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 مهارچ_و_سی_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ریناهالط ی الله علی محمد و آلهو صل العالمین الحمدلله رب

سفی، ما بحثی را که شروع کرده بودیم، ذیل مطلب ششم از مطالب و مباحث الهیات به معنی االخص؛ نفس شناسی فل
های نفس ارائه خواهد شد. نمای بسیار مختصری از بحثانسان شناسی فلسفی بود. تذکراتی را مطرح کردیم. طبیعتًا یک دور

 یکی دو تا نکته در بحث نفس شناسی فلسفی به ویژه نفس شناسی صدرایی مطرح شد. 

 های آننفس و گونهحقیقت 

های نفس هست. حاال های فلسفی در باب نفس مطرح است، تبیین حقیقت نفس و گونهیک بحثی که معمواًل در کتاب
ز وسط یک مقداری فضا را مبهم د که فضای کار بیشتر روشن شود و طبیعتًا این برش هم اهای فلسفی داریک مقدار نیاز به زمینه

ها آثار و پیامدهای خودشان را یکنواخت خواهد کرد. اما به نحو ساده تر اگر بخواهد نفس مطرح شود، مجموعه اشیایی را که این
ز ون بیاید. اینطور نیست که بعضی از این آثار داده بشود، بعضی اها بیره از آنکنند، نه اینکه این آثار به نحو کنترل شدعرضه می

گویند: "موجودات غیر نفسی". ها را میکند، ایناین آثار داده نشود یا کم و زیاد بشو. همه اشیایی که آثارشان اینگونه بروز می
ات را توجه بکنیم، فرض کنید ا معدنییه بکنیم ای از عناصر را توجیعنی نفس آنجا در کار نیست. مثاًل فرض کنید که اگر ما پاره

دهند؛ ها در پی خودشان دارند، این آثار را به تعبیر خود حکما، به روش واحد بروز میکه ذغال سنگ یا نفت اگر آثاری را این
گویند ها را میدهند. اینهای فلسفی هست. علی ُوَتیَرٍه واحٍد از خودشان بروز میعلی ُوَتیَرٍه واحد. یعنی این تعبیر در کتاب

 موجودات غیر نفسی. 

کنند، فرض کنید اگر پنج تا، شش هایشان را به نحو کنترل شده درواقع نمایان میدر مقابل، موجوداتی را که آثار و ویژگی
تا اثر دارد، سه تا شود. مثاًل ده شود یا کم و زیاد میبینیم قطع و وصل میتا اثر دارند، دست کم یک اثر یا چند اثرشان را می

دهد. گاهی از اوقات دو تا از این آثار را بروز بینید گاهی از اوقات هر سه اثر را بروز میاثرش را از میان این سه تا اثر شما می
گر کند. بدون اینکه عوامل بیرونی دخالت کند. اها را کم و زیاد میدهد. گاهی از اوقات یکی از ایندهد، یکی را بروز مینمی

لسفه به آن فبدون دخالت عوامل خارج از ان موجود، موجودی پیامدهای آثار و افعالش را به شکلی که االن عرض کردیم که در 
گویند: دهند، اگر اینجوری باشد، به آن موجود مینوال بروز نمیمروش و به یک  گویند: "علی غیِر ُوَتیَرٍه واِحٍد" یعنی بهمی

رل شده ًا نفس عبارت است از: موجودی را که این موجود دست کم برخی از آثارش را به صورت کنت"موجود نفسی". پس اساس
 کند. عرضه می
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 نباتینفس 
گذاریم. ن میاگر چنین چیزی باشد، این حاکی از یک مرتبه برتر وجودی در اینجا هست که ما اسم و اصطالح نفس را بر آ

نفس  ته، سه طیفنیست؛ برحسب جستجوها و استقرائی که صورت گرفاین نفس به حسب استقراء یعنی دیگر استداللی در کار 
ها را وقتی مورد بررسی قرار دهید، وقتی نفس نباتی. مثاًل نباتات آثار خودشان را تحت کنترل...، مثاًل اگر این .1ما پیدا کردیم: 

محیطی آثار خودش را ...، مثاًل در جایی که کند، ای با توجه به شرایط هایشان رشد میکند، یا شاخ و برگهایشان رشد میریشه
اند و اغلب معتقدند خیلی بحث کردهگوییم ادراک به آن معنا دارد. شود. حاال نمیمی هایش به طرف آب، روانآب هست، ریشه

 که اینجا دارایی علم و تجرد نفسانی نیست. 

ها میل دارند که دهد. بعضیدار کنترل بروز میاطالق نفس در اینجا فقط به این حساب است که آثار خود را با یک مق
هایشان را دقت کنید، یک همچین اینجا یک نوع علم ضعیف اثبات بکنند و علم و اراده ضعیف اثبات بکنند. مثاًل شما ریشه

اش ید که شاخهبینداشته باشید، جاهایی که موانع وجود دارد، می کنید، اگر تحملهایشان را که دقت میفضاییست یا شاخ و برگ
آید بیرون. یعنی اینجور نیست که شما فرض کنید یک هایش میکند. یک کم که از آن مانع رد کرد، شاخهاز آن طرف رشد نمی

اش بزند بیرون ولو اینکه یک جایی مانع باشد خواهد بزند، در هر شرایطی پنج تا شاخهچیز خیلی طبیعی که پنج تا شاخه می
ش را ی نیست. پس این یک موجود نفسی است نه یک صورت غیر نفسی. مثاًل یک گوی آتشین که حرارتمثاًل بشکند. اینجور

دهد. ولی دهد، اصاًل کار ندارد که اینورش آب باشد یا آهن باشد یا چیز دیگر باشد. در هر صورت این اثر خودش را بروز میمی
  کند. پس این یک موجود نفسی است.یک گیاه اینگونه عمل نمی

 حیوانینفس 
وجوداتی را باز یک نفس دیگری را که برای شما آوردند که خیلی واضح این معنا را دارد، نفس حیوانی است. یعنی ما م

دهند. یعنی این معنا در حیوان خیلی دهیم که این موجودات بسیاری از آثارشان را کنترل شده بیرون میمورد بررسی قرار می
ها در خصوص این بحث مطرح هست. حاال باز توضیحاتی را که در جای خودش نمونهها و دهد. و انواع مثالجدی تر رخ می

ایستد و غذاها به سراغش دهند که گیاه در جای خودش میکنند، مثاًل در فرق بین گیاه و حیوان این توضیح را میمثاًل مطرح می
شود که این موجود به سمت غذاهایش دی کامل میآیند. ولی یک وقتی این موجود به حآیند، مواد غذایی به سراغ گیاه میمی
ای دارد که بتواند این فضا را انجام رود که در اینجا نیاز به احساس دارد، نیاز به حرکت ارادی دارد و نیاز به این جهازات ویژهمی

