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 عرفت  نفس دفتر اولنام كتاب  : دروس م

 1صفحه : 
بسم اهلل الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك  الذى خلق خلق االنسان من علق اقرا و ربك  االكرم الذى علم 

بالقلم علم االنسان ما لم يعلم . هوالذى بعث  فى االميين رسوال منهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و 
 بل لفى ضالل مبين .يعلمهم الكتاب  و الحكمه و ان كانوا من ق

نگارنده را شيوه و برنامه اين بود كه هرگاه از حوزه علميه تهران يا قم به آمل مىآمد با دوستانى در آنجا 
, چند حلقه تدريس و تحقيق داشت  . اين دروس معارف  عقلى و اصول علمى كه چشمه هايى از 

است  , اثرى است  كه از بركت  محفل  منبع حيات  اليزالى , و گوهرهايى از خزائن وسائط فيض الهى
 آن تشنگان آب  زندگانى , به رشته نوشته در آمد .

 مثنوى را چون تو مبدا بوده اى
 گر فزون گردد تواش افزوده اى

 همت  عالى تو اى مرتجى
 مى كشد اين را خدا داند كجا

 كان هلل بوده اى در ما مضى
 تا كه كان اهلل له آمد جزا

 اند افسانه ايستهر كس افسانه بخو
 و انكه ديدش نقد خود فرزانه ايست

اميد است  كه مردم صاحب  نظر را اثرى موثر و مستعدين را مادبه اى با فائده و مائده اى با عائده 
بوده باشد . افتتاح آن , پنجشنبه سوم محرم هزار سيصد و نود و پنج هجرى قمرى مطابق بيست  و 

و سه هجرى شمسى بود . در اين دروس معرفت  نفس اعنى  ششم ديماه هزار و سيصد و پنجاه
خودشناسى , طريق معرفت  به ماوراى طبيعت  و به خداشناسى است  كه مرآت  و مرقات جميع 

معارف  است   و من لم يجعل اهلل له نورا فماله من نور . آمدى قدس سره در غرر و درر از اميرالمؤمنين 
 :  نال على عليه السالم نقل كرده است 

 2صفحه : 
( و نيز :  معرفه اهلل سبحانه اعلى المعارف  , معرفه النفس انفع  1الفوز االكبر من ظفر بمعرفه نفس  ) 

 ( . 2المعارف   ) 



 درس اول
وجود است  كه مشهود ما است  , ما موجوديم و جز ما همه موجودند ما جز وجود نيستيم و جز وجود 

يابيم و جز وجود را نمى بينيم . وجود را در فارسى به هست  و هستى را نداريم و جز وجود را نمى 
تعبير مى كنيم . در مقابل وجود عدم است  كه از آن به نيست  و نيستى تعبير مى شود . و چون عدم 

نيست و نيستى است  پس عدم هيچ است  و هيچ , چيزى نيست  تا مشهود گرددو اگر بحثى از عدم 
د خواهد بود . پس وجود است  كه منشا آثار گوناگون است  و هر چه كه پديد پيش آيد به طفيل وجو

 مىآيد بايد از وجود باشد نه از عدم . و من بديهى تر از اين درس چيزى نمى دانم .
اين بود سخن ما در اين درس و خالصه اينكه جز هستى چيزى نيست  و همه هستند و هر اثرى از 

 هستى است  .
ه اين درس يك  فحص و بحث  در پيرامون مشهودات  خود به ميان مىآوريم كه ببينيم اكنون در دنبال

كدام يك  از آنها اشرف  از ديگران است  تا دانش پژوهان را در مسير تكاملى علمى و دانش پژوهى , 
موجب  مزيد شوق , و زيادتى ذوق گردد و رغبت  و ميل آنان فزونى گيرد و سبب  كثرت  استبصار و 

ور انتباه آنان شود . اينك  گوئيم كه در مشهودات  خود كاوش مى كنيم تا ببينيم آثار وجودى كدام وف
 يك  از آنها بيشتر است  :

يك  قسم از مشهودات  خود را مى بينيم كه به ظاهر هيچ حس و حركت  ندارند و آنها را رشد و نمو 
 ين قسم را جماد مى گوييم .نيست  , چون : انواع سنگها و خاكها و مانند آنها كه ا

و يك  قسم ديگر را مى بينيم كه تا حدى حس و حركت  دارند و رشد و نمو مى كنند , چون : انواع 
نباتات  كه رستنيها باشند از گياه گرفته تا درخت . و چون جماد و نبات  را با يكديگر بسنجيم مى بينيم 

جم دارد , نبات  هم حجيم است  . آن وزن دارد و كه هر دو در اصل وجود داشتن مشتركند , و جماد ح
اين نيز وزين است  تا كم كم به جايى مى رسيم كه مى بينيم نبات  رشد و نمو دارد و او را تا اندازه 

 اى حس و تا حدى حركت  است  ولى جماد پاورقى :
) چاپ  سابق الذكر ( ايضا غرر و درر  2 172ص  6( ج  1342غرر الحكم و درر الكلم ) چاپ  دانشگاه  1

 148ص  6ج 
 3صفحه : 

فاقد اين كمال است  و صاحب  اين كمال آثار وجودى بيشتر دارد پس نبات در رتبه برتر از جماد است  
. 

و يك  قسم ديگر را مى بينيم كه آنها را حركات  گوناگون است  و حس آنها به مراتب  شديدتر و قويتر 
اگون از آنها بروز مى كند و همه از اراده آنها است  كه انواع حيوانات  از حس نباتات  است  و افعال گون

برى و بحرى اند و چون اين قسم را با نبات  مقايسه كنيم مى بينيم كه هر دو در وجود داشتن و 
جسم بودن و در لوازم جسم شريكند و نيز نبات  را رشد و نمو است  يعنى داراى قوه اى است  كه 

ى گيرد و مى بالد و اين قوه را در اين قسم كه حيوان است  نيز مى يابيم تا اندك  بدان قوه غذا م
اندك  به جايى مى رسيم كه مى بينيم حيوان واجد كماالتى است  كه نبات  فاقد آنها است  كه همان 

حركات ارادى و افعال گوناگون است  ناچار شعور و قوه و بينش بيشتر و قويتر موجب  آنگونه امور 
مختلف  است  , پس آثار وجودى و حياتى حيوان بيشتر از نبات  است  پس حيوان در رتبه , برتر از 

 نبات  است  .
و يك  قسم ديگر را مى بينيم كه تمام آثار وجودى حيوان را دارا است  با اضافه اين معنى و اين 



واى حيوانى , ولى حقيقت  كه موجودى است  داراى رشد و نمو و حس و حركت  ارادى و ديگر ق
افعالى از او صادر مى شود كه از هيچ حيوانى ساخته نيست  . و مى بينيم كه همه حيوانات  و نباتات  

و جمادات  مسخر اويند و او بر همه حاكم و غالب  , اين موجود عجيب  انسان است  . پس ناچار 
 تبه واالتر از حيوان است  .قواى حياتى و وجودى او بيشتر از حيوانات  است  , پس انسان در ر

و باز اگر در افراد اين نوع , فحص و كاوش كنيم مى بينيم كه آثار وجودى دانا و مراتب  بيش از نادان 
است  و همه اكتشافات  و اختراعات  و . . . از دانمشند است  نه از نادان , و انسان نادان , محكوم 

كه محور جميع محاسن است  . پس انسان دانا ,  دانا و تابع او است  و در حقيقت  دانش است 
اشرف  از انسان نادان و حيوان و نبات  و جماد است  . پس در حقيقت  , علم , موجود اشرف  , و در 

 رتبه , فزون تر از همه است  تا زمان بحث  در گوهر علم فرا رسد كه ببينيم چگونه گوهرى است  .
 درس دوم

چه مشهود ما است  وجود دارد يعنى موجود است بلكه خود وجود است  در درس اول دانستيم كه هر 
و تا حدى در مشهودات  خود كاوش كرديم و آنها را با يكديگر سنجيديم و نتيجه گرفتيم كه انسان دانا 

 اشرف  از اقسام ديگر است .
 4صفحه : 

ت  ديگر , آنكه تميز بين آن اكنون گوييم كه اين كاونده و سنجنده و نتيجه گيرنده كيست  ؟ و به عبار
اقسام داد , و ترتيب  مقام در آنها قائل شد , و حكم كرد كه اين نوع , اشرف  از آن نوع است  , 

كيست  ؟ آيا نه اينست  كه آن تميز و آن حكم از آثارند و همه آثار از موجود است  نه از معدوم ؟ پس 
ست  كه اين مميز و حاكم منم و تويى ؟ و نه اينست  آنكه تميز داد و حكم كرد موجود است  . و نه اين

كه هر يك  از ما داراى چيزى است كه تميز دهنده است  ؟ پس آن چيز , يا بيرون از ما است  يا 
بيرون از ما نيست  كه در هر صورت  كسى بر اين مطلب  اعتراض ندارد آيا چنين نيست  ؟ حال كه 

ز و حاكم هر يك  از ما است  و هر يك  از ما داراى اين چيز تميز وجدانا و عيانا مى دانيم كه اين ممي
دهنده است  كه در هر حال و در هر جا و در هر وقت  داراى آن است  , مى پرسيم كه ذات  آن چيز 

يعنى گوهر و سرشت آن چيست  و چگونه موجودى است  ؟ و اگر گفتيم در بيرون ما است  , چگونه با 
ى ما كيستيم كه او در بيرون ما است  ؟ و اگر گفتيم در ما است  در كجاى ما است  ما ربط دارد ؟ وانگه

 ؟ و اگر گفتيم عضوى از اعضاى پيدا يا پنهان ما است  كدام عضو است  ؟
آيا انسان مرده , كه تمام اعضا و جوارح و باطن او صحيح و كامل است داراى " آن چيز " است  كه 

مى بينيم كه نيست و اگر آن چيز هيچ يك  از اعضا و جوارح نيست  ,  انسان مرده هم مميز است  ؟
پس به مردن , انسان چه شده است  ؟ آيا معدوم شده است  يا باز موجود است  ؟ و اگر معدوم شده 
است  آيا خودش نابود شده است  و ذات  خود را نابود كرده است  يا ديگرى او را نابود كرده است  ؟ 

ى مى پرسيم كه اين ديگرى كيست  كه او را نابور كرده است  , و چرا او را نابود كرده و درباره ديگر
است  , و او چرا از خود دفاع نكرده است  ؟ و اصال نابود كردن " بود " چه معنى دارد و چگونه " بود " 

را نابود نابود " مى شود ؟ آيا مى توان باور كرد كه خودش نابود شده است  و يا خودش ذات  خود 
كرده است  ؟ و اگر باز موجود است  به كجا رفته است  و به مردن چه شده است  ؟ چرا او را با چشم 

نمى بينيم ؟ اصال خود مردن يعنى چه ؟ فرق آن با زيستن چيست  ؟ موت  چيست  ؟ حيات  چيست  
 ؟ آيا مردن به معنى معدوم شدن است  يا معناى ديگرى دارد ؟ و

مىآيد كه من كيستم كه داراى آن چيزم ؟ آيا من غير از آن چيزم ياعين آنم ؟ و اينكه باز سؤال پيش 



مى گويم تميز داده ام و من سنجيده ام , آيا گوينده اين مطلب  يعنى اين حاكم و مميز و مقايس , 
 غير از آن من است  يا همان من است  ؟ و اگر گوييم عين من نيست  و

 5صفحه : 
ونه كارى را كه ديگرى يعنى آن چيز كرده است  به خود نسبت  مى دهم كه من جز من است  , چگ

كرده ام و به همين منوال پرسشهاى بسيارى پيش مىآيد . آيانبايد در يك  يك  آنها بحث  كرد ؟ آيا 
 نبايد اهل حساب  بود ؟ آيا نبايد بدانيم كيستيم ؟ چگونه حكم مى فرماييد ؟

ب  بى دغدغه اى كه بدان اعتراف  داريم اين است  كه هر يك  از ما داراى اينك  در اين درس تنها مطل
چيزى هست  كه بدان چيز تميز مى دهد و مقايسه مى كند و حكم مى نمايد و نتيجه مى گيرد . آن 

چيز را بايد به نامى بخوانيم , به هر اسمى بخوانى مختارى , در نام گذارى دعوى نداريم خواه قوه 
انى , خواه قوه عاقله اش نامى , خواه نفس ناطقه اش دانى . خواه به روح يا به عقل يا مميزه اش خو

به خرد يا به جان يا به روان يا به نيرو يا به " من " يا به " انا " يا به ديگر نامها بدان اشارت  كنى . و 
د را فهميده ورق آنچه در اين مقام اهميت  بسيار بسزايى دارد اين است  كه بايد كتاب  وجود خو

بزنيم , و كلمه كلمه آنرا ادراك  كرده و يافته و رسيده پيش برويم كه اين قوه مميزه چيست  ؟ و اين 
انسان كيست  ؟ و كجايى است  ؟ و به كجا مى رود ؟ و آغاز و انجامش چه خواهد بود ؟ آيا عاطل و 

مها و نوترونها و پروتنها به چنين باطل است  و تركيب و مزاجى اتفاقى است  و با تراكم ذرات  ات
صورتى پديد آمده است  ؟ و مردن , اضمحالل و انحالل و از هم گسيختگى آنها است  و با ويران 

شدن بدن و خرابى آن , ديگر انسانى نيست  و كسى باقى نمانده است  ؟ چنانكه كوزه اى اتفاقى پديد 
بينيم از روى منطق دليل و برهان به كجا مى آمد و پس از چندى شكست و ديگر كوزه اى نيست  ؟ ب

 رسيم و چه نتيجه مى گيريم .
 درس سوم

اكنون ببينيم آنچه مشهود ما است  آيا واقعيتى دارد يا نه ؟ به عبارت ديگر آيا هستى را حقيقتى است  
يا اينكه هيچ چيز , حقيقتى ندارد ؟ فى المثل , همه اين جهان هستى چون سرابى است  كه به 

ورت  آب  مى نمايد , و چون نقش دومين چشم , لوچ است  كه به شكلى در آمده است  كه در ص
نتيجه حق و واقع را مطلقا انكار كنيم و مدعى گرديم كه وجود موجود نيست  و سراى هست  پندارى 

 و خيالى از ما است  .
دت بودند كه منكر حسيات  و گويند برخى از پيشينيان كه ايشان را سو فسطائى مى گويند , بر اين عقي

بديهيات  و نظريات  و خالصه مبطل حقائق بوده اند , و مى گفتند همچنان كه سوار در كشتى ساحل 
را متحرك  مى بيند , و در حركت , ساحل جازم نيست  , سخن در بديهيات  و نظريات  نيز چنين است  

 . زيرا كه عقال بر اين عقائد اختالف  كرده اند و
 6: صفحه 

 هر كس به حقيقت  قول خود جازم است  . سنايى در حديقه گويد : آنكه در كشتى است  و در دريا
 نظرش كژ بود چو نابينا

 ظن چنان آيدش بخيره چنان
 ساكن اويست  و ساحلست  روان

 مى نداند كه اوست  در رفتن
 1ساحل آسوده است  از آشفتن 



ف  ادراك  حواس در محسوسات است  كه گويند براى ادراك  يكى از ادله سوفسطائيان در اين باره اختال
راهى جز حواس نيست  , و يك  بيننده چيزى را از دور كوچك  مى بيند و همان چيز را از نزديك  

بزرگ  . و چشنده اى در هنگام سالمت  مزاج , حلوا را شيرين مى يابد و در وقت  ديگر كه تب  
 , ادراكات  حواس ديگر . صفراوى دارد تلخ , و بر اين قياس

و ديگر از ادله ايشان اينكه انسان آنچه رادرخواب  مى بيند با اينكه حق نيست  در حق بودن آن شك  
 ( . 2ندارد . مثال خواب  مى بيند كه در شهرهاى دور بوده است  با اينكه نبوده است  ) 

سندگان آشنا گرديم , با كتاب  سير چنين سزاوار مى بينم كه كم كم به كتاب  نزديك  شويم و با نوي
حكمت  در اروپا نگارش محمد على فروغى كم و بيش آشنائى داريد , گفتار سوفسطائيان را از آن كتاب  

براى شما بازگو مى كنم تا به برخى از دليلهاى ديگر ايشان نيز آگاه شويد و در رسيدن به نظرشان 
نادرستى گفتارشان نظر دهيد , و در حق يا باطل بودن روشنتر گرديد , تا پس از آن به درستى و يا 

 پندارشان حكم بفرمائيد :
] ) در اواخر مائه پنجم ) پيش از ميالد ( جماعتى هم از اهل نظر در يونان پيدا شدند كه جستجوى 

كشف  حقيقت  را ضرور ندانسته بلكه آموزگارى فنون را بر عهده گرفته , شاگردان خويش را در فن 
مناظره ماهر مى ساختند تا در هر مقام , خاصه در مورد مشاجرات  سياسى بتوانند بر خصم  جدل و

غالب  شوند . اين جماعت  به واسطه تتبع و تبحر در فنون شتى كه الزمه معلمى بود به سوفيست  ) 
ند ( معروف  شدند يعنى دانشور , و چون براى غلبه برمدعى در مباحثه به هر وسيله متشبث  بود 3

 لفظ سوفيست  كه ما آنرا سوفسطائى مى گوئيم علم شد براى كسانى كه به جدل
 پاورقى :

 291حديقه الحقيقه به تصحيح مدرس رضوى ص  - 1
ق (  -ه  456 384الفصل فى الملل تاليف  ابن حزم ) ابوعلى محمد على بن احمد ظاهرى اندلسى  - 2

 14ص  1ج 
HETSIHPO - 3 

 7صفحه : 
( در تقبيح  3( و ارسطو )  2( ناميده شده است  . افالطون )  1شيوه ايشان سفسطه ) مى پردازند و

سوفسطائيان و رد مطالب  ايشان بسيار كوشيده اند . وليكن در ميان اشخاصى كه به اين عنوان 
( است  و او از حكماى  4شناخته شده , مردمان دانشمند نيز بوده اند . از جمله يكى افروديقوس ) 

ين بود يعنى بهره انسان را در دنيا درد و رنج و مصائب  و بليات  يافته بود و جاره آنرا شكيبائى و بدب
 استقامت  وبردبارى و فضيلت  متانت  اخالقى مى دانست .

(  7( و برمانيدس )  6( نام دارد كه با استدالالتى شبيه به مباحثات  زنون )  5ديگرى گورگياس ) 
جود نيست  و نمونه آن اين است  : كسى نمى تواند منكر شود كه عدم عدم مدعى بود كه وجود مو

است  يا به عبارت  ديگر الوجود الوجود است  وليكن همينكه اين عبارت  را گفتيم و تصديق كرديم 
ناچار تصديق كرده ايم به اين كه عدم موجود است  پس يكجا تصديق داريم كه وجود موجود است  و 

كرديم كه عدم موجود است  بنابراين محقق مى شود كه ميان وجود و عدم ) الوجود  جاى ديگر ثابت 
 ( فرقى نيست  پس وجود نيست  .

گورگياس به همين قسم مغالطات  دو قضيه ديگر را هم مدعى بود يكى اينكه فرضا وجود موجود باشد 
ز شخصى ديگر قابل افاضه , قابل شناختن نيست  . ديگر اينكه اگر هم قابل شناختن باشد معرفتش ا



( است  كه به سبب  تبحر و حسن بيانى  8نخواهد بود . معتبرترين حكماى سوفسطائى پروتاگوراس ) 
كه داشت  جوانان طالب  به صحبتش بودند و بلند مرتبه اش مى دانستند , وليكن چون نسبت  به 

دند ونوشته هايش را سوزانيدند . عقائد مذهبى عامه , ايمان راسخ اظهار نمى كرد عاقبت  تبعيدش كر
عبارتى كه در حكمت  از او به يادگار مانده اين است  كه] ) ميزان همه چيز انسان است  ( ( و تفسير 

اين عبارت  را چنين كرده اند كه در واقع حقيقتى نيست  , چه انسان براى ادراك  امور جز حواس خود 
مدركات  حسيه است  وادراك  حواس هم در اشخاص وسيله اى ندارد زيرا كه تعقل نيز مبنى بر 

 مختلف  مى باشد , پس چاره اى نيست  جز
 پاورقى :

Hemsihpo - 1 
T743e( ) 347 - 429  )- 2 

 1ih3e3o ) 241 - 316  )- 3 
T1ecideh - 4 

 e13i4h ) 394 - 484  )- 5 
 o(e( - 6 

 ) T41po(ico؟ 450 - 540)  - 7
T1e343e14h  (411 - 485 ) - 8 

 8صفحه : 
اينكه هر كس هر چه را حس مى كند معتبر بداند در عين اينكه مى داند كه ديگران همان را قسم ديگر 

درك  مى كنند و امورى هم كه به حس در مىآيد ثابت  و بى تغيير نيستند بلكه ناپايدار و متحول مى 
مور بدانيم و يكجا معتقد باشيم كه باشند . اين است  كه يكجا ناچار بايد ذهن انسان را ميزان همه ا

 ( . [) 1آنچه درك  مى كنيم حقيقت  نيست  يعنى به حقيقتى قائل نباشيم ) 
( نامند . در دانش بشر  2سو فسطائيان را يكى از فرق شكاكان گويند و شكاك  را به فرانسه سپتيك  ) 

لم و اعتماد به اطالعات  هيچ آمده است  كه شكاكان جماعتى از حكمااند كه مى گويند براى كسب  ع
گونه ميزان و ماخذ درستى نيست  , حس خطا مى كند عقل از اصالح خطاى آن عاجز است  و يك  

فرد در شرائط مختلف  جسمى و روحى , ادراك  مختلف  خواهد داشت  . موسس اين فرقه پيرهون ) 
 ( است  . 365 - 275( )  3

 درس چهارم
خى از ادله آنان در پيرامون عقيدتشان آشنا شديم و دانستيم كه آنان به عقيدت  سوفسطائيان و بر

منكر حقيقت  و واقعيت  اند و مدعى اند كه هيچ اصل ثابت  علمى وجود ندارد و همه حقائق باطل 
 است  .

اكنون ببينيم كه سوفسطائيان در اين عقيدتشان به صواب  رفته اند يا به خطا ؟ از آنان مى پرسيم 
گوئيد : اصال واقعيتى وجود ندارد و حقيقتى براى اشيا نيست  و هيچ اصل ثابت  علمى  اينكه مى

نداريم و همه حقائق باطل است  , اين قول و حكم شما آيا حق است  يا باطل ؟ اگرگويند حق است  
پس حقيقتى و واقعيتى وجود دارد . و اگر گويند باطل است  پس به بطالن قول و حكم خودشان اقرار 
كرده اند , زيرا واسطه اى بين ايجاب  و سلب  نيست  , و اين حكم عدم واسطه , حكمى اولى و ابده 

 بديهيات  است  .



مثال اگر كسى بالفرض مدعى شود كه هيچ حرف  راست  درعالم وجود ندارد و هر حرفى كه هست  
اگر راست  است  پس  دروغ است  , از او مى پرسيم كه همين حرف  تو راست  است يا دروغ است  ؟

هر حرفى كه هست  دروغ نيست  , و اگردروغ است  پس به بطالن ادعاى خود اعتراف  كرده اى . و 
همين سؤال وتقسيم در حرفهاى ديگرشان كه گفته اند : براى ادراك  راهى جز حواس نيست  , و 

كه جميع حقائق باطل است  ميزان همه چيز انسان است  , و . . . پيش مىآيد . وانگهى آنكه دريافت  
 كيست  و هويتش چيست  و پاورقى :

 11ص  1سير حكمت  دراروپاج  - 1
Hdom3ipeo - 2 

Tn11se( - 3 
 9صفحه : 

چگونه به اين معنى پى برده است  كه هيچ حقيقتى وجود ندارد ؟ آيا آن دريابنده حقيقت  دارد يا 
د باطل است  , باطل چگونه مى تواند حكم كند , تا ندارد ؟ اگر دارد پس حقيقتى وجود دارد , و اگر خو

 چه رسد به اينكه حكم آن حق باشد .
اينكه سوفسطائيان گفته اند براى ادراك  راهى جز حواس نيست  , اگر چه اين سخن تا حدى صحيح 

اك  است  , ولى آيا قواى مدركه منحصر در اين حواس اند از آنان مى پرسيم حكم شما به اينكه براى ادر
راهى جز حواس نيست محسوس است  يا غير محسوس ؟ اگر محسوس است  به كدام قوه حاسه 

ادراك كرده ايد ؟ با اينكه حكم مذكورنه بسودنى است  , و نه بوئيدنى و نه چشيدنى و نه ديدنى و نه 
محسوس شنيدنى . و اگر غيرمحسوس است  بايد قوه اى غير از خواس و غير از جنس آنها باشد تا غير 

را ادراك  كند . پرسشى ديگر پيش مىآيد كه اگر حقى نباشد باطل را از كجا مى توان اعتباركرد ؟ و 
همچنين اگر حقيقتى نباشد مجاز چگونه صورت  مى بندد , و اگر راست  نباشد دروغ يعنى چه , و تا 

ى شود و اگر خوب  نباشد واقع نباشد خالف  واقع را چه معنى بود و اگر صحيح نبود غلط از كجا پيدا م
 بد چه مفهومى دارد ؟ !

اينكه سوفسطائى گفته است  سوار در كشتى ساحل را متحرك  مى بيند , گوئيم : آرى چنين است  , 
قطره باران هم كه فرود مىآيد يك  خط راست  نمايد , و انگشت  آتش را كه با آتش گردان مى گردانند 

نها را علتى و واقعيتى است  كه در دروس آينده روشن مى شود . حلقه آتشين نمايد , ولى هر يك  اي
اينكه سوفسطائى گفته است  : انسان آنچه را در خواب  مى بيند شك  در حق بودن آن ندارد با اينكه 

حق نيست  , اول بايد دانست  كه خواب  چيست  و خواب  ديدن چگونه است  . پس از آن درباره 
راى دهيم . سوفسطائى خواب  را هم بى حقيقت  و واقعيت  مى داند و آنچه در خواب  مى بينيم 

بيدار را از خوابيده فرق نمى گذارد و آنچه در بيدارى و خواب  ديده مى شود هر دو در نظر اواز حيث  
باطل و بى حقيقت  بودن يكسان است  . خواب  وخواب  ديدن در دروس آينده تعريف  خواهد شد . 

باره خواب  ديدن گوئيم كه انسان بسيارى از انديشه ها و پندارها و خواسته هاى اكنون همينقدردر
بيداريش را در خواب مى بيند , ولى آيا هر خوابى كه مى بيند بدينسان است  يا خواب  ديدنهاى بى 

گذشته سابقه هم دارد كه در بيدارى به وقوع مى پيوندد ؟ وبسيارى از خوابها اطالع و نهانيها و اخبار از 
ها واعالم به امور آينده است  كه اصال هيچ يك از آنهادر دل خواب  بيننده خطور نمى كرد . كمتر كسى 

 باشد كه براى او در دوران
 10صفحه : 



زندگانيش كم وبيش ازاين گونه خوابها پيش نيامده باشد . عالوه اينكه به تنويم مغناطيسى بيدار را 
ى پرسشهائى شگفت  مى كنند و پاسخهائى درست  از وى مى شنوند . خواب  مى كنند و در آنحال از و

اين عمل در اين عصر جهانگير شده است  و دانشمندان اسالمى و غير اسالمى در اين موضوع كتابها 
نوشته اند و وقايعى كه براى ايشان و يا براى ديگران از اين راه پيش آمده جمع و تاليف  كرده اند و 

هم پيش بيايد . بايد از سوفسطائى بپرسيم كه اين خواب  ديدنهاى مطابق واقع  شايد در دروس ما
چيست  ؟ و در عالم خواب  , مشاهده كردن وقايع آينده آنچنان كه در خواب  مشاهده شد و سپس در 

 بيدارى پديدمى آيد چگونه است  ؟ اين همه حقيقت  را چگونه مى شود باطل دانست  ؟ !
ائى اينكه : شما يكجا گفتيد راهى براى ادراك  جز حواس نيست  , و در جاى سوال ديگر از سوفسط

ديگر گفتيد انسان آنچه را در خواب  مى بيند شك در حق بودن آن ندارد با اينكه حق نيست  . پس از 
اين حرف  دوم , خودتان اعتراف  كرده ايد كه راهى براى ادراك  جز حواس هست  زيرا كه اين حواس 

حالت  خواب  از كار خود دست  كشيده اند و تعطيل كرده اند . پس بايد بغير از حواس ظاهر همه در 
به قواى ديگر نيز تصديق داشته باشيد . از شما مى پرسيم كه چگونه بدانها راه برده ايد با اينكه 

ير از اين حقيقتى و اصل ثابت  علمى نداريد . وشايد كسانى باشند كه با اصول ثابت  عالمى , علمى غ
عالم محسوس و مشهود ثابت  كنند و خواب  را درى و راهى بدان علم بدانند و شايد ما نيز در دروس 

 آينده همين مطلب  را بخوبى با دليل و برهان ثابت  كنيم و از جان و دل آن را بپذيريم .
چيز را از نزديك   اينكه سوفسطائى گفته است  : يك  بيننده چيزى را از دور كوچك  مى بيند و همان

بزرگ  , گوئيم صحيح است  ولى دليل بر عدم واقعيت و حقيقت  آن چيز نيست  , و علت  بزرگ  و 
كوچك  ديدن يك  چيز از نزديك  و دور در بحث  ابصار و شرايط آن روشن مى شود , و همچنين مثال 

 ديگرشان در تلخ و شيرين بودن حلوا در دو حال تندرستى و تب  داشتن .
اينكه گورگياس از مقدمات  سفسطى خود نتيجه گرفته است  كه ميان وجود و عدم فرقى نيست  پس 

وجود نيست  , پاسخ آن به تفصيل بعد از بيان نحوه ادارك  عدم كه به طفيل وجود است  و بعد از 
دم دانستن اقسام حمل اولى ذاتى و شايع صناعى دانسته مى شود , تا معلوم شود كه قضيه عدم ع

 است  به حمل اولى ذاتى صحيح است  نه به حمل شايع صناعى .
 و نيز اينكه گورگياس گفته است  : فرضا وجود موجود باشد قابل شناختن نيست  ,

 11صفحه : 
گوئيم حقا وجود موجود است  و نحوه شناختن آن و معرفتش از شخصى به شخص ديگر بعدا معلوم 

 خواهد شد .
است  : ميزان همه چيز انسان است  , گوئيم اين جمله سخن بسيار بلند است   اينكه پروتاگوراس گفته

نه بدان معنائى كه وى پنداشته است  , و ما در پيرامون اين جمله نتيجه هاى بسيار خوبى خواهيم 
 گرفت  . اينكه اين درس را با ترجمه چند سطر از گفتار ابن سينا خاتمه مى دهيم :

 :ابن سينا در شفا گويد 
از سوفسطائى مى پرسيم كه درباره انكار خودتان چه مى گوئيد ؟ آيا مى دانيد كه انكار شما حق است  

, يا باطل است  يا شاكيد ؟ اگر از روى علم خودشان به يكى از اين امور سه گانه حكم كرده اند پس به 
ولشان به انكار قول حق باشد حقيت  اعتقادى اعتراف كرده اند خواه اينكه اين اعتقاد , اعتقاد حقيت  ق

 , يا اعتقاد بطالن آن يا اعتقاد شك  در آن , پس انكارشان حق را مطلقا , ساقط است  .
و اگر بگويند ما شك  داريم , به آنان گفته مى شود كه آيا مى دانيد شك داريد يا به شك  خودتان 



اگر اعتراف  كردند كه شاك  اند يا منكرند و  انكار داريد , و آيا از گفتارها به چيز معينى علم داريد ؟ پس
به شىء معينى از اشيا عالمند , پس به علمى و حقى اعتراف  دارند . و اگر گفتند : ما ابدا چيزى را نمى 
فهميم و نمى فهميم كه نمى فهميم , و در همه چيزها حتى در وجود و عدم خودمان شاكيم و در شك  

را انكار داريم حتى انكار به آنها را نيز انكار داريم , شايد از روى عناد خودمان نيز شاكيم و همه اشيا 
زبانشان بدين حرفها گويا است  , پس احتجاج با ايشان ساقط است  و اميد راه جستن از ايشان 

 نيست  .
پس چاره ايشان جز اين نيست  كه ايشان را تكليف  به دخول نار كرد زيرا كه نار والنار نزدشان يكى 

 ( 1است  : و ايشان را بايد كتك  زد زيرا كه الم و ال الم برايشان يكى است  . ) 
 ما سخن سوفسطائى را از اين روى در سر آغاز كار آورده ايم كه اگر حقيقتى وجود

 پاورقى :
 چاپ  سنگى . 42مقاله اولى ص  8الهيات  شفاء فصل  - 1

 12صفحه : 
نش بيهوده خواهد بود , زيرا هيچ چيز بنابراين عقيدت  نداشته باشد كوشش ما در فرا آوردن دا

واقعيت  ندارد تا نام دانش را بر آن بگذاريم و بايد روان دانا و نادان يكسان باشد , بلكه بايد نادان 
برتر باشد زيرا كه دانا رنج بيهوده كشيده است  و جز پندارهاى بى حقيقت  چيزى بدست  نياورده 

سوفسطائى سعادت  مفهومى بى اساس است  و جوانمردى و فضل و شرف  و   است  . و بنابر عقيدت
خالصه همه كماالت  غلط اندر غلط است  , و همه هيچ اند و به سوى آنها رفتن باد پيمودن است  , و 

هواى آنها داشتن آب  در هاون سودن . چون اين عقيدت  خرسنگى فرا روى سفر علمى ما بود ناچار 
آن را با پتك  منطق و دليل بكوبيم تا بتوانيم دار وجود را كه يكپارچه حقيقت  است  شديم كه نخست  

 با چشم حق بين بنگريم .
ناگفته نماند كه صاحبان كتب  ملل و نحل سوفسطا را سه فرقه دانسته اند چنانكه اين حزم اندلسى در 

رده اند , و صنفى در آنها شك  فصل گفته است  كه : ايشان سه صنف  اند , صنفى همه حقائق را نفى ك
كرده اند , و صنفى گفته اند كه آنها در نزد كسى كه حق پنداشت  حق است  و كسى كه باطل انگاشت 

 باطل است  .
و ما از تعرض به اقوال يك  يك  ايشان و رد آنها خوددارى كرده ايم كه آنچه در اين باره آورده ايم در 

 منصف كفايت  است  . دانستن آراء شان و رد آنها براى
آورده اند كه طفلى از صالح بن عبدالقدوس كه يكى از بزرگان سوفسطائى بود بمرد . ابوهذيل عالف  

معتزلى به اتفاق ابراهيم معروف  به نظام كه در آن وقت  خردسال بود به تسليت  و تعزيت  او رفتند . 
اتات  مى باشند اندوه بخود راه دادن وجهى ابوهذيل به صالح گفت : مردم كه در نظر تو به مثابت  نب

ندارد . صالح گفت  دلم از آن مى سوزد كه اين طفل مرد و كتاب  شكوك را نخواند . گفت  : كتاب  
شكوك  چيست  ؟ گفت  : كتابى است  نوشته ام , هر كس بخواند شك  مى كند در آنچه بوده است  

زى كه نبوده است  گمان مى كند كانه موجود است  . , به حدى كه توهم مى كند كه نبوده است  و چي
ابراهيم گفت  همچو فرض كن كه طفلت  نمرده است  اگر چه مرده , و فرض كن كتاب را خوانده اگر 

 چه نخوانده . صالح ساكت  شد و نتوانست  جوابى دهد . درس پنجم
از وجود است  . و چون   دانستيم كه عدم هيچ است  و از هيچ چيزى نيايد , پس هر اثرى كه هست

 عدم هيچ و ناچيز است  واقعيت  و حقيقت  چيزى نخواهد بود . پس واقعيت  و
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حقيقت  همه چيزها هستى است  كه آن را به تازى وجود گويند و اين وجود است  كه منشا و مبدا 

 همه آثار است  .
نى در سراى هستى كه از آن تعبير به اكنون مى پرسيم كه آيا مى شود در موطن تحقق و ثبوت  يع

خارج مى شود يعنى خارج از اعتبار ذهنى ما كه خود ما هم يكى از حقائق خارجى هستيم , و يا در 
بيرون از موطن تحقق و ثبوت  كه خارج از سراى هستى باشد چيزى واسطه ميان وجود و عدم باشد ؟ 

چيزى در خارج باشد كه نه وجود باشد و نه  مثال همانطور كه رنگ  سرخ نه سياه است  و نه سپيد
عدم ؟ آيا مى پنداريد كه اگر جستجو شود شايد در گوشه و كنار اين سراى بزرگ  هستى يا بيرون از آن 

چيزى پيدا شود كه نه وجود باشد و نه عدم ؟ در پاسخ اين پرسش چه مى فرمائيد ؟ بهتر اين است  
 اب  آن روشن گردد :كه اين سوال تجزيه و تحليل شود تا جو

آنچه كه در سراى هستى است  هستى است  , زيرا كه نيستى در خارج نه بودى دارد و نه نمودى , تا 
كسى بگويد : اين نيستى است  و آنچه كه در خارج طرف  اشاره قرار ميگيرد موجود خواهد بود . لذا در 

محض است  . پس هر چه كه ظرف  خارج صدق آمدن عدم كه گفته شود اين عدم است  , كذب  
طرف اشاره قرار گرفت  موجود است  , چگونه مى توان گفت  كه اين چيز نه موجود است  و نه معدوم 
! و حال اينكه چيز همان موجود است  . وانگهى از هستى كه بگذريم نيستى است  و نيستى در خارج 

يست  است  و نه هست  . عالوه نيست  . پس] ) نيست[)   چيزى نيست تا گفته شود كه اين نه ن
اينكه بدر رفتن از هستى در خارج , پندارى بيش نيست  و فقط در وعاء ذهن بيرون از هستى اعتبار 

مى شود , كم كم به عمق اين حرفها با دليل و برهان خواهيم رسيد . بعد از چشم پوشى از آنچه گفته 
ارج نه وجود باشد و نه عدم , از بديهيات  است  ايم , گوييم : نادرست  بودند اينكه چيزى در ظرف  خ

. و هيچ هوشمند گزين در بداهت  بطالن دعوى واسطه بين وجود و عدم دو دل نيست  . و چون 
واسطه نبودن بين وجود و عدم امرى بديهى است  و فطرت  سليم بر آن گواه است  , گفته ايم كه اگر 

 ظرف خارج متحقق است  موجود است  .از هستى بگذريم نيستى است  و آنچه كه در 
در ميان مسلمانان برخى از متكلمين عامه بر اين عقيدت  بودند , يعنى قائل به واسط بين وجود و 

عدم بودند و در ثبوت  و وجود و همچنين در نفى و عدم فرقى قائل شدند , و آن واسطه را حال 
دوم بلكه ثابت  است  , با اينكه ثبوت  , مرادف  ناميدند , و مى گفتند كه حال نه موجود است  و نه مع

 14وجود است  و ثابت  همان موجود است  و منفى همان معدوم و نفى همان صفحه : 
عدم است  . اكنون از تعرض به اقوال آنان و بيان تفصيل آراء شان و رد ايراد ديگران بديشان خوددارى 

عقيدت  را بيان كنيم تا بدانيد كه قائلين به حال , كرده ايم تا در دروس آينده سببب  پيدايش اين 
مردمى بى حال بودند كه در حال بسيارى از مسائل مهم علمى فرو ماندند و به پرداختن بعضى از 

 اوهام و خياالت  و ساختن مشتى از الفاظ و عبارات  گمان بردند كه از مشكل رسته اند .
ى و عدم از اوليات  است  , در حل آن مسائل مهم بايد راه بارى ترادف  وجود و ثبوت  و نيز ترادف  نف

صحيح علمى يافت  نه اينكه منرك  اوليات  بود و پنداشت  كه اگر از هستى بگذريم به چيزى مى 
رسيم كه نه هستى است  و نه نيستى به نام حال , و بدان دل خوش بود . فرقه سوفسطائى فطرت  را 

ره انكار كردند , و اين طائفه از متكلمين , فطرت را پشت  پا زدند و در زير پا نهادند و هستى را يكبا
برابر هستى دكان باز كردند . چون به راى سوفسطائى و ابطال آن اشارتى رفت  خواستيم از حال اين 

 طائفه هم باخبر باشيم . درس ششم



. دانستيم كه جز هستى يك  ماه از درس پيش بگذشت  , دلشادم كه دوباره ديدار دوستانم دست داد 
تحقق ندارد و به هر جا كه برويم در كشور پهناور وجوديم و از اين كشور بدر نمى رويم و بدر رفتن از 

كشور هستى پندارى بيش نيست  . خودمان هستيم , وبه هرچه مى نگريم هستى است  , و هر چه را 
و عدم اگر توهم و ادارك  شود به  مى يابيم هستى است  و هر چه را ادراك  مى كنيم هستى است  ,

طفيل هستى است  , و آن هم در ادراك  عدم سخنى است  كه در آينده خواهيم گفت  . همه آثار از 
هستى است  و بدانچه فكر بشر رسيد همه را از كانون هستى بدر آورد و از كاوش در كان هستى 

ها ناروا گفتند . آرى همه هستى است  و بدست  آورد و دانستى كه سوفسطائيها به خطا رفتند و حالي
 هستى حقيقت  است  و حقيقت  است  كه گرداننده نظام بلكه عين نظام است  .

آيا اختراعات  حيرت  آور از انديشه بشر پديد نيامده است  و اكتشافات گوناگون شگفت  زائيده فكر 
ى خيزد و در فراز آسمان با كمال انسان نيست  ؟ نه اين است  كه هواپيماى غول پيكر از زمين بر م

دقت  به مقصد مى رسد , و آپولوى كوه پيكر از كره زمين به سوى كره ماه پرواز مى كند و كشتيهاى 
سهمگين دريانورد از يك  سوى اقيانوسى به سوى ديگر آن چون باد بر آب  مى روند ؟ و اين كارخانه 

ا از تاريكى شب  رهائى مى دهد ؟ و اين دستگاه برق نيست  كه به زدن آنى يك  كليد , منطقه اى ر
 مخابرات  گوناگون نيست  كه به وسيله آن مردم روى
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زمين از خاورى تا باخترى دهن به دهن گفتگو مى كنند ؟ و اين صنعت  چاپ نيست  كه در مدت  

انه هاى شگرف  كمى از يك  نسخه كتاب  چندين هزار نسخه ديگر استنساخ مى كند ؟ و بدين رصدخ
نيست  كه بر ستارگان و كهكشانها دست يافتند و حركات  آنها را در جداول زيجات  تنظيم كردند و در 
اوساط و تعديالت  آنها چنان محاسبه كردند كه ديگران كه پس از چند سال و ماه در فالن روز نيمى از 

به وقوع مى پيوندد ؟ ! و   جرم خورشيد مثال از كى تا كى منكسف  مى شود و آنچنان كه گفت
همچنين هزاران صنايع ديگر و ظريف  كاريهاى افكار بشر نيست  كه همه مقرون با حقيقت  اند ؟ آيا 

اين همه حقائق كه از فكر بشر بظهور رسيده است  از باطل بظهور رسيده است  يا از حق ؟ يعنى فكر و 
اين همه حقيقت بوقوع مى رسد و يا از هيچ اين مبدا آن ذاتا باطل است  يا حق است  ؟ آيا از باطل 

 همه آثار وجودى پديد مىآيد ؟ سوفسطائيها در اين گونه پرسشها چه پاسخى خواهند داد ؟ !
آيا اين همه حقائق از هستى بروز كرده اند يا از نيستى ؟ و آيا از تاليف  و تركيب  همين هستيها 

يم همين اشيا كه در دسترس ما هستند بوقوع پيوستند ؟ نيستند ؟ و جز اين است  كه از تلفيق و تنظ
 پس همه اين آثار در دل همين موجودات  نهفته بودند و پديد آمدند .

اين صنايع است  و ساخته افكار بشر , اينك  قدمى بسوى طبايع برداريم . بديهى است  كه ما تدريجا 
م با آنها انس گرفتيم و دريا و صحرا و از نطفگى تا كنون با جهان طبيعت  هم آغوش بوديم و كم ك

زمين و آسمان و گردش ستارگان و آمد و شد شب  و روز و تغيير و تبديل فصول سال و وزيدن بادها و 
آمدن برف  و بارانها و چهره هاى گوناگون حيوانات  و نباتات  و ديگر چيزها را بسيار ديده ايم , و 

ى كنيم و يا اينكه از خودمان كه از هر موجودى عجيب  بدين جهت  از ديدن آنها چندان تعجب نم
 تريم غافليم و هيچ گاه كتاب  وجود خودمان را نخوانده ايم كه كيستيم .

اكنون مى پرسيم كه اگر بفرض با اين اندام و اعضا و جوارح و سالمت  حواس و مشاعر دفعه بوجود 
 ى گشوديم ومىآمديم نه تدريجا و در آنحال چشم به سوى جهان هستى م

 پاورقى :



همانطور كه براى تعيين مواضع كره زمين و تحصيل فواصل آنها از يكديگر و ديگر امورى كه مورد  - 1
نياز است  طول و عرض جغرافيائى اثبات كرده اند , در كواكب  نيز طول و عرض بكار برده اند , طول 

تقويم شمس و قمر و ديگر سيارات  , كوكب  را تقويم كوكب  نيز گويند . درعلم هيئت  براى ضبط 
اوساط و تعديالت  آورده اند و هر يك  از وسط و تعديل قوسى است از دائره عظيمه كه بايد در فن 

 16شريف  هيئت  تعليم گرفت  . صفحه : 
حركت  و هيات  و نظم و ترتيب  و آمد و شد اين پيكر زيباى هستى را مى ديديم در آن حال چگونه 

حالى براى ما بود و درباره اين همه و نيز درباره خود چه فكر مى كرديم و چه بهت  و  بوديم و چه
حيرت  و وحشت  و دهشتى داشتيم ؟ در آن حال چه مى خواستيم و چه مى نموديم و چه كسى را 

ندا مى كرديم چه مى انديشيديم و چه مى گفتيم ؟ البته در پاسخ اين پرسش بايد نيك تدبر كرد و با 
يت  و توجه تام سخن گفت  و از سرفكرت  و تامل جواب داد . اينك  از عادت  بدر آئيم و با همان عنا

ديده ايجاد دفعى جهان را بنگريم هر آينه در اين نگريستن چيزهائى عائد ما خواهد شد و به فكرما 
 خواهد رسيد و حاالتى براى ما خواهد بود .

 درس هفتم
عادت  كه در درس پيش گفته ايم برايم پيش آمد , مدتى در وضعى  وقتى چنين حالت  اعنى خروج از

 عجيب  بودم كه نمى توانم آن را به بيان قلم در آوردم و بقول شيخ شبسترى در گلشن راز :
 كه وصف  آن به گفت  و گو محال است
 كه صاحب  حال داند كان چه حال است

خويشتن را تسكين مى دادم , اكنون پاره اى از  در آن حال به نوشتن جزوه اى به نام] ) من كيستم[) 
آن جزوه را به حضور شما بازگو مى كنم : من كيستم من كجا بودم من كجا هستم من به كجا مى روم 

 آيا كسى هست  بگويد من كيستم ؟ !
آمدم  آيا هميشه در اينجا بودم , كه نبودم , آيا هميشه در اينجا هستم , كه نيستم , آيا به اختيار خودم

, كه نيامدم , آيا به اختيار خودم هستم , كه نيستم , آيا به اختيار خودم مى روم , كه نمى روم , از كجا 
 آمدم و به كجا مى روم , كيست  اين گره را بگشايد ؟ !

چرا گاهى شاد و گاهى ناشادم , از امرى خندان و از ديگرى گريانم , شادى چيست  و اندوه چيست  , 
 و گريه چيست  ؟ ! خنده چيست 

مى بينم , مى شنوم , حرف  مى زنم , حفظ مى كنم , ياد مى گيرم , فراموش مى شود , به ياد مىآورم 
, ضبط مى شود , احساسات  گوناگون دارم , ادراكات جور و اجور دارم , مى بويم , مى جويم , مى 

به من دست  مى دهد , از كجا مى  پويم , رد مى كنم , طلب  مى كنم , اينها چيست  چرا اين حاالت 
 آيد , و چرا مىآيد , كيست  اين معما را حل كند ؟ !

چرا خوابم مىآيد خواب  چيست  بيدار مى شوم بيدارى چيست  چرا بيدار مى شوم چرا خوابم مىآيد نه 
 آن از دست  من است  و نه اين , خواب  مى بينم خواب  ديدن چيست  تشنه

 17صفحه : 
 مى خواهم , تشنگى چيست  آب  چيست  ؟ ! مى شوم آب 

اكنون كه دارم مى نويسم به فكر فرو رفتم كه من كيستم اين كيست  كه اينجا نشسته و مى نويسد 
نطفه بود و رشد كرد و بدين صورت  در آمد آن نطفه از كجا بود چرا به اين صورت  در آمد صورتى 

در چه كارخانه اى صورتگرى شد و صورتگر چه كسى بود حيرت  آور در آن نطفه چه بود تا بدينجا رسيد 



آيا موزونتر از اين اندام و صورت  مى شد يا بهتر از اين وزيباتر از اين نمى شد اين نقشه از كيست  و 
خود آن نقاشى چيره دست  كيست  و چگونه بر آبى به نام نطفه اينچنين صورتگرى كرد , آنهم صورت  

ساختمان آن , و غرفه ها و طبقات  اتاقهاى آن , و قوا و عمال وى , و ساكنان و نقشه اى كه اگر بنا و 
در اتاقها و غرفه هايش , و دستگاه گوارش و بينش , و طرح نقشه و پياده شدن آن , و عروض احوال 
و اطوار و شؤون گوناگون آن شرح داده شود هزاران هزار و يكشب  مى شود ولى آن افسانه است  و 

ت  ؟ ! وانگهى تنها من نيستم , جز من اين همه صورتهاى شگرف  و نقشه هاى بوالعجب  از اين حقيق
جانداران دريائى و صحرائى و از رستنيها و زمين و آسمان و ماه و خورشيد و ستارگان و نظم و ترتيب  

ت  كه حكم فرماى بر كشور وجود و وحدت صنع , وچهره زيبا و قدو قامت  دلرباى پيكر هستى نيز هس
در هر يك آنها چه بايد گفت  و چه توان گفت  و چه پرسشهائى بيش از پيش كه در يك يك  آنها 

 پيش مىآيد و در مجموع آنها عنوان مى توان كرد , حيرت اندرحيرت  , حيرت  اندر حيرت  ؟ !
ركت  , هر چه مى بينم متحرك  و حركت  مى بينم , همه در حركتند , زمين در حركت  و آسمان در ح

ماه و خورشيد و ستارگان در حركت  , رستنيها در حركت  , شايد آب  و هوا و خاك  و ديگر جمادات  
هم در حركت  باشند و من بى خبر از حركت  آنها , چرا همه در حركتند , چرا ؟ محرك  آنها كيست  ؟ 

ك  داشته باشند آن محرك  آيا احيتاج به محرك  دارند يا خود بخود بدون محرك  در حركتند ؟ اگر محر
كيست  و چگونه موجودى است  و تا چه قدر قدرت  و استطاعت دارد كه محرك  اين همه موجودات  
عظيم است  ؟ ! آيا خودش هم متحرك  است يا نه , اگر متحرك  باشد محرك  مى خواهد يا نه و اگر 

يش مىآيد و همچنين ؟ ! بخواهد محرك  او چه كسى خواهد بود و همچنين سخن در آن محرك  پ
وانگهى اين همه چرا در حركتند اگر احتياج نباشد حركت  نيست  احتياج اين همه چيست  آيا همه را 

يك  حاجت  است  و يا داراى حاجتهاى گوناگونند و چون احتياج است  عجز و نقص است  كه به 
 حركت  بدنبال كمال مى روند و در پى رفع نقص

 18صفحه : 
اين همه موجودات  مشهود ما ناقص اند و كامل نيستند چرا ناقص اند كامل تر از آنها  خودند آيا

كيست  و خود آن كمال چيست  ؟ ! و چون به دنبال كمال مى روند ناچار ادراك  عجز و نقص و 
ه احتياج خود كرده اند پس شعور دارند , توجه دارند , قوه درا كه دارند , جان دارند , حقيقتى دارند ك

 بدين فكر افتاده اند .
كودكان به مدرسه مى روند در حركتند , خواهان علمند و به دنبال علم مى روند , درختان رشد مى كنند 

پس در حركتند و به دنبال حقيقتى و كمالى رهسپارند , حيوانات  همچنين , شايد جمادات  هم 
 ها مى شود .اينچنين باشند كه سنگى در رحم كوه كم كم گوهرى كانى گرانب

زمين را مى نگرم , ستارگان را مى بينم , بنى آدم را مشاهده مى كنم , حيوانات  جورواجور كه به چشم 
مى خورد , درختان گوناگون كه ديده مى شود گلهاى رنگارنگ  كه به نظر مىآيد , در همه مات  و متحير 

 , با همه حرفهاى بسيار دارم .
م سخت  در خود مى نگرم و به فكر فرو مى روم كه تو كيستى و به كجا هر گاه در مقابل آينه مى ايست

 مى روى چه كسى تو را به اين صورت  شگفت  در آورده است  ؟ !
در پيرامون همين حال و موضوع قصيده اى به نام قصيده اطواريه گفتم كه برخى از ابيات  آن اين 

 است  :
 من چرا بيخبر از خويشتنم



 م كه منممن كيم تا كه بگوي
 من بدينجا ز چه رو آمده ام
 كيست  تا كو بنمايد وطنم

 آخر االمر كجا خواهم شد
 چيست  مرگ  من و قبر و كفنم

 باز از خويشتن اندر عجبم
 چيست  اين الفت  جانم به تنم

 گاه بينم كه در اين دار وجود
 يا همه همدمم و همسخنم

 گاه انسانم و گه حيوانم
 گاه افرشته و گه اهرمنم

 گاه افسرده چو بو تيمارم
 گاه چون طوطى شكر شكنم

 گاه چون با قلم اندر گنگى
 گاه سحبان فصيح زمنم
 گاه صدبار فروتر ز خزف

 گاه پيرايه در عدنم
 گاه در چينم و در ما چينم

 گاه در ملك  ختاو ختنم
 گاه بنشسته سر كوه بلند

 گاه در دامن دشت  و دمنم
 گاه چون جغدك  ويرانه نشين

 چون بلبل مست  چمنم گاه
 گاه در نكبت  خود غوطه ورم

 گاه بينم حسن اندر حسنم
 19صفحه : 

 درس هشتم
در اين درس پرسشى داريم و آن اينكه دوستان گراميم كه افتخار در حضورشان را دارم بفرمايند : در 

 اين سراى هستى كه هستيم آيا هر يك  از ما برخى از اين سرا هست  يا نيست  ؟
 مى بينم كسى بگويد ما بيرون از اين سرائيم و از آن نيستيم , نه چنين است  ؟ن -ج 

هدف  اين است  كه هر كسى اعتراف  دارد كه او خود جزوى از اين سرا است . آيا اين انديشه من 
درست  است  يا نادرست  , شما دوستانم چه مى فرمائيد ؟ من هر چه در اين باره مى انديشم و 

را داور خويش مى گردانم مى بينم ناروا نگفته ام , و باز هم حساب  مى كنيم . به زبان  نيروى بينشم
ديگر آيا مى توانيم بگوئيم كه اين همه هستيها همگى مانند يك  پيكرند و هريك  از ما اندامى از اين 

زوى از اين سراى پيكر ؟ دائره سخن را بازتر و گشاده تر كنيم و بپرسيم كه آيا تنها من و شما هر يك  ج
 و اندامى از اين پيكر است يا هر يك  از ديگر هستيها هم چنين اند ؟



چنين مى پندارم كه بايد روشنتر سخن گفت  و پرسش و كاوشى بيشتر پيش كشيد : ما آنچه را مى 
بينيم بظاهر از يكديگر گسيخته مى بينيم . مثال اين فرد انسان يك  موجود جداگانه است  , و اين 

مين يك  بودى على حده , و آن در يا يك  هستى ديگر , و آن درخت  همچنين و هوا همچنين , و ز
هر يك  از ماه و خورشيد و ستارگان و ديگر چيزها همچنين . راستى اين همه از يكديگر در حقيقت  

را بنگرد ,  گسيخته اند يا با يكديگر پيوسته و با همديگر وابسته اند . اگر پشه اى پيكر سهمگين پيل
گويد آن خرطوم پيل است  و آن عاج او و آن سر اوست  و آن دم او و آن چشم اوست  و آن گوش او 

و آن دست اوست  و آن پايش . شايد پشه انديشه كند كه اين اعضاى پيل از يكديگر گسيخته اند و 
ين انديشه , درست  هر يك  جداى از ديگرى است  و براى خود استقالل وجودى دارد , آيا پشه در ا

 انديشيد يا نادرست  ؟
وانگهى درباره پيوستگى باز سخن به ميان مىآيد كه در يكجا پيوستگى اجزاى خانه با يكديگر است  كه 
خشت  و گل و سنگ  و تير و ديگر ابزار و وسائل بهيئتى كار گذاشته شده اند كه بصورت  خانه اى در 

شخص انسان و يا يك  فرد حيوان و يا يك  اصله درخت  .   آمدند , و در يكجا پيوستگى اعضاى يك
آيا اين پيوستگى اجزاى خانه خانه با هم و پيوستگى اجزاى يك  شخص انسان , يك  جور پيوستگى 

است  و يا از يكديگر فرق دارند كه دو گونه پيوستگى است  ؟ تصديق مى فرمائيد كه دو گونه 
 20:  پيوستگى است  , نه اين است  ؟ صفحه

به كاوش ديگر : پيوستگى اجزاى صنايع با پيوستگى اعضاى طبايع فرق دارند , باز درطبايع كه كاوش 
كنيم اعضاى برخى از آنها را طورى وابسته به هم مى بينيم چون اعضاى انسان و حيوان و نبات  , و 

دو جزو به نام اكسيژن  اجزاى برخى ديگر را طورى ديگر وابسته به هم مى بينيم چون آب  كه مركب  از
 (Enn3o(o و هيدروژن )Snc1e3o(o  است  . اينك  كه درباره بودهاى بهم پيوسته تا اندازه اى )  )

كاوش كرديم و ديديم كه برخيها چون پاره هاى يك خانه و خيمه به هم پيوسته است  , و برخيها 
و برخى چون بخشهاى آخشيگ    مانند اندامهاى پيكر يك  آدم و ديگرى بسان پاره هاى يك  درخت

آب  , درباره سراى هستى كه ما خود بخشى از آنيم , چه بايد گفت  آيا اين همه هستيهاى بى شمار را 
كه مى بينيم , از هم گسيخته اند يا با هم پيوسته اند ؟ به بيان و زبان ديگر گوئيم : همچنانكه سيلى 

ش بركند , و آن درخت  در ميان دو سنگى گير كرد و از باالى كوهى سرازير شد كه درختى را از جاي
همانند پلى ميان آن دو سنگ  بماند كه آن دو سنگ  و اين تنه درخت  از اين روى با يكديگر خواه 

ناخواه پيوستگى يافتند , بايد بگوئيم كه پيوستگى اين همه هستيها با يكديگر بدينسان است  يا هيچ 
يوستگى به صورت  ديگر دارند ؟ اكنون ببينيم با هم پيوستگى دارند يا پيوستگى در آنها نيست  , يا پ

 ندارند ؟
آيا اگر هوا زمين را فرا نگرفته باشد زمين رستنى خواهد داشت  ؟ و اگر رستنى نباشد انسان يا جانورى 

ى و انسان و جانوران صحرائ -با چشم پوشى از رستنيها  -در خشكى تواند بود ؟ و يا اگر هوا نباشد 
دريائى مى توانند بوجود آيند ؟ و اگر هوا باشد و آب  نباشد مى شود زمين آباد باشد و كسى در آن 

زيست  كند ؟ و اگر خاك  نباشد ممكن است  ؟ و اگر خورشيد نتابد , رستنى خواهيم داشت  و كسى 
ايستد ؟ همانطور كه يا چيزى مى تواند برويد و باليدن گيرد ؟ اگر ماه نباشد آيا چرخ زندگى وا نمى 

پيدايش جزر و مد درياها به ماه بستگى دارد شايد پرتو ماه , در نظام طبيعت  زمين ما و زندگى در 
زمين ما بستگى داشته باشد , كه اگر چهره هاى گوناگون ماه از هالل تا بدر بلكه از محاق تا محاق 

شايد جانورى دريائى و گوهرى كانى هم نباشد باز نه گياهى خواهد بود و نه انسانى و نه حيوانى و 



 يافت  نمى شد و چشمه اى نمى جوشيد و هيچ چيزى نمى بود .
و خود نور ماه مگر از خورشيد نيست  پس اگر خورشيد نباشد نور ماه نيست . همين سخن را آيا درباره 

ارد يا نه ؟ يا برتر ستارگان نيز مى توان گفت  يا نه ؟ آيا كهكشان هم در اداره شدن اين نظام سهمى د
از اين كهكشان و ستارگان هستيهاى ديگر هم در اين سرا و تنظيم آن دستى دارند يا نه ؟ آيا خود آنها 

 21از اجزاى همين سرايند يا نه ؟ و باالخره اين سراى هستى صفحه : 
ى پايان باشد پايان مى يابد و يا نمى يابد و سراى بى پايان است  خواه پايان داشته باشد و خواه ب

همه هستيها با هم پيوستگى دارند يا ندارند ؟ باز مى پرسيم كه مى بينم يك  دانه سيب  شيرين 
است  , و دانه ديگر ترش است  , و دانه ديگر ترش و شيرين است  , و دانه ديگر تلخ , و اين چهار 

اند يا كاشته شده اند و هر سيب  از چهار درختند , و اين هر چهار درخت  در يك  پاره زمين روئيده 
چهار آنها به ظاهر از يك  خاك  و يك  آب  و يك هوا , و از تابش تابنده هائى چون مهر و ماه و 

ستارگان كه بر همه يكسان تابيده اند غذا گرفته اند و باليده اند ميوه داده اند و مى دانيم همچنانكه 
ا و ريخت  آن درختها نيز يكسان و يكنواخت  ميوه هايشان گوناگون است  برگها و رنگ  شكوفه ه

نيستند و از يكديگر در رنگ  و بو و مزه و اندام تميز دارند , تا اينكه مى بينيم چوب  درخت  سيب  
تلخ از چوب  درخت سيب  شيرين سخت  تر است  . باورداريد كه هر آنچه در سيب  شيرين بكار رفته 

فت  ديگر سيب  تلخ نداشتيم و هر دو سيب  شيرين بكار رفته است  اگر در سيب  تلخ نيز بكار مى ر
است  اگر در سيب  تلخ نيز بكار مى رفت  ديگر سيب  تلخ نداشتيم و هر دو سيب  شيرين بودند ؟ 

ناچار چيزهائى در آن سيب بكار رفته است  كه شيرين شد و چيزهائى ديگر در اين سيب  كه ترش يا 
چيزهائى كه در اين سيبها بكار رفته است مى بايستى وجود داشته  تلخ گرديده است  . و همه آن

باشند , كه عدم هيچ است  و از هيچ چيزى بوجود نمى آيد و از نيست  هست  پديدار نمى گردد و 
اين هستيها كه در اين سيبها بكار رفته است  همه از سراى هستى اند كه چون بفرض از هستى 

چه از او اثرى هويدا مى شود هستى است  و دانستى كه هستى است بگذريم نيستى است . بارى آن 
كه منشا همه آثار است  و چون يك  دانه سيب  به درخت  پيوسته است  و درخت  آنگاه درخت  مى 

شود كه از هستيهاى بسيار ساخته و روئيده شد آنگاه درخت  است  و شكوفه و ميوه مى دهد كه 
پرتوها و هزاران چيزهاى ديگر كه شماره آنها بلكه رسيدن و دست  آخشيگهاى خاك  و آب  و هوا و 

يافتن به آنها از ما ساخته نيست  , در وى بكارند . پس مى توانيم بگوئيم كه بود يك  دانه سيب  از 
همين سراى شگفت  هستى ساخته شد و پرداخته شده كاركنان همين كارخانه بزرگ  است  . بنابراين 

 اينچنين اند . بلكه همه دريائى ها و خشكيها نيز به همين سرنوشت  اند .همه رستنيها نيز 
ما مى بينيم اگر تخم پرنده اى زير پر آن پرنده گرمى نگيرد , و يا از راه ديگر بدان اندازه و درجه , حرات  

ارت  به او نرسد , جوجه از آن بيرون نمى آيد . گويند تخم باخه ) الك  پشت  ( از دو چشم باخه حر
 22مى گيرد تا بچه باخه از آن بدر مىآيد و در اين باره به چيستان گفته اند : صفحه : 

 آسمان پشت  و زمين پيكر
 مرده را زنده مى كند به نظر

اگر گرمى خورشيد و ديگر تابنده ها و پرتو آنها نمى بود , آيا حيوانات دريائى و خشكى مى بودند ؟ 
اسخ گفته مى شود : نه . اگر نهالى را يا بوته اى را از پرتو آفتاب  گويا بى هيچ گونه دو دلى در پ

بازبداريم كم كم پژمرده مى گردد و از باليدن و ميوه دادن باز مى ماند و كم كم خشك  مى شود و از پا 
 مى افتد . هر آينه باور داريد كه اگر پرتو خورشيد نباشد هيچ رستنى در روى زمين نمى رويد .



