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 همهفد_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 ترمفصلماند که در گفتگوهای یمما در جلسه قبل مسئله حرکت را بحث کردیم مثل بحث قبلی طبیعتا  پاره ای ازمباحث 
 باید به آن توجه کرد. 

 علم

مسئله علم طرح کنیم. البته علم را توجه  صخواهیم مسئله ششم را در خصویمبعد ازاین مسئله قراری که با هم گذاشتیم 
خواهیم ببینیم فالسفه اسالمی راجع پدیده یمع علم است. به نحو خاص پردازیم نگاه فلسفی به موضویمدارید آنچه اینجا به آن 

ری کرد ی معرفت شناسی پیگیهاپرسشمنظر  شود بحث علم وادراک را ازیمادراک و علم چه مسئله ای را مطرح کردند. چون 
رداری و استفاده است. ولی به نحو مستقیم بنیست و در آنجا قابل بهره  هابحثشود، بی ارتباط با آن یمگرچه آنچه اینجا مطرح 

اجع مسئله علم ی معرفت شناختی بشویم وگامها را برداریم مبانی را توضیح بدهیم به این سبک نیست. رهاپرسشبخواهیم وارد 
 لسه و جلسه بعد عرض خواهیم کرد. چند مطلب را در این ج

 علمحقیقت 
قیقت علم حاولین مسئله یعنی اولین مطلبی که در مسئله علم باید تبیین بشود راجع حقیقت علم است. از منظر فلسفی 

  چیست؟

 جسمحقیقت 
هتر است رای این که این معنا روشن بشود برای اینکه حقیقت علم عنوان موضوع بحث ما فضایش روشن بشود اینجور بب

گاهی و دیگرآگاهی دراجسام شروع کنیم. ما موجودات مادی دارای بعد یعنی اجسام را مورد مطا ما از مسئله لعه قرار بدهیم خودآ
گاهی در  گاهی و دیگر آ گاهی اعم از خودآ ی هابحثکه  به چه شکل است این راه ورود خوبی است هاآنببینیم وضعیت علم و آ

 دهد. قرار ب ترروشنتواند یمبعدی ما را در واقع 

 جسم
خواهیم این مسئله را پی بگیریم در دو سطح بحث را پی یمرویم دربحث جسم و جسمانیت یمراجع به جسم ما وقتی 

کنیم، االن یمگیریم یکی راجع خود جسم است وقتی راجع جسمانیت مجموعه اعراضی که مرتبط با جسم هستند آن را جدا یم
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ی سابق ما آنچه در حرکت گفتیم یک مقدار فضای کار ما هابحثخواهیم بحث کنیم اگر دقت کرده باشید یمراجع خود جسم 
 کند حقیقت جسم یک حقیقت دارای امتداد و بعد است، خوب اینجا را توجه بفرمایید یم ترروشنرا اینجا 

توانیم دسته کم یمین است که ما اگر حقیقت جسم یک واقعیت بعدی یک هویت بعدی و دارای امتداد است معنایش ا
کنیم یمیگیری در این جسم پیدا بکنیم یعنی مثال  فرض کنید یک تکه سنگ یا آهن یا هر چیز دیگر وقتی از این منظر پ سه جزء

توانیم آن را به سه جز تقسیم بکنیم، طرف الف، طرف ب، طرف جیم که این وسط یمبه دلیل اینکه هویت بعدی و کششی دارد، 
ست، یا طرف الف، طرف جیم آن طرف طرف ب که این وسط است. یعنی یک وسط خواهد داشت یکی طرفین وقتی اینجا ا

بینیم این وسط یعنی جزئی که این وسط است عائق و مانع است از ارتباط حضوری مستقیم بین طرف الف یمکنیم یمراتوجه 
انب دیگر ر بگیرید به تعبیر فالسفه یک جانب آن حاضر در نزد جو جیم، یعنی مثال  وقتی شما یک حقیقت جسمانی را در نظ

 نیست. آن جانب هم حاضر در نزد این جانب نیست، 

حاجز و  بکنیم تکه الف، تکه جیم و تکه ب این وسط است. این ب اشتکههمان مثال را اگر بزنیم خوب است که سه 
نقل کالم این پیش آن حاضر باشد، آن پیش این حاضر باشد. ما مانع این طرفین است که ارتباط حضوری با هم داشته باشند،

گردد، یمکنم بر یمکنیم به هر یک از این اجزا، روح اصلی استداللی که در کلمات فالسفه هست به همین بحثی که عرض یم
مان ان سه جزئی که گفتیم به هکنیم به جز الف یا به جز ب یا جیم، جز الف یا ب یا جیم این آیا قابل انقسام به همیمنقل کالم 

ابل قترتیب نیست می گوییم چرا همین الف هم باز قابل انقسام است به جز الف جز ب که وسط است و جز جیم همان الف 
توانیم بگوییم این وسط حاجز و مانع است از ارتباط حضوری ینمقسمت به این سه جز است. وقتی سه جز را تقسیم کردیم باز 

قل کالم کدیگر یعنی نه الف در نزد ب حاضر است نه جیم حاضر است نه جیم در نزد الف حاضر است. از این نالف و با ب ی
 رویم روی یک تکه از آن در واقع مطالعه ای که کردیم یعنی الف الف، در الف الف که رفتیم آیا این الف الف قابلیمکنیم یم

یم جیم و مانع بین طرفین است. یعنی نه الف الف الف در نزد جیم ج انقسام به سه جز هست یا نیست، باز آن وسطی حاجز
 حاضر است نه جیم جیم جیم در نزد الف الف الف حاضر است. این مسیر تا کجا ادامه دارد تا بی نهایت. 

که دادیم گیرد. فالسفه می گویند نگاه کنید اصال  جسم به دلیل هویت بعدی با این توضیح یمنگاه کنید چه فضایی را پی 
دیگر  برد، یکسره، یعنی هیچ جزئی این جمله من نگاه کنید هیچ جزئی در نزد جزءیمیکسره در واقع در غیبت و حجاب به سر 

رود دقت یمحضور ندارد و چون این جز تا بی نهایت قابل انقسام است این عدم حضور تا آن بطالن این هویت جسمی فرو 
وسطی حاجز  شود، جزءیمدهیم این جسم به سه قسم تقسیم یمجسم را مورد مطالعه قرار  کنید چه جور شروع کردید، ما یک

 هاآنکنیم، آن جز وسطی باز مانع است یکی از یمها خود این را سه تکه یناها یا وسط یناومانع طرفین است بعد یک تکه آخر 
حضور اجزا پیش همدیگر این کلمه را نگاه کنید تا عمق  بینیم به سه قسمت یعنی این وضعیت مانعیت و حاجزیت و عدمیمباز 

گاهی را یا پدیده ادراک و علم را در حقیقت بعدی یمجسم پیش  توانید پیدا کنید ینمرود. معنایش این است که شما خودآ
عرض خواهم  گیرد تذکرات هم عرض خواهم کرد. یعنی پیامدها و نتایجی که این بحث داردیممسائل مهمی اینجا دارد شکل 
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بینید یکپارچه عدم یمدهید یمکنید وقتی از این منظر مورد مطالعه قرار یمکرد. شما وقتی پدیده جسمی و هویت بعدی را توجه 
گاهی نخواهد داشت.   حضور است یعنی چنین چیزی خودآ

 جسماعراض 
بدهیم جسم را که بحث خواهیم از منظر علم وادراک مورد مطالعه قرار یمرویم بخش دوم نگفتیم جسم و جسمانیت یم

گاهی وقتی مورد مطالعه قرار بدهیم روی اعراض اعراض یعنی مجموعه  گاهی هم عرض خواهم کرد، خودآ حوال اکردیم دیگر آ
ه دارد، آیا این جسم همه چیزهایی که در ارتباط با این جسم است مثال  رنگ این جسم، اندازه وزن این جسم هر چیز دیگری ک

ل اینکه ین خصوصیات فالسفه دونکته گفتند، یکی اینکه این خصوصیات به دلیل اینکه انقمار، به دلیاین خصوصیات راجع ا
توانید یمها هم هست شما یک اندازه که یک عرض است یناکامال  همراه هویت بعدی جسم است همان وضعیت جسم در 

مت ستوانید بگویید رنگ این سمت و رنگ آن یمتقسیم کنید یک کیفیت را به طبع جسم رنگ قابل قسمت است به طبع جسم 
یا همان رنگ را سه قسمت بکنید رنگ سمت الف، رنگ سمت وسط که ب باشد رنگ سمت جیم، رنگ سفیدی جیم در نزد 

رود یعنی هیچ کجای رنگ یمکنید بعد همینجور انقسام تا بی نهایت پیش یممشاهده الف حاضر نیست این غیبت را شما کامال  
 چ کجای رنگ وجود ندارد. پیش هی

گاهی در یمدر خصوص اعراض باز همین وضعیت به وجود  مطرح نیست. یک چیز دیگر راجع  هاآنآید یعنی خودآ
کنند می گویند حقیقت اعراض یک واقعیت فی نفسه لغیره است. این لغیره معنایش چیست، یعنی خودش یماعراض مطرح 

گاهی را به او نسبت بدهید، خودش  وصف دیگری است یعنی خودش حالت دیگری است یک استقاللی ندارد شما بخواهید آ
ن چیزهایی اجزای استقاللی نیستند که بخواهید شود، چنییمدیگر است دیگری به او موصوف  جز ویژگیها و حاالت یک شیء

گاهی را در   مطرح کنید.  هاآنشما مسئله آ

گاهی ینابنابراین در حوزه جسمانیت یعنی مجموعه اعراضی که راجع جسم مطرح است به دو دلیل  ها می گویند خودآ
گاهی اتفاق  کردیم با توجه به آن دلیل می گویند  افتد. در خصوص جسم همان دلیلی که عرضینموجود ندارد یعنی پدیده آ

گاهی اتفاق  گاهی را نگاه ینمسرتاسر غیبت و عدم حضور است. یعنی خودآ گاهی، راجع دیگرآ افتد اینکه اینجا راجع خودآ
گاهی نسبت به دیگران هم  شود برای آن اتفاق بیافتد. چون اگر بخواهد علم و ینمبفرمایید جسم و جسمانیات پدیده ادراک و آ

