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 پنجم_جلسه#

 الله الرحمن الرحیم بسم
 الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 مروری بر جلسه قبل

به اصالت وجود در جلسه قبل مطرح کردیم؛ به ما وارد مسئله دوم یعنی بحث اصالت وجود شدیم. چند نکته راجع
اعتباریت  وی اساسی درباره این بحث و معنای اصالت هاپرسشجایگاه این مسئله در حکمت متعالیه، نحوه طرح مسئله و 

خواهد  ترواضحین مطالب مجددًا ]مطرح و[ ای آتی هابحثم. در دیحسب تطور تاریخی آن تا صدر المتألهین اشاراتی کربه
 شد. 

نحو گسترده نکته چهارم، روش کار در بحث اصالت وجود بود، که البته یک روش عامی است و صدرالمتألهین به
 کنیم.یممطرح در مباحث مختلف فلسفی از آن بهره برده است. اکنون یک بار دیگر و با یک نوع ورود دیگر این بحث را 

 علم حضوری
شود؛ ارتباط مستقیمی بندی مهم به علم حضوری و علم حصولی تقسیم میدانیم علم در یک تقسیمطور که میهمان

نامند که در آن، وساطت مفهومی وجود ندارد. ]البته[ در کند را علم حضوری مییممدَرک برقرار  که فاعل مدرِک با شیء
شود خصوصًا در فضاهای متأخر. ولی دیدگاه حکمای اسالمی و متَفق علیه حکما یمه دیگری بیان گونبرخی از تعبیرها به

کید  این است که هر وقت فاعل مدرِک با شیء مدَرک، بدون واسطه مفهوم، ]ارتباط برقرار کند علم حضوری است[. تأ
علم حضوری نیست و حکمای ما مانند شیخ حواس انسان واسطه بشوند، این دیگر  کنم که مثاًل اگر گاهی از اوقاتیم

گوید اگر علم حضوری بودن یمندارند. در واقع شیخ اشراق  عنوان علم حضوری[ قبولاشراق و... چنین چیزی را ]به
دارد؛ یممدرک را بر های میان فاعل مدرک و شیءمحسوسات و حاس و محسوس را بپذیریم، مجموعه حواس ما واسطه

گیرد است. بنابراین ما علم حضوری را یمتصال مستقیم نفس انسانی با شیءای که مورد ادراک قرار یعنی طریقی برای ا
واسطه اشیای مدَرک. منظور از واسطه فقط وساطت کنیم: علم حضوری عبارت است از نوع ادراک بییمگونه معنا این

ـ نزد عالم  ـ نه صورت و مفهوم شیء ت خود شیءمفهومی است؛ یعنی در اینجا مفهومی در کار نیست. به بیان دیگر هر وق
کنیم، خودمان ینمشود. مانند علم ما به خودمان که در آن ما با مفهوم خودمان را درک حاضر باشد علم حضوری حاصل می

دارد  کنیم. یا مانند مجموعه احواالتی که در ما وجودیمکنیم، نفس ذات خودمان را درک یمرا بدون وساطت مفهومی درک 
ها در نزد یناکنیم نه با وساطت مفهوم. خود یمها را به نحو مستقیم درک ینااز جمله غم، شادی، درد، ناراحتی و...؛ ما 

گاه شنونده است حاضر می  وری بدون واسطه مفهوم است.شود. این حضور، حضعالم و کسی که آ

به تعبیر بسیاری از حکما علم حضوری است؛ یعنی  علم ما به اعضا و جوارح بدنمان، قدری جلوتر بیاییم؛ مثالً 
ین اعضا و جوارح در نزد ما حاضر است. شخص آن ]اعضا و جوارح نزد ما حاضر است[ نه اینکه مفهومشان در ذهن اخود 
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راکی ها[ ادراکی است که ما نسبت به اعضا و جوارح ـ مانند دست و پا ـ داریم، نه ادما حاصل باشد. ]منظور از علم به آن
که ازطریق قوه باصره نسبت به دست یا پا داریم، نه. ]منظور همان[ احساسی است که از درون نسبت به این دست و پا و 

 کند.یماعضا و جوارح داریم. این احساس ما یک احساس حضوری و یک علم حضوری است و بدون وساطت مفهوم عمل 

شنویم یمبینیم یا یمعتقد است ]علم ما به[ این چیزهایی که جلوتر از این محل اختالف است. مثاًل شیخ اشراق م
وری نیست. پس دامنه علم ها دیگر علم حضیناگوید یمکنیم هم علم حضوری است، ولی صدرالمتألهین یمیا لمس 

 ها است. یناحضوری 

 علم حصولی
گاهفنزد آن فاعل مدرک یا  هنگامی که خود شیء ه حاضر نیست، بلکه بازتابی از آن شونداعل شناسا یا آن حقیقت آ

نزد فاعل شناسا حاضر است.  گویند. در این قسم از علم[ صورت و مفهومی از شیءنزد او حاضر است ]را علم حصولی می
کنیم یا آن چه پیش از این احساس کرده بودیم ولی اآلن در نزد ما حاضر یماز نگاه صدرالمتألهین همه اموری که ما حس 

یم یا اکردهمان داریم یا بسیاری از مفاهیمی که درک ین دست است. مانند تصویری که از شهر یا اعضای خانوادهنیست از ا
ا حقایقی ارتباط بین موارد ما به وساطت مفهوم ایم. در همه اآموختهی متعدد هادانشمفاهیم علمی و قوانین علمی که در 

ین امور را علم حصولی در ارتباط هستیم. ]ادراک[ ا هاآنیم ]بلکه[ با مفاهیم داریم، با خود آن حقایق ارتباط ]مستقیم[ ندار
 گویند. می

 وجه تسمیه علم حصولی و حضوری
یا « عند الذهن حصول صورة الشيء»گویند واژه حصولی بدین جهت است که ]در تعریف این قسم از ادراک[ می

آن علم  فضای ]ذهن[ فاعل مدرک و فاعل شناسا. به همین علت بهدر  ؛ یعنی حصول صورت و بازتابی از شیء«عند العقل»
 گویند. حصولی ـ در مقابل علم حضوری ـ می

گاهی ما از صور عند الذهن  نحوه آ
گاهی ما از خود این  د. حضوری است؛ چون از سنخ مجموعه حاالتی است که در ما وجود دار هاصورتنحوه آ

ی هاصورتها ارتباط داریم. یکی از این حاالت، همین که ما به نحو حضوری با آنمانند درد و رنج و شادی و نشاط و... 
ه ارتباط کبه چیزهای دیگری  هاآنی علمی، معلوم به علم حضوری ما هستند، گرچه از طریق هاصورتعلمی است. خود 

است، ولی ]علم ما[ به خود این ه آن چیزهای دیگر علم حصولی کنیم و[ علممان بنداریم، ]علم پیدا می هاآنحضوری با 
 علم حضوری است.  هاصورت

کنند این است که علم حضوری نیاز به مطابقت ندارد و بحث مهمی یمیکی از احکامی که در همین تقسیم مطرح 
را  اشمرحلهای نیست که نیاز باشد یک معلوم در ارتباط هستیم. دو مرحله شناسی است؛ چراکه ما با خود شیءدر معرفت

ای است. لذا در علم حصولی، معلوم بالذات و معلوم بالعرض با مرحله دیگر تطبیق بکنیم، اما علم حصولی دو مرحله
ها[ ارتباط مستقیم داریم. ]اما[ آن حقایق خارجی ـ که این معلوم بالذات ما هستند، چون ]با آن هاصورتداریم؛ یعنی آن 
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شود و لذا بحث یموم بالعرض است. در علم حصولی بحث تطبیق و تطابق مطرح کنند ـ معلیمها حکایت از آن هاصورت
اند یی که در من بازتاب پیدا کردههاصورتشود؛ آیا این یمخطا و صواب ]نیز به دنبال آن در همین قسم از علم[ مطرح 

گوییم طابق نبود میگوییم صحیح و صواب و صدق است و اگر ممطابق باحقیقت خارجی هستند؟ اگر مطابق بود می
خطابردار  هاصورتآید. علم ما به خود این یمناصحیح و نادرست و خطا است. خطا و صواب در حوزه علوم حصولی پدید 

شناسی محل بحث کنند یا نه، در حوزه معرفتیمخارجی  حکایت درستی از آن شیء هاصورتکه آیا این نیست. البته این
 و گفتگو است. 