ن همه آميختگى و پيوستگى هستيها با يكديگر و در كار بودن هر يك  براى ديگرى مى توان آيا با اي
 پنداشت  كه اينها از يكديگر گسيخته اند ؟ چه مى فرمائيد ؟

درباره پيوستگى اتدامهاى پيكرتان با يكديگر و در تار و پود هستى خودتان انديشه كنيد نه اين است  
خته نيست  و نه اين است  كه اگر يكى از رگهاى موئى در دستگاه كه هيچ اندامى از ديگرى گسي

گيرنده سر به نام مغز نباشد هرج و مرج شگفتى به انسان روى خواهد آورد ؟ آيا پيوستگى اندامهاى 
پيكر شگرف  هستى با يكديگر به همين گونه پيوستگى اندامهاى پيكر يك  انسان است  ؟ كه به قول 

 شيخ شبسترى :
 ذره را برگيرى از جاى  اگر يك

 خلل يابد همه عالم سراپاى
 و يا چون پيوستگى اجزاى دستگاههاى صنايع با يكديگر است  , يا نه اينگونه است  و نه آنگونه ؟ !

در پاسخ اين پرسش سزاوار است  كه باريك  بينى و تيزهوشى بكار بريم و چنين شايسته مى بينم كه 
 ن پرسش پيش كشيم . درس نهمدرسى ديگر باز در پيرامون همي

از درس پيش تا اندازه اى به همبستگى و پيوستگى برخى از هستيها با يكديگر پى برديم , و شايد 
همه آنها با يكديگر همين گونه پيوستگى را داشته باشند , و ما تاكنون نتوانستيم به چگونگى وابستگى 

دان دست  يابيم كه تازه در راه افتاديم , و هنوز آنان با يكديگر پى ببريم , و شايد كم كم بتوانيم ب
بيش از گامى بر نداشتيم بلكه راه به اندازه اى دراز است  كه اكنون نمى توانيم بگوئيم گامى برداشته 

ايم . بارى در پيرامون همان خواسته درس پيش مى گوئيم : اگر بخواهيم درباره يك  تخم نارنج و 
ن و بهار دادن و ميوه دادن آن كاوش كنيم و سخن بگوئيم شايد چندين روئيدن و باليدن و درخت  شد

كتاب  نوشتيم و هنوز بدان آشنائى درست  پيدا نكرديم و دفتر هستى آن را آنچنانكه شايسته است  
 ورق نزديم , و يا به شناسائى
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سر آمد و ما از راز هستى و يك  برگ  آن درست  دست  نيافتيم , و سرانجام مى بينيم كه روزگار ما ب

زيست  يك  تخم نارنج سر در نياورده ايم . آرى اين روش كاوش تا اندزه اى ما را به اين سوى 
 هستيها آشنا مى كند , تاكى به نهاد آنها برسيم ؟ چه بگويم ؟ !

ئى نهفته بارى در رستن يك  دانه نارنج انديشه بفرمائيد , آيا نه اين است  كه در وى چيزى يا چيزها
است  كه تا در زير خاك  پنهان شد كم كم از سوئى ريشه مى دواند و از سوئى جوانه مى زند ؟ از آن 

سوى به نهاد زمين مى گرايد و در البالى خاك  ريشه مى تند و در دل خاك  فرو مى رود , و از اين 
جائى كه سايه است  و آفتاب  سوى سر از خاك  بدر مىآورد و مى بالد و به سوى خورشيد مى گرايد و از 

نمى تابد روى بر مى گرداند , گويا همه رستنيها آفتاب گردانند , جز اين كه آفتاب  گردان به اين نام 
شناخته شده , چنانكه همه جانوران آفتاب  پرستند جز اين كه آفتاب  پرست  بدين نام آوازه يافت  . 

كه تا در دل خاك  جا گرفت , بال و پر در مىآورد و به  انديشه نمى كنيد كه در نهاد تخم نارنج چيست 
دو سوى در راه مى افتد و درختى كالن مى گردد و از يك  دانه نارنج ميليونها درخت  نارنج و ميلياردها 

 ميوه نارنج پديد مىآيد , بگفتار شيخ شبسترى :
 درون جبه اى صد خرمن آمد
 جهانى در دل يك  ارزن آمد

نارنج نهفته است  و چه چيزى انگيزه ريشه دواندن و جوانه زدن و شاخه شدن و چه چيزى در تخم 



برگ  و ميوه دادن او شد ؟ آيا در وى درخت  نارنجى فشرده نهفته است  كه همان درخت  فشرده باز 
شد و بزرگ  گرديد ؟ باور داريد كه چون مى بالد ناچار چيزى بر او افزوده مى شود ؟ چه كسى بر او مى 

زايد و يا خود چه دارد كه مى گيرد و مى بالد ؟ آيا نيروهايى در آن دانه تخم هستند كه گيرنده اند ؟ اف
آيا آن گيرنده ها جان دارند و يا بى جانند ؟ و اين سخن پيش مىآيد كه جان چيست  و چرا يكى 

 جاندار است  و يكى بى جان , جان از كجا مىآيد ؟
و پراكندگى و سرگردانى افتادم كه نمى دانم از چه درى سخن بگويم و اكنون چنان در گرداب  بى تابى 

از چه چيزى كاوش كنم و چه چيزى را بر روى كاغذ بنگارم . در اينجا به شگفتى ژرف  فرو رفته بودم , 
پس از چندى سراز گريبان سرگشتگى بر آوردم و در پيرامون رستن تخم نارنج انديشه كردم كه تمام 

كه از زمين مى رويند همه يك  نواخت  مى رويند و در رنگ و بو و برگ  و مزه و اندام  تخمهاى نارنج
و چهره چنانند كه اگر آدمى برگ  آنها را ببويد مى گويد اينها همه درخت  نارنج اند و فى المثل اگر يك  

 نهال خرد نارنج در ميان صد
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و روى آنها , پى برند كه آن صدنهال ترنج است  و اين نهال خرد ترنج باشد به بوى آنها يا به رنگ  
 يكى نارنج .

آيا هيچگاه شد و تاكنون پيش آمد كه نارنج از برنامه و سرنوشت  سرشت خود سرباز زند ؟ مثال از تخم 
نارنج خوشه انگور ببار آيد يا اينكه , از تخم نارنج با برنامه اى سخت  استوار و درست  هميشه درخت  

 و ميوه نارنج ببار مىآيد ؟نارنج 
پس باور داريد كه هميشه تخم نارنج به سوى يك  چيز رهسپار است  , اينك بفرمائيد دانه گندم 

چگونه است  ؟ آيا او نيز در سرباز نزدن برنامه سرشت خويش چون تخم نارنج نيست  ؟ هيچ گاه از 
دامهاى يك  درخت  نارنج چون دانه گندم جو روئيده است  ؟ آيا مى شود گفت  كه پيوستگى ان

پيوستگى درخت سيل آورده و آن دو سنگ  است  كه در پيش گفتيم ؟ آيا مى توان گفت  كه رسيدن 
تخم نارنج به هدفى كه در پيش دارد و بدان هدف  مى رسد ) كه همان ميوه نارنج است  ( يكنواخت  

 تيب  نيست  , چه مى فرمائيد ؟نيست  و آنچه كه هميشه يكنواخت  است  آيا از روى نظم و تر
همين سخن در دانه گندم نيست  ؟ در ديگر دانه ها نيست  ؟ پس آنچه يكنواخت  است  و هميشه 

در همه جا بسوى يك  هدف  و كار رهسپار است  پيدا است  كه در كار خود بگزاف  نيست  و اين 
ن درخت  سيل آورده بر دو سنگ  برنامه هميشگى او كه سر سوزنى از آن بدر نمى رود مانند پل شد

نيست  كه آن يك  بار چنان شد , نه آنكه هرگاه سيل بيايد درختى را از جاى بركند و برروى دو سنگى , 
 پل قرار دهد ؟ نه اينچنين است  ؟

آيا همين شيوه در جانوران نيست  ؟ و آيا همين روش در آغاز بود انسان تا انجام او نيست  ؟ انديشه 
رمائيد و آنگاه پاسخ دهيد , گويا باور داشتن آنچه گفته ايم نياز به كاوش بيشتر دارد . بيشتر بف

خواستيم در پيوستگى هستيها با يكديگر سخن بگوئيم و بررسى كنيم , اندكى از موضوع دور شده ايم 
 ناگزير درس يا درسهائى ديگر در اين باره بايد پيش كشيم . درس دهم

پيش گويا بهره اى بسزا برده ايم , كه هر چيزى در راه و روش خود هميشه  از كاوش و پرسش در درس
در هر جا و در هر گاه يكنواخت  و يكسان است  , و برنامه اى از آغاز تا انجام كار خود دارد , و همواره 
 با قاعده اى درست  و استوار به سوى يك  هدف  مى رود كه از آن هدف  بدر نمى رود , اتفاقى نيست 

 و راه و روش او بيهوده نمى باشد .



 اينك  كه سخن بدينجا رسيد چنين شايسته ديدم كه بيينيم بهره كار ماتاكنون
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 چيست  و از اين پرسش و كاوشها چه يافته ايم ؟
از درس اول يافته ايم كه هر چه هست  تنها وجود است  و عدم هيچ است  و هيچ هيچ است  و هر 

از وجود است  و هستيها را گوناگون يافته ايم و برخى را از ديگرى برتر و باالتر و واالتر  چه پديد مىآيد
. 

 از درس دوم يافته ايم كه نيروئى در ما هست  كه بدان نيروتميز مى دهيم و مى يابيم .
از درس سوم و چهارم يافته ايم كه حقيقت  و واقعيتى داريم , و حقيقت  و واقعيت  همه چيزها 

تى است  و پندار سوفسطائى نادرست  است  . از درس پنجم يافته ايم كه چون از هستى بگذريم هس
نيستى است  , و نيستى در خارج نيست  , و واسطه اى ميان وجود و عدم نيست  , و گفتار حاليها 

 گفتارى تباه است  .
 ند .از درس ششم و هفتم و هشتم يافته ايم كه هستيها با هم بى پيوستگى نيست

از درس نهم يافته ايم كه آنچه در رفتار خود برنامه اى هميشگى دارد اتفاقى نيست  و به سوى هدفى 
مى رود . بهتر آنست  كه اين يافته ها را به عنوان اصول در عباراتى كوتاه تر و رساتر تعبير كنيم كه اگر 

زگشت  دهيم , و شايد پس از اين گاه نياز پيش آيد , از اين اصول يادآور شويم و سخن را بدانها با
 اصول , بسيارى بر آنها افزوده شود .

 اصل اول : هر چه هست  وجود است  .
 اصل دوم : هر پديد آمده از وجود پديد آمده است  .

 اصل سوم : نيروئى داريم كه در مى يابد و تميز مى دهد .
 اصل چهارم : سراى هستى بى حقيقت  و واقعيت  نيست  .

 م : واقعيت  و حقيقت  هر چيز هستى است  .اصل پنج
 اصل ششم : واسطه اى ميان وجود و عدم نيست  .

 اصل هفتم : هستيها با هم بى پيوستگى نيستند . ) بلكه هستيها با هم پيوستگى دارند . (
ج اصل هشتم : آنچه اتفاقى نيست  هدفى دارد و رفتار او بيهوده نيست  . گفتيم كه يك  دانه تخم نارن

چون در زمين پنهان شود , كم كم از دو سوى مى تند , هم در زمين ريشه مى دواند و هم از زمين سر 
در مىآورد و در فضا مى بالد . اكنون مى پرسيم كه اگر آن زمين خشك  باشد , باز آن دانه تخم نارنج 

 سهمى بسزا دارد . ريشه و جوانه مى زند ؟ مى بينيم كه چنين نيست  , پس آب  در روئيدن آن دانه
و اگر آن دانه را در آب  تنها بگذاريم آيا سبز مى شود ؟ باز مى بينيم كه چنين نيست  بلكه تباه مى 

 شود . پس خاك  هم در روئيدن آن دانه با آب انباز است  .
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شود پس  و اگر آب  و خاك  باشد و نور بدان تخم كاشته نرسد , سرسبز مى شود ؟ مى بينيم كه نمى
 نور هم در روئيدن آن بايد باشد .

و اگر هوا بدان نرسد مى بالد و ببار مى نشيند ؟ مى بينيم كه چنين نيست پس هوا هم در سبز شدن 
و درخت  شدنش با آب  و خاك  و نور انباز است  . آيا چيزهائى كه در باليدن آن دانه دخيل اند تنها 

هزاران به توان هزاران چيزهاى ديگر باشد كه ما آگاهى بدانها  همين چند چيزاند كه گفتيم ؟ يا شايد
 نداريم و نامى براى آنها گذاشته نشده زيرا كه بدانها دست  نيافته اند تا نامى بر آنها نهاده باشند .



و باور داريد كه آن دانه تخم نارنج غذا گرفت  تا باليد و بزرگ  شد و آن چيزهائى كه در رستن و باليدن 
اردادن آن دخيل اند غذاى وى مى شوند , آيا همه رستنيها چنين نيستند ؟ باور داريد كه هستند . و و ب

آيا از جنبيدن و حركت  , از جوانگى به بوته شدن يا درخت  شدن نرسيدند ؟ باز باور داريد كه چنين 
 است  .

ان از نطفگى , تا انسانى بزرگ  آيا جانوران و انسان نيز چون رستنيها در جنبش نيستند , مثال نطفه انس
 سال شد , آيا به غذا و جنبش نباليد ؟ باز هم باور داريد كه چنين است  .

پس بايد گفت  رستنيها و جانوران چه انسان و چه جز آن همه به گرفتن غذا و داشتن چنبش مى بالند 
وئيم خاك  در جنبش است  و بزرگ  مى شوند . آيا همين سخن را در جز آنها مى توان گفت  ؟ مثال بگ

و يا سنگ  در جنبش است  كه آنها هم جورى غذا مى گيرند و جورى در جنبش اند , جز اينكه در غذا 
 گرفتن و جنبش , با رستنيها و جانوران فرق دارند ؟

گويا در اينجا نمى توانيم زود نظر دهيم , چه شايد در جنبش نباشند و شايد باشند و ما بدان دست  
يم , زيرا كه ممكن است  و مى شود در حركتشان كند باشند و انسان بظاهر گمان كند كه جنبش نيافت

ندارند و آرامند . مى بينيد كه يك  بوته كدو در چند روزى از چنار كهن سال مى گذرد آيا بايد گفت  كه 
وش و پرسش بوته كدو در جنبش است  و درخت  چنار در جنبش نيست  ؟ ! بهتر اين است  كه راه كا

در پيش گيريم : آيا كانيها چون پيروزه و الماس و زر و سيم در زهدان كوهها ببار نمى آيند ؟ و مگر اين 
گوهرها و كانيهاى ديگر چون , نطفه در زهدان جفت  جانداران بگذشتن روزگارى كم كم و بتدريج 

جز آن نمى گردد ؟ ناچار از  پرورده نشدند ؟ و نه اين است  كه هر خاكى و هر كوهى كان هر گوهر و
چگونگى اين كان , شبرنگ ببار آمد و از آن ديگر زغال سنگ  . و مگر اين كانيها در آغاز , سنگ  و خاك  

 ساده نبودند , تا كم كم در زهدان كان , با دست  در كار بودن هزاران چيزها بر سر آنها چنان
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در زهدان كان , از راه جنبش گوهر شدند , نه چنين است   گوهرها شده اند ؟ پس سنگ  و خاك  ساده
؟ باور داريد كه آن سنگ  ساده اگر در جنبش نمى بود و غذا نمى گرفت  رنگ  وى بر نمى گشت  و 

 سرشت  وى دگرگون نمى شد و گوهرى گرانبها نمى گرديد .
در جنبش اند و از جنبش باليدند و تا اينجا بهره گرفتيم كه رستنيها و جانوران از انسان و جز آن , همه 

دگرگون شده اند , نه چنين است  ؟ و آيا از اين بهره اى كه گرفته ايم به وابستگى بسيارى از هستيها 
بهتر پى نبرده ايم ؟ و به دست  داشتن بسيارى از آنها در كار ديگران بهتر آگاه نشده ايم ؟ و در برابر 

م , و اصل هشتم استوارتر نشد ؟ و يا خود , اصل ديگرى بر اصول اصل هفتم بيشتر سر فرود نياورده اي
هشتگانه نامبرده افزوده نمى شود كه بگوئيم هر چه كه از راه جنبش به هدف  خود مى رسد چون 

اتفاقى نيست  دين آئينى دارد ؟ و از اينجا بهره بگيريم كه كانيها و رستنيها و جانوران از انسان و جز آن 
 ارند ؟ يا هنوز بايد بيشتر سخن بميان آورديم تا اين اصل روشنتر شود ؟دين و آئين د

در اين پرسشها و كاوشها انديشه كنيد و آنها را سرسرى نگيريد و تنها آمدن و نوشتن و رفتن نباشد كه 
اينها بسنده نيست  . بايد انديشه كرد و ورزش فكرى داشت  . اين رشته سخنان ما پايه كاخ بلند 

 وهى ما است  و بايد بنيان اين كاخ سخت  استوار باشد .دانش پژ
در اينجا الزم است  به مطلبى اشاره كنم و آن اينكه هر كسى اثرش را دوست  دارد , زيرا كه اثر هر 

كسى آينه دارائى آن كس است  , و از اينجاست  كه مهر پدر به فرزند بيش از مهر فرزند به پدر است  و 
زندش مهر مى ورزد استاد نيز به شاگردش مهربان است  كه شاگردان فرزندان وى همچنانكه پدر به فر



اند و آينه دارائى او مى باشند , لذا گفته اند الولد سرابيه . و همچنانكه پدر مى خواهد نشانه اى از 
 خود به نام فرزند داشته باشد و عقيم نباشد , دانشمند نيز آنچنان بلكه دو صد چندان است  .

بينيد كه يك  باغبان تا چه اندازه به درختها و نهالهائى كه كاشته و تربيت  كرده است  , عشق مى مى 
ورزد و از اثرش كه به بارنشسته چگونه خوشحال و شاداب  است  , و يك  نويسا نبشته خود را تا چه 

رودگر از ساخته خود و اندازه گرامى دارد و از آن خوشنود است  , و يك  نگارنده از نگاشته خود و يك  د
 همچنين هر كسى از اثر خود .

مادر سقراط ماما بوده است  و سقراط مى گفت  من مانند مادرم پيشه مامائى پيش گرفتم . او 
 كودكان را در زادن كمك  مى كرد و من جانها را يارى مى كنم كه زاده شوند ,
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( اين بود گفتار سقراط , استاد افالطون , استاد  1بند ) يعنى به خود آيند و راه كسب  و معرفت  را بيا

ارسطو . بنابراين چگونه خرسند نباشم كه پيشه با ارج مامائى را كه چون سقراط پيشه خود كرده بود 
 پيش گرفتم , و يا دارم باغبانى مى كنم , اگر آن باغبان نهال مى پروراند اين باغبان كمال مى پروراند .

خويشتن نهفته دارم كه فاش كردن آن را بهتر از پنهان داشتنش مى بينم و آن اين سخنى ديگر در 
است  كه فروردين هزار و سيصد و پنجاه و چهار فرا رسيده است  , راستى دارم از روش و آئين ناپسند 

 ( ) 2و عادات  و رسوم خسته كننده و بى ريشه و بى انديشه اين مرز و بوم فرار مى كنم . ديوژن ) 
م ( را ديدند كه در ميان روز با فانوس روشن مى گرديد , سبب  پرسيدند , گفت  : انسان 413 - 323

 مى جويم . عارف  رومى در اين بيت نظر به وى دارد كه فرمود :
 دى شيخ گرد شهر همى گشت  با چراغ

 كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست
ى بطعن گفت  : همشهريان ترا از شهر راندند گفت  : نه و نيز وقتى مردم شهرش او را تبعيد كردند كس

( . بارى بيم من درباره دوستان نوسفرم است  كه مبادا  3چنين است  , من آنها را در شهر گذاشتم ) 
در اين روزها دستخوش ناشايستها شوند . خرد خودتان را داور بگيريد و از وى بپرسيد كه آيا آدمى 

گرديها و ياوه گوئيها و هرزگيها و نشخوار كردن از بام تا شام و از شام تا دل براى بيهوده كاريها و ول
 شب  است  ؟ آيا پوششهاى گوناگون مايه پيشرفت  و بزرگى كسى خوهد بود ؟

آيا در مرز و بومى كه از سوئى با پوشاكهاى رنگارنگ  چون بوقلمون و طاووس از كوچه و برزن بدر آيند 
ن و ابناء نوع و وطنشان در برابر آنها چون بوتيمار سر به زير پر گرفته بدانها , و از سوى ديگر همساال

 مى نگرند , مردم آن مرز و بوم روى رستگارى را خواهند ديد ؟
دوستان دانش پژوه و دانش پرورم اين سراى هستى يك  كتابخانه بزرگ است  و اين همه هستيها هر 

تابها را فهميده ورق بزنيد , ببينيد آيا يك  خط خطا حتى يك  يك  كتابى از اين كتابخانه است  اين ك
كلمه ناروا در آنها پيدا مى شود ؟ آيا در كارهاى گوناگون اين همه هستيها يك  كار بيجا ديده مى شود 

 ؟
 پاورقى :
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بلند انديشى اين ذوات  عزيز كه آحاد نامور اجتماع آينده نزديك  ما خواهند بود اميد است  كه با 
 داراى مدينه فاضله گرديم .

 درس يازدهم
 مدتى اين مثنوى تاخير شد

 مهلتى بايست  تا خون شير شد
از كاوش و پرسشى كه در درس پيش , پيش كشيده بوديم , به اين نتيجه رسيده ايم كه هر آنچه 

حركت  به غايت  و كمال خود مى رسد چون اتفاقى نيست  دين و آئينى دارد , و گفتيم اين  همواره از
خود اصلى است  كه بر اصول هشتگانه پيش افزوده مى شود . پس به طور اصلى جداگانه گوئيم : 

  اصل نهم : هر آنچه كه از حركت  به كمال مى رسد آئينى دارد . اكنون شايسته است  كه درباره حركت
و متحرك  سخن به ميان آوريم . حركت را به فارسى جنبش مى گوئيم , آنچه كه در حركت  است  بايد 

فاقد كمالى باشد كه به سوى آن كمال رهسپار است  تا آن را تحصيل كند و چون به مقصود رسد , 
بلكه   حركت  به سوى آن معنى ندارد . پس از رسيدن متحرك  به غايت  , حركت  به سوى آن نيست

 در آنحال سكون است  .
در نظر بگيريد كه شخصى از مبداى مى خواهد به منتهائى برسد , چون به منتهى رسيد اين حركت  به 
پايان رسيد و متحرك  به مقصود نائل شد و ديگر حركت  به سوى همان منتهى بى معنى است  . در 

د است  كه داراى كمال است  بلكه خود دروس گذشته دانسته ايم كه كمال از آن وجود است  , و وجو
وجود كمال است  , و كمال وجود است  . پس متحرك  كه در حركت  است  با اينكه خود موجود 

است  به سوى وجود مى رود . پس بايد گفت  از وجود ناقص بسوى وجود كامل مى رود و از كامل به 
 كاملتر و همچنين .

تعداد و قوائى است  كه هر يك  در مرتبه خود تمامند , ولى در مثال يك  دانش پژوه داراى بينش و اس
قياس به باالتر از خود ناتمام . از اين روى اين دانش پژوه حركت  مى كند تا از ناتمام به تمام رسد , 

يعنى از نقص به كمال برسد و از آن كمال به كمال باالتر و آنچه به دست  مىآورد همه هستى است  , 
تى و هيچ است  , و هيچ را كسب  نتوان كرد و به سوى هيچ نتوان رفت  , و هيچ كه چون عدم نيس

خود هيچ است  چگونه غايت  و غرض موجود مى شود و كمال وى مى گردد پس كماالت  همه 
وجوداتند . حال اگر بگوئيم دانش , هستى است  به عبارت  ديگر بگوئيم علم وجود است  درست  

 پرسشى پيش مىآيد كه اين آحاد اشيا و افراد موجودات  را كه مى بينيم گفته ايم . در اينجا
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يك  يك  آنها در حركتند و بسوى كمال مى روند . اگر به فرض موجودى باشد كه واجد كمال جميع 
هستيها باشد يعنى خود , مطلق وجودات  و وجود مطلق باشد , آيا باز حركت  درباره او متصور است  

 ؟
جواب  بايد گفت  حركت  در چنين موجودى متصور نيست  زيرا با فرض اينكه او واجد كمال جميع  در

هستيها باشد و خود همه هستيهاست  بعد از جميع هستيهاچيزى نيست  تا آن همه هستيها به سوى 
در آن برود . پس حركت  در كل هستى راه ندارد , از اين روى اگر بگوئيم مجموع هستى بى جنبش و 

سكون كامل است  گزاف  نگفته ايم . در اين گفتار بيشتر انديشه بفرمائيد و ببينيد نه چنين است  ؟ 
اگر چه در موجودى كه حركت  راه ندارد اطالق سكون هم بر آن درست  نيست  , كيف  كان ؟ در اين 

 سوال و جواب  خيلى بحث  و فحص الزم است  كه در پيش داريم .



ايم كه هر چه در حركت  است  فاقد كمالى است  كه از طريق حركت  بدان نائل مى بنابر آنچه گفته 
شود , و اگر موجودى فاقد هيچ گونه كمال نباشد , حركت  درباره او متصور نيست  و كمال خود وجود 

 است  , بطور چند اصل جداگانه بگوئيم :
 اصل دهم : علم وجود است  .

 كه فاقد كمالى باشد .  اصل يازدهم : حركت  در چيزى است
اصل دوازدهم : موجودى كه كمال مطلق است  حركت  در او متصور نيست  ) و يا به عبارت  ديگر : 

 مجموع هستى بى جنبش و در سكون كامل است  . ( درس دوازدهم
در درس پيش دانستيم كه متحرك  در حركت  خود به سوى كمالى مى رود . بنابراين حركت  فرع بر 

 ج است  يعنى متحرك  محتاج است  كه در حركت است  و احتياجش بكمال است  .احتيا
و چون متحرك  در حركت  است  تاتحصيل كمال واالتر كند و كمال چنانكه دانستيم وجود است  , 
پس بايد گفت  كه برخى از موجودات  غايت  و كمال موجودات  ديگراند , و آن موجود با كمال كه 

است  برتر و باالتر از متحرك  است  كه متحرك  به سوى او رهسپار است  . آيا نه  غايت  آن متحرك 
 چنين است  ؟

مثال يك  دانش پژوه كه به دنبال دانش رهسپار است  و در راه تحصيل علم است  به سوى همسنگ  
 و هموزن خود در كمال و دانش نمى رود , بلكه به سوى كسى مى رود كه از او
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اتر و با كمال تر باشد . بلكه هر كسى كه در هر كارى به سوى ديگر حركت  مى نمايد و به وى رجوع دان

 مى كند , حركت  ناقصى به سوى كاملى است  . آيا نه چنين است  ؟
در اينجا باور داريد كه وجود استاد برتر از شاگرد و آن كسى كه به وى رجوع شده است  باالتر از رجوع 

. حاال دامنه بحث  را گسترش دهيم و بپرسيم آيا ديگر موجودات  كه در حركتند به سوى كننده است  
باالتر از خود كه غايت  و كمال آنهاست  رهسپار نيستند ؟ دانستيد كه هستند آيا مى توانيم از اينجا 

است  حكم كنيم كه حكم موجودات  را درجات  و مراتب  است  يعنى رتبه بعضى فوق رتبه بعضى ديگر 
 ؟ آنچه كه درباره حركت  و متحرك  گفتيم بايد چنين باشد . آيا نه چنين است  ؟

پرسشى ديگر در پيش مىآيد كه آيا اين ترتيب  و درجه بندى در همه موجودات  است  يا نه ؟ وانگهى 
همه موجودات  مانند همين محسوسات  و مشهودات  ما هستند يا اينكه رتبه بعضى از موجودات  كه 
از بعضى ديگر برتر است  , گوهر ذات  او هم با آنكه در رتبه پايين اوست  تفاوت  دارد ؟ و باز پرسش 

ديگر پيش مىآيد كه بعضى از موجودات  غايت  و كمال موجود ديگرى اند . همينطور به سلسله مراتب  
اگر منتهى به موجودى  , رتبه بعضى باالتر از ديگرى است  , آيا به جائى منتهى مى شود يا نمى شود و

شد بايد آن موجود غايت  غايات  و كمال كماالت  و نهايت  و منتهاى همه هستيها باشد و هيچ 
موجودى در هيچ كمالى به او نرسد , و چون حركت  فرع بر احتياج است همه محتاج او خواهند بود 

 و او خود محتاج نخواهد بود ؟
ل مى رود مخرج او كيست  ؟ به اين بيان كه متحرك  خود پرسش ديگر : متحرك  كه از نقص به كما

فاقد كمال است  و به واسطه حركت  به كمال مى رسد , آيا آن متحرك  به خودى خود از نقص به 
سوى كمال مى رود يا ديگرى او را از نقص به كمال مى رساند , در اين مقام بايد چگونه حكم كنيم ؟ و 

چيز در مرتبه خود تمام است  و به قياس باالتر از خود ناتام , در اين نيز در درس پيش گفتيم كه هر 
مطلب  بايد بيشتر سخن به ميان آيد تا در تمام و كمال موجودات  و ناتمامى و نقص آنها بيشتر آشنا 



شويم , بلكه بايد در هر يك  از مطالب  نامبرده اين درس پرسشهائى پيش كشيم و در هر يك  كاوش 
 يم تا به خواسته خود دست  يابيم .بسزا بنمائ

 درس سيزدهم
 دانستيم كه متحرك  از نقص به سوى كمال مى رود , و اشارتى كرده ايم كه هر چيز
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در مرتبه و حد خود كامل و تمام است  و به قياس با باالتر و برتر از خود ناتمام مى نمايد و آن را 

طلب  سخن بيشتر به ميان آوريم و بحث  بيشتر پيش كشيم ناقص مى گويند . جا دارد كه در اين م
 تا باز دوباره به سوى بحث در حركت  باز گرديم .

دانستيم كه هر چه در حركت  است  به سوى غايت  خود مى رود و نياز به غايت  خود دارد و آن 
يا يك  هسته هلو غايت  كمال اوست  . اكنون درباره متحرك  مى گوئيم كه فرض كنيم يك  دانه گندم 

يا يك  تخم پرنده يا يك  نهال يا يك  جوجه يا يك  كودك  كتابى و ديگر چيزهائى كه در نظر مى 
گيريد , از راه حركت  رشد و نمو مى كنند و كم كم به كمال مقصود خود مى رسند . حاال در خود آنها 

صه ساخت  آنها عيبى دارد ؟ آيا براى تامل بفرمائيد و ببينيد آيا صورت  و هيات  و شكل و اندام و خال
دانه گندم و هسته هلو مثال زيباتر از اين ساخت  تصور شدنى است  مگر اين دانه گندم در حد خود 

موجود نيست  و مى شود كه موجودى باشد و بگوئيم هيچ كمال ندارد ؟ آيا خود وجود كمال نيست  
خوشه شدن دارد , آيا قابليت  و استعداد , كمال  ؟ مگر اين دانه گندم نيست  كه قابليت  و استعداد

 نيست  ؟
شما دوستان من بينش خودتان را در چه كه مى بينيد به كار ببريد و در بود آن چيز درست  انديشه 

كنيد بطور ساده و طبيعى چهره هاى هستيها را تماشا كنيد و كتاب  هر موجودى را كه مى خوانيد تنها 
اشيد و در پيرامون او دقت  كنيد ببينيد جز كمال و حقيقت  و واقعيت  و با همان موجود سرگرم ب

زيبائى و خوبى در عالم خودش چيز ديگرى دارد ؟ از مور گرفته تا كرگدن , از پشه گرفته تا پيل , از ذره 
ر چه , از گرفته تا خورشيد , از قطره گرفته تا دريا , از جوانه گياه گرفته تا چنار كهنسال , از هر چه تا ه

كران تا كران , به سوى و به هر چيز بنگريم جز اين است  كه در حد خود وجودى است  و وى را 
كماالتى است  و به بهترين نقشه و الگو و زيبائى است  ؟ پس از سير فكرى و تامل و انديشه به سزاى 

گندم در دانه گندم خودتان تصديق خواهيد فرمود كه هر موجودى در حد خود كامل است  , آن دانه 
بودن هيچ نقص و عيبى در او نيست  , دانه گندم يعنى اين , هسته هلو يعنى اين آيا نه چنين است  

؟ ما تاك  را كه با چنار مى سنجيم مى گوئيم چوب  چنار چنين و چنان است  , ولى تاك  آنچنان 
ه ساخت  , اما رز را نمى توان . در نيست  , مثال از چوب  چنار مى توان تير و ستون خانه و در و پنجر

اينجا ممكن است  كه بگوئيم چوب  چنار كامل است  و درخت  رز ناقص ولى انديشه بفرمائيد ببينيد 
كه مى شود درخت  رز جز اين باشد ؟ درخت  رز يعنى اينى كه هست  و مسلما در عالم خود و حد 

 ر نيست  .خود كامل است  و هينچ گونه عيبى و نقصى در او متصو
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در اجزاى پيكر خودتان بنگريد و كلمات  كلى و جزئى كتاب  هستى خودتان را به دقت  مطالعه كنيد . 
مثال مژه چشم را كه با موى سرقياس كنيم شايد در نطر بدوى گمان شود مژه , موى ناقص است  و 

از آن گيسوان بافت  , ولى مژه را موى سر كامل , كه موى سر بسيار بلند مى شود تا حديكه مى توان 
حدى محدود است  كه از آن تجاوز نمى كند . غافل از اينكه مژه بايد همين باشد و اگر مانند موى سر 



 فزونى يابد كار ديدن دشوار مى شود و بى نظميهاى ديگر پديد مى آيد .
عب  مى شوند كه تا به ريشه درخت  رامى بينيم كه يكى بزرگترين ريشه و ديگر ريشه ها از آن منش

ريشه هاى موئى منتهى مى شود . در بدن ما نيز رگهائى بسيار باريك  وجود دارد كه برخى از آنها از 
رشته هاى مو باريك تراند و آنها را به تازى عروق شعريه و به پارسى رگهاى موئى گويند . اين رگها است  

ساس ترين اجزاى بدن مثال مردمك  چشم و كه به واسطه آنها غذايعنى خون به لطيف  ترين و ح
ذرهاى دماغ و كف  دست  و سرانگشتان مى رسد و در ازاى آنها رگهائى توخالى به نام شريان وجود 

دارد كه هر يك  چندين برابر رگهاى موئى اند , و بمثل شريانها نهرهاى بزرگ  و رگهاى موئى , جداولها و 
مى شوند آن رگهائى كه بايد به حدقه چشم غذا برساند , بايد  نهرهاى كوچك  اند كه از آنها منشعب 

موئى باشد و اگر از آن حدى كه هست  اندكى درشت  تر و زبرتر و يا نازك  تر و نرم تر بوده باشد 
 چشم از زيبائى و بينائى باز مى ماند .

سر نيزه اى باشد , دندان پشين بايد تيشه اى , و دندان پسين بايد پهن , و انياب  بايد كشيده و 
دندان پيشين بايد ببرد و انياب  بايد خورد و بلغور كند و دندان پسين بايد چون آرد نرم كند , و از 

دهان چشمه آب شيرين بجوشد و سپس به حركت  زبان و چانه و لپها و لبها و تالقى دندانها و خالصه 
هان يك مرتبه هضم صورت  گيرد , و جنب  و جوش همه آنها آنچه جويده شد خمير شود و با بخار د

پس از آن به ديگ  معده و دستگاه گوارش كه مطبخ بدن است  تحويل داده شود . اميد است  كه 
نوبت  درسهائى در تشريح رسد تا به اين كارخانه عظيم محير العقول پيكر خودمان و عمال و قواى 

 گوناگون و جورواجور آن آگاهى يابيم .
پيكر انسان هر يك  به بهترين و زيباترين صورت  وضع شده است  كه بهتر از آن و غرض اينكه اجزاى 

قشنگ  تر از آن امكان ندارد , و اگر در فوائد و مصالح و محاسن هر يك  از آنها تامل شود مى بينيم 
كه با يك  طرز مهندسى و اندازه و حد و ترتيب  و نظم و تشكيل و تركيب  حيرت  آور است  كه در 
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از هر ملت  و مذهب  باشد در برابر آن تسليم است  , و آدم هشيار جز حقيقت  و عدل و راستى و 

 درستى در يك  يك  اجزاى پيكر خويش نمى بيند , چنانكه در نظم و ترتيب  و تشكيل آنها .
كوچك  به نام تننده كه به تازى عنكبوت  گويند , و در تدبير زندگى و نقشه  در پيكر هستى يك  جاندار

تحصيل روزى و توربافتن و دام ساختن و در كمين نشستن و ديگر حاالت  او دقت  بفرمائيد , مى 
بينيد هر يك  در حد خود به كمال است  . چون تارعنكبوت  با ريسمانها و طنابهاى ضخيم سنجيده 

ى رود كه آن تارهاى رشته از دوك  تنده , ناقص و ناتمام است  ولى در عالم خود تننده شود , گمان م
 تامل بفرمائيد تا باور كنيد كه تار تننده در عالم وى كامل است  .

همچنين در زندگى و تدبير هر چه بخواهيد تامل كنيد , مى يابيد كه همه و همه هوش و بينائى و 
ل است  و همه در تكاپو و در جنب  و جوشند , و هر يك  را به نسبت  عالم نيرو و توانائى و علم و كما

او برنامه اى سخت  استوار است  , و در عين حال همه با هم پيوسته اند . اگر چه از نظرى از يكديگر 
گسته اند . وقتى اينجانب  در هستى به فكر فرو رفته بودم و پس از چندى كه از آن حال باز آمدم ره 

 دم آن سفر فكرى من اين بود كه : عالم يعنى علم انباشته روى هم .آور
از تكثير امثله اى كه پيش كشيده ام غرض تشحيذ اذهان دوستان است  تا ورزش فكرى بهتر در ميدان 

پهناور هستى به كار بريم و به ديده تحقيق و به حكم متين عقل دريابيم كه هر ذره اى در عالم خود 
فه در نطفه بودن كامل , و دانه در دانه بودن كامل و هسته در هسته بودن كامل و در كامل است  , نط



سراى هستى آنچه هست  در نهايت  كمال و كمال خوبى و زيبائى است  و سخن نقص از قياس يكى 
 به ديگرى پيش مىآيد .

نها انديشه خواهش من از دوستانم اين است  كه اين گفته ها را سرسرى نگيرند و در پيرامون آ
بفرمايند , بخصوص در تنهائى , بويژه در پاره اى از شب  كه حواس آرميده و قال و قيل و سروصدا 

خفته و نهفته است  , دربود خود و بود ديگر هستيها و بدو و ختم آنها و تدبير و تعيش و آمد وشد 
ا مى آورد و اين فكر بهره حركت  و جنب  و جوش آنها , تا مقدارى بفكر بنشينيد كه اين نشستن سفره

 ها مى دهد .
 درس چهاردهم

در درس سيزدهم تا اندازه اى روشن شديم و نتيجه گرفتيم كه در سراى هستى هر چيزى در حد خود و 
 در عالم خود به كمال است  و ديده راست  بين نقص و كژى در هيچ
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استى و عدل و حقيقت و درستى و زيبائى است  موجودى نمى بيند , بلكه آنچه را مى نگرد در نهايت  ر

, و از تماشاى جمال دل آراى چهره هستى سير نمى شود , و چنين مى پندارم كه اين مطالب  در سر 
آغاز گفتار ما مانند فهرست و نمونه است  و باز نوبت  تحقيق و تفصيل آنها به قلم و بيان ديگر خواهد 

 بيشترى خواهد شد .رسيد و دوباره در آنها خوض و غور 
اكنون عطف  بر درس پيش , مى پرسيم كه خير و شر يعنى خوب  و بد درهستى چگونه راه يافت  كه 

 مى گويند اين خير است  و آن شر ؟
اگر چه سزاوار است  كه نخست  خير و شر شناخته گردد و معنى آنها دانسته شود تا پس از آن حكم 

خوب  , ولى اينك  به آنچه در اذهان شما معنى خير و شر  شود كه چه چيزى بد است  و چه چيزى
مركوز است  اكتفا مى كنيم و به مناسبت  بحثى كه در كمال و نقص پيش آمده است  , در خير و شر 

 نيز اشارتى كنيم تا چون به زبان يكديگر بهتر آشنا شديم شرح و بسط بيشتر در آنها در ميان آوريم .
ه دارد سپرى مى شود در نظر بگيريد , اينك  نزديك به شام است  و خورشيد دوستان من , امروز را ك

دارد كم كم سر به گريبان كرانه فرو مى برد و طلعت زنگى شب  نمودار مى شود , چه خوب  است  كه 
اهل حساب  باشيم , بفرمائيد حساب  برسيم تا ببينيم بامداد امروز تاكنون در نظام هستى چه چيزى 

 ن بد گفت  و شر ناميد ؟را مى توا
آيا پديد آمدن سپيده بد بود ؟ آيا رسيدن بامداد بد بود ؟ آيا هوا و نسيم بامدادى بد بود ؟ آيا بر 

آمدن خورشيد بد و ناگوار بود ؟ آيا گردش زمين و خورشيد بد و ناهنجار بود ؟ آيا وزيدن باد بد بود ؟ 
يست  ما به پرتو خورشيد بد بود ؟ آيا نور دادن و آيا تابش خورشيد بد بود ؟ آيا روشن شدن محيط ز

حرارت  دادن خورشيد به زمين و رستنيها و جانداران بد بود ؟ آيا به فرا رسيدن روز كه انسان در راه 
تحصيل علوم و معارف  خود مى كوشد بد است  ؟ و يا انسان و جز آن كه در روز كه بدنبال كسب  

د بد است  ؟ آيا اينك  كه هنگام فرو شدن خورشيد فرا رسيده است  روزى و تشكيل زندگى خود مى رون
بد است  ؟ آيا خورشيد دارد غروب  مى كند و شب  كه براى آسايش و هزاران فوائد و مصالح نظام 
هستى است  فرا مى رسد بد است  ؟ و . . . بفرمائيد در نظام هستى ما كه از بام تا شام را روز مى 

م تا شام , د ر اين نظام و در اين آمد و شد هستيها چه چيز بد است  ؟ با تامل بسيار ناميم , از اين با
دقيق در اين گفتار و اين پرسش توجه بفرمائيد . مگر در درس پيش باور نكرده ايم كه هر چيزى در 

عالم خود بكمال است  و نقصى در خود او با قطع نظر از قياس و سنجش به ديگرى متصور نيست  ؟ 



 اال دوستان من در نظر بگيريد كه دو تن در امروز هر يك  با سرمايه اى معين بهح
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دنبال كسب  رفته اند . يكى از سرمايه خود كسب  كرده و بهره فراوان برده است  . مثال كاالئى را به 
ت  و از بقيه بهائى خريد و به بهاى بيشترى فروخت  , و ديگرى مقدارى از سرمايه اش را گم كرده اس

آن , كاالئى به بهائى خريد و به بهائى بسيار كمتر از آن فروخت  . آن اولى از كار امروزش خرسند است  
و اين دومى غمگين . آن يكى مى گويد امروز چه روز خير و خوبى براى من بود , و اين دومى مى 

و شما اينگونه حرفها را از مردم  گويد امروز چه روز بدى براى من بود , آيا نه چنين است  ؟ مگر من
اجتماع نمى شنويم : مگر اينگونه انديشه ها و افكار در ميان توده مردم رائج نيست  ؟ باور مى فرمائيد 

كه آن دو تن كاسب  اگر هر دو از يك  خانواده بودند و صبح كه از خانه بدر مىآمدند با هم از يك  
آمدنشان كسى با آنان روبرو شده بود به اين معنى كه ناگهانى  دروازه بيرون مىآمدند و در هنگام بيرون

در فرا روى آن دو در آمده بود , آن كاسب  اولى كه سود كالن برده است مى گويد فالنى كه امروز در 
هنگام بيرون آمدن از منزل به فرا رويم در آمد چه قدرخوش قدم و مبارك  داشت  , خالصه مواجه 

به فال نيك  مى گيرد و چه بسا او را بستايد و در حق او درود و دعا بفرستند شدن با همان شخص را 
. و آن دومى مى گويد زيان امروز من بر اثر نخستين برخورد من با آن شخصى است  كه با اولى 

برخورد كرده است  مى باشد و آن شخص چه قدر آدم بدقدم و نحسى بوده است  , خالصه مواجه 
 ا به فال بد مى گيرد و چه بسا ناسزا به او بگويد و دشنام بدهد .شدن با همان شخص ر

و به فرض اگر باز فردا بخواهند از خانه بدر آيند دومى با ترس و بيم به چپ  و راست  نگاه مى كند كه 
مبادا باز شخص بدقدم و نحس ديروز با او در هنگام بيرون رفتن از خانه روبرو شود . ولى باز اميد 

ا همان شخص را دارد كه خوش قدم و مبارك  بود . آيا نه چنين است  مگر اين حرفها و برخورد ب
 پندارها در مردم وجود ندارد ؟

در اين دو مثال كه بازگو كرده ايم ببينيد چگونه يكى روزى را بد مى داند و ديگرى همان روز را خوب  
 خوش قدم و مبارك  .و يكى شخصى را به قدم و نحس مى داند و ديگرى همان شخص را 

االن فصل تابستان اواخر تير است  , خلقى گندم و جو درو مى كنند و به خرمن كوبى مشغولند , و 
خلقى باغ اشجار دارند و ميوه ها بر درختان رسيده است , و خلقى صيفيجات  كاشته اند , و اكثر مردم 

 خىمرز و بوم ما شالى را نشا كرده اند و به وجين مشغولند , بر
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 كوره آجرپزى دارند و برخى كوزه گرى دارند .
اگر فردا باد تند وزيدن گيرد آنكه در سر خرمن است  چه قدر شاد است  , و آنكه باغ اشجار دارد از 
همان وزيدن باد چه قدر ناشاد است  ؟ در عين حال آنكه در خرمن است  بيم دارد كه مبادا آن باد 

اغ اشجار دارد مى گويد اگر اين باد , باران هم در پى داشته باشد ديگر بدا به حال باران آورد و آن كه ب
من , و آنكه سبزيجات  كاشته است  و آنكه در نشا و وجين است  از وزيدن باد فال نيك  مى زند كه 

كه  اميد است  باران در پى داشته باشد , و آن آجر پز و كوزه گر در هراس و همان باد را به فال بد
مبادا باران در دنبال داشته باشد . اگر باران بيايد آنكه در خرمن است  و آنكه باغ اشجار دارد , آنكه 
كوره آجرپزى و آنكه كوره كوزه گرى دارد همه ترش روى و ناشاد , و آنكه باغ سبزيجات  و نشا دارد 

ز يك  باد , همه از يك  شادان و شاداب  و خندان , همه از يك  روز , همه از يك  شخص , همه ا
 باران , همه از يك  وضع , آيا نه چنين است  ؟



آيا آن روز بد است  ؟ و يا آن شخص بد است  ؟ و يا آن باد و يا آن باران بد است  ؟ بايد دوستان 
 هوشيار و بيدار من دقت  بيشتر و مطالعه دقيقتر بفرمايند .

كه صنفى روزى را نكوهش مى كنند , و صنفى همان آقايان مگر همين اصناف  مختلف  مردم نيستند 
روز را مى ستايند ؟ آيا همين طبقات  گوناگون مردم نيستند كه طبقه اى به روزگار بد مى گويند , 

وطبقه اى همان روزگار را به نيكوئى ياد مى كنند , و مگر از دهنهائى نشنيده ايد كه مى گويند لعنت  
 بر دنيا ؟

و آسمان و ماه و خورشيد و ستارگان و آمد و شد شب  و روز و آمدن باد و باران و  اگر از دنيا , زمين
روئيدن رستنيها و بودن جانداران و ديگر هستيها كه هر يك  در مقام خود به بهترين صورت  آراسته و 

سنگها پرداخته و هر يك  به برنامه اى خلل ناپذير چنانكه مشهود هر بخرد است  , بد گويند هر آينه فر
از فرهنگ  دورند , و اگر در پيشگاه عالم زانو نزدند و از منطق اهل درايت  سخن نشنودند در حقيقت  

كودكانى بزرگسالند و تنها رشد نباتى و حيوانى كرده اند و بعالم انسانى قدم ننهاده اند و رشد عقلى 
 تحصيل نكرده اند .

 مور ناصر خسرو علوى يادى شود :چه قدر بجاست  كه در اين مقام از جناب  حكيم نا
 نكوهش مكن چرخ نيلوپرى را

 برون كن ز سر باد خيره سرى را
 برى دان زافعال , چرخ برين را
 نشايد ز دانش نكوهش برى را

 چو تو خود كنى اختر خويش را بد
 مدار از فلك  چشم نيك  اخترى را

 توبا هوش و راى از نكو محضران چون
 اهمى برنگيرى نكو محضرى ر
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 اگر تو ز آموختن سرنتابى

 بجويد سر تو همى سرورى را
 درخت  تو گر بار دانش بگيرد

 به زير آورى چرخ نيلوپرى را
غرض اينكه در نظام هستى كه به دقت  بنگريم مى بينيم كه پيدايش هر چيز در هر حال بطور حتم و 

ه شدن آن ضرورى و الزم است  و هيچ وجوب  است  و بودن آن در گشتن كارخانه عظيم وجود و ادار
دستى نمى تواند آن را بردارد , و هيچ هوش و بينش و خرد و دانش آن را زشت  و ناپسند نمى يابد 

و بد گفتن و بد ديدن از دهنها و از ديده هائى است  كه به قول ناصرخسرو از نكو محضران نكو 
 محضرى نگرفته اند .

 درس پانزدهم
باز در دنباله موضوع درس چهاردهم سخن به ميان آيد : ابن سينا در طبيعيات  شفا  اجازه بفرمائيد كه

آورده است  كه آب  دهان انسان اگر در دهان مار ريخته شود مار را مى كشد بخصوص اگر آب  دهان 
د . ( . در اين گفتار تامل بفرمائيد تا مقصود از خير يا شر بودن موجودى دانسته شو 1روزه دار باشد ) 

تصديق داريد كه آب  دهان انسان شيرين است  , و اگر اين آب  شيرين از چشمه كوثر دهان نجوشد 



بدن انسان مى ميرد . پس زنده بودن بدن به آب شيرين دهان وابسته است  و به تعبير كوتاه آب  
شر است  يا  دهان آب  حيات  بدن است  . آيا آب  دهان براى انسان بد است  و وجود او براى انسان

خير محض است  , چه مى فرمائيد ؟ بديهى است  كه همگى باور داريد خير صرف است  . ولى همين 
 آب  شيرين دهان انسان كه مايه حيات  اوست  زهر قاتل مار است  , آيا نه چنين است  ؟

يه حيات  حاال ببينيم زهر مار براى مار چگونه است  ؟ بايد گفت  همانطور كه آب دهان انسان ما
انسان است  , آب  دهان مار براى مار نيز شيرين و مايه حيات  اوست  , ولى همين آب  شيرين دهان 

 مار كه مايه حيات  اوست زهر قاتل انسان است  , آيا نه چنين است  ؟
بنابراين حق داريم بگوئيم كه هيچ چيز در حد خود و در عالم خود شر و بد نيست  , ولى قياس و 

با اين و آن كه به ميان آمد سخن از شر و بد به ميان مىآيد مالى رومى در اول دفتر چهارم نسبت  
 مثنوى اين معنى را نيكو به نظم در آورده است  :

 در زمانه هيچ زهر و قند نيست
 كه يكى را پادگر را بند نيست

 پاورقى :
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 39صفحه : 
 پاى بندمر يكى را پادگر را 

 مريكى را زهر و ديگر را چو قند
 زهر مار آن مار را باشد حيات

 نسبتش با آدمى آمد ممات
 خلق آبى را بود دريا چو باغ

 خلق خاكى را بود آن درد و داغ
 همچنين بر مى شمر اى مرد كار
 نسبت  اين از يكى تا صد هزار
 زيد , اندر حق آن , شيطان بود
 در حق آن ديگرى , سلطان بود

 اين بگويد زيد صديق و سنى است
 و ان بگويد زيد گبر و كشتنى است
 زيد يك  ذاتست  بر آن يك  چنان

 او , بر آن ديگر همه رنج و زيان
 پس بد مطلق نباشد در جهان

 بد به نسبت  باشد اين را هم بدان
نه اى را بوى عطر است  كه دماغ انسان از آن معطر مى شود و از بوى خوش آن لذت  مى برد . اگر خا

عطر بگيرد پشه از آن خانه مى گريزد كه بوى عطر براى او ناگوار است  چنانكه براى انسان بوى مردار در 
آفتاب  مرداد . بلكه انسان كه از بوى عطر برخوردار است  چون زكام بگيرد سخت  از آن بيزار است  كه 

ز عطر رنج مى برد و سرش بشدت  درد مى مى دانيد عطر با زكام سازگار نيست  , دماغ مزكوم سخت  ا
 ( 1گيرد مجدودبن آدم حكيم سنائى غزنوى در قصيده رائيه اش گويد : ) 



 چه شوى با كاله بر منبر
 چه شوى بازكام در گلزار

انسان كه زكام گرفت  , در آغاز زكام گرفتگى , حمام گرفتن براى او سخت زيان دارد و در پايان آن نيك  
محمدبن زكرياى رازى در باب دوازدهم من اليحضره الطبيب  گويد : چون زكام به انتها  سودمند است  .

 رسيد و نضج يافت حمام نافع است  .
ببينيد يك  چيز براى يكى سود دارد و براى ديگرى زيان , چون عطر براى انسان و پشه و يك  چيز 

در يك  حال سود , چون استحمام در  براى يك  شخص به اختالف  حاالت  او در يك  حال زيان دارد و
آغاز زكام و در انجام آن . پس نتيجه گرفته ايم كه هيچ موجودى در حد ذات  خود شر و بد نيست  
بلكه خوب  و خير محض است  و چون اضافه و سنجش با اين و آن پيش آيد گويند كه براى فالنى 

 شرى نيست  .خيرى پيش آمد و براى فالنى شرى . پس در خود هستى هيچ 
 پاورقى :

اين قصيده يكى از قصائد غراى حكيم سنائى است  و زيادت  از صد و هشتاد بيت  است  . عارف   - 1
جامى در نفحات  االنس آورده است  كه اين قصيده را رموز االنبياء و كنوزاالولياء نام نهاده اند . و مطلع 

 آن اين است  : طلب  اى عاشقان خوش رفتار
 نيكوان شيرين كار طرب  اى
 40صفحه : 

باز گوئيم در نظام هستى رعد و برق و باد و باران مىآيد وسيلى سنگين از فراز كوه ها سرازير مى شود , 
ما كه در يك  يك  آنها تامل مى كنيم مى بينيم هر كدام به نوبت  خود اگر نباشد چرخ نظام هستى 

بارن شديد شود سيل از آن تشكيل مى گردد و نمى گردد و بود او واجب و الزم است  , و چون 
طبيعت  سيل هم بايد از بلندى به نشيب  فرود آيد . در اينحال كه فرود مى آيد به سرائى مثال كه در 

آن مسير بود مواجه شد و بنيان آن را بركند , در اين صورت  گويند كه سيل يا باران براى فالنى شر بود 
س شر امرى نسبى و اعتبارى بيش نيست  و آنچه حقيقت  است  خير كه خانه او را ويران كرد . پ

 محض است  و حقيقت  جز وجود نيست  .
 درس شانزدهم

تا اندازه اى روشن شديم كه در سراى هستى هيچ موجودى در حد خود نه ناقص است  و نه شر , و 
دو مطلب  پرسشهاى  سخن از نقص و شر به قياس و نسبت  پيش مىآيد . و شايد در هر يك  از اين

گوناگون براى دوستانم پيش آيد و ايرادهائى در ذهنشان خطور كند , اميداورايم كه نوبت  طرح آنها 
 برسد و به هر يك  پاسخ درست  داده شود .

اينك  با اندك  توجهى تصديق مى فرمائيد كه اگر چه هيچ چيز در حد خود ناقص نيست  و به نسبت  
آن كامل است  , ولى ارزشى كه كامل دارد و قدر و رتبه اى كه عالى دارد براى با ديگرى اين ناقص و 

ناقص دانى نيست  , مثال ميوه تا بر درخت  نرسيده است  كسى دست  بسوى آن دراز نمى كند و 
صنعتگرى كه در صنعت  خود به كمال نرسيده است  كسى به سويش نمى رود و يا اگر برخى نادانسته 

ده اند براى بار دوم تركش مى گويند , و آن صنعتگر در اجتماع رونق نمى يابد , به قول به او رجوع كر
 جناب  نظامى در نصيحت  فرزند خود محمد نظامى در كتاب  ليلى و مجنون :

 ميكوش به هر ورق كه خوانى
 تا معنى آن تمام دانى



 در علم چوتو تمام گردى
 نزد همه نيك  نام گردى

 خود پاالن گرى به غايت 
 بهتر ز كاله دوزى بد

خطاطان بسى آمدند اما كجا آن شهرت  ابن مقله و ياقوت  مستعصمى و ميرعماد حسنى و نيريزى و 
 درويش و گوهرشاد خانم و مريم بانو و اشباه آنان را يافته اند .