کنید به همان دلیل که تازه عرض کردیم این قابلیت یمگاهی به چیزهای دیگر پیدا بکند شما وقتی حقیقت خودش را که نگاه آ
دیگر  دیگر یا همه حقیقت شیء انقسام تا بی نهایت را در نظر بگیرید یک وحدت در واقع یکپارچه ای ندارد که همه اجزای شیء

م و ادراک اتفاق بیافتد. خودش به تعبیر فالسفه خودش یک موجود متفرق است، وقتی موجود برای او حاضر بشودواین پدیده عل
شود یمهای بعدی مثل همین جسم یک موجود متفرق هستند، این موجود متفرق چنانچه باعث یقتحقمتفرق است اصال  

گاه نباشد چون در نزد هیچ بخشی حضور ندارد چیزهای دیگر هم  واند پیش او حاضر باشد، به دلیل اینکه تینمخودش از خود آ
تواند در یک نقطه جمعی همه را در کنار هم حفظ بکند در مقابل برخی ینمخواهد حاضر باشد متفرق است یمخود آنی که 
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های دیگری که عرض خواهیم کرد، ولی وحدتش وحدت تکثری است، نکته ای که وجود دارد همین است وحدتش یدهپد
گاهی به غیر درآن معنا ندارد وحدت تفرقی است  گاهی معنا ندارد. لذا آ  چون تفرقی است لذا خودآ

گاهی ندارند یک بحث این است که آیامی یمیک بحث البته  گاهی ندارند دیگرآ ماند االن جسم و جسمانیات خودآ
گاهی واقع بشوند، این را بحث  کنیم که آیا جسم و یماین بحث ویژه ای در نظر گرفتیم راجع  کنیم در یک جاییمتوانند مورد آ

گاهی قرار بگیرند برای موجودات دیگر یا نه این را ان شا الله بحث خواهیم کیمجسمانیات  گاهی یعنی متعلق آ  رد.توانند محل آ

 نفسخودآگاهی 
 **؟؟؟

نقطه که  را قبول کردند به همین هابحث*باید بحث کرد منظور چیست، توضیحاتی در این خصوص دارد همانهاکه این 
کند. متعلق به جسم از آن یمگویند دارای نفس است یک هویت وحدت دارد ازآن بعد دارد تصویر  روند همین توضیح، مییم

 . شد عرض خواهم کرد هانسخهجهت که جسم تفرقی است یک توضیح دیگر دارند صدرا هم دارد ان شا الله به عنوان 

گاهی یا خودآ آید در مسئله نفس اتفاق یمگاهی به عنوان ادراک و علم پیش در این فضااولین جرقه ای که به عنوان آ
یان شا الله بعدا  راجع علم حضوری بحث خواهیم حضوره دلیل آنچه به عنوان علم افتد. ببینید ما به همین دلیل تجربی بیم

گاهی دست کم به خودمان حاصل است. یعنی هیچ شک و ریم ما شبهه ای ندا کردم هیچ یک از ما تردیدی نداریم این پدیده آ
گاه هستیم، اگر نسبت به  گاهی داریم خودآ ی دیگر شک داشته باشیم در این هاحوزههای ادراکی در یدهپدنسبت به خودمان آ

 قسمت هیچ شک و تردید نداریم. 

گاهی نفس را در دو سطح مطرح کردند به نحو خاص جناب شیخ اشراق سهروردی خیلی به ای ن فالسفه ما این خودآ
گاهی را در دو سطح مطرح کردن یک سطح عمیق و یک سطح عمومی، سطح عمیق را گفتند مال کسانی پر داخته این خودآ

گیرد به دلیل این است یمهای فلسفی نسبت به سلوک انجام هایی که در فضایقتشوهست بتوانند به خلع بدن برسند یعنی یک 
گاهی به نحو بسیار شگفت آوری بههر چه تعلقات مادی کم بشود خصوصا  اگر شخص بتواند  آن  خلع بدن بکند، این خودآ

گوید هم برای من این اتفاق افتاد هم بزرگان دیگر از افالطون نقل یمدست خواهد داد، لذا خود شیخ اشراق آثارش را نگاه کنید 
گوید من ملکه خلع بدن دارم یمکند از بسیاری حکما و عرفای ما این بحث مطرح شده شیخ اشراق یمکند از دیگران نقل یم

گاهی به نحو بسیار شفاف اتفاق یمیعنی هر وقت بخواهم  افتد. و ایشان یمتوانم خلع بدن بکنم. در فضای خلع بدن این خودآ
گوید اگر کسی این راه را طی بکند گام برداشتن دیگر مباحث فلسفی برایش خیلی راحت خواهد شد یعنی تصویر مباحث یم

 برایش راحت خواهد شد.  هانکتهراحت خواهد شد و تصدیق خیلی خیلی برایش 
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رض کردیم اگر به این فضا هم نباشد، ما یک سطح عمومی ادراکی به خود داریم مال همه است، همان نکته ای که اول ع
گاهی  یم این راداریعنی بدون تردید همه ما با اینکه در وضعیت خلع بدن هم نیستیم، ولی کامال  به خودمان این فضای آ

گاهی را یک مقدار بشکافید اگر دقت کنید معنایش این است که بدون هیچ واسطه ای ما خودمان را درک  کنیم یعنی این یمخودآ
شود این ادراک ماخودمان را در آن صقع نفسمان ینمادراک را در ادامه نتیجه گیری هم عرض خواهم کرد به وسیله چیزی انجام 

گیرد، عرض خواهم کرد واسطه مفهوم دخالت ندارد. ما این ادراک ما از شکل مفهومی اصال  یمبدون هیچ واسطه ای صورت 
هاد ها پیشنیلیخخواهند قبول کنند روی این نقطه لذا یمنیست خود این واقعیت االن در دست ما است دست کم کسانی که 

کند. یک چیز جالبی یمد از معرفت نفس شروع بشود. خود شیخ اشراق فلسفه را از معرفت نفس شروع کنند، فلسفه باییم
خورد. اگر از بحث نفس یماست یعنی معرفت نفس یک جایی است هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی به هم گره 

 شروع بشود، 

ه داشت حقیقت علم بود که توضیح خواهم دارد در حکایت منامی ایشان خود شیخ اشراق اولین پرسش اساسی ک
گوید یمگوید من راجع همین حقیقت علم آن حکایت منامی در ادامه این را اجمال توضیح خواهم داد چیست. شیخ اشراق یم

شما می گویید موضوع فلسفه ی من یادم است قبال  در تابستان این نکته را عرض کردیم یک وقت خواهی آغاز بکنیمفلسفه را 
شروع  چیست یک داستان است. یک وقت می گویید برای آغاز مطالعات فلسفی ما از چه نقطه ای شروع کنیم. صدرا از وجود

ها دنبال این هستند کل فلسفه را بر اساس یبعضیلی جالب است. االن خکند از نفس شروع کنید به نظرم یمکرده ایشان پیشنهاد 
 و مباحث معرفت نفس پی ریزی بکنند یعنی اول اینجا یعنی علیت را همین جا بفهمیم حقیقت علیت چیستمعرفت نفس 

دت، همین جا درک بکنیم. وحدت و کثرت را همین جا بفهمیم این هویت واحد در عین کثرت، وحدت در کثرت، کثرت در وح
شتیم که به تدریج این نش را نداشتیم ولی قابلیت این دانش را داهمینجا این فهم بشود، حالت بالقوه ای و بالفعلی ما مثال  این دا

عدد فلسفی دانش برای ما حاصل شد. این حرکت تدریجی را همین جا تجربه بکنیم به نحو مستقیم در خودمان. یعنی مفاهیم مت
ی دینی روی معرفت هاآموزهای شناسی پیاده بکنیم اول از بحث نفس شروع کنید می دانید در فضاه خواهیم در هستییمکه بعدا  

کید شده، توجه کردید، شیخ اشراق عرض کردم از خود بحث معرفت نفس شروع   کند. یمنفس چقدر تأ

ییر الفاظ آن یی که عرض کردیم ما درعلم خودبهخود متوجه خودپیدایی خودآشکاری این تغهانکتهبنابراین با توجه به 
گاهی به خود یعنی یعنی هوری یعنی خودمان پیش خودمان ظاهر هستیم آشکار هستیم آکند خودظیمتر یکنزدمحتوا را برای ما 

کنید یکسره ینمخودآشکاری، خودپیدایی عدم حجاب و غیبت، توجه کردید یعنی راجح و مانعی در این فضا شما مشاهده 
 خودتان هستید، 

 های علم به خودویژگی
 هیم خواهیم تفصیل بدیمها را ینا نکه اشاره کردمای کنید اوال  یمدر این علم به خود بخود چند تا ویژگی شما مشاهده 
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 سنخ مفهوم نیستاز 
گاهی از قالب مفهوم نیست یعنی ما از طریق مفهوم به خودمان اطالع نداریم اگر اینجوری باشد یعنی از  اول اینکه این آ

وید اگر از گیمخواهد اینجا را توضیح بدهد یمکه شیخ اشراق رفت  شود این بحث را کرد، یکی از راههاییمراههای مختلف 
آید ما که یمطریق مفهوم باشد معنایش این است ما در نقطه ذات خودمان برای خودمان مجهول هستیم یعنی حالت دور پیش 

خواهم از طریق مفهوم به خودم برسم همین اشکالی که مثل ابن سینا البته همزمان یمخواهیم من یمخواهیم از طریق ما یم
اندیشم پس هستم پیش از این ابن سینا در اشارات این بحث یمکنم یمگوید من فکر یمکند یم هم نیستند دکارت آن بحثی که

گاهی به خود نباید از آثار به خود پی ببریم. چون ما پیش از اینکه به آثار خودمان پییمرا مطرح کرده  ببریم  گوید در ارتباط با آ
مطرح بکنید یک  وید من اندیشیدم یعنی پیش این که شما مسئله اندیشه راگیمبه خودمان پی بردیم. مثال  می گویم اندیشه من 

گاهی به خودتان دارید بله  گیرد یمتوانید در مقابل تفصیل دهی از آن استفاده کنید بگویید نگاه کنید یک اندیشه ای صورت یمآ
کنند این توضیح را یمیلی از افراد توجه گوید خیمپس باید یک اندیشنده باشد که این اندیشه صورت بگیرد، ولی ابن سینا 

