
 درس پنجاه و يكم

 كجا رفتى بيا اى از نظر دور
 

 كه ما را سوخت اندوه جدايى

 )وحشى(

ه ش است كه باز توفيق تشكيل جلسه  1357مرداد  15ه ق برابر با  1398امروز اّول ماه مبارك رمضان 

قسم  سه تاكنون كه ايمگرفته نتيجه گذشته دروس از. ايمدرس بحث و حلقه انس و ذكر يافته

 و. است شده تركيب آن از جسمانى و جسم كه محض ماده يكى: ايمموجود واقعى حقيقى يافته

 كه خياليه صور ديگر و. است ماده احكام و ماده از عارى و مطلق و مجرد كه عقليه علميه صور ديگر

 رسيده فعليت به چون ولى نيست؛ مطلق مجرد عقليه، صور مانند و است شكل و مقدار به مقيد

است قوه در آن راه ندارد. پس صور خياليه برخى از احكام ماده را از قبيل مقدار و شكل، داراست و 

از بعضى از احكام ماده از قبيل حركت و قوه مبّراست و به عبارت اخرى صورت خيالى نه مانند 

صورت عقلى مجرد مطلق است و نه چون جسم و جسمانى ماّدى صرف، بلكه او را تجرد برزخى 

است و هر چيزى كه متوسط طولى بين دو چيز ديگر باشد آن را برزخ بين آن دو چيز گويند كه از 

جهتى مغاير با هر يك از آن دو و از جهتى مشابه با هر يك از آن دو است و به عبارت ديگر هر چه 

ر يك برزخ بين دو چيز است حّد فاصل بين آن دو و غير آن دو است و او را دو جهت است كه با ه

 شود،از آن دو جهت مناسب با عالم آن جهت است؛ و نيز برزخ بر حّد فاصل بين دو چيز اطالق مى

 .نباشند يا باشند هم طول در خواه
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 چون خيال گفتيم كه اين بفرماييد التفات. داد بايد مقام اين در بيشترى توضيح كه بينمچنين مى

 به چون كه ايماست قوه در آن راه ندارد، همچنان است كه درباره صور عقليه گفته رسيده فعلّيت به

 و حقيقت شد، حاصل اى،علميه صورت كه همچنان يعنى. ندارد راه آن در قوه است رسيده فعلّيت

 و مكان و زمان هر در و ندارد راه آن هستى رفيع كاخ در نقصان و خلل هيچگاه كه است واقعيتى

و حيث همان صورت علميه است، صورت خيالى كه مثاليش نيز گويند هم واقعيت و  شرط هر در

حقيقى است كه چون انسان آن را ادراك كرده و يافته است به فعلّيت رسيده است و ديگرگون 



 اين از خيالى صورت پس. است همين همواره و ندارد، راه آن در استكمال و حركت و شودنمى

ادى و مشابه با صورت عقليه است زيرا كه ماده پيوسته در حركت است و از م و ماده با مغاير جهت

 و مرسله كليات عقليه صور كه دانستيم و. رودقوه به فعل و از نقص به كمال و از ضعف به شّدت مى

 مجردات نيز اندخالى استعداد و قوه از كه اندمحضه فعليات كه اين بر عالوه يعنى اند،مطلقه

 خيالى صورت و. تبديل و تغيير نه و پذيرتقسيم و تجزيه نه انداز حدود و جهات عارى كه اندصرفه

 شبح مثال چون ولى است تمام شبح فالن بودن خيالى صورت در و است رسيده فعلّيت به چه اگر

 متوسط خيالى، صورت پس است؛ تجزيه و انقسام قابل لذا است عرض و طول داراى است خارجى

رت معقوله است يعنى برزخ ميان آن دو است كه جهتى نه آن است و نه اين، كه صو و ماده بين

حّد فاصل بين آن دو است و از جهتى، هم آن است و هم اين، كه به برخى از صفات آن متصف 

 است و به برخى از صفات اين.

عالم ماّده و  گويدمى كه شودگاهى از زبان ارباب دانش هر يك از اين سه مرحله تعبير به عالم مى

عالم خيال و عالم عقل، و چنانكه اشارتى رفت اين عوالم ثالثه در طول همند نه جداى از يكديگر و 

 نه گسيخته و بريده از هم.

 اكنون مطلبى كه در اينجا بيان آن الزم و ضرورى است كه آنچه را انسان تخيل كرده
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 و درخت فالن و دريا فالن و كوه فالن من مثال گويدان داراست و مىاست خيال آن را همين انس

 در او خيال عالم يعنى است، خيالى صور داراى متخّيل شخص اين پس. امكرده ادراك را صحرا فالن

 همچنانكه است، آن خود بلكه است آن دراى خود واقع، و حقيقت به و است منتقش و مرتسم او

 چيز فالن به و باشممى مطلب و حقيقت فالن به عالم من گويداست مى كرده ادراك را عقليه صور

 خود بلكه است معقوله صور داراى و است عاقل خود كه اوست خود در او عقل عالم يعنى شدم دانا

 و باشدمى علميه صور خود بلكه علميه، صور داراى ديگر عبارت به و است معقوله صور و عقل همان

 عوالم داراى انسان پس. باشدبدن مادى يعنى عنصرى و جسمانى نيز مى داراى كه است بديهى

 سه اين از بيرون و است گانه سه عوالم خود حقيقت، در يا و است عقل و خيال و ماده گانهسه

 گانهسه مراحل عين يا مرحله سه را او كه باشد آدم مثل هم ما مشهود عالم اين شايد و نيست



خيال و عالم عقل باشد كه آدم و عالم در اين جهت با هم برابر و يكسان  عالم و ماده عالم يعنى

 هاحرف اين البته شود،مى ما عائد فروغى چه منطق نور از و كندباشند تا ببينيم برهان با ما چه مى

 .شودمى بيان وقتش به كه است ديگر عمق را
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كودكان و خردساالن را در نظر بگيريد، اگر براى آنها  در اين درس، سخن ما در پيرامون خيال است.

 و كنندحكايات و داستانها از زبان حيوانات مثال موش و گربه عبيد زاكانى گفته شود خوب ادراك مى

 و فهمندمى بهتر باشد روانتر و ترساده حكايت چه هر و خندندمى خوش و نمايندمى وجد نيك

 از شود گفته گفتار تريندهند. اّما اگر مطلبى علمى با سادهمى نشان شكفتگى و شگفتى بسيار

 است اين عّلتش. شوندمى خود بازى به سرگرم و گردانندمى بر روى گوينده از بلكه ناتوانند آن يافتن

 ادراك و فهم سرمايه نهايت و اندننهاده فراتر قدم خيال عالم از و اندخيال مرحله در هنوز كه
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 آنان همان قوه خيال است.

 خاصّيت و قابليت و استعداد او در كه است تخمى و دانه تخمها، و هانطفه انسان مانند ديگر دانه

 زمين رحم در مثال كنجد دانه كه طور همان. است چنين اين تخمى و دانه هر چنانكه است خاّصى

 زمين در چون نيز انسان نطفه است، نبات گويدمى ببيند را وى كس هر كه رويدمى و زندمى جوانه

 روزى است قابل كه نباتى اّما است نباتى مقام در هادانه ديگر چون بار نخستين گرفت قرار رحم

 تا است باطل صعودا و نزوال معنويات در چه و حسّيات در چه مطلقا طفره چون ولى شود عاقل

 حيوانى از و حيوانى به نباتى از لذا شودباال نائل نمى مقامات به است نكرده سپرى را پايين مراحل

 .يابدمى ارتقا انسانى به

 زمان نامساعدى اثر بر ولى اندباليده حّدى تا و اندشده كاشته هاهسته و هادانه كه ايمچه بسا ديده

ا كه انسانه همچنين. اندنرسيده خود الئق كمال به باغبان، و برزگر مراقبت عدم يا و مكان و

 و دليل به و اند،كرده توقف ناقصى حدّ  در مباالتىبى و توّجهىبى اثر بر و اندشده روييده هايىدانه

 درجه و معلوم مقام وجود و هويت در يعنى نيست، توقف حدّ  را انسان كه كنيممى ثابت برهان



در حّد خيالند و  مردم اكثر. دارند عقليه و نفسيه و طبيعيه موجودات ديگر چنانكه ندارد معين

 .است قويتر حيوانات خيال از انسان خيال چه اگر باهوشند، حيوانات گفت توانمى

 به قول مالى رومى صاحب مثنوى:

 نيست وش باشد خيال اندر جهان
 

 تو جهانى بر خيالى بين روان

 بر خيالى صلحشان و جنگشان
 

 وز خيالى فخرشان و ننگشان

 كاوهر كسى شد بر خيالى ريش 
 

 گشته بر سوداى گنجى كنجكاو

 از خيالى گشته شخصى ُپر شكوه
 

 روى آورده به معدنها و كوه

 وز خيالى آن دگر با جهِد ُمرّ 
 

 رو نهاده سوى دريا بهر ُدرّ 

 وان دگر بهر َترّهب در كِنشت
 

 وان يكى بهر حريصى سوى كشت
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 َرسته شدهاز خيال آن رهزن 
 

 وز خيال اين مرهم خسته شده

 در َپرى خوانى يكى دل كرده گم
 

 بر نجوم آن ديگرى بنهاده ُسم

 از بهر َرباح «1» آن يكى در ِكشتى
 

 وان يكى با فسق و ديگر با صالح

 اين روشها مختلف بيند برون
 

 زان خياالت ملّون ز اندرون

 استاين در آن حيران شده كان بر چى 
 

 هر چشنده، آن دگر را نافى است

 آن خياالت ارنُبد نامؤتلف
 

 چون ز بيرون شد روشها مختلف



 اندقبله جان را چو پنهان كرده
 

 اندهر كسى رو جانبى آورده

 خواجه طوسى در شرح فصل چهاردهم نمط ششم اشارات شيخ الرئيس گويد:

بدن اوست. )القوة الخيالية فى االنسان هى المبدأ األول قوه خياليه در انسان مبداء اّول تحريك 

لتحريك بدنه( اين سخن خيلى بلند و ارجمند است. قوه خيال در انسان مبدأ اّول تحريك بدن 

 از اشمخ و ارفع عاقله قوه كه اين عّلت به است، عاقله قوه از تراوست از اين جهت كه به بدن نزديك

عاقله تجرد نام دارد و قوه خياليه تجرد برزخى كه برزخى بين طبيعت  قوه دانستى كه زيرا است، آن

 يعنى يابدكه بدن است و بين قوه عاقله دارد. آنچه را كه عاقله انديشيده در قوه خيال تمّثل مى

 محاكات سبيل بر خيال نام به انسان صورتگرى كارخانه اين در انديشيده آنچه وزان به صورتى

 مناسبت بدين لذا. گرددصور منتقشه موجب انفعاالت بدن و حركات او مى اين و شودمى منتقش

 وى از آن و است نزديك وى به اين كه است بدن حركات اّول مبدأ خياليه قوه و ثانى مبدأ عاقله قوه

 اّول مبدأ كه است معلوم و مشهود خوبى به اندنرسيده عقل مرحله به هنوز كه اطفال در چنانكه دور،

 بدن تحريك مبدأ خيال قوه همين. است خيالى هاىن آنان به قوه خيال و خواستهبد تحريك

 قوه شايد و ندارند عقلى مبدأ وجوديشان افعال و آثار شهادت به آنان ولى هست نيز حيوانات

 قوه چه اگر. است درجات و مراتب حيوان در چه و انسان در چه را قوه اين. باشند داشته وهمّيه

______________________________ 

 (. كشتى )كشت ياء نكره(1)
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 خياليه انسان با قوه خياليه حيوان تفاوت بسيار دارد.

غرض اين است اكثرى از مردم به شهادت احوال و آثار و افعال و اقوالشان در مرتبه خيال توقف 

ّدن حيوانى دارند نه انسانى، و همه كيرودار و بگير تم و باهوشند حيوانات ايمگفته چنانكه و اندكرده

 آن. است كودكان گيرىو ببند و دادوستدشان به قول مالى رومى در دفتر چهارم مثنوى همانند قلعه

 رشك وى بر ديگر كودكان مراست؛ قلعه كه زند الف و آيد بر توده خاك سر بر آيد چيره كه كودكى

 .برند



 چون نوشت، اىبرايم حكايت فرمود كه ناصر الدين شاه به شخصى نامه وقتى استادم عالّمه شعرانى

 آن نام خواننده همينكه بخواند، كه داد اىخواننده به را نامه و خواست را كسانش رسيد وى به نامه

 اشارت خود به خود دست با و كردمى نگاه آن و اين به مزبور شخص آورد، زبان به را شخص

 :گفتمى مىبو زبان به و نمودمى

 مو )يعنى من(. آرى

 بر خيالى صلحشان و جنگشان
 

 وز خيالى فخرشان و ننگشان

مقصودم اين نيست كه قوه خيال غلط و نارواست بلكه مرادم اين است كه نبايد در اين حدود 

آنها را توقف كرد بلكه جميع قوا از طبع تا عقل وسايل پيشرفت انسان و تور شكار اوست. اگر انسان 

نداشته باشد ناقص است، بايد آنها را به كار ببرد تا درجه درجه به مدارج و معارج مقامات شامخه 

انسانى عروج كند نه در حّدى از آن حدود بماند. به قول دانشمند بنام مجدود بن آدم سنايى غزنوى 

 در كتاب شريف حديقة الحقيقه.

 عاَلم طبع و وهم و حّس و خيال
 

 اطفال ما و اندبازيچههمه 

 غازيان طفل خويش را پيوست
 

 تيغ چوبين از آن دهند به دست

 تا چو آن طفل مرِد كار شود
 

 تيغ چو بينش ذو الفقار شود

در بعد خواهيم دانست كه انسان را سه سير است يكى سير ماّدى طبيعى، و دوم سير برزخى مثالى، 

 .نهايتنهايت است و سوم بىو سوم سير عقلى. اول و دوم را 
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به درس سى و سوم تا سى و هفتم نگاهى بفرماييد. ما از آن دروس به دليل و برهان و بحث و 

 گيرد قرار بيشتر او در علم چه هر مادى، ظرفهاى همه خالف به علم، وعاى كه ايمفحص نتيجه گرفته



 و سى اصل اين شود؛مى ترآماده بيشتر و باالتر علم تحصيل براى و گرددشتر مىبي او گنجايش

 و سى اصل اين و است، سنخّيت نحو يك او وعاى با را علم كه ايمگرفته نتيجه نيز و. بود هفتم

 موجودات از دو هر كمال به نقص از او مخرج  و ناطقه نفس كه ايمگرفته نتيجه نيز و. بود هشتم

 تجرد خيالى صور كه گرفتيم نتيجه اخير دروس اين از و. بود نهم و سى اصل اين اند؛بيعتط ماوراى

 و ادراك كه ايمدانسته و ماست ادراكات اقسام از قسمى خيالى صور كه است بديهى و دارد، برزخى

 يك خود وعاى با هشتم و سى اصل حكم به دارد تجّرد خيالى صور چون و است معنى يك به علم

 سنخّيت دارد. يعنى قوه خيال هم، تجرد برزخى دارد. نحو

 خوب است كه اين مطلب مستدل را هم به صورت اصلى درآوريم.

 هر يك از قوه خيال و صور خيالى را تجرد برزخى است. -45اصل 

حاال ببينيم اين قوه خيال كه وعاء صور خيالى است حقيقتى وراى نفس يعنى روان انسانى است يا 

 هاىشاخه و است شخصيتى درخت آن آيا. بگيريد نظر در را درختى. است آن از اىشاخه و اىشعبه

 را او تنه و ديگر شخصيتى را آن برگهاى و ديگر شخصيتى را آن هاىريشه و ديگر شخصيتى را آن

 تصديق است؟ شخصيت و هويت يك برگها و هاشاخه تا ريشه از يا است؟ ديگر شخصيت

 و هوّيت يك آنها همه يعنى برگهاست و هاشاخه و تنه و هات مجموع ريشهدرخ آن كه فرماييدمى

 .دهندمى تشكيل را شخصيت

 و دهدمى ميوه و چغاله و شكوفه و برگ و بالدمى بدان كه است نيرويى درخت در دانيمو مى

ى آن حتّ . دارد سريان درخت آن اندام تمام در و داردمى شكفته و شاداب را آن كه نيروست همان

 قوه آن از برگها، در كشيده نازك هاىرشته آن و مويى هاىريشه
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 منزلت به و اندقوه آن حامل درخت در گوناگون هاىرشته آن و دارند نباتى حيات و اندتر و تازه

 .حيوانند و انسان در خون حامل رگهاى



 يك بلكه نيست كس دو و شخص دو يعنى هويت دو كه كندانسان با اندك تأمل به خوبى حكم مى

 كه شخص يك به را وجوديش آثار و اطوار و احوال و افعال جميع كه است هويت يك و شخص

 و كنممى اراده من گويدمى و كندمى من به تعبير هويت، يك آن از و دهدمى نسبت است خودش

 آثار جميع خالصه. كنممى ادراك من و كنممى انديشه من و كنموم و من خيال مىرمى راه من

 ابزار و آالت و ادوات چه اگر دهدمى اسناد من يك به استثنا بدون باطن و ظاهر از را وجوديش

 و دهدمى نسبت هويت يك به را همه فعل اصل ولى است ديگرى جز يك هر وجوديش آثار اظهار

بلكه خود آن آالت و اداوات را با همه كثرت و اختالفشان باز به همان شخص و . كندمى اضافت

 .دهدمى نسبت كندهويت كه از آن تعبير به من مى

 و امالك بلكه...  و من كبد و كليه و مغز و دل و گوش و چشم و سر و پاى و من دست گويدمى

زرى به او دارند آنها را نيز به همان پي تعلق و ارتباط نحو يك را خودش ذات گوهر از بيرون اموال

 و ملك و پول و خانه و من لباس گويدمى و دهدهويتى كه امور مذكوره را نسبت داده نسبت مى

 يك از بيش كس هر كه داد نشان ما به را خود خوبى به حقيقت اين كه حال...  و من راغ و باغ

اطنه انسان شؤون يك گوهر و يك ب و ظاهره قواى جميع كه ببريم پى نيست، هويت و شخصيت

 جز هاشاخه كه است بديهى و هستند او هاىذاتند. به مثل انسان درختى است كه آن قوا شاخه

 برداشته شودمى من به تعبير آن از كه گوهرى آن فرض، به اگر و درختند جزو بلكه نيستند، درخت

، همه با او خواهند بود و جدايى اينها از عاقله قوه و خيال قوه و بويايى و بينايى و شنوايى قوه شود

 آن امكان ندارد و انفكاك بين اينها و آن، پندارى بيش نيست و صرف فرض و تقدير است.

 پس قوه خيال، شأنى از شؤون نفس است كه نفس يك قسم از آثارش را
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ال ديگرش را در موطن قوه عاقله ارايه افع از قسم يك چنانكه دهددر موطن قوه خيال نشان مى

 .همچنين و سامعه در را ديگر قسم و باصره در را ديگر قسم و دهدمى

 كه وقتى كه است گوناگون الوان و اشكال به هاشيشه از متشكل چگونه كه ايدرا ديده «1» ارسيها

 دانيممى و شودعكس مىمن واجور جور شكلهاى و رنگها به نورها خانه صحن در تابيد بدانها خورشيد



 نه هاستشيشه ناحيه از بسيار اشكال به رنگارنگ نورهاى تعدد و است تابيده آنها در خورشيد يك

 .است ارسى هاىشيشه و خورشيد مثل بدن سراى در آثارش تعدد با نفس مثل خورشيد؛ جانب از

 اصل امر درس سىد و ايماز درس بيست و ششم تا بيست و نهم در اين مطلب نيز بحث كرده

 اين و اويند هاىشاخه او قواى جميع كه است درختى بسان ناطقه نفس كه ايمداشته نهم و بيست

 :ايمكرده نقل سبزوارى هادى مال حكيم از را فلسفى شعر

 النفس فى وحدته كل القوى
 

 و فعلها فى فعله قد انطوى

شيخ الرئيس در فصل ششم نمط سوم اشارات در اين خصوص گويد: اين جوهر در تو يكى است و 

در نزد تحقيق، او تويى و مر او را فروع و قوايى است در اعضاى تو پراكنده پس چون با يكى از 

 است فروع اين بين و او بين كه اىاعصايت چيزى را احساس يا تخّيل يا ميل يا غضب كردى عالقه

 اعتقادى و اذعان افعال، آن تكرار به كه اين حتى. كندئاتى )يعنى كيفيت و صفتى( در تو القا مىهي

( شودمى متأّثر بدن از نفس يعنى) گرددمى متمكن ملكات تمكّن چون نفس در خلقى و عادت بلكه

ت عقلى صف و هيأت كه آيدمى پيش بسيار چنانكه گرددمى متأثر نيز نفس از بدن عكس، به چنانكه

 بر اثر همان عالقه بين نفس و بدن اثرى از آن هيأت به فروع مذكور منتقل

______________________________ 

 مختلف اشكال به رنگارنگ هاى(. ارسى به ضّم اّول و دّوم، يك نوع پنجره است كه در آن شيشه1)

 .است شده برده بكار
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 )نقل به ترجمه(. «1» كنداعضا سرايت مى به سپس شودمى

طبيعّيات شفا( گويد: حق اين است كه  1ج  372چنانكه در آخر فصل سّوم فّن هفتم نبات شفا )ص 

 وجوه اين و شودنفس واحد است و مر او را قوايى است كه از او به حسب و جوه قابل منبعث مى

 )نقل به ترجمه(. «2» است نفس جزء چون



نماند كه در هر مطلبى مّتبع برهان است نه قول اين و آن، جز اين كه گاهى پس از اقامه پوشيده 

 .شودبرهان و تبيين مطلب و تحصيل آن اقوالى از بزرگان علم به عنوان مزيد استبصار آورده مى

پس خالصه و نتيجه اين درس اين شد كه هر فرد انسانى يك شخص است يعنى او را يك هوّيت 

مام قواى مملكت وجودش همه شؤون همان هويت واحده اوست و تمام آثار وجودى است كه ت

 .است متكثر و متعدد آن مظاهر چه اگر شود،انسان از يك حقيقت منبعث مى

 درس پنجاه و چهارم

از دروس اخير نتيجه گرفتيم كه ظرف علم موجودى وراى طبيعت است يعنى از سنخ عالم ماّده 

 باشد، تواندنمى ماده نيز كمال به نقص از نفس مخرج  باشد تواندء علم نمىنيست و چون ماده وعا

 نفس مخرج  پس. گردد تواند ديگرى مكّمل تا باشد علم وعاء يعنى كمال واجد خود بايد مخرج  زيرا

 وراى حقيقتى نيز كمال، به نقص از

______________________________ 

عند التحقيق و له فروع و قوى منبثة فى اعضائك فاذا  (. فهذا الجوهر فيك واحد بل هو انت1)

 هذه بين و بينه العالقه ألقت غضبت او اشتهيت او تخيلت او شيئا اعضائك من ءاحست بشى

 تمكّن المدّبر الجوهر هذا من يتمكنان خلقا و عاده ّمابل اذعانا بالتكرار تفعل حتى فيك هيئة الفروع

يرا ّما يبتدئ فتعرض هيئة ما عقلية فتنقل العالقة من تلك الهيئة كث فانه بالعكس يقع كما الملكات

 اثرا الى الفروع ثم الى االعضاء.

(. ان الحق هو ان النفس واحدة و لها قوى تنبعث عنها بحسب وجوه القابا و ان هذه الوجوه 2)

 كالجزء من النفس ... الخ.
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ق دانسته شد كه تعليم و تدريس و مطالعه و امور ديگر از اين قبيل، طبيعت است. و در دروس اسب

همه معّداتند و هيچ يك عليت تاّمه ندارند پس نتيجه حاصل شد كه هم نفس موجودى از وراى 

 ماده است و هم مخرج او از نقص به كمال؛ و اين مطلب شامخ را بايد اصلى قرار داد.



 .انداو از نقص به كمال موجودى وراى مادههر يك از نفس ناطقه و مخرج  -46اصل 

بر اين اصل كه نفس موجودى عارى از ماده است ادله بسيار اقامه شد و اينجانب تا كنون ادله 

 و رفقا براى را آنها همه و است آورده گرد اىبسيارى از دليل از كتب و رسايل دانشمندان در رساله

سال پيش از اين جلسه تشكيل شد و تاكنون هم با  چندين به آگاهيد كه ديگر، جلسه آن دوستان

ميل و شوق فراوان ادامه دارد، يك يك آن ادله را تحرير و تقرير كرده است؛ و اگر فرصت دست دهد 

 رفته پيش ما علمى سير مقدارى چون كه اين يا و كنيمآنها را به حضور شريف شما نيز بازگو مى

 كه اين يا و دهيمايم خود آن رساله را در اختيار شما قرار مىشده آشنا بهتر يكديگر زبان به و است

 چه ببينيم تا كنيممى عنوان ذيل مطلب از پس خواهدنمى فكرى تكّلف چندان كه را آنها از برخى

 .آيدمى پيش

 تا است آن فاقد كه روداكنون سخن ما اين است كه هر متحرك در حركت خود به سوى چيزى مى

 در و است معنىشود و بديهى است اگر آن چيز را واجد باشد ديگر تحصيل آن بى آن واجد حركت از

 و غايت رودمى آن سوى به متحرك كه چيزى آن و. است محال حاصل تحصيل كه ايمدانسته پيش

 راه در و علم طالب و تشنه و كمالند دنبال به ما مانند ديگر افراد هزاران و شما و من. اوست غرض

تكاپو و در جستجو هستند، و دانستيم كه خزانه علم موجودى عارى از ماده، و وراى  در آن تحصيل

طبيعت است، پس مردم دانسته يا ندانسته به سوى ماوراى طبيعت در حركتند و غرض و غايت 

 علمى همه امرى است كه بيرون از زمان و مكان و مبّرا از ديگر اوصاف و احوال
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 ماده وراى كه اصلى سوى به دانندماّده است. يعنى خود حسّيون كه ماّديونند و ماده را اصل مى

 .دانندنمى كه دانندنمى يعنى اندمركب جهل در كه اين جز رهسپارند است

 به قول ابن يمين:

 آنكس كه بداند و بداند كه بداند
 

 گوى َسَبق از گنبد گردون بجهاند

 نداند كه بداندآنكس كه بداند و 
 

 بيدارش نماييد كه بس خفته نماند



 آنكس كه نداند و بداند كه نداند
 

 هم خويشتن از ننگ جهالت برهاند

 آنكس كه نداند و نداند كه نداند
 

 در جهل مركّب ابد الّدهر بماند

حادثه و و صورت هر چيز آن حقيقت و گوهرى است كه آن چيز واجد آن است و با هيچ عارضه و 

 سلب كه ءشى ذاتى و هوّيت يعنى شود،در هيچ حالى از احوال و موطنى از مواطن از او گرفته نمى

 يك مثال. است ءشى ذاتيات همان ءشى صورت و است محال خود ذات از ءشى انفكاك و ازاله و

 و گيردو مىنير و خوردمى غذا و است تبديل و تغيير و حركت در بگيريد، نظر در را انسان شخص

 ما بدل نيرو تا خوردمى غذا و كندمى طلب است رفته تحليل آنچه بدل باز و رودمى تحليل به نيرو

 باقى صورت بدان شخص آن كه انسانى صورت تبديلها، و تحليلها همه اين با و گيرد قرار يتحّلل

به همانى نسبت  قرن يك از پيش را خود افعال و «من»: گويدمى گردد كه ساله چند هر است

 هويت و شخصيت يعنى. دهدمى نسبت همان به را افعالش است ساله اند و صد اآلن كه دهدمى

 دانيممى و كند تحصيل وجودى سعه و اشتداد معارف گرفتن فرا به مستمرا چه اگر است محفوظ او

پيوسته و دمبدم بدن  بلكه آورده روى او پيكر به بسيار تبديلهاى و تغييرها سال اند و صد اين در كه

در عدم قرار و ثبوت بوده و هست. ولى آن صورت كه حقيقت و شخصيت اوست باقى و ثابت 

 صورتش به ءاست، و لكن ثابتى كه مستكمل است. لذا در السنه فالسفه آمده است كه شيئيت شى

 از بلكه. اشماّده به نه است
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. شيخ «1» بماّدتة ال بصورته ء عليه و اله نقل است كه: ان حقيقة الشىصادق آل محمد صّلى اهّلل

اشراق سهروردى در مغايرت نفس از بدن و تجّرد آن از ماده و احكام آن يعنى اين كه نفس وراى 

 ص) ايمطبيعت است دليلى آورده است كه در رساله مذكور از اسرار الحكم حكيم سبزوارى نقل كرده

 تجرد دالئل از گويدح استاد عالّمه شعرانى( و عبارتش اين است كه: شيخ اشراق مىتصحي به ،175

 بدن آن مستعمل است افتاده كالمّيت طبيعى بدن اين كه خواب در نفس كه است اين يكى نفس

 پس. اين به نه است مدرك و متألّم و ملتذّ  و كندمى فعلها و آيدمى و رودمى آن به. است مثالى

 قوام دارد. اين بدون



و در بيدارى اين را مستعمل و به اين متعّلق و آن را تارك و ذاهل است، پس در قوام ذاتش نه به 

اين بستگى دارد و نه به آن و اين دو تا مثل دو مركبند براى نفس و مجرد است از هر دو. اين بود 

تاريخ ابن خّلكان آمده  در چنانكه اشراق شيخ. ايمسخن شيخ اشراق كه از اسرار الحكم نقل كرده

است، يحيى بن حبش بن اميرك است و به شهاب الّدين سهروردى و بيشتر به شيخ اشراق شهرت 

دارد. اوحد اهل زمانش در علوم حكمّيه، و جامع علوم فلسفّيه و بارع در اصول فقهّيه و مفرط الذكاء 

ر از همه كتاب حكمة االشراق و در نظم و نثر فصيح العبارت بود. داراى تأليفات بسيار است اشه

است كه قطب شيرازى آن را شرح كرده است و برخى از مشايخ اينجانب فرموده است كه اين شرح 

تقرير درس خواجه نصير الدين طوسى است قطب شيرازى آن را تحرير و به صورت شرح مذكور 

د و هشتاد و تدوين كرده است. شيخ اشراق در سن سى و هشت سالگى در پنجم رجب سنه پانص

هفت ه ق در قلعه حلب در زمان دولت ملك ظاهر صاحب حلب به قتل رسيده است. در آن جمله 

گفتارش در دليل مذكور كه فرمود نفس در خواب مستعمل بدن مثالى است تأّمل بسزا الزم است و 

و به  دانسته شد كه مثال و خيال به يك معنى است يعنى رايج در السنه عام كه صرف پندار است

 گمان

______________________________ 

 ، تأليف عالم جليل محمد جواد جزايرى رحمه اهّلل.26(. فلسفة االمام الصادق عليه الّسالم، ص 1)
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 بدن اين چنانكه است؟ كجايى و كيست ساخته مثالى بدن ببينيد. نيست شودمى گفته اساسبى

آن را از اين روى مثالى گويند كه مثال اين بدن مادى است. از اين دليل شيخ اشراق  و. هم ظاهرى

 كه شودمى دانسته هم و است طبيعت وراى گوهرى انسانى ناطقه نفس كه شودهم استفاده مى

 (شصتم درس. )شودمى داده تفصيل نيز بعد در و اشماده به نه است صورتش به ءشى شيئيت

 درس پنجاه و پنجم

تا كنون چند دليل اقامه نموديم كه روح انسانى خواّصى دارد كه موجودات طبيعى را آن خواص 

 نيز او مكّمل بلكه باشد او مكّمل تواندنيست؛ و وى را مسير استكمالى است كه ماّده و ماّدّيات نمى



به تعبير  كه كمال، به نقص از او مخرج  و انسانى ناطقه نفس يعنى. طبيعت وراى از است موجودى

 علّيت سمت مكّمل چون و باشندديگر همان مكّمل اوست، هر دو از عالمى غير عالم جسمانى مى

 به قايم معلول حقيقت در و است، آن فوق و وى بر مستولى و معلول بر مقدم رتبه در عّلت و دارد

ظّل اوست،  و خود علت دارايى اثر نمودار معلول كه گفت توانمى و است آن از مستفيض و عّلت

 كندصحيح است كه بگوييم آنچه را كه انسان در مسير استكمالى گوهر ذات خود تحصيل مى

 منشأ و مبدأ كه است شده فايض او بر جسمانى عالم غير جهانى يعنى او مكّمل عالم از اىرشحه

ن اي و است شده تدوين كه علوم همه اين و نيست، آن فاقد ءشى موجد كه ايمدانسته و اوست

 قديم از بشر كه پى در پى اختراعات و اكتشافات همه اين و است شده تشكيل كه هاهمه كتابخانه

 بدون آنها همه گردد،مى مستعّده نفوس عائد فآن آن كه معارفى همه اين و دارد و داشت الّدهر

بحث  مسير در چون و است جسمانى و جسم ماوراى عالم كه آنهاست مبدأ و منشأ از نمودارى گزاف

 سخن اندازه اين كه دادم اجازه خودم به ايمو فحص علمى خودمان راهى به سوى آن جهان يافته

 قيدبى خواهندمى فقط و فقط ماّدّيون و طبيعّيون يعنى حّسّيون كه برسانم عرض به و آورم ميان به

 روزگار دلبخواهى و خودكامى به و كنند زيست بند و
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 خوش دل ندارند، اعتقاد و ايمان آنها به واقعا هم خودشان كه دليل و برهانبگذارنند، به حرفهاى بى

 .اندكرده

بارى بهتر آن است كه در كسب معارف بكوشيم و حرف از علم و معّلم و تكميل و استكمال بياوريم 

و به حرف وى  ايمكه از هر چه بگذريم سخن علم خوشتر است. سخن شيخ اشراق را شنيده

 جناب آن برسانيم؛ عرض به است، بيانى گفتارش پيرامون در را شعرانى عالمه استادم. ايمرسيده

 :فرمودند

 و اعصاب به تعّلق هيچ اغما و خواب حال در نفس گفت و كرد نظرصرف مثالى بدن از توانمى

جسمانى بود و در يكى از  قواى از نفس اگر ديگر، عبارت به و است؛ موجود حال اين با ندارد دماغ

اعضاى بدنى حلول كرده بود البد در دماغ و اعصاب بود چون حس و حركت در اينهاست، لذا 

 اغما حال در گوييممى پس كردند؛ مقّرر دماغ در را آن محلّ  دانندطبيعيين كه نفس را ماّدى مى



و انسان مغمى عليه هيچ از  افتندمى كار از مبادى و اعصاب پس نيست؛ كار به ادراكات از يك هيچ

 مّدت اين در. بينندمى مريضخانه در را خود گشايندخود خبر ندارد، و مجروحين تصادم چشم مى

 گردد؛مى باز گذشته خاطرات همه با آيد هوش به چون و نيست، جوارح  ساير و اعصاب در نفس

 .جناب آن بيان بود اين. نبود معدوم اغما مّدت در كه آن دليل

رازى در تفسير كبيرش به نام مفاتيح الغيب چندين حّجت در اين كه انسان جز اين تن است و فخر 

موجودى وراى ماده و طبيعت است ذكر كرده است؛ پس از بيان ده حّجت گويد: حجت يازدهم اين 

به  برو گويندمى او به خواب عالم در كه بيندمى خواب در را اشكه بسيارى از مردم پدر يا پسر مرده

 سپس كنندمى وصّيت دينى اداى به را او گاهى و. امفالن جا كه من در آنجا برايت زرى دفن كرده

 بدون ديده خواب در كه طور همان و كندمى تفتيش ديده خواب در كه را آنچه بيدارى زمان در

 و. شدنمى چنين اين بودنمى باقى مرگ از بعد انسان اگر و يابد،مى تفاوتى گونه هيچ
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چون دليل ما را داللت كرد كه انسان بعد از مرگ باقى است و حس ما را داللت كرد كه جسد مرده 

 است پس انسان جز اين تن مرده است. )نقل به ترجمه(

 و است عجيب خواب موضوع راستى به. ايماين بود حجت يازدهم كه از كتاب مذكور فخر نقل كرده

در مّدت عمرش چند بار برايش خوابهاى شگفت پيش نيامده است و تعبير و وقوع  كه كيست

پيوستن آن را در بيدارى نديده است؟ اين سلولها و اتمها و نترونها و پروتونهاى ناقال كه محض ماّده 

 و غيبى علوم آن به كجا از نهند فراتر قدم خردلى قدر به كه است محال خود موطن از و اندو طبيعت

 جار و جدل و اقناع و خطابه به ما دروس پيشرفت بناى چون. اندوقايع آتيه و يا گذشته دست يافته

 را خود علمى مسير همان است، دليل و حّجت راست راه و برهان نور به بلكه نيست جنجال و

 اين امر حقيقت و. برسانيم عرض به مطالبى ديدن خواب پيرامون در بحث هنگام تا پيماييممى

ست كه فطرت و سرشت اينجانب هيچ با ستيزگى و هاى و هو و فرياد و فغان سازگار نيست. ا

 و چوب به خواهندمنطقم اين است كه اين كارها پيشه كسانى است كه مايه علمى ندارند و مى

 .بقبوالنند ادبىبى و بدگويى و قلدرى و چماق



كه همه را در دفتر خاطراتش ضبط كرده  براى راقم سطور چند واقعه شگفت در عالم رؤيا روى آورد

 است و اگر موقع مناسب در هنگام بحث از خواب پيش آيد، شايد برخى از آنها بازگو شود.

 درس پنجاه و ششم

ه ش است. از آغاز اين ماه تا  1357مرداد  28ه ق برابر با  1398امروز چهاردهم ماه مبارك رمضان 

تان گراميم كه همگان تشنه و پژوهنده دانش و گوهر معرفتيد دوس شما. ايمامروز پنج درس خوانده

 است دلنشين و شيرين قدر چه دانش راه در ما پژوهش و كاوش هاىحلقه و هاجلسه اين بينيدمى

 مجلس چنين اين درباره اگر و شويممى فيروز خود هاىخواسته به پريروز و ديروز از بهتر روز هر و

 قول به
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 نظامى بگوييم:

 رسدهر دم از اين باغ برى مى
 

 رسدمى ترىتازه از ترتازه

 :بجوييم تمّثل جناب همان گفته به يا و. ايمگزاف نگفته

 آن كس كه ز شهر آشنائيست
 

 داند كه َمتاع ما كجائيست

آرزويم هستند و اين چنين در راه كسب ژاژ نخاييديم. بسيار از اين ذوات محترم كه نهاالن اميد و 

 پژمان فرزند نداشتن از نازا چندانكه زيرا سپاسگزارم، صميمانه و خشنود اندمعارف ساعى و جّدى

 .است چندان صد دو آن، نداشتن از دانا است

ى برا كه فرما اجازه مرد پدرم! معّلم اى: گفت را وى پيمبر عيساى شاگردان از يكى روزى كه اندآورده

 حكيم. بردارند مردگان تا بگذار را مرده مرو، مرده پى از اىكفن و دفن بروم. عيسى فرمود: تو زنده

 :است فرموده نيكو سعادتنامه در خسرو ناصر



 بُبر از جاهل ار چه خويش باشد
 

 كه رنج وى ز راحت بيش باشد

 مكن دل خوش به سود بيكرانش
 

 كه صد سودش َنَيرَزد يك زيانش

 نيز در يكى از قصائد غّرايش چه خوش فرمود: و

 نبيند بر درخت اين جهان بار
 

 مگر هشيار مرد، اى مرد هشيار

 درخت اين جهان را سوى دانا
 

 خار خردخردمندست بار و بى

 اگر بار ِخَرد داراى و گر نى
 

 سپيدارى سپيدارى سپيدار

 نماند جز درختى را خردمند
 

 ناركه بارش گوهرست و برگ دي

 به از دينار و گوهر، علم و حكمت
 

 كزو دل روشنست و چشم بيدار

 چرا خامش نباشى چون ندانى؟
 

 برهنه چون كنى عورت به بازار؟

 چه تازى خر به پيش تازى اسبان؟
 

 گرفتارى به جهل اندر گرفتار

 ز جهل خويش چون عارت نيايد؟
 

 چرا دارى همى ز آموختن عار؟

 به و ايمبازگشت كنيم: چند دليل در اين كه نفس ناطقه وراى طبيعت است آوردهبه موضوع بحث 

 نفس كه ايمبرده پى است ماده احكام و ماده از بيرون كه موجودى
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 .ايمو مخرج وى را از قوه به فعل، هر دو را موجودى غير از موجودات طبيعى يافته

 از: گويد األعراق طهارة در مسكويه، ابن نامور، حكيم: كنيماين موضوع نقل مىاكنون دليل ديگر در 

 نقل) قّوت به رو ناطقه نفس نام به حقيقت آن و رودمى ضعف و انحالل به رو بدن روزگار، گذشتن

 (.ترجمه به



ان انس كه بينيممى است؛ بديهى همه براى شوداين كه به گذشتن روزگار بدن فرتوت و ناتوان مى

 الم پاهايش رفتن راه هنگام در كه سستى چنان سستى، پاى پذيرد كندى بصر رودچون به پيرى مى

 جانوران همه نيست انسان ويژه پيرى در شكستگى حالت اين كه دانيممى و نويسد؛مى( ال) الف

اخر دفتر او در را رومى مالّى. شوندمى ناتوان زمان مرور به هم جمادات شايد و رستنيها همه بلكه

دّوم مثنوى چند بيتى در حكايت كردن پيرى پيش طبيب از رنجورى خود است، كه به عنوان تنّوع 

 :نمايددر سخن، نقل آن مناسب مى

 گفت پيرى مر طبيبى را كه من
 

 در ز حيرم از ِدماغ خويشتن

 گفت از پيريست آن ضعِف ِدماغ
 

 گفت در چشمم ز ظلمت هست داغ

 اى شيخ قديمگفت از پيريست 
 

 عظيم آيدگفت پشتم درد مى

 گفت از پيريست اى شيخ نزار
 

 گُوار نبَود خورمگفت هر چه مى

 گفت ضعف معده هم از پيريست
 

 گفت وقت َدم مرا َدم گيريست

 گفت آرى، انقطاع َدم بود
 

 چون رسد پيرى دو صد عّلت شود

 گفت كم شد شهوتم يكباركى
 

 بيچارگىگفت از پيريست اين 

 گفت پايم سست شد از ره بماند
 

 گفت كز پيريست در ُكنجت نشاند

 گفت پشتم چون كمانى شد دو تا
 

 گفت از پيريست اين رنج و َعنا

 گفت تاريكست چشمم اى حكيم
 

 گفت كز پيريست اى مرد حليم

 گفت اى احمق بر اين بردوختى
 

 از طبيبى تو همين آموختى؟

 عمر تو شصتپس طبيبش گفت كاى 
 

 اين غضب وين خشم هم از پيريست

 چون همه اجزا و اعضا شد نحيف
 

 خويشتن دارى و صبرت شد ضعيف
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 پيرتر اندازه هر و آورد،مى روى او بدن به ناتوانى و سستى رسداين انسانى است كه به پيرى مى

 حرفهايش و تروزين قلمش و قويتر او انديشه كه بينيممى گردد؛مى سستتر و ناتوانتر شودمى

 :نظامى قول به كه دارد تدبيرهايى و دورانديشيها شود،مى سنگينتر

 آنچه در آينه جوان بيند
 

 پير در ِخشت خام آن بيند

از كجا است تا  است كار تازه فنّ  آن در كه آن و است آزموده كار فّنى در كه انسانى تفاوت نگريممى

 به كجا.

در اينجا سزاوار است كه به دو نحو گفتار دانشمندان بنام درباره انسان كه به ظاهر متخالف هم 

 :است گفته نظامى حكيم مثال شود گوشزد تنبيه عنوان به نمايندمى

 نشاط آدمى باشد چهل سال
 

 چهل چون بگذرد ريزد َپر و بال

 گفته است:و يا آن كه شيخ اجل سعدى 

 بسا تير و ديماه و ارديبهشت
 

 بيايد كه ما خاك باشيم و ِخشت

 باز نفس درباره چنانكه را؛ ناطقه نفس حسب به نه اندآدمى به حسب جسم و طبيعت را اراده كرده

 :است گفته نظامى حكيم

 آنچه در آينه جوان بيند
 

 پير در ِخشت خام آن بيند

 و سعدى گفته است:

 آدمى شريفست به جان آدميتتن 
 

 نه همين لباس زيباست نشان آدميت



 بسيار است، متناسب معنى در و نمايداز اين گونه گفتارهاى نظم و نثر كه به صورت متناقض مى

 نفس نام به حقيقت آن كه شد اين الذكر سابق دليل نتيجه پس. داشتيم تقديم كه بيانى به است

 به كه است بدن اين جز گرددمى نيرومندتر يعنى جوانتر زمان مرور به كه روان و روح و ناطقه

 خواّص  در بايد باشد، طبيعت جهان از اين مانند نيز آن اگر چه گردد،گذشتن روزگار پير و فرتوت مى

 .باشد انباز آن با ماّدى
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 درس پنجاه و هفتم

دليل ديگر در اين كه نفس موجودى وراى طبيعت است. ابن مسكويه در طهارت األعراق نيز آورده 

فس ناطقه، مدرك ذاتش است و در اين ادراك به امر ديگرى جز نفس ذاتش احتياج است كه ن

ندارد؛ و در كتب حكميه مبرهن است كه هر معقول قايم به ذات، خود عاقل ذات خود است. پس 

نفس ناطقه، عقل و عاقل و معقول است يعنى علم و عالم و معلوم است و باز يعنى ادراك و مدرك 

يك از قواى جسمانى مدرك ذات خود نيستند، پس اين دو امر )يعنى نفس و و مدرك است و هيچ 

 .است عنصرى نشأه و طبيعت عالم از مجرد ناطقه نفس و اندبدن( مغاير هم

 .عاقلى هر چنانكه است خود ذات به قايم معقولى هر كه شودتبصره: در دروس بعد از اين معلوم مى

 بيست و دوم مراجعه شود كه كمك خوبى است.تبصره: براى رسيدن اين دليل، به درس 

 پى اىپوشيده معارف و مطالب ادراك و كشف به رؤيا عالم در نفس كه ايمدر ادلّه دروس پيش گفته

 و زدنمى هم را حرفش هيچ بيدارى در كه بسا چه و نداشت آگاهى آنها به بيدارى در كه بردمى

كسى است كه در دوران زندگى خود از عالم خواب  كمتر ايمگفته چنانكه و كردنمى هم را خيالش

برايش چيزهايى شگفت پيش نيامده باشد، و آنچه را كه در خواب ديده است در بيدارى به تعبير 

آن، دير يا زود نائل نشده باشد. در حقيقت اگر كسى به لجاج و عناد نخواهد بسر برد و از سر 

ه مغيبات بايد كار موجودى وراى زمان و مكان و ب نيل كه كندانصاف نگذرد به خوبى اذعان مى

محيط به زمان و مكان باشد. اگر روان آدمى ماده و جسم و جسمانى، خالصه از عالم طبيعت باشد 



 كه طبيعت و است چگونه پنهان امور به يافتن دست و غيب به اخبار كه انديشدآيا اين مّدعى نمى

 همه فهميدنها و ادراكات فوق زمانها و مكانها چيست؟ اين پس نهد،نمى فراتر قدم خود موطن از
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 را كننده خواب و گويندمى «1» شبيه خواب، تنويم مغناطيسى است كه به فرانسه هيپنوتيسم

و مصدر آن هيپنوتيزر است خواب مصنوعى كردن و با هيپنوتيسم خواب كردن. اين  «2» هيپنوتيزور

 به و اندكار در اين زمان جهانگير شده است و كتابهاى بسيارى به زبانهاى گوناگون در اين باره نوشته

قاى آن ب و روح استقالل به آنها از و اندكرده تأليف و جمع را آنها كه يافتند دست كار اين از وقايعى

 .اندكرده استدالل ديگر عالم در اعمال كيفر و پاداش به و اندبعد از اضمحالل بدن پى برده

ه ش در تهران به ترجمه  1310گابريل دوالن فرانسوى كتابى به نام عود ارواح نوشته است كه در سنه 

ه طور امروز ب»رضا قلى صمصامى به فارسى چاپ شده است. در صفحه بيست و يك آن گويد: 

 و بيدارى حال در چه و خواب حال در چه بينى،محّقق ثابت گرديده كه انتقال خيال و روشن

 نمانده باقى آنها در ترديدى و شك هيچ كه است حقائقى و مطالب جمله از آينده وقايع و مشاهده

ز ا تواننمى و است روح متعّلقات و خصائص از شده شناخته جديدا كه مسائل اين تمام و است

 «.هيچ جهت نسبت به بدن مادى نمود

 تعطيل و انصراف حقيقت در آن و اندبدان كه تنويم مغناطيسى و نوم هر دو از يك اصل منشعب

 نشأه اين از حواس چون و است طبيعت نشأه اين بودن كار در دست و تصرف از ظاهره حواس

ّمل و معّلم حقيقى اوست مك كه خود مخرج  از و كندمى توّجه خود عالم به نفس شدند منصرف

 روى سوى بدين باز چون و يابدمى دست خفّيه امور بر و كندكسب معارف و تحصيل حقائق مى

 نتواند انسان اگر و. يابدمى خود هنگام در بيدارى عالم در كرد مشاهده رؤيا عالم در كه را آنچه آورد

 اّما. كندمعّبر خواب را تعبير و تأويل مى و رودمى معّبر نزد به ببرد پى خوابش صورت معنى و سرّ  به

 تأويل اّما و. رساندن معنى به و دادن عبور صورت از را بيننده خواب: يعنى تعبير

______________________________ 

(1.)hypnotisme  



(2.)Hypnotiseur  
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 .دهدىيعنى: خواب را از صورت به اصل و معنايش بازگشت م

 در شگفت دقائق و شيرين لطائف چه و انددانشمندانى بنام در تعبير و تأويل خواب كتابها نوشته

 انباشته علم عالم. است نهفته اسرارى چه هستى انتهاىبى سراى در راستى به و اندآورده تعبيرات

غيبى و  مشاهدات گونه آن طبيعت جهان به توّجه از انصراف واسطه به چون و است هم روى

 كردن روانه براى بگويد كه رسد را كسى بنابراين دهدمكاشفات روحى و باطنى به انسان دست مى

 اختيار به چرا است ديگر وسائل و وسائط يا و هيپنوتيسم يا و خواب به نياز چه جان جهان به روان

حال تنويم  در و منام در چنانكه روحى سلوك و سير بيدارى در و باشيم نداشته انصراف خود

 از يا و خواهيممغناطيسى بلكه قويتر از آنها به دست نياوريم؟ و شايد آنچه را از اين و آن مى

 و واسطه كه ببريم پى خود خواسته به بتوانيم بهتر واسطه بدون كنيممى تحصيل وسيله و واسطه

ود انسان بهتر و بش كمتر واسطه چه هر چنانكه گردد،مى دودلى و ترديد و اشتباه موجب آن كثرت

 اشخاص، و آالت و ابزار واسطه بدون خودمان بتوانيم اگر و يابدروشنتر و زاللتر به مرادش دست مى

 خواب مغناطيسى تنويم به را كسى يا و دادن قرار وسيله را نابالغ طفلى يا و بردن بكار آينه مثال

 ته است:گف حافظ كه آن شايد و بهتر؛ چه بيابيم دست خود مطلب بر كردن،

 كردسالها دل طلب جام از ما مى
 

 كردآنچه خود داشت ز بيگانه تمّنا مى

گوهرى كز صدف كون و مكان بيرون 

  بود
 كردطلب از گمشدكاِن لب دريا مى

 صدف از بيرون گوهر همان كه باشد كرده اراده را جان جم،اشاره به همين مطلب باشد و از جام

معلوم شد اين گروه وراى عالم طبيعت است و محيط بر صدف كون و  چنانكه است مكان و كون

 ناميده نيز بينجهان جام را -جمجام -مكان است. نه محاط در آن و در همين غزل، اين گوهر بنام

 .است



گفتم اين جام جهان بين به تو كى داد 

  حكيم
 كردگفت آن روز كه اين گنبد مينا مى

 و شايد مراد از حكيم، مخرج واقعى و مكّمل حكيم، فاعل فعل داد است

 225دروس معرفت نفس، متن، ص: 

حقيقى نفس از نقص به كمال را خواسته باشد و حكيم آن كسى است كه فعل او و قول او به 

 تازيها قول به آوردصواب باشد يعنى به عدل كه نه به افراط است و نه به تفريط. حرف حرف مى

مبادا دوستان عذر ما را بخواهند كه حرفهات مفت كفشهات جفت. به سر حرف . الكالم يجرّ  الكالم

 خود رويم.

 درس پنجاه و هشتم

. است طبيعت و ماده عالم از خارج  گوهرى و است تن وراى ناطقه نفس كه ايمادلّه بسيارى آورده

م مختصر شرح و ايكرده نقل االعراق طهارت از پيش درس ابتداى در كه را دليلى خواهيممى اكنون

 توضيحى دهيم و اميدواريم كه به بسط و تفصيل آن و به تحقيق و تدقيق آن توفيق يابيم.

 قبيل از رؤيت شرايط حصول با چشم نام به اىما اگر بخواهيم اشياء خارج از خود را ببينيم واسطه

رئى و عدم قرب و م و رائى ميان حجاب عدم و آن بودن مقابل حكم در يا رائى با مرئى بودن مقابل

 بودن كثيف نيز و ديگرى از يا خود از مرئى بودن ءبعد مفرط و نيز عدم صغر مفرط و نيز مضيى

 مرئى كند نفوذ وى از نور كه باشد شفاف حّدى به اگر كه رياضى و فلسفى اصطالح به مرئى

 .گرددنمى

 و وسيله يك هر اندهو همچنين قواى جسمانى ظاهرى ديگر كه المسه و سامعه و ذائقه و شامّ 

 محسوسى كسب براى مخصوصى راه يك هر و است خارجى محسوسات كردن شكار براى اىواسطه

 واسطه به را محسوسات ما كه اين غرض. است جداگانه دانشى و حده على معلومى يعنى خاص

 .شويممى آگاه بدانها و كنيممى ادراك حواس اين



وه المسه مدرك خود است و از خود آگاه و يا قوه سامعه از خود حاال دّقت بفرماييد ببينيد كه آيا ق

خبر دارد و يا چشم مدرك و مبصر خود است و همچنين در هر يك از اين قواى جسمانى تأمل 

بشود كه آيا مدرك خودند يا نه؟ در عدم ادراك آنها مر ذوات خود را شك و ريبى نيست چنانكه در 

 حضور نفس براى خودش كه همان
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ادراك اوست مر ذاتش را در همه حال، چه در خواب و چه در اغما، دغدغه و ترديدى نيست و بيانى 

 دليل ايمكه شخص را در هواى طلق با شرايط ديگر در درس بيست و دوم از شيخ الرئيس نقل كرده

خود نيز بيخبر بود مگر از خودش.  قواى از حتى چيز همه از حال آن در كه است مطلب اين در گويا

پس برهان به ما اجازه داده است كه بگوييم نفس ناطقه انسانى، يعنى روح وى كه به فارسى روان 

 .رودگويند آگاه و بيدار است و هيچ گاه به خواب نمى

 بدان كه علم و عقل و ادراك به يك معنى است چنانكه عالم و عاقل و مدرك و نيز معلوم و معقول و

 عزيز بسيار چيزى و بدان رساله آن فارسى، به معراج در موجز است اىمدرك. شيخ رييس را رساله

 و علم ميان فرق: گويد رساله آن در. است نكات جملگى رساله آن بلكه بلند، نكاتى حاوى و است

و  داند پذيرد همانكه. داناست و پذيرا كه است قوت يك حقيقت در اّما نيست؛ نام به جز عقل

 همانكه داند پذيرد.

و نفس ناطقه چون همواره از خويش آگاه است به خود داناست زيرا كه آگاهى همان دانايى است، 

و آگاهى را به تازى خبر گويند و مالى رومى در اين موضوع مطلبى بسيار بلند در دفتر دوم مثنوى 

 فرمود:

 جان نباشد جز خبر در آزمون
 

 هر كرا افزون خبر جانش فزون

 جان ما از جان حيوان بيشتر
 

 از چه زان رو كه فزون دارد خبر

 و نيز در دفتر ششم آن فرمايد:



 چون سّر و ماهيت جان مخبر است
 

 است جانتر با ترهر كه او آگاه

 اقتضاى جان چو اى دل آگهى است
 

 است قوى جانش ُبَود ترهر كه آگه

بيت ناتوانم ولى اميد است كه آن را روشن سازيم و به وقتش به من از بيان ارج و پايه اين چند 

 .بس و سازند انسان عمل، و علم كه دريابيم و ببريم پى علم عالم مفاخر هاىاسرار اين گفته
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نفس ناطقه كه در همه حال به خود آگاه است پس در همه حال عالم به خود و عاقل به خود است؛ 

و چون داناى به خود است پس معلوم و معقول او خود اوست؛ يعنى ذات او برايش مكشوف و از 

خود باخبر است و علم انكشاف و ظهور و آگاهى است پس نفس ناطقه علم و عالم و معلوم است، 

يعنى اتحاد عقل و عاقل و معقول است كه يك حقيقت، هم علم است و هم عالم و هم معلوم؛ و 

علم و ادراك به يك معنى است. پس اتحاد ادراك و مدرك و مدرك است كه يك هويت  دانستى كه

 اسما و است يكى مسّمى كه دارد، گوناگون هاىآگاه به لحاظ اعتبارات و عناوينى است كه اسم

 يك خم اندر هنوز ما برسانم عرض به اگر و بود خواهد ديگر گريهاىجلوه را مطالب اين باز و. بسيار

 را حقيقت رهروان رسم و راه و آمد بدر مألوف عادت از كه كرد سعى بايد. اميم بيجا نگفتهاكوچه

 كه شد علم بايد يعنى. رسيد مقصود منزل بسر بتوان تا رفتند رهروان كه رو چنان ره. گرفت پيش

 :است فرموده مثنوى اّول دفتر اوايل در رومى مالى نيز و. است برترى مايه و ساز انسان علم

 خاتم ُملك سليمانست علم
 

 جمله عالم صورت و جانست علم

 آدمى را زين هنر بيچاره گشت
 

 خلق درياها و خلق كوه و دشت

 زو پلنگ و شير ترسان همچو موش
 

 زو شده پنهان به دشت و ُكه و حوش

 و در اواخر دفتر ششم آن فرمود:

 علم درياييست بى حّد و كنار
 

 غّواص ِبحارطالب علم است 



 گر هزاران سال باشد عمر او
 

 جستجو از او سير نگرددمى

 

 درس پنجاه و نهم

 يعنى است معانى دادن تمثل كارش و است كار در پيوسته كه بينيمقوه خيال را در بيدارى مى

 همان مطلب اين. آوردمى در جزئى محسوس اشياى صورت به كّلى خواه و جزئى خواه را معانى

 و خيال قوه جبّلى كه ايماست كه در پيش گفته
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 كار به نيز خواب در و گيردنمى آرام بيدارى در گاهسرشت او محاكات است. اين قوه متخيله هيچ

 :رومى مالى قول به. رسدمى خود كار به بيشتر و بهتر مزاحم بدون و آسوده سر با بلكه. است خود

 خواب جانت وصِف حال ببيندمى
 

 كه به بيدارى نبينى بيست سال

 اگر شوند،زيرا در بيدارى مشاغل قواى ظاهر سبب تضعيف و تا حّدى موجب انصراف قوه متخّيله مى

 گويدمى هم و بويدمى هم واحد آن در مثال ماند،نمى باز ديگر شأن از شؤون از بعضى با انسان چه

 چون متخّيله قوه كه دانستى و...  و انديشدمى هم و رودمى هم و بخشدمى هم و جويدمى هم و

 در و ندارند وجودى استقالل يك هيچ و اندناطقه نفس فروع و شؤون از باطنه، و ظاهره قواى ديگر

 اويند مظاهر قوى كه ايمگفته لذا. سازدمى ظاهر قوى اين در را افعالش و آثار ناطقه نفس حقيقت

 قوه چون و اند؛حفظ عنوان بدن، مرتبه نازله نفس و قوى اشعه شمس وجود نفس ناطقه با بدن و

 كوشش و كار در پيوسته چنانكه است آگاه و بيدار بيدارى و خواب در و است نفس شؤون از متخيله

 راه وى ذات در خواب گاه هيچ كه است موجودى و است بيدار و آگاه ذاتا ناطقه نفس پس است،

 روح چون و روح نه خوابدمى بدن. است طبيعت عالم در فقط خواب. يابدر وى دست نمىب و ندارد

 در و كندمى تحصيل شگفت معارف و بيندمى خوش خوابهاى و نيست كاربى نيز خواب عالم در

 مكّمل پس كند،مى پيدا حقايق و معانى به انتقال بدن انصراف از و مغناطيسى تنويم از هم بيدارى

 ايمعطى و مفيض اوست نيز بيدار است و خواب و غفلت در او هم راه ندارد و چنانكه گفتهم كه وى



 نفس پس است محض حيات است بيدار پيوسته و آگاه همواره كه آن و. است تن اوصاف از خواب

 ذات به نفس هميشه كه است آگاهى و شعور همان حيات و اندحيات صرف او مرج  و ناطقه

 .است آگاه خويش

خالصه گفتار ما در اين درس اين شد كه قوه متخيله از شؤون نفس است، و قوه متخيله  پس

 هميشه آگاه است، پس نفس هميشه آگاه است، كه شكل سوم قياس
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است در « مغكاين»است زيرا اوسط در صغرى و كبرى موضوع است و ديگر شرايط شكل سوم كه 

 .كنيماشكال قياس را بيان مىآن جمع است. 

