورد اثر در است، خنك و كرده يخ ليوان اين
 در. گذارد مى اثر عين در هم ذهن. گذارد مى اثر ذهن در عين پس. آيد مى
 ديوار كنار از تاريك شب در تنها و تك آدمى كه (آورديم كه مثالى مانه

 زد جيـغ  بعد و كرده، كمين دشمنى ديوار پشت كرد خيال و كرد مى عبور
 از هسـتند  عينـى  كارى دو هر كه كردن فرار يا زدن جيغ اين) كرد فرار يا

 آن از ناشـى  نيـز  او تـرس  و است ترس از ناشى شود؟ مى ناشى چيز چه
 .گذارد مى اثر عين در ذهن بنابراين،. اوست ذهنى الخي

 و بـود  زمـين  اى قطعه محل اين كه زمانى. است سالن همين ديگر مثال
 اول كرد؟ چه دهد انجام را كار اين خواست كه كس آن بسازند، را آن خواستند



 شناخت از ديدگاه فطرت     26

 در را سـالن  ايـن  يعنـى . ريخـت  را سالن اين طرح خود ذهن در نقشه طرّاحِ
 تبـديل  نقشه به و آورد كاغذ روى را ذهنيش طرح سپس. كرد طراحى ذهنش
 او ذهنـى  طـرح  آن نتيجـه  شده كشيده كاغذ روى كه خارجى نقشه اين. كرد
 شـد  منتقل بنّا ذهن به نقشه اين دومرتبه. داد بنّا دست به را نقشه اين بعد. بود
 هر او. يدنچ نقشه اين برطبق را ديوارها كرد شروع بنّا. افتاد جا بنّا ذهن در و

 از كـه  ذهنى تصورى: بود ذهنيش تصور آن دنبال به) عينى كار (كرد مى كارى
 تأثير توالى عين؛ و ذهن دائماً: ببينيد. بود آمده دست به او براى نقشه آن ديدن
 .دارند متقابل تأثير ديگر يك در عين و ذهن پس. عين و ذهن متقابل
  

 ذهن از انتظار ترين مهم
 فهميـدم  خـوب؛ . دارنـد  متقابـل  اثر ديگر يك در عين و ذهن :ششم فراز
 نـام  بـه  هسـت  اى رابطـه  عين اين و ما ذهن ميان و عينى، و داريم ذهنى
 كنم مى فكر. فهميديم راحت خيلى را نكات اين. شناخت و آگاهى رابطه

 ابهـامى  نقطـه  اگـر  ــ . ندارد وجود ابهامى نقطه هيچ ايم آمده كه جا اين تا
 .كرد خواهيد مطرح ؤاالتتانس در داشت وجود
 چيسـت؟  ذهنياتتـان  و ذهـن  اين از شما انتظار ترين مهم :پرسيم مى

 كـه  اسـت  ايـن  ذهنـى  ادراكات اين از انسان انتظار باالترين و ترين مهم
. بدهـد  نشان او به و بنماياند او به بشناساند؛ او به را عينى هاى واقعيت
 قائليد ذهنيتان ادراك و تصور براى شما كه ارزشى ترين مهم و باالترين

 واقعيـت  يـك  نمايشـگر  و دهنـده  نشـان  ذهنى، ادراك اين كه است اين
 و انسـان  انتظـار  بـاالترين  نيسـت؟  طور اين. باشد خصوصياتش با عينى

 و نمـايى  واقـع  خواهـد  مـى  هـا  آگـاهى  اين از انسان كه ارزشى باالترين
 اگـر  مـن . ايانـد بنم مـن  بـه  را واقعيتـى  يعنـى  هاست؛ آن نمايى واقعيت
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 كـه  را عبارتى آن خواهم مى كنم، نگاه تخته اين به و كنم باز را چشمهايم
 تصـويرى  مـن  ذهـن  در اگـر  بنـابراين، . بخوانم درست هست تخته روى
 ناراضـى  شـده،  نوشـته  تختـه  روى كـه  آمـد  عبارتى خالف و خطا غلط،
 ظـار انت چـون  كـردم؟  اشـتباه  چـرا ! بابا اى گويم مى حال اين در. شوم مى

 ذهن به تصويرى كه اين از و ديدن اين از من، اساسى انتظار من، نخستين
 مـن  بـه  را مـن  روى روبـه  واقعيـت  تصوير اين كه است اين يابد، راه من

 .بنماياند درست
 كـه  اسـت  ايـن  انسان براى شناخت و آگاهى ارزش ترين مهم :هفتم فراز

 .نمايى واقع: يعنى بنماياند او به را واقعيت
 محـك  نمـايى  واقـع  نظـر  از را ذهنياتمـان  اين و رويم مى حاال خوب،

 نتيجـه  آن. رسيم مى روشن نتيجه يك به زديم محك كه بار چند. زنيم مى
 و هسـتند  نمـا  واقع ما ذهنيات اين از بخشى ترديد بى كه است اين روشن
 نمـا  واقـع  ما ذهنيات از بخشى ترديد بى و دهند؛ مى نشان ما به را واقعيت
 واقعيـت  و نـدارد،  واقعيـت  دهند مى نشان ما به كه را چيزى آن و نيستند
 روشـنى  به را نتيجه دو اين ذهنيات زدن محك با ما. آن جز است چيزى

 . نداريم ترديدى كمترين نتيجه دو اين در و آوريم مى دست به
 از برخـى  كـه  يـابيم  درمى روشنى به خويش ذهنيات زدن محك با: هشتم فراز
 ديگـر  برخـى  و) دهنـد  مـى  نشـان  ما به را واقعيتى يعنى (هستند، انم واقع ها آن

 و ماسـت؛  ذهن در چه آن جز است ديگرى چيز عينى واقعيت و نيستند نما واقع
 مـا . اسـت  بزنگـاه  سر است؛ مهمى نكته جا اين. نداريم ترديدى كمترين اين در

 تپشـ  را زيـادى  مسايل كرديم، شروع كه روشى همان با صاف و صاف داريم
 كنيـد  دقـت . بزنيـد  بزنيد، چانه و چك خواهيد مى هرچه جا اين. گذاريم مى سر
 مسـايل  از بسيارى آمديم كه جا اين تا كرديم، انتخاب كه روشى و روند با ما كه
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 بـه  هرچـه  هـركس  بنـابراين، . ايـم  گذاشته سر پشت را شناخت پيچيده
 لّـى ك اسـت،  روشن و صاف مطلب بينيد مى اگر. بگويد رسد مى ذهنش

 بـا  پيچيـده  تودرتـوى  مسـايل  همـه  ايـن  كـه  بفهميـد ! شويد خوشحال
 راه در را مسـايل  ايـن  تواند مى آدم. ندارد لزومى كننده گيج اصطالحات

 براى هم مسايل كه اين عين در كند؛ دنبال و بگيرد فطرى روشن راست
 .است روشن او

 آن مشـغول  هـم  سـال  سـه  اگـر  حتـى  كه بگويم شما به هم را اين
 بـا  و بـزنيم،  هـم  كلّه و سر بر اصطالحات با و شويم پيچيده هاى بحث

 و نگوهـا  بگـو  و هـا  نكـن  بكن و ها شبهه و شك و ها«قلت و قلت اِن«
 از بايـد  آخـر  بـرويم،  ور مطلـب  بـا  ها نيست طور اين ـ  هست طور اين

 از رونـد،  مى كار آخر ديگران كه را راهى آن ما. بگيريم نتيجه راه همين
 هسـتيم  آمـاده  ولى نهيم، مى ديگران و خودمان پاى پيش ركا اول همان
 و شـك  خواهـد  مـى  دلـش  چه هر كسى هر ها جواب و سؤال بخش در

 طـى  را صـافى  راه آمـديم  كه جا اين تا ديديد اگر اما. بكند مطرح شبهه
 جـاى  اصـالً  كـه  است ملموس و بديهى روشن، آنقدر مسايل و كرديم
 جلسـه  يـك  همين در كه باشيد خوشحال نيست، ترديد و شبهه و شك
 مسـايل  تـا  حـاال  سرگذاشـتيد؛  پشت را شناخت مسايل از مهمى بخش
 .هشتم فراز هم اين. بعدى
  

 ها پرسش به پاسخ
 چه؟ يعنى فراز استاد، ]:حاضران از يكى[
 . جمله يعنى :]بهشتى دكتر[
 هـم  را فـراز  از منظور بود؟ چه دوم فراز و اول فراز :]شخص همان[

 .هيدبد توضيح
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 را اساسـى  مطلبـى  كه سطر يك يعنى جمله؛ يعنى فراز ]:بهشتى دكتر[
 .كند مى بيان شما براى

 حـال . رويـم  نمـى  جلوتر و كنيم مى اكتفا جا همين به ما خوب، خيلى
 .چيست رسيده كه سؤاالتى ببينيم برويم، سؤاالت سراغ

 بـا  شـناخت  فلسـفى  شـيوه  فـرق  كـه  است اين رسيده كه اولى سؤال
 چيست؟ قرآن شناخت
 اسـت،  فلسـفى  اى شـيوه  كنـيم  مى دنبال اينك ما كه اى شيوه اين خود

 بـا  را فلسـفى  سرراسـت  شـيوه  ايـن  فرق اگر. سرراست فلسفه يك ولى
 بـا  چقـدر  شـيوه  دو اين كه كنيد توجه و آوريد نظر در معمول هاى شيوه
 بـه  قـرآن  شناخت گويم مى وقت آن دارند فرق چقدر و است متفاوت هم

 بـه  گرفته، قرار سرراست شيوه و فطرى شيوه خط همين بر زيادى مقدار
 در. اسـت  كـرده  مطـرح  شناخت در قرآن كه خاصى نظرهاى نقطه اضافه
 كـه  را آيـاتى  كليـه  كـه  بـود  براين ما سعى قرآن ديدگاه از شناخت بحث
. بـود  طـوالنى  البته و كنيم بيان و معنى و نقل هست قسمت هر به مربوط
 .كرديم مى مطرح را مطلب يك ياتآ شب دو ما گاهى
 كـه  چيزهايى يعنى است؟ واقعيت همان عين از منظور آيا] 1:ديگر سؤال[
  است؟ رؤيت قابل چيزهاى منظور كه اين يا شود؛ مى واقع و افتد مى اتفاق

 كار به معنى يك به واقعيت و عين. واقعيت همان يعنى عين از منظور
 . بعد تا گذارم، مى كنار فعالً را درس از خارج سؤاالت. رفته
 بلكـه  ندارند، وجود اصل در عينيات معتقدند فالسفه از اى عده :]ديگر سؤال[
 نتيجـه  چنـين  جـا  ايـن  از و باشـند  مـى  مـا  ذهنـى  تصورات از انعكاسى واقع در
 مـن  «كند مى اشاره باره اين در دكارت و كنند مى شك نيز انسان وجود در كه گيرند مى

 

                                                 
 .خوانند مى ها برگه روى از شخصاً را ها پرسش بهشتى دكتر موارد همه در. 1
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 دارد؟ صحت چيزى چنين آيا .»انديشيم مى چون دارم، وجود
 سـؤال  شـما  از مـن  ولـى  كنند؛ مى كارها اين از خيلى اى عده بله؛ خوب،

 و شـك  كمتـرين  درونتـان  در آيـا  ببينيـد  گفتم من كه مطالبى اين در كنم، مى
 زيـادى ] سـؤال  در مـذكور  ى[ترديـدها  ايـن  همه آيا داشت؟ وجود ترديدى
 كـدام  او من؟ با يا من بدون اما. انديشه ويدگ مى دكارت باالخره خوب نبود؟
 پـس  مـن،  انديشـه  انديشـه،  يـا  هسـتم؛  پس انديشم، مى من: كند مى را حكم
 حـرف  ايـن  كه افتاد راه حرف كلّى دكارت از بعد اروپا، خود در من؟ هستى
 و نيسـت  دقيـق  حـد  چـه  تا و است دقيق حد تا و صحيح حد چه تا دكارت
 سـؤال  مـن ! بـرويم؟  هـا  بحـث  اين سراغ ريمدا مرض ما مگر. نيست صحيح

 رسـيدن  بـراى  كنـيم؟  مى دنبال چه براى را شناخت بحث ما گويم مى كنم، مى
 اگـر . است اين شناخت بحث كردن دنبال هدف. قطعى و روشن چيزهاى به
 فرمـوده  لطف هست ابهامى و ترديد كمترين شد، عرض كه فرازهايى اين در
 گفتـه  چـه  هگل گويد، مى چه كانت گويد، ىم چه دكارت. كنيد مطرح را آنها

 قـرون  منطقيـون  گفتـه،  چـه  افالطـون  گفتـه،  چـه  ارسطو ها آن از قبل است،
 گفتنـد،  مـى  چـه  انگلـيس  در گفتنـد،  مـى  چه فرانسه در گفتند، مى چه وسطى

 كالس براى البته ها اين گفتند، مى چه ميالد از قبل اوليه قرون در سوفسطاييان
 دانشـكده  در و فلسفى آكادميك هاى بحث در و آكادمى و دانشكده در فلسفه
 ايـن  مسـتوفا  نحـو  بـه  آمديم دوستان خدمت جا آن در اگر. است الزم فلسفه
 را ايـدئولوژى  يـك  خـواهيم  مـى  جـا  ايـن  در ما ولى. كنيم مى نقل را ها حرف

. اسـت  الزم و مطرح ما براى اولى بحث عنوان به شناخت بحث لذا بشناسيم؛
 اين به داريم كه هدفى براى آيا اما بدانيم، را شناخت به مربوطه يلمسا بايد ما

 در داريـم،  نيـاز  ديديـد  هرجا. كنيد مشخص خوب، داريم؟ نياز نيز ها حاشيه
 بــه . ام آمــاده  بــروم،  حاشـيه  بــايد  مـن  ديديد هـرجا. هستيم شما خدمت
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 گيـر  همانجـا  در هـم  گاهى! فرسخ ده هشت، هفت، تا رويم مى حاشيه
! گـرديم  برنمـى  مـتن  به گاه هيچ ديگر هم بعد و شويم مى گم و كنيم ىم

 بـه  اهللا، شاء ان و شويم نمى گم بودم، شما خدمت در من اگر البته، ولى
 ايـن  بـه  نيـازى  واقعـاً  آيـا  ببينيـد  امـا . گـرديم  برمـى  متن به خدا، يارى
 چنـان  هسـت  نيـاز  ديديـد  هرجـا  كـردم،  عـرض . هست ها رفتن حاشيه

 گفـتم،  كـه  فرازهـايى  آن از جـايى  در كه است اين نياز معناى. كنيم مى
 اسـت؛  ايـن  ابهامش نقطه بگوييد. باشد داشته وجود ترديد و ابهام نقطه
 .هستم خدمتتان در

 و ذهنيـت  با واقعيت، و حقيقت بين رابطه. تعالى بسمه :]ديگر سؤال[
 .دهيد توضيح را عينيت

 و حقيقـت  دربـاره  آينـده  در اهللا شـاء  ان. نـدهم  توضيح بدهيد اجازه
 واقعيـت  و حقيقـت  رابطه بخواهم من حاال كه اين. كنيم مى بحث واقعيت

 عـرض . ندارد ارتباطى ما فعلى بحث به بدهم شرح عينيت و ذهنيت با را
 من به را اين فعالً. روم نمى ها حاشيه اين از كه است اين من روش كردم،
 يـا  شـد  مفهوم روشنى به ماش براى عينيت و ذهنيت مسأله آيا كه بگوييد

 . كنيم برطرف را آن بفرماييد هست گيرى جا آن در اگر نه؟
 خيـال،  بگـوييم  كـه  نيسـت  بهتـر  تعبيـرات  اين با پس :]ديگر سؤال[

 دهد؟ مى تشكيل را ذهن آگاهى
 كـه  كـردم  عرض بنده. دهد نمى تشكيل را ذهن آگاهى خيال،. خير نه
 را درخـت  و گـل  و سبزه و آب منظره آن و كنيد مى باز چشم شما وقتى
 نـه  پـس . اسـت  آگاهى يك جا آن نه؛ است؟ خيال بينيد مى شهر پارك در
 .نيست درست اصالً بلكه نيست، بهتر تنها

  ذهن در جهان عينى انعكاس را شناخت مطهرى، شهيد استاد :]ديگر سؤال[
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 منظـره  يـك  ديـدن  مثـال  آيا ندارد؟ تضاد شما گفته با آيا. كند مى تعريف
  شود؟ نمى شامل را تعريف همين

 ايشـان  از توانسـتيد  مـى  شـما  بودند االن مطهرى استاد مرحوم اگر خوب،
 اسـت،  ذهـن  در جهـان  عينـى  انعكاس شناخت ايد نوشته كه شما. كنيد سؤال
 بايـد  اين از قبل كه اين براى. كنيد تعريف من براى را ذهن اول بفرماييد لطف
 شـما  براى شناخت بدون را ذهن ايشان شد مى اگر حاال. كرد تعريف را ذهن

 را ذهـن  توانسـت  نمـى  كسى اگر ولى. بود وارد شما سؤال اين كنند، تعريف
 تعريـف  بدانـد  را شـناخت  و آگـاهى  انسـان،  كه اين از قبل و شناخت از قبل

 را تعريـف  ايـن  اصالً كه اين از قبل انسان نه، كه شود مى معلوم وقت آن بكند،
 هـا  تعريف گوييم مى بديهى مسايل اين در ما. است اختهشن را شناخت بفهمد
 ميـان  رابطه نوعى گفتم من كه اين مثل اند؛ اشاره جور يك بلكه نيستند، تعريف

 از را آن و اسـت  شـده  شناخته من براى رابطه نوع اين كه است محيط و من
 كلمـه  هـم  جملـه  همـين  در بـاز  و شناسـم  مى باز آسانى به رابطه ديگر انواع
 وقتـى . كـرد  تعريف شود نمى اصوالً را بديهى مسايل. بردم كار به را ختشنا
 و زنيـد  مـى  گـره  يعنـى  كنيـد؛  مـى  تعقيـد  كنيـد،  تعريـف  را ها آن خواهيد مى

 بداهتشـان  همـان  بـا  را بـديهى  مسـايل  انسان است بهتر. كنيد مى مشكلترش
 بـل قا ولـى  نيسـت  تعريف قابل ما براى هستى و وجود كه طور همان. بگذارد
 يـافتن  قابل بلكه نيست، تعريف قابل ما براى هم شناخت و علم است، يافتن
. نيسـت  تعريـف  واقعـاً  و اسـت  اشاره برند مى كار به كه هايى تعريف و است
 ايـن  دهـيم  مـى  پاسـخ . كـن  معرفـى  مـن  بـه  را خورشـيد  آقا، گويند مى مثالً

 بـه  ماشـ  كـنم؛  مـى  اشـاره  مـن . اسـت  معرفى بهترين اين! كن نگاه خورشيد؛
 نديـده  را خورشـيد  اصـالً  كسـى  اگر حاال. فهميد مى و كنيد مى نگاه خورشيد

  كنيـد،  تعريف او براى را خورشيد تا بكنيد سرهم پشت جمله هزار شما باشد،
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 . بيابد را خورشيد بتواند كه كنم نمى فكر
 داده نسبت مطهرى شهيد مرحوم به جا اين در چه آن :]حضار از يكى[
 هـا  ماركسيسـت  نظـر  از شـناخت  تعريـف  در ايشان كه است سخنى شد
. ذهـن  در عـين  انعكـاس  يعنـى  شـناخت  معتقدند ها ماركسيست. اند گفته
 ايـن  گويند مى و كنند مى نقد سپس و كرده نقل را همين هم مطهرى آقاى

 كسـى  از قولى اگر كنيم مى خواهش دوستان از. است واقعيت از» بخشى«
 .كنند نقل درست را بمطال و كنند دقت كنند مى نقل

 .است جايى به بسيار تذكر. خوب بسيار :]بهشتى دكتر[
 و كنند مى كار مردم با كه كسانى است داده نشان تجربه :]ديگر سؤال[
 بـر  ايـن  و موفقترند، خود كار در كنند مى پيدا حضور مردم بين در بيشتر
 رمضـان  مـاه  در چطور شما مسأله اين به توجه با حال. شد ثابت نيز شما
 بـا  مـاه  ايـن  بـه  برنامه روز پنج فقط و كرده خوددارى عمل اين انجام از

 اكثـراً  ديگـر  هـاى  شخصـيت  كـه  صـورتى  در ايد؟ داده اختصاص عظمت
 هـا  آن كه اند داده امر اين به اختصاص را خود وقت از روز بيست حداقل

 در لطفـاً . دارنـد  مملكتـى  امـور  در فـراوان  هـاى  گرفتـارى  شما مانند نيز
 . دهيد اختصاص مهم امر اين به را بيشترى وقت امكان صورت

 تـا  و نگذاشـتند  متأسفانه كه كنم عرض شما به خوب، :]بهشتى دكتر[
 مـن  تا است، بس ديگر گفتيم هرحال به. روز ده هشت، هفت، شده حاال
. بود متفرقه باز سؤال اين. بدهيد اجازه خوب،. برسم هم ديگر كارهاى به

 ...كه كردند مى دقت بايد] جلسه رب ناظر[دوستان
 يـا  اسـت،  مقـدم  برشـعور  مـاده  «كه معروفى سؤال آيا :]ديگر سؤال[
 اسـت  مقدم برذهن عين آيا كه سؤال اين با است مترادف ،»ماده بر شعور

 عين؟ بر ذهن يا
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 به ارتباط بى البته. است مختلف سؤال دو ها اين نه،:] بهشتى دكتر[
 تطبيق، اين درستى صورت در. است لفمخت سؤال دو ولى نيست، هم
 ذهـن  و اسـت  ماده جوهرى تكامل نتيجه شعور مالصدرا، نظريه طبق

 بـه  تـا  داريـم  وقـت  كلّـى  ما حاال. است عينى جوهرى حركت زاييده
 بحثمـان  مطالـب  بـا  رابطه در حتماً سؤالها شد قرار فعالً. برسيم جا آن

 بـراى  نرويـد؛  فطـر  آن و طرف اين سؤاالت در بفرماييد لطف. باشد
 كـه  مطالبى درباره هركس كنم، مى تكرار هم باز. شويم مى گيج كه اين
 تزلـزل  و ترديـد  و ابهـام  نقطه كمترين كردم عرض شناخت زمينه در

 مسـايل  نه كند، مطرح را تزلزل و ترديد و ابهام نقطه آن مانده، برايش
 .را ديگر

 ...محيط و من بين مرز :]حضار از يكى[
 بـاالخره  ولى نيستيم؛ مرزبندى صدد در جا اين ما اتفاقاً :]بهشتى دكتر[

 حـالتى  چه[استراليا جزيره به نسبت گوييد، مى شما كه» من «اين بفرماييد
  نه؟ يا شماست» من «جزو و شماييد استراليا جزيره اين] دارد؟

 !نه :]شخص همان[
 و ،»مـن  «گوييـد  مى صحبت هنگام كه هم اين. نيستيد :]بهشتى دكتر[
 بـه  كـه  است اين معنايش است،» من «حرف عين تو حرف اين گوييد مى

 بـاز  ديگـر  يـك  از و دهيـد  مـى  قـرار  هم مقابل در را» تو «و» من «راحتى
 لزومـى  ديگـر . اسـت  كـافى » مـن  «از بحث مقدار همين فعالً. شناسيد مى

 !برويم من ده و من چهار و من سه و من دو سراغ ندارد
 تـرين  ساده آن بر كه است اين بحث اين در ما شرو كنم، مى تكرار بازهم

 ايـن  سـراغ  و رويـم،  مى جلو و كنيم مى تكيه بشرى هاى دريافت روشنترين و
 يـخ  آب ايـن  گـوييم  مـى  وقتـى . رويـم  نمى نيست الزم كه جايى در تفاصيل
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 يـا  است شناخت يك آب بودن يخ احساس آيا ]كه اين از پرسش] است،
 را استخرى آب :]دارد روشنى پاسخ] مدهآ دست به كجا از و است، ذهن
 شـما  از آنگـاه . كـرد  تحمـل  را آن نتوان و شود يخ تا كنيم مى سرد چنان

 اسـت  ذهـن  ببينيد تا بپريد آب در لباس بى يا لباس با يا كنيم مى خواهش
 1!است عين هم است ذهن هم يا و است؛ عين يا
  اند؟ مقدم كدام عين و ذهن باالخره :]حضار از يكى[

 ذهنـى  گفتـيم  مـا . نداشـتيم  مؤخر و مقدم در بحثى ما :]بهشتى دكتر[
 كـه  را هـايى  بحـث . دارنـد  متقابل اثر ديگر يك در كه داريم عينى و داريم
 خـودش  جـاى  در ها اين اهللا شاء ان. نكنيم مطرح جا اين در نيست مطرح
 و تيـره  ابرهـا  اين با را روشنمان روان است بهتر فعالً. شد خواهد مطرح

 .نكنيم ارت
  دارد؟ امكان شناخت آيا :]ديگر سؤال[
 جـا  ايـن  در را مسـايل  از خيلـى  مـا  كه كردم عرض قبالً! بله:] بهشتى دكتر[
 شـناخت  وقتى. بود شناخت امكان همين مسايل آن از يكى. گذاشتيم سر پشت
 شـناخت  بـاالخره  پرسـم،  مـى  شما از. دارد هم امكان بخود خود دهد، مى روى
 عـرض  بنـده . 2دارد نيز امكان حتماً پس داد روى اگر نه؟ يا داد روى شما براى
 شـود  مـى  مطـرح  شناخت مبحث در معموالً كه را مباحثى از زيادى مقدار كردم
 بحـث  اين با .است شناخت امكان بحث همين مباحث از يكى .گذاشتيم سر پشت

                                                 
 بردارنـده  در اش، گـونگى  مزاح و سادگى رغم على بهشتى، دكتر پاسخ واقع در. 1

. نيسـت  ما ذهن محصول و دارد) عينيت (واقعيت خارجى جهان كه است نكته اين
 يك) عين (خارج جهان وجود كه بگويند اند واستهخ پاسخى چنين با بهشتى دكتر
 در. اسـت  دادن تنبـه  حد در چيزى هم آن اثبات طريق و است فطرى و بديهى امر
 ..كرد اقامه توان نمى خارج جهان داشتن عينيت بر برهانى هيچ واقع

 .هوقوع ء، الشى امكان على دليل ادلّ: كه است فيلسوفانه سخن اين به بهشتى دكتر اشاره. 2
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 سـتند ه چندگونه ها آليست ايده كه اين و آن، انواع و آليسم ايده طرح ديگر
 و نيسـتند  انسـان  بـراى  شـناخت  امكان به معتقد اصالً ها آن از گونه يك(

 توانـايى  كـه  ايـن  نـه  ندارد شناخت توانايى اصالً انسان معتقدند عده يك
 گوينـد  مـى  كـه  عده يك. ندارد توانايى اصالً. نيست ممكن عمالً اما دارد
 ارد،د امكـان  و اسـت  ممكـن  هـم  شناخت و دارد شناخت توانايى انسان
 ايـن  از و نيسـت،  ممكـن  انسان براى نادرست از درست بازشناختن ولى
 روشـنى  به ما گفتيم چون سرگذاشتيم؛ پشت را ها اين همه) ها بحث قبيل
 برخـى  و شناسيم نمى را چيزهايى و شناسيم مى را چيزهايى كه يابيم درمى

 ندارنـد  ىنماي واقع برخى و دارند نمايى واقع ما ذهنيات و ها آگاهى اين از
 امـا . اينجاست كه چراغ اين عين. است روشن كامالً ما براى ها اين همه و

 گفتيد كه بود نهم فراز همان چيست، نبودن يا بودن نما واقع محك كه اين
 .رسيم مى هم آن به بعداً. نكنم مطرح
 يكـى  يـا  شوند مى مطرح هم عرض در ذهن و عين آيا :]ديگر سؤال[

  ؟دارد ارجحيت برديگرى
 هـر  گوييم مى فعالً. نيست مطرح حاضر حال در ها اين :]بهشتى دكتر[
 .دارند وجود دو

 است؟ وجودى لحاظ از ذهن عينيت از شما منظور آيا :]سؤال[
 وجـودِ  يـك  يعنـى . است وجودى لحاظ از منظور بله، :]بهشتى دكتر[

 . است عينيت يك است؛ خارجى
 اسـت  اين منظور آيا. هيدد توضيح مقدارى بديهيات مورد در :]سؤال[
 نيستند؟ روابط و محيط از اكتسابى ها آگاهى اين كه

 اسـتدالل  و تحليل و تجزيه به احتياجى كه است اين ما منظور نه؛ :]بهشتى دكتر[
 تجزيـه  بـه  احتياجى ما براى ها آن قبول و فهم و دريافت كه را چيزهايى. ندارند

 ج
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 .1است روشن است؛ بديهى ما براى مگويي مى باشد نداشته استدالل و تحليل و
 تـوانيم  مـى  آيـا  اسـت،  عـين  از بخشـى  ذهن گوييم مى وقتى :]سؤال[

 است؟ ذهن از بخشى نيز عين بگوييم
 ذهـن  از خـارج  يعنـى ... » اسـت  ذهن از بخشى عين«:] بهشتى دكتر[

 از خـارج  كـه  فهمـيم  مى گفتيم است؟ اين منظورتان ندارد؟ وجود عينيتى
 .فهميم مى روشنى به را امر اين گفتيم. دارد جودو عينيتى ما ذهن
 ...دارد وجود عين و ذهن بين جزئى تفاوتى كه گفتيد:] حاضران از يكى[
 بـه  روز» مثـال  «بين جزئى تفاوتى كردم عرض من نه؛ :]بهشتى دكتر[
 وسـيعش  معنـاى  بـه  عين» مثال «با شب، مقابل در روز و روز شبانه معنى

 ذهـن  مقابـل  كـه  (محدودترش معناى به عين و) شود مى ذهن شامل كه(
 و ذهـن  والّـا  دارنـد  فـرق  كمى هم با گفتم را مثال دو. دارد وجود) است
 .دارند فرق هم با خيلى عين
 است؟ فرقى چه واقعيت و حقيقت بين :]سؤال[
 .آينده براى باشد اين گفتم :]بهشتى دكتر[
 ...كه بفرماييد معرفى را كتابى لطفاً :]سؤال[
 . نيست امروزمان سؤال به مربوط اين :]بهشتى دكتر[
 مطلـق  چيست، خصوص و عموم لحاظ از عين و ذهن رابطه :]سؤال[

 است؟ ديگرى رابطه يا وجه من يا
 ايـن  فعـالً  دهيـد  اجـازه  دارنـد،  رابطـه  گـوييم  مـى  فعـالً  ما:] بهشتى دكتر[

 رابطـه  گـوييم  مـى  اجمـاالً  .نكنـيم  مطـرح  خورد نمى جا اين درد به كه را اصطالحاتى

 .دارند
                                                 

 را بـداهت  مـالك  اسـالمى  فالسـفه . است فلسفى مباحث ترين پيچيده از بداهت مالك. 1
 آن به» ندارند تحليل و تجزيه به احتياج «عبارت با بهشتى دكتر كه همان (دانند مى بساطت
 .)كنند مى اشاره
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 كنيم، مى خيال خود ذهن در را چيزى ما كه افتد مى اتفاق گاه :]سؤال[
 اسـت  اين انتظارمان اعالى حد ولى ديوار، پشت آدم از ترس همان نظير
 .درنيايد واقعيت به كه

 اسـت  ايـن  علم از ما انتظار كه بگوييم خواهيم نمى نه؛ :]بهشتى دكتر[
. باشـد  نما واقع كه است اين علم از ما انتظار فتيمگ. آيد در واقعيت به كه
 مـا  انتظـار . نگويـد  دروغ مـا  بـه  ذهـن  خـواهيم  مى ما. اند مسأله دو ها اين

 ايـن . بگويـد  راسـت  ما به ادراك يك عنوان به ذهن كه است اين معموالً
 .حرفهاست اين و آرزو از غير

 و تندهسـ  حـواس  ذهنيـات  تحصيل وسائل كه اين به توجه با :]سؤال[
 هـاى  دسـتگاه  اشـتباه  آيـا  دارنـد،  فراوان اشتباه حواس كه كرده ثابت علم

 باشد؟ ذهنيات بودن غلط موجب تواند نمى حسى
 امـا . كـرديم  عـرض  را نكتـه  ايـن . اسـت  طـور  همـين  :]بهشتى دكتر[

 نما واقع ما ذهنيات از برخى كه است قطعى ما براى ديديم. نه صددرصد؟
 .هستند

 چـرا  پـس  دارنـد،  متقابـل  تأثير ديگر يك در عين و ذهن اگر :]سؤال[
 كند مى نقش ما ذهن در نگرديده مشخص برايمان كه چيزهايى را عينيات

 شود؟ مى قطعى ما براى و
 گفتـيم . اسـت  عـين  بازتاب ذهن هميشه كه نگفتيم ما :]بهشتى دكتر[
 .دارند متقابل تأثير ديگر يك در بيش و كم و اجماالً عين و ذهن
 مـا  بـه  را واقعيتـى  كـه  اسـت  اين ذهن از ما انتظار كه اين آيا :]سؤال[
 كند؟ مى صدق هم ما شناخت اولين مورد در دهد، نشان
 شـناخت  خود به توجه بدون ما شناخت اولين است ممكن گاهى :]بهشتى دكتر[

 داريـم  انتظار شويم مى شناخت متوجه كه اين محض به ولى باشد؛ گرفته صورت
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 .بدهد نشان را واقع و عينيت ما به كه
 و عـين  تفكيك مرز دانيد؟ مى اعم طور به واقعيت را عين آيا :]سؤال[
 چيست؟ واقعيت نظر از ذهن
 عينـى  گفتـيم . كـرديم  بيان كه است همان تفكيك مرز :]بهشتى دكتر[
 .نپيوسته عينيت به كه داريم ذهنيتى و نيامده، ذهن به كه داريم
 آن؟ عكس يا دارد عين رد اثرى ذهنى امر هر آيا :]سؤال[
 از بسـيارى  خـوب،  ــ . 1نيسـت » هر «كردم عرض نه؛ :]بهشتى دكتر[

 سـؤاالت  برنامـه  به كه كنم مى خواهش دوستان از. است تكرارى سؤاالت
 مـنظم  و آورى جمـع  را سـؤاالت  كـه  است اين بهتر. بدهيد سامانى يك
ـ  بتوانيم تا كنيد مقايسه هم با را مطلبى هر سؤاالت و كنيد،  شـكل  يـك  اب
 . شاءاهللا ان. بدهيم جواب بهترى نظم و بهتر

 

                                                 
 صـادق ) «هـر  «سـور  بـا  (كليـه  موجبـه  نحو به قضيه اين كه است اين بهشتى دكتر منظور. 1
 ،»نهند مى اثر عين در ذهنى امور از برخى«: كند مى صدق جزئيه موجبه نحو به بلكه ت؛نيس
 .»گذارند مى اثر ذهن در عينى امور برخى «نيز و





دوم جلسه  





  است نمايى واقع آگاهى، اصلى ارزش و نقش

 فـراز  حـال . كرديم بحث ها آن درباره و بيان را فراز هشت قبل جلسه در
 :نهم

 انتظـار  آگـاهى  از كـه  اصلى نقش آن داريم؟ آگاهى از انتظارى چه ما
 كـه  اسـت  ايـن  داريـم  انتظـار  آگاهى از ما هك اصلى نقش چيست؟ داريم
 را عينـى  واقعيـت  ذهنيتى، اگر. بدهد نشان ما به را واقعيت. باشد نما واقع
 واقعيـت  عنوان به ما خيال و تخيل در را آن خالف بلكه ندهد نشان ما به

 ارزش و اصـلى  نقـش  بنـابراين، . ايم خورده گول ذهنيت اين از ما بياورد،
 خـالف  و نباشد نما واقع كه ذهنيتى آن. است آن نمايى واقع آگاهى واقعى
 .نيست آگاهى نماست؛ آگاهى دهد، نشان را واقع

 و هـا  راه و معيارهـا  بـه  دسـتيابى  شناخت بحث در مسأله ترين مهم بنابراين،
 مسـأله . كنـد  كمك نما واقع آگاهى آوردن دست به در را ما كه است هايى روش
. اسـت  شناخت صحيح روش و شيوه معيار، شناخت، مبحث در ما براى اساسى

  اصـلى  هدف شويم، موفق و كنيم تكيه قسمت اين روى شناخت مبحث در ما اگر
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 هـاى  واقعيـت  از كـه  كنيم چه. است شده تأمين ما براى شناخت بحثِ از
 چـه؟  يعنـى » شـويم  آگـاه  «شويم؟ آگاه محيطمان از و خودمان از جهان،
 و باشـند  بايـد  كـه  طـور  آن يـا  بشناسـيم  هسـتند  كه طور آن را ها آن يعنى
. باشـد  داشـته  واقعيـت  كـه  باشـد  بايدى است الزم ،»بايد «اين اما. بشوند
 واقعيـت،  و حقيقت از كه كنيم چه ديگر، تعبير به. نباشد كاذب بايد يعنى

 كرديـد،  قبـل  جلسـه  در كـه  سـؤالى  مناسبت به حال شويم؟ آگاه درست
 .كنم مى يانب شما براى هم را واقعيت و حقيقت

  
 واقعيت و حقيقت تفاوت

 از هـم  حقيقـت؛  از هـم  و شـويم  آگـاه  درست واقعيت، از هم كه داريم نياز ما
 واقعيـت : اسـت  چنـين  حقيقـت  و واقعيـت  تعريـف . حقايق از هم ها، واقعيت
 واقعيـت .باشد بايد چه آن از است عبارت حقيقت هست؛ چه آن از است عبارت

 هـر  آيـا  و اسـت؟  حقيقـت  واقعيتـى  هر آيا ند؟دار هم با نسبتى چه حقيقت و
 واقعيـت  و حقيقـت  ميان نسبت. است منفى پاسخ كند؟ مى پيدا واقعيت حقيقتى
 و اخالقـى  عـادل  نظـام  يك. حقّند حقيقتند؛ ها واقعيت از برخى كه است چنين

 هـم  و اسـت  واقعيت هم نظام اين آيد، مى وجود به وقتى اقتصادى و اجتماعى
 جانبـازى  خـدا  جهـت  در انقـالب  يـك  پيـروزى  بـراى  اشم وقتى. است حق
 جانبـازى  واقعـاً  شما. است واقعيت هم و است حق هم شما عمل اين كنيد، مى

 حقيقـت  هـا،  واقعيـت  از برخـى . حـق  اسـت  عملى شما جانبازى اين و كرديد
 كنيـد  مى تجاوز او حقوق به و انسان يك به شما كه وقتى .باطلند بلكه نيستند؛ )حق(
 و ايـد  كرده ستم او به شما. است واقعيت يك اين گذاريد، مى پا زير را او حق و

 حقيقـت  شـما  ستم ولى ايد؛ كرده ستم واقعاً يعنى است؛ واقعيت يك شما ستم اين
ـ ـگ دو هـا  تـواقعيـ  پس. است اطلـب است؛ حقيقت ضد بلكه نيست،  :انـد  هـون
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 پيـدا  تحقق عدالتى وقتى. عدالت مثل حقيقتند؛ حقند؛ كه هايى واقعيت اول، نوع
 و. هسـت  نيـز  حقيقـت  كـه  واقعيتى: شود مى تبديل حق واقعيت يك به كند مى

 هـم  اسـت؛  حق كه است واقعيتى يك اين دهيد، مى انجام خيرى كار شما وقتى
 انـد،  واقعيـت  كه هستند هايى واقعيت دوم نوع. است حقيقت هم است، واقعيت

 ايـد،  كـرده  ظلم واقعاً كنيد مى ظلمى شما وقتى. ظلم مثل حقند؛ ضد و باطلند اما
 هـا  واقعيـت  از برخـى  پـس، . اسـت  حقيقـت  ضـد  و حق ضد واقعيت اين اما

 .بود واقعيت و حقيقت ميان نسبت اين،. باطلند بلكه نيستند، حق و حقيقت
 واقعيـت  اسـت،  حقيقـت  و حـق  چه آن از برخى كه گفت توان مى آيا
 و آرمانهـا  بلـه؛ . نباشـد  واقعيـت  ولـى  باشـد  حـق  چيـزى  يعنـى  نيست؟

 چه كند مى دنبال و پرستد مى حق و حقيقت عنوان به بشر كه هايى آل ايده
 بـه  هنوز كه هستند ها حق سلسله يك و حقايق سلسله يك ها آن هستند؟
 هسـتند  چيزهـايى  ها اين پس. اند نكرده پيدا واقعيت و اند نپيوسته واقعيت

 پيـدا  عينـى  واقعيـت  و وجـود  هنـوز  امـا  حقيقتنـد،  و حـق  بشر براى كه
 معلوم واقعيت با) حقيقت (حق ميان نسبت ترتيب، اين به پس،. اند نكرده
 يعنـى  انـد؛  واقعيـت  حقيقتها از برخى و حقيقتند ها واقعيت از برخى: شد

 واقعيـت  ولـى  هسـتند،  حقيقـت  چيزهايى گاهى. باهمند» گاهى «.باهمند
. بـدهيم  واقعيـت  هـا  آن به تا كنيم مى دنبال ما كه هايى آل ايده مثل نيستند؛
 .حقيقتند ضد بلكه نيستند، حقيقت اما واقعيتند، ها، واقعيت از بعضى

 دنبال كه وقتى. داريم انتقاد آن اساسى ارزش و آگاهى مورد در ما خوب،
 واقعيـت  كه باشد اين بايد آگاهى نقش رويم مى واقعيت به مربوط هاى آگاهى

 بـه  مربوط هاى آگاهى دنبال كه وقتى. دبده نشان ما به هست كه طور همان را
 درصـدد  ما تا بدهد نشان ما به را حقيقت واقعاً داريم انتظار رويم، مى حقيقت
  كـه  را باطـل  آرمان يك مبادا برآييم؛ آن به بخشيدن واقعيت و بخشيدن تحقق
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 راه در مـا  و دهـد  جلوه حق ما نظر در كاذب صورت به است باطل واقعاً
 جهت در كه آگاهى آن نقش پس. رود هدر به ما تالش و كنيم تالش آن

 حق كه را چيزى آن واقعاً كه باشد اين بايد است حقيقت و حق شناخت
: بدهـد  نشـان  مـا  بـه ) نكـرده  پيدا واقعيت هنوز هرچند (است حقيقت و

 واقعيـت  دادن نشـان  آگـاهى،  نقش ترين اساسى ترتيب اين به. حق آرمان
 چـون . ماسـت  بـه  باشـد،  بايـد  كـه  طـور  آن حقيقت و هست، كه طور آن

 شـناخت  بحث در مسأله ترين اساسى است، اين آگاهى نقش ترين اساسى
 و معيارهـا  چـه  از و بـريم  كـار  بـه  را اى شـيوه  و روش چه كه است اين

 و نمـا  واقـع  واقعـاً  مـا  ذهنيـات  و آگـاهى  تـا  كنـيم  اسـتفاده  هـايى  محك
 و شـناخت  معيارهاى: است آگاهى بخش ترين مهم اين. باشند نما حقيقت
 :است چنين نهم فراز پس. شناخت روش و شيوه

 كـه  طـور  آن را هـا  واقعيـت  كه است اين داريم آگاهى از ما كه انتظارى
 مـا  به باشند بايد كه طور آن را ها حق و ها حقيقت يا دهد؛ نشان ما به هستند