 دهند یم

خواهیم من را ثابت کنیم قطعا  این غلط است حالت دور معرفتی یماگر معنای سخن دکارت این باشد که از طریق آثار 
گاهی پیدا کردی که ی این سخن را دار در آن وجود دارد. ما پیش از اینکه به آثار توجه کنیم می گوییم اثر من است یعنی به من آ

گاهی به پدیده یماندیشم من یمروم من یمخورم پس هستم من یمگوید من یمکنی. یممطرح  نویسم پیش از آن شما یک آ
زنید. پس بنابراین ما از طریق مفهوم اگر بگوییم به خودمان علم داریم یعنی در نقطه یممن پیدا کردید تا بتوانید این حرف را 

به نحو  وذات خودمان برای خودمان مجهول هستیم برای خودمان تاریک هستیم اینجور نیست ما به حسب دریافتی که وجدانا  
کنیم یمن مستقیم به حسب خودمان داریم درک حضوری در خودمان داریم می گوییم نه وساطت مفهوم در کار نیست ما خودما

 این یک نکته، 

 ابزار نیستنیازمند 
کنیم یعنی ما در ادراک خودمان ینمنکته دیگر این است که ما به وسیله هیچ یک از ابزار و آالت ادراکی خودمان را درک 

ها یناس کردن امثال نه ای که ما داریم دیدن، شنیدن، چشیدن، لمم یعنی مثال  حواس پنجگاکنیم اصال  ینماز حس استفاده 
آییم خودمان را درک کنیم. ما خودمان همین را به نحو تجربی ینمبویایی ما به وسیله هیچ یک از این حواس و آالت تجربه 

قوا و آالت ادراکی قرار باشد خودمان را درک کنیم معنایش  سیله ابزارها وگوید اگر به ویمشود توضیح داد هم شیخ اشراق یم
گا این است که هی خود درآن نقطه ذات جوهری خودمان در خودمان مجهول هستیم در حالیکه اینجور نیست ما آن نقطه اول آ

بینید به وسیله هیچ یک از این یمگاهی که شما توجه بکنید کنیم، این نقطه اول آیمنفس است یعنی خودمان خودمان را درک 
 ابزارها صورت نگرفته این نکته دوم

 **؟؟؟
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به حسب  کنید این تجربه گر قبل از اینکه مرحله تجربه پیش بیاید آیا خودش را درک کرده یا نه؟یمربه مطرح *وقتی تج
گیرید یعنی علم حضوری، یموقت تجربه به معنای عام  کنیم تجربه چی، یکیمیی که ما مطرح هاتجربهعلم حضوری االن 

 حس به معنای حاالتکند این یمهمیشه با تجربه است یعنی خودمان را تست 

 **؟؟؟

 کنیمیمبینیم فرض کنید که لمس یم*قوای حسی است، قوای حسی آیا واقعا  ذات خودمان را با ابصار داریم 

 **؟؟؟

 بسته ولی شما خودتان را توجه دارید هاچشم*شما درحالت خواب این 

 **نه

 کندینمیا انسان نابینا خودش را درک رؤ*چرا در عالم 

 **؟؟؟

رکتش زیاد بینایی را مطرح کردیم حواس دیگر، مثال  در حالت خواب می گویند تمام حواس از کار افتاده، مغز ح*بحث 
ها را بر اساس او انجام یشآزماکنیم در کار نیست یعنی این حواس پنجگانه ای که ما یمشود ولی حواس تجربی که ما مطرح یم
 دهیم در کار نیست،یم

 **؟؟؟

 اشیم که خودمان درک نکنیمتوانیم یک مرحله ای داشته بیم *آن نفس ما نیست

 **؟؟؟

کند. این از لحاظ منطقی نگاه کنیم، در فضای منطقی یک تجربه ای فرضی جناب ابن سینا یم*باز خودش را درک 
 کند به نام هوای تلخ تجربه فرضییمدرست 

 **؟؟

خواهم این را بگویم تجربه فرضی خیلی چیز مهمی است در اکثر علوم ما اینکارها یمشود یم*این روش خیلی استفاده 
 .کنیم تجربه مستقیم نکردیم اگر فرض کنید چنین ماده ای باشد چه اثری دارد، در عالم فرض این جور نیست که هیچ باشدیمرا 

 **؟؟؟
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ال است، فرض محال چند جور است یک *فرض محال دو جور است اوال  فرض محال نیست اوال  محال نیست و مح
یک وقت خود فرض محال است یک  ها با هم فرق دارد.یناکنید یک وقت خود فرض محال است یموقت محال را شما فرض 

 ها با همدیگر متفاوت استیناکنید یموقت محال را فرض 

 **؟؟؟

ودش را کنید این چی دارد خیمرید ه داخواهید تجربیمکنید یک تجربه گر یم*شما حتی بحث تجربه را که مطرح 
گاهی داشته باشد یمتجربه  کند و بعد یمآید تجربه یمکند یعنی یک ذاتی را شما در نظر گرفتید، این ذات آیا بدون اینکه هیچ آ

ربه گر جلوتر نطقی تجمشناسد، یعنی به لحاظ یمه منطقا  جلوتر از تجربه است آید تجربه گر را کیمشناسد، یعنی یمخودش را 
کند تازه خودش یمآید اول هیچ هویت ادراکی ندارد، یک دفعه هویت ادراکی پیدا یماز تجربه است درست است. یعنی هیچی 

کنیم یمبوییم لمس یمبینیم، یمست ما خودمان را به لحاظ ضروری خودمان واقعا  اینجوری اا  شناسد. یعنی ما واقعیمرا 
 جدی است. خواب هم چیز یی که داریم،هاحواسکنیم. همین یمحواس چندگانه عمل اینجوری است با واقعا  

 **؟؟؟

داشتیم هیچ گونه درکی از خودمان نداشتیم درست است ولی اگر ینم*فرض اینجوری نباشد یعنی اگر ما قوای حسی 
اشیم، بیک وضعیت نباتی داشته  قوای حسی داریم ما با قوای حسی خودمان را درک کردیم بحث اینجاست، بله ممکن است ما

 هاتجربهگیرم کجاست. ممکن است بگویید همزمان است با شکل گیری انواع یمخواهیم بگوییم آنجا که من شکل ینمآنجا 
فتاد. مثال  وقتی ااشکال ندارد. ولی آیا ما با تجربه خودمان را فهمیدیم یا همزمان با شکل گیری تجربه این فهم از خود اتفاق 

بیند حقیقت نفس آنجا شکل گرفته، ولی خود یمزی که کند اولین چییمگوید وقتی چشم را باز یمدهد یمرا توضیح صد
گیرد، این نکته راتوجه کنید کان یک یمگیرد نفس از همان جا شکل یمحقیقت نفس را شما ندیدید ولی وقتی ابصار صورت 

بیند همان لحظه فرض کنید دارد یمدارد وجودی از جنس ادراک شکل گرفته، این وجودی که از جنس ادراک است که مثال  
 بیند. یمبیند به لحاظ خودش هویت ادراکی است یعنی نیامده خودش را ببیند هویت ادراکی شکل گرفته که دارد یم

حث دقت کنید همان فضای صرف دیدن، در فضای صرف دیدن باشد وقتی دیدن اتفاق افتاد ر همین لحظه اگر در این ب
بیند آیا متوجه خودیت یمبیند مثال  نور یمخودش را فهمیده یا نه روی همین دقت کنید. همین لحظه که چشم باز کرده دارد 

شکال ندارد بگوییم تا قبل از اینکه تجربه اتفاق بیافتد نفس این هیچ ا بیند؟یماین خودیت خود را آیا دارد  خودش هست؟
با همین حواس  هاتجربهگوید اولین یمگوید نفسی وجود ندارد تا قبل از تجربه ایشان یمشناسی بی معنا است، اصال  صدرا 

کند یا ذات یمتجربه دارد درک  ولی وقتی ادراک تجربی رخ داد، آیا ذات خودش را با هاادراکگیرد یعنی اولین یمپنجگانه شکل 
خودش همان ادراک است. یعنی ما نفسان جز همین هویت ادراک اول جز ادراک بصری چیز دیگر نیست، ولی همین االن در 
همین لحظه آیا خودمان همان مبصر هستیم نه خودمان یک گوی ادراکی هستیم یک جنس ادراکی هستیم که یک چیز دیگر را 
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کنند پس خودتان یک هویت ادراکی هستید یما حکمای ما می گویند وقتی می گویید یک چیز دیگر را درک کنیم. اینجیمدرک 
 شود شد.یمیک هویت خود پیدا. از چندین منظر وارد این بحث 

 **؟؟؟

صدرا را  مأل*من یک توضیحی راجع حرکت جوهری در پیش دارم عرض خواهم کرد یک دعوایی است، بعضی حرف 
گاهی به خود و مرحله قبول ندارن ی حیوانی وجود دارد هاادراکد می گویند حتی بچه وقتی در مراحل رحمی قرار دارد یک آ
گوید این معنا ندارد تا زمانی که یک حسش کار بکند ممکن است پیش برویم بگوییم آنجا حس لمسش مثال  دارد یممالصدرا 

است تا شما هیچ حسی اگر نداشته باشید هنوز به  اصلی صدرا این شود، ولی حرفیمکند یک سری دعواهای مصداقی یمکار 
ا توجه کنید، مرحله نفس حیوانی نرسیدید، یک جا هستید، به محض اینکه اولین ادراک تجربی اتفاق افتاد این مصالحه فلسفی ر

بیند. یمودادراکی دارد و دارد بیند، دیگر این حقیقت در درون خود خیمگردد به جنس این وجود ادراکی که االن دارد یمبر 
 ر باشد، یعنی این خودادراکی منطقا  مقدم است، ممکن است همزمان باشد این حس ممکن است به نحو لمس باشد به نحو ابصا

ویت هبنابراین ما نقطه ذات نفس جلوتر که رفتیم بحث اتحاد علم و عالم و معلوم که مطرح کردیم نفس چیزی جز 
کنیم پیکره است، وقتی روشن بکنیم، یمما نفس را فکر  هابحثرفتیم توضیح خواهد آمد، چه جوری این ادراک نیست، جلوتر 