 دهد. ز نمیبینیم این تعریف وجود دارد و آثار خودش را به یک منوال برودهد و پیگیری کند. در حیوان ما می

 انسانینفس 
کند کنیم. یعنی انسان موجودی است که آثار خودش را کنترل شده عرضه میباز اوج برتر از آن را ما در انسان مشاهده می

که این کنترل در انسان، بسیار وسیع تر است و یک فضایی در اختیارش قرار دارد. یعنی جدی است. بنابراین ما به لحاظ استقراء، 
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های سابق مسئله نفوس ملکی هم مدل نفس را ما توانستیم احصاء بکنیم. البته در کتاب ۳ز نفس کردیم، براساس تعریفی که ا
ها داشتند تقریبًا االن مخدوش شده است. ولیکن این معنا جدی است. حاال اینجا نیازی به مطرح بود. ولی استداللی که آن

کنند، هم برخی از متون دینی ازش این استنباط صورت تاکید میطرح نیست ولی در هر صورت هم عرفا روی آن تکیه دارند و 
ها دارای حیات هستند. حاال چه اثبات بشود چه اثبات نشود کاری نداریم ولی در گیرد که موجودات آسمانی مثل ستارهمی

ه باشید. یعنی هم ها اگر بخواهید پیگیری بکنید، گاهی اوقات ممکن است بحث نفس فلکی یا نفس سماوی را هم داشتکتاب
ها دارای نفس هستند. استداللی گیرند، اینها یا حتی آن افالکی را که در نظر میمافوق کره زمین، موجوداتی که هستند؛ ستاره

 شود.کنیم. ولی در هر صورت این ادعا مطرح میکه داشتند، آن استدالل االن تقریبًا مخدوش است و ما قبول نمی

هایش چیست، حاال باز تعریف فنی که کنند و گونهکه این هم که حقیقت نفس را چه تلقی میاین تا اینجا یک بحث 
 کنیم. ها را دیگر مطرح نمیست، ما اینهای خوبی هم درش هارسطو راجع به نفس کرده، نکته

 نفسقوای 
ست. هایی که در نفس مطرح هست، بحث "قوای نفس" است که اشاره کردیم بحث تقریبًا مبسوطی هاز جمله بحث

د، یک تقسیم ببینید قوای نفس، ر منظور قوای نباتی باشد، یک فضای خاصی دارد ولی اگر قوای نفسانی انسانی یا حیوانی باش
حریکی. و انشاالله تقسم: ادراکی و  ۲شود به بزرگ در آن مطرح هست. یعنی مجموعه قوای نفسانی حیوانی و انسانی تقسیم می

 گویم که دوستان شنیده باشند.ها را میتش هم شد من اینها را ولو اگر فهرستک تک این

 نفس نباتیقوای 
هایی که برای گروه روانشناسی بود ما کنم فی الجمله و خیلی سریع. در همین بحثابتدا قوای نفس نباتی را بحث می 

ها و اصطالحاتش به شد تا این واژهتر بحث کردیم. ولی اینجا باید تقریبًا فهرستش را بگوییم تا فقط یک مروری شده بامفصل
که جمادات انجام  گوش ما خورده باشد. قوای نفس نباتی، تقریبًا سه چیز است. چون ببینید اساسًا یک گیاه افزون بر کارهایی را

در دهند، سه تا کار اساسی دارد: یکی تغذیه است و دیگری رشد است، سومی تولید مثل است. چون این سه تا کار اساسی می
 گیاهان وجود دارد، بنابراین سه تا قوه هم دارد. 

 غاذیهقوه 
ه داشته باشید قوای نباتی اختصاص به گیاهان توج ای که مسئول فراهم آوردن غذا هست.یکی قوه غاذیه است. یعنی قوه

ثاًل قوای ها هم هست. البته هرکدام به تناسب خودش. مندارد. بله در گیاهان هم هست ولی در حیوانات هم هست و در انسان
 های خاص خودش را دارد که متناسب با ساختار انسانی است. ها خب ویژگینباتی انسان
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کند تا "بدل مایتحّلل" بشود. یعنی بدن ما کند؟ غذاهای بالقوه را تبدیل به غذای بالفعل میغذا را قوه غاذیه چکار می
شود، باید از بیرون ت و همچنین گیاه که دائمًا دارد مصرف میشود. و همچنین بدن حیوانارود، مصرف میدائمًا دارد تحلیل می

گیرد و گیرد، هم در حیوان انجام میموادی بیاید در طی چند مرحله تبدیل شود به اجزاء متناسب با بدن. هم در گیاه انجام می
و حتی برای تولید مثل هم  و رجوع بدل مایتحّلل نیست، برای رشدش هم هست گیرد. فقط برای رفعهم در انسان انجام می

ای که مسئول دهد. لذا چون قوه غاذیه یعنی قوههست. یعنی مسئله تغذیه، آن دو قوه دیگر را هم تحت پوشش خودش قرار می
کند. بحث را عرض کردم مفصل تر باید ها هست، مطرح هست، زیرمجموعه قوه غاذیه چهار تا قوه را مطرح میتغذیه و این

تواند هضم جاذبه یعنی جذب غذا. قوه ماسکه، نگهداری غذا. اگر قرار باش غذا در بدن نگهرداری نشود، نمیطرح بشود. قوه 
م در صورت بگیرد. جذب غذا، نگهداری قوه ماسکه، قوه هاضمه، چند مرحله هضم و قوه دافعه که فضوالت را دفع کند. ه

ها آن سیستم تا قوه: جاذبه، ماسکه، هاضمه، دافعه، این 4این گیاهان هم در حیوانات و هم در انسان این معنا مطرح هست. 
 دهند. این یک قوه. تغذیه را انجام می

 نامیهقوه 
ذایی مثاًل در غقوه نامیه مسئول رشد است. یعنی ابعاد متناسب. یعنی اینجور نیست که مواد . قوه دوم، قوه "نامیه" است

هایی که در بدن ما هست که مسئول رشد متوازن یستماماًل تمام سای بشود که رشد نا موزون داشته باشد. کیک عضو به گونه
ات هم هست. قوه سوم، قوه "موّلده" یا نامیه که در گیاهان هم هست، در حیوانگویند قوه ُمنمیه اعضا و جوارح هست، این را می

جوارح که  غذای اصلی در اعضا وآید از همان غذاهای جذب شده و تبدیل به است. قوه موّلده همیشه به این سبک است که می
کند. دقت کنید، مثل جدای از خودش. یک وقتی مثلی متصل است که شد، عصاره آن را برای تولید یک مثل منفصل آماده می

