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ه اهلل دكتر بهشتي است كهاي شهيد آيتكتابي كه پيش روي شماست مجموعه درس

هاي واحد دانشجويي حزب در كالس» شناخت«با عنوان  ۷۰۰۳در تابستان سال 

ها الزم است به نكاتي باره انتشار اين درسجمهوري اسالمي تدريس گرديده است. در
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هاي ماركسيستي در اذهان مبارزان ها توسط انديشهكه چالشي كه در آن سالنخست آن

و فعاالن پديد آمده بود و اين شاخه تفكر غربي را به عنوان تنها ايدئولوژي علمي 

آن  موضع تفكر اسالمي را در قبال كرد، دكتر بهشتي را بر آن داشت كه اوالًمعرفي مي

روشن و منقح سازند و ثانياً، اعضاي حزب جمهوري را به سالح منطق و معرفت در 

 هاي سياسي كه بر ايدئولوژي ماركسيستي يا شبه ماركسيستي تكيه زده بودندبرابر گروه

مجهز كنند تا توانايي برخوردي منطقي و مستدل داشته باشند. با توجه به كثرت 

وشتارها و گفتارهاي موجود در آن زمان درباره مسأله شناخت و شبهات فراواني كه ن

هاي كتاب حاضر نيز مشهود است، دكتر بهشتي ها بود، چنانچه در فصلپيامد نشر آن

تالش بر اين دارد كه به زباني ساده و قابل فهم براي افرادي كه احيانًا داراي سابقه 

 فشرده و منظم به مبحث مذكور بپردازند. مطالعات فلسفي نيستند به طور

امّا انگيزه ارائه اين مباحث صرفًا به برخوردي انساني در قبال وضعيتي كه پديد آورنده 

گرايانه و به ويژه ماركسيستي در دهه چهل و پنجاه بود هاي ماديعمده آن رواج انديشه

و  يدئولوژي انقالبشود. دكتر بهشتي با عنوان اين مباحث درصدد شرح امحدود نمي

 حركت اسالمي در ايران نيز هست.

ي است كه هايرهيافت برگزيده در اين كتاب شيوه بحث فلسفي به دور از پيچيدگي

هاي مطرح شده معطوف به يكي از تنها اهل فن به آن آگاهي دارند. موضوع بحث

ين ست. ااش، يعني رابطه آگاهي و شناخت اهاي ارتباط انسان با محيط زندگيگونه

اميم. نرابطه آگاهانه ميان انسان و خويشتن او نيز برقرار است كه آن را خودآگاهي مي

ي هاي ماداهميت طرح مبحث شناخت، حتي در زمانه ما كه ديگر نام و نشاني از انديشه

تر شناسي دكتر بهشتي روشنو ماركسيستي در جامعه ما نمانده، با توجه به انسان

ايشان، وجه تمايز انسان از ديگر موجودات، آزادي اوست و اين  شود. از ديدگاهمي

اي يابد. از همين رو، شناخت و آگاهي انسان مقدمهآزادي در انتخابگري وي تبلور مي

باشد و بحث درباره شناخت كه اساساً موضوعي است اش ميالزم براي انتخاب آگاهانه
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 يابد.ر ميشناسي، ضرورتي انكارناپذيمربوط به حوزه معرفت

كه با وجود پرهيز دكتر بهشتي از كاربرد زبان پيچيده فلسفي، طي سخن آخر اين

مجموعه مباحث حاضر اشاراتي گذرا به نكاتي مهم وجود داشت كه ويراستار كتاب، 

هاي جناب آقاي مرودشتي را بر آن داشت كه به درخواست بنياد نشر آثار و انديشه

ا بياورند. در هضيحات ضروري را به مناسبت در پانوشتاهلل دكتر بهشتي توشهيد آيت

ايم، به د بودهبنها، چنانچه تاكنون نيز در نشر آثار مرحوم بهشتي پايتنظيم اين پانوشت

 حداقل الزم اكتفا شده است. 

دانيم از تالش آميخته با تعهد ويراستار محترم در اين راه سپاسگزاري در پايان الزم مي

 هاي شهيد آيت اهلل دكتر بهشتيشر آثار و انديشهكنيم. بنياد ن

 

 جلسه اّول

 اشاره

توان از ايد بحث شناخت است. با سه شيوه ميبحثي كه براي اين ديدارها انتخاب كرده

شناخت بحث كرد. يكي با شيوه فلسفي، همراه با اصطالحات؛ ديگري شناخت از 

 شبهاي چهارشنبه شروع كرديم و ديدگاه قرآن، (بحثي بود كه چند سال قبل در جلسه

ناتمام ماند. گويا جمعاً حدود سيزده يا چهارده جلسه داشتيم. اوج مبارزات سبب شد 

كه ما آن مقدار وقتي را كه به كارهاي فكري اختصاص داده بوديم صرف كارهاي 

مبارزاتي كنيم و لذا آن جلسات تعطيل شد. البته اول به مناسبت كسالت من تعطيل شد، 

ها بعد هم به دليل پرداختن به كارهاي مبارزاتي نتوانستيم ادامه بدهيم. در آن بحثو 

بيشتر به مسايلي از شناخت كه در قرآن مطرح هست پرداختيم.) شيوه سوم، شناخت و 

مسايل آن در حدودي است كه خود ما با آن سرو كار و به آن نياز داريم و به آن 
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نه شناخت يك سلسله مسايل مطرح است كه بايد خوريم. يعني براي ما در زميبرمي

ها چه هستند و برداشت و موضع ما در هر مسأله چيست. به نظر من اين شيوه ببينيم آن

ر اي كه دتوانيم در چند جلسهتر است و ما ميها مناسبسوم براي اين ديدارها و كالس

كه  ين اساس ترجيح استاين برنامه داريم بحث مربوط به آن را به جايي برسانيم. بر ا

بحث ما درباره شناخت روند خاص خودش را دارد. در حقيقت در اين بحث خواهيم 

گفت كه ما در رابطه با شناخت، موضوع شناخت، و مسايل مختلف آن با چه سؤاالتي 

كه ديگران چه نظر از اينصرف -رو هستيم و براي هر سؤالي چه پاسخي داريم روبه

اخت از وقت فهم بحث شناند. وقتي كه اين بحث را تمام كرديم آنتهاند و چه نوشگفته

هاي مختلف فلسفي جهان، براي شما ديدگاه قرآن، يا بحث شناخت از ديدگاه مكتب

هم اين م -البته اگر كتاب خوب و مفصلي در اين زمينه بيابيد  -دشوار نخواهد بود 

ها بوط به مسأله شناخت چه جواباست كه ما ببينيم خودمان براي پاسخ به سؤاالت مر

دانم شما هم اين شيوه را نسبت به شيوه شناخت از ديدگاه و چه توضيحاتي داريم. نمي

يك  گويم كهدهيد يا نه؟ اين را از اين نظر ميهاي مختلف فلسفي ترجيح ميمكتب

كنيم، و يك وقت در يك كالس ايدئولوژي وقت ما در يك كالس فلسفه بحث مي

واهد ايدئولوژي يك انقالب و يك حركت را شرح بدهد. اگر بخواهيم خكه مي

ايدئولوژي يك انقالب و يك حركت را شرح بدهيم و برادران و خواهران اين 

كه وقت ايدئولوژي را بشناسند و بعد به ديگران منتقل كنند، من هيچ لزومي براي اين

اشد. اين كار خيلي مفيد ب بينم. شايد در دوره بعديصرف طرح مسايل ديگر شود، نمي

گوييم. وقتي مشخص اول بايد ببينيم خودمان چه داريم و درباره هر موضوعي چه مي

شد كه ما خود در اين رابطه چه داريم، بعد خواهيم گفت كه ديگران هم در اين زمينه 

عي يدهد. البته، طباي ميكنيم چه نتيجهها را با هم مقايسه ميگويند و وقتي اينچه مي

است چنان نخواهد بود كه من ضمن بحث مطالب ديگران را نقل نكنم؛ بلكه گاهي كه 

ضرورتي ايجاب كند مطالب آنان را نيز نقل خواهم كرد؛ ولي البته در حدّ ضرورت. 
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لي كنم. وچنين نيست كه آيات قرآن را نقل نكنم؛ هرجا كه مناسبت باشد نقل مي

درباره سؤاالت مختلف مربوط به بحث آهنگ بحث اين است كه ببينيم خودمان 

 كنم. اين مقدمه. حال مطلب را آغاز مي -هايي داريم. شناخت چه پاسخ

دهم. طبق قرارمان ممكن است من گويم و شرح ميامروز فرازهايي از مطلب را مي

ز دهم تا سؤاالتي را كه امروحدود سي و پنج دقيقه ديگر بحث كنم و بعد فرصت مي

دانم مديران اين كالس براي دهم،نمييد. سؤاالتتان را امروز پاسخ ميداريد طرح كن

پرسم. قرار بود قبل از اند. اين را بعداً از ايشان ميآينده چه طرحي را انتخاب كرده

 پرسم.جلسه با من صحبت كنند، كه نشد؛ در آينده از آنان مي

 اي است با محیطشناخت رابطه

هاي گوناگون وجود دارد. يكي از اين ام رابطهدگيفراز اول: ميان من و محيط زن

 ها آگاهي و شناخت است.رابطه

ها، ها با محيط زندگيمان انواع و اقسام رابطه را داريم. يكي از اين رابطهما انسان

ه ها اصرار دارند بگويند رابطناميم. بعضياي است كه آن را شناخت يا آگاهي ميرابطه

عمل است: اصالت عمل. خوب، حرفي نيست، بگويند  سازنده انسان با محيطش

دهيم و شناخت، شناخت نيست، بلكه عملي است كه ما در رابطه با محيط انجام مي

پرسم، آيا عملي كه انسان عمل نيست. ما بحثي نداريم. امّا در اين صورت من از شما مي

د، ايجا نشستهايندهد دو جور نيست؟ همين حاال كه شما در رابطه با محيط انجام مي

در اين  كنيد.كنيد؛ تنفس ميدهيد: نگاه مييك مقدار عمل در رابطه با محيط انجام مي

دهيد. دستگاه گردش خون شما كار تنفس، شما داريد در محيط خود عملي انجام مي

دهيد و دهيد. شما داريد به سخن من گوش ميكند. در اين حال شما عملي انجام ميمي

كشيد ارادي و آگاهانه كنيد. اين هم عملي است. آيا نفسي كه االن ميمي در آن دقت

كشيد، يا در اثر حركت طبيعي شُش؟ در هر است؟ آيا از روي آگاهي و اراده نفس مي
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حال، آيا اين عمل آگاهانه است يا ناآگاهانه؟ شما حتي در آن هنگام كه حواستان به 

كشيد. ولي وقتي به مطالب گوش هيچ وجه جمع هوا و خودتان نيست نفس مي

 كنيد، اين اعمال آگاهانه است. دهيد، يا به اطراف نگاه ميمي

توانيم خود عمل را به دو نوع تقسيم كنيم: عمل آگاهانه و عمل ناآگاهانه. باز هم ما مي

زند. آگاهي مسأله آگاهي مطرح است. تكيه روي عمل، مسأله آگاهي را كنار نمي

كه اين نوع رابطه را با يك مثال روشن ميان من و محيط. براي ايننوعي رابطه است 

جا آمديد، و اين آمدنتان بر اساس يك رابطه گوييم، شما امروز به اينمشخص كنيم مي

 جا كالسيدانستيد امروز اينجا صورت گرفته است. شما ميديگر ميان شما و اين

جا گاهي را نداشتيد به اينشود. اگر شما اين آهست و درباره شناخت بحث مي

ي جا يك سالنكه اينجا يك رابطه است. آگاهي شما از اينآمديد. آمدنتان به ايننمي

هست كه صندلي در آن هست، امكانات نشستن دارد، امكان درس گرفتن در آن 

جا در اين ساعت بحثي تحت كه امروز اينهست، يك رابطه است. آگاهيتان از اين

شود، يك رابطه ديگر است، و شما به راحتي رابطه سوم و دوم طرح ميعنوان شناخت م

 شناسيد. كنيد و باز ميرا از رابطه اول جدا مي

 شناخت قابل تعريف نیست

اي به نام آگاهي، آسان است؛ طبيعي فراز دوم: براي ما، شناختن رابطه خاص و ويژه

 از طريق ديگر و به وسيلهكه است؛ بديهي است؛ روشن است، و هيچ احتياجي به اين

ها، چيز ديگري اين رابطه را به ما معرفي بكنند نداريم. شناخت و آگاهي براي ما انسان

واسطه، بدون كمك، قابل شناخت است. ما براي شناخت طور بديهي، بالبداهه، بيبه

هاي ديگري كه با جهان داريم، آگاهي و شناختِ شناخت و باز شناختن آن از رابطه

احتياجي به واسطه و كمك و عامل جداگانه نداريم. راستي، اگر قرار بود ما  هيچ

شناخت را با كمك چيز ديگري بشناسيم، آيا آن چيز ديگر براي ما شناخته شده بود يا 
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ناشناخته؟ اگر ناشناخته بود، معنايش اين است كه يك ناشناخته به ما كمك كرد تا 

پرسيم آيا قبول است؟ و اگر شناخته شده بود، ميچيزي را بشناسيم. آيا اين سخن قابل 

اين چه چيزي است كه قبل از شناختنِ شناخت براي ما شناخته شده است؟ يعني در 

كنيم. اين خيلي روشن است. بنابراين، تالش و جا هم ما همراه با شناخت كار ميآن

بيل قكه يك تعريف براي شناخت بياوريم (از كوشش براي تعريف شناخت و اين

ه براي آوريم؛ تعريفي كآوريم؛ تعريفي كه براي كتاب ميتعريفي كه براي ميز مي

اخت ها براي شنآوريم)، از اين نوع تعريفآوريم؛ تعريفي كه براي سنگ ميانسان مي

شناسيم خود شناخت است. قبل از آن، چيز توان آورد؛ چون اولين چيزي كه ما مينمي

نيست تا به كمك او شناخت را تعريف كنيم. فراز دوم اين  ديگري براي ما شناخته شده

يابم و هيچ چيز به جاي آن، يا بهتر از آن، است. من اين نوع رابطه را به روشني مي

تواند آن را به من معرفي كند. بنابراين، شناخت نيازي به تعريف ندارد. اين موضوع نمي

جا غذا كنم؛ از آنفضا تنفس ميروم؛ در اين بديهي است. من در اين فضا راه مي

ها رابطه آگاهانه هاست كه با آنها يك سلسله رابطهخوابم؛ اينجا ميخورم؛ در آنمي

(رابطه آگاهي) دارم؛ نسبت به آن آگاهي و شناختي دارم. اين كه ديگر تعريف 

 خواهد. نمي

 آگاهي انسان نسبت به خويش )خودآگاهي(

ن من و محيطم وجود دارد و هم ميان من و خودم: فراز سوم: اين رابطه، هم ميا

خودآگاهي، علم به ذات؛ حتي علم به علم؛ علم به خودآگاهي. مثالً در رابطه با جاده 

تهران به شهريار، من دو حالت دارم: آگاه، ناآگاه؛ يا جاده تهران به شهريار را بلدم، يا 

طه من و د نباشد. در راببلد نيستم. كسي ممكن است بلد باشد و كسي ممكن است بل

شهريار، دو حالت وجود دارد: دانستن و ندانستن؛ آگاهي، ناآگاهي؛ بلد  -جاده تهران 

طور در رابطه ميان من و خودم باز همين دو حالت وجود دارد. بودن، بلد نبودن. همين
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دانم. حتي نسبت به تن و دانم و چيزهايي را از خود نميمن چيزهايي را از خود مي

دانم. شما تا وقتي كه علم تشريح دانم و چيزهايي را نميسمم چيزهايي را ميج

دانيد كه دست شما از چند قطعه استخوان و چند عضله و چند ايد، هيچ نمينخوانده

رگ و مويرگ و چند عصب و چه مقدار خون و چند سلول به وجود آمده است. همه 

ما چند قطعه استخوان دارد؟ پرسند دست شها براي شما مجهول است. مياين

دانم. چند رشته عصب در آن هست؟ دانم! چند عضله دارد؟ نميگوييد، نميمي

» دانمنمي«ها دانم. جواب همه ايندانم. چند رگ و مويرگ در آن است؟ نمينمي

كنيد، يا گذاريد و دقيقًا مطالعه مياست. ولي وقتي كه كتاب تشريح را جلوي خود مي

وييد گدانيد و ميوقت ميدهند، آنيكي به شما نشان ميها را يكيريح آندر سالن تش

ام. هاي تازه پيدا كردم، و حتي نسبت به شخصيت روحيبله، من نسبت به تنم آگاهي

اخالقي هستيد، آدم تندخويي هستيد، آدم بردباري هستيد، آدم عصبانيي شما آدم خوش

شخصيت روحي خودتان، ضمن تجربه خودتان  ها اطالعاتي است كه دربارههستيد، اين

آوريد. درباره رفتار و منش و كاركتر و شخصيت خودتان نيز رابطه شما به دست مي

دوگونه است: آگاهي و ناآگاهي. گاهي آگاهي و گاهي ناآگاهي. وقتي انسان درباره 

داند كه گويند آدمي است خودآگاه؛ ميخودش اطالعات زيادي به دست آورد مي

دش چه هست؛ از هويت خودش خبر دارد. بنابراين، رابطه آگاهي نه تنها ميان من و خو

تعبير » خودآگاهي«محيطم هست، ميان من و خودم نيز هست. همان كه از آن به 

 كنيم.مي

 ذهن و عین

دهنده ذهن ما يا بخشي از ذهن ما هستند. شما به ها، تشكيلفراز چهارم: آگاهي

گوييد يي كه نسبت به محيطتان يا نسبت به خودتان داريد ميهااي از آگاهيمجموعه

هايي است كه نه تنها هاست، يا آگاهيآيا ذهن فقط مجموعه انباشته آگاهي». ذهن«

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

م هاي روي ههاي مشخصي كه ميان خود اين آگاهياند، بلكه به رابطهروي هم انباشته

است از يك بخش از هستي  گويند؟ آيا ذهن عبارتانباشته وجود دارد نيز ذهن مي

دهند؟ يعني ذهن با هر آگاهي ها اين بخش از هستي انسان را رشد ميانسان كه آگاهي

كند؟ آيا هر آگاهي حكم جذب يك سلول تازه را براي ذهن دارد، يا حكم رشد مي

نظير رشد جنين يا نطفه در مواد غذايي كه جذب  -ها دارد رشد ذهن را در اين آگاهي

دهنده بخشي از ذهن ما هستند. ها تشكيلها مهم نيست. به هر حال، آگاهياينكند. مي

ها، ها؛ يا به تنهايي، يا با مايه اين آگاهيگوييم ذهن، اشاره است به اين آگاهيوقتي مي

ها جزو اين كلمه ذهن وجود دارد و وقتي يا احياناً با چيز ديگر. به هر حال، آگاهي

 هاي انباشته شده و به هم پيوسته است.آگاهي گوييم ذهن، اشاره بهمي

امر  گوييم اينبريم. ميگوييم ذهن و عين؛ يعني ذهن را در برابر عين به كار ميما مي

د، رويمثالي بزنم. شما داريد تنها در تاريكي راه مي -ذهني است، آن امر عيني است. 

يوار وييد نكند پشت اين دگكنيد؛ ميشويد؛ از يك ديوار كوتاه عبور ميخياالتي مي

رياد گيرد. يك فكسي كمين كرده باشد و به من حمله كند! اين خيال در شما قوت مي

كه كسي پشت ديوار به عنوان يك دشمن سر راه شما كمين جا اينزنيد. در اينهم مي

كرده باشد واقعيت عيني دارد يا ندارد؟ ندارد. امّا در ذهن شما هست؛ يعني واقعيت 

دارد: واقعاً شما خيال كرديد كه دشمني پشت اين ديوار كمين كرده؛ لذا جيغ  ذهني

گوييد ذهن و عين. كنيد؛ ميجا ذهن را از عين جدا ميزديد و فرياد كشيديد. اين

كه من به يك دشمن برخورد كردم واقعيت عيني نداشت، گوييد در اين جريان، اينمي

 چنين چيزي به ذهن من آمده بود. »واقعاً«ولي واقعيت ذهني داشت. يعني 

ته ها نرفخيلي چيزها در دنيا هست كه اصالً به ذهن شما راه نيافته و ذهن شما سراغ آن

ها خبر نداريم، به ذهنمان هم است. اينقدر چيزهايي هست كه من و شما اصالً از آن

ه ذهن ب خطور نكرده؛ به خاطرمان هم خطور نكرده است. آنها عينياتي هستند كه اصالً

گوييم ذهن و عين، كه مياند. خوب، اين سؤال مطرح است كه اينمن و شما راه نيافته
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آيا منظور اين است كه اصالً ذهن عينيت ندارد؟ اين نكته دقيق است. خوب دقت كنيد! 

بريم، آيا منظور اين گوييم ذهن و عين و اين دو را مقابل هم به كار ميكه ما مياين

ذهن يك چيز است و عين چيز ديگري است و بنابراين خود ذهن، عين  است كه اصالً

كنيم كه رابطه آگاهي ميان ما و نيست؟ يعني ما خواب و خيال داريم. خيال مي

 شود يك، خود آن خيال مي»كنيدخيال مي«محيطمان وجود دارد. تازه، وقتي گفتيد 

ر قعيت و مرادف با آن به كاشود يك عينيت. عين به معني واواقعيت؛ خود آن خيال مي

رود. ذهن و خيال و انديشه و آگاهي، همه يك سلسله امور عيني هستند. ما معموالً مي

بريم. در آن معني اصلي و گسترده، عين را به معناي عين را به همين معنا به كار مي

 بريم.واقعيت به كار مي

 ذهن بخشي از عین است

ر روند؛ ولي با دقت بيشتديگر به كار ميفراز پنجم: ذهن و عين معموالً در مقابل يك

طور كه مثال بايد گفت ذهن خود بخشي است از عين. ذهن خودش واقعيت دارد. همان

زدم، در آن حالتي كه يك نفر در شب تاريك، تك و تنها از كنار يك ديوار عبور 

ند پشت اين ديوار دشمني سر راهش كمين كرده كند كه نككند و فكر و خيال ميمي

 زند كه به دادم برسيد؛ اينگيرد و جيغ و داد و فرياد ميباشد و اين خيال در او قوّت مي

خيال يك امر ذهني است؛ امري ذهني كه مابازاي عيني ندارد، يعني واقعاً دشمني پشت 

طور است. او واقعاً اينديوار كمين نكرده است. ولي خود اين خيال يك واقعيت عيني 

خيال كرد كه پشت اين ديوار دشمن است؛ به همين دليل هم جيغ زد. اگر خيال نكرده 

ها واقعيت است. او خيال زد. خيال كرد و ترسيد، لذا جيغ زد. همه اينبود جيغ نمي

خيال كرد. واقعاً خيال كرد پشت ديوار يك دشمن » واقعاً«گوييد كرد؛ از اين رو مي

ها واقعيت عيني است: هم خيال كردنش، واقعاً ترسيد، و بعد هم جيغ زد. همه اين است.

توانيد بگوييد جيغ زدنش واقعيت عيني هم ترسيدنش و هم جيغ زدنش. آيا شما مي
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عيت توانيد بگوييد ترسيدنش واقكند؟ مياست، امّا ترسيدنش نه؟ كسي از شما باور مي

ه يعني چه؟ يعني واقعاً خيال نكرد؟ چنين نيست. او عيني است، اّما خيال كردنش نه؟ ن

 واقعاً خيال كرد.

بريد، خوب دقت كنيد كه به اين ترتيب وقتي ذهن و عين را در مقابل هم به كار مي

مبادا يك داوري غلط در ما به وجود بياورد كه ذهن چيزي است صددرصد جدا از 

هاي ست كه وقتي آن را با بخشعين. نه؛ ذهن بخشي از عين است؛ بخشي از واقعيت ا

يم عين. گويها ميگوييم ذهن، و به آنوقت به اين ميكنيم آنديگر واقعيت مقايسه مي

 بريم، بعداي را در معنايي به كار مياين معمول است. معمول است كه ما گاهي كلمه

سيم پرمي بريم. مثالًآييم اين كلمه را در بخش خاصي از آن معنا مجددًا به كار ميمي

جاي شما خالي، هفت روز. يعني چه  -گويد بله. چند روز؟ فالني، مشهد بودي؟ مي

م هفت گوييهفت روز؟ يعني هفت صبح تا شب، يا هفت شبانه روز؟ معموالً وقتي مي

جا روز چه معنايي را در نظر داريم؟ يعني هفت تا بيست و چهار ساعت. پس در اين

گويد ساعت (شب و روز) به كار برديم. يا مثالً كسي مي روز را در معني بيست و چهار

مثالً به اطراف. در  -روم ها از تهران بيرون ميجا هستم؛ يعني مثالً شبمن روزها اين

فهمد منظور روز در مقابل شب رود؟ شنونده ميجا روز در چه معني به كار مياين

د شوو روز هر دو را شامل ميبريم كه شب است. پس روز را يك بار طوري به كار مي

 گيرد. در يك معني شامل شببريم كه مقابل شب قرار ميو يك بار طوري به كار مي

است و در يك معني مقابل شب است. عين هم يك چنين چيزي است: در يك معني 

و اين نكته خيلي دقيق است. اين  -شامل ذهن است و در يك معني مقابل ذهن است 

 ت، و حتي در بخش هستي و در فهم وجود نكته دقيقي است. نكته در بحث شناخ

نكته ظريفي را نيز يادآوري كنم كه در مقايسه اين دو مثال (ذهن و عين، و روز و شب) 

كشند ها كه خيلي مو را از ماست مييك تفاوت جزيي وجود دارد كه اگر آن
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 شان گفت اين فرق مهمها با هم فرق دارند بايد به ايجا بگويند اينخواستند در اين

 اي است كه براي نزديك كردن فهم مطلب گفتيم.چه مهم است اين مقايسهنيست؛ آن

 ديگرتأثیر ذهن و عین در يك

ي ديگر تأثير متقابل دارند. يعناين ذهن و عين مسلماً در رابطه با يكديگرند و در يك

ها جا منظره باغچهيد. در آنروعين در ذهن تأثير دارد. مثالً شما به يك باغ يا پارك مي

كه چشمتان به آن افتاد منظره در بينيد. به محض اينها را ميو گل و آب و درخت

بندد. آن عين، يعني آن باغچه و آب و درخت، در ذهن خاطر و در ذهن شما نقش مي

اثر گذاشت و يك منظره و تصوير تازه بر ذهن افزود و در آن به وجود آورد. پس عين 

هن اثر فراوان دارد. بسياري از ذهنيات و ادراكات ذهني ما در برخورد با عين به در ذ

ال ها و امثها، دست زدنيها، چشيدنيها، بوييدنيها، شنيدنيدست ما آمده است: ديدني

بينيد يخ كرده است. اين ادراك و امر زنيد و ميها. شما به اين ليوان آب دست مياين

دهيد اين ليوان يخ كرده و خنك است، در اثر برخورد شما ذهني كه شما تشخيص مي

گذارد. ذهن هم در عين اثر آيد. پس عين در ذهن اثر ميبا يك عين به وجود مي

گذارد. در همان مثالي كه آورديم (كه آدمي تك و تنها در شب تاريك از كنار مي

رار بعد جيغ زد يا فكرد و خيال كرد پشت ديوار دشمني كمين كرده، و ديوار عبور مي

كرد) اين جيغ زدن يا فرار كردن كه هر دو كاري عيني هستند از چه چيز ناشي 

شود؟ ناشي از ترس است و ترس او نيز ناشي از آن خيال ذهني اوست. بنابراين، مي

 گذارد.ذهن در عين اثر مي

ا آن ر اي زمين بود و خواستندمثال ديگر همين سالن است. زماني كه اين محل قطعه

بسازند، آن كس كه خواست اين كار را انجام دهد چه كرد؟ اول طرّاحِ نقشه در ذهن 

خود طرح اين سالن را ريخت. يعني اين سالن را در ذهنش طراحي كرد. سپس طرح 

ذهنيش را روي كاغذ آورد و به نقشه تبديل كرد. اين نقشه خارجي كه روي كاغذ 
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د. بعد اين نقشه را به دست بنّا داد. دومرتبه اين كشيده شده نتيجه آن طرح ذهني او بو

نقشه به ذهن بنّا منتقل شد و در ذهن بّنا جا افتاد. بنّا شروع كرد ديوارها را برطبق اين 

كرد (كار عيني) به دنبال آن تصوّر ذهنيش بود: تصوري نقشه چيدن. او هر كاري مي

ببينيد: دائمًا ذهن و عين؛ توالي  ذهني كه از ديدن آن نقشه براي او به دست آمده بود.

 ديگر تأثير متقابل دارند.تأثير متقابل ذهن و عين. پس ذهن و عين در يك

 ترين انتظار از ذهنمهم

ديگر اثر متقابل دارند. خوب؛ فهميدم ذهني داريم و فراز ششم: ذهن و عين در يك

اهي و شناخت. اين اي هست به نام رابطه آگعيني، و ميان ذهن ما و اين عين رابطه

ايم هيچ نقطه ابهامي جا كه آمدهكنم تا ايننكات را خيلي راحت فهميديم. فكر مي

 اگر نقطه ابهامي وجود داشت در سؤاالتتان مطرح خواهيد كرد. -وجود ندارد. 

ين ترين و باالترترين انتظار شما از اين ذهن و ذهنياتتان چيست؟ مهمپرسيم: مهممي

 هاي عيني را به او بشناساند؛ بهز اين ادراكات ذهني اين است كه واقعيتانتظار انسان ا

ترين ارزشي كه شما براي تصور و ادراك او بنماياند و به او نشان بدهد. باالترين و مهم

 دهنده و نمايشگر يك واقعيت عينيذهنيتان قائليد اين است كه اين ادراك ذهني، نشان

ان ست؟ باالترين انتظار انسان و باالترين ارزشي كه انسطور نيبا خصوصياتش باشد. اين

هاست؛ يعني واقعيتي را به من نمايي آننمايي و واقعيتخواهد واقعها مياز اين آگاهي

ي را خواهم آن عبارتبنماياند. من اگر چشمهايم را باز كنم و به اين تخته نگاه كنم، مي

گر در ذهن من تصويري غلط، خطا و كه روي تخته هست درست بخوانم. بنابراين، ا

م گويشوم. در اين حال ميخالف عبارتي آمد كه روي تخته نوشته شده، ناراضي مي

اي بابا! چرا اشتباه كردم؟ چون انتظار نخستين من، انتظار اساسي من، از اين ديدن و از 

من را به  رويكه تصويري به ذهن من راه يابد، اين است كه اين تصوير واقعيت روبهاين

 من درست بنماياند.
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ترين ارزش آگاهي و شناخت براي انسان اين است كه واقعيت را به او فراز هفتم: مهم

 نمايي.بنماياند يعني: واقع

زنيم. چند بار كه نمايي محك ميرويم و اين ذهنياتمان را از نظر واقعخوب، حاال مي

يد تردوشن اين است كه بيرسيم. آن نتيجه رمحك زديم به يك نتيجه روشن مي

د ترديدهند؛ و بينما هستند و واقعيت را به ما نشان ميبخشي از اين ذهنيات ما واقع

دارد، دهند واقعيت ننما نيستند و آن چيزي را كه به ما نشان ميبخشي از ذهنيات ما واقع

ه ي بو واقعيت چيزي است جز آن. ما با محك زدن ذهنيات اين دو نتيجه را به روشن

 آوريم و در اين دو نتيجه كمترين ترديدي نداريم. دست مي

ها يابيم كه برخي از آنفراز هشتم: با محك زدن ذهنيات خويش به روشني درمي

ستند و نما نيدهند) و برخي ديگر واقعنما هستند، (يعني واقعيتي را به ما نشان ميواقع

است؛ و در اين كمترين ترديدي چه در ذهن مواقعيت عيني چيز ديگري است جز آن

جا نكته مهمي است؛ سر بزنگاه است. ما داريم صاف و صاف با همان نداريم. اين

جا هرچه گذاريم. اينروشي كه شروع كرديم، مسايل زيادي را پشت سر مي

خواهيد چك و چانه بزنيد، بزنيد. دقت كنيد كه ما با روند و روشي كه انتخاب مي

ايم. كه آمديم بسياري از مسايل پيچيده شناخت را پشت سر گذاشتهجا كرديم، تا اين

بينيد مطلب صاف و روشن رسد بگويد. اگر ميبنابراين، هركس هرچه به ذهنش مي

است، كلّي خوشحال شويد! بفهميد كه اين همه مسايل تودرتوي پيچيده با اصطالحات 

راه راست روشن فطري بگيرد و  تواند اين مسايل را دركننده لزومي ندارد. آدم ميگيج

 كه مسايل هم براي او روشن است.دنبال كند؛ در عين اين

و  هاي پيچيده شويماين را هم به شما بگويم كه حتي اگر سه سال هم مشغول آن بحث

كن ها و بها و شك و شبهه»اِن قلت و قلت«با اصطالحات بر سر و كلّه هم بزنيم، و با 

ها با مطلب ور برويم، آخر بايد از طور نيستاين -طور هست ينها و بگو نگوها و انكن

روند، از همان اول كار همين راه نتيجه بگيريم. ما آن راهي را كه ديگران آخر كار مي
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ها هر نهيم، ولي آماده هستيم در بخش سؤال و جوابپيش پاي خودمان و ديگران مي

جا كه امّا اگر ديديد تا اين خواهد شك و شبهه مطرح بكند.كسي هر چه دلش مي

آمديم راه صافي را طي كرديم و مسايل آنقدر روشن، بديهي و ملموس است كه اصالً 

جاي شك و شبهه و ترديد نيست، خوشحال باشيد كه در همين يك جلسه بخش مهمي 

 از مسايل شناخت را پشت سرگذاشتيد؛ حاال تا مسايل بعدي. اين هم فراز هشتم.

 هاپاسخ به پرسش

 [يكي از حاضران:] استاد، فراز يعني چه؟

 [دكتر بهشتي:] يعني جمله. 

 [همان شخص:] فراز اول و فراز دوم چه بود؟ منظور از فراز را هم توضيح بدهيد.

[دكتر بهشتي:] فراز يعني جمله؛ يعني يك سطر كه مطلبي اساسي را براي شما بيان 

 كند.مي

رويم. حال سراغ سؤاالت نيم و جلوتر نميكخيلي خوب، ما به همين جا اكتفا مي

 برويم، ببينيم سؤاالتي كه رسيده چيست.

 سؤال اولي كه رسيده اين است كه فرق شيوه فلسفي شناخت با شناخت قرآن چيست؟

 اي فلسفي است، ولي يك فلسفهكنيم شيوهاي كه ما اينك دنبال ميخود اين شيوه

هاي معمول در نظر آوريد و را با شيوه سرراست. اگر فرق اين شيوه سرراست فلسفي

وقت توجه كنيد كه اين دو شيوه چقدر با هم متفاوت است و چقدر فرق دارند آن

گويم شناخت قرآن به مقدار زيادي بر همين خط شيوه فطري و شيوه سرراست قرار مي

گرفته، به اضافه نقطه نظرهاي خاصي كه قرآن در شناخت مطرح كرده است. در بحث 

اخت از ديدگاه قرآن سعي ما براين بود كه كليه آياتي را كه مربوط به هر قسمت شن

هست نقل و معني و بيان كنيم و البته طوالني بود. گاهي ما دو شب آيات يك مطلب را 

 كرديم.مطرح مي
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([ آيا منظور از عين همان واقعيت است؟ يعني چيزهايي كه اتفاق ۷[سؤال ديگر:)

 كه منظور چيزهاي قابل رؤيت است؟ ود؛ يا اينشافتد و واقع ميمي

منظور از عين يعني همان واقعيت. عين و واقعيت به يك معني به كار رفته. سؤاالت 

 گذارم، تا بعد. خارج از درس را فعالً كنار مي

اي از فالسفه معتقدند عينيات در اصل وجود ندارند، بلكه در واقع [سؤال ديگر:] عده

ود گيرند كه در وججا چنين نتيجه ميباشند و از اينات ذهني ما ميانعكاسي از تصور

من وجود دارم، چون «كند كنند و دكارت در اين باره اشاره ميانسان نيز شك مي

 آيا چنين چيزي صحت دارد؟». انديشيممي

كنم، در اين كنند؛ ولي من از شما سؤال مياي خيلي از اين كارها ميخوب، بله؛ عده

ي كه من گفتم ببينيد آيا در درونتان كمترين شك و ترديدي وجود داشت؟ آيا مطالب

گويد همه اين ترديدها [ي مذكور در سؤال] زيادي نبود؟ خوب باالخره دكارت مي

انديشم، پس هستم؛ يا كند: من ميانديشه. امّا بدون من يا با من؟ او كدام حكم را مي

ود اروپا، بعد از دكارت كلّي حرف راه افتاد انديشه، انديشه من، پس هستي من؟ در خ

كه اين حرف دكارت تا چه حد صحيح و تا حد دقيق است و تا چه حد دقيق نيست و 

كنم، ها برويم؟! من سؤال ميصحيح نيست. مگر ما مرض داريم سراغ اين بحث

كنيم؟ براي رسيدن به چيزهاي روشن و گويم ما بحث شناخت را براي چه دنبال ميمي

قطعي. هدف دنبال كردن بحث شناخت اين است. اگر در اين فرازهايي كه عرض شد، 

ويد، گكمترين ترديد و ابهامي هست لطف فرموده آنها را مطرح كنيد. دكارت چه مي

ها ارسطو چه گفته، افالطون چه گويد، هگل چه گفته است، قبل از آنكانت چه مي

س چه گفتند، در انگلير فرانسه چه ميگفتند، دگفته، منطقيون قرون وسطي چه مي

ته براي كالس ها البگفتند، اينگفتند، سوفسطاييان در قرون اوليه قبل از ميالد چه ميمي

هاي آكادميك فلسفي و در دانشكده فلسفه فلسفه در دانشكده و آكادمي و در بحث

را نقل  هاجا خدمت دوستان آمديم به نحو مستوفا اين حرفالزم است. اگر در آن
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خواهيم يك ايدئولوژي را بشناسيم؛ لذا بحث شناخت به جا ميكنيم. ولي ما در اينمي

عنوان بحث اولي براي ما مطرح و الزم است. ما بايد مسايل مربوطه به شناخت را 

ها نيز نياز داريم؟ خوب، مشخص بدانيم، امّا آيا براي هدفي كه داريم به اين حاشيه

از داريم، در خدمت شما هستيم. هرجا ديديد من بايد حاشيه بروم، كنيد. هرجا ديديد ني

يم كنرويم تا هفت، هشت، ده فرسخ! گاهي هم در همانجا گير ميام. به حاشيه ميآماده

گرديم! ولي البته، اگر من در گاه به متن برنميشويم و بعد هم ديگر هيچو گم مي

گرديم. امّا به ياري خدا، به متن برمي شويم و ان شاء اهلل،خدمت شما بودم، گم نمي

ها هست. عرض كردم، هرجا ديديد نياز هست رفتنببينيد آيا واقعاً نيازي به اين حاشيه

كنيم. معناي نياز اين است كه در جايي از آن فرازهايي كه گفتم، نقطه ابهام و چنان مي

 تتان هستم.ترديد وجود داشته باشد. بگوييد نقطه ابهامش اين است؛ در خدم

[سؤال ديگر:] بسمه تعالي. رابطه بين حقيقت و واقعيت، با ذهنيت و عينيت را توضيح 

 دهيد.