هویت نفس که روشن بشود، همان ادراک است. بله اولین ادراک تجربی است حس است و در دل شکل گیری ادراک حسی 
گاهی، یماست که آن منیت نفس دست کم حیوانی شکل  گاهی نا می گویند ما هیناگیرد یعنی خودآ توانستیم اثبات کنیم خودآ

گاهی در مرکبات معدنی در اجسام و جسم اثبات کردیم نیست، ولی د ر این مراحل در گیاهان باشد، نتوانستمی اثبات کنیم خودآ
گاهی شکل  د از حیوانات دهند می گوینیمها به نحو در واقع توضیحاتی که یناگیرد، یمتکاملی کجاست که اولین بار پدیده آ

کنیم یمتوانیم این معنا را اثبات کنیم در انسان به نحو علم حضوری به نحو مستقیم این فضا را درک یماین بحث هست، یعنی ما 
گاهی و ادراک این را   فهمیم. یمپدیده ای به نام آ

م اوال  از طریق مفهوم نیست، ثانیا  کنییمه باشند ما وقتی خودمان را ادراک خواهند این بحث را داشتیمحاال این آقایان 
این فضا  از طریق آالت و قوای ادراکی نیست، بله این همزمانی، این حتی این فضایی که شما توجه داشته باشید عرض کردم

کنیم حاال اگر فرض کنید آن تجربه فرضی هوای تلخ که به نظرم تجربه خیلی جالب و خوبی است آن ینمهست انکار این فضا 
یا کامال  قابل مطالعه رؤتواند شکل بگیرد، در عالم یمسر جای خودش محفوظ است. اگر کسی خلع بدن بکند آن فضا کامال  هم 

گاهی یمال ابصاردارد رخ کند با این حینمیا می دانیدکه هیچ یک از قوای حسی ما کار رؤاست، در مسئله  ارد ددهد و خودآ
گاهی یماتفاق   نجا هم وجود دارد، خوب این ویژگی دوم آافتد. توجه کردید، خودآ
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گاهی نداریم، جزء حقیقت ما نیستبه   آنچه آ
خواهیم برسیم به جوهر یمیست، ما یابیم جز حقیقت ما نینمویژگی سوم این است آنچه در این علم خود به خود 

گاهی چیزهایی که حضور ندارندمعلوم  گاهی داریم در این خودآ د مرتبط با ما هستند شویمخالص نفس خودمان ما به خودمان آ
ها اگر حتی یناشود یم ما نیستند، مثال  فرض کنید ما به بسیاری ازاعضا و جوارح درونی خودمان علم نداریم، پس معلوم

دیدیم. اگر فرض کنید کسی که به دنیا آمده این تجربه فرضی نزدیک ینمبستیم بسیاری از این اعضای عادی را یمچشممان را 
چیز دیگر این  ا دست و پاهایشان را جوری باز نگه دارید که به هیچ قسمت بدن او ارتباط برقرار نکند به هیچبه وقوع است شم

. متوجه بدن نیست ارتباط برقرار نشود یعنی حس المسه او را کال  به نحو بالفعل ازکار بیاندازید در چنین فرضی در نظر بگیرید
گاهی در او وجود دارد معلوم  ود من باشم من ود این بدن من نیستم این قلب من نیستم، این مغز من نیستم اگر خشیماین خودآ

گاهی دارم باید به  گاهی ندارم به  ها آگاهی داشته باشم در حالیکهیناخودآ ها برسم، چقدر نیاها با چه مطالعاتی باید به یناآ
گاهی دارم یناباید من تجربه بکنم، چقدر باید کالبدشکافی کنم چقدر تشریح کنم به  ها برسم. این فضا بنابراین من خودآ

 چیزهایی که حضور ندارد من یعنی خود نیست

 **؟؟؟

دهم یم*روح خودش است چیزی غیر از آن نیست، به قول ایشان بحث لفظ نیست، یک کم جلوتر رفتیم یک توضیح 
دهم. ویژگی سوم این یمر را کرده من توضیح ن کاشود. یکی دو مورد شیخ اشراق اییمکه در همین روند تجرد نفس دارد اثبات 

گاهی   تواند یک نوع ارتباط داشته باشد ولی جز حقیقت من نیست، یمیابم جز من نیست بله ینماست چیزهایی که من در این آ

گاهی   عین ذات استخودآ
گاهی و علم ذات به ذات عین ذات من است، این عینیت را به نحو فلسفی یعنی یک حالت ن ی ازمویژگی بعدی این خودآ

گاهی من به من یک امر عارض ب ر حقیقت نیست، چون اگر حالتی از من باشد من نباید در نقطه ذات خودم را بشناسم. این آ
گاهی یک چیز هستم دو چ گاهی که عین من است وجود دارد من وآ گاهی در آن نفس همان نفس خود آن آ یز من نیست این آ

گاهی ندارم من نیستم گاهی است دیگر آ گاهی را مطرح کنم  حاال خودآ گاهی یک چیز هستم بگویم من و بعد آ ینجوری او خودآ
 نیست

 **؟؟؟
اندیشم پس هستم برای اینکه اثبات خودش بکند ازشکاکیت به نحوی یمگوید من یم*ایشان یک بحثی کرده مشهور این است 

کنم یک اندیشنده یماندیشم دارم فکر یمکنم دارم ینمبتواند خارج بشود گفت من در هر چه شک بکنم در اندیشه خودم شک 
کند. این مسیر را طی کرده حاال اگر این نکته که من چیز جز اندیشه نیستم این خیلی عالی است توجه یمای هست که دارد فکر 
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گاهی داریم که  گاهی است یک بحث دیگرآ یواش کردید منی هستم که اندیشه جز آثار من است، البته این اندیشه بهمعنای خودآ
 یواش مطرح خواهیم کرد.

 **؟؟؟
 رود اگر به اینجا برسد خیلی خوب استیم*اول از این راه 

 **؟؟؟

گاهی را *به خارج رانمی توانید فرض کنید، این یک داستان دیگر است اول این نکته را حلش کنیم یعنی اول بحث خو دآ
ک ویژگی چهارمی یی بعدی را برداریم. بنابراین هاگامحلش بکنیم پدیده علم و ادراک را بفهمیم چیست تا یواش یواش بتوانیم 

د یعنی نقطه ه ذات عین ذات است، نه اینکه عار بر ذات باشد، اگر عار بر ذات باشکه عرض کردیم این است که این علم ذات ب
 ذات این تاریکی و غفلت وجود دارد، در حالیکه اینجور نیست، 

گاهی   جزء نفس نیستخودآ
ما  ویژگی پنجم این است این علم ذات به ذات جز ما نیست، شما اجزای دیگری داشته باشید اینجوری باشد یعنی

گردد، یعنی من چیزی جز علم به خودم نیستم من یک یمبه یک جا بر  اشهمهشناسیم، ینم خودمان را در آن اجزای دیگر
گاهی به خود باشد نه من فقط همین هستم حقیقت من یک چنین چیزی ه ست. حقیقت مرکب از چند جز نیستم که یک جز آن آ

اشراق از یخ شبنابراین با این توضیحاتی که دادیم باید بگوییم نفس یکسره خودپیدایی است نفس اساسا  حقیقتی ادراکی است، 
کند به هویت نوری، این کلمه نور که در فضای شیخ اشراق خیلی دی است مراد ایشان از نور یعنی ادراک یماین معنا تعبیر 

گوید من در علم ذات به ذات یعنی علم به خودم به حقیقت نوری رسیدم چرا کلمه نور در یمهویت نوری یعنی هویت ادراکی 
ی را همین هویت ادراکی مقابل بحث ظلمت است. چون فضای فلسفی خودش روشنایی و نور حقیق برد این نور دریمآن به کار 

گیرد، نور حقیقی چیست این خودپیدایی، این خودپیدایی حقیقت نور است اگر چیزی این خودپیدایی رانداشته باشد یعنی یم
تحلیلی که عرض کردیم در ابتدای جلسه جسم وجسمانیات به دلیل ؟چیزی ظملت و تاریک است ظلمت و تاریک است چه

هیچ کجایش پیش هیچ کجایش حاضر نیست، یعنی در یک ظلمت و تاریکی محض فرو رفته، به دلیل آن ویژگی که هویت 
گاهم پس من هویت نوری یمکنم یمدهد. در حالیکه من وقتی خودم را نگاه یمبعدی به آن  بینم پیش خودم حاضرم یعنی خودآ

 هستم. 

کنم ازمسیربحث خودمان چندان ارتباط ندارد، ولی شیخ اشراق این کار را کرده، دو تا نکته اضافه یمثی که مطرح این بح
گاهم هویت نوریم ببینید در این استدالل چکار کرده یمگوید من خودم را به علم حضوری درک یمکرده شیخ اشراق  کنم خودآ

خواهد یمها یک چیزی که مثال  یناعقلی که درعلیت هست مثل سنخیت و  گوید اگر من علت داشته باشم به دلیل قواعدیم
گوید اگر من علت داشته باشم علت یماعطاکننده چیز دیگر باشد باید این هویت و حقیقت را خودش داشته باشد که اعطا کند. 
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گوید چنانچه من خودم نورم یملذا من گرچه از من شدیدتر است ولی باید از همین سنخ باشد، باید یک حقیقت ادراکی باشد، 
گوید اگر آن علت یمگوید علت من هم باید هویت نوری باشد. این نور را درست معنا کنیم این نور یعنی هویت ادراکی بعد یم

است آن هم علت داشته باشد، آن هم چی باشد هویت ادراکی هویت ادراکی با توجه به ابطال دور و تسلسل باید به کجا برسیم 
 به یک نور محضی برسیم که دیگر او علت نداشته باشد. 