 را مطالبى خواب در انسان كه گويددر بيت سابق مذكور مال در اين درس تأمل بفرماييد. وى مى

 حقيقتى حاوى بيت اين. كند تحصيل توانستنمى سال بيست به بيدارى در كه آوردمى بدست

گفت: ان من الشعر لحكمة؛  بايد بلكه دانست شعر صرف را بلند كلمات اين نبايد راستى به و است

اينها حكمت است كه در قالب عبارتى منظوم ريخته شد. در اين كه بسيارى از خوابها حكايات و 

تمثيالت احوال و آراى بيدارى انسان است مطلبى بديهى است، انسان از آنچه كه هولناك است و يا 

 سيد اشرف در نسيم شمال: قول به. بيندبدانچه آزمند و آرزومند است همان را در خواب مى

 هميشه تشنه نهر آب بيند
 

 گرسنه نان سنگك خواب بيند

 برهنه خرقه سنجاب بيند
 

 مقّصر خواب بيند تازيانه

 شتر در خواب بيند پنبه دانه
 

 گهى ُلپ ُلپ خورد گه دانه دانه

نيابد بيست سال. وانگهى  بيدارى به كه آوردو لكن چه بسا حقائقى در عالم خواب برايش روى مى

اگر يك سلسله از احوال بيدارى موجب باشد كه انسان بعضى از مطالب مبهم و مجهولى را كه در 

طول و رشته همان احوال است در خواب برايش كشف شود باز هم خيلى مهم است. مثال 

انها ارائه داده شد و بد خواب عالم در كه انددانشمندانى بنام در مسائل علمى به اشكال بر خورد كرده

 عنوان دروس اثناى در كه امآن مشكل علمى حّل گرديد؛ و من برخى از اين وقايع را يادداشت كرده



 شده خوددارى آن بيان از اكنون است علمى اصطالحات از اىپاره دانستن بر مبتنى چون و كنم،مى

در بيدارى، همه از اين قبيل  چه و خواب در چه حدسى، انتقاالت و اختراعات و اكتشافات. است

 است.

 اين كه گفتيم بعض از مطالب مبهم در طول آن احوال آدمى است، از اين رو
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 كه است اسبابى و علل و معّداتى و مقدماتى را ثمره حصول و علمى كشف و نتيجه هر كه ايمگفته

ان هستى به تصادف و اّتفاق و گزاف نيست؛ جه كه است، خاص اىثمره و نتيجه مثمر و منتج

 مالى قول به. شودنمى حاصل زبان دستور هندسى قضاياى از و رويدهيچگاه از گندم توت نمى

 :مثنوى اّول دفتر در رومى

 هيچ گندم كارى و جو بر دهد؟
 

 دهد؟ خر ُكّره كه اسبى اىديده

احكام مبهم وابسته به آن در خواب يا بيدارى ملهم  و مسايل به كنديكى در مسايل فلسفى تفكر مى

 كسى هر همچنين و صنايع اختراعات و اكتشافات در ديگرى و شاعرى و شعر در ديگرى و شودمى

 :مثنوى چهارم دفتر در مال قول به باز. اىپيشه هر در

 «1» پيل بايد تا چو ُخسَبد او ستان
 

 خواب بيند خطه هندوستان

 هنُدستان به خوابخر نبيند هيچ 
 

 خر ز هنُدستان نكردست اغتراب

 شوددر اين مطلب تأمل بفرماييد ببينيد؛ اين همه معارف و حكم در خواب و بيدارى عايد انسان مى

 كجاست؟ و چيست اينها خزانه است؟ نهفته كجا در و كجاست از

______________________________ 

نشان: بر پشت خوابيده را گويند )برهان قاطع(؛ در باب شير و گاو  (. ستان، به كسر سين بر وزن1)

 تحشيه و تصحيح به دمنه و كليله 134 ص) خوانيد)كليله و دمنه(. در حكايت سه ماهى مى

 انداخت، آب روى بر و ساخت مرده را خويشتن بود، عاقل نيم كه ماهيان آن از يكى كه( اينجانب



را برداشتند پنداشتند كه مرده است، او را بينداختند و او خويشتن  او چون صّيادان گشت،مى ستان

 سلطان كه اىبه حيلت در جوى افكند و جان به سالمت ببرد. بحر سخن انورى در قصيده فريده

 :گفت كند،مى مدح را سنجر

 شير گردون چو عكس شير در آب
 

 پيش شيرِ علم ِستان باشد

 آب در اشياء عكس كه دانيدو صنعت علمى بكار برده است. مىدر اين يك بيت خيلى ذوق شعرى 

 بر يا و رودمى آب كنار در كه حيوانى يا و بگيرد نظر در را آبى كنار درخت مثال. شودمى ديده ستان

 نگريممى آنها كه ما به نسبت آسمان در كواكب صور. است ستان آنها عكس گذرد،مى نهر بر پلى

 گانهبدان سوست و شكم آنها به سوى زمين است و يكى از بروج دوازده آنها پشت كه اندستان

: گويدمى سنجر سلطان مدح در انورى. است گردون شير كه است اسد( البروج منطقة) شمسّيه دايرة

 .است سلطان پرچم شير نقش هيبت از است، ستان آب، در شير عكس مثل كه گردون شير
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 است؟ چگونه دانش گرفتن فرا گيرد؟ده اينها كه روان من و توست چگونه مىگيرن

 چرا شدن دانا به و بريم؟مكّمل نفوس كيست؟ و نحوه تكميل چيست؟ از فهميدن چرا لّذت مى

 تكامل در تازه است؟ چگونه معنوى تكامل و انسان روحى تّرقى و چيست دانش گيريم؟مى قّوت

امها و آراسته بودن هويت و شخصيت وجودى هر موجودى از جنبه اند بودن موزون و جسمانى

صورى و هيأت جسمانى تأمل و تفكر بسزا بايد نمود. اين همه اشكال و اشباح و علوم و معارف را 

 شوند؟نمى تباه و برهم و درهم كه شودمى منتقش جسمانى عضو كدام در گيردكه انسان فرا مى

طن و سريره خود را بشورانيم و معرفت به ذات خود پيدا كنيم كه با تا بكشيم پيش درسهايى بايد

 كليد همه سعادات و باب همه عوالم و علوم همين معرفة النفس است.

 درس شصتم

 خبر كه است خبر همان انسان ديگر عبارت به كه است سازانسان علم كه شديم آشنا اىتا اندازه

اصل سى و نهم اين بود كه نفس ناطقه و مخرج  .حيات دانش و است دانش آگاهى و است آگاهى



 وعاء كه بود اين چهارم و چهل اصل و. انداو از نقص به كمال هر دو از موجودات ماوراى طبيعت

 كه شد دانسته نيز و است، ماّده احوال و اوصاف و ماده از مبّراى موجودى معقوله، صور تحقيق

م اين بود كه دفتر و آموزگار و انديشه و دو و بيست اصل و است آن واجد خود ءشى معطى

 علت نه اندخواندن و نوشتن و آنچه از اين گونه چيزهاست همه معّدات و مقّدمات تحصيل علم

 وراى موجودى دارايى به ندارى از و كمال به نقص از يعنى فعل به قوه از نفس مخرج  كه تاّمه

است و چون مخرج است بايد  دهنده دانش و بخش حيات و است حىّ  خود كه است طبيعت

 كندمستولى و قاهر بر نفس باشد و از جهتى چون نفس ناطقه به سويش حركت استكمالى مى

 آن دوستدار كه است اين معنايش است، دانش دوستدار كه نفس و است نفس محبوب و معشوق

مى، و آن را بنا است مقامش شايسته و خور در كه نامى هر به. است واقعى مّربى و حقيقى معّلم

 بدان نام
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 قول به. ندارد منازعه و مشاّحه كسى با اصطالح و لفظ عالم در و گذارىبخوانى مجازى؛ كسى در نام

 به و شودمى روشن و باز بيشتر و گذشت پيشتر مطالب اين. االصطالح فى مشاّحة ال علوم طالب

 د.گردمى مستدل و مبرهن عديده طرق

اجازه بفرماييد كه اكنون تا به همين حّد آگاهى و سير علمى خودمان در گفتار دو تن از دانشمندان 

 اندنامور و نامداران سخنور داورى كنيم تا ببينيم كدام يك به صالح و صواب رفته

 عارف كه بيت هشتاد و صد از زيادت است رائيه اىحكيم مجدود بن آدم سنايى غزنوى را قصيده

مى در نفحات االنس گويد آن را رموز االنبياء و كنوز االولياء نام نهاده و بسى معارف و حقايق و جا

لطايف و دقايق در آنجا درج كرده است. اين قصيده در ديوان وى به طبع رسيده است و مطلع آن 

 اين است:

 طلب اى عاشقان خوش رفتار
 

 طرب اى نيكوان شيرين كار

 قصيده اين است:يكى از ابيات اين 



 عالمت غافلست و تو غافل
 

 خفته را خفته كى كند بيدار

شيخ اجل مصلح الّدين عبد اهّلل سعدى شيرازى در آخر باب دوم گلستان كه در اخالق درويشان است 

 گويد:

 گفِت عالِم بگوش جان بشنو
 

 ور نماند بگفتنش كردار

 باطلست آن كه مّدعى گويد
 

 كند بيدارخفته را خفته كى 

 مرد بايد كه گيرد اندر گوش
 

 ور نوشته است پند بر ديوار

 باشد بوده ءشى معطى تواندمى چگونه ءشى فاقد فرمايدمرادش از مّدعى، سنايى است. سنايى مى

 كرده تشبيه خفته به را غافل دهد؟مى بيدارى و هشدارى غافل به چگونه است غافل خود كه آن و

 گفتارى اين. گرددنمى اىخفته بيدارى موجب است خفته كه حيث آن از اىخفته هيچ و است

 از نفس مخرج  كه باشد حقيقى معّلم آن اگر عالم. استوار سخت برهان و منطق موازين به است

 از يعنى نور به ظلمت
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ست و دانستى كه عاقل و عالم به جهل به علم است به خوبى روشن شده است كه وى حّى و عاقل ا

يك معنى است و معلوم است كه عالم به اين معنى عّلت تاّمه است نه معّد و مقّدمه؛ و اگر مراد از 

عالم اين معنى نباشد چنانكه سياق عبارت سنايى همين است در اين صورت عالم به معنى معّد 

كه خود آگاه است و از اين حيث كه  است و باز گوييم عالمى كه معّد است از آن جهت معّد است

 از بيش حقيقت اين و. مطلقا نه شودآگاه است واسطه در آگاهى و اعداد تعالى متعّلم مستكمل مى

 .ندارد بسط و شرح  به نياز اين

 كار بدان و كند خود گوش حلقه را آن بايد انسان است نوشته ديوار بر اندرزى اگر گويدسعدى مى

 گيرم كه كرداربى دانشمند گفتار همچنين تر،وار جماد است و از خفته هم خفتهدي كه اين با بندد،

 .باشد ديوار منزلت به دانشمند آن



اّما ديوار آموزنده نيست؛ آن نوشته بر ديوار، سخن ديوار و نوشته ديوار جماد نيست بلكه همچون 

قشى بيش نيست و كاغذ ن نوشته و است جماد مركّب كه است، كتب و دفاتر در هاىديگر نوشته

هم جماد است چون ديوار. اّما آن پند را خفته غافل ننوشته بلكه بيدار عاقل نوشته است و نوشته 

 هم غافل بيدار و نويسدمعّد است و ارجاع آن مكتوب باز به عقل و بيدارى است. خفته چگونه مى

گردد و جاهلى معّد  خفته بيدارى سبب خفته كه است محال پس. است خفته چون جهت اين در

 مستكملى شود و عالم غافل از اين حيث كه غافل است جاهل است.

البته مرد بايد پند بر ديوار را در گوش بگيرد اّما آن پند بر ديوار مثل اين خط بر كاغذ است كه عاقلى 

است نه بر ديوار نوشته است. و گفتيم عالم كه معّد است به آن اندازه كه عاقل و بيدار است معّد 

بدان وجه كه خفته غافل است لذا بايد داورى كرد كه حكم حكيم سنايى برهانى است و قول شيخ 

سعدى خطابى، و آن كه سنايى فرمود صحيح است و سعدى در نصيحتش مصيب است و در 

 دعوايش مخطى. به روش بحث و فحص كه در پيش داشتيم بازگشت كنيم.
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 صت و يكمدرس ش

يكى از ادلّه در تجرد نفس و مغايرت آن از بدن گفتار شيخ اشراق سهروردى بود كه در درس پنجاه و 

 مثنوى شرح  در را دليل اين جناب آن و ايمچهارم از كتاب اسرار الحكم حكيم سبزوارى نقل كرده

نفس ناطقه غناى  تجرد بر دليل يك: كه اين عبارتش و است آورده نيز( دوم دفتر 119/ 118 ص)

اوست از اين بدن طبيعى در نوم و شبه آن؛ چه در نوم بدن مثالى را مستعمل است و آن را تحريك 

 .دارد تعّلق آن به قوا اكثر به و شودمى منفعل و فاعل آن به و كندمى

ى يعن است، ديگر پاى و دست ظاهر، غير كه ايمگفته پيش در و ايماين بود عبارت وى كه نقل كرده

اين بدن در عالم رؤيا بدن مثالى برزخى است كه نفس مستعمل آن است، چنانكه اين بدن مادى 

 جسمانى است و باز نفس مستعمل آن است.

عارف رومى در چند جاى مثنوى درباره آن بدن مثالى برزخى سخن به ميان آورده است. در اوايل 

 :فرمايددفتر سوم مى



 دست و پا در خواب بينى و ايتالف
 

 آن حقيقت دان مدانش از گزاف

 بدن دارى بدنآن تويى كه بى
 

 پس مترس از جسم، جان بيرون شدن

 بار و كار بس بدنروح دارد بى
 

 قرارمرغ باشد در قفس بس بى

 باش تا مرغ از قفس آيد برون
 

 تا ببينى هفت چرخ او را زبون

شيرين و دلنشين است كه: در بيان آن كه تن روح  و سر عنوان اين چند بيت مثنوى به اين عبارات

را چون لباسى است و اين دست آستين دست روح است و اين پاى موزه پاى روح. در اين تعبير 

 هادّقت بفرماييد كه از ظاهر به باطن و از باطن به باطن باطن سير كرده است. و نيز در اين گفته

 .شودبازگو مى آنها مباحث وقت در كه است اسرارى و بطون

بلندتر از ابيات فوق و مطلب باال درباره مراتب و مراحل وجودى نفس ناطقه و درجات ارتقائى و 

 تعالى آن و اطوار و شؤون شهودى و نورى آن، اين دانشمند بزرگ
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 كنيمنون تبّركا نقل مىجهان دانش و بينش را در اواسط دفتر سوم مثنوى ابياتى چند است كه ما اك

 يك دلگشاى چهره انسانى ناطقه نفس بزرگ كتاب نورى وجودى كلمات تفصيل و بيان خالل در و

 :دهدمى نشان را خود علمى، نورى سيماهاى اين فرد فرد فزاى جان طلعت و حقايق اين يك

 نى تو گويى هم به گوش خويشتن
 

 نى من و نى غير من اى هم تو من

 وقتى كه خواب اندر روىهمچو آن 
 

 تو ز پيش خود به پيش خود شوى

 بشنوى از خويش و پندارى فالن
 

 با تو اندر خواب گفتست آن نهان

 تو يكى تو نيستى اى خوش رفيق
 

 بلكه گردونى و درياى عميق

 آن تويى زِفت است كان نهصد تو است
 

 ُقلُزم است و غرقه گاه صد تو است



 ماالمال و پر تو تويى و ژرفى، درياى و جهانى بلكه نيستى يكى تو گويدبيت اخير مىدر اين دو 

 انحصار براى نهصد عدد و است تو در نهفته عوالم طبقات به اشاره توها اين كه تويى در تو، و است

 اين. است غرق او در تو صد كه است قلزمى درياى تو تويى اين و است كثرت بيان بلكه نيست

خيلى بلند است و شرح و بسط بسيار و بحث و فحص فراوان در فهم آنها الزم است كه ما  مطالب

 نيز در راه وصول و نيل بدانهاييم.

 است؛ برزخى مثالى بدن بلكه نيست طبيعى و مادى بدن اين بينيمبدن انسانى را كه در خواب مى

 با توانداست كه مى حقيقت همان انسان واقعيه صورت و بدنهاست اين مستعمل حقيقتى و

 از آمده پديد ظاهر به و يكديگرند طول در همه كه بدنهايى اّما باشد نيز دو آن از بغير ديگر بدنهاى

 صورت واقع در و اندحقيقت آن به قائن ابدان اين همه لذا اند،نفس يعنى حقيقت آن ايجاد و انشا

 به نه است صورتش به ءيت شىشيئ كه شد پيش دروس در اشارتى و. است حقيقت همان انسانى

 آستين همان چون ابدان اين و بار و كار بس بدنبى دارد روح كه دانست خواهى و اشماده

 برزخى بازوى اين و برزخى، مثالى بازوى روپوش بازو و بازو، روپوش
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كمى دارد و تفاوت به نقص و خود روپوش بازوى ديگر است، منتهى اين كه هر مرتبه از وجود ح

 .است واحد ءكمال در شى

اين بدن طبيعى ماّدى را صورت دنيوّيه گويند و آن بدن در عالم خواب را مثالى برزخى، و شايد 

صورتى ديگر فراتر و باالتر از اين مراحل نيز بوده باشد و همه در طول هم قرار گرفته باشند. اينها را 

 .باشد صورتش به ءتقريبى براى ادراك شيئيت شى تا ايمبه اشارت ذكر كرده

در اين موضوع مطالبى چند بسيار عميق و دقيق، از آنجمله در اطوار وجودى انسان و در اين كه 

 عيبى جهان مشابه عقلى جهانى انسان صورت كه اين در و ماده به نه است صورت به ءشيئيت شى

حكيم سبزوارى و  «1» در همان موضع شرح مثنوى آنجمله از علم هاىاسطوانه كتب در گردد،مى

 .شودشيخ الرئيس عنوان شده است كه در وقتش بيان مى «2» شفاى

 درس شصت و دوم



دليلى ديگر در اين كه نفس ناطقه انسانى گوهرى وراى طبيعت است: اين دليل را ابن مسكويه 

ه ق( در طهارت االعراق  421توفى )دانشمند بزرگ ابو على احمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه م

 آورده است؛ و نيز در رسايل جناب خواجه بابا افضل كاشانى در مجموعه مصنفات «3» و در فوز اصغر

شيخ بهايى مذكور است. اين دليل را با شرح و بسطى بيشتر كه  «5» فارسى وى، و در كشكول «4»

 :كنيمير مىسزاوار تأديه مراد و رساننده مقصود است تقرير و تحر

______________________________ 

 118(. ص 1)

 )چاپ سنگى( 636ص  2(. ج 2)

 ه ق(. 1325)طبع مصر  27(. ص 3)

 )طبع دانشگاه تهران(. 665(. ص 4)

 )چاپ نجم الدوله(. 475(. ص 5)
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از آن جمله به معنى حقيقت در دروس پيش دانسته شد كه كلمه صورت به چند معنى آمده است، 

 آن بر كه چيزى اين يعنى خاك، صورت آب، صورت گويندنوعّيه انواع موجودات است كه مثال مى

 .ديگر انواع در همچنين و است صادق خاك بالفعل آن بر كه چيزى آن و است صادق آب بالفعل

به صورت مثلث و آن  كاغذ اين گويندو از آن جمله به معنى هيأت و شكل اشياست كه مثال مى

چوب به صورت مربع و اين نقره به صورت جام است. معلوم است كه صورت به معنى دوم شكل و 

 و تغيير اوست جوهر همان كه ءشى حقيقت و. گرددنقش هندسى است كه عارض بر اشياء مى

همان نقره است  باز كه آورند در ديگر ظرف شكل به جام شكل از را نقره كه اين مثل يابد؛نمى تبديل

 جز اين كه نقش و شكل ديگر بر او عارض شده است.



اّما صورت به معنى اّول كه همان حقيقت و جوهر بالفعل چيزى است اگر بخواهد صورتى ديگر به 

همين معنى بگيرد بايد صورت نخستين بكّلى زايل شود، مثال هوا آب گردد و آب هوا گردد كه 

 نوعيه صورت حدوث و نوعيه صورت زوال اين. آيدا پديد مىهو صورت و شودصورت آب زايل مى

 كه گويند كون را آن شودمى متكون كه صورتى آن. گويندمى فساد و كون فالسفه اصطالح در را ديگر

 و متكّون امر هر با كه است عموم افعال از علوم طالب اصطالح به كه است ثبوت و وجود معنى به

 :اندم را در اين بيت به نظم در آوردهعمو افعال و اندصادق حادثى

 افعال عموم نزد ارباب عقول
 

َكون است و وجود است و ثبوت است و 

 حصول

 فساد و كون دار را طبيعت جهان اين و كنندو آن صورتى كه زايل شد درباره آن فساد تعبير مى

صورتهاى ديگر بجاى آنها  و شودمى زايل صورتهايى پيوسته و همواره كه جهت اين از گويدمى

 .گرددحادث مى

در قسم اّول كه اگر جسمى داراى شكل و نقشى است با داشتن آن شكل و نقش شكل ديگر را از 

 پياده آن بر نقش همان جنس از ديگر نقش و پذيردهمان جنس نمى
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گرفته شود و آن صورت پيشين خلع  او از بكّلى نخستين نقش و شكل آن كه اين مگر شودنمى

 نامى يا و ايمشود. بديهى است اگر بر فلزى و يا جسم ديگرى، مثال مومى و چوبى، نقشى رسم كرده

 نقش بايد بپذيرد ديگر نام و نقش بخواهد دارد نام و نقش كه جهت همان در اگر ايمكرده حكّ 

 نه شوند،نه رسوم و نقوش در هم مختلط مىگر و گردد، خوانا دومى تا شود زايل و محو بكّلى اّولى

 .خواناست نامى نه و گوياست شكل

 صورت بگيرد ديگر نوعيه صورت بخواهد اىو در قسم دوم كه معلوم شده است اگر صورت نوعّيه

 بفرماييد حال. است فساد و كون يعنى شود حادث دوم صورت تا شود زايل كّلى به بايد نخستين

به نام روان و جان و عقل و نفس ناطقه و روح و قلب و از اين قبيل اسما در  كه حقيقتى آن درباره



 معنوى و ماّدى از گوناگون حقايق صور هزاران كه است اين نه فرماييد؟خود داريم چگونه حكم مى

 محسوسات انواع هم و بسيار معقوالت اصناف هم يعنى شود؟مى منتقش او در ديگرى از پس يكى

 آميخته و برهم و هم در صورتها يا و زايل نخستين صورت كه اين بدون گرددسم مىر او در شماربى

 دوم صورت فساد، و كون به كه شود تباه است ناطقه نفس كه پذيرنده و گيرنده آن خود يا و گردند،

 احكام كه است، جسمانى و جسم وراى است روان و روح نام به كه را حقيقت اين پس. شود حادث

 جارى نيست. وى بر جسم

 گاه هر و شوددر زبان دانشمندان بزرگ و حكماى بنام، عالم ماوراى طبيعت، به عالم غيب ناميده مى

 و است شهادت مقابل در غيب. ما مشهود و محسوس عالم وراى عالم آن يعنى گويندمى غيب عالم

 در كه اىادت. از ادلّهشه عالم و غيب عالم گويندمى و برندمى نام كلمه دو به را هستى دار مجموع

 از دو هر كمال به نقص از او مخرج  و نفس گوهر اين كه شد دانسته ايمآورده ناطقه نفس تجرد

 .ايمنهاده غيب كوى در گامى بلكه ايميافته غيب سوى به راهى حقيقت در و غيبند عالم

 ينيد ودوست دارم كه قلم بابا افضل كاشى را در تقرير دليل مذكور در اين درس بب
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 از شيوايى گفتارش و رسايى بيانش بهره ببريد و به سبك خامه توانايش آشنا شويد.

 آن جناب دليل نامبرده را به اين عنوان چنين تحرير كرده است:

نفس ناطقه از عالم غيب است. دليل بر آن كه نفس ناطقه جز تن است: هر چه جسم و جسمانى 

يك نقش نپذيرد، از آن كه چون نقشى پذيرفتى به آن نقش ديگر آميختى و هر دو باطل بود جز 

گشتى، و لوح روح هزار نقش پذيرد و آميخته نشود. مثل آن كه صورت آسمانها و ستارگان و ساير 

چيزها در خاطر حاضر باشد، و همچنين احوال مردمان و صفات حيوانات در ضمير ظاهر باشد و 

 صافى باشد. پس معلوم شد كه نفس موجودى است جز بدن و از عالم غيب است. همه آن نقشها

ه ق برابر با  1398اين بود عبارت آن جناب در تقرير دليل مذكور. امروز چهارشنبه سوم ماه شوال 

 .كنيمشمسى است كه اين جلسه را به اميد ديدار توديع مى 1357پانزدهم شهريور ماه 



 درس شصت و سوم

 از كه روزى ام،ه ق است كه به توفيق ادراك حضور دوستان نايل آمده 1399نبه اّول محرم امروز ش

 از. غمگسار ماتم و اندوه و است تار شام جهانيان ديده در جهان روزگار، اين هاىمعاويه بيدادگريهاى

 .بشنويد نظامى حكيم االسرار مخزن اوايل

 صيد كنان َمركب نوشيروان
 

 خسرواندور شد از كوكبه 

 مونس خسرو شده دستور و بس
 

 خسرو و دستور دگر هيچ كس

 شاه در آن ناحيت صيد ياب
 

 ديد ِدهى چون دل دشمن خراب

 تنگ دو مرغ آمده در يكدگر
 

 تنگتر شانوز دل َشه قافيه

 زنندگفت به دستور چه َدم مى
 

 زنندچيست صفيرى كه به هم مى

 گفت وزير اى ملك روزگار
 

 اگر شه بود آموزگارگويم 

 اين دو نوا از پى رامشگريست
 

 شوهريست زنا بهر از اىخطبه
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 دخترى اين مرغ بدان مرغ داد
 

 شير بها خواهد از او بامداد

 كاين ده ويران بگذارى بما
 

 نيز چنين چند سپارى بما

 آن دگرش گفت كزين در گذر
 

 بر و غم مخور جور ملك بين و

 گر ملك اينست، نه بس روزگار
 

 زين ِده ويران َدَهمت صد هزار



 كتب در دليل اين. گوييمدر اين درس نيز از تجرد نفس ناطقه از ماّده و احكام آن سخن مى

 ترجمه فارسى به را مسكويه ابن عبارت. شد آورده غيره و مسكويه ابن االعراق طهارة چون پيشينيان

 بارش چه هر و شودمى خسته است جسمانى اثفال كه بارش، حمل از تن كه اين آن و كنممى

 و روح نام به كه حقيقتى آن عكس به. شودمى بيشتر آن خستگى و فتور و ضعف شودتر مىبيش

. شودمى بيشتر آن نيروى شود بيشتر است علوم و معارف كه بارش، چه هر يابيممى خود در روان

 .است تن از غير حقيقت اين پس

 انسان روان كه ايمكه نتيجه گرفتهاين بود يكى از ادلّه در موضوع مذكور. از اين دليل عالوه بر اين 

 از نيز ديگر نتيجه است، طبيعت وراى حقيقتى او گوهر و است ماّديات و ماده احكام از عارى و مبّرا

 حقايق كسب و معارف و علوم در قّلت و كثرت حسب به انسانّيت در انسانها تفاوت كه گيريممى آن

انسانتر است و امتياز بين افراد انسان از اين رو  است، بيشتر او معارف و علوم انسان چه هر. است

و به اين سبب است و اگر كسى بيشتر از ديگرى سرمايه علوم و حقايق را تحصيل كرده است اين 

 كس از آن ديگرى انسانتر است.

 يكديگر از كه نورها همچنانكه گوييمبه مثل اگر حقايق و حكم را به نور حّسى تشبيه كنيم، مى

ند تفاوتشان به شّدت و ضعف نور است، هر نورى كه شديدتر و قويتر از نور ديگرى است دار تفاوت

باز نور است و امتياز آنها از يكديگر نيز به اختالف مراتب نورهاست، همچنين امتياز انسانها از 

يكديگر در انسانيت از اختالف مراتب انوار علوم و معارف است. و اين بديهى و فطرى ماست كه 

 انها بهانس
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اختالف و تفاوت هيكل و اندامشان ارزش انسانى ندارند بلكه به اختالف درجات جانشان در شّدت و 

 ضعف سرمايه معارف داشتن است.

در حقيقت، وجه امتياز انسان از ساير جانوران نيز به همين داشتن كمال انسانى است بلكه امتياز در 

 يك جنس باز برگشت به همين بينش و هوش و معرفت است.ميان افراد 



 ادراكات و سكنات و حركات از وجودى آثار همه كه شودو نيز از اين ادلّه مذكور نتيجه حاصل مى

 وجودى آثار همه اين ديگر تعبير به و است، ناطقه نفس و روح نام به حقيقت آن از آن، حسى

أ آثار است، و اين وحدت و تشّخص ظاهر انسان و ايتالف مبد آن تجليات و ظهورات اطوار انسانها

 اعضا و جوارح همگى از آن گوهر گرامى است.

 نظام در و اندازيم، وجود عالم مطلق آراى دل جمال به نظرى پذيرسزاوار است كه از اين اشارت دل

تعّلقى خاص با  را روح و بدن. بنماييم تأمل آن وحدت و صنع اتقان و بيكران آثار ظهور و آن احسن

يكديگر است و دانستيم كه قوام بدن به روح و تشخص و وحدت و ظهور آثارش از وى است و به 

براهين عديده دانستيم كه نفس ناطقه از عالم طبيعت نيست تا محسوس گردد و به آالت حّسى 

علمى در  احساس شود يعنى ماوراى اين بدن ظاهر است. اگر به همين نحوه، انتقالى عقلى و سيرى

پيكر نظام هستى مشهود ما كه ماّده و طبيعت است نيز بنماييم بسيارى از سؤالهاى ما جواب داده 

 است، روح از بدن در آثار ظهور كه نخستين، موضوع در مثنوى چهارم دفتر در رومى مالى. شودمى

 رد كه:دا بيانى نيكو مثالى، ضمن در آنهاست؛ وراى و ماّده قواى از مكتوم و غايب كه

 هست بازيهاى آن شير َعَلم
 

 ُمخِبرى از بادهاى ُمكَتَتم

 گر نبودى جنبش آن بادها
 

 شير ُمرده كى ِبَجستى در هوا

 زان شناسى باد را گر آن صباست
 

 يا َدبورست اين بياِن آن َخفاست

 اين بدن مانند آن شير َعَلم
 

 ِبَدم َدم را او ُجنباندفكر مى
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و همين مثال را در دفتر اّول آن در موضوع دوم، كه ظهور آثار در جهانيان از مبدأ غيب و وراى 

 طبيعت است آورده:

 ما همه شيران ولى شير َعَلم
 

 ِبَدم َدم باشد باد از مانحمله



 باد ناپيداست و پيدا مانحمله
 

 جان فداى آن كه ناپيداست باد

 

 درس شصت و چهارم

در درس پنجاهم اين بود كه هر صورت معقوله فعلّيت محض و مبّراى از ماّده و  44و  43اصل 

اوصاف و احوال ماّده است و وعاى تحقق صور معقوله نيز موجودى مبّراى از ماّده و اوصاف و احوال 

بر قوت است و صورت برا در فعلّيت كه ايمماّده است. و در درس چهل و ششم مشروحا بحث كرده

علمّيه كه به فعلّيت رسيد ديگر قوه و حركت در آن راه ندارد. و دانستيم كه تعليم و تعّلم علت تاّمه 

براى حصول علم نيستند بلكه از معّداتند و معطى علم كه مخرج نفس از نقص به كمال است خود 

كه وعاء علم مبّرا و عارى از  شد دانسته و بود نتواند ءشى فاقد ءواجد علم است، چه معطى شى

ماّده و احكام ماّده است پس معطى علم كه خود واجد علم است نيز عارى از ماّده و احكام آن 

است؛ يعنى موجودى وراى طبيعت است كه فعلّيت محض است چون صورت علمّيه است و دانستى 

 در چنين موجودى حركت راه ندارد.

ض عمده پى بردن و فهميدن حقايق و معرفت بدانهاست و در غر ايمچنانكه در درسهاى پيش گفته

 دانش نور كه علمّيه فعلّيه صورت آن تسميه در حال. نيست روا مشاّحه و مشاجره گذارىنام

 بزرگ حكماى كتب در است؟ شايسته كنيم اختيار را نامى چه است، علوم جميع خزينه و بخشدمى

ى به نام عقل ناميده شد چنان كه روان آدمى به نام موجود چنان دانش، جهان نامدار فالسفه و

 نامندمى نيز روح را عقل نام به موجود آن گويند،نفس ناطقه. و كما اين كه نفس ناطقه را روح مى

 تعّلق ناطقه نفس نام به روح اين. شويممى آشنا بدانها كمكم كه دارد نيز ديگر نامهاى و
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 به تعّلق عقل نام به روح آن ولى يابد،ك بدن دارد كه از او و بدن يك شخص تعّين و تحّقق مىبه ي

 .است كمال به نقص از نفوس همه مخرج  و دارد نيز ناطقه غير نفوس به بلكه ناطقه نفوس همه



 كه است علم انسان هو بما انسان صورت و است سازدر دروس گذشته اشارتى رفت كه علم انسان

 داناتر چه هر و رساندمى فعلّيت به قّوت از را او و دهدروان انسان را اشتداد وجودى مى علم

 آن گرددمى انسان روان حقيقت در علم چون و گردد،مى شديدتر وجوديش آثار و قويتر شودمى

 هستند روانها همان كه ناطقه نفوس پس. گويندمى نيز بخش روان را عقل نام به نفس مخرج 

 .اندى از شعالت نور وجود آن عقلاشعله

 قطع با را او و گويندو بدان كه اين روح انسانى را به لحاظ تعّلق به بدن و تدبير در آن، نفس مى

 عقل نام به فروزان شمس آن اشعه عقول اين ايمگفته چنانكه ولى. نامندمى عقل لحاظ اين از نظر

ق به بدن خاص دارد و آن را بدن خاص شخصى تعلّ  است ناطقه نفس كه عقل اين چون و اندكلّ 

 اين كه خوردجزيى نيست آن عقل را عقل مفارق گويند و در عبارات ارباب عقول بسيار به چشم مى

 پيش در مباحثى مقام اين در و. كّلى عقل را مفارق عقل آن و گويندمى جزييه عقول را انسانى عقول

 .كنيممى عنوان بعد دروس در كه است

 عالى حكيم. نيايد پيش اشتباه لفظى اشتراك از تا باشيد مواظب عقل اطالقات در ايمآنچه گفته بنابر

 در آن از اىنسخه كه عقل، اطالقات در است مفيد بسيار اىرساله را فارابى نصر ابو ثانى، معّلم مقام،

 .است موجود حقير اين محّقر كتابخانه

د و فالسفه بزرگ چون مالصدراى شيرازى در برخى از اين رساله در موضوع خود اهميت بسزا دار

 كرده پيشرفت ما دروس مقدارى چون كه اميدوارم و كنندمسايل مهم فلسفى اسفار، از آن نقل مى

 محضر به و آوريم در تحرير رشته به و دهيم توضيح كرده ترجمه كمال و تمام را رساله آن است

 .بداريم تقديم پژوهدانش دوستان
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 درس اين در اكنون ولى آيد،اگر چه در پيرامون اين مباحث و مسايل پرسشهاى گوناگون پيش مى

 كه اين يكى: كند خطور ذهن به ديگر سؤالهاى از زودتر شايد كه كنيممى عنوان را سؤال دو اين

ّدد باشد و هر نفسى از متع و متكّثر هم مفارق عقل شايد دارد كثرت ناطقه نفوس كه طور همان

 عقل يك نه باشد بوده فعل به قوت از نفسى مخرج  عقلى هر كه بگيرد فرا را اىعقلى صورت علميه



 براى عقل هر كه اين يا و باشند بوده آن نورى اشعه منزله به جزئيه عقول و نفوس ديگر كه مفارق

 .باشد بوده خاص علم رشته يك افاضه

ن است كه كثرت و تعّدد يك حقيقت بدون دخالت ماّده صورت جواب اين سؤال به اجمال اي

 .شودمى عنوان بعد در تفصيل به و گيرد؛نمى

سؤال ديگر اين كه خزينه علوم بودن آن موجود به نام عقل چگونه است؟ آيا ظرف صور علميه است، 

ديگر است؟  طور يا و باشدو صور علميه مظروف او؟ چون انبارى كه در آن كاالهاى گوناگون مى

جواب اين سؤال نيز اجماال اين است كه خزينه علوم بودن عقل به طور ظرف و مظروف ماّدى 

نيست بلكه گوهر هر موجود عقلى علم است يعنى عقل خود علم است، و باز آن را به تفصيل در 

 دروس آتيه عنوان خواهيم كرد.

 درس شصت و پنجم

 كه گفتيم: دهيمتمثيل به نفس ناطقه توضيح مى در اين درس، دو سؤال درس قبل را در ضمن

 بلكه نيست آن محتواى و جسمانى وعاء بودن مظروف و ظرف نحو به مفارق عقل بودن علم خزينه

 نور علم چون و است؛ علم تمامى به وجودش و است، علم نفس جوهرش و مفارق، موجود آن ذات

پارچه نور است و به تازى نور كّله. و در يك بگوييم كه است صحيح رفت بدان اشارتى چنانكه است

دروس پيش گفته شد كه ابعاد و اوزان و مقادير از اوصاف ماده است، پس آن موجودى كه مفارق از 

 ماده است احكام و اوصاف ماده بر آن صادق نيست. مثال صحيح نيست كه گفته
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ر است و بعد آن چه قدر و حجم و طول و عرض آن چه قدر، شود فالن حقيقت علميه، وزن آنچه قد

 چنانكه صحيح است بگوييم اين پاره سنگ وزن و بعد و مساحت آن چه قدر است.

و چون روح انسان به ذاته گوهرى عارى از ماّده است اين اوصاف ماده و جز آنها بر وى نيز صادق 

لندتر از ديگرى است ولى در روح كوتاهى و نيست. مثال صحيح است كه گفته شود فالنى به اندام ب

 بلندى راه ندارد. مالى رومى در اين موضوع در دفتر اّول مثنوى گويد:



 گر تو خود را پيش و پس كردى گمان
 

 بسته جسمى و محرومى ز جان

 زير و باال پيش و پس وصف تنست
 

 روشنست جان وصف جهتهابى

 و در دفتر سوم آن گويد:

 دراز و كوته اوصاف تن استاين 
 

 رفتن ارواح، ديگر رفتن است

 تو سفر كردى ز نطقه تا به عقل
 

 نى به گامى بود منزل نى به نقل

 َدير و َدور در بود چونَسير جان بى
 

 جسِم ما از جان بياموزيد َسير

 َسير جان هر كس نبيند جان من
 

 ليك َسير جسم باشد در َعَلن

بر آن گوهر نور بخش، كه وعاى معارف و مصدر انوار علوم است، احكام ماّده راست و همچنين 

نيايد، چه خود بذاته عارى از ماّده است و از حّد و جهت و طول و عرض و سبكى و سنگينى و 

 استعداد و قّوت و محّل و زمان و ديگر اوصاف طبيعت عارى است.

 جناب مير در قصيده معروفش گويد:

 بود جاويدان و پايانكه بىصورت عقلى 
 

 با همه و بى همه مجموعه و يكتاستى

 كسب صفتها اين خورشيد ز گر توانىمى

  كرد

روشن است و بر همه تابان و خود 

 يكتاستى
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نفس ناطقه خودتان را در نظر بگيريد و به عبارت ديگر در ذات خود فرو برويد و ببينيد معارفى را كه 

 در را اىكليه ضوابط و دانيدمى را چيزهايى شما از يك هر. يابيدمى چگونه آن در ايدتحصيل كرده

خواندن و نوشتن  سواد بلكه و دانيدمى را هندسه و حساب مسايل از بسيارى شما. داريد خود ذات



 اىفارسى را هم دارا هستيد و شايد در فنون عديده ديگر نيز آگاهى داشته باشيد. آيا مسايل هندسه

 در خط دستور قواعد و است ديگر گوشه در حساب مسايل و شما روان گوشه يك در دانيدمى كه را

هت و آن جهت در وعاى ج اين كه اين يا ديگر؟ سويهاى در شما ديگر داناييهاى و آن ديگر سوى

 ذات در تجزيه و تقسيم به كه اين بدون يابيد،مى خود در را همه بلكه ندارد راه دانش هاىرشته

 كه شماست يك هر واحد و فرد ذات اين. ببينيد پراكنده خود در را دانش هاىرشته تا بنگريد خود

معارف است اين چنين قياس  و علوم خزينه كه را، عقلى مفارق موجود آن. شماست معارف خزينه

كن، عالوه اين كه آن مكّمل است و اين مستكمل. و همچنانكه در دروس پيش دانسته شد كه هر 

شخص انسانى يك هويت دارد، و داراى يك گوهر به نام روح است كه بدن طبيعى و بدن مثالى او 

جوارح او را فراگرفته است و مراتب نازله او هستند و آثار آن گوهر واحد است كه همه قوا و اعضا و 

 شايد و مستكمل مستعدّ  نفوس با مفارق عقل آن همچنين دهد،در هر يك طورى خود را نشان مى

 دفتر در رومى عارف. شود فحص و بحث بايد البّته باشد؛ چنين اين طبيعت جهان پيكر مجموع با

 ويد:گ سو آن وحدت و سو اين كثرت و تن بر روح آثار ظهور در مثنوى دوم

 مفترق شد آفتاب جانها
 

 در دروِن روزن ابدانها

 چون نظر بر ُقرص دارى خود يكى است
 

 آن كه شد محجوب ابدان در شكى است

و حكيم ناصر خسرو علوى در اين كه بايد نهان را يعنى ماوراى طبيعت را با ديده نهان ديد در 

 :گويد مطلع اين به اىقصيده

 نهاِن جهان رابه چشم نهان، بين 
 

 كه چشم عيان بين نبيند نهان را
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 و نيز در قصيده ديگر در ستايش عقل و نفس گويد كه برخى از آن، اين چند بيت است.

 باالى هفت چرخ مدّور دو گوهرند
 

 كز نور هر دو، عالم و آدم منّورند



 محسوس نيستند و نگنجند در حواس
 

 نايند در نظر كه نه ُمظلم نه انورند

 و ز نور تا به ظلمت و از اوج تا حضيض
 

 و ز باختر به خاور و از بحر تا برند

 هستند و نيستند و نهانند و آشكار
 

 زان بى تو اند و با تو در اين خانه اندرند

 اندر جهان نيند هم ايشان و هم جهان
 

 در ما نيند و در تن ما روح پرورند

 بى بال در نشيمن سفلى گشاده پر
 

 بى پر بر آشيانه علوى همى پرند

 با گرم و سرد عالم و خشك و تر زمان
 

 چون خاك و باد همنفس آب و آذرند

 پيدا از آن شدند كه گشتند ناپديد
 

 زان بى تن و سرند كه اندر تن و سرند

 

 درس شصت و ششم

 .ايمگذشته كلمه برزخ را معنى كردهاين درس در تجّرد خيال است. در دروس 

اكنون به عنوان تذكره گوييم برزخ در لغت حايل و واسطه ميان دو چيز را گويند و در اصطالح علمى 

برزخ عبارت از واسطه طولى بين دو چيز است كه نه اين است و نه آن، و هم اين است و هم آن، 

يه هر يك از آن دو هست؛ مثال درختى يعنى در حّد هيچ يك از آن دو نيست ولى به وجهى شب

 و شبح و شكل با كه ايممشخص و معين در خارج وجود دارد و اين درخت بخصوص را ادراك كرده

 نيز و. ايمگفته پيش دروس در كه است تخّيل همان تصور اين. ايمكرده تصور آن خصوصيات همه

 تعّقل ايمدراك صورت كّلى را چنانكه گفتها اين و ايم،كرده ادراك را كّلى شجر معنى بگيريد نظر در

 آن و خيالى، و مثالى ذهنى درخت صورت آن و طبيعى، درخت خارج  در موجود درخت آن. گويند

 درخت با جهتى از است ذهنى درخت صورت كه دومى،. است عقلى شجر صورت شجر كلّيه حقيقت
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داشتن شكل و اندازه است و از جهتى غير آن است كه قوه و  طبيعى خارجى شباهت دارد و آن

استعداد و وزن و حجم و مكان و زمان و تزاحم با ديگرى ندارد و عارى از اين اوصاف است و از 

همين جهت عارى بودن از اوصاف مذكوره با شجر عقلى مشابهت دارد؛ ولى چون داراى مقدار و 

ارد. پس آن شجر مدرك ذهنى نه مانند شجر طبيعى شبح و شكل است با شجر عقلى مغايرت د

 برزخى تجرد خياليه صورت اندجسم مركّب ماّدى است و نه مثل شجر عقلى موجود عقلى؛ لذا گفته

 .دارد

و دانستى كه قوه خيال چون ديگر قوا قائم به نفس ناطقه بلكه شأنى از شؤون اوست و نفس 

 قبيل از آورجهانى است كه متضّمن دستگاههاى حيرتناطقه خود جهان بزرگى است بلكه بزرگترين 

 را يك هر و آنهاست جز و واهمه و حافظه و خيال و گوش و چشم و قلب و دماغ و هاضمه جهاز

 دستگاه كار كه ايمگفته و. است خاّصى صنع اثر آنها از يك هر در را نفس يعنى است بخصوصى كار

 مثل دهد،ين است كه معانى را شكل و صورت مىا آن فطرى و جبّلى يعنى است صورتگرى خيال

 .است ديدن باصره و شنيدن سامعه قوه جبّلى كه اين

قوه خيال، دستگاه عكّاسى نفس ناطقه است كه اگر چه همه دستگاه صنعت عكاسى، مثالى و 

ج خار در را آن مشابه و سازدنمودارى از آن است و انسان آنچه را كه در خود دارد به وزان آن مى

 چنين اين معلولش با عّلت هر و صنعش با صانع هر و فعلش نحوه با فاعل هر بلكه كندپياده مى

 موطن در ناطقه نفس كه زيرا كندنمى را خيال دستگاه كار عكاسى صنعت دستگاه هيچ ولى است،

 گيرد؛مى عكس محسوسات از فقط صنعتى دستگاه ولى دهد وى صورت و شكل را معانى خيال قوه

 ناگفته لكن و. دگر وقت تا بگذار زمان اين شوند،ا چگونه معانى در قوه خيال مشكّل و مصّور مىامّ 

 حرفى دادن صورت و شكل را معنى. است شگفت امرى خيال كارخانه در نفس عمل اين كه نماند

 حقا زنيم،مى كه است
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شود جا دارد، و شايد سرانجام به وادى حيرت بكشد. هر اندازه در اين موضوع بو العجب تأمل ب

 به آن وجود كتاب و شود تأمل چه هر در يا و است آورانصاف بدهيد آيا تنها همين يك كار شگفت



 اين نقل مقام اين در سعدى بزرگوار شيخ گويا است؟ العقول محير شود زده ورق فهميده و درستى

 :دارد توّقع را ارزشمندش بسيار بيت

ن همه نقش عجب بر در و ديوار اي

  وجود
 هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار

گفتيم كه اين درس در تجّرد برزخى خيال است؛ الزم است كه مطلبى را در اين باره تقديم بداريم و 

 برزخى تجرد ادلّه آن از بسيارى اندآن اين كه دانشمندانى كه در تجرد نفس ناطقه ادله اقامه فرموده

 ميان به صور و اشباح حرف آنها در كه هستند اىادلّه سلسله يك آنها و كنندقوه خيال را اثبات مى

 خيال مقام در نفس تجرد حقيقت در اّما كنندمى اثبات را ناطقه نفس تجّرد چه اگر كه است آمده

برزخى  تجرد ولى است؛ نفس تجرد خيال تجرد و نفس، شؤون از شأنى خيال چون شود؛مى اثبات

 نفس در مقام خيال.

 در را نفس تجرد است شده اتخاذ صرفه فعليات و حقايق و محضه كليات آنها در كه اىو آن ادلّه

 را انسانى ناطقه نفس كه شودمى معلوم برهان و حّجت به بعد در و كنندمى اثبات عاقله قوه مقام

د كّلى عقلى در مقام قوه عاقله و تجر چه و خيال مقام در برزخى تجرد چه است، تجرد فوق مقامى

 تعّقل.

 در حكما اعاظم از بسيار ادله تاكنون كه است كرده تأليف ناطقه نفس تجرد در اىو اينجانب رساله

 آن عقلى تجرد آنها از برخى و كندمى اثبات را خيال برزخى تجرد ادلّه آن از برخى است، آورده گرد آن

 .را بودنش تجرد فوق برخى و را

بدين مناسبت كه از دستگاه عكاسى نفس ناطقه كه قوه خيال است سخن به ميان آورديم و گفتيم 

 كه هر اثر نمودار دارايى مؤثر خود است، حكايتى شيرين به عنوان تنّوع در بحث بازگو كنيم:
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مأمور بود  «1» عكاسباشى كه حسب األمر به انداختن عكس جناب حاجى مالى هادىآقا رضاى 

انجام خدمت مرجوعه را نموده به حضور مشّرف شده و شيشه عكس جناب معّزى اليه را كه بسيار 

ممتاز برداشته بود از نظر انور مبارك گذرانيده مورد تحسين و مرحمت شد و به خاك پاى همايون 

چون جناب حاجى تا كنون اسباب و آالت اين فّن را نديده و انعكاس و انطباع  معروض داشت كه

هيكل اشيا را در صفحه خارج مشاهده ننمودند، از مالحظه آن، كمال تحّير را پيدا كرده متفكر شدند 

و چون بر حقيقت آن فى الجمله بصير گشتند او را در استدالل علوم مناظر و مرايا اسبابى نيكو 

 شمردند.

به ذكر دليل در تجرد برزخى خيال بپردازيم و بهتر اين كه تجديد مطلع شود و درس جديد عنوان 

 گردد.

 درس شصت و هفتم

 سخن در تجّرد برزخى خيال بود. غرض اين كه قوه مدركه صور متخيله مجرد از اين عالم است.

 نيك بسيار بگفتيم در اين باب سخن
 

 «2» ارو اندكى بيش نگفتيم هنوز از بسي

و معنى تجرد اين است كه موجود مجرد وراى اين عالم ماّدى طبيعى است، و به عبارت ديگر 

 .خيال موطن در است ناطقه نفس تجرد خيال تجّرد كه ايمجسمانى نيست؛ و گفته

 احوال شرح  و شناسىبحث در تجرد خيال، در فهم بسيارى از مسائل مهم انسان

______________________________ 

(. مقصود حكيم متأله حاج مال هادى سبزوارى صاحب منظومه در منطق و فلسفه، و شرح اسما، 1)

 شرح مثنوى و غيره است.

 نهار و ليل نكند تفاوت كه بامدادان: مطلع به اى(. كليات سعدى از قصيده2)
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و افعال و نّيات و ملكات و كيفيت بيان ديگر حاالت گوناگون وى ضرورى و و اطوار وجودى انسان 

الزم است؛ چنانكه بحث در تجرد روح انسانى در مقام قوه عاقله نيز مستلزم كشف اسرار بسيارى از 

 هستى بيكران روح انسانى است.

را مجرد به تجرد  مولى صدارى شيرازى، كه از فالسفه بزرگ و حكماى بنام عالم علم است، قوه خيال

 و است كرده عنوان خيال برزخى تجرد در فصلى كتابهايش ديگر و اسفار كتاب در و داندبرزخى مى

 .است آورده آن اثبات بر برهان چند

ما در اين دروس ثابت خواهيم كرد كه قوه خيال و ساير قواى باطنه، قواى سارى در اجسام نيستند 

بين قوى و آالت جسمانى آنها فرق بايد گذارد، مثال گوش آلت  و اندبلكه عارى و برهنه از ماده

جسمانى است ولى قوه سامعه از شؤون نفس است و ماوراى عالم جسمانى است. اگر موجودى را 

بگوييم سميع است معنى آن اين است كه شنواست نه اين كه داراى گوش است. خالصه شنوا غير 

 چشم موجودى شودى بينا نه داراى چشم، چه مىاز گوش دار است و همچنين بصير است يعن

 چشم و گوش اين به كه بينائى و شنوائى نيروى گفت توانمى بلكه باشد؛ بينا ولى باشد نداشته

 عالم از آن قواى و نفس چه هر و شودمى كاسته و شكسته اشتدادش و اقتدار آن گرفت، تعلق مادى

 .شودبيشتر و آثار وجوديش قويتر مى آن جمعيت و وحدت سلطان شود، كنار بر طبيعت

معلم ثانى ابو نصر فارابى در مدينه فاضله درباره سعادت انسان سخنى بسيار بلند دارد كه آن را 

 قوام در كه برسد جائى به وجوديش كمال در انسان نفس كه است اين سعادت»: كنيمترجمه مى

كه در عداد موجودات مفارق از ماده در آيد و  است صورتى در اين و باشد؛ نداشته نياز ماّده به خود،

 «1» «.بر اين حال، دائم و ابد باقى بماند

______________________________ 

(. و ذلك هو السعادة و هى ان تصير نفس االنسان من الكمال فى الوجود الى حيث ال تحتاج فى 1)

االجسام و فى جملة الجواهر المفارقة  قوامها الى مادة و ذلك ان تصير فى جملة االشياء البريئة عن

 للمواد و ان تبقى على تلك الحال دائما ابدا الخ.
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 شناسى نفس راه در چه هر كه است مطلبى نمايداين سخن فارابى در عين حال كه ساده و روان مى

 .بريممى پى آن بلندپايگى و استوارى به بيشتر برويم پيشتر

د سؤالى در اين بحث پيش آيد كه بهتر اين بود بدوا دليل بر وجود قوه خيال اقامه شود و شاي

سپس در تجرد و يا عدم تجرد آن سخن رود. البته اين سؤالى بجاست و در دروس آتيه در قواى 

 كه يابدباطنه بحث خواهيم كرد. ولى هر كس اندك التفاتى به ادراكات باطنى خود بنمايد در مى

شباح اشيا را در خواب و بيدارى با همان طول و عرض و بعد و حجم و ديگر عوارض مادى آنها ا وى

 شامه و را اصوات سامعه چنانكه دارد را ادراكات گونه اين قدرت كه دارد اىقوه الجرم كند،ادراك مى

ادراك  نوع يك آنها از يك هر كه باطن و ظاهر قواى اين كه است اين ما سخن اكنون و. را بوها

 در سارى قوه تا نيستند مادى هابخصوصى را در عهده دارد از شؤون نفس است و هيچ يك از آن

 .اندمادى آنها ادوات و آالت چه اگر باشند، ماّده

سخن در تجرد برزخى خيال بود و گفتيم كه مولى صدرا چند دليل در اين موضوع آورده است، از آن 

ل كرده است، وى گويد كه افالطون در تجرد نفس بر اين حجت جمله اين دليل را از افالطون نق

 تعويل كرده است و تقرير آن اين است:

صورى مانند دريايى از زيبق و كوهى از ياقوت است كه در خارج وجود ندارند، لكن ما آنها را تخيل 

چگونه امور  اند؛وجودى امور صور اين. دهيممى تميز هاآن جز و خياليه صور اين بين و كنيممى

 حكم ايمكرده مشاهده را آن سپس و ايموجودى نباشند. و حال اين كه ما هرگاه زيد را تخيل كرده

 موجود امور صور اين اگر و است؛ فرق متخّيل و محسوس صورت دو اين بين البته كه كنيممى

يعنى از اين  باشد؛ جسمانى ءشى صور اين جاى كه است ممتنع و. نبود كار در حكم اين نبودند

عالم مادى باشد زيرا همگى بدن ما به نسبت صور متخّيل نسبت اندكى با بسيار است بنابراين 

 ما بدن در صور آن از برخى كه گفت تواننمى و. شودچگونه صور عظيم بر مقدار صغير منطبع مى

ا و همچنين آلت م بدن جمله از و هوا كه زيرا ما، بدن به محيط هواى در آن از برخى و است منطبع

 نفوس ما در افعال نفوس نيست و گرنه
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 مانند هوا تغييرات به ما شعور بايستمى و شود دردناك ما نفوس هوا، تقّطع و تفرق به بايستمى

 آن و است جسمانى غير امرى صور اين محل كه شد روشن پس. باشد ما ابدان تغييرات به ما شعور

 ناطقه است، پس ثابت شد كه نفس ناطقه مجرد است. نفس

اين بود تقرير حجتى كه افالطون در تجرد نفس ناطقه بدان اعتماد كرده است. و چنانكه گفتيم اين 

حجت دليل بر تجرد نفس ناطقه است از آن رو كه قوه خيال شأنى از شؤون نفس است و اثبات 

ن خيال. خالصه اين كه اين دليل و نظائر آن تجرد برزخى خيال تجرد نفس ناطقه است در موط

 و مقدار خياليه صورت مثال كه آيد پيش اعتراضى تا كندبودن نفس را اثبات نمى« مفارق عقلى»

 .ايددانسته مجرد را نفس چگونه پس دارد شكل

 كار چون و است، ناطقه نفس عكاسى دستگاه خيال قوه كه ايمفائده: در درس شصت و ششم گفته

اسفار قوة الخيال و  4ج  51قوه صورتگرى است در كتب فالسفه از آن تعبير به مصّوره شد )ص  اين

 يقال لها المصّورة الخ(.