كنيم. اجازه بدهيد توضيح ندهم. ان شاء اهلل در آينده درباره حقيقت و واقعيت بحث مي

كه حاال من بخواهم رابطه حقيقت و واقعيت را با ذهنيت و عينيت شرح بدهم به اين

ها ي ما ارتباطي ندارد. عرض كردم، روش من اين است كه از اين حاشيهبحث فعل

روم. فعالً اين را به من بگوييد كه آيا مسأله ذهنيت و عينيت براي شما به روشني نمي

 جا گيري هست بفرماييد آن را برطرف كنيم. مفهوم شد يا نه؟ اگر در آن

شكيل وييم خيال، آگاهي ذهن را ت[سؤال ديگر:] پس با اين تعبيرات بهتر نيست كه بگ

 دهد؟مي

دهد. بنده عرض كردم كه وقتي شما چشم نه خير. خيال، آگاهي ذهن را تشكيل نمي

بينيد خيال كنيد و آن منظره آب و سبزه و گل و درخت را در پارك شهر ميباز مي

 جا يك آگاهي است. پس نه تنها بهتر نيست، بلكه اصالً درست نيست.است؟ نه؛ آن

[سؤال ديگر:] استاد شهيد مطهري، شناخت را انعكاس عيني جهان در ذهن تعريف 
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كند. آيا با گفته شما تضاد ندارد؟ آيا مثال ديدن يك منظره همين تعريف را شامل مي

 شود؟ نمي

توانستيد از ايشان سؤال كنيد. شما خوب، اگر مرحوم استاد مطهري االن بودند شما مي

انعكاس عيني جهان در ذهن است، لطف بفرماييد اول ذهن را ايد شناخت كه نوشته

كه قبل از اين بايد ذهن را تعريف كرد. حاال اگر براي من تعريف كنيد. براي اين

شد ايشان ذهن را بدون شناخت براي شما تعريف كنند، اين سؤال شما وارد بود. مي

كه انسان، آگاهي و نتوانست ذهن را قبل از شناخت و قبل از ايولي اگر كسي نمي

ه اصالً كشود كه نه، انسان قبل از اينوقت معلوم ميشناخت را بداند تعريف بكند، آن

 گوييماين تعريف را بفهمد شناخت را شناخته است. ما در اين مسايل بديهي مي

ابطه ميان كه من گفتم نوعي راند؛ مثل اينجور اشارهها تعريف نيستند، بلكه يكتعريف

محيط است كه اين نوع رابطه براي من شناخته شده است و آن را از انواع ديگر  من و

شناسم و باز در همين جمله هم كلمه شناخت را به كار بردم. رابطه به آساني باز مي

د، ها را تعريف كنيخواهيد آنشود تعريف كرد. وقتي ميمسايل بديهي را اصوالً نمي

ل بديهي كنيد. بهتر است انسان مسايد و مشكلترش ميزنيكنيد؛ يعني گره ميتعقيد مي

طور كه وجود و هستي براي ما قابل تعريف نيست را با همان بداهتشان بگذارد. همان

ولي قابل يافتن است، علم و شناخت هم براي ما قابل تعريف نيست، بلكه قابل يافتن 

گويند ريف نيست. مثالً ميبرند اشاره است و واقعاً تعهايي كه به كار مياست و تعريف

دهيم اين خورشيد؛ نگاه كن! اين بهترين آقا، خورشيد را به من معرفي كن. پاسخ مي

فهميد. حاال اگر كنيد و ميكنم؛ شما به خورشيد نگاه مياست. من اشاره ميمعرفي

كسي اصالً خورشيد را نديده باشد، شما هزار جمله پشت سرهم بكنيد تا خورشيد را 

 كنم كه بتواند خورشيد را بيابد. او تعريف كنيد، فكر نميبراي 

جا به مرحوم شهيد مطهري نسبت داده شد سخني است چه در اين[يكي از حضار:] آن

تقدند ها معاند. ماركسيستها گفتهكه ايشان در تعريف شناخت از نظر ماركسيست
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كرده و سپس نقد  شناخت يعني انعكاس عين در ذهن. آقاي مطهري هم همين را نقل

ر كنيم اگاز واقعيت است. از دوستان خواهش مي» بخشي«گويند اين كنند و ميمي

 كنند دقت كنند و مطالب را درست نقل كنند.قولي از كسي نقل مي

 جايي است.[دكتر بهشتي:] بسيار خوب. تذكر بسيار به

ر بين ند و بيشتر دكن[سؤال ديگر:] تجربه نشان داده است كساني كه با مردم كار مي

كنند در كار خود موفقترند، و اين بر شما نيز ثابت شد. حال با مردم حضور پيدا مي

توجه به اين مسأله شما چطور در ماه رمضان از انجام اين عمل خودداري كرده و فقط 

هاي ايد؟ در صورتي كه شخصيتپنج روز برنامه به اين ماه با عظمت اختصاص داده

ها نيز اند كه آنحداقل بيست روز از وقت خود را اختصاص به اين امر دادهديگر اكثراً 

هاي فراوان در امور مملكتي دارند. لطفًا در صورت امكان وقت مانند شما گرفتاري

 بيشتري را به اين امر مهم اختصاص دهيد. 

 [دكتر بهشتي:] خوب، به شما عرض كنم كه متأسفانه نگذاشتند و تا حاال شده هفت،

هشت، ده روز. به هرحال گفتيم ديگر بس است، تا من به كارهاي ديگر هم برسم. 

خوب، اجازه بدهيد. اين سؤال باز متفرقه بود. دوستان [ناظر بر جلسه] بايد دقت 

 كردند كه...مي

رادف ، مت»ماده برشعور مقدم است، يا شعور بر ماده«[سؤال ديگر:] آيا سؤال معروفي كه 

 كه آيا عين برذهن مقدم است يا ذهن بر عين؟ است با اين سؤال

ي دو ارتباط به هم نيست، ولها دو سؤال مختلف است. البته بي[دكتر بهشتي:] نه، اين

سؤال مختلف است. در صورت درستي اين تطبيق، طبق نظريه مالصدرا، شعور نتيجه 

لّي وقت تكامل جوهري ماده است و ذهن زاييده حركت جوهري عيني است. حاال ما ك

جا برسيم. فعالً قرار شد سؤالها حتماً در رابطه با مطالب بحثمان باشد. داريم تا به آن

يم. باز شوكه گيج ميلطف بفرماييد در سؤاالت اين طرف و آن طرف نرويد؛ براي اين

كنم، هركس درباره مطالبي كه در زمينه شناخت عرض كردم كمترين هم تكرار مي
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و تزلزل برايش مانده، آن نقطه ابهام و ترديد و تزلزل را مطرح كند، نقطه ابهام و ترديد 

 نه مسايل ديگر را.

 [يكي از حضار:] مرز بين من و محيط...

» من«جا در صدد مرزبندي نيستيم؛ ولي باالخره بفرماييد اين [دكتر بهشتي:] اتفاقاً ما اين

ا شماييد د؟ ]اين جزيره استراليگوييد، نسبت به جزيره استراليا [چه حالتي داركه شما مي

 شماست يا نه؟ » من«و جزو 

 [همان شخص:] نه!

يد اين گوي، و مي»من«گوييد [دكتر بهشتي:] نيستيد. اين هم كه هنگام صحبت مي

را در » تو«و » من«است، معنايش اين است كه به راحتي » من«حرف تو عين حرف 

» من«شناسيد. فعالً همين مقدار بحث از ديگر باز ميدهيد و از يكمقابل هم قرار مي

 كافي است. ديگر لزومي ندارد سراغ دو من و سه من و چهار من و ده من برويم!

ن ترين و روشنتريكنم، روش ما در اين بحث اين است كه بر آن سادهباز هم تكرار مي

الزم  هرويم، و سراغ اين تفاصيل در جايي ككنيم و جلو ميهاي بشري تكيه ميدريافت

خ كه ]آيا احساس يگوييم اين آب يخ است،[ پرسش از اينرويم. وقتي مينيست نمي

بودن آب يك شناخت است يا ذهن است، و از كجا به دست آمده [پاسخ روشني 

كنيم تا يخ شود و نتوان آن را تحمل كرد. آنگاه دارد:] آب استخري را چنان سرد مي

 لباس در آب بپريد تا ببينيد ذهن است يا عينيا بيكنيم يا با لباس از شما خواهش مي

 (۱است؛ و يا هم ذهن است هم عين است!)

 اند؟ [يكي از حضار:] باالخره ذهن و عين كدام مقدم

[دكتر بهشتي:] ما بحثي در مقدم و مؤخر نداشتيم. ما گفتيم ذهني داريم و عيني داريم 

كنيم. جا مطرح نكه مطرح نيست در اينهايي را ديگر اثر متقابل دارند. بحثكه در يك

ها در جاي خودش مطرح خواهد شد. فعالً بهتر است روان روشنمان را با ان شاء اهلل اين

 اين ابرها تيره و تار نكنيم.
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 [سؤال ديگر:] آيا شناخت امكان دارد؟ 

ر جا پشت س[دكتر بهشتي:] بله! قبالً عرض كردم كه ما خيلي از مسايل را در اين

، دهدشتيم. يكي از آن مسايل همين امكان شناخت بود. وقتي شناخت روي ميگذا

پرسم، باالخره شناخت براي شما روي داد يا نه؟ خود بخود امكان هم دارد. از شما مي

(. بنده عرض كردم مقدار زيادي از مباحثي را ۰اگر روي داد پس حتمًا امكان نيز دارد)

شود پشت سر گذاشتيم. يكي از مباحث همين كه معموالً در مبحث شناخت مطرح مي

ه كآليسم و انواع آن، و اينبحث امكان شناخت است. با اين بحث ديگر طرح ايده

ها اصالً معتقد به امكان شناخت براي ها چندگونه هستند (يك گونه از آنآليستايده

وانايي كه تينانسان نيستند و يك عده معتقدند انسان اصالً توانايي شناخت ندارد نه ا

گويند انسان توانايي دارد امّا عماًل ممكن نيست. اصالً توانايي ندارد. يك عده كه مي

شناخت دارد و شناخت هم ممكن است و امكان دارد، ولي بازشناختن درست از 

ها را پشت ها) همه ايننادرست براي انسان ممكن نيست، و از اين قبيل بحث

م و چيزهايي شناسييابيم كه چيزهايي را ميه روشني درميسرگذاشتيم؛ چون گفتيم ما ب

نمايي دارند و برخي ها و ذهنيات ما واقعشناسيم و برخي از اين آگاهيرا نمي

ها براي ما كاماًل روشن است. عين اين چراغ كه اينجاست. نمايي ندارند و همه اينواقع

فراز نهم بود كه گفتيد مطرح  نما بودن يا نبودن چيست، همانكه محك واقعامّا اين

 رسيم.نكنم. بعداً به آن هم مي

شوند يا يكي برديگري ارجحيّت [سؤال ديگر:] آيا عين و ذهن در عرض هم مطرح مي

 دارد؟ 

 گوييم هر دو وجود دارند.ها در حال حاضر مطرح نيست. فعالً مي[دكتر بهشتي:] اين

 ظ وجودي است؟[سؤال:] آيا منظور شما از عينيت ذهن از لحا

[دكتر بهشتي:] بله، منظور از لحاظ وجودي است. يعني يك وجودِ خارجي است؛ يك 

 عينيت است. 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

ها [سؤال:] در مورد بديهيات مقداري توضيح دهيد. آيا منظور اين است كه اين آگاهي

 اكتسابي از محيط و روابط نيستند؟

دارند. جزيه و تحليل و استدالل ن[دكتر بهشتي:] نه؛ منظور ما اين است كه احتياجي به ت

ها براي ما احتياجي به تجزيه و تحليل و چيزهايي را كه دريافت و فهم و قبول آن

 (.9گوييم براي ما بديهي است؛ روشن است)استدالل نداشته باشد مي

خشي توانيم بگوييم عين نيز بگوييم ذهن بخشي از عين است، آيا مي[سؤال:] وقتي مي

 از ذهن است؟

يعني خارج از ذهن عينيتي وجود ندارد؟ » ... عين بخشي از ذهن است«[دكتر بهشتي:] 

فهميم كه خارج از ذهن ما عينيتي وجود دارد. گفتيم منظورتان اين است؟ گفتيم مي

 فهميم.اين امر را به روشني مي

 [يكي از حاضران:] گفتيد كه تفاوتي جزئي بين ذهن و عين وجود دارد...

روز و هروز به معني شبان» مثال«ي:] نه؛ من عرض كردم تفاوتي جزئي بين [دكتر بهشت

 شود) و عين بهعين به معناي وسيعش (كه شامل ذهن مي» مثال«روز در مقابل شب، با 

معناي محدودترش (كه مقابل ذهن است) وجود دارد. دو مثال را گفتم با هم كمي فرق 

 ارند.دارند والّا ذهن و عين خيلي با هم فرق د

 [سؤال:] بين حقيقت و واقعيت چه فرقي است؟

 [دكتر بهشتي:] گفتم اين باشد براي آينده.

 [سؤال:] لطفاً كتابي را معرفي بفرماييد كه...

 [دكتر بهشتي:] اين مربوط به سؤال امروزمان نيست. 

وجه يا رابطه [سؤال:] رابطه ذهن و عين از لحاظ عموم و خصوص چيست، مطلق يا من

 ي است؟ديگر

گوييم رابطه دارند، اجازه دهيد فعالً اين اصطالحاتي را كه به [دكتر بهشتي:] ما فعالً مي

 گوييم رابطه دارند.خورد مطرح نكنيم. اجماالً ميجا نميدرد اين
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كنيم، نظير همان ترس افتد كه ما چيزي را در ذهن خود خيال مي[سؤال:] گاه اتفاق مي

 دّ اعالي انتظارمان اين است كه به واقعيت درنيايد.از آدم پشت ديوار، ولي ح

خواهيم بگوييم كه انتظار ما از علم اين است كه به واقعيت در [دكتر بهشتي:] نه؛ نمي

خواهيم اند. ما ميها دو مسألهنما باشد. اينآيد. گفتيم انتظار ما از علم اين است كه واقع

اين است كه ذهن به عنوان يك ادراك به ما  ذهن به ما دروغ نگويد. انتظار ما معموالً

 راست بگويد. اين غير از آرزو و اين حرفهاست.

كه وسائل تحصيل ذهنيات حواس هستند و علم ثابت كرده كه [سؤال:] با توجه به اين

 تواند موجب غلط بودنهاي حسي نميحواس اشتباه فراوان دارند، آيا اشتباه دستگاه

 ذهنيات باشد؟

طور است. اين نكته را عرض كرديم. امّا صددرصد؟ نه. ديديم تي:] همين[دكتر بهش

 نما هستند.براي ما قطعي است كه برخي از ذهنيات ما واقع

ديگر تأثير متقابل دارند، پس چرا عينيات را چيزهايي [سؤال:] اگر ذهن و عين در يك

 شود؟مي كند و براي ما قطعيكه برايمان مشخص نگرديده در ذهن ما نقش مي

[دكتر بهشتي:] ما نگفتيم كه هميشه ذهن بازتاب عين است. گفتيم ذهن و عين اجماالً و 

 ديگر تأثير متقابل دارند.كم و بيش در يك

كه انتظار ما از ذهن اين است كه واقعيتي را به ما نشان دهد، در مورد [سؤال:] آيا اين

 كند؟اولين شناخت ما هم صدق مي

هي ممكن است اولين شناخت ما بدون توجه به خود شناخت صورت [دكتر بهشتي:] گا

نيت شويم انتظار داريم كه به ما عيكه متوجه شناخت ميگرفته باشد؛ ولي به محض اين

 و واقع را نشان بدهد.

دانيد؟ مرز تفكيك عين و ذهن از نظر [سؤال:] آيا عين را واقعيت به طور اعم مي

 واقعيت چيست؟

رز تفكيك همان است كه بيان كرديم. گفتيم عيني داريم كه به ذهن [دكتر بهشتي:] م
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 نيامده، و ذهنيتي داريم كه به عينيت نپيوسته.

 [سؤال:] آيا هر امر ذهني اثري در عين دارد يا عكس آن؟

خوب، بسياري از سؤاالت تكراري  -(. ۰نيست)» هر«[دكتر بهشتي:] نه؛ عرض كردم 

كه به برنامه سؤاالت يك ساماني بدهيد. بهتر اين كنم است. از دوستان خواهش مي

است كه سؤاالت را جمع آوري و منظم كنيد، و سؤاالت هر مطلبي را با هم مقايسه 

 كنيد تا بتوانيم با يك شكل بهتر و نظم بهتري جواب بدهيم. ان شاءاهلل. 
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 جلسه دوّم

 نمايي است نقش و ارزش اصلي آگاهي، واقع

 ها بحث كرديم. حال فراز نهم:ر جلسه قبل هشت فراز را بيان و درباره آند

ما چه انتظاري از آگاهي داريم؟ آن نقش اصلي كه از آگاهي انتظار داريم چيست؟ 

نما باشد. واقعيت را به ما نقش اصلي كه ما از آگاهي انتظار داريم اين است كه واقع

ا به ما نشان ندهد بلكه خالف آن را در تخّيل و نشان بدهد. اگر ذهنيتي، واقعيت عيني ر

ي ايم. بنابراين، نقش اصلخيال ما به عنوان واقعيت بياورد، ما از اين ذهنيت گول خورده

نما نباشد و خالف واقع نمايي آن است. آن ذهنيتي كه واقعو ارزش واقعي آگاهي واقع

 نماست؛ آگاهي نيست.را نشان دهد، آگاهي

ي است هايها و روشترين مسأله در بحث شناخت دستيابي به معيارها و راهبنابراين، مهم

نما كمك كند. مسأله اساسي براي ما در كه ما را در به دست آوردن آگاهي واقع

مبحث شناخت، معيار، شيوه و روش صحيح شناخت است. اگر ما در مبحث شناخت 

ن حثِ شناخت براي ما تأميروي اين قسمت تكيه كنيم و موفق شويم، هدف اصلي از ب

هاي جهان، از خودمان و از محيطمان آگاه شويم؟ شده است. چه كنيم كه از واقعيت

يد طور كه باطور كه هستند بشناسيم يا آنها را آنيعني چه؟ يعني آن» آگاه شويم«

د ي، الزم است بايدي باشد كه واقعيت داشته باشد. يعني با»بايد«باشند و بشوند. امّا اين 

كاذب نباشد. به تعبير ديگر، چه كنيم كه از حقيقت و واقعيت، درست آگاه شويم؟ 

حال به مناسبت سؤالي كه در جلسه قبل كرديد، حقيقت و واقعيت را هم براي شما بيان 

 كنم.مي
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 تفاوت حقیقت و واقعیت

ها، ما نياز داريم كه هم از واقعيت، درست آگاه شويم و هم از حقيقت؛ هم از واقعيت

 چههم از حقايق. تعريف واقعيت و حقيقت چنين است: واقعيت عبارت است از آن

چه بايد باشد.واقعيت و حقيقت چه نسبتي با هم هست؛ حقيقت عبارت است از آن

اسخ منفي كند؟ پدارند؟ آيا هر واقعيتي حقيقت است؟ و آيا هر حقيقتي واقعيت پيدا مي

د؛ حقّند. ها حقيقتنن است كه برخي از واقعيتاست. نسبت ميان حقيقت و واقعيت چني

آيد، اين نظام هم يك نظام عادل اخالقي و اجتماعي و اقتصادي وقتي به وجود مي

واقعيت است و هم حق است. وقتي شما براي پيروزي يك انقالب در جهت خدا 

 كنيد، اين عمل شما هم حق است و هم واقعيت است. شما واقعاً جانبازيجانبازي مي

 ها، حقيقت (حق) نيستند؛كرديد و اين جانبازي شما عملي است حق. برخي از واقعيت

ا زير پا كنيد و حق او ربلكه باطلند. وقتي كه شما به يك انسان و به حقوق او تجاوز مي

 ايد و اين ستم شما يك واقعيتگذاريد، اين يك واقعيت است. شما به او ستم كردهمي

ايد؛ ولي ستم شما حقيقت نيست، بلكه ضد حقيقت است؛ كردهاست؛ يعني واقعاً ستم 

 هايي كه حقند؛ حقيقتند؛ مثلاند: نوع اول، واقعيتها دو گونهباطل است. پس واقعيت

اقعيتي كه شود: وكند به يك واقعيت حق تبديل ميعدالت. وقتي عدالتي تحقق پيدا مي

د، اين يك واقعيتي است كه دهيحقيقت نيز هست. و وقتي شما كار خيري انجام مي

هايي هستند كه حق است؛ هم واقعيت است، هم حقيقت است. نوع دوم واقعيت

كنيد واقعاً ظلم اند، اما باطلند و ضد حقند؛ مثل ظلم. وقتي شما ظلمي ميواقعيت

يقت ها حقايد، اما اين واقعيت ضد حق و ضد حقيقت است. پس، برخي از واقعيتكرده

 لكه باطلند. اين، نسبت ميان حقيقت و واقعيت بود.و حق نيستند، ب

چه حق و حقيقت است، واقعيت نيست؟ يعني چيزي توان گفت كه برخي از آنآيا مي

 هايي كه بشر به عنوان حقيقت و حقآلحق باشد ولي واقعيت نباشد. بله؛ آرمانها و ايده

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

ها يك سلسله حق ها يك سلسله حقايق وكند چه هستند؟ آنپرستد و دنبال ميمي

يزهايي ها چاند. پس ايناند و واقعيت پيدا نكردههستند كه هنوز به واقعيت نپيوسته

اند. پس، هستند كه براي بشر حق و حقيقتند، امّا هنوز وجود و واقعيت عيني پيدا نكرده

ها به اين ترتيب، نسبت ميان حق (حقيقت) با واقعيت معلوم شد: برخي از واقعيت

ايي باهمند. گاهي چيزه» گاهي«اند؛ يعني باهمند. و برخي از حقيقتها واقعيت حقيقتند

ها ا به آنكنيم تهايي كه ما دنبال ميآلحقيقت هستند، ولي واقعيت نيستند؛ مثل ايده

 ها، واقعيتند، امّا حقيقت نيستند، بلكه ضد حقيقتند.واقعيت بدهيم. بعضي از واقعيت

هاي ارزش اساسي آن انتقاد داريم. وقتي كه دنبال آگاهيخوب، ما در مورد آگاهي و 

ه طور كرويم نقش آگاهي بايد اين باشد كه واقعيت را همانمربوط به واقعيت مي

ظار رويم، انتهاي مربوط به حقيقت ميهست به ما نشان بدهد. وقتي كه دنبال آگاهي

دن بخشيدن و واقعيت بخشيداريم واقعاً حقيقت را به ما نشان بدهد تا ما درصدد تحقق 

به آن برآييم؛ مبادا يك آرمان باطل را كه واقعاً باطل است به صورت كاذب در نظر ما 

حق جلوه دهد و ما در راه آن تالش كنيم و تالش ما به هدر رود. پس نقش آن آگاهي 

كه در جهت شناخت حق و حقيقت است بايد اين باشد كه واقعاً آن چيزي را كه حق و 

است (هرچند هنوز واقعيت پيدا نكرده) به ما نشان بدهد: آرمان حق. به اين  حقيقت

طور كه هست، و حقيقت ترين نقش آگاهي، نشان دادن واقعيت آنترتيب اساسي

ترين ترين نقش آگاهي اين است، اساسيطور كه بايد باشد، به ماست. چون اساسيآن

اي را به كار بريم و از چه معيارها مسأله در بحث شناخت اين است كه چه روش و شيوه

ند. اين نما باشنما و حقيقتهايي استفاده كنيم تا آگاهي و ذهنيات ما واقعاً واقعو محك

ترين بخش آگاهي است: معيارهاي شناخت و شيوه و روش شناخت. پس فراز نهم مهم

 چنين است:

طور كه هستند به ما نشان ها را آنانتظاري كه ما از آگاهي داريم اين است كه واقعيت

ترين طور كه بايد باشند به ما بشناساند. بنابراين، اساسيها را آنها و حقدهد؛ يا حقيقت
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ترين بخش مبحث شناخت، بخش مربوط به روش و شيوه شناخت و معيارها و و مهم

 هاي شناخت است.محك

قعيت ندارند، و ها واها و حق[يكي از حضار:] مطابق جمله آخر، بعضي از حقيقت

 واقعيت پيدا نخواهند كرد.

كنند؛ يعني [دكتر بهشتي:] نگفتيم واقعيت پيدا نخواهند كرد. گفتيم واقعيت پيدا نمي

 كنند.كه در آينده واقعيت پيدا نمياالن واقعيت ندارند، نه اين

 [يكي از حضار: نامفهوم]

 اقعيت روي نداده است.[دكتر بهشتي:] خوب، اين همان است. يعني بنابراين، اين و

 دهد.[يكي از حضار:] روي مي

دهد؟ آيا اين عبارت در ذهن شما اين معني را [دكتر بهشتي:] يعني يك روزي روي مي

 ها هنوزها و حقرساند؟ اگر چنين است عيبي ندارد. بنابراين، برخي از حقيقتمي

 هنوز به«، يا »نداردهنوز واقعيت «واقعيت ندارند. جمله را اصالح كنيد و بنويسيد 

 شويم.حاال ديگر كمتر دچار اِن قلتَ قلتُ مي». اندواقعيت نپيوسته

 كنند. تعريف مي» ادراك مطابق با واقع«ها حقيقت را با تعبير [يكي از حضار:] بعضي

[دكتر بهشتي:] بله؛ بحثي داريم درباره حق و صدق. آن چيز ديگري در اصطالح منطق 

از واقع مطابق با ادراك؛ مصداق، ادراك مطابق با واقع است. است. حق عبارت است 

 جا ندارد.ولي آن يك بحث منطقي است و ربطي به اين

اين فراز هم تمام شد. از بحث فرازها فارغ شديم. حال به سراغ بخش دوم بحث برويم. 

زان يقرار بود اين فراز نهم را من هفته قبل بگويم، گفتيد كافي است؛ ما هم به همان م

عدي كه سراغ بحث باكتفا كرديم. حال بايد به سراغ بحث بعدي برويم. قبل از اين

 دهم.ها پاسخ مياند كه به آنبرويم چند سؤال در رابطه با همين بحث نوشته

هاي گوناگون غير از آگاهي، وجود دارد؟ آيا ميان انسان و محيط زندگيش رابطه -۷

 د.چند نوع رابطه ديگر را مثال بزني
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خوريد، با هر نفس كنيد، غذا ميها خيلي زياد است. شما در محيط تنفس ميمثال

يد، دهكنيد، مقداري گاز كربنيك بيرون ميكشيدن مقداري اكسيژن مصرف مي

كنيد، و خيلي چيزهاي كنيد، مقداري امواج را صادر ميمقداري امواج را جذب مي

 ها نيز رابطه آگاهي است.رابطه ها خيلي زياد است. يكي از اينديگر. رابطه

توان گفت كه يك نوع آن آگاهي است و يك ها گوناگون است، مياگر رابطه -۱

 نوع آن عمل است؟ چه دليلي دارد كه هر دو را در عرض هم قرار دهيم؟

ما هم اين دو را در عرض هم قرار نداديم. گفتيم به دست آوردن آگاهي، خود يك 

 ل اين سؤال اصالً براي من مفهوم نيست.هر حانوع عمل است. به

 چند مثال از نوع رابطه انسان و خود را بگوييد. -۰

هاي زيادي با خودش دارد. يكي آگاهي است. ديگري خودسازي است. انسان رابطه

اي ميان كنيد يك نوع رابطه است: رابطهجا كه شما براي تربيت خودتان تالش ميآن

ور طكنيد نيز همينكه براي بهداشت خودتان تالش ميخودتان و خودتان. در جايي 

 است. 

در فراز چهارم در مورد ذهن چهار نوع تعريف ذكر شده، كه باالخره معلوم نشد  -9

 ها مورد نظر هستند؟يك از انواع مورد نظر است. آيا همه آنكدام

... داين چهار نوع را بخوانيد تا عرض كنم مطلب چيست. سؤال كننده خودش بخوان

 آقايي كه اين سؤال را دادند نيستند؟... بفرماييد آن چهار نوع را بخوانيد.

دهنده ذهن ما يا بخشي از ذهن ما هستند يا هاي تشكيل[سؤال كننده:] اين آگاهي

هاي انباشته هاي بين آگاهياند، يا رابطههاي روي هم انباشتهكه آگاهياين

 شده[نامفهوم]

 اضافه است. مجدداً بخوانيد.» ي«اول عبارتتان يك [دكتر بهشتي:] در بخش 

 ها...[همان شخص:] آگاهي

ا هندارد. آگاهي» ي«پس ». هايآگاهي«اول گفتيد » هاآگاهي«[دكتر بهشتي:] آهان! 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

دهنده ذهن ما يا بخشي از ذهن ماست. اين مطلب به اين اعتبار است كه در تشكيل

اين است كه ذهن چيزي جز همين  تعريف ذهن چند نظر وجود دارد. يك نظر

كه ذهن ظرفي است كه اين هاي روي هم انباشته نيست. تعريف ديگر اينآگاهي

كه ديگر قرار دارد. تعريف سوم اينشود و در رابطه با يكها در آن ريخته ميآگاهي

كند و رشد ذهن عبارت است از يك استعدادي كه با هر آگاهي فعليّت پيدا مي

هاي گوناگوني براي ذهن هستند. ما نخواستيم يك تعريف را ها تعريفكند. اينمي

انتخاب كنيم. خواستيم بگوييم به هر حال هر يك از اين سه تعريف درست باشد 

كه چيزهايي هستند كه در ها يا بخشي از ذهن است، يا خود ذهن است، و يا اينآگاهي

ن دارند. ذهن و آگاهي در ارتباط اي با ذهآيند. به هر حال، رابطهذهن به وجود مي

 ديگر قرار دارند. نزديك با يك

 [يكي از حاضران:] آيا ذهن و روح يكي هستند؟

ها بشويم. اصالً از من نخواهيد كه وارد جا وارد اين بحث[دكتر بهشتي:] نخواستيم اين

يجه تخواهيم بحث شناخت را جمع و جور جلو ببريم و به آن نها بشوم. ما مياين بحث

ا به جاي بكنيد. آنخواهيد از اين سؤاالت حاشيهبرسيم. وقتي فارغ شديم هر چه مي

 .»اال يا ايها الطالب ناشي! عليكم بالمتون، ال بالحواشي«دوستان گفتيم كه 

هاي صحيح آموختن اين است كه انسان مطلبي را دنبال كند تا ها و روشيكي از راه

آيد يادداشت كند و بگويد كه براي او پيش مي روشن شود. اگر هم سؤاالت جنبي

شود. بله، سؤاالتي هستند كه اگر حل نشوند اصل مطلب حل ها باالخره حل مياين

كه ذهن و روح يكي هستند يا دو تا، فعالً دهم. امّا اينها را جواب ميشود؛ من آننمي

 ين است كه هست. ارتباطي با اين بحث ما ندارد. يكي باشند يا دو تا، بحث ما هم

 به سؤاالت رسيده جواب بدهم يا بحث را ادامه دهيم؟

 [حضار:] بحث را ادامه دهيد.

 [دكتر بهشتي:] بسيار خوب. بخش بعدي:
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 انواع آگاهي

 آيد.هايي كه از راه حواس يا مشابه آن به دست ميآگاهي -۷

ه هاي نوع اول ببندي آگاهيهايي كه از راه تجزيه و تحليل و تركيب و جمعآگاهي -۱

 آيد.دست مي

اند، نه از راه تجزيه و هايي كه نه از راه حواس و مانند آن به دست آمدهآگاهي -۰

ز هاي قبل اچه از نظر برخي از انديشمندان آگاهيبندي (آنتحليل و تركيب و جمع

 (۳شود).)تجربه ناميده مي

 هاي به دست آمده به صورت اشراق و عرفان.آگاهي -9

 هاي به دست آمده از راه وحي.آگاهي -۰

كه آيا نوع سوم و چهارم و پنجم در اين مبحث، تكيه ما روي نوع اول و دوم است. اين

بينيم به در حقيقت يك نوع است يا انواع مختلف، بحثي ديگر است كه اينك الزم نمي

ي در ت، ولاي است كه حتماً بايد به آن پرداخشناسي مسألهآن بپردازيم. البته وحي

 جاي خود.

 مشاهدات خارجي

كه ما  جا اين استخيلي خوب، ديگر نوشتن نداريد، دقت بفرماييد. مسأله اصلي در اين

هايي است كه از راه حواس يا نوع اول و نوع دوم را خوب بفهميم. نوع اوّل آگاهي

جا اينكنيد، اين صندلي را آيد. مثال: شما چشمتان را باز ميمشابه آن به دست مي

جا صندلي هست؟ از راه باز كردن چشم و به بينيد. از چه راه آگاه شديد كه در اينمي

ست. بندي نيازي نيجا ديگر به تجزيه و تحليل و تركيب و جمعكار انداختن آن. اين

، گويمكه من چه ميشنويد. ايناالن من مشغول صحبت كردن هستم؛ صداي من را مي

شنويد، و اين دريافت كه صدايي در محيط هست ه صدايي ميكشايد فكر بخواهد؛اين

راي بندي ندارد. انسان بشنويد، احتياجي به تجزيه و تحليل و تركيب و جمعو شما مي
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ها و هايي در اختيار دارد. قسمتي از اين دريچهها، و راهها، دريچهدستيابي به اين آگاهي

؛ بيني شنويدبينيد؛ گوشي كه با آن مييها حواس ظاهري هستند: چشمي كه با آن مراه

شيد؛ چبوييد؛ زبان و زير زبان و اعصابي كه با آن ميو اعصاب بويايي كه با آن مي

ين كنيد كه خود اپوست بدن و اعصابي كه در زير پوست بدن است و با آن لمس مي

 وهايي است كه انسان فقط با او زبري ها عصباعصاب خيلي گوناگون است: بعضي

ي يابد؛ بعضيابد؛ بعضي عصبهايي است كه با آن سردي و گرمي را مينرمي را مي

ها اعصاب گوناگون در حس يابد. اينهايي است كه با آن شُلي و سفتي را ميعصب

دانيم، در حقيقت چند نوع حس مي» يك«المسه هستند. حس المسه، كه ما آن را 

ها پوست است و انسان به كمك آنهايي را كه در زير شود عصباست. يعني مي

تواند زبري و نرمي را درك كند، از كار انداخت، امّا در عين حال، عصبي كه با آن مي

كند كار بكند. در اين حال حس المسه در بعد شناخت و سردي و گرمي را درك مي

كند ولي در بعد دريافت زبري و نرمي، يا سفتي و دريافت سردي و گرمي كار مي

 كند.كار نميشلي، 

ها از راه چشم و گوش و بيني و دهان و پوست بدن هستند. به ها يك سلسله دريافتاين

ها همه مشاهده هستند. البته اصطالحاً بايد فقط اين». مشاهدات خارجي«گوييم ها مياين

امّا  -شود چون شهود به ديدن گفته مي -ها مشاهده را به كار برد در مورد ديدني

چه را هم كه انسان با بيني يا گوش يا حواس ديگر دهند و آنرا تعميم ميمشاهده 

گويند مشاهدات عيني، مشاهدات خارجي، نامند و ميكند مشاهده ميدرك مي

 مشاهده بروني.

 مشاهدات دروني

كند. ما از گوييم دلم درد مياند. مثالً مييك سلسله مشاهدات وجود دارد كه دروني

ت فهميم؟ با گوش؟ با بيني؟ يا با پوسبريم؟ آن را با چشم ميرد پي ميدكجا به اين دل
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يك؟ هيچ كدام. يك سلسله اعصاب دروني وجود دارند كه منتقل كننده بدن؟ با كدام

درد  كنيد، اين اعصابدرد هستند. وقتي شما سنجاقي يا سوزني به پوست خود فرو مي

شناساند: اعصاب بيروني، را به ما مي ها اعصابي هستند كه دردكنند. اينرا حس مي

ه شناسانند، بلكاعصاب دروني. حقيقت اين است كه اين اعصاب درد را به انسان نمي

كنند و آدمي آن حالت را در خودش اين اعصاب در انسان حالت دردناكي ايجاد مي

به  راگويند كه درد هايي ميها را سلسله عصبيابد. ولي به هرحال با مسامحه اينمي

اين از درد. شادي و غم چطور؟  -رساند كند و به آگاهي انسان ميانسان منتقل مي

گوييم، خوشحالم. از كجا فهميدي خوشحالي؟ از راه چشم؟ از راه گوش؟ از راه مي

 كنند؟ ازبيني؟ از راه زبان و دهان؟ از راه پوست؟ از راه اعصابي كه درد را منتقل مي

هايي داريم كه به ما امكان درك آگاهي و شادي و سله عصبچه راهي؟ آيا ما يك سل

آيد؛ از آن ديگري گوييم، از اين آدم بدم ميدهند؟ مثالً ميغم و مهر و كين را مي

هايي هستند كه اين آگاهي را به ما آيد. آيا يك سلسله عصبخيلي خوشم مي

ي روانشناسي و به دهند؟ ما چگونه بر اين حاالت روحي، بر اين عواطف (به معنمي

 هاشويم؟ از راه اعصاب، يا از راه ديگر؟ آيا اين آگاهيمعناي وسيعش)، خودآگاه مي

هر حال، كند، يا نه؟ ولي بههم اندامي دارد كه در كسب اين آگاهي به ما كمك مي

گوييم، فالن مطلب را ها مشاهدات دروني ما هستند. از اين باالتر اين است كه مياين

، و دانيددانيد كه ميدانم. خود دانستن و ندانستن. شما مي؛ فالن مطلب را نميدانممي

، از »دانمدانم كه ميمي«، يا »دانمدانم كه نميمي«دانيد. اين آگاهي كه دانيد كه نميمي

شود؟ آيا يك سلسله اعصابي هستند شود و انسان چگونه به آن آگاه ميكجا حاصل مي

گوييم مشاهدات دروني؛ ها ميهر حال، به ايندهند؟ بهبه من مي كه اين نوع آگاهي را

ها نيز شبيه حواس هستند. يعني ما در دستيابي به اين ادراكات و مشاهدات داخلي. اين

ها ها كاري داريم شبيه كاري كه در مورد دستيابي به ادراكات حسي داريم. اينآگاهي

هر دو بدون دخالت تجزيه و تحليل و  هر دو از يك سنخ هستند. هر دو يك جورند:
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ت كه تا جاسآيند. از اين نظر با هم يكساننند. در همينبندي به دست ميتركيب و جمع

هاي مربوط به بخش مشاهده بخواهيد مسأله به وجود آمده است. آيا اين آگاهي

ها آيند كه علم بشر هنوز همه آندروني، از طريق دخالت اعصاب و اندامي به دست مي

ها دخالتي ندارند؟ اين از آن جا اندامرا كشف نكرده است؟ يا اصوالً در آن

دانيم اين است كه پيشرفت علم، چه ما ميخورد. آنهاست كه اصالً به درد ما نميبحث

به  هاي مربوطشناسي بشر، به او اين امكان را داده كه بسياري از اندامپيشرفت اندام

، آيا شما اند. مثالًي كه قبالً براي بشر شناخته شده نبودههايمآگاهي را كشف كند: اندا

كرديد كه در گوش شما اندامي وجود دارد كه به شما امكان دريافت هيچ فكر مي

دهد و اگر اين اندام از كار افتد توانايي آگاهي و حالت تعادل خود را از تعادل را مي

ها از نتايج علم عادل نگه داريد؟ اينتوانيد خودتان را متدهيد و لذا نميدست مي

دن ما ي را كه در بهايپيشرفته و علم تجربي است. شايد پيشرفت علم روزي همه اندام

ها به ما هستند كشف كند. ما ها و دادن اين آگاهيدست اندر كار كسب اين آگاهي

ن اين آكه همواره در بخش شناخت بايد تربيت سالم داشته باشيم، يك اصل داريم، و 

ا را ههاي اين آگاهياست كه ندانستن، نشانه و دليل نبودن نيست. اگر ما هنوز اندام

. ها دخالت ندارد؛ شايد داشته باشدتوانيم بگوييم اندام در اين آگاهيايم نمينشناخته

اماًل بينيد اين بحث براي ما كالبته اين مسأله در بحث ما دخالت ندارد. جلو كه برويم مي

 است. زائد

هايي كه از راه حواس يا مانند آن به دست خوب، اين نوع اول از آگاهي: آگاهي

آيد؛ مشاهده بروني و مشاهده دروني. به هر حال در اين جهت با هم شريك و مي

مورد نياز  هابندي براي به دست آوردن آناند كه تجزيه و تحليل و تركيب و جمعشبيه

گويند، منتها ما اهل مجادله نيستيم كه آگاهي حسي مينيست. اين همان است كه آن را 

يابم كه شادم يا اندوهگينم، حس است يا نه؟ هركسي كسي بگويد آقا، اين كه من مي
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؛ اين عبارات را ما به كار »كنم امروز خوشحالماحساس مي«خواست آن را حس بنامد. 

 بريم. مي

 بنديهاي مأخوذ از تجزيه و تحلیل و جمعآگاهي

ها يك سلسله ا بر سر الفاظ بحثي نداريم، امّا مهم اين است كه مسلماً ما انسانم

آيد. پس از هايي داريم كه از راه حواس يا مانند آن به دست نميها و آگاهيدريافت

ع هاي نوبندي آگاهيآيد؟ از راه تجزيه و تحليل و تركيب و جمعچه راه به دست مي

هاي نوع اول و بخشي از بندي آگاهييب و جمعاول؛ يا تجزيه و تحليل و ترك

توانيد بفرماييد كه شما قانون جاذبه را چگونه هاي خود اين نوع دوم. مثال: ميآگاهي

شناختيد؟ چگونه بر قانون جاذبه آگاه شديد؟ از راه چشم؟ گوش؟ زبان و دهان؟ بيني؟ 

ي؟ يعني واقعاً از چه راه -كننده درد؟ مشاهده دروني؟پوست دست؟ اعصاب منتقل

ود بعد شافتد و چنين و چنان ميكه سيب از درخت مينيوتن مقداري نگاه كرد به اين

هاي به دست آمده از راه حس و مانند آن دقيق شد، قانون جاذبه را ديد؛ يا در آگاهي

ها به اين نتيجه رسيد كه بندي آنبندي كرد، و از جمعها را جمعكنجكاو شد، اين

كشاند و بعد ديگر ميها را به سوي يكيان اجسام مادي وجود دارد كه آناي مرابطه

بخشي از قانون جاذبه را كشف كرد و بعد به دنبال قانون جاذبه دو قانون ديگر (قانون 

انون ها سيستم قجذب شدن به مركز و قانون گريز از مركز) كشف شد و به دنبال اين

م و ها را از راه چشمي كشف شد؟ آيا او اينجاذبه به عنوان يك سيستم فيزيكي و عل

گوش و بوييدن كشف كرد؟ بو كشيد و قانون جاذبه را بو كرد و آن را به دست آورد، 

جا قانون جاذبه است؟ يا قانون يا چيزي را با زبانش چشيد؟ يا دست گذاشت ديد اين

 هاست؟جاذبه را گوش كرد و شنيد؟ يا نه، چيزي وراي اين

 تعريف فكر 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

ها نيست. راه به دست اه به دست آوردن و كشف چنين قوانيني هيچ يك از اينر

آوردن اين قوانين انديشيدن و تفكر است. تفكر يعني همان تجزيه و تحليل و تركيب و 

 بندي و سپس استنتاج. به تعبير مرحوم حاج مالّ هادي سبزواري:جمع

 وَالفِكْر حَرْكَةٌ اِلي المَبادي 

 (۱ِالي اَلُْمراد) وَ مِن مَبادِيَ

شود، مثاًل سيبي از درخت كه يك مسأله براي شما مطرح ميفكر عبارت است از اين

راغ تجزيه به س» چرايي«آيد: چرا؟ براي يافتن اين افتد، بعد براي شما سؤالي پيش ميمي

ها آن كنيد؛ بعدرويد. يك سلسله از عناصر اصلي آگاهي را نشان ميو عناصر اصلي مي

د. يعني از دهيها شكل ميگيري به آنگذاريد و به منظور استنتاج و نتيجهكنار هم مي را

 به سمت -يك حركت فكري  -كنيد اين مبادي و عناصر اوليه آگاهي حركت مي

خواهيد بگيريد. اين تجزيه و تحليل است؛ اي كه ميمقصود و به سمت آن نتيجه

گيري. حركت از مبادي، و از ج و نتيجهبندي و تركيب است؛ به منظور استنتاجمع

كه ما از راه فكر و انديشه و به كار مبادي به مراد (نتيجه). اين فكر است. آيا در اين

به  هاي رابندي و تركيب و استنتاج، آگاهيانداختن قدرت تجزيه و تحليل و جمع

رف اآوريم ترديدي هست؟ اگر ترديد داريد بگوييد. پيشرفت علوم و معدست مي

بشري به مقدار زيادي مرهون فكر و انديشه و به كار انداختن قدرت تجزيه و تحليل و 

اي بندي و تركيب و استنتاج است. اگر كسي در اين زمينه كمترين شك و شبههجمع

 ها جواب بدهيم.دارد يادداشت كند تا در بخش سؤال

اي ي هستند كه به گونهاين مبحث دوم (يعني نوع دوم) براي ما بسيار مهم است. كسان

ها در ادامه اين بحث طبعاً روبرو زنند كه انگار منكر اين هستند. ما با اينحرف مي

خواهيم شد. ولي ما از اوّل بحثمان تا اينجا، يعني جلسه اول و اين جلسه كه دومين 

اي كه در آن ترديد داشته باشيم ايم. مسألهجلسه است، روي مسايل روشن جلو آمده

 د ندارد. وجو
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 هاي قبل از تجربهآگاهي

نامند. آيا ما يك چنين هاي قبل از تجربه ميها را آگاهيچه آنامّا نوع سوم: آن

پردازد كه ( به اين مسأله مي۸»)نقد عقل نظري«هايي داريم يا نداريم؟ كانت در آگاهي

( او اين ۳آيد.)ها به دنيا ميهاي قبل از تجربه دارد كه با آنانسان يك سلسله آگاهي

هاي به دست آمده گويد آگاهينامند و مي( يا مقوالت مي۷۳ها را كاتيگوري)آگاهي

ها از راه حواس و مشاهدات بيروني و دروني (يعني نوع اول)، در قالب اين كاتيگوري

 دهند. اين بحثها شكل ميها به آن آگاهيآيند. اينو مقوالت براي انسان به دست مي

اء هايي هم هست. ان شد نياز ما نيست؛ فقط اشاره كرديم كه يك چنين سخنفعالً مور

ها كنيم. ما جاي ديگر با شكل ديگر و با حساب ديگر به آناهلل بعد درباره آن بحث مي

 خواهيم رسيد.