شود، نظام نور و ظلمت، در فضای یمخش تقسیم گوید کل نظام هستی دو بیمکند یماصال  با بحثی که ایشان مطرح 
بیر ایشان ر نور االنوار به تعگوید از نور االنوایمو ظلمت کرده  کند دردستگاه حکمت اشراق این است نوریمکاری که ایشان 

کند یمنزل یعنی خداوند متعال نور االنوار یعنی چی یعنی یک ادراک بسیط محض یک پارچه ادراک توجه کردید این هی تنزل ت
نی این هویت نوری بنابر بیانی که ایشان دارد تقریبا  بحث حیوان را کنار بگذاریم آخرین مرحله هویت نوری در ما شکل گرفته یع

علت ندارد یا  کرده فلسفه را شما از کجا شروع از نفس شروع بکنید وقتی از نفس شروع کردید می گویید یااز چه کانالی شروع 
شود علت دارم علت من هم باید حتما  قویتر از من باشد باید یمعلت دارد، بله علت دارد چون من نبودم و بود شدم پس معلوم 

کند نظام نور را تبیین یمبا ارسال دور و تسلسل هم نور االنوار را اثبات  بردیمآن هم هویت نوری باشد همینجور این را پیش 
ظلمت هستند پس  هاآنو جسمانی،  گوید بیشتر توجه دارد به جسمیمگوید مادون من حاال مادون که ایشان یمکند و بعد یم

کند به نور واجب یمست بعد نور را تقسیم اما ظلمه و اما نور، یا ظلمت است یا نور ا گوید الشیءیمکل نظام هستی ایشان 
برد ما بحث در یمیعنی نور االنوار و نورهای ممکن بعد نورهای ممکن انواع تقسیمات دارد به حسب مباحث فلسفی که پیش 

 ی ببریم دراک پاتوانیم به حقیقت علم و یمه جوری از این بحث ما چگردیم به اینکه یمبندیم بر یمواقع این داخل پرانتز را 

ی به اخود این موضوع که طرح کردیم و شیخ اشراق خیلی به آن توجه کرده، شیخ اشراق در حکایت منامیه یک خلسه 
گوید من درحالت خلسه یماو دست داده جالب است در چند تا از آثارش این را حکایت کرده معروف شده به حکایت منامیه 

دهد یمگوید من در حالت خلسه ارسطو را مشاهده کرده توضیح یماشد ایشان که ممکن است حال برخی دوستان ما در جلسه ب
گوید فرض کنید من شکل و شمایلی دیدم متوجه شدم او ارسطو است با چنین ابهتی، با چنین وضعیتی بر من نمودار شد و یم

چیست و بر من دشوار شد که حقیقت  ادراک کردم که حقیقت علم ویمراجع پدیده علم داشتم فکر  هامدتاین در حالی بود من 
ارد، بسیاری از یا در خواب همان ادامه درؤو ادراک را بفهمم آنجا که ایشان را دیدم وقتی انسان درگیر یک چیز باشد در  علم

گوید من یمدر همانجا ایشان  التسؤارا ما در عالم خواب حل و فصل کردیم مشکالت  هابحثها می گویند بسیرای از ینا
ا باید همین دغدغه را داشتم که حقیقت علم چیست آنجا از ارسطو پرسیدم که حقیقت علم بر من دشوار شده، حقیقت علم ر

گوید که وقتی به من خواست یمه طوالنی چند صفحه این بحث ادامه دارد ایشان گوید ارسطو به من گفتیمچه جور حل کنم 
ل و حبرگردد اگر رجوع ارجع الی نفسک به نفس خودت برگردی مسئله علم برای شما  توجه بدهد به من گفت به نفس خودت

یابی که آنجا ایشان در واقع همین بحث یموری یابی در پدیده یافتن خودت را چه جیمفصل خواهد شد. خودت را چه جور 
 کند. یمعلم حضوری به خود و همین روندی که عرض کردیم مطرح 
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توانم االن ادراک و علم را تعریف یمگوید من یمرسد ایشان یمشود به اواخر حکایت منامیه یموقتی این بحث مطرح 
اصله فکنم ادراک و علم یعنی چی یعنی حضور یک چیز در نزد یک چیز، حقیقت علم به همین حضور گره خورده چون من هیچ 

گاهی پیش آمده چون من یک چیز گاهی و خودآ معلوم  وهستم یک حقیقت هستم در من علم و عالم  ای از خود ندارم چرا این آ
ه نگاه کنم یگانه شده، یعنی یک حقیقت از یک جنبه نگاه کنم علم و ادراک است از یک جنبه نگاه کنم معلوم است از یک جنب

ترین یعالرد گردد و چون در من اساسا  دوئیت وجودی ندایمبر  در نزد یک شیءعالم است یعنی واقعیت علم به حضور یک شیء
 نوع حضور اتفاق افتاده 

ذات به ذات  این قسمت بحث اتحاد علم و عالم و معلوم که بعدا  عرض خواهیم کرد این را همه اتفاق نظر دارند در علم
توانی یمتوانی بگویی معلوم، مدرک یمتوانی بگویی ادراک یماتحاد علم و عالم و معلوم رخ داده یعنی یک چیز است شما 

توانیم بگویم مدرک است یمید مدرک اگر دقت کنید یعنی حقیقت نفس من چیزی جز ادراک نیست این ادراک از یکجهت بگوی
توانیم بگوییم مدرک است. درست است ممکن است نفس این ادراک تعلق گرفته باشد به چیز دیگری ولی در یماز یک جهت 

گاهی باشد، این علم ذاتدهد که آن یمدرون خود این ادراک یک ادراک دیگر رخ  به ذات ما یک علم  خودادراکی باشد خودآ
گردد. خوب حضور در کجا اتفاق یمداریم، یک عالم داریم یک معلوم داریم پس حقیقت علم به همین فضای حضور بر 

حثه این جلسه دهد، وجود متفرق یعنی وجود امتدادی همان بحثی که در آغاز مباینمافتد. حضور در وجودهای متفرق رخ یم
تواند اجزایش پیش خودش حاضر باشد چون تا بی نهایت قابلیت تقسیم ینمداشتیم یک وجود امتدادی با هویت بعدی این 

های دارای یتهور های امتدادی دیتهودارد، یعنی هیچ بخشی در نزد هیچ بخشی حاضر نیست، به همین خاطر است در 
گاهی و علم هم اتفاق ینم های بعدی مسئله حضور اتفاقیقتحقبعد،   افتد. ینمافتد وقتی حضور اتفاق نیفتاد آ

 نتیجه
تواند نه وجودهای تفرقی، یمکه وجودهای جمعی  توانیم بگیریم چیست این استیمنتیجه ای که از این بحث 

گاهی در آن اتفاق بیافتد اگر حقیقتی امتدادی و بعدی باشد حضور اتفایموجودهای جمعی غیر بعدی  افتد حضور ینمق تواند آ
گاهی و ادراک رخ  شود حقیقت حقیقت یمدهد. اگر در جایی علم و ادراک رخ داد معلوم ینمکه اتفاق نیفتاد پدیده علم و آ

انتز بعدی نیست به تعبیر این آقایان حقیقت جمعی حضوری است. حقیقت غیر بعدی است من اینجا را داشته باشید یک پر
 دیگر باز بکنم. 

شود بحثی که آقایان حکما مطرح کردند وقتی به یمث یکی از بهترین ادله تجرد نفس در واقع استخراج در همین بح
کنند ما یمکنند چه طور تبیین یمخواهند هویت غیر مادی و تجردی نفس را نشان بدهند در این فضا تبیین یماینجا رسیدند 

فضای امتداد و بعد باشد این یک حقیقت متفرق غیر حضوری است  این توضیح را دادیم اگر جسم و جسمانی باشد یعنی اگر در
افتد، این یک فضا ما در خودمان به ینمیعنی هیچ بخشی در نزد بخش دیگر حاضر نیست. لذا حضور و علم و ادراک اتفاق 
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ادی نباشد، بعدی دهد که حقیقت امتدیمکنیم دست کم، ادراک در جایی رخ یمنحو یقینی وجدانی حضوری خودمان را ادراک 
 شود ما غیر از حقیقت بعد و حقایقی که مرتبط با بعد هستند هستیم. یعنی ما جسم و جسمانی نیستیم، یمنباشد، پس معلوم 

 شما اگر اصول فلسفه رئالیسم جناب عالمه طباطبایی شهید مطهری را دقت بکنید، این توضیحی که حقیقت علم
روید در فضاهای دارای امتداد و یمانه توضیح داده بشود یک بخشش همین است یعنی شما اگر شود با فضاهای مادی گرایینم

گاهی اتفاق ینمبعد شما اینجا حضور هیچ بخش در هیچ بخش را  افتد، ینمبینید، یعنی همه از هم در غیاب هستند، لذا خودآ
گاهی  گاهی دینمآ گر در جایی هویت ادراکی رخ داد معلوم ر جایی است که این هویت بعدی نباشد، اتواند اتفاق بیافتد. آ

گاهی پیدا یمشود هویت بعدی نیست، پس معلوم یم کنیم یک حقیقت کشدار و امتداددار یمشود حقیقت ما همان جا که خودآ
 نیست. 

هی داریم ما در جسم و جسمانیات گاشود این فضایی که در خودآیمبنابراین مطابق این بحثی که عرض کردیم معلوم 
همین  نیستیم. همین بحثی که االن عرض کردیم شیخ اشراق این توضیح را، هویت نوری و ظلمت در فضاهای فلسفه دیگر از

کنند می گویند پس موجودات دو قسم هستند، موجودات مجرد و مادی یک بخشی از موجودات مادی هستند یمبحث استفاده 
قابل طرح نیست،  هاآنستند بخشی از موجودات دارای تجرد هستند یعنی هیچ گونه حقیقت امتدادی و بعدی در دارای امتداد ه

 د، از کجا این را اثبات کنیم در علم نفس به نفس، در علم ذات به ذات شما یک موجود غیر مادی را دست پیدا کردی

کند در بخش اول کتاب و در بخش دوم کتاب راجع یمع وقتی اشارات را شروخود ابن سینا را مالحظه بفرمایید مثال  
کند یمها را بحث یناو حقایق مختلف  هامزاجو شکل گیری  هاآنکند. جسم و جسمانیات و عناصر و امتزاج یممادیات بحث 

ی که باز خواهد موجودات ماورای طبیعت را توضیح بدهد اولین بخشیمخواهد به الهیات برسد، چون در الهیات یموقتی 
توانید از فضاهای جسم و جسمانی عبور یمک گره گاهی است که شما گوید این نفس ییمکند بحث نفس است. یعنی یم

طبیعت  بکنید به ماورای طبیعت برسید، ماورای طبیعت که می گویم طبیعت به معنای حقایق امتدادی است که یک معنای از
عرض و عمق  واز طبیعت یعنی حقایقی که با مسئله بعد و امتداد گره خوردند طول  عام است یک داستان جداگانه است. مراد ما