 مراتب ادراک
تدریج بعضی از این مراحل در بعضی دیگر ادغام شده و ادراک یک حقیقت چهار مرحله دارد؛ اگرچه بعدها به
کم، به دلیل گوییم دستکم چهار مرحله دارد. اینکه میتقلیل پیدا کرده است. از نظر حکمای اسالمی ادراک دست

اند. اما از نظر حکما ادراک چهار مرحله اضافه کرده های ادراکی دیگر رایهالیی است که عرفا مطرح و برخی هاصحبت
 دارد:

 مرحله نخست؛ ادراک حسی
وسیله حواس شود که بهیممرحله اول احساس است؛ یعنی ادراک حسی. ادراک حسی در واقع به ادراکی گفته 

بینیم یمچیزهایی  طریق قوه باصره آید. مثاًل ازیمکنند بدست یمی برقرار گانه ظاهری ما و در ارتباطی که با اشیا خارجپنج
عنوان حواس ظاهری داریم. ادراک حسی و به همین ترتیب قوای دیگری که ما به شنویمیمو از طریق قوه سامعه چیزهایی 

 ها ادراک حسی استینااین همین است که االن در حال اتفاق افتادن است؛ 

 مرحله دوم؛ ادراک خیالی
ست. ت. ادراک خیالی یعنی همین ادراکی که اخیرًا گفتیم بدون حضور محسوسات امرحله دیگر ادراک خیالی اس

شود. مثاًل فرض ها نزد عاِلم باشد، به آن ادراک خیالی گفته میی حسی آنهاصورتدقت کنید اگر محسوسات نباشند ولی 
می که در صحن حرم بودید و گنبد و اید. هنگااید و برگشتهکنید شما حرم حضرت معصومه سالم الله علیها را زیارت کرده

آورید ادراک خیالی است. یمک حسی بود، اما اآلن که آن گنبد و ضریح را به خاطر کردید، این ادرایمضریح را مشاهده 
سازیم یمکنیم ]منظور از[ ادراک خیالی، ]صرفًا[ مجموعه چیزهایی که خود ما در صحنه خیال یمگاهی از اوقات گمان 

کنیم و با خالقیتی یمی مختلفی را جمع هاپارههم خیالی است، خیالی مختلق است؛ یعنی خیالی که تکه  هانآاست؛ بله 
ایم، ولی اآلن ارتباط مستقیم که مستقیمًا ازخارج گرفته هاآنسازیم؛ این هم خیالی است، اما یمکه داریم چیزی ]جدید[ را 

یی که هارنگکنیم، تصاویری و یممشاهده  هاخوابهمه آنچه در رؤیاها و  گویند؛ یعنیبا خارج نداریم را نیز خیالی می
گانه ظاهری ما مشغول چشیم، ادراکات خیالی است. ]در ادراک خیالی[ حواس پنجیی که در آن میهاطعمبینیم و یمدر آن 

 گویند. می آن ادراکات خیالییی مشابه با همان محسوسات داریم که به هاادراکفعالیت و کار نیست، ولی با این حال 
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 صورت و معنا
دهیم؛ چراکه این ]قبل از توضیح مرحله سوم ادراک[ از دل آن بحث یک معنایی از صورت و معنا را به دست می

ین کاربردها افلسفی در چندین معنا و در چندین واژگان و اصطالح به کار رفته است؛ ما در اینجا یکی از  کتباصطالح در 
 کنیم.آید مطرح میکار ما می را که به

گویند؛ و صور می صورتکنیم، یمها را[ خیال کنیم و بعدًا ]آنیمتمام آن چیزهایی را که ما با حواس ظاهری درک 
چه محسوسات باشند و چه متخیالت، همگی صور هستند. ]از طرفی[ اشیایی که در عالم وجود دارند، افزون بر آن صور 
محسوسی که ما با حواس درک می کنیم، بسیاری از امور دیگر را نیز به همراه دارند که محسوس ما نیستند. ]یعنی[ اشیا 

 هاآنتوانیم ینمکند امور فراوان دیگری به همراه دارند که ما یمرا درک  هاآنه حس و خیال ما افزون بر داشتن چیزهایی که قو
یا امکان شیء. مثاًل یک  کثرتیا  را با ادراک حسی و خیالی دریابیم. مانند وحدت شیء، اینکه یک چیز است و نه کثیر،

سنگ شامل مجموعه اموری است که با ادراک حسی و  کنیم که[ ایندهیم ]و مشاهده میسنگ را مورد مطالعه قرار می
توان اموری که در این سنگ مورد مطالعه قابل ادراک حسی است را شمرد. بعد همین امور خیالی قابل درک نیستند. می

دراک کنیم. اگر این سنگ حضور داشته باشد با ایمها را درک یناشود متخیل ما؛ یعنی با قوه خیال و بدون حضور سنگ، یم
نحو خیالی در ما قرار دارد و هر چیزی که در آن صحنه درک کنیم، اگر حضور نداشته باشد بهیمحسی امور فراوانی را درک 

فرماید هویت اصلی ادراک حسی و طور که عالمه طباطبایی میکنیم ادراک خیالی ما است. اگر دقت کرده باشید همانیم
که حواس ظاهری ما فعال باشند یا نباشد. و اال محتوا گردد به اینیمنها تفاوت آن[ برخیالی ]با یکدیگر[ تفاوت ندارند؛ ]ت

و مبصرها و اموری  هاملموسها ـ از جمله نرمی، زبری، سفتی ـ و یفیتکو انواع  هااندازهو  هارنگ]در هر دو ادراک[ همان 
 از این دست است. 

بر اینکه این امور را دارد، خود سنگ ]امور دیگری را نیز[ بر ما اما مطلب مهم در اینجا این است که سنگ عالوه 
گویند ]این امور[ کجاست؟ وحدت سنگ کجاست؟ به من آید و بعضی مییمجا مشکالتی پدید کند. همینیمتحمیل 

ـ تولیدشده صرف  کندها میگوییم مجموعه مفاهیمی که این سنگ دارد ـ و ما را وادار به اعتراف به داشتن آننشان بده. می
الوجود کند معتقد شویم که ممکن است نه واجبکنیم، این سنگ ما را وادار مییمذهن ما نیست. وقتی این سنگ را مطالعه 

کند بگوییم این یک حقیقت امکانی است. حقیقت الوجود. وضعیتی در این سنگ وجود دارد که به ما تحمیل مییا ممتنع
گانه حسی و حتی مرحله بعد از ر این سنگ است، گرچه محسوس ما نیست؛ یعنی قوای پنجامکانی بودن یک واقعیتی د

یک از گونه نیست؛ هیچتوانند این امکان را ببینند یا بشنوند یا لمس کنند یا بچشند یا ببویند. امکان اینینمقوای خیالی ما 
قعًا آن را دارد. به دلیل اینکه سنگ ما را وادار کرد بگوییم کنند، ولی این سنگ واینمقوای ادراکی حسی و خیالی ما آن را درک 

توانیم این مفهوم را عوض کنیم و بگوییم این سنگ ممکن نیست، بلکه واجب است. اگر این مفهوم امکانی را دارد. ما نمی
ا در این مسئله منفعل هستیم، گونه نیست. متوانیم با اراده خود آن را تغییر دهیم، اما اینیمساخته و پرداخته ذهن ما باشد 

کند که آن را ممکن بدانیم، نه اینکه ما به او این وصله را بچسبانیم و بگوییم تو ممکن هستی. این یمنه فعال. شیء ما وادار 
شناسی است. ]البته این امور منحصر در[ امکان نیست؛ معلولیت، فقر، وحدت، نکته حساسی و دقیقی در حوزه معرفت
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دن، بالفعل بودن و... اشیا دیگری وجود دارند که بالقوه سنگ هستند؛ اما این سنگ بالفعل سنگ است. ما این بالفعل بو
کند که آن را بالفعل بدانیم، خارجی بدانیم، یعنی ذهنی و مفهومی یمدهیم، بلکه سنگ ما را وادار ینممفهوم فعلیت را به آن 

کند که آن را یک شخص و متشخص و جزئی بدانیم نه کلی. ما به این یمار ندانیم، بلکه مصداقی بدانیم. سنگ ما را واد
1گوییم.می« معانی»دست از حقایق،   کنند.یمین حقایق را درک ادو قوه دیگر در ما وجود دارد که  

 مرحله سوم و چهارم؛ ادراک وهمی و عقلی
آید ـ چیزهای دیگری هم داریم و یمالی دربنابراین ما در اشیاء افزون بر صورت ـ که به ادراک حسی و ادراک خی

کنم. یمکنیم برای ما کاماًل وجدانی و حضوری است. من امکان، فقر، معلولیت، فعلیت شیء را درک یمها را درک ینااینکه 
شود؛ مثاًل ممکن است ]درک[ برخی از معانی بسیار راحت است. ]درک[ بعضی از مفاهیم با مطالعات فراوان حاصل می

کشف شود. وقتی کشف شد، مسیر کشف آن را به  ها مطالعه صورت بگیرد تا یک مفهوم نهفته در یک شیءو قرن هالسا
گویید ]و این مفهوم[ در خود شیء وجود دارد، نه اینکه شما آن را تحمیل کند که شما درست میهر کس نشان دهید بیان می

 کنید.

