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مقدمه

کلیـد واژه هـری تلـم و اطرطـی در تبییـن تبرنـی  وجـدان در ادبیـرت تعرربـی، از 

که  تعـررف االهـی تحسـوب تی شـود و در نتیجـه، پاداختـن بـه بحث اتـور وجدانی 

از شـرهوده هری اطرطـی طـرختمرن ربیع و شکوهمند تعررف کترب و طنم اطم، 

راهگشـری بسـیرری از تبرحث زیربنریی درس هری تعررف به شـمرر تی رود. شـرید 

کـه طـرخترر روشـی شـنرخم در علـوم و تعـررف اهـل بیـم؟مهع؟ در  کـاد  بتـوان اّدعـر 

گسسـتنی بـر توضـوع وجـدان داشـته و درطـم در همیـن  تبییـن دیـن، ارتبرطـی نر

کرتـًا تتفـروت اطـم. از ایـن  جلـم بـر روش شنرطـی طـریا علـوم شـنرختی بشـای 

رو، ارائـه تعریفـی صحیـح و بیرنـی صریـح از ابعـرد تختلـف ایـن واژه، تخرطـف را در 

بلـم بلتـا تبرحـث تعرربـی کمـک خواهـد نمود.

کـه بررطـی دقیـق واژه »وجـدان« و تـااد از آن در تبرحـث تعرربـی حرئـز  از آنجـر 

 اهمیم بااوان اطـم، این بحث در تیرن اطـرتید و عاقمندان درس هری تعررف، 

 همـواره تسـاح بـوده و در قرهـف چندیـن دیـدگره تختلـف، جمع بنـدی و ارائـه شـده 

کوتره باخی از این دیدگره هر  که ضمن برزخوانی  اطم. این نوشترر در پی آن اطم 

و بر اشرره اجمرهی به باخی نکرت تکمیلی، وبرقی تیرن این نظاات بااهم آورد.

گفتگــو، پاطشــی را واکروی  بــر اینحــرل، بــه نظــا تی رطــد پیــش از ورود بدیــن 

گیــن تعــررف تیخلــد  گلــزار عساآ کــه اذهــرن جســتجوگا را همچــون خــرری در  نمرییــم 

کــه یکــی از ایــاادات  و تادیــدی نرصــواب را بــه جرنشــرن تی انــدازد. پاطــش ایــن اطــم 
اطرطــی صرحبــرن تبرحــث تعــررف کتــرب و طــنم بــه علــوم بشــای، وجــود اختــاف 
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و وجــود چنیــن  اندیشــمندان اطــم  گاایش هــری تختلــف بکــای در تیــرن آن  و 
کــه نشــرن تی دهــد طــیااب شــدن  اختابرتــی را  یکــی از بزرگتریــن شــواهدی تی گیانــد 
در آبشــخوار علــوم غیــا االهــی، جــز بــه ابزون تــا شــدن تشــنگی و دوری از تقصــد نلریی 
گــا  گواهــی دهنــده بــا طســم بــودن تبرنــی آن علــوم اطــم. ا نمــی انجرتــد و خــود 
چنیــن اطــم، آیــر اختــاف نظــا در تبرحــث تتعــدد تعرربــی _ ترننــد بحــث وجــدان، 
کرتــل بــودن تبرحــث اهقــر شــده  نــور عظمــم، ترهیــم و غیــاه _  نمی توانــد دهیلــی بــا نر
توطــط بقیــه ربرنــی، حضــات تاحــوم آیــةاهلل اهعظمــی تیــرزا تلــدی اصفلرنــی رحمــة 
ــرر ده جلــدی آن  ــر انتشــرر آث کــه ایــن پاطــش ب اهلل علیــه برشــد؟ واقعیــم ایــن اطــم 
ــةاهلل  ــات آی ــوار حض ــترد بزرگ ــوم اط ــاات تاح ــر تقری ــه در آن ب ک ــی  ــوم و تفروت هری تاح

شــیخ تحمــود حلبــی دیــده تی شــود، پــا رنگ تــا شــده اطــم. 

 در اینجر بدون اینکه قصدی با کرتل انگرری یر تسلق اندیشی »تتون و عبررات«
  این تبرحث داشته برشیم، در عین حرل، تعتقدیم پاداختن به نکرت زیا، تی تواند 

آشوب ذهنی تتأثا از این پاطش را برو نشرند و آراتشی را به ارتغرن آورد:

یکـم: روح کلـی تسرهـف تعرربـی، تتخـذ از تتواتـاات کترب و طـنم اطـم و بر 
یربم هـری اوهیـه، طـرده و بـدون غـل و غـش _ در تبرنـی همـااه  وجـدان _ یعنـی بـر در
اطـم و در ایـن روح کلـی هیـچ اختابـی تیـرن برورتنـدان بـه آن وجود ندارد. شـرهد 
صـردق آن، اعتـااف بسـیرری از اندیشـمندان بـه این واقعیم اطـم که تبرحثی که 
از تسـیا تاحـوم تیـرزا _ أعلـی اهلل تقرته _ انتشـرر یربته، نگره ویـژه ای به تعررف دینی  
ی و دانشـگرهی را بـا  کـه ایـن نـگره ویـژه، حسرطـیم تحققـرن حـوزو دارد بـه طـوری 
کـه تعبیـا ابلـرم دار و  کـاده انـد تـر آنجـر  انگیختـه و در نقـد یـر دبـرع از آن، قلمفاطـریی 
نسـبتر نرتـوزون »تکتـف تفکیـک« بـه عنوان اطـمی خرص باای این نگـاش پذیابته 

شـده و بـه طـاعم در تیـرن اهـل دانـش و پژوهش گسـتاش یربته اطـم.   

ایـــن نـــگره ویـــژه چیزی نیســـم بـــه جـــز بررطـــی انتقـــردی تبرحث تعـــررف به  14
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یکاد انتقردی، هـــم در »روش« و هم در »تحتوا«   دطـــتروردهری علوم بشـــای. این رو
کوچـــه بـــرزار تحقیق و تدقیق پوشـــیده  کرتـــًا پـــا رنگ اطـــم و این نکته بـــا اهرهی 
گاچه اختابرتی در تفسیا جزییرت، تیرن تفساان تتون این تبرحث  نیســـم. هذا ا
کلی  و درس آتوختـــگرن ایـــن تدرطـــه علمـــی وجـــود دارد، در برورداشـــم بـــه روح 
کرتل تیرن ایشـــرن به چشـــم تی خورد. پری بشادن  ک نظا   تبرحث تعرربی، اشـــتاا

با این نکته، حرئز اهمیم بااوان اطم. 

دوم: برورتنـدان بـه ایـن روش تعرربـی، چنرنچه بخواهند در این اتحرد ابق برقی 
کـه تاحـوم تیـرزا؟هر؟ پـی تی گابتـه  گرم زننـد  بمرننـد، الزم اطـم در همـرن تسـیای 
اطـم و تاحـوم اطـترد نیـز بـه تفصیل بـدان پاداخته و  توصیه کاده اند. ایشـرن تکررا 
کـه بـاای رطـیدن بـه حقریـق و واقعیـرت، برید بـه دو اتا عبـردی و تعابتی   باتوده انـد 
گریـه و زاری خرضعرنـه و  دیگـای شـف زنـده داری و غنیمـم  توطـل یربـم: یکـی 
گـا تفسـاان ایـن  کـه ا شـمادن طـحاگرهرن. بدیـن تاتیـف، بی پـاده بریـد اذعـرن نمـود 
کننـد، طبیعتـًر بـا آن برورتنـدی، باقـاار نمرنده انـد و بـه  تتـون، از ایـن روش عـدول 
کثـات طـی تـاغ شـده اند. در نتیجـه، هاگـز نبریـد ایـن عـدم  طـودای طـیماغ، اطـیا 

پریبنـدی را بـه تعنـری طسـم بـودن آن تبرنـی تفسـیا نمـود. 

کشــف  گــا تی خواهیــم بــه  کــه ا ســوم: بــرور بنیردیــن تبرحــث تعرربــی آن اطــم 
واقعیــرت نریــل شــویم، الزم اطــم تفرهیــم و صــور و دیگــا تزاحم هــری شــنرختی را 
یــم. در ایــن برور اطرطــی، تسلقــر اختابی وجود ندارد و این، نقسه تقربل  کنــرر بگذار
ــودن تفرهیــم ندارنــد ــه حجــرب ب کــه ایشــرن اعتقــردی ب  روش بیلســوبرن اطــم چاا
کتــرب   و آن را نــه بیااهــه بلکــه، راهــی نورانــی تی داننــد. در تقربــل، تعــررف تتخــذ از 
کــه صــور بکــای و تفرهیــم، ترنــع و حجــرب شــنرخم  _ و  و طــنم تصریــح تی کنــد 

بــه تعبیــای توجــف شکســم نورنــد _  و تســیا نــور را عــوض تی کننــد.

کنون برید گفم که اختابرت از آنجر آغرز تی شود که تتأطفرنه در هنگرم تااجعه  15ا
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 بـه تتـون تقریـاات، تشـی بیلسـوبرن، اهگوی بررطـی قـاار تی گیاد. باای تثـرل، وقتی 

 تی خواهیم در »چگونگی شنرخم حقریق« طخن بگوییم، به جری پیمودن روش 

 تـورد توصیـه حرتـان تعـررف، اطاعـرت تختلـف تعرربـی را کنـرر هـم تی چینیـم و 

 چگونگی این شنرخم را با اطرس طریا آتوزه هر شاح و بسط تی دهیم. اینجرطم 

 که  اختاف پیدا تی شود وگانه در شلود و وجدان حقیقی و در تقرم کشف واقعیرت، 

اختابی وجود ندارد. 

بــه عبــررت دیگــا، تحلیــل و تفســیا در تبرحــث تــر بریــد جریــگره پســینی داشــته 

کشــفی و خررجــی، توضوعیتــی نداشــته برشــد.  برشــد و اصــوال در تســیا شــنرخم 

کــه تــر در  گــا اختابــی هســم، در ایــن تحلیل هرطــم و دقیقــر زترنــی اطــم  هــذا، ا

که ارزش آن، اباازی و ابزاری اطم. در تقربل،  عرهم تفرهیم وارد تی شویم، عرهمی 

کــادن را خــوِد راه تی داننــد و ایــن تفــروت در دو تســیا، بســیرر   بیلســوبرن، تحلیــل 

کشف و تحقق  گا اختابی به چشم تی خورد، نه در حین   واضح اطم. در نتیجه ا

یربتن واقعیم هر، بلکه در تحلیل آنلرطم. 

 چهارم: گرهی اختابرت تورد اشرره، در طرترن دادن باخی از نظریرت بدیل در 

 تقربل نظریرت بلســـفی یر عابرنی تشـــربه آن، شـــکل تی گیاد یعنی تثا یک نظریه 

 در تبحث وجود و ترهیم به همااه تاش باای طرزگرر نمودن اجزاء آنلر، جریگزین 

یـــک نظریه بلســـفی و کاتی در بحث خلقم و آبرینش تی گـــادد. نکته قربل تأتل 

کـــه تقریبـــر همگی اجـــزاء تشـــکیل دهنده و غرهـــف ظاایـــف و دقریق آن  آن اطـــم 

 نظریرت، از طسح کشف و شلود صریح تفساان تتون  تعرربی _ و نه حرتان اصلی 

 آنلـــر _ بســـی برالتا  اطـــم. در ایـــن صورت، طبیعی اطـــم که باای طـــرزگرر نمودن

 اجـــزاء آنلـــر، اختابرتی در تفســـیا و بیرن آنلر بـــه وجود آید، زیـــاا حقیقم و ظاایف 

 آن نکرت و اجزاء، وجدانی غرهف تفساان تتون تعرربی نشده اطم. اهبته نبرید از
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 ایـــن نکتـــه غربل شـــد که نه تنلـــر کلیرت این نظریـــرت _ بر همه ابلرم هر در تفســـیا 
جزئیرتشـــرن _  نظریرت نوینی هســـتند، بلکه حرتان تعررف، اعتقرد به طـــرزگرری 
 کرتـــل تیرن اجزاء این نظریرت داشـــته و آنلر را تسربق واقع خررجی تی دانند. اهبته 
گون شاح و بسط داده اند،   هنگرهی که این نظریرت را در قرهف اهفرظ و عبررات گونر

کام، ترنع از ظلور واقعی آن حقریق تی گادد.  که ضیق  اذعرن داشته اند 

تشـروح نـکرت چلـرر گرنـه بـوق، در جری جـری ایـن کتـرب، تورد بررطـی بیشـتا 
گابته اطـم . قـاار 

***
گزارشــی اطــم تحلیلــی از وجــدان بــا اطــرس نگاش هــری  تجموعــه حرضــا، 
تختلــف در چگونگــی پدیــدار شــدن و حــوزه عملکــاد آن. بــاای تبیین این نگاشــلر، 
بــه نرچــرر بــه توضیــح تفصیلــی اصساحــرت تعرربــی و باخــی چرهش هــری دیگــا 
ــود از  ــری توج ــه تتن ه ــتنرد ب ــر اط ــته ایم ب ــه نگرش ــم آنچ کاده ای ــاش  ــم و ت پاداخته ای
تقریــاات تاحــوم اطــترد و آثــرر تنتســف بــه تاحــوم تیرزا؟امهحر؟ برشــد. شــیوه پرطداشــم 
کام حرتــان تعــررف و نیــز نحــوه  علــوم تعرربــی و چگونگــی دقــم در ظاائــف 
کــه ایــن حقیــا از خاتــن توشــکربی هر  و  برزگویــی آن دطــتروردهر، خوشــه هریی اطــم 
یک اندیشــی هری حکیمرنــه اطــترد و پــدر تعنــوی خویــش باگابتــه ام. توبیــق بیش  برر
از طــه دهــه دانش انــدوزی در تحضــا باهیختــه دهســوخته، ترزبــرن رشــید و طــادار 
کــه بر  نرتــدار  دبــرع از برورهــری نــرب، تاحــوم اطــترد تلنــدس تحمدحســین عصــرر، 
کام نربــذ و قرطــع خــود، ابق هــری تعــررف را تی گشــود، جوانــه هــری  بیــرن شــیرین و 
وجدانیــرت و علــوم ربرنــی را بــر آتوزش هــری عمیــق و دقیــق خویــش در اینجرنــف و 
کــه  گلســترنی شــد  طــریا درس آتوختــگرن تحضــاش آبیــرری تی نمــود تــر طــاانجرم 

گوهاهــری  اینــک رائحــه دهپذیــاش، شــرته باهیختــگرن، اطــتردان و جســتجوگاان 

17نــرب تعرربــی را بــه نیکویــی تی نــوازد. بــدون تادیــد، اطــتواری بســیرری از تبرحثــی 
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کنــون تحــم عنــوان درس هــری تعــررف، تســاح تی شــود، ثمــاه پریمــادی علمــی  کــه ا
آن بزرگــوار و پربشــرری  اش در رونــق بخشــیدن بــه آن تبرحــث اطــم.   

باخــود الزم تی دانــم از تاش هــری بروتنرنــه باخــی از عاقمنــدان بــه ایــن تبرحــث، 
کــه بــدون وقتگذاری هــر و اترنتداری هــری ایشــرن در پیرده طــرزی  قدردانــی نمریــم 
 تقریاهر، تحریای روان و قربل اطتفرده از گفتررهری دروس بااهم نمی آتد. همچنین، 
نکته طــنجی هری برضانــه و عرهمرنــه خبیــا ارجمنــد جنرب آقری دکتا عبداهحســین 
طرهعــی در برزخوانــی و ویاایــش ادبــی تتــن، طــزاوار هــزاران تقدیــا اطــم. چشــم نوازی 
کتــرب نیــز وام دار ذهــن خــاق و هناتنــد جنــرب آقــری نــردر باقــی  و صفحه آرایــی ایــن 
اطــم کــه بــا هسربــم بحث هــر ابــزوده و گیاایــی آن را دوچنــدان نمــوده اطــم. و اهبته، 
گــا نبــود همــم واالی جنــرب آقــری دکتــا تحمد حســین شــلای، تدیریــم تحتــام  ا
کــه رهتوشــه تعنــوی خویــش را در تــدارک نشــا تعــررف اهــل  تؤطســه باهنگــی نبــأ 
ــا اینجرنــف تنــم نلــرده و ایــن  اهبیــم؟مهع؟ جســتجو تی نمرینــد و از ایــن رهگــذر، ب
ــدگرن عقــل و دل  ــا دی ــد، تجموعــه حرضــا در بااب ــه زیــور طبــع آراطــته ان تبرحــث را ب

باهیختــگرن و تنتقــدان قــاار نمی گابــم.

عرجاانـه از پیشـگره بلنـد تـوالی دوران و وهـّی علـی اإلطـاق زتـرن، حضات بقیة 
اهلل األعظـم أرواحنـر هتـااب تقدتـه اهفـداء، تقرضـر تی کنیم کـه بر عنریـرت هدایتگاانه 
گـوارای  خویـش، زالل تعـررف را در جرن هـری تشـنه تشـترقرن جـرری طـرزند و شـلد 
تعابـة اهلل را بـا دل هـری جویـری حقیقـم بـرو ریزند و آنلر را آینه ای طـرزند تر انوار ربرنی 

توحیـد، در شـعرع شـلود و وجـدان حقریـق، برزتربـی شـکوهمند و دل انگیـز  یربد.

واهحمدهلل اوال و آخاا
علیاضر بلشردبا

شعبرن اهمعظم 1443

اطفندتره 1400
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گفتار یکم 

طرح بحث

 گفتگــوی خــود را بــر طــاح پاطشــلریی از دو اصســاح  »وجــدان« و »البکای« که به 

گاچــه در صورتبنــدی  یکدیگــا تاتبــط هســتند، آغــرز تی نمرییــم. ایــن پاطــش هر، 

تبرحــث، جریــگره خویــش را برزخواهنــد یربــم، تفکیــک آنلــر تدخل تنرطــبی را باای 

تبییــن روشــن تا توضــوع بااهــم خواهــد آورد.    

ــم  ــک حره ــر ی ــم؟ ی ــم حقیق ــاای بل ــم ب ــیای اط ــزار و تس ــک اب ــدان ی ــر وج  1. آی

نفسرنی اطم؟ 

 2. آیــر البکــای یــک حرهــم نفســرنی اطــم که حردث تی شــود؟ یر تســیای اطــم 

که در آن تسیا حاکم کنیم؟

کلــی  کــه بعــا بخواهیــم شــیوه  _ تنظــور تــر از »تســیا« در پاطــش دوم ایــن نیســم 

کــه  کــه توضیــح دهیــم  کنیــم، بلکــه تنظــور ایــن اطــم  انبیــرء در بلــم حقریــق را بیــرن 

کنیــد  بــاای رطــیدن بــه البکــای، شــمر چــه بریــد انجــرم دهیــد؟ آیــر بریــد ذهنتــرن را آزاد 

یــر تی بریســم اذکرر و اورادی را بخوانیــد؟ یــر آخــا شــف بــه نقســه ای خیــاه شــوید؟ 

بــه عبــررت دیگــا، از آنجــر کــه البکــای تقدتــۀ شــلود وانخــاع اطــم؛ چــه تااحلی 

بریــد طــی شــود تــر بتوانیــم اتــوری را وجــدان کنیم؟ 
19



گـا بخواهـم از بکـا بـه البکـای باطـم؛  بـاض بفاترییـد اآلن بنـده در بکـا هسـتم. ا

بریـد کررهریـی انجـرم بدهـم. آن کررهر چیسـم؟ آیر اصًا تی شـود بـه راحتی این کرر 

کـه یـک تاتبـه از بکـا بـه البکـای و از البکـای بـه انخـاع بـروم؟! قسعـر  را انجـرم داد 

چنیـن نیسـم! بـاای ایـن کرر بریـد تااحلـی طـی شـود. آن تااحـل چیسـم؟

فکر چیست؟ 

ابتـــدا الزم اطـــم بـــه نکتـــه ای اشـــرره شـــود. یکی از شـــیوه هری درخشـــرنی کـــه تاحوم 

 آیـــةاهلل تیـــرزا تلـــدی اصفلرنـــی)ره( _ بـــه دالهـــم اترم عصـــا؟ع؟_ به آن تتمســـک بودند؛ 

کرربـــادی کلمـــرت در زبـــرن تبـــدأ« بـــوده اطـــم؛ یعنـــی  کـــادن بـــه تعنـــری هغـــوی و  »توجـــه 

کرربـــاد اصســـاح طـــرزان، چـــه تعنریـــی  کرربـــاد آن زبـــرن، و نـــه در  کلمـــرت در  کـــه  ایـــن 

ـــااوان از  ـــه دهیـــل اطـــتفردۀ ب گره ب ـــاا  ـــم. زی کرر دشـــواری اط ـــن  ـــه ای داشـــته اطـــم. اهبت

ایـــن اصساحـــرت بـــه جـــری تعنـــری هغـــوی آن، تعرریـــف بلســـفی یـــر عابرنـــی بـــه عنـــوان 

کـــه بـــر دّقـــم و ژرف  کرر بـــاده شـــده اطـــم! در حرهـــی  کام در تاجمه هـــر بـــه  تعنـــری 

ـــذا  ـــه. ه کلم ـــوی آن  ـــری هغ ـــه تعن ـــم، ن ـــاح اط ـــک اصس ـــر ی ـــن تعن ـــم ای ـــای تی بینی نگ

کـــه  کـــه در تاجمـــۀ آیـــرت و روایـــرت، واژه هـــر بـــه تعنریـــی  ایـــن اتـــا بســـیرر تلـــّم اطـــم 

کـــه بعـــدًا وضـــع  کرر تی بـــاد توجـــه شـــود؛ نـــه اصساحـــی  خـــود یـــک عـــاب زبـــرن بـــه 

ـــر ایـــن تقدتـــه ببینیـــم تعنـــری بکـــا چیســـم. شـــده اطـــم. ب

معنای لغوی فکر 

_ بکــا در اصســاح بلســفی، بــه تعنــری »صــورت ذهنــی دادن« اطــم، درحرهی که 

کــه بــر چــه  کــادن« اعــّم اطــم از ایــن  کــادن« دارد. ایــن »تأتــل  در هغــم تعنــری »تأتــل 

وطــیله و از چه طریق انجرم شــود. این تأّتل تی تواند به شــکل صورت طــرزی برشــد یر  20
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 به شیوه ای که این صورت طرزی در آن رخ ندهد. پس تأتل یعنی دقم نظا داشتن، 

اعّم از اینکه بر صورت یر بدون صورت ذهنی برشد. 

که آنلر  که اشـتبره باطـفه در تعریف بکا آن اطـم  از همین جر تعلوم تی شـود 

بکـا را تنحصـا به صـورت ذهنی کاده اند. 

حیطۀ الفکری

کـدام یـک از  کـه شـریعم بـه  ایـن جـر یـک طـؤال اطرطـی تسـاح اطـم و آن ایـن 
این هـر )بکـا بـر صـورت، یـر بـدون صـورت( بلـر تی دهـد؟ 

باای پرطخ، این تسلف را برید در دو حوزه تورد توجه قاار داد: 

که تثًا بکا بر صورت گرهی این طؤال در تبرحِث شنرختی تساح تی شود؛   .1 
 ذهنی اطم، یر بدون صورت ذهنی؟ 

 2. یک حوزه هم زندگی روزتّاه اطم. آیر در زندگی روزتّاه هم از تر خواطته اند که 
 تـاک صـورت بکای کنیم؟ بدیلی اطـم که چنین نیسـم! بـاض کنید در تسرهعۀ 
 احکرم شاعی، آیر بدون بلم تعنر و تفلوم واجف و تستحّف و... تی شود در تسرئل
کـاد و آنلـر را بلمیـد؟ آیـر اینلـر غیـا از تفلـوم چیـز دیگـای هسـتند؟   شـاعی ورود 
یف( که با باض   انسبـرق بـر حکـم و تعییـن تصـداق، )بعد از بلم این تفرهیم و تعرر

تثرل، »این هبرس نجس اطم یر نجس نیسم« تفلوم ذهنی نیسم؟

کام دیگـــاان  یـــک بقیـــه بتـــوا را اطـــتخااج تی کنـــد، بااهینـــی تـــی آورد و نقـــض 
ــور ذهنـــی نیســـتند؟ اهـــل  ــر ایـــن بااهیـــن و اطـــتدالل هر، تفرهیـــم و صـ  تی کنـــد. آیـ

که »در تفلوم نزاعی نیسم، شبله تصداقی اطم.«1  علم تی گویند 

1. شـبهۀ مصداقـی، مقابـل شـبهه مفهومـی بـوده و در جایـی اسـت کـه معنـای لفظـی روشـن 
کـه  21می باشـد، ولـی در تطبیـق آن معنـا بـر مصادیـق خارجـی شـک وجـود دارد، ماننـد ایـن 

گفترر یکم 



در زندگـی روزتـاه، تثـًا وقتـی تی خواهیـد تیـوه بخرید و بین قیمـم چند تغرزه 

تقریسـه تی کنیـد؛ آیـر ایـن تحرطـبه و تقریسـۀ شـمر، غیـا از تفلـوم طـرزی و صـورت 

کسـی چنیـن توصیـه ای  طـرزی ذهنـی اطـم؟ بـه همیـن دهیـل در زندگـی روزتـّاه، 

گـا کسـی این حـاف را بزنـد تکرباه کاده اطـم.  کـه بریـد البکـا شـوید! ا نکـاده اطـم 

ف به البکای
ّ
 پس تر در خررج از بحث حیسۀ شنرخم و در زندگی روزتّاۀ خود، تکل

که در تبرحث تعررف اطم به این جنبه تاتبط نیسم.   نیستیم و تسرهبی 

مراحل شناخت )کشف اولیه و توصیف آن( 

اّتر در بحث شنرخم، دو قسمم تساح اطم: 

بـه آن  کـه تی خواهیـم  اوهیـۀ آن تعـروف اطـم؛ هـا تعروبـی  کشـف  یـک قسـم 

از آن اطـم.  کنیـم، و یـک تاحلـه، بعـد  شـنرخم پیـدا 

وقتـی شـمر بخواهیـد بـه حقیقـم یـک اتـا واقعی باطـید و نسـبم بـه آن تعابم 

کشف حقیقم  گا این  کند؛ حتی ا که شمر را از ابلرم خررج  گونه ای  کنید، به  پیدا 

در یک الیۀ بسـیرر طـسحی برشـد؛ در این تاحله از البکای طـخن تی گوییم. 

کشـف اوهیـه بـا تـر حرصـل شـد؛ حـرل  در تاحلـۀ بعـد، یعنـی پـس از اینکـه ایـن 

گفتگـو و توصیـف، انتقـرل تفرهیـم و  کنیـم. ایـن  گفتگـو  تی خواهیـم بـا اطـرس آن 

یـم راجـع بـه البکـای طـخن تی گوییـم،  کنـون دار کـه ا در حـوزۀ بکـا اطـم. همیـن 

 معنای لفظ »عاِلم« برای کسـی روشـن اسـت، اما شـک می کند پدرش عاِلم اسـت یا نه؛ 
 یا معنای »آب مطلق« برای او روشن است، اما شّک می کند آِب این حوض، مطلق است 
 یـا مضـاف. مـورد شـبهۀ مصداقـی جایـی اسـت کـه چنـد عنـوان وجـود دارد و شـخص در 
 تطبیق آنها بر فرد خارجی مردد است. در مثال باال، دو عنوان »آب مطلق« و »آب مضاف« 
 وجود دارد و معنای هر یک روشـن اسـت؛ اما شـخص در این که آب حوض تحت کدام 

یکی فقه( یک از این دو عنوان قرار می گیرد، مرّدد است.)و 22
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کشـف  کام تی کنیـم. در تاحلـۀ بعـد از  همـه اش بکـا اطـم! چـاا؟ چـون انتقـرل 

کـادن هـم نیسـم؛ تمـرم آن از تعبـا بلـم و  کـه قربـل تـاک  کام،  اوهیـه و در انتقـرل 

صورت هـری ذهنـی تی گـذرد. هذا تحلیل تکشـوبرت در عرهـم بکا صورت تی گیاد. 

کـه بیـرن و توصیـف از یـک تسلـف بـر وجـدان آن بسـیرر تتفـروت اطـم.  نتیجـه آن 

گویم عشق را شاح و بیرن چون به عشق آیم خجل گادم از آنها چه 

 پس شنرخم ابتدایی به البکای نیرز دارد، اتر پس از وجدان و کشف واقعیم

و صـورت  بکـا  را تی شنرطـیم،  آن  توصیـف  و  گفتگـو  کـه  بعـد  تاحلـۀ  آن شـیء،   

اطـم. ذهنـی 

 یک تاحله دیگا هم که خصوصًر در درس هری دوم توحید آتده اطم، اطتدالل

کرر  کـه تحلیـل تفرهیـم ذهنـی اطـم _ بـاای اطـکرت خصـم بـه    اطـم. اطـتدالل _ 

 تی آید و از آن نلی نشده اطم. اهبته اطتدالل تعابم زا نیسم، چنرنکه اطتدالل 

و باهرن دربررۀ خدا تنجا به تعابة اهلل و عبودیم و خوف از خدا نخواهد شد. 

پـس بحـث البکـای بقـط در کشـف اوهیـه تساح اطـم، و در اتور روزتاه، کسـی 

ایـاادی بـه بکـا کادن و صـورت ذهنـی وارد نمی کند. 

رابطه الفکری و عقل 

گا بخواهم دقیق تا بگوییم، در همۀ کشف هر، چه اوهیه و چه ثرنویه، چه تاکیبی  ا

کـه در آن نقسـه بـه البکـای توصیـه تی کنیـم. ایـن جـر   و چـه بسـیط، نقسـه ای اطـم 

 البکای تر را به کشف تی رطرند. اهبته خود آن عرتل کشف کننده، البکای نیسم؛ 

کشف به علدۀ عرتل دیگای اطم.  بلکه 

کشــف را بــاای تــن تــی آورد، عقــل و علــم  آنچــه در آن بضــری البکــای، روشــنِی 

تــن اطــم. هــذا عقــل و علــم صــورت ندارنــد و راه شنرطــرندن آن هــم از راه صــورت 
23
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نیســم، بلکــه بــه روش خرّصــی خــود آن حقیقــم را بــه تــر تی شنرطــرنند. بــه عبررت 

کشــف را انجــرم تی دهــد. پــس   دیگــا، البکــای تــر را بــه طــمم عقــل تی بــاد و عقــل، 

یم.  کشف برید به طمم البکای برو باای 

راه رسیدن به الفکری

کاد؟ آیر تسیا خرّصی را برید پیمود؟ باای   اتر باای رطیدن به البکای چه برید 

رطـیدن بـه پرطـخ ایـن پاطـش دو بیـرن تاحـوم اطـترد1 در دو جـر یکـی در درس هـری 

یـم:  بررطـی و دیگـای در رطـرهه »اهتوحیـد واهعـدل« تشـلدین را تی آور

کـــادن بکـــا تی باترینـــد: »شـــمر شـــرنزده  1. در دروس توحیـــد بررطـــی در بـــررۀ رهـــر 

ــن طـــخم  ــرال ربتـ ــد. بـ ــاده ایـ کـ ــزرگ  ــر را بـ ــر زاده هـ ــن آقـ ــد و ایـ ــرل درس خوانده ایـ طـ

 اطـــم، وهـــی پرییـــن آتـــدن آطـــرن اطـــم؛ هـــذا تی توانیـــد ایـــن صورت هـــری ذهنـــی را بـــه 

کنید.« راحتی تاک 

2. اتـــر در رطـــرهه »اهتوحیـــد واهعدل« درس »تشـــلدین« تعبیـــا تتفروتی دارند و 

تی باترینـــد: یکـــی از طـــخم ترین کررهـــر )اصعف اهصعرب( این اطـــم که شـــمر 

کنید:  صـــورت بکای خـــود را تاک و رهـــر 
 »... فاصعب الصعاب للبشر المسجون بسجن الوهم و العقل خلع االنداد 
عن المهیمن المتعال و خرق الحجب الوهم و العقل. فالمنهج الواحد 
کبر االعظم هو منهج الال فکریة و  الفارد الذی یخلصه هم هذا السجن اال

ال وهمیة، و طرد التعقالت و المعقوالت...«2 

ایـن دو جملـه )بـه ظرهـا( تتنرقض انـد. آیـر ایـن دو عبـررت قربـل جمـع انـد؟ در 
کجـر طـخم اطـم؟ کجـر آطـرن اطـم و  کـادن بکـا،  آن صـورت، رهـر 

1. مراد از استاد در تمام این نوشتار، مرحوم آیةاهلل شیخ محمود توالیی است.
2. التوحید و العدل، ص 67� 24
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 خداشنرطی از طریق البکای، آطرن اطم یر طخم؟ آیر نوع اختیرری  آن طخم

گذاشم تر به البکای رطید؟  کنرر   اطم؟ آیر برید همۀ تعلوترت ذهنی را 

ٰاِس<1 یعنی  �ةً ِلل�نّ
نَّ ڡݧ

ٓ
ٰا كٰا

ّ
ٰاَك ِال �ن

ْ
ْرَسل

َ
 ا

ٓ
کام؟ص؟ تی باترید: >َومٰا  قاآن در بررۀ پیرتبا ا

تـو را بـاای همـۀ تـادم باطـتردیم. دعـوت بـه خداشنرطـی عموتیـم دارد و باای همۀ 

گا البکای اتا بسیرر طختی برشد،   انسرنلرطم. اینجر طؤال تلمی تساح تی شود. ا

)تثـل طـّی تااحـل طـخم بـاای رطـیدن بـه انخاع، یـر زدودن همۀ حجرب هـر و...( 

تنحصـا بـه ابـااد خرصـی تی شـود و این بر رطـرهم انبیرء؟مهع؟ _ کـه دین خدا را باای 

همۀ انسـرن هر آورده اند _ طـرزگرر نیسـم. 

گونــه ای توضیــح داد  کــه بحــث البکــای را بریــد بــه  بنربــا ایــن بریــد توجــه داشــم 

کــه »تــن خــدا را بــه بســات خــود تی یربــم.« ایــن  کــه بتــوان بــه آن عموتیــم داد. ایــن 

کام. آیــر ایــن تفلــوم را هــم بریــد  عبــررت، آتــوزۀ دیــن اطــم، نــه عابــرن و بلســفه و 

کــاد؟  رهــر 

که بحث تر پیااتون »البکاِی اختیرری« اطـــم  نکتۀ دیگا: توجه داشـــته برشـــید 

نـــه »البکـــاِی اضســـااری«. در البکـــای اضســـااری بـــه تـــر توصیـــه ای نمی کننـــد، چـــون 

کـــه اتفـــرق تی ابتـــد، تی شـــود آدرس  دطـــم تـــر نیســـم. اتـــر بـــه ایـــن حرهـــم اضســـااری 

کـــه در آن حرهـــم اضســـااری خـــدا را تی یربـــد، تی توانـــد اختیـــررًا  کســـی  داد، یعنـــی 

کـــه دوبـــرره ایـــن البکـــای باایـــش  کررهریـــی انجـــرم دهـــد   در تســـیای قـــاار بگیـــاد و 

پیش بیرید. 

جمع بندی بحث 

کادن بکا( را تی توان   این دو عبررت به ظرها تتنرقض )در طختی و آطرنِی رهر 
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کاد:  به این نحو جمع بندی 

یم دور. اتر گرهی تی خواهیم   گرهی که تی گوییم بی بکا شویم؛ یعنی بکا را بیرنداز

یم، بی اعتنر شـویم؛ یعنی این ابکرر را در تسـیا شـنرخم   نسـبم به بکاهریی که دار

قاار ندهیم. 

گرهـی  کنیـم؛ و  ک  گرهـی تی خواهیـم ذهنمـرن را خرهـی و پـر بـه عبـررت دیگـا، 

کنیـم، بلکـه تی خواهیـم بـاای رطـیدن بـه یـک تسلـف،  نمی توانیـم خودتـرن را رهـر 

یـم بـی اعتنـر شـویم. کـه دار نسـبم بـه آن بکـای 

 مثـــال:بـــاض بفاتریید که تن تی خواهم به واقعیم اوهیـــۀ این خودکرری که در 

گرهی  که از نظـــا رنگ و شـــکل و جنس دارد باطـــم.  دطـــم دارم، بـــر تشـــخصرتی 

گرهـــی تی گویم بحث الزم نـــدارد؛ بقط  راجـــع بـــه این خودکرر طـــخن تی گویم، اّتر 

این خـــودکرر را ببینید! 

کـه  کـادن بـه ایـن خـودکرر شـمر واقعیتـی پیـدا تی کنیـد. در ایـن هحظـه  بـر نـگره 

گا آتدید و با اطـرس آنچـه از خودکرر دیده اید  یـد. حرل ا نـگره تی کنیـد، صورتـی ندار

کرر تی کنـد، جنـس بدنـه اش از چیسـم و... از آن  کـه تثـًا چسـور  طـخن بگوییـد 

یـد نـگره تی کنیـد و ضمـن  کـادن، بقـط دار کـاده ایـد. اتـر توقـع نـگره  تفلـوم طـرزی 

و  یـد تی بینیـد  دار انجـرم نمی دهیـد.  آن، در عرهـم ذهـن صـورت طـرزی تفلوتـی 

وقتـی چشـم را تی بندیـد دیگـا نمی بینیـد. بعـد از ایـن تاحله اطـم که ذهـن تفلوم 

کـه خـودکرر چـه رنگـی بـود؟ بزرگ  طـرزی دربـررۀ خـودکرر را شـروع تی کنـد، تثـًا ایـن 

بـود یـر کوچـک بـود؟ و غیـاه. 

ــه خــودکرر، ایــن بعرهیم هــر را انجــرم  کــادن ب ــگره  کــه در هحظــۀ ن درطــم اطــم 

کــه تمــرم صورت هــری بکــای را دور  نمی دهیــد؛ اتــر آیــر ایــن بــه تعنــری آن اطــم 

ریختــه و بیســواد شــده اید؟ خیــا! بلکــه بقــط بــه صــورت بکای تــرن بی اعتنر شــده اید.  26
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نخواطــته اید تکرنیــزم صــورت طــرزی را بعــرل کنیــد؛ آنلریــی را هــم کــه قبــًا داشــته اید 

گذاشــته اید.  کنــرری  ــه  ب

 در بحـث خداشنرطـی و نفـس شنرطـی هـم بریـد بـه ایـن صورتلـر بـی اعتنـر بود. 

 همین بی اعتنر شدن، شمر را به وادی دیگای وارد تی کند. این تعنری طردۀ البکای

 اطم. )بی اعتنر شدن به تفرهیم و صورتلری ذهنی( 

کــه تمــرم ذهنمــرن را از هــا چــه بکــا  پــس البکــای در خداشنرطــی ایــن نیســم 

کــادن ذهن از صــور ذهنی تاتبط بر بحث انخاع اطــم که ک  ک کنیــم. پــر  اطــم پــر

 بعًا تورد بحث تر نیسم. 

در این تاحله و پلۀ اول، البکای بقط عبررت اطم از بی اعتنر ترندن به آنچه 

 بکــا بــه تــر تکلیــف و اهقــرء تی کنــد. پــس البکــای بــی توجلی بــه صورت هــری بکای 

اطــم. چــه چیــزی جــری آن تی آید؟ جــری آن، بکا تمدوح یر آن تأتل کادن تی آید. 

کــه داشــته اید تأتــل تی کنیــد. تــر هاگــز  کــه تأتــل بــه جریــش آتــد، بــه آن چیــزی  وقتــی 

یــم )تعــدوم( تأتــل نمی کنیــم؛ بلکــه در تــورد دارایی هــری  کــه ندار نســبم بــه چیــزی 

یــم. بــه نفس تــرن توجــه تی کنیــم. بــه  یــم؟ نفــس دار خــود تأتــل تی کنیــم. چــه دار

کــه خداشــنرس، بقیــا، عرجــز و طااطــا نیــرز   چشــم تأتــل، بــه نفســی نــگره تی کنیــم 

اطم؛ اهبته بدون صورت بکای. 

الفکری اختیاری

کـه ایـن البکـاِی اختیـرری باخـی تواقـع طـخم اطـم و   حـرل چگونـه تی شـود 

باخـی زترنلـر آطـرن؟ )تکرنیـزم ایـن البکـای چگونـه اطـم؟(

 در بعــل اختیــرری، بعــل تر بقط توجه اطــم. وقتی تی گوییم توجه کادم، یعنی 

چه کرری کادم؟ توجه یعنی وجود خودترن را تنصاف کنید به طمم ترهیم بعلی 
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کــه تی خواهیــد انجــرم بدهیــد؛ چــه در تقرم اشــاف نفس و چه در تقــرم اخّس نفس. 

یــم. قدرت کــه بعــل نفســرنی تــر اطــم بــا تبنری قــدرت و حریّتی اطــم که دار  توجــه 

که در پی آن توّجه ترهیتی توجود شود. که تر را تی رطرند به توجلی،   و حرّیتی 

 نکتـۀمهـم:بـاض کنیـد که تی خواهید یک بعل اختیرری به نرم البکای انجرم 

بدهیـد. یعنـی شـمر تی خواهیـد یـر بـه طـمم بـی اعتنریـی یـر طـلف صورت هـری 

یـد. ایـن اتـا بـاای یـک عـده آطـرن و باای عده ای طـخم اطـم. »اصعف  بکـای برو

کـه بـاای باخـی طـخم و بـاای باخی طـرده  اهصعـرب« بـودن در تاحلـۀ توجـه اطـم 

اطـم. اتـر وقتـی ایـن توجـه حرصـل شـد، بـه طـاعم البکـای اتفـرق تی ابتـد. یعنی 

بـی اعتنریـی بـه بکـا حرصـل تی شـود.

کرر توجـه نمی کنـد، یعنـی نمی خواهد این اتفـرق باایش  بیلسـوف اصـًا بـه ایـن 

بیفتـد و تقروتـم تی کنـد؛ چـون بیلسـوف غیـا از صـورت طـرزی بکـای راه دیگـای 

گـا تصمیـم بگیـاد کـه رهـر کنـد باایـش طـخم اطـم. هـذا بـه عقیدۀ  را قبـول نـدارد. ا

کـادِن دِر  گیـا ابتـرده اطـم. بـرز  تاحـوم اطـترد آن شـخص در زنـداِن توّهـم و تعقلـش 

کـه در را بـرز کاد البکا تی شـود و این قسـمتش  زنـدان کرر طـختی اطـم، اتـر همیـن 

آطـرن اطـم )قسـمم طـختش دِر زنـدان بـرز کـادن اطـم بـاای ایـن کـه نمی خواهد 

گـا بخواهـد آطـرن اطـم.( چـون اصـًا بـاای بیلسـوف،  کـه ا کنـد. در حرهـی  در را بـرز 

آن زنـدان، در حکـم بسـترن و بـرغ اطـم.

 باای همین اطم که اطترد تذکا تی دهد به کاد پشم کوهی بگویی آهری! باای 

کـه بگوییـد آهـری! بـاای شـمر هـزار  او ایـن توجـه حرصـل تی شـود؛ اتـر بـه ابـن طـینر 

که بیر باایم بگویم چه جوری اطـم! طـختی داطـترن، بیرون  نوع إن قلم تی آورد 

 آتدن از این زندان اطم. به گمرن تن این رتزی اطم که در »بعل اختیرری توجه« 

نلفته اطم و بر عنریم به آن تی توان به این جمع بندی دطم یربم. 
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خالصه بحث 

کدام در چه جریگرهی قاار دارند.  1. برید بفلمیم البکای و بکا، ها 

 2. البکـــای، توضـــوع بعل ترطـــم؛ هـــذا البکاِی اضســـااری در ایـــن جر تحل 

بحث تر نیسم. 

 3. جمع تیرن طـــردگی و طختی البکای این اطـــم: تاحلۀ دشوار البکای در 

توجه اطـــم. اتر وقتی توجه )به بی اعتنریی به ابکرر( حرصل شـــد؛ بقیه اش پیش 

که نمی خواهیم  کنده تی شـــود؛ این تر هستیم  تی رود. و آنگره بکاهر خیلی راحم 

کـــه آن توجـــه را نمی کنیم.  کنیـــم. دشـــواری تسلـــف بـــه ایـــن اطـــم   آن هـــر را رهـــر 

حرل چاا توجه نمی کنیم؟ 

 تسلف به حجرب هری تختلف با تی گادد، تثل دهبستگی هر و وابستگی هریی 

که توجه  که باد را به طـوی نقسه انتخرب یعنی نقسۀ بی اعتنریی به بکا تی کشـرند 

بـه آن نـرود. از ایـن بـی اعتنریـی بـه بکـا، تعبیـا بـه »انخـاع و تخلیـه بکـا« هـم شـده 

که بر »انخاع روح« باق دارد. تیرزای اصفلرنی در تسلبی در بحث تعابم   اطـم 

کـه بـاای یـک  نفـس تی باترینـد شـمر بریـد انخـاع بکـا کنیـد.1 همچنیـن در نرتـه ای 

یـد مگـر از قـول پیغمبـر و ائّمـۀ  یـد مگـر بـرای خـدا. نگو کـه نگو ینـده ایـن اسـت  گو 1. »وظیفـه 
خلفـاء  ردیـف  در  می کننـد  پـردازی  سـخن  خـود  قـول  از  کـه  کسـانی  چـون  اطهـار؟مهع؟. 
کـه خـود را در عـرض حضـرت امیـر؟ع؟ و سـایر معصومیـن؟مهع؟ قـرار  غاصبیـن هسـتند، 
دادنـد. و وظیفـه شـنونده ایـن اسـت کـه، بـا کمـال ادب، و نهایت دّقت، و انخـالع فکر از 
اوهـام باطلـه، تأّمـل و تدّبر در فرمایشـات معصومین؟مهع؟ نماید تا مجلس، مجلِس طلب 
 علم شود، و گستردن بال َملک برای او قابل شود. و عالمت شناسایی مجلس علم این 
 است که، ضمن گفتگو از فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت؟مهع؟ فی المجلس قلب 
کـه قبـاًل  مسـتمع، بـه یـک نـور غیبـی منـّور شـود و چیزهایـی بـر مخاطـب منکشـف شـود 

29منکشـف نبـوده.« )معرفـة النفـس فصـل 2(
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بـاد تعموهـی نگرشـته اند، از تخلیـه تفلوتـی و تعقوهـی طـخن گفته انـد.1 یعنـی برید 

انخـاع بکـا کنیـد؛ یعنـی به بکـا بی اعتنر شـوید.

کـه نسـبم بـه حـواس البکـا شـویم و.... ابتدائًر بـه تبرحث  4. بحث هـری برالتـا 

کـه تکلیف  شـنرختی تربـوط نیسـم. بلکـه تاتبـط بـر تااحـل برالتا شـنرخم اطـم 

همـه تـادم نیسـم و اصـًا بـه تادم یرد نداده اند. اطـترد در درس اول توحید تسرهبی 

کـام؟لص؟ را تی خوانند که این کلیدی دارد و اطـااری دارد و  دارنـد و روایـم پیرتبـا ا

کـه تربوط به همه نیسـم!  ایـن کلیـدش پیچش هریـی دارد؛ تعلـوم اطـم 

  آنچه از همه خواطته اند، بی اعتنریِی بکای اطم، وگانه کنرر زدن بکا و رهر کادن 

که تربیم نفس تی خواهد و آن را از همه نخواطته اند.  بکا در تااحل برالتا اطم 

نکتـه:در تـورد تعابـه اهنفـس، تیـرزای اصفلرنـی در آثررشـرن بحـث توحیـد را از 

کاده انـد، از یـک حقیقـم نـوری  عقـل و علـم، یعنـی از دو حقیقـم وجـودی شـروع 

کـه بسـیرر  کاده انـد  کـه »ظرهـٌا برهـذات و تظلـٌا هلغیـا« اطـم. ایشـرن از انـوار شـروع 

یکـاد جرهـف و جذابـی اطـم.  رو

را  نفـس  حقیقـم  و  کاده انـد  شـروع  نفـس  از  توحیـدی  تبرحـث  در  اطـترد  اتـر 

تظلـم اهـذات تی داننـد. یعنـی بحـث را از تظلـم اهـذات شـروع کادنـد و اینکـه نفس 

بقیـا اطـم و در بقـاش هـم بقیـا اطـم، هیـچ انـدر هیـچ اطـم و اینکـه در درک این 

کـه  هیـچ، تحتـرج وجـود هسـتیم. توصیـه ایشـرن در بحـث خداشنرطـی ایـن اطـم 

 1. »در این مقام الزم اسـت اشـاره به نمونه آیات شـریفه کرده  که _ ان شـاء اهلل تعالی _ برحمته 
و فضله لکرامة رسوله وآله المعصومین؟مهع؟ حضرت عالی بعد از تخلیه خود از هر مفهوم 
کـی از رب العـزه تصـور  فرموده ایـد، بـه قلـب شـریف توجـه بـه رب العـزة  کـه حا  و معقولـی 
کـرده، تأمـل و تدبـر در آیـات مرقومـه نمـوده، نـور آن را عیـان فرمایید.«)اعجازنامـه )جوابیه 

شـاهزاده افسـر(: 311-312 ]از مجموعـه مؤسسـه معـارف اهـل البیت؟مهع؟[(. 30

وجــدان



از ایـن طـمم، یعنـی نفـس توجـه داشـته برشـیم. 

ُه«1 به این تعنر نیسم که راه خداشنرطی َبّ َقْدَعَرَفَر
َ
 پس روایم »َمْنَعَرَفَنْفَسُهف

 انحصـررًا از نفـس شـروع تی شـود. بلکـه از هـا دو روش تی تـوان بـه تذکا خداشنرطـی 
رطید. 

 5. البکای ابزار کشف انسرن نیسم. وقتی انسرن نسبم به ابکرر و صور ذهنی 
کـه نـور عقل اطـم _ تی بینـد یر تی شـنود. هذا   خـود بـی اعتنـر شـد، بـه ابـزار کشـف _ 
 شـنرخم انسـرن به عقل و علم اطـم. اتر الزتۀ شـنرخم به عقل و علم، این اطـم 
کـه صـور بکـای  خـود را کنـرر گـذارد. این صور بکای باای نور عقل طـّد اطـم. گفته 
ی عقـل اطـم!  تی شـود صورت هـری بکـای حجـرب اطـم، یعنـی ایـن حجـرب رو

ی چااغـی اطـم کـه هـم بـا نفـس تی تربـد و هـم با بیـرون نفس.  رو

کـه علـم و عقـل یک نور بیشـتا  1_ در بحـث علـم و عقـل، تاحـوم تیـرزا تعتقدنـد 
گا این نور با نفس انسرن  نیستند، وهی دو اطم دارند به هحرظ دو کرربادی که دارند. ا
تربیـد و کمـرالت و ویژگی هـری نفسـرنی انسـرن را بـه او نشـرن داد نرتـش عقل اطـم. 
کـه انسـرن اختیـرر دارد، یـر بقـا دارد، یـر اصـًا هسـم و تـوارد تشـربه.   تثـًا نشـرن داد 
گـا بـه ایـن نـور به  پـس وقتـی بـه ایـن نـور بـه خـودش نظـا کنـد نرتـش عقـل اطـم. اتـر ا
بیـرون از خـود نظـا کنـد، بـه عرهم خـررج نگره کند و بخواهد کشـف واقعیرت بیرونی 
کـه بیـرون تـر  کررکـاد ایـن نـور اطـم   را انجـرم دهـد، بـه آن علـم تی گوینـد. پـس علـم 
 را نشرن تی دهد و تی تواند ویژگی هری تخلوقرت را )باای ابااد تختلف، به درجرت 
کـه در این زتینه اطـرتی  تختلـف( نشـرن بدهـد. بـه عقیـدۀ تاحـوم تیـرزا؟حر؟ روایرتی 

تختلـف دارنـد، بـه ایـن تاتیـف قربل جمع اطـم. 

 بکـا و تفکـا کرر انسـرن اطـم، وهـی روشـنگای عقـل، بعـل او نیسـم؛ بلکـه بـه او 
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 تی دهند. وقتی انسرن تفکا تی کند، در حرل صورت طرزی اطم. تحلیل تی کند،

که انجرم تی دهد.  کنشی اطم  کبای تی چیند و غیاه. این   صغای و 

گونه اطم؟ آیر انسرن عقل را به این تکرنیزتی   اتر آیر در تورد بحث عقل همین 

کـه گفتـم بـه کرر تی بـاد یـر کمـرل عقـل و علـم را بـه او داده انـد و او تنـور بـه نـور عقـل و 

کـه تـر طـسحی خـرص ایـن نـور را بتربرنـد؛ اتر  علـم شـده اطـم و بـه او اجـرزه داده انـد 

کربـی اطـم بقـط  تکشـوبیم آن شـیء بـه او نیسـم، بلکـه بـه آن نـور علـم اطـم و 

کـه شـیء تـورد  کـادن اطـم، ایـن تـن نیسـتم  نـور را بتربرنـد. خرصیـم نـور روشـن 

کـه آن را روشـن تی کنـد.  شـنرخم را تی شنرطـم، بلکـه نـور علـم و عقـل اطـم 

تفکـا همـه اش بـه تـن تاتبـط و تنتسـف اطـم، اتـر در این جـر تاا واجـد نور علم 

کـه روشـن  کاده انـد و بـه تـن اجـرزه داده انـد در تاحلـه ای آن را بتربرنـم، هـذا تی بینـم 

شـده ام، یعنـی آنچـه تی خواهـم بشنرطـم روشـن شـد. تـن عرقـل هسـتم، وهـی عقـل 

کـه دارد روشـن تی کنـد.  تـن اطـم 

کـه آیـر تسـتقات عقلّیـه در عرهـم ذر به تر  در ایـن جـر ایـن طـؤال تسـاح تی شـود 

شنرطـرنده شـده اطم؟

در جـواب بریـد گفـم: بسـات نـوع خرصی از خلقم ترطـم که تزجی اطـم از 

 تـرده و غیـا تـرده. حسـن و قبـح تربوط به بعل انسـرن اطـم، نه همه چیـز دیگا. این

کـه تی توانـد حسـن و قبـح را بفلمـد. عرهـم ذر تربـوط بـه   خرصیـم نـور عقـل اطـم 

تعابـة اهلل اطـم، هـذا ارتبرطـی بـر بحـم حسـن و قبـح و تسـتقات عقلّیـه نـدارد. 
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 گفتار دوم 

کشف ثرنویه، بسیط و تاکیبی توضیحی الزم اطم. در بررۀ 

گرهی طخن در این اطم که تر از بکا کنده شویم؛ و گرهی طخن از بی اعتنریی 

که تـــر در زندگی  گفته شـــد  بـــه بکـــا و صورت هـــری بکای تی کنیـــم. عاوه بـــا این 

 روزتـــاۀ خـــود، از بکا و صورت هری بکای نلی نشـــده ایم؛ زیاا تـــر در جلرنی از بکا 

و صورت هری بکای زندگی تی کنیم. 

کشف های اولیه بدون صورت های ذهنی است 

کشـــف هری اوهیـــه تحقـــق نمی یربـــد تگـــا اینکـــه همـــااه بـــر بـــی اعتنریـــی بـــه 

کشـــف اوهیه چیســـم؟ وقتی بر یک شـــیء و  صورت هـــری بکای برشـــد. تنظور از 

کشـــف  یـــک پدیده خررجـــی باخورد تی کنیم و تی خواهیم آن را بشنرطـــیم، این را 

کشـــف اوهیه ، حتـــی در پریین ترین طـــسح شـــنرخم هم   اوهیـــه تی گوییـــم. در هـــا 

صورت بکای نمی دهیم. 

الفکری در معرفت به حقایق اشیاء

کشـف  در طـسوح برالتـا شـنرخم هـم بـه همیـن نحـو اطـم. توضیـح آنکـه: بـر 

کتـرب را تی بینـم، یـر وزن و حجمـش را درک  اوهیـه، یـک شـیء خررجـی تثـل یـک 

کتـرب تعابـم پیـدا  گـا بخواهـم نسـبم بـه واقعیـم و حقیقـم ایـن  تی کنـم. اتـر ا
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کـه دارای ایـن ابعـرد و رنـگ و  کتـرب همیـن شـیئ  اطـم  کنـم، چسـور؟ آیـر حقیقـم 

کـه آن حقیقـم در ایـن عرهـم بـه ایـن  کتـرب حقیقتـی دارد  وزن و... اطـم؟ یـر ایـن 

شـکل در آتـده اطـم و تی توانـد در آن عرهـم بـه شـکل دیگـای درآیـد؟ یعنـی در ایـن 

کـه بـه چنیـن صـورت و  گابتـه اطـم  کتـرب، َاعااضـی بـه خـود  عرهـم، ترهیـم ایـن 

کتـرب در عرهـم دیگـای تی توانـد َاعـااض دیگـا و  شـکلی درآتـده اطـم؛ اتـر همیـن 

کنـد.  در نتیجـه شـکل دیگـای پیـدا 

کـه بـر گابتـن َعَاض هـری تختلف خصوصیـرت و آثرر  اتـر آن حقیقـم چیسـم 

تختلفـی پیـدا تی کنـد؟ تعابـم در ایـن طـسح، یعنـی تعابـم نسـبم بـه حقیقـم 

که تی گوییم البکای راه  کترب، به رهر شدن از تحیط اطااف نیرز دارد. اینجرطم 

که به تر اجرزه تی دهد با جسـم تردی، و در تاحله برالتا با جسـم  و َطـبکی تی شـود 

 تثرهـی خـود تسـلط  شـویم. در ایـن حرهـم و بر این تسـلط اطـم که بر چشـم دیگای

 به حقیقم یک شیء نگره تی کنیم. اهبته این البکای، تن اهلل و برهلل اطم. 

الفکری در معرفت بسیط و ترکیبی خدای متعال 

البکـای در تعابـم بسـیط و تاکیبـی خـدای تتعرل چگونه اطـم؟ گرهی در اثا 

حردثـه ای یـر شـاایسی، حرهتـی پیـدا تی شـود کـه وقتی بـه نفس خود تااجعـه کادیم؛ 

کـه شنرطـری او هسـتیم، )در شـاایط اضسـاار( صورت هـری بکـای بـه  آن تعروبـی 

کنـرر ربتـه، آن تعابـم بسـیط خودش را نشـرن تی دهد و تر تتذکـا آن تعروف بسای 

خواهیم شـد. 

در ایـــن جـــر نیـــز، آن بی اعتنریی به بکا اطـــم که آشـــکرر شـــدن ایـــن تعابم 

بســـیط، یعنی »ادنی اهمعابه« و »خـــروج عن اهحدین« را به ارتغـــرن تی آورد. یعنی 

کـــه او را تی شنرطـــیم؛ وهی نمی توانیـــم هیچ گونه گزارشـــی از او  یکـــاد بـــه خرهقی  رو
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یخته ایم و ها  که او پنره ترطـــم و تر بـــه او آو بدهیـــم. اتـــر در همرن حـــرل تی دانیم 

یـــم از او و بـــه او اطـــم. این جر هـــم بر کنرر ربتـــن بکاهر اطـــم که تعابم   چـــه دار

بسیط آشکرر تی شود. 

 اتر در تعابم تاکیبی که خدا خودش را به تر تی شنرطرند، چسور؟ این تعابم 

 هم درطم در شاایط البکای اطم، یعنی حجرب بکا کنرر ربته اطم. این جر خدا 

تی خواهد تعابم خود، یر تعابم اطمر و صفرتش را در تر برال بباد. 

کشف اوهیه  پس در تمرم این تعابم هر، داطترن تر داطترن البکای اطم. در 

 و تعابم بسـیط، حرهم بی اعتنریی به بکا اطـم. در این حرهم، بدون صورت، 

به آن تعروف تعابم پیدا تی کنیم. 

در تـورد شـنرخم اشـیرء تعابـم تـر برعلـی اطـم؛ یعنـی تـر بـاای ایـن تعابـم 

 بعرهیـم و حاکـم تی کنیـم. اتر در تعابم خدای تتعرل، تعابم تر کرتًا انفعرهی 

که خودش را به تر تعابی تی کند.  اطم و اوطم 

دربارۀ فکر در روایات 

کـــادن در بـــررۀ خـــدا تسلقًر نلی شـــده اطـــم، زیـــاا عقل راهی به طـــوی  1_ بکـــا 

تعابـــم خدا ندارد، بلکه تعابـــم از جرنف خدا اعسر تی شـــود. این تعابم خروج 

عـــن اهحّدین، وهـــه و تحیا تی آورد. تتحیریـــم از اینکه خدایی هســـم؛ وهی عقل تر 

نمی توانـــد بـــا او احرطه یربد. 

2_ تفکـــا در بـــررۀ تخلوقـــرت به صورت کلی نلی نشـــده اطـــم. ذم و تدح تفکا 

در بـــرره تخلوقـــرت، بســـته بـــه توضوعـــی اطـــم کـــه در آن بکـــا تی شـــود. یعنـــی به 

تتعلق آن بســـتگی دارد. 

بـه عبـررت دیگـا، تفکـا در بـررۀ غیـا خـدا دو گونـه اطـم: تذتـوم و تمـدوح. بکـا 
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کـادن در اتـور دنیریـی، طـول اتـل، هـوی و هـوس و... نکوهـش شـده اطـم. اّتـر در 

گابتـه اطـم.  تـواردی بکـا تـورد عنریـم قـاار 

3_ در بحث هـری توحیـدی از بکـا نلـی شـده اطـم؛ چـون صـورت طـرزی در 

بـدون صـورت نکوهیـده  بـر صـورت و چـه  بـررۀ خـدا، چـه  بـررۀ خداطـم. بکـا در 

کـه  اطـم، زیـاا خداونـد بـر تخلوقرتـش تبریـن دارد و دطـم تـر بـه خـدا نمی رطـد 

کنیـم.   بخواهیـم در او تأتـل 

ـّیئرِت« 1)بکا آینه  َکّفرَرُة اهّسَ 4- إترم صردق؟ص؟ باتود: »اهِفکَاُة ِتاآُة اهَحَسـنرِت و 

خوبیلـر و پوشـرنندۀ بدیلرطـم.( ایـن جـر بکـا به عقل نزدیک تی شـود و عقل نوری 

کترب هـری هغـم، بـاای بکـا  کـه در باخـی  کـه صـورت نـدارد، هـذا تعنریـی  اطـم 

گـا نـه در  آتـده، اصسـاح بلسـفی آن )بـه تعنـری صـورت طـرزی ذهنـی( اطـم، و 

کـادن اطـم.  کـه تفکـا برشـد، بـه تعنـری تأتـل  واقـع بکـا و بعـل آن 

که باتودند:   در بررۀ حضات هقمرن از اترم صردق؟ع؟ روایم شده 

ِتی َذَکَرَها 
َّ
ْقَمـاَن َو ِحْکَمِتِه ال

ُ
َبا َعْبِد اهلل؟ع؟ َعْن ل

َ
ُت أ

ْ
ل

َ
 َسـأ

َ
ـاٍد َقـال َعـْن َحّمَ

 :
َ

، َفَقال
َ

َوَجّل اهلل َعّزَ

 َبْسٍط ِفی 
َ

ْهٍل َو ال
َ
 أ

َ
 َماٍل َو ال

َ
ِحْکَمًه ِبَحَسٍب َو ال

ْ
ْقَماُن ال

ُ
وِتَی ل

ُ
َما َو اهلل َما أ

َ
 »أ

ِکتًا  عًا ِفی اهلل، َسا ْمِر اهلل، ُمَتَوّرِ
َ
ّیًا ِفی أ ُه َکاَن َرُجاًل َقِو ِکّنَ

َ
 َجَماٍل، َو ل

َ
 ِجْسٍم َو ال

ِعَبِر« 2
ْ
َظِر، ُمْسَتْعِبرًا ِبال ِفْکِر، َحِدیَد الّنَ

ْ
 ال

َ
یل َظِر، َطِو َسِکینًا، َعِمیَق الّنَ

 
ّ

ید: از امام صادق؟ع؟ دربارۀ لقمان و حکمتی که خدای عّزوجل  حّماد گو
ذکر فرموده، پرسیدم. فرمود: »به خدا سوگند، حکمت را به خاطر حسب 
یبایی به او ندادند،  یشـاوندان و یا قدرت بدنی، یا ز  و نسـب یا مال یا خو
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 بلکه به این دلیل بود که مردی قوی در کار خدا بود، پرهیزکار برای خدا، 
کم سخن، ژرف نگر، بلند نظر، تیزبین، بی نیاز از دیگران، …«. بسیار 

ایـن جـر طویـل اهفکـا بـه تعنـری تأتـل اطـم. از اتیـا اهمؤتنیـن علـی؟ع؟ روایـم 

شـده اطم: 
ْمٍر.« 1

َ
ُکّلِ أ ْنَت َعَواِقَبَك ِفی  ْفَعاِلَك َحّسَ

َ
ِفْکَر ِفی  أ

ْ
ْمَت  ال

َ
»اَذا َقّد

کارهـاى خـود را بـه  کنـی، پایـان تمـام  کارهـاى خـود را بـا فکـر آغـاز  وقتـی 
نیکـی رقـم می زنـی.

نیز باتود:
 َتن أحَسَن اهِفْکَا« 2

َّ
»تر َذل

که خوب بیندیشد، هرگز ذلیل نمی شود.  کسی 

در دعری قبل از نربلۀ نمرز ظلا تی خوانیم: 

ِفْکِر 
ْ
ُمْؤِمِنیـَن ِمـْن َمْعِرَفِتـَك َما آَنَسـَها ِمْن َوْحَشـِة ال

ْ
ـوِب ال

ُ
ـی ُقل

َ
ـَت ِإل

ْ
ْوَصل

َ
 َفأ

ْدر. َو َوْسَوَسـِة الّصَ

ـــه ســـبب  ک ـــه ای  گون ـــه  ـــه قلـــوب مومنیـــن رســـانده ای، ب معرفـــت خـــود را ب
انـــس آن در برابـــر رانـــده شـــدن فکـــر و وسوســـه ســـینه می شـــود. )یعنـــی 
ــود.( )وحشـــت یعنـــی ــر رانـــده می شـ ــه معرفتـــی برســـد، فکـ ــان بـ ــر انسـ گـ  ا

 فرار کردن(

ضرورت و اهمیت بحث وجدان 

در طاترطـــا  اطـــترد  بـــه دطـــم تی آید؟تاحـــوم  و چگونـــه  وجـــدان چیســـم 

1. غرر الحکم و درر الکلم، ص289�
237. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص57، ح543�
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یربـــم  ک اصلـــی بـــاای در تبرحـــث خـــود  بـــه ایـــن توضـــوع اشـــرره دارنـــد و آن را تـــا

تسرهـــف تعرربـــی تی داننـــد. 

بـه همیـن جلـم باخـی توضیحـرت در تبرحـث وجـدان الزم و ضروری اطـم. 

اطـترد از یـک طـو تسرهـف تعرربـی را تسـتند بـه وجـدان تی داننـد و از طـوی دیگـا، 

تعبیـا »وجـدان نمـر« را بـاای آنچـه بـا عابـر تشـتبه شـده اطـم بـه کرر تی بانـد. حـرل 

بریـد دیـد وجـه بـررق تیـرن وجـدان و وجـدان نمـر چیسـم؟ تـر از کجر بفلمیـم آنچه 

کاده ایـم، وجـدان نمـر نیسـم؟! وجـدان 

ضرورت و اهمیم بحث وجدان از چند جلم اطم: 

یربم حقریق تعرربـی و از اتتیرزات تعررف  1- بحـث وجـدان یکـی از تبرنـی در
اطم. 

کـه باخی به این  2- باخـی ابلرتـرت حـول ایـن بحث هـر و نیـز خاده گیای هریی 
توضـوع داشـته انـد، اقتضـر تی کنـد کـه بررطـی هری دقیق تـای در آن صـورت بگیاد. 
کـه شـرید و بریـد بـرز نشـده اطـم؛هذا بـاای بعضـی تبلـم و  ایـن تبحـث آن چنـرن 

بـاای باخـی دیگـا دطـم تریـۀ باخـی ایاادات شـده اطـم. 

 3- از جمله تبرحثی که در برب وجدان برید بررطی شود پرطخ به پاطش هریی
 اطم ترنند:

_ وجدان چیست؟ 

_ تفاوت وجدان با معرفت چیست؟ 

_ ارتباط وجدان با خدا و مکانیزم وجدان چیست؟ 

_ ارتباط وجدان با لقاء اهلل چیست؟ 

که برید بر روشنگای تبیین شوند.  کلمرتی تو در تو هستند  این هر 

_ در تمـرم تبرحـث تعرربـی تـر را بـه وجـدان ارجـرع داده انـد و وجـدان بـاای تـر  38
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یـک اتـا تتعرهـی تعابـی شـده اطـم. اتـر ایـن وجـدان چیسـم؟ آیر تی شـود وجدان 

کـاد؟ آیـر اطرطـًر تی شـود وجـدان را تعریـف  را در یـک عبـررت و یـک جملـه تعریـف 

ک و تعیرر  ک هـر بـا اطـرس وجـدان اطـم، هـذا ایـن تـا کـاد؟ از بـرب اینکـه تمـرم تا

کلۀ درطـتی از ایـن بحـث ندارنـد،  بریـد بـه خوبـی تبییـن شـود.)گره باخـی چـون شـر

طـاف تقربـل خـود را تّتلـم تی کننـد بـه اینکـه وجدانـی از ایـن بحث نـدارد، هذا برب 

گـو بـر او را بسـته تی بیننـد(. گفـم و 

چند دیدگاه در پاسخ به پرسش »وجدان چیست«؟

دیـدگاهاول: وجـدان تعریـف نـدارد و بـه آثـررش شـنرخته تی شـود. وجـدان حرّق 

حقیقـم وجود ها شـیء اطـم. 

کلمۀ وجدان را نشـــنیده برشـــد و از وجدان  کســـی  کنید  بررســـیونقد:بـــاض 

تعنـــری اخاقـــی آن، یعنـــی وجـــدان بـــه عنـــوان یک قرضـــی درونـــی را بفلمـــد، در 

کـــه بحث تورد نظا تر بـــر تعنری اخاقی آن باق دارد. در این شـــاایط شـــمر  حرهـــی 

که وجدان پریه و اطـــرس درک حقریق اطـــم. از شـــمر  بـــه تخرطف خود تی گویید 

توضیح بیشـــتای در بـــرره وجدان تی خواهند، اتر شـــمر تی گوییـــد وجدان تعریف 

 نـــدارد! بـــه نظـــا شـــمر این جـــواب باای بـــادی که باای نخســـتین بـــرر ایـــن کلمه را 

کننده اطم؟  تی شنود قرنع 

در واقع برید به این دو طوال پرطخ داد:

کاد؟  1- چاا وجدان را نمی شود تعریف 

کلمه را باای آن تنظوری  گفته تی شود ؟ چاا این  2- چاا به وجدان، »وجدان« 

کـه بـه نظا تـر تعریف ندارد باگزیده ایم؟

دیدگاهدوم: وجدان و وجود، از ترده َوَجَد و به تعنری یربتن اطم. 
39
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 بررسیونقد:با اطرس این دیدگره، انسرن به واطسه عقل خود، وجدان تی کند 

کرر، بد اطــم. آیر چنین طــخنی را تی توان پذیابم؟ آیر این طــخن، نوعی   که بان 

کــه وجــدان، ابزاری   تصــردره بــه تسلــوب نیســم؟ آیــر ایــن طــخن بــدان تعنــر نیســم 

همرنند عقل اطم؟   

 نکتــۀ دیگــا اینکــه تی توان گفم صرحف این دیدگره، تصردره به تسلوب کاده  

که آیر وجدان ابزاری همرنند عقل اطم؟ اطم. طؤال دیگا این اطم 

 در تبرحــث تعرربــی تــر را بــه وجدانیــرت ارجــرع تی دهنــد و یکــی از تفروت هری 

راه تــر بــر عابــرن وبلســفه را همیــن وجــدان تی دانند.

کــه بریــد دقــم کنیم تعریف تــر از وجدان به طــمم    نکتــۀ تلــم دیگــا ایــن اطــم 

کــه در  کــه بــه تبرحــث تعرربــی تی گیانــد همیــن اطــم   نفــی نــرود. یکــی از ایااداتــی 

 تعریــف وجــدان بــه طــمم نفــی ربتــه انــد، چنرنکه یکــی از ایااداتی که تاحوم اطــترد 

بــه تعریــف جوهــا در بلســفه تی گیانــد همیــن اطــم. آنلــر تی گوینــد جوهــا »اهموجــود 

البــی توضــوع« اطــم. ایشــرن ایــن تعریــف را »تعریــف بــه نفــی« تی داننــد و در نقــد 

آن تی گوینــد: تعریــف بــه نفــی تعریــف نیســم. هــذا تــر هــم بریــد در ایــن زتینــه دقــم 

کــه وجــدان را بــه نفــی تعریــف نکنیــم.  کنیــم 

تــر راه وجــدان را راه انبیــرء تعابــی تی کنیــم و ایــن را یکــی از اتتیــرزات تکتــف 

 تعرربــی در تقربــل بلســفه و عابــرن تی دانیــم. در تقربــل ایــااد تی گیانــد کجــر در قــاآن 

 و روایرت، از وجدان طخن به تیرن آتده اطم؟ از یک طاف تی گوییم تمرم تبرنی 

کــه پریه درک  کــه واژه وجــدان  اعتقــردی بریــد بــا پریــه کتــرب و طــّنم برشــد، در حرهــی 

کرر نابتــه اطــم.  کتــرب و طــنم بــه  حقریــق شــماده شــده اطــم، اتــر ایــن واژه در 

کلمــه وجــدان بــر ایــن تعنــری خــرص هــم یشــۀ وجــد در قــاآن هســم، اتــر آیــر   اهبتــه ر

کترب و طنم آتده اطم؟  40 در تتون 

وجــدان



کـه به چه دهیـل گفته تی شـود وجدان  طـؤال دیگـا در بحـث وجـدان ایـن اطـم 

روش انبیرء اطـم؟ 

کـه هیـچ آشـنریی بـر آن نـدارد، یـر  کسـی   نتیجـه آنکـه، بحـث وجـدان در تقربـل 

 کسـرنی که تخرهف آن هسـتند، برید تحکم تا و تنظم تا و اطرطـی تا و دطـته بندی تا 

ی چیزی گذاشته اید  گانه خود نرقد تی تواند بگوید که تبنر را رو  شده تساح شود، و 

که بسیرر تبلم اطم و روشن نیسم. 

که خیلی روشــن و واضح اطــم و بر آن تی توان  در تقربل، برید به روشــی باطــیم 

 حقریــق جلــرن را شــنرخم! هــذا تــر بریــد بتوانیــم توضیــح دقیــق و روشــنی از بحــث

کنیم.   وجدان ارائه 

 دیــدگاهســوم: وجــدان عبــررت از تواجلــۀ وجــودی بــر حقیقــم شــیء، بــدون 

کننده اطم.  صورت طرزی بکای، به همااه انفعرل وجودی وجدان 

گو خواهد شد.     گفم و  دربررۀ این دیدگره در آینده 
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 گفتار سوم 

نـــوع بیرن تر در طاح توضوعرت تعرربی _ از جمله بحث وجدان _ برید جرتع و 

 ترنع و دقیق برشد؛ تر در تقربل اهل بن و کسرنی که تعریف تر را از یک اصساح یر واژه 

تی شنوند قربل دبرع برشد. 

گفتــرر دوم بیــرن شــد،  کــه در پریــرن  اینــک طــوتین دیــدگره در تعریــف وجــدان را 

تــورد بررطــی و نقــد قــاار تی دهیــم. بااطــرس ایــن دیــدگره، »وجــدان عبــررت اطــم از 

تواجلــۀ وجــودی بــر حقیقــم شــیء بــدون صــورت طــرزی بکــای بــه همــااه انفعــرل 

کننــده.« وجــودی وجــدان 

بررسی و نقد

در این تعریف ارائه شده، چند تورد قربل نقد و بررطی اطم: 

1. تنظـور از »تواجلـه« چیسـم ؟ آیـر تنظـور، تعنـری دقیق عربی تواجله اطـم 

کـه نوعـی باخورد کادن و رطـیدن اطـم؟ تعنری عربی  یـر تاجمـۀ تاطـوم بررطـی آن 

ی هـم شـدن اطـم. در  گابتـن و رو در رو ی هـم قـاار  تواجلـه )از بـرب تفرعلـه( روبـرو

کـه تن در  ایـن صـورت وجـدان، یعنـی رو در رو شـدن بـر حقیقـم؛ یعنـی همـرن طـور 

تقربـل حقیقـم قـاار تی گیـام، حقیقـم هـم در تقربـل تـن قـاار تی گیاد. 

2. تنظـور از »تواجلـۀ وجـودی« چیسـم؟ آیـر »وجـود تن« بر »وجـود حقیقم« رو 
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کـه دو تـر  در رو تی شـود؟ چـاا ایـن تواجلـه »وجـودی« اطـم؟ آیـر تنظـور ایـن اطـم 

»وجـود« بـر هـم روبرو تی شـود؟

کام نرقـد بـر همیـن تعریـف اطـم. بـر توجـه بـه تبرحثـی  در ایـن صـورت، آغـرز 

کـه وجـدان  )بـه عنـوان چیـزی  تشـنگی  در درطـلری خلقـم تسـاح تی شـود،  کـه 

تی کنیـد( ترهیـم توجـوده اطـم یـر وجـود اطـم؟ آیـر در عرهـم خررج، چیـزی به نرم 

یـم؟  وجـود دار

یم؛ بلکه ترهیم کـه تـر در عرهم خررج وجود خرهص ندار  در تعـررف خوانده ایـم 

یم. خودترن هم ترهیم توجوده هستیم. اینکه در عرهم خررج وجودات    توجوده دار

که در جری خود نقد شـده اطـم. هذا این تعریف به  یم طـختی بلسـفی اطـم.  دار

چنیـن نتیجه ای تی رطـد.

در واقـع، کسـی کـه وجـدان تی کنـد و چیـزی که وجدان تی شـود؛ ها دو ترهیم 

ترهیـم  دو  تواجلـۀ  بلکـه  نمی شـود،  وجـودی  تواجلـۀ  وجـدان،  هـذا  توجوده انـد. 

کل ایـن تعریـف بـرو تی ریـزد. گـا ایـن را بپذیریـم،  توجـوده بـر هـم اطـم. ا

گـا بگوییـم وجـدان تواجلـۀ دو ترهیـم اطـم، بیـن دو ترهیم  از طـاف دیگـا، ا

چـه ارتبرطـی تی توانـد باقـاار برشـد؟ چسـور یـک ترهیـم تی توانـد بـا ترهیـم دیگـا 

گـا بخواهنـد بـر هـم تأثیـا و ترّثـا داشـته برشـند؛ بریـد نوعـی  اثـا بگـذارد؟ دو ترهیـم، ا

اتصـرل بیـن آن هـر باقـاار برشـد. ایـن اتصـرل چیسـم؟ 

کـه نتیجـه اش علم حصوهی بلسـفه  اتصـرل این هـر گره بـه صـورت بکـای اطـم 

یـم. اّتـر باخـی اوقـرت یـک ابـزار، تثـل یـک وطـیلۀ  کـه تـر ایـن را قبـول ندار تی شـود 

کـه برید تیـرن این هر ارتبرط باقاار شـود.  حسـی اطـم. ایـن جـر طـه تر ترهیم اطـم 

در ایـن صـورت تشـکل ارتبـرط تیـرن طـه ترهیـم تی شـود! ترهیـم اول بـر ترهیـم 

ابـزار حسـی و ترهیـم ابـزار حسـی بـر ترهیـم دوم. این رشـته تـر پریرن پیـش تی رود و 
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کـادن یـک وطـیله و ابـزار تشـکلی از انسـرن حـل  تسلسـل پیـش تـی آورد. هـذا تسـاح 

کـه  نمی کنـد. بلکـه یـک نـوع ارتبـرط تاتـوز دیگـا تیـرن ایـن ترهیـرت باقـاار تی شـود 

خیلـی هـم نمی دانیـم چیسـم. ایـن توضـوع نیرزتنـد تأتـل اطـم. 

3. اشـکرل دیگـای هـم در تـورد عبـررت »بـدون صـورت بکـای« تسـاح اطـم. 

 توضیح آنکه باطفه به دو نوع علم قرئل اند: علم حصوهی و علم حضوری. در علم 

کـه در علم حضوری  حصوهـی صورتـی از شـیء نـزد تعلوم حرضا تی شـود، در حرهی 

کـه تی زنند حضـور تعلول نـزد علتش  خـود تعلـوم نـزد عرهـم حرضـا تی شـود. تثرهـی 

کـه خود تعلـول نزد علتش حرضا تی شـود، نـه صورتش.  اطـم؛ بـه ایـن تعنـر 

گا قاار برشـد این تعریف را بپذیریم، وجدان بر این تعریف خیلی نزدیک  حرل ا

 بـه علـم حضـوری بلسـفه اطـم؛ چـون طبـق ایـن تعریف،وجـود وجـدان شـونده نـزد 

کننـده حرضـا تی شـود.  وجـدان 

کـه بیلسـوف تیـرن علم و تعلـول قرئل اطـم عقیده  اهبتـه تـر بـه رابسـۀ علیتـی 

گا به  یـم. وهـی تـر تی گوییـم حقیقتـش نـزد تـر حرضا تی شـود. هذا این تعریـف _ ا ندار

بلتریـن نحـو هـم تبییـن شـود _ طـا از علـم حضـوری بلسـفه در تی آورد. ایـن هم یک 

کـه بـا تواجلۀ وجودی وارد اطـم.  اشـکرل دیگـا 

وجدان فعلی و انفعالی 

 4. بحث بعدی در برره کلمه انفعرل اطم. در تبرحث تعرربی دو قسم وجدان 

تســـاح اطـــم؛ وجـــدان بعلـــی و وجـــدان انفعرهـــی. تعابـــة اهلل وجـــدان انفعرهـــی اطـــم؛ 

کرره ایـــم و خـــدا بـــه تـــر تعابـــی تی شـــود.  کـــه در تعابـــم خـــدا هیـــچ  زیـــاا تی یربیـــم 

کـــه همـــه وجدان هـــر انفعرهـــی برشـــد و تـــر همـــه جـــر تنفعـــل  گونـــه نیســـم  اتـــر ایـــن 

برشـــیم. بلکـــه در باخـــی وجدان هـــر تـــر بّعـــرل هســـتیم و وجـــدان تـــر بعلـــی اطـــم. 
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کننـــدۀ  کـــه  یـــم، خودتـــرن وجـــدان تی کنیـــم  کـــه دار کمـــرل حرّیـــم و اختیـــرری  در 

کـــه خـــدا بـــه تـــر   کرری هســـتیم؛ اتـــر بـــا عکـــس آن، در وجـــدان تعابـــة اهلل تی یربیـــم 

تعابی تی شود. 

کــه تــر بــر وجــدان بــه  کــه در بحــث وجــدان تســاح شــده آن بــود  5. طــوتین تحــور 

کــه آیــر ایــن تسلــف بــاای همــه تااتــف  حقیقــم شــیء تی رطــیم؛ طــؤال ایــن اطــم 

کلّیــم دارد؟  وجــدان 

مراتب وجدان 

بخشـــی از تقریاات تاحوم اطترد رطرهه ای اطـــم بر نرم »فیمادةعالمالتشریع«. 

در توضیـــح این نکته که تردۀ عرهم تشـــریع بعل برعل تخترر اطـــم و صورت آن اتا 

که در تبرحث عدل تساح تی شـــود(. و نلی توال اطـــم. )همرن نکته 

کنون تتن عربی عبررات اطترد و تاجمه و توضیح آنلر در پی تی آید.  ا
ین،  األمر الثانی فی کیفیة انتشـــاء هذا العالم التشـــریعی من عالم التکو
یـــن؛ إذ التشـــریع  کیفیـــة نشـــوه و ظهـــوره و تولـــده مـــن عالـــم التکو  أی 

ین.  د عن التکو
ّ
متول

 و هـو موقـوف علـی رسـم مقدمـة، و هـی أّن اإلنسـان بمـا هـو إنسـان، أی 
 الذی قد ثبت بقائمة البرهان أّن فصل أخیره هو النطق و الزمه المساوی 
هـو إدراک الکلیـات، لمـّا وصـل إلـی هـذه النشـأة و ذلـک المقـام بحیث 
 اقتدر علی تعقل الصورة المعقولة، أی بحیث یقتدر علی أن یترقی من 
إدراک األمـر المحسـوس إلـی مرتبـة الخیـال، أی التقـدر المثالـی و منـه 
 إلـی مقـام العقـل أی مقام تعری ذلک األمـر کالحروف الهجائیة مثاًل عن 
 جمیع الخصوصیات و إن یشاهدها شهودا وجدانیا کشفیا فیحصل له 

کماالن.  فی هذا المقام 
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و بعبـــارة اخـــری إن أمکـــن أن یرقـــد مـــن نـــوم الغفلـــة عـــن نفســـه، و تمکـــن 
مـــن أن یکشـــف هـــذا الغطـــاء عـــن وجهـــه و یقطـــع عـــن بدنـــه و ینخلـــع عـــن 
 خیالـــه، فهـــو یشـــاهد ذاتـــه شـــهودًا حقیقّیـــًا وجدانیـــًا هـــو حقیقـــة الشـــهود،
 و مـــا ســـواه مـــن المشـــاهدات لیـــس بشـــهود حقیقـــی و ال بـــإدراک حقیقـــة 

الشـــیء، بـــل إدراک ظاهـــره و صورتـــه. 