 سخن سرايان بسيار در هر عصرى بوده اند و هستند ولى كجا آن شهرت  جهانى فردوسى و سنائى و
نظامى و مالى رومى و سعدى و حافظ و نظائرشان را پيدا كرده اند , مى بينيد اين دو بيتيهائى كه از 

 سوز سينه باباطاهر عريان چون شعله هاى آتش و چون آب  زالل
 41صفحه : 

 است  چگونه جهانگيرشده است  و بسيارى از آنها به صورت  ضرب  المثل در زبانها سائر است  ؟
يگر طبقات  در هر دانش و هر فنى و در هر صنعت  و هنرى , آنكه به كمال رسيده است  و همچنين د

خواهان او بسيار بودند و خود توانست  خدمت شايان به اجتماع كند و نام و اثر بزرگ  از خود به 
 يادگار گذارد , آيا نه چنين است  ؟

حصيل كمال بوده باشيد تا آتيه اى بنابراين شما فرزندان و دوستان گرامى من هم اكنون در پى ت
سعادتمند داشته باشيد زيرا كه باور كرده ايد هر چيز تا به كمال نرسيده است  قدر و قيمت  ندارد , 

بايد از همساالن و همزادان خود كه شب  و روز را به بيكارى و ولگردى و هرزگى به سر مى برند سخت  
وى سعادت  را نخواهند ديد , چند روزى در مقام خيال به دورى گزينيد كه رهزن شمايند , اين گروه ر

تازگى رنگ  و رخسار خود سرگرم و به پوشاكهاى گوناگون بوقلمونى و طاووسى دل خوش اند و به 
زودى نه آن را دارند و نه كمالى تحصيل كرده اند كه بدان دلگرم باشند , ناچار بعدا يا بايد تن به گدائى 

و ديگر بيچارگيها مزاحم اجتماع باشند و زندگى را بگذرانند . با آنان همنشين  در دهند و يا به دزدى
نشويد كه هم از اكنون بشما بگويم نطفه و مربى و اجتماع و معاشر از اصولى اند كه در سعادت  و 

 شقاوت انسانى دخلى بسزا دارند .
 جوانا سر متاب  از پند پيران
 كه پند پير از بخت  جوان به

 ر اصول نامبرده و ديگر اصول انسانى سخن به ميان مىآيد و بحث آنها فرا مى رسد .البته د
يك  پزشك  زحمت  كشيده انسان را در نظر بگيريد , او به هر شهرى قدم نهد با يك  قلم و چند برگ  

كاغذ به ديدن چند بيمار و نوشتن چند نسخه در مدت كمى مردم آن شهر را به سوى خويش مى 
از هر آشنائى آشناتر و از هر عزيزى گرامى تر مى شود . اين موقعيت  ميوه درخت  وجود كشاند و 

اوست  كه آن درخت را از اوان نهال بودنش درست  به بار آورده است  , و اين كمال ذاتى است كه 
چون طراوت  چهره و لباسهاى الوان دستخوش فرتوتى و كهنگى نمى گردد . اين اديسون مخترع برق 

ر چون همساالن نابخردش روزگار مى گذرانيد و سرگرم به خوش گذرانيها و بيهودگيها مى بود از چه اگ
رو مى توانست  سرمايه هوش و بينش خود را به كار ببرد و از نور انديشه خود به جهانيان نور دهد ؟ ! 

 بايد دوستانم از روش نابخردان همواره دورى
 42صفحه : 

ر بزرگساالن عصر ما به حد بلوغ انسانى نرسيده اند و در راه آن نيستنند , بكوشند گزينند و بدانند كه اكث



 كه هر روزشان بهتر از روز پيش باشد . درس هفدهم
مطلب  ديگر كه از بحث  خير و شر عنوان كرده ايم نتيجه بگيريم : باز تا اندازه اى روشن شده ايم كه 

سبت  وقياس به ميان نيايد حرف  شر به ميان نمى هر موجودى در حد خود خير محض است  و تا ن
آيد , از مثال باد و باران كوزه گر و برزگر و ديگر اصناف  گفته ايم دانسته شد كه وجود باد و باران چون 

تابيدن ماه و خورشيد در نظام هستى خير محض است  , بنابراين در آن روزى كه باران آمد اگر گازر 
ئى و دشنام دادن به دهر و چرخ بگشايد آيا صحيح است  ؟ و با اين همه بعكس برزگر دهن به بدگو

 دشنامها كه داده اند آيا به قول معروف  دردشان را دوا كرد و يا حاجتشان را روا كرده است ؟
آيا كسانى كه به شب  و روز و باد و باران و گردش روزگار و ديگر اعضا و اجزاى كارخانه عظيم هستى 

ند مردم سبكسر و سبكسار نيستند ؟ و آيا نه اين است  كه اين گونه افراد فقط و فقط بدگوئى مى كن
سود شخصى خود را نظر مى گيرند و هرچه موافق ميل و كاميابى شان نيست  از آن بيزارى مى جويند 

و بدان بد مى گويند ؟ گويا هريك  از آنان چنين مى خواهد كه نظام هستى تنها براى اوست  و بايد 
فقط به وفق مراد او باشد . آيا اين گازر اگر فردا برزگرى پيشه كند باز به همان پندار امروز پيشه گازرى 

 است  ؟ اگر همان گازر است  كه هرگز نخواهد بود .
وانگهى اگر اين گازر فكر كند مى فهمد كه اگر برزگر نباشد گازر نخواهد بود , و برزگر باران مى خواهد , و 

 در حقيقت  براى اداره شدن گازر و كوزه گر است  . همين باران
دوستان ! ما كه نمى توانيم سرنوشت  و برنامه نظام هستى را دگرگون كنيم و مى بينيم كه هر يك  از 

اعضاى اين نظام در كمال استوارى به كار خويشتن سرگرمند و به حرف  ما گوش نمى دهند و به 
و نكوهش در آنها اثرى نمى گذارد . پس چه بهتر كه از امروز تصميم بدگوئيها اعتنائى ندارند و ستايش 

بگيريم كه ديگر دهان به ژاژخائى و بيهودگى در برابر نظام هستى بازنكنيم . شايد از اين دهان بستن , 
درى باز شود و از آن در , دستى جائزه اى گرانقدر بما دهد . ممكن است  بفرمائيد كدام در و چه دست  

جائزه و چرا ؟ البته اين پرسشها خوب  است  و جواب  دارد , ولى به قول مالى رومى : اين زمن و چه 
بگذار تا وقت  دگر , اينقدر احتمال بدهيد كه شايد اين گفته و نويد راست  باشد و درها و دستها و 

 43جائزه هايى باشد كه ما صفحه : 
, و با قطع نظر از اين , باور كرده ايد كه دهان كجى ,  بدانها آگاهى نداريم و ما بدان دست  نيافته ايم

و نكوهش به دهر و روزگار و موجودات اداره وجود زشت  و ناروا است  و شيوه سبكساران و نابخردان 
است  . بنابراين از شيوه بيخردان پرهيز كردن خود جائزه اى بزرگ  است  پس آنكه دهان از نكوهش 

عائدش مى شود نمودار فرزانگى او است  كه از جرگه نابخردان بدر آمد و در بندد نخستين جائزه اى كه 
حلقه فرزانگان قرار گرفت  . در عبارت  باال گفته ايم اگر گازر فهميده باشد مى بيند كه بزرگر در خدمت 

او است  همچنانكه خود در خدمت  برزگر , يكى گندم مى كارد و ديگرى پنبه , يكى سنگ  تراش است  
ديگرى شيشه گر , يكى پينه دوز است  و ديگرى پيله ور , يكى حصير مى بافد و ديگرى حرير , و  و

ديگر پيشه وران كه هر يك  به نوبت  خود عضوى از اعضاى پيكر اجتماعند و همه در كار همديگرند . 
دست  اصناف   ما كه اكنون در اين مسجد نشسته ايم ببينيد از فرشى كه زير پاى ماست  و از بنائى كه

گوناگون از معمارش گرفته تا كارگر در آن خدمت كرده اند , و اين دفتر و قلم كه در دست  ماست  كه 
مى نويسيم و اين لباس كه در برداريم و اين عينك  كه برخى از ما بر ديده نهاده ايم و آن كسانى كه 

يسيم و . . چه افرادى دست  بدست  براى ما زحمت  كشيده اند كه امروز قلم در دست  داريم و مى نو
 يكديگر داده اند كه اين مائيم و در اينجائيم و بگفتن و شنيدن و خواندن و نوشتن برخورداريم .



آيا اين مردم به ما خدمت  نكرده اند و خدمت  نمى كنند ؟ آيا اين رفتگر به ما خدمت  نمى كند آيا 
اسبان و پليس , آيا اين راننده و خلبان , آيا اين ناخدايان به آن بازرگان , آيا آن برزگر آيا اين سرباز و پ

ما خدمت  نمى كنند ؟ و همچنين ديگران آيا هر يك  از ما خويشتن را دوست ندارد و بود او وابسته 
به بود اين افراد و اصناف  اجتماع نيست  ؟ پس ما كه خودمان را مى خواهيم و دوست  داريم آيا 

خدمت كنيم ؟ آيا نبايد بدانها احترام بگذاريم ؟ با فى الجمله التفاوت  نظر تصديق  نبايد ما هم بدانها
خواهيد فرمود كه بايد با مردم مهربان بود و خير آنها را خواست  و بدانها احترام گذاشت  . بازممكن 

سؤالها  است  كه براى شما سؤاالتى در اينجا پيش آيد ولى در اين برنامه اى كه پيش كشيده ايم اين
 جواب  داده مى شود , و ما تازه در ابتداى كاريم و به مثل مشهور اين رشته سردراز دارد .

 درس هيجدهم
 سخن در پيرامون حركت  بود , به سوى همان سخن باز گرديم و از حركت بگوئيم :
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از آن دو خط خطى مى دانيد كه دو خط موازى آن دو خط اند كه اگر از هر نقطه مفروض بر هر يكى 

به استقامت  اخراج شود و به خط دوم منتهى گردد اين خطوط مستقيم همه به يك  اندازه باشند , 
 يعنى فاصله ميان آن دو خط به يك اندازه است  .

و به عبارت  ديگر از تقاطع اين خطوط مستقيم با هر يك  از آن دو خط زواياى قائمه حادث  شود 
( لذا اين دو خط به همين فاصله هر چه امتداد يابند با هم  1د ) ش چون خط الف  ب  و خطج 

تالقى نخواهند كرد . و اگر چنانچه بر آن دو خط , خط ديگر مستقيم واقع شود ولى اين خط مستقيم 
آن دو را چنان قطع كند كه مجموع دو زاويه داخله در يك  جهت  از دو قائمه كمتر باشد آن دو خط 

چون آن دو را امتداد دهند آن دو خط در جهت  آن دو زاويه اى كه از دو قائمه  متوازى نيستند و
و زاويه دو هاز دو قائمه  -ج د كه زاويه ب  ه . و  -كمترند تالقى خواهند كرد چون دو خط الف  ب  

( و دو خط نامبرده در همين جهت  با هم تالقى خواهند كرد . اگر بپرسند چرا اين دو  2كمترند ) ش 
(  2خط در جهت  نامبرده با هم تالقى مى كنند و شايد بى نهايت  امتداد بيابند و تالقى نكنند ؟ ) ش 

در جواب  گوئيم : اين پرسشى درست  است  و اين قضيه اصل اقليدس است  و دانشمندانى قبل از 
و خواجه نصيرالدين  اسالم و بعد از اسالم در پيرامون اين قضيه رساله ها نوشته اند , ابن هيثم و خيام

طوسى كه هر يك  از دانشمندان بزرگ  اسالمى اند در اين موضوع هر يك  رساله اى جداگانه نوشته 
اند , عالوه اينكه خواجه نصيرطوسى در شكل بيست  و هشتم مقاله نخستين تحرير اصول اقليدس آن 

ازى دو خط را به عنوان مثال را پس از تمهيد هفت  شكل هندسه اى ثابت  كرده است  , ولى كنون تو
براى غرضى كه در پيش داريم آورديم و ورود در جواب سؤال مذكور خارج از موضوع بحث  خواهد بود 

 . غرض
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اينكه هر گاه خط الف  ب  باال را در نظر بگيريم كه خط دج با وى موازى نباشد و بخواهيم دج را 
 ج را مثال بتدريج طورى قرار دهيم كه تا موازى الف  ب  شود .موازى الف  ب  قرار دهيم ناچار بايد د

حال مى پرسيم آيا توازى ميان آن دو خط بتدريج حاصل شد زيرا كه خط دج را كم كم و متدرجا به 
سوى خط الف  ب  طورى قرار داده ايم كه موازى آن قرار گرفت  . اما با نظر دقيق حكم مى كنيم كه 

دريج حاصل نشد بلكه آنگاه كه توازى حاصل شد هيچ امتداد زمانى نتوان توازى بين آن دو خط بت
تصور نمود , به اين معنى كه توازى در يك  آن حاصل شده است  هر چند آن دو خط بتدريج از تمايل 



بتوازى رسيدند , ولى آن تدريج مقدمه بود براى حصول توازى كه دفعه تحقق يافت  و اين] ) دفعه[)  
) آن[)  است  , و اجماال مى دانيد كه] ) آن[)  قسمت  پذير نيست  و هيچ امتدادى همان معنى] 

ندارد . بنابر آنچه در حصول توازى دو خط گفته ايم دانسته مى شود كه امورى آنى الوجوداند , در 
 مقابل اين امور آنى الوجود امورى اند كه بتدريج حادث  مى شوند مثل اينكه هسته ميوه اى از زمين

جوانه زند و كم كم ببالد و درخت بار آور شود و ميوه آن از رنگى آغاز كند تا تدريجا به نهايت  آن رنگ 
برسد . آن هسته در يك  آن درخت  بارآور نشد بلكه بتدريج در يك  مدت طوالنى درخت  شد و 

ملتر مى يابد كه بتدريج به سوى رشد و نمو بود و در هر آن صفت  و كمالى و خالصه صورتى بهتر و كا
در] ) آن[)  پيش داراى آن نبود و آن رنگ  در يك]  ) آن[)  به كمال و به نهايت  نرسيد بلكه بتدريج 

بدان غايت  رسيد , اين وجود تدريجى را حركت  گويند . و به عبارت  ديگر آن درخت  يك  وجود 
هوم زمان آشنائى داريم تا كم كم زمانى است  و در امتدادى به نام زمان ) كه اجماال به معنى و مف

 نوبت  تحقيق آن فرا رسد ( درخت گرديده است  .
در نظر بگيريد سنگى را كه در لب  دره اى ساكن بود و كسى آن را از جايش بر كند و به سوى دره 

غلطاند . اين سنگ  در حركت  است  , اين حركت  بر وى عارض شد كه اين حركت  براى اين سنگ  
ينك  بروى دست  داد . آن سنگ  موضوع اين حركت  است  كه اگر آن سنگ  نبود اين حركت  نبود و ا

نمى بود . معروض هر عارضى را موضوع آن عارض گويند . چون ديوار مثال كه موضوع سفيدى است  
و سفيدى بر وى عارض است  , و انسانى كه زردى گرفته است  , بدن او معروض و موضوع زردى است  

 دى عارض وى , و آب  كه گرم شده است  , موضوع گرمى است  وو زر
 46صفحه : 

گرمى عارض وى . بنابراين چيزى كه در حركت  است  مى توان گفت  موضوع حركت  است  , مثال 
ميوه اى كه از ابتداى مراتب  رنگى تا به نهايت  آن برسد , چون سيبى كه از سرخى به نهايت  آن برسد 

ع سرخى است  و آن نهال هم موضوع حركت  و رشد نمو است  , و چون دانستيم , آن سيب  موضو
كه شىء متحرك  هر دم به سوى صفت  و كمالى مى رود كه آن را در دم پيش دارا نبود , و اين 

حصول تدريجى حركت  است  و آن متحرك  موضوع حركت  كه دمبدم از ندارى بدر مى رود و داراتر 
يم بگوئيم كه حركت  خارج شدن موضوعى است  از فقدان صفتى و كمالى به مى شود . پس مى توان

( . اين بحث  دنباله  1سوى وجدان آن كمال و صفت بطور تدريج و وجود هر جزء بعد از جزء ديگر ) 
 داردو در دروس بعدى عنوان مى شود .

قوه به فعل تدريجا  اكنون بدانكه حركت  را معنى عامى است  و معنى خاصى , معنى خاصش خروج از
است  مانند نهال كه كم كم رشد مى كند تا درخت مى شود كه همان حصول تدريجى است  , و معنى 
عامش مطلق خروج را حركت مى نامند چه اين خروج تدريجى باشد و چه دفعى . همينكه شىء از قوه 

 ( . 2ف  با تغير است  ) به فعل آيد اين خروج را حركت  مى گويند و حركت  به اين معنى عام مراد
 درس نوزدهم

ه . ق ( به ادراك  حضور شريف دوستانم نائل شده ام . بحث   1396رجب   13بسيار خرسندم كه باز ) 
ما در حركت  و تعريف  آن بود , الزم است  كه بدرسهاى گذشته مرورى بفرمائيد , تا اندازه اى درباره 

درس پيش گفته ايم اين بحث  دنباله دارد و موضوع حركت  حركت  روشن شده ايم و چنانكه در پايان 
به چندين شعبه منشعب  مى شود , اكنون استيفاى در همه جهات  آن را سزاوار نمى دانم , اگر چه 

 اميد است  كه در دروس بعد كم كم بتوانيم آنها را عنوان كنيم .



است  كه مخرج متحرك  از نقص به  سخنى كه اينك  در پيرامون بحث  حركت  بايد به ميان آيد اين
 كمال كيست  ؟ روشنتر سخن بگوئيم و اين پرسش را باز كنيم و كاوش و جستجو در اين باره بنمائيم :
دانستيم كه حركت  را غايت  است  و آن غايت  غرض است  كه متحرك  به سوى آن مى رود , ناچار 

 يست  و گرنه به سوىبايد گفت  كه متحرك  بالفعل داراى آن غرض و غايت ن
 پاورقى :

 در رساله حركت جوهريه . -قده  -تعبير جناب  استاد عالمه رفيعى قزوينى  - 1
 47صفحه :  54در رساله الهيات  ص  -قده  -تعبير جناب  استاد عالمه فاضل تونى  - 2

به عبارت  آن رهسپار نمى شد و هر كس چيزى را كه دارا است  بدست  آوردن آن را معنى نبود , و 
كوتاه تحصيل حاصل محال است  . پس هر جنبنده در جنبش خود از ندارى بدارائى مى رسد و ندارى 

نقص است  و دارائى كمال است , لذا حق داريم كه بگوئيم هر متحرك  از نقص به سوى كمال مى رود 
مى رود و بوجودى تا به غرض نهائى خود برسد و اگر بگوئى كه متحرك  دمبدم از وجودى ضعيف  بدر 

قويتر مى رسد هم روا است  , زيرا كه دانستى در متن خارج جز هستى نيست  و هر چه هست  وجود 
است  و متحرك  در حد خود وجودى است  كه نسبت  به وجود غائى و نهائى خود ناقص است  , و 

و در جهان حركتيم  چون به غايت  رسد وجودى قويتر گردد . روشن است  كه ما با حركت  و در حركت 
و از حركت  بدين قد و قامت  رسيده ايم , و از حركت  در اينجا گرد آمده ايم بلكه از حركت  گويا و 
دانا و نويسا شده ايم چه اينكه بديهى است  اگر نطفه در حركت  نمى افتاد بدين حد نمى رسيد و 

ان بلكه طلوع و غروب  كواكب  و اينكه اكنون هست  نمى شد , همچنين همه رستنيها و همه جاندار
پديد آمدن شب  و روز و تغيير و تحول فصول سال و قرب  و بعد خورشيد و ماه و ستارگان و اوضاع و 
احوال گوناگون آنها با يكديگر و به شكلهاى جور به جور در آمدن كره ماه و اختالفهاى بيشمار وضع هوا 

ا هم خود قسمتى از آنها هستيم همه از حركت  است  , و هزاران پديده هاى رنگارنگ و گوناگون كه م
بلكه ممكن سخن فراتر از اين توان گفت  كه شايد ذات  طبيعت  و سرشت  و تار و پود آن و سرتاسر 

 هستى آن در جنبش باشد و اين معنى كه گوهر و حقيقت  و متن وجود طبيعت  در حركت  باشد .
داراى حركت  وضعى و انتقالى مى دانيم , كه از حركت  وضعى  و به عبارت  ديگر اين گوى زمين را كه

شب  و روز پديد مىآيد , و از حركت  انتقالى فصول سال , شايد به جز اين دو حركت  حركتهاى ديگر 
هم داشته باشد . مثال شايد به طرف  جنوب  هم حركتى داشته باشد و يا از اين باالتر شايد ذات  آن 

, تمام ذرات  آن , بلكه سرشت  آن ذرات  هم در حركت باشد كه طبيعت    كه خود طبيعت  اوست
زمين يك  پارچه موجود سيال و متحرك  باشد . بايد در اين امور بحث  كرد و اميد است  كه نوبت  

عنوان اين مباحث  فرا رسد . مقصود اينكه همه در حركتند و حركت  از نقص بدر آمدن و به كمال 
آن كمال غرض و غايت  متحرك  است  , و متحرك  در آغاز فاقد آن بود و ببركت   رسيدن است  , و

 حركت  واجد آن باشد .
سؤال ما اكنون اين است  كه متحرك  فاقد كمال چگونه واجد آن شد ؟ اگر گفته شود كه كمال در خود 

 او بود و هست  , دانستى كه تحصيل حاصل غلط است . حاال بايد بهتر
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انديشه كرد كه آيا طبيعت  متحرك  خودبخود به سوى كمال مى رود يا ديگرى او را به كمال مى 
 كشاند و مى رساند ؟ چگونه خواهد بود .

از تكثير امثله اعتراض نفرمائيد زيرا كه غرض رسيدن به حقيقت  است  و شايد با تعدد ذكر امثله راه 



هر چيز به خودمان نزديكتريم , و بظاهر نظر بدوى كنونى بهترى پيدا شود . فكر مى كنم كه خودمان از 
همه بيرون از ما هستند و از ما بدرند , پس چه بهتر كه پرسش را از نهاد خودمان و از سرشت  و 

خواهش ذاتى خودمان استنباط كنيم و طرح نمائيم , بنابراين به اين چند پرسش و پاسخ كه از گرد 
 د توجه بفرمائيد :آمدن ما در اين جلسه پيش مىآي

اگر كسى در سراى شما از شما مى پرسيد به كجا مى روى ؟ در پاسخش مى گفتى : مى خواهم به 
 مسجد سبزه ميدان بروم .

 مگر در آنجا چه خبر است  ؟ -س 
در آنجا مجلس گفت  و شنيد است  كه درباره امورى تجزيه و تحليل و پرسش و كاوش مى شود ,  -ج 

 كنم .مى خواهم شركت  
هر روز به مطالبى يا  -چه نتيجه اى از گفت  و شنيد و تجزيه و تحليل حاصل مى شود ؟ ج  -س 

الاقل به مطلبى آشنائى پيدا مى كنيم , و از تاريكى ندانستگى به روشنائى دانائى مى رسيم و در نتيجه 
 -ارتقا مى يابيم . س هر روز روشنتر مى شويم و از قوه به فعل و به عبارت  ديگر از نقص به كمال 

 گفتيد آنچه را ياد گرفتيم به ياد گرفتن روشن مى شويم , مگر ياد گرفتن چيست  ؟
 ياد گرفتن همان دانش آموختن است  . -ج 

چگونه به دانش آموختن روشن مى شويد , مگر دانش نور چراغ است  كه شما را روشن كند ,  -س 
و نفت  و فتيله برافروخته مى شود و كجاى ذات  شما  وانگهى چگونه نور چراغى است  از چه هيزم

 تاريك  بود و روشن شد و چگونه روشن مى شود ؟
اگر چه از جواب  در خصوصيات  اين نور اكنون ناتوانم و نمى توانم از عهده آن بر آيم ولى چون به  -ج 

در بعد اين سواالت  خويشتن رجوع مى كنم مى يابم و مى بينم كه از دانستن روشن مى شوم و شايد 
در همين محفل پيش بيايد و برايم روشن شود كه دانش چگونه نورى است  , آنگاه بتوانم اين پرسش 

 شما را بتفصيل و با برهان و دليل جواب  بگويم .
مى خواهيم  -باالخره از اين روشن شدن چه مى خواهيد و چه چيزى عائدتان مى شود ؟ ج  -س 

 49يم و از كجائيم و به كجا مى رويم و صفحه : بفهميم كه خودمان كيست
 سرانجام ما چه خواهد شد و چه مى خواهيم و چه بايد بخواهيم و اين همه چيستند و . . . ؟

 مگر اينها را خودت  نمى دانى ؟ -س 
 اگر مى دانستم نياز به انبازى در اين جلسه نداشتم زيرا كه تحصيل حاصل محال است  . -ج 

شما را از ندانستگى و تاريكى به دانائى و روشنائى مى كشاند و يا به قول شما از قوه  آن كس كه -س 
 فالنى است  . -به فعل و از نقص به كمال مى رساند كيست  ؟ ج 

 مگر او خودش اينها را مى داند ؟ -س 
ما را از او چگونه ش -اگر نداند چگونه به ما مىآموزد و فاقد شىء چگونه معطى آن مى شود . س  -ج 

 نادانى به دانائى مى كشاند و از تاريكى به روشنائى و از نقص به كمال مى رساند ؟
اين فالنى كه شما را از نقص  -او حرف  مى زند و ما گوش مى دهيم و كم كم ياد مى گيريم . س  -ج 

ديگران آموخت  ؟  به كمال مى برد و اينها را به شما مى آموزد آيا خودش داشت  و دارا بود يا او نيز از
 او چگونه آموخت  ؟ -او خود اظهار مى دارد كه از ديگران آموخت  و ديگران از ديگران . س  -ج 
 همچنانكه ما از وى مىآموزيم . -ج 

شما گفتيد آموختن دانش اندوختن است  و دانش روشنائى است  و اين دانش را از حرف  زدن  -س 



 او و شنيدنتان به دست  آورده ايد ؟
آرى چنين گفتيم زيرا اگر او حرف  نمى زد و ما نمى شنيديم دانا نمى شديم , مگر الل مى تواند  -ج 

 به ديگرى چيزى بياموزد و يا كر از ديگرى چيزى فرابگيرد .
آنگاه كه شما به فكر فرو رفته ايد و داريد مثال يك  مساله سنگين رياضى و يا يك  پرسش دشوار  -س 

د نه اين است  كه در آغاز بجواب  آن مساله و حل آن پرسش آگاه نبوديد و سپس از ديگر را مى گشائي
انديشيدن بدان آگاهى يافتيد و روشن شديد و از قوه به فعل رسيده ايد , آيا دست  يافتن به جواب  

 و حل آنها دانش نيست  و دانش روشنائى نيست  ؟
 آرى چنين است  . -ج 

 انديشه خودتان بدانشى دست  يافته ايد گفت و شنودى در كاربود ؟ آيا در اين صورت  كه با -س 
 50صفحه : 

 نه خير . -ج 
 پس مى شود كه دانش از جز گفت  و شنود به دست  آيد , نه چنين است ؟ -س 
 بنابراين مثالى كه زده ايد و كاوشى كه در پيش كشيده ايد بايد چنين باشد . -ج 

ش بوديد و به انديشه فرو رفته بوديد و گوينده اى نداشته ايد و به حاال بفرمائيد شما كه خامو -س 
حل آن پرسش دشوار پيروز شده ايد مگر از ندارى به دارائى نرسيده ايد , مگر از نقص به كمال نيامديد 

 و از تاريكى به روشنى وارد نشديد و از قوه به فعل قدم ننهاده ايد .
 ايد . آرى همينطور است  كه بيان داشته -ج 

اكنون بفرمائيد كه مخرج شما در اين صورت  از قوه به فعل كيست  ؟ چه گوينده اى و چه  -س 
من خودم به فكرم دريافتم , در اين صورت  جز  -دهنده اى شما را از نقص به كمال رسانده است  ؟ ج 

رود و تحصيل شما كه گفتيد انسان چيزى را كه داراست  به سوى آن نمى  -من كس ديگر نبود . س 
من فكر كردم و از  -حاصل محال است  پس چگونه از خودتان كه نداشتيد اين دارائى حاصل شد . ج 

 فكر به آن رسيدم .
پرسش من اين است  كه خود فكر حركت  است  و در اين حركت  نتيجه اى حاصل شده است   -س 

به فعل و از نقص به كمال و از كه حل آن مساله دشوار بود , بفرمائيد چه كسى فكر را از قوت  
ندانستگى بدانائى كشانيد , آن مخرج حركت  فكرى از قوت  به فعل چه كسى است  ؟ شما كه مى 

گوئيد جز من ديگرى نيست  و شما هم كه فاقد آن نتيجه بوديد , و خودتان گفتيد فاقد شىء معطى 
لمى و آن پرتو فروغ دانش بود , و آن آن نمى شود حاال بفرمائيد آن كسى كه واجد آن نتيجه مساله ع

 را بشما بخشيد كيست  و چگونه از نقص ندانستگى در آمديد و به كمال دانائى رسيده ايد ؟
 انصاف  مى دهم كه از پاسخ آن عاجزم , براستى نمى دانم چه بگويم . درس بيستم -ج 

 اين درس دنباله سؤال و جواب  درس پيش است  :
ما پرسيدم كه فالنى چگونه شما را از نادانى به دانائى مى كشاند , در جواب  در درس پيش از ش -س 

گفته ايد كه او حرف  مى زند و ما مى شنويم و كم كم ياد مى گيريم . در اينجا عالوه بر سؤالهائى كه 
 فت  ؟بعد از جواب  نامبرده داشته ام , باز مى پرسم كه از حرف  زدن او چگونه نور دانش در شما راه يا

 51صفحه : 
درست  به سؤال من دقت  بفرمائيد , از موج زدن هوا صوت  پديد مىآيد , اين صوت  را به پارسى آواز 
گوئيم و اين موج از جهت  هيات  هائى كه در گذرگاه خود از محبسها و مخرجها مى پذيرد حرف  را به 



 ( . 1) وجود مىآورد , پس حرف  هياتى است  كه به آواز عارض مى گردد 
و به عبارت  ديگر و روشنتر از حركت  زبان و برخورد آن به مخارج حروف  و تموج هوا صوت  پديد 
مىآيد و حرف  پيدا مى شود و اين تموج هوا و شكنهاى گوناگون به دستگاه شنوائى شنونده برخورد 

فت  آور است  و در كرده و به پرده صماخ او رسيده و آن را شنيده است  , اگر چه اين خود امرى شگ
دار هستى هيچ چيزى از خرد و كالن نيست  كه سبب  حيرت  انسان و مايه شگفتى آن نشود . اين 

مطلب  به جاى خود , ولى من سؤالم در اين مقام اين است  كه حرف  از تموج هوا و هيات  عارضه بر 
در شنونده جاى گزين شده  آن پديد آمد , و از اين تموج چگونه به قول شما نورعلم و فروغ دانش

است  , همين هواست  كه ما همواره در ميان او به سر مى بريم چون ماهى در ميان آب  , و اگر از آن 
بدر برويم مى ميريم چنانكه ماهى در بيرون آب  . حاال بفرمائيد اين هوائى كه ما در همه حال در او 

است  ؟ آيا مى فرمائيد كه هواى ارج از دهان  غوطه وريم چگونه به يك  موج و شكن خوردن علم داده
دانا به تموج و شكنش حامل نور علم است  و آن را از راه دستگاه شنوائى به شنونده تحويل داده است  

يا خروج از دهان , شرط نيست  زيرا كه از صوتهاى ضبط شده در آالت ضبط صوت  چون گرمافون و 
آن حروف  از دهانى بيرون شده باشد , چه جواب  مى  مانند آن همان معانى مفهوم مى شود كه

 فرمائيد ؟
خيلى بايد در اين سؤال تامل كرد و براستى معمائى است  كه حل آن آسان نيست  اكنون نمى  -ج 

 دانم چه بگويم .
مگر شبيه همين سؤال را از خواندن نوشته هاى كتب  و رسائل پيش نمى آيد ؟ مگر جز اين  -س 

ه مركبى است  كه به هياتها و صورتها و شكلهاى گوناگون در آمده است  ؟ چگونه از است  كه نوشت
كتابى دانا مى شويم و به معارف مى رسيم در حاليكه چيزى از كتاب  در ما انتقال نيافت  . در حرف  
ذ زدن باز تموج هوائى بود كه در خواند . كتاب  اين هم نيست  , فقط چشم , نقوشى را بر صفحه كاغ
مى نگرد , چطور از آن دانا مى شود ؟ دانش دهنده كيست  ؟ كتاب  آموزگار است  يا استاد آموزگار 
است  ؟ ودانستى كه سؤال و اشكال درباره هر دو پيش مىآيد , و يا , نه كتاب  آموزگار است  و نه 

و تازه او چگونه استاد , بلكه اينها وسائل و معداتند و معلم , ديگرى است  , و آن ديگرى كيست  
 تعليم مى دهد و ما چگونه از او ياد مى گيريم چه جواب  مى فرمائيد ؟

 پاورقى :
 فصل دوم رساله اسباب  حدوث  الحروف  تاليف  شيخ رئيس ابن سينا رضوان اهلل تعالى عليه . - 1
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اى شما درست  و استوار و فعال در حيرت  افتاده ام و مى بينم ايرادهاى شما وارد است  و پرسشه -ج 

خيلى سپاسگزارم كه به سؤالهايم دقت  داريد  -پاسخ آنها دشوار است  , از شما مهلت  مى طلبم . س 
و از سر انصاف  جواب مى دهيد , در جوابهاى درس پيش گفته بوديد كه در آن مجلس گفت  و شنيد 

ريك  بود چه كسى بود كه روشن شد و روز , هر روز از تاريكى به روشنائى مى رسم , بفرمائيد آنكه تا
 بروز روشنتر مى شود ؟

 آن تاريك  من بودم كه روشن شده ام و روز بروز بتدريج روشنتر مى شوم . -ج 
متشكرم كه به پرسشهايم پاسخ مى دهيد , لطف  بفرمائيد آن] ) من ( ( را كه گفته ايد آن  -س 

 ) من[) شما آگاهى بدست  آورم ؟ تاريك  , من بودم توضيح بدهيد , تا درباره]
آن] ) من[)  همين منم كه در حضور شما هستم و من منم و همينم كه مى بينى , و اينكه منم و  -ج 



رو بروى شما قرار گرفتم امر پوشيده اى نيست  تا آن را توضيح دهم و تفسير كنم و آن] ) من[)  
واهد ؟ اين پرسش شما سخت  سست  مى همين] ) من[)  است  و اين منم ديگر چه توضيحى مى خ

 اگر اجازه مى فرمائيد در اين باره از شما پرسش كنم و خيلى متشكر مى شوم . -نمايد . س 
 خواهش مى كنم هر چه مى خواهيد بپرسيد . -ج 

اين] ) من[)  شما كه فرموديد روبرويم قرار گرفته است  آيا لباس و كفش و كاله شما هم جزء  -س 
 ؟ همين است 

 خير آنها پوشاك  من هستند و از من بدرند . -ج 
آيا موى سر و ريش شما جزء همين] ) من[)  است  كه مى فرمائيد : آن ]) من[)  همين است   -س 

 كه مى بينى ؟
نه خير موى سر و بدنم اگر چه به لباسم از من نزديكترند ولى باز جزء من نيستند زيرا كه مويم را  -ج 

 اشم و از تراشيدن مو , منم باقى است  و من منم .مى زنم و مى تر
آيا رنگ  اندام شما هم جزء آن] ) من[)  شماست  كه مى فرمائيد آن] ) من[)  همين منم كه در  -س 

 حضور شما هستم ؟
اگر چه رنگ  اندامم از مويم به من نزديكتر است  ولى باز فكر مى كنم كه رنگ  من هم از من بدر  -ج 

از من باشد زيرا كه ممكن است  مثال چند روزى در سفرى و يا در كارى باشم كه بايد در  باشد و غير
شعاع آفتاب  بيابان به سر برم و كم كم رنگ  اندامم كه گندم گون بود از آفتاب  و باد خوردن سياه 

قان بگيرم شود , پس در اين صورت  رنگم تغيير كرد و تبديل يافت  ولى من منم , و يا مثال بيمارى ير
 53كه رنگ  اندامم بكلى زرد شود ولى باز من منم . صفحه : 

خيلى متشكرم كه با منطق و استدالل به پرسشهايم پاسخ مى دهيد , حاال بفرمائيد انگشتان  -س 
 دست  و پاى شما بلكه خود دست  و پاى شما جزء اين من شما است  ؟

اس و كفش و كاله و مو و رنگم هستند كه از من بدر بلكه مگر انگشتانم و دست  و پايم مانند لب -ج 
 باشند و بيرون از من باشند ؟

اگر كسى , يك  انگشت  او را بريده اند آيا افعال و آثارش را به خود نسبت  نمى دهد و نمى  -س 
گويد من ديدم و من شنيدم و من رفتم و من آمدم و من گرفتم و من دادم و من انديشه كردم و من 

 ينى مى كنم و همچنين در افعال ديگر ؟پيش ب
 چرا اين افعال را به خود نسبت  مى دهد . -ج 

آيا به بريدن اين يك  انگشت  او در آن من او خللى و نقصانى حاصل شد كه وقتى مى گويد من  -س 
ش من , از منى كه يك  جزء آن بريده شد خبر مى دهد ؟ و يا اينكه چه بسيار در افعال و اقوال و احوال

 من مى گويد و بكلى از آن انگشت  ناقص غفلت  دارد و هيچ در خاطرش خطور نمى كند ؟
 ظاهرا بايد همينطور باشد كه شما مى گوئيد . -ج 

 پس آن انگشت  جزء من آن كس نيست  ؟ -س 
 بنابراين بايد همچنين باشد . -ج 

مچ و يا آرنج و يا تا شانه , نداشته حاال بفرمائيد اگر انگشتان يك  دستش را و يا دستش را تا  -س 
باشد آيا احوال و افعال و اقوالش را به خود نسبت  نمى دهد و ذهول و غفلت  از نبود دست  در 

 اسناد آثارش به خود برايش پيش نمى آيد ؟
پس دست  او هم جزء آن من او  -ظاهرا در اين صورت  هم چنان است  كه شما مى گوئيد . س  -ج 



 نيست  .
 بايد همينطور باشد كه شما مى گوئيد . -ج 

اگر دستها و پاهايش را نداشته باشد و يا دارد ولكن به كلى افليج و از كار افتاده اند و مانند  -س 
چوب  خشكى به او چسبيده اند , آيا در اين صورت  باز نمى گويد من چنان كردم و چنين گفتم و من 

ه برخى از قسمت  من خود مى كند و از جزء منش خبر مى و من , و يا در اين من گفتن اشارت  ب
 دهد ؟

 ظاهرا من همان من است  و كل و جزء در او راه ندارد و تفاوتى پيش نمى آيد . -ج 
 پس دست  و پايت  جزء من تو نيست  ؟ -س 

 54صفحه : 
 بايد اينطور باشد . -ج 

و اعضا و جوارح ديگر پيش نمى آيد ؟ آيا همين پرسش در گوش و چشم و بينى و زبان و دندان  -س 
 آيا آنها جزء من تو هستند ؟

اينها سؤاالتى درباره اعضاى  -بايد حق با شما باشد . گويا كه اين اعضا هم جزء من نباشند . س  -ج 
 ظاهرى بود , حاال بفرمائيد اگر كسى يك كليه او را گرفته باشند با كليه ديگر زنده نمى ماند ؟

مى ماند , و افراد بسيارى را مى شناسيم كه با يك  كليه زنده اند و بخوبى در كار و چرا زنده  -ج 
 كوشش و روزانه زندگى خود هستند .

سخن را كوتاه كنم , آيا همان سؤالهائى كه در اعضاى ديگر پيش آورديم در اينجا پيش نمى آيد  -س 
 تا در نتيجه بگوئيم كه كليه هم جزء آن من نيست  ؟

 د همينطور باشد .باي -ج 
كوتاه سخن , آيا اگر قلب  كسى را بگيرند زنده مى ماند , و يا اگر سر كسى را ببرند زنده مى ماند  -س 

 ؟
 نه خير . -ج 

مسلما بايد قلب  يا سر آن] )  -آيا قلب  , آن] ) من[)  است  و يا سر , آن] ) من[)  است  ؟ ج  -س 
بكلى مثله كرده ايد و چيزى از او باقى نگذاشته ايد و بديهى  من[)  باشد , و گرنه شما كه انسان را

است  اگر سر و يا قلب  او هم آن] ) من[)  نباشد پس كيست  كه من من مى گفت  و باالخره بايد 
چيزى باقى بشد تا من او باشد و شما از انسان آنچه بود همه را به كنار گذاشته ايد و از او گرفته ايد و 

 ه ايد . ديگر من او كوتا من من بگويد ؟او را هيچ كرد
 اجازه مى فرمائيد سؤالم را ادامه بدهم و پرسش و كاوش بيشتر در ميان آورم ؟ -س 
 خواهش مى كنم بفرمائيد . -ج 

 درس بيست  و يكم
 اين درس نيز دنباله سؤال و جواب  درس پيش است  :

ن من است  كه هر كسى مى گويد من در درس پيش از شما پرسيدم كه آيا قلب  و سر جزء آ -س 
چنان گفتم و چنين شنيدم و چنان بودم و چنين شدم ؟ در پاسخ گفته ايد آرى كه اگر سر و قلب  هم 

 آن من نباشد پس كيست  كه من من مى گويد , و بنا شد كه از شما در اين
 55صفحه : 

 باره پرسش بيشتر بنمايم .



 خواهش مى كنم بفرمائيد . -ج 
ا به سؤالهايم خيلى دقت  و توجه داشته باشيد : بفرمائيد آيا هيچگاه فكرهاى سنگين و لطف -س 

 عميق در رشته هاى كار و زندگى شما براى شما پيش آمده است  ؟
چرا , چه بسيار گاهى براى حل يك  مساله رياضى چنان فكر عميق روى مى دهد كه از بيان آن  -ج 

 عاجزم .
حال كه براى حل مساله اى سخت  به فكر فرو رفته ايد توجه به اعضايتان متشكرم , آيا در آن  -س 

 رهزن شما هست  يا نه ؟
غرضم اين است  در آنحال كه  -خواهش مى كنم سؤال را توضيح بدهيد و روشنتر بپرسيد . س  -ج 

 نيست  ؟بايد به فكر عميق , مساله دشوارى را حل كنيد , اگر سرو صداى خارجى باشد مزاحم كار شما 
 چرا همينطور است  كه مى فرمائيد . -ج 

 و در آن حال اگر چشم بر چيزى بدوزيد و سرگرم تماشاى آن باشيد از كار فكريت  باز نمى مانيد ؟ -س 
 چرا خيلى واضح است  . -ج 

آيا براى شما پيش نيامده است  كه وقتى بيداريد و به فكرى فرو رفته ايد با اينكه چشم باز و  -س 
ش باز است  اگر بقول بابا گفتنى شتر با بار از پيش چشم شما بگذرد از آن غفلت  داريد و پس از گو

آن اگر ديگرى از شما بپرسد كه آيا اشترى با بار از اينجا عبور كرده است  در جوابش مى گوئى نديدم , 
 و اگر در فكر نمى بوديد او را مى ديديد و در هر دو صورت چشم باز است  ؟

آيا براى شما پيش نيامده است   -چه بسيار كه اين احوال و اوضاع براى انسان پيش مىآيد . س  -ج 
كه در مطلب  نيازمند به فكر عميق از سر و صدا مى گريزيد و به گوشه اى پناه مى بريد و در آن حال 

يفتد و شما را از كه به فكر نشسته ايد چه بسا كه چشم خود را هم مى بنديد كه تا ديده به اين و آن ن
فكر كردن باز ندارد و حتى خيالهاى درونى خودتان را از اين سوى و آن سوى رفتن باز مى داريد تا 

فكرت  از پراكندگى رهائى يابد و فقط به همان مطلب  دشوار تمركز يابد تا به حل آن دست  بيابيد , 
 آيا نه چنين است  ؟
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 است  كه بيان مى كنيد و چون و چرا برنمى دارد . خوب  مى فرمائيد همين طور -ج 

خيلى متشكرم , آيا همان طور كه چشم خود را مى بنديد و فكر را از خيالهاى پراكنده باز مى  -س 
داريد , حاال بفرمائيد اگر در آن حال درباره شكل و ريخت  و ساختمان و تشريح عضوى از اعضاى 

باشيد و در پيرامون آن انديشه كنيد آيا از حل آن مطلب  دشوار و بيرونى يا درونى خودتان نظر داشته 
 سنگين باز نمى مانيد و از آن فكر عميقى كه الزم بود منحرف  و منصرف  نمى شويد ؟

اين چنين است  كه مى فرمائيد , و البته توجه به اين امور مانع از غور كردن و تعمق در مسائل  -ج 
 سنگين و حل آنهاست  .

ين بود آنچه كه در آغاز گفتم كه در حال فرو رفتن در فكر توجه به اعضا رهزن است  و انسان از ا -س 
فكر كردن و به نتيجه رسيدن باز مى ماند , حاال كه سخن بدينجا رسيده است  با توجه و دقت  هر چه 

ته ايد تا به نتيجه بيشتر و با تامل هر چه بهتر بفرمائيد در آن هنگام كه در حل مساله اى بفكر فرو رف
آن رسيده ايد و به جواب  آن دست  يافته ايد آيا در آنحال تعمق فكرى كه سخت  به فكر فرو رفته ايد 

هيچ مى گفتيد كه ملك  و مالى دارم و رخت  و لباسى دارم و يا دست  و پائى دارم و يا سر و مغز و 
حال تو بودى كه به فكر فرو رفته بودى و تو  قلبى دارم و يا از همه غفلت  و ذهول داشته ايد و در عين



بودى و تو , و چون از آنحال باز آمدى مى گوئى من فكر كردم و فهميدم و رسيدم لطفا بفرمائيد اين 
من كيست  كه مى گويد من فكر كردم و من يافتم و من فهميدم , جز اين است  كه بايد غير از بدن و 

 ؟غير از همه جوارح و اعضاى تو باشد 
 اين چنين كه تشريح كرده ايد و كنجكاوى نموده ايد بايد همين طور باشد كه نتيجه گرفته ايد . -ج 

حاال بفرمائيد آنكه مى گويد منم و من چنين و چنان كردم و گفتم و شنيدم و چه , و چه , و چه  -س 
) هست[)   است   آيا آن من موجود است  يا معدوم , و به عبارت ساده تر آن من كه جز بدن است] 

آقا اين ديگر خيلى روشن است  كه آن من موجود است  و هست  است   -يا] ) نيست[)   است  ؟ ج 
, معدوم كه] ) نيست[)   است  و نيست]  ) نيست[)   است  , نيست  چگونه فكر مى كند و مى يابد 

, هر چه كه منشا آثار  و مى گويد من ؟ نيست  كه از خود خبر نمى دهد و نمى شود از آن خبر داد
 است  از هست  است  .
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آفرين همين طور است  كه تقرير مى فرمائيد , پس از اين پرسش و پاسخ و از اين روش و  -س 

كاوش بهره گرفتم كه آنچه را هر انسانى به فرهنگ فارسى من و يا بتازى انا و يا به واژه هاى ديگر از 
نمايد , اين كلمه من وانا و مانند آنها اشارت  به موجودى دارد كه آن  خود خبر مى دهد و حكايت  مى

 موجود جز بدن او است  .
 همينطور است  كه مى فرمائيد . -ج 

پس آنكه مى گفت  تاريك  بودم و روشن شدم , ناقص بودم و كامل شدم , نادان بودم و دانا  -س 
كه جز بدن است  و كلمه من وانا اشاره به آن  شدم و از قوت  به فعل رسيدم اين حقيقت  موجود بود

 است  ؟
 بايد اين طور باشد . -ج 

 آيا آن را با چشم سر مى بينيم . -س 
 نه خير . -ج 

نمى دانم . شمادوستان  -آيا مى شود با چشم مسلح مثال با ذره بينها و دوربينها او را ديد ؟ ج  -س 
ن درسها را سرسرى نگيريد , ببينيد االن به موجودى گراميم در اين بحث  و فحص دقت  بفرمائيد اي

رسيده ايم كه آن حقيقت ذات  هر فرد انسان است  , و اكنون همين اندازه نتيجه حاصل كرده ايم كه 
آن گوهرى كه به لفظ] ) من[)  و] ) انا[)  بدان اشارت  مى كنيم موجودى است  غير از بدن . اين بحث  

دى رسانده است  و اكنون در بود چنين موجودى كه حقيقت  من و شما و فحص ما را به چنين موجو
است  يقين حاصل كرده ايم اگر چه با چشم سر او را نمى بينيم و از منظر ديدگان پنهان است  و نمى 

توانيم آن را لمس كنيم ولى به بود او اعتراف  داريم اما چگونه موجودى است  و چگونه غير از بدن 
است  و نسبت  بدن با او چگونه و تعلق او به بدن چگونه است  و به چه نحو از نقص  است  و با بدن

به كمال مى رسد و سؤالهاى بسيار ديگر در اين باره بايد پس از اين روشن شود . و ما در سفر علمى 
 خود حق داريم كه بگوئيم اكنون گامى برداشته ايم , اين مطلب  در درسهاى بعدى روشنتر مى شود و

 اكنون در اين روش به همين اندازه اكتفا مى كنيم . درس بيست  و دوم
مطلب  درس پيش اين بود كه آن گوهرى كه هر كس از خود خبر مى دهد و به كلمه من و انا و مانند 

 آنها بدان اشارت  مى كند غير از بدن او است  كه بين آن و بدن مباينت  و
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آن به دليلى تجربى از راه تفكر پيش آمديم و خالصه آن اين بود كه انسان  مغايرت  است  و در اثبات 
در حال تعمق و تمعن فكرى از بدن غافل است  و به خود شاعر , پس اين جز آن است  . اكنون اين 

درس نيز در اثبات  همان مطلب  درس پيش است  به دليلى ديگر . و اين دليل از جهتى بهتر از دليل 
ه در اثناى بيان آن دانسته مى شود چنان كه تذكر خواهيم داد . اين دليل نيز دليلى پيش است  ك

تجربى است  كه از ابتكارات  فيلسوف  بزرگ  شيخ الرئيس ابوعلى ابن سينا است  . اين استدالل را به 
و فورالنى )  ( 1عينه در فلسفه دكارت فرانسوى نيز مى يابيم ولى محقيقن از فالسفه اروپا مانند واليو ) 

( معتقدند كه دكارت  به آراء فيلسوف  ايرانى ابن سينا اطالع يافته است  و اين دليل تجربى را از او  2
( . اين فيلسوف  بزرگ  ابن سينا در رشته هاى گوناگون دانش به تازى و پارسى  3گرفته است  ) 

شارات  و تنبيهات  است  و به اشارات  كتابهاى بسيار ارزشمند نوشته است  كه يكى از آنها معروف  به ا
شهرت  دارد و يكى ديگر بنام شفا است  كه اين هر دو كتاب  را به تازى نوشته است  . اشارات  در 
منطق و فلسفه است  و شفا يك  دوره دائره المعارف  كه باز در ميان دانشمندان و دانش پژوهان 

كمت  اشارات  را به ده نمط و هر نمط را به همان دو قسم فلسفه و منطق آن متداول است  . ح
چندين فصل و هر فصل را به عناوين اشاره و يا تنبيه و يا وهم و تنبيه و گاهى هم به عنوان تذنيب  و 
تكمله و استشهاد و عناوين ديگر معنون كرده است  . و حكمت  شفايش را نيز به چند فن و هر فن را 

ند فصل تنظيم كرده و ترتيب  داده است  . آن دليل تجربى را در اين به چند مقاله و هر مقاله را به چ
هر دو كتابش آورده است  : در كتاب  اشارات  در فصل اول نمط سوم و در شفا در دو جا يكى در آخر 

چاپ  سنگى ( و ديگر در اواسط فصل هفتم  1ج 281فصل نخستين مقاله نخستين فن ششم ) ص 
 چاپ  سنگى ( . 1ج 363مقاله پنجم فن ششم ) ص 

چون به تازى آشنائى نداريد ناچار بايد دليل نامبرده را به پارسى بازگو كنم و به گفته مالى رومى : 
پارسى گو , گرچه تازى خوشتر است  . و بهتر اين است  كه به ترجمت  تحت  اللفظى گفتار شيخ از 

ته وى را آنچنان كه خواست  برسانيم . اينك  تازى به پارسى نپردازيم بلكه خامه را آزاد بگذاريم و خواس
 نقل دليل : خويشتن را چنين پندار كه : تمام اندام : پاورقى :

 47ieh - 1 
 ee174(i - 2 

اين مطلب  را از مقدمه فاضالنه آقاى سيداحمد خراسانى بر دانشنامه عالئى ) چاپ  اول ( ص كز  - 3
 نقل كرده ايم .
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د , چشمها بسته و انگشتان گشاده , دستها و پاها باز و دور از بدن و از يكديگر , در تندرست  و خردمن

هوائى كه اندازه گرمى تنت  برابر , در فضائى آرام و خاموش كه نه به چيزى وابسته اى و نه بر چيزى 
 چيز ناگاه . ايستاده , به يكبارگى آفريده شدى , و در آنگاه تنها به بود خودت  آگاهى و جز آن از همه

اين بود دليل تجربى شيخ كه بازگو كرده ايم . حاال يك  يك  كلمات  دليل را بشكافيد تا بهتر به مغز و 
 مغزاى آن برسيد :

 چون تمام اندامى : هيچ عضوى از اعضاى ظاهر و باطن در فرض مذكور فروگذار نشده است  .
و بيمارى تن بدان توجه داشته باشى و  چون تندرستى : بيماريهاى بدنى نيست  تا به درد عضوى

 منصرف  به بدن گردى و به خالى از احوال خودت  كه جز ذات  تو است  توجه كنى .
و چون خردمندى و در حال صحت  عقلى : بذات  خويشتن آگاهى دارى . و چون چشمها بسته است  



ست  يا چيز ديگر است  و با تو : به بدن خود نمى نگرى و بدان توجه ندارى كه آيا اين بدن توئى توا
چه نسبت  دارد . انگشتان گشاده و دستها و پاها باز و دور از بدن و از يكديگرند تا به تماس آنها به 

 يكديگر و به برخورد آنها به بدن توجه تو را به عضوى از اعضايت  و به بدنت  جلب  نكنند .
به زيادت  و نقص درجه حرارت  هوا نسبت  به در هوائى كه گرمى آن با گرمى تنت  برابر است  تا 

 درجه حرارت  تن از گرما و سرما توجه به بدن ننمائى .
در فضائى آرام و خاموش تا آواز بيرون تو را از تو بازندارد و متوجه به غير خود نشوى و يا خود آن 

 سبب  توجه توبه بدنت  نشود .
تو به آن چيز تو را هم به آن چيز و هم به بدنت   در آن فضا نه به چيزى وابسته اى , تا وابستگى

 توجه ندهد .
و نه در آن فضا بر چيزى ايستاده اى كه اگر بر زمين و چيز ديگر ايستاده باشى بر اثر تماس و برخورد 

 پاها به آن چيز متوجه بدن مى شوى چنانكه به غير بدن هم .
ه به چيزى و نه ايستاده بر چيزى , به بدن و و چون فرض شود در فضا معلق و آويخته باشى نه وابست

غير بدن توجه ندارى . و چون به يكبارگى آفريده شدى هيچ حالت  تذكر به اندام و اعضايت  ندارى كه 
 60مبادا اين تذكر تو را توجه به عضوى از اعضايت  دهد چه اگر آفريده يكبارگى نباشى و صفحه : 

 تذكر به بدن و اعضا و اندام تو خواهد شد .  تدريجى باشى اين خلقت  تدريجى موجب
تذكر : آنكه در آغاز اين درس گفته ايم كه دليل شيخ بهتر از دليل پيش است  از اين رو است  كه در 
دليل سابق چون شخص مسبوق به اعضا و جوارح و اندام خود است  ممكن است  كه اين تذكر به 

آن هول و هراس ايمن است  . اين بود تذكرى كه بدان اعضا و اندام رهزنش شود ولى اين دليل از 
 وعده داده ايم .

حاال درست  دقت  بفرمائيد و از روى درايت  و انصاف  حكم كنيد . در چنين فرض مذكرو اصال مى 
گفتى بدنى دارم تا بگوئى بدنم مركب  از سر ودست  و مغز و قلب  و خون و چه و چه است  ؟ و من 

لبم و يا آن خونم . نه اين است  كه در فرض مذكور نه مى دانى زمينى است  و نه آن مغزم و يا آن ق
آسمانى و نه ماه و خورشيد و ستارگانى و نه اينى و نه آنى , حتى نه دست  و پا و سرو زبانى و نه 

خون و قلب  و مغز و استخوانى , در عين حال كه از همه چيز بى خبرى به خودت  آگاهى و از 
بردارى و مثبت  و مدرك  ذات  خودى و تو خود با خودى پس آن گوهرى كه به من و انا خويشتن خ

 بدان اشارت  مى شود موجودى است  غير از بدن .
 درس بيست  و سوم

بهره اى كه از دو درس پيش گرفته ايم اين است  كه جنبشكى كرده ايم , و اندكى به ذات  خود , 
شنا شده ايم و شايد توان گفت  كه گامى بسوى آشنائى به خود آگاهى يافته ايم , و چيزكى بدان آ

برداشته ايم . ولى همين اندازه پى برده ايم كه آن گوهر , اين كالبد نيست  و نيز هيچ اندامى از 
 اندامهاى آن نيست  و جز آنها است  .

؟ و وابستگى بايد جستجو كنيم و روش پرسش و كاوش پيش گيريم تا ببينيم او چگونه گوهرى است  
ميان او و تن چگونه است  و اكنون كه دريافتيم او جز تن است  آيا در تن است  كه تن آوند اوست  

آنسان كه آب  در آوندى است ؟ و يا تن براى او مانند آوند است  , كه بدانسان خط كالبد معنى است  
دارى از او است  چون سايه تن هم كالبد آن گوهر است  و يا اينكه تن سايه آن گوهر است  و نمو

پرنده اى كه در پرواز است  , و سايه از پرنده بازگو است وو يا آن گوهر با تن چون آب  در برگ  درخت  



است  و يا جور ديگر است  ؟ و آيا تن در بود خود و در پيوند اندامهايش با يكديگر بدان گوهر پايدار و 
ابسته نيست  ولى برايش همچون دست  افزار است  مانند استوار است  و يا در بود و پيوندش بدان و

خامه در دست  نگارنده و تيشه واره در دست درودگر و از اين گونه چيزها . و يا برايش چون سوارى 
 راهوار است  كه هر سوى خواهد او را ببرد تا بخواسته خود برسد ؟

 61صفحه : 
و در او و يا بر او نباشد پس در كجاست  و  و باز پرسش پيش مىآيد كه آن گوهر كه جز تن است 

چگونه او را داراست  و او را به كار مى كشد ؟ آيا چون آهن ربا كه پاره آهن را و كهربا كه برگ  كاه را 
 مى ربايند آن گوهر نيز نيروى كششى دارد و با تن آنچنان است  ؟

و است  و يا هر دو در كارهايشان انبازند و آيا يكى از آن دو نياز به ديگرى دارد كه همواره نياز از يكس
 هر يك  با ديگرى دست  هم گرفته كارى را انجام مى دهند .

و يا تن به آن گوهر جورى نياز دارد و آن به اين جور ديگر , بدين گونه كه آن به اين در بودش و اين 
و در برخى ديگر ندارد بدين  به آن در كارهايش . و يا آن گوهر در برخى از كارهايش نياز به اين دارد

گونه كه در خوردن و بوئيدن و ديدن و شنودن و بسودن و مانند آنها نياز به تن دارد و در انديشه كردن 
و دانائى بخود و دانش پژوهى و مانند آنها از آن بى نياز باشد . و يا در آغاز دانش پژوهيش بدان نياز 

ر باشد كه بايد كوشش و پژوهش شود تا دانسته شود چگونه داشته باشد و در انجام نه و يا بسان ديگ
 خواهد بود ؟

و مى شود كه كسى پندار همواره تن در بود و پيوستگى اندامهاى خود به يكديگر بدان گوهر نيازمند 
است  كه اگر آن گوهر نباشد از هم گسسته گردد همچون چادرى سراپا كرده كه پاره هاى آن به 

ته است  و چون آن ريسمان را بكشند هر پاره اى به كنارى افتد و چادرى نبود ؟ ريسمانى به هم پيوس
باب  برزويه طبيب] : )  )  69و يا به گفته برزويه پزشك  چنانكه در كتاب  كليله و دمنه است  ) ص 

بنيت  آدمى , چون : آوندى ضعيف  است  پر اخالط فاسد از چهار نوع متضاد , و زندگانى آن را به 
زلت  عمادى چنانكه : بت زرين كه به يك  ميخ تركيب  پذيرفته باشد و اعضاى او به هم پيوسته , من

هرگاه كه ميخ بيرون كشيده آيد در حال از هم باز شود[)  ولى آن گوهر در ]) بود[)  و پايدارى خود به 
نه . و يا در پيدايشش به كالبدش بى نياز باشد . يا بگويد كه در آغاز به كالبدش نياز دارد و در انجام 

كالبد نيازمند باشد و در زيست  هميشگيش نه , كه چون بايد پديد آيد : تن بخواهد , كه تن برايش 
چون بيضه اى بود كه از آن بيضه اين گوهر بدر آيد چنانكه جوجه از تخم پديد آيد و يا تن برايش 

يد ببالد و پروبال در آورد و چون پروبال در چون النه اى بود و وى تخمى يا جوجه اى كه در آن النه با
 آورده است  از النه روى بگرداند .