 درس شصت و هشتم

در درس پيش به تجرد برزخى قوه خيال آشنا شديم و دليلى بر اثبات آن آورديم و چند دليل ديگر 

 م در اثبات مدعى كافى است.مسل برهان و محكم دليل يك چه اگر آوريم؛نيز مى

يكى از نتايج و فوايد اين بحث در تجرد برزخى خيال كه بسيار اهمّيت دارد اين است كه اگر نفسى 

 شودبه مرحله تجرد عقلى و يا فوق تجرد نرسيد و در حد و مرتبه خيال از بدن بركنار شد تباه نمى

 اگر چنانكه گردد،ه موجب فساد او نمىماد از او انقطاع و مادى غير است گوهرى خود كه اين چه

 از برتر گوهرى البته و مطلقا؛ است ماده از مفارق موجودى رسيد تجرد فوق يا و عقلى تجرد مرتبه به

 .است خيال حد در كه است نفسى آن
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اولى خواهد بود. و پس بقاى نفسى كه در مرتبه عقل است بعد از بوار و خرابى بدن نيز به طريق 

چون هر يك از قوه خيال و قوه عاقله، بلكه قواى نفس مطلقا مراتب شدت و ضعف دارد، هيچ نفس 



 بدن، خرابى به فقط است؛ برقرار و باقى هميشه براى و يابدانسانى بعد از ويرانى بدن زوال نمى

 نتيجه خالصه،. شوندمى فاسد بودند، وى بر عارض و بدن در سارى كه بدن، مادى احوال و اوصاف

 .شودنمى تباه بدن ويرانى از پس انسان روح كه شد اين

 طبيعت ماوراى از روح چون كه كنيد اعتراف دغدغهحال در اين نتيجه خوب دقت بفرماييد تا بى

 يا آتش يا آب طعمه كسى اگر روشنتر عبارتى به. يابدنمى دست وى بر طبيعت گاه هيچ است

قيقت ماوراى طبيعت كه گوهرى منفصل و مفارق از ماده است طعمه آن شده ح آن شد، اىدرنده

 اقتدار و تصرف دست در طبيعت بلكه شوداست. هيچ گاه ماوراى طبيعت خوراك طبيعت نمى

 ظاهر به مادى. سوارى تن و است سوار روان مثل به. است روان قبضه در بدن چنانكه اوست،

 خبرادر از او را به او نسبت دهد و از باطن او كه سوار است بىص ظاهر به افعال همه و بيند سوارى

 نوشتن رفت،مى كاغذ بر مورى: گويد مثنوى چهارم دفتر آخر در رومى مالى كه است همان. است

 :گفت بود چشمتر تيز كه ديگر مورى كرد؛ ستايش را قلم ديد قلم

ه از هر دو چشم تيزتر بود گفت: ستايش انگشتان كن كه اين هنر از ايشان بينم؛ مورى ديگر ك

 ستايش بازو كن كه انگشتان فرع ويند.

 موركى بر كاغذى ديد او قلم
 

 گفت با مور دگر اين راز هم

 كه عجائب نقشها آن ِكلك كرد
 

 همچو ريحان و چو سوسن زار و َورد

 ورگفت آن مور اصَبع است آن پيشه
 

 وين قلم در فعل فرَعست و اثر

 ِسُيم از بازو استگفت آن مور 
 

 ِكاصَبع الغر ز زورش نقش بست

 يكى تا باال رفتهمچنين مى
 

 ِمهترِ موران َفِطن بود اندكى

 گفت كز صورت مبينيد اين هنر
 

 خبركان به خواب و مرگ گردد بى

 صورت آمد چون لباس و چون عصا
 

 جز به عقل و جان نجنبد نقشها

 



 255دروس معرفت نفس، متن، ص: 

 نقاش از و مانده نقش در و نهاده طبيعت آستانه به سر اندماترياليستها، كه همان ماّديون و حّسيون

 به درسها اين در. دانندنمى نامعقول طبيعت جز و شناسندنمى محسوس ماده بجز و اندمانده باز

عنى آن كه ي بالّذات، نه است بالعرض محسوس هم ماده خود كه كنيممى ثابت قطعيه براهين

محسوس است بدوا ماده و طبيعت نيست بلكه معقول و موهوم و محسوس، و خالصه همه 

 مدركات سلسله از چون االم و لذات همه كه شودمدركات انسان وراى طبيعت است. بلكه ثابت مى

 هوش باقى و هوشى همان تو كه دانست خواهى و اندطبيعت وراى حقايق و امور از اندانسانى

 و مفت را گرانبهايى سرمايه چه و فروختند ارزان را خودشان چقدر كه اين از اندحّسيون غافل. پوش

 چه مركّبشان جهل لجن در بودن ورغوطه اثر بر فرقه اين كه اين عالوه. اندداده دست از رايگان

 .آورندمى پيش ديگران براى بالها و هافتنه

ه ش( است كه در  1357ديماه  7مطابق  -ه ق 1399رم مح 27 پنجشنبه) امروز تا بينيدچنانكه مى

 و مرز اين مسلمان مردم كه است سال يك قريب ايم،زاويه اين مسجد براى درس و بحث گرد آمده

 و يغما دست و يابند رهايى آشنا و بيگانه ظلم يوغ زير از خواهندمى كه اين جرم به ايران ما بوم

مسلم خود قطع كنند، از همين فرقه فاقد هر گونه صفات  حق سر از را زدگانغرب و غرب تاراج

 .شوندانسانى چگونه به خاك و خون و آب و آتش كشيده مى

چون محفل ما مدرس دروس انسانى و محل نشر صحف آسمانى است قلم را به تقرير معارف و 

 تحرير حقايق ارجاع دهيم.

 درس شصت و نهم

طقه انسانى از قواى جسمانى نيست و در يكى از اعضاى از دروس گذشته نتيجه گرفتيم كه نفس نا

بدنى حلول نكرده است حتى نه در دماغ است و نه در اعصاب كه حس و حركت در اينهاست، لذا 

 در را آن محل دانندطبيعّيون كه نفس را ماّدى مى
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 .انددماغ مقرر كرده

ه عكاسى نفس ناطقه است و چه شگفت دستگاهى كه همواره در دانسته شد كه قوه متخيله، دستگا

 در كه طورهمان. نيست او كار در فترت و تعطيل كند،كار است، در خواب و بيدارى صورتگرى مى

 خواه را معانى نيز خواب در كند،مى انشا خارجى اشياى صور وزان به را جزئى و كلى معانى بيدارى،

 چيز فالن گويندمى و نامندد و اين صورت يافتن معانى را تمثل مىدهمى صورت جزئى خواه و كلى

 متجسم به تعبير متمّثل از و تجسم به تعبير تمثل از گاهى و است شده متمثل فالنى براى

 در تازيان رساى و شيوا العاده فوق كلمات در. است ترعلمى و بهتر تمثل واژه همان لكن و نمايندمى

 «1» ى بروز حقيقتى به صورتى در وعاى ادراك تمثل به كار رفته است.يعن مذكور معنى تأديه

مثال، به كسر ميم بر وزن كتاب مانند چيزى را گويند؛ و تمّثل بر مثال چيزى شدن است؛ و تجسم، 

داراى جسم و تن شدن است. مثال و تمثل اعّم است از اين كه تن طبيعى مادى باشد و يا جز آن، 

 كه اختصاص به قسم نخستين دارد.به خالف جسم و تجسم 

شيخ الرئيس بو على سينا در بحث ادراك اشارات صورت علميه را به مثال تعبير كرده است، وى 

 او از پيش همچنين و. باشد متمثل مدرك نزد در آن حقيقت كه است اين ءگويد: ادراك شى

 از دانش هاىو ديگر استوانه مكّيه، فتوحات در عربى، الدين محيى اكبر شيخ وى از پس و افالطون

 معنى به كه صورتى آن حتى اند،كرده تعبير مثال به را ادراك ظرف در علمى صور جديد، و قديم

 و صورت اين ميان در سنخى هم نحو يك حقيقت در چون است، رسم و شكل از عارى و حقيقت

 اوست، مظاهر

______________________________ 

َل َلها َبَشرًا َسِويًّا است (. در قرآن كريم آمده1) ( خواجه طوسى در بحث ادراك 17: 19)مريم/  َفَتَمثَّ

 ( تمثل را معنى فرموده است:2، ط 2، ج 310، نمط سوم، ص 8شرح اشارات )فصل 

 يقال تمثل كذا عند كذا: اذا حضر منتصبا عنده بنفسه او بمثاله.
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ده است چنانكه تعريف شيخ الرئيس ادراك را در عبارت مذكور شامل اين قسم نيز تعبير به مثال ش

نيز هست، و همچنين سخن افالطون و شيخ اكبر و ديگران. مولى محمد مهدى نراقى )متوفى پ 

 از بسيارى نيز و است آن هاىه ق( كه خود يكى از بزرگان جهان دانش در همه رشته 1209

ور ملكات نفسيه به صورتهاى روحانى برزخى كه در وعاى ادراك كه ظه و بروز از ديگر دانشمندان

 تجسم،. است تمثل از فروتر و تجسم از فراتر اين و اندصقع نفس است تعبير به تجسد كرده

 ادراك وعاى در ءشى ظهور تمثل، بهتر عبارت به و تجسد. ماده و طبيعت جهان در چيزى پيدايش

روحانى درآيد و تجرد برزخى داشته باشد. تعقل، ادراك حقائق  اندام و صورت به كه است انسانى

كليه است كه عارى از هرگونه احال و اوصاف ماده است. و اين مطالب اكنون همانند فهرستى است 

كه ارائه داده شده و شرح و بط هر يك خواهد آمد. چه اين كه در بسيارى از مسائل مهم 

است، دانستن آن معارف الزم است. و فعال از تجّسم و  شناسىانسان حقيقت در كه شناسىروان

 تجّسد و تمّثل و تعقل، فى الجمله آگاهى يافتيم و فرق ميان آنها را دريافتيم.

بدانكه در اصطالح حكما اين صور روحانى برزخى را كه در وعاى ادراك صقع نفس تحقق دارند و 

 حكما از برخى. نامندو عالم مثال مّتصل نيز مى مّتصل خيال عالم و مقّيد مثال عالم اندقائم به نفس

 در برزخى تجرد به مجرد صورى كه طورهمان گويندمى و اندمنفصل خيال عالم به قائل آن قبال در

 طبيعت عالم موجودات مثال روحانى وجودات نيز خارج  عالم در دارد وجود انسان ناطقه نفس صقع

اند و آن عالم را عالم خيال منفصل و عالم مثال منفصل نيز برزخى تجرد به مجرد و دارند وجود نيز

 در اكنون ما و كنيم؛مى بازگو بعدها كه هست نيز ديگر نامهاى را عالم دو اين از يك هر و: نامندمى

 برهان و دليل ببينيم آن از بحث وقت به تا نيستيم، منفصل مثال عالم تكذيب يا تصديق مقام

 نفوس مخرج  و علم وعاى و مجرد موجود كه عقل عالم به اكنون. نمايدمى داورى و راهبرى چگونه

 حال. ايمنموده اعتراف ايم،كرده عنوان آن اثبات در كه برهان چند از است كمال به نقص از

 ادعا توانيممى
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 به و ايمم ديگر گشودهعال سوى به چشم و ايمكنيم كه سفرى از عالم طبيعت به ماوراى آن كرده

 :راستى



 اين هنوز اول آذار جهان افروزست
 

 باش تا خيمه زند دولت نيسان و ايار

«1» 

 

 درس هفتادم

 و تذنيب عنوان به و دهيمآغاز اين درس را دنباله دليل مذكور در درس شصت و هفتم قرار مى

 :گفت جناب آن كه گوييممى افالطون حجت پيرامون در تبصره

 تا آخر. -برخى از آن صورت خيال در بدن ما و برخى از آن در هواى محيط به بدن ما منطبع نيست

چنين در خاطر دارم كه بعد هوا به محاسبت قّدما حدود هفده فرسنگ و به حساب متأخرين بيست 

و يك فرسنگ است. و در قواعد رياضى نجومى زمين پس از كره خورشيد نسبت محسوس و 

 به بيشتر بعدهاى در بلكه گردد؛مى اىنقطه چون باال كرات با او نسبت كمندارد و كم اختالف منظر

 با اندزمين برابر چندين كه اين با را كرات از بسيارى ما چنانكه آيد،نمى حساب به نيز اىنقطه قدر

 .ديد تواننمى نيز مسلح چشم با بلكه بينيمنمى مسلح غير چشم

 و زمين مركز از يكى كه شودست كه از تقاطع دو خط مستقيم حاصل مىا اىاختالف منظر زاويه

 در زاويه اين. گذرندمى مفروضى نقطه يا كوكب مركز به و شودمى خارج  ناظر ابصار منظر از ديگر

 است، منظر اختالف زاويه بزرگترين كه رسدمى فلكى دقيقه پنج و چهل و درجه يك حدود تا قمر كره

 از گوئى كه شوندمى يكى مذكور خط دو آن شمس از پس و رسدقيقه فلكى مىد سه به شمس در و

 كره تسطيح را درونى و كوكب، مدار را بيرونى دائره بفرماييد فرض. گردندمى خارج  نقطه يك

______________________________ 

رومى، و آذار به  (. شعر از شيخ اجل سعدى است؛ آذار و نيسان و ايار سه ماه بهارند از ماههاى1)

 اندآورده آثار آذار، جاى به كه سعدى كليات هاىاشباع فتحه آذر براى ضرورت شعر است و نسخه

 .است تصحيف
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ارض، كه دو خط مذكور يكى از مركز آن و يكى بر سطح آن از موضع ناظر به مركز كوكب عبور 

 ز زمين؛ ج( موضع كوكب.مرك( ب ناظر؛ موضع( الف. كنندمى

 و زمين بر محيط كه كندغرض اين كه انسان در ادراكات خود اشباحى را مثال كهكشان را ادراك مى

 تمّثالت محل از برخى هم هوا اگر محال فرض به و است، آن مافوق و شمسى منظومه بر بلكه هوا

اشت و اگر هوا به معنى فضا ند را وى ادراكى مثالهاى همه گنجايش باز بودمى آدمى ادراكى صور

 .آيدبدانيم و هوا را به عنوان مثال بگيريم باز همين سخن پيش مى

 است سفيدى ضدّ  سياهى كه كنيمدليل ديگر در تجرد برزخى خيال و تجرد نفس ناطقه: ما حكم مى

 ذهن نزد سفيدى و سياهى پس باشد، داشته حاضر خود نزد را دو آن بايد چيز دو ميان داور و

حاضرند و بديهى است كه اجتماع دو ضّد در يك محّل جسمى و ماّدى محال است. پس آن داورى 

 سواد اين مثال) جزئيه صور اين و. نيست جسمانى و جسم اندكه سواد و بياض نزد او اجتماع كرده

 شركت و كليت از امتناع( مادى موضوع اين در جزئى بياض اين و مادى موضوع اين در جزئى

پس مدرك آنها عقل نيست زيرا كه عقل مدرك كليات است. پس بايد مدرك آنها قوه خيال  دارند

 قوه طبيعت، وراى است جوهرى نفس كه اين بر عالوه كه شودباشد و از اين بيان نتيجه حاصل مى

 برزخى تجرد است آن شؤون از شأنى كه خيال
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كه در نفس و خيال اجتماع ضّدين صحيح است و در هيچ شيئى از  خالصه برهان اين «1» دارد.

 اجسام اين اجتماع صحيح نيست، پس نفس و خيال از اجسام نيست.

تبصره: از مباحث و ادلّه تّجرد نفس ناطقه دانسته شد كه قواى مدركه بلكه جميع قوى از شؤون 

 باشد و خواه مدرك جزئيات. كليات مدرك خواه نيست جسمانى مدركى هيچ لذا اند،نفس ناطقه

دانسته شد كه نفس ناطقه انسانى از عالم طبيعت نيست بلكه موجودى است وراى آن، و نيز آن 

 از نفس مخرج  چون و طبيعت وراى است موجودى كشاندگوهرى كه نفس را از قوه به فعل مى

دارد. و چون جميع  وجود آن از پيش و دارد استيال وى بر و است نفس بر قاهر است كمال به نقص

نفوس بشرى در اين جهت حكم واحد دارند آن مخرج نفوس بايد حائز جميع علوم بوده باشد تا هر 



 را مخرج  موجود آن كه ايمنفس مستعّد را به فراخور استعدادش به كمال اليق او برساند و گفته

يعت و ماّده را عالم خلق؛ و طب جهان چنانكه نامندمى هم امر عالم و گويندمى نيز مفارق عقل و عقل

 چون نفس ناطقه انسانى موجودى است وراى طبيعت، از عالم امر است.

 شودمى شعورتر با شودمى داناتر چه هر انسان كه شد معلوم اىو از اين مباحث و براهين تا اندازه

است و  عقل علم ديگر عبارت به و است شعور همان دانائى و دانائى همان شعور حقيقت در كه

فرق  «2» عقل علم، و تفاوت در لفظ است نه در معنى. و به قول شيخ الرئيس در يكى از رسائلش

ميان علم و عقل جز به نام نيست اما در حقيقت يك قّوت است كه پذيرا و داناست، همانكه پذيرد 

 داند و همانكه داند پذيرد.

م و شعور است حّى بلكه حيات است و شعور همان حيات است يعنى آن موجودى كه حائز همه علو

 و حيات نفس از اوست و ماّده با قطع نظر از آن، حيات و

______________________________ 
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شعور و اراده و اختيار ندارد. و حيات و علم و شعور و قدرت و سمع و بصر و ديگر معانى و حقائق 

 صادق وى بر الفاظ اين همه معانى و مفاهيم كه است جوهر يك و اند؛در آن يك گوهر مفارق جمع

است و آن را به هر صورتى كه بخواهد  ماّده نگهدار كه اوست و ندارد راه آن در بالّذات تكّثر و است

 كه صورتى و شكل هر به گزاف بدون ماّده عالم موجودات و دهدمى تأليفش و تركيب و آورددر مى

 دار در حقيقت به و باشندمى سايه صاحب به سايه چون او به نسبت و اويند از پرتوى هستند

 حدى تا و ايمتى است كه بازگو كردهفهرس مانند اكنون مطالب اين اكثر. است مقدم شعور هستى

 پرده و شودمى روشن برهان نور با يك يك نيز ديگريها و شد برداشته آنها از برخى روى از حجاب

 ديدار را آنها دلرباى زيباى طلعت بينا ديده با و رودمى بركنار آنها جانفزاى چهره از ترديد و شك



ن به دست آورد و از معارف و اسرار دار هستى روش روان كه است كسى آن نيكبخت. كرد خواهيم

آگاهى يابد كه به حقيقت، عالم علم انباشته روى هم است. ببينيم تا چه قبول افتد و چه در نظر 

 آيد.

 درس هفتاد و يكم

 ايماين درس نيز در تقرير دليلى در تجرد نفس ناطقه و تجرد برزخى خيال است. در درس قبل گفته

 از و كنند،محّل واحد جسمانى صحيح نيست و در نزد نفس دو ضد اجتماع مى در ضّدين اجتماع

 سخن درس اين در. است جسمانى و جسم عالم مافوق و طبيعت وراى نفس كه گرفتيم نتيجه آن

 نفس در اقتران اين و است صحيح جسم يك در متضاّدين بلكه متقابلين اقتران كه است اين ما

 سمانى نيست.ج و جسم نفس، پس نيست؛ صحيح

 كه شودمى پس فرضى، انقسام لو و كندمى انقسام قبول واحد جسم دانيمدر تحرير آن گوئيم كه مى

 باشد ابلق كه سفيد آن ديگر قسم و باشد سياه مثال آن طرف يك و قسم يك جسمى واحد زمان در

 :گويد سعدى گويند؛ پيسه سره، پارسى به كه سپيد و سياه يعنى
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 هر پيسه گمان مبر نهاليست
 

 باشد كه پلنگ خفته باشد

و همچنين ممكن است در زمان واحد برخى از جسم سرد باشد و برخى از آن گرم، و همچنين 

برخى از آن محاذى چيزى باشد و برخى ديگرش محاذى آن نباشد بلكه محاذى چيز ديگر باشد. پس 

امر متضاّد و متناقض در زمان واحد صحيح است كه هر يك از آن دو قائم در جسم واحد اقتران دو 

 به يك قسم آن در يك زمان باشد.

خالصه سخن اين كه ممكن است يك جسم در يك زمان هم واجد صفتى باشد و هم فاقد آن. حال 

ببينيم كه در نفس ناطقه نيز ممكن است كه در زمان واحد هم واجد صفتى و هم فاقد همان 

 صفت باشد؟



 نيز جهل و علم اند،در تقرير آن گوييم كه همان طور كه حرارت و برودت مثال دو امر متناقض متقابل

 آيا كه ببينيم حال. چنين اين نيز عداوت و محبت و چنين، اين نيز غضب و شهوت و اند،چنين اين

زى داشته باشد چي به علم هم واحد، زمان در ناطقه نفس يك اعنى انسان شخص يك است صحيح

و هم جهل به همان چيز، و يا هم خواهش و آرزوى به چيزى داشته باشد و هم خشم و بيزارى از 

همان چيز، و يا هم دوستى به چيزى داشته باشد و هم دشمنى به همان چيز كه در وى اعنى در 

است كه در عدم يك نفس ناطقه هر يكى از دو امر متقابل مذكور در زمان واحد اقتران يابد؟ بديهى 

 در و باشد عالم زيد كتابت به مثال شخص كه داردصحت آن شك و ترديدى نيست و كسى روا نمى

 انسان شوقيه و ادراكيه قّوت آن كه گيريممى نتيجه پس. باشد جاهل زيد كتابت همين به حال عين

خارجى داشته  جزئى اشياى به انتساب و اضافه مذكور، امور كه است ممكن چون و. نيست جسمانى

باشند در اين صورت قوه مدركه آنها قوه عقليه نخواهد بود زيرا كه وى مدرك كليات است. پس قوه 

ادراكيه و شوقيه مذكور وراى عالم اجرام است ولى در حّد عاقله نيست و به عبارت اخرى اين قوه 

 تاكنون چند دليل اقامه «1» مجرد به تجرد برزخى است.

______________________________ 
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ت. طبيع وراى است موجودى و است آن احكام و ماده از عارى بذاته انسانى ناطقه نفس كه ايمكرده

 همه اين. آوريمو همچنين است مخرج او از قوه به فعل. و باز هم چندين دليل در اين موضوع مى

 مادى بدن همين انسان شود دانسته كه است اين او مخرج  و نفس تجرد در ما ابرام و اصرار

يعت طب وراى كه زيرا آوردنمى روى ناطقه نفس به نابودى و تباهى آن، تباهى و ويرانى به و نيست

 است و بعد از اين عالم طبيعت خبرى هم هست.

 كه اميدواريم و ايمرسيده بدان كه هاستاين مطلب در سير علمى ما يكى از بزرگترين كتل و گردنه

 كه اين. بگذريم آن از وحشت و اضطراب گونههيچ بدون آرامش كمال و خاطر اطمينان تمام با

علمى ماست بدين جهت است كه اين سوى گردنه  مسير كتلهاى بزرگترين از مطلب اين گفتم



طبيعت و ماّده است و آن سوى آن ماوراى طبيعت. ماّديون نتوانستند از اين گردنه بگذرند منتها 

لذا انكار  «1» .ذلَِك َمْبَلُغُهْم ِمَن اْلِعْلمِ  سير عملى آنان تا پاى اين گردنه است. به زبان قرآن كريم

 از. نيست خبرى آن از بعد و است گردنه همين به تا هستى دار اندگفته و اندماوراى طبيعت كرده

 ناتوانى و ضعف كه اين جاى به فرقه اين كه فرماييدمى تصديق كنيممى و ايمكرده اقامه كه اىادلّه

 آرى. است آنان خوارى و عجز اظهار انكارشان حقيقت در و. برآمدند انكار پى در كنند اظهار را خود

 آن. است العبور صعب خيلى راستى به و نيست آسانى كار آن از گذشتن كه است اىين گردنها آرى

 كار بهترين بگذارد پاى زير را وجدان و انصاف و بدارد پوشيده را خود بيچارگى و سستى بخواهد كه

 زيست آسوده خود پندار و خيال به تا نيست خبرى گردنه اين از پس بگويد كه است اين او براى

 كند.

 مرد كه وقتى است؛ اندام و جّثه همين انسان نيست خبرى گردنه اين از بعد چون گوينداينان مى

 به پابند ماديون بنابراين. است گشته تمام و است شده پاشيده

______________________________ 
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ده باشند و نبايد در مكتب آنان سخن از شرافت و حقيقت و عرض و بو نبايد انسانى آداب گونههيچ

ناموس و حيا و شرم و نيك و بد و علم و جهل به ميان آورد، زيرا انسان پاشيده و محو و نابود 

 تا ندارد ديگرى روز و پاداشى، و كيفر و بقائى، و هستى و ماندنمى باقى او از چيزى ديگر و گرددمى

 غلط. آوردند آوردند او سر بر چه هر. شد شد طور هر كرد، كرد كار هر. باشد منديدهعق زيبا و زشت به

 كه باشد دم و شاخبى جانوران از يكى بايد انسان زيرا باشد، تفاوتبى بايد ماّدى نزد در صحيح و

 عاطفه پرسيممى باشد داشته شعور اندك كه جانورى از بلكه. است نياورده روى او به تكليفى

ت، غضب و شهوت كدام است، حيات از كجا آمده است، تميز ميان اين و آن چيست، چگونه چيس

 او براى و ورزدمى عشق بدان و دارد محبت و مهر خود بچه به و كندمى اشخودش را فداى بچه

 سؤاالت و چيست؟ جانورك تميز اين ندارد فداكارى آنگونه خود همنوع بچه براى و كندمى دفاع

 ر.ديگ بسيار



 درس هفتاد و دوم

 نفس تجرد آن از كه كنيمدر اين درس نيز دليلى بر تجرد برزخى قوه خيال و صورت خيالى اقامه مى

 آن در كه را مطلب چند بپردازيم برهان تقرير و تحرير به كه آن از پيش. شودمى دانسته نيز ناطقه

ها را بايد اكنون به عنوان اصول آن از برخى شايد كه داريممى تقديم وارفهرست شد برده بكار

 موضوعه از ما بپذيريد تا هنگام بحث و تحقيق آن فرا رسد.

در اصول هندسه، محيط شدن شكلى بر شكل ديگر مبرهن شده است مثال بر مثلثى دائره محيط  -1

ه دائر مربعى بر يا و گردد، محيط مربع اىدائره بر يا و شود، محيط مثلث اىشود، و يا بر دائره

محيط گردد، و همچنين مخّمسى در دايره و يا دايره در مخّمسى قرار گيرد كه هر يك محيط بر 

ديگرى باشد. اين مسائل در مقاله چهارم اصول اقليدس به برهان هندسى مبرهن شده است و 

شكل هفتم مقاله مذكور در احاطه مربع به دايره است. اقليدس براى اثبات آن، نخست دو قطر دايره 

 ا كه در مركزر
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 از پس و كندرسم مى -كه عمود بر يكديگر خواهند بود -آن به زواياى قائمه يكديگر را تقاطع كنند

 به مماس خط چهار است آن پيرامون كه دايره محيط در نقطه چهار كه نامبرده قطر دو اطراف از آن

 .شود، مربع محيط بر دايره حاصل مىمماس خطوط تالقى به كه گذراندمى دايره

 مثال گفتندمى نيز فلكى دوائر و ناميدندمى فلك را كواكب مدار از يك هر پيشين دانانرياضى -2

 كره مدار و فلك، يك خورشيد گرد بر زمين كره مدار و است فلك يك زمين گرد بر ماه كره مدار

جّسم ت را فلك مبتدى تعّلم و تعليم سهولت براى گاهى و. ديگر فلك ولكا ستاره گرد بر خورشيد

 در اما. كردندمى تعبير مجسمه هيئت به را هيئت علم يا و مجسمه افالك به آنها از و دادندمى

 عظيم كتاب در بطلميوس چنانكه است، كافى تجسم از مجرد فلكى خطوط همان رياضى برهان

 در دانانرياضى همچنين و مسعودى قانون اسالمى مجسطى در بيرونى ابوريحان و مجسطى

 به و عنوان قبله و وقت دروس كتاب در را مطلب اين و اندسائل نجومى به كار داشتهم براهين



 حدود در متوسط طور به را خودشان فلكى مدار دوره يك ثابت ستارگان. ايمكرده بحث تفصيل

 .كنندمى تمام سال دويست و هزار پنج و بيست

ه آن كه قسمت اعظم آن است دماغ مخروطى شكل است و تقريبا به شكل سنگ پا است، قاعد -3

 به سوى پيشانى است و رأس آن به طرف قفا.

 .شودماده واحد در آن واحد به دو شكل متباين و متغاير متشكل نمى -4
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 را آن بخواهيم كه اندازه هر توانيممى نفسانى مشّيت و اراده به ايمهر شكلى را كه تصور كرده -5

 :فرمايديا كوچك در خودمان صورت دهيم. حكيم ابو القاسم فردوسى مى و بزرگ

 يكى خيمه افراشت خاقان چين
 

 كه گم شد درو آسمان و زمين

 بايد عالقه نحو يك شكل آن و قوه آن ميان در ناچار است كرده قبول را شكلى كه اىهر قوه -6

 .باشد

به معنى نسبت اجزاى چيزى يا يكديگر نيز آمده است. وضع به معنى قابل اشاره حّسّيه است. و  -7

چنانكه به معنى نسبت اجزاى چيزى با يكديگر و با خارج هم آمده است. وضع به معنى اخير را 

 به انسان اجزاى نسبت مثل اين. گويندوضع به معنى تمام مقوله، و دوم را به معنى جزء مقوله مى

ل نسبت همان اجزا با يكديگر و با خارج هم كه مثال در مث آن و يكديگر، با طبيعى هيأت و وضع

 وضعى ايستاده است و در وضعى واژگون. )و سخن در مقوالت خواهد آمد.(

 «1» فعل جسم و جسمانى به مشاركت وضع است. -8

 قطرش كه اىحال بپردازيم به تحرير و تقرير دليل: يك صورت خيالى مثال شكل مربع محيط بر دايره

 خارج  در مذكور شكل صورت آيا. بگيريد نظر در. است كهكشان هاىستاره از يكى مدار قطر اندازه به

يا به مثال  و كندمى انتزاع آن از را خارجى درخت شكل چنانكه ذهن بگوييم تا دارد وجود ما ذهن

 خود در آن مثال به يا و انتزاع خارج  از را نامبرده شكل صورت همچنين كند،او در خود انشاء مى



 ماده كه است دماغى ماده در مذكور صورت آيا. نيست چنين كه اين حال و است؟ كرده ايجاد

ه غير از ك است مخروطى كوچك شكل داراى خود دماغى ماده كه اين حال و است؟ آن حامل دماغى

 ديگرى و خردى بدين يكى شكل دو حامل تواندشكل مفروض است و ماده واحد در آن واحد نمى

 دو به يكبارگى يا و باشد بزرگى بدان

______________________________ 

 : القوى الجسمانية ال تفعل ما تفعل اال بمشاركة الوضع.6، مرحله 36، فصل 304، ص 1(. اسفار، ج 1)
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 شكل متباين مشكّل شود.

و نيز شكل دماغ و مقدار آن طبيعى يعنى مادى است و شكلى كه سخن ما در آن است به اراده 

 .اشكال و صور ديگر همچنين و گيردمى صورت بخواهد كه اىنفس به هر اندازه

 جسم هر و شودمنبسط مىو نيز مقدار مشكّل حاضر در خيال آن چنان كه نفس بخواهد زياد و 

 .ندارد امكان آن به خارج  ماده اضافه به جز آن ازدياد و نماطبيعى

پس ظاهر شد كه شكل مذكور مقدار ماده دماغى، و غير آن از اجسام خارجى نيست. پس بايد 

نسبت قوه دّراكه با آن غير از نسبت قوه حامله، و غير از نسبت ذى وضعى با ذى وضعى بوده باشد، 

 بسيار محيط جسم جهات و اجزا با كوچك بسيار محاط جسم جهات و اجزا شودان نرود كه مىگم

 و است محاذات و وضع كهكشان با را زمين جهات و اجزا مثال. باشد بوده محاذات و وضع را بزرگ

 بوده محاذات و وضع مذكور شكل با را دماغ اجزاى كه است ممكن يعنى شودمى بيان همين به

 .باشد

 مذكور گمان در و گيردرفع اين گمان گوييم كه وضع در ميان اجسام و اشياى طبيعى صورت مى در

 است وضع ذى است دماغ كه جانب يك چه اگر كه گوييم باز باشد مدرك دماغ كه اين فرض به

 باشد محاذات و وضع آن، با را دماغ تا ندارد وجود خارج  در است مفروض شكل كه ديگر جانب ولى

 باشد مدرك تواندسخن در اين است كه اين شكل در چه موطنى متقرر است و آيا دماغ مى تازه و



 تفّوه جاى هيچ مدركه قوه بودن جسمانى غير صورت در و است جسمانى وراى اىقوه مدرك يا

 .نيست مفروض شكل و آن ميان محاذات و وضع

 دّراكه قوه هر چنانكه است اىمحاله عالقهدليل مذكور را دنبال كنيم. اين قوه دّراكه را با آن شكل ال 

 و مجاورت عالقه مانند است وضعى آيا عالقه اين كه ببينيم حال. است چنين اين خود مدركات با

 اجسام بين در كه آنها مجرى جارى و محاذات
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را كه شكل مفروض در خارجى است و يا غير وضعى است؟ قسم اول كه وضعى است محال است، زي

هيچ جهت انسان در خارج تحقق ندارد نه در سمت باالى انسان و نه در سمت پايين آن و نه در 

يمينش و نه در يسارش و نه در جلويش و نه در پشت سرش، پس قسم ثانى است كه غير وضعى 

 است.

فروض صورت آن قوه آيا عالقه نامبرده ميان قوه دّراكه و شكل متخّيل به قابليت است كه شكل م

 مثال پذيردباشد؟ به اين بيان كه قوه قابل، و شكل مفروض مقبول باشد و چنانكه ماّده صورتى را مى

 شده متصور آن صورت به و پذيرفته را شكل آن دّراكه قوه همچنين را، صورتى نجار دست در چوب

 است؟

رض و خواه به معنى صورت نوعيه اين عالقه در اين مقام متحقق نيست زيرا صورت خواه به معنى ع

جوهرى بوده باشد، قوه دّراكه اگر جسمانى باشد بايد در دماغ تعبيه شده باشد و بدان شكل 

متشكل، و حال اين كه دماغ را شكل و صورت خاص است و يك چيز مادى در آن واحد به دو 

 .باشد بوده تواندصورت متغاير نمى

قوه دّراكه صورت آن متخّيل مشكّل اعنى شكل مفروض بوده  آيا عالقه مذكور به مقبوليت است كه

باشد؟ اين نحو عالقه نيز در اين مورد نيست زيرا قوه دّراكه بالفعل مدرك است و آن شكل مفروض 

بالقوه مدرك، و محال است كه مدرك بالقوه صورت چيزى شود، كه مدرك بالفعل است. پس بايد 

 يت باشد كه عالقه عليت و معلوليت است.عالقه بين آن دو به فاعليت و مفعول



 نتواند البته باشد؟ دّراكه قوه فاعل توانداكنون بنگريم آن مقدار و مشكّل، اعنى شكل مفروض، مى

 .باشند بوده توانندنمى خود از جداى يعنى مباين امر فاعلى علل مقادير، زيرا بود؛

 گردندى شكل مفروض و اشباه آن زايل مىو ديگر اين كه اين قوه در ما باقى است و آن صورت يعن

 آن تحقق در علت شريك يا و واسطه يا فاعل خيال، قوه بايد پس. شوندمى استرجاع دوباره و

 يعنى تأثيرش بايد باشد مادى دراكه قوه اگر حال. باشد بوده مثال است مفروض شكل كه صورت

 بودنش علت شريك يا و واسطه يا و فاعل
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به مشاركت وضع بوده باشد، و هر چه كه تأثيرش به مشاركت وضع است در آنچه كه به قياس با او 

 خورشيد و است، مجاور جهتى در او با كه را آنچه مگر كندوضع دارد مؤثر است. مثال آتش گرم نمى

رت خيالى در هيچ جهتى صو كه اين حال و دارد مقابله او با جهتى در كه را آنچه مگر كندنمى روشن

از جهات اين عالم طبيعت نيست تا قوه خيال با او وضعى داشته باشد و در او تأثير كند بلكه قوه 

 دفعة كه است چيزهايى آن از خيالى صورت كه اين ديگر و كند؛خيال ابداعا آن را انشاء و ايجاد مى

با صورتى كه بايد به سبب خود او  جسمانية قوه كه نيست ممكن و شودمى حادث يكبارگى به يعنى

حادث شود پيش از وجود آن صورت، نسبتى داشته باشد. زيرا نسبت چيزى با ديگرى كه هنوز آن 

ديگرى موجود نشده است غير ممكن است و حال اين كه در جاى خود مبرهن است كه براى مؤثر 

حاصل بوده  -قبليت ذاتى خواه قبليت زمانى و خواه -جسمانى بايد آن نسبت قبل از وجود اثرش

باشد. پس بايد آن نسبت وضعيه به قياس با ماده اثر )يعنى محل و موضع اثر( پيش از حصول اثر 

حاصل بوده باشد. مثال در تأثير كردن آتش يا خورشيد، اول بايد بين هر يك از آن دو با متأثر از آنها 

 صورت با را خيال قوه اگر ايم،آنچه گفته بنابر پس. كنند اثر هانسبت وضعيه برقرار شود تا در آن

 خياليه صورت حصول از پيش وضع اين بايد باشد، بوده وضعيه، نسبت همان اعنى وضعى، خيالى،

 اىماّده بر عارض اثر، خياليه صورت كه اين حال و. باشد بوده متحقق خياليه صورت آن ماده با

 پس. شوددر موطن خيال انشاء مى نفس اراده محض به كه است برزخى موجودى بلكه نيست

 عديم نيز و نيست جسمانى وضعى خياليه، صورت به خيال قوه عالقه چون كه ايمگرفته نتيجه



 از مجرد خيال قوه پس است، خيالى صورت براى جسمانى غير مبدأ خيال قوه نيست، وى با العالقه

 .است ماده عالئق و ماده

يه را مثال همان شكل مفروض را، وضع نيست و هر چه كه تلخيص دليل مذكور اين كه: صورت خيال

بالوضع است ممكن نيست در چيزى كه با وضع است حاصل شود. پس صورت خياليه در قوه 

 به نه و قبول وجه به نه شودجسمانيه حاصل نمى
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اى است مجرد و اين قوه وجه فعل و نه به وجه مباينت وضعيه. پس مدرك صورت خياليه قوه

مجرد، قوه عاقله نيست زيرا كه مدركات عقل قابل انقسام نيست و صورت خيالى اگر چه مجرد از 

ماده است ولى مجرد از مقدار و صورت نيست چه تجرد برزخى دارد و به اين لحاظ قابل انقسام 

 است معقول مدرك كه اىقوه و گردداست. و نيز عقل كه عقل بالفعل شد با معقوالت خود متحد مى

 ديگر اىقوه متخيله صور مدركه قوه پس. نيست متخيل مدرك است معقول مدرك كه حيث اين از

 تجرد به مجرد كه است اىقوه خيال قوه كه شد ثابت پس. است عاقله قوه جز يعنى است عقل جز

 «1» .است برزخى

هيم و تفهم شده باشد اگر چه در آن تف خوبى به كه پندارماين دليل به پايان رسيد و چنين مى

 راهنما و استاد بدون بدوا بخواهد كسى و است رفته كار به اىاصطالحات و مبانى علمى تا اندازه

 در و دليل اين در مطلبى هيچ بيان گرامى دوستان شما براى ولى نمايدمى مشكل كند فهم را آن

 يك ايمآوردهمى قلم به اگر كه ايمتوضيح داده خارج  از را آنها همه و نشده گذار فرو گذشته ادلّه

 تا باشد بوده آدم سر باال كسى بايد است، چنين اين درسى و علمى مطالب البته. شدمى كّراسه

 :است گفته رومى مالى كه است چنان استادبى گرنه و باشد ترجمان و زبان و دهد بيان و شرح 

 اوستابى اىهر كه گيرد پيشه
 

 به شهر و روستاريشخندى شد 

 رود َقالُوزىهر كه در ره بى
 

 هر دو روزه راه صد ساله شود

 ساختن خواهى استادكار بى
 

 جاهالنه جان بخواهى باختن



كيف كان اين درس يادگار تاريخ بزرگى است كه كلك چو منى از بيان اهميت آن ناتوان است. چه 

ايران يك پارچه بزم جشن و شادى بود. با اين كه اين درس روزى را ديده است كه كشور پهناور 

 در بلكه آن از پيشترك كه نبوده اىهيچ شهر و دهكده

______________________________ 

 اثبات در آن دهم مرحله 34 فصل نخستين، حجت: ايم(. اين دليل را از اسفار نقل به ترجمه كرده1)

 .رحلى طبع ،1 ج ،316 ص خيال، برزخى تجرد
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همان اوان به سوگ عزيزانى دل ريش نبوده باشد. آن روز باشكوه بامداد پيروزى بود كه پس از 

 صفر هفدهم شنبهپنجاه سال شام تار بيدادى، در كرانه اين سرزمين دميده است. آن روز فرخنده، سه

 .ش ه 1357 ديماه ششم و بيست با برابر. ق ه 1399

ت پليد عفريت ناپاك ستم و مزدور مزّور كفر از سر مردم مسلمان ستمديده اين مرز و بود كه دس

بوم كوتاه شده است. گوئى كه حكيم ابو القاسم فردوسى براى اين روز مردم مسلمان ايران گفته 

 است.

 دمى آب سرد از پى بدسگال
 

 به از عمر هفتاد و هشتاد سال

 

 درس هفتاد و سوم

دليل ثابت شده است كه روان انسان موجودى غير مادى است و ماده و احكام آن بر وى به چندين 

 چون ولى است، متعدد مهم موضوع اين در ادلّه ايمصادق نيست و چنانكه پى در پى تذكر داده

 توانيممى را آنچه كه شودمى كوشش نيافتيم آشنائى هنوز بدانها و است بسيار فّنى قواعد بر مبتنى

 كّلف و تجّسم تلقى كنيم ارائه دهيم.تبى



در اثبات مدعا يك برهان كافى است؛ ولى چون موضوع مذكور اهميت شايان دارد و مرز و سر حد 

 اىمسير تكامل انسانى از جهان طبيعت به ماوراى آن است، و نيز در هر دليلى فوائد علمى عديده

فكر مفيد است. براهين متعدد كه در  رياضت و هوش ورزش و ذهن تشحيذ براى و است رفته بكار

 روش و سبك ترينساده در را مطالب دارد امكان برايم تا كه كوشممى و ايم؛اثبات آن اقامه كرده

 و پردازىعبارت نه است رسيدن مراد و مقصود سرچشمه به و حقيقت يافتن هدف چون دهم، تنزل

 .نويسىرمان

 بدن از غير روح يعنى انسانى ناطقه نفس كه ايمگرفته از درس نوزدهم تا درس بيست و دوم نتيجه

 به طبيعت؟ عالم ماوراى از يا است طبيعت عالم از بدن مانند باز كه است غيرى چگونه اما است

 وراى از است موجودى كه كرديم ثابت دليل چند
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وعاى علم، و در درس چهل و ششم از طريق طبيعت، بدين تفصيل: در درس سى و پنجم از بحث در 

قوه و فعل، و در درس چهل و هفتم از سبر و تقسيم در احكام ماده، و در درس پنجاهم از راه ادراك 

عين ابعاد صور خياليه، و در درس پنجاه و چهارم از استعمال بدن جسمانى و مثالى در بيدارى و 

اشتداد و يا ضعف و قوت، و در درس پنجاه و هفتم  خواب، و در درس پنجاه و ششم از راه انحالل و

از ادراك نفس ذاتش را به نفس ذاتش، و در درس شصت و دوم از قبول و عدم قبول اشكال و صور، 

و در درس شصت و سوم از حمل اثقال جسمانى و فهم علوم و معارف، و از درس شصت و ششم تا 

تجرد برزخى قوه خيال و صور خياليه؛ و خالصه  درس هفتاد و دوم چند دليل در تجرد نفس ناطقه و

بيش از ده برهان در اين كه نفس ناطقه انسانى، كه عبارت از همان روح است و به فارسى روان 

 تباه بدن ويرانى و بوار به نفس كه گرفتيم نتيجه و ايمآورده است طبيعت وراى موجودى گوييم،مى

، خواه عقل بالفعل شده باشد و خواه در مقام و حد است برقرار و باقى هميشه براى و شودنمى

 .يابدخيال توقف كرده باشد، كيف كان زوال براى او نيست و نابودى به او راه نمى

 به نقل مسكويه ابن األعراق طهارة از را دليل اين. آوريماينك دليل ديگر در تجرد نفس ناطقه مى

نيه است و تشوق حقيقت به نام نفس به معرفت جسما لّذات به بدن طباع تشّوق: كنيممى ترجمه



 لّذات از بالطبع و اندمعارف و حقائق، ميل اين به امورى است كه به مراتب افضل از امور جسميه

 :آن پنجم دفتر در و مثنوى چهارم دفتر در رومى مالى قول به دارد؛ انصراف جسمانيه

 جان گشايد سوى باال بالها
 

 هادر زده تن در زمين چنگال

 هر كه كاه و جو خوَرد قربان شود
 

 هر كه نور حق خوَرد قرآن شود

 خوى معده زين َكه و جو باز كن
 

 خوردن ريحان و گُل آغاز كن

 كشدمعده تن سوى َكهدان مى
 

 كشدمعده دل سوى ريحان مى

 پس اين حقيقت گوهرى است وراى بدن و اجل و اكرم و اعالى از جسم، و
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 هايشانتفاوت او با جسم و جسمانيات به حكم سنخيت بين ظرف و مظروف چون تفاوت خواسته

: رومى مالى قول به كه دانيممى يقين به و بينيممى بالبداهه خودمان در را ميل گونه دو اين. است

براى كدام غذا در  اآلن شما. است مخصوصى غذاى را يك هر و دل معده هم و داريم تن معده هم

 شما يك هر روزانه رغبت و ميل كه چيست سبب و ايداين زاويه مسجد سبزه ميدان آمل گرد آمده

 و درسها اين نويسيد،مى و شنويدمى را حرفها اين اشتياق و اشتها تمام با و گرددمى پيش از بيش

هر دو يكسان بودى ولى  غذاى بودى تن معده جنس از دل معده اگر است؟ معده كدام غذاى بحثها

 ببين تفاوت ميان دو غذا از كجاست تا به كجا.

معلم ثانى ابو نصر فارابى يكى از مفاخر عالم علم است. آن جناب موجز نويس بوده و رسائل متعدد 

تأليف كرده است كه هر يك در موضوع خود فردند، از آنجمله كتاب فصوص اوست، در فّص بيست 

 آن و است برده نام بوليموس جوع از بحث، مناسبت به و كندالم بحث مىو چهارم آن از لّذت و 

 .شودمى آب گرسنگى از بدنش كه اين حال و داردمى ناخوش را طعام بدان مبتالى كه است بيمارى

 را گرسنگى و داردغرض اين كه همچنانكه بيمارى بوليموس معده تن را از احساس اشتها باز مى

 عارض بيمارى اين را دل معده همچنين شود،مى آب غذايىه بدن از بىك اين با كندنمى حس



 عالم به انس و طبيعت ماوراى به سير و معارف يعنى ريحان و گل تحصيل از را آدمى كه شودمى

 :رومى مالى قول به كند؛مى سرگرم است جو و كاه كه تن معده غذاى به و داردمى باز حقائق قدس

 و علف او نبيند جز كه اصطبل
 

 از شقاوت دور باشد و از شرف

 

 درس هفتاد و چهارم

 ملتى و مذهب گفتار به اختصاص كه بود عقلى همه آورديم ناطقه نفس بقاى و تجرد در كه اىادله

 است استوار سخت خود اصالت بر گردد ترجمه زبانى هر به و آيد كار به را بخرد جوانمرد هر و ندارد

 گزاف جاى انگشت و الف بدون و
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 و چون به دهان دليل و حجتاعتراض در آنها نيست؛ مگر كسى به مشرب سوفسطايى باشد و بى

 نگارنده. است نادانان شيوه كه بجنگد استدالل و منطق با نادانى و خودسرى چماق با و بگشايد چرا

منطق، و نيزه قلم دليل و برهان، و سپر جدال به  زبان شمشير جز اىاسلحه فحص و بحث ميدان در

نحو احسن ندارد، و از اين حلقه درس و تدوين دروس نظرى جز خدمت به انسان ندارد، چنانكه بذر 

 معارف و علوم بذرهاى اين و كندمى برزگرى نيز نگارنده رسدمى كمال به و رويددر زمينهاى قابل مى

كسى كه مزرعه قابل است از آن سبز و خرم شود و از كشتزار خود بهره  آن هر تا افشاندمى دلها بر را

 برد و گرنه به قول شيخ بزرگوار سعدى: زمين شوره سنبل برنيارد.

اكنون در اين كه نفس موجودى غير طبيعى و از ماده و احكام آن عارى و پس از ويرانى خانه تن 

 :كنيمباقى است، برهان ديگر عنوان مى

ر چيزى عارض يك جزء و يك گوشه جسمى شود اسناد عروض آن چيز به همه آن جسم اگ دانيممى

 صحيح نيست بلكه اختصاص به همان محل مخصوص دارد.



 جملگى بركه آن آب شود گفته كه نيست صحيح شد آلودگل آن گوشه يك اىمثال اگر آب بركه

ان محل مخصوص دارد و هم به اختصاص گرفت آتش آن سر يك چوبى پاره اگر و است، آلودگل

 درست نيست كه عروض آتش به همگى چوب نسبت داده شود. پس از تمهيد اين مقدمه گوييم:

هر يك از شما در حد خودتان كم و بيش معارفى كسب كرده و به چيزهائى آگاه و داناييد. اگر 

شد نه ديگر اجزاى با دانا جزء آن فقط بايد گيرد قرار شما از اىچنانچه دانش شما در جزئى و گوشه

 آن نسبت بدون اوست جملگى صفت عالميت و است عالم انسان اين دانيمشما و حال آن كه مى

 انسان نه باشد دانا مغز همان فقط بايد باشد كرده رسوخ مغز در علم اگر مثال. مخصوص محل به

ن مغز دارد نه هما به اختصاص دهد دست مغز به آسيبى و بيمارى اگر چنانكه تمامى، و جملگى به

 .كنندنمى عمل را اشبيضه شد چركين اشبه ديگر اعضا، چنانكه اگر كسى لوزه
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خالصه اين كه: اگر دانش در جزئى از جسم قرار گيرد بايد تنها آن جزء دانا باشد نه ديگر اجزاء و 

 ى اختصاص ندارد.حال اين كه دانايى صفت جملگى انسان است و به محل مخصوص

اين دليل اگر چه به صورت كوتاه است و لكن در معنا بسيار بلند است، به قول حافظ شيرين سخن: 

به لفظ اندك و معنى بسيار. در اين جمله كه گفتيم: دانايى صفت جملگى انسان است دقت 

 و ايمكردهچيست. در دروس پيشين، هم مغايرت نفس را با بدن ثابت « جملگى»بفرماييد كه اين 

 بيست و يكم و بيست درس از «جملگى» حقيقت فهم در. ماده از را آن تجرد هم و آنرا وحدت هم

 كه ببينيد تا بگيريد كمك بوده، تجربى دليل دو به تن طبيعت با نفس مغايرت اثبات در كه دوم، و

وجه به خودتان ت الجمله فى با اكنون هم و دانايم؛ من گويدمى كه كيست «تمامى و جملگى» اين

شامل دست و پا و دندان و زبان نيست، ناخن و « جملگى»در اسناد و نسبت مذكور بينديشيد. اين 

انگشت از اين جملگى بركنارند، گوش و بينى در آن شركت ندارند، و همچنين ديگر اعضاى تن از 

« جمله»و آن  صفت چيست« دانايى»اين جملگى بدورند و مع ذلك تو دانايى. حال بفرماييد اين 

 كدام است؟



صفت علم به عنوان مثال ياد شد چه در همه صفات نفسانى دليل مذكور جارى است. بنگر كه چون 

 كدام در خرسندى و شادى اين خرسندم، و شاد گويىبه ديدار دوستى شادى به تو دست داد و مى

 دارد؟ قرار تو كجاى در و توست عضو

. است شادى خود جاى در سخن شودچهره و بدن هويدا مىسخن در اين نيست كه آثار شادى در 

 بدن و نفس بين كه شگفت ارتباطى اثر بر شد شادمان چيزى از يا و است كرده خشم انسان چون

 او به خشم حالت كه شودمى فهميده وى ظاهر از و شودمى ديده بدن در نفسانى صفات آثار است

ولى صفت خوف و صفت غضب و صفت بهجت و سرور  آورد، روى او به بيم و ترس يا و داد دست

 به انسان بلكه ندارد جا بدن باطن و ظاهر اعضاى از عضوى هيچ در و شوندو نظائر آنها ديده نمى

 من گويدمى انسان كه است اين ما سخن و داراست را آن خود تمامى و جملگى

 276دروس معرفت نفس، متن، ص: 

و بيم دارم و همچنين در ديگر اوصاف نظير آنها صفات جملگى دانايم و يا خشم و شادى و اميد 

 وراى حقيقتى بلكه نيست آن اعضاى از عضوى و بدن اجزاى از جزئى هيچ در آنها جاى و اندانسان

 .آنهاست داراى آن اعضاى و تن اين

 درس هفتاد و پنجم

دهد و بگويد كه در آينده چه در اشياى مادى هر اندازه كاوش شود كه چيزى بيابيم كه از آينده خبر 

 كدام. يابيمپيش خواهد آمد، و يا از گذشته خبر دهد كه در گذشته چه گذشت، چنين چيزى نمى

 .دهدمى آينده و گذشته از خبر طبيعى موجود

از همه باهوشتر و زيركتر همين انسان است و اين انسان هم اگر فقط ماده و طبيعت باشد 

يعى از فردا چه خبر داريم؟ بلكه از مدت كمتر از تا فردا چه آگاهى طب شماى و من كه پرسيممى

 يكديگر از ايمداريم؟ از حرف ديروز و امروز و فردا بگذريم، اكنون كه من و شما در برابر هم نشسته

 دارم خبر چه شما از من همچنين و امكرده آهنگى چه من كه دانيدمى چه اآلن شما داريم؟ خبر چه

 :رومى مالى قول به. گذرانيدد چه مىخو دل در كه



 مرد را صد سال عّم و خال او
 

 يك سر موئى نبيند حال او

آرى ممكن است كه برخى از احوال و اوصاف ظاهرى راهنماى به اوصاف روانى گردد؛ مثال كسى كه 

خشمناكى  نشانه است برافروخته اشچهره يا و باشد او شرمسارى بر دليل است، شده سرخ  اشگونه

او گردد، و يا زرد شده است آن را عالمت ترس و بيم يا پرخوارى او يافت، و يا اوضاع واقع شده را 

 اين مثل بود؛ خواهد چنانى حوادث آبستن چنينى آمدهاىزمينه رويدادهاى آينده ديد كه اين پيش

سائسى از احوال  يا و بكند حكمى او درباره او نبض حركت از و بيمار رخسار رنگ از طبيبى كه

اجتماعى حدسى بزند كه سرگذشت او چه خواهد شد و براى او چه خواهد پيش آمد. و استادى 

 است پرورتن و تنبل كه را ديگرى آتيه و ببيند روشن نيك اىدرباره يك شاگرد كوشا و كاريش آينده

 و احوال همچنين و تاريك، سخت
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 ديگر كه:اوضاع گوناگون 

 يافت توانز هر بازيچه رمزى مى
 

 خواند توانز هر افسانه حرفى مى

 و به قول سعدى:

 ابلهى كور و ز روشن شمع كافورى نهد
 

زودبينى كش به شب روغن نباشد در 

 چراغ

اشباه و اين گونه داللتها و راهنماييها را انكار نداريم ولى سخن در اين است كه آيا در اين اوصاف و 

نظائر آنها فقط و فقط طبيعت حاكى است و به راستى ماده و تبديالت و تحوالت آنها خود بخود 

 ماده شودمى بيان و زبان و فهمدزبانند يا زبان و بيان و فهمنده ديگرى است و آن ديگرى كه مى

فقط اوصاف  او و است ديدن مثال چشم كار كيست؟ كندمى حكم كه آن خالصه، ماده؟ غير يا است

 كند؟مى چنانى حكمى ظاهر از كه كيست حاكم اما بيندظاهرى را مى



 زبان مردم همه براى بيمار رخسار رنگ آيا. باشد ترپسنديده بزنيم حرف بازتر اگر كه بينمچنين مى

 او بيمارى نحوه دليل او براز و بول يا و مريض دهان آب پزشك، مثال بخصوصى، افراد براى يا است

همه كس است؟ آيا اگر خود مريض طبيب نباشد بول او دليل اوست و يا طبيب است كه از  براى

 .نگردمى بيمار دل به نبض راه از و چيست او بيمارى كه بردقاروره پى مى

 مقاله چهار چهارم مقاله در عروضى. بينندقاروره شيشه آزمايش اطباست كه در آن بول مريض را مى

ردى سخت بزرگ و فاضل و كامل، اما اسباب او و معاش او از دخل طبيبى م اسماعيل اديب: گويد

بودى و او را از اين جنس معالجات نادره بسيار است. شيخ االسالم عبد اهّلل انصارى بيمار شد و در 

ميان مرض فواق پديد آمد و هر چند اطبا عالج كردند سود نداشت، نااميد شدند. آخر بعد از 

بدو فرستادند و از او عالج خواستند. چون قاروره نگريد گفت: اين آب فالن  نااميدى قاروره شيخ

 است و فواقش پديد آمده است. )به اختصار نقل كرديم(. مالى رومى در دفتر چهارم مثنوى گويد:

 اين طبيبان بدن دانشورند
 

 بر َسقام تو ز تو واقفترند
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 همى بينند حالتا ز قاروره 
 

 كه ندانى تو از آن رو اعتدال

 هم ز نبض و هم ز رنگ و هم ز دم
 

 بو برند از تو به صد گونه َسَقم

در هر صورت، از اوضاع و احوال طبيعى انتقال به زمان قبل و بعد شدن چگونه است؟ و اين كه 

 اين حال و كند؟ديگر پيدا مى موطن به احاطه خود موطن از چگونه ماده كيست؟ شودمنتقل مى

 .است بخصوصى حّيز و مكان و موطن را طبيعت هر كه

 از و دارد فكرى نتايج و علمى حدسهاى و يابد،و اين انسان است كه از زمان حال به آتيه انتقال مى

ع وقو به آن از پيش زمانهاى در كه بيندمى كه تعبير با خوابهاى الاقل دهد؛مى خبر آينده و گذشته



 هيچ از و نيامده هنوز آينده و گذشت هاگذشته كه اين با. رسدرسيده است و يا بعد به وقوع مى

 كه جايى و او بود ظرف كه زمانى به چگونه است، خود جاى در هم ماّده و ندارد و نداشت خبر يك

حال واحد  در را طبيعى جسم چگونه ديگر عبارت به و باشد؟ بوده تواندمى نيستند او طبيعى مكان

 باشد؟ بوده تواندبيش از يك زمان و يك مكان مى

و ديگر اين كه علم به آينده، جبّلى طبيعت اين شخص انسان نيست و گرنه همواره بايد به آن 

وقايع قبل و بعد آگاه باشد و حال اين كه نيست. و اكنون كه در خواب يا بيدارى بدان آگاه شد و 

كجا ثبت بود و چه كسى به اين شخص انسان داده است؟ يا وى  علم به آن پيدا كرد اين علم در

 چگونه از آن گرفته است؟

 و وضع جسمانى، و جسم تأثر و تأثير در و باشد بوده تواندو دانستى كه ماّده وعاى علم نمى

 ماديات و ماده نواقص و حدود از عارى دهنده حقيقت آن و گيرنده انسان پس. است شرط محاذات

 موجود فقط. باشندكام آنهايند، و مجرد از احياز و اوضاع و محيط بر زمان و مكان مىاح ديگر و

 و حدود به پابند و دارد اشراف آنها همه بر و هاستآن بر محيط كه است آن احكام و ماده از عارى

و  عالم و است آگاه خود به هميشه كه معنا اين به باشد،نمى بيدارى و خواب او براى و نيست قيود

 به علل از و بگيرد فرا علم عالم از تواندشاعر به خود است و مى
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 معلوالت آنها دست بيابد.