و مـــا لـــم یبلـــغ اإلنســـان إلـــی هـــذا المقـــام ال یعلـــم حقیقة شـــیء من األشـــیاء 
 بکنهـــه و حقیقتـــه. و لهـــذا یکـــون علومـــه خطائیـــا بخالفـــه حیـــن وصولـــه 
ـــه فـــی ذلـــک المقـــام علـــم حقیقـــی  إلـــی تلـــک المرحلـــة، فـــإن علمـــه بذات

یتـــه.1 ـــه و بکنـــه هو بحقیقـــة ذات

کـه تی خواهیـم طـخن بگوییـم، این اطـم که  ترجمـهوتوضیـح: توضـوع دوتـی 

عرهـم تشـریع چگونـه از عرهـم تکویـن تتوهد شـده و ظرها گادیده اطـم؛ چاا که عرهم 

تشـریع از عرهـم تکویـن تتوهـد تی شـود. الزتـۀ ایـن تسلـف، بیـرن یـک تقدتـه اطـم. 

کـه انسـرن اطـم، بنـر بـا کام تنسقیون که بصل اخیـا او نرطقه  انسـرن، از آن جلـم 

کلیـرت رطـید،  ک  کنـد. و وقتـی بـه نشـئۀ ادرا کلیـرت  ک  بـودن اطـم؛ تی توانـد ادرا

ک تحسوطـرت بـه تاتبه  تی توانـد صـور تعقوهـه را تعقـل کنـد؛ بـه ایـن تعنـر که از ادرا

خیـرل و طـپس بـه تاتبـه تثـرل و از آن بـه تقـرم عقـل باطـد. ایـن جـر، تقـرم خرهـص 

شـدن آن اتـا و عقانـی شـدن آن اطـم. ترننـد اینکـه تمـرم حـروف هجـر را از همـۀ 

کنیـم. در ایـن حـرل  گره آن را شـلود وجدانـی کشـفی  کنیـم؛ آن  ک  خصوصیرتـش پـر

بـاای آن بـاد، دو تقـرم حرصـل تی شـود. )ایـن جـر توضیـح تی دهنـد چگونـه انسـرن 

کـه بـه همیـن راحتـی بتـوان  گونـه نیسـم   بـه حقیقـم یـک تسلـف تی رطـد. ایـن 

به حقیقم شیئ رطید( 
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گـــا انســـرن بتوانـــد از خـــواب غفلـــم نفـــس بیـــدار شـــود،  بـــه عبـــررت دیگـــا، ا

گـــذارد و از بدنـــش  کنـــرر  کـــه ایـــن پـــاده را از جلـــوی صورتـــش  اتـــکرن تی یربـــد 

کـــه ایـــن جـــر طـــخن از  تنقســـع و از خیرهـــش تنخلـــع شـــود. )پـــس تعلـــوم تی شـــود 

ـــدن تنقســـع  ـــه از ب ـــوع وجدانیـــرت، تـــر ن ـــی اشـــیرء نیســـم، چـــون در ن وجـــدان تعموه

کنـــون طـــخن تـــن را تی شـــنوید، بـــدون اینکـــه   تی شـــویم و نـــه از خیـــرل. شـــمر ا

کســـی بـــه ایـــن تاحلـــه باطـــد، چـــه اتفرقـــی تی ابتـــد؟(  گـــا  کرر برشـــد. اتـــر ا  انقسرعـــی در 

در ایـــن حرهـــم ذات خـــودش را و حقیقتـــش را شـــلود تی کنـــد و ایـــن شـــلود حقیقـــی 

ک حقیقـــم شـــیء  کـــه تقدترتـــی طـــی نشـــده اطـــم، ادرا  اطـــم. آن حرالتـــی 

ک ظرهـــا و صـــورت شـــیء اطـــم. )پـــس وقتـــی تـــن بـــر ابـــزار حســـی  نیســـم؛ بلکـــه ادرا

 بـــه شـــیء دطـــم تی زنـــم؛ بـــه حقیقـــم شـــیء دطـــم نیربتـــه ام. حقیقـــم شـــیء جـــز بـــر 

انخاع اتکرن پذیا نیسم.(

کنه و حقیقم شـیء نخواهد رطـید. به همین  گا انسـرن به این تقرم ناطـد، به   ا

گـا انسـرن بـه حقیقتـش  جلـم در علـوم، خسـر رخ تی دهـد و علـوم خسرپذیانـد. ا

کنه هویم   رطـیده بود خسر نمی کاد. اتر با خاف این حرهم، به علم حقیقی و به 

آن رطیده اطم. 

گـا طـخن از رطـیدن بـه حقیقم شـیء اطـم، جز بـر انخاع و  )پـس در ایـن جـر ا

انقسرع از بدن حرصل نمی شـود. هذا بحث با طـا حرالت عردی بشـا نیسـم؛ بلکه 

کرر تـر در زندگـی عـردی جریـرن  بـاای وجدان هـری تتعرهـی اطـم. اتـر بـاای اینکـه 

کنه و حقیقم اشـیرء باطـیم. رطـیدن به حقیقم اشـیرء  که به  یربد، نیرزی نیسـم 

گـا در تـورد وجدانیـرت  کرر طـرده ای اطـم و نـه نیـرزی بـه آن وجـود دارد. پـس ا نـه 

تتعـررف و دم دطـتی طـخن تی گوییـم، نبریـد از رطـیدن بـه حقیقـم شـیء طـخن 
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و متـی لـم یصـل الـی هـذه المرتبـة ال یجـوز أن یجلـس مسـند التعلیم، إذ 

مُعطـی الشـیء ال بـّد و أن یکـون واجـدًا لـه، بـل و یجـب علیـه أن یکـون 

لـه قـوة ترفیـع المتعلـم و ایصالـه الـی هـذه النشـأة، حتـی یطمئـّن نفـس 

المتعلـم بمـا یسـمع منـه؛ فلـو لـم یکن المعلم نائـاًل هذا المقـام، أو کان و 

لکـن لـم یقـّو علـی ایصـال المتعلم، فال حّق له فـی التعلیم؛ اذ ال یطمئّن 

ـم منـه... . 
ّ
ـم بمـا یتعل

ّ
نفـس المتعل

و بالجملـة فهـذا هـو الکمـال الذاتـی الـذی یحصـل له حین بعث رسـول 

 الداخل و حجة اهلل الباطن علیه، و یسمی بالکمال االنفعالی؛ اذ ینفعل

 بالصـور العقلیـة التـی تکـون موجـودة بوجوده، و یعّبر عنـه أیضًا بالکمال 

و حقیقـة  الـدرک  االنسـان حقیقـة  مقـام درک  المقـام  و هـذا  الجمالـی. 

رة أّنه  الُمـدِرک و الُمـدَرک. و هـذا هـو مفتـاح علمه بحقائق االشـیاء، ضرو

لو لم یکشـف حقیقة الُمدِرک بالکسـر کشـفًا وجدانیًا لنفسـه ال یکشـف 

حقیقـة شـیء من األشـیاء له1 

ناطـــیده اند،  بـــدن(  ایـــن تاتبـــه )خلـــع  بـــه  کـــه  کســـرنی  تاجمـــه و توضیـــح: 

کـــه تی خواهـــد شـــیئ  کســـی  ــاا  ــا تســـند تعلیـــم بنشـــینند. زیـ ــًر نمی تواننـــد بـ اطرطـ

کـــه  کنـــد، بریـــد واجـــد آن برشـــد؛ بلکـــه بریـــد ایـــن توانریـــی را داشـــته برشـــد  را عســـر 

بتوانـــد تتعلـــم را بـــه ایـــن توانریـــی باطـــرند تـــر نفـــس آن تتعلـــم بـــه تاحلـــۀ اطمینـــرن 

ـــم را 
ّ
گـــا تعلـــم بـــه ایـــن تقـــرم ناطـــیده، یـــر نمی توانـــد تتعل از آنچـــه تی دانـــد باطـــد. ا

ـــرد  ـــم ایج ـــرن تتعل ـــد در ج ـــاا نمی توان ـــدارد؛ زی ـــم ن ـــّق تعلی ـــرند، ح ـــا باط ـــرم برالت ـــه تق  ب

کند.  اطمینرن 

کـه خـود  کـه اواًل بتوانـد حـاوت آنچـه را  )ایشـرن نقـش تعلـم را در ایـن تی بینـد 
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چشـیده، بـه تتعلـم بچشـرند. دوم اینکـه بتوانـد او را برال بیـرورد. در ها علمی همین 

کـه تنلـر در صورتی کـه تعلم تسلبی را خوب بفلمـد، تی تواند آن را به دیگاان  اطـم 

گونه اند.( یـرد بدهـد. علـوم اهلی نیـز همیـن 

کـــه رطـــول داخلی  کمـــرل ذاتی زترنـــی حرصل تی شـــود  خاصـــه اینکـــه ایـــن 

یعنـــی عقـــل باانگیخته شـــود. )پـــس در نلریم تـــر را دِر خرنـــۀ عقل بادنـــد(. این را 

»کمـــرل انفعرهـــی جمرهی« تی نرتیم. چاا که انســـرن بر صور عقلی تنفعل تی شـــود. 

کننده  که انســـرن حقیقم درک  که تقرم شـــلود اطـــم _ تقرتی اطـــم  این تقرم _ 

کلید شـــنرخم و علم حقیقم اشـــیرء آنجرطـــم. به  کند و  و درک شـــونده را درک 

کننده( خـــودش را نشنرطـــد چیـــزی را نمی تواند  گـــا ُتـــدرک )درک  که ا ایـــن دهیـــل 

کـــه بتوانیـــم تنقســـع از  بشنرطـــد )و تـــر زترنـــی تی توانیـــم خودتـــرن را بشنرطـــیم 

 بدن شویم(. 

خاصه تسلف در این قسمم اینکه: 

1. تشـرهده و کشـف اتـور در تاتبـۀ عقـل، وجدانـی اطـم. یعنی عقل اطـم که 

وجـدان تی کند. 

کـــه  کنیـــم  کشـــف حقیقـــی، بریـــد وجـــدان شـــلودی نفـــس  2. بـــاای رطـــیدن بـــه 

ــن  ــاای همیـ ــر بـ ــود. اتـ ــل تی شـ ــدن حرصـ ــرع از بـ ــس و انقسـ ــاع نفـ ــر انخـ ــا بـ ــن اتـ ایـ

کشـــف حقیقـــی هـــم تنلـــر راه، باانگیختـــه شـــدن رطـــول برطنـــی، یعنـــی عقـــل اطـــم. 

ـــۀ  ـــا در خرن ـــذا وجـــدان ب ـــا رطـــول برطنـــی اطـــم. ه پـــس تمـــرم ایـــن وجدانیـــرت، بـــاع ب

ــد.  ــل تی خوابـ عقـ

کـه وجـدان اتـور در طـسوح پریین تـا بـه تعنـری  3. نکتـۀ اطرطـی تا ایـن اطـم 

کشـف حقیقـم آن اتـور نیسـم. 
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وجدان فعلی

اطـترد در اداتـه بـه »وجـدان بعلـی« تی پادازنـد. چنرنکـه قبـا هم اشـرره شـد، تر 

یـم، و هـم حرهـم وجـدان انفعرهـی. تثـرل وجـدان بعلـی، طـه  هـم وجـدان بعلـی دار

کـه در اداتـه آتـده اطـم:  وجدانـی اطـم 

_ نفس، بعل خود را وجدان تی کند.

که او برعل بعل خودش اطم و اطتنرد بعل او به غیا،   _ نفس، وجدان تی کند 

صحیح نیسم.

یم خود را وجدان تی کند. _ نفس، اختیرر

اطترد در این تورد تی نویسد: 

یـض، بحیـث فـّوض إلیـه األمـر حتـی فی  یـة التفو  و لیـس المـراد باالختیار
 مقام وجوده و ذاته؛ بل المراد أّن اإلنسان إذا اّتحد بالعلل الغائیة، فابتهج 
ر الفعـل منـه فـی المقـام االشـرف مثـاًل، فتوّجـه الـی انشـاء الّصـور  بصـدو
فاوجدها، یری من نفسه أّنه بنفسه فعل ذلک الفعل و منه صدر حقیقة، 
 بحیـث ال ُیسـتند الـی غیـره حقیقـة و واقعـًا، فیقـول: أنـا أفعـل ال غیـری،
یـًة حقیقیـًة أّن توّجهـه   أنـا أوجـد ال غیـری. و یشـاهد شـهودًا وجدانیـًا و رؤ
 غیرِه، فلیس التوّجه بالنسـبِة الیِه کالماِء الجاری 

َ
یـس فعل

َ
إلـی الفعـل ل

یًة  فـی المیـزاب بـأن یجـری غیـُره توجَهـُه فـی میـزاب وجـوده. فإّنه یـری رؤ
واقعیـًة أّنـه یتوّجـه ال أّن التوّجـه یصیـر و یکون. 

 و بعبارة واضحة من الوجدانیات لالنسان أّنه بعد ما ابتهج بانشاء الّصور، 
فتوّجـه إلیـه، یـری ذلـک التوّجـه ِمـن فعـِل نفسـه و ذاتـه، و مسـتندًا الـی 
ّیتـه. و لهـذا یقـول: توّجهـُت أنـا فأوجـدُت أنـا، أو یقول:  کنـه َحقیقتـِه و ُهو

َکـوَن ذلـَک الّتوّجـِه ِمـن الغیـِر.   أتوّجـه أّنـا. و اوجـد انـا و ال یـری بالوجـداِن 
50

وجــدان



و لهـذا ال یقـول بأّنـه َحصـل االبتهـاج فحصـل التوّجـه فأوجـدت الفعـل؛ 
یجـری  الـذی  کالمـاء  أبـدًا  غیـره  الـی  ُمسـتندا  التوّجـه  ذلـک  یـری  ال  و 
مـن َصـب الغیـر و إهراقـه فـی المیـزاب. و لهـذا یقـال أّن المـاء جـری فـی 

المیـزاب و حصـل فیـه. و الیقـال أّن التوّجـه یحصـل و یجـری. 

ــات  ــات الواقعی ــل اثب ــذا التفصی ــن ه ــود م ــس المقص ــه لی ــی ان و ال یخف
َکــوَن الّتوّجــه ِمــن فعــل النفــس حقیقــًة أمــر  باالطالقــات، بــل غرضنــا أّن 
 وجدانــّی لــه. و لهــذا بغریزتــه الفطریة و وجداناته الشــهودیة الذاتیة. یطلق

 هذه االطالقات جبلة���1

کرر به او  که  ترجمـــهوتوضیـــح: تنظور از اختیرر، تفویض نیســـم؛ به این تعنـــر 

تفویض شـــده و رهر شـــده برشـــد، حتی در تقرم وجود و تقرم ذات برعل. بلکه تااد 

که وقتـــی علل غریـــی، انســـرن را در تقرم اشـــاف نفس به صـــدور بعل  ایـــن اطـــم 

کند؛ آن را پدید تی آورد و  باانگیزانـــد؛ تثًا اینکه به ایجرد یک صورت بکـــای توجه 

در این حرل تی بیند که خودش این کرر را انجرم داده اطم و این تسلف از خودش 

صـــردر شـــده اطـــم، به گونـــه ای که نمی توانـــد آن را بـــه غیا خودش تســـتند کند. 

در ایـــن حـــرل تی گوید تـــن انجرم تی دهم و بـــاد دیگای غیا از تن نیســـم. برعل، 

که توّجه به شـــیء، بعل اطـــم   ایـــن را شـــلود وجدانـــی تی کند و حقیقتـــًر تی بیند 

نه بعل دیگای. 

 توجه ترنند این آبی نیسم که در یک جوی راه بیفتد که باد دیگای آب را در آن

کاده اطـــم، نه اینکه این اتا اتفرق ابترده  یخته برشـــد، بلکه خود او توجه    تســـیا ر

برشد. )توجه تر انفعرهی نیسم.( 

که بعد از آنکه تصمیم به انشرء  به عبررت واضح تا، این تسلف وجدانی اطم 
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کـاد، تی بینـد که این توجـه کرر ذات او و نفس    صـورت ذهنـی گابـم و بـه آن توجـه 

کادم«، »تن  اوطم و به خود او تستند اطم. به همین جلم تی گوید: »تن ایجرد 

کـادم«. بـه وجدانـش تی بیند که توجه از جری دیگای نمی آید و کررش چنرن  توجـه 

کـه شـوق حرصـل شـود و بعـل ایجـرد شـود. توجـه را تسـتند بـه غیـا نمی کنـد،   نبـوده 

کـه در جویـی جرری شـده برشـد، نمی گوید این بعل در تـن جریرن یربم.  تثـل آبـی 

کـه خودتـرن انجـرم دهنـده هسـتیم و ایـن انجـرم  در بعـل اختیـرری تـر تی بلمیـم 

کـه در تـر یـک چیـزی بیفتـد و تـر تتأثـا  دادن را وجـدان تی کنیـم. چنیـن نیسـم 

کـه در ایـن حرهـم تجبـور تی شـویم. )پریـرن تاجمـه( شـویم؛ چـاا 

 خاصۀ آنچه از این قســـمم از رطـــرهۀ ترده عرهم تشریع نقل و تاجمه شد، این

که:   اطم 

یم: وجدان بعلی و وجدان انفعرهی.  اهف _ تر دو قسم وجدان دار

ب _ در تعابم خدا، وجدان انفعرهی اطم.

که انجرم تی دهیم، وجدان تر بعلی اطم. ج _ اتر در بعلی 

 تنیجه آنکه در توضیح وجدان نبرید گفم که حرهم تر همیشه انفعرهی اطم. 

که باتودید   در اینجر این طـؤال تساح تی شـود که گفته اند: از طـویی تی گویید 

وجـدان  تی گوییـد:  دیگـا  طـوی  از  و  تی شـود.  انجـرم  عقـل  تشـلد  در  وجدانیـرت 

کـه بریـد ببینیـم چگونـه بر یکدیگـا تاتبط  کننـده و وجـدان شـونده ترهیرتـی هسـتند 

گا  تی شـوند. از طـاف دیگـا تـر تی دانیـم عقـل نـور اطـم. حرل طـؤال این اطـم که ا

وجدانیـرت در تشـلد عقـل و بـه ترییـد عقـل اطـم، چگونـه عقـل تاتبـط بـر وجـدان 

کننـده و وجـدان شـونده تی شـود؟

پرطخ برید گفم: نور عقل و علم، ترهیم )به آن تعنر که در ترهیم توجوده   در

تساح اطم( ندارد. 
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 وجدان چیست؟

الـف: وجـدان بـه مثابـه یک اتفـاق و حالت نفسـی، نـه یک ابزار و وسـیلۀ 
خت شنا

یشۀ دو نگره تتفروت   عبرراتی از درس هری تختلف خواهیم خواند، تر ببینیم ر

کدام عبررات اطـــترد شـــکل کجرطـــم و بر اطـــتنرد بـــه   اصلـــی در بحـــث وجدان 

گابته اطم.   

یـک نـگره ایـن اطـم کـه تی گوید وجدان یک حرهم پذیاش نفسـرنی اطـم. یر 

بلتـا بگوییـم یـک حرهم نفسـرنی اطـم، چـه بعلی و چـه انفعرهی. اّتر دیـدگره دیگا 

کرنرل تعابتـی تی داند. وجـدان را ترننـد عقـل و علـم، یک 

که این عبررات، چگونه تنشأ این دو دیدگره شده اطم.  اینک برید بنگریم 

گروهاول _ وجدان به مثابه یک راه شناخت در کنار عقل و حس

یم طریق »وجدان« اســـت  کـــه دنبال آن ها میرو 1. طریـــق انبیا و طریق ما 
]درس1[

 2. شما حّتی به این کلمات و جمالتی که مطرح میشود، فکر نکنید؛ بلکه 
آنچه را که طرح شد، سعی کنید آن را به وجدان خود بیابید ]درس1[

3. همـــه اینهـــا را »ادراک« می کنیـــد؛ اّمـــا همـــه ایـــن ادراکات، شـــما را از 
»وجدان« خودتان انداخته اســـت و رکود وجدان را باعث شـــده است... 

]درس1[

4. مثاًل شـــما در ذهـــن خود یک حـــرف »واو« تصّور کنید، ایـــن »واو« اگر 
شـــعور داشته باشـــد، اگر وجدان داشته باشـــد، می یابد که به وجود خود 

قائم نیســـت، دیگری او را نگه داشـــته است. ]درس1[

گـــر ابـــو علی ســـینا هم بـــه »وجدان« ســـاده و پـــاک خود رجـــوع کند،  5. ا
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همیـــن حقیقـــت را می یابد کـــه او قّیـــوم دارد]درس1[

یـــر و رو شـــدن را می یابید. کـــه مراجعه کنید این ز 6. بـــه »وجـــدان« خود 
]درس2[

گـــر بنـــا باشـــد کـــه ما مصنـــوع غیر باشـــیم، آیـــا جز اینکـــه مـــا را باال و  7. ا
پائیـــن بیاورند؟ مـــا این طـــور مصنوعّیـــت را در خودمان می یابیـــم. قرآن 
< هـــم دارایـــش می کنـــد هم گدا، 

ݨݨݦݦ
ا٭ ݘً ىݩݩݩݧ �یݨْ

َ ٍم سش
ْ
َد ِعل ْ عݧ ݨَ َم �ب

َ
ل ْ عݧ َ ݨْ لٰا �ی یݧ

َ
ك ِ می فرمایـــد: >لݫ

 هم نادانش می کند و هم دانا. حاال صانع من کیســـت؟ چگونه اســـت؟ 
کجاســـت؟ هیـــچ، اینهایش بر مـــا معلوم نیســـت. آن مقـــداری که خود 
صانـــع بخواهـــد به وجدان مـــا آن مقـــدار را بنهـــد، ما می یابیـــم. درجات 

عرفـــان از اینجا تفـــاوت پیدا می کنـــد.]درس2[

8. وقتـــی پیغمبـــر »وجدان« انســـان را روشـــن می کند، و صفـــات خدا را 
برایـــش می گویـــد، او باید خدا را شـــکر کنـــد ]درس2[

بااطرس این عبررات تی بلمیم:

کـه تـر بـه آن چیـزی  وجـدان یـک طریـق و راه اطـم.)1( وجـدان چیـزی اطـم 

کرر ابتـرده  کـه تـر از آن دور شـده ایم و یـر وجـدان از  را تی یربیـم. )2( چیـزی اطـم 

اطـم. )3( وجـدان تثـل یـک دارایـی اطـم. )4( وجـدان جریـی اطـم تثـل خرنـه 

که در آن چیزی تی گذارند )7(  کرطـه ای اطـم  کاد )6( تثل  که برید به آنجر رجوع 

کـاد )8(  کـه خرتـوش بـود و پیرتبـا روشـن اش  چیـزی اطـم 

ایـن عبـررات ایـن باداشـم را ایجـرد تی کنـد کـه وجـدان یـک ابـزار، یـر یـک راهی 

گذاشـته اطـم.  کـه در درون تر  اطـم 

وجدان به مثابۀ یک حالت نفسی

گونـۀ دیگـای اطـم، یعنـی وجدان  کـه تعربیـا بـه  یـم  گـروهدوم: تتن هریـی هـم دار 54
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را بـه تثربـه یـک حرهـم نفسـی تی شنرطـرند. 

 1. ]در مثال تشنگی[... در این حالت شما عطش را »وجدان« می کنید، 
 کنه عطش را می یابید. این عطش صورت فکری ندارد، صورت خیالی 
 ندارد، حّتی لفظ عطش را هم ممکن است از یاد ببرید. از این مثال تفاوت 
 بین »ادراک« و »وجدان« روشن می شود، خواه ادراک حّسی باشد، خواه 
که من برای شـما عطش  ادراک خیالی باشـد و خواه ادراک عقلی. آنجا 
اینجـا  در  اّمـا  کردیـد،  ادراک  را  فکـری  صـورت  شـما  کـردم،  تعریـف  را 
عطـش را »وجـدان« نمودیـد. جالـب ایـن اسـت کـه شـما حّتـی وقتـی که 
ییـد غیـر از وجدان  عطـش را بـا آثـار و لـوازم بیـان می کنیـد و هـر چـه می گو

یـر می کنیـد... ]درس1[ اسـت، شـما توصیـف و تصو

ایـن جـر در تثـرل تشـنگی بـر بیرن عبـررت »وجـدان نمودید«، انگرر یـک اتفرق را 

کـه از آن بـه »حرهم نفسـی« تعبیـا کادیم.  بیـرن تی کننـد 

کـه شـما هسـتید، از قبیـل  گـر کسـی صـد دلیـل بـرای مـن اقامـه کنـد  2. ا
چـون  می خـورد،  تـکان  عّمامه تـان  چـون  می زنیـد،  حـرف  چـون  اینکـه 
یشـتان می جنبـد و... برابـری نمی کنـد با یک »وجدانـی« که من خودم،  ر
خـودم را بیابـم. چـه بسـا کـه مـن فرمایشـات او را بشـنوم و صـورت عقلـی 
و فکـری بـه آن بدهـم و بعـد بـا مختصـر تشـکیکی نسـبت بـه آن تغییـر 
یـن هـم جمـع بشـوند، 

َ
کنـم، دیگـر َثَقل گـر »وجـدان«  عقیـده بدهـم. اّمـا ا

نمی تواننـد مـرا از ایـن »وجـدان« منحـرف و منصـرف بکننـد، هـر چقـدر 
هـم دلیـل و برهـان اقامـه کنند، من ابدًا اعتنایی نخواهـم کرد. بنابر این، 

مفتـاح همـۀ معـارف توحیـدی یافتـن »خـود« اسـت.]درس1[

گـر بنـا باشـد  یـر و رو شـدن مـا عیـن »وجـدان« ماسـت خالقمـان را. ا 3. ز
رند؟ ما این  کـه مـا مصنـوع غیـر باشـیم، آیا جـز اینکه ما را باال و پائیـن بیاو
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طـور مصنوعّیـت را در خودمـان می یابیم.]درس2[

4. مـا تمـام صفـات جـالل و جمـال خـدا را بـه یـک »وجـدان« می یابیـم 
عجـز«  »وجـدان  اوسـت،  غنـای  آئینـۀ  کـه  ماسـت  فقـر«  »وجـدان  آن  و 
ماسـت کـه آئینـۀ قـدرت اوسـت، »وجـدان جهـل« ماسـت کـه آئینۀ علم 
وجـدان  بـه  می یابیـم،  را  قّیـوم  غنـای  خودمـان  فقـر  وجـدان  بـه  اوسـت، 
جهـل خودمـان علـم قّیـوم را می یابیـم اّمـا نمی توانیم معّیـن کنیم، حیران 

»اهلل«.]درس2[ می شـود  او  و  یم  می شـو

عبـــررت دوم نیـــز وجـــدان را یک پروطـــه و یک اتفـــرق تی داند، یعنـــی »وجدان 

گره  که اطـــترد هیچ  کید تی شـــود  کنـــم«، بـــه عنوان یک بعل گفته شـــده اطـــم. تر

کرر نباده اند. وجـــدان یعنی یربتن، نه  وجـــدان را جز بـــه صورت وصفی یر بعلی بـــه 

 یـــک وطـــیله و ابـــزار. یربتن یعنی یک اتفـــرق، یک روند، یک پروطـــه یر تأثیـــا و تأثا،

 نه یک وطیله و ابزار. 

 این دو تعبیای که در درس هر آتده اطم، برید بر هم جمع شود. به نظا تی رطد

کـه تـدل دوم تـورد قبـول اطـترد بـوده اطـم، چنرنکـه در تشـلدین و دیگـا تتـون   

کرر تی بانـد.  کـه نوشـته انـد، بـه صااحـم وجـدان را بـه همیـن تعنـر بـه  عربـی 

ب: وجدان د ر مشهد عقل و علم 

گا وجدان به عنوان یک وطیله برشد، تی بریسم در روایرت رّد پریی از آن پیدا   ا

کترب »ابوابالهدی« تی نویسد:  کنیم. تیرزای اصفلرنی در 

الباب السـابع من أبواب الهدی: معرفة البراهین لما جاء به الرسـول؟ص؟ 
فی األبواب السابقة. 

لهیة مباینة لما فی العلوم البشـریة. فاّن البرهان  و البراهیـن فـی العلـوم اإل
56 علی ما اّدعاه صاحب الشریعة فی جمیع ما جاء به ثالثة:
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األول: هو العقل الذی هو حجة اهلل علی البشر 

و الثانی هو العلم الحقیقی.

فبالعقـــل و العلـــم ُیخرج النبی؟ص؟ عامة الناس مـــن ظلمات التعقالت 
و التصـــورات و التصدیقـــات االصطالحیـــة إلی نـــور العقـــل و العلم فی 
درجاتهمـــا. فالتذکـــر بنـــور العقـــل أوال و بنـــور العلـــم ثانیا هـــو المیزان فی 
لهیـــة. فَیعرف المتذکـــُر بنور العقـــل حقیقَة  إقامـــة صاحب الشـــریعة اإل
النـــور الممیـــز للجید و الردئ، و بنور العلم حقیقة النور الکاشـــف بذاته 
لذاتـــه و لغیـــره. و معرفتهـــا بهما بالعیـــان حین التذکر بحیـــث ال یحتاج 
إلـــی إعمـــال فکـــر و نظـــر و تألیـــف قیـــاس، ألّنـــه هـــو الرافـــع لاللتبـــاس. 
فیعایـــن کلمـــا جاء به صاحب الشـــریعة فـــی المخلوقـــات و المکونات 

اوال و بالـــذات بهما... 

کبر هو رب العزة جل جالله کما   و الثالث و هو البرهان األعظم و الشاهد األ
 وعد نبیه بذلک. فهو المعرف جل شانه _ لمن أطاع رسوله _ ذاته القدوس 

ته و آیاته و أفعاله و حقائق مخلوقاته...1 کماال فی 

ترجمـهوتوضیـح:بااهیـن علـوم اهلـی بـر بااهیـن علـوم بشـای تتفـروت اطـم. 

 )باهرن در علوم بشای نتیجه گیای از تقدترت صغای و کبای و تفرهیم اطم. اتر 

کننده. هغم باهرن به تعنری روشـن و نّیا اطـم.  در علوم اهلی باهرن یعنی روشـن 

کـه روشـنگا اطـم. ایـن روشـنگای حتمـر از  کلـی، باهـرن اتـوری اطـم  بـه تعنـری 

کـه باهرن هـری اهلـی، بااهیـن  تسـیا تفرهیـم و قضریـر و... نیسـم. از همیـن روطـم 

بلسـفی را نـه روشـنگا، بلکـه حجـرب تی دانـد.( 

باهرن بااطرس ادعری صرحف شریعم در طه اتا خاصه تی شود:

157. اصفهانی، مهدی.  ابواب الهدی؛  قم: مؤسسه معارف اهل بیت، ص 132-133، باب هفتم. 
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که حجم خدا با بشا اطم. 1. اول عقل اطم 

کام؟لص؟  2. دوم علـم حقیقـی اطـم. بـه واطـسۀ عقـل و علـم اطـم که پیرتبـا ا

یکـی خـررج تی کنـد و بـه طـوی عقـل و علم در درجرتـی که دارند  عمـوم تـادم را از ترر

کـس بـه انـدازۀ عقـل و علـم خـود تتذکـا تی شـود.( تذکـا دادن بـه  تی بـاد. )اهبتـه هـا 

نـور عقـل در تاتبـه اول و نـور علـم در تاتبـۀ دوم، تیـزان بـاای برپرداشـتن شـریعم 

توطـط صرحـف آن اطـم. 

که عقل نوری اطم  انسرن وقتی نور عقل و علم را داشته برشد، تتذکا تی شود 

 که بدی را از خوبی تمیز تی دهد و علم نوری اطم که خود روشن اطم و دیگای را 

گفته شده اطم.( تعابم نفس بر تذکا،   روشن تی نمرید. )تفروت بین عقل و علم 

کـه ایـن تذکـا نیرزتنـد قیرطـرت  بـه واطـسۀ ایـن دو باهـرن روشـن اطـم، بـه صورتـی 

و... نیسـم، زیـاا خـودش شـک و تادیـد را باطـاف تی کنـد. بـه واطـسۀ نـور عقـل و 

گـا نـور  کـه شـمر ا علـم آنچـه را در تکونـرت اطـم تی بینـد. )ایـن حـاف بزرگـی اطـم 

کرشـف از حقریـق برشـید.(  عقـل و علـم داشـته برشـید، تی توانیـد 

 3. راه شـنرخم طـوم، خود خدای تتعرل اطـم. خود خداوند اطم که تعّاف 

کمرالتـش و ابعرهـش و حقریـق تخلوقـرت اطـم بـاای  اطـم؛ تعـّاف خـود ذاتـش و 

کنـد. کـه رطـوهش را اطرعـم  کسـی 

کـه اهبتـه تصـور و  پـس بااطـرس ایـن تتـن راه رطـیدن و باهـرن بـاای شـنرخم، 

صـورت بکـای هـم نـدارد، عقـل، علم و خـود خدای تتعرل اطـم. اهبته بعدا اشـرره 

کـه عقـل و علـم، آیـه و نشـرنه بـاای شـنرخم خـود حـق تتعـرل اطـم. پـس  تی کننـد 

گـا طـخنی از وجـدان تی گوییـم، بـه یکـی از ایـن طـه باهـرن باگادانیم.  کـه ا گزیریـم  نر

ارجـرع بـه طـوتی اتـکرن نـدارد، زیـاا تعابم خداوند دطـم تر نیسـم. پـس وجدان 

را بریـد بـه عقـل یـر بـه علـم ارجـرع دهیم. 
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فرق میان علم و عقل 

تاحـــوم تیـــرزا دربـــررۀ تفـــروت تیـــرن علـــم و عقـــل، در تعـــررف اهقـــاان توضیح 

تی دهند.1 بااطـــرس این توضیح، علم و عقل، به واجد آنلر و آن چه به واطـــسۀ آن 

گا اتوری ترنند   نورهر کشـــف تی شود، برز تی گادد. کســـی که واجد این نور اطم، ا

حیرت، قدرت، اختیرر و حسن و قبح ابعرل خود را بیربد، این اتور به واطسۀ عقل 

که شخص همرن نور را تی یربد و به واطسه ی یربتن آن  شنرخته تی شود. هنگرتی 

که تی گویند علم  غیا خودش را آشـــکرر تی کند، علم اطـــم. به این جلم اطـــم 

گانه از نظا ایشـــرن عقل و علم یک نور اطـــم که تعّددش   حجم دیگای اطـــم، و 

گادد.  کرربادش باتی  به تعّدد 

گـا تی خواهیـم در بـررۀ وجدان بحـث و گفتگو کنیـم، برید  کـه ا نتیجـۀ تلـم ایـن 

گا آن وجـدان تربوط به حسـن و قبح بعل  حـول و حـوش علـم و عقـل بحـث کنیـم. ا

گـا تربـوط بـه یـک شـیء  و بعـل اختیـررِی تـر بـود، بـه عقـل وجـدان تی کنیـم. اتـر ا

 خررجـی بـود، تی گوییـم بـه علم وجدان تی کنیم. اهبته گفتیـم ها دو یک نورند؛ وهی 

کرر ببریم. در عین حرل تر تی توانیم دو هفظ به 

کاده انـد در روایـرت هـم وجـود  کـه تاحـوم تیـرزا  کـه ایـن تفکیکـی  بریـد دانسـم 
دارد. و روایـرت آن را در تعـررف اهقـاآن آورده انـد.2

خالصه:

_ خاصـــۀ بحـــث تر در حـــول تعریفی که ابتدای جلســـه از وجدان تساح شـــد 

بدین قاار اطـــم: 

1. معارف القرآن، ج 1، ص 173-172�
259. معارف القرآن، ج1 ، ص 228-202�
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کاد. 1. در بحث تواجلۀ وجودی برید تأتل 

یم و هم انفعرل. 2. در حرهم نفسرنی، تر هم بعل دار

کـه: وجـدان در تشـلد عقل و علم اطـم.  3. دربـررۀ جریـگره وجـدان گفتـه شـد 

عقـل و علـم یـک نورنـد، نـه دو نـور. تعـدد آن بـه تعـدد کرربـادش باتی گادد.

4. بـا طبـق عبـررات اطـترد، از وجدان دو تعنر باداشـم تی شـود. بر توضیحرتی 

ابـزار و  نـه یـک  بـه نظـا تی رطـد وجـدان یـک حرهـم نفسـرنی اطـم  کـه داده شـد، 

وطـیله. هـذا بریـد عبـررات دطـته اول را بـه نحـوی بـه تعنـری دوتـی باگادانیـم. 

کشـف حقیقم و هویم عقل نیسـتیم؛ بلکه خود را عرقل و عرهم   5. تر قردر به 

کررکادهری عقل و علم. اطـترد وجدان را یک  کـادن یعنـی یربتـن  تی یربیـم. وجـدان 

اتـا بعلـی تی گیانـد نـه اطـمی. وجـدان یعنـی یربتـن، یعنـی کشـف بـه نـور عقـل. نـور 

عقـل، و علمـی کـه صورت طـرز نیسـم. 

ک هستیم.   اهبته خیلی اوقرت تر در تقرم رتق و بتق خود هستیم که طاترطا در ادرا

کرت و تفرهیـم، احـکرم واجـف و حـاام و تسـتحف اطـم. ایـن  از جملـه ایـن ادرا

کسی تر را  کشف حجربند؛ وهی در احکرم روزانه به آنلر تحترجیم و   تفرهیم در اتا 

کرربـاد تجـرزش تنـع نکـاده اطـم. هـذا در زندگـی بانرتـه ریـزی و  کرت در  از ایـن ادرا

حسـرب و کتـرب تی کنیـم و بـه ایـن اتـور توصیـه هـم شـده ایم. 

گابته اند.  6. تاحوم اطترد وجدان را تصدری از وجد، یجد به تعنری یربتن 

معنای ککنه در جزوات مرحوم استاد

گره تصـور تـر از  همیـن جـر الزم اطـم توضیحـی در بـرره کلمـۀ »کنـه« داده شـود. 

کنـه، حـرق و حقیقـم یـک شـیء اطـم. یعنـی آن تـِه تـِه حقیقـم یـک شـی.  کلمـه 

ایـن تعنـری کنـه در زبـرن بررطـی تتـداول اطـم. شـرعا گویـد: 60
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کی؟ بـــه بکـــات ایـــن ره نمی شـــود طّیبـــه عقـــل نـــرزی حکیم تـــر 

کنـــه ذاتـــش خـــاد بـــاد پـــی یـــــربـــه  گـــــا رطــــد خـــس بــــه قعـــا در ا

کـــه در زبرن عربی کنه به تعنری »خود« اطـــم و ارتبرطی بر حقیقم  در حرهـــی 

کنه ایـــن ابزار، یعنی خود این ابزار، نه شـــکل و صورت و نه ذات  شـــیء ندارد. تثًا 

و حقیقـــم و هویـــم آن؛ یعنـــی اینکـــه نـــه بکا و خیـــرل تی کنـــم، و نه دچـــرر توهم 

که بـــه حقیقـــم و حـــرق آن رطـــیده ام. عبررت  شـــده ام. اتـــر بـــه این تعنر نیســـم 

کنه تشـــنگی رطـــیدم«، یعنی به خود تشـــنگی رطـــیدم؛ نه حقیقم تشـــنگی  »بـــه 

 و نه تصور و توهم تشنگی. 

یکی از تواردی که بدبلمی شده، همین کلمۀ کنه اطم که باخی آن را تعردل 

کنه که اطـــترد در 99 درصد تـــوارد، از   ذات و حقیقـــم شـــیء تی گیاند. در حرهی 

کاده اند.   به تعنری »خود« اطتعمرل 

کـه تیـرن تـر  ِقـِه«1، نیـز تنظـور ایـن اطـم 
ْ
َبْیـَنَخل در روایـم  »ُکْنُهـُهَتْفِریـٌقَبْیَنـُهَو

گانه   و خدا بینونم اطم. انسرن از خدا جداطم و خدا هم از انسرن جداطم، و 

یم و به خدا باطیم.  که برو یم  تر ادعری شنرخم حقیقم ذات خدا ندار
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گفتار چهارم

مراتب وجدان 

کـه وجدان تااتـف تختلف دارد. تاتبـۀ تتعرهی آن   در جلسـرت قبـل گفتـه شـد 

 تتوقف با انخاع اطـم که شـلود حقریق اشـیرء اطـم. تاتبۀ پریین تای هم هسـم 

کـه وجدان هـری روزتـاۀ ترطـم. تـر بـه نـور عقـل وجدان حسـی تی کنیم. تثـل دیدن 

که: یربتن خود  کی هر و غیاه. حرل این طؤال تساح تی شود   اشیرء یر چشیدن خورا

کدام تاتبۀ وجدان اطم؟ آیر وجدان حسی اطم؟ آیر یربتن   و تصنوعیم خود در 

خود، شبیه علم حضوری بلسفه نیسم؟

کننـــده«، »وجدان  در پرطـــخ تی گوییـــم: ها وجدانی طـــه رکـــن دارد: »وجـــدان 

 شـــونده« و »روند وجـــدان«. آنچه وجـــدان تی شـــود، تی تواند اتور تختلفی برشـــد. 

روند وجدان هم به نور عقل صورت تی گیاد. 

که بـــه نور عقل صـــورت تی گیـــاد؛ این وجـــدان از   در تـــورد اتـــور وجدان شـــده 

یچه هری تختلف واقع تی شود.  در

 1. اتــور حســی از طریــق حــّس وجــدان تی شــود. جســم تر و به تبــع آن حّس تر _ که 

بخشــی از جســم ترطــم _ ترهــک نــور عقــل اطــم. تثــًا حــس چشــریی کــه ترهــک نــور 

کــه عرقــل اطــم( تــزۀ غــذا را تی یربــد.  عقــل اطــم؛ )یــر بــه عبــررت دقیــق تــا، حســی 

62 در واقع تر طه جزیی هستیم. جسم، ترهک روح حیوانی اطم و ها دو ترهک نور 



که دنیر را کشـف تی کند. ها طـه بر هم   عقل هسـتند. این تجموعۀ طـه تریی اطـم 

کرر را انجـرم تی دهنـد؛ یـک تاکیـف بـه هـم عجیـن شـدۀ پیچیـده. بـه تعبیـا  ایـن 

کـه ترهـک نـور عقل اطـم؛ تـزه طـیف را تی بلمم.« تعرربـی: »تـن بـه حّسـم، حّسـی 

کـه اتای عقلی اطـم. آیر وجدان  2. تاحلـۀ برالتـا، وجـدان حسـن و قبح اطـم 

گا اتا  حسـن و قبـح در تاتبـۀ تحسوطـرت اطـم یـر تاتبـه ای برالتا از تحسوطـرت؟ ا

وجـدان شـدنی در رتبـۀ عقـل برشـد، آن را بـه خـود عقل تی یربم، زیاا یـک اتا تتعرهی 

که در طـسح خود عقل اطـم. اهبته این هر در طـسح اوهیه اطـم.  اطـم 

3. در تـورد وجـدان نفـس، ابتـدا بریـد دیـد تنظـور از نفـس چیسـم؟ آیـر تنظـور 

کنـون تـن و شـمر هسـتیم،  کـه ا همـرن حقیقـم »خـود« اطـم؟ یـر آن چیـزی اطـم 

کشـف تی کنـد؟  کـه جلـرن را  یعنـی تاکیبـی از جسـم و روح و عقـل 

کنـون هسـتیم، کـه تجموعـه ای از جسـم  کـه ا در تـورد نفـس _ بـه تعنـری خـودی 

که حاف هری تن را تی شـنوید و یر  و روح اطـم _ شـنرخم شـمر از تن، این اطـم 

خـود تـن را تی بینیـد. توجـود زنـده ای که جسـمی دارد و روحـی، و کررهریی تی کند 

که اطـمش »تن« اطـم. این یک طـسح از شـنرخم اطـم. 

اتـر گرهـی نظـا بـه ترهیم توجـوده تی کنیم _ آنچه که هّف ترطـم _ ترهیتی که 

تـن بـه آن توجـود هسـتم و ایـن ویژگی هـر )جسـم و روح و...( به دنبرهش آتده اطـم؛ 

کـه حقیقـم انسـرن و ترهیم انسـرن اطـم، در تاتبۀ  کشـف ترهیـم بـه ایـن تعنـر، 

نـور عقـل اطـم و بـه انخـاع از بـدن نیـرز دارد، یـر تمکـن اطـم آن را در اضساابـرت 

شـدید وجـدان کاد. 

کـه در تعنـری  بنربـا ایـن کشـف ایـن ترهیـم، تتعرهی تـا و برالتـا از نفسـی اطـم 

کـه تجموعـه ای از بـدن و روح و... اطـم.  گفتـه شـد  اول نفـس 
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تفاوت »مالکیت محاطیه« و »مالکیت احاطیه« 

ترهکیـم تحرطـی یعنـی رابسـۀ تیـرن ترهـک و تملـوک وجـود داشـته برشـد، بـه 

گـا چـه ترهـک، ترهـک اطـم، اتـر تحیـط نیسـم، بلکـه تحـرط اطـم.  کـه ا نحـوی 

کـه تی توانید آن را بفروشـید یر  تثـًا شـمر ترهـک تنـزل خودتـرن هسـتید، به ایـن تعنر 

خـااب کنیـد یـر هـا کرر دیگـای که بخواهید بر آن انجرم دهید. یر شـمر ترهک کترب 

خـود هسـتید و هـا نـوع تصابـی بخواهیـد در آن انجـرم تی دهیـد. پـس هـم ترهکیـد و 

گونـه اطـم؛ یعنـی تلـک در  کثـا ترهکیم هـری تـر ایـن  هـم تحیـط بـا آن هسـتید. ا

طـیساۀ تـر اطـم، نـه آنکـه تـر در طـیساۀ تلـک برشـیم. 

ـی و عقانـی، بعـد تاتبـه جسـمی 
ّ
وقتـی خداونـد انسـرن را آبریـد، ابتـدا تاتبـۀ ظل

و در نلریـم تاتبـۀ روحـی انسـرن آبریـده شـد. اینلـر طـه عرهم تختلف هسـتند که به 

تـوازات هـم قـاار دارد. عرهـم جسـم در پریین تریـن تاتبـه اطـم و عرهـم روح )یـر عرهـم 

تثـرل و بـرزخ( تربـوق آن و تحیـط بـا آن اطـم. همیـن اآلن هـم این هـر بـه طـور هـم 

زتـرن و تـوازی هسـتند. 

ـی و غیاتـرّدی )تقـرم نفـس نرطقـه و عقـل( 
ّ
یـک رتبـۀ برالتـا، تقـرم نورانـی و ظل

ـی برالتـا از آن دو تقـرم 
ّ
ترطـم. در ایـن طـه عرهـم، روح برالتـا از جسـم و تقـرم ظل

اطـم.

ـم تی توانسـتند بـه صـورت تسـتقّل و بـدون ارتبـرط وجـود داشـته 
َ
ایـن طـه عره

کـاد، به این نحـو که جزیـی از عرهم   برشـد. اتـر خـدای تتعـرل این هـر را بـر هـم تاتبـط 

پریینـی بـه جزیـی از عرهـم روح حیوانـی ارتبرط داده تی شـود. نوع ارتبـرط به این گونه 

که عرهم روح با جسم  که جسم تر، ترهک روح حیوانی تر تی شود. از آنجریی   اطم 

احرطه دارد، تملوِک جسـم )روح حیوانی( تحیط با جسـم اطـم و جسـم تحرط آن 

گا چه جسـم ترهک روح حیوانی اطـم، وهی ترهکیم جسـم  واقع شـده اطـم. هذا ا
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نسـبم بـه روح حیوانـی ترهکیـم تحرطـی اطـم؛ زیـاا روح برالتـا از جسـم اطـم. 

کـه ایـن تحدودیم هـر  شـرهد تـر تحدودیم هـری بیزیکـی جسـم اطـم، در حرهـی 

در بـررۀ روح وجـود نـدارد. بـه همیـن جلم تر در عرهم خواب وطـعم عمل بیشـتای 

کنـون هـم شـمر در عرهـم بـرزخ  یـم. اطـترد در درس هـری اول توحیـد تی باترینـد ا دار

هسـتید، زیـاا جـزء تـردی تـر )بـدن( در عرهـم جسـم اطـم، وهـی جـزء روحرنـی تـر در 

عرهـم روح اطـم. 

گفتـــرر باگادیم. چـــون رتبۀ جســـم پریین تا  بعـــد از ایـــن تقدته، به طـــؤال آغـــرز 

اطـــم، هذا تســـلط با جســـم به تعنری تســـلط با روح نخواهـــد بود و به نحـــو اوهی با 

نفس نسقی هم تســـلط نخواهد داشـــم. پس الزتۀ تســـلط با جســـم، تسلط با روح 

و نفس نسقی نیســـم. 

کـه هویـم یگرنـه ای تشـکیل  وقتـی جسـم ترهـک روح شـد و تجمـوع این هـر را – 

دادنـد _ ترهـک نـور عقـل کادنـد، عقـل تملوک این هر تی شـود. تملوک اطـم، یعنی 

کنـد، وهـی در عیـن حـرل قـدرت بیشـتای دارد.  از دطـم این هـر نمی توانـد بـاار 

گـا کسـی بخواهـد قدرت شـنرخم برالتـای پیدا کنـد، برید تاتبط  نتیجـه آنکـه ا

بـر تاتبـۀ برالتـا شـود. بـاای نیل به اینکه در آن تاتبه بنشـیند، برید رابسـه اش را بر رتبۀ 

کـم کنـد. ایـن رابسـه را نمی توانـد قسـع کنـد، چـون تنجـا بـه تاگ یـر تنجا به  پریین تـا 

خـواب تی شـود، اتـر تی توانـد رابسـه را طسـم کند. وقتی رابسه طسـم شـد، از رتبۀ 

جسـم تـی رود و بـه رتبـۀ روح تی نشـیند. شـنرختش بیشـتا تی شـود و اتـکرن تسـلط 

کسـی از ایـن هـم برالتـا بـرود و در رتبـۀ نفـس نرطقـه  گـا  بیشـتای بـا عرهـم تی یربـد. ا

بنشـیند، قـدرت بیشـتای هـم کسـف خواهـد کاد. 

گا تملوک نمی شـد،  که ا که روح کمرالت بیشـتا دارد  حکمم این اتا آن اطـم 

65بندگـی از بیـن تی ربـم، هـذا ایـن قدرت هـر را در بنـد یـک ضعیف تـا انداخته انـد. 
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کـه قوی تـا اطـم در بنـد جسـم اش کـه ضعیف تـا اطـم، کاده انـد. یـر عقـل  روحـی را 

کاده انـد.  کـه قوی تـا اطـم، در بنـد جسـم و روحـش  را 

در نتیجـه تسـلط بـا جسـم بـه تعنـری تسـلط بـا روح و عقل نیسـم. ِطـّا داطـترن 

هـم برالتـا بـودن تقـرم روح و عقـل نسـبم بـه پریین تـا از خودشـرن اطـم. ایـن اطـم 

که: جسـم نسـبم به روح ترهکیم تحرطیه دارد و روح نسـبم  توضیح این عبررت 

بـه جسـم تملوکیـم احرطیـه دارد و ایـن دو بر هم نسـبم به عقـل ترهکیم تحرطیه 

داشـته و عقـل نسـبم بـه جسـم و روح تملوکیـم احرطیـه دارد. هـذا ترهـک بـودن بـه 

تعنـری تسـلط بـودن نیسـم. ترهـک بـودن یعنی در بنـد کادن. 

وجدان یک روند است، نه ابزار شناخت 

که اطترد بحث وجدان را به این نحوه که تساح تی شود، این اطم   نکتۀ دیگا 

کادنـد، در حرهی کـه تاحـوم تیـرزا   و بـه ایـن وضـوح در جلسـرت درطـی خـود تسـاح 

تلدی اصفلرنی به شکل دیگای تساح نمودند.

در ایـن زتینـه بریـد تذّکـا داد: گرهی وجدان به تعنری یک ابزار شـنرختی، ترنند 

کـه قـدرت کرشـفیم دارد. اّتـر گرهـی اوقـرت وجدان بـه عنوان  عقـل تسـاح تی شـود 

کـه شـخص بگویـد: »تـن یربتـم.« از ایـن جملـه دو تعبیـا  یـک رونـد تعریـف تی شـود 

تی توان داشـم:

کرری  کـه بـه وطـیلۀ آن  کـه تـن ابـزاری بـه نـرم وجـدان دارم  تعبیـا اول ایـن اطـم 

کـه بـه )شـنرخم( شـیئ رطـیده ام. کـاده ام 

اّتر گرهی تی گویم که »تن یربتم«؛ یعنی اتفرقی در تن ابترد، که وجدان کادن اطم. 

کننـده«، »وجـدان شـونده« و رونـد رابسـۀ تیـرن  وجـدان طـه رکـن دارد: »وجـدان 

کـه »وجـدان« اطـم. وجدانـی شـدن، یـک رابسـه یـر رونـد یـر پروطـه اطـم و  ایـن دو 
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خـودش چیـزی نیسـم. هـذا همـه چیـز قربـل وجـدان شـدن اطـم، از خـدا تـر نفـس 

نـه  واقـع تی شـود  گـزارۀ حملیـه، همـواره تحمـول  یـك  و عقـل. وجدانـی شـدن در 

کـه تحمـول بـا آن  گزاره هـرى حملـی، ذاتیرتـی دارنـد  توضـوع، زیـاا توضوعـرت در 

ذاتیـرت حمـل تی شـوند. چـون وجدانـی شـدن یـك رونـد )انفعرهـی یـر بعلـی( اطـم 

گـزارۀ حملّیـه، در  نـه یـك اتـا تحقـق و تتعیـن و قربـل اشـرره خررجـی، هـذا در یـك 

قـاار نمی گیـاد. جریـگره توضـوع 

یـس یـر طـخناانی نیسـم، بلکـه نگررش اطـم _  کـه تدر در تتـون عربـی اطـترد _ 

کـه ایـن ایلرم را داشـته برشـد که وجـدان ابـزاری تثل عقل  یـک تـورد پیـدا نمی شـود 

ی وجدانـی  یـس و در تقـرم تفلیـم تسلـف، چـون تی خواطـتند رو برشـد. اتـر در تدر

کیـد کننـد، عبـررات بـه گونـه ای گفته تی شـده اطـم که انـگرر وجدان یک  شـدن تر

ابزار اطـم. 

کلمه  ایشـــرن تی گوینـــد: »وجدان تن ایـــن را تی گویـــد« و این به تعنـــری دقیق 

اطـــم، یعنـــی وقتـــی تسلـــف بـــاای تـــن وجدانی شـــد بـــه این تی رطـــم؛ نـــه اینکه 

وجـــدان بلندگویـــی در دطـــم دارد و این را تی گویـــد. وجد، یجـــد، وجدانًر، یعنی 

کـــه در ابلرم عموم اطـــم، به عنـــوان تنلر تحکمـــه ای که نیرز  یربتـــن. نـــه آن گونـــه 

به قرضـــی ندارد.

کنرر عقل و علم نیسـم،  نتیجه اینکه تااد اطـترد از وجدان، ابزار شـنرخم در 

بـه همیـن دهیـل،  و  ایلـرم دارد  ایشـرن در جـزوات بررطـی  باخـی عبـررات  گـا چـه  ا

حمـل بـا ایـن تعنـر شـده اطـم. 

دو روش متفاوت مرحوم میرزا و استاد در دروس توحید 

67در بحـث توحیـد دو روش بـاای شـروع بحـث وجـود دارد. اطـترد و تاحـوم تیـرزا 
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کاده انـد. اتـر تاحـوم تیـرزا از بحـث عقـل و علـم بـه عنـوان  هـا دو از بحـث آیـه شـروع 

را  انسـرن عقـل و علـم  کـه  بـه ذواآلیـه اطـتفرده تی کنـد، بدیـن نحـو  بـاای تذکـا  آیـه 

کـه  در خـودش تی یربـد و وجـدان تی کنـد و بـه یربتـن ایـن اطـمرء و صفـرت اطـم 

تسـمی و ذواالیـه و توصـوف را تی یربـد. 

اطـترد نیـز از آیـه شـروع تی کننـد؛ وهـی از آیـۀ بقـا و طـور تصنوعیـم نفـس بـاای 

تذکـا بـه خـدای تتعـرل بلـاه تی گیانـد. ایشـرن تـر را تتذکـا بـه تصنوعیم تـرن )بـه 

گابته بودند، وهی در اطلوب بیرن،   عنوان آیه( تی کنند. این را هم از تاحوم تیرزا باا

کادند.  از این تسلف شروع 

تفاوت وجدان و فطرت

که آیر تیرن وجدان و بسات تفروت وجود دارد یر نه. بحثی دیگا تساح اطم 

هٰا٭<1 �یْ
َ
ٰاَس َعل رݦݨَ ال�ݩݦݩݐݨّ ݨَ طݧ ی �ݐَ �تٖ

ݩَّ
ِه اݠل ٮݩݩݩتَ اللّٰ ْطرݦَ ِ کـه تفروت وجـود دارد. >�ݦݨݐ  در پرطـخ تی گوییـم 

که باتبنری ترء بسـیط  بسات نوعی از آبرینش اطـم، یک حقیقم خررجی اطـم 

کـه داشـتیم و بـا تبنـری صبغـة اهلل و طینـم تـر و نفـس  و آن اعتاابـرت توحیـدی 

یـم و تفسـور تی شـویم، اینجـر بحـث تخلوقیـم  کـاده اطـم. تـر بساتـی دار تـر پیـدا 

تسـاح اطـم. بسـات آن رنـگ خدایـی بـا تـرء بسـیط و طینـم تـر اطـم، اتـر بحـث 

کرتـًا تتفـروت اطـم.  وجـدان اتـای 

گرهـــی گفتـــه تی شـــود: اطـــترد اهفـــرظ و اصساحـــرت را بر دقم و حسرطـــیم 

کرر تی بادند، پس  کـــه تعنری وجـــدان همرن روند اطـــم( بـــه  )و بـــر اذعـــرن به این 

کاده اند،  که ایشـــرن وجـــدان را ابزار تعابـــی  که عبرراتی را   چـــه اصااری وجـــود دارد 

کنیم؟ توجیه 
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گا چه  یم؛ بلکـه تی گوییم: ا در پرطـخ تی گوییـم: تـر قصـد توجیـه عبـررات را ندار

کرتـًا تحمـل  ظرهـا ایـن عبـررات بـر تعنـری ابـزار بـاای وجـدان طـرزگررتا اطـم؛ وهـی 

کـاد. اطرطـًر وجـدان بـه  تعنـری رونـد را هـم دارد و تی شـود آنلـر را حمـل بـه ایـن تعنـر 

تعنـری ابـزار، اصـًا تعنـر نـدارد، چـه در بحـث توحیـد و یـر غیـا توحیـد. وقتـی انسـرن 

بـه چیـزی رطـید، رطـید و وقتـی ناطـید، ناطـید؛ حـّد وطـط نـدارد. تر وقتی دو شـیء 

همدیگـا را تاقـرت نکاده انـد، نکاده انـد. 

دو دطـم بـر هـم رو در رو تی شـوند؛ وقتـی بـه هم تی رطـند رطـیده اند. نمی شـود 

چیـزی تیـرن ایـن دو دطـم برشـد و بگوییـم بـه »وطـیلۀ ایـن شـیء« دطـم هری تـن 

بـه هـم رطـید! اصـًا اینجـر رطـیدنی در کرر نبوده اطـم. 

گـا وجـدان را حرئـل تیـرن وجـدان  بحـث تـر در وجـدان، ایـن رطـیدن اطـم. ا

کننـده و وجـدان شـونده قـاار بدهیـد؛ رطـیدنی و رو در رویـی تیـرن ایـن دو، اتفـرق 

اطـم.  نیفتـرده 

یکـی حاکـم تی کنیـد، بـه جریـی باخـورد تی کنیـد. از   وقتـی شـمر در تحیـط ترر

کجـر رطـیدید؟ تی گوییـد نمی دانـم! اتـر وقتـی چـااغ را روشـن  شـمر تی پاطـند بـه 

 تی کنید، تی بینید به دیوار خورده اید. این چااغ همرن نور عقل اطم. تر عقل نبرشد، 

کرشف و روشنگا اطم.  که  کشفی نمی کنید. این عقل اطم 

مراتب وجدان

کـه در این گفترر در بـررۀ آن گفتگو  چنـد طـؤال دیگـا در ایـن زتینـه تساح اطـم 

کاد:   خواهیم 

الف( آیا وقتی شما دست تان را می بینید، این یک امر وجدانی است؟
ب(  آیا می توان گفت که: شهادت بر بدی ظلم، یک امر وجدانی است؟

69

گفترر چلررم



ج(  آیا می توان لزوم احسان بر پدر و مادر را یک امر وجدانی دانست؟

 مگر تشنگی، یک امر حّسی و ناشی از تغییرات مربوط به ترکیبات 
ً
 د(  اصوال

شیمیایی بدن نیست؟ پس چرا آن را وجدانی قلمداد می کنیم؟

گفم: گونه پاطش هر برید  در پرطخ به این 

 »وجدان«، مواجهۀ وجودی با اشیاء، متناسب با مرتبۀ وجودی آن هاست. 
یچۀ حّس ممکن می شود و وجدان  وجدان یک شیء محسوس، از در
آن  گـر  ا نهایتًا  و  انجام می شود.  نور عقل  به وسیلۀ  یک مسئلۀ عقلی، 
حقیقت از موجودات مجّرد و لطیف باشد، از طریق شهود و در رتبۀ 

تجرید وجدان می شود. 

گونـه صـورت  کـه در وجـدان و یافتـن امـور، هیـچ  نکتـۀ مهـم ایـن اسـت 
کار نیسـت. بدیـن ترتیـب: سـازی فکـری و وسـاطتی در 

الـف( دیـدن دسـت، امـری وجدانـی اسـت و مـا دسـت را بدون واسـطه و 
صـورت فکـری می بینیم.

ب( ما قبح ظلم را به نور عقل، وجدان می کنیم.

 ج( ُحسن احسان به پدر و مادر و ُقبح ترک آن را هم، به نور عقل و بدون 
صورت فکری می یابیم.

گاهی نفس از فعل   وجـدان تشـنگی چیزی نیسـت جز: همـان آ
ً
د( اصـوال

گاهـی، همـان وجـدان  و انفعـاالت بـدن و ترکیبـات شـیمیایی آن. ایـن آ
اسـت و مـراد از وجـدان و یافتـن، بیـش از ایـن نیسـت.

 اینک به آیرتی توجه تی کنیم که در آن، همین تعنی از »وجدان« به کرر ربته اطم: 
1.»

ݦ
ا٭ ڡةݩݦً َدهٰا ِررنْ َد ِع�نْ �بَ َوحݭبݦݩَ ِمْحراٰ

ْ
ا اݠل َكِر�یَّ هٰا رنَ �یْ

َ
َل َعل مٰا َدحنَ

َّ ݧ
ل

1. »كݨݦُ
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1.»
ݦݦݦݦݩݩ

٭ وُس�نَ ُ ݧ حݨَ �ی ُد ٖر�ی ݣݣݣحبِ
َ
ا

َ
2. »ل

َدُه«.2 َه ِع�نْ َد اللّٰ حبݦَ َ ا َووݧ ىݘً �یݨْ
َ ُه سش دݨْ بِ ݫ حݫ

َ ْم �ی
َ
َءُهۥ ل

ٓ اٰ ݢاٰ حب ݢ ى ِادن
ݩٰٓ ݩݧ ݩݩݧ ݩݩݧ ݧ 3. »َح�ةّݧ

ا«.3 رݦً مݦْ
َ
َك ا

َ
ْعٖصى ل

َ
 ا

ٓ
ا َولٰا رݦً ُه صٰا�بِ َء اللّٰ

ٓ
ٰا ٖٓی ِا�نْ سش

ُد�ن �بِ
ٰاَل َس�ةَ 4. »ڡة

ًما«.4 ْسٖل�ی
وا �ةَ ݩُ مݧ ِ

ّ
ل َ ُسݧ �ةَ َو�ی �یْ

�نَ
ٰا ڡةَ ا ِممݩݦّ حبً ِسِهْم َحرݨݨَ نُ ڡݧ

ݩنݨْ �ݧ
َ
ݭٖٓی ا

ُدوا ڡݨن بِ ݫ حݫ
َ ّمَ لٰا �ی

ُ 5. »�ش

تاجمه آیرت: 
 1.  هر گاه حضرت زکریا بر حضرت مریم وارد می شد،نزد او رزقی را می یافت� 

)با چشم(

یایی( 2. من بوی یوسف را می یابم... )با حّس بو

که پیش او آمد، چیزی را نیافت؛ ولی خدا را پیش او یافت  3. زمانی 

گـر خـدا بخواهـد مرا صابر خواهی یافت و من امر او را عصیان  4. گفـت: ا
کرد.  نخواهم 

کردی، سختی نخواهند یافت���� 5. از آنچه تو بر آنها حکم 

بـه سـخن دیگـر، منظـور از وجـدان، همـان انفعال وجودی مـا در مواجهۀ 
بـا حقایـق خـارج از خودمـان اسـت؛ در زمانـی که وجــود مـا از پنجره های 
مختلفـی بـا جهـان خـارج ارتبـاط بـر قـرار کـرده، انفعـال و تأثیـر می پذیـرد. 
 محسوسات، از پنجرۀ حس بر او اثر می گذارند، معقوالت از پنجرۀ عقل
یشـتن،   او را منفعل می کنند و از پنجرۀ شـهوِد مجّردات و شـهودات خو
 بـه حقایـق وجـودی خـود پـی می بـرد و سـرانجام از طریـق تعریـف حـّق 

متعال، به شهود رب و لقای الهی واصل می گردد.

1. یوسف:94�
2. نور: 39�

کهف: 69�  .3
471. نساء: 65�
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تذّکِر دو نکته، خالی از لطف نیست: 

کلمـۀ »وجـدان«، در رابطـه بـا معرفـت حـّق  کثـرِی  بـرد اصلـی و ا کار اّوال: 
کـه موضـوع اصلـی دروس توحیـد اسـت. متعـال می باشـد، 

کـه  تـی اسـت  گـزارش از حاال  
ً
ثانیـًا: مقصـود از آن در مـوارد دیگـر، معمـوال

کـه درآن حـاالت، راِه افـکار و   ناشـی از انفعـال شـدید وجـودی ماسـت، 
یی که   خیـاالت )و گاهـی حّتـی پنجره هـای دیگـر( محـدود می شـود. گو
یچه ها  یچه، سبب عدم توّجه به واردات دیگر در  شّدت انفعال از یک در
 می گردد. همین موارد است که در دروس معارف، به صـورت مثال هایی 

که: تحت عنوان »وجدان« مطرح شده است؛ به طوری 

1. وجدان تشنگـی: حالتی که انسـان از شـّدت تشنگی بی تاب می شود.

کـه از مصادیـق  2. وجـدان فعـل اختیـاری: ایجـاد حـرف »واو« در ذهـن 
روشـن اختیـار اسـت.

 3. در مـورد وجدانـی بـودن احتیاج مصنوع به صانع: مثال حضور دفعی 
کنار خود.  و یک باره در 

بات.
ّ
4. و در مورد خداشناسی، قّیومّیت حق و انفعال ما در تقل

تذکـــر:عبـــررت »هـــا تصنوعـــی صرنعـــی دارد« در تعنـــری تعرربـــی، بـــر تعنری 
گزاره با اطـــرس باهرن إّنـــی یعنی پی بادن از  تتعـــررف بلســـفی آن تفروت دارد. این 
گا این شنرخم، شنرخم که از نظا تر اشـــکرل دارد؛ حتی ا  تعلول به علم اطـــم 

 به وجه برشد. 

 اتـر در عیـن حـرل، ایـن هم واقعیم غیا قربل انکرری اطـم که تر از تصنوع پی 
گاداننـده ای هسـم.« هـا اتفرقـی  گادنـده  بـه صرنـع تی بریـم. بـه قـول نظرتـی: »کـه بـر 

تی ابتـد انسـرن دنبـرل عرتـل آن تی گـادد و ایـن را هـا بچـه ای تی بلمـد.

گـا تعابـة اهلل بـرهلل اطـم؛ چگونـه از  کـه: ا هـذا ایـن جـر ایـن طـؤال تسـاح تی شـود  72
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تصنـوع پـی بـه صرنـع تی بریـم؟ در بـررۀ پرطـخ ایـن طـوال بعـدًا گفتگو خواهیـم کاد.

یم که وجدان بعلی چیسـم؟ چـه توضیحی باای  بعـًا بـه ایـن پاطـش تی پاداز

ید؟ آن دار

کـه در انجـرم بعـل  گفتـه انـد: وجـدان بعلـی بـه ایـن تعنرطـم  گرهـی در پرطـخ 

کـه بـه بعلـی توجـه تی کنـم، تی یربـم این خود تن هسـتم که بعلی  اختیـرری، آن گره 

را انجـرم تی دهـم، بعـل تنسـوب بـه تـن اطـم نـه دیگـای. و این توجه )تثـل آبی که 

در جویـی جریـرن داده برشـند( از جـری دیگـای نیرتـده اطـم. بعل تن توجه اطـم 

نـه چیـز دیگـا. در ایـن توجـه هیـچ بـاد دیگـای شـریک نیسـم، بلکـه ایـن تن هسـتم 

کـه وجـدان تی کنـم. توجـه تـن بعـل  کرر را انجـرم تی دهـم و ایـن اتـای اطـم  کـه 

اختیـرری تن اطـم.

ضمـن تأییـد ایـن بیـرن تی گوییـم: از همین جـر تی بلمیم وجـدان »یک چیزی« 

کرری بـه نـرم وجـدان انجـرم نمی دهـم، بلکـه  نیسـم، بلکـه »رطـیدن« اطـم. تـن 

توجـه یربتـن در خـود تی یربـم. 

 روشن نیستند
ً

امور وجدانی لزوما

کـه توجـه تـر اتـای وجدانـی اطـم و وجدانـش هـم بعلـی  نکتـه دیگـا ایـن اطـم 

اطـم. اینـک آیـر ایـن وجـدان بعلـی همـواره یـک اتا روشـن اطـم؟ یعنی بـه تحض 

ایـن تذکـا، وجـدان صـورت تی گیـاد؟

در توضیح برید به چند تسلف توّجه شود:

و  بـه تعنـری واضـح  هزوتـًر  بـودن  نتیجـه تی گیریـم وجدانـی  اینکـه  اول  تسلـف 

کـه هـا چـه وجدانی برشـد، ظلـور و بروز داشـته  آشـکرر بـودن نیسـم. چنیـن نیسـم 

برشـد. این هـر دو اتـا جـدای از یکدیگانـد. 
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گا تعابـة اهلل وجدانی  ایـن تسلـف پرطـخ به کسـرنی اطـم که اشـکرل تی کننـد ا

اطـم، چاا بسـیرری خداشنرطـی خود را اظلرر نمی کنند؟ تی گوییم تمکن اطـم 

اتای وجدانی برشـد، وهی رطـیدن به آن به طـلوهم و طـاعم صورت نگیاد. 

کـام؟لص؟ و اتیااهموتنیـن؟ع؟ در عرهـم ذر  از ایـن بحـث در بـررۀ تعابـم نبـّی ا

هـم اطـتفرده تی کنیـم. این هـر وجدانـِی تـر هسـتند و در بسات تر نلرده شـده اند. تر 

بساتـًر خداشـنرس و نبـّی شـنرس و وهـّی شـنرس هسـتیم؛ وهـی الزم نیسـم اآلن همـه 

خدابـرور یر تسـلمرن و شـیعه برشـند. 

ک وجدانــی بــدوِن یک اتا، بــه این تعنر نیســم که جلوی  بــه عبــررت دیگــا، تــا

چشــم تــر برشــد؛ یــر خیلــی واضــح و آشــکرر برشــد. دطــم یربتــن بــه اتــور وجدانــی 

 همیشــه طــلل اهوصــول نیســم، بلکــه باخــی اتــور وجدانــی بــه تذکــاات عمیــق

 نیرز دارند. 

کـه وجدان این  شـرهد تثـرل تـر همیـن بحث اطـم که »بعل تر توجه ترطـم«، 

توضـوع تدت زترنی طول تی کشـد. 

اطـــترد هـــم بررهـــر ایـــن را تذکـــا داده انـــد که ایـــن تسلف، تصـــداق آیۀ شـــریفۀ 

کـــه همه به  < 1 اطـــم. ایـــن اتـــِا دم دطـــتی نیســـم 
ݦݩ
ُء٭

ٓ
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>دنٰ

راحتـــی بیربنـــد، بلکه بـــه راهنمریی خدا و وهـــّی او این تسرهف باایشـــرن وجدانی و 

اطم.  شـــده  روشن 

کـه بحث جبا  ثه«  ک تسرهٌف ثا کـه در آغرز رطـرهۀ »هنـر تسلـف دوم ایـن اطـم 

کـه انسـرن بعـد از انخـاع و تکرشـفه، بـه ایـن تسلـف  و اختیـرر اطـم؛ بیـرن تـی دارد 

کـه بعـل تـر توجـه ترطـم. یعنـی ایـن تسلـف بحـث دم دطـتی نیسـم.2  تی رطـد 

1� مائده، 54
ک مطالب ثالثة )نسخه مخطوط(، ص9� 2� هنا 74
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کسـی نشـرن تی دهنـد و  گشـم آطـرن شـود! وقتـی ایـن تسلـف را بـه  تعمـر چـو حـل 

تی آتوزنـد کـه چگونـه وجدانـِی دیگاان کند، بر تذکـاات او دیگاان به راحتی وجدان 

کـه اتـور را در دل هـر روشـن و آشـکرر  کـاد. آن بریـرد درونـی وجدانـی اطـم   خواهنـد 

کـه توانسـم حقیقم بعل اختیـرری را بیربد  تی کنـد. او را تربیـم کادنـد، بـه نحـوی 

و بعـد هـم بـه او یـرد دادنـد که چگونه بـاای دیگـاان توضیح بدهد. 

یس کند، وهی خودش وجدان نکاده برشد   کسی که تی خواهد عدل اهلی را تدر

کـه بعـل تـر چیـزی جـز توجـه نیسـم؛ نخواهـد توانسـم این را بـاای دیگـاان وجدانی 

کند. در این صورت همیشـه تثرل هری یکسـرن و تکااری زده تی شـود و این جمله 

کـه انسـرن آن را بیربد. بـه صـورت کلیشـه ای تکـاار تی شـود، بدون این 

معنای توجه در فعل اختیاری

 کلمـۀ توجـه در بعـل اختیـرری، بـر توّجـه عابـی بـه تعنری تماکز یکسـرن نیسـم. 

در عـاف تی گوییـم: گـوش کـن! توجـه کـن! یعنی حواطـم پـات نبرشـد! تماکز کن! 

کـه توجـه در بعـل اختیـرری هیـچ ربسـی به این تعنـر ندارد.  در حرهـی 

یم را به طمم  ی گاداندن اطم. یعنی رو  توجه در بعل اختیرری، به تعنری رو

کرر تی باند، وهی تاحوم اطـترد  بعل بگادان. تاحوم تیرزا هفظ رأی را به جری توجه 

 از هفظ توجه اطتفرده تی کنند، و اهبته ها دو هفظ دقیق اطم. 

تـر  بـاای خودتـرن وجدانـی شـود  بریـد  نـه تصمیـم.  اراده اطـم و  نـه  ایـن توّجـه 

کنیـم. در ایـن صـورت تی توانیـم هـزار تثـرل  بتوانیـم بـاای دیگـاان وجدانـی و روشـن 

کـه تسلف  یـم، نـه اینکـه بقـط دو طـه تـر تثـرل حفـظ کنیـم. هـذا کسـی  بـاای آن بیرور

باایـش روشـن برشـد، خیلـی راحـم تثرل هـری بـااوان تی زنـد. 

اطـترد در ترجـاای تبرحثـرت و تنرظـاات علمی شـرن بـر تاحـوم تیـرزا تی گفتند 
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کـه انـگرر او داخـل خرنـه اطـم و تـن بیـرون خرنـه  تاحـوم تیـرزا چنـرن تسـلط بـود 

هسـتم؛ ایشـرن تسلـف را »تی دیـد«.

یـک نکتـه را بـه بحـث تی تـوان ابـزود: تاحـوم تسلـای در بحـث جبـا و اختیـرر 

کـه وقتـی شـمر بـا طـا یـک دو راهی قـاار تی گیریـد، بکـا تی کنید این  تثرهـی تی زننـد 

کـه راه را انتخـرب تی کنیـد؛ وهـی در واقـع ایـن خواطـم خـدا بـوده  خودتـرن هسـتید 

کنیـد؛ یعنـی همـرن جبـا بلسـفی. طـؤال ایـن  کـدام راه را انتخـرب  کـه شـمر  اطـم 

کـه آیـر ایـن بحـث بـه توضـوع وجـداِن توجـه در بعـل اختیـرری باتی گـادد؟ اطـم 

گوییـم: بلـه! هـم بـه بحـث توجـه و هـم بـه بحـث تعنـری قـدرت و حریـم و  تـی 

کـه توجـه تی کنـد. هذا شـمر  آزادی در بعـل اختیـرری باتی گـادد. بـاد قـردِر حـّا اطـم 

کـه  بریـد قـدرت و حریـم را هـم توضیـح بدهیـد. در زتینـۀ قـدرت و حریـم اطـم 

کـه بـا طـا یـک دو راهـی  توجـه شـکل تی گیـاد. ایـن تثـرل نرظـا بـا ایـن تسلـف اطـم 

یـد؛ چـون حتمـًر بریـد تاّجحـی برشـد.  کـه عینـًر تثـل هـم برشـد، شـمر تـکرن نمی خور

کنیـد.  وقتـی تاّجحـی پیـدا شـد، تی توانیـد انتخـرب 

یـدان،1 همیـن را بـر تثـرل االغـی تی زند که  یکـی از تنسـق دانـرن غـاب بـه نـرم بور

گـا در یـک دو راهـی همـه چیـز تثـل هـم برشـد و بـه یـک تیـزان در باابـا او برشـد، او  ا

تـکرن نمی خـورد تـر برالخـاه از گاطـنگی بمیـاد! تاحـوم عاتـه طبرطبریـی ایـن تثرل 

را بـاای انسـرن تی زننـد. گاچـه از نظـا بلسـفی هـا دو تثـل هـم هسـتند، چـون تاجیج 

کـه البـد  گـا هـم االغ بـه یـک طـاف بـرود، توجیـه تی کننـد  باتاّجـح تحـرل اطـم! ا

کـاده اطـم! وهـی خـودش  کـه بـه آن طـمم حاکـم  یـک تاّجحـی پیـدا شـده اطـم 
نمی دانـد علـم آن چیسـم!2

1� Johannes Buridanus�
2� اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج3، ص205� 76
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کـه تـن بـه صـورت  تـر تی گوییـم: در ایـن صـورت خـدا بریـد خیلـی ظرهـم برشـد 

انجـرم  گنـره(  و  )از جملـه تعرصـی  را  کررهریـم  انتخـرب خـودم،  بـه  نـه  اتوترتیـک؛ 

کررهـری زشـم، بـه تـن چـوب بزنـد!  بدهـم، وهـی بعـدًا خداونـد بـه خرطـا همیـن 

خالصه بحث:

1. انسـرن طـه جزیـی اطـم. جسـم ترهـک روح حیوانـی و هـا دو ترهـک نـور عقـل 

کشـف تی کند. به تعبیا تعرربی،  که دنیر را  هسـتند. این تجموعۀ طـه تریی اطـم 

کـه ترهـک نور عقل اطـم تـزۀ غذا را تی بلمـم )یر تی بینم، تی شـنوم،  تـن بـه حّسـی 

تی بویـم و همـس تی کنم(

گـا اتـا وجـدان شـدنی در رتبـۀ عقـل  تاتبـۀ بعـد از حـّس، وجـدان عقلـی اطـم. ا

برشـد، بـه خـود عقـل آن را تی یربـم. چـون اتـا وجـدان شـده در تاتبـۀ واالتـا اطـم، به 

ی این هر  خـودش آن را وجـدان تی کنـد. تثـل وجـداِن ُحسـن و ُقبح اتور. اهبتـه ها دو

)وجـدان تحسوطـرت و تعقـوالت( در طـسح اوهیه اطـم.

2. وجدان نفس: 

در تورد وجدان نفس، ابتدا برید دید تنظور از نفس چیسم؟

 اهـف. نفـس بـه تعنـری خودی اطـم که اآلن هسـتیم، که تجموعه ای اطـم از 

جسـم و روح. شـنرخم خود شـرتل شـنرخم تحسوطرت و ابعرل و کررهری انسرن 

کررهریـی تی کنـد. نـرم ایـن  کـه جسـمی دارد و روحـی دارد و  اطـم، توجـود زنـده ای 

تجموعه »تن« اطـم. این یک طـسح از شـنرخم اطـم. 

ّف ترطـم، ترهیتـی که به آن 
ُ
گـا بـه ترهیـم توجـوده نظـا  کنیـم، آنچه ه ب. اتـر ا

کشـف  توجـود هسـتم و ایـن ویژگی هـر )جسـم و روح و...( بـه دنبرهـش آتـده اطـم. 

کـه حقیقم انسـرن و ترهیم انسـرن اطـم؛ در تاتبـۀ نور عقل  ترهیـم بـه ایـن تعنـر 
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کشـف ایـن ترهیـم، تتعرهی تـا و برالتـا از  اطـم و نیرزتنـد انخـاع از بـدن اطـم. 

کـه تجموعـه ای از بـدن و روح و...  گفتـه شـد  کـه در تعنـری اول نفـس  نفسـی اطـم 

اطم. 

3. رابسۀ ترهکیم و احرطه و طلسۀ جسم، روح و نفس نسقی: 

جسـم، ترهـک روح حیوانـی اطـم و ایـن دو، ترهـک نفـس نسقـی انـد. اتـر روح بـا 

جسـم احرطـه دارد، چنرنکـه نفـس نسقـی بـا جسـم و روح حیوانـی احرطـه دارد. هـذا 

ترهکیم جسـم نسـبم به روح حیوانی، ترهکیم تحرطی اطـم نه احرطی، و روح 

نسـبم به جسـم تملوکیم احرطّیه دارد. ترهکیم جسـم و روح نیز نسـبم به نفس 

نسقـی ترهکیـم احرطـی اطـم و نفـس نسقـی نسـبم بـه جسـم و روح تملوکیـم 

احرطـی دارد. 

کـه از دطـم  نفـس نسقـی تملـوک جسـم و روح حیوانـی اطـم، بـه ایـن تعنـر 

از  رتبـۀ نفـس نسقـی  کمتـا برشـد.  کـه قدرتـش  ایـن  نـه  کنـد؛  بـاار  این هـر نمی توانـد 

برالتـا اطـم.  و روح حیوانـی  جسـم 

انـد، آن  کـه ایـن قدرت هـر را در بنـد یـک توجـود ضعیف تـا انداختـه  طـّا ایـن 

گـا تملـوک نمی شـدند، بندگـی از بیـن تی ربـم. هـذا روح قوی تـا را در بند  کـه ا اطـم 

کاده انـد. جسـم اش 

بـر  کنـد، بریـد تاتبـط  کسـی بخواهـد قـدرت شـنرخم برالتـای پیـدا  گـا  حـرل ا

تاتبـۀ برالتـا شـود. بـاای اینکـه در آن تاتبـه بنشـیند، بریـد رابسـه اش را بر رتبـۀ پریین تا 

کنـد، چـون تنجـا بـه تـاگ یـر خـواب تی شـود؛ اتـر  کنـد. رابسـه را نمی توانـد قسـع  کـم 

از رتبـۀ جسـم تـی رود و  کنـد. وقتـی رابسـه طسـم شـد،  تی توانـد رابسـه را طسـم 

ط 
ّ
بـه رتبـۀ روح تی نشـیند. در ایـن حرهـم، شـنرختش بیشـتا تی شـود و اتـکرن تسـل

بیشـتای بـا عرهـم پیـدا تی کنـد.  78
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4. در شـروع تبرحـث توحیـد، تاحـوم تیـرزا و تاحـوم اطـترد هـا دو از روش آیـه 
کـه تر را به ذواآلیه  اطـتفرده کاده انـد. اّتـر تاحـوم تیـرزا بـه عقل و علم به عنوان آیه ای 
نشـرنگا اطـم تذّکـا تی دهنـد، وهـی اطـترد بقـا نفـس را بـه عنـوان آیه تتذکا شـده اند.