 هاي اشراقي و عرفانيآگاهي

دروني است  نامند، آيا همان مشاهدهچه اشراق و شهود و عرفان ميو امّا نوع چهارم، آن

 هايي دارنداي از عرفا و اشراقيون حرفيا چيز ديگري است؟ اين هم بحثي است. عده

ها و ها يك سلسله آگاهيشود كه اصالً آنها گاهي چنين فهميده ميكه از آن حرف

هايي هستند وراي اين حرفها؛ يعني نه نوع اول است، نه نوع دوم، نه نوع سوم؛ معرفت

ي هايست (نوع چهارم) كه خدادادي است. اشعه و انوار و روشناييبلكه چيز ديگري ا

تاباند. اين هم جاي بحث است، ولي در اين است كه يك خورشيد بروني بر ما مي

 مبحث فعالً مورد نياز نيست.

 وحي

شوند. آيا وحي همان پنجم وحي است، كه انبيا و پيامبران از سرچشمه آن تغذيه مي

ها و تر؟ آيا آگاهيمشاهده دروني است؟ آيا همان مشاهده بروني است با افق وسيع
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ادراكات قبل از تجربه است؟ آيا همان عرفان و اشراق است؟ يا نه، براي خودش عالمي 

راق شبيه است، امّا آن نيست؛ چيز ديگري است. اين هم ديگر دارد؟ يعني به عرفان و اش

هاي الهي بايد به آن پرداخت؛ ولي جاي طرحش بحثي است كه حتماً در ايدئولوژي

 .شناسي مستقاًل بايد مورد بحث قرار بگيردجا نيست. ان شاء اهلل در بحث وحيفعالً اين

ل بود.پاسخ به سؤاالت: ها مطالب و عرايض جلسه امروز ما در اين يك ساعت اواين

 (۷۷دهم، بعد به سؤاالت شفاهي.)اول به سؤاالت كتبي پاسخ مي

 هاپاسخ به پرسش

 شما در فراز نهم معياري مشخص نكرديد. -

بته در ترين بحث است. النه؛ معيار مشخص نكرديم. خواستيم بگوييم مسأله معيارها مهم

 رسيم.آينده به آن مي

وجود جهان خارج را اثبات كنيم در نهايت فقط سري در  ما هر چه تالش كنيم كه -

م و ايامان افزودههاي قبلياي بر انديشهايم؛ و به عبارت ديگر، انديشهذهنمان كرده

توان اثبات كرد كه جهان خارج ايم. پس چگونه ميانديشه جديدي به دست آورده

 واقعيت دارد؟ 

جا روشن اين -ند آن انديشمند گفت كنطور كه نقل ميهمان -لطفاً مقداري آتش 

كنيد! دست نويسنده اين سؤال را بگيريد و او را به ميان آتش پرتاب كنيد، تا بفهمد 

آتش واقعاً وجود دارد و با خيال آتش فرق دارد. جان من! اين مسأله اثبات كردني 

رين عيب ما ت(. بزرگ۷۱يابيم و نيازي هم به اثبات ندارد)نيست. ما واقعيت عيني را مي

يابيم اثبات كنيم. هر وقت خواهيم چيزي را كه به صورت بديهي مياين است كه مي

شود. با اجازه شما، اگر ها ميانسان خواست بديهيات را اثبات كند دچار اين بيماري

هاي هايي هم به دستم داده شود، سراغ اين بحثصد تا كاغذ حاوي چنين پرسش

يم كه برادر يا خواهر نويسنده خواسته ما را منحرف كند؛ گورويم. نميانحرافي نمي
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ها نرو. حاال واقعاً، نويسنده عزيز! خواهم به او بگويم تو هم سراغ اين سؤالبلكه مي

جا كني و بنده را اينزنم و شما گوش ميكه االن بنده خدمت شما حرف مياين

ت افزوده هاياي بر انديشهكني كه خيالي بر خياالت است و انديشهبيني، فكر ميمي

زنيم ترديدي داري؟ ايم و با هم حرف ميجا نشستهكه امروز اينشده و هنوز در اين

 كنم. يك از شما ترديد دارد؟ فكر نميواقعاً ترديد داري؟ هيچ

 [يكي از حضار:] البته اگر هم ترديد داشته باشد، خود آن ترديد وجود دارد.

ها نشويم! اين همان اول انحراف است. واهيم وارد همين بحثخ[دكتر بهشتي:] اصالً مي

 زنم.جا هستم و با او حرف ميقطعاً هيچ ترديدي نيست كه من اين

 ها حقيقت و حق نيستند و باطلند كمي توضيح دهيد.كه برخي از واقعيتراجع به اين -

زنيد، يه نمكه شما به گوش يك آدم بيچاره بزنيد البته شما كعرض كردم. مثل اين

زند به گوش يك آدم مظلوم ضعيف. آيا اين يك دور از جان شما! يك آدم ظالم مي

واقيت است يا نه؟ زده يا نزده؟ واقعيت است. اّما آيا حقيقت هم هست؟ يعني حق 

 است؟ 

 [حضار:] نه!

 [دكتر بهشتي:] باطل است.

ي است، و يا هاي از نوع دوم همان آگاهي عقلي و تجربتوان گفت آگاهيمي -

 تركيبي از شناخت حسي و عقلي است؟ 

خواهد بگوييد! ما خواستيم بگوييم دو جور آگاهي داريم. فعالً دنبال هر چه دلتان مي

 اسمش نيستيم.

 ايم؟توانيم پي ببريم كه خواب ديدههايي ميبواسطه چه آگاهي -

سته چه خواكه مينفهميدم يعني چه؟! اين سؤال روشن نيست. سؤال كننده توضيح دهد 

خواهيد بگوييد از كجا بدانيم كه ما عمري در خواب و رؤيا نيستيم؟ اين را بگويد. مي

بينيد. اگر ترديد داريد كه خواهيد بگوييد؟ معلوم است كه شما االن خواب نميمي
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 بينيد مقداري آب به صورتتان بزنيد!خواب مي

 شود انسان خودشد. آيا مگر نميتنفس كردن را شما امري ناآگاهانه تعريف كردي -

 جلوي تنفس را بگيرد؟ لطفاً رابطه آگاهي و اراده را بفرماييد.

جا جاي طرحش نيست.اما رابطه آگاهي و اراده ان شاء اهلل در جاي خودش؛ فعالً اين

كه تنفس كردن كاري آگاهانه است يا ناآگاهانه است، بسيار خوب؛ فرض بفرماييد اين

گويند آن هم امّا گردش خون چه؟ اتفاقاً بعضي از محققين مي كه آگاهانه است،

گويند يك مركز كنترل در مغز داريم كه گردش خون ما را دائماً آگاهانه است. مي

 گويند افراد رياضتكند. ميكند. چه بسا واقعاً او آگاهانه اين كار را ميكنترل مي

براي يك لحظه، دو لحظه، گردش توانند با اراده اي هستند كه ميكشيده خودساخته

ها براي گويند چنين كساني هستند. اينخون را در بدن خود متوقف بكنند و نميرند. مي

من مهم نيست. باالخره شما قبول داريد كه ما كار ناآگاهانه داريم يا نداريم؟ سركار كه 

ين شكنيد؛ ااي را كه جلوي پايتان است ميزنيد و شيشهدر حال خواب لگد مي

چيست؟ آگاهانه است يا ناآگاهانه؟ باالخره ما مقداري كار ناآگاهانه داريم. امواجي 

 شود يا ناآگاهانه؟ ظاهراً ناآگاهانه.شود، آگاهانه داده ميكه از بدن ما بيرون داده مي

كنم منظور شما از شماره دو همين باشد كه يكي از معيارهاي شناخت، عقل فكر مي -

 است چون...

 شود بگوييم معيار است. يكي از وسايل شناخت عقل است.ا كه نميعقل ر

بندي از كارهاي عقل است، ولي تنها كار عقل چون تجزيه و تحليل و تركيب و جمع -

اند. آيا به نظر شما عقل معيار ها جزئي از كارهاي عقلنيست. عقل كلي است و اين

ذكر كرديد و خود عقل را شناخت نيست؟ اگر هست، پس چرا جزئي از اعمالش را 

 نگفتيد؟ 

چه ! آنشودشود يا پيدا نميكه هنوز معلوم نيست اصوالً عقلي پيدا ميخوب، براي اين

ما فعالً فهميديم اين است كه ما يك نيروي شناخت و يك قدرت شناخت داريم كه 
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، با بينديها را مكند. او وراي اينحواس فرق ميها با نوع كار حواس و شبهنوع كار اين

بندي و تركيب و استنتاج، مهم براي ما همين است. اگر اسمش تجزيه و تحليل، جمع

عقل است، بگوييد عقل؛ اگر اسمش فكر است، بگوييد فكر. گفت مرحوم والد اصالً 

عقلي بهتر از عقل است! اسم آن را هرچه به عقل قائل نبودند! معتقد بودند كه بي

خواهيم بگوييم انسان يك چنين توان ادراك و آگاهي الً ميخواهيد بگذاريد. ما فعمي

 دارد.

 تفاوت محك و معيار چيست؟ -

ه كه به چكشند؛ معيار يعني آنخيلي با هم فرق ندارند. محك يعني آن كه به چيزي مي

آورند. معموالً براي طال سنگ محك، وسيله كمك آن عيار چيزي را به دست مي

 ها ديگر لغت است؛ چيزي نيست.وجود دارد. اينمعيار و وسيله عيار زدن 

د با كه بايآل و يك آرزو باشند، يا اينها فقط بايد به عنوان يك ايدهآيا حقيقت -

داري با معيارهاي خلقت سازگار باشند تا به واقعيت برسد؟ مثل رابطه تئوري سرمايه

 كسيسم.هاي فعلي مارداري، يا تئوري كمونيسم با جامعهجامعه سرمايه

 كه خودش را و جانش را وكند براي اينخواهيم بگوييم وقتي بشر تالش مينه، ما مي

آل را حق شود كه اين ايدهآل فدا كند، معلوم مياش را براي تحقق يك ايدههستي

آل هنوز تحقق عيني پيدا نكرده؛ چون اگر تحقق داند. ولي اين ايدهداند؛ باطل نميمي

تحقق  آلكند تا آن ايدهياجي به جانبازي او نداشت. او جانبازي ميپيدا كرده بود احت

عيني پيدا كند. منظور ما فعالً اين است. پس يك حقي است كه هنوز واقعيت پيدا 

 نكرده است.

 كند براي حفظ [نامفهوم][يكي از حضار:] و تحقق پيدا مي

حقيقتي  ت كه حق است وجا ديگر واقعيتي اس[دكتر بهشتي:] يا براي حفظ او. يعني آن

 است كه واقع شده است.

يح كند. توضها با هم فرق ميآيد كه شناختشك در وضوح شناخت وقتي پيش مي -
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 بفرماييد. 

 نفهميدم منظور ايشان چيست. 

ها چند سؤال شخصي در ارتباط با مملكت دارند. پنج دقيقه هم [منشي جلسه:] بعضي

 دهيد؟فرصت داريد. جواب مي

ها در رابطه با بحث دست بلند كردند. چه كساني بودند كه دست بهشتي:] بعضي [دكتر

 بلند كردند؟

ترين بخش در مبحث شناخت، بخش مربوط به ترين و مهم[يكي از حاضران:] اساسي

روش و شيوه شناخت و معيارهاي شناخت است. شما سه روش را به عنوان شيوه 

 شناخت نام برديد.

رسيم. اين هاي شناخت در بحث آينده ميقا، به بحث از روش[دكتر بهشتي:] نه آ

ها نيز در اين رابطه بود كه ما خود مبحث شناخت را چگونه دنبال كنيم. مثالً روش

شناسي شناخت طبيعت: در علوم طبيعي چه روشي به كار ببريم؟ بحث ما در مورد روش

 (متدولوژي) بود.

روش پياده كردن قوانين اسالم با روش پياده  ها مختلفند. مثالً[يكي از حضار:] روش

 كردن ماركسيسم فرق دارد.

گوييم ما احتياج داريم روشي را براي [دكتر بهشتي:] خيلي خوب. براي همين مي

شناخت اين مطلب دنبال كنيم كه آيا نظام اسالمي حقيقت است يا نظام ماركسيستي. 

 خواهيم.پس براي اين كار يك روش مي

 

 

 

 

 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

 ه سوّمجلس

 شناسیم؟موضوع شناخت: چه چیزي را مي

شناسيم؟ اول: خود ذهن شناخت است. چه چيزي را مي» موضوع«بحث امروز ما درباره 

خواهيم خود كنيم كه ذهن چيست، در واقع ميو امور ذهني. وقتي ما از اين بحث مي

ناخت شپرسيم كنيم و ميذهن را بشناسيم. حتي وقتي درباره خود شناخت بحث مي

چيست و چگونه است، موضوع بحث ما خود شناخت است، در اين حال ما 

 است: خود» شناخت«كنيم. پس، يكي از موضوعات شناخت خودِ شناسي ميشناخت

ذهن، امور ذهني؛ تصور، تصديق؛ اقسام تصور، اقسام تصديق: بديهي، نظري؛ كلي، 

كنند؛ روش بحث مي هاها، كه پيرامون روشجزئي. يا روش شناخت، متدولوژي

ها: منطق صوري و شكلي، منطق شناخت در علوم تجربي، در علوم رياضي؛ منطق

ها ما رياضي، منطق تجربي، منطق ديالكتيك (در مقابل منطق ارسطويي). در همه اين

كنيم. پس خود شناخت، روش شناخت، پيرامون شناخت و روش شناخت بحث مي

هاي شناخت هستند كه از همه بخشي از موضوعانواع استدالل، ذهن، امور ذهني، 

 ها آگاه شويم.خواهيم از آنطريقي و با روشي (و نه به كمك شناخت) مي

شناسي، روانشناسي، رفتارشناسي، اخالق، تاريخ، دوم: مسايل مربوط به انسان: انسان

چه ها موضوعهاي شناخت هستند. به تعبير ديگر، آنشناسي، حقوق، اقتصاد. اينجامعه

ناميم؛ يعني علومي كه موضوع آن، به شكلي از اشكال، امروز آن را علوم انساني مي

جا منظور بدن انسان نيست، زيرا بدن بخشي از طبيعت است. انسان است. البته در اين

 شناسي انسان. شناسي است، نه بدنمنظور انسان

ربوط ها مه بخشي از اينشناسي نكته ظريفي وجود دارد، و آن اين است كدر اين انسان

د يا طور كه بايد باشطور كه هست، و بخشي مربوط است به انسان آناست به انسان آن

يان ذهن اي است متوانيم بگوييم رابطهطور كه هست معلوم است. باز ميبايد بشود. آن
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 واي است ميان ذهن طور كه بايد بشود چيست؟ آيا باز هم رابطهها. امّا آنو واقعيت

خواهد جامعه دهد؟ مثالً ماركس كه ميجا چه معنايي ميها؟ شناخت در اينواقعيت

سوسياليستي و اشتراكي پيشرفته بشري را به وجود بياورد يا بيان كند، چه چيز را بيان 

كند؟ چيزي را كه هست، يا چيزي را كه فعالً نيست و خواهد آمد، يا چيزي را كه مي

م تا آل آرمان ماركسيسظور او نيست. يعني جامعه اشتراكي ايدهبايد بيايد؟ مورد اول من

اين لحظه در دنيا تحقق پيدا نكرده، تا چه رسد به زماني كه ماركس از آن سخن 

خواهند آن را كنند و ميگفت. خوب، كساني كه پيرامون اين جامعه بحث ميمي

سند؟ نه. افته را بشناخواهند يك واقعيت عيني و يك واقعيت تحقق يبشناسند، آيا مي

چه خواهد شد بحث باشد؛ بلكه در مورد آنچه هست، نميپس بحث بر سر آن

بيني علمي است، نظير چيست؟ آيا يك پيش» چه خواهد شدآن«كنند. منظور از مي

بيني كند كه در چهل سال ديگر در چه روزي و تواند امروز پيششناس ميكه فلكاين

پيوندد؟ خسوف چهل سال ديگر هنوز واقع ف به وقوع ميچه ساعتي در ايران خسو

ت كه بيني به اعتبار رابطه طبيعي و عيني اسبيني است. اين پيشنشده، ولي قابل پيش

بيني آينده اين وضع و محاذات زمين و ميان زمين و خورشيد و ماه برقرار است. پيش

ناس شرياضي است. فلكماه و خورشيد براي چهل سال ديگر در ايران، قابل محاسبه 

تواند محاسبه كند كه چهل سال ديگر، خسوف در اين ساعت، در اين روز، در اين مي

چه هست، نيست؛ بلكه جا شناخت، متعلق به آنبخش ايران روي خواهد داد. در اين

چه خواهد شد: واقعيتي كه هنوز روي نداده است ولي ما آن را متعلق است به آن

كنيم. بيني ميوط به وضع زمين و خورشيد و ماه در طول زمان پيشبراساس محاسبه مرب

 آيا بحث پيرامون جامعه اشتراكي از اين قبيل است؟ 

گوييم كنيم. ما ميدانيد كه سوسياليسم علمي مدعي است كه ما يك كار علمي ميمي

رسد به چنين جا عبور كرده و ميطور شروع شده، از اينخط زندگي بشريت آن

كه شود. آيا اينرسد. اينجاست كه سؤاالت زيادي مطرح مياي و حتماً هم ميهآيند
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ن است ها ايرسد، يعني اين حادثه يك جبر تاريخي است؟ پاسخ آنگوييد حتماً ميمي

ها در تحقق اين وضع دخالت پرسيم آيا اراده انسانكه بله، جبري تاريخي است. مي

اي قيام انقالبي مردم در رسيدن به يك چنين آيندهدارد يا ندارد؟ آيا عمل انقالبي و 

گويند اراده در اصِل تحقق آن مؤثر نيست، ولي در سرعت مؤثر است يا نه؟ گاهي مي

ها در سرعت بخشيدن به آن دخالت بخشيدن به آن مؤثر است. خوب، اگر عمل انسان

ل آل تبديايدهكه اين جامعه در چه زماني به جامعه اشتراكي ماركسيستي دارد، اين

توانيم شود چه نوع شناختي است؟ اگر اين عمل اختياري است، ما چگونه ميمي

هاي ده سال ديگر اين عمل و وظيفه انقالبي خود را انجام بيني كنيم كه آيا انسانپيش

خواهند داد يا انجام نخواهند داد؟ ببينيد موضوعات شناخت چقدر متنوع است! يعني 

طور كه در طور كه هست، يا آنهاي انسان آنواهد برود: واقعيتخشناخت تا كجا مي

طور كه خواهد بود (چيزهايي كه هاي انساني آنگذشته بوده است (تاريخ)؛ واقعيت

ها، يا با دخالت عمل ارادي و هنوز نيامده) بدون دخالت عمل ارادي و انتخابي انسان

هاي شناخت ه انسان است، جزو زمينهچه مربوط بها همه در آنها. اينانتخابي انسان

 است.

شناسي، فيزيك، به معني عام كلمه. در اين بخشِ فيزيك با انواع سوم: طبيعت، طبيعت

اي تحصيل شناسي، فلزشناسي. آقا، در چه رشتهايم: معدن(ها مواجه۷۰»)لوژي«

پسوندي است به معني شناخت. متالوژي يعني » لوژي(. «۷9كنيد؟ متالوژي)مي

 شناسي،ها فراوان است. در علوم مربوط به طبيعت: گياهزشناسي. از اين لوژيفل

هاي گوناگون دارد: شناسي، جانورشناسي... جانورشناسي هم زير مجموعهمعدن

ها (فيزيولوژي) و... در طبيعت: فضاشناسي شناسي، طرز كار انداماندام

. طبيعت، با همه ميدانها و ها همه موضوعات شناخت هستند( و... اين۷۰(كسمولوژي))

 شناسي، و... اين هم نوع سوم يعني طبيعت.شناسي، ستارهبا همه انواع و اقسامش: زمين

توانيم بگوييم يكي از موضوعات شناخت، وجود و هستي است؟ شناخت، ذهن، آيا مي
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رسيم به طبيعت و همه امور ذهني، انسان و امور انساني همه سر جاي خود. حاال مي

شناسي) چطور؟ ممكن است كسي بگويد وجود هاي طبيعت. وجود (هستيبخش

ها وجودي نداريم. وجود چيزي جز انسان و طبيعت يا ذهن انسان نيست و خارج از اين

ها هم وجودي هاست يا غير از اينهاست. خود اين بحث كه آيا وجود همينهمين

ن و انسان و طبيعت است، يا كه آيا هستي محدود به ذههست، و به تعبير ديگر، اين

ها هم هستي واقعيتي دارد، خود اين بحث چيست؟ خود اين يك بحث فراسوي اين

كه  معني، يا لفظي استشناسي. آيا هستي لفظي است بياست: وجود، هستي، هستي

دار، آيا معنايي جز همين انسان و جهان طبيعت ندارد، معني دارد؟ اگر لفظي است معني

تر از آن دارد؟ اين بحث بايد كجا مطرح بشود؟ در راسوي آن و وسيعيا معنايي ف

شناسي؟ يا جاي ديگر؟ مسلماً در جاي شناسي؟ در شناختشناسي؟ در انسانطبيعت

كه نتيجه وجودشناسي چيست، جاي خود؛ ولي وجودشناسي ديگر: وجودشناسي. اين

، خودش بحثي كه خدا هست يا نيستيك بحث است. پس وجود، هستي، خدا اين

است. ما بايد بفهميم كه منظورمان از خدا چيست و آيا خدا هست يا نيست 

توانيم سراغ خيلي چيزها برويم. سراغ تربيت هم (خداشناسي). از وجودشناسي مي

توانيم برويم. اين هم يك بحث است. ممكن توانيم برويم. سراغ خداشناسي هم ميمي

مان هستي مطلق است. ولي به هر حال، در است نتيجه بحث اين باشد كه خدا ه

 عنوان يك زمينه شناخت مطرح است.خداشناسي خدا به

كه وحي هست يا نيست. آيا شناسي). اينطور است بحث در مورد پيغمبر (وحيهمين

وحي همان ذهن است، همان امور انساني است، همان طبيعت است يا چيز ديگري 

شناسي و پيغمبرشناسي نيز داريم. همچنين س وحيها همه قابل بحث است. پاست؟ اين

براي ما بحث از معاد نيز به عنوان يك مسأله مهم مطرح است. اين بحث ممكن است 

قدر در ضمن يكي از موارد قبلي طرح شود و درون آن جاي گيرد، ولي براي ما آن

ايل مسكنيم: معادشناسي. چه بسا اگر مهم است كه آن را به صورت مستقل مطرح مي
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ا نه، گيرد يكه آيا در قلمرو موضوعات قبلي قرار مينظر از اينمهم مطرح باشد، صرف

 نيم.كهاي بسيار ديگري هم پيدا كنيم. فعالً به همين مقدار اكتفا مي»شناسي«ما 

كه خيلي ساده بگوييم شناخت عبارت است از معلوم شد كه شناخت عالمي دارد. اين

چه تاكنون گفتيم، همه كند. آيا آنغز، مسأله را حل نميانعكاس عالم طبيعت روي م

شود؟ خواهند گفت شناسي چه ميانعكاس عالم طبيعت بود؟ خوب، خود شناخت

شناسي عبارت است از انعكاس شناخت شناخت هم بخشي از طبيعت است، و شناخت

ي گروي مغز. حرفي نيست؛موضوع به اين سادگي نيست. از مسأله شناخت به اين ساد

توان عبور كرد. زندگي انسان به شناخت او مربوط است و به انتخاب او. بخش نمي

عظيمي از انسانيت انسان به شناخت و آگاهي او مربوط است، و بعد هم به انتخاب 

قدر ساده گذشت. ما بايد مسأله شناخت را شود از مسأله شناخت ايناش. نميآگاهانه

 بفهميم.

 متطوّر و ثابت تقسیم موضوعات شناخت به

ها به عنوان موضوعات مختلف شناخت ياد كرديم، ولي تقسيمي داريم كه بايد ما از اين

 اند:به آن توجه كرد. موضوعات شناخت دو گونه

جا كه موضوع شناخت حركت و تطوّر است، يا متحرك (متطّور) است؛ يعني آن -۷

خواهيم آن د و ما هم ميكنموضوع شناخت، موضوعي است كه خودش دائماً تغيير مي

ن شناسي، يا تغييرشناسي. به دست متغيير را مورد مطالعه قرار دهيم؛ چيزي مثل حركت

م بينيد؟ هم دست را و هكند. شما االن با اين نگاه چه چيز را مينگاه كنيد؛ حركت مي

بينيد؟ دست را در حركت دست را و دست در حال حركت را. حال نگاه كنيد! چه مي

است. واقعيتي در حال تغيير است. اصالً » شدن«كند. حركت يك ي كه حركت نميحال

خود اين واقعيت عين تغيير است. حركت دست يعني تغيير مكان دست (چون حركت 

مكاني است). پس، موضوع شناخت يك وقت خودِ تغيير، خود حركت، و خود 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

 شناسيم.دگرگوني است. در اين حال، دگرگوني را مي

قت هم موضوع شناخت، دگرگوني نيست؛ بلكه يك امر ثابت است. امّا مگر يك و -۱

جا كه ما ها چيست؟ تا آنگويند] اين حرفامر ثابت هم در دنيا داريم؟ [ماديون مي

دانيم عالم و هستي عبارت است از همين عالم مادي و هستي مادي كه دائماً در حال مي

امر ثابت براي شناخت نداريم. [پاسخ ما اين  تغيير است. بنابراين، اصالً ما موضوع و

طور نيست. خود شما كه ماترياليست و مادي هستيد به امر ثابت است كه] نه خير؛ اين

ترين زنيد؟! بزرگاعتقاد داريد. [خواهند گفت ]اين چه تهمت است كه به ما مي

دم و ت معتقويژگي من مادي اين است كه به امر ثابت معتقد نيستم؛ به ماده و ماديا

يم] گويكند. [ما مييكي از وجوه مشخصه ماده و ماديات اين است كه دائماً تغيير مي

خير، با همه اين اصرارهايي كه داريد، شماي ماترياليست معتقد به امر ثابت 

هستيد.[خواهند پرسيد] آخر اين امر ثابتي كه من ماترياليست هم به آن معتقدم چيست؟ 

ها، يا گوييد طبيعت، عبارت است از تغييرها و دگرگونيما مي[پاسخ اين است كه] ش

مت ها حكوها و بر تغيير آنهايي كه قوانين ثابت بر آنمتغيرها و دگرگون شونده

توانيد بفرماييد شما در علوم طبيعي دنبال چه گوييد؟ ميكند. مگر همين را نميمي

بيني دقيق گوييد من امروز پيشميتوانيد بفرماييد كه شما بر چه اساس گرديد؟ ميمي

كنم كه چهل سال ديگر در ايران، در فالن روز، فالن ساعت، فالن نقطه، علمي مي

را  بينيدهد؟ اين پيشاي روي ميخسوف جزئي يا كلي و اگر جزئي است با چه درجه

كنيد؟ اگر قانون ثابتي حاكم بر روابط زمين و ماه و خورشيد و حركت بر چه اساس مي

ا ديگر نبود، شمها در رابطه با يكها و وضع و محاذات و كيفيت قرار گرفتن آنآن

بيني را انجام دهيد؟ پس، بر وضع و رابطه زمين و خورشيد و ماه، توانستيد اين پيشمي

وز قيامت، گويم تا ركند. ولو ثابت نسبي. من نمييك سلسله قوانين ثابت حكومت مي

بيني شما تا چهل سال ديگر اين قوانين حكومت ابق پيشبلكه منظور اين است كه مط

كنند. بگوييد با احتمال نود و نه درصد. بگوييد شايد با يك درصد احتمال اصاًل تا مي
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چهل سال ديگر وضع دنيا به هم بخورد. خيلي خوب، ممكن است. ممكن است يك 

ي بدهد و رابطه و روزي خورشيد روتر از انفجارهاي شبانهانفجار اتمي عظيم، عظيم

وضع محاذات زمين و خورشيد و ماه به هم بخورد. ولي با چند درصد احتمال؟ 

شود با احتمال نهصد و نود و نه در هزار، يك گوييد يك در هزار! خوب، معلوم ميمي

طور است يا نه؟ يك ماترياليست به امر ثابت معتقد چنين امر ثابتي وجود دارد. همين

 هست يا نيست؟

 علمي بودن ماركسیسم و ماتريالیسم  نقد

كردم، يك ماترياليست موشكاف گفت اين حرف جا كه همين مسأله را مطرح مييك

 ؛ زيرا قانون كه خودش»قوانين ثابت«گوييد زنيد و ميصحيحي نيست كه شما مي

واقعيت ندارد. قانون عبارت است از يك امر ذهني كه ما از پيوندهاي متغير مشابه 

با يك  گوييد از تركيب دو اتم ئيدروژنكنيم. مثالً، وقتي شما مير استنتاج ميديگيك

شود، بايد توجه كنيد كه هر تركيبي غير از تركيب اتم اكسيژن دائمًا آب درست مي

ن آب به شوند و ايديگر است. يعني اين دو تا ئيدروژن با اين يك اكسيژن تركيب مي

وند، شئيدروژن با آن يك اتم اكسيژن تركيب مي آيد. دومرتبه، آن دو اتموجود مي

آيد. بار سوم، آن دو اتم ئيدروژن با آن يك اتم اكسيژن آن آب دوم به وجود مي

ديگر ها را با يكآييد اينآيد. بنابراين، شما ميشوند آب سوم به وجود ميتركيب مي

يب دو اتم مواره از تركگوييد هكنيد و ميگاه يك قانون استنتاج ميكنيد آنمقايسه مي

آيد. اين قانون خودش واقعيت خارجي ئيدروژن با يك اتم اكسيژن آب به وجود مي

ها هاست و اينها و اين اكسيژنچه واقعيت خارجي دارد اين ئيدروژنندارد. آن

گوناگونند و متغيرند و يكي نيستند؛ بلكه متغيرند. پس، قوانين ثابت حاكم بر طبيعت 

اند. يعني موهومند؟ عجب! يعني عيني نيستند. پس چه هستند؟ ذهنيهاي واقعيت

؟! كندخواهيد بگوييد كه بر اين عالم طبيعت يك مشت موهومات حكومت ميمي
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 گوييد، صرفاً اين متغيرهاحرف ما با شما اين است كه همين عالم طبيعت كه شما مي

ه، اگر باشد. وگرنبيعت ميها، عالم طنيست. اين متغيرها در رابطه با يك مشت ثابت

 قوانين حاكم بر طبيعت متغير، ثابتند ولي اين قوانين ثابت، امور استنتاجي«شما گفتيد 

پروري و خواهيد بگوييد ذهن موهوم، اين استنتاج را معني كنيد. يعني مي»ذهني هستند

همه خواهيد بگوييد ذهن چيزي را كشف كرده؟ اينپردازي كرده؟ يا ميخيال

گوييد ما در علوم دنبال كشف قوانين علمي هستيم، يعني كشف يك مشت امور مي

گوييد، همه علوم طور كه شما مييك؟ اينذهني خياليِ فرضي، يا امور واقعي؟ كدام

شود قوانين علمي كلي حاكم دنبال يك امور فرضي موهوم هستند. نه جانم! معلوم مي

ه ها وراي اين واقعيت عيني است كعيني آن بر طبيعت واقعيت عيني دارند، اما واقعيت

دهد آب اول؛ دومرتبه، دو اتم ئيدروژن و يك دو اتم ئيدروژن و يك اتم اكسيژن مي

دهد آب دوم... اين مصاديق تحت سلطه آن قانون علمي قرار دارند، و اتم اكسيژن مي

يست، ك ماتريالكند. اين مسأله براي شما مهم است كه بدانيد يها حكومت مياو بر اين

هاي عيني ثابت معتقد است؛ ولو درجه بخواهد يا نخواهد، به يك سلسله واقعيت

ها از قبيل رابطه ثابت و نسبت ثابت دو قطار باشد كه روي دو واقعيت عيني داشتنِ اين

توانيم بزنيم. تر نميتر و فيزيكيريل با سرعت مساوي حركت كنند. مثال از اين طبيعي

ه گوييد هميشر، روي دو ريل، با سرعت دقيقاً مساوي حركت كنند، ميوقتي دو قطا

اين واگن مقابل آن واگن قرار دارد. يعني مقابل بودن اين واگن و آن واگن براي مدت 

دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت، يك واقعيت عيني ثابت است؛ ولو اين واقعيت 

ار با ن اين است كه آن دو قطعيني ثابت نتيجه يك واقعيت عيني متحركت باشد. و آ

گر خواهم ببينم اكنند. زيرا براي من نتيجه دارد. باالخره ميسرعت مساوي حركت مي

اند، دو قطار با سرعت نامساوي حركت كنند، آيا كساني كه در اين واگن نشسته

با  هااند، ببينند؟ خير. اّما اگر اينهايي را كه در آن واگن نشستهتوانند هميشه آدممي

ساني توانند كسرعت مساوي حركت كنند، كساني كه در اين واگن هستند هميشه مي
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را كه در آن واگن هستند، ببينند. توانايي ديدن مسافران اين واگن نسبت به مسافران آن 

واگن امري واقعي است يا امري موهوم؟ امر واقعي است. اين نتيجه يك رابطه ثابت 

واگني كه در حال حركت هستند؛ يعني متغيرند. تا اين دو ميان دو امر متغير است: دو 

قطار براي چند ساعت يك رابطه ثابت نداشته باشند، اين مطلب كه ساكنان و مسافران 

علوم كند. پس مواگن الف، همواره قادرند مسافران واگن ب را ببينند، تحقق پيدا نمي

يلي ، متغير، در ميان اين متغيرها خگويند متغير، متغيرشود كه اينقدر هم كه به ما ميمي

ها، در زندگي انسان نقش دارد. پس شود. آگاهي بر اين ثابتامور ثابت هم پيدا مي

 موضوع شناخت گاهي تغيير و يك امر متغير و گاهي يك امر ثابت است.

تر و باالتر است. اين ميز كه در مقابل من است و در طول اين اما مسأله از اين پيچيده

ير است گيرم، آيا متغكنم در كنار آن قرار ميجلسه هفتگي كه من با شما بحث مي چند

 يا ثابت؟

 [برخي از حاضران:] هم ثابت است و هم متغير.

م، دنبال كدام آيتوانيد بفرماييد كه من از بيرون كه مي[دكتر بهشتي:] بسيار خوب. مي

 آيم: جهت ثابت آن، يا جهت متغيرش؟جهت اين ميز مي

 حضار:] دنبال جهت ثابتش. [

[دكتر بهشتي:] بسيار خوب. شما كه رفتيد بيرون و بعد دومرتبه به كالس برگشتيد، اگر 

ندلي قدر كه صولي همين» كجا بنشينيم؟«گوييد صندلي شما سر جاي خودش نبود مي

توانيد روي آن بنشينيد، دنبال آن جنبه ثابت صندلي شما سر جايش هست و مي

ايد، در درون اين صندلي غوغاست! االن كه شما روي اين صندلي نشستهايد. آمده

هاست! در درون هر اتم آن انواع حركت و پويش وجود دارد. ولي شما االن حركت

ا االن ها هستيد؟ شمخياليد. آيا اصالً هيچ به فكر آن حركتايد بيجا نشستهكه اين

 ايتان قرار داشته باشد. معلومدنبال يك صندلي هستيد كه سفت و محكم در زير پ

ي هاي ثابت از اشياست. حتشود انسان در همين عالم متغير دنبال خيلي چيزها و جنبهمي
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گيرد، براي من كه بر اثر دهد و ميكه اين ميز در اين فضا دائماً امواجي مياين

اد و دتحقيقات علمي دانشمندان آگاه شدم كه اين ميز ثابت نيست و دائماً با محيطش 

 نشينم كه آن كساني كه ازطور ميستد دارد، تأثيري ندارد. من االن كنار اين ميز همان

كه ميزي باشد و كنار آييم: ايناين موضوع خبر ندارد. هر دوي ما دنبال يك چيز مي

آن ميز بنشينيم، و وضعي داشته باشد كه از پشت آن بتوانيم با شما صحبت كنيم. معلوم 

عالم طبيعت، ذهن انسان هميشه دنبال تغييرها و دنبال متغيرها، از آن نظر  شود در اينمي

 ها نيز هست. اصوالً آيا ما زندگيكه متغيرند، نيست؛ بلكه ذهن دنبال خيلي از ثابت

رون ها؟ شما صبح كه از خانه بيكنيم يا با ثابتخود را بيشتر با متغيرها تنظيم مي

رويد كه شب قبل به چوب لباسي آويزان كرده رويد، به سراغ همان لباسي ميمي

رويد كه ديروز پوشيده بوديد. براي شما اين مسأله بوديد. يعني دنبال همان لباسي مي

پوشيديد و از نظر قد و قواره متناسب با اندام مطرح است كه آيا لباسي كه تا ديروز مي

غيير ا را ربوده، يك تشما بود اينك هست يا نيست. اگر متوجه شويد كه دزد لباس شم

طور دهد كه در كار شما و در زندگي شما اثر دارد. همينو يك دگرگوني رخ مي

است اگر لباس نو شما را، كه شب قبل از تنتان درآورده بوديد، شسته باشند و آب رفته 

و براي شما تنگ شده باشد. اين هم يك دگرگوني است كه در رابطه امروز صبح شما 

است. ولي اگر لباس شما پس از شسته شدن آب نرفته باشد و قد و  با لباس مؤثر

اش را حفظ كرده و از اين نظر ثابت مانده باشد، در اين صورت شما لباستان را قواره

 جا رابطه شما با آن وضع ثابت اين لباس تنظيمرويد. يعني در اينپوشيد و بيرون ميمي

هاي دهنده پيراهن شما دائمًا حركتيلشود. اين نكته كه در درون هر اتم تشكمي

خبريد، يا از بخشي از آن خبر داريد و بخشي را نيز گوناگوني وجود دارد كه از آن بي

شود كه دانيد، تأثيري در تنظيم روابط عملي زندگي شما با لباستان ندارد. معلوم مينمي

 هاي ثابتآن جنبهما در زندگي، در همين عالم طبيعت، بايد مقدار زيادي شناخت از 

داشته باشيم. منظور از ثابت اين نيست كه تا روز قيامت ثابت باشد؛ بلكه حتي اگر براي 
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 چند روز، يا چند هفته، يا چند سال، ثابت باشد نيز اين سخن صادق است.