و يا همچون كودك  گاهواره اى كه روزى از گاهواره چشم بپوشد و بگفته دانشمند بزرگ  مالهادى 
 سبزوارى :
 62صفحه : 

 طفلى است  جان و مهد تن او را قرارگاه
 چون گشت  راه رو فكند مهد يكطرف

 ناى بيضه بود جوجه از قصوردر تنگ
 پرزد سوى قوصر چو شد طائر شرف

و يا همچون تخم اردك  زير پر مرغ خانگى پروريده شود و همينكه بال و پر در آورده است  و 



خويشتن را شناخته است  كه خاكى نيست  و آبى است  از مادر خاكى خود دست  بر مى دارد و دل 
 به دريا مى زند .

مىآيد كه اگر تن النه و خانه و يا آوند و يا سوارى و يا دست  افزار و انباز كارش و باز پرسش پيش 
نباشد آيا پيش از تن بوده است  يا با تن پديد آمده است  , و پيش از تن كجا بوده است  و با اين 

ار تن چه آشنائى و بستگى داشت  كه بدوپيوست  و با او خو كرد . و اگر با تن پديد آمده باشد بسي
شگفت  است  كه در آغاز از گوهر تن پديد آيد و كم كم بجائى رسد كه جز تن شود و گوهرى ديگر 

 گردد مانند برگ  توت  كه بتدريج اطلس مى گردد داناى نامور مجدودبن آدم سنائى گويد :
 توفرشته شوى ار جهد كنى از پى آنك

 برگ  توت  است  كه گشته است  بتدريج اطلس
اش باشد اين النه بدين زيبائى و آراستگى را خودش برايش ساخته و پرداخته است  و يا  و اگر تن النه

ديگرى ؟ و اگر خودش ساخته باشد هزاران مانى چيره دست  به زير دست  او بايد شاگردى كنند كه 
استادى توانا و صورتگرى بس شگفت  است  , زيرا كه هيچ النه و خانه اى بدين شگفتى نه كسى 

 و نه كسى شنيده است  .ديده 
راستى صورتگرى بدين چيره دستى كه از آب  چنين صورتگرى كند به گفته شيرين دلنشين شيخ بزرگوار 

 سعدى :
 دهد نطفه را صورتى چون پرى

 كه كرده است  بر آب  صورتگرى
ر زهدان و يا النه را ديگرى براى او ساخت  ؟ خود آن ديگرى كيست  آيا مادر است  ؟ مادر چه دستى د

خود دارد ؟ مادر كه از آن آگاهى ندارد و در سرنوشت  كار كودك  خود و ساختمان اندام او و وابستگى 
تن با آن گوهر جز تن كاره اى نيست  و گرنه كودك  را به دلبخواه خود مى ساخت  و اگر آن ديگرى 

كه اين تن مى بالد آن مادر نيست  و ديگرى است  خود آن ديگرى كيست  و چگونه ؟ و آيا همچنان 
گوهر هم مى بالد ؟ اگر مى بالد باليدن او چگونه است  آيا مانند همين تن , درازا و پهنا و گودى دارد 

و آيا مانند آن وزن سنگينى دارد ؟ آيا مى توانيد بفرمائيد آن گوهرى را كه به واژه من بدان اشارت  مى 
ايد وزن و درازا و پهنا و گودى او چه اندازه است  ؟ و يا  كنيد و اينك  بدان تا اندازه اى آگاهى يافته

 اينكه آن گوهر هيچ يك
 63صفحه : 

از اينها را ندارد و اگر ندارد مگر مى شود كه چيزى رنگ  هستى گرفته باشد و آن درازا و پهنا و گودى 
را دارايند اين زمين  نبود آيا هستيهائى هستند كه بدين گونه نباشند ؟ ما هر چه را كه مى بينيم آنها

بدين بزرگى و آن ذره بدان خردى است  كه آنها را درازا و پهنا و گودى است  . دريا و هوا نيز اين چنين 
است  و ستارگان , ماه و خورشيد نيز اين چنين اند چنانكه پيشينيان دورى هوا را هفده فرسنگ  

شته هاى دانش ستاره شناسى راه بدست  دانسته اند و اكنون بيست  و يك فرسنگ  . ويكى را از ر
آوردن اندازه ستاره ها و سنجش آنها با يكديگر است  و از روزگاران پيش در اين باره انديشه ها كرده 

اند و كتابها نوشته اند و آن در زبان فرهنگ  دانشمندان اين رشته به واژه تازى به نام ابعاد اجرام , 
شمندان بزرگ  و بنام پيشين است  است  در اين باره كتابى نوشته آوازه دارد و ابن هيثم كه از دان

است  , و همچنين گودى درياها را و بلندى كوهها را و اندازه روى آنها را از روى دانش هندسه بدست  
آورده اند , ولى آن گوهر چگونه هستى است  كه اين چنين نيست  و اگر او را درازا و پهنا و گودى و 



ونه و با چه ترازوئى مى توان بدست  آورد , وانگهى اگر آن گوهر مى بالد خوراك  او وزن است  چگ
چيست  تا از آن بباليد آيا اين آب  و نان و ميوه و سبزى و خوراكيهاى ديگر كه مايه باليدن تن اند 

ه مايه پرورش و باليدن آن گوهر نيز هستند يا آن را مايه ديگر است  و اگر هست  چيست  و چگون
مايه پرورش او مى شود و اگر اين هست  باز چگونه است  ؟ و همين آب  و نان كه مايه پرورش تن 

است آيا به فرمان تن است  و يا به دستور آن گوهر است  . و اگر خود آن گوهر را پرورش و باليدن 
نگى هر يك  از اين است  او را چه كسى مى پروراند و از ندارى بدارائى مى كشاند و ديگر اينكه آيا چگو

دو به آن ديگر نيز مى رسد بدين گونه كه اگر آن اندوهگين شود اين هم افسرده مى شود و يا اگر اين 
پژمرده شود آن خسته مى شود و پژمرده مى گردد و يا چگونگيهاى هر يك  ويژه خود او است  و 

 ديگرى با وى انباز نيست  ؟
است  آيا پس از آنكه وابستگى او با بدن بريده شد و  و پرسشى ديگر اينكه چون آن گوهر جز تن

ميانشان جدائى افتاد تن را كه مى بينيم الشه اى گنديده مى گردد و همه تاروپود اندامهايش از 
يكديگر گسيخته و تارومار مى شود آن گوهر نيز تباه مى شود و نابود مى گردد ؟ و يا تن كه النه بود 

پرنده اى از آن رهائى مى يابد و زنده جاويد مى ماند ؟ و يا تن كه خانه ويران شد و آن گوهر همچون 
بود فرود آمد و خداوند خانه از آن كوچ كرد و خود پايدار است  و زندگانى ديگر دارد ؟ و يا اينكه النه و 

يا خانه ديگر برايش مى سازد ؟ و آيا آن النه و خانه ديگر از همين گونه النه و خانه نخستين است  
جور ديگر است  كه چون بينش و دانش او نيرو گرفت  براى خود النه و خانه اى بسازد كه ديگر ويران 

 نشود و فرود نيايد ؟ و يا پس از
 64صفحه : 

النه و خانه نخستين ديگر نياز به النه و خانه ندارد ؟ و يا مى توان گفت كه هستيهائى باشند كه هيچ 
ارد و اين گوهر هم از آنها است  ؟ و يا اينكه گفت  دگرگونى در او راه دارد گونه دگرگونى در آنها راه ند

ولى او از دسته هستيهائى است  كه تباهى در ذات  او راه ندارد ؟ وانگهى انجام او چه خواهد شد و 
پايان كارش به كجا مى كشد ؟ و از اين خانه والنه ساختن چه مى خواهد و از اين النه به آن النه 

 دن و از اين خانه به آن خانه رخت كشيدن چه مى جويد ؟پري
اينها يك  دسته پرسشهائى است  كه در اين باره براى شوراندن و ورزش فكرى شما پيش آوردم , در 

برگزيدن گفتار راست  از ميان اين همه گفتارها و داورى درست  كردن بايد كوشش و كاوش را به كار 
وى داشت  . و پرسشهاى گوناگون ديگر نيز پيش خواهد آمد و اكنون گماشت  و چراغ دانش را فرا ر

همين اندازه بسند است  تا مبادا خستگى روى دهد و يا سرگشتگى آورد . اگر چه درباره دوستانم كه 
تشنه دريافت  دانش و خواهان شناسائى به گوهر ذات خود و آشنائى با جهان هستى اند و با چه شور 

جمن دانش پژوهى گرد مىآيند چنين انديشه , پندارى سست  و نادرست  است  . و شتاب  در اين ان
آرى مى بايستى بردبار و شكيبا بود و آهنگى از سنگ  خارا سخت  تر و از كوه استوارتر داشت  , 

گرايش هر چه بيشتر به دانشمندان و دوستى به دانش بكاربرد تا توان بجائى رسيد و بخواسته خود 
 اين ديروز در غزلى درباره خود گفتم :پيروز شد . 

 منم آن تشنه دانش كه گر دانش شود آتش
 مرا اندر دل آتش همى باشد نشيمنها

از فيلسوف  عرب  ابو يوسف  يعقوب  ابن اسحق كندى به يادگار است  كه : دانش پژوه به شش چيز 
سرشار , دوستى پيوسته ) به دانش  نياز دارد تا دانا شود كه اگر يكى از آنها كم بود تمام نگردد : هوش



( , بردبارى نيكو ) در برابر پيش آمدها , و دانش پژوهى ( , دلى تهى ) از آرزوهاى گوناگون كه رهزن 
 ( 1اند ( , گشاينده اى دريافت  دهنده ) استاد ( , روزگارى دراز ) 

 درس بيست  و چهارم
 باز بلبل ببوستان آمد

 بوى انفاس دوستان آمد
 ( 511ن خواجوى كرمانى ص ) ديوا

 پاورقى :
يحتاج طالب  العلم الى سته اشياء حتى يكون فيلسوفا , فان نقصت  لم يتم : ذهن بارع , و عشق  - 1

 الزم , و صبر جميل , و روع خال , و فاتح مفهم , و مده طويله
 65صفحه : 

شد آرى در راه تحصيل  چند روزى اين درس و بحث  ما به تاخير افتاد و جلسه گفتگوى ما تعطيل
دانش موانع بسيار است  و تا نهال وجود كودكى و محصلى درطريق تكامل ببار نشيند چه رنجها بايد 

 برده شود . بقول عارف  بزرگوار و داشمند نامدار اسالمى سنائى غزنوى :
 هر خسى از رنگ  گفتارى بدين ره كى رسد

 درد بايد مرد سوز و مرد بايد گامزن
 يد كه تا يك  سنگ  اصلى ز آفتابسالها با

 لعل گردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن
 ماهها بايدكه تا يك  پنبه دانه ز آب  و خاك

 شاهدى را حله گردد يا شهيدى راكفن
 روزها بايد كه تا يك  مشت  پشم از پشت  ميش

 زاهدى را خرقه گردد يا حمارى را رسن
 عمرها بايد كه تا يك  كودكى از روى طبع
 عالمى گردد نكو يا شاعرى شيرين سخن

 قرنها بايد كه تا از پشت  آدم نطفه اى
 بوالوفاى كرد گردديا اويس اندر قرن

در دروس گذشته نتائج علمى كه نصيب  ما مى شد هر يك  را به عنوان اصلى تعبير مى كرديم اجازه 
در نياورديم بدان صورت  در آوريم  بفرمائيد اكنون آن اصول را بازگو كنيم و آنچه را كه به صورت  اصل

 تا گذشته ها را به ياد آوريم و با بينش بيشتر پيشرفت  كنيم :
 هر چه هست  وجود است  . - 1اصل 
 هر چه پديد آمده از وجود پديد آمد . - 2اصل 
 نيروئى داريم كه در مى يابد و تميز مى دهد . - 3اصل 
يست  . بلكه حقيقت  و واقعيت دارد , بلكه عين سراى هستى بى حقيقت  و واقعيت  ن - 4اصل 

 واقعيت  است  .
 حقيقت  و واقعيت  هر چيز هستى است  . - 5اصل 
 واسطه اى ميان وجود و عدم نيست  . - 6اصل 
 هستيها با هم بى پيوستگى نيستند بلكه هستيها با هم پيوستگى دارند . - 7اصل 



هر آنچه از حركت  به  - 9فتار او بيهوده نيست  . اصل آنچه اتفاقى نيست  هدفى دارد و ر - 8اصل 
 كمال مى رسد آئينى دارد .

 علم وجود است  . - 10اصل 
 حركت  در چيزى است  كه فاقد كمالى باشد . - 11اصل 
حركت  فرع بر  - 13موجودى كه كمال مطلق است  حركت  در او متصور نيست  . اصل  - 12اصل 

: حركت در چيزى است  كه فاقد كمالى باشد پس حركت   11اصل با اصل احتياج است  ) تلفيق اين 
 66فرع بر احتياج است  ( . صفحه : 

هر چه كه غايت  و كمال متحركى است  برتر و فراتر از آن متحرك است  كه حركت  ناقصى  - 14اصل 
 بسوى كاملى است  پس موجودات  را درجات  و مراتب است  .

وجودات  منتهى به موجودى شود بايد آن موجود غايت غايات  و كمال كماالت  اگر سلسله م - 15اصل 
 و نهايت  و منتهاى همه هستيها باشد و مادون او همه محتاج او و دروى حركت  متصور نبود .

 هر موجودى در حد خود تام و كامل است  . تام و اتم و كامل و اكمل از قياس پيش مىآيد . - 16اصل 
چيز در حد خود و در عالم خود شر و بدنيست  ولى قياس و نسبت  با اين و آن كه به  هيچ - 17اصل 

ميان آمد سخن از شر و بد به ميان مىآيد . خالصه دو اصل اخير : هيچ موجودى در حد خود نه ناقص 
نطفه و مربى و اجتماع و معاشر از اصولى اند كه در سعادت  و شقاوت   - 18است  و نه شر . اصل 

 سان دخلى به سزا دارند .ان
حركت  : خارج شدن موضوعى است  از فقدان صفتى و كمالى بسوى وجدان آن كمال و  - 19اصل 

صفت  بطور تدريج و وجود هر جزء بعد از جزء ديگر . و خالصه حركت  عبارت  است  از خروج شىء از 
شد كه وى را از نقص بدر برد و براى متحرك  بايد مخرجى با - 20قوه در امرى به فعل تدريجا . اصل 

 به كمال رساند .
 ما با حركت  و در حركت  و درجهان حركتيم . - 21اصل 
 كتاب  و آموزگار از وسائل و معداتند , دانش دهنده ديگرى است . - 22اصل 
آن گوهرى كه بلفظ من و انا و مانند اينها بدان اشارت  مى كنيم موجودى غير از بدن است   - 23اصل 

. 
اين اصول عصاره مطالب  بيست  و سه درس پيش است  كه تا اندازه اى به تفصيل در هر يك  بحث  
كرده ايم . اكنون الزم است  كه در مخرج متحرك  از نقص به كمال و همچنين در حقيقت  آن گوهرى 

پيدا كنيم و  كه به واژه من بدان اشاره مى كنيم گفتگو كنيم تا شايد به اين اصل اصيل آشنائى درست 
سپس از معرفت  صحيح بدانها , درى از حقائق و معارف  به روى ما گشاده گردد . دانستيم كه آن 

گوهرى كه به واژه من بدان اشارت  مى كنيم موجودى غير از بدن است  و اين خود اصلى از اصول 
دهد و اين نيرو همان  گذشته بود , و در اصل سوم گفتيم كه نيروئى داريم كه در مى يابد و تميز مى

 گوهر است  كه مى گويد من دريافتم و من تميز
 67صفحه : 

 مى دهم چنانكه در دروس پيش دانسته شد .
تصديق مى فرمائيد كه ما در مسير علمى ناچاريم براى موجودى كه درباره آن بحث  و فحص مى كنيم 

خبردادن آن و شرح و وصف  نمودنش  و سبر و تقسيم مى نمائيم نامى بگذاريم كه بدون نام گذارى از
اگر بفرض امكان داشته باشد بسيار دشوار خواهد بود . حاال بفرمائيد آن گوهرى را كه به لفظ من انا و 



مانند اينها بدان اشارت  مى كنيم به چه اسم بخوانيد ؟ البته در اسم گذارى مختاريم و كسى با ما حق 
وى نهاده ايد چنانكه مى بينيم هر قوم براى خود زبانى خاص اعراض ندارد كه چرا چنين اسمى را بر 

 دارد و هر طائفه اى از دانشمندان در انواع علوم براى خود اصطالحى خاص .
( در  1نگارنده در اين اثنا به ياد گفتار دانشمند خاورشناس فاضل نلينو ايتاليائى ) كرلو الفونسونلينو ( ) 

( افتاده است  . وى درباره مدار ستارگان بخصوص  2علم الفلك  )  كتاب  ارزشمند و سودمندش به نام
امروز كه لفظ مدار و خط سير و مانند آنها در سر زبانهاست  گفته است  كه من همان لفظ فلك  را كه 

 ( 3در كتب  و اصطالح دانشمندان فلكى آمده است  بكار مى برم . ) 
سيار آن را پسنديدم زيرا مى بينم دانشمندان هيوى در اين گفتار نلينو سخت  در من اثر گذاشت  و ب

كتاب  هيات  فلك  را بر مدارات  ستارگان اطالق مى كنند و در كتب  رياضى فلكى , هر گاه فلك  گفته 
مى شود به معنى همان مدار است  و بطلميوس در مجسطى و بيرونى در قانون مسعودى كه در 

ك  همان خط مدار كوكب  را مى خواهند . محمود بن حقيقت مجسطى اسالمى است  از لفظ فل
محمد بن عمر چغمينى در ابتداى باب  سوم ملخص در هيات]  ) الملخص فى الهيئه[)  گويد : دو ائر 

عظام يكى از آنها معدل النهار است كه فلك  مستقيم ناميده مى شود . و يكى ديگر از دوائر عظام دائره 
ناميده مى شود . و شارح ملخص در هيات  تاليف  چغمينى معروف  به البروج است  و فلك  البروج 

 فاضل رومى و قاضى زاده رومى در شرح آخر باب  مذكور پاورقى :
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 چاپ  و منتشر شده است  . 1349ترجمه فارسى اين كتاب  به قلم آقاى احمد آرام در سال  - 2
چاپ  اول كتاب  نامبرده كه آخر محاضره دوم كتاب  نامبرده  21ورقى ص عبارت  فاضل مذكور در پا - 3

. وال استحسن   E1ii3oاصطالح كل فلكيى العرب  بمعنى -يعنى به الفلك   -است  اين است  : هذا 
استعمال لفظ] ) مدار[) الوارد فى كتب  بعض الحديثين المقلدين الصطالحات  االفرنج باللزوم . و 

از ترجمه  27العرب  هى الدوائر المتوازيه لدائره معدل النهار . ايضا رك  به پاورقى ص  المدارات  عند
 فارسى كتاب  مزبور , تحت  عنوان] ) تاريخ نجوم اسالمى[)  .

 68صفحه : 
گويد : بدانكه اقتصاد بر دو اثر براى ناظرين در براهين كافى است چنانكه صاحب  مجسطى بر همان 

است  كه در اين صورت  علم هيات  را هيات  غير مجسمه گويند و متاخرين چون  دوائر اقتصار كرده
تا  -قصد كردند مسائل هيوى را از دالئل تجريد كنند دوست  داشتند كه افالك  را مجسمه فرض كنند 
 اينكه گويد : پس افالك  در نزد جمهور مهندسين كه بر دوائر اقتصار مى كنند سى چهار است  . . .

م اينكه نلينو بر اين عقيدت  است  كه لفظى بدين كوتاهى و شيوائى و مشهور و معروف  در مقصود
كتب  علمى و سائر و دائر در السنه علماى فلكى به نام فلك  را چرا به اصطالح ديگرى تبديل كنيم و يا 

آن گوهرى كه به تغيير دهيم چه بهتر كه همين لفظ شناخته علمى را بكار ببنديم اين بنده نيز گويد كه 
لفظ من بدان اشاره مى كنيم و موجودى غير از بدن است  در كتب  علمى فالسفه و حكما و در السنه 
رجال علم , فلسفه و حكمت  به نام نفس و يا نفس ناطقه رائج است  و ما نيز به پيروى آنان همين 

مى است  كه در عرف  فالسفه و حكما نام را بكار مى بريم و چه نيازى كه نام ديگر بر آن بنهيم و اين نا
شناخته شده است  . كوتاهى سخن اينكه نفس در فن فلسفه و حكمت  چون فلك در فن هيات  است  

پس بعد از اين هر گاه نفس انسانى يا نفس ناطقه يا نفس بطور مطلق گفته شد مراد از آن همان 
ن مى گوئيم و جان هم گفته مى شود ولى گوهر نامبرده است  . و بدانكه نفس را در زبان پارسى روا



اطالق صحيح آن اين است  كه روان اختصاص به نفس انسان دارد و جان به نفوس حيوانات  گفته 
مى شود مثال نمى گويند روان گاو و گوسفند بلكه مى گويند جان گاو يا جان گوسفند و اگر در عبارتى 

از و توسع در لغت  است  چنانكه ما امروز خوردن را روان بجاى جان حيوان بكار برده شد به عنوان مج
در خوردنى و آشاميدنى هر دو بكار مى بريم و ميگوئيم نان را خوردم و آب خوردم با اينكه بايد گفت  

 آب  را آشاميدم يا نوشيدم . سعدى در اين قطعه , روان را بجاى جان بكار برده است  :
 شنيدم گوسفندى را بزرگى

 ان و چنگ  گرگىرهانيد از ده
 شبانگه كارد بر حلقش بماليد

 روان گوسفند از وى بناليد
 كه از چنگال گرگم در ربودى

 وليكن عاقبت  گرگم تو بودى
تبصره : گوهر نامبرده به نامهاى گوناگون خوانده شده است  چون نفس , نفس ناطقه , روح , عقل , 

ان نما , جام جم , جام جهان بين , ورقا كه به معنى قوه عاقله , قوه مميزه , روان , جان , دل , جام جه
كبوتر است  , طوطى و نامهاى بسيار ديگر كه در وقت  لزوم تذكر مى دهيم ولى آنچه كه در كتب  

 69حكمت  و السنه حكما رواج دارد همان پنج نام نخستين است  . كه ما صفحه : 
پيروى مى كنيم , چنانكه اين كالبد ظاهرى را به نيز به مضمون ره چنان رو كه رهروان رفتند از آنها 

فارسى : تن و به تازى : بدن مى گويند و به اسامى گوناگون ديگر نيز مى نامند كه در هنگام ضرورت  
 بازگو مى شود . درس بيست  و پنجم

در شناختن ذات  نفس كه بدانيم چگونه گوهرى است  : پرسشها و احتمالهاى گوناگون درس بيست  و 
سوم پيش مىآيد , و باالخره بايد به برهان و استدالل معلوم گردد كه كدام قسم از آنها حق است  . 
اكنون در اين درس سخن ما اين است  كه دانستيم ما را گوهرى به نام نفس و كالبدى به نام بدن 

چ است  و در عين حال كه نفس و بدن داريم هر يك  از ما يك  شخص و يك  هويت  هستيم هي
كس نمى گويد كه من دو كس هستم و اين بديهى است  كه هر كس جميع آثار وجوديش را به خود 

نسبت  مى دهد و همه را به يك  موضوع كه همان شخص و هويت  او است  اسناد مى دهد مى 
گويد : من انديشه كردم و من پنداشتم و من گمان بردم و من ديدم و من شنيدم و بوئيدم و من 

من چشيدم و من خوابيدم و من رفتم و من آمدم و هكذا . آنچه كه از نفس و بدن او صادر بسودم و 
مى شود همه را به يك  شخص نسبت  مى دهد كه از آن شخص تعبير به من مى كند . نه اينكه برخى 

از اين آثار وجوديش را به يك  شخص و هويت  , و برخى ديگر از آنها را به يك  شخص و هويت  
نسبت  دهد حتى آنچه را كه در خواب  مى بيند به همان شخص و هويت  اسناد مى دهد كه در ديگر 

بيدارى آنچه را انجام مى داد به او اسناد مى داد و مى گويد : من دوش در خواب  ديدم كه چه ها 
رم آمد كردم و چه ها بر سرم آمد چنانكه در بيداريش مى گويد : كه من ديروز چه ها كردم و چه ها برس

. و به بداهت  و فطرت  در اين احوال و اوضاع و اطوار وجوديش يك  شخص است  . بلكه شخص 
صدوده ساله هم كه شد مى گويد من آنگاه كه كودك  ده ساله بودم از فالن استاد اين حرف  را شنيدم 

يان فاصله است  و امروز كه صد و ده ساله ام به سر و معنى آن حرف  رسيدم . با اينكه صد سال در م
و در اين مدت  صد سال كالبد تن او چندين بار عوض شده است  و احوال گوناگون بر او عارض شده 
است  و در اين دوره عمر خود اطوار مختلف  سير كرده است  كه بطور دقيق و به معناى تحقيق در دو 



يقت  شخصيت  و هويت  او آن يكسان نيست  و بريك  منوال قرار و آرام ندارد با اين همه يك  حق
باقى است  . بلكه از آغاز تولد تا انجام زندگيش نامهاى بسيار يافته است  كه در هر طورى از اطوار 

 عمرش اسمى خاص دارد چنانكه در اجتماع
 70صفحه : 

و آئينش در هر طورى حكمى خاص , و با اينهمه همه آن اسامى خاص هر دوره و احكام خاص آن 
شخص صادق است  و همه به يك  شخص و يك  كس نسبت  داده مى شود مثال كودك  دوره بر يك  

نوزاد در آغاز به نام نى نى و شيرخوار است  تا اينكه دوران كودكى بسر مىآيد آنگاه جوان ناميده مى 
شود و دوران جوانى كه گذشت  دو مو يش گويند كه سياه سپيد موى شده است  و پس از آن پيرش 

خصوص در لغت  تازى انسان را از آغاز تا انجام نامهاى بسيار است  با اينهمه يك  فرد جامع نامند و ب
همه اين اطوار كه همان يك ذات  و حقيقت  او است  در همه اين احوال محفوظ است  و همه او را 

به يك شخص مى شناسند چنانكه او نيز خودش را يك  شخص مى داند و مثال اگر در جوانى كتابى را 
امانت  از كسى گرفت  و رد نكرد پس از پنجاه سال كه صاحب  كتاب  وى را ديد و كتابش را از او در 
خواست  كرد اگر بهانه آورد كه آنگاه من كتاب  را از تو گرفته بودم شخص ديگر بودم و اكنون شخص 

ى پذيرد . و نيز مى ديگرم , كتاب  را به آن كسى كه دادى از او بستان , هيچ كس اين عذر او را نم
بينيم كه آنچه را انسان دمبدم فرا مى گيرد به گذشتن روزگار آن دانشهاى بدست  آورده خود را داراست  

و مى گويد من دانا و خوانا و نويسايم و اين ملكه و قدرت  دانائى را در همه احوال به خود نسبت  
پيش از اينم . و اين بحث  را عمق  مى دهد و اكنون هم مى گويد من همان شخص داناى چند سال

 ديگر است  و زير سر آن سرى نهفته است  كه بايد در بحث  حركت  جوهرى آشكار شود .
غرض اين است  : اين انسان صاحب  نفس و بدن يك  شخص است  و تركيب آندو تركيب  انضمامى 

ممتازند اگر چه سفيدى چون تركيب  بياض و جدار نيست  كه در واقع ديوار و سفيدى از يكديگر 
عارض بر ديوار است  و قائم به او است  بلكه يك  نحو تركيب  اتحادى نفس با بدن دارد كه يك  

هويت  و شخصيت  است  و همه افعال صادره از او به يك  هويت  انتساب  دارد . بنابراين آنچه كه 
رغ است  و تن قفس يا النه , و يا در سرزبانها رائج است  و حتى در كتابها هم آورده اند كه جان م

اينكه نسبت  نفس به بدن چون نسبت  ربان به سفينه است  يعنى نسبت  ناخدا به كشتى است  , و 
يا نفس سوار است  و بدن سوارى و يا نفس ملك  است  و بدن مملكت  , و از اين گونه تعبيرات  و 

يك  از مرغ و النه , و ناخدا و كشتى و سوار و  تشبيهات  همه اينها خطابى است  نه برهانى زيرا كه هر
سوارى , و ملك  و كشور از ديگر ممتازند و اضافه بين دو امر جداى از يكديگر است  و هر يك  را يك 

شخصيت  و هويت  است  ولى نفس و بدن دو امر جداى از هم نيستند و دانستى كه يك  شخصيت  
 و هويت  است  .

 71صفحه : 
 ششمدرس بيست  و 

در درس پيش دانسته شد كه انسان با اينكه نفس و كالبد دارد در واقع يك  حقيقت  است  به اين 
معنى كه يك  شخصيت  دارد و او را بيش از يك هويت  نيست  و جميع آثار وجوديش را و همه 

آنهائى  اوضاع و احوال گوناگونش را چه آنهائى كه مستقيما از نقس است  چون : انديشه كردن , و چه
كه به دخالت  بدن است  چون : راه رفتن , همه به يك  شخصيت  و هويت  نسبت مى يابد و در 

همه آنها مى گويد من چنين و چنان كردم . پس مى توانيم بگوئيم كه انسان موجود ممتدى است  كه 



ا و جوارح از مرحله اعال تا به انزل مراتبش همه يك شخصيت  است  كه هيچ گسيختگى در ميان اعض
 او نيست  و حتى يك رگ  موئى او از كلش جدا نيست  .

اكنون به برخى از احوالى كه طارى انسان مى شود تذكرى مى دهيم تا كم كم بتوانيم از عنوان اين 
گونه مسائل و دانستن آنها انتقاالت  علمى و سيرهاى معنوى پيدا كنيم و به گمشده هائى دست  

 بيابيم .
ئيد , در نظر بگيريد پاره سنگ  خارايى را وزن كرده اند , و وزن آن بدست  آمد , در يك  التفات  بفرما

ساعت  بعد همان سنگ  را در همانجا وزن كنند وزن آن همان است  و در يكسال بعد , بلكه يك  قرن 
گردد آنقدر بعد آن را در همانجا وزن كنند باز وزن آن همان و اگر به گذشتن روزگار چيزى از وى كاسته 

 ناچيز است  كه باز در وزن نمودى ندارد .
حاال باز در نظر بگيريد كه يك  شخص انسان را وزن كرده اند , وزن آن مقدارى خواهد بود , و اين 

انسان داراى اين وزن معلوم مى تواند مقدار معين راهى برود و يا بارى ببرد كه بيش از آن از عهده او 
ن كارى كه بيش از قدرت  او است  ابا مى كند و سرباز مى زند . مثال مى گويد خارج است  و از پذيرفت

من نمى توانم اين شاخه درخت  را بتنهائى بشكنم , و يا اين مقدار را به تنهائى بردارم و يا اين 
مسافت  را در اين مقدار زمان بپيمايم و يا اينكه از اين سوى جوى بدان سويش بجهم . ولى همين 

مفروض اگر خشم بدو دست  دهد و يا عشق و شور بدو روى آورد همان شاخ بلكه شاخه قويتر  انسان
از آنرا بتنهائى مى شكند , و آن مقدار بار بلكه بيشتر از آن را حمل مى كند و آن مسافت  بلكه بيشتر از 

رش بخوبى مى آن را در آن مقدار زمان بلكه در كمتر آن مى پيمايد و از يك  سوى آن جوى بسوى ديگ
جهد بلكه به عرض بيشتر از آنها مى تواند بجهد و در آنحال غضب  چند نفر اگر بخواهند او را از جايش 
حركت  دهند دشوار است  با اينكه , آن مقدارى كه وزن او بود يك نفر از آن مى تواند آن را از جايش 

 اهى به چه كاهلى وبردارد , گاهى مى بينى با چه چستى و چابكى به كارى است  و گ
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گرانى , با اينكه كالبد تن همان است  و به يك  وزن است  . اين احوال و اطوار گوناگون ) مثال آن 
سبكى و اين سنگينى ( از كيست  و از كجا پيش مى آيد و چگونه به او دست  مى دهد ؟ اگر از بدن 

ك  جسم معلوم است  . اگر از نفس ناطقه است  باشد : اين بدن كه در هر دو حال يك  پيكر است  و ي
: آيا نفس ناطقه كه موجودى جز بدن و با بدن است  بلكه نفس و بدن با هم يك شخصيت  و هويت  
اند , از جنس همين بدن باشد ؟ يا دو جسم مقرون و با هم را در هر حال وزن كنيم بايد به يك  وزن 

هد بود مسلما بايد اين احوال از ناحيه آن نيروى به نام باشد ؟ پس اين اختالف  احوال چگونه خوا
نفس باشد زيرا ما را بدن و نفس است  و هر دو , يك  شخصيت  ما را تشكيل مى دهند و جا دارد كه 

بدن را به عنوان مرتبه نازل نفس بدانيم زيرا آنچه كه از آثار وجودى در بدن مى بينيم همه از نفس به 
تشبيهى تا اندازه موافق و به تمثيلى تا قدرى مطابق توان گفت  كه نفس , چراغ  او مى رسد و شايد به

است  و بدن چراغدان . و شايد هم كه اين تمثيل چندان مناسب  نباشد و نسبت  نفس با بدن برتر از 
چراغ و چراغدان باشد . فعال سخن ما اين است كه همه شوون و اطوارى كه از بدن مشاهد مى شود 

ر نفس صادر مى شود و مبدا پيدايش اينها اوست  چنانكه مى بينيم انسانى كه به تعبير مردم از گوه
مرده است  كالبد تن جمادى است  افتاده و نمى توان گفت  كه بدن او است  چه آنگاه بدن او است  

بدن او مى  كه در او تصرف  و بدان تعلق داشته باشد و آثار وجوديش را در او پياده كند و گرنه چگونه
تواند باشد ؟ ! همانطورى كه موجودات  ديگر را جدا و بيگانه از نفس اند نفس نمى نامى و نمى دانى 



بلكه بدنش آن است  كه در وى تصرف  مى كرد و در شخصيت  و هويت او دخيل بود و افعال و آثار 
نازله نفس گفته ايم . مگر نه بارز و ظاهر از وى را به خود نسبت  مى داد كه از اين روى وى را مرتبه 

اين است  كه بدن مرده متالشى مى شود و طراوت  و تازگى و توازن و تعادل و تناسب  اعضا و 
جوارحش را از دست  مى دهد . پس آن سبكى و سنگينى , و فرمان جستن و پريدن , و اين تازگى و 

و كارهاى گوناگونش از كار كارخانه  زيبائى , و بستگى و پيوستگى و همه احوال و اطوار طارى بر بدن
مغز , و دستگاه گوارش , و ضربان قلب  , و جذب  و دفع و قبض و بسط و همه ادراكات  بايد از نفس 
باشد كه در ظاهر و باطن بدن ظهور تجلى مى كند و مطابق هر موطنى و موضعى اسم خاص پيدا مى 

مثنوى چند بيتى بسيار شيرين و دل نشين است  كند . در معنى مقصود ما مالى رومى را در دتر اول 
 كه مناسب  است  اين درس را به گفتار بلند وى خاتمه دهيم :

 گر چه آهن سرخ شد او سرخ نيست
 پرتو عاريت  آتش زنيست
 گر شود پر نور روزن يا سرا

 تو مدان روشن مگر خورشيد را
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 ور در و ديوار گويد روشنم
 ين منمپرتو غيرى ندارم , ا

 پس بگويد آفتاب  اى نارشيد
 چونكه من غارب  شوم آيد پديد

 سبزها گويند ما سبز از خوديم
 شاد و خندانيم و بس زيبا خديم

 فصل تابستان بگويد كاى امم
 خويش را بينيد چون من بگذرم

 تن همى نازد بخوبى و جمال
 روح پنهان كرده فر و پر و بال
 گويدش كاى مزبله تو كيستى

 روز از پرتو من زيستى يك  دو
 غنج و نازت  مى نگنجد در جهان

 باش تا كه من شوم از تو جهان
 گرم دارانت  تو را گورى كنند

 كش كشانت  در تك  گور افكنند
 تا كه چون در گور يارانت  كنند

 طعمه موران و مارانت  كنند
 بينى از گند تو گيرد آن كسى

 كه به پيش تو همى مردى بسى
 نطق و چشم و گوش  پرتو روح است

 پرتو آتش بود در آب  جوش



 درس بيست  و هفتم
نتيجه اى كه از درس پيش بدست  آمد اينكه بدن به عنوان بدن شانى از شوون حقيقت  شخصيه و 

هويت  واحده انسان است  و جميع آثار بارز و ظاهر در بدن همه از اشراقات  و اضافات  نفس است  . 
ب  به صورت  دو اصل تقرير شود و ما آن را بدين صورت  تحرير كرده ايم . شايسته است  كه اين مطل

انسان از مرتبه نفس تا مرحله بدنش يك  موجود متشخص ممتد است  و به عبارت  ديگر  - 24اصل 
 انسان موجود ممتدى است  كه از مرحله اعال تا به انزل مراتبتش همه يك  شخصيت  است  .

ز از بدن همه از اشراق و افاضه نفس است  . ] ) شيخ الرئيس ابن سينا گويد جميع آثار بار - 25اصل 
مردم از جذب  آهن ربا آهن را تعجب  مى كنند و از جذب  و تصرف  و تسخير نفس مربدنشان را بى 
خبرند[)  . اين سخن شيخ را نقل به معنى كرده ام و عين عبارت  آن را اكنون در خاطر ندارم و بسيار 

 ( واقعا نكته اى بسيار دقيق و حرفى در خور و 1رده ام ولى بدان دست  نيافته ام ) تفحص ك
 پاورقى :

پس از چندى بدان دست  يافتم كه مقاله سبزوارى در تعليقاتش بر اسفار آنجا كه صدرالمتالهين در  - 1
 فصل >
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در يك جا قرار گيرد و اگر او را  شايان تحقيق است  . التفات  بفرمائيد . اقتضاى جسم اين است  كه

حركت  انتقالى از جايى به جاى ديگر و يا حركت وضعى و يا هر دو بوده باشد بايد بجز طبيعت  
جسميه و صورت  طبيعيه آن امر ديگرى باشد كه وى را به حركت  در آورد . بدن جسم است  و او را 

اى طبيعتش در يك  جا افتاده باشد اما نفس وزنى جسمانى است  و برزمين قرار دارد و بايد به اقتض
اراده مى نمايد و او را از جايش بلند مى كند و وى را به اين سوى و آن سوى مى برد . راستى بدن كه 
در تكاپو و جنب  و جوش است  خيلى تماشائى است  كه اين مقدار جسم چگونه در تحت  تصرف  و 

ر وى مسلط است  كه گاهى وى را با چه شتاب  و تسخير نفس است  و آن چه نيروئى است  كه ب
فرزى بسوئى مى برد و ناگهان فرمان ايست  مى دهد ويا او را مى نشاند و يا وى را بر مى خيزاند و به 

ديگر احوال و اطوار گوناگون كه وى را بدانها وادار مى كند و همچنين حيوانات  كوه پيكر و پرندگان 
هاى شگفت  آور را مى بينيم كه در هر يك  آنها نيروئى است  كه بر بدن وى بزرگ  اندام و نهنگها و بال

حكومت  مى كند و او را در تحت  تصرف  خود مى دارد و بدان تعلق خاصى دارد و چون آن نيرو از آن 
برود پيكر جسمانى آنها متالشى مى شود و قدرت  بر هيچ كارى ندارد و آن هيبت  و ترس و بيمى كه 

 مشاهد مى شد نيز زائل مى گردد .از آنها 
يكى از نويسندگان پيشين داستانى از مرد عرب  و شترش را حكايت  مى كند كه شايد اين داستان 

 افسانه باشد ولى :
 زهر افسانه حرفى مى توان خواند
 زهر بازيچه رمزى مى توان يافت

 و يا بقول مالى رومى :
 اى برادر قصه چون پيمانه است

 بسان دانه است معنى اندر وى
 دانه معنى بگيرد مرد عقل

 ننگرد پيمانه را گر گشت  نقل



داستانش اين است  كه عربى بر شترش سوار بود و بجائى مى رفت  , شتر در اثناى راه تب  كرد , تب  
 كردن شتر همان و مردن و افتادنش همان , مرد عرب  گرداگرد شتر مى گشت  و

 پاورقى :
( فرمايد : انما النفس تحصل الجسم و  2ط  9ج 47م چهارم اسفار ) ص < چهارم باب  هشتم قس

تكونه و هى الذاهبه به الى الجهات  المختلفه گويد : و نعم ما قال الشيخ الرئيس : ان الناس لكون 
الحس عليهم غالبا اذا راوا ان المقناطيس يجذب  مثقاال من الحديد صاروا يتعجبون منه , و طفقوا 

و لم يتعجبوا من جذب  نفوسهم ابدانهم الطبيعيه الى الميمنه و الميسره و الصعود الى  يستغربونه ,
فوق و الهبوط الى اسفل فقط يسكن و قد يتحرك  و قد يعدو و قد يصرع و قد يلحقه اوضاع اخر 

 بحيث  انه مسخر تحت  قدرتها كالكره تحت  الصولجان واالوراق و االغصان تحت  الريح .
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ك  يك  اعضا و اندامش را مى نگريست  و بدو مى گفت  سرت  كه سالم است  و دست  و پايت  ي
هم كه درست  , از اندام تو كه چيزى كاسته نشد همه هم بجاى خود برقرار است  چرا از جاى خود 

 حركت  نمى كنى چرا نهيب  مرا نمى شنوى چه چيزى از تو گرفته شد كه اين چنين افتاده اى و هيچ
 توان و نيرو ندارى و دم بر نمى آورى . . .

همين كه نفس انسانى يا حيوانى از بدنش قطع عالقه و ارتباط كرد : بدن جمادى بيش نيست  , 
چنانكه مى بينيم او را هيچ نيروى رستن و جنبيدن و دانستن نيست  بلكه يك  يك  اندامهايش از 

م و شعور همه از آن گوهر نفس بوده باشد و يكديگر گسسته مى شود پس بايد حس و حركت  و فه
او بود كه حافظ اعتدال و تناسب  و زيبائى اندامش بود , و او را مى پرورانيد . اكنون جا دارد كه در كار 

و تصرف  و تدبيرش در بدن تامل كنيم . التفات بفرمائيد , االن كه من حرف  مى زنم و شما مى 
يسد و هم مى شنود و هم مى بيند و هم نفس مى كشد و هم نويسيد هر يك  از شما , هم مى نو

مى بويد و هم لمس مى كند و هم فكر مى كند و هم به معانى اين حرفها پى مبرد و هم اينكه 
مواظب  احوال و اوضاع خود است  , اينها همه از پرتو فروغ نفس است  . باز مى بينيم در عين حال 

افظ بدنش هم هست  آنهم هر عضوى از بدنش را شكلى خاص كه اين همه سرگرمى و مشغله دارد ح
و مزاجى خاص است  بايد به همه غذا بدهد و اعتدال حال هر يك  را در نظر بگيرد , مثال در عين حال 

كه با دستگاه گيرنده اش در كار است  دستگاه گوارشش را نيز در كار دارد و تمام رگهاى موئى را بايد 
اعتدال آنها را نگاه بدارد . شما زمانى به فكر بنشينيد و كتاب  وجود خودتان را غذا بدهد و تناسب  و 

با دقت  مطالعه بفرمائيد ببينيد اين چگونه موجودى است  كه شانى او را از شانى باز نمى دارد و كارى 
الف  با او از كارى مانع نمى شود ؟ چطور در آن واحد با اين همه احوال و اوضاع و افعال گوناگون مخ

يكديگر با همه آنها سر و كار دارد و جواب  همه را مى دهد و نظم آنها را حفظ مى كند . راستى چه 
تدبير بوالعجبى در ساختن بدنش بكار برده است  , و مجموع آنها را با يكديگر با چه تناسب  موزون 

حيرت  آور مهندسى كرده  پيوست  داده است  كه هر يك  از اعضا و اندام را به شكل خاص با اسلوبى
است  و به نيكوترين وجه آراسته است  . بسيار درباره اين موجود دقت  بايد كرد و در كار او و سرشت  
او مطالعه بايد نمود . يك  همچو مانى چيره دست  و مهندس ماهر فنان چگونه موجودى بايد باشد ؟ 

جستجو پيش بگيريم تا مگر بشود با او آشنائى ! باز فكر مى كنم كه از راه پرسش و پاسخ راه كاوش و 
 پيدا كنيم .
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 درس بيست  و هشتم
از كارهاى بوالعجبى كه انسان در ساختمان پيكرش مى نگرد اينكه همه اعضا در كمال نقشه و مهندسى 

قرار گرفته و در نهايت  استوا و آراستگى و در غايت  متانت  و استوارى و در منتهاى ارتباط و پيوستگى 
اند كه اگر كسى در تشريح يك  يك  آنها وارد شود و علت  نقشه مهندسى و سبب  نحوه صورتگرى را 
 در يك  يك  آنها بدست  آورد انگشت  حيرت  به دندان مى گيرد و سر به گريبان شگفتى فرو مى برد .

بلكه همه حيوانات  هر يك  و باز مى بينيم كه اين بوالعجبى اختصاص به ساختمان پيكر انسان ندارد 
طورى دلربائى مى كنند و همه آنها در عالم خود شگفت  آورند و زندگى هر يك  آنها سخت  موجوب  
حيرت  است  . دانشمندانى كه در زندگى حيوانات  كتابها نوشته اند بايد گفت  شرحى از هزاران را در 

اين هوشها چيست  و اين تدبيرها را از كجا عبارت  آورده اند . در حقيقت  انسان واله مى شود كه 
آموخته اند و با خودشان از كجا آورده اند چه خوبست  كه شما دوستان گراميم به كتابهائى كه در شرح 

زندگانى جانوران از قديم و جديد نوشته اند سرى بزنيد و در پى تحصيل آنها بوده باشيد و به مطالعه 
ر اين راه پيمائى سفر دانش كه پيش گرفته ايم بهتر گام برداريد و آنها انس بگيريد و خو كنيد تا د

 كامياب  بشويد .
و باز چون به عالم رستنيها كه مى رسيم در آنها چه عجائبى مات  كننده مى بينيم هر بوته اى كتابى از 

دل آرائى دانش بلكه هر برگى دفترى از معارف  است  . و باز در مجموعه نظام جهان هستى و زيبائى و 
موجودات  عالم وجود و نضد و نظم دلرباى آنها و رفت  و آمد هر يك  را با روشى دلنشين و شيوه اى 
شيرين و برنامه اى سخت  محكم و متين مى نگريم تا چه اندازه موجب شگفتى است  . در اين همه 

بگوئيم حيات  و قدرت   هستيها يكى نيست  كه در آن اتقان صنع بكار نرفته باشد و گويا حق داريم كه
و علم وشعور و اراده و اختيار و تدبير و مهندسى و نضد و نظم وترتيب  و ارتباط و الفت است  كه در 

سراى هستى حكم فرما است  , اكنون كه خودم در گوشه خانه ام به خلوت  نشسته ام و به انديشيدن 
 و بيش از هر چيز از خودم . اين امرو و نوشتن اين كلمات  اشتغال دارم يكپارچه حيرتم

در ميان اين همه موجودات  صاحب  قوا و استعداد و هوش و بينش , انسان را كه با آنها مى سنجيم 
مى بينيم كه انسان از همه آنها با هوش تر و زيركتر است  و تفاوت  ميان او و ديگر چيزها در هوش و 

 گونه مناسبتىبينش بسيار است بلكه كسى را رسد كه ادعا كند هيچ 
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( وى گويد] : ) اگر در  1با آنها ندارد , يكى از دانشمندان پيشين را سخنى دلنشين در اين باره است  ) 
نوع انسان جوهرى نبودى كه از جنس جواهر اجسام محسوسه خارج بودى هر آينه او را فضيلتى بر 

نباتى و حيوانى در اين انواع بيش از  سائر موجودات  جسمانيه حاصل نبودى چه كماالت  معدنى و
نوع انسانى ظهور دارد پس اگر جوهر انسان از جنس جواهر اين اجسام بودى كماالت  وى نيز از جنس 

كماالت  ايشان بودى و كمتر از آن , و بر تقديرى كه كمتر نبودى تفاوت  وى بر آنها از جنس تفاوت  
از جنس تفاوت  فرس بودى بر حمار يا تفاوت  نخل بربيد , يا  يكى از انواع بودى بر ساير آن انواع مثال

تفاوت  لعل بر سنگ  يا از جنس تفاوت  حيوان بر نبات  و نبات  بر جماد و حال آنكه معلوم است  كه 
تفاوت  انسان بر سائر موجودات  نه از مقوله تفاوتهاى مذكوره است  بلكه هيچ گونه مناسبتى با 

رد مگر بر سبيل تشبيه و تمثيل و تقريب  معقول به محسوس چنانچه در مجازات  تفاوتهاى مذكوره ندا
متعارف  است  . و اين بيانى كه نموده شد اگر چه دقيق است  اما نه وقتى كه فهم آن موقوف  بر 

عرض علمى يا طول بحثى باشد بلكه هر صاحب ذهن مستقيم كه تامل و مالحظه در خواص و آثار 



ايد اين معنى بر او نيك  روشن خواهد شد . اين جوهر را به روح و نفس ناطقه تعبير انواع مذكوره نم
مى كنند , مقصود اثبات  مباينت  اين جوهر با سائر محسوسه است[)   . غرض اين است  كه اين 

م همه صور و اشكال گوناگون در پيكر اين و آن , از كانى به رستنى گرفته تا حيوانى و انسانى , مى نگري
كه همه از نقص به كمال رسيده اند و در مسير حركت  از ندارى به دارائى ارتقا يافته اند و تكامل 

جسته اند سخن در اين است  كه چگونه و به چه دستى و از ناحيه چه كسى از قوه به فعل آمدند و 
ضوى از مخرج آنها از قوه به فعل كيست  . اين هويت  و شخصيت  هر فرد انسان است  كه هر ع

اعضاى پيكرش را مزاجى خاص است  و باز مجموع آنها را مزاجى خاص و هر يك  را صورتى خاص 
است  و باز مجموع را صورتى خاص , و هر يك  را فعلى خاص است  و مجموع را فعلى خاص , و هر 

يك  را هدفى خاص است  و مجموع را هدفى خاص و هر يك  را نيز غذائى خاص است  . مثال آن 
ماده اى كه بايد به ناخن غذا بدهد غير از آن ماده اى است  كه به مردمك  چشم غذا مى دهد . آن 

موادى كه بايد پوست  بدن شود غير از آن موادى است  كه گوشت  انسان مى شود و همچنين در رگ  
 ا عضوو پيه و پى و استخوان و جز آنها . و همچنانكه هر عضوى در شكل و هيات  و مهندسى آن ب
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ديگر تفاوت  دارد بديهى است  كه در مواد تركيبى هم با يكديگر تفاوت دارند اگر چه در عرف  عامه 
چند عضو متخالف  در صورت  و در تركيب  و در مواد تركيبى به يك  نام ناميده مى شود , مثال در 

ياه و جگر سفيد و يك  كليه است  . هر يك  داراى شكل خاص و پهلوى چپ  انسان دل و جگر س
فعلى خاص و موادى خاصء دل صنوبرى شكل و داراى دهليزهاى گوناگون و خيلى هم سفت  . جگر 
سياه از يك  پارچه خون ساخته شده است  بلكه يك  پارچه خون است  و جگر سفيد ابر و اسفنج را 

گيرد و به بدن مى دهد و كليه به كلى با آنها تفاوت  فاحش دارد  مى ماند كه گويا همچو دمى هوا مى
و طبيعت  هيچ يك  با ديگرى يكسان نيست  و اين همه مواد و طبايع و صور و اشكال از همين آب  
و نان و ديگر غذاى انسان ساخته شده است  يعنى از همين آب  و نان و سبزى . مثال اين همه مواد 

د و دمبدم به آنها غذا داده مى شود كه دستگاه گوارش گويا مطبخى براى بدن گوناگون گرفته مى شو
 است  .

كيست  كه اين كارها را مى كند ؟ خواهيد فرمود بايد همين نفس كه چيزكى از او خبر يافتيم بوده 
باشد كه اين همه تدبير و تصرف  بكار مى برد و اين همه چيره دستى دارد و يك  نقشه كش ماهر و 

ان است  . بايد پرسيد كه وى در كجا بود ؟ آنگاه كه اين بدن نطفه بود وى در كجاى اين نطفه قرار فن
داشت كه آن را بدين صورت  در آورده است  و اگر بيرون از وى بود چگونه دست تصرف  در او داشته 

 است  و همين پرسشها درباره ديگر جانداران بلكه درباره رستنيها نيز پيش مى آيد .
برخى از دانشمندان پيشين قائل به قوه مصوره بودند توضيح اين گفتار اينكه در انسان قواى بسيار در 

كارند كه هر يك  را مطابق كارش در هر زبان نامى نهاده اند و در كتب  علمى فلسفى و طبى مشرق 
آن قوا را نام مى بريم و  زمين نوعا آن نامها به واژه تازى شهرت  دارد كه اكنون به عنوان نمونه برخى از

 كار او را بازگو مى كنيم :
يكى از آن قوا غاذيه است  كه در ماده غذا تصرف  مى كند و به هر عضوى به فراخور آن غذا مى دهد , 
بر وجهى كه شبه جوهر متغذى نگاه مى دارد . و ديگرى ناميه كه هر عضوى را مطابق شكل و صورتش 



با مجموع تعادل و تناسب  هر يك  را در اقطار ثالثه حفظ مى كند , و  مناسب  و موزون مى روياند و
غاذيه خدمتكار ناميه است  . و ديگر جاذبه است  كه غذا را جذب  مى كند و بخود مى كشد تا هاضمه 
در آن تصرف  كند . و ديگر هاضمه است  كه طعام را مى گدازد و آن را آمادگى مى دهد تا غاذيه در آن 

د . و ديگر ماسكه است  كه طعام را نگه مى دارد تا هاضمه آن را هضم كند . و ديگر دافعه تصرف  كن
است  كه آنچه را به حال او مضر است  رد مى كند و دفع مى نمايد و به عبارت  ديگر كثيف را از لطيف  

 جدا مى كند . و ديگر
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فضله و زيادى شخص ديگر پديد آيد و نوع آن  مولده است  كه از ماده غذا فضله اى بستاند تا از آن
باقى بماند , و غاذيه و ناميه هر دو خدمتكار مولده اند . اكنون در تعداد آنها به همين اندازه بطور 

اجمال اكتفا مى كنيم تا هنگام تفصيل و تشريح آنها فرا برسد . هر يك  از اين قوا بسيط اند و از آنها 
چنانكه حواس ظاهر را مى بينى كه هر يك  را فقط كارى بخصوص است  جز يك  عمل صادر نمى شود 

. از چشم جز ديدن نيايد و از گوش جز شنيدن . مقصود اينكه يكى از آن قوا را كه در عداد غاذيه و 
ناميه و نظائر آنها آورده اند قوه مصوره است  كه اين قوه صورتگرى مى كند و در حقيقت  آن قواى 

و خدمه او هستند . ولى اين سخن ناتمام است  زيرا قوه مصوره مانند قواى ديگر ديگر همه سدنه 
بسيط است  و از قوه بسيط جز يك  كار نيايد . بنابراين يك  قوه بسيطه چگونه اين همه خطوط و 

صور و هيات  و اشكال گوناگون را به طرزى خاص مى سازد . وانگهى اين قوه مصوره آيا يك  قوه 
و يا فرعى از فروع نفس و شانى از شوون او است  ؟ قوه مستقل بودن آن گزاف  است   مستقل است 

زيرا در درس بيست  و پنجم دانستيم كه انسان يك شخصيت  و هويت  است  و همه افعال و آثار او 
صادر از يك  حقيقت  است  كه آن حقيقت  را به لفظ من تعبير مى كند و هر كسى به بداهت  و 

ود را يك  شخص متعين مى داند كه از مرحله اعال تا انزل مراتبش همه يك  هويت است  ضرورت  خ
و جز يك  شخصيت  نيست  همان طور كه قواى ديگرش از حواس ظاهر و باطن و جز آنها همه و 

همه از فروع و شوون همان حقيقت  واحد به نام نفس اند همچنان كه اندام انسان مانند يك  درخت  
است  كه سر او ريشه و تن او تنه آن و اطراف  وى همه شاخه هاى اويند . برخى كالن و برخى باژگونه 

خرد و ديگر اندامهايش نيز همه شاخه ها و اعضاى همين يك  درختند . همچنين نفس ناطقه بسان 
آن درختى است  كه تمام قواى او شاخه هاى اويند برخى از اين شاخه ها در همه بدن بويژه در ظاهر 
پراكنده است  كه آن را به تازى المسه گويند و به پارسى پرواس . و برخى ديگر تا بدين مثابت  در 
همه بدن پراكنده نيست  بلكه تعلق آن اختصاص به اندامى خاص دارد چون قوه باصره و ذائقه و 

است  . اينك  سامعه و شامه و قواى ديگر . پس مصوره , چون قواى ديگر , يكى از فروع و شوون نفس 
مى پرسيم كه قوه مصوره يكى است  يا چند چيز است  ؟ در صورت  نخستين بسيط است  يا مركب  

است  ؟ و اگر بسيط باشد از يك  قوه بسيط جز يك  كار نيايد و حال اينكه اشكال و صور و هيات 
كسى قائل شود كه براى  اندامهاى بشر از رگهاى موئى گرفته تا استخوانهاى رانى بسيار است  مگر اينكه

هر يك  از صورت  آن اندامها قوه مصوره اى جداگانه است  اگر چه باز هر عضوى مركب  از اجزائى 
 است  كه بايد هر جزء را قوه مصوره اى
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چه  -باشد و در صورت  مركب  بودن قوه مصوره نيز سخنهاى بسيار پيش آيد و در هر دو صورت  

اشكال فوق اشكال بميان خواهد آمد و سرانجام برگشت  اين قوه به نفس ناطقه  -بسيط و چه مركب  



خواهد بود كه از شوون نفس است  و تازه اين خود , اول كالم است  كه اين همه تدبير و تصوير و 
تصرف  و نقشه كشى و هزاران كارهاى شگفت  انگيز نفس چگونه است  ؟ ! البته در پيرامون قوه 

 ى پيش خواهد آمد و تحقيقى شايسته تقديم مى داريم . درس بيست  و نهممصوره مباحث
اين درس نيز در پيرامون قوه مصوره و وقواى ديگر چندى است  كه در درس گذشته عنوان شده است  

. در كار قوه مصوره تا اندازه اى آشنائى پيدا كرده ايم . اينك  در تعريف  آن به نقل عبارت  شيوا و 
استاد بزرگوارم عالمه شعرانى در شرح تجريد خواجه نصيرالدين طوسى تبرك  مى جويم :   رساى جناب

]) مصوره يكى از خوادم و شعب  قوه مولده است  و آن قوه ايست  كه نطفه را در رحم به اقسام و 
اعضاى مختلف  تقسيم مى كند و به هر يك  صورتى خاص مى دهد و در هر يك  ماده اى خاص به 

 ( 1برد , موافق حكم و مصالحى كه عقل انسان از ادراك  آن عاجز است[)   . )  كار مى
نطفه را مانند هسته اى و دانه اى در نظر بگيريد كه متن و خالصه درخت  و يا بوته اند . مثال يك  

تخم نارنج , درخت  نارنج فشرده اى است  و يك دانه كنجد بوته كنجد فشرده اى است  كه چون در 
مستعد كاشته شود آن متن شرحى مى گردد و آن اجمالى تفصيلى , كه شرح و تفصيل آن عبارت   زمين

از همان درخت  نارنج و بوته كنجد است  . و نطفه انسان نيز متن انسان است  كه در رحم به اعضا و 
فعلى جوارح گوناگون با تناسب  و توازن و اشكال مخصوصى تخطيط و تصوير مى گردد كه از قوه به 

مى رسد و باز دوباره فعل خود را تحصيل مى كند به اين معنى كه تخم نارنج باز به تخم نارنج منتهى 
مى شود و دانه كنجد به دانه كنجد و دانه گندم به دانه گندم و نطفه باز به تخم نارنج منتهى مى شود 

طفه و همچنين آنچه را كه ديده و دانه كنجد به دانه كنجد و دانه گندم به دانه گندم و نطفه باز به ن
ايم در هر يك  شبيه حركت  دورى همواره از اصلى , فرع ظهور مى كند و از فرع , اصلى به بار مىآيد و 

به همين ترتيب  در يك  سنتى بدون تبديل و تحويل براى بقاى نوع خودشان و حفظ نظام اداره 
 هستى در كارند .