 و. بناميم تجربى ادلّه از يكى را آن توانيممى و ايماين بود دليلى كه در اين درس تقرير و تحرير كرده

 -جانم به فدايش -مرحوم ميرزا ابو الحسن شعرانى الفنون ذو عالمه استادم جناب قلم از را آن

 گراميم دوستان شما مبارك محضر به تيّمنا و تبّركا را آن رساى و شيوا عبارت و. اماستفاده كرده

 دانسته حسى امرى را مطلب. است استوار بس بيانى و پايدار سخت سخنى كه دارممى تقديم

ل اصطالحات غير مأنوس ترقيم فرموده است و ما آن اعما و تعبير در تكلف گونه هيچ بدون و است

را از تعليقات و حواشى آن جناب بر اسرار حكم حكيم سبزوارى كه به تصحيح و تحشيه ايشان به 

 :كنيم( نقل مى415طبع رسيده است )ص 



وجود نفس و عقل كه عالم مجّردات است تقريبا به حس براى ما معلوم شده و از دليل و برهان 

 نبات از حيوان و حيوان از جماد و دارد فرق مرده با زنده بينيمزيم. اما نفس: براى آن كه مىنيابى

: عقول و مجّردات عالم وجود اما. ناميممى نفس را آن و است وجودى امر به امتياز اين و ممتازند

م در اين عالم داري يقين و يابيممى خبر آينده از بيدارى يا خواب در اوقات بسيارى ما كه آن براى

جسمانى هيچ وسيله براى ادراك آن نيست، و اگر هست عقل ما از درك آن عاجز است. پس ناچار 

وقايع آينده در عالمى ثبت شده و موجود عاقلى آن را دريافته است كه در خواب و غير آن به سبب 

تعبير كه حكايت از امور  با خواب كسى هرگز: بگويد كسى اگر و شديم خبردار آن از هاارتباط ما با آن

 آينده كند نديده است؛ گوييم: سخن تو انكار بديهيات است.

 و مهر مينا، فلك بيناى چشم دو كه روزى يادگار درس. دهيماين درس را در همين جا خاتمه مى

 .است ديده كمتر ايران خطه در شكوفا و شكوه با زمان چنين ماه،

 ، فرشته رحمت و اميد سايه گسترانيد.روز هفدهم از سرنگونى ديو دژخيم رجيم

آرى، ديو چو بيرون رود فرشته در آيد. و آن پنجشنبه چهارم ربيع االول هزار و سيصد و نود و نه 

 هجرى قمرى برابر با دوازدهم بهمن ماه هزار و سيصد و پنجاه و
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آميخت ولى مزاج بهار بر زمستان چيره  هفت هجرى شمسى بود، كه بهمن و ربيع اگر چه در هم

بود كه گويى بهار از شادمانگى به زبان لسان الغيب حافظ شيرين سخن سرود خوانان به استقبال 

 آمد كه:

 آيدمژده اى دل كه مسيحا نفسى مى
 

 آيدكه ز انفاس خوشش بوى كسى مى

 از غم و درد مكن ناله و فرياد كه دوش
 

 آيدمى فريادرسى و فالى امزده

 

 درس هفتاد و ششم



ساليانى در تهران در محضر يكى از بزرگترين شاعران عصر حاضر، حكيم بنام استاد عالى مقام مرحوم 

 جناب آن معارف بركت و فيض پر خرمن از -فداه روحى -اىعالمه ميرزا مهدى الهى قمشه

شب بود كه از سپيده صبح  از پاسى گذشتن از پس هميشه درس محفل و كرديم،مى چينىخوشه

 نفس تجرد از سخن محضر، همايون آن هاىجلسه از يكى در. نمودبهاران خرمتر و جانفزاتر مى

 .است نفس تجرد بر دليل شد نوشته كه كتابها اينهمه فرمودند شد؛ عنوان ناطقه

روان را دريابيد كه در اين كالم سامى دقت و تأمل بفرماييد تا به لّب آن برسيد و از آن، تجرد گوهر 

اين كاالى گرانبها كجايى است؟ البته: آن كس كه ز كوى آشنايى است اين همه كتابهاى 

 است، آن احكام و ماده از عارى علم وعاى كه دانستى و است كرده تأليف علم را عالم هاىكتابخانه

 هاىت را در رشتهمؤلفا از بسيارى. مكّمل كه وعايى آن خواه و است مستكمل كه وعايى آن خواه

 و متنوع مسائل محتوى كه كتابهايى بسا چه و است دانشمند يك قلم از كه بينيممى گوناگون

 و خزائن و سفينه و مشكول و كشكول و سنگ يك و چوب دو نام به عديده، فنون در جنگى

ايرة د كتب از بسا و. است عالم يك آورده گرد كه است ديگر اسامى و زنبيل و العلوم مشكالت

المعارف كه نويسنده آن يك فرد است. اين همشهرى شما عالمه متبحر ذو فنون محمد بن محمود 

آملى از دانشمندان بنام قرن هشتم هجرى است كه به قول قاضى نور اهّلل شوشترى در مجالس 

 المؤمنين اظهار عرض و طول فضل او در معقول و
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يكى از مؤلفات او نفائس الفنون است كه متضمن يكصد و شصت علم است و  منقول طولى دارد؛

 در هر فن چون مرد يك فّن، استادانه سخن گفت.

خواجه نصير الدين طوسى بحق بزرگترين فيلسوف جهان و دانشمندترين مردم عصر خود بود. در 

اف يگانه روزگارش بود. علوم عديده كتابهاى بسيار فكرى و سنگين نوشته است. در علم طب بدون گز

شرح عالمه قطب شيرازى بر قانون شيخ رئيس ابو على سينا در حقيقت تقرير افادات خواجه است 

كه قطب در محضر وى كسب كرده است چنانكه شرح قطب بر حكمت اشراق شيخ اشراق سهروردى 

متوسطات و نيز تقرير درس خواجه بر حكمت اشراق است. در رياضيات، كتب رياضى از مبادى و 

نهائيات از تحرير اصول )اقليدس( گرفته تا تحرير اكر )ماناالؤس( و تا تحرير مجسطى )بطلميوس( 



از كارهاى علمى آن مرد فرد است. در نجوم، بناى رصدخانه مراغه و زيج ايلخانى از آثار فكر بكر 

فرى و فاضل اوست. بزرگان نامدارى چون نظام الدين نيشابورى و مير سيد شريف و عالمه خ

بيرجندى و غيرهم از مفاخر جهان دانش بر تحرير مجسطى و تذكره در هيئت و بيست باب در 

 .انداسطرالب كه از متون كتب علمى آن بزرگوار است، شرح نوشته

 قول نقل و بردمى نام آن از جواهر ارث در جواهر صاحب كه است نوشته ارث در اىدر فقه رساله

سى و جواهرشناسى تنسوخ نامه ايلخانى به فارسى نوشته است كه حاجى شنامعدن در. كندمى

 الجواهر فى الجماهر كتاب همه از ترخليفه در كشف الظنون در اين موضوع گويد كه پر ارزش

 كه گويند را چيز هر لغت در تنسوخ. است فارسى به ايلخانى نامه تنسوخ رساله و تازى به ابوريحان

بى مثل و مانند در نهايت نفاست باشد و كتاب مذكور در موضوع خود اين  و كمياب و نادر بسيار

 چنين است.

در علم كالم كتابى به نام تجريد االعتقاد نوشته است كه در حدود يكصد شرح و حواشى تاكنون بر 

او نوشته شد و مال على قوشچى كه در فنون علم از اعاظم است يكى از شّراج كتاب مذكور است، از 

 .بود مبهم ما براى بودروف است كه گفت اگر شرح عالمه حّلى بر آن كتاب نمىاو مع
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درباره يك شكل هندسى ماناالؤس كه معروف به شكل قّطاع و به اين صورت است يك كتاب نوشته 

 است به نام كشف القناع.

 روزى كه اين جز امتركيه ولى خودم نديده شنيدم كه اين كتاب يكبار در فرانسه طبع شد و يكبار در

 آن با كوتاهى بسيار مدت امانت به كه بدستم محبوبى دست از رسيد آن خطى نسخه يك طهران در

 شكل يك از را هندسى احكام و اشكال همه آن كه خواجه استعداد قدرت از شگفتا. بودم محشور

در شرح مجسطى گويد كه احكام مستنبطه  نيشابورى الدين نظام عالمه و است كرده استنباط قطاع

 اساس منطق در. گردداز آن به چهارصد و نود و هفت هزار و ششصد و شصت و چهار منتهى مى

 تعبير به كه است نوشته رئيس شيخ اشارات بر شرح  فلسفه و منطق در و دارد فارسى به اقتباس

 آن را مثل سرب ريخته است. عبارات قزوينى، رفيعى الحسن ابو ميرزا عالمه استادم جناب



 مؤلفات مجموع و است نوشته غريبه و متعارفه علوم از عديده فنون در نثرا، و نظما بسيار، هاىرساله

 از آنها نسخه شصت حدود در شايد و رسدمى پانزده و يكصد به اوست تأليفات از يقينا كه او

بر چند نسخه آنها تعليقات و حواشى  كه باشد موجود حقير اين محّقر كتابخانه در مطبوع و مخطوط

 تدريس اثناى در و امدارم، از آنجمله بر شرح اشارات از بدو تا ختم كه چند دوره آن را تدريس كرده

 از كتاب خود و است كروّيه مثلثات در كه( ماناالؤس) اكر تحرير همچنين و امنوشته حواشى آن بر

 تحرير بر نيز و اممن تدريس يك دوره تمام شرح كردهض در را آن انجام تا آغاز از است، متوسطات

 بر همچنين و دارم بسيار هاىنوشته امكرده تدريس بار چند كه آخر تا اول از او( اقليدس) اصول

 مجسطى تحرير بر و وى، مساكن و( ثاؤذوسيوس) اكر تحرير
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ه تحصيل بعد بين مركزين آن كه اهميت بسزا دارد او نيز تعليقاتى دارم، بخصوص كه در مسأل

 تعليقاتى االعتقاد تجريد و او فصل سى و اسطرالب باب بيست بر نيز و نوشتم جداگانه اىرساله

 .داريم

غرض اين كه اين همه معارف در يك شخص جمع است بدون اين كه در يكديگر آميخته شوند و يا 

 ايمدلّه پيشين از ابو على مسكويه در طهارة األعراق نقل كردهيكى به آمدن ديگرى زائل گردد. و در ا

 آن و شود زائل اول صورت كه اين مگر كندنمى قبول ديگر صورت پذيرفت، صورتى جسم هر كه

 تمام به پيشين صورت كرد قبول كه را صورتى هر پذيردمى را معقوله صور همه اين ما در كه چيزى

 پيوسته كه گردد،مى قويتر بلكه يابدزوال و اختالط در آن راه نمى و نقص هيچ و است باقى كمال و

 خاصيت اين و آوردمى دست به وجودى اشتداد و است افزايش در معارف تحصيل به انسان

 درس در مسكويه على ابو از را دليل اين. نيست جسم نفس پس است؛ اجسام خاصيت برخالف

 شرح  در شعرانى استاد از را آن تقرير اكنون ايم،ادهد بسط و شرح  و ايمكرده تحرير دوم و شصت

 (:247 ص) داريممى تقديم افادات و بصيرت مزيد براى تجريد

ابو على مسكويه در طهارة األعراق در تجرد نفس، بيانى روشنتر دارد و چون مهمترين مسائل بشرى 

سم و نه جزء جسم و نه است مناسب است كالم وى را نيز بياوريم. گويد: در ما چيزى است نه ج

عرض و نه محتاج قوه جسمانى. هر جسمى كه صورتى دارد صورت ديگر از جنس صورت اولى 



 پذيرفت مثلث صورت كه جسمى آن مثال. شود جدا او از اول صورت كه آن از پس مگر پذيرد،نمى

شود و همچنين  جدا او از اول صورت كه آن از پس مگر كندنمى قبول دايره و مربع مانند ديگر شكل

 كه آن مگر كندهر گاه صورت، نقش يا نوشته يا هر صورت ديگر پذيرفت صورت ديگر قبول نمى

 و شودمى آميخته تازه صورت با باشد مانده اول نشانهاى و آثار از چيزى اگر و شود زائل اول صورت

ند و نقش مهر در نهاد آن بر مهرى چون كه است موم آن مثال. ماندنمى يك هيچ از تمام، صورت

 آنجا
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 صور در ما اما جارى اجسام همه در و است دائم حكم اين و كندگرفت نقش مهر ديگر قبول نمى

 زائل پيشين صورت كه آن بى كندمى قبول را صورتى هر كه بينيم،مى اين غير محسوسه يا معقوله

 پيوسته همچنين و شودمى مزيد آن بر دوم نشانه و ماندمى كمال و تمام به اول نشان بلكه شود

 برخالف خاصيت اين و. بكاهد كار از يا گردد سست كه آن بى كندمى قبول صورتى از پس صورتى

 دانش؛ و ادب جهت از است افزايش در پيوسته انسان كه است علت اين به و است اجسام خاصيت

 .نيست جسم نفس پس

شد كه وعاى علم، چه نفس باشد و چه مخرج و مكمل آن از قوه به فعل، در دروس پيش دانسته 

 مستكمل از ترعارى از ماده و عوارض آن است. و آن كه مكمل است به حسب وجود در رتبه مقدم

 و. معلوليت سمت و صفت -است مستكمل كه -اين و دارد عليت سمت و صفت آن چه، دارد؛ قرار

لعلية، اشرف و اقدم از ديگر سبقهاست و آن را تقدم بالّذات نيز با سبق تقدم، ثمانيه اقسام در

 موجود هم متقدم بايد باشد موجود متأخر گاه هر كه حيثيتى به است ءشى بودن آن و گويندمى

 .باشد

 قائل او كه هم روحى آن بداند، روح بر مقدم را ماده كه دهدچگونه ماترياليست به خود اجازه مى

 به نقص از ماده مخرج  ماده، چگونه و. بينندنمى و دانند. حسيون جز ماده نمىاست ماده باز است

 روح، بر ماده تقدم كه پرسيممى حسيون از. شد تواند فعل به قوه از او خروج علت و بود تواند كمال

 آنگاه و گردد معلوم سبق اقسام نخست كه است، ماده بر ماده تقدم آنان پندار به حقيقت در كه

 طرح شود. سؤال



كوتاه سخن اين كه ناچار علوم بايد از موطنى به دست آيد و به نحوى از انحاء بايد در آن موطن 

ثبت باشد و تقرر و تحقق داشته باشد تا انسان آن را تحصيل كند. مادى يا بايد مانند سوفسطائى 

ست كه آن را انكار ندارد علم را انكار كند و يا وعاى تقرر آن را، و خود آن را معرفى نمايد. بديهى ا

 از كه ايستديوانه و زندمى الف و گويدمى گزاف و خايدبلكه مسلما اعتراف دارد، كه منكر آن ژاژ مى

 انسانيت فطرت
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 تحقق و تقرر ظرف و است ماده از عارى و مجرد وجودى كلى علم كه گوييممنسلخ است. حال مى

 كه موجودى آن ديگر عبارت به و چيست است علم حامل كه گوهرى آن پرسيمنخ. و مىمسا او با او

 كيست؟ است آن دهنده كه آن و آن گيرنده

 درس هفتاد و هفتم

 غير انسان، كه كرد خواهد تصديق درنگهر كس كه به فهم و ادراك براهين گذشته توفيق يابد بى

قائم به خود و مغاير با بدن محسوس؛ عالوه  و مدرك ذاتا است جوهرى بلكه است محسوس هيكل

 اين و. شوداز اين مغايرت مجرد از ماده و از عوارض و احكام آن است كه به خراب بدن فانى نمى

 از پس روح كه گويندمى آنها غير و براهين و ادله همين به و نامندمى روح را اوصاف بدين جوهر

 در يتجزائى ال جزء برخى و پندارندبرخى نفس را خون مى گوى، گزافه جماعتى از. ماندمى باقى مرگ

 برخاستند جدال و احتجاج به من با سرايان ياوه از برخى و دماغ، سلولهاى برخى و آن، غير و قلب

 روح آب چرا است اين دليل اگر. ميردمى انسان نباشد هوا اگر كه دليل چه به هواست، روح كه

 دخيلند تن پرورش در كه ديگر چيزهاى نهايتشد، و چرا بسيار و بىنبا روح خورشيد نور چرا نباشد،

 نباشند؟ روح

بقاى روح پس از مرگ كه در حقيقت همان بقاى انسان پس از مرگ است به منطق دليل و برهان 

عقلى بسيار، روشنتر از خورشيد نيمه روز است، مگر براى كسى كه بخواهد فطرت را زير پا بگذارد و 

 بندى و قيدبى و خودكامى به و باشد سرگرم خود اساسكند و به خياالت واهى و بى انكار حقائق

 و انگارد، ناديده را هستى جهانهاى آورحيرت نظام و باشد بركنار انسانى مكارم و فضائل از و برد بسر



 اىروزه چند كوتاه مدت خواب و خورد براى آنرا شگفت و دقيق سازمان و زيبا و العجب بو هيكل

بداند، و نخواهد بينديشد كه از كجا آمده است و به كجا خواهد رفت و اين بدن مركب از عناصر و 

مواد متضاد، بدين حسن صورت و جمال، و كمال تسويت و اعتدال، در تحت اراده چه نيرويى است 

 و چه موجودى بر آن و بر صنع متقن و
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 و رساند،مى فعل به قوه از را مستعدين همه اين كه كيست و كندومت مىمحكم سرتاسر كائنات حك

 است؟ داده قرار خويش اراده تحت را همه

 جز چون و. كندمى حكومت قوه بر ماده آن، غير چه و انسان چه هستى، جهان در گويدمادى مى

 پس كند؛ه نيروى مادى مىب تعبير آن از كه داندمى ماده نيز را قوه اين داندنمى و بيندنمى ماده

 و عقل و فكر و روح و نيرو لفظ اگر مادى. كردمى حكومت ماده بر ماده كه اين گفتارش نتيجه

 طبيعت ماوراى آنها از بياورد، زبان بر را اينها مشابه الفاظ ديگر و هوش و بينش و دانش و انديشه

 كه پنداردا به مانند دستگاه ماشينى مىر انسان. داندمى مادى و ماده را آنها همه و خواهدنمى را

 و بدن انحالل از پس ديگر و رود،مى بين از و شودمى متالشى آن آالت و ابزار شدن فرسوده از پس

 بدن ويرانى و شدن فرسوده از پس و آن نگاهدارنده و راننده كه ديگرى نيروى و قوه آن، اضمحالل

 اين. داندندامهاى جهانهاى بيكران هستى را اين چنين مىا و نظامها ديگر و ندارد؛ وجود باشد، باقى

 .گويندمى ماترياليسم را مذهبشان و ماترياليست را وى كه مادى مذهب و عقيده خالصه است

 از توضيحاتى و بيانات آنها پيرامون در و آورديم قلم به شما براى را يك يك كه اىاز ادله قاطعه

 رسيده ثبوت به شد،مى هانوشته اين برابر چندين آمدتحرير مى به اگر كه ايمكرده عنوان خارج 

 وراى كه اىقوه است، او بر حاكم و است مقدم( است طبيعت كه) ماده بر( روح يعنى) قوه كه است

 اىقوه اقتدار و اراده تحت خود كه اىقوه است؛ آن احكام و اوصاف و ماده از عارى و است طبيعت

 -ى مقدمتر از او، مخرج او از نقص به كمال، و خود واجد هر گونه كمال استوجود رتبه در كه -برتر

 قرار دارد.



اين بحث كه تجرد نفس انسانى از طبيعت و اعراض و احوال آن است از بزرگترين مباحث بشرى 

است و اوهام متعارض در آن بسيار است و حّل آن براى اذهان ماّدى كه از وسوسه واهمه ايمن 

ار است، انكار آن الحاد هر دين و شريعت و اخالق و ترك همه آداب و فضائل انسانى نيستند دشو

 است، و اقرار به آن سبب همه
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 خيرات و مكارم و فضائل است، و هر چه در اين باب توضيح بيشتر داده شود سزاوار است.

 پرورش و خواب و خوراك به فقط كه خواهدمىمادى زندگى و تمدن و آيين بشرى را بدان حد 

 به كه زيرا داند،مى زائد و حشو و اساس بى مطلقا را روحانى آداب و جاودانى تكليف و برسد بدنش

 او فكر به تا داندنمى برقرار و باقى را چيزى ديگر شد متالشى و فرسوده كه بدن ماشين وى عقيده

ه پرورش درخت فقط درباره كود و خاك و آب و پيراستن و برنام در باغبان يك كه طور همان. باشد

 در هستند ماترياليستها و حسيون همان كه طبيعيون انديشد،امثال اين گونه امور مادى درخت مى

 احشام ديگر و گوسفندان درباره حشمدار يك كه اين يا و. دارند عقيده انسان به راجع حدود همين

بل و علف و پاالن و افسار و ديگر مايحتاج زيست آنها چگونه بايد اصط و آخور و آغل كه كندمى فكر

. خواهدبوده باشد، بشر هم در نظر مادى بيش از اين گونه اوضاع زيست و برنامه، زندگانى را نمى

 صورى مادّيون برنامه همه كه بينيممى لذا. است يكسان ثواب، در گناه ناپاك، و پاك حرام، و حالل

ن اندازه كه راهها چگونه بايد احداث شود و چهارراهها مثال براى جلوگيرى از همي. است قشرى و

تصادف و برخورد چگونه بايد تنظيم شود و خانه براى زيستن چگونه بايد بنا شود؛ مثل اين كه 

چوپانى بگويد در زمستان بايد گوسفندانم كجا باشند و در تابستان كجا و در آن فصل چه بخورند و 

 چه. در اين فصل

اما انسان روحانى أعنى انسانى كه فهميده است حقيقت او غير از اين هيكل محسوس است و 

 و تربيت پى در يابد،مى آن تكامل وسيله را بدن و گرددگوهرى است كه به ويرانى بدن تباه نمى

ى مغتذ هر غذاى چه، غذايى؛ اين، براى و طلبدمى غذايى آن، براى و بود خواهد نيز او پرورش

 كه بنگرد خود درباره تا كشاندمسانخ با خود آن معتذى خواهد بود؛ و اين معرفت، او را به فكر مى



 چيست او سرگذشت است جاودانى كه گوهر آن و رفت خواهد كجا به و است آمده كجا از و كيست

 او سرانجام و كند رفتار بايد چگونه اوست حقيقت كه جاودانى موجود با و
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به كجا خواهد كشيد. خالصه، رسيدن به اين معنى، سبب وصول به باب همه سعادتهاست كه 

 بگذراند روزگار بند و قيدبى و آسوده خواهدبيچاره مادى از آن محروم است و چون به پندار خود مى

 بگذار رود؛بيراهه مى بردارد اگر و داردبرنمى گامى خودشناسى راه در و دارد وحشت آن اهل و علم از

 كتاب شناسائى در و كنيم دنبال بود دليل اقامه كه را خودمان مسير. خويش سزاى بيند و بيفتد تا

 زد ورق فهميده را هستى دفتر بزرگترين اين است ممكن آيا ببينيم تا بخوانيم درسى انسان شگفت

 !كرد؟ حل شودرا مى العجب بو معماى اين و شناخت توانمى را ناشناخته موجود اين و

دليل ديگرى را از طهارة األعراق ابو على مسكويه كه نسبة روان است به عنوان حسن ختام نقل به 

 :كنيمترجمه مى

ابعاد ثالثه كه طول و عرض و عمق است از جمله صفات جسم است و چون عارض جسم شود آن را 

 بيشتر مقدار خاصى، گانهابعاد سه داشتن با جسم كه است محال و كندطويل و عريض و عميق مى

 و باطل اولى ابعاد كه اين مگر كند، قبول را آنها جز ديگر ثالثه ابعاد ديگر عبارت به و آن از كمتر يا

 ادراك اين از آنها طبايع و معانى كه كندمى عمق و عرض و طول تصور انسانى نفس اما. شود زائل

 و ابعاد اى،خاصه ابعاد بودن دارا با كه اين عالوه شودمىن ممتد خود، ولى نشيندمى او در خوبى به

 شود باطل اول تصور كه آن بى كندمى تصور است آن از بيشتر يا و هاآن از كمتر كه را ديگر مقادير

 .است جسم از غير نفس پس گردند؛ زائل پيشين ابعاد كه اين بدون أعنى

يادگار روز انقالب بزرگى است كه به شهادت  كه درسى دهيم،اين درس را تا همين جا خاتمه مى

 تاريخ، چشم روزگار در مرز و بوم ايران چنين روز نديده است.

روز خونينى كه نبرد ملت مسلمان مبّرز و مبارز با ستم پيشگان بدسرشت بد كنشت به اوج نهايى 

 خود رسيده بود و سرانجام حق بر باطل پيروز شد و مردم مسلمان از
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( 1399قيد اسارت رهايى يافتند. آن روز، يكشنبه سيزدهم ربيع االول هزار و سيصد و نود و نه )

هجرى قمرى مطابق بيست و دوم بهمن هزار و سيصد و پنجاه و هفت هجرى شمسى بوده كه اين 

قواى مقتدر و  آب و خاك از نام ناپاك پليد پهلوى و دودمان دژخيم بد گوهرش پاك شد و به مدد

 قاهر ماوراى طبيعى، بيخ و بن اين شجره خبيثه بركنده شد.

 درس هفتاد و هشتم

 هر كسى كو دور ماند از اصل خويش
 

 باز جويد روزگار وصل خويش

 اندى و ماه دو -شمسى هجرى هشت و پنجاه و سيصد و هزار فروردين امپنجشنبه سى -تا امروز

 ازاله و عدل پرچم اقامه راه در و بريمانقالب جمهورى اسالمى بسر مى بحران در همگى كه است

 مسلمان و سلحشور و بخرد مردم ديگر همدستى و معيت در كه كنيممى خدمت ستم و فساد ريشه

 دژخيمانش و پهلوى طاغوتى رژيم تاروپود كه شگفتا شديم، نائل خود خواسته به بوم و مرز اين

كه برخى از آن ديوسيرتان، آواره و برخى ديگر به كيفر اعمال بد خود  است گشته مار و تار چنان

 در كه اجتماعى مراجعات و مشكالت همه با ايمآورده دست به كه فرصتى اولين اينك. اندرسيده

 مجاهدات اين تمام حقيقت در چه ايم،كرده معهود بحث و درس به شروع داريم، آمل خودمان شهر

ى براى همه اصناف مردم است. آرامش محيط را براى تكامل حياتى اساس مطلب همين راه در

 اگر باغبان اند،آورده هجوم آن شكوفه و برگ و شاخ به كرمها كه درختى مثل به. خواهيمانسان مى

 بدو غذا هرگونه و رسد،نمى خود كمال به هرگز ننمايد، دفع آن از را كرمها شرّ  و نكند پاشى سم را آن

 حاذق طبيب اگر بيمار انسان يا و. شودمى قويتر دشمن و گرددويت كرمها مىتق موجب رساند

 گرفتن نيرو سبب بدهد مريض به لذيذ غذاى گونه هر ننمايد دفع را بيمارى ميكروبهاى بار نخستين

 بدن ميكروبهاى و زده كرم درخت كرمهاى بايد اول گردند،مى ترچيره بيمار بر و گرددمى ميكروبها

 ا از ميان برد،ر بيمار
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سپس به درخت و بيمار غذا داد تا سالم بمانند. اكنون شما جوانان بيدار اين مملكت كه از قواى 

 بيدارتر ايدشده پيروز طاغوتيان و طاغوت كردن سركوب به و ايدروحانى آن سوى طبيعت مدد گرفته

ديگر، ايادى آلوده بر شما چيره نگردند كه حفظ اين نعمت  و رسد ثمر به شما سعادت نهال تا باشيد

 دولت بحق، از تحصيل آن دشوارتر است؛ به ضرب المثل معروف:

 مال را هر كسى بدست آرد
 

 شرطش اندر نگاهداشتن است

 وقت. آيداز اتالف سرمايه گرانبهاى عمر برحذر باشيد كه براى انسان حسرتى بزرگتر از آن پيش نمى

مغتنم بدانيد و عزم راسخ بيابيد تا در همه احوال، خود را فراموش نكنيد و از كسب گوهر معرفت  را

 خاطرم گوش حلقه -فدايش به جانم -شعرانى عالمه استاد جناب دانايم پير از اىباز نمانيد. نكته

 :است

ه سيروس است در مدرسه مروى تهران حجره داشتم و از آنجا به سه راه سيروس كه اكنون چهار را

 روزهاى از روزى. يافتممى تشرف بوده پژوهانبراى درس به منزل آن حضرت كه دانشگاه دانش

 در شاعر گوئى كه بود كرده هموار را برزن و كوى آن تماشائى سهمگين و سنگين برف كه زمستان

 :گفته برف آن باريدن وصف

 در لحاف فلك افتاده شكاف
 

 حافل كهنه اين از باردپنبه مى

براى حضور در مجلس درس، دو دل بودم، هم به لحاظ مراعات حال استاد و منزل آن جناب، و هم 

 روى باألخره زدممى« عاشقان كوى تو الفقر فخرى»به لحاظ كسوت و وضع طلبگى خودم كه كوس 

انفعال، حلقه  با و كردم مكث سرايش در بر زمان از اىبرهه و افتادم راه به جبلى ذوق و فطرى شوق

 بر در زدم چون به حضورش مشرف شدم عذرخواهى كردم كه در چنين سرماى سوزان مزاحم شدم.

 هاكوچه و خيابانها كنار در كه پيش روزهاى گدايان آيا اى،فرمودند: از مدرسه تا بدين جا آمده

ر آنان در چنين كا و كسب بازار: كردم عرض كردند؟ تعطيل را امروز كردندمى گدائى و نشستندمى

روزهاى سرد، گرم است. فرمودند: گداها دست از كارشان نكشيدند، ما چرا تعطيل كنيم و گدائى 

 نكنيم.
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 بحث موضوع به آن از پس و آوريماين چند بيت را از حديقه سنائى در وصف علم و عالم مى

 :نماييممى بازگشت

 عالم علم عالميست فراخ
 

 َبخ َبخ آن را كه شد در او گستاخ

 عالم علم عالميست شگرف
 

 نيست اين ِخّطه ِخّطه َخط و حرف

 چون ترا علم دل بميراند
 

 كه ترا خود به آدمى خواند

 علم خوان گَرت ز آدمست رگى
 

 ز انكه شد خاص شه به علم سگى

 ننگ دارد بسى به طبع و به دل
 

 سگ عالم ز آدم جاهل

 نباشد چو خر سرافكندهچون 
 

 «1» تيز خر به زريش خربنده

سخن در اين بود كه نفس ناطقه انسانى و مخرج او از نقص به كمال، هر دو، موجودى وراى 

 از انسانى روح تجرد كه اول مطلب در. طبيعت به هاآن نه است قائم بدانها طبيعت و اندطبيعت

 انسان در فعاله قواى كه شد دانسته و ايمكرده اقامه چند اىادلّه است آن احكام و اوضاع و ماده

 و تحرير نيز خيال قوه برزخى تجرد بر دليل چند مطلب، اين اثبات خالل در و اندنفس شؤون از همه

 :كه اين آن و آوريممى ميان به را بحث اين نتايج و فوايد از يكى فعال ايم،كرده تقرير

مجرد از ماده و احكام آن است و جميع قواى فعاله در انسان قائم به آن چون نفس ناطقه گوهرى 

بلكه شأنى از شؤون آنند و بدن با همه اعضا و جوارحش افزار و آالت اويند، بنابراين اسناد افعال 

صادر از انسان به بدن و اعضاء و جوارح مادى وى به مجاز است نه به حقيقت. و چون هر عضوى 

صدور و ظهور فعلى از افعال نفس است و روح را با بدن ارتباطى عجيب است بلكه على الدوام آلت 

 نسبت او به را فعل و است كاره مستقال عضو آن كه رودبدن مرتبه نازله آن است چنين گمان مى

 فالنى و است ديده چشمم و است شنيده گوشم گويندمى مثال دانند،مى وى از را آن بروز و دهندمى

 نفس فعل ظهور براى اندر دارد؛ يا اين كه هر يك آلتى خاصمتفك مغز



______________________________ 
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 از ماوراى طبيعت به جهان طبيعت؛ و در حقيقت، مغز متفكر نيست بلكه روح متفكر است؛ يعنى

 تصرف با كه است مادى اىهمان روان است كه انديشمند است نه مغز، و مغز دستگاه و كارخانه

 و آالت ديگر همچنين و. كندمى كار و است زنده اوست سر بر تصرفش دست تا و است كار در نفس

 و بيل و خياط براى خياطى چرخ  و قيچى و سوزن همچنانكه دور، تشبيه و تنظير به بدن اعضاى

گ و ماشين كشاورزى براى كشاورز، آالت و ابزار كارند، و هر يك براى اعمال عملى خاص كلن

 اين نفس به نسبت بدن آالت و اعضا كنند،نمى كار كشاورز و خياط تصرف بدون و باشندمى

 .اندچنين

 ولى چون اين گونه آالت جداى از انسانند و جدائى آنها محسوس است، عامه مردم با اندك توّجهى

 نفس مالزم مركب همواره بدن چون ولى نيستند، كاره مستقال آالت گونه اين كه كنندتصديق مى

 و صنايع آالت و ابزار با بدن جوارح  و اعضا كه گردد تفهيم برهان و دليل به بايد اوست نازله بلكه

 نه اندارهك آالت نه باشند نبوده نفس تدبير و تسخير تحت در اگر كه انديكسان حكم اين در حرف

 .آالت اين

، چاپ 1، ج 363شيخ الرئيس ابو على سينا در اواسط فصل هفتم مقاله چهارم نفس شفا )ص 

 «1» سنگى( در اين موضوع گويد:

در حقيقت اين اعضا براى ما نيست مگر لباسى كه به سبب دوام لزوم آن به ما، مانند اجزاى ما به 

 دوام آن سبب و. كنيمم، برهنه از اين لباس تخّيل نمىكني تخيل را خودمان هرگاه و. رسدنظر مى

 چنين اعضا در و افكنيم دور به را آن و آييم بدر لباس از ايمكرده عادت كه اين مگر. است مالزمت

 لباس كه اين به ما گمان از استوارتر هستند ما اجزاى اعضا كه اين به ما گمان و ايمنكرده عادت

 .است گرديده ماست اجزاى

 آالت و جوارح  و اعضا به انسان از صادر آثار و افعال اسناد ايمر اين كه گفتهد



______________________________ 

(. ليست هذه االعضاء لنا فى الحقيقه اال كالثياب التى صارت الدوام لزومها ايانا كأجزاء منا عندنا و 1)

سام كاسية و السبب فيه دوام المالزمة اال انا اذا تخيلنا انفسنا لم نتخيلها عراة بل متخيلها ذوات اج

قد اعتدنا فى الثياب من التجريد و الطرح ما لم نعتد فى االعضا و كان ظنتا االعضاء اجزاء منا آكد 

 من ظنّنا الثياب اجزاء منا.
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م ماه، به ذات خود، جر كه اين آن و كنيمبدنى مجازى است نه حقيقى، مثالى علمى عنوان مى

 مطلب اين در جديد و قديم هيوى دانشمندان. كندنورانى نيست بلكه از خورشيد كسب نور مى

 اگر ماه؛ نور به نه است روشن آفتاب نور به زمين حقيقت در ماهتاب شبهاى در بنابراين. دارند اتفاق

ه روى زمين روشن شده است. ما چهره از و تابيد ماه چهره به مهر نور كه است ميان در واسطه چه

كسانى كه از اين مطلب علمى آگاهى ندارند، پندارند كه ماه است كه زمين را روشن دارد و نسبت 

 است، مجاز ماه به اناره اسناد داندمى است آگاه كه آن اما پندارند؛روشن كردن را به ماه، حقيقى مى

 خبربى واقع از و بيندآن يكى ظاهر مى. است روشنگر روز و شب در كه است خورشيد حقيقت به و

 آگاه برهان و دليل با را او دانائى كه اين تا نبرد؛ در او با بين ظاهر و بيندمى واقع يكى اين و است

 .است قرار چه از واقع كه كند

 نازله مرتبه ايممثال روح و تن و صدور آثار ناشى از انسان نيز اين چنين است. بدن چنانكه گفته

 نگه زنده را بدن كه است روح حيات و شوداست، و آثار روح است كه در بدن مشاهده مى نفس

 گويدمى عامى چنانكه است بدن از وجودى آثار همه اين كه پنداردمى ظاهربين مادى. داردمى

 .خورشيد از شب روشنى چنانكه است روح از كه گويدمى آگاه آدم و است ماه نور از شب روشنى

 و نهم درس هفتاد

دليل ديگر بر اين كه انسان فقط همين جسد نيست بلكه حقيقت ديگر به نام نفس است و افعال 

 :كه اين شودانسانى از آن حقيقت وراى جسد صادر و نازل مى



اگر انسان فقط همين جسد باشد بايد هر كس كه جسمش صحيحتر و جثه او بزرگتر و تنومندتر 

 او جّثه كه كسى آن از باشد داناتر و زيركتر و ترخردمندتر و فهميدهاست، انسانيت او بيشتر و 

 خالف به امر مردم، اكثر در كه اين حال و است، بريده و ناقص اجزايش از برخى يا الغرتر و كوچكتر

 خرس از روباه و زيركتر خوك از بوزينه كه اين چه نيز؛ حيوانات از بسيارى در بلكه است اين

 بزتر، وگر و ترفريبنده
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 جز و است، تريابطوطى از كركى كه به فارسى كلنگ گويند شيواتر، و مرغ سنگخواره از شتر مرغ راه

 قامت به چه هر نه: سعدى اجلّ  شيخ قول به است؛ شده وصف حيوان كتاب در كه حيواناتى از آنها

 و گرددبه تقطيع اجزاى بدن قطعه قطعه نمى نيست جسم عالم از نفس چون. بهتر قيمت به مهتر

 آتش و آب نه و كندمى اصابت او به تير و شمشير نه رسد؛نمى بدو جسمانى آلت هيچ دست اصال

 از سرش كه بيندمى خواب انسان. درنده لقمه نه و شودمى پرنده طعمه نه شود،مى كارگر او به

د سر به يك طرف افتاده و بدن به يك طرف. در نگرمى خود چشم با وجود اين با و شد جدا بدنش

 بوده اشخاصى شايد و بيند؟اين حال كه چشم ظاهر بسته و در خواب است با كدام چشم مى

 بدن و شدند منخلع خود بدن از كه بينندمى خود چشم با و كنندمى بدن خلع بيدارى در كه باشند

 .است افتاده كنارى در كه بدن اين بينند؟چشم مى كدام با حال اين در بينند؛مى افتاده كنار در را

حال كه دانسته شد تفاضل نفوس به بزرگى جّثه و حسن صورت و صحت اندام نيست بلكه از جهت 

 و انسانها بدنهاى و هاجوهر ذات و افعال و اخالق و خواّص و تصّرفات آنهاست، پس با اين جثه

اعل و محّرك آنهاست زيرا جسم به تنهائى فاعل ف كه نفس نام به است ديگر جوهرهاى هاحيوان

 نيست و عرض نيز به طريق اولى.

 مشار جسد اين جز يعنى نيست بدن نام به جمله و بنيه اين جز انسان كنداكنون از آن كه گمان مى

 بنيه اين وراى را نفس و باشدنمى است، آن در حالّ  حركت و حّس  و حيات قبيل از اعراضى كه اليه،

 از يك هر كه اين با نامىنمى انسان را حيوانات ديگر چرا پرسيماض وجودى نيست، از او مىاعر و

 است؟ حركت و حس و حيات آن در كه است جسدى نيز را آنها



 بخصوص تركيبى و تأليف يا است معلوم مزاجى يا است مخصوص اىاگر بگويد مرادم از انسان بنيه

و كدام مزاج است زيرا كه بنيه زنگى مخالف با بنيه تركى  بنيه چه مقصودت پرسيممى او از است،

 بنيه تأليف با مخالف گيراست و مزاج طفل مخالف با مزاج پير است و تأليف بنيه مفلوج زمين

 بيمار طبع و است صحيح سالم شخص
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آنان نيست، اگر چه در اين  مخالف طبع تندرست است، و همه انسانند و در انسانّيت خالفى بين

احوال جسمانى با هم اختالف دارند؛ پس اگر نفس وجود نداشته باشد اينان در چه معنائى با هم 

 يكسانند و همه انسانند؟

 و دعوا عبارت، و لفظ در كه گوييم جواب در ناميد،اگر بگويد: آن روح است كه شما آن را نفس مى

 اگر عرض؟ يا است جوهر روح اين آيا كه پرسيمناست. حال مىمع در اتفاق عمده و نداريم مشاجره

 خارج، در عرض كه اين چه باشد؛ انسانى افعال همه اين فاعل جسم كه آيد الزم است عرض

 ارائه را خود جوهر، كنف در همواره لذا يابد،نمى تحقق موضوع بدون و ندارد وجودى استقالل

 و وضع منفعل و فاعل بين بايد يعنى خواهدات مىمحاذ و وضع خود افعال در جسم و دهد،مى

 در پندار اين بطالن به گذشته دروس در و كند تأثير منفعل در فاعل كه اين تا باشد خاصى محاذات

 .آمد خواهد بحث نيز تفصيل به و رفت اشارتى نفسانى افعال

 پس نفس جوهر است نه عرض و وراى جسم است نه جسم.

آداب النفس عالم بزرگوار جناب عيناثى، كه از اعالم قرن يازدهم هجرى  اين درس را در حقيقت از

 (.ه 1380 طهران ط ،2 ج ،177 ص) ايماست، از عربى نقل به ترجمه كرده

 درس هشتادم

تاكنون در اين كه نفس عارى از اوصاف طبيعت و نشأة ماّدى است و جوهرى وراى عالم طبيعت 

 از. آوريممى مطلب اين در نيز ديگر دليل درس اين در ايم؛كردهاست براهين متعدد تحرير و تقرير 

 :است كار در چند غرضى ادلّه، عنوان تعّدد



 گذشته دروس در چنانچه است، مهم خيلى كنيميكى اين كه موضوعى كه در پيرامون آن بحث مى

كران ماوراى آن بي عوالم به طبيعت جهان از بزرگ دروازه و سعادات جميع باب نفس معرفت ايمگفته

است و آن كه خويشتن را به درستى شناخت بزرگترين دفتر كتابخانه هستى را فهميده تمام كرده 

 است؛ و هر كس اين معّما را حلّ 
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 كرده است اكثر معّميات براى او حل شده است.

م داشته باشيم و به روش ه فكرى ورزش معارف، تحصيل ضمن در خواهيمو ديگر اين كه مى

 احتجاج و استدالل آشنا گرديم و راه جستجو را بياموزيم.

 چه تا و اندو ديگر اين كه بدانيد علماى پيشين در راه معرفت حقائق تا چه قدر زحمت كشيده

 برزخى تجرد و آن بودن تجرد فوق و نفس تجرد موضوع يك در كه اندانداخته كار به را فكر اندازه

 بزرگان آن. اندكرده اقامه متعدد ادله و اندمثل ديگر موضوعات چه قدر اهتمام به كار برده خيال،

 افراد از بسا چه. مندندبهره ديگران آنان، غّواصيهاى از و بودند معارف بحار در مستغرق همواره

 و كنندىم ادب اسائه سرائىياوه به دانشمندان مبارك ساحت به كه ايمشنيده و ديده را بوالهوس

 اين علمى زحمتهاى از غرب و شرق هاىكتابخانه كه اين حال و دهندمى آنان به پرورىتن اسناد

 ژاژخا مردم اين مثل بارى. است متحّلى معارف مدارك حليه به و مزّين علمى، كتب زينت به ناموران

 است: گفته نيكو حديقه در آنان نكوهش در سنائى كه است زنگى آن يافتن آيينه مثل

 عنبر دشمن و مغزهمه بى
 

 هنر جوىهمه بيمار و عيب

 همه زشتان آينه دشمن
 

 همه ُخّفاش چشمه روشن

 يافت آيينه زنگئى در راه
 

 و اندر و روى خويش كرد نگاه

 بينى َپخچ ديد و دو لب زشت
 

 چشمى از آتش و ُرخى ز انگشت

 چون َبر و عيبش آينه ننهفت
 

 زمان و بگفتبر زمينش زد آن 



 كانكه اين زشت را خداوندست
 

 بهر زشتيش را بيفكندست

 گر چو من ُپر ِنگار بودى اين
 

 كى در اين راه خوار بودى اين

 بى كسى او ز زشتخويى اوست
 

 ُذّل او از سياه روئى اوست

 اين چنين جاهلى سوى دانا
 

 اينت رعنا و اينت نابينا

 برگ نيست اينجا چو مر ِخَرد را
 

 «1» مرگ به با چنين حريفان مرگ
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 غير خواه و محسوس خواه ما مدرك آن ايمبه بيان دليل بپردازيم؛ هر چه را كه ما ادراك كرده

 تا بيابد را مدرك آن بايد مدرك يعنى باشد مدرك نزد موجودى امر ادراك حالت در بايد محسوس

تحرير  ديگر عبارت به باز بفرماييد، دّقت نكته اين در. است كرده ادراك را آن كه بگوييم بتوانيم

 و يافتنى هر نه ولى است، رسيدن و يافتن نحو يك ادراك: برسيد مقصود به درست كه كنممى

 آن حقيقت، به بلكه است نرسيده بدان و است نيافته خود ذات در را چيزى انسان تا يعنى رسيدنى،

وّسع در ت به چه اگر نيست، آن داراى و است نرسيده بدان و است نيافته را آن واقع در است نشده

 اما است رسيده بدان و يافته را آن گويندتعبير هر چه را كه انسان به دست آورده است مى

 ولى هست آن داراى و است آورده دست به را كااليى مثال. است كرده ادراك را آن گفت تواننمى

رائى دا اين و نيست هم كاال آن داراى بخواهى را حقيقت چه اگر. نيست آن ادراك دارائى اين

مجازى است كه به او اسناد داده شد. آنگاه داراى چيزى است كه از آن او شد و او شد كه كسى 

 در دولتمندى با را دانشمندى گويند. بگيرد او از را آن اىحادثه يا و بستاند او از را آن تواندنمى

 .داد روى ديدار اتفاق گرمابه



 آنچه اندوختى با خود آوردى؟ دانشمند گفت من آنچه آموختم با خود آوردم، تو

چنين ادراكى كه انسان با حفظ عنوان انسان آن را ادراك كرده است، همان علم است كه علم و 

ادراك اگر چه در لفظ مختلفند ولى در معنا متحدند و هر دو به يك معنا داللت دارند. پس آنچه را 

و معلوم بالّذات ماست در مقابل كه گوهر ذات ما يافته است آن در حقيقت مدرك ما و علم ما 

 معلوم بالعرض.

معلوم بالعرض آن اشياء خارجى است كه نفس به نحوى از انحاء به واسطه و اعداد قواى حّسى به 

آنها تعلق گرفته است و به وزان آنها علم در صقع نفس حاصل شده است؛ اما نحوه حصول آن 

. نيست انسان بالذات معلوم خارجى، ءن شىچگونه است، اين زمان بگذار تا وقت دگر. و خود آ

 در بلكه است آن واجد خود ذات در انسان كه است حقيقتى آن بالذات معلوم ايم،گفته چنانكه

 قوه بواسطه انسان كه را آنچه ايم،نهاده زبر و سرد سنگ قطعه يك بر دست مثال است، آن حقيقت

 حاّسه
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 حقيقة و ايماست سردى و زبرى است و اين معلوم بالذات ماست كه آن را ادراك كردهادراك كرده 

 دارد خود حدّ  در خارج  وعاء در كه آنچه يا سنگ خود و ايم،يافته خود در را آن و ايمرسيده بدان

 .ماست بالعرض مدرك بلكه نيست ما بالذات مدرك

 خارج  در موجود هر كه شد دانسته ايمگفته و از آنچه كه در بيان مدرك بالذات و مدرك بالعرض

 از نحوى به انسان كه است بالعرض معلوم خارجى موجود آن بلكه نيست، انسان بالعرض معلوم

 اين در اكنون كه ما مثال يابد؛ ارتباط و تعلق بدان خود ادراكى آالت و قوا اعداد و واسطه به انحاء

 مبصر و معلوم من خارجى وجود بينيدكه مرا مى شما بينيم،مى را يكديگر و ايمنشسته مسجد

 و. است من بالعرض مبصر و معلوم شما خارجى وجود بينممى را شما كه من و شماست بالعرض

 قوه واسطه به و است خارجى صورت وزان به كه توست و من صورت آن، بالذات مبصر و معلوم

 راه از كه را آنچه شنويدمرا كه مى سخن اين و. است شده حاصل ما يك هر مدرك ذات در باصره

 هوا تمّوج از كه خارجى صوت خود و شماست بالّذات معلوم و مسموع ايدكرده ادراك سامعه قوه



 راه از ارتباط و تعلق و تماس نحو يك كه شماست بالعرض معلوم و مسموع است شده حاصل

ا فالن شخصى كه در ام. است شده حاصل خارجى بالعرض مسموع و مبصر اين به گوش و چشم

 ما بالعرض معلوم نداريم بدان ارتباط و تعلق نحو هيچ و زندفالن مكان روى زمين است و حرف مى

 .او سخن نه و او خود نه نيست؛ ما بالعرض مسموع و مبصر يعنى

اين مبحث اعال كه فرق ميان معلوم بالذات و معلوم بالعرض است از افادات فيلسوف بزرگ آخوند 

، 2ست، كه در فصل سوم، مقاله نخستين، فن سوم، جواهر و اعراض اسفار )چاپ سنگى، ج مالصدرا

 و عقل اتحاد به اشاره ايم( بيان كرده است، و اصل بحث در ادراك كه در اينجا پيش كشيده65ص 

 آن بحث تفصيل به كه است مدرك و مدرك و ادراك و معلوم و عالم و علم يعنى معقول و عاقل

كه باز آن جناب اين مطلب شامخ را در كتاب نامبرده و ديگر مؤلفاتش عنوان كرده است  آمد، خواهد

 تدوين معقول و عاقل اتحاد در اىو تحقيق و تثبيت فرموده است؛ و اين جانب رساله
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حلقه درس و  كرده است كه در تأليف آن زحمت بسيار كشيده است و يك دوره آن را براى دوستان

 بحث شبانه تدريس كرده است، اميدوار است كه نوبت تدريس آن به اين محفل روزانه هم برسد.

اين يك مطلب، كه مدرك مطلقا، خواه معقول باشد و خواه محسوس، در عين حال ادراك امر 

 موجودى در نزد مدرك است؛ به اين معنا كه مدرك واجد آن است.

از قواى ظاهر، آنچه را كه با آن تماس پيدا كرده و مالصق شده است مطلب ديگر، اين كه هر يك 

 اما كند،مى لمس است كرده برخورد او با كه را آنچه دست در المسه قوه مثال. غير ال و كندادراك مى

 پيدا توجه و ندارد شعور بدان است، چپ يا و راست جهت از يا نزديك يا دور از چيز آن كه اين

 .گردندنمى مفهوم ظاهره حواس با اند،انيم كه قرب و بعد، از معانىدمى و كندنمى

 وجود خارج  در صوت كه بگوييم خواه شنويم،مى مثال را صوت: كنيمحال شروع به تقرير دليل مى

 و قلع و قريب، علت هوا تمّوج كه شودمى حادث سمع حّس  در متمّوج هواى مالمست از و ندارد

صوت بوده باشد، و خواه گفته شود كه در خارج وجود دارد، و در اين  حدوث بعيد علت عنيف قرع 

 و قرب صفت كه پرسيمصورت، نفس تمّوج را صوت بداند و يا نفس قلع و قرع را، كيف كان مى



 كه بيايد پيش هم صوت جهت در سؤال، همين شايد و شود؟مى ادراك اىقّوه چه با صوت بعد

بود؟ اگر گمان رود كه ادراك جهت صوت به سبب هواى  خواهد نحو چه به صوت، جهت ادراك

 از مثال اگر قلع و قرع  كه شد گفته آن ردّ  در شود،متمّوج، حادث از قلع و قرع، واقع در جانبى مى

 از صوت اين جهت كه كندمى حكم باز باشد كر او راست گوش و باشد بوده شخصى راست جانب

يد. عالوه اين كه كار سمع فقط ادراك مسموعات است شن چپ گوش از كه اين با است راست جانب

 و ال غير.

 نزديك، ديگرى و است دور يكى: كنيممى حكم و شنويمدو صوت متساوى در شدت و ضعف را مى

 قوى و نزديك، ضعيف صوت كنيممى حكم و شنويممى را ضعف و شّدت در مختلف صوت دو يا و

 نزديكى و دورى اين. است دور
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 سامعه نزد در بعد و قرب صفت كه اين حال و شوداصوات با چه قوه و به چه نحوه ادراك مى

 قرع  و قلع و هواست تمّوج همان است بدان مالصق و حاضر او نزد در كه آنچه و نيستند موجود

اضر باشد و ح مدرك نزد بايد معقول، چه و محسوس چه مدرك، كه اىدانسته. مسموع نه مبصرند

مدرك آن را بيابد و هواى متمّوج است كه به صماخ گوش خورده است نه قرب و بعد؛ پس مدرك 

 كند؟قرب و بعد چه قوه است و چه نحوه آن را ادراك مى

، 32در اين مقام جناب حكيم نامور مالصدرا در آخر فصل دوم باب چهارم جواهر و اعراض اسفار )ص 

حدوث صوت و علت آن بحث كرده است كه ما نيز در اين درس بدان  چاپ سنگى( پس از آن كه در

ناظريم در جواب اين سؤال، تحقيقى انيق دارد و راقم در حواشى و تعليقاتش بر اسفار آن را يكى از 

براهين بر تجرد نفس ناطقه تلقى كرده است، كه نفس به سبب تكامل جوهرى و اشتداد وجودى 

 ترجمه به نقل را جناب آن گفتار. گرددحياز و سائر اوصاف ماده مىخود عارى از مواد مجرد از ا

 :كنيممى

 هواى مانند است بدن به متصل آنچه با كه كندتحقيق اين است كه تعلق نفس به بدن ايجاب مى

 اوست به متصل كه آنچه با و بدن با نفس كه حيثى به بيابد، بالعرض لو و تعلق نحو يك آن مجاور



. بنابر اين آن چه از قبيل هيئات و مقادير و ابعاد بين مقادير و جهات آنها و جز آنها، چيزند يك كأنّ 

كه در متصل و مجاور حادث شده است و براى نفس ادراك آن به واسطه يكى از حواس ممكن 

 «1» .كندباشد، نفس آن را آن چنان كه هست ادراك مى

______________________________ 

ان يقال ان تعلق النفس بالبدن يوجب تعلقها بما اتصل به كالهواء المجاور بحيث (. و التحقيق 1)

 للنفس يمكن مما ءشى فيه حدث فكلما بالعرض لو و تعلقا النفس به تعلقت واحد ءكأنهما شى

 فادركت غيرها و لها التى الجهة و بينها االبعاد و المقادير و الهيئات من الحواس من ءبشى ادراكه

 له كما هو عليه. النفس

و مما برز فى المقام من الراقم: ان هذا التحقيق االنيق هو احد البراهين على ان النفس الناطقه 

تصير بعد تكاملها الجوهرى عاريه عن المواد مجردة عن االحياز و سائر اوصاف الماده و هذا التحقيق 

 كالم سام سامك.
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 نيز آنها جز و مبصرات در سؤال همين كه ايما به عنوان مثال بدين جهت ذكر كردهدر ابتدا صوت ر

 مطلق در سؤال بلكه ندارند بعد و قرب به انحصار اندمعانى كه صفاتى كه اين عالوه. آيدمى پيش

 .است جارى ايمآورده فوق ترجمه در كه اينها جز و هاآن جهات و آنها بين ابعاد و مقادير و هيئات

خالصه دليل فوق اين است كه نفس ناطقه بر اثر تجرد ذاتى خود و ارتباط با بدن، كه مرتبه نازله 

 هاآن بر سلطه و احاطه و كنداوست، با ديگر اشياء مادى مجاور و يا غير مجاور بدن ارتباط پيدا مى

 كندشوند ادراك مىمى انتزاع و اعتبار مادى اشياء از كه معانى و صفات سلسله يك و نمايدمى پيدا

 متمكّن و متوّغل ماّده نباشد، مجرد نفس اگر و كنند ادراك را آنها ندارد امكان ظاهره حواس براى كه

 را آنها و يابدمى احاطه خود به نزديك بلكه خود از دور موجودات بر چگونه خاص حّيز و مكان، در

 .كندمى ادراك

 درس هشتاد و يكم



 عبارت به و ايم،گفته سخن نفس معرفت در يعنى بود، نفسانى سير در ايمخواندهاكثر درسهايى كه 

 از بسيارى بيابيم آگاهى خودمان به اگر البته و ايم،كرده بحث شناسىانسان و روانشناسى در ديگر،

 :اندگفته بزرگان. است حل ما مشكالت

 بيرون ز تو نيست آنچه در عالم هست
 

 واهى كه توئىاز خود بطلب هر آنچه خ

 به جانم -تبريزى طباطبائى الهى حسن محمد سيد آقا عالمه جناب شادروان استادم، از بلند اىنكته

 در گاههيچ و داشتم تشرف افتخار مباركش حضور به قم شيخان در روزى. دارم يادگار به -فدايش

زياد مادى نشنيدم؛ دنيا را  و كم حرف و شكوى و گله كسى از و دنيا از كلمه يك اشفرخنده محضر

غرض آن جناب  «1» .آورد در را معدنها بايد اند،آب ببرد او را خواب ببرد؛ فرمود: آقا، انسانها معادن

 اين كه

______________________________ 

 (. حديث مروى از رسول اهّلل صّلى اهّلل عليه و اله: الّناس معادن كمعادن الّذهب و الفّصة.1)
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همچنانكه كوهها داراى معادن طال و نقره و الماس و فيروزه و غيرها هستند، انسانها نيز مانند 

 معادن آن و بشكافد را وجودش كوه كسى هر بايد اند،كوهها داراى معادن گوناگون حقايق و معارف

بجوشد. البته اين سخن را ريشه  او از زندگى آب تا بكوشد روانشناسى در يعنى كند، استخراج را

 عمق ديگر است، صبر كن تا صبح دولتش بدمد.