 ها گره خورده هستند، یناا بها گره خورده هستند، با زمان گره خورده هستند، ینابا 

گاه یمشما وقتی به مسئله نفس  گاهی در یک حرکت امتداددار قابل تبیین یمرسید به یک حقیقت خودآ رسید، خودآ
شود با یک حقیقت ماورای طبیعت روبرو شدید، وقتی ما این ماورای طبیعت را اینجا اثبات کردید علت آن یمت، معلوم نیس

نقطه واسط  باید چی باشد از ماورای طبیعت باشد علت علت باید ماورای طبیعت باشد تا برسد به واجب الوجود، این در واقع
 میان ماورای طبیعت و خود طبیعت است. 
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 حقیقت بعدی جسم تکمله
خواهم یمدادیم ما متمرکز شدیم در بعدهای پایدار، یک تکمله یمین بحث آنجاکه داشتیم حقیقت بعدی را توضیح در ا

ها را بررسی ینااضافه کنم وارد بحث بعدی بشویم. ما اینجا متمرکز شدیم روی بعدهای پایدار، یعنی طول و عرض و عمق و 
رد. یعنی کدخالت بدهیم که در حرکت جوهری صدرا این مسئله دخالت پیدا کردیم. یعنی اگر آن بعد ناپایدار یعنی زمان را 

ه بگوید تمام اشیای مادی دارای چهار بعد هستند سه بعد پایدار و یک بعد ناپایدار. سه بعد پایدار طول عرض عمق یا یمصدرا 
افتد مخصوصا  اگر یمبستر حرکت و زمان اتفاق نحو بالفعل در آن است یا به نحو بالقوه مثل کره، و یک بعد ناپایدار دارد که در 

 قرار خواهد گرفت.  حرکت جوهری را مطرح کنید این ناپایداری در ذات این شیء

ست و لذا اشما همین بحثی که ما مطرح کردیم، که مثال  اگر یک امتداد را سه قسمت بکنید جز وسط مانع دو جز دیگر 
گاهی اتفاق مسئله غیبت و حجاب و مسئله عدم حضور و  افتد اگر از منظر آن بعد ناپایدار را بحث را پیگیری بکنید آن یمعدم آ

برد هم از جهت طول و عرض و عام هم یمت و ظلمت به سر ء مادی از چهار منظر در فضای غیبوقت متوجه خواهیم شد شی
گاهی را بگذااز جهت بعد زمان یعنی بعد زمان چون ما همیشه در این فضا هستیم فضاهای قبلی ن رید کنار ه، این بحث خودآ

ادیش و مدر حقیقت جسم آن مقاطع قبلی آن وجود ندارد مقاطع بعدی آن وجود ندارد، یعنی نسبت به اجزای قبلیش از منظر 
ها را یبنداجزای بعدیش از منظر مستقبل کامال  در حجاب است. کامال  در غیبت است، شما وقتی در بعد زمان این تقسیم 

گاهی بسییمح مطر روید در یمشود در حقایق جسم و جسمانی. یمار شدیدی با اشراف کنید یک نوع غفلت یک نوع عدم آ
گاهی وجود دارد یکی یمبحث نفس  افتد این است که ما از ماورای طبیعت، یمز چیزهایی که در این نفس اتفاق ابینید خودآ

اریم این دقیقت ما االن به دلیل ارتباط شدیدی که با جسم و جسمانیات ماورای طول و عرض و عام و ماورای زمان هستیم. ح
گاهی یک یمکنیم فضای زمان را هم درک یمفضای، چنانچه طول و عرض و عام را درک  کنیم. ولی حقیقت ما به دلیل خودآ

گنجد این حقیقت ینمان و مکان حقیقت امتداددار نیست اگر واقعا  حقیقت امتداد دار نیست پس باید بگوییم به هیچ روی در زم
 نفس انسانی. تا اینجا در واقع مطلب نخست ما بود برای تبیین فلسفی از حقیقت علم. 

 علم )ادراک(اقسام 
خواهیم مطرح کنیم اقسامی است که فالسفه برای این ادراک مطرح کردند، ما به هویت ادراکی که یممطلب دومی که 

قسیمات تداد و بعد در آن مطرح نیست با این آشنا شدیم. انواع تیک هویت خودپیدای جمعی غیر بعدی هست آشنا شدیم. ام
خواهم بعدا  راجع تقسیم بسیار پر اهمیت علم به علم حضوری یمدر خصوص مسئله همین پدیده مطرح شده است. من متمرکزا  
خواهم انواع یمخواهم بحث کنم. ولی االن یمها دارد، آنجا یناو حصولی بحث کنم. چون نتایج فراوان معرفت شناسی و 

 تقسیماتی که مطرح شده یک مروری داشته باشیم.

 **؟؟؟
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اند توینم*یک ادراک ضعیف هر چه ادراک بکند همان هویت ادراکی جمعی شکل گرفته است یعنی در آن فضا دیگر 
گاهی آیا فقط در کنیم بلیمار باشد، ما االن به نفس پدیده ادراک توجه دیک حقیقت امتداد ودن است یا خیلی به این خودآ

ها می گویند در خیلی امور دیگر هم هست. یعنی هر چه در من وجود داشته باشد مثال  یناچیزهای دیگر هم هست. چه بسا 
م از توانم بفهمم که من فقیرم، من بر فرض مثال این هویتی که داریمگوید من در علم حضوری خودم همانجا یمشیخ اشراق 

گاهی هانکتهخود من نیست اگر دقت کنم    توانم متوجه بشوم.یمی فراوانی را در این خودآ

 و نظریبدیهی 
ست ابرای همین پدیده علم و ادراک مطرح شده یکی این است که همین پدیده ادراک یک وقتی بدیهی ه کتقسیماتی 

ی مفصلی مطرح کرد. هابحثاید خودش ب کنند این بحث بدیهی در جاییمیک وقتی نظری است. بدیهی و نظری که تقسیم 
باشد این ادراک بدیهی  هکنند این است اگر ادراکی برای شکل گیری نیاز به مقدمات نداشتیمآن تعریف در واقع عامی که مطرح 

تی اشته باشید وقداست، اما اگر نیاز به مقدمات داشته باشد، آن ادراک ادراک نظری است و بعد آمدند تقسیم کردند. اوال  توجه 
کنیم می گوییم حضوری و حصولی در بخش حصولی هست، این توضیحات یمما بگوییم بدیهی و نظری در تقسیم که بعدا  

 .خواهیم اصل تقسیمات را دوستان بشنوندیمنیاز داریم خیلی اینجا فقط 

 **؟؟؟

آوریم. این تقسیم ینمبدیهی است مقابل هست دیگر این تقسیم را  اشهمهگوییم ینمپیداست،  اشهمه*حضوری 
ها ممکن است تداخل با همدیگر داشته باشد، فقط این را یمتقسدهد. ولی کار در این یمهمیشه در خصوص علم حصولی رخ 

گاهی یک تقسیم دارد بدیهی، بدیهی آن است که ما مقدماتی برای کسب آن  کنیم و نظری ینممی گوییم می گوییم معرفت و آ
 زم داریم این یک تقسیم، آن است که ما مقدمات ال

 و تصدیقی تصوری
ی، چیک تقسیم دیگر مطرح شده و آن این است که علم یا تصوری است یا تصدیقی. علم یا تصوری یا تصدیقی یعنی 

مفهوم علیت گیرد فرض کنید مثال  یمهایی است که شکل یمفهومتصوری هست یعنی در آن حکم واذعان وجود ندارد صرفا  تک 
ها را کار نداریم فقط خود این مفهوم یا مفهوم سفیدی، مفهوم یناقعیت دارد ندارد چه جوری خواهیم بگوییم علیت واینم

ها را می گویند تصور که همراهش حکم و اذعان یناسیاهی، مفهوم انسان، مفهوم سنگ، چوب هر چیزی که در نظر بگیرید 
اذعان و حکم  رت است از مفاهیمی که همراهشها عبایقیتصدی تصدیقی علم که به نحو تصدیق باشد هامفهومنیست. ولی 

شود یمین وجود دارد. یک نوع تسهیل نفس وجود دارد اینجوری هست. یااینجوری نیست مثال  در آن حکم و اذعان مطرح است ا
 بحث تصوری و تصدیقی. 
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 و انفعالیفعلی 
ی خیلی اوقات می شود و آن این است که علم یا فعلی است یا انفعالی. علم فعلیمیک تقسیم دیگر راجع علم مطرح 

گاهکنیم یمگویند علم پیشین علم پسین یعنی گاهی اوقات اتفاقاتی افتاده ما از باب تأثر از آن اتفاقات تصوراتی پیدا  هایی یآ
ها را می گوییم در واقع علم انفعالی، یک وقت نه علم پیش از فعالیت خارجی است. مثال  بر فرض مثال راجع یناکنیم یمپیدا 

القیت به کنید یک کسی که دارد خ متعال ما می گوییم علم خداوند انفعالی نیست، علم خدا وند فعلی است. یا فرضخداوند 
کند تا پیاده بکند این علمش فعلی است، یمزی که وجود ندارد دارد خالقیت ها بحث شده، خالقیت یعنی چیینادهد یمخرج 

تواند یمبافد آیا یمکند و چیزهایی به هم یمانفعالی نیست توضیح دادند آیا در آن اجزایش هم فعلی است مثال  تخیلی که انسان 
خالقیت ما همیشه  تواند فعالیت داشته باشد و بسازد یا نه فعالیت ویمحتی یک چیزی که سابقه انفعال ندارد به نحو آن جزئش 

ارجی است. یعنی این تصورات انفعالی ی اجزای آن همیشه برگرفته از فضاهای خهانقطهها است، یعنی در علم در یبترکدر 
 کنیم. درهر صورت این قابل بحث است که علم یا فعلی است یا انفعالی است. یماست ولی در ترکیبش ما فعالیت را اعمال 

 و کلیجزئی 
ها کار ینا کند بعدها وقتی خواستیم راجعیمم تر ها همه ابزار کار ما را فراهینامطرح شده  یک تقسیم دیگر راجع علم

ت یا بکنیم دست کم این مفاهیمش دست ما باشد. یک تقسیم دیگر راجع علم مطرح شده و آن این است که علم یا جزئی اس
عنی می منطقی یک معنای فلسفی دارد. حاال به کلی است. این جزئی و کلی یک معنای منطقی دارد دوستانی که، یک معنا