 بخـش  شـناخت،  مبحـث  بخش ترين مهم و ترين اساسى بنابراين،. بشناساند
 .است شناخت هاى محك و معيارها و شناخت شيوه و روش به مربوط

 هـا  حـق  و هـا  حقيقـت  از بعضـى  آخر، جمله مطابق :]حضار از يكى[
 .كرد نخواهند پيدا واقعيت و ندارند، واقعيت

 پيـدا  واقعيـت  گفتـيم . كـرد  نخواهنـد  پيدا واقعيت نگفتيم:] بهشتى دكتر[
 .كنند نمى پيدا واقعيت آينده در كه اين نه ندارند، واقعيت االن يعنى كنند؛ نمى
 ]نامفهوم: حضار از يكى[
 واقعيـت  ايـن  بنـابراين،  يعنـى . است همان اين خوب، :]بهشتى دكتر[
 .است نداده روى
 .دهد مى روى :]حضار از يكى[
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 ذهن در عبارت اين آيا دهد؟ مى روى روزى يك يعنى :]بهشتى دكتر[
 برخـى  بنابراين،. ندارد عيبى است نچني اگر رساند؟ مى را معنى اين شما
 و كنيـد  اصـالح  را جملـه . ندارنـد  واقعيـت  هنـوز  ها حق و ها حقيقت از

 حـاال  .»انـد  نپيوسـته  واقعيـت  بـه  هنوز «يا ،»ندارد واقعيت هنوز «بنويسيد
 .شويم مى قلت قلت اِن دچار كمتر ديگر
» واقـع  بـا  مطابق ادراك «تعبير با را حقيقت ها بعضى :]حضار از يكى[

 . كنند مى تعريف
 ديگـرى  چيز آن. صدق و حق درباره داريم بحثى بله؛ :]بهشتى دكتر[
 ادراك؛ بـا  مطـابق  واقـع  از اسـت  عبـارت  حـق . است منطق اصطالح در

 و اسـت  منطقـى  بحـث  يك آن ولى. است واقع با مطابق ادراك مصداق،
 .ندارد جا اين به ربطى

 سـراغ  بـه  حـال . شـديم  رغفـا  فرازها بحث از. شد تمام هم فراز اين
 بگـويم،  قبـل  هفتـه  من را نهم فراز اين بود قرار. برويم بحث دوم بخش
 سـراغ  بـه  بايـد  حال. كرديم اكتفا ميزان همان به هم ما است؛ كافى گفتيد
 در سـؤال  چند برويم بعدى بحث سراغ كه اين از قبل. برويم بعدى بحث
 .دهم مى پاسخ ها آن به كه اند نوشته بحث همين با رابطه

 آگـاهى،  از غيـر  گوناگون هاى رابطه زندگيش محيط و انسان ميان آيا ـ1 
 .بزنيد مثال را ديگر رابطه نوع چند دارد؟ وجود

 بـا  خوريد، مى غذا كنيد، مى تنفس محيط در شما. است زياد خيلى ها مثال
 كربنيـك  گـاز  مقدارى كنيد، مى مصرف اكسيژن مقدارى كشيدن نفس هر

 صـادر  را امواج مقدارى كنيد، مى جذب را امواج مقدارى د،دهي مى بيرون
 ايـن  از يكـى . اسـت  زياد خيلى ها رابطه. ديگر چيزهاى خيلى و كنيد، مى
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 .است آگاهى رابطه نيز ها رابطه
 آگـاهى  آن نـوع  يـك  كـه  گفت توان مى است، گوناگون ها رابطه اگر ـ2 

 در را دو هـر  كـه  دارد دليلـى  چـه  اسـت؟  عمـل  آن نوع يك و است
 دهيم؟ قرار هم عرض

 آگـاهى،  آوردن دسـت  بـه  گفتـيم . نداديم قرار هم عرض در را دو اين هم ما
 .نيست مفهوم من براى اصالً سؤال اين حال هر به. است عمل نوع يك خود

 .بگوييد را خود و انسان رابطه نوع از مثال چند ـ3 
 يگـرى د. اسـت  آگـاهى  يكى. دارد خودش با زيادى هاى رابطه انسان
 يـك  كنيـد  مى تالش خودتان تربيت براى شما كه جا آن. است خودسازى

 بـراى  كـه  جـايى  در. خودتـان  و خودتـان  ميان اى رابطه: است رابطه نوع
 . است طور همين نيز كنيد مى تالش خودتان بهداشت

 معلـوم  باالخره كه شده، ذكر تعريف نوع چهار ذهن مورد در چهارم فراز درـ  4 
 هستند؟ نظر مورد ها آن همه آيا. است نظر مورد انواع از يك كدام نشد

 خـودش  كننـده  سـؤال . چيسـت  مطلب كنم عرض تا بخوانيد را نوع چهار اين
 را نـوع  چهـار  آن بفرماييـد  ...نيسـتند؟  دادنـد  را سـؤال  ايـن  كـه  آقايى ...بخواند
 .بخوانيد

 نذه از بخشى يا ما ذهن دهنده تشكيل هاى آگاهى اين :]كننده سؤال[
 بـين  هـاى  رابطـه  يـا  انـد،  انباشـته  هم روى هاى آگاهى كه اين يا هستند ما

 [نامفهوم]شده انباشته هاى آگاهى
 مجـدداً . اسـت  اضـافه » ى «يك عبارتتان اول بخش در :]بهشتى دكتر[

 .بخوانيد
 ...ها آگاهى :]شخص همان[
. دنـدار » ى «پس .»هاى آگاهى «گفتيد اول» ها آگاهى«! آهان:] بهشتى دكتر[
  اعتبار اين به مطلب اين .ماست ذهن از بخشى يا ما ذهن دهنده تشكيل ها آگاهى
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 كـه  اسـت  ايـن  نظر يك. دارد وجود نظر چند ذهن تعريف در كه است
 ديگر تعريف. نيست انباشته هم روى هاى آگاهى همين جز چيزى ذهن
 در و شـود  مـى  ريختـه  آن در هـا  آگاهى اين كه است ظرفى ذهن كه اين
 از اسـت  عبـارت  ذهـن  كه اين سوم تعريف. دارد قرار ديگر يك با طهراب
 ها اين. كند مى رشد و كند مى پيدا فعليت آگاهى هر با كه استعدادى يك

 را تعريـف  يـك  نخواسـتيم  ما. هستند ذهن براى گوناگونى هاى تعريف
 تعريـف  سـه  ايـن  از يك هر حال هر به بگوييم خواستيم. كنيم انتخاب
 يـا  و است، ذهن خود يا است، ذهن از بخشى يا ها گاهىآ باشد درست

 حـال،  هـر  بـه . آينـد  مـى  وجـود  به ذهن در كه هستند چيزهايى كه اين
 قرار ديگر يك با نزديك ارتباط در آگاهى و ذهن. دارند ذهن با اى رابطه
  .دارند
 هستند؟ يكى روح و ذهن آيا :]حاضران از يكى[
 مـن  از اصالً. بشويم ها بحث اين اردو جا اين نخواستيم :]بهشتى دكتر[

 جمع را شناخت بحث خواهيم مى ما. بشوم ها بحث اين وارد كه نخواهيد
 چـه  هـر  شـديم  فـارغ  وقتـى . برسـيم  نتيجـه  آن بـه  و ببريم جلو جور و

 اال «كه گفتيم دوستان به جا آن. بكنيد اى حاشيه سؤاالت اين از خواهيد مى
 .»بالحواشى ال تون،بالم عليكم! ناشى الطالب ايها يا

 مطلبـى  انسان كه است اين آموختن صحيح هاى روش و ها راه از يكى
 آيـد  مـى  پيش او براى جنبى سؤاالت هم اگر. شود روشن تا كند دنبال را

 سـؤاالتى  بلـه، . شـود  مـى  حـل  بـاالخره  ها اين كه بگويد و كند يادداشت
 جـواب  را ها آن من شود؛ نمى حل مطلب اصل نشوند حل اگر كه هستند

 ايـن  با ارتباطى فعالً تا، دو يا هستند يكى روح و ذهن كه اين اما. دهم مى
 . هست كه است همين ما بحث تا، دو يا باشند يكى. ندارد ما بحث
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 دهيم؟ ادامه را بحث يا بدهم جواب رسيده سؤاالت به
 .دهيد ادامه را بحث :]حضار[
 :بعدى بخش. خوب بسيار :]بهشتى دكتر[
  
 آگاهى انواع

 .آيد مى دست به آن مشابه يا حواس راه از كه هايى آگاهى ـ1
 بنــدى جمــع و تركيــب و تحليــل و تجزيــه راه از كــه هــايى آگــاهى ـــ2

 .آيد مى دست به اول نوع هاى آگاهى
 راه از نـه  اند، آمده دست به آن مانند و حواس راه از نه كه هايى آگاهى ـ3

 از برخـى  نظـر  از چـه  آن (بنـدى  جمـع  و تركيـب  و تحليـل  و تجزيه
 1)شود مى ناميده تجربه از قبل هاى آگاهى انديشمندان

 .عرفان و اشراق صورت به آمده دست به هاى آگاهى ـ4
 .وحى راه از آمده دست به هاى آگاهى ـ5
 و سـوم  نوع آيا كه اين. است دوم و اول نوع روى ما تكيه مبحث، اين در

 ديگـر  بحثـى  مختلـف،  انواع يا است نوع يك حقيقت در پنجم و چهارم
 اى مسـأله  شناسـى  وحى البته. بپردازيم آن به بينيم نمى الزم اينك كه است
 .خود جاى در ولى پرداخت، آن به بايد حتماً كه است
  

 خارجى مشاهدات
  ايـن  جا اين در اصلى مسأله. بفرماييد دقت نداريد، نوشتن ديگر خوب، خيلى

 

                                                 
 انديشـه  در) پيشـين  تجربـى،  قبـل  مـا  تقـدم،  مـا  (a priori قضاياى به بهشتى دكتر اشاره. 1

 ).پسين تجربى، بعد ما تأخّر، ما (posteriori a قضاياى مقابل در است؛ كانت
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 هـايى  آگـاهى  اول نـوع . بفهمـيم  خـوب  را دوم نوع و اول نوع ما كه است
 را چشـمتان  شـما : مثال. آيد مى دست به آن مشابه يا حواس راه از كه است
 در كـه  شـديد  آگـاه  راه چـه  از. بينيـد  مى جا اين را صندلى اين كنيد، مى باز
 جـا  ايـن . آن انداختن كار به و چشم كردن باز راه از هست؟ صندلى جا اين

 مـن  االن. نيسـت  نيـازى  بنـدى  جمـع  و تركيـب  و تحليل و تجزيه به ديگر
 چـه  مـن  كـه  ايـن . شـنويد  مـى  را مـن  صداى هستم؛ كردن صحبت مشغول

 كـه  دريافـت  ايـن  و شـنويد،  مى صدايى كه بخواهد؛اين فكر شايد گويم، مى
 و تحليـل  و تجزيـه  بـه  احتياجى شنويد، مى شما و هست محيط در صدايى
 هـا،  دريچه ها، آگاهى اين به ستيابىد براى انسان. ندارد بندى جمع و تركيب

 ظـاهرى  حـواس  ها راه و ها دريچه اين از قسمتى. دارد اختيار در هايى راه و
 و بينـى  شـنويد؛  مـى  آن بـا  كـه  گوشـى  بينيـد؛  مى آن با كه چشمى: هستند
 آن بـا  كـه  اعصـابى  و زبـان  زيـر  و زبان بوييد؛ مى آن با كه بويايى اعصاب

 لمس آن با و است بدن پوست زير در كه ىاعصاب و بدن پوست چشيد؛ مى
 هـايى  عصـب  هـا  بعضى: است گوناگون خيلى اعصاب اين خود كه كنيد مى

 اسـت  عصـبهايى  بعضى يابد؛ مى را نرمى و زبرى او با فقط انسان كه است
 شُـلى  آن با كه است هايى عصب بعضى يابد؛ مى را گرمى و سردى آن با كه
 حـس . هسـتند  المسـه  حس در گوناگون باعصا ها اين. يابد مى را سفتى و

 يعنـى . اسـت  نوع چند حقيقت در دانيم، مى حس» يك «را آن ما كه المسه،
 هـا  آن كمـك  بـه  انسـان  و اسـت  پوست زير در كه را هايى عصب شود مى
 حـال،  عـين  در امـا  انـداخت،  كـار  از كنـد،  درك را نرمى و زبرى تواند مى

 حـال  ايـن  در. بكنـد  كـار  كنـد  مى درك را گرمى و سردى آن با كه عصبى
 در ولـى  كند مى كار گرمى و سردى دريافت و شناخت بعد در المسه حس
 .كند نمى كار شلى، و سفتى يا نرمى، و زبرى دريافت بعد
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 و دهـان  و بينـى  و گـوش  و چشـم  راه از ها دريافت سلسله يك ها اين
 همـه  هـا  ايـن  .»خـارجى  مشاهدات «گوييم مى ها اين به. هستند بدن پوست
 بـه  را مشـاهده  هـا  ديـدنى  مورد در فقط بايد اصطالحاً البته. هستند مشاهده

 دهند مى تعميم را مشاهده اما ـ  شود مى گفته ديدن به شهود چون ـ  برد كار
 كنـد  مـى  درك ديگـر  حـواس  يـا  گـوش  يا بينى با انسان كه هم را چه آن و

 مشـاهده  جى،خار مشاهدات عينى، مشاهدات گويند مى و نامند مى مشاهده
 .برونى
  

 درونى مشاهدات
 درد دلـم  گـوييم  مـى  مثالً. اند درونى كه دارد وجود مشاهدات سلسله كي
 بـا  فهمـيم؟  مـى  چشم با را آن بريم؟ مى پى درد دل اين به كجا از ما. كند مى

 سلسـله  يـك . كـدام  هـيچ  يـك؟  كـدام  با بدن؟ پوست با يا بينى؟ با گوش؟
 سنجاقى شما وقتى. هستند درد كننده نتقلم كه دارند وجود درونى اعصاب

. كننـد  مـى  حـس  را درد اعصاب اين كنيد، مى فرو خود پوست به سوزنى يا
 اعصـاب  بيرونى، اعصاب: شناساند مى ما به را درد كه هستند اعصابى ها اين

 شناسـانند،  نمـى  انسـان  به را درد اعصاب اين كه است اين حقيقت. درونى
 حالت آن آدمى و كنند مى ايجاد دردناكى حالت انسان در اعصاب اين بلكه
 سلسـله  را هـا  ايـن  مسـامحه  بـا  هرحـال  بـه  ولـى . يابـد  مـى  خودش در را

 انسـان  آگـاهى  به و كند مى منتقل انسان به را درد كه گويند مى هايى عصب
 كجـا  از. خوشـحالم  گوييم، مى چطور؟ غم و شادى. درد از اين ـ  رساند مى

 و زبـان  راه از بينى؟ راه از گوش؟ راه از چشم؟ راه از خوشحالى؟ فهميدى
 چـه  از كننـد؟  مـى  منتقـل  را درد كـه  اعصـابى  راه از پوست؟ راه از دهان؟
 و آگـاهى  درك امكـان  ما به كه داريم هايى عصب سلسله يك ما آيا راهى؟

ـ  از وييم،ـگـ  مـى  مثالً د؟ـدهن مى را نـكي و رـمه و مـغ و ادىـش   آدم نـاي
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 هـايى  عصـب  سلسـله  يك آيا. آيد مى خوشم خيلى ديگرى آن زا آيد؛ مى بدم
 بـر  روحـى،  حاالت اين بر چگونه ما دهند؟ مى ما به را آگاهى اين كه هستند
 شـويم؟  مى خودآگاه،  )وسيعش معناى به و روانشناسى معنى به (عواطف اين
 كسـب  در كه دارد اندامى هم ها آگاهى اين آيا ديگر؟ راه از يا اعصاب، راه از
 مشـاهدات  هـا  ايـن  حـال،  هـر  بـه  ولـى  نه؟ يا كند، مى كمك ما به آگاهى اين

 دانم؛ مى را مطلب فالن گوييم، مى كه است اين باالتر اين از. هستند ما درونى
 و دانيـد،  مى كه دانيد مى شما. ندانستن و دانستن خود. دانم نمى را مطلب فالن
 كـه  دانـم  مى «يا ،»دانم نمى كه دانم مى «كه آگاهى اين. دانيد نمى كه دانيد مى
 آيـا  شـود؟  مـى  آگاه آن به چگونه انسان و شود مى حاصل كجا از ،»دانم مى
 هـر  بـه  دهنـد؟  مـى  من به را آگاهى نوع اين كه هستند اعصابى سلسله يك
 نيـز  هـا  ايـن . داخلـى  مشاهدات درونى؛ مشاهدات گوييم مى ها اين به حال،
 كـارى  ها آگاهى و ادراكات اين به بىدستيا در ما يعنى. هستند حواس شبيه
 هـر  هـا  اين. داريم حسى ادراكات به دستيابى مورد در كه كارى شبيه داريم
 و تجزيـه  دخالـت  بدون دو هر: جورند يك دو هر. هستند سنخ يك از دو

. يكسـاننند  هم با نظر اين از. آيند مى دست به بندى جمع و تركيب و تحليل
 ايـن  آيـا . اسـت  آمـده  وجـود  بـه  مسـأله  بخواهيـد  تـا  كه جاست همين در

 و اعصـاب  دخالـت  طريـق  از درونى، مشاهده بخش به مربوط هاى آگاهى
 است؟ نكرده كشف را ها آن همه هنوز بشر علم كه آيند مى دست به اندامى

 اصـالً  كـه  هاست بحث آن از اين ندارند؟ دخالتى ها اندام جا آن در اصوالً يا
 پيشرفت علم، پيشرفت كه است اين دانيم مى ام چه آن. خورد نمى ما درد به

 بـه  مربوط هاى اندام از بسيارى كه داده را امكان اين او به بشر، شناسى اندام
. انـد  نبـوده  شده شناخته بشر براى قبالً كه ى هاى اندام: كند كشف را آگاهى
ـ  شما گوش در كه كرديد مى رـفك هيچ شما اـآي مثالً،  دارد ودـوجـ  دامىـان
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 افتـد  كـار  از انـدام  ايـن  اگر و دهد مى را تعادل دريافت امكان شما به كه
 توانيـد  نمى لذا و دهيد مى دست از را خود تعادل حالت و آگاهى توانايى
 تجربـى  علـم  و پيشرفته علم نتايج از ها اين داريد؟ نگه متعادل را خودتان
 تدسـ  مـا  بدن در كه را ى هاى اندام همه روزى علم پيشرفت شايد. است
 كشـف  هسـتند  مـا  بـه  ها آگاهى اين دادن و ها آگاهى اين كسب كار اندر
 يـك  باشـيم،  داشته سالم تربيت بايد شناخت بخش در همواره كه ما. كند
 اگـر . نيسـت  نبودن دليل و نشانه ندانستن، كه است اين آن و داريم، اصل
 در انـدام  بگوييم توانيم نمى ايم نشناخته را ها آگاهى اين هاى اندام هنوز ما

 ما بحث در مسأله اين البته. باشد داشته شايد ندارد؛ دخالت ها آگاهى اين
 .است زائد كامالً ما براى بحث اين بينيد مى برويم كه جلو. ندارد دخالت

 ماننـد  يا حواس راه از كه هايى آگاهى: آگاهى از اول نوع اين خوب، 
 ايـن  در حال هر به. درونى مشاهده و برونى مشاهده آيد؛ مى دست به آن

 بنـدى  جمع و تركيب و تحليل و تجزيه كه اند شبيه و شريك هم با جهت
 را آن كـه  اسـت  همـان  ايـن . نيست نياز مورد ها آن آوردن دست به براى

 آقـا،  بگويـد  كسى كه نيستيم مجادله اهل ما منتها گويند، مى حسى آگاهى
 هركسـى  نـه؟  يـا  اسـت  حـس  اندوهگينم، يا شادم كه يابم مى من كه اين

 ايـن  ؛»خوشـحالم  امـروز  كـنم  مـى  احسـاس  «.بنامد حس را آن خواست
 . بريم مى كار به ما را عبارات

  
 بندى جمع و تحليل و تجزيه از مأخوذ هاى آگاهى

 يـك  هـا  انسـان  مـا  مسـلماً  كه است اين مهم اما نداريم، بحثى الفاظ سر بر ما
 دسـت  بـه  آن مانند يا حواس راه از كه داريم هايى آگاهى و ها دريافت سلسله
  بندى جمع و تركيب و تحليل و تجزيه راه از آيد؟ مى دست به راه چه از پس .آيد نمى
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 هاى آگاهى بندى جمع و تركيب و تحليل و تجزيه يا اول؛ نوع هاى گاهىآ
 توانيـد  مـى : مثـال . دوم نـوع  ايـن  خـود  هـاى  آگاهى از بخشى و اول نوع

 جاذبـه  قانون بر چگونه شناختيد؟ چگونه را هجاذب قانون شما كه بفرماييد
 دسـت؟  پوسـت  بينـى؟  دهـان؟  و زبان گوش؟ چشم؟ راه از شديد؟ آگاه

 واقعـاً  يعنـى  راهـى؟  چـه  از ـدرونى؟ـ  مشاهده درد؟ كننده منتقل اعصاب
 چنان و چنين و افتد مى درخت از سيب كه اين به كرد نگاه مقدارى نيوتن
 راه از آمـده  دسـت  بـه  هاى آگاهى در يا ديد؛ را جاذبه قانون بعد شود مى

 از و كـرد،  بنـدى  جمـع  را ها اين شد، كنجكاو شد، دقيق آن مانند و حس
 وجـود  مـادى  اجسام ميان اى رابطه كه رسيد نتيجه اين به ها آن بندى جمع
 جاذبه قانون از بخشى بعد و كشاند مى ديگر يك سوى به را ها آن كه دارد
 جـذب  قـانون  (ديگـر  قانون دو جاذبه قانون لدنبا به بعد و كرد كشف را

 سيسـتم  ها اين دنبال به و شد كشف) مركز از گريز قانون و مركز به شدن
 او آيـا  شـد؟  كشـف  علمـى  و فيزيكى سيستم يك عنوان به جاذبه قانون
 قـانون  و كشـيد  بـو  كـرد؟  كشف بوييدن و گوش و چشم راه از را ها اين

 يـا  چشـيد؟  زبانش با را چيزى يا ورد،آ دست به را آن و كرد بو را جاذبه
 گـوش  را جاذبـه  قـانون  يا است؟ جاذبه قانون جا اين ديد گذاشت دست
 هاست؟ اين وراى چيزى نه، يا شنيد؟ و كرد
  

  فكر تعريف
 راه. نيسـت  ها اين از يك هيچ قوانينى چنين كشف و آوردن دست به راه
 همـان  يعنـى  كـر تف. اسـت  تفكر و انديشيدن قوانين اين آوردن دست به

 مرحـوم  تعبيـر  به. استنتاج سپس و بندى جمع و تركيب و تحليل و تجزيه
 :سبزوارى هادى مالّ حاج
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المبـادى  اِلى حرْكَةٌ والفِكْر
 

 مِن و  بـادِىراد  اِلـى  م 1اَلْمـ
 ج

  
 سيبى مثالً شود، مى مطرح شما براى مسأله يك كه اين از است عبارت فكر
 يـافتن  بـراى  چرا؟: آيد مى پيش  سؤالى شما براى عدب افتد، مى درخت از

 از سلسـله  يـك . رويـد  مـى  اصـلى  عناصر و تجزيه سراغ به» چرايى «اين
 به و گذاريد مى هم كنار را ها آن بعد كنيد؛ مى نشان را آگاهى اصلى عناصر
 و مبادى اين از يعنى. دهيد مى شكل ها آن به گيرى نتيجه و استنتاج منظور
 سـمت  بـه  ـ  فكـرى  حركـت  يـك  ـ  كنيد مى حركت آگاهى هاولي عناصر
 تحليل و تجزيه اين. بگيريد خواهيد مى كه اى نتيجه آن سمت به و مقصود
 حركت. گيرى نتيجه و استنتاج منظور به است؛ تركيب و بندى جمع است؛

 از مـا  كـه  اين در آيا. است فكر اين). نتيجه (مراد به مبادى از و مبادى، از
 و بندى جمع و تحليل و تجزيه قدرت انداختن كار به و نديشها و فكر راه

 اگـر  هسـت؟  ترديدى آوريم مى دست به را هاى آگاهى استنتاج، و تركيب
 زيـادى  مقـدار  بـه  بشـرى  معـارف  و علوم پيشرفت. بگوييد داريد ترديد
 و تحليـل  و تجزيـه  قـدرت  انـداختن  كـار  بـه  و انديشـه  و فكـر  مرهون
 شك كمترين زمينه اين در كسى اگر. است نتاجاست و تركيب و بندى جمع

 .بدهيم جواب ها سؤال بخش در تا كند يادداشت دارد اى شبهه و
 كسـانى . اسـت  مهـم  بسـيار  مـا  براى) دوم نوع يعنى (دوم مبحث اين
 ها اين با ما. هستند اين منكر انگار كه زنند مى حرف اى گونه به كه هستند

 تـا  بحثمـان  اول از مـا  ولـى . شـد  اهيمخو روبرو طبعاً بحث اين ادامه در
 مسـايل  روى است، جلسه دومين كه جلسه اين و اول جلسه يعنى اينجا،
 . ندارد وجود باشيم داشته ترديد آن در كه اى مسأله. ايم آمده جلو روشن

                                                 
 و المنطـق  علـم  فـى  منتظمـة  لئـالى  (منطـق  بخـش  سـبزوارى،  هـادى  مـال  حـاج  منظومه،. 1

 .التصديق و التّصور الى العلم تقسيم فى غوص، )الميزان
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 تجربه از قبل هاى آگاهى
ـ  ما آيا. نامند مى تجربه از قبل هاى آگاهى را ها آن چه آن: سوم نوع اما  كي

 ايـن  بـه  1»نظـرى  عقـل  نقد «در كانت نداريم؟ يا داريم هايى آگاهى چنين
 كـه  دارد تجربـه  از قبل هاى آگاهى سلسله يك انسان كه پردازد مى مسأله

 نامنـد  مى مقوالت يا 3كاتيگورى را ها آگاهى اين او 2.آيد مى دنيا به ها آن با
 و بيرونى اتمشاهد و حواس راه از آمده دست به هاى آگاهى گويد مى و

 انسـان  براى مقوالت و ها كاتيگورى اين قالب در ،)اول نوع يعنى (درونى
 فعـالً  بحـث  ايـن . دهنـد  مى شكل ها آگاهى آن به ها اين. آيند مى دست به

 هـم  هـايى  سـخن  چنـين  يـك  كـه  كرديم اشاره فقط نيست؛ ما نياز مورد
 شـكل  بـا  ديگـر  جـاى  ما. كنيم مى بحث آن درباره بعد اهللا شاء ان. هست
 .رسيد خواهيم ها آن به ديگر حساب با و ديگر
  

 عرفانى و اشراقى هاى آگاهى
 مشـاهده  همـان  آيـا  نامنـد،  مى عرفان و شهود و اشراق چه آن چهارم، نوع اما و

 و عرفـا  از اى عـده . اسـت  بحثـى  هـم  ايـن  است؟ ديگرى چيز يا است درونى
 كـه  شـود  مـى  فهميده چنين گاهى ها حرف آن از كه دارند هايى حرف اشراقيون

 يعنـى  حرفهـا؛  اين وراى هستند هايى معرفت و ها آگاهى سلسله يك ها آن اصالً
 )چهـارم  نوع( است ديگرى چيز بلكه سوم؛ نوع نه دوم، نوع نه است، اول نوع نه

                                                 
1 .Kritik der reinen Vernunft (Critique of Pure Reason)   ترجمـه  مشخصـات 

 دكتـر  ترجمـه  كانـت،  نوئـل ايما نـاب،  خـرد  سـنجش : اسـت  چنـين  اثر اين فارسى
 .1362 اميركبير، تهران، سلطانى، اديب الدين ط ر ميرشمس

 .دوم ويراست درآمد ناب، خرد سنجش: به بنگيريد) جمله از. (2
3. Category 
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 خورشـيد  يـك  كه است هايى روشنايى و انوار و اشعه. است خدادادى كه
 فعـالً  مبحث اين در ولى است، بحث ىجا هم اين. تاباند مى ما بر برونى
 .نيست نياز مورد
  
 وحى
 آيـا . شـوند  مـى  تغذيـه  آن سرچشـمه  از پيامبران و انبيا كه است، وحى پنجم
 افـق  بـا  اسـت  برونـى  مشـاهده  همـان  آيا است؟ درونى مشاهده همان وحى
 و عرفـان  همـان  آيـا  اسـت؟  تجربـه  از قبل ادراكات و ها آگاهى آيا تر؟ وسيع
 اشـراق  و عرفان به يعنى دارد؟ ديگر عالمى خودش براى نه، يا ت؟اس اشراق
 در حتمـاً  كه است بحثى هم اين. است ديگرى چيز نيست؛ آن اما است، شبيه

 جـا  ايـن  فعـالً  طـرحش  جـاى  ولى پرداخت؛ آن به بايد الهى هاى ايدئولوژى
 .دبگير قرار بحث مورد بايد مستقالً شناسى وحى بحث در اهللا شاء ان. نيست
 اول سـاعت  يـك  ايـن  در مـا  امـروز  جلسـه  عرايض و مطالب ها اين

 سؤاالت به بعد دهم، مى پاسخ كتبى سؤاالت به اول: سؤاالت به پاسخ.بود
 1.شفاهى

  

 ها پرسش به پاسخ
 .نكرديد مشخص معيارى نهم فراز در شما ـ

 تـرين  مهـم  معيارها مسأله بگوييم خواستيم. نكرديم مشخص معيار نه؛
 .رسيم مى آن به آينده در البته .است بحث
 فقـط  نهايت در كنيم اثبات را خارج جهان وجود كه كنيم تالش هرچه ماـ  
 امـان  قبلى هاى انديشه بر اى انديشه ديگر، عبارت به و ايم؛ كرده ذهنمان در سرى

 

                                                 
 .خواند هايى مى جا دكتر بهشتى سؤاالت را از روى برگه در اين. 1
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 تـوان  مـى  چگونـه  پـس . ايـم  آورده دست به جديدى انديشه و ايم افزوده
  دارد؟ واقعيت خارج جهان كه كرد اثبات

 ـ  گفـت  انديشـمند  آن كنند مى نقل كه طور همان ـ  آتش مقدارى لطفاً
 ميـان  بـه  را او و بگيريـد  را سؤال اين نويسنده دست! كنيد روشن جا اين
 فـرق  آتـش  خيـال  با و دارد وجود واقعاً آتش بفهمد تا كنيد، پرتاب آتش
 يابيم مى را عينى واقعيت ما. نيست كردنى اثبات مسأله اين! من جان. دارد
 خـواهيم  مى كه است اين ما عيب ترين بزرگ. 1ندارد اثبات به هم نيازى و

 انسـان  وقـت  هـر . كنـيم  اثبـات  يـابيم  مـى  بديهى صورت به كه را چيزى
 اجـازه  بـا . شـود  مـى  هـا  بيمارى اين دچار كند اثبات را بديهيات خواست

 شـود،  داده دسـتم  به هم هايى پرسش چنين حاوى كاغذ تا صد اگر شما،
 خـواهر  يـا  بـرادر  كـه  گـويم  نمى. رويم نمى انحرافى هاى بحث اين سراغ

 هـم  تـو  بگـويم  او به خواهم مى بلكه كند؛ منحرف را ما خواسته نويسنده
 خدمت بنده االن كه اين! عزيز نويسنده واقعاً، حاال. نرو ها سؤال اين سراغ
 فكـر  بينـى،  مـى  جـا  اين را بنده و كنى مى گوش شما و زنم مى حرف شما
 افـزوده  هايـت  انديشـه  بر اى انديشه و است خياالت بر خيالى كه كنى مى
 زنـيم  مـى  حـرف  هـم  بـا  و ايم نشسته جا اين امروز كه اين در هنوز و شده

 فكـر  دارد؟ ترديـد  شـما  از يـك  هـيچ  دارى؟ ترديد واقعاً دارى؟ ترديدى
 . كنم نمى
 .دارد وجود ترديد آن خود د،باش داشته ترديد هم اگر البته :]حضار از يكى[
 همان اين! نشويم ها بحث همين وارد خواهيم مى اصالً :]بهشتى دكتر[
 او بـا  و هستم جا اين من كه نيست ترديدى هيچ قطعاً. است انحراف اول

 .زنم مى حرف
                                                 

 .32 صفحه 1 شماره پاورقى به بنگريد. 1
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 باطلنـد  و نيسـتند  حق و حقيقت ها واقعيت از برخى كه اين به راجع ـ
 .دهيد توضيح كمى

 شـما  البته بزنيد بيچاره آدم يك گوش به شما كه اين لمث. كردم عرض
 آدم يـك  گـوش  بـه  زنـد  مى ظالم آدم يك! شما جان از دور زنيد، نمى كه

 واقعيـت  نـزده؟  يـا  زده نـه؟  يـا  اسـت  واقيت يك اين آيا. ضعيف مظلوم
  است؟ حق يعنى هست؟ هم حقيقت آيا اما. است
 !نه :]حضار[
 .است باطل :]بهشتى دكتر[
 تجربـى  و عقلـى  آگاهى همان دوم نوع از هاى آگاهى گفت وانت مى ـ
  است؟ عقلى و حسى شناخت از تركيبى يا و است،
 آگـاهى  جـور  دو بگوييم خواستيم ما! بگوييد خواهد مى دلتان چه هر
 .نيستيم اسمش دنبال فعالً. داريم
 ايم؟ ديده خواب كه ببريم پى توانيم مى هايى آگاهى چه بواسطه ـ

 دهد توضيح كننده سؤال. نيست روشن سؤال اين! چه؟ يعنى نفهميدم
 عمـرى  مـا  كه بدانيم كجا از بگوييد خواهيد مى. بگويد چه خواسته مى كه
 شما كه است معلوم بگوييد؟ خواهيد مى را اين نيستيم؟ رؤيا و خواب در
 بـه  آب مقدارى بينيد مى خواب كه داريد ترديد اگر. بينيد نمى خواب االن

 !بزنيد صورتتان
 شـود  نمـى  مگـر  آيـا . كرديد تعريف ناآگاهانه امرى شما را كردن تنفسـ  
 .بفرماييد را اراده و آگاهى رابطه لطفاً بگيرد؟ را تنفس جلوى خودش انسان

 طـرحش  جاى جا اين فعالً خودش؛ جاى در اهللا شاء ان اراده و آگاهى رابطه
 خـوب؛  بسيار است، اهانهناآگ يا است آگاهانه كارى كردن تنفس اينكه اما.نيست
 محققـين  از بعضى اتفاقاً چه؟ خون گردش اما است، آگاهانه كه بفرماييد فرض
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 داريـم  مغـز  در كنترل مركز يك گويند مى. است آگاهانه هم آن گويند مى
 ايـن  آگاهانـه  او واقعـاً  بسا چه. كند مى كنترل دائماً را ما خون گردش كه
 كـه  هسـتند  اى خودسـاخته  كشيده اضتري افراد گويند مى. كند مى را كار
 خود بدن در را خون گردش لحظه، دو لحظه، يك براى اراده با توانند مى

 مـن  بـراى  هـا  اين. هستند كسانى چنين گويند مى. نميرند و بكنند متوقف
 نـداريم؟  يا داريم ناآگاهانه كار ما كه داريد قبول شما باالخره. نيست مهم

 پايتـان  جلـوى  كـه  را اى شيشـه  و زنيد ىم لگد خواب حال در كه سركار
 مـا  بـاالخره  ناآگاهانـه؟  يـا  اسـت  آگاهانـه  چيست؟ اين شكنيد؛ مى است

 شـود،  مـى  داده بيـرون  مـا  بدن از كه امواجى. داريم ناآگاهانه كار مقدارى
 .ناآگاهانه ظاهراً ناآگاهانه؟ يا شود مى داده آگاهانه
 از يكـى  كـه  اشـد ب همـين  دو شـماره  از شـما  منظـور  كـنم  مى فكر ـ

 ...چون است عقل شناخت، معيارهاى
 .است عقل شناخت وسايل از يكى .است معيار بگوييم شود نمى كه را عقل

 اسـت،  عقل كارهاى از بندى جمع و تركيب و تحليل و تجزيه چون ـ
 كارهـاى  از جزئـى  هـا  ايـن  و اسـت  كلـى  عقل. نيست عقل كار تنها ولى
 چـرا  پـس  هست، اگر نيست؟ شناخت يارمع عقل شما نظر به آيا. اند عقل

  نگفتيد؟ را عقل خود و كرديد ذكر را اعمالش از جزئى
 پيـدا  يـا  شـود  مى پيدا عقلى اصوالً نيست معلوم هنوز كه اين براى خوب،

 يـك  و شـناخت  نيروى يك ما كه است اين فهميديم فعالً ما چه آن! شود نمى
 فـرق  حواس شبه و حواس ارك نوع با ها اين كار نوع كه داريم شناخت قدرت

 و تركيـب  و بنـدى  جمع تحليل، و تجزيه با بيند، مى را ها اين وراى او. كند مى
 اگـر  عقـل؛  بگوييد است، عقل اسمش اگر. است همين ما براى مهم استنتاج،
  !نبودنـد  قائل عقل به اصالً والد مرحوم گفت. فكر بگوييد است، فكر اسمش
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 خواهيـد  مـى  هرچه را آن اسم! است عقل از بهتر عقلى بى كه بودند معتقد
 و ادراك تـوان  چنـين  يـك  انسـان  بگـوييم  خـواهيم  مى فعالً ما. بگذاريد
 .دارد آگاهى
 چيست؟ معيار و محك تفاوت ـ

 معيـار  كشند؛ مى چيزى به كه آن يعنى محك. ندارند فرق هم با خيلى
 والًمعمـ . آورنـد  مـى  دسـت  بـه  را چيزى عيار آن كمك به كه چه آن يعنى
 ها اين. دارد وجود زدن عيار وسيله و معيار وسيله محك، سنگ طال براى
 .نيست چيزى است؛ لغت ديگر
 يـا  باشـند،  آرزو يك و آل ايده يك عنوان به بايد فقط ها حقيقت آيا ـ
 مثـل  برسـد؟  واقعيـت  به تا باشند سازگار خلقت معيارهاى با بايد كه اين

 بـا  كمونيسـم  تئـورى  يا دارى، سرمايه جامعه با دارى سرمايه تئورى رابطه
 .ماركسيسم فعلى هاى جامعه
 خودش كه اين براى كند مى تالش بشر وقتى بگوييم خواهيم مى ما نه،

 معلـوم  كنـد،  فـدا  آل ايـده  يـك  تحقق براى را اش هستى و را جانش و را
 آل ايـده  ايـن  ولـى . دانـد  نمى باطل داند؛ مى حق را آل ايده اين كه شود مى

 بـه  احتيـاجى  بود كرده پيدا تحقق اگر چون نكرده؛ پيدا عينى تحقق هنوز
. كند پيدا عينى تحقق آل ايده آن تا كند مى جانبازى او. نداشت او جانبازى
 نكرده پيدا واقعيت هنوز كه است حقى يك پس. است اين فعالً ما منظور
 .است
 [نامفهوم[حفظ براى كند مى پيدا تحقق و :]حضار از يكى[
 كـه  اسـت  واقعيتـى  ديگر جا آن يعنى. او حفظ براى يا :]بهشتى دكتر[
 .است شده واقع كه است حقيقتى و است حق

 .كنـد  مى فرق هم با ها شناخت كه آيد مى پيش وقتى شناخت وضوح در شكـ  
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 . بفرماييد توضيح
 . چيست ايشان منظور نفهميدم

 مملكـت  بـا  ارتبـاط  در شخصـى  سؤال چند ها بعضى :]جلسه منشى[
 دهيد؟ مى جواب. داريد فرصت هم دقيقه پنج. دارند
 چـه . كردنـد  بلنـد  دسـت  بحـث  بـا  رابطه در ها بعضى :]بهشتى دكتر[

 كردند؟ بلند دست كه بودند كسانى
 شناخت، مبحث در بخش ترين مهم و ترين اساسى :]حاضران از يكى[
 شـما . اسـت  شناخت معيارهاى و شناخت شيوه و روش به مربوط بخش
 .برديد نام شناخت شيوه عنوان به را روش سه

 آينـده  بحـث  در شناخت هاى روش از بحث به آقا، نه :]بهشتى دكتر[
 را شناخت مبحث خود ما كه بود رابطه اين در نيز ها روش اين. رسيم مى

 بـه  روشـى  چـه  طبيعى علوم در: طبيعت شناخت مثالً. كنيم دنبال چگونه
 .بود) متدولوژى( شناسى روش مورد در ما بحث ببريم؟ كار

 قـوانين  كـردن  پيـاده  روش مـثالً . مختلفنـد  ها روش :]حضار از يكى[
 .دارد فرق ماركسيسم كردن پياده روش با اسالم
 داريـم  احتيـاج  مـا  گوييم مى همين براى. خوب خيلى :]بهشتى دكتر[

 حقيقت اسالمى نظام آيا كه كنيم دنبال مطلب اين شناخت براى را روشى
 .خواهيم مى روش يك كار اين براى پس. كسيستىمار نظام يا است

 





سوم جلسه  





 شناسيم؟ مى را چيزى چه: شناخت موضوع

 شناسـيم؟  مى را چيزى چه. است شناخت» موضوع «درباره ما امروز بحث
 ذهـن  كـه  كنـيم  مـى  بحـث  ايـن  از ما وقتى. ذهنى امور و ذهن خود: اول

 دربـاره  وقتـى  حتـى . بشناسـيم  را ذهن خود خواهيم مى واقع در چيست،
 است، چگونه و چيست شناخت پرسيم مى و كنيم مى بحث شناخت خود

 شناسـى  شـناخت  مـا  حـال  ايـن  در است، شناخت خود ما بحث موضوع
: اسـت » شـناخت  «خــودِ  شنــاخت  مـوضوعــات  از يكى پس،. كنيم مى

: تصـديق  اقسـام  تصـور،  اقسـام  تصـديق؛  تصـور،  ذهنى؛ امور ذهن، خود
 پيرامـون  كـه  ها، متدولوژى شناخت، روش يا. جزئى ى،كل نظرى؛ بديهى،
 رياضـى؛  علوم در تجربى، علوم در شناخت روش كنند؛ مى بحث ها روش
 منطـق  تجربـى،  منطـق  رياضـى،  منطـق  شـكلى،  و صورى منطق: ها منطق

 شناخت پيرامون ما ها اين همه در). ارسطويى منطق ابلـمق در (ديالكتيك
 انواع شناخت، روش شناخت، خود سپ. كنيم مى بحث شنـاخت روش و

 اختـشنـ  هـاى  وضوعـمـ  از بخشـى  همـه  ذهنـى،  ورـام ن،ـذه استدالل،
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 از خـواهيم  مـى ) شـناخت  كمك به نه و (روشى با و طريقى از كه هستند
 .شويم آگاه ها آن