هاي شناخت بسيار متنوعند و موضوعات شناخت شود زمينهبا توضيحات فوق معلوم مي

خواهيم خود شناخت را درست بشناسيم، بايد آن را در ا وقتي ميبسيار گوناگونند. م

هاي شناخت را خواهيم روشها بشناسيم. وقتي ميها و موضوعرابطه با همه اين زمينه

(كه جزو مسايل مهمي است كه در آينده پيش رو داريم) دنبال كنيم، بايد به اين 

 داشته باشيم.  هاي شناخت توجهها و زمينهگوناگوني و تنوع موضوع

پردازيم، امّا پيش از آن الزم است تذكري ها ميگويي به سؤالاينك به طرح و پاسخ

كنيد من در اين بحث هنوز سراغ مجرد و مادي و اصطالحاتي كه بدهم. مالحظه مي

 ام.ممكن است پيچيده باشد نرفته

 هاپاسخ به پرسش

د، شناسي باشجزو بخش انسان ([ اگر نفس جزو موضوعات شناخت نباشد و۷۳[سؤال:)

، »مَن عَرََف نفسه، فقد عرف رَبَّه«فرمايد كه مي -السالم عليه -با توجه به سخن علي 

 توان قرار داد.شناسي ميبحث خداشناسي را جزو بخش انسان

گوييم رويم. گفتيم ما مياگر يادتان باشد بنده عرض كردم فعالً سراغ اين حواشي نمي

 »اگر«؛ ولي در هر صورت خداشناسي براي ما مطرح است؛ چه اين »باشدطور اگر اين«

 درست باشد چه درست نباشد.

شود؟ چون هر شناسي و معادشناسي كالً در خداشناسي خالصه نمي[سؤال:] آيا وحي

كسي به خدا معتقد است، نهايتاً به وحي و معاد نيز معتقد است، حاال هر كس به 

 ؟ لطفًا توضيح دهيد.طور نيستصورتي. آيا اين

خواهيم بگوييم چه معادشناسي با عرض كردم، اين بحث براي ما مهم نيست؛ ولي مي

شناسي براي ما خداشناسي مربوط باشد و چه نباشد، در هر حال معادشناسي و وحي

 مطرح است.
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است  بگوييم؟ چون يك چيز كلي» مبدأشناسي«[سؤال:] بهتر نيست به جاي خداشناسي 

جا ها چيزي غير ماده؛ و در ضمن، چون ايندانند و بعضيا مبدأ را ماده ميهو بعضي

 تعريف خدا هم نشده است.

 عيبي ندارد. بگوييد مبدأشناسي. ضرر ندارد؛ ولي خداشناسي نيز مطرح است. 

رود. آيا در اين رهگذر مقطع زماني ها مي[سؤال:] فرموديد انسان به دنبال وضعيت ثابت

 آدمي دخالت ندارد؟و مسأله نياز 

چه مهم است اين است كه ها در اين بحث مطرح نيست. آندخالت داشته باشد! اين

رويد كه ديروز پوشيده بوديد. در بحث شناخت خواهيم ديد كه شما دنبال لباسي مي

 اين مسايل چه تأثيرهايي دارد. 

ه ث است را چگونكه عالم حادجز قوانين، چه چيزهايي ثابت هستند؟ و اين[سؤال:] به

 كنيد؟تعبير مي

ديگري نيز  جز اين مورد، ثابتها پيدا كرديم، تا بعد ببينيم آيا بهما فعالً ردپايي از ثابت

يرامون جا نخواستم پداريم يا نداريم. البته، اين بحث موكول به آينده است. بنده در اين

 د و بعضي متغير.ابتنثابت و متغير بحث كنم. خواستم بگويم موضوعات شناخت بعضي ث

بنديهاي موضوع يك از تقسيم[سؤال:] بحث آنتولوژي توحيدي را در حيطه كدام

 دهيد؟شناخت قرار مي

آنتولوژي يعني وجودشناسي. بنابراين، آنتولوژي (با توحيدي يا غيرتوحيدي بودن آن 

 كار نداريم)، يعني شناخت وجود.

 توضيح بفرماييد.» حركت، يك شدن است«كه [سؤال:] در مورد اين

حركت يك واقعيت است؛ امّا واقعيتي كه در ذاتش تغيير است. پس، يك شدن است 

 بريم. به كار مي» بودن«را در مقابل » شدن». «بودن«در مقابل  -

داند]. [شناخت مي» منبع«عنوان [سؤال:] استاد مطهري، طبيعت، تاريخ و ذهن را به

 شناخت آورديد؟» موضوع«را به عنوان ممكن است توضيح دهيد شما چرا آن 
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بله. به حساب ديدهاي مختلف است.بحث من، فعالً، پيرامون موضوع شناخت است. در 

 نيم.كها منبع شناخت نيز هستند يا نيستند بحث ميكه آيا اينآينده، درباره اين

توان گفت كه اصول ديالكتيك شما اصولي [سؤال:] آيا به آن آقاي ماركسيست نمي

 ابت است؟ث

خوب، بله. او هم به يك منطبق ثابت ديالكتيك معتقد است. اين هم يكي از قوانين 

 است: قوانين ديالكتيك.

 هاست؟اي ميان ذهن و واقعيتباز رابطه» طور كه بايد باشدآن«[سؤال:] آيا 

 مايه» تندهس«هايي كه ها از واقعيت»بايد باشد«اين همان بحث بسيار ظريفي است كه آيا 

 ( اجازه بدهيد به اين بحث در جاي خود بپردازيم.۷۱گيرد يا نه؟)مي

كند كه فرزندش در آمريكا دچار حادثه رانندگي [سؤال:] مادري در ايران احساس مي

شود. اين ارتباط شده و مرده است. پس از تماس، صحت احساس مادر نتيجه مي

 احساسي چگونه است؟ 

هايي دارد و اين هم يك همدردي از دور است. نمونهپاتي، يعني احساس اين همان تله

آيد بحث مهمي است. گونه آن است. اين كه ماهيت آن چيست و چگونه به دست مي

 به هر حال يك احساس است.

كه اجسام متحرك به ظاهر ساكن هستند و متحرك يا ساكن بودن [سؤال:] در مورد اين

آگاهي ما دارد؛ ولي واقعيت اجسام اين است  اي با ما ندارد، اين بستگي بهها رابطهآن

 بينيم.ها را به ظاهر ساكن ميكه متحركند، ولي ما آن

ها متحركند؛ ولي با تمام فهميم كه آنمن كه عرضي ندارم. من كه عرض كردم ما مي

اين حركاتي كه دارند، شما رابطه خود را با چه چيز برقرار كرديد، اين مهم است. مهم 

نيد يا با كتان را با آن حركات دروني اجسام برقرار ميببينيد شما رابطه اين است كه

بع آن كند و اين ميز نيز به تحركتي كه االن اين ميز به تبع زمين دارد. زمين حركت مي

ند ساعتي كه چكند؛ آيا به اين اعتبار رابطه برقرار كرديد، يا به اعتبار اينحركت مي
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تي كه از ام، با وقاالخره وضع من اينك كه پشت آن نشستهايد؟ بپشت اين ميز نشسته

 اند. جاي شك و ترديد نيست.ها دو وضعميز دور بودم فرق دارد. اين

 [سؤال:] فرق بين وجود و ماهيت چيست؟ 

 قرار شد حاشيه نرويم.

 ها هميشه به سوي تكامل است؟[سؤال:] آيا متغير مولود قوانين ثابت است؟ آيا شدن

 .»قوانين ثابت حاكم بر طبيعت«گوييد باشد براي بعد. ولي باالخره ميها اين

 طور كه ديديم، قوانين حاكم ثابتند، ولي خود علوم متغير هستند.[سؤال:] همان

اين  خواهيد بگوييد آگاهي ما نسبت بهگوييد علوم متغيرند يعني چه؟ آيا ميكه مياين

منظور شما اين است بحثي نيست. ما  شود؟ اگرقوانين ناقص است و بعد كامل مي

 هايي ثابت در عالمها، واقعيتخواهيم بگوييم موضوع اين علوم، يعني قوانين آنمي

 اند؛ ولو ثابت براي مدت معين.هستي

 توان مشمول اين قانون دانست؟[سؤال:] علم رياضي را، كه منشأ آن تجربه نيست، مي

كه ما يك سلسله رابطه را ميان ت؛ اينهاي جالب اسخود علوم رياضي از آن بحث

گوييد راديكال سه، سه هزار و هفتصد و چهل و كنيم. شما وقتي كه ميارقام كشف مي

جا چه كار كرديد؟ يك سلسله رابطه ميان ارقام پنج، مساوي است با فالن عدد؛ اين

د علوم شونها ميها. اينهاي ثابت ميان عددها يا ميان شكلايد: رابطهكشف كرده

 ايم.رياضي... ظاهراً با سؤاالت خارج از بحث مواجه

ها جا كه ممكن است به آنرويم. من تا آنحاال به سراغ سؤاالتي كه امروز دادند مي

 دهم.پاسخ مي

[سؤال:] شما قرار بود راجع به معراج انسان صحبت كنيد و وقتي را براي اين موضوع 

 ان است وقت بگذاريد.بگذاريد. بهتر است حاال كه ماه رمض

دهم و مقداري صحيح است. ان شاء اهلل در جلسه آينده سؤاالت متفرقه را جواب نمي

 كنيم.در اين باره با هم صحبت مي

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

م خواستخواهم. ميكنم عذر ميكه سؤالي نامربوط با مسايل كالس مي[سؤال:] از اين

 بدانم حال جسماني امام چطور بود.

 رسيد حالهاي ديگر فرقي نداشت و به نظر ميبود. با وقتالحمدهلل حالشان خوب 

 ايشان خوب است.

وزير آينده كيست؟ آيا [جالل الدين] فارسي هم كانديدا [سؤال:] به نظر شما نخست

 است؟

تقصيرم! ايشان را مجلس با پيشنهاد رئيس جمهور وزير آينده بيبنده در مورد نخست

كنيد؟ يك وقت است الي است كه شما از من ميكند. اصالً اين چه نوع سؤمعين مي

پرسيد چه كسي وزير آينده كيست، و يك وقت از من ميگوييد نخستكه مي

وزير شود بهتر است. در صورت دوم من به عنوان يك شهروند جمهوري نخست

 گويم.اسالمي نظر خودم را مي

 [يكي از حضار:] منظور همين بود.

كسي را كه بتواند نخست وزيري متناسب با نيازهاي واقعيت اين است كه من هنوز 

م، دغدغه او را معرفي كنيپيچيده و عجيب زمان ما باشد و بتوانيم با خيال راحت و بي

 شناسم.نمي

 

 

 

 

  

 جلسه چهارم

 اشاره
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در جلسه قبل درباره موضوع شناخت صحبت كرديم و گفتيم كه موضوع شناخت، 

ر است و گاهي ثابت. بحث امروز درباره خود شناسيم، گاهي متغيچه مييعني آن

شناخت، يعني خود ذهنيت و خود صور ذهني است، كه آيا صور ذهني متغيرند يا 

 ثابت؛ و اگر متغير هستند، تغيرشان تابع چه متغير ديگري است.

 تغییر و ثبات تصاوير ذهني

ينيم كه خواهيم ببميبينيم. بينيم و هم تغيير ميدر امور ذهني و در ذهنيات، هم ثبات مي

 گوييم ذهنيت ما راجع بهاين تغيير واقعاً تا چه حد تغيير در ذهنيات است. گاهي مي

گوييد پارسال كه به اين منطقه آمدم، جاهاي چيزي تغيير پيدا كرده است؛ مثالً مي

زيادي زمين ساده بود كه ساختمان نشده بود؛ امسال خيلي از آن جاهايي كه پارسال 

جا ساختمان اضافه شده بود ساختمان شده است؛ چقدر در اين مدت در اينساخته ن

صوير گويند ببينيد، آن تگذارند تغيير در ذهنيت و ميشده! افراد معمولي اسم اين را مي

جا داشتيد حاال عوض شده است. امسال كه آمديد تصوير ذهني كه شما پارسال از اين

جا واقعاً عوض نشده؛ ه تصوير ذهني در اينذهني ديگري داريد. اما بايد دانست ك

چه كه عوض شده خود موضوع شناخت است. تصوير ذهني، عكس است. تصوير آن

ها ذهني شما بايد به حال خودش مانده باشد تا بتوانيد اين نظر را بدهيد كه پارسال زمين

در در ه چقبدون ساختمان بود و امسال ساختمان شده است. اصالً معناي اين بيان شما ك

اند، اين است كه تصوير ذهني كه از اين زمين در پارسال جا خانه ساختهاين مدت اين

اي از داشتيد هنوز بدون خانه در ذهن شما به يادتان مانده و حاال يك تصوير ذهني تازه

گيريد و بعد ذهن شما تصويري را كه پارسال گرفته و هنوز دارد با اين وضع جديد مي

جا گويد در اين يك سال چقدر اينكند و ميگيرد مقايسه مياالن ميتصويري كه 

خانه ساخته شده است! پس اين تغيير كه در تصوير ذهني شما پديد آمده، در حقيقت 

دگرگوني و تغيير در خود تصوير پارسال نيست؛ بلكه يك تصوير از پارسال داريد كه 
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. اين دو تصوير را كه مقايسه به حال خودش هست؛ تصوير جديدي نيز امسال داريد

دهنده تغيير است: تغيير در موضوع شناخت؛ يعني در وضع زمين. اين كنيد، نشانمي

 يك نوع تغيير.

گاهي هم تغيير واقعاً در خود تصوير است. مثاًل شما پارسال به شهري سفر كرديد. 

 ايد و يككردهها آشنايي پيدا ايد و با آنهاي شهر گشتهچندي در خيابانها و كوچه

ها ها و مغازهها و منزلها و كوچهاي از شهر، با خيابانتصوير آشنا از شهر يا منطقه

هاي اصلي و رويد. آن خيابانگذرد. امسال دوباره به آن شهر ميداريد. يك سال مي

هاي حساس، يا خانه محل اقامت شما، دقيق در ذهن شما مانده، ولي برخي از مكان

شده است. يعني برخي از جاهايي را كه پارسال ديده بوديد و براي شما تصاوير محو 

هم اين  آيد كه پارسالآشنا بود، امسال برايتان ناآشنا است. بعد از مدتي دقت يادتان مي

ر ايد گاه انسان فكآيد. ديدهاماكن و تصاوير را ديده بوديد. اين مسأله زياد پيش مي

جا الً به آنيابد كه قببيند و درمياي ميسد، ولي بعد نشانهشناكند فالن خيابان را نميمي

جا آمده بودم؛ خيال كردم گويد من قباًل هم به اينآمده بوده است؛ پيش خود مي

ام. معناي اين رويداد اين است كه بخشي از آن تصوير ذهني كه از وضع شهر از نيامده

شويد، بخشي كه وارد شهر مياول در ذهن شما وجود داشت، محو و پاك شده؛ حال 

از تصويري كه در ذهن شما به يادگار مانده، نسبت به تصويري كه پارسال داشتيد، 

 مقداري محو شده و تغيير پيدا كرده است.

 ايشود كه تصوير اصالً عوضي است. يعني شما تصويري را از منظرهگاهي هم مي

افه كرده؛ چيزي را كه مال جاي داريد و بعد تخيالت شما آمده چيزهايي را به آن اض

ديگري بوده، آورده و در كنار آن گذاشته؛ يعني تصوير پارسال، تصوير خالصتري بود؛ 

به مرور زمان بخشي از آن محو شده و تخيل شما چيزهايي را كه جزو آن تصوير نبود 

ال يطور كه شما در ذهن خود خبينيد اين منظره آنبا آن قاطي كرده است؛ ولي حاال مي

كرديد، نيست، بلكه در ذهن شما چيزهايي عوضي به حساب اين منطقه واريز شده مي
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است. فرض كنيد پارسال به باغي رفته بوديد. در آن باغ ساختماني وجود داشت و در 

. ها هستاي كه در باغاز همين استخرهاي ساده -اي بود مقابل آن نيز استخر آب ساده

ديگري رفته بوديد كه استخر ساخته شده مجهزي در آن قرار پيش از آن نيز شما به باغ 

داشت. ممكن است به مرور زمان اين دو تصوير در ذهن شما با هم قاطي و مخلوط 

شود و خيال كنيد اين استخر مرتب منظم در همان باغ بوده است. امسال شما را مجدداً 

ن خود تصوير آن استخر رويد. در ذهپذيريد و ميكنند. شما ميبه آن باغ دعوت مي

كنيد و اصالً متوجه نيستيد كه آن استخر مجهز مجهز و مرتب را در همين باغ تجسم مي

 بينيد آنشويد ميرا در جاي ديگري ديده بوديد، نه در اين باغ. وقتي وارد باغ مي

 آوريد كه آنمرتبه به ياد ميجا نيست؛ يككرديد، ايناستخري كه شما خيال مي

جا نبود، بلكه در جاي ديگري قرار داشت. بنابراين، امسال كه شما با اقعاً ايناستخر و

رويد، تصوير ذهني شما از آن، كه پارسال پيدا شده يك تصوير ذهني به اين باغ مي

بود، تغيير كرده است. تغيير در اين است كه چيزي از جاي ديگري آمده و به آن اضافه 

انسان اين گونه تغييرات را با كم شدن، محو  شده است. تصويرهاي ذهني در ذهن

كنند. امّا اين نوع تغيير چيست؟ آيا اين نوع تغييري كه در شدن، يا اضافه شدن پيدا مي

تصوير ذهني شما از باغ پيدا شده، مربوط به تغييري در خود باغ است؟ مسلماً نه؛ زيرا 

ا اين تصوير چگونه چه عوض شده تصوير ذهني شماست. امّباغ عوض نشده است. آن

خواهيم وارد آن شويم؛ بلكه عوض شده است؟ اين بحث مفصلي دارد كه ما فعالً نمي

 قصد داريم بحث را به سوي مقصود معيني ادامه دهيم.

هاي بينيد كه خانهاي را ديده بوديد و بعد ميدر مثال اول، كه قباًل زمين فاقد خانه

صوير ذهني شما از اين زمين به وجود آمد. امّا زيادي در آن ساخته شده، تغييري در ت

اين تغيير تابع يك متغير ديگر است. آن متغير خود موضوع شناخت است؛ يعني خود 

وضع زمين عوض شده است. پس تغيير در تصوير ذهني، تابعي است از تغيير در خود 

 موضوع خارجي.
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و شهر واقعاً فرقي و باغ  -در آن مثال دوم و سوم، كه تغيير در ذهنيت شماست 

تغييري كه در ذهنيت شما و تصوير ذهني شما پيدا شده تابعي از تغيير در  -اند نكرده

م. فعالً كنيموضوع نيست؛ بلكه تابع امر ديگري است كه ما بعداً آن را شناسايي مي

 گوييم اين تغيير تابع تغيير در موضوع شناخت نيست.مي

 ي شناختهاتغییر در ساختمان مغز و اندام

هاي شناخت است. مغز ما تغيير ديگري نيز داريم كه تغيير در ساختمان مغز و اندام

هاي او كم و بيش تغييراتي دارد. اوالً، تغييراتي دائمي دارد: هر انسان مثل ساير اندام

هاي ديگر، درون خود حركتهاي درون اتمي دارد. اين حركت در اتمي از مغز، مثل اتم

هاي ديگر انسان طور كه اندامهاي مغز نيز وجود دارد. ثانياً، همانله اتمهر اتمي، ازجم

ند، ككنند، مغز هم در سنين رشد، رشد ميروند و تغذيه مييا رشد دارند يا تحليل مي

( همه اندام ۷۸رود.)شود، و بعد از متوقف شدن رشد، تحليل ميكند و نو ميتغذيه مي

اين دست و عضالت آن همان است كه شش ماه قبل  طورند. مثالً دست من: آيااين

بود؟ آيا اين گوشت و پوستي كه تركيب دهنده دست من است، همان است كه شش 

شوند؛ تحليل ماه پيش بود؟ نه. آن عضالت و آن گوشت و پوست مرتبًا عوض مي

خورم روند؛ مقداري از آن سوخته و انرژي ايجاد كرده و مجدداً از غذايي كه ميمي

اند. بَدَل مايَتَحلّل گرفته است؛ يعني مقداري از سلولها كه سوخت شده اينك نو شده

كه چه مقدار از آن از بين شود. اينالقاعده مثل دست در هر سال نو ميمغز هم علي

شود محل بحث ما نيست. اجماالً در ساختمان مغز و در ساختمان رود و نو ميمي

شناخت، يك نوع تازه شدن، نو شدن و تغيير وجود  هاياعصاب و در ساختمان اندام

شود با تغييري كه در ساختمان مغز، دارد. آيا تغييري كه در ادراكات ما پيدا مي

شود، ارتباط دارد يا نه؟ اين سؤال، سؤال خيلي هاي ادراك پيدا ميهاي مغز، اندامسلول

يعني  -ابعي است از متغير شود، تمهمي است. آيا تغييراتي كه در ادراكات ما پيدا مي
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 -آيد هاي ديگر بدن انسان به وجود ميتغييراتي كه در ساختمان مغز و اعصاب و اندام

 يا تابع اين متغير نيست؟ اين يك سؤال بسيار جدي است.

در تبيين ماترياليستي ادراك و ذهن، بيشتر توجه به اين است كه اين تغييرات يك 

ت غييرات در امور ذهني در حقيقت يك سلسله تغييراسلسله تغييرات فيزيكي است. ت

زنيم: اگر از فردي عامي كه درس فيزيكي در ساختمان مغز و اعصاب است. مثالي مي

هاي راديو و تلويزيون آشنا نيست، بپرسيد كه نخوانده، كتاب نخوانده، و با آموزش

در جايي كند و گويد خورشيد حركت ميآيد؟ ميشود كه شب پديد ميچطور مي

 گويد ماه از سمتشود كه مهتاب نيست؟ ميرود. اگر از او بپرسيد چطور ميفرو مي

رود؛ رود. اگر بپرسيد كجا فرو ميجا فرو ميكند و در آنمشرق به مغرب حركت مي

رود. اگر بپرسيم خورشيد چگونه دانم در مغرب فرو ميدانم؛ فقط ميگويد نميمي

بيني؟ كوري؟! چشمت را باز مگر نمي«گويد، رود؟ ميكند و به كجا ميحركت مي

ن اگر به او بگوييد اي». كندآيد و در مغرب غروب ميكن! ببين خورشيد از مشرق مي

زمين ما يك كره است، مثل يك گلوله؛ خواهد گفت پس ماه و خورشيد دور اين 

اره ماه و گردند. فرض كنيد به اين آدم مقداري معلومات و اطالعات دربگلوله مي

خورشيد و زمين بدهيم و به او بفهمانيم كه طلوع و غروب خورشيد و ماه به حركت 

گردد خورشيد و ماه مربوط نيست، بلكه اين زمين است كه هر شبانه روزي يك بار مي

گيرد، روي تابش و نورانيت و نورافكني ماه قرار ميروي تابش خورشيد، يا روبهو روبه

روزانه ناشي از حركت وضعي زمين است نه ناشي از حركت و اين طلوع و غروب 

پرسيم آيا چه را كه به او آموختيم فراگرفت، ميانتقالي ماه يا خورشيد. اگر اين فرد آن

كرد، فرق كرده است؟ ادراك و تشخيص اين شخص و حكمي كه قبالً صادر مي

يده كنند؛ حاال فهمميكرد خورشيد و ماه در فضا به دور زمين نقل مكان ديروز فكر مي

است كه اين طلوع و غروب مربوط به نقل مكان خورشيد و ماه نيست، بلكه به حركت 

پرسيم، آيا در ادراكات چرخد ارتباط دارد. حال ميوضعي زمين كه دور خودش مي
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اين شخص تغييري رخ داده، يا اصوالً ادراك جديدي پيدا كرده است؟ آيا ادراك 

اش اش عوض نشد، بلكه فهميد داوري قبليكه ادراك قبليايناش عوض شد، يا قبلي

در اين باره اشتباه بوده است و پي به اشتباه ادراك قبلي خود برد؟ روشن است كه 

كرد آورد كه تا ديروز داوري ميادراك قبلي او عوض نشده؛ زيرا هنوز هم به ياد مي

گردند. پس آن ادراك يخورشيد و ماه با يك حركت انتقالي در فضا دور زمين م

چه عوض شد اين بود كه خيال پيشين عوض نشده است، بلكه همچنان باقي است؛ آن

كرد ادراكش صحيح است، حاال فهميد آن ادراك باطل و اشتباه بوده است؛ لذا مي

 ادراك جديدي پيدا كرد.

ناميد، مي كچه شما تغيير ادراها گفت، آنتوان به ماترياليستبا توجه به مثال فوق مي

در حقيقت تغيير ادراك نيست. آن ادراك قبلي هنوز هست؛ اينك ادراك و ذهنيت 

 گويد ذهنيت قديمي من باطل بود.جديدي آمده كه مي

يا اين پرسيم آثانياً،حتي اگر اسم اين را تغيير ادراك بگذاريد، ما بحثي نداريم؛مي

 ز متغير مغز؟ يعني چون اينتغييري كه در ادراك اين شخص پيدا شده، تابعي است ا

ماده خاكستري رنگ مغز از نظر تغييرات فيزيكي و تغييرات مادي در اين فاصله 

هايي داشته است، بدين جهت اين تغيير در رأي و حكم و دريافت و شناخت دگرگوني

كه منشأ آن، آموزشي است كه شما به او داديد و مطلبي اين شخص پيدا شد، يا اين

داديد، آيا مغز اين يك؟ اگر شما او را آموزش نميد گرفته است؟ كداماست كه او يا

شخص تغييرات فيزيكي ناشي از تغذيه را نداشت؟ داشت. آيا مغزش آن رشدي را كه 

كند، نداشت؟ داشت. آيا خود آن رشد مغز هر انساني از نظر جسمي در سنين رشد مي

گردش خون باعث ايجاد نيروهاي رفت و با كرد و تحليل مياي كه ميمغز و تغذيه

م توانيگرديد كافي بود كه اين آموزش جديد را به او بدهد؟ نه. پس نميجديد مي

بگوييم تغييري كه در شناخت اين شخص پيدا شده تابعي است از آن متغير. درست 

ت هايش تحليل رفاست كه در مغز اين فرد تغييراتي رخ داد (مغزش رشد كرد و سلول
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هاي نو پيدا شد)، امّا اين تغذيه و دستگاه گردش خون، در مغز او سلولو به كمك 

رويدادها ارتباط مستقيم يا ارتباط كاملي با تغيير نظر اين انسان درباره نظام طلوع و 

غروب ندارد. آن چيزي كه منشأ تغيير در نظام فكري اين انسان در رابطه با طلوع و 

زيكي مغز نيست. چيز ديگري منشأ اين تغيير غروب خورشيد و ماه است، تغييرات في

 است: آموزشي كه به او داديد.

آيد. البته اين رويداد را مسامحتاً بنابراين، اوالً، تغييراتي در ادراكات ما به وجود مي

گوييم، زيرا واقعاً تغيير نيست. قبالً ادراكي داشتيم، حال ادراك جديدي به تغيير مي

 گذاريمادراك قبلي من باطل است. اسم اين حادثه را ميگوييم آوريم؛ ميدست مي

تغيير. ثانياً، اين تغيير ناشي از تغيير در ماده فيزيكي مغز يا اعصاب نيست؛ بلكه ناشي از 

عي از شود تابدهند. پس، تغييراتي كه در ادراكات ما ميآموزشي است كه به انسان مي

ر چه دي ادراك و اعصاب ما نيستند. آنهاتغيير در وضع مادي و فيزيكي مغز و اندام

جا مهم است اين است كه تغييرات در ادراكات ما ممكن است منشأ تغييرات بسيار اين

هاي مغز باشند. يعني ممكن است بپذيريم كه با هر انديشه تازه، با ريز ژنتيك در سلول

ي فيزيكي هاي مغز ما يك نقش و دگرگونهر تصور تازه، با هر آموزش تازه، در ژن

اي كنم و مطالب تازهآيد؛ يعني االن كه من براي شما صحبت ميجديدي به وجود مي

هاي مغز شما يك تغيير گويم، در ژنكنم، با هر مطلبي كه ميرا براي شما بيان مي

آيد. اين ممكن است. امّا اين غير از آن است كه بگوييد اي به وجود ميفيزيكي تازه

ه آيد تابعي از اين تغييرات ژنتيك است؛ بلكاكات من به وجود ميتغييراتي كه در ادر

رسد: تغييرات ژنتيكي كه در مغز شما با اين عكس اين مطلب درست به نظر مي

 هاي تازه ذهني.آيد، تابعي است از اين دريافتيادگيري به وجود مي

ه ژنتيك، كمطلب ديگري كه در اين بحث اهميت دارد اين است كه آيا اين اثر مادي 

آيد، در اين ژني كه تعداد صدها يا هاي مغز انسان به وجود ميبا يادگيري در سلول

اين  كه اين تغيير (يعنيماند؛ يا ايندهنده يك سلول است، باقي ميهزاران از آن تشكيل
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 ماند ورود و در يك مقطع زماني معين ثابت نميشود و از بين مياثر جديد) محو مي

حال عوض شدن است؟ آيا اثر فيزيكي ژنتيكي كه با يادگيري جديد روي دائماً در 

ماند يا اين آيد، اين اثر در اين ژن ميهاي مغز و روي هر ژن سلول به وجود ميسلول

 شود؟ اگر بگوييد اين اثر ژنتيك در سلول مغز باقياثر با تغييرات فيزيكي زايل مي

هاي امور ذهني باز به يك سلسله واقعيت ماند، معنايش اين است كه در رابطه بامي

ني پذيرش ايم؛ و اين يعكنند برخورد كردهعيني ثابتي كه دائمًا با زمان دائمًا تغيير نمي

ه دهنده مغز. اگر بگوييد كه اين آثار ژنتيك بهاي تشكيلهاي عيني ثابت در ژنواقعيت

ند، يك سؤال مهم براي ما روماند، بلكه با گذشت زمان از بين ميحال خود باقي نمي

شود كه بايد به آن جواب بدهيم. آن سؤال مهم را در ضمن مثالي توضيح مطرح مي

 دهم.مي

هيچ ». رحيمبسم اهلل الرحمن ال«به اين تابلو نگاه كنيد. در قسمت باالي تابلو نوشته شده 

د و يچيز ديگري غير از اين عبارت روي اين تابلو نيست. حال چشمان خود را ببند

 الرحمن بسم اهلل«مجدداً باز كنيد و به تابلو نگاه كنيد. آيا در اين فاصله زماني، از اين 

حرفي پاك شده است؟ آيا حرفي بر آن افزوده شده است؟ خير. امّا چگونه » الرحيم

توانيد داوري بكنيد كه قطعاً و يقيناً در اين اين داوري را كرديد؟ شما چه وقت مي

هاي روي اين تابلو كم شد، نه چيزي به آن اضافه شد؟ ه چيزي از نوشتهفاصله زماني، ن

توانيد اين داوري را بكنيد كه تصوير ذهني اول را در چنگ خود داشته باشيد؛ وقتي مي

تصوير دوم را نيز در چنگ خود داشته باشيد؛ بعد اين دو را با هم مقايسه كنيد و حكم 

نه يك حرف اضافه بر اين عبارت روي تابلو نوشته كنيد كه قطعاً در اين فاصله زماني 

توانيد بفرماييد كه اين ذهنيت و اين شده و نه يك حرف از آن پاك شده است. مي

تصوير ذهني كه پس از چشم باز كردن اول دريافت كرديد، چگونه تا موقعي كه 

ا هم ب تصوير دوم را پس از چشم باز كردن دوم دريافت كرديد و توانستيد اين دو را

مقايسه و يك حكم صادر كنيد، نگهداري شد؟ از دو حال خارج نيست: يا بايد بگوييد 
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هاي مغز به آن تصوير ذهني اول به صورت يك نقش و اثر مادي ژنتيك در سلول

وجود آمد و اين اثر همچنان در چنگ من باقي است؛ يعني يك اثر ژنتيك، ولو براي 

معناي اين سخن، پذيرش يك واقعيت عيني ژنتيكي دو ثانيه، هيچ تغيير نكرده است. 

هاي مغز من، گرچه يك امر مادي است و دائماً در حال ثابت است. و يا بايد بگوييد ژن

تغيير است، ولي اين تصوير ذهني، مستقل از آن تغيير مادي كه در مغز من دائماً وجود 

نابراين، باز ما به يك امر دارد و جريان دارد باقي مانده است؛ ولو براي چند ثانيه. ب

ذهني، به يك ذهنيت ثابت تغيير نكرده كه تابع تغييرات مادي مغز من نيست، پي 

 بريم.مي

بار ديگر تكرار كنم: ما در بررسي اين رويداد ساده روشن ذهني، به اين نتيجه رسيديم 

كه تا  ( با نگاه اول يك اثر و نقش ژنتيك روي ماده مغزي من به وجود آمده۷كه يا: 

بعد از نگاه دوم تغيير نكرده است و من به كمك ثابت ماندن اين اثر مادي ژنتيك موفق 

چه در نگاه اول به دست آوردم مقايسه چه را با نگاه دوم به دست آوردم با آنشدم آن

ولو به يك مقدار  -كنم. در اين حالت ما واقعيت عيني خارجي ثابتي را در مغز خود 

گوييم اين تصوير ذهني كه در ذهن ( مي۱ايم؛ و يا: پذيرفته -ني كوتاه معين و براي زما

من ثابت مانده تا توانستم آن را با تصويري كه در نگاه دوم به دست آوردم مقايسه 

كنم، مستقل از اين آثار ژنتيك در ذهن من باقي مانده است. در اين حالت باز به يك 

 رسيم.امر ذهني ثابت مي

يات ما امور ثابت، ولو براي زمان كوتاه، قطعاً وجود دارد. اين ذهنيت و نتيجه: در ذهن

هاي هاي ژنتيك ثابت در سلولتصاوير ذهني ثابت ممكن است عبارت باشند از نقش

هاي مغز؛ و ممكن است مستقل از ماده مغز و دهنده سلولهاي تشكيلمغز و در ژن

، ي است: ما به هر حال امور ذهني ثابتيتغييرات دائمي آن باشد. ولي نتيجه براي ما يك

 ولو براي زماني كوتاه، داريم.

معلوم شد اگر تفكر مادي بتواند به كسي بقبوالند كه ماده دائمًا در حال تغيير است و ما 
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دهد كه واقعيت ثابت در جهان نداريم، بررسي امور ذهني به روشني به ما نشان مي

هاي مغز و ماده اقعيت ثابت يا نقش ثابت در ژنواقعيت ثابت، در جهان داريم. اين و

 ها.ها و ثبات يا تغيير آنمغز است، يا امري ثابت و مستقل از ژن

فرماييد كه در امور ذهني به امور و ذهنيات ثابت رسيديم و در به اين ترتيب مالحظه مي

 و اين مسأله براي ما جاي كمترين ترديدي نيست. چون اين مسأله خيلي ظريف است

كه وارد بحث ديگر در آينده خيلي مورد نياز ما خواهد بود دوست دارم قبل از اين

ت كه وارد سؤاالشويم روي آن درنگ كنم تا خوب جا بيفتد. بنابراين، قبل از آنمي

باره سؤالي داريد مطرح دهم كه اگر در اينكتبي بشوم، به همه شما اين امكان را مي

دهم. روي اين مطلبي كه خوانم و پاسخ ميؤاالت را مياي سكنيد. اول چند دقيقه

اي براي شما مبهم يا جاي ترديد است بيان عرض شد خوب دقت كنيد تا اگر گوشه

 بفرماييد.

 هاپاسخ به پرسش

 ماند؟[سؤال:] تصوير در كجا ثابت مي

ماند ها مادي است، بايد بگوييد در خود ژن مغز ثابت مياگر بخواهيد بگوييد همه اين

هاي ثابت را، حتي در ماده، بپذيريد؛ لذا بايد تعريفتان را از ماده و يك سلسله واقعيت

عوض كنيد. و يا بايد بگوييد در خارج از آن، در نفس مجرد انساني، است؛ در اين 

م گوييايد. ما االن نميصورت هم يك واقعيت عيني ثابت خارج از ماده را پذيرفته

دهد كه ما امر ثابت داريم. يعني اين مسأله قطعاً نشان ميگوييم كجاست؛ فقط مي

نند، كها كه امر ثابت را نفي ميشود سخن ماترياليستبراساس اين مطلب روشن مي

 باطل است؛ زيرا ما مسلماً به امر ثابتي رسيديم. 

اند: در مورد باقي ماندن جمله پاي تخته در ذهن، طور نوشتهكنندگان اينيكي از سؤال

چه ناند و آها تغيير كردهآيا اين جمله در نفس، كه امري مادي نيست، باقي نمانده؟ ژن

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

 هاي مغز.ها و نه در سلولباقي مانده در نفس باقي مانده، نه در ژن

ها هستند. اين سخن همان است كه گفتيم شايد چنين دهنده سلولها تشكيلالبته ژن

ايم: تصوير تخته و عبارت روي آن يا در مواجهباشد. ما گفتيم با يكي از اين دو شق 

ماده مانده يا در خارج ماده. ولي به هرحال به يك امر ثابت رسيديم؛ يك واقعيت عيني 

 ثابت.

هاي مغز در هر لحظه كوچك دچار [سؤال:] با اين ترتيب كه ذكر شد، بايد ژن

هش تاسيون، يعني جهاي متعدد بشوند. آيا اين از نظر علمي درست است و موموتاسيون

ها، نياز به زمينه مخصوص ندارد؟ و اگر دارد، آيا اين زمينه با سرعت بسيار كم ژن

 تواند ايجاد شود؟مي

( اصطالحي است ۷۳شود. موتاسيون)گوييم كه حتماً موتاسيوني پيدا ميببينيد؛ ما نمي

. ستبراي يك حركت و جهش و بخش و نوع خاصي از حركت. اين براي ما مطرح ني

گوييم عكس مسأله صادق است: ما يك امر چه براي ما مطرح است اين است كه ميآن

دهد كه واقعيت ثابتي داريم يا به صورت ثابت در ذهنيات خود يافتيم و اين نشان مي

 ها يا به صورتي ديگر. ما فعالً دنبال اين مطلب هستيم.نقش ژن

يدا شوند؛ تغيير و تبديل پجيم ميكنند و فقط حهاي عصبي تغذيه مي[سؤال:] سلول

 كنند.نمي

و  هاي بدن، هست يا نيستهاي مغز تحليل رفتن، مثل سلولاين مسأله كه آيا در سلول

حث شوند يا نه، بروند و دومرتبه از نو ساخته ميهاي مغز هم تحليل ميكه آيا سلولاين

كنيد.  ها دنبالدر كتابتوانيد آن را مفصلي است مربوط به فيزيولوژي و خود شما مي

ند، شوها فقط حجيم ميچه براي ما مهم است اين است كه اگر گفتيد سلولولي آن

ت ماند و تمام هويخواهيد بگوييد ژني كه قبالً داشتيد، به حال خودش ميباالخره مي

كند، يا نه؟ اگر حفظ كرد، به يك واقعيت عيني ثابت برخورد خودش را حفظ مي

 ايم.كرده
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هاي عصبي از اول دوران كودكي تا پيري تعداد ثابت و نوع ثابت دارند ؤال:] سلول[س

 پذير نيستند. و ترميم

كند جاي بحث نيست. مغز كه مغز از نظر حجم از كودكي به بعد رشد ميدر اين

 ها وجود دارد. كه اين رشد چگونه است، همين بحثكند؛ امّا در اينمقداري رشد مي

ز فهم در نواحي مختلف مغز اگر از بين بروند، اعمال مربوط به آن درك [سؤال:] مراك

شود. مثالً، اگر مركز بينايي يا شنوايي يا محبت را در مغز توسط و فهم حذف مي

شنود و احساس محبت بيند، نميهاي الكترود خراب كنيم شخص ديگر نميميله

 كند.نمي

در بخش اول، با عنوان رابطه بين آگاهي اي است كه قبالً هم، اين درست است. مسأله

هاي ادراكي بدن، براي هر ها از آن ياد كرديم. گفتيم مسلماً در مجموع دستگاهو اندام

كند، و هاي ما كار ميدهيم، يكي از اندامادراكي و هر عمل آگاهي كه ما انجام مي

يم. اين را قبول توانيم آن آگاهي را به دست بياوراگر آن را از كار بيندازيم نمي

كرديم. ولي بحث در اين است كه آيا آگاهي چيزي جز همين اندام و تغييرات مادي 

فس كه اعمال ناو نيست، يا چيزي است جز آن؟ بحث بر سر اين است. بنابراين، در اين

هاي بدن ارتباط دارد، به طوري كه اگر آن و كارهاي مختلف آگاهي با يكي از اندام

 شود، هيچ ترديدي نداريم.كنيم آگاهي مربوط به آن هم مختل مياندام را مختل 

خواهيد جهان درحركت به سوي اهلل را نفي [سؤال:] شما با اثبات ذهنيات ثابت مي

 كنيد!كنيد. شما حركت دائمي ذرات را نفي مي

كي؟! نويسنده اين سؤال برخيزد و توضيح بدهد كه چطور از مطالب ما اين را فهميده 

د دهد ]نكنز برادران يا خواهران، هر كه هست توضيح بدهد... [كسي پاسخ نمياست. ا

اين سؤال از بيرون آمده و اصاًل كسي در اين اتاق آن را ننوشته! توضيح بدهيد كه من 

ايم جا گفتيم همه عكس اين است! ما گفتهچه ما تا اينبدانم منظور چيست؛ چون آن

ند، براً در يك حركت دروني يا بروني به سر ميپذيريد كه ذرات جهان دائماگر مي
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چه در  -بايد توجه داشته باشيد كه اين بدان معنا نيست كه ما امور ثابت نسبي نداريم 

خواهيم حركت كه ما ميماديات، (يعني در عالم عين) و چه در عالم ذهن. امّا اين

املي آدمي يك سير تك گوييم نفس و روحطور نيست. ما مياهلل را نفي كنيم؛ اينالي

اش با تغييرات مادي بسي متفاوت است. بنابراين، چنين الي اهلل دارد و اين سير تكاملي

 كنيم. چيزي را نفي نمي

كنيد كه در بيست سال پيش؟ اين تغييرات همراه با گونه فكر مي[سؤال:] شما االن همان

دا ه براي فرد زديد، ابترشد فيزيكي شما رشد كرده. و مثال طلوع و غروب خورشيد ك

چرخد، ولي با رشد فكري فهميدند كه كردند كه خورشيد به گرد زمين ميفكر مي

 خورشيد ثابت و زمين متحرك است. 