                                                             
 کند؟شود که شیء این مفاهیم را به ذهن تحمیل میاستفاده می. س: از کجا 1

سازم. مثل ینمدهد. من خودم ]این امور را[ یمج: همین که اختیارش در دست من نیست و من مقهور اموری هستم که آن )شیء( ]به من[ 
ما مفهوم امکان را بر آن )شیء( شپدید نیاید؛ مثاًل اگر ها را[ تبدیل کنم و هیچ مشکلی هم راحتی ]آنتوانم بهیمی خیالی نیست که من هابحث

الوجود شد یا اگر واجبالوجود بود که اصاًل ]موجود[ نمیتوانید وجوب یا امتناع ]را بر آن اطالق کنید[. اگر ممتنعینمکنید ]دیگر[ اطالق می
ست. امکانی بودن را آن حقیقت بر ااین حقیقت، یک حقیقت امکانی کنند بپذیرم که یمین )مسائل( مرا وادار ابود، تغییر در آن معنا نداشت. 

شود ]جزو[ واقعیت خارجی این یمدهد[، معلوم گونه باشد ]یعنی خود شیء آن را به ما بفهومی که[ اینکند. هر چیزی ]یا میممن تحمیل 
یت خارجی این عشود جزء واقکنم، معلوم میشیء تحمیل میگونه نباشد، بلکه من ]آن مفهوم را به است، اما اگر چیزی ]= مفهومی[ این شیء

آید ـ محصول و فرآورده ذهن است، نه شیء نیست[. مثاًل برخی معتقدند بعضی از مفاهیم نسبی ـ که از مقایسه شیء با دیگر اشیاء پدید می
اوصاف  بحث ما اکنون در«. اوصاف نسبی»و  «اوصاف نفسی»اینکه در خود آن شیء وجود داشته باشد. لذا گفتند اوصاف دو قسم هستند: 

 باره بحث دارم که در جای خود باید مطرح شود(. اختالفی است و بنده در این« اوصاف نسبی»نفسی است. )البته مسئله 
یمی مانند پدر، پسر، ساخته هستند؛ مفاهکند، مفاهیم ذهنیممفاهیم خیالی که انسان دارد، یا مثاًل مفاهیم اجتماعی که انسان بر اشیاء بار 

، این )ملکیت( «این زمین ملک من است»گوید دختر، رئیس، مرئوس، مالکیت ]و... همگی ساخته ذهن انسان هستند[. مثاًل وقتی شخصی می
ن مفاهیم )زمین( باشد. ما در یک فرایند اعتبار مفاهیم اجتماعی برای برقراری برخی ازمسائل ای یک مفهوم نیست که خاصیت ذاتی این شیء

کند. معانی الفاظ، همه اعتباری است. مثاًل معنای یک لفظ در یمایم. این مفهومی است که ذهن ساخته است و تحمیل اعتباری را مطرح کرده
رک کند، ا از آن درزبان انگلیسی، خاصیت ذاتی آن نیست؛ چراکه اگر خاصیت ذاتی آن باشد هر که آن لفظ را ]بشنود یا[ ببیند، باید این معنا 

کند. منظور از تحمیل، ]آن معنایی که یمگونه نیست و قراردادی که میان اهل آن زبان وجود دارد، این معنا را بر این لفظ تحمیل که ایندرحالی
یعنی این ب و الف و ین معنا را داشته باشد، و اال لفظ بما هو لفظ ـ ااند که این لفظ شود[ نیست؛ یعنی قرارداد کردهدر[ تفسیر و... ]مطرح می

است و یک  هاانسانخته ذهن ی فراوانی وجود دارد که در آن، معانی ساخته و پرداهانمونهجیم و دال و... ـ ذاتًا و تکوینًا چنین معنایی ندارند. 
کنید، یمفید نوشته شده، معانی درک ساند. مثاًل شما اآلن از الفاظی که روی تختهو این مفاهیم برقرار کرده هاآنارتباط وضعی و غیرتکوینی بین 
اند، برخالف امکان و وحدت و کثرت و بالفعل بودن و معلولیت که ها به آن دادهین الفاظ نیستند، بلکه انساناولی این معانی خاصیت ذاتی 

ها یتقومو  هاملتکند. به درک میعانی را هر ذهنی ـ از هر ملت و قومیتی که باشد ـ مدست از مفاهیم و خاصی ذاتی خود شیء است. لذا این
 و قراردادها و اعتبار ربط ندارد.
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نحو کلی است. به نحو جزئی یعنی از همین نحو جزئی و گاهی بههی بهمجموعه این معانی که اآلن مطرح کردیم، گا
گویید این تکه سنگ می کنید؛ مثالً خاص ـ مانند همین سنگ و آهن ـ که در دست ماست، این معانی را استفاده می شیء

وهم است. وهم  گفتند ]درک[ این ]دست از معانی[ کاریمممکن است، این تکه آهن بالفعل است. حکما در گذشته 
کند، نه به معنای اشتباه و خطا و... . یعنی مثاًل این یمعبارت است از قوه دراکه درونی که معانی متشخص و جزئی را درک 

جا درک گوید این سنگ ممکن است و واجب یا ممتنعه نیست، حالت امکانی را همینیمبیند و سرصحنه یمسنگ را 
کند بپذیرم یمکنم، یا خودش مرا وادار یمود بودن این سنگ را من بر آن تحمیل کند. این سنگ موجود است. موجیم

کند. من سر صحنه و در تماس مستقیمی که با این سنگ دارم این موجود است؟ قطعًا خودش مرا در این مسئله منفعل می
1مطابق فرایندیاگر  کنم.یمواسطه قوه وهم درک دست از معانی ـ که محسوس و متخیل نیستند ـ را به خصوصیات جزئیت  

تبدیل بکنم، در این هنگام مرحله چهارم ادراک، « کلی»ام را ]به[ آن را بریزم و این حقیقتی و معنایی که به وهم درک کرده
اند از:[ ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی و ادراک یعنی ادراک عقلی رخ داده است. پس ]مراحل ادراک عبارت

 عقلی.

تثبیت شده که حقیقت معنایاب ـ یعنی  این معنا توسط صدرالمتألهین کامالً  سینا به این بحث اشاره کرده و بعدهاابن
نامیم. کند ـ یک واقعیت ]واحد[ است که آن را عقل مییمآن حقیقتی که در ما هست و اموری که محسوس نیست را درک 

اما وقتی خصوصیات آن ]نامیم، و اال همان حقیقت عقل است. کند آن را وهم مییماین حقیقت وقتی سر صحنه درک 
پاره نیست. لذا در تعبیرات پیوسته است؛ تکههمشیء جزئی را حذف کند، عقل نام دارد[؛ یعنی یک حقیقت به

 کند.یمهنگامی که در کنار حس عمل « شدهعقِل سرصحنٔه نازل»صدرالمتألهین آمده است که وهم عقل نازل است، یعنی 
عنوان مثال ذکر کردیم، چون تنها ]در[ حس نیست؛ اگر ادراک عرفانی محقق شود، ]باز[ عقل همانجا البته حس را به

که درک  کنیم، همین حقیقت خود راینمس درک حدهد. ما نفس و حقیقت خود را که با یمعملیات خودش را انجام 
الوجود هستم، فقیر هستم، الوجود نیستم؛ ممکنیا ممتنع الوجودگوید من واحد هستم، ممکن هستم، واجبیمکنیم یم

آید. این عقل نازل نام دارد؛ محتاج هستم، متغیر هستم، حرکت دارم و... . از ارتباط مستقیم با خود این مفاهیم بدست می
  دهد.یمیعنی همان وهم این ادراک را انجام 

ظر این سنگ یا وحدت این آهن یا وحدت خود را در نمطابق فرایندی ]معنای[ کلی بسازد، ]یعنی[ وحدت  اگر
افتد. یعنی عقل نازل یمصورت[ مفهوم کلی و ادراک عقلی اتفاق نگیرد، بلکه معنای کلی وحدت را در نظر بگیرد، ]دراین

کلی تبدیل  کند بعد به مفاهیمیمرا درک  نحو حضوری در سر صحنه، حقایقیهمان وهم است؛ یک حقیقت است که به
 شود. ده و حصولی میش

                                                             
د بای . درباره این فرایند نظریاتی مانند نظریه تجرید و تقشیر و نظریه ارتباط با ارباب انواع و مثل و عوالم باال وجود دارد که در جای خو1

 بحث شود.
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 قدرت تحلیل عقل
کند و آن قدرت یمو علوم را فراهم  هادانشگیری انواع ای در ما وجود دارد و بستر شکلالعادهیک قدرت بسیار فوق

سازی کند، تواند مطابق فرایندی، کلییمتواند سر صحنه، آن معانی را درک کند و یمتحلیل است. همین قوه عقل ما ـ که 
دهد و آن هم یمـ کار دیگری نیز انجام  دهدیمها، شئون مختلف و کارهای مختلفی است که قوه عقل انجام یناه و هم

باره شناسی اسالمی و غیر آن است و باید دراینگری عقل ما. اینجا مرز بین معرفتتجزیه و تحلیل است؛ یعنی قدرت تحلیل
1دقت کرد.  