 رفتارشناسـى،  روانشناسى، شناسى، انسان: انسان به مربوط مسايل: دوم
 شـناخت  موضوعهاى ها اين. اقتصاد قوق،ح شناسى، جامعه تاريخ، اخالق،
 يعنـى  نـاميم؛  مـى  انسـانى  علوم را آن امروز چه آن ديگر، تعبير به. هستند
 جـا  ايـن  در البتـه . است انسان اشكال، از شكلى به آن، موضوع كه علومى
 منظـور . اسـت  طبيعـت  از بخشـى  بـدن  زيـرا  نيسـت،  انسـان  بدن منظور
 . نانسا شناسى بدن نه است، شناسى انسان
 كـه  اسـت  ايـن  آن و دارد، وجـود  ظريفـى  نكته شناسى انسان اين در
 مربوط بخشى و هست، كه طور آن انسان به است مربوط ها اين از بخشى
 معلوم هست كه طور آن. بشود بايد يا باشد بايد كه طور آن انسان به است
 امـا . هـا  واقعيـت  و ذهـن  ميـان  است اى رابطه بگوييم توانيم مى باز. است
 و ذهـن  ميـان  اسـت  اى رابطـه  هـم  باز آيا چيست؟ بشود بايد كه طور آن

 كـه  مـاركس  مـثالً  دهـد؟  مـى  معنـايى  چـه  جـا  اين در شناخت ها؟ واقعيت
 بياورد وجود به را بشرى پيشرفته اشتراكى و سوسياليستى جامعه خواهد مى
 كـه  را چيـزى  يـا  هست، كه را چيزى كند؟ مى بيان را چيز چه كند، بيان يا
 او منظـور  اول مـورد  بيايـد؟  بايد كه را چيزى يا آمد، خواهد و نيست الًفع

 دنيـا  در لحظـه  اين تا ماركسيسم آرمان آل ايده اشتراكى جامعه يعنى. نيست
. گفـت  مـى  سـخن  آن از ماركس كه زمانى به رسد چه تا نكرده، پيدا تحقق
 را آن خواهنـد  مـى  و كننـد  مـى  بحث جامعه اين پيرامون كه كسانى خوب،

 را يافتـه  تحقـق  واقعيـت  يك و عينى واقعيت يك خواهند مى آيا بشناسند،
 چه آن مورد در بلكه باشد؛ نمى هست، چه آن سر بر بحث پس. نه بشناسند؟
  يـك  آيـا  چيست؟» شد خواهد چه آن «از منظور. كنند مى بحث شد خواهد
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 ينـى ب پـيش  امـروز  تواند مى شناس فلك كه اين نظير است، علمى بينى پيش
 خسـوف  ايران در ساعتى چه و روزى چه در ديگر سال چهل در كه كند
 قابـل  ولى نشده، واقع هنوز ديگر سال چهل خسوف پيوندد؟ مى وقوع به

 ميان كه است عينى و طبيعى رابطه اعتبار به بينى پيش اين. است بينى پيش
 محـاذات  و وضع اين آينده بينى پيش. است برقرار ماه و خورشيد و زمين
 محاسـبه  قابـل  ايـران،  در ديگـر  سـال  چهل براى خورشيد و ماه و زمين

 ديگـر،  سـال  چهـل  كـه  كنـد  محاسـبه  تواند مى شناس فلك. است رياضى
. داد خواهد روى ايران بخش اين در روز، اين در ساعت، اين در خسوف

 بـه  اسـت  متعلـق  بلكه نيست؛ هست، چه آن به متعلق شناخت، جا اين در
 را آن مـا  ولـى  اسـت  نـداده  روى هنـوز  كـه  واقعيتـى  :شد خواهد چه آن

 زمـان  طـول  در مـاه  و خورشيد و زمين وضع به مربوط محاسبه براساس
  است؟ قبيل اين از اشتراكى جامعه پيرامون بحث آيا. كنيم مى بينى پيش

 مـا . كنيم مى علمى كار يك ما كه است مدعى علمى سوسياليسم كه دانيد مى
 و كـرده  عبـور  جـا  ايـن  از شـده،  شـروع  طور آن يتبشر زندگى خط گوييم مى
 زيـادى  سـؤاالت  كـه  اينجاسـت . رسد مى هم حتماً و اى آينده چنين به رسد مى

 جبـر  يـك  حادثـه  ايـن  يعنى رسد، مى حتماً گوييد مى كه اين آيا. شود مى مطرح
 پرسـيم  مـى . اسـت  تاريخى جبرى بله، كه است اين ها آن پاسخ است؟ تاريخى

 و انقالبـى  عمـل  آيا ندارد؟ يا دارد دخالت وضع اين تحقق در ها انانس اراده آيا
 گـاهى  نـه؟  يـا  اسـت  مـؤثر  اى آينده چنين يك به رسيدن در مردم انقالبى قيام
 مـؤثر  آن به بخشيدن سرعت در ولى نيست، مؤثر آن تحقق اصلِ در اراده گويند مى

 ايـن  اينكـه  ارد،د دخالت آن به بخشيدن سرعت در ها انسان عمل اگر خوب، .است
 چـه  شـود  مى تبديل آل ايده ماركسيستى اشتراكى جامعه به زمانى چه در جامعه
  بينـى  پيش توانيم مى چگونه ما است، اختيارى عمل اين اگر است؟ شناختى نوع
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 را خـود  انقالبـى  وظيفـه  و عمـل  ايـن  ديگر سال ده هاى انسان آيا كه كنيم
 چقـدر  شـناخت  موضوعات ببينيد د؟دا نخواهند انجام يا داد خواهند انجام
 انسـان  هـاى  واقعيـت : بـرود  خواهـد  مـى  كجا تا شناخت يعنى! است متنوع
 هـاى  واقعيت؛  )تاريخ (است بوده گذشته در كه طور آن يا هست، كه طور آن

 دخالـت  بـدون ) نيامـده  هنـوز  كـه  چيزهايى (بود خواهد كه طور آن انسانى
. هـا  انسان انتخابى و ارادى عمل خالتد با يا ها، انسان انتخابى و ارادى عمل
 .است شناخت هاى زمينه جزو است، انسان به مربوط چه آن در همه ها اين

 ايـن  در. كلمـه  عـام  معنـى  بـه  فيزيك، شناسى، طبيعت طبيعت،: سوم
 آقـا، . فلزشناسى شناسى، معدن: ايم مواجه ها1»لوژى «انواع با فيزيك بخشِ

 بـه  اسـت  پسـوندى » لـوژى  «.2الوژىمت كنيد؟ مى تحصيل اى رشته چه در
 در. اسـت  فراوان ها لوژى اين از. فلزشناسى يعنى متالوژى. شناخت معنى
... جانورشناسـى  شناسـى،  معـدن  شناسـى،  گيـاه : طبيعـت  بـه  مربوط علوم

 كـار  طرز شناسى، اندام: دارد گوناگون هاى مجموعه زير هم جانورشناسى
 ها اين... و 3)كسمولوژى (شناسىفضا: طبيعت در... و) فيزيولوژى (ها اندام
 و انـواع  همه با و ميدانها همه با طبيعت،. هستند شناخت موضوعات همه

 .طبيعت يعنى سوم نوع هم اين... و شناسى، ستاره شناسى، زمين: اقسامش
 اسـت؟  هستى و وجود شناخت، موضوعات از يكى بگوييم توانيم مى آيا

 حـاال . خـود  جـاى  سـر  همه نسانىا امور و انسان ذهنى، امور ذهن، شناخت،
 چطـور؟ ) شناسى هستى (وجود. طبيعت هاى بخش همه و طبيعت به رسيم مى

 نيسـت  انسان ذهن يا طبيعت و انسان جز چيزى وجود بگويد كسى است ممكن

 آيـا  كـه  بحـث  ايـن  خود .هاست همين وجود .نداريم وجودى اينها از خارج و
                                                 

1. logy 
2. metalogy 
3. cosmology 
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 ديگـر،  تعبيـر  بـه  و هست، ىوجود هم اينها از غير يا هاست همين وجود
 فراسـوى  يـا  اسـت،  طبيعـت  و انسـان  و ذهن به محدود هستى آيا اينكه
 يـك  ايـن  خـود  چيسـت؟  بحث اين خود دارد، واقعيتى هستى هم ها اين

 معنـى،  بى است لفظى هستى آيا. شناسى هستى هستى، وجود،: است بحث
 جـز  نـايى مع آيـا  دار، معنـى  است لفظى اگر دارد؟ معنى كه است لفظى يا

 از تـر  وسـيع  و آن فراسـوى  معنايى يا ندارد، طبيعت جهان و انسان همين
 در شناســى؟ طبيعــت در بشــود؟ مطــرح كجــا بايــد بحــث ايــن دارد؟ آن

: ديگـر  جـاى  در مسلماً ديگر؟ جاى يا شناسى؟ شناخت در شناسى؟ انسان
 ولـى  خـود؛  جـاى  چيسـت،  وجودشناسـى  نتيجـه  كـه  اين. وجودشناسى
 هست خدا كه اين خدا هستى، وجود، پس. است بحث يك وجودشناسى

 خـدا  از منظورمـان  كـه  بفهمـيم  بايـد  مـا . اسـت  بحثى خودش نيست، يا
 وجودشناســى از). خداشناســى (نيســت يــا هســت خــدا آيــا و چيســت

. بـرويم  تـوانيم  مـى  هـم  تربيت سراغ. برويم چيزها خيلى سراغ توانيم مى
 ممكـن . اسـت  بحـث  يك مه اين. برويم توانيم مى هم خداشناسى سراغ
 هـر  به ولى. است مطلق هستى همان خدا كه باشد اين بحث نتيجه است
 .است مطرح شناخت زمينه يك عنوان به خدا خداشناسى در حال،

 هست وحى كه اين). شناسى وحى (پيغمبر مورد در بحث است طور همين
 تطبيعـ  همـان  است، انسانى امور همان است، ذهن همان وحى آيا. نيست يا

 و شناسـى  وحى پس. است بحث قابل همه ها اين است؟ ديگرى چيز يا است
 يـك  عنـوان  بـه  نيـز  معـاد  از بحث ما براى همچنين. داريم نيز پيغمبرشناسى

 طرح قبلى موارد از يكى ضمن در است ممكن بحث اين .است مطرح مهم مسأله
 بـه  را آن كـه  اسـت  مهـم  قـدر  آن مـا  براى ولى گيرد، جاى آن درون و شود

  باشـد،  مطرح مهم مسايل اگر بسا چه .معادشناسى :كنيم مى مطرح مستقل صورت
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 مـا  نـه،  يا گيرد مى قرار قبلى موضوعات قلمرو در آيا كه اين از نظر صرف
 اكتفـا  مقـدار  همـين  بـه  فعـالً . كنـيم  پيدا هم ديگرى بسيار هاى«شناسى«

 .كنيم مى
 شناخت بگوييم دهسا خيلى كه اين. دارد عالمى شناخت كه شد معلوم
. كنـد  نمـى  حـل  را مسأله مغز، روى طبيعت عالم انعكاس از است عبارت

 خـود  خـوب،  بـود؟  طبيعـت  عـالم  انعكاس همه گفتيم، تاكنون چه آن آيا
 طبيعت از بخشى هم شناخت گفت خواهند شود؟ مى چه شناسى شناخت
. مغـز  روى شـناخت  انعكـاس  از اسـت  عبـارت  شناسى شناخت و است،
 ايـن  بـه  شـناخت  مسـأله  از. نيسـت  سادگى اين به ت؛موضوعنيس حرفى
 و اسـت  مربـوط  او شناخت به انسان زندگى. كرد عبور توان نمى سادگى

 او آگـاهى  و شـناخت  بـه  انسـان  انسانيت از عظيمى بخش. او انتخاب به
 شناخت مسأله از شود نمى. اش آگاهانه انتخاب به هم بعد و است، مربوط

 .بفهميم را شناخت مسأله بايد ام. گذشت ساده قدر اين
  

 ثابت و متطور به شناخت موضوعات تقسيم
 تقسيمى ولى كرديم، ياد شناخت مختلف موضوعات عنوان به ها اين از ما

 :اند گونه دو شناخت موضوعات. كرد توجه آن به بايد كه داريم
 اسـت؛ ) متطور (متحرك يا است، تطور و حركت شناخت موضوع كه جا آنـ  1

 مـا  و كنـد  مـى  تغيير دائماً خودش كه است موضوعى شناخت، موضوع عنىي
ــى هــم ــر آن خــواهيم م ــورد را تغيي ــه م ــرار مطالع ــيم؛ ق ــزى ده ــل چي  مث

 االن شـما  .كند مى حركت كنيد؛ نگاه من دست به .تغييرشناسى يا شناسى، حركت
 در دسـت  و را دست حركت هم و را دست هم بينيد؟ مى را چيز چه نگاه اين با

  حركـت  كـه  حالى در را دست بينيد؟ مى چه! كنيد نگاه حال. را حركت حال
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 خـود  اصالً .است تغيير حال در واقعيتى .است »شدن« يك حركت .كند نمى   
 چون (دست مكان تغيير يعنى دست حركت. است تغيير عين واقعيت اين

 خـود  تغييـر،  خودِ وقت يك شناخت موضوع پس،). است مكانى حركت
 .شناسيم مى را دگرگونى حال، اين در. است دگرگونى خود و حركت،

 ثابـت  امـر  يـك  بلكه نيست؛ دگرگونى شناخت، موضوع هم وقت يكـ  2 
 ايـن ] گوينـد  مـى  مـاديون [داريـم؟  دنيـا  در هـم  ثابت امر مگر اما. است
 از اسـت  عبـارت  هستى و عالم دانيم مى ما كه جا آن تا چيست؟ ها حرف
 بنـابراين، . اسـت  تغيير حال در دائماً كه مادى هستى و مادى عالم همين
] كه است اين ما پاسخ.[نداريم شناخت براى ثابت امر و موضوع ما اصالً
 امـر  به هستيد مادى و ماترياليست كه شما خود. نيست طور اين خير؛ نه

 مـا  بـه  كـه  اسـت  تهمـت  چـه  ايـن ] گفـت  خواهند] .داريد اعتقاد ثابت
 معتقـد  ثابـت  امر به كه است اين مادى نم ويژگى ترين بزرگ! زنيد؟ مى

 ماديات و ماده مشخصه وجوه از يكى و معتقدم ماديات و ماده به نيستم؛
 ايـن  همـه  بـا  خيـر، ] گـوييم  مـى  مـا .[كنـد  مـى  تغييـر  دائماً كه است اين

ــرارهايى ــه اص ــد، ك ــماى داري ــد ماترياليســت ش ــه معتق ــر ب ــت ام  ثاب
 آن بـه  هم ماترياليست من هك ثابتى امر اين آخر] پرسيد خواهند.]هستيد
 عبـارت  طبيعـت،  گوييـد  مـى  شما] كه است اين پاسخ[چيست؟ معتقدم
 كـه  هـايى  شـونده  دگرگـون  و متغيرها يا ها، دگرگونى و تغييرها از است
 را همـين  مگـر . كنـد  مـى  حكومت ها آن تغيير بر و ها آن بر ثابت قوانين
 گرديـد؟  مى چه دنبال طبيعى علوم در شما بفرماييد توانيد مى گوييد؟ نمى
 دقيق بينى پيش امروز من گوييد مى اساس چه بر شما كه بفرماييد توانيد مى

 سـاعت،  فـالن  روز، فالن در ايران، در ديگر سال چهل كه كنم مى علمى
 اى درجـه  چـه  بـا  اسـت  جزئى اگر و كلى يا جزئى خسوف نقطه، فالن
 ثـابتى  قـانون  گـر ا كنيد؟ مى اساس چه بر را بينى پيش اين دهد؟ مى روى
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 و وضـع  و هـا  آن حركـت  و خورشـيد  و مـاه  و زمين روابط بر حاكم
 شـما  نبـود،  ديگـر  يـك  با رابطه در ها آن گرفتن قرار كيفيت و محاذات

 زمـين  رابطه و وضع بر پس، دهيد؟ انجام را بينى پيش اين توانستيد مى
 ثابـت  ولو. كند مى حكومت ثابت قوانين سلسله يك ماه، و خورشيد و

 مطـابق  كـه  اسـت  اين منظور بلكه قيامت، روز تا گويم نمى من. نسبى
 بگوييـد . كنند مى حكومت قوانين اين ديگر سال چهل تا شما بينى پيش

 تـا  اصالً احتمال درصد يك با شايد بگوييد. درصد نه و نود احتمال با
. اسـت  ممكـن  خوب، خيلى. بخورد هم به دنيا وضع ديگر سال چهل
 روزى شبانه انفجارهاى از تر عظيم عظيم، اتمى جارانف يك است ممكن

 مـاه  و خورشيد و زمين محاذات وضع و رابطه و بدهد روى خورشيد
! هـزار  در يـك  گوييـد  مـى  احتمـال؟  درصد چند با ولى. بخورد هم به

 چنـين  يك هزار، در نه و نود و نهصد احتمال با شود مى معلوم خوب،
 امـر  بـه  ماترياليسـت  يك نه؟ يا است طور همين. دارد وجود ثابتى امر

 نيست؟ يا هست معتقد ثابت
  
  ماترياليسم و ماركسيسم بودن علمى نقد
 گفـت  موشـكاف  ماترياليسـت  يك كردم، مى مطرح را مسأله همين كه جا يك
 زيـرا  ؛»ثابـت  قوانين «گوييد مى و زنيد مى شما كه نيست صحيحى حرف اين

 مـا  كـه  ذهنـى  امر يك از است رتعبا قانون. ندارد واقعيت خودش كه قانون
 گوييـد  مى شما وقتى مثالً،. كنيم مى استنتاج ديگر يك مشابه متغير پيوندهاى از
 بايـد  شـود،  مى درست آب دائماً اكسيژن اتم يك با ئيدروژن اتم دو تركيب از

 ئيـدروژن  تا دو اين يعنى. است ديگر تركيب از غير تركيبى هر كه كنيد توجه
 آن دومرتبـه، . آيـد  مى وجود به آب اين و شوند مى تركيب اكسيژن يك اين با
  وجـود  به دوم آب آن شوند، مى تركيب اكسيژن اتم يك آن با ئيدروژن اتم دو
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 تركيـب  اكسـيژن  اتـم  يـك  آن بـا  ئيـدروژن  اتـم  دو آن سوم، بار. آيد مى
 بـا  را هـا  ايـن  آييـد  مـى  شما بنابراين،. آيد مى وجود به سوم آب شوند مى
 گوييـد  مـى  و كنيـد  مى استنتاج قانون يك گاه آن كنيد مى مقايسه ديگر يك

 وجـود  بـه  آب اكسـيژن  اتـم  يـك  بـا  ئيـدروژن  اتم دو تركيب از همواره
 خـارجى  واقعيت چه آن. ندارد خارجى واقعيت خودش قانون اين. آيد مى
 و متغيرند و گوناگونند ها اين و هاست اكسيژن اين و ها ئيدروژن اين دارد

 طبيعــت بــر حــاكم ثابــت قــوانين پــس،. متغيرنــد بلكــه تند؛نيســ يكــى
 موهومنـد؟  يعنـى . انـد  ذهنـى  هسـتند؟  چه پس. نيستند عينى هاى واقعيت
 مشـت  يـك  طبيعـت  عـالم  ايـن  بـر  كـه  بگوييد خواهيد مى يعنى! عجب

 عـالم  همـين  كـه  است اين شما با ما حرف! كند؟ مى حكومت موهومات
 رابطه در متغيرها اين. نيست متغيرها اين صرفاً گوييد، مى شما كه طبيعت

 گفتيـد  شـما  اگـر  وگرنـه، . باشـد  مـى  طبيعـت  عالم ها، ثابت مشت يك با
 امـور  ثابـت،  قـوانين  ايـن  ولـى  ثابتنـد  متغيـر،  طبيعـت  بـر  حاكم قوانين«

 خواهيـد  مـى  يعنـى . كنيـد  معنـى  را استنتاج اين ،»هستند ذهنى استنتاجى
 بگوييـد  خواهيـد  مـى  يا كرده؟ پردازى خيال و پرورى موهوم ذهن بگوييد
 كشـف  دنبـال  علـوم  در ما گوييد مى همه اين كرده؟ كشف را چيزى ذهن

 يـا  فرضى، خيالىِ ذهنى امور مشت يك كشف يعنى هستيم، علمى قوانين
 يـك  دنبـال  علوم همه گوييد، مى شما كه طور اين يك؟ كدام واقعى؟ امور
 كلـى  علمـى  قـوانين  شـود  مـى  معلوم! جانم نه. هستند موهوم فرضى امور

 ايـن  وراى هـا  آن عينـى  واقعيـت  امـا  دارنـد،  عينى واقعيت طبيعت بر حاكم
 آب دهـد  مـى  اكسـيژن  اتـم  يك و ئيدروژن اتم دو كه است عينى واقعيت

 ايـن  ...دوم آب دهـد  مى اكسيژن اتم يك و ئيدروژن اتم دو دومرتبه، اول؛
 حكومـت  هـا  اين بر او و دارند، قرار علمى قانون آن سلطه تحت مصاديق

 ،ماترياليسـت  يـك  بدانيـد  كـه  اسـت  مهـم  شما براى مسأله ايـن. كند مى
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 اسـت؛  معتقـد  ثابـت  عينى هاى واقعيت سلسله يك به نخواهد، يا بخواهد
 ثابـت  نسـبت  و ثابت رابطه قبيل از ها اين داشتنِ عينى واقعيت درجه ولو
 از ثـال م. كننـد  حركـت  مساوى سرعت با ريل دو روى كه باشد قطار دو
 ريـل،  دو روى قطار، دو وقتى. بزنيم توانيم نمى تر فيزيكى و تر طبيعى اين
 مقابـل  واگـن  ايـن  هميشه گوييد مى كنند، حركت مساوى دقيقاً سرعت با
 دو مدت براى واگن آن و واگن اين بودن مقابل يعنى. دارد قرار واگن آن

 ايـن  لوو است؛ ثابت عينى واقعيت يك ساعت، چهار ساعت، سه ساعت،
 ايـن  آن و. باشـد  متحركـت  عينـى  واقعيت يك نتيجه ثابت عينى واقعيت
 مـن  بـراى  زيـرا . كننـد  مى حركت مساوى سرعت با قطار دو آن كه است
 نامسـاوى  سـرعت  بـا  قطـار  دو اگـر  ببينم خواهم مى باالخره. دارد نتيجه

 هميشـه  تواننـد  مـى  انـد،  نشسـته  واگن اين در كه كسانى آيا كنند، حركت
 بـا  هـا  ايـن  اگـر  امـا . خيـر  ببيننـد؟  اند، نشسته واگن آن در كه را هايى آدم

 هميشـه  هسـتند  واگـن  ايـن  در كـه  كسانى كنند، حركت مساوى سرعت
 مسـافران  ديدن توانايى. ببينند هستند، واگن آن در كه را كسانى توانند مى
 موهـوم؟  امرى يا است واقعى امرى واگن آن مسافران به نسبت واگن اين
 دو: اسـت  متغيـر  امـر  دو ميان ثابت رابطه يك نتيجه اين. است واقعى امر

 بـراى  قطـار  دو ايـن  تـا . متغيرند يعنى هستند؛ حركت حال در كه واگنى
 و سـاكنان  كـه  مطلـب  ايـن  باشـند،  نداشـته  ثابت رابطه يك ساعت چند

 تحقـق  ببيننـد،  را ب واگـن  مسـافران  قادرند همواره الف، واگن مسافران
 متغيـر،  گوينـد  مى ما به كه هم اينقدر كه شود مى معلوم پس. كند نمى پيدا

. شـود  مـى  پيـدا  هـم  ثابـت  امـور  خيلى متغيرها اين ميان در متغير، متغير،
 شـناخت  موضوع پس. دارد نقش انسان زندگى در ها، ثابت اين بر آگاهى
 .است ثابت امر يك گاهى و متغير امر يك و تغيير گاهى
 در و اسـت  من مقابل در كه ميز اين .است باالتر و تر پيچيده اين از مسأله اما
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 قـرار  آن كنار در كنم مى بحث شما با من كه هفتگى جلسه چند اين طول
 ثابت؟ يا است متغير آيا گيرم، مى

 .متغير هم و است ثابت هم :]حاضران از برخى[
 كـه  بيـرون  از مـن  كـه  بفرماييـد  توانيـد  مـى . خوب بسيار:] بهشتى دكتر[
 متغيرش؟ جهت يا آن، ثابت جهت: آيم مى ميز اين جهت كدام دنبال ،آيم مى

 . ثابتش جهت دنبال :]حضار[
 بـه  دومرتبـه  بعـد  و بيـرون  رفتيـد  كـه  شـما . خوب بسيار:] بهشتى دكتر[
 كجـا  «گوييـد  مـى  نبـود  خـودش  جاى سر شما صندلى اگر برگشتيد، كالس

 روى توانيـد  مى و هست جايش سر شما صندلى كه قدر همين ولى» بنشينيم؟
 ايـن  روى شـما  كـه  االن. ايـد  آمـده  صـندلى  ثابت جنبه آن دنبال بنشينيد، آن

 درون در! هاسـت  حركـت ! غوغاست صندلى اين درون در ايد، نشسته صندلى
 جـا  ايـن  كـه  االن شـما  ولـى . دارد وجـود  پـويش  و حركـت  انواع آن اتم هر

 االن شـما  هسـتيد؟  هـا  حركـت  آن فكـر  به هيچ اصالً آيا. خياليد بى ايد نشسته
. باشـد  داشـته  قـرار  پايتان زير در محكم و سفت كه هستيد صندلى يك دنبال
 هـاى  جنبـه  و چيزهـا  خيلـى  دنبـال  متغير عالم همين در انسان شود مى معلوم
 و دهـد  مـى  امـواجى  دائمـاً  فضا اين در ميز اين كه اين حتى. اشياست از ثابت
 ميـز  ايـن  كه شدم آگاه دانشمندان لمىع تحقيقات اثر بر كه من براى گيرد، مى

 كنـار  االن مـن . نـدارد  تأثيرى دارد، ستد و داد محيطش با دائماً و نيست ثابت
 دوى هـر  .ندارد خبر موضوع اين از كه كسانى آن كه نشينم مى طور همان ميز اين
 وضـعى  و بنشينيم، ميز آن كنار و باشد ميـزى كه ايـن :آييم مى چيـز يك دنبـال ما

 در شـود  مـى  معلـوم . كنـيم  صحبت شما با بتوانيم آن پشت از كه باشد تهداش
 نظـر  آن از متغيرها، دنبال و تغييرها دنبال هميشه انسان ذهن طبيعت، عالم اين
 اصـوالً . هسـت  نيــز  ها ثابت از خيلى الـدنب ذهن بلكه ست؛ـني رند،ـمتغي كه
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 شـما  هـا؟  ثابـت  بـا  يـا  كنيم مى تنظيم متغيرها با بيشتر را خود زندگى ما آيا
 شـب  كـه  رويـد  مـى  لباسى همان سراغ به رويد، مى بيرون خانه از كه صبح
 رويـد  مـى  لباسى همان دنبال يعنى. بوديد كرده آويزان لباسى چوب به قبل
 كـه  لباسى آيا كه است مطرح مسأله اين شما براى. بوديد پوشيده ديروز كه
 اينـك  بـود  شـما  اندام با تناسبم قواره و قد نظر از و پوشيديد مى ديروز تا

 و تغييـر  يك ربوده، را شما لباس دزد كه شويد متوجه اگر. نيست يا هست
. دارد اثـر  شـما  زنـدگى  در و شـما  كـار  در كـه  دهد مى رخ دگرگونى يك

 بوديـد،  درآورده تنتان از قبل شب كه را، شما نو لباس اگر است طور همين
 دگرگونى يك هم اين. باشد شده تنگ شما براى و رفته آب و باشند شسته
 شـما  لباس اگر ولى. است مؤثر لباس با شما صبح امروز رابطه در كه است
 ايـن  از و كرده حفظ را اش قواره و قد و باشد نرفته آب شدن شسته از پس
 بيـرون  و پوشـيد  مـى  را لباسـتان  شما صورت اين در باشد، مانده ثابت نظر
 تنظـيم  لبـاس  ايـن  ثابـت  وضـع  آن بـا  اشم رابطه جا اين در يعنى. رويد مى
 دائمـاً  شـما  پيـراهن  دهنـده  تشـكيل  اتـم  هر درون در كه نكته اين. شود مى

 آن از بخشـى  از يـا  خبريـد،  بى آن از كه دارد وجود گوناگونى هاى حركت
 زنـدگى  عملى روابط تنظيم در تأثيرى دانيد، نمى نيز را بخشى و داريد خبر
 عـالم  همـين  در زنـدگى،  در مـا  كـه  شـود  مـى  معلوم. ندارد لباستان با شما

. باشـيم  داشـته  ثابـت  هـاى  جنبـه  آن از شـناخت  زيادى مقدار بايد طبيعت،
 بـراى  اگر حتى بلكه باشد؛ ثابت قيامت روز تا كه نيست اين ثابت از منظور
 .است صادق سخن اين نيز باشد ثابت سال، چند يا هفته، چند يا روز، چند
 و متنوعنـد  بسـيار  شـناخت  هـاى  زمينـه  شـود  ىم معلوم فوق توضيحات با

 را شـناخت  خـود  خـواهيم  مـى  وقتـى  ما. گوناگونند بسيار شناخت موضوعات
 .بشناسـيم  ها موضوع و ها زمينه اين همه با رابطه در را آن بايد بشناسيم، درست
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 كـه  اسـت  مهمى مسايل جزو كه (را شناخت هاى روش خواهيم مى وقتى
 تنـوع  و گونـاگونى  ايـن  بـه  بايـد  كنـيم،  نبـال د) داريم رو پيش آينده در

 . باشيم داشته توجه شناخت هاى زمينه و ها موضوع
 الزم آن از پيش اما پردازيم، مى ها سؤال به گويى پاسخ و طرح به اينك

 مجـرد  سـراغ  هنوز بحث اين در من كنيد مى مالحظه. بدهم تذكرى است
 .ام رفتهن باشد پيچيده است ممكن كه اصطالحاتى و مادى و

  

 ها پرسش به پاسخ
 بخـش  جـزو  و نباشـد  شـناخت  موضـوعات  جـزو  نفـس  اگـر  1:]سؤال[

 فرمايـد  مـى  كـه  ـ السالم عليه ـ على سخن به توجه با باشد، شناسى انسان
ه  عـرف  فقـد  نفسـه،  عرَف من« بـبخـش  جـزو  را خداشناسـى  بحـث  ،»ر 

 .داد قرار توان مى شناسى انسان
. رويـم  نمـى  حواشى اين سراغ فعالً كردم ضعر بنده باشد يادتان اگر
 خداشناسـى  صـورت  هـر  در ولى ؛»باشد طور اين اگر «گوييم مى ما گفتيم
 .نباشد درست چه باشد درست» اگر «اين چه است؛ مطرح ما براى
 خالصـه  خداشناسـى  در كـالً  معادشناسـى  و شناسـى  وحـى  آيـا :] سؤال[
 نيـز  معـاد  و وحـى  بـه  اًنهايتـ  اسـت،  معتقد خدا به كسى هر چون شود؟ نمى
 .دهيد توضيح لطفاً نيست؟ طور اين آيا. صورتى به كس هر حاال است، معتقد

 بگـوييم  خـواهيم  مى ولى نيست؛ مهم ما براى بحث اين كردم، عرض
 حـال  هـر  در نباشـد،  چـه  و باشـد  مربـوط  خداشناسى با معادشناسى چه

 .است مطرح ما براى شناسى وحى و معادشناسى
 چيز يك چون بگوييم؟ »مبدأشناسى« خداشناسى جاى به نيست بهتر :]سؤال[

 

                                                 
 .خوانند مى ها برگه روى از بهشتى دكتر را مطروحه سؤاالت. 1
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 و مـاده؛  غير چيزى ها بعضى و دانند مى ماده را مبدأ ها بعضى و است كلى
 .است نشده هم خدا تعريف جا اين چون ضمن، در

 نيـز  خداشناسـى  ولـى  نـدارد؛  ضـرر . مبدأشناسى بگوييد. ندارد عيبى
 . است مطرح
 ايـن  در آيـا . رود مى ها ثابت وضعيت دنبال به انسان فرموديد :]سؤال[

 ندارد؟ دخالت آدمى نياز مسأله و زمانى مقطع رهگذر
 مهـم  چـه  آن. نيسـت  مطـرح  بحـث  اين در ها اين! باشد داشته دخالت

 در. بوديد پوشيده ديروز كه رويد مى لباسى دنبال شما كه است اين است
 . دارد تأثيرهايى چه مسايل اين كه ديد خواهيم شناخت بحث
 عـالم  كـه  ايـن  و هسـتند؟  ثابـت  چيزهـايى  چه قوانين، جز به :]سؤال[

 كنيد؟ مى تعبير چگونه را است حادث
 مورد، اين جز به آيا ببينيم بعد تا كرديم، پيدا ها ثابت از ردپايى فعالً ما
. اسـت  آينـده  به موكول بحث اين البته،. نداريم يا داريم نيز ديگرى ثابت
 بگـويم  خواستم. كنم بحث متغير و ثابت پيرامون خواستمن جا اين در بنده

 .متغير بعضى و ثابتند بعضى شناخت موضوعات
ــؤال[ ــث :]س ــوژى بح ــدى آنتول ــه در را توحي ــدام حيط ــك ك  از ي
 دهيد؟ مى قرار شناخت موضوع بنديهاى تقسيم

 يـا  توحيـدى  بـا  (آنتولـوژى  بنـابراين، . وجودشناسـى  يعنى آنتولوژى
 .وجود شناخت يعنى ،)نداريم كار آن بودن غيرتوحيدى

 .بفرماييد توضيح» است شدن يك حركت، «كه اين مورد در :]سؤال[
 پس،. است تغيير ذاتش در كه واقعيتى اما است؛ واقعيت يك حركت 
 كـار  بـه » بـودن  «مقابـل  در را» شدن «.»بودن «مقابل در ـ است شدن يك
 . بريم مى
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 »منبـع  «عنـوان  بـه  را ذهـن  و تـاريخ  طبيعـت،  مطهرى، استاد :]سؤال[
 عنـوان  بـه  را آن چـرا  شـما  دهيد توضيح است ممكن ].داند مى شناخت[
 آورديد؟ شناخت» موضوع«

 پيرامـون  فعـالً،  مـن،  بحـث .اسـت  مختلـف  ديـدهاى  حسـاب  به. بله
 نيز شناخت منبع ها اين آيا كه اين درباره آينده، در. است شناخت موضوع
 .كنيم مى بحث نيستند يا هستند

 اصـول  كـه  گفـت  تـوان  نمـى  ماركسيسـت  آقـاى  آن بـه  آيـا  :]ؤالس[
 است؟ ثابت اصولى شما ديالكتيك
 هـم  اين. است معتقد ديالكتيك ثابت منطبق يك به هم او. بله خوب،

 .ديالكتيك قوانين: است قوانين از يكى
 و ذهــن ميــان اى رابطــه بــاز» باشــد بايــد كــه طــور آن «آيــا :]ســؤال[

 هاست؟ واقعيت
 از هــا«باشـد  بايـد  «آيــا كـه  اسـت  ظريفـى  بســيار بحـث  همـان  ايـن 
 بحـث  ايـن  به بدهيد اجازه 1نه؟ يا گيرد مى مايه» هستند «كه هايى واقعيت

 .بپردازيم خود جاى در
 دچار آمريكا در فرزندش كه كند مى احساس ايران در مادرى :]سؤال[
 مـادر  احسـاس  صـحت  تماس، از پس. است مرده و شده رانندگى حادثه
  است؟ چگونه احساسى ارتباط اين. شود مى نتيجه

 هـايى  نمونـه . است دور از همدردى احساس يعنى پاتى، تله همان اين
 چگونـه  و چيسـت  آن ماهيـت  كه اين. است آن گونه يك هم اين و دارد
 .است احساس يك حال هر به. است مهمى بحث آيد مى دست به

                                                 
 تحت فلسفه در كه باشد مى» هست «از» بايد «استنتاج بحث به بهشتى دكتر اشاره. 1

 .گيرد مى قرار بحث مورد The Problem of fact يا ،value distinction ـFact عناوين
 .سروش دالكريمعب ارزش، و دانش: به بنگريد 
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 يـا  متحرك و هستند ساكن ظاهر به متحرك اجسام كه اين مورد در:] سؤال[
 ولـى  دارد؛ مـا  آگـاهى  بـه  بسـتگى  ايـن  نـدارد،  ما با اى رابطه ها آن بودن ساكن

 .بينيم مى ساكن ظاهر به را ها آن ما ولى متحركند، كه است اين اجسام واقعيت
 هـا  آن كـه  فهمـيم  مـى  مـا  كـردم  عـرض  كه من. ندارم عرضى كه من

 چـه  بـا  را خـود  رابطـه  شما دارند، كه حركاتى اين تمام با ولى متحركند؛
 تـان  رابطـه  شما ببينيد كه است اين مهم. است مهم اين كرديد، برقرار چيز
 ايـن  االن كـه  حركتـى  با يا كنيد مى برقرار اجسام درونى حركات آن با را
 آن تبـع  بـه  نيـز  ميـز  ايـن  و كنـد  مـى  حركت زمين. دارد زمين تبع به ميز

 كـه  ايـن  اعتبـار  به يا كرديد، برقرار رابطه اعتبار اين به آيا كند؛ مى حركت
 پشـت  كـه  اينـك  من وضع باالخره ايد؟ نشسته ميز اين پشت ساعتى چند
. انـد  وضـع  دو هـا  اين. دارد فرق بودم دور ميز از كه وقتى با ام، نشسته آن

 .نيست ترديد و شك جاى
  چيست؟ ماهيت و وجود بين فرق :]سؤال[

 .نرويم حاشيه شد قرار
 بـه  هميشـه  هـا  شـدن  آيـا  است؟ ثابت قوانين مولود يرمتغ آيا :]سؤال[
 است؟ تكامل سوى

 .»طبيعت بر حاكم ثابت قوانين« گوييد مى باالخره ولى .بعد براى باشد ها اين
 .متغيرهستند علوم خود ولى ثابتند، حاكم قوانين ديديم، طوركه همان :]سؤال[

 ما آگاهى بگوييد خواهيد مى آيا چه؟ يعنى متغيرند علوم گوييد مى كه اين
 ايـن  شما منظور اگر شود؟ مى كامل بعد و است ناقص قوانين اين به نسبت
 قـوانين  يعنـى  علـوم،  اين موضوع بگوييم خواهيم مى ما. نيست بحثى است
 .معين مدت براى ثابت ولو اند؛ هستى عالم در ثابت هايى واقعيت ها، آن

 قـانون  اين مشمول توان ىم نيست، تجربه آن منشأ كه را، رياضى علم :]سؤال[
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 دانست؟
 سلسـله  يك ما كه اين است؛ جالب هاى بحث آن از رياضى علوم خود
 سـه،  راديكـال  گوييد مى كه وقتى شما. كنيم مى كشف ارقام ميان را رابطه
 چـه  جا اين عدد؛ فالن با است مساوى پنج، و چهل و هفتصد و هزار سه
 ثابـت  هاى رابطه: ايد كرده فكش ارقام ميان رابطه سلسله يك كرديد؟ كار
 بـا  ظـاهراً ... رياضـى  علـوم  شـوند  مـى  ها اين. ها شكل ميان يا عددها ميان

 .ايم مواجه بحث از خارج سؤاالت
 ممكن كه جا آن تا من. رويم مى دادند امروز كه سؤاالتى سراغ به حاال

 .دهم مى پاسخ ها آن به است
 را وقتـى  و كنيـد  حبتص انسان معراج به راجع بود قرار شما :]سؤال[
 وقـت  اسـت  رمضـان  مـاه  كه حاال است بهتر. بگذاريد موضوع اين براى

 .بگذاريد
 جـواب  را متفرقـه  سـؤاالت  آينـده  جلسه در اهللا شاء ان. است صحيح

 .كنيم مى صحبت هم با باره اين در مقدارى و دهم نمى
 عـذر  كـنم  مـى  كـالس  مسـايل  بـا  نـامربوط  سؤالى كه اين از :]سؤال[
 .بود چطور امام جسمانى حال بدانم خواستم مى. اهمخو مى

 نظر به و نداشت فرقى ديگر هاى وقت با. بود خوب حالشان الحمدهللا
 .است خوب ايشان حال رسيد مى

] الـدين  جـالل [آيـا  كيسـت؟  آينـده  وزير نخست شما نظر به :]سؤال[
 است؟ كانديدا هم فارسى
 پيشـنهاد  بـا  مجلـس  را شاناي! تقصيرم بى آينده وزير نخست مورد در بنده
 مـن  از شـما  كـه  است سؤالى نوع چه اين اصالً. كند مى معين جمهور رئيس
 وقت يك و كيست، آينده وزير نخست گوييد مى كه است وقت يك كنيد؟ مى
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 دوم صـورت  در. اسـت  بهتر شود وزير نخست كسى چه پرسيد مى من از
 .گويم مى را خودم نظر اسالمى جمهورى شهروند يك عنوان به من

 .بود همين منظور :]حضار از يكى[
 وزيـرى  نخسـت  بتوانـد  كـه  را كسـى  هنوز من كه است اين واقعيت

 خيـال  بـا  بتـوانيم  و باشـد  مـا  زمـان  عجيب و پيچيده نيازهاى با متناسب
 .شناسم نمى كنيم، معرفى را او دغدغه بى و راحت

 



چهارم جلسه  





 موضوع كه گفتيم و يمكرد صحبت شناخت موضوع درباره قبل جلسه در
 بحـث . ثابـت  گاهى و است متغير گاهى شناسيم، مى چه آن يعنى شناخت،

 اسـت،  ذهنى صور خود و ذهنيت خود يعنى شناخت، خود درباره امروز
 چـه  تابع تغيرشان هستند، متغير اگر و ثابت؛ يا متغيرند ذهنى صور آيا كه

 .است ديگرى متغير
  
 ذهنى تصاوير ثبات و تغيير

. بينـيم  مـى  تغيير هم و بينيم مى ثبات هم ذهنيات، در و ذهنى مورا در
 ذهنيـات  در تغييـر  حـد  چـه  تـا  واقعـاً  تغيير اين كه ببينيم خواهيم مى

 كـرده  پيـدا  تغييـر  چيـزى  بـه  راجـع  ما ذهنيت گوييم مى گاهى. است
 زمين زيادى جاهاى آمدم، منطقه اين به كه پارسال گوييد مى مثالً است؛
 كـه  جاهـايى  آن از خيلـى  امسـال  بـود؛  نشـده  ساختمان كه بود ساده

 در مـدت  اين در چقدر است؛ شده ساختمان بود نشده ساخته پارسال
  تغيير گذارند مى را اين اسم معمولى افراد !شده اضافه ساختمان جا اين
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 جـا  ايـن  از پارسـال  شـما  كه ذهنى تصوير آن ببينيد، گويند مى و ذهنيت در
. داريد ديگرى ذهنى تصوير آمديد كه امسال. است هشد عوض حاال داشتيد

 كـه  چـه  آن نشـده؛  عـوض  واقعاً جا اين در ذهنى تصوير كه دانست بايد اما
 تصوير. است عكس ذهنى، تصوير. است شناخت موضوع خود شده عوض
 كـه  بدهيـد  را نظر اين بتوانيد تا باشد مانده خودش حال به بايد شما ذهنى

 اصـالً . اسـت  شـده  سـاختمان  امسال و بود اختمانس بدون ها زمين پارسال
 است اين اند، ساخته خانه جا اين مدت اين در چقدر كه شما بيان اين معناى

 ذهن در خانه بدون هنوز داشتيد پارسال در زمين اين از كه ذهنى تصوير كه
 جديـد  وضـع  ايـن  از اى تـازه  ذهنى تصوير يك حاال و مانده يادتان به شما
 بـا  دارد هنـوز  و گرفتـه  پارسـال  كـه  را تصويرى شما ذهن عدب و گيريد مى