كنم كه بيست سال پيش خوب؛ اين چي شد؟! نه خير؛ من االن همان گونه فكر نمي

از تغيير  ابعي استكردم. سؤال اين است كه آيا اين تغيير در طرز تفكر من، تفكر مي

فيزيكي در ماده مغز، يا تابع آن نيست. آيا اين تغيير، آيا فكر متغير من، تابع متغير 

ديگري، يعني تابع تغييرات فيزيكي در مغز انسان است يا نه؟ اين است آن سؤالي كه ما 

 داريم. بنابراين مسأله را از هم جدا كنيد. 

 [يكي از حاضران: نامفهوم]

، يا يك شوده شما پذيرفتيد كه يك سلسله تغييراتي در ذهن پيدا مييعني باالخر

ها منشأ تغيير در ساختمان مغز شود كه اين پديدههاي جديدي در ذهن پيدا ميپديده

كه تغييرات ساختمان مغزي هميشه منشأ تغيير در ذهنيات انسان است. انسان است؛ نه اين

در برخي موارد تابع اين است. پس شما پس اين، تابع آن متغير نيست. آن متغير 

گوييد در برخي موارد گاهي تغيير اين، عامل تغيير اوست؛ و گاهي پذيريد و ميمي

 تغيير او، عامل تغيير اين است.

 [همان شخص:] اين دو (ذهن و مغز) با هم رابطه مستقيم دارند.

ديد، يك شه و با هر فكر جپذيريم با هر انديبله، رابطه مستقيم دارند. من گفتم كه ما مي
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شود. امّا كدام اول است و كدام دوم؟ يعني آيا انديشه اثر ژنتيكي جديد در مغز پيدا مي

 شود، يا...شود و به يك تغيير ژنتيك در مغز تبديل مياز راه آموزش پيدا مي

 ها بر هم مقدم نيستند؛ ولي يك رابطه مستقيم دارند.[همان شخص:] اين

ها منشأ ديگري هست، يا اصالً هر ؟! يعني چه؟! باالخره آيا يكي از اينمقدم نيستند -

 دو يك منشأ سوم دارند؟ روي اين دقت كنيد!

چه مربوط به شناخت مادي است در حال توان گفت آن[سؤال:] آيا با اين حساب مي

 تچه مربوط به ماوراي ماده است ثابتغيير است، چون ماده در حال تغيير است؛ ولي آن

 باشد؟ مي

كه عرض كردم، تغييراتي كه ما در شناخت شود چنين چيزي گفت؛ براي ايننه، نمي -

داريم هميشه تابع تغيير در موضوع شناخت نيست. تغييراتي كه ما در شناخت داريم 

نبايد هميشه به عنوان تابع يك متغير، يعني تابع تغييرات در موضوع شناخت تلقي شود. 

 ه است.چنين تصوري اشتبا
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 جلسه پنجم

 اشاره

ها، و همچنين با انواع اكنون كه مقداري با شناخت، ذهن، عين، موضوعات و زمينه

ت به توانيم نسبپردازيم: چگونه ميشناخت آشنا شديم، به مسأله اصلي اين بحث مي

يك نمايي شناخت خود اطمينان پيدا كنيم؟ اين مسأله را در رابطه با يكدرستي و واقع

 دهيم. انواع شناخت مورد بحث قرار مي

 مشاهده 

هاي شناخت طور كه قبالً گفتيم، مشاهده يكي از انواع شناخت و يكي از راههمان

دهيم تا شود، معنا و كاربرد آن را توسعه مياست. چون مشاهده بيشتر به ديدن گفته مي

ها با عنوان مشاهده شامل شنيدن، لمس كردن، بوييدن و چشيدن نيز بشود. از همه اين

طور است؛ يعني معني مشاهده را از نظر اصطالحي يم. اصطالحاً نيز همينبرنام مي

 رويم.دهند. در ابتدا به سراغ خطاي در حواس ميتوسعه مي

 خطاي در حواس

دهيم. در چنين مواردي ما چيزهايي را از طريق مشاهده در معرض آگاهي خود قرار مي

ها با خطاهايي همراه يمان از آنشناخت و آگاهي ما نسبت به آن چيزها، و برداشت ذهن

است. مثالهاي اين نوع خطاها فراوان است. مثال معروف چنين خطاهايي اين است كه 

ضا هاي نوراني كوچكي در فها را به عنوان نقطهكنيد ستارهوقتي شما به آسمان نگاه مي

د؛ در نها در فضا به همين كوچكي هستبينيد و برداشت شما اين است كه اين ستارهمي

ها را كوچك ببينيد؛ واال اگر شود شما آنحالي كه اين فاصله دور است كه سبب مي

ترند، تا جايي كه ممكن است ها خيلي بزرگشويد كه آننزديك شويد متوجه مي
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ره زمين تر از كها برابر بزرگيك نقطه بسيار كوچك نوراني در فضاي آسمان ميليون

گذارند كه ما در اصله دور، به حساب همان خطايي ميباشد. كوچك ديدن اشيا را از ف

 هاي به دست آمده از راه مشاهده داريم.آگاهي

مثال ديگر: شما اگر يك تكه چوب مستقيم را در آب فرو ببريد، شكسته به نظر 

آيد. وقتي شما نگاهتان از آب عبور بكند و به آن چوب برخورد كند، چوب را مي

كه هايي كه از آن تكه واقعاً چوب شكسته نيست. شعاع يابيد؛ در حاليشكسته مي

رسند در آب دچار شكستگي شده و شما چوب را شكسته چوب به چشم ما مي

بينيد، در حالي كه واقعاً شعاعها و آن تصويري كه از اين شعاعهاي نور به دست مي

 آيد شكسته است.مي

ر گردانيد، يك حلقه آتش دگردان را ميگردان است. شما وقتي آتشمثال ديگر آتش

دانيد شود. اگر نآيد و در نظر شما يك حلقه آتش در فضا مجسم ميفضا به نظرتان مي

 كنيد حلقه آتشي در فضا وجودگردان است، فكر ميكه كسي در حال گرداندن آتش

گويد يك حلقه آتش در فضا وجود دارد، در حالي كه واقعاً دارد. نگاه شما به شما مي

 چرخد.گردان است كه با سرعت ميآتشي نيست؛ بلكه يك آتشحلقه 

كنيد، آن را يك صفحه كامالً به هم طور شما وقتي به اين صفحه ميز نگاه ميهمين

 گويد كه اين يك صفحه كامالً به هم پيوستهبينيد. نگاه شما به شما ميپيوسته مي

ود دارد هاي فراواني وجفاصلهبينيد. اگر همان وقت به شما بگويند كه در اين صفحه مي

ست، ها هستند خيلي بيشتر اها از سطح خود اين ذراتي كه در طرفين فاصلهكه سطح آن

 يابيد.كنيد. شما اين را يك صفحه به هم پيوسته بدون فاصله ميباور نمي

هاي سراب از قديم مثال معروفي براي خطاي حواس بوده است. وقتي از بيابان يا جاده

كنيد، اگر جايي مقداري نشيب و فراز نرم داشته باشد و نور بتابد، از ه عبور ميآسفالت

بيد ياشويد درميجا باران آمده و آب هست؛وقتي نزديك ميكنيد كه آندور خيال مي

گرد تشنه، كه دلش پي آب است و آب كه آب نيست؛ خشك است. مسافر بيابان
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بركه آب جالب هست، امّا وقتي به سراغ  بيند يك درياچه يا يكطلبد، از دور ميمي

شود كه آبي نيست؛ بلكه صرفًا يك سراب هست؛ يعني تابشي كه رود متوجه ميآن مي

عيناً مثل انعكاس نور از صفحه آب.  -شده هاي بيابان بوده و منعكس ميروي شن

آيد يك سقف آبي رنگ است كه روزها رنگش همين آسمان كه ما به نظرمان مي

واقعاً  كنيم،تر است و آن را يك سقف براي فضا حساب ميبازتر و شبها تيرهقدري 

يك سقف نيست؛ بلكه عبارت است از همان جو؛ يعني آن مقدار هوايي كه شامل 

 اند.گازهاي داخل هوا است كه محيط بر زمين

به ما  هشود كه مشاهده هميشهاي بسيار ديگر، معلوم ميها و نمونهبنابراين، از اين نمونه

كه مشاهده به ما اي داريم براي تضمين ايندهد. امّا ما چه وسيلهآگاهي صحيح نمي

ها كه من گفتم در ديدن بود؛ در ساير انواع مشاهده نيز آگاهي صحيح بدهد؟ همه اين

زنيد، اگر كه دهان خود را با خمير مسواك ميخطاهاي مشابهي هست. شما پس از آن

آيد؛ در حالي كه اگر قبل از مسواك زدن با خمير، ظرتان ميچيزي بخوريد تلخ به ن

اي شيرين و خوشمزه خواهد داشت. بنابراين، بودن همان را بخوريد، براي شما مزه

شود كه مزه چيزي را كه واقعاً شيرين است بقاياي خميردندان در دهان شما سبب مي

 تلخ تلقي كنيد و فكر كنيد كه اين چيز تلخ است. 

هاي آگاه شدن است، به ما ترين راهم كه اين مشاهده، كه از پربارترين و غنيچه كني

 اشتباه است؛ زيرا آگاهي» آگاهي غلط«آگاهي غلط ندهد؟ البته گفتيم كه تعبير 

ه كنيم بريم. به تعبير ديگر، چتواند غلط باشد؛ امّا ما آن را فعالً با مسامحه به كار مينمي

 تباه نكند؟ اين اولين مسأله مهم در مورد روش شناخت است.كه مشاهده ما را دچار اش

 گردانخطاي حس در مشاهده آتش

هايي را كه زديم بررسي كه مطلب خوب روشن بشود، اوّل مثالخوب، ما براي اين

هاي كنيم تا ببينيم واقع مطلب چيست و خطا در كجاست. آيا خطا در عمل دستگاه
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گردانيم و گردان را ميمشاهده بود، يا خطا در جاي ديگري است؟ وقتي كه ما آتش

ا، كه در چشم مي كار خطا است؟ آيا اينآيد، كجايك دايره آتش در فضا به چشم مي

در شبكيّه ما، يك دايره آتش سرخ رنگ در اين فضا ترسيم شده خطا بوده، يا خطا در 

كه توان گفت چشم ما خطا نكرده و دستگاه بينايي در اينچيز ديگري است؟ آيا مي

ضا ر فيك دايره آتش را در فضا ديده خطا نكرده است و واقعاً يك دايره سرخ رنگ د

ا گردان در فضتواند با گرداندن سريع آتشوجود دارد، منتها اين دايره سرخ رنگ مي

به وجود بيايد، يعني در اثر يك حركت به وجود بيايد؟ اگر از دور به يك حلقه آهني 

با وصل كردن سيم برق حرارت بدهند و سرخ بشود، به راستي يك دايره سرخ رنگ 

گردان را هم سريع بگردانيم به راستي يك د. و اگر آتشآيآتشين در فضا به وجود مي

آيد؛ منتها دايره اول ثابت است و دايره دوم نتيجه دايره آتشين سرخ رنگ به وجود مي

يك حركت است؛ واال، هر دو از اين نظر كه در فضا يك دايره آتشين به وجود 

نيست. خطايي كه ما اند. خطايي كه ما داريم در مشاهده و ديدن اند، مساويآورده

داريم در تفسير حس است نه در خود حس. يعني ما اين دايره آتشين ناشي از حركت 

گردان را تفسير كرديم به يك حلقه آتشين ثابت. خطا در كجا بود؟ در سريع آتش

 تفسير ما بود؛ واالّ در خود حس خطايي نبود.

 تفسیر خطاي حس در مشاهده سراب و موارد ديگر

آيد بازتاب نور چه به چشم ميكنيد آنراب، شما وقتي كه از دور نگاه ميدر همان س

اي كه از دور همان رنگ آبي آب را در چشم است از يك صفحه نوراني؛ صفحه

 كه واقعاً نور و بازتابي وجودكه نوري بوده شكي نيست. در اينكند. در اينمجسم مي

ت ها واقعيكي نيست. پس همه اينداشته است و از دور رنگ آبي را ترسيم كرده ش

داشته است. آن چيزي كه خطاست اين است كه ذهن آدم تشنه، فورًا اين را تفسير 

كند به يك بركه آب. اصل نور، بازتاب نور، صفحه منعكس كننده نور، رنگ آبي مي
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آسماني مثل آب، همه واقعيت داشته است. آن چيزي كه واقعيت نداشته اين است كه 

توانسته از شن برخيزد؛ امّا شما از توانسته از آب برخيزد و هم مياب هم مياين بازت

س ايد به آب. پايد، اين را تفسير كردهاي كه به آب داشتهروي عادت يا از روي عالقه

خطا در تفسير آن تصوير حسي است؛ وگرنه در خود تصوير حسي خطايي نيست. شما 

در فضا هست خطايي نداريد. واقعاً شما يك  كه االن يك نقطه نورانيدر ديدن اين

كنيد و بينيد. منتها، چون اين نقطه دور است، شما تفسير مينقطه نوراني در فضا مي

كه اطالعات و گوييد اين نقطه نوراني در آسمان، كوچك است. بعد از اينمي

تر است؛ گفهميد كه اين نقطه از كره زمين هم بزركنيد، ميتر پيدا ميمطالعات وسيع

تر است، در آن فاصله دور واقعاً تصوير يك ولي همين نقطه كه از كره زمين هم بزرگ

كند. از اين جهت خطايي نيست. شما وقتي كه پس از نقطه نوراني را ترسيم مي

گذاريد و مزه تلخ احساس مسواك زدن با خمير دندان يك چيز شيرين را در دهان مي

مانده خمير در دهان شما و كه بين باقياست؛ براي اينطور كنيد، واقعاً همينمي

تها شما آيد؛ منمقداري از مواد اين غذاي شيرين، يك تركيب تلخ شيميايي به وجود مي

يعني اگر وقت ديگري  -كرديد كه اين تلخي مربوط است به خود اين غذا،خيال مي

مانده يميايي بين باقيهم آن را بخوريد تلخ است. اين ماده تلخ در اثر يك تركيب ش

خمير دندان در دهان شما و يكي از عناصر تشكيل دهنده اين غذاي شيرين به وجود 

آيد. اين عنصر با آن عنصر تركيب شد و يك ماده واقعاً تلخ در دهان به وجود مي

كه خود اين غذا تلخ است. پس خطا در آورد. ولي شما اين را تفسير كرديد به اين

در تفسير و تطبيق و مرتبط كردن چيزي است كه شما با حستان نسبت حس نيست. خطا 

 به واقعيت عيني، يافتيد.

كنيد، واقعًا آن اشعه نوراني كه بازتاب آن است، به شما وقتي چوبي را در آب فرو مي

دهد. در جا به چشم شما ميآيد و شكست نور را در آنصورت اشعه شكسته در مي

شكنند. تصويري كه از اين اشعه شكسته نور به وجود نور مي هايجا واقعاً شعاعاين
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جود هاي نور واقعاً در فضا وآمده تصويري واقعي است. نقطه تابيدن و بازتابيدن و شعاع

كننده يك خط شكسته، واقعاً در آن نقطه بازتاب نور در هاي ترسيمدارند. اين نقطه

كرديد كه خود چوب شكسته است. فضا وجود دارد؛ منتها شما اين را چنين تفسير 

چوب شكسته نيست؛ آن اشعه نوراني بازتابيده از چوب از طريق آب، يك خط شكسته 

يابد چه حس ميواقعي را در فضا به وجود آورده است. پس، در همه اين موارد آن

يك واقعيت است نه يك خطا. خطا در اين است كه شما اين دريافت صحيح 

 ذهنيات ديگر خود تفسير كرديد و در اين تفسير خطا كرديد.اي را به كمك مشاهده

هاي جلوگيري از خطا را توانيم راهوقت ميما وقتي بفهميم خطا در كجاست، آن

م ماليم و بر هكشف كنيم. اگر خيال كرديم كه خطا در حس است، چشمان خود را مي

 د، تميز كنيد، روشنزنيم؛ ولي شما اگر صدبار هم چشمانتان را بماليد، آب بزنيمي

بينيد. اگر صدبار هم چشمانتان را بماليد، كنيد، باالخره چوب را در آب شكسته مي

بشوييد، آب بزنيد، تميز كنيد، عينك بزنيد، باالخره از فاصله دور سراب را سراب 

جا بازتاب نوري وجود دارد. آن صفحه موّاج آبي رنگ هم وجود بينيد. واقعًا آنمي

در فضا. در چشم نيست كه بخواهيد آن را با آب، با دست ماليدن، با تميز  دارد، امّا

كردن، با عينك زدن معالجه كنيد. نقص در ذهن شما است كه اين صورت حسيِ 

ا بايد جا ركند. آنكند و در آن تفسير خطا ميايِ درست و صحيح را تفسير ميمشاهده

 اصالح كنيد.

ه كند كگيريم. قرآن نقل ميحواس ديگر كمك مي گاهي ما براي عالج اين خطاها از

ملكه سباء، كه در تاريخ از او به نام بلقيس ياد شده، وقتي براي ديدار سليمان آمد، او را 

به يك كاخ آبگينه راه دادند. آن كاخ چنان صيقلي بود كه وقتي وارد شد فكر كرد 

ت ديدار بزرگان است كه جا آب است و بايد از آب عبور كند. اين هم جزو تشريفاآن

هاي خود را باال زد تا هنگام عبور از آدم بايد از درون آب عبور كند! ملكه سبا پاچه

آب خيس نشود. بعد كه پايش را گذاشت متوجه شد كه آب نيست. يعني چشمش 
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جا آب است؛ امّا احساس نما را ديد؛ ذهنش تفسير كرد كه اينيك صفحه نوراني آب

گفت آب زير پايم نديدم. ذهن فوراً تفسير خود را عوض كرد و گفت، اش به او المسه

 آب نبود، آبگينه بود؛ آبگونه بود.

 توان اشتباهي را كه ذهن در تفسيربنابراين، با كمك گرفتن از يك حس ديگر مي

دريافت حسي قبلي كرده است، عالج و اصالح كرد. در مورد همان چوبي كه در آب 

توانيد در آب دست كنيد و بر آن دست بكشيد و ا درآورد، مياست، اگر نتوان آن ر

را  ايصاف بودن چوب را حس كنيد. حركت دست (المسه) هيچ شكستگي و زاويه

توانيم با كمك گرفتن از حواس ديگر درباره يك موضوع، اشتباه دهد. ما مينشان نمي

ير حس بود يا در تفس و خطايي را كه براي ما پيش آمده بود اصالح كنيم. ولي خطا در

خطاي «گوييد كه ميحس؟ اول خود اين خطا را اصالح كنيم! خطا در حس نبود. اين

ت چه با حس به دس، بايد اين جمله را عوض كنيد. بگوييد خطا در تفسير آن»حواس

توان هاي به دست آمده از طريق مشاهده ميآورديم. پس خطاي ذهن را در آگاهي

طريق كمك گرفتن از خود مشاهده: مشاهده از نوعي ديگر. اما اصالح كرد؛ امّا از 

اي فكر كنند اصواًل ما از طريق مشاهده و كار خود اين مطلب سبب شده است كه عده

توانيم به آگاهي حسي قطعي روشن دست يابيم. بنابراين، تنها در جايي كه ذهن نمي

را با آگاهي به دست توان صحت و درستي آگاهي به دست آمده از راه يك حس مي

اي توانيم آگاهي حسي و مشاهدهآمده از راه حواس ديگر، تجربه و آزمايش كرد، مي

قابل اعتماد به دست آوريم. پس در مواردي كه آگاهي به دست آمده از راه حس، 

يابي و سنجش از طريق حواس ديگر نباشد، امكاني براي دستيابي بر قابل تجربه و ارزش

عتماد، يعني آگاهي به دست آمده از مشاهده قابل اعتماد، نيست. در مورد مشاهده قابل ا

بدهد  توانست به او خبريخطايي كه ملكه سباء هنگام ورود به كاخ سليمان كرد، پا مي

كه وقتي آن را با خبري كه از چشم گرفت كنار هم گذاشت، توانست بفهمد كه ذهن 

ده جا خبر به دست آمباه كرده بود. در آندر تفسير خبر به دست آمده از راه چشم اشت
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از راه پا به او كمك كرد. اگر چنين چيزي نبود راهي براي پي بردن به اين اشتباه هم 

اصاًل  كه گفتم -اند. كساني كه روي خطاي حواس ها اين طور فكر كردهنبود. بعضي

انسان را  هندخواكنند، ميتكيه مي -اصل كلمه اشتباه است؛ خطا در تفسير حس است 

 تواند يقين كند؛ حتي از راه حسجا به برهوت شك بكشانند و بگويند آدم نمياز اين

گويند بله، در جاهايي كه بتوانيم حس ديگري را ها ميرسد. اينهم انسان به يقين نمي

به كمك حس اول كه خطا كرده است فرا خوانيم، امكان آگاهي يقيني و آگاهي 

جا چنين امكاني وجود ندارد. حاال ببينيد درست ي در غير آنروشن وجود دارد؛ ول

 كنيم.ها برخورد ميآييم با همين روش با اينگويند يا نه. ما ميمي

بينيد چه رنگ است؟ سبز. اّما ممكن است شما اشتباه كرده جا مياي كه ايناين تخته

د! چه رنگ است؟ باشيد. خوب چشمانتان را باز كنيد! خوب ذهنتان را آزمايش كني

يد جلو كنيد سبز است. بيايگوييد سبز است. خوب، بياييد جلو. از دور كه نگاه ميمي

اي بريد برها را به كار مينگاه كنيد.حال چه رنگ است؟ سبز است. خوب، همه تالش

ها يك راه بيشتر ندارد: به كار كه بفهميد اين تخته سبز است؛ ولي اين تالشاين

يعني به كار انداختن يك حس. آيا حس ديگري را براي اطمينان به اين انداختن چشم؛ 

مشاهده خويشتن درباره سبز بودن رنگ تابلو توانستيد به كمك بگيريد؟ اصالً هيچ 

پرسم: آيا يقينِ روشنِ حسي وجود دارد تا اين كمك را به شما بكند؟ خوب، حال مي

له كه با آزمايش مشاهده آب به وسي كه اين تخته سبز رنگ است، از يقينيشما به اين

چشم از طريق خبر دريافت شده از پا در مثال ملكه سبا به دست آمد، فروتر است؟ 

ملكه سبا پايش را بر زمين گذاشت و دانست كه آب نيست، بلكه آبگونه است. آيا اين 

 كآوري كه ملكه سبا از راه كميقين، اين دريافت روشن، اين آگاهي روشن و اطمينان

پا به چشم در ورود به كاخ آبگينه سليمان پيدا كرد، از يقيني كه شما نسبت به سبز 

 تراست؟تر و قاطعتر و قويبودن اين تخته پيدا كرديد روشن

كه اين تخته سبز رنگ است با آن يقيني كه دستم را در آب ببرم براي بنده يقين به اين
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ه سبا ت، فرقي ندارد. در حقيقت ملكو بفهمم كه اين چوب شكسته است يا شكسته نيس

چه كرد؟ او اشتباه در تفسير خود را با يك خبر حسي ديگر برطرف كرد. آن خبري كه 

ت. گفت آن آب اسبه او گفت اين آب نيست، يك خبر حسي بود؛ واالّ چشم به او مي

جا شما با كمك گرفتن از حسِ ديگر، اشتباه تفسير حس اول را برطرف كرديد. در آن

آن چيزي كه به شما يقين داد تركيب دو حس بود يايك حس؟ يك حس. شما خبر 

 كه بگوييد آن چيزي كه دردريافت شده از حس المسه پا را معيار قرار داديد براي اين

تان خطا كرده بوديد و به خطا گفته بوديد، غلط و خطا است. تفسير دريافت بينايي

دهد يك حس است، نه اهي اطمينان بخش ميبنابراين، آن چيزي كه االن به شما آگ

كنيد و چوب را لمس دو حس. همچنين است وقتي كه شما دست را در آب فرو مي

بينيد صاف است و بريدگي يا شكستگي ندارد. آن چيزي كه به شما اطمينان كرده، مي

رسد كه چوب شكسته است، چوب شكسته نيست چه به نظر ميداد كه برخالف آن

است، اين را چشم به شما گفت، تركيب چشم و دست گفت، يا خود دست بلكه صاف 

ها هم اشتباه است. واقعاً اطمينانها از راه يك گفت؟ دست گفت. پس همين حرف آن

آيد؛ حتي در اين مواردي كه از آن به عنوان تركيب دو حس نام حس هم به دست مي

 شود.برده مي

هاي گرفته شده از راه حس و مشاهده دريافت واقع مسأله اين است كه انسان در تفسير

كند. بايد راه پرهيز و مصون ماندن از اين اشتباه را هم كشف كرد. ولي اين اشتباه مي

هاي به دست آمده از راه حس كنند صرفًا تركيب آگاهيها خيال ميچيزي كه بعضي

 را در تفسير تواند جلوي خطاي ذهن(وقتي از راه دو حس يا سه حس به دست آيد) مي

 تصاوير حسي بگيرد، اشتباه است. به كلي اشتباه است!

ها (حواس ( انسان از طريق مشاهده (فعالً مشاهده عيني) و احساس۷گوييم: ما مي

( انسان ۱هاي قطعي روشن از عالم عين به دست بياورد. تواند آگاهيظاهري)، مي

ين كند. او بايد راه پيشگيري از اميها اشتباه گاهي (و نه هميشه) در تفسير اين آگاهي
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اشتباه در تفسير ذهن نسبت به تصاوير به دست آمده از راه حس را كشف كند. به تعبير 

هاي صحيح به دست ترديد از راه مشاهده عيني و حسي، آگاهيديگر، انسان بي

آورد؛ ولي ذهن گاهي در تفسير اين تصاوير ذهني به دست آمده از راه مشاهده مي

كند و الزم است روش و راه مناسب براي جلوگيري از اين خطاي در سي اشتباه ميح

حواس  شود تنها راه كشف خطا دركه گفته ميتفسير تصاوير حسي را كشف كند. اين

استفاده و كمك گرفتن از يك يا دو حس ديگر است، حرف تمامي نيست؛ زيرا در 

كنيم، در حقيقت به مي مواردي كه خطاي يك حس را به كمك حس ديگر كشف

ايم. مثال: چوب در آب و تصوير خبر دريافت شده از همان حس دوم اعتماد كرده

نمايي كه ملكه سبا هنگام ورود به كاخ آبگينه سليمان ديد و با خبر شكسته آن؛ آب

جا فرو برد خطاي خود را دريافت و اصالح اي كه در آندريافت شده از پاي برهنه

 كرد.

د و توان بحث كربينيد، باز ميگويم شما اين تخته را سبز ميكه من مييندرباره ا

ز داند كه اصالً چيزي به نام رنگ سبگفت، اي آقا! اگر كسي فيزيك خوانده باشد مي

وجود ندارد؛ رنگ سبز صرفًا عبارت است از يك حد معين از امواج نور كه اگر اين 

شود. اصالً رنگ واقعيت ندارد؛ چه رنگ عوض ميتر بيايد، امواج باالتر برود يا پايين

هاي نوري كه از چه واقعيت دارد عبارت است از شماره موجرسد به رنگ سبز. آن

 هاي سرخ، زرد، آبي وتابد. با باال و پايين رفتن اين امواج، رنگيك صفحه باز مي

لي نيست؛ هاي اصآيند. رنگ سبز هم كه اصالً از رنگهاي ديگر، به وجود ميرنگ

؟ كندبلكه رنگ تركيبي است. خوب، اين حرف تا چه اندازه مطلب ما را عوض مي

اي به هها در حقيقت كيفيتهيچ! شما تحقيقات علمي فرموديد، فهميديد كه رنگ

 ها اصل نيست؛ كميت عددي امواجها هستند. گفتيد اين كيفيتدست آمده از كميت

يا زرد يا آبي يا سياه يا سفيد ببينيم. بعد هم  نوري منشأ آن است كه ما چيزي را سرخ

ها را تركيب بكنند باز يك كميت نوراني ديگر (اما اين بار تركيبي) سبب اگر اين
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ني كند؟ نه! يعشود كه ما اين تخته را سبز ببينيم. آيا اين، مطلب ما را عوض ميمي

ياه نيست؛ و آبي نيست؛ س باالخره شما باال برويد يا پايين بياييد، اين تخته سبز است،

سفيد نيست. منتها، ذهن من كه اين كيفيت سبزي را يك كيفيت متجسم روي تخته 

گوييد اين امر در حقيقت به يك كيفيت حاصل از ديد (اين تفسيرش بود) حاال ميمي

گردد. ولي اين تحليل جديد برخورد عدد معيني از امواج نوري با حس بينايي برمي

كه اين تخته داراي آن مقدار از امواج نوري كند. باالخره در اينميمطلب را عوض ن

آورد، ترديدي وجود ندارد. عبارت عوض شد؛ واالّ نيست كه رنگ آبي را به چشم مي

ه براي ايد كمطلب يكي است: باالخره اين تخته سبز است. شما به نقاش سفارش داده

جا جاي ه از قوطي رنگ سياه. اينرنگ كردن تخته از قوطي رنگ سبز استفاده كند ن

كه شما از يك مايع روغني سبز رنگ براي رنگ كردن اين تخته ترديد نيست. در اين

ها، اي ترديد وجود ندارد. اين تحقيقات، اين مطالعات، اين دقتايد ذرهاستفاده كرده

ا از قيمت است، نبايد ما راين رشد معلومات، كه انصافاً هم جالب و گرانقدر و ذي

مان به برهوت شك بكشاند. مبادي يقيني سر جاي خود محفوظ است. ما مبادي يقيني

شود براي ارزيابي خبر به دست آمده از راه يك حتي در جايي كه نمي -فهميديم 

هاي قطعاً از راه حواس، خبرها و آگاهي -حس، حواس ديگر را به كمك دعوت كنيم 

ها. اين نتيجه بخش اول در شروع بحث روشآوريم. روشن قطعي يقيني به دست مي

ه هاي ما چگونه بايد بر پايه همين يقينيات تكيبعداً به اين مسأله خواهيم رسيد كه روش

دانم كه به كند. اگر شكاكان بيمار بتوانند اين يقينيات را از دست ما بگيرند، من نمي

طق علمي، نه منطق كجا خواهيم رفت! نه منطق استاتيك، نه منطق ديناميك، نه من

رياضي، نه منطق تجربي، نه منطق ارسطويي، نه منطق صوري، نه منطق شكلي، نه منطق 

ا ها ركنند. اول بايد اينكدام دردي را درمان نميشكلي، نه منطق مادي، هيچ -صوري 

ها شويم، لبّ لباب بحث را مطرح كه وارد آن بحثروشن كنيم. لذا ما قبل از اين

كنيد كه با ايم، حس ميجا آمدهطور كه تا ايندهيم. اگر هماندامه ميكنيم و امي
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 بيني كنيد كه به ياريتوانيد پيشايم، از همين حاال ميهاي روشن جلو آمدهدريافت

 خدا در پايان اين چند جلسه با دريافت خيلي روشني بحث را به نتيجه خواهيم رساند.

 [يكي از حاضران: نامفهوم]

 ه را بگويم بنويسيد؟ بنويسيد:بله؟ نتيج

هايي كه درباره رنگ و حدود اصالت آن و ارتباط كيف با كم در فيزيك بحث

اي را كه ما در بحث امروز گرفتيم متزلزل كند. ما به هر حال به تواند نتيجهشود، نميمي

تماد عنمايِ روشنِ بديهيِ قابل اهاي واقعاين نتيجه رسيديم كه با مشاهده عيني، آگاهي

چه در مواردي كه براي ارزيابي صحت و سقم خبر و آگاهي به  -آوريم به دست مي

گيري از حواس ديگر موجود باشد، چه موجود دست آمده از يك حس امكان كمك

ابي اي ترديد نداريم و براي ارزيبينيم و در آن ذرهنباشد. مثال: تابلو را به رنگ سبز مي

توانيم كمك بگيريم. در عين حال ترديد نداريم كه نمي اين آگاهي از حواس ديگر نيز

كي اند نه با رنگ مشتابلوي جلو چشم ما سبز است؛ يعني آن را با رنگ سبز رنگ زده

بخشي اين مشاهده عيني و قطعيت و قابل اي. آيا كسي هست كه در آگاهييا قهوه

 اي ترديد كند؟ اعتماد بودن آن ذره

 ] [يكي از حاضران: نامفهوم

جا وجود دارد (سراب)؛ نماياند كه بازتاب نور در آنبله؛ يعني اين واقعيت را به ما مي

 جا درباره آب اشتباه كرده بود.امّا آب، نه. ذهن ما در اين

بيند [سؤال:] در مورد كسي كه به بيماري يرقان و زردي مبتالست و همه چيز را زرد مي

 چطور؟

تان خواستم به سؤاالتتابلو مثال زردي را بزنم. چون مي خواستم بعد از مثالاتفاقاً مي

 جواب بدهم ديگر فرصت نشد.

قان كه انسان عينك سبز بزند. يردر بيماري يرقان چشم انسان نيز بيمار است؛ مثل اين

مثل عينك سبز است. در آن حالت شخص بيمار است و شخص در حال بيماري ممكن 
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مانده خمير دندان در دهان يزي است نظير باقياست دچار خطاي حواس شود. يرقان چ

نه يك  بيند،انسان. البته كسي كه يرقان دارد اين ديوار و اين تابلو را به دو رنگ مي

ن بيند. ولي، با ايرنگ. خيال نكنيد كه آن تخته و اين ديوار را به يك اندازه زرد مي

اين تابلو را سبز  حال، رنگ زرد براي او رنگ غالب است. كسي كه يرقان دارد

ار خوب، بيند. بسياي، يا چيزي شبيه آن) مياي قهوهبيند، بلكه به رنگ زرد (گونهنمي

امّا واقع مطلب چيست؟ در اين بيماري، رنگ، يعني يك مقداري امواج زردگونه، در 

كند. يعني انواري را كه از تخته به هاله زرد رنگ يا به برابر چشم او وجود پيدا مي

بيند. چشم او در مقابل هر رنگي همان كند زرد ميه چشم او برخورد ميشبكيّ

دهد كه چشم افراد سالم در مقابل رنگ زرد از خود نشان العملي را نشان ميعكس

دهد. علت اين امر عبور كردن امواج از آن هاله زرد رنگ چشم اوست. امّا در مي

مواج را برخاسته از خود اين صفحه جا نيز اشكال در تفسير است. يعني او اين ااين

اند. امواج از هاله داند، در حالي كه اين امواج بدون صافي و بدون هاله عبور نكردهمي

نگ اي زرد ركه به او خبر داديم كه تو هالهرسد. بعد از اينكند و به او ميزرد عبور مي

رسد، متوجه اشتباهش كند و به تو ميجا عبور ميدر چشمت داري كه اين امواج از آن

 جا در كار دستگاه مشاهده اشتباهي پيش نيامده است.شود. در هر حال در اينمي

 [سؤال، نامفهوم] 

تان ما جا دوسگوييم حواس در كارند. باز اينتواند يا نه. ما ميما نگفتيم خود چشم مي

ن خود اي برند كه هنوز مطرح نشده است. اصالًهايي ميرا به سراغ يك سلسله بحث

دهد. يعني خود اين يك كار تركيبي دهد؟ خيلي معني ميسبز ديدن چه معني مي

چه كه در ذهن داريد. امّا اين بحث است؛ يك كار ساده نيست. امّا تركيب با چه؟ با آن

كه آيا واقعاً گويم اين است كه شما براي تشخيص اينچه من ميديگري است. آن

ديده كه سبز است، يا اين تابلو واقعاً مشكي است، ولي شما چشمتان اين تابلو را درست 

توانيد از حس ديگري كمك بگيريد؟ نه! فقط حس بينايي بينيد، آيا ميآن را سبز مي

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

 پاسخگوست.

كه اين تابلو سبز است چه من نخواستم عرض كنم كه در داوري شما نسبت به اين

ارزشيابي اين آگاهي به دست عوامل ذهني دخالت دارد. بحث من اين است كه در 

تواند به شما آمده از راه چشم، هيچ حس ديگري (يعني شامه، المسه، ذائقه...) نمي

 كمك كند.

 [سؤال، نامفهوم] 

جا هم وقتي شما دستتان را در آب خيلي سرد ببريد بعد اين هم نظير چشم است. در آن

چقدر گرم است! در اين توانيد بگوييد اين آب آن را در آب گرم فرو كنيد، نمي

طور است. يعني واقعاً عصب شما در كنيد. واقعاً هم همينحالت آن را ولرم حس مي

كند و آن اثري را كه اين آب داغ آن موقع آن چيزي را كه از آب دريافت مي

تواند بگذارد، ولرمي است. يعني دست شما قادر به سنجش گرماي آب در شرايط مي

وانيد با دستتان گرماي عادي را بهتر بسنجيد. اين سنجش البته تعادي است و شما مي

ب كه قبالً آن را در آاست. ولي حاال دست شما در اثر اين» بهتر«نيست، بلكه » كامل«

تواند سنجش ميزان گرما را نشان بدهد؛ ولي اصل گرما را چطور؟ ايد، نميسرد برده

تواند يك آگاهي قبلي به شما كه اين آب گرم است چطور؟ پس مييعني اصل اين

اي واقعي دهد درجهچه خطاست اين است كه درجه گرمايي كه حستان ميبدهد. آن

است. يعني در حس واقعاً درجه گرما همين اندازه است، امّا در آب درجه گرما واقعاً 

ما دارد، اي از شبيشتر است. عيناً مثل اين است كه شما يك منبع حرارتي را كه فاصله

شويد بينيد. مثاًل در اتاقي بخاريي را پنهان كنند كه شما آن را نبينيد. وقتي وارد اتاق مين

درجه دارد. واقعاً هم  ۱۳كه اتاق گرمايي دهد؟ اينحس المسه شما چه چيز را نشان مي

جا يك منبعي است كه در مركز آن كه در ايندرجه گرم است نه بيشتر؛ امّا اين ۱۳هوا 

شود، محاسبه بعدي شماست. اين شود و در هوا پخش ميارت توليد ميدرجه حر ۷۳۳

در اثر فاصله است. در بخاريي كه زره و پوشش دارد، اگر دست بر زره بگذاريد خيال 
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 ۷۱۳تا  ۷۳۳كند؛ ولي در كوره بخاري درجه گرما توليد مي ۰۳كنيد اين بخاري مي

 تفسير است.شود. اين نيز همان خطاي در درجه گرما توليد مي

م كنم. فقط حدود نيبا اجازه دوستان، سؤاالت بحث امروز را به جلسه آينده موكول مي

 ساعت وقت داريم تا به آن بحث وعده داده شده درباره خودسازي بپردازيم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه ششم

 اشاره

ده است. راي ديگر، ناچار زمان برنامه بحث دوشنبه تغيير پيدا كبه دليل تغيير در برنامه

آيم و ساعت دوم را آقاي هاشمي. البته اين اشكال امروز پيدا ساعت اول را من مي

شده؛ لذا برادران و خواهراني كه االن حاضر نيستند، از اين تغيير خبر ندارند و الزم 

ها دانم كه آيا حاضران در همه اين كالسها اطالع داده شود. من دقيقًا نمياست به آن

 يا احياناً متغيرند. يكسان هستند

در جلسه قبل گفتيم كه ما از راه مشاهده خارجي و عيني، رابطه شناختي، رابطه آگاهي، 

سأله شويم. اين مكنيم و در اين رابطه گاه دچار اشتباه و خطا ميرابطه ذهني، برقرار مي
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شتباه اهاي حس، خطا و را دنبال كرديم كه ببينيم جاي خطا و اشتباه كجاست. آيا اندام

اند، يا ذهن در تفسير دريافت حسي اشتباه كرده است؟ به اين نتيجه رسيديم كه كرده

اشتباه در خود دريافت حسي نيست؛ اشتباه در تفسيري است كه ذهن بر آن دريافت 

گيري از توانيم راه پيشكند. وقتي جاي اشتباه را فهميديم، طبيعي است كه ميحسي مي

 م. اشتباه را بهتر كشف كني

ن اشتباه هاي پي بردن به ايهمچنين گفتيم كه كمك گرفتن از حواس ديگر، يكي از راه

آيد. بريم و به نظر شكسته مياست. تكه چوب راستي را مثال زديم كه در آب فرو مي

كستگي جا شگويد اينگفتيم وقتي كه بر سر تا پاي چوب دست بكشيم، المسه مي

م و كنيوب نيست. بعد مطالعات فيزيكي ميوجود ندارد؛ پس شكستي در خود چ

اي است كه از آن برگشت كرده: در اثر عبور از فهميم اين شكستگي ناشي از اشعهمي

 آب، شعاع نور دچار شكستگي شده، نه خود چوب. 