 كه نقاش صورتگر است  كه نطفه را به اعضاىاكنون حرف  در اين قوه مصوره است  
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مختلف  تقسيم مى كند و به هر يك  صورتى خاص مى دهد و در هر يك  ماده اى خاص به كار مى 

ه اعضائى كه وضع و شكل و تناسب  و برد . حاال اين قوه يا بسيط يا مركب  هر چه هست  اين هم
تعادل آنها و كار خاص يك  يك  آنها همه از روى برنامه شعور و علم و هوش است  از اين قوه مصوره 
صادر مى شود و اين حرف  اختصاص به مصوره ندارد بلكه قواى ديگر هم چون غاذيه و ناميه و مولده 

ى شعور و علم و تدبير است  , در همه , حيات  و چه در انسان و چه در نبات  و حيوان همه از رو
حكمت  حكومت  مى كند . و ما فعال سخن در بود خود داريم كه آيا اين قواى مختلف  هر يك  در 

هويت  و شخصيت  خود مستقل اند و همچنين هر يك  آيا در كار خود مستقل اند يا در تحت  تدبير 
را استقالل وجودى باشد كه شخصيت  ممتاز داشته باشد و تسخير ديگرى اند و اگر چنانكه هر يك  

انسان را نبايد يك  شخصيت  باشد و حال آنكه دانستى او را هويت واحده است  . حال كه او را 
هويت  واحده است  كه يك  شخص ممتد است  پس بايد اين قوا همگى از مراتب  و شوون او 

گر به مثل آن حقيقت بنام , نفس را به درختى تشبيه كنيم آن قوا , فروع و شاخه هاى آن باشند و ا
درختند همچنان كه پيكر انسان مانند درخت  باژگونه است  . شما درختى را با شاخه ها و برگها 

  وشكوفه ها و همه اعضا و اجزايش در نظر بگيريد اكنون كه اين درخت  برگ  و شكوفه دارد اين برگ



و شكوفه جزء درختند و خود درخت  با همه آنها درخت  است  و اگر برگ  را از درخت  جدا فرض مى 
كنيم و مى گوئيم برگ  درخت  و شكوفه درخت  , يك  نحو توسع در تعبير است  زيرا برگ  و شكوفه از 

درخت  از غاذيه درخت  بريده نيستند حتى ميوه آن تا با وى پيوسته است  جزء او است  و همه قواى 
و ناميه و جز آنها در همه آنها سارى است  . قواى انسانى نسبت  به شجره نفس نيز اين چنين اند كه 
همه فروع يك  حقيقت  اند يعنى شاخه و برگ  يك  درخت  اند و در حقيقت  , نفس همه آنهاست  

اسالم به نام مالهادى و افعال آنها همان فعل نفس است  . اين معنى را يكى از حكماى بزرگ  
 سبزوارى به تازى به نظم در آورده است  . النفس فى وحدته كل القوى

 و فعلها فى فعله قد انطوى
يعنى نفس در عين وحدتش همه قواى خود است  و فعل قواى او در فعل خود او منطوى است  . 

ئم به اويند و هيچ يك  يعنى اصل محفوظ در همه ظاهر و باطن انسان نفس است  كه اين قوا همه قا
 آنها در وجود خود و فعل خود استقالل ندارند و محض ربط و صرف
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تعلق اند . پس از آنچه گفتيم دانسته شد كه قوه مصوره خواه بسيط خواه مركب  خواه واحده و خواه 

ارد نمى آيد متعدد , همه فعل يك  حقيقتند و با همه تعدد و كثرت  قوا , در وحدت  نفس شكستى و
, بلكه در واقع وحدت  او موكد مى شود كه با وحدت  شخصيه وجوديش , موجود بزرگى است  كه او 
را قوا و عمال بسيارى است  و همه آنها قائم به ذات  او و شوون وجودى اويند . ما تاكنون توانستيم 

ار و شوون وجودى اويند و نتيجه بگيريم كه نفس غير از بدن است  و قواى فعاله در انسان همه اطو
فعل همه آنها يعنى فعل او . و باز آن نكته كه اصل بود ناگفته بماند و آن اينكه اين همه اشكال و صور 

گوناگون كه از نطفه تخطيط شده است  از كيست  و چگونه بوده است  ؟ اگر بگوئيم از قوه مصوره 
و تدبير نفس پيش مىآيد كه در بدو امر  است  اين قوه از شوون نفس است  و سخن در شعور و علم

يعنى آنگاه كه نطفه در رحم قرار گرفت  نفس با وى چگونه تعلق داشت  و نحوه پيدايش نفس چگونه 
است و نفسى كه اين همه چيره دستى در بناى بدنش داشته باشد چرا بعدا اگر بخواهد خانه اى 

رشى ببافد نياز به خدمت  استاد نساج دارد و اگر بسازد احتياج به خدمت  استاد دارد و اگر بخواهد ف
بخواهد نويسا شود ناچار است كه در زير دست  استادى خوش نويس مشاقى كند و تعليم خط بگيرد 

و همچنين در امور ديگر , و حال اينكه خود چنين موجود بوالعجبى است  كه سازنده اى توانا است  كه 
يچ بنائى بدين شكوه وعظمت  نيست  و اهرام مصر در برابر او اين چنين خانه بدن ساخته است  كه ه

چند كومه و نى بستى است  و بهترين حرير زربفت  در برابر پرده هاى گوناگون طبقات  چشم او و 
ديگر پرده هاى نازك  و ظريف  بدنش به منزلت  بوريائى است  . . . شما دوستان گراميم در اين 

 و از سر انصاف  و تدبر حكم بكنيد . درس سى امكلمات  دقت  بسزا بفرمائيد 
در درس پيش دانستيم كه جميع قواى عامله در انسان همه فروع شجره حقيقت  او به نام نفس 
ناطقه اند و آنها را استقالل وجودى نيست  كه هريك را وجود جداگانه باشد زيرا انسان را هويت  

سان , همان نفس ناطقه است  . و غاذيه و ناميه و واحده است  پس در حقيقت  , عامل موثر در ان
مولده و ديگر قوا همه در تحت  فرمان او هستند و نسبت  به نفس وجودى ظلى دارند كه صرف  ربط 
و محض تعلق اند . حال كه بايد اين همه نقش ها و صورتگرى را نفس انجام دهد بنگريم كه نفس , 

 آشنائى است خود كجائى است  . آرى , آنكس كه ز كوى
 داند كه متاع ما كجائى است



 برخى از امور بديهى را پيش بكشيم و در پيرامون آن سخن به ميان بياوريم تا بتوانيم
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به خواسته خود دست  بيابيم . هر يك  از ما مى دانيم كه نفس ناطقه به تدريج از قوه به فعل مى 
ا را فرا بگيرد چنانكه بعضى از آحاد مردم ذوفنون مى رسد و قابليت  و شانيت  دارد كه همه دانشه

شوند و همه اين دانايان و دانشمندان از كسب  دانش درجه درجه به مقامات  عالى علمى نائل آمدند 
. و رسيدن ناقص به كمال بدون مخرج , معقول و متصور نيست  پس بايد كسى باشد كه ناقص را به 

ر مخرج , خود فاقد كمالى باشد محال است  كه در دادن آن كمال كمال برساند و بديهى است  كه اگ
نقشى داشته باشد و بتواند ديگرى را از نقص به كمالى كه خود فاقد آنست  برساند و به تعبير كوتاه 

محال است كه فاقد شىء معطى آن به ديگرى بوده باشد به قول عارف  جامى در اول عقد چهارم 
 سبحه االبرار .

 به براهين خرد عين ممكن
 نتواند كه شود هست  بخود
 چون ز هستيش نباشد اثرى

 چون به هستى رسد از وى دگرى
 ذات  نا يافته از هستى بخش

 چون تواند كه شود هستى بخش
 خشك  لب  را كه بود ز آب  تهى

 نايد از وى صفت  آب  دهى
آن كمال باشد لذا آن كسى كه  پس به حكم فكرت  بلكه فطرت  , هر معطى كمال , خود بايد اوال واجد

نفس ناطقه را از قوه به فعل مى كشاند خود بايد داراى همه كماالت  انسانى باشد . پس تصديق مى 
فرمائيد آنچه كه از آثار وجودى نفس است  مطلقا از صنايع و اختراعات  و علوم گوناگون بى شمار كه 

داده است  و هزاران تدبيرها و تصرفهاى  اين همه كتابخانه هاى بزرگ  و كوچك  كره را تشكيل
بوالعجب  كه دارد همه از ديگرى به او رسيده است  . به حكم آنكه در اصول گذشته دانسته شد : اگر 

نفس , اين همه را خود مى دانست  تحصيل حاصل محال است  و حال اينكه ندانستن او بديهى 
وى كه آموزنده و مخرج اوست  بايد داراى آنهمه  است  و حال كه نمى داند و بايد بداند معلم حقيقى

علوم گوناگون بوده باشد . يكى از كارهاى بى نهايت  شگفت  , صورت  به نطفه دادن است  كه آب  به 
 صورت  زيباى انسانى در آيد . اين چه چيره دستى است  كه به قول سعدى :

 دهد نطفه را صورتى چون پرى
 كه كرده است  بر آب  صورتگرى

هر صورت  و نقشه اى را كه در نظر بگيريد مى بينيد كه از آب  عاجز است حتى ضرب  المثل است  كه 
: نقش فالنى بر آب  شد . و نقاشى اگر بخواهد بر سقف  و ديوار خانه تصويرى و نقشى به كاربرد 

ايم كه  نخست  بايد سقف  ديوار نيك خشك  بشود تا نقاش در آن دست  يازد . در درس پيش گفته
 اگر اين صورتگر ماهر , نفس باشد بايد در طرح نقشه
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هيچ بنا و ساختن آن درنگى نداشته باشد زيرا آن كسى را چنين هنر باشد اوستاد بنى بشر باشد . با 

اينكه مى بينيم كه انسان از كودكى كم كم دانا مى شود و در زير دست  استادان ماهر در فنون , استاد 



در فنون مى گردد چنانكه در پيش بيان كرده ايم پس نفس ناطقه در فرا گرفتن علوم و فنون ماهر 
كسى خواهد كه وى را از نقص بدر آورد و به كمال رساند و دانستيم آن كس كه مخرج است  خود بايد 

يش از واجد آن كمال باشد و اكنون گوئيم كه آن مخرج بايد قاهر و غالب  بر نفس باشد زيرا كه وى پ
نفس , موجود كامل بالفعل است  و اگر بر او تسلط و اقتدا نداشته باشد چگونه تواند كه وى را از 

نقص به كمال رساند و يا اگر در نفس قابليت  و شانيت  تكامل نباشد چگونه از نقص به كمال مى 
 رسد .

انش دهنده ديگرى است  . و اصل بيست  و دوم اين بود كه كتاب  و آموزگار از وسائل و معداتند , د
لذا در عبارت  فوق اين درس گفته ايم : معلم حقيقى نفس كه آموزنده و مخرج اوست  بايد داراى آن 
همه علوم گوناگون بوده باشد , كه غرض ما از قيد حقيقى خروج معد است  . پس نتيجه اين سلسله 

ى مفصل داشت  و نه كماالت  گفتگوى ما اين شد كه چون نفس از آغاز نطفگى نه صورت  انسان
انسانى بالفعل آنها را از حركت  تحصيل كرد و شى متحرك  را محركى بايد كه آن مخرج او از نفس به 

كمال است  ووى بايد موجود باشد و خود واجد همه كماالتى كه دهنده آن است  بايد بوده باشد و 
ر نفس ناطقه استيال داشته باشد و از وى چون اين مخرج در كماالت  خود موجود بالفعل است  بايد ب

برتر بوده باشد و نفس نيز پذيرا باشد . اجازه بفرمائيد اين مطالبى را كه از كاوش و جستجو در صورت  
گفتگو به دست  آورده ايم تلخيص كرده به صورت  اصل در آوريم و بر اصول علمى مذكور در دروس 

 پيش بيفزائيم :
ه لفظ من و انا و مانند اينها بدان اشارت  مى كنيم به نامهاى گوناگون آن گوهرى كه ب - 26اصل 

خوانده مى شود چون : نفس , و نفس ناطقه روح , عقل , قوه عاقله , قوه مميزه , روان , جان , دل , 
جام جهان نما , جام جهان بين , ورقا , طوطى و نامهاى بسيار ديگر ولى آنچه در كتب  حكمت  و 

 رواج دارد همان پنج نام نخستين است  . السنه حكما
 بدن مرتبه نازله نفس است  . 27اصل 
آنگاه كالبد تن بدن نفس است  كه نفس در او تصرف  و بدان تعلق داشته باشد و آثار  - 28اصل 

 وجوديش را در او پياده كند .
 نفس را هر دم در كشور وجودش شوون بسيارى است  كه هيچ شانى او را 29اصل 
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 از شان ديگر باز نمى دارد .

در ميان انواع موجودات  صاحب  قوا و استعداد و هوش و بينش , انسان را كه با آنها مى  - 30اصل 
سنجيم مى بينيم كه وى از همه آنها با هوش تر و زيركتر است  : پس جوهر انسان از جنس جواهر آنها 

بسان درختى است  كه جميع قواى او شاخه هاى اويند .  نفس ناطقه - 31برتر و شريفتر است  . اصل 
 النفس فى وحدته كل القوى و فعلها فى فعله قد انطوى

 قوه مصوره به تنهائى صورتگر نطفه نيست  . - 32اصل 
فاقد شىء معطى آن به ديگرى نتواند بود و به عبارت  ديگر : معطى كمال خود بايد اوال  - 33اصل 

 واجد آن باشد .
 سى و يكمدرس 

از دروس و اصول گذشته دانستيم كه قوه مصوره به تنهائى صورتگر نطفه نيست  و انسان كه از نقص 
به كمال مى رسد بايد وى را مصورى غير از قوه مصوره باشد و نيز مخرجى خواهد كه خود واجد كمال 



سوى روى مىآورد و درهاى باشد تا بتواند نفس ناطقه را از قوه به فعليت  رساند . اكنون سخن از چند 
پرسش هاى گوناگون به روى انسان باز مى شود و نقدهاى بسيار پيش مى آيد . پسنديده است  كه 

چند نمونه از اين سخنان را به ميان آوريم : اگر درست  بينش خود را به كار ببريم خواهيم دانست  كه 
نامعلوم باشد نمى تواند برود و به عبارت  انسان به دنبال چيزى كه به كلى و از هر جهت  برابش گم و 

ديگر هيچ كس طالب  مجهول مطلق نتواند بود و مجهول مطلق را طلب كردن آب  در غربال بيختن 
است  و البته كسى كه به دنبال چيزى مى رود ناچار يك  راه آشنائى با او به دست  آورده است  كه از 

قعيت  و هويت  او برسد و به كنه ذات  او دست  بيابد و اين راه به سوى او ميرود تا بتواند به وا
( , در آن پيشه و انديشه اى كه دارد تا در آغاز كار از آن بوئى نبرده باشد  1چيزى را كه خواهد بجويد ) 

محال است  كه به سمت  او حركت  كند و تا جهت  و غرض و مقصد حركت  معلوم نشد انسان به راه 
ان گراميم در همى آمدن به اين منزل خودتان تامل بفرمائيد , آيا مى شود كه نمى افتد . شما دوست

بدون تعيين جهت  حركت  و غرض از حركت  بدينجا آمده باشيد ؟ حاال از شما مى پرسيم كه از آمدن 
 چه مى خواهيد و براى چه دست  از كارهاى ديگر كشيده ايد و يا از استراحت

 پاورقى :
 هر مطلبى عاشق هر پيشه و - 1

 حق بيالود اول كابين لبى
 ) اول دفتر چهارم مثنوى (
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و فراغت  روى برگردانيديد و در اينجا گرد آمده ايد ؟ در جواب  خواهيد فرمود : براى تحصيل كمال و 

ايد طلب  علم . باز مى پرسيم كه آيا كمال و علم را تصور كرده ايد و ادراك  نموده ايد كه براى او آمده 
و يا هيچ چيزى انديشه نكرده و تصور ننموده جمع شديد ؟ كه اگر از شما بپرسند بارى چه جمع شديد 

و براى چه آمديد و چه مى خواهيد , بگوئيد : نمى دانم و يا در جواب  بگوئيد : براى هيچ . مسلما 
ايد و براى رسيدن  قسم دوم نيست  و همان قسم اول است  كه چيزكى ادراك  كرده ايد و تصور نموده

به حقيقت  و كنه آن آمده ايد . خالصه هر كسى خواسته اى اجمالى دارد و در پى تحصيل تفصيل آن 
مى رود و اين مطلب  اختصاص به انسان ندارد بلكه حيوانات  نيز در اين جهت  با انسان شريكند . و 

طلب  مى كند , تا خواهان كه  هر كس خواهان هر چه هست  به سوى او مى رود و آنچه را انديشيده
 باشد و خواسته چه باشد . اى بسا كس رفته تا شام و عراق

 او نديده هيچ جز كفر و نفاق
 وى بسا كس رفته تا هند و هرى

 او نديده جز مگر بيع و شرى
 وى بسا كس رفته تركستان و چين

 او نديده هيچ جز مكر و كمين
 طالب  هر چيز است  يار رشيد

 ى كه ميجويد نديدجز همان چيز
 چون ندارد مدركى جز رنگ  و بو

 جمله اقليمها را گوبجو
 گاو در بغداد آيد ناگهان



 بگذرد از اين سران تا آن سران
 از همه عيش و خوشيها و مزه

 او نبيند غير قشر خربزه
 كه بود افتاده در ره يا حشيش
 ( 1اليق سيران گاوى يا خريش ) 

س طالب  مجهول مطلق نتواند بود يعنى بدون اينكه مطلوب  خود را پس بنابر آنچه گفته ايم هيچ ك
به وجه اجمال تصور كرده باشد آن را طلب نتواند كرد و اين مطلب  كه طلب  مجهول مطلق محال 

است  خود اصلى است  كه بايد بر اصول گذشته افزده شود . و آن را عارف  جامى بسيار نيكو به نظم 
 آورده است  :

 ز اول تا ندانى مرادى را
 كجا در آخرش جستن توانى

 بلى اين حرف  نقش هر خيال است
 كه نا دانسته را جستن محال است

و اكنون كه در آغاز سير علمى و سلوك  نفسانى هستيم در پيرامون اين مطلب  به همين اندازه اكتفا 
ى شويم و به بيان آن مى كنيم و تا چون هنگام شرح و بسط آن فرا رسد به تفصيل وارد در بحث  م

 مى پردازيم . پاورقى :
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در اينجا بايد انديشه كرد كه چگونه اين تصور اجمالى براى انسان پيش مى آيد , و به چه راهى همين 
راه باريك  و تصور اجمالى به مقصودش را به دست  مى آورد , و پس از آنكه در طلب  آن كوشش مى 

ند چگونه از راه كوشش مى يابد . يا بنده كيست  و دارنده اى كه دهنده است  كيست  و نحوه ك
گرفتن آن و دادن اين چگونه است  و تميز بين آن دو از چه روست  و چگونه يابنده رشد نفسانى مى 

كار مىآيد . كند يعنى كمال و دانشى كه فرا گرفته است  به چه نحوه عائد او مى شود و در تكميل او به 
در دروس گذشته دانستيم كه گفت  و شنيد و استاد و تعليم و تعلم و كتاب  خواندن و از اين گونه 

امور همه معداتند و هيچ يك  از آنها علت  تامه نيست  كه كمال ده باشد و مى بينيم كه هر چه داناتر 
ال افزونتر مى شود يعنى به سوى مى شويم آماده تر براى فراگرفتن بيشتر مى شويم و گرايش ما به كم

علم پيشتر مى رويم . آيا علمى قائم به ذات  خود و اصيل در هستى بايد باشد كه به فرا گرفتن دانش 
به سوى او پيشتر مى رويم يا نه ؟ در اصول گذشته دانستيم كه دهنده بايد خودش دارنده باشد و گرنه 

سطور صد و پانزده مساله پرسيده از آن جمله گويد : ندار چگونه مى دهد ؟ اسكندر از استاد خود ار
 گفتم معدن ما از كجاست  ؟ گفت  از آنجا كه آمديم .

 گفتم از كجا آمديم ؟
 گفت  از آنجا كه اول كار بود .

 گفتم به چه دانيم كه از كجا آمديم ؟
ست  و هم اين ( هم اين پرسش بسيار بلند ا 1گفت  زيرا كه چون علم مىآموزيم پيشتر مى رويم ) 

پاسخ . ارسطو در جواب  اسكندريك  امر فطرى را بازگو مى كند كه هرچه داناتر مى شويم , به سوى 
علم , پيشتر مى رويم . پس بايد مخزن علمى باشد كه از او فرابگيريم و از اينجا بايد پى ببريم كه هر 



نزديكى جسمى به جسمى باشد و  چه داناتر شديم به او نزديكتر شديم و اين نزديكى هم بايد وراى
اگر اين نزديكى را تعبير به مشابهت  و مسانخت  نمائيم سزاست  , يعنى هر چه انسان با كمال تر شد 

سنخيت  او به آن اصل بيشتر مى شود] . ) نزديكى[)  در لغت  تازى به] ) قرب[)   تعبير مى شود كه 
 ر بسيار عميق است  و درهائى از حقائق وعالم , قرب  به علم پيدا مى كند . اين درس بسيا

 پاورقى :
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معارف  به روى انسان مى گشايد , بايد به فحص و بحث  آن درجه درجه پيش برويم و درس هاى 

 بسيار در رسيدن به عمق اين درس عنوان كنيم . به قول عارف  رومى :
 رح اين , بى حد شودگر بگويم ش

 مثنوى هفتاد من كاغذ شود
 درس سى و دوم

نتيجه درس پيش اين شد كه طلب  مجهول مطلق محال است  و انسان به دنبال چيزى مى رود كه در 
آغاز كار از آن بوئى برده است  و چيزكى يافته است يعنى عالم اجمالى بدان دارد سپس در علم تفصيلى 

ا مشروحا طلب  مى كند و ديگر نتيجه اى كه حاصل شد اينكه انسان هر چه آن جهد مى نمايد و آن ر
كمال مى يابد به اصلى نزديكتر مى شود و درجه درجه تقرب  به او پيدا مى كند و هر چه بيشتر پيش 

رفته است  تشابه و سنخيت  او با آن اصل بيشتر مى شود . اجازه بفرمائيد در توضيح نتيجه مثالى 
 تا بهتر به دو وجه علم كه اجمالى و تفصيلى است  آشنا شويم .عنوان كنيم 

در نظر بگيريد كه در داد و ستد روزانه از كسى در چند مدت  كاالهائى خريده ايد و در هر نوبت  هم به 
او بهائى پرداخته ايد و آنچه را گرفته ايد و داده ايد همه را در دفترى يادداشت  كرده ايد , سپس مى 

دانيد كه آيا به آن شخص بدهكاريد يا نه , براى اين دانستن دفتر را مى گشائيد و آنچه را در خواهيد ب
دفعات  از او گرفته ايد يكجا با چرتكه و يا غير آن جمع مى كنيد و همچنين آنچه را كه داده ايد جمع 

د , و اگر يكى مى كنيد , پس از آن حاصل آن دو جمع را با هم مى سنجيد اگر برابرند كه سر بسر ش
بيش از ديگرى است  به يك  عمل تفريق به دست  مىآوريد كه بدهكاريد يا بستانكار . در اين كار سه 

چيز مورد نظر است  : يكى اينكه در ابتدا خواستيد بدانيد كه آيا بدهكاريد يا نه , دوم اينكه هر يك  از 
و نظم وترتيب  بخصوصى داده ايد , سوم داده ها وگرفته ها را جمع كرديد و با هم مقايسه نموديد 

اينكه نتيجه حاصل كرده ايد و به خواسته خودتان رسيده ايد و بدان علم يافته ايد . حاال مى بينيد 
آنچه را كه در آخر بدان علم يافته ايد همان بود كه در آغاز آن را طلب  مى كرده ايد و درباره آن چيزكى 

انسته ايد . پس مطلوب  شما در اول و آخر يك  چيز است  جز اينكه بو برده ايد اما به تفصيل نمى د
در اول , معلوم به اجمال بود و در آخر , معلوم به تفصيل . لذا درباره مطلوب  مى توان گفت  : هو 

االول و االخر . و همه چيزهائى را كه در راه طلب  او هستيم اين چنين مى دان و شايد در اين اشارات  
 هفته باشد كه در وقتش آشكار شود .اسرارى ن

 اين كار انسان را كه از معلوم به اجمال به سوى امورى كه اسباب  روشن شدن آنند ,
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رفتن و از نظم و ترتيب  خاص آنها دوباره به مطلوب  مشروحا رسيدن در كتب  منطق و حكمت  به 
به عبارت  ديگر فكر : حركت  نفس ناطقه است  زبان تازى فكر مى گويند و به زبان پارسى انديشه . و 



از مطلب  اجمالى به سوى امورى معلوم كه از ترتيب  و نظم خاص آنها مطلب  مطلوب  معلوم و 
مكشوف مى شود و آن امور را مبادى آن مطلب  مى گويند . پس فكر يك  حركت  دورى نفس است  

 يم سبزوارى در منطق منظومه گويد :از مطلب  به مبادى و از مبادى به همان مطلب  . حك
 الفكر حركه الى المبادى
 و من مبادى الى المراد

نتيجه دوم درس پيش اين بود كه انسان هر چه عالمتر و كاملتر مى شود به اصلى كه علم و كمال 
است  نزديكتر مى شود و بدان تشابه و تجانس زيادت مى كند و به وى تقرب  مى جويد و به رنگ  او 

مىآيد و به قول ارسطور در جواب  اسكندر : چون علم مىآموزيم پيشتر مى رويم . تصديق مى فرمائيد در 
كه انسان هر چه داناتر مى شود و به كمال نزديكتر مى گردد آثار وجودى او بيشتر مى گردد و كارهاى 

فكر او ظهور مى كند عجيب  و شگفت  از او پديد مىآيد و اختراعات  و اكتشافات  بسيار حيرت  آور از 
 از ايما و اشاره او اسرارى بوالعجب  بروز مى كند .

شيخ رئيس ابوعلى سينا را كتابى هست  به نام اشارات  كه در دو علم منطق و حكمت  تدوين كرده 
است  . حكمت  را در ده نمط نوشته است  و نمط دهم آن در اسرار آيات  است  يعنى در آيات  و امور 

يب  كه از انسانها صادر مى شود , و در چند فصل در ظهور غرائب  و بروز خوارق عادات  از غريب  و عج
انسان سخن مى گويد و در برخى از فصول مى گويد : از شنيدن اين گونه چيزهاى شگفت استنكاف  

بيعى نداشته باش كه آنها را در مذاهب  وطرق طبيعت  اسباب  معلوم و نمونه هاست  . و از راه امور ط
و پيش آمد احوال و اوضاع عارض بر طبيعت  اثبات  مدعاى خود مى كند مثال در فصل پنجم آن نمط 
مى گويد : اگر به تو خبر رسيد كه عارفى به نيروى خود كارى كرد و تحريكى يا حركتى نمود كه از وسع 

راهى به سبب  آن مثل او خارج است  آن را به استنكار تلقى مكن كه در مذاهب  طبيعت مى توانى 
 پيدا كنى .

و نيز درفصل هفتم آن مى گويد : اگر به تو خبر رسيده است  كه عارفى از غيب  خبر به اميد يا بيم داد 
و آن چنانكه خبر داد واقع شده است  تصديق نما و ايمان بدان برتو دشوار نباشد كه اين امور را در 

از اين گونه مطالب  در چند فصل عنوان مى كند و مذاهب  و طرق طبيعت  اسبابى معلوم است  . و 
هر يك  را از راه تمسك  و طرق طبيعت  اثبات  مى كند . و نيز در آخر مقاله هفتم فن دوم حيوان شفا 

 ( گويد : برايم حكايت 1ج 417) ص 
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افعيهاى كشنده كرده اند كه در بيابان دهستان مردى است  كه از دم او جانوران گزنده چون مارها و
( و آن گزندگان وى را به گزيدن آسيب  نمى رسانند و اگر مارى او را مى گزد خود  1دورى مى گزينند ) 

مار مى ميرد وگفته اند كه مارى بزرگ  وى را گزيده است  كه مار بمرد و بر وى يك  روز تب  عارض 
م او را طلب نمودم ولى وفات  كرده شده است  و جان بدر برد . و وقتى كه من به بيابان دهستان رفت

بود و پسرى خلف  او بود كه خاصيت  او در اين باب از پدرش اعظم بود و از او عجائبى ديده ام كه 
بيشتر آنها رافراموش كرده ام از آن جمله اينكه افعيها از غلبه با او اعراض مى كردند و از تنفس او بر 

 ند .حذر مى شدند و در دست  او تخدير مى شد
از اين گونه امور غريبه كه از انسانها صادر مى شود از حد شمار خارج است . مگر اين همه صنايع و 
اختراعاتى كه در كتابها مى خوانيم و به چشم خود مى بينيم كه يكى از ديگرى حيرت  آورتر است  

يعنى : نطفه اى كه  پديده افكار انسانى نيست  ؟ اين عارفى كه شيخ در اشارات  عنوان كرده است  :



در تمام كماالت  انسانى بالقوه بود و به تدريج از قوه به فعليت  رسيد , و آن مرد در بيابان دهستان 
هم در ابتدا آن بود كه ديگران هستند . و همچنين افراد مخترعين و مكتشفين و غير هم , مى شنويم 

نكه ديگران بر روى زمين . و يا اينكه كسى و مى خوانيم كه مردمى بر روى دريا راه مى رفتند آن چنا
طى االرض دارد كه در مدت  بسيار كوتاهى مثال به طرفه العينى مسافت  بسيار ى را پيموده است  كه 
سرعت  سير او از سرعت  نور بيشتر است  . و شايد اين حرفها نيز راست  باشد و دليل داشته باشد , 

شته باشيم و انكار كنيم . اگر در چند سال پيش اين صنايع و ما به صرف  استبعاد چرا استنكاف  دا
دستگاههاى مخابراتى و گيرنده و فرستنده از تلفن و تلگراف  و راديو و تلويزيون و ديگر چيزها را براى 

ما حكايت  مى كردند شايد باور نمى كرديم . غرض اين است  كه نطفه ها از قوت  به فعليت  رسيدند 
شا آثار گوناگون شدند پرسش ما اين است  كه چگونه از نقص به كمال رسيدند و كه اين چنين من

چنين صورت  شگفت  يافتند و به چنان اسرار جور واجور آگاه گرديدند . البته بايد مخرجى باشد كه 
 خود واجد كمال باشد تا آنها را از نقص به كمال رساند .

 پاورقى :
نفسه و نفخه الحيات  و االفاعى التى بها و هى قتاله جدا و حكى لى رجل ببيابان دهستان يحذ - 1

الحيات  التنكافيه باللسع و ال تلسعه اختيارا مالم يقسرها عليه فان لسعته حيه ماتت  . و حكى ان تنينا 
عظيما لسعته فماتت  و عرض له حمى يوم . ثم انى لما حصلت  ببيابان دهستان طلبته فلم يعش و 

اصيه فى هذا الباب  منه فرايت  منه عجائب  نسيت  اكثرها و كان من جملتها ان خلف  ولدا اعظم خ
 91االفاعى تصدعن عزه و تحيد عن تنفسه و يخدرفى يده صفحه : 

 پس يقين در عقل هر داننده هست
 اينكه با جنبنده جنباننده هست

 گر تو او را مى نبينى در نظر
 فهم كن آن را به اظهار اثر

 نمى بينى تو جان تن به جان جنبد
 ليك  از جنبيدن تن جان بدان

 (1 ) 
 درس سى و سوم

از گفتگوهاى گذشته اين نتيجه حاصل شد كه بايد ناقص متحرك  به سوى كمال را مخرجى باشد تا 
وى را از نقص به كمال رساند . و نيز از بحث  و فحصهاى قبل دانسته شد كه انسان هر چه داناتر مى 

بيشتر و قوى تر مى گردد و مشابهت  او به اصلى كه علم است  شديدتر مى گردد .  شود آثار وجودى او
و دانستى كه مخرج ناقص به كمال خود بايد واجد آن كمال باشد . اكنون گوئيم كه آن مخرج عالوه بر 

اينكه خود صاحب  آن كمال است  بايد مسلط و قاهر بر آن ناقص نيز باشد و با وى يك  نحو ارتباط 
شته باشد تا بتواند وى را به فعليت  رساند و ناقص هم بايد منقاد او باشد تا در سايه انقياد و دا

متابعت  به كامل به كمال برسد . و در مباحث  پيشين دانسته شد كه اسباب ظاهرى از استاد و كتاب  
كيست  و و گفت  و شنيد و غيرها همه معداتند نه علت  تام , پس بايد ببينيم كه علت  تام 

كجائيست  و از چه جنس است  و به چه نحو مى توان بدو دست  يافت  , و او خود به خود واجد 
كمال است  يا كمال اوهم كسبى است  و از ديگرى گرفته است  و اگر ذاتى است  معنى ذاتى چيست 

 و . . .



و اوصاف  خودمان در باز مى انديشيم كه چون خودمان از هر چيزى به خود نزديكتريم سخن از احوال 
ميان بياوريم و كتاب  وجود خود را فهميده ورق بزنيم تا در راه خود شناسى شايد بسيارى از نهفته ها 

 براى ما آشكار شود . به قول شمس مغربى :
 مرا به هيچ كتابى مكن حواله دگر

 كه من حقيقت  خود را كتاب  مى بينم
ست  يا] ) نيست[)   است  , و به عبارت  ديگر آيا] ) بود[)  التفات  بفرمائيد , آيا دانش] ) هست  ( ا

است  و يا] ) نبود[)  است  ؟ خواهيد جواب فرمود كه] ) نيست[)   و] ) نبود[)  چگونه مايه شرف  
انسان مى گردد و هر بخردى در راه پژوهش آن است  و از نسبت  خود به آن مى بالد و دردانستن 

ى كند و بديهى است  كه اين همه كتب  گوناگون در فنون مختلف  و اين چيزى مباهات  و افتخار م
همه صنايع دريائى و صحرائى گذشته و كنونى از آثار وجود شريف  علم است  چگونه مى شود كه اين 

 همه آثار وجودى از عدم باشد . پاورقى :
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دانستى چگونه موجودى است  و ظرف  تحقق و ثبوت  از چيست  ؟ باز مى پرسيم علم را كه موجود 

به عبارت  روشنتر علم فالن كس كه منشا بروز و ظهور بسيارى از امور شده است  و مى شود آيا اين 
علم را آن كس در خويش دارا هست  يا نيست  ؟ خواهيد فرمود در خود دارد . مى پرسيم كه اين علم 

ار گرفته است  يا اينكه بدن او و هيچ عضوى از اعضاى بدن ظرف  اين حقيقت  در كدام عضو بدن او قر
كه علم است  نيست  بلكه در روان او است  و باز مى پرسيم اگر علم در روان اوست  آنچنان است  كه 

مثال آب  در آوندى است  و يا طور ديگر است  ؟ و سخن از پرسشهاى بسيار پيش مىآيد . اكنون كه آب  
رف  آب  را مورد مثل قرار داده ايم همين مثل را دنبال كنيم و در پيرامون آن حرف  بزنيم . ما و ظ

ظرفهاى آب  را گوناگون مى بينيم از آنى كه يك  قطره آب  در او مى گنجد تا آنى كه ظرف  اقيانوس 
قيانوس است  كه ظرف  بسيار بزرگى است  يعنى يك  قسمت  عمده از گودى زمين كه ظرف  آب  ا

است . و مى بينيم كه اين ظرفها را گنجايش محدود است  و اگر آب  از آن حد گنجايش آوند دانش 
 براى دانش بيشتر , بيشتر مى گردد و آمادگى بهتر براى فرا گرفتن دانش دشوارتر پيدا مى كند .

دو گونه غذا ,  به بيان ديگر صحيح است  كه بگوئيم هر يك  از افراد انسان را دو طرف است  براى
يكى ظرف  آب  و نان مثال , و ديگرى ظرف  دانش . ظرف  نخستين تا اندازه اى كه غذا قبول كرد از 

پذيرفتن غذاى بيشتر از آن ابا مى كند و مى گويد سيرم و ديگر گنجايش خوردن را ندارم و پس از سير 
فراهم شود رغبت  بدان نمى كند و شدن اگر چه از آب  و نان خالى سير شده باشد بهترين غذا برايش 

از آن لذت  نمى برد , اما دانش پژوه هر چه بيشتر دانش تحصيل مى كند به دانستن دانشهاى سخت  
تر و سنگين تر و باالتر گرايش بيشتر پيدا مى كند و از فهميدن آن لذت  بهتر مى برد و شوق و ذوق 

قرب  به دانشمندان فزونتر مى شود اينها امورى وى به دانش بيشتر مى گردد و عشق و عالقه اش در ت
است  كه هر يك  از ما به وجدان خود , مى يابد و بدانها تصديق دارد . هيچ كس در آنها چون و چرا 

ندارد . هم اين كه مى گويد : من گرسنه بودم و غذا خوردم و سير شدم , و هم اينكه همين شخص 
دانا شدم , در هر دو حال يك  شخص موضوع اين دو قضيه مى گويد : من نادان بودم و پرسيدم و 

است  و هر دو حكم به يك  من راجع است  . و اين هر دو قسم ظرف  را هر شخص انسانى دارد ولى 
اين ظرف  كجا و آن ظرف  كجا . خواجه ابوالهيثم احمد بن حسن جرجانى را كه از دانشمندان قرن 



 ى در مطالب  فلسفى است  , در آن قصيده گويد :چهارم است  قصيده اى رائيه به فارس
 93صفحه : 

 چرا چو تن ز غذا پر شود نگنجد نيز
 الم رسدش چو افزون كنى بر اين مقدار

 و گوهرى دگر آنجا كه پر نگردد هيچ
 نه از نبى و نه از پيشه و نه از اشعار

كه در اين درس عنوان  سخن خواجه ابوالهيثم در اين دو بيت  اشارت  به همان مطلب  فوق است 
كرده ايم كه در انسان يك  ظرف  غذائى است  اگر از مقدار گنجايش او افزونتر به او غذا رسد رنج بيند 
اما ظرف  ديگرى در انسان است  كه غذاى از غير از غذاى ظرف  قبلى است  و هر چه غذايش را به او 

زاران پيشه و صنعت  و هنر را و هزاران ديوان بدهند پرنمى گردد . اگر نبى و هزاران كتاب  ديگر و ه
 اشعار را فراگيرد پر نمى شود بلكه گنجايش او بيشتر مى گردد .

نام مبارك  سيد الحكماء امام اميرالمومنين على عليه السالم را همه شنيده ايم و كمتر كسى بوده باشد 
ام مى برند و هر بزرگى او را بزرگتر از كه نام او را نشنيده باشد همان على كه همگان او را به بزرگى ن

خود مى بيند , كتاب  نهج البالغه از جمله گفته هاى او است  و تا امروز در حدود دويست شرح بر آن 
نوشته شده يعنى دويست  تن از غواصان درياى معرفت  براى تحصيل درر و اللى معارف  و حقائق در 

د و به قدر وسع و استطاعت  خود از بهره برده اند . امروز وى غواصى كرده اند و هر يك  به نوبت  خو
يكى از كلمات بسيار بسيار ارزشمند آن بزرگوار را از كتاب  نهج البالغه در اينجا عنوان مى كنيم كه اين 

گفتار ما در اين درس از آنجا سرچشمه گرفته است  . سخن آن جناب  اين است   كل وعاء يضيق بما 
ء العلم فانه يتسع به ابو حامد عبدالحميدبن هبه اهلل بن ابى الحديد معروف  به ابن جعل فيه اال وعا

ه . ق كه يكى از شراح نامور نهج البالغه است  در شرح جمله فوق گويد : هذا  656ابى الحديد متوفى 
قولهم  الكالم تحته سر عظيم و رمزالى معنى شريف  غامض و منه اخذ مثبتوا النفس الناطقه الحجه على

 طبع ايران ( و سپس آن را تفسير و بيان كرده است  . 2ج 413) ص 
در مطلب  اين درس بايد خيلى انديشه به كاربرد و بسيار در خويش جستجو كرد تا آن ظرف  علم را 

كه هر چه علم در او قرار گيرد گنجايش او بيشتر مى گردد و براى تحصيل علوم باالتر آماده تر مى شود 
د پيدا كند زيرا كه دانستى هر دو ظرف  را يك  شخص دارا است  و موضوع هر دو قضيه يك  , در خو

 من است  .
 پاورقى :

 94طبع تهران صفحه :  413ص  2شرح ابن ابى الحديد بر نهج البالغه ج  - 1
 اجازه بفرمائيد در پيرامون همين مطلب  گفتگوى بيشترى داشته باشيم . هر يك  از ما مى داند كه

گرسنه نان به فرا گرفتن دانش سير نمى شود . مقصودم اين است  كه به دانش , گرسنگى ديگ  معده 
رفع نمى شود , خواندن و دانستن يك  رساله علمى كار يك  گرده نان را براى دانشمند گرسنه نمى كند 

طالب  علوم و معارف  او هر چه دانش اندوزد بايد نان بخورد تا از گرسنگى بدر آيد . و چنانكه به عكس 
به خوردن نان و آب  به مقصود خود نمى رسد آنچه بايد او را از آن گرسنگى و تشنگى بدر آرد غذاى 

 علم است  نه اين آب  و نان .
حاال بفرمائيد كه آيا آن غذا يعنى دانش و نان هر دو از يك  جنس اند يا آن از جنسى است  و اين از 

ك  جنس باشند بايد هر يكى كار ديگرى را بكند و اثر او را داشته باشد جنس ديگر ؟ اگر هر دو از ي



مثال گرسنه نان به يافتن علم سير شود و يا گرسنه علم به خوردن نان , دانا گردد , مى بينيم و مى 
دانيم كه اين چنين نيست  . پس بايد نتيجه بگيريم كه همچنان اين دو غذا دو گونه اند و از دو 

هر يك  از آن دو ظرف  مغتذى يعنى غذا گيرنده هم از دو جنس باشند و به عبارت  ديگر  جنسند بايد
بايد بين غذا و مغتذى سنخيت  باشد مغتذى غذاى علم از جنس علم بايد باشد و مغتذى غذاى نان از 

  جنس نان . اين مطلبى است  كه بايد يكى از اصول قرار گيرد . شما دوستان گراميم در اين مطالب
تامل بفرمائيد و فكر خودتان را بيشتر و بهتر به كار اندازيد ببينيد اگر ايراد و اعتراضى در اين درسها 

هست  اظهار بفرمائيد , بسيار ممنون و متكشر خواهم شد . ما در اين حلقه درس مى خواهيم به سبرو 
و برهان پذيرفته باشيم . تقسيم علمى و عملى پيش برويم و آنچه را پذيرفته ايم با حساب  و دليل 

شيخ رئيس ابن سينا را در اين باره سخنى بلند به اين مصومون است  : هر كسى چيزى را بى دليل 
 باور كند يا رد كند از فطرت  انسانى بيرون رفته است  .

 درس سى و چهارم
خيت  بوده باشد آخرين نتيجه اى كه از درس پيش گرفته ايم اين بود كه بايد بين وعاى علم با علم سن

چنانكه بين ظرف  غذا با غذا يك  نحو سنخيت است  و دانستى كه انسان داراى هر دو قسم ظرف  
است  و غذاى هر يك  غير از غذاى ديگرى است  پس ظرف  هر يك  غير از ديگرى است  . پس هر 

بوده باشد .  ظرف  و مظروف  با هم مشابه و مسانخ اند كه گفتيم بين غذا و مغتذى بايد سنخيت
اينك  شايسته است  كه سخن در ماهيت  و حقيقت  علم به ميان آيد تا چون جوهر و ذات  علم 

دانسته شود هويت  وعاء او نيز دانسته شود , ولكن بحث  در پيرامون علم و رسيدن به كنه حقيقت  
 او كارى آسان نيست  و بخصوص كه اكنون در ابتداى

 95صفحه : 
يم شايد هضم همه مسائل آن دشوار باشد فكر مى كنم كه اكنون به برخى از مسير تكاملى هست

مباحث  سهلتر بپردازيم به صواب  نزديكتر باشد . درست  به گفتارم توجه داشته باشيد دانستنيهاى ما 
 گوناگونند همانطور كه طرق تحصيل آنها گوناگون است  . مثال برخى از آنها را از راه سامعه و برخى ديگر
را از راه باصره و برخى را از راه شامه و برخى را از راه ذائقه و برخى را از راه المسه تحصيل مى كنيم و 

هر يك  از اين طرق يك  نحو ارتباط با آن چيزهائى دارد كه بايد آنها را از راه آن قوه به دست  آورد كه 
ان پر از هياهوى هولناك  باشد و صادى از قوه ديگر نمى شود , مثال كسى كه كر مادر زاد است  اگر جه

طبل و دهل و بوق وكرنا همه جا را فرا گرفته باشد او از فهم صوت  بى بهره خواهد بود , زيرا كه آن 
طريق تحصيل اين قسم از علم را كه مسموعاتند فاقد است  , چنانكه از ارسطو نقل است  كه] ) من 

را از دست  داده است  علمى را كه بايد از راه آن حس فقد حسافقد فقد علما[)  يعنى كسى كه حسى 
 ( 1ادراك  كند به دست  نمى آورد . ) 

مقصودم اين است  كه يك  سلسله از علوم ما را حد و اندازه نيست  و اين پهلو و آن پهلو ندارد و قابل 
لق و نور مطلق و تجزيه و تقسيم نيست  , مثال در نظر بگيريد كه معنى و مفهوم محبت  و يا وجود مط

ديگر معانى كليه را ادراك  كرده ايم . تصديق مى فرمائيد كه اگر درختى را تصور كنيم صحيح است كه 
در عالم تصور و ادراك  خودمان بگوئيم كه آن طرف  درخت  تصور شده ما و اين طرفش و سرش و تنه 

همين تجزيه و تقسيم را  اش و ريشه اش و آن شاخه جانب  راستش و آن شاخه جانب  چپش و آيا
درباره مفهوم محبت  هم مى توانيم اعمال كنيم يا محبت  مطلق دور از اين گونه تجزيه است  ؟ البته 

تصديق داريد و مسلم همه است  كه معانى كليه مطلقه را طول و عرض و عمق نيست  , و سبكى و 



من محبتى ادراك  كرده ام كه سنگينى بر آنها عارض نمى شود يعنى صحيح نيست  كه كسى بگويد 
طول آن چند متر و عرض و عمق آن چند متر است  و يا وزن آن چند من و چند سير است  . آنچنان 
كه هر يك  از اينها را درباره درختى و سنگى و مانند آنها مى توان گفت  , بلكه درباره تن انسان هم 

ه شود كه فالنى قد او چه قدر است  و وزن صادق است  كه به طول و عرض و عمق و وزن اندازه گرفت
او چه قدر . اما درباره معانى كليه مطلقه اين امور صادق نيست  پس بايد جنس آنها غير از جنس اينها 
باشد . يعنى معانى كليه اى كه ادراك  مى كنيم از سنخ موجوداتى كه به حد و اندازه در آيند يعنى آنها 

 د .را ابعاد و اوزان باشد نيستن
 پاورقى :

مباحثى در اين باره همه به صورت  توضيح و تفسير و هم به عنوان اعتراض وايراد در دروس آينده  - 1
 پيش خواهد آمد .

 96صفحه : 
باز مى بينيم كه بدن به فربه و الغر شدن وزن آن مثال زياد و كم مى شود . آيا انسانى كه علم مىآموزد 

ن او پيدا مى شود ؟ بديهى است  كه اين چنين نيست  . خالصه معانى به فرا گرفتن علم زيادتى در وز
كليه مانند اين موجوداتى كه ابعاد و اوزان دارند نيست  و فكر مى كنم اين مطلب  نياز به اقامه دليل و 

برهان ندارد . حال با بيان مثال به مقصود نزديك  مى شويم و آن اينكه يك  عدد سيب  شيرين را در 
يريد آيا نه اين است  كه شيرينى سيب  را اگر بخواهيم تقسيم كنيم بايد با تقسيم كردن خود نظر بگ

سيب باشد ؟ و گرنه نقسيم شيرينى آن با قطع نظر از تقسيم سيب  معنى ندارد و مى دانيم كه اين 
اين شيرينى عارض بر پيكر سيب  است  و در تاروپود پيكرش دويده است  . غرضم از مثال نامبرده 

است  كه هر يك  از ما يك  سلسله معانى و مفاهيم و علوم كلى مرسل و مطلق را ادراك  مى كند و به 
وجدان خود مى يابد كه : معنائى كلى برايش حاصل نبود و در فهم آن دسترسى نداشت  و پس از آن 

كه آن را دارد . و  به پرسيدن و فكر كردن و خواندن و يا از جهات  ديگر , آن را دريافت  و مى داند
فراموش نشود كه سخن هم در معنى و مفهوم مطلق و كلى است  كه تجزيه و تقسيم پذير نيست  

حال مى پرسيم كه ظرف حصول اين معنى مرسل چگونه ظرفى است  و اين چنين معنى را كه دريافته 
نى همچنان كه سيب  ايم آيا عروض او بريابنده او مثل عروض شيرينى سيب  برگوهر سيب  است  ؟ يع

را حجم و بعد و سطح و مقدار و وزن است  كه شيرينى آن به بتع موضوعش كه گوهر سيب  به آن 
اوصاف  است  تجزيه و تقسيم مى شود , آن علم و معناى مطلق و كلى هم به تبع محل علم كلى و 

معنى خواهد بود ؟  معناى مطلق مرسل تجزيه وتقسيم مى گردد و اين سوى و آن سوى براى آن علم و
البته اگر محلش آنچنان محل باشد اين معنى هم به بتع آن داراى جهات خواهد بود و تقسيم در وى 

راه خواهد يافت  و حال اينكه فرض در ادراك معنائى است  كه مطلق و مجرد از جهات  و اوزان و 
م از جنس ظرف  آب  و نان تجزيه و تقسيم و مانند آنهاست  . پس بايد نتيجه بگيريم كه ظرف  عل

مثال نيست  و بين علم و ظرف  علم يك  نحو سنخيت  خاصى است  يعنى چنانكه علم كلى از اوصاف  
 موجودات  محسوس ما مبراست  ظرف  آن هم مانند خود علم از آن اوصاف  مبر است  .

گرفتن انسان آن را  در تعريف  حقيقت  علم و كيفيت  حصول آن براى انسان و نحوه پديد آمدن آن و
و در ديگر مطالب  و مباحث  پيرامون آن يك  يك  به تفصيل بايد مذاكره كرد . در اين درس تا اندازه 

اى آشنائى به وعاى علم پيدا كرده ايم كه ظرفى وراى اين ظرفهاى متعارف  است  و ادله و براهين 
 است  عنوان مى كنيم . بسيار در اين باره داريم كه تا وقت  اظهار آنها فرا رسيده



 97صفحه : 
اكنون سزاوار است  كه مطالب  اين چند درس را به صورت  اصولى در آوريم و بر اصول گذشته 

 بيفزائيم :
 طلب  مجهول مطلق محال است  . 34اصل 
 از آنجائى آمديم كه اول كار بود زيرا چون علم مىآموزيم پيشتر مى رويم . 35اصل 
 س ناطقه است  از مطلب  به مبادى و دوباره از مبادى به مطلب  .فكر حركت  نف 36اصل 
وعاى علم وعائى است  كه به خالف  همه ظرفها هر چه علم در او بيشتر قرار گيرد گنجايش او  37اصل 

 بيشتر مى گردد و براى تحصيل علوم باالتر و بيشتر آماده تر مى شود .
 است  .علم را با وعاى او يك  نحو سنخيت   38اصل 

 درس سى و پنجم
دانسته شد كه انسان داراى وعائى است  كه با علم سنخيت  دارد يعنى با هم متشابه و متجانس اند , 

و چنانكه در آخر درس پيش نيتجه گرفته ايم تا اندازه اى به اين وعا آشنا شده ايم . و هر اسمى 
و قرارداد اصطالحى با ديگرى ستيزه  بخواهيم براى اين وعا بگذاريم مختاريم . كسى در نام گذارى

ندارد , تا ببينيم اين وعا را به چه اسم و رسم و وصف  بخوانيم و فعال به همين لفظ وعاء علم اكتفا 
 مى كنيم . اكنون پرسشهاى بسيار درباره اين مطلب از شش جهت  به ما روى مىآورد .

رونى و بخصوص دستگاه مغز بوده باشد يكى از آنها اينكه ممكن است  ظرف  علم عضوى از اعضاى د
كه آن عضو و يا مغز مانند نوار ضبط صوت  و حرف  , علم را نوار بگيرد , و چنانكه نوار ضبط به گرفتن 

و ضبط كردن صوت  وحرف , چيزى بر حجم و وزن و طول و عرض او , خالصه بر ابعاد و اوزان او 
ا نوار بگيرند و ضبط كنند و به همان حجم و حد و اضافه نمى شود , ذرات  مغز مثال همچنان علم ر

ترتيب  و تنطيمشان در جمجمه قرار گرفته باشند . بنابراين فرقى در ميان ظرفى علم و ظرف  نان در 
انسان نخواهد بود و هر دو ظرف  را , طول و عرض و عمق و ديگر اوصاف  ساير ظروف  متعارف  است  

 متعارف  نيست  .. پس ظرف  علم وراى اين ظرفهاى 
در جواب  اين شبهه گوئيم هر عضوى از اعضاى بدن خواه قلب  و خواه مغز و خواه ديگر عضوها هر 

 يك  را حجم معين و وزن مشخص است  و هر يك  آنها آنچه راپذيرفتند در همان
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كه در حد حد و حجم آنها خواهد بود و هر چه عارض محلى شده است  حكم آن عارض همين است  
محل است  , مثل سفيدى كه عارض بر ديوار است  . و اگر در درس پيش تامل و دقت  بيشتر شود 

جواب  اين شبهه داده مى شود زيرا كه گفتيم كه سلسله از معلومات  ما معانى و حقائق بسيطه اند كه 
طلقه را قلب  و دماغ از قيد و حد و حجم مبرى اند و مطلق و مرسل از جهات  اند اگر آن معلومات  م

مثال نوار بگيرند بايد به تبع محل به جهات  گوناگون تقسيم گردند و تجزيه و تقسيم در آنها راه يابد و 
حال اينكه مفروض اين است  : معانى كليه و حقائق بسيطه را ادراك  كرده ايم كه بهيچوجه تجزيه و 

 تقسيم در آنها راه ندارد .
 به ضبط كردن صوت  و حرف  , دانا نيست  و علم در او جا نكرده است  و ديگر اينكه نوار ضبط مثال

هيچ صنعتى قابليت  ندارد كه علم را ضبط كند و عالم بوده باشد , نقش و كتاب  و ضبط صوت  و 
حرف  , علم نيست  , علم در هيچ دفترى نيست  در دفترها نقش و كتابت  كتاب  و استاد و بحث  و 

ارح همه براى تحصيل علم از معداتند . كتابى را كه مى خوانيم عالم نيست  اگر چه فحص و اعضا و جو



واسطه كسب  علم است  , علم آن كسى است  كه داناست  . كتاب  و دفتر دانا نيستند . هيچ صنعت  
و هنرى دانشمند نيست  . وانگهى حقيقتى داريم كه مى گويد من علم دارم و من سر و پيكر دارم و 

لب  و دماغ دارم و اين كه مى گويد من اينها را دارم يك  من است  و داراى آنهمه . پس آن من ق
كس كه مغز دارد همان كس است  كه علم دارد و شعور به علم خويش دارد و به ضبط آن دانا و گويا 

لم را و نويسا مى شود و اگر بگوئى كه علم در مغز است  و آن من كه مى گويد من علم و مغز دارم ع
به واسطه مغز دارد جواب  همان است  كه چيزى كه داراى ابعاد و اوزان باشد قابل نيست  كه وعاى 

حقائق بسيطه گردد , و ديگر اينكه آن گيرنده دانش به فرا گرفتن دانش روشن مى شود و دانا مى 
ن انسان را گردد و دانستى كه وسعت  وجودى پيدا مى كند و هيچ عضوى از اعضاى ظاهر و باطن ت

اين قابليت  نيست  و در دروس پيش معلوم شده است  و در اصل بيست  وسوم تلخيص و بازگو 
نموده ايم كه آن گوهرى كه به لفظ من و انا و مانند اينها بدان اشارت  مى كنيم موجودى غير از بدن 

ز است  . و تنها است  . پس قول به اينكه وعاى علم , مغز و يا عضو ديگر بدن است  سخنى بى مغ
همين دليل در رد اين گفتار نيست  بلكه ادله بسيار در رد آن اقامه خواهيم كرد تابخوبى معلوم شود 

كه وعاء علم بايد با خود علم سنخيت  داشته باشد و اكنون كه در اوائل بحث  و سير و سلوك  علمى 
اره با برهان قويتر و دليل متين تر هستيم بايد ساده و آسان بگذريم و اكثر اصول و دروس گذشته دوب

 99تحكيم مى شود . صفحه : 
 درس سى و ششم

سخن درباره علم و وعاء علم پايان يافته بود و دانستيم كه وعاى علم ظرفى از غير بدن است  و بدن و 
 هر چه را كه همانند اوست  طبيعت  مى گويند و از آنها به عالم طبيعت  و عالم ماده و عالم جسمانى

(  ( مى  43e1o)تعبير مى كنند . پس ظرف علم از ماوراى طبيعت  است . در زبان فرانسه طبيعت  را
(   ( مى نامند و ماوراى طبيعت  را به اضافه  msnhipeoگويند و نيز طبيعى و مادى جسمانى را فيزيك

افيزيك  در سر زبانها (  ( بر آن , متافيزيك ميخوانند . و چون اين واژه فيزيك  و مت ao34پيشوند متا
است خواستيم به مناسبت  با بحث  , به اين دو لغت  اشارتى كرده باشيم تا اگر در نوشته ها بدانها 

برخورديد آگاهى داشته باشيد . در كتابهاى فرهنگ فرانسه واژه متافيزيك  را به اين عبارات  ترجمه 
قوالت  , شناسائى علل و اصول اوليه ( و مجرد و كرده اند : حكمت  ماوراء الطبيعه ) يعنى الهيات  , مع

مطلق و معنوى و مانند اين عبارات  . و ما از چند درس اخير نتيجه گرفتيم كه علم و ظرف  آن هر دو 
 ازموجودات  ماوراى طبيعت  اند و از هستيهاى عالم متافيزيك  اند .
يم به اين مطلب  رسيديم كه در درس اول از سبر و تقسيم و بحث  و فحصى كه پيش كشيده بود

دانش محور جميع محاسن است  و چراغ فرا راه انسان است و همه اختراعات  و اكتشافات  از دانش 
است  و انسان نادان تابع و محكوم انسان دانا است  و جماد و نبات  و حيوان و خالصه عالم طبيعت  

ر زمين و زمينى ها استيال و سلطنت  مسخر اوست و اشرف  از ديگر موجودات  مشهود ما است  و ب
دارد و شايد قدرت  وى بيش از اين حد مشهود ما باشد كه هنوز رشته بحث  ما بدان نرسيده است  . 
آرى آنچه انسان بدان ارج مى يابد دانش است و پيرايه اى بهتر از دانش براى انسان نيست  و نورى 

ان است  دانش است  و آنچه مايه پيشرفت  آدمى است  فروزنده تر از نور دانش نيست  . آنچه لقاح رو
دانش است  . دانش است  كه آب  حيات  جان است  , و سب  ارتقاى آثار وجودى انسان است  . به 

 قول حكيم ناصرخسرو علوى :
 گفته دانا چو ماه نو بفزونيست



 گفته نادان چنان كهن شده عرجون
 فضل طبرخون نيافت  سنجد هرگز

 دن چو سنجدست  طبرخونگرچه به دي
 اهرون از علم شد سمر به جهان در
 گر تو بياموزى اى پسر توئى اهرون

 و حكيم ابوالقاسم فردوسى فرموده است  :
 ز دانا بپرسيد پس دادگر

 كه فرهنگ  بهتر بود يا گهر
 چنين داد پاسخ بدو رهنمون

 كه فرهنگ  باشد ز گوهر فزون
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 دكه فرهنگ  آرايش جان بو
 ز گوهر سخن گفتن آسان بود

 گهر بى هنر خواروزار است  وسست
 به فرهنگ  باشد روان تند رست

 فرستاده را موبذ شاه گفت
 كه اى مرد هشيار بى يار و جفت

 چه دانى تواندر جهان سودمند
 كه از كردنش مرد گردد بلند

 فرستاده گفت  : آنكه دانا بود
 هميشه بزرگ  و توانا بود

 زگل خوارتر تن مرد نادان
 به هر نيكوئى , نا سزاوارتر

 ز دانش به اندر جهان هيچ نيست
 تن مرده و جان نادان يكيست

 ابن يمين فرموده است  :
 پيروى خردت  روى ظفر بنمايد

 كه خرد بر سپه هستى تو هست  يزك
 رو هنر جمع كن از تفرقه مال و منال

 مرتضى را چه تفاوت  كه عمر برد فدك
 ادريس و به قانون زر و سيمعلم دادند به 

 شد يكى فوق سما و دگرى تحت  سمك
 مولوى فرموده است  :

 ملكت  حسنش سوى زندان كشيد
 ملكت  علمش سوى كيوان كشيد

 شه غالم اوشد از علم و هنر



 ملك  علم از ملك  حسن آسوده تر
بدن و اجزا و بارى از دروس گذشته نتيجه گرفتيم كه وعاى علم موجودى ماوراى طبيعى است  و 

اعضاى آن , ظرف  علم نيستند و نيز از دروس پيشين فرا گرفتيم كه ناقص چون به سوى كمال مى رود 
او را مخرجى بايد كه وى را از قوت  به عفل رساند و از نقص به كمال كشاند و آن مخرج خود بايد 

خرج كيست و چگونه نفس واجد كمال باشد كه معطى شىء فاقدن نتواند بود . اينك  گوئيم كه آن م
انسانى از نقص به كمال مى رسد . آيا آن مخرج هم از موجودات  ماوراى طبيعت  است  يا از عالم 

طبيعت  است  و در هر دو صورت بايد كه قاهر و مستولى بر نفس باشد تا مكمل وى بود و نيز خود 
آن مخرج يكى از موجودات  عالم بايد واجد علم باشد تا معطى وى بود . آيا صحيح است  كه بگوئيم 

طبيعت  است  ؟ اگر درست  به درسهاى گذشته دقت  كرده باشيد خواهيد فرمود كه محال است  
مخرج از عالم طبيعت  باشد زيرا كه مخرج مكمل و معطى است  و خود بايد عالم و ظرف  علم باشد 

هر دو از ماوراى طبيعت  اند , پس  تا ديگرى را به كمال برساند و ثابت  كرديم كه علم و وعاى علم
مخرج هم موجودى از ماوراى طبيعت  است  . پس تاكنون با دو موجود فوق الطبيعه آشنا شده ايم و 

 سفرى از
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طبيعت  به ماوراى آن كرده ايم و به عبارت  اخرى از دنيا به آخرت  سفرى كرديم و تنها چيزى كه دليل 
ت  همانا حقيقت خودمان مى باشد و هيچ كتابى بهتر از اين راهنماى انسان راه ما به آخرت  شده اس

نيست  . لذا دانشمندان معرفت  نفس را مرقات  معارف  ديگر دانسته اند پس هر يك  از ما را مرحله 
اى به نام طبيعت  و مرحله اى به نام فوق الطبيعه و ماوراء الطبيعه است  و مسلم است  كه اين دو 

از يكديگر گسيخته نيستند , بلكه يك  موجود است  كه او را يك  تشخص و هويت  است  و مرحله 
مطابق لحاظها و اعتبارها آن را به دو مرحله تعبير كرده ايم . اين مطلب  كه درباره شناسائى خودمان 

را نيز است  اهميت  بسزا دارد و تاكنون دار هستى را به طبيعت ماوراى طبيعت  شناختيم و خودمان 
همچنين . و به عبارت  رائج كوره راهى به ماوراى طبيعت  پيدا كرده ايم , در اين مطلب  بايد كاوش 
بيشتر كرد و غور و تامل بسيار به كاربرد كه شايد آن كوره راه صراط اهلل گردد . در تكامل نفس و فعل 

ال مى رسد , حاال مى مخرج سخن مى گفتيم . دانستى كه نفس به فراگرفتن علم از نقص به كم
پرسيم كه آيا نفس و مخرج آن , كه دو موجود از ماوراى طبيعت  اند آيا از يكديگر جدايند كه اين در 

سوئى و آن در سوى ديگر است  و يا از يكديگر جدا نيستند و اگر از يكديگر جدايند آياعطا و دهش 
مى بخشد . مثال در اينجا آقاى الف   مخرج چنان است  كه در اين عالم طبيعت  يكى به ديگرى چيزى

از آقاى ب  جدا است  و الف  سيبى به ب مى بخشد . آيا مخرج كه به نفس , كمال مى بخشد مثل 
الف  و ب  اند ؟ وانگهى نفس كه به عطاى مخرج كامل مى گردد بايد مخرج با كمال و از نفس باالتر 

از او كاسته مى شود ؟ و بازگوئيم علم كه از ناحيه باشد . آيا مخرج , كمالى كه به نفس مى دهد چيزى 
مخرج عائد نفس مى شود آيا اين علم داخل درذات نفس مى شود يا نه ؟ در صورت  اول اين دخول 

 چگونه است  و در صورت  ثانى چگونه كامل مى گردد .
نه است  ؟ درباره و اگر نفس و مخرج از يكديگر جدا نيستند بايد با هم باشند , اين با هم بودن چگو

اين معيت  بايد چگونه فرض كرد و او را چگونه دانست  ؟ و احتماالت  وفرضهاى گوناگون ديگر نيز 
پيش مى آيد تا ببينيم مسير پرسش و كاوش علمى در اين باره به كجا منتهى مى شود . اين در را تا 

نفس و مخرج هر دو موجودى از  به همين جا خاتمه مى دهيم و نتيجه اى كه فعال گرفتيم اين شد كه



وراى طبيعت  اند و ديگر اينكه انسان را دو مرحله وجود است  يكى طبيعت  و ديگر ماوراى طبيعت  . 
 و ديگر اينكه انسان بهترين طريق بلكه تنها طريق براى پى بردن به جهان هستى است  .