نسان انسان یک امنطقی آن اگر توجه کنید میگویند آن مفاهیمی که قابلیت صدق بر مصادیق فراوان دارد ما می گوییم کلی مثال  
که قابلیت انطباق  ته باشیدمفهومی داش اگر شود کلی.یمی فراوانی دارد این هانمونهمفهوم کلی است. قابلیت انطباق پذیری بر 

لی در فضای کبر مصادیق فراوان نداشته باشد فقط انطباق پذیر بر یک مصداق باشد اینجا می گوییم جزئی، البته این جزئی و 
کند. در فضای فلسفه تذکری که دادند جزئی یممنطق است، در فضای فلسفه جزئی و کلی عوض خواهد شد یعنی تغییر پیدا 

اشد می گویند کلی، بعنا ندارد، کلی آن است که انطباق معنا داشته باشد ولو بر چیز. همین که انطباق پذیر آن که انطباق در آن م
خارجی در نظر بگیرید این اصال  انطباق در آن معنا ندارد. این می گویند جزئی، ولی یک مفهوم ولو از منظر  یک شیءمثال  

کسانی  را چون عنصر انطباق و صدق در آن راه دارد. این بحثی که اگرمنطقی جزئی باشد ولی از منظر فیلسوف کلی است چ
از کلیت و جزئیت  هاآناین است، تعریفی که  شاننکتهفلسفه خواندند می گویند هر مفهومی از منظر فیلسوف کلی است، 

چیزی که عنصر انطباق  ق پذیری و عدم انطباق پذیری است، جزئی که می گویند شخص که می گویند یعنیکنند بحث انطبایم
سئله و صدق خودش خودش است کاری با چیزی ندارد ولی یک چیزی شما داشته باشید بحث انطباق در آن مطرح باشد آنجا م

 شود.یمکلیت مطرح 

 **؟؟؟



20 
 

شود یم*بله از منظر منطق جزئی است ولی از منظر فیلسوف این یک هویت کلی دارد. این یک تقسیم که علم تقسیم 
 ئی و کلی، به جز

 و خیالی و وهمی و عقلیحسی 
ی تابستان من هابحثی مفصلی دارد چون قبال  یک اشاره ای کردیم در هابحثها ینایک تقسیم دیگر راجع علم است 

دهیم. علم چهار تا تقسیم دارد از منظر دیگر یمها را توضیح یناگردیم یمشوم بعدها اگر نیاز داشتیم دوباره بر یمسریع از آن رد 
س است یا یا حسی است یا خیالی است، یا وهمی است یا عقلی است. به دلیل اینکه مدرک ما یا محسو چهار تقسیم دارد. علم

س متخیل است یا موهوم است یا معقول است. موهوم در جای خودش خوب است. ولی اگر فرض کنید انسان بخواهد سر کال
ت فراوانی دارد چون اختالف است بین توهم بکند آن ناخوب است. خیلی خوب پس علم یا حسی است علم حسی توضیحا

 سی است. یی که در ادامه خواهیم داشت حقیقت علوم حهابحثصدرا ان شا الله عرض خواهم کرد یکی از  مألشیخ اشراق و 

دهد و به چه شکل است ان شا الله این بحث را خواهیم داشت. علم حسی مثل همین یمحقیقت علوم حسی کجا رخ 
کنیم این یمها را می گوییم شیئی را داریم مشاهده یناشود دیدن، لمس کردن یمواس چندگانه ما حاصل علومی که به وسیله ح

محسوس  شود علم حسی، اما یک علم داریم علم در واقع خیالی است علم خیالی همان علم حسی است، در صورتیکه شیءیم
ر خودتان که اینجا حاضر نیستند االن خواهید تصویر پدر و ماددهد. مثال  االن شما بیمپیش ما حاضر نباشد. اینجا خیال رخ 

یی بدون هاصورتشود خیالی، نه تخیل به معنای ساختن منظور نیست، خیال یعنی یمحاضر کنید در پیش خودتان بیاورید این 
ال علم خیالی، شود خییمرتش را حاضر کردیم این حاضر نیست ولی ما صو حضور متعلقش در نزد ما یعنی خود آن شیء

 ی خیالی. هاصورت

متعلقشان  شانهمهوهمی چیست وهمی در جایی است شما ببینید آن دو تا دانشی که مطرح کردید یعنی حسی و خیالی 
کند یا به نحو خیالی یمصورت است نه معنا، از اینجا شما با معانی روبرو هستید. یعنی آنچه حواس پنجگانه ما مستقیم درک 

کنیم. معنا مثال  اگر شما فرض یم، ولی ما یک چیزهای غیر از صورت هم درک هاصورتصور هستند  شانهمهکند یمدرک 
کنید مثال مشهوری است یمکنید که صورت پدر و مادر را در نظر بگیرید در دل دیدن صورت پدر و مادر محبتشان را هم درک 

دت از صورتش کنید می گویید حسایمقتی به او توجه وحسادت دارد  زنند. یک کسی که دشمنتان است یا به شمایمکه معموال  
ها از سنخ معنا است. هر یناها صورت ندارد یناکنم. مثال  تحقیر، تحسین یمکنم حس یمبارد، این معنا را کامال  احساس یم

ردید این وقت این فضا را درک کوقت شما این معانی رابه نحو جزئی درک کردید، یعنی مثال  می گویید محبت مادر من، هر 
کند و این معنا را می گوییم وهم جزئی است نه محبت به معنای کلی نه محبت یمشود چی، این چه قوه ای دارد اینجا عمل یم

 شود جزئی، این وهم دارد این کار را، وهم به معنی غلط، وهم خیاالت باطل منظور نیست. یممادر من این 
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 دراکه یک معنای جزئی، صورت نیست، کلی هم نیست بلکه جزئی است. پس یک معنای اگر وهم عبارت است از قوه
اینجور نیست، انواع  هامثالکنیم فقط یممعنا باشد اوال  و جزئی باشد کلی نباشد این را می گوییم با قوه وهمی خودمان درک 

ئی درک کنید کسی فرضکنید در مبانی معرفت شناسی اجازه داد لیت را در جزتوانید پیاده کنید. مثال  اگر شما عیمرا شما  هامثال
ینجا علیت را به اکه بیرون از خودش رادرک بکند، مثال  می گوییم دستمان را چرخاندیم واین کلید حرکت کرده و در باز شده، ما 

 نحو جزئی داریم در علیت صورت ندارد 

همین در بحث صورت و معنا است، یعنی احساس  گیردیمیکی از مشکالتی که در مباحث معرفت شناسی شکل 
مورد گفتگو  ترمفصلر یک بحث ددر ساحت ذهن شکل بگیرد این واقعیت خارجی ندارد.  اشهمهشود هر چیزی معنا است یم

توانید آن یمها معنا است، صورت نیست که شما با حواس درکش بکنید. یک حقیقتی در شما هست که شما یناقرار بگیرد. 
توانید بگویید کلید علت چرخش دست من است، اجازه ندارید اگر چیزی باشد ذهن ساخته ما ینمقعیت خارجی مثال  شما وا
توانیم معکوس آن عمل کنیم در حالیکه اینجور نیست. یعنی ما حرکت دست را علت حرکت آن کلید می دانیم. حرکت کلید یم

حرکت کلید علت  عمل کنیم بگوییم باز شدن در علت حرکت کلید است وآییم برعکس ینمرا علت باز شدن در می دانیم. 
 حرکت، 

خواهیم ادراک بکنیم دست من نیست، واقعیت تکوین یمچه نکته ای در واقعیت نفس االمری وجود دارد که ما وقتی 
معرفت شناسی وجود دارد  من خودم را بر او تحمیل کنم، فاصله ای که بین چند حوزه کند نه اینکهیمخودش را بر من تحمیل 

ها عناوینی است که ما گذاشتیم یناهمین جاست یک وقتی است که من دارم می گویم فرض کنید که این عناوین رئیس مرئوس 
تواند بعد بشود مرئوس، مرئوس یمجی ندارد، لذا همان که رئیس است های خارجی. واقعیت خاریتواقعاعتبار کردیم بر این 

بحث ملکیت ما می گوییم این زمین ملک من است این ملک من است این در ا مفاهیم اعتباری است. مثال  هینابشود رئیس 
گیرد اینکه می گوییم این مملوک است ملک است من مالکم از نظر تکوین هیچ فرقی بین یک یمفضای اعتبار و ذیل شکل 

 گیرد. یمها در فضای دنیای اعتبار شکل یناغاصب و مالک وجود ندارد، 

کنیم آیا از این سنخ یمجدی که اینجا وجود دارد این است که آیا همه معانی صورت نه همه معانی که ما درک  سؤالیک 
کنیم آیا معنای علیت یک مفهومی است کامال  ذهن ساخته در فضای ذهن یماست مثال  معنای علیت ما معنای علیت درک 

کند. مثال  وقتی شما اگر شما بگویید من خارج قبول ندارم یمودش را بر من تحمیل شکل گرفته اینجوری است یا واقعیت دارد خ
گوید من خارج را قبول ندارم. از آن یمول ندارم اتفاقا  شدیدا  خارج را قبول دارد، دارد که گوید من خارج را قبیمگرچه دیگر 

کنید منظم یمآورید چکار یمفهمیدید، بعد آن مطلب را گذشته در درون خودم برویم. شما یک علم بسیط دارید، یک مطلبی را 
 نویسید، یم کنید به صد تا مطلبو بعد یک کتابیمد جزئی تر کنید به ده مطلب بعیمکنید در فضای تخیل تبدیل یم
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توانیم بگوییم ینمگیرد فرایند علیت است یعنی مرحله قبلی علت مرحله بعدی است، یماین فرایندی که در اینجا شکل 
کل گرفته مثال  این کتابی که نگاشته شده این علت تفاصیلی است که من در ذهن خودم دادم. این تفاصیلی که در ذهن من ش

ها یناتوانیم برعکس عمل کنیم دست من نیست، واقعیت تکوین ینمعلت آن نقطه عمقی است که من فهمیدم و درک کردم. 
ن متوقف است. آن به آعلیت از آن سو است این علت است آن معلول است این متوقف علیه است  کند می گویمیممن را وادار 

 این وابسته است نه این به آن وابسته باشد. 