 به مجازا و يابداز درسهاى گذشته دانسته شد كه افعال صادره از انسان حقيقة به نفس اسناد مى

 نهفته ديگر سّرى اى،دانسته خوبى به كه مجازى، و حقيقى اسناد اين در. آن جوارح  و اعضا و تن

 دوارم روزى از آن سّر سر درآوريم.امي كه است

 آن از درى و ايدو آن سّر اين سرايى نيست، آن سرايى است؛ و شما هم كه راهى بدان سرا يافته

 شودمى ناميده گوناگون نامهاى به كه است طبيعت ماوراى همان سرا آن و. شد باز شما روى به سرا

 .يافت نتوان راه سرا بدان عمل و علم نور با جز و



 دانشور نامور، سنائى، در اول باب پنجم حديقه، كه در فضيلت علم است، نيكو گفته است:

 هر كه را علم نيست گمراهست
 

 دست او زان سراى كوتاهست

 علم باشد دليل نعمت و ناز
 

 خنك آن را كه علم شد دمساز

عارى از ماده و احكام آن حال كه دانسته شد بدن مرتبه نازله نفس است و آثار وجودى روح مجرد و 

 تجرد اثر بر ناطقه، نفس كه شد دانسته گذشته درس دليل از بلكه نمود،است كه در بدن روى مى

 به بايد يابد،مى ارتباط هم بدن به متصل و مجاور اشياء به بدن، با خاص ارتباط اين و ذاتيش

طابيات را از ايقانيات و برهانيات خ و اقناعيات دارند بدن و نفس بيان در بزرگ علماى كه تعبيراتى

تميز دهى و آن اعاظم را به خطا و جهل نسبت ندهى كه مطالب عاليه را فهميدن هنر است نه رد و 

 انكار. به قول مالى رومى در اوائل دفتر اول مثنوى:

 تيز پوالدست تيغ چون هانكته
 

 گر ندارى تو سپر واپس گريز

 پيش اين الماس بى اسپرميا
 

 بريدن تيغ را نبود حياكز 

 

 303دروس معرفت نفس، متن، ص: 

 پيدا آشنايى علم بزرگان گفتار برهانى و خطابى از اىدر مطلب فوق، مثالى عنوان كنيم تا به نمونه

 :گويدمى مثنوى، دوم دفتر در رومى، مالى: كنيم

 جسم ظاهر روح مخفى آمدست
 

 جسم همچون آستين جان همچو دست

 :گويدشيخ اجل سعدى مىو 

 طعنه بر من مزن به صورت زشت
 

 اى تهى از فضيلت و انصاف

 تن بود چون غالف و جان شمشير
 

 غالف نه كندكار شمشير مى



مالى رومى در بيت فوق بدن را چون آستين ظاهر و جان را چون دست در آستين مخفى دانست 

سعدى تن را چون غالف و جان را چون شمشير  كه جسم ساتر جان و جان در آن مستور است و

دانسته است. و از ادله گذشته دانستى كه روح مجّرد از ماده و احوال آن است، و نسبت روح با بدن 

چون مظروف و ظرف نيست بلكه بدن به روح قائم است و مرتبه نازله آن است و كالم مجاز مناسبتر 

 گونه اين ايم،است نه روح در بدن. اما چنانكه گفتهبا واقع اين است كه گفته شود بدن در روح 

 مشبه در به مشّبه احول و خصوصيات تمام خطابى تشبيهات در و است اقناعى و خطابى بيانات

 دارد، هم دم كه اين نه است دلير يعنى «است شير على، شير»: گويدمى متكلم مثال نيست، ملحوظ

ين كه سرد هم هست. و همين مالى رومى درباره ا نه است سفيد يعنى «است برف او ريش» يا

 :گويدنفس و تن به بيان برهانى مى

 تن ز جان و جان ز تن مستور نيست
 

 ليك كس را ديِد جان دستور نيست

 :گويدو يا مى

 پرتو روحست نطق و چشم و گوش
 

 پرتو آتش بود در آب جوش

 :گويدو سعدى مى

 آدميتتن آدمى شريفست به جان 

و نظير هر دو قسم خطابى و برهانى در نظم و نثر بزرگان علم بسيار است. اكنون مطلبى از گفتار 

 فيلسوف شهير و رياضيدان بزرگ، حكيم عمر خيام نيشابورى، در
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 :كنيماين كه نفس جوهر است و از جنس جسم نيست نقل مى

 در ش ه 1315 در كه است نوشته نامه درخواست به موسوم عزيز و وجيز اىحكيم نامبرده رساله

 سعادت مرا چون كه الخيامى عمر الفتح ابو گويد چنين»: گويد آن آغاز در است رسيده طبع به تهران



 از وقتى هر به داد، اختصاص قربت و گشت مّيسر الملك مؤيد بن الملك فخر عادل صاحب خدمت

اين داعى يادگارى خواستى در عالم كلّيات. پس اين جزء بر مثال رساله از بهر درخواست انشا كرده 

« شد، اگر اهل علم و حكمت انصاف بدهند دانند كه اين مختصر مفيدتر از جمله مجّلدات است.

و  7عبارتش در اين كه نفس جوهر است و از جنس جسم نيست اين است )درخواست نامه، ص 

8:) 

لوم است كه جسم را با بسيط هيچ مناسبتى نيست، و حقيقت ذات مردم بسيط است مع

 عمقى و عرضى و طولى را او كه است آن جسم حدّ  و است؛ پذيرقسمت جسم و پذير،ناقسمت

 «1» .است قائم بدو سطح، و خط چون ديگر، اعراض و باشد

و او نه نقطه و نه سطر و نه  و حّد بسيط آن است كه مدرك اشياست و صورت علم را قابل است،

و نه جسم است و نه از جمله اعراض ديگر، چون كميت و كيفيت و اضافه و اين و متى  «2» سطح

 و وضع و ملك و ان يفعل و ان ينفعل؛ از اين هيچ نيست، اما جوهر است به ذات خويش قائم.

به عرض؛ و عرض به و برهان آن كه جوهر است، آن است كه صورت علم بدو قائم است و علم 

 بود پذيرعرض قائم نباشد االّ به جوهر. درست شد كه جوهر جسم نيست از بهر آن كه جسم قسمت

 از را جوهر آن پس نبود، پذيرقسمت شناس قسمت كه پذير،قسمت نه است شناس قسمت او و

ا باشد االّ ر او كه ماندنمى تصرف كه است آن گفتن صفت بدين و داشتن؛ بايد مهّذب اجسام صفت

 با جنس خويش.

______________________________ 

 (. در اصل نسخه: و اعراض ديگر چون خط و سطر كه بدو قائم است.1)

 (. در اصل نسخه: بدون )و نه سطح(.2)
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ناطقه  اين بود گفتار اين دانشمند، در درخواست نامه، مرادش از حقيقت ذات مردم همان نفس

 در رئيس، شيخ كه چنان شود،انسانى است. كلمه بسيط در كلمات فالسفه گاهى بر سطح اطالق مى



 بسيط و اوست، قطع بسيط و شودمى منتهى خود بسيط به جسم: گويدمى اشارات اول نمط اواخر

 .اوست قطع نقطه و شودمى منتهى اشنقطه به خط و اوست، قطع خط و شودمى منتهى خطش به

«1» 

 آنها تركيب و امتزاج از مركبات كه را، اوليه عناصر چنانكه شود،گاهى بسيط در مقابل مركب گفته مى

 گويندمى بسيط گاهى و. آورندمى قلم و زبان به مركب و بسيط و نامند،مى بسائط گيرند،مى صورت

كام آن عارى مجرد اح و ماده از كه را گوهرى يعنى خواهند؛مى را طبيعت مقابل موجود آن از و

 بسيط با را جسم فرمود كه است اخير معنى بسيط از نامبرده حكيم مراد و. نامنداست، بسيط مى

 .است پذيرقسمت جسم و پذير،ناقسمت است، بسيط مردم ذات حقيقت و نيست مناسبتى هيچ

ه و در دروس پيشين دانسته شد كه قسمت يكى از احكام و اوصاف ماده است، و نفس ناطق

 :گويد سخن شيرين حافظ. است ساده و بسيط يعنى نيست پذيرقسمت

چيست اين سقف بلند ساده بسيار 

  نقش
 زين معما هيچ دانا در جهان آگاه نيست

 نقوش همه اين بود،نمى ساده نفس اگر و انداست كه بسيط است و نقوش علوم و معارف« ساده»

هر گاه نقشى را پذيرفته است به پذيرفتن نقش دوم، نقش  جسم چه پذيرفتنمى را معارف و علوم

 ماوراى از كه است، بلند سقف بدن، بر وجوديش اعتالى جهت از بسيط، اين و. شوداول زايل مى

 .است طبيعت عالم از بدن و است، طبيعت

دقت « حد بسيط آن است كه مدرك اشياست و صورت علم را قابل است»در اين جمله كه فرمود: 

ا بفرمائيد و آن را قدر بدانيد، كه مدرك اشيا بايد گوهرى از وراى طبيعت باشد، چه اين كه بسز

 اشارت رفت كه ادراك همان علم، و مدرك عالم، و

______________________________ 

(. الجسم ينتهى ببسيطه و هو قطعه، و البسيط ينتهى بخّطه و هو قطعه، و الخّط ينتهى بنقطته و 1)

 ه.هى قطع
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مدرك معلوم است و علم مطلقا از ماوراى طبيعت است و وعاء آن بايد از سنخ وى باشد كه غذا و 

 علم حقيقت ناطقه نفس و است حقيقت صورت معانى از يكى كه دانستى و اند؛مغتذى مسانخ هم

قابل صورت علم است و علم به او  كه است بسيط و است، چنين اين بسيط هر و كند،مى ادراك را

 قائم، پس خود گوهرى است قائم به ذات خويش.

 و شيرينتر از جمله فوق اين است كه درباره بسيط بودن حقيقت ذات مردم فرمود:

 نه است شناس قسمت او و بود پذيردرست شد كه جوهر جسم نيست از بهر آن كه جسم قسمت»

 اين كه فرمود:«. نبود پذيرقسمت شناس قسمت كه پذير،قسمت

 شناس قسمت و است دانش شناسائى كه است اين علتش «نبود پذيرقسمت شناس قسمت»

 و حامل يعنى علم، وعاء كه آن و باشد بوده علم وعاء ماده است محال كه دانستى و است، دانشمند

طبيعت  از خارج  نيست، جسمانيات و جسم از است، ماده وراى موجودى است آن مدرك بلكه قابل

و احكام آن است و به همان تعبير شيوا و رسا بسيط است، و چنين موجود بسيط، كه دانا و قسمت 

 با را جسم مناسبتى هيچ پس بود؛ پذيرشناس است، جسم و اعراض و احوال وى نيست تا قسمت

نفس  تجّرد بر مبرم و محكم ادله از يكى راستى به و! پاك عالم با را خاك نسبت چه. نيست بسيط

 .نيست پذيرناطقه اين است كه قسمت شناس قسمت

يعنى قابل اين « حّد جسم آن است كه او را طولى و عرضى و عمقى باشد»آن كه در اول فرمود: 

پس آن جوهر را از »ابعاد است و گرنه كره را بالفعل طول و عرض نيست و آن كه در آخر فرمود: 

 االّ  باشد را او كه ماندگفتن آن است كه تصرف نمى صفت اجسام مهّذب بايد داشتن؛ و بدين صفت

 از مهّذب جوهر آن كه است اين آن معنى باشد نيافته راه تصحيف عبارت در اگر «خويش جنس با

 آن از حقيقت در كه تصرفى آن معنوى، و مادى از است، كرده تصرف كه را آنچه اجسام صفات

يعنى علوم و معارف است كه به حكم تسانخ و  معنوى، تصرفات ماندمى باقى او براى و اوست

 .اندتجانس بين غذا و مغتذى از جنس نفس ناطقه
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 درس هشتاد و دوم

 چنانكه او حامل بدن نه است بدن حامل نفس و نبود؛ پذيرقسمت شناس قسمت كه اىشناسا شده

مدبر بدن و متصرف اوست، و بدن مسخر و تابع  كه است نفس و پندارند؛مى بين ظاهر مردم اكثر

 اجمال طور به موضوع اين در رئيس شيخ از كالمى. بردمى را او خواهداوست: به هر سويى كه مى

 حكيم جناب را عبارتش. كنيممى نقل تفصيل به را گفتارش اكنون و ايمكرده نقل 27 درس در

 «1» چاپ سنگى( 109م جلد چهارم اسفار )ص هشت باب چهارم فصل اول بر اشتعليقه در سبزوارى

 نقل كرده است:

 جذب را آهن مثقال يك مغناطيس بينندمردم به علت اين كه حّس بر آنان غالب است وقتى كه مى

 طبيعتشان ابدان مر نفوسشان جذب از و شمارند،مى غريب را آن و نمايندمى شگفتى آن از كندمى

 و حركت در گاهى و ساكن بدن گاهى كه كنند،ايين تعّجب نمىپ و باال و چپ و راست سوى به را

 است نفس قدرت تحت در چنان پيوندد،مى بدان دگر اوضاع گاهى و افتدمى گاهى و دودمى گاهى

 .شيخ گفتار بود اين. است باد تحت در هايىشاخه و برگها و چوگان، تحت در گويى گويى، كه
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 كه اندشده حس مغلوب و محكوم چنان اند،مانده باز انسانى كمال از و اندخودشان را فراموش كرده

 گزنده و درنده جانوران انواع به باطن و آراسته و پيراسته نيك پوشاك و آرايش زينت به ظاهر

چو ديوانگان سودائى؛ آمال و هم خيال گزنده؛ و زننده كژدم و مار سان به دهان در زبان انباشته؛

آرزوها مانند اژدرهاى گرسنه از هر سو دهان باز كرده. اين ظاهر بينان ساختن و پرداختن صورى را 

 معنى جمال از و اندكمال انسانى دانسته

______________________________ 

اال من الحديد صاروا (. اّن الّناس لكون الحّس عليهم غالبا إذا رأو اّن المغناطيس يجذب مثق1)

يتعّجبون منه و طفقوا يستغربونه و لم يتعّجبوا من جذب نفوسهم ابدانهم الّطبيعّية الى الميمنة و 

الميسرة و الّصعود الى فوق و الهبوط الى اسفل فقد يسكن و قد يتحّرك و قد يعدو و قد يصرع و قد 



الّصولجان و األوراق و األغصان تحت يلحقه اوضاع آخر بحيث انّه مسّخر تحت قدرتها كالكرة تحت 

 الريح.
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 گرفتن فرا را زبانى يا و كردن تلفيق هم با را يابس و رطب كلمه چند و پردازى الفاظ و اند،باز مانده

 غافل انسانى نفس گرانبهاى گوهر قابليت و خويش ذات حقيقت از و انددانسته انسانى كمال

 . ولى به قول شيخ شبسترىاندمانده

 برو اى خواجه خود را نيك بشناس
 

 كه نبود فربهى مانند آماس

بايد انسان حقيقت خود را بداند تا به مقصود رسد؛ آن كه از اين حقيقت روى برگردانيد از همه 

بدن در سعادتها باز ماند. راستى اين حقيقت به نام روح چه نيرويى است كه به قول شيخ الرئيس، 

دست او چون گويى در تصرف چوگان است و اين چه استعداد و قابليتى در اين اعجوبه دار هستى 

 چه اين! كندبه نام انسان است كه صورت همه اشيا يعنى علوم و معارف و حقائق را ادراك مى

 همه كه است كوهى چه اين! دهدمى خاصى ميوه او هاىشاخه و فروع از يك هر كه است درختى

 بركتها حركتش از و است متالطم پيوسته كه است دريائى چه اين! پروراندگون معدن را در خود مى

 سادگى كثرت از كه است بلند آسمان چه اين! آوردمى بار به مرجانها و لؤلؤ خود قعر در و يابدمى

 !باشد ديگر نقش مزيل و مزاحم نقشى كه اين بدون پذيردمى نقوش همه اين

سقف بلند ساده بسيار چيست اين 

  نقش
 زين معّما هيچ دانا در جهان آگاه نيست

 بلكه نباتات اين تنها نه. رويندمى زمين از كه اندهمه رستنيها، اعم از گياهها و درختها، از دانه و تخم

رشد  و اندنبات همه يعنى اند،شريك نباتات با رستن در آن، غير چه و انسان چه مطلقا، حيوانات

 كه انسانى نطفه اندازه به اىدانه هيچ اما. اندروئيده تخم و دانه از همه گفت تواننباتى دارند و مى

 هم و دارد حيوانى رشد هم دارد، نباتى رشد كه حال عين در. ندارد رشد است، دانه خردترين گويا

 نهند؛و قدم فراتر نمى كنندمى توقف حدّ  آن در كه است حّدى را ديگر هاىدانه رشد. انسانى رشد



 خردل خردتر همه از نباتات، هاىدانه ميان در ظاهرا. نيست حّدى را او رشد كه است انسان ولى

 .سازندمى النه وى هاىشاخه در پرندگان كه كندمى نباتى رشد قدر آن خردى بدين دانه اين. است
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 سى و يكم و سى بند در. ملك را طبيعت عالم و نامنداعتبارى ملكوت مىعالم ماوراى طبيعت را به 

 زده مردمى براى مثلى الّسالم، عليهما مريم بن عيسى كه است آمده متى انجيل سيزدهم باب دوم و

 از چند هر و كاشت خويش مزرعه در گرفته شخصى كه است خردلى دانه مثل آسمان ملكوت: گفت

 مرغان چنانكه شودت ولى چون نمو كند بزرگترين بقول است و درختى مىاس كوچكتر هادانه ساير

 تعبيه انسانى نطفه در كه دانه اين ذاتى اقتضاى و فطرت. گيرندمى آشيانه هايششاخه در آمده هوا

 جهانى و كند پيدا بدان علم و يابد دست هستى دار موجودات همه به كه است اين است شده

 شود. جهانى انسانى و روحانى

 اىهر آن كس ز حكمت برد توشه
 

 اىجهانيست افتاده در گوشه

 اين بدين خردى موجودى گردد كه به بزرگى همانند او نبود.

مردم از اين كه كسى به مقام بلند حكمت رسيد و به اسرار خلقت دست يافت و دفتر وجود هر يك 

است كه چه رهزنى براى ديگران پيش آمد كه  اين در تعجب ولى كنند؛را فهميده ورق زد، تعجب مى

 در حرف بيندنمى كه آن ولى نيست؛ حرف جاى بيند،از رسيدن به آن مقام باز ماندند؟! اگر چشم مى

 .است داده دست از را ديدگان كه است آورده روى بدو آسيبى چه كه اوست

ده و طبيعت از هستى چگونه اين فرو رفتگان در لجنهاى هوا و هوس و محكومين به احكام ما

 مادى اىدانه از او آغاز انسان كه شگفتا! اندكرده فراموش را خود و اندبوالعجب خويش غافل مانده

! است طبيعت بر مسلط و آن احكام و ماده از عارى گوهرى او انجام و است طبيعت در منطبع و

 حيات تخم كه است اىه دانهچ اين! است آمده بدر زنده مرده از و روييده مجرد ماده، از چگونه

 روحانية و الحدوث جسمانية علمى، اصطالح به و آوردمى بار به علم وعاء و روياندمى روح و است

 آن كه اين ترشگفت! شودمى نويسا و خوانا و گويا كه است استعدادى و مايه چه اين! است البقاء



و مخرج او از نقص به كمال است، و از مرده  مكّمل و رساند،مى فعل به قوه از را او كه است قوه چه

 آورد؟زنده بدر مى
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 ديگر و سهمگين گردوى درختان كه اىروزى از روزهاى تابستان، در يكى از قراى الريجان، در كنار دره

ثنا ا اين در. بودم خود عالم به سرگرم و نشسته داشت كشيده آسمان به سر ييالقى درختان

 ديدن به و ايستاد بود من روبروى در كه گردويى درخت و من ميان در و آمد جانبى از اىگوساله

 زمين به اشريشه درخت كه يافتم انتقال معنى بدين ناگهان كه او، ديدن به من و شد خيره من

به  اشريشه: است باژگونه درختى كه آن، عكس بكلى انسان و آسمان؛ سوى به هايششاخه و است

 ميان برزخ  است موجودى: آن نه و است اين نه حيوان و زمين؛ سوى به هاسوى آسمان و شاخه

 آن و نباتى؛ كار و دارد نباتى رشد رويدمى زمين از و است زمين در اشريشه كه آن. انسان و نبات

از آن؛ و  بيش وجوديش آثار و دارد نيز حيوانى رشد نباتى رشد بر عالوه و قوى جانى است برزخ  كه

اين انسان ريشه او سرش است، كه دستگاه تفكر و ادراكات انسانى اوست، به سوى آسمان است و 

آثار وجوديش از هر دو بيشتر، به تكاملى عجيب و ترتيبى شگفت. در آن هنگام، حالتى غريب در 

سازى است،  آدم شگفت و بزرگ بسيار اىنظام هستى برايم روى آورد كه يكپارچه دار هستى كارخانه

 غزلى در. آيدمى كنار به انسان نام به اىو يا اقيانوس عظيمى است كه از صميم آن دّر يك دانه

 :امگفته

 اين چه درياى شگرفيست كه از لّجه وى
 

 در يكدانه آدم به كنار آمده است

اكبر، محيى الدين عجبا كه پس از چندى ديدم انتقال مذكور را درباره نبات و حيوان و انسان، شيخ 

عنوان كرده است كه حركت انسان مستقيم و حركت حيوان افقى و  «1» عربى، در آخر فصوص

 حركت نبات منكوس است.

اين مطالب و اشارات را عمق ديگر است كه اميدوارم در دروس آتيه بدان برسيم. اكنون باز به 

 شما شرف و عزت مايه و آيدشما مى كار به گرددمى شما ذات گوهر آنچه كنمدوستانم توصيه مى

 همه، طبيعى، زندگى و جسمانى غذاى. گرددمى
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 ، فص محمدى )ص(، چاپ سنگى ايران.500(. ص 1)
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پيراستن تربيت  و بستن به درخت. باشند بالذات مقصود كه اين نه اند،مّعدات تّرقى و تكامل انسان

 تحصيل و معارف شنيدن به انسان و آنها، مانند و افسار و يوغ به حيوان پذيرد،مى ادب و شودمى

 :رومى عارف قول به. حقائق

 جانور فربه شود ليك از علف
 

 آدمى فربه ز عّز است و شرف

 آدمى فربه شود از راه گوش
 

 جانور فربه شود از حلق و نوش

 ( آمده است كه:233قائم مقام )ص در منشآت 

شيخ شبلى را حكايت كنند كه در يكى از سفرها دزد بر كاروان زد و هر كس را در غم مال افغان و 

خروش برخاست مگر او كه همچنان ساكن و صابر بود و خندان و شاكر؛ كه موجب تعجب سارقان 

ن بود كه رفت، خالف من كه گشته وجه آن باز پرسيدند. گفت اين جماعت را مايه بضاعت هما

 آنچه داشتم كماكان باقى است و امثال شما را تصرف در آن نيست.

 درس هشتاد و سوم

 .نماييممى اقامه است مادى اجسام عالم از غير اىدر اين درس، دليلى ديگر بر اين كه نفس از نشأه

«1» 

 چه آنها به راجع حال آن در كنند،مىكسانى كه در عالم خواب اشباح و اشكال و اشيايى را مشاهده 

 اآلن كه شما آنهاست؟ درون در يا و آنهاست بيرون در اشياء آن كه پندارندمى چنين آيا پندارند؟مى

 در كه آنان ولى باشد؛ آنها درون در بايد حتم طور به و نيست آنها بيرون در فرماييدمى بيداريد،

ست، غافل از اين كه در خود آنهاست. و اين، اختصاص به آنها بيرون در كه پندارندمى اند،خواب

 مبصرات ندارد بلكه ديگر محسوسات، از قبيل مسموعات و مشمومات و مذوقات و



______________________________ 

، چاپ سنگى(، فصل فى اّن الحواس ال 1، ج 321مرحله دهم اسفار )ص  38(. اين درس را از فصل 1)

 .ايمجودا فى الخارج بل هذا شأن العقل، استفاده كردهتعلم اّن للمحسوس و
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 .اندملموسات، در عالم رؤيا نيز در حكم مشاهدات يعنى مبصرات

 بيرون در نه اوست خود در بينداز شما بپرسم چگونه آن همه اشياء گوناگون كه آدمى در خواب مى

گذشته دانستيم قوه خيال شأنى از شئون نفس و طورى از  دروس در: گفت خواهيد جواب در او،

اطوار اوست، و تجّرد برزخى دارد، و در خواب و بيدارى در كار است، و كار او صورتگرى است، و 

 با و اند،صورتهايى كه او ساخته و انشا كرده است نيز تجرد برزخى دارند و همه از ماوراى طبيعت

است، و همين كه نفس توجه خود را از آنها برداشت، بود و نمودى  نمود و بود را آنها نفس توجه

 جنود همه انسان در فّعاله قواى جميع چنانكه است، سازندارند، چه قوه خيال به اذن نفسش صورت

 .انفراد و استقالل به نه كارند در او اذن و فرمان به و او شئون و نفس

ى داشته باشد كه بداند همه انحاء و انواع ادراكات آگاه چنان بيندمى خواب كه كسى تواندآيا مى

 اوست و در خود اوست يا نه؟

در جواب آن بايد گفت ممكن است بعضى از نفوس چندان قوى باشند كه در عالم خواب چنين 

بيدارى و هوشيارى و آگاهى داشته باشند و دليلى بر رّد آن نداريم؛ بلكه شايد براى ما پيش آمده 

 حالتى چنين شما براى دانمنمى. بينيممى خواب و خوابيم در دانيمم خواب، مىاست كه در عال

 .است آمده پيش بسيار كه بنده براى نه، يا باشد آمده پيش

 اين حال و ايمو چه بسا براى ما و شما پيش آمده است كه در عالم خواب پنداشتيم كه بيدار شده

هميديم كه آن بيدارى هم خواب بود و در خواب بوديم. ف ايمشده بيدار كه بعد و بوديم خواب در كه

در حدود سيزده چهارده ساله بودم، شبى در خواب ديدم كه در ميان باغى هستم، به انواع درختان 

. دارد سر بر كشيده كالهى و بر در بركى قدكى و معتدل قّدى كه بينممى را شخصى. آراسته دارميوه

 :گفت «دارد؟ مثنوى اشعار كه همان»: گفتم. «اممولوى»گفت:  «كيستى؟»: پرسيدم و كردم سالم



 پرتقالى نهال به اشارت و نمود من به رو. «بگو شعر بيت چند گويى،اگر راست مى»گفتم: «. آرى»

 وصف در شعر بيت دو ارتجاال و بود آورده بار به پرتقال تازه كه كرد
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وشحالى بيدار شدم و شبانه برخاستم و چراغ را روشن كردم و دفترم را پرتقال گفت. من از خ

برداشتم و آن دو بيت را يادداشت كردم كه مبادا از يادم برود. بعد از آن، چراغ را خاموش كردم و 

خوابيدم. صبح كه از خواب برخاستم، ديدم آن دو بيت را در خاطر ندارم. خيلى خوشوقت بودم كه 

م و يادداشت كردم. به سراغ دفتر رفتم، چند بار آن را ورق ورق كردم و چيزى ديشب تنبلى نكرد

فرزندم، آن كه »نيافتم، تا پدرم رحمه اهّلل، از حال من آگاه شد. ماجرا را به او باز گفتم. گفت: 

برخاستى و چراغ روشن كردى و در دفتر ضبط كردى همه در خواب بود. خواب ديدى كه بيدار شدى 

 .شدم پدر نظر تسليم باالخره تا زدمباز باورم نشد و دفتر را ورق مى«. بودى و در خواب

 كه فهميمهمچنين كسى كه مبتالى به بيمارى ماليخولياست، از كارها و حرفها و فرياد و فغانش مى

 او به مردم يا و است ورشعله او سوى به هولناك آتشى يا و كنندمى حمله او به اىدرنده حيوانات

 پناه جايى به و گذاردمى فرار به رو بيم و ترس از ناگهان كه ،... و كنندمى دنبالش و زنندمى سنگ

 و گريستمى او از آنچه كه بيندمى نهاد قدم آنجا در همينكه و يابد، رهايى آنها دست از كه بردمى

 باز و رساندد را مىخو ديگر اىبيغوله و گوشه به و گريزدمى باز و حاضرند آنجا در همه گريختمى

 و چنين اىدرنده كه كندمى اشاره سمتى به خود دست با گاهى و اند؛جمع آنجا در آنها همه بيندمى

 من كشتن قصد يا و ترساندمى مرا فالنى كه كشدمى فرياد وحشت از گاهى و آيدمى دارد چنان

 در كه كندست، ولى آن بيچاره گمان مىاو خود در اينها همه دانيممى ما كه امور گونه اين از و دارد؛

 كرد،نمى فرار هيچگاه اوست، با و اوست در و اوست از همه آنها كه دانستمى اگر و اوست؛ بيرون

 .است خودش باشد كه جا هر: كند فرار خودش از تواندنمى كس هيچ چه

هى چنان سرگرم محاوره گا پنداريم،مى فرزانه بلكه دانيمو همچنين ما، كه خودمان را ديوانه نمى

خيالى با اين و آنيم و با او گفت و شنود داريم كه ديگرى ما را يك فرد ماليخوليايى به حساب 

 و گفت سرگرم كه شخصى براى مقابل طرف گاهى خيالى، محاورات اين در كه نيست دور و آورد؛مى

 ولى شود متمثل اوست با شنود
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 كه اين تمثلى است در صقع ذات او نه در ناحيه خارج از ذاتش.نداند 

 گمان و كندهمچنين كسى كه به او وحشت و رعبى دست داده است، اشباحى هولناك مشاهده مى

 ضرورت، ايجاب به شبى، خرديم در كه رودنمى خاطرم از. است موجود او خارج  در مشهود كه بردمى

در حالى كه به اقتضاى صباوت از ظلمت وحشت داشتم و به چپ  آمدم ايوان به خانه صحن از تنها

 و افروخته بر درشت چشمهاى با شخصى بينممى حال همين در ناگهان كه افكندم،و راست نظر مى

 مير مثل و دارد دست در برافراشته و برهنه شمشيرى عبوس، و خشن بسيار اىچهره با و مشتعل

 غضب مير اين كه اين از خبرن كرده است. اين طفلك، بىم آهنگ و ايستاده من برابر در غضب

 مزرعه در را آن تخم كه است وحشتى آن مايه و اوست نفس انشاء و خيال قوه از برخاسته مثالى

 كه افكند، خانه صحن به را خود و برآورد فرياد سخت رسته، او از هولناك صورتى چنان كه كاشته دل

ماجرا همگى از خانه به در آمدند: تنها كسى كه او را نيافتند  از پس گردانيده بيمناك خانه اهل

همان مير غضب بوالعجب بود كه بيرونى نبود و درونى بود و همان طفلك او را ديده بود و بس، 

 آن هم نه با ديدگان ظاهر.

 خارج  در مستقيم خطى صورت به را آن آيد،همچنين قطره باران، كه از آسمان به زمين فرود مى

 همچنين. خط نه است اىقطره فضا جاى هر در و آن هر در باران قطره دانيممى كه اين با بينيم،مى

 هر در گردان آتش كه اين حال و بينيم،مى آتشين اىدايره خارج  در گردانيممى كه را گردان آتش

م و دايره مستقي خط از يك هر كه اين خالصه. است خود مسير در باران قطره مانند خود مدار نقطه

 .ماست از خارج  در كه بريممى گمان و كنيمآتشين را در خودمان مشاهده مى

 خارج  در بالعرض معلوم و ماست ذات در بالذات معلوم كنيمهمچنين هر چه را در بيدارى ادراك مى

 .ايمگفته هشتادم درس در چنانكه

لوم شد كه كار حواس فقط چون اين امور دانسته شد، حال گوييم كه در همان درس هشتادم مع

 ادراك محسوسات است ال غير. و اين ادراكات حسّيه، اگر چه همه در
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 كه بدانند توانندحقيقت ادراكات نفس است، ولى سخن در اين است كه حواس به تنهايى نمى

 اين كه است ممكن كند،مى ادراك را حرارت المسه حس مثال. نه يا است موجود خارج  در محسوس

 المسه كار خالصه. باشد شده بدن عارض تب مثال كه داخل، از است ممكن و باشد خارج  از حرارت

 جز آن و است ديگر موجود كار است، خارج  از مثال حار ءشى كه اين ادراك اما نيست؛ احساس جز

 .بود نتواند ناطقه نفس

 ادراك اما شود؛است، فقط از ثقل آن منفعل مى همچنين دست، وقتى چيز سنگينى را حمل كرده

 نظير است، بيرون حس عهده از است خارج  در ثقيل جسم سبب به ثقل كيفيت اين كه اين

 شده مبرهن هشتادم درس در چنانكه است، خارج  سمع عهده از كه صوت بعد و قرب فهميدن

ز عالم اجسام مادى است و ا غير ديگر اىنشأه را نفس كه گرددمى متنبه لبيب شخص پس. است

همه اشياء ادراكى اعم از مبصرات و مسموعات و مشمومات و مذوقات و ملموسات و غيرها در او 

 .باشد بوده آنها كيفيات و صور حامل جسمانيه ماده را او كه اين بدون شود،يافت مى

 درس هشتاد و چهارم

ات بالعرض ما مطلقا در خارج محسوس كه است حاكم ناطقه نفس ايماز درس گذشته دانسته

 توضيحا. اندموجودند، نه خود حواس حاكم بوده باشند، اگر چه معدات و وسائل ربط نفس به خارج 

 جسم كه دانيممى كجا از ولى است اجسام سطوح بينيممى خارج  در را آنچه ما مثال كه افزاييممى

جزيه اقطار و ابعاد اجسام و به توزين ت به كه بگوييم مگر است؟ حجم را آن و است موجود خارج  در

 كار آزمودن كه آيدمى پيش تجربه از سخن باز. ايمو ادراك ثقل آنها، از راه تجربه، به دست آورده

 پس. غير ال و اندمحسوسى ادراك به مخصوص حواس از يك هر كه دانستيم و است؟ قوه كدام

 نسانى نتواند بود.ا نفس كار جز آن و است حواس وراى حقيقتى كار تجربه

 يكى از مطالب بلند درسهاى اخير اين بود كه نطفه تخم حيات است و از ماده
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 استعداد آن و آورد، در به زنده مرده از كه بايدمى مخرجى الجرم. رويدمجرد، يعنى از مرده زنده مى

 بسيار: كنيمپيرامون اين مطلب مقدارى بحث مى در. رساند فعليت به قوه از و كمال به نقص از را



 به و آگاهى، تقدم اقسام به پرسندگان اين دانيمنمى «روح؟ يا است مقدم ماده» كه شودمى سؤال

 و مجرد را روح و نه، يا نهندمى معدّ  و علت ميان فرق و نه، يا دارند شناسائى معلول و علت معنى

 يا نه. شناسندمى آن احكام و ماده از عارى

البته انسان مايه نخستينش از ماده است و سالله آن است يعنى خالص و بيرون كشيده از گل 

است. ولى آيا اين سالله علت تامه است يا معّد؟ دانه گندم ماده است و از ماده روييده و به تحول 

و انسان؛ و اگر ه بما انسان غذاى نه گرددمى او بدن غذاى اما. گرددمى انسان غذاى كماحوالش كم

گفته شود كه گندم انسان شد، از روى توسع در استعمال و مسامحه در تعبير است. مالى رومى در 

 اواخر دفتر اول مثنوى گويد:

 گندمى را زير خاك انداختند
 

 برساختند هاپس ز خاكش خوشه

 بار ديگر كوفتندش ز آسيا
 

 قيمتش افزود و نان شد جان فزا

 دندان كوفتندباز نان را زير 
 

 گشت عقل و جان و فهم سودمند

اين مطلب را اگر چه آن جناب در مقام افزودن قدر و قيمت هر چيز بر اثر ديدن سختيها و پيمودن 

نشيب و فراز زندگى آورده است، و لكن در حقيقت آيا دانه گندم عقل و فهم و جان سودمند گشت 

گرديد؟ معقول نيست كه بگوييم ماده از ميان برداريم؛ چه يا اين كه استحاله شد و غذاى بدن 

 در ولى. نيست پذيرصورت خود ماوراى جهان بدون ماده چنانكه شود،جهان هستى بدون ماده نمى

 را سؤال اين كه گفت بايد «ماده؟ بر مقدم روح يا است روح بر مقدم ماده» كه مذكور سؤال جواب

ل كدام نحو تقدم و روح به چه معنى را اراده كرده است؟ اگر تقدم سائ ببينيم و كنيم تحليل و تجزيه

 باشد؛ بوده روح پيدايش تامه علت بايد ماده بنابراين است، تقدم همين عمده كه گويدعّلى را مى

 فائق و غالب او بر گاه هيچ معلول كه است آن تامه علت كه اين چه
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حال است كه معلول قويتر از علت تامه گردد و بر وى چيره شود و يك آن بدون م يعنى گردد،نمى

اتكا و اعتمادش بر علت تامه تحقق داشته باشد، و حال اين كه روح انسان، يعنى نفس ناطقه، در 



اثر تكامل و اشتداد ذاتى خود بر ماده، اعم از بدنش و جز آن، بلكه بر ارواح، اعم از ارواح حيوانها و 

 .شودانها، غالب مىانس

اما بر بدن كه دانستى بدن، چون گويى در تحت صولجان يعنى چوگان، مسخر روح است و اما بر 

غير بدن، اين كرات مادى است كه يكپارچه از هوا و دريا و صحرا و كوهها و جنگلها و زيرزمينى و زير 

اند، و حيوانات، اگر چه تصرف بر دريايى، بلكه كرات ديگر نيز، بلكه طبيعت مطلقا، همه مسخر انسان

 انسان تصرف مقابل در آنان تصرف كه دانيمآب و خاك و ديگر طبايع مادى تا حدى دارند، ولى مى

 .است ناچيز بسيار

 و اويند گرفتار صحرايى و دريايى حيوانات جميع كه بينيدو اما بر ارواح حيوانها و انسانها، مى

هستند، و اين نيست مگر بر اثر اشتداد ذاتى روح قوى انسانى كه به  خود از انسانتر تابع نيز انسانها

 حسب بينش و دانش بر ديگر روحها تفوق دارد.

 است علم و اندشاگردان تسليم استاد، و مطلقا جاهل مقلد و مطيع عالم و همه در نزد علم خاضع

ش، بر ديگر موجودات كن و بينش نيروى دو تقويت به آدمى، و است انسانى ذات گوهر سازنده كه

 .گرددغالب و راجح مى

عالوه اين كه به براهين متعدد براى شما ثابت شده است كه نفس ناطقه در اثر تكامل ذاتى خود، 

 گوهر و يابد،نمى راه او به هالك و زوال بواربدن، و ويرانى به و گرددعارى از ماده و احكام آن مى

. لذا، ماده به هيچ وجه علت تامه حدوث نفس ناطقه است برقرار و باقى هميشه براى او ذات

 انسانى ناطقه نفس ماده بدون و است دخيل او پيدايش در چه اگر باشد، بوده تواندانسانى نمى

 پس. است ناقصه علت و معدّ  ماده كه رفت آن تامه علت سراغ به بايد خالصه. شودنمى حادث

نفس ناطقه انسانى بوده باشد به اين معنى كه  بر يعنى روح بر مقدم ماده كه شد حاصل نتيجه

 تقدم عّلى بر او داشته باشد، هرگز اين چنين نخواهد بود.
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اما تقدم روح بر ماده اگر مراد از روح همان مجرد عارى از ماده و احكام آن كه مخرج نفس از نقص 

تعداد نطفه انسانى بوده باشد كه نفس حدوثا به كمال است، و مراد از ماده همان قوه و اس



جسمانى و طبيعى است، البته شكى نيست كه آن روح مجرد تقدم بر ماده به اين معنى دارد و اگر 

 تواندكشش آن نباشد كوشش اين به جايى نخواهد رسيد، بلكه على التحقيق او را كوششى نمى

حدوثا جسمانى و بقاء روحانى است، علت ماده  كه انسانى، روح باز كه نيست پوشيده و. باشد بوده

 .باشد بوده تواندنمى

و اگر مراد سائل اين است كه اصال در دار هستى ماده مقدم بر روح است يا به عكس، در جواب 

گوييم كه عكس اصل است و عالم ماوراى ماده مطلقا بر جهان ماده مقدم است و ماده بدون اعتماد 

. باشد داشته تواندنمى اصالتى و تحققى گاهه عالم روح و تجرد است، هيچو اتكاى بر ماوراى خود ك

 ماوراى عالم اضائات و افاضات از همه يابدمى بروز و ظهور ماده عالم در كه حياتى آثار جميع

 تا شود بحث تقدم اقسام در بايد و كرد خواهيم بحث تفصيل به قسمت اين در. است طبيعت

 .گردد روشن خوبى به مطلب

 آيداز يك دانه كوچك نطفه انسان، كه بايد با چشم مسلح آن را ديد، انسانى بزرگ پديد مى نكته:

 .گردد عقلى عالم معارف گرفتن فرا به و شود مسلط تواندمى آن جز و طبيعت عالم همه بر كه

خود  چنانكه اوست، سير آخرين تا انسان شئونات تمام شامل اجمالى وجود كه است اىنطفه نقطه

 حروف از يك هر يعنى گيرند،نقطه مبدأ جميع حروف تهجى است كه همه حروف از نقاط صورت مى

 الخط رسم قاعده به نقاط آن عدد و اندشده متصل هم به كه چندى نقاط از است عبارت تهجى

 مزبور قلم با نقطه سه مساوى نستعليق خط درشت و ريز از قلمى هر با الف مثال. شودمى دانسته

 است به اين شكل و در واقع هر يك از حروف جسدى مركب و مؤلف از ماده و صورتى است كه در

 319دروس معرفت نفس، متن، ص: 

 صورت به و است شده اخذ ماده پياز آب يا و زعفران يا و رنگ يا و مركب مثل مايعى ذات از هاآن

ر قلم، مانند ماله بنايى، س اعانت به و است شده ثبت و وضع صفحه، لوح در چند، هاىنقطه

 شده ساخته حروف جسد صورت، اين در. است شده محقق حروف صورت و است شده كشىماله

 و شود تجزيه حرفى بدن هرگاه كه اند،گرفته خود به اتصاليه صورت مزبوره نقاط ظاهر در كه است



 چندى هاىهنقط آخر و وسط و اول از حرف آن كه شودمى كشف شود برطرف آن اتصالى صورت

 .است

لطيفه: نطفه بر وزن نقطه است و در وجود خارجى بر هيئت و هيكل نقطه است كه از قلم ريخته 

 اقتباس اشكورى مرحوم سنگ يك و چوب دو اوائل از را لطيفه و نكته اين. كن تدبر درست شود،مى

ست دهد كه زنگ تفريح د توفيق روزى شايد و ايم،كرده نقل تفريح زنگ عنوان به و. كرده اختصار و

هم تبديل به كالس درس شود و از حروف و اعداد و ديگر شعوب آنها، كه فرصت و مناسبت پيش 

 آيد، بحث كنيم.

 درس هشتاد و پنجم

 آن از كه است شناسىانسان يعنى روانشناسى در ما سخن اكنون ايمچنانكه در دروس اخير گفته

 روشن خوبى به برايت كمباحثى كه تعلق به نفس دارد و كمم يعنى شودمى نيز النفس علم به تعبير

 خوبى به را خويشتن و شد راسخ نفس معرفت در يعنى گذشت گردنه اين از كس هر كه گرددمى

 يا طالس يونانى، بزرگ فيلسوف دو اين از يكى گويند. است كرده حل را مسائل از بسيارى شناخت،

 كه اندند خود را بشناس؛ و در احوال مير سيد شريف آوردهگفت كه هستند كسانى نخستين از سقراط،

آن كه  «1» .باش خود حال به بابا: گفت. كن وصيتى مرا پدر،: گفت ارتحالش هنگام در فرزندش

گفت خود را بشناس علم است و اين كه گفت به حال خود باش عمل و همان است كه در دروس 

 ود تقويت به انسان كه ايمپيش اشارتى كرده

______________________________ 

 «.شرف»(. سفينة البحار، ماده 1)
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 بال دو منزله به قوه دو اين حقيقت در و يابدقوه بينش و كنش بر ديگر موجودات فزونى مى

منحرف نشود  عدل و علم مسير از و نكند حيوانى شهوتهاى به گرفتار را خود انسان اگر و اندانسان

 به قول شيخ اجل سعدى:



 طيران مرغ ديدى تو ز پاى بند شهوت
 

 بدر آى تا ببينى طيران آدميت

آن دو جمله فوق، در علم و عمل، اختصاص به آن بزرگان ندارد، هر نيكبختى كه اندكى در خود فرو 

حال خود باش. اين سخن رود و به فكر بنشيند زبان حال او اين خواهد بود كه خود را بشناس و به 

همه مردم آگاه جهان بوده و هست. اينجانب را دفتر خاطراتى است، و هر خاطره معنون به نكته، و 

تاكنون بالغ بر پانصد نكته در آن تدوين شده است. از آن جمله اين نكته: خنك آن كه در ورطه من 

. از آن جمله اين كه: تا بيننده و كيستم افتاد. از آن جمله اين كه: انسان كليد خزائن اسرار است

گيرنده نشدى انسان نيستى. از آن جمله اين كه: موجودى عجيبتر از خود نيافتم. پس از يك يا دو 

 اى؟سالى، در كتابى ديدم كه وقتى فخر رازى از سفرى مراجعت كرد به او گفتند: از عجائب چه ديده

 بسا كه آيدد خاطرات براى انسانها بسيار پيش مىتوار گونه اين از. امنديده خود از عجيبتر: گفت

 علوم همه اساس النفس علم خالصه،. است كرده اختالس يا و اقتباس اولى از دومى كه برند گمان

 .تويى كه خواهى آنچه هر بطلب خود از. است

 وى كه اين اثبات و ناطقه نفس تجرد بر بسيار ادله اىرساله در كه ايمدر دروس پيشين گفته

 روانتر تحرير و تقرير با را آنها از برخى دروس اين در و ايمگوهرى وراى عالم طبيعت است ذكر كرده

 مزيتى كه است نشده عنوان اصال رساله آن در دروس، اين دليل چند كه اين عالوه. ايمنموده نقل

اطقه عارى از ماده ن نفس كه اين به ايمان و اعتقاد كه بينيممى چنين دارد، رساله آن بر دروس اين

و احكام آن است و خود جوهرى نورى و مستقل و از عالم ماوراى طبيعت است براى دوستان 

 و برهان مرد خود موضوع اين در بلكه است شده محقق و ثابت اضطراب و دغدغهگراميم بى

 تحرير، از خارج  در درس، هر برابر چندين كه اين عالوه اند،شده استدالل
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 و باشد رسيده ثمر به معارف بذرهاى اين كه اميدوارم. ايممطالبى را در پيرامون آن تقرير كرده

 حجت كند، تدبر و تأمل و غور درست مذكور براهين در اگر فهم، زبان منصف هر كه نيست پوشيده

معرفت نفس بيشتر و بهتر  به تا كنيممى عنوان نيز ديگر چندى ادله وجود اين با. است تمام او بر

 آگاهى يابيم:



فخر رازى نامبرده يكى از دانشمندان پيشين و مؤلف كتب متعدد است. يكى از مؤلفاتش به نام 

مباحث مشرقيه است و در آن دوازده دليل بر تجرد نفس ناطقه آورده است. يكى از ادله آن، كه 

 كنيم:نسبتا ساده و روان است، اين است كه به فارسى نقل مى

اگر محل ادراك قوه جسمانيه باشد، بايد صحيح باشد كه قسمتى از آن جسم محل آن علم باشد 

دون قسمت ديگر. پس آن جسم كه محل علم شد عالم است و آن قسمت ديگر جاهل. بنابراين 

 درس» دليل به شودالزم آيد كه يك شخص در يك حال هم عالم باشد و هم جاهل. اين دليل را مى

نيز ارجاع داد و مقصود اين است كه الزم آيد يك شخص در يك « و يكم و هفتاد و چهارم هفتاد

 حال هم عالم به علم خاص بوده باشد و هم جاهل به همان علم.

 حدوث از پيش مطلقا طبيعت، عالم يعنى ماده، چون: كنيمجواب سؤال درس پيش را تعقيب مى

تدبير و تكميل كاملى، كه مخرج او از نقص به  تحت در حدوث، از بعد نفس، و است موجود نفس

 و هالك بدن مفارقت از و گرددكمال است، مجرد و عارى از ماده و خود جوهرى مستقل و باقى مى

 كه را، معنى اين به روح تواننمى بنابراين هم، ماده به چنانكه يابدنمى راه او ذات گوهر به زوال

ا مبقيه ماده دانست، چه انفكاك معلول از علت تامه ي و موجده علت است انسانى ناطقه نفس

محال است و انفكاك علت تامه از معلول هم؛ اگر چه معلول در مقام ذات علت نيست و علت به 

 تمام تاروپود وجودى معلول اشراف و اشراق و احاطه دارد.

س و بعد از اما آن حقيقت كامل مكمل و مخرج نفس از قوه به فعل، كه مسلما قبل از حدوث نف

 علت را ماده يا و باشد بوده ماده موجده علت تواندحدوث او با او مطلقا موجود است، آيا مى

 تفصيل به بايد مقام اين در است؟ ديگرى موجده
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 بحث كرد كه ايجاد چگونه است و نسبت ماوراى طبيعت به عوالم طبيعت و ارواح انسانها و جز آنها

 چگونه خواهد بود و موجد حقيقى كيست؟

 اثبات توانيدمى و آييدبه خوبى از عهده جواب آن بر مى« مرگ چيست؟»فعال اگر از شما سؤال شود 

 از روح مفارقت اين به و است نشده نابود انسان و است پيكر از نفس عالقه قطع فقط مرگ كه كنيد



 جوهرى خود و يابدزوال و فساد بدان راه نمى گاه هيچ است، عالقه قطع همان كه طبيعى، پيكر

 اصل يك خود اين و است آن احكام و توابع و عوارض و ماده از عارى چون است، باقى و مستقل

 بايد و ايمكرده بحث كه را مطالبى خاتمه در. ايمكرده تحصيل محكم و متقن ادله از كه است مهم

 :كنيممى تقرير كنيم عنوان اصول صورت به

هر فرد انسان را يك شخصيت و هويت است كه جميع قواى او شؤون همان هويت  -47ل اص

 .است متكّثر مظاهرش چه اگر شودواحده اوست و همه آثار وجوديش از آن منبعث مى

 آن واجد حركت از تا است آن فاقد كه رودهر متحرك در حركت خود به سوى چيزى مى -48اصل 

 .اوست غرض و غايت آن و شود

 .اشماده به نه است صورتش به ءشيئيت شى -49صل ا

 تعطيل و انصراف حقيقت در آن و اندتنويم مغناطيسى و نوم هر دو از يك اصل منشعب -50اصل 

 .است طبيعت نشأه اين به بودن كار در دست و تصرف از ظاهره حواس

د داناست و هيچيك نفس ناطقه در همه حال از خويشتن آگاه و مدرك ذات خود و به خو -51اصل 

 از حواس اين چنين نيست.

علم انسان ساز است جان نباشد جز خبر در آزمون/ هر كه را افزون خبر جانش فزون؛ تو  -52اصل 

 همان هوشى و باقى هوش پوش.

قوه متخيله از شؤون نفس است و تجّرد برزخى دارد و در خواب و بيدارى بيدار و آگاه  -53اصل 

 و صورتگرى نفس ناطقه است. است و دستگاه عكاسى
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 عالم از دو هر يعنى اند،نفس ناطقه و مخرج او از قوه به فعل عارى از ماده و احكام آن -54اصل 

 .است آگاهى و شعور همان حيات و اندحيات صرف و اندغيب



انشاء و ايجاد نفس و قائم به اويند  از آمده پديد مطلقا بينيماشباحى كه در عالم رؤيا مى -55اصل 

 .اندو همه ابدان مثالى برزخى

همه آثار وجودى انسان اطوار ظهورات و تجليات نفس است و قوام بدن به روح، و  -56اصل 

 تشخص و وحدت و ظهور آثارش از اوست.

به سعادت اين است كه نفس انسان در كمال وجوديش به جايى برسد كه در قوام خود  -57اصل 

ماده نياز نداشته باشد و در عداد موجودات مفارق از ماده در آيد و بر اين حال دائم و ابد باقى 

 بماند.

روح انسان، خواه در مقام خيال باشد و خواه در مقام عقل، پس از ويرانى بدن تباه  -58اصل 

 .شودنمى

 همه مدركات انسان وراى طبيعت است. -59اصل 

 ع است ممكن نيست در چيزى كه با وضع است حاصل شود.هر چه كه بالوض -60اصل 

صورت علميه مطلقا كلى وجودى مجرد و عارى از ماده است و ظرف تقرر و تحقق او با او  -61اصل 

 مسانخ و علم وجودى نورى قائم به خود است.

قتا به اسناد افعال صادره از انسان به بدن و اعضا و جوارح مادى وى به مجاز است و حقي -62اصل 

 .يابندنفس اسناد مى

آنچه را كه انسان ادراك كرده است در صقع ذات خود يافته است و آن معلوم بالذات  -63اصل 

اوست و اشياى خارجى كه به نحوى از انحاء به واسطه و اعداد قوى و آالت ادراكى خود با آنها تعلق 

 .اند، معلوم بالعرضو ارتباط يافته كه از اين ارتباط به كسب علم نائل شده است

 ماده تقدم عّلى بر نفس ناطقه ندارد بلكه معّد حدوث اوست كه نفس -64اصل 
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 حدوثا جسمانى و بقاء روحانى است.

هر يك از حواس واسطه و معّد نفس براى ربط و تعلق به خارج اوست و كار هر يك،  -65اصل 

 اين و نه يا است خارجى محسوس دانندال غير كه اصال نمىاحساس محسوسى مخصوص است و 

 .است نفس كار حكم

 درس هشتاد و ششم

 در تواننددر دروس پيشين اشارتى رفت كه جسم و جسمانيت بدون وضع و محاذات با ديگرى نمى

 موجود در كه است اجسام عالم احكام و خواص از محاذات و وضع و بنمايند، تأثيرى ديگرى آن

راى طبيعت مطلقا نه هيچ يك از معانى سه گانه وضع صادق است و نه محاذات، خواه محاذات ماو

 آن با موجود طبيعى و خواه با موجود غير طبيعى بوده باشد.

و به بيان ديگر، موجود وراى طبيعت نه مصداق وضع و محاذات تواند بود و نه مصدوق آنها؛ چه هر 

ق ذاتى، يعنى آن امر ذاتى آن چيز باشد، در مورد آن چيز گاه امرى بر چيزى صادق باشد به صد

مصداق آن امر است، و اگر ذاتى او نباشد مصدوق آن است. مثال انسان نوعى است كه اين معنى 

 افراد بر عارض آنچه و. گويندنوعى ذاتى افرادش است، لذا هر يك از افرادش را مصداق انسان مى

ارض، معروض و مصدوق اويند. خالصه مصداق در ذاتيات است ع آن به نسبت افراد از يك هر است

 «1» و مصدوق در عرضيات.

 شده تعبيه شدن انسان قوه و استعداد انسانى، نطفه نام به مثال طبيعتى، در كه پرسيماينك مى

 حصول از اوال است؟ اعتراضى و انكار مطلب اين در آيا. است

 مستعّد، نطفه. گذريممى آن از اكنون كه آيدؤال پيش مىاين استعداد در نطفه و از خود استعداد س

 مخترع  نه و عاقل نه و است عالم نه كه است ماّده

______________________________ 
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 أيى داشته باشد و نه ...ر و تدبير نه و بنمايد حل را مشكلى مسائل تواندو نه مكتشف، نه مى

 در هم را حركت و كند،مى حركت خود تكامل راه در بخصوص، گاهى قرار در چنين، اين اىنطفه

 حركت كه اين نه است، حركت در جوهر طبيعت كه ايمشده قائل او ذات جوهر و طبيعت متن

دى هم اين حركت را قائل ما و. انتقالى و اىنقله حركت مانند باشد بوده او عارض و او ذات از خارج 

. شويممى وارد جوهر حركت تفصيلى بحث در نه و پرسيماست. فعال نه از قرارش در قرارگاه مى

 فرا آن كتبى تفصيلى بحث هنگام تا شودمى اكتفا ايمداده توضيح شما براى شفاها كه قدر همين

 .رسد

 گوهر آيا. زنداز نظر مادى حرف مى حيوانى و نباتى رشد از. آوردمادى حرف تكامل را به زبان مى

 سوفسطائى او البته نه؟ يا است قائل دانش به و داندنمى يا داندمى انسان براى كمالى را معرفت

 بر كه شد دانائى و توانائى و كمال چنين پيدايش علت چگونه ناتوان ماده كه پرسيممى. نيست

شگفت گرديده است؟ جز اين است كه به  مخترعى و بزرگ فيلسوفى و است شده چيره طبائع همه

 بايد يا كيست؟ متكامل اين تامه علت است؟ رسيده بلند هاىتكامل در دانش و بينش بدين پايه

 علم وعاء است، طبيعت كه ماده، اما. آنها وراى امرى يا و آن در استعداد و قوه يا و باشد ماده خود

شيوا و رساى براهين گذشته ثابت شده است. و قوه  و گويا زبان از چنانكه باشد تواندنمى معرفت و

و استعداد، مثال استعدادى كه در نطفه تعبيه شده است، اين استعداد هم مادى است و منطبع در 

ماده و باز ماده است كه وعاى آن معارف نيست. پس علت تامه اين تكامل امرى وراى ماده و 

ن است، وعاى علم و معلم و مكمل مستعد است. استعداد است كه چون خارج از طبيعت و احكام آ

و به فرض محال اگر ماده علت تامه بوده باشد، محال است كه معلول اقوى از علت تامه خود و بر 

او چيره و قاهر گردد و فرع بر اصل خود مزيت يابد. اعنى مزيت فرع بر اصل خود ممكن نيست، 

 اصلى كه علت تامه و فرعى كه معلول آن است.
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 جسمانيت، و جسم: كه اين جمله آن از. امدر دفتر نكاتم، مطالبى را معنون به نكته تحرير كرده

 به است، سيال جوهر طبيعت ديگر، عبارت به و است؛ حركت در آنهاست ذات طبيعت كه آنها جوهر

لذا جسم عالم به خود و به  .است تغير و تبدل حركت و است، مقرر خود جاى در كه چند براهينى



 صورت كه علم، بلكه مدرك، نزد در ءغير خود نيست؛ زيرا علم ادراك است و ادراك حضور صورت شى

 و جوهر به متبّدل و اوست وجودى اطوار از طورى و نفس شؤون از شأنى است، بالذات مدركه

ك نيست. پس جسم ادرا نيست حضور چون و نيست حضور نيست، ثبات و قرار چون را، طبيعت

 عالم به خود و به غير خود نيست و آن كه عالم است موجودى وراى ماده است.

 فاعل و كند ادراك كه حيثى به است ءو به همين مبنى جسم را حيات نيست، زيرا حيات بودن شى

ر د حيات پس. بايد حضور را علم و است علم ادراك و خواهدمى ادراك اراده و باشد بوده اراده به

 و قويتر او حضور باشد، شديدتر ءشى وحدت چه هر كه گرددماوراى ماده است. و از اينجا معلوم مى

 به و باشد محض حيات بايد دارد حقيقّيه حقه وحدت موجودى اگر تا است، شديدتر او حيات و علم

 .اوست فقط واقعى و حقيقى زنده يعنى الحى، هو: تازى تعبير

است و حضور و جمعيت ندارد، الجرم آن را جامعى بايد، و جامع ماده  و همچنين چون ماده متفرق

 نتواند بود. پس جامع ماوراى ماده است، يعنى يكى از نامهاى ماوراى طبيعت جامع است.

و همچنين چون طبيعت ماده در تصرم و تجدد است، اشكال و صور دلرباى انواع طبيعت را مصورى 

يلى جاى شگفت است كه كسى به احوال نشأه طبيعت معرفت بايد و همچنين و ... بنابراين خ

 قائل مادى هم. كند انكار است آن مصور و جامع و بخشيافته باشد و نشأة ماوراى آن را كه حيات

 سخت اىادله به دارد انكار را آن مادى اگر و مادى، غير هم و است طبيعت جوهر در حركت به

 .كنيممطلب مذكور را بسطى بايد كه در دروس بعد عنوان مى كان، كيف. كرد خواهيم اثبات استوار
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 درس هشتاد و هفتم

 و كمال بهترين كه را، علم: كنيمدر اين درس، مطلب مذكور در درس قبل را توضيح و تفسير مى

ست، آن چنانكه ني عالم نزد در حضورش جز وجودى را او كه دانستيم است، انسانى صفت فاضلترين

 دانشمند هم و است دانش هم. گرددحقيقت ذات عالم، يعنى گوهرى نورانى قائم به ذات خود، مى

 .بود نخواهد خود ذات از غافل هيچگاه و است آگاه خودش به خودش كه شده دانسته هم و



زيرا  در دروس پيشين به اثبات رسيد كه صورت علميه فعليت محض است و در آن حركت راه ندارد.