ل منفصل و جدای از گیرد و در راستای ایجاد یک مثها را میآید تمام عصارهآن برای افزایش اختار و رشد است. یک وقتی می
 کند. تفاده میخودش اس

 تولید مثلقوه 
شود. حاال توضیح دادم. مثاًل قوه غاذیه و قوه منمیه برای بقاء شخص آن نبات اینجا مسئله تولید مثل درواقع مطرح می

ای در آن هست؟ است. ولی قوه موّلده برای بقاء نوع است. خیلی مهم است. چرا باید یک گیاه قوه موّلده داشته باشد؟ چه نکته
یعنی به منافع شخص نیست بلکه نوع ای شخص نیست. یعنی دهد؟ چون ان قوه موّلده برین سمت سوق میچه چیزی آن را به ا
 اساسی در نباتات هست.  دارد. ولی در هر صورت این سه قوهرا محفوظ نگه می

 نفس حیوانیقوای 
ای بر در حیوانات چنانچه عرض کردم که قوای حیوانی مطرح است. البته قوای حیوانی اختصاص به حیوانات ندارد و

 حریکی. تقوای حیوانی ، دسته است: قوای حیوانی ادراکی ۲گیاهان نیست، در حیوانات هست در انسان هم هست. قوای حیوانی 
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 ادراکیقوای 
 ادراکی ظاهریقوای 

شود: حواس ظاهری و قوای حیوانی ادراکی که مسئول ادراک و احساس در حیوانات است، این به دو بخش تقسیم می
ود که در حیوانات پیشرفته وجود دارد. در تمام حیوانات حس وجحواس باطنی. حواس ظاهری همین حواس پنجگانه ایست 

ها توضیحاتی که میدارد. پایه حس، حس المسه است. یعنی هیچ حیوانی نیست که حس المسه نداشته باشد. حاال بعضی
یی حتی ی، بویاگویند همان نوعی انشعاب از حس المسه است. مثاًل چشایدهند حتی تنوع دیگر حواسی که در ما دارند، می

 شاید در سامعه این حرف را مطرح بکنند. 

رسد با حیوانات کند. تا میهای برتر پیدا میشود، حسحس المسه، حس پایه است ولی هرچه که حیوان پیشرفته تر می
ند؛ حس المسه ا دارها تمام این پنج حس رها و حتی انسان به لحاظ بعد حیوانی که اینخیلی پیشرفته مثل: چارپایان و امثال این

ترین حس، حس بینایی است. حس دارند، حس بویایی دارند، حس چشایی دارند، حس شنوایی دارند و حس بینایی. پیشرفته
ترین شده، تا کنون هم مطرح هست. حس باصره تقریبًا پیشرفتههای بسیار گسترده و فراوانی راجع بهش مطرح میبینایی، بحث

 اهری مطرح هست. حسی است که در ادراک ظ

 ادراکی باطنیقوای 
کنم و قطعًا ابهامات فراوانی گویم، یک توضیحی راجع به آن عرض میاما قوای ادراک باطنی. من االن فهرستش را می

گویم قوای حسی باطنی، منظورمان اش، حس مشترک است. یعنی ما به لحاظ باطن خودمان ...، این که میخواهد داشت. یکی
ها، این آن منظور نیست. که مثاًل در رؤیا، همه ما در باطن خودمان حس باصره و سامعه و اینان چیزی که قباًل عرض کردم که 

 کند در عالم مثال این منظور نیست. ار میکند، آنجا هم کاین پنج تا حسی که در ظاهر کار می

 ترکمشحس 
اولینش حس مشترک  کند.های این پنج تا حس ظاهری است که ادراک را محقق میمنظور ما از حواس باطنه، پشتوانه

گوید نه، مغز هم یک مرحله گفت مغز، صدرا میاست. حس مشترک آن جایی هست که آن حیطه از مغز هست که مشاء می
ها را کار نداریم. حس مشترک عبارت است از: آن جایی که گیرد. حاال آنِاعداد است در خود ساحت نفس تجردی صورت می

شود. خیلی هم مهم است. یعنی اگر ما حس مشترک را آید، آنجا ترکیب میانه میتمام آن چیزهایی که از حواس پنجگ
ها با توانستیم صدا و تصویر را با هم هماهنگ بکنیم و بگوییم این صدای این شخص است. یا ابعاد را با رنگداشتیم، نمینمی
 دهد.انجام میها را بگوییم مثاًل برای یک موجود است. حس مشترک این کار را ها اینمزه

های خاصی از یک موجود را جذب ها، ویژگیهای مختلف ما پراکنده هستند. هرکدام از آنمثاًل االن اعضا و حس
اش این است، صدایش این است، گیرند. خب ولی چرا ما باید در نهایت بگوییم یک موجود رنگش این است، مزهکنند و میمی
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های دیگری فهمیم؟ این به دلیل وجود حس مشترک هست. باز ویژگیرا اینجوری میهایش این است؟ چرا یک موجود دیدنی
هم هست که حس مشترک هست. حس مشترک عبارت است از: مرحله باطنی که تمام محصوالت پنج حس در آنجا گرد هم 

 اش محسوسات است. این حس مشترک. اش صورت است. یعنی همهآیند. ولی اگر دقت کنید، همهمی

 خیالقوه 
های به دست آمده هست. این را مواظب باشید، وه دیگری داریم به نام "خیال". قوه خیال خزانه نگهداری صورتیک ق

های به دست آمده ای که حفظ صورتهای عمومی، براساس تلقی فلسفی، خیال عبارت است از آن مرحلهبرخالف تلقی
های قوی دارند. مخصوص ها خیالی ضعیف دارند، بعضیهاها خیالکند. خب بستگی به آن دارد، درواقع خیال، بعضیمی

 ها هست. این صورت

 وهمقوه 
کند. . وهم همیشه کشف معانی موجود در صورت میه وهم یا واهمه"ها ما یک قوه سومی داریم به نام "قودر کنار این

شنویم، با اینکه الفاظ را ما میکنیم، ا درک میشنویم، معانی ربحث خیلی مهم و جالبی است. مثاًل ما االن الفاظ را وقتی می
ها کند؟ درک معانی دویده در صورتکند؟ کدام بخش از ساحت وجودی ماست که درک معنا میمعنا را چه کسی درک می

 داند. دانستند. صدرالمتالهین در نفس میای از نفس است به نام وهم یا واهمه. البته حکمای مشاء در مغز میویژگی یک مرحله

کند؟ وهم معانی جزئی ...، معانی جزئی یعنی چه؟ مثاًل برفرض مثال وهم چکار می ی که اینجا وجود دارد.اختالفات
رآمیز است، این لفظی که آمد، معنایش چیست؟ یا فرض کنید این حرکتی که فالنی انجام داد چه معنایی دارد؟ یک حرکتی تحقی

، یک حرکتی نشانه نفرت است. نفرت محسوس نیست ولی ما یک حرکتی احترام آمیز است، یک حرکتی نشانه محبت است
بینیم، مثاًل شود ولی در دل همین درواقع صورتی که ما میفهمیم. محبت محسوس نیست یعنی با چشم دیده نمیکاماًل می

افتد، کار ق میفهمد. این فهمی که اتفاز صورت مادر میکند، فرض کنید که محبت را اانسان وقتی با مادر خودش برخورد می
ها یعنی همین فهمد. صورتها را میاین قوه وهم و واهمه است. این پس حس مشترک و خیال. حس مشترک و خیال، صورت

 محسوسات را. 