پاره کردن اجزای تألیفی آن. و تکه فمؤل   ت؛ تحلیل یعنی مطالعه یک شیءی نفس ما اسهاقدرتتحلیل، یکی از 
تواند ]آن را[ تحلیل کند. این نکته ینمیگر نفس انسان وجه اجزای تألیفی نداشته باشد طبیعتًا دهیچبه مثاًل اگر یک شیء

خواهد یمر داشته باشد، نفس انسان چطودقیق است؛ اگر یک شیء پیدا بشود که کاماًل بسیط باشد، یعنی هیچ جزء مؤلفی ن
پاره و تشریح و کالبدشکافی کند. پس نفس ما عملیات تحلیل را پاره کند؟ اجزایی ندارد که بخواهد ]آن را[ تکهآن را تکه

 دهد. یمتحت تأثیر واقع انجام 

 تحلیل عقلی در حیطه علم حضوری
2عملیات تحلیل در دو صحنه و فضا قابل اجرا است؛ . در دل علم حصولی. هر جا علم ۲در دل علم حضوری و . ۱ 

حضوری شکل گرفت ـ مانند علم انسان به خود یا به حاالت خود یا به اعضای خود، و یا مطابق نظر شیخ اشراق علم انسان 
عقل، مشاهده اند، ]علم انسان[ در عالم مثال، عالم که عرفا بسترهای علم حضوری را توسعه دادهبه اشیاء بیرونی یا چنان

تواند به تجزیه و تحلیل بپردازد؛ وقتی یمحضوری خداوند متعال در لحظه فنا یا بقای بعد از فنا ـ قوه عقل در سر صحنه 
کردیم. یمتواند سرصحنه، تجزیه و تحلیل کند یعنی همان که با اسم وهم از آن یاد یمگوییم در علم حضوری، عقل ما می

                                                             
تواند از نزد خود چیزهایی تولید کند، اگر از نزد خود چیزی تولید کند، دیگر ینمیعنی هایی از واقع است؛ ینهزم. این تحلیل عقل تابع پیش1

یک از ها دارد که در جای خود باید فهرست شود، اما هیچیتفعالگوییم عقل ما اصاًل فعالیت ندارد؛ نه، انواع در فضای ادراک نیست. نمی
گیری مغالطه، های شکلسازد ادراک نیست. یکی از راههایی از واقع ـ میینهزمپیشهایی که خود ذهن و عقل ـ از نزد خود و بدون فعالیت

سازد حوزه انفعال ذهن و قوای دراکه ما است. بله، قوه دراکه ما یمهای ذهن در حوزه انفعال ذهن است. آن که هویت ادراک را یتفعالدخالت 
ها را در حوزه ادراک ها نداشته باشد و آنیتفعاللی اگر انسان توجه به ]ماهیت[ این هایی دارد که در جای خود بسیار هم مفید است، ویتفعال

این ملک »دهد که واقعیت ندارند؛ مانند مفاهیم اعتباری اجتماعی. اآلن مردم عادی و متعارف از عبارت یمبداند، چیزهایی به خارج نسبت 
کنند. اینجا یمطور است؛ یعنی متوجه نیست مفهوم اعتبار ملکیت را خود مردم و جامعه ساخته و اعتبار کنند واقعًا همینیماحساس « من است

شود. اصل حوزه ادراک، حوزه های ورود مغالطه همینجا است که حوزه فعالیت با حوزه انفعال خلط میحوزه مغالطه است؛ یعنی یکی از راه
ای در آن دخالت کنیم، آن ذره، صرفًا بخش فعالیت است، نه باید تحت تأثیر واقع، یک انعکاسی داشته باشیم، اگر ذرهانفعال است؛ یعنی ما 
 بخش ادراک و انفعال. 

. برخی معتقدند که تنها در یک صحنه قابل اجرا است. اما برداشت من این است که واقعیت تحلیل و تجزیه در دو فضا و صحنه اجرا 2
 شود. یم
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پاره شده را تجزیه و تکهو پیچیده مؤلف و این شیء شودیمـ سر صحنه ادراک حضوری حاضر  وهم ـ یعنی همان عقل نازل
 کند. یم

فهمد. منظور یمکند و مغایرتش را از ]جزء[ کناری در دل تجزیه و تحلیل، ]عقل[، نفِس آن اجزاء را شناسایی می
دارند. نشیء با حالت امکانی خودش، تفاوت مکانی  از ]جزء[ کنار، حالت فیزیکی و مکانی ]داشتن اجزاء[ نیست. یعنی

کله ممکٌن ]کل این شیء ممکن است[، در عین اینکه امکان شیء غیر از محسوسات آن است. مشاهده کنید  این شیء
توانیم انجام دهیم که زیر هیچ میکروسکوپی قابل شناسایی یمهایی یکتفکچقدر این نکته مهم است. ما توسط عقل 

یک فاصله مکانی  شانفاصلهنجام دهد. اتواند این تفکیک را یمنیست. لذا تحلیل، عقلی است؛ یعنی فقط قدرت عقل 
ن است ... کشی کرد و گفت اینجا هسته است، اینجا الکتروها بتوان خطها و نوترونو پروتون هاالکتروننیست که مثل 

 طور نیست که بتوان گفت اینجا شیءممکٌن معلوٌل فقیٌر واحٌد. این بندی مکانی نیست؛ یعنی کل این شیءاینجا قابل تقسیم
 است و اینجا وحدت است... این حرف معنا ندارد. 

1پیچیدههمین اجزای بهاتواند عمل کند و یمجا شود، گرچه عقل در همینیموقتی عقل و وهم سر صحنه حاضر   
دهد. عقل انسان سر صحنه ـ مانند علم حضوری به خود یا حاالت یمرا از هم تفکیک کند ولی کارهای بسیار دقیقی انجام 

کند؛ نه غمی که قباًل داشت، همین غمی که اآلن یمکند[؛ مثاًل غم خود را بررسی شود ]و آن را بررسی مییمخود ـ حاضر 
معلوِل چه چیزی است؟ معلولیت ]آن را  واحد است یا کثیر؟ کند؛ یک غم است یا چند غم؟یمبر او وارد شده را بررسی 

کند[ که این علم حضوری شخصی متشخص است، نه کند[. وجهی دیگری به نام معلومیت ]را بررسی میبررسی می
آورد. این کاِر یمت آن را درکند، دائمًا از این متن، خصوصیایممفهومی و مصداقی. همین جا که به علم حضوری درک 

 قدرت تحلیل عقل سر صحنه است. 

تواند تحلیل کند؟ باید شناسایی کند و مغایرت آن را از جزء کناری بفهمد؛ یعنی هم شناسایی ذوات یمعقل چگونه 
گوید یمباألخره شود و گری عقل سر صحنه منجر میآن اجزا و هم شناسایی مغایرت هر ذاتی با ذات دیگر. این امر به تحلیل

2محسوسی که این محسوسات را دارد، افزون بر محسوسات، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش... این شیء خصوصیت دارد.  
ها را دریافت کردم. این ]فرایند[ تحلیل سر صحنه یا تحلیل عقلی در بستر  ّاین همه خصوصیات اینجا وجود دارد و من آن

کنیم. اینجا نکات بسیاری وجود دارد اگر یمحقیقت مشهود ما است و ما آن را تحلیل حقیقت مشهود نام دارد؛ یعنی این 
 هاوسطخیزد. دریافت حد یمجا براز همین هااستداللدر مباحث منطقی خوب دقت کنید، ]مالحظه خواهید کرد[ ریشه 

گی از اینجا همهم است یا مفارغ است، ها، اینکه این ذاتی آن است، آیا ارتباطشان الزیرتمغاشود. یمجا شروع از همین
ها حد وسط برای امور متعدد دیگر ینهمشود و بعد جا درک میممکن است یا واجب همین که این شیءشود. اینیمدرک 
و هر ممکنی معلول است؛ پس  ممکن است همین استداللی که در فلسفه به کار رفته است؛ این شیء گیرد. مثالً یمقرار 

                                                             
 پیچیدگی شیمیایی و فیزیکی و امثال آن نیست.همپیچیده در اینجا یک معنای ویژه و خاص دارد و منظور از آن بههم. اجزای به1
 توان شناسایی کرد[، گرچه ما این مقدار شناسایی نکردیم.نهایت ]خصوصیت میگویند تا بی. بعضی می2
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معلول است. یعنی من از امکان شیء برای معلولیت آن استدالل کردم و ریشه آن قدرت تحلیل عقالنی است که  این شیء
 دارم.  من سر صحنه در این شیء

 تحلیل عقلی در حیطه علم حصولی
. غیر از تحلیل عقلی سر صحنه، مرحله دیگری از تحلیل نیز برای ما وجود دارد؛ تحلیل عقلی در بستر علم حصولی

1به بسیاری از اشیاء علم حصولی داریم؛ خود این علم حصولی یک مرحله انفعال ذهن و نفس ما ازخارج است.ما نسبت  
علیها را زیارت کردیم. ذهن ما آن ضریح و گنبدش ـ که در خاطر داریم ـ را اللهیعنی مثاًل حرم حضرت معصومه سالم

را داشته باشیم.  هاانعکاسکند که این یماست؛ یعنی خارج ما را وادار شده خارج برما ها تحمیلینانساخته است، بلکه 
یک معنای خیالی مختلق نیست؛ گرچه در خیالی مختلق هم بحث وجود دارد که حتی اجزای آن نیز باألخره باید از خارج 