 چقدر سال يك اين در گويد مى و كند مى مقايسه گيرد مى االن كه تصويرى
 پديد شما ذهنى تصوير در كه تغيير اين پس! است شده ساخته خانه جا اين

 يك بلكه نيست؛ پارسال تصوير خود در تغيير و دگرگونى حقيقت در آمده،
 نيـز  جديـدى  تصـوير  هسـت؛  خـودش  حال به كه داريد پارسال زا تصوير
: اسـت  تغيير دهنده نشان كنيد، مى مقايسه كه را تصوير دو اين. داريد امسال
 .تغيير نوع يك اين. زمين وضع در يعنى شناخت؛ موضوع در تغيير

 بـه  پارسـال  شـما  مثالً. است تصوير خود در واقعاً تغيير هم گاهى
 با و ايد گشته شهر هاى كوچه و خيابانها در دىچن. كرديد سفر شهرى

 اى منطقـه  يا شهر از آشنا تصوير يك و ايد كـرده پيـدا آشنـايـى ها آن
 سـال  يك. داريد ها مغازه و ها منزل و ها كـوچه و ها خيابان با شهر، از
 اصلى هاى خيـابان آن. رويد مى شهر آن بـه دوبـاره امسال. گـذرد مى
 شـما  ذهـن  در دقيـق  شـما،  اقامت محل خانه يا ،حساس هاى مكان و

 از برخـى  يعنـى . اسـت  شـده  محـو  تصـاويــر  از بــرخى  ولى مانده،
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 ناآشـنا  برايتـان  امسـال  بـود،  آشنا شما براى و بوديد ديده پارسال كه را جاهايى
 را تصـاوير  و امـاكن  ايـن  هم پارسال كه آيد مى يادتان دقت مدتى از بعد. است
 فـالن  كنـد  مـى  فكر انسان گاه ايد ديده. آيد مى پيش زياد سألهم اين. بوديد ديده

 جـا  آن بـه  قـبالً  كـه  يابد درمى و بيند مى اى نشانه بعد ولى شناسد، نمى را خيابان
 خيـال  بـودم؛  آمـده  جـا  اين به هم قبالً من گويد مى خود پيش است؛ بوده آمده
 از كـه  ذهنى تصوير آن از بخشى كه است اين رويداد اين معناى. ام نيامده كردم
 وارد كـه  حـال  شده؛ پاك و محو داشت، وجود شما ذهن در اول از شهر وضع
 بـه  نسـبت  مانـده،  يادگار به شما ذهن در كه تصويرى از بخشى شويد، مى شهر

 .است كرده پيدا تغيير و شده محو مقدارى داشتيد، پارسال كه تصويرى
 تصـويرى  شما يعنى. است عوضى اصالً تصوير كه شود مى هم گاهى

 اضـافه  آن بـه  را چيزهـايى  آمده شما تخيالت بعد و داريد اى منظره از را
 گذاشـته؛  آن كنـار  در و آورده بوده، ديگرى جاى مال كه را چيزى كرده؛
 آن از بخشـى  زمـان  مرور به بود؛ خالصترى تصوير پارسال، تصوير يعنى
ـ  نبود تصوير آن جزو كه را چيزهايى شما تخيل و شده محو  قـاطى  آن اب
 خـود  ذهـن  در شـما  كه طور آن منظره اين بينيد مى حاال ولى است؛ كرده
 حسـاب  بـه  عوضـى  چيزهايى شما ذهن در بلكه نيست، كرديد، مى خيال
 در. بوديـد  رفتـه  بـاغى  به پارسال كنيد فرض. است شده واريز منطقه اين
 بود اى ساده آب استخر نيز آن مقابل در و داشت وجود ساختمانى باغ آن
 بـه  شما نيز آن از پيش. هست ها باغ در كه اى ساده استخرهاى همين از ـ

. داشـت  قرار آن در مجهزى شده ساخته استخر كه بوديد رفته ديگرى باغ
 و قـاطى  هـم  بـا  شـما  ذهن در تصوير دو اين زمان مرور به است ممكن
 بـوده  بـاغ  همـان  در مـنظم  مرتـب  استخر اين كنيد خيال و شود مخلوط
 و پذيريـد  مـى  شـما . كنند مى دعوت باغ آن به مجدداً را شما امسال. است
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 بـاغ  همين در را مرتب و مجهز استخر آن تصوير خود ذهن در. رويد مى
 جـاى  در را مجهـز  اسـتخر  آن كـه  نيسـتيد  متوجه اصالً و كنيد مى تجسم
 آن بينيـد  مـى  شـويد  مى باغ وارد وقتى. باغ اين در نه بوديد، ديده ديگرى
 آوريد مى ياد به مرتبه يك نيست؛ جا اين كرديد، مى خيال شما كه استخرى

. داشـت  قـرار  ديگـرى  جـاى  در بلكـه  نبـود،  جـا  اين واقعاً استخر آن كه
 تصـوير  رويـد،  مى باغ اين به ذهنى تصوير يك با شما كه امسال بنابراين،
 اين در تغيير. است كرده تغيير بود، شده پيدا پارسال كه آن، از شما ذهنى
. اســت شــده اضــافه آن بــه و آمـده  ديگــرى جــاى از چيــزى كــه اسـت 

 محـو  شـدن،  كم با را تغييرات گونه اين انسان ذهن در ذهنى تصويرهاى
 نـوع  اين آيا چيست؟ تغيير نوع اين اما. كنند مى پيدا شدن اضافه يا شدن،
 در تغييـرى  بـه  مربـوط  شده، پيدا باغ از شما ذهنى تصوير در كه تغييرى
 شـده  عوض چه آن. است نشده عوض باغ زيرا نه؛ مسلماً است؟ باغ خود

 ايـن  اسـت؟  شـده  عـوض  چگونه تصوير اين اما. شماست ذهنى تصوير
 قصـد  بلكـه  شـويم؛  آن وارد خـواهيم  نمـى  فعالً ما كه دارد مفصلى بحث
 .دهيم ادامه معينى مقصود سوى به را بحث داريم
 بينيـد  مى بعد و بوديد ديده ار اى خانه فاقد زمين قبالً كه اول، مثال در

 از شـما  ذهنـى  تصوير در تغييرى شده، ساخته آن در زيادى هاى خانه كه
 متغير آن. است ديگر متغير يك تابع تغيير اين اما. آمد وجود به زمين اين
. اسـت  شـده  عـوض  زمين وضع خود يعنى است؛ شناخت موضوع خود
 .خارجى موضوع خود در تغيير از است تابعى ذهنى، تصوير در تغيير پس

 واقعاً شهر و باغ و ـ  شماست ذهنيت در تغيير كه سوم، و دوم مثال آن در
 شـده  پيـدا  شـما  ذهنـى  تصوير و شما ذهنيت در كه تغييرى ـ  اند نكرده فرقى
 را آن بعـداً  ما كه است ديگرى امر تابع بلكه نيست؛ موضوع در تغيير از تابعى
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 شـناخت  موضوع در تغيير تابع تغيير اين گوييم مى فعالً. كنيم مى شناسايى
 .نيست

  
 شناخت هاى اندام و مغز ساختمان در تغيير

 شـناخت  هـاى  انـدام  و مغز ساختمان در تغيير كه داريم نيز ديگرى تغيير ما
 اوالً،. دارد تغييراتـى  بـيش  و كـم  او هـاى  انـدام  ساير مثل انسان مغز. است

 خـود  درون ديگـر،  هـاى  اتـم  مثـل  مغـز،  از اتمـى  هر: دارد دائمى تغييراتى
 مغـز  هـاى  اتم ازجمله اتمى، هر در حركت اين. دارد اتمى درون حركتهاى

 يـا  دارنـد  رشـد  يا انسان ديگر هاى اندام كه طور همان ثانياً،. دارد وجود نيز
 كنـد،  مـى  رشـد  رشـد،  سـنين  در هم مغز كنند، مى تغذيه و روند مى تحليل
 1رود مـى  تحليـل  رشـد،  شدن متوقف از دبع و شود، مى نو و كند مى تغذيه
 همـان  آن عضـالت  و دسـت  ايـن  آيا: من دست مثالً. طورند اين اندام همه
 دهنـده  تركيـب  كـه  پوسـتى  و گوشـت  اين آيا بود؟ قبل ماه شش كه است
 آن و عضـالت  آن. نـه  بود؟ پيش ماه شش كه است همان است، من دست

 آن از مقـدارى  ونـد؛ ر مـى  تحليـل  شوند؛ مى عوض مرتباً پوست و گوشت
 مايتَحلّـل  بـدل  خورم مى كه غذايى از مجدداً و كرده ايجاد انرژى و سوخته
 مغز. اند شده نو اينك شده سوخت كه سلولها از مقدارى يعنى است؛ گرفته
 از آن از مقـدار  چه كه اين. شود مى نو سال هر در دست مثل القاعده على هم
 و مغـز  سـاختمان  در اجماالً. نيست ام بحث محل شود مى نو و رود مى بين
 شدن، تازه نوع يك شناخت، هاى اندام ساختمان در و اعصاب ساختمان در
 بـا  شـود  مـى  پيدا ما ادراكات در كه تغييرى آيا. دارد وجود تغيير و شدن نو

                                                 
 عـوض  كلى به بار يك سال 14 هر انسان مغز هاى سلول تمام شناسان زيست رأى مطابق. 1

 .شوند مى
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 پيـدا  ادراك هـاى  انـدام  مغـز،  هـاى  سـلول  مغـز،  ساختمان در كه تغييرى
 آيـا . اسـت  مهمـى  خيلـى  سـؤال  سـؤال،  ناي نه؟ يا دارد ارتباط شود، مى

 يعنـى  ـ  متغيـر  از اسـت  تـابعى  شـود،  مى پيدا ما ادراكات در كه تغييراتى
 بـه  انسـان  بدن ديگر هاى اندام و اعصاب و مغز ساختمان در كه تغييراتى
 .است جدى بسيار سؤال يك اين نيست؟ متغير اين تابع يا ـ آيد مى وجود
 ايـن  كـه  اسـت  اين به توجه بيشتر ذهن، و ادراك ماترياليستى تبيين در

 در ذهنـى  امـور  در تغييـرات . اسـت  فيزيكـى  تغييرات سلسله يك تغييرات
. اسـت  اعصـاب  و مغـز  سـاختمان  در فيزيكى تغييرات سلسله يك حقيقت
 بـا  و نخوانـده،  كتـاب  نخوانده، درس كه عامى فردى از اگر: زنيم مى مثالى

 كـه  شـود  مـى  چطور كه بپرسيد ،نيست آشنا تلويزيون و راديو هاى آموزش
 فـرو  جـايى  در و كنـد  مـى  حركـت  خورشـيد  گويد مى آيد؟ مى پديد شب
 از مـاه  گويـد  مى نيست؟ مهتاب كه شود مى چطور بپرسيد او از اگر. رود مى

 بپرسـيد  اگر. رود مى فرو جا آن در و كند مى حركت مغرب به مشرق سمت
 اگر. رود مى فرو مغرب در انمد مى فقط دانم؛ نمى گويد مى رود؛ مى فرو كجا

 مگـر  «گويـد،  مى رود؟ مى كجا به و كند مى حركت چگونه خورشيد بپرسيم
 در و آيـد  مى مشرق از خورشيد ببين! كن باز را چشمت! كورى؟ بينى؟ نمى

 مثـل  اسـت،  كـره  يك ما زمين اين بگوييد او به اگر .»كند مى غروب مغرب
. گردنـد  مـى  گلولـه  ايـن  دور خورشـيد  و ماه پس گفت خواهد گلوله؛ يك

 و مــاه دربــاره اطالعــات و معلومــات مقــدارى آدم ايــن بــه كنيــد فـــرض
 مـاه  و خورشيد غروب و طلوع كه بفهمانيم او به و بدهيم زمين و خورشيد

 شـبانه  هر كه است زمين اين بلكه نيست، مربوط ماه و خورشيد حركت به
 تـابش  روى روبـه  يا ،خورشيد تابش روى روبـه و گـردد مى بـار يك روزى

 ناشى روزانه غروب و طلوع اين و گيرد، مى قرار ماه نورافكنى و نورانيت و
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 اگـر . خورشـيد  يا ماه انتقالى حركت از ناشى نه است زمين وضعى حركت از
 و ادراك آيـا  پرسـيم  مـى  فراگرفـت،  آمـوختيم  او بـه  كـه  را چـه  آن فـرد  اين

 اسـت؟  كـرده  فـرق  رد،كـ  مـى  صادر قبالً كه حكمى و شخص اين تشخيص
 كننـد؛  مـى  مكـان  نقل زمين دور به فضا در ماه و خورشيد كرد مى فكر ديروز
 ماه و خورشيد مكان نقل به مربوط غروب و طلوع اين كه است فهميده حاال

. دارد ارتبـاط  چرخد مى خودش دور كه زمين وضعى حركت به بلكه نيست،
 ادراك اصـوالً  يا داده، رخ تغييرى شخص اين ادراكات در آيا پرسيم، مى حال

 ادراك كـه  ايـن  يـا  شـد،  عـوض  اش قبلى ادراك آيا است؟ كرده پيدا جديدى
 بـوده  اشـتباه  بـاره  ايـن  در اش قبلـى  داورى فهميد بلكه نشد، عوض اش قبلى
 او قبلـى  ادراك كـه  اسـت  روشن برد؟ خود قبلى ادراك اشتباه به پى و است
 كـرد  مـى  داورى ديـروز  تـا  كـه  دآور مـى  يـاد  به هم هنوز زيرا نشده؛ عوض

 آن پـس . گردنـد  مـى  زمـين  دور فضا در انتقالى حركت يك با ماه و خورشيد
 شـد  عوض چه آن است؛ باقى همچنان بلكه است، نشده عوض پيشين ادراك
 باطـل  ادراك آن فهميـد  حاال است، صحيح ادراكش كرد مى خيال كه بود اين
 .كرد پيدا جديدى ادراك لذا است؛ بوده اشتباه و

 تغيير شما چه آن گفت، ها ماترياليست به توان مى فوق مثال به توجه با
 هنـوز  قبلـى  ادراك آن. نيسـت  ادراك تغييـر  حقيقـت  در ناميد، مى ادراك
 قـديمى  ذهنيـت  گويد مى كه آمده جديدى ذهنيت و ادراك اينك هست؛

 .بود باطل من
 پرسـيم  نداريم؛مى حثىب ما بگذاريد، ادراك تغيير را اين اسم اگر ثانياً،حتى

 مغـز؟  متغير از است تابعى شده، پيدا شخص اين ادراك در كه تغييرى اين آيا
 تغييـرات  و فيزيكـى  تغييرات نظر از مغز رنگ خاكسترى ماده اين چون يعنى
 و رأى در تغيير اين جهت بدين است، داشته هايى دگرگونى فاصله اين در مادى
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 آن، منشـأ  كـه  ايـن  يـا  شد، داپي شخص اين شناخت و دريافت و حكم
 گرفتـه  يـاد  او كـه  اسـت  مطلبـى  و داديـد  او به شما كه است آموزشى
 شـخص  اين مغز آيا داديد، نمى آموزش را او شما اگر يك؟ كدام است؟

 آن مغـزش  آيـا . داشـت  نداشـت؟  را تغذيـه  از ناشـى  فيزيكى تغييرات
 د،كنـ  مـى  رشـد  سـنين  در جسـمى  نظر از انسانى هر مغز كه را رشدى

 تحليـل  و كـرد  مى كه اى تغذيه و مغز رشد آن خود آيا. داشت نداشت؟
 كـافى  گرديـد  مى جديد نيروهاى ايجاد باعث خون گردش با و رفت مى
 بگـوييم  تـوانيم  نمـى  پـس . نه بدهد؟ او به را جديد آموزش اين كه بود

. متغيـر  آن از اسـت  تـابعى  شده پيدا شخص اين شناخت در كه تغييرى
 و كـرد  رشـد  مغزش (داد رخ تغييراتى فرد اين مغز در كه است درست
 در خـون،  گـردش  دستگاه و تغذيه كمك به و رفت تحليل هايش سلول
 يـا  مسـتقيم  ارتبـاط  رويـدادها  ايـن  امـا ،  )شد پيدا نو هاى سلول او مغز

. نـدارد  غروب و طلوع نظام درباره انسان اين نظر تغيير با كاملى ارتباط
 و طلـوع  بـا  رابطه در انسان اين فكرى نظام در تغيير منشأ كه چيزى آن

 ديگـرى  چيز. نيست مغز فيزيكى تغييرات است، ماه و خورشيد غروب
 .داديد او به كه آموزشى: است تغيير اين منشأ

 را رويـداد  اين البته. آيد مى وجود به ما ادراكات در تغييراتى اوالً، بنابراين،
 حـال  داشـتيم،  ادراكـى  قـبالً . نيست تغيير واقعاً زيرا گوييم، مى تغيير مسامحتاً
 اسم. است باطل من قبلى ادراك گوييم مى آوريم؛ مى دست به جديدى ادراك
 مغز فيزيكى ماده در تغيير از ناشى تغيير اين ثانياً، .تغيير گذاريم مى را حادثه اين
 پـس، . دهنـد  مـى  انسـان  به كه است آموزشى از ناشى بلكه نيست؛ اعصاب يا

 فيزيكـى  و مـادى  وضـع  در تغيير از تابعى شود مى ما ادراكات در كه ىتغييرات
 ايـن  اسـت  مهـم  جـا  اين در آنچه. نيستند ما اعصاب و ادراك هاى اندام و مغز
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 ريـز  بسـيار  تغييـرات  منشـأ  اسـت  ممكـن  ما ادراكات در تغييرات كه است
 هانديش هر با كه بپذيريم است ممكن يعنى. باشند مغز هاى سلول در ژنتيك
 و نقـش  يـك  مـا  مغز هاى ژن در تازه، آموزش هر با تازه، تصور هر با تازه،

 شـما  بـراى  مـن  كـه  االن يعنى آيد؛ مى وجود به جديدى فيزيكى دگرگونى
 كـه  مطلبى هر با كنم، مى بيان شما براى را اى تازه مطالب و كنم مى صحبت

. آيـد  مـى  دوجـو  به اى تازه فيزيكى تغيير يك شما مغز هاى ژن در گويم، مى
 در كـه  تغييراتـى  بگوييـد  كـه  اسـت  آن از غيـر  ايـن  امـا . است ممكن اين

 بلكـه  اسـت؛  ژنتيـك  تغييـرات  ايـن  از تـابعى  آيد مى وجود به من ادراكات
 شـما  مغـز  در كه ژنتيكى تغييرات: رسد مى نظر به درست مطلب اين عكس

 .ذهنى تازه هاى دريافت اين از است تابعى آيد، مى وجود به يادگيرى اين با
 اثـر  ايـن  آيا كه است اين دارد اهميت بحث اين در كه ديگرى مطلب

 در آيد، مى وجود به انسان مغز هاى سلول در يادگيرى با كه ژنتيك، مادى
 اسـت،  سـلول  يك دهنده تشكيل آن از هزاران يا صدها تعداد كه ژنى اين
 از و شـود  مى ومح) جديد اثر اين يعنى (تغيير اين كه اين يا ماند؛ مى باقى
 حـال  در دائمـاً  و مانـد  نمى ثابت معين زمانى مقطع يك در و رود مى بين

 روى جديـد  يـادگيرى  بـا  كـه  ژنتيكى فيزيكى اثر آيا است؟ شدن عوض
 ژن ايـن  در اثر اين آيد، مى وجود به سلول ژن هر روى و مغز هاى سلول
 اثـر  ايـن  گوييـد ب اگر شود؟ مى زايل فيزيكى تغييرات با اثر اين يا ماند مى

 امـور  با رابطه در كه است اين معنايش ماند، مى باقى مغز سلول در ژنتيك
 دائمـاً  زمـان  بـا  دائمـاً  كه ثابتى عينى هاى واقعيت سلسله يك به باز ذهنى
 عينـى  هـاى  واقعيـت  پذيرش يعنى اين و ايم؛ كرده برخورد كنند نمى تغيير
 بـه  ژنتيـك  آثـار  ايـن  كـه  بگوييد اگر. مغز دهنده تشكيل هاى ژن در ثابت
 يـك  رونـد،  مـى  بـين  از زمـان  گذشت با بلكه ماند، نمى باقى خود حـال
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 سـؤال  آن. بـدهيم  جواب آن به بايد كه شود مى مطرح ما براى مهم سؤال
 .دهم مى توضيح مثالى ضمن در را مهم

 اهللا بسـم  «شـده  نوشـته  تـابلو  بـاالى  قسـمت  در. كنيد نگاه تابلو اين به
. نيست تابلو اين روى عبارت اين از غير ديگرى چيز هيچ .»مالرحي الرحمن

 در آيـا . كنيـد  نگاه تابلو به و كنيد باز مجدداً و ببنديد را خود چشمان حال
 اسـت؟  شده پاك حرفى» الرحيم الرحمن اهللا بسم «اين از زمانى، فاصله اين
 يـد؟ كرد را داورى ايـن  چگونه اما. خير است؟ شده افزوده آن بر حرفى آيا

 زمـانى،  فاصله اين در يقيناً و قطعاً كه بكنيد داورى توانيد مى وقت چه شما
 شـد؟  اضـافه  آن به چيزى نه شد، كم تابلو اين روى هاى نوشته از چيزى نه

 خـود  چنگ در را اول ذهنى تصوير كه بكنيد را داورى اين توانيد مى وقتى
 با را دو اين بعد شيد؛با داشته خود چنگ در نيز را دوم تصوير باشيد؛ داشته
 حـرف  يـك  نـه  زمانى فاصله اين در قطعاً كه كنيد حكم و كنيد مقايسه هم

 شده پاك آن از حرف يك نه و شده نوشته تابلو روى عبارت اين بر اضافه
 چشم از پس كه ذهنى تصوير اين و ذهنيت اين كه بفرماييد توانيد مى. است
 از پـس  را دوم تصـوير  كـه  قعىمو تا چگونه كرديد، دريافت اول كردن باز

 و مقايسـه  هـم  بـا  را دو اين توانستيد و كرديد دريافت دوم كردن باز چشم
 بايـد  يـا : نيسـت  خـارج  حـال  دو از شد؟ نگهدارى كنيد، صادر حكم يك

 در ژنتيـك  مـادى  اثـر  و نقـش  يك صورت به اول ذهنى تصوير آن بگوييد
 اسـت؛  بـاقى  مـن  چنگ در همچنان اثر اين و آمد وجود به مغز هاى سلول
 ايـن  معناى. است نكرده تغيير هيچ ثانيه، دو براى ولو ژنتيك، اثر يك يعنى

 بگوييـد  بايـد  يـا  و. اسـت  ثابـت  ژنتيكى عينى واقعيت يك پذيرش سخن،
 اسـت،  تغييـر  حـال  در دائماً و است مادى امر يك رچهـگ من، مغز هاى ژن
 وجـود  دائماً من مغز در كه مادى تغيير آن از مستقل ذهنى، تصوير اين ولى
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 مـا  بـاز  بنابراين،. ثانيه چند براى ولو است؛ مانده باقى دارد جريان و دارد
 مـادى  تغييرات تابع كه نكرده تغيير ثابت ذهنيت يك به ذهنى، امر يك به

 .بريم مى پى نيست، من مغز
 بـه  ذهنـى،  روشن ساده رويداد اين بررسى در ما: كنم تكرار ديگر بار

 مـاده  روى ژنتيك نقش و اثر يك اول نگاه با) 1: يا كه رسيديم نتيجه اين
 به من و است نكرده تغيير دوم نگاه از بعد تا كه آمده وجود به من مغزى
 به دوم نگاه با را چه آن شدم موفق ژنتيك مادى اثر اين ماندن ثابت كمك
 ايـن  در. كـنم  مقايسـه  آوردم دست به اول نگاه در چه آن با آوردم دست

 مقـدار  يك به ولو ـ خود مغز در را ثابتى خارجى عينى واقعيت ما لتحا
 تصـوير  ايـن  گـوييم  مـى ) 2: يا و ايم؛ پذيرفته ـ كوتاه زمانى براى و معين
 نگـاه  در كه تصويرى با را آن توانستم تا مانده ثابت من ذهن در كه ذهنى
 مـن  ذهـن  در ژنتيك آثار اين از مستقل كنم، مقايسه آوردم دست به دوم
 .رسيم مى ثابت ذهنى امر يك به باز حالت اين در. است مانده باقى

 وجـود  قطعـاً  كوتـاه،  زمـان  براى ولو ثابت، امور ما ذهنيات در: نتيجه
 از باشـند  عبـارت  اسـت  ممكـن  ثابـت  ذهنى تصاوير و ذهنيت اين. دارد
 دهنـده  تشـكيل  هـاى  ژن در و مغـز  هـاى  سلول در ثابت ژنتيك هاى نقش
 آن دائمـى  تغييـرات  و مغـز  ماده از مستقل است ممكن و ز؛مغ هاى سلول
 ولـو  ثابتى، ذهنى امور حال هر به ما: است يكى ما براى نتيجه ولى. باشد
 .داريم كوتاه، زمانى براى

 حـال  در دائمـاً  مـاده  كـه  بقبوالند كسى به بتواند مادى تفكر اگر شد معلوم
 روشـنى  بـه  ذهنـى  امور رسىبر نداريم، جهان در ثابت واقعيت ما و است تغيير
 نقـش  يا ثابت واقعيت اين. داريم جهان در ثابت، واقعيت كه دهد مى نشان ما به

 ثبـات  و ها ژن از مستقل و ثابت امرى يا است، مغز ماده و مغز هاى ژن در ثابت
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 .ها آن تغيير يا
 ذهنيـات  و امور به ذهنى امور در كه فرماييد مى مالحظه ترتيب اين به
 چون. نيست ترديدى كمترين جاى ما براى مسأله اين در و ديمرسي ثابت
 بـود  خواهـد  ما نياز مورد خيلى آينده در و است ظريف خيلى مسأله اين

 كـنم  درنگ آن روى شويم مى ديگر بحث وارد كه اين از قبل دارم دوست
 بـه  بشـوم،  كتبـى  سـؤاالت  وارد كه آن از قبل بنابراين،. بيفتد جا خوب تا

 مطـرح  داريـد  سـؤالى  بـاره  اين در اگر كه دهم مى را امكان ناي شما همه
 ايـن  روى. دهـم  مى پاسخ و خوانم مى را سؤاالت اى دقيقه چند اول. كنيد

 يـا  مبهم شما براى اى گوشه اگر تا كنيد دقت خوب شد عرض كه مطلبى
 .بفرماييد بيان است ترديد جاى
  

 ها پرسش به پاسخ
 ماند؟ مى ثابت كجا در تصوير :]سؤال[
 مغـز  ژن خود در بگوييد بايد است، مادى ها اين همه بگوييد بخواهيد اگر

 بپذيريـد؛  مـاده،  در حتى را، ثابت هاى واقعيت سلسله يك و ماند مى ثابت
 آن، از خارج در بگوييد بايد يا و. كنيد عوض ماده از را تعريفتان بايد لذا
 ثابت عينى يتواقع يك هم صورت اين در است؛ انسانى، مجرد نفس در

 گـوييم  مـى  فقـط  كجاست؛ گوييم نمى االن ما. ايد پذيرفته را ماده از خارج
 ايـن  براسـاس  يعنـى . داريـم  ثابت امر ما كه دهد مى نشان قطعاً مسأله اين

 كننـد،  مـى  نفى را ثابت امر كه ها ماترياليست سخن شود مى روشن مطلب
 . رسيديم ثابتى امر به مسلماً ما زيرا است؛ باطل

 پـاى  جملـه  مانـدن  بـاقى  مورد در: اند نوشته طور اين كنندگان سؤال از يكى
 هـا  ژن نمانده؟ باقى نيست، مادى امرى كه نفس، در جمله اين آيا ذهن، در تخته
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 در نه و ها ژن در نه مانده، باقى نفس در مانده باقى چه آن و اند كرده تغيير
 .مغز هاى سلول

 كـه  اسـت  همـان  سـخن  اين. هستند ها سلول دهنده تشكيل ها ژن البته
 تصوير: ايم مواجه شق دو اين از يكى با گفتيم ما. باشد چنين شايد گفتيم
 هرحال به ولى. ماده خارج در يا مانده ماده در يا آن روى عبارت و تخته
 .ثابت عينى واقعيت يك رسيديم؛ ثابت امر يك به

 لحظـه  هـر  در مغز هاى ژن بايد شد، ذكر كه ترتيب اين با:] سؤال[
 علمـى  نظـر  از ايـن  آيـا . بشـوند  متعـدد  هاى موتاسيون دچار كوچك
 مخصـوص  زمينه به نياز ها، ژن جهش يعنى موتاسيون، و است درست
 ايجـاد  توانـد  مـى  كم بسيار سرعت با زمينه اين آيا دارد، اگر و ندارد؟
 شود؟

ــد؛ ــا ببيني ــه گــوييم نمــى م ــاً ك ــدا موتاســيونى حتم . شــود مــى پي
 و بخـش  و جهش و حركت يك براى است اصطالحى) 19(موتاسيون

 مطرح ما براى چه آن. نيست مطرح ما براى اين. حركت از خاصى نوع
 امـر  يـك  مـا : اسـت  صادق مسأله عكس گوييم مى كه است اين است
 ثـابتى  واقعيـت  كـه  دهـد  مى نشان اين و يافتيم خود ذهنيات در ثابت
 ايـن  دنبال فعالً ما. ديگر صورتى به يا ها ژن نقش صورت به يا داريم
 .هستيم مطلب

 شـوند؛  مـى  حجـيم  فقـط  و كننـد  مى تغذيه عصبى هاى سلول :]سؤال[
 .كنند نمى پيدا تبديل و تغيير

 هسـت  بـدن،  هـاى  سلول مثل رفتن، تحليل مغز هاى سلول در آيا كه مسأله اين
 نـو  از دومرتبـه  و رونـد  مـى  تحليـل  هـم  مغـز  هاى سلول آيا كه اين و نيست يا

 توانيـد  مى شما خود و فيزيولوژى به مربوط است مفصلى بحث نه، يا شوند مى ساخته
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 كـه  اسـت  اين است مهم ما براى چه آن ولى. كنيد دنبال ها كتاب در را آن
 ژنـى  بگوييد خواهيد مى باالخره شوند، مى حجيم فقط ها سلول گفتيد اگر
 حفـظ  را خـودش  هويـت  تمام و ماند مى خودش حال به داشتيد، قبالً كه
 .ايم كرده برخورد ثابت عينى واقعيت يك به كرد، حفظ اگر نه؟ يا كند، مى

 و ثابت تعداد پيرى تا كودكى دوران اول از عصبى هاى سلول :]سؤال[
 . نيستند پذير ترميم و دارند ثابت نوع

 بحـث  جاى كند مى رشد بعد به كودكى از حجم نظر از مغز كه اين در
 اسـت،  چگونـه  رشـد  اين كه اين در اما كند؛ مى رشد مقدارى مغز. نيست
 . دارد وجود ها بحث همين
 اعمـال  برونـد،  بـين  از اگر مغز مختلف نواحى در فهم مراكز :]سؤال[

 شنوايى يا بينايى مركز اگر مثالً،. شود مى حذف فهم و درك آن به مربوط
 ديگـر  شـخص  كنـيم  خراب الكترود هاى ميله توسط مغز در را محبت يا

 .كند نمى محبت احساس و شنود نمى بيند، نمى
 عنـوان  با اول، بخش در هم، قبالً كه است اى مسأله. است درست اين
 مجمـوع  در مسـلماً  گفتـيم . كـرديم  يـاد  آن از ها اندام و آگاهى بين رابطه

 انجـام  مـا  كه آگاهى عمل هر و ادراكى هر براى بدن، ادراكى هاى دستگاه
 بينـدازيم  كـار  از را آن اگـر  و كنـد،  مى كار ما هاى اندام از يكى دهيم، مى
 بحـث  ولى. كرديم قبول را اين. بياوريم دست به را آگاهى آن توانيم نمى
 او مـادى  تغييـرات  و انـدام  همـين  جز چيزى آگاهى آيا كه است اين در

 كه اين در بنابراين،. است اين سر بر بحث آن؟ جز است چيزى يا نيست،
 ارتبـاط  بـدن  هـاى  انـدام  از يكى با آگاهى مختلف كارهاى و نفس اعمال
 هـم  آن بـه  مربـوط  آگـاهى  كنيم مختل را اندام آن اگر كه طورى به دارد،
 .نداريم ترديدى هيچ شود، مى مختل
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 بـه  درحركـت  جهـان  خواهيـد  مى ثابت ذهنيات اثبات با شما :]سؤال[
 !كنيد مى نفى را ذرات دائمى حركت شما. كنيد نفى را اهللا سوى

 ما مطالب از چطور كه بدهد توضيح و برخيزد سؤال اين نويسنده! كى؟
 توضــيح هسـت  كـه  هـر  خـواهران،  يـا  بـرادران  از. اسـت  فهميـده  را ايـن 
 كسـى  اصـالً  و آمده بيرون از سؤال اين نكند] دهد نمى پاسخ كسى...[بدهد
 چـون  چيست؛ منظور بدانم من كه بدهيد توضيح! ننوشته را آن اتاق اين در
 كه پذيريد مى اگر ايم گفته ما! است اين عكس همه گفتيم جا اين تا ما هچ آن

 بايـد  برنـد،  مـى  سـر  بـه  برونى يا درونى حركت يك در دائماً جهان ذرات
 ـ  نـداريم  نسـبى  ثابت امور ما كه نيست معنا بدان اين كه باشيد داشته توجه
 مـا  كـه  يـن ا امـا . ذهـن  عـالم  در چه و) عين عالم در يعنى (ماديات، در چه
 و نفـس  گوييم مى ما. نيست طور اين كنيم؛ نفى را اهللا الى حركت خواهيم مى

 تغييـرات  بـا  اش تكاملى سير اين و دارد اهللا الى تكاملى سير يك آدمى روح
 . كنيم نمى نفى را چيزى چنين بنابراين،. است متفاوت بسى مادى
 پـيش؟  السـ  بيسـت  در كه كنيد مى فكر گونه همان االن شما:] سؤال[
 و طلـوع  مثـال  و. كـرده  رشـد  شـما  فيزيكـى  رشد با همراه تغييرات اين

 بـه  خورشـيد  كـه  كردند مى فكر ابتدا زديد، فرد براى كه خورشيد غروب
 زمـين  و ثابـت  خورشـيد  كه فهميدند فكرى رشد با ولى چرخد، مى زمين گرد

 . است متحرك
 بيسـت  كـه  كنم نمى فكر گونه همان االن من خير؛ نه! شد؟ چى اين خوب؛

 مـن،  تفكـر  طـرز  در تغييـر  اين آيا كه است اين سؤال. كردم مى فكر پيش سال
 آيـا  تغييـر،  ايـن  آيـا . نيست آن تابع يا مغز، ماده در فيزيكى تغيير از است تابعى
 انسـان  مغـز  در فيزيكـى  تغييـرات  تـابع  يعنى ديگرى، متغير تابع من، متغير فكر
 . كنيد جدا هم از را مسأله بنابراين. داريم ما كه سؤالى آن است اين نه؟ يا است
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 شـود،  مى پيدا ذهن در تغييراتى سلسله يك كه پذيرفتيد شما باالخره يعنى
 تغييـر  منشـأ  هـا  پديده اين كه شود مى پيدا ذهن در جديدى هاى پديده يك يا
 هميشـه  مغـزى  سـاختمان  تغييـرات  كـه  اين نه است؛ انسان مغز ساختمان در

 متغيـر  آن. نيسـت  متغيـر  آن تابع اين، پس. است انسان ذهنيات در تغيير منشأ
 برخـى  در گوييـد  مـى  و پذيريـد  مى شما پس. است اين تابع موارد برخى در

 ايـن  تغييـر  عامل او، تغيير گاهى و اوست؛ تغيير عامل اين، تغيير گاهى موارد
 .است
 .دارند مستقيم رابطه مه با) مغز و ذهن (دو اين :]شخص همان[

 بـا  و انديشـه  هر با پذيريم مى ما كه گفتم من. دارند مستقيم رابطه بله،
 اول كـدام  امـا . شود مى پيدا مغز در جديد ژنتيكى اثر يك جديد، فكر هر

 يـك  بـه  و شود مى پيدا آموزش راه از انديشه آيا يعنى دوم؟ كدام و است
 ...يا شود، مى تبديل مغز در ژنتيك تغيير
 مسـتقيم  رابطـه  يـك  ولى نيستند؛ مقدم هم بر ها اين :]شخص همان[
 .دارند
 ديگـرى  منشـأ  هـا  اين از يكى آيا باالخره! چه؟ يعنى! نيستند؟ مقدم ـ

 !كنيد دقت اين روى دارند؟ سوم منشأ يك دو هر اصالً يا هست،
 شـناخت  بـه  مربـوط  چـه  آن گفت توان مى حساب اين با آيا :]سؤال[
 ولـى  اسـت؛  تغييـر  حـال  در مـاده  چون است، تغيير حال در است مادى
  باشد؟ مى ثابت است ماده ماوراى به مربوط چه آن

 كـه  تغييراتى كردم، عرض كه اين براى گفت؛ چيزى چنين شود نمى نه، ـ  
 تغييراتـى . نيسـت  شناخت موضوع در تغيير تابع هميشه داريم شناخت در ما
 تـابع  يعنـى  متغيـر،  يـك  تـابع  عنـوان  هب هميشه نبايد داريم شناخت در ما كه

 .است اشتباه تصورى چنين. شود تلقى شناخت موضوع در تغييرات



پنجم جلسه  
  





 و هـا،  زمينـه  و موضـوعات  عـين،  ذهـن،  شـناخت،  بـا  مقدارى كه اكنون
 بحـث  ايـن  اصـلى  مسـأله  بـه  شـديم،  آشـنا  شـناخت  انـواع  بـا  همچنين

 خود شناخت نمايى واقع و تىدرس به نسبت توانيم مى چگونه: پردازيم مى
 مـورد  شـناخت  انواع يك يك با رابطه در را مسأله اين كنيم؟ پيدا اطمينان
 . دهيم مى قرار بحث
  

  مشاهده
 از يكـى  و شـناخت  انـواع  از يكى مشاهده گفتيم، قبالً كه طور همان
 شـود،  مـى  گفته ديدن به بيشتر مشاهده چون. است شناخت هاى راه
 كـردن،  لمـس  شـنيدن،  شامل تا دهيم مى توسعه را آن كاربرد و معنا

 نـام  مشـاهده  عنـوان  بـا  هـا  اين همه از. بشود نيز چشيدن و بوييدن
 نظر از را مشاهده معنى يعنى است؛ طور همين نيز اصطالحاً. بريم مى

 حـواس  در خطـاى  سـراغ  بـه  ابتـدا  در. دهنـد  مى توسعه اصطالحى
 .رويم مى
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 حواس در خطاى
 در. دهيم مى قرار خود آگاهى معرض در مشاهده طريق از را چيزهايى ما

 برداشـت  و چيزهـا،  آن بـه  نسـبت  مـا  آگـاهى  و شـناخت  مواردى چنين
 فـراوان  خطاها نوع اين مثالهاى. است همراه خطاهايى با ها آن از ذهنيمان

 آسـمان  بـه  شـما  وقتـى  كه است اين خطاهايى چنين معروف مثال. است
 فضـا  در كـوچكى  نـورانى  هـاى  نقطـه  عنـوان  به را ها ستاره كنيد مى نگاه
 همـين  بـه  فضـا  در هـا  سـتاره  ايـن  كه است اين شما برداشت و بينيد مى

 شـما  شود مى سبب كه است دور فاصله اين كه حالى در هستند؛ كوچكى
 هـا  آن كـه  شـويد  مى متوجه شويد نزديك اگر واال ببينيد؛ كوچك را ها آن

 نورانى كوچك بسيار نقطه يك تاس ممكن كه جايى تا ترند، بزرگ خيلى
 ديدن كوچك. باشد زمين كره از تر بزرگ برابر ها ميليون آسمان فضاى در
 در مـا  كـه  گذارنـد  مـى  خطـايى  همـان  حسـاب  به دور، فاصله از را اشيا

 .داريم مشاهده راه از آمده دست به هاى آگاهى
 ببريـد،  فـرو  آب در را مسـتقيم  چـوب  تكـه  يـك  اگر شما: ديگر مثال

 چـوب  آن به و بكند عبور آب از نگاهتان شما وقتى. آيد مى نظر به ستهشك
 شكسـته  چـوب  واقعاً كه حالى در يابيد؛ مى شكسته را چوب كند، برخورد
 دچـار  آب در رسـند  مى ما چشم به چوب تكه آن از كه هايى شعاع. نيست

 شـعاعها  واقعاً كه حالى در بينيد، مى شكسته را چوب شما و شده شكستگى
 .است شكسته آيد مى دست به نور شعاعهاى اين از كه تصويرى آن و

 يـك  گردانيـد،  مـى  را گـردان  آتش وقتى شما. است گردان آتش ديگر مثال
 فضـا  در آتـش  حلقه يك شما نظر در و آيد مى نظرتان به فضا در آتش حلقه
 فكـر  اسـت،  گردان آتش گرداندن حال در كسى كه ندانيد اگر. شود مى مجسم

 حلقـه  يك گويد مى شما به شما نگاه. دارد وجود فضا در آتشى حلقه كنيد مى
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 يك بلكه نيست؛ آتشى حلقه واقعاً كه حالى در دارد، وجود فضا در آتش
 .چرخد مى سرعت با كه است گردان آتش

 يـك  را آن كنيـد،  مـى  نگـاه  ميـز  صـفحه  اين به وقتى شما طور همين
 يك اين كه گويد مى شما به شما نگاه. بينيد مى پيوسته هم به كامالً صفحه
 در كه بگويند شما به وقت همان اگر. بينيد مى پيوسته هم به كامالً صفحه

 خـود  سـطح  از هـا  آن سطح كه دارد وجود فراوانى هاى فاصله صفحه اين
 بـاور  اسـت،  بيشـتر  خيلـى  هسـتند  هـا  فاصـله  طـرفين  در كـه  ذراتى اين
 .يابيد مى فاصله بدون هپيوست هم به صفحه يك را اين شما. كنيد نمى

 از وقتـى . است بوده حواس خطاى براى معروفى مثال قديم از سراب
 فـراز  و نشيب مقدارى جايى اگر كنيد، مى عبور آسفالته هاى جاده يا بيابان
 و آمـده  بـاران  جا آن كه كنيد مى خيال دور از بتابد، نور و باشد داشته نرم
. است خشك نيست؛ آب كه يابيد درمى شويد مى نزديك هست؛وقتى آب

 دور از طلبـد،  مـى  آب و اسـت  آب پـى  دلـش  كه تشنه، گرد بيابان مسافر
 آن سـراغ  بـه  وقتى اما هست، جالب آب بركه يك يا درياچه يك بيند مى
 يعنى هست؛ سراب يك صرفاً بلكه نيست؛ آبى كه شود مى متوجه رود مى

 انعكاس مثل عيناً ـ شده مى منعكس و بوده بيابان هاى شن روى كه تابشى
 آبـى  سـقف  يك آيد مى نظرمان به ما كه آسمان همين. آب صفحه از نور
 يك را آن و است تر تيره شبها و بازتر قدرى رنگش روزها كه است رنگ
 عبـارت  بلكـه  نيسـت؛  سقف يك واقعاً كنيم، مى حساب فضا براى سقف
 هـوا  داخـل  گازهـاى  شـامل  كه هوايى مقدار آن يعنى جو؛ همان از است
 .اند زمين بر محيط كه است