ها. قواعد کلی وهم چیست؟ مسئول درک معانی جزئی. معانی جزئی یعنی محبت مادر. یعنی محسوس به همین صورت
ز حیوانات خیال ه ما گفتیم، حیوانات هم دارند. یعنی حیوانات حس مشترک دارند، بسیاری اهای کنه. تا این قسمت از بحث

گوییم هرچیزی را هم دارند و همچنین مسئله وهم را هم دارند. باالتر از وهم چیست؟ "قوه حافظه". ما معمواًل در اصطالح می
کند. به می آن بایگانی که معانی جزئی را در خودش حفظ که مثاًل ...، ولی حافظه در اصطالح معرفت النفسی، خزینه درواقع

های جزئی و محسوس است، گویند حافظه فقط به لحاظ اصطالح علمی. پس حافظه، همانطور که خیال، حافظ صورتآن می
 حافظه هم حافظ معانی به دست آمده توسط وهم است. 
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 متصرفهقوه 
آید معانی را باهمدیگر کند. میها را با هم ترکیب میرتآید صویک قوه دیگر هم داریم به نام "متصّرفه". متصّرفه می

ها در همین مرحله متصّرفه انجام ها یا حکایتگریکند. انواع خالقیتنی ترکیب میها را با معاآید صورتکند. میترکیب می
 گیرد. می

 متخیلهقوه 
متخیله". متخیله با قوه خیال فرق گویند "یها باشد، به آن محاال متصرفه اگر تحت اختیار فرض کنید که همین وهم و این

خواهم این اصطالحاتش درواقع به گوش دوستان بخورد. اما اگر تحت رویم. فقط میکند. میدانم با سرعت داریم پیش میمی
موجود های گردد در بایگانیآید میگویند "متفّکره". متفّکره همان متصّرفه هست. که میاختیار عقل انسانی قرار بگیرد، به آن می

کند. اگر در نهایت در خدمت قوه عقلی که در خدمت انسان هست، قرار بگیرد، به آن ها را با همدیگر ترکیب میو آننفس در 
کند. یعنی گویند: متخیله. دائمًا دارد تخیل میگویند "متفّکره". اگر در حوزه حیوانات یا سایر مراحل حیوانی باشد، به آن میمی

چسباند. این فضای متخیله ها میچسباند، معانی را به صورتچسباند، معانی جزئی را به هم میرا به هم می های جزئیصورت
اظ قوای هست. این پنج تا، حس باطنی حیوانات است. پس حیوانات ...، انسان هم در این مرحله شریک است. حیوانات به لح

 م دارند. ادراکی، پنج تا حس ظاهری دارند و پنج تا حس باطنی ه

 تحریکیقوای 
قسم  2 در کنار این قوای ادراکی، قوای تحریکی وجود دارد. قوای تحریکی که در انسان هست به لحاظ نگاه فلسفی،

گویند: قوای باعث و قوای فاعل. یعنی یا باعث شود: یا درواقع قوای انگیزشی است یا قوای اجرای فعالیت است. به آن میمی
 اند، چه چیزهایی است؟ . خب آن قوایی که باعث تحریکاند یا فاعل این حرکت هستندتحریک

 شوقیهقوه 
گویند: "قوه شوقیه". قوه شوقیه دو تا ها از این بعد وجود دارد، میآن قوای باعث تحریک، آنچه را که در حیوانات و انسان

مین قوا تحلیل و بررسی های انسان زیر هانشعاب دارد؛ یک وقتی شوِق به جذب دارد و یک وقتی شوِق به دفع دارد. تمام فعالیت
ها تحت قوه شوقیه عمل کند. همه اینکند یا بعضی چیزها را دفع میشود. یا انسان یا حیوان بعضی چیزها را جذب میمی
 کند. می

 ویه و غضبیهشهقوه 
گویند: "قوه غضبیه". و حیوانات و انسان به هر دو قوه گویند: "قوه شهویه". اگر دفع بکند میحاال، اگر جذب بکند می

ها و حیوانات هست. و واقعًا شگفت انگیز است که چطور یک د. جذب منافع و دفع مضرات. این خاصیت انساننیاز دار
گفت: کافیست که کرد میرسد. فوق العاده است! حاال یکی از اساتید تعریف میموجودی به یک چنین ساحتی از فعالیت می
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چه تبیین فلسفی و ندانشان هست، کنار برود. واقعًا این محبت مثاًل چند ساعت این فضای محبتی که در انسان نسبت به فرز
 افتد اینجا؟ هستی شناختی ای دارد؟ چه اتفاقی دارد می

ها. برای چه؟ این همه ها، جوب ها پر شده از این بچهفرمود که اگر این اتفاق بیفتد، شما فردا بروید دم خیابانایشان می
جود کوچولو گوید: شما نگاه کن خداوند چکار کرده؟ دو تا انسان بزرگ را خادم یک موزحمت ...، ابن عربی یک بحثی دارد می

کند به این خدمتگزاری ای برند و افتخار هم میساعته در خدمت این بچه کوچک هستند. و لذت می 24قرار داده. شبانه روز 
ها به لحاظ هستی وچک قرار گرفته. یعنی ایننفر، در خدمت یک بچه ک کنند. یعنی تمام وجودشان را این دوکه دارند می

 افتد؟ شناختی، چه تبیینی هست که در سنگ یا چیزهای دیگر، این بروزها دارد اتفاق می

گویند قوه شهویه. ما غذا رود که به آن میحاال، قوای انگیزشی که همان قوه شوقیه باشد، یا به طرف جذب منافع می
شود قوه کنیم. این میت، به طرف خودمان جذب میواع چیزهایی را که مالیم با طبع ماسپوشیم. انخوریم، ما لباس میمی

شود قوه غضبیه. پیرو این، قوه فاعل کنیم. این میکنیم؟ دفع میقوه غضبیه. آنچه را که ضرر برای ما دارد، ما چکار میشهویه. قوه 
هایی شتوانهپکه در عضالت انسان منتشر هست که بر اثر درواقع وجود دارد. مثل اینکه مثاًل مجموعه سلسله اعصاب، آنچه را 