 102صفحه : 
 درس سى و هفتم

 را به صورت  چند اصل متذكر مى شويم : در آغاز اين درس , نتائج دروس اخير
 نفس ناطقه و مخرج او از نقص به كمال هر دو از موجودات ماوراى طبيعت  اند . - 39اصل 
 انسان بهترين طريق بلكه تنها طريق براى پى بردن به جهان هستى است  . 40اصل 

ى نيست  , موجودى كه اكنون گوئيم كه به موجودى رسيديم كه از جنس موجودات  طبيعى يعنى ماد
نه به چشم ديده مى شود و نه با دست  لمس مى گردد , خالصه با هيچ يك  از حواس پنجگانه سمع 
و بصر و قوه المسه وذائقه و شامه محسوس نمى شود و در عين حال به وجود او اذعان داريم چنانكه 

 , ايقان داريم .به مكمل نفوس انسانى ايمان , و در قاهر و مستولى بودنش بر نفوس 
و به عبارت  روشنتر موجودى يافتيم كه ماده و مادى نيست  . پس تا اينجا مى توانيم بگوئيم كه 

موجود بر دو قسم است  يا مادى است  و يا غير مادى . اكنون چنى صواب  مى بينم كه مقدارى در 
اى ديگر در پيرامون ماده كه در ماده و صورت  و تعريف  آنها و اقوال اين و آن در ماده و مادى و سخنه

پيش است  عنوان كنيم كه برخى از اين آرا شايد خار راه پيشرفت  ما بوده باشد . بايد آن خارها را از 
 فرا راه خود بر داريم .

موجود مادى به يكى از حواس پنجگانه مذكور محسوس مى گردد و هر اندازه بزرگ  باشد آن را حد و 
ى آن را شكل و هيات  است  و به برهان تناهى ابعاد اثبات  گردد , البته بايد نهايت  , و از اين رو

بحث  شود . ماده را در زبان فارسى مايه گويند و به زبان يونانى هيوال كه در كتب  فالسفه همين كلمه 
عربى يونانى بسيار به كار مى رود و هيوالى اولى كه مى گويند يعنى مايه نخستين و از ماده در لغت  

به اسامى ديگر چون عنصر واسطقس و موضوع و طينت  نيزتعبير مى كنند . و هيوال را در دار وجود 
مى توانيم نازلترين موجودات  تعبير كنيم و به عبارت  ديگر اگر در موجودات  ترتيبى قائل شويم هيوال 

قوه محض است  و پائين انزل مراتب  وجود است  يعنى وجودى از او ناتوانتر نخواهيم يافت  و فقط 
تر از او نيستى است  . و دراثبات  هيوال چندين دليل در كتب  علوم عقليه ذكر كرده اند و ما نيز در 

موقع مناسب  آنها را نقل مى كنيم . اين هيوال چنانكه گفته ايم قوه محض است  كه پذيراى صورتهاى 
ذشته مبرهن شده است  كه نفس جسمانى است  و جسم و جسمانى همه مادى اند و در درس گ

ناطقه انسانى و مكمل آن از ماوراى نشاه محسوس ماست  و اين نشاه محسوس از زمين گرفته تا 
 كرات  ديگر و
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كهكشانها از آنچه را كه با چشم سر , خواه مسلح و خواه غير مسلح مى بينيم همه مادى و طبيعى اند . 

فس ناطقه غير مادى غير مادى . اين سخن را بسطى بايد تا حقيقت  غذاى ماده مادى است  و غذاى ن
آن معلوم گردد : اكنون كه ما در اين حلقه انس و جلسه درس گرد آمده ايم جز اين است  كه هر يك  
از ما روزى نطفه و علقه و مضغه بود ؟ و پس از آن در زهدان مادر رشد كرده تا اينكه چون ميوه اى كه 

ه و پخته شده است  از درخت  جدا مى شود ما نيز آنسان از درخت  وجود مادر جدا به كمال رسيد
شديم و در دامن او رشد كرديم كه روزى شير خوار بوديم تا امروز در اين سن و سال هستيم و داراى 

اين هوش و بينش نبوديم ؟ و باور داريد كه هر كس به دنبال تحصيل دانش رفته و بيشتر كوشش 



هوش و بينش او بيشتر شده است  و آن ديگرى كه تن پرورى كرده است  هيكلى فربه به   كرده است
دست  آورده است  اما دانش و بينش او به غايت  اندك  و ناچيز است  . حال درباره اين دو شخص 

فرض بفرمائيد كه هر يك  را تبى سخت  عارض شده است  . اين تن پرور , به تبى , تن فربه را از 
مى دهد و فقط همان بينش اندك  را دارا است  . آن ديگرى به كاسته شدن تن , داراى همان   دست

سرمايه دانش و هوش سرشارش است  . نه تن پرور از تن پرورى باهوش تر و داناتر شده است  و نه 
ى بوده دانشور به كاسته شدن تن از دانش او كاسته . آنچه را كه تن پرور فربه خورده است  غذاى ماد

 و آنچه را كه آن جان پرور خورده است  غذاى غير مادى .
اين دو تن همانطور كه در حواس ظاهر با هم شريك  اند در طبيعت  و ماده نيز با هم شريكند و 
امتياز آنها از يكديگر به هوش آنهاست  بلكه در طبيعت  با ديگر حيوانات  بلكه به نباتات  بلكه با 

امتياز به همان هوش و بينش است  كه صورت  حقيقى انسان است  . توضيحا جمادتات  شريكند و 
گوئيم هر گاه چند عنصر با هم تركيب  شدند بطورى كه خاصيت  تازه و صورت  نوعيه جديدى در آن 

پيدا شد مانند آب  و ذغال كه عناصر قند است مثال آن را مزاج گويند . و اگر صورت  تازه در آن حاصل 
امتزاج مى گويند , مثل اينكه گچ و خاك  با هم آميخته شوند . ماده بى صورت  ممكن  نشد آن را

نيست  , و صورت  مادى هم بى ماده تحقق پيدا نمى كند . چنانكه مبرهن خواهد شد همه اجسام در 
 ماده به هم شبيه و مانند يكديگرند . انسان از همان ماده است  كه ساير حيوانات  و نباتات  از آن

تشكيل شده است  . اما هر يك  صورت  على حده و خاصيت  جداگانه دارند . ماده خورشيد همان 
 ماده زمين و ماه است  بلكه به عقيده
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( هم يكى است  و فرق آنها در صورت نوعيه آنها است  . آب  به  1حكماى ما ماده عناصر اربعه ) 

يه خود آهن است  و طال به صورت  نوعيه خود طال صورت  خود آب  است  و آهن به صورت  نوع
است  و ماده آنها مانند يكديگر است  , هر چند ما نتوانيم آنها را با يكديگر تبديل كنيم . از اين جهت 

مى گويند شيئيت  هر چيز به صورت  آن است  نه به ماده آن . ماده يا هيوال در جسم جزء جسم است  
يه است  و صورت  جسميه بدون صورت  نوعيه تحقق ندارد و جسم كه جسم هيوال و صورت  جسم

محل همه عوارض است  . حرارت  و برودت  و الوان , و صفات  ديگر و كيفيات  ديگر , همه عارض 
صورت  نوعيه مى شوند و به توسط صورت  نوعيه , عارض ماده , و ماده محل آنها است  . و صورت  

تر از ماده است  اگرچه صورت  مادى محتاج به ماده است  كه محل او نوعيه در تاثير و قدرت  باال
است  . براى تصور اين معنى گوئيم وقتى آثار و خاصيتهاى اجسام را مشاهده كنيم مثل اينكه آتش 
گرم مى كند و مى سوزاند و مى بينيم اين اثر ماده او نيست  بلكه اثر صورت  او است و گرنه ماده 

ست  و خورشيد كه عالم را روشن مى كند و نباتات  را مى روياند , اثر صورت  آتش و ذغال يكى ا
اوست  نه ماده او . چون ماده او با زمين و ساير اجسام خاموش يكى است  و همچنين ساير اجسام . 
و چون صورت منشا همه قوا و تاثيرات  است  و عالوه بر اين ماده هرگز از صورت  نيست  و يك  دو 

اكنون صورت  بدون ماده را يافتيم لذا مى گوئيم كه شيئيت هر چيز به صورت  اوست  نه به موردى ت
 ماده او .

ماده را تعريف  مى كنند به ما به الشىء بالقوه يعنى آنچه به واسطه آن شىء , بالقوه موجود است  و 
د مى شود . مثال صورت  را به ما به الشىء بالفعل يعنى چيزى كه به واسطه آن شىء بالفعل موجو

چوب  و تخته براى صندلى ماده است  زيرا كه صندلى به واسطه چوب  و تخته بالفعل موجود نيست  



. اما وقتى چوبها به وضع مخصوصى با يكديگر تركيب  يافت  و صورت  صندلى پيدا شد صندلى 
ستند زيرا ماده اولى بالفعل مى شود . ولى بدان كه چوب  و تخته هيوالى اولى يعنى مايه نخستين ني

 آن قوه ايست  كه حتى محل صور نوعيه چوب است  و چوب  و تخته براى صندلى ماده ثانى است  .
 توضيحا در تعريف  قوه و فعل گوئيم هر چيزى كه ممكن است  صفت  و كمال را دارا

 پاورقى :
رسى گاهى آتش را اثير تعبير عناصر اربعه عبارت  از آب  و خاك  و هوا و آتش است  و در ادبيات فا - 1

 مى كنند . چنانكه ناصر خسرو مى گويد : اثير و پس هوا پس آب  پس خاك
 كه زادستند اين هر چار زافالك

 105و در اصطالح فلسفى اثير به اجسام آسمانى اطالق مى شود . صفحه : 
ى شود . تخم درخت  باشد ولى هنوز داراى آن نشد مى گويند بالقوه است  و چون دارا شد بالفعل م

درخت  است  بالقوه , و بعد از اين كه كشته و روئيده شد درخت  بالفعل مى شود . جنين علم و عقل 
است  بالقوه , و بعد از اين كه بزرگ  شد و تحصيل علم و عقل كرد علم و عقل بالفعل مى شود . 

د و تهيو است  . و قوه در بنابراين اصطالح , قوه در مقابل ضعف  نيست  بلكه به معنى استعدا
اصطالح حكما به معنى ديگر نيز وارد شده است  و آن توانائى تاثير است  و به اين معنى مى گويند 

قواى طبيعى و قواى نفسانى . در حفظ اين تعريفات  و اصطالحات  , جدى باشيد و دقت  كنيد تا 
پيش نيايد . فعل در لغت  عرب  به معنى پس از اين از تعبيرات ما و نقل عبارات  دانشمندان اشتباه 

كار كردن است  و در اصطالح نحوى كلمه است  كه در افاده معنى مستقل باشد و عالوه هيات  كلمه 
داللت  بر يكى از ازمنه سه گانه ماضى يا حال و يا استقبال داشته باشد . و در اصطالح علوم عقلى به 

 معنائى است  كه اكنون توضيح داده ايم .
 به قول مالى رومى :

 هر كسى را سيرتى بنهاده ايم
 هر كسى را اصطالحى داده ايم

 هنديان را اصطالح هند مدح
 سنديان را اصطالح سند مدح

در اين درس تا اندازه اى به ماده و صورت  آشنائى پيدا كرده ايم و به معنى قوه و فعل پى برده ايم و 
يافتيم كه : هر چه براى خود صورت  فعليه اى نوعيه دارد و فرق ميان ماده نخستين و ماده دوم را در

ماده براى صورتهاى ديگر است  آن را ماده دوم گويند و ماده نخستين صورت  نوعيه ندارد بلكه محل 
صور نوعيه است  و در آنها نهفته است  و به قول شيخ رئيس ابن سينا ماده نخستين مانند زن زشت  

را در نقابهاى صورتهاى نوعيه پوشيده دارد و از اين جهت  آن را زشت  رو رو است  كه همواره خود 
تعبير كرده است  كه فعليتى براى او جز پذيرفتن صور نيست  و كمالى جز اين پذيرفتن ندارد زيرا كه 

 آثار عالم ماده همه از صور نوعيه است  . درس سى و هشتم
ف  ماده و صورت  و مفهوم قوه و فعل آشنا شده ايم در درس گذشته چنانكه گفته ايم تا حدى به تعري

. در اين درس نيز به دنباله درس گذشته سخن مى گوئيم . مى دانيد كه به سبب  ارتباط اقوام و ملل 
بخصوص در جهان كنونى اصطالحات  و لغات  فنى زبانى در زبان ديگر رائج شده است  بويژه زبان 

تازى و پارسى نيز بسيارى از واژه هاى غربى به كار رفته است  .  عربى ها در شرقى ها كه در كتابهاى
 اكنون برخى از لغات  آنان را در اين مطلب  اعنى ماده و
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(  ( مى  a43io1oمادى كه در كتابهاى علمى به كار رفته است  معرفى مى كنيم . در زبان فرانسه ماده را

( را ترجمه كرده اند به ماده , هيوال , پيكر , مايه ,  a43io1oسى ) گويند و در لغتنامه هاى فرانسه به فار
عنصر , چيزهاى جسمانى , جسم , سبب  , موضوع , مطلب  , انگيزه , مدفوعات  . و مايه نخستين 

(  ( گويند وطرفدار آن را كه فقط به وجود ماده اعتقاد دارد و غير آن را قائل  a43io1o T1opio1oرا
( گويند و آن را ترجمه نموده اند به مادى , دهرى , معتقد به وجود ماده  1ليست  ) نيست  ماتريا

( يعنى عقيده بر اينكه هر چه هست  ماده است  و چيزى ماوراى ماده نيست   2الغير . و ماترياليسم ) 
صطالحات  , حتى روح مثال ماده است  . خالصه عقيده برا اينكه عالم ماده است  و الغير . و برخى از ا

 و لغات  متاخرين را نيز پس از اين درباره ماده عنوان خواهيم كرد .
رحلى چاپ   1ج 26شيخ رئيس در فصل سيزدهم مقالت  نخستين فن نخست  طبيعيات  شفا ) ص 

( و پيروان او بر اين راى اند كه مبادى عالم بطور كلى يعنى عالم  3سنگى ( گويد : ذيمقراطيس ) 
كوچك  سفت  و سختى هستند كه بر اثر صالبت  و نداشتن خالء تجزيه نمى شوند و بكليته جرمهاى 

عدد آنها پايان ندارد و در فضائى به حسب  مقدار بى پايان پراكنده اند و همه آنها در طباع جوهرشان 
ه مانند هم و در شكلهايشان گوناگون اند و هميشه در فضا در حركت  اند و اتفاق مى افتد كه يك  گرو

از آنها با هم برخورد مى كنند و از آن عالمى درست  مى شود و عالمهائى مثل اين عالم كه به شمار بى 
نهايت  اند در فضائى بى پايان هستند و با اين راى خود كه در پيدايش كلى عالم از تصادم و تراكم 

تات  قائل به اتفاق نيست  اجرام خرد مذكور به افتاق قائل است  در پيدايش امور جزئى حيوانات  و نبا
 (4 . ) 

 پاورقى :
a43o1i47ih3o - 1 

a43o1i47ihpo - 2 
 eped1i3o - 3 

عبارت  شيخ اين است  : هذا هوذيمقراطيس و شيعته فانهم يرون ان مبادى الكل هى اجرام صغار  - 4
ر متناهى القدروان التتجزى لصالبتها ولعدمها الخالء و انها غير متناهيه بالعدد و مبثوثه فى خالء غي

جوهرها فى طباعها متشاكل و باشكالها مختلف  وانها دائمه الحركه فى الخالء فيتفق ان يتصادم منها 
جمله فيجتمع على هيئه فيكون منه عالم . و ان فى الوجود مثل هذا العالم عير متناهيه بالعدد مترتبه 

من ) مثل خ ل ( الحيوانات  و النباتات  كائنه  فى خالء غير متناهيه و مع ذلك  فيرى ان االمور الجزئيه
 ال بحسب االتفاق .
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در توضيح گفتار ابن سينا و تقديم برخى از مطالب  گوئيم كه ذيمقراطيس يكى از حكماى بنام يونان 
در مائه پنجم پيش از ميالد است  . چون وى در نظر نامبرده دانشمندى بنام و اهميتى بسزا داشت  

اى صغار صلب  اليتجزا را اجزاى ذيمقراطيسى گويند . استادم عالمه جناب  ميرزا ابوالحسن شعرانى اجز
در يكى از تاليفاتش به نام تاريخ فلسفه كه اصل آن نسخه به خط مبارك  آن جناب  در كتابخانه محقر 

 1م به پليسيه ) اين حقير محفوظ است  آورده است  كه يكى از فالسفه فرانسه در قرون نوزدهم موسو
( در كتابى كه در تاريخ فلسفه نوشته گويد : كليه عقائدى كه بين يونانيها در فلسفه معروف  بود قبال در 

هند قائل داشته است  و يكى يكى اسامى آن حكما را ذكر و اشاره به عقائد آنها مى نمايد . من جمله 



ت  صغار كه در فضا پراكنده بود تشكيل يافته وى زشيكا معتقد است  كه عالم به بخت  و اتفاق از ذرا
 و اين عقيده عين عقيده ذيمقراطيس است  .

اين بود سخن آن نويسنده فرانسوى كه به ترجمه جناب  استاد نقل كرده ايم ولكن آنچه در پايان گفتار 
ده وى است  اينكه] ) اين عقيده عين عقيده ذيمقراطيس است  با آنچه شيخ رئيس در شفا نقل كر

است  وفق نمى دهد زيرا شيخ در همان فصل مذكور شفا برخى از اصحاب  بخت  را در مقابل اصحاب 
اتفاق آورده است[)   و اين سخن را بعدا بسط و توضيح مى دهيم چنانكه درباره خود ذيمقراطيس 

اطيس گفته اختالف  آرا و انظار دانشمندان نيز اشارتى مى رود . اينكه شيخ رئيس در نقل قول ذيمقر
است  كه آن اجزا تجزيه نمى شوند , يعنى : كسر و قطع و تجزيه در خارج نمى شوند , نه اينكه به 

حسب  و هم و فرض قابل تجزيه نباشند , يعنى : ذرات  كوچك  خودشان داراى طول و عرض و عمق 
سام كبير حاصل نمى كوچكى هستند زيرا كه اگر نقطه بودند و هيچ امتداد نداشتند از تركيب  آنها اج

شد به بيان ديگر اگر سه فرد از آن اجزا را پهلوى هم قرار دهيم ناچار فرد ميانه حاجب  دو فرد طرفين 
( و در صورت تداخل حجمى  2خود از تالقى و برخورد خواهد بود وگرنه بايد قائل به تداخل اجزا شد ) 

يمقراطيس درست  نمى شود و چون پديد نمى آيد و جسمى صورت  نمى گيرد و عالمى به قول ذ
 فردميانه حاجب  طرفين از تالقى شد پس به حسب  و هم و فرض به سه قسم تجزيه شد : يكى اين
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سو كه مماس با آن جزء است  يكى آن سو كه مماس با آن جزء است  و يكى ميانه آن دو سو . و 

بعضى جزء اليتجزارا به هيچ وجه قابل انقسام نمى دانند نه كسرا و نه قطعا و نه وهما و فرضا , اينان 
ا جسم نيستند ولى اجسام از آنها تاليف  مى شود چنانكه واحد عدد نيست  ولى گويند كه خود آنه

اعداد از آن تاليف  مى شوند ولكن از بيان مذكور دفع راى آنان دانسته مى شود . اين جزء اليتجزا را 
فرد ( مى گويند و اتم لفظ يونانى است  و ذيمقراطيس آن را به كار برده است  . و آن را جوهر  1اتم ) 

 نيز گويند . شعر حافظ اشاره به اين معنى دارد :
 بعد از اينم نبود شائبه در جوهر فرد

 كه دهان تو بر اين نكته خوش استداللى است
 و اين مضمون در اشعار تازى هم آمده است  .

شيخ الرئيس در نقل قول ذيمقراطيس دو چيز بى پايان را نام برده است  : يكى به حسب  مقدار و 
به حسب  عدد . اما به حسب  مقدار خالء غير متناهى است  كه از آن تعبير به فضا كرده ايم  يكى

يعنى يك  فضا است  ولى اين فضاى واحد از شش سو ابعاد او غير متناهى است  كه اندازه اى براى 
  بعد مسافت  آن نمى شود گفت  . اما به حسب  عدد عاملهاى غير متناهى كه عدد آنها به حساب
نمى آيد و نمى شود شماره كرد وجود دارد . در كتب  فالسفه شرق بى نهايت  مقدارى را به غير 

 متناهى مدت  و بى نهايت  عددى را به غير متناهى عدت  تعبير مى كند .
اينكه شيخ در نقل قول ذيمقراطيس گفته است  كه همه آنها در طباع جوهرشان مانند همند , در اين 

 ب  است  : يكى جوهر و ديگر طباع و ديگر مانند هم بودن آنها .عبارت  سه مطل



اما جوهر بودن آنها همان است  كه به تازگى گفته ايم آن ذرات  كوچك اجرامى هستند كه داراى طول 
و عرض و حجم مى باشند و جسم كه تقسيم به آن اجزا مى شود اين اجزاء جوهرى اند نه نقاط 

باشد زيرا نقاط هندسى كه مقصودم همان نقاط فلسفى است  كه هندسى و فلسفى كه طرف  خط 
طرف  خط است  عرض است  و جوهريت  ندارد . و تقسيم جسم به نقاط هندسى به اين معنى غلط 

است زيرا اين نقاط هر اندازه جمع شوند از تركيب  آنها جسم حاصل نمى شود و به قول شيخ در فصل 
رحلى چاپ  سنگى تهران ( قد اجمع العلماء على ان  1ج 87ص سوم مقالت  سوم طبيعيات  شفا ) 

 النقط كم اجمعت  التزيد على حجم نقطه واحده .
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اما اينكه در طباع مانند هم اند يعنى : آن اجزاء متحد الطبيعه هستند و طبيعت  همه يكى است  اگر 

ه است  در شكلهايشان گوناگونند و برخى آنها را داراى طبايع چه در اشكال مختلفند , چنانكه خود گفت
مختلف  مى دانستند و بنا بر راى ذيمقراطيس و پيروان وى مثل اين است  كه سنگى را خرد كنى كه 

اجزاى خرده ريز سنگ  همه در طبيعت  يكى اند , اگر چه آن اجزاء شكلهاى گوناگون دارند , و يا اينكه 
و ريزريز كنى كه همه اجزاء در طبيعت  يكى اند و در شكل متفاوتند . استاد نامبرده شيشه اى را بكوبى 

ام ) آقا ميرزا ابوالحسن شعرانى ( در يكى از مخطوطات  ديگرش كه نيز به خط آن جناب  در نزد اين 
جانب  محفوظ است  فرموده است  اتم لفظى است  يونانى كه ابتدا ذيمقراطيس استعمال نموده و 

ق آن با اتم جديد اين است  كه ذيمقراطيس آنها را متحدالطبيعه فرض كرده بود ولى امروز براى هر فر
جسم بسيطى اتم مخصوصى ثابت  مى كنند كه طبيعتا با ديگرى متفاوت  است  . در كتب  فالسفه 
بين طباع و طبيعت  فى الجمله فرق گذاشته شده است  . خواجه طوسى در شرح فصل هشتم نمط 

ط رحلى شيخ رضا ( و در شرح فصل سيزدهم همين نمط )  12خستين اشارات  شيخ الرئيس ) ص ن
( و در  45( و در فصل چهارم همين نمط ) ص  46( و در اول شرح فصل پنجم نمط دوم ) ص  19ص 

( طبيعت  را تعريف  كرده است  و در اين مواضع تعريف  موروث  از  56همين نمط ) ص  16فصل 
را عنوان قرارداده است  كه طبيعت  را چنين تعريف  كرده است  : انها مبدا اول لحركه ما  معلم اول

تكون فيه و سكونه بالذات  . و در موضع نخستين كه نام برده ايم فرق بين طباع و طبيعت  را بيان 
الوليه لكل كرده است  كه ان الطباع اعم من الطبيعه و ذلك  الن الطباع يقال لمصدر الصفه الذاتيه ا

شىء , و الطبيعه قد تختص بما يصدر عنه الحركه والسكون فيما هو فيه اوال و بالذات  من غير اراده كه 
تعريف  طبيعت  به اين معنى شامل فلكيات  نمى شود به خالف  طباع كه شامل آنها مى شود چنانكه 

فعال در بيان فرق به  خواجه در شرح فصل پنجم نمط دوم نمط بدين فرق تصريح فرموده است  و
 همين قدر كه گفته ايم اكتفا مى كنيم تا چون پيشتر رفتيم بيشتر توضيح دهيم .

اما آنكه ذيمقراطيس گفته است  اشكال آن اجزاء گوناگون است  و حركت  و اتفاق و ديگر قيود كه در 
 تعريف  جزء اخذ شده است  شرح و تفصيل آنها را به دروس بعد موكول مى كنيم .

اكنون اين درس را به گفتار فروغى درباره ذيمقراطيس و راى وى خاتمه مى دهيم . وى در اوائل سير 
 حكمت  در اروپا گويد :

 ] ) يكى ديگر از بلند قدرترين حكماى آن دوره ) يعنى در مائه پنجم پيش از
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آفاق و انفس سير كامل به  ميالد ( ذيمقراطيس است  كه در جميع رشته هاى حقائق غور كرده , در
عمل آورده , و آثار بسيار از خود گذاشته ليكن چندان چيزى از آن باقى نمانده است  . از جهت  تبحر در 

علوم او را در مائه پنجم داراى همان مقام دانسته اند كه ارسطو در مائه چهارم داشت  و شيرين 
( طبعا خوش بين و شاد بوده وحكيم  1ليطوس ) زبانيش را نظير افالطون گفته اند و بر خالف  هر ق

خندان ناميده مى شده است  . بارى آن دانشمند , جهان و همه اجسام را مركب  از ذرات  بسيار 
( مى داند و معتقد است  كه ذرات  همه يك   2كوچك  بى شمار داراى ابعاد ولكن تجزيه ناپذير ) 

از اختالف  شكل و اندازه و وضع و ذرات آنها نسبت  به  جنس اند و تفاوت  آنها و تنوع اجسام همانا
يكديگر است  . وجود ذرات  , ابدى است  و به يك  حركت مستدير دائمى كه جزء ذات  آنهاست  

متحرك  هستند . اين ذرات  در جهان مالء را تشكيل مى دهند و جنبش آنها در خالء است  , و 
ورت  گرفته است  . ارواح و ارباب  انواع نيز از ذرات  مركب اند بنابراين سراسر جهان از خالء و مالء ص

وليكن ذرات  آنها كوچكتر و پر حركتتر از ذرات  اجسام مى باشند . ذيمقراطيس به بخت  و اتفاق قائل 
نيست  و همه امور را علت  و معلول يكديگر و وقوع آنها را ضرورى و جبرى مى داند . به عقيده او 

حس است  و حس ناشى از آنست  كه از اشيا و اجسام چيزهائى صادر شده و در فضا  منشا ادراكات
 سير نموده به اعضاء حساسه انسان مى رسند و آنها را متاثر و متحسس مى سازند[) .

اين بود گفتار فروغى در كتاب  نامبرده . پيداست  كه برخى از گفتار وى با گفتار شيخ در شفا مغايرت  
خ فرمود كه ذيمقراطيس در كل عالم قائل به اتفاق است  و فروغى خالف  آن را نقل كرده دارد مثال شي

است  كه به اتفاق قائل نيست  , و مى بايستى عدم اتفاق را به امور جزئى چون نبات  و حيوان مثال 
صحيح اختصاص دهد چنانكه راى ذيمقراطيس بر اين بود . عالوه اينكه اطالق جبر در اين گونه موارد 

نيست  چنانكه در بعد روشن خواهد شد و همان تعبير ضرورى , خوب  و بسند بود و ديگر اينكه به 
 جاى ابدى مى خواست  ازلى بگويد و يا هر
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ها با يكديگر دو را جمع كند . و قسمت  عمده گفتار فروغى بايد ناظر به شفا باشد چنانكه از مقايسه آن
به خوبى معلوم مى گردد . و فروغى شفا را به فارسى ترجمه كرده است  و به چاپ  رسيده است  اگر 

چه من خودم ندارم و از كم و كيف  آن بى اطالعم ولكن همينقدر در خاطر دارم كه روزى استادم عالمه 
ضر مباركش در منزل آن در درسى كه به مح -رضوان اهلل عليه  -جناب  محمد حسين فاضل تونى 

جناب  در تهران افتخار تشرف  مى يافتيم اظهار داشتند كه فروغى شفا را در نزد من خوانده است  و به 
تقرير و امالء من آن را به فارسى ترجمه كرده است  . و استاد ديگرم عالمه جناب  ميرزا مهدى الهى 

سيار با علماى روحانى انس داشت  و همواره مى فرمودند كه فروغى ب -رضوان اهلل عليه  -قمشه اى 
مالزم محضر و مجلس تدريس و تعليم آنان و خوشه چين خرمن دانش ايشان بود . بارى توضيحات  

 بيشتر در دروس ديگر عنوان مى شود . درس سى و نهم
در درس گذشته دانسته شد كه اجزاى ذيمقراطيس جواهر فردند و داراى طول و عرض و عمق اند و 

قاط هندسى نيستند . و دانستى كه بعضى از قائلين به جزء آن را به هيچ وجه قابل انقسام نمى دانند ن
. اينان را مثبتين جزء گويند . خواجه طوسى در شرح فصل نخستين اشارات  گويد كه در نزد اصحاب 



 اين راى مسلم است  . كه اجزاء را چهار حكم است  :
 ستند .يكى اينكه اين اجزاء اجسام ني

 دوم اينكه اجسام از آنها تاليف  مى شوند .
سوم اينكه اين اجزاء اصال و به هيچ وجه قابل انقسام نيستند . چهارم اينكه در ترتيب  اجزاء جزء 

ميانگى حاجب  دو جزء طرفين خود است  . استاد عالمه شعرانى در يكى ديگر از تاليفاتش كه نيز به 
محفوظ است  در بيان اجزاى ذيمقراطيسى گويد : ذيمقراطيس )   خط آن جناب  در نزد اين جانب

يكى از حكماى يونان ( مى گفت  هر جسمى مركب  است  از اجزاى كوچك  كه در خارج به واسطه 
صالبت  و كوچكى قابل تقسيم نيستند اما هر يك  امتداد كوچكى دارند كه عقال تصور تقسيم آنها را 

بود كه ذرات  ذيمقراطيس غير از جزء اليتجزا است  چون جزء اليتجزا به  مى توان نمود و بايد ملتفت 
 هيچ وجه قابل تقسيم نيست  نه در عقل و نه در خارج .

 مقصودم اين است  كه مثبتين جزء اگر چه جزء را جسم نمى دانند ولى اجسام را
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را به هيچ وجه قابل تجزيه و تقسيم نمى مؤلف  از اجزاء مى دانند و جزء را جوهر فرد مى خوانند و آن 
دانند . پس جزء و اجزائى را كه مثبتين آن از قديم قائل بدان بودند آنها را نقاط فلسفى و هندسى 

ندانستند و گرنه دانستى كه از اجتماع نقاط به اين معنى فلسفى كه طرف  خط است  حجم و جسم 
 صورت  نمى گيرد .

زء اليتجزا را به هيچ وجه قابل تقسيم نمى دانند نه كسرا و نه قطعا در درس پيش گفتيم كه بعضى ج
نه و هما و فرضا . كسر شكستن چيزى است  چون شكستن سنگ  و شيشه , و قطع بريدن چيزى 

است  چون بريدن چوب  و مانند آن . وسعت  ميدان فرض بيش از و هم است  . اگر دانه خردلى را 
ا باز به دو نيم تقسيم كنند و همچنين چند بار هر نيمه را دو نيم كنند , دو نيم كنند و سپس هر نيمه ر

وهم تاحدى همراه است  و بعدا آن را نمى پذيرد , به خالف فرض كه هر اندازه خردل خرد و ريز شود 
باز همراه است  و وهما و فرضا دو قيد هر يك  از كسر و قطع اند يعنى نه كسر به حسب  وهم و 

ع به حسب  وهم و فرض . خالصه , قائلين به جزء مى گويند كه جزء به هيچ وجه قابل فرض و نه قط
تقسيم و تجزيه نيست  و دانستى كه اين رايى ناصواب  است  زيرا در ترتيب  سه جزء پهلوى هم جزء 

 ميانگى حاجب  طرفين است  كه وهما و فرضا قابل تجزيه اند .
, اين پدر پسر هر دو از دانشمندان نامور و ذوفنون بودند و  مال احمد نراقى و پدرش مالمهدى نراقى

هر يك  صاحب  تاليفات  و تصنيفات  بسيار ارزشمند در علوم گوناگون اند و در همه رشته هاى علوم 
رسمى و غيررسمى زمان خود دست  داشتند و در حقيقت  از دانشمندان بزرگ  بلكه از نوابغ گمنام اند 

ه . ق مهدى نراقى جنگى به نام مشكالت   1245. ق در گذشت  و پسر در سنه ه  1209پدر در سنه 
العلوم دارد كه سفينه حامل مثقالت  است  . فرزندش مال احمد نراقى نيز به همان روش , كتابى به نام 
خزائن دارد كه صندوق مهمات است  اين درج گهر در سال هزار و سيصد و هشتاد هجرى در تهران به 

( دليلى بنابر مبناى مثبتين جزء  1تحشيه اين جانب  به طبع رسيده است  . در اين كتاب  )  تصحيح و
عنوان شده است  كه اگر از خود آن جناب  و يا از ديگران است  در نظر من نا تمام است  و درهامش 

 آن تعليقه اى دارم كه متن و حاشيه هر دو را بازگو مى كنيم : ايشان چنين آورده اند :
 مثبتين جزء را حجتى قويتر از اين نيست  كه كره اى بر سطح مستوى نهاده شود
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چه اگر موضع مالقات  منقسم شود از هر دو طرف  آن به مركز خط وصل مى كنيم تا مثلثى متساوى 
ماس است  عمودى به مركز الساقين حادث  شود و نيز از آنجائى كه قاعده مثلث  با سطح مستوى م

اخراج مى كنيم . بايد اين سه خط خارج از مركز به محيط مساوى باشند و حال اينكه هر يك  از دو 
 ساق مثلث  اطول از عمودند زيرا هر يك  وتر زاويه قائمه است  .

 اين جانب  در تعليقه اش بر اين مقام گفته است  :
يك  نقطه نتواند بود چنانكه در شكل دوازدهم مقاله سوم و همچنين است  تماس دائرتين كه بيش از 

اصول اقليدس ثابت  شده است  و همچنين از تماس دو كره كه باز بيش از يك  نقطه نتواند بود به 
استبانه همين شكل . و اطول بودن هر يك  از دو ساق در حجت  مذكور در شكل نوزدهم مقاله اولى 

حجت  مدعاى مثبتين جزء را اثبات  نمى كند زيرا كه موضع  اصولى مبرهن شده است  ولكن اين
مالقات  در فرض مذكور نقطه است  و نقطه عرض است  . و قائلين جزء آن را جوهر داراى ابعاد مى 

دانند و از عدم تجزيه نقطه عرضى عدم انقسام محل آن كه جوهر فرد است  الزم نمى آيد و تصوير 
 ين صورت  است  كه نموده مى گردد .حجت  مذكور به حسب  تسطيح بد

شيخ رئيس در چند فصل اوائل مقاله سوم از فن اول طبيعيات  شفا و در فن ثالث  آن نيز همه اقوال و 
ادله قائلين به جزء و اختالف  آراء شان را در آن به تفصيل نقل كرده كه حكايت  و شرح و بسط همه 

در بيان اشكال اجزاء سخن به ميان مىآوريم و پس از آن  آنها را موجب  تضييع وقت  مى بينم . اكنون
برخى از آن اقوال و آرا و پاره اى از آراى متاخرين را براى مزيد اطالع و آشنائى بيشتر در پيرامون اجزاء 

 عنوان مى كنيم .
 114صفحه : 

 درس چهلم
اطيس جوهر اجزاء در درس سى وهشتم در بيان راى ذيمقراطيس از شفاى شيخ نقل كرديم كه ذيمقر

را متحد الطبيعه مى داند و اشكال آنها را مختلف  . اكنون در اين درس سخن ما در بيان اختالف  
اشكال اجزاى ذيمقراطيسى است كه وى اختالف  افعال را از جهت  اختالف  اشكال مى داند و اجزا را 

 افعال و آثار صورت نمى يابد . بسيط و به طبع واحد و متشابه و از اجزاى بسيط متحدالطبع اختالف 
( گويد كه بعضى از قائلين اجزاء , اشكال مجسمات  پنجگانه كتاب   1شيخ در فن سوم طبيعيات  شفا ) 

اقليدس را اشكال عناصر و فلك  قرار داده اند . توضيح اين گفتار اينكه قائلين به اجزا براى پيش 
طالن آن قائم است  شكل اجزاء را كروى نمى دانند با نيامدن خالء كه ادله محكم و براهين متقن بر ب

اينكه ابسط اشكال كره است  زيرا دو كره با هم بيش از يك  نقطه تالقى نمى كنند چنانكه در درس 
پيش گفته ايم , لذا تالقى چند كره با هم بدون خلل و فرج در ميان آنها صورت  نمى گيرد . پس اگر 

خالء الزم آيد و آن دانشمندان چون ديگران خالء را باطل مى دانند .  اجزاى ذيمقراطيسى كروى باشند
بدين جهت  خواجه طوسى در شرح اشارات  شيخ بر فخررازى كه پيش از وى اشارات  را شرح كرده 

است  اعتراض دارد . سخن فخر اين است  كه قائلين اجزا , شكل آنها را كروى مى دانند و خواجه پس 
ز وى , گويد در ين حرف  نظر است  . و اين جانب  در تعليقاتش بر شرح اشارات از نقل اين كالم ا

خواجه , وجه نظر را به لزوم خالء بيان كرده است  كه اكنون بازگو كرديم . قائلين به اجزا , آنها را بسيط 
اما به مى دانند و اجسام را از آنها مركب  و دانستى كه ذيمقراطيس آنها را قابل فك  نمى داند . 



حسب  وهم قابل انقسام مى داند و نيز از ذيمقراطيس و پيروان او نقل كرده اند كه اجزا را در بزرگى و 
خردى مختلف  مى دانند چنانكه اشكال آنها را هم مختلف  مى دانند . و برخى از قائلين به اجزا گويند 

طوسى در شرح فصل هشتم نمط  كه مقادير آنها متساوى است  و اشكال آنها متفاوت  است  . خواجه
نخستين اشارات  گويد كه شيخ ابوالبركات  بغدادى فقط درباره زمين به اين نظر بود . بارى چون اجزا 

را بسيط و در غايت  صالبت  مى دانند و اجسام را مولف  از آنها , گويند كه تشكل اجسام از تالف  
 گويند كه اجسام مشاهد ما بسيط نيستندبسائط فقط به سبب  تماس و تجاور آنهاست  . آنان 

 پاورقى :
 1ج 190ص  - 1

 115صفحه : 
بلكه مؤلف  از اجزاى بسيط اند و حس در ظاهر آنها را يك  جسم مى داند . به مثل كه اين جانب  

براى تقريب  بازگو مى كند اينكه اگر مقدارى آرد را در مشت  خود در هم بفشاريم به ظاهر يك  صورت  
نمايد و در واقع از اجزاى آرد بسيار تشكل يافته است  و خمير از تاليف  همين اجزا و نان  جسم مى

نيز همچنين است  لذا صورت  هيچ جسم را پيوسته نمى دانند و مى گويند گسسته است  و از تماس 
گوناگون و تجاور اجزاء تشكل يافته است  . تماس اجزا با يكديگر بدين صورت  است  كه آنها را اشكال 

است  و عناصر اربعه و اجسام فلكى را به سبب  اختالف  اشكال آنها مى دانند . گويند ذراتى كه آب  از 
آنها صورت  يافته است  هر يك  آنها را بيست  مثلث  متساوى االضالع است يعنى آن جزء بدان 

اوى االضالعند . خالصه خردى بيست  قاعده دارد , همه با يكديگر مساوى و قاعده ها همه مثلث  متس
چنانكه دانشمندان امروز مى گويند : دو ذره هيدروژن با يك  ذره اكسيژن تركيب  شود تشكيل مايعى 

به نام آب  مى دهند , يعنى آب  از تركيب  دو هيدروژن با يك  اكسيژن است  . آنان نيز مى گويند كه 
يل آب  مى دهد و اين عنصر آب  را اگر تالقى و تماس آن ذرات  خردى كه بيست  مثلثى هستند تشك

تجزيه كنند منتهى به آن اجزا مى شود و نظريه آنان در تركيب  عناصر و افالك  اين است  كه بازگو مى 
كنيم . زمين از يك  مكعبى تشكيل شده است  كه هر جانب  آن سطح مربع و اضالع آن با هم مساوى 

 تماس و تالقى آنها زمين صورت  گرفته است  . اند يعنى ذرات  زمين همه مكعب  اند كه از
آب  از بيست  مثلث  تشكيل شده است  يعنى هر يك  از اجزاء آن را بيست قاعده است  كه هر قاعده 
يك  مثلث  است  و هر بيست  مثلث  با هم مساوى اند و از اجتماع و تالصق و تجاور و تماس آنها با 

 يكديگر صورت  آب  پديد مى آيد .
 ا از هشت  مثلثى به بيان مذكور , تشكيل مى شود .هو

 آتش از چهار مثلثى ايضابه بيان مذكور , تشكيل مى شود .
آسمان يعنى اجرام علوى از دوازده مخمسى كه هر يك  از قاعده ها يك  سطح پنج ضلعى متساوى 

يكديگر اجرام علوى و  االضالع مى باشد و هر دوازده مخمس با هم برابرند و از تالصق و تماس آنها با
( در قرن سوم قبل از ميالد مى زيست  دانشمندى مبرز در علوم  1افالك  پديد آمده است  . اقليدس ) 

 رياضى بود ,
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كتابى بسيار گرانمايه و ارزشمند در حساب  و هندسه نوشته است  . آن كتاب  , معروف  به اصول 



حساب  و هندسه است  و اصول اقليدس نيز مى گويند و چه بسا در كتب  رياضى و فلسفى , كتاب  
اصول به طور مطلق مى گويند و مراد همان اصول اقليدس است  نه اصول فقه . اصول اقليدس جامع 
اصول رياضى است  و دستورى بزرگ  در اين فن است  چنانكه قفطى ) جمال الدين على بن يوسف  

ه . ق ( در تاريخ حكما آورده است  : پيش از وى كسى در يونان كتابى جامع چنانكه  646 - 568فطى ق
بدين شان باشد تاليف  نكرده است  و پس از وى هر دانشمند رياضى دان كه آمده است  در حول آن 

ا نخوانده دور زده است  و حكماى يونان بر ابواب  مدارسشان مى نوشتند كه كسى كه اصول اقليدس ر
است  در اين مدرسه وارد نشود . فروغى در سير حكمت  در اروپا در ترجمه افالطون , آورده است  كه 

وى در بيرون شهر آتن باغى داشت  كه وقف علم و معرفت  نمود . مريدانش براى درك  فيض تعليم و 
ت  فلسفه افالطون معروف  اشتغال به علم و حكمت  آنجا گرد مىآمدند و چون آن محل آكادميا نام داش

( خواندند و امروز در اروپا مطلق انجمن  2( شد و پيروان آن را آكادميان )  1به حكمت  آكادمى ) 
علمى را آكادمى مى گويند . گفته اند كه بر سر در باغ آكادمى نوشته بود] ) هر كس هندسه نمى داند 

ه تاريخش آورده است  كه ترجمه آن به فارسى وارد نشود[)  . اين مطلب  را ابن خلدون نيز در مقدم
اينكه : بر در منزل افالطون نوشته بود كه هر كس هندسه نمى داند در منزل ما وارد نشود و پس از آن 
گفت  بزرگان ما مى گفتند ممارست  در علم هندسه براى فكر به منزله صابون است  براى جامه كه اين 

 روشن مى نمايد . جامه را تميز مى كند و آن فكر را
اين جانب  گويد كه هندسه ورزش فكرى است  و به تازى رياضى خوان و رياضى دانان را مرتاض مى 

گويند چنانكه ورزش بدنى را رياضت  و ورزشكار را مرتاض مى گويند و چون مطالب  هندسى همه روى 
انحراف  باز مى دارد حتى در قواعد و اساس منظم و متين است  فكر را اعتدال مى دهد و از اعوجاج و 

ديگر آثار او اثر مى گذارد : منظم مى گويد , منظم مى نويسد , تاليف  و تصنيف  او همه حساب  كرده 
 و منظم است  . تاليفات  خواجه نصيرطوسى درباره گفتارم شاهد صادق است  .
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ون متداول است  به تحرير خواجه نصيرالدين طوسى است و آن , پانزده مقاله اصول اقليدس كه اكن
است  و به تصريح خواجه در اول و آخر كتاب  , دو مقاله آخر آن كه مقاله چهاردهم و پانزدهم است  

( است  و قفطى در تاريخ الحكما  1ملحق به اصول است  و اين هر دو مقاله منسوب  به ابسقالوس ) 
ن دو مقاله به اصالح ابسقالوس است  كه اصل آندو از كتاب  اقليدس است , و اكثر آن مقاله گويد اي

ها مصدر به يك  سلسله تعريفات  و حدود و ضوابط كلى است  كه مربوط به مسائل و اشكال آن مقاله 
در است  . در بعض آنها معنون به حدود و در برخى ديگر معنون به صدر است  و اين كتاب  هنوز 

حوزه هاى علمى روحانى تدريس مى شود . بلكه شنيدم كه اكنون مقاله دهم آن را در مدارس عاليه 
خارج نيز تدريس مى كنند . اين جانب  تاكنون سه دوره كامل موفق به تدريس آن شده است  و دوبار 

گر اشكال به شرح آن اقدام كرده است  يك  بار صدرها و حدود آن را شرح كرده است  و يكبار دي
مشكله و مسائل مهمه آن را . و در حدود پانزده نسخه خطى بسيار نفيس از اصول هندسه و شرح آن 

به دست  آورده است  كه از مجموع آن نسخه ها در دوره هاى تدريس و شرح بر آن , نسخه اى بسيار 
بخانه محقر اين مصحح و بدون حتى يك  غلط تنظيم كرده ام و تصحيح نموده ام و همه آنها در كتا



حقير موجود است  . بارى حرف  , حرف  آورده است  , از موضوع سخن دور شديم . سخن درباره 
اشكال پنچگانه عناصر و افالك  بود كه ريشه تاريخى و علمى دارد حتى اقليدس آن را در اصول هندسه 

هندسه فضائى مى گويند .  عنوان كرده است  . از مقاله يازده تا آخر آن در مجسمات  است  كه امروز
مقاله سيزدهم آن بيست  و يك  شكل است  . شكل شانزدهم آن مجسم منسوب  به آتش , و هفدهم 
آن مجسم منسوب  به زمين , و هجدهم آن منسوب  به هوا و نوزدهم آن منسوب به آب  و بيستم آن 

ور است  ولكن چنانكه تذكر منسوب  به آسمان است  . مقاله پانزدهم آن نيز متمم اشكال خمسه مذك
( و در  2داديم به تعبير خواجه اين مقاله منسوب  به ابسقالوس است  . وى در تاريخ حكماى قفطى ) 

( به بزرگى نام برده شد كه حكيمى خبير در فنون علوم رياضى بود و بعد از زمان  3فهرست ابن نديم ) 
آن جمله اصالح مقاله چهاردهم و پانزدهم  اقليدس مى زيست  و تصانيف  بسيار شريف  دارد . از

 كتاب  اقليدس است
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اى مقاله چهاردهم و ولكن در فهرست  ابن نديم ) طبع مصر ( كه در دست  اين جانب  است  به ج

پانزدهم مقاله چهارم و پنجم است  ولى حق همان است  كه قفطى گفته است  چنانكه خواجه 
نصيرطوسى در اول و آخر تحرير اقليدس تصريح كرده است  و چنين مى نمايد كه در فهرست  ابن 

 نديم در هنگام طبع كلمه عشره به سهو اسقاط شده است  .
ين است  كه مخروطى چهار قاعده اى كه اين قواعد مثلثهاى متساوى در مجسم نارى سخن در ا

 االضالع باشند در كره اى مفروض عمل شود
و در مجسم ارضى سخن در اين است  كه مكعبى در كره اى مفروض عمل شود و در آن شكل مبين 

ر اين است  مى شود كه مربع قطر كره , سه برابر مربع ضلع مكعب  است  . و در مجسم هوائى سخن د
كه مجسمى هشت  قاعده اى كه اين قواعد مثلثهاى متساوى االضالع باشند در كره اى مفروض عمل 
شود . و در آن شكل مبين مى شود كه مربع قطر كره دو برابر مربع ضلع مجسم است  . و در مجسم 

الضالع باشند مائى سخن در اين است  كه مجسمى بيست  قاعده اى كه اين قواعد مثلثهاى متساوى ا
در كره اى مفروض عمل شود و در آن شكل مبين مى شود كه ضلع مجسم اصغر از قطره كره است  اگر 

 ( باشد . 1قطر كره منطق ) 
و در مجسم سماوى سخن در اين است  كه مجسمى دوازده قاعده اى كه اين قواعد مخمسهاى 

و در آن شكل , مبين مى شود كه اگر قطر  متساوى االضالع والزوايا باشند در كره اى مفروض عمل شود
كره منطق باشد ضلع مجسم] ) منفصل[) خواهد بود , و] ) منفصل[)  به اصطالح هندسى در شكل 

 ( . 2هفتادم مقاله دهم اصول بيان شده است  ) 
سبب  اختصاص هر يك  از اين اشكال خمسه به طبايع خمسه را فيلسوف  عرب ابويوسف  يعقوب  

ه . در رساله اى گرد آورده است  و بيان كرده است  و آن رساله  252ندى متوفى اواخر سنه بن اسحق ك
مصدر به اين عنوان است  : رساله الكندى فى السبب  الذى له نسبت  القدماء االشكال الخمسه الى 

يده است  ه . به طبع رس 1369االسطقسات  . اين رساله با چند رساله فلسفى ديگر كندى در مصر در سنه 



. شايسته است  كه در صورت  دست  دادن فرصت  , آن رساله را به پارسى ترجمه و بازگو كنيم , تا 
 ببينيم چه پيش خواهد آمد . پاورقى :

منطق به ضم ميم و فتح طاء مخفف  , در اصطالح رياضى كتب  قدماء در مقابل اصم يعنى گويا  - 1
چاپ  بيروت   64م الحساب تاليف  بطرس بستانى ) ص چنانكه درباب  اول كشف  الحجاب  فى عل

اذا فصل احد خطين متبائنين فى الطول منطقين فى القوه من  - 2م ( تصريح بدان شده است  . 1887
 المنفصل . -االخر كان الباقى اصم و يسمى 

 119صفحه : 
 درس چهل و يكم

دماى آنان را در اين باره دانستيم و اصول و تا اندازه اى به اقوال و آراى ماديون آشنا شده ايم و نظر ق
 امهاتى از گفتار آنان بدست  آورده ايم : اول اينكه ماده , ازلى است  .

 دوم اينكه ماده ابدى است  .
سوم اينكه ماده واجب  الوجود بالذات  است  , يعنى رفع وافناى آن محال است  و به هيچوجه عدم به 

نيست  شود . چهارم اينكه عالم ماده غير متناهى است  , هم غير  آن راه ندارد و ممكن نيست  كه
متناهى به حسب  عدد است  كه عالمهاى غير متناهى از تراكم و تالصق اجزا پديد آمده است  , و هم 

خالء يعنى فضاى غير متناهى است  كه از اولى غير متناهى به حسب  عدد تعبير شده است  و از 
 ب  مقدار .دومى غير متناهى به حس

 پنجم اينكه آن اجزا به يك  حركت  مستدير دائمى كه جزء ذات  آنها است متحرك  هستند .
اينك  قول ديگر و نظر فرقه ديگر از ماديين قائل به اتفاق را كه باز شيخ رئيس در شفا نقل كرده است  

نخستين فن  عنوان مى كنيم : شيخ پس از نقل قول ذيمقراطيس در همان فصل سيزدهم مقالت 
 چاپ  رحلى سنگى ( گويد : 1ج 26نخست  طبيعيات  شفا ) ص 

گروه ديگر از قائلين به اجرام صغار صلبه اليتجزا چون ذيمقراطيس پيش نيامده كه بگويند عالم به طور 
كلى يعنى بكليت  آن به اتفاق كائن شده است  , ولكن اين فرقه گويند كه كائنات  ) يعنى موجوداتى 

ركيب  و اجتماع عناصر در مادون قمر متكون مى شود ( از مبادى اسطقسى به اتفاق متكون كه از ت
شده اند , پس اگر چنين اتفاق افتاد كه هيات  اجتماعى بر نمط و روشى بود كه براى بقاء و نسل 
ع صالح است  باقى مانده است  و نسل او پايدار شد , و اگر چنين اتفاق نيفتاد كه آن هيات  اجتما

 صالح براى بقا و نسل باشد , نسل او باقى نماند و منقرض شد .
اينان گويند كه در ابتداى نشوچه بسا حيواناتى از اعضاى گوناگون انواع مختلف  متكون شده اند كه 

 گويا حيوانى نيم آن گوزن و نيم ديگر آن بز بوده است  .
 120صفحه : 

مقادير و خلق و كيفياتى كه دارند براى اغراضى نيست  ,  و نيز اينان گويند كه اعضاى حيوانات  , اين
بلكه اتفاق افتاد كه چنين شد . مثال گويند كه دندانهاى ثنايا ) دندانهاى پيشين ( تيز نشدند كه ببرند ) 

يعنى براى بريدن تيز نشده اند ( . و همچنين دندانهاى آسيائى پهن نشدند كه آرد كنند بلكه اتفاق 
ه ماده بر اين صورتها گرد آمده است  . و اتفاق افتاد كه اين صورتها و شكلهاى دندانها افتاده است  ك

براى مصالح بقا نافع گرديده پس اين شخص از اين اتفاقى كه روى داد بقاى خويش را استفاده كرد . 
ظ نوع او و اتفاق افتاد كه از آالت  نسل , نسل او پديد آمده است  نه اينكه آالت  نسل براى استحفا

( . قول اين فرقه درست  مقابل قول ذيمقراطيس و  1خلق شده است  بلكه اين خود اتفاقى است  ) 



پيروان اوست  . زيرا ذيمقراطيس مى گفت  عالم بكليته به اتفاق است  اما امور جزئى به اتفاق نيست  
ه را ) چون معدن و نبات  و و اين فرقه مى گويند عالم بكليته به اتفاق نيست  . ولى تكون امور جزئي

اسفار رحلى  1ج 174حيوان را ( به اتفاق مى دانند . و دليل هر دو فريق را در بعد عنوان مى كنيم ) ص 
( . در درس سى و هشتم از كتاب  سير حكمت  در اروپا نقل كرديم كه فروغى گفت  ذيمقراطيس به 

روغى به طور مطلق در بيان مذهب  بخت  و اتفاق قائل نيست  , اكنون دانستى كه گفتار ف
ذيمقراطيس درست  نمى نمايد بلكه بايد تفصيل داد كه فقط در امور جزئى قائل به اتفاق نيست  و 

 همه آنها را علت و معلول يكديگر مى داند نه در عالم بكليت  آن .
يار مى گويند و در اما بخت  , امروز در ميان ما واژه بخت  بسيار رائج است  و بدبخت  و نيكبخت  بس

گفته هاى نويسندگان و گويندگان نامور نيز مى يابيم و ضرب  المثل گونه گون در گفتگوهاى ما بكار 
 مى رود مثال سعدى گويد : پاورقى :

عبارت  شيخ در شفا اين است  : و فرقه اخرى لم تقدم على ان يجعل العالم بكليته كائنا باال تفاق  - 1
ات  متكونه عن المبادى االسطقسيه باالتفاق فما اتفق ان كان هياه اجتماعه على ولكنها جعلت  الكائن

نمط يصلح للبقاء و النسل بقى و نسل و ما اتفق ان لم يكن كذلك  لم ينسل . و انه قد كان فى ابتداء 
 النشور بما يتولد حيوانات  مختلطه االعضاء من انواع مختلفه و كان يكون حيوان نصفه ايل و نصفه
عنز . و ان اعضاء الحيوان ليست  هى على ماهى عليه من المقادير و الخلق و الكيفيات  الغراض بل 

اتفقت  كذلك  مثال قالوا ليست  الثنايا حاده لتقطع وال االضراس عريضه لتطحن بل اتفق ان كانت 
فاستفاد الشخص الماده تجتمع على هذه الصوره واتفق ان كانت  هذه الصوره نافعه فى مصالح البقاء 
 بذلك  بقائه . و ربما اتفق له من آالت  النسل نسال الليستحفظ به النوع بل اتفاقيا .