د انسان یک خیال خالقی داشته شوینمیش از بیرون بیاید و اینجا مونتاژ و مختلق و ساخته شوند. هاتکهبیاید؛ یعنی باید 
2پذیر نیست.باشد بدون اینکه اجزای آن به هیچ نحوی از خارج ]اخذ نشده باشد[؛ این در قوه خیال امکان   

القیت رشد خمعنای این سخن آن است که ابتدا باید ادراکاتی رخ بدهد، تا بعد خالقیت رخ بدهد. لذا اگر بخواهیم 
ه کند قوه خالقیت کند یکی از اسباب آن توسعه مشاهدات و امثال آن است. مثاًل اگر شخص به ماه برود و از آنجا به زمین نگا

 شود. یمسترش یابد، قوه خالقیت او بیشتر گصرات و امثال آن در انسان تواند قدرت بیشتری بیابد. هر چه مباو می

خواهد یمعلم حصولی ما منفعل از خارج است. هویت ادراکی گره خورده با حکایت؛ ادراک یعنی حکایت؛ یعنی 
خواهد جنبه ادراک ـ یعنی یماه چیزی که جنبه فعالیت نفس و ذهن دارد را به آن چیزی که گگونه است. هر بگوید خارج این

 افتد. ما باید مغالطه را شناسایی کنیم و آن را بیرون بکشیم.یمگری ـ داشته باشد اضافه کنید، مغالطه اتفاق حکایت

گر گیرد. ]در این مرحله از تحلیل عقلی[، عقل تحلیلیمبنابراین علم حصولی ما در فضای انفعال از خارج شکل 
کند؛ این فواید بسیاری دارد؛ ممکن است یک لحظه خداوند متعال به شما یمتکه را تکه یءدر صحنه علم حصولی، ش

3توفیق دهد و یک مشاهده عرفانی داشته باشید و در یک لحظه یک صحنه از عالم واقع برای شما کشف شود و تمام شود.  
ی حضوری خود در آن صحنه درک هااکادرگیرید؛ تصویر یعنی همه آن چیزهایی که با مجموعه تصویر آن را می شما

انگیز است، ]زیرا[ چیزی انگیز در انسان است؛ یعنی این علم حصولی یک قابلیت شگفتکردید. این یک قابلیت شگفت

من أحسن ، فرماید یمکنیم و این خیلی عجیب است؛ یعنی اینکه خداوند یمکه حضور ندارد را ادراک 
بینم. یکی از این موارد همین قوه دراکه علم حصولی است. بسیاری از اشیاء اآلن یمن را در چند مورد در انسان الخالقی

                                                             
 د.یی وجود دارهاچالشاندازها و . گرچه اینجا دست1
 . این مسئله در جای خود مورد بحث و بررسی متفکران قرار گرفته است.2
های عقلی انجام دهد. حتی شخصی که مکرر مشاهده عرفانی ای نیست که شخص بتواند تحلیل. البته در آن لحظه، وضعیت اصاًل به گونه3

بیافتد و در دفعات بعد حواس خود را جمع کند و مراقبت کند  که برای شخص مکرر اتفاقتواند. مگر اینداشته است نیز در دفعات اول نمی
 تواند موفق به تحلیل عقلی مشاهده عرفانی خود شود[.صورت می]دراین
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که شما چیزی را به این العاده است. اینی فراوان. واقعًا فوقهاادراکاینجا حاضر نیستند، ولی اآلن ذهن شما پر است از 
 شکل بخواهید بسازید فوق العاده است.

رتباط صورت ما یک چیز را برگرفتیم؛ چون این برگرفتن در وضعیت انفعال نفس ازآن واقع بود، پس یک ا در هر
]اتفاق  برداری و تصویربرداری واقعی از یک شیءتوانم ]چیزی به آن[ اضافه کنم. یک عکسینمدارد. من  واقعی با آن شیء

کند و تحت تأثیر واقع شکل گرفته یمحکایت از واقع ش افتد[. خودش نیست ولی تصویر آن حاضر است و تصویرمی
کنم. یعنی قوه عقالنی من متوجه یماست. اکنون من با قدرت تحلیل عقالنی آنچه در ذهنم حاصل شده را تجزیه و تحلیل 

جزء است، به این خاطر که  ترراحتکند؛ چون اینجا خیلی یمشود و خود را کاماًل به این صورت نزدیک یماین صورت 
کند و یمچسباند و اجزای آن را شناسایی یمگر ما خود را به این صورت وجود نفس انسان است. این قوه عقالنی تحلیل

 پردازد. یمفهمد. لذا راحت به تجزیه آن دیگر را میمغایرت اجزا با یک

1در فضای علم حصولی، ما منفعل از خارج هستیم؛ پس این یک بازتابی از واقع است. زتاب واقع باید یک ارتباط با 
توانیم خودمان ]چیزی[ به آن اضافه کنیم. ما تحت تأثیر ینمواقعی با واقع داشته باشد، و اال بازتاب واقع بودن معنا ندارد. 

گر کنیم. هنگامی که این فضا در علم حصولی ما شکل گرفت، قدرت تحلیلگیریم و این را در خود منعکس مییمقرار 
 کند.یمو مغایرت میان آن ها را شناسایی  در این شیء شود و اجزای موجودیمین شیء مرتبط عقل ما با ا

نیست ولی  ءپاره شدن در واقعیت شیپاره کند. این تکههای واقع[ را تکهین ]بازتاباتواند بالفاصله سپس عقل می
دیگری قرار دهد و بگوید آن موصوف است و این  سمت و امکان آن را در سمت اش وجود دارد. مثاًل خود شیء را یکینهزم

 تواند این کار را انجام دهد. یمای وجود دارد که عقل گونه نیست، ولی آنجا زمینهاین وصف. در واقعیت شیء

                                                             
شناسی اسالمی صحیح نظر معرفت آید. یک پیوندهایی اینجا وجود دارد. ازیی از اشیاء در ما پدید میهابازتاب. در فضای علم حصولی 1

گویند ]در این فضا یی که میهاآنای کردیم[. دانیم. البته ما وارد بحث نشدیم ]و تنها اشارهرا تحت تأثیر انفعال از خارج می هایناو درست، 
تواند تولید کند، باید مشکالت فراوانی را در این مسئله حل کنند؛ اگر من خودم تولیدگر آن هستم، چرا تا حاال نبوده است؟ هم[ خود نفس می

ین نکات آن نیز ترکوچکیابید که حتی نظر را تعقیب کنید درمیام که این شکل گرفته است. اگر همین نقطهحت تأثیر خارج قرار گرفتهپس من ت
تحمیلی ]از سوی نفس[ من نیست؛ اگر فلسفه را از نفس شروع کنید و بعد قوانین علیت را دریابید، ]برای شما سؤال ایجاد خواهد شد که[ 

های خاص پیدا خواهد کرد؟ چرا این مسئله اتفاق افتاد؟ اگر این مسئله را تعمیق یتوضعکه در من حاصل شد، قباًل نبود و بعد  چگونه صورتی
هایی مانند رنگ و شود و هم جزئیات خارج ـ یعنی ویژگییمگاه[ هم خارج اثبات دهید متوجه خواهید شد که تحت تأثیر خارج هستید. ]آن

 کرده است.  بحثشود. عالمه این ]مسائل را[ یماندازه ـ اثبات 
ای[ چگونه ]و با چه وسیله«. اثبات شده که رنگ در خارج نیست» شودشود که صحیح نیست[ مثاًل گفته میهایی مطرح می]متأسفانه بحث

د. با قوای عقلی؟ با چه ابزاری ا ادراک کرتوان با آن اموری راثبات شده که رنگ در خارج نیست؟ با قوای حسی؟ پس حس معتبر است و می
 توان فهمید؟ این نکته را می

فهمد؛ حتی اگر بگویید رنگ با این وضعیت در خارج نیست، باز یمها را ینابنابراین باألخره مجموع قوای ما تحت تأثیر خارج است که 
شود[ که در جای خودش باید توضیح ]این ادراک محقق می لکه[ در چندین الیهفهمد. بله، نه ]با[ یک ادراک خام، ]بیماین را هم خود انسان 

 داده شود. 
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را در یک گوشه و هر کدام از امکان، رنگ، اندازه و وزن آن را در یک گوشه  کند و خود شیءیمکه عقل تحلیل این
پاره نیست. اگر گونه تکهدهد، جزء فعالیت نفس است و نباید جزء حوزه ادراک قرار دهد؛ چون واقعًا در خارج اینقرار می

دگاه ارائه کرده و کسی این کار را بکند دچار مغالطه شده است. کما اینکه این مسئله در فلسفه وجود دارد. مثاًل مشاء یک دی
های ذهن اید؛ یعنی آنچه مربوط به ذهن بما هو ذهن است و جزء فعالیتکرده گوید شما مغالطه ذهن و عینیمصدرا مال

خواهد حکایت کند ]خلط یمای که منفعل شده و ـ  را با جنبه گری و ادراک واقع داردشود ـ یعنی جنبه حکایتمحسوب می
 پاره کردم، در واقعیت شیءو رنگ را از شیء جدا و تکه اندازهکه من امکان و گوید اینیمفهمد و یماید[. خود نفس کرده

قرار بدهم که اگر قرار دهم  گری از واقعیت این شیءو نباید این را در حوزه حکایت کنمیمنیست ]بلکه[ من خودم اضافه 
 گرفتار مغالطه خواهم شد.