 هويت را آن كه است ءشى شيئيت علمى صورت و رسد،حركت در جايى است كه بالقوه به كمال مى

 علم كه آن همچنين و علم خود كه شد مبرهن و است؛ رسيده فعليت به و است ثابت شخصيت و

 است، كمال به نقص از مستعد نفس مخرج  و علم معطى يعنى معلم كه آن نيز و اوست به قائم

 نگيرد تشخص و نيابد وحدت نحو يك ءشى تا و اند،ا تجرد است كه عارى از ماده و احكام آنر همه

 .شد نخواهد علميه صورت

حل گوييم ماده در طبيعت خود سيال است، سيال را قرار و ثبات نيست و صورت علميه قار و ثابت 

ذات خود صورت ثابت ندارد تا او را  متن در قارّ  غير پس. باشد بوده توانداست، غير قاّر وعاء قاّر نمى

حضور در نزد خود، يعنى صورت علميه و عالم به خود بوده باشد. بنگريد به قلم و كاغذى كه در 

. ندارند هم نزد در حضور نحوه هيچ و است دور قلم سر آن از قلم سر اين: نويسيددست داريد و مى

ود است، پس جمعيت و صورت وحدت در خ مقابل گوشه آن از جداى و گسيخته كاغذ گوشه اين و

 هويت و تشخص و صورت وحدت و گيرد،خود ماده با قطع نظر از جامع و حافظ او صورت نمى

 جسمانيات و جسم كه گفتيممى حال به تا خالصه،. است طبيعت ماوراى از مطلقا مادى طبايع

و انقسام نيستند و طبايع  تجزيه قابل و مجردند كلى علوم كه باشند، بوده توانندنمى علوم محل

 اين ما سخن االن اما. باشد بوده علم تحقق و حصول ظرف ماده نيست ممكن و پذيرند،تقسيم

 با طبيعت، خود كه است
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 .باشد عالم خود به تا باشد بوده تواندقطع نظر از جامع شتات آنها، صورت علميه نمى

 جمادى اين چگونه دانيدم شما كه ماده را مصدر و مرجع جميع كائنات مىپرسياكنون از مادى مى

 است، آورده پديد آورحيرت شعور ذى و نابغه انسانهاى دارد، ابا آگاهى و علميه صورت از او طبع كه

 و علم، واقعى مبدأ الجرم پس است؟ گرديده حيات و شعور صرف اين علت محض شعوربى آن و

 ايمى گوهر روح انسان امرى وراى علم طبيعت است، كه در دروس پيش گفتهتعال و ترقى و حيات

 كشاند،مى غيب به ايمان و اعتقاد به علمى منهج و مسلك بنابراين، گويند،مى نيز غيب عالم را آن



 طبيعت نشأه سراسر در وجوديش آثار و است نهان و غيب كه طبيعت نشأه ماوراى وجودى به يعنى

 .رساندت مىاس عيان و مشهود

 دانيدمى. حادث يا است قديم ماده خود مثل آيا نطفه، در استعداد و قوه اين كه پرسيماز مادى مى

 است؟ قائل را قدم معنى كدام اما. است قديم ماده گويدمى مادى كه

د استعدا داند،قدم ذاتى يا قدم زمانى؟ تا زمان بحث قدم فرا رسد. كيف كان، او كه ماده را قديم مى

 يا داندمى قديم نيز پيوسته وقوع به انسان و حيوانات و رستنيها نخستين تخم در كه را اىو قوه

 انفعاالت و فعل به عناصر، مزاج و امتزاج از كه استعدادى كند ادعا تواندنمى مادى هيچ حادث؟

قا، از مطل مركبات صور همچنين و. است قديم شودمى حاصل هستى، جهان احصاى و بيحدّ  عوامل

 متكون كوه زهدان در تازگى به ارمنى گل اين: اندمعدنى و نباتى و حيوانى و انسانى، كه همه حادث

كه به خراسانى گل عاشقان گويند، به تازگى در دامن دشت روييده  «1» گياه، زرين اين و است شده

ن و آن شدن و اين طفل يك شبه است و اين پير صد ساله، و همگى از جهت تركيب عناصر و اي

 حدوثا كه انسانى. دارد مكمل و مصور و جامع به نياز تكامل و شكل و تركيب در ماده و اند،حادث

 چيز قوه جز و بود ماده در متكامن اىقوه

______________________________ 

ند ( گويد: گويند زرين گياه گياهى است كه او را در خراسان گل عاشقان گوي49(. در خط ولذ )ص 1)

 .لرزدو چون نزد او سرود و غنا نمايند، گل آن مى
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ديگرى نبود امروز يكى از بزرگان دانش و بينش و هوش و انديشه است، ديروز داراى وضع بود 

امروز مجرد و عارى از وضع و ديگر احكام ماده است، ديروز كمال بالقوه بود و امروز به فعليت 

ت؛ و دانستى كه فاعل آن، يعنى آن كه او را از قوت به فعل رسانيد، مجرد از احكام ماده و رسيده اس

مستولى و قاهر و قويتر و شديدتر از او و مقدم بر اوست به تقدم عّلى. حال اين موجود را، كه به 

كمال رسيده و صورتى خاص يافته است، و آن موجود، كه مكمل و مخرج و جامع و مصور اوست، 

 علت، را آن و معلول بگو را اين: نيست اىه هر نامى خواهى بنام، در اسم گذارى و اصطالح مشاحهب



 را آن و مستكمل را اين يا و گويند، غنى و فقير تازى به كه نيازبى را آن و نيازمند بگو را اين يا و

ر و كردگار، و يا اين را آفريدگا را آن و آفريده را اين يا و محدث، را آن و حادث را اين يا و مكمل،

مخلوق و آن را خالق، و يا اين را ممكن و آن را واجب، و يا اين را خلق و آن را خدا و ... و خواهى 

آن را به اوصاف و القابى كه داللت بر مجد و علو و عظمتش دارد نام ببر، چنانكه كسانى به او راه 

دانا و توانا، و به تازى: حى و عظيم و طاهر و  و بخشنده و پاك و بزرگ و زنده الفاظ به انديافته

رحيم و عليم و قدير و هزاران هزار به توان هزاران هزار اسامى و اوصاف و القاب ديگر كه شايد 

 ديگر در و خود در نمونه طور به را آنها اكثر يا آنها همه معنى، يك به يا، و بيابيم راه آنها به كمكم

 .ببينيم تا. بيابيم موجودات

 درس هشتاد و هشتم

 كه اين بهتر. نيست نزديكتر ما خود از ما به موجودى هيچ ايم،همان طور كه در دروس اوائل گفته

 يا شناسىروان همان كه النفس، علم و نفس معرفت مسير اين در كمكم. بشناسيم را خودمان اول

خود را »به گفتار مردان علم كه  اىاندازه تا و ايميافته راه طبيعت ماوراى به است، شناسىانسان

 وجود به علمى، تقسيم و سبر و برهان به حادث، وجود از و ايمو مانند آن آشنا شده« بشناس

 حيات مرده طبيعت كه بود اين اخير دروس اين در ما بحث عمده و ايم؛كرده پيدا معرفت محدث،
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 و جسمانى حدوثا نفس كه دانستى و رسد؛حض بود به فعليت مىم قوه كه موجودى يعنى يابدمى

 زنده را مرده بلكه آوردمى در به زنده مرده از كه است وجودى آن، محدث و است روحانى بقاء

 قبيل از مختلف نامهاى به آنرا گوناگون زبانهاى به كه حقيقتى به را ما كاوش و فحص اين. كندمى

 .است رسانيده خوانند،و ايزد و رب و خدا و غيرها مى دانا و واجب و معطى و مكمل

( و ما آن را نقل 2، ط 124، ص 3اين روش را حكيم سبزوارى در تعليقاتش بر اسفار آورده است )ج 

 وضع بدون و مجرد و حادث او چه است؛ نفس بالذات واجب اثبات طرق از يكى: كنيمبه ترجمه مى

 و مجردات از بلكه باشد،ه به مشاركت وضع فاعل است، نمىك وضعيه، اشياء از وى فاعل پس است،

 «1» .شأنه تعالى بالذات واجب به منتهى



و به برهان دانسته شد كه كار حواس احساس محسوسات است و ال غير. اما اين كه اشياء 

 حواس مدركات مطلقا و نيست حواس كار حكم اين و است ناطقه نفس آن، حاكم نه، يا اندخارجى

كه آيا ادراك آنها صحيح است يا سقيم، نفس بايد حكم كند. چشم درخت چنار كهنسالى را از دور  را،

 مقدار به را بزرگى بدان آفتاب. فنجان اندازه به را اقيانوسى و بيندبه اندازه يك شاخه ريحان مى

دو بيت را،  اين مقاله چهار دوم مقاله در عروضى. قديم عرجون سان به را ماه هالل و آتشين گويى

 از امير معّزى، در وصف ماه نو آورده است:

 اى ماه چو ابروان يارى گويى
 

 يا نى چو كمان شهريارى گويى

 نعلى زده از زّر عيارى گويى
 

 در گوش سپهر گوشوارى گويى

 واقع و كندمى حكم آن خالف به نفس اما. بينداين چشم است كه به ظاهر چنين مى

______________________________ 

(. ان احدى الطرق ال ثبات الواجب بالذات هى النفس و انها حادثة و مجردة و غير ذات وضع 1)

ففاعلها ال يكون من الوضعيات التى تفعل بمشاركة الوضع بل من المجردات و ينتهى الى الواجب 

 بالذات تعالى شأنه.
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 .نمايدبازگو مىرا 

 از و كنم شك عالم وجود در توانممن مى»دكارت در قسمت چهارم از مكالمات خود آورده است كه 

 و امنخورده را حواس فريب من آيا و كندمى معرفى من به را عالم من حواس آيا بپرسم خود

 و امردهك شك كه اين در كنم شك توانمنمى اما نيست؟ رؤيا و خواب نوع يك من مشاهدات

 كننده تفكر موجود يك كه خود وجود در كنم شك توانمنمى و دارم تعقل كه كنم شك توانمنمى

 .«موجودم من پس كنممى تفكر من هستم



 و دارد ايقان خود بود به كه كنددكارت در اين چند جمله از راه تعقل و تفكر، اثبات نفس خويش مى

در اثبات نفس و در رد سوفسطائى است. و آنچه  سخن اين. دارد يقين خود شك به چنين هم

 توانماكنون مرا بر آن داشت كه سخن وى را نقل كنم اين كه در صدر گفتارش گفته است: من مى

 فريب من آيا و كند؟مى معرفى من به را عالم من حواس آيا بپرسم خود از و كنم شك عالم وجود در

ايم حواس معّدات و وسائل ربط نفس به واقع اند و گفته كه است همان اين ام؟نخورده را حواس

حاكم حقيقى نيستند، كار آنها فقط ادراك محسوسات است و ال غير. حواس و احساسات خود 

 حقيقى جاى در مثال را ستارگان انسان شودمى سبب نور انكسار كه دانيدمى. كنندسخت اشتباه مى

ببيند، مثال يك سكه را در بيرون آب كوچكتر از درون  هست كه آن از بزرگتر را چيز يك و نبيند، خود

 :سنائى حكيم قول به بيندآب ببيند. آدم مست اشيا را خالف واقعيت خود مى

 نكند دانا مستى نخورد عاقل مى
 

 ننهد مرد خردمند سوى مستى پى

 چه خورى چيزى كز خوردن آن چيز تو را
 

 نى چنان سرو نمايد به نظر سرو چونى

 وى نه كردكنى بخشش گويند كه مىگر 
 

 ور كنى عربده گويند كه وى كرد نه مى

 آن و رسانندنمى يقين مرحله به را انسان و روندخالصه، حواس در احساسات خود به اشتباه مى

 يقين شريف مقام به و بيندمى را واقعيات آن، نور به انسان كه اىقوه
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 دست واقع به آن جز و تجربيات راه از كه است نفس فعل كه است تفكر و تعقل قوه همان رسدمى

 .يابدمى

 ام،نخورده را حواس فريب من آيا و كنم شك عالم وجود در توانمآن كه دكارت گفته است من مى

ه اين ن آيد،مى پيش حرف اين حواس، احساسات صرف از و نخستين نگاه در كه است اين مرادش

 كه مطلب اين در. يابدكه مطلقا انسان در شك و ريب است و به هيچ علم و يقين دست نمى

 .شودمى عنوان بعدا مباحث از برخى موجودم، من پس كنممى تفكر من گفت دكارت



 علمى مسائل در اساسا و ندارند يا دارند اشتباه خود احساسات در حواس آيا كه پرسيماز مادى مى

. نيست انكار جاى علمى و حسى اشتباهات آمد پيش در كه است بديهى نه؟ يا آيدش مىپي اشتباه

 است باطل از حق تميز ميزان كه علمى آن و كندمى داورى حواس مدركات در كه آن: پرسيممى حال

 قضيه طرفين تصور بدون داورى كه گوييم جواب در است، ماده بگويد اگر ماده؟ وراى يا است ماده

 كه دانستى و است معرفت و علم است، نفس فعل كه حكم، و پذيردحكميه صورت نمى نسبت و

 در او طبيعت متن كه زيرا نيست، علميه صورت خود ذات نفس به و شودنمى علم وعاى ماده

 .است حركت

 تجزيه و بينذره و تلسكوپ با و ايمنديده حس به كه را چه هر ما گويندمى ماديون كه دانيدمى

 كنيدمى كه را كلى حكم اين خود پرسيممى آنها از. نداريم باور را آن وجود ايمايى به او نرسيدهشيمي

 و بينذره و تلسكوپ كدام با و ايديافته را آن حس كدام با داريد باور اگر نداريد؟ يا داريد باور

 ايد؟آورده دست به را آن شيميائى تجزيه

ست، كه محال است دست اين عوامل به دامن آنها برسد. اين حكم مثل ديگر احكام از معانى ا

 اكابر از آنها غير و طوسى نصير خواجه و حلى عالمه و رئيس شيخ و فارابى كه كننداينان گمان مى

 علوم از علما اين غالب كه اين با اند،نفهميده اندفهميده طبيعى علوم در آنان كه اندازه اين تا حكما

 بزرگ حكماى اين كه اين عالوه اند،كرده تصنيف كتابها علوم اين در و اندبوده مندبهره كامال طبيعى

 اين از تماما فرنگستان
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 طبايع اين كه اند موقن و اند،علوم طبيعى به خوبى باخبرند معذلك به ماوراى ماده معتقد و مؤمن

تدبير و اختيار وجودى قادر حكيم ماوراى طبيعى قرار  تحت در و اندجهان كار انجام وسائل و آالت

 شما براى حقيقت ايمكرده اقامه كه ادله همه اين با اكنون. هستند او امر مسخر و اندگرفته

 .شد معلوم گروه اين غفلت و مكشوف

 اعتقاد محسوس غير وجود به و دانيممى محسوسات در منحصر را موجودات ما گويدمادى مى

 و كندمى تحصيل كجا از را دانش رود،مى دانايى به نادانى از كه انسان: ايمما در جواب گفته. نداريم



 به نقص از نفس مخرج  و عالم و علم كه ايمكرده ثابت ادله به و نمايد؟مى كمال به عروج چگونه

ى است و محي و مصور و جامع كه است طبيعت ماوراى و اند،ماده احكام و ماده از عارى همه كمال،

جميع اوصاف كمالى از اوست، اگر چه همه بذرهاى حقايق و كماالت بايد در مزرعه طبيعت افشانده 

 دار كه اين نه اما نيست، پذيرو سبز شود و نظام احسن و اكمل دار هستى بدون نشأه ماده صورت

عالم  و اصل طبيعت ماوراى بلكه ندارد، وجود محسوس غير و است محسوسات به منحصر هستى

 .ايدطبيعت فرع، كه آن علت است و اين معلول، و معلول قائم به علت است چنانكه دانسته

 فرا به كه نيست، علم از تردانسته شد كه علم انسان ساز است، و صفتى انسان را فاضلتر و زيبنده

بينش و  و دانش به كه چنان آن و گردد،مى بيشتر و قويتر انسان انسانيت و بينش نور آن گرفتن

 آن واقعى معنى به گذشته دروس در چنانكه مرگ، و بندد،كنش ساخته شد از اين جهات رخت بر مى

 باقى هميشه براى بلكه نيست فناپذير انسان و نيست، بدن از نفس عالقه قطع جز اى،يافته دست

م زندگى مادى و تما اند،بوده فن يك مرد فنى هر در علوم فنون در كه كمال، و علم بزرگان لذا. است

طبيعى را، از كسب و كار مادى و خواب و خوراك و جز آنها، همه را وسيله و مقدمه و معد در راه 

 .بجوى دانش گور تا گهواره ز كه اين آنان منطق و اندوصول به كماالت انسانى قرار داده

 مونهدر اين باره يكى از بزرگان بنام جهان علم، ابوريحان بيرونى، را به عنوان ن
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 فارسى به و است بزرگ دانشمندان از تن ششصد حال شرح  در ناصرى دانشوران نامه: بريمنام مى

 به گربه و سگ مجسمه جاى به را خودتان خانه طاقچه. است ارزشمند بسيار كتابى و شده نوشته

گويد: آن هنگام كه طاير روحش پر و  ابوريحان حال شرح  در كتاب اين. كنيد زينت علمى كتابهاى

 بالينش به آشفته حالتى با بود افاضل زمره در كه دوستى كند وداع را بدن آشيان تا گشودبال مى

 سخنان بعضى روزى فاسده حدودات باب در گفت بدو گشود، چشم ابوريحان چون و گشت حاضر

مقام سؤال و مجال جواب نيست.  اكنون گفت. كنى بيان را مسأله حق خواهممى اكنون گفتى،مى

گفت فرخنده رفيقا، هر كه در اين عالم بار گشايد بضرورت بدان جهان رخت بربندد؛ ولى مذاهب 

 دلخواه به. سپارم جان و ندانم كه است بهتر آن از بميرم و بدانم مسأله آن من كه كندعقل حكم مى

يحان به پايان رسيد، برخاسته طريق خانه ابور عمر مانند سخنانم چون و كردم بيان را مسأله حق وى



خويش گرفتم. هنوز آن مسافت طى و قطع نشده بود كه رشته عمرش قطع شد و در آن خانه ناله و 

 شيون از مرد و زن بلند گرديد و آن واقعه در سال چهارصد و سى و اند بود.

 درس هشتاد و نهم

اند كه به كتاب عالم طبيعت از طرق حواس هر يك از حواس شبكه و وسيله صيد معارف براى انسان

 عالقه و انس بدان و است شده بزرگ طبيعت دامن در انسان. كندمى پيدا معرفت و يابدآشنايى مى

 و گرايدمى طبيعت ماوراى به طبيعت جهان از كمكم و است جسمانى حدوثا او خود بلكه دارد،

با طبيعيات محشور است و در خواص و آثار آنها  آغاز در انسان. شودمى آسمانى زمينى اين متدرجا

 هستى نحوه به بردن پى از و نمايدمى جستجو آنها تركيبات و پيدايش نحوه از و كندسير علمى مى

 معرفت در چه هر و بردمى لّذت آنها انسانى و حيوانى و نباتى و معدنى زيست و عنصرى تركيب و

 كنجكاوى و جستجو از و شودو معارف ديگر بيشتر مى علوم كسب به او آز و شوق است رفته پيش

 فارغ  تكوين كتاب در
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 راه درست روش در گفتار نام به فروغى على محمد را آن كه دارد اىرساله «1» دكارت رنه. نشيندنمى

 او مصنفات و دكارت زندگانى در ابتدا است، رسيده چاپ به و كرده ترجمه فارسى به عقل بردن

 به روزى كه است كرده حكايت دوستانش از يكى: كه اين جمله آن از است، آورده ميان به سخن

اهش كردم كتابخانه خود را به من بنمايد. مرا به پشت عمارت برد. خو بودم، رفته او ديدن

 نوع اين از خوانممى غالبا كه كتابها بهترين گفت و كرده تشريح و كنده پوست ديدم اىگوساله

 .است

 كسانى از شگفتم در من و آيدبراى انسان از سير در طبيعت، سفر علمى به ماوراى طبيعت پيش مى

 گروه اين چگونه. كنندنمى آن اصل به ارتقاى و عروج آن از و زنندطبيعت دور مى ميدان در فقط كه

 در من. انديافته خاطر اطمينان و دل آرامش ماديات و ماده آستانه در و اندكرده مادى سير به اكتفا

نون اك اما. بدارم اظهار را معنى اين توانستمنمى و نداشتم سخن گونه اين شما با درس و بحث آغاز

كه درجه درجه به سوى عرش معارف فى الجمله ارتقايى يافتيم و از عالم ماوراى طبيعت آگاهى به 



دست آورديم جرأت كردم و به خودم اجازه دادم كه اين چنين حرفى عنوان كنم و اميدوارم كه سفر 

 نتر گردد.فروزا دمبدم ما پژوهىاستكمالى ما روز به روز فزونتر و حس كنجكاوى و جستجو و دانش

 اين او فطرت و غريزه و كندسخنم اين است كه بشر در ابتدا در عوالم طبيعت فحص و كاوش مى

 ساختمان و آثار و خواص پود و تار تمام و برسد آنها سر به و شود آگاه چيز هر به كه است

نشمندى دا از سراغى اگر. كند تحصيل رسيده و فهميده را تكوينش دفتر نقاط تمام حتى و وجوديش

 يا استنساخ را آن يافته كه علمى رساله و كتاب و رساند،گرفته است شتابان خود را به سوى او مى

 .كندمى تلخيص

 سيراب او بينش و دانش چشمه از تا كردندمى خود داناى استاد نوكرى كه شناسمبزرگانى را مى

 از و نيست محروم نعمت اين از حدى تا خود كمترين اين. گردند

______________________________ 

(1.)ReneDescartes  
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 و است كرده استنساخ خود دست به را علمى رساله چندين. طلبدتفصيل و تشريح آن پوزش مى

 درباره غزلى در وقتى. است نياورده گرد اىسرمايه كتاب جز و ندارد و نداشته كتاب جز معشوقى

 هاى خود به دانش گفته است:اشت و التهاب

منم آن تشنه دانش كه گر دانش شود 

  آتش
 مرا اندر دل آتش همى باشد نشيمنها

 شرحى بر زيج بهادرى نوشته است و ايضا حواشى و تعليقاتى بر همان زيج دارد.

براكر ماناالؤس، كه به تحرير خواجه نصير طوسى و در مثلثات كروى است، از آغاز تا انجام آن، يك 

دوره شرح نوشته است؛ و بر حكمت شرح خواجه بر اشارات، از بدو تا ختم حواشى بسيار دارد، و 

اض آن؛ و همچنين بر اسفار آخوند مالصدرا بخصوص تا اين تاريخ از آغاز آن تا انتهاى جواهر و اعر

كتابى به نام دروس الوقت و القبله در وقت و قبله نوشته است؛ و دروسى ديگر در اوفاق و اعداد و 



حروف كه تاكنون به هفتاد و پنج درس رسيده است، و شرحى بر فصوص معلم ثانى ابو نصر فارابى 

 شرح  در اىه رسالهنوشته است؛ و بر اصول اقليدس از اول تا آخر شرح و حواشى دارد؛ و باز على حد

 و است؛ نگاشته معقول و عاقل اتحاد در مفصل و مبسوط اىرساله و نوشته؛ آن هاىمقاله صدر

 آنها ذكر به حاجت كه ديگر بسيار مصّنفات و است؛ كرده تحرير جلد پنج در البالغه نهج بر شرحى

ر خودستائى نشود. ب حمل است، نگارنده خود طبع خالف به شد گفته كه هم اندازه اين و نيست

 آمل و قم و تهران در كه من عزيزان و دوستان ديگر همچنين و شماييد امبهترين كتابى كه نوشته

 حرف معروف قول به بگذريم. دارم و داشتم اشتغال تدريس و تعليم به آنها با خويش همت قدر به

 .برف باد و آوردمى حرف

 ذره هر حقيقت با كه دارد دوست كند،ماشا مىانسان، كه چشم گشوده سراى جانفزاى هستى را ت

 و شناسىگياه در كتابهايى و اندنوشته شناسىزمين در كتابهايى چنانكه يابد، آشنايى آن

 فحص و اندرانده سخن گويند نيز علوى آثار كه جو كائنات در...  و شناسىستاره و شناسىحيوان

 و اندچگونه است هاله و داره كه خرمن ماه و آفتاب باران و برف و باد و ابر پيدايش كه اندكرده

 و رعد. آيدمى پديد چگونه قزح  قوس
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. اندكرده بحث جبال منافع و زلزله پيدايش در. چيست داربرق و صاعقه و نيازك و ستاره دنباله

ذى قدر است، بايد آن را از اصول  و ممّتع بسيار كتابى امور گونه اين در رئيس شيخ شفاى طبيعيات

 در عزيز و وجيز اىو مآخذ شمرد. حكيم ابو حاتم مظفر اسفزارى در اواخر قرن پنجم هجرى رساله

 ابوريحان و مروزى مسعودى محمد و ساوجى سهالن بن عمر همچنين و است؛ نوشته جو كائنات

هر نفيسه، خالصه در جوا و معدنيات خواص در كتابى يك هر طوسى نصير خواجه و بيرونى

 تنسوخ نام به خواجه و( الجواهر معرفة فى الجماهر) جماهر نام به ابوريحان. اندگوهرشناسى نوشته

 و نديم ابن فهرست مثل كه معارف تشنه دانشمندان از ديگر كتابهاى همچنين و ايلخانى؛ نامه

 رند.دا بر در را آنها از اىپاره نام و فهرست خليفه، حاجى الظنون كشف

 به انسانى روح نازله مرتبه نفس چون اندبحث نفس را از آن جهت كه نفس است در طبيعيات آورده

 در خيام حكيم تعبير به و است آن شماخ مرتبه عقل كه است بدن متصرف و مدبر عنوانى وصف



 عقول چه و كل نفس و كل عقل چه نفس، بدون عقل و نبود عقل بدون نفس نامه، درخواست

 و نفوس جزئيه. جزئيه

ماوراى طبيعت كه عالم حيات صرف و علم محض است، به لحاظ تعلق آن به كليه عوالم جسم و 

جسمانى، نفس كل است و مافوق نفس كل عقل كل و همچنين ارواح انسانها، به لحاظ تدبير و 

ا، عقول؛ و مراد آنه تعقل مرحله لحاظ به و اندتصرف آنها مر بدنها را و اضافه و انتساب بدانها، نفوس

 انسان فرد هر كه ايداز نفوس جزئيه و عقول جزئيه اين ارواح است. البته در دروس پيشين دانسته

 گوناگون شؤون و اطوار را كذائى موجود اين و روان، آسمان تا تن زمين از است ممتدى موجود

سامى داللت بر تعدد ا اين و دارد بسيار اسامى آثارش مظاهر و منازل و مراحل لحاظ به و است،

 عددى ندارد بلكه داللت بر تعدد شؤونى او دارد.

فصل اول در اثبات نفس و تحديد آن است »شيخ رئيس در فصل او فن ششم طبيعيات شفا گويد: 

 چيزى وجود اثبات بگوييم سخن آن در بايد كه چيزى اول گوييماز آن جهت كه نفس است. مى

 در آنچه تابع آن است سپس ناميممى نفس را آن كه است
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 حركت اراده به و كنندمى حس كه كنيممى مشاهده را اجسامى ما گوييمتكلم كنيم. پس مى

 كنند،مى مثل توليد و نمايندمى نمو و گيرندمى غذا كه كنيممى مشاهده را اجسامى بلكه نمايند،مى

ها نيست. پس بايد در ذات هر يك آنها مبدأ اين افعال باشد آن جسميت جهت از آنها افعال اين و

 مبدأ چه هر بالجمله و شودمى صادر آنها از افعال اين كه ءكه آن مبدأ غير جسمانيت آنهاست؛ و شى

 لفظ اين و ناميم؛مى نفس را آن ما باشند،نمى اراده عادم و نيستند واحد تيره و بر كه افاعيل صدور

 جهت از يعنى راست، او كه اىاضافه جهت از بلكه جوهرش حيث از نه است ءىش اين اسم( نفس)

 آن، از ما غرض و ايماين چند جمله را از شفا نقل به ترجمه كرده «1» «.است افاعيل اين مبدأ كه آن

 در را نفس بحث بدن، به اضافه لحاظ همين به و باشد؛مى است نفس كه حيث آن از نفس بيان

 .اندهآورد طبيعيات



به عنوان مثال گوييم: زيد، كه خود يك فرد انسان است، چنانچه مثال تعلق و ارتباط به كشتى گرفت 

 سفينه به تعلقش و اضافه لحاظ به نيز، انسانى روح نامند؛و متصرف و مدبر آن شد او را ناخدا مى

احكام آن است.  و ماده از عارى جوهرى كه ناطقه، نفس و روح ذاتش لحاظ به و است نفس بدن،

اين مثال به عنوان تنظير است زيرا بدن مرتبه نازله انسان است و با قطع نظر از ناخداى روان 

 گسيخته و تار و مار است.

 :كنيميكى از ادله بر استقالل نفس و تجرد آن از ماده و عوارض آن را بازگو مى

ايع موجود در عالم جسمانى طب و مادى قواى همين از و است جسمانى حدوثا نفس كه ايمگفته

تكوين شده است و در دامن طبيعت پرورده شده و با جهان در ارتباط است. در عين حال در 

 بايد پس. مستغنى خود صيد هاىشبكه از و است نيازبسيارى از احوال و افعالش از ماده بى

 .باشد طبيعت وراى گوهرى

ته كه از شيخ رئيس، در مغايرت تن و جان، اما دليل: يكى اين كه در فرض مذكور در دروس گذش

 و طلق هواى در معلق مفروض انسان كه ايمنقل به ترجمه كرده

______________________________ 

 .278، ص 1(. چاپ سنگى، ج 1)
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 از جز ندارد آگاهى چيز هيچ از گاه آن در ايم،چنين و چنان كه يك يك را بازگو و شرح و بسط داده

 خويش ذات ادراك ادراكى قوه و آلت كدام از و چيز چه با كه شودمى پرسش بنابراين. خود ذات

د خو مدرك و اوست خود فعل ادراك كه دارد، آگاهى خود ذات از كه اين مگر نيست است؟ كرده

اوست و مدرك خود اوست؛ به حقيقت اتحاد ادراك و مدرك و مدرك، در وجود واحد است. عبارت 

 مغايرت اثبات بر تجربى دليل كه مذكور، فرض بيان از پس جناب آن. كنيمشيخ را نقل به ترجمه مى

 :است گفته و آورده تنبيه به معنون فصلى است، بدن با نفس



آن و بعد از آن )يعنى در همه حال( با چه چيز ذات خود را ادراك تنبيه: در فرض مذكور و قبل از 

 مشاعر از يكى را( را كسر به) مدرك آيا چيست؟ توست، ذات كه( را فتح به) مدركى و كنىمى

 مشاعرت غير اىقوه يا و وهم، و خيال قبيل از آن مناسب چيزهاى و عقل كه باطنت، يا و ظاهرت

 آيا كنى،مى ادراك را ذاتت آنها با كه باشد مشاعرت غير اىت و قوهعقل مدرك آن اگر پس بينى؟مى

 داشته وسطى به نياز مذكور فرض در برمتنمى گمان وسطى؟ غير به يا كنىمى ادراك وسطى با

( است غافل اوست جز كه چه هر از مذكور، فرض در مدرك، زيرا) نيست وسطى كه اين چه ءشى

را بدون نياز به قوه ديگر و به وسطى ادراك كنى. پس باقى  خود ذات كه است مانده باقى پس

 مانده است كه اين ادراك به مشاعر ظاهرت و يا به باطنت بدون وسطى باشد، سپس بنگر.

بدان كه بناى شيخ در كتاب نامبرده اين است كه هر فصلى كه حكم آن محتاج به برهان است، 

مذهب باطل و يا سؤال باطل است معنون به وهم مصّدر به اشاره است؛ و آن فصل كه مشتمل بر 

است؛ و آن فصلى كه مشتمل بر حكمى است كه به مالحظه توجه به براهين گذشته و يا با تجريد 

 اخير قسم از نامبرده فصل و است؛ شده عنوان تنبيه به شودموضوع و محمول از لواحق، فهميده مى

 ادراك انسان كه اين به شودشود، حكم مى دقت قضيه محمول و موضوع در درست اگر كه است،

 .ديگر ءشى توسط به نه و خود نفس غير قوه به نه خود نفس به مگر كندنمى خود نفس
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 درس نودم

 عنوان به نمايددانسته شد كه روح انسانى به اضافه و انتساب به بدن كه تصرف و تدبير بدن مى

د؛ مثل اتصاف شخص به ناخدايى، كه تصرف در كشتى و تدبير در آن شومى موصوف نفس

 ناخدا نازله مرتبه كشتى و كشتى از ناخدا و جداست ناخدا از كشتى كه تفاوت اين با. نمايدمى

 وى از نفس عالقه قطع به و است آن به قائم و آن نازله مرتبه كه روح با بدن خالف به نيست،

 خود ذات عين به خود ذات ادراك نفس كه اىگردد. و دانستهمى مضمحل و شودمى متالشى

 اين در و است خود ذات مدرك ناطقه نفس ديگر عبارت به و آن، آالت و قوى واسطه به نه كندمى

 است باهر حجتى خود اين و. است خود مدرك ذاتش نفس به بلكه ندارد ديگر امر به احتياج ادراك



است و موجودى نورى است كه عين علم و شعور است و بذاته  طبيعت عالم وراى نفس كه اين بر

 حيات است، همچنانكه بذاته مدرك است.

 اين در پيش، درس در مذكور فصل از پس جناب، آن كنيم،به دنباله گفتار شيخ ابن سينا بازگشت مى

س نف كه اين در تنبيه، به معنون باز فصلى، است، خود نفس عين به خود نفس مدرك انسان كه

 محسوس نيست آورده است و سخنش اين است:

 كند؟مى ادراك را آن بصرت كه توست پوست تو،( را فتح به) مدرك كه كنىتنبيه: آيا تحصيل مى

 يا. هستى تو تو گردد، متبّدل تو بر ديگر پوست و شوى منسلخ پوست از تو اگر چه نيست؛ اين

نى و حال اين كه ملموس نيست مگر از كمى ادراك كردنت لمس با را آن كه است آن تو مدرك

 اعضا حال چه[ ظواهر اعضايت؟ نه ]مدرك تو، در فرض مذكور، اعضاى ظاهر ملموست هم نيست

 تو بر آنها بدل ديگر اعضاى و شوى منسلخ ملموس اعضاى از اگر يعنى] گذشت كه است همان

 يعنى] ايماز افعالش اغفال داده را حواس مذكور، فرض در وجود، اين با و[ هستى تو تو گردد متبدل

 بدار مبّين پس[ ايمداشته باز كارشان از را حواس و است بوده غافل آنها افعال و حواس از شخص

 چگونه نيست؛ دماغ، و قلب قبيل از تو، اعضاى از عضوى مذكور، فرض در تو،( را فتح به) مدرك كه

 كه اين حال و باشد؟ بوده

 341 دروس معرفت نفس، متن، ص:

 وجود آنها بر تو پوشيده است مگر اين كه به تشريح دانا شوى.

و مدرك )به فتح را( تو جمله )همگى( بدن تو نيست، و چون خودت را بيازمايى برايت ظاهر است 

 آن همگى و بدن جمله تو مدرك پس. ]غافلى اعضايت تفاصيل از و كنىكه خودت را ادراك مى

 كه اين حال و شود،اجزايش كه هر يك غير مركب است منفك نمى ادراك از مركب ادراك و[ نيست

( را فتح به) مدرك پس. است غافل اوست مغاير چه هر از مذكور فرض در انسان كه اىيافته آگاهى

 مدرك كه اين حال و كنىنمى ادراك( مذكور فرض در) را آنها تو كه اشياست اين جز ديگر چيزى تو

 .يابىو در اين كه تو تو باشى آن اشيا را ضرورى نمى هستى خود ذات( را كسر به)



 الوجوه من وجه هيچ به كنىپس مدرك )به فتح را( تو از عداد چيزى كه آن را با حس ادراك مى

( موهوم و متخّيل يعنى) گوييممى اين از پس كه حس شبيه چيزهايى عداد از همچنين و نيست،

 .نيست

س و درس گذشته، نتيجه حاصل شد كه نفس ناطقه غير از بدن و از مطالب و تراجم فوق، در اين در

مدرك ذات خود به نفس ذات خود است و هيچ گاه از ذات خود غافل نيست چون مجرد از ماده و 

عوارض و لواحق و احكام آن است و حجاب حضور و صورت علمى و وجود جمعى و نورى بودن 

قه ندارد بلكه هر موجود عارى از ماده و احكام فقط ماده است. و اين معنى اختصاص به نفس ناط

آن صورت علميه است و مدرك ذات خود به نفس ذات خود است و جوهرى نورى مستقل و قائم 

به ذات خود است. پس آن گوهرى كه مخرج نفس از نقص به كمال است، علم و عالم و معلوم 

؛ و اگر موجودى، به حسب است و حيات محض و نور صرف است، چون عارى از حجاب مادى است

وجود و رتبه، فراتر و برتر از وى بوده باشد موجودى اكمل و در نهايت كمال خواهد بود. بنابراين هر 

چه انسان از ماده بركنارتر بشود و تعلقش بدان كمتر و تجردش از آن بيشتر گردد، انبساط روحى و 

م و كمال از غطاء ماده به درآيد، آثار انكشاف عقلى و فكرى وى بيشتر خواهد شد؛ تا اگر به تما

 روحى وى بسيار قوى و شديد خواهد شد.
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معلم ثانى ابو نصر فارابى را در مدينه فاضله، در همين بحث كه داريم، سخنى است كه به اختصار 

 :گردد بصيرت مزيد موجب تا كنيمنقل به ترجمه مى

 آن در مذكور ءشى كه است اىانع است كه عقل و عاقل بالفعل گردد مادهم را ءآنچه كه صورت شى

 بالفعل عقل خود جوهر به نباشد، ماده به محتاج خود وجود در ءاىشى گاه هر پس. است موجود

 به قائم مجرد موجود لذا است؛ ماده همان گرديدن بالفعل معقول از ءشى مانع همچنين و. است

د عقل و معقول بالفعل بوده باشد نياز به ذاتى ديگر ندارد، بلكه ذات خودش باي كه اين در خود ذات

 عقل و عاقل و معقول بالفعل است.

 درس نود و يكم



 و خود ذات به آگاه همواره را آن و ايم،روح انسانى را حاكم و حكم جميع ادراكات حواس شناخته

از ماده و احكام آن و باقى به بقاى  عارى گوهرى را آن و ايم،دانسته ذاتش نفس به ذاتش مدرك

 منشأ به و ايم،آورده دست به محضه عقليات و صرفه كليات مدرك را او و ايم،جاودانى تحصيل كرده

 حدوث ابتداى از او تكاملى مسير كه آن انجام و آغاز به و ايم،برده پى او بودن بدن حيات اصل و

 ساز انسان را بينش و دانش و ايم،ست آگاه شدها آن روحانى بقاى و ذاتى تجرد به تا جسمانى

 كاوش، و فحص توشه و زاد و بينش و دانش بيناى ديده و دليل و برهان راهوار پاى با و ايم،يافته

 و ادراك را او و خود به قائم را مجرد موجود هر و ايم،كرده طبيعت ماوراى به طبيعت از سفرى

 معارف به و ايم،از پندارهاى بى اساس بسيارى بدر آمده و ايم،نموده ادراك خود مدرك و مدرك

 سفرهاى براى و ايمپيموده را هايىگردنه و هامرحله درس نود اين در و ايم،شده گويا اىحقه

 از و يكى هزاران از حقيقت در ايمخوانده كه رجزها همه اين با و ايم،گشته آماده علمى سنگينتر

 حقائق سوزنى سوراخ از كأنّ  و ايميم، بلكه از گلزار معارف بويى بردهانكرده كسب را اندكى بسيار
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 ابجد طفل قدما قول به و ايمننهاده قدم حيرت وادى به هنوز و ايمعوالم بيكران را مشاهده كرده

 .اجرر بىكا نباشد ره اين در كه رويممى پيش ديدار اميد به ذلك مع و ايمنشده خوانى

 عنوان تنبيه و وهم به مصدر ديگر فصلى مذكور، فصل از بعد جناب، آن گرديم،به گفتار شيخ باز مى

 :كنيممى نقل كه است كرده

 است واجب پس كنم،وهم و تنبيه: شايد بگويى من ذاتم را به وسطى كه فعل من است اثبات مى

د اثبات كنى و حال اين كه در آن فرض اعتبار خو براى آنها جز يا حركتى يا فعلى مذكور فرض در كه

 .ايمداشته بركنار امور گونه اين از را تو كه ايمكرده

و با قطع نظر از فرض مذكور و به حسب امر اعم )خواه در فرض مذكور و خواه در جز آن(، اگر فعلت 

ت كنى نه فاعل را به طور فعل مطلق اثبات كنى، واجب است كه به اين فعل مطلق فاعل مطلق اثبا

 فعل به را ذاتت پس توست فعل كه اىخاّصى كه ذات تو بعينه است؛ و اگر فعلت را اثبات كرده

 پس. باشدمى توست فعل كه حيث آن از تو فعل مفهوم از جزيى تو ذات بلكه اى،نكرده اثبات خود



جزء )كه ذات  آن كه اين الاقل و است شده اثبات فهم در فعل از پيش است تو ذات كه جزء آن

توست( با آن فعل باشد )مع او باشد( نه اين كه به واسطه فعل ثابت شده است پس ذات تو 

 مثبت است )اثبات و ثابت شده هست( نه به فعل.

 را نفس وجود نفس فعل واسطه به انسان كه اين آن و آيدو هم در اين فصل، سؤالى پيش مى

 .كند اثبات

 انسان نفس خود را به واسطه فعل نفس محال است.تنبيه جواب آن است كه اثبات 

 خواجه طوسى در شرح اين فصل گويد:

 به گاهى و لّم، برهان در چنانكه هاستاثبات اشيايى كه وجود آنها مخفى است گاهى به علل آن

 چه رود،نمى آن علل به و ذاتش اثبات سوى به انسان وهم و. دليل در چنانكه آنهاست معلومات

 برايش اظهر از وجود علل آن است پس اگر ذاتش وجود
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وهم در راه اثبات ذاتش برود شايد به معلوالتش كه افعال و آثار اوست برود، چه اين كه اكثر قوى 

 :است كرده ابطال وجه دو به را وهم اين شيخ و شود،به افعال و آثار آنها اثبات مى

ع است كه انسان در فرض مذكور غافل از افعال خود بوده با اين كه يك وجه خاص به همين موض

 فعلى كه حيث آن از شود اخذ اگر فعل، كه اين آن و عام، وجه يك و. است كردهادراك ذات خود مى

 ممكن و نامعين، فاعلى بر كندمى داللت فعل چنين اين فاعلش، به يافتن اختصاص بدون است

 به فعل نامعين بر فاعل معين كه ذات اوست. كند استدالل انسان كه نيست

و اگر اخذ شود از آن حيث كه فعل فاعل معين است، پس فاعل معين است، پس فاعل معين پيش 

از فعل معلوم است و الاقل اين كه با اوست، )يعنى با او معلوم است نه پيش از او(، پس امكان 

ت اوست بشود. و كوتاهى سخن اين كه ندارد كه به چنين فعل استدالل بر فاعل معين كه ذا

استدالل به فعل بر فاعل استدالل ناقص است كه به معرفت ذات فاعل كه چه فاعلى است 

 .است محال نفس فعل واسطه به را خود نفس انسان اثبات پس. كشاندنمى



در  چنانكه»گفت « برهان لمّ »اين بود گفتار خواجه در شرح متن گفتار شيخ. و آن كه در مقابل 

 فعل به استدالل كه او كالم و. شوددليل نيز اطالق مى« برهان إنّ »، يعنى در برهان إّن؛ كه بر «دليل

 .است كامل كالمى است، ناقص استدالل فاعل بر

 فيلسوف بزرگ، مال هادى سبزوارى، در لئالى منتظمه در منطق گويد:

 برهاننا بالّّم و اإلّن قسم
 

 علم من العّلة بالمعلول لمّ 

 و عكسه اّن و لّم اسبق
 

 و هو بإعطاء اليقين اوثق

 فالوسط الواسط االثبات بكلّ 
 

 ان ذا على الّثبوت واقعا يدلّ 

 لّم و قيل اآلخر دليل
 

 درج الّتالزم هنا سبيل

 ترجمه دو بيت اول به فارسى چنين است:
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 «لِمّ »و  «إنّ »برهان ما قسمت شده بر 
 

 «لمّ »علمى كه از علت به معلول است 

اسبق از « لِمّ »است و « إن»و عكس آن 

  اوست
 و هم به اعطاى يقين اوثق از اوست

 نفس افعال و آثار از إنّ  برهان طريق به پرسدپس خالصه اين درس اين شده است كه سائل مى

 كرده تزييف را آن «تنبيه» در و است كرده تعبير «وهم» به را سؤال اين شيخ و كنيممى نفس اثبات

ن آ در ايمكرده اعتبار چنان و چنين و طلق هواى در معلق را انسان كه مذكور فرض در كه است

صورت فعلى و اثرى نبود و از هر گونه افعال و آثارش بركنار بود، و در غير فرض مذكور، آيا به فعل 

 عامّ  فاعل از حاكى عامّ  فعل باشد، عامّ  فعل به اگر خاّص؟ فعل به يا كنىعاّم اثبات نفس خود مى

شد؛ و اگر به فعل با تو نفس كه را خاص فاعل نه كندمى اثبات را مطلق فاعل مطلق فعل يعنى است

 اين در و. گردد اضافه و يابد انتساب تو نفس به كه است خاص فعل آنگاه كنى،خاص اثبات مى



 اضافه كه شودمى خاص فعل صورتى در چه است، باطل دور كه آيد الزم مطلوب بر مصادره صورت

 از خواهىىم كه اين حال و است شده اخذ دليل در تو ذات پس گردد، تو نفس يعنى تو ذات به

 .كنى خود نفس اثبات دليل

ببين كه دانشمندان حقيقى انسان ساز چه موشكافيها در راه آشنا كردن انسانها به مسير تكاملى و 

 غايت و غرض به را آنان و كنند بيدار را خوابيدگان تا كه اندكرده شانارتقاء و اعتالى روحى

 را خود كه انسان ايمچنانكه پى در پى تذكر داده و. برسانند است، شدن انسان كه شان،نهايى

 و كندمى خو حيوانى زندگانى به و ماندمى محروم انسانى لذّ  و حظّ  و سعادتها همه از نشناخت،

 .يابدمى الفت

 را خودشان چون اندماديون در هر پوشاك و كوشك و زينت و زيور باشند، از مسير انسانى منحرف

 و صور واهب و علوم مفيض از كه برنددر فراموشخانه ماده به سر مى چون و اندكرده فراموش

 غافل يكباره كمال به نقص از نفس مخرج 
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 نوابغ و انديشمند بزرگان همه اين كه انديشندنمى هيچ و اندمانده باز سعادت به نيل از و اندشده

و صنايع و اين همه فالسفه نامور و رجال علمى شناخته  فنون و علوم در متبحر مردم و دهر بنام

 چه و اندچشيده چه و انديافته چه و اندفهميده چه و اندشده در جهانها و قرنها چه ديده

 زبانهاى به هجران و وصل در دلنشين سرودهاى و دارند روحى گداز و سوز همه آن كه خواهند،مى

كم به راه و روش آنها آشنا شويم و به اسرار نهانى آنها آگاه. كم اميدوارم كه سرايند،مى گوناگون

 كمال به تا پايدمى را آن و باشدخيلى جاى شگفت است كه مردك به فكر نهالى كه كاشته است مى

 و كيست كه نيست خويش فكر به اما پرسد،مى او پرورش درباره آن و اين از و دهد ميوه و برسد

 او از ديگر شد گسيخته و جدا هم از هايشمهره و پيچ چون كه داندىم ماشينى تركيبى را انسان

 و بخورد تا بكوشد. بس و است اعتبارى و صناعى تركيب همين انسان و نيست برقرار و باقى چيزى

 و حاللى نه و انجامى نه و است آغازى نه را او ديگر. بخوشد تا بجوشد و بنوشد و بپوشد و بخوابد

و غايتى و نه جزا و آخرتى و نه سعادت و شقاوتى. ببين تفاوت ره از كجاست  هدف نه و حرامى نه

 .نالدمى چنين و خواهدتا بكجا، انسانى آن شود و انسانى اين كه چه مى



 سينه خواهم شرحه شرحه از فراق
 

 تا بگويم شرح درد اشتياق

 هر كسى كو دور ماند از اصل خويش
 

 باز جويد روزگار وصل خويش

 .اندتا چه رسد به انسانهايى كه فراتر از اين كس

 درس نود و دوم

در فرضى كه شيخ براى اثبات نفس عنوان كرده است هيچ گونه اصطالح فنى منطق و فلسفه در آن 

به كار برده نشده است. نه صغرى و نه كبرى و نه الفاظ و اصطالحات ديگر بلكه معنى صرف و 

 معانى است ممكن كه است بارز اىخودش است. اين خود نمونهادراك و حضور موجودى براى 

 لفظى هيچ و بشود ادراك
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براى او وضع نشده باشد و انسان در مسير تكاملى خود حقائى را ادراك كند كه از تعبير آن عاجز 

در قالب الفاظ نتوان آورد كه به قول باشد و الفاظ رائج براى تأديه آنها كافى نباشد و يا اصال آنها را 

 شيخ شبسترى در گلشن راز:

 معانى هرگز اندر حرف نايد
 

 كه بحر قلزم اندر ظرف نايد

 از بسيارى در كه شايد و است شده عائد نفس اثبات در مذكور فرض از كه است اىاين نكته فايده

آنچه كه اندر دل بود اظهار آن مشكل »گفت:  كسى اگر و. آيد كار به ما مقاالت بلكه مقامات و حالت

، در پى انكار آن برنيايى كه شايد در نهانخانه هستى رازهايى نهفته باشد كه بدانها دست نيافته «بود

باشى و ديگران دست يافته باشند و لفظ نداشته باشند كه در كسوت الفاظ در آوردند. چنانكه از 

 .شودوى گويى؟ گفت: به آنچه بر دل من وارد مىبزرگى پرسيدند: اين سخنان را به چه ر

 كار و ايمنسپرده سرى معانى و اسرار ارباب به و ايماگر چه ما هنوز در عالم سر و معنى سيرى نكرده

 در اشارتى ولى بمانيم، ناتوان آن تأديه و تعبير در و كنيم ادراك را معانى كه است نكشيده بدانجا ما

 .آيد كار به ما پژوهىشايد در مسير دانش كه نماييم الفاظ وضع باب



الفاظى كه به زبان هر قوم براى معانى وضع شده است بديهى است كه تا كسى عالم به وضع نبوده 

 كه است همان اين و. شنودمى اصواتى بلكه شود،باشد، از شنيدن الفاظ به معانى آنها منتقل نمى

نده است رشته و تخصص او اين است كه به زبان فالن خوا درس زبان فالن در فالنى گويندمى امروز

 فرقه آشنا شده است.

معنى اين حرف اين است كه به وضع لغات آنها آگاهى يافته و زحمت كشيده است كه تازه از حيث 

آگاهى به لغات و الفاظ آن قوم شايد در حد يكى از عوام آن قوم رشته تخصص به دست آورده 

است. البته فرا گرفتن زبان گروهى هنرى است كه در حد خود پسنديده است و كسى را زبان طنز و 

راض بر آن نيست؛ ولى اگر زبان نردبانى براى عروج به علوم و معارفى كه در آن زبان نوشته شده اعت

 همگانى و جهانى شهرت انداست، گردد، كمال است. و به همين سبب زبانهايى كه اين چنين

 اند،يافته
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 چون زبان عربى و فرانسه.

ه وضع الفاظ براى همه معانى، و حداقل براى اكثر آنها، از ديدگاه اكنون سخن ما در اين است ك

طبيعت است و رنگ ماده گرفته است، چون الفاظ براى معانى كه با آنها در كاريم و بدانها نياز داريم 

 طول در كه معانى به يافتن انتقال از و ايميافته عالقه و انس وضع همين با ما و اند،وضع شده

 اوصاف و احوال معنايى با لفظ عالقه اثر بر بسا چه و افتيم،مى زحمت در اندرار گرفتهق مادى معانى

 كه رسد چه تا شويممى حيرت و اشتباه دچار و دهيممى ديگر معنى به او لفظ قالب در را معنى آن

در چق الفاظ اشتراك كه دانيدمى. ببريم ديگر نشأه به و دهيم كوچ نشأه اين معانى از را الفاظ

. آيدمى پيش اعتراض و اشكال و يابدمى انتقال معنايى به معنايى رنگ كه شودموجب اشتباه مى

 و است نوش زنبور يكى: زنبور لفظ يك و شير لفظ يك معنى ميان است تفاوت قدر چه ببينيد

گويند  «عسل» را انگبين عرب لغت در. زهرآگين زنبور اين و است انگبين زنبور آن نيش، زنبور ديگرى

كه « لسع»زنبور »است و اين « زنبور عسل»است. آن « عسل»مقلوب « لسع»و « لسع»و گزيدن را 

بكلى خالف و معكوس و مقلوب آن است. آن كجا و اين كجا؟ به قول مالى رومى در اوائل دفتر اول 

 مثنوى:



 هر دو گون زنبور خوردند از محل
 

 ليك شد زان نيش و زين ديگر عسل

 آهوگيا خوردند و آب هر دو گون
 

 زين يكى سرگين شد و زان مشك ناب

 هر دو نى خوردند از يك آبخور
 

 آن يكى خالى و اين پر از شكر

 صد هزاران اين چنين اشباه بين
 

 فرقشان هفتاد ساله راه بين

 گفته است:« شير»و نيز در 

 آن يكى شير است اندر باديه
 

 آن يكى شير است اندر باديه

 خوردآن يكى شير است كادم مى
 

 خوردآن يكى شير است كادم مى

 محققانه، و مفيد و موجز رسائلش ديگر مثل اى،معلم ثانى، ابو نصر فارابى، رساله
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به نام جمع بين رأيين دارد كه بعضى از آراى استاد و شاگرد، افالطون و ارسطو، را، كه به ظاهر 

 به و است كرده تصحيح و تصويب را دو هر و است نموده علمى جمع نمايد،مباين و مغاير هم مى

 به دارد اىناله رساله آن در. لحاظ بدين شاگرد و گفت لحاظ بدان استاد كه است داده حق دو هر

ئج است را كه الفاظى به توانيمنمى كنيممى ادراك و هستند چنانكه آن را معانى ما كه مضمون اين

تعبير كنيم، كه اين الفاظ مبين و معرف آن معانى لطيف و دقيق نيستند. پس از آن گفته است كه 

اگر از من بخواهى الفاظى ديگر ابتداء و رأسا براى آن معانى وضع كنم كه مؤّدى آنها شود برايم 

 و اندعت برخاستهمقدور و ميسور نيست؛ چه هرگونه الفاظى وضع كنم باز همه آنها از اين عالم طبي

 الفاظ همه ببينيد بفرماييد، تأمل مقدارى شما. بود نخواهند بسنده معانى و مقاصد ايفاى براى هرگز

 را غيب و علم عالم و اندمتصف ماده صفات به و اندمادى استثنا هيچ بدون و محدودند عبارات و

 تواندونه موجود محدود مىچگ پس ماده، احكام و اوصاف به متصف غير و اندمعانى كه دانستى

 سايه مادى موجودات ديگر مثل عبارات و الفاظ بفرماييد كه اين مگر باشد، نامحدود معرف و مبين

 حكايتى قالبشان قابليت و وجودى سعه فراخور به و اندطبيعت ماوراى عالم حقائق نشانه و نمونه و



ه بودم، اين چنين در خاطرم گذشت و در انديش در معانى همين پيرامون در وقتى. دارند عالم آن از

دفتر نكاتم نگاشتم كه: بينايان اين جاييها را روازن آنجايى بينند و نابينايان آنجائى را در قوالب اين 

 جاييها در آوردند.