 شیوه پي بردن به خطاهاي حسي

پس، كمك گرفتن از حواس ديگر به پي بردن ما به اشتباه و خطاي ذهن در تفسير 

ين ناميم. اكند. اين آغاز تجربه است و ما آن را تجربه ميهاي حسي كمك ميريافتد

كار خود نوعي تجربه است. يعني ما اگر نخواهيم روي تعريف تجربه وقت تلف كنيم 

اش و تجربه را برحسب اصطالحات مختلف معني كنيم، و اين واژه را به معني عام كلي

تجربه است. يعني من چوب را شكسته ديدم، حال گوييم اين خود به كار ببريم، مي

ا كنم و درستي يخواهم دست بكشم ببينم شكسته است يا نه. دارم تجربه ميمي

ام را كه درباره اين چوب در آب فرو رفته داشتم نادرستي اين دريافت و برداشت قبلي

ر آن م؟ بكنكنم. چگونه تجربه ميآزمايم و درستي يا نادرستي آن را تجربه ميمي

فهمم كه احساس شكستگي در چوب كشم. با دست كشيدن ميچوب دست مي

ر، كه تنادرست است. خود اين تجربه چيست؟ يك مشاهده است مشاهده به معني وسيع
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در جلسه قبل گفتيم. به اين ترتيب، آزمودن درستي يا نادرستي يك مشاهده با كمك 

يجه البته در جلسه قبل توضيح داديم كه نت گرفتن از يك مشاهده ديگر، تجربه نام دارد.

كنيم: مشاهده يك اين تجربه اين است كه در بار دوم باز بر يك مشاهده اعتماد مي

اي از راه المسه. بنابراين، معناي اين عمل (در مثالي كه زديم) دريافت حسي؛ مشاهده

 اتكا بر دو چيز نيست، بلكه اتكا بر آن مشاهده دوم است.

هاي حسي (كه آن را خواهيم بگوييم در مسايل حسي و در تفسير دريافتامروز مي

توانيم براي جلوگيري از خطا در ذهن از روش تجربي گويند) ما ميادراكات حسي مي

يلي كنيم و اين امر خاستفاده كنيم. ما كاربرد روش تجربي را در اين زمينه تأييد مي

و كاربرد تجربه حسي (در قلمرو و  روشن است. پس، در بحث شناخت، ما روي ارزش

چه در كاربرد تجربه حد خودش) تكيه داريم؛ منتها، دقت كنيد، يادمان نرود كه آن

تد، حس افحسي و تجربه عيني براي شناساندن خطا و پي بردن به خطاي ذهن به كار مي

بندي ذهن است. در واقع اين نيست، بلكه قدرت تجزيه و تحليل و تركيب و جمع

يشه ماست كه يك دريافت حسي نو را به يك دريافت حسي قبلي، كهنه، پيشين، اند

گويد من قبالً خطا كردم. بعد هم همان انديشه كند و ميبندي ميدهد و جمعربط مي

 رود تا منشأ و جاي خطا را پيدا كند.گر است كه ميتحليل

يد بتدا نيز باور كرددر همين مثال دقت كنيد: شما چوب را در آب شكسته ديديد. در ا

كه چوب شكسته است. بعد يا تصادفًا دست خود را در آب برديد تا ببينيد كجاي 

چوب شكسته است، يا شك كرديد و دست خود را در آب برديد و به چوب دست 

كشيديد و دريافتيد چوب شكسته نيست. انديشه شما، دريافت حسي دوم را در كنار 

گويد آن تفسيري كه ذهن بر آن دريافت حسي گذارد و ميدريافت حسي اول مي

كه شكستگي تصوير در چشم را به خود چوب مستند كرده بود) كرده بود (يعني اين

اشتباه است و اين شكستگيِ تصويرِ آمده به حس، مربوط به چوب نيست. پس مربوط 

ت ذهن يتواند پيدا كند. اين آغاز فعالبه كجاست؟ پاسخ اين سؤال را ذهن به آساني مي
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گر در اين مورد بايد مبحث نور، مسأله ديدن و رابطه آن با مبحث است. انديشه تحليل

نور، رابطه آن با اشعه و با تابيدن شعاع، مبحث بازتاب شعاع از جرم مرئي (جرم ديده 

كه وقتي اين شعاع از مايعي مثل آب، يا گاه از جرمي شفاف و غير مايع شده)، و اين

شود و اين شكستگي در كند دچار شكستگي ميل آن، عبور ميمثل شيشه و امثا

رد. گيآيد صورت ميجا به وجود مياي از فضا كه تصوير فضايي چوب در آننقطه

 گيرد كه اين شكستگي است كه به شبكيه چشم و مركز بيناييذهن در نهايت نتيجه مي

. كند، نه حسا را ميگر و ذهن است كه همه اين كارهمنتقل شده است. انديشه تحليل

ها چشم حس قادر به انجام هيچ يك از اين كارها نيست. آري، در ادامه اين بررسي

دهد. اصل كار را ذهن و انديشه كند. چشم اصل كار را انجام نميدائماً كمك مي

تواند تجزيه و تحليل و تركيب و استنتاج و اي كه ميدهد. انديشهگر انجام ميتحليل

دهد، گرچه ابزارش در اين كار اشته باشد. اوست كه اين كارها را انجام ميبندي دجمع

گر است؛ جا در نقش يك ابزار در خدمت انديشه تحليلحس است. پس حس در اين

 گر انسان است.ها بر دوش انديشه تحليلگونه شناختامّا بار سنگين اين

اه ذهن وگيري از اشتبهاي صحيح تجربي براي جلنتيجه بحث فوق اين است كه روش

گر و ها انديشه تحليلهاي حسي بسي سودمند است و در اين روشدر تفسير دريافت

كند، ولي نقش اساسي بر دوش انديشه است. حس چون ذهن با كمك حس فعاليت مي

بندي ابزاري در خدمت انديشه و قدرت انسان و ذهن او بر تجزيه، تحليل، تركيب، جمع

 و استنتاج است.

 گر و بیرون آمدن از شكديشه تحلیلان

ماند. اي ديگر در رابطه با بازآزمايي درستي يا نادرستي اين استنتاج باقي مينكته

خود  كند، ولي در استنتاجبندي و استنتاج ميانديشه، تجزيه، تحليل، تركيب، جمع

ي هاكند. ذهن براي اطمينان پيدا كردن به درستي اين استنتاج به تجربهشك مي
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ها باز ذهن شود؛ ولي در هر يك از آن تجربهگوناگون از ابعاد گوناگون متوسل مي

گر و خالق انسان و انديشه خالق و مبتكر انسان است كه با استفاده از حس تحليل

، گر در نوبت اول به دست آوردهاي را كه انديشه تحليلهاي جنبي بازآزمايي نتيجهراه

ديد كه خورشيد هنگام صبح از يك سوي زمين حركت يكند. مثال: بشر مدنبال مي

رود. چشم بشر تغيير جا و موضوع آيد و در طرف ديگر زمين فرو ميكند و باال ميمي

ديد. دريافت حسي او اين بود خورشيد را نسبت به خودش در ساعات مختلف روز مي

كند، در دگي مياي كه ناظر در آن زنكه وضع و محاذات خورشيد با او و با آن نقطه

جا هيچ كند. اين دريافت حسي بود و حس هم در اينساعات مختلف روز فرق مي

اشتباه نكرده بود. واقعاً وضع و محاذات خورشيد با من و نقطه زندگي من از صبح تا 

گوييم. هيچ خطايي كند. هيچ ترديدي در اين نيست. حاال هم همين را ميشام فرق مي

است. ذهن و انديشه اين بشر اين دريافت حسي را تفسير كرد و در اين مسأله نبوده 

 كند. اين تفسيريگفت خورشيد در فضا از سمت مشرق به سمت مغرب حركت مي

بود كه انديشه و ذهن بشر بر اين دريافت صحيح حسي زد. آيا اين تفسير صحيح است 

سأله كسوف كه به منرسيد كه اين تفسير صحيح است؛ تا اييا غلط؟ در ابتدا به نظر مي

و گرفتگي خورشيد برخورد كرد. از سوي ديگر، حركت ماه را هم در فضا ديد. او ديد 

ماه نيز در فضا، از نظر وضع و محاذات، وضع متغيري با او دارد. يعني ديد كه ماه نيز در 

ساعات مختلف، در حركت از سمت مشرق به مغرب، وضع و محاذات مختلفي با او و 

كند دارد و داراي تغيير مكاني است. بنابراين، گفت ماه ه در آن زندگي مياي كنقطه

كند. امّا با كسوف (گرفتن خورشيد) و خسوف هم از مشرق به مغرب حركت مي

 (گرفتن ماه) برخورد كرد. 

كرد افالكي وجود دارند كه به دور زمين اش فكر مياين بشر در مطالعات پيشرفته

اند و اين ها ميخكوب شدهاه هر يك در يكي از اين فلكگردند و خورشيد و ممي

كت ستاره) يك حرها به كمك فلك بزرگ (فلك اطلس، فلك نهم، فلك بيفلك
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شبانه روزي به دور زمين دارند، ولي در داخل خودشان نيز داراي حركت هستند. تصور 

 انديشيدند كهميها چنين گردند. آنها اين بود كه همه اين افالك به دور زمين ميآن

هاي مختلف هستند كه يكي در درون ديگري جاي هايي با اندازهافالك به سان توپ

ترين توپ همان فلك االفالك (فلك نهم) بود كه هشت فلك ديگر را دارد: بزرگ

شد كه اين هشت فلك ديگر نيز االفالك باعث ميداد. حركت فلكدر خود جاي مي

ترين گوي بود كه در مركز قرار ول محور كوچكها بر ححركت كنند. حركت آن

ل اي كامداشت: زمين. اين حركت در هر بيست و چهار ساعت يك بار به شكل دايره

ر تصور شد. دبيني ميشد. براساس همين فرضيه خسوف و كسوف نيز پيشتكرار مي

ز يآنان كسوف ناشي از حايل شدن ماه ميان خورشيد و زمين بود. اين تصور امروز ن

د، گيرمورد قبول است. هنگامي كه در آن حركت داخلي، ماه مقابل خورشيد قرار مي

گوييم خورشيد گرفت و كسوف رخ داد. اين بينيم و ميما نور خورشيد را كامل نمي

در  بيني كرد.بشر براساس اين مشاهدات و آن نظريه، آمد كسوف را محاسبه و پيش

بيني كنند و توانستند كسوف را دقيقاً پيشقبل نيز ميهزار و سيصد يا هزار و پانصد سال 

ميزان دقت اين محاسبه با ميزان دقت امروز اندكي فرق داشت. روي همين محاسبه و 

كرد كه سه سال يا ده سال ديگر، در تهران در فالن روز در فالن بيني ميفرضيه پيش

ربه و ر يك بار به چنين تجگيرد. آن بشساعت در فالن دقيقه، خورشيد به اين مقدار مي

بينيي دست زد و درستي آن را آزمود. مثالً محاسبه كرد كه سه سال ديگر در پيش

تهران، در روز بيست و هشت تير ماه، ساعت چهار و سي و سه دقيقه بعد از ظهر، 

پنجم سطح خورشيد گرفته خواهد شد. سه سال دهد و مقدار يككسوف رخ مي

ي درست از آب درآمد. به اين ترتيب، دانستن خودش را با بينگذشت؛ ديد اين پيش

ا تأييد كرد و بيني او ربيني آزمود؛ تجربه كرد؛ بازآزمايي كرد. تجربه نيز پيشاين پيش

ي خواست بينبيني كرده است. از درستي اين تجربه و پيشمعلوم شد كه درست پيش

كه خورشيد از مشرق به درستي آن تفسيري را كه بر دريافت حس خودش زده بود (
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كند، و اين كند و ماه هم از مشرق به سمت مغرب حركت ميمغرب حركت مي

حركت ناشي از حركت كلي فلك اطلس، يعني آن فلك بي ستاره نهم، به دور زمين 

گيرد) نتيجه بگيرد و به صورت يك است كه در هر شبانه روز يك بار صورت مي

تاج و تجزيه و گيري و استنبا آن برخورد كند؛ نتيجهتجربه تأييدكننده براي آن تفسير 

د و گرش را درست قلمداد كنبندي و استنتاج انديشه تحليلتحليل و تركيب و جمع

د كه تر شتر شد. مطمئنبگويد اين دليلي است بر درستي كار ذهن من. پس مطمئن

ين اند؛ ابطور است و زمين ثابت است و خورشيد و ماه در فلكي ميخكومطلب همين

ها (تا فلك ثوابت، كه فلك هشتم كنند، و ليكن همه آنها روي هم حركت ميفلك

ستاره (فلك نهم يا فلك االفالك) قرار دارند، تر بياست) در داخل يك فلك بزرگ

و اين فلك االفالك در هر بيست و چهار ساعت يك بار بر مركز خودش كه زمين 

( خواست ۱۳مركزي فلك االفالك قرار دارد.) كند و زمين در نقطهاست حركت مي

بيني، يعني يك نوع تجربه را، دليل صحت تفسيرش بر درست از آب درآمدن آن پيش

هاي حسي قرار بدهد. ولي آيا واقعاً درست بود؟ درست نبود. باز هم همه دريافتاين

تباه گر او اشكرد؟ حس؟ نه؛ ذهن! انديشه تحليلكرد. امّا چه چيز اشتباه مياشتباه مي

كرد. چگونه به اين اشتباه پي برد؟ جلو رفت و جلو رفت و جلو رفت؛ تجارب مي

) باعث هاي ديگرايد (تجربه پاندولي و تجربهجديدي كه در تاريخ فضاشناسي خوانده

ه جا جلو رفت كه فهميد اين تفسيري كاش شك كند. تا آنشد كه او در درستي تجربه

ار چه در هر شبانه روز يك بكرده، از بيخ اشتباه بوده است. آناش ميبر دريافت حسي

كند، كل جهان به دور زمين نيست. زمين هر بيست و چهار ساعت يك بار حركت مي

هم از مغرب به مشرق. حركت زمين از مغرب است كند؛ آنبه دور خودش حركت مي

. به مشرق است به مشرق. پس، جهت حركت از مشرق به مغرب نيست، بلكه از مغرب

كند، فلك االفالك و خورشيد و ماه نيست؛ بلكه زمين است. امّا، چه حركت ميآن

بات قبلي و بيني و محاسدقت كنيد كه بر اساس تفسير جديد، آيا تجربه قبلي او، پيش
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بيني كردن زمان و مكان گرفتن خورشيد و كسوف اشتباه از عملي او، در مورد پيش

كه او تجربه كرده بود و درست است؟ درست است؛ براي اينآب درآمد يا همچنان 

ينيد بواقعاً هم در همان ساعت معين در آن جاي معين خورشيد گرفت. بنابراين، باز مي

بيني و محاسبه درست است؛ فقط آن چيزي كه خطاست جهت محاسبه است. كه پيش

جا حركت را از زمين دانست و در اينجا حركت را از كل جهان به دور زمين ميدر آن

بيني كه در فالن ساعت معين، در فالن كه اين پيشداند به دور خودش. نتيجه اينمي

شود، درست بوده است. مكان معين، در فالن روز، ماه ميان زمين و خورشيد حايل مي

ب گر درست بود و خطا از آاين محاسبه درست بوده است. اين استنتاج انديشه تحليل

چه خطا از آب درآمده، فقط همان تفسير اوليه است؛ و براساس است. آندرنيامده 

اي اي از بيان محاسبه مربوط به كسوف اشتباه بود: همان گوشههمان تفسير اوليه گوشه

كه زمين ثابت است و ماه ميان زمين ثابت و خورشيد كه مربوط بود به تخيل اين

ميان زمين متحرك و خورشيد ثابت شود. حاال فهميد كه نه، ماه متحرك حايل مي

 (ثابت در مقايسه با زمين، واالّ خورشيد هم حركت دارد)، حايل شده است.

گر چه ما بايد در روش تجربي به كار بيندازيم انديشه تحليلدهد آنها همه نشان مياين

گر در روش تجربي، حس است. مبادا كسي كار انديشه تحليلاست. ابزار و كمك

دهيم. ما در روش حسي و تجربي داريم واقعاً معجزه حس را نشان مي خيال كند

كه  دهيمگر را نشان ميطور نيست. ما معجزه كارايي و معجزه ذهن و انديشه تحليلاين

گر ها مربوط به انديشه تحليلتواند حس را در استخدام خود درآورد. پس همه توانمي

مباحث و در ادراكات حسي، در اين بخش از  است. در عين حال، يادمان نرود كه ما در

 كس خيال نكند كه روش تجربي وكنيم. هيچادراكاتمان، روي روش تجربي تكيه مي

طور نيست. خيال نكند كه در طي اين ( است. اين۱۷تكيه روي آن مال فرانسيس بيكن)

ي جور نيست. همه كسانپنج قرن اخير است كه روي روش تجربي تكيه شده. هيچ اين

ر دانند كه ارسطو روي روش تجربي دكه با تاريخ علم و انديشه بشري آشنا هستند، مي
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ه هاي مربوط بهاي تجربي تكيه داشته؛ ابن سينا روي روش تجربي در بخشبخش

مشاهدات و مطالعات عيني حسي تكيه داشته و اين امر مخصوص آقاي فرانسيس بيكن 

ه بيكن روي چه چيزهايي تكيه كرده؛ واالّ نيست. اين خود داستاني جداگانه دارد ك

اساس روش تجربي چيزي است كه در كار ارسطو و امثال ارسطو و در كار بسياري از 

 متفكران جهان وجود داشته است.

 حدود كاربرد روش تجربي

جا بايد عرض كنم اين است كه اثر روش تجربي، در زمينه مسأله ديگري كه در اين

كسي بخواهد روش تجربي را تعميم دهد و بگويد در دنيا براي علوم تجربي است. اگر 

هم روش تجربي است، جلوگيري از خطاي ذهن يك روش بيشتر وجود ندارد و آن

افتد، و هاي فكري ديگر نيز به كار ميگر ما در زمينهاشتباه كرده است. انديشه تحليل

هايي مثل علوم رياضي. هزمين -ها اصالً حس كارايي ندارد كه در آن زمينهحال آن

كه آن را حل دهند، پس از آنوقتي يك مسأله هندسي را جهت حل كردن به شما مي

تيد درست اي را كه گرفاي رسيديد، اگر شك كنيد كه آيا نتيجهكرديد و به يك نتيجه

است يا نه، و شك كنيد كه آيا راه حلي را كه براي مسأله رفتيد درست است يا نه، 

كنيد؟ از طريق نادرستي محاسبات و كار خودتان را چگونه آزمايش ميدرستي يا 

تر از اين: كارمند صندوق بانك كه موجودي صندوقش حتي مثالي ساده -حس؟ 

ريال است و صبح تا عصر در بانك هم پول دريافت كرده و هم پرداخت، پس  ۱9۰۰۳

بح لوم شود مبلغي كه صاز پايان كار بايد صورتحساب و دفتر خود را نشان بدهد تا مع

به عنوان موجودي داشت چگونه گردش كرده است. بايد نتيجه دريافت و پرداخت با 

هم بخواند و در آخر كار با موجودي فعلي صندوق سازگار باشد. خوب، موجودي 

ريال؛ داد  ۷۰9۱۰۳نويسد. موجودي فعلي صندوق برابر است با صبح صندوق را مي

ها با هم نخواند يعني موجودي صبح، به اضافه . اگر اينوستدها را هم بايد ببيند
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ها، مساوي نباشند و دو ريال كمتر يا زيادتر شد، بايد چه ها، منهاي پرداختدريافت

برد كه حسابش درست بوده يا نه؟ با اعاده حسابرسي؟ او كند؟ آيا او با تجربه پي مي

فهمد كه دريابد. فرض كنيد او مي بايد دوباره همه چيز را حساب كند و موضع اشتباه را

خواسته دو ريال تتمه پول فالن آقا را بپردازد؛ دنبال پول خرد گشته ولي آن آقا مي

ساب كه منشأ اشتباه حارزد. او براي پي بردن به ايناش نميخواهم، به معطليگفته نمي

م اش گفظهاش بگردد تا چيزي را كه از صبح تا ظهر در حااين است، بايد در حافظه

شده بود پيدا بكند و بعد اين دو ريال را بردارد تا حسابش توازن داشته باشد. آيا او اين 

و توان گفت كه اكار را از روي تجربه حسي كرد يا از روي يك مشت كار ذهني؟ نمي

سي بيند. اين كه تجربه حبيند و ماشين حساب را نيز با نگاه ميارقام را با حس خود مي

ذهني  كند. اين صرفاً كاريعلوم است كه چشم انسان هنگام نوشتن نيز كار مينيست. م

تواند حتي قلم و جا اگر آدم نيرومندي باشد ميبود، و نه كاري حسي. يعني در اين

هاي سه رقمي مداد را هم به كار نيندازد و در ذهنش حساب كند؛ لذا آدم براي حساب

كه من صبح صد ريال در جيبم داشتم، برد. اينچهار رقمي، قلم و كاغذ به كار نمي -

ريال  ۰۷ريال خيار خريدم و حال  ۱9ريال ماست خريدم، يك تومان نان خريدم،  ۷۰

متوجه  كنم وباقي مانده، احتياج به ماشين حساب ندارد. فرض كنيد دست به جيب مي

آورم كه آن ريال چه شد؟ به ياد مي ۰پرسم پس آن ريال دارم. از خود مي 9۸شوم مي

كند: حس يا ذهن؟ ذهن كار جا چه چيز كار ميام. در اينريال كسري را مداد خريده ۰

 كنيم. در علومطور عمل ميكند. ما در بسياري از محاسبات رياضي پيچيده همينمي

افتد تا خطاها و اشتباهات را به دست آورد، ذهن است. حتي چه به كار ميرياضي آن

حس نيست. خطا مستند به ذهن است. خطاكننده، ذهن و انديشه خود خطا هم مال 

ها چه گر است. روشگر است. كشف كننده خطا نيز خود ذهن و انديشه تحليلتحليل

 هايي است: حسي و تجربي، يا رياضي؟ رياضي.روش

گيري از شك براي پيشدر مسأله اول به حق بيان كرديم و گفتيم كه روش تجربي بي
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ارهاي ذهن در رابطه با حس مفيد است و بايد مورد استفاده قرار گيرد و اشتباه در ك

امر  كند؛ امّا مبادا اينگر از حس استفاده ميبدون شك در روش تجربي انديشه تحليل

تيم؟ ما ها بگويند: نگفانحصارگران فكري و انحصارطلبان فكري را خوشحال كند و آن

روش تجربي است كه به درد شناخت گوييم فقط و فقط علوم تجربي و نيز مي

اي خورد؛ حال ديديد خود اين آقايان نيز قبول كردند. دقت كنيد كه اين چيز تازهمي

نيست و ما از اول اين مسأله را قبول داشتيم. اجداد ما هم آن را قبول داشتند اجداد 

ل را قبو گويم، نه اجداد خانوادگي را! نياكان فكري ما هم اين مسألهفكريمان را مي

چه عيب است اين است كه شما اشتباه كرديد. ما القمري رخ نداده است. آنداشتند. شق

گفتيم روش شناخت منحصر به روش تجربي نيست. قلمرو و ميدان شناخت منحصر مي

گيري از اشتباه در شناخت نيز به حس و تجربه نيست. روش شناخت و روش پيش

از قبيل علوم  -ي ذهني ديگري نيز داريم هامنحصر به روش تجربي نيست. روش

 رياضي، كه خود شما آقايان تجربيون هم قبول داريد. 

ها در اروپا، در همين دوره جديد، اين مسأله مطرح بود كه اصالً آن دانيد كه مدتمي

هاي علوم تواند به ما آگاهي قابل اعتماد بدهد، علوم رياضي و روشچيزي كه مي

ضي است. بنابراين، حتي بشر بايد علوم حسي و تجربي را به علوم رياضي، و منطق ريا

رياضي برگرداند و همين كار را نيز كرده است. ما االن حتي بسياري از اشتباهات 

ا كنيم نه بآزمايشگاهي خود را از طريق تجديد نظر در محاسبات رياضي كشف مي

يل به مسايل علوم رياضي تبدكه مسايل علوم تجربي هم براي ما تجربه. چرا؟ براي اين

شده است. به بركت هماهنگي و همكاري علوم رياضي و علوم تجربي بسياري از 

هاي مربوط به تجربه را نيز از طريق تجديدنظر در محاسبات رياضي اشتباهات و لغزش

 آوريم.به دست مي

 هايي است كه ما از آن در علم هندسه،بنابراين، روش دوم، روش رياضي و روش
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حساب، جبر، و علوم ديگري كه از اين سه يا از اين دو علم (چون جبر در حقيقت 

 كنيم.خيزد، استفاده مينوعي حساب است) برمي

 گر در ابداع نظرياتنقش ذهن تحلیل

ي هاي تجربخوب، معلوم شد كه روش جلوگيري از اشتباه منحصر به تجربه و روش

قرار است كار و بار اصلي شناخت بر گرده و رويم. وقتي نيست. حال از اين فراتر مي

گر باشد، در خارج از قلمرو علوم حسي و تجربي و قلمرو علوم دوش انديشه تحليل

گر ميدان و قلمرو شناخت دارد: قلمروهاي علوم تحليلي. از شما رياضي، انديشه تحليل

هندسه  هايي كه در علوم رياضي يا درها را، (حتي همين تعريفپرسم: تعريفمي

جا صرفاً با دقت بيشتر در كنيم؟ ما در آنتر ميداريم) چگونه روز به روز دقيق

داريم.  هاي تحليليها و شناختكنيم. ما يك سلسله دريافتهاي تحليل چنين ميشيوه

هاي حسي و در خارج از قلمرو مسايل مربوط به ذهن ما در خارج از قلمرو دريافت

هايي كه آقاي هگل در فلسفه وجودي هايي دارد. تحليلتعدد و اشكال هندسي، درياف

كند، نه مسايل رياضي است و نه مسايل حسي. حاال هگل هيچ؛ ماركس. خودش مي

خواهد از دهد و ميهايي را كه ماركس مبناي مطالعات خودش قرار ميتحليل

 مطالعه مشاهدات و از چيزهايي كه در تاريخ درباره زندگي انسان گردآوري شده و او

ط باشد كه غلاعم از اين -ها را استنتاج كند كرده بود، مكانيسم حركت تكاملي جامعه

ن چه بودند؟ او در اي -يا صحيح؛ بحث ما فعالً درباره غلط يا صحيح بودن آن نيست 

د از خواهگر را. او مياندازد؟ انديشه تحليلكند و چه چيز را به كار ميها چه ميتحليل

 بندي دراند به يك جمعقان تاريخ درباره زندگي بشر در اختيار او نهادهچه محقآن

خواهد ميان تكامل ابزار توليد و تكامل تمدن و رابطه با تكامل ابزار توليد برسد. او مي

فرهنگ و اقتصاد بشري رابطه برقرار كند و از اين امر يك قانونمندي جديد 

گر فعال است چيست؟ ذهن و انديشه تحليل چهجا آنشناسي عرضه كند. در اينجامعه
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شناسي دانيد كه مسايل جامعهاست. آيا نظريات ماركس قابل آزمايش تجربي است؟ مي

 هاي رياضي و تجديد نظر در محاسباتبه آساني قابل تجربه نيست. آيا ماركس با روش

ه عددي و رقمي، يا حل مسأله شكلي هندسي، به اين نتايج رسيده؟ خير. انديش

 نويسان، كه نتايج مشاهداتهاي داده شده به وسيله تاريخگر او روي اين آگاهيتحليل

اند، گراني چون ماركس نهادهعيني خود را در تاريخ ضبط كرده و در اختيار تحليل

بردن به تئوري خودش متمركز شد. كل آن چيزي كه در تمام وجود ماركس براي پي

حيح باشد يا غلط)، و به كار افتاده است تا به اين كند، (خواه اين تئوري صكار مي

گر تئوري جان ببخشد چيست؟ تجربه است؟ محاسبات رياضي است؟ نه! انديشه تحليل

بيند ميان مقدمات و نتيجه كند؛ مياي برقرار ميها رابطهاوست كه در آغاز ميان داده

ميان مقدماتي ديگر كند و رابطه قطعي و منطقي وجود ندارد. بعد فرض را عوض مي

 جا رابطه منطقي وجود دارد.يابد كه در اينكند و درميرابطه برقرار مي

هند، دها انجام ميشناسي و امثال آنگر جامعهبنابراين، كاري كه انديشمندان تحليل

گر، هر دهد. به تعبير ديگر ميان مقدمات و نتايج انجام ميكاري است كه انديشه تحليل

اي برقرار شد كه اين رابطه، درستي خودش را در تكرار ها و نتايج رابطهدمهگاه ميان مق

گر ما فهميم كه فكر و انديشه تحليلاين پروسه و جريان فكري و تحليلي نشان داد، مي

 سه جا نتيجه -درست عمل كرده است. و هر وقت ديديم كه اين تجزيه و تحليل، دو 

در كشف اين رابطه خطا رفته؛ لذا به سراغ رابطه  فهميم كه ذهن مامطلوب را نداد، مي

ها و ها را در رابطه با دادهقدر اين فرضيهرويم و آنفرضي جديد ديگري مي

هماهنگي  هاي مااي برسيم كه با مجموع دادهكنيم تا به فرضيهها دنبال ميگيرينتيجه

ي است؛ سايل اجتماعگر در مبيشتر يا صد در صد داشته باشد. اين كار انديشه تحليل

 -شناسي امكان تجربه بسيار ضعيف است داند كه در مسايل جامعهواالّ همه كس مي

( آيا اين تجربه ۱۱اگر نگوييم كه در بخشي از مسايل اصاًل امكان تجربه وجود ندارد.)

ند كاجتماعي را كه فئوداليسم در درون خودش يك بورژوازي ضد خود را تربيت مي
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تواند در رژوازي با اين فئوداليسم بجنگد و آن را نابود كند، هيچ كس ميتا بعد اين بو

اي در زمان خودش انجام بدهد؟ يا اصالً نه، يا بسيار به ندرت. تنها كساني كه در جامعه

توانند اين اند ميداري شهري محلي جزئي قرار گرفتهمقطع تبديل فئوداليسم به سرمايه

امكان  داري جهاني، ديگرال پيدايش كاپيتاليسم و سرمايهكار را بكنند. اصالً به دنب

تجربه بورژوازي محلي در رابطه با فئوداليسم از بين رفته است. يعني اگر امروز 

هاي زمينداري بزرگ باشند، به هاي فئودالي و جامعههايي داشته باشيم كه جامعهجامعه

داري جهاني و رو سرمايهداري وابسته، كه در حقيقت دنبالهدليل حضور سرمايه

ارد، رو امپرياليسم خاصي است كه بر اين كاپيتاليسم تكيه دكاپيتاليسم جهاني و دنباله

داري غير وابسته بر ضد ديگر امكان تجربه پديد آمدن بورژوازي محلي و سرمايه

فئوداليسم محلي يا اصالً وجود ندارد و يا بسيار بسيار ناچيز و اندك است. پس، در 

شناسي، بار اصلي كار بر دوش چيست؟ بر دوش انديشه هايي مثل جامعهبحث

هاي تجربي و هاي سالم تحليلي باشند؛ روشها بايد روشجا روشگر. در آنتحليل

 جا كارآيي ندارند.هاي رياضي در آنروش

گويد اين روش تحليلي روش ديالكتيك است. ما در جلسه بعد بايد ببينيم ماركس مي

ك چيست. آيا يك چيز نوبنياد و تازه است، يا قديمي است؟ خود ديالكتيك ديالكتي

يعني چه؟ ديالكتيك ماترياليستي به چه معناست؟ در جلسات بعدي به اين مسايل 

 خواهيم پرداخت. حال به سراغ سؤالها برويم. 

[سؤال:] ديدن يك چوب به صورت شكسته، بدون استنتاج و عين ديدن است؛ زيرا 

نسان ديوانه كه قدرت تجزيه و تحليل هم ندارد اگر چوب را در آب ببيند حتي يك ا

 آيد.يابد. در مرحله شك است كه تجزيه و تحليل به كار مياو هم آن را شكسته مي

كه ذهن همان ديوانه يك تفسير عادي زده فرماييد. براي اينطور نيست كه مياين

و  بينيد،؟ به چوب. شما بعداً مياست. او اين شكستگي را به چه چيز نسبت داده

. بيند مستقيماً خود اشيا نيستچه انسان واقعاً ميگويد، اصالً آنمطالعات بعدي شما مي
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بينيد؛ شما االن از كانال يك تصوير در شبكيه چشم و يعني االن شما مستقيماً من را نمي

ي ا قبل از مطالعات علمبينيد. منتها شمجا از كانال يك تصوير در فضا، من را مياز آن

دانستيد يك تصوير در شبكيه چشم شما هست و يك تصوير در فضا ترسيم نمي

شود و من را از مجراي اين دو تصوير (بلكه بيشتر، چندين تصوير؛ حاال حداقل من مي

بينيد. شما بعد از مطالعات علمي به اين امر پي برديد. بنابراين، گويم) مياين دو تا را مي

بيند، خود چوب نيست؛ تصوير چوب چه چشم ديوانه به عنوان شكسته مياً آنمسلم

است. ذهن ديوانه آمده است اين تصوير را به جِرم چوبي نسبت داده كه در آب است. 

چه هم كه بعداً از اشتباه در آمده اين نسبت است؛ واال واقعاً چشم ديوانه تصوير آن

استه تصوير شكسته در فضا بود. يعني اشعه برخشكسته را دريافت كرده است؛ ولي اين 

و باز آمده از چوب به دليل عبور از آب يك تصوير شكسته در فضا ترسيم كرده است. 

نجام كند، بلكه يك تفسير ادهد و تجزيه و تحليل نميپس ذهن ديوانه يك نسبت مي

 شود تفسير.دهد؛ يعني نسبت دادن. همان نسبت دادن ميمي

د، در كنداند اشتباه است مين در بعضي مواقع فكر كار خطايي كه مي[سؤال:] انسا

رسد، و يك عمل ناخودآگاه بوده. آيا با توجه به آيات صورتي كه به مرحله عمل نمي

قرآن كه فكر عمل خالف به مثابه انجام دادن آن است، براي رهايي از اين فكرهاي 

 توان كرد؟ ناخودآگاه چه كار مي

طور نيست كه اگر شما فكر گناه كرديد و خود گناه را القي است. اوالً ايناين مسأله اخ

مرتكب نشديد مورد مؤاخذه قرار گيريد. فكر گناه و ميل به گناه، گناه نيست. اصاًل 

تقوا همين است كه انسان ميل به گناه پيدا بكند و جلوي اين ميل را بگيرد. به اين 

د. ماشيني خواهكند، ترمز نميميل به گناه پيدا نمي گويند تقوا؛ واالّ كسي كه اصالًمي

خواهد چه كند؟ وقتي در انسان ميل به گناه و گرايش به گناه كه گاز ندارد ترمز مي

، شودهاي مبتذل ترمز او ميهست و ايمان و عشقش به آرمانهاي فراتر از اين خواسته

نسان براي رهايي از اين افكار اگوييم تقوا دارد. پس، ميل به گناه، گناه نيست. ولي مي
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ود. ها از او شست و شو داده شها بزند تا ميل به ناپاكيبايد به اقيانوس خيرات و نيكي

رود. اين خودتان را غرق كار نيك كنيد! در اين حال كارهاي بد از ياد انسان مي

نجام داده؛ اجا نيز انسان در برابر ميل و گرايش به گناه، كاري بهترين تقواست. در اين

اما نه ترمز. كار اثباتي و اشتغال به كارهاي خير. اين يكي از آن تقواهاي مثبت و عالي و 

 سازنده است.

ها خالص بشود اين است كه هر كه مملكت ما از اين جنگ و دعواي گرايشعالج اين

چه زودتر وارد مرحله سازندگي بشويم. ان شاء اهلل اميدواريم كه از اين هفت خان 

 رستم تعيين دولت با سرعت عبور كنيم و وارد مرحله سازندگي هم بشويم. 

نمايند و اي از ماديون موضوعات را به دو دسته تحليلي و تركيبي تقسيم مي[سؤال:] عده

گويند كه به هنگام بيان موضوع چيزي اضافه بر خود موضوع نيز مسايلي را تركيبي مي

در  شناسيم. وما جابر را با اين تعريف مي». ق (ع) بودجابر شاگرد امام صاد«دارد؛ مانند 

شخص عزب «موضوعات تحليلي بيان مطلب جز تكرار صفات نيست؛ مانند 

 ( ۱۰».)تنهاست

ربط هايي است كه من نخواستم وارد آن شوم. من وارد چيزهاي بياين از بحث

مسايلي  شوم. من از اول بحثم گفتم، چون وقت كم است، در اين بحث سراغنمي

كه ما  ها را قبول كنيم. با اين بيانيتوانيم با بيان روشن آنرويم كه بايد بدانيم و ميمي

گر چيست؛ نحوه انجام تركيب و كرديم براي شما جا افتاد كه نقش انديشه تحليل

 تحليل را نيز بيان كرديم.

ته ديدن كند و چرا در مورد شكسها شك مي[سؤال:] چرا انسان در برخي استنتاج

چوب در آب، دريافت و تفسير حاصل از حس المسه را قبول و در تفسير حاصل از 

 كند؟ حس بينايي شك مي

آور آيد كه براي او شكاي به دست ميكه گاه نشانهخوب، اين پيداست؛ براي اين

است. ذهن، خالق است. ذهن انسان هميشه دنبال شناخت نو است. انسان در هر شناخت 
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 ن است در آن كهنه شك بكند.نويي ممك

آيد قابل اطمينان است؟ مگر نه اين [سؤال:] آيا قوانيني كه از راه تجربه به دست مي

است كه روش تجربي بر پايه استقرا است و استقرا قطعيت ندارد؟ مثال اگر ما صد تا 

را قها سياه هستند. پس استتوانيم حكم كنيم همه كالغاند، نميكالغ ديديم كه سياه

 قطعيت ندارد و روش تجربي نيز بر اين مبناست.

ها در اين سؤال بسيار خوبي است. ما البته درباره درصد ارزش هر يك از اين روش

لي كه آيا نتايج علوم تجربي قطعي و كپايان بحث صحبت خواهيم كرد. بعداً درباره اين

 است يا نسبي است، صحبت خواهيم كرد.

كند. بعد از شروع يا ج اسالم و رضاي خدا كاري را شروع مي[سؤال:] انسان براي تروي

ام. فكرش براي خدا فهماند كه اين كار را من انجام دادهانجام آن عمل به اشخاص مي

 بوده و هست؛ آيا باز هم براي خداست يا نه؟

خواهد خود را نشان بدهد و خودنمايي بكند، نه. او با اين گفتنش آمده اگر اين فرد مي

رده كدار كرده. و حتي از اين باالتر، شايد آن موقع هم خيال ميالص قبلي را خدشهاخ

آدم مخلصي است، واالّ واقعاً مخلص نبوده. امّا اگر گفتن آن براي تشويق ديگران 

دهند، لذا مجبور به اعالم خدمات زنند و او را آزار مياست، يا به او تهمت بيكاري مي

خواهد خودش خودنمايي نيست) عيبي ندارد. امّا اگر مي شود، (خالصه برايخود مي

 را به مردم نشان بدهد و خودنمايي كند بد است.
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 جلسه هفتم

 خالصه نتايج قبل

گيري كرديم كه پايه بخش دوم از بحث ما جا چند نتيجههاي گذشته تا ايناز بحث

 است: 

اي برقرار فهميديم كه انسان موجودي است داراي ذهن و ذهن او با عالَم عين رابطه -۷

كه حتي ذهن اين ناميم. و اينكند كه آن را علم و آگاهي و معرفت و شناخت ميمي

كند. ذهن، رابطه را ميان خودش و خودش و تصوراتي كه در ذهن هست برقرار مي

 شناسد؛خودش را هم مي

هايي كه كه بخشي از اين رابطه از طريق و مجراي حواس ظاهري و اندامفهميديم  -۱

شود؛ حواسي مثل چشم، گوش، بيني، دهان و كنند برقرار ميدر اين رابطه كمك مي

 پوست بدن (المسه)؛

 گيرد: فهميديم كه در اين رابطه حسي دو نوع كار صورت مي -۰

عين روي اعصاب و اندام حسي  الف) يك كار فيزيكي؛ يعني تصوير يا اثري كه از

 كند تا به مراكزآيد و از مجراي سلسله و شبكه اعصاب، از مراكز حسي عبور ميمي

رسد (مركز ديدن، مركز بينايي، مركز شنوايي). اين يك عمل فيزيكي اصلي در مغز مي
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 است. 

 ب) يك كاري فوق اين كار فيزيكي: ادراك اين تصوير و اثر حسي و تفسير آن.