 كـه  شـود  مـى  معلـوم  ديگـر،  بسـيار  هـاى  نمونـه  و ها نمونه اين از بنابراين،
 تضـمين  براى داريم اى وسيله چه ما اما .دهد نمى صحيح آگاهى ما به هميشه مشاهده
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 در گفـتم  مـن  كـه  هـا  اين همه بدهد؟ صحيح آگاهى ما به مشاهده كه اين
 پـس  شـما . هست مشابهى خطاهاى نيز مشاهده انواع ساير در بود؛ ديدن

 به تلخ بخوريد چيزى اگر زنيد، مى مسواك خمير با را خود دهان كه آن از
 را همـان  خميـر،  بـا  زدن مسـواك  از قبل اگر كه حالى در آيد؛ مى نظرتان

 بنـابراين، . داشـت  خواهـد  خوشـمزه  و شيرين اى مزه شما براى بخوريد،
 كـه  را چيزى مزه كه شود مى سبب شما هاند در خميردندان بقاياى بودن
 . است تلخ چيز اين كه كنيد فكر و كنيد تلقى تلخ است شيرين واقعاً

 آگـاه  هـاى  راه تـرين  غنى و پربارترين از كه مشاهده، اين كه كنيم چه
» غلـط  آگـاهى  «تعبير كه گفتيم البته ندهد؟ غلط آگاهى ما به است، شدن
 مسامحه با فعالً را آن ما اما باشد؛ غلط اندتو نمى آگاهى زيرا است؛ اشتباه

 اشـتباه  دچـار  را مـا  مشـاهده  كـه  كنيم چه ديگر، تعبير به. بريم مى كار به
 .است شناخت روش مورد در مهم مسأله اولين اين نكند؟
  

 گردان آتش مشاهده در حس خطاى
 كه را هايى مثال اول بشود، روشن خوب مطلب كه اين براى ما خوب،
 آيا. كجاست در خطا و چيست مطلب واقع ببينيم تا كنيم بررسى زديم
 است؟ ديگرى جاى در خطا يا بود، مشاهده هاى دستگاه عمل در خطا
 بـه  فضـا  در آتـش  دايـره  يك و گردانيم مى را گردان آتش ما كه وقتى
 شبكيه در ما، چشم در كه اين آيا است؟ خطا كار كجاى آيد، مى چشم
 يـا  بـوده،  خطا شده ترسيم فضا اين در رنگ خسر آتش دايره يك ما،

 و نكـرده  خطـا  ما چشم گفت توان مى آيا است؟ ديگرى چيز در خطا
 نكـرده  خطـا  ديده فضا در را آتش دايره يك كه اين در بينايى دستگاه
 دايره اين منتها دارد، وجود فضا در رنگ سرخ دايره يك واقعاً و است
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 وجـود  بـه  فضـا  در گـردان  آتـش  سريع گرداندن با تواند مى رنگ سرخ
 حلقـه  يك به دور از اگر بيايد؟ وجود به حركت يك اثر در يعنى بيايد،
 راسـتى  بـه  بشود، سرخ و بدهند حرارت برق سيم كردن وصل با آهنى
 گردان آتش اگر و. آيد مى وجود به فضا در آتشين رنگ سرخ دايره يك
 وجـود  بـه  رنگ سرخ آتشين دايره يك راستى به بگردانيم سريع هم را
 است؛ حركت يك نتيجه دوم دايره و است ثابت اول دايره منتها آيد؛ مى
 انـد،  آورده وجود به آتشين دايره يك فضا در كه نظر اين از دو هر واال،

 ما كه خطايى. نيست ديدن و مشاهده در داريم ما كه خطايى. اند مساوى
 آتشـين  دايره اين ما يعنى. حس خود در نه است حس تفسير در داريم
 آتشـين  حلقه يك به كرديم تفسير را گردان آتش سريع حركت از ناشى
 خطـايى  حـس  خـود  در واالّ بود؛ ما تفسير در بود؟ كجا در خطا. ثابت
 .نبود
  

 ديگر موارد و سراب مشاهده در حس خطاى تفسير
 آيـد  مـى  چشـم  بـه  چـه  آن كنيـد  مى نگاه دور از كه وقتى شما سراب، همان در

 آبـى  رنـگ  همـان  دور از كه اى صفحه نورانى؛ صفحه يك از است نور بازتاب
 كـه  ايـن  در. نيسـت  شكى بوده نورى كه اين در. كند مى مجسم چشم در را آب
 شـكى  كرده ترسيم را آبى رنگ دور از و است داشته وجود بازتابى و نور واقعاً
 تاسـ  ايـن  خطاست كه چيزى آن. است داشته واقعيت ها اين همه پس. نيست

 نـور،  اصـل . آب بركـه  يـك  بـه  كنـد  مـى  تفسير را اين فوراً تشنه، آدم ذهن كه
 همـه  آب، مثـل  آسـمانى  آبـى  رنـگ  نـور،  كننـده  منعكس صفحه نور، بازتاب
 هـم  بازتاب اين كه است اين نداشته واقعيت كه چيزى آن. است داشته واقعيت

  روى از شـما  امـا  برخيـزد؛  شـن  از توانسـته  مى هم و برخيزد آب از توانسته مى
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. آب به ايد كرده تفسير را اين ايد، داشته آب به كه اى عالقه روى از يا عادت
 حسـى  تصـوير  خـود  در وگرنه است؛ حسى تصوير آن تفسير در خطا پس

 هسـت  فضـا  در نـورانى  نقطه يك االن كه اين ديدن در شما. نيست خطايى
 اين چون منتها،. بينيد مى فضا در نورانى نقطه يك شما واقعاً. نداريد خطايى
 آسمان، در نورانى نقطه اين گوييد مى و كنيد مى تفسير شما است، دور نقطه

 كنيـد،  مـى  پيـدا  تـر  وسيع مطالعات و اطالعات كه اين از بعد. است كوچك
 از كه نقطه همين ولى است؛ تر بزرگ هم زمين كره از نقطه اين كه فهميد مى
 نقطـه  يـك  تصـوير  واقعـاً  دور اصـله ف آن در است، تر بزرگ هم زمين كره

 از پـس  كه وقتى شما. نيست خطايى جهت اين از. كند مى ترسيم را نورانى
 مـزه  و گذاريـد  مى دهان در را شيرين چيز يك دندان خمير با زدن مسواك

 مانـده  بـاقى  بـين  كـه  اين براى است؛ طور همين واقعاً كنيد، مى احساس تلخ
 تلـخ  تركيـب  يك شيرين، غذاى اين وادم از مقدارى و شما دهان در خمير

 مربـوط  تلخـى  ايـن  كه كرديد مى خيال شما منتها آيد؛ مى وجود به شيميايى
. است تلخ بخوريد را آن هم ديگرى وقت اگر يعنىـ غذا، اين خود به است
 در دنـدان  خميـر  مانـده  بـاقى  بـين  شيميايى تركيب يك اثر در تلخ ماده اين

 وجـود  بـه  شـيرين  غـذاى  ايـن  دهنـده  كيلتش عناصر از يكى و شما دهان
 بـه  دهان در تلخ واقعاً ماده يك و شد تركيب عنصر آن با عنصر اين. آيد مى

. است تلخ غذا اين خود كه اين به كرديد تفسير را اين شما ولى. آورد وجود
 چيـزى  كـردن  مـرتبط  و تطبيق و تفسير در خطا. نيست حس در خطا پس
 .يافتيد عينى، واقعيت به نسبت حستان با شما كه است

 آن بازتاب كه نورانى اشعه آن واقعاً كنيد، مى فرو آب در را چوبى وقتى شما
 چشـم  بـه  جا آن در را نور شكست و آيد مى در شكسته اشعه صورت به است،
  اشعه اين از كه تصويرى. شكنند مى نور هاى شعاع واقعاً جا اين در. دهد مى شما
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 بازتابيدن و تابيدن نقطه. است واقعى تصويرى آمده وجود به نور شكسته
 كننـده  ترسـيم  هـاى  نقطـه  اين. دارند وجود فضا در واقعاً نور هاى شعاع و

 منتها دارد؛ وجود فضا در نور بازتاب نقطه آن در واقعاً شكسته، خط يك
 چـوب . اسـت  شكسـته  چـوب  خـود  كـه  كرديد تفسير چنين را اين شما

 خط يك آب، طريق از چوب از ازتابيدهب نورانى اشعه آن نيست؛ شكسته
 مـوارد  ايـن  همه در پس،. است آورده وجود به فضا در را واقعى شكسته

 كـه  است اين در خطا. خطا يك نه است واقعيت يك يابد مى حس چه آن
 تفسير خود ديگر ذهنيات كمك به را اى مشاهده صحيح دريافت اين شما

 .كرديد خطا تفسير اين در و كرديد
 از جلـوگيرى  هـاى  راه تـوانيم  مى وقت آن كجاست، در خطا بفهميم ىوقت ما
 را خـود  چشـمان  است، حس در خطا كه كرديم خيال اگر. كنيم كشف را خطا
 آب بماليـد،  را چشـمانتان  هـم  صـدبار  اگر شما ولى زنيم؛ مى هم بر و ماليم مى

 اگـر . بينيـد  مـى  شكسـته  آب در را چوب باالخره كنيد، روشن كنيد، تميز بزنيد،
 بزنيـد،  عينـك  كنيـد،  تميـز  بزنيـد،  آب بشوييد، بماليد، را چشمانتان هم صدبار
 نـورى  بازتـاب  جـا  آن واقعـاً . بينيـد  مـى  سراب را سراب دور فاصله از باالخره
 چشـم  در. فضـا  در امـا  دارد، وجود هم رنگ آبى مواج صفحه آن. دارد وجود
 زدن عينـك  بـا  كـردن،  تميز با ماليدن، دست با آب، با را آن بخواهيد كه نيست
 اىِ مشـاهده  حسـىِ  صـورت  ايـن  كـه  اسـت  شـما  ذهن در نقص. كنيد معالجه
 بايـد  را جـا  آن. كنـد  مـى  خطا تفسير آن در و كند مى تفسير را صحيح و درست
 .كنيد اصالح

 نقـل  قرآن. گيريم مى كمك ديگر حواس از خطاها اين عالج براى ما گاهى
 بـراى  وقتـى  شـده،  يـاد  بلقـيس  نـام  به او از تاريخ در كه سباء، ملكه كه كند مى

 كـه  بـود  صيقلى چنان كاخ آن .دادند راه آبگينه كاخ يك به را او آمد، سليمان ديدار
  جـزو  هـم  اين. كند عبور آب از بايد و است آب جا آن كرد فكر شد وارد وقتى
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 ملكـه ! كنـد  عبـور  آب درون از بايد آدم كه است بزرگان ديدار تشريفات
 كـه  بعـد . نشـود  خيس آب از عبور هنگام تا زد باال را خود هاى پاچه باس

 صـفحه  يـك  چشـمش  يعنى. نيست آب كه شد متوجه گذاشت را پايش
 احساس اما است؛ آب جا اين كه كرد تفسير ذهنش ديد؛ را نما آب نورانى
 عوض را خود تفسير فوراً ذهن. نديدم پايم زير آب گفت او به اش المسه
 .بود آبگونه بود؛ آبگينه نبود، آب ت،گف و كرد

 ذهن كه را اشتباهى توان مى ديگر حس يك از گرفتن كمك با بنابراين،
 مـورد  در. كـرد  اصـالح  و عالج است، كرده قبلى حسى دريافت تفسير در

 آب در توانيـد  مـى  درآورد، را آن نتـوان  اگـر  است، آب در كه چوبى همان
. كنيـد  حـس  را چـوب  بـودن  صـاف  و بكشـيد  دست آن بر و كنيد دست
 مـا . دهـد  نمـى  نشـان  را اى زاويـه  و شكستگى هيچ) المسه (دست حركت

 و اشـتباه  موضـوع،  يـك  دربـاره  ديگـر  حواس از گرفتن كمك با توانيم مى
 يـا  بود حس در خطا ولى. كنيم اصالح بود آمده پيش ما براى كه را خطايى

. نبـود  حـس  در خطـا ! كنـيم  اصالح را خطا اين خود اول حس؟ تفسير در
 بگوييـد . كنيـد  عـوض  را جملـه  اين بايد ،»حواس خطاى «گوييد مى كه اين
 در را ذهـن  خطـاى  پـس . آورديـم  دسـت  به حس با چه آن تفسير در خطا

 طريق از اما كرد؛ اصالح توان مى مشاهده طريق از آمده دست به هاى آگاهى
 مطلـب  ايـن  خود اما. ديگر نوعى از مشاهده: مشاهده خود از گرفتن كمك
 ذهن كار و مشاهده طريق از ما اصوالً كنند فكر اى عده كه است شده سبب
 جايى در تنها بنابراين،. يابيم دست روشن قطعى حسى آگاهى به توانيم نمى
 بـا  را حـس  يـك  راه از آمـده  دست به آگاهى درستى و صحت توان مى كه

 تـوانيم  مـى  رد،ك آزمايش و تجربه ديگر، حواس راه از آمده دست به آگاهى
  كـه  مواردى در پس. آوريم دست به اعتماد قابل اى مشاهده و حسى آگاهى
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 از سـنجش  و يـابى  ارزش و تجربـه  قابـل  حـس،  راه از آمده دست به آگاهى
 اعتمـاد،  قابـل  مشـاهده  بـر  دسـتيابى  براى امكانى نباشد، ديگر حواس طريق
 خطـايى  مـورد  در. تنيسـ  اعتماد، قابل مشاهده از آمده دست به آگاهى يعنى
 خبـرى  او بـه  توانسـت  مـى  پا كرد، سليمان كاخ به ورود هنگام سباء ملكه كه

 توانسـت  گذاشت، هم كنار گرفت چشم از كه خبرى با را آن وقتى كه بدهد
 در. بـود  كرده اشتباه چشم راه از آمده دست به خبر تفسير در ذهن كه بفهمد

 نبـود  چيـزى  چنـين  اگـر . كـرد  مكك او به پا راه از آمده دست به خبر جا آن
. انـد  كـرده  فكـر  طور اين ها بعضى. نبود هم اشتباه اين به بردن پى براى راهى
 خطـا  است؛ اشتباه كلمه اصل اصالً گفتم كه ـ  حواس خطاى روى كه كسانى

 بـه  جـا  ايـن  از را انسـان  خواهنـد  مـى  كننـد،  مى تكيه ـ  است حس تفسير در
 حـس  راه از حتـى  كنـد؛  يقين تواند نمى آدم بگويند و بكشانند شك برهوت

 حـس  بتوانيم كه جاهايى در بله، گويند مى ها اين. رسد نمى يقين به انسان هم
 آگـاهى  امكـان  خـوانيم،  فرا است كرده خطا كه اول حس كمك به را ديگرى
 وجـود  امكـانى  چنـين  جـا  آن غير در ولى دارد؛ وجود روشن آگاهى و يقينى
 هـا  ايـن  بـا  روش همين با آييم مى ما. نه يا گويند مى درست ببينيد حاال. ندارد

 .كنيم مى برخورد
 ممكـن  امـا . سـبز  اسـت؟  رنگ چه بينيد مى جا اين كه اى تخته اين
 خـوب ! كنيـد  بـاز  را چشـمانتان  خـوب . باشيد كرده اشتباه شما است

 خـوب، . است سبز گوييد مى است؟ رنگ چه! كنيد آزمايش را ذهنتان
 نگـاه  جلـو  بياييـد . اسـت  سـبز  كنيـد  مـى  نگـاه  كه دور از. جلو بياييد
 كـار  بـه  را ها تالش همه خوب،. است سبز است؟ رنگ چه حال.كنيد
 يك ها تالش اين ولى است؛ سبز تخته اين بفهميد كه اين براى بريد مى
. حس يك انداختن كار به يعنى چشم؛ انداختن كار به: ندارد بيشتر راه
  سـبز  درباره خويشتن مشاهده اين به اطمينان براى را ديگرى حس آيا
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 دارد وجـود  حسى هيچ اصالً بگيريد؟ كمك به توانستيد تابلو رنگ بودن
 شـما  روشنِ يقينِ آيا: پرسم مى حال خوب، بكند؟ شما به را كمك اين تا
 به آب مشاهده آزمايش با كه يقينى از است، رنگ سبز تخته اين كه اين به

 دسـت  بـه  سبا ملكه مثال در پا از شده تدرياف خبر طريق از چشم وسيله
 آب كـه  دانسـت  و گذاشت زمين بر را پايش سبا ملكه است؟ فروتر آمد،

 آگـاهى  ايـن  روشن، دريافت اين يقين، اين آيا. است آبگونه بلكه نيست،
 بـه  ورود در چشـم  به پا كمك راه از سبا ملكه كه آورى اطمينان و روشن
 ايـن  بـودن  سـبز  بـه  نسبت شما كه يقينى از كرد، پيدا سليمان آبگينه كاخ
 تراست؟ قاطع و تر قوى و تر روشن كرديد پيدا تخته

 دسـتم  كه يقينى آن با است رنگ سبز تخته اين كه اين به يقين بنده براى
 نيسـت،  شكسـته  يـا  اسـت  شكسـته  چوب اين كه بفهمم و ببرم آب در را

 بـا  را خـود  تفسـير  در اشتباه او كرد؟ چه سبا ملكه حقيقت در. ندارد فرقى
 آب ايـن  گفـت  او بـه  كـه  خبـرى  آن. كـرد  برطـرف  ديگر حسى خبر يك

 بـا  شما. است آب آن گفت مى او به چشم واالّ بود؛ حسى خبر يك نيست،
 در. كرديـد  برطـرف  را اول حس تفسير اشتباه ديگر، حسِ از گرفتن كمك

 يـك  حس؟ يايك بود حس دو تركيب داد يقين شما به كه چيزى آن جا آن
 بـراى  داديـد  قـرار  معيـار  را پا المسه حس از شده دريافت خبر شما. حس
 و بوديـد  كرده خطا تان بينايى دريافت تفسير در كه چيزى آن بگوييد كه اين
 شـما  بـه  االن كه چيزى آن بنابراين،. است خطا و غلط بوديد، گفته خطا به

 اسـت  همچنين. حس دو نه است، حس يك دهد مى بخش اطمينان آگاهى
 بينيـد  مى كرده، لمس را چوب و كنيد مى فرو آب در را دست شما كه وقتى
 اطمينـان  شـما  بـه  كه چيزى آن. ندارد شكستگى يا ريدگىـب و است صاف
 چـوب  اسـت،  شكسـته  چـوب  كـه  رسـد  مى نظر به چه آن برخالف كه داد
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 چشم تركيب گفت، شما به چشم را اين است، صاف بلكه نيست شكسته
 هـا  آن حرف همين پس. گفت دست گفت؟ دست ودخ يا گفت، دست و

 آيـد؛  مـى  دسـت  بـه  هـم  حس يك راه از اطمينانها واقعاً. است اشتباه هم
 .شود مى برده نام حس دو تركيب عنوان به آن از كه مواردى اين در حتى

 از شـده  گرفتـه  هاى دريافت تفسير در انسان كه است اين مسأله واقع
 ايـن  از مانـدن  مصون و پرهيز راه بايد. دكن مى اشتباه مشاهده و حس راه

 صـرفاً  كنند مى خيال ها بعضى كه چيزى اين ولى. كرد كشف هم را اشتباه
 سه يا حس دو راه از وقتى (حس راه از آمده دست به هاى آگاهى تركيب
 تصـاوير  تفسـير  در را ذهـن  خطـاى  جلـوى  تواند مى) آيد دست به حس
 !است باهاشت كلى به. است اشتباه بگيرد، حسى
 و) عينـى  مشـاهده  فعـالً  (مشـاهده  طريـق  از انسـان ) 1: گـوييم  مـى  ما

 عـالم  از روشـن  قطعـى  هـاى  آگاهى تواند مى،  )ظاهرى حواس (ها احساس
 هـا  آگاهى اين تفسير در) هميشه نه و (گاهى انسان) 2. بياورد دست به عين
 بـه  نسـبت  نذهـ  تفسير در اشتباه اين از پيشگيرى راه بايد او. كند مى اشتباه

 انسـان  ديگـر،  تعبيـر  بـه . كنـد  كشف را حس راه از آمده دست به تصاوير
 دسـت  بـه  صـحيح  هـاى  آگـاهى  حسـى،  و عينـى  مشـاهده  راه از ترديد بى
 راه از آمـده  دست به ذهنى تصاوير اين تفسير در گاهى ذهن ولى آورد؛ مى

 بــراى مناســب راه و روش اســت الزم و كنــد مــى اشــتباه حســى مشــاهده
 گفته كه اين. كند كشف را حسى تصاوير تفسير در خطاى اين از يرىجلوگ
 دو يا يك از گرفتن كمك و استفاده حواس در خطا كشف راه تنها شود مى

 يـك  خطـاى  كـه  مـواردى  در زيـرا  نيست؛ تمامى حرف است، ديگر حس
 دريافـت  خبـر  بـه  حقيقت در كنيم، مى كشف ديگر حس كمك به را حس
 تصـوير  و آب در چـوب : مثـال . ايـم  كـرده  عتمـاد ا دوم حس همان از شده
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 ديد سليمان آبگينه كاخ به ورود هنگام سبا ملكه كه نمايى آب آن؛ شكسته
 خـود  خطـاى  برد فرو جا آن در كه اى برهنه پاى از شده دريافت خبر با و
 .كرد اصالح و دريافت را

 تـوان  مـى  بـاز  بينيد، مى سبز را تخته اين شما گويم مى من كه اين درباره
 اصـالً  كه داند مى باشد خوانده فيزيك كسى اگر! آقا اى گفت، و كرد بحث
 يـك  از اسـت  عبارت صرفاً سبز رنگ ندارد؛ وجود سبز رنگ نام به چيزى
 رنـگ  بيايـد،  تر پايين يا برود باالتر امواج اين اگر كه نور امواج از معين حد

 چـه  آن. سـبز  رنـگ  بـه  رسد چه ندارد؛ واقعيت رنگ اصالً. شود مى عوض
 بـاز  صـفحه  يك از كه نورى هاى موج شماره از است عبارت دارد واقعيت

 و آبـى  زرد، سـرخ،  هـاى  رنـگ  امـواج،  ايـن  رفـتن  پـايين  و باال با. تابد مى
 اصلى هاى رنگ از اصالً كه هم سبز رنگ. آيند مى وجود به ديگر، هاى رنگ

 را ما مطلب زهاندا چه تا حرف اين خوب،. است تركيبى رنگ بلكه نيست؛
 در ها رنگ كه فهميديد فرموديد، علمى تحقيقات شما! هيچ كند؟ مى عوض
 هـا  كيفيـت  اين گفتيد. هستند ها كميت از آمده دست به هاى كيفيت حقيقت
 سرخ را چيزى ما كه است آن منشأ نورى امواج عددى كميت نيست؛ اصل

 بـاز  بكننـد  تركيب را ها اين اگر هم بعد. ببينيم سفيد يا سياه يا آبى يا زرد يا
 تختـه  اين ما كه شود مى سبب) تركيبى بار اين اما (ديگر نورانى كميت يك
 باال شما باالخره يعنى! نه كند؟ مى عوض را ما مطلب اين، آيا. ببينيم سبز را

 سـفيد  نيست؛ سياه نيست؛ آبى و است، سبز تخته اين بياييد، پايين يا برويد
 روى متجسـم  كيفيـت  يـك  را سبزى كيفيت ينا كه من ذهن منتها،. نيست
 يـك  بـه  حقيقت در امر اين گوييد مى حاال) بود تفسيرش اين (ديد مى تخته

 بينـايى  حـس  بـا  نـورى  امـواج  از معينـى  عـدد  برخـورد  از حاصل كيفيت
 در بـاالخره . كنـد  نمـى  عـوض  را مطلب جديد تحليل اين ولى. گردد برمى
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 بـه  را آبـى  رنـگ  كه نيست نورى امواج از مقدار آن داراى تخته اين كه اين
 يكـى  مطلـب  واالّ شد؛ عوض عبارت. ندارد وجود ترديدى آورد، مى چشم
 بـراى  كـه  ايد داده سفارش نقاش به شما. است سبز تخته اين باالخره: است
. سـياه  رنـگ  قـوطى  از نه كند استفاده سبز رنگ قوطى از تخته كردن رنگ
 براى رنگ سبز روغنى مايع يك از شما كه اين در. نيست ترديد جاى جا اين
 ايـن . نـدارد  وجـود  ترديـد  اى ذره ايـد  كـرده  اسـتفاده  تخته اين كردن رنگ

 هـم  انصـافاً  كـه  معلومـات،  رشد اين ها، دقت اين مطالعات، اين تحقيقات،
 برهوت به مان يقينى مبادى از را ما نبايد است، قيمت ذى و گرانقدر و جالب
 حتى ـ  فهميديم ما. است محفوظ خود جاى سر يقينى مبادى. بكشاند شك
 حـس،  يـك  راه از آمـده  دسـت  به خبر ارزيابى براى شود نمى كه جايى در

 و خبرهـا  حـواس،  راه از قطعـاً  ـ  كنـيم  دعـوت  كمـك  بـه  را ديگر حواس
 در اول بخش نتيجه اين. آوريم مى دست به يقينى قطعى روشن هاى آگاهى
 مـا  هـاى  روش كـه  رسـيد  خواهيم ألهمس اين به بعداً. ها روش بحث شروع
 ايـن  بتواننـد  بيمار شكاكان اگر. كند تكيه يقينيات همين پايه بر بايد چگونه
 نـه ! رفـت  خـواهيم  كجـا  به كه دانم نمى من بگيرند، ما دست از را يقينيات
 منطق نه رياضى، منطق نه علمى، منطق نه ديناميك، منطق نه استاتيك، منطق

 منطـق  نـه  شـكلى،  منطـق  نـه  صورى، منطق نه ى،ارسطوي منطق نه تجربى،
 اول. كننـد  نمـى  درمـان  را دردى كدام هيچ مادى، منطق نه شكلى، ـ  صورى

 لـب  شـويم،  ها بحث آن وارد كه اين از قبل ما لذا. كنيم روشن را ها اين بايد
 جـا  ايـن  تـا  كه طور همان اگر. دهيم مى ادامه و كنيم مى مطرح را بحث لباب
 حاال همين از ايم، آمده جلو روشن هاى دريافت با كه كنيد مى حس ايم، آمده
 دريافت با جلسه چند اين پايان در خدا يارى به كه كنيد بينى پيش توانيد مى

 .رساند خواهيم نتيجه به را بحث روشنى خيلى
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 [نامفهوم: حاضران از يكى[
 :بنويسيد بنويسيد؟ بگويم را نتيجه بله؟
 در كـم  با كيف ارتباط و آن اصالت حدود و رنگ درباره كه هايى بحث
 متزلـزل  گـرفتيم  امروز بحث در ما كه را اى نتيجه تواند نمى شود، مى فيزيك

 هـاى  آگـاهى  عينـى،  مشاهده با كه رسيديم نتيجه اين به حال هر به ما. كند
 مـواردى  در چـه  ـ  آوريـم  مى دست به اعتماد قابل بديهىِ روشنِ نماىِ واقع
 حـس  يـك  از آمده دست به آگاهى و خبر سقم و صحت ارزيابى براى كه

: مثـال . نباشـد  موجـود  چه باشد، موجود ديگر حواس از گيرى كمك امكان
 ارزيـابى  بـراى  و نداريم ترديد اى ذره آن در و بينيم مى سبز رنگ به را تابلو
 حـال  عـين  در. بگيـريم  كمـك  تـوانيم  نمـى  نيز ديگر حواس از آگاهى اين

 سـبز  رنـگ  با را آن يعنى است؛ سبز ما چشم جلو بلوىتا كه نداريم ترديد
 در كـه  هسـت  كسـى  آيـا . اى قهـوه  يـا  مشـكى  رنـگ  بـا  نـه  انـد  زده رنگ

 اى ذره آن بـودن  اعتمـاد  قابـل  و قطعيت و عينى مشاهده اين بخشى آگاهى
  كند؟ ترديد
 ] نامفهوم: حاضران از يكى[

 جـا  آن در نـور  بازتـاب  كـه  نمايانـد  مى ما به را واقعيت اين يعنى بله؛
 كرده اشتباه آب درباره جا اين در ما ذهن. نه آب، اما ؛)سراب (دارد وجود
 .بود

 همـه  و مبتالست زردى و يرقان بيمارى به كه كسى مورد در :]سؤال[
 چطور؟ بيند مى زرد را چيز

 چــون. بــزنم را زردى مثــال تــابلو مثــال از بعــد خواســتم مــى اتفاقــاً
 .نشد فرصت ديگر بدهم جواب سؤاالتتان به خواستم مى

 سـبز  عينك انسان كه اين مثل است؛ بيمار نيز انسان چشم يرقان بيمارى در 
 در شـخص  و است بيمار شخص حالت آن در .است سبز عينك مثل يرقان .بزند
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 اسـت  چيـزى  يرقان. شود حواس خطاى دچار است ممكن بيمارى حال
 ايـن  دارد يرقان كه كسى بتهال. انسان دهان در دندان خمير مانده باقى نظير
 آن كـه  نكنيـد  خيال. رنگ يك نه بيند، مى رنگ دو به را تابلو اين و ديوار
 رنـگ  حـال،  ايـن  بـا  ولى،. بيند مى زرد اندازه يك به را ديوار اين و تخته
 سـبز  را تـابلو  ايـن  دارد يرقـان  كـه  كسـى . است غالب رنگ او براى زرد
. بينـد  مى) آن شبيه چيزى يا اى، قهوه اى گونه (زرد رنگ به بلكه بيند، نمى
 يـك  يعنـى  رنـگ،  بيمارى، اين در چيست؟ مطلب واقع اما خوب، بسيار

 انوارى يعنى. كند مى پيدا وجود او چشم برابر در زردگونه، امواج مقدارى
 زرد كنـد  مى برخورد او چشم شبكيه به يا رنگ زرد هاله به تخته از كه را
 دهـد  مى نشان را العملى عكس همان رنگى هر مقابل در او چشم. بيند مى
 ايـن  علـت . دهد مى نشان خود از زرد رنگ مقابل در سالم افراد چشم كه
 نيـز  جا اين در اما. اوست چشم رنگ زرد هاله آن از امواج كردن عبور امر

 صفحه اين خود از برخاسته را امواج اين او يعنى. است تفسير در اشكال
. انـد  نكرده عبور هاله بدون و صافى بدون امواج اين كه حالى در داند، مى

 خبـر  او بـه  كه اين از بعد. رسد مى او به و كند مى عبور زرد هاله از امواج
 جـا  آن از امـواج  ايـن  كه دارى چشمت در رنگ زرد اى هاله تو كه داديم
 در حـال  هـر  در. شـود  مى اشتباهش متوجه رسد، مى تو به و كند مى عبور
 .است نيامده پيش اشتباهى مشاهده دستگاه ركا در جا اين

 ] نامفهوم سؤال،[
 بـاز . كارنـد  در حـواس  گـوييم  مـى  مـا . نه يا تواند مى چشم خود نگفتيم ما
 نشـده  مطرح هنوز كه برند مى هايى بحث سلسله يك سراغ به را ما دوستان جا اين

 يعنـى  .دهـد  مـى  معنـى  خيلـى  دهد؟ مى معنى چه ديدن سبز اين خود اصالً .است

 در كـه  آنچه با چه؟ با تركيب اما .نيست ساده كار يك است؛ تركيبى كار يك اين خود
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 شـما  كه است اين گويم مى من چه آن. است ديگرى بحث اين اما. داريد ذهن
 سـبز  كـه  ديـده  درسـت  را تـابلو  اين چشمتان واقعاً آيا كه اين تشخيص براى
 آيـا  بينيـد،  مـى  سـبز  را آن اشـم  ولـى  اسـت،  مشكى واقعاً تابلو اين يا است،
 .پاسخگوست بينايى حس فقط! نه بگيريد؟ كمك ديگرى حس از توانيد مى

 تـابلو  اين كه اين به نسبت شما داورى در كه كنم عرض نخواستم من
 در كـه  اسـت  ايـن  مـن  بحـث . دارد دخالـت  ذهنى عوامل چه است سبز

 يعنى (رىديگ حس هيچ چشم، راه از آمده دست به آگاهى اين ارزشيابى
 .كند كمك شما به تواند نمى) ...ذائقه المسه، شامه،
  ] نامفهوم سؤال،[

 آب در را دسـتتان  شـما  وقتـى  هم جا آن در. است چشم نظير هم اين
 ايـن  بگوييـد  توانيد نمى كنيد، فرو گرم آب در را آن بعد ببريد سرد خيلى
 هـم  عـاً واق. كنيد مى حس ولرم را آن حالت اين در! است گرم چقدر آب

 از كـه  را چيـزى  آن موقع آن در شما عصب واقعاً يعنى. است طور همين
 ولرمى بگذارد، تواند مى داغ آب اين كه را اثرى آن و كند مى دريافت آب

 است عادى شرايط در آب گرماى سنجش به قادر شما دست يعنى. است
 البته سنجش اين. بسنجيد بهتر را عادى گرماى دستتان با توانيد مى شما و
 قـبالً  كـه  اين اثر در شما دست حاال ولى. است» بهتر «بلكه نيست،» كامل«

 بدهـد؛  نشـان  را گرمـا  ميزان سنجش تواند نمى ايد، برده سرد آب در را آن

 پس چطور؟ است گرم آب اين كه اين اصل يعنى چطور؟ را گرما اصل ولى
 كـه  اسـت  ايـن  خطاسـت  چـه  آن. بدهد شما به قبلى آگاهى يك تواند مى

 واقعاً حس در يعنى .است واقعى اى درجه دهد مى حستان كه گرمايى درجه
. اسـت  بيشـتر  واقعاً گرما درجه آب در اما است، اندازه همين گرما درجه
 دارد، شما از اى فاصله كه را حرارتى منبع يك شما كه است اين مثل عيناً



 121    جلسة پنجم 

 

 وارد وقتى. نبينيد را آن شما كه كنند پنهان را بخاريى اتاقى در مثالً. نبينيد
 اتـاق  كـه  ايـن  دهـد؟  مى نشان را چيز چه شما المسه حس شويد مى اتاق

 امـا  بيشـتر؛  نـه  است گرم درجه 20 هوا هم واقعاً. دارد درجه 20 گرمايى
 حـرارت  درجـه  100 آن مركـز  در كـه  اسـت  منبعى يك جا اين در كه اين

 در ايـن . اسـت شم بعـدى  محاسبه شود، مى پخش هوا در و شود مى توليد
 زره بـر  دسـت  اگـر  دارد، پوشـش  و زره كـه  بخاريى در. است فاصله اثر

 در ولـى  كنـد؛  مى توليد گرما درجه 50 بخارى اين كنيد مى خيال بگذاريد
 خطـاى  همان نيز اين. شود مى توليد گرما درجه 120 تا 100 بخارى كوره
 .است تفسير در

 موكـول  آينـده  لسـه ج بـه  را امـروز  بحـث  سؤاالت دوستان، اجازه با
 شده داده وعده بحث آن به تا داريم وقت ساعت نيم حدود فقط. كنم مى

 . بپردازيم خودسازى درباره
 





ششم جلسه  





 تغييـر  دوشـنبه  بحـث  برنامـه  زمان ناچار ديگر، اى برنامه در تغيير دليل به
. هاشـمى  آقاى را دوم ساعت و آيم مى من را اول ساعت. است كرده پيدا
 حاضـر  االن كـه  خواهرانى و برادران لذا شده؛ پيدا امروز اشكال ينا البته

 من. شود داده اطالع ها آن به است الزم و ندارند خبر تغيير اين از نيستند،
 يـا  هسـتند  يكسـان  هـا  كـالس  اين همه در حاضران آيا كه دانم نمى دقيقاً
 .متغيرند احياناً
 رابطـه  عينـى،  و خـارجى  مشـاهده  راه از مـا  كه گفتيم قبل جلسه در

 گـاه  رابطـه  ايـن  در و كنيم مى برقرار ذهنى، رابطه آگاهى، رابطه شناختى،
 جـاى  ببينـيم  كـه  كرديم دنبال را مسأله اين. شويم مى خطا و اشتباه دچار
 ذهـن  يا اند، كرده اشتباه و خطا حس، هاى اندام آيا. كجاست اشتباه و خطا
 كـه  رسـيديم  نتيجـه  ايـن  بـه  است؟ كرده اشتباه حسى دريافت تفسير در

 بـر  ذهن كه است تفسيرى در اشتباه نيست؛ حسى دريافت خود در اشتباه
 كـه  است طبيعى فهميديم، را اشتباه جاى وقتى. كند مى حسى دريافت آن
 . كنيم كشف بهتر را اشتباه از پيشگيرى راه توانيم مى
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 پـى  هـاى  راه از يكى ديگر، حواس از گرفتن كمك كه گفتيم همچنين
 فـرو  آب در كـه  زديم مثال را راستى چوب تكه. است اشتباه اين به دنبر
 چـوب  پـاى  تـا  سـر  بـر  كه وقتى گفتيم. آيد مى شكسته نظر به و بريم مى

 پـس  نـدارد؛  وجـود  شكسـتگى  جـا  ايـن  گويـد  مـى  المسه بكشيم، دست
 فهميم مى و كنيم مى فيزيكى مطالعات بعد. نيست چوب خود در شكستى

 عبور اثر در: كرده برگشت آن از كه است اى اشعه زا ناشى شكستگى اين
 . چوب خود نه شده، شكستگى دچار نور شعاع آب، از

  
 حسى خطاهاى به بردن پى شيوه
 ذهـن  خطـاى  و اشتباه به ما بردن پى به ديگر حواس از گرفتن كمك پس،
 آن مـا  و اسـت  تجربه آغاز اين. كند مى كمك حسى هاى دريافت تفسير در
 روى نخـواهيم  اگر ما يعنى .است تجربه نوعى خود كار اين .ناميم مى تجربه را

 مختلـف  اصـطالحات  برحسـب  را تجربه و كنيم تلف وقت تجربه تعريف
 ايـن  گـوييم  مى ببريم، كار به اش كلى عام معنى به را واژه اين و كنيم، معنى
 دسـت  خـواهم  مى حال ديدم، شكسته را چوب من يعنى. است تجربه خود
 نادرسـتى  يـا  درسـتى  و كنم مى تجربه دارم. نه يا است شكسته ينمبب بكشم

ـ  دربـاره  كه را ام قبلى برداشت و افتـدري نـاي  روـفـ  آب در وبـچـ  نـاي
 چگونـه . كـنم  مـى  تجربـه  را آن نادرستى يا درستى و آزمايم مى داشتم رفته
 فهمـم  مـى  دنـكشي دست اـب. كشم مى دست چوب آن رـب كنم؟ مى ربهـتج
 چيسـت؟  تجربـه  اين خود. است نادرست چوب در شكستگى ساحسا كه
. گفتـيم  لـقبـ  جلسـه  در كه ر،ـت وسيع معنى هـب مشاهده است مشاهده يك
 از گـرفتن  كمـك  با مشاهده يك نادرستى يا درستى آزمودن ترتيب، اين به

 كه داديم توضيح لـقب جلسه در البته. دارد امـن هـتجرب ديگر، اهدهـمش يك
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: كنـيم  مـى  اعتمـاد  مشـاهده  يك بر باز دوم بار در كه است اين ربهتج اين نتيجه
 عمـل  اين معناى بنابراين،. المسه راه از اى مشاهده حسى؛ دريافت يك مشاهده

 .است دوم مشاهده آن بر اتكا بلكه نيست، چيز دو بر اتكا) زديم كه مثالى در(
 اىهـ  دريافـت  تفسـير  در و حسى مسايل در بگوييم خواهيم مى امروز

 از جلوگيرى براى توانيم مى ما) گويند مى حسى ادراكات را آن كه (حسى
 در را تجربى روش كاربرد ما. كنيم استفاده تجربى روش از ذهن در خطا
 بحـث  در پـس، . اسـت  روشـن  خيلـى  امر اين و كنيم مى تأييد زمينه اين

) خودش حد و قلمرو در (حسى تجربه كاربرد و ارزش روى ما شناخت،
 تجربـه  كـاربرد  در چـه  آن كـه  نـرود  يادمان كنيد، دقت منتها، داريم؛ تكيه
 بـه  ذهـن  خطاى به بردن پى و خطا شناساندن براى عينى تجربه و حسى
 و تركيـب  و تحليـل  و تجزيـه  قـدرت  بلكـه  نيسـت،  حـس  افتد، مى كار

 حسـى  دريافت يك كه ماست انديشه اين واقع در. است ذهن بندى جمع
 بندى جمع و دهد مى ربط پيشين، كهنه، قبلى، سىح دريافت يك به را نو
 گـر  تحليـل  انديشـه  همـان  هم بعد. كردم خطا قبالً من گويد مى و كند مى

 .كند پيدا را خطا جاى و منشأ تا رود مى كه است
 نيـز  ابتدا در. ديديد شكسته آب در را چوب شما: كنيد دقت مثال همين در
 ببينيـد  تا برديد آب در را خود دست صادفاًت يا بعد .است شكسته چوب كه كرديد باور

 بـه  و برديـد  آب در را خود دست و كرديد شك يا است، شكسته چوب كجاى
 دريافـت  شـما،  انديشـه  .نيسـت  شكسـته  چوب دريافتيد و كشيديد دست چوب
 كـه  تفسـيرى  آن گويد مى و گذارد مى اول حسى دريافت كنار در را دوم حسى
 را چشـم  در تصوير شكستگى كه اين يعنى (ودب كرده حسى دريافت آن بر ذهن
 بـه  آمـده  تصـويرِ  شكستگىِ اين و است اشتباه) بود كرده مستند چوب خود به

ـ  كجاست؟ هـب وطـمرب پس. نيست چوب به مربوط حس، ـ  اسخـپ  سـؤال  نـاي
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 انديشـه . اسـت  ذهن فعاليت آغاز اين. كند پيدا تواند مى آسانى به ذهن را
 مبحـث  با آن رابطه و ديدن مسأله نور، مبحث يدبا مورد اين در گر تحليل
 جـرم  از شـعاع  بازتـاب  مبحـث  شعاع، تابيدن با و اشعه با آن رابطه نور،
 يـا  آب، مثـل  مـايعى  از شعاع اين وقتى كه اين و،  )شده ديده جرم  (مرئى
 كنـد  مـى  عبـور  آن، امثـال  و شيشـه  مثـل  مايع غير و شفاف جرمى از گاه

 تصـوير  كـه  فضـا  از اى نقطه در شكستگى ناي و شود مى شكستگى دچار
 نهايـت  در ذهن. گيرد مى صورت آيد مى وجود به جا آن در چوب فضايى
 بينـايى  مركـز  و چشم شبكيه به كه است شكستگى اين كه گيرد مى نتيجه
 را كارهـا  ايـن  همـه  كـه  است ذهن و گر تحليل انديشه. است شده منتقل
 آرى،. نيسـت  كارهـا  اين از يك هيچ انجام به قادر حس. حس نه كند، مى
 انجـام  را كار اصل چشم. كند مى كمك دائماً چشم ها بررسى اين ادامه در

 اى انديشـه . دهـد  مى انجام گر تحليل انديشه و ذهن را كار اصل. دهد نمى
 داشـته  بنـدى  جمـع  و اسـتنتاج  و تركيـب  و تحليـل  و تجزيه تواند مى كه