5. تفـــروت وجـــدان وبسات: بســـات یک حقیقـــم خررجی اطـــم و باتبنری 
که داشـــتیم، نوعی از آبرینش ترطم. بسات،  ترء بســـیط و آن اعتاابرت توحیدی 
 آن رنـــگ خدایـــی با ترء بســـیط و طینم تر اطـــم؛ اتـــر بحث وجـــدان اتای کرتا 

تتفروت اطم. 

یکی حاکم  6. تثرهی باای »وجدان در تشـــلد عقل«: وقتی شمر در تحیط ترر
کجر رطیدید؟  کنید. از شمر تی پاطند به  تی کنید، تمکن اطم به جریی باخورد 
تی گوییـــد نمی دانـــم! اتر وقتی چااغ را روشـــن تی کنیـــد، تی بینید به دیـــوار خورده 
کـــاده اید.  کشـــف تی کنید به کجـــر ربته یر باخورد  ایـــد. در واقع شـــمر به نـــور چااغ 
کشـــفی کرشـــف و روشـــنگا. در بحث وجدان، تر عقل نبرشـــد   عقـــل، نور اطـــم و 

 صورت نمی گیاد. 

7. وجـدان انفعـرل وجـودی تـر در تواجلـه بـر حقریـق خـررج از خودتـرن اطـم. 
ایـن تواجلـۀ وجـودی بـر اشـیرء، تتنرطـف بـر تاتبـۀ آن هرطـم. 

وجـدان تحسوطـرت از طریـق حـّس، وجـدان تعقـوالت بـه نـور عقـل و وجـدان 
تجـّادات بـه واطـسۀ انخـاع و انقسـرع از بـدن صـورت تی گیاد. هذا دیدن، شـنیدن، 

چشـیدن و بوییـدن، اتـوری وجدانـی هسـتند. 

وجدان خدای تتعرل، از طریق تعابی خود خدا حرصل تی شود. 

وجدان در ها تاتبۀ آن، خرهی از صورت طرزی بکای اطم. 

کرر ربته اطم.  کلمۀ وجد و تشتقرت آن به تعنری »یربتن« به  در آیرت قاآن 

879. بعـل تـر جـز توّجـه چیـز دیگای نیسـم. )همۀ بعل اختیرری تـن همرن توجه 

گفترر چلررم



اطـم.( وجـدان بعـل اختیـررى، یعنـی وجـدان یـك اتـا برعانـه که انجرتـش به تن 

که کنم   تنتسـف اطـم. به این تی گوییم وجدان بعلی. "تن" تی یربم و وجدان تی 

 توجـه یـك بعـل اطـم و کرر تـن اطـم. ایـن وجـدان، در تقربل وجـدان انفعرهی قاار 

کـه پـس از تحقـق بعـل، تـن آن را در خـود وجـدان تی کنم، تثـل تعابة اهلل. تی گیـاد 

کـه وجدانـی بـودن یـک اتـا، هزوتـًر بـه تعنـری وضـوح و  بـه ایـن نکتـه دّقـم شـود 

آشـکرر بـودن )دم دطـتی و طـلل اهوصـول بـودن( آن نیسـم. تمکـن اطـم اتـای 

وجدانـی برشـد وهـی رطـیدن بـه آن آطـرن نبرشـد. شـرهد تثـرل ایـن تسلـف، وجـدان 

کـه »بعـل تـن جـز توجـه چیـز دیگـای نیسـم«. وجـدان خـدای  ایـن حقیقـم اطـم 

تتعـرل و والیـم پیرتبـا؟لص؟ و اتیااهموتنیـن؟ع؟ )کـه حقریقـی بسای انـد( همیـن 

گونـه اطـم. 

کلمـــۀ توّجه در بعل اختیـــرری، به تعنری  9. تعنـــری توجـــه در بعل اختیرری: 

ی چیزی، و اجتنرب از حواس  توجـــه تتعررف در زبرن تادم، )یعنـــی تماکز کادن رو

یم را به طمم  گاداندن. یعنی رو ی  پاتی( نیسم. توجه در بعل اختیرری یعنی رو

کرر  بعـــل بگادان. اطـــترد باای این اتا، هفـــظ "توجه" و تاحوم تیرزا هفـــظ "رای" را به 

که ها دو هفظ دقیق اطم.   باده اند 

توّجه نه اراده اطم و نه تصمیم.

توّجه در زتینۀ حرّیم و قدرت شکل تی گیاد. 

10. باتبنـری بلسـفه، تحـرل اطـم بـدون یـک تاّجـح خررجـی انتخربی صورت 

ـی و تعلوهـی، بـه صـورت 
ّ
بگیـاد. ایـن بـدان تعنرطـم کـه بعـل انسـرن در طلسـله عل

کـه قرئـل به جبا برشـد، خدا را  خودبخـود از او صـردر تی شـود )جبـا بلسـفی(. کسـی 

کـه بـدون خواطـم واقعـی  ظرهـم تی دانـد؛ زیـاا در ایـن صـورت خـدا تـر را بـه گنرهـی 

ب تی کند.
ّ

تـر تحقـق یربتـه اطـم، تعـذ
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گفتار پنجم

رابطه فطرت و معرفت 

کـاده اطـم. در ایـن دنیـر  خـدای تتعـرل خـود را در عواهـم گذشـته بـه تـر تعابـی 

انبیـرء؟مهع؟ تـر را تتذّکـا بـه آن تعابـم بسـای تی کننـد و تـر خـدا را بـه ایـن تذکـاات، 

کـاده اطـم.  وجـدان تی کنیـم. ایـن بسـات در عرهـم ذر هـم خـدا را یربتـه و وجـدان 

کـه تعریـف ایـن دو بسـیرر نزدیک بـه هم تی برشـند. آیـر تفروتی تیرن  بـه نظـا تی رطـد 

بسـات و وجـدان وجـود دارد؟ 

یشـۀ َبَسـا و بـه تعنـری خلقـم اوهیـه اطـم.  کـه بسـات از ر باخـی عقیـده دارنـد 

گذشـته، خـود را در آن خلقـم اوهیـه بـه تـر شنرطـرند. هـذا  خـدای تتعـرل در عواهـم 

یشـۀ َوَجد و بـه تعنری  بسـات، تفسـور بـودن بـه تعابـم اهلـی اطـم. اتـر وجـدان از ر

یربتـن اطـم. یعنـی تـر در ایـن دنیـر، بر این بساتی که تفسور به تعابم اهلی اطـم، 

خـدا را تی یربیـم و وجـدان تی کنیـم. 

آنـرن تی گوینـد: بسـات طـبف وجـدان تی شـود. یـر بـه عبـررت دیگـا، یربتن خدا 

در ایـن دنیـر، از طریـق بسـات اتفـرق تی ابتـد. خـدا تـر را بـا اطـرس تعابـم خـود در 

کـه  عرهـم ذر آبریـد. ایـن را بسـات تی گوییـم. تـر بـه خرطـا ایـن تعابـی اوهیـه اطـم 

تی توانیـم در ایـن دنیـر خـدا را بشنرطـیم. پریـه ریـزی تعابم تر در این دنیر با اطـرس 

بسـات اطـم. در ایـن دنیـر، تـر خـدا را بـا پریـۀ آن تعابـم اوهیـه تی شنرطـیم؛ بـه ایـن 
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شـنرخم و یربتـن وجـدان تی گوینـد. 

در نظـا آنـرن، وجـدان خـدا هـم در عرهـم ذر اتفرق ابترده اطـم و هم در این دنیر. 

کادیـم بـه چشـم خـدا. هـذا در  اطـترد هـم تی باترینـد تـر در عرهـم ذر، خـدا را وجـدان 

عرهـم ذر نیـز، تـر خـدا را یربتیم.

اینـــک بـــاای جمع بندی نظـــاات، ابتدا برید تروری با آیه 30 طـــوره روم داشـــته 

برشیم: 

 ِ ٯݨة
ْ ݧ
ل َل ِلحݩݩنَ ٖد�ی ْ ىبݧ

 لٰا �ةَ
ݦۚ
هٰا٭ �یْ

َ
ٰاَس َعل رݦݨَ ال�ݩݦݩنݨّ ݨَ طݧ ى ڡنَ �ةٖ

ݩَّ
ِه اݠل �ݩݩݩةَ اللّٰ ْطرݦَ ِ  ڡݦݨن

ݦݩۚ
ا٭ ڡنݩً ىی �نِ َح�نٖ �ی ِلّدٖ َك لݫ

َ هݧ بݨْ ْم َوحݫ ڡةِ
َ
ا  >ڡنَ

> و�نَ ݩُ مݧ
َ
ل ْ عݧ َ ٰاِس لٰا �ی َر ال�ݩݩݦنݨّ َ �ش ݨْ كݧ

َ
�نَّ ا ِ ݫ ݩٰݠكݫ ݧ لݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ُم وݩَ ِ

�یّ
ڡةَ
ْ
�نُ ال �ی ِلَك الّدٖ ݩۚ دنٰ

ِه٭ݦݩݩݩݩ اللّٰ

یم را بگادان، به پر دار، به طوی دین حنیف. رو

کـه تنظـور، آبرینش اوهیه اطـم. کلمـه بسات،  َطـر:بـه تعنـری شـکربتن اطـم 
َ
ف

بـا وزِن بعلـة، نوعـی خـرص از آبرینش را نشـرن تی دهد. زیاا وزن بعلة نشـرن دهندۀ 
که باای وزن بعلة تی زنند: »جلسُم ِجلسًة عبید، یعنی نشستم   نوع اطم. تثرهی 

ترنند نشستن یک باده«.

<، نوع خرّصی از آبرینش 
ݦ
هٰا٭ �یْ

َ
ٰاَس َعل رݦݨَ ال�ݩݦݩنݨّ ݨَ طݧ ى ڡنَ �ةٖ

ݩَّ
ِه اݠل �ݩݩݩةَ اللّٰ ْطرݦَ ِ  هذا بسات در آیه شریفه، > ڡݦݨن

که خداوند تر را با آن آبریده اطم.  اطم 

�نَ  ٖك�ی رݪِ
ݨْ َر ُمسش �یْ

ِه عنَ َء ِللّٰ
ٓ

ٰا ڡن  حنیف، در روایم اترم برقا؟ع؟ ذیل آیه 31 از طوره حج: >ُح�نَ

که تی باتریند:  ...< تعنر شده اطم  ٖ�٭ݦݦݩݩݩݩۚ �بِ
ـــّزَ َو  ـــْوِل اهلل َع ـــْن َق ُتُه َع

ْ
ل
َ
ـــأ : َس

َ
ـــال ـــاَلُم َق ـــِه الّسَ ْی

َ
ـــٍر َعل ـــی َجْعَف ِب

َ
ـــْن أ َراَرَة َع ـــْن ُز »َع

ــَرُة  ِفْطـ
ْ
ــَی َال : ِهـ

َ
ــال ــِة. َفَقـ ـ َحِنیِفّیَ

ْ
ــِن َال ِ�< َو َعـ  �بِ

�نَ ِرِك�ی ْ َر ُمسش �یْ
اَء لِّلِه عنَ ڡن >ُح�نَ

َّ
ــل َجـ

ــُم اهلل  : َفَطَرُهـ
َ

ــِق اهلل. َو َقـــال ـ
ْ
 ِلَخل

َ
ــا، ال َتْبِدیـــل ْیهـ

َ
ــَر اهلل َالّنـــاَس َعل ِتـــی َفَطـ

َّ
َال

َمْعِرَفـــِة« 1 
ْ
ـــی َال

َ
َعل
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در ایـن روایـم، حضاتـش حنفّیـم را بساتـی که انسـرن هر با آن آبریده شـده اند، 

تعنـر باتوده اند. 

نیز اترم برقا؟ع؟ ذیل آیه 30 طوره روم تی باتریند: 

ُهم ّبُ موا _ إذا ُسئلوا _ َمن َر
َ
م َیعل

َ
هم، و لو ال ذلَك ل ّبُ  »فطرهم علی معرفة اّنه ر

 و ال َمن راِزُقُهم.« 1

گر چنیـــن نبود،  یـــد. و ا ردگارشـــان آفر آنـــان را بـــا معرفت نســـبت بـــه پرو
ردگارشـــان را می شـــناختند  که از آنان ســـؤال می شـــد، نه پرو هنگامـــی 

و نه رازقشـــان را.

نتیجه آنکه روایرت ذیل این آیرت، اشرره به این دارند که بسات با تعابم اطم. 

پـس در بررطـی تعنـری بسـات در آیـه 30 طـورۀ روم، تعنـری حنیفیـم را هـم در 

نظـا تی گیریـم. در واقـع آن حنیفیـم، تعابـم خداطـم. 

برخی از نکات آیه فطرت: 

کســـی اطـــم. اتـــا   1. تخرطـــف آیـــه برعـــل تختـــرر اطـــم؛ زیـــاا خســـرب آیـــه، اتـــا بـــه 

کـــه تخرطـــف آیه برعـــل عرقل   )چـــه توهـــوی و چـــه اطـــتحبربی( در آیـــه، نشـــرن تی دهـــد 

تختـــرر اطـــم، وگانـــه ایـــن اتـــا، بیلـــوده و هغـــو و تحصیـــل حرصـــل بـــود. برعـــل عرقـــل 

کـــه اختیـــرر دارد و صرحـــف حریـــم، قـــدرت و عقـــل اطـــم.  کســـی  تختـــرر یعنـــی 

یـم را بـه طـوی دیـن حنیـف بگـادان. ایـن نشـرن تی دهـد  2. آیـه تی باتریـد: رو

کـه طـه تعابـم، یعنـی تعابـم خـدا و رطـول و اتـرم بـه تـر داده شـده اطـم؛ زیـاا 

تعصوتـرن باتوده انـد دیـن حنیـف بقـط بـر شـلردت بـه توحیـد نیسـم، بلکـه دین، 

حداقـل بـر نبـوت _ و بـه اعتقـرد تـر _ بـر والیـم اطـم.

183. محاسن برقی، ج1، ص241�

گفترر پنجم



روایــرت بــا ایــن تسلــف تصریح دارند که هنگرتی که خدای تتعرل خودش را به 
کــام؟لص؟ بــه عنــوان نبــی و هــم اتیااهموتنیــن علی؟ع؟  تــر تعابــی نمــود، هــم رطــول ا
ْوِحید.«1  ــیَهاُهَنــاالّتَ

َ
بــه عنــوان اتــرم بــه تــر تعابــی شــدند. اترم برقــا؟ع؟ تی باترینــد: »ِإل

گــا خــدا تــر را بــا اطــرس تعابــم بــه توحیــد آبریــد، ایــن تعّابــی همــااه بــر نبــی  یعنــی ا
کــه ایــن طــه تعابــی  تعّابــی و اتــرم بــوده اطــم. پــس دیــن حنیــف آن دینــی اطــم 

 پیشین در آن نلفته اطم. 

یـم را بـه طـوی  3. خداونـد تتعـرل تی باتریـد: ای آدم عرقـل برعـل تختـرر! رو
که خداوند تر را با آن   دین حنیف بگادان. دین حنیف، آن آبرینش ویژه ای اطـم 

آبرینش آبریده اطم. چگونه تر را آبریده اطم؟ 

گون ذر عبور کاده ایم.  یم و از عواهم گونر  تر در این دنیر، در عرهم ترء بسیط قاار دار
ـی تـر تعابی هـر انجـرم شـده اطـم. در عرهـم 

ّ
در عرهـم ذّر اول بـه عقـل تـر و تاتبـۀ ظل

ذّر دوم همیـن تعابی هـر بـه جسـم تـر، و در ذّر طـوم بـه روح تـر انجـرم شـده اطـم. 
 طـپس ایـن طـه جـزء بـر یکدیگـا تزج شـده اند و یک بـرر دیگا، ایـن تعابی هر صورت 

گابته اطم. 

ى  �ةٖ
ݩَّ
ِه اݠل �ݩݩݩةَ اللّٰ ْطرݦَ ِ گابته اطم. این همرن >ڡݦݨن پس چلرر برر این تعابی به تر صورت 

که انسرن هر با آن آبریده شده اند.  < اطم، همرن خلقم ویژه ای 
ݦ
هٰا٭ �یْ

َ
ٰاَس َعل رݦݨَ ال�ݩݦݩنݨّ ݨَ طݧ ڡنَ

گابم. اتر  نکته:تعابی خدای تتعرل و رطول اهلل؟لص؟ به تر چلرر برر صورت 

 در تعابـی وهـّی اش _ بـه جـز تعابـی در عرهـم ذر _ ایـن تعابـی، آنًر بآنًر انجرم تی شـود.

  ها چه ترء بسـیط تر عاضی را تاک تی کند و عاض دیگای را واجد تی شـود، در ها 

ْیها( 
َ
ـــاَس َعل ِتـــی َفَطَر الّنَ

َّ
ُحَســـْیِن؟امهع؟ ِفـــی َقْوِلِه  )ِفْطـــَرَت اهلِل ال

ْ
1. َعـــن محمـــد بن َعِلّیِ ْبِن ال

ـــی َهاُهَنا 
َ
ُمْؤِمِنیَن َوِلـــّیُ اهلِل؛ ِإل

ْ
ِمیـــُر ال

َ
 اهلِل، َعِلـــّیٌ أ

ُ
ـــٌد َرُســـول  اهلُل، ُمَحّمَ

َّ
ـــَه ِإال

َ
 ِإل

َ
: ُهـــَو ال

َ
َقـــًال
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که "هوال اهحجة هسرخم   گفم   هحظه، آنًر بآنًر این تعابی صورت تی گیاد. تی توان 

االرض برهللر  "1 به این تسلف نظا دارد. این بحث تکوین اطـم، نه تشـریع، یعنی 

 تعابی وهّی خدا هحظه به هحظه دارد با تر انجرم تی شـود. این نکتۀ بسـیرر عجیبی 

یـم. پـس عـاوه بـا آن چلـرر تعابـی، اتـرم تعصـوم  کـه در تبرحـث تعرربـی دار اطـم 

 دارد هحظه به هحظه به تر تعابی تی شود. اتر اآلن چقدر حضور اترم را در تک تک

  هحظرت زندگی خود و تغییاات تردی زندگی خود احسرس تی کنیم؟ »بیمنه رزق 

 اهوری« این جر تعنر پیدا تی کنند. طااطا وجود در تقربل وهّی خدا طا تعظیم و تکریم 

یم. یم، نسبم به این توضوع غفلم تی ورز که برعل تخترر برود تی آورند؛ وهی تر 

حقایق در حالت انخالع و بی اعتنایی به فکر، وجدان می شود 

گـا کسـی هحظرتـی در ایـن حـرالت وجـدان تعابـم خـدا برقی  بـه تعبیـا اطـترد، ا

گا انسـرن تدتی  بمرنـد، ایـن حقریـق را وجـدان تی کنـد. بقـط به نگره عقل نیسـم، ا

کـه اهبتـه  در هحظـرت البکـای و تااجعـه بـه درون بمرنـد، بـه ایـن حقریـق تی رطـد؛ 

بریـد بـر دطـتگیای و عنریـم وهـّی اهلل برشـد. انسـرن همیشـه در تشـلد عقـل اطـم. 

تـر نمی توانیـم عقـل را تـاک کنیـم، وهـی در حرهم انخاع و بی اعتنریی به بکا اطـم 

کـه ایـن حقریـق وجـدان تی شـود. ها چه این هر بیشـتا تی شـود، شـدت حضور عقل 

هم بیشـتا تی شـود. 

 پس خلقم تر و بسات، نوعی خلقم خررجی اطم، اتر این خمیا تریه و این

کـه روحـی دارد و ایـن   درون تریـه و آنچـه بـا اطـرس آن قـوام یربته ایـم، جسـمی اطـم 

دو، عقلـی دارنـد و ایـن برعـل تختـرر کـه جسـمرنی اطـم و اهبته عقلی هـم دارد )که 

ـی دارد( خداشـنرس اطـم. هـذا تخرطـف »برقم وجلک« ایـن تجموعه ای 
ّ
تقـرم ظل

1. عیـون أخبـار الرضـا7 1: 272 »عـن سـلیمان بـن جعفـر الحمیـري قـال: سـألت الرضـا؟ع؟ فقلت 
85تخلـو األرض مـن حجـة فقـال؟ع؟  لـو خلـت األرض طرفـة عیـن مـن حجـة لسـاخت  بأهلها«.
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اطـم کـه ترهـک نـور عقـل اطـم. کدام یک از ایـن اجزاء وجـدان را انجرم تی دهد؟ 

آن جـزء عقانـی تـر! وجـدان بـه کشـف عقانی انجرم تی شـود. 

گـا این  کـه بـا طبـق قرعـدۀ »اذا اجتمعـر ابتاقـر و اذا ابتاقـر اجتمعـر«، ا نتیجـه ایـن 

گونـه تی شـود:  کنـرر هـم بـکرر ببریـم؛ ایـن  دو واژه را بخواهیـم در 

کاد و خودش را باای ها طـه تاحله،  خداوند جسـم و روح انسـرن را ترهک عقل 

بـه صـورت پیشـینی، تعابـی نمـوده اطـم. ایـن تعابـی و ایـن تعابـم، هـم در تـک 

تـک ایـن طـه جـزء و هـم در تاکیـف ایـن طـه جـزء صـورت پذیابتـه اطـم. یربتن این 

تعابـم بـه نـور عقـل، جـزء باتـا ایـن تجموعـه اطـم. تتذّکـا شـدن بـه ایـن یربتـه و 

روشـن شـدن بـه ایـن صبغـة اهلل، بـه نـور عقـل اتفـرق تی ابتـد. 

 پـس بسـات، آن آبرینـش ویـژه ای اطـم که تِن برعل تخترر بـا تبنری آن آبریده 

 شده ام. تخرطف، تِن عرقل برعل تختررم؛ چون به تن اتا شده اطم. این عقل که 

کشـف وجدان را انجرم تی دهد؛ جزیی از همرن بسات اطـم. عملکاد  در نلریم 

کرشـفیم عقـل را در تبرحـث خودتـرن وجـدان نـرم نلـرده ایـم. اتر این عقـل، جزیی 

از اجـزاء ایـن تفسـوره اطـم. پـس بلتـا اطـم ایـن گونه بگوییـم که تـااد از بساتی که 

خداونـد در ایـن آیـه تی باتریـد، بقـط آن تعابـی اوهیـه نیسـم، بلکـه پیدایـش ایـن 

گرنـه بـاای یـک بـاد عرقـل تختـرر در ایـن دنیـری تـردی اطـم؛ بـادی  تاکیـف طـه 

کـه حنیـف اطـم یعنـی خـدا و رطـوهش و وهـّی اش را شـنرخته اطـم. این هـر بـه آن 

تعابم پیشـینی باای انسـرن حرصل شـده اطـم و با اطـرس این تعابم پیشـینی، 

گواهـی دهنده انـد.  ول هری تـر و روح و عقـل تـر 
ّ
تـک تـک طـل

وجـدان اتـا بسـای، کشـف عقـل اطـم؛ آن چیـزی کـه خـودش یربته اطـم و آن 

کـه جسـم یربته اطـم؛ تمـرم این هر را به  کـه روح یربتـه اطـم و آن چیـزی را  چیـزی را 

کشـف عقلـی در بحـث تعابـه اهلل انجـرم تی دهـد. نـوع کشـفش هم وجدانی اطـم؛ 
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کـه ایـن عنرصا و اجزاء خداشـنرس اطـم.  یعنـی تی یربـد 

کـه حرصـل روشـنگای نـور عقـل اطـم، وجـدان تی گوییـم؛ و آن  بـه ایـن یربتـن 

کـه بـا آن خلـق شـده اند بسـات تی نرتیـم.  خلقتـی را 

که هسـتیم، تر با اطـرس  به عبررت دیگا، طـخن در این دنیرطـم. در این دنیر 

کـه  کـه تعابـم خـدا بـاای ایـن طـه جزیـی  یـک نـوع و تـدل خرصـی آبریـده شـده ایم 

از آن آبریـده شـده ایم حرصـل شـده اطـم. جسـم تـر بـه یـک درجـه، روح تـر بـه یـک 

درجـه و عقـل تـر هـم بـه یـک درجـه تعابـم خـدا باایـش حرصـل شـده اطـم. بعـد 

کادنـد و خـدا دو تاتبـه خـود و نبـی و وهـّی اش را بـه این هـر تعابـی  این هـر را تاکیـف 

کـاد. داطـترن خلقـم همیـن جـر بـه اتمـرم تی رطـد. 

ــه  کــه نظــا ب ــه بعــد تــر یــک حقیقــِم عرقــل شــده ایم. ایــن حقیقــم  از ایــن جــر ب

کــه خداشــنرس اطــم. ایــن یربتــن  خــودش یــر بــه جســم یــر بــه روح تی کنــد؛ تی یربــد 

کــه بــه نــور عقــل باایــش روشــن تی شــود، وجــدان تی نرتیــم. ایــن  خداشنرطــی را 

کــه دارا اطــم. آن تشــخیص دهندگــی در تــورد  ــا اطــرس آن چیــزی اطــم  وجــدان ب

تعابــم خــدا را کــه بــه قــدرت روشــنگای عقــل اطــم، وجــدان تعابة اهلل نــرم تی نلیم. 

ــاای خــودش روشــن تی شــود.  کــه ایــن اجــزاء را دارد ب کســی  ــاای  ایــن حقیقــم ب

گـا  کـه بـر ایـن طـاتریه بـه ایـن دنیـر آتـده ایـم. حـرل، ا یـم  پـس تـر طـاتریه ای دار

گا  کنـرر بـرود و به همین طـاتریه بنگاد، تی شـود وجـدان کادن. ا حجرب هـری عقـل 

گـا تی خواهیـم انتسـرب  نـگره نکنـد، آن تعابـم هسـم، اتـر تحجـوب اطـم. هـذا ا

که وجدان  بدهیم؛ برعل "بسا" خداطـم و برعل "وجد" در این دنیر تر هسـتیم. آن 

 تی کنیم، نلرد و طرخترر وجودی تر اطم که همرن بسات اطم. وقتی تن به خودم 

 نظا کنم و ببینم خداشنرطم؛ این نظا کادن کرر عقل اطم؛ اّتر آن که تن دارا هستم 

87و بر آن به دنیر آتده ام، نوع خرصی از خلقم، یعنی همرن بسات اطم. 
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دیـن حنیـف و بسـات در کنـرر یکدیگانـد و رابسـه شـرن تنگرتنـگ اطـم. وقتی 

آبرینـش ایجـرد  بـا اطـرس آن تعابـی،  حنیـف اطـم، یعنـی آن تعابی هـر هسـم. 

که با ترء بسیط تر تی زنند و تر را خدایی  تی شود. این تعابی تثل صبغة اهلل اطم 

کـه حرصـل شـد، تـر تفسـور بـا خـدا شـده ایم. و وجـدان،   تی کننـد. ایـن صبغـه اهلل 

رطـیدن بـه ایـن حنیفیـم اطـم. 

معرفت فطری پکیامبر اکرم؟لص؟ و امیرالمومنین؟ع؟

ــه تعابــم اهلــی  ــم ذر، همــۀ انســرن هر ب در اینجــر طــؤاهی تســاح تی شــود: در عره

اعتــااف کادنــد؛ اتــر عــده ای به نبّوت خرتم اهنبییــن؟لص؟ و والیم اتیااهموتنین؟ع؟ 

کــه همــۀ تــر انســرن هر بــر ایــن  گفتــه شــد  اعتــااف ننمودنــد. آیــر ایــن تسلــف بــر آنچــه 

گرنــه بــه ایــن دنیــر آتدیــم، چگونــه قربــل جمــع اطــم؟  تعابم هــری طــه 

در پرطــخ تی گوییــم: بحــث تعابــی بــر پذیــاش آن، دو توضــوع جــدای از هــم 

گابتــه اطــم؛ نــه تبتنــی بــا پذیــاش  اطــم. خلقــم تــر بــا اطــرس آن تعابــی صــورت 

و اقــاار آن تعابــی. 

کـاده اطـم؛ هـذا تـر، هـم در آن دنیـر و هـم در  خـدای تتعـرل، خـودش را تعابـی 

کسـرنی نبـوت و والیـم را  ایـن دنیـر بریـد پرطـخگوی آن تعابـی برشـیم. در آن دنیـر 

کـه آن خمیـا تریـه در ایـن دنیـر همـااه آنلـر نبرشـد. در  قبـول نکادنـد؛ نـه بـه ایـن تعنـر 

کـه آنجـر تنکـا شـدند، بپذیانـد. در  ایـن دنیـر قـاار اطـم یـک بـرر دیگـا آن چیـزی را 

واقـع باصـم دیگـای بـه آنلـر داده تی شـود. در روایـرت ایـن تسلـف را بـه صااحـم 

کادنـد، در ایـن دنیـر باصـم دیگـای بـه آنلـر  کـه در آن دنیـر انـکرر  کسـرنی  کـه  یـم  دار

کـه بـر قـدرت و  داده تی شـود. وقتـی در آن دنیـر نبـوت و والیـم تعابـی شـد، آنلریـی 

گا در این دنیر دچرر انحااف شـوند،  اختیـرر و حریـم، بـه ایـن تعابـم اقـاار کادند، ا 88

وجــدان



کـه در آن دنیـر انجـرم دادنـد، خـدای تتعـرل آن هـر را  کرر بزرگـی  بـه خرطـا ارزش آن 

گادنـد.  عرقبـم بخیـا تی کنـد و دوبـرره بـه تسـیا باتـی 

گـا بگوییـم که به زبـرن بسات  تـر بـر زبـرن حرهمـرن در آن دنیـر "بلـی" گفتیـم. هـذا ا

بلـی گفتـه ایـم، ایـن تعبیـا تسـرتحتًر قربـل قبـول اطـم؛ نـه با اطـرس اصسـاح دقیق 

 قاآنی آن. چون در آن دنیر ترده ای نبوده اطم که بر زبرن ترّدی اعتاابی کاده برشیم. 

گابته اطم.  در واقع این اعتااف بر اصل حقیقم وجودی خودترن صورت 

بهره مندی مجانین از نور عقل 

کـه بـی بلـاه از نـور عقل انـد؛ آیـر آنلر نیـز تفسور  نکتـۀ دیگـا دربـررۀ تجرنیـن اطـم 

بـا بسـات خلـق شـده اند؟ در ایـن صـورت، آیـر در آن دنیر هـم برقد نور عقـل بودند؛ یر 

در ایـن دنیـر بـی بلـاه از نور عقل شـده اند؟

در پرطـــخ تی گوییـــم: آنلـــر نیز تفسور بـــه بسات اهلـــی آبریده شـــده اند. وهی در 

ایـــن دنیر، بلاه ای از نور عقلشـــرن کرهش یربته اطـــم. تجنون قـــدرت تمیز ندارد، 

گونـــه نیســـم که هیـــچ نفلمـــد، یعنـــی ترهکیتش از نـــور عقل،  گانـــه واقعـــًر ایـــن  و 

کرتًا بـــی بلاه از نور عقل برشـــد، در حـــد صفا هم  حداقـــل اطـــم. اصًا بـــه باض 

کـــه انســـرن دارد، تی بلمیـــم که بـــر دو جزئش   کـــه برشـــد، بـــر توجه بـــه نـــوع خلقتی 

خداشنرس اطم. 

کـه  گونـه نیسـم  کنیـم، ایـن  گـا تجرنیـن را از دیـد طّبـی نـگره  از طـاف دیگـا، ا

 اصًا عقل نداشـته برشـند. اهبته آنلر تکلیف ندارند، زیاا تیزان عقلشـرن در حّدی 

که اصًا طـخن تر را نفلمند؛ بلکه به  که تکلف برشـند. اتر چنین نیسـم  نیسـم 

نحـو خرصـی تتوجـه تی شـوند و بقـط قدرت تشـخیص آنلر تختّل شـده اطـم. هذا 

89اینکـه تی گوینـد تجرنیـن عقل ندارند، تسـرتحتًر گفته تی شـود. 
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رابطه اضطرار و معرفة النفس 

 طؤال دیگا در جمع بین دو تسلف اطم. از یک طوی گفته شد که الزتۀ وجدان 

انخـاع  و  بـدن  از  انقسـرع  از وجـدان اطـم(  تاتبـۀ عرهـی  یـک  )کـه  حقیقـم خـود 

اطـم. از طـوی دیگـا چنیـن بیـرن شـد که این حرهـم در اضساار و اضسااب شـدید 

هم حرصل تی شـود. اطـترد هم در درس اول توحید به این تسلف اشـرره داشـته اند 

کـه رطـیدن بـه وجـدان بقـط بـا اثـا اضسـاار و اضسـااب و عواتـل خررجـی اطـم. 

یـر عرتـل  بـر انخـاع صـورت تی گیـاد  آیـر تعابـم نفـس،  کـه  طـؤال ایـن اطـم 

دیگـای تثـل اضساابـرت شـدید نیـز در آن تدخلیـم دارنـد؟ یـر اینکـه تنظـور اطـترد 

از ایـن بیـرن، تعابـه اهلل اطـم نـه تعابـم نفـس؟

گفترر پیشـین، این تسلف به نحو دیگای توضیح داده  در پرطـخ تی گوییم: در 

شـد. بـاض کنیـد کسـی تسـترجا یـک خرنـه اطـم، وهی او تّدعی اطـم که بیسـم 

طرل در این خرنه بوده و هذا اصًا  برور نمی کند تستأجا برشد. همین را به تسترجا 

که عرقل اطم تی گویید. او تتذکا تی شود و تی گوید: »بله، درطم اطم،  دیگای 

کـه اجـرزه داده بیسـم طـرل در ایـن خرنـه زندگـی  دطـم صرحـف خرنـه درد نکنـد 

کنیم؛ این جر تنزل تن نیسم«. او بر یک تذکا تتوجه تی شود صرحف خرنه بادی 

کاد تر  گابم و بیرونشرن   دیگا اطم. وهی باای بعضی تستأجاهر برید حکم تخلیه 

بفلمند تستأجاند!

در بحـث اضساارهـر و اضسـااب هـر، داطـترن از ایـن قاار اطـم. چگونه تی توان 

که بر یک  یم؟ تر در حکم همرن تسـتأجای هسـتیم  که بقیریم و چیزی ندار بلمید 

کاده ایـم. ایـن ترهکیم هـر و واجدیم هـر  طلسـله ترهکیم هـر و واجدیم هـر زندگـی 

ق به خودترن اطـم! دهبسـتگی  
ّ
کـه بکـا تی کادیـم تتعل آن قـدر بـر تـر همـااه بوده انـد 

به علم و دارایی و طـاتم و... طـبف شـده تر این هر را تلک ِطلق خودترن بدانیم. 90
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بـاد،  یـک  نبـودِن عقـل  نورانیـم و تحجـوب  تذکـا تی دهنـد.  پیرتبـاان   گرهـی 

که تی گوید: درطم اطم! همین طور اطم! اتیااهمؤتنین  گرهی در حّدی هسم 

علی؟ع؟ تی باتریند: 
ِلَمم « 1

ْ
ُعُقوِد َو َنْقِض اه

ْ
َعَزاِئِم َو َحّلِ اه

ْ
»َعَاْبُم اهلل ُطْبَحرَنُه ِبَفْسِخ اه

خداونـــد را شـــناختم به شکســـته شـــدن تصمیم ها و باز شـــدن گره ها و 
به هـــم زدن نیت ها. 

که اتور به دطم دیگای اطم.  به همین هر خدا را تی یربد، و تی یربد 

گرهـی اوقـرت، بریـد بـه بقـا و نرداری خود باطـیم، وهی بر زبرن خوش نمی رطـیم، 
کـه بفلمیـم! هـذا گرهی خـدای تتعـرل تر را  بلکـه بریـد باایمـرن حکـم تخلیـه بگیانـد 
کـه واقعیـم تـر این  کـه از یکـی از ایـن دو طریـق، بفلمیـم  ئرتـی قـاار تی دهـد  در ابتا

ترهکیم هـری تر نیسـم.

طـلف  تـر  از  اینکـه  بـدون  گرهـی  تی شـود؛  ایجـرد  تـر  در  کـه  تاطم هـر  ایـن  در 
کنـرر تـی رود و روشـنی عقـل بـاای تـر حرصـل  کننـد، حجرب هـری عقـل  ترهکیـم 
کـه این هـر تلـک اجـرره ای تـر اطـم و تتعلـق بـه تر نیسـم. این  تی شـود و تی یربیـم 
کـه ایـن  کشـف تی کنـد  کـه تلـک در اختیـرر تـر برشـد و عقـل هـم  در حرهتـی اطـم 

تلـک تـرل تـر نیسـم. 

یـک حرهـم دیگـا هسـم که از ایـن جلوتا تی رود؛ خداوند دارایـی را کم تی کند 
کـه طـاطرن دارد، وقتـی خـودش را بـر چلرر طـرل قبل  یـر اصـًا طـلف تی کنـد. کسـی 
کنـون  کـه ا تقریسـه تی کنـد، تی بینـد چیـزی داشـته اطـم بـه نـرم "گوهـا طـاتم" 
نـدارد، و شـرید دیگـا بـه او بـا نگـادد، تگـا اینکـه بـه دعـر و تعجـزه ای دوبـرره بـه او 

باگاداننـد. 
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ئـرت در یـک تاحلـۀ پریین تـا، در حرهـی که ترهک آن تلک اطـم، به نور  در ابتا

که تلک، ترل او نیسـم.  کشـف تی کند  عقل 

 گرهی حتی این تلک را از او تی گیاند و او از آن کمرالت، هیسیده و کنده تی شود. 

را  بقـا  و  نـرداری  ایـن  وجـودش  حـرّق  بـه  و  نـدارد  اصـا  دیگـا  کـه  تی یربـد  آنجـر  در 

اطـم.  عمیق تـا  یربتن هـری  آن  از  جـر  ایـن  تی یربـد. 

کـــه خدا ایـــن حرهـــم را باای بنـــده ای حرصـــل کند،  حـــرل، گرهـــی بـــاای این 

کشـــتی تتاطم  خودش شـــدت ابتاء را ایجرد تی کند. تاحوم اطـــترد در داطـــترن 

شـــده در طـــفا حج، ایـــن حرل از دطـــم ربتن همـــه چیز را یربتـــه بودند. هـــذا بیرن 

کادند. این  که وجدان بقـــا نفس  که ترزه بلمیدم حّجم قبول شـــد! وقتی  تی کننـــد 

وجدان بقا نفس چه ربسی به وجدان خدا دارد؟ در بحث اطـــمرء و صفرت تساح 

شـــده که اطـــمرء و صفرت، خدا را از طـــه راه نشـــرن تی دهند. از طریق وجودشرن، 

 کمرهشـــرن و اظلـــرر کمرالتشـــرن. بـــر این طـــه تســـیا، انســـرن هر و همـــه تخلوقرت،

 آیم اهلل هستند.

کنون بنده هســـتم )وجود دارم(، عاوه با هســـتی کمرالتی دارم و این کمرالت  ا

را بـــاای شـــمر اظلـــرر تی کنـــم. تثًا بر شـــمر طـــخن تی گویم. بـــر این اظلـــرر کمرل، 

کمـــرل را به تن کســـی ایـــن   تـــن آیه تی شـــوم بـــاای ذواآلیـــه. یعنی تعلوم تی شـــود 

کاده اطم.   اعسر 

که این اظلرر صورت بگیاد، آن  که حتی قبل ا ز آن  یک الیه عقف تا هم هسم 

کنون در حجرب هستیم، یعنی از خود کمرل  کمرل با انسرن آشکرر شود. تن و شمر ا

غربلیـم. تثـًا از کمـرل عقـل و اختیـرر غربلیـم، وهـی بـه اظلرر این کمـرالت تأنوس و 

تتذّکریـم. ایـن اظلـرر کمـرل بریـد کنـرر بـرود تـر بـه خـود کمرل باطـیم. اظلـرر کمرل با 

کنـرر برود، خود کمـرل با تر  خـود کمـرل حجـرب اطـم. وقتـی حجـرب اظلرر کمرل  92
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آشـکرر تی شـود. تی گویـد: تثـًا انسـرن تی گویـد: هـرن! تـن حـّا هسـتم؛ تـن عرقلـم. 

 درطم اطم که تورد ثواب و عقرب قاار بگیریم، چون حّا و عرقلیم. این جر تعابم 

اظلـرر  در  تـر چـون  دارد.  بـاق  کمـرل  اظلـرر  بـر  ایـن  و  تـر داده شـد  بـه  کمـرل  خـود 

یم. هذا این بروزهر و اظلررات،  یـم، بـه خود کمرالت کمتا توجه دار کمـرالت غوطه ور

کمـرالت تی شـود.  حجـرب بـاای خـود ایـن 

کمـــرالت، آیه اند  کمرالت،بیرونی تریـــن الیۀ آیه اطـــم. پـــس از آن خود  اظلـــرر 

که بقط "هسم"  باای ذواالیه. یک قدم پنلرن تا و درونی تا، اصل حقیقم ترطـــم 

کمرالت.   ایم. این »بودن«، درونی ترین الیۀ وجدان اطـــم. وجودترن تنلری طـــریا 

کنرر ربتن آن دو تر آشکرر تی شود.  این بودن، بر 

کنـرر برونـد.  ایـن حجرب هـر تی تواننـد بـه دو صـورت اختیـرری و یـر اضسـااری 

را  تـر درونی تریـن الیـۀ حقیقـم خـود  تـر  بزنـد،  کنـرر  کـه خداونـد اضسـاارًا  تی شـود 

وجـدان کنیـم. در ایـن صـورت انسـرن، بـر وجـدان نفـس خـود آیـه ای از آیـرت خـدا را 

کـه نشـرنه تی شـود بـاای ذواآلیـه. بـاای ایـن رابسـۀ آیـه و ذواالیـه  کـاده اطـم  وجـدان 

کـه  کسـی  بـاای  آیـه شـود  تـر  نفـس  یعنـی  برشـد،  یـک تعابـی پیشـین داشـته  بریـد 

کـه نمی شـنرختیم تعنـر نـدارد. اول بریـد  کسـی  گانـه آیـه بـاای  قبـا تی شـنرختیم، و 

کـه ایـن آیـۀ تن اطـم. این  صرحـف آیـه تعلـوم برشـد، بعـد آیرتـش را تعابـی تی کنـد 

تعابـی تی توانـد تشـریعی یـر تکوینـی برشـد. 

رابسـۀ تیـرن خرهـق و تخلـوق رابسـۀ آیتیـم اطـم و ایـن رابسـه را هـم خـود خـدا 

تقـّرر داشـته اطـم. در نتیجـه وقتـی انسـرن، یـر بـه اختیـرر خـودش، یـر بـه دهیـل آن 

اضساابرت و اضساارات، آن دو الیه )کمرالت و اظلررات کمرالت( را تاک تی کند، 

حـرّق و حقیقـم خـودش )ترهیـم توجـوده( را وجدان تی کند و ایـن ذواالیه را باای 

او نشـرن تی دهـد و تتذکـا بـه آن تعابـم قبلـی خـدا تی شـود. هـذا درطـم اطـم 
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کـه بگوییـم طـبف تعابـه اهلل اطـم )چـون آیـه نشـرن از ذواالیـه تی دهـد(؛ چنرنکـه 

کـه بگوییـم در اضسـاارات اطـم.  درطـم اطـم 

کـــه قبـــل  اتـــر اینکـــه اطـــترد باتودنـــد بقـــط راهـــش ایـــن اطـــم، بـــه ایـــن دهیـــل اطـــم 

ـــر پیرتباانـــش تتذکـــا تی شـــوند  ـــر خـــود خـــدا ی ـــررۀ تعابـــم خـــدا باتوده انـــد ی از آن در ب

گرهـــی خـــود خـــدا  یـــر در شـــدائد ایـــن تعابـــم بـــاای شـــمر حرصـــل تی شـــود. یعنـــی 

گرهـــی از طریـــق  گرهـــی پیرتبـــا بـــه تـــر تذکـــا تی دهـــد، و  تـــر را تتذکـــا تی کنـــد، 

ــودش  ــدا خـ ــن اطـــم خـ ــمر تمکـ ــن و شـ ــاای تـ ــویم. بـ ــا تی شـ ــدائد تتذکـ ــر و شـ بایـ

کرر خـــود   تتذکـــا نشـــود. وهـــی در هـــا طـــه حرهـــم، اصـــل تعابـــم، صنـــع خـــدا و 

ـــن راه  ـــط از ای ـــد بق ـــذا باتوده ان ـــم، ه ـــا اط ـــاار عموتی ت ـــون راه اضس ـــر چ ـــم. ات  خداط

به این تعابم تی رطید. 

که زتینه طرز تی شوند. تثًا طقوط  تنظور از عواتل خررجی هم عواتلی اطم 

کـه در اختیرر   هواپیمـر یـر همـرن تاطـم کشـتی و... ایـن زتینـه طـرزهر عواتلی اطـم 

تـر نیسـم و برعـث تی شـود تـر بـه حقیقـم خودتـرن تتذکـا شـویم. در ایـن زتینـه 

دیگـا بحـث انخـاع و انقسـرع وجـود نـدارد. 

کـه بـه واطـسۀ این آیه تـر تتذکا به آن تعابم پیشـین تی شـویم؛  نکتـۀ دیگـا ایـن 

نـه اینکـه ایـن آیـه باای تر تعابم زا برشـد.

 1> ا�بِ �بَ
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َ
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ْ
َماَوا�ةِ َوال ِ الَسّ ٯة

ْ
ل �نَّ ڡنِی حنَ > اإِ

که  کـــه عقل دارنـــد. این هر آیه و نشـــرنه اطـــم  کســـرنی اطـــم  ایـــن آیرت باای 

 عرقـــل خدایـــش را تجـــّددًا بیربد. این وجدان تحجوب بوده اطـــم، وهـــی در اثا آن 

طبف هر ربع حجرب تی شود.
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مفتاح معارف توحیدی

کـه تی باترینـد: »تفتـرح همـه  ایـن عبـررت اطـم  از  اطـترد  تـااد  نکتـۀ دیگـا، 

اطـم«.  خـود  یربتـن  توحیـدی  تعـررف 

کلمـۀ تفتـرح را در بحـث اطـمرء و  کـه اطـترد غیـا از ایـن عبـررت،  بریـد دانسـم 

کرر باده اند و باتوده اند: »تفترح تعابه اهلل، اطمرء و صفرت اطم.«   صفرت نیز به 

گا تر بپذیریم که تعابة اهلل صنع اهلل اطم، این تفترح چیسم؟ آیر تر کلید تعابم   ا

نفس یر تعابم اطمرء و صفرت و تعابة اهلل را پیدا تی کنیم؟ 

کـه این هر راهی باای رطـیدن بـه تعابم  آیـر تنظـور ایشـرن از تفتـرح، ایـن اطـم 

گـا اطـمر و صفـرت را یـرد بگیریـم  اهلل اطـم؟ یعنـی این هـر تعابـم زایـی دارنـد؟ ا

گفته  یرد تی شـود؟ یر از آن طریق خداشـنرس تی شـویم؟ اینکه  تعابم خدا در تر ز

ـْمُیْعـَرْف«1 بـه این تعنرطـم؟
َ
ـْمُیـْدَعِباْسـِمِهل

َ
شـده اطـم: »ِإَذال

گونه اطـــم؛  پرطـــخ این اطـــم که تنظور ایشـــرن تذکا به این اطـــم که راه این 

که توهیـــد تعابم خدا  گونه برشـــد. تاادشـــرن این نیســـم  کســـف آن این  نه اینکه 

در نفـــس شنرطـــی یر شـــنرخم اطـــمرء و صفرت اطـــم. بلکـــه تنظور ایشـــرن این 

ید طـــااغ  گا تعابه اهلل خواطـــتید؛ برو که ا کلید به دطـــتترن تی دهم  که دارم  اطـــم 

گـــا تعابم نفس یربتـــی؛ یعنی یربتـــی که کی هســـتی و یربتی که  تعابـــم نفـــس. ا

 َعاِرفًا 
َ
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یربم  گـــا شـــمر اطـــمرء اهلل را در هیچـــی نیســـتی؛ ایـــن تی شـــود آیه بـــاای شـــمر. یر ا

کـــادی، از این جـــر تتذّکا به خدا تی شـــوی. 

کـــه بگویـــی "آهـــری"! تتذکا  اطـــترد تی باترینـــد بـــه یـــک بـــاد عرتی بی طـــواد 

کـــه حجرب صورت هـــری بکای نـــدارد بر  تی شـــود. تنظورشـــرن این اطـــم کســـی 

یـــک "آهری" تتذکا تی شـــود و به یـــرد خدایش تی ابتـــد. نه اینکه تنظورشـــرن هفظ 

کلمه را  ک دارد؛ تـــر این  که بســـات پر "آهـــری" برشـــد. یعنی: راقـــف اهلل! اتق اهلل! آن 

ی با تی گادانـــد و به تمرم تعنی تتوّجه تی شـــود.  تی گوینـــد، از تمـــرم این ابـــکرر رو

بـــاای تن و شـــمر هم هســـم. گرهی به یک نفـــا "آهری" کوچک تی گوینـــد و تتذّکا 

تی شـــود؛ بـــاای یکی هم یک "آهـــری" تذّکـــا دهنده، به بزرگـــِی یک زهزهه یر شـــدائد 

و اضساابرت شـــدید اطم!

معنای متداول کلمۀ وجدان

کـــه وجـــدان در ابـــواه عموم تـــادم بـــه تعنری  پاطـــش تلـــم دیگـــا ایـــن اطـــم 

کلمۀ وجـــدان را  کـــه بـــه قرضـــی نیـــرز نـــدارد. تعنـــری اصلـــی  تحکمـــه ای اطـــم 

چگونـــه بـــاای عمـــوم تـــادم توضیـــح دهیم؟

که روشـــن نیســـم از چه  در پرطـــخ تی گوییـــم: وجدان بـــه تعنری تتداول آن _ 

که  زترنـــی و از کجـــر وارد باهنگ تر شـــده اطـــم _ به تعنـــری نفس هّواتۀ تر اطـــم 

تـــر را تاتـــم تی کنـــد. نفـــس هواته حســـن و قبـــح را به نـــور عقل کشـــف تی کند و 

کرر  کـــه به  کرر خوب اطـــم یر بد. آنگره کســـی را  که ایـــن  بـــه انســـرن تلنگـــا تی زند 

بـــد اصـــاار دارد، نکوهش تی کند. در واقـــع نفس هواته عبررت اخاای عقل اطـــم؛ 

که تذّکـــا تی دهد؛ وهـــی از تذکا هـــم جلوتا  چـــون عقـــل هم "عقـــرل" از جلل اطـــم 
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گابتـــه تی شـــود. بـــر این تسلـــف، اول ربـــع ابلرم  یـــم انســـرن  گانـــه حّر نمـــی رود، و 

تی کنیـــم و بعـــد خود وجـــدان را توضیـــح تی دهیم. 

کلمرت بـــاای عموم تـــادم ضرورت ندارد. الزم نیســـم  اهبتـــه اطـــتفرده از این 

از ایـــن کلمـــه که برر تعنریـــی بزرگی دارد، بـــاای بیرن تسرهف خود اطـــتفرده کنیم؛ 

زیـــاا نقض غاض اطـــم، چون تـــر نمی خواهیم ابـــااد را درگیـــا اصساحرت کنیم. 

تثـــًا وقتـــی اتـــرم صـــردق؟ع؟ بر ابن ابـــی اهعوجـــرء طـــخن تی گویند،از ایـــن کلمه 

اطـــتفرده نمی کننـــد، بلکه بـــر تذکااتی او را بـــه خودش ارجـــرع تی دهند.
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گفتار ششم

باال رفتن درجه وجدان 

گــا دو نفــا در شــاایط  کــه ا یکــی از پاطــش هری تربــوط بــه وجــدان ایــن اطــم 

کننــد، وجدانشــرن یکســرن اطــم؟ طبــق نظــا  یکســرن بخواهنــد حقیقتــی را وجــدان 

اطــترد در درس طــوم توحیــد، هــا قــدر خضــوع و خشــوع بیشــتا برشــد، وجــدان قوی تــا 

 اطــم و درجــه تعابــم برالتــا تــی رود. بــه همیــن دهیــل در خصوص درجــرت وجدان 

توضیحی الزم اطم. 

اینک در توضیح تی گوییم: درجه ای که در این جر از آن طخن تی رود، به درجۀ 

 تعابـم باتی گـادد یـر بـه درجـه وجـدان؟ تـر تعابـم خـدا را وجـدان تی کنیـم. ایـن 

گـا درجـه داشـته برشـد و ایـن عبـررت را دارای تااتـف تختلـف بدانیـم،  تعابـم، ا

کـدام یـک درجـرت و تااتـف دارد؟  وجـدان اطـم یـر تعابـم؟ 

گا این عبـررت را دارای تااتف تختلف  »تـر تعابـم خـدا را وجـدان تی کنیم.« ا

را نشـرن  یـر وجـدان  ایـن دو قسـمم، یعنـی تعابـم  از  کـدام یـک  بدانیـم، تااتـف 

یرد تی شـود، وهی  کـه کـم و ز یـم بـه عنـوان وجـدان  تی دهـد؟ یعنـی یـک شـرخص دار

 تعابم طـا جری خودش تی ترند؟ یر اینکه وجدان، وجدان اطـم و درجه تعابم 

تفروت تی کند؟ حرل به این تثرل دقم بفاتریید: 

گا نور شمع بتربد،  گرهی تر تی خواهیم یک تربلوی نقرشی را خوب ببینیم. ا  .1 
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گـا نور چااغ را بتربرنیـم، خیلی بلتا و بر وضوح  بخشـی از اجـزای آن را تی بینیـم؛ اتـر ا

کـه بـر آن تربلـو  بیشـتای تی بینیـم. ایـن شـّدت و ضعـف بـه شـدت نـوری باتی گـادد 

را تی بینیـم. 

کـه بـر نورهـری تختلـف دیده اند، تی پاطـیم که چـه دیده اید؟   حـرل، از کسـرنی 

آیـر دو چیـز دیده انـد یـر یـک چیـز را بـر شـدت و ضعـف در وضـوح دیـده انـد؟ آنلـر هـا 

دو، یـک چیـز را دیـده انـد، اتـر یکـی شـفرف تا و دقیق تـا دیـده و دیگـای بـر جزئیـرت 

کمتـا دیـده اطـم. 

2. اتـر گرهـی بـر یـک نـور ثربـم، تثـًا یـک چـااغ، اول یـک تصویـا از ایـن تربلـو بـه 

تـر نشـرن تی دهنـد و بعـد یـک عکـس شـفرف تا، طـپس یـک تربلـوی غیـا اصـل و در 

نلریـم اصـل تربلـو را بـه تـر نشـرن تی دهنـد. در واقع نـور، یکی بوده اطـم، وهی آنچه 

گابته تفـروت دارد. تـورد شـنرخم قـاار 

اینـک بـه ایـن جملـه بنگریـم: »در تعابـم خداونـد، وجـدان ذوتااتـف اطـم.« 

ایـن ذوتااتـف بـودن بـه وجـدان باتی گـادد یـر بـه تعـروف؟ ابتـدا توجـه داشـته برشـیم 

کـه عبررتی دیگا از کشـف عقلی اطـم، نه  کـه تـر در تقـرم وجـدان طـخن تی گوییـم 

کـه حرصـل انخـاع اطـم.  آن وجدانـی 

 خداوند خودش را در عرهم دیگای به تر تعابی نموده اطم. هذا تر یک تعابم

یـم و بـر ایـن تعابـم بـه ایـن دنیـر آتده ایـم. تـر خـدا را   پیشـینی نسـبم بـه خـدا دار

کـه با تر تکلیف بـرر تی کند.  یـم، آن تقـداری  تی شنرطـیم و یـک تعابـم بسـیط دار

 این تعابم در این حّد اطم که او را انکرر نکنیم و شبیه دیگای ندانیم. این تقدار 

باای تر تکلیف و عبودیم برر تی کند. 

 در تثرل اول )تربلو( شدت وجدان هر باق تی کند؛ یعنی شدت وضوح تعابم 

حجرب هـری  تختلـف،  ابـااد  بـاای  تی کنـد.  بـاق  عقـل  ظلـور  شـدت  واطـسۀ  99بـه 
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تختلـف وجـود دارد، تثـل تفـروت کسـی کـه تربلـو را بـر نـور شـمعی تی بینـد بـر کسـی 

بـر  باداشـته شـود، عقـل  وقتـی حجرب هـر  را تی بینـد.  آن  پروژکتـور  یـک  نـور  بـر  کـه 

شـدت بیشـتای آن حقریق را درک تی کند. خدا همرن خداطـم و تعابتش همرن 

تعابـم اطـم؛ وهـی شـدت وجـدان و بـه کرر بـادن این نور عقل در کشـف واقعیم، 

شـدت آن را ابزایـش تی دهـد. 

بندگی خدا وجدان را قوی می ککند

گفته شده اطم "عبودیم و بندگی خدا وجدان را قوی تا تی کند"،  که   هذا این 

دو تعنر دارد: 

کادن،  که آن تعابم بســـیط بر عبردات و بندگـــی خدا  یـــک تعنی این اطـــم 

کـــم تی کند و این شـــّدت نـــور را ابزایش تی دهـــد، عقل اثررۀ  دهبســـتگی هری تـــر را 

گا  بیشـــتای خواهـــد داشـــم و حجرب هـــری عقل، بیشـــتا باطـــاف خواهد شـــد. ا

کرشفیم عقل ابزایش  که درجۀ  که عقل ترطم _ در نظا بگیریم، وقتی  کرشف را _ 

گـــزارش عقل  پیـــدا تی کنـــد، عقل بر وضوح بیشـــتای تعـــروف خـــود را تی یربد. اتر 

 نسبم به خدا، همچنرن "خروج از حّدین" اطم. 

کـه بگوینـد یک رنـگ و یک تصویـا و یک قرب،  در تثـرل تربلـو، تثـل ایـن اطـم 

توجـود اطـم و... اتـر بـر نـور پروژکتـوری که بـه این تربلـو تی تربرنیم، برز هـم نمی توان 

گابتـه شـده  کرر  ی تربلـو بـه  کـه چـه بااینـد شـیمیریی بـاای توهیـد ایـن رنـگ رو گفـم 

اطـم. هـا انـدازه هـم نـور بیشـتای بـه تربلـو بتربرنیـد، بقـط تی توانـد اجـزای نقرشـی را 

بـاای شـمر خـوب روشـن کنـد؛ وهـی آن بکـا و ذهنـی را که نقـرش باای خلـق این تربلو 

کرر بـاده اطـم، نشـرن نخواهـد داد. )بـه چگونگـِی خود نقرش یـر چگونگی خلق  بـه 

ایـن تربلـو واقف نخواهد شـد.( 
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یـم کـه اینجر شـدت نور عقل نمی تواند تعابـم ِاحرطی ایجرد کند  هـذا توجـه دار

 و از تاحله خروج از حدین بااتا نخواهد ربم. 

ازدیاد درجۀ عقل 

یرد تی شود. کنیم؛ درجرتش از دو جلم ز کرشف و عقل  گا نظا به  ا

که تی تواند اختیرری و اضسااری برشد:  1. اول ربع حجرب هری عقل اطم 

_ رفـع حجـاب اختیـاری، بـا عبـادت و در محضـر خـدا بـودن و خـود را به 
کـه باعـث صفـای قلـب و در نتیجـه شـدت یافتـن  خـدا سـپردن اسـت 

نـور عقـل می شـود. 

_ یـا بـه صـورت اضطـراری اسـت کـه خداونـد بـه حکمـت و عنایتـش، بـا 
کنـار می زنـد.  یـک اتفـاق، پرده هایـی را از جلـوی عقـل مـا 

که اثررۀ عقل تی شود؛ یعنی درجۀ، عقل تر برالتا   2. یک جلم دیگا این اطم 

کـه درجـۀ عقـل تـر برالتـا  تـی رود. تـر ترهـک درجـه ای از عقـل هسـتیم، وهـی تی شـود 

بـرود. ایـن بـر تـورد قبـل بـاق دارد. 

کنـرر تـی رود؛ در  در تـورد اول، درجـۀ عقـل ثربـم اطـم، اتـر حجرب هریـی از آن 

کـه  کـه در تـورد دوم بـا اثـا عبـردات و... درجـرت عقـل برالتـا تـی رود. اتـر آن   حرهـی 

 تعروف و تکشوف تی شود، هم چنرن در همرن حّد تعابم بسیسش برقی تی ترند. 

کرشف ذوتااتف برشد.  پس تر این جر تی تواند در حّد 

3. اتـر در تاحلـۀ بعـد، ایـن عبـردت تی تواند اثا دیگای داشـته برشـد؛ یعنی غیا 

از ربـع حجـف و اثـررۀ عقـل، خداونـد تی توانـد در تـورد خـودش تعابـم ابزون تـای 

عسـر کنـد. ایـن همـرن تعابـم تاکیبـی اطـم. ایـن بـرر، درجـرت تکشـوف بـرال ربتـه 

اطـم، یعنـی خـود تعابـم ابزایش یربته اطـم.
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کـه حجرب هـری آن باطـاف  یـم  کنـرر آن عقلـی بگذار ایـن ابزایـش تعابـم را در 

شـده و اثـرره شـده اطـم، چندیـن حرهـم ایجـرد تی شـود. یعنـی این هـر را در تعـداد 

کـه تی توانـد خـود تعابـم ابزایـش یربـد. اطـترد همـۀ این هـر را  کنیـد  حرالتـی ضـاب 

کاده انـد و هـا بـرر هـم بـه یکـی از  بـه ابزایـش تعابـم و شـدت درجـه تعابـم تعبیـا 

گره بـه تعابـم تاکیبـی و بعضـی  گره بـه وضـوح تعابـم و  این هـر اشـرره داشـته اند. 

کاده انـد.  تواقـع بـه عبـردات اشـرره 

کرر تی کند:  گفتیم عبردت طه  _ پس 

کنرر تی رود. 1. هسف خدا بیشتا تی شود و حجرب هر 

2. هسف خدا ابزون تی شود و عقل اثرره تی شود. 

3. هسف خدا ابزون تی شود و تعابم بیشتای تی دهد. 

کرشفیم طه نوع اطم: خاصه اینکه، ابزایش 

 1. ربع حجف به صورت اختیرری بر عبردت

2. ربـع حجـف بـه صـورت اضسـااری بـه عنریـم و حکمـم پـروردگرر )در یـک 
یـداد( حردثـه و رو

3. اثررۀ عقل 

گره به واطـــسۀ تکشـــوف کرشـــف و  گره به واطـــسۀ   ابزایـــش درجـــرت تعابم، 
 اطم. 

مراحل معرفی خدا در عالم ذر 

کــاده، نکرتــی  کــه خداونــد تعابــم خــود را در چلــرر تاحلــه اعســر  در ایــن تــورد 

تســاح اطــم، از جملــه اینکــه: آیــر خداونــد در عرهــم ذر تعابتــش را بــه عقــل )بــه 

ــر ایــن تعابی هــر در آن عرهــم، در تشــلد عقــل  عنــوان یکــی از اجــزای انســرن( داد؛ ی

گابم؟  صورت 
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 در توضیح تی گوییم که چلرر تاحلۀ تعابی در عرهم ذر، در بحث خلقم ترطم. 

که تر چگونه آبریده شدیم و خداشنرس شدیم؛ این تربوط به بسات ترطم.  این 

ی داده و  کـه »قرهـوا بلـی« در آن رو ـی یـر عرهـم ذر اول، تاحلـه ای اطـم 
ّ
تاحلـۀ ظل

هنـوز خلقـم بـدن و تـرء بسـیط انجـرم نشـده بـود. آن تقـرم، تقرم غیاتـردی و بحث 

کـه روایـرت عرهـم  خلقـم اطـم. ظـّل تربـوط بـه آن رتبـه اطـم. بیشـتا گزارش هریـی 

ذر بـه تـر تی دهنـد، تربـوط بـه ذّر اول بـوده اطـم. اهبتـه در تاحلـه جسـم نیـز یـک 

تعابـی شـده اطـم و یـک تعابـی هـم بـه روح؛ طـپس تیـرن ایـن طـه جـزء تلفیقـی 

بـه اآلن  بـه هـا یـک ترهکیتـی داده شـد. یـک تاحلـه هـم تربـوط  گابـم و  صـورت 

کرره هسـتیم.  کـه چـه  اطـم 

 از طوی دیگا تی گوییم تر از نظا تخلوقی و ترهیتی توجود شده ایم. ترهیم تر، 

ترهـک نـور وجـود و نـور والیـم شـده اطـم. ایـن ترهیـم توجـوده را ترهـک کمرالتـی 

یـرد  کـم و ز گابتـن و دادن و  کمـرالت، قربـل  تثـل علـم و قـدرت و.. تی کننـد. ایـن 

کـادن اطـم؛ چـون ذاتـِی آن ترهیـم نیسـم. آنچـه بـه آن اشـرره تی شـود، بـه عنـوان 

کـه نخ تسـبیح تیـرن این دنیر و آن دنیر و برزخ اطـم  »تـن« _ یعنـی ترهیـم توجـوده 

_ ترهـک نـور عقـل شـده اطـم. ایـن ترهیـِم توجـوده بـر عقلـش کشـف تی کنـد. 

کنون در دنیری ترّدی و ترء بسیط،  از طوی دیگا، بحث بسات داشتیم. تن، ا

كٰا�نَ  َِك  ݫ ݩݩݩݘݫ ݧ �ݧ
ٓ ولٰ

ُ
ا ُكلݩُّ  َد  ݢاݩݩݩݩݩݩݩݦݦٰ ݢ ݢ وݩݩݘ ُ نݧ ڡݧ

ݨْ
َواݠل رݦَ  �ݩݡݡَ َ �بݨݧ

ْ
َوال ْمَع  الّسَ  

>ِا�نَّ تی باتریـد:  قـاآن  در  هسـتم.   »تـن« 

گوش و چشم تردی اطم. ا<1 طمع و بصا تورد طؤال همین 
ݩً
وݣݣل ُ� َمْسݘـݨُ �نݨݨْ عݨَ

معرفت در مشهد عقل

 اتر اینکه در علد اهسم، آیر در تشلد عقل بوده اطم؟ اصًا این که »در تشلد 
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عقل بوده اطم«، یعنی چه؟ و آیر خود عقل بوده اطم؟

 پرطــخ به این طــؤال، طــرده و روشــن نیســم. باداشــم نگررنده این اطــم که آن 

 نور عقلی که به عنوان کمرل به تر داده شده اطم و تر به او واقعیرت را تی شنرطیم، 

 خــودش خداشــنرس اطــم. خــدا او را آبریــد و بــه او اتــا و نلــی شــد و او آن اتــا و نلــی 

 را پذیابــم، هــذا خــدا را بــه توهویــم پذیابته اطــم. این عقل، عزیزتریــن و عربدترین 

 تخلوق نزد پروردگرر اطم؛ یعنی کمرل عقل، )کّلِ عقل(، نه آن عقلی که تن و شمر 

یم.  کدام بلاه ای و تربشی از آن عقل دار یم، زیاا تر ها  دار

کـه در آن   عرهـم ذّر اول، تقـرم شـدت حضـور و ظلـور عقـل اطـم. انسـرن هریی 

 تاحله در عرهم ذر بودند، همه عرقل بودند،چون همه اتتحرن شدند. آتشی باابروخته 

یـم و اختیـرر، ایـن اتتحـرن را  شـد، باخـی ربتنـد و باخـی نابتنـد. همگـی از طـا حّر

انجـرم دادنـد و حریـم بـاع بـا تعابـم اطـم. هـذا همـۀ تـر در آن عرهـم عرقـل بودیـم، 

 یعنی آن ذرات عرقل بودند. جنس آن ذرات را نمی دانیم، وهی تی دانیم که ُحّاهریی 

دارای عقل بودیم. 

 بعد خداوند همین تخلوقرت را تخفی کاد. اینکه کجر تخفی کاد و اینکه چاا 

کدام را نمی دانیم! کادند؛ هیچ  که در این حرهم خفر چه  و این 

 طـــپس خداوند خلق ابداعی دوم، یعنی ترء بســـیط را آبرید )خلق ابداعی اول

  نور والیم اطم( و ترهک نور والیتش کاد. از این ترئیم )ترء بسیط( روح و جسمی 

پیدا شد و عرهم ذر دوم و طوم خلق شد. 

آن تخلوقــرت خفــی )عرقل هــری حــّا( تــدل تردّیم شــرن تبدیــل شــد بــه اینجــر؛ 

کســوت روح  کــه آنجــر شــلردت دادنــد تاتبــط شــدند و در ایــن جــر در  بــر عقل هریــی 

گابتنــد. خداونــد آن تخلوقــرت تخفــی را بــه ایــن نحــو روشــن باتــود؛  و جســم قــاار 
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شــبیه حرهتــی کــه بیــن آخــات و دنیــر اتفــرق تی ابتــد کــه در آخــات نیــز اعــااض عــوض 

تی شــوند و اعــااض تــرء بســیط آخاتــی تی شــود و تــر بــر همیــن هویــم بــه آنجــر تنتقــل 

کــه در عرهــم ذر اوهــی شــلردت بــا توحیــد و نبــوت و والیــم  تی شــویم. پــس تــِن عرقــل 

دادم، هــم او تی آیــد و تملــوک جســم و روح تــن تی شــود. جســم و روحــی کــه در تاحلۀ 

ــرر(،  ــه او تعابــی تی شــود. )ایــن طــه ب ــّی ب ــّی و وه ــرر دیگــا خــدا و نب ــرء بســیط، دو ب  ت

یک برر دیگا هم این تعابی در تزج اینلر اتفرق تی ابتد. 

که خداشنرس شده بود آتد پیش  در نتیجه عقل تر به تر تنتقل شد. آن عقلی 
 تر. تر در تاحله عرقل بودنمرن شلردت دادیم؛ نه اینکه تر عقل بودیم. 

یـم که تر ذره بودیم. هویتی داشـتیم که این هویم عرقل   در روایـرت1 تصریـح دار
کـه عرقـل اطـم. ایـن عرقـل )در ذّر  یـم  اطـم. در عرهـم تـرء بسـیط هـم هویتـی دار
اوهـی( بـر آن عرقـل )در عرهـم ترء بسـیط( از جنبۀ عرقل بودن یکی هسـتند. ترهکیم 
عقل شـرن یکـی اطـم؛ اتـر پریـۀ عرقـل بـودن در آن تاحله یک شـرخص بوده اطـم و 
در تاحلـۀ تـرء بسـیط یـک شـرخص دیگـا. آن پریـه تفـروت کاده اطـم، وهی تـواد آن 

کـه عقـل ترطـم تفـروت نکاده اطـم.

 هـذا تعبیـِا »در تشـلد عقـل« یعنـی آنکـه تـر عرقـل بوده ایـم؛ نـه اینکـه عقـل بـاای 
خـودش آنجـر بـوده اطـم و تـر هـم شـلردت دادیـم و این عقـل هم باای خـودش بوده 
یـم. تـر تـک تـک عرقـل بودیـم و بـه توحیـد و نبـوت و والیـم  اطـم. ایـن را قبـول ندار
اعتـااف کادیـم؛ اتـر خـدا آن کمـرل و آن اعتـااف عقانـی را یک برر تخفـی کاد، بعد 

آن را بـه پریـۀ تـرّدِی تـرء بسـیط تـر ارتبـرط داد. 

 تر را در آن عرهم و در این دنیر ترهک نور عقل کادند. نور عقل، آن تخلوق شریفی 

کاده اند. که تر را واجد آن  اطم 
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یم؛ بلکه   در تورد روایم تورد طؤال، تر در بحث خلقم یک روایم واضح ندار

کنـرر  کـه وقتـی در  در روایـرت تختلـف ایـن چلـرر جـزء و تعابـم آن هـر آتـده اطـم 

هـم قـاار بگیانـد، ایـن تاکیـف تعابم هـر خـودش را نشـرن تی دهـد. 

تـر خـود خـدا را تی یربیـم. تـر بـر نـگره بـه بساتمـرن آن صبغـة اهلل را تی یربیـم. ایـن 

باای خودش تعابتی اطـم. اتر آنکه تکلیف آور اطـم، تعابم خود خداطـم، و 

گانـه تعابـم بـه صبغـة اهلل، آیـه اطـم باای ذواآلیـة )خدای تتعرل(. وقتـی تن به نور 

عقـل خـود آن تعابـم را یربتـم، خـود آن تعابـم، آیـه و عاتم به ذواالیة اطـم. تن 

یـرد خـود خـدا تی ابتـم. ایـن تعابـم هـم _ یعنـی ایـن حرهـم انفعـرل تـر _ آیـه اطـم 

که دنبـرل ذواآلیـه تی گادیم.  بـاای تـر 

معنای زائل شدن عقل در اضطراب و اضطرار 

کــه عقــل  کــه زترنــی  گیــاد، آن اطــم  کــه بریــد تــورد بحــث قــاار  یــک نکتــۀ دیگــا 

کرشــفّیم بیشــتای داشــته برشــد، وجــدان شــدیدتا تی شــود. حــرل تی خواهیــم  تــر 

کــه در شــدت اضســااب، عقل تــرن را از دطــم  بدانیــم تنظــور اطــترد از ایــن اشــرره 

 تی دهیم، آیر عقل بلسفی اطم؟

پرطــخ، تثبم اطــم. بله، دقیقًر تنظورشــرن عقل بلســفی و تحرطــبه گا اطم. 

کشــتی ِبــَدوم و خــودم را نجــرت بدهــم  کــه در تاطــم   آن صورت هــر و نقشــه هر و.. 

کنرر زده تی شود.  و... این بکاهر، به اضساار 

 اطترد، یک بیرن دیگا هم در این زتینه دارند که وقتی عقل به وهه شدید تی ابتد؛ 

 از آن وهه، به این عبررت تعبیا تی شود که: "عقلمرن را از دطم تی دهیم" وهی اتفرقًر 

 به وهه ابتردن عقل در تقربل خدای تتعرل، شّدت وضوح عقل اطم. اوج تعابم 

 عقلی تر، عجز از تعابم یعنی وهه و ظلور اطم اهلل اطم. در اوج تعابم عقل، اهلل 
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کرر تی کند.  بودِن اهلل، خودش را نشرن تی دهد، پس در این جر عقل دارد 

نکتۀ دیگا اینکه این به وهه ابتردن در باابا خدایی که با عقل احرطه دارد،  پسندیده 

ـف هسـتیم؛ بـه همیـن دهیـل تی گوییـم
ّ
 اطـم. در ایـن حرهـِم وهلـِی عقـل، تـر تکل

کرر نیفترده اطم.   عقل از 

معنای مواجهۀ وجودی در تعریف وجدان 

کـه وقتـی وجـدان را تواجلـۀ وجودی  اینـک بریـد در ایـن توضـوع طـخن بگوییـم 

بـر اشـیرء تی دانیـم، آیـر "تواجلـۀ وجـودی" تعبیا درطـتی اطـم؟

در  وجودهـر  گابتـن  قـاار  وجـودی،  تواجلـۀ  از  تـر  تنظـور  تی گوییـم:  پرطـخ  در 

کـه تعتقدنـد توجـودات قسعرتـی از وجودنـد  تقربـل یکدیگـا نیسـم. و نظـا باطـفه 

و ترهیـرت حـد وجودنـد )نـه اینکـه چیـزی در عرهـم خـررج بـه نـرم ترهیـم برشـد( 

نیسـم.  درطـم 

کـه چیـزی جـز  کوچـک و بـزرگ آب هسـتند  وجـود در بلسـفه، تثـل قساه هـری 

و  آن حـّد  بـه خرطـا  هـذا  بـزرگ هسـتند؛  و  کوچـک  قسـاات  ایـن  وهـی  نیسـتند؛  آب 

ی یک طـسح  کـه دارنـد، تی گوییـم ترهیـم دارند. تثرل: کمی آب را رو اندازه هریـی 

روغنـی بریزیـد. قسـاات آب بـر اندازه هـری تختلـف ایجـرد تی شـود؛ وهـی این هـر جـز 

همـرن آب اوهـی چیـز دیگـای نیسـتند. 

هـذا وقتـی طـخن از »تواجلـۀ وجـودی« تی گوییـم، تمکـن اطـم ایـن تسلـف به 

که تنظور تر »توجودهر«  که تنظورترن "وجودهر" برشـد، در حرهی  ذهن تتبردر شـود 

کـه وجودهـر در  هسـتند. هـذا تعریـف تشـکل دارد. تـر در تعـررف تعتقـد نیسـتیم 

تقربـل هـم قـاار تی گیانـد. 

یم، چه چیزهریی بر هم تواجه تی شـوند؟  که تر تواجلۀ وجودی ندار پس حرل 
107

گفترر ششم



کـه تعابـم  تواجلـۀ توجودهـر هـم تعنـر نـدارد؛ چـون توجودهـر بـه هـم نمی چسـبند 

تواجلـه  هـم  بـر  توجودهـر  برشـد،  تواجلـه ای  گـا  ا دیگـا،  عبـررت  بـه  شـود.  تنتقـل 

دارنـد. هـذا در بررطـی تعریـف وجـدان طـخن از تواجلـۀ توجودهـر در تیـرن نیسـم. 

م را 
َ
گا قاار اطم بلسفی نگره نکنیم، چگونه تر به واطسۀ نور عقلمرن عره  پس ا

کرشـفیِم تِن  که نحوۀ   کشـف تی کنیم؟ توضیح این تسلف به تقدته ای نیرز دارد 

عرقل چگونه اطم. یعنی ببینیم کرشفیم نور عقل بر چه تکرنیزی اتفرق تی ابتد. 

ایـن تعریـف از وجـدان، بـر تعریف بلسـفی از وجدان تفروت دارد، وهی شـبرهم 

کـه ایـن عبـررت  گفـم، تی بینیـم  کـه بعـدًا خواهیـم  ظرهـای بـه آن دارد. بـر تسرهبـی 

و تعریـف بـر بیـرن تعرربـی قربـل توضیـح اطـم. بعضـی از ترّوجـرن تبرحـث تعـررف 

بـر توجـه بـه همیـن ایـااد، وجـدان را حـرل وجدانـی و آن حـرالت خـرّص و عجیـف و 

کـه در آینـده گفتـه خواهد شـد، خواهیـم دید که  غریـف تعنـر تی کننـد. اتـر بـر بیرنـی 

ایـن تبعـرت را نخواهد داشـم. 

الفکری اختیاری 

کـه البکـای اختیـرری دو نـوع  در بحـث البکـای اختیـرری و اضسـااری، دیدیـم 

کنـرر گذاشـتن ابـکرر خوابمرن تی بـاد؛ نوع دیگـا این که  کـه در  اطـم. یـک نـوع ایـن 

در کنـرر گذاشـتن ابـکرر بـه حقریـق اشـیرء پـی تی بریم.اّتـر در دروس توحید، خواب 

تـی رود،  کنـرر  ابـکرر  کـه  واقـع هحظـه ای  در  نـوع البکـای اضسـااری تی دانـد.  از  را 

انسـرن یـر بـه خـواب تـی رود یـر بـه البکای. 

ایــن تسلــف بــه توضیحــی نیــرز دارد. قبــل از آن توضیــح، بــه خرطــاه ای اشــرره 

ــه در  ک ــد  ــر بودن ــد توان ــا احم ــوم دکت ــده، تاح ــه نگررن ــتردان اوهی ــی از اط ــود. یک تی ش

گاد ایشــرن بودیــم. در تربســترن طــرل 1354 تاحــوم توانــر تنسق  تدرطــه علــوی نیــز شــر
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ایــن  بــه  ایشــرن تسرهبــی  روز  یــک  یــس تی باتودنــد.  از حرشــیه تاعبــداهلل تدر را 

تضمــون باتودنــد: تــن دیشــف دراز کشــیدم و دطــم و پریــم را بــه حرهــم بی حاکتــی 

ی شســم پریــم تماکــز  کــادم. )جزئیــرت از تــن اطــم( رو کــادم و در خــودم تماکــز  رهــر 

کــه از ایــن خــررج شــوم و بعــد از تدتــی  کــادم  کــادم و دیــدم شســم پــر دارم و تماکــز 

کــم بقیــۀ انگشــم هری پــر و بقیــۀ  کــم  کــه دیگــا شســم پــر را حــس نمی کنــم.  دیــدم 

گادنــم. دیگــا بقــط  اعضــری بــدن تــر قفســه طــینه را بــه همیــن حرهــم، تــر رطــیدم بــه 

کــه از بقیــۀ بــدن هیــچ  گــادن را حــّس تی کــادم. تماکــزم ایــن قــدر قــوی بــود  طــا و 

حســی نداشــتم. وقتــی بــه طــام رطــیدم؛ یــک تاتبــه تمــرم بدنــم تــکرن خــورد. در واقــع 

کــه بــه بــدن خــودش داشــته اطــم، بــر دقــم از بیــن بــاده  ایشــرن حــواّس و ذهنیرتــی را 

ــود خــودش را از بدنــش، از  ــه تعبیــا دیگــا "البکــا" شــده اطــم. ایشــرن توانســته ب و ب

قلــف و دطــم و پریــش عبــور دهــد و خــود را عیــن این هــر نبینــد. اّتــر از یــک تاحلــه 

کــه در تکنیــک تدیتیشــن و تااقبــه و  کرری  بــه بعــد، نتوانســته اداتــه بدهــد. همیــن 

یــوگر بــر تماکــز انجــرم تی شــود. 

کـه آواز خوشـی تی شـنید و آن قـدر  اطـترد نیـز تثرهـی در تـورد طلبـه ای تی زننـد 

کـه آتـش طـیگرر دطـتش را طـوزانده بـود و او تتوجـه نشـده بـود.  تدهـوش شـده بـود 

گـا تاحـوم توانـر تی توانسـم ایـن کرر را  یعنـی نسـبم بـه آنجـر البکـا شـده بـود. حـرل ا

کـه اتصرل  اداتـه بدهـد، خوابـش تی بـاد. بـه چـه تعنـر خوابـش تی بـاد؟ به ایـن تعنر 

کـاده بـود و تی ربـم در عرهـم برزخِی خودش.  یـردی جـدا  روح از جسـمش را تـر حـّد ز

در خـواب هـم همیـن اتفـرق تی ابتـد. 

کـم برشـد و  کسـی بـه عرهـم خوابـش بـرود و همچنـرن عقلـش بـا روحـش حر گـا  ا

کنده شدن کند؛ تی شود "انخاع". هذا تنظور از خواب ربتن،   بتواند آن را تدیریم 

گانـه همـرن خـواب  کـم برشـد انخـاع اطـم، و  گـا عقلـش حر کـه ا  از جسـم اطـم 
109

گفترر ششم



اطـم. یعنـی تـی رود در حرهـم روحرنیـم خودش. در این حرهم بـه یک رتبۀ برالتا 

کشـف هری آنچنرنـی باایـش  کـه بـرهلل تی توانـد  رطـیده اطـم؛ اتـر در انخـاع اطـم 

اتفـرق بیفتـد. )نـه در خـواب( 

معنای ککنه در روایات 

گرهـی  کنـه را،  کـه آیـر اطـترد در جـزوات بررطـی واژۀ  یـک طـؤال تلـم ایـن اطـم 
بـه تعنـری تصسلـح بررطـی آن و گره بـه تعنـری تصسلـح عربی اش بـه کرر باده اند؟

ُکنه در روایم  کتنـره آتده اطـم.  ُکنـه و ا در پرطـخ تی گوییـم: در روایـرت، کلمـه 
گشـتن. اتـرم رضـر؟ع؟  کتنـره یعنـی بـه دنبـرل آن خـود  بـه تعنـری "خـود" اطـم و ا
ِقـِه« 1 تخرطـف حضـات، تـِن عرقـل هسـتم 

ْ
َبْیـَنَخل تی باترینـد:»ُکْنُهـُهَتْفِریـٌقَبْیَنـُهَو

کـه بریـد تنظـور حضـات را بفلمـم. حضـات تی باتریند: خود خدا ذاتًر از تن و شـمر 
کنـه را بـه تعنـری "خـود" تی گیانـد. اطـترد نیـز در دروس خـود بـه همیـن  جداطـم. 