د که:[ قباًل یک پل داشتیم و آن یرتواند بدین صورت نتیجه بگوقتی نفس ما این علم حصولی را تحلیل کرد ]می
 شود آن شیءیمگوییم: پس معلوم زنیم و میصورتی است که تحت تأثیر و منفعل از خارج آمده است؛ یک پل دیگر می

خارجی را نشان  کند، ولی از باب اینکه شیء هاقضاوتبه این اجزا انواع تواند راجعیمخارجی این اجزا را دارد. اکنون 
کنیم و او یم سؤالکند، آنگاه یمپاره است و اجزای آن را تکه خارجی در ارتباط یک وقت شخص مستقیم با شیء دهد.یم

پرسیم با دقت به شیء نگاه کن، آیا متن آن را دیدی؟ حیثیات آن را مشاهده کردی؟ چند حیثیت کند؛ مثاًل مییمقضاوت 
دیگر ها با یکیثیتحهای متن چیست؟ ارتباط این چیست؟ ویژگیاند؟ تفاوت حیثیت با متن دارد؟ این حیثیات کدام

توانم این نکته را ینمکنم یمچگونه است؟ ممکن است ]پاسخ به این سؤاالت[ به این راحتی نباشد و بگوید هر چه دقت 
 وصاً ی مدید طول بکشد، مخصهامدتدریابم، باید دقتم را افزیش بدهم. ممکن است ]درک این مفاهیم[ سرصحنه 

 مفاهیمی که بسیار سخت و بغرنج و پیچیده است.

اما اگر در حوزه علم حصولی این تحلیل را انجام دهد، با توجه به اینکه اصل این صورت را از خارج گرفته، معلوم 
1کنیم این شیء چند جزءیم سؤالاز این اجزا است. در این بستر از او  فمؤل  شود خود خارج می رنگ دارد؟ مثاًل چند  

وخالی، تنها رنگ را درک صورت[ خشکدارد؟ ]درک[ چند تا بودن یا واحد بودن کار عقل است نه کار حس؛ حس ]به
یابد؛ یمکند. اما درک متعدد یا متنوع یا واحد یا متغیر یا ثابت یا ساکن یا متحرک بودن، همه کار عقل است و عقل آن را یم

 گیرد. یمله در صحنه علم حصولی صورت گری قوه عاقبنابراین مرحله دوم تحلیل

اند همین تحلیل در این دو صحنه با این تفاسیری ین کارهایی که همه فالسفه در طول تاریخ انجام دادهترمهمیکی از 
است؛ یعنی  هااستداللگری عقل غالبًا پشت صحنه که عرض شد است. منتها پیش از صدرالمتألهین این قدرت تحلیل

کنند؛ مثاًل در یمها است. گاهی اوقات خود تحلیل را عرضه یلتحلوی کار است و پشتوانه اصلی آن، این ر هااستدالل
سینا، خود تحلیل که بنیاد استدالل است توضیح داده شده است که بسیار جالب است. در کار بسیاری از آثار ابن

                                                             
 . جزء به معنای فلسفی آن.1
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اند اگر توجه نداشته باشند، ها را دیدهیغربی هاحثبها سر صحنه است. لذا برخی که قدری یلتحلصدرالمتألهین غالبًا 
 کند. یمتکه شکافد و تکهیمکند؛ یک بحث را یمگویند ایشان پدیدارشناسی می

توان در تمام گری قوه عاقله سر صحنه و در بستر علم حصولی را با یک ویرایش میهمین بحث یعنی قدرت تحلیل
ها را ینات که برخی از علوم، در بستر دنیای اعتبار است. ما یک دنیای اعتبار داریم؛ علوم راه داد. علت ویرایش هم این اس

باید در جای خود بحث کرد. این قدرت تحلیل عقلی را با یک ویرایشی در مفاهیم اجتماعی ]اعتباری[ ـ مانند مالکیت، 
دهد یا تحولی ای اجتماعی مانند انتخابات رخ میتوان پیاده کرد. پدیدهزوجیت و پول و ابزارهای داد و ستد و امثال آن می

آورید. یمکنید محسوس شما است. سپس در دل آن معانی را درافتد؛ چیزهایی که ]در آن پدیده[ مشاهده میاتفاق می
توانم هرچه ]خواستم[ تحلیل یمها ساخته و پرداخته ذهن انسان باشد، یناکند. اگر یمشما تحمیل  ، ]اموری بر[همان

چرا مثاًل وقتی یک  گیرند؟یمدیگر را شناسان مچ یکتحلیل کنم؟ چرا جامعه طور ]خواستم[کنم. چرا من اجازه ندارم هر 
گوییم از این ده تحلیل، این تحلیل درست است؟ بحث کنند، ما مییمدهد و ده نفر آن را تحلیل پدیده اجتماعی رخ می

ها اند درستی و نادرستی ]تحلیل از پدیدهها[ خیلی تالش کردهگیرد؟ ]غربییمرستی در اینجا چگونه شکل درستی و ناد
گوئیم[ شناسی اسالمی ]میشناسی خودشان توجیه کنند. اما بر اساس مباحث معرفترا[ بر اساس مبانی معرفت

ین ]داده[ها را دارد و ایشان اذا چون این واقعیت، ی واقعی این واقعیت است؛ لهادادههایی که شخص ارائه کرده، یلتحل
همین خاطر وقتی این واقعیت اجتماعی جلو ها ارائه[ کرد، تحلیل او درست است. بهاین تحلیل را ]بر اساس همین داده

ا یافتم، ]این هایی که من اینجهایی که از قبل دارم و دادهبینی کند و بگوید براساس تجربهتواند پیشیمراحتی رود بهیم
 پدیده[ به این صحنه و آن صحنه منتهی خواهد شد و جلو خواهد رفت.

های درونی قصد مطالعه داریم؛ عماًل همین کار را انجام یدهپدشناسی و در مسئله فرض کنید ما در حوزه روان
کردیم و یک علم حصولی ی رشد را پیگیری هابحثشویم. یا مثاًل به نحو آماری، یمدهیم؛ یعنی سر صحنه حاضر می

های درونی که داریم کنیم. یا مثاًل به لحاظ دریافتیمبرای ما شکل گرفته است. اکنون این علم حصولی را تجزیه و تحلیل 
گیری ادراک تا آخر افتد؟ از اول شکلیمخواهیم پدیده ادراک را توضیح بدهیم و ]تبیین کنیم که[ ادراک چگونه اتفاق یم

کنیم ]که بفهمیم[ چیست؛ تجزیه، تحلیل، بررسی، شناخت ذوات ]داخل این پدیده[ و شناسایی مغایرتشان یمآن را بررسی 
شود قدرت تحلیل عقلی سر صحنه یا به نحو علم حصولی. یعنی فیلسوف دیگر و شناسایی[ نحوه ارتباطشان،  می]با یک

برند، منتها عموم مردم چون یم]آن را[ در مسائل به کار  هاانسان برد و این ابزاری است انسانی که همهیماین ابزار را به کار 
گاهی ایشان است و در آن الشعورشان یلتحلکنند یا ینمتحلیل  هایشان بسیار ارتکازی و چند الیه پشت سر آن فضای آ
یعنی در آن فضای اولیه آورد؛ ها را سر صحنه مییلتحلگیرد شاید خیلی توجه نداشته باشند. ولی دانشمند این یمانجام 

 شود. مرور تدوین و به علوم تبدیل میدهد و بهیمها را انجام یلتحلخودش تمام این 

بنابراین روش کار فلسفه و فیلسوف صدرایی و حکمت متعالیه در بحث اصالت وجود چنین است؛ گرچه بعدًا 
شود، اجزا را یمها است. یعنی سر صحنه حاضر یلتحلتوان از آن استدالل بدست داد، ولی بنیاد استدالل همین یم
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توانید این را در قالب یک استدالل بیاورید، ولی یمدهد. شما یمرا به شما  هاجوابکند و یمکند، مقایسه یمشناسایی 
 هایی است که وجود دارد. یلتحلاصل محتوای این استدالل، همان 

ممکن است؟ یا  ممکن است. از کجا فهمیدیم این شیء ؛[ این شیءکنیممثالی که قباًل زدیم ]را مجددًا بررسی می
کند. ]بنابراین[ یمبینیم این شیء، معنای امکانی را به ما تحمیل یمکنیم و های آن را بررسی میدر ارتباط مستقیم، ویژگی

غرق در امکان بشود  کنیم:[ هر شیء ممکن، معلول است؛ یعنی اگر انسانممکن است. ]اکنون استدالل می این شیء
تواند معلول باشد. وقتی ینمیابد؛ زیرا وقتی یک شیء واجب]الوجود[ یا ممتنع]الوجود[ باشد دیگر معلولیت را از دل آن می