 كـار  ايـن  در ابـزارش  گرچه دهد، مى انجام را كارها اين كه اوست. باشد
 انديشـه  خـدمت  در ابـزار  يـك  نقش در جا اين در حس پس. است حس
 انديشـه  دوش بـر  هـا  شـناخت  گونـه  ايـن  سـنگين  بار اما است؛ گر تحليل
 .است انسان گر تحليل

 بـراى  تجربـى  صـحيح  هـاى  روش كـه  اسـت  ايـن  فـوق  بحث نتيجه
 است سودمند بسى سىح هاى دريافت تفسير در ذهن اشتباه از جلوگيرى

 كنـد،  مى فعاليت حس كمك با ذهن و گر تحليل انديشه ها روش اين در و
 خـدمت  در ابـزارى  چـون  حس. است انديشه دوش بر اساسى نقش ولى

 و بنـدى  جمع تركيب، تحليل، تجزيه، بر او ذهن و انسان قدرت و انديشه
 .است استنتاج
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 شك از آمدن بيرون و گر تحليل انديشه
 بـاقى  اسـتنتاج  ايـن  نادرسـتى  يا درستى بازآزمايى با رابطه در ديگر اى نكته
 ولـى  كنـد،  مى استنتاج و بندى جمع تركيب، تحليل، تجزيه، انديشه،. ماند مى
 ايـن  درستى به كردن پيدا اطمينان براى ذهن. كند مى شك خود استنتاج در

 هر در ولى شود؛ مى متوسل گوناگون ابعاد از گوناگون هاى تجربه به استنتاج
 و خـالق  انديشـه  و انسـان  خـالق  و گر تحليل ذهن باز ها تجربه آن از يك

 را اى نتيجه بازآزمايى جنبى هاى راه حس از استفاده با كه است انسان مبتكر
 بشـر : مثال. كند مى دنبال آورده، دست به اول نوبت در گر تحليل انديشه كه
 بـاال  و كنـد  مـى  حركت زمين سوى يك از صبح هنگام خورشيد كه ديد مى
 موضـوع  و جـا  تغيير بشر چشم. رود مى فرو زمين ديگر طرف در و آيد مى

 دريافـت . ديـد  مـى  روز مختلـف  سـاعات  در خودش به نسبت را خورشيد
 ناظر كه اى نقطه آن با و او با خورشيد محاذات و وضع كه بود اين او حسى

 دريافـت  ايـن . كنـد  مى فرق روز مختلف ساعات در كند، مى زندگى آن در
 و وضـع  واقعـاً . بـود  نكـرده  اشـتباه  هـيچ  جا اين در هم حس و بود حسى

. كنـد  مـى  فـرق  شـام  تا صبح از من زندگى نقطه و من با خورشيد محاذات
 در خطـايى  هـيچ . گـوييم  مى را همين هم حاال. نيست اين در ترديدى هيچ
 تفسـير  را حسى دريافت اين بشر اين انديشه و ذهن. است نبوده مسأله اين
 حركـت  مغـرب  سـمت  بـه  مشرق سمت از فضا در خورشيد گفت و كرد
 صـحيح  دريافـت  ايـن  بـر  بشر ذهن و انديشه كه بود تفسيرى نـاي. كند مى

 اين كه رسيد مى نظر به ابتدا در غلط؟ يا است صحيح تفسير نـاي اـآي .زد حسى
 خورشـيد  گرفتگـى  و كسـوف  مسـأله  بـه  كـه  ايـن  اـت است؛ صحيح تفسير

 در نيز ماه ديد او .دـدي فضا در هم را ماه حركت ديگر، سوى از .كرد خوردبر
 در نيز ماه كه ديد يعنى .دارد او با متغيرى وضع محاذات، و وضع نظر از فضا،
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 محـاذات  و وضـع  مغرب، به مشرق سمت از حركت در مختلف، ساعات
 ييـر تغ داراى و دارد كنـد  مـى  زنـدگى  آن در كـه  اى نقطـه  و او با مختلفى
 اما. كند مى حركت مغرب به مشرق از هم ماه گفت بنابراين،. است مكانى

 . كرد برخورد) ماه گرفتن (خسوف و) خورشيد گرفتن (كسوف با
 به كه دارند وجود افالكى كرد مى فكر اش پيشرفته مطالعات در بشر اين

 هـا  فلـك  ايـن  از يكـى  در يـك  هـر  مـاه  و خورشيد و گردند مى زمين دور
 فلـك  اطلـس،  فلـك  (بزرگ فلك كمك به ها فلك اين و اند شده ميخكوب

 در ولـى  دارنـد،  زمين دور به روزى شبانه حركت يك) ستاره بى فلك نهم،
 ايـن  همـه  كه بود اين ها آن تصور. هستند حركت داراى نيز خودشان داخل
 سـان  بـه  افالك كه انديشيدند مى چنين ها آن. گردند مى زمين دور به افالك
: دارد جاى ديگرى درون در يكى كه هستند مختلف هاى اندازه با ىهاي توپ
 ديگـر  فلك هشت كه بود) نهم فلك (االفالك فلك همان توپ ترين بزرگ

 هشـت  ايـن  كـه  شد مى باعث االفالك فلك حركت. داد مى جاى خود در را
 گوى ترين كوچك محور حول بر ها آن حركت. كنند حركت نيز ديگر فلك
 ساعت چهار و بيست هر در حركت اين. زمين: داشت قرار مركز در كه بود
 فرضـيه  همـين  براسـاس . شـد  مـى  تكـرار  كامـل  اى دايره شكل به ارـب يك

 از ناشـى  كسـوف  آنـان  تصـور  در. شـد  مى بينى پيش نيز كسوف و خسوف
 مـورد  نيـز  امـروز  تصور نـاي. ودـب نـزمي و خورشيد انـمي ماه شدن حايل
 قـرار  خورشـيد  مقابـل  اهـمـ  داخلى، حركت آن در كه هنگامى. است قبول
 رفتـگـ  ورشيدـخ وييمـگ مى و بينيم نمى كامل را خورشيد نور ما گيرد، مى
 كسوف آمد نظريه، آن و مشاهدات اين براساس بشر اين. داد رخ كسوف و
 نيـز  قبل سال پانصد و هزار يا سيصد و هزار در. كرد بينى پيش و محاسبه را
 بـا  محاسـبه  ايـن  دقـت  ميزان و كنند بينى پيش دقيقاً را كسوف توانستند مى
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 بينى پيش فرضيه و محاسبه همين روى. داشت فرق اندكى امروز دقت ميزان
 ساعت فالن در روز فالن در تهران در ديگر، سال ده يا سال سه كه كرد مى
 چنـين  بـه  بـار  يـك  بشر آن. گيرد مى مقدار اين به خورشيد دقيقه، فالن در

 سه كه كرد محاسبه مثالً. آزمود را آن درستى و زد دست بينيى شپي و تجربه
 و سـى  و چهار ساعت ماه، تير هشت و بيست روز در تهران، در ديگر سال
 خورشيد سطح پنجم يك مقدار و دهد مى رخ كسوف ظهر، از بعد دقيقه سه

. درآمد آب از درست بينى پيش اين ديد گذشت؛ سال سه. شد خواهد گرفته
 كـرد؛  تجربـه  آزمـود؛  بينـى  پـيش  ايـن  بـا  را خودش دانستن ترتيب، اين به

 درسـت  كـه  شد معلوم و كرد تأييد را او بينى پيش نيز تجربه. كرد بازآزمايى
 آن درسـتى  خواست بينى پيش و تجربه اين درستى از. است كرده بينى پيش

 بـه  مشرق از خورشيد كه (بود زده خودش حس دريافت بر كه را تفسيرى
 و كند، مى حركت مغرب سمت به مشرق از هم ماه و كند مى ركتح مغرب
 نهم، ستاره بى فلك آن يعنى اطلس، فلك كلى حركت از ناشى حركت اين
 نتيجـه ) گيـرد  مـى  صـورت  بار يك روز شبانه هر در كه است زمين دور به

 كند؛ برخورد آن با تفسير آن براى تأييدكننده تجربه يك صورت به و بگيرد
 اسـتنتاج  و بنـدى  جمع و تركيب و تحليل و تجزيه و استنتاج و ىگير نتيجه
 بـر  اسـت  دليلـى  ايـن  بگويـد  و كند قلمداد درست را گرش تحليل انديشه
 طور همين مطلب كه شد تر مطمئن. شد تر مطمئن پس. من ذهن كار درستى
 ايـن  انـد؛  ميخكـوب  فلكـى  در مـاه  و خورشيد و است ثابت زمين و است
 كـه  ثوابـت،  فلـك  تـا  (ها آن همه ليكن و كنند، مى كتحر هم روى ها فلك
 فلـك  يا نهم فلك (ستاره بى تر بزرگ فلك يك داخل در) است هشتم فلك

 يـك  ساعت چهار و بيست هر در االفالك فلك اين و دارند، قرار) االفالك
 مركـزى  نقطه در زمين و كند مى حركت است زمين كه خودش مركز بر بار
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 يعنى بينى، پيش آن درآمدن آب از درست خواست 1.ددار قرار االفالك  فلك
 حسـى  هـاى  دريافـت  همـه  اين بر تفسيرش صحت دليل را، تجربه نوع يك
 اما. كرد مى اشتباه هم باز. نبود درست بود؟ درست واقعاً آيا ولى. بدهد قرار
. كـرد  مى اشتباه او گر تحليل انديشه! ذهن نه؛ حس؟ كرد؟ مى اشتباه چيز چه

 تجـارب  رفت؛ جلو و رفت جلو و رفت جلو برد؟ پى اشتباه اين به چگونه
 هـاى  تجربـه  و پاندولى تجربه (ايد خوانده فضاشناسى تاريخ در كه جديدى

 رفـت  جلـو  جا آن تا. كند شك اش تجربه درستى در او كه شد باعث) ديگر
 بـوده  اشتباه بيخ از كرده، مى اش حسى دريافت بر كه تفسيرى اين فهميد كه

 دور بـه  جهـان  كـل  كنـد،  مى حركت بار يك روز شبانه هر در چه آن. است
 خـودش  دور بـه  بـار  يـك  سـاعت  چهـار  و بيست هر زمين. نيست زمين

 بـه  است مغرب از زمين حركت. مشرق به مغرب از هم آن كند؛ مى حركت
 بـه  مغـرب  از بلكـه  نيست، مغرب به مشرق از حركت جهت پس،. مشرق
 نيسـت؛  ماه و خورشيد و االفالك فلك د،كن مى حركت چه آن. است مشرق
 قبلـى  تجربـه  آيا جديد، تفسير اساس بر كه كنيد دقت اما،. است زمين بلكه
 و زمان كردن بينى پيش مورد در او، عملى و قبلى محاسبات و بينى پيش او،

 درسـت  همچنـان  يـا  درآمـد  آب از اشتباه كسوف و خورشيد گرفتن مكان
 همـان  در هـم  واقعاً و بود كرده تجربه او هك اين براى است؛ درست است؟
 كـه  بينيـد  مـى  باز بنابراين،. گرفت خورشيد معين جاى آن در معين ساعت
  محاسبه جهت خطاست كه چيزى آن فقط است؛ درست محاسبه و بينى پيش

 

                                                 
 اشـاره  علـم  فلسـفه  مسـايل  انگيزترين بحث و ترين مهم از يكى به جا اين در بهشتى دكتر. 1

 براسـاس  كـه  بينـى  پيش يك صحت از گاه هيچ كه است اين خالصه طور به مسأله. دارند
 مطلـب  ايـن  بـارز  نمونه. برد پى نظريه آن صحت به توان نمى گيرد، مى صورت نظريه كي

 بطلميوسى منسوخ تئورى پرتو در هم آن بينى پيش كه است كسوف و خسوف مثال همين
 .كوپرنيكى ـ كپلر تئورى پرتو در هم و دارد امكان
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 در و دانسـت  مـى  زمـين  دور بـه  جهـان  كل از را حركت جا آن در. است
 ايـن  كـه  ايـن  نتيجـه . خـودش  دور بـه  دانـد  مى زمين از را حركت جا اين
 ماه روز، فالن در معين، مكان فالن در معين، ساعت فالن در كه بينى پيش
 محاسـبه  ايـن . اسـت  بـوده  درسـت  شود، مى حايل خورشيد و زمين ميان

 از خطـا  و بـود  درسـت  گر تحليل انديشه استنتاج اين. است بوده درست
 اوليـه  تفسـير  همـان  فقـط  درآمده، آب از خطا چه آن. است درنيامده آب

 بـه  مربـوط  محاسـبه  بيان از اى گوشه اوليه تفسير همان براساس و است؛
 زمـين  كـه  ايـن  تخيل به بود مربوط كه اى گوشه همان: بود اشتباه كسوف
 حاال. شود مى حايل متحرك خورشيد و ثابت زمين ميان ماه و است ثابت
ـ  خورشيد و متحرك زمين ميان ماه نه، كه فهميد  مقايسـه  در ثابـت  (تثاب

 .است شده حايل ،)دارد حركت هم خورشيد واالّ زمين، با
 بينـدازيم  كـار  بـه  تجربـى  روش در بايـد  ما چه آن دهد مى نشان همه ها اين
 تجربـى،  روش در گـر  تحليـل  انديشـه  كار كمك و ابزار. است گر تحليل انديشه
 واقعـاً  داريـم  تجربـى  و حسـى  روش در مـا  كند خيال كسى مبادا. است حس
 ذهـن  معجزه و كارايى معجزه ما. نيست طور اين. دهيم مى نشان را حس معجزه

 خـود  اسـتخدام  در را حـس  توانـد  مـى  كه دهيم مى نشان را گر تحليل انديشه و
 حـال،  عـين  در. اسـت  گـر  تحليـل  انديشـه  به مربوط ها توان همه پس. درآورد
 ادراكاتمـان،  از بخش اين در حسى، ادراكات در و مباحث در ما كه نرود يادمان
 تكيـه  و تجربى روش كه نكند خيال كس هيچ. كنيم مى تكيه تجربى روش روى
  ايـن  طى در كه نكند خيال. نيست طور اين. است 1بيكن فرانسيس مال آن روى

 

                                                 
 فلسـفه  بـه  ىو خـدمت  تـرين  بـزرگ . انگليسـى  فيلسوف) 1561 ـ 1626 (بيكن فرانسيس. 1

 المعـارف  دايـرة . (بـود  تجربـى  علـوم  در اسـتقراء  روش تـرويج  و سـاختن  استوار و تدوين
 .)مصاحب فارسى،
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 جـور  ايـن  هـيچ . شـده  تكيـه  تجربـى  روش روى كه است اخير قرن پنج
 دانند مى هستند، آشنا رىبش انديشه و علم تاريخ با كه كسانى همه. نيست

 سـينا  ابن داشته؛ تكيه تجربى هاى بخش در تجربى روش روى ارسطو كه
 عينـى  مطالعـات  و مشاهدات به مربوط هاى بخش در تجربى روش روى
 ايـن . نيسـت  بيكن فرانسيس آقاى مخصوص امر اين و داشته تكيه حسى
 واالّ ده؛كـر  تكيـه  چيزهايى چه روى بيكن كه دارد جداگانه داستانى خود

 در و ارسـطو  امثـال  و ارسطو كار در كه است چيزى تجربى روش اساس
 .است داشته وجود جهان متفكران از بسيارى كار

  
 تجربى روش كاربرد حدود
 در تجربى، روش اثر كه است اين كنم عرض بايد جا اين در كه ديگرى مسأله
 و دهـد  يمتعمـ  را تجربـى  روش بخواهد كسى اگر. است تجربى علوم زمينه
 و ندارد وجود بيشتر روش يك ذهن خطاى از جلوگيرى براى دنيا در بگويد

 هاى زمينه در ما گر تحليل انديشه. است كرده اشتباه است، تجربى روش هم آن
 كارايى حس اصالً ها زمينه آن در كه آن حال و افتد، مى كار به نيز ديگر فكرى
 حـل  جهـت  را هندسى مسأله يك وقتى. رياضى علوم مثل هايى زمينه ـ  ندارد
 اى نتيجـه  يـك  بـه  و كرديـد  حـل  را آن كـه  آن از پس دهند، مى شما به كردن

 و نـه،  يـا  اسـت  درسـت  گرفتيد كه را اى نتيجه آيا كه كنيد شك اگر رسيديد،
 درسـتى  نه، يا است درست رفتيد مسأله براى كه را حلى راه آيا كه كنيد شك

 طريـق  از كنيـد؟  مـى  آزمـايش  چگونه را نخودتا كار و محاسبات نادرستى يا
 موجـودى  كـه  بانـك  صـندوق  كارمنـد : ايـن  از تـر  ساده مثالى حتى ـ  حس؟

 كرده دريافت پول هم بانك در عصر تا صبح و است ريال 74350 صندوقش
  تـا  بدهـد  نشان را خود دفتر و صورتحساب بايد كار پايان از پس پرداخت، هم و
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 كـرده  گـردش  چگونـه  داشت موجودى نوانع به صبح كه مبلغى شود معلوم
 موجـودى  با كار آخر در و بخواند هم با پرداخت و دريافت نتيجه بايد. است
. نويسـد  مـى  را صـندوق  صبح موجودى خوب،. باشد سازگار صندوق فعلى

 بايـد  هـم  را وستدها داد ريال؛ 134250 با است برابر صندوق فعلى موجودى
 هـا،  دريافـت  اضـافه  بـه  صـبح،  موجودى يعنى نخواند هم با ها اين اگر. ببيند
 چـه  بايـد  شـد،  زيـادتر  يـا  كمتر ريال دو و نباشند مساوى ها، پرداخت منهاى
 اعـاده  بـا  نـه؟  يـا  بـوده  درسـت  حسـابش  كه برد مى پى تجربه با او آيا كند؟

. دريابـد  را اشتباه موضع و كند حساب را چيز همه دوباره بايد او حسابرسى؟
 بپـردازد؛  را آقـا  فالن پول تتمه ريال دو خواسته مى كه همدف مى او كنيد فرض
 او. ارزد نمـى  اش معطلى به خواهم، نمى گفته آقا آن ولى گشته خرد پول دنبال
 اش حافظـه  در بايـد  اسـت،  ايـن  حسـاب  اشتباه منشأ كه اين به بردن پى براى
 و نـد بك پيدا بود شده گم اش حافظه در ظهر تا صبح از كه را چيزى تا بگردد
 از را كـار  ايـن  او آيا. باشد داشته توازن حسابش تا بردارد را ريال دو اين بعد
 كـه  گفـت  توان نمى ذهنى؟ كار مشت يك روى از يا كرد حسى تجربه روى
. بينـد  مـى  نگـاه  اـب زـني را حساب ماشين و بيند مى خود حس اـب را امـارق او
 نيـز  نوشـتن  هنگـام  انسـان  چشم كه است معلوم. نيست حسى تجربه كه اين
 اگـر  جا اين در يعنى. حسى كارى نه و بود، ذهنى كارى صرفاً اين. كند مى كار
 در و نينـدازد  كـار  بـه  هـم  را مـداد  و قلـم  حتى تواند مى باشد نيرومندى آدم

 و قلم رقمى، چهار ـ  رقمى سه هاى حساب براى آدم لذا كند؛ حساب ذهنش
 ريـال  15 داشـتم،  جيـبم  در ريـال  دصـ  صبح من كه اين. برد نمى كار به كاغذ
 51 حـال  و خريـدم  خيـار  ريـال  24 خريـدم،  نـان  تومان يك خريدم، ماست
 بـه  دسـت  كنيـد  فـرض . نـدارد  حسـاب  ماشين به احتياج مانده، بـاقى ريـال
  ريـال 3 آن پس پرسم مى خود از .دارم ريال 48 شوم مى متوجه و كنم مى جيب
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 چـه  جا اين در. ام خريده مداد را كسرى ريال 3 آن كه آورم مى ياد به شد؟ چه
 محاسـبات  از بسـيارى  در ما. كند مى كار ذهن ذهن؟ يا حس: كند مى كار چيز

 كـار  بـه  چـه  آن رياضـى  علـوم  در. كنـيم  مـى  عمل طور همين پيچيده رياضى
 خطـا  خـود  حتى. است ذهن آورد، دست به را اشتباهات و خطاها تا افتد مى
 انديشـه  و ذهـن  خطاكننـده، . اسـت  ذهن به مستند خطا. نيست حس مال هم

. اسـت  گـر  تحليـل  انديشه و ذهن خود نيز خطا كننده كشف. است گر تحليل
 .رياضى رياضى؟ يا تجربى، و حسى: است هايى روش چه ها روش
 شـك  بـى  تجربـى  روش كـه  گفتـيم  و كرديم بيان حق به اول مسأله در
 و اسـت  مفيـد  حـس  با رابطه در ذهن كارهاى در اشتباه از گيرى پيش براى
 انديشـه  تجربـى  روش در شـك  بـدون  و گيـرد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  بايـد 
 و فكـرى  انحصـارگران  امـر  ايـن  مبادا اما كند؛ مى استفاده حس از گر تحليل

 نيـز  مـا  نگفتـيم؟ : بگوينـد  هـا  آن و كنـد  خوشـحال  را فكرى انحصارطلبان
ـ  كـه  اسـت  تجربـى  روش و تجربـى  علـوم  فقـط  و فقـط  گوييم مى  درد هب

 كنيـد  دقـت . كردند قبول نيز آقايان اين خود ديديد حال خورد؛ مى شناخت
 مـا  اجـداد . داشتيم قبول را مسأله اين اول از ما و نيست اى تازه چيز اين كه
! را خـانوادگى  اجـداد  نه گويم، مى را فكريمان اجداد داشتند قبول را آن هم

. اسـت  نـداده  رخ القمرى قش. داشتند قبول را مسأله اين هم ما فكرى نياكان
 روش گفتـيم  مـى  مـا . كرديـد  اشـتباه  شـما  كـه  است اين است عيب چه آن

 منحصـر  شـناخت  ميـدان  و قلمرو. نيست تجربى روش به منحصر شناخت
 در اشـتباه  از گيـرى  پـيش  روش و شـناخت  روش. نيست تجربه و حس به

 نيـز  ديگـرى  ذهنـى  هاى روش. نيست تجربى روش به منحصر نيز شناخت
 . داريد قبول هم تجربيون آقايان شما خود كه رياضى، علوم قبيل از ـ اريمد

 بود مطرح مسأله اين جديد، دوره همين در اروپا، در ها مدت كه دانيد مى
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 علـوم  بدهـد،  اعتمـاد  قابـل  آگـاهى  مـا  به تواند مى كه چيزى آن اصالً كه
 حتـى  بنـابراين، . است رياضى منطق و رياضى، علوم هاى روش و رياضى

 كـار  همـين  و برگرداند رياضى علوم به را تجربى و حسى علوم بايد بشر
 را خـود  آزمايشگاهى اشتباهات از بسيارى حتى االن ما. است كرده نيز را
. تجربـه  بـا  نـه  كنـيم  مى كشف رياضى محاسبات در نظر تجديد طريق از

 ضىريا علوم مسايل به ما براى هم تجربى علوم مسايل كه اين براى چرا؟
 علـوم  و رياضـى  علـوم  همكارى و هماهنگى بركت به. است شده تبديل
 طريق از نيز را تجربه به مربوط هاى لغزش و اشتباهات از بسيارى تجربى

 .آوريم مى دست به رياضى محاسبات در تجديدنظر
 در آن از ما كه است هايى روش و رياضى روش دوم، روش بنابراين، 
 علم دو اين از يا سه اين از كه ديگرى ومعل و جبر، حساب، هندسه، علم

 .كنيم مى استفاده خيزد، برمى) است حساب نوعى حقيقت در جبر چون(
  
 نظريات ابداع در گر تحليل ذهن نقش
 و تجربـه  به منحصر اشتباه از جلوگيرى روش كه شد معلوم خوب،
 است قرار وقتى. رويم مى فراتر اين از حال. نيست تجربى هاى روش
 در باشد، گر تحليل انديشه دوش و گرده بر شناخت اصلى بار و كار

 انديشه رياضى، علوم قلمرو و تجربى و حسى علوم قلمرو از خارج
 از. تحليلـى  علوم قلمروهاى: دارد شناخت قلمرو و ميدان گر تحليل
 علـوم  در كـه  هـايى  تعريف همين حتى (را، ها تعريف: پرسم مى شما

 مـا  كنيم؟ مى تر دقيق روز به روز چگونه) داريم هندسه در يا رياضى
 مـا . كنيم مى چنين تحليل هاى شيوه در بيشتر دقت با صرفاً جا آن در
 در مـا  ذهـن . داريـم  تحليلـى  هـاى  شناخت و ها دريافت سلسله يك
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 بـه  مربـوط  مسايل قلمرو از خارج در و حسى هاى دريافت قلمرو از خارج
 در هگـل  آقـاى  كـه  هـايى  حليلت. دارد هايى دريافت هندسى، اشكال و عدد

. حسـى  مسايل نه و است رياضى مسايل نه كند، مى خودش وجودى فلسفه
 خودش مطالعات مبناى ماركس كه را هايى تحليل. ماركس هيچ؛ هگل حاال
 دربـاره  تـاريخ  در كـه  چيزهايى از و مشاهدات از خواهد مى و دهد مى قرار

ـ  كـرده  مطالعـه  او و شـده  گردآورى انسان زندگى  حركـت  مكانيسـم  ود،ب
 بحـث  صحيح؛ يا باشد غلط كه اين از اعم ـ  كند استنتاج را ها جامعه تكاملى

 ايـن  در او بودنـد؟  چـه  ـ  نيسـت  آن بـودن  صـحيح  يا غلط درباره فعالً ما
 او. را گـر  تحليل انديشه اندازد؟ مى كار به را چيز چه و كند مى چه ها تحليل

 انـد  نهاده او اختيار در بشر زندگى رهدربا تاريخ محققان چه آن از خواهد مى
 ميـان  خواهـد  مـى  او. برسد توليد ابزار تكامل با رابطه در بندى جمع يك به

 برقـرار  رابطـه  بشـرى  اقتصاد و فرهنگ و تمدن تكامل و توليد ابزار تكامل
 جـا  اين در. كند عرضه شناسى جامعه جديد قانونمندى يك امر اين از و كند
 نظريـات  آيـا . اسـت  گـر  تحليـل  انديشه و ذهن ؟چيست است فعال چه آن

 بـه  شناسـى  جامعـه  مسـايل  كه دانيد مى است؟ تجربى آزمايش قابل ماركس
 در نظر تجديد و رياضى هاى روش با ماركس آيا. نيست تجربه قابل آسانى

 نتـايج  ايـن  بـه  هندسـى،  شـكلى  مسـأله  حل يا رقمى، و عددى محاسبات
 وسـيله  بـه  شده داده هاى آگاهى اين روى او گر تحليل انديشه. خير رسيده؟
 در و كـرده  ضـبط  تاريخ در را خود عينى مشاهدات نتايج كه نويسان، تاريخ
 كـه  چيـزى  آن كـل . شد متمركز اند، نهاده ماركس چون گرانى تحليل اختيار

 خـواه  (كنـد،  مى كار خودش تئورى به بردن پى براى ماركس وجود تمام در
 تئـورى  ايـن  بـه  تـا  اسـت  افتاده كار به و،  )طغل يا باشد صحيح تئورى اين
 انديشـه ! نـه  اسـت؟  رياضى محاسبات است؟ تجربه چيست؟ ببخشد جان
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 بينـد  مـى  كند؛ مى برقرار اى رابطه ها داده ميان آغاز در كه اوست گر تحليل
 را فـرض  بعـد . نـدارد  وجود منطقى و قطعى رابطه نتيجه و مقدمات ميان

 كـه  يابـد  درمى و كند مى برقرار رابطه يگرد مقدماتى ميان و كند مى عوض
 .دارد وجود منطقى رابطه جا اين در

 هـا  آن امثـال  و شناسـى  جامعه گر تحليل انديشمندان كه كارى بنابراين،
 انجام نتايج و مقدمات ميان گر تحليل انديشه كه است كارى دهند، مى انجام
 برقـرار  اى رابطـه  يجنتـا  و ها مقدمه ميان گاه رـه ديگر، تعبير هـب. دهد مى
 جريـان  و پروسـه  ايـن  تكـرار  در را ودشـخ درستى رابطه، نـاي كه شد

 مـا  گـر  تحليـل  انديشـه  و رـفكـ  كه فهميم مى داد، انـنش تحليلى و فكرى
 دو تحليـل،  و تجزيه نـاي كه ديديم وقت رـه و. است كرده عمل درست

ـ  شـف ك در ما ذهن كه فهميم مى داد،ـن را مطلوب نتيجه جا سهـ    رابطـه  نـاي

ـ  قدر آن و رويم مى ديگرى جديد فرضى رابطه سراغ به لذا رفته؛ خطا  نـاي
ـ  كنـيم  مـى  دنبـال  هـا  گيرى نتيجه و ها داده با رابطه در را ها فرضيه ـ  اـت  هـب
 صد در صد يا بيشتر هماهنگى اـم هاى داده مجموع با كه برسيم اى فرضيه
 همه واالّ است؛ اجتماعى مسايل در گر تحليل انديشه كار نـاي .باشد داشته
 است ضعيف بسيار ربهـتج امكان شناسى جامعه مسايل در كه داند مى كس
  1.نـدارد  وجـود  تجربه امكان اصالً مسايل از بخشى در كه نگوييم رـاگـ  

 

                                                 
 تجربـى  علـوم . اسـت  اجتمـاعى  علـوم  فلسـفه  در اساسـى  مسايل از يكى به بهشتى دكتر اشاره. 1

 و غيـاب  حضـور،  اصل (ها معلول و علل در بردن دست تكرارپذيرى، قبيل از دارند هايى ويژگى
 اجتمـاعى  علـوم  در امـا ... و كليـت،  ناظر، از استقالل،  )ميل استوارت نظريه در همزمان تغييرهاى

 را هـا  آن و برد دست حوادث در توان نمى تاريخ در المثل فى. نيست فراهم چندان ها ويژگى اين
 آن، بـر  وهعال. شد مى چه داد مى رخ ديگرى شكل به حادثه فالن اگر كه شود معلوم تا داد تغيير
 كلـى  و آب كلـى  از كـه  تجربـى  علـم  بـرخالف  (ايم مواجه شخصيه قضاياى با همواره تاريخ در

 علـوم  طـور،  همـين ). اسـت  چنـين  نيز شناسى كيهان مثل علومى در گرچه ـ  گوييم مى سخن آهن
 ورشكسـته  اسـت  ممكـن  بانـك  فـالن  شـود  گفته اگر مثالً. پذيرند مى تأثير بينى پيش از اجتماعى
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 بـورژوازى  يك خودش درون در فئوداليسم كه را اجتماعى تجربه اين آيا
 بجنگـد  فئوداليسم اين با بورژوازى اين بعد تا كند مى تربيت را خود ضد
 يـا  بدهـد؟  انجـام  خـودش  زمان در تواند مى كس هيچ كند، نابود را آن و

 تبـديل  مقطـع  در اى جامعه در كه كسانى تنها. ندرت به بسيار يا نه، اصالً
 اين توانند مى اند گرفته قرار جزئى محلى شهرى دارى سرمايه به فئوداليسم

 جهـانى،  دارى سـرمايه  و كاپيتاليسـم  پيـدايش  نبالد به اصالً. بكنند را كار
 رفتـه  بـين  از فئوداليسـم  بـا  رابطه در محلى بورژوازى تجربه امكان ديگر
 و فئـودالى  هـاى  جامعه كه باشيم داشته هايى جامعه امروز اگر يعنى. است
 وابسـته،  دارى سـرمايه  حضور دليل به باشند، بزرگ زميندارى هاى جامعه
 و جهــانى كاپيتاليســم و جهــانى دارى ســرمايه رو هدنبالــ حقيقــت در كــه

 ديگـر  دارد، تكيـه  كاپيتاليسـم  اين بر كه است خاصى امپرياليسم رو دنباله
 بـر  وابسـته  غيـر  دارى سرمايه و محلى بورژوازى آمدن پديد تجربه امكان
 اندك و ناچيز بسيار بسيار يا و ندارد وجود اصالً يا محلى فئوداليسم ضد
 دوش بـر  كـار  اصـلى  بـار  شناسـى،  جامعه مثل هايى حثب در پس،. است

 هـاى  روش بايـد  هـا  روش جـا  آن در. گر تحليل انديشه دوش بر چيست؟
 جـا  آن در رياضـى  هـاى  روش و تجربـى  هـاى  روش باشند؛ تحليلى سالم

 .ندارند كارآيى
 جلسـه  در مـا . است ديالكتيك روش تحليلى روش اين گويد مى ماركس

 قـديمى  يـا  است، تازه و نوبنياد چيز يك آيا. چيست تيكديالك ببينيم بايد بعد
  در معناسـت؟  چـه  به ماترياليستى ديالكتيك چه؟ يعنى ديالكتيك خود است؟

 

                                                                                                
 خواهـد  آن ورشكستگى موجب امر همين خود و كرد خواهند خالى را خود هاى حساب همه شود،
 فـالن  در كـه  ايـن  بينـى  پيش با كنيد مقايسه را اين). شود مى حادثه وقوع موجب بينى پيش نفس (شد

 فقــر پــوپر، ريمونــد كــارل: بــه بنگريــد مطلــب ايــن تفصــيل بــراى. دهــد مــى رخ خســوفى ســاعت
 .خوارزمى تهران، آرام، احمد ترجمه گرى، تاريخى
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  .برويم سؤالها سراغ به حال. پرداخت خواهيم مسايل اين به بعدى جلسات
 عـين  و اسـتنتاج  بـدون  شكسته، صورت به چوب يك ديدن :]سؤال[
 هـم  تحليـل  و تجزيـه  قدرت كه ديوانه انسان يك حتى زيرا است؛ ديدن
 مرحلـه  در. يابـد  مى شكسته را آن هم او ببيند آب در را چوب اگر ندارد
 .آيد مى كار به تحليل و تجزيه كه است شك

 يـك  ديوانـه  همـان  ذهـن  كـه  اين براى. فرماييد مى كه نيست طور اين
 بـه  داده؟ نسـبت  چيـز  چه به را شكستگى اين او. است زده عادى تفسير
 چـه  آن اصـالً  گويـد،  مى شما بعدى مطالعات و بينيد، مى بعداً شما. چوب
 مـن  مستقيماً شما االن يعنى. نيست اشيا خود مستقيماً بيند مى واقعاً انسان

 از جـا  آن از و چشم شبكيه در تصوير يك كانال از االن شما بينيد؛ نمى را
 مطالعـات  از قبـل  شـما  امنتهـ . بينيـد  مى را من فضا، در تصوير يك كانال
 تصـوير  يك و هست شما چشم شبكيه در تصوير يك دانستيد نمى علمى

 بيشـتر،  بلكـه  (تصـوير  دو اين مجراى از را من و شود مى ترسيم فضا در
 بعـد  شما. بينيد مى) گويم مى را تا دو اين من حداقل حاال تصوير؛ چندين

 چشـم  چـه  آن مسـلماً  بنـابراين، . برديـد  پـى  امر اين به علمى مطالعات از
. اسـت  چوب تصوير نيست؛ چوب خود بيند، مى شكسته عنوان به ديوانه
 در كـه  داده نسـبت  چـوبى  جِـرم  به را تصوير اين است آمده ديوانه ذهن
 واقعاً واال است؛ نسبت اين آمده در اشتباه از بعداً كه هم چه آن. است آب

 تصـوير  ايـن  ولـى  اسـت؛  كـرده  دريافـت  را شكسته تصوير ديوانه چشم
 دليـل  بـه  چـوب  از آمـده  باز و برخاسته اشعه يعنى. بود فضا در شكسته
 ذهـن  پـس . اسـت  كـرده  ترسيم فضا در شكسته تصوير يك آب از عبور
 تفسـير  يـك  بلكـه  كنـد،  نمى تحليل و تجزيه و دهد مى نسبت يك ديوانه
 .تفسير شود مى دادن نسبت همان. دادن نسبت يعنى دهد؛ مى انجام
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 اسـت  اشتباه داند مى كه خطايى كار فكر مواقع بعضى در انسان:] سؤال[
 ناخودآگـاه  عمـل  يـك  و رسـد،  نمى عمل مرحله به كه صورتى در كند، مى
 آن دادن انجـام  مثابه به خالف عمل فكر كه قرآن آيات به توجه با آيا. بوده

  كرد؟ توان مى كار چه ناخودآگاه فكرهاى اين از رهايى براى است،
 گنـاه  فكـر  شـما  اگـر  كه نيست طور اين اوالً. است اخالقى همسأل اين
 گنـاه  فكر. گيريد قرار مؤاخذه مورد نشديد مرتكب را گناه خود و كرديد

 گنـاه  بـه  ميـل  انسان كه است همين تقوا اصالً. نيست گناه گناه، به ميل و
 كـه  كسى واالّ تقوا؛ گويند مى اين به. بگيرد را ميل اين جلوى و بكند پيدا

 نـدارد  گـاز  كـه  ماشـينى . خواهد نمى ترمز كند، نمى پيدا گناه به ميل صالًا
 گنـاه  بـه  گـرايش  و گناه به ميل انسان در وقتى كند؟ چه خواهد مى ترمز

 مبتـذل  هـاى  خواسـته  ايـن  از فراتر آرمانهاى به عشقش و ايمان و هست
 ولـى . نيسـت  گناه گناه، به ميل پس،. دارد تقوا گوييم مى شود، مى او ترمز
 تـا  بزند ها نيكى و خيرات اقيانوس به بايد انسان افكار اين از رهايى براى
 نيـك  كـار  غـرق  را خودتان. شود داده شو و شست او از ها ناپاكى به ميل
. تقواسـت  بهتـرين  اين. رود مى انسان ياد از بد كارهاى حال اين در! كنيد
 امـا  داده؛ انجـام  ارىك گناه، به گرايش و ميل برابر در انسان نيز جا اين در
 تقواهـاى  آن از يكـى  ايـن . خيـر  كارهاى به اشتغال و اثباتى كار. ترمز نه

 .است سازنده و عالى و مثبت
 خـالص  هـا  گـرايش  دعـواى  و جنـگ  اين از ما مملكت كه اين عالج

 شـاء  ان. بشـويم  سـازندگى  مرحله وارد زودتر چه هر كه است اين بشود
 عبـور  سـرعت  بـا  دولـت  تعيين رستم خان هفت اين از كه اميدواريم اهللا

 . بشويم هم سازندگى مرحله وارد و كنيم
  تقسيم تركيبى و تحليلى دسته دو به را موضوعات ماديون از اى عده :]سؤال[
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 چيـزى  موضوع بيان هنگام به كه گويند مى تركيبى را مسايلى و نمايند مى
 .»بـود ) ع (صادق امام شاگرد جابر «مانند دارد؛ نيز موضوع خود بر اضافه

 مطلب بيان تحليلى موضوعات در و. شناسيم مى تعريف اين با را جابر ما
 1.»تنهاست عزب شخص «مانند نيست؛ صفات تكرار جز

 وارد مـن . شـوم  آن وارد نخواسـتم  مـن  كـه  اسـت  هـايى  بحـث  از اين
 در اسـت،  كم وقت چون گفتم، بحثم اول از من. شوم نمى ربط بى چيزهاى

 روشـن  بيـان  با توانيم مى و بدانيم بايد كه رويم مى مسايلى اغسر بحث اين
 نقـش  كـه  افتـاد  جـا  شما براى كرديم ما كه بيانى اين با. كنيم قبول را ها آن

 .كرديم بيان نيز را تحليل و تركيب انجام نحوه چيست؛ گر تحليل انديشه
 مـورد  در چـرا  و كند مى شك ها استنتاج برخى در انسان چرا :]سؤال[

 را المسـه  حـس  از حاصل تفسير و دريافت آب، در چوب ديدن كستهش
  كند؟ مى شك بينايى حس از حاصل تفسير در و قبول

 كـه  آيـد  مـى  دسـت  بـه  اى نشانه گاه كه اين براى پيداست؛ اين خوب،
 دنبـال  هميشـه  انسـان  ذهـن . اسـت  خـالق  ذهن،. است آور شك او براى

 كهنـه  آن در اسـت  مكـن م نـويى  شناخت هر در انسان. است نو شناخت
 .بكند شك

                                                 
ــا اســت، روشــن گرچــه پرســش ايــن. 1 ــه قضــايا تقســيم اوالً. نيســت دقيــق ام   تحليلــى ب
)analytic(تركيبى و) syntetic (موضوعات در تقسيم اين ثانياً،. ماديون نه بود، كانت كار 

: گـر  پرسـش  گفتـه  بـه  يـا  (قضـاياى  در كـه  سـخن  ايـن  ثالثـاً، . قضاياسـت  در بلكـه  نيسـت، 
 در زيـرا  اسـت؛  غلطـى  سـخن  نيسـت،  صـفات  تكـرار  جـز  مطلب بيان تحليلى) موضوعات

 دكتر پرهيز علت. تحليلى نه است تركيبى قضيه ولى است صفت» سياه«» است سياه كالغ«
 كـه  افـرادى  بـراى : شـود  مى روشن جا همين از هايى پرسش چنين به دادن پاسخ در بهشتى
 قضـاياى  همچـون  (فلسـفى  مسـايل  تـرين  ابتـدايى  بـا  و اند نكرده طى را الزم مقدمات هنوز

 صـورتش  تـرين  سـاده  در شـناخت  بحث كه است آن بهتر نيستند، آشنا) تركيبى و تحليلى
 .اند كرده ها بحث سلسله اين در بهشتى شهيد كه است كارى همان اين و شود، ارائه
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 اطمينـان  قابـل  آيـد  مـى  دسـت  به تجربه راه از كه قوانينى آيا :]سؤال[
 اسـتقرا  و اسـت  اسـتقرا  پايه بر تجربى روش كه است اين نه مگر است؟
 تـوانيم  نمـى  انـد،  سـياه  كـه  ديديم كالغ تا صد ما اگر مثال ندارد؟ قطعيت
 روش و نـدارد  قطعيـت  تقرااسـ  پس. هستند سياه ها كالغ همه كنيم حكم
 .مبناست اين بر نيز تجربى
 از يـك  هـر  ارزش درصد درباره البته ما. است خوبى بسيار سؤال اين

 آيـا  كـه  ايـن  درباره بعداً. كرد خواهيم صحبت بحث پايان در ها روش اين
 خـواهيم  صـحبت  اسـت،  نسـبى  يا است كلى و قطعى تجربى علوم نتايج
 .كرد

 شـروع  را كـارى  خـدا  رضـاى  و اسـالم  ويجتـر  براى انسان :]سؤال[
 كـار  اين كه فهماند مى اشخاص به عمل آن انجام يا شروع از بعد. كند مى
 بـراى  هـم  بـاز  آيـا  هسـت؛  و بوده خدا براى فكرش. ام داده انجام من را

 نه؟ يا خداست
 با او. نه بكند، خودنمايى و بدهد نشان را خود خواهد مى فرد اين اگر

 بـاالتر،  ايـن  از حتى و. كرده دار خدشه را قبلى اخالص آمده گفتنش اين
 مخلـص  واقعـاً  واالّ اسـت،  مخلصى آدم كرده مى خيال هم موقع آن شايد
 بيكـارى  تهمت او به يا است، ديگران تشويق براى آن گفتن اگر اما. نبوده
 شـود،  مـى  خود خدمات اعالم به مجبور لذا دهند، مى آزار را او و زنند مى

 خـودش  خواهـد  مى اگر اما. ندارد عيبى) نيست خودنمايى اىبر خالصه(
 .است بد كند خودنمايى و بدهد نشان مردم به را