کند، زبان انسان کند، چشم انسان حرکت میکند و دست انسان حرکت میکند و عضالت حرکت میرا که دارد، این فعالیت می
رایند فعالیت حیوانی و کند. اگر بخواهیم فهایی بروز پیدا میکند و فعالیتکند، اعضا و جوارح انسان حرکت میحرکت می

کل گیری انسان را در مرحله حیوانی توضیح بدهیم به این شکل است: ادراک است، بعد از ادراک، شکل گیری شوق، بعد از ش
اش در حد عقالنی است یعنی زند. حاال مثاًل انسان هم همینجوری است. منتها انسان، قوه ادراکیشوق، دست به فعالیت می

 خواهد انجام بدهد. یای را. مثاًل یک فعالیتی را مکنند یک پدیدهها اول حیوانات و انسان، اول ادراک میالیتهمیشه در تمام فع

گوییم. مکالمه زبان انگلیسی. خب ها داریم میگوییم که مکالمه زبان انگلیسی مثاًل حاال راجع به انسانمثاًل به او می
کند. یعنی خیلی برای من مفید است. اگر من زبان یاد بگیرم، کرد، تصدیق فایده میکند بعد از اینکه تصور آن را اول تصور می

اش بسته شد، مرحله مکالمه یاد بگیرم، خیلی از کارهای من بهتر جلو خواهد رفت. به محض اینکه آن قسمت پروسه علمی
 .۱نکه بکند و علم پیدا بکند به ای گیرد که انسان ادراکیی شکل میگیرد؛ مرحله شوق. شوق در جابعدی در نفس شکل می

تواند به دست بیاورد. هم در حیوانات علم داشته باشد که می .۳علم داشته باشد به اینکه آن را ندارد  .۲چیزی کمال او هست 
کند که این خوب است. بعد از اینکه علم پیدا کرد این خوب ابنجوری است هم در انسان اینجوری است. اول علم پیدا می

تواند داشته باشد. اگر یکی از ست، باید علم پیدا بکند که ندارد. بعد از اینکه علم پیدا کرد که ندارد، باید علم پیدا بکند که میا
 شود. ها مثاًل در مباحث علوم انسانی، در تبلیغات خیلی این استفاده میلذا این گیرد.ها خلل ببیند، بقیه فعالیت انجام نمیاین

خواهید بکنید که برای یک فرد بخواهی کار بکنی یا روی جامعه کار بکنی. مثاًل به جامعه نشان دهید که میمثاًل فرض 
خورد. حاال شود. درحالیکه واقعًا به دردش میخورد. دیگر اصاًل شوقی ایجاد نمییک چنین چیزهایی اصاًل به درد شماها نمی



12 
 

دانید که تاکید بکنید، توضیح دهید که این بسیار مفید است برای شما. میخواهید یک فضایی را ِهی مثاًل برعکسش؛ شما می
دهند کنند، نشان میها استفاده میهای هنری اینکنند دیگر. یعنی انقدر از بحثهای بزرگ و پر سرمایه همین کار را میشرکت
کنند این خیلی چیز جالبی ها احساس می، همه انسانها به آن نیاز دارند. ِهی تکرار، ِهی تکرارها خیلی مفید است، انسانکه این

شود که شما این را ندارید ها! چون اگر بگویند است و چیز خوبی است. به محض اینکه ببینند چیز خوبی است بعد این القا می
توانید ما هم نمیشود که شگوید شما هم ندارید. بعد گفته میزند. میخیلی خوب است و شما دارید باز به فعالیت دست نمی

برفرض مثال این را انجام بدهید. ما باید برای شما بسازیم. اینجوری مثاًل. ببینید هر یک از این مراحل را شما تخطئه بکنید، 
 خوابد. فرایند فعالیت می

من هم  ته.مثاًل یک کمالی را در نظر بگیرید، بعد از اینکه... کمال انسانی، کمال خیلی خوب، یک اخالق خیلی شایس
رود. یک فرد را مثاًل توانم این را به دست بیاورم، فعالیت انسان درواقع از بین میآن را ندارم. بعد اگر انسان بگوید که من هم نمی

کند. آن جامعه توانید این را به دست بیاورید. او به طرف فعالیت حرکت میتوانید این کار را بکنید، میشما تلقین بکنید که می
ها باید تمام بشود تا شوق ایجاد کند. یعنی تمام این قسمتتوانید به دست بیاورید. آن جامعه حرکت میویید که شما میرا بگ

شود. حاال بستگی دارد به توانم به دست بیاورم. بالفاصله شوق ایجاد میدانم این خوب است، این را ندارم و میبشود. من می
 افزاید. ها مهم است و بر شدت شوق میچقدر آن را درک کرده باشند و همه این اینکه آن کمال چقدر برجسته باشد،

ا آ این شوق چطوری است؟ شوق یا به آن سمت است که آن را جذب بکنم به طرف خودم یا شوق به این سمت که آن ر
برد. درواقع قوای عالیت میخودم دفع بکنم. شوق که حاصل شد، این شوق وقتی به مرحله اکید و شدید رسید، انسان دست به ف

 نجام خواهداکند. بعد فعل و کار کند و حرکت میفاعله و آن قوایی که اجرا کننده آن مراحل قبلی هست، شروع به فعالیت می
 ها هم به همین سبک هست. این تا اینجا قوای حیوانی.شد. این درواقع فرایند فعالیت کار از منظر فعالیت حیوانی و در انسان

 انسانینفس وای ق
ها قوای نباتی هم هست. قوای حیوانی تمام آن بسته حیوانی موجود است. ولی گوییم قوای انسانی، در انسانوقتی ما می

 قل است. افزون بر آن، ما یک قوای انسانی در انسان داریم که در حیوانات و در گیاهان وجود ندارد. آن چه هست؟ قوه ع

 عقلقوه 
 نظریعقل 

عقل عملی. یعنی وقتی ما به مسئله عقل رسیدیم، عقل یک . ۲عقل نظری  .۱کنند: این عقل را به دو بخش تقسیم می
تواند مورد بررسی قرار ها و نسبت اشیا را میدهد. یا مجموعهکند و ساختارها را تشخیص میآید قوانین کلی را درک میوقتی می