کرر بـاده اطـم.  تعنـر بـه 

کنـه  اطـترد عبـررات دیگـا دارد، تثـل ایـن: »حتـی خرتـم االنبیـرء هـم نمی توانـد 
گـا بخواهـد بشنرطـد تی شـود  خـدا را بشنرطـد«. واقعـًر نمی توانـد بشنرطـد، چـون ا
کنـه  خـود را بـه خرتـم االنبیـرء؟لص؟ تعابـی  کـه خـدا  کتنـره. اهبتـه چنیـن نیسـم  ا
کـاده و او نشـنرخته اطـم. پـس  کنـه خـود را بـه پیرتبـا تعابـی  نکـاده برشـد؛ یـر خـدا 
گـا اطـم و صفتـش را شـنرخته برشـد؛  کسـی را شـنرخته اطـم؟ ا پیرتبـا؟لص؟ چـه 
بـرز هـم اول بریـد خـود خـدا را شـنرخته برشـد، بعـد اطـم و صفـم خـدا را. پـس خـدا 
َراُهـْم

َ
أ ُهـْمَنْفَسـُهَو

َ
ف َعّرَ

َ
خـودش را تعابـی تی کنـد و خـودش هـم تعـروف تـر تی شـود. »ف

َنْفَسـه...« 2 

1. توحید صدوق، ص36�
کوفی، ص149� 2. تفسیر فرات  110
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پیرتبـا؟لص؟  حتـی  کـس  هیـچ  کـه  تی کنـد  اشـرره  اطـترد  دیگـا  جلـم  از  اتـر   

کسـی بـر پـری ترهیتـی و تخلوقـِی خـودش _ قبـل  نمی توانـد خـدا را بشنرطـد. یعنـی 

کنـد _ نمی توانـد خـدا را بشنرطـد؛ حتـی پیرتبـا.  کـه خـدا خـودش را تعابـی  از ایـن 

کنــه  کــه  ــدان روطــم  ــه تعنــری "خــود" اطــم. تفــروت در عبــررات ب ُکنــه ب ــذا  ه

ــل  کــه خــدا را قرب ــر آنجــر  را قربــل شــنرخم تی داننــد، اهبتــه بعــد از تعابــی خــدا. اّت

کتنــره اطــم. یعنــی تخلــوق به پــری تخلوقیــم خودش  شــنرخم نمی داننــد، تــااد ا

 نمی تواند خدا را بشنرطد.
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گفتار هفتم

طرح بحث 

کترب، با اطـرس تقرهه ای در همین زتینه گفترر هفتم تر آخا   بحث وجدان، از 

نفـسمائی،باتکیهبربازخوانیتقریـراتمتفاوتازوجدان«   بـر عنـوان»پـردازشوجـداندر

کـه نگررنـده نوشـته و تتـن کرتـل آن در پیوطـم کتـرب ارائـه شـده  پیگیـای تی شـود 

اطـم. در ایـن تقرهـه بحـث وجـدان در نفـس ترئی تساح تی شـود. 

نفس مائی چیست؟ 

یم؛ یعنی نفس  که اآلن تن و شمر دار  تنظور از نفس ترئی، همین چیزی اطـــم 

ترء بسیسی خودترن. هذا نفس ترئی در این جر به تعنری نفس نرطقه یر نفس عرقله 

که در بیـــرن آیرت و روایرت آتده برشـــد تنظور  کلمۀ نفس   نیســـم. به نظا تی رطـــد 

یم. کرر دار که بر آن طا و  همین نفسی اطم 

کـه بسـیرری از  نفـس نسقـی تعبیـا بلسـفی و تفلوتـی تجریـدی و انتزاعـی اطـم 

اوقـرت بـاای توضیـح و بیـرن جریگره بحث الزم اطـم. ایـن تبرحث _ به تعبیا علمر 

_ بـاای تقـرم ثبـوت الزم اطـم؛ اتـر در تقـرم اثبـرت )یعنـی آن چـه بـه صـورت قسعـی 

و یقینـی تتحقـق اطـم و آن را اتـا واقعـی تلقـی تی کنیـم و بـر آن زندگـی تی کنیـم( بـر 

آنچـه بـه عنـوان خـود تـن یـر نفـس تـن، از آن یـرد تی کنیم بـاق دارد. 
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وقتـی تی گویـم نفـس تـن، خـود تـن، آیـر تنظـورم آن ترهیـم تعدوتـۀ تـن اطـم 

کـه در تبرحـث تعـررف تحـم عنـوان خلقـم، از آن طـخن تـی رود؟ یـر آن تفرهیـم 

گـا هـم نبرشـد، وجـدان آن بـه طـور تعمـول و بـاای همـگرن قربـل  تجریـدی اطـم و ا

حصـول نیسـم؟ 

کنـون که تن  در بحـث وجـدان، تنظـور تـن از نفـس، ترهیـم تعدوته نیسـم. ا
 هسـتم؛ دارم وجـدان تی کنـم. وقتـی هسـتم؛ ایـن بـودِن تـن چه تعنریـی دارد؟ وقتی 
بـر ویژگی هـری در هـم  از حقریـق  و »نفـس تـن«، تـااد تجموعـه ای  تی گویـم »تـن« 
کرر  کنـون بـر آن طـا و  کـاده اطـم و ا کـه از تـرء بسـیط تکـّون پیـدا  تنیـده ای اطـم 
یم. اهبته بحث هری تجریدی و انتزاعی و تحلیلی در این زتینه را هم تی دانیم؛  دار
کـه آن چـه تـن بـر آن زندگـی تی کنـم؛ بـر آن احسـرس طـیای یـر  وهـی طـؤال ایـن اطـم 
گاطـنگی تی کنـم و غیـاه، آیـر ایـن همـرن نفـس نرطقـه اطـم؟ یـر ترهیـم تعدوتـۀ 
گونـه چیزهـری دیگـای اطـم؟ بـه  تـن اطـم؟ یـر ترهیـم توجـودۀ تـن، بـررغ از هـا 

کیسـم؟ کـه تشـنه تی شـود،  کـه ایـن "تـن"  عبـررت دیگـا: طـؤال ایـن اطـم 

کـه ببینیم به واقعیم ترجـاا که نگره کنیم و  تی خواهـم همیـن را توضیـح بدهـم 

کـه از تسرهـف تعرربـی کاده ایـم؛ آیـر تی شـود وجدان را بـا پریۀ دیگای  بـر درس آتـوزی 

کـه در ایـن تقرهـه تقریـاات تختلـف از وجـدان در  توضیـح داد و بنـر نمـود؟ هذاطـم 

گادیده اطـم.  طـسح دانـش پژوهـرن تبرحث تعررف طاح 

مقّدمه1

کلیـد واژه های مهم و اساسـی در تبیین  وجـدان در ادبیـات معارفـی، از 

کمتـر و حـروف متفـاوت از متـن می آیـد، عیـن مقالـۀ نگارنـده  1. آنچـه پـس از ایـن بـا عـرض 
دربـارۀ وجـدان اسـت کـه متـن کامل آن در پیوسـت کتاب خواهد آمـد. اّما از گفتار هفتم 

113تـا آخـر کتـاب، بخش هایـی از آن بـا توضیـح خواهـد آمـد.
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مبانی معارف االهی محسـوب می شـود. در نتیجه، پرداختن به بحث 
که از شـالوده های اساسـی سـاختمان رفیع و شـکوهمند  امور وجدانی 
کتـاب و سـنت اسـت، راهگشـای بسـیاری از مباحـث زیربنایـی  معـارف 
درس هـای معـارف بـه شـمار مـی رود. مرحـوم مبرور اسـتاد آیةاهلل شـیخ 
محمـود حلبـی در ضمـن درس هـای دوره اول و دوم فارسـی و تقریرات 

معـارف، می فرمایند: 

که خداوند به روی   ▪ راه انبیاء، راه وجدان و فطرت است. همان راهی 
کرده است. ]درس های معارف، بحث توحید:  تمام افراد بشر عاقل  باز 

درس 1[

 ▪ اولین چیزی که الزم و متحتم است این  است که باید خودتان را وجدان 
کـه مفتـاح همه معارف توحیدی، یافتن خود اسـت. ]درس های  کنیـد 

معارف، دورۀ دوم، بحث توحید، درس 2[

بـاهلل  عـارف  و  کنـد  دعـوت  را  همـه  کـه  شـده  فرسـتاده  پیغمبـر؟ص؟   ▪
نماید و همه را شناسـای خدا، شناسـای انبیاء، شناسـای خودشـان و 
کنـد تـا حقایق  کنـد. بلکـه شناسـای حقایـق ایـن عالـم  شناسـای معـاد 
ایـن عالـم را خـوب بیابنـد. ]درس هـای معـارف، درس توحیـد: درس 1[ 

کشـــف  ▪ اعلـــم أّن أول مـــا یجـــب علـــی المســـتبصر اللبیـــب فی طریق 
ج المعـــارف أن َیعـــرَف نفَســـه و ُیعایَن شـــخَصه  الحقائـــق و نیـــل مـــدار
بالوجدانات العینیة، ال بالمفاهیم التصورّیة و التصدیقّیة. فإّن وجدان 
النفس لیس بصـــورة معقولة و ال بتخّیالٍت موهومـــة مفهومة، بل إّنما 
 هـــو بالتوجـــه و الرجـــوع الجوهـــرّی إلیهـــا. ]المشـــهدین فـــی التوحید

 و العدل: 15[

کـــه وجـــدان از جریـــگره بلنـــدی باخـــوردار اطـــم.  _ ایـــن عبـــررات تی رطـــرند 
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بحـــث خداشنرطـــی، بحث پیغمبا شنرطـــی و نفس شنرطـــی، همه بـــه وجدان با 

کشف  کاده اطـــم.تفترح همه تبرحث تعرربی و  تی گادند. راه وجدان را خدا برز 

 حقریـــق و راه رطـــیدن بـــه درجـــرت تعرربـــی، همـــه به وجدان اطـــم. هـــذا وجدان 

جریگره خرصی در تعررف دارد.

اهمیت و ضرورت تعریف وجدان 

کــه ســاختار و روش شناســی شــناخت در علــوم  کــرد   شــاید بتــوان اّدعــا 
بــا  گسســتنی  نا ارتباطــی  تبییــن دیــن،  بیــت؟مهع؟ در  اهــل   و معــارف 
موضــوع وجــدان داشــته و درســت در همیــن جهــت بــا روش شناســی 
کاماًل متفاوت است. از این رو، ارائه تعریفی  سایر علوم شناختی بشری 
 صحیــح و بیانــی صریــح از ابعــاد مختلــف ایــن واژه، مخاطــب را در فهــم

کرد.  کمک خواهد   بهتر مباحث معارفی 

ارتبرطـی  دینـی  تعـررف  و  در علـوم  گفتـه شـد، بحـث شـنرخم  کـه  همرنسـور 

ی تعـررف اهـل بیـم؟مهع؟ بـر علوم بشـای  گسـتنی بـر بحـث وجـدان دارد. بدیـن رو نر

تفـروت اطرطـی دارد. هـذا تعریـف وجـدان اتـا بسـیرر تلمـی اطـم. 

عـالوه بـر آن، چنانچـه تعریـف و تبیین وجدان در پـرده ای از ابهام باقی 
که مدعیان مکتب  گیرد  بماند، می تواند دستمایه شماتت ناقدان قرار 
که اساس و پایه  معارف، نه تنها خود به تبیینی قابل فهم از وجدان _ 
شناخت شـان محسـوب می شـود _ دسـت نیافته انـد، بلکـه مخاطبـان 
کجـا آبـادی بـه نـام وجـدان ارجـاع   و درس آموختـگان خـود را نیـز بـه نا
گفتـاری خـود، طعنـه  می دهنـد! برخـی از ناقـدان در آثـار نوشـتاری و 
کـه تفکیکیـان بـر دو امـر غامـض شـیعه یعنـی بـداء و تقیـه، امـر  زده انـد 
گرایی شـیعی را به  سـومی را هـم بـه نـام وجـدان افـزوده و جنبـه باطنی 

115کمـال خـود رسـانده اند. 
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کــه بازگویــی ســخنان اهــل ســنت بــه شــمار مــی رود  ــه اعتقــاد اینــان _  ب
گــزارش رهبــران دینــی از  ]المحّصــل، فخــررازی، 182[ _ بــداء، خطاهــای 
کــذب شــیعیان  آینــده را تصحیــح می کنــد و تقیــه، نیــز مصحــح بیانــات 
گریــزی فراهــم  ــی اساســی، راه  ــرای هــر شــناخت ب ــز ب اســت. وجــدان نی
آورده اســت. لــذا دیــن شــیعی و باورهایشــان، در پوششــی از تقــدس و 
پنهانی گــری محافظــت خواهــد شــد و آموزه هــای اعتقــادی نــادر، مبهم و 
متناقض شــان به مدد آموزه ای به نام وجدان، همواره رازگونه، شــگفت 
 انگیــز، محرمانــه و منحصــر بــه خاصــان بــارگاه ربوبــی یعنــی جماعــت 

شیعیان، باقی خواهد ماند.

 از طاف دیگا ابلرم در تعریف وجدان، دطتمریۀ تخرهفرن تعررف قاار تی گیاد. 

 این اتلرم تتوجه تر تی شود که خودترن به تبیینی قربل بلم و دبرع دطم نیربته ایم. 

کـه تعریـف اصحـرب تعـررف از وجـدان رتزآهـود اطـم  گفته انـد  آنـرن در آثـرر خـود 

گویـی در تسـئلۀ وجـدان هـم  کـه در دو اتـا بـداء و تقّیـه عمـل شـده،  و همـرن طـور 

کجـر آبـرد طـوق داده انـد.  پیـروان خـود را بـه نر

توجیـه  را  آینـده  از  دینـی شـیعه  رهبـاان  گـزارش  بـداء خسرهـری  گـا  ا تی گوینـد 

هـا  بـاای  هـم  وجـدان  اطـم؛  شـیعیرن  کـذب  بیرنـرت  تصّحـح  تقّیـه  و  تی کنـد 

گریـزی بااهـم آورده اطـم. هـذا دیـن شـیعی در پوششـی از  شـنرخم بـی اطرطـی راه 

تقـّدس تحربظـم خواهـد شـد و آتوزه هـری اعتقـردی نـردر، تبلم و تتنرقض شـرن را 

بـر تـدد از چیـزی بـه نـرم وجـدان همـواره رازگونـه و تنحصـا به خرّصـرن بـررگره ربوبی، 

آنکـه بخـا رازی در  یعنـی جمرعـم شـیعی ترنـدگرر خواهـد ترنـد. توضیـح بیشـتا 

"اهمحّصـل" خـود از قـول بـاد دیگـای به نرم طـلیمرن بن جریا طبای1 گفته اطـم که 
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کنند.  که شوکم خود را نزد آنرن حفرظم  ائمه شیعیرن بداء و تقیه را طرخته اند 

که وقتی ائمۀ آنلر پیش گویی از آینده   او تی گوید اعتقرد به بداء باای این اطم 

گا این   کاده اند که اتفرق نمی ابتد؛ شیعه چیزی طرخته اطم به نرم بداء، تر بگوید ا

که بداء شده اطم!  پیش بینی اتفرق نیفترده اطم به این دهیل اطم 

گونـه اطـم. یکی از ائمه شـیعه در جریی تسلبـی تی گوید و در   تقّیـه هـم همیـن 

 جری دیگا طخن دیگا. شیعیرن این اختاف در بیرن را بر تقّیه توجیه تی کنند. همین 

کـه شـیعیرن همـواره در اقلیـم بوده  انـد و جنبـۀ برطنی گـای آنلر  طـیا نشـرن تی دهـد 

توطـط عقریـدی تثـل بـداء و تقیه تقویم شـده اطـم1.

گره زدن عقاید شیعه با نگاه تاریخی 

یخـی نیـز بـا عقرید شـیعی هجمـه تی آورند. یعنی  در حـرل حرضـا، از دیـدگره ترر

گـاه زدن آن بـر عقریـد )کـه از تسرهعـرت بسـیرر هـذت بخـش اطـم(  یخـی و  نـگره ترر

نظریـرت جدیـدی پدید تـی آورد. 

کترب بضل  که از  تی توان پرطـخ هری اعتااضرت رطـمی به عقرید شـیعه، را _ 

بـن شـرذان شـروع شـده تـر تتکلمـرن و تحدثرنـی که در کیرن شـیعی از عقرید شـیعه 

 1. المحصـل ]فخـر رازی[، ص 182، الملـل و النحـل ]شهرسـتانی[، ص 160 »و لنختـم هـذا 
ئمة الرافضة وضعوا مقالتین   الکالم بما یحکی عن سلیمان بن جریر الزیدی أنه قال إن األ
لشـیعتهم ال یظفـر معهمـا أحـد علیهـم. األولـی: القـول بالبـداء. فـإذا قالـوا إنه سـیکون لهم 
قـوة و شـوکة ثـم ال یکـون األمـر علـی مـا أخبـروه قالـوا بـدا اهلل تعالی فیـه... و الثانیـة: التقیة. 

فکلمـا أرادوا شـیئا یتکلمـون بـه فـإذا قیـل لهـم خطـأ و ظهـر بخالفـه قالـوا إنما قلنـاه تقیة«
این سـخن را شـماری از دانشـوران شـیعۀ امامیه پاسـخ گفته اند، از جمله: خواجه نصیر 
الدیـن طوسـی در کتـاب نقـد المحصـل، میردامـاد در کتـاب نبـراس الضیـاء، مـال صـدرا 
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بـا  اتـروزه اشـکرالتی  اتـر  کاطـیک و طـنتی"  نرتیـد.  کاده انـد _ "اعتااضـرت  دبـرع 

که اهبته اجزاء آن از اعتااضرت طـنتی  گابته اطـم  تبنری تسرهعرت جدید شـکل 

بیرون نیسـم. 

که به این اعتااضرت پرطـخ تی دهد، در قدم نخسـم این اطـم کسـی   وظیفۀ 

کربـی  کرر نیرزتنـد تسرهعـرت  کنـد. ایـن  کـه ایـن اعتـااض را بـه اجزائـش تحلیـل   

یخ اطـم. در غیا این صورت،  پیااتون آن روش هری جدید، خصوصًر در بحث ترر

همـواره ذهنـش بـا تبنـری بیرنرت تتکلمرن و تحدثرن طـنتی خواهـد بود که در این 

صـورت، پرطـخگویی بـه ایـن اشـکرالت، دشـوار خواهد شـد. 

یکی از تبرحثی که تی تواند در این زتنیه گاه گشریی کند، بحث وجدان اطم. 

یخی  بــی اهمثــل ابــاادی که اتروزه در تســئلۀ والدت اترم عصا؟ع؟ تشــکیک ترر

یخــی ازدواج حضــات ناجــس خرتــون و بدنیــر  کاده انــد، حتــی در تــورد داطــترن ترر

یخ،  یخــی زیــا طــؤال باده  و بــر حربۀ ترر آتــدن اتــرم زتــرن؟ع؟ و... همــه را از دیــدگره ترر

یــخ و عقریــد، تغرهســۀ   در اعتقــرد تشــکیک تی کننــد. ایــن ارتبــرط دادن تیــرن ترر

ک و تخّربی اطم.  بسیرر خسانر

تعلـوم  برشـد،  یخـی  ترر تأییـدات  پـی  در  چیـزی  هـا  پذیـاش  بـاای  انسـرن  گـا  ا

که جزء اعتقرد اهل ادیرن شده کشید، زیاا در ها چیزی  کجر خواهد  کرر به   نیسم 

کاد.  یشه ای دارد، تی شود بر ورود به این راه، در آن تشکیک  یخ هم ر  و در ترر

کــه در وادی اعتقــردات،  کــاد  هــذا بریــد بــه خوبــی و بــر دقــم ایــن تسلــف را بلــم 

یــخ بــر عقریــد در تحلیــل یــک  یخــی و ارتبــرط ترر تیــزان ارتبــرط آنلــر بــر حقریــق ترر

یخی گــای وزن داد و در چــه  یخ تنــدی و ترر بــاد برورتنــد، چقــدر بریــد بــه تســئلۀ ترر

تــواردی نبریــد بــه آن بلــر داد. این تسلف بســیرر گاانســنگی اطــم که بــه عنوان یکی 

ــم  ی ــرئل تلدو ــد تس ــد، ترنن ــث عقری ــریی تبرح گش ــاه  گ ــر در  ــیرر زیب ــری بس 118 از راه ه
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و اترتم و طریا اعتقردات تر بتوانیم بخوبی از این راه وارد شویم.

توضـوع دیگـا تسـئله عقـل اطـم. اتروز ها حابی زده تی شـود؛ روشـنفکانمریرن 

تی گویند این حاف بر عقل تر جور در نمی آید. این جر تعنر کادن عقل نزد تخرطف، 

کـه بـر عقـل تـن جـور در نمی آیـد؛ ایـن عقـل   از تسرهـف بسـیرر اطرطـی اطـم. ایـن 

که همه چیز را به او تحک تی زنید و تی طنجید؟! در نظا شمر چه تعریفی دارد 

کـه   بـه خودتـرن اجـرزه نمی دادیـد 
ّ

از نظـا شـمر عقـل هیـچ خسریـی نـدارد و اال

 بگویید حجرب و خمس و اترتم و... بر عقل جور در نمی آید. اتر بگویید این عقل 

اصًا چه هسم و چه تعنریی دارد؟ 

گاچـه تتأطـفرنه ایـن زتینـه در آثـرر  بحـث عقـل در تعـررف جریـگره واال دارد، 

اطـترد خیلـی بـرز نشـده اطـم. عقـل در آثـرر تاحـوم تیـرزا بیشـتا تساح شـده اطـم؛ 

اتـر آثـرر ایشـرن اواًل بـه زبـرن عربـی و ثرنیًر به صورت تغلق و طـنگین بیرن شـده و این 

خـود بـا تشـکل ابزوده اطـم.

آن  بـه  تسـتقل  صـورت  بـه  بریـد  کـه  اطـم،  چرهشـی  بسـیرر  عقـل  بحـث  هـذا 

کـاد. اطـترد ایـن بحـث را در درس هـری ابتدایـی توحیـد، نیـز  پاداخـم و تحلیـل 

قبـح عقلـی،  و  آن در بحـث حسـن  از  و تفصل تـا  اشـرره در تشـلدین  بـه صـورت 

کـه ایـن رطـرهۀ اخیـا بسـیرر  کاده انـد  در رطـرهۀ »فـیصـورةعالـمالتشـریع« خـود تسـاح 

اطـم.  ارزشـمند 

کـــم تی آورند در  که اینـــرن وقتی دهیل  بعضـــی از تنتقـــدان دربررۀ تـــر تی گویند 

خرنۀ اتن وجدان پنلرن تی شـــوند، در خسرهری بـــزرگرن در خرنه بداء و در تنرقض 

ائمه شـــرن بـــه اترقک تقیه پنره تی بانـــد. اینرن همواره در حرل پنلرن کرری هســـتند 

کســـی چیـــزی نمی بلمـــد. در تبرحث گمرن تی کنند جز خودشـــرن )شـــیعه هر(   و 

گذاشته اند.  گریزی به نرم وجدان   اعتقردی نیز راه 
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کنیـم و جریـگره آن  هـذا ضـرورت دارد بحـث وجـدان را بـه شـکل دقیـق بررطـی 

را بشنرطـیم.

آیا وجدان قابل تعریف است؟

١. »وجدان« و تعریف پذیری آن

»تعریـــف« هـــر مفهومـــی بـــه عنـــوان نخســـتین پلـــه فهـــم درســـت از آن، 
در مکاتـــب مختلـــف، ســـاز وکار و نظـــام متفاوتـــی دارد. در بیـــان اهـــل 
ــوع و  ــاس ذات و عـــرض و نـ ــر اسـ ــی از تعریـــف بـ گونـ گونا ــام  منطـــق، اقسـ
کتاب هـــای  کـــه در  جنـــس و فصـــل اشـــیاء، ارائـــه می شـــود. ابن ســـینا 
کتاب هـــای منطـــق المشـــرقیین  الشـــفا و النجـــاة خـــود از شـــارحان و در 
کـــه  آنجـــا  از  اســـت،  ارســـطویی  نّقـــادان منطـــق  از  الحـــدود  رســـالة  و 
ـــت  ـــق از آن را نادرس ـــزارش دقی گ ـــن و  ـــیاء را ناممک ـــه ذات اش ـــی ب دسترس
می دانـــد، اساســـًا »تعریـــف بـــه حـــّد« را _ بـــه عنـــوان یکـــی از اقســـام تعریـــف 
کـــه چـــون  _ غیرممکـــن و مـــردود می شـــمارد. بـــه عکـــس، او معتقـــد اســـت 
ـــه ذات خـــودش در شـــرایط خاّصـــی  ـــر نســـبت ب کث ـــد حّدا هرکـــس می توان
علـــم داشـــته باشـــد، »تعریـــف بـــه رســـم« _ یعنـــی بـــه عـــوارض خـــاص 
ــالة الحـــدود:  ــد ]رسـ ــمار می آیـ ــه شـ ــوع تعریـــف بـ ــن نـ ــیاء _ ممکن تریـ اشـ

231-232، منطـــق المشـــرقیین: 32-29[. 

کـه  ابوعلـی طـینر بـه بیلسـوف تّشـرئی تعـروف اطـم؛ اتـر واقعیـم ایـن اطـم 

ابن طـینر در بسـیرری از اتـور بـر ارطـسو هـم عقیـده نیسـم. هـذا ابن طـینر را نمی تـوان 

ی  یـک ارطـسویی دانسـم. اهبتـه او بـه عنـوان یـک ذهـن بسـیرر بعـرل و دقیـق بـا رو

کتـرب شـفری خـودش  کترب هـری ارطـسو تماکـز بسـیرر داشـته و نظریـرت او را در 

کـه تمرم  کـاده اطـم؛ وهـی ایـن گونـه نیسـم  توضیـح داده و آراء ارطـسوییرن را شـاح 
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کـاده اطـم.  آنلـر را پذیابتـه برشـد، بلکـه در تـوارد تتعـددی آنلـر را نقـد 

یکـــی از اختابـــرت ابن طـــینر بر ارطـــسو در بحث "تعریف" اطـــم. در بلســـفۀ 

تشـــرء تعریف شـــرتل جنـــس و بصل اطـــم، در حرهی که تعریف بـــه حد، تعریف 

 بـــه جنس قریف و بصل قریف و تعریف به رطـــم، جنس قریـــف و َعَاض خرص نیز 

تساح اطم. 

 اتر ابن طینر تی گوید تعریف به ذاتیرت اشیرء )تعریف به حّد( تمکن نیسم؛ 

زیاا ذاتیرت قربل شنرخم نیسم. و چون تبنری تعریف به حد با اطرس شنرخم 

تثـًا طـنگ چیسـم؟  نیسـم.  پذیـا  اتـکرن  بـه حـّد  تعریـف  هـذا  اطـم،  ذاتیـرت 

آن  بـه  و نسـبم  کـه در ظرهـا تی بینیـم  را تی شنرطـیم  از طـنگ همـرن چیـزی  تـر 

کثـا تعریـف را تعریـف  یـم، نـه بیشـتا. هـذا او حدا  عـوارض خـرص اشـیر شـنرخم دار

به رطم تی داند و تعریف به حّد را هم نمی پذیاد.

کترب تشلدین، از »رسالةالحدود« ابن طینر این تسلف را در  تاحوم اطـــترد در 

گرنه با تنسق آورده اند و این طخن ابن طینر   ضمن تسرهف نقضی شصم و شش 

را هم یرد تی کنند. 

ابـن طـینر تـر اواخـا عمـا یـک بیلسـوف اطـم؛ اتـر تـر آخـا عمـا بیلسـوف نمرنـده 

کـه در همـدان زندانـی شـد، نگرهـش نـگره عرربرنـه شـد.  اطـم. او بعـد از دورانـی 

کـه در او تغییـا و  کتـرب اشـررات، در بخـش "تقرتـرت اهعرربیـن" تی بینیـم  هـذا در 

تحوهـی ایجـرد شـده اطـم، تحـّول از یـک بیلسـوف نقـرد و جزتـی بـه بـادی بـر خلـق 

و خـوی صوبیرنـه. 

ی آوردند، اشـرره تی کند که  کـه چگونـه عابر به عابـرن رو اطـترد در توضیـح ایـن 

که بلسـفه  عابر ابتدا بیلسـوف بودند؛ طـپس شـبلۀ جبا در آنلر راطـخ شـد و دیدند 

کـه انسـرن وقتـی  ی آوردنـد. ایـن در حرهـی اطـم  بـه درد نمی خـورد، هـذا بـه عابـرن رو
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یـخ زندگـی عابـر را تی نگـاد، آن تحـول را نمی بینـد. آنلـر بیگرنـه از بلسـفه نبودند،  ترر

کـه از بلسـفه بـه عابرن رطـیده برشـند. عابـر از همـرن ابتدا بر  اتـر چنیـن نبـوده اطـم 

کـه  یـخ بلسـفه تی تـوان دیـد  کاده انـد. اهبتـه بـر تـرور ترر طـیا و طـلوک عابرنـی شـروع 

ایـن اتفـرق ابتـرده اطـم. یعنـی طـیا و تمریـل بلسـفه بـه طـمم عابرن بوده اطـم. 

 اتر دو نمونه هسم که به این باتریش اطترد کمک تی کند. نمونه اول، ابن طینر

کـه در اواخـا عمـا از بلسـفه بـه طـمم عابرن تمریل یربته اطـم. تـورد دوم تاصدرا   

ی در آغرز بحث علیم اطـفرر،بر آنچه در نلریم بحث علیم  که تسرهف و اطـم 

در  وهـی  اطـم،  بیلسـوبرنه  آغرزیـن،  بیـرن  اطـم.  تتفـروت  کرتـا  تی کنـد،  تسـاح 

پریـرن، تحلیلـی عرربرنـه از علیـم ارائـه تی کند. یعنی تشـی او عرربرنه شـده اطـم. 

تعریف به حد و رسم 

تعریـف بـه حـّد و رطـم چیسـم؟ بـاای توضیـح، از یـک تثـرل کمـک تی گیریـم. 

تی گویند انسرن چیسم؟ انسرن حیوان نرطق اطم. این تعریف به جنس قریف و 

گا این دطته بندی را قبول داشته برشیم(  بصل قریف اطم. جنس قریف چیسم؟ )ا

  انسـرن یک حیوان اطـم و حیوان یک نبرت اطـم و نبرت یک جمرد اطـم تر برال 

که به انسرن   که جمرد یک هیوال اطم. در این تقسیم بندی، حیوان جنسی اطم 

که از انسرن دورتا اطم و جمرد دورتا از نبرت   نزدیک تا اطم و نبرت جنسی اطم 

اطم. هذا حیوان، جنس قریف و جمرد، جنس بعید باای انسرن اطم. 

اتر بصل قریف چیسم؟ در تورد انسرن، وجه تمریز انسرن بر حیوان عقل اوطم. 

 ایـن عقـل نزدیک تریـن ویژگـی بـه انسـرن اطـم. هـذا عقـل، بصـل قریـف باای انسـرن

  اطم. در تعریف انسرن که حیوان نرطق اطم، شمر بر یک جنس قریف که حیوانیم 

 اوطم و یک بصل قریف که نرطقیم انسرن اطم، او را تعریف کاده اید. این تعریف 

را تعریف به حد تی گویند.  122
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تعریـف بـه رطـم چیسـم؟ وقتـی اطـم کـه شـمر انسـرن را بـر یک جنـس قریف و 

یـک َعـَاض خـرص تعریـف کنیـد. تثًا انسـرن، حیوان ترشـی )راه رونده( اطـم. راه 

ربتـن بـاای انسـرن ویژگـِی تختـّص او نیسـم؛ هـذا بصـل بعیـد اطـم. ایـن بحـث در 

گفتـرر آینـده بیشـتا توضیـح داده خواهد شـد.

 تنسّقیون تی گویند ها چه جنس و بصل نزدیک تا برشد، تعریف دقیق تا اطم. 

هذا تعریف به رطم غیا، دقیق تا از تعریف به حد اطم. 

کـه نسـق، بصـل قریف انسـرن  حـرل، ابـن طـینر تی گویـد: شـمر از کجـر تی دانیـد 

و یـر حیوانیـم، جنـس قریـف انسـرن اطـم؟ این تقسـیم بندی ارطـسو اطـم، اّتر آیر 

واقعـًر هـم ایـن طور اطـم ؟ 

کـه اطـترد وجـوه تنرقـض آتیـز باطـفه را بیـرن  در یـک قسـمم از دروس توحیـد 

بـه  قـردر  تـر  کـه  کاده انـد  اعتـااف  باطـفه  خـود  کـه  تی دهنـد  توضیـح  تی کادنـد؛ 

شـنرخم حقریـق اشـیرء نیسـتیم. ایشـرن در ایـن زتینـه، یـک تثـرل از ابـن طـینر و 

یـک تثـرل از شـیخ اشـااق تی آورنـد. 

شـیخ اشـااق تی گویـد ایفـرء حـدود اشـیرء جـدًا صعـف اطـم. یعنـی تعریـف به 

حـّد اشـیر خیلـی تشـکل اطـم. ایـن در تیرن باطـفۀ اطـاتی اطـم. 

مفاهیم بنیادی در فلسفه غرب 

که یک تعریـــف دقیق باید بر  عـــّده ای از فالســـفه غرب نیز بر ایـــن باورند 
گیرد. از نظر ایشـــان، مفاهیـــم بنیادین یا  اســـاس مفاهیم پایـــه  صورت 
گزاره های اثبات ناپذیر، بدیهی الصدق، قطعی   )axiom( اصول متعارف 
 و فطری هستند. لذا مبنا و اساس تعریف قرار می گیرند. در مورد پذیرش 
 هـــر چهار خصوصیـــت برای اصـــول متعارف میـــان این اندیشـــمندان، 
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اتفـــاق نظـــر وجـــود نـــدارد. دکارت و الیـــب نیتـــز، هـــر چهـــار خصیصه را 
 پذیرفته اند؛ کانت و نظام های متأثر از وی، قطعی بودن را کنار نهاده اند؛ 
فلســـفه اصالـــت تجربـــه، قطعـــی و فطـــری بـــودن را نپذیرفـــت؛ و جان 
 استـــــــوارت میـــل و راســـل هـــم تنهـــا اثبات ناپذیـــری آن را پذیرفتنـــد 
 Dictionary of Philosophy and Religion )Eastern and Western[

.]46  :)Thought

کـه یـک  عـاوه بـا بیلسـوبرن تسـلمرن، عـده ای از باطـفۀ غـاب هـم تعتقدنـد 

کسـیوم=  تعریـف دقیـق بریـد با اطـرس تفرهیم پریه صـورت گیاد. تفرهیم بنیردی )آ

گزاره هـری اثبـرت نرپذیـا، بدیلـی اهصـدق، قسعـی و بسـای هسـتند  اصـل توضـوع( 

یـف قـاار تی گیانـد.  کـه تبنـری تعرر

کرنـم قسعـی بـودن را  دکررت و الیـپ نیتـس هـا چلـرر ویژگـی را پذیابته انـد. 

کنـرر نلـرده اطـم. بلسـفۀ اصرهـم تجربـه، قسعـی و بسـای بـودن را نپذیابـم، جرن 

اطـتوارت تیـل و راطـل نیـز تنلـر اثبـرت نرپذیـای آن را پذیابته انـد. 

توضیـح آنکـه هـا تعریفـی بریـد بـا یـک طلسـله اصـول پریـه تبتنـی برشـد. یعنـی 

همـه چیـز را بریـد بـه یک طلسـله پریه هـر و تفرهیم اوهیه باگاداند. حـرل تفرهیم اوهیه 

چه هسـتند؟ 

گزاره هر اثبـــرت نرپذیاند.  تفرهیـــم اوهیه برید چلرر ویژگی داشـــته برشـــند. این 

کنیـــد در هندطـــه تی گوینـــد از یـــک نقسه خـــررج یک خط بقـــط یک خط  بـــاض 

تی شـــود به توازاتش رطـــم تی کـــاد. این خودش قربـــل اثبرت نیســـم. یعنی تر این 

را بـــه عنـــوان یک اصـــل پذیابته ایـــم و باای صدقـــش به دنبـــرل باهـــرن نمی گادیم؛ 

چـــون بدیلـــی اطـــم. حتـــی باخـــی تی گوینـــد ایـــن تسلـــف بســـای اطـــم. پـــس 

کســـیوم هر، قسعـــی، اثبـــرت نرپذیـــا، بدیلی اهصـــدق و بسای  اصـــول تتعـــررف یر ا
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تی برشـــند. اهبتـــه دانشـــمندان غربـــی در تعداد ایـــن خصوصیرت بر هـــم اختاف 

نظـــا دارند. 

کـاد یـر خیـا.  کـه آیـر تی تـوان وجـدان را تعریـف  در ایـن جـر بحـث تـر ایـن اطـم 

تعنـری تعریـف از نظـا باطـفۀ تسـلمرن و غربی بیرن شـد. نگره هـر در بحث تعریف 

گسـتاده و بااتـا از آراء ابـن طـینر و بررابـی و تاصـدرا و بیلسـوبرن تسـلمرن  بسـیرر 

اطـم. باخـی از اندیشـمندان غـاب در ایـن زتینـه طـخنرن قربـل تأتلـی داشـته اند. 

تعـررف  بـه  ظرهـاش  کـه  اطـم  عبرراتـی  غـاب  باطـفۀ  از  باخـی  نوشـته هری  در 

یـردی بـر  کـه تفـروت ز گـا بـر ایـن نظریـرت آشـنر برشـیم تی بینیـم  شـبرهم دارد، اتـر ا

گـا شـمر آراء عابـرن  تعـررف دارنـد. هـذا این هـر هـم جـزء آراء و عقریـد بشـای اطـم و ا

کنیـد؛ از حیسـۀ نقـد آراء بشـای بیـرون نابته ایـد.  ُاشـو یـر بلسـفۀ دکررت را نقـد 

کـه تعـررف اهـل بیـم؟مهع؟ در تقربـل تمـرم آراء بشـای  گـا تدعـی هسـتیم  هـذا ا

ایسـترده اطـم و در تقربل آنلر  حاف دارد؛ برید بر این آراء نیز آشـنر برشـیم، نه اینکه 

صابـًر بلسـفۀ صدرایـی یـر عابـرن تحـی اهدیـن را بشنرطـیم. 

باگادیـم بـه تعریـف وجـدان. در بلسـفه و تنسـق بـاای تعریـف یـک شـیء بریـد 

کـاد. اصـا تعریـف یعنـی تفلوتـرت. از طـاف دیگـا تـر ادعر  آن را بـر تفرهیـم تعریـف 

کـی داشـته برشـیم. ایـن تـر را  کـه در اتـور وجدانـی، تـر نبریـد صـورت ادرا تی کنیـم 

کـه  بـر یـک پررادوکـس تواجـه تی کنـد. تعریـف یعنـی ربتـن طـااغ تفلـوم، در حرهـی 

وجـدان یعنـی دور شـدن از تفرهیـم. پـس تعریـف وجـدان، تـاش بـاای اتـای تحرل 

تعریـف، ذهـن اطـم؛ در  بـر هـم جـور در نمی آیـد. جریـگره  تـر  ایـن دو  زیـاا  اطـم! 

کـه جریـگره وجـدان، عیـن اطـم.  حرهـی 
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گفتار هشتم

توضیح دربارۀ تعبیر »نفس مائی«

که: آیر  گفترر پیش تساح تی شــود، این اطــم  که پیااتون   یکی از پاطــش هریی 

واژۀ »نفس ترئی« در آیرت و روایرت هم آتده اطم؟ 

گفــم: نگررنــده، نفــس ترئــی را بــا تبنــری اصســاح تعــررف تعنــر  در پرطــخ بریــد 

کــه بحــث نفــس  کــاده اطــم. تــر بــاای نفــس تی توانیــم تعرنــی تختلفــی را بگیریــم؛ 

کــه خــود نفــس نرطقــه را روح اهعقــل، یر جــزء عقانی انســرن بگیریم. اتر  نرطقــه اطــم 

تنظــور نگررنــده در ایــن تقرهــه از "تــن"، ایــن نیســم؛ بلکــه تنظــور از نفــس در عنــوان 

کــه در انتلــری تقرهــه آتــده اطــم، یعنــی ایــن  تقرهــه، نرظــا بــه آن جمــع بنــدی اطــم 

کجــر جــر بدهیــم؟ آیــر وجــدان را در نفــس ترئــی توضیــح دهیــم  کــه ببینیــم وجــدان را 

 یر در تقرم عقل یر نور عقل ببریم؟ 

که بر آنلر آشنر خواهیم شد، تی بینیم  یف تختلفی   ان شرء اهلل در آینده در تعرر

کدام یک تورد بحث قاار داده اند.  که بحث وجدان را در 

تعبیر »ظل« در عبارات مرحوم استاد 

پاطـش دیگـا در زتینـه جمـع تیـرن دو بیـرن اطـم: یکـی اینکه »تـن«، تاکیبی از 

که تنظور از   نفس نرطقه، روح حیوانی و طینم اطـم )که قبًا بیرن شـد(، دوم این 

گفترر پیش بیرن شد(. "تن" نفس نسقی نیسم )که در 
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که ظّل در عبررات اطترد دو جریگره دارد.  توضیح این 

ه و اشبرح از آن طخن ربته اطم، در آن عرهمی 
ّ
 1. یک جریگره، در بحث عرهم اظل

ی داده اطم.  که وقریعی رو

 2. تعنری هغوی ظل، طـریه اطـم. )به اعتبرر این تعنر( تاحوم اطـترد در جری 
کتـرب »تنرصـف اهنبـی« ظـّل را، هـم در تـورد روح اهعقـل و هـم در تـورد  خرصـی از 

کرر باده انـد.  روح حیوانـی بـه 

که تقرم  که در تقریسـه بر روح اهعقل  روح حیوانی را از آن جلم ظّل دانسـته اند 
برالتـای دارد، ظـّل و طـریه اطـم.)تاتبۀ پریین تای نسـبم به روح اهعقـل دارد.( روح 
کـه در تقریسـه بـر نور والیم در انسـرن، طـریه  اهعقـل را هـم از آن جلـم ظـّل گفته انـد 
گفته تی شـود.  که در تاتبۀ تردون اطـم ظل  و ظّل اطـم. هذا در تقرم تقریسـه، آن 

پـس )بـه طـور کلـی( بریـد ببینیم ظـّل در تقریسـه بر چه چیزی تساح تی شـود. 

کـه آن را ظـّل تـر تی داننـد.  کثـاِی اطـترد از ظـّل، روح اهعقـل اطـم  کرربـاِد ا وهـی 
کرر نباده انـد.  اهبتـه همیشـه ظـل را بـه ایـن تعنـر بـه 

در بحث وجدان، تر طسح بحث را به تاتبۀ ترهیم تعدوته، یر ترهیم توجوده 
_ وقتی که هنوز هیچ کمرهی به آن داده نشـده اطـم _ نمی بریم. از آن طاف، حتی به 
یـک تاحلـه پریین تـا، در تاحلـۀ نفـس نسقـی _ کـه از آن تعبیـا به ظّل شـده اطـم _ هم 
کـه روز و شـف بـر آن ارتبـرط  نمی بریـم. در تـورد وجـدان بریـد از چیـزی طـخن بگوییـم 
یـم؛ نـه راجـع بـه ترهیـم تعدوتـه که یـک بحث انتزاعی اطـم. جریـگره بحث آن  دار
کردتیک علمی  جریی اطم که همین اآلن بر آن طرو کرر داریم، نه اینکه یک بحث آ
در بررۀ "تن" داشته برشیم که تثًا تن یک ترهیم ظلمرنی اهذاتی اطم که چنین و 
چنرن اطم. این بحثلر بر »تن«، وقتی دارم چیزی را وجدان تی کنم، چه ربسی دارد؟ 
 اهبتـه قربـل ربـط اطـم، وهـی اتـور وجدانی تر بسـیرر به تر نزدیک اطـم. خود ترطـم؛

127 نه آن ترهیم تعدوته که حقیقم ترطم و بسیرر دور از دطتاس اطم. 
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گـــا تأثیـــا و تأثـــاات در عرهـــم تـــرء بســـیط اطـــم، پـــس در تـــورد تتأثـــا هـــم بریـــد در  ا

کـــه تـــن  گانـــه ایـــن اشـــکرل پیـــش تی آیـــد  همیـــن عرهـــم تـــرء بســـیط طـــخن بگوییـــم. و 

ـــگره وجـــدان خیلـــی برالطـــم.  ـــم جری ـــر تی گوی ـــم، ات ـــورد حـــّس بگوی تی خواهـــم در ت

کـــه طبـــق  هـــذا حـــّس دیگـــا وجـــدان نمی شـــود، چـــون دم دطـــم اطـــم. در حرهـــی 

کـــادن اطـــم. وجـــدان تشـــنگی بـــه تقـــرم  بیـــرن اطـــترد، تشـــنگی قربـــل وجـــدان 

ـــدارد. االن تـــن تشـــنه ام شـــده و اطـــترد ایـــن را کرری ن ـــی و ترهیـــم تعدوتـــۀ تـــن 
ّ
 ظل

 وجدانی تی دانند. 

کـه هـم بـاای اتـور دم دطـتی و  کنیـم  هـذا بریـد تسرهـف وجدانـی را طـوری بیـرن 

هـم اتـور تتعرهی تـا تعنـر دار برشـد. وجدانیـرت در آن تقرتـرت تتعرهـی، نفس نسقی 

ـِی خـود هم هسـم؛ اتـر تی خواهیم یـک تعریف عموتـی ارائه کنیم 
ّ
و یـر تقرتـرت ظل

کـه رتبـه بنـدِی درجـرت تختلـف وجـدان در همیـن نفـس ترئـی، تعنـردار  برشـد. آن 

یـم بـر عقـل انتزاعـی نیسـم؛ بلکـه تـِن عرقل  چـه تـن و شـمر در دنیـر بـر آن باخـورد دار

کـه تـِن عرقـل  و ترهـک عقـل بـر دنیـر ارتبـرط باقـاار تی کنـم. وقتـی بنربـا ایـن برشـد 

کـه در عرهم  کـه اآلن زنـده هسـتم؛ نه آن تن  بعرهیـم دارم، ایـن تـن کیسـم؟ همیـن 

خـواب یـر بـرزخ یـر عرهـم ظّل اطـم. 

گـوش تی دهـد، تعنـری طـخنرن او را درک  گوینـده  وقتـی شـنونده بـه طـخنرن 

و وجـدان تی کنـد و تی شـنود. شـنونده االن در چـه تقرتـی اطـم؟ در تقـرم ظـّل و 

عرهـم ذر و نفـس نسقـی ننشسـته  اطـم!

نگررنده در پی آن اطم که در این تقرهه نشرن بدهد »تن« _ بر تمرم کم و کسای 

کمـرل قـدرت کمرالتـی را ترهـک شـده اطـم، از جملـه  کـه   هـر، بـه عنـوان ترهیتـی 

که وجدان تی کند.   و حریم را _ همین "تن" اطم 

اهبتـه در ایـن تقرهـه نظـاات دیگـاان را نیـز توضیـح تی دهیـم. شـرید بتـوان نـگره  128
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کـاد و بدیـن صـورت بسـیرری از اشـکرالت در زتینـه ی  تجـددی بـه بحـث و جـدان 

که یک تعریف جرتع االطااف ارائه   وجدان را بتوان پرطخ داد. اهبته ادعر نمی کنیم 

که بسیرری از ابلرترت روشن شود. کاده ایم؛ وهی در عین حرل طعی با این بوده 

 تعریف  در نگاه منطق

کنون بـاای تکمیل آن  گفتـرر هفتـم، دربـررۀ "تعریـف" توضیحرتـی بیرن شـد. ا در 

یم. بحـث، بـه تبییـن تفصیلـی تی پاداز

گزیا از شـنرخم آن هسـتیم. از طـوی دیگا،  تر، در روبرو شـدن بر ها پدیده ای نر

گـا الزم برشـد ایـن شـنرخم را بـه دیگـاان تنتقـل کنیـم، بریـد آن را در قرهـف اهفرظ و  ا

کلمـرت و تفرهیمـی بریزیـم تـر بتوانیـم به دیگـاان تنتقل کنیم. 

کنیم  کلمرت اطـتفرده  که در ذهن داشـته برشـیم، برید به نحوی از  ها تفلوتی 

کـه وقتـی آن کلمـرت را بـه کرر تی بریـم با آن تفرهیم قربل حمل برشـد. یعنی حداقل 

کـه تثـًا بـاای این تیز توضیحـی داده ام که کربی اطـم  در تقـرم تعریـف ادعـر کنیـم 

کـادن به نحوی  و تـر را بـه شـنرخم آن تیـز نزدیـک تی کنـد. هـذا تعریف یعنی روشـن 

که برعث شنرطـریی آن شـیء شـده و قربل حمل با آن برشـد. 

 در تورد تعریف به حد و رطم در گفترر هفتم توضیحرتی بیرن شد. اینک توضیح 

بیشتای در برره این دو نوع تعریف خواهیم داد. 

تنسقّیون باای اینکه بتوانند تخلوقرت را تعریف کنند، آنلر را دطته بندی و رتبه 

که درخم چیسم؟ باای شنرخم  کنید تی خواهیم بدانیم  کاده اند. باض   بندی 

یف اوهیه را بشنرطید.  درخم، ابتدا برید یک طای اصساحرت و تعرر

از جملـه ایـن اصساحـرت، نـوع، جنـس و بصل اطـم و تعریف به حّد و رطـم، 

دائا تدار شـنرخم این اصساحرت اطـم. 
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نوع، جنس، فصل

کنید  کـــه حقیقـــم تشـــتاک دارند. بـــاض  کننـــدۀ اباادی اطـــم  "نـــوع" بیـــرن 

کوچه و.... اینلر چه هستند؟ چه جوابی  بپاطـــیم ابن طینر یر انیشتین یر بقرل طـــا 

کـــه همـــه را در با بگیـــاد؟ تی گوییـــد همه این هر انســـرنند. تفـــروت اینلر  تی دهیـــد 

در ذاتیرتشـــرن نیســـم؛ یعنی در انســـرن بودن بـــر هم اختاف ندارنـــد؛ وهی در رنگ 

 یـــر طـــن، علم و نـــژاد و تلیم و جنســـیم و.. بر هم اختـــاف دارند. هـــذا تی گوییم 

انسرن "نوع" اطم. 

گربه ای  که انیشـــتین و  گره از عرتـــل دیگای طـــخن تی گوییم. تی پاطـــیم  اتـــر 

که ها دو را در با  گا بخواهیم جوابی بدهیـــم  که در خرنه اش داشـــم چه هســـتند؟ ا

بگیاد؛ تی گوییم ها دو حیوان هســـتند. حیوانیم باای این دو، جنس اطـــم. پس 

که نوع،  جنـــس یک حقیقـــم ذاتی باای ابااد تختلـــف اهحقیقه اطـــم؛ در حرهی 

 چیســـتِی ابااد تّتفق اهحقیقه را بیرن تی کند. باای انیشـــتین انسرن بودن نوع اطم

 و حیوان بودن جنس اطم. 

گربه و طـــگ بپاطـــیم که این هر چـــه هســـتنند؟ تی گوییم ها  گـــا دربررۀ  حـــرال ا

که در یک رده هســـتند و  دو حیوان هســـتند و جنس آن تی شـــود جســـِم نرتی. آنلر 

گا بر یک تدل توجودات دیگا تقریســـه  تتفق اهحقیقه هســـتند، از یک نوع اند. و ا

که برالتا اطـــم که ها دو را شـــرتل شـــود، آن  کـــه یک رتبـــه تتفروت برشـــند   شـــوند 

 جنس تی شود. 

کنیم: انســـرن نوع  گا بخواهیم انواع را از پریین دطـــته بندی   به عبررت دیگا تر ا

که نوع برالتا اطم و جسم، نوع برالتا از ها دو اطم.   طربل اطم، در تقربل حیوان 

 هذا به انســـرن، نوع طـــربل و به جسم، نوع عرهی تی گویند. در این تیرن، جسِم نرتی 

و حیوان، نوع تتوطط اطم. 
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گا انسـرن نوع برشـد، یک  بـه همیـن تاتیـف تـر تی توانیم جنس را تعریف کنیم. ا

 درجه برالتاش حیوان اطم که جنس اطم. اهبته جنس طربل اطم، چون جنسی 

یم. جسـِم نرتی و جسـم هم اجنرس برالتای هسـتند. جسـم باای  پریین تا از آن ندار

 جسم نرتی جنس اطم و جسم نرتی باای حیوان جنس اطم و حیوان باای انسرن 

یم انواع هستند.  که به برال برو جنس اطم. اتر از پریین 

حـرال در بحـث جنـس، بـه تاتیـف از پرییـن بـه بـرال: حیوان، جسـم نرتی، جسـم، 

جوهـا اطـم. جوهـا، جنس االجنرس اطـم. 

در کنـرر اصسـاح نـوع و جنـس، اصسـاح بصـل اطـم. بصـل، آن ویژگی هریی 

که برعث جدایی تیرن دو نوع تی شود. باق انسرن بر غیا انسرن در نرطقّیم   اطم 

گربه، نرطقّیم انسرن اطم.  و تعّقل اوطم. پس بصل تیرن انسرن و 

 بصِل اطف، شرهقیم آن اطم. )اطف حیوان شرهق اطم، یعنی اطف شیله 

که هیچ حیوان دیگای شیله نمی کشد.(  تی کشد، در حرهی 

کـه بـه آن بصـل تی گوینـد. بـاض  پـس هـا نوعـی یـک ویژگـی اختصرصـی دارد 

کنید یک انسـرن را بر یک اطـف تقریسـه  کنیم. انسـرن و اطـف از جلم نرطقّیم بر 

 یکدیگا تفروت دارد. تفروت حیوان بر درخم چیسـم؟ آنچه تشـتاک اینلر اطـم، 

جسِم نرتی بودن اطم. 

بـر  او  تشـتاک  خصوصیـرت  طلسـله  یـک  اشـیرء  تعریـف  در  یـم  نرچرر تـر  هـذا 

کنیـم، و ایـن دو را در  دیگـاان و یـک طلسـله خصوصیـرت اختصرصـی او را هحـرظ 

کنـرر هـم قـاار بدهیـم. 

در تعریـف بـه ذاتیـرت اشـیرء، بلتریـن تعریـف، تعریف به جنـس قریف و بصل 

کـه جنس قریف اوطـم و نرطقّیم  قریـف اطـم. تثـًا در تعریـف انسـرن، از حیـوان 

کنیم. هذا انسرن را این  131که بصل قریف اوطم و بقط به انسرن اختصرص دارد، یرد 
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 گونـه تعریـف تی کنیـم. انسـرن چیسـم؟ انسـرن حیـوان نرطـق اطـم. ایـن تعریـف، 
حّد ترّم انسرن اطم. در اصساح دیگا، اینلر "تقّوترت تقّاب" هستند. 

 اتر تسئله اینجرطم که همیشه نمی توانیم تمرم ذاتیرت یک شیء را بشنرطیم. 
کتـای. هذا در این گونه  کرونـر، ابتدا نمی دانسـتند که ویروس اطـم یر بر تثـًا درتـورد 
یـم یـک تقـدار )از ذات( دورتـا شـویم. در ایـن صـوررت، دقـم  تـوارد تی گوینـد نرچرر

تعریـف کم تی شـود. 

 تثرل: باض کنید کسی تادید تی کند که انسرن حیوان اطم یر حیوان نیسم. 
که انسـرن جسـم نرتی  یم  یم؛ اتر یقین دار تی گویند در اینکه حیوان اطـم شـک دار
 اطم. جسم نرتی جنس بعید انسرن اطم. بنربااین تی گوییم "انسرن جسم نرتی 

که تاکیف جنس بعید و بصل قریف اطم.  نرطق اطم". این حّد نرقص اطم، 

یم. در این   گره نمی دانیـم بصـل انسـرن چیسـم. در تورد بصل انسـرن تادیـد دار
جر تدل تعریف عوض تی شـود. دیگا تعریف به حّد نیسـم؛ بلکه تعریف به رطـم 
گـا جنـس قریـف بـه همـااه   اطـم. تعریـف بـه رطـم، جنـس بـه عـاوۀ َعـَاض اطـم. ا
َعـَاض خـرّص )َعـَاض تخصـوص انسـرن( برشـد، تعریـف انسـرن تی شـود "حیـوان 
 کرتف". این تعریف، رطم ترّم اطم. )کرتف بودن، ذاتِی انسرن نیسم، بلکه ویژگی 

َعَاضی باای انسرن اطم.(

گا جنس بعید بر َعَاض خرص تاکیف شـود، تعریف رطـم نرقص اطـم. تثل:   ا
 »انسرن جسم نرتی کرتف اطم.« این تعریف دقم کمتای نسبم به رطم ترّم دارد، 

چون جنس آن بعید اطم. ابن طینر در رطرهۀ "اهحدود" خود جمله ای دارد:

ملـــی علیهـــم ُحـــدوَد األشـــیاِء ُیطالبوَننـــی 
ُ
لونِی أن أ

َ
»َفـــِإّنَ أصِدقائـــی َســـأ

ِبَتحدیِدهـــا«1

132 1. أّما بعد، فاّن أصدقائی  سألونی أن أملی علیهم حدود أشیاء یطالبوننی  بتحدیدها فاستعفیت 
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یـف اشـیرء )تعریـف بـه حـدود  کـه دربـررۀ تعرر »باخـی از دوطـترن تـن خواطـتند 

کرر تمکـن نیسـم( چـون تی دانـم  اشـیرء( رطـرهه ای بنویسـم و تـن خواطـتم؛ )ایـن 

کرر از علـدۀ بشـا خـررج اطـم....« ایـن 

تاصدرا این جمله را از قول ابن طـینر در اطـفرر آورده اطـم و طـعی در توجیه 

کـه بعـدًا راجـع بـه آن گفتگو خواهد شـد.  آن دارد 

کند. شـــمر  در ایـــن عبررت، ابن طـــینر تی گوید بشـــا نمی توانـــد تعریف به حّد 

از تـــن تی خواهیـــد جنس قریـــف و بصل قریف اشـــیرء را بیرورم؛ تـــن از کجر بدانم 

جنـــس قریف یر بصل قریف انســـرن چیســـم؟! انســـرن راه تی رود، رشـــد تی کند، 

که تن از انســـرن  حـــاف تی زنـــد، تی خندد، بکـــا تی کند. اینلـــر چیزهریی اطـــم 

 . طم تی شنر

 شـرید بـه دهیـل اینکـه ابـن طـینر یـک دانشـمند تجربـی بـوده و طبربـم تی کـاده 

کـه  اطـم؛ یـک نـگره صابـًر تنسقـی نداشـته اطـم. نـگره تنسقـی تحـض آن اطـم 

یف ذهنی داشـته  کنـد و راجـع به اشـیرء تعرر انسـرن در اتـرق خـودش بنشـیند و بکـا 

برشـد؛ بـه جـری اینکـه در طبیعـم بگـادد و بـه صـورت عینـی آثـرر و خـواص آنلـر را 

کـاده اطـم.  ببینـد. هـذا او در ایـن زتینـه تادیدهـری خوبـی 

ر علی البشـر، سـواء کان تحدیدًا أو رسـمًا، و أّن المقدم 
ّ

من ذلک، علمًا بأّنه کاالمر المتعذ
علـی هـذا بجـرأة و ثقـة لحقیـق أن یکـون أتـی  مـن جهـة الجهـل بالمواضـع التـی منها تفسـد 
الّرسـوم و الحـدود. فلـم یمنعهـم ذلـک؛ بـل ألّحـوا علـّیَ بمسـاعدتی ایاهـم، و زادوا علـّیَ 
هـم علـی مواضـع  الزلـل التـی فـی الحـدود. و انـا، اآلن ، مسـاعدهم 

ّ
اقتراحـًا آخـر و هـو أن أدل

علـی ملتمسـهم، و معتـرف بقصـوری  عـن بلـوغ الحـّق فیمـا یلتمسـون مّنـی، و خصوصـًا 
 إّنـی اسـتعین بـاهلل واهـب العقـل؛ فأضـع مـا یحضرنـی علـی 

ّ
علـی االرتجـال و البدیهـة. اال

سـبیل الّتذکیـر، حتـی اذا اّتفـق لبعـض المشـارکین صـواب و اصـالح الحـق به.)الحـدود، 
ص231(� 133ج1، 
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کـه تنسقّیـون عنـوان تی کننـد، راجـع بـه تعریـف  یفـی  کنیـد یکـی از تعرر بـاض 

که بچه تی آورد. یک پاندۀ زاینده  خفرش اطـم. تی گویند خفرش پانده ای اطـم 

اطـم. پانـده بـودن و زاینـده بـودن هـا دو َعـَاض خـرص اوطـم. طبق اطـترندارهری 

یـف، ایـن تعریـف، نـه تعریـف بـه حـّد اطـم و نه تعریف به رطـم. )چـون جنس  تعرر

گفتـه نشـده اطـم(، یـک تعریـف خـرص تاّکبـه اطـم. اتـر در عیـن حـرل  خفـرش 

کـه خـود اینلـر تی گوینـد در  دقیقـر تسربـق بـر واقعیـم خفـرش اطـم. جرهـف اطـم 

از اشـیرء تجموعـه ای از همیـن خـواّص و ویژگی هـر هسـتند و  طبیعـم، بسـیرری 

کرتـا تنسبـق بـر واقعیـم خررجـی ایـن اشـیرء اطـم،  تعریـف بـر ایـن خصوصیـرت 

بـدون اینکـه جنـس و بصـل آن در تعریـف آتـده برشـد. بـه همیـن جلـم ابـن طـینر 

تی گویـد شـنرخم جنـس و بصـل )ذاتیرت( تمکن نیسـم؛ چگونه تـر تی توانیم به 

ذات و حقیقـم اشـیرء پـی ببریـم؟!

آیا وجدان تعریف پذیر است؟ 

نکتــۀ قابــل توجــه در نــگاه فلســفه و منطــق بــه موضوع تعریف، این اســت 
کــه تعریــف در فضــای ذهــن و تصــّورات ذهنــی شــکل و قــوام می گیــرد. ایــن 
که از  نکتــه در تعــارض آشــکار با تعریــف وجدان از منظر معارفی اســت، چرا
کــه ناظــر بــه امــوری  ایــن منظــر، در تعریــف امــوری همچــون »وجدانیــات« 
واقعــی و خارجــی اســت، نبایــد خــود را درگیــر لفــظ وجــدان و پرداختــن بــه 
گــون نمــود. در منظومــه اندیشــه  گونا کاربردهــای مختلــف  در حوزه هــای 
کــی و ذهنــی ندارنــد و تمــام تعاریفــی  معارفــی، امــور وجدانــی، صــورت ادرا
کــه در فضــای ذهــن و صورت ســازی های آن انجــام می شــود، نمی تواننــد 
بیانگــر منظــور دقیــق از »امــور وجدانــی« در آن منظومــه باشــند. بــه تعبیــر 
دیگــر، هنــگام پرداختــن بــه تعریــف مصطلــح از وجــدان و امــور وجدانــی، 
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نوعــی دوگانگــی حاصــل می شــود: از یــک ســو جایــگاه فراینــد شــکل گیری 
تعریــف مصطلــح، فضــای ذهــن و متکــی بــه صورت هــا و مفاهیــم ذهنــی 
اســت و از ســویی دیگــر، امــور وجدانــی ســنخّیتی بــا صــَور ذهنــی ندارنــد. 
ــرای انجــام امــری  ــرای تعریــف اصطالحــی وجــدان، تــالش ب ــذا تــالش ب ل

محــال بــه نظــر می رســد.

یف کاده ایم و آن اینکه تمرم این تعرر یۀ دیگا هم این تسلف را بررطی   از یک زاو

 تفلوتی هستند. در این تقسیم بندی هر یک طلسله چیزهریی به صورت تفلوتی 

کادن ها یک از این هر....  قاارداد شده اطم: تقسیم به جنس و بصل و نوع و تعنر 

تی خواهنـد  تفلوتـی  قااردادهـری  ایـن  اطـرس  بـا  اطـم.  طـرزی  تفلـوم  همـه   کـه 

و  اشـیرء  تی خواهیـم  چگونـه  کـه  اطـم  ایـن  تلـم  نکتـۀ  بشنرطـند.  را  توجـودات 

 پدیده هـری جلـرن را بـا اطـرس آن تفرهیمـی بشنرطـیم که خودترن طـرخته و دطـته 

کاده ایم؟ بندی 

کرت وجدانی برید صور  در بحـث وجـدان، پیـش بـاض تـر این اطـم کـه در ادرا

کنـرر گذاشـته شـود؛ بنرباایـن ضرورتـًر تمـرم ایـن تعریف هـر تثـل حـّد و رطـم و  ذهنـی 

غیـاه از بیـن تـی رود، چـون این هـر تمرتـًر تبتنـی با تفرهیم هسـتند. 

گفتـه تی شـود تعریفـی بریـد صـورت بگیـاد  کـه در شـنرخم اشـیرء  اشـرره شـد 

کـه بـا توضـوع قربـل حمـل برشـد. در قضیـۀ "انسـرن حیـوان نرطـق اطـم"، "انسـرن" 

گـزارۀ حملّیـه اطـم،  توضـوع و "حیـوان نرطـق" تحمـول اطـم. ایـن جملـه، یـک 

گـزارۀ ذهنـی اطـم  تتشـکل از دو قسـمم: انسـرن و حیـوان نرطـق. ایـن بقـط یـک 

نـه بیشـتا! 

کـه بـه بلسـفه و عابـرن  در بحـث اطـمرء و صفـرت، یکـی از نقسـه ضعف هریـی 

گـزاره حملیـه اطـم. همیـن ایـااد بـه شـیخ احمد احسـریی نیز  وارد تی شـود، همیـن 
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گـزارش حملیـه طـرخته تی شـود و از  کرر، از یـک طـاف یـک  گابتـه تی شـود. در ایـن 

طـاف دیگـا بـه تقتضیـرت آن عنریـم نمی شـود. 

گـزارۀ حملیـه  کـه بـر تبرحـث  آنجـر تشـکات اطـمرء و صفرتـی ایجـرد تی شـود 

کجـر آبردهریـی در بحـث تعابـم خـدا و اطـمرء  طـرزگرر نیسـم، یـر در نلریـم بـه نر

خـدا تی رطـند. 

گـزارۀ حملیـه درطـم  در بحـث وجـدان دقیقـًر همـرن اطـم. تی خواهیـم یـک 

یم بـه عنوان  یـم بـه نـرم وجـدان و یـک تعـّاِف دار ف دار کنیـم بـه ایـن شـکل: یـک تعـّاَ

کـه تی خواهیم با وجـدان حمل کنیم. ایـن یعنی حمل  کـه تفلوتـی اطـم  تحمـول 

گفتیـم وجـدان تفلوتـی نیسـم. همـۀ داطـترن ایـن  کـه  تفلـوم بـا تفلـوم! در حرهـی 

کـه تعریـف بـه  کـه تی گوییـم وجـدان اتـا تفلوتـی نیسـم؛ هـذا طبیعـی اطـم  اطـم 

کـه بنیـرن همـه آنلـر بـا تفرهیـم اطـم، همـه رنـگ تی برزنـد.  حـد و رطـم و.... 

کـه تعریـف  گـا تی گوییـم وجـدان تعریـف پذیـا نیسـم، بـه ایـن تعنرطـم  هـذا ا

گـزارۀ حملیـه و حمـل بـه یـک تفلـوم ذهنـی بـا تفلـوم ذهنـی دیگـا شـکل  بـا تبنـری 

کـه دربـررۀ  گذاشـته تی شـود. هـا جملـه ای  تی گیـاد، هـذا تبنـری تعریـف بـا تفرهیـم 

کـه »وجـدان یعنـی تواجلـۀ  وجـدان بگوییـم، تفلـوم طـرزی اطـم. تثـًا ایـن جملـه 

وجـودی بـر حقیقـم شـیء« و ترننـد آن، همـه تفلوم اطـم. ایـن تفلوم را بـا وجدان 

کـه تنسـق انجـرم تی دهـد. اهبتـه تمکـن اطـم اینلـر  کرری  حمـل تی کنیـم؛ همـرن 

تذکـا دهنـده برشـند و بـه یـرد تـر بیرورنـد و یر توضیحی برشـند، اتر تعریفش نیسـتند؛ 

کـادن.  کـادن، شنرطـریی  چـون تعریـف یعنـی روشـن 

گـــا از وجدان طـــخن تی گوییم، به این تعنرطـــم که خـــود این حاف هری  تـــر ا

اهری تر هســـتند؛ نشـــرنه هســـتند  ه هر و ُتذّکِ تر اتا وجدانی نیســـم؛ بلکه اینلر ُتنّبِ

کشـــف حقیقتش به حاف و طـــخن   
ّ

یـــم، و اال کـــه به طـــاف خـــود آن حقیقتش برو 136
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نیســـم. اتـــر تنســـق تی گویـــد بقـــط بـــر تعریـــف و تفرهیم، شـــنرخم باای انســـرن 

حرصل تی شـــود. 

تـر در تقـرم گفتگـو و تقـرم طـخن، از اهفرظ اطـتفرده تی کنیم؛ اتـر این را تعریف 

تی شنرطـیم،  آثـررش  بـه  را  عقـل  نیـز،  عقـل  تـورد  در  چنرنکـه  نمی گیریـم.  وجـدان 

یعنـی بـر آثـرر عقـل تی تـوان آن را نشـرن داد. ایـن آثـرر نشـرنگا عقـل هسـتند؛ وهـی بـه 

گـا بخواهیـم خـود عقـل را بشنرطـیم، بریـد در جریگرهـش  ذاتـش نمی تـوان رطـید. ا

قـاار بگیریـم؛ یـر در جریـگره انفعرهـش، یـر در جریـگره بعلـش، یـر در تقـرم ترهکیـم 

یـک عمـل. 

پـس بـر تفرهیـم، وجدانیرت و خود حقیقم وجدان و کشـف را نمی توان روشـن 

کـاد. شنرطـریِی وجـدان بـه خـودش اطـم. ایـن کـه شنرطـریی اش به خودش اطـم 

کـه وجدانیـرت را بـر تعقوالتمرن و  یعنـی چـه؟ ایـن بـا تی گـادد بـه بحـث عقـل و ایـن 

تعقـوالت را بـه نـور عقل یکسـرن طـرزی کنیم.

تعقـول  تی کنیـم. عقـل،  بـه خـود عقـل شنرطـریی  را  تـر عقـل  آنجـر تی گوییـم 

واقـع نمی شـود. وجـدان بـه وجـدان شنرطـریی تی شـود. هـذا تی گویند وقتـی وجدان 

پریـه  وجـدان  نمی گـادی.  دیگـای  چیـز  دنبـرل  دیگـا  کـادی؛  وجـدان  دیگـا  کـادی 

یم  که در اختیرر دار اطـم. اصل و اطـرس همه چیز به خودش اطـم. شـبیه بحثی 

گـادد، بلکـه بـه  کـه همـه چیـز بـه اختیـرر بـا تی گـادد و اختیـرر بـه چیـز دیگـای بانمـی 

خـودش اطـم. 

یردی بـر هم در  بـر ایـن بیـرن تی بینیـم کـه بـزرگرن تکرتـف بشـای چه اختابـرت ز

همیـن بحـث دارنـد، چـون این هـر همـه قـاارداد اطـم. هـذا بـه عقیـدۀ اطـترد، تنسق 

در شنرطـریی حقریـق کمـک چندانـی نمی کنـد، و بـه راطـتی چنین اطـم. 
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گفتار نهم

تعریف ناپذیری وجدان

در گفتررهـــری پیـــش دربـــررۀ تعریـــف حـــّد و رطـــم و تعریـــف نرپذیـــای وجدان 

توضیحرتی بیرن شـــد. در زتینۀ نظاات باطـــفۀ غاب به اجمرل وارد شـــدیم و بقط 

 اشرره کادیم که باخی از طخنرن آنلر تر حّدی به تر نزدیک اطم، وهی به آن نپاداخته

کادیم.   و عبور 

نکتۀ تلم این اطم که گفتیم در نگره بلسفی و تنسقی، چه غربی هر و چه باطفۀ 

شـــاق، آن چه توضوع شنرطریی اطم در عرهم تفرهیم شکل تی گیاد. طخن اطترد 

 در بررۀ اینکه تسرهف باطـــفه، هم در تبنر و هم در بنر غلط اطـــم، در همین رابسه 

تعنی تی یربد. 

تعاریف بر پایه مفاهیم قرار دارند

یفی باای  اشرره شد که تعریف به صورت حّد ترّم و حّد نرقص و رطم اطم. تعرر

کـه تعریـف بـه حـّد، از تاکیـف جنـس و بصل هـری تختلـف، و رطـم   آن تسـاح شـد 

کـه اجنرس از  از تاکیـف جنـس قریـف و َاعـااض تختلـف حرصـل تی شـود و گفتیم 

جواهـا هسـتند و رتبه هـری تختلـف دارند. 

که در تیرن باطـــفه، حتی در تعریف جوها هم  در باخی از تنربع اشـــرره شـــده 

  اختـــاف جدی وجود دارد. به تعبیا دیگا، بلســـفه با تبنری تنسق اطـــم و تنسق 
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یف، بدیلی و باخی  یف اطم. باخی از این تعرر  اصواًل با تبنری یک طلســـله تعرر

 غیا بدیلی و نظای اند. خود تعریف، با تبنری جنس و بصل اطم. حرل، باطفه 

کـــه تبنـــری بلســـفه اطـــم بـــر هـــم اختـــاف دارند!   و تنسقّیـــون در همیـــن جوهـــا 

یشـــۀ اطرطـــی تنسق و بلسفه که جوها اطم، در طول زترن بر هم اختاف   آنلر در ر

که این هر اتور واقعی نیســـتند، بلکه اتوری صنرعی  ی  کاده اند؛ بدین رو  نظا پیـــدا 

و قااردادی تی برشند. 

بدیلـــی اطـــم که باای یک طلبـــه در ابتدای راه خواندن تنسق، طـــؤاهی پیش 

نمی آیـــد. وهـــی به ترور که پیش تی رود و ذهنش روشـــن تی شـــود، طـــؤاالتی باای او 

که تبنری تفکا و پویش  تساح تی شـــود. این اتا طـــبف تی شـــود در همرن تنسقی 

ذهنـــش بـــوده، تادیـــد  کنـــد. در واقع نگرهی بیلســـوبرنه بـــه تنسق تی کنـــد و تنسق 

را بـــه وطـــیلۀ بلســـفه و در رتبـــۀ برالتا نقـــد تی کنـــد. او )بعـــد از این نقد و بررطـــی( 

کلمرت و اصساحـــرت تساح تی کنـــد. به عبـــررت دیگا، بعد  تعنـــری دیگـــای از 

ی آن و برز شـــدن ذهـــن در تبرحـــث تنسقی، وقتی  از خوانـــدن تنســـق و تمریـــن رو

ی آن تبرنی تجدیـــد نظا تی کند.  بـــه نقسۀ اجتلرد در تنسق و بلســـفه تی رطـــد؛ رو

یـــخ در تعرنـــی جوهـــا و یـــر حتـــی ترهیـــم، تغییااتی ایجرد شـــده  هـــذا در طـــول ترر

اطـــم. بـــاای همین، وقتـــی تی گوییم »جوهـــا«، تی گوینـــد تنظورتـــرن از این کلمه 

کـــه ها کس تعنـــری خرّصی از آن  کلمه تعرنـــی تختلفی دارد  چیســـم؟ زیـــاا این 

تی بلمـــد؛ و از ایـــن جلم برید ابتـــدا بگویید تنظورترن از جوهـــا، کدام یک از این 

اطم.  تعرنی 

هـــذا در همیـــن تبرحث پریـــه ای، بررابی و ابن طـــینر و شـــیخ اشـــااق و خواجه 

کتـــف در علم  نصیااهدین طوطـــی صرحـــف »اســـاساالقتباس«)یکـــی از تلم ترین 

 تنسق(، حابلری تختلف تی زنند. این بزرگرن در همین تبرنی اوهیه بر هم اختاف 
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دارنـــد. این هـــر اطـــرطین بلســـفه و تنسق  اند، نه عـــواّم )کـــه نفلمیده برشـــند( وهی 
کاده اند.  نســـبم به باخـــی تبرنی تنســـق تادیـــد و تجدید نظـــا 

یشـــۀ این بی  کـــه نمی توان بـــه تنسق اعتمـــرد کاد. ر ایـــن اتا، نشـــرنۀ آن اطـــم 
کّل بلســـفه و تنسق، تفرهیم انـــد. در تعریف تنسق، ذهنی  اعتمردی آن اطـــم که 
کید قاار تی گیاد و ذهن جریی اطـــم که تفرهیـــم در آن جر دارد.  بـــودن آن تـــورد تأ
در تعریـــف تنســـق تی گوینـــد: »آهة قرنونیـــة تعصـــم تااعرتلر اهذهن عـــن اهخسر بی 
کـــه رعریم آن ذهـــن تر را از خســـری در بکا  اهفکـــا«1 یعنی تنسق وطـــیله ای اطـــم 

تی دارد. تصون 

همیـــن تعریـــف بـــه وضوح بـــه تـــر تی گوید که تحـــل عملکـــاد و تأثیـــا و کنش 
تنســـق، ذهن ترطـــم. تنسقی کرری بـــه واقعیم عرهم خررج نـــدارد؛ او تی خواهد 
که  کند. بعدًا این طـــؤال پیـــش تی آید  کند و بر آن، درطـــم بکـــا  ذهـــن را درطـــم 
ایـــن ذهـــن چه رابسه ای بر عرهم خررج دارد؟ اینجرطـــم که بلســـفه وارد تی شـــود و 

آراء تختلفـــی در بـــرب این رابسه بیـــرن تی کند. 

تعریف فلسفه 

که دربـــررۀ تعقول بـــودن جلرن طـــخن تی گوید.  گفته انـــد  در تعریـــف بلســـفه 

گونه ای تعریف کاده اطم که تمرم جلرن  تاصدرا در ابتدای اطـــفرر، بلســـفه را به 

را تعقـــول تی کنـــد و در عقـــل تـــر تی نشـــرند: »اهفلســـفة... صیـــرورة اهنفـــس عرهمًر 

عقلّیًر تشـــربلًر هلعرهم اهعینی«2 یعنی بلســـفه عبررت اطـــم از اینکه انسرن جلرنی 

بشـــود عقلـــی، شـــبیه جلـــرن عینی. وقتی کســـی بلســـفه خوانـــد، او تی شـــود یک 

 1. الحاشیة علی تهذیب المنطق، مولی عبداهلل ص 11؛ کتاب التعریفات، السید الشریف
 علی بن محمد الجرجانی، ص 102�

2. الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة، ج1، ص20� 140
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 عرهـــم عقانی شـــبیه عرهم عین و واقع. یعنـــی در عرهم خـــررج واقعیم هریی وجود 

کـــه بیلســـوف بریـــد تشـــربه آنچـــه در عرهـــم عین اطـــم، تعقوهـــش را در ذهن  دارد 

خـــود بســـرزد. قدم به قـــدم پیش برود تـــر دنیـــر را از حرهم عینی به حرهـــم تعقول، 

کّل جلرن بگیـــاد. ها اندازه  کند. او بریـــد یک تصویا عقانـــی از  تحویـــل و تبدیـــل 

ایـــن قدرت تصویاطـــرزی جرتع و ترنع تا برشـــد، شـــخص بیلســـوف تا اطـــم. هذا 

که همۀ جلرن تعقول بشـــود؛ و تعقول  کمرل بلســـفه این اطـــم  اوج تعریف و اوج 

یعنـــی به عقـــل درآتده، و عقـــل او یعنی عقل تفلوم طـــرز! 

کــه هــا آنچــه در جلــرن اطــم، بــه صــورت تفلوتــی،  پــس اوج بلســفه ایــن اطــم 

تعقــول و عقانــی در ذهــن طــرخته شــود. ایــن تعریــف در ابتــدای اطــفرر آتــده اطــم1. 

حــرل، شــمر یــک عرهــم عقانــی از عرهــم بیرونــی شــدید. همرنســور کــه ایــن عرهــم بیرونی 

را خــدا طــرخته و بــا آن احرطــۀ علمــی دارد، عرهــم عقانــی را هــم تــن طــرخته ام و بــا آن 

احرطــۀ علمــی دارم. هــذا نتیجــه اش ایــن تی شــود کــه: »اهفلســفُة هــی اهتشــّبه برإلهــه«2. 

1. بیــان کامــل صــدر المتألهیــن برای تعریف فلســفه در الحکمة المتعالیة فی االســفار العقلیة 
االربعــة، ج1، ص20-21 چنیــن اســت: »اعلــم أن الفلســفة اســتکمال النفــس اإلنســانیة 
بمعرفــة حقائــق الموجــودات علــی مــا هــی علیهــا و الحکــم بوجودهــا، تحقیقــا بالبراهیــن 
ال أخــذا بالظــن و التقلیــد بقــدر الوســع اإلنســانی. و إن شــئت قلــت: نظــم العالــم نظمــًا 
عقلیــًا علــی حســب الطاقــة البشــریة لیحصــل التشــبه بالبــاری تعالــی. و لمــا جــاء اإلنســان 
ــه  ــت لنفس کان ــة، و  ــیة خلقی ــادة حس ــة و م ــة أمری ــورة معنوی ــن: ص ــن خلطی ــون م  کالمعج
أیضــا جهتــا تعلــق و تجــرد، ال جــرم افتّنــت الحکمــة بحســب عمــارة النشــأتین بإصــالح 
القّوتیــن إلــی فّنیــن: نظریــة تجردیــة و عملیــة تعقلیــة- أمــا النظریــة فغایتهــا انتقــاش  النفــس  
ــم  ــه و تمامــه- و صیرورتهــا عالمــًا عقلیــًا مشــابهًا للعال بصــورة الوجــود علــی نظامــه بکمال

العینــی، ال فــی المــادة بــل فــی صورتــه  و رقشــه  و هیئتــه و نقشــه ...«.
لهّیون حیث قالوا تأّسیا باألنبیاء؟مهع؟ الفلسفة  2� »... و إلی ذینك الفّنین رمزت الفالسفة اإل
له، کما وقع فی الحدیث النبوی صلی اهلل علیه واله: تخلقوا بأخالق اهلل،   141هی التشّبه باإل
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اتــر چــه نــوع تشــّبلی؟ تشــّبه بــه اینکــه خــدا عرهم بیــرون را آبریــده و با آن تحیط اطــم؛ 

تــن هــم عرهــم تعقــوالت را طــرخته ام و بــا آن احرطــه دارم. اهبتــه توجــه داشــته برشــیم 

کــه بیلســوف بــر ایــن حــاف نمی خواهــد شــأن خدایــی بــاای تــر ایجــرد کنــد و بگویــد تر 

کــه بــاای تــر شــأن خدایــی تی طــرزد.  خــدا تی شــویم. خیــا! ایــن عــررف اطــم 

 نتیجه اینکه آنچه بیلسوف تی طرزد، هم )تثل تنسقی( در عرهم ذهن تی طرزد. 

که دانشمندان تنسقی، تبنر و زیا بنر و شرقول و تتا را به تعمرر  در عرهم ذهن اطم 

کـه بیلسـوف اطـم _ تی دهـد، و ایـن تلنـدس بنـر را بـا همیـن اطـرس،   و تلنـدس _ 

طبقه به طبقه تی طرزد و برال تی باد. 

 نکتۀ قابل توجه در نگاه فلسفه و منطق به موضوع تعریف، این است که 
تعریف در فضای ذهن و تصورات ذهنی شکل و قوام می گیرد. 

کنــد، شــنرخم  کســی در آن تادیــد  گــا  کــه ا ایــن یــک جملــۀ اطرطــی اطــم 

خوبــی از بلســفه و تنســق پیــدا نکــاده اطــم. در تقربــل، تــر تی خواهیــم بگوییــم 

وقتــی در بــررۀ وجدانیــرت طــخن تی گوییــم، اصــًا تی خواهیــم از بضــری ذهــن و 

 تصــورات ذهنــی و تفرهیــم عبــور کنیــم. در اداتــه نیرزتنــد دقم بیشــتای در عبررات

 بعدی هستیم. 

ایــن نکتــه در تعــارض آشــکار بــا تعریــف وجــدان از منظــر معارفــی اســت، 

کــه ناظــر  کــه از ایــن منظــر، در تعریــف امــوری همچــون »وجدانیــات«  چــرا 

بــه امــوری واقعــی و خارجــی اســت، نبایــد خــود را درگیــر لفــظ وجــدان و 

گــون نمــود. در منظومــه  گونا کاربردهــای در حوزه هــای  پرداختــن بــه 

کــی و ذهنــی ندارنــد و تمــام  اندیشــه معارفــی، امــور وجدانــی صــورت ادرا

ــه در فضــای ذهــن و صــورت ســازی های آن انجــام می شــود  ک تعاریفــی 

یعنی فی اإلحاطة بالمعلومات و التجّرد عن الجسمانیات«)همان، ص 22( � 142

وجــدان



نمی تواننــد بیانگــر منظــور دقیــق از امــور وجدانــی در آن منظومه باشــند. 

بــه تعبیــر دیگــر، هنــگام پرداختــن بــه تعریــف مصطلــح از وجــدان و امــور 

ــد  ــگاه فرآین ــو جای ــود؛ از یــک س ــل می ش ــی حاص ــی دوگانگ ــی نوع وجدان

گیــری تعریــف مصطلــح فضــای ذهــن و متکــی بــه صورت هــا و  شــکل 

مفاهیــم ذهنــی اســت و از ســویی دیگــر امــور وجدانــی ســنخیتی بــا صــور 

ذهنــی ندارنــد. لــذا تــالش بــرای تعریــف اصطالحــی وجــدان تــالش بــرای 

انجــام امــری محــال بــه نظــر می رســد.