وضعیت امکانی با وضعیت معلولی گره ذاتی و تکوینی خورده، یعنی ذات امکانی با ذات معلولی گره خورده، لذا اگر یک 
 دهیم که معلول است.یمی کردیم، حکم قطعی شیء را ممکن شناسای

 تبیین اصالت وجود و اعتباریت ماهیت
نکته پنجم و درواقع اصلی، ]بیان[ مراحلی است که برای دریافتن دیدگاه حکمت متعالیه مبتنی بر اصالت وجود و 

اعتباریت الزم است. یعنی کل دیگر و ]درک معنای[ اصالت و اعتباریت ماهیت، فهم وجود و ماهیت و تمیز آن دو از یک
 ای که صدرالمتألهین در آن پیش رفته و به نظریه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت رسیده، برای ما روشن بشود.صحنه

برای این هدف چند مرحله طی خواهیم کرد؛ اولین مرحله، نفی سفسطه و اثبات اصل واقعیت است. ما واقعیت 
گیرد. یمکند، واقعیت وجود؛ یعنی همان که در مقابل سفسطه قرار یماز آن حکایت  داریم؛ یعنی همان که مفهوم وجود

 کردیم. یمشدیم پیدا یمهمان احساسی که وقتی از سفسطه دور 

کنیم تا ما را به این نتیجه برساند. در بحثی که در جلسات گذشته گذراندیم، مسئله برای ما یمما مقدماتی را طی 
شوید، آن احساس یمشد. اصل واقعیت در مقابل سفسطه ]تبیین شد[؛ یعنی وقتی از کتم عدم خارج بسیار واضح و مسلم 

کنیم. از سفسطه دور شدیم و اصل واقعیت را قبول یمدهد، چیست؟ ما به آن اشاره یمو حس ادراکی که به شما دست 
 داختیم.کردیم. مرحله اول توجه به این نکته است که پیش از این مفصاًل به آن پر

هایی را که دریافت کردیم مورد مطالعه قرار دهیم. یعنی ما از سفسطه خارج یتواقعمرحله دوم این است که یکی از 
 دهیم. یمها را مورد مطالعه قرار یتواقعایم. اکنون یکی از این ایم و واقعیت خودمان و بسیاری از امور را قبول کردهشده

یی که تازه یاد گرفتیم ـ یعنی روش عقِل تحلیلِی شهودی یا روش عقل تحلیلی هاروشمرحله سوم این است که به 
حصولی و ذهنی، همین واقعیت واحد را مورد مطالعه قرار دهیم. وقتی این واقعیت واحد را مورد مطالعه قرار دادیم، در دل 

است. ابتدا فضای تحلیل شهودی را بررسی  یابیم؛ اینجا مهمیمکند، واقعًا یمآن، چیزی که این واقعیت را از سفسطه جدا 
  کنیم.کنیم. البته عالمه در بدایه و نهایه، از راه تحلیل ذهنی پیش رفته است. اما ما ابتدا تحلیل شهودی را بیان میمی
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 تبیین وجود و ماهیت به روش تحلیل عقلی شهودی
خواهیم آن تحلیل شهودی را پیاده یمریم. اکنون ایم و یک ادراک ]از آن[ دا]فرض کنید[ به یک واقعیت برخورد کرده

یابیم. این چیِز دیگر، یمکند، ولی یک چیز دیگر نیز اینجا یماینجا داریم: همان که ما را از سفسطه جدا کنیم. یک چیز 
دهد. یمر چیزی که این واقعیت را در مقابل سفسطه قرار بدهد نیست. بلکه این واقعیت را در مقابل یک واقعیت دیگر قرا

گویند ما واقعیت دهند و آن این است که همه مییمدهیم، این اشیاء یک حس واحد به ما یموقتی اشیاء را مورد مطالعه قرار 
دیگر ]واقعیت داشتن[، زبان اشتراکی همه اشیاء است. اگر اشیا را با این زبان  هستیم و در مقابل سفسطه قرار داریم؛ به تعبیر

 زنند. این مسئله ریشه در بحث اشتراک معنوی وجود دارد. یمگی همین حرف را همچیز بیشتر نداریم؛ ببینیم گویی یک 

بینیم یک وضعیت دیگر نیز دارد؛ یعنی فقط یک زبان ـ که با آن واقعیت یمکنیم، اما وقتی سر همان صحنه دقت می
گوید من غیر از آن واقعیت هستم و دارد که با آن می داشتن خود و نادرستی سفسطه را بیان کند ـ ندارد؛ بلکه زبان دیگری

نامم. به این مسیری که طی گوید من غیر از این واقعیت هستم. بنده این زبان را زبان اختصاصی اشیا مییمآن واقعیت نیز 
یل عقالنی ما در آن و واقعیت روبرو شدیم و آن را مورد تحلیل قرار دادیم، قدرت تحل کنیم توجه کنید: وقتی با یک شیءمی

کند کند و بیان مییمزند و واقعیتی را تثبیت سفسطه و معدومیت و پوچ بودن را پس می یابد و آن اینکه این شیءیمیک چیز 
کند. بدون اینکه من به آن تحمیل کنم، خودش یممن واقعیت و موجود و وجود هستم.اما ]افزون بر این[ یک کار دیگر نیز 

کند. سپس کنیم، سفسطه را باطل مییم]که از بقیه واقعیات و اشیاء تمایز دارد[. مثاًل یک سنگ را که مطالعه کند ابراز می
گوید من نه سنگ هستم و نه یمگوید من آهن هستم نه سنگ. چوب نیز گوید من سنگ هستم، نه آهن و آهن نیز میمی

 طور بقیه اشیا ...آهن، بلکه چوب هستم. همین

نامد. ماهیت یعنی چیستی شیء در مقامی که این ن وضعیت ـ که ما اکنون مشاهده کردیم ـ ماهیت میفیلسوف ای
نیست،  است، و اال واقعیت داشتن خصوصیت این شیء شود. ]ماهیت[ خصوصیت این شیءدیگر ممتاز می از اشیاء شیء

یاء ندارند و موجب امتیاز آن ]از سایر اشیاء[ است. دیگر اشیا هم این زبان را دارند. این شیء یک چیزی دارد که دیگر اش
نامند. آن زبانی که می این ]ویژگی اختصاصی[ را چیستی شیء و آن ]ویژگی مشترک شیء با سایر اشیاء[ را هستی شیء

گوید من چیستم، زبان اختصاصی یماست. این زبانی که  گوید من واقعیت هستم زبان هستی و زبان اشتراکی شیءیم
. بیان ۲کند من این هستم و . بیان می۱گوید من این هستم، نه غیر از این. ماهیت همیشه دو چهره دارد: یماست و  شیء

شاءالله با آن برخورد خواهید تر در تغییر ماهیت که إنیقدقی هابحثکند من غیر از این نیستم؛ یعنی دو فضا دارد. لذا در می
 داشته باشیم.کرد، باید این نکته را توجه 

بنابراین ما در فضای قدرت تحلیل شهودی، ابتدا سر صحنه این سنگ را یک چیز دیدیم و وقتی با قدرت تحلیل 
تنیده را از هم تفکیک کنیم. این صرفًا کار عقل است؛ یعنی هیچ همعقالنی به آن نزدیک شدیم توانستیم دو چیز شدیدًا به

تواند ینمید[. لذا اینجا مرز بین فلسفه و علوم تجربی است؛ یعنی هیچ علم تجربی آدانش دیگری ]از پس انجام آن برنمی
کند این زبان اشتراکی غیر از ماهیت را از وجود تفکیک کند؛ بلکه این ]امر[ منحصر در قدرت عقالنی است که ادراک می

دو کاماًل زبان اشتراکی یا زبان اختصاصی  ها یک چیز باشند، باید هریناها دو چیز هستند. اگر ینازبان اختصاصی است و 
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یابم و البته این دو چیز ارتباط بسیار یمشوند و یک نقش را بازی کنند و ]اصاًل[ هر دویی نباشد. ]اما[ من اینجا دو چیز 
دیگر ین دو با یکاکنیم که[ نحوه ارتباط کنیم ]و مشاهده مییمتدریج این ارتباط را باز دیگر دارند. در ادامه بهشدیدی با یک

دیگر دارند[. حتی ارتباط بین جوهر و عرض، یا ترکیب اعضا با هم، چیست. ]وجود و ماهیت[ شدیدترین ارتباط ]را با یک
و یا ترکیب اعراض با یک جوهر به این مقدار نیست. ارتباط اعراض با یک جوهر بسیار وثیق است، ولی ]ارتباط وجود و 

ها نیست، بلکه ارتباط آن دو بسیار شدید است. اگر یک عرض ـ مانند سفیدی ـ را در نظر ماهیت از جنس[ این ارتباط
بگیریم این سفیدی و وجود آن ـ یعنی وجود همین سفیدی ـ یک متن است، ولی این یک متن را به نحو طبیعی و واضح 