 121صفحه : 
 مرد كى خشك  مغز را ديدم

 رفت  در پوستين صاحب  جاه
 گفتم اى خواجه گر تو بدبختى

 مردم نيك  بخت  را چه گناه
 و نيز گويد :

 شور بختان به آرزو خواهند
 وال نعمت  و جاهمقبالنرا ز

 و حافظ گويد :
 بروى ما زن از ساغر گالبى

 كه خواب  آلوده ايم اى بخت  بيدار
 و ديگرى گفته :

 بدبخت  اگر مسجد آدينه بسازد
 يا طاق فرود آيد و يا قبله كج آيد

 و يا اينكه :
 بخت  بد با كسى كه يار بود
 سگ  گزدش ارشتر سوار بود

رگشت  پالوده دندان بشكند , و از اينگونه مثلها و ابيات  كه فراوان و يا اينكه گويند : بخت  چون ب



است  و پاره اى از آنها در كتب  امثال فارسى چون امثال و حكم دهخدا و غيره بسيار نقل شده است  
و در دواوين شعرا منشات  پارسيان بسيار آمده است  و نيازى به نقل و حكايت  آنها نيست  و به 

د كه نقل كرده ايم اكتفا مى كنيم كه مشت  نمونه خروار است  با بعد ببينيم مقصود از همين چند مور
 اين بخت  چيست  و اين همه دانشمندان نامور از آن چه اراده كرده اند و چه مى خواهند ؟

شيخ رئيس در آغاز همان فصل نامبرده نخست  قول منكرين بخت  را حكايت مى كند , سپس قول 
ت  را . وى مى گويد : قدماى پيشين در امر بخت  و اتفاق اختالف  كرده اند , گروهى قائلين به بخ

انكار كرده اند كه بخت  و اتفاق را مدخلى در علل باشد بلكه به طور قطع و بت  انكار كرده اند كه آن 
باشد كه  دو را در وجود معنائى بوده باشد , و گفتند محال است  كه براى اشيا اسباب  و عللى موجود

ما بخواهيم آنها را مشاهده كنيم يا از آنها عدول كنيم يا آنها را از علل بودن معزول گردانيم و يا علل 
مجهولى را كه بخت و اتفاق باشد طلب  كنيم , زيرا حافر كه چاه مى كند در اثناى حفر كه به گنج 

سعيد با او پيوست  , و اگر   برخورد كرده است  مردم گول ) يعنى جاهل به سبب  ( مى گويند بخت
در آن چاه لغزند و پاى او شكست  مى گويند بخت  شقى به او پيوست  , و حال اينكه البته بختى به 

او نپيوست  بلكه هر كسى كه كندان او در مسير دفين است  به آن دفين مى رسد و هر كسى كه از لب  
 چاه بلغزد مى افتد .

 122صفحه : 
بيرون شد و به بازار رفت  تا دردكان خود بنشيند و به غريمى كه او راست  برخورد  و اگر كسى از خانه

كرد و به حق خود پيروز شد , مردم گول گويند كه اين از كار بخت  است  و حال اينكه چنين نيست  
بلكه از اين جهت  است  كه آن شخص روى به سوى مكانى آورد كه غريم او در آن مكان بود . و او هم 

حس بصر ) چشم ( داشت  و او را ديد . گفتند ) يعنى قدماى پيشين گفتند ( اگر آنكس را كه در 
بيرون رفتنش از منزل به بازار غايتى جز اين غايت  ) يعنى ظفر به غريم ( باشد چنين نيست  كه 

ك  فعل بيرون رفتنش به بازار سبب حقيقى براى ظفر به غريم نباشد آچه اينكه روا است  كه براى ي
چند غايت  باشد بلكه بيشتر كارها اينچنين اند ) كه آنها را چند غايت  است  ( جز اينكه مستعمل آن 
فعل يكى از آن غايات  را غايت  قرار مى دهد و ديگر غايات  را به حسب  وضع خود بر كنار مى نمايد 

نها در نفس االمر غايت  اند كه نه اينكه در واقع و نفس االمر آنها را غايات  نباشند و حال اينكه آ
شايسته اند كه شخص مستعمل آن فعل , هر يك  آنها را غايت  قرار دهد و ما سواى آن را ترك  كند . 
آيا نه اين است  كه اگر اين انسان ) يعنى اينكه از خانه بيرون شد و به بازار رفت  و بر غريم خود ظفر 

دارد ) يعنى به باشگاه بدهكار آگاه بود ( و از خانه بدر مى   يافت  ( آگاه بود كه غريم در آنجا اقامت
رفت  و آهنگ  او را داشت  و بدو دست  مى يافت  نمى گفت  كه اين به بخت  از او واقع شد , بلكه 
جز آن را اگر پيش مىآمد مى گفت  به بخت  و اتفاق است  ؟ پس آن را ) كه قصد ظفر به غريم است  

بيند كه خروج او ) از منزل به سوى بازار ( براى آن بوده است  و آن را غايت  مى ( يكى از امورى مى 
بيند كه خروج ) از منزل به بازار ( را از اينكه فى نفسه سبب  براى آنچه كه سبب  اوست  بوده باشد 
 مصروف  مى كند ) يعنى فقط به همان غايت  نظر مى افكند و خروج را با اينكه سبب  چيزهاى ديگر
است  از سبب  بودنش نسبت  به آنها باز مى دارد و آن را سبب  آنها نمى بيند ( و چگونه گمان مى 
 رود كه آن ) يعنى فعل سبب  غايتى بودن ( به جعل جاعل دگرگون مى گردد . اينان يك  طايفه اند .

عب  شدند . گوينده در ازاى آنان طايفه ديگرند كه امر بخت  را جدا بزرگ  داشتند و به چند فرقه منش
اى از ايشان گفت  كه بخت  سببى الهى مستور است  و برتر از آنست  كه عقول آن را ادراك  تواند كرد 



, حتى برخى از كسانى كه راى اين گوينده را مى ديد بخت  را محل و مكانتى داد كه به او تقرب  مى 
خت هيكلى ) يعنى معبدى ( بنا كرد و بتى جويند و يا به عبادت  او به خدا تقرب  مى جويند و براى ب

 به نام او ساخت  كه پرستش مى شد آنچنانكه بتها پرستش مى شوند .
 123صفحه : 

و گروهى بخت  را از جهتى بر اسباب  ) وعلل ( طبيعى مقدم داشتند و عالم را به بخت  قرار داده اند و 
راى مى دهند و چنين دانسته اند كه ( اين ذيمقراطيس و پيروان او هستند كه مى بينند ) يعنى 

مبادى عالم به طور كلى يعنى عالم بكليته , جرمهاى كوچك  سفت  و سخت  هستند كه بر اثر صالبت  
و نداشتن خالء تجزيه نمى شوند و عدد آنها پايان ندارد , و در فضائى بى پايان به حسب  مقدار 

هم و در شكلهايشان گوناگون اند و هميشه در فضا در  پراكنده اند و همه آنها در طباع جوهرشان مانند
حركت  اند و اتفاق مى افتد كه يك  گروه از آنها با هم برخورد مى كنند و از آن عالمى درست  مى شود 

و عالمهائى مثل اين عالم كه به شمار بى نهايت  اند در فضائى بى پايان هستند و با اين راى خود كه 
ز تصادم و تراكم اجرام خرد مذكور به اتفاق قائل است  در پيدايش امور جزئى در پيدايش كلى عالم ا

 چون حيوانات  و نباتات  گويد به اتفاق نيست  .
و فرقه اى ديگر چون ذيمقراطيس و پيروان او پيش نيامدند كه بگويند عالم به طور كلى يعنى بكليت  

كائنات  از مبادى اسطقسى به اتفاق متكون شده آن به اتفاق كائن شده است  ولكن اين فرقه گويند كه 
اند ) تا آخر آنچه كه در آغاز همين درس از شفا نقل كرده ايم ( صاحب  كتاب  اسفار محمدبن ابراهيم 

راى فرقه دوم را كه  2در كتاب  مذكور  1ه . ق  1050صدرالدين شيرازى مشتهر به صدرالمتالهين متوفى 
ق . م ( نسبت  داده است  . در اين درس تا  435 495به انباذقلس )  در مقابل راى ذيمقراطيس است 

انادزه اى به اقوال مثبتين و منكرين بخت  آگاهى يافتيم و به نظر ذيمقراطيس نيز آشنائى بيشتر پيدا 
 كرديم و در دروس آينده مطالبى در اين باره مىآوريم و در پيرامون هر يك  بحث  مى كنيم .

 درس چهل و دوم
ر درس پيش راجع به بخت  سخن به ميان آمد و از گويندگانى چند اشعارى در بخت  نقل كرديم و د

 چنانكه اشارتى رفت  سخن بخت  در زبانها بسيار است .
 بايد بختى را كه مادى مى گويد با بختى را كه غير مادى مى گويد فرق گذاشت و

 پاورقى :
 در نخبه المقال گويد : - 1

 صدراء االجل ثم ابن ابراهيم
 فى سفر الحج مريضا ارتجل

 قدوه اهل العلم و الصفاء
 يروى عن الداماد و البهائى

 . 174ص  1اسفار طبع رحلى ج  - 2
 124صفحه : 

بايد غير مادى معنائى ديگر از بخت  خواسته باشد جز آنچه كه مادى مى گويد , و فقط اشتراك  در 
تميز هر يك از ديگرى را به درسهاى بعد موكول مى كنيم تا  لفظ داشته باشند . تحقيق در بيان آندو و

اگر بحث  از سعادت  و شقاوتى كه غيرمادى مى گويد , پيش آمده است  آنگاه بتوانيم در تميز معناى 
 بخت مادى و بخت  ديگران سخن به ميان آوريم .



ان را يعنى كلى عالم را اكنون گوئيم كه مفاد اسلوب  و روش گفتار شيخ اين است  كه ذيمقراطيس جه
و به تعبير خود او عالم بكليته را از بخت  مى داند و جزئيات  آن را به اتفاق نمى داند و از آنكه شيخ 

گفته است  : گروهى بخت  را از جهتى بر اسباب  طبيعى مقدم داشتند و عالم را بخت  قرار داده اند ) 
ه است  ( استفاده مى شود كه بخت  و اتفاق به يك  تا آخر آنچه در بيان مذهب  ذيمقراطيس نقل كرد

مفادند و هر دو در مقابل علل و اسباب  قرار گرفته اند . و بخصوص كه در بيان مذهب  انباذ قلس و 
پيروان او گفته است  كه آنان گفته اند كه عالم به طور كلى به اتفاق كائن نشده است  و كائنات  اند 

د , پس نتيجه گرفته مى شود كه اتفاق در مقابل علت  و سبب  است  و كه به اتفاق متكون شده ان
بخت  و اتفاق به يك  مفادند . اين بود سخن از بخت  و اتفاق كه ابن سينا در شفا آورده است  . 

درباره مذهب  ذيمقراطيس و انباذ قلس و آراء و عقائد آنان , صاحبان كتب  تذكره و تراجيم رجال و 
ه . ق ( قفطى و شهرستانى و ابن حزم و ديگران , سخنانى  380ابن جلجل ) متوفى  ملل و نحل چون

دارند كه الزم است  به طور اختصار آشنائى به آن گفته ها داشته باشيم , ولى آن مطالب  را در دروس 
 بعد عنوان مى كنيم . اكنون عمده نظر ما نقل سخنها درباره ماده و آراى ماديون است  .

ماديون نوشته هاى بسيار از قديم و جديد به نظر رسيده است  و كتابهاى گوناگون در اين باره در آراى 
تحصيل كرده ايم . خوش دارم كه به برخى از عقائد و افكار ايشان كه قابل ذكر است  آشنا شويم . از 

مطالب رياضى در اقوال قدما چون كتابى قديم تر از شفاى شيخ ندارم از شفا نقل كرده ام مگر بعضى از 
ق م ( عنوان كرده ايم . و فعال اقوالى 283 - 306( )  1پيرامون اين موضوع را كه از اصول اقليدس ) 

 چند از كتب  متاخرين و معاصرين نقل مى شود .
 يكى از كتابهاى عصرى نجوم براى همه تاليف  ماكسول رايد مى باشد . ما برخى از

 پاورقى :
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مطالب  در پيرامون ماده را از آن به طور اختصار نقل مى كنيم . در فصل پنجم آن معنون به عنوان 
 الكترون و پروتون گويد كه :

 -دانشمندان بزرگ  يونان و روم حدسى زده بودند . ذيمقراطيس گفته بود كه تمام اشيا اعم از سنگ  
اند . شيمى نوين در ظرف  دويست  سال اخير هوا و حيوانات  از ذرات  كوچكى ساخته شده  -چوب  

اين وضعيت  را روشن و كشف نمود كه اين ذرات  در حدود هفت  دوجين مواد گوناگون از قبيل آهن 
سديم و  -سيليس  -طال  -نقر  -سرب   -آلومينيوم  -كربن  -نيتروژن  -اكسيژن  -هيدروژن  -مس  -

نوع مختلف رسيده است  . اين اجسام بسيط را عنصر يا غيره مى باشند و امروز تعداد آنها به نود 
جوهر فرد مى نامند و گاهى از تركيب  چند عنصر اجسام مركب  بسيار مفيدى به دست  مىآيد , 

چنانچه دو ذره هيدروژن با يك  ذره اكسيژن تركيب  شود تشكيل ماده اى را مى هد كه ما آب مى 
و اكسيژون اگر به مقدار معينى تركيب  شوند قند ساخته مى ناميم ذرات  يا اتمهاى كربن و هيدروژن 

شود و اگر همان اتمها به نسبت  ديگرى كه اندك اختالفى با نسبت  اوليه داشته باشد تركيب  شوند 
الكل بدست  مىآيد . اين دسته هاى كوچك  اتمها را ملكول مى نامند . مثال يك  ملكول آب  شامل دو 

اكسيژن است  . تا اين اواخر كسى به حقيقت  اين اتمها پى نبرده بود نمى  اتم هيدروژن و يك  اتم
دانستند كه اگر به وسيله يك  ميكروسكپ  خيلى قوى تحت آزمايش در آيند چه ديده مى شود . شايد 

به طور كلى تصور مى كردند كه اتمها به شكل كروى و غير قابل تقسيم اند و اساس ساختمان تمام 



 باشند .موجودات  مى 
البته سابقا تصور نمى كردند كه اين اتم ها مانند سنگ  ريزه هائى كه در يك  بشكه ريخته شده بدون 

فاصله اى به هم چسبيده باشند بلكه دانشمندان مى دانستند كه حتى در اجسام خيلى سنگين هم مثال 
بودند كه ذرات  بين در يك  قطعه سرب  بين اتمهاى آن فواصلى موجود است  . ايشان درك  كرده 

خود در حال گردش هستند و حتى در يك  قطعه يخ بين ذرات  فواصلى است  و حركاتى موجود است  
. وقتى كه يخ ذوب  مى شود و تبديل به آب  مى گردد و حركات  زيادى بين ذرات  صورت  مى گيرد و 

, ذرات  ناگهانى با سرعت  زيادى باالخره موقعى كه آب  را زياد حرارت  بدهند كه تبديل به بخار شود 
 به اطراف
 126صفحه : 

مى جهند و فى الواقع به قدرى در پراكندگى از يكديگر تالش مى كنند كه بعضى اوقات  ظرف  خود را 
مى تركانند . پس اين موضوع اثبات  مى شود كه كليه اشيا از سنگ  و چوب  و موجودات  ذى روح بر 

بتى نيستند . شيمى دانها و متخصصين علوم طبيعى پس از هزاران خالف  صورت  ظاهر داراى صال
 1م سر ارنست  راترفورد 1911سال مطالعه به حقيقت  اتم و فضاى خالى بين آنها پى برده اند . در سال 

م ( در انگلستان كشف نمود كه اتم جسم مفردى نيست  , او ثابت  نمود كه اتم از تعداد 1937 1871) 
يلى كوچكتر كه موسوم به الكترون و پروتون مى باشد ساخته شده . سپس در دانمارك  زيادى ذرات  خ

م ( نشان داد كه يك  اتم خيلى شبيه به يك  عالم شمسى يعنى خورشيد و 1962 1885)  2نيلس بور 
سياراتش مى باشد . در مركز هر اتم هسته اى است  كه مركب  از پروتونها و معموال چند الكترون مى 

شد . دور اين هسته الكترونهاى ديگر در حال گردشند درست  مانند سياراتى كه دور خورشيد مى با
 گردند .

اكنون مى دانيم كه تمام مواد اشيا فقط مركب  از الكترون و پروتون مى باشند اختالف  بين مس و 
از تركيبات  , اين سرب  يا ميان يك  عنصر با ديگرى فقط در تعداد الكترونها و پروتنها مى باشد و 

 اشياى عجيب  عالم ساخته شده است  .
ساده ترين تمام عناصر , هيدروژن است  . چه در آن , يك  الكترون دور يك هسته مركزى مى گردد . 

اگر در عالم شمسى فقط خورشيد و عطارد بود قابل تشبيه با اين اتم مى بود . سپس از نقطه نظر 
(  4( را كه گازى است  غير قابل اشتعال و در دير يژابل )  3ا , هليوم ) ازدياد تدريجى تعداد الكترونه

ها مورد استفاده است  , مى توان نام برد . در اتم هاى آن , دو الكترون دور هسته مركزى مى گردند . 
اين نمونه كوچكى است  از يك  عالم شمسى كه دور خورشيد فقط عطارد و زهره باشد , در عنصر 

 بن كه ذغال و الماس از آن ساخته مى شود ششمعروف  كر
 پاورقى :
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so7iep - 3   نوعى از گاز كه در جو خورشيد بوجود آن پى برده اند و از كلمه يونانى هليوس به معنى
 آفتاب  گرفته شده .

ci1i3o4i7o - 4  هر كجا كه بخواهد براند , نوعى سفينه  قسمتى بالون كه خلبان مى تواند آن را به
 هوائى .
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الكترون در شش مدار كوچك  دور هسته مركزى مى گردند كه مى توان آن را به خورشيد با عطارد زهره 
( داراى هفت  الكترون است  كه در هفت  مدار  1زمين مريخ مشترى و زحل تشبيه نمود . نيتروژن ) 

و باالخره در  -آهن بيست  و شش نقره چهل و هفت  طال هفتاد و نه   مى گردند . اكسيژن هشت
اورانيوم كه مفصلترين عنصر مى باشد نود و دو الكترون در نود و دو مدار دور هسته بسيار سنگين آن 

گردش مى كنند اين الكترونها و پروتونها بسيار كوچك  و نسبت  به حجمشان خيلى از هم دورند معهذا 
آنها به قدرى به هم چسبيده اند كه با ميكروسكپ  هم نمى توان آنها را جدا از هم ديد . به نظر ما 

اين بود چند مطلبى كه از كتاب  مذكور نقل كرده ايم . در برخى از گفته هايش اعتراض پيش مىآيد از 
ل تقسيم آن جمله اينكه گفت] :  ) شايد بطور كلى تصور مى كردند كه اتمها به شكل كروى و غير قاب

اند اگر چه آنان مى گفتند كه ابسط اشكال كره است  و لكن چون خالء را محال مى دانستند قائل به 
كرويت  شكل اتم نبودند زيرا تالقى دو كره با هم بيش از يكنقطه نمى تواند باشد و در صورت  تراكم 

مها كره است  همين اشكال بر كرات  خالء الزم مىآيد و اگر كسانى از پيشينيان قائل بودند كه شكل ات
( از آنان نقل كرده  1ج 199آنان وارد است  چنانكه شيخ در فصل پنجم فن سوم طبيعيات  شفا ) ص 

 است  .
و ديگر آنكه گفت  : پس از هزاران سال تحصيل و مطالعه به حقيقت  اتم و فضاى خالى بين آنها پى 

ى بين آنها خالى باشد خالء الزم آيد و چون خالء برده اند در اين جمله سخن پيش مىآيد كه اگر فضا
محال است  پس چيزى بين آنها را پر كرده است  و درباره آن چيز بايد كاوش كرد كه چيست  . 

توضيحا در پيرامون برخى از گفته هايش گوئيم آنكه گفته است]  ) در مركز هر اتم هسته اى است  كه 
رون مى باشد و در اين هسته الكترونهاى ديگر در حال گردشند[)  مركب  از پروتونها و معموال چند الكت

از اين سخن پيدا است  كه نيلس بور هسته مركزى اتم را مركب  از پروتونها و چند الكترون مى داند 
چنانكه دوباره تصريح كرده است  كه الكترونهاى ديگر در آن هسته مركب  از پروتون و الكترون در 

ين سخن عبارت  ديگر كتاب  مذكور است  كه پس از چندى گويد : ذرات  دور يك  گردشند , و مؤيد ا
 ذره كوچكى كه در مركز قرار پاورقى :
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گرفته است  مى گردند اسم ذره هائى كه در مركز هستند پروتون , و آنهائى كه دور آنها مى گردند 
ى نامند . ولى بعضى از الكترونها را مى بينيم كه با پروتونها امتزاج حاصل كرده اند . غرضم الكترون م

اين است  كه بايد ذره نوترون را كه ذره اى است  تقريبا به اندازه پروتون ولى وزن آن اندكى از وزن 
ه تفصيلى كه در كتب  پروتون بيشتر است  و بار الكتريكى ندارد يكى از اجزاى هسته اتمى نيز نام برد ب

فن ذكر كرده اند . و آنكه گفته است ]) اختالف  بين مس و سرب  يا ميان عنصرى با ديگرى فقط در 
هق (  640تعداد الكترونها و پروتون مى باشد[)  اختالف  اوزان نه فلز مشهور را ابونصر فراهى ) متوفى 

 ابجد نيكو و شيرين بيان كرده است  .  در اين دو بيت  كه در نصاب  الصبيان آمده است به حروف
 نه فلز مستوى الحجم را چون بركشى
 اختالف  وزن دارد هر يكى بى اشتباه

 زر لكن ز يبق الم اسرب  دهن آرز يزحل
 فضه ند آهن يكى مس و شبه مه روى ماه

نجاه و لكن به حروف  ابجد صد است  , الم هفتاد و يك  , دهن پنجاه و نه , حل سى و هشت  , ند پ



چهار , يكى چهل , مه چهل و پنج , ماه چهل و شش . زيبق جيوه است  كه سيماب  هم گويند و آرز يز 
قلع و فضه نقره و مراد از شبه فلز برنج است  كه آن را شبه مس دانسته است  چنانكه در دو بيت  

 فته است  :ديگر در همين معنى كه اعداد را به فارسى آورده است  نيز وزين و اديبانه گ
 ز روى] ) جثه هفتاد و يك  درم سيماب[)

 چهل و شش است  , زارز يزسى و هشت  شما
 ذهب  صداست  و , سرب  پنجه و نه و آهن چل برنج و مس چهل و پنج و نقره پنجه وچار

و آنكه گفته است]  ) امروز تعداد آنها به نود نوع مختلف  رسيده است[) اين حرف  ديروز است  و 
تا به صد و چهار نوع مختلف  رسيده است  كه از عنصر ئيدروژن كه ساده ترين تمام عنصرها  امروز

 است  شروع مى شود و به كوچواروم ختم مى شود .
آنكه درباره اورانيوم گفته است  ) نود و دو الكترون در نود و دو مدار دور هسته بسيار سنگين آن 

نود و دو پروتون و يك  صد و چهل و شش نوترون تشكيل  گردش مى كنند ( بدانكه هسته اورانيوم از
مى شود و اورانيوم سنگين ترين و پيچيده ترين اتمى است  كه بر روى زمين به طور طبيعى وجود 

دارد . آنكه گفته است  ) اين الكترونها و پروتونها بسيار كوچك  اند ( در خردى و ريزى الكترون گفته 
كوچك  اند كه سه يا چهار ميليارد از آنها به قدر سر سوزنى است  , با اين اند كه الكترونها به قدرى 

 وجود مى گويند كه فاصله بين هسته و الكترونها نسبت  به ابعاد اتم بسيار
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زياد است  . وانگهى الكترونهاى گرد هسته با سرعتى بسيار , قريب  يك صدم سرعت  سير نور در 
ث  آنچه بسيار شيرين و دلنشين مى نمايد اين است  كه هر ذره اى مثال جهان گردشند . از اين مباح

بزرگ  مشهود ما است  يعنى چنانكه منظومه شمسى را مثال سياراتى است  به نام ماه و تير و ناهيد و 
بهرام و برجيس و كيوان و اورانوس و نپتون , هر ذره اى نيز منظومه ايست  كه الكترونهاى آنها مانند 

سيارات  گرد آفتابى به نام هسته مى گردند اگر كه هاتف  در اين بيت  از ترجيع بند معروفش مقصود 
 ديگر دارد ولكن در اين موضوع نيكو مناسب  است  كه گفته است  :

 دل هر ذره را كه بشكافى
 آفتابيش در ميان بينى

 و همچنين گفتار شيخ شبسترى در گلشن راز
 افىاگر يك  قطره را دل برشك

 برون آيد از آن صد بحر صافى
 درون حبه اى صد خرمن آمد
 جهانى در دل يك  ارزن آمد

گروهى از دانشمندان بزرگ  و بنام شبيه اين تطابق ميان اتم بدين خردى با منظومه شمسى بدين 
بزرگى مى گويند كه انسان بدين خردى با جهان بدين بزرگى بى كران متطابق است  كه انسان مانند 

 ن است  و جهان شرح و تفصيل آن مثال شبسترى مذكور در همان كتاب  مى گويد :مت
 جهان انسان شد و انسان جهانى

 از اين پاكيزه تر نبود بيانى
 تو آن جمعى كه عين وحدت  آمد

 تو آن واحد كه عين كثرت  آمد



 تو مغز عالمى زان در ميانى
 بدان خود را كه تو جان جهانى

 ير و باالستزهر چه در جهان از ز
 مثالش در تن و جان توپيداست

 جهان چون تست  يك  شخص معين
 تو او را گشته چون جان او تو را تن

شگفتا مردمى كه در عالم علم اهميتى بسزا دارند و شرقى و غربى در تذكره ها آنان را به بزرگى نام برده 
ان چه مى خواهند و چه يافته اند و اند از اين گونه بيانات  نظما و نثرا درباره تطابق انسان و جه
 فهميده اند و به كجا رسيده اند كه اين حرفها را گفته اند ؟ !

دور نيست  كه اگر منظومه ها را با هم بسنجيم نسبت  به منظومه شمسى با منظومه هاى ديگر چنان 
ا يكى مقهور باشد كه منظومه يك  اتم با منظومه شمسى است  و همچنانكه منظومه هاى بيكران اتمه

 و مسخر ديگرى است  منظومه هاى بزرگ  بى پايان جهانها با يكديگر اين
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چنين باشند . اين خورشيد بدين بزرگى كه چندين برابر زمين است  هشت سياره عطارد و زهره و 
اينها زمين و مريخ و مشترى و زحل و اورانوس و نپتون گرد او مى گردند كه گويا آن هسته است  و 

الكترونها , مشترى بزرگترين سياره نظام شمسى است  و آن را دو برابر مجموع سيارات  و تقريبا يك  
هزار و چهارصد برابر زمين دانسته اند و بعد از مشترى زحل را بزرگترين سيارات و اورانوس را قريب  

ت  عطارد است  كه قريب  هشتاد هفتاد برابر زمين گفته اند و نپتون را بيش از آن , و كوچكترين سيارا
مرتبه كوچكتر از زمين است  . عالوه بر اينكه مشترى را چندين قمر است  و تا نه قمر گفته اند , و زحل 
را اخيرا تا ده قمر گفته اند و او را نيز يك  دستگاه حلقه هاى نورانى است  كه تابع آن است  , و مريخ 

و نپتون را يك  قمر چنانكه زمين را نيز يك  قمر است  و اين را دو قمر و اورانوس را چهار قمر , 
سيارات  در حالى كه به گرد شمس مى گردند اقمار خود را نيز با خود مى برند كه اين اقمار به دور هر 
سياره اى مى گردند چنانكه قمر به گرد زمين و عالوه بر كواكب  سيار ذرات  االذناب  چندى كه آنها را 

 باله دار مى گويند در نظام شمسى مثل سيارات  به گرد شمس مى گردند .ستارگان دن
اين شمس بدين عظمت  كه سلطان كواكب  سيار است  و او را تا يك  ميليون برابر زمين دانسته اند 

در نسبتش با ستاره شعراى يمانى گفته اند : آن ذره كه در حساب  نايد شمس است  . مهديقلى 
( آورده است  كه : سيصد هزار بدر الزم است  كه روشنى آفتاب  را  311فالك  ) ص هدايت  در تحفه اال

بدهد , حال چه بايد گفت  كه روشنى زير يوس ) شعراى يمانى ( هشت  صد ميليون برابر روشنائى 
 آفتابست  .

اعاليى نظام اين سلطان كواكب  با لشكريانش را از تبعه ستاره ولكا دانسته اند , گويا اگر كسى در افق 
بى كران جهان و گردش منظومه هاى آن را تماشا كند خورشيد و پيراونش را در مقابل منظومه هاى 

حيرت  آور ديگر نسبت  به يك  دستگاه اتم با منظومه شمسى مشهود ما مى بيند . مى دانيد كه يكى 
بدين بزرگى كه حامل از مسائل رياضى فن شريف  هيات  اختالف  منظر است  . اين زمين غول پيكر 

اين همه اقيانوسها و كوه ها و چيزهاى ديگر است  اختالف  منظر آن تا كره خورشيد در محاسبه 
خسوف  و كسوف  نمودى دارد ولكن پس از آن زمين چون نقطه ايست  كه نسبت  به آنها مساله 

بت  به جهان پهناور اختالف منظر پيش نمى آيد . دانشمندان پيشين نظما و نثرا در خردى زمين نس



مشهود ما بلكه در خردى نظام شمسى بلكه در كوچكى جهان مشهود ما بياناتى عجيب  دارند از آنجمله 
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 تو پندارى جهانى غير از اين نيست
 زمين و آسمانى غير از اين نيست

 چو آن كرمى كه در گندم نهان است
 ن استزمين و آسمان وى هما

 شنيدستم كه هر كوكب  جهانى است
 جداگانه زمين و آسمانى است

مالى رومى در مثنوى اين زمين و آسمان را يك  سبب  مى داند كه از يك درخت  باغى نمودار شد و 
 پس از آن مى گويد تو مانند كرمى در ميان آن سيبى .

 آسمانها و زمين يك  سيب  دان
 كز درخت  قدرت  حق شد عيان

 چو كرمى در ميان سيب  درتو 
 از درخت  و باغبانى بى خبر

 شيخ شبسترى در گلشن راز گويد :
 زمين در زير اين نه چرخ مينا

 چو خشخاشى بود بر روى دريا
 و نيز در كمال پيوستگى موجودات  با يكديگر گويد : .

 اگر يك  ذره را برگيرى از جاى
 خلل يابد همه عالم سراپاى

 درس چهل و سوم
روس گذشته دانسته شد كه ماده منتهى اليه تحليل اجسام است  . به عبارت  ديگر جسم از ذرات  از د

صغار تركيب  و تشكيل مى شود و همه خواص مختلف معدنى و نباتى و حيوانى از عوارض تركيبى اين 
اك  و آب ذرات  كوچك  به نام اتم بلكه به نام نظام اتمى است  . و انحصار عناصر به چهار قسم كه خ

و هوا و آتش باشد صحيح نيست  . عالوه اينكه هر يك  از اين چهار مركب اند , بلكه اتمها مركب  اند 
. آنچه اكنون در مسير علمى ما براى ما ضرورى است  اين است  كه پيدايش ذى روح و بى روح را 

چه نحو تشكيل يافته بدانيم و ببينيم حيات  و عقل و علم چيست  و اين همه كثرات  گوناگون به 
است  و اين نظام بوالعجب  جهان بزرگ  و نظامهاى كالن و خرد ديگر كه همه با هم بستگى 

 ناگسستنى دارند از چيست  و يا از كيست  ؟ .
كسى منكر ماده نيست  و همه ما در دامن ماده به سر مى بريم و استعدادها و قابليتها و حركتها همه 

خن در اين است  كه اين اجسام كه ذرات  كوچك  مذكور منتهى اليه تحليل از ماده است  , و لكن س
آنهاست  , همه يكسان و يكنواخت  نيستند , و عالوه اينكه بى نظام نيستند وبعض از آنها به اراده و 

اختيار حركت  مى كنند و بعضيها حركت  ارادى ندارند . اين اراده چيست  و مريد كيست  ؟ قسم اول 
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دوم را بى جان . آيا مادى اين فرق و تميز را منكر است  و سوفسطائى پيشه است  ؟ بايد اينچنين 
نباشد , زيرا مادى قائل به جسم و جان است  و مركبات  را به جاندار و بيجان تقسيم مى كند چنانكه 



مه را از ماده مى داند ماده را متحقق و اصيل و فقط براى او حقيقتى دانسته خواهد شد جز اينكه ه
 قائل است  .

به عبارت  ديگر از مادى بپرسيم در اعيان خارجى يعنى در جهان هستى چيست ؟ مى گويد : ماده 
است  و جز ماده نيست  و همه تركيبات  و خواص اشيا و جسم و جان از ماده است  , و مادى 

ئى است  كه مى گويد : حقيقت  و واقعيتى وجود ندارد و آنچه كه اسم حقيقت  و مخالف  سوفسطا
موجود و مؤثر و امثال اينگونه عبارات  را بر آن مى نهيد سراب  است  و پندارى غلط بيش نيست  

چنانكه در دروس گذشته دانسته شد . از مادى بپرسيم كه ماده از كى بود ؟ در جواب  مى گويد كه بود 
 ا آغاز نيست  يعنى ماده بود كه بود و ماده را ازلى مى دانند .آن ر

از مادى بپرسيم كه ماده تا كى خواهد آمد ؟ در جواب  مى گويد كه آن را انجام نيست  تا بتوان] ) تا[)  
درباره آن گفت  , يعنى آن را ابدى مى دانند . از مادى بپرسيم كه آيا ماده را مى توان از بين برد ؟ در 

واب مى گويد : از بين رفتن ماده , يعنى نيست  و نابود شدن آن , محال است  , يعنى وجود او ج
واجب  است  و اين وجوب  از بود خود اوست  نه اينكه به پشتيبانى و كمك  ديگرى وجود داشته 

اجب  باشد , يعنى واجب  الوجود بالذات است  . خالصه مادى قائل است  به موجودى ازلى و ابدى و و
 الوجود بالذات  و آن موجود ماده است  .

باز از مادى مى پرسيم كه آيا جهان ماده را پايان است  يا جهانى است  بى پايان ؟ جواب  اين سؤال 
در دروس پيش دانسته شد كه مادى جهان را بلكه جهانيان را بى پايان مقدارى و عددى مى داند , 

به حسب  مقدار و هم به حسب  عدد جهانها , و همه آنها  يعنى جهان هستى غيرمتناهى است  , هم
جز ماده نيست  . پس به عقيده مادى ماده موجودى است  ازلى و ابدى و واجب  الوجود بالذات  و 

 غيرمتناهى به حسب  مقدار وعدد .
آيد كه تا اينجا به چند اصل از اصول و امهات  آراى ماديون آشنا شديم . اكنون پرسشهائى چند پيش مى

بايد بدانها بسيار اهميت  داد . يكى اينكه حيات  و روح و علم و عقل و نظائر آنها كه نام مى برند هم 
از تركيب  همين ذرات  بايد باشد . زيرا مادى جز ماده را نمى شناسد و نمى داند و به غير آن قائل 

 نيست  . آيا مى شود اين امور نامبرده مادى باشند ؟ .
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و ديگر , سؤال از نظام جهان و اتقان صنع دار هستى پيش مىآيد . و ديگر , علم كجائى است  و خود 
چيست  و ظرف  او چيست  . و ديگر , آيا رشد و تكامل در دار هستى هست  يا نيست  ؟ آيا مادى 

ى بايد ؟ منكر رشد و تكامل است  يا نيست  ؟ و تكامل از نقص به كمال رسيدن است  و آن را مخرج
حاال از مادى سؤال مى شود مخرج ماده از نقص به كمال كيست  و خود صورت  كماليه چيست  ؟ و 

 سؤالهاى گوناگون بسيار پديد مىآيد . آيا همه اينها مادى است  و يا غيرمادى است  ؟
و تكامل آنها و ديگر , آيا غايت  براى اتقان صنع و صورتها و تركيب  آنها و حركات مختلفه آنها و رشد 

مى باشد يا نه آن غايت  باز ماده است  و يا غير ماده ؟ صواب  در اين است  كه باز قسمتى از آراى 
ماديون را در اينگونه مسائل مذكور نقل كنيم تا دانسته شود كه آنان درباره اراده و فكر و عقل و روح و 

رفشان چيست  . اكنون مطابق روشى كه مانند اينها چه مى گويند , و در تميز جاندار از بى جان ح
 داشتيم در خالصه گيرى مطالب  به صورت  اصل , چند اصل بايد در اينجا گفته شود : .

مادى قائل به موجودى حقيقى و واقعى به نام ماده است  بر خالف سوفسطائى كه قائل به  41اصل 
 حقيقتى نبود .



 د آن را واجب  بالذات  مى داند .مادى ماده را موجودى ازلى و ابدى و وجو 42اصل 
 درس چهل و چهارم

هش است  كه توفيق رفيق شده ,  1356بهمن ماه  11هق برابر  1398امروز سه شنبه بيست  و يكم صفر 
ديدار دوستان گرامى و تشكيل جلسه درس و بحث نائل شديم . اگر چه از هر سو سنگ  حوادث  بر 

انسانى روى مىآورد و باطل با بى دست  و پائى خود دست  و  پيكر حقيقت  و تكامل و اشتداد وجودى
پا مى كند كه به زرق و برق ناپايدار نابكار بكار افتد ولى بقول شيخ اجل سعدى : محالست  كه 

هنرمندان بميرند و بى هنران جاى ايشان بگيرند . به تازى ضرب  المثلى است  كه : للحق دوله و 
دولت  جاويدانى است  و باطل را جوالنى است  . و همانست  كه حكيم  للباطل جوله . يعنى : حق را

 گرانمايه ناصر خسرو و علوى گفته است  : .
 نشنيده اى كه زير چنارى كدوبنى

 بررست  و بر دويد بروبربه روز بيست  ؟
 پرسيد از چنار كه تو چند روزه اى

 گفتا چنار سال فزون دارم از دويست
 توبه بيست  روز خنديد پس كدو كه من از

 برتر شدم بگوى كه اين كاهليت  چيست
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 با او چنار باز چنين گفت  كاى كدو
 با تو مرا هنوز نه هنگام داوريست

 فردا كه بر من و تو وزد باد مهرگان
 آنگه شود پديد كه نامرد و مرد كيست

علم و عقل و نظائر آنها را  بارى سخن ما در اين بود كه مادى جز ماده نمى شناسد و حيات  و روح
قبول دارد و لكن همه آنها را از تركيب  ماده مى داند . تا اندازه اى به اقوال و آرائشان آشنا شده ايم . 

اكنون اجازه بفرمائيد كه باز در تعقيب  گفتارشان سخنى چند درباره عقل و علم و روح و امثال آنها 
 مطابق عقائدشان عنوان كنيم : .

م ( است  كه در چند دانشگاه سمت  استادى 1915 1862( )  1نويسندگان شهير ازوالد كولپه ) يكى از 
داشت  . وى مقدمه اى بر فلسفه نوشته است  و در اين مقدمه در عقيده ماديون سخن به ميان آورده 

قائد آنان است  . ما گفتار وى را از آن كتاب  به ترجمه آقاى احمد آرام نقل مى كنيم تا در آرا و ع
 اطالعى بيشتر حاصل گردد .

( جا گرفته اند , بهتر  2چون مكتبهاى بسيارى از لحاظ طرز تفكر , در ذيل عنوان] ) مذهب  مادى[) ) 
آن به نظر مى رسد كه به طور اجمالى از آنها سخن رانده آنگاه به ذكر آن قسمت  از اين مكتب  كه به 

 متافيز يك  ارتباط دارد بپردازيم .
ه طور كلى دو نوع مكتب  مادى : نظرى و عملى , مى توان تشخيص داد . مذهب  مادى عملى به ب

علم اخالق مربوط مى شود . بنابراين مذهب  تنها چيزى كه شايسته است  انسان در تحصيل آن 
بكوشد خوبيهاى مادى زندگانى مى باشد . مذهب  مادى نظرى , يا عنوان اصل منظم كننده دارد , يا 

ظريات  ما بعد الطبيعه اى است  كه در طبيعت  وجود اظهار مى شود . مذهب  مادى به عنوان اصل ن
منظم كننده اين قاعده را وضع مى كند و مى پردازد كه : هر بحث  علمى هميشه بايد از ماده شروع 



اقعيتى را كند و تنها آن را صاحب  وجود حقيقى بداند و به اين اصل معتقد باشد كه هر حقيقت  و و
م ( اين عقيده را 1875 1828( )  3تنها به وسيله ماده مى توان مورد تفسير و توضيح قرار داد . النگه ) 

داشته و بعضى از علماى وظائف  االعضاء و روانشناسى عصر حاضر نيز همين گونه فكر مى كنند و آن را 
عنوان متافيزيكى به آن داده شده دو  در تحقيقات  خود پايه بحث  قرار مى دهند . از مذهب  مادى كه

 صورت  مذهب  مادى واحدى يا فردى و مذهب
 پاورقى :
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مادى اثنينى بدست  مىآيد . بنا به فرض اثنينى دو نوع ماده وجود دارد كه يكى كثيف  است  و ديگرى 
( غلبه دارد و بر  2( ) = جرم , تعطل ( )  1يكى از اين دو ماده بى حركتى ) لطيف  . بر طبيعت  

طبيعت  ديگرى حركت . مذهب  واحدى , ماده را فقط يك  نوع مى داند كه يك  طبيعت  هم البته 
 بيشتر ندارد . از شكل واحدى مذهب  مادى سه قسم مذهب  مادى منشعب  مى شود : .

 آن نفس و عقل را چون يكى از صفات  ماده مى دانند . يكى مذهب  مادى وصفى كه در
دوم مذهب  مادى عليتى كه در آن عقل را معلول ماده مى شناسند . سوم مذهب  مادى تعادلى كه در 

 آن براى نمودهاى عقالنى و نفسانى نيز حالت ماديتى قائل مى شوند .
 ده مى شود : . مذهب  مادىخالصه تقسيمات  مذهب  مادى چنانست  كه در نمودار ذيل مشاه

 نظرى -عملى 
 از لحاظ متافيزيكى -از لحاظ اصل منظم كننده 

 اثنينى -واحدى 
 وصفى -عليتى  -تعادلى 

ما در اينجا فقط به تقسيمات  متافيزيكى مذهب  مادى نظر مى پردازيم : شاخه اثنينى آن محدود به 
( آشكار مى گردد ) واضع اين نظريه لوكيپس فلسفه قديم مى شود و به شكل نظريه] ) اصحاب  ذره ( 

( است  , پس از وى ذيمقراطيس آن را كامل كرده , و بعدها اپيكوريان آن را پذيرفتند ( . خالصه  3) 
 اين نظريه آنست  كه تمام عالم محسوس , از اجتماع و پيوند ذرات غير قابل تجزيه

 پاورقى :
(  ( به معنى بيحسى و بيحركتى  o13io)iده ايم , چوندر اصل لختى بود كه احتمال تحريف  دا - 1

 است  و لختى معنى مناسب  ندارد .
7(o13io - 2 

7oedimmo - 3 
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كوچكى به نام اتم تشكيل مى شود . اين ذرات  يعنى ماده اساسا يكنواخت  و متجانس مى باشد . و 
زه و وضع نسبى اتمها مى باشد . نفس و هر اختالفى كه در نمودها مشاهده شود نتيجه شكل و اندا

عقل نيز از اين قاعده عمومى مستثنى نيست  , يعنى آن نيز از ذراتى تشكيل شده , منتهى اين ذرات  
ق م ( در كتاب  55 99( )  1كروى و نرم و بسيار دقيق و ظريف  هستند , يا بنا به گفته لوكرتيوس ) 



كوچكترين و مدورترين و متحركترين تمام ذرات  مى باشند .  ( ذرات  نفسانى 2درباره طبيعت  اشيا ) 
مذهب  قديم از آن نظر اثنينى است  كه به وجود دو نوع ذرات  قائل است  كه از اجتماع يك  دسته از 
آنها جسم ساخته مى شود و از اجتماع دسته ديگر عقل و نفس بوجود مىآيد . فلسفه جديد , مذهب  

م ( مى گويد : هر حادثه حقيقى 1679 1588( )  3تان آغاز مى كند . هابس ) مادى واحدى را در انگلس
كه در عالم حادث  شود نوعى از حركت  است  , حتى احساسات  و افكار را نيز حركات  درونى جسم 
زنده مى داند . پس از آنكه دانشمندان به روابط ميان نمودهاى روانى و نمودهاى بدنى آشنائى پيدا 

م ( كه يكى از 1722 1670( )  4ب  مادى صورت  خاصترى به خود گرفت  . جان توالند ) كردند مذه
( كه فيلسوف  تجربى است  5آزادفكران است  فكر را يكى از اعمال و وظايف  مغز , و رابرت  هوك  ) 

كارى حافظه را مخزنى مادى مى داند كه افكار را در جوف  ماده دماغ نگاهدارى مى كند . هوك  عدد اف
را كه شخص مى تواند در طول عمر خود ضبط كند به دو ميليون تخمين مى زند و مى گويد كه 

تجسس ذره بينى بر ما ثابت  كرده است  كه مغز انسان براى نگاهدارى اين اندازه افكار كفايت  مى 
لسفه كند . مع ذلك  بايد دانست  كه اوج مذهب  مادى دوران پيش از كانت  در قرن هجدهم در ف

 فرانسه آشكار مى شود .
( ماده را قادر بر اكتساب  حركت  و حس  7م ( در كتاب  ماشين انسانى ) 1751 1709( )  6المترى ) 

 مى داند به اين دليل كه مركز يا مراكز آن در جسم پاورقى :
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است  و هر چه در جسم باشد ناگزير متحيز مى شود و هر متحيزى ناچار ماده است  . البته مشكل 

است  تصور كنيم كه ماده قابل فكر كردن و تعقل باشد و لكن امور بسيار ديگرى نيز هستند كه تصور و 
ز طرف  ديگر ارتباط ميان ظواهر نفسانى و ظواهر جسمانى و بستگى فهم آنها براى ما دشوار است . ا

دسته اول به دسته دوم مساله اى است  كه با مشاهدات  پزشكى و مالحظات  مربوط به تشريح 
مقايسه اى تاييد مى شود و از همين مالحظات  معلوم مى گردد كه تاثير عقل در جسم فقط از آن 

وظيفه اى از وظايف آن مى باشد . عين اين افكار در كتاب  دستگاه  لحاظ است  كه جزئى از دماغ يا
م ( ديده مى شود كه از متون مهم مربوط به مذهب  مادى 1789 1723( )  1طبيعت  تاليف  هلباخ ) 

است  . اين مؤلف  همت  خود را بر آن مقصور داشته است  كه با مذهب  فوق الطبيعه يا ماوراء 
كه هست  مبارزه كند , يعنى بر ضد هر نظريه اى كه فرض مى كند در وراى الطبيعه به هر صورت  

ارتباطات  مكانيكى طبيعى و محسوس اشياء مادى كه در جهان مادى فيزيكى ديده مى شود اصل و 
جهان ديگرى وجود دارد , به سختى قيام كرده است  . نظريه مادى در كتاب  هلباخ دقيقتر از كتاب  

ند زيرا هلباخ نفس را عين جسم مى داند . منتهى جسمى است  كه از دريچه پاره المترى جلوه مى ك
اى وظايف  و نيروها مورد توجه قرار مى گيرد , مع ذلك  در اين كتاب  داليل جديدى نمى توان يافت  



. 
 1770( )  2در قرن نوزدهم مذهب  مادى رونق جديدى گرفت  چه از يك  طرف  فلسفه نظرى هگل ) 

( به تحليل رفت  , و از طرف  ديگر تجارب  و مشاهدات  علمى جديد براى يافتن رابطه ميان  م1831
نفس و بدن در آن مؤثر افتاد . نسبت  به اين قبيل مسائل مناقشات  و مشاجرات  زيادى در انجمن 

ى منتشر ( منعقد گرديده به عمل آمد و از آن ميان مؤلفات  زياد 3علوم طبيعى كه در شهر گوتينگن ) 
گرديد كه در همه آنها تمايل مادى مشهود است  . مهمترين اين آثار عبارتند از كتاب  ايمان و علم 

م ( و كتاب  نيرو و 1893 1822( )  5( كتاب  جريان زندگى تاليف  مولشوت  )  4تاليف  وگت  ) 
 پاورقى :
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م ( . فرقى كه ميان مذهب  مادى اين قرن با مذهب  مادى قرن 1899 1824( )  1ماده تاليف  بوشنر ) 

هجدهم وجود دارد آنست  كه فالسفه مادى متوجه اين نكته شدند كه بايد نظريات  معرفتى را در 
ال وگت  مى گويد : حدود فكر منطبق با حدود آزمايشهاى حسى مى مالحظات  مادى وارد كنند . مث

باشد و اين خود دليل آنست  كه دماغ آلتى است  كه تعقل وظيفه آن مى باشد . اين حقيقت آنقدر 
واضح است  كه برابر بودن دو و دو با چهار حالت  وضوح و قطعيت دارد . مع ذلك  با اين نظريه 

جرد از نمودهاى تجربى هرگز امكان پذير نيست  و تصور اينكه عقل و شعور استخراج و انتزاع معانى م
از لحاظ تركيب همان اندازه ساده است  كه عمل انقباض در عضله , تصور صحيحى نيست  . در كتاب  
وگت  و كتب  ديگر ماديون پيرو اين مكتب  ارتباط ميان ظرفيت  و نيرومندى عقالنى با وزن دماغ و 

 خوردگيهاى آن بتفصيل بيان شده است  . وسعت  و چين
مهمترين كتاب  فلسفه مادى كه در قرن نوزدهم منتشر گرديد , بدون شك همان كتاب  جريان زندگى 

تاليف  مولشوت  مى باشد . و ما خالصه اى از نظريه مؤلف  در مساله معرفت  را به نظر خوانندگان 
و اعراض آن آشكار مى شود . و از طرف  ديگر هيچ مى رسانيم . وجود هر موجودى به واسطه صفات  

صفتى نيست  كه عبارت  از نسبت  ساده اى نباشد , بنابراين ميان] ) خود شىء[) يا] ) شىء بالذات[)   
و] ) شىء در نظر ما[)  هيچ تمايز و تفاوتى وجود نخواهد داشت  . اگر ما بتوانيم تمام صفات  ماده را 

واس ما واقع شوند اكتشاف  كنيم , گوهر اشياء را درك  كرده ايم و معرفتى كه ممكن است  مؤثر در ح
كه نسبت  به آنها براى ما پيدا شده از حيث  اينكه علم انسانى است  معرفت  مطلق ميباشد . بنا به 

گفته مولشوت  شخص مادى قوه و ماده رايكى ميداند , ميان روح و جسم تفاوتى قائل نيست  , براى 
هان دوگانگى نميشناسد , فكر در نظر مولشوت  نوعى از حركت  و تجديد تركيب ماده دماغ خدا و ج

ميباشد , او فكر را چيز صاحب  امتدادى ميداند , چه بعضى از آزمايشهاى علم وظائف  االعضاء مثل 
آزمايش رد فعل معلوم ميشود كه عقل براى نشان دادن واكنش مقدارى زمان الزم دارد . هر فرد 

 نسانى نتيجه عوامل بى شمارى است  از قبيل پدر و مادر و دايه وا
 پاورقى :



7 . ieds(o1 - 1 
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زمان و مكان و هواى تنفسى و محيط زندگانى و غذائى كه ميخورد و لباسى كه ميپوشد و صوتى كه 
ش مختصر باد ميشنود و نورى كه در پرتو آن زندگى ميكند . ما همچون پر كوچكى هستيم كه هر وز

آن را بازيچه خود قرار ميدهد . كتاب  نيرو و ماده بوشنر كتاب  پريشانى است  . او در ابتدا تصريح 
ميكند كه قوه و ماده همچون جسم و عقل يا روح و بدن فقط از لحاظ اسم دو چيز هستند , اگر نه 

كه دسترسى به شناختن كنه واقع امر اين است  كه دو ناحيه يا دو مظهر مختلف  از حقيقت  واحدى 
آن نداريم , ميباشند . در جاى ديگر كتاب  اين نظريه واحدى را نقض ميكند و ميگويد : ماده مدتى 

پيش از وجود نفس و عقل وجود داشته است  , و سازمان خاصى در ماده را از شرايط الزم براى 
او ميخوانيم كه : ماده مجرد از   پيدايش نفس ميداند . غريبتر آنست  كه پس از اين فقره در كتاب

عقل يافت  نميشود , و همانگونه كه ماده اقامتگاه نيروهاى طبيعت  است  همانگونه هم مركز 
نيروهاى روانى ميباشد . در جاى ديگر كتاب  تجديد مطلع كرده ميگويد : همان طور كه عمل به نفس 

ظهر عمومى تمام فعاليتهاى دماغ ميباشد مظهر عمومى تمام فعاليتهاى جهاز عصبى است  , عقل هم م
. آيا چه ميشود كه اتمها و سلولهاى عصبى ) يا ماده ( ايجاد احساس و شعور ميكنند ؟ اين از مسائلى 
است  كه بوشنر به توضيح آنها كارى ندارد و فقط مدعى است  كه اين اعمال اتفاق مى افتد . بوشنر به 

يشتر مى رود و جاى قواى تفكر و تخيل و حافظه و ادراك  عدد و اين اندازه پريشان گوئى بس نكرده پ
مكان و نيروى تشخيص زيبائى و امور بسيار ديگرى را در عقده هاى عصبى و مراكز مختلفه دماغى 

مشخص مى سازد . او مى گويد عدد افكارى كه در عقل كامل مى تواند وجود داشته باشد از صد هزار 
انصد يا هزار ميليون سلول كه در عقده هاى عصبى موجود است  , جاى تجاوز نمى كند , ولى در پ

 خالى براى تركيبات  عقلى ) و حتى قواى عقلى ( ديگر وجود دارد .
شايسته است  از مذهب  مادى خاصى كه بر مبناى قياس منطقى ساخته شده , و نمايندهء آن او بروگ  

عقيدهء او اينست  كه اشيا و اعيان عالم خارجى مى باشد , نيز كلمه اى چند گفته شود . خالصهء 
همان تصورات  و افكار ما هستند , و چون موجودات  خارحى صاحب  امتداد مى باشند , الزم مى آيد 

 كه افكار ما نيز
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امتداد داشته باشد , و چون مركز افكار در عقل است  , ناگزير عقل نيز صاحب  امتداد مى شود و چون 
امتداد مادى است  , ناچار عقل نيز مادى خواهد بود . شك  نيست  كه با همين مقدمات  كه   صاحب

او بروگ  چيده است  , مى توان به نتيجه اى رسيد كه كامال با نتيجه اى كه وى به آن رسيده حالت 
: ادله اى  ( . اكنون به نقد فلسفهء مادى از لحاظ كلى و عمومى آن مى پردازيم 1تضاد داشته باشد ) 

كه ماديون به وسيله آنها از عقيده خود دفاع مى كنند ادلهء بسيار ضعيفى مى باشد . فلسفه قديم كه 
براى تفسير حقائق اشيا به دو نوع ماده قائل بوده تا حدى از عهدهء اين كار بر مىآمد و اين ثنويت  

م كيفيت  اختصاصى عقل گرهى از كار مى گشود در مذهب  مادى و صفى و مذهب  مادى عليتى ه
مورد انكار نيست  ولى آن مذهب  مادى كه نفس و بدن را مساوى يكديگر مى داند ) مذهب  تعادلى 
( نوعى از طرز تفكر سخيف  و غير معقول مى باشد مگر آنكه اين مذهب  را نيز نوع خاصى از مذهب  

ديگر بدانيم كه بين صفات   و حدت بدانيم آنگاه حق داريم فكر و تصورى را عين و معادل تصور
 مشخصهء آنها مشابهتى وجود داشته باشد .



همهء مردم از زمانهاى قديم توجه داشتند كه صفات  نفسانى با صفات جسمانى اختالفى دارند كه اگر 
نگوئيم اختالف  كلى است  الاقل اختالفات  جوهرى و اساسى مى باشد حال با اين توجه عمومى كه با 

ابقت  دارد گفتن اينكه عقل و عمل آن فعلى از افعال ماده مى باشد چه معنى دارد حقيقت  هم مط
فالسفه مادى به تازگى در اين صدد بر آمدند كه بعضى از نظريه هاى معرفتى را اساس تحقيقات  و 

بحث  هاى خويش قرار دهند و حق اين است  كه اهتمامى كه در اين موضوع مى شود و تمايالتى از 
ل كه در فلسفه قرن نوزدهم خودنمائى مى كند يكى از نتائج فلسفهء نقدى كانت  دربارهء اين قبي

 حقيقت  معرفت مى باشد , ولى بايد دانست  كه همهء فالسفه مادى همانگونه كه در فلسفه و گت
 پاورقى :

دراك  كردم مثال مطابق روش نتيجه گيرى او بروگ  در ماده بودن عقل , گوئيم : كه من محبت  را ا - 1
پس فكر من محبت  را يافت  , و مركز فكر كه همين محبت  را يافته است  در عقل است  و چون 

محبت  امتداد ندارد پس فكر امتداد ندارد پس عقل مركز فكر نيز امتداد ندارد و هر چه كه امتداد ندارد 
كه گفت  : عقل مادى   ماده نيست  , پس عقل ماده نيست  . و اين نتيجه ضد نتيجه او بروگ است

 است  .
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و مولشوت  ديديم شكل حقيقتى را بدون توجه و با كمال آسانى به كنارى گذاشته اعتنائى به آن نمى 
كند و تنها چيزى را كه مورد دقت  قرار مى دهند ارتباط و وابستگى ظاهرى و آشكارى است  كه ظواهر 

دارند . فالسفه پير و مذاهب  ديگر نيز شكى در وجود چنين و افعال روانى با افعال و ظواهر بدنى 
رابطه ميان عقل و بدن ندارند و به همين جهت  نمى توان اين واقعيت  را به عنوان محك  صحت  

مذهب  مادى پذيرفت  . بلكه اين طرز تفكر خود وسيله مجادالت  و مناقشات  بى پايان ميان 
د . از دالئلى كه ذيال ذكر مى كنيم به خوبى آشكار مى شود كه معتقدان و منكران مذهب  مادى مى شو

نظريه مادى عالوه بر آنكه به حقيقت  نزديكتر نيست  براى بيان و تفسير حقايق و واقعيت  نيز ساده 
 ترين راه نمى باشد .

. مذهب  مادى يكى از قوانين اساسى علم فيزيك  جديد را كه قانون بقاى انرژى است  نقص مى كند 
مطابق اين قانون مجموعه انرژى هاى موجود در جهان مقدار ثابتى دارد و تغييراتى كه در اطراف  ما 

ايجاد مى شود چيز ديگرى نيست  جز آنكه انرژى از محلى به محل ديگر منتقل مى گردد و از صورتى 
يزيكى حلقهء به صورت  ديگر در مىآيد . خوب  واضح است  كه بنابراين قانون ظواهر و نمودهاى ف

بسته اى را تشكيل مى دهند و در اين حلقه جاى خالى براى نوع ديگرى از ظواهر به نام ظواهر روانى 
يا عقلى وجود نخواهد داشت بنابر اين عمليات  دماغى على رغم تعقيد و پيچيدگى خاصى كه دارند 

و تمام تغييراتى كه در  ناچار در شمار نمودهائى خواهند بود كه از قانون عليت  تبعيت  مى كنند
نتيجهء عمل موثرات  خارجى بر دماغ حادث  مى شود ناگزير است  كه به شكل فيزيكى و شيميائى 
خالص باشد به همين شكل هم منتشر گردد با چنين نظريهء كلى جنبهء عقالنى اشيا پا در هوا مى 

يكى و مادى تصور كرد بدون اينكه ماند زيرا چگونه مى توان پيدايش نمودهاى روانى را از نمودهاى فيز
از انرژى فيزيكى وابسته به نمودها چيزى كسر شود . تنها چاره منطقى آن است  كه براى اعمال عقلى 

نيز يك  نوع انرژى خاصى در مقابل انرژهاى ديگر شيميائى و الكتريكى و حرارتى و مكانيكى قائل 
و اقسام ديگر انرژى كه مى شناسيم نسبت  شويم و اين را بپذيريم كه ميان اين انرژى مخصوص 

 142ثابتى شبيه نسبتهاى ثابت  ما بين ساير اقسام انرژى وجود صفحه : 



دارد ولى بايد گفت  كه چنين عقيده اى را علماى مادى اظهار نكرده اند و هيچ كس در متون مادى به 
عقيده وجود دارد كه نمى گذارد تفصيل در اين باره سخنى نگفته است  و اعتراضات كلى در برابر اين 

چنين عقيده اى فرصت تظاهر پيدا كند . هستهء تمام اعتراضاتى كه ممكن است  بشود آن است  كه 
مفهوم انرژى به آن گونه كه علماى فيزيك  آن را تعريف  مى كنند به هيچ وجه قابل انطباق بر عمليات  

اده كه اين اندازه در طرز تفكر مادى واجد اهميت  و نمودهاى عقلى و روانى نمى باشد . اساسا مفهوم م
است هنوز در بين خود معتقدين به مذهب  مادى آن اندازه قطعيت  پيدا نكرده است  كه بتوان بدون 

مناقشه و مجادله آن را چون پايه محكمى براى آزمايشهاى درونى كه مربوط به ضمير خود آگاه انسان 
مذهب  مكانيكى و نيرويى يا ديناميكى دربارهء جريان امور طبيعى  مى شود تلقى كرد . نزاع ميان دو

هنوز به حال خود باقى است  و در مذهب  اصالت  نيرو اصال ماده مورد نظر نيست  و به حساب  
گرفته نمى شود هيچ مستبعد نيست  كه مذهب  اصالت  نيرو بتواند براى طبيعت  تفسير كامل و 

لبته در اين صورت  زير پاى عقيده ء مادى سست  مى شود و موقع سقوط خالى از تناقضى پيدا كند وا
قطعى آن فرا مى رسد . مذهب  مادى از تفسير و توضيح ساده ترين عمليات  عقلى و روانى عاجز 

است چه اين مذهب  مدعى است  كه هر نمود عقلى در آخر كار به دسته اى از نمودهاى مادى منجر 
لوم بوده و مشاهده شدند يا بايد وجود آنها را به شكل فرضى پذيرفت  و در مى شود كه يا از پيش مع

همين حال استنتاج عمل احساس از عمل حركت  به اندازه اى دشوار و غير قابل قبول است  كه حتى 
خود ماديون هم مدعى نمى شوند كه اين تبديل كيفيت  مادى را به كيفيت روانى خوب  درك  مى 

 كنند .
ن حقيقت  مواجه مى شوند مى گويند درك  درجهء فيزيكى قضاياى روانى نيز به همين چون با اي

اندازه دشوار و غير قابل تصور است  , در صورتى كه اين ادعا صحيح نيست  و ضرورت  هر حادثه 
 فيزيكى را يا از راه ادراك  حسى و يا از راه ادراك  عقلى ممكن است  كامال آشكار ساخت  .