 اعم معانى براى الفاظ كه است اين انديكى از مطالب بلند و بسنده كه درباره وضع الفاظ فرموده

اد اين سخن اين است كه هر معنى را در عالم خودش حكمى خاص و صورتى مف. اندشده وضع

. اندگفته نيكو و است صورتى عالم هر در را حروف اندخاص است، بلكه ارباب اعداد و حروف گفته

 نويسد،مى بدان و گيردمى دست در كاتب كه آهنين يا چوبين آلتى به يابدمى تبادر ما نزد قلم مثال

 و لوح اين و. نگاردقطعه سنگ سياه و يا تخته سياه و كاغذ و غير آنها كه بر آنها مى آن به لوح و

 چه هر فرمايندمى معانى ارباب اما. ايمكرده پيدا عالقه و انس بدانها كه است مادى قلم

 350دروس معرفت نفس، متن، ص: 

ست لوح است، و هر واسطه نگارش است قلم و هر چه كه پذيرنده نقش و نگار و خط و كتابت ا

 لوح يعنى آن، احكام و ماده از مجرد بعضيها و انديك از لوح و قلم را مراتبى است كه بعضيها مادى

 تنّزل را آن اگر كه شودمى اطالق دقيق و لطيف معانى به نيز طبيعت ماوراى موجودات بر قلم، و

شود. و اگر اين لوح و قلم مادى را مى مادى قلم و لوح اين دهد نشان را خود ماده عالم در تا دهيم

 :فندرسكى مير جناب قول به و گرددتجريد كنيم و باال ببريم، همان لوح و قلم نورى عارى از ماده مى

چرخ با اين اختران نغز و خوش و 

  زيباستى
 صورتى در زير دارد آنچه در باالستى

 صورت زيرين اگر با نردبان معرفت
 

 اصل خود يكتاستىبر رود باال همان با 

 و لغز به كه داركفه دو ترازوى به گرددمى متبادر ذهن شود،و باز ميزان كه نزد ما اسم برده مى

 دم پشت ميان دارد سم دو و پا شش كه دشت اين در ديدم صنعتى عجايب: گفتند گفتند چيستان

چيزى وزن و سنجيده گردد ميزان  بدان چه هر بلكه ندارد خاص ترازوى به اختصاص ميزان اما دارد؛

 بدان منطقى قياسهاى نتيجه سقم و صحت كه است صحيح انداست. علم منطق را ميزان ناميده

 ميزان را «ل ع ف» عربى صرف علم در و است؛ اشعار سنجش ميزان عروض علم و شود؛مى سنجيده



. آلتى را كه برودت و است صحيح گردد،مى معلوم بدان زائد حروف از اصلى حروف كه اندگفته

 سنجتب همچنين و است؛ صحيح گويند،مى الحرارة ميزان را آن شود،حرارت هوا بدان سنجيده مى

 آنها، نظائر و متر و ليتر و كيلو واحدهاى قبيل از چه هر و. است صحيح بناميم، ميزان را فشارسنج و

گويند، و طبيب « مسبار»را، كه به عربى ) sonde(«سند» اندميزان شوند،مى سنجيده اشياء بدانها كه

 را كاغذ آن وسيله به خطاط كه اىمسطره. است ميزان سنجد،مى و فهمدبا آن عمق جراحات را مى

 ميزان مهندسى نقشه و خياط الگوى. اوست ميزان نرود، كج و بنويسد راست تا كندمى خطكشى

ول و طرازى كه بنايان و معماران بدانها شاق. اشيايند سنجش ميزان قپانها اقسام همه. است آنان

 راستى و كجى ديوارها و هموارى و ناهموارى سطح زمين را
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 در را آنها صنايع و حرف ارباب كه بيشمار ديگر معيارهاى همچنين و. آنهاست ميزان سنجند،مى

ت. و اگر انسانى را كه در آداب انسانى آنهاس ميزان برندمى كار به خود صنعت و حرفه عمل يكيك

فرد نمونه و سمبل است كه رفتار و كردار ديگران را بدو بسنجيم و او را معيار در صحت و بطالن 

اعمال و اقوال ديگران قرار بدهيم، ميزان بناميم باز صحيح است. نقطه گذارى را براى حدود حروف 

 شوددهن نون چند نقطه با هر قلمى كه نوشته مىدر مّشاقى و تعلم خط، كه قد الف چند نقطه و 

 .ديگر بسيار ميزانهاى و. است صحيح بناميم ميزان باشد، بوده

 تا دارد فتيله و نفت كه چراغى آن از: گويندمى« سراج»، كه به لغت عربى «چراغ»و همچنين كلمه 

ر مثنوى، آفتاب را چراغ د رومى، مالى. اندچراغ گوناگون، انواع و اقسام همه با برق، چراغ اين

 ناميده است:

 اين چراغ شمس كو روشن بَود
 

 نز فتيله پنبه و روغن بَود

. دهد تميز چاه از را راه و يابدچراغ هر چيزى است كه آدمى با نور آن از وحشت تاريكى رهايى مى

حسن رأى و تدبير او حق  و بينش و دانش نور از ديگران كه انسانى و اند،چراغ ماه و آفتاب بنابراين

 و خود علم چراغ است. «1» .است چراغ دهندو باطل را تميز مى



و همچنين آسمان و زمين، اگر روح انسان را آسمان و تن او را زمين بناميم، صحيح است؛ و عالم 

ماوراى طبيعت آسمان است و جهان طبيعت زمين. مالى رومى آسمان را مرد و زمين را زن ناميده 

 البته صحيح است:است، 

 آسمان مرد و زمين زن در خَرد
 

 پروردهر چه آن انداخت اين مى

 

______________________________ 

يا أَيَُّها  چراغ ناميده شده است: -صلى اهّلل عليه و آله و سلم -(. چنانكه در قرآن كريم، رسول اهّلل1)

رًا َو َنِذيرًا َو داِعيًا إَِلى اللَِّه ِبِإْذِنِه َو ِسراجًا ُمِنيراً  ( چراغ 47: 33)احزاب/  النَِّبيُّ إِنَّا أَْرَسْلناَك شاِهدًا َو ُمَبشِّ

ْمَس ِسراجاً  ناميده شده است:« سراج»گويند، و شمس در قرآن « سراج»را به عربى   َو َجَعَل الشَّ

بر رسول اهّلل عليه الّسالم و شمس، مطلبى رياضى و طبيعى است « سراج»(. در اطالق 17: 71)نوح/ 

 .كنيمكه در دروس آتيه عنوان مى
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 مزندگرنه از هم اين دو دلبر مى
 

 خزندپس چرا چون جفت در هم مى

جهانى حكمى دارد و به صورتى مخصوص و همچنين جميع لغات و الاقل اكثر لغات هر زبانى در هر 

 .برد بكار جمود لغات مفاد در نبايد. دهدخود را نشان مى

 روزها و كنيدمى ماهه دو مسافرت خواب در بينيد،شما همه احوال بيدارى خود را در عالم خواب مى

يا كمتر  ساعت يك نشأه اين لحاظ به شما ديدن خواب مدت همه كه اين با گذرانيد،مى را شبها و

بود؛ ببينيد احكام اين دو نشأه همسايه يكديگر چقدر متفاوت است. در اين الفاظ و در اين احوال و 

در اين اطوار ادراكات و شؤونات وجودى انسان درست تأمل بفرماييد، اين حرفها را سرسرى نگيريد، 

 اين باشيد، بهوش. دهددر پيرامون آنها فكر بفرماييد، كه فكر شما را به اسرار بسيارى آگاهى مى

 اكتفا اندازه همين به درس، اين در. نفرماييد فراموش و دهيد قرار خود گوش حلقه را مباحث



 در بهتر و بيشتر فحص و بحث شايد شديم، آشنا بهتر و بيشتر يكديگر زبان به كه كمكم تا كنيممى

 :گويد مثنوى اول در رومى مالى. بگيريم پيش مطالب اين

 دمساز خود گر جفتمىبا لب 
 

 همچو نى من گفتنيها گفتمى

 

 درس نود و سوم

 او براى لفظى كه اين بدون معنى ادراك امكان يكى: ايمدر درس گذشته دو مطلب تحصيل كرده

 انس بدانها ما ذهن آنچه براى نه اندشده وضع اعم معانى براى الفاظ كه اين ديگر و باشد بوده

 تجربى دليل مذكور، فرض از است؛ اىفائده كه ايمگفته را اول مطلب. شودمتبادر مى آنها به و گرفته

 نامبرده فرض دنباله و. است آمده پيش اّول از دوم مطلب و. است شده عائد نفس اثبات بر شيخ

 علت، بر معلول استدالل اعنى فاعل، بر فعل از استدالل. شد حاصل نتيجه آن از كه بود تنبيه و وهم

 كه ايمبرهان اّن است، استدالل ناتمام و ناقص است. سخنى از رنه دكارت نقل كرده كه
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 «1» .هستم پس انديشمگفت: مى

 بحث او فوق سخن پيرامون در و كنيم پيدا بيشتر آشنايى دكارت گفتار به خواهيمدر اين درس، مى

 كه كنيمتاب سير حكمت در اروپا، تأليف فروغى، نقل مىك از را گفتارش از قسمتى نخست. كنيم

 علمى كتب گونه اين فهميدن ولى است، مفيدى كتاب خود مذكور كتاب و دارد سودمند نكات برخى

 استاد دهن از شنيدن حرف و مطالب و دروس گونه اين تعلم و تعليم به احتياج باشد زبانى هر به

 ولى ايد؛بستهاين دروس، از آن كتاب و نظائر آن طرفى نمى خواندن از پيش شما. دارد كارآزموده

 جناب نامبرده فاضل. اندبيگانه آنها از بكلى ديگران كه ايدشده آشنا آنها زبان به اىاندازه تا اكنون

 :گويد فروغى،

كاميابى كه دكارت در اكتشافات علمى حاصل نموده، همه در روزگار جوانى و از سن بيست تا سى 

 و فلسفه تأسيس فكر در همواره و شداده بود؛ و ليكن همت بلند او به آن نتايج قانع نمىدست د



 حكمت كه اين به داشت نظر قدما، مانند نيز او زيرا بود؛ كل عالم ديگر عبارت به و بديع، حكمتى

 گويدمى خود هاىنوشته از بعضى در چنانكه باشد، خلقت عالم كلى بيان و معلومات جمع بايد

لسفه يعنى خردمندى و خردمندى، گذشته از حزم و عقل، عبارت است از معرفت كل آنچه انسان ف

 .فنون اختراع يا تندرستى حفظ براى خواه باشد زندگانى كار پيشرفت براى خواه بداند، تواندمى

 و طبيعى؛ دومش جزء و است الطبيعه مابعد اولش جزء حقيقى فلسفه: گويدو در جاى ديگر مى

 از كه شاخهايى و است، طبيعى اشتنه و الطبيعه مابعد اشراين فلسفه درختى است كه ريشهبناب

است. و نظر بر  «2» الحيل علم و اخالق و طب آنها عمده كه باشندمى ديگر علوم آيدبرمى تنه اين

ى همين عقيده، بر خالف ارسطو و پيروان او كه از طبيعت ابتدا كرده به ما بعد الطبيعه منته

 از فلسفه در دكارت شدند،مى

______________________________ 

(1.)Jepense Doncjesuis . 

(2.)mecanique  

 354دروس معرفت نفس، متن، ص: 

 دكارت برندمى پى باطن به ظاهر از آنها ديگر عبارت به. رسدما بعد الطبيعه آغاز كرده به طبيعت مى

 .است برده ظاهر به پى باطن از

رد هوشمند متوجه بوده است كه در عنفوان جوانى، شخص هر اندازه با قريحه و استعداد اين م

باشد براى تأسيس حكمت آماده نيست. بنابراين، پس از يافتن روش علمى و اكتشافاتى كه در 

علوم نمود چند سالى باز به سير آفاق و انفس پرداخته و در كار جهان تجربه حاصل كرد و يك چند 

گوشه انزوا گرفته آنگاه بناى نوشتن تصنيف و چاپ و نشر معلومات و مباحثه قلمى با  در هالند

 .شود استنباط بايد هافضالى عصر خود گذاشت، و فلسفه او از مجموع آن تصانيف و نوشته

 بنابراين آنچه پيش گفتيم، تحقيقات فلسفى دكارت شامل دو قسمت است:



ه مابعد الطبيعه است در بخش چهارم گفتار و رساله تفكرات و ما بعد الطبيعه و طبيعت. آنچه راجع ب

 چند هاىبخش اول رساله اصول فلسفه بيان كرده است. و تحقيقات راجع به طبيعت را در رساله

 .است ساخته مندرج  فلسفه اصول رساله چهارم و سوم و دوم بخش در را آنها ماحصل و نموده قيد

جاده كوبيده پيشينيان را رها كرده راه تازه در پيش گرفت، دكارت همچنانكه در روش كسب علم، 

نسبت به خود علم نيز همين شيوه را اختيار كرد، يعنى آنچه را از پدر و مادر و مردم و استاد و معلم 

و كتاب آموخته بوده نيست انگاشت، بساط كهنه را بر چيده و طرح نو در انداخت. پس بنا بر اين 

ت و معقوالت و منقوالت را كه در خزينه خاطر دارد، مورد شك و ترديد گذاشت كه جميع محسوسا

 دانند،قرار دهد، نه به مقصد اين كه مشرب شكاكان اختيار كند كه علم را براى انسان غير ممكن مى

 و بياورد دست به علم در اساسى خويش شخصى تفحص و تعقل قوه به كه نيت اين به بلكه

و تقليدى نيست. به عبارت ديگر، شك را راه وصول به يقين قرار داد  عاريتى علمش كه شود مطمئن

 يعنى مصلحتى خوانده «1» و از اين رو آن را شك دستورى

______________________________ 

(1.)doutemethodique  
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ك را به درجه افراط و مبالغه ش عمدا كه باشد آشكار تا گويدمى «1» است و گاهى هم شك افراطى

 اعتبار محسوسات به كه كندرسانيده است. و موجبات شك و ترديد در معتقدات را چنين بيان مى

 بطالن در شبهه وجه هيچ به شخص خواب در چون و كند؛مى بسيار خطا حس زيرا نيست،

ن كرد كه معلومات اطمينا توانمى كجا از است، باطل يقينا كه آن حال و ندارد خويش مشهودات

بيدارى همان اندازه بى اعتبار نيست. و آيا يقين است كه من خود موجودم و داراى جسم و جان؟ 

 قصد شيطان يا باشم خطا در من كه نگرفته قرار اين بر خداوند مشيت كه دانست توانو چگونه مى

شايد از شبهاتى باشد  شودمى پنج سه و دو كه اين به من يقين حتى و است؟ ننموده مرا گمراهى

كه شيطان به من القا كرده است، و بنابراين كليه افكار من باطل باشد. پس فعال تكليف من آن 

 است كه در همه چيز شك داشته باشم و هيچ امرى از امور را يقينى ندانم.



چون ذهن بكلى از قيد افكار پيشين رها شد و هيچ معلومى نماند كه محل اتكا بوده و مشكوك 

 شك چون. كنممى شك كه كنم شك توانمنباشد، متوجه شدم كه هر چه را شك كنم اين فقره را نمى

 و متيقن اصل نخستين پس. انديشممى كه هستم كسى پس. انديشممى و دارم فكر پس كنممى

 پس انديشم،مى» كه عبارت اين. «هستم پس انديشم،مى» كه است اين آمد، دست به كه معلومى

ا فكر دارم، پس وجود دارم در تاريخ فلسفه اروپا باقى مانده و معروفترين يادگار دكارت ي «هستم

 است.

 اساس در بودى، زده پا پشت قياس برهان به كه آن با: اندگفته و كرده گيرىفضالى معاصر او خرده

اين  به دادى، ترتيب كبرى و صغرى باشى ملتفت كه اين بدون و نمودى اقامه برهان خود فلسفه

 آن استدالل اين الزمه و «دارم وجود پس انديشممى من و دارد وجود انديشدهر چه مى»قسم: 

 تصديق را الذكر سابق كبراى و صغرى يعنى ديگر مقدمه دو خود، وجود بر تصديق از پيش كه است

 شك پس باشى، كرده

______________________________ 

(1.)d outehyperbolique  
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دستورى خراب شد و اساس فلسفه باز به اصول منطقى برگشت آن هم ناقص، زيرا كه كبراى قياس 

 خود را ثابت ننمودى.

از ترتيب قضاياى « انديشه دارم پس وجود دارم»اما دكارت جواب گفته است كه اين اصل كه 

 كه امنشده در به خود روش از و ام،تهصغرى و كبرى به دست نيامده بلكه به وجدان و بداهت درياف

 قرار قبول مورد باشد بديهى نظرم در و كنم ادراك وجدان به صرف كه را بسيط ساده معلومات تنها

 .دهم

 و هستم، چه كه اين به كردم توجه شدم، مطمئن خويش هستى به كه آن از پس: گويددكارت مى

يقين قائل باشم جز فكر داشتن، زيرا تا فكر دارم  به توانمنمى خود درباره را حقيقتى هيچ ديدم

 بود، نخواهد داشتنم وجود بر دليلى شود زائل من از( شعور) فكر اگر و بدانم موجود را خود توانممى



 در وجود اين اثبات و است داشتن فكر بر مبتنى فقط( ذهنم يا نفس وجود يعنى) وجودم چون و

ضاى آن ثابت نگرديده، پس اثبات وجود نفس محتاج به اع و بدن وجود هنوز كه شد ميسر حالى

اثبات بدن و مكان و لوازم ديگر نيست. پس حقيقت و ماهيت من )يعنى نفس من( جز فكر چيزى 

 و حس از است، نفس متعلقات و احوال همه فكر، از مرادش كه آيدنيست. و از كلمات دكارت برمى

 كسى گاه هر: گويدتصور و تصديق و غير آنها. و مى و اراده و كين و مهر و تعقل و شعور و خيال

 چنين گوييم است، ذهن يا نفس وجود به علم از تريقينى مخّيل و محسوس مدركات كه شود مدعى

 تخّيل يا باشند داشته حقيقت خواه كند،مى درك ذهن هم را مخّيالت و محسوسات زيرا نيست،

 خصوص اين در و باشندمى كندرا درك يا تخيل مى آنها كه نفس يا ذهن وجود بر دليل باشند صرف

 .كرد تواندنمى شبهه

پس از اثبات وجود نفس و متعلقات آن نخستين حقيقتى كه دكارت خود را بر اثبات آن توانا ديده، 

 و شد مسلم من بر هم اصل يك تحقيقات اين ضمن در: گويدوجود صانع است؛ و ليكن مقدمة مى

را عقل روشن و متمايز دريابد حق است، چنانكه يقين من به وجود نفس از  چه هر كه است اين آن

 اين جهت ميسر شد

 357دروس معرفت نفس، متن، ص: 

 كه آن را روشن و متمايز دريافتم و اين حكم براى تحصيل علم در دست من قاعده كلى است.

عنى آنچه بر ضميرم ي نفس، احوال جز كنم،مقدمه ديگر اين كه به جز نفس آنچه من ادراك مى

 .الخ. نيست چيزى گذرد،مى

 و هااين بود آنچه كه خواستيم از دكارت از سير حكمت در اروپا نقل كنيم. در پيرامون گفته

 ايدشنيده كه را آنچه خالصه و عصاره ولى ايم،داده فراوان بسط و شرح  چه اگر او، علمى تحقيقات

 است. بصيرت مزيد سبب كه آوريممى در عبارت به

 چه اگر شماست؛ اختيار در هميشه و شودعالوه اين كه در هنگام ضرورت مأخذ مراجعه شما مى

 دست حافظه قوه انداختن بكار از مردم اغلب كه شد موجب يادداشت و دفتر به اتكاء و اعتماد

شان خود حافظه قوه منزلت به دفتر در را هاآگهى نمودن بند در و يادداشت دفتر همان و كشيدند



 بيان به كان، كيف. نمايندمى مراجعه خود منفصل قوه اين به ضرورت هنگام در و اندقرار داده

 و علمى روش هم و است فكرى ورزش هم كه پردازيممى فوق مطالب از برخى توضيح در اشاراتى

 .دهيممى غرض اين به اختصاص را بعدى درس و ذهن؛ تشحيذ در دخيل هم

 درس نود و چهارم

 ايمدرس را به بحث و كاوش در پيرامون برخى از مطالب دكارت كه در درس پيش گذرانده اين

 كل عالم ديگر عبارت به و بديع حكمتى و فلسفه تأسيس فكر در همواره» گفت كه آن: پردازيممى

 خلقت كلى بيان و معلومات جمع بايد حكمت كه اين به داشت نظر قدما مانند نيز او زيرا بود

 .«باشد

 به نه است صورتش به ءشى شيئيت كه ايمدر دروس پيش اشارتى رفت و در خارج توضيح داده

 به نه است سيف خود حدت به سيف و چوبش، به نه است سرير خود هيأت به سرير حتى اشماده

 عالم و است خود صورت به چيز هر ديگر، عبارتى به و اوست حقيقت تمام چيز هر صورت و آهنش،

 هب است عالم
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 انسان كه است اىصورت خود نه به ماده خود، و صورت اشياء در حقيقت همان صورت علميه

 و. اوست بالذات معلوم و است كرده ادراك را اشياء صورت ديگر عبارت به و شودمى عالم بدانها

ان به فرا گرفتن حكمت، عالم انس كه است اين اندگفته آن غايت و حكمت اقتناء فايده در حكما

 به علم حكمت كه اندو در تعريف حكمت گفته «1» .گرددعقلى مضاهى يعنى مشابه عالم كيانى مى

 شفا در شيخ و. است بشرى طاقت قدر به االمرند، نفس و واقع در چنانكه آن موجودات، احوال

گردد، صور كل در وى مرتسم  عقلى عالم كه است اين او به خاص كمال ناطقه، نفس كه است آورده

 (.636، ص 2شود )چاپ سنگى، ج 

فلسفه يعنى خردمندى، و خردمندى گذشته از حزم و عقل عبارت است از معرفت »آن كه گفته است 

 «2» .«الخ بداند تواندكل آنچه انسان مى



لهند، كه ابوريحان بيرونى كه همه تأليفات او علمى و گرانقدر و ارزشمند است، در كتاب شريف مال

حقا حاوى بسيارى از مطالب و نكات بلند در فنون علوم است، در باب سوم آن، كه از قدماى 

هفتگانه حكماى يونان، ملقب به اساطين حكمت يعنى ستونهاى دانش و از آراى آنان در دو دسته 

 موجودات عقلى و حسى سخن به ميان آورده، گفته است:

______________________________ 

 بصورته ءو اعلم ان الشيخ نص فى بعض رسائله بان كل شى 195چاپ سنگى، ص  2(. اسفار، ج 1)

 .الخ

ميان دو حرف صدادار قرار گرفته  Sبه ضم الم و زاى هوز )چون حرف philosophe(. در لغت فرانسه2)

آن  است و همچنين ديگر مشتقات آن، چنان كه در ديكسيونرهاى فرانسه بيان شده است( مصدر

است؛ يعنى به افكار حكمى و فلسفى پرداختن و فلسفه گفتن و مشاجرات و  philosopherفيلزف

مباحثات با نهايت كردن يعنى در فلسفه فرو رفتن است. و فيلزف كه مشهور آن فيلسوف است به 

 معنى حكيم است.

عنى دوست و ي فيلس از مركب است فسدر ديكسيونر الروس پورتو آمده است اصل گرك آن فيلس

 .باشداز سوفيا يعنى حكمت و دانش و فرزانگى و عاقلى و دانائى مى

 

 )gr. philsophos, dephilos, ami, etsophia, sagesse ( 

 .دانش دوستدار يعنى الحكمه؛ محبّ  به اندو فالسفه اسالمى در كتب فلسفى فيلسوف را معنى كرده
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السوفية و هم الحكماء فاّن سوف باليونانّية الحكمة و بها سّمى الفيلسوف پيالسوپا اى و هذا رأى 

محب الحكمة و لّما ذهب فى االسالم قوم الى قريب من رأيهم سّموا باسمهم و لم يعرف اللقب 

د بعضهم فنسبهم للتوكل إلى الصّفة و انهم اصحابها فى عصر النبى صّلى اهّلل عليه و اله ثم صّحف بع

 چاپ حيدر آباد دكن( 24ذلك فصّير من صوف التيوس. الخ. )ص 



يعنى اين رأى سوفيه است )با سين سعفص( و سوفيه حكمايند، زيرا كه سوف در يونانى حكمت 

، يعنى محب حكمت، ناميده شد. و چون در «پيالسوپا»است، و به همين كلمه سوف فيلسوف 

 آنان اسم به اند،( در موجودات عقلى و حسى رفتهاسالم گروهى قريب به رأى سوفيه )يعنى حكما

 و توكل به را گروه اين نبودند سوفيه لقب اين متوجه مردم از برخى چون و. شدند ناميده سوفيه

. بودند آله و عليه اهّلل صّلى نبى عصر در صّفه اصحاب آنان كه است داده نسبت صّفه به اعتماد

 با سوفيه يعنى) انداز صوف تيوس )پشم بزها( دانسته را كلمه اين شد تصحيف آن از بعد سپس

 (.گرفتند صوف و صفه از مشتق را آن و خواندند صاد با صوفيه تحريف و تصحيف به را سين

حرفهاى گوناگون به ميان آوردند برخى از صفه و برخى از « صوفى»طوائف صوفيه در اشتقاق كلمه 

ى تحقيق همان است كه اين رجل فحل علمى، ول دارند ديگر حرفهاى برخى و اندصوف گرفته

 ابوريحان بيرونى، افاده فرموده است.

 جزء و است الطبيعه مابعد اولش جزء حقيقى فلسفه گويدو در جاى ديگر مى»آن كه گفته است 

 فالسفه همه كه بدان و است كرده سير معلول به علت از لمّ  برهان به دكارت «طبيعى دومش

 قسم دو بر يعنى اند،كرده قسمت چنين اين كلى طور به را هستى سراى حديثا و قديما حقيقى

 عكس، به برخى، و آمدند طبيعت به طبيعت ماوراى از نزوال برخى كه اين جز. انددهنمو تقسيم

 آخرت، و دنيا قبيل از اندبرده نام را يك هر گوناگون اعتباراتى به و آن، ماوراى به طبيعت از صعودا

بعد  در كه ديگرى اسامى و اله عالم و طبيعت عالم غيب، عالم و شهادت عالم امر، عالم و خلق عالم

 به مؤمن حقيقى فيلسوف و. سرا آن براى دومين و سرا اين براى نخستين نامهاى كنيم،عنوان مى

 به قسم دو هر معرفت حقيقى فلسفه و است شهادت و غيب عالم
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نور استدالل و برهان است. معلم ثانى، فارابى، در چند جاى كتب خود تصريح كرده است كه 

 يلسوف كامل و امام يكى است.ف

 است طبيعى اشتنه و الطبيعه مابعد اشبنابراين، فلسفه درختى است كه ريشه»آن كه گفته است: 

 هستى سراى و است حكمت فلسفه ،«باشندمى ديگر علوم آيدبرمى تنه اين از كه شاخهايى و



مبدأ حكمت ماوراى طبيعت  و هم، روى انباشته علم يعنى عالم و است حكيم بلكه حكمت يكپارچه

است كه وعاى حكمت و اصل حكمت است و اوست كه مخرج مستعدهاى دار طبيعت از قوه به 

فعل است، و در حقيقت صورت و شيئيت اشياء است. درخت فلسفه، ريشه آن مابعد الطبيعه است، 

حكمت  چنانكه انسان هم ريشه او، كه سر اوست، به سوى همان آسمان معارف است و از آنجا

 كه بفرما تأمل درست است، جهان ديگر و انسان يكى كه كونين، تطابق در. گرددمى حكيم و گيردمى

 اگر. آن سان به اين و است اين سان به آن و جهان، انسان و است انسان جهان. اندهم وزان دو هر

يابى كه آن از زمين  باژگونه درختى را خويشتن كنى، قياس آن با را خود و گيرى قرار درخت كنار در

 گيرد و رويد و تو از آسمان. و خود را با جهان قياس كنى، هر دو را درختى يكسان بينى.

حكيم بزرگ بابا افضل كاشى را سخنى به غايت نيكوست كه عالم درختى است كه بار و ثمره او 

مره او لقاى مردم است، و مردم درختى است كه بار و ثمره وى خرد است، و خرد درختى است كه ث

 خداى تعالى است.

 را رؤوس اين مجموع و اند،علماى اخالق رؤوس فضائل انسانى را عفت و حكمت و شجاعت گفته

 به شودمى منشعب كه درختى همچون آن، هاىشاخه يعنى فروع را فاضله اخالق ديگر و عدالت،

 حث آنها فرا رسد.ب زمان اميدواريم كه خرد، هاىشاخه چندين به شاخه هر و بزرگ شاخها

و نظر بر همين عقيده بر خالف ارسطو و پيروان او كه از طبيعت ابتدا كرده »آن كه گفته است: 

 و اند،كرده صانع اثبات و رسيده محرك به حركت راه از اندارسطو و پيروان او كه مشائين«. الخ

 و رئيس شيخ نيز و است؛ طبيعيات در حركت
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شاگردان او، در كتب فلسفى، طبيعيات را بر الهيات مقدم داشتند چنانكه شفا و اشارات و نجات و 

 است، محشور آنها با و باليده طبيعيات دامن در چون انسان،. انددانشنامه عالئيه و تحصيل گواه

 از كمند و كمكمى عملى سير طبيعيات در و افتدمى طبيعى اعيان احوال فهميدن فكر در بار نخستين

 و مظاهر شهادت عالم چون و. گيردمى آرام هستى مبدأ به و شودمى آنها ماوراى به منتهى طبيعيات



 از و باطن به ظاهر از است، خود مؤثر دارائى نمودار اثرى هر و است غيب عالم وجودى آثار مجالى

 .كندمى سفر غيب به شهادت

باعش، بحث در طبيعيات را پس از امور عاّمه و الهيات حكماى متأخر ما، چون صدر المتألهين و ات

 صدر عمده بلكه است نموده مشى ممشى همين به منظومه حكمت در سبزوارى متأله و اندآورده

 و باشدمى گردد،مى عامه، امور به تعبير آن از كه وجود، كلى مسائل و الهيات او، نظر عمده المتألهين

بزرگى، همه اين چنين است. چنانكه خودش در تعليقاتش بر الهيات  بدان او، اسفار كتاب جلد چهار

شفاى شيخ گويد: كتاب كبير ما، مسّمى به اسفار، چهار جلد است و همه در الهيات است )چاپ 

( و نيز شاهد ديگر در اين موضوع از خود اسفار داريم كه در تعليقاتم بر اسفار 256سنگى، ص 

هدايه اثير الدين ابهرى به وزان هدايه، كه به سبك شيخ، اول در  شرح  در كه اين مگر ام،آورده

 طبيعيات و بعد در الهيات است، در آغاز آن بحث در طبيعيات كرد و پس از آن در الهيات.

مرادش از شكاكان، « پس بنابراين گذاشت كه جميع محسوسات و معقوالت الخ»آن كه گفته است: 

 دانندمى ممكن غير انسان براى را علم جمله، آن از. انداقعيتو و حقيقت منكر كه اندسوفسطائيان

 شده بحث آن رد و سوفسطائيان عقيدت در چهارم و سوم درس. ندارد واقعيتى نظرشان در علم كه

 راه در محّقق عالم هر براى شد، گفته افراطى شك هم گاهى كه مصلحتى و دستورى شك و. است

 و برهان نور به ترديدها و اعتراضات و شكها ميان در تا آيدمى پيش علمى مطالب بررسى و تحقيق

 امرى اين. گردد نائل خويش مراد به و بيابد را خود گمشده استدالل فروغ
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غريزى و جبّلى هر انسان است، و هر كس كه بيدار شد و سرمايه كسب معارف دارد چنين حالت، كه 

 و زبان به را آن دكارت كه اين جز آورد؛مى روى او به است، يابىحت حقيقتشرط و دستور و مصل

 به يا و نهفتند ديگران و گفت آشكارا او كه اين االّ  بگفتند، نيز ديگران گفت او آنچه گرنه و آورد، قلم

يا  رد نخستين نظر در انديشد، و بشنود را چه هر كه انسانى گرنه و كردند؛ بيان آن مشابه تعبيرات

قبول كند به گفته شيخ رئيس اين چنين كس از فطرت انسانيت منسلخ است. خالصه، شك مذكور 

 بر موارد، از برخى در منتها. است اين محّقق هر مصلحت و است پژوهخود دستورى براى هر دانش

 .كشدمى افراط به شك اشخاص، حالت ويژگى يا و مسائل غموض اثر



 ادراكات در حس «كنداعتبار نيست، زيرا حس خطا بسيار مىبه محسوسات »آن كه گفته است: 

 مسلم مطلق طور به را آن كند،مى ادراك حواس اين با را آنچه انسان و كندمى بسيار خطا خود

 اثبات در االعراق، طهارة در مسكويه، ابن. كندمى تكذيب را حواس ادراكات از بسيارى بلكه داند؛نمى

و وراى حواس جسمانى است گويد: نفس حاكم ادراكات محسوسه  روحانى جوهرى نفس كه اين

 تكذيب را آن ناطقه نفس و بينداست بلكه غير محسوسه هم؛ مثال چشم جرم شمس را كوچك مى

 كوچك او نيست، حكمش در خودش مضادّ  حس زيرا گيرد،نمى حس از را حكم اين و كندمى

يد واقع جز اين است امرى است وراى قوه باصره، و گومى كه آن نيست، اين جز او نزد در و بيندمى

 همچنين در ادراكات ديگر حواس و حاكم بودن نفس بر ادراكات آنها )نقل به ترجمه(.

و چون در خواب، شخص به هيچ وجه شبهه در بطالن مشهودات خويش ندارد »آن كه گفته است: 

 از بحث و ايماين موضوع بحث كرده در اندكى و نمايد، اين مطلب به طور مطلق ناصواب مى«الخ

 و نبوت از سخنى چه اگر دروس، انسجام و سبك مطابق ما و آيدمى پيش تفصيل به خواب

 :فرمايد انوشيروان زندگى در فردوسى حكيم ولى ايم،نياورده ميان به پيغمبرى

 مگر خواب را بيهده نشمرى
 

 يكى بهره داَنش ز پيغمبرى

 

 363متن، ص: دروس معرفت نفس، 

، اين سخن مقدمه «آيا يقين است كه من خود موجودم و داراى جسم و جانم»آن كه گفته است: 

 پس انديشممى»: گويداست براى اثبات هستى و وجود واقعيت و حقيقت خودش كه در بعد مى

 باشدمى اند،سوفسطائيان كه شكّاكان، ردّ  او برهان اين پس. «دارم وجود پس دارم فكر يا هستم،

 .دارم حقيقتى و واقعيت يعنى هستم و دارم وجود كه

 پژوهش سبك كه است صريح نّص  بلكه مؤيد، ،«كنم شك توانماين فقره را نمى»آن كه گفته است: 

 را سخن اين نظير و باشد؛مى هستم و دارم وجود همان كه واقعيتى اثبات و سوفسطائيان رد وى

 .ايمگفته چهارم و سوم درس در



 خطا در من كه نگرفته قرار اين بر خداوند مشّيت كه دانست توانو چگونه مى»كه گفته است:  آن

 نظام در كه است محال زيرا است احتمال شقوق بيان صرف و فرض مجرد پندار اين «الخ باشم

 .بگيرد قرار كسى خطاى به عالم خداوند مشيت الكيانى سمع دفتر و ربانى

 انديشممى كه هستم كسى پس انديشم،مى و دارم فكر پس كنم،مىچون شك »آن كه گفته است: 

 اين و است، هست و وجود عنوان به واقعيتى اثبات در او تقسيم و سبر روش ايم،گفته چنانكه ،«الخ

 .آورد بدست دكارت كه است معلوم و متيّقن اصل نخستين

 درس نود و پنجم

 اين درس دنباله درس قبل است.

 فارسى به كه فكر، اين «دارم وجود پس دارم فكر يا هستم، پس انديشممى: »آن كه گفته است

 ايم؛كرده بيان دوم و سى درس در كه است منطق اصطالح در فكر معنى از غير است، انديشه همان

 كه فكرى ولى باشد؛ بركنار و خالى آن از انسان است ممكن كه است نفس افعال از فعلى آن، چه

مان است كه فروغى در دو جاى سير حكمت در اروپا توضيح داده است: يكى اين ه گويد،مى دكارت

 كه از كلمات
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 و شعور و خيال و حس از است، نفس متعلقات و احوال همه فكر از مرادش كه آيددكارت برمى

ه غفلت نكنيم كه مراد دكارت ك اين ديگر و. آنها غير و تصديق و تصور و اراده و كين و مهر و تعقل

 باشد،نمى خالى فكر چنين از گاهاز فكر، اّعم از حس و شعور و تعقل و غير آنهاست؛ و انسان هيچ

 .است خود ذات به نفس ادراك همان كه زيرا

، چنانكه براى مالى رومى نيز «با آن كه به برهان قياس پشت پا زده بودى الخ»آن كه گفته است: 

 مطابق كه بود تمكينمثنوى گويد: پاى استدالليان چوبين بود/ پاى چوبين سخت بىپيش آمد، در 

 با رومى مالى پس. بود تمكينبى سخت استدالليان پاى كه شودمى اين نتيجه قياس اول شكل

 و تمام آن كبراى و صغرى بايد قياس هر در كه اين بر عالوه. جنگدمى استدالل عليه بر استدالل



پاى استدالليان »د تا نتيجه آن قطعى و مسّلم بود، ولى صغراى شكل مذكور، يعنى باش دغدغهبى

، صرف ادعائى از مالى رومى است و بيان نكرده است كه چرا پاى استدالليان چوبين «چوبين بود

است. و استداللى را رسد كه بگويد: پاى استدالليان رويين بود/ پاى رويين سخت با تمكين بود كه 

 و كنيممى اكتفا گفتار قدر همين به اكنون. بود تمكين با سخت استدالليان پاى: شودنتيجه مى

 .نماييممى موكول بعد به را آن بسط و شرح 

 كبراى قياس اين است:« زيرا كبراى قياس خود را ثابت ننمودى»آن كه گفته است: 

اين است: من  اول شكل صورت به قياس طبيعى ترتيب و ؛«دارد وجود انديشدهر چه مى»

 كبرى و اصغر مؤنث صغرى كلمه. دارم وجود من پس دارد، وجود انديشدمى چه هر و انديشم،مى

 محمول و گويند؛ اصغر است، مذكر كه «موضوع» لفظ لحاظ به را، نتيجه موضوع است؛ اكبر مؤنث

 آن و گويند؛مى اكبر را آن اّعم، مناسبت به و است، موضوع از اّعم مفهوم حيث از غالبا كه را، آن

 به را ديگر آن و صغرى؛ است مؤنّث كه «مقدمه» كلمه لحاظ به است اصغر بر مشتمل كه اىمقدمه

 دو از يك هر در بايد ناچار كه را، اصغر به اكبر انتساب واسطه و رابطه آن و گويند؛ كبرى بيان همين

 و موضوع از يك هر و. نامند أوسط گردد، ربط واسطه تا باشد مقدمه
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 فرموده به و شود،محمول و أوسط نامبرده را حّد گويند، و حّد اصغر و حّد اكبر و حد أوسط تعبير مى

 .خوانند حد را ايشان و است پاره سه اين بر كار گردش(: 63 ص) عالئيه دانشنامه منطق در شيخ

، پس از اثبات واقعيت و حقيقت خود كه «توجه كردم به اين كه چه هستم الخ»آن كه گفته است: 

سوفسطائى را رد كرده است، اكنون شروع كرده است در اثبات نفس كه آن حقيقت و واقعيت 

انديشمند، نفس است. يعنى اثبات نفس را نيز مبتنى بر فكر كرده است، چنانكه در بعد تصريح 

پس از »چنانكه فروغى گفته است  و «الخ بدن اثبات به محتاج نفس وجود اثبات پس،» كه كندمى

، پس دكارت از راه «اثبات وجود نفس و متعلقات آن، نخستين حقيقتى كه دكارت خود را الخ

انديشه، كه شعور نفس به خود و حضورش در نزد خودش است، دو چيز ثابت كرده است: يكى اين 

دوم نيز تنصيص كرده  كه او را واقعيتى است، و ديگر اين كه نفس وراى بدن است، و به نتيجه



و به اين « پس، اثبات وجود نفس محتاج به اثبات بدن و مكان و لوازم ديگر نيست»است كه 

 نتيجه، مادى را رّد كرده است.

و اثبات اين وجود در حالى ميسر شد كه هنوز وجود بدن و اعضاى آن ثابت »آن كه گفته است: 

 ايم،س بيست و دوم، از اشارات و شفا نقل كردهاين همان است كه از شيخ رئيس، در در« نگرديده

 از را دليل اين دكارت كه بودند اعتقاد اين بر فورالنى، و واليو مانند اروپا، فالسفه از محققين و

 .باشد خاطرين توارد شايد گويد اينجانب و. است گرفته سينا ابن ايرانى فيلسوف

، از درس بيست و دوم، «مرادش از فكر الخ كه آيدو از كلمات دكارت برمى»آن كه گفته است: 

مغايرت نفس با بدن دانسته شد، از دو درس هشتاد و نهم و نودم، معلوم شد كه نفس مدرك ذات 

 اين و پينگى، نه و گيردخود به نفس ذات خود است و هميشه شاعر به خود، نه خواب او را فرا مى

نيست، يعنى هميشه به خود آگاه است. و در  فكر از خالى گاه هيچ انسان گويندمى كه است همان

 درس نود و يكم دانسته شد كه فعل نفس مطلقا، خواه فعل خاص و خواه فعل عام، اثبات نفس
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 خالصه و كند،مى مطلق فاعل اثبات دوم صورت در و آيد الزم دور نخستين صورت در كه كند،نمى

 در فكر، از مراد اگر پس. است محال نفس فعل واسطه به را خود نفس انسان اثبات كه بود اين

كه  آيدمى وارد او بر اشكال است، نفس افعال از فعلى كه باشد منطقى اصطالح به فكر دكارت، طريق

 محال صورت هر در و را، عام فعل يا و اىاز اين فعل آيا فعل خاص را وسيله اثبات نفس قرار داده

 در نيز شيخ كه باشد خودش به او آگاهى و علم و نفس شعور مطلق فكر از مراد اگر اما. آيد الزم

ست جز از ذات ا غافل چيز هر از انسان حال آن در كه آورده، معلق انسان و طلق هواى مذكور فرض

 دوم معنى همين فكر از مرادش كه بود داده توضيح فرعى چنانكه آيد،خود، اشكال مذكور پيش نمى

 نتيجه و كرده تصريح دكارت خود چنانكه و است، نفس افعال از فعلى كه منطقى اصطالح نه است

نى انسان يع. نيست چيزى فكر جز( من نفس يعنى) من ماهيت و حقيقت پس: گفت كه بود گرفته

همان شعور و ادراك است و انديشه و بينش و دانش همان نفس است. به قول مالى رومى: اين 

 نقل او از كه دومى مقدمه در دكارت و. اىريشه و استخوان خود مابقى/ اىبرادر تو همان انديشه



 گذردمى ضميرم بر آنچه يعنى نفس احوال جز كنممى ادراك من آنچه نفس بجز: گفت ايمكرده

 .نيست چيزى

، اين اصل در كتب «در ضمن اين تحقيقات يك اصل هم بر من مسلم شد الخ»آن كه گفته است: 

 آن باطل و حق ميان تميز معيار كنداساطين حكمت بسيار اهميت دارد كه انسان آنچه را ادراك مى

سه نفسانى و وسو را آن و دهدمى تشخيص واقع با مطابق را خود روحى القاآت كجا از. چيست

 و بيشتر مقدارى كه دگر وقت تا بگذار زمان اين ولى داند؟نمى آن هاىبافته و خيال قوه هاىبازيچه

 كه بود اين اخير درس دو اين در ما نظر عمده و. كنيممى عنوان شديم آشنا همديگر زبان به بهتر

تا اعتراض بر او شود كه از  نشود منطقى اصطالح به فكر بر حمل دكارت، گفتار در انديشه، و فكر

 فعل نفس اثبات نفس كرده است و آن محال است.

 فلسفه در آنها همه كه ايدفرموده التفات ايممطالبى را كه از دكارت نقل كرده
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از او  اىتازه امپيشين ريشه دارد و من آنچه در آراء و افكار فلسفى اين دانشمند بنام فحص كرده

 با و كرد خواهيم نقل مباحث طى در را سودمندش كلمات ما و دارد بلند هاىنيافتم، اگر چه انديشه

 خرداد چهاردهم دوشنبه) امروز كه شگفتا. زنيمنمى حرف تعصب روى از و نداريم دشمنى عالم و علم

المه شعرانى ع مرحوم استادم، جناب مخطوط هاىنسخه در( ق ه 1399 رجب نهم مطابق ش ه 1358

) Biographie(بيوگرافى است، نگاشته فلسفه تاريخ نام به كه اىرساله در كردم،روحى فداه، سير مى

دكارت و آراى فلسفى او را موجز و مفيد بيان فرموده، ديدم كه اظهار داشت: ما وقتى طريقه دكارت 

 پيش و دانيمكه ما مى چيزهايى جز نيست تازه سخن وى مطالب كه كنيممى تعجب خوانيمرا مى

 دانستند، وسطى قرون اقوال مقابل در تازه چيز را او سخنان اروپا مردم ذلك مع و است مسلم ما

مانند  «1» اسكوالستيك فالسفه كنيممى گمان و نداريم خبر درست وسطى قرون از كه آن براى

در اثبات هستى و واقعيت  دكارت گفتار كه فوق مطلب در و. اندفالسفه قرون وسطاى مشرقى بوده

در الهيات است و  «2» خود و همچنين در اثبات نفس است فرموده: قسمت چهارم كتاب ديسكور

 محسوسات، در حتى كنم، شك چيزها تمام در توانمخالصه كتاب مزبور از اين قرار است كه من مى

 كنمنم و گمان مىبيمى چيزهايى هم خواب در چون ندارد واقعيت بگويم بينممى چه هر يعنى



 را چيزى خود عقل به رؤيا عالم در اگر اما. شودمى معلوم من خيال بطالن شوم بيدار چون و هست

 دارم يقين و ندارم شك شوم بيدار ولو آن صحت در شود،مى پنج 3+ 2 مثال دريابم، روشن و واضح

 چنين من

______________________________ 

(1.)scolastique كه شوديوه مدرسه اسكوالستيك، اسكوالستيك در باب چيزى گفته مى، يعنى ش 

 فلسفى كتب مؤلف وسطى، قرون مدارس به مربوط مكتبى، درسى، بياموزند، مدارس معمول مطابق

 به فرانسه فرهنگ) وسطى قرون به مخصوص فلسفه و حكمت تعليمات متكلمين، فلسفه و قديم

بارت فوق همان معنى اول است، يعنى چيزى كه مطابق ع در استاد مراد و ؛(نفسى سعيد فارسى

 معمول مدارس بياموزند.

(2.)Discourd .يعنى گفتگو، مذاكره و نحو آنها 
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 جز دارم شك عالم تمام در من گويدخوابى ديده و چنين چيزى به خاطرم گذشته است. آنگاه مى

 .كندنمى فكر نيست كه چيزى دانمهستم؛ زيرا كه مسلما مى پس كنم،مى فكر چون. خودم وجود

چون نظير اين بيان دكارت در نمط سوم از اشارات شيخ الرئيس موجود است، معلوم نيست او از 

كتاب اشارات خبر داشته و آن را مطالعه كرده است يا آن كه اتفاقا چيزى به نظر او رسيده و موافق 

ست. اين يقين نسبت به روح است نه بدن زيرا كه بدن نيز با حس با نظريه شيخ اتفاق افتاده ا

 .است بدن وجود به يقين از قبل روح وجود به يقين و كرد نبايد حس بر اعتماد و شودادراك مى

 در حكمت سير كتاب در فروغى آنچه با خواب موضوع در استاد تعبير ميان كه فرماييدمالحظه مى

تفاوت است! و هر دو در زبان فرانسه استاد بودند و از كتاب دكارت  قدر چه است كرده نقل اروپا

ترجمه كردند و اين جانب اكنون كه در آمل در حضور شما هستم دسترسى به كتابهاى دكارت ندارم. 

ميالدى و  1596بايد خود عبارت فرانسه دكارت را ديد و نقل كرد، آنگاه داورى نمود. والدت دكارت در 

است. در مسافرتى كه به سوئد كرد، چون ضعيف المزاج بود و هواى سوئد بسيار  1650وفات او در 



 17سرد است، به مرض ريوى )ذات الريه( در سن پنجاه و چهار سالگى درگذشت، و استخوانهاى او را 

 ) دفن نمودند.Saiete -Etienne -du -uont(سال بعد از وفاتش به فرانسه آورده در كليساى سن تتن

 متألهين و دكارت، اين دو فيلسوف شرق و غرب، معاصر هم بودند.صدر ال

 درس نود و ششم

 و ايم؛كرده آغاز ماست، مشهود نخستين و هستى كه بود، از خودمان پژوهىما در راه دانش

 مسافرت اين در ديگر عبارت به ايم؛يافته خودمان هستى همان خودمان به را هستى نزديكترين

 از كه است شگفتى راه طرفه. كنيممى سير خودمان در اآلن تا و ايم،خودمان شده آن مبدأ علمى،

 سير او خود در و ايمكرده آغاز او خود
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. آيدمى پيش چه ببينيم رويممى راه داريم، توان تا نه؟ يا است پايان راه اين دانيمنمى و كنيممى

 كه است داده نويدى حافظ

گر چه منزل بس خطرناكست و مقصد 

  ناپديد

هيچ راهى نيست كو را نيست پايان غم 

 مخور

و از سير انفسى پى برديم كه نفس انسانى گوهرى عارى از ماده و احكام آن است و آن را مستكمل 

بر او و يافتيم و آغاز او را جسمانى و انجام او را روحانى شناختيم. و از استكمال به حقيقتى قاهر 

مخرج وى از نقص به كمال راه يافتيم، كه از عالم طبيعت به عالم اله، كه همان ماوراى طبيعت 

است، سفر كرديم و حق داريم كه بگوييم به همين اندازه الهى شديم، و اصولى چند بدست آورديم، 

 :كنيممى تحرير ايمو اكنون چند اصل ديگر كه در دروس اخير تحصيل كرده

 مرگ فقط قطع عالقه نفس از طبيعت و ماده بدن است نه تباهى و زوال نفس. -66اصل 

 گرديدن بالفعل معقول همچنين و شدن عاقل و عقل از مانع را ءآنچه كه صورت شى -67اصل 

 .است موجود آن در مذكور ءشى كه است اىماده است،



در اصطالح برهان اّن است،  استدالل از فعل بر فاعل، كه استدالل از معلول بر علت و -68اصل 

 استدالل ناتمام و ناقص است، لذا اثبات انسان نفس خود را به واسطه فعل نفس، محال است.

 مبّين نه اشيايند حقيقى معانى سوى به هايىروزنه و اندالفاظ براى معانى اعم وضع شده -69اصل 

در قالبهاى الفاظ در آورد كه هر معنى  شودنمى هستند چنانكه آن را معانى اعنى آنها، واقعى معّرف و

 را در عالم خودش حكمى خاص و صورتى خاص است.

از دروس و بحوث گذشته به ثبوت رسيده است كه اثبات نفس ناطقه مبتنى بر فكر است، و انسان 

 اين و شود؛نمى سلب انسان از آگاهى و شعور گاههمان انديشه و هوش و بينش است، و هيچ

ود ذاتا حى است و از پرتو او طبيعت بدن، كه جسم و ماده است، آثار حيات دارد؛ خ كه است حيات

 موجودى هر كه كنىچه، مشاهده مى
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 احساس گونهاين خصوصيت و صفت حيات را ندارد نه حركت دارد و نه اراده و نه قدرت و نه هيچ

 هيچ بدون نگرى،ادراك و احساس مثال كه در بدن مى قبيل از حيات، آثار همه اين و ادراك؛ و

 كه است روشن خيلى زيرا است؛ نفس جوهر نام به حى، گوهر و حيات صفت آن اقتضاى به استثناء

 عارضى هر و باشد بوده وحى مدرك بايد جسمى هر گرنه و است، عارضى جسم در آن آثار حيات،

 ندرسكى:ف مير قول به بشود، منتهى ذاتى امرى به بايد

هر چه عارض باشد او را جوهرى بايد 

  نخست
 عقل بر اين گفته ما شاهد گوياستى

 بدن از جان چون و است؛ زنده ذاتا جان و است، زنده جان به بدن كه اىآرى، به تحقيق دانسته

 مرگ را آن كه است آن ضد و مقابل بلكه نيست زندگى يعنى حيات را بدن كند، عالقه قطع

 عارضى بدن در را حيات آثار. موت و حيات تازى به و گويند مردگى و زندگى فارسى به. گوييممى

 نفس نام به عالم، و خبير و شاعر و حى ذاتا جوهرى كه اىشده منتهى ذاتى حياتى به آن از و يافتى

كه در راه  نفسى اما. داردمى نگه زنده و گردانيده زنده را او و است داده تن به حيات كه است



استكمال، روز به روز بلكه دم به دم، حيات او بيشتر و وجود او قويتر و نور آگاهى و بينش او فزونتر 

 معدّ  را ماّده كه است واجد بذاته خود نه و برد تواند كمال به نقص از را او ماده نه كه گردد،مى

است و دم به دم او را  كمال به نقص از نفس مخرج  كه آن پس محال؛ را حاصل تحصيل و يافتى

 ءشى معطى چه است، حيات عين و حيات ذاتا و است محض حيات و حى خود بخشدحيات مى

 است، حيات ذاتا كه حقيقتى آن و است؛ واجد اقوى و اشدّ  و اكمل و اتم نحو به و نيست آن فاقد

و پينكى بر  خواب يا و شود عارض او بر موت كه است محال است، حى ذاتا كه موجودى آن يعنى

. و دانستى كه يكى از نامهاى عالم ماوراى ال َتأُْخُذُه ِسَنٌة َو ال َنْومٌ  او دست يابد، و به زبان قرآن كريم

طبيعت آخرت است، و اين دار آخرت را شناختى كه عين حيات است، و هر سعادتمندى كه تا به 

 اعتراف يقين حد سر به و كندتصديق مىهمين اندازه از درسهاى ما آگهى يافته باشد از جان و دل 

 نشأه ماوراى كه كندمى اقرار و
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اَر اآْلِخَرَة َلِهَي اْلَحَيواُن َلْو كاُنوا َيْعَلُمونَ  طبيعت حيات صرف است و به بيان قرآن:  .إِنَّ الدَّ

فلسفه جناب استاد عالمه شعرانى، كه در اين مقام بسيار شايسته است كه دو مطلب از رساله تاريخ 

 :بداريم تقديم سقراط، بيوگرافى از ايم،در درس پيش از آن نام برده

 كه اىفلسفه سقراط ... براى تحصيل بايد چه علومى را اختيار كرد و از همه مهمتر شمرد؟ و طريقه

سى و اخالق را از خودشنا سقراط است؟ اىطريقه چه برساند مقصود به بهتر را انسان تحصيل در

 را خود» نوشته آن باالى ديد كردمى عبور دلف معبد كنار از وقتى گويند. شمردهمه مهمتر مى

 متوجه را خود فكر تماما سقراط از قبل فالسفه. داد قرار خود فلسفه اساس را كالم همين ،«بشناس

اط گفت اين سخنها بيهوده سقر. يافته تكون ماده چه از و كيفيت چه به عالم كه بودند نموده اين

است و براى ما هيچ فائده در دانستن آن نيست، و آنچه براى ما مفيد است آن است كه بدانيم 

 و خود براى كه بكنيم كارى و چيست، در ما سعادت و ايمخود ما چه هستيم و براى چه آفريده شده

ان به زمين آورد، يعنى از مباحثى كه آسم از را فلسفه سقراط اندگفته لذا. باشيم داشته فائده ديگران

 ليكن و كند، نظر اعمال تواندانسان راهى به آن ندارد منصرف نموده وارد مباحثى شد كه انسان مى



 عالم وارد جسمانى عالم از كه زيرا برد آسمان به زمين از را فلسفه سقراط كه است اين حقيقت

 .شد روحانى

اشت، چون معتقد نبود كه استاد بايد مطالب را تحقيق و در طرز بيان نيز سقراط طريقه خاصى د

كامل نموده به شاگرد تلقين كند، بلكه بايد از شاگرد سؤال و با او مكالمه و مباحثه نمايد تا خود 

 شاگرد به فكر خود به كنه مطلب علمى برسد و خودش فكور و محقق شود.

 طرف و پرسيدتيب داده بود، از طرف خود مىسقراط در مباحثه ابتدا چند سؤال ساده، كه ماهرانه تر

 اىنتيجه اىداده تو كه جوابهائى اين كه كردمى ملزم را او سقراط آنگاه. دادمى را او جوابهاى

 طريقه گويندمى لذا. دهدمى تو مقصود برخالف
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 .آوردند بيرون مىسقراط قابلگى بود، چون از عقول مردم نتيجه را مانند فرز

 -دارد؟ ضدى سردى آيا: گفتمى. بلى دادمى جواب او است؟ سرد يخ آيا: پرسيدمثال از طرف مى

 و است سردى ضد گرمى چون نه، -باشد؟ گرم يخ است ممكن آيا. حرارت است؟ كدام ضد آن -.بلى

 .داشت نخواهد را خود طبيعت ضد بر صفتى چيزى

 -بلى، زوجيت. -آيا فرد ضدى دارد؟ -بلى. -د است؟فر سه عدد آيا: پرسيدباز مى

 نه، زيرا كه زوجيت ضّد فرديت است. -آيا ممكن است عدد سه زوج باشد؟

به جان كه ذاتا زنده  -اصل زندگى به چيست؟ -بعد از اينها گفت: آيا زندگى ضد دارد؟ بلى، مرگ.

عدد سه كه ذاتا فرد است همين طور كه تصديق نمودى  -است و بدن به واسطه جان زنده است.

 نخواهد را خود ضد است، زنده ذاتا كه جان، طور همين بود نخواهد گرم هرگز يخ و شودزوج نمى

 .پذيرفت

اين بود سخن سقراط، در اين مقام درباره موجودى كه ذاتا زنده است، ضد خود را، كه مرگ است، 

نا ندارد. اگر مانند نفس ناطقه است، ف و زوال و شودنمى متالشى موجودى چنين يعنى پذيرد،نمى



و « تا»كه حدوثا جسمانى و بقاء روحانى است، موجودى ابدى خواهد بود و براى هميشه هست و 

 :امگفته اىبراى او نيست، اعنى پايان ندارد. در قصيده« حتى»و « إلى»

زين سپس ماييم و آنچه در دل خود 

  كاشتيم
 ستىنى دگر ما را الى و نى دگر حّتى 

و اگر مانند مخرج او از نقص به كمال، كه حدوث بر وى صادق نيست، موجودى ازلى و ابدى خواهد 

 بود، كه هيچگاه فنا و زوال در او راه ندارد و به قول نظامى:

 يعنى واجب الوجود است.« آن كه نمردست و نميرد تويى»

 درس نود و هفتم

برهان و دليل است، و به قول يكى از بزرگان نحن ابناء الّدليل، يعنى  متّبع كه امبارها به زبان آورده

 عقيده مطلب اين به من گويدما فرزندان دليليم. عالم هرگز نمى
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دارم براى آن كه ديگرى به آن عقيده داشته، مثال زواياى مثلث مساوى به دو قائمه است براى آن 

رين مهندس دنيا آن را ثابت كرده و من به او اطمينان دارم. غرض اين است كه ما كه اقليدس بزرگت

 ناموران و بزرگان از اگر و برسيم، مقصود به علمى بحث و فحص طريق و برهان نور با خواهيممى

 در و ايميافته كامل دليلى و تمام برهانى را آن كه روست اين از يا كنيممى نقل مطالبى دانش جهان

 تأييد عنوان به را دانشمندان آن گفتار يا و ايم،ه به سر منزل مقصود رسيدن از آن استمداد جستهرا

 در ايم،ديده و شنيده درست سخنى هم دهرى و مادى از حّتى دانشمندى هر از و ايمآورده تأكيد و

م. به قول مالى نداري انقباضى و اشمئزاز يا و امتناعى و اباء آن، تحرير و نقل در بلكه آن تصديق

 رومى:

 گلست رويدشاخ گل هر جا كه مى
 

 ُملست جوشدخّم مى هر جا كه مى



 اهتمام نفس معرفت در عجيب شاگردانش و مرد بزرگ آن. ايماز سخنان سقراط استفاده كرده

 سقراط نام ولى. شدند گمنام آنها همه بودند، طبيعى عالم كه وى، از پيش يونان حكماى. داشتند

 شناختن در بيهوده»: گفت و بود برده باال را انسان قيمت كه بگرفت را جهان اشجاويد ماند و آوازه

 شناختن از باالتر انسان نفس شناختن كه بشناس را خود بلكه مبر، رنج روحبى و خشك موجودات

 «1» .«است طبيعت اسرار

وضع، يعنى حادث است به در معرفت نفس بدين حد آگاه شديم كه حادث است و مجرد و بدون 

حدوث جسمانى و باقى است به بقاى مجرد روحانى؛ و چون مجرد و عارى از ماده و اوصاف و 

 به قوه از او مخرج  و بخشاحكام آن است، فاعل او، كه در اصطالح فلسفى معطى وجود او و روان

رى و منزه از عا مجردى را آن بلكه نيست وضع مشاركت به او فعل كه است موجودى است، فعل

 را حيات عين و ايم،يافته حيات عين و حيات مبدأ را او و ايمحدود و نقايص اشياء طبيعى شناخته

______________________________ 

 .62(. اثبات نبّوت استاد، ص 1)
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 .ايمازلى و ابدى و موجود ازلى و ابدى را واجب الوجود دانسته

 و كالن بس اىفائده اى،نفس ناطقه را بقاء، به براهين قاطع و ساطع، مجرد از ماده دانسته و چون

 چه تا. دارد بسزا اهميتى را بصيرت طالب كه درياب طوسى خواجه از عائده پر غايت به اىمائده

به  آن نقل و است، ابدان مفارقت از پس ارواح تعارف در فايده آن. آيد نظر در چه و افتد قبول

ترجمه فارسى اين چنين: در علوم عقليه ثابت شد كه هر جوهر مجرد از ماده قائم به ذات خود 

 «1» است، پس ممكن است كه جميع مجردات را بدون آلت بپذيرد.