که وقتی تر از تعریف طخن تی گوییم، بابرصله به تفرهیم  تر اینجر روشن شد 

کسـی بگویـد تـن وجدانیـرت را اتـوری بـررغ از تفرهیـم  گـا  و عرهـم ذهـن ربته ایـم. ا

کـه وجدانیـرت بـه  ذهنـی تی دانـم، بعـا ادعـر تی کنـد )بتوانـد اثبـرت کنـد یـر نکنـد( 

گـا بپاطـند در تعـررف تعریـف اتـا وجدانی  صـورت و تفلـوم ذهنـی بـرج نمی دهـد. ا

تفلـوم  یعنـی  تعریـف  چـون  نمی خوانـد!  هـم  بـر  اینلـر  اصـًا  تی گوییـم  چیسـم؟ 

و صـورت ذهنـی. از طـوی دیگـا وقتـی تی گوییـد اتـای وجدانـی، ایـن یعنـی اتـای 

کـه ایـن عبـررت در تعررف اصـًا تعنـی ندارد.  بـدون صـورت. پرطـخش ایـن اطـم 

کاده  کسـی بگوید وجدانیرت اتور تفلوتی هسـتند، طـخن باطـفه را برزگو  گا  ا

اطـم؛ نـه دیـدگره تعـررف را. هـا کس اّدعری طـخن اهلی دارد، برید بر کام باطـفه 

و عابر باق داشـته برشـد و حاف جدیدی برشـد.

وقتی کسی بااطرس تعررف اّدعر تی کند که تعقوالت و تفرهیم حجرب اطم؛ 

کنـد. یعنـی از توطـن ذهـن و تعقـوالت  پـس حقریـق را بریـد جـری دیگـای جسـتجو 

 حـاف جدیـدی نـزده اطـم؛ زیـاا تعـررف 
ّ

کنـد و بـه جـری دیگـای بـرود و اال کـوچ   

کرر نـدارد. حـرال  کـه بـر تفرهیـم طـا و  اهلـی )بـر تکرتـف بشـای( تفـروت تبنریـی دارد 

کنـد.  کاتـش را ثربـم  کـه تدعـی، ایـن حـاف و  تی ترنـد 
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بــر تــروری بــا درس هــری اوهیــه توحیــد، تی بینیــد اطــترد بــزرگرن بلســفه را درگیــا 

گــا  کــه بــه عرهــم ذهــن ربته انــد. ایشــرن تی گوینــد: بشــوی اوراق ا تعنــر و هفــظ تی دانــد 

کشــف واقعیــرت، بضــری گفتگــوی تعرربــی تــر در   همــدرس تریــی! یعنــی بضــری 

 ذهنی نیسم. 

گفتگــوی تعرربــی، ابــااد  کــه در هــا  کــه چنیــن نیســم  ایــن نکتــه  را بریــد ابــزود 

ــر  ــم ب ــرس تفرهی ــر بااط ــم! ت ــی اط ــاۀ بدیل ــک تکرب ــن ی ــتند. ای ــن نیس ــم ذه در عره

کــه حتــی وقتــی در بــررۀ وجــدان  هــم طــخن تی گوییــم. هــذا تنظورتــرن ایــن نیســم 

گفتــن و اطــتخدام اهفــرظ  طــخن تی گوییــم، در عرهــم ذهــن نیســتیم. اصــواًل طــخن 

گابتــن. اطــترد در درس هــر تی گفتنــد تفلــوم یعنــی »تــر  ــاار  ــم ذهــن ق یعنــی در عره

ــن  ــم. از ای ــتفرده تی کنی ــرظ اط ــز، از اهف ــم نی کترب ــرن و در  ــظ«. در بی ــن اهلف ــم ت یفل

کــه اطرطــًر رابســۀ تــر بــر هــم، از طریــق همیــن  اهفــرظ تفرهیمــی بــه دطــم تی آیــد 

ــر  ــر این ه ــر آی ــم؛ ات ــرن ترط ــرت تی ــردل اطاع ــتمریۀ تب ــم، دط ــم. تفرهی ــرظ اط اهف

وجــدان اطــم؟ نــه! 

تفاوت »حال وجدان« و »توصیف وجدان«

گـــر در ایـــن نوشـــتار، وصفـــی  کـــه ا اشـــاره بـــه ایـــن نکتـــه نیـــز الزم اســـت 
ــاره نمـــودن  ــور اشـ ــًا بـــه منظـ از امـــور وجدانـــی بـــه میـــان می آیـــد، صرفـ
گرچـــه  کـــه واجـــد آن هســـتیم. بـــه تعبیـــری دیگـــر،  بـــه حقایقـــی اســـت 
گفتمانـــی علمـــی هســـتیم،  کارگیـــری الفـــاظ و مفاهیـــم در  گزیـــر از بـــه  نا
ج از  ــار ــری خـ ــه امـ ــا بـ ــر مـ لتگـ ــاره کننده و دال ــی، اشـ ــاظ و معانـ ــن الفـ ایـ
ایـــن معقـــوالت اســـت، و آن امـــر خارجـــی، از جنـــس و ســـنخ مفاهیـــم 

معقولـــه نمی باشـــد. 

کننـده  کـه شـخص وجـدان  هـذا وقتـی تی گوییـم »حـرل وجـدان«، یعنـی وقتـی 
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کـه دارد از وجدانـش حـاف  در تقـرم رطـیدن بـه واقعیـم قـاار تی گیـاد؛ نـه هنگرتـی 

گـا شـمر صـد دبعـه هـم از تشـنگی حـاف بزنیـد، تـر تشـنه  تی زنـد! بـه تعبیـا اطـترد، ا

کـه  کسـی  رطـیدِن  یعنـی  تشـنگی  وجـدان  نکاده ایـد.  وجـدان  را  تشـنگی  نشـوید، 

گفتگوی تشنگی یعنی توصیف تشنگی.  که   تی خواهد تشنگی را بیربد، در حرهی 

توصیـف تشـنگی، وجـدان تشـنگی نیسـم. توهـوی ایـن تسلـف را خـوب توصیـف 

تی کنـد: 

تـــــر ز هستــــرن پاده هــر بــاداشــتـیکرشکی هســـــتی زبــرنـی داشتـی
گویــی ای دم هستی از آن پــــــادۀ دیــــگا بـــــرو بســـــتی بــــــدانها چـه 

ســـــم و حـرل
َ
ک آن قـره خون به خون شستن تحرهسم و تحرلآبم ادرا

تـی گویـد تـر هـا انـدازه بخواهیـم از هسـتی هر و واقعیـرت حـاف بزنیـم، یک پادۀ 

ی  رو حجـرب  تی شـود  برعـث  زدن هـر  حـاف  همیـن  کشـیده ایم.  آن  ی  رو تفلـوم 

کـه تـن تی گویـم، ننویـس! بلکـه توجـه  حجـرب بیریـد. اطـترد تی باتودنـد: این هـر را 

کـن ببیـن تـن چـه تی گویـم تـر باطـی! صـورت طـرزی نکـن!

 نوشـتن یعنـی تفلـوم نوشـتن. اطـترد اصـًا در درس هـری اول، اجـرزۀ نوشـتن 

کتربـم هسـتیم و بـر نوشـتن تفلـوم طـرزی تی کنیم.  نمی دادنـد؛ چـون تـر تأنـوس بـر 

کـه بگویـد ننویسـید! ننویسـید! ایشـرن تی کوشـید 

ک آن قــرهسـم و حـرل خون به خون شستن تحرهسم و تحرلآبـم ادرا

گذشـم، چـون  بـاای رطـیدن بـه اصـل حقیقـم هـا چیـزی بریـد از قیـل و قـرل 

گفتگـو و تفرهیـم نمی تـوان بـه آن رطـید، بـر خـون نمی توانیـد خـون را بشـویید، بـر  بـر 

کنـرر بزنیـد. در تبرحـث وجدانیـرت نیـز چنین اطـم  تفرهیـم نمی توانیـد تفرهیـم را 

گزارشـی از وجدان اطـم.  کـه تـر هـا قـدر بیـرن  کنیـم، بیـرن تـر وجدان نیسـم، بلکـه 

کـه برید در آن حرهم  145گـزارش وجـدان، اتـا وجدانی نیسـم. اتا وجدانی اتای اطـم 

گفترر نلم



قـاار بگیریـد. خیـا! در  کـه در درجـرت عرهیـه  وجـدان تسـتقا بشـوید. الزم نیسـم 

تثرل تشـنگی وقتی درحرل تشـنگی قاار بگیرید؛ در تقرم تشـنگی تسـتقا شـده اید. 

گـزارش از تشـنگی قـاار  کـه بخواهیـد دربـررۀ تشـنگی طـخنی بگوییـد، در تقـرم  بعـد 

یـد نـه وجـدان تشـنگی.  دار

ی این حاف بریستیم که روش تر بر   در نتیجه، در تبرحث تعررف برید تحکم رو

کـه اهفـرظ و تفرهیـم بـاای رطـیدن بـه حقریـق  روش هـری بشـای ایـن تفـروت را دارد 

یم.  یم و از تصویا واقعیم بگذر جریگرهی ندارند، بلکه برید طـااغ خود واقعیم برو

گرفتاری فیلسوف در زندان ذهن

بیلســوف آنچــه را در ذهنــش تی آیــد، بــه عنــوان علــم حصوهــی تی دانــد؛ در 
کــه علــم حصوهــی تصویــای از واقعیــم اطــم نــه خــود واقعیــم. از نظــا  حرهــی 
کــه در دو رتبــۀ تتفــروت  یــم: وجــود ذهنــی و وجــود عینــی،  بیلســوف تــر دو دنیــر دار
هســتند. هــذا اثــاات آن هــم تتفــروت اطــم. آتــش در ذهــن بــر آتــش در عرهــم واقعیــم 

دو اثــا تتفــروت دارنــد. شــعله هری آتــش در ذهــن نمی طــوزاند و حــاارت نــدارد، اتــر 
شــعلۀ بیرونــی حــاارت دارد و تی طــوزاند. هــذا رتبــۀ وجــود ذهنــی بــر عینــی یکــی 
نیســم. خواّصشــرن هــم بــاق تی کنــد. ایــن تصویــای اطــم از آنچــه در بیــرون 

کــه خــودش برشــد.  ــه ایــن  اطــم، ن

پـس علـم در بلسـفه، تجموعـۀ تفرهیـم و تصرویـا و عکـس بـاداری از واقعیـرت 

خررجـی اطـم. بـه تعبیـا تاصـدرا »تشـربه عرهـم عینی« اطـم نه خود عرهـم عینی. 

یـم، تصویـای از عرهـم خـررج اطـم. جـری تنسـق هـم در  کـه در ذهـن دار دنیریـی 

کـاده و تمـرم بعرهیم هر  ذهـن اطـم. هـذا بیلسـوف خـودش را در عرهـم ذهنش اطـیا 

و جوالن هـری او در دنیـری ذهنـش اطـم. ایـن عرهـم بـر عرهـم بیرون چـه ربسی دارد؟ 

ایـن زندانـی نمی توانـد از زنـدان بیـرون بیریـد و ببینـد در بیـرون چـه خبا اطـم، چون  146
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کـاده اطـم! بیلسـوف، از درون ذهـن بـر دوربینش  جریـگره خـودش را در آن تعریـف 

بـه عرهـم خـررج نـگره تی کنـد. ایـن دوربیـن چقـدر خسـر تی کنـد؟ ایـن طـؤاهی اطـم 

کـه  اینجرطـم  بریـد جـواب بدهـد. جـری دوربیـن در ذهـن اوطـم.  کـه بیلسـوف 

بعضـی ابـااط گاایـرن ایده آهیسـم تدعـی تی شـوند ها چه هسـم، ذهن تن اطـم، 

کرر اطـم؟! اصـًا تگـا بیرونـی در 

که در داخل زندان وضع حمل تی کنند.  تثرهش بعضی از زندانیرن زن هستند 

ایـن بچـه در زنـدان بـزرگ تی شـود. تصـّور او از عرهـم بیـرون همیـن زنـدان اطـم، اّتـر 

کـاده اطـم و بـه ایـن تسلف  کمـی بزرگتـا! بیلسـوف هـم خـودش را اطـیا عرهـم ذهـن 

اعتـااف تی کنـد. در تعریـف تنسـق و بلسـفه بـه ایـن نکتـه اذعـرن تی کنـد. حـرل 

کـه اصـًا چیـزی بیـرون نیسـم، تی شـود ایده آهیسـم.  کنـد  کـه ادعـر  کسـی 

ناتوانی فلسفه در اثبات عالم خارج 

کترب اصول کجر بلمیده اطم؟ در   تّدعی رئرهیسم، این رئرل )واقعیم( را از 

کـه  گذاشـته اند   بلسـفه و روش رئرهیسـم، تاحـوم عاتـه طبرطبریـی بـاض را بـا ایـن 

کـه عرهـم خررج هسـم؟ دهیل  عرهـم خـررج وجـود دارد. اتـر از کجـر شـمر بلمیده ایـد 

کـه هسـم. تثـل ایـن  کـه از دوربیـن ذهـن، عرهـم بیـرون را تی بینـم  شـمر ایـن اطـم 

که پخش تی شـد، تی دیدند.  یچۀ آن تصرویای را  که بچه هر از در شـلا بانگ هریی 

بچه هـر بکـا تی کادنـد در درون ایـن جعبـه دنیریـی اطـم و چـه خباهریـی در ایـن 

ک بلسـفه، داطـترن همرن شـلا بانگ اطـم!  دنیرطـم! داطـترن ادرا

کــه تــن بــدون واطــسۀ عرهــم ذهــن، از  تفــروض ادعــری رئرهیســم ایــن اطــم 

کــه رّد پــری تعــررف  عرهــم خــررج بلــاه ای داشــته ام. ایــن اتفرقــًر همــرن جریــی اطــم 

ــی، از  ــور ذهن ــا از ص ــنرختی، غی ــوع ش ــک ن ــر ی ــد ابتدائ ــم بری ــد! رئرهیس ــرز تی کن را ب
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عرهــم خــررج داشــته برشــد. او بریــد یــک پیشــینیۀ اوهیــه از عرهــم خــررج داشــته برشــد، 

ــم  ــتن عره ــم داش ــا واقعی ــی ب ــد دهیل ــد. او نمی توان ــم برش ــد رئرهیس ــه نمی توان گان و 

ذهــن بیــرورد، چــون دهیــل و اطــتدالل، بــرز هــم او را در عرهــم ذهــن تی بــاد! تعــررف 

کــه دوربیــن انســرن  هــم در بحــث وجــدان همیــن را تی گویــد. تعــررف ادعــر تی کنــد 

کنــد.  را در عرهــم خــررج تی بــاد تــر از آنجــر دنیــر را نــگره 

گــا شــمر رئرهیســم هســتید، چــه شــد  ــه نرقــدان تبرحــث وجدانــی تی گوییــم: ا ب

کــه عرهــم خــررج هســم!  کــه عرهــم واقعــی را پذیابتــه ایــد؟ تی گویــد تعلــوم اطــم 

یــم. ایــن بدیلــی، یــر  تی گوییــم در بلســفۀ شــمر »تعلــوم اطــم« و »بدیلــی اطــم« ندار

گــا واقعیــم اطــم، از کجــر بــه ایــن واقعیــم  قــاارداد اطــم یــر تسربــق واقعیــم اطــم. ا

رطــیدی؟ اآلن در نقســۀ آغــرز هســتیم و تی خواهیــم ببینیــم ایــن واقعیــم از کجر آتده 

اطــم؟ وجدانیــرت دقیقــًر یعنــی همــرن واقعیــرت بــدون تصــورات ذهنــی. هیــچ چیــز 

گــا تــر رئرهیســم  یــم و زندگــی تی کنیــم. اتــر ا پیچیــده ای نیســم و همــه بــر آن خــو دار

نبرشــیم دطــتمرن را روی بخــرری تی بریــم. وقتــی طــوخم، تی گوییــم نکنــد ایــن 

خیــرل برشــد! بکــا تی کنــم تی طــوزم! 

 نشستن با اتا واقع _ حتی در یک هحظه _ اثبرت اتا وجدانی اطم. اتا وجدانی 

 یعنـی شـنرختن واقـع بـه وطـیله خـود واقـع و در تحضـا واقعیـم. شـنرختن واقـع در 

 حضـور واقعیـم. این هـر تذکـا و توضیح اطـم نـه تعریف،تر به شـمر آدرس بدهم که 

کادیـد، تمکـن اطـم ایـن  از چـه طـخن تی گویـم. شـمر وقتـی یـک اتـا واقـع را پیـدا 

کـه ایـن اتا واقعیـم دارد و هـا کس که   بشـود دو تـر و ده تـر و صـد تـر. تلـم ایـن اطـم 

رئرهیسـم اطـم بـه ایـن اتـا خـو دارد و تشـی زندگـی اش اطـم. اّتـر در علـوم عقلـی 

 رایج، بیلسوف از این جریگرِه بسیرر عرّدی عدول تی کند، بر این تصور که دانشمند 

گذاشتن.  کنرر هم  بودن یعنی این تفرهیم را در  148
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یم بـر آن زندگـی تی کنیم. ها  کـه تـر دار خاصـه اینکـه اتـا وجدانـی، یعنـی اتـای 
کـس در تنسقـۀ عیـن _ در تقربـل تنسقـۀ ذهـن _ برشـد در جریـگره وجـدان اطـم. بـه 
کـه در تتـن تقرهـه  کتـرب تشـلدین دقـم بفاترییـد،  ایـن عبـررت تاحـوم اطـترد در 

نقل شـده اطـم: 

»فمتی اردت وجدان نفسک، البّد لک من مراجعتک الیها بهذا الرجوع 
کنه الوجدان و تعرفها بالمشـاهدة و العیان،و ان   الخارجی، کی تجدها 

لم تتمکن من تعریفها الجامع المانع طبق المصطلحات الفّنیة«1

کنید و نفس خودترن را بیربید؟  که وجدان  اطـترد بیرن تی دارد: آیر تی خواهید 
کـه بـه نفـس، تااجعـۀ خررجـی داشـته برشـید. به خود نفسـترن  الزتـه اش ایـن اطـم 
گـا نتوانیـد تعریـف جرتـع و  کنیـد؛ حتـی ا کنیـد تـر واقعیـم آن را تشـرهده  تااجعـه 
کنیـد. اصـًا نمی توانیـد تعریـف جرتـع و ترنعـی از نفـس  ترنـع اصساحـی از نفـس 
کـه یـک طـای تفرهیـم  داشـته برشـید. )چـون بـر تعریـف بقـط( اهفرظـی را تی گوییـد 
هسـتند. تعریـف در عرهـم تفرهیـم اطـم، اّتـر ایـن رجوع خررجی اطـم و ایـن دو، بر 
کرتـا تتفـروت هسـتند. از دیـدگره بلسـفی  هـم جمـع نمی شـوند. این هـر دو دنیـری 

هـم دو دنیـری تتفـروت هسـتند. یکـی عرهـم ذهـن اطـم و دیگـای عرهـم عینـی. 

مفاهیم ذهنی از دیدگاه معارف

 از دیــدگره تعــررف، تفرهیــم ذهنــی بعرهیــم نفــس تــر در عرهــم تــرء بســیط و 

صورت گای هــری تــر و شــکل دادن هــری ترء بســیط ذهنی ترن اطــم. دنیریی اطــم 

یم و در آنجر شکل هر و َاعااض  گای دار که تر باای خودترن در آن کنش  به نرم ذهن 

کــه خــدا بــه عرهــم عیــن داده اطــم، ربســی بــه عرهــم  تختلــف تی دهیــم. عوارضــی 

کــه در تقرم  ذهــن تــر نــدارد. خــدا بــه شــمر ایــن اجــرزه را داده اطــم که بر ترء بســیسی 
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کــه ایــن اعــااض همــرن تفرهیــم  ذهــن و نفــس تــردی شــمر اطــم، اعااضــی را بزنیــد 
ــد. در عرهــم خــررج چســور؟ شــمر تی توانیــد در عرهــم خــررج َعــَاض بزنیــد؟  ذهنی ان

یم.   نه! تن و شمر این قدرت هر را ندار

ابـااد خرصـی تثـل ائمـه؟مهع؟ بـه تـرء بسـیط خررجـی هـم َاعااضـی تی زننـد؛ وهی 
یـم.1 ترننـد اترم رضر؟ع؟ که توانسـتند با ترهیم شـیا در  تـر چنیـن قدرت هریـی ندار
یم،  تـرء بسـیط بیرونـِی آن َعـَاض بزننـد و شـیا را توجـود کننـد. تر چنین توانریـی ندار
اتـر اتـرم رضـر؟ع؟ ایـن قـدرت را دارند که در عرهم خررج هم اعااضی را با ترء بسـیط 

بزننـد. هـذا هـم از نظـا تعرربـی و هـم از نظـا بلسـفی این هر دو تر دنیر هسـتند. 

تعبیـا اطـترد ایـن اطـم: »بمتـی اردت وجـدان نفسـک«، ها گره خواطـتی نفس 
کرر تی باند؟ چون  خـود را بیربـی. چـاا اطـترد در ایـن جـر عبـررت وجـدان نفـس را بـه 
کـه در ایـن جـر و در تمـرم تتـون  نفـس قربـل دطـتاس تا اطـم. توّجـه داشـته برشـید 
کـه یـک ابـزار و  اطـترد، وجـدان یعنـی یربتـن. بـدون اطـتثنرء! نـه یـک تفلـوم قلمبـه  
آهـم برشـد. وجـدان یعنـی در عرهـم خررج نشسـتن. »بمتی أردت وجدان نفسـک«، 
گـا خواطـتی بـه نفسـم باطـی یـک راه بیشـتا نـدارد؛ بریـد بـه آن نفس تااجعـه کنی!  ا
بـه  بیربـی،  اهعیـرن«،  و  برهمشـرهدة  تعابلـر  و  اهوجـدان  کنـه  »کـی تجدهـر  چگونـه؟ 
گا  کنـرر اتـا خررجـی نشسـتید خـودش را تی بینیـد؛ اتـر ا کرتـِل یربتـن. وقتـی  تعنـری 
کـه ببینیـد؛ بر هنزهـری تختلـف و رنگ هری  در ذهـن نشسـته برشـید بـر هـا دوربینـی 
کنیـد،  گـا بخواهیـد تشـرهده  ا تختلـف، در بیـرون چیزهـری تختلـف تی بینیـد. 
گا نتوانیـد تعریف کنید.  یـد بیـرون. اهاجـوع اهخررجی! حتـی ا شـلود کنیـد، بریـد برو

 1. عیون أخبار  الرضا 7 2:  171-172. مرحوم مجلسی ماجرای مشابهی را در خصوص امام 
ابوالحســن موســی بــن جعفــر؟ع؟ در مجلــس هــارون )بحاراألنــوار، ج48، ص 41( و امــام 
ابوالحســن الثالــث علــی بــن محمــد الهــادی؟ع؟ در مجلــس متــوکل )بحارألنــوار، ج50، 
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کـه  ایـن جـر اصـًا تعریـف ترنـع رطـیدن بـه حقیقـم خواهـد بـود. هـذا نگـاان نبـرش 

کنـی. تعریـف تلـم نیسـم؛ بـرو بیـرون تـر بـه خـودش باطـی.  نمی توانـی تعریفـش 

کتاب و سّنت روش اصلی در تعریف و تبیین  درواقع بر اساس آموزه های 
کـه چـون وجدانیـات  امـور وجدانـی، رویکـرد تذکـری اسـت؛ بـه ایـن معنـا 
کردشـان یـاد  و  اشـاره  صـرف  می باشـند  واقعـی  و  خارجـی   حقایقـی 
کشـف و شناسـایی آنها را _ البته در درجات و مراتب مختلف به حسـب   
جایـگاه خارجـی آنهـا _ به دنبـال دارد. از نظر مبانی معارفی، روش تذکار، 
که انبیای الهی صّلی اهلل علیهم اجمعین در پیش  همان طریقی اسـت 
کـه افـراد واجـد حقیقتی  گرفته انـد، زیـرا تذکـر در جایـی معـا پیـدا می کنـد 
بـوده، ولـی از آن غافـل شـده اند و بـا تذکـر متوجـه آن حقیقـت می شـوند. 

ایـن فرآینـد با تعریف مصطلح بسـیار متفاوت اسـت.

 آن چه در کترب و طّنم دنبرهش تی گادیم، روش تذّکا و آیه اطم. اصًا تبنری

 کتـرب و طـّنم بـا همیـن اطـم کـه چگونه به اتا خررجی رجـوع کنیم و بقیه چیزهر 

را آیم بدانیم. 

غیر قابل شناخت بودِن »حقایق اشیاء« در فلسفه 

کـه در تعریف دیگـای از بلسـفه آورده اند: »هی  بـه ایـن نکتـه نیـز بریـد توجه شـود 

کید  اهعلم بحقریق االشیرء علی تر هی علیه بقدر اهسرقه اهبشرّیه«. در این تعریف تر

  شـده اطـم که بلسـفه علمی اطـم که به دنبرل حقریق اشیرء به اندازۀ طرقم بشا 

اطم و در آن با وجود یک عرهم خررجی تصریح شده اطم.

که بلسـفۀ اطـاتی تنکا عرهم خررجی  در توضیح تی گوییم: تر هاگز نگفته ایم 

گفـم، بـه  اطـم. در ایـن تعریـف تی گویـد بلسـفه، علـم اطـم و ایـن را اوِل تعریـف 

ایـن تاتیـف وارد توطـن ذهـن شـد و در پریـرن تعریـف هـم طرقـم بشـای را گذاشـم. 
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کـه طرقم بشـای  کـه عرهـم خـررج بـه توانریـِی تـن چـکرر دارد؟ ایـن  نکتـه ایـن اطـم 
بـه  تی توانیـم  کـه  آنجریـی  تـر  کـه  تی دهـد  نشـرن  تی شـود،  وارد  بلسـفه  تعریـف  در 
یـم. غیا از این  حقیقـم اشـیرء باطـیم؛ یعنـی حقیقـم اشـیرء را در ذهـن خودم بیرور
اطـم؟ ایـن دو تـر تعریـف، عیـن همدیگا اطـم. اواًل علم اطـم و ثرنیًر نقش طرقم 

بشـای بـاای کشـف تؤثا اطـم. 

که بخواهد آن را تنسبق بر واقع نشرن دهد، تی گوید: »علی تر   بعاوه باای این 
که: جنرب  که در واقعیم هسم! وهی طؤال این اطم  هی علیلر...« یعنی همرن 
کجر تی بلمید واقعیم چه هسم؟ ابن طینر تی گوید: تگا تر  بیلسوف! شمر از 
ندارد.  ای  توانمندی  و  طرقم  چنین  بشا  بشنرطیم؟!  را  اشیرء  حقریق  تی توانیم 
 تاصدرا همین عبررت را از ابن طینر تی آورد و در نقدش چیزی تی گوید که ربسی به 
 حاف ابن طینر ندارد. این تعریف که شمر آوردید، بر تعریفی که پیش از این یرد شد، 

گااف در اطفرر آتده اطم؛1 هذا بر هم تجرنس دارند.  ها دو بر هم در یک پررا

کـه باطـفۀ تسـلمرن، عرهـم خـررج را قبـول دارنـد؛ وهـی ایـن قبول  درطـم اطـم 
یـم و قبـول داشـتن   داشـتن یعنـی اعتـااف بـه اینکـه تـر هـم عرهـم خـررج را قبـول دار
گیـای صـورت ذهنـی  تـر قبـل از ورود بـه تبرحـث عقانـی و قبـل از تاحلـه شـکل 
یـد؟  اطـم. تـر از بیلسـوف تی پاطـیم: شـمر بـا چـه اطرطـی عرهـم خـررج را قبـول دار
کـه خـررج از ذهنّیرت،  از کجـر بلمیدیـد عرهـم خـررج هسـم؟ او بریـد اعتـااف کنـد 
عرهـم خـررج را پذیابتـه اطـم و قبـول دارد. در ایـن صـورت دیگـا نبریـد بـه تـر ایـااد 

کـه چگونـه تی شـود بـدون صـورت بکـای واقعیتـی را قبـول داشـم! بگیانـد 

در واقـع بیلسـوف بعـد از ایـن کـه عرهم خررج را بدون صـورت بکای قبول کاد، به 
عرهـم ذهـن کـوچ تی کنـد. وهی تر تعتقدیم که تی توان همچنرن بقیـۀ حقریق را بدون 
صـورت ذهنـی بشنرطـیم. در همیـن عرهـم عیـن تی ترنیـم و بقیـۀ رونـد شـنرخم را در 

1. الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة، ج1، ص20 152

وجــدان



همین عرهم عین اداته تی دهیم و کشـف تی کنیم. تر بر بیلسـوف در نخسـتین قدم 
همـااه و بـر هـم بودیـم؛ اتـر بعـد از آن راهمـرن جـدا تی شـود. هـذا حداقـل بریـد بـه جـری 

طعنـه زدن، بـه حـاف تر گـوش بدهند! 

شأن الفاظ در معارف 

کـــه اگر در این نوشـــتار وصفـــی از امور  اشـــاره به ایـــن نکته نیز الزم اســـت 
وجدانـــی بـــه میـــان می آیـــد، صرفًا بـــه منظور اشـــاره نمـــودن بـــه حقایقی 
گزیر از به کارگیری  اســـت که واجد آن هســـتیم. به تعبیری دیگر، گرچه نا
الفـــاظ و مفاهیـــم در گفتمانـــی علمـــی هســـتیم، ایـــن الفـــاظ و معانی، 
لتگر ما به امـــری خارج از این معقوالت اســـت. آن امر  اشـــاره کننـــده و دال

 خارجی، از جنس و سنخ مفاهیم معقوله نمی باشد. 

یـم. اتـر شـأن  یـم از اهفـرظ اطـتفرده تی کنیـم و از ایـن اتـا ابریـی ندار کنـون دار تـر ا
اینلـر دالهتگـای و نشـرنه و عاتـم اطـم، نـه آنکـه ذاتـی اش برشـد. بیلسـوف وقتـی 
کـه در  کـه عرهـم خـررج را در ذهـن تصویـا بـاداری تی کنـد، بـر قواعـد و باتول هریـی 
گادانـد و تی گویـد عیـن  ذهـن درطـم تی کنـد، اینلـر را دوبـرره بـه عرهـم خـررج باتـی 
تـواد  تی کنـد؛  ئکـه  تا از  بحـث  تاصـدرا  وقتـی  هسـم.  هـم  بیـرون  در  همین هـر 
اوهیـه را از بیـرون تـی آورد؛ روایـم تی خوانـد و... وهـی بعـد تی گویـد در طیسـتم تـن، 
کـه بـرل و پـا داشـته برشـند؛ نمی توانـد  کـه توجـودی برشـد  بـه ایـن شـکل  ئکـه  تا
توجـود برشـد. در طیسـتم تـن، تلـک تی شـود عرهـم نفـوس. تی گویـد اطـمش تلک 

اطـم؛ اتـر حقیقتـش چیـز دیگـای اطـم.1 

 هذا بیلسوف، اوهّیرت )تثل شنیدن و دیدن و...( را از عرهم خررج به ذهن خود 

1. مفاتیـــح الغیـــب، ج1، ص 422-423. عالمـــه مجلســـی در کتـــاب الفرائد الطریفة فی شـــرح 
 الصحیفة الشـــریفة، ضمن شـــرح دعای سوم صحیفه ســـجادیه، به این کالم، جواب مفّصل
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 تـی آورد و بعـد بـر قواعـد خـود، از آن یـک تحصـول در تـی آورد. او تیـرن عرهم خررج و 

کرر را نمی کنیم.  که تر این  تفرهیم، رابسۀ این همرنی باقاار تی کند؛ در حرهی 

آدرس  بقـط  و  هسـتند  راهنمـر  و  دالهتگـا  تفرهیـم  و  اهفـرظ  ایـن  تی گوییـم  تـر 

 تی دهند. این نکته از تبرحث بسیرر ارزشمندی اطم که در بحث اطمرء و صفرت 

کرر تی آیـد. وقتـی تـر تی گوییـم کّل عرهم اطـم و صفم خداوند اطـم؛ یعنی  هـم بـه 

دالهتگـا بـه خـدا اطـم، غیـا خدا اطـم؛ وهی به او دالهـم تی کند. 

کــه اطــمرء و  تمــرم تبرحــث اطــمرء و صفــرت در تعــررف بــا ایــن تبنــر اطــم 

گانــد و بــر َتحکــی و تدهــول تنرطــبی ندارنــد. ایــن  صفــرت خــدا دالهتگــا و حکریــم 

کرشــف از ذواآلیه نمی شــد  گانه این آیتّیم  گذاشــته اطــم؛ و  رابسه را هم خود خدا 

کــه خــود  و اصــًا تعابــم برآلیــه تمکــن نمی شــد؛ زیــاا آیــه بــودن آیــه بــه ایــن اطــم 

کــه اهفرظ و کلمــرت و تفرهیم کــاده برشــد. ایــن توضــوع تلــم اطــم   ذواآلیــه آن را آیــه 

 و حتــی حقریــق تکوینــی، آیــه و عاتــم و اطــم و صفم هســتند و غیــا از ذواآلیه اند. 

کرر تی آینــد و اصــًا ایــن دو تــر   همیــن توضــوع در تبرحــث بعلــی وجدانیــرت هــم بــه 

 یکــی هســتند. تــر در تعــررف یــک طــخن تی گوییــم. اّتر گرهی در بحــث پریۀ وجدان 

گرهــی دربــررۀ اطــم و صفــم خــدا،  و شــنرخم حقریــق بیرونــی طــخن تی گوییــم و 

وهــی همــۀ این هــر از یــک نگــاش نرشــی تی شــوند. 

نکتــۀ دیگــا ایــن کــه عرهــم بیرونــی از جنــس تفرهیــم و اهفــرظ نیســم؛ وهــی تفلــوم، 

عاتــم و نشــرنۀ او و غیــا اوطــم، در حرهــی کــه در بلســفه این هــر یکــی اطــم. تاحــوم 

کتــرب اصــول ایشــرن اطــم _ در بحــث اهفــرظ  کــه  کتــرب »مصبــاحالهــدی« _  تیــرزا در 

کــه بعضــی از اصوهّیــون اهفــرظ را ترننــد تبرحــث  چنیــن رویکــادی دارنــد، در حرهــی 

ــه از آن تفلــوم بیــرون  ک کــه عرهمــی اطــم  ــا ایــن اطــرس  بلســفی تســاح تی کننــد، ب

کــه بــه نظــا ایشــرن  ــا آن عرهــم خــررج اطــم. در حرهــی  تی ابتــد و آن تفلــوم تنسبــق ب
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هفــظ بــا عرهــم خــررج تنسبــق نیســم و بقــط عاتــم اطــم.کام تیــرزای اصفلرنــی 

ایــن اطــم: 

 »فالعقالء بالفطرة.. و ان کان لهم التعقل و التصور قبل التکلم _ اال انهم 
 آیة و اشارة و عالمة یشیرون بها الی االمور الخارجّیة«.1

ّ
لفاظ اال الیجعلون اال

گاچـــه تعقل و تصـــور دارند  کـــه بساتًر با تبنـــری عقل عمـــل تی کنند،  کســـرنی 

و تفلـــوم طـــرزی تی کننـــد، اتـــر ایـــن اهفرظ بقـــط آیه و عاتم و اشـــرره بـــه یک اتا 

خررجی اند. 

از  بعضـی  و  اطـم  صفـرت  و  اطـمرء  در  زیبریـی  و  شـریف  بسـیرر  بحـث  ایـن 

کلمـه را بقـط اشـرره گا  هغزش هـر در همیـن جـر واقـع شـده اطـم. تیـرزای اصفلرنـی 

گـا تی گوییـم رحمـرن، رحیـم، علیـم و... از اینلـر یک تفلـوم تی توان  تی دانـد. تثـًا ا

بلمیـد؛ اتـر ایـن هفـظ و ایـن تفلـوم بـه ذواآلیـه و ذواالطـم آدرس تی دهنـد، یعنـی 

که این خصوصیم را دارد؛ اتر این خصوصیم را با آن حقیقم،  حقیقتی هسـم 

کترب تشـلدین، در توضوع اطـمرء  حمل نمی کنند. اطـترد در اواخا تشـلد اول از 

کـه بعـدًا خواهـد آتـد. خواهیـم  و صفـرت، بحـث بسـیرر دقیقـی در ایـن زتینـه دارنـد 

کنیـم،  کـه بـر توجـه بـه تمریـز تیـرن تـااد و تفلـوم، آنچـه بریـد در آن بسـیرر دقـم  دیـد 

گا این نبرشـد،  که ا کام اترم صردق؟ع؟  بقط بحث خروج از حّدین اطـم، همرن 

«2. تـر اینجـر، یعنـی خـروج از دو حـّدش دطـم ترطـم، و 
ً
ـاُمْرَتِفعـا ْوِحیـُدَعّنَ ـَکاَنالّتَ

َ
»ل
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َ
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َ
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ُ
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 خداشنرطـی هـم نمی توانیـم بکنیـم؛ زیـاا خداشنرطـی تبتنـی بـا عبودیم اطـم 
ّ

اال

اهفـرظ تکوینـی  از طریـق  رابسـه تیـرن عربـد و تعبـود اطـم. عربـد  و عبودیـم هـم 

کـه  و هفظـی، بـر خداونـد ارتبـرط پیـدا تی کنـد و بریـد در ایـن ارتبـرط تتوّجـه برشـد 

تفرهیـم را بـا خـدا حمـل نکنـد.

ایـــن تسلـــف را تی توانیـــم بـــه تعنـــری آیـــه و ذواآلیـــه بگیریـــم؛ وهـــی ایـــن بـــدان 

تعنرطـــم کـــه این آیـــه تر را به طـــوی ذواآلیه دالهم تی کنـــد. اتر این آیـــه یر از جنس 

هفـــظ اطـــم یر آیرت تکوینی هســـتند. حـــرل، چگونه چیـــزی که تخلـــوق و تحدود 

کـــه نه تخلوق اطـــم و نه تحدود، راه ببـــاد؟ رابسۀ  اطـــم، تر را به طـــوی ذواآلیه  ای 

ایـــن دو تـــر چیســـم؟ ایـــن آیـــه تـــر را بـــه ذواآلیـــه تی بـــاد، در حرهـــی که جنـــس این 

تخلوقـــی اطـــم و آن غیاتخلوقـــی؛ این تحدود اطـــم و آن نرتحـــدود. پس چگونه 

تحـــدود بـــه نرتحـــدود آدرس تی دهد؟ 

یـم،  گـا در بحـث اطـمرء و صفـرت بـه ایـن نکتـه تلتـزم برشـیم و تـر انتلریـش برو ا

تی بینیـم عریـدِی تـر از خوانـدن خداونـد در تسـبیحرت و تمجیـدات در دعرهـر و 

یـد  غیـاه، چیـز دیگـای جـز خـروج از حّدیـن نیسـم. در ایـن تاحلـه وقتـی شـمر دار

بـه آن چـه شـمر قبـًا  کسـف نمی کنیـد، بلکـه  از راه دعـر شـنرخم  دعـر تی کنیـد، 

ک  شـنرخته بودیـد تجـددا تتذّکـا تی شـوید، آن هم با تبنری خروج از حّدین. اشـتاا

ایـن بحـث، از بربـم آیـه و ذواآلیـه بـودن آن اطـم. در بحـث شـنرخم نیـز وقتـی از 

بـا  اطـم،  کننـده  اشـرره  اهفـرظ  ایـن  کـه  برشـد  یردتـرن  تی کنیـم،  اطـتفرده  اهفـرظ 

کـه رابسـۀ »ُهـو ُهوّیـم« باقـاار اطـم.  خـاف آنچـه نـوع باطـفه عقیـده دارنـد 

بــه عبارتــی دیگــر، هــر تعریــف و توصیفــی مــا را وارد فضای ذهــن می کند. 
بــه همیــن دلیــل، نمی توانــد بیــان درســتی از حقیقــت یــک امــر خارجــی 
مکشــوف بــه نــور عقــل و علــم _ نظیــر امــور وجدانــی _ باشــد، امــا بــرای 
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بیــان منظــور خــود و در جریــان مفاهمــه بــا دیگــران، ناچاریــم از واژه هــا 
و مفاهیــم مرتبــط بــا آنهــا اســتفاده نماییــم؛ ولــی هرگــز بــرای آنهــا نقــش 
کثر _ وجوهی  مّعرف و کاشف، قائل نبوده، معتقدیم این مفاهیم _ حدا

 برای آن امور خارجی هستند.

 نه عقل و علم که کرشف اطم باای تر قربل تعریف اطم، و نه آن اتا تکشوف

که    ) یعنی صورت طرزی تمکن نیسم(. اهبته اهفرظ را باای تذکا دادن و باای این 

کرر تی گیریم. توضیـح این جمات و  تخرطـف خـود را بـه تقصـود نزدیک کنیـم، به 

تبرحـث تاتبـط در ایـن زتینه در گفتررهری بعدی ارائه خواهد شـد. 
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 گفتار دهم 

طرح بحث

که باای آن  کادیم و به جریگرهـــی  گفتگـــو  گفتررهـــری پیـــش در برره تعریف  در 

در تبرحـــث تعرربی قرئل هســـتیم، اشـــرره هریی شـــد. طـــخن به این جر رطـــید که 

یکـــاد وجدانی  کـــه تر در تبرحـــث تعرربی تســـاح تی کنیم _ بـــر توجه به رو آنچـــه را 

گا تی خواهیـــم به اتور واقعـــی در خررج دطتاطـــی پیدا کنیم،  یـــم _ ا کـــه در نظـــا دار

کنیم. نیز  یف را هم بریـــد دقیقًر تشـــخص  کلمـــرت و اهفـــرظ و تعرر جریـــگره بحث 

کننده اند. در این  کلمـــرت، دالهتگا و حکریـــم  که اهفرظ و عبررات و  اشـــرره شـــد 

 گفتـــرر تی خواهیم همین زتینه را بیشـــتا توضیح بدهیم و بـــر نقل عبرراتی از تاحوم

کنیم.   تیرزا تسلف را روشن تا 

نحوۀ شکل گیری الفاظ و کلمات 

الف( وضع کلمات 

کرری انجرم   وقتـــی تـــر طـــخن تی گوییم و در حـــوزۀ زبـــرن وارد تی شـــویم؛ چـــه 

کلمرت چه تی کنیم؟ گفتن و اطتفرده از  تی دهیم؟ در طخن 

کــه تی خواهــد بــه طــخن بیریــد چــه تی کنــد؟ تــردر بــر  کودکــی  بــه عنــوان تثــرل، 

کودکش طــخن تی گوید. برزندش در ابتدا تتوجه تنظور او نمی شــود، اتر   کلمرتی بر 

 تردر کلمرت را به ازاء اشیرء یر اتفرقرتی که در بیرون رخ تی دهد به او نشرن تی دهد. 
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تثًا تی گوید این توپ اطم، این عروطک اطم، این ترشین اطم و... 

که  کلمرت، تی بلمد  کلمرت را تی شنود، بعد از تکاار شنیدن  که این   کودکی 

کرر بباد.  کلمرت را برید باای چه چیزی به  کدام از این  ها 

 او تی بلمد که کلمرت را باای نشرن دادن چیزی در بیرون به کرر تی باند. یعنی 

کلمه، نشرن دهندۀ یک واقعیم یر یک شیء در بیرون اطم.  ها 

کرر را تی کنـد. تثـًا  کسـی بخواهـد زبـرن دیگـای را بیرتـوزد همیـن  عینـًر وقتـی 

شـمر تی دانیـد ایـن دیـوار )که به آن اشـرره تی کنم( به بررطـی »دیوار« گفته تی شـود، 

اتـر بـه شـمر تی گوینـد همیـن دیوار را به انگلیسـی )wall(( تی گوینـد. همین دیوار را 

گا بخواهیم به زبرن عربی بگوییم تی شـود »جدار«. یعنی اشـرره ای تی کنم و از این  ا

کـه شـیء بیرونـی را نشـرن دهم اطـتفرده تی کنـم. اّتر طبیعی اطـم  اهفـرظ بـاای ایـن 

کلمـه در تفرهمـه  کلمـۀ دیـوار اطـتفرده تی کنـم، تعنـری عموتـی ایـن  کـه وقتـی از 

 تـورد نظـام نیسـم. در واقـع بـر اشـرره بـه یـک دیـوار تی گویـم ایـن دیـوار اطـم. یعنـی 

کـودک هـم  بـه یـک اتـا جزیـی خررجـی، شـخصی و بـادی اشـرره تی کنـم. در یـک 

کـودک هـم وقتـی اشـرره ای بـه یـک بـاد خـرص یـر یـک شـئ  گونـه اطـم. یـک  همیـن 

خـرص تی کنـد، در بیـرن کلمـرت، بـه همـرن باد و شـئ خرّص نظـا دارد. )تثًا وقتی 

تی گویـد عروطـک، تنظـورش عروطـک خـودش اطـم، نـه هـا عروطـکی(

کام بـــه همیـــن نحو در تر شـــکل تی گیـــاد. یعنی اشـــیرء خررجی وجـــود دارند 

گیریـــم و آن را باابا آن حقیقم  کرر  کلمرتی را اطـــتفرده تی کنیـــم و به  و در قبـــرل آن 

 خررجـــی قـــاار تی دهیم. این را »وضـــع کادن« تی گویند. در هـــا زبرنی هم این وضع 

هغم اتفرق ابترده اطم. 

که این وضع هغم به چه نحوی بوده اطم، آیر ابتدائًر اباادی  اهبته این تسرهف 

یـخ باهنگسـترن هغتـی  159 دور هـم نشسـته اند و هغـم وضـع کاده انـد، )تثـًا در طـول ترر
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کـه کلمـرت را وضـع تی کـاده( یـر تدل هـری دیگـای بـوده اطـم، بعـا تـورد نظا  بـوده 

تـر نیسـم. بـه هـا حـرل، وضعـی اتفـرق تی ابتد؛ یعنی قـاار دادن یک هفـظ باای یک 

کـه تـر بساتـًر انجـرم تی دهیـم. در گفتـرر پیش  حقیقـم خررجـی. ایـن چیـزی اطـم 

جملـه ای تساح شـد: 

کان لهم التعقل و التصور قبل التکلم _ اال انهم   »فالعقالء بالفطرة.. و ان 
 آیة و اشارة و عالمة یشیرون بها الی االمور الخارجّیة«.1

ّ
الیجعلون االلفاظ اال

ی روال عــردی زندگــی  یعنــی تــر بــه عنــوان آدم هــری عرقــل، عردتــًر و بساتــًر رو

ــا  ــک ات ــًر ی ــه ابتدائ ک ــکل  ــن ش ــه ای ــم. ب ــل تی کنی ــع و جع ــرت را وض کلم ــرن،  خودت

ــرر  ــتین ب ــاای نخس ــا ب گ ــًا ا ــم. تث ــع تی کنی ــه ای وض کلم ــش  ــه باای ک ــم  ی ــی دار خررج

کــه یر خــودش را و یر  چیــزی بــه نــرم "پروتــون" کشــف تی شــود، بــه ایــن نحو بوده اطــم 

اثااتــش را در تیکروطــکوپ تی بیننــد. بعــد از کشــف ایــن ذره، تی پاطــند اطــمش را 

گابتــرر  یــم »پروتــون«. یــر اآلن ویروطــی همــۀ دنیــر را  یــم؟ اطــمش را تی گذار چــه بگذار

ــر یــک طلســله تشــخصرت.   کــاده اطــم. ایــن ویــروس طــرختمرن توهکوهــی دارد ب

کــه در  یــم »کرونــر«.در ایــن جــر تربــه ازاء شــئ و واقعیــم خررجــی   اطــمش را بگذار

بیرون اطم، یک هفظ جعل و قاار داده تی شود. 

کروطـکوپی جلـرن نیـز همیـن طـور اطـم. تثـًا تنّجمـرن طـتررگرن  در نمـری تر

 بزرگـی پیـدا تی کننـد و طیـف آنلر و اثـاات نورانی آنلر را تحلیل تی کنند و در نلریم 

کـه ایـن طـترره در بـان تسـربم نـوری از تـر قـاار دارد؛ آنلـر بـاای ایـن   پی تی بانـد 

که بعدًا بتوانند دربررۀ آن طخن بگویند. طترره نرتی قاار تی دهند 

یــم و بــا اطــرس  پــس تربــه ازاء یــک اتــا خررجــی )تثــل یــک طــترره( هفظــی تی گذار

گفته تی شــود،  گره این هفظ  آن هفظ، دربررۀ آن شــیء خررجی طــخن تی گوییم. ها 
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ابتدائــًر اشــرره بــه یــک اتــا )جزیــی( خررجــی واقعــی دارد. هــذا در قــدم اول ایــن اتفــرق 

کــه بــاای آن هفظــی را جعــل کــه واقعیتــی در عرهــم خــررج هســم   بــاای تــر تی ابتــد 

 و وضــع تی کنیــم تــر بــاای نشــرن دادن آن حقیقــم خررجــی بیــن خودترن بــکرر  بریم. 

کــه تی گوییــم اهفــرظ، "آیــه"، "اشــرره" و "عاتــم" هســتند؛   بــه همیــن جلــم اطــم 

یعنی این اهفرظ در قبرل و تربه ازاء شیء خررجی وضع شده اند. 

خاصـــه اینکه در قـــدم اول نرتگذاری اتفرق تی ابتـــد، دربرب هفظ و حقیقم 

خررجی. 

ب( مفهوم سازی )جزئی(

پـــس از ایـــن نرتگذاری _ چه در کودک و چه در بزرگســـرل _ قدم بعدی در ذهن 

ایجـــرد تی شـــود. پس یک تاحلـــه بین عرهم خررج و هفظ اطـــم و تاحلـــۀ بعد بین 

هفظ و ذهن اطـــم. 

گـا ذهـن تیزی برشـد و آتردگی داشـته برشـد به  ذهـن تـر وقتـی هفـظ را تی شـنود؛ ا

 بـه تـرور زتـرن از آن هفـظ یـک تفلـوم بـا تی گیـاد. باض کنیـد به اتفرق 
ّ

طـاعم، و اال

یـد و  خرنـواده بـاای خریـد تبـل بـه بـرزار تبـل ربته ایـد. بـه تغرزه هـری تختلـف تی رو

ید  در نلریـم چنـد دطـم تبل را که بیشـتا پسـندیده اید، تشـخص تی کنیـد. تی رو

کـدام از  کنیـد. شـمر هـا  گفتگـو  کـه دیده ایـد  تنـزل و تی خواهیـد دربـررۀ تبل هریـی 

گونـه ای عاتم زده و تشـخص کاده اید. تثًا  کـه تـّد نظـا داشـتید، به  تبل هریـی را 

تی گوییـد آن "تبـل چاتـی قلـوه ای" در بـان بروشـگره، یـر آن "تبـل اطـتیل طایـی" 

ئمـی تشـخص تی کنید  کـدام از ایـن تبل هـر را بـر عا در تغـرزۀ طـا نبـش و غیـاه. هـا 

و تی خواهیـد یکـی را انتخـرب کنیـد. وقتـی بر همسـاترن راجع به این تبل هر طـخن 

کـه تربـه ازاء آن  یـد  کـدام از ایـن تبل هـر، تصویـا و تفلوتـی دار تی گوییـد، بـاای هـا 

کـه قیمتـش بـرال بـود،  161هفظـی قـاار داده ایـد. باضـًر تی گوییـد آن تبـل چاتـی قلـوه ای 
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کـه بـزرگ بـود. شـمر در تنزهتـرن در حرهـی از ایـن دو تبـل  یـر آن تبـل اطـتیل طایـی 

کـه تبلـی در تقربـل شـمر نیسـم. در واقـع شـمر در ذهـن خودتـرن،  طـخن تی گوییـد 

کـه دو شـیء خررجـی را تقریسـه کنیـد.  بیـن دو تفلـوم تقریسـه تی کنیـد، نـه ایـن 

ایـن جـر یـک تثلـث شـکل تی گیـاد: "حقیقـم خررجـی"، "هفـظ" و "تفلـوم". 

تاتیـف تواهـی ظلـور این هـر نیـز بـه همیـن شـکل )حقیقـم خررجـی _ هفـظ _ تفلـوم( 

کـه هفـظ و تفلـوم، همزتـرن در ذهـن شـمر پیـدا شـوند؛  اطـم. اهبتـه تمکـن اطـم 

یـر حتـی تفلـوم قبـل از هفـظ پیـدا شـود. قبلّیـم و بعدّیـم آنلـر خیلـی تلـم نیسـم. 

گـا بـه ایـن حقیقـم خررجی که یک طـا بیرونـی دارد توجه کنیـم، گفتگوی تر  حـرل ا

در بحـث وجـدان و نیـز تبرحـث اطـمرء و صفـرت روشـن تا خواهـد شـد. 

 پس در قدم اول، بقط یک خط ارتبرط تیرن عرهم عینی و هفظی که شمر خودترن 

کادید، باقاار تی شود.  جعل 

در قـدم بعـد، همزتـرن ذهـن شـمر از آن حقیقـم خررجـی تصویـای بـا تـی دارد و 

آن هفـظ را بـه ازاء آن تفلـوم در ذهـن شـمر تی گـذارد. 

که   همین حقیقم خررجی تبل باای یک انگلیسی زبرن همرن اطم، چنرن 

یم.  تفلوتش نیز همرن اطم. اتر هفظش تی شود sofa. هذا همواره این تثلث را دار

ی سازی
ّ

ج( کل

در قـدم طـوم، ذهـن تـر تـاش بعـدی انجـرم تی دهـد. ذهـن، از تعـدادی از ایـن 

ـی بـه نـرم "تبـل" تی طـرزد. در همـرن تغرزه هـر 
ّ
کل تبل هـری تختلـف، یـک تفلـوم 

ی از صندهی 
ّ
کل شـمر صندهی هری تختلف هم دیده بودید. ذهن شـمر یک تفلوم 

کـه بـر تفلـوم تبـل باق دارد. این تفلوم طـرزی در ذهن شـمر با اطـرس  هـم تی طـرزد 

کـه تیـرن تبل هـر و صندهی هـر بوده اطـم؛ که نرم ایـن دو تفلوم   ویژگی هریـی اطـم 
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را "تبـل" و "صندهـی" گذاشـتید. بـه همیـن تاتیـف، ذهـن تفرهیم دیگا را تی طـرزد و 

ی طـرزی در تاحلۀ طـوم اتفـرق تی ابتد. 
ّ
کل گـذاری تی کنـد. هـذا  نـرم 

کــودک هــم همیــن تســیا را طــی تی کنــد. ابتــدا جزئیــرت را تی بینــد و بعــد تفلــوم 

کــودکرن بســیرر  ی طــرزی تی کنــد. اهبتــه تاحلــۀ طــوم بقــط بــاای 
ّ
کل طــرزی و طــپس 

ــادی را  گ ــز  ــا چی ــد و ه ــرزی تی کن ی ط
ّ
کل ــودک  ک ــواًل  ــد. تعم ــرق تی ابت ــوش اتف تیزه

کــه تــردرش بــه او تی کنــد تکــاار  کــه اشــررات اوهیــه ای  تــوپ تی گویــد، در حرهــی 

یــک شــیء خررجــی اطــم بــه نــرم تــوپ. اهبتــه این هــر تمکــن اطــم بــه طــاعم در 

ی طــرزی بعــد از تاحلــۀ انتقــرل اهفــرظ 
ّ
کل کودکــی اتفــرق بیربتــد؛ وهــی بــه هــا صــورت 

بــه حقیقــم خررجــی اطــم. گرهــی هــم اتفرقــرت عجیبــی در رشــد کــودک تی ابتــد و 

کــه ابتــدا اهفرظی از پدر و تردر شــنیده اند؛ وهی کلمرت دیگای عنوان  علی رغــم ایــن 

کــه تنظور آن کــودک از این اهفــرظ، کدام  کــه پــدر و تــردر بریــد کشــف کننــد  تی کننــد 

ی طــرزی
ّ
کل یــم و بعــد آن   حقیقــم خررجــی اطــم. پــس تــر همــواره ایــن تثلــث را دار

 اتفرق تی ابتد. 

ی نیسـم. اتفرقًر انتقردات تر به 
ّ
اتـر گفتگـوی تـر در تبرحـث وجدانی در اتور کل

که در آن بضرهری  که شـمر به ذهنترن اجرزه داده اید  باطـفه در همین حوزه اطـم 

ـی حاکـم کننـد و بـدون هیـچ تعیـرر و تیزانـی از آن هـر اطـتفرده تی کنیـد؛ آن هـم 
ّ
کل

کـه خودترن وضـع کاده اید.  تعیررهریـی 

کـه در باخـورد تـر بـر  تـر اآلن تی خواهیـم در بـرره همیـن تفرهیـم ابتدایـی اوهیـه 

ایـن  چیسـم؟  تفلـوم  ایـن  تکلیـف  بگوییـم.  طـخن  تی شـود،  پیـدا  خـررج  عرهـم 

تفلـوم بـه درد تـر تی خـورد یـر خیـا؟ آیـر ارزشـی دارد یـر نـدارد؟ تاحـوم تیـرزا در ایـن 

تی نویسـد:  چنیـن  جـر 

کاشـفان للماهیـات الخارجیـة بـال احتیـاج إلـی  ... ألّن العقـل و العلـم 
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 الثبـوت العقلـی و العلمـی، و علی تقدیـر الثبوت یکون المعقوُل المعلوُم 
ج.1 الثابُت بهما وجَه الخار

 یعنی همرن علم و عقل، ابزارهری تر باای کشف جلرن خررجی اطم )نه تفرهیم(. 

تر بر تفرهیم، جلرن شنرطی و دنیرشنرطی نمی کنیم. آنچه تر را به عرهم بیرون پیوند 

 تی دهد و باای تر کشف ایجرد تی کند، عقل و علم ترطم. اهبته در جری دیگای عقل 

که تی تواند با حقریق خررجی  و علم را توضیح تفّصل داده اند، همرن حقیقم نوری 

که بتوانیم آن حقریق خررجی را ببینیم. پس آنچه برعث  بیفتد و آن را تشلود تر  کند 

کشف تی شود و حقریق خررجی را با تر روشن تی کند، عقل و علم اطم نه تفرهیم. 

تنظـــور ایشـــرن از ثبوت عقلی و علمـــی در این عبررت، همرن تفرهیم اطـــم. 

که شـــمر بر عقل خـــود دنیر را دیدیـــد، تصویای از آن در بکا شـــمر  یعنـــی بعـــد از آن 

که نیـــرزی به آن هر برشـــد،   تی ابتـــد، ثبوتـــی در ذهـــن ایجـــرد تی کنـــد و بدون ایـــن 

کشف انجرم تی شود. 

ج... و علی تقدیر الثبوت یکون المعقوُل المعلوُم الثابُت بهما وجَه الخار

گـا تـر ایـن ثبـوت را در نظـا بگیریـم و بگوییـم تفلـوم آتـد، آن چـه تعقـول تـر و  ا

کـاد؛ )تفلـوم( این هـر وجـه عرهـم خررج هسـتند.  تعلـوم شـد و همیـن ثبـوت را بیـدار 

ج بواسطة هذه الوجوه. فمعنی األلفاظ و المراد  و األلفاُظ سماٌت للخار
منهــا نفــُس الحقائــق أّوال و بالــذات. و علیــه الفطــرُة األولیــة العقالئیــة. 
 فالمکشوُف نفُس الحقائق، و األسماُء سماٌت لها، فیمکن تعّلُم اإلنسان 
أســماَء األشــیاء موجــودة او غیــر موجــودة. و جــرت اســتعماالت صاحــب 

الشــریعة علــی هــذه الفطــرة األّولیــة.2
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تاجمـه: اهفـرظ، اطـرتی و نرم هـر بـه واطـسۀ ایـن وجـوه، نشـرنه هریی بـاای عرهـم 

ات خـود 
ّ

خـررج هسـتند. آن چـه تـر از اهفـرظ بـا تی گیریـم و تـااد تـر اطـم، اّواًل و برهـذ

کرر تی بریـم، تنظورتـرن آن اتـا خررجـی  اتـور خررجـی اطـم. یعنـی وقتـی هفـظ را بـه 

کـه بسـات اوهیه بـا همرن تبنر گفته شـده اطـم. )که  اطـم نـه آن وجـوه. ایـن اطـم 

که اطـمرء و  کشـف تی شـود، حقریق خررجی اطـم  پیشـتا اشـرره شـد(. پس آن چه 

اهفـرظ نشـرنه هری آن هـر هسـتند. 

 »فیمکن تعلم االنســـان أسماء االشیاء موجودة أو غیر موجودة. و جرت 
استعماالت صاحب الشریعة علی هذه الفطرة االولّیة«.1

م آن تمکن تی شود. تمکن 
ّ
گابتیم، تعلیم و تعل ترجمه: وقتی تر این اطمرء را باا

 اطــم ایــن اطــمرء جلــوی چشــم تــر برشــند یــر نبرشــند. صرحــف شــریعم هــم هفــظ
کرر باده اطم.   را به این تاتیف به 

کــه  ــاحالهــدی« نوشــتۀ تیــرزای اصفلرنــی اطــم  کتــرب »مصب ایــن عبــررت از 
کــه  کترب هــری اصــول ایشــرن اطــم. ایــن بحــث تلــم را ایشــرن در بحــث اهفــرظ  از 
ات باای 

ّ
کترب و طــّنم، اّواًل و برهذ که هفظ در   ابتدای اصول اطــم، بیرن تی کنند 

حقریق خررجی آتده اطم. 

کنـون بـرر دیگـا بریـد پاطـید: پـس تکلیـف آن تفلـوم چـه شـد؟ پرطـخ تیـرزای  ا
گا هم باض کنیم چنین   اصفلرنی این اطم که: آن تفلوم، »علی تقدیا اهثبوت«، ا
یم،  کرر دار کرره ای نیسـم. آن چه تر بر آن طـا و  برشـد، یک واطـسه اطـم و خودش 

که در ذهن تر نشسـته اطـم.  هفظ اطـم و حقیقم خررجی 

که ابتدائًر از حقیقم خررجی به یک هفظ باطـیم.  اهبته همیشـه چنین نیسـم 

یـد. نخسـتین بـرر کشـف شـده بـود و بریـد کلمـه ای تـر به  تثـرل پروتـون را بـه یـرد بیرور
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ابتـدا  از  و تـن  گذاشـته شـده اطـم  هفـظ  اوقـرت  گرهـی  اتـر  ازاء آن تی گذاشـتند. 

دیـوار را تی بینـم. تی دانـم دیـوار اطـم، اتـر نمی دانـم بـه زبـرن انگلیسـی بـه آن چـه 

تی گوینـد. پـس یـک تفلـوم از دیـوار بـه ذهـن تن آتـد و از این تفلوم تنتقل تی شـوم 

بـه هفـظ جعـل شـده در یـک زبرن دیگا. اشـرره شـد که اصـااری با تقـّدم و تأّخا هفظ و 

کـه یـک تـوردش همیـن اطـم. یعنی تر گرهـی اوقـرت، از طریق هفظ  یـم  تفلـوم ندار

گرهـی اوقـرت از طریـق تفلـوم بـه هفـظ تی رطـیم. ایـن خیلـی  بـه تفلـوم تی رطـیم و 

در بحـث تـر دخرهتـی ندارد.

آن چــه بــاای تــر تلــم اطــم، تــر بــه ازاء خررجــِی هفــظ اطــم. تفلــوم طــرزی هــم 

کــه  گــا هــم برشــد _ بــه عنــوان یــک رابــط و بــه عنــوان یــک واطــسه اطــم  کــه بشــود _ ا

کــه از آن جلــم حاکــم تی کنیــم  وجــه خــررج اطــم؛ نــه خــود خــررج. جلتــی اطــم 

کــه خــود  تــر بــه آن باطــیم؛ وهــی آنچــه بــاای تــر ارزشــمند اطــم؛ نــه وجــه خــررج 

حقیقم خررجی اطم. 

یم؛  هـذا تیـرزای اصفلرنـی در تـورد ثبـوت تی باترینـد اّواًل تـر نیرزی به ثبـوت ندار

گـا هـم بـه بـاض ثبـوت برشـد؛ یـک اتـا واطـسه اطـم  یـم و خـررج. ا اصـًا تـر هفـظ دار

کرر  کـه بـه  کـه بـه آن بلریـی نمی دهیـم. تلـم بـاای تـن عرهـم خـررج اطـم و هفظـی 

کنـم.  تی گیـام تـر بـه آن اشـرره 

کـه  کـه ایشـرن حتـی از نظـا بسـای تعتقدنـد  در ایـن عبـررات تشـرهده تی شـود 

کـه  گیـای تفرهیـم، اتـور ثرنویه انـد و در پاداختـن بـه اتـور خررجـی و واقعـی _  شـکل 

یـم _ اثـای ندارنـد.  کشـف اتـور واقعـی تی گذار بعـدًا نرتـش را اتـور وجدانـی و 

کـه تر به ازاء آن اهفرظی به  یم  خاصـه اینکـه تـر یک طلسـله حقریق خررجی دار

کرر تی بریـم. ایـن اهفـرظ بقـط حکریتگـا و نشـرنگاند و بـه هیـچ وجـه تفرهیمـی که از 

آن اهفـرظ بـه دطـم تی آیـد، حقیقـم خررجـی را بـه تـر نشـرن نمی دهد. همـۀ این هر  166
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کـه آیـر وقتـی بـاای یـک حقیقـم  یـف بـود و ایـن  کام تـر در بـرره تعرر زیـا تجموعـۀ 

خررجـی اهفرظـی بـه کرر تی بریـم، بـاای آن تعریفـی ارائـه داده ایـم یـر ارائـه نداده ایـم. 

کـه تـر اصـًا از عرهـم  کـه ابـاادی ترننـد ابن طـینر تعتقـد تی شـوند  ایـن جرطـم 

خـررج چیـزی نمی دانیـم. عرهـم خـررج چیـزی نیسـم که در دطـم تر بیریـد. آن قدر 

کـه اشـیرء خصوصّیـرت و آثـرری دارنـد، اتـر بـر عقلمـرن نمی توانیـم عرهـم  تی بلمیـم 

کشـف اوهّیـه تی کنیـم و بـاای آن  خـررج را بشنرطـیم. تـر از عرهـم خـررج بقـط یـک 

کـه حقیقـم و واقعیـم آن چیسـم.  نرتگـذاری انجـرم تی دهیـم، اتـر نمی بلمیـم 

یـف  کـه نمی توانیـم بلریـی بـه تعرر در ایـن جـر ابن طـینر تتوقـف تی شـود و تی گویـد 

یـف  گفته انـد راجـع بـه تعرر ر علـی اهبشـا« اطـم. تی گویـد بـه تـن 
ّ

بدهیـم . »اهمتعـذ

بگـو؛ اتـر نمی شـود! اهبتـه بعـدًا تاصـدرا این طـخن ابن طـینر را نقد تی کنـد؛ اتر نقد 

او قربـل پذیـاش نیسـم. 

خالصۀ بحث تعریف ناپذیری وجدان: 

که در این برره اطـتخدام  که اهفرظی  گفتگو شـد و این  1. در برره تعنری تعریف 

یـف، از  کـه در تعرر گفتـه شـد  کرر تی آیـد.  تی کنیـم چـه تقـدار بـاای روشـنگای بـه 

ذهـن  در  تفرهیـم  آن  کـه  تی گیریـم  آن هـر  از  تفرهیمـی  و  تی کنیـم  اطـتفرده  اهفـرظ 

کـه  بـر عرهـم خـررج تتفـروت اطـم. هـذا بـاای ایـن  اطـم و جریـگره تفلـوم ذهنـی 

کنیـم نـه تفرهیـم.  بخواهیـم چیـزی را بشنرطـیم؛ بریـد بـه عرهـم خـررج تااجعـه 

2. در ایـن گفتـرر دربـررۀ نحـوۀ شـکل گیای کام و هفـظ بحـث شـد. آن قـدر کام 

یـم از اهفـرظ در حـّد  کـه نرچرر تـر را تحـدود تی کنـد و دطـم و پـری تـر را تی بنـدد 

کـه از عرهم خررج  اشـرره کننـده، نـه بیـش از آن اطـتفرده کنیـم. نبرید این گونه برشـد 

کنیـم و در  یم و از آن تفلوتـی باگیریـم )یـر باعکـس(، عرهـم خـررج را رهـر  هفظـی بسـرز
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کـه از ایـن تثلـث،  گونـه ای  کرر داشـته برشـیم، بـه  یـم و اهفـرظ و تفرهیـم را  ذهـن برو

کـه در علـوم بشـای تی ابتـد. کنیـم. ایـن اتفرقـی اطـم  راس خررجـی آن را رهـر 

کــه عرهــم خــررج  3. در علــوم بشــای از ایــن تثلــم، ابتــدا از رأس اطرطــی آن _ 

گفتگوهــر را پیــش  کــه  اطــم _ اطــتفرده تی شــود )توطــط رئرهیســم هر(؛ اتــر بعــدًا 

تی بانــد، بقــط در حــوزۀ آن دو رأس دیگــا طــخن تی گوینــد و از آن هــر تسرهبــی بــا 

کــه تی گوینــد بریــد در عرهــم خــررج وجود داشــته برشــد! تثًا بریــد بلک اول  تی گیانــد 

 برشــد، طــپس بلــک دوم برشــد و بعــد نفــس بلکــی برشــد و جســم بلکــی و.... این هــر

 نتیجۀ اطتدالل و باهرن تصسلح اطم، نه نتیجۀ دیدن عرهم خررج. 

ک را  گــادش ابا این هــر در نقســۀ آغــرز، عرهــم خــررج طــتررگرن و اجــاام آطــمرنی و 

کــه آن جرهر   دیدنــد و ایــن نقســۀ آغــرز بــود. وهــی وقتــی وارد شــدند، بــه جرهریــی ربتند 

خیلی ارتبرطی بر واقعیم اوهیه خررجی نداشم. 

کـی بشـای در آن دو رأس تثلـث پیـش تی رونـد؛ وهـی آنچـه  بلسـفه و علـوم ادرا

گویـد و واقـع نمریـِی عرهم خررج را نشـرن بدهد، این  وجـدان تی خواهـد از آن طـخن 

کـه پـا رنـگ کـادن بیـش از حـّد تفلـوم، طـبف غفلم از اتـور واقعی تی شـود.  اطـم 

گـزارش دهندگـی  کثـا وجـه  اهخـررج هسـتند و هیـچ  بنـر بـه تعبیـا تاحـوم تیـرزا، حدا

کـه یـک طلسـله علـوم  برپریـۀ این هـر بـا پـر شـود و از آن علوم  از خـررج ندارنـد. بدتـا آن 

کننـد.  اطـتخااج هری علمـی شـود و آن هـر را حمـل بـا خـررج 

ــه  ک ــم  ــای اط ــی، ات ــا خررج ــه ات ک ــم  ــه آن اط ــن زتین ــی در ای ــث اطرط 4. بح

گــا  بریــد خــودش را )و نــه تفرهیمــش را( دیــد. چگونــه خــود خــررج را بریــد ببینیــم؟ ا

نتوانیــم جــواب ایــن طــؤال را بدهیــم، هــم چنــرن ایــن ابلــرم پرباجرطــم؛ چنرنکــه 

ــا توضیحــرت قبلــی تــر تمکــن اطــم بگویــد: بســیرر خــوب،   یــک بیلســوف در بااب

حاف هری شمر قبول! اتر عرهم خررج را چگونه برید دید؟ 168
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کرشفرن هلمرهیرت اهخررجیة که: »ألّن اهعقل و اهعلم  کادند   تاحوم تیرزا اشرره 

 بـــا احتیـــرج اهـــی اهثبـــوت اهعقلـــی و اهعلمـــی...«. یعنـــی آن چـــه عرهـــم خـــررج را 

که نه خـــودش صورت ذهنی   تکشـــوف تی کند، عقل و علم اطـــم؛ عقل و علمی 

دارد و نه صورت ذهنی پدید تی آورد. 

کنیـم، بریـد نحـوۀ  کشـف حقریـق خررجـی را بیـرن  گـا بخواهیـم ترجـاای  پـس ا

گفتن  کنیم تر در تقربل آقریرن باطـفه حابی باای   کرشـفّیم علم و عقل را هم بیرن 

داشته برشیم. 

کمتا  بحث شـده اطـم، اتر شـرید بعدًا در  در این تقرهه در بحث عقل و علم، 

یف وجدانی، این تسلف بیشـتا توضیح داده شـود.  ضمن انواع تعرر

واقع نما نبودن برهان های فلسفی 

اینک برید به یک طؤال تلم پرطخ داد: 

آیـر وقتـی یـک بیلسـوف بـه شـیء خررجـی نگره تی کنـد و تدعی اطـم که ورای 

کـه عمیق تـا و دقیق تـا اطـم، بـر  ایـن دیـدن، حقریـق دیگـای را بـر ذهنـش تی بلمـد 

کاد؟ ایـن تّدعـر چه بریـد 

خاقیم هـری  و  ذهـن  کـه  اطـم  همیـن  طـا  بـا  طـخن  گفـم:  بریـد  پرطـخ  در 

باداشـتی  خـررج  عرهـم  از  تـر  دارنـد.  انسبـرق  خـررج  عرهـم  بـر  تقـدار  چـه  تـر  ذهنـی 

یـم و وارد بضـری ذهنمـرن تی شـویم. بیلسـوف در بضـری ذهـن  تی کنیـم و تی گذر

و  قواعـد  آن  تی کنـد.  حاکـم  بضـر  آن  قوانیـن  و  قواعـد  بـر  و  تی شـود  کن  طـر خـود 

کـه بـه چـه  قوانیـن را هـم بـه تـدد علـم تنسـق تنظیـم تی کنـد. اتـر طـؤال ایـن اطـم 

کـه بیلسـوف تی بلمـد و اطـتنبرط تی کنـد، تنسبـق بـر عرهـم خـررج  دهیـل، تسرهبـی 

کـه ابتـدا عرهـم خـررج را تی بینـد؛ وهـی بعـد از دیـدن وقریـع  169اطـم؟ درطـم اطـم 
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ی تـی آورد و بـر ایـن اطـتدالل هر بـه یربتـۀ دیگای تی رطـد.  خررجـی، بـه اطـتدالل رو

ایـن باهرن هـر و دالئـل تـر چـه انـدازه صحیـح و قسعـی هسـتند؟ تـر چـه حـد تـر را بـه 

تی رطـرنند؟  واقعیـم 

این یک طـؤال جدی در باابا بلسـفه اطـم. باهرن هری بلسـفی تر چه حّد واقع 

گـا بنـر بـود تمـرم باهرن هـری بلسـفی صحیـح برشـند، نبریـد شـرهد   نمریـی دارنـد؟ ا

تفکـاات و تکرتـف تختلـف بلسـفی در بـررۀ یک توضوع خرّص برشـیم. اطـتدالهلر 

کرتـل نیسـتند. بیلسـوف بعـدی تی آ  یـد و از ایـن اطـتدالل ایـااد تی گیـاد. نفـا طـوم 

و تی گویـد  پیـدا تی شـود  بعـد عرربـی  ایـااد تی گیـاد.  اطـتدالل  هـا دو  از  و  تی آیـد 

کشـف واقـع نیسـم، بلکـه  کـی حاکـم تی کنیـد، ایـن جـر  اصـًا شـمر در جـردۀ خر

کـه بـه هـم تی بربیـد.  صورت هـری ذهنـی اطـم 

کـه ذهـن تی کنـد،  کـه در همـرن حـوزۀ ذهـن و غـور و غوصـی  طـؤال ایـن اطـم 

بـه چـه دهیـل تی توانـد واقـع نمریـی قسعـی و صـد در صـد داشـته برشـد؟ ایـن چیزی 

کـه بلسـفه بریـد بتوانـد درطـم پرطـخ بدهـد.  اطـم 

کرتـل، در ابتـدای اطـفررش تبرحـث خـود را بـر  تاصـدرا بـه عنـوان بیلسـوف 

بـا علـم حصوهـی آغـرز تی کنـد؛ وهـی بعدهـر تی گویـد علـم حصوهـی  کیـد بـااوان  تأ

یعنـی همیـن صورت هـری بکـای، جلـل اطـم و واقـع نمریـی نـدارد؛ آنـگره بقـط بـا 

کـه تعلـول یـر تعلـوم  کیـد تی کنـد. در تـورد آن هـم تی بینـد  ی علـم حضـوری تر رو

بریـد در نـزد علـم و عرِهـم، حرضا برشـد. طـپس بـه این نتیجه تی رطـد که همه چیز 

در تحضـا تـر حرضـا برشـد و تـر هـم نـزد پـروردگرر بـه علـم حضـوری حرضـا برشـیم؛ 

کـه شـتا بلسـفه  کـه بـه تغرهسه هـری دیگـای باخـورد تی کننـد، تـر آنجـر  ایـن جرطـم 

در خرنـه عابـرن زانـو تی زنـد. 

170 اهبته ذهن در کنرر این که قدرت تحلیل بیشتای دارد، قدرت طرختن بیشتای
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کنـد و بـا تبنـری آن هـر   هـم دارد. ذهـن تی توانـد اشـیرء و تفرهیمـی بسـرزد و اختـااع 

آتوزهـری دیگـای را پیـش ببـاد. 

تفاوت میان وجدان یک امر و توصیف آن

کـاه راجع به وجـدان( در  اینـک بریـد بـه تأّتـل دیگـای باطـیم کـه آیر تـر هم )بر تذا

دام برصلـۀ تیـرن واقعیـم بیرونی و صورت ذهنـی نیفترده ایم؟

گفتـرر گذشـته نیـز بـه ایـن تسلـف اشـرره  نگررنـده تنکـا ایـن تسلـف نیسـم. در 

گفتگو تی کنیم.  گرهی دربررۀ آن  گرهی تر تستقا در اتا خررجی تی شویم و  که   شد 

یم در تورد این هر بحث تی کنیم و در عرهم تفرهیم و ذهنیرت هستیم.  کنون تر دار  ا

گـا باضًر راجـع به حقیقم یـک گل، بگوییـم: »این گل  کـه ا  اّتـر طـخن تـر ایـن اطـم 

کـادم«، یعنـی چـه اتفرقـی ابترده اطـم؟ یربتـن این گل یعنی چـه؟ یربتن  را وجـدان 

 گل، یعنی به کشف علمی خود، »آن را دیده ام«. اهبته در اداته توضیح داده تی شود 

که وجدان شرتل حّس )دیدن و شنیدن( نیز تی شود. 

تثــرل دیگــا، وجــدان اتــوری ترننــد غــم و انــدوه و شــردی اطــم کــه حــرالت درونــی 

گفتگو تی شــود؛  گرهی دربررۀ شــردی و شــعف در جشــن نیمۀ شــعبرن بقط  ترطــم. 

کــه شــردی  گرهــی شــمر در جشــن نیمــه شــعبرن، شــرد و تشــعوف تی شــوید. ایــن  و 

کــادن شــردی"، یعنــی رطــیدن بــه شــردی اطــم. بعــدًا  در شــمر پیــدا شــد، "وجــدان 

کــه در آنجــر نرچــرر  گــزارش آن را تی دهیــم  دربــررۀ ایــن شــردی طــخن تی گوییــم، یعنــی 

ــد  گــزارش تی دهنــد، بقــط دارن ــد  کــه دارن از اهفــرظ اطــتفرده تی کنیــم. ایــن اهفرظــی 

کــه تــر بــاای ایــن اهفــرظ، شــأنی بیشــتا از گزارش دهــی قرئــل نشــویم، نــه  اشــرره تی کننــد 

کنیــم؛  ــی، تفلــوم بســرزیم و تفرهیــم غــم و شــردی اطــتخااج 
ّ
کل کــه از ایــن اهفــرظ  آن 

آنــگره از آن نتریجــی بگیریــم.
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کـه بـه عنـوان یـک اتـا  کـه بیلسـوف، در نلریـم، شـّای را  تثـرل دیگـا آن اطـم 

گـوار حـس کـاده اطـم، اتـای اعتبـرری و عدتـی بداند و بگوید اصًا شـّای در کرر  نر

کـه بـه صورتـم خـورده اطـم احسـرس درد تی کنـم؛ وهی بـر باهرن و  نیسـم! از طـیلی 

اطـتدالل باایـم ثربـم شـود کـه شـّا عدتـی اطـم! ایـن نتیجـۀ تواهی تفرهیمی اطـم 

کـه اصـًا شـّا وجـود  کـه بـا اطـرس طـرخترر بلسـفی، او را بـه ایـن جـر رطـرنده اطـم 

را احسـرس  یـک چیـز تعدوتـی  را احسـرس تی کنیـد،  آن  یـد  دار کـه  و شـمر  نـدارد 

کـه در  کاده انـد و بـه جریـی باده انـد  تی کنیـد! یعنـی یـک اتـا واقعـی را تفلـوم طـرزی 

نلریـم، تنکـِا واقعـی بـودِن آن تی شـوند. 

حـرل بـه تسلـف خودترن باطـیم. تر هم در بررۀ وجدان بااوان طـخن تی گوییم، 

اّتـر توصیـۀ تـر این هـر نیسـم. توصیـۀ تـر ایـن اطـم که بـاای رطـیدن به اتـا وجدانی 

کـه آن تفرهیـم،  کنیـم، چـاا  بریـد بـه خـودش باطـیم، نـه اینکـه در تفرهیـم آن طـیا 

وجـدان آن واقعیـم نیسـم.

کـه دیگـا کسـی نبریـد راجـع بـه  آیـر از ایـن تسرهـف تی تـوان بـه ایـن نتیجـه رطـید 

 حقریقی که درک کاده اطم طخن بگوید؟ چون در حاف زدن، درگیا همین برصلۀ 

یربـم خـودش را از حقیقـم  کـس در تیـرن واژه هـر و حقریـق خررجـی تی شـود. و هـا 

کـه بتوانـد آن را بـر دیگـاان در تیـرن بگـذارد.  دارد، بـدون ایـن 

کشـف واقـع را نـدارد؛ وهـی نمی تـوان  گفتگوهـر دقـم  در پرطـخ تی گوییـم: آری، 

کـه نبریـد طـخن گفـم. تنلر تی توان گفـم که کام تـن بیرنگا کرتل  نتیجـه گابـم 

بلـم تـن از واقعیـم نیسـم، بلکـه بقـط اشـرره ای به واقعیم اطـم. 

کنیـد تـن تی خواهـم دربـررۀ خـدای تتعـرل طـخن بگویـم. تـن نمی توانـم  بـاض 

کـه بـه کدام   خـدای خـودم را بـه شـمر تنتقـل کنـم، وهـی تی توانـم بـه شـمر اشـرره کنـم 

کسـی تنرظـا یـک بـه یـک باقـاار تی کنـد. ایـن  یـد. هـا اتـا واقعـی بـاای هـا  172 طـمم برو
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 طـخن درطـم اطـم، اتر نه به این تعنی که واقعیرت تتفروت تی شوند. واقعیم، 

یک واقعیم اطم. 

کــه واقــع نمریــی را در علــم و عقــل چگونــه  اهبتــه ایــن بحــث دیگــای اطــم 

کــه تــن بــر علــم و عقــل خــودم چگونــه بــه  گابته ایــم. ایــن  کــه بعــا تفــروض  تی بینیــم 

واقعیــم تی رطــم؟ آن عقــل چیســم کــه بــدون ایــن کــه تعقــول شــود و صورت طــرزی 

کرر را انجــرم تی دهــد و تــِن  ــر چــه تکرنیزتــی ایــن  کرشــف حقیقــم اطــم؟ ب کنــد، 

ــر عرهــم واقــع پیونــد تی یربــم؟  عرقــل چگونــه ب

گرهـی اوقـرت تـر یـک طـاف نشسـته ایم و عرهـم واقـع یـک طـاف دیگـا، در حرهـی 

کـه تـر بر عرهـم خـررج، اتصرل  کـه بعـدًا در بحـث انبسـرط نفسـی گفتگـو خواهـد شـد 

کـه خواهـد آتـد، ایـن شـبله باطـاف تی شـود.  علمـی پیـدا تی کنیـم. بـر توضیحرتـی 

گرهـی تی پندارنـد کـه تـر تنفعـل از عرهـم خـررج هسـتیم، یعنـی آن چیـزی کـه در 

باداشـم تتـداول از بحـث بلـم کشـف و تعقـول شـدن تتداول اطـم؛ تثـل این که 

کـه اآلن نشسـته ایم، چیـزی تی آیـد و بـه تـر تی خـورد و  بسـیرری از تـر گمـرن تی کنیـم 

کشـف واقـع! در  انعکرطـی از آن بـه تـر تی رطـد و تـر آن را تی بلمیـم و ایـن تی شـود 

یـم به طـمم عرهـم خـررج. آنچه تن  کـه تی رو کـه باعکـس اطـم. تـر هسـتیم  حرهـی 

و شـمر و همـه را بـه طـوی واقعیـم خـررج تی بـاد، یـک حقیقـم تسـتقّل و تشـتاک 

اطـم. بـه همیـن دهیـل، درکمـرن تشـتاک اطـم، گاچـه آن درک تشـتاک را ها کدام 

بـه بیـرن خـود برزگـو تی کنیم. 