کند. عقل نظری، مفاهیم کلی و قل نظری فعالیت میگوییم اینجا عبدهد، روابط اشیا را درک بکند. اگر اینجوری باشد، ما می
تواند یک قانون ریاضی را کرد. هیچوقت یک حیوان نمیکند. برخالف وهم که معنای جزئی را درک میمعانی کلی را درک می
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ک قانون تواند یحیوانی نمیکند. هیچدرک بکند ولی یک انسان قانون ریاضی را از آن جهت که قانون ریاضی هست، درک می
تواند قابلیت درک یک قانون کلی فلسفی را از آن جهت که قانون فلسفی و عام است، درک بکند. ولی یک، فرض کنید انسان می

ای از قوانین کلی گیرد. مجموعه علوم. چون علوم، مجموعهفلسفی را دارد. مثاًل علوم، زیرمجموعه عقل نظری انسان شکل می
کند. حاال راجع به اینکه عقل انین کلی باشد، این را حتمًا درواقع مرحله عقل نظری انسان درک میای از قواست. وقتی مجموعه

های فراوان اینجا هست که در جلسه هایش صدق و کذب راه دارد و بحثهایش چیست، مثاًل عقل نظری در گزارهنظری ویژگی
 شود مطرح کرد. مختصر نمی

 عملیعقل 
آید هایی که در عقل نظری دارد، میه پیرو آن عقل نظری و دریافتعقل عملی چیست؟ عقل عملی این است ک

کند. مثاًل االن ما اگر در فضای علوم، علوم را دسته بندی بکنیم، یک سری علوم بنیادین داشته های اجرا را طراحی میسیستم
ها هم ممکن است . البته خود اینکندباشیم، یک سری علوم میانی داریم که بین آن علوم بنیادین و اقدام سر صحنه عمل می

های کلی هستی را گوید این گزارههای کلی هستی را درک بکند. میآید گزارهمراحلی داشته باشد. یک سری علوم هست که نمی
کند، به خودهم آن را عملیاتی کنم، باید چکار بکنم؟ حتی یک انسان به لحاظ فردی هم این کار را میکه میدرک کردی، من

 شود. ها را تحت قالب درواقع عقل عملی عمل میگیرد. آنها صورت میحاظ فضای عمومی هم همین فعالیتل

ریم. البته توجه داشته باشید ما زیرمجموعه همین عقل نظری و عقل عملی، مسئله حکمت عملی و حکمت نظری را دا
اش قل عملی باشد. حکمت نظری و حکمت عملی همهفقط این را مواظب باشیم اینجور نیست که حکمت عملی، تولید شده ع

آید قواعد کلی به دست آمده در حکمت نظری و حکمت عملی ...، حکمت تحت سیطره عقل نظری است. عقل عملی می
دهد. گوییم. قواعد کلی به دست آمده در آنجا را در مرحله اجرایی شدن قرار میعملی همان علوم انسانی است که ما االن می

ترین عقل نظری کند، ابتداییهای دیگری مطرح کردند. مثاًل مراتب عقل نظری، مراتب عقل عملی، انسان رشد که میبحث باز
رسد، مثاًل عقل هیوالنی، ملکه عقل بالفعل و عقل مستفاد یا قدسی. ترینش تا به عقل قدسی میها چجوری است؟ پیشرفتهانسان

کند تا ا طی میرتباط با مثاًل عقل عملی یک مراتبی دارد که عقل عملی انسان این مراتب که راجع به مراتب عقل نظری که در ار
ای را که من اینجا عرض بکنم، بحث نسبت نفس با قوا به آن کمال نهایی خودش برسد. که این بحث دیگر است. یک نکته

ها را ما یاد گرفتیم. نسبت نفس با مجموعه این قوا ینا را ما یاد گرفتیم: قوای نباتی، قوای حیوانی، قوای ... اواست. خب این ق
 چطور است؟
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 ارتباط نفس با قوا
 مشاءدیدگاه 

تواند فهم بشود. ببینید اینجا گردد به آن بحثی را که همان نسبت نفس و بدن هم ذیل همین بحث میاز یک جهت بر می
ارها و قوا را انسان حقیقتی هست که در ارتباط با بدن این ابزحکمای مشایی دیدگاه دارند. حکمای مشاء معتقد هستند که نفس 

گویند: نسبت نفس با این مجموعه مثل کنند میکند. و ااّل نفس غیر از قوا و ابزار و آالت و بدن است. اصاًل تشبیه میاستفاده می
ی از آن است. تیار غیر از آن است. جدانسبت ناخدا با کشتی است، مثل نسبت راننده با ماشین است. مثل اینکه این قوا در اخ

ها تشبیه کردند مثل فرض کنید که بدن مثل یک خودکاری در دست نفس منتها یک ارتباط تدبیری تصرفی پیدا کرده. مثاًل بعضی
را انجام  کند برای نوشتن. برای آنکه در عالم ماده کارهای خودشتواند بنویسد و از خودکار استفاده میاست. بله، خود نفس نمی

 کند. این نگاه مشاء بوده است. دهد، از این ابزار و آالت استفاده می

 صدرالمتالهیندیدگاه
گوید: نه، اینجور نیست که دو تا ها ُکلُّ الُقوا"، میها، وحدتنگاه صدرا که در این قالب آمده که "النفُس فی وحدت

ط یافته مندمجًا دارد. همان توضیحی که عرض کردم جلسه پیش. بس موجود مختلف باشند، آن نفس هنه قوا را در درون خودش
شود این قوا. کند، میدهد و پخش میآورد تنزل میشود همین قوا. یعنی همان نفس وقتی خودش را میقوای اندماجی نفس می

یح بدهد د ایشان توضتوانحتی تا بدن. بدن، انتشار یافته حقیقت نفس است. یعنی یک حقیقت بسط یافته. خیلی خوب می
دهد. یعنی درگیر نیست که آقا دو تا جوهر متباین تجردی و مادی چطوری نسبت نفس و بدن را براساس نظام تشکیکی توضیح می

گوید همان نفس وقتی تنزل دهد. یعنی میتوانند با همدیگر ارتباط برقرار کنند. ایشان براساس نظام تنزل به علیت توضیح میمی
شود، شود همین بدن. دو تا جوهر متباین نیست. همان حقیقت جوهری وقتی نازل میکند میکند، تنزل مینزل میکند، تمی

آمدیم پایین تا عالم ماده، آنجا هم همین بحث براساس ....، مثاًل آیا ما در نظام هستی، وقتی از مرحله عقل، مرحله به مرحله می
 اط با نفس انسان هم هست.دی در ارتباط است؟ عین همین بحث، در ارتبکردیم که چطوری مجرد با مارا مطرح می

 پس بنابراین این هم یک بحث در مباحث نفس شناسی صدرا. 