هفتم جلسه  
  





 قبل نتايج خالصه

 دوم بخـش  پايـه  كه كرديم گيرى نتيجه چند جا اين تا گذشته هاى بحث از
 : است ما بحث از
 عـين  عـالَم  با وا ذهن و ذهن داراى است موجودى انسان كه فهميديم ـ1

 شـناخت  و معرفـت  و آگـاهى  و علـم  را آن كه كند مى برقرار اى رابطه
 و خـودش  و خـودش  ميـان  را رابطه اين ذهن حتى كه اين و. ناميم مى

 هـم  را خـودش  ذهـن، . كنـد  مـى  برقـرار  هست ذهن در كه تصوراتى
 شناسد؛ مى

 و ظـاهرى  حواس مجراى و طريق از رابطه اين از بخشى كه فهميديم ـ2
 مثـل  حواسى شود؛ مى برقرار كنند مى كمك رابطه اين در كه هايى اندام

 ؛)المسه (بدن پوست و دهان بينى، گوش، چشم،
 : گيرد مى صورت كار نوع دو حسى رابطه اين در كه فهميديم ـ3

 انـدام  و اعصـاب  روى عـين  از كه اثرى يا تصوير يعنى فيزيكى؛ كار يك) الف
 عبـور  حسى مراكز از اعصاب، شبكه و لهسلس مجراى از و آيد مى حسى
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 بينـايى،  مركز ديدن، مركز (رسد مى مغز در اصلى مراكز به تا كند مى
 . است فيزيكى عمل يك اين ).شنوايى مركز

 و حسـى  اثـر  و تصـوير  اين ادراك: فيزيكى كار اين فوق كارى يك) ب 
 .آن تفسير

  
 نيست مادى ادراك

 ايـن  گويم مى گيرى خالصه اين در آورىياد و تكميل عنوان به امروز چه آن
 واقعيتـى  حسـى،  اثر و تصوير دريافت اين تفسير، اين ادراك، اين كه است
 ايـن  از كـه  ايـن  بـراى  شناسيم؛ مى ما كه فيزيكى هاى رابطه اين وراى است
 ايـن  از تواننـد  نمـى  كـه  يابـد  مـى  و كنـد  مى درك را چيزهايى انسان طريق

 كـه  چشـمتان  با ايد، نشسته جا اين االن شما. بيايند دست به فيزيكى مجارى
 سـالن  ايـن  اسـت،  مكعب متر سانتى 10 يا مكعب متر سانتى 5 ـ  6 اندازه به
 ايـن  از كـه  فيزيكى تصوير كه است روشن. كنيد مى ادراك را بزرگى اين به

 خيلـى  سـالن  ايـن . اسـت  كوچك و ريز خيلى افتد مى شما چشم در سالن
 چشـم  در كه تصويرى آن يا چشمتان به رسد هچ است خودتان از تر بزرگ

 هـم  مغزتان از تصوير اين. شود مى منتقل مغز به جا آن از و آيد مى وجود به
 ايـن  بزرگـى  شـما . است تر بزرگ هم اعصابتان شبكه كل از است؛ تر بزرگ
 و جهـان  ايـن  يابيـد؟  مى و فهميد مى چگونه را بزرگى اين به سالن و سالن

 رسـد  هـچـ  ـ  است شما هيكل رـرابـب ها ميليون كه را نـزمي و آسمان نـاي
 حجـم  ايـن  كـردن  درك كنيـد؟  مـى  درك چگونـه  ـ  مغزتـان  و چشمتان به

 باشـد؛  تصـوير  آن بـه  مربوط تواند نمى ديگر) آدم خود از تر بزرگ (بزرگ،
 چـه  و فضاسـت،  در كـه  تصـويرى  چـه  اسـت،  چشـم  در كه تصورى چه

  وجـود  ديگـرى  جـاى  هـر  يـا  مغز، ايىبين مركز اعصاب سلسله در كه تصويرى
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 دنبـال  هـم  را تصـوير  اين مسير تمام فيزيكى و مادى نظر از اگر ما. دارد
 بـه  كنيم، كشف جزئياتش با را مسير تمام و برسيم، جا آخرين به و بكنيم

 و جهـان  و سـالن  نـدازه  ا بـه  حجم نظر از آن جاى هيچ دانيم مى هرحال
 و يابـد  مـى  را عظـيم  حجم اين انسان كه جايى آن پس،. نيست زمين كره
 فهـم  يعنـى  حسى ادراك بنابراين،. هاست اين وراى فهمد، مى و شناسد مى
 اسـت  فيزيكـى  كار اين وراى دانيم مى كه حسى اثر يا تصوير آن تفسير و
 .گيرد مى صورت حسى هاى اندام روى كه

  
 نظرى و بديهى ادراكات

 ايـن  بنـدىِ  جمـع  و تركيـب  و تحليـل  و تجزيـه  راه از مـا  كـه  فهميـديم ـ  4
 تـوانيم  مى ديگر، مشابه هاى آگاهى و حس راه از آمده دست به هاى آگاهى
 ايـن  در كـه  چيزى آن. كنيم استنتاج و آوريم دست به جديدى هاى آگاهى
 برقـرار  در و ادراك در انديشـه  نقش. ماست انديشه افتد مى كار به استنتاج
 بـه . فهميـديم  نيـز  را عـين  و ذهن ميان شناختى و ادراكى هاى رابطه كردن
 اصـطالحى  دو با را شما و كنم مى استفاده كردن خالصه اين از ترتيب اين
 بـديهى . نظرى ادراكات و بديهى، ادراكات: كنم مى آشنا دانستيد مى قبالً كه

 نيسـت  مجبـور  آن آوردن دسـت  بـه  بـراى  انسان كه اوليه، ادراكات يعنى
 بـه  راحت بلكه بيندازد، كار به را فكرش و بكند تركيب و تحليل و تجزيه
 تحليـل  و تأمل و دقت و نظر با كه ادراكاتى يعنى نيز نظرى. آيند مى دست

 . آيد مى دست به استنتاج و بندى جمع و تركيب و
  
 حصولى و حضورى علم

 تصويرهاى اين گاهى آگاهى، و شناخت و ادراك اين در كه فهميديم ـ 5
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 گـاهى  و هسـتند؛  عـين  بـر  شـدن  آگاه يقطر و وسيله و واسطه ذهنى
 نيسـت؛  ميـان  در واسطه اين پاى ها آن كسب در كه داريم هايى آگاهى
 از كـه  آگاهيى مثل نيست؛ آگاهى آن كسب واسطه ذهنى، تصوير يعنى
 انديشـيدن  مشـغول  بينيد مى بكنيد، دقت كه االن شما. داريم خود ذهن

 شما ميان ذهنى تصوير يك كه اين بدون و واسطه بدون را اين. هستيد
 چيـزى  تواند مى ذهن كه جا آن. كنيد مى درك بشود واسطه ادراك آن و
 علم گوييم مى كند، درك و بشناسد ذهنى تصوير يك وساطت بدون را

 ذهنـى  تصوير يك وساطت و واسطه با ذهن كه جا آن. است حضورى
 از كـه  علمـى  يعنـى  حصـولى؛  علـم  گوييم مى كند، مى درك را چيزى
 كـه  علمـى  يا آيد؛ مى دست به ذهن در تصوير يك شدن حاصل قطري

 .است درست تعبير دو هر ـ است ذهنى تصوير يك پادرميانى حاصل
 گـاهى  كنـد،  مـى  برقرار كه شناختى رابطه اين در ما ذهن كه فهميديم ـ6

 و كنـد،  مـى  درك درسـت  را واقعيت و كند مى عمل و حركت درست
 امـر  دو اين از يك هيچ در ما. لغزد مى و كند مى خطا و اشتباه نيز گاهى
 در هـم  و ادراكاتمان، از قسمتى صحت و درستى در هم: نداريم ترديد

 .ادراكاتمان از قسمتى خطاى و نادرستى
 گرفته خطاها اين جلوى تا كنيم عمل چگونه بدانيم كه است اين مهم ـ7

 كـرديم  كوشش بگيريم، را خطاها اين جلوى بتوانيم كه اين براى. شود
 كه بود كارهايى ها اين. لغزشگاه شناخت: كجاست در خطا بفهميم اول
 . ايم داده انجام كنون تا
  

 ديالكتيك معناى
 ايـن  در يعنـى، . بـود  ديالكتيك يك كرديم عمل جا اين تا اول از ما چه آن
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 شـناخت  دربـاره  و بوديم شما خدمت در هفته چند اين طى كه جلساتى
 اصـل  نظـر  از ديالكتيك،. بوديم كردن ديالكتيك مشغول كرديم، مى بحث
 همـين  بـر . بـارور  و روشـنگر  گرانـه  كـاوش  متقابلِ گفتگوى يعنى كلمه،

 در ما. كرديم مى ديالكتيك واقعاً هفته چند اين در ما گويم مى كه مبناست
 ريشـه . است منطبق ديالكتيك با درست كه داريم اصطالحى فارسى زبان
 بـراى  ديگـر  كه رفته كار به فارسى در آنقدر ماا است، عربى اصطالح اين
 . است» مباحثه «كلمه اين. است شده فارسى ما

. اسـت  كاوش معنى به ،»بحث «ريشه از مباحثه دانيد، مى كه طور همان
 بـه  متـرادف  را دو ايـن  و[بريم مى كار به را» گفتگو و بحث «تعبير ما البته
 فبعـث  «:اسـت » كاويدن «،بحث اصلى معناى و ريشه ولى] گيريم مى كار
 كالغـى  خداوند 1)قابيل و هابيل داستان در (؛»االرض فى يبحث غراباً اهللا
 كه را چيزهايى تا كاويد مى را زمين خود، نوك يا پا، پنجه با كه فرستاد را

» كـردن  كاوش «و» كاويدن «يعنى بحث. كند آشكار، يا كشف است پنهان
 دو كـه  اين يعنى» مباحثه «.شده انپنه و نهانى چيزهاى كردن آشكار براى
 مشـترك؛  كنـدوكاو : بپردازنـد  كـاوش  و بحـث  بـه  ديگر يك كمك به نفر

 پـس، . اسـت  مباحثـه  معنـاى  ايـن . يكـديگر  كمـك  به كاوش و كندوكاو
 .است مباحثه همان ديالكتيك

  

 مباحثه دابآ
 كـه  زىچيـ  آن. باشـد  تـوأم  كاوشگرانه روحيه با واقعاً بايد مباحثه دانيد، مى البته
 را خـود  حـرف  و پرخاشگرانه روحيه بيشتر است معمول خيلى ما ميان در االن
 بـه  يعنى مجادله .است »مجادله« عمل اين عربى اصطالح .است نشاندن كرسى به

                                                 
 .31 آيه ،)5 (مائده سوره. 1
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 غالـب . سـتيز  يعنـى  جـدل، . كـردن  جـدل  و پـرداختن  ديگـر  يك با ستيز
 مطلبـى  آن، و دارد قبول را مطلب يك اين،: است مجادله مردم هاى بحث
 گـوش  آن حـرف  بـه  ايـن  نه اما زنند، مى حرف هم با نشينند مى را؛ ديگر
 دهـان  از حـرف  آخـرين  است منتظر هريك. اين حرف به آن نه دهد، مى

 مشـغول  يكـى  هم وقتى. كند شروع را خود حرف تا شود خارج ديگرى
 ايـن  در و كنـد  مـى  مرتـب  را خود هاى حرف ديگرى است، گفتن سخن
 حـرف  فهميدن متوجه كدام هيچ ذهن. بدهد پاسخى چه كه است انديشه
 ... انديشد مى مقابل طرف كردن مات به فقط بلكه نيست؛ ديگرى

 .داريم هم احسن مجادله ما ولى :]حاضران از يكى[
 االن كـه  چيزى اين هرحال به. كنيم مى بحث بعداً را اين:] بهشتى دكتر[
 و حـق  از كـاوش  درصدد اصالً طرفين يعنى. است بدى مجادله دارد، رواج

 بـرايش  حقى مقابل طرف هاى حرف از كه دارد اميد اين نه. نيستند حقيقت
 كـه  بنگـرد  ديـده  ايـن  بـه  اسـت  حاضـر  و دارد اميـد  آن نـه  شـود،  روشن
. كنـد  كمكى او به حق فهميدن جهت در است ممكن طرف اين هاى حرف

 هـم  بـا  فقـط  اند؛ فهميده خودشان كه است همان حق كنند مى فكر كدام هر
 شـود  مـى  ايـن . زنـد  مـى  زمين را ديگرى يك كدام ببينند تا گيرند مى كشتى
 فكـر  مـن  كـه  اسـت  اين مباحثه معناى. نيست طور اين مباحثه ولى. مجادله

 كه كنم مى فكر همچنين گويم؛ مى شما براى و ام فهميده را چيزهايى كنم مى
 كـنم،  مـى  گـوش  شما حرف به دقت با لذا ايد؛ فهميده را چيزهايى هم شما
 تـر  كامـل  مطلب شما هاى گفته و خودم هاى گفته بندى جمع از كه اميد بدان
 حرفـى  مـن : اثبـات  از اسـت  عبارت مباحثه سير. آيد دست به ترى جامع و

 يـك  صـورت  بـه  شـما  براى را آن. دانم مى درست و ثابت را حرفم و دارم
 كنيد مى تأييد را آن اشيدب داشته قبول را من حرف اگر شما .كنم مى بيان اثبات
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 معنـايش  زدن، حـرف  به كرديد شروع اگر اما يابد؛ مى پايان مباحثه و
 نداريـد؛  قبـول  را آن از بخشـى  يـا  مـن  حـرف  تمـام  يا كه است اين

 صـورت  بـه  يـا  كامل، صورت به يا كنيد مى نفى را من حرف بنابراين
 به بايد شما ىنف و من اثبات مجادله، نه و باشد مباحثه اگر اما. ناقص
 شـما  حرف كماالت دارد، را من حرف كماالت كه برسد سومى نتيجه

 تعبير به حتى،. است تر جامع و تر كامل دو، هر به نسبت و دارد نيز را
 مقابل در بلكه بكنيد؛ نفى را من حرف حتماً شما نيست الزم تر، دقيق
 كـه  است اين نيز ما دوى هر قصد و كنيد، مى بيان را خودتان نظر آن،
 بايـد  القاعـده  علـى  كـه  برسيم گيرى نتيجه يك به شنود و گفت اين با

 عصـاره  بايد يعنى. باشد شما حرف از تر كامل و من حرف از تر كامل
 معنـاى  اين. باشد داشته بر در تر كامل صورت به را حرف دو شيره و

 تـرى  كامل بندى جمع به اى مباحثه هر در بايد رو اين از. است مباحثه
 هـا  مباحثه معموالً البته. است طرفين نظرات فشرده و عصاره كه سيدر
 از يكـى  نيـز  بنـدى  جمـع  ايـن  از پس بلكه يابد، نمى خاتمه جا اين به

 پـس . دهد مى قرار بحث ادامه براى آغازى را بندى جمع همين طرفين
 جريــان ايـن  و گويـد  مـى  را اى تــازه مطلـب  دومرتبـه  ديگـرى  آن، از

 دو يا ساعته يك گفتگويى و بحث در گاه. كند مى يداپ ادامه طور همين
 و رسند مى متعدد هاى بندى جمع به بار چندين طرفين بينيد مى ساعته،
 حـال  ايـن  در. دهند مى قرار بحث براى جديدى شروع نقطه را همان
 سادگى، اين به مطلب اين براى. هستند ديالكتيك مشغول دائماً طرفين

 جــا ايــن در مـا . دارد وجــود طالحاتىاصــ هـم  فرنگــى هــاى زبـان  در
 فارسى هاى معادل و كنيم مى ذكر آشنايى جهت نيز را آنان اصطالحات

 . آوريم مى هم را ها آن
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 سنتز تز، آنتى تز، معناى
 ؛1تـز  شـود  مـى  مطلب اين. گويد مى را مطلبى الف آقاى مباحثه، در كه گفتيم
 نيـز  ب آقـاى . نهد مى يانم در را مطلبى يعنى است؛ نهاد نيز آن فارسى معادل
 خـود  دو، ايـن  دنبـال  به. برابرنهاد يا ،2تز آنتى: كند مى بيان او مقابل در مطلبى

 شـود  مـى  خـود،  نوبـه  به نهاد، هم اين 4 .رسيم مى نهاد، هم يا ،3سنتز به خود به
 جديـد  نهـاد  هـم  ايـن . كند مى پيدا جديدى نهاد هم و برابرنهاد باز كه نهاد يك
 ... و شود، تبديل) سه شماره نهاد (اى تازه نهاد به بحث ادامه در تواند مى نيز

 ديالكتيـك  بيـان  در كـه  نفـى،  در نفـى  و نفى، اثبات، جاى به اگر ما، نظر به
 بـه  را اثبات دو بندى جمع و متقابل، اثبات اثبات، تعابير شده، معمول و متعارف

 ترجمـه  تـر  دقيـق  ربىغ اصطالح نظر از حتى و ايم كرده عمل تر دقيق بريم، كار
 البتـه . اثبـات  بـه  آن ترجمـه  تـا  است تر دقيق نهاد به تز ترجمه گرچه ـ  ايم كرده
: اسـت  تـر  دقيق نهاد همان نيست؛ دقيقى كامالً معادل اما است، درست نيز اثبات
 تـز؛  گـوييم  مـى  نيز فرضيه به االن كه دانيد مى شما. نهند مى ميان در كه را چيزى
 دقيق كنيم معنا نفى به را تز آنتى اگر همچنين و. نهند مى ميان در كه مطلبى يعنى

. اسـت  »برابـر « همـان  بلكـه  نيسـت،  نفى ،»آنتى« دقيق معناى چون ايم؛ نكرده عمل
 معنـى  به 5پيشوندند دو sam و san چون است؛ نهاد هم نيز» سنتز «دقيق معناى

                                                 
1. thesis 
2. antithesis 
3. synthesis 

 هـاى  معـادل  سـنتز،  و تـز،  آنتـى  تـز،  براى ترتيب به نهاد، هم و برابرنهاد، نهاد، هاى معادل. 4
 ترجمـه  اسـتيس،  والتـر  هگـل،  فلسـفه : بـه  بنگريد. اند عنايت حميد دكتر مرحوم پيشنهادى

 ديگـر،  هـاى  معـادل  بـراى . 1347 جيبـى،  كتابهـاى  سـهامى  شـركت  تهـران،  عنايت، حميد
 مــارى تـدوين  و گــردآورى اجتمـاعى،  علــوم و فلسـفه  اتاصــطالح فرهنـگ : بــه بنگريـد 

 .جلد 1371 2 تهران، فرهنگى، تحقيقات و مطالعات مؤسسه بريجانيان،
» سـان  «صـورت  ايـن  غيـر  در شـود؛  مـى  تلفظ» سام «باشد... و ب، پ، بعدى حرف اگر .5
 ).بهشتى دكتر(
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ــاتى «.»هــم« ــاتولوژى«. آســيب و درد يعنــى 2»ســمپاتى «در 1»پ ــى 3»پ  يعن
 معنـى  بـه  دقيقـاً » سـنتز  «بنـابراين، . همـدردى  يعنى سمپاتى. شناسى آسيب

 بنـدى  جمـع  نهـاد  هـم  در دوم نهـاد  و اول نهـاد  آن يعنـى  اسـت؛ » نهاد هم«
 .شوند مى

 يـا  اسـت  غريبـه  و پيچيـده  آن فهم و ديالكتيك آيا شما نظر به حال خوب،
 ايـن  اگـر . اسـت  ژهوا سـه  همين غريبه چيز تنها است؟ خودمانى و ساده خيلى
 در و مباحثـه؛ : آشناست هم ديالكتيك. بود خودمانى مطالب بقيه نبودند واژه سه
 اگـر . همنهـادى  و برابرنهـادى  و هسـت  نهـادى  معمـول  طـور  به اى مباحثه هر

 حرفـى  كسـى  اى مباحثـه  هـر  در گـوييم  مـى  نزنيم حرف مدرن خيلى بخواهيم
. كننـد  مـى  بندى جمع هم بعد و زند، مى ديگر حرفى مقابلش در ديگرى زند؛ مى
 همنهـاد  مقابـل؛  طرف حرف برابرنهاد، اول؛ شخص حرف نهاد، ديگر، تعبير به
 اضـافه . است ساده خيلى مسأله كه كنيد مى مالحظه. است دو آن بندى جمع نيز

 گـويى . كنـد  مـى  جلوه تيز و تند كمى نفى، در نفى و نفى، اثبات، تعابير كه كنيم
 اسـت  همان بلكه نيست، اين آقا، نه گويد مى دومى زند؛ مى حرفى اول شخص

 آن از پـس . اسـت  كـرده  نفـى  را اولـى  حـرف  او حال اين در. گويم مى من كه
 نـه  آن، نـه  نشـد؛  آقـا،  گويد مى سومى شخص يا اول، شخص همان يا دومرتبه

 مـا  كـار  واقعـى  چهـره  و لبـاس  اين، البته. ديگر چيزى بلكه،  )نفى در نفى (اين
  خيلـى  هم تعبير اين گرچه است؛ اول توضيح همان ما كار واقعى چهره. نيست
. نيسـت  جالـب  چندان تعبير اين كه است اين انصاف ولى نيست، بيگانه و بيراه
 حرفـى  الـف  آقـاى : گفتـيم  كـه  اسـت  اول بيـان  همـان  صحيح، و جالب تعبير
 خـود  مطالب دو هر كه آن از پس. دارم حرفى هم من گويد مى ب آقاى زند؛ مى
 يـك  به لذا است؛ نهفته چيزى نظر دو اين از يك هر در انگار بينند مى كردند، بيان ار

                                                 
1. pathy 
2. sympathy 
3. pathology 
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 نهـاد  و بحـث  آغـاز  خـود  نوبه به نيز بندى جمع اين. رسند مى بندى جمع
 . شد خواهد جديدى

 در و متقابل، گفتگوى و مباحثه هر در باشيد، كرده دقت اگر بنابراين،
 يـك  نـام  ديالكتيـك . است لكتيكديا سرگرم انسان تحقيقى، و كاوش هر

 اســت طــور همــين. دارد ديالكتيــك نيـز  ارســطو نيســت؛ خــاص مكتـب 
 دكــارت، ديالكتيــك بــيكن، فرانســيس ديالكتيــك ،1رواقيــون ديالكتيــك
 مـاركس،  ديالكتيك فويرباخ، ديالكتيك هگل، ديالكتيك كانت، ديالكتيك

 يك نام يالكتيكد بنابراين،. ديالكتيك انواع... ماركس از بعد ديالكتيكهاى
ــه،. نيســت خاصــى مكتــب ــارت ديالكتيــك ماترياليســم بل  از اســت عب

 نفـى  را ماده غير و است معتقد ماده اصالت و ماترياليسم به كه ديالكتيكى
 ماترياليسـم  دنيـا  مـاديون  همه. دارد اقسامى و انواع هم اين حتى. كند مى

 مـاركس  و خفويربا ماديگرى مخصوص ماترياليسم اين. داشتند ديالكتيك
 حقيقـت  در و اسـت،  ديالكتيسـين  يـك  كـه  هگـل . نيست ها اين امثال و

 كـار  بـه  خـود  هـاى  انديشه و آرا بيان در وسيعى صورت به را ديالكتيك
 يـك  شـود،  مـى  شـناخته  حاضـر  قـرن  ديالكتيـك  پدر عنوان به و برد مى

 وحشـت  آنقـدرها  هم ديالكتيك كلمه پس،. نيست خدا ضد و ماترياليسم
 هاسـت  مدت خودمان فرهنگ در ما اصوالً. نيست غريبه و بيگانه و ندارد
 در بخصوص ها، طلبه ما كه اين براى! دانستيم نمى و هستيم ديالكتيك اهل

 مـا  از ديالكتيـك  اصـالً  يعنى ايم داشته عادت مباحثه و درس به ها، حوزه
 . نيست ديروز و امروز مال هم اين! شده نمى جدا

                                                 
. شـد  تأسـيس ) م ق 264 حـدود ــ   336 حـدود  (كيتسيونى زنون وسيله به كه فلسفى  مذهبى .1

 فارســى، المعــارف دايــرة. (شــد مــى منعقــد آتــن رواقهــاى از يكــى در ايشــان درســى حــوزه
 ).مصاحب
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 آن اصول و تجربى روش معناى
 فارسـى  هـاى  معـادل  و سـنتز  و تـز  آنتى و تز هاى واژه و ديالكتيك معناى

 مـا  اصـلى  بحث. برويم خود اصلى بحث سراغ به اينك. شد روشن ها آن
 مشترك كاوش يعنى (ما مباحثه و) ما كاوش يعنى (ما بحث كه است اين
 كـاوش  ايـن  در كاوش، اين در. كند پيروى صحيح هاى روش از بايد) ما

 از بايــد جــويى، حــق و خــواهى حــق ايــن در تحقيــق، ايــن در ،مشــترك
 اينجاسـت  چيسـت؟  صحيح روش اين اما. كنيم پيروى صحيح هاى روش

 روش گوينـد  مـى  تجربيـون . دارنـد  نظر اختالف خيلى هم با ها مكتب كه
 روش كامـل  معنـى . كنيم استفاده تجربه از همواره ما كه است اين صحيح
 : است اين تجربى
 . ببينيم را ها واقعيت حواسمان انداختن كار به با ما يعنى ؛مشاهده ـ1
 و تحليـل  و تجزيـه  مـورد  يابيم مى و بينيم مى حواس راه از چه آن ـ2

 دسـت  به اى تازه چيز مشاهدات اين از و بدهيم قرار بندى جمع و تركيب
  ).مشاهدات تفسير و مشاهده از استنتاج (كنيم استنتاج و بياوريم

 يـا  بـوده  درست ما بندى جمع و استنتاج تفسير، بدانيم كه اين براى ـ3
) عـين  عـالم  (خـارج  عـالم  بـر  ايـم  گرفته كه را اى نتيجه ديگر بار يك نه،

 يعنـى  ).عـين  عـالم  بـر  ها نتيجه مجدد تطبيق (بدهيم تطبيق و كنيم منطبق
 يا دهد مى مثبت جواب آيا ببينيم و كنيم عمل ديگر مورد در را نتيجه اين

 كـار  ايـن  معمـوالً  مـا . گوييم مى تجربه كار اين به. دهد نمى مثبت جواب
 .تجربى روش گوييم مى كار اين كل به و ناميم مى تجربه را آخر

 ايـن  تفسـير  دوم، دقيق؛ مشاهده اول،: دارد اصلى كار سه تجربى روش پس
 عـالم  بـر  شده گرفته نتيجه آن و تفسير آن تطبيق سوم، آن؛ از استنتاج و مشاهده
 مـا  اسـتنتاج  بـود  مثبت تطبيق جواب اگر اخير صورت در. تازه موارد در خارج
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 درسـت  مـا  اسـتنتاج  كـه  فهميم مى بود منفى جواب اگر و شود، مى تأييد
 .است بوده خطا مان اوليه مشاهده شايد حتى يا نبوده،
  

 تجربى روش هاى محدوديت
 تجربى روش ما آيا است؟ چگونه تجربى روش با ما ميانه پرسيم مى حال
 ايـن  و انديشيم مى آزاد كه كسانى عنوان به ما پذيريم؟ مى يا كنيم مى رد را

 را تجربـى  روش ايـم،  آورده دسـت  به اسالميمان تربيت با را آزادانديشى
 روش بـراى  و دهـيم  مـى  قـرار  استفاده مورد و كنيم مى توصيه صددرصد

 :ولى قائليم؛ اعتبار و ارزش تجربى
 تجربى روش. دانيم نمى تجربى روش به منحصر را شناخت روش اوالً،

 كـه  هستند ادراكات از بخشى ولى دانيم، مى مفيد تجربه خود قلمرو براى را
 قـبالً . اند تحليل و تجزيه قلمرو در صرفاً بلكه نيستند، تجربه قلمرو در اصالً
 و فلسـفى  علـوم . اسـت  تحليـل  و تجزيه قلمرو در رياضى علوم كه گفتيم
. انـد  تحليـل  و تجزيه قلمرو در عموماً فلسفى و منطقى هاى ليلتح و تجزيه
 تـابلو  ايـن  اگر شما. نيست كردن تجربه قابل ها آگاهى از بسيارى كه گفتيم

 هـيچ  اسـت  سـبز  شـما  ديد در تابلو اين كه اين اثبات براى بينيد، مى سبز را
 مـوارد  ايـن  در. نداريـد  ببريد كار به را بينايى حس مجدداً كه اين جز راهى
 كنـد  فكر انسان است ممكن گاهى البته. دارد كارايى مشاهده در دقت صرفاً
 را عيـنكش  اگـر  حال اين در. بيند مى سبز را تابلو زده، سبز عينك چون كه

 روش حـال،  هـر  به. تجربه شود مى اين. نيست سبز تابلو كه بيند مى بردارد
 . تجربه قلمرو به است مربوط تجربى
 خـود  مشـاهده  از اسـتنتاج  و تفسير درستى براى تأييدى تجربه اب ما اگر ثانياً،

 اسـت  ممكن .است قطعى مطلب كه كنيم فكر فوراً نيست الزم آورديم، دست به
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 قطعيـت . نباشـد  قطعـى  مطلب باز ولى باشيم داشته هم مثبت تجربه صد
 از گيريهـا  نتيجـه  قطعيـت . رسـد  نمـى  صددرصـد  به معموالً تجربى علوم

 .رسد نمى صدردصد به معموالً تجربه،
 كـه  دارد خاصى ميدان و قلمرو خودش براى تجربى روش اوالً، پس،

. نـدارد  صددرصـد  قطعيـت  ثانياً، و ببريم؛ كار به را آن توانيم نمى جا همه
 و سـر  شناسـى  روش و متدولوژى با كه كسانى عموم كه است مطلبى اين
 صددرصـد  بـه  گـاه  قطعيـت  رياضـى  علـوم  در. معتقدند آن به دارند كار
 در جـز  ندارد، وجود قطعيتى چنين معموالً تجربى علوم در ولى رسد، مى

 . نادر موارد
: بگيـرد  قرار توجه مورد تجربى علوم در بايد مهم بسيار مسأله يك ثالثاً،

 نيسـت  الزم برسـند،  قطعيـت  بـه  و شوند قطعى هم اگر تجربى علوم نتايج
 كليـت  احياناً خودشان ميدان در بلكه باشند، داشته جهانى فراگيرى و كليت
 جـو  حركـت  زمينـه  در را فيزيكـى  تجـاربى  شما اگر مثال، عنوان به. دارند
 ايـن  شـما  چه هر. كنيد مى استنتاج حركت درباره قانونى آن از دهيد، انجام
 وجـود  دليلى. است شده تكرار زمين جو همين در باز كنيد تكرار را تجربه
 داشـته  قطعيـت  و كليت و كند صدق نيز جو بيرون در تجربه اين كه ندارد
 اگـر  يعنـى . بدهـد  ديگـرى  نتيجه ديگر جاى در مسأله همين بسا چه. باشد
 ديگـرى  نتيجـه  اسـت  ممكـن  بدهيد انجام ماه كره در را تجربه همين شما
 و فيزيـك  در نسـبيت  فلسـفه  اسـاس . نسبيت گوييم مى مسأله اين به. بدهد
 ديگـرى  فـراوان  مطالب البته، گرچه، ت؛اس همين فيزيك از برخاسته فلسفه

 طبيعـى  علـوم  در ما كه تجاربى كه است اين اساس. هست ميان اين در نيز
 مثـال  البته. است صادق قلمرو همان در،  )زمين جو در مثالً (دهيم مى انجام
 دسـت  فضـا  بـر  هنـوز  بشر كه است زمانى به مربوط نـزمي جو در هـتجرب
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 امـانجـ  زـنيـ  فضـا  در را هـايش  تجربـه  واندـت مى زروـام اما بود؛ نكرده پيدا
 اسـت  درسـت  تجربه اين هم جو سوى آن در آيا كه كند مشاهده و دهد
 نتيجـه  هـم  جو بيرون در اش فرضيه و استنتاج آن آيا و نيست، درست يا

 چنـين  هـم  جـو  بيـرون  در اگـر  حتـى  گرچـه  دهـد  نمى يا دهد مى مثبت
 محـدوده  در بـاالخره  برود؟ تواند مى كجا تا مگر دهد ترتيب را اى تجربه
 بيـرون  شمسـى  منظومـه  از هنـوز  بشر چون بود؛ خواهد شمسى منظومه
 در را تجربـه  ايـن  اگـر  كه شود نمى دليل هم اين حال، اين با. است نرفته

 را نتيجـه  همـين  دهـد  انجام جهان شمسى هاى منظومه از ديگرى منظومه
 و محدودنـد  تجارب آن لمروق به همواره ما تجارب نتيجه درستى. بگيرد
 .مطلق نه است نسبى كليت و قطعيت آن برسند كليت و قطعيت به اگر

  
 مشاهده و قرآن

 را مـا  نيـز  قـرآن . كنيم مى تأييد همواره را تجربى روش ما ها نكته اين رعايت با
 نقـل  جالـب  اى نكتـه  پيامبر ابراهيم از حتى قرآن. است كرده دعوت مشاهده به
 از را اعتقـادش  كـه  خواسـت  خدا از اعتقادى اى مسأله در پيامبر يمابراه. كند مى

 كَيــف اَرِنــى رب اِبــراهيم قــالَ اِذ و«: كنــد محكــم عينــى تجربــه يــك طريــق
ةً  فَخُـذ  قالَ. قَلبى ليطْمئِنَّ لكِن و بلى قالَ تؤمن، اَولَم قالَ. الموتى تُحى عـمِـن  اَرب 
لٍ  كُـلّ  على لاجع ثم اليك فَصرهنَّ الطَّيرِ بـجزئـاً  مـنهنَّ  ج  نَّ  ثـم ادعهـ  يأتينّـك 
 را هـا  مـرده  قيامـت  روز كه بده نشان من به خدايا، گفت خدا به ابراهيم ؛»1سعيا
 پيـدا  جسـمى  و هيكل دومرتبه انسان كه شود مى چگونه. كنى مى زنده جور چه
 شـدن  زنده و رستاخيز و معاد به ابراهيم، اى گفت خدا شود؟ مى زنده و كند مى

 اى؟ نيـاورده  ايمـان  هنـوز  باشد، جان و كالبد داراى كه انسانى صورت به انسان،
                                                 

 .260 آيه ،)2 (بقره سوره .1
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 دلـم  از وسوسه اين خواهم مى و دارم اى وسوسه اما دارم؛ ايمان گفت ابراهيم
 پرنده چهار: دهد انجام را اى تجربه گفت او به خدا. بشود مطمئن قلبم و برود
 از بـيش  يـا  كـوه،  چهـار  (كوهى سر بر را اى هتك هر بكشد؛ را ها آن بگيرد؛ را

 دوان دوان مرغـان  كند چنين چون. كند صدا را ها آن بعد و بگذارد) كوه چهار
 عـادى  اسـت؛  معجـزه . آساست معجزه تجربه يك اين. رفت خواهند او پيش
 كارى خدا براى كه فهمى مى آسا معجزه تجربه اين با كه شد گفته او به. نيست
 به را اعتقادش خواست ابراهيم يعنى. كند زنده هم را خاليق ناي كل كه ندارد
 .كند پاك اى دغدغه و وسواس هرگونه از تجربه يك با معاد
  

 قرآن قبول مورد تجربى اصول
 اصولى اين. هست اسالم در همه تاريخ، در مشاهده و طبيعت در مشاهده

 :تاس قرآن اعتقاد مورد نيز گرفتيد نظر در تجربى روش براى كه
ر  حـال  در مـاده  عالم و ماده جهان و طبيعت جهان) 1 و تبـدل  و تغيـ 

 گويـد  مـى  و اسـت  همـين  روى قـرآن  تكيـه  همـه  اصالً. است دگرگونى
 انسـان  بـه  و زنـد  مـى  مثـال  قرآن حتى. است تغيير حال در دائماً طبيعت

 گنـدم  دانـه  يـك  چطور ببين و كن نگاه زاينده متغير طبيعت اين به گويد مى

 و شـود،  مـى  سـاقه  زنـد؛  مـى  جوانـه  آمـد  بـاران  وقتى رود؛ مى خاك زير
 صـحنه  در را عملـت  انسـان،  اى گويـد  مى حتى. دهد مى بيشتر هاى گندم

 تحول چنين يك مسير در نيز تو كار كن؛ حساب خاك و گندم شبيه زندگى
 كه نيست هايى حرف ها اين .طور همين هم قرآن از قبل .است دگرگونى و

. دانسـتند  مـى  را مسايل اين اول همان از ها انسان. باشد هفهميد امروز بشر
 مـرغ  تخم چند كند زياد را مرغهايش تعداد خواهد مى وقتى روستايى يك
  بيمـار  حالـت  دچـار  يعنـى  ـ  آيـد  مـى  كـپ  مرغ كه موقعى و كند مى پيدا
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 بنشـيند  خواهد مى فقط و ندارد كردن حركت حوصله كه شود مى اى گونه
 الزم كـه  روزهايى اندازه به درست هم بيمارى اين. ذاردگ مى پايش زير ـ

 ها جوجه وقتى. يابد مى ادامه بدهند حرارت را ها تخم آن ها مرغ اين است
. نهند مى تخم خود و كنند مى رشد و خورند مى دانه آيند مى بيرون تخم از

 غـذاى  تبدل و مرغ به مرغ تخم تبدل. نيست اى تازه مسأله چيزها اين فهم
 .نيست اى تازه مسأله مرغ تخم به رغم

 از و است زاينده حركتى در دائماً طبيعت عالم كه مسأله اين بنابراين،
 هـا  انسـان  همه. نيست اى تازه مسأله آيد مى برون ديگر چيز چيز، يك دل
 همـين  ــ  كند مى بيان ما براى را همين نيز قرآن. اند ديده مى را مسايل اين

 اسـت  عـالمى  طبيعـت  عـالم  كـه  ايـن  پس،. كند مى بيان را عادى مثالهاى
 بـه  اى تـازه  چيـز  چيـز،  يـك  دل از كه زاينده حركتى حركت، پر پرتطور،
 را آن هـم  قـرآن  كـه  اسـت  افتاده پا پيش و ساده اى مسأله آيد، مى وجود
 .كند مى بيان ما براى
 در كنـد  مـى  حكومت ثابتى قوانين تغير و تطور اين بر كه نيز نكته اين) 2
 شـود  مـى  صـبح  وقتـى  كـه  دانسـتند  مى اول از ها انسان. است شده بيان قرآن
 غـروب  مغرب سوى در آفتاب نيز شب كند؛ مى طلوع مشرق سمت از آفتاب
. كنـد  طلوع آفتاب و شود صبح دومرتبه فردا كه بودند منتظر هم همه كند؛ مى

 تانداسـ  در بـاز  قـرآن . ديدنـد  مـى  را غـروب  و طلوع ثابت قانون مردم يعنى
 اسـت  كسى من خداى گفت ابراهيم: كند مى استناد ثابت قانون اين به ابراهيم

 گـويى  مـى  راسـت  اگـر ) فرعـون  (تـو  آورد، برمـى  مشـرق  از را خورشيد كه
 ثـابتى  قـانون  يـك  كه مسأله اين به ابراهيم يعنى! برآور مغرب از را خورشيد
 .دكن مى استناد خداشناسى در است، خداوند اراده تجلى كه هست
 :دارد وحدت. است هماهنگ يكپارچه مجموعه يك طبيعت جهان) 3
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 همـين  بـه  اشاره قرآن سراپاى كه دانيد مى. طبيعت عالم وحدت و توحيد
 هـم  بـه  هماهنـگِ  مجموعـه  يك جهان كل كه است اين بيان قرآن. است

 تجربـى،  علـوم  از استفاده براى كه است قوانينى همه ها اين. است پيوسته
 و انـد  سـاده  خيلـى  قـوانين  ايـن . شود مى گفته ديالكتيكى، وشر با هم آن

 .كنيم نفى را ها آن بخواهيم ما كه نيست چيزى
ــه ــى مالحظ ــد م ــه كني ــى، روش ك ــى و تجرب ــى روش حت  تجرب
 مـا  بـراى  مـادى،  مسايل و طبيعت عالم قلمرو و زمينه در ديالكتيكى،

 نفـى  ما چه آن. قبول قابل و فهم قابل روشن، ساده، خيلى است امرى
 طـور  بـه  آگـاهى  و شناخت براى كند فكر كسى كه است اين كنيم مى

 هـم  آن و دارد وجـود  روش يـك  قلمروهـا،  و هـا  زمينه همه در كلى،
 بـيش  نيسـت؛  روش يك. نيست چنين. است ديالكتيكى تجربى روش

 جـاى  در روشـى  هـر  كه هست متعدد هاى روش. هست روش يك از
 را هـا  روش ايـن  مـا . رود مـى  اركـ  بـه  خـود  قلمرو با متناسب و خود

 . كرد خواهيم دنبال همچنان
 داده سـامانى  شـما  نيـاز  مـورد  حد در را ديالكتيك بحث كه اين براى
 بحـث  مسـتقل  صـورت  بـه  تضـاد  و ضـد  دربـاره  آينده جلسه در باشيم،

 كـه  معمـايى  و دم و شـاخ  بـى  غـولى  هم تضاد كه ديد خواهيد. كنيم مى
 بـه  رسـيديم  حـاال . بـود  من امروز عرايض اين. نيست فهميد را آن نشود

. دارم وقــت دقيقــه ده كــالً مــن كــنم عــرض بايــد البتــه. شــما ســؤاالت
 ده ايـن  از بعـد  چـون  كنيـد؛  معطـل  چندان را من توانيد نمى خوشبختانه

 معطـل  از واال دارم، كـار  مـن  امـروز  البتـه . آينـد  مـى  هاشمى آقاى دقيقه
 مربـوط  بحـث  بـه  ها سؤال از چقدر ببينيم. كنم مى استقبال شما هاى كردن
 . بحث خارج به چقدر و است
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 ها پرسش به پاسخ
 داشـته  حضـورى  علـم  تـوانيم  مـى  بيـرون  اشـياء  به نسبت ما آيا :]سؤال[

 علـم  مـا  بـه  نسـبت  خداونـد  گوينـد  مـى  كـه  اسـت  درست آيا و باشيم؟
  هستيم؟ خيالى همانند خدا به نسبت ما و دارد حضورى

 درسـت  دارد حضـورى  علم ما به خدا كه سؤال بخش آن :]بهشتى دكتر[
 .بعد براى باشد هم سؤال اين ديگر قسمت. است

 فـرق » برابرنهـاد  «بـا  اين و است نهاد ضد معناى به دقيقاً تز آنتى :]سؤال[
 معنـى  بـه  تـز  آنتـى  پـس  نباشـد؛  نهاد ضد برابرنهاد، است ممكن. كند مى

 .باشد تواند نمى ديالكتيكى
 گفتـه  اگـر  هـم  ضـد . مقابل يعنى آنتى. آقا نيست طور اين :]بهشتى دكتر[

 معنـى  واالّ اسـت؛  ديگـر  ضـد  مقابـل  ضـد،  كه است دليل اين به شود مى
 او برابـر  در چـه  آن تـز؛  روى روبـه  ــ  اسـت  رو روبه و مقابل آنتى، اصلى
 كـه  بـريم،  مـى  كـار  بـه  مخـالف  معناى به را آنتى معموالً ما البته. نهند مى