که تر با اطـــرس تیزان نور عقل و علم تی توانیم به حقریق   نکته دیگا آن اطـــم 

کشـــف واقعیم  گـــا تیزان نـــور عقل یکســـرن برشـــد، آیـــر   خررجـــی باطـــیم. حـــرل ا

خررجی یکسرن اطم؟

پاســخ بــه ایــن پاطــش تثبــم اطــم. اّتر طــوال قبلی در بــررۀ تکرنیزم کشــف بود 
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کــه ایــن کشــف چگونــه انجــرم تی شــود؟ چگونــه تــن بــه حقیقــم خررجی تی رطــم؟ 

گــا تــن بــاای خــودم یــک عقــل  تــر حقریــق را بــه نــور عقــل و علــم تی شنرطــیم؛ اتــر ا

داشــته برشــم و شــمر هــم بــاای خودتــرن یــک عقــل دیگا، تن بــاای خودم کشــفی دارم 

کشــف گفــم آنچــه تــن  یــد، چگونــه تی تــوان  کشــفی دار  و شــمر هــم بــاای خودتــرن 

کاده اید؟  کشف  کادم؛ شمر هم همرن را   

 کشـف تـر بنـر بـه درجرت تااتـف نور عقل، تتفروت خواهد بـود. اّتر تی دانیم که

 همۀ تر بر یک وطیلۀ تشتاک، دنیر را کشف تی کنیم. تمکن اطم درجرتش تتفروت 

برشد؛ اتر همه آنلر به یک نتیجه تی رطد و همه یک واقعیم را تی بینیم. 

مرت 
ّ
کـه بـر انـکرر اصـول اوهّیـه یـر تسـل بحـث نسـبی بـودن واقعیـرت و خیـا و شـا 

عقلّیـه تسـاح تی شـود، در همیـن راطـتر اطـم. 

که آیر تی توان در شنرخم،  اهبته این تسلف تربوط به تبرحث شنرخم اطم 

 نسـبیتی قرئـل شـد یـر خیـا. ایـن تبحـث، ترزگـی ندارد و تبحثی اطـم کلـن، که ها 

چنـد گره یـک بـرر تسـاح تی شـود. ان شـرءاهلل بعدًا دربـررۀ آن تسرهبـی خواهد آتد.
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گفتار یازدهم

مراد از وجدان در متون معارفی

گذشـته در تـورد تقرهـۀ وجـدان، تقدترتـی بیـرن شـد، از جملـه  گفتررهـری  در 

گذشـته در بحـث وجـدان،  یـف و توضیحرتـی دیگـا. در اداتـۀ تبرحـث  بحـث تعرر

گفتگـو شـود. هـذا بحـث بـر نقـل و  کـه در بـرره آن هـر بریـد  چنـد نظریـه تسـاح اطـم 

توضیـح عبـررات تتـن تقرهـه اداتـه تی یربـد. 

2. مراد از »وجدان« در متون معارفی

کسـر واو[ در لغـت عـرب ]لسـان العـرب، ابـن منظـور و تـاج  وجـدان ]بـه 

 العروس، زبیدی و العین، فراهیدی[ مصدر و از ریشه »َوَجَد« و به معانی 

 و ِوْجَدانًا و ِجَدًة، 
ً
 و ِوْجدا

ً
 و َوْجدا

ً
 »دارا شدن« ]َوَجْدُت  فی المال  ُوْجدا

ی صـْرُت ذا مـال[، »غنـی شـدن« ]َوَجـَد المـاَل و َغْیـَره  اْسـَتْغَنی، َوَجـَد 
َ
 أ

ی اسـَتْغَنی ِغنًی ال َفْقَر َبْعَده[، »رسـیدن« ]َوَجَد الَمطلوب  
َ
َیِجُد ِجَدًة، أ

ْدَرَکه، و الِوْجدان  و اْلِجَدُة: من قولك َوَجْدُت  
َ
 ِوْجَدانًا و ِإْجَدانًا، ِبَکْسِرهما أ

ة  ِوْجدانا[ گرفته 
َ
اّل

َ
کردن« ]َوَجْدت  الّض الشی ء أى أصبُته[ و »یافتن و پیدا

کاربرد وجدان توسط فارسی زبانان را در معانی  شده است. دهخدا نیز 

 »گم شده را یافتن«، »یافتن«، »دریافت«، و »یافت« آورده است. البته با 

که این معانی مغایر هم نبوده، به  نحوی  اندکی دّقت، معلوم می شود 
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  هم پوشـانی دارند. در بخش های مختلف دروس معارف، این واژه در 
کار رفته است.  دو معنای »دارا شدن« و »یافتن« به 

_ تعنـــری اول وجـــدان، دارا شـــدن اطـــم. وجـــدُت، یعنی دارای ترهی شـــدم. 
تی  گوینـــد "صـــات ذا تـــرٍل"، یعنی دارای ترهی شـــدم، دارا شـــدم.

_ تعنـری دوم، غنـی شـدن اطـم. )ای اطـتغنی غنـًی ال بقـا بعـده(، بـه گونه ای 
کـه به دطـتش تی آید، آن را از دطـم  کـه دیگـا بقیـا نمی شـود. دارایـی ای  غنـی شـد 

کـه همـواره همـااه او خواهد بود.  نمی دهـد؛ یعنـی دارایـی 

_ تعنـــری طـــوم، رطـــیدن اطـــم. "ادرکته" یـــر "اصبُتـــه"، یعنی به آن رطـــیدم و 
دطتاطـــی پیـــدا کادم.

_ تعنـــری چلررم، یربتن اطـــم. "وجـــدُت اهّضرهة ِوجدانر"، گم شـــده را یربتن، 
یربم و یربم اطـــم.  در

کرربـــاد وجدان در تیرن بررطـــی زبرنـــرن را همرن »گم شـــده را یربتن« و  دهخـــدا 
یربـــم« تی داند. )تعنـــری چلررم( »در

کـــدام از ایـــن تعرنی،  اهبتـــه ایـــن تعرنی تغریـــا یکدیگـــا نیســـتند و در واقع ها 
یـــه از تعنـــر را توضیـــح تی  دهد.  یـــک زاو

یـــم. همین تعرنـــی عموتـــی از وجدان  اهبتـــه اینجـــر تـــر بنری بحث هغـــم ندار
کـــه بـــه ذهـــن یـــک عـــاب زبـــرن تی رطـــد، بـــاای تر   )رطـــیدن و غنـــی شـــدن و...( 

کفریم تی  کند. 

بـه هـا حـرل واضـع هغـم و صرحـف هغـم، این چند تعنـر را باای وجـدان به کرر 
یم،  کـه اصساحـًر تـر در تتون خـود دار کرربـادی  کـه  گابتـه اطـم. حـرل بریـد ببینیـم 
چـه قـدر بـر ایـن اصساحرت و قااردادهری جعل شـده توطـط صرحـف زبرن نزدیک 

اطـم و چـه انـدازه تجرنس دارد.
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در تتون تعرربی، هغم وجدان به تعنری »دارا شدن« و »یربتن« به کرر ربته اطم. 

معنای یکم وجدان

و  لفـظ وجـدان، واجدّیـت اسـت. وجـدان  از  گاه منظـور   معنـای یکـم: 
گرفته  گفتگو قـرار   واجدیـت در ایـن معنـا بیشـتر در مباحـث خلقـت مورد 
اسـت. مثـاًل وقتـی می گوییـم »واجدّیـت نفـس، نـور علـم را« )وجـدان نـور 
علـم( یـا »واجدّیـت نفـس، نـور عقـل را« )وجـدان نـور عقـل( یـا »واجدّیت 
مـاء بسـیط، نـور قـدرت را« یا »واجدّیت ماهّیت معدومه، نـور والیت را«، 
کمالّیـه را _ بـه درجـه ای  کـه نفـس مظلـم الـذات، انـوار  منظـور ایـن اسـت 
گردیـده اسـت. به عبارتـی، خداونـد متعـال بـه اذن و  و مرتبـه ای _ واجـد 

کمالّیـه را بـه ماهّیـات تملیـک نموده اسـت.  اراده خویـش، انـوار 

کلمـه بـه تختصـا توضیحـی نیـرز دارد. اهبتـه اینجـر بـه تبحـث  در اینجـر چنـد 

بیـرن   کنیـم.  آن  در  را  وجـدان  کرربـاد  تی خواهیـم  صابـًر  تـر  و  شـد.  اشـرره  خلقـم 

کـه در تتـن گفته شـده اطـم، ترنند  تنظـور از انـوار کمرهیـه، ترننـد تثرهلریـی اطـم 

نـور علـم و عقـل، نـور قـدرت، نـور حیـرت، نـور والیـم و.... 

کـه کـدام از این هـر   دارا شـدن ترهیتـی، یـر ترهیـم تـرء بسـیط، یـر نفـس، یـر هـا 

که ابرضه ای از جرنف حق تعرهی   تی  توانند پذیاشی داشته برشند؛ بدین تعنرطم 

 صورت تی گیاد و انسـرن، این هر را واجد و دارا تی  شـود. این تعنری واجدیم و دارا 

شدن اطم. 

 و لکـن ممـا یجـب علیك أن تواظبه حفظ واقعیة مالکیتك و واجدیتك. 
الواقعیـة  الواجدیـة  و  المالکیـة  ضبـط  علـی  التامـة  بالمواظبـة  فعلیـك 
بحقیقـة الوجـدان. فـإن هـذا المطلـب ممـا یجـب حفظـه فـی جمیـع 
المطالـب و المراتـب و المقامـات مـن الکلمـات، حیـث إنـه أحـد األرکان 
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العظیمـة فـی معـارف صاحـب الشـریعة، و هـو أمـر وجدانـی لیـس یمکـن 
 إنکاره. کیف، و نجد بالوجدان التام أننا مالکون بأشّد أنحاء الملکیة لنور 

الوالیة و للوجود و القدرة و العلم واجدیة و مالکیة ال أشّد منها.1

در کنار تعبیر واجدیت، اصطالح »مالکیت« نیز در ادبیات معارفی به چشم 
کـه اشـاره بـه مرحلـه ای واالتـر و برتـر نسـبت به واجدیـت دارد.   می خـورد 
بـه ماهیـات تملیـک می کنـد،  نـور والیـت  از  کـه خداونـد  در مرحلـه ای 
اسـت  شـده  والیـت  نـور  واجـد  ماهیـت،  کـه  می شـود  گفتـه  اصطالحـا 
ایـن  بـه  کـه  ]درس هـای معـارف، بحـث خلقـت: درس 50[ و هنگامـی 
ک از غیر   ماهیت، اجازه تصرف در این نور، از حیث اعطاء به غیر و امسـا
کار مـی رود. طرفـه آنکـه در مراحـل  داده می شـود، اصطـالح مالکیـت بـه 
کـه  خلقـت، از نـگاه علـوم معـارف، نـه تنهـا مرحلـۀ واجدیـت و وجـدان _ 
مرحله ای انفعالی اسـت _ تعریف ناپذیر اسـت، بلکه مرحله مالکیت نیز 

کـه جنبـه فاعلـی وجدانـات اسـت _ چنیـن می باشـد.   _

و  کنـی، ترهکیـم  از آن تواظبـم  بریـد  اهنبی:»آنچـه  تاجمـۀ عبـررت تنرصـف 
 واجدیم تو اطم. برید این تواظبم را بر یک حرهم کرتل، ضبط و نگلداری کنی 

کاده برشی.  که ترهکیم و واجدیم را به حقیقم وجدانم حفظ 

و تااتـف  کـه حفـظ آن در تمـرم تسرهـف  ایـن تسلـف )ترهکیـم و واجدیـم( 
و تقرتـرت، ضـرورت دارد، یکـی از رکن هـری عظیـم در تعـررف صرحـف شـریعم 
کـه انـکررش تمکـن نمی برشـد. تـر بـر یربتـن تمـرم و  اطـم و اتـای وجدانـی اطـم 
ترهکیـم.  نحـو  شـدیدترین  بـه  هسـتیم  ترهـک  کـه  تی  رطـیم  ایـن  بـه  تـرّم،  وجـدان 
ترهـک نـور والیـم، وجـود، قـدرت و علم هسـتیم. ایـن ترهکیم عبـررت از واجدیم 

کـه شـدیدتا از آن نیسـم.« و ترهکیتـی اطـم 
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تفاوت واجدیت و مالکیت 

کــه انســرن  در ایــن جــر تعنــری واجدیــم و ترهکیــم همــرن دارا شــدن اطــم؛ ایــن 

کــه بیشــتا در تبرحــث  چیــزی بــه دطــم آورد. ایــن تعنــری اوهیــۀ واجدیــم اطــم 

ــن  ــم. ای ــم اط ــه ترهکی کلم ــم،  ــل واجدی ــود. در تقرب ــتفرده تی ش ــم از آن اط خلق

کنــرر هــم آتــده اطــم. در درس هــری خلقــم، تیــرن ایــن دو، تفــروت  کلمــه در  دو 

گــا بتوانیــد  گذاشــته شــده اطــم. ِصــاف دارا شــدن را واجدیــم تی  گوینــد. حــرل ا

کنیــد، تی شــود ترهکیــم. بــه عبــررت دیگــا،  در ایــن واجدیــم بــه درجــه ای تصــاف 

کــه در آن  واجدیــم ِصــاف انفعــرل اطــم و ترهکیــم یــک نــوع اجــرزه  تصــاف اطــم 

گــا ایــن اجــرزه داده شــد، تــر بــا آنچــه واجــد شــده ایم  نوعــی احرطــه بــه تــر داده تی  شــود. ا

ــًر واجــد هســتیم.   صاب
ّ

ترهــک تی شــویم، و اال

گـا تـن واجـد وجـود هسـتم و بتوانـم بـه درجـه ای آن را بـه ترهیـرت ذهنـی خـودم  ا

کـه تی  توانـم ببخشـم، ترهـک وجود  کـه تی  توانـم ببخشـم _ بـه آن درجـه ای  ببخشـم _ 

کـه واجـد وجـود هسـتم، ایـن وجـود را تی توانـم بـه ترهیتـی تثـل  شـده ام. باضـًر تـن 

کـه شـعله هریش  ترهیـم آتـش ببخشـم. اتـر آتشـی در ذهـن خـود درطـم تی  کنـم 

خیلـی پیـدا نیسـم. یعنـی آتـش ذهنـی تن شـعله و هلیـف ندارد. حرل کسـی نفس 

کنـد، اّتـر بـر وجـود شـدیدتا.  قوی تـا دارد و تی  توانـد بـه ترهیـم همـرن آتـش تملیـک 

آنـگره آن آتـش در درون او شـعله ورتا اطـم. نـه اینکـه بسـوزاند، وهـی تی توانـد آتشـی 

کـه شـعله و هلیـف داشـته برشـد.  در ذهنـش بیربرینـد 

گره در بحــث اختیــرر تســاح  کــه  گونــه ای  از جملــه پاطــش هری هغــز و تعمر

ــر تــن تی  توانــم در تقــرم اشــاف نفــس و در توطــن نفــس  کــه آی تی  شــود، ایــن اطــم 

که این انســرن حّا و تخترر برشــد؟ پرطــخ تثبم اطــم، اتر  کنم  خود، انســرنی خلق 

کند. این تسلف کســی نمی تواند چنین  کرر راحم و آطــرنی نیســم و ها   اهبته این 
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کــه کســی قــدرت نفســرنی قــوی و قــدرت بــا اعســری قــوی داشــته برشــد و   اتــکرن دارد 

کــه در تقــرم اشــاف نفــس آن تقــدار از وجــود خود  ایــن اذن هــم بــه او داده شــده برشــد 

که تخترر و حا اطم، بدهد و آن را بیربریند.   را به ترهیتی 

این تاحله _ که در واقع به آن اذن داده شده اطم _ تی  شود تملیک. تر ترداتی 

که توانســـم  کـــه انســـرن دارای آن وجـــود برشـــد، واجد اطـــم؛ اتـــر به تحـــض این 

کـــه تی  توانـــد تملیک  ببخشـــد، ترهـــک تی شـــود. ایـــن ترهکیم بســـته به شـــدتی 

کند اختاف دارد.  

 تر به هیچ وجه باای ائمه و پیرتباان؟مهع؟ رتبۀ اطتقاهی و خدایی قرئل نیستیم 

 و تشیم آن هر را به اشّد انحرء بنر، برنی در تشیم خدا تی  دانیم؛ اتر تاحوم اطترد 

کترب تنرصف اهنبی جمله ی جرهبی در این زتینه دارند.  در 

گفتیـــم که اتکرن دارد انســـرن قدرت داشـــته برشـــد )قـــدرت یعنـــی دارا بودن آن 

که بر حرّیم خود،  وجود( و وجود را در دطـــم خود داشـــته برشـــد و به او اذن بدهند 

از وجـــود خود در تقرم اشـــاف نفس به ترهیتی در درون خود ببخشـــد که آن ترهیم 

برعـــل تخترر برشـــد، در عین اینکه ها کســـی هم قردربه این کرر نیســـم.

کـه ایـن گونـه تصـور کنیـم که تمـرم آبرینش  اطـترد تی  باترینـد اطـتبعردی نـدارد 

بـاای وجـود تقـّدس خرتـم االنبیـرء؟لص؟ تقـرم اشـاف نفـس برشـد و آن بزرگـوار، بـه 

بـه ترهیـرت  بـه همیـن نحـو  او تملیـک شـده اطـم،  بـه  کـه  از وجـودی  اذن خـدا، 

تملیـک کنـد و هیـچ تفویضـی هم در تیرن نبرشـد. تمرم عرهـم خلقم تقرم وجودی 

شـخص خرتـم االنبیـرء؟لص؟ اطـم و ایشـرن بـه اذن اهلـی، بـه توجـودات دیگـا بـه 

کـه تـن در ذهنـم  تقـدار الیتنرهـی، درجرتـی از وجـود را تملیـک تی  کنـد؛ هم چنـرن 

تی  توانـم یـک آتـش بـدون هلیـف _ یـر در درجـۀ برالتـا، یک آتـش بر شـعله و هلیف، یر 

کنـم.  برالتـا از آن، حتـی یـک برعـل تختـرر _ را خلـق  180
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 بـه عبـررت دیگـا ایـن تسلف هیچ اطـتبعردی نـدارد که این گونه نـگره کنیم که

که توانستیم   کّل خلقم، تقرم اشاف خرتم االنبیرء؟لص؟ اطم. یعنی همین طرن 

ایـن نـوع واجدیـم و ترهکیـم را تتذّکـا شـویم، تی  توانـد آیـه و عاتتـی برشـد بـاای 

آنچـه در عرهـم خـررج اتفـرق تی  ابتـد. همـرن اتفرقـی که باای شـیا پاده ابتـرد که اترم 

کـه اهبتـه تـر قـردر بـه  کرری  کادنـد؛  رضـر؟ع؟  آن را تبدیـل بـه یـک شـیا واقعـی درنـده 

انجرم آن نیستیم؛ وهی اترم رضر؟ع؟ انجرم دادند. 

کــه باای اتــرم رضر؟ع؟  کــه اشــرره شــد و بااطــرس همــرن روایتی  پــس همــرن طــرن 

ــم هســتی توطــط رطــول  کل عره کــه  ــدارد  ــاده نقــل شــده، اطــتبعردی ن ــاای شــیا پ ب

کــام؟لص؟ ترهــک نــور والیــم شــده برشــند. ایــن تسلــف بــر بحــث والیــم و تملیــک  ا

کــه آیــر نــور والیــم در تشــلد رطــول خــدا؟لص؟ بــه توجــودات دیگــا  نــور والیــم و ایــن 

کــه در بحــث خلقــم تســاح  داده شــود، یــر خــود رطــول خــدا داده انــد )آن دو تدهــی 

شــده(، بــر هــم قربــل جمــع اطــم. 

کنـــار تعبیـــر واجدیـــت، اصطـــالح »مالکیـــت« نیـــز در ادبیـــات معارفـــی  در 
کـــه اشـــاره بـــه مرحلـــه ای واالتـــر و برتـــر نســـبت بـــه  بـــه چشـــم می خـــورد 
ــات  ــه ماهیـ ــور والیـــت بـ ــد از نـ ــه خداونـ کـ ــه ای  واجدیـــت دارد. در مرحلـ
کـــه ماهیـــت، واجـــد نـــور  گفتـــه می شـــود  تملیـــک می کنـــد، اصطالحـــا 
والیـــت شـــده اســـت ]درس هـــای معـــارف، بحـــث خلقـــت: درس 50[ 
کـــه بـــه ایـــن ماهیـــت، اجـــازه تصـــرف در ایـــن نـــور، از حیـــث  و هنگامـــی 
کار  ک از غیـــر داده می شـــود، اصطـــالح مالکیـــت بـــه  اعطـــاء بـــه غیـــر و امســـا
مـــی رود. طرفـــه آنکـــه در مراحـــل خلقـــت، از نـــگاه علـــوم معـــارف، نـــه تنهـــا 
که مرحله ای انفعالی اســـت _ تعریف ناپذیر  مرحله واجدیت و وجدان _ 
کـــه جنبـــه فاعلـــی وجدانـــات اســـت _   اســـت، بلکـــه مرحلـــه مالکیـــت نیـــز _ 

چنین می باشد. 
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 وقتی به یک برعل قردر تخترر، وجود داده اند، او تی  تواند این وجود را به ترهیتی 

ک کند. در بحث تعابة اهلل و در بحث هری گابتن  بدهد و یر تی  تواند )از دادن( اتسر

کـه: گاچـه در جنبه هـری انفعرهـی  آن کمـرالت بـه ایـن نکتـه تلـم اشـرره شـده اطـم 

کمـرالت را چگونـه تی  گیریـم؛ اتـر در تاحلـۀ بعلـی چسـور؟ یعنـی  کـه آن   نمی دانیـم 

وقتی تی  خواهیم ببخشیم چسور؟ 

کام اطترد در تنرصف اهنبی آتده اطم: در تقرهه پیوطم به نقل از 

اعلــم أّن حقیقــة المالکیــة لیســت ممــا ُیعــرف بالمعّرفــات و التحدیــدات، 
ــذا اإلدراك _ أى  ــض. و ه ــیء مح ــی الش ــا الت ــیئیة ماهیتن ــی ش ــف و ه کی
کونهــا شــیئیتنا و مــا بــه تحققنــا _ إّنمــا هــو بنفــس هــذه المالکیــة،  إدراك 

فلیــس یمکــن تحدیُدهــا و ال تعریُفهــا.

کـه بـر تعّاف هـر  کـه حقیقـم ترهکیـم، چیـزی نیسـم  تاجمـه و توضیـح: بـدان 

)تعریـف کننده هـر( و تحدیدهـر )آنلـر کـه تعریـف بـه حـّد تی  کنند( شـنرخته شـوند. 

نیـز  ایـن جـر  کـه در تـورد تعریـف و تعریـف پذیـای تسـاح شـد. در  )همـرن بحثـی 

ترهیـم  بـودِن  واقـع شـیء  در  تعریـف تی داننـد. چگونـه؟(  قربـل  را غیـا  ترهکیـم 

کـه ترهیـم تـر بشـود شـیئ( نـه شـیء تحـض.  ترطـم؛ )ایـن 

کـه آن چـه  کـه تـر چیـزی هسـتیم، و بفلمیـم  کـه بفلمیـم  ک یعنـی ایـن  ایـن ادرا

تحقـق تـر بـه اوطـم، بـه واطـسۀ همیـن ترهکیم اطـم. بـه بیرن طـرده تا، قبًا اشـرره 

کشـف نـرداری و  کـه وجـدان و  کـه تـر آن قـدر نرچیـز و بـی چیـز و هیـچ هسـتیم  شـد 

بـی چیـز بودنمـرن هـم بـه وجـود اطـم. بـه وجـود اطـم یعنـی بـه ترهکیـم اطـم. تـر 

دارای وجـود شـده ایـم. تـر آن واجدیـم و ترهکیـم وجـود در تـر تحقـق نیربتـه برشـد، 

نمی تـوان حتـی خـود را شـنرخم. پـس ترهکیم، قبل از شـیء شـدن ترطـم. واجد 

کنیـم. بریـد توجـه  بـودن تـر، قبـل از تحّقـق یربتـن ترطـم،هذا نمی توانیـم تعریفـش 
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گابتـه  کلمـۀ ترهکیـم اعـم از ترهکیـم، و واجدیـم در نظـا  کـه در ایـن جـر  داشـم 

شـده و هـذا قربـل تعریـف نیسـم. 
و إّنمــا المقــدار الــذى یمکــن أن یقــّرر أو یحــّرر هــو صیــرورة المالــك بمثابــٍة 
کّل   یبــُذل منــه و ُیعطیــه و یجــود بــه بــکّل مــن شــاء و أراد و َیمنُعــه عــن 

من یشاء.

کــه تــر )از بحــث ترهکیــم( تی  توانیــم تقریا و تحریــا کنیم،  ترجمــه:»تنلــر چیــزی 

که تی  تواند ببخشد و عسر  گونه ای و به وضعی در تی  آید  که ترهک به   همین اطم 
کند.« کند، تی  تواند جود داشته برشد و ببخشد، یر تی  تواند از بخشش تنع 

کــه تــر از تاحلــۀ واجدیــم بــه تاحلــۀ ترهکیــم  بــه عبــررت دیگــا، چــه تی  شــود 

کــه بــه تــن داده  تنتقــل تی  شــویم؟ چگونــه تــِن واجــد تی  شــوم ترهــک؟ آن اذنــی 

کــه تی  توانــم در آن تلــک تصــاف کنم، چه اتفرقی تی  ابتد؟ به بیرن اطــترد،   تی  شــود 

نمی توانیــم بفلمیــم، نحــوۀ تبدیــل واجدیــم بــه ترهکیــم بــاای تــر خیلــی روشــن 

نیســم و هــذا قربــل تعریــف نیســم. زیــاا آن )واجدیــم و ترهکیــم( تقــّدم بــا ترطــم 

گــا شــنرختی بخواهــد تســاح  یــم، ا یــم. چــون بــا آن احرطــه ندار و تــر بــا آن احرطــه ندار

کثــا  کــه آن احرطــه وجــود نــدارد. حدا برشــد، بریــد نوعــی احرطــه وجــود داشــته برشــد 

کــه ترهــک تی  توانــد  گونــه ای تی  شــود  کــه بــه  گفــم، ایــن اطــم  کــه تی  تــوان  چیــزی 

کنــد و ببخشــد؛ یــر بــذل نکنــد و نبخشــد.  کنــد، عســر  بــذل 

در دنبرهه، ایشرن به نخستین تاحله تی رطند:
فتســـلیُط اهلل تعالی ماهّیَة الصـــادر األول علی نوره البهّی العزیز الجلیل 
الجمیـــل و جعُل زمام أمـــر ذلك النور بید الصـــادر األول _ بمثابٍة ُیعطی 
الصـــادُر األّوُل من ذلـــك النور المعطٰی به بکّل من یشـــاء بغیر حســـاب 
کّل من یشـــاء _ هو العطـــاُء و التملیُك و المالکیُة  و مقـــدار و َیمنُعه عن 
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تاجمـه: »اینکـه خداونـد، ترهیـم صـردر اول را با نوری که خدا به او داده اطـم 
کند(،  ط 

ّ
کام؟لص؟  را با نور والیم تسل کند؛ )یعنی خداوند ترهیم پیرتبا ا ط 

ّ
تسل

 آن نوری که بلّی و عزیز و جلیل و جمیل اطم؛ و زترم آن نور آن گونه به دطم صردر 
کـه بخواهـد،  کـس  کـه( بتوانـد بـه هـا  کنـد  ط 

ّ
اول داده شـده اطـم؛ )بـه نحـوی تسـل

که بخواهد برز دارد. این تعنری عسر اطم  کند یر از ها  کترب عسر   بدون حسرب و 
 و این تعنری تملیک و ترهکیم حقیقی اطم. در نتیجه )این که طخن از ترهکیم 

که بیش از عنریم واجدیم اطم.«  تی  گوییم( عنریتی دارد 

کـادن اطـم. پـس ترهکیـم یـک  ط 
ّ
یعنـی صابـًر داشـتن نیسـم، بلکـه آن تسـل

تاحلـه بااتـا از واجدیـم اطـم.

 فالواجدیة هی وجدان ماهیة الصادر األّول نوَر اهلل تعالی، و المالکیة هی 
کّفه بحیث ُیعطی منه  کون المفتاح بیده و الزمام فی   وجدانه إّیاه مع 
 بکّل ماهّیة شاء و أراد _ فی عین بقاء أملکیة اهلل تعالی _ أو یمنُعه عنها 
کذلك. فاهلل تعالی أعطٰی إعطاًء حقیقیًا و جعل الصادَر األول قادرًا مختارًا 
کیف یشاء بذال بغیر  کیف یشاء و متصرفا فی ذلك الّنور المعطٰی به  فّعااًل 
کًا. فحقیقة المالکیة هی هذه الفّعالیة و الّتصرف  حساب أو منعًا و إمسا

کا.1 عن القدرة و االختیار فی ذلك النور إعطاء أو إمسا

ترجمــه:»پــس واجدیــم یعنــی آن یربتــن و گابتــن، کــه ترهیــم صــردر اول نور خدا 

)نــور والیــم( را دارا برشــد. )ترهکیــم چیســم؟( ترهکیــم این اطــم کــه در عین این 
کــه واجــد اطــم، کلیــد را بــه دطــم او بدهنــد و زتــرم )نــور( را در دطــم او بگذارنــد؛ بــه 
کــه اتلکیــم خــدا در جــری  کنــد _ در عیــن ایــن  کــه اراده  کــه بــه هــا ترهیتــی  گونــه ای 
خــود تحفــوظ اطــم _ بدهــد. پــس خداونــد، اعســری حقیقــی بــه رطــول اکــام؟لص؟ 

کــاده اطــم و صــردر اول و آن حقیقــم تختــرر را قــردر بّعــرل قــاار داده اطــم، بــه هــا 
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کنــد  کــه بــه او عســر شــده اطــم تصــّاف  گــا بخواهــد )تی توانــد( در نــوری  کــه ا نحــوی 

کنــد. بدیــن طــرن حقیقــم تعنــری  ک  ــر تنــع و اتســر کنــد ی و بــه غیــا حســرب بــذل 

ــور  کــه از طــا قــدرت و اختیــرر در آن ن ترهکیــم، ایــن بعرهیــم و ایــن تصابــی اطــم 

کنــد.« ک  اعسریــی تی کنــد، چــه ببخشــد و چــه اتســر

کـه بـاای  کـه بـه تعنـری واجدیـم اطـم  کلمـۀ وجـدان بـود  ایـن تعنـری اول از 

توضیـح اضربه تـا بیـرن شـد. دیدیـم که در کنـرر ترهکیم که تاحلـۀ بااتا از واجدیم 

که به آن ترهیم  که بر تسـلسی   اطـم، قاار تی  گیاد. اهبته ترهکیم یعنی واجدیتی 

کند.  داده تی  شود، بتواند در آن تصاف 

پـس در ایـن عبـررات بـه تفـروت تیرن واجدیم و ترهکیم تصریح شـده اطـم؛ 

کرربـاد در  کنـون در آن هسـتیم، بحـث واجدیـم، بـه عنـوان یـک  کـه تـر ا اّتـر بحثـی 

کرر تی  رود، از  گا کلمۀ واجدیـم به  بحـث وجـدان اطـم. هـذا در تبرحث خلقم، ا

یشـۀ  کـه در بحـث شـنرخم بـه کرر تـی  رود خیلی دور نیسـم؛ زیاا ر تعنـری وجـدان 

گابتن اطـم.  هـا دو، دارا بـودن و 

معنای دوم وجدان

 معنای دوم: در پاره ای از اوقات، منظور از وجدان، کشف و یافتن حقیقت

 است. ما در این نوشتار به بررسی معنای وجدان در تعبیر دوم آن، یعنی 
کــه بــه  نوعــی  کشــف حقایــق توّســط نفــس خواهیــم پرداخــت   چگونگــی 

سنگ بنای اصلی بسیاری از مباحث معارفی است.

نگررنـده تعنـری اول را تعّمـدًا بـاای خواننـدگرن گااتـی آورد، تـر تتوجـه این نکته 

کاد«، تنظور این اطـم  که وقتی تی  گوییم: »ترء بسـیط نور والیم را وجدان   برشـند 

گرهی  کاد. این دو نزدیک به هم هسـتند، وهی عین هم نیسـتند.  که واجدیم پیدا 
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بـه وطـیلۀ نفـس وجـدان تی کنیـم، و گرهـی تعنـری اعـّم از وجـدان را تی  گیریـم. برید 

کلمـۀ وجـدان، ربـم و آتـد و ربـم و باگشـم  تتوّجـه برشـیم در تبرحـث خلقـم، 

تی  کنـد. هـذا بریـد تتن هـری خلقـم را بـر توجـه بـه ایـن تسلـف، بـر دقـم بیشـتای 

تاجمـه کنیـم. پـس هـا جـر در دروس خلقـم کلمـه وجـدان را دیدیم، بـه تعنری دوم 

کسـی  ی نبریـد  گرهـی اوقـرت بـه تعنـری واجدیـم اطـم. بدیـن رو نیسـم، بلکـه 

کـه ایـن، بیـرن اطـترد در دروس خلقـم در  تتـن عبـررت خلقـم را بیـرورد و بگویـد 

بـررۀ وجـدان اطـم. تی  گوییـم آنجـر وجـدان بـه تعنـری واجدیـم اطـم، نـه تعنـری 

کـه در شـنرخم، تـورد بحـث تـر اطـم.  دوتـی 

گفته نماند که در نوشتار حاضر، وجدان در معنای عام آن در مباحث   نا
گرفته است. و موضوع »وجدان  شـناخت مخلوقات، مورد بررسـی قرار 
کـه بخشـی از مباحـث رفیـع و شـامخ معرفـة اهلل و از معالـم منـّور  خـدا« 
و بـا شـکوه بیـان اهـل بیـت؟مهع؟ در معـارف توحیـدی قلمـداد می گردد، 

در مجالـی دیگـر دنبال خواهد شـد. 

گفتررهری آینده خواهیم داشم: که در  پس در این بحثی 

 1. تنظور تر تبرحث خلقم و بحث واجدیم و ترهکیم نیسم.

2. وارد بحث وجدان خدا هم نمی شویم. 

ـــث  ـــک بح ـــه ی ـــم، بلک ـــه اط ـــی نپاداخت ـــدان خداشنرط ـــه وج ـــًا ب ـــه بع ـــن تقره ای

زیربنریـــی در تعنـــری عموتـــی وجـــدان را تســـاح تی  کنـــد. چـــون در همیـــن بحـــث 

یـــم، وقتـــی بخواهیـــم در بـــررۀ وجـــدان خـــدا طـــخن بگوییـــم،  کـــه از وجـــدان دار عموتـــی 

کـــه ایـــن دو  کـــه  بریـــد تاحظرتـــی در نظـــا بگیریـــم. ایـــن طـــخن بـــدان تعنـــر نیســـم 

ـــاای وجـــدان  بحـــث از هـــم جـــدا برشـــند، بلکـــه در واقـــع ایـــن بحـــث تقدتـــه اطـــم ب

خـــدا. اتـــر وقتـــی در وجـــدان خـــدا طـــخن تی گوییـــم، )ایـــن بحـــث( تثـــًا بـــر بحـــث 
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ـــاای اینکـــه بحـــث  ـــی ب ـــد. وه کرتـــًا تختلف ان کمـــرالت نفســـرنی خودتـــرن،  وجـــدان 

وجـــدان خـــدا را خـــوب تتوجـــه بشـــویم، طـــاح بحـــث عموتـــی وجـــدان الزم اطـــم. 

یـــم بـــر وجـــدان خـــدا  کـــه در توضـــوع وجـــدان دار گااتـــی بحثـــی را   هـــذا خواننـــدگرن 

تنسبق نکنند. 

دیدگاه های مختلف در بحث وجدان

3. دیدگاه های مختلف حول بحث وجدان

بـر اسـاس آنچـه از متـن درس هـای معـارف مرحـوم اسـتاد در دسـترس 
گرفتـه، چنـد دیـدگاه متفـاوت در بیانات شـارحان ایـن مباحث  مـا قـرار 
کاربـرد لفـظ و مـراد از وجـدان _ چـه بـه صـورت صریـح ذیـل  پیرامـون 
آمـده اسـت.  پدیـد   _ کاربـرد آن  بـه صـورت ضمنـی در  لفـظ آن و چـه 
وجدانـی  دریافت هـای  بـر  موجـود  کیدهـای  تأ کـه  اسـت  آن  حقیقـت 
در درس هـای نخسـتین مبحـث توحیـد _ در هـر دو دوره تدریـس _ و 
کـه حکایت وجدان، حکایت  پیونـد دادن آن بـه راه انبیـاء: و ایـن نکته 
کـه در آرای اندیشـمندان بشـری مغفـول واقـع شـده و ایـن  نابـی اسـت 
گـذر دوران در تاریکخانـه حجـاب افـکار بشـری بـه  گرانقـدر در  کیمیـای 
که به  کنـاری نهـاده شـده اسـت، بـه پر رنگ شـدن دیدگاه یکـم و دوم _ 
دنبـال می آیـد _ انجامیـده اسـت. بـه عـالوه، در برخی از ایـن تحلیل ها، 
کنـه اشـیاء بـا رویکرد معرفتـی وجدان پـروردگار  بحـث معرفـت وجدانـی 

در هـم آمیختـه شـده اسـت. 

که نیرزتند توضیح اطم: در این طسور، چند توضوع تساح شده 

ــه در  ک ــد  ــرو بودن ــی روب ــر تخرطبرن یــس دروس توحیــد ب 1. اطــترد در ابتــدای تدر

کثــا در بحــث توحیــد،  تسرهعــرت اطــاتی طــربقۀ تحقیــق چندانــی نداشــتند. حدا
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کاس هــری دیگــای بودنــد  کتــرب اصــول بلســفه و روش رئرهیســم تی خواندنــد. یــر    

کترب هــری طــرده تا ترننــد آثــرر آقریــرن طــبحرنی و تــکررم شــیاازی تی  خواندنــد.   کــه 

 تبرحثی که تساح تی شد، در همین بضر بود و اطترد تمرنعتی نمی کادند، به دالیل 

که جری آن در این نوشترر نیسم.  خرّصی 

کـه اطـترد تبحث توحید را شـروع کادنـد، تخرطبین  پـس در طـرل1352 زترنـی 

و اطـرتید و دانشـجویرن، همگی، خواطـته یر نرخواطـته، درس هری بلسـفی و بشای 

خوانـده بودنـد. هـذا ذهـن تخرطـف اوهیـه پـا از همیـن تفرهیـم بـود. در ایـن شـاایط، 

کـه بتواننـد تقصـود  کنـرر! زیـاا بـاای ایـن  یـد  اطـترد تی  باترینـد همـه این هـر را بگذار

کننـد، نرچـرر بودنـد خواطـتۀ خـود را خیلـی پـا رنـگ  و تنظـور خـود را روشـن بیـرن 

بگوینـد. چـون در آن زتـرن همـه به نوعی آغشـتۀ به صور بودند. ایشـرن تی خواطـتند 

بـر تیغـی از تذکـاات، درون ذهن هـر را بتااشـد. 

کنند، بسـیرر  که تی  خواطـتند تحم عنوان وجدان بیرن   در نتیجه آن چیزی را 

 پررنگ بیرن کاده اند. این پررنگ بیرن کادن بحث وجدان _ خصوصًر در درس هری 

که نظریه اول و دوم )در تعنری وجدان( شکل بگیاد. اول و دوم _ برعث شد 

یکـاد  کنـه اشـیرء« بـر رو 2. در باخـی از ایـن تحلیل هـر، بحـث »تعابـم وجدانـی 

تعابتـی »وجـدان پـروردگرر« در هـم آتیختـه شـده اطـم. یعنـی جریـی دارنـد بحـث 

تی  کننـد و در آنجـر عبـررت بـه گونـه ای اطـم که تصور تی شـود اطـترد دربرره تعابم 

کـه بحـث در بـرره تعابـم اشـیرء اطـم، یـر باعکـس.  خـدا طـخن تی گویـد، درحرهـی 

کـه  ایـن دو تعابـم، یکسـرن دیـده شـده و یکـی بـاض شـده اطـم، در حرهـی 

اطـترد بعـدًا این هـر را تفکیـک تی  کننـد. هـذا در بررطـی تتون،حتمـًر بریـد قبـل و بعـِد 

عبـررات دقیقـًر دیـده شـود. همیـن اتفرق طـبف شـده که نظریـۀ اول و دوم به صورت 

پـا رنگ تـای تسـاح شـود.  188
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3. نکتـــۀ دیگا، بحث کرشـــفیم عقل و علم اطـــم. وقتی ایشـــرن بحث عقل 

و علـــم را در دروس توحیـــد )درس چلـــررم( بیـــرن تی دارنـــد، تثرل حســـن و قبح را 

کررهریـــی تی کادید که حرال که  تی  زننـــد، به این عبررات: شـــمر وقتی بچـــه بودید، 

 بزرگ شـــده اید، تی بلمید که آن کررهر اشـــتبره بوده اطـــم. آن چه نداشـــتید و دارا 

ُشـــدید؛ عقـــل و بینش و دانریـــی نـــرم دارد. این تثـــرل را تی زنند؛ وهی در بیرنشـــرن 

کرر تی  باند. یعنی درطم وقتی بحث   تی گویند: این را تی  یربی. کلمۀ وجدان را به 

کلمۀ وجدان را هم بکرر تی  باند. هذا در توضیحرت،   کرشفیم عقل و علم هسم، 

این هر در هم ربته اطم. 

منشاء و خاستگاه نظریه اول 

کاشـفیت عقـل و علـم و تذکـر بـه  گاهـی آنچـه در خصـوص  همچنیـن، 
کمـاالت فاعل قادر  وجدانیـات نفـس در حسـن و قبـح افعـال و وجـدان 
تقریـرات عربـی و درس هـای  و تفصیـل در عبـارات  بـه اجمـال  مختـار 
فارسـی معـارف آمـده اسـت، بـا آنچـه پیرامـون معرفـت بسـیط پـروردگار 
کـه در درس هـای بعـد مـورد بررسـی  کمـاالت _  و معرفـت ترکیبـی باآلیـة 
گرفتـه _ بـا تحلیلـی یکسـان بررسـی و جمع بنـدی  و تذکـر وجدانـی قـرار 
کیـد بـر دیدگاه یکـم و دوم را بـه دنبال  گردیـده اسـت. ایـن عوامـل نیـز تأ

آورده اسـت. 

در ایـن عبـررت بـه همیـن نکته اشـرره تی شـود. یعنی دوبرره بحـث وجدان خدا 

گویندگرن در تقرم توضیح  گابته اطم. هذا باخی از  کشف عقلی قاار   کنرر وجدان 

کنـرر هـم دیده انـد و خواطـته اند این هـر را بر یکدیگـا هم تااز کنند  عبـررات، این هـر را 

کـه این هر را بر هم بپوشـرند.  و چیـزی بگوینـد 

کـه بریـد توّجـه کنیـم تنشـأ و خرطـتگره عزیزانـی  ایـن جمـات توضیـح تی  دهـد 
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کـه ایـن نظریه هـر را پاداخته انـد، از کجـر آتـده اطـم. یعنی نوع کرربـاد کلمۀ وجدان 

کـه از درون آن، این نظریرت قربل اطـتخااج  در ظرهـا درس هـر بـه نحـوی بـوده اطـم 

بوده اطـم. 

کرر ببانــد، تــر  کلمــۀ وجــدان را تاتــف بــه  یــس، اطــترد تی کوشــیدند  در اوائــل تدر

کــه  کننــد. ایــن  کننــد و تســیا دیگــای را روشــن  ــااش را ایجــرد  آن ذهنیم هــر و آن ت

کلمــۀ  گــا همــدرس تریــی«، شستشــوی درون را بــر تذکــا  تی گوینــد »بشــوی اوراق ا

گــا  کــه ا کادنــد. ایــن تســئله تنجــا بــه ایــن شــد  وجــدان در وادی هــری تختلــف بیــرن 

ــر اطــتنرد بــه  کســی تی پاطــید وجــدان یعنــی چــه، صرحبــرن نظریــرت یکــم و دوم ب

گا کســی دربرره جمات  بعضــی از ایــن جمــات تی  گفتنــد: وجــدان یعنی ایــن! اّتر ا

کــه پــس ایــن یعنــی چــه؟ آن عبــررات  کــه در جرهــری دیگــا آتــده تی پاطــید  دیگــای 

کــه البــد اطــترد از ایــن عبــررت همیــن  را بــه نظریــرت خودشــرن بــا تی  گاداننــد، 

ــر  ــد و آن ه گابتن ــررات دیگــای را  ــز عب ــا نی ــته اند. عــده ای دیگ ــا داش ــی را در نظ  تعن

را به نظریه هری خود باگاداندند. 

 انصاف این است که نمی توانیم همه عبارات موجود ذیل بحث وجدان 
کاربردهـای آن در متـون معارفـی _ بـدون اینکـه به تکلفی  را بـرای همـه 
برسـانیم.  سـامان  بـه  دوم  یـا  یکـم  دیدگاه هـای  ذیـل   _ آییـم  دچـار 
شـده  ح  مطـر دیـدگاه  دو  ایـن  کنـار  در  سـومی  دیـدگاه  کـه  اینجاسـت 
که می کوشـد تقریبا  که ارزشـمند و در خور اعتنا اسـت، دیدگاهی  اسـت 
ح  کنار هم شـر همگـی مطالـب و عبـارات مربـوط بـه بحـث وجـدان را در 
و توضیـح دهـد. مـا در ایـن نوشـتار بـه بررسـی هـر سـه دیـدگاه و بررسـی 

ابهامـات و چالش هـای پیرامـون آنهـا خواهیـم پرداخـت. 

که نظریه هری تختلف در اذهرن   این ربم و باگشـم تیرن تسرهف برعث شـد 
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کـه  کـه در اداتـه بـه بررطـی آن هـر خواهیـم پاداخـم. از آنجریـی   ابـااد شـکل بگیـاد 

تی  خواهیـم دیدگره هـری تختلـف را تساح کنیم،برید خود را باای طاح دیدگره هری 

کنیم.  ۀ آنلر آترده 
ّ
تختلـف و اده

دیدگاه یکم: وجدان، قوه ای درونی برای شناخت

کنـــار حـــس و عقل، از قـــوای باطنـــی _ و به   در ایـــن دیـــدگاه، وجـــدان در 
 تعبیری دیگر، طریقی _ مســـتقل برای شـــناخت حقایق است. همچنان 
گر این تعبیر را بپذیریم( و با عقل خود،   که با حس خود، شناخت حسی )ا
شناخت عقالنی را فراچنگ می آوریم، خداوند قوه ای دیگر به نام وجدان 
ج  که می توانیم به وســـیله آن بـــا عالم خار  در اختیـــار مـــا قرار داده اســـت 
کنیم. لغتنامه  کرده، نسبت به اشیاء شناخت وجدانی پیدا   ارتباط پیدا 
کاربردهای اصطالحـــی وجدان را این  مجمع البحریـــن ]طریحی[ یکی از 
کل مـــا یدرك  گونه شـــرح می دهـــد: »الِوْجـــَداُن « مـــن القـــوى الباطنة، و 
ـــات «. لغتنامـــه دهخـــدا نیز بـــه نقل از   بالقـــوة الباطنـــة یســـمی  الِوْجَداِنّیَ
کـــه در عرف بعضی،  کشـــاف اصطالحـــات الفنون آورده اســـت   المنجد و 

وجدان عبارت است از نفس و قوای باطنه. 

کـــه بـــرای شـــناخت پیرامـــون خـــود، عقـــل و حـــس  گونـــه اســـت  بشـــر ایـــن 
کنـــد _ در  گاه اراده  کمـــاِل عقـــل، هـــر  کار می گیـــرد. صاحـــِب  را فاعالنـــه بـــه 
ـــر  گ ـــوه اســـتفاده می کنـــد و ا ـــه در حیطـــه عقـــل اســـت _ از ایـــن ق ک امـــوری 
گـــر  نخواهـــد، از آن بهـــره نمی بـــرد. در مـــورد حـــس هـــم همیـــن طـــور اســـت. ا
گـــر فاعالنـــه تصمیـــم بگیـــرد  چشـــم را ببنـــدد جایـــی را نخواهـــد دیـــد، ولـــی ا
کنـــد، همـــه جـــا را تـــا تیـــررس نـــگاه خـــود، نظـــاره   کـــه چشـــمان خـــود را بـــاز 

خواهد نمود. 

کنار دو ابزار متداول  191در این دیدگاه، وجدان به مثابۀ قّوه ای مستقل و در 
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که  پیش گفته تلقی می شـود و قوه ای بنیادین و طریقی روشـنگر اسـت 
گر در حاالتی عقل  کـه ا گونه ای  در مـا بـه ودیعت نهاده شـده اسـت، به 
آفریـن،  ایـن وسـیله معرفـت  گذاشـته شـود، همچنـان  کنـار  و حـس، 
کـه از مجـرای آن می توان  مجـال تفحـص در مخلوقـات را دارد، طریقـی 
کنـه حقایـق عالـم رسـید، چـه آن حقیقت در مرتبـه ای نازل  بـه ظاهـر و 
مربـوط بـه اشـیاء مـادی عالـم بیرونـی باشـد و چـه در مرتبـه ای عالـی و 

مرتبـط بـه شـأن معرفة  اهلل. 

کـه چـه بـرای رسـیدن به  بـه عبارتـی دیگـر، وجـدان قـوه یـا طریقـی اسـت 
کرده اسـت- و چه در شـناخت  معرفـة اهلل -کـه خـدا در وجـود ما نهادینه 
گرانقدر و مستقل  کارگاه شناختی انسان، نعمتی درخور و  امور دیگر، در 
گرفـت.  کار  بـه  فاعالنـه  را  آن   کـه می تـوان  و عقـل وجـود دارد   از حـس 
گاهـی اش از این نعمات سـه گانه  کـه بر اسـاس میزان آ ایـن انسـان اسـت 
که برای شـناخت اشـیاء پیرامون خود از طریق  االهی، تصمیم می گیرد 
کار زند  کند، یا عقـل خود را بـه  حـس پیـش بـرود و شـناخت حسـی پیـدا 
کنـاری نهـد و بـه  و شـناخت عقالنـی فراهـم آورد، و یـا اینکـه ایـن دو را بـه 

که مسـتقل از آن دو اسـت، دسـت یازد. شـناخت وجدانی 

کــه بــر پایــه الفکــری و انخــالع نهــاده شــده _ و بــر  از قضــا قــوه و راه وجــدان 
خــالف ابزارهــای عقــل و حــس، معصــوم از خطا و اشــتباه اســت _ بهترین 
و بلکــه تنهــا راه مســتقل شــناخت و در واقــع پایــه و مبنای شــناخت های 
کــه اصــوال شــناخت  دیگــر اســت. باورمنــدان بــه ایــن دیــدگاه برآننــد 
حســی و عقالنــی را نمی تــوان بــه عنــوان شــناخت های ســره و خالــص 
پذیرفــت؛ تــا عصــای ســحرآمیز وجــدان در دســت نباشــد و تــا ایــن چــراغ 
االهــی تابیــدن نگیــرد، هیــچ ظلمتــی بــه روشــنی مزیــن نخواهــد شــد و 
هیــچ شــناخت حقیقــی و واقعــی، فراچنــگ نخواهــد آمد. نتیجــه آنکه در  192
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ایــن دیــدگاه، تعابیــری همچــون »وجــدان حســی« یــا »وجــدان عقلــی« 
ــت  ــی در معرف ــارض ذات ــر و تع ــا از یکدیگ ــزاء آنه ــتقالل اج ــت اس ــه جه _ ب
افزایــی _ تعابیــری پارادوکســیکال و فاقــد معنــا می باشــند، همچنان کــه 
عقــل،  و  حــس  راه  در  عقلــی«  »حــس  یــا  حســی«  »عقــل  تعبیرهــای 

تعابیــری ناهمخــوان هســتند. 

در این طسور به چند نکتۀ تلم در توضیح نظریۀ اول اشرره شده اطم: 

یم؛  1. بـــا پریه ایـــن نظا، وجدان یک راه تســـتقل اطـــم. تی گویند تـــر حس دار
کـــدام یک راه  یـــم و این هـــر ربسی هـــم ندارند. بلکـــه ها  یـــم و وجـــدان دار عقـــل دار
که تستقّل  گذاشته شـــده اطم  که در تر به ودیعم  هســـتند. وجدان راهی اطـــم 
از راه حـــس و عقـــل و اهبتـــه بدون خسر اطـــم. هیـــچ خسریی در وجدان نیســـم. 
گـــا شـــمر راه وجدان را نداشـــته برشـــید، عقـــل و حّس، شـــمر را به  از طـــوی دیگـــا، ا
هیـــچ جر نمی بانـــد. نورانیـــم اصلـــی و زیربنری اصلـــی تتعلق به وجدان اطـــم. 
گـــا حـــّس و عقل هم بخواهنـــد کرر کنند، تر این وجدان نبرشـــد کرره ای نیســـتند.  ا
همـــۀ شـــنرخم هر به وجدان باتی گـــادد. وجدان یک ابزار طـــتاگ و بـــزرگ و تنّور و 

بنیردیـــن اطـــم که نیـــرزی به حّس و عقلـــی ندارد.

هذا وجدان و عقل و حّس، تســـتقل از هم هســـتند. بااطـــرس این نظا، وجداِن 

عقلی بی تعنر اطـــم، همرنسور که حّس عقلی تعنی ندارد، چون این هر دو تســـیا 

کرنرل تختلف هستند. به همین تعنر، هم وجدان حّسی و هم وجدان عقلی  و دو 

 تعربیا بی تعنریی هستند. 

 در دروس معارف نیز عباراتی وجود دارد که گویا ما را به استفاده از قوه ای 
گام نهادن در راهی به نام »وجدان« و دست  مستقل از عقل و حس، یا 
 یازیـــدن بـــه این روشـــنگر درونی بـــه عنوان وســـیله یا قوه یـــا راهی دیگر
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گام زدن در این مســـیر و  گـــرو   آن را بـــه صـــورت صحیـــح، تنهـــا و تنها در 
 پیمودن راه در پرتو این شعله الهی می دانند، مسیری روشن و شعله ای 

که در نهاد ما به ودیعت نهاده شده است.  فروزان 

که ما را به سالح  کرده اند و همچنان  کمال عقل را به ما هبه  که   همچنان 
حـــس، مجهز نموده اند، ما را مالک قوه ای قویم به نام وجدان نموده اند 
 که نفس ما از آن بهره می جوید، آن را به کار می برد و در مسیرش گام می زند 
و بـــا دلـــدار وجـــدان، نرد معرفـــت می بازد. نفـــس انســـانی، از این عطای 
کـــردن« می پـــردازد. »وجدان  االهـــی اســـتفاده می کنـــد و بـــه »وجـــدان 
 کردن« یک فعل نفســـانی است، همچنان که انتخاب و اختیار، یک فعل

 نفسانی به شمار می آید. 

کـــه در این عبـــررات آتده اطـــم، آن تسرهـــف به این جر تی  رطـــد  همـــرن طـــور 

که  کادن یـــک "کرر" و یک "بعل" اطـــم. همرنسور  کـــه قرعدتًر بریـــد بگوییم وجدان 

نفـــس تر قـــدرت دارد و اختیرر تـــی  ورزد، به همـــرن نحو، نفس تر وجـــدان تی  کند. 

 وجدان کادن، یک بعل نفســـرنی اطـــم، هم چنرن که انتخرب و اختیرر، یک بعل

 نفسرنی به شمرر تی  رود. 

که _ بســـته به ساحت شـــناختی مورد نظرش  این نفس انســـان اســـت 
کار  کنـــد، از قـــوه وجـــدان اســـتفاده می کند، یا حـــس را به  _ هـــرگاه اراده 
می انـــدازد، و یـــا تعقل می نماید، و از این طریق فعلی نفســـانی از او ســـر 
می زنـــد. وجدان، یـــک حقیقت وجـــودی منحاز و مســـتقل و به غایت 
ارزشـــمند دارد، مسیر آن یک مســـیر دیگر و ساحت آن، ساحتی متمایز 
که  کـــه بـــا ســـایر روش هـــا دارد. از آنجا  اســـت، بـــه دلیـــل تفـــاوت ذاتـــی 
که با حـــّس و عقل _  الفکـــری خاســـتگاه وجدان اســـت، بدیهی اســـت 
که هر دو مفهوم  ســـاز و صورتگرند و علم حصولی را به انســـان پیشـــکش 

194

وجــدان



کـــه بـــا ایـــن دو رقیـــب، بر  می کننـــد _ متفـــاوت باشـــد و بدیهـــی اســـت 
 ســـفرۀ رفاقت ننیشـــند، بلکه در معرکـــۀ رقابت با آنان درآیـــد و صد البته

گوی سبقت نیز می رباید.  که از آنان   

بــر ایــن نظــا، حــرالت درونــی تــر وجدانیــرت تــر هســتند. حرالتــی تثــل حســد. آیــر 

گــوش درک تی  کنیــم؟ خیــا! بــر عقلمــرن هــم حســد را  حســد را تــر بــر چشــم خــود یــر بــر 

نمی بلمیــم؛ بلکــه حســد را بــر عرتلــی بــه نــرم وجــدان تی  بلمیــم. هــذا بــا اطــرس ایــن 

که اصل و هویم و شــنرخم،  نظریه، اتور حســی وجدانی نیســتند. نکتۀ دیگا این 

کرر وجــدان اطــم. چــون حــّس دچــرر خســر تی شــود و عقــل هــم صــورت طــرزی و 

که برید در تقربل خرنۀ آن  تفلوم طــرزی تی کند. پس آنچه تی  ترند، وجدان اطــم 

 زانو زد و حقیقم را در این خرنه یربم. 

کـه ایـن تسلـف را تی  گوینـد، از خودشـرن ایـن حاف هـر را نمی زنند؛  گویندگرنـی 

کـه از دل آن هر تی  توان به این نتیجه رطـید.  بلکـه در دروس تعـررف عبرراتـی اطـم 

کـه ایـن نگـاش در  در ایـن جـر نمونه هریـی از بخش هریـی از دروس تعـررف تی آیـد 

بحـث وجـدان را تی رطـرند. 

که از نظر قائالن دیدگاه یکم _ نگاه استقاللی به وجدان  به عبارات زیر _ 

 دارد، توجه فرمایید: 

 ▪ طریق انبیا و طریق ما که دنبال آن ها می رویم »طریق وجدان« است. 

]درس های معارف، بحث توحید: درس 1[ 

پس باای وجدان طریقیتی قرئل تی برشند و آن را وجدان طریق و راه تی دانند. 

که مطرح می شـود، فکـر نکنید؛  کلمـات و جمالتـی  ▪ شـما حّتـی بـه ایـن 
کنیـد آن را »به وجدان خـود« بیابید.  کـه طرح شـد، سـعی  بلکـه آنچـه را 

]درس هـای معـارف، بحث توحیـد: درس 1[
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و  کـاد  تااجعـه  آن  بـه  بریـد  کـه  اطـم  چیـزی  وجـدان  گویـی  عبـررت،  ایـن  در 

کاده ایـد؛  کنیـد، صـورت طـرزی  گـا بکـا  حقیقـم اشـیرء را از آن طریـق شـنرخم. ا

یـک وطـیلۀ  باطـید.  آن  بـه  بـه وجـدان خـود  بریـد  باطـید،  آن  بـه  بخواهیـد  گـا  ا اتـر 

کـه بـر آن بریـد بـه حقیقـم باطـید؛ زیـاا عقـل،  شنرطـرننده بـه نـرم وجـدان هسـم 

تفلـوم طـرز و صـورت طـرز اطـم.
کات، »شما را از وجدان ک می کنید. اّما همه این ادرا ▪  همه اینها را ادرا
 خودتان انداخته است« و »رکود وجدان را باعث شده است«. ]درس های 

معارف، بحث توحید: درس 1[

گر شـعور  کنید. این واو _ ا ▪ مثـاًل شـما در ذهـن خـود یـک حـرف واو تصّور 
کـه بـه وجـود خـود  گـر وجـدان داشـته باشـد« _ می یابـد  داشـته باشـد، »ا
قائـم نیسـت، دیگـری او را نگه داشـته اسـت. ]درس های معـارف، بحث 

توحیـد: درس 1[

گونـه که  کـه بریـد آن را دارا شـویم، همـرن  در عبـررات بـرال، وجـدان چیـزی اطـم 

شـعور، داشـتنی و نداشـتنی اطـم. وجـدان نیـز اتـای داشـتنی و نداشـتنی اطـم و 

کـه بـه وجـود خـود قرئـم نیسـم، یعنـی دیگـای آن را نگـه داشـته اطـم.  تی  یربـد 

کند«،  ک خود رجـــوع  گـــر ابوعلی ســـینا هـــم »به وجدان ســـاده و پا ▪ ا
که او قّیوم دارد. ]درس های معارف، بحث  همین حقیقـــت را می یابد 

 توحید: درس 1[

یم:حّس، و عقـــل و وجدان.  گویی تـــر طـــه دروازه دار بـــر توجه به ایـــن عبررت، 

کن و از طریق دروازۀ وجدان  که آن دو دروازه را رهر  گفم   حرل برید به ابوعلی طـــینر 

که قیوم داری.  برو تر بلفمی 

کنیـد«، ایـن زیـر و رو شـدن را می یابیـد.  کـه مراجعـه  ▪ »بـه وجـدان خـود 
]درس هـای معـارف، بحـث توحیـد: درس 2[ 196
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کـه مـا مصنـوع غیـر باشـیم، آیـا جز اینکه مـا را بـاال و پائین  گـر بنـا باشـد  ▪ ا
بیاورند؟ ما این طوِر مصنوعّیت را در خودمان می یابیم... حاال صانع من 
کجاسـت؟ هیچ، اینهایش بر ما معلوم نیسـت.  کیسـت؟ چگونه اسـت؟ 
کـه خـود صانـع بخواهد، »بـه وجدان ما آن مقـدار را بنهد«،   آن مقـداری 

ما می یابیم. ]درس های معارف، بحث توحید: درس 2[

وقتـی پیغمبـر؟ص؟ »وجـدان انسـان را روشـن می کنـد« و صفـات خـدا را 
کنـد. ]درس هـای معـارف، بحـث  برایـش می گویـد، او بایـد خـدا را شـکر 

توحیـد: درس 2[ 

طبــق در ایــن عبــررت بــه تخرطــف تی گویــد: بــرو وجدانــم را پیــدا کــن کــه کجری 

ــی.  ــق را تی  بلم ــد؛ حقری ــرز ش ــه ب ک ــه  ــن؛ دِر آن خرن ک ــه  ــه آن تااجع ــم. ب ــم اط نفس

کــه همــرن خرنــۀ وجــدان  یعنــی خــدا طــلم تــر از تعابــم را در خرنــه ای تی گــذارد، 

کــه صرنــع بخواهــد  کیســم. آن تقــداری  کــه تــر تی  بلمیــم او  اطــم. آن وقــم اطــم 

بــه وجــدان تــر، آن تقــدار از تعابــم را بنلــد. وجــدان، ترننــد آن خرنــه اطــم، چیــزی 

کــاد.  کــه بریــد آن را روشــن 

ایــن عبررت هــر تؤیــد نظریــه ای اطــم کــه برالتا توضیــح داده شــده اطــم. در واقع 

آن نظریــه بــه خوبــی از دل ایــن عبــررات بــا تی آیــد. ایــن عبــررات چیــزی بــه نــرم وجــدان 

نشــرن تی دهــد کــه بــاای خــود هویــم و توجودیــم تســتقلی دارد. شــبیه ایــن عبررات 

کــه در تقرهــه آتــده، عبرراتــی روشــن تا  تــی  بــرز هــم در دروس تعــررف هســم؛ اّتــر جما

و صریح تــا اطــم. 

کــه در بیرنــرت اطــرتید تعــررف آتــده اطــم. ان  ایــن یکــی از توضیحرتــی اطــم 

شــرءاهلل در گفتررهــری آینــده، در ایــن بــرره کــه آیــر ایــن نظــا جرتــع و ترنــع اطــم یــر خیــا، 

گفتگــو خواهــد شــد.
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گا وجدان را یک بعل نفسرنی بدانیم، قرئل  یک نکته برقی تی ترند و آن اینکه ا

ی آن دو  به اطـــتقال وجدان هســـتیم. در این صـــورت چگونه وجدان تی  توانـــد رو

 قوۀ دیگا، یعنی حّس و عقل تأثیا داشته برشد؟

گا قاار برشد وجدان اطـــتقال داشته برشد، این تشکل   در پرطـــخ برید گفم: ا

که: درطم اطم  پیش خواهد آتد. آنلر یک توضیح تفصیلی تی  دهند بدین نحو 

گا کنجکروانه   که وجدان تستقل اطم و این هر ها کدام باای خودشرن هستند؛ اتر ا

که عقل و حس راه واقعی شـــنرخم نیســـتند. در واقع تر به  کنید، تی  بینید  دقـــم 

 ظرهـــا از آن هر اطـــتفرده تی  کنیم، اتر راه واقعی شـــنرخم نیســـتند. هـــذا برید حّس 

گذاشـــم تر وجدان، خودش را نشـــرن بدهد. تر حّس و عقل برشـــد،  کنرر  و عقل را 

وجـــدان نمریرن نمی شـــود. این نظریه تی  گوید حّس و عقل راه شـــنرخم نیســـتند، 

گا هم از آن اطـــتفرده نکادید، چیزی از دطـــم  که ا کورطـــویی تی  ترنند  بلکه تثل 

نداده اید. 

گفتررهری آینده پی تی گیریم. اداتۀ تسلف ار در 
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 گفتار دوازدهم 

طرح بحث

 در گفترر گذشـته نظریه اول توضیح داده شـد. گفتیم که با اطـرس این دیدگره، 

کـه تی توانـد تـر را بـه شـنرخم  کنـرر حـس و عقـل اطـم  وجـدان یـک قـوۀ برطنـی در 

که این نظریه از دل آنلر باآتده  کند. هم چنین عبرراتی از دروس تعررف   راهنمریی 

اطم، نقل شد. 

 نگررنده این تسرهف را بر باخی از دانش پژوهرن در تیرن گذاشته و گفم وگوهری 

دو طابۀ زیا، نرظا به نظاات آنلرطم.

 *. از نظا تن این که وجدان یک قوۀ برطنی در کنرر حس و عقل برشد، پذیابتنی 

کـه تـر چیـزی بـه نـرم »وجـدان حّسـی« یـر  نیسـم. اتـر بـر ایـن دیـدگره از جلـم آن 

یم هم عقیده هستم؛ زیاا حّس و عقل تربوط به عرهم ادارکرت   »وجدان عقلی« ندار

بـر هـم  تـر اطـم، در حرهی کـه تحقـق وجـدان در تقـرم برزخـی اطـم و هـذا این هـر 

ارتبرطـی ندارنـد. بنربـا این تعبیا »وجدان حّسـی« یر »وجدان عقلی« بی تعنر اطـم.

پاســخ:شــمر تی باترییــد حــس و عقــل تاتبــۀ تتفروتــی از وجــدان دارنــد. در ایــن 

 صــورت تــر چگونــه بــه آن تاتبــه ای که دور از حّس و عقل اطــم تی رطــیم؟ و چگونه 

نسبم به آن شنرخم پیدا تی کنیم؟

یـــم، از ابزارهری حـــّس و عقل  کرت )دنیر( توجـــه دار *. تـــر وقتـــی بـــه عرهـــم ادرا
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اطـــتفرده تی کنیـــم. اتـــر بـــاای تحقـــق شـــنرخم در آن جنبـــۀ غیا جســـمرنی ترن، 

کـــادن کمرالت و علوم در  کرت خررج شـــویم. یربتن و وجدان  گزیریـــم از عرهم ادرا  نر

این تقرم اطم. 

پاسخ:ابزار شنرخم شمر در آن تقرم چیسم؟ چگونه حقریق را تی یربید؟

کــه در آن رتبــه چگونــه بــه شــنرخم تی رطــیم؛ را اتــر ایــن را تی دانــم  *. نمی دانــم 

کــه یکی از  کــه یربتــن در آن تقــرم، بــدون ابــزار و آالت صــورت تی گیــاد، بــه ایــن دهیــل 

که وجدان بدون ابزار اطم.  ک این اطم   تفروت هری وجدان و ادرا

پاسخ:تسلقًر بدون ابزار اطم؛ یر بدون ابزار و آالت تردی اطم؟

کرت اطـتفرده تی شـود، در آن تقرم  *. ابـزار دارد؛ اتـر ایـن ابـزار و آالتـی که در ادرا

ندارد.  کررباد 

کـه در آن جر هم به  یـم بـه نرم رتبـۀ برزخی  پاسـخ:شـمر تی باترییـد تـر رتبـه ای دار

نوعـی از شـنرخم نرئـل تی آییـم. اتـر آن هـم برالخـاه ابـزاری دارد، یـک عرتـل انتقـرل 

کـه شـمر را بـه شـنرخم باطـرند. یعنـی بریـد تیرن شـمر و آنچـه تی خواهید  یـر رابسـی 

بشنرطـید، رابسـه ای وجـود داشـته برشـد. تنظـور تـر از ابـزار این اطـم. نکتـۀ دیگای 

کررباد کلمۀ وجدان باای اتور تحسـوس نردرطـم  کـه  کـه شـمر باتودیـد، این اطـم 

اطم. 

 **. به نظا تن تعبیا »وجدان حّســـی« کرتا درطـــم اطـــم. وقتی که تن طادم 

که طاتر را بر حّس خود تی یربم.  کاده ام، در حرهی   تی شود، در واقع طاتر را وجدان 

 یر وقتی تی گویم اآلن روز اطم، یعنی روشنریی روز را یربته ام. از چه طریقی روشنریی 

گونه اطـــم. تر   روز را یربتـــم؟ از طریق حّس )بینریی(. درتورد اتور عقلی نیز همین 

یم و هـــم »وجدان  اتـــور عقلـــی را وجـــدان تی کنیـــم. هذا هـــم »وجـــدان حّســـی« دار

. » عقلی 200

وجــدان



کــه از طریــق حــس حرصــل  تعبیــا »وجــدان حســی«، یعنــی وجدانــی  پاســخ:

کــه از طریــق عقــل پدیــد تی آیــد. اتــر  تی شــود و »وجــدان عقلــی« یعنــی وجدانــی 

کــه وجــدان یــک چیــز اطــم و حــّس و عقــل جــدای از وجــدان  اگاکســی تعتقــد برشــد 

تی برشــند، در ایــن صــورت ایــن تاکیــف، یعنــی تاکیــف »وجــدان حّســی« یــر »وجــدان 

عقلــی« بــی تعنــر خواهــد بــود. وقتــی وجــدان را هــم تــااز بــر عقــل و حــّس قــاار بدهیــم، 

کــه تــن هــم وجــدان تی کنــم و هــم تعقــل تی کنــم؛ یــر هــم وجــدان  بــدان تعنــر اطــم 

تی کنــم و هــم حــّس تی کنــم؛ چــون برالخــاه تــر یــر وجــدان تی کنیــم یــر حــّس تی کنیــم 

کرر  کرری تی کنــد و حــّس یــک  کــه وجــدان  ــر تعقــل تی کنیــم. نتیجــۀ ایــن تسلــف  ی

دیگــای تی کنــد، ایــن خواهــد شــد کــه آنچــه حــّس تی شــود، اتــا وجدانــی نیســم؛ زیاا 

بنــر بــا ایــن دیــدگره، حــّس در عــاض وجــدان اطــم نــه در طــول وجــدان. 

کادم«، بی تعنر   آن وقم این کام اطترد که تی باتریند: »تن تشنگی را وجدان 

تی شود؛ چون با اطرس این نظا، حّس در تقربل وجدان قاار دارد. 

طابـداران ایـن دیـدگره، جریـگره وجـدان را اصـًا در عرهـم دیگـای تی داننـد. در 

عرهـم ترّدیـرت، وجـدان تسـاح نیسـم، بلکـه در جریگرهـی بااتـا و واالتـا قـاار دارد. 

هـذا بـاای کسـی کـه دیـدگره یکـم را پذیابتـه برشـد و تعتقد برشـد که جریـگره وجدان 

بااتـا از حـّس و عقـل اطـم، قرعدتًر نبرید »وجدان حّسـی« یـر »وجدان عقلی« تساح 

کـه حـس بـاای خودش اطـم و وجـدان اتـای دیگا. آنچـه تورد  برشـد. بـه ایـن دهیـل 

شـنرخم تـر واقـع تی شـود، یـر بریـد حـّس بشـود یـر تعقـول واقـع شـود یـر وجدان شـود؛ 

چـون "یـر"ی تیـرن این هـر ترنعـة اهجمع اطـم. 

کـه وجـدان، اتای تتفـروت از  نتیجـۀ قلـای ایـن تسلـف ایـن پیـش باض اطـم 

حـّس و عقـل اطـم. حـّس و عقـل تربوط بـه عرهم تردی و وجـدان در تقرم و رتبه ای 

برالتـا اطـم. انسـرن از طریـق وجـدان بـه ویژگی هریـی تی رطـد که از طریـق حّس، یر 
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عقـل بـه آن نمی رطـد. تمـرم ایـن دیـدگره همیـن را تی گویـد که وجدان طریقی اطـم 

 تستقّل از حّس و عقل. تی توان به جری طریق، از واژه هریی تثل ابزار و راه هم اطتفرده

کاد؛ در اصل تسلف تفروتی ایجرد نمی کند.   

بررسی و نقد دیدگاه یکم 

که از تتن تقرهه پی تی گیریم:  بررطی این دیدگره را بر نقل جمله 

علی رغم توضیحات فوق و شواهدی که از متون معارفی برای این دیدگاه 
 فراهم آمده است، تأمالت زیر نسبت به تبیین جایگاه »وجدان« در این
که به نظر می رسد صاحبان این دیدگاه،  ح است    دستگاه معرفتی مطر

گزیر به فراهم آوردن بیانی برای آنها می باشند: نا

 1. مطابق این دیدگاه، کسانی که از راه وجدان اقدام به شناخت می کنند، 
که حس در  کار می گیرند، یعنی همچنان   وجدان را مانند ابزار حس به 
 اختیار حسگر است و گاهی از آن استفاده می کند و گاهی آن را بی استفاده 
گیرد. آیا  گونه مورد اسـتفاده قرار   می گـذارد، بایـد وجـدان نیز بـه همین 
 قائالن به این دیدگاه، چنین نتیجه ای را می پذیرند؟ به عبارت دیگر، 

آیا در دیدگاه یکم، وجدان تعطیل بردار است؟

کـه وقتـی حـس  گـا وجـدان را از حـّس جـدا بدانیـم، نتیجـه اش ایـن تی شـود  ا

تی کنیـم، دیگـا وجـدان نمی کنیـم و وقتـی وجـدان تی کنیـم دیگـا حـس نمی کنیـم. 

یـم دیگـا وجـدان نمی کنیـم. پس انسـرن هحظرتی  کـه عقـل تی ورز همیـن طـور زترنـی 

کـه وجـدان بـه  کرر تی آیـد نـه وجـدان، یـر جریـی هسـم  کـه حـّس بـه  و حرالتـی دارد 

 کرر تی آیـد نـه حـّس. در نتیجـه  در بعضـی از تـوارد، وجـدان انسـرن تعسیـل تی شـود

کـه یـک طـیف را در دطـم  یـم حـس تی کنیـم. تثـل وقتـی  کـه دار  و آن زترنـی اطـم 

 گابته ایـم و از عسـا خـوش آن هـذت تی بریـم. در ایـن حرهـم دیگا وجـدان نمی کنیم.
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کـه آیـر طابـداران این دیـدگره، این نتیجـه را تی پذیانـد که وجدان   طـؤال ایـن اطـم 

تعسیل پذیا اطـم؟

ــودن تعابیــری  ــه پارادوکســیکال ب ــدگاه، اعتقــاد ب ــر اســاس ایــن دی 2. ب
یــا وجــدان عقلــی اجتنــاب ناپذیــر اســت،  همچــون وجــدان حســی 
کــه مشــابه یــا عیــن آن را در بیانــات معارفــی و همچنیــن در  تعابیــری 
کاربرد صاحبان  کالم شاهدیم. معتبر بودِن  کاربردهای عرفی صاحبان 
 کالم بــه ارتــکاز معنــای وضــع شــده و اســتعمال آن توســط صاحبــان

که بسط آن، مجالی دیگر می طلبد.   زبان باز می گردد 

که در بررۀ آن نکرتی بیرن شـــد. با اطرس این دیدگره،  این همرن تسلبی اطـــم 

 تعربیـــای چـــون »وجـــدان حّســـی« یر »وجـــدان عقلـــی« غلط تی شـــود. اتـــر در این

 زتینه دو تشکل پیش تی آید. 

الـف(تـر در تتن هـری تعـررف شـرهد چنیـن تعربیـای هسـتیم. یعنی اطـترد این 

کـه یـک وجـدان حّسـی  گاطـنگی  کرر باده انـد. تثـل وجـدان تشـنگی یـر  تعربیـا را بـه 

گا این نظریه درطم برشد، وجدان و حّس یر وجدان و عقل بر هم قربل جمع   اطم. ا

کاده اند.   که اطترد این تعربیا را دروس تعررف اطتفرده  نیستند؛ در حرهی 

 ب(تـادم هـم بـه راحتـی ایـن تعربیا را به کرر تی باند. ایـن )به کررگیای( به دهیل 

 تعنـری ارتـکرزی )تتـداول و عابـی( آن اطـم. یعنـی تـادم آن را تی بلمنـد که دارند 

کرر بادن تعبیا »وجدان  کسـی هم از آنلر ایااد نمی گیاد. تثل به  کررش تی باند و  به 

طـاتر« که گرهی به آن اشـرره تی شود. 

)در تقریسۀ این دو اشکرل(، اشکرل اول تحکم تا اطم.

که وجدان همچون عقل، قوه ای در زمره سایر قوای   3. آیا چنین است 
کــه نفس ما را مالــک آن می کنند  درونــی مــا همچــون علــم و قدرت اســت 
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گــر چنیــن اســت،  کشــف می کنیــم؟ ا و بــه ایــن قــوه بســیاری از حقایــق را 
بایــد توســط همــگان قابــل فهــم _ بــه معنــی عــام آن _ باشــد و مــورد اشــاره 
گرفته باشــد.  حداقل برخی از فرهیختگان در تاریخ اندیشــه بشــری قرار 
کمــال وجــودی نــاب در انســان وجــود داشــت،  گــر ایــن  بــه دیگــر ســخن، ا
نــدارد.  مســتوری  تــاب  رو  پــری  بــاری!  می نمایانــد؛  بشــر  بــه  را  خــود 
که قوه ای همچون علم و قدرت در نهاد بشــر باشــد،  نمی توان پذیرفت 
گاه توســط موشــکافان مباحــث معرفتــی مورد اشــاره و بررســی  ولــی هیــچ 
کمال نیســت،  کیفیــت ایــن  و نقــض و ابــرام قــرار نگرفتــه باشــد. ســخن در 
کمالــی همچــون علــم در نهــاد  گــر  بلکــه در اصــل موجودیــت آن اســت. ا
آدمیــزاد نبــود و بداهــت موجودیــت آن بــرای همــگان روشــن نبــود، ایــن 
همــه در چگونگــی آن ســخن نمی رفــت. اینکه در سراســر تاریخ پر چالش 
گونــه اشــاره ای بــه مقولــه وجــدان نشــده، بــر ابهــام  اندیشــه ورزی، هیــچ 
کــه ادعــا می شــود وجــدان، قوی تریــن  ایــن دیــدگاه می افزایــد، بــه ویــژه 
کــه طبیعــی اســت تمســک  و مطمئن تریــن روش معرفت افزایــی اســت 
کریمــه »ذِلــَك َفْضــُل اهلِل ُیْؤتیــِه َمــْن َیشــاُء« ]المائــدة: 54[ در اینجــا  بــه 
کــه اینجــا ســخن از بنیــان و اســاس و محــور حقیقــی  وجاهتــی نــدارد، چرا
 و معتبــر شــناخت و اتخــاذ مســیر درســت بــر مبنــای آن اســت؛ لــذا هرگونــه 
ــه  گزینش گــری در چنیــن رهیافــت بنیادینــی، نقــض غــرض ب ک و  امســا

حســاب می آیــد.

گـــا وجدان یـــک قوۀ تســـتقل در نفس  که ا خاصـــۀ ایـــن تسلف چنین اطـــم 

کاده اطم،  که بشا دربررۀ این همه توضوع اظلرر نظا  برشد، برالخاه در طول قرونی 

بریـــد نویســـنده ، و تتفکـــا و صرحـــف نظای قـــوۀ وجـــدان تی گفم. اتر تـــر در هیچ 

جـــر و از هیچ کس طـــخنی یـــر توضیحی یر نقـــدی در این برره نشـــنیده ایم و چنین 
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که  چیزی پذیابتنی نیســـم. باای روشـــن تا شـــدن، تســـئلۀ علم را تثرل زدیم. این 

کیفیم آن چگونه اطـــم، تورد تنرقشه اطم؛ اتر اصل وجود علم   علم چیســـم و 

بدیلـــی اطـــم و نیرز به اثبرت ندارد. باطـــفه هـــم به این توضوع اذعـــرن دارند که 

که علم  کیفیـــم علم تورد اختاف برشـــد؛ اتر در اصل ایـــن تسلف   تمکن اطـــم 

کسی شک ندارد.  یم،  دار

ِه  ُل اللّٰ �نْ
ِلَك ڡنَ

کــه در باابــا ایــن طــخن نمی شــود بگوینــد: >دنٰ نکتــۀ دیگــا آن اطــم 

کرر تی آیــد؟ اصــًا جــری ایــن آیــه  <. ایــن آیــۀ شــریفه ایــن جــر بــه چــه 
ݦݩ
ُء٭

ٓ
ٰا َسش ِ� َم�نݨݨْ �ی ی ٖىݫ ݫ ݫ ݩةݫ �ݧ

ْ وݘݨݧ ݦُ �ی

ایــن جــر نیســم. ایــن تمســک درطــتی بــه آیــه نیســم؛ زیــاا تــر تعتقدیم که شــنرخم 

 !>
ݦݩ
ُء٭

ٓ
ٰا َسش ِ� َم�نݨݨْ �ی ی ٖىݫ ݫ ݫ ݩةݫ �ݧ

ْ وݘݨݧ ݦُ ِه �ی ُل اللّٰ �نْ
ِلَك ڡنَ

اصلــی حقیقــی و تعتبــا اطــم؛ آنــگره بگوییــم >دنٰ

کســی ندهــد و بعــد کنــد و بــه  ک  کــه خــدا اصــل و پریــۀ شــنرخم را اتســر  نمی شــود 

<! در ایــن صــورت دیگــا بــه هیــچ چیــز 
ݦݩ
ُء٭

ٓ
ٰا َسش ِ� َم�نݨݨْ �ی ی ٖىݫ ݫ ݫ ݩةݫ �ݧ

ْ وݘݨݧ ݦُ ِه �ی ُل اللّٰ �نْ ِلَك ڡنَ   هــم بگوییــم: >دنٰ

کاد.  نمی توان اعتمرد 

کـس بـه  کـه هیـچ  بحـث در بنیـرن و اطـرس و زیربنـر اطـم نـه یـک اتـا روبنریـی 

یـخ بشـا، آن را بـه هیـچ  ایـن تفصیـل بـه آن توجـه نکـاده اطـم و خداونـد در طـول ترر

کـدام از انسـرن هر نـداده اطـم، بلکـه بقـط در تعـررف، آن هـم در دروس اطـترد، این 

کـه در نظریه یکم آتده اطـم! واقعر این  قـدر پررنـگ شـده اطـم! آن هـم بـه تعنریی 

کـه ایـن قـدر در تسـئلۀ شـنرخم، پریـه ای و بنیـردی  کـه توضوعـی  ایـااد وارد اطـم 

اطـم؛ پـس چـاا کسـی از آن طـخن نگفتـه اطـم؟

کـه در آیـات و روایـات از آنهـا بـرای فهـم و درک و شـهود یـاد  4. ابزارهایـی 
گر وجدان، قوه  ای تا این حد مهم است  شده، علم و عقل و حس است. ا
 که پایه و اساس و محور هر معرفتی است و سایر معرفت ها به آن برمی گردد، 
 پس چرا در آیات قرآن و روایات اهل بیت: بدان تصریح نشده است؟ البته
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کار رفته اسـت، اما »وجـدان« با این   ریشـه »وجـد« در ادبیـات ثقلیـن به 
تبییـن خـاص بـه معنـای قـوه ای برای شـناخت، در هیچ آیـه و روایتی به 
گر قوه مسـتقّلی به جز علم و عقل و حس، وجود   چشـم نمی خورد! لذا ا
می داشـت، می بایسـت در آیـات و روایـات بـه آن اشـاره  می شـد و احـکام 
که برای علـم و عقل  کاربـرد آن نیـز بیـان می گردیـد، همچنـان   مرتبـط بـه 

و حس چنین شده است.