 143ب  مادى از لحاظ علم المعرفت  نيز دچار اشتباهى هستند چه صفحه : پيروان مذه
ماهيت  و حقيقت  آزمايشهاى بشرى را آن گونه كه بايد تشخيص نداده اند . ماده در نظر ماديون 

عنوان فكر و تصور ندارد بلكه واقعيتى است  كه خودبخود حالت  وضوح دارد شخص مادى چنان از اتم 
گوئى آن را به چشم خود مى بيند و نيز ماده را مركز تمام نيروهائى مى داند كه در  بحث  مى كند كه

 او موثر مى شوند .
هدف  يگانه اى كه از تشكيل تصور ماده منظور است  همانگونه كه ديديم مجسم ساختن قسمت  

ين عينى و خارجى اشيائى است  كه مورد آزمايش حواس واقع مى شوند و در مذهب  مادى كمتر
 توجهى به ناحيه ذاتى و ذهنى تجربه يعنى آن قسمتى كه به شخص آزماينده مربوط است  نمى شود .

از تمام آنچه گذشت  چنين نتيجه مى گيريم كه مذهب  مادى عالوه بر آنكه براى تفسير جهان , 
و غير  مذهب  فرضى صرف  است  از لحاظ متافيزيكى و فلسفى نيز خيلى از مرحله اينكه تفسير صحيح

احتمالى باشد دور است  . اين بود خالصه اقوال ماديون و نقد بر آنها كه از مقدمهء فلسفه كولپه به 
 اختصار نقل كرده ايم .

 درس چهل و پنجم
به آراى ماديون فى الجمله آگاهى يافتيم , و آنچه ازكتاب  مذكور ) مقدمه ء فلسفه كولپه ( نقل كرديم 

التقاط بوده باشد تا مالل نياورد و در عين حال به افكار مادى نيز آشنائى  سعى كرديم كه به اختصار و
حاصل مى شود تا در نقل واسناد , دغل و خيانت  نشود . اكنون در پيرامون برخى ازگفته هاى ماديون 



و از كتاب  نامبرده گفتگو مى كنيم و پاره اى از اقوال آنان را زير ورو مى نمائيم تا ببينيم از كاوش 
 پرسش چه فائده اى عايد مى شود و چه نتيجه اى حاصل مى گردد : .

تا آنكه گفت  :  -آنكه گفته بود : مذهب  مادى به عنوان اصل منظم كننده اين قاعده را وضع مى كند 
و آن را در تحقيقات  خود پايه بحث  قرار مى دهند , بايد مورد رسيدگى و تحقيق قرار گيرد . در اينكه 

د از ماده شروع شود در آن شك  و ترديدى نيست  . اما به اين معنى كه انسان , چون در دامن علم باي
طبيعت  است  و با آن خو كرده است  و آشنائى دارد بلكه خود على التحقيق جسمانى الحدوث  است  

 144قواى طبيعى كه در يچه هائى براى انسان به سوى جهان صفحه : 
و ابزار شكار علمى او مى باشند , سلسله اى از دانشهاى وابسته طبيعت  و  عينى طبيعى است  و آالت 

راه اين قوا و آالت  از طبيعت  كسب  مى شود و آنگاه اين سلسله علوم , انسان را آمادگى مى دهد 
براى علوم و معارف  ديگر و به همين لحاظ فيلسوفان پيشين در كتب  فلسفى ابتدا بحث  از طبيعيات  

 م آن مى كردند و پس از آن از ماوراى طبيعت  مانند شفا و اشارات  و غير هما .و احكا
مطلبى كه اهميت  بسزا دارد در اينجا عنوان شود اين است  كه از النگه و ديگر افراد مادى سوال شود 

علم چيست  و آن را چگونه تعريف  مى كنند و آنكه معلوم است  , چيست  و آنكه عالم است  , 
و آنكه معلم است  , كيست تا اول حقيقت  علم دانسته شود آنگاه ببينيم از اصلى كه ادعا  كيست 

كرده اند كه هر بحث  علمى هميشه بايد از ماده شروع كند چه مى خواهند و پس از حل اين معما 
معلوم خواهد شد كه صاحب  وجود حقيقى ماده است  يا وراى آن . و ديگر اينكه از اين اشخاص 

ى مى پرسيم انسان چگونه با خارج از خود راه پيدا مى كند تا بدانها عالم شود . و به عبارت  ديگر ماد
خود راه كدام است  كه انسان بدان وسيله بر خارج دست  مى يابد و بدان عالم مى شود . انسانى كه 

آن چيز اين حالت   به چيزى دانا شد بايد در وى حالتى پديد آيد و صفتى پيدا شود كه پيش از علم به
و صفت  در وى نبود و گرنه چه فرقى در دو حال جهل به آن چيز و علم به آن چيز خواهد بود . و 

 بدون هيچ شكل و شبهه انسان در اين دو حال يكسان نيست  .
اكنون بايد فهميد كه علم يافتن به آن چيز خارج از او به چه نحو است  , و چه چيزى از آن خارج وارد 

انسان شد و چه كسى او را كشيد و به سوى خود آورد ؟ اگر انسان عين ذات  خارجى آن شىء را در 
كشيده و به سوى خو آورده است  تصديق داريد كه مسلما اين طور نيست  , چه اينكه ذوات  اشياء 

ى مى كند خارجى بر جاى خود قرار دارند و تجافى از جاى خود نكردند . و اگر انسان از آنها عكس بردار
و اين شبح و شكل آنها كه در وى حاصل شده است  علم او بدانها است  , سوال پيش مى آيد كه از 
انسان چه چيزى بر آنها دست  يافته است  و از آنها عكس گرفته است  ؟ مى توان گفت  كه اشعهء 

اين طور باشد , ايكس مثال بدانها فرستاد و از ظاهر و باطن آنها عكس بردارى كرده است  . اگر 
فرستنده كيست  و گيرنده كيست  ؟ وانگهى هيچ دانشى ديدنى يعنى از عالم ماده نيست  و با تنزل از 

اين گوئيم همهء دانشها ديدنى نيستند كه از آنها عكس گرفته شود . در شنيدنيها و در بوئيدنيها و در 
 چشيدنيها و در
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و اگر از اين محسوسات  مدرك  حواس پنجگانه بگذريم , در علم به  بسودنيها و جز آنها چگونه است  .

معانى چگونه است  و در مدركات  در خواب چگونه است  و در مدركات  كلى عقلى چه در خواب  و چه 
در بيدارى چگونه خواهد بود . و كسانى كه اخبار به غيب  مى كنند و از آتيه خبر مى دهند و آنچنان كه 

وقوع مى پيوندد چگونه است  . و خوابهائى كه مى بيند و همان طور تحقق مى يابد گفته اند به 



چگونه است  ؟ و اين همه حقايق و معارف  و رشته هاى علوم و اشباح و اشكال گوناگون را در كجا 
گنجانيده است  و امور خارق العاده از قبيل تصرف  در ذى روح و بى روح چگونه است  و تنويم 

چگونه است  و ارتباط انسانها با ارواح گذشتگان چگونه مى باشد و سوالهاى بسيار ديگر در مغناطيسى 
اين مورد به ميان مىآيد كه پس از تحليل و تشريح آنها , مادى چاره اى جز اين ندارد كه سر به آستانه 

 ماوراى طبيعت  فرود آورد .
ت  علم شناخته شود كه اگر تعريف  چنانكه معروض داشتيم مطلب  بسيار مهم اين است  كه حقيق

اين گوهر آنچنانكه هست  به دست  آيد , مادى خود بخود به جهل خود اعتراف  خواهد كرد و چون 
مبناى دروس و مباحث  ما اين است كه به طريق برهان و استدالل پيش برويم بايد در تعريف  علم و 

 معلم و عالم سخن به ميان آيد .
عدد افكارى را كه شخص مى تواند در طول عمر خود ضبط كند به دو ميليون   اينكه هوك  گفته است

تخمين مى زند و مى گويد كه تجسس ذره بينى بر ما ثابت  كرده است  كه مغز انسان براى نگاهدارى 
 اين اندازه افكار كفايت مى كند .

ديده دانسته مى شود كه در مباحث  آتيه ما پس از معرفت  گوهر روح با تحقيق و تامل در براهين ع
انسان را حد وقوف  و ايست  نيست  و خود دفترى است  كه هر چه در او نگاشته شود اوراق آن پايان 

نمى يابد . اينكه المترى در كتاب  ماشين انسانى ماده را قادر بر اكتساب  حركت  و حس مى داند 
علت حركت  و حس مى داند و حال وعقل را علت  اين حركت  مى شناسد . در اينجا مادى عقل را 

اينكه كولپه در صدر مقاله مذهب  مادى گفت  كه مذهب  مادى وصفى نفس و عقل را چون يكى از 
صفات  ماده مى داند . و مذهب مادى علنى عقل را معلول ماده مى شناسد . مالحظه مى فرمائيد كه 

داند و يكجا عقل را معلول مى شناسد  چگونه تضاد گوئى دارند كه يكجا عقل را علت  حركت  ماده مى
و از اينگونه ضد و نقيض در گفتار آنان بسيار است  . مى بينيد كه كولپه مولف  كتاب  مذكور مى گويد 

 146: هلباخ مولف  كتاب  دستگاه صفحه : 
طبيعت  همت  خود را بر آن مقصور داشته است  كه با مذهب  ماوراء الطبيعه به هر صورت  كه 

مبارزه كند و بر ضد هر نظريه اى كه قائل است  اصل و جهان ديگرى وراى طبيعت  وجود دارد هست  
, بسختى قيام كرده است  . چون مادى مى خواهد به پندارد خود آسوده و بى قيد و بند زيست  كند 

اصل را  ناچار است  كه به هر صورت  مبارزه با قائلين به ماوراء الطبيعه قيام كند تا به پندار خود
طبيعت  دانسته كه پس از متالشى شدن كه عبارت  از مرگ  است  خبرى نيست  تا حلقه تكليف  و 

بندگى به گوش كند و محدود زيست  كند اين است مبلغ علم آنان كه بظاهر اين حيات  دل داده اند و 
 از حيات  اصيل غافل اند .

يشانى است  اگر چه كتابهاى همه آنان پريشان كولپه مى گويد : كتاب  نيرو و ماده بوشنر كتاب  پر
است  ولى باز اين بوشنر مادى پريشانى است  كه اعتراف  دارد دست  رسى به كنه آنى كه بايد داشته 

باشد ندارد عبارت گذشته ء او را بخوانيد . و بونشر در اين اعتراف  , رفقاى مادى ديگر هم دارد . 
ويد : همهء فالسفه مادى مشكل حقيقى را بدون توجه و با كمال مالحظه مى فرمائيد كه كولپه مى گ

آسانى به كنارى گذاشته اعتنائى به آن نمى كنند . و باز گفته است  مذهب  مادى از تفسير وتوضيح 
 ساده ترين عمليات  عقلى و روانى عاجز است  .

اين در نقل اقوال آنان از  بارى به افكار و آراى عمده مادى آشنائى حاصل شده است  . و اگر بيش از
اين كتاب  و آن كتاب  بپردازيم موجب  اتالف وقت  و تضييع عمر است  , و بهتر آنست  كه سواالتى و 



 مباحثى پيش آوريم تا حقيقت  آشكار شود .
 درس چهل ششم

 ه ش كه عام الحزن عالم 1357تيرماه  11هق برابر با  1398امروز يكشنبه بيست  و ششم ماه رجب  
اماميه است  . اين كمتر ين توفيق يافته است  تا باز با دوستانش در حلقهء دانش پژوهى نشسته 

است  . راستى خوشتر از دانش پژوهى و بهتر از خودشناسى و آشنا شدن به كتاب  بزرگ  كيانى 
چيست . آنكه در راه پژوهش و فزايش دانش و بينش نيست  , جانورى بيش نيست بلكه به ارج و 

 ندازه كمتر از آن است  كه آن , سرمايهء پژوهش ندارد و اين دارد و نمى بايد .ا
بى گزاف  اين همه پليديها و بديها و علم و عالم كشيهاى روز افزون از همين جانوران بى شاخ و دم 

است  كه كسب  دانش نكرده و گوهر معرفت  به كف  نياورده اند , ديو سير تانى به صورت  انسانند . 
 انسان نه آنست  كه در خاكش كرده اند و نه غايتش اين است  كه در غائط
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 ريخته اند .

 ناصر خسرو براهى مى گذشت
 مست  و اليعقل نه چون ميخوارگان

 ديد قبرستان و مبرز روبرو
 بانگ  بر زد گفت  كاى نظارگان

 نعمت  دنيا و نعمت  خواره بين
 اناينش نعمت  , اينش نعمت  خوارگ

قفطى در تاريخ حكما گويد در يك  جانب  گور افالطون به رومى نوشته بود : اما االرض فانها تغطى 
جسد افالطون هذا و اما نفسه فانها فى مرتبه من اليموت  . يعنى زمين بدن افالطون را پوشانيد اما 

فريدالدين عطار در  نفس او همانا در مرتبه كسى است  كه مرگ  براى او نيست  . شيخ عارف  نامدار
 آخر مقاله بيست  و ششم منطق الطير گويد : .

 چونكه آن سقراط در نزع او فتاد
 بود شاگرديش گفت  اى اوستا

 چون كفن سازيم و تن پاكت  كنيم
 در كدامين جاى در خاك  كنيم
 گفت  اگر تو باز يابيم اى غالم

 دفن كن هر جا خواهد بود والسالم
فاضله نشد همين درندهء خوئى ها خواهد بود و آنگاه بدان نائل مى شود كه  آرى تا اجتماعى مدينهء

 مردم آن به حقيقت  خود آشنائى يا بند و اين نمى شود مگر به نور علم و حلقهء تعليم و تعلم .
بارى , همان به كه سر خويش گيريم و راه كاوش و پژوهش پيش , كه دريغ باشد دمى از آدمى تباه 

 رگوار سعدى نيكو گفته است  : . نگهدار فرصت  كه عالم دمى استشود , شيخ بز
 دمى پيش دانا به از عالمى است

معنى قوه و فعل را در دروس گذشته بيان كرده ايم . اجماال اينكه هر چيز كه در او استعدادى است  كه 
چيز است  . مثال تخم چيز ديگر شود , اما هنوز آن چيز ديگر نشده است  , گويند اين چيز بالقوه فالن 

نارنج استعداد دارد كه درخت  نارنج شود , اكنون كه تخم است  گويند بالقوه درخت  است  , و چون 



درخت  شد گويند به فعليت  رسيد و بالفعل درخت  است  , و بديهى است كه هر موجود مستعدى در 
بالقوه فالن فعليت  است  ,  مسير فعليت  , مخصوص به خود است  . و مى دانيم كه هر مستعدى كه

از حركت  به آن فعليت  مى رسد و اگر در حركت  نباشد به همان صورت  نخستين خود بظاهر باقى 
خواهد بود . نه فقط همان تخم نارنج به حركت  درخت  مى شود و دانه هاى ديگر به حركت گياهها و 

مى شوند , بلكه كانيها به حركت  , فالن درختها مى گردند و نطفه ها به حركت  انسانها به حيوانها 
 گوهر كانى مى شوند و همچنين هر چه كه به حركت  از قوه به فعل مى رسد .

 حال در نظر بگيريد خودتان را كه مطلبى را نمى دانسته ايد , آن مطلب براى شما
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لى برسد , تا آن مطلب  را فرا بالفعل مجهول بود , و اين انسان است  كه قابل است  بالقوه به هر كما
نگرفته ايد شما رانسبت  به آن مطلب  عالم بالفعل نتوان گفت  بلكه عالم بالقوه ايد . اگر چه در اين 

هنگام كه نسبت به آن مطلب  خاص عالم بالقوه ايد نسبت  به بسيارى از صور علميه عالم بالفعل بوده 
رسيديد يعنى آن مطلب  مجهول براى شما معلوم گشت  ,   باشيد . و شما از قوه بدر آمديد و به عليت

بايد از حركت  بدان صورت  علمى نائل شده باشيد , و دانستى كه فكر يك  نحو حركت  در انسان 
است  . پس از راه اين حركت  كه فكر است  , از قوه به فعليت  آمده ايد و بالفعل نسبت  به آن 

عنى آن صورت  علميه كه بالقوه بود اكنون بالفعل براى شما حاصل مطلوب  مجهول قبل عالم شده ايد ي
 شده است  .

حاال از شما مى پرسيم كه آيا باز اين صورت  علميه بالقوه است  يا وقتى كه به فعليت  رسيد ديگر قوه 
در او راه ندارد ؟ و گرنه پس هنوز اين صورت علميه بالفعل حاصل نشده است  , و مفروض اين است  

ه صورت  علميه به فعليت  رسيد و بدان عالميم , پس ديگر قوه و حركت  در او راه ندارد . و ديگر ك
اينكه آيا حركت  مستلزم تغير و تبدل نيست  ؟ و اگر صورت  علميه اى كه بالفعل حاصل شده است  

كند ؟ و صورت   حركت  كند آيا نه اين است  كه به حركت  , تغير و تبدل در صورت  علميه راه پيدا مى
علميه ثابت  و بر قرار نخواهد بود ؟ و آيا جز اين است  كه همهء صور علميهء ما به حال خود ثابت  

اند ؟ مثال دانستيم كه زواياى ثالث  مثلث  بر سطح مستوى برابر با دو قائمه است  و دانستيم كه 
م از جزء خود است  , اين دانسته است  و دانستيم كه كل اعظ 3/  14نسبت  محيط هر دائره با قطرش 

ها هميشه باقى و بر قرارند . و مى دانيد كه ماده اباى از تغير و تبدل ندارد بلكه در تغير و تبدل است  
و اگر صور علميه مادى باشند بايد اباى از تغير و تبدل نداشته باشند و حال آنكه چنين نيست  , زيرا كه 

زمان هر اندازه كه باشد ولو به مسافت  هزاران سال نورى به هيچ  علم ثابت  دائمى است  و به مرور
وجه تغير و تبدل بدو روى نمى آورد . پس صور علميه مجرد از ماده و عارى از قوه است  . يعنى 

 موجودى يافتيم كه وراى ماده است  .
 درس چهل و هفتم

 عارى از قوهء مقابل فعل است  : برهان ديگر در اثبات  اينكه صورت  علميه موجود مجرد از ماده و
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ماده را احكامى خاص از قبيل قبول اشارهء حسى و تجزيه و انقسام و تغير و تبدل و وضع و محاذات  
و زمان و مكان و اوزان و ابعاد و مقادير و ديگر احوال و اوصاف  ماده است  . مثال به پاره سنگى اشاره 

ائى را اشغال كرده است  و بعدى و فضائى را گرفته است  كه مى مى شود كه اين پاره سنگ  , ج
گوئيم متحيز و در اين مكان است  . و به قياس با اجسام ديگر محاذى با آن و زبر اين و زير آن و بر 



اين است  . و در زمان بسر مى برد و زمان بر او مى گذرد كه درست  است  بگوئيم : زمانى است  . و 
ه نصف  و ثلث  و ربع و اجزاى ديگر تجزيه كرد و همچنين صحيح است  ديگر احوال مى شود آن را ب

 ماده بر او جارى شود .
در بيان وضع و زمان و مكان در دروس آتيه به تحقيق و تفصيل بحث  مى كنيم . و اكنون اگر چه در 

ر فهم برهان دخيل است  مراحل ابتدائى راه دانش پژوهى هستيم ولى به معانى آنها تا بدان اندازه كه د
آشنائيم . در نظر بگيريد كه آن پاره سنگ  را رنگ  بخصوصى است  . مثال سفيد است  . سفيدى , 
ذاتى سنگ  نيست  و گرنه هر سنگى بايد سفيد باشد . سنگ  را گوهرى است  جز سفيدى و جز 

سنگ  و عارض بر اوست  . رنگهاى ديگر كه به هر رنگ  در آيد سنگ  است  , پس رنگ  خارج از ذات  
بديهى است  كه چون آن پاره سنگ  را به دو نيم كنيم رنگ  او نيز به پيروى او به دو نيم مى شود . 

(  1انديشه بفرمائيد , صورت  علميه اى را به برهان هندسى از شكل )  -دليل پيش  -در مثال مثلث  
كه سه زاويه مثلث  بر سطح مستوى برابر سى و دوم مقالهء نخستين اصول اقليدس تحصيل كرده ايم 

درجه است  . اين صورت  علميه يك  مطلب  كلى و حقيقت  بسيط است  . اگر  180با دو قائمه يعنى 
مثل آن پاره سنگ  جسم و مادى باشد , و يا مانند آن رنگ  بر وى عارض بر ماده باشد , بايد خودش 

نقسام و تجزيه باشد . و نيز بايد ديگر احكام ماده بر چون سنگ  و يا به تبع محلش چون رنگ  قابل ا
 آن صادق باشد , ولكن انقسام و تجزيهء آن چه مفهوم دارد ؟ تغير و تبدل آن چه معنى پاورقى :

هر مثلثى كه يكى از اضالعش اخراج شود زاويه خارجهء آن مساوى با دو زاويه داخل مقابلش است   - 1
ر با دو قائمه است . در مثلث  الف  ب ج ضلع ب ج آنان تا د اخراج شد . . و زواياى ثالث  مثلث  براب

 ازج , ج هموازى الف ب  خارج شد .
همان مقاله ) مقالهء نخستين اصول اقليدس ( زاويهء الف ج همساوى با زاويهء الف   29به حكم شكل 

< 
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آن زمان است  ؟ و يا طول آن چه قدر و عرض دارد ؟ آيا دربارهء او مى توان گفت  : در آن مكان يا در 
آن چه قدر است  ؟ آيا صحيح است  كه گفته شود نيمى از آن و يك  پنجم و يك  دهم آن ؟ و يا 
اينكه حقيقت  واحدى است  كه به هيچوجه رخنه در وحدت  او راه نمى يابد . اگر چنين موجودى 

 صورت  علميهء كليه اينچنين است . مادى بود اباى از قبول احكام ماده نداشت  . و هر
پس از اين برهان هم نتيجه گرفتيم كه هر صورت  علميهء كليه موجودى و راى ماده است  . در اين 

امور تامل و دقت  بسزا بفرمائيد و آنها را سر سرى نگيريد . من كوشش مى كنم كه مطالب  را ساده و 
درست  به حقيقت  آن برسيد . و بايد اهتمام شما به  روان به رشته تحرير در آورم شما هم بكوشيد تا

 فهميدن بيش از اعتناى شما بنوشتن باشد كه اصل آنست  .
در روزگار پيش پوست  حيوانات  از قبيل آهو و گوسفند و مانند آنها را دباغى مى كردند و چنان به بار 

دم بسيار پوست  دباغى شدهء مىآوردند كه به صورت  كاغذ در مىآمد و بر آن مى نوشتند . من خو
گوناگون ديدم كه تميز برخى از آنها با كاغذ در بادى نظر دشوار مى نمود . قفطى در تاريخ حكما آورده 

 است  كه يكى از شاگردان سقراط به او گفت  :
 پاورقى :

 < است  كه متبادل يكديگرند و زاويهء هج د مساوى با زاويه ب  است  كه خارج و داخلند . پس
جميع زاويه الف ج د خارجه مثلث  مساوى دو زاويه الف  و ب  داخل مقابل آنست  : و به حكم شكل 



سيزدهم آن زاويه الف ج د با زاويه الف ج ب  مساوى با دو قائمه است  پس هر سه زاويهء مثلث  
ر سطح مساوى با دو قائمه است  . و قيد به سطح مستوى براى اين جهت  است  كه مثلث  كروى , ب

مستدير است  و در شكل يازدهم مقاله اوالى اكرماناالوس ثابت  شد كه زواياى ثالث  مثلث  كروى 
 بيش از دو قائمه مى شود .
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براى ما دانشت  را در دفتر بند كن . در جواب  گفت  : من دانش خويش را در پوست  ميش تباه نمى 

 ( . 1كنم ) 
آنچه را فرا مى گرفت  در دفتر ها مى نوشت  . وقتى با كاروانى در سفر بود گويند ابوحامد محمد غزالى 

و نوشته ها را يكجا بسته با خود برداشت  در راه گرفتار راهزنان شدند . غزالى رو به آنان كرد و به 
 التماس گفت  اين بسته را از من نگيريد ديگر هر چه دارم از آن شما . دزدان را طمع زيادت شد آن را

گشودند و جز دفترهاى نوشته چيزى نيافتند . دزدى پرسيد كه اينها چيست  ؟ چون غزالى وى را بدانها 
آگاهى داد دزد راهزن گفت  علمى را كه دزد ببرد به چه كار آيد . اين سخن دزد در غزالى اثرى عميق 

 در دفتر جان بنگارد .گذاشت  و گفت پندى به از اين از كسى نشنيدم و ديگر در پى آن شد كه علم را 
آرى بهترين دفتر دانش و صندوق علوم براى انسان گوهر جان و گنجينهء سينه او است  بايد دانش را 

در جان جاى داد و بذر معارف  و علوم را در مزرعهء دل به بار آورد كه ازهرگزند و آسيبى دور , و داراييى 
 واقعى آدمى است  .
 درس چهل و هشتم

كه در اين دو درس آورديم نتيجه گرفتيم كه صورت  كليهء علميه يعنى علم به آن حيث  از دو برهانى 
كه علم است  حقيقتى است  جز ماده و حتى عارض بر ماده هم نيست  . از برهان , حكم قطعى 

يقينى بدون شك  و ترديد حاصل مى شود . در حكم وى جاى انگشت  اعتراض احدى نيست  . پس 
يكر آدمى جاى علم نيست  زيرا همهء اعضا , جسم اند . آن استخوان ران كه ستون هيچ اندامى از پ

بدن و بزرگترين عضو اين پيكر است  جسم است  و آن رگهاى موئى بلكه به مراتب  باريكتر از مو و 
ذرات  بسيار ريز و خرد ديگر كه به چشم ديده نمى شوند و در اين پيكر بوالعجب  در كارند , هم جسم 

 د و جسم ماده است .ان
حال تصديق فرموده ايد كه دماغ جاى علم نيست  و علم درياخته هاى دماغ جايگزين نيست  . ياخته 

 ( گويند و آن را موجود زنده و حساس و 2واژهء فارسى است  كه به فرانسه سلول ) 
 پاورقى :

ضع العلم فى جلود الضان . قال له بعض تالميذه : قيدلنا عملك  فى المصاحف  . قال ما كنت  ال - 1
 . 277, ايضا ترجمهء فارسى ) طبع دانشگاه تهران ( ص  199تاريخ حكما ) طبع لندن ( ص 
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متحرك  و عنصر اصلى مواد زنده مى دانند كه بدن كليهء موجودات  زنده از نباتات  و حيوانات  از 
, و چون بسيار ريزند با چشم ديده نمى شوند . اين يا خته اجتماع سلولهاى بى شمار تشكيل شده اند 

ها هر اندازه ريز باشند باز قابل انقسام اند ولو به انقسام و همى . چنانكه قابل اشارهء حسيه اند و 
همچنين ديگر احكام و اوصاف  ماده بر آنها صادق است  و دانستى كه صورت كليهء علميه حقيقتى 

 ماده دارند و هيچ يك  آنها بر او صادق نيست  . است  كه اباى از احكام



آرى دستگاه مغز آلت  و ابزار ادراك  علوم و كسب  معارف  است  همچنانكه گوش آلت  شنيدن , و 
چشم آلت  ديدن , و ديگر اعضا هر يك  آلت  و ابزار كارى اند . همچنانكه دستگاه چشم به حسن 

ند , دستگاه مغز نيز هر چه تركيب  آن بهتر و اعتدالش بيشتر تركيب  و اعتدالش باشد آدمى بهتر مى بي
( آمده است  كه : گويند مقياس  1و مجهز تر بوده باشد كار علمى آدمى بهتر خواهد بود . در حظ ولذ ) 

در عقول انسانيه ميزان دماغى است  كه در كاسهء سر هر فرديست  . پس هر دماغى كه وزن او بيشتر 
مثقال است  , و در مرد  286آن بيشتر است  و وزن متوسط دماغ در نوع انسان  است  , عقل صاحب 

مثقال و در دماغ نيز هزال و سمن و جوانى و پيرى عارض مى  270مثقال و در زن  310اعال مرتبه , آن 
 مثقال كمتر باشد . در جرگهء ابلهان بايد محسوب  شود . 215شود , مثل بدن , و هر كس دماغ او از 

هر مطلبى برهان مقتدا و متبع است  نه قول اين و آن , و گرنه اقوال و آرا بسيار بلكه بى نهايت   در
است  , بخصوص در اين عصر كه شهوت  تاليف  و تصنيف  در كله ها عجيب  جوش مى زند گويا 

 حكيم عظيم الشان ناصر خسرو و علوى دربارهء اينان گفته است  :
 ره راى خويشهر كسى چيزى همى گويد زتي

 تا گمان آيدت  كوقسطاى بن لوقاستى
به بحث  مذكور رجوع كنيم : اكنون كه به برهان معلوم شده است  صورت كليهء علميه ماده و عارض 

بر ماده نيست  و بديهى است  كه موجود است  نه معدوم بلكه شايد شريفترين موجود باشد ناچار 
, چه اينكه آن را دارا شده است  و مى گويد : من اين مطلب  بايد او را در موطنى تقرر و تحقق باشد 

را فهميدم و اين علم را دارم . آنكه مى گويد من دارم , دارنده او است  و پيش ازتحصيل آن آن را 
نداشت  و اكنون كه دارنده است  و موطن او ماده نمى تواند باشد پس بايد گيرنده و دارندهء علم 
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پس انسان را حقيقتى وراى پيكر مادى هم هست  كه به هيچوجه ماده و اوصاف  و احوال آن را در آن 
ز در اين مطلب  مقام راه نيست  و آن حقيقت  , گيرنده و دارندهء دانش است  و در دروس گذشته ني

بحث  كرده ايم . پس از مباحث  مذكور نتيجه حاصل شد كه دو موجود يافتيم كه هيچ يك  مادى 
نيست  : يكى صورت  علميه و ديگرى دارندهء آن كه به تعبير ديگر بگوئيم ظرف  علم بايد فحص و 

در اينجا به چه  بحث  شود كه اين ظرف  و مظروف  چگونه ظرف  و مظروفى خواهند بود يعنى ظرف 
معنى است  ؟ آيا اطالق ظرف بردارندهء علم , به حقيقت  است  يا به مجاز ؟ و يا اينكه ظرف  را 

 معانى متعدد باشد ولى يكى در طول ديگرى .
و باز مطلبى كه در اينجا بسيار مهم است  اين است  كه انسان چگونه به كسب  حقائق و معارف  , 

اصال چگونه علوم را كسب مى كند و در اين مسير تكامل مى يابد . چون هنوز دانا و داناتر مى شود و 
چندان ورزش فكرى نكرده ايم , اين مباحث  را موكول به دروس بعد مى كنيم . اين خوشه چين خرمن 
حقيقت  , كتابى در اين مطلب  تاليف  كرده است  و به عللى چند , چندان مايل به طبع آن نيست  . 

ز كوچ كردنم طبع شود و مطبوع ارباب علم قرار گيرد . اميد است  كيف  كان كه مطالب  آن شايد پس ا
را كوتاه و روان در چند درس براى شما تحرير و تقرير كنيم و يا در تحت  عناوين دروس آتيه اصول و 

 امهات  آن را بازگو كنم .
ى يابيم , و اگر رهزنى پيش آمد تنها با بناى ما اين است  كه فقط با نور برهان از ظلمتكدهء جهل رهائ

سالح منطق و دليل نبرد كنيم تا كاروانى را كه طالب  حق و حقيقت  اند به سر منزل مقصود برسانيم . 



بسيار مفتخرم كه بتوانم انسانهائى را به راه تعالى و تكاملشان راهنمائى كنم . سقراط مى گفت  : من 
كودكان را در زادن مدد مى كرد و من نفوس را يارى مى كنم كه زاده  مانند مادرم فن مامائى دارم . او

 ( . 1شوند يعنى بخود آيند و راه كسب  و معرفت  را بيابند ) 
 درس چهل و نهم

صورت  كليهء علميه را در كتب  فلسفه صورت  معقول و عقليه و معقول گويند و دارندهء آن را عاقل و 
 را كه ادراك صورت  معقول است  تعقل مى گويند . عقل , و قوهء عاقله و فعل عاقل

 پاورقى :
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پس صورت  علميهء كليه يعنى همان معقول و عالم بدان يعنى عاقل , و عقل و ادراك  صورت  كليهء 

 علميه يعنى تعقل .
باشد . ممكن است در دروس آتيه فحص  شايد در ميان موجودات  مشهود ما , تعقل فقط فعل انسان

و بحث  در اين موضوع نيز پيش بيايد و دليل , ما را به حكم قطعى بكشاند . در برهان دوم مد نظر 
صورت  عقليه بود كه معانى و مفاهيمى بطور مطلق و كلى و بسيط ادراك  مى شود و معلوم شد كه 

ف  تقرر و ثبوت  آنها فقط و فقط موجودى است  اين حقائق كليهء بسيط با قيد اطالق و كليت  , ظر
كه از ماده و احكام ماده برى است  , و به عبارت  كوتاه وراى ماده و طبيعت  است  . فالسفه از چنين 

موجودى تعبير به مجرد مى كنند يعنى موجود عارى و برهنه از ماده و اوصاف  و احوال آن , و به 
 خودش .عبارت  ديگر مجرد و مفارق از جز 

و از برهان مذكور نتيجه مى گيريم كه معانى كليه وصور عقليه با قيد اطالق و كليت  در خارج از وعاء 
تحقق آنها كه عقل است  در هيچ جاى جهان مادى نمى تواند ثبوت  و وجود داشته باشد , زيرا آنچه 

وم جسم معنائى است  كه در خارج وجود دارد همه اشخاص جزئى مادى آن معانى كليه اند . مثال مفه
اين معنى در همهء افراد جسم خارجى وجود دارد و آن معنى همان است  كه به تحقق آن در خارج 

جسم متحقق مى شود . اما معنى جسم با قيد كلى صورت  عقليه است كه در خارج از ظرف  عقل 
و مناسبت  و وقوع آن صورت  پذير نيست  . پس بايد گفت  كه بين ظرف  و مظروف  يك  نح

مشابهت  و سنخيت  وجود دارد چنانكه غذا با مغتذى اينچنين است  يعنى بين آكل با ماكول او يك  
نوع مشابهت وجود دارد . البته اين مطالب  اكنون به صورت  اشاره عنوان مى شود تا وقت تفصيل و 

 تشريح آنها فرا رسد .
دانستن اصطالحات  منطقى و فلسفى پيش مىآيد چون در تقرير براهين و توضيح مطالب  احتياج به 

بايد كم كم بدانها آشنا شويم . اكنون به مناسبت  بحث در صورت  كليه علميه الزم ديدم كه به معانى 
لفظ كلى آشنا شويم : . بدان همچنانكه در زبان پارسى واژهء] ) بار[)  به چند معنى است  كه هر 

فظ] ) بار[)  قالب  و حامل همهء آن معانى است  مثال ميوه درخت  معنائى غير از معناى ديگر است  . ل
بار است  , و بار بر اسب  و استر بار است  , و اجازه و رخصت  بار است  , و مرتبه و دفعه بار است  . 

همچنين لفظ] ) كلى[)  در اصطالح منطق و فلسفه به اشتراك  لفظى بر چند معنى اطالق مى شود . از 
 لى منطقى , كلى طبيعى , كلى عقلى .آن جمله ك

 بيانش اينكه هر لفظ كه مفهوم آن اقتضاء شركت  نمى كند آن را] ) جزئى ( ( گويند
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مانند زيد . و اگر اقتضاى شركت  بكند آن را] ) كلى[)  خوانند مانند انسان . و به عبارت  ديگر اگر 
جزئى[)  است  واال] ) كلى] . ]) ) كلى[)  به اين معنى  مفهوم فرض صدق آن بر كثيرين ممتنع باشد ) )

را در كتب  عقلى , كلى منطقى گويند . و طبايع اشيا چون طبيعت  انسان كه در افراد انسان خارج نيز 
متحقق است  , و طبيعت  حجر كه در اشخاص حجر موجود است  , و همچنين طبيعت  آب  و خاك  

افراد خودشان موجودند آن را كلى طبيعى خوانند . و كلى طبيعى  و آتش و بياض و سواد كه هم در
 موصوف  به كلى منطقى را كلى عقلى گويند مانند انسان كلى .

و عاء تحقق كلى منطقى و كلى عقلى , ذهن است  يعنى در صقع آن گوهر ماوراى طبيعت  به نام عقل 
كه عين وجود افراد خارجى خود است  ,  ثبوت  دارند . اما كلى طبيعى در خارج از ذهن موجود است 

با اضافهء مشخصات افرادى كه در ذاتيات  دخيل نيستند . مثال آب  طبيعتى است  كه هر كجا آن 
طبيعت  تحقق يابد صورت  نوعيهء آب  پيدا مى شود , اما رنگ  و طعم و بو و ديگر عوارض آبها جزو 

اگر گرم باشد آبست  و اگر سرد باشد آبست  . حقيقت  آب  و داخل در طبيعت  او نيستند . آب  
حرارت  ذاتى آب  نيست  و گرنه آب  سرد بايد آب  نباشد . و همچنين برودت  ذاتى آب  نيست  و 

گرنه آب گرم بايد آب  نباشد و همچنين عوارض مشخصهء افراد هر نوع . تبصره : كلى را جز معانى سه 
حكمت متعاليه به كار مى برند و آن كلى به معنى احاطهء گانهء فوق معنى ديگر است  كه در كتب  

شمولى و سعهء وجودى است . مثال وجود علت  نسبت  به معلول خود وجود كلى دارد . يعنى سعهء 
وجودى و احاطهء شمولى دارد كه آن سعه و احاطه را وجود معلول ندارد و كلى به اين معنى از جرگهء 

آيد و ظرف  تحقق آن فقط متن خارج است  , چنانكه كلى عقلى و  مفاهيم دور است  و در ذهن نمى
 كلى منطقى و عاء ثبوت  آنها فقط صقع ذهن است  و به هيچ وجه در خارج ذهن وقوع نمى يابد .

واضع علم منطق معلم اول حكيم عظيم الشان ارسطو است  كه آن جناب  را ارسطا طاليس نيز گويند 
د مسيح مى زيست  . اسكندر كبير ذوالقرنين شاگرد ارسطو بود و ارسطو كه در قرن چهارم قبل از ميال

بحسب  تقاضا و خواهش اسكندر منطق را تاليف  كرده است  . و اسكندر در ازاى تاليف  منطق به 
ارسطو پانصد هزار دينار انعام كرد و هر ساله يكصدو بيست  هزار دينار نيز به معلم تقديم مى داشت  

علم منطق را ميراث  اسكندر مى گفتند , حتى علم منطق به ميراث  ذى القرنين لقب   لذا پيشينيان
 داده شد و فيلسوف  بزرگ مالهادى
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 سبزوارى در منطق منظومه گويد :

 الفه الحكيم رسطاليس
 ميراث  ذى القرنين القديس

مالحظه بفرمائيد كه چگونه و ذوالقرنين عالم دوست  علم پرور را تمجيد مى كند كه قديس بود . 
پادشاهان نيك  سرشت  پيشين در بذر معارف  و بذل دراهم و ترويج علم و تكريم عالم ساعى بودند . 

و نام نيكو از خود به يادگار گذاشتند و پس از قرنها به زبان امثال حكيم سبزوارى به صفت  قديس 
تا بكجا . ارسطو منطق را به منزله مقدمه   تقديس مى شوند . كوتاه سخن , ببين تفاوت  ره از كجاست

و مدخل فلسفه قرار داده است  زيرا كه طريق استدالل مباحث  فلسفى بايد در علم منطق دانسته شود 
و نتيجهء صحيح يا سقيم و درست  يا نادرست  هر نظر و فكرى بواسطهء علم منطق بايد شناخته شود 

ن نيز مى نامند . ولى ناگفته نماند كه علم منطق اختصاص به . لذا آن را آلت  علوم نظرى و علم ميزا
دوره اى و كوره اى ندارد بلكه با طبيعت بشر عجين است  و هيچگاه فطرت  بشر از آن خالى نبوده 



است  . معلم يعنى ارسطو مبتكر اصل آن نبود بلكه آن را از قوه به فعل در آورده است  . مثل ارسطو با 
احمد نحوى با علم عروض است  زيرا همچنانكه به قول ابونصر فراهى در خطبهء منطق مثل خليل بن 

كتابش نصاب  صبيان : خوش آمدن شعر مرطبعهاى موزون را غريزى است  , همچنين عروض يك  
شاعر , طبع روان و موزون او است  . بسا شاعران نامور كه عروض نخوانده اند ولى اشعار طبع موزون و 

 يار صحيح و مثل اعالى شمس قيس رازيها در مسائل علم عروض است  .غريزى آنان مع
 اشعار لطيف  طبع روان آنان چنانست  كه الحان موزون برخى از پرندگان : مرغان زبان گرفته يكسر باز

 بگشاده زبان رومى و عبرى
 يك  مرغ سرود پارسى گويد

 يك  مرغ سرود ماورى النهرى
 در زمجره شد چو مطربان , بلبل
 در زمزمه شد چو موبدان قمرى

 ماند ورشان به مقرى كوفى
 ماند ورشان به مقرى بصرى
 بر شاخ درخت  ارغوان بلبل
 ماند به جميل معمر عذرى

 بى وزن عروض بحرها گويد
 شاعر نبود بدين نكو شعرى

 طاوس مديح عنصرى خواند
 ( 1دراج مسمط منوچهرى ) 

 پاورقى :
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اما عالم جليل خليل , بقول ابن خلكان آن را استنباط كرده و به فعليت رسانده است  و اقسام آن را به 

پنج دائره در آورده است  كه از آنها پانزده بحر استخراج مى شود ) هو الذى استنبط علم العروض و 
تاريخ  1ج 190شر بحرا ص اخرجه الى الوجه و حصر اقسامه فى خمس دوائر يستخرج منها خمس ع

 ابن خلكان چاپ  سنگى تهران در ترجمهء واضح علم عروض خليل مذكور ( .
غرض اين است  كه اگر چه علم شريف  منطق , ميزان كسب  حقائق عقليه و معارف  حقه است  , ولى 

علوم و نه چنين است  كه اگر كسى اصطالحات  منطقى و قواعد آن را نداشته باشد به كلى از كسب  
ادراك  براهين و ادله عاجز باشد و نتواند به جائى برسد و چيزى بيابد زيرا چنانكه تذكر داده ايم منطق 
فطرى بشر است  . آرى اگر نيكبختى عالوه بر سرمايهء فطرى , تحصيل علم منطق هم كرده است  نور 

 على نور است  .
اخالق و منطق است  كه نخستين كتاب  جامع المقدمات  مجموعهء چند رساله در نحو و صرف  و 

درسى محصلين علوم اسالمى است  . دو رسالهء آن يكى به صرف ميرو و ديگر به كبرى اشتهار دارد . 
هر دو به زبان پارسى و بسيار ارزشمند و سودمند از مولفات  دانشمند بزرگ  سيد على بن محمد 

آملى و برخى ديگر گرگانى مى دانند . رسالهء  حسينى معروف  به ميرسيد شريف  است  كه برخى وى را
صرف  به نام وى صرف  مير شهرت  يافت  . من رساله اى موجز در صرف به پارسى , بدين خوبى , در 



عجم نديده ام و به عربى در عرب  هم . رسالهء كبرى در علم منطق است  . مير را رساله اى ديگر 
دو رساله را به قياس يكديگر صغرى و كبرى گويند يعنى مختصرتر از كبرى در منطق است  لذا اين 

 رسالهء صغرى و رسالهء كبرى . و من منطقم دربارهء كبرى منطق همانست كه دربارهء صرف  مير .
 غرضم از تعريف  كتاب  مذكور اينكه در آغاز تحصيلم كه در مسجد جامع آمل اشتغال داشتم

 ( 1چنينم هست  ياد از پير دانا ) 
 م نشد هرگز همانافراموش

كه فرمود ميرسيد شريف  كبرى را تدريس مى كرد پس از پايان يافتن آن به تماشاگردان گفت  ببنيد 
مردم در محاورات  روزانهء خود چه مى گويند ؟ آنان از گفتگوى مردم چيزى نيافتند و به مير گفتند 

نفهميده ايد دوباره بايد درس مكالماتشان دربارهء معامالتشان بود . گفت  پس مطالب  كبرى را 
 بگيريد : پس از اتمام دور دورم باز به آنان گفت  ببنيد مردم چه مى گويند . در اين بار به مير گفتند

 پاورقى :
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قضيهء حمليه جمله اى را ادا  مردم همين مطالبى را كه ما خوانده ايم بر زبان داشتند : يكى به صورت

مى كرد و ديگرى به صورت  قضيهء شرطيه . آن ديگرى قضيه اش ممكنه بود و آن ديگرى فعليه . آن 
يكى به هيات  ضرب  اول شكل اول نتيجه مى گرفت  و آن ديگرى به صورت  استقرا و آن ديگرى به 

رى همانا را كه مردم بالفطره دارايند از قوه به طرز تمثيل و . . . مير گفت  حاال درسها را فهميده ايد . آ
 فعليت  در آمده است  و به صورت  منطق يا عروض , تدوين و تنظيم شده است  .

 درس پنجاهم
از طريق برهان نتيجه حاصل شد كه صور معقوله , فعليت  محض و مبراى از ماده و احوال و اوصاف  

همان سنخ يعنى مجرد از ماده و اوصاف  ماده است  كه ماده اند و موطن تحقق آنها نيز موجودى از 
 اين دو امر مستدل مبرهن را به صورت  اصل بر اصول گذشته بيفزائيم :

 هر صورت  معقوله , فعليت  محض و مبراى از ماده و اوصاف  و احوال ماده است  . - 43اصل 
 و احوال ماده است  . وعاء تحقق صور معقوله , موجودى مبرا از ماده و اوصاف  - 44اصل 

در اين درس سخن ما اين است  كه همهء معلومات  ما صور و معانى كليه نيستند بلكه يك  سلسله 
 معلومات  ديگر هم هست  كه بايد بدانها نيز آشنا شويم و دربارهء ظرف  ثبوت  آنها هم كاوش كنيم :

ادراك  مى كنيم كه اضافه و مقيد به  التفات  بفرمائيد يك  وقت  معنى و مفهوم محبت  مطلق را مثال
چيزى نيست  . اين همان صورت  كليه علميه است كه دانسته ايم و آن را به اسم صورت  معقوله و 

نه صورت  به معنى  -عقليه شناخته ايم . لفظ صورت  در اينگونه موارد به معنى حقيقت  شىء است  
است  كه هر يك  در موضع خود دانسته مى شود و آن را معانى متعدد  -شكل و هيات  هندسى اشيا 

. در كتب  عقليه , قوهء مدركه كليات  مرسله يعنى صور عقليه را عاقله و آن صور ادراك  شده را معقوله 
 , و عمل قوهء عاقله را تعقل مى گويند .

مطلق و يك  وقت  محبت  فالن شخص را دربارهء خود ادراك  مى كنيم . معنى محبت در اين فرض , 
 نيست  بلكه مضاف  و مقيد به فالن شخص است  و به اين لحاظ جزئى است  و در
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كتب  عقليه معانى جزئيه ادراك  شده را موهوم و متوهم مى نامند و قوهء مدركه آنها را واهمه و 



و دروس  متوهمه . و عمل قوهء واهمه را كه ادراك  معانى جزئيه است  توهم مى گويند . در مباحث 
آتيه محققا دانسته مى شود كه و هم گويا عقل است  كه از مرتبهء خود ساقط شده است  و همچنين 

 موهوم گويا معقول است  كه از مرتبهء خود ساقط شده است  .
و همچنين يك  وقت  معنى و مفهوم شجر مطلق را مثال ادراك  مى كنيم كه همان عقليه است  . و 

صوص خارجى را ادراك  مى كنيم . فرق ميان اين ادراك  شجر جزئى و آن يك  وقت  فالن شجر مخ
محبت  جزئى اين است  كه محبت  جزئى از معانى است  , و شكل و طول و عرض ندارد . و صورت  

شجر جزئى ادراك شده از معانى نيست  , بلكه از صور است  كه وى را شكل و طول و عرض مى باشد . 
را كه اشياى جزئى مشكل و مصور با طول و عرض و ارتفاع و شكل آنها را ادراك   در كتب  عقليه قوه اى

مى كند قوهء خيال و متخيله , و آن صور مدركه را متخيله و خيال هم مى گويند , و فعل قوهء خيال را 
كه ادراك صورت  و شكل جزئى است  تخيل مى نامند . لفظ صورت  در اين گونه موارد به معنى شكل 

يات  هندسى است  اگر چه خود حقيقتى از حقائق است  . تعدد افعال سه گانه تعقل و توهم و و ه
تخيل ايجاب  مى كند كه مباديشان يعنى قواى عاقله و واهمه و خيال نيز متعدد باشند همچنانكه 
افعال متعدد ابصار و استماع و استمشمام ) ديدن و شنيدن و بوئيدن ( مثال مستلزم تعدد قواى 

آنهاست  كه باصره و سامعه و شامه است  . ادراكاتى باالتر از تعقل و پائين تر از تخيل هم داريم كه در 
 وقت  بيان هر يك  از قواى باطنه و ظاهره بيان مى شود .

اينك  سخن ما اين است  كه بجز مدركات  عقليه مدركاتى ديگر داريم كه آنها را مثل وجود خارجيشان 
 و طول و عرض دارند , و به عبارت  ديگر صورت  خيالى دارند . مثال و شكل است 

يك  صورتگر چيره دست  آشكال , اشيا را چنان ترسيم مى كند كه هر كس آنها را ببيند بى درنگ  حكم 
مى كند كه اين شكل فالن چيز و آن شكل فالن چيز است . استادم عالمه شعرانى مى فرمودند نسخه 

انهء مشهد رضوى ديدم كه در وى عكسهاى گياهان و حيوانات  , بسيار شگرف  اى خطى عتيق در كتابخ
و شگفت  به قائم توانائى ترسيم شده است  . عكس كرمى را چنان تصوير كرده است  كه آدمى در 

برخورد اول تصور مى كند كرمى زنده در هامش كتاب  به راه افتاده است  . پوشيده نيست  كه 
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 كار آن صورتگر چيره دست  است  .
عالوه اينكه آنچه را صورتگر ترسيم مى كند در حقيقت  از روى الگوى لوح خيال است  يعنى اول قوه 

خيال چابك  دست  زبردست  صورتگرى مى كند و سپس مطابق آن در خارج پياده مى شود و به 
مثال از خارج به داخل و از داخل باز به خارج دور مى زند . پس بى   عبارت  ديگر صورت  يك  درخت

گزاف  صورت مرتسمه در لوح خيال اصل است  و آنچه به وزان او در خارج ترسيم مى شود فرع و 
 نمودار اوست  .

آيا در واقع صور خياليه را مانند صور مرتسمه بر سطوح خارجى بايد دانست يا : آن طورى است  , و 
طور ديگر , اين سوال گنگ  مى نمايد , بهتر اين است  كه در ضمن مثالى آن را روشن گردانيم :  اين

فرض بفرمائيد درخت كهنسالى را يا كوه بلندى را و يا دشت  پهناورى را و يا درياچه و يا دريائى را و يا 
رخوار را و يا همهء آنها صفحهء دلگشاى آسمان و ستارگانش را و يا انسانى سالخورده را و يا كودكى شي

سانت  ترسيم كرده  35ٹ  35و جز آنها را ادراك  كرده ايم و فرضا عكس و شكل آنها را بر روى كاغذى 
ايم . اگر شخص خبره اى آن صفحه كاغذ را ببيند با اينكه همه طول و عرضش به آن حد است  مى 

حدود سه چهار متر و ارتفاع آن بيش  گويند اين درخت  خيلى كهنسال است  و بايد محيط تنهء آن در



از صد متر باشد . و همچنين در ديگر عكسها به پهنائى و بزرگى و كوچكى و نسبت  هر يك  با ديگرى 
 حكم مى كند با اينكه همه در يك  صفحهء كاغذ محدود مذكور نقش شده اند .

, موزون و متناسب  ترسيم شده  البته اين تمثالها هر يك  با حفظ تناسب  اندام خارجى اشياء نامبرده
است  . و شك  نيست  كه هيچ يك  از آن صور مرتسمه به بزرگى و پهنايى و بلندى و گودى آن اشياء 

خارجى نيست  . و اگر به همان تناسب  و تعادل اشكال و عكوس , در صفحه هاى خيلى خيلى كوچكتر 
 در صفحهء مذكور حاكى بودند .از صفحه مذكور ترسيم شود همانگونه حكايت  مى كنند كه 

حاال ببنيم كه آيا صور منتقش اشيا در قوهء خيال هم به همان مثابت  و منزلت  صور اشياى مرتسمه 
بر صفحه هاى كاغذهاى نامبرده است  كه بگوئيم آن اشكال و اشباح اشيا با حفظ تناسب  و تعادل و 

لهاى دماغ مثال منتقش و منطبع اند , ويا توازنشان , منتهى خيلى خيلى كوچك  و جمع شده در سلو
 اينكه فرقى در ميان است  ؟ .

التفات  بفرمائيد آيا نه اين است  كه در عالم خواب  اشيا را با همان وضع و هيات  و شكل و قد و 
 قامتشان مى بينيم و يقين داريم كه آنچه را در خواب  مى بينيم يك  نحو از انحاء
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است  و آن اشباح و اشكال را در خودمان مى بينيم نه در ظرف خارج از موطن ادراكات   ادراكات  ما

خود . و آنچه را در عالم بيدارى خود مى بينيم نيز همچنانست  كه در عالم خواب  , يعنى اشيا را با 
تامل همان طول و عرض و عمق و وسعت  آنها ادراك  مى كنيم و صدق گفتار ما با فى الجمله دقت  و 

 براى هر كس بخوبى معلوم است  و آن را تصديق مى كند .
آيا كسى كه در عالم خواب  آن همه اشباح و اشكال را ادراك  مى كند مثال مى بيند كه در كشتى 

اقيانوس پيما نشسته و در اقيانوس سفر مى كند و يا در طياره بر فراز آسمان پرواز مى كند و اين همه 
در يك سلول دماغ كه از نهايت  خردى بايد آن را با چشم مسلح ديد , منطبع  با ابعاد و اشكالشان

است  ؟ يعنى مانند آن صفحهء كاغذ كه گفتيم بسيار كوچك  شده است  و باز حاكى از واقعيت  
 خارجى است  , مى باشد ؟

و خرم آن  توجه بفرمائيد من و شما همگى كوه دماوند را به خوبى مى شناسيم زيرا كه در دامن سبز
بزرگ  شديم . به بزرگى و وسعت  دامنه و ارتفاع و قرى و محاالت  و چشمه ها و رودها و ديگر اوضاع 
طبيعى و جغرافيائى آن كم و بيش آگاهيم . اين دو بيت  را از پدرم به يادرگار دارم اما از كيست  نمى 

 دانم .
 ان آوردم در جوابم گفت  :وقتى در خرد ساليم با وى سخن از اين كوه با شكوه به مي

 سهند و سبالن و كوه الوند
 ميان كوه ها كوه دماوند

 هزاران چشمه دارد دامن او
 رى و مازندران پيرامن او

سهند بر وزن سمند كوهى است  مشهور در واليت  آذربايجان نزديك  به تبريز . سبالن بفتح اول و 
زديك به اردبيل . الوند بر وزن و معنى اروند باشد ثانى بر وزن و معنى سوالن است  و آن كوهى باشد ن

كه نام كوهى است  بلند در نواحى همدان , چشمه هاى بسيار از دامن آن كوه بر مىآيد . هم اكنون 
كوه دماوند و پيرامون آن را در نظر بگيريد , از يك  سو سلسله جبال البرز كه به بوستان دلستان بيشهء 



, در بين او و درياچهء خزر سدى سرتاسرى كشيده و استوار در ميانه است   مازندرانش آيين بسته اند
كه سد اسكندر در برابر آن افسانه است  . و از سوى ديگر رشتهء دراز كوه] ) ماز [) كه به گياهان 

رنگارنگ  مشك  فام , عطر آگين شده است  همچو ديوار قلعه اى سهمگين سر به آسمان برداشته 
. رودخانهء هراز هم با هزاران پيچ و خم چم به چمش چون اژدهاى دمان , جوشان و افراشته است  

 قطبى جدى، بر او حلقه زده است. خروشان بسان تنين فلك  بر گرد كوكب

 در هم خورشيد قرص. است افزوده او زيبايى بر و است گرفته فرا برف را اشقّله
 گوئى برفش پر سارشدن شمس با قله مواجه از تابد،مى زالل و گرفته قرار او مقابل
 اندامش كه تير آفتاب اشعه بخصوص و يافت ديگر جمالى كه است نيرّين مقابله

 هاىشعبه و هادّره اثر بر نزديك از. شودمى ترنورانى دم هر كندمى تيرباران را
 كه مضّلعى مخروط همچو است منشعب سو هر به پايش به تا سر از كه هولناكى

 ولى سالمند شيخى گويى كه نمايد چنان دور از. رسدامند، به نظر مىن منشورش
 بر خاكسترى پشمين عباى و دارد سر بر شكرى شير تميز عمامه كه تنومند و نورانى
 ديگر كوههاى و است، نشسته زمين بر مرّبع دارخويشتن و وقار با بسيار دوش،

 .اندنى پدر دوختهنورا چهره به ديده شيخ جناب بچگان بسان كالن و خرد

 است شرحى ايمگفته دماوند كوه وصف در كه جمله چند اين فرماييدتصديق مى
 در را احوال و اوصاف اين آيا كه است اين ما حرف. آمد عبارت كاندر هزاران از

 ادراك كه حاال. نه گويدنمى كس هيچ البته نه؟ يا كنيممى ادراك بيدارى و خواب
كوه دماوند را با اوصاف مذكور از ابعاد و اشكال و ارتفاعات و  آيا بفرماييد كنيممى

 با بايد كه سلولى بر را آنها همه آيا بينيمكوههاى ديگر كه در خواب و بيدارى مى
 تناسب به خارجى مذكور اشياء كه بيان اين به بينيم؟مى شود ديده مسّلح چشم

آن همه اجسام و مقادير و  ما و اندمنطبع سلولى بر و اندشده كوچك واقعيتشان
 يا است طور اين راستى بريم،هيأت و اوضاع را از انطباع بر سلول دماغ پى مى

 بخردى هيچ كه بينمنمى كنيم؟مى ادراك مذكور اوصاف با را اجسام آن ما كه اين
 شبهه و شك شوندمى ادراك اوصافشان و بزرگى با اجسام آن كه واقعيت اين در

 مسموع و مقبول كه است بديهيات در شبهه اىه چنين شبههك اين عالوه. كند
 .نيست

 ادراك كه اوضاع و ابعاد چنان با خيالى صور و اشكال همه اين كه پرسيماينك مى
گر هر عضوى از اعضاى پيكر ا كه است بديهى چيست؟ آنها تحقق وعاء شوندمى



ز انطباع كبير در آدمى باشد مثال به جاى سلول دماغ جمجمه سر را نام ببريم با
 .است غلط اين و آيدصغير الزم مى

 بايد پس دانايم و دارا و امكرده ادراك چنين اين را آنها من گويىو چون مى
 باشد تواندنمى تو مادى اعضاى چون و تويى آنها ثبوت ظرف يعنى باشى تو دارنده

ست تو مادى باطنى و ظاهرى اعضاى اين از غير موجودى داراست كه آن پس
يعنى بايد موجودى باشد وراى ماده تا انطباع كبير در صغير الزم نيايد. پس نتيجه 

گرفتيم كه وعاء صور خياليه هم موجودى است وراى ماده. يعنى قوه خيال هم 
 منطبع در ماده نيست.

 
 
 
 
 