 . است مقابل معنى به كلمه اصل اما ندارد، اشكالى
 ديگرى كننده تكميل يكى شود مى يا متضادند، برابرنهاد و نهاد آيا :]سؤال[

  آيد؟ وجود به سنتز و باشد
 . است چگونه برابرنهاد و نهاد رابطه كه داديم توضيح قبالً :]بهشتى دكتر[
 



هشتم جلسه  





 مسأله و ديالكتيك مسأله اصل كه رسيديم نتيجه اين به گذشته بحث در
 و شناسـيد  مـى  شما چه آن با اصوالً كه نيست چيزى سنتز و تز آنتى و تز
 يـك  يعنـى  ديالكتيـك . باشـد  تـازه  خيلى يا بيگانه، داريد آگاهى آن از

 يـك  (نظـر  يك طرح با كه زاينده، و كاوشگرانه دوطرفه، فكرى جريان
 از و شـود  ىمـ  منتقـل ) تز نفى (نظر اين نفى به بعد شود، مى شروع) تز
 جديد اثبات اين و خيزد برمى اثبات يك آن از كه نفى، اين نفى به جا آن

 كـه  جديـد،  اثبـات  ايـن . انجامـد  مى است، قبلى نفى و اثبات آن برآيند
 و دوم نفـى  نفىِ و دوم نفى خود دنبال به تواند مى باز است، دوم اثبات
 گفتـه  فكـرى  نجريـا  و پروسه اين به. باشد داشته همراه را سوم اثبات
 . ديالكتيك شود مى

 توانـد  مى مباحثه اين. داريم را» مباحثه «كلمه اصطالح اين براى ما كه گفتيم
 را دوجانبـه  بحث اين خودش با نفر يك يعنى. فرضى يا باشد واقعى اى مباحثه

 هـاى  كتاب و فلسفه و فقه همچنين و فقه، اصول هاى كتاب در. بياورد وجود به
 و مفصـل  هـاى  كتـاب  در. بينـيم  مـى  را وضـع  اين عين مان،خود ديگر تحليلى
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 يـك  رسـماً  كتـاب  نويسـنده  كـه  بينـيم  مى علمى، هاى شاخه اين تحليلى
 طـرح  را مسأله كه صورت اين به است؛ آورده كتاب متن در را ديالكتيك

 :گويـد  مـى  بعد ندارد؛ وجود خأل كه است اين حق گويد مى مثالً كند، مى
 خـأل  چرا كه» شود گفته اگر «يا» بگويى اگر «يعنى ،»تقل ان «يا ،»قيل ان«

. دليـل  ايـن  بـه  گـويم  مـى  يا شود مى گفته ،»قلت «يا» يقال «ندارد، وجود
 بينيـد  مـى  يعنـى  .»يقال «يا» قلت «،»قيل ان «يا» قلت ان «گويد مى دومرتبه

 يـك  رسـماً  فرضـى،  مباحثـه  و وگو گفت يك شكل در اصالً نويسنده كه
 اثبـات  يعنـى  نفـى،  در نفـى  و نفـى،  اثبـات،  با مرتب كه ار فكرى جريان
 و ندارد تازگى هيچ مسأله اين بنابراين،. كند مى دنبال است، همراه بعدى،
 . ديالكتيك به راجع اين. داريم آشنايى آن با ما بلكه نيست، اى تازه چيز
  

 ديالكتيك ماترياليسم اصول بررسى
 واقعيت نفى و گرى مادى بينش با را يكديالكت اين آمده ديالكتيك ماترياليست

 عـين  بـه  را ذهنـى  جريان اين و كرده همراه) ماده اصالت به اعتقاد (ماده غير
 جريان مشابه جريانى هم عين عالم خود در گويند مى ها آن. است كرده منتقل
 عبـارت  كند، مى مطرح عين عالم در ديالكتيك كه چيزى آن. دارد وجود ذهن
 خودش پاشيدن هم از بذر درونش در مادى پديده يك طورچ كه اين از است

 يـك  اثبات، يك تز، يك بنابراين،. داراست را جديدى مادى پديده پيدايش و
 درون ايـن . دارد را خـودش  نفـى  زمينـه  و عوامل درونش در اثباتى، واقعيت
 بـه ،  )تـز  آنتـى  حالت (بپاشد هم از اول واقعيت اين تا افتد مى حركت به وقتى
 شـكلى  بـه  حقيقـت  در كـه ) سـنتز  (آيد مى جديد اثباتى واقعيت يك شدنبال

 هسـته  يـك . اسـت  كـرده  جمـع  خودش در هم با را تز آنتى و تز هاى ارزش
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 او بـه  آب بـرود،  خـاك  زيـر  در اگر كه دارد درونش در را استعداد اين زردآلو
 درخـت  جوانـه  درونـش  از و بشكافد هم از برسد، او به نور و حرارت بدهند،

 زردآلـو  هسـته  دانه يك. است جماد چيست؟ زردآلو هسته. بيايد بيرون دآلوزر
 تغذيـه  نه بگذاريد، خودش حال به را آن اگر يعنى. است جماد خود خودى به
). اسـت  رشـد  و تغذيه نبات، و گياهى هاى ويژگى از (كند، مى رشد نه و كند مى

 در. اسـت  هگيـا  چيست؟ جماد ضد. جماد شكل در است تز يك زردآلو هسته
 قـرار  جريـان  يـك  در او اگـر . هسـت  شـدن  گيـاه  استعداد زردآلو هسته درون

 جوانـه  بـه  و شـكفد  مـى  رسيد، آن به كافى نور و گرما و رطوبت يعنى گرفت،
 در. كنـد  مـى  رشـد  هم و كند مى تغذيه هم: است گياه جوانه آن. شود مى تبديل
 مانـد؛  نمـى  چيزى ديگر لوزردآ هسته از شود؛ مى تباه زردآلو هسته شكفتن، اين

 تبـاه  هسـته  بنـابراين، . طور همين نيز آن هسته شود؛ مى شكفته اش چوبى پوسته
 هسـته  كننده نفى و است گياه كه آيد مى وجود به درخت آن درون از و شود مى

 حالـت  و زردآلو هسته خصلت گياه، اين. است گياهى خصلت دارنده و زردآلو
 بـه  را هـا  ايـن . دارد خودش با را رفتن جلو وزردآل سوى به و رستن جمادى از

 مـادى،  حركـت  جريـان  در سـنتز،  و تـز  آنتى و تز براى تقريبى هاى مثال عنوان
 خـود  بگذاريـد،  طور همين را آن اگر است؛ جامد گندم دانه يك. كنم مى مطرح

 جـايى  در را آن اگر ولى. هست كه است همان كند؛ نمى رشد كند؛ نمى تكثير را
 جوانـه  شـود؛  مـى  شكفته هم از برسد، آن به نور و گرما و رطوبت هك گذاشتيد

 حالـت  آن و دهـد  مـى  گنـدم  خوشه گياه، اين بعد شود؛ مى گياه و ساقه زند؛ مى
 .دارد خودش براى افزايشى با را گندم تكاملى

 عـالم  بـه  را ذهـن  سنتز و تز آنتى و تز جريان اين ديالكتيك ماترياليسم پس 
 اسـت  اين دومش كار. است آن اول كار اين. كند مى منتقل عينى واقعيت و عين
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 همـين  نيـز  عين عالم در جديد هاى پديده همه پيدايش منشأ گويد مى كه
 سـاقه  و شـدن  گيـاه  استعداد گندم دل در كه اين خود يعنى. است جريان
 جمادى حالت از گندم حركت انگيزه استعداد اين خود دارد، وجود شدن

 محركـى  عامـل  چنين داشتن با ماده عالم بنابراين،. است گياهى حالت به
 و دارد خالقيـت  حركـت  اين. دارد را حركت اين دائماً خودش درون در

 ماترياليسـم  پـس . اسـت  طريـق  ايـن  از هـم  هـا  آفرينش و ها خلقت تمام
 تطـور  و ديـالكتيكى  جريـان  ايـن  كـردن  منتقل از است عبارت ديالكتيك

 در عينـى  زاينـده  تطـور  پيدايش و عين، لمعا و ماده عالم به ذهنى زاينده
 ماترياليسـم  كـه  تضـادى  ايـن  ببينـيم  اسـت  الزم جـا  ايـن  در. تضـاد  خط

 .چيست كند مى مطرح ديالكتيك
  

 تناقض و تضاد اصل بررسى
 تضـاد،  تقابـل، : داريـم  اصـطالح  چنـد  خودمان] منطق[اصطالحات در ما

 چيـز  دو گوييم مى گاهى. اند متناقض هم با چيز دو گوييم مى گاه. تناقص
. انـد  متقابـل  ديگـر  يك به نسبت چيز دو گوييم مى نيز گاه. متضادند هم با

 تضـاد  حتمـاً  بـودن  ديگر يك مقابل از منظور. بفهميم خوب بايد را ها اين
 متضـاد  هـم  بـا  ولـى  باشـند،  ديگر يك مقابل چيز دو است ممكن. نيست
 ايـن  در كـه  تصـويرى  تا دهيد قرار هم مقابل را آيينه دو شما اگر. نباشند
 مقابـل  آيينـه  دو ايـن  بدهـد،  نشـان  را خـود  نهايـت  بى تا افتد مى ها آيينه

 فهميده تضاد تقابل، از لزوماً پس. نيستند ديگر يك متضاد ولى يكديگرند،
 ).است عرفى و مردمى اصطالح همين منظور فعالً (شود نمى

 نقـيض  «ييمگـو  مـى  وقتـى  معموالً. يكديگرند نقيض چيز دو تناقض، در
 يـك  به را نقيض و ضد ما هم گاهى ولى .باشد ديگرى نقض يكى كه ،»يكديگر
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! اند نقيض و ضد هم با عجب چيز دو آن گوييم مى و بريم مى كار به معنى
 و هستى. شود مى گفته اثبات و نفى مقابله به تناقض فلسفى، اصطالح در

 است، اثبات و نفى يا ايجاب و سلب وقتى يعنى. اند متناقض هم با نيستى
 دو در هستى دو اگر اما. است مقابله اعالى حد تناقض. تناقض گويند مى

 مـا . اسـت  تضـاد  سـفيدى،  و سـياهى  مثـل  بودنـد،  ديگر يك مقابل طرف
. دارند تضاد هم با كه رنگ دو اما اند؛ رنگ دو سفيدى و سياهى گوييم مى
 يـك  در چيـز  دو هك قدر همين و است كمتر هم اين از مغايرت تقابل، در

 اصـطالح  در البته. دارند تقابل گوييم مى بگيرند قرار ديگر يك مقابل مكان
 و ملكـه،  و عـدم  تضاد، تناقض، كه دارد محدودترى معناى تقابل فلسفى،
 ديـالكتيكى  هـر  در آيـا  پرسـيم  مـى  حـال . هسـتند  آن قسم چهار تضايف
  هست؟ تضاد و تناقض
 برنـد،  مـى  كار به معنا يك به را تناقض و تضاد معاصر هاى ديالكتيسين اوالً،

 اسـت؛  مفـاهيم  عـالم  در صرفاً تناقض كه باشيد داشته توجه منتها. معنا دو به نه
 عبـارت  تنـاقض  گفتـيم  كـه  ايـن  براى چرا؟. ندارد معنى تناقض خارج عالم در

 معنـايى  نيستى خارج عالم در كه دانيد مى شما و نيستى، با هستى مقابله از است
 در اسـت  ذهنـى  مفهـوم  يـك  نيسـتى . هست» نيستى «بگوييم توانيم نمى. ندارد
. نيامـد  احمـد  آمـد؛  احمد. نبودن آب و بودن آب همچنين. هستى مفهوم مقابل
 امـر  دو جايگـاه . اند متناقضان گوييم مى ها اين به. اند ذهنى مفاهيم در همه ها اين

 تضـاد  امـا  .ذهـن  در اسـت  مفهـوم  دو رابطـه  تناقض پس. است ذهن متناقض
 مـا . متضـادند  امـر  دو سـياهى  و سـفيدى : باشد عينى واقعيت دو ميان تواند مى
 دو سـفيدى  و سياهى. سفيد ديگرى آن و است سياه ء شى اين بگوييم توانيم مى

 رابطـه  كه واقعيتى دو وقت هيچ البته،. خارجند در دو هر و هستند عينى واقعيت
  كـه  واقعيتى دو از اند عبارت ضد دو وييمگ مى ما چون نيستند؛ هم با دارند تضاد
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 هـم  االن همين ميز اين صفحه كه شود نمى يعنى شوند؛ نمى جمع هم با
 آن و باشـد  سـياه  توانـد  مـى  ميز صفحه اين ولى. سفيد هم و باشد سياه
 نسـبتى  و رابطـه  تضـاد  بگـوييم  تـوانيم  مى پس. باشد سفيد روبرو تخته
 جمع ديگر يك با معين مكان و مانز در كه عينى واقعيت دو ميان است
 كـه  ايـن  مثل مكان، در فرق. مكانشان يا دارد فرق زمانشان يا و اند نشده
 يك در (االن همين. سفيد تخته، اين صفحه و است سياه ميز اين صفحه
 مكـان  ولـى  اسـت؛  سـفيد  تخته، آن و است سياه ميز اين صفحه) زمان
. تختـه  سـطح  سفيد، و است زمي سطح سياه: دارد فرق همديگر با ها اين

 فـرق  زمانشـان  باشـد،  يكـى  مكانشان: باشد عكس تواند مى مثال همين
 سـفيد  را آن تواننـد  مـى  بعـداً  ولى است، سياه ميز اين سطح االن. بكند
 زمـان  ايـن  در: كنـد  مـى  فرق زمانش اما است، ميز صفحه دو، هر. كنند
  .سفيد ديگر زمان در است، سياه

 موضـوع  يـك  بر متوالى حالت دو ميان رابطه تواند مى تضاد بنابراين،
 قرمـز  يـا  رنـگ  زرد تدريجاً و كند مى رشد است؛ رنگ سبز سيب،. باشد
 يـا . شـود  مـى  شـيرين  كنـد،  مى رشد است؛ تلخ اول سيب،. شود مى رنگ
 دو شـيرينى  و ترشـى . شـود  مـى  شيرين و كند مى رشد است؛ ترش غوره
 وجـود  توانـد  مـى  متوالى صورت هب ء شى يك در كه هستند اثباتى حالت
 .است شيرين ديگر ماه دو ولى است، ترش االن غوره: باشد داشته
 ايـن  در مهـم  مسأله. نيست ها اين است مهم تضاد و تناقض بحث در چه آن
 دانـد  مى اين را اشياء در موجود تضاد ديالكتيك ماترياليست كه است اين بحث
 شدن گياه استعداد بالقوه درونش در ولى ت،اس جماد االن كه گندم دانه مثالً، كه،

 اسـتعداد  زيـرا  نيست؛ چنين واقعاً كه حالى در. دارد تضاد شدنش گندم با دارد،
 ضـد  بگـوييم  كـه  اسـت  ايـن  درسـت . ندارد تضادى شدن گندم با شدن گيـاه

 



 173    جلسة هشتم 

 

 پـس . دارد وجـود  او در بـالقوه  گياهى، حالت يعنى گندم، جمادى حالت
 وجـود  ضـدبالفعل . بالفعـل  ضـد  نـه  اسـت،  لقوهبا ضد دارد وجود چه آن

 كـه  ايـن  يعنـى  بالقوه،. است گياه بالقوه و است جماد بالفعل گندم،. ندارد
. شـود  گياه بعداً كه دارد خود درون در را قوه اين توان، اين استعداد، اين
 تكيـه  آن روى ديالكتيـك  ماترياليسـم  كـه  عينى ديالكتيك آن شود مى اين
 اسـت  گنـدم  دل در كـه  بـودن  گياه قوه و توان همين كه گويد مى و دارد

 ديگـرى  محـرك  بـه  احتيـاج  يعنى. است حركت اين براى محرك موتور
 بينـى  جهـان  و بيـنش  ايـن  بـا  رابطه در تناقض و تضاد مسأله اين،. نيست
 كــار در كــه كنيــد مــى مالحظــه. اســت) ديالكتيــك ماترياليســم (خــاص

 مسـأله  از اسـت  عبـارت  شود مى مطرح كه اى مسأله ديالكتيك ماترياليسم
 . فعل و قوه

  
 ديالكتيك ماترياليسم در تاريخ حركت سير

 انسان، به را جريان اين اوالً،: دهد مى انجام هم ديگرى كار ديالكتيك ماترياليسم
 گويـد  مـى  و دهـد  مى تعميم انسان زندگى اجتماعى شكل به و انسان زندگى به

 همـه  البته. است بوده اوليه اشتراكى كلش آغاز در انسان اجتماعى زندگى شكل
 آن هـاى  شاخه از يكى بلكه گويند؛ نمى طور اين ديالكتيك ماترياليسم هاى شاخه
 صـورت  به و جمعى دسته آغاز، در انسان گويد مى. دهد مى انجام تعميمى چنين
 تويى، و من مالكيت، زمان، آن در. كرد مى زندگى اوليه اشتراكى جامعه و كمون
 گونـاگون  تبـدالت  ضـمن  در اوليـه  كمون اين بعد. نبود ها اين امثال و ر،استثما
 زراعـت  بـا  و بكند زراعت و كشت و بنشيند جا يك انسان كه اين به شد تبديل
 حالـت   بـه  گشـتن،  سـو   آن و سـو  اين حالت از انسان زندگى يعنى. كند زندگى

 در هـــا انســـان از بســـيارى بـــراى البتـــه، .شـــد تبـــديل كـــردن زراعـــت
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 از تحـول  كـه  شـكل  اين به است؛ داشته وجود شبانى دوره يك وسط ناي
 زراعتـى  زنـدگى  بـه  شـبانى  زنـدگى  از و شـبانى  زنـدگى  به عادى زندگى
 دارى بـرده  مسـأله  خـود  بـه  خـود  نيـز  زراعتـى  زنـدگى  از. گرفت صورت

 هكتـار  100 خواسـت  و ماند جا يك در انسان وقتى كه اين براى برخاست؛
 100 كردن آباد براى او. نيست كار اين به قادر تنها دست كند، آباد را زمين
 و ارزان را انسـانى  نيـروى  ايـن  كه اين براى و انسانى نيروى به زمين هكتار
 از دارى بـرده  مسأله بنابراين،. آورد مى رو دارى برده به بياورد دست به مفت
 هركـدام . دارى برده كشاورزى، چوپانى، اوليه، اشتراكى : شود مى پيدا جا اين
 وجـود  به شهر و رفت باال توليد دارى برده از بعد. است مقطع يك ها اين از

) شهرنشـين  (بـورژوا  ستد و داد آمدن وجود به باعث شهر آمدن پديد. آمد
 از و كـرد،  مـى  مبادلـه  روسـتايى  با را خود كاالهاى بايد شهرنشين اين. شد

 خـرده  ايـن . مـد آ مـى  وجـود  بـه  ساده تجارت و بورژوازى خرده جا همين
. برخاســت دارى بــرده و) بــزرگ زمينــدارى (فئوداليســم دل از بــورژوازى
 و بردگـان  از حمايـت  درآورد، زانـو  به را فئوداليسم كه اين براى بورژوازى

 رشد بورژوازى شود؛ مى شروع بردگى با مبارزه كند؛ مى آغاز را ها آن آزادى
 بـزرگ  صـنايع  كند؛ مى رشد صنعت گيرد؛ مى دست به را حكومت كند؛ مى
 نتيجـه،  در و آينـد؛  مـى  وجـود  بـه  بازرگانى هاى اتحاديه آيند؛ مى وجود به

 حـاكم  انسـان  زندگى بر) فئوداليسم در بزرگ زمين جاى به (بزرگ سرمايه
 و بـورژوازى،  دل از كاپيتاليسم بنابراين،. دارى سرمايه و كاپيتاليسم: شود مى

 ايــن بعــد، شــد؛ متولــد بــزرگ زمينــدارى و فئوداليســم دل از بــورژوازى
 بـزرگ  دار سـرمايه  مـن  كـه  نيست كافى گويد مى كند، مى رشد دارى سرمايه
 بايـد  باشم؛ داشته اختيار در هم را بزرگ ارتشى هاى قدرت بايد بلكه باشم،
 ارتـش  قدرت و رياست بنابراين،. باشند من اختيار در هم مقتدر هاى دولت
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 مقتـدر  هـاى  حكومـت  و امپرياليسـم  شـود  مى و گيرد مى اختيار در هم را
 محرومـان  نارضـايتى  طبقاتى، هاى فاصله اين درون از بعد،. جهانى بزرگ
 كند، مى تهديد را مترفان و متنعمان و حاكميت و خروشد مى و جوشد مى
 خشـن  حاكميـت  يعنـى  پرولتاريـا،  ديكتـاتورى  و دربيـاورد  پا از را آن تا

 پرولتاريـا  ديكتاتورى پس،. ايدبي كار روى جهان، زحمتكشان و محرومان
 پرولتاريـا،  ديكتـاتورى  اين بعد،. خيزد برمى امپرياليسم و كاپيتاليسم دل از

 تـالش  مردم كند؛ مى تبديل پرخفقانى محيط به را زندگى عرصه و محيط
 پيشـرفته  اشتراكى زندگى يك و آزاد سوسياليسم يك آن دل از تا كنند مى

 آورنـد،  وجود به آزادى با همراه هانىج و اجتماعى و اقتصادى و صنعتى
. بشـر  آل ايده بهشت و فاضله مدينه آن و نهايى سوسياليسم شود مى اين و

 زنـدگى  مختلف مراحل با رابطه در است ديالكتيك ماترياليسم تخيل اين،
 . انسان
  
 ديالكتيك ماترياليسم تاريخ اصالت نقد
 رد و گـويم  مـى  كوتـاهى  جملـه  فقط من است؟ صحيح اندازه چه تا تخيل اين
 و تئـورى  ايـن  جهان، تبيين كيفيت اين طرح، اين تخيل، اين ما نظر از: شوم مى

 اراده نقـش  مسأله بشرى جامعه مورد در كه اين براى نيست؛ قبول مورد فرضيه،
 قـرار  مطلق جبرى مكانيسم يك در را او و گرفته ناديده را انسان آزاد انتخاب و

. خـويش  سرنوشـت  و آينده سازنده است جانورى ما، رنظ از انسان،. است داده
 نـاتوان  موجود يك تواند نمى است، خويش سرنوشت و آينده سازنده كه انسان
 جامعـه  فـردا  بپرسـند  اگـر  لـذا . باشد اجتماعى مادى تواناى جبر يك دست در

 نيسـت؛  بينى پيش قابل خوب خيلى كه است اين پاسخ شود، مى چگونه انسانى
 و آيـد  مـى  پـيش  انسان براى كه را تغييراتى قرآن،. كنند مى چه ها انانس ديد بايد
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: دانـد  مـى  مـا  خود درونى تغييرات از ناشى شود، مى تغييرات اين دچار انسانيت
 اگـر . »1بانفسـهم  ما يغيروا حتى قوم على انعمها نعمة مغيراً يك لم اهللا بانّ ذلك«

 معلـوم . ايـم  كرده عوض را خودمان ما كه است اين دليلش شد، عوض ما وضع
 عامـل  خـودش،  نسـاختن  يـا  سـاختن  در انتخـابگر  و آزاد انسان نقش شود مى

 در 2اگزيستانسياليسـم  نظـر،  اين از. اوست جامعه و محيط ساختن براى مؤثرى
 جملـه . انديشـد  مى تر پيشرفته و تر قوى مراتب به ديالكتيك ماترياليسم با مقايسه
 و بيايـد  دنيا به مادرزاد فلج اى بچه اگر«: گويد ىم كه ايد شنيده را سارتر معروف
 ايـن  كـه  كنيد فكر است ممكن .»اوست خود تقصير گويم مى نشود، دو قهرمان
 مبالغـه  واقـع  در جملـه  ايـن . بشـود  دو قهرمـان  توانـد  مـى  چگونه مادرزاد فلج

 جبـر  و 3دترمينيسـم  تسـليم  انسـان  كـه  ايـن  دادن نشـان  براى است اى شاعرانه
 سـازنده  خـود  بلكـه  نيست؛ جامعه جبر و دترمينيسم تسليم همچنين و طبيعت،
 زيـادى  دقـت  اگـر . اسـت  خـوبى  شاعرانه تعبير البته و است اجتماع و طبيعت
 كـه  اسـت  ايـن  آن و هست، هم عاقالنه معنى يك جمله اين در بينيم مى بكنيم

 را درونـش  در نهفتـه  توانهاى و ذكاوت و هوش آنقدر تواند مى انسان راستى به
 چـه . بشود دو قهرمان هم بعد و بكند عالج را فلجش بيمارى كه بيندازد كار به

 و پـا  فلـج،  هـاى  انسـان  بـراى  مـا  اينـك  كـه  اسـت  ايـن  نه مگر دارد؟ اشكالى
 هـاى  انسـان  افلـيج،  هـاى  انسـان  ديگـر  ايـم؟  كـرده  درست مصنوعى هاى چرخ

 عامـل  كـه  اسـت  ايـن  مسأله بنابراين،. نيستند بروند، جايى نتوانند كه زمينگيرى
 ايـن . داشـت  دور نظـر  از نبايد شناسى جامعه در را انسان سازنده و آزاد انتخاب
 . گفتيم را خودمان نظرات آن درباره ما كه بود جامعه به ديالكتيك مسأله تعميم

                                                 
 .53 آيه ،)8 (انفال سوره .1

2. Existentialism 

3. determinism 
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 جهان به تضاد اصل تعميم نقد
 خالقيـت  و تضـاد  اين گويد مى اصالً ديالكتيك ماترياليسم اين، بر عالوه

 كـل  كـه  اسـت  معتقد. است گرفته فرا را هستى صحنه و پهنه همه ضاد،ت
 چه هر كه بدانيد يعنى. است ديالكتيك ماترياليسم حكومت قلمرو هستى

 ماترياليسـم  جهانى عمومى مكانيسم فعاليت نتيجه شود، مى پيدا جهان در
 تعمـيم  جهـان  همـه  بـه  را تضـاد  هـا  آن ديگـر،  تعبير به. است ديالكتيك

 . داريم بزرگى نقد تعميم، اين برابر در ما. دهند مى
. هسـتند  ثـابتى  قـوانين  طبيعـت،  بر حاكم طبيعى قوانين كه گفتيم قبالً
. باشـند  داشته را خودشان نفى خودشان دل در توانند نمى ثابت هاى قانون

 وجـود  بـه  آب اكسـيژن  يـك  و ئيـدروژن  دو اجتماع از هست و بوده تا
. پابرجاست همچنان هستى جهان بر حاكم تثاب قانون اين. است آمده مى
 حاكميـت  كوشـد  مـى  ديالكتيـك  ماترياليسـم  كـه  مسـأله  ايـن  از هـم  اين

 چيـز  هيچ دنيا در بگويد و بدهد توسعه جهان كل به را تضاد و ديالكتيك
 حـالى  در باشـد؛  بيرون ديالكتيك ماترياليسم حكومت قلمرو از كه نيست

 حـداقل،  ــ  دارد وجـود  ثـابتى  هاىواقيعت هستى جهان در معتقديم ما كه
 كـه  نيـز  قـوانين  ايـن  قانونگـذار . طبيعـت  جهـان  بـر  حـاكم  ثابت قوانين

 .خداست ندارد، قبول را او ماترياليست
 حاكم هستى جهان كل بر مادى و ديالكتيكى تضاد  كه مسأله اين پس
 در اگرچـه  زيـرا  نيسـت؛  مـا  قبـول  مـورد  چنـدان  كه است مطلبى است،

 .نيست چنين جهان كل در ولى است، طور اين مواردى
 حالت يك درون در كه اين و را تضاد خود ماترياليست كه اين سوم مسأله

 عنـوان  بـه  دارد، وجـود  حالـت  آن ضد به شدن تبديل توان و استعداد اثباتى،
 گوييم مى ما. نداريم قبول را اين ما ولى داشت، قبول ماده جهان محرك موتور
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 گيـاه  بـه  ببينيـد  بگذاريد، نورى بى سرد خشك ىجا در را گندم دانه يك
 تبـديل  گيـاه  به نياورد، تبدل مجراى در را گندم عاملى تا شود؟ مى تبديل
 گيـاه  استعداد دارد وجود گندم در چه آن كلى، طور به بنابراين،. شود نمى
 زيـادى  نيروهـاى  شـود،  گياه خودش واقعاً بخواهد گندم اگر. است شدن
 . شود مى منتهى عالم پروردگار به سرانجام روهاني اين و دارد الزم

 است؛ ديالكتيك ماترياليسم و ما ديد ميان اختالف مورد مسايل ها اين
. هسـت  نيز ما قبول مورد است حركت طبيعت عالم در كه مسأله اين واال
 بـه  تبدل استعداد خود درون در مقطعى هر حركت، اين در كه مسأله اين

 نيـز  مـا  قبـول  مـورد ) گيـاه  مقطع به گندم مقطع لمث (دارد را ديگر مقطع
 ماده اين كردن حركت در حدودى تا استعداد اين كه را مسأله اين. هست
 وقـت  هيچ ندارد شدن گياه استعداد كه چيزى واال داريم؛ قبول است مؤثر
 هم نور بدهيد؛ هم آب بكاريد؛ زمين در را گچ اى تكه شما. شود نمى گياه

 ايـن  كـه  داريـم  قبـول  ما بنابراين،! نه شود؟ مى سبز گچ درخت آيا بدهد؛
 قانون كه نيز را مسأله اين. نيست تامه علت اما نيست؛ دخالت بى استعداد

. نـداريم  قبـول  اسـت،  حاكم انسان زندگى اجتماعى تبدالت بر ديالكتيك
 كـه  ايـن  بـراى  نـدارد؛  مطلق حاكميت ولى نيست، تأثير بى قانون اين البته

 خـودش  حركـت  در گـاهى  دوپـا  موجـود  ايـن . است آزاد هسازند انسان
 سـه  در ايران تبدل كه چنان. رسد نمى هم جن عقل به كه كند مى كارهايى

 هم آمريكايى هاى جن عقل به امروز، وضع به قبلى وضع آن از قبل، سال
 ! نرسيد

 آن بـه  بايـد  كـه  كند مى مطرح هم را ديگرى اى مسأله ديالكتيك ماترياليسم
 درگيـرى  و تضـاد  روى ديالكتيـك  ماترياليسـم  تكيـه  و حرف همه. نيمك اشاره
 همـاهنگى  واال است، قضيه بعد يك جهان در درگيرى مسأله كه  يدرحال است؛
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 و زن. اسـت  قضـيه  ديگـر  جالـب  بسيار بعد بودن، ديگر يك كننده تكميل و
 كنـيم  نگـاه  كـه  دقيـق  ديـد  از يكديگر؟ كننده تكميل يا هستند هم ضد مرد
 ديگـر  يـك  كننده تكميل بايد بلكه باشند، هم ضد نبايد مرد و زن يابيم ىدرم

 يــا هســتند هــم ضــد منفــى الكتريســيته و مثبــت الكتريســيته آيــا. باشــند
 چشـممان  بـه  عينكـى  چـه  كـه  دارد اين به بستگى پاسخ هم؟ كننده تكميل
 آن قـول  بـه  و هسـتند،  هـم  ضـد  گـوييم  مـى  بزنيم، تضاد عينك اگر. بزنيم

 سـر  هم با دائماً ديگر يك ضد دو اين. اند آخشيج دو ،1سره پارسى هپردازند
 تكميـل  هـا  ايـن  گوييم مى بزنيم چشممان به تكميل عينك اگر. دارند جنگ
 و حـرارت  و گرمـا  و نـور  و برق رسند، مى هم به وقتى و يكديگرند كننده

 مثبت الكتريسيته و منفى الكتريسيته آيا بنابراين،. آورند مى وجود به حركت
 بـه  عينكـى  چه تا ـ  است صحيح دو هر يكديگر؟ مكمل يا هستند هم ضد

 ايـن  همـه  ميـان  رابطـه  بيـان  براى ديالكتيك ماترياليسم كه اين. بزنيم چشم
 مـورد  دهـد،  مى تضاد و ستيز آرايش و قيافه و چهره تنها هستى، هاى پديده
 دارد ودوج هستى كل كننده هماهنگ تدبير يك معتقديم ما. نيست ما قبول

 مكمـل  مـرد  و زن. گردانـد  مـى  و چرخانـد  مى را هستى چرخ كه اوست و
 ديگـر  يـك  مكمـل  و هماهنگى از هايى نشانه هستى در گاهى ما. يكديگرند

 بـدن  سـاختمان  همـاهنگى  مثالً،. است انگيز اعجاب بسيار كه بينيم مى بودن
 بـه  كـه  روزى از مادر، بدن ساختمان در طفل دهان ساختمان و نياز و مادر
 از مقـدارى  بـاردارى  موقـع  در تواند مى كه شده بينى پيش غددى آمده، دنيا

 مـادر  خـود  درد بـه  شـير . كنـد  تبـديل  شير به خورد مى مادر كه را غـذايى
 نيامـده  دنيـا  بـه  هنـوز  كـه  خـورد  مـى  نـوزادى  درد بـه  بلكـه  خـورد؛  نمى

 

                                                 
 بـه  از كـه  كسروى. است كسروى احمد ،»سره سىپار پردازنده آن «از بهشتى دكتر  منظور .1

 .برد مى كار به را» آخشيج «لفظ ،»ضد «واژه جاى به داشت، پرهيز عربى هاى واژه بردن كار
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. پسـتان : اسـت  شـده  درسـت  محفظـه  و خزانـه  يـك  شير اين براى! است
 دهانـه  در: نـوزاد  مكندگى جهاز و قدرت با است متناسب پستان اختمانس

 آن توانـد  مـى  كودك كه ريز بسيار سوراخهاى با است دكمه يك خزانه اين
. كنـد  جـذب  خـودش  بـه  را شـير  و بزند مك بگيرد، دهان به راحتى به را

 همـراه  شير، توليد سيستم ماده، گوساله جسمى ساختمان و بدن در چگونه
 در نيـز  و (او، دهـان  و گوسـاله  نيـاز  با متناسب دهانه، يك داراى زنىمخ با

 كـه  شـود  مـى  معلوم است؟ شده بينى پيش) نوازد با انسان در و بره با ميش
 موقعى آن آيا بفرماييد. نيست درگيرى و تضاد اساس بر همه جهان ساختن

 نشـان  ضـديت  و كنـد  مـى  جنـگ  او بـا  خورد، مى شير مادرش از نوزاد كه
 براسـاس  آيـا  دهـد؟  مـى  نشـان  ضـديت  و جنگد مى او با مادر آيا دهد؟ مى

 را فرزنـدش  صـداى  تـا  افتـاده،  و خسـته  شب، دل در مادر كه است جنگ
 شيره و گيرد مى آغوش در را فرزند مالطفت با و پرد مى خواب از شنود مى

 رابطـه  يـا  اسـت  جنـگ  رابطـه  رابطـه،  ايـن  آيا خوراند؟ مى او به را جانش
 يكديگر؟ با رابطه در و نسبت در هماهنگى و نندگىك تكميل

 ايـن  تمـام  بـه  كوشـد  مى ديالكتيك ماترياليسم كه مسأله اين بنابراين،
 عالم و دنيا كه كند فكر و بدهد ستيز و جنگ در تضاد چهره ها گوناگونى

 ايـن  بين رابطه. نيست صحيحى برداشت هيچ، ديگر و است جنگ هستى
 و ديگـر  يـك  تكميـل  سـازندگى،  سـاختن،  ابطـه ر توانـد  مـى  هم متقابلها،

 تمام كه يابيد درمى كنيد دقت خوب اگر .جنگ رابطه هم و باشد، هماهنگى
 شـكل  در اسـت  صـلحى  حقيقـت  در هست، طبيعت در كه جنگهايى آن

 و كمـال  راه كـردن  همـوار  جهـت  خواهنـد  مـى  همـه  كه اين براى جنگ؛
 گويند مى هم ها اليستماتري خود. دهند يكديگر دست به دست يابى كمال
 .است تكامل با همراه تضاد اين

 تـز  آنتـى  و تز اصطالحات و ديالكتيك، اصل از بود اى فشرده و خالصه اين
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 تضاد كه (عين به) بود مباحثه كه (ذهن از ديالكتيك كردن منتقل سنتز، و
 بسـتر  در مـادى  موجودات تضاد با آميخته حركت و) است خارجى عينى
 عينيـتِ  بـه  ديالكتيكِ اين نيز ديالكتيك ماترياليسم منطق. ىماد يابى كمال

 را شـده  منتقـل  عـين  به ذهن از ديالكتيك ماترياليسم اين و آمده خارجى
 خواهيـد  مـى  اگـر  گويد، مى يعنى. دهد مى قرار شناخت پايه و مبنا مجدداً
 پايبنـد  و معتقـد  ديالكتيك ماترياليسم به بشناسيد درست را طبيعت جهان
 درسـت  تو تبيين كنى، تببين را جهان خط اين غير در بخواهى اگر ؛باشيد
 بـا  رابطـه  در و ذهـن  در مباحثـه  از بـود  عبـارت  ديالكتيك پس،. نيست

 ديالكتيـك  را نـامش  و كردنـد  منتقـل  عـين  به را ديالكتيك اين. شناخت
 و هـا  ماترياليسـت  عقيـده  به كه گذاشتند ديالكتيك ماترياليسم يا خارجى

 نـوع  يـك  از اسـت  عبـارت  ديالكتيك ماترياليسم پيروان و ها ديالكتيسين
 را مطلـب  اين ما كه گفتيم. عين و ماده عالم بر حاكم قانونمندى و روش
 بـه  مجـدداً،  موضـوع  اين. كرديم بيان نيز را خود انتقادهاى. نداريم قبول
 اصـول  بايـد  بشناسـد  را مـاده  جهـان  بخواهـد  كـس  هـر  كـه  ايـن  عنوان

 قالــب ايــن در را جهــان و باشــد داشــته قبــول را كتيــكديال ماترياليســم
 اعتقاد كمك به جهان شناخت: شد تبديل شناخت مسأله به كند، شناسايى

 همچنـين  و خـارج  عين عالم به مربوط كه ديالكتيك ماترياليسم اصول به
 است درست هنگامى ما شناسى جامعه آنان نظر از. است جامعه به مربوط

 سوسـيولوژى  بـر  آن منطـق  حاكميـت  و ديالكتيـك  ماترياليسم پايه بر كه
 بحـث  در خواهـد  مـى  ديالكتيـك  ماترياليسـم  كـه  اسـت  كارى اين. باشد

 .داديم كافى توضيح باره اين در ما و بدهد انجام شناخت
 ايـن  و كنـيم  مى بندى جمع گفتيم جا اين تا كه را مسايلى كل آينده جلسه در
 بـه  شـهريور،  آخـر  هفتـه  مـن  چون م؛رساني مى پايان به مقطع اين در را كالس
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. بيـايم  تـوانم  نمـى  بيشـتر  ديگر جلسه يك بنابراين و نيستم قوى، احتمال
 كنيـد  سـعى  و كنيد مطالعه را خود قبلى هاى يادداشت فاصله اين در شما

 خـواهران  و بـرادران  از آينـده،  جلسـه  در اگر. كنيد بندى جمع را مطالب
 و بـرادر  يـك  بـه  اول باشند، كرده دهآما را بنديشان جمع كه باشند كسانى
 مـن  خـود  بعد و بخوانند، را بنديشان جمع كه دهم مى فرصت خواهر يك
 بحـث  در ببينـيم  كـه  دهـم  مـى  انجـام  را نهـايى  بنـدى  جمع شما كمك با

 روشـن  مـا  براى مسايلى چه كنيم؛ پيروى كلى اصول چه از بايد شناخت
 بـراى . بشـود  روشـن  نـد، خداو يارى به ما، براى بايد مسايلى چه و شده
 .داريم وقت ساعت نيم سؤاالت به پاسخ
  

 ها سؤال به پاسخ
 تنـاقض  همـان  تـزاحم  آيـا  بگوييـد  و كنيـد  معنـى  هم را» تزاهم «لطفاً:] سؤال[

 است؟
» ح «بـا  را تزاحم لطفاً گويم، مى عزيز نويسنده اين به اوالً، :]بهشتى دكتر[

 چـون  بـود؛  اماليـى  تـذكر  يـك  فقـط  ايـن . هوز» ه «با نه بنويسيد جيمى
 ايـن  البتـه . بـودن  ديگـر  يـك  مـزاحم  معنـى  به است، زحمت از» تزاحم«

 و تضاد. نيست معموالً فلسفه در ولى است، فقه اصول و فقه در اصطالح
 . هست منطق و فلسفه در نيز تناقض

 بگوييـد  و كنيـد  تعريـف  را وحـدت  در تضاد و كثرت در تضاد :]سؤال[
 .است قائل ارزش ها آن از كداميك براى اسالم

 تعبيـر . وحـدت  بـا  همـراه  هم و است كثرت با همراه هم تضاد:] بهشتى دكتر[
 بگـوييم  توانيم مى فقط. نيست جالبى تعبير» وحدت در تضاد و كثرت در تضاد«

 چيـز  دو كـه  اسـت  وقـت  يـك  يعنـى، . وحدت با تضاد و وحدت بدون تضاد
  قـرار  توجه مورد هستى كل در را ها آن وحدت كه اين بدون يكديگرند، ضد صرفاً
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 دو كـه  اسـت  وقت يك و ؛)وحدت بدون تضاد گويند مى جا اين (بدهند،
 جـا  اين (دهند، مى قرار توجه مورد را ها آن وحدت و يكديگرند ضد چيز
 همـراه  تضاد است اسالم در چه آن البته ).وحدت با همراه تضاد گويند مى
 .است وحدت با
  چيست؟ استعداد :]سؤال[
 خاص آمادگى داراى چيزى يك يعنى. آمادگى يعنى استعداد:] بهشتى دكتر[

 گنـدم  در گوييم مى كه اين مثل باشد؛ ديگر چيز به شدن تبديل و شدن براى
 .شود تبديل ساقه يا گياه به كه هست آمادگى يعنى هست، استعداد

 هاى انديشه نشر عنوان به جديداً كه را» توحيدى ديالكتيك «واژه :]سؤال[
 .دهيد توضيح يافته رواج شريعتى

 زاينـده  روند يك يعنى ديالكتيك اصالً كه كردم عرض من :]بهشتى دكتر[
 ديالكتيـك  يـك  هـم  شريعتى دكتر مرحوم شود گفته اگر بنابراين،. فكرى
 ايـن . اسـت  توحيـد  اساس بر كه دارد فكرى زاينده روند يك يعنى دارد،
 مجتهد خودتان شما كه كردم بيان را اصطالحات اين من. نيست اى مسأله
 . بفهميد خودتان بايد را چيزها اين. شويد

 منظـور  خـورد  و زد فقـط  شـود،  مـى  مطـرح  جنـگ  مسأله وقتى :]سؤال[
 خـود  هستى و عمر طفل، به دادن شير در مادر مثالً كه همان بلكه نيست؛

 ديگـر  در طـور  همـين  و آيد مى وجود به او تا دهد مى او به حقيقت در را
 دانيد؟ مى چگونه را اين. موارد

 هـا  انسـان  بگوييد جنگ؟ گوييد مى چرا پس خوب، خيلى:] بهشتى دكتر[
 چـرا . بيافريننـد  سـعادت  تـا  دهند مى هم به را خود هستى و عمر متقابالً

 اشـكالى  معناسـت  ايـن  بـه  جنـگ  منظورتان اگر البته ـ  جنگ؟ گوييد مى
 .ندارد
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