کـــه چـــاا از وجـــدان _ بـــه عنـــوان یـــک قـــوۀ تســـتقل تثـــل  ایـــااد چلـــررم ایـــن اطـــم 

ــاار اطـــم  ــا قـ گـ ــدارد؟ ا ــود نـ ــرت وجـ ــرت و روایـ ــی در آیـ ــچ رّدپریـ ــّس _ هیـ ــل و حـ عقـ

کـــه  کمرهـــی اطـــم  قـــوه ای تســـتقل بـــه نـــرم وجـــدان وجـــود داشـــته برشـــد، برالخـــاه 

کـــه بـــه تـــر _ بـــه عنـــوان برعـــل  کمرهـــی  بـــه تـــر انســـرنلر داده شـــده اطـــم و ترننـــد هـــا 

ـــق اتـــا و نلـــی واقـــع تی شـــود و بریـــد از آن تواظبـــم 
َّ
قـــردر تختـــرر _ داده شـــده، تتعل

ــاار  ــا قـ گـ ــاد. ا کرر نبـ ــه  ــی بـ ــاد و جریـ کرر بـ ــه  ــر آن را بـ ــد یـــک جـ ــاد؛ آدابـــی دارد؛ بریـ کـ

ــۀ  ــوان اتـــای تســـتقل ترننـــد حـــس و عقـــل، حتـــی در یـــک رتبـ ــه عنـ ــود وجـــدان بـ بـ

کـــه بـــه  تتفـــروت تی بـــود؛ بریـــد احـــکرم ربتـــرر تتنرطـــف بـــر آن نیـــز بـــه عنـــوان تلکـــی 

کـــه در آیـــرت و روایـــرت طـــا نخـــی  تـــر داده شـــده اطـــم، وجـــود تی داشـــم؛ در حرهـــی 

از ایـــن تسلـــف وجـــود نـــدارد. 

که به این دیدگره وارد شده عبررتند از:  پس به طور خاصه چلرر اشکرل 

کســـی وجدان را غیا از حّس و عقل و در عاض آن هر بداند، برید وجدان گا   1. ا

که این تسلف بر تعررف تر نرطرزگرر اطم.   را تعسیل  پذیا شمررد 

2. تعبیـــا »وجدان حّســـی« یر »وجدان عقلـــی« تعبیا غلسی تی شـــد، در حرهی 

یم. که تـــر در دروس تعرربی این تعربیـــا را دار

گـــا وجـــدان قـــّوه ای درونـــی و برطنی بـــاای همۀ انســـرن هر تی بـــود، برالخاه  3. ا
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که هیـــچ کس )تتفکا یر بیلســـوف یر  کســـی از آن طـــخن تی گفـــم، در حرهی  برید 

اندیشـــمندی( به آن نپاداخته اطـــم.

4. رّد پریی از وجدان به عنوان قوه ای تستقل در آیرت و روایرت وجود ندارد. 

 پس در کنرر این دیدگره، چلرر طؤال تساح شده اطم که طابداران این دیدگره 

برید به این طؤاالت پرطخ دهند. 

یم.  حرل به بررطی دیدگره دوم تی پاداز

دیدگاه دوم در بحث وجدان 

دیدگاه دوم: وجدان، آگاهی قدسی

دیـدگاه دوم، وجـدان را بـه مثابـه رویارویـی وجـودی با اشـیاء، متناسـب 
بـا مرتبـه وجـودی آنهـا می دانـد، امـا باید به تعابیـر موجـود در درس ها به 

کـرد، مانند: ویـژه در دورۀ دوم درس هـای توحیـد توّجـه 

گاهـی اش، اشـد  گاهـی بـه تمـام وجـود اسـت و آ گاهـی ایـن حالـت، آ ▪ آ
 حاالت است؛ قابل شک و ریب هم نیست »چون مساوق اصل هستی 
آدم اسـت«؛ مقدماتـی هـم نـدارد و »رسـیدن بـه آن  حـال«، فقـط بـر اثـر 
 اضطـرار و اضطـراب و عوامـل خارجـی اسـت. ]درس هـای معـارف، بحـث 

توحید )دوره دوم(: درس 1[

▪  »وجدان و وجود از یک ماده  است«؛ »وجدان تو یعنی وجود و هستی
 تو«. ]درس های دوره دوم معارف، بحث توحید: درس 1[

که به   طور اختیاری به وجدان خود برسید، باید تمامی  ▪ پس برای این  
تـا ول کردیـد، خودتـان هسـتید، شسـته  تعلقـات و افـکار را رها کنیـد... 
کیـزه. در ایـن حالـت بـه وجـدان خـود رسـیده اید. »هرکسـی بدیـن  و پا
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حالـت بیایـد و تـوی حال بـرود« و همه چیز را ول کند، خودش  را می یابد. 
]درس هـای دوره دوم معـارف، بحـث توحیـد: درس 2[

▪  مثال دیگری بگویم. آن کرد پشت کوهی که صورت علمی و این حرف ها 
که: »آهای...« در آن لحظه، او  کنیم  گهان صدا  گر او را نا را نمی فهمد، ا
که وجدان اوسـت خودش را، توجه  متوجه خودش می شـود. آن توجه 
علمـی نیسـت بلکـه توجـه وجـودی اسـت. اصـاًل وجهـه  وجودش روشـن 
می شـود ولـی نـه از سـنخ ایـن روشـنایی ها؛ و »تـا شـما بـه ایـن حـال در 
که من چه می گویم. ]درس هـای دوره دوم معارف،  نیاییـد«، نمی یابیـد 

 بحث توحید: درس 2[ 

یررویـــی و تواجلـــۀ وجـــودی بـــر اشـــیرء،  طابـــداران دیـــدگره دوم وجـــدان را رو

تتنرطـــف بـــر تاتبـــۀ وجودی شـــرن تی داننـــد؛ چـــه حّس برشـــد، یـــر عقل یـــر تااتف 

کنیـــم، تی گوییـــم  کـــه تواجلـــۀ وجـــودی پیـــدا  برالتـــا. تتنرطـــف بـــر هـــا تاتبـــه ای 

کادیـــم. پس وجـــدان، حّس را در بـــا تی گیـــاد؛ چنرنکه قرعدتًر عقـــل را نیز  وجـــدان 

گیاد.  بریـــد در بـــا 

وهـی در ایـن دیـدگره، یـک طلسـله جمله هـر تی آورنـد. تی گوینـد درطـم اطـم 

یررویـِی وجـودی تتنرطـف بـر تاتبـۀ وجودی آنلـر، اتر ایـن قصه بقط  کـه تی گوییـم رو

کـه نـرم آن را »حـرل وجـدان« تی گذارنـد.  تختـص تااحـل بـرال، واال و باتـا اطـم 

کـه بـه عقیـدۀ  کـه در تتـن بـرال بـه آن اشـرره شـده، ایـن اطـم  نکتـۀ تلـم دیگـای 

یشه و یکی تلقی  صرحبرن این نظریه، در درس هری تعررف، »وجدان« و »وجود« هم ر

 شـده اطـم. پـس تاحلـۀ وجـدان بسـیرر عمیق تـا اطـم و بـه وجود تن نزدیک شـده 

اطـم، نـه بـه حـّس تـن. در واقـع، از تاحلـۀ حـّس گذشـته و بـه تاحلـۀ وجود رطـیده 

وجـدان«  »حـرل  بـه  انسـرن  وقتـی  تی گوینـد.  وجـدان«  »حـرل  را  حـرل  ایـن  اطـم. 
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تی رطـد، دیگـا بـه حـس و عقـل خود کرری نـدارد، بلکه حرل تتعرهی و باتای اطـم 

کرر بـاد. تثـل وجـدان حقریـق اشـیرء، یـر وجـدان  کـه بـاای آن بریـد تعبیـا وجـدان بـه 

کـه خـودت را تی یربـی و بـه وجود خودت تی رطـی.  خودتـرن در بحـث تعابـم اهلل، 

کـادن. آنلـر پیـش نیـرز  کنـه بـه اشـیرء پیـدا  یـر وجـدان حقریـق اشـیرء یعنـی تعابـم 

ی وجود خـود ببینید. 
ّ
کـه وجـدان را عمیق تـا و تجل همـۀ اینلـر را ایـن نکتـه تی داننـد 

کـه هیرقـم نرتگـذاری  اتـور وجدانـی در طـسح حـّس نیسـتند. بلکـه اتـوری هسـتند 

بـه وجـدان ندارنـد. هـذا ایـن را بـه »حـرل وجـدان« تعبیـا تی کننـد و اطـتنکرف دارنـد 

یربم هـری عقلـی را وجـدان بنرتنـد.  کـه حـّس یـر در

که اطـــترد در بعضی جرهـــر آورده اند،  صرحبـــرن این نظریـــه تی گویند: تعریفی 

گانه به حّس  که یک حرل قدطی اطم، و   تربوط به آن حرل خرّص درونی ترطـــم 

گفته نمی شود. جمات تؤید این تسلف را بر هم تی خوانیم: وجدان 
گاهی اش، اشـــّد  گاهی به تمـــام وجود اســـت و آ گاهـــی ایـــن حالـــت، آ ▪ آ
 حاالت اســـت؛ قابل شـــک و ریب هم نیست »چون مساوق اصل هستی 
 آدم است«؛ مقدماتی هم ندارد و »رسیدن به آن  حال«، فقط بر اثر اضطرار 
 و اضطـــراب و عوامل خارجی اســـت. ]درس های دوره دوم معارف، بحث 

توحید: درس 1[

  این جمله در دروس جدید توحید اطم. تسروق، به تعنری هم دوش و همااه

 اطـم. تی گوینـد: ببینیـد در ایـن عبـررت چقـدر تقـرم وجـدان را بـرال تی بانـد؟ ایـن 

گرهی اطـم و هیچ شـّک و تادیدی در آن نیسـم.  گرهی به این حرهم، اشـّد آ که آ

گرهـی بـه تمـرم وجـود اطـم. چـاا؟ چـون تسـروق بـر اصـل  گرهـی بـه ایـن حرهـم، آ آ

 هسـتی تـر، و دوش بـه دوش بـر آن اطـم. رطـیدن بـه ایـن حـرل هـم بـا اثـا اضسـاار و 

 اضسااب و عواتل خررجی اطم. این عبررت تی گوید: وجدان جریگره باتا و واالیی

بـه حـّس خـود وجـدان  انسـرن  ایـن صـورت  گرهـی قدطـی اطـم. در  209دارد و یـک آ
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یم و هم در تعقوالت  نمی گوید؛ چون در حّس خود خسر دارد. هم خسری ِحّسی دار

که در وجدان اشتبره و خسر راه ندارد.   اتکرن خسر هسم، در حرهی 

گفتـه  در دیـدگره یکـم هـم همیـن نکتـه بـود. در آن دیـدگره هـم بـه حـّس وجـدان 

نمی شـد، اتـر ایـن جـر حـرل دیگـای اطـم. ایـن دو دیـدگره بـه هـم نزدیـک هسـتند. 

یـک  بلکـه  نیسـم،  ابـزار  یـک  وجـدان  دوم  دیـدگره  در  اول،  دیـدگره  خـاف  بـا  اّتـر 

گرهـی قدطـی اطـم. در دنبرهـۀ تتـن توضیحـرت بیشـتای داده شـده اطـم:  آ

گرچـــه در ایـــن دیـــدگاه، اعتقـــادی بـــه وجـــود قوه ای مســـتقل بـــه نام 
ح نمی شـــود، بـــا محصور شـــدن  وجـــدان بـــرای نفـــس انســـان، مطـــر
کاربرد وجدان در شـــناخت امور متعالی، عمـــال دریافت های  ســـاحت 
ج می شـــوند. به همین جهت  حســـی و عقلی از دایـــره وجدانیات خار
که این دیدگاه نمی تواند قائل به مراتب و درجات مختلف برای  است 
که شناخت های حاصله  کشـــف های وجدانی در مخلوقات باشد، چرا
 در مراتـــب پایین تـــر را مصون از خطا ندانســـته و به ایـــن جهت، آنها را 

اساسا شناخت نمی داند. 

در نتیجه شـنرخم حّسـی اصا شـنرخم نیسـم، بلکه شـنرخم بقط توطـط 

 وجدان اطم و آن هم در »حرل وجدان« و در تااحل کرتل تتعرهی آن. هذا نمی توان 

یـم، چـون وجـدان بقـط در  گفـم: وجـدان حّسـی و در تاتبـه بعـد وجـدان عقلـی دار

اتـور تتعرهـی تسـاح اطـم. 

گـر بپذیریـم حسـّیات هـم در کـه ا   از نگرانی هـای دیـدگاه دوم ایـن اسـت 
 زمره امور وجدانی قرار دارد، گویی آن کاشف حقایق قدسی را از جایگاهش 
کـه ایـن  کاسـته ایم، و معلـوم نیسـت  تنـزل داده  و از تنـزه و قدسـّیت آن 
کجا ادامه خواهد داشـت؟ و ای بسـا چیزی از آن حقیقت  فروکاسـتن تا 
قدسـی باقـی نمانـد. مشـکل در اینجـا فراوانـِی خطاهـای حسـی اسـت و  210
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کامل اسـت. پس  تقـدس مقـام وجـدان، بـا چنیـن خطاهایـی در تبایـن 
نـه تنهـا نبایـد وجـدان را از آن مقـام فرازیـن قدسـی اش تنـزل داد، بلکـه 

بایـد سـاحت آن را از امـور نازلـی نظیـر شـناخت حسـی، مبـرا نمـود. 

گا به اتا حّســـی وجدان بگوییم، طـــسح آن را پریین آورده ایم. در این صورت،  ا

باضـــًر بریـــد بگوییـــم حیوانـــرت هـــم که حـــّس دارنـــد، آن هر هـــم وجـــدان دارند؛ در 

کـــه اتور وجدانی اتوری تتعرهی اطـــم، ها کســـی نـــدارد و در هـــا جریی به  حرهـــی 

گـــا آن را به تاحلۀ حـــّس تنّزل  کرر نمی آیـــد. بقیـــۀ شـــنرخم هر دم دطـــتی اطـــم. ا

 بدهیـــد، تر آخا برید ربم. آن وقم برید گفم چون درخم حّس دارد، پس درخم 

که بگوییم  که بقط انســـرن وجدان دارد. هذا بلتا اطـــم   هم وجدان دارد؛ در حرهی 

 وجدان شـــرتل حســـّیرت نمی شود. وجدان، نه خسرهری حّســـی را شرتل تی شود؛ 

کـــه قربل ذکا نیســـتند پس وجدان  گیرهـــرن را. تعقوالت هم   نـــه حّس حیوانـــرت و 

یک اتا تتعرهی واال اطم. 

گــر هرگونــه رویارویــی بــا هــر واقعیتــی را »وجــدان« نــام   از ســوی دیگــر، ا
نهیــم، بایــد در شــخص متوهــم نیــز همیــن موضــوع را صــادق بدانیــم، 
که در این  زیرا او نیز با توهماتش رویارویی نفسانی دارد. بدیهی است 
کردن امری غیرواقعی، اذعان شــده اســت و این با  صــورت، بــه وجــدان 
کشــفی معصوم و بی خطاســت _ ســازگار نیســت.  که  حقیقت وجدان _ 
بــه همیــن ترتیــب، بایــد رویارویــی فیلســوف بــا تصــورات و تصدیقاتــش 
کــه نادرســت بــودن اطــالق  در موطــن ذهــن را هــم وجــدان نــام نهیــم؛ 
 وجــدان بــر مفاهیــم تصــوری و تصدیقــی فالســفه، از بدیهیــات معــارف،

 بلکه روح مباحث معارف است.   

یررویی و تواجلۀ وجودی  که طابداران دیدگره دوم وجدان، وجدان را رو گفتیم 
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که وجدان تواجلۀ وجودی اطم، اتر نه همه جر!   زده اند. تی گویند: درطم اطم 

که دچرر توهمرت شده، اتور غیا  کسی  به عنوان تثرل، در این صورت برید بگوییم 

کاده اطم.  یررویی نفســـرنی پیدا  کاده اطـــم؛ زیاا بر توّهمرتش رو  واقعی را وجدان 

که دچرر اطـــکیزوبانی شـــده و ذهنش پا از توهمرت اطم، صداهریی  کســـی  تثًا 

که دیگاان نمی بینند. پس  که دیگاان نمی شـــنوند؛ یر چیزهریی تی بیند   تی شـــنود 

که این ابااد توهمرت خود را وجدان تی کنند! گفم  برید 

 در همین زتینه خرطاه ای عاض کنم. بنده چند طرهی در بوشلا طبربم تی کادم.

 وزارت بلداشـم طاحـی داشـم تحـم عنـوان »بلداشـم روان«. یـک روز یکـی از 

 کررتندان اداره بلداشم آن تنسقه به تن گفم: اتروز تی آیند تر شمر را باای عیردت 

ک   یک بیمرر بباند. تریضی دارند که هذیرن تی گوید، اّتر شمر تنلر آنجر نرو، که خسانر

 اطـم. وقتـی بـه تنـزل آن بیمـرر ربتـم؛ به تحض این که وارد اترق شـدم، او به گوشـۀ 

که در غذای تن طم بریزی!  گفم تو را همسریه اترن باطترده اطم   دیوار چسبید و 

 گوش کن، همین اآلن هم دارد به تن تی گوید که برالخاه از دطم تو راحم تی شوم. 

این باد تتوّهم بود و تی گفم: اآلن دارم تی شنوم یر تی بینم.

  صرحبرن نظریه دوم تی گویند: این هم چیزی دارد تی شنود. تغز او پرهس هری

نـوار  گـا  ا کـه تـن نمی شـنوم.   اهکتریکـی تی دهـد، در نتیجـه صداهریـی تی شـنود 

کـه آن  کـه پرهس هـر را نشـرن تی دهـد. ایـن واقعیتـی اطـم  تغـزی بگیریـد، تی بینیـد 

گـا این را هم وجـدان بدانیـم، برید برتحۀ  شـخص بـر آن واقعیـم روبـرو تی شـود. اتـر ا

وجـدان را خوانـد! زیـاا توهمـرت هـم جـزء اتـور وجدانـی تی شـوند! 

یم تصورات و تصدیقرت بلســـفی هم  کنرر بگذار گا توهمـــرت را هم  تی گوینـــد ا

جـــزء وجدانیـــرت تی شـــوند؛ چون شـــمر بر نفـــس خود آن هـــر را تی بلمیـــد! چگونه 

کـــه تی دانید  کـــه هســـم و آن را تی بینیـــد وجـــدان بدانیـــد؛ در حرهی  واقعیتـــی را 
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ایـــن تصورات و تصدیقرت خسر هســـتند، و از طـــوی دیگا تی دانیـــم وجدان بدون 

خسرطم؟ 

کـه همـه چیـز در آن جـر تی گیـاد.  تی گوینـد در واقـع شـمر تـور بزرگـی انداخته ایـد 

کنیم و  گزیز برید این تور را تنگ  گا باای وجدان جریگره تعصوتیم قرئل شـویم، نر ا

گونه باداشـتلر و تعقوالت و توهمرت و حسـّیرت را حذف کنیم. طـپس اضربه  این 

کـه اهبتـه تـر وجـدان را ابـزار و وطـیله نمی دانیـم، بلکـه بـاای آن جریگرهـی   تی کننـد 

واالتا از حّس و عقل قرئل هستیم. 

ـــوۀ تســـتقّل اطـــم، اتـــر ایـــن  ـــدگره اول، وجـــدان یـــک ق کـــه از نظـــا دی دّقـــم شـــود 

گرهـــی تی دانـــد، بـــدون اینکـــه وجـــدان را ابـــزار بدانـــد. در هـــا  دیـــدگره آن را یـــک نـــوع آ

ـــزار و قـــوه در ردیـــف  گرهـــی حرصـــل تی شـــود؛ اتـــر دیـــدگره اول وجـــدان را یـــک اب دو، آ

کشـــف وجدانـــی حرصـــل تی شـــود؛ در حرهـــی  کـــه بواطـــسۀ آن  حـــس و عقـــل تی دانـــد 

کیـــدی بـــا قـــّوه بـــودن وجـــدان نمی شـــود. در واقـــع چـــون وجـــدان از  کـــه در دیـــدگره دوم تأ

 طریـــق تواجلـــۀ وجـــودی اتفـــرق تی ابتـــد، نیـــرزی بـــه وطـــیله و ابـــزار خرصـــی نیســـم؛ 

بلکه نفِس تواجله ایجرد شنرخم تی کند. 

بررسی دیدگاه دوم

ح  کــه پیرامــون دیــدگاه یکــم مطــر عــالوه بــر برخــی از تأمــالت پیش گفتــه 
شــد و در ایــن دیــدگاه هــم قابــل تطبیــق اســت، تأمــالت زیــر نیــز قابــل 

ح اســت: طــر

ح باشــد، این  گــر وجــدان تنهــا بــرای مراتــب عالیــه شــناخت قابل طر 1. ا
ــا رســالت  ــذا ب ــًا نصیــب عمــوم مردمــان نخواهــد شــد ل شــناخت قاعدت
ًة 

َ
َکاّف  

َ
ْرَسْلناَك ِإاّل

َ
که مخاطبانشان عموم مردم بوده اند ] »َو ما أ پیامبران 

اِس َبشیرًا َو َنذیرًا« سبأ: 28[ سازگاری ندارد.  ِللّنَ
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باخی تأتات با این دیدگره قربل طاح اطم: 

کــه ایــااد خیلــی بزرگــی هــم هســم، این اطــم که تی پاطــیم:  نخســتین اشــکرل 

کنه اشیرء یر وجدان حقیقم   )بر توجه به دیدگره شمر( چند نفا از تادم به حقیقم 

کــه تی دانیــم پیرتبــاان؟مهع؟ بــاای همــۀ تــادم  خــود تی رطــند؟ ایــن در حرهــی اطــم 

گــا قــاار برشــد وجــدان ایــن قــدر  کرر دارنــد. ا تبعــوث شــده اند و بــر وجــدان تــادم 

کــه  تتعرهــی برشــد، تــادم تعموهــی نمی تواننــد تخرطبــرن پیرتبــاان برشــند. تادتــی 

دطتشــرن بــه اتــور تتعرهــی نمی رطــد و نفــس تزکیــه شــده و تربیــم شــده ندارنــد و بــه 

 آن تقرتــرت ناطــیده اند، تخرطبــرن پیرتبــاان نخواهنــد بــود. ایــن یــک ایــااد خیلــی

 تلمی اطم. 

کـه مکتـب معارف به خاص بـودِن مخاطبان نظام  2. همـان اعتراضـی 
فلسـفی یـا عرفانـی دارد، متوجـه این دیدگاه هم خواهد شـد. 

اشـکرل تـر بـه باطـفه چیسـم؟ تی گوییـم شـمر بریـد تنسـق بخوانیـد تـر بتوانید 

کنیـد. هـذا از بیـن تـادم بقـط عـدۀ تعـدودی بـه ایـن تاتبـه  قـوۀ اطـتدالهترن را قـوی 

تی رطـند، نـه همـۀ تـادم. تگـا اعتـااض تر این نبـود که پیرتبـاان بیلسـوف نبودند؟ 

کـادن ایـن تقدتـرت بـر دعـوت عـرم  کـه طـّی  تگـا اعتـااض تـر بـه باطـفه ایـن نبـود 

هـا  دطـم  کـه  تی کنیـم  تعریـف  وجدانـی  خودتـرن  حـرل  اطـم؟  تنربـی  رطـوالن 

کسـی بـه آن نمی رطـد! تی گوییـم بریـد تزکیـه نفـس کنید، بریـد انخاع روحی داشـته 

کـه همـرن هـدف دطـم نیربتنـی بـاای عمـوم  برشـید تـر بـه آن تقـرم باطـید. ایـن هـم 

کسـی بـه بلـم عقانـی نمی رطـد،  شـد! از یـک طـاف بیلسـوف تی گفـم دطـم هـا 

یربـم وجدانی نمی رطـد. هذا  تـر هـم از طـاف دیگـا تی گوییـم دطـم ها کسـی بـه در

ایـن اعتـااض از ایـن جلـم بـه تـر هـم وارد اطـم. 

گفته  اشـکرل دوم تصریح به اشـکرل اول اطـم، اّتر به بیرنی دیگا. در ایااد اول 
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کـه ایـن بیـرن از وجدان، بـر عموتیم دعوت انبیرء؟مهع؟ _ که تصریح آیۀ شـریفۀ  شـد 

ݣݣا< تی برشد _ نرطرزگرر اطم. اتر در ایااد  رݦݦً �ی ݬٖ ݫ دن ا َو�نَ رݦً �ی َسشٖ ٰاِس �ب  ِلل�نّ
�ةً

نَّ ڡݧ
ٓ

ٰا كٰا
ّ
ٰاَك ِال �ن

ْ
ْرَسل

َ
 ا

ٓ
>َومٰا

که با اطـرس همین آیۀ شـریفه به باطـفه تی کنیم،  که آن ایاادی  دوم بیرن تی شـود 

کادیـم.  بـه خودتـرن هـم وارد اطـم. ایـن دو را بـه جلـم بحـث  نقضـی از هـم جـدا 

ـی و ایااد دوم اشـکرل نقضی اطـم. 
ّ
یـۀ حل ایـااد اول از زاو

کردن وجدانیات به امور قدسـی و عدم توسـعه وجدانیات  3. منحصر 
بـودن  واقعـی  بشـر،  عمومـی  رفتارهـای  و  متعـارف  و  متـداول  امـور  بـه 
کلیـۀ افعـال را مخـدوش و شـناخت های مبتنـی بـر آنهـا را نسـبی  اعتبـار 

و فاقـد ارزش حقیقـی می نمایـد. 

کـه بقـط وجدانیـرت در آن تاحلۀ برال،  در بنـد طـوم بـه ایـن نکته اشـرره تی شـود 
ی  تعصـوم و بـدور از خسرطـم و بقیـه خسـر پذیانـد. در این صورت، دیگا طـنگ رو
طـنگ بنـد نمی شـود و همـه چیـز تـورد تادیـد اطـم، همـه  تسرهـف نسـبی اطـم و 
گا بقط جریـگره وجدانیرت را »حرل وجدان«  هیـچ شـنرختی ارزش حقیقـی نـدارد. ا
کـه به  تعریـف کنیـم، تمـرم شـنرخم هری تتـداول بی اعتبـرر و اتـور نسـبی تی شـوند 
کـادن وجدانیـرت بـه اتور  کـاد. نتیجـۀ قلـای تحصـور  کـدام نمی تـوان اعتمـرد  هیـچ 
کرشـف از حقیقم اند و شـنرخم هری تعمول  که بقط آنلر  باتا و برالتا، این اطـم 

و تتـداول، بـی ارزش و بـی اعتبـرر تی شـوند. 

کنون که در حرل گفتگو هستیم، در آن تقرترت برال نیستیم. تن  بی اهمثل هم ا
کـه در تغـرزه تی خواهـم تیـوه بخام و به بروشـنده پول تی دهم، یـر همۀ اتور تتداول   
کـدام از اتـور وجدانـی نمی شـود و هـذا اتـکرن خسـر در آن هر وجـود دارد.  دیگـا، هیـچ 
ایـن طـخن بـدان تعنی اطـم که بر یـک تعریف تحصور و تحـدود از وجدان، تمرم 

شـنرخم هری دیگـا را زیا طـؤال تی بریم. 

کـــه پرطـــخگوی تمرم شـــنرخم هر و  215آیـــر ایـــن نظریـــه به انـــدازه ای قـــدرت دارد 

گفترر دوازدهم  



باخوردهـــری روزانـــۀ تـــر برشـــد؟یعنی تی توانـــد در تقربل نســـبی و بی اعتبـــرر بودن 
 شـــنرخم هر بریســـتد؟ در این صورت، همۀ تر و تمرم تادم، همواره در ظّن و گمرن 
کـــه در تااتف برال   زندگـــی تی کنیـــم و هیـــچ چیز قربل اعتمرد نیســـم، تگـــا اتوری 

که قربل اعتمرد و بدور از خسر تی برشند.  هستند 

کــه حــّس اعتبــرر نــدارد. ایده آهیســم هر  دیویــد هیــوم غیــا از ایــن نمی گفــم 
کــه هــا چــه در ذهــن اطــم تعتبــا اطــم و بقیــه نرتعتبانــد. در  همیــن را تی گوینــد 
ایــن صــورت بریــد بتــوان در باابــا تمــرم ایــن شــنرخم هر پرطــخگو بــود. یعنــی نظریــه 
کــه ادعر کنــد بقط آن شــنرخم برال قربل   وجــدان بریــد آن قــدر تنســجم و قــوی برشــد 
ــه  ــا ن گ ــد و  ــاا بقــط نرتــی از شــنرخم دارن ــد! زی ــد ارزش ان اعتمــرد اطــم و بقیــه برق

ــم! ــی اط ــری بزرگ ــن ادع ــم. ای ــی نیس ــنرخم واقع ش

4. با نسـبی شـدن شـناخت های عمومی انسان و افعال مبتنی بر آنها، 
کـه ارزش نسـبی و  اوامـر و نواهـی شـرایع نیـز متوجـه امـوری می شـود 
اعتبـاری دارنـد. ایـن خـود منجـر به اعتباری شـدن احکام عالم تشـریع 
کـه بداهتـا بـا ضروریـات مباحـث معارفـی، و بلکـه بـا ضروریات  می گـردد 

 فقهی و دینی در تعارض است. 

گا شنرخم هری عموتی انسرن نسبی   اشـکرل چلررم نتیجۀ ایااد طـوم اطـم. ا

 برشـد، تمرم اواتا و نواهی نیز که با ربتررهری نسـبی انسرن هرطـم، نسـبی تی شوند. 

نمی شـود چیزی ارزش حقیقی داشـته برشـد اّتر تنتسـف به چیزی شود که واقعیم 

نسـبی دارد. نمی شـود بـاای یـک اتـا نسـبی ارزش حقیقـی قرئل برشـیم، چون تمکن 

اطـم غلـط برشـد. در ایـن صـورت اتـا و نلـی تتعلـق بـه اتـور نسـبی شـده اطـم. 

کّل عرهـم تشـریع نسـبی  کـه تمـرم عرهـم احـکرم تشـریع بلکـه  نتیجـه اش ایـن تی شـود 

کـه تـر گفتیم حسـن  تی شـود. یعنـی صـورت عرهـم تشـریع نسـبی تی شـود، در حرهـی 

گفته شـده، ذاتی و بی خسر اطـم. حسـن و قبح ابعرل  که در عرهم تشـریع  و قبحی 
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تـر، تثـل قبیـح بـودن دروغ گفتـن و خیرنـم کادن و ترل تادم خوردن یر َحَسـن بودن 

شـکا تنعـم بدیلـی اطـم. شـکا تنعـم در شـمرر اتـور تتعرهـی نیسـم. تثـًا تـن )بـا 

اطـرس شـکا تنعـم( اآلن تی خواهـم نمـرز بخوانـم. اّتر در آن صورت تمـرم این هر اتور 

ق آن نسـبی اطـم. 
ّ
نسـبی تی شـوند و حسـن و قبـح دیگـا ذاتـی نیسـم، چون تتعل

 تر تعتقدیم عرهم تشریع یک عرهم واقعی خررجی اطم، هم ترّده و هم صورتش. 

گـا اتـور بـی خسـر بقـط در آن رتبـۀ باتـا  تعنـری واقعـی بـودن آن توثـا بودنـش اطـم. ا

 قـاار بگیـاد و رتبه هـری تـردون که اواتا و نواهی به آن هر تعلق تی گیاد نسـبی برشـند، 

کّل تبرحث تعـررف از بین خواهد  عرهـم تشـریع هـم نسـبی تی شـود. با ایـن اطـرس، 

ی تی کند. ربـم، یعنـی ایـن نظریه تـر اینجرهر پیشـرو

که وجدان را بقط اتای قدطـــی تی دانند،  کســـرنی   پس تر چلرر طـــؤال در باابا 

تساح تی کنیم. 

خالصه ایرادات دیدگاه دوم:

گا وجدان اتا قدطی برشد، تخرطف پیرتباان همۀ تادم نخواهند بود.  1. ا

کـه بـه بیلسـوبرن در تـورد خـرص بودن تخرطبـرن تی کنیم،  2. همـرن اعتااضـی 

بـه خودتـرن باتی گادد. 

گا در بقیۀ اتور )اتور غیا تتعرهی( احتمرل خسر و اشتبره وجود داشته برشد،   3. ا

تمرم شنرخم هری تر بی اعتبرر و ارزش هر نسبی تی شود. 

 4. اواتا و نواهی اهلی نیز با پریۀ این شنرخم نسبی، نسبی خواهد بود. در نتیجه

می نسبی خواهد بود، نه عرهمی حقیقی. 
َ
 عرهم تشریع عره

موهوم شدن عالم تشریع در دیدگاه دوم 

کـــه اواتا و نواهی چـــه ارتبرطی بر  یم  217در اینجـــر بریـــد به توضیح ایـــن نکته بپاداز

گفترر دوازدهم  



 شنرخم هری عموتی دارند؛ در حرهی که ایمرن به غیف و عرهم آخات و... در دطتۀ 

شنرخم هری عموتی تر نیستند.

 در توضیـح گفتـه تی شـود: ایمـرن آوردن بـر اتا و نلی تفـروت دارد. باضًر به تر اتا 

گـا ارزش  ایـن اواتـا، ذاتـی و حقیقـی نبرشـد  کـه نمـرز بخوانیـد یـر روزه بگیریـد. ا شـده 

و نسـبی برشـد، یعنـی نمـرز خوانـدن خـودش بـه عنـوان عبـردِت یـک عربـد در تقربـل 

گذاری اش نسـبی برشـد، اتا و نلی به   تعبود، بتواند خوب یر بد برشـد، یعنی ارزش 

کررهـر هـم تی توانـد درطـم یـر غلـط برشـد. هـذا ایـن هم نسـبی تی شـود. تمکن  ایـن 

اطـم در بعـل تـر بـه صـورت ذاتـی تادیـد وارد شـود کـه هویتـی دارد یـر نـدارد، یـر قربـل 

ید   کشـف هسـم یر نیسـم. )تثل اینکه شـمر دطـتترن را تکرن تی دهید و تادید دار

گا تمرم ربتررهری  ید تکرن تی دهید یر خیرل تی کنید چنین اطم(. ا  که آیر واقعًر دار

کـه اصـًا نمی دانیـد واقعیـم دارد یر  گونـه برشـد، چـه تعنـر دارد بـاای چیـزی  تـر ایـن 

کـه تثـًا نمـرز بخـوان یـر دروغ نگو!  نـدارد، اتـا و نلـی کننـد 

 در عرهم تشریع، یک طاف عربد اطم و یک طاف تعبود. تردۀ عرهم تشریع بعل 

برعل تخترر اطم و صورتش احکرتی اطم که تتوجه این بعل تی شود. بعل برعل 

گا این هر اتا وجدانی  که به طور عموتی از تر طـا تی زند. ا تخترر، ربتررهریی اطـم 

که اواتا و نواهی   نبرشـند و همیشـه احتمرل خسر در آن برشـد، صورت عرهم تشـریع 

گا صورت عرهم تشریع  هستند، با این اتا نسبی )بعل برعل تخترر( حکم تی رانند. ا

کـه آن تـرده تتزهزل برشـد، صورت نیـز قربل تادید   بـا تـرده ای از عرهـم تشـریع بـرر  شـود 

و نسبی تی شود. در نتیجه ترده و صورت عرهم تشریع زیا طوال تی روند. 

گا تر اتا وجدانی را بقط در یک ابق باتا ببینیم، همه چیز   نکتۀ تلم این اطم که ا

کـه تـر تی گوییـم عرهـم  نسـبی تی شـود و عرهـم حقیقـی شـکل نمی گیـاد، در صورتـی 

تشـریع هسـم و وجـود واقعـی دارد. 
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گـا عرهـم تشـریع را بپذیریـم، بریـد بتوانیـم بعـل برعـل تختـرر را  بـه عبـررت دیگـا، ا
کشـف واقعـی کنیـم. بعـل برعـل تختـرر _ یعنـی همین حاکرت و دطـم و پـر زدن هر و 
ربـم و آتدهـر _ را بریـد بتوانیـم کشـف واقعـی کنیـم و بعد بـاای آن احـکرم بیروریم. اتر 
گـا وجدانیـرت را باتـا از اتـور تعموهـی بدانیـم، بـه ایـن نتیجـه تی رطـیم کـه ایـن ابعرل  ا
وجدانـی نمی شـوند و در ایـن صـورت قربـل کشـف نیسـتند؛ آنـگره تـردۀ عرهـم تشـریع 
یـک اتـا توهـوم خواهـد شـد و صـورت عرهـم تشـریع بـا یـک اتـا توهـوم قـاار تی گیـاد. در 
حرهـی کـه تـر هـم تـرده و هـم صورت عرهم تشـریع را به عنـوان اتور واقعی، قربل کشـف 
که این دیدگره، کشف حّس و عقل را کشف واقعی نمی داند  تی دانیم. خاصه این 

و بقـط وجـدان را کـه بـه تعنـری وجـدان برالدطـم و واال اطـم، تعتبـا تی دانـد.

کـه در ایـن گفتـرر و گفتررهـری دیگـا بررهـر بیرن  کـه اتـور قدطـی   نکتـه دیگـا ایـن 
 شـده، اتـوری تثـل وجـدان خـدا، وجدان کمـرالت و وجدان خود اطـم. تحدود به 
همین اتورند. تمرم اعتااض همین اطم که تر این اتور را تحدود به تعداد خرّصی 
از اتـور وجدانـی و تحـدود بـه ابـااد خرّصـی کاده ایم و بقیه را وجـدان نمی دانیم؛ زیاا 

تی گوییـم بریـد »حـرل وجـدان« بـه شـمر دطـم بدهـد. »حـرل وجـدان« آن حـرالت 
کـه اطـترد از خوانـدِن دعـری علـوی تصـای و تشـلول خبـا  باتـا اطـم، تثـل وقتـی 
کـه تعابـم اطـمرء و صفرتـی  کـه ضمـن آن حرهـی بـه ایشـرن دطـم داد  تی دادنـد 
پیـدا کادنـد. »حـرل وجـدان« همـرن اطـم و نبریـد بـه بقیـه وجـدان بگوییـم. وجدان 
کـه  کـادن تعنـر و تفلـوم وجـدان اطـم؛ در حرهـی  شـمادن اتـور پریین تـا، تخـدوش 

آنچـه تعـررف بـه تـر هدیـه داده، از خوانـدن همیـن »حـرل وجـدان« اطـم. 

که در توضیح دیدگره دوم بیرن شـــد، تک تک این هر با اطرس شواهدی  نکرتی 
گفته اند. تسرهـــف از جلســـرت خصوصی  کـــه ایـــن عبـــررات را   از عزیزانـــی اطـــم 
که در این زتینه داشـــته ایم گفتگوهریی   که در خدتم شـــرن بوده ایم و تبرحثرت و 
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 گفتار سیزدهم 

طرح بحث

گفتـــرر پیـــش، دیـــدگره دوم، و چلـــرر اشـــکرل که نســـبم به آن تســـاح بود،  در 

که در دیدگره یکم تساح تی شـــود، در  که بعضی از تواردی  بیرن شـــد. اشـــرره شـــد 

بـــرره دیـــدگره دوم نیـــز قربـــل تسبیق اطـــم و تی توانیم در اشـــکرل طـــوم و چلررم در 

برره آن طـــخن بگوییم. 

گا چنیـــن قوه ای )وجـــدان( در  کـــه ا در دیـــدگره اول، طـــوتین اشـــکرل ایـــن بود 

کـــس به آن  یخ اندیشـــه، هیچ  انســـرن وجـــود دارد، چگونـــه اطـــم که در طااطـــا ترر

گرهـــی باتا هم خودش را نشـــرن  اشـــرره ای نکاده اطـــم؟ همیـــن ایااد در دیـــدگره آ

 . هد تی د

گفتـــرر، بـــه نکتـــۀ دیگـــای در ایـــن زتینـــه اشـــرره تی شـــود. بعضـــی از  در ایـــن 

کاده اند.  گرهی هـــری آنچنرنی اشـــرره  پریـــی به تواردی شـــبیه این آ دانشـــمندان ارو

که طـــاتر طـــا، کترب »دینوروان« نوشـــتۀ »ویلیامجیمز« اطـــم   تثـــرل واضـــح آن، 

 پـــا از تجربه هـــری شـــخصی نســـبم بـــه حـــرالت اشـــااقی درونـــی اطـــم. اهبتـــه 

کـــه ایـــن  کتـــرب وارد اطـــم، خصوصـــًر آن  اشـــکرل هریی بـــه نگـــاش اصلـــی ایـــن 

یتیویســـمی  یتیویســـم« نگرشـــته شـــده اطـــم، برالخص پوز کتـــرب با تبنـــری »پوز

کـــه بـــر تجربه هری شـــخصی  غیـــا قربل انتقـــرل همااه تی شـــود. بـــر توجه بـــه چنین 

کتـــرب و اتثرل آن آتده اطـــم، بـــرز هم ایااد طـــوم به این  کـــه در این  تجربه هریـــی  220



یتیویســـم هر ایـــن تسرهف را در یک باهۀ  دیدگره )دیدگره دوم( وارد اطـــم؛ زیاا پوز

کاده اند. باخـــی نیز بـــه اشـــتبره، تجربه هریی را  ویـــژه و بـــر یک تفســـیا خرّص بیـــرن 

کترب آتده اطـــم، به عنوان شـــواهد وجدانـــی تساح تی کننـــد؛ در صورتی  کـــه در 

کتـــرب تـــی آورد، بـــر آنچـــه تر بـــه عنـــوان وجدان کـــه نویســـنده در   کـــه تثرل هریـــی 

یم قربل تسبیق نیسم.   تی آور

ی  کـــه روزی هنـــگرم غـــروب آبترب، وقتـــی رو  تثـــًا شـــخصی اظلـــرر تی کنـــد 

 چمنزاری نشسته بودم، حرالتی به تن دطم داد که خدا را در برالی آن تپه احسرس 

که  کـــادم. عیـــن همین حـــرالت را در تـــورد حضات تســـیح؟ع؟ اظلـــرر تی دارند، 

گونه تنرطـــبی بر  تثـــًا ایشـــرن را در بان حرالت خـــرّص دیدم. این حـــرالت، هیچ 

گاچه تمکن اطـــم در ظرها   دیـــدگره دوم و دیدگره هری تعابتی تورد نظا تر ندارد، 

تشربلم هریی داشته برشد. 

هـذا اشـکرل طـوم همچنـرن بـه دیـدگره دوم وارد اطـم؛ چـون تعتقـدان بـه ایـن 

کتـرب دیـن و روان را بـه عنـوان  یلیـرم جیمـز در  گره آراء اتثـرل آقـری و دیـدگره، هیـچ 

کتـرب را  گـا هـم باخـی از ابـااد تجربه هـری ایـن  تؤیـدات نظـاات خـود  نمی آورنـد. ا

کننـد، بـر یـک دقـم نظـا بسـیرر جزیـی، تتوّجـه  بـه عنـوان تؤیـد ایـن دیـدگره بیـرن 

یلیـرم جیمـز و دیدگرهـی  یتیویسـتی و تفروت هـری ایـن دو دیـدگره )یعنـی دیـدگره پوز

کـه ایـن جـر در بحـث تعرربـی تـر تسـاح شـده اطـم( خواهنـد شـد. 

که ایـــن تسلف برید در  نکتـــۀدیگراینکه:اشـــکرل چلـــررم با نظریـــه اول این بود 

روایرت وجود داشـــته برشـــد، و ایـــن ایااد در تورد دیـــدگره دوم نیز وجود دارد.

کـــه آیر تی تـــوان گفـــم در دیـــدگره اول،  در اینجـــر ایـــن طـــؤال تســـاح تی شـــود 

 حـــّس و عقـــل و وجدان در عـــاض همدیگا قاار دارنـــد، اتر در دیـــدگره دوم در طول 
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گیانـد، از  گره دو تفلـوم در طـول یـر در عـاض هـم قـاار   در پرطـخ تی گوییـم: هـا 

 نظـا اینکـه بـا یکدیگـا حّد بزنند یـر نزنند، ویژگی تتفروتی پیـدا تی کنند. تعبیا طوهی 

 و عاضی در اصساح بلسفی، تثل علم طوهی و علم عاضی اطم. وقتی تی گوییم 

علـم و تعلـول در طـول همدیگا هسـتند، یکدیگا را حـّد   نمی زنند. نه علم تعلول 

را تحدود تی کند و نه تعلول علم را تحدود تی کند؛ اتر در عین حرل، طـنخیم 

تیـرن آنلـر باقـاار اطـم. پـس در تـورد رابسـۀ علیـم و تعلوهیـم و رابسـۀ طوهـی تیـرن 

علـم و تعلـول، یـر رابسـۀ طوهـی تیـرن ها دو تفلوم یر هـا دو حقیقم، تی توان گفم 

کـه در عیـن اینکـه یکدیگـا را حـّد  نمی زنند؛ وهی تسـرنخ همدیگاند. 

که در عـــاض همدیگا قـــاار تی گیاند، هم تســـرنخ یکدیگاند و هم  اتـــر آنلریی 

گیـــاد، بلکه ها  همدیگـــا را حـــّد تی زننـــد. یکی نمی توانـــد در جریگره دیگـــای قاار 

کـــدام دیگای را تحـــدود تی کند. 

کـه  گـا صرحبـرن ایـن دیـدگره قرئـل هسـتند  بـر توجـه بـه توضیحـرت داده شـده، ا

کـه حـس و عقـل ایجـرد  کـه وجـدان ایجـرد تی کنـد، بـر نـوع شـنرختی  نـوع شـنرختی 

 تی کنـد طـنخ یکدیگانـد، تی تـوان پذیابم که هم عاض هسـتند. اتر به نظا تی آید 

 آنلر اطرطـًر باای حس و عقل شـأنیتی قرئل نیسـتند. به عبررت دیگا، آنلر شـنرخم 

واقعـی را بقـط وجـدان تی داننـد و شـنرخم هری دیگـا را اصًا شـنرخم  نمی دانند؛ 

 هذا طنخ یکسرن تیرن این هر قرئل نیستند. به همین جلم، هم عاض بودن حّس 

گا از این جلم چشـم بپوشـیم، از آن  و عقل بر وجدان، تعبیا صحیح نیسـم. اتر ا

کـه یکـی بـه دیگای حـد  نمی زند، تثل اتور عاضی هسـتند.  جلـم 

بی اعتنایی به شناخت حسی در دیدگاه دوم 

ــل  ــّس و عق ــر ح ــا ب ــی بات گره ــن آ ــنخیم ای ــم و ط کیفی ــًر  ــدگره دوم، قسع در دی
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ــدگره دوم، در تــورد  ــدگره دوم نیــز هــم طــنخ نیســتند. در دی ــذا در دی تفــروت دارد، ه

بحث هــری حّســی، اعتنریــی بــه شــنرخم بــودن آنلــر  نمی شــود، زیــاا بــه عقیــدۀ آنلر، 

تحسوطــرت و تعقــوالت، اصــًا شــنرخم نیســتند. شــنرخم، بقط »حــرل وجدان« 

در آن تاحلــۀ تتعرهــی، بــاای اتــور خــرّص اطــم. هــذا اینلــر اصــًا در تقــرم تقریســه بــر 

کــه آنلــر را در طــول هــم بدانیــم. بــه عقیــدۀ آنلــر، حــّس و عقــل  هــم قــاار  نمی گیانــد 

تبتنــی بــا وجــدان هــم نیســتند. یعنــی تبتنــی بــا وجــدان نیســم تــر وجــدان پریــه قــاار 

کــه بــه "حــرل وجــدان" تعتقــد هســتند، آن را حرهــم تتعرهــی  کســرنی   گیــاد، وهــی آن 

باتــای تی داننــد و حســربش را از اتــور حّســی و عقلــی جدا تی کننــد؛ در این صورت، 

 دیگــا ارتبرطــی تیــرن آنلــر باقــاار نیســم تــر بخواهیــم از طوهــی بــودن یــر عاضــی بــودن

 آن طخن بگوییم.

منفعالنــه  شــناخت  دوم  دیــدگاه  در  و  فاعالنــه  شــناخت  اول  دیــدگاه   در 

است

آیر در دیدگره اول، شنرخم برعانه اطم؛ و در دیدگره دوم تنفعانه؟ 

در پرطـخ بریـد گفـم: دیـدگره اول وجـدان را ابـزاری در دطـتمرن تی داند، که آن 

را بـه کرر تی بریـم و پـس از آن بـه شـنرختی تی رطـیم. بـر این تعبیـا، تی توانیم دیدگره 

اتـر در دیـدگره دوم، وجـدان،  بگیریـم.  نظـا  برعانـه در  بـه عنـوان شـنرخم  را  اول 

گرهـی باتـا اطـم و تحـدود بـه تعداد خرّصی از شـنرخم هر اطـم که بـا تر حرصل  آ

گفـم ایـن شـنرخم هر تنفعانـه اطـم.  تی شـود؛ هـذا تی تـوان 

در دیـــدگره اول یـــک نوع قوه ای بـــه نرم وجـــدان در ابااد به ودیعم نلرده شـــده 

اطـــم که آن هر از این قوه اطـــتفرده تی کنند و شـــنرخم باایشـــرن حرصل تی شود؛ 

گرهی  هـــذا تعبیا برعانه باای این دیدگره درطـــم اطـــم. اتر در دیـــدگره دوم این آ
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بنربااین تعبیا تنفعانه تی تواند تعبیا تنرطبی برشد.

که در تقرهۀ پیوطـم نقل  نکتۀ دیگا، جمع تیرن دو بیرن تاحوم اطـترد اطـم، 

شـده اطـم. در یک جر تی خوانیم: 

گاهـی اش، اشـّد  گاهـی بـه تمـام وجـود اسـت و آ گاهـی ایـن حالـت، آ ▪ آ
حاالت اسـت؛ قابل شـک و ریب هم نیسـت چون مسـاوق اصل هسـتی 

آدم اسـت. ]درس هـای دوره دوم معـارف، بحـث توحیـد: درس 1[ 

کـه در عبـررت  کـادن تقدترتـی نـدارد، در حرهـی  بـا طبـق ایـن عبـررت، وجـدان 

کـادن تعلقـرت را تی دانـد:  دیگـا شـاط نیـل بـه وجـدان را رهـر 

که به   طور اختیاری به وجدان خود برسـید، باید تمامی ▪ پس برای این  
 تعلقـات و افـکار را رها کنیـد... تـا ول کردیـد، خودتـان هسـتید، شسـته و 
کیـزه. در ایـن حالـت به وجدان خود رسـیده اید. »هرکسـی بدین حالت   پا
 بیاید و توی حال برود« و همه چیز را ول کند، خودش  را می یابد. ]درس های 

دوره دوم معارف، بحث توحید: درس 2[

گرهی را بدون تقدترتی تی دانند، تفروضش  که آ  توضیح اینکه در عبررت اول 

کـــه بریـــد تـــاک تعلقـــرت نمـــود؛  گاچـــه تصریـــح نکاده انـــد  تـــاک تعلقـــرت اطـــم. 

گـــا تعلقـــرت و ابـــکرر برشـــد، اصـــًا ایـــن حرهـــم پیـــش نخواهـــد آتـــد. در  وهـــی ا

کتســـربی نـــدارد. ایـــن  کـــه تقدتـــرت ا واقـــع، عبـــررت "تقدترتـــی نـــدارد" یعنـــی ایـــن 

یـــد و بعـــد از ایـــن تقدتـــرت، بـــه آن  کنیـــد و دانشـــی بیرتوز یـــد چیـــزی بااهـــم  کـــه برو

کـــه بریـــد ابـــکرر و  حـــرل باطـــید، ایـــن تقدتـــرت را نـــدارد. تنلـــر تقدتـــه، ایـــن اطـــم 

تعلقـــرت رهـــر شـــود. 

کـی از ذهنّیـرت برشـد تر  در واقـع، در حرهـم اول هـم بریـد حرهـم هیسـیدگی و پر

آن حرهـم ایجـرد شـود. در هـا دو حرهـم، ایـن تفـروض اطـم. هـذا در عبـررت اول، 
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کتسـربی و زتینـه طـرزی و دطـتیربی بـه یک طلسـله  تنظـور از تقدتـرت، تقدتـرت ا

پلکرن هـری اوهیـه بـاای رطـیدن بـه آن تاحلـه اطـم. 

دیدگاه سوم در بارۀ وجدان 

بحث را بر بررطی دیدگره طوم پی تی گیریم: 

دیدگاه سوم: وجدان، حالتی نفسی

گاهی و عبارت از حالتی خاص است  در دیدگاه سوم، وجدان از جنس آ
 کـه در نفـس انسـان هنـگام شـناخت بـدون واسـطه، حاصـل می شـود. 
گـزاره  گـزارۀ »مـن وجـدان می کنـم« دقیقـا مطابـق بـا  در ایـن دیـدگاه، 
اشـاره های  تمامـی  ترتیـب،  ایـن  بـه  می شـود.  معنـی  می یابـم«  »مـن 
که  لفظـی از مصـدر وجـدان نظیـر »وجـد« و »یجد« و... در متـون دینی 
گزارشـی از حـاالت  کـی از جنبـه ای معرفتـی بـرای مخلوقـات اسـت،  حا

کائنـات بـه شـمار می آیـد. وجدانـی نفـس در شـناخت 

در این دیدگره: 

گرهی اطم. 1. وجدان آ

 2. »وجــدان تی کنــم«؛ نــه ایــن که کرر خرصی انجرم تی دهم، بلکه به این تعنی 

که نوعی »یربتن« با تن حرصل تی شود و تن تی یربم. 

3. »وجــد«، »یجــد« و دیگــا تشــتقرت آن در تتــون دینــی، همــه بــا همیــن تعنــر 

کــه بحث هــری تعابتــی و شــنرختی تســاح  )یربتــن( تسبیــق داده تی شــود. در آنجــر 

اطــم؛ نیــز همیــن »تی یربــم« تعنــر تی شــود. 

ایـن دیـدگره، عبررت هـر و جمله هـری تتفروتـی را که اطـترد بر تعربیـا تختلف به 

کـه »تـن  کرر باده انـد تعنـر تی کنـد. تثـًا عبـررت »تـن وجـدان تی کنـم«، یعنـی ایـن 
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تی یربـم«. نیـز تعنـری تعبیـا »راه وجـدان« در این دیدگره روشـن تی شـود. این دیدگره 

در صدد اطـم تر یک نوع جمع بندی از عبررات تختلف اطـترد به دطـم بدهد.

 در ایـــن دیدگاه، هرگاه از »راه وجدان« ســـخن به میـــان می آید، منظور 
همانـــا »طریـــق وجدانـــی شـــدن حقایـــق« اســـت، یعنـــی از حقایـــق، 
کردن  کی نســـاختن و صور علم حصولی را از خـــود دور  صورت هـــای ادرا
و بـــه خـــوِد حقیقـــت رســـیدن. در ایـــن دیـــدگاه، »وجـــدان« بـــه عنوان 
کمـــال و قوه ای مســـتقل در محاذات عقـــل و حس ارزیابی نمی شـــود و 
»راه وجـــدان« نیز مســـیر مســـتقّلی به شـــمار نمی آید. به دیگر ســـخن، 
که چـــراغ عقل و علـــم، خاموش  کـــردن« بدین معنا نیســـت  »وجـــدان 
گـــردد و چراغ جدیـــدی به دســـت جویای حقیقت ســـپرده  یـــا تعطیـــل 
که طریق انبیا: در دعوت به ســـوی  شـــود. »وجدانی نمودن حقایق« _ 
کائنات و مخلوقات مادی و غیر مادی بر آن استوار  پروردگار و شـــناخت 
اســـت _ نیـــز همان رســـالت تذّکـــر دادن آن بزرگـــواران به نفـــوس تابعان 
 خـــود و دیـــن ورزان بـــارگاه شـــرایع در زدودن صورت هـــا و حجاب هـــای 

نورانی و ظلمانی از چهره نفس است.

کــادن  گــا طــخن از وجــدان  دیــدگره طــوم وجــدان را یــک قــوه جدیــد  نمی دانــد. ا

کــه حقریــق وجدانــی شــود. چــه نــوع حقریقــی؟ حقریقی چون  تی گویــد، یعنــی همــرن 

بحــث پــروردگرر، اصــل شــنرخم تخلوقــرت، چــه تخلوقرت تردی و چــه تخلوقرت 

ــرر زدن  کن ــر  ــن ب ــنرخم یربت ــق، ش ــودن حقری ــدان نم ــری وج ــی تبن ــردی. یعن ــا ت  غی

صور نورانی و ظلمرنی اطم. این »وجدانی شدن.«اطم. 

 پیامبــران بــا اثــارۀ نــور عقــل و دعــوت به تمســک بــدان، پیــروان خویش را 
فراخوانده اند تا با بر طرف کردن زنگارهای نفســانی، مســتقیمًا با حقایق 
کی ندارد، فاقد طور قابل   مواجه شوند. این رویارویی، چون صورت ادرا

226

وجــدان



گرچــه بــه لحــاظ آنکــه وجدانیــات و عقــل نــوری، هــر دو در  بیــان اســت، 
کیــف مخلوقــی می باشــند. ــد، دارای طــور و  عــداد مخلوقات ان

گــا نــور عقــل اثرره شــود، بــر اثررۀ نــور عقل،  نکتــه تلــم در ایــن عبــررت آن اطــم کــه ا

انســرن بــر حقریــق رویررویــی پیــدا تی کنــد و تســتقیمًر بــر حقریــق روبــرو تی شــود. اتــر 

ــاا  ــاد، زی ک ــش  ــر ادراک ــرن ی ــود بی ــذا نمی ش ــدارد، ه ــی ن ک ــورت ادرا ــدن ص ــرو ش ــن روب ای

کــی، واطــسۀ  کــی نــدارد؟ چــون صــورت ادرا کــی نــدارد. چــاا صــورت ادرا صــورت ادرا

تیــرن شنرطــنده )یعنــی تــن( و شــیء بیرونــی اطــم. ایــن نکتــه در گذشــته تساح شــد 

کــه آن واطــسه اصــًا شــنرخم آور نیســم و در رونــد شــنرخم قــاار  نمی گیــاد. تــن بــر 

کــی  کــه صــورت ادرا اثــرره یربتــن نــور عقلــم، بــر »خــود واقعیــم خررجــی« روبــرو تی شــوم 

نــدارد و بــه همیــن جلــم قربــل بیــرن هــم نیســم. 

امور وجدانی قابل بیان نیستند

که »قربل بیرن نیسـم«، به تعنری غیا تخلوق بودن آن نیسـم.  نکته تلم این 

کـه تنـّور بـه نـور عقـل شـده اطـم، آن  یعنـی آن یربتـۀ تـر و آن وجـدان تـر، آن اتـای 

تربـش نـور عقانـی، همه در قرتوس تخلوقرت شـنرخته تی شـوند. بـه عبررت دیگا، 

جلـرن از دو قسـف خرهـق و تخلـوق تشـکیل شـده اطـم و حـد وطـط نـدارد. تمـرم 

اینلـر در قسـف تخلوقـی تی ابتنـد، پـس دارای طـور و کیفیـم تخلوقی هسـتند، که 

اهبتـه طـورش قربـل بیرن نیسـم. 

تعبیـا اطـترد در درس هـری توحیـد در تـورد تعابـم خـدا و خـود خـدا ایـن بـود 

کـه خـدا طور داشـته برشـد و تن طـورش را نتوانـم بگویم؛ اصا  کـه: "ایـن طـور نیسـم 

طـور نـدارد! طـورش باطـور اطـم"! بااطـرس ایـن جمله هـر تی شـود چیـزی برشـد که 

طـور تخلوقـی داشـته برشـد؛ وهـی قربـل بیـرن نبرشـد. »قربـل بیـرن نبـودن« بـه تعنـری 
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»باطـور بـودن« نیسـم؛ چنرنکـه از آن طـو، طـور داشـتن و چگونـه داشـتن بـه تعنری 
"قربـل بیـرن بودن" نیسـم. 

اتـور وجدانـی طـور تخلوقـی دارنـد؛ اتر  نمی توانید باایشـرن بیرنـی بگویید. بیرنی 
کـه با نفس  کـه تی خواهیـد بـاای آنلـر داشـته برشـید، همـرن حجـرب ظلمرنی اطـم 
شمر تی نشیند. بنربا این طور و کیفیم آن قربل کشف اطم، اتر قربل بیرن نیسم. 
کـه تشـنگی اتـای  کـه طـور دارد. تعلـوم اطـم   اتـور وجدانـی تثـل تشـنگی اطـم 
کـی نـدارد. هـا نـوع بیرنـی  کادنـی نیسـم، زیـاا صـورت ادرا تخلـوق اطـم، اتـر بیـرن 
کـه آن اصـل، طـور و کیفیم دارد.  باایـش بگوییـد، غیـا از اصـل آن اطـم؛ در حرهـی 

کنیم. یکی »طور داشتن« و دیگای »غیا قربل بیرن   هذا این دو را برید از هم جدا 
که ها چیزی طور داشته برشد، قربل بیرن برشد و ها چه قربل   بودن«. چنین نیسم 
بیرن نبرشـد؛ طور نداشـته برشـد. اتور وجدانی تخلوقرت، طور دارند، زیاا تکشـوف 
بـه نـور عقـل انـد. عقـل، تخلـوق اطـم و تکشـوبرت عقـل هـم تخلـوق اطـم. اتـر از 

کـی ندارند.  علـدۀ بیـرن آن بـا  نمی آییم، چـون صورت ادرا

مؤیدات دیدگاه سوم از دروس معارف 

کـــه بـــر این دیـــدگره قربـــل انسبرق  در اداتـــه باخـــی عبـــررات دروس تعـــررف را 

اطـــم، تی خوانیـــم: 

برخی عبارات دروس فارسی  معارف، بر این دیدگاه منطبق است:

کـه فـوق این هاسـت.  گاهی هـای دیگـری هـم هسـت  ▪ امـا یـک قسـم آ
»اسـم  نـدارد.  فعالیـت  آن  در  فکریـه  قـوای  و  نـدارد  آلـت  گاهـی،  آ آن 
گاهـی بـه هیچ وجـه قابـل  گذاشـته اند.« ایـن آ گاهـی را وجـدان  ایـن آ
وسوسـه نیسـت و بـه مقدماتـی هـم نیـاز نـدارد؛ محتـاج بـه ایـن آالت 
نیسـت و تحصیـالت علمـی هـم الزم  نـدارد، بلکـه تحصیـالت علمـی، 
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خـودت.  یعنـی  صـاف،  صـاف  یعنـی  وجـدان  اسـت.  وجـدان  حجـاب 
 ]1 درس  توحیـد:  بحـث  معـارف،  دوم  دوره  ]درس هـای 

در ایـن عبـررت، به این تسلف تصریح شـده اطـم که وجـدان تقدترت ندارد؛ 

کتسـربی اطـم. اطـترد، وجـدان را  کـه تنظـور، تقدتـرت ا و قبـا توضیـح داده شـد 

کـه ابـزار نـدارد. قوۀ بکریه نـدارد، یعنی صورت پذیا نیسـم و  گرهـی تی دانـد  نوعـی آ

یف هم در آن نیسـم. تحصیات علمی باای آن حجرب اطـم. وجدان  شـک و ر

یعنـی خـودت و خودت. تثـرل بعدی: 

▪ ]در مثـــال سوفســـطایی[ وقتـــی ایـــن تشـــکیکات را زیاد کنـــد، شـــما 
بـــه شـــدت متوجه خـــود می شـــوید بـــدون هیچ گونـــه صـــورت فکری و 
که می گویید: من نیســـتم؟ من؟ من؟ در  خیالی؛ و به جایی می رســـید 
این حالت، شـــما دائمًا به ســـینۀ خـــود می زنید و به خود اشـــاره کرده با 
که آیا من نیســـتم؟ من وجود ندارم؟ »این  اســـتفهام انکاری می پرسید 
گاهی این  کردن مـــن خودتـــان«. آ حالـــت شـــهود را می گویند وجـــدان 
گاهی اش، اشـــد حاالت اســـت؛  گاهی به تمام وجود اســـت و آ حالـــت، آ
 قابل شـــک و ریب هم نیســـت چون مســـاوق اصل هســـتی آدم اســـت. 

]درس های دوره دوم معارف، بحث توحید: درس 1[ 

همیـن جمله هـر در دیـدگره دوم نیـز تسـاح شـد، اّتـر بـر حـذف اول آن. در اینجـر 

تـورد صحبـم، بحـث طوبسـسریی و بحث شنرطـریی نفس اطـم. اتـر در آنجر )به 

عنـوان تؤیـد دیـدگره دوم(، حرهـم شـلود نفـس حـذف شـده و بـه عنوان اتـا تتعرهی 

گـا کمی قبـل از آن را دّقـم کنید، تی بینید  کـه ا باتـا و واال تلقـی شـده بـود؛ در حرهـی 

بحـث بـا طـا اتـور باتـا و و اال نیسـم؛ بلکـه طـاف تقربـل شـمر )طوبسـسریی( دارد 

کـادی؛ بـر اطـتفلرم  وجـود شـمر را انـکرر تی کنـد؛ و وقتـی شـمر بـه خـودت تااجعـه 

کـه هسـتم!  229انـکرری تی گویـی: تـن نیسـتم؟! چسـور تـن نیسـتم؛ تـن 
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کـه هسـم، از آن اتـور باتا واال  کـه انسـرن بـا هویـم خـود اصـاار کنـد و بیربـد   ایـن 

 نیسم؛ بلکه این پیش باِض همۀ بودن هرطم و این تاحله، بسیرر بسیرر دم دطتی 

 اطم. انسرن بر این تشکیک، به خودش رجوع تی کند، آنگره بدون صورت بکا ی، 

کادن خودش.  کشف تی کند. این شلود، یعنی وجدان  خودش را 

یف هم نیسـم؛ چون تسـروق اصل  گرهی قربل شـک و ر که این آ  نکتۀ دیگا آن 

هسـتی انسـرن اطـم، بـه ایـن تعنـر که وقتی کسـی در اصِل بودن و هویـم تن تادید 

 تی کند، بر این حرهم، تن با تی گادم به آن بودِن خودم، بودنی که قربل تادید نیسم. 

کـه در بـررۀ بـودن خـود طـخن تی گوییـم.  آن حرهـم قسعـی قسعـی، آنجریـی اطـم 

تمکـن اطـم کـه در کمـرالت خـود تادیـد کنیـم، اتـر در اصـِل بـودِن خـود نمی توانیـم 

گرهـی باتـا و واالیـی نیسـم. تمکن اطـم تن نسـبم به این  تادیـد کنیـم. ایـن هـم آ

کـه »هسـتم«، یـک وجـدان باتـا نیسـم.  کـه هسـتم غربـل برشـم؛ اتـر وجـدان بـه ایـن 

بـه خودتـرن تااجعـه تی کنیـد؛  بـه عبـررت دیگـا، در تشـکیک طوبسـسریی، شـمر 

کـه  گفتـه شـد  بـی واطـسه. بـر خودتـرن روبـرو تی شـوید؛ بـی واطـسه. در دیـدگره طـوم 

یریـی بـی واطـسه اطـم بر نور عقـل. اتر در تثرل بعدی که تثرل تشـنگی  وجـدان، رو

اطـم، دقـم کنیـد: 

▪  ]در مثــال تشــنگی[... در ایــن حالت شــما عطــش را »وجدان« می کنید، 
 کنــه عطــش را می یابیــد. ایــن عطــش صــورت فکری نــدارد، صــورت خیالی 
ندارد، حّتی لفظ عطش را هم ممکن است از یاد ببرید. از این مثال تفاوت 
ک حّســی باشــد،  ک« و »وجــدان« روشــن می شــود، خــواه ادرا  بیــن »ادرا
کــه مــن بــرای شــما  ک عقلــی. آنجــا  ک خیالــی باشــد و خــواه ادرا خــواه ادرا
کردیــد، اّمــا در اینجــا  ک  کــردم، شــما صــورت فکــری را ادرا  عطــش را تعریــف 
کــه  کــه شــما حّتــی وقتــی  عطــش را »وجــدان« نمودیــد. جالــب ایــن اســت 
عطــش را بــا آثــار و لــوازم بیــان می کنیــد و هــر چــه می گوییــد غیــر از وجــدان  230
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اســت، شــما توصیــف و تصویــر می کنیــد... ]درس هــای معــارف، بحــث 
توحیــد: درس 1[

در تثـرل تشـنگی هـم، وجـدان تشـنگی از اتـور باتـا و واال نیسـم، بلکـه یـک اتـا 

کاده انـد؛  حّسـی اطـم. در اینجـر بـه صااحـم یـک اتـا حّسـی را تعبیـا بـه وجـدان 

کـه  خـود عسـش را، نـه تفلـوم عسـش و نـه توصیـف عسـش را. چـون بـه تحـض ایـن 

ید.  پـری توصیـف هفـظ و توصیـف بـه تیرن بیرید، شـمر از دایـاۀ وجدان بیـرون تی رو

یررویی اطـم، توصیف نرپذیا اطـم، و روشـنی  پس در دیدگره طـوم، وجدان رو

کنید:  نـور عقل اطـم. به تثرل بعـدی توجه 
که شـــما هســـتید، از قبیل  کند  کســـی صد دلیل بـــرای من اقامه  گـــر  ▪ ا
اینکـــه چون حـــرف می زنید، چـــون عّمامه تـــان تکان می خـــورد، چون 
که من خودم،  ریشتان می جنبد و... برابری نمی کند با یک »وجدانی« 
که من فرمایشـــات او را بشـــنوم و صورت عقلی   خودم را بیابم. چه بســـا 
 و فکری به آن بدهم و بعد با مختصر تشکیکی نسبت به آن تغییر عقیده 
کنم، دیگر َثَقَلین هم جمع بشوند، نمی توانند  گر »وجدان«   بدهم. اّما ا
 مـــرا از ایـــن »وجدان« منحـــرف و منصـــرف بکنند، هر چقـــدر هم دلیل 
کرد. ]درس های معارف،   اعتنایی نخواهم 

ً
کنند، من ابدا  و برهان اقامه 

بحث توحید: درس 1،[

در جزوه اهتوحید و اهعدل هم اینگونه آتده اطم:

 ... متی  فّرغنا الفطرَة عن ُکّل ما َیحجبها من الّصور العلمّیة و المنسوجات
 الَصناعّیـة المنطقّیـة و مـن الَصناعـات الّنفسـّیة الّریاضّیـة بمـا فیهـا مـن 
إلقائات المشـایخ و األقطاب َعلی  نفوسـنا، ثّم راجعنا أنفسـنا الّسـاذجة 
َنِجـُد بنـوِر العقـل فقرنـا و قیامنا بغیرنا وجدانًا صریحًا بال سـترٍة و حجاٍب 

و مـن دون شـّكٍ و ارتیاب.
231

گفترر طیزدهم  



تاجمـه: »وقتـی تـر بسـات خـود را رهـر کنیـم از هـا آنچـه آن را تی پوشـرند، از صـور 

یرضتی نفسـی و عابرنی و اهقرئرت تشـریخ  علمـی و بربته هـری تنسقـی، بربته هـری ر

کنیـم و خـود را از همـه  واقسـرب بـا نفـس تـر )وقتـی نفـس خـود را از همـۀ این هـر بـررغ 

یـم( و طـپس بـه نفـس طـردۀ خـود تااجعـه کنیـم، به نـور عقل  حجرب هـر کنـرر بگذار

بقاتـرن را تی یربیـم. )اثـررۀ عقـل(. بـه نـور عقـل قیـرم خودتـرن را بـه غیـا تی یربیـم؛ 

یربتنـی صریـح، بـدون پوشـش و بـدون حجـرب و بـدون شـک و تادیـد.« 

کلیـدی، اواًل: یربتـن وجـدان را بـه نـور عقـل باگادانده انـد. ثرنیـًر:  در ایـن جملـۀ 

کرر  کـه تی یربیـم،  کـه تـر بقـا خـود را نیـز بـه نـور عقلمـرن تی یربیـم. ایـن  تی باترینـد 

گرهـی تـی آورد و بـدون حجـرب و بـدون  نـور عقـل اطـم. آنچـه بـاای تـر وجـدان و ا

که حجرب ندارد و تر  شـک اطـم، نور عقل اطـم. همرن عملکاد نور عقل اطـم 

یـم.  اطـمش را »یربتـن« تی گذار

 و َنِجُد ذلك فی جمیع مراحلنا المحسوسة و المتخّیلة و المعقولة و هذا 
هو بعینه طوُر المصنوعّیة. إذ ال طوَر لها سوى هذا الّطوِر 

 تاجمه: »همین حرهم را )همین کشف به نور عقل را( در همۀ تااحل تحسوطه

 و تعقوهـه و تتخلیـه تی بینـم؛ )در تمـرم آنلر هسـم(. و ایـن عینًر »طور تصنوعیم« 

گا طـوری برشـد و چگونگی و  اطـم. چـون غیـا از ایـن طـور، طـور دیگـای نیسـم«. )ا

کـه طـور دارنـد؛ صرنـع که طـوری نـدارد. در  کیفیتـی برشـد، ایـن تصنوعـرت هسـتند 

نتیجـه، نـور عقـل تمـرم حـرالت و تااحـل تر را روشـن تی کند.(

کلمـۀ »وجـدان« بـه عنـوان تصـدری آتـده اطـم. »نجـد وجدانـًر«، ترننـد  اینجـر 

کًا«. »نجـد وجدانًر«، یعنـی »تی یربم یربتنـی صریح«.این  کلـُم ا »قمـُم قیرتـًر« یـر »ا

کـه بااطـرس دیـدگره اول پیـش تی آیـد، پرطـخ  عبـررات تکتـوب اطـترد، شـبلرتی را 

تی گویـد. 
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و أیضـًا نشـاهد طـور المصنوعّیـة لجمیع ما سـوانا من سـائر المصنوعات 
اآلفاقّیـة و بعیـن وجـدان المصنوعّیـة فیهـا و فـی أنفسـنا َنِجـُد الّصانـَع 
 أن یکـون الّصانـُع 

َ
المبایـَن الغیـَر المشـابه لمصنوعـه بوجـٍه أصـاًل و ال ُبـّد

کان  ْن 
َ
کاَن صانعـًا و َلـکاَن َدلیـاًل بعَد أ ْن 

َ
 َلـکاَن َمصنوعـًا بعـد أ

ّ
کذلـك و إال

انـُع المحتَجُب  َمدلـواًل و هـذا مـْن محـاِل القـول. َفیظهـُر لنـا وجدانـًا الّصَ
کیفّیـٍة. 1 ـِه بـال  کـوِن ظهـورِه و تجلّیِ عّنـا ِلمـکاِن 

تاجمه: »عاوه با این که در خودترن این را دیدیم؛ )در تحسوطرت خود دیدیم(؛ 
)یعنـی دیـد.  خواهیـم  هـم  آبرقـی  تصنوعـرت  طـریا  در  را  تصنوعیـم  طـور   همیـن 
کـه در خودتـرن تی بینیـم، همـرن طـور تصنوعیـم را در دیگـا تخلوقـرت هم   همـرن 
شـلود تی کنیـم. حـرال اینکـه چگونـه تی شـود آن چـه در درون خودتـرن تی گـذرد، 
کشـف  کشـف تی کنیـم، ایـن را در طـریا تخلوقـرت هـم  بـه عنـوان طـور تصنوعیـم 
تی کنیـم. )توضیـح تسلـف بـه تبرحـث تشـلدین توکـول تی شـود( بـه عیـن یربتـن 
تصنوعیـم در تخلوقـرت و در خودتـرن، تی یربیـم صرنع تبرینی که هیچ شـبرهتی 
کشـف و بـدون صـورِت بـودن؛ تـر  بـر تصنوعرتـش نـدارد. )یعنـی بـه همـرن حرهـم 
تصنوعیـم خـود و طـریا تخلوقـرت را بـه نـور عقـل وجـدان تی کنیـم. اتـر آیـر خـدا 
کرری تی کنـد؟  را هـم بـه نـور عقـل وجـدان تی کنیـم؟ تگـا عقـل در شـنرخم خـدا 
پـس تنظـور از شـنرخم خـدا بـه نـور عقـل چیسـم؟ )توضیـح ایـن تسلـف نیـز بـه 
گونـه برشـد و خصوصیم  کـه صرنـع ایـن  تبحـث تشـلدین توکـول تی شـود( و بریـد 
گـا قـاار برشـد تصنـوع ویژگـی صرنـع داشـته برشـد،  طـور تصنوعـی نداشـته برشـد. ا

دیگـا بـه آن دالهتـی  نمی شـود و تدهـول نخواهـد بـود.« 

گا قاار برشد خود تدهول در  تدهول، یعنی آنچه دالئلی تی آوریم تر به آن باطیم. ا

که  گا بنر برشد  زتاۀ تقدترت قاار بگیاد، در این صورت دهیل خواهد بود نه تدهول. ا
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که اتفرقًر  خرهق، ویژگی تخلوق داشته برشد، دیگا به او دالهم  نمی شود. در حرهی 

او پریۀ دهیل و باهرن اطم. چه دهیل و تدهول را به تعنری آیه و ذواالیه بگیریم، چه 

به عنوان اطتدالل و اطتدالل شده، باقی  نمی کند. در ها صورت، آن خرهق جنبۀ 

تصنوعی پیدا تی کند و جریگرهش عوض تی شود و دیگا تدهول نیسم و این تحرل 

اطم. این جمله باگابته شده از یکی از کلمرت نورانی اترم رضر؟ع؟ اطم. 1 

کـه  یـم و بـه تسرهـف و تفرهیمـی  کلمـۀ وجـدان تماکـز دار ی  بعـًا در ایـن تتـن رو

یـم. بقیـۀ تسرهـف در تبرحث تشـلدین گفتگو  در جمـات دیگـا اطـم، کرری ندار

خواهد شـد. 

ِه  کوِن ظهـورِه و تجلّیِ انـُع المحتَجـُب عّنـا ِلمکاِن   َفیظهـُر لنـا وجدانـًا الّصَ
کیفّیٍة. 2 بـال 

کـه  تاجمـه: »وقتـی چنیـن شـد؛ وجدانـر خـدا بـا تـر ظرهـا تی شـود، آن صرنعـی 

تحتجـف از ترطـم؛ بـه خرطـا این که ظلور و تجلـی خداوند با تر، کیفیم ندارد.« 

خدا ظلور پیدا تی کند و آشکرر تی شود، به یربتنی وجدانی. این جر وجدان به 

کلمۀ »وجدانًر«، حرل اطم باای "یظلاه"، نه به عنوان وطیله.  عنوان ابزار نیســـم. 

 چگونـــه بـــه صـــورت وجدانی با تـــر ظرها تی شـــود؟ وجدانـــی، یعنی آن چه پیشـــتا 

توضیح داده اند. 

کلمـــه »وجـــد«، »یجـــد«، »وجدانـــًر«، به  کـــه  از ایـــن عبـــررات نتیجـــه تی گیریـــم 

تعنـــری بعـــل و تصدر بـــه کرر تـــی رود، به تعنـــری »یربتـــن«، و نحوۀ یربتـــن آن به نور 

که اتیااهموتنین  کنند. همین اثـــررۀ عقلی  عقل اطـــم. پیرتباان آتده اند اثررۀ عقل 

 
َ

ل َتَحـّوَ
َ
ل َو  َمْصُنـوِع، 

ْ
َال آَیـُة  ِفیـِه  َقاَمـْت 

َ
ل ِإذًا  َو  الرضـا؟ع؟، ج1، ص149: »...  1. عیـون أخبـار 

ْیـِه...« 
َ
 َعل

ً
ـوال

ُ
َمْدل َکاَن  َمـا  َبْعـَد  َدِلیـاًل 
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علـــی؟ع؟ در خسبـــۀ اول نلـــج اهباغـــه، بـــه عنـــوان وظیفـــه و رطـــرهم انبیـــرء بیرن 

کنـــرر بزنند و اتور  که انســـرن هر حجرب هـــری ذهنی را   باتودند، به همین تعنرطـــم 

باایشرن وجدانی شود. 

»وجدانی شـــدن« چیزی جز »تتنّور شـــدن بـــه نور عقل«؛ و بیش از آن نیســـم! 

تـــر بـــاای آن اتـــا وجدانـــی ارزش قرئلیم، بـــه دهیل اینکه بـــاای نور عقـــل ارزش قرئل 

هســـتیم. اهبته نور عقل رتبۀ بســـیرر برالیی دارد؛ اتر آن رتبۀ برال به این تعنر نیســـم 

کـــه عقـــل بقط اتـــور باتا و واال را کشـــف تی کنـــد. خیا! عقـــل، از باترین تـــر پریین تا 

اتـــور را کشـــف تی کند. حتـــی بحث »وجدان صرنِع تبرین غیا تشـــربه«، را انســـرن 

بـــه عقـــل خـــود تی یربد. انســـرن به عقـــل خـــود تی یربد که خـــدا تبرین او اطـــم نه 

کـــه خدا تصنوع نیســـم و طـــور تصنوعیم  تشـــربه او. شـــمر به عقلتـــرن تی یربید 

که شـــمر خود خدا  نـــدارد. همـــۀ این هر به کشـــف عقل اطـــم، اتـــر نه بدیـــن تعنر 

که او صرنع اطـــم و بر شـــمر تبرین اطـــم،   را کشـــف عقلـــی تی کنید؛ بلکه این را 

کشف عقلی تی کنید. 

یم و همه بـه نور عقل  یـم و هـم »نجد اهنفـس« دار ایـن جـر هـم »نجـد اهصرنـع« دار

کـه  کمرهـی اطـم  یربتـه تی شـود. عقـل، حقیقتـی بسـیرر واال و تتعرهـی اطـم؛ اتـر 

کـه  خـدا بـه تـر داده اطـم و روایـرت هـم در ایـن زتینـه بـااوان اطـم. هـذا آن ایـاادی 

کـه روایـرت بـه وجـدان بـه عنـوان یـک قـوه  بـه دیـدگره اول و دوم وارد تی شـد _ ایـن 

اشـرره ای نکاده انـد _ ایـن جـر در تـورد عقـل تسـاح نیسـم. 

یررویی تستقیم.   وجدان یعنی عقل، و وجدانًر یعنی باصوره. وجدان، یعنی رو

در آثرر تکتوب اطترد به زبرن عربی این تسرهف بسیرر روشن تا بیرن شده اطم، در 

کـه درتتـون بررطـی ایـن ایلرم هر وجـود دارد و همین ایلرم هر طابـداران نظریه  حرهـی 

که وقتی تتون عربی را تی خوانیم،   اول و دوم را به اشـتبره انداخته اطـم؛ در حرهی 
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دیدگره اول و دوم را اصًا تریید  نمی کند و حتی نزدیک آن هم  نمی شود. 

 اهبته این طه دیدگره به هم خیلی نزدیکند، به حّدی که در بعضی از تبرحثرت، 

بـر اطـرتید  کـه  گفتگوهـری بااوانـی  بـر هـم در آتیختـه تی شـوند. نگررنـده بـه دهیـل 

کنـد و وجـه تفررقـم آنلـر را بـر هـم تشـخص  کوشـیده این هـر را از هـم جـدا  داشـته، 

کـدام از ایـن دیدگره هـر چـه تفروتـی بـر دیـدگره دیگـای دارد. اتـر هـا چـه  کـه هـا  کنـد 

که در دروس اطـترد به دیدگره طـوم تصریح بیشـتای شـده اطـم  پیش آتد، تی دید 

و ایـن دیـدگره پوشـرنندگی بیشـتای نسـبم بـه دو دیـدگره دیگـا درتتون اطـترد دارد. 