)فائده در تعارف ارواح پس از مفارقت ابدان: قد ثبت فى العلوم العقلية اّن كّل جوهر مجّرد عن 

يمكن ان يقبل جميع المجردات بغير آلة( اين كالم خواجه تمام است و لكن با الماّدة قائم بذاته فقد 

 حفظ آداب و شروط و به قول عيانى در كنوز االسماء:



 بيش ازين كاشف اين راز مباش
 

 راز پنهان كن و غّماز مباش

 دم فرو بند كه نااهل شرير
 

 نشود زين روش خاص خبير

 در نيز كه اين و ايمو در درس گذشته بدان اطالعى حاصل كرده درباره حيات سخنى به ميان آمد

 چيزى چه بر و كسى چه بر را توانا و دانا اطالق بفرمايد؛ تأمل قدرت و علم در. گوييم سخن حيات

 حساس كه گفت شودمى چيز چه به بفرماييد؛ دقت حركت و حس در همچنين و دانيد؟مى صحيح

و آگاهى نبود؟ مگر همان بينش و ادراك نيست؟ مگر انديشه  خبر همان علم مگر است؟ متحرك و

و شعور و فكر و نظائر آنها از جز علم و عالم خاسته است؟ اگر كسى عالم و قادر نباشد، ممكن است 

كه زنده بودن را به او نسبت بدهيم؟ يا اين كه هر داناى توانا زنده است و به قول خواجه، در تجريد 

لم حّى بالّضرورة. آيا جمادى كه حس ندارد حيات دارد؟ آيا جمادى كه از روى ( كّل قادر عا399)ص 

 در را حركت و حس يا است، زنده كنداراده حركت نمى

______________________________ 

(. سرگذشت و عقائد فلسفى خواجه نصير الدين طوسى، به انضمام بعضى از رسائل و مكاتبات 1)

درس زنجانى، دانشگاه تهران، به مناسبت يادبود هفتصدمين سال ( تأليف محمد م177وى )ص 

 خواجه.
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 :است كرده تعريف چنين( 355 ص) تجريد در خواجه را حيات آوريد؟جايى كه حيات است مى

 در. كندهى صفة تقتضى الحّس و الحركة، حيات صفتى است كه حس و حركت را اقتضا مى

 باشد نداشته لمس حس كه بيابيد توانيدالم طبيعت تأمل بفرماييد، آيا موجودى را مىع موجودات

 حس بدون طبيعت دار در اىزنده هيچ كه اندكرده تحصيل آن غير و استقراء به يا باشد؟ زنده و

 يا باشد زنده تواندمى آيا باشد، نداشته المسه قوه حيوانى اگر ديگر، عبارت به بود؟ نخواهد لمس

 پس اند،حركت و لمس حس داراى كرمها چنانكه شود؟اولين درجه حيات از قوه المسه شروع مى

 منتهى كمكم و. كندمى حركت و حس اقتضاى آنها در حيات صفت اين كه است حياتى را آنها



 زنده هم او كه تواناست و دانا و است عارى آنها احكام و عناصر تركيب از كه موجودى به شويدمى

 ، چون نفس ناطقه و موجود مجرد فاعل و مخرج او از قوه به فعل.است

 و ديگر اين كه آيا حيات در موجودات طبيعى عارضى آنهاست يا ذاتى آنهاست؟

 زنده را جاندار و مرده را جانبى انسان و حيوان. ناميممى زنده را تردرخت خشك را مرده و درخت

اين واجد آن. پس حيات عارض بر طبيعت آنهاست نه  و است حيات صفت فاقد آن كه خوانيم،مى

ذاتى طبيعت. و باز نفس ناطقه و مافوق آن را فراتر از اين نحوه حيات شناختيم، كه گوهرى عارى از 

 حركت و حس زنده قسم اين در اگر و اند؛زنده ذاتا پس اند،زنده و اندتركيب و امتزاج و مزاج

توانا هست. پس در حيات علم و قدرت كافى است، چه روح  و دانا ولى نيست، باكى ايمنگفته

 صادق آنها بر طبيعت عالم در زنده حركت و حس چه اگر اند،مفارق از بدن و ديگر مفارقات زنده

 .بود بسيار مراتب را توانايى و دانايى چند هر نباشد، توانا و دانا كه نيست اىزنده هيچ اما. نباشد

 يابيد؛ر موجود زنده تأمل بفرماييد، همه آنها را متفّرع بر صفت حيات مىو اگر در آثار صادره از ه

 و است، قادر است حىّ  چون و است، عالم است حىّ  چون يعنى
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چون حى است مريد و چنين و چنان است. پس حيات است كه مبدأ و منشأ همه كماالت موجود 

و داناست، و ديگران به او حيات و آگاهى دارند و بر چنين موجودى كه زنده است، و حيات ذاتا آگاه 

 بايد بيشتر بسط و شرح  را مطالب اين البته. آمد دانسته چنانكه يابد،ذاتا حى است فنا دست نمى

 .يابيم دست آن توفيق به اميدواريم كه

كم و اصولى مسلم در مح اىاى همگام گرامى در راه اساسى، و همدرس در مدرسه علوم اصلى، ادله

 روا آگاه دل صالح آدم هر كه امداده ارائه معهود دروس در را گروهى و اممعالم روح آدم گرد آورده

 .گردد وى مسموع دارد

هر عالم رادمرد و راهرو در راه عدل و وسط، گواهى دهد كه روح آدمى سر سلسله گوهرها و أهم هر 

 دل كامل هر و عمل و علم اهل و دل اهل واالى هاىكلمهمهم و اساس هر كمال آمده است. كالم و 



 وصول راه در كه را، معهود درسهاى. گرامى روح عّلو مدرك و مالك در و دار،مكرم كمال راه در را آگاه

 اگر آگاهى، وصول و مراد ادراك در را، درس هر در مكرر هاىمحاوره عالوه. مدار كم آمد، محّرر مراد

كه هر درسى حاوى در حدود ده درس آمد، روادار. دروسى كه مراد سالك سوى  گردد مّدعى عالمى

كمال آمد. و اگر كلك دل آگاهى گواهى دهد كه سوداگر، اگر در او دل آسود، سودا همه سوددار و 

 سود، گواهى او حكم محكم و مسلم آمد.

ماده و همه عالم ماده  عالم مولود امر اول در آدمى روح كه اىادله مصحح و محكم را ادراك كرده

 مردى دگر هاىمرحله در و آرا دل كودكى كموالده و مادر او آمد؛ ولى مولودى كه آمادگى دارد كم

 كه كودكى و ولدى آرى،. دارد مسلم را او امر ماده عالم همه و گردد گرامى والده مطاع اّمار كه دالور

مسلط و حاكم و آمر و مكمل عالم ماده دارد.  و ماده وراى اكرم والدى دارد، مادى مكرم والده اگر

 در كرده ادراك را والد آراى و احوال كموالدى كه سرآمد علل آمد، و ولدى مسعود و محمود كه كم

 حكما مدرس كه ولدى. گردد وى محكوم وى كارهاى در مادر كه گردد والد همسر آمده در علل عداد

 كالم. كودكى كه علم اصول در علما معلم و حكم درس حصول در
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 آمده معلوم او گر سمك و گر سماك، و كالم او همه سحر حالل در همه حال.

 و همسر كماصل گوهر آدمى و آمادگى ولدى مادى را، كه در گاهواره مادرى مادى سر آورده و كم

گاه در سه اصل گرامى والد و والده و آ مردم كه مدار، سرسرى گردد، والده حاكم و اّمار و والد همكار

 ولد، واله آمده. سر كالم را هم آورم، كه گاه درس دگر آمده. و السالم.

 درس نود و هشتم

در دروس گذشته دانسته شد معرفت روح انسانى كه همان علم به نفس ناطقه است از هر علمى 

 مهمتر است. چه اين شناختن خويش است و آن آشنايى با بيگانه.



عالوه اين كه باب همه معارف و علوم خود انسان است؛ و آن كه خود را نشناخت از شناختن بيگانه 

 و تجزيه در و اندچه بهره تواند برد؟ چنانكه ماديون از كتاب نفس خود حرفى نخوانده و ندانسته

 .فردايى بود امروز پس از اگر آه ولى. برندمى فراوان رنج طبيعت تحليل

 نسبت بدن، با ناطقه نفس نسبت كه شد دانسته ايمه در تجرد نفس ناطقه تقديم داشتهك اىاز ادله

 خانه يا و آن قفس يا روح زندان را تن كه كسانى بنابراين. نيست محلّ  با حالّ  يا و ظرف با مظروف

رائه ا را آنها مطابقى معانى اند،آورده خود كتابهاى و كلمات در تعبيرات گونه اين امثال و النه و

 مثال. اندبرده كار به حكمى و اخالقى مقاصد ايفاى در لطائف و تشبيهات سلسله يك بلكه اندنكرده

 :گويد سعدى اجل شيخ

 خبر دارى استخوان قفس
 

 كه جان تو مرغيست نامش نفس

 چو مرغ از قفس رفت و بگسست قيد
 

 دگر ره نگردد به دام تو صيد

 و مثل اين شعر:

 كرد گفتم كه مرو جان عزم رحيل
 

 آيدگفتا چه كنم خانه فرو مى
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 و مثل اين شعر:

 روان هست زندانى مستمند
 

 تن او را چو زندان طبايع چو بند

 انداز اين گونه گفتار، نظما و نثرا، در كلمات بزرگان بسيار آمده است كه به اقناعيات و خطابيات اشبه

 برهانيات؛ و عاقل را اشاره كافى است. از



 را شعرانى عالمه استادم، جناب: كنيماكنون در حيات، كه در درس پيش عنوان شد، بحث مى

 فالسفه اقوال مهمترين بر مشتمل الطبيعه، مابعد يا اولى فلسفه نام به است مفيد و موجز اىرساله

 :فرمايددر آغاز آن مى. اصطالحات تطبيق در و نفس تجرد و الهيات در اروپا

غرض از تدوين اين رساله آن است كه مقدار مهمى از اصطالحات حكماى جديد اروپا در فلسفه اولى 

با اصطالحات فالسفه اسالمى منطبق گرديده تا اگر كسى به يك طريق آشنا باشد، استفاده مطلب از 

 كتب از جديدا كه عربى هاىترجمه طريقه ديگر به آسانى تواند كرد و خواننده فرق اين رساله را با

 .الخ دانست خواهد آمده عمل آنها

 در حيات چنين فرمود:

 كه جمادات، بر زائده كماالت و خاصه صفات داراى بينيم،ما در عالم، موجوداتى را مى) Lavieحياة(

 :است قسم سه بر حيات. نامندمى نفس ذى موجودات يا حّيه اجسام را آنها

) و nutrition() داراى قوه غاذيهLavievegetative(كه مبدأ آن نفس ناميه است اوال حيات نباتى

 ) و متفرعات آن.reproduction(مولّده

 ) .perception() و مدركهlocomotion() داراى قوه محركهsensitive(ثانيا حيات حيوانى

 عمده تعقل) داراى قوايى عالوه بر آنها كه Laviehumaine(ثالثا حيات انسانى
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 ) .pense(است

) هستند، يعنى organique(و يكى از خواص عجيبى كه در اجسام ذى حيات هست آن است كه آلى

 خالف بر كنند؛مركب از اعضاى مختلف الشكل و الطبيعه كه به نفع يكديگر و به نفع مجموع كار مى

 غرض و غايت در اشتراك و خبرالطبيعه مركب باشند از يكديگر بى متفق اجزاء از ولو كه جمادات

 .ندارند



 بيولوژى علم مخصوص كه آن آثار از نه شوددر فلسفه الهى از مبدأ و عّلت حيات بحث مى

 ) .biologie(است

 سه آن در و كنند) همان است كه در اصطالح فالسفه ما به نفس تعبير مىprincipevitale(مبدأ حيات

 ول است:ق

) ، يعنى آثارى كه در اجسام زنده composition chimique(يكى آن كه نفس عبارت از مزاج است

 mecanismeرا عقيده اين و يافته، تركيب هم با مخصوص عناصر كه است آن واسطه به بينيممى

 گويند.

 و شودمى دوم آن كه نفس عبارت است از جوهر زائدى كه بعد از تركيب عناصر به مركب ضميمه

. نيست حياتى آثار ظهور براى كافى زائد، جوهر آن انضمام بدون شيميايى، تركيب يعنى مزاج، صرف

و  «1» گويند و طرفداران آن در فالسفه جديد بسيارند من جمله هولست vitalismeرا عقيده اين و

 ل اقامه نموده است.كلود برنارد؛ و براى اثبات آن، در جلد چهارم اسفار، صدر المتألهين نه دلي

 اين و است جسم بودن آلى نتيجه در حيات گويدسيم متوسط بين دو قول مزبور است و مى

 از بعد اگر گوييمگويند و منسوب به حكيمى است موسوم به بيشا. و ما مى organismeرا مذهب

و بين نفى و  كرده اختيار را اول قول االّ  و دوم قول شود،مى ضميمه ديگرى چيز شيميايى تركيب

اثبات واسطه موجود نيست. سؤال اين است كه آالت مختلفه به چه جهت به نفع يكديگر كار 

 نيست؟ كافى آالت وجود و كنندمى

______________________________ 

(1.)Holst . 
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است، يعنى داراى آلت است، اين بود گفتار آن جناب در حيات. توضيحا گوييم هر جسمى كه آلى 

جسم زنده است، و گرنه جماد است. چنانكه انسان طبيعى مثال جسمى است كه در افعال خود آالت 



گوناگون دارد؛ بلكه آالت پيوسته به هم است كه آنها را تركيبى ارگانيكى است. و هر آلت را فعلى 

 خاص و مزاجى خاص است:

زبان يك آلت و آن را مزاجى خاص، و همچنين يك يك  چشم يك آلت است و او را مزاجى خاص، و

آالت ديگر كه هر يك براى فعلى و هر يك را شكل و مزاجى است؛ نه در فعل يكديگر اشتراك دارند 

كه اين بتواند كار آن را بكند، و نه در مزاج يكديگر اشتراك دارند. دماغ را مزاجى خاص است، و 

است، و كركرانك را مزاجى؛ و در عين حال كه هر آلتى را نخاع را مزاجى خاص، عصعص را مزاجى 

 غايت در و كنندفعلى خاص و مزاجى خاص و هر يكى را شكلى خاص است؛ به نفع مجموع كار مى

 قوى ارگانيكى تركيب از كه است خاص شكلى و خاص مزاجى باز را مجموع و دارند، اشتراك غرض و

 ى پديد آمده است.شكل چنان جوارح  و اعضاء ادوات و آالت و

تركيب مكانيكى تركيب ماشينى و صناعى است كه اگر اجزاى آنرا از يكديگر جدا كنيم خاصيت آن 

 همان به آن جزء هر كه واچينيم را خياطى چرخ  دستگاه يك كه اين مثل رود،اجزا از بين نمى

نها را با هم بست و آ توانمى دوباره باز و شود،نمى تباه و است باقى خود غرض و فائده و صورت

سوار كرد تا همان چرخ خياطى درست شود و بكار افتد. ولى تركيب ارگانيكى اين چنين نيست: هر 

 چنين اين. بست دوباره و واچيد را آن شودنمى و گردد،مى تباه و شودجزوى كه جدا گردد فاسد مى

ست مثال در انسان هم ا مركب نيز مختلف طبايع از مذكور تركيب بر عالوه و است حىّ  جسمى

 طبيعت خاك است و هم طبيعت آب و هم طبيعت آتش و هم هوا.

خالصه، تركيب ارگانيكى را طبايع مختلف و اشكال مختلف و آالت مختلف و افعال مختلف است و 

مجموع آن را شكلى مخصوص و اثرى مخصوص است. اين مركب ارگانيكى جاندار و زنده است و 

 .جانآن مكانيكى بى
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يك پشه تركيب ارگانيكى دارد و يك خرسنگ طبيعت واحده است و هيچ جزء وى از جزء ديگرش 

 .باشدآگاهى ندارد و فعل آلى براى او نمى



 را آن و اندكوتاه سخن اين كه جسم آلى جسم زنده است و كسانى كه نفس را صرف مزاج دانسته

 در كه است قائم آن ردّ  بر قاطعه ادله و اندند سخت به اشتباه رفتهاگرفته فقط شيميائى تركيب

 .گرددمى تقرير بعد دروس

 شكلى و صورتى را يك هر و است، خاص فعلى صدور براى ايم،يك يك آالت جسم آلى، چنانكه گفته

 گرفته هم دست حال عين در و نيست متصور آن از زيباتر يك هر براى كه شكلى خاص، مزاجى و

 دستگاه و رودمى پا و گيردمى دست و كندمى بانى ديده چشم. كنندمه براى يكديگر كار مىه

 غذا غاذيه قوه. نمايدمى عكسبردارى خيال دستگاه و چينىحروف دماغ دستگاه و آشپزى گوارش

خيلى  پوست در لمس قوه و. كندمى مثل توليد نسل بقاء براى مولّده و پروراند،مى ناميه و گيرد،مى

قوى است، و پوست بر همه پيكر احاطه دارد و حافظ بدن است، چنانكه هر پوستى حافظ محتواى 

 خود است، و اين قوه در كف دست و سر انگشتان قويتر است كه احتياج بيشتر بدان است.

نظرى دقيق در خود بيفكنيد و نظرى عميق در نظام پيكر هستى؛ آيا در پيكر خود يك رگ مويى را 

 اتصالى ارتباط؟ و اتصال كمال در و كارند در همه يا پنداريدمى كل از گسسته را آن و بينيدار مىكبى

 كم بگوييم چه هر. است كليل آن بيان از زبان و عاجز آن تحرير از قلم كه عجيب ارتباطى و شگفت

 .گرددمى بيش حيرت برويم پيش چه هر و ايمگفته

 ستى تأمل بفرماييد؛ آيا يك رشته بيكار است و يا به قول نظامى:همچنين در پيكر دالراى اين دار ه

 درين پرده يك رشته بيكار نيست
 

 سرِ رشته بر ما پديدار نيست

 تافتن تواننه زين رشته سر مى
 

 يافتن تواننه سر رشته را مى
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كثراتى كه از زمين و آسمان و انواع گوناگون معدنيات و نباتات و حيوانات و غيرها كه هر يك را 

آثارى خاص و شكل و هيأتى خاص و طبيعت و مزاجى خاص است، و آالت و ادوات و افزارهايى 

فع ن به و دهندهستند كه يك نحو تركيب ارگانيكى با يكديگر دارند و همه كار همديگر را انجام مى



 صد تو. است آن بدن طبيعت جهان و جان طبيعت ماوراى كنند،يكديگر و به نفع مجموع كار مى

 .مجمل اين از بخوان مفصل حديث

 حيات عين كه محض حيات آب سرچشمه از شود،مى مشاهده حيات آثار هااين كثرات، كه در آن

 مكملى و مخرج  از و يابندأت مىهي و شكل مصورى از و دارند، حياتى افعال و اندخرم و سبز است،

 در كه يحصى ال و يعدّ  ال حياتى اوصاف ديگر همچنين و رسند،مى فعليت به و آيندمى بدر قوه از

 و نامندمى جهان جان را آن گاهى كه است حقيقت يك از و طبيعت ماوراى از شودمى مشاهده آنها

در دروس پيش نيز برخى از آنها را تذكر  كه ديگر بسيار اسامى و حق گاهى و گويندمى عقل گاهى

 .بدن جمله جهان و است جهان جان حق: جامى قول به. ايمداده

 از است يافته تشكيل عالم گفتاستاد عالمه شعرانى در رساله فلسفه اولى آورده كه انكساغورس مى

تشكيل دهنده و به  عالم خداوند اما است، نامعين و مبهم و مّتحد طبيعتا و بسيار عددا كه اىماده

نظام آورنده آن است. ارسطو وى را به اين جهت به عقل ستوده. فروغى، در سير حكمت در اروپا، در 

: گويدشرح حال انكساغورس، آورده كه وى گفت ناظم امور عالم عقل است. پس از آن فروغى مى

گويد: حقيقت اين  راقم ولى. داشته اظهار رأيى چنين كه است كسى نخستين دانشمند اين ظاهرا

است كه هر داناى آگاه گواه است كه ناظم امور عالم مطلقا عقل، يعنى خداوند عالم است كه تشكيل 

دهنده و به نظام آورنده آن است، و نسبت او با جهانها به منزلت روان انسان با بدن و افعال اوست. 

 به قول مير فندرسكى:

 بود جاويدان و پايانصورت عقلى كه بى
 

 هم و مجموع همها همه هم بىب

 يكتاستى

جان علم گويمش گر ربط جان دانى به 

  تن
 در دل هر ذّره هم پنهان و هم پيداستى
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اين صورت بمعنى موجود بالفعل است كه در دروس پيش دانسته شد كه صورت علميه بالفعل 

علمى است، با همه معّيت قّيوميه دارد و در مقام خفا و است. چه، صورت عقلى همان صورت 

. يكتا حقيقيه حقه وحدت به و است مجموع وحدت در كثرت مرتبه در و است، همهبطون بى

 چون عالم مجموعه به عقل تعلق و ارتباط. وحدته فى الكلّ  هو: فرمود فارابى، ثانى، معلم چنانكه

رتبه نازله اوست و همه كثرات بدن مظاهر و مجالى آثار م بدن كه است بدن به نفس تعلق و ارتباط

اويند، و نفس صورت بدن و بدن شأنى از شؤون اوست، و همچنين صورت عقلى با مجموعه عالم. 

 و اين صورت عقلى مبدأ و علت حيات مجموعه عالم است، چنانكه نفس مبدأ حيات مجموعه بدن.

جوهر زائدى كه بعد از تركيب عناصر به مركب  نفس عبارت است از»آن كه در قول دوم فرمود: 

آن جوهر نفس ناطقه است كه روح انسانى است و تعبير به ضميمه و زائد، آن هم « ضميمه شود

بعد از تركيب عناصر، چندان شايسته نيست؛ چه مشعر است به اين كه نفس حدوثا روحانى است، 

و بقاء روحانى است، و به تفصيل هم بحث  جسمانى حدوثا نفس كه ايمكرده بحث اىولى تا اندازه

 خواهد شد.

 حيات كه اندقول سوم در نفس سخنى مجمل و مبهم است، زيرا دو قول قبل از آن هم بر اين اساس

 اول قول است، شيميايى تركيب صرف نفس اگر گفت او به بايد لذا است؛ جسم بدن آلى نتيجه در

ج متحقق است، قول دوم. خالصه اگر اين گوهر مزا وراى و مزاج حافظ جوهرى گرنه و است؛

متحقق است، قول دوم؛ و االّ قول اول. و بين نفى و اثبات واسطه نيست. و از اين شخص سؤال 

 وجود و «كنند؟مى كار يكديگر نفع به جهت چه به مختلفه آالت و چيست حيات مبدأ» كه شودمى

 .نيست كافى آالت تنها
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 درس نود و نهم

دانسته شد كه نفس از جهت طباعش ابتداى هر حس و حركت است، و هر جسمى كه آلى است ذو 

نفس است، و مخرج نفس از نقص به كمال عقل است؛ و اين عقل جوهر دراك محيط به اشياء از 

لب مطا نهايت و موجودات علت پس است، آن تحقق از پيش ءجميع جهات آنهاست و عارف به شى



و اين جوهر دراك محيط به اشياء عارف به آنها پيش از آنها موجود بالفعل است؛ كه  «1» است.

 قوه نيست ممكن كه دانستى و. باشدفعليت محض است و مقدم بر قوه، كه دار طبيعت است، مى

 هيچ نباشد بالفعل موجود اگر و است، بالقوه بر مقدم بالفعل. شود بالفعل فاعل، تأثيربى خود، به

 تركيب خواص و آثار از يكى و جسم فرع  را عقل مادى. نهداستعداد از مقام خود پا فرا نمى و قوه

 از الكتريسيته و سوختن آثار از حرارت چنانكه است، دماغ آثار و خواص از عقل گويد. داندمى عناصر

د خو عقل گويد الهى. است تابع چون آمد، بوجود چيز همه از پس عقل آنها نظر به. است مالش

موجود مستقلى است كه پيش از جسم است و جسم تابع اوست نه او تابع جسم، و ماده تابع 

صورت است. مثال ماده آهن وابسته به صورت آهن و صورت آهن تباع و وابسته عقلى است كه 

 كه دماغ، و است؛ دماغ پديده عقل است، ماده اصل: گويدمدبر اوست؛ و به عبارت ديگر، مادى مى

زاج عليحده و تركيب خاصى دارد، تابع ماده است كه غذاى اوست؛ و اصل همه چيز ماده م و صورت

است. با اين كه ماده اجسام قابل همه چيز هست، علت ندارد كه تركيب مخصوصى را به مقدار 

مخصوص و شرايط مخصوص فرا گيرد؛ و به تعبير ديگر، ماده آماده همه چيز هست و ممكن است 

د و تغييرات غير متناهى براى او هست، يا همچنانكه هست سالها بماند و تغيير به هر صورتى درآي

 نكند. خاك را از صورت خاكى درآوردن و

______________________________ 

(. فى كلمات امير المؤمنين عليه الّسالم على ما رواه الفيض: قال السائل يا موالى و ما العقل؟ قال 1)

 و الموجودات عّلة فهو كونه قبل ءباالشياء من جميع جهاتها عارف بالشى العقل جوهر دّراك محيط

 .المطالب نهاية
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صورتهاى گوناگون و تركيبات مختلف دادن محال است خود بخود اتفاق افتد، و در ميان تغييرات 

يده شود. عالوه اين كه با يك غير متناهى كه براى او ممكن بود صورت يكى از آنها براى او برگز

 رويدسلسله علل معّده دائما منتهى به يك صورت خاص گردد، چنانكه هميشه از دانه گندم گندم مى

 به منتهى همواره كه ديگر مستعد هاىماده و معدات در همچنين و ميوه؛ همان اىميوه تخم از و

 .باشد دائمى اتفاقى كه است محال و شودمى مخصوص چيز يك



اين موجود دراك به نام عقل، كه از همه جهت بالفعل است، مبدأ حيات و هر گونه كمال است كه 

 ثابت چون و است؛ حىّ  است، حيات عين خود چون و. رساندهر مستعدى را به كمال اليق به او مى

 و است خود غير به متعلق غير و خود ذات به قائم وجود چون و است؛ حق است، خود ذات به قائم

 يك يك در علمى سير چون و. اوست بزرگ نامهاى از قيوم و حى و است؛ قيوم اند،همه به او قائم

 توانى شماربى نامهاى گوناگون آثار و خواص و صفات پيدايش از بنمايى، موجودات هستى دفتر

 اسماى بگوييم كه است صحيح لذا. بود خواهد حقيقتى و صفتى ازاى در اسمى هر كه كرد، استنباط

آن مبدأ حيات و قيوم همه، غير متناهى است و شرط رسيدن بدانها اين است كه دفاتر نامبرده را 

 فهميده ورق بزنيم.

 روح كه اندفرموده اند،پيموده واديها نفس تصفيه و تجريد در و اندبزرگانى كه سيرهاى علمى كرده

اضطراب با هر اسمى از اسماى  عدم و خاطر اطمينان با و گرداند واحد را خود همّ  چون انسانى،

شريف عين حيات و صرف كمال و فعل مطلق انس بگيرد و حشر پيدا كند، سلطان آن اسم در وى 

تجلى كند و اثر آن اسم در وى ظاهر گردد و به اقتضاى آن اسم عمل كند و اين زمينى رنگ آسمانى 

آن جهانى نمايد و دست تصرف گيرد و اين جهانى به خوى آن جهانى درآيد و در عالم طبيعت كار 

 اراده گاه هر كه رسد جايى به كمبه كائنات دراز كند و در كشف و كرامت به روى خود باز كند و كم

 يا حىّ  يا» بر مداومت كه اندفرموده جمله آن از. كند پرواز نشأه بدان و كند اعراض نشأه اين از كند

 دارد، ولى غريبى تأثير روح تجّرد و نفس صفاى براى «قّيوم
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با حضور قلب و اطمينان خاطر باشد نه به صرف لقلقه لسان و آن هم با دو صد پريشانى. تجربه 

 ضرر ندارد.

حّد نفس را از جهت طباعش دانستيم كه ابتداى هر حس و حركت است؛ و حّد آن را از جهت تعليم 

 طبيعّى آلّى ذى حيوة بالقوة. لجسم اّول كمال الّنفس: اندفرموده



 اند،كرده طبيعى جسم به اضافه را «تمام» يا «كمال» و اندآورده« تمام»كلمه « كمال»برخى به جاى 

 آلى طبيعى جسم اول كمال نفس يعنى. بالقوة حيوة ذى آلىّ ( جسم تمام يا) جسم كمال انّها يعنى

 .است بالقوه حيات ذى

اين است كه جسم تمام و كمال بودنش به « عى بودن نفستمام و كمال جسم طبي»مقصود از 

اين است كه جسم را آالت است كه قوى و محل آنها « جسم آلى»تعلق نفس است به او. و معنى 

چون دماغ و قلب و چشم و گوش و جز آنهاست. چه اين كه چوب و آهن جسم است و آنها را آالت 

و اگر جسم طبيعى آالت مختلف براى وظائف و نيست، و هر جسم طبيعى كه آلى است زنده است، 

كارهاى گوناگون نداشته باشد نفس ندارد. چنانكه درخت ريشه و شاخه و تنه و برگ و رگ دارد كه 

 دو اين و اى،وظيفه براى يك هر و دارد جگر و معده و گوش و چشم حيوان و اند،هر يك براى كارى

 د، لذا ذو حيات نيستند و همچنين ديگر جمادات.ندارن مختلف آالت معادن اما اند؛نفس صاحب

كمال چيزى است كه فعليتى باشد، و هيچ موجودى از اين صفت عارى نيست؛ و در جهان طبيعت 

هر بسيط و مركبى را در نظر بگيريم حتما فعليتى دارد، و لو اين كه نسبت به فعليتهاى بعد بالقوه 

كه به لحاظ نطفه بودن كمالى براى اوست و به لحاظ باشد. مثال نطفه در حال نطفگى فعليتى است 

صورت انسانيت بالقوه است. لذا، هر موجودى طبيعى در هر شأنى از شؤون كه هست در آن شأن 

بالفعل و كامل است و به قياس به كماالت بعدى بالقوه و ناقص است. خالصه، هر كجا وجود قدم 

 نهاد عين فعليت در آن حد و مقام است.

 را آن و يابد،ول منّوع است، يعنى آن چيزى كه نوعيت نوع به آن تحقق مىكمال ا
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 در شمشير و تير نوعيه صورت و طبايع، در آتش و آب نوعيه صورت مثل گويند؛صورت نوعيه مى

اول است؛  كمال تابع اوصاف از ولى نيست منوع كه است ثانى كمال مقابل در اول كمال و. صنايع

 مثال كه باشد،كه همان كمال اول در عين حال كه فالن صورت نوعيه است داراى كمال ثانوى نيز مى

 شمشير و باشد، شيرين و سرد آب كه اين مثل. است دخيل او نوعى اثر تمام و زيبايى و خوبى در

علم و قدرت از  و حّدت و عذوبت و برودت از يك هر پس. قادر و عالم انسانى نفس و تند، و تيز



 نفس اول كمال فوق، تعريف در پس. باشندمى اند،كماالت ثانوى صور نوعيه خود، كه كماالت اول

 و است حيات ذو طبيعى جسم هر اول كمال و كمال، اصل داشتن جان يعنى. ثانى كمال نه است

 .دوم كماالت اوصاف ديگر

 و فعليت ايم،وجودى را، چنانكه گفتهم هر چه اگر كه شوند؛، مجردات خارج مى«جسم»و به قيد 

 موجود دارد طبيعى جسمانى بدن به تعلق چون نفس ولى است، اول كمال را مجردات و است كمال

 .شودمى خارج  مذكور تعريف از مجرد

 طبيعى اجسام كه شود؛، صور اجسام صناعى، مثل صورت نوعيه سيف، خارج مى«طبيعى»و به قيد 

شوند ولى كمال زائد به صنعت را نفس نگويند؛ و به عبارت ديگر كمال مى كمال داراى صنعت به

 صناعى جسم طبيعى، نفس نيست.

 قائم و طبيعى جسم عوارض از تعليمى جسم. شود، جسم تعليمى خارج مى«طبيعى»و نيز به قيد 

 خط و نقطه از يك هر به آن نهايت و است جهات در سائر و جسم در سارى كه عرضى است، آن به

و سطح تواند بود. و آن مقدار ثخين متصل است كه جسم طبيعى راست. اگر جسمى كه به شكل 

مكعب است مبدل به مدور شود، آن جوهر جسم منعدم نگردد؛ و ليكن آن عرض، كه جسم تعليمى 

 به را آن كه( مومى يعنى) اىاو بود، منعدم شود و جسم تعليمى ديگر پديد آيد، همچون شمعه

ون درآورى، كه طبيعت موم به حال خود است و اين جسم طبيعى است، و اشكال و گوناگ اشكال

ابعاد و مقادير آن متغير و متبدل، و اين جسم تعليمى است. ابعاد در جسم طبيعى بر سبيل ابهام 

 معتبرند و در تعليمى بر سبيل تعيين.
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تعليمى به اشتراك لفظى است، و برخى قائل به اشتراك  و طبيعى بر جسم اطالق اندبرخى گفته

 طبيعى است جوهر اگر: است ابعاد قابل مطلق جسم كه گويد معنوى اشتراك به قائل. اندمعنوى

 .گذاشت ظهورش به لفظى اشتراك به قائل و. تعليمى است عرض اگر و است،

 در چنانكه كردند،عليم به آن مىت ابتداى حكما كه گويندو جسم تعليمى را از آن جهت تعليمى مى

 مقدار رياضى علم موضوع كه زيرا اند،گفته تعيين سبيل بر را تعليمى جسم لذا. گذشت چهلم درس



 زاويه هر كمال يا و زاويه هر تمام اىزاويه هر مثال. شودنمى مطلق مقادير از صحبت آن در و است

 .نيست محيطى زاويه هر ضعف مركزى زاويه هر و نيست،

اشتراك لفظى آن است كه چندين معنى در يك لفظ اشتراك داشته باشند، چون اشتراك معانى 

« ساز مطربان»و « حمل زنان و حيوانات»و « يك مرتبه و نوبت»و « ميوه درخت»و « اجازه يافتن»

و « ترازو»و « زانو»و « چشمه»و « چشم»و « آفتاب»در فارسى؛ و اشتراك « بار»و جز آنها در لفظ 

 در عربى.« عين»و جز آنها در لفظ « زر»

اشتراك معنوى آن است كه يك معنى را افراد متعدد و همه آن افراد مصاديق آن معنى هستند. 

كه به معنى هستى است و در همه موجودات « وجود»در افرادش، و لفظ « انسان»چون لفظ 

خواهد بود، و اگر مشترك  مشترك است. مشترك معنوى را اگر در قافيه شعر مكرر كنيم شعر غلط

 وجود كه اين دليل اندگفته لذا. آيدلفظى را در قافيه مكرر كنيم از محسنات علم بديع به شمار مى

 ممكن بود لفظى مشترك اگر و كرد قافيه تواننمى وجود با را وجود كه است آن است معنى يك

 :سعدى گفته مثل بود،

 جفا ديد و با جور و قهرش بساخت
 

 سالى سرايى ز بهرش بساختبه 

متألّه سبزوارى در حكمت منظومه اين مطلب را از فخر رازى در شرح اشارات شيخ نقل كرده است و 

 خود آن جناب نظما گويد:

 مّما به أّيد االّدعاء
 

 ان جعله قافية ايطاء

 جسم تعليمى، چنانكه دانسته شد، جوهر نيست بلكه عرض قائم به جسم
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طبيعى است. البته چون عرضى سارى در جسم طبيعى است و مقدار ثخين متصل در متن جسم 

طبيعى قرار گرفته است، به حسب وجود متأخر از جسم طبيعى نيست اگر چه به حسب رتبه متأخر 

و اوال و از آن است. كيف كان، نفس كمال اول جسم تعليمى من حيث هوهو نيست، و در حقيقت 



بالذات كمال اول جسم طبيعى است؛ و اگر كمال اول جسم تعليمى نيز گفته شود به سعه در تعبير و 

ثانيا و بالعرض و به طور مجاز است. متألّه نامبرده در اسرار الحكم در شرح و بسط تعريف مذكور 

 نفس فرمايد:

؛ و دوم طبيعى مقابل جسم طبيعى در عرف حكما سه اطالق دارد: يكى طبيعى مقابل صناعى

تعليمى، و اينجا اين مراد نيست، چه نفس كه براى جسم طبيعى كمال است، براى جسم تعليمى 

آن نيز كمال است بالّتبع؛ سّيما كه عارض غير متأخر در وجود است نسبت به طبيعى، و تفاوت به 

 .انداطالق و تعيين است، چنانكه شيخ رئيس و غيره تصريح كرده

 :فرمايدن عبارت مىبعد از اي

سيم طبيعى، مقابل مثالى و برزخى، كه از اجسام بين العالمين است. و اينجا اين هم مراد نيست، 

كه آن هم از متعلقات نفوس است، و نفسيت نفس ناطقه به تعلق به آن نيز برجاست، بلكه نفس 

 ناطقه اينجا هم اول به آن تعلق دارد بعد به اين.

بعد از اين عبارت، دليل شيخ اشراق را در تجرد نفس، كه در درس پنجاه و  سپس متألّه سبزوارى،

 خود اند،نفس براى مركب دو مثالى و طبيعى بدن چون كه فرمايدمى عنوان ايم،چهارم نقل كرده

 اول كمال نفس كه گيردمى نتيجه اين، از و آن؛ به نه دارد بستگى اين به نه ذاتش مقام در نفس

 در و. است طبيعى جسم اول كمال چنانكه باشد،ه همان بدن مثالى است، نيز مىك برزخى، صورت

 :كنيممى نقل اختصار به كه دارد مفيد جوابى و سؤال اينجا

 صورت به نفس تعلق با بايد پس اند،اگر بگويى كه چون جسم طبيعى را نفسيت نفس اخذ كرده

 چون شيئيت كه اوال گوييم جواب در نكند؟ صدق آن بر نفس برزخى
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 همين كه نفس مثل شده، ترتمام است طبيعى جسم همين برزخى صورت است، صورت به ءشى

 تعريف در كه طبيعى، جسم به تعلق گوييم تنزل سبيل بر ثانيا. است يكى هويت و شده، قويتر است

د ما، و انتفاء آن به انتفاء جميع فر تحقق به است طبيعت تحقق باب از است، مأخوذ ناطقه نفس



افرادش، و مراتب طولّيه فرد طبيعت يا عرضيه آن فرد به حسب اوقات مانند افراد منفصله آن است 

 در اين دو حكم ثبوت و انتفاء، سّيما كه تعلق به صور برزخيه از تعلق به صور طبيعيه برخاسته.

چه فى حّد ذاته بسيار بلند و نيك پسنديده  اين بود عبارت حكيم سبزوارى و ليكن اين مطلب، اگر

است و يكى از مسائل مهم حكمت متعاليه است كه بدن اخروى همين بدن دنيوى بعينه و تشخصه 

 گرددو لكن از آنچه در كتب فن مستفاد مى «1» است و امتياز بينشان جز به كمال و نقص نيست،

صرى دنيوى دارند، لذا تعريف مذكور را عن طبيعى جسم به متعلق نفس به نظر قوم كه است اين

 انسانى و حيوانى و نباتى نفس ارضيه، نفوس از آنان مراد و اند؛تعريف عاّم نفوس ارضّيه گفته

 قواى از را آن بلكه دانندنمى برزخى تجرد به مجرد را خيال كه كسانى مبناى به بخصوص است،

 .پندارندمى جسم در منطبعه

 شود؛عيه عناصر و معادن، كه افعال آنها به استخدام آالت نيست، خارج مىصور نو« آلى»و از قيد 

 آن و ندارد، نفس باشد، نداشته گوناگون وظائف براى مختلف آالت جسمى اگر شد دانسته چنانكه

 .دارد دارد كه

اين نيست كه بالفعل حيات ندارد؛ بلكه مراد اين است كه الزم نيست « ذى حياة بالقوه»و مراد از 

همه عالئم حيات بالفعل در او باشد، بلكه گاه بالقوه باشد و گاه بالفعل؛ و آن افعال عبارت است از 

 نطق و ادراك و حركت ارادى و تغذيه و تنميه و

______________________________ 

شرح اسماى حاجى قده رجوع شود، آنجا كه گويد:  280(. در تحقيق اين مطلب اعلى به ص 1)

االخروى هو الدينوى بعينه و بشخصه و االمتياز بينهما ليس االّ بالكمال و النقص و به خصوص البدن 

 .233شرح دفتر سوم مثنوى آن جناب ص 
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 توليد مثل و غيرها.



در توضيح برخى از مطالب فوق گوييم: اطالق جسم بر مقدار ثخين متصل، با اين كه جوهر نيست 

است، اّوال از جهت ابعاد داشتن هر دو است و ثانيا بر اثر شدت معاشرت كه گويى ادغام در  و عرض

 .كرد اثر اين در همنشين كمال و شد گذاشته مصاحب بر مصاحب اسم اند،يكديگر شده

 را طبيعى بدن صورت اين فرض، به اگر،. است حجاب كه است ماده: است صورت به ءشيئيت شى

تجريد كنيم، يعنى ماده، كه ثفل )كنجاره و تفاله( آن است از وى گرفته شود، بدنى  و تصفيه ماده از

 ثقل موجب كه بود ماده زيرا است، فرز و چاالك و چاپك و چست خيلى كه ماندخالص از تفاله مى

 از و كمال؛ و نقص يا و صفا و كدر در تفاوت با است بدن همان خالص بدن اين و بود؛ بطؤ و قرار و

ه شدن، صورت بدن زائل نشد بلكه كاملتر گرديد؛ و اين بدن تجريد شده از ماده، معادل بدن تصفي

 .باشدبرزخى مثالى مى

صور برزخيه از تعلق به صور طبيعيه برخاسته است: نفس ناطقه در موطن قوه خيال به وزان صورت 

اميده است. همچنانكه ن تمامتر طبيعى جسم را برزخى صورت و كند،طبيعى، صورت برزخى انشاء مى

 هم آنها طبيعى بدن اند،نفس نباتى و نفس حيوانى و نفس انسانى نفوس صاحب مراتب و درجات

 جسم از لطيفتر و شريفتر حيوان جسم كه باشد؛ مراتب و درجات داراى بايد آنها نفوس به نسبت

پوست گاو و  و درخت پوست مثال. است حيوان جسم از لطيفتر و شريفتر انسان جسم و نبات،

پوست انسان به نسبت نفس نبات و نفس حيوان و نفس انسان است، كه ظاهر عنوان باطن و 

نقش نمودار نقاش است؛ همچنانكه اين سه جسم مانند نفوسشان در رتبه درجات دارند و هر سه 

 و اندجسم چهار، هر كه است؛ برزخى و مثالى جسم شود، الطف باز كه انسانى جسم اند،جسم

 ختالف در نقص و كمال است. لذا فرمود صورت برزخى همين جسم طبيعى است.ا

 و بدان كه تعريف مذكور جامع نفوس ثالثه ارضيه است، كه نفوس نباتيه و
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حيوانيه و انسانيه است؛ و نفوس ارضّيه در مقابل نفوس سماوّيه است كه بحث آن خواهد آمد. اما 

ص به هر يك اين است كه نفس نباتى كمال اول جسم طبيعى آلى است كه فقط تغذيه تعريف خا

 كه است آلى طبيعى جسم اول كمال حيوانى نفس كند؛مى مثل توليد و نمايدمى نمو و كندمى



 جسم اول كمال انسانى نفس دارد؛ نيز اراده به تحرك و احساس توليد، و تنميه و تغذيه بر عالوه

كه عالوه بر تغذيه و تنميه و توليد و احساس و حركت به اراده، تعقل كليات نيز  است آلى طبيعى

 تا بگذار زمان اين ولى آيدمى پيش فلكى نفوس از بحث اينجا در. نمايدمى آراء استنباط و كندمى

 .دگر وقت

 درس صدم

ش را نفس از دروس پيشين دانسته شد كه جوهر مفارق از ماده، به حسب ذاتش نه به حسب فعل

 وى كه است آن بر دالّ  صادقه براهين كه است، چنين اين انسانى ناطقه نفس چنانكه گويند،مى

 از مفارق مجرد خود ذات در اندگفته كه اين و. احكامش و ماده از مجرد خود ذات در است گوهرى

سيارى از ب در جوهرش، تكامل از پس نفس، چه نيست؛ افعالش مطلق مراد فعلش، در نه است ماده

 و علم در آن، از قبل چه و تكامل از پس چه مطلقا، بلكه است، آن از نيازافعالش مفارق از ماده و بى

 دانسته قبلى درس از و. نفس معنى يك اين. است آن از نيازبى و ماده از مفارق ذاتش به آگاهى

كه مبدأ افاعيلى از  نباتى نفس مثل است، مادى بلكه نيست مجرد كه نفسى بر را نفس لفظ كه شد

 بر عالوه كه حيوانى نفس بر همچنين و كنند؛قبيل تغذيه و تنميه و توليد مثل است، نيز اطالق مى

 نفس بر چنانكه شود،مى اطالق هست، نيز ارادى حركت و حس مبدأ توليد، و تنميه و تغذيه

بعد خواهى دانست كه نفس  در و. دارد نيز آراء استنباط و كليات تعقل آنها بر عالوه كه انسانى،

 حيوانى با قطع نظر از تعلق به ماده، يعنى در ذات خود، تجرد برزخى دارد.

 نباتى نفس مرادشان و است، سماويه نفوس مقابل در گويندنفوس ارضيه كه مى
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جسم طبيعى عنصرى و نفس حيوانى و نفس انسانى است، از اين جهت كه اضافه و انتساب به 

دارند. لذا در تعريف نفس جسم طبيعى أخذ شده است، كه نفس كمال اول جسم طبيعى آلى ذى 

حيات بالقوه است. پس تعريف مذكور تعريف نفس از جهت ماهيت و جوهر آن، با قطع نظر از 

ادگار ماده، نيست. و اين تعريف عام شامل نفوس ثالثه ارضيه است. و اين تعريف از ارسطو به ي

 مانده است.



و چون اكنون غرض اهم ما معرفت نفس انسانى است، كه مرقاة و نردبان عروج به همه سعادات و 

 در تعليم، جهت از و طباعش جهت از را، نفس حدّ : گوييمكماالت است، در معرفت آن سخن مى

 .است ناطقه نفس ذات معرفت عمده و ايمدانسته قبل درس

: شودكه بحث نفس در حكمت متعاليه به چهار بحث اصيل منتهى مى ايمدر دروس گذشته گفته

 بدن، با نفس مغايرت در دوم است؛ متشخص موجود يك كه انسان شخصيه وحدت در اول

 عاقله قوه مرتبه در تجرد از اعم نفس، تجرد در سوم ندارد؛ مباينت آن شخصيه وحدت با كه مغايرتى

و جز آن؛ چهارم در فوق تجرد بودن نفس ناطقه. از سه بحث  خيال قوه مرتبه در برزخى تجرد يا و

 .شويممى وارد چهارم مطلب در اكنون ايماول در دروس گذشته فى الجمله آگاهى يافته

و گوييم كه ظاهرت را عنوان باطنت قرار ده. آغاز انسان و اصل ماده ناسوتى آن در تكوينيات از 

 و رسيد،مادى واقف شد به مرحله كمال نباتى نمىجمادى مرد و نباتى شد، و اگر در مقام ج

 را انسان و رسيد، انسانى به نشد واقف حيوانى در و رسيد، حيوانى به نشد واقف نباتى در همچنين

 شودمى عائدش باالتر مقام نكند توقف كه مقامى و حد هر در و است شماربى درجات و مقامات نيز

 سالله از ناسوتى سير هم. گرددمى بالفعل عقل خود و كندمى را عقل كار و رسدمى عقل مقام به و

 طبيعى انسانى كامل صورت به تا همچنين و مضغه، به علقه از و علقه، به نطفه از و نطفه، به طين

 كه رسد؛مى بالفعل عقل منزل سر به تا كندمى سفر ماده در منطبع استعداد و قوه مقام از هم و دارد

 رى و چه معنوى، تا جميعصو چه منزلى، هر در
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 در چه مطلقا، طفره كه اين چه نهد؛مراتب سير منزل قبل از آن را سپرى نكرده بدان منزل قدم نمى

 ترفيع موجب كه سفرى. حاكم آن بطالن به سليمه فطرت و است محال معنويات، در چه و حسيات

ه كماالت آن سويى انسان سازند؛ ولى دردا كه سفرها از چ اوست، معنوى سفر است انسان مقام

 مطبخ به مبرز و از مبرز به مطبخ است.

 توقف مقامى هيچ در. رسدغرض اين است كه اگر هر ناقصى از نقص نميرد، به حيات كامل نمى

عل ف به قوه از نفوس مخرج  و كمال معطى باشد، تام قابليت در قابل اگر چه، شوى؛ آن از به تا مكن



در فاعليت تام است و بخل و امساك در آنجا راه ندارد. هر چه در اين راه نشانت دهند/ گر نستانى 

 نكنند، سفرى اگر و رسند؛نمى فعليت به نميرند، خود حد از اگر هانطفه و هابه از آنت دهند. دانه

ه تكامل جسمانى ك صورى، سفر و سير چه خامى؛ شود پخته تا بايد سفر بسيار و شوند؛نمى پخته

 است، و چه معنوى كه تكامل انسانى و سير روحى است. به قول متين شيخ عطار:

 تن ز جان نبود جدا عضوى ازوست
 

 جان جدا نبود ز كل جزوى ازوست

 :بينيمنقل چند بيت از مثنوى مالى رومى را در اين مقام مناسب مى

 اول هر آدمى خود صورت است
 

 جمال سيرت است بعد از آن جان كو

 اول هر ميوه جز صورت چى است
 

 بعد از آن لّذت كه معنّى وى است

 اوال خرگاه سازند و خرند
 

 ُترك را زان پس به مهمان آورند

 صورتت خرگاه دان معنيت ترك
 

 معنَيت مالّح دان صورت چو ُفلك

 اين دراز و كوته اوصاف تن است
 

 رفتن ارواح ديگر رفتن است

 سفر كردى ز نطفه تا به عقلتو 
 

 نى به گامى بود منزل نى به نقل

 َدير و دور در بود چونسير جان بى
 

 جسم ما از جان بياموزيد َسير

 سير جان هر كس نبيند، جان من
 

 ليك َسير جسم باشد در َعَلن

رسيد، و از حيوانى به پس اين كه از جمادى مرد و نامى شد، و از مقام نباتى نيز مرد و به حيوانى 

 رسدانسانى، و در انسانى دم به دم از حضيض نقص به ذروه و اوج كمال مى
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 از مردن در مرتبه نقص كم نشد بلكه زياد شد. باز همان سخنور نامور فرموده:



 از جمادى مردم و نامى شدم
 

 وز نما ُمردم به حيوان سر زدم

 حيوانى و آدم شدمُمردم از 
 

 پس چه ترسم كى ز ُمردن كم شدم؟

نفس ناطقه انسانى در يك حد ثابت نيست و وجودش حد وقوف ندارد، و به همين خصوصيت 

ذاتيش از ساير موجودات ممتاز است و به حسب ذاتش اجّل است از اين كه اضافه تدبير به بدن 

در مقام ذات خود، كه عقل و عاقل و معقول است، باشد و يا اين كه كمال بدن باشد؛ چه اين كه 

غنى از بدن و آالت آن است، و تعريف مذكور در درس قبل، در حقيقت، تعريف او به لحاظ تعلق به 

 ديگر شؤون و كماالت و او ذات تعريف نه باشد،بدن و تدبير آن، كه عنوان نفس بودن اوست، مى

ت و اضافه و نسبت به كشتى دارد، به اين عنوان مالح اس كشتى مالّح كه را، زيد كه اين مثل. او

بودن كه صفت اضافيه است تعريف كنيم، مثال بگوييم زيد كشتيران است، و اين تعريف زيد است 

 به برخى از صفات و اضافات او.

 تواندو چون نفس ناطقه به حسب جوهر ذات خود مجرد است، پس چگونه مجّرد كمال جسم مى

ده تركيب حقيقى يابد و يا خود كه بدون وضع است و با مادى وضع ندارد صورت ما با يا و باشد

 نوعيه آن گردد.

 كرد؟ حد به تعريف يعنى تحديد را آن شودو چون نفس حد يقف و مقام معلومى ندارد، چگونه مى

 مجرد نيز ماهيت از است، ماده از مجرد كه اين بر عالوه نفس كه است اين «تجرد فوق» معنى و

 ست، بلكه فوق اين تجرد هم هست؛ كه در يك حّد ثابت نيست.ا

 بود؛ آن تجرد معنى اين است، آن احكام و ماده از عارى ناطقه نفس كه ايمتاكنون ادله اقامه كرده

 فوق بلكه نيست، نيز ماهيت را او كه است تجرد اين فوق ذاتش مقام ناطقه نفس كه گوييم اكنون

 و محضه انّّيات آن مافوق و نفس اندندارد. چنانكه فرموده يقف حد كه هست هم تجرد اين

 و جنس ماهيت و. اندصرفه وجودات
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فصل اشيا يعنى چيستى آنهاست، كه حدود هر موجود محدود است؛ و در خارج، وجودات محدودند 

آن ذهن است. ماهيت  كه حاكى حدود آنها ماهيت آنهاست. ماهيت چون كلى است، ظرف تحقق

خيال وجود است، چون خيال ما كه حّظى از وجود دارد. نه ماهيت بكلى باطل است؛ زيرا اگر 

 ماهيت نه و اند،وجودات حدود ماهيات چه، كرد؛نمى پيدا تحقق عالم بود،ماهيت اصال باطل مى

 .ظل ذى وجود به ظلّ  چون دارد، تحقق وجود تبع به چه، است، حق اصوال

اين امور دانسته شد، گوييم كه عالم خلق از اجرام و عناصر و مواليد، ماهيتى دارند كه حد چون 

 و. كندمى ءجامع و مانع آنهاست. جامع اشارت به دارايى، و مانع حكايت از ضيق وجودى آن شى

جا  يك آب مثال آيد، پيش تفاوت ءشى ذاتيات و ذاتى در تا ندارد راه ماهيت در تشكيك مشاء بقول

آب و يك جا آبتر، و گل گاوزبان يك جا گل گاوزبان و يك جا گل گاوزبانتر، و اسب يك جا اسب و 

 كه انسانى، ناطقه نفس ليكن و. انديك جا اسبتر بود، بلكه همه از حيث ماهيتشان در يك حد ثابت

بسيار؛  آن در مراتب اختالف و است بسيط و مجرد وجودى است، آن احكام و ماده از عارى گوهرى

هر چند در حد و تعريف مذكور نفس، كه كمال اول جسم طبيعى آلى ذو حيات بالقوه است، همه 

 چون ولى انسان؛ معنى اين به همه و است يكسان همه بر تعريف اين صدق و اندافراد آن شريك

 درجات واجد خود علمى سرمايه مطابق كسى هر و است عقلى مجرد انسان وجود سازنده علم

اختالف مراتب نفس به حسب وجود، كه كمال و نقص و شدت و ضعف وجودى است، تحقق  است،

 داناتر اين و دانا آن بگويى كه اين مثل است، انسانتر يكى و انسان يكى معنى اين به كه يابد،مى

 است محفوظ احوال همه در او وجودى وحدت حال عين در و. است كاملتر اين و كامل آن و است،

 نقض از گوييم اكمل، با كامل نسبت به و. شودم از كمالى به كمال فراتر از آن متصف مىد به دم و

 نمرد كه گوييم او حق در كه رواست و رسد،مى عاليتر حد به و ميردمى حد آن از و رودمى كمال به

 حقيقت، در و گردد؛مى قويتر او وحدت گرددمى شديدتر چه هر و شد، ترزنده و
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 شرف هر موجود به غلبه وحدت است، و هر چه از كثرت دورتر شود اشرف و اكمل گردد.

پس نفس ناطقه، به حكم ادله تجرد، گوهرى وراى عالم طبيعت است، يعنى مجرد است؛ و چون 

 ظلمت به مشوب اند،اين گوهر وجودى بسيط است و او و مافوق او إنّّيات صرفه و وجودات محضه



 و كندماهيت نيست و مجرد از ماهيت است؛ و نيز چون به ادراك معارف ترقى وجودى پيدا مى

 نيست معين درجه وجود در يعنى معلوم مقام هويت در را او نمايد،مى مدرك وجود مرتبه به انتقال

و  مقام هر در را نفس وانگهى دارند؛ معلوم مقام عقليات و نفسيات و طبيعيات از يك هر چنانكه

عالمى صورت خاصى است و حد وقوف در كمال ندارد، و تشكيك و تفاوت در ماهيت نيست؛ لذا 

نفس مجرد از ماهيت، بلكه در ميان تمام موجودات به عدم وقوف در يك حد ثابت ممتاز است؛ 

پس عالوه بر آن كه مجرد از ماده است، مجرد از ماهيت بلكه فوق اين تجرد است، كه حد وقوف 

ين بود سخنى فى الجمله در اين كه نفس فوق التجرد است، و باز در پيرامون اين مطلب ندارد. ا

 .شوداعلى و مرصد اسنى مباحثى در پيش است كه يكى پس از ديگرى عنوان مى

در خاتمه اين درست گوييم: چون علم را انسان ساز و غذاى جان يافتى و دانستى كه آدمى هر چه 

 علمى هاىرد اشتهايش بيشتر و استعدادش براى فرا گرفتن معارف مأدبهخواز اين غذاى روحانى مى

 پس عرض، نه جوهرند عمل و علم كه است معارف همان انسان و گرددمى فزونتر و بهتر و عاليتر

 آموخت چه هر و اوست خود او سعى يعنى است كرده سعى كه را آنچه مگر نيست انسان براى

َّ ما َسعى سب كرد و عمل كرد همان،ك و كرد سعى چه هر و است همان ْنساِن إاِل  «1» .َلْيَس لِْْلِ

 از حكيم نامور ناصر خسرو علوى بشنو:

 هر كه چون خر فتنه خواب و خوَر است
 

 گر چه آدم صورتست او هم خر است

 

______________________________ 
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 درخت از بهر بر باشد عزيزگر 
 

 جان بر است و تن درخت برَور است



تن به جان زنده است و جان زنده به 

  علم
 دانش اندر كان جانت گوهر است

 علم جاِن جاِن توست اى هوشيار
 

 گر بجويى جاِن جان را در خور است

 و نيز در قصيده ديگر فرموده است:

 مشغول تن مباش كز و حاصل
 

 نايدت چيز جز همه وارونى

 از حلق چون گذشت شود يكسان
 

 با نان خشك قليه هارونى

 مردم ز علم و فضل شرف يابد
 

 «1» نز سيم و زّر و از خز طارونى

 علمست كيمياى بزرگيها
 

 شكّر ُكَندت گر همه هپيونى

دارند، در اصطالح فالسفه و بيان: آن كه گفتيم عالم خلق، از اجرام و عناصر و مواليد، ماهيتى 

 اجسام را قمر مادون و كنندرياضيون، در اغلب كتب آنان اجرام را بر كره قمر و مافوق آن اطالق مى

 آباء را علوى اجرام و. زمين جسم و قمر جرم و ارضى، اجسام و سماوى اجرام گويند مثال گويند،

ص دارند. لذا كواكب سبعه سياره را، كه قمر خا تكوينى آثار اند،اّمهات كه اجسام، در كه نامندمى

است و عطارد و زهره و شمس و مريخ و مشترى و زحل، آباء سبعه؛ و عناصر چهارگانه را اّمهات 

 پديد مادران اين و پدران آن طبيعى و تكوينى ازدواج و نكاح از كه فرزندهايى و نامند؛اربعه مى

نه عبارت از معادن و نباتات و حيوانات است كه انسان نيز گاسه مولودهاى اين. ثالثه مواليد آيد،مى

 در حيوانات مندرج است.

و آن كه ناصر خسرو گفته است: تن به جان زنده است، اين جان همان كمال اول جسم طبيعى آلى 

 جان جان علم فرمود كه آن و. اندذى حيات بالقوه است كه همه افراد انسان در اين معنى يكسان

جان جان همان اشتداد وجودى و ارتقا و اعتال وسعه نورى نفس ناطقه است، كه افراد  اين است،

 .اندانسان، به حسب وجود، در اين معنى صاحب درجات و مراتب



______________________________ 

 (. طارون نوعى از جامه ابريشمى.1)

 