مطالعه کردیم و دیدیم آن زباِن  یءتوانستیم تجزیه کنیم؛ از سفسطه شروع کردیم و به اصل واقعیت رسیدیم، سپس در ش
کند، نه اینکه ما بر آن اصل واقعیت را دارد، ]و افزون بر آن[ یک زبان دیگر نیز دارد. خود شیء این زبان دیگر را بیان می

کند. پس یمگوید من سنگ، یا چوب، یا آهن هستم. خود شیء ]این سنگ یا چوب بودن را[ بر ما تحمیل تحمیل کنیم. می
 فهمیم اینجا یک حقیقت ترکیبی بسیار دقیق اتفاق افتاده است. یم

1جا شناسایی ذات وجود شیء اتفاق افتاد؛بنابراین ما شیء را تحلیل کردیم و همین توانیم ادراک کنیم که یمیعنی  
2است.« گونه واقعیت»واقعیت یک چیزی غیر از  ی واقعیت، زبان اختصاصی و چیستی اشیاء. این هاگونهماهیت یعنی  

که متفاوت هستند را ماهیات  هاگونهگونه است و واقعیت سوم گونه دیگری است. این گونه است، آن واقعیت آنواقعیت، این
توانیم ینمم را در نظر نگیری هاگونهنامیم. آن چیز واحدی که در همه ]اشیاء[ وجود دارد واقعیت ]یا وجود[ است. اگر آن می

شود. اما با یمپارچه[ سره ]و یکمعنا ندارد ]و در واقع یک چیز است[ و واقعیت یک«[ همه»بگوییم همه، ]در آن صورت 
گوید من واقعیت هستم و همه ]در واقعیت داشتن[ مشترک هستند. ببینید، زاویه دید یم، هر گونه هاگونهدر نظر گرفتن 

قعیت ]= وجود[ را ببینیم باید با سفسطه مقابله کنیم، اما اگر بخواهیم گونه واقعیت ]= شود؛ اگر بخواهیم وایمعوض 
کند؛ یعنی زاویه دید از باب نگاه در مقابل سفسطه نیست، بلکه در مقابل یمماهیت[ را مشاهده کنیم، زاویه دید تغییر 

 فهمیم این شیءیمشود، نه به ما داده میهای دیگر است. وقتی این دو زاویه دید که در قدرت تحلیل سر صحیتواقع
3کمدست مرکب از دو حیثیت است: وجود و ماهیت. اکنون روشن شد که وجود و ماهیت چیست. ]البته[ بنده تالش کردم  

فهم استفاده کردم و برای تبیین وجود گفتیم[ وجود آن که با اصطالح صرف مطلب را بیان نکنم. بلکه ]از مفاهیم عام و همه
ی بودن است. برای تبیین این مفاهیم، شما را سر صحنه بردم و هاگونهاقعیت و اصِل بودن در مقابل سفسطه، و ماهیت آن و

 ها صحبت کردیم. آنجا درباره آن

                                                             
کم وجود را از ماهیت تفکیک کند، نه اینکه ذات وجود شیء تواند دستشناخت آن چیزی است که می« شناسایی ذات وجود». منظور از 1

 را تا عمق و کنه آن بتوانیم بشناسیم.
 گیریم.ح را برای ماهیت درنظر می. ما این اصطال2
 ایم.. چون هنوز امور دیگر را از آن تحلیل نکرده3
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 تبیین وجود و ماهیت به روش تحلیل عقلی ذهنی
فرماید یشان میستفاده کرده است. اعالمه طباطبایی در بدایه و نهایه ]برای تفکیک وجود از ماهیت[ از تحلیل ذهنی ا

در ذهن ما شکل  کنیم، بازتابی از این شیءبرخورد می دهیم؛ وقتی با یک شیءیمرا مورد مطالعه قرار  مثاًل ما یک شیء
گری عقل را شود. وقتی در حوزه علم حصولی وارد شد، شخص قدرت تحلیلگیرد؛ یعنی وارد حوزه علم حصولی مییم

را با توجه  موجود است. البته شیء گوید این شیءیمبرد و یمیافته ـ از آن واقعیت خارجی ـ به کار بازتاب شیءدرباره این 
گوید همین پدر من، موجود است و پدرم غیر از مادرم و یمبه همین واقعیتی که هست، نه شیء مرسل از وجود. مثاًل 

 دهد. یمها را انجام یکتفکی دیگر. این خواهرم است؛ او انسان است نه سنگ و چوب و چیزها

1آن مفاهیم اعتباری که گفته شد را کنار بگذارید و تنها واقعیت را در نظر بگیرید؛ مثاًل وقتی یک انسان خاص یا یک  
و کنید یماید؛ این واقعیت را در علم حصولی خود تفکیک گیرید آن را در علم حصولی خود وارد کردهانفجار را در نظر می

 اند.هم هستند و در این جهت مشترک هاآندیگر، هست،  مثل همه اشیاء گویید این شیءمی

گویید این هستی، به نحوی است که فضا را اشغال هستی این شیء چگونه است؟ ]در جواب[ می مپرسیاکنون می
گویید رشد و حرکت و... هم دارد و میر از چیزهایی است که مکان ندارد. افزون بر این نکته کند و مکان دارد، پس غیمی

ای است که ادراک عقلی هم دارد، پس گویید[ این پدیدهرسید به جایی که میکنید. ]تا میمی تدریج ]اموری را[ اضافهبه
کند. یمشود این انسان است. یعنی وقتی قدرت تحلیل شما اینجا متمرکز شد، همان هستی و چیستی را شناسایی یممعلوم 

شویم، این چیزی که اینجا وجود دارد را به دو جزء تحلیل یمعالمه این فرایند را پیاده کرده است؛ ابتدا از خارج منفعل 
های یتواقعصی در مقابل ایستد و زبان اختصایمی. زبان اشتراکی درمقابل سفسطه کنیم: زبان اشتراکی و زبان اختصاصیم

گردد؛ یعنی در کار تحلیل عقلی ذهنی ما یک رفت یمدهیم. سپس در مرحله سوم به واقع بازیمدیگر. این تفکیک را انجام 
شود و گردیم. مانند کارخانه که ]مواد اولیه[ وارد آن میآییم به ذهن و از ذهن به خارج بازمییمو برگشت داریم؛ از خارج 

گردد. اینجا نیز پذیرد و سپس به خارج برمیورت میگیرد و مطالعاتی بر روی آن صیمکارهایی داخل آن روی شیء انجام 
گردد. یماز خارج وارد ذهن ما شد، در ذهن ما تحلیل شد و مورد مطالعه قرار گرفت و شناسایی شد، سپس دوباره بر

گونه در خارج هست و این شود این شیءیمکند. پس معلوم یمیعنی از وضعیتی که در خارج است حکایت « گرددبرمی»
گونه واقعیت است نه گونه دیگر. این مرحله سوم، مرحله بسیار مهمی ها است، ثانیًا اینیتواقعست؛ یعنی اواًل یکی از ه

را  یءاست؛ چراکه ما در اینجا خیلی از کارها را انجام دادیم: قدرت تحلیلی شهودی ما یا عقل تحلیلی ذهنی ما ش
 کالبدشکافی کرده است. 

. حیثیات متن واقع ۲. اینکه متن واقع چیست؟ ۱بدشکافی و تشریح واقع عبارت است از: درواقع انگیزه از کال
. نحوه تحقق آن حیثیات چگونه است؟ در هر صورت وقتی سر صحنه حاضر ۴ها چگونه است؟ ینا. ارتباط ۳چیست؟ 

واقع را انجام دادیم. در تحلیل واقع دنبال فهم این چهار مسئله هستیم. اکنون در گام سوم، ورود به واقع وتحلیل شویم بهمی

                                                             
 موجود را بازتاب دهید. گوییم خاص به این دلیل است که بازتابی از موجودیت آن هم باشد؛ یعنی بازتابی از یک شیءکه می. این1
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1اجزای درونی شناسایی شده و جنس ها با دیگری نیز به دست آمده است،  ینابه دست آمده است، مغایرت هر یک از  هاآن 
کنید و او جواب دهد؛ چون سر صحنه  سؤالهای پیرامونی بسیاری نیز وجود دارد. اکنون این شخص آماده است تا شما نکته

 کنیم: است: سؤال میحاضر 

 یثیت دیگر دارد؟ حاین شیء چند  -

 .بینمیمنجا وجود و ماهیت را بررسی کردم، ولی در دل خود ماهیت من امکان ماهوی را بله، من ای -

2وجود آن را مطالعه کن و بررسی کن که آیا در وجود آن، امکان فقری وجودی -  کنی؟ یممشاهده  

 چنین است.این کنم کهبله، من مشاهده می -

 به نظر شما معلول است؟ -

 ـ بله معلول است.

 دهد. این گام سوم است.یمرا به شما  هاجوابطور که سر صحنه مشغول مطالعه است، همین

 

                                                             
 اقعیت و هویت ذاتی شیء.. در اینجا معنای لغوی واژه جنس مراد است؛ یعنی طبیعت و و1
 آید.یمگونه مباحث در مطالعات سخت فلسفی به دست ینا. 2