 اك مادي نیستادر

گويم اين است كه گيري ميچه امروز به عنوان تكميل و يادآوري در اين خالصهآن

اين ادراك، اين تفسير، اين دريافت تصوير و اثر حسي، واقعيتي است وراي اين 

كه از اين طريق انسان چيزهايي را درك شناسيم؛ براي اينهاي فيزيكي كه ما ميرابطه

جا توانند از اين مجاري فيزيكي به دست بيايند. شما االن ايننمي يابد كهكند و ميمي

متر مكعب است، سانتي ۷۳متر مكعب يا سانتي ۰ - ۳ايد، با چشمتان كه به اندازه نشسته

كنيد. روشن است كه تصوير فيزيكي كه از اين اين سالن به اين بزرگي را ادراك مي

از  ترچك است. اين سالن خيلي بزرگافتد خيلي ريز و كوسالن در چشم شما مي

آيد و از خودتان است چه رسد به چشمتان يا آن تصويري كه در چشم به وجود مي

تر است؛ از كل شبكه شود. اين تصوير از مغزتان هم بزرگجا به مغز منتقل ميآن

تر است. شما بزرگي اين سالن و سالن به اين بزرگي را چگونه اعصابتان هم بزرگ

ها برابر هيكل شما يابيد؟ اين جهان و اين آسمان و زمين را كه ميليونميد و ميفهمي

كنيد؟ درك كردن اين حجم چگونه درك مي -چه رسد به چشمتان و مغزتان  -است 

تواند مربوط به آن تصوير باشد؛ چه تصوري تر از خود آدم) ديگر نميبزرگ، (بزرگ

، و چه تصويري كه در سلسله اعصاب كه در چشم است، چه تصويري كه در فضاست

مركز بينايي مغز، يا هر جاي ديگري وجود دارد. ما اگر از نظر مادي و فيزيكي تمام 

مسير اين تصوير را هم دنبال بكنيم و به آخرين جا برسيم، و تمام مسير را با جزئياتش 

جهان و  دانيم هيچ جاي آن از نظر حجم به ا ندازه سالن وكشف كنيم، به هرحال مي

 شناسد ويابد و ميكره زمين نيست. پس، آن جايي كه انسان اين حجم عظيم را مي

هاست. بنابراين، ادراك حسي يعني فهم و تفسير آن تصوير يا اثر فهمد، وراي اينمي
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هاي حسي صورت دانيم وراي اين كار فيزيكي است كه روي اندامحسي كه مي

 گيرد.مي

 ادراكات بديهي و نظري

ه هاي بفهميديم كه ما از راه تجزيه و تحليل و تركيب و جمع بنديِ اين آگاهي -9

هاي جديدي به توانيم آگاهيهاي مشابه ديگر، ميدست آمده از راه حس و آگاهي

يشه ماست. افتد انددست آوريم و استنتاج كنيم. آن چيزي كه در اين استنتاج به كار مي

هاي ادراكي و شناختي ميان ذهن و كردن رابطه نقش انديشه در ادراك و در برقرار

ا با دو كنم و شما رعين را نيز فهميديم. به اين ترتيب از اين خالصه كردن استفاده مي

كنم: ادراكات بديهي، و ادراكات نظري. بديهي دانستيد آشنا مياصطالحي كه قبالً مي

ل و ر نيست تجزيه و تحلييعني ادراكات اوليه، كه انسان براي به دست آوردن آن مجبو

ي نيز يعني آيند. نظرتركيب بكند و فكرش را به كار بيندازد، بلكه راحت به دست مي

ست بندي و استنتاج به دادراكاتي كه با نظر و دقت و تأمل و تحليل و تركيب و جمع

 آيد. مي

 علم حضوري و حصولي

تصويرهاي ذهني  فهميديم كه در اين ادراك و شناخت و آگاهي، گاهي اين - ۰

هايي داريم كه در واسطه و وسيله و طريق آگاه شدن بر عين هستند؛ و گاهي آگاهي

ها پاي اين واسطه در ميان نيست؛ يعني تصوير ذهني، واسطه كسب آن كسب آن

ينيد بآگاهي نيست؛ مثل آگاهيي كه از ذهن خود داريم. شما االن كه دقت بكنيد، مي

ما كه يك تصوير ذهني ميان شين را بدون واسطه و بدون اينمشغول انديشيدن هستيد. ا

تواند چيزي را بدون جا كه ذهن ميكنيد. آنو آن ادراك واسطه بشود درك مي

جا گوييم علم حضوري است. آنوساطت يك تصوير ذهني بشناسد و درك كند، مي
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لم يم عگويكند، ميكه ذهن با واسطه و وساطت يك تصوير ذهني چيزي را درك مي

د؛ يا آيحصولي؛ يعني علمي كه از طريق حاصل شدن يك تصوير در ذهن به دست مي

 هر دو تعبير درست است. -علمي كه حاصل پادرمياني يك تصوير ذهني است 

 كند، گاهي درست حركتفهميديم كه ذهن ما در اين رابطه شناختي كه برقرار مي -۳

و  كندد، و گاهي نيز اشتباه و خطا ميكنكند و واقعيت را درست درك ميو عمل مي

يك از اين دو امر ترديد نداريم: هم در درستي و صحت قسمتي از لغزد. ما در هيچمي

 ادراكاتمان، و هم در نادرستي و خطاي قسمتي از ادراكاتمان.

مهم اين است كه بدانيم چگونه عمل كنيم تا جلوي اين خطاها گرفته شود. براي  -۱

م جلوي اين خطاها را بگيريم، كوشش كرديم اول بفهميم خطا در كه بتوانياين

 ايم. ها كارهايي بود كه تا كنون انجام دادهكجاست: شناخت لغزشگاه. اين

 معناي ديالكتیك

جا عمل كرديم يك ديالكتيك بود. يعني، در اين جلساتي كه چه ما از اوّل تا اينآن

كرديم، مشغول باره شناخت بحث ميطي اين چند هفته در خدمت شما بوديم و در

ديالكتيك كردن بوديم. ديالكتيك، از نظر اصل كلمه، يعني گفتگوي متقابلِ 

اً گويم ما در اين چند هفته واقعگرانه روشنگر و بارور. بر همين مبناست كه ميكاوش

كرديم. ما در زبان فارسي اصطالحي داريم كه درست با ديالكتيك ديالكتيك مي

ت. ريشه اين اصطالح عربي است، امّا آنقدر در فارسي به كار رفته كه ديگر منطبق اس

 است. » مباحثه«براي ما فارسي شده است. اين كلمه 

، به معني كاوش است. البته ما تعبير »بحث«دانيد، مباحثه از ريشه طور كه ميهمان

ريشه و  يريم ]وليگبريم [و اين دو را مترادف به كار ميرا به كار مي» بحث و گفتگو«

تان ؛ (در داس»فبعث اهلل غراباً يبحث في االرض«است: » كاويدن«معناي اصلي بحث، 

( خداوند كالغي را فرستاد كه با پنجه پا، يا نوك خود، زمين را ۱9هابيل و قابيل))
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و » اويدنك«كاويد تا چيزهايي را كه پنهان است كشف يا آشكار، كند. بحث يعني مي

كه يعني اين» مباحثه«براي آشكار كردن چيزهاي نهاني و پنهان شده. » كاوش كردن«

ديگر به بحث و كاوش بپردازند: كندوكاو مشترك؛ كندوكاو و دو نفر به كمك يك

 كاوش به كمك يكديگر. اين معناي مباحثه است. پس، ديالكتيك همان مباحثه است.

 آداب مباحثه

روحيه كاوشگرانه توأم باشد. آن چيزي كه االن در دانيد، مباحثه بايد واقعاً با البته مي

ميان ما خيلي معمول است بيشتر روحيه پرخاشگرانه و حرف خود را به كرسي نشاندن 

 ديگراست. مجادله يعني به ستيز با يك» مجادله«است. اصطالح عربي اين عمل 

اين، هاي مردم مجادله است: پرداختن و جدل كردن. جدل، يعني ستيز. غالب بحث

ه زنند، امّا ننشينند با هم حرف مييك مطلب را قبول دارد و آن، مطلبي ديگر را؛ مي

دهد، نه آن به حرف اين. هريك منتظر است آخرين حرف اين به حرف آن گوش مي

از دهان ديگري خارج شود تا حرف خود را شروع كند. وقتي هم يكي مشغول سخن 

كند و در اين انديشه است كه چه ب ميهاي خود را مرتگفتن است، ديگري حرف

پاسخي بدهد. ذهن هيچ كدام متوجه فهميدن حرف ديگري نيست؛ بلكه فقط به مات 

 انديشد... كردن طرف مقابل مي

 [يكي از حاضران:] ولي ما مجادله احسن هم داريم.

 كنيم. به هرحال اين چيزي كه االن رواج دارد،[دكتر بهشتي:] اين را بعداً بحث مي

مجادله بدي است. يعني طرفين اصالً درصدد كاوش از حق و حقيقت نيستند. نه اين 

هاي طرف مقابل حقي برايش روشن شود، نه آن اميد دارد و اميد دارد كه از حرف

هاي اين طرف ممكن است در جهت فهميدن حاضر است به اين ديده بنگرد كه حرف

اند؛ همان است كه خودشان فهميده كنند حقحق به او كمكي كند. هر كدام فكر مي

شود يزند. اين ميك ديگري را زمين ميگيرند تا ببينند كدامفقط با هم كشتي مي
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چيزهايي  كنمطور نيست. معناي مباحثه اين است كه من فكر ميمجادله. ولي مباحثه اين

ا كنم كه شما هم چيزهايي رگويم؛ همچنين فكر ميام و براي شما ميرا فهميده

بندي كنم، بدان اميد كه از جمعايد؛ لذا با دقت به حرف شما گوش ميفهميده

 تري به دست آيد. سير مباحثهتر و جامعهاي شما مطلب كاملهاي خودم و گفتهگفته

دانم. آن را براي عبارت است از اثبات: من حرفي دارم و حرفم را ثابت و درست مي

. شما اگر حرف من را قبول داشته باشيد آن را كنمشما به صورت يك اثبات بيان مي

يابد؛ امّا اگر شروع كرديد به حرف زدن، معنايش اين كنيد و مباحثه پايان ميتأييد مي

است كه يا تمام حرف من يا بخشي از آن را قبول نداريد؛ بنابراين حرف من را نفي 

ثبات باشد و نه مجادله، ا كنيد يا به صورت كامل، يا به صورت ناقص. امّا اگر مباحثهمي

من و نفي شما بايد به نتيجه سومي برسد كه كماالت حرف من را دارد، كماالت حرف 

تر، الزم تر است. حتي، به تعبير دقيقتر و جامعشما را نيز دارد و نسبت به هر دو، كامل

نيست شما حتماً حرف من را نفي بكنيد؛ بلكه در مقابل آن، نظر خودتان را بيان 

گيري كنيد، و قصد هر دوي ما نيز اين است كه با اين گفت و شنود به يك نتيجهمي

يد تر از حرف شما باشد. يعني باتر از حرف من و كاملالقاعده بايد كاملبرسيم كه علي

تر در بر داشته باشد. اين معناي مباحثه عصاره و شيره دو حرف را به صورت كامل

تري رسيد كه عصاره و فشرده بندي كاملاي به جمعمباحثهاست. از اين رو بايد در هر 

اين  يابد، بلكه پس ازجا خاتمه نميها به ايننظرات طرفين است. البته معموالً مباحثه

هد. دبندي را آغازي براي ادامه بحث قرار ميبندي نيز يكي از طرفين همين جمعجمع

دا طور ادامه پيويد و اين جريان همينگاي را ميپس از آن، ديگري دومرتبه مطلب تازه

ندين بار به بينيد طرفين چكند. گاه در بحث و گفتگويي يك ساعته يا دو ساعته، ميمي

دهند. رسند و همان را نقطه شروع جديدي براي بحث قرار ميهاي متعدد ميبنديجمع

گي، در ن ساددر اين حال طرفين دائماً مشغول ديالكتيك هستند. براي اين مطلب به اي
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جا اصطالحات آنان را نيز جهت هاي فرنگي هم اصطالحاتي وجود دارد. ما در اينزبان

 آوريم. ها را هم ميهاي فارسي آنكنيم و معادلآشنايي ذكر مي

 تز، سنتزمعناي تز، آنتي

(؛ معادل ۱۰شود تز)گويد. اين مطلب ميگفتيم كه در مباحثه، آقاي الف مطلبي را مي

 نهد. آقاي ب نيز مطلبي در مقابل اوآن نيز نهاد است؛ يعني مطلبي را در ميان ميفارسي 

(، يا ۱۱(، يا برابرنهاد. به دنبال اين دو، خود به خود به سنتز)۱۳تز)كند: آنتيبيان مي

شود يك نهاد كه باز برابرنهاد و نهاد، به نوبه خود، مي( اين هم۱۸رسيم.)نهاد، ميهم

تواند در ادامه بحث به نهاد نهاد جديد نيز ميكند. اين همپيدا مينهاد جديدي هم

 اي (نهاد شماره سه) تبديل شود، و... تازه

نظر ما، اگر به جاي اثبات، نفي، و نفي در نفي، كه در بيان ديالكتيك متعارف و به

تر قيقد بندي دو اثبات را به كار بريم،معمول شده، تعابير اثبات، اثبات متقابل، و جمع

تز  گرچه ترجمه -ايم تر ترجمه كردهايم و حتي از نظر اصطالح غربي دقيقعمل كرده

تر است تا ترجمه آن به اثبات. البته اثبات نيز درست است، امّا معادل كامالً به نهاد دقيق

ه دانيد كنهند. شما ميتر است: چيزي را كه در ميان ميدقيقي نيست؛ همان نهاد دقيق

تز ر آنتينهند. و همچنين اگگوييم تز؛ يعني مطلبي كه در ميان ميبه فرضيه نيز مياالن 

، بلكه ، نفي نيست»آنتي«ايم؛ چون معناي دقيق را به نفي معنا كنيم دقيق عمل نكرده

دو  samو  sanنهاد است؛ چون نيز هم» سنتز«است. معناي دقيق » برابر«همان 

( يعني درد و آسيب. ۰۷»)سمپاتي«( در ۰۳»)تيپا». «هم«( به معني ۱۳پيشوندند)

دقيقًا به  »سنتز«شناسي. سمپاتي يعني همدردي. بنابراين، ( يعني آسيب۰۱»)پاتولوژي«

 شوند.بندي مينهاد جمعاست؛ يعني آن نهاد اول و نهاد دوم در هم» نهادهم«معني 

اده و ت يا خيلي سخوب، حال به نظر شما آيا ديالكتيك و فهم آن پيچيده و غريبه اس

خودماني است؟ تنها چيز غريبه همين سه واژه است. اگر اين سه واژه نبودند بقيه مطالب 
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 اي به طور معمول نهاديخودماني بود. ديالكتيك هم آشناست: مباحثه؛ و در هر مباحثه

گوييم در هر هست و برابرنهادي و همنهادي. اگر بخواهيم خيلي مدرن حرف نزنيم مي

زند، و بعد هم زند؛ ديگري در مقابلش حرفي ديگر مياي كسي حرفي ميمباحثه

كنند. به تعبير ديگر، نهاد، حرف شخص اول؛ برابرنهاد، حرف طرف بندي ميجمع

كنيد كه مسأله خيلي ساده است. بندي آن دو است. مالحظه ميمقابل؛ همنهاد نيز جمع

كند. گويي ي، كمي تند و تيز جلوه مياضافه كنيم كه تعابير اثبات، نفي، و نفي در نف

گويد نه آقا، اين نيست، بلكه همان است كه من زند؛ دومي ميشخص اول حرفي مي

گويم. در اين حال او حرف اولي را نفي كرده است. پس از آن دومرتبه يا همان مي

گويد آقا، نشد؛ نه آن، نه اين (نفي در نفي)، بلكه شخص اول، يا شخص سومي مي

ي ديگر. البته اين، لباس و چهره واقعي كار ما نيست. چهره واقعي كار ما همان چيز

توضيح اول است؛ گرچه اين تعبير هم خيلي بيراه و بيگانه نيست، ولي انصاف اين است 

كه اين تعبير چندان جالب نيست. تعبير جالب و صحيح، همان بيان اول است كه گفتيم: 

كه هر دو گويد من هم حرفي دارم. پس از آنميزند؛ آقاي ب آقاي الف حرفي مي

بينند انگار در هر يك از اين دو نظر چيزي نهفته است؛ مطالب خود را بيان كردند، مي

بندي نيز به نوبه خود آغاز بحث و نهاد رسند. اين جمعبندي ميلذا به يك جمع

 جديدي خواهد شد. 

گفتگوي متقابل، و در هر كاوش و  بنابراين، اگر دقت كرده باشيد، در هر مباحثه و

تحقيقي، انسان سرگرم ديالكتيك است. ديالكتيك نام يك مكتب خاص نيست؛ 

(، ديالكتيك ۰۰طور است ديالكتيك رواقيون)ارسطو نيز ديالكتيك دارد. همين

فرانسيس بيكن، ديالكتيك دكارت، ديالكتيك كانت، ديالكتيك هگل، ديالكتيك 

ن، ، ديالكتيكهاي بعد از ماركس... انواع ديالكتيك. بنابرايفويرباخ، ديالكتيك ماركس

ديالكتيك نام يك مكتب خاصي نيست. بله، ماترياليسم ديالكتيك عبارت است از 

كند. حتي ديالكتيكي كه به ماترياليسم و اصالت ماده معتقد است و غير ماده را نفي مي
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ليسم ديالكتيك داشتند. اين اين هم انواع و اقسامي دارد. همه ماديون دنيا ماتريا

ك ها نيست. هگل كه يماترياليسم مخصوص ماديگري فويرباخ و ماركس و امثال اين

ديالكتيسين است، و در حقيقت ديالكتيك را به صورت وسيعي در بيان آرا و 

شود، برد و به عنوان پدر ديالكتيك قرن حاضر شناخته ميهاي خود به كار ميانديشه

و ضد خدا نيست. پس، كلمه ديالكتيك هم آنقدرها وحشت ندارد و يك ماترياليسم 

م هاست اهل ديالكتيك هستيبيگانه و غريبه نيست. اصوالً ما در فرهنگ خودمان مدت

ها، به درس و مباحثه عادت ها، بخصوص در حوزهكه ما طلبهدانستيم! براي اينو نمي

 ه! اين هم مال امروز و ديروز نيست. شدايم يعني اصالً ديالكتيك از ما جدا نميداشته

 معناي روش تجربي و اصول آن

د. ها روشن شهاي فارسي آنتز و سنتز و معادلهاي تز و آنتيمعناي ديالكتيك و واژه

اينك به سراغ بحث اصلي خود برويم. بحث اصلي ما اين است كه بحث ما (يعني 

هاي صحيح پيروي كند. از روشكاوش ما) و مباحثه ما (يعني كاوش مشترك ما) بايد 

جويي، خواهي و حقدر اين كاوش، در اين كاوش مشترك، در اين تحقيق، در اين حق

هاي صحيح پيروي كنيم. اما اين روش صحيح چيست؟ اينجاست كه بايد از روش

ه گويند روش صحيح اين است كها با هم خيلي اختالف نظر دارند. تجربيون ميمكتب

 ربه استفاده كنيم. معني كامل روش تجربي اين است: ما همواره از تج

 ها را ببينيم. مشاهده؛ يعني ما با به كار انداختن حواسمان واقعيت -۷

بندي يابيم مورد تجزيه و تحليل و تركيب و جمعبينيم و ميچه از راه حواس ميآن -۱

نتاج از اج كنيم (استاي به دست بياوريم و استنتقرار بدهيم و از اين مشاهدات چيز تازه

 مشاهده و تفسير مشاهدات). 

گر بندي ما درست بوده يا نه، يك بار ديكه بدانيم تفسير، استنتاج و جمعبراي اين -۰

ايم بر عالم خارج (عالم عين) منطبق كنيم و تطبيق بدهيم (تطبيق اي را كه گرفتهنتيجه
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ا مورد ديگر عمل كنيم و ببينيم آيها بر عالم عين). يعني اين نتيجه را در مجدد نتيجه

گوييم. ما معموالً دهد. به اين كار تجربه ميدهد يا جواب مثبت نميجواب مثبت مي

 گوييم روش تجربي.ناميم و به كل اين كار مياين كار آخر را تجربه مي

پس روش تجربي سه كار اصلي دارد: اوّل، مشاهده دقيق؛ دوم، تفسير اين مشاهده و 

از آن؛ سوم، تطبيق آن تفسير و آن نتيجه گرفته شده بر عالم خارج در موارد  استنتاج

و اگر  شود،تازه. در صورت اخير اگر جواب تطبيق مثبت بود استنتاج ما تأييد مي

مان فهميم كه استنتاج ما درست نبوده، يا حتي شايد مشاهده اوليهجواب منفي بود مي

 خطا بوده است.

 بيهاي روش تجرمحدوديت

كنيم پرسيم ميانه ما با روش تجربي چگونه است؟ آيا ما روش تجربي را رد ميحال مي

انديشيم و اين آزادانديشي را با تربيت پذيريم؟ ما به عنوان كساني كه آزاد مييا مي

كنيم و مورد ايم، روش تجربي را صددرصد توصيه مياسالميمان به دست آورده

 روش تجربي ارزش و اعتبار قائليم؛ ولي: دهيم و براياستفاده قرار مي

دانيم. روش تجربي را براي قلمرو اوالً، روش شناخت را منحصر به روش تجربي نمي

دانيم، ولي بخشي از ادراكات هستند كه اصالً در قلمرو تجربه خود تجربه مفيد مي

ضي در قلمرو ااند. قبالً گفتيم كه علوم رينيستند، بلكه صرفاً در قلمرو تجزيه و تحليل

ر هاي منطقي و فلسفي عموماً دتجزيه و تحليل است. علوم فلسفي و تجزيه و تحليل

ت. شما ها قابل تجربه كردن نيساند. گفتيم كه بسياري از آگاهيقلمرو تجزيه و تحليل

هيچ  كه اين تابلو در ديد شما سبز استبينيد، براي اثبات ايناگر اين تابلو را سبز مي

كه مجددًا حس بينايي را به كار ببريد نداريد. در اين موارد صرفاً دقت در اينراهي جز 

مشاهده كارايي دارد. البته گاهي ممكن است انسان فكر كند كه چون عينك سبز زده، 

يست. اين بيند كه تابلو سبز نبيند. در اين حال اگر عينكش را بردارد ميتابلو را سبز مي
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 ، روش تجربي مربوط است به قلمرو تجربه. شود تجربه. به هر حالمي

ثانياً، اگر ما با تجربه تأييدي براي درستي تفسير و استنتاج از مشاهده خود به دست 

آورديم، الزم نيست فوراً فكر كنيم كه مطلب قطعي است. ممكن است صد تجربه 

ه ب مثبت هم داشته باشيم ولي باز مطلب قطعي نباشد. قطعيت علوم تجربي معموالً

 سد.رگيريها از تجربه، معموالً به صدردصد نميرسد. قطعيت نتيجهصددرصد نمي

 توانيمپس، اوالً، روش تجربي براي خودش قلمرو و ميدان خاصي دارد كه همه جا نمي

آن را به كار ببريم؛ و ثانياً، قطعيت صددرصد ندارد. اين مطلبي است كه عموم كساني 

سر و كار دارند به آن معتقدند. در علوم رياضي قطعيت  شناسيكه با متدولوژي و روش

رسد، ولي در علوم تجربي معموالً چنين قطعيتي وجود ندارد، جز گاه به صددرصد مي

 در موارد نادر. 

ثالثاً، يك مسأله بسيار مهم بايد در علوم تجربي مورد توجه قرار بگيرد: نتايج علوم 

 رسند، الزم نيست كليت و فراگيري جهانيتجربي اگر هم قطعي شوند و به قطعيت ب

داشته باشند، بلكه در ميدان خودشان احياناً كليت دارند. به عنوان مثال، اگر شما 

تجاربي فيزيكي را در زمينه حركت جوّ انجام دهيد، از آن قانوني درباره حركت 

كرار شده ن تكنيد. هر چه شما اين تجربه را تكرار كنيد باز در همين جّو زمياستنتاج مي

است. دليلي وجود ندارد كه اين تجربه در بيرون جو نيز صدق كند و كليت و قطعيت 

داشته باشد. چه بسا همين مسأله در جاي ديگر نتيجه ديگري بدهد. يعني اگر شما همين 

تجربه را در كره ماه انجام بدهيد ممكن است نتيجه ديگري بدهد. به اين مسأله 

 س فلسفه نسبيت در فيزيك و فلسفه برخاسته از فيزيك همينگوييم نسبيّت. اسامي

است؛ گرچه، البته، مطالب فراوان ديگري نيز در اين ميان هست. اساس اين است كه 

دهيم (مثالً در جو زمين)، در همان قلمرو صادق تجاربي كه ما در علوم طبيعي انجام مي

 است كه بشر هنوز بر فضا دستاست. البته مثال تجربه در جوّ زمين مربوط به زماني 

هايش را در فضا نيز انجام دهد و مشاهده كند تواند تجربهپيدا نكرده بود؛ امّا امروز مي
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كه آيا در آن سوي جو هم اين تجربه درست است يا درست نيست، و آيا آن استنتاج و 

رون يدهد گرچه حتي اگر در بدهد يا نمياش در بيرون جو هم نتيجه مثبت ميفرضيه

تواند برود؟ باالخره در محدوده اي را ترتيب دهد مگر تا كجا ميجو هم چنين تجربه

منظومه شمسي خواهد بود؛ چون بشر هنوز از منظومه شمسي بيرون نرفته است. با اين 

هاي شود كه اگر اين تجربه را در منظومه ديگري از منظومهحال، اين هم دليل نمي

نتيجه را بگيرد. درستي نتيجه تجارب ما همواره به قلمرو  شمسي جهان انجام دهد همين

آن تجارب محدودند و اگر به قطعيت و كليت برسند آن قطعيت و كليت نسبي است نه 

 مطلق.

 قرآن و مشاهده

ه كنيم. قرآن نيز ما را به مشاهدها ما روش تجربي را همواره تأييد ميبا رعايت اين نكته

م پيامبر كند. ابراهياي جالب نقل ميز ابراهيم پيامبر نكتهدعوت كرده است. قرآن حتي ا

اي اعتقادي از خدا خواست كه اعتقادش را از طريق يك تجربه عيني محكم در مسأله

المَوتي. قالَ اََولَم تؤمن، قاَل بلي و لكِن و اِذ قالَ اِبراهيمُ َربِّ اَرِني كَيفَ تُحي«كند: 

َاربَعَةً مِن الطَّيرِ فَصَرهُنَّ اليك ثم اجعَل عَلي كُّل جَبَلٍ منهنَّ جزئًا  ليَطْمَئِنَّ قَلبي. قالَ فَخُذ

؛ ابراهيم به خدا گفت خدايا، به من نشان بده كه روز («۰9ثمَّ ادعهُنَّ يأتينّكَ سَعيا)

شود كه انسان دومرتبه هيكل و كني. چگونه ميها را چه جور زنده ميقيامت مرده

شود؟ خدا گفت اي ابراهيم، به معاد و رستاخيز و زنده نده ميكند و زجسمي پيدا مي

 اي؟شدن انسان، به صورت انساني كه داراي كالبد و جان باشد، هنوز ايمان نياورده

خواهم اين وسوسه از دلم برود و اي دارم و ميابراهيم گفت ايمان دارم؛ امّا وسوسه

ها را جام دهد: چهار پرنده را بگيرد؛ آناي را انقلبم مطمئن بشود. خدا به او گفت تجربه

ها اي را بر سر كوهي (چهار كوه، يا بيش از چهار كوه) بگذارد و بعد آنبكشد؛ هر تكه

دوان پيش او خواهند رفت. اين يك تجربه را صدا كند. چون چنين كند مرغان دوان
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آسا زهمعج آساست. معجزه است؛ عادي نيست. به او گفته شد كه با اين تجربهمعجزه

فهمي كه براي خدا كاري ندارد كه كل اين خاليق را هم زنده كند. يعني ابراهيم مي

 اي پاك كند.خواست اعتقادش را به معاد با يك تجربه از هرگونه وسواس و دغدغه

 اصول تجربي مورد قبول قرآن

مشاهده در طبيعت و مشاهده در تاريخ، همه در اسالم هست. اين اصولي كه براي روش 

 تجربي در نظر گرفتيد نيز مورد اعتقاد قرآن است:

( جهان طبيعت و جهان ماده و عالم ماده در حال تغيّر و تبدل و دگرگوني است. اصالً ۷

تغيير است. حتي  گويد طبيعت دائماً در حالهمه تكيه قرآن روي همين است و مي

گويد به اين طبيعت متغير زاينده نگاه كن و ببين چطور زند و به انسان ميقرآن مثال مي

شود، و زند؛ ساقه ميرود؛ وقتي باران آمد جوانه مييك دانه گندم زير خاك مي

گويد اي انسان، عملت را در صحنه زندگي شبيه دهد. حتي ميهاي بيشتر ميگندم

اب كن؛ كار تو نيز در مسير يك چنين تحول و دگرگوني است. قبل گندم و خاك حس

ز ها اهايي نيست كه بشر امروز فهميده باشد. انسانها حرفطور. ايناز قرآن هم همين

خواهد تعداد مرغهايش را دانستند. يك روستايي وقتي ميهمان اول اين مسايل را مي

 يعني دچار حالت -آيد ه مرغ كپ ميكند و موقعي كمرغ پيدا ميزياد كند چند تخم

زير  -خواهد بنشيند شود كه حوصله حركت كردن ندارد و فقط مياي ميبيمار گونه

 ها آنگذارد. اين بيماري هم درست به اندازه روزهايي كه الزم است اين مرغپايش مي

دانه آيند ها از تخم بيرون مييابد. وقتي جوجهها را حرارت بدهند ادامه ميتخم

اي نيست. نهند. فهم اين چيزها مسأله تازهكنند و خود تخم ميخورند و رشد ميمي

 اي نيست.مرغ مسأله تازهمرغ به مرغ و تبدّل غذاي مرغ به تخمتبدّل تخم

بنابراين، اين مسأله كه عالم طبيعت دائمًا در حركتي زاينده است و از دل يك چيز، چيز 

يز اند. قرآن نديدهها اين مسايل را مياي نيست. همه انسانزهآيد مسأله تاديگر برون مي
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لم كه عاكند. پس، اينهمين مثالهاي عادي را بيان مي -كند همين را براي ما بيان مي

طبيعت عالمي است پرتطور، پر حركت، حركتي زاينده كه از دل يك چيز، چيز 

تاده است كه قرآن هم آن را براي ما اي ساده و پيش پا افآيد، مسألهاي به وجود ميتازه

 كند.بيان مي

رآن بيان شده كند در ق( اين نكته نيز كه بر اين تطوّر و تغيّر قوانين ثابتي حكومت مي۱

شود آفتاب از سمت مشرق طلوع دانستند كه وقتي صبح ميها از اول مياست. انسان

منتظر بودند كه فردا  كند؛ همه همكند؛ شب نيز آفتاب در سوي مغرب غروب ميمي

دومرتبه صبح شود و آفتاب طلوع كند. يعني مردم قانون ثابت طلوع و غروب را 

فت كند: ابراهيم گديدند. قرآن باز در داستان ابراهيم به اين قانون ثابت استناد ميمي

آورد، تو (فرعون) اگر راست خداي من كسي است كه خورشيد را از مشرق برمي

را از مغرب برآور! يعني ابراهيم به اين مسأله كه يك قانون ثابتي گويي خورشيد مي

 كند.هست كه تجلي اراده خداوند است، در خداشناسي استناد مي

( جهان طبيعت يك مجموعه يكپارچه هماهنگ است. وحدت دارد: توحيد و وحدت ۰

كه كل  استدانيد كه سراپاي قرآن اشاره به همين است. قرآن بيان اين عالم طبيعت. مي

ها همه قوانيني است كه براي جهان يك مجموعه هماهنگِ به هم پيوسته است. اين

يلي شود. اين قوانين خهم با روش ديالكتيكي، گفته مياستفاده از علوم تجربي، آن

 كنيد كه روشها را نفي كنيم. مالحظه مياند و چيزي نيست كه ما بخواهيم آنساده

ديالكتيكي، در زمينه و قلمرو عالم طبيعت و مسايل مادي،  تجربي، و حتي روش تجربي

نيم كچه ما نفي ميبراي ما امري است خيلي ساده، روشن، قابل فهم و قابل قبول. آن

ها و اين است كه كسي فكر كند براي شناخت و آگاهي به طور كلي، در همه زمينه

است. چنين نيست.  قلمروها، يك روش وجود دارد و آن هم روش تجربي ديالكتيكي

هاي متعدد هست كه هر روشي در يك روش نيست؛ بيش از يك روش هست. روش

ها را همچنان دنبال رود. ما اين روشجاي خود و متناسب با قلمرو خود به كار مي
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 خواهيم كرد. 

كه بحث ديالكتيك را در حد مورد نياز شما ساماني داده باشيم، در جلسه براي اين

كنيم. خواهيد ديد كه تضاد هم ضد و تضاد به صورت مستقل بحث مي آينده درباره

غولي بي شاخ و دم و معمايي كه نشود آن را فهميد نيست. اين عرايض امروز من بود. 

حاال رسيديم به سؤاالت شما. البته بايد عرض كنم من كالً ده دقيقه وقت دارم. 

بعد از اين ده دقيقه آقاي هاشمي  توانيد من را چندان معطل كنيد؛ چونخوشبختانه نمي

نيم كنم. ببيهاي شما استقبال ميآيند. البته امروز من كار دارم، واال از معطل كردنمي

 ها به بحث مربوط است و چقدر به خارج بحث. چقدر از سؤال

 هاپاسخ به پرسش

ا درست يتوانيم علم حضوري داشته باشيم؟ و آ[سؤال:] آيا ما نسبت به اشياء بيرون مي

گويند خداوند نسبت به ما علم حضوري دارد و ما نسبت به خدا همانند است كه مي

 خيالي هستيم؟ 

[دكتر بهشتي:] آن بخش سؤال كه خدا به ما علم حضوري دارد درست است. قسمت 

 ديگر اين سؤال هم باشد براي بعد.

ممكن  كند.فرق مي» هادبرابرن«تز دقيقاً به معناي ضد نهاد است و اين با [سؤال:] آنتي

 د باشد.توانتز به معني ديالكتيكي نمياست برابرنهاد، ضد نهاد نباشد؛ پس آنتي

شود به اين طور نيست آقا. آنتي يعني مقابل. ضد هم اگر گفته مي[دكتر بهشتي:] اين

رو است دليل است كه ضد، مقابل ضد ديگر است؛ واالّ معني اصلي آنتي، مقابل و روبه

نهند. البته ما معموالً آنتي را به معناي مخالف به چه در برابر او ميروي تز؛ آنبهرو -

 بريم، كه اشكالي ندارد، امّا اصل كلمه به معني مقابل است. كار مي

د و سنتز كننده ديگري باششود يكي تكميل[سؤال:] آيا نهاد و برابرنهاد متضادند، يا مي
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 به وجود آيد؟ 

 بالً توضيح داديم كه رابطه نهاد و برابرنهاد چگونه است. [دكتر بهشتي:] ق

 جلسه هشتم

 اشاره

تز و در بحث گذشته به اين نتيجه رسيديم كه اصل مسأله ديالكتيك و مسأله تز و آنتي

شناسيد و از آن آگاهي داريد بيگانه، يا چه شما ميسنتز چيزي نيست كه اصوالً با آن

با  ي يك جريان فكري دوطرفه، كاوشگرانه و زاينده، كهخيلي تازه باشد. ديالكتيك يعن

شود و از شود، بعد به نفي اين نظر (نفي تز) منتقل ميطرح يك نظر (يك تز) شروع مي

خيزد و اين اثبات جديد برآيند آن جا به نفي اين نفي، كه از آن يك اثبات برميآن

تواند اثبات دوم است، باز مي انجامد. اين اثبات جديد، كهاثبات و نفي قبلي است، مي

به دنبال خود نفي دوم و نفيِ نفي دوم و اثبات سوم را همراه داشته باشد. به اين پروسه و 

 شود ديالكتيك. جريان فكري گفته مي

اي باحثهتواند مرا داريم. اين مباحثه مي» مباحثه«گفتيم كه ما براي اين اصطالح كلمه 

نفر با خودش اين بحث دوجانبه را به وجود بياورد. در  واقعي باشد يا فرضي. يعني يك

ين هاي تحليلي ديگر خودمان، عهاي اصول فقه، و همچنين فقه و فلسفه و كتابكتاب

نيم كه بيهاي علمي، ميهاي مفصل و تحليلي اين شاخهبينيم. در كتاباين وضع را مي

كه  است؛ به اين صورتنويسنده كتاب رسماً يك ديالكتيك را در متن كتاب آورده 

يد: گوگويد حق اين است كه خأل وجود ندارد؛ بعد ميكند، مثالً ميمسأله را طرح مي

ارد، كه چرا خأل وجود ند» اگر گفته شود«يا » اگر بگويي«، يعني »قلتان«، يا »ان قيل«

يا  »قلت ان«گويد گويم به اين دليل. دومرتبه ميشود يا مي، گفته مي»قلت«يا » يقال«

وگو و بينيد كه نويسنده اصالً در شكل يك گفتيعني مي». يقال«يا » قلتُ«، »ان قيل«
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مباحثه فرضي، رسماً يك جريان فكري را كه مرتب با اثبات، نفي، و نفي در نفي، يعني 

كند. بنابراين، اين مسأله هيچ تازگي ندارد و چيز اثبات بعدي، همراه است، دنبال مي

 كه ما با آن آشنايي داريم. اين راجع به ديالكتيك. اي نيست، بلتازه

 بررسي اصول ماتريالیسم ديالكتیك

عيت غير گري و نفي واقماترياليست ديالكتيك آمده اين ديالكتيك را با بينش مادي

ماده (اعتقاد به اصالت ماده) همراه كرده و اين جريان ذهني را به عين منتقل كرده 

ود عالم عين هم جرياني مشابه جريان ذهن وجود دارد. آن گويند در خها مياست. آن

 كه چطور يككند، عبارت است از اينچيزي كه ديالكتيك در عالم عين مطرح مي

پديده مادي در درونش بذر از هم پاشيدن خودش و پيدايش پديده مادي جديدي را 

زمينه  وامل وداراست. بنابراين، يك تز، يك اثبات، يك واقعيت اثباتي، در درونش ع

افتد تا اين واقعيت اول از هم بپاشد نفي خودش را دارد. اين درون وقتي به حركت مي

قت به آيد (سنتز) كه در حقيتز)، به دنبالش يك واقعيت اثباتي جديد مي(حالت آنتي

تز را با هم در خودش جمع كرده است. يك هسته زردآلو هاي تز و آنتيشكلي ارزش

در درونش دارد كه اگر در زير خاك برود، آب به او بدهند، حرارت و اين استعداد را 

نور به او برسد، از هم بشكافد و از درونش جوانه درخت زردآلو بيرون بيايد. هسته 

زردآلو چيست؟ جَماد است. يك دانه هسته زردآلو به خودي خود جماد است. يعني 

هاي كند، (از ويژگيو نه رشد ميكند اگر آن را به حال خودش بگذاريد، نه تغذيه مي

گياهي و نبات، تغذيه و رشد است). هسته زردآلو يك تز است در شكل جماد. ضد 

جماد چيست؟ گياه است. در درون هسته زردآلو استعداد گياه شدن هست. اگر او در 

فد و به شكيك جريان قرار گرفت، يعني رطوبت و گرما و نور كافي به آن رسيد، مي

ن كند. در ايكند و هم رشد ميشود. آن جوانه گياه است: هم تغذيه ميديل ميجوانه تب

ته ماند؛ پوسشود؛ از هسته زردآلو ديگر چيزي نميشكفتن، هسته زردآلو تباه مي
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ود و از درون شطور. بنابراين، هسته تباه ميشود؛ هسته آن نيز هميناش شكفته ميچوبي

كننده هسته زردآلو و دارنده خصلت است و نفيآيد كه گياه آن درخت به وجود مي

گياهي است. اين گياه، خصلت هسته زردآلو و حالت از جمادي رستن و به سوي 

هاي تقريبي براي تز و ها را به عنوان مثالزردآلو جلو رفتن را با خودش دارد. اين

؛ ستكنم. يك دانه گندم جامد اتز و سنتز، در جريان حركت مادي، مطرح ميآنتي

كند؛ همان است كه كند؛ رشد نميطور بگذاريد، خود را تكثير نمياگر آن را همين

هست. ولي اگر آن را در جايي گذاشتيد كه رطوبت و گرما و نور به آن برسد، از هم 

دهد شود؛ بعد اين گياه، خوشه گندم ميزند؛ ساقه و گياه ميشود؛ جوانه ميشكفته مي

 ا با افزايشي براي خودش دارد.و آن حالت تكاملي گندم ر

اقعيت تز و سنتز ذهن را به عالم عين و وپس ماترياليسم ديالكتيك اين جريان تز و آنتي

گويد منشأ كند. اين كار اول آن است. كار دومش اين است كه ميعيني منتقل مي

در  كههاي جديد در عالم عين نيز همين جريان است. يعني خود اينپيدايش همه پديده

دل گندم استعداد گياه شدن و ساقه شدن وجود دارد، خود اين استعداد انگيزه حركت 

گندم از حالت جمادي به حالت گياهي است. بنابراين، عالم ماده با داشتن چنين عامل 

محركي در درون خودش دائماً اين حركت را دارد. اين حركت خالقيت دارد و تمام 

طريق است. پس ماترياليسم ديالكتيك عبارت است از  ها هم از اينها و آفرينشخلقت

منتقل كردن اين جريان ديالكتيكي و تطور زاينده ذهني به عالم ماده و عالم عين، و 

جا الزم است ببينيم اين تضادي كه پيدايش تطور زاينده عيني در خط تضاد. در اين

 كند چيست.ماترياليسم ديالكتيك مطرح مي

 اقضبررسي اصل تضاد و تن

ما در اصطالحات [منطق] خودمان چند اصطالح داريم: تقابل، تضاد، تناقص. گاه 

گوييم دو چيز با هم متضادند. گاه نيز اند. گاهي ميگوييم دو چيز با هم متناقضمي
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ر از ها را بايد خوب بفهميم. منظواند. اينديگر متقابلگوييم دو چيز نسبت به يكمي

باشند،  ديگرتضاد نيست. ممكن است دو چيز مقابل يك ديگر بودن حتماًمقابل يك

ولي با هم متضاد نباشند. اگر شما دو آيينه را مقابل هم قرار دهيد تا تصويري كه در اين 

نهايت خود را نشان بدهد، اين دو آيينه مقابل يكديگرند، ولي افتد تا بيها ميآيينه

ظور همين شود (فعالً منضاد فهميده نميديگر نيستند. پس لزومًا از تقابل، تمتضاد يك

 اصطالح مردمي و عرفي است).