ی درک صورت است کلید چی، ولی من در دل او یک معنای هاآندرک کردم  هاصورتپس من معنای علیت را در دل 
ک معنای فالسفه می گویند وهم ما، این وهم به معنای ارزشی نیست هر وقت شما ی کردم این معنا چیست معنای علیت اینجا

گوید وهم همان عقل نازل است، یعنی عقل جزئی شده عقل کارش معنایابی است، کار عقل یمجزئی درک کردید، صدرا 
زل، عقل یم عقل ناظر عقل نامعنایابی است، هر وقت شما معنای جزئی پیدا کردید، معنای جزئی درک کردید، اینجا می گوی

 ساتر همان وهم است. 

توانند امورات را تمشی کنند یعنی ینمد یعنی وهم دارند واال ها عقل نازل دارنیناشود یممثال  در بحث حیوانات گفته 
قلی یعنی لی عآییم تا ادراک عقیمتوانند کلی سازی کنند و بنابراین این شد ادراک وهمی ینمفهمند ولی یممعانی جزئی را 

نباشد ادراک عقلی چیست ادراک معانی کلی است، هر وقت شما معنا را به نحو کلی درک کردید می  همان عقلی که در؟؟؟
دهد آن را می گوییم قوه عقلی، آن را می گوییم ساحت عقلی، خود این ادراک یمگویید آن ساحتی که این ادراک دارد در آن رخ 

کنیم می گوییم یمکنیم می گوییم محسوس آنچه خیال یمرا می گوییم معقول، چنانچه آنچه حس  می گوییم عقلی و آن مدرک
کنیم می گوییم معقول یعنی ادراک یمزی که بر فرض مثال تعقل کنیم می گوییم متوهم، آن چییممتخیل، آن چیزی که وهم 

ی برتر هم داریم یعنی باالتر هاادراکند بگویند یک سری خواهیمعقلی و معقول. این هم یکی از تقسیم بندی حاال آقایان عرفا 
کنند یمتر از ادراک در انسان مطرح یقعمهای یهالمی گویند ادراک قلبی ادراک روحی، ادراک سری یک  هاآناز درک کلیات 

 می گویند در ابتدای امر به نحو بالقوه است و این فقط فعلیت پیدا بکند.

 قعًا دو چیزند؟وهم و عقل واآیا 
 **؟؟؟

ی حسی خیالی و وهمی و هاقوهکردند چهار تا قوه است یعنی یملسفه که شکل گرفته بود احساس *این بحث ابتدای ف
گوید یعنی چهار تا قوه، ولی ابن سینا یمعقلی بعد به تدریج متوجه شدند از ابن سینا شروع شده، مشاع مشهور همان چهارتا را 

گوید اگر دقت بکنید وهم و عقل دو چیز مجزای از همدیگر یمیواش یواش بحث را تغییر داده، مطالعاتی انجام داده ایشان 
نیستند تفاوتشان به جزئیت و کلی حقیقتشان یک چیز است. این بحث به تدریج پخته شد تا رسید به زمان صدر المتألهین، 

ی ادراک معنا، جزئیت و رسد به فضایمی برگردانید یعنی ثلیثگوید شما معرفت را از حالت تربیعی باید به تیمصدر المتألهین 
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کند بلکه یک حقیقت ادراک است که آن حقیقت بحث معنایابی است گاهی اوقات جزئی، ینمکلیت دو نوع ادراک درست 
کند. چنانچه بعدا  وقتی نوبت به عالمه طباطبایی رسید عالمه طباطبایی گفت ینمگاهی اوقات کلی است این دو تا قوه درست 

حقیقت علم حسی که باید روشن بشود، تبیینی که صدر المتألهین از احساس دارد هیچ تفاوتی با علوم  رسیم این بحثیمبعدا  
 رسیم و توضیح خواهم داد که این به چه شکل است. یمخیالی ندارد. ان شا الله 

دهید در واقع باید بگویید ادراک به نحو سندی یم گوید با توضیحاتی که شما راجع علم حسییملذا عالمه طباطبایی 
وقات است یا صورت یابی است یا معنا یابی است. صورت یابی کار چیست کار یک حقیقت مثل حس منتها این حس گاهی از ا

لذا در کلمات این  هامحسوسکند گاهی نه یمگیرد و آنچه محسوس مادی است درک یمبه حسب حواس ظاهری ما انجام 
ادی و مان ببینید، صور خیالی را می گویند محسوس، حتی عالم مثال می گویند عالم محسوس است. منتها عالم محسوس آقای

 غیر مادی داریم. 

ذا چشم بسته ی پنجگانه که داریم دقیقا  میگویند ما پنج تا حس در باطن خودمان داریم. لهاحواسلذا این بحث این 
بینید مثال  لمس یمیا که کامال  رؤتوانید ببینید حقیقت ابصار در یمندید در فضای تخیل بینید. االن که چشم ببیماست ولی 

کنید یعنی این یک عمقی در نفس ما دارد این بحث صورت یابی، یمبویید مزه یمکنید یمکنید ولی دقیقا  لمس ینمشما کار 
گوید حقیقت یمکند. یک وقت از طریق مثال  ایشان یمعمل  یا از جنس عالم مثال و برزخ داردرؤعالم یک وقتی در فضای مثال  

گوید من با دست یمبینید شخص یمابصار شرطش چشم نیست، در شرایط خاصی چشم الزم است. مثال  گاهی از اوقات شما 
ه برجستگی خواند. نه اینکیمگذاشت روی خطوط و یمدایی دستش را خبینم، چند سال پیش این بحث بود، یک بنده یمخودم 

خواند. این به این معنا که حقیقت محض مبصر است یعنی دیدن کار یمداشته باشد نه، بدون برجستگی دستش را روی خطوط 
اظ ی مختلف این کار را انجام بدهد. به لحهاساحتنفس است، چشیدن کار نفس است بله مرحله مرحله ممکن است در 

گیرد ولی ینمبندید دیگر این رویت انجام یمدهد. لذا شما چشم را یمل را انجام مرحله مادی از طریق اعضا و جوارح این عم
 افتد یمدیدند یعنی خود ابصار با تمام ویژگیها بدون این ابزار و آالت بصری اتفاق اگر شما توجه کنید واقعا  

ه قطعا  این چشم الزم است که ین آالت و ابصار وابسته نیست، گرچه در شرایط ویژاشود حقیقت دیدن به یمپس معلوم 
گوید پس یمپذیرد یمکند به عنوان تأیید حرف صدرا ینماین دیدن محقق بشود. لذا عالمه به عنوان تعریض این بحث را مطرح 

س حعلم سندی است یا صورت یابی است یعنی یا حسی است یا عقلی است. منتها عقلی یا جزئی یا کلی است، حسی هم یا 
 دهد این هم چهار قسمی کهیمحس مثالی است، به این سبک در واقع توضیح مادی است یا 
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 حس در مراحل بعدی ادراک )خیال و وهم و عقل(ش نق

 **؟؟

گوید من فقد حسا  من فقد فقد علما یعنی اگر احساس ما رخ ندهد یم*این بحث مهم است یک بحثی ارسطو دارد که 
تواند کار ینمد، پشت سر او عقل تواند شروع به کار کنینمتواند شروع به کار بکند و پشت سر او وهم ینمتخیل ما در پی او 

توانیم یک علم عقلی محض داشته باشیم، یعنی حتما  ما ینمی مفصلی رخ داد آیا همه علوم اینجوری است ما هابحثبکند. 
ها شکل بگیرد. آیا همیشه ینایی داشته باشیم و بعد در دل تجربه تجربه حسی، خیال و بعد وهم و بعد عقل هاتجربهباید اول 

پسندند که بگویند یماینجوری است گرچه به نحو متعارف خیلی اوقات اینجوری است، آیا راه منحصر در این است، بیشتر 
 منحصر در این نیست. 

در علم یابیم. بمثال  ما علم خودبخود اینجور نیست که اول باید حس بکنیم بعد خیال کنیم بعد وهم کنیم بعد خودمان را 
شود. ینمهم این مقدمات طی  هاآنضوری شهودی عرفانی در حافتد. چنانچه در بحث علوم ینمحضوری خودبخود این اتفاق 

حینی که  جز است یا یک چیزی که در از تربزرگچنانچه در بحث ادراک اولیات، اولیات مثل چی مثل همان که بگوییم کل 
ناقض است این ر همان حین بخواهم بگوییم نباشد با حفظ شرایط چندگانه که در مسئله تباید بودن راجع آن معنا داشته باشد د

ها عقلی محض است یعنی هیچ توقفی بر علوم تجربی و حسی مااصال  یناخواهند بگویند یمها یبعضامکان پذیر نیست 
دهد بعد خیال بعد وهم بعد ادراک یمرخ  ندارد. ولی قطعا  بخش وسیعی از ادراکات ما به این سبک است یعنی اول ادراک حسی

 کنیم. یمعقلی، بله اینجور یک بحث مهمی در گرفته آیا ما به نحو تقشیر این کار را 

دهم بحثی که حکما دارند این است که اساسا  علم که یموضیح گوید به نحو تقشیر اگر یادم نرود یک جایی تیم ءمشا
م اینجا حس خیزد. این به حسب ارتباط با عوالم دیگر این علم حتی علم حسی ما داریینمهویت تجردی است از عالم ماده بر 

تواند حقیقت نازل حقیقت برتر تحویل بدهد بله ینمتی برتر ازماده است تواند یک علم حقیقینمدهیم اگر علم است یمانجام 
بیافتد، برای اینکه علم خیالی اتفاق بیافتد. بله ما اگر کند برای اینکه علم حسی اتفاق یمها فقط معد است بسترها را آماده ینا

عداد وهم علم حسی نداشته باشیم علم خیالی نه به معنای اینکه آن علت این است، آن اعداد این است چنانچه علم خیالی ا
کردیم  خواهیمرسیم ان شا الله این بحث را به تناسب یک جایی مطرح یماست علم وهمی اعداد است برای علم عقلی است 

تا آنجا که فرصت کنیم در  هابحثبنا بود چند دقیقه ای زودتر ازیازده تعطیل بشود دوستان قرار است جایی برود بماند بقیه 
 جلسه بعد از ظهر می گوییم و السالم علیکم و رحمه الله

 