 نفسو حدوث قدم 
هست طرح من یک بحث دیگر را هم مطرح بکنم و این بحث را بگوییم تقریبًا تمام شده. و آن این هست که یک مسئله م

ای در جلسات پیش داشتیم. تقریبًا سه دیدگاه اینجا در بین نفس شناسان فلسفه که آیا نفس قدیم است یا حادث است؟ یک اشاره
 مطرح شد. یکی دیدگاه افالطون، دومی دیدگاه ارسطو و مشائیان اسالمی و سومی هم دیدگاه مالصدرا. 
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 افالطون دیدگاه
. حاال قبل از خلقت بدن، موجود بودند. لذا قائل هست که نفوس، قدیم بودند افالطون معتقد هست که نفوس انسانی

ها را گوید چون ما همه اینگیرد. میکند. مثل مثاًل بحث تعلیم و تعّلم. و از باب تذکر میهای دیگر هم مطرح میخیلی بحث
ها را یادآوری بکنیم. برای این هست که ما مجددًا آندانستیم منتها ملحق به عالم ماده شدیم. تعلیم و تعلم دانیم از سابق میمی

ها گفتند اصاًل مثاًل تعلیم و تعلم بی معناست. ها، بعضییک اشکالی بود که در تعلیم و تعلم گرفتند در همان زمان افالطون و این
ل کردن معنا ندارد. ایشان توضیح داند و دیگر فهمیدن و دنبارود یا میمینداند که دنبالش چون یا انسان چیزی را اصاًل نمی

دانیم ولی فراموش کردیم. براساس مبنای خودش اینجوری توضیحمی دهد. حاال افالطون گوید: نه، ما میدهد و میمی
شود. با گیرد، محقق میاعتقادش این هست که نفوس، قدیم بودند. بدن انسانی براساس فرایندهایی که در عالم ماده شکل می

های فراودنی هست که چطوری ارتباط برقرار کند. حاال بحثیک بدنی کامل شد، نفس با آن ارتباط برقرار میمحض اینکه 
پسندند. نظر را میها مثاًل در همین فضاهای دینی به دلیل روایاتی که ما داریم، اینکند. بعضیکند. نفس با آن ارتباط برقرار میمی

بعضی روایات با ارقام  سال قبل از ابدان مثالً  ۲۰۰۰بدان شکل گرفتند. حاال مثاًل تعبیر دارد چون روایات داریم که ارواح قبل از ا
 دیگری ذکر کرده. این، نگاه افالطون. اما نگاه ارسطو و مشائیان چیست؟

 ءارسطو و مشادیدگاه 
باًل نبودند اینجور مثل افالطون اند یعنی چه؟ یعنی قاند. حادثنگاه ارسطو و مشائیان این هست که نفوس انسانی حادث

گویند: که وقتی یک گوید، مشاء میگوید، ارسطو میاند؟ ایشان، مشاء میاند، نه. خب چطوری حادثگوید قدیم بودهکه می
م شود در عالم ماده، اصاًل نفسی وجود ندارد. به محض اینکه این بدن به مرحله نهایی نهایی رسید، در عالبدنی دارد ساخته می

گویند نفس، حادث است با حدوث بدن. برخالف شود. میگیرد و حادث میای شکل میعقل، یک موجود عقالنی تجردی ویژه
[ ۴۲ :۴۳کنم. یعنی کار ندارد. اصاًل به حدوث بدن کار ندارد. فقط این بدن که شکل گرفت، ]نظر صدرا که االن عرض می

ماند. آن فضا در جای خودش مثل یک گوید: مثل آینه میو خیلی قشنگ است. می گویدتشبیه، اگر اشتباه نکنم، شیخ اشراق می
گیرد. به محض خورشیدی که تابندگی دارد، سر جای خودش هست. ولی تا این آینه درست نشود وین صورت مرآتی شکل نمی

اصاًل این، موجود نبود؛  پیش از این شود. یعنیاینکه این آینه ساخته شد، شما االن یک خورشید جدید دارید که درش تابیده می
گیرد. تشبیه اینجوری هم برای تبیین این شخص موجود نبود. به محض اینکه این آینه درست شد، یک آینه دیگر اینجا شکل می

 این معنا صورت گرفته است. خب، این یک بحث و نظریه.

 مالصدرادیدگاه 
کند. ست که نفس، حادث است یعنی قدیم بودن نفس را قبول نمینظریه سوم، نظریه مالصدرا است. مالصدرا معتقد ا

کند. نظریه مشاء یعنی و ارسطو گوید منظورش این نبوده. قدیم بودن نفس را قبول نمیکند. میهای افالطون را توجیه میحرف
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گیرد برای دیدگاه اشکال می تا ۸کند که نفس موجود کاماًل عقلی باشد در عالم عقل و آنجا ایجاد بشود. چند، را قبول نمی
گیرد. ایشان معتقد است که نفس حادث است اما حادث است به حدوث بدن. نه با حدوث بدن. تا اشکال می ۸حکمای مشاء. 

کند ما از دل تکامل این ماده یکدفعه حقیقت تجردی را داریم. یعنی شکل یعنی براساس حرکت جوهری ای که این ماده می
ردی، کاماًل وابسته هست به سیر تحولی اینشی مادی. ولی حرکت درواقع جوهری اشتدادی ای که دارد گیری یک حقیقت تج

خیزد. براساس توضیحی که در حرکت خیزد. حقیقت تجردی بر میگیرد. از دل تحوالت مادی، تجردی بر میصورت می
 های قبل، ما مطرح کردیم. جوهری اشتدادی در قسمت

که حاال فی الجمله خواستیم که یک دورنمایی از معرفت النفس فلسفی به ویژه با نگاه صدرایی هایی هست ها بحثاین
های معاد را هم مطرح کنیم خواستم بحثدقیقه[ خیلی خب. بله. من چون می ۵۳ :۴را عرض کرده باشیم. ]ساعت چند است؟ 

ان: نه استاد[ آهان پس خسته شدید. باشه. پس سعی که تمام بشود. حالش رو دارید که یک دورنمایی از آن بدهیم؟ ]دانشجوی
خواستیم مطرح بکنیم، تقریبًا این های معاد را در یک جلسه انشاالله مطرح بکنیم. دیگر برحسب آن چیزی که میکنیم بحثمی

را هم در اختیار شما قرار  کنند. انشاالله متنشخواستیم بگوییم، کاماًل دوستان دارند پیاده میای را که از فلسفه اسالمی میبسته
 دهند. والّسالم علیکم و رحمت الله. ]صلوات[می
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 و پاسخپرسش 

 آید که ....اجنه هم ضمن بحث عالم مثال می سؤال:

های فلسفی راجع به جن به معنای اینکه در راستای حاال در کتاباجنه در هر صورت، موضوع جن مطرح هست.  استاد:
ها، خیلی از نفس قرار بگیرد، بحث نشده ولی جای بحث دارد. نه، این صرف اینکه جزو موجودات مثالی باشد، نه خیلی از آن