، كه »رنقيض يكديگ«گوييم در تناقض، دو چيز نقيض يكديگرند. معموالً وقتي مي

بريم يكي نقض ديگري باشد. ولي گاهي هم ما ضد و نقيض را به يك معني به كار مي

ر اصطالح فلسفي، تناقض به اند! دگوييم آن دو چيز عجب با هم ضد و نقيضو مي

قتي سلب و اند. يعني وشود. هستي و نيستي با هم متناقضمقابله نفي و اثبات گفته مي

گويند تناقض. تناقض حد اعالي مقابله است. امّا اگر ايجاب يا نفي و اثبات است، مي

ديگر بودند، مثل سياهي و سفيدي، تضاد است. ما دو هستي در دو طرف مقابل يك

اند؛ امّا دو رنگ كه با هم تضاد دارند. در تقابل، گوييم سياهي و سفيدي دو رنگمي

 ديگرقدر كه دو چيز در يك مكان مقابل يكمغايرت از اين هم كمتر است و همين

گوييم تقابل دارند. البته در اصطالح فلسفي، تقابل معناي محدودتري قرار بگيرند مي

يم آيا پرس، و تضايف چهار قسم آن هستند. حال ميدارد كه تناقض، تضاد، عدم و ملكه

 در هر ديالكتيكي تناقض و تضاد هست؟ 

به دو معنا.  برند، نههاي معاصر تضاد و تناقض را به يك معنا به كار مياوالً، ديالكتيسين

منتها توجه داشته باشيد كه تناقض صرفاً در عالم مفاهيم است؛ در عالم خارج تناقض 

كه گفتيم تناقض عبارت است از مقابله هستي با نيستي، و چرا؟ براي اينمعني ندارد. 

هست. » تينيس«توانيم بگوييم دانيد كه در عالم خارج نيستي معنايي ندارد. نميشما مي

نيستي يك مفهوم ذهني است در مقابل مفهوم هستي. همچنين آب بودن و آب نبودن. 

. اندگوييم متناقضانها مياند. به ايناهيم ذهنيها همه در مفاحمد آمد؛ احمد نيامد. اين
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جايگاه دو امر متناقض ذهن است. پس تناقض رابطه دو مفهوم است در ذهن. امّا تضاد 

انيم توتواند ميان دو واقعيت عيني باشد: سفيدي و سياهي دو امر متضادند. ما ميمي

يني ي دو واقعيت عء سياه است و آن ديگري سفيد. سياهي و سفيدبگوييم اين شي

وقت دو واقعيتي كه رابطه تضاد دارند با هم هستند و هر دو در خارجند. البته، هيچ

وند؛ شاند از دو واقعيتي كه با هم جمع نميگوييم دو ضد عبارتنيستند؛ چون ما مي

شود كه صفحه اين ميز همين االن هم سياه باشد و هم سفيد. ولي اين صفحه يعني نمي

تضاد رابطه و  توانيم بگوييماند سياه باشد و آن تخته روبرو سفيد باشد. پس ميتوميز مي

اند دهديگر جمع نشنسبتي است ميان دو واقعيت عيني كه در زمان و مكان معين با يك

 كه صفحه اين ميز سياه استو يا زمانشان فرق دارد يا مكانشان. فرق در مكان، مثل اين

ين االن (در يك زمان) صفحه اين ميز سياه است و آن و صفحه اين تخته، سفيد. هم

ها با همديگر فرق دارد: سياه سطح ميز است و سفيد، تخته، سفيد است؛ ولي مكان اين

تواند عكس باشد: مكانشان يكي باشد، زمانشان فرق بكند. سطح تخته. همين مثال مي

ز د كنند. هر دو، صفحه ميتوانند آن را سفياالن سطح اين ميز سياه است، ولي بعداً مي

 كند: در اين زمان سياه است، در زمان ديگر سفيد. است، امّا زمانش فرق مي

تواند رابطه ميان دو حالت متوالي بر يك موضوع باشد. سيب، سبز بنابراين، تضاد مي

شود. سيب، اول تلخ كند و تدريجاً زرد رنگ يا قرمز رنگ ميرنگ است؛ رشد مي

شود. كند و شيرين ميشود. يا غوره ترش است؛ رشد ميد، شيرين ميكناست؛ رشد مي

تواند ء به صورت متوالي ميترشي و شيريني دو حالت اثباتي هستند كه در يك شي

 وجود داشته باشد: غوره االن ترش است، ولي دو ماه ديگر شيرين است.

اين بحث اين  ها نيست. مسأله مهم درچه در بحث تناقض و تضاد مهم است اينآن

انه داند كه، مثالً، داست كه ماترياليست ديالكتيك تضاد موجود در اشياء را اين مي

گندم كه االن جماد است، ولي در درونش بالقوه استعداد گياه شدن دارد، با گندم 

شدنش تضاد دارد. در حالي كه واقعاً چنين نيست؛ زيرا استعداد گياه شدن با گندم شدن 
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درست اين است كه بگوييم ضد حالت جمادي گندم، يعني حالت  تضادي ندارد.

چه وجود دارد ضد بالقوه است، نه ضد بالفعل. گياهي، بالقوه در او وجود دارد. پس آن

ضدبالفعل وجود ندارد. گندم، بالفعل جماد است و بالقوه گياه است. بالقوه، يعني 

خود دارد كه بعداً گياه شود. اين  كه اين استعداد، اين توان، اين قوه را در دروناين

گويد شود آن ديالكتيك عيني كه ماترياليسم ديالكتيك روي آن تكيه دارد و ميمي

كه همين توان و قوه گياه بودن كه در دل گندم است موتور محرك براي اين حركت 

است. يعني احتياج به محرك ديگري نيست. اين، مسأله تضاد و تناقض در رابطه با اين 

ر كار كنيد كه دبيني خاص (ماترياليسم ديالكتيك) است. مالحظه ميبينش و جهان

 شود عبارت است از مسأله قوه و فعل. اي كه مطرح ميماترياليسم ديالكتيك مسأله

 سیر حركت تاريخ در ماتريالیسم ديالكتیك

، به انساندهد: اوالً، اين جريان را به ماترياليسم ديالكتيك كار ديگري هم انجام مي

گويد شكل دهد و ميزندگي انسان و به شكل اجتماعي زندگي انسان تعميم مي

هاي زندگي اجتماعي انسان در آغاز شكل اشتراكي اوليه بوده است. البته همه شاخه

عميمي هاي آن چنين تگويند؛ بلكه يكي از شاخهطور نميماترياليسم ديالكتيك اين

جمعي و به صورت كمون و جامعه در آغاز، دستهگويد انسان دهد. ميانجام مي

كرد. در آن زمان، مالكيت، من و تويي، استثمار، و امثال اشتراكي اوليه زندگي مي

كه انسان ها نبود. بعد اين كمون اوليه در ضمن تبدالت گوناگون تبديل شد به ايناين

نسان از زندگي ايك جا بنشيند و كشت و زراعت بكند و با زراعت زندگي كند. يعني 

حالت اين سو و آن سو گشتن، به حالت زراعت كردن تبديل شد. البته، براي بسياري از 

ها در اين وسط يك دوره شباني وجود داشته است؛ به اين شكل كه تحول از انسان

زندگي عادي به زندگي شباني و از زندگي شباني به زندگي زراعتي صورت گرفت. از 

ان در كه وقتي انسداري برخاست؛ براي ايند به خود مسأله بردهزندگي زراعتي نيز خو
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هكتار زمين را آباد كند، دست تنها قادر به اين كار نيست.  ۷۳۳يك جا ماند و خواست 

ا كه اين نيروي انساني رهكتار زمين به نيروي انساني و براي اين ۷۳۳او براي آباد كردن 

 داري ازآورد. بنابراين، مسأله بردهري رو ميداارزان و مفت به دست بياورد به برده

ها داري. هركدام از اينشود : اشتراكي اوليه، چوپاني، كشاورزي، بردهجا پيدا مياين

داري توليد باال رفت و شهر به وجود آمد. پديد آمدن شهر يك مقطع است. بعد از برده

شهرنشين بايد كاالهاي باعث به وجود آمدن داد و ستد بورژوا (شهرنشين) شد. اين 

جا خرده بورژوازي و تجارت ساده به كرد، و از همينخود را با روستايي مبادله مي

داري آمد. اين خرده بورژوازي از دل فئوداليسم (زمينداري بزرگ) و بردهوجود مي

كه فئوداليسم را به زانو درآورد، حمايت از بردگان و برخاست. بورژوازي براي اين

 كند؛شود؛ بورژوازي رشد ميكند؛ مبارزه با بردگي شروع ميها را آغاز ميآزادي آن

ند؛ آيكند؛ صنايع بزرگ به وجود ميگيرد؛ صنعت رشد ميحكومت را به دست مي

آيند؛ و در نتيجه، سرمايه بزرگ (به جاي زمين هاي بازرگاني به وجود مياتحاديه

داري. شود: كاپيتاليسم و سرمايهبزرگ در فئوداليسم) بر زندگي انسان حاكم مي

بنابراين، كاپيتاليسم از دل بورژوازي، و بورژوازي از دل فئوداليسم و زمينداري بزرگ 

دار گويد كافي نيست كه من سرمايهكند، ميداري رشد ميمتولد شد؛ بعد، اين سرمايه

ايد م؛ بهاي ارتشي بزرگ را هم در اختيار داشته باشبزرگ باشم، بلكه بايد قدرت

هاي مقتدر هم در اختيار من باشند. بنابراين، رياست و قدرت ارتش را هم در دولت

هاي مقتدر بزرگ جهاني. بعد، از درون شود امپرياليسم و حكومتگيرد و مياختيار مي

خروشد و حاكميت و جوشد و ميهاي طبقاتي، نارضايتي محرومان مياين فاصله

كند، تا آن را از پا دربياورد و ديكتاتوري پرولتاريا، يعني ميمتنعمان و مترفان را تهديد 

حاكميت خشن محرومان و زحمتكشان جهان، روي كار بيايد. پس، ديكتاتوري 

لتاريا، محيط خيزد. بعد، اين ديكتاتوري پروپرولتاريا از دل كاپيتاليسم و امپرياليسم برمي

ز دل آن كنند تا ا؛ مردم تالش ميكندو عرصه زندگي را به محيط پرخفقاني تبديل مي
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يك سوسياليسم آزاد و يك زندگي اشتراكي پيشرفته صنعتي و اقتصادي و اجتماعي و 

شود سوسياليسم نهايي و آن مدينه جهاني همراه با آزادي به وجود آورند، و اين مي

حل اآل بشر. اين، تخيّل ماترياليسم ديالكتيك است در رابطه با مرفاضله و بهشت ايده

 مختلف زندگي انسان. 

 نقد اصالت تاريخ ماتريالیسم ديالكتیك

: از شومگويم و رد مياين تخيل تا چه اندازه صحيح است؟ من فقط جمله كوتاهي مي

نظر ما اين تخيل، اين طرح، اين كيفيت تبيين جهان، اين تئوري و فرضيه، مورد قبول 

قش اراده و انتخاب آزاد انسان را كه در مورد جامعه بشري مسأله ننيست؛ براي اين

ناديده گرفته و او را در يك مكانيسم جبري مطلق قرار داده است. انسان، از نظر ما، 

جانوري است سازنده آينده و سرنوشت خويش. انسان كه سازنده آينده و سرنوشت 

تواند يك موجود ناتوان در دست يك جبر تواناي مادي اجتماعي خويش است، نمي

وب شود، پاسخ اين است كه خيلي خلذا اگر بپرسند فردا جامعه انساني چگونه ميباشد. 

نسان كنند. قرآن، تغييراتي را كه براي اها چه ميبيني نيست؛ بايد ديد انسانقابل پيش

شود، ناشي از تغييرات دروني خود ما آيد و انسانيت دچار اين تغييرات ميپيش مي

(«. ۰۰يك مغيرًا نعمة انعمها علي قوم حتي يغيروا ما بانفسهم)ذلك باّن اهلل لم «داند: مي

ايم. معلوم اگر وضع ما عوض شد، دليلش اين است كه ما خودمان را عوض كرده

شود نقش انسان آزاد و انتخابگر در ساختن يا نساختن خودش، عامل مؤثري براي مي

( در مقايسه با ماترياليسم ۰۳ساختن محيط و جامعه اوست. از اين نظر، اگزيستانسياليسم)

ايد كه دهانديشد. جمله معروف سارتر را شنيتر ميتر و پيشرفتهديالكتيك به مراتب قوي

ير خود گويم تقصاي فلج مادرزاد به دنيا بيايد و قهرمان دو نشود، مياگر بچه«گويد: مي

شود. دو ب تواند قهرمانممكن است فكر كنيد كه اين فلج مادرزاد چگونه مي». اوست

كه انسان تسليم اي است براي نشان دادن ايناين جمله در واقع مبالغه شاعرانه

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

( و جبر طبيعت، و همچنين تسليم دترمينيسم و جبر جامعه نيست؛ بلكه ۰۱دترمينيسم)

خود سازنده طبيعت و اجتماع است و البته تعبير شاعرانه خوبي است. اگر دقت زيادي 

جمله يك معني عاقالنه هم هست، و آن اين است كه به راستي بينيم در اين بكنيم مي

تواند آنقدر هوش و ذكاوت و توانهاي نهفته در درونش را به كار بيندازد كه انسان مي

بيماري فلجش را عالج بكند و بعد هم قهرمان دو بشود. چه اشكالي دارد؟ مگر نه اين 

ر ايم؟ ديگي مصنوعي درست كردههاهاي فلج، پا و چرخاست كه اينك ما براي انسان

ن هاي زمينگيري كه نتوانند جايي بروند، نيستند. بنابراين، مسأله ايهاي افليج، انسانانسان

شناسي نبايد از نظر دور داشت. است كه عامل انتخاب آزاد و سازنده انسان را در جامعه

 يم. خودمان را گفتاين تعميم مسأله ديالكتيك به جامعه بود كه ما درباره آن نظرات 

 نقد تعمیم اصل تضاد به جهان

هنه گويد اين تضاد و خالقيت تضاد، همه پعالوه بر اين، ماترياليسم ديالكتيك اصاًل مي

و صحنه هستي را فرا گرفته است. معتقد است كه كل هستي قلمرو حكومت ماترياليسم 

انيسم نتيجه فعاليت مكشود، ديالكتيك است. يعني بدانيد كه هر چه در جهان پيدا مي

ه جهان ها تضاد را به همعمومي جهاني ماترياليسم ديالكتيك است. به تعبير ديگر، آن

 دهند. ما در برابر اين تعميم، نقد بزرگي داريم. تعميم مي

هاي ثابت قبالً گفتيم كه قوانين طبيعي حاكم بر طبيعت، قوانين ثابتي هستند. قانون

نفي خودشان را داشته باشند. تا بوده و هست از اجتماع دو  توانند در دل خودشاننمي

آمده است. اين قانون ثابت حاكم بر جهان ئيدروژن و يك اكسيژن آب به وجود مي

كوشد هم از اين مسأله كه ماترياليسم ديالكتيك ميهستي همچنان پابرجاست. اين

چيز  در دنيا هيچحاكميت ديالكتيك و تضاد را به كل جهان توسعه بدهد و بگويد 

نيست كه از قلمرو حكومت ماترياليسم ديالكتيك بيرون باشد؛ در حالي كه ما معتقديم 

حداقل، قوانين ثابت حاكم بر جهان  -در جهان هستي واقيعتهاي ثابتي وجود دارد 
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 طبيعت. قانونگذار اين قوانين نيز كه ماترياليست او را قبول ندارد، خداست.

د ديالكتيكي و مادي بر كل جهان هستي حاكم است، مطلبي پس اين مسأله كه تضا

طور است، ولي در است كه چندان مورد قبول ما نيست؛ زيرا اگرچه در مواردي اين

 كل جهان چنين نيست.

كه در درون يك حالت اثباتي، كه ماترياليست خود تضاد را و اينمسأله سوم اين

جود دارد، به عنوان موتور محرك جهان استعداد و توان تبديل شدن به ضد آن حالت و

گوييم يك دانه گندم را در جاي ماده قبول داشت، ولي ما اين را قبول نداريم. ما مي

را در  شود؟ تا عاملي گندمنوري بگذاريد، ببينيد به گياه تبديل ميخشك سرد بي

ر گندم د چهشود. بنابراين، به طور كلي، آنمجراي تبدل نياورد، به گياه تبديل نمي

وجود دارد استعداد گياه شدن است. اگر گندم بخواهد واقعاً خودش گياه شود، 

 شود. نيروهاي زيادي الزم دارد و اين نيروها سرانجام به پروردگار عالم منتهي مي

ها مسايل مورد اختالف ميان ديد ما و ماترياليسم ديالكتيك است؛ واال اين مسأله كه اين

است مورد قبول ما نيز هست. اين مسأله كه در اين حركت، هر  در عالم طبيعت حركت

مقطعي در درون خود استعداد تبدل به مقطع ديگر را دارد (مثل مقطع گندم به مقطع 

گياه) مورد قبول ما نيز هست. اين مسأله را كه اين استعداد تا حدودي در حركت كردن 

ياه وقت گداد گياه شدن ندارد هيچاين ماده مؤثر است قبول داريم؛ واال چيزي كه استع

اي گچ را در زمين بكاريد؛ آب هم بدهيد؛ نور هم بدهد؛ آيا درخت شود. شما تكهنمي

؛ امّا علت دخالت نيستشود؟ نه! بنابراين، ما قبول داريم كه اين استعداد بيگچ سبز مي

ي انسان ندگتامه نيست. اين مسأله را نيز كه قانون ديالكتيك بر تبدالت اجتماعي ز

 تأثير نيست، ولي حاكميت مطلق ندارد؛حاكم است، قبول نداريم. البته اين قانون بي

كه انسان سازنده آزاد است. اين موجود دوپا گاهي در حركت خودش براي اين

كه تبدل ايران در سه سال قبل، از رسد. چنانكند كه به عقل جن هم نميكارهايي مي

 هاي آمريكايي هم نرسيد! ز، به عقل جنآن وضع قبلي به وضع امرو
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نيم. كند كه بايد به آن اشاره كاي ديگري را هم مطرح ميماترياليسم ديالكتيك مسأله

همه حرف و تكيه ماترياليسم ديالكتيك روي تضاد و درگيري است؛ در حالي كه 

ر ديگكننده يكمسأله درگيري در جهان يك بعد قضيه است، واال هماهنگي و تكميل

ننده كبودن، بعد بسيار جالب ديگر قضيه است. زن و مرد ضد هم هستند يا تكميل

بايد  يابيم زن و مرد نبايد ضد هم باشند، بلكهيكديگر؟ از ديد دقيق كه نگاه كنيم درمي

تند يا ديگر باشند. آيا الكتريسيته مثبت و الكتريسيته منفي ضد هم هسكننده يكتكميل

 بستگي به اين دارد كه چه عينكي به چشممان بزنيم. اگر عينك كننده هم؟ پاسختكميل

(، دو ۰۸گوييم ضد هم هستند، و به قول آن پردازنده پارسي سره)تضاد بزنيم، مي

ديگر دائماً با هم سر جنگ دارند. اگر عينك تكميل به اند. اين دو ضد يكآخشيج

سند، برق و روقتي به هم ميها تكميل كننده يكديگرند و گوييم اينچشممان بزنيم مي

آورند. بنابراين، آيا الكتريسيته منفي و نور و گرما و حرارت و حركت به وجود مي

ا چه عينكي ت -الكتريسيته مثبت ضد هم هستند يا مكمل يكديگر؟ هر دو صحيح است 

هاي كه ماترياليسم ديالكتيك براي بيان رابطه ميان همه اين پديدهبه چشم بزنيم. اين

دهد، مورد قبول ما نيست. ما ستي، تنها چهره و قيافه و آرايش ستيز و تضاد ميه

معتقديم يك تدبير هماهنگ كننده كل هستي وجود دارد و اوست كه چرخ هستي را 

ز هايي اگرداند. زن و مرد مكمل يكديگرند. ما گاهي در هستي نشانهچرخاند و ميمي

هنگي انگيز است. مثالً، هماكه بسيار اعجاب بينيمديگر بودن ميهماهنگي و مكمل يك

ساختمان بدن مادر و نياز و ساختمان دهان طفل در ساختمان بدن مادر، از روزي كه به 

تواند در موقع بارداري مقداري از غذايي را كه بيني شده كه ميدنيا آمده، غددي پيش

ي رد؛ بلكه به درد نوزادخوخورد به شير تبديل كند. شير به درد خود مادر نميمادر مي

خورد كه هنوز به دنيا نيامده است! براي اين شير يك خزانه و محفظه درست شده مي

است: پستان. ساختمان پستان متناسب است با قدرت و جهاز مكندگي نوزاد: در دهانه 

ي تواند آن را به راحتاين خزانه يك دكمه است با سوراخهاي بسيار ريز كه كودك مي
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بگيرد، مك بزند و شير را به خودش جذب كند. چگونه در بدن و ساختمان  به دهان

جسمي گوساله ماده، سيستم توليد شير، همراه با مخزني داراي يك دهانه، متناسب با 

ست؟ بيني شده انياز گوساله و دهان او، (و نيز در ميش با بره و در انسان با نوازد) پيش

ر اساس تضاد و درگيري نيست. بفرماييد آيا آن شود كه ساختن جهان همه بمعلوم مي

دهد؟ كند و ضديت نشان ميخورد، با او جنگ ميموقعي كه نوزاد از مادرش شير مي

دهد؟ آيا براساس جنگ است كه مادر در جنگد و ضديت نشان ميآيا مادر با او مي

 ا مالطفتپرد و بشنود از خواب ميدل شب، خسته و افتاده، تا صداي فرزندش را مي

خوراند؟ آيا اين رابطه، رابطه گيرد و شيره جانش را به او ميفرزند را در آغوش مي

 كنندگي و هماهنگي در نسبت و در رابطه با يكديگر؟جنگ است يا رابطه تكميل

ها چهره كوشد به تمام اين گوناگونيبنابراين، اين مسأله كه ماترياليسم ديالكتيك مي

بدهد و فكر كند كه دنيا و عالم هستي جنگ است و ديگر هيچ، تضاد در جنگ و ستيز 

دگي، تواند رابطه ساختن، سازنبرداشت صحيحي نيست. رابطه بين اين متقابلها، هم مي

ديگر و هماهنگي باشد، و هم رابطه جنگ. اگر خوب دقت كنيد تكميل يك

در  استيابيد كه تمام آن جنگهايي كه در طبيعت هست، در حقيقت صلحي درمي

يابي خواهند جهت هموار كردن راه كمال و كمالكه همه ميشكل جنگ؛ براي اين

گويند اين تضاد همراه با ها هم ميديگر دهند. خود ماترياليستدست به دست يك

 تكامل است.

تز، تز و سناي بود از اصل ديالكتيك، و اصطالحات تز و آنتياين خالصه و فشرده

از ذهن (كه مباحثه بود) به عين (كه تضاد عيني خارجي است) منتقل كردن ديالكتيك 

م يابي مادي. منطق ماترياليسو حركت آميخته با تضاد موجودات مادي در بستر كمال

ديالكتيك نيز اين ديالكتيكِ به عينيِت خارجي آمده و اين ماترياليسم ديالكتيك از 

ر گويد، اگدهد. يعني ميقرار ميذهن به عين منتقل شده را مجدداً مبنا و پايه شناخت 

خواهيد جهان طبيعت را درست بشناسيد به ماترياليسم ديالكتيك معتقد و پايبند مي
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باشيد؛ اگر بخواهي در غير اين خط جهان را تببين كني، تبيين تو درست نيست. پس، 

ين ع ديالكتيك عبارت بود از مباحثه در ذهن و در رابطه با شناخت. اين ديالكتيك را به

منتقل كردند و نامش را ديالكتيك خارجي يا ماترياليسم ديالكتيك گذاشتند كه به 

ز ها و پيروان ماترياليسم ديالكتيك عبارت است اها و ديالكتيسينعقيده ماترياليست

يك نوع روش و قانونمندي حاكم بر عالم ماده و عين. گفتيم كه ما اين مطلب را قبول 

س كه هر كرا نيز بيان كرديم. اين موضوع مجدداً، به عنوان ايننداريم. انتقادهاي خود 

بخواهد جهان ماده را بشناسد بايد اصول ماترياليسم ديالكتيك را قبول داشته باشد و 

جهان را در اين قالب شناسايي كند، به مسأله شناخت تبديل شد: شناخت جهان به 

نين به عالم عين خارج و همچ كمك اعتقاد به اصول ماترياليسم ديالكتيك كه مربوط

شناسي ما هنگامي درست است كه بر پايه مربوط به جامعه است. از نظر آنان جامعه

ماترياليسم ديالكتيك و حاكميت منطق آن بر سوسيولوژي باشد. اين كاري است كه 

خواهد در بحث شناخت انجام بدهد و ما در اين باره توضيح ماترياليسم ديالكتيك مي

 ديم.كافي دا

س را در كنيم و اين كالبندي ميجا گفتيم جمعدر جلسه آينده كل مسايلي را كه تا اين

رسانيم؛ چون من هفته آخر شهريور، به احتمال قوي، نيستم و اين مقطع به پايان مي

هاي قبلي توانم بيايم. شما در اين فاصله يادداشتبنابراين يك جلسه ديگر بيشتر نمي

بندي كنيد. اگر در جلسه آينده، از يد و سعي كنيد مطالب را جمعخود را مطالعه كن

بنديشان را آماده كرده باشند، اول به يك برادران و خواهران كساني باشند كه جمع

بنديشان را بخوانند، و بعد خود من با دهم كه جمعبرادر و يك خواهر فرصت مي

در بحث شناخت بايد از چه  دهم كه ببينيمبندي نهايي را انجام ميكمك شما جمع

اصول كلي پيروي كنيم؛ چه مسايلي براي ما روشن شده و چه مسايلي بايد براي ما، به 

 ياري خداوند، روشن بشود. براي پاسخ به سؤاالت نيم ساعت وقت داريم.
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 هاپاسخ به سؤال

 را هم معني كنيد و بگوييد آيا تزاحم همان تناقض است؟» تزاهم«[سؤال:] لطفاً 

مي بنويسيد جي» ح«گويم، لطفاً تزاحم را با دكتر بهشتي:] اوالً، به اين نويسنده عزيز مي[

از زحمت است، به معني » تزاحم«هوز. اين فقط يك تذكر اماليي بود؛ چون » ه«نه با 

ديگر بودن. البته اين اصطالح در فقه و اصول فقه است، ولي در فلسفه مزاحم يك

 اقض نيز در فلسفه و منطق هست. معموالً نيست. تضاد و تن

[سؤال:] تضاد در كثرت و تضاد در وحدت را تعريف كنيد و بگوييد اسالم براي 

 ها ارزش قائل است.كداميك از آن

اد در تض«[دكتر بهشتي:] تضاد هم همراه با كثرت است و هم همراه با وحدت. تعبير 

بدون  يم بگوييم تضادتوانتعبير جالبي نيست. فقط مي» كثرت و تضاد در وحدت

وحدت و تضاد با وحدت. يعني، يك وقت است كه دو چيز صرفاً ضد يكديگرند، 

گويند جا ميها را در كل هستي مورد توجه قرار بدهند، (اينكه وحدت آنبدون اين

ها را تضاد بدون وحدت)؛ و يك وقت است كه دو چيز ضد يكديگرند و وحدت آن

چه در گويند تضاد همراه با وحدت). البته آنجا ميايندهند، (مورد توجه قرار مي

 اسالم است تضاد همراه با وحدت است.

 [سؤال:] استعداد چيست؟ 

[دكتر بهشتي:] استعداد يعني آمادگي. يعني يك چيزي داراي آمادگي خاص براي 

ت، گوييم در گندم استعداد هسكه ميشدن و تبديل شدن به چيز ديگر باشد؛ مثل اين

 ني آمادگي هست كه به گياه يا ساقه تبديل شود.يع

رواج  هاي شريعتيرا كه جديداً به عنوان نشر انديشه» ديالكتيك توحيدي«[سؤال:] واژه 

 يافته توضيح دهيد.

[دكتر بهشتي:] من عرض كردم كه اصالً ديالكتيك يعني يك روند زاينده فكري. 
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ك روند يك ديالكتيك دارد، يعني يبنابراين، اگر گفته شود مرحوم دكتر شريعتي هم 

اي نيست. من اين اصطالحات را زاينده فكري دارد كه بر اساس توحيد است. اين مسأله

 بيان كردم كه شما خودتان مجتهد شويد. اين چيزها را بايد خودتان بفهميد. 

شود، فقط زد و خورد منظور نيست؛ بلكه همان [سؤال:] وقتي مسأله جنگ مطرح مي

 دهد تا او مادر در شير دادن به طفل، عمر و هستي خود را در حقيقت به او ميكه مثالً

 دانيد؟طور در ديگر موارد. اين را چگونه ميآيد و همينبه وجود مي

بالً عمر و ها متقاگوييد جنگ؟ بگوييد انسان[دكتر بهشتي:] خيلي خوب، پس چرا مي

اگر  البته -گوييد جنگ؟ ند. چرا ميدهند تا سعادت بيافرينهستي خود را به هم مي

 منظورتان جنگ به اين معناست اشكالي ندارد.

 

  

 فهرست اعالم

 ۷۳۳ ۷۳۷ ۷۳۱ابراهيم، 

 ۷۰9ابن سينا، 

 ۷۱۳احمد كسروي، 

 ۰۳ ۳۱ ۷۷۱ ۷۰9 ۷۰۳ارسطو، 

 ۷۰۳استوارت ميل، 

 ۰۳افالطون، 

 ۷9۰جابر، 

 ۰۳حاج مالّهادي سبزواري، 

 ۱۳ ۰۳ ۷۰۳دكارت، 

 ۷۸۰تي، دكتر شريع
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 ۷۰۳رواقيون، 

 ۷۰۳زنون كيتسيوني، 

 ۷۱۳سارتر، 

 ۷۷۷ ۷۷۰ ۷۷9 ۷۷۳سليمان، 

 ۰۷ ۰۰شهيد مطهري، 

 ۱۳علي(ع)، 

 ۰۱ ۸۰ ۷۰۰ ۷۰۷ ۷۰۰ ۷۰9 ۷۰۳ ۷۰۱فارسي، 

 ۷۰۰ ۷۰9 ۷۰۳فرانسيس بيكن، 

 ۷۳۱فرعون، 

 ۷۰۳فويرباخ، 

 ۰۳ ۰۳ ۰۱ ۷9۰ ۷۰۳كانت، 

 ۳۸ ۷۰۸ ۷9۳ ۷۰۳ماركس، 

 ۰9مالصدرا، 

 ۷۷۷ ۷۷۱ ۷۷۰ ۷۷9 ۷۷۳، ملكه سبا

 ۰۰نيوتن، 

 ۷۰۷هابيل و قابيل، 

 ۷۱۰ ۷۳۰هاشمي، 

 ۰۳ ۷۰۸ ۷۰9 ۷۰۳هگل، 

  

 (...................Anotates .................) 

 خوانند.ها ميها را شخصاً از روي برگه( در همه موارد دكتر بهشتي پرسش۷

ن اش، در بردارنده ايگونگيرغم سادگي و مزاح ( در واقع پاسخ دكتر بهشتي، علي۱

نكته است كه جهان خارجي واقعيت (عينيت) دارد و محصول ذهن ما نيست. دكتر 
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اند بگويند كه وجود جهان خارج (عين) يك امر بديهي بهشتي با چنين پاسخي خواسته

و فطري است و طريق اثبات آن هم چيزي در حد تنبه دادن است. در واقع هيچ برهاني 

 توان اقامه كرد.شتن جهان خارج نميبر عينيت دا

ء، ( اشاره دكتر بهشتي به اين سخن فيلسوفانه است كه: ادلّ دليل علي امكان الشي۰

 وقوعه.

ترين مباحث فلسفي است. فالسفه اسالمي مالك بداهت را ( مالك بداهت از پيچيده9

به » ل ندارندحلياحتياج به تجزيه و ت«دانند (همان كه دكتر بهشتي با عبارت بساطت مي

 كنند).آن اشاره مي

صادق ») هر«( منظور دكتر بهشتي اين است كه اين قضيه به نحو موجبه كليه (با سور ۰

برخي از امور ذهني در عين اثر «كند: نيست؛ بلكه به نحو موجبه جزئيه صدق مي

 ».گذارندبرخي امور عيني در ذهن اثر مي«، و نيز »نهندمي

(ما تقدم، ما قبل تجربي، پيشين) در انديشه  a prioriتي به قضاياي ( اشاره دكتر بهش۳

 (ما تأخّر، ما بعد تجربي، پسين). posteriori aكانت است؛ در مقابل قضاياي 

( منظومه، حاج مال هادي سبزواري، بخش منطق (لئالي منتظمة في علم المنطق و ۱

 ق. الميزان)، غوصٌ في تقسيم العلم الي التّصور و التصدي

۸ )Critique of Pure Reason).Kritik der reinen Vernunft  مشخصات

ترجمه فارسي اين اثر چنين است: سنجش خرد ناب، ايمانوئل كانت، ترجمه دكتر 

 .۷۰۳۱ر ط الدين اديب سلطاني، تهران، اميركبير، ميرشمس

 ( از جمله) بنگيريد به: سنجش خرد ناب، درآمد ويراست دوم.۳

۳۷ )Category 

 خواند.هايي ميجا دكتر بهشتي سؤاالت را از روي برگه( در اين۷۷

 .۰۱صفحه  ۷( بنگريد به پاورقي شماره ۷۱

۰۷ )logy 
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9۷ )metalogy 

۰۷ )cosmology 

 خوانند.ها مي( سؤاالت مطروحه را دكتر بهشتي از روي برگه۷۳

فه تحت كه در فلسباشد مي» هست«از » بايد«( اشاره دكتر بهشتي به بحث استنتاج ۷۱

مورد بحث قرار  The Problem of fact، يا Fact- value distinctionعناوين 

 گيرد.مي

 بنگريد به: دانش و ارزش، عبدالكريم سروش.

سال يك بار به كلي  ۷9هاي مغز انسان هر شناسان تمام سلول( مطابق رأي زيست۷۸

 شوند.عوض مي

۳۷ )mutation 

ه علم انگيزترين مسايل فلسفترين و بحثجا به يكي از مهم( دكتر بهشتي در اين۱۳

كه  بينياشاره دارند. مسأله به طور خالصه اين است كه هيچ گاه از صحت يك پيش

توان به صحت آن نظريه پي برد. نمونه بارز گيرد، نميبراساس يك نظريه صورت مي

 پرتو تئوري بيني آن هم دراين مطلب همين مثال خسوف و كسوف است كه پيش

 كوپرنيكي. -منسوخ بطلميوسي امكان دارد و هم در پرتو تئوري كپلر 

ه ترين خدمت وي به فلسف( فيلسوف انگليسي. بزرگ۷۰۳۷- ۷۳۱۳( فرانسيس بيكن )۱۷

تدوين و استوار ساختن و ترويج روش استقراء در علوم تجربي بود. (دايرة المعارف 

 فارسي، مصاحب)

به يكي از مسايل اساسي در فلسفه علوم اجتماعي است. علوم  ( اشاره دكتر بهشتي۱۱

(اصل  هاهايي دارند از قبيل تكرارپذيري، دست بردن در علل و معلولتجربي ويژگي

حضور، غياب و تغييرهاي همزمان در نظريه استوارت ميل)، استقالل از ناظر، كليت، 

توان المثل در تاريخ نمييست. فيها چندان فراهم نو... اما در علوم اجتماعي اين ويژگي

ها را تغيير داد تا معلوم شود كه اگر فالن حادثه به شكل در حوادث دست برد و آن
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شد. عالوه بر آن، در تاريخ همواره با قضاياي شخصيه داد چه ميديگري رخ مي

چه گر -گوييم ايم (برخالف علم تجربي كه از كلي آب و كلي آهن سخن ميمواجه

يني بطور، علوم اجتماعي از پيششناسي نيز چنين است). همينمي مثل كيهاندر علو

پذيرند. مثاًل اگر گفته شود فالن بانك ممكن است ورشكسته شود، همه تأثير مي

هاي خود را خالي خواهند كرد و خود همين امر موجب ورشكستگي آن حساب

را مقايسه كنيد با  شود). اينبيني موجب وقوع حادثه ميخواهد شد (نفس پيش

يد به: دهد. براي تفصيل اين مطلب بنگركه در فالن ساعت خسوفي رخ ميبيني اينپيش

 گري، ترجمه احمد آرام، تهران، خوارزمي.كارل ريموند پوپر، فقر تاريخي

( اين پرسش گرچه روشن است، امّا دقيق نيست. اوالً تقسيم قضايا به تحليلي ۱۰

(analytic( و تركيبي)syntetic كار كانت بود، نه ماديون. ثانياً، اين تقسيم در )

موضوعات نيست، بلكه در قضاياست. ثالثاً، اين سخن كه در قضاياي (يا به گفته 

گر: موضوعات) تحليلي بيان مطلب جز تكرار صفات نيست، سخن غلطي است؛ پرسش

ليلي. علت ه تحصفت است ولي قضيه تركيبي است ن» سياه» «كالغ سياه است«زيرا در 

ود: براي شهايي از همين جا روشن ميپرهيز دكتر بهشتي در پاسخ دادن به چنين پرسش

ن ترين مسايل فلسفي (همچواند و با ابتداييافرادي كه هنوز مقدمات الزم را طي نكرده

ترين قضاياي تحليلي و تركيبي) آشنا نيستند، بهتر آن است كه بحث شناخت در ساده

ها ه شود، و اين همان كاري است كه شهيد بهشتي در اين سلسله بحثصورتش ارائ

 اند.كرده

 .۰۷(، آيه ۰( سوره مائده )۱9

۰۱ )thesis 

۳۱ )antithesis 

۱۱ )synthesis 

هاي ترتيب براي تز، آنتي تز، و سنتز، معادلنهاد، بههاي نهاد، برابرنهاد، و هم( معادل۱۸

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

ه اند. بنگريد به: فلسفه هگل، والتر استيس، ترجمپيشنهادي مرحوم دكتر حميد عنايت

هاي ديگر، . براي معادل۷۰9۱حميد عنايت، تهران، شركت سهامي كتابهاي جيبي، 

بنگريد به: فرهنگ اصطالحات فلسفه و علوم اجتماعي، گردآوري و تدوين ماري 

 جلد. ۷۰۱۷ ۱بريجانيان، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران، 

» سان«شود؛ در غير اين صورت تلفظ مي» سام«حرف بعدي پ، ب، و... باشد  ( اگر۱۳

 (دكتر بهشتي).

۳۰ )pathy 

۷۰ )sympathy  

۱۰ )Pathology 

م) تأسيس ق ۱۳9حدود  -۰۰۳( مذهبي فلسفي كه به وسيله زنون كيتسيوني (حدود ۰۰

معارف فارسي، شد. (دايرة الشد. حوزه درسي ايشان در يكي از رواقهاي آتن منعقد مي

 مصاحب).

 .۱۳۳(، آيه ۱( سوره بقره )۰9

 .۰۰(، آيه ۸( سوره انفال )۰۰

۳۰ )Existentialism 

۱۰ )determinism 

 ، احمد كسروي است. كسروي كه»آن پردازنده پارسي سره«( منظور دكتر بهشتي از ۰۸

ه را ب »آخشيج«، لفظ »ضد«هاي عربي پرهيز داشت، به جاي واژه از به كار بردن واژه

 برد.كار مي

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/

	شناخت از ديدگاه فطرت
	مشخصات كتاب
	پيشگفتار
	جلسه اوّل
	اشاره
	شناخت رابطهاي است با محيط
	شناخت قابل تعريف نيست
	آگاهي انسان نسبت به خويش (خودآگاهي)
	ذهن و عين
	ذهن بخشي از عين است
	تأثير ذهن و عين در يكديگر
	مهمترين انتظار از ذهن
	پاسخ به پرسشها

	جلسه دوّم
	نقش و ارزش اصلي آگاهي، واقعنمايي است
	تفاوت حقيقت و واقعيت
	انواع آگاهي
	مشاهدات دروني
	آگاهيهاي مأخوذ از تجزيه و تحليل و جمعبندي
	تعريف فكر
	آگاهيهاي قبل از تجربه
	آگاهيهاي اشراقي و عرفاني
	وحي
	پاسخ به پرسشها

	جلسه سوّم
	موضوع شناخت: چه چيزي را ميشناسيم؟
	تقسيم موضوعات شناخت به متطوّر و ثابت
	نقد علمي بودن ماركسيسم و ماترياليسم
	پاسخ به پرسشها

	جلسه چهارم
	اشاره
	تغيير و ثبات تصاوير ذهني
	تغيير در ساختمان مغز و اندامهاي شناخت
	پاسخ به پرسشها

	جلسه پنجم
	اشاره
	مشاهده
	خطاي در حواس
	خطاي حس در مشاهده آتشگردان
	تفسير خطاي حس در مشاهده سراب و موارد ديگر

	جلسه ششم
	اشاره
	شيوه پي بردن به خطاهاي حسي
	انديشه تحليلگر و بيرون آمدن از شك
	حدود كاربرد روش تجربي
	نقش ذهن تحليلگر در ابداع نظريات

	جلسه هفتم
	خلاصه نتايج قبل
	ادراك مادي نيست
	ادراكات بديهي و نظري
	علم حضوري و حصولي
	معناي ديالكتيك
	آداب مباحثه
	معناي تز، آنتيتز، سنتز
	معناي روش تجربي و اصول آن
	محدوديتهاي روش تجربي
	قرآن و مشاهده
	اصول تجربي مورد قبول قرآن
	پاسخ به پرسشها

	جلسه هشتم
	اشاره
	بررسي اصول ماترياليسم ديالكتيك
	بررسي اصل تضاد و تناقض
	سير حركت تاريخ در ماترياليسم ديالكتيك
	نقد اصالت تاريخ ماترياليسم ديالكتيك
	نقد تعميم اصل تضاد به جهان
	پاسخ به سؤالها

	فهرست اعلام