لی مرحله بدنی هم دارند با غلبه فالسفا معتقد بودند که جنیان دارای بدن عنصری هستند. افزون بر اینکه مرحله مثالی دارند، و
ها غالب است. چنانچه در آیات قرآن هم آن بحث خلق جن از آتش هم مطرح شده، برخی از عناصر. مثاًل هوا و آتش در آن

اش با اینجور فضاهاست. لذا یک جور بدن خاص دارد با یک مزاج خاص. جای طرح داشت ولی معمواًل مطرح غلبه عنصری
 آثار معرفت النفسی، مورد توجه قرار نگرفته. نشده است در این

 نفس علت بدن است؟: یعنیسؤال

تا  ۲شود.گویدشان است. ولی محتوایش همان میبله. تبیینی را که چون صدرا حاال نقطه ارتقا یافته دارد و می استاد:
ن باشد( که مرتبه عقلی، خیالی، تحلیل دارد ولی محتوایش همین است. یعنی نفس هست که نفس انسانی هست )حاال اگر انسا

رسد که مثاًل به نام "مرگ"، قتی که این دست و پا ای میها بسط یافته حقیقت نفس است. ولذا وقتی یک مرحلهجسمی، همه آن
قیقت اندازد. اینجور نیست که در نفس، حکند و میها را میشود که انسان اینکند مثل ناخن و موی انسان میکه ایشان تعبیر می

ها را ندارد. حاال ها را نداشته باشد. فقط در قالب اعضا و جوارح مادی، ایندست و پا و اعضا و جوارح و مثاًل قوه باصره و این
دهد. حاال اینکه چطوری ها را بسط میها در خود نفس وجود دارد و اینکنیم. تمام اینرسیم در بحث حقیقت مرگ مطرح میمی

کند؟ تیار انسانی است؟ یا تحت اختیار انسان نیست؟ و تحت اختیار یک حقیقت برتر دیگر این کار را میدهد، آیا اخبسط می
 هایی هست که توضیح دادند و راجع به آن کار کردند.اختالفات و بحث

 مگر نگفتید نفس علت بدن است؟ خب اینجا.. سؤال:

گوییم براساس تکامل در حرکت اشتدادی مطرح که ما می درسته. نه اینجا منظورش این است که نگاه کنید. این استاد:
دهیم. علت افاضه ها را دیگر توضیح نمیاش. حاال اینکردیم، هر مرحله قبلی، اعداد مرحله بعدی است نه علت افاضه کننده

ع قبلی باید از بین کنیم، مقاطای که داریم مطرح می ٔ  اش یعنی اصاًل بحث نفس را بگذارید کنار. اصاًل آن حرکت جوهکننده
تواتد علت اعدادی باشد. یعنی تواند علت مقطع بعدی باشد. ولی میبرود تا مقاطع بعدی به وجود بیایند. مقاطع قبلی نمی

کند االن. مثاًل اگر شرایط آماده نباشد، یکدفعه بک گیاه کند که علت افاضه کننده وجود، چه افاضه میمقاطع قبلی مشخص می
کند. حاال صدرا چه آید نحوه افاضه وجود آن علت فاعلی حقیقی را تبیین میگیرد. یعنی مقاطع قبلی مییاینجا شکل نم

اش ها. مراحل قبلی، علل اعدادیگیرد. اتصال با آنگوید در فرایند حرکت جوهری است که نفس شکل میگوید؟ صدرا میمی
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ها فاعل ُمفیض، غیر ها هم اینجوری است. در همه حرکتمه حرکتکند؟ به نحو اتصالی. اصاًل در هاست. چه کسی افاضه می
دانید در فلسفه مثاًل حوادث دیروز، علت حوادث امروز نیست. فقط علت اعدادی است. یعنی از فرایندهای اعدادی است. می

گیرد، مثاًل حرکت میکند که ...، یک مثالی شاید خیلی سابق بر این زده باشیم. یک حرکتی که صورت شرایط را فراهم می
کشیم که به نحو افقی است. یک جوهری، اگر دقت بکنیم، اگر بخواهیم برایش یک جدولی بکشیم، یک جدول در افق زمان می

دهیم، به نحو عمودی است. آن به لحاظ اشرافی است که علت بر آن دارد و این به لحاظ جدول، یک خط و امتدادی که شکل می
گیرد. ولی این کاماًل شود، از آن سمت افاضه صورت میبروز است. یعنی از آن سمت، بسترهایی آماده میفراهم کردن بسترهای 

کنید، قبلی بستر را آماده کرده و خودش از بین مثل یک رودخانه جاری است. یعنی لحظه به لحظه که شما به این برخورد می
 شود. متصاًل.رود از باال افاضه میمی

 ر نفرمودید بدن مرحله پایین نفس است؟ تا قبل از اینکه نفس و بدن پیوندش زده شود...استاد مگ سؤال:
ها ِاعداد مرحله بعدی. ولی مرحله زنیم، یک وقتی مقاطع قبلی بدن را داریم. اینبله. ببینید ما راجع به بدن که حرف می استاد:

برای مرحله بعدی. مرحله بلدی که شکل گرفت، یعنی همیشه  شود اعدادبعدی، خودش چه دارد؟ انبساط بدنی دارد. باز این می
آید و دین حقیقت که شکل گرفت، این حقیقت یک حالت انبساطی هم دارد. توانستم توضیح این سبکی است. اینجوری که می

افتد؟ در ه اتفاقی میرود تا مراحل بعدی به وجود بیاید. مرحله بعدی که آمد چبدهم این را؟ ببینید مراحل قبلی بدن از بین می
مقاطع قبلی هم مواظب باشید. آن که در رأس حقیقت است، مراتب نازل، وابسته به او هست. یعنی تمام آن مقاطعی که کشیدیم 

ها یک امتدادی دارند. یعنی بدن اینجوری که هست، خودش یک از جمادیت به نباتیت به حیوانیت به انسانیت کشیدیم، همه آن
های نزولی در اینکه یک حالت نزولی دارد، ولی دارد. در هر مقطع حالت نزولی نزولی داریم ما. خب، این مقطعدرواقع قوس نز

تر. اینجوری بگویم ای کاملکند برای اینکه یک بسته استوانهها آماده میکند. یعنی اینیک حالِت در امتداد زمان هم پیدا می
خواهم آن تر که میتر ...، این استوانه کوچکتر دارید، استوانه بزرگستوانه کوچکبهتر است. یعنی اگر شما در این مقاطع، ا

تر. این سبکی این مسیر درواقع شکل کند برای شکل گیری یک استوانه بزرگفراهم میاش را توضیح بدهم، اینامتداد نزولی
 گیرد. می

 

 