کـه بـه دیـدگره اول وارد تی شـود، بیشـتا از دیـدگره دوم اطـم.  اهبتـه انتقرداتـی 

کـدام از ایـن دیدگره هـر را بـه صـورت تفکیـک شـده در  هـذا بریـد ویژگی هـری هـا 

کـاد و وجـه تفررقـم  کـه بریـد بـه خوبـی بیـرن  خرطـا داشـم، خصوصـًر نظـا تختـرر را 

آن بـر دو دیـدگره دیگـا را در نظـا داشـم. 
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گفتار چهاردهم

مؤیدات دیدگاه سوم 

که دیدیم دیدگره  گفترر گذشـــته در بحث در بررۀ دیدگره طـــوم به این جر رطید 

طـــوم، وجـــدان را بر کرشـــفیم نور عقل یکـــی تی داند. به عبررت دیگـــا، وجدان به 

تعنری کشف علمی و عقلی اطم؛ و »وجدانی شدن باای تر« به تعنری »تکشوف 

کـــه درگفترر  شـــدن بـــه نور عقل« اطـــم. یکـــی از تؤیـــدات این نظا، عبررتی اطـــم 

کترب تشلدین نقد شد.   پیش، از 

گفترر، عبررات و اطتشلردات دیگای در تورد نظریۀ طوم پی تی گیریم.  در این 

َو  ٌل موهوٌم  أو متخّیَ بأّنك معدوٌم  إذا قال لك ُسوفسطائّیٌ  کما  ▪ و ذلك 
 ُیناِزُعك فی کّلِ ما تستدّل به َعلی  موجودّیتك و أصّرَ َعلی  إنکاره و سفسطته 
 فعند ذلك ُتراِجُع إلی  نفِسك و ُتشاهُدها بالعیاِن و َتجُدها بکنهها شهوداً 
 بالوجدان کما تجُد ُکْنَه الُجوِع و العطِش بالوجدان الّشهودّیِ ال المفهومّیِ 
فإذا ضاق  الخارجیان.  العطُش  و  الجوُع  علیك  ما غلب  المعقولّیِ حین 
علیك البیاُن فی قبال الُمَسْفِسِط الشیطان تقُع فی ُخناِق الکالم و تصرُخ 
و ُتنادی و تقول: أنا أنا موجوٌد أجُد نفسی و شخصی و َلْسُت بمعدوٍم و 
َقْمَت آالَف دلیٍل 

َ
جُد نفسی و لو أ

َ
ال بمفهوٍم و ال بموهوٍم أجُد شخصی و أ

 1. مغالطٍی َعلی  معدومّیتی و موهومّیتی ال یّضُر بوجدانی أبداً
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 ترجمــه:»تثــل حرهتی تی ترند که یک طوبســسریی )تنکــا واقعیم( به تر بگوید 

کــه تــر تعــدوم و خیرهــی و توهــوم هســتیم؛ و در ایــن راه بــا توجودیــم تــر بــر روش 

ی  کرر بــه طفســسه رو کنــد و در ایــن  اطــتدالل بــه نــزاع باخیــزد؛ و بــا انــکرر تــر اصــاار 

ــه  ــرن و ب ــه عی ــود را ب ــد و خ ــه تی کنی ــرن تااجع ــه خودت ــمر ب ــگرم، ش ــن هن آورد. در ای

ُکنــه خودتــرن را )حقیقــم اصــل خــود را( شــلودًا تی یربیــد  واقعیــم تی بینیــد، و 

گاطــنگی و تشــنگی را بــر وجــدان  کــه حقیقــم  و وجــدان تی کنیــد. شــبیه حرهتــی 

کــه گاطــنگی و تشــنگی خررجــی  شــلودی، و نــه از راه تفلــوم و تعقــول، در هنگرتــی 

کــاده اطــم؛ تی یربیــم. )یعنــی هــم در وجــدان نفــس و هــم در  واقعــی بــا تــر غلبــه 

گاطــنگی و تشــنگی، در همــه، تعنــری وجــدان تســتتا اطــم، بــه عبــررت  وجــدان 

کرر  گاطــنگی بــه  دیگــا، وجــدان هــم در بــررۀ یربتــن نفــس و هــم دربــررۀ تشــنگی و 

تــی رود. پــس وجــدان در ایــن تعبیــا عموتیــم دارد و ویــژۀ تســرئل نفســرنی نیســم. 

گاطــنگی هــم تحــم عنــوان وجــدان  حتــی ایــن تعبیــا در بــررۀ حرهــم تشــنگی و 

کرر ربتــه اطــم.(  شــلودی بــه 

گـــا در تقربـــل آن بـــاد طفســـسه گا بـــه بیرنـــم نتوانـــی جـــواب دهـــی، بریـــرد تی زنـــی  ا

کـــه »تـــن هســـتم« و »تـــن خـــودم را تی یربـــم«، تـــن تعـــدوم و یـــک اتـــا تفلوتـــی و 

گـــا تـــو )طفســـسه گا( هـــزاران  خیرهـــی نیســـتم؛ تـــن شـــخص خـــود را تی یربـــم. و ا

کنـــی، هاگـــز  کـــه بخواهـــی تعدوتیـــم تـــاا ثربـــم  کنـــی  دهیـــل تغرهســـه ای هـــم برپـــر 

ـــن،  ـــِم یربت ـــدان و آن حره ـــد"، و آن وج ـــل "أج ـــد. )از بع ـــرر نمی  زن ـــن ض ـــدان ت ـــه وج  ب

دطم با نمی  دارم.(«

کــه بگویــی: »أِجــُد شــخصی« و »أِجــُد نفســی«. یردتــرن  وجــدان، همــرن اطــم 

ــاد هفــظ وجــدان در تتــن اطــم. اینجــر وجــدان بــه  کررب کــه اینجــر طــخن در  برشــد 

یربتــی بــاای یــک بعــل اطــم. »نِجــُد وجدانــًر«،  کــه در تعنــری حرهتــی انفعرهــی اطــم 
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کننــد. تصــدر »وجــد«، »یجــد« اطــم. چیــزی بیــش از ایــن را نمی  خواهنــد بیــرن 

_ اطتشلرد بعدی را تی خوانیم. 

ــًا  ▪ فهــذه الحالــُة حالــُة إحیــاء الوجــدان و الشــعور اإلنســان ُشــعورًا فطرّی
ــٍة  ــال صــوٍر مفهومــٍة و ال تصــّوراٍت معقول ــًا فــی ُمشــاهدة نفســه ب خاِرجّی
أو موهومــٍة و یســتوی فــی هــذا الوجــدان الســاذج البســیط الفطــرّی 
ُکّل عالــٍم و عامــّیٍ و هــو وجــداٌن قــوّیٌ ال ُتزلزُلــُه القواصــُف و ال ُتحّرُکــُه 
 إدراك و تعّقــٍل و ال یعتریــه ریــٌب و تزلــزٌل و ال یفتقــُر 

َ
کّل العواصــُف یفــوُق 

ــی  تعــب فلســفٍة و میــزاٍن. ُکلفــِة اســتدالٍل و برهــاٍن و ال إل ــی   إل

ـــن  ـــم. )در ای ـــرنی اط ـــعور انس ـــدان و ش ـــادن وج ک ـــر  ـــم، احی ـــن حره ـــه: »ای 1تاجم

کـــه بســـای و  کرر ربتـــه اطـــم.( آن شـــعوری  کنـــرر شـــعور بـــه  کلمـــه وجـــدان در  جـــر 

کـــه تی خواهـــد انســـرن خـــود را بـــر آن ببینـــد، بـــدون ایـــن  خررجـــی اطـــم. شـــعوری 

کـــه صـــورت تفلوتـــی داشـــته برشـــد و بـــدون اینکـــه تصوراتـــی تعقوهـــه و توهوتـــه در 

کرر برشـــد. )ایـــن حرهـــم، حرهـــم احیـــری وجـــدان اطـــم. یعنـــی انســـرن شـــعور 

کـــه »نجـــد  کـــه قبـــًا باتـــوده بودنـــد  واقعـــی بســـای پیـــدا تی کنـــد و ایـــن بـــر تسلبـــی 

کـــه طـــرده  کـــادن،  کرتـــًا قربـــل تسبیـــق اطـــم.( در ایـــن حرهـــم وجـــدان  برهعقـــل«، 

ـــم برشـــند و چـــه عرتـــی، یکســـرن  و بســـیط و بســـای اطـــم؛ همـــۀ انســـرن هر، چـــه عرِه

ـــه آن  ک ن کـــه بردهـــری تنـــد و طـــلمنر ـــوی اطـــم  هســـتند و ایـــن یـــک یربتـــن بســـیرر ق

ــا  ــن، از هـ ــن یربتـ ــد. ایـ ــود حاکـــم تی دهـ ــری خـ ــه آن را از جـ ــد و نـ ــی تی دهـ را تکرنـ

ــّک و  ــه شـ گونـ ــا اطـــم، هیـــچ  ک و تعّقلـــی اصساحـــی( برالتـ ک و تعقلـــی )ادرا ادرا

یـــف و تزهزهـــی در آن راه نمی یربـــد و بـــه طـــختی هری باهـــرن و اطـــتدالل و دهیـــل و  ر

ــدارد.« ــرز نـ ــق نیـ ــفه و تنسـ ــواری هری بلسـ دشـ
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تاحوم اطترد در این عبررات، ویژگی هری دیگای را باای وجدان بیرن تی دارند: 

کرت و تعقات برالتا اطم. 1. وجدان از همۀ ادرا

کرتًا درطم اطم و جریش تحکم اطم.  2. تکرن نمی  خورد؛ یعنی 

3. در وجدان شّک و تادید راه ندارد. 

4. وجـدان نیرزتنـد صورت هـری اطـتدالهی و باهرنـی، و علوتـی ترننـد تنسـق و 
بلسـفه نیسم. 

کـه  بـاای ایـن یربتـن شـلودی و شـعور بسـای خصوصیرتـی بیـرن تی کننـد؛ ایـن 
که تشـتاک تیرن همه انسـرن هر اطـم و بسـیرر پریدار  وجدان نوعی شـنرخم اطـم 
اطـم؛ نیرزتنـد صـورت طـرزی نیسـم و قربـل شـّک و شـبله هـم نیسـم. این هـر 
تعربیـای اطـم کـه در تـورد ایـن نـوع یربتن هـر بـه کرر ربتـه اطـم، تعربیـای کـه بسـیرر 

ارزشـمند و تلـم هسـتند. 

کـــه در تورد دیـــدگره دوم هم از آن اطـــتفرده شـــده بود، چنین  _ شـــرهد بعدی، 
اطم: 

»فمتی اردت وجدان نفسک البّد لک من مراجعتک الیها بهذا الرجوع 
کنه الوجدان و تعرفها بالمشـاهدة و العیان، و ان  کی تجدها   الخارجی 

لم تتمکن من تعریفها الجامع المانع طبق المصطلحات الفّنیة«.1

گـا شـمر بخواهیـد خودتـرن را وجـدان نمرییـد، بریـد بـه نفـس خودتـرن  ترجمـه:»ا

کنیـد؛  کنیـد تـر آن را بـه وجـدان بیربیـد و تشـرهدۀ واقعـی و عیرنـی  رجـوع خررجـی 
از  بـر اطـتفرده  یـد.« )قبـًا  بیرور و ترنعـی  بـاای آن تعریـف جرتـع  نتوانیـد  گـا  ا حتـی 
کـاد.( همیـن راه وجـدان، نـه  کـه وجـدان را نمی  شـود تعریـف  گفتیـم  همیـن بیـرن 
بقـط بـاای یربتـن نفـس، بلکـه بـاای یربتـن طـریا حقریـق تکوینـی هـم بـه کرر تی آیـد؛ 

گـا الزم شـد تذکـا خواهیـم داد.  کـه ا
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)ایـن جـر یـک قـدم برالتـا تی گذارنـد و تی باتریـد:( »اصـًا نفس بشـای با اطـرس 

گا شواغل حسّیه )راه حّس و خیرل  شلود حقریق )همۀ حقریق( آبریده شده اطم؛ ا

کنرر زدید، گا شمر این حجرب هر را    و وهم او(، آن نفس انسرنی را نپوشرند«؛ یعنی ا

کند. هذا نفس در  که شـلود حقریق   نفس انسـرنی با این اطـرس آبریده شـده اطـم 

جریـگره برالیـی قـاار تی گیاد و تکرنیزم شـنرخم به تکرنیزم شـلود تعبیا تی شـود. 

»شـواغل حسـّیه«، یعنی راه حّس شـمر را از شـنرخم واقعی دور تی کند؛ به این 
گا بقط تّتکی به حّس برشـید، به شـنرخم واقعی نمی رطـید. هذا در تورد  که ا تعنر 
 بحـث حـّس یـک تسـئلۀ خـرّص پیـش تی آیـد. از یـک طـاف، باای شـواغل حسـّیه، 
یم؛ و از طاف دیگا، این جر تی باتریند:  ُکنه وجدان دار گاطـنگی،  ترنند تشـنگی و 

شـواغل حسـّیه تر را از وجدان واقعی برز تی دارد. 

دو رتبۀ وجدان 

یم: یک رتبۀ »طـــسحی  که تر دو رتبۀ وجدانی دار ایـــن تعبیاات نشـــرن تی دهد 
و اوهیـــۀ« وجدانـــی، و یک رتبـــۀ »واال و برالتا«، که از این رتبۀ طـــسحی عبور تی کند 
و تی خواهـــد حقریـــق تکونیـــی را بشنرطـــد. حـــّس تی توانـــد یک نوع کشـــف اوهیه 
گاطـــنگی« نرتید.  که تی تـــوان آن را »وجدان  گاطـــنگی در تر پدید آورد  نســـبم به 
گاطـــنگی و حقیقم تشنگی و حقیقم نفس  اتر وقتی شـــمر بخواهید به حقیقم 
کشـــف ترنع برشـــد. وهی در ها دو حـــرل، این را  نرئل شـــوید، شـــرید حّس باای این 
وجـــدان نرتیـــده اند؛ چه در تاحلۀ اول و چه در تاحلۀ دوم. اطـــم هـــا دو را وجدان 
که حـــّس بر وجدان کام ایشـــرن در این جر به این تعنر نیســـم   گذاشـــته اند. پـــس 

 تفروت داشته برشد. 

ککنه وجدان 

241نکتـۀ دیگـا در عبـررت اطـترد، »کنـه وجـدان« اطـم. »کنـه« یعنـی خـودش، نـه 
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کشـف حقیقـم شـیء. وجـدان کنه تشـنگی، یعنی خود تشـنگی را حـّس کنید؛ نه 

ایـن کـه تثـًا خـررش بـدن را حـّس کنیـد. وجدان گاطـنگی، یعنی خود گاطـنگی را 

حـّس کنیـد؛ نـه تثـًا دهشـوره را. اتـر این که واقعیم و حقیقم تشـنگی و گاطـنگی 

چیسـم، آن هـم وجـدان نـرم دارد. اهبتـه بـاای وجـدان ایـن تاتبـه، بریـد یک طلسـله 

کـه راه آطـرنی نیسـم. شـرهد بـا ایـن تّدعـر، تسلبـی  گذاشـم  کنـرر  حجرب هـر را 

کـه بـه عنـوان آخریـن اطتشـلرد در تقرهـه پیوطـم آتـده اطـم: اطـم 

کّلِ العلـــوِم الحقیقّیـــِة تفریـــُغ النفـــِس عـــن الّصوارِف  ▪ فـــإذْن: مفتـــاُح 
 الّداخلّیِة و الخارجّیِة سّیما اإلصطالحاِت المجعولة و الفنون الموضوعة 

کنه الوجدان.1 ْغَتَها عنها تشاهُد نفَسَك و تجُدها  فمتی فّرَ

کـادن نفـس از اتـور تنصـاف  ترجمـه: »کلیـد رطـیدن بـه هـا علـم حقیقـی، بـررغ 

کننـدۀ داخلـی و خررجـی و برالخـّص اصساحرت تجعوهه و بنون توضوعه اطـم. 

گـا نفـس خـودت را از ایـن اتـور تنصاف کننده بررغ کادی؛ خـودت را به کنه یربتن  ا

)حقیقـم یربتـن( تی یربی.«

کننــدۀ داخلــی، حجرب هریــی ترننــد وهــم، خیــرل، غضــف،  اتــور تنصــاف 

کــه بــه دنیــر  کننــدۀ خررجــی نیــز اتــوری اطــم  شــلوت و غیــاه اطــم. اتــور تنصــاف 

کــه بــه عرهــم بیرونی تعلــق دارد، ها  باتی گــادد؛ یعنــی وابســتگی هر و دهبســتگی هریی 

گــا بتوانیــم نفــس خــود را از ایــن  کــه طــبف انصــااف نفــس تــر تی شــود. ا گونــه تعلقــی 

کنیــم، بــه اتــور حقیقــی خواهیــم رطــید. هــا قــدر بیشــتا  کننــده بــررغ  اتــور تنصــاف 

گــا نفــس خــود  کرر را انجــرم دهیــم، بیشــتا بــه اتــور حقیقــی تی رطــیم. ا  بتوانیــم ایــن 

 را از اتور تنصاف کننده بررغ کنید، خودترن را تشرهده تی کنید و به حقیقِم یربتن 

ــی  ــن«، یعن ــی »یربت ــم، یعن ــد« اط ــح »َتِج ــدان« توضی ــه اهوج ــد. »ُکن ــود را تی یربی خ
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کنندۀ داخلی و خررجی«. این یعنی وجدان. وقتی آن   »بررغ شدن از اتور تنصاف 

کــه اتــوِر  کنــی، تی شــود وجــدان. بــه چــه تی رطــی؟ بــه چیزهریــی  صورت هــر را رهــر 

وجدانــی شــمر هســتند.

تمایز دیدگاه دوم و سوم 

قرئلیـــن به دیدگره طـــوم، علـــوم حقیقیه ترنند حـــّس و یربتن نفـــس را وجدانی 

کـــه خواندیـــم و تتن هری  تی داننـــد. پـــس دایـــاۀ این بحـــث _ با اطـــرس تتن هریی 

گفته شـــده بود. طبق  که در دیـــدگره دوم  تشـــربه دیگا _ گســـتاده تا از چیزی اطـــم 

دیـــدگره دوم، وجـــدان در یـــک جریـــگره تتعرهـــی قـــاار دارد و بـــاای اتـــور پریین تا به 

کشـــف نفســـی بـــه تدد نور عقـــل انجرم  که تی بینیم آنچه  کرر نمـــی رود؛ در حرهـــی 

تی دهـــد، بـــاای ها دو تاتبـــه، چه تااتـــف پریین و چـــه تااتف برال، نرتـــش وجدان 

کنیم،  کلمرت اطـــترد را جمـــع  گـــا بخواهیم  اطـــم. هـــذا با تبنـــری دیدگره طـــوم، ا

گســـتاده تا از دیدگره دوم اطـــم.  تعنـــری وجدان و شـــمول آن، 

پـــس نقســـۀ تمریـــز دیـــدگره دوم و طـــوم، بحـــث شـــمول وجـــدان اطـــم؛ و این 

اختـــاف کمـــی نیســـم. بر توجه بـــه آنچـــه خواندیم، تاحوم اطـــترد تعبیـــا وجدان 

کرر  را بـــاای رتبه هـــری تتفـــروت، در درجـــرت تختلـــف و در حـــرالت تختلـــف به 

باده انـــد. 

کاشفیت به نور عقل 

_ یکـــی دیگـــا از تبرنی اصلی در دیدگره طـــوم، بحث عقل و علم اطـــم؛ و این 

یـــم. در دنبرهۀ  کـــه کرشـــفیم به نور علم و عقل اطـــم که نرتـــش را وجدان تی گذار

کشـــف بـــه نور عقل توضیحرتی داده   تقرهه، به صورت تختصای در بررۀ نحوۀ این 

شده اطم. 
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گفتــه شــد تعبیــر وجــدان در متــون معارفــی بــه دو معنــی بــه  کــه  همانطــور 
کــه خــود در زمــره  کمــاالت«،  کار رفتــه اســت: یکــی »مالکیــت و واجدیــت 
کــه از جنــس  حقایــق موجوده انــد؛ و دیگــری »یافتــن حقایــق خارجــی«، 
که این نور وقتی گونــه ای   معرفــت و ظهــور بــه نور عقل و علم می باشــد؛ به 
کیفیــات نفســانی و حســن و قبــح افعــال نفســی و خارجــی   کاشــف نفــس و 
ج از نفس انســانی  کشــف حقایق خار اســت، عقل نام می گیرد. و هرگاه به 
 می پــردازد، نــور علــم نامیــده می شــود. مــا بــرای ســهولت در ایــن نوشــتار، 

نام این نور را نور عقل _ علم می نامیم. 

کـه در هـر دو حالـت، چـه در واجدّیـت انـوار  نکتـه قابـل توجـه اینجاسـت 
کشف حقایق، نفس در مقام انفعال قرار دارد و در لحظه  کمالّیه و چه در 
کار ارادی اختیاری  وقـوع ایـن وجدان هـا _ بـر خـالف فعل نفـس در انجـام 
_ هیچ گونـه نقـش فاعلـی نـدارد. در ایـن جنبـه انفعالـی، نفـس همچـون 
کـه متناسـب بـا صیقـل یافتگـی و سـعه وجـودی خـود،  آیینـه ای اسـت 
کـه حجـاب و  پرتوهـای تابیـده بـر آن را منعکـس می کنـد، مشـروط بـر ایـن 

کژتابـی ایـن انـوار را سـبب نشـود. زنـگار نفـس، 

 لـذا بـرای تحقـق صحیـح وجدانـی شـدن حقایـق توسـط نفـس، بایـد آن 
کـه نفـس آدمـی  ک و لیسـیده نمـود، و ایـن در حالـی اسـت  را صـاف و پـا
 اغلـب در پـس حجاب هـای نورانـی یـا ظلمانـی پنهان اسـت. لذا چـه برای 
 وجدان خود نفس یا برای وجدان کماالت اش، باید پرده ها را از آن برداشت

 و غبار از چهره اش زدود.. 

در این عبررت به دو نکته اشرره شده اطم: 

 1. نخستین نکته بحث نور عقل و علم اطم. آنچه را تاتبط بر کشف درونّیرت 

کرشـفیم نفسـرنی برشـد، عقـل تی نرتیـم؛ و  کیـف نفسـرنی و  خودتـرن و تربـوط بـه 
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کشـف عرهـم بیـرون اطـم، علـم تی نرتیـم.  آنچـه را تربـوط بـه 

 2. نکتۀ دوم بحث انفعرل اطم. در واقع، این انفعرل تر اطم که طبف شنرخم

یربـم ایـن کمـرالت و چـه توقعـی که کررکاد ایـن کمرالت ظلور   تی شـود، چـه در در

پیـدا تی کنـد؛ )در هـا دو حرهـم( تر تنفعل تی شـویم. 

تر خودترن هستیم و خودترن. خداوند به تر این نور را تی دهد و تن ترهک این 

کرره ای نیسـتم. وقتـی ترهـک ایـن نـور شـدم، آنـگره تـِن   نـور تی شـوم. در ایـن جـر تـن 

 ترهک و تِن عرقل تی خواهم این شرخۀ گل را که در تقربلم قاار دارد ببینم. تن از این 

کمـرل، اطـتفرده تی کنـم؛ ایـن جـر کمـرل برعانـۀ تـن اطـم، چـون تی توانسـتم آن را 

 نبینم. اتر وقتی به این گل چشم دوختم و آن را نگریستم، اتفرق شنرختی که باای تن 

تی ابتد از دطم تن خررج اطم؛ یعنی به نفس تن »شنرطرنده« تی شود. 

بـــه عبـــررت دیگا، تن عقـــل خود را بـــه کرر گابته ام؛ اتر نتیجۀ کرشـــفیم عقل 

کـــه تن آن کشـــف را به خودم اضربـــه کنم. به  بـــا تـــن تنفعانه اطـــم. چنین نبود 

تعبیـــا دیگا، تی توانیم بگوییم انگرر نفس تن در تشـــلد عقل به کشـــف تی رطـــد. 

کشـــفی نخواهد بود. هذا نفـــِس غیا عرقل شـــنرخم ندارد.  گـــا عقل نبرشـــد، دیگا  ا

که بـــه او داده اند، برعث  کمرهی  گا نفس عرقل برشـــد، این شـــنرخم به تـــدد  اتـــر ا

تی شـــود که نفس تن به شـــنرختی باطـــد؛ به این تعنر که شنرخم باای او حرصل 

که نور عقل را با آن توضوع بتربرنم. اتر نتیجۀ این تربرندن  کرر تن این اطـــم  شـــود. 

کرر نفس تن نیســـم؛ نفس تن پذیاای که باای تن حرصل تی شـــود،   و شـــنرختی 

 آن شنرخم اطم. 

پس نفس تن: 

کمرهی را تی یربد و واجد تی شود.  1. ابتدا 
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کـه نسـبم بـه آن ترهکیـم دارد، آن را ترهـک تی شـود.

کرری نداشم؛ اتر  گفتیم، در قسمم اول به نفس انسرن  که  در این دو قسمتی 

 در قسمم دوم )به کررگیاِی عقل( به انسرنی کرر دارد که از علمش اطتفرده تی کند؛ 

کرر نفس نیســـم. نفـــس تن پذیاش گا  که حرصل تی شـــود، برز هم   اتر روشـــنگای 

اطم. همین! 

هذا نقش نفس در این باایند: 

کمرل اطم.  گابتن آن  اهف( 

که تی خواهد بشنرطد.  ب( تربرندن آن نور اطم به توضوعی 

گابتن انعکرس شنرخم اطم.  ج( 

گا نفس تر زنگرر داشـته برشـد، وقتی نور علم بیفتد   این جرطـم که تی گوییم: ا
کج و تعوج تی بیند.   و تی خواهد به نفس باگادد، در این صورت نفس شنرخم را 
کررش را درطـم انجرم داده اطـم و عیف از عقل نیسـم؛ عیف از نفس تن   عقل 

که نیمی از آن آینه جیوه  که زنگرر و حجرب دارد. آینه ای بوده اطم   )عرقل( اطم 
نـدارد، یـر شـفربیم الزم را نـدارد، یـر صـرف نبـوده اطـم. در هـا صـورت، تقصیا آینه 

 تربـش نور درطـم اطـم. 
ّ

)نفـس( اطـم، و اال

کی  نتیجۀ تلم دیگای که از این بحث به دطم تی آید، آن اطم که خسری ادرا
تربـــوط بـــه نفـــس تـــر و تـــِن عرقـــل اطـــم، نه نـــور عقـــل. چـــون نفـــس در ایـــن جر 
 تدخلیـــم دارد و زنگررهـــر تربوط به نفس اطـــم. این زنگررهر از کجـــر آتده اند؟ از 

کاده ایم.  که  خسرهریی 

گا بخواهیم تفکیک تسئوهیم کنیم، کرر عقل روشنگای اطم و روشنی هر   هذا ا

کـــه دارد،  را هـــم بـــه تن بـــرز تی گادانـــد. اتر نفس تـــن بـــه واطـــسۀ آن آهودگی هریی 

یـــه، یعنی حّقه  برزترب هـــری کشـــفی را بد تی بینـــد. آن وقم عقل بـــه »نکااء« تعرو 246
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بـــرزی و کاه بـــاداری تبدیـــل تی شـــود. ایـــن جـــر نفـــس دخرهـــم کاده اطـــم، اتر 

که بریـــد بین »عقل«  کرر خودش را درطـــم انجرم داده اطـــم. این جرطـــم  عقـــل 

گـــا ایـــن نظریـــه، عقـــل را تعصـــوم و بـــدون اشـــتبره  و »عرقـــل« تمیـــز قرئـــل شـــویم. ا

تی دانـــد، بـــه این تعنر اطـــم. 

کـه وجـدان خسـر نمی  کنـد، یعنـی در تاحلـۀ کشـف ایاادی  آنچـه اطـترد گفتنـد 

کرر را انجـرم تی دهد،به  نـدارد؛ اتـر در تاحلـۀ پذیـاش اتا تکشـوف، چون نفـس این 

ک برشـد، درطـم تی بینـد؛  گـا ایـن نفـس زالل و پـر  کیفیـم ایـن نفـس باتی گـادد. ا

گنـره نـور عقـل و نـور علـم  ک برشـد، بـد تی بینـد. هـذا ایـن خسـر  گـا آهـوده و نرپـر اتـر ا

ک تا برشـد،  که ها قدر نفس پر گنرِه نفِس ترهک نور اطـم. این اطـم  نیسـم، بلکه 

بـه  کـه خداونـد  کنـد. عقـل نعمـم بزرگـی اطـم  نـور بلتـا تی توانـد اطـتفرده   از آن 

 تر داده اطم. به واطسۀ همین نورانیم و قدرت کرشفیم اطم که عقل تخرطف 

که نور عقل روشنگای تی کند و آن روشنگای،  اتا و نلی اهلی تی شود؛ به این تعنر 

کـه بـه نفـس تـر بـا تی گـادد، تتعلق  تثـًا در قسـمم ُحسـن و قبـح ابعـرل، در اتـوری 

اتـا و نلـی خدا در حوزۀ عرهم تشـریع تی شـود. 

گابته اطـــم، یر نور  گا خسریی صورت  کرر عقل درطـــم اطـــم. ا نتیجه آنکه، 

کاده ایم. در ها صـــورت، ایااد از  عقـــل را بـــد تربرنده ایم، یر از این تربش بد اطـــتفرده 

 تِن عرقل )نفس( اطم. 

 مطابق این دیدگاه، وجدان و یافتن حقایق خارجی، فعل نفس نیست،
که وقتی امری حقیقی در   بلکه انفعال نفس به شمار می آید؛ به طوری 
 مرئی و منظر نفس قرار می گیرد، مکشـــوفیت آن به نور عقل _ علم برای 
نفـــس حاصـــل می شـــود. و به عبـــارت دیگـــر، آن حقیقت بـــرای نفس، 
 مکشـــوف یا وجدانی می شـــود. در این فرایند شناخت، نور عقل _ علم، 
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کشـــف، در جایگاه ُمدِرک قرار   کاشـــف است و نفس با تأثیرپذیری از این 
 می گیرد ولی با اینحال، نور عقل _ علم را به علت نوری الذات بودن اش، 
کشـــف  می یابیـــم ولی نفـــس را به علت مظلـــم الذات بودن اش، ابتدائا 
ج شود و در موضع ُمدَرک   نمی کنیم مگر اینکه نفس از موضع ُمدِرک، خار

گیرد. و مکشوف قرار 

در اینجر چند پاطش تساح تی شود.

گل بیرونــی را بشنرطــیم. هــذا نــور عقــل را بــه ایــن  گرهــی تی خواهیــم ایــن شــرخه 

گل تی تربرنیــم و آن را تی بینیــم. در ایــن جــر »شنرطــنده« نفــس تــر، آنچــه شــنرخته 

گل  اطــم.  تی شــود، شــرخه هری 

گــا آنچــه تی خواهــد شــنرخته شــود، خــود نفــس برشــد، چســور؟ ایــن  حــرل ا

 دیــدگره، نفــس را ترهیتــی تظلمــة اهذات تی داند؛ هــذا طبیعتًر ذات خود آن ترهیم

که تتنّور به نور عقل شود. کشف نیسم، تگا این   قربل 

 طـؤال این اطـم که آیر تی شـود این دو را از هم جدا کاد؟ یعنی تی شـود »عقل«

که بقط نفس بمرند و خودش؟ کنیم   را از »نفس عرقل« جدا 

کرر شـــدنی اطـــم؛ اتر نه باای همه. این که نفس در  پرطـــخ این اطـــم که این 

توضع تدَرک و تکشوف قاار بگیاد، آن هم در حرهتی که تظلمة اهذات اطم، باای 

 ها کســـی شـــدنی نیســـم. وهی بر توجه به این که عقل و علم، ذاتِی نفس نیســـم، 

قربل جداطرزی از نفس هستند. 

گا تر عقل و علم را نداشته برشیم، برز هم تی توانیم  که ا  طؤال بعدی این اطم 

ترهیـم تعدوتـۀ تظلمـة اهـذات نفـس را بشنرطـیم؟ اصـًا ایـن حـاف تعنـی دارد؟ 

جواب اوهیه این اطم که به نظا تی آید تعنی ندارد؛ چون وقتی نفس تعدوم برشد، 

و ترهیتـش هـم تظلمـة اهـذات برشـد، ایـن شـدنی نیسـم. اتـر در دروس تعـررف،  248
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اهبتـه بـه علـم باتعلـوم شـدنی اطـم.  کرر  ایـن  تیـرزا،   خصوصـًر تبرحـث تاحـوم 
کسی نمی  شود.  کرر در درجرت انخاعی برال اتفرق تی ابتد و نصیف ها   این 

آنچــه تی خواهیــم بگوییــم، ایــن اطــم کــه نفــس تــر در جریگره تــدِرک اطــم. اول 
گــا بخواهــد بــه خودش  بــه تــدَرکرت خــود توّجــه تی کنــد و بــه خــودش تتوجــه نیســم. ا
کنــد، بریــد از جریــگره تــدِرک بــه تــدَرک تغییــا توقعیــم بدهــد. یعنــی خــودش،  توجــه 
خــودش را بشنرطــد. گره تی شــود خــودش، خــودش را بــه نــور عقــل و علــم تی شنرطــد؛ 
کــه  کشــفی  کــه عرقــل اطــم، چــون نــور عقــل همــااه اوطــم. هــذا  یعنــی تی یربــد 
کمــرالت،  کشــف تی کنــد؛ چــون نــوع ترهکیــم نفــس بــا  تی کنــد، خــوِد عرقلــش را 

کــه ترهــک اطــم، تحــرط اطــم.  ترهکیــم تحرطیــه اطــم؛ هــذا در عیــن ایــن 

نفــس تــن ترهــک قــدرت و عقــل و علــم اطــم، بــه ترهکیــم تحرطیــه؛ یعنــی در 
کــه ترهــک اطــم، تحــم طــیساۀ عقــل قــاار دارد. بنربــا ایــن وقتــی خــود را  عیــن ایــن 
گــا  کنــد. ا تی یربــد، همــواره عرقــل تی یربــد، ایــن رابســۀ ترهکیــم را نمی  توانــد جــدا 
نفــس عرقــل بــه خــودش بنگــاد، خــودش را عرقــل تی یربــد. حــرال طــؤال این اطــم که 
گفتــه شــد،  گرنــه رطــید؟ چنرنکــه  گرنــه و بــه علــم هــم جدا  آیــر تی شــود بــه نفــس جدا

پرطخ تثبم اطم. باای توضیح تسلف دنبرهۀ تقرهه را تی خوانیم: 

که به نور وجود،   در این دیدگاه، نفس، همان ماهّیت معدومه ای است 
که  کماالتــی بــه آن تملیــک شــده اســت. امــا بایــد توجه داشــت  موجــود و 
کشــف نیســت، بلکــه  کمــال نورانــی عقــل _ علــم، مســتقال بــرای مــا قابــل 
آنچــه وجدانــی مــا می شــود، عاقل بودن خودمان اســت؛ یعنــی می یابیم 
کمال شده ایم. مِن مالِک واجِد  که مالک و واجد این   حقیقتی هستیم 
کــه عاقــل اســت؛ و همین مــِن مالک نــور عقل _ علم  کمــال، می یابــد  ایــن 
کاشفیت هریک، انفعاال  که مکشوفات نور عقل _ علم را در حیطه   است 

در می یابد.
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بااطـرس ایـن طـسور، تـر بـه طـور عـرّدی نمی  توانیـم بـه ایـن حقیقـم باطـیم. تـن 

کـه واجـد ایـن کمـرل هسـتم، خـودم را بـر ایـن کمـرل تی یربـم. 

کشـفیرت  کـه عرقـل و عرهـم هسـتم، بـه صـورت انفعرهـی بـه تمـرم آن  تـِن ترهـک 

و  برزخـورد  همیـن!  تی تربرنـم.  را  نـور  کـه  آن  تگـا  نمی  کنـم  کرری  خـودم  تی رطـم. 

کرره ای نیسـتم و  نتیجـۀ آن بـه تـن باتی گـادد و بـا تـن تی نشـیند. در ایـن زتینـه تـن 

بقـط پذیانـده هسـتم. 

گـا رابسـۀ ترهکیـم و تملوکیـم را در نظـا  کـه ا گفتـه شـده اطـم  در طـسور بعـد 

کـه نور عقل و  بگیریـم و از آن جـر بخواهیـم وارد ایـن بحـث شـویم، شـرید بتوان گفم 

کـه ایـن رابسـه باقاار اطـم، تـِن تعموهی  علـم را تسـتقًا کشـف کنیـم؛ وهـی ترداتـی 

نمی  توانـم نـور علـم و عقـل را کشـف کنـم. »عرقل بودن« باای تن تکشـوف تی شـود؛ 

نـه »عقـل«. عرقـل بـودن بـا تـن وجدانی تی  شـود، نـه عقل. 

در دروس اوهیـۀ توحیـد، وقتـی تاحـوم اطـترد تی خواهنـد تتذّکـا عقـل شـوند، 

همیشـه عقل را بر تثرل عرقل بودن تتذّکا شـده اند. تی گویند تر عرقل نبودیم، بلکه 

عرقـل شـدیم. وقتـی ایـن دو را بـر هم تقریسـه  کنیـم، تی بلمیم کمرهی پیـدا کاده ایم. 

کـه بریـد تؤدبرنـه طـخن بگویـم، وهـی اآلن عقلـم کودکـی حواطـم نبـود   تثـًا تـن در 

کـه خـودم را بـر گذشـته تتفـروت تی بینم،  کـه بریـد بـر ادب حـاف بزنـم. اآلن   رطـیده 

کنون چیزهریـی تی بلمم که  کنـون بـه گونـه ای هسـتم که قبًا نبـودم. ا تی گویـم تـن ا

کـادن، وجدان تِن عرقل اطـم.  قبـًا نمی  بلمیـدم. همچنـرن وجـدان 

گذشــته باقی دارم، یعنی در تقریســه  که تن اآلن بر  این جر بقط تعلوم تی شــود 

کــه قبــًا نداشــتم؛ نــه اینکــه بگویم االن  کنــون چیــزی بــه نــرم عقــل دارم  کــه ا تی بلمــم 

گــا درجــه ای از عقــل  خــوِد عقــل را یربتــم! بــرز هــم عرقــل بــودِن خــودم را یربتــم. حتــی ا

کشــف  کــم شــود، تثــًا بــه واطــسۀ یــک بیمــرری، بــرز همــرن درجــۀ پرییــن بــودن را  تــر  250
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کشــف  تی کنیــم؛ نــه اینکــه عقــل را بــه عنــوان یــک جوهــا تســتقل نورّی اهــذات 

 کنیــم. چــون تــن ترهــک عقــل هســتم؛ وهــی او بــا تــن احرطــه دارد. هــذا شــنرخم

 او با تن اتکرن پذیا نیسم. 

کنیم، چه تی شود؟  کمی طسم  گا این رابسۀ ترهکیم و تملوکیم را  اتر ا

که به واســـطه رابطه مالکیت و مملوکیت میان  البته باید توجه داشـــت 
که این رابطه از نظر خلقت در  نفـــس و نـــور عقل _ علم و معنای ویژه ای 
مباحـــث معارفـــی دارد، این دو حقیقت در غالب فرایندهای شـــناختی 
کثریت قریـــب به اتفـــاق آدمیان اتفـــاق می افتد، بـــا همدیگر  کـــه بـــرای ا
که  ج باالی شـــناخت و وصول به مرحله انخالع  گرچه در مدار حاضرند، 
 باهلل و برای قلیلی از افراد و به داللت و عنایت ولی اهلل و مرشـــد حقیقی 

دوران، اتفاق می افتد، این استقالل قابل وقوع است. 

کـــه شـــناخت نـــور عقـــل _ علم  ایـــن حالـــت خـــاص، مرحلـــه ای اســـت 
که معصـــوم از  بـــه خـــود آن نـــور، امکان پذیـــر می گـــردد. چنیـــن نـــوری 
خطاســـت، بـــه اذن پـــروردگار و بـــه تقدیـــر خـــاص، بـــه نفوس انســـانها 
تملیک می شـــود. این نـــور، واجد درجـــه واالیی از نور والیت اســـت و از 
ســـویی دیگر، قوام وجودی نفـــس نیز _ مانند هر موجـــود تکوینی دیگر 
_ به نور والیت می باشـــد، لـــذا این نور، باالترین مرتبـــه وجودی نفس و 

یکـــی از اجزاء آن نیز خوانده شـــده اســـت. 

عقل، کمال شدت یافتۀ نور والیت 

کـه جـزء باتـا و  کـه نفـس تـر طـه جزیـی اطـم. یـک جـزء آن،  قبـًا تسـاح شـد 

کـه نفـس نسقـی  واالتـا ترطـم؛ نفـس نسقـی اطـم. تاحـوم اطـترد توضیـح باتودنـد 

کـه در  _ یـر همـرن عقـل _ عبـررت از »شـدت یربتـن نـور والیـم« اطـم. توضیحرتـی 
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یم، هـا اندازه  کـه تـر دار کـه آن نـور والیتـی  ایـن طـسور آتـده اطـم، تی خواهـد بگویـد 

شـدیدتا بشـود، بلاه تنـدی تـر از نـور عقـل بیشـتا تی شـود. 

پـس آن کمـرل، در واقـع کمـرل شـّدت یربتـۀ نـور والیـم اطـم. به عبـررت دیگا، 

کـاد و برالتـا و برالتـا ربـم،  گـا شـّدت پیـدا  کـه ا خرصیـم نـور والیـم چنیـن اطـم 

 _ برشـد  پریین تـا  گـا  ا نرتـش تی شـود عقـل.  کـه  ایجـرد تی کنـد  کرشـفیتی  تـر  بـاای 

کمـی نـور عقـل داشـته  تثـل حیوانـرت _ نـور عقـل ندارنـد. اهبتـه تمکـن اطـم آن هـر 

کـه بسـته بـه درجـۀ وجودی شـرن یعنـی بـه شـدت نـور  برشـند و علمـی داشـته برشـند 

والیتشـرن، علمـی داشـته برشـند. 

گــا عقــل را بــه عنــوان جــزء تســتقل در نظــا بگیریــم، نــوری اطــم کــه خداونــد  پــس ا

داده اطــم. گرهــی هــم در بعضــی تبرحــث تعرربــی آن نــور و تقــرم نفــس نسقی تاحلۀ 

تســتقلی از نفــس تــر قلمــداد نمی  شــود. یعنــی تی گوینــد نفــس تــر یــک تاحلــه تــردی 

ــدید  ــد، تش کن ــدا  ــتای پی ــدت بیش ــا ش گ ــی ا ــن روح حیوان ــا دارد. ای ــۀ بات ــک تاحل و ی

یربتــن نــور والیــم، نرتــش عقــل اطــم. و هــا چــه در شــخصی بیشــتا برشــد، عرقل تــا 

اطــم. بــر ایــن تحلیــل، عقــل بــه عنــوان یــک جــزء تســتقل قلمــداد نمی  شــود، بلکــه 

کــه نرتــش عقــل تی شــود. بــا ایــن  همــرن تاحلــۀ تشــدید شــدۀ نــور والیــم اطــم 

کــه نرتــش را عقــل یــر علــم گذاشــته ایم.  کرشــف واقعیــرت، نــور والیــم اطــم  اطــرس، 

یعنــی تــر بــر نــور وجــود خودتــرن، بیــرون را تی بینیــم. 

کـه وجدان تسـروق بر  ایـن بیـرن بـر کام اطـترد )در درس هـری دورۀ دوم توحیـد( 

وجـود و اصـل هسـتی آدتی اطـم، جمع تی شـود. 

این تسلف را به این نحو تی توان خاصه نمود: 

1. اصل وجود تن نور والیم اطم.

2. نور والیم، وقتی تشدید تی شود، نور عقل تی شود.  252
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که به واطسۀ نور والیم صورت تی گیاد. کشفی اطم  کشف عقانی،   .3

کشف عقانی اطم. 4. وجدان عبررت از همرن 

5. نتیجـه آنکـه: وجـدان بـر عقـل و بـر وجـود تر یکی اطـم. )وجـدان، چیزی جز 

عقـل و وجود تر نیسـم.(

به طور خاصه، در این دیدگره:

گاهی است.  گاهی و بلکه اشّد حاالت آ ▪ وجدان، از نوع علم و آ

▪ وجــدان، مراجعــه بــه درون، توجــه وجــودی و دریافــت وجــودی اســت. 

توجــه اســت بــا تمــام وجــود؛ نــگاه اســت بــه خــود.

▪ وجدان، انفعال نفس است.

کــه وجــدان، مســاوق اصــل هســتی مــا اســت، لــذا نفــس در  ▪ از آنجــا 

ایــن یافتــن، صورتســازی نمی کنــد. همچنیــن، آن یافته هــا قطعــی بــوده 

و آدمــی از آن بــه یقیــن می رســد و هیــچ اســتدالل و شــبهه ای او را از آن 

یافتــه منصــرف نمی کنــد.

کاشــفیت نور عقل  کــه با  نتیجــه و دســتاورد ایــن دیــدگاه بــرای وجدانیاتــی 

کــه وجدانیــات انســان دارای مراتــب  _ علــم حاصــل می شــود ایــن اســت 

متفــاوت اســت و از منظرهــای مختلــف مــورد بررســی قــرار می گیــرد:

▪ وجدانیــات حاصــل از مرتبــه شــناخت از طریــق حــس )وجــدان حســی(: 

کــه بــه حــواس مــا حاصــل می شــود.  آن دســته از وجدانیــات اســت 

▪ وجدانیــات حاصــل از مرتبــه شــناخت از طریــق روح )وجــدان روحــی(: 

کــه بــه روح حیوانــی حاصــل می شــود؛  آن دســته از وجدانیــات اســت 

ماننــد وجــدان تــرس، محبــت، خشــم، غــم و شــادی، لــذت اســتراحت و 

ــتگی، و... ــع خس 253رف
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▪ وجدانیـات حاصـل از مرتبـه شـناخت از طریـق عقـل )وجدان عقلی(: 
کـه بـه نـور عقـل حاصـل می شـود؛ ماننـد  آن دسـته از وجدانیـات اسـت 
گی هـای آن، یافتـن حقیقـت اشـیاء، یافتـن  یافتـن حقیقـت نفـس و ویژ

حسـن و قبـح افعال. 

خالصه دیدگاه سوم 

گا  کـــه به وطـــیلۀ آن جلرن را تی شنرطـــیم. ا بـــه تـــر ابزاری به نـــرم عقل داده اند 

کرر تر این  زنگررهـــر و حجرب هر کنرر برونـــد، این عقل واقعیرت را به تر تی نمریرند. 

 اطـــم که از این تلک )عقل( به درطـــتی اطـــتفرده کنیم. اطـــتفردۀ درطـــم از این

کرر اطم:  گرو دو   ابزار، در 

کند.  ک و تسلا  اهف( نفس خود را پر

کند.  ب( عقل را در جری خودش درطم اطتفرده 

کــه کرشــفّیم خــود را انجــرم تی دهــد. این کرشــفیم به نفس  عقــل نــوری اطــم 

ک و تسلــا اطــم تنتقــل تی شــود و تــر حقریــق را بــه آن تی بینیــم. در رونــد  کــه پــر تــر 

گــا خسریــی صــورت بگیــاد،  کشــف حقریــق، هــم نفــس وجــود دارد و هــم عقــل. وهــی ا

گرهــی خســر تربــوط بــه تفســیا عقــل تــر اطــم  تربــوط بــه نفــس اطــم نــه عقــل. اهبتــه 

کــه نفــس تــر برشــد و آن  گانــه در صورتــی  کــه تتأثــا از ذهنیــرت یــر حربظــۀ ترطــم؛ و 

 حربظــه نبرشــد، خــود کشــف درطــم اتفــرق تی ابتــد. در واقــع، تفســیا تر خسرطــم، 

کشف درطم اطم.   خود 
ّ

واال

که در بحث خسری وجدان حّسی داده تی شود، همین اطم. شمر  توضیحی 

کـه آب وجـود نـدارد.  یـد آب تی بینیـد؛ وهـی تی دانیـد  کـه تی بینیـد، دار  طـااب را 

طیسـتم عصبـِی انتلـری چشـم بـه تـر تی گویـد آب هسـم. نردرطـتی تحلیـل برعث 
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که بحثی   این خسر تی شود. اهبته االن نمی  خواهیم وارد بحث خسری حّسی شویم 

پا چرهش اطم و به طاح تقدترتی نیرز دارد. 

کـه بلـاه ای از نـور وجـود دارد، تسـروق بـر اصـل هسـتی تـر اطـم. بـه نظـا  عقـل 

تی آیـد دیـدگره طـوم در تقریسـه بـر دو دیـدگره قبـل توانسـته برشـد تسرهـف اطـترد در 

تی دارد  دروس بررطـی و عربـی را بلتـا توضیـح دهـد. اهبتـه ایـن دیـدگره هـم تشـکا

گفتـرر آینـده بـه آن اشـرراتی خواهیـم داشـم. کـه در 

یـــک طـــؤال برقی تی ترند: آیر شـــدت و ضعـــف نور عقل نیز در کشـــف حقریق 

اطم؟  تؤّثا 

کــی نفــس در کشــف  کــه تــر بحــث تأثیــا پر یــد  پاســخ:قسعــًر توثــا اطــم. توجــه دار

حقریــق را بــر پیــش بــاِض یکســرن بــودِن شــّدت نــور عقــل تســاح کادیــم. اهبتــه پیشــتا 

کــه عقــل بــه تقدیــا خــرص و اذن پــروردگرر تملیــک تی شــود. هــذا طبیعتــًر  گفتــه شــد 

کــام؟لص؟ از نــور عقل، صد در صد اطــم، وهی تر در درجرت بســیرر  دارایــی پیرتبــا ا

کــه بــر بــاض یکســرن بــودن نــور  کــم، از ایــن نــور بلــاه تی بریــم. اتــر طــخن تــر ایــن بــود 

کشــف حقریــق دارد یــر خیــا. بــر توضیحرتــی کــی نفــس تأثیــای در   عقــل در تــر، آیــر پر

که قسعر تأثیا دارد.  که داده شد، روشن تی شود   
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 گفتار پانزدهم 

طرح بحث

کـه تنظـور از حجـف نـوری در بیـرن  گفتـه تی شـود  در تکمیـل تبرحـث پیشـین 

کـه تـر را از آن باحـذر داشـته اند. اطـترد، نوعـًر تفرهیـم ذهنـی بـوده اطـم، 

 نیز در تورد تنظور ایشرن از »شعور بسای خررجی« و »رجوع خررجی« برید توضیح 

داد: تااجعـــه بـــه خـــررج، بـــه ایـــن تعنرطـــم که بـــه دنبرل تفلـــوم طـــرزی و تفلوم 

یم؛ بلکه ببینیم در عرهم خررج چه خبا اطـــم. شـــعور بسای خررجی نیز  گیـــای نرو

کرر داشـــتن بر واقعیم خررجی. در بررۀ این تبرحث، در آینده توضیح  یعنی طـــا و 

 بیشتای خواهیم داد. 

ایرادات دیدگاه سوم 

گفترر توضیحرتی دربرره اشکرالت پیااتون   در اداتۀ تبیین دیدگره طوم، در این 

کـه بعضًر جدی هم هسـتند _ بیرن خواهد شـد. ابتـدا برید خاصه ای  ایـن دیـدگره _ 

کـه در تتـن تقرهـه آتـده اطـم تـرور شـود، تـر بلتـا بتوانیـم بـه باخـی از  از دیـدگره طـوم 

یم:  کـه بـاای دیدگره طـوم اشـکرل آبرین اطـم، بپاداز نکرتـی 

کاشـفیت نور عقل  که با  نتیجه و دسـتاورد این دیدگاه برای وجدانیاتی 
کـه وجدانیـات انسـان دارای مراتـب  _ علـم حاصـل می شـود ایـن اسـت 

متفـاوت اسـت و از منظرهـای مختلـف مـورد بررسـی قـرار می گیـرد:
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 وجدانیات حاصل از مرتبه شناخت از طریق حس )وجدان حسی(: آن 
که به حواس ما حاصل می شود.  دسته از وجدانیات است 

وجدانیـات حاصـل از مرتبـه شـناخت از طریـق روح )وجـدان روحی(: آن 
کـه بـه روح حیوانـی حاصـل می شـود؛ ماننـد  دسـته از وجدانیـات اسـت 
وجـدان تـرس، محبـت، خشـم، غـم و شـادی، لـذت اسـتراحت و رفـع 

خسـتگی، و...

وجدانیـات حاصـل از مرتبـه شـناخت از طریق عقل )وجـدان عقلی(: آن 
که به نور عقل حاصل می شـود؛ مانند یافتن  دسـته از وجدانیات اسـت 
حقیقـت نفـس و ویژگی هـای آن، یافتـن حقیقت اشـیاء، یافتن حسـن و 

قبح افعال.

کـه اینجـر بحث تـر در بررۀ  کـه بریـد یـردآور شـد، ایـن اطـم  نخسـتین نکتـۀ تلـم 

وجـدان، وجـدان تخلوقـرت اطـم؛ نـه تعابـم اهلل و وجـدان خدا. 

کـه از طریـق  در ایـن طـسور، طـه رتبـه بـاای وجـدان ذکـا شـده اطـم. وجدانـی را 

کـه از طریق روح اطـم »وجـدان روحی«  حـس اطـم، »وجـدان حسـی«، وجدانـی را 

کـه از طریـق عقـل حرصـل تی شـود، »وجـدان عقلـی« تی گوییـم. بـاای  و وجدانـی را 

هـا یـک از تااتـف وجـدان نیـز تثرل هریـی بیـرن شـده اطـم. 

کـه در ایـن دیـدگره، »وجـدان« نـرم دیگـای اطـم بـاای آنچـه بـه عقـل  اشـرره شـد 

 تکشوف تی شود. از آنجر که خود عقل صورت طرزی نمی کند، آنچه این جر دربررۀ

گونـه اطـم. بـه عبررت دیگا، بااطـرس این دیـدگره در   وجـدان تی گوییـم نیـز همیـن 

تمـرم تااحـل، از تاحلـۀ پریین که وجدان حّسـی اطـم، تر برالتریـن تااتف که یربتن 

 حقریق اشیرء و تعابم نفس و ترنند اینلر اطم، نفی صورت طرزی اتفرق تی ابتد 

کشف عقانی حرصل تی شود.  و 
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کـــه انســـرن تـــر چـــه تقـــدار تی تواند ایـــن حرهم  در همیـــن زتینـــه بریـــد ابـــزود 

کنـــد؟ آیر تی تواند غاقـــۀ دائم در عرهم  »کرشـــفیم خررجـــی بدون صورت« را حفظ 

خررج برشـــد و تلمیز نفس و ذهنش آن چنرن در دطـــتش برشـــد که از عرهم خررج، 

کـــه در تقربلم اطـــم نگره  لـــی را 
ُ
گ تفلـــوم طـــرزی نکنـــد؟ یعنـــی باضـــًر، تن ایـــن 

کســـای از ثرنیه، از آن صورت طـــرزی تی کنـــم. آیر این  تی کنـــم؛ اتـــر بابرصله و در 

کند؟  کسای از ثرنیه، تی تواند از نظا زترنی توطعه پیدا   

کــه  هــذا ایــن »در عرهــم خــررج بــودن«، خــودش توضوعیــم پیــدا تی کنــد و ایــن 

یــم و خــود را از صورت هــری ذهنی تــرن جــدا  بتوانیــم در عرهــم خــررج خــود را نــگره دار

کوتــره یــر طوالنی تــا برشــد.  یــم، تی توانــد بســیرر  نگــه دار

کـه: تگـا تی شـود  گرهـی طـؤاالتی از ایـن قبیـل پیـدا تی شـود  کـه  ایـن جرطـم 

یـم تفلوترت اطـم! این به  همیشـه کشـف خررجـی داشـته برشـیم؟! تـر هـا چـه دار

کـه عرهـم خـررج بـه طـاعم از دطـم تـر تی گریـزد، تـر بـه خودتـرن  جلـم آن اطـم 

رجـوع تی کنیـم و در تفرهیـم خـود غوطـه ور تی شـویم. 

تاحـوم اطـترد در انتلـری یکـی از رطـرئل تقریـاات تاحوم تیـرزا، در ضمن بحث 

حجّیـم قـاآن، بحثـی در بـرره اطـمرء و صفـرت و تعابـة اهلل دارنـد. در بحـث تعابـة 

اهلل، بـه ترنـدن در عرهـم خـررج و ترنـدن در آن حرهـم واقعـی، بـدون صـورت اشـرره 

تی کننـد و تسرهبـی را در ایـن زتینـه بیـرن تی دانـد. 

طبـق توضیـح ایشـرن، هـا چـه قـدرت نفسـرنی ابااد بیشـتا برشـد _ با اثـا عبردات 

یرضم هـری شـاعی و اهبتـه توبیـق اهلـی _ زتـرن اطـتقاار در عرهـم خـررج و بیـرون  و ر

نفـس و بیـرون ذهـن بـودن تی توانـد طوالنی تـا برشـد. و هـا چـه ایـن زتـرن طوالنی تـا 

کرشـفیم او نسـبم بـه عرهـم خـررج بیشـتا خواهـد بـود.  برشـد، 

که:  کرر تی آید؛ طــؤاالتی از این قبیل  این نکته در جواب بعضی از طــؤاالت به  258
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وقتــی همــه دارنــد عرهــم بیــرون را نــگره تی کنند، چسور تی شــود که باداشــم درطــم 

یــر غلــط از عرهــم خــررج داشــم؟ یــک قســمم از پرطــخ بــه همیــن تسلف بــا تی گادد 

که باد چه تقدار بتواند  که تیزان اطتقاار و اطتغااق در عرهم بیرون تلم اطم. این 

 در عرهــم بیــرون برقــی بمرنــد و چــه تقــدار نمی  توانــد و اطــیا ذهنیــرت خــودش برشــد. 

این نکتۀ بسیرر تلمی اطم. 

برخی از اشکاالت دیدگاه سوم

اینک باخی ازاشکرالت دیدگره طوم تساح تی شود: 
 مشاهده می شود که امور وجدانی در این دیدگاه، پرشمارتر از وجدانیات 
دیدگاه یکم و دوم و دارای مراتب مختلف و متناسب با هریک از ابعاد 
نفـس آدمـی اسـت و البتـه امـور وجدانی دیدگاه یکم و دوم را نیز شـامل 
می شـود. ایـن دیـدگاه، بـا عمومیـت دعـوت انبیاء:سـازگاری دارد، اما از 
کاشـفیتی مطلـق  کاشـفیت نـور علـم _ عقـل،  کـه در ایـن دیـدگاه،  آنجـا 
نتایجـی  بـه  اسـت،  اهلل(  معرفـة  جـز  )بـه  سـاحت ها  همـه  در  و  العنـان 

ح و توضیـح اسـت: کـه نیازمنـد شـر منجـر می شـود 

کـه تعصـوم اطـم و  گـا تـر بگوییـم تـر هسـتیم و نـور عقـل و نـور علمـی  یعنـی ا

که این دیدگره  کنند، اشـکرالت و طـؤاالتی پیش تی آید  کشـف  کم  کم  ترنند اینلر 

بریـد بـه آنلـر پرطـخ بدهـد. ایـن اشـکرالت عبررتنـد از: 

1. نسبی شدن معرفت

کشـف امـور عقلی و  1. عـدم معرفـی معیـار درونی برای سـنجش صحت 
علمی و در نتیجه نسـبی شـدن معرفت

قبـا گفتـه شـد کـه عقـل تعصـوم اطـم، اتـر عرقـل تعصوم نیسـم. عرقـل وقتی 

کنـد. بـا اطـرس ایـن  259نـور عقـل را در اختیـرر دارد، تی توانـد از نـور عقـل، بـد اطـتفرده 
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نظریـه، وقتـی عرقـل تی خواهـد یـک اتا واقعی را ببیند، نـور علمش را به یک توضوع 

کشـف و دیـدن آن اتـا واقعـی خررجـی،  گـا  خررجـی تی تربرنـد و آن را تی بینـد. اتـر ا

قبـح ذاتـی داشـته برشـد _ تثـل اینکـه بخواهـد یـک طیسـتم کرتپیوتـای را هک کند 

یـر رتـز دوم کررت برنکـی بـادی را پیـدا کنـد _ او نـور عقـل را بـه ترهیـرت ابعـرل تنلی 

کـه خیرنـم تی کنـد، یـر دزدی و جنریـم تی کنـد، بـه وطـیلۀ  کسـی   تربرنـده اطـم. 

کررهـر را انجـرم تی دهـد.  عقلـش ایـن 

کــه حســن و قبــح، عقلــی اطــم. یعنــی تــن خــوب  بــه بیــرن دیگــا، تــر تعتقدیــم 

ــل  ــم. عرق ــف تی کن کش ــم  ــه عقل ــم، ب ــرم تی ده ــه انج ک ــی را  ــم بعل ــودِن ترهی ــد ب و ب

کــه قبــح ذاتــی دارنــد، بتربرنــد. تنظــور از بــد تربرنــدن  تی توانــد نــور عقــل را بــه ترهیرتــی 

کرر بــد  کــه ایــن  کــه در خــود عقــل ایــاادی برشــد. یعنــی تی دانــد  ایــن اطــم، نــه ایــن 

اطــم، وهــی بــه واطــسۀ کشــف عقلــش، همــرن کرر بــد را انتخــرب تی کنــد. »تــن« آن را 

انتخــرب تی کنــم؛ و ایــن اختیــرر کــادن بعــل تن اطــم و به عقل تربوط نیســم. اهبته 

کرر قبیــح را انتخــرب تی کنــم و  کرر عقــل اطــم، اتــر تــن  کشــف قبــح و حســن اشــیرء 

تــی اطــم  کرر قبیــح تی کشــرند، آن تعرتا کــه تــاا بــه طــاف  انجــرم تی دهــم. عرتلــی 

کــه بــر حجرب هــری درونــی تــر آتیختــه شــده اطــم. اینــک ایــن عرقــل یــر عرهــم اطــم 

کرری تــی رود؛ نــه عقــل و علــم.  کــه بــه طــمم خســر

کــه یــک طلســله اتــور کشــف شــده اطــم، آیــر  کــه حــرل  طــؤال تلــم ایــن جرطــم 

کجــر بفلمــم  کــاده ام؛ از  کشــف  ایــن اتــور درطــم اطــم یــر غلــط؟ تــِن عرقــل ایــن را 

کرر زده ام، درطــم تی بلمــم؟ خصوصــًر وقتــی تی دانــم نفســم  کــه عقلــم را بــه  کنــون  ا

یینــی و طــّجینی اطــم! وقتــی 
ّ
نرخرهصــی دارد و طینــم تــن آتیختــه از طینیــم عل

هیــچ تعیــرر دیگــای هــم نیســم و بقــط خــود عقــل کرشــف اطــم، تــن از کجــر بدانــم 

کــه ترنــع شــفربیم  کشــف تــن درطــم اطــم؟ از کجــر بدانــم آن بیلتاهــری نفــس تــن 
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کجریــش غلــط اطــم؟ یردتــرن  کجریــش درطــم و  و ظلــور تعقــوالت تــن شــده اند، 

کــه آن  کشــف داشــته برشــیم  کــه در دیــدگره طــوم قــاار شــد بقــط یــک ابــزار بــاای  برشــد 

کــه خــودش تمکــن اطــم  هــم عقــل اطــم؛ اتــر ایــن عقــل را بــه دطــم کســی داده ایــم 

گفتــه اطــم:  کــه طــنریی  نرخرهصــی داشــته برشــد! شــبیه آن شــعای 

کرندر شف گه تاس     چو علم آتوختی از حاص آن 

کرال گـزیده تـــــا بــاد  چــــــو دزدی بر چــــــااغ آیـد     

علـم بیرتـوز! اتـر تـرزه بعـد از آن زتـرن، بریـد از حـاص بتاطـی؛ چـون وقتـی علـم 

کـه چـه عرتلی  آتوختـی تـرزه بلتـا تی توانـی دزدی کنـی. حکریـم تـر هـم ایـن اطـم 

کـه این کشـف درطـم اطـم؟ چـون تعیرر  کـه تـر حتمـر بتوانیـم بگوییـم  وجـود دارد 

کـه همـرن وجـدان اطـم و چیـز  دیگـای وجـود نـدارد. تـن هسـتم و عقلـم! عقـل هـم 

گا تن برشـم و عقلـی که تعصوم اطـم، پیرتد  دیگـای ایـن وطـط وجـود نـدارد. هـذا ا

ک  اطـم. در نتیجـه، در تـواردی تعابـم تی توانـد نسـبی شـود.  ایـن تعرتـل شـبله نر

ایـن یـک اشـکرل خیلـی جـّدی بـه ایـن دیدگره اطـم. 

2. اندک بودن کشفیات بدون خطا

کشـــفیات بدون خطـــا به موارد بســـیار معـــدود، و  2. محـــدود شـــدن 
اعتقاد به اینکه یافته های وجدانی، در مقام اثبات و مقایســـه با ســـایر 
که از راه های دیگر به دســـت می آیند، اعتبار بیشـــتری  شـــناخت هایی 
کشفیات مطلقًا بدون  داشته، بیشـــتر قابل اتکا هستند، نه اینکه این 

 خطا می باشند.

این اشـــکرل، نتیجۀ اشـــکرل اول اطـــم. یعنـــی نمی  خواهیـــم بگوییم که همه 

که تر بکا تی کادیم  ی هوا ربته اطـــم، اتر آن چنرن هم نیســـم   چیز صد در صد رو

کشـــفیرت عقلـــی  کشـــفیرت عقلـــی درطـــم اطـــم. یعنـــی بعضـــی از  کـــه تمـــرم 
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تی تواند درطـــم و باخی نردرطـــم برشـــد. هذا راه طـــوم، یعنی »وجدان بر تفسیا به 

تعنـــری عقـــل«، این گونه اطـــم که آنچه وجدانی اطـــم بیشـــتا قربل اتکر اطـــم، 

کرتًا بدون خسر برشـــد. اهبته ضریف خسریش کمتا اطـــم _ تثًا یک  کـــه  نـــه این 

گا  یـــر دو درصـــد _ و در نتیجه بیشـــتا قربل اتکر اطـــم؛ اتر بدون خسر هم نیســـم. ا

گاچه از راه هری دیگا تسمئن تا اطـــم و اعتبررش بیشـــتا  کادیـــم،  اتـــای را وجدان 

اطـــم، اتـــر قسعیم صد در صـــد ندارد. 

کـه بریـد  اهبتـه در تـوارد بسـیرر بسـیرر جزیـی هـم صـد در صـد بـدون خسرطـم 

کـاد هـا چـه را بـه عقـل یـر بـه نور  کـاد؛ وهـی در کلّیـم، نمی  تـوان ادعـر  بـر ذره بیـن پیـدا 

گفـم اعتبـرر بیشـتای دارد و بیشـتا  وجـدان یربتیـم، درطـم برشـد. نـه! بقـط بریـد 

قربـل اتـکر اطـم، وهـی خسـر هـم در آن راه دارد. 

کـه این طـؤاالت، همۀ آن آورده هری قبلـی در تبرحث تعرربی را به  یـم  توجـه دار

هـم تی ریـزد. یعنـی وقتـی بـه دیـدگره طـوم رطـیدیم،ابتدا خیرهمـرن راحـم تی شـود 

کـه ایـن دیـدگره بـه تـر تعابـی تی کنـد، عـوارض  کـه چـه نظریـۀ خوبـی! اتـر عوارضـی 

وجـدان  بـه  اعتمـردی  هیـج  تی گوینـد  کـه  هسـتند  عوارضـی  هسـتند.  کـی  خسانر

ک اصلـی شـنرخم« و »بدون خسر  کـه تـر تی گفتیـم وجـدان »تا نیسـم؛ در حرهـی 

و اشـتبره« اطـم.

کـه دیـدگره طـوم توضیـح داد: نفـس، یـک حقیقم تظلمة اهذات اطـم  دیدیـم 

کشـفیرت  کـه وجـود و عقـل بـه آن تملیـک شـده و بعـد ایـن توجـود عرقـل ربـم و بـه 

پاداخـم؛ اتـر چـون تعیـرر دقیـق نیسـم، تی گوییـم: ببخشـید! شـاتنده! ایـن یـک 

اتـا تجربـه شـخصی اطـم و قربـل انتفـرل نیسـم و بـاای خـودم خـوب اطـم، نـه 

دیگـاان!

گا حجّیتی هم داشته برشد، باای خودش  که ا که خواب تی بیند،  کسی  262 ترنند 
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کـه وجدانیرت قربل  اطـم نـه دیگـاان. اصـًا قربل انتقرل نیسـم. تگا تر نمی گوییم 

انتقـرل نیسـم؟ تگـا نمی  گوییـم حلـوای تن تنرنی اطـم.... این یعنـی همین که تر 

نمی  توانیم صد در صد تسمئن برشیم که آنچه به آن رطیده ایم درطم اطم. هیچ 

یـم. عقـل روشـن تی کنـد »بـاای تـن«! هیـچ عرتـل شنرطـنده    وطـیله و تعیـرری ندار

کـه وقتی بـر آن به خـودم تااجعه  و هیـچ بررطـی کننـده ای هـم در بیـرون وجـود نـدارد 

کـه به آن رطـیده ام غلط اطـم! کنـم؛ بگویـم چیـزی 

تعتقـد  نبریـد  بگیریـم،  طـوم  تعنـری  بـه  را  وجـدان  بخواهیـم  گـا  ا آنکـه  نتیجـه 

اطـم. خسـر  بـدون  صـد  در  صـد  کشـف  ایـن  کـه  برشـیم 

3. توجیه ناپذیری خطاهای حسی

3. توجیـــه ناپذیـــرِی خطاهای حـــس )یا خطاهای تحلیل حّســـی( به 
 دلیل نســـبت دادن همه مکشـــوفات به علم و عقل مســـتقل و فقدان 

داور درونی مستقل.

ایـن اشـکرل در دل نـکرت اول و دوم اطـم. تگـا تـر نمی  گوییـم عقـل تـر کشـف 
خـررج هـم تی کنـد، پس خسرهری حّس باای چیسـم؟ گرهـی باخی از این خسرهر 
کـه خسرطـم. شـمر تی دانیـد چـون در تحـّل خـروج عصـف  را اصـًا نمی  بلمیـم 
گونـه عصـف بینریـی وجـود نـدارد، تـر در چشـم خـود یـک  بینریـی از شـبکیه، هیـچ 
کـه شـمر در تقربـل خـود تی بینیـد، همـواره یـک  یـم. هـذا در تصویـای  کـور دار نقسـۀ 
قسـمم آن دیـده نمی شـود. اهبتـه چـون اشـیرء را بـر دو چشـم تی بینیـد، آن تنسقـه 
گرهـی اینلـر هم پوشـرنی  هـم پوشـرنی تی شـود و آن نقسـه را درطـم تی بینیـد. وهـی 
ندارنـد، زیـاا باخـی اوقـرت یک چشـم ضعیف تا اطـم یـر انحاابی پیدا کاده اطـم؛ 

کـور تی ابتـد و شـمر نمی  بینیـد.  ی نقسـۀ  آن وقـم رو

گــا وجــدان اتــور حّســی بــه نــور عقــل و از طریــق حــّس اطــم، آن وقــم بــر خســری   ا
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گا داور درونی تستقل نداشته برشیم، خسری حّسی را نمی  توانیم  کنیم؟ ا  حّسی چه 

کــه بــر داده هــری دیگــا تقریســه کادیــم و تتوّجــه  کــه بگوییــم  توضیــح بدهیــم؛ تگــا ایــن 

خســری خــود شــدیم. بــه عبــررت دیگــا، خســر در حــّس نبــوده، بلکــه »خســر در تحلیــل 

حّســی« بــوده اطــم. خیلــی هــم بــاق نمی  کنــد؛ چــه خســری حــّس و چــه خســری 

 تحلیــل حّســی. از ایــن بربــم تشــکلی حــل نمی  شــود، چــون بــه هــا حــرل حــّس خســر 

کاده اطم.

)در تثـرل خسـری دیـد، در طـّکۀ درون هیـوان آب( ایـن جـر حـّس تـر واقعـًر عمـق 

طـکه  ای را بـه خرطـا شکسـم نـور کمتا تی بینـد. تر تی گوییم این خسرطـم و خسر 

کـه تثـًا عمـق  از جـری دیگـا تی دانیـم  بـه تحلیـل تی بلمیـم؛ چـون  را تـر  بودنـش 

کـه االن آن را هفـم طـرنتی تتـا تی بینیـم.  هیـوان 15 طـرنتی تتـا اطـم، در حرهـی 

گـا از بیـرون عمـق هیـوان را نمی  دانسـتیم، آن وقـم از کجـر تی بلمیدیـم خسـری  اتـر ا

گا داور بیرونی وجود نداشـته برشـد و بقط داور درونی تسـتقل وجود  حّس اطـم؟! ا

کـاد.  کشـف خسـری حّسـی انجـرم نمی  شـود و نمی تـوان آن را توجیـه  داشـته برشـد، 

4. توجیه ناپذیری مغالطه های وجدانی

4. توجیـــه ناپذیرِی مغالطه های وجدانی )وجـــدان نماها( نظیر آنچه 
در ســـیر و ســـلوک عارفان و صوفیان عایدشـــان می شـــود، و ناتوانی در 
 کشف وجدانی این مغالطه ها به مدد نور عقل _ علم بدون مراجعه به

کتاب و سنت. 

در دیـدگره طـوم تغرهسه هـری وجدانـی قربـل کشـف نیسـم. تثـًا باخـی از ابـااد 

کـه صـد در صـد هم آن را درطـم  در تااحـل طـیا و طـلوک  خـود بـه اتـوری تی رطـند 

تی داننـد، اتـر حقیقـم نیسـتند. اطـترد ایـن تغرهسه هـری وجدانـی را بـه »وجـدان 

نمـر« تعبیـا تی کننـد. 
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کـه وجـدان همـواره خبـا درطـم بدهـد،  گـا قـاار برشـد  وجـدان نمـر یعنـی چـه؟ ا

گـا قـاار برشـد تکلیـف همـه چیـز از طریق نور  دیگـا نبریـد وجدان نمـر داشـته برشـیم. ا

عقـل و علـم انجـرم شـود، وجدان نمـر تکلیفـش روشـن نیسـم. اصـًا وجـدان نمریی 

کـه  کرر نیسـم، بلکـه همـه اش وجـدان اطـم. تگـا عـررف و صوبـی، غیـا از ایـن  در 

انجـرم  کـه  کررهریـی  از  اتفرقـًر یکـی  انجـرم تی دهـد، چـه تی کنـد؟!  طـیا و طـلوک 

کنـرر تی گـذارد. تر با اطـرس چـه تعیرری  کـه صـورت طـرزی را  تی دهـد، ایـن اطـم 

یربم هـری تـر وجدان نمـر نیسـم؟!  کرر آنلـر وجدان نمـر اطـم، اتـر در تی گوییـم 

کـه اّوهـی عموتـی اطـم و نـکرت بعـدی همـرن نکتـۀ اول را بـر  ایـن چلـرر نکتـه _ 

تخصیـص بیشـتای تسـاح تی کنـد _ طـؤاالت جـدی در دیـدگره طـوم اطـم. ایـن 

طـؤاالت بـه صورت هـری تختلـف در بحـث وجـدان تسـاح تی شـود. 

مشکل خطاهای »من عاقل« 

ــم و  ــور اط ــه ات ــۀ هم ــدان پری ــد وج ــمر تی گویی ــه ش ک ــم  ــن اط ــی ای ــؤال اصل ط
یــد؛ وهــی دهیلــی  وجــدان همــرن عقــل اطــم، آنــگره تــر را بــر عقل تــرن تنلــر تی گذار
کرر  کــه »تــِن عرقــل« بــه  کــه عقــل همــواره درطــم تی بینــد. عقلــی  ارائــه نمی  دهیــد 
یــم و در آن  کرری ندار کــه بــر آن  کمــرل عقانــی تجــاد. تــر  تی زنــم، نــه عقــل بــه عنــوان 
تاحلــه نیســتیم. تــر ترهــک قســمتی از نــور عقــل شــده ایم و از آن اطــتفرده تی کنیــم. 
کشــف تی کنــد، عقــل بــه تــن چــه ربســی دارد؟ آن عقــل  کــه تــر بگوییــم عقــل  ایــن 

کشــف تی کنــد.  بــاای خــودش 

کّل عقــل اطــم، خســر نــدارد؛ بــاای ایــن  کّل و  کــام؟لص؟  کــه عقــل  اهبتــه پیرتبــا ا

گا طــخن تر این اطــم که کشــف   که نفس او بی خسرطــم. اتر به تن که تی رطــد، ا

ــم بیــرون بــه تــدد و کمــک عقل اطــم، این همــه خسر و خیرنــم و جنریم که در 
َ
 عره

ایــن عرهــم انجــرم تی شــود، بــه چــه چیــزی انجــرم تی شــود؟! تگــا ابــزار شــنرخم تــر 
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کنــرر گذاشــته ایم،  غیــا از عقــل و علــم و خــود خداونــد اطــم؟ در ایــن بحــث خــدا را 

یم. هــا کرری در ایــن عرهم اتفرق  هــذا بقــط بــر همیــن دو تــر، یعنــی عقــل و علــم کرر دار

کــه انجــرم  کرر بــدی  کرر خوبــی و هــا  تی ابتــد، شــنرختش از ایــن دو راه اطــم. هــا 

تی شــود _ بــه عنــوان بعــل اختیــرری اش _ از ایــن عقــل و علــم اطــم. پــس چســور 

یکــی بــد، در حرهی کــه همــه دارنــد بــا تبنــری ایــن عقــل و علــم  یکــی خــوب تی شــود و

گــا تــن برشــم و ایــن عقلــم، و بــه تــن بگوینــد بــرو بــه همــه چیــز بــاس!  کرر تی کننــد؟! ا

کــه تساح شــد،  بــه ایــن تشــکات باتی خــورم. آن وقــم تمکــن اطــم ایــن  طــؤاالتی 

 تمرم تبرحث وجدان را زیا طؤال بباد. 

ــه  ــا تی خواهیــم توضیــح خــوب و تنرطــبی ارائ گ ــود. اینــک ا ایــن طــاح طــؤال ب

کــاده  ــدگره تشــکل ایجــرد  کــه تــورد نظــا اطــترد اطــم، تفکیک هــری طــه دی کنیــم 

ــدگره دیگــا تی آتــد؛  ــا از دو دی ــه نظــا تحکم ت ــه ب ک ــدگره طــوم  اطــم، بخصــوص دی

کــه »تــن« را حقیقــم تظلمــة اهــذات تعابــی تی کنــد.  اتــر یــک پیــش بــاض داشــم 

تی گویــد: آن ترهیــِم تعدوتــه و تظلمــة اهــذات، وقتــی ترهــک نــور وجــود و نــور عقــل 

کنــد. کشــف هر و تحلیل هــر و وجدان هــر همــه بــا اطــرس ایــن  شــد، تی توانــد وجــدان 

کــه بــه تر عقــل تی دهنــد و عرقل  کــه تــر یــک حقیقــم تظلمــة اهــذات هســتیم  اطــم 

کتــرب و   تی شــویم. اتــر آیــر واقعــًر ایــن اطــم؟ آیــر ایــن تسلــف بــا اطــرس آتوزه هــری 

طّنم اطم؟ نه! حتی تعررف این را نمی  گوید. 

یم، آن  یـم، در کنرر وجـدان بگذار کـه در خلقـم و طبیعیـرت دار گـا تبرحثـی را  ا

کـه بـه ایـن تشـکات  زتـرن تی توانیـم نفـس راحتـی بکشـیم و بیرنـی داشـته برشـیم 

کـه در ایـن تقرهـه، »وجـدان نفـس ترئـی« نـرم  یـم. ایـن همـرن تسلـف اطـم  بانخور

گابتـه اطـم. 

که در  آن چه تر به حرل در این تبرحث داشتیم، »نفس ترئی« نبود. نفسی نبود 
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 ترء بســـیط برشـــد، بلکه نفس را بـــه عنوان ترهیم تظلمه اهـــذات باض تی کادیم 

که به این تواهِی تشـــکل زا تی رطـــیدیم. 

کـه تـرء  کنیـم، یعنـی اول ببینیـم  بـاای نفـس ترئـی تعریـف  را  گـا وجـدان  ا اتـر 

بسـیط چیسـم؛ آنگره ببینیم نفس در ترء بسـیط چگونه توضیح داده تی شـود؛ آن 

کـه تـن االن هسـتم و دارم بـر  کنیـم. بـه عبـررت دیگـا، آن  گره وجـدان را آنجـر تعنـی 

شـمر حـاف تی زنـم، در طـی تااحلـی که از چلرر عرهم ذر گذشـته، حرل در این دنیر 

آتـده ام و بـاای تـن اتفرقرتـی ابترده اطـم. طینتی و جسـمی و روحـی دارم و اینلر در 

هـم تنیـده شـده اطـم و »تـن« ایـن حقیقم هسـتم که در ایـن دنیر باخـورد تی کنم. 

که ترهک نور وجود شده اطم، نیستم.   هذا تن بقط آن ترهیم تظلمة اهذات 

آن هـم هسـتم؛ وهـی االن، بقـط آن نیسـتم؛ خیلـی چیزهـری دیگـا هسـتم. تـن یـک 

»حقیقـم تـردی« هسـتم؛ خیلـی هـم تـردی هسـتم. آن وقـم تـن از ایـن حقیقـم 

که اصًا غیا تردی اطم، به عنوان بخش   خیلی ترّدی خودم، بقط یک قسمم را 

ی آن قسـمم غیـا  عقانـی خـودم انتخـرب تی کنـم و همـه بشـررهری وجـدان را رو

کـه دو طـوم وجـود تـن تـرّدی اطـم.  تـردی تی بـام، غربـل از ایـن 

کرر درطـم ایـن اطـم  گـا بخواهیـم بـه بلـم بلتـای باطـیم،  بـا همیـن اطـرس، ا

کـه اآلن دارم بر شـمر طـخن تی گویـم، آن ترهیم  کـه اول بگویـم تـن کیسـتم. آیـر تـن 

کـه غیـا از آن هـم  کـه نیسـتم. درطـم اطـم  ات هسـتم؟ تعلـوم اطـم 
ّ

تظلمـة اهـذ

کـه بـه اینجر رطـیدم، و اآلن این »تن« اطـم  نیسـتم؛ اتـر االن هـزار تـر چـاخ خـورده ام 

کترب و طـّنم هسـتم. تن بر این جسـم و این روح. تن در این دنیری  که تخرطف 

ـه و 
ّ
گـا تـن در تاحلـۀ عرهـم اظل گابتـه ام. بلـه! ا کتـرب و طـّنم قـاار  تـردی تخرطـف 

کـم بـود، در آن جـر تعصـوم بـودم و اطـم کشـف عقلـی تـن  کـه بقـط عقـل حر اشـبرح 

کـه بـدون خسـر  کـه در عرهـم ذر اوهـی ابتـرد  ی تی دهـد  وجـدان بـود، همـرن اتفرقـی رو
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وجـدان کادیـم. بـه همیـن دهیـل، روز قیرتـم از تـر طـؤال تی کنند که آنجـر که بدون 

کـادی، چـاا در همـرن دنیر که تـورد اتتحرن واقع شـدی، ربوزه یر قبول  خسـر اعتـااف 

گـا آنجـر کشـف تـن خسـردار بـود تـورد اتتحـرن واقـع نمی  شـدم! وقتـی از تر  شـدی؟ ا

کـه شـک  کـه قبـًا تسلـف درطـتی یردتـرن داده برشـند. چیـزی  اتتحـرن تی گیانـد 

گابتـه ام یـر یـرد نگابتـه ام از آن اتتحـرن نمی  گیانـد.  کـه تـن یـرد  دارنـد 

گفتند خدایم را بلمیدی؟ پیرتبات را بلمیدی؟ اترتم را  در آن دنیر به تن 

گفتند: حرال داخل آتش شـو. تن بلمیده بودم؛ و  بلمیدی؟ پرطـخ تن تثبم بود. 

 به کشف صحیح و دقیق و درطم بلمیده بودم که خدا چیسم، پیرتبا کیسم، 

 و وهّی کیسم. اینلر را بلمیده بودم؛ بعد اتتحرن گذاشتند باای اینکه تی خواطتند 

کثا تادم از این قدرت اطـتفرده  کـه چقدر توانمنـدم! اّتر ا قـدرت تـن را نشـرنم دهنـد 

یـم در آتـش! طـه برر این اتتحرن انجرم شـد.  کادنـد و گفتنـد: نمی  رو

آنجــر تــر تعصــوم بودیــم؛ پــس از آن بــه دنیــر آتدیــم. در ایــن تااحــل، تــرء بســیط 

کــه شــد  کــاد  اتتحــرن شــده و دو قســمم شــده اطــم؛ یــک قســمم از تــرء اقــاار 

کــه شــد طینــم طــّجینی. بعــد ایــن دو  یینــی و یــک قســمم اقــاار نکــاد 
ّ
طینــم عل

طینــم بــر هــم آتیختــه شــدند و طینم هــری تــر درطــم شــد. هــذا این چنین نیســم 

 کــه تــر در ایــن دنیــر دطــم خرهــی آتــده برشــیم. تسربــق آتوزه هــری تعــررف، خیلــی 

هم دطم پا آتدیم در این دنیر. 

اهبتــه عقــل بــه درجــرت و دبعــرت و بــه تقــدار، بــه تــر داده تی شــود. دیــدگره طــوم 

کــه در آن  گذاشــته و بقــط عقــل تــر را دیــده اطــم  کنــرر  همــه قســمم هری تــر را 

کــه  قســمم نفــس ترئــی توضیــح آن بیــرن خواهــد شــد. اهبّتــه اّدعــری تــر ایــن نیســم 

گا از ایــن طریق پیش  بــر ایــن توضیــح، تمــرم تسرهــف را بتوانیــم پوشــش بدهیــم؛ وهی ا

یــم  کــه قبــًا توضیــح داده شــد؛ اتــر بــر تحور یــم )و بــر اطــتفرده از طــه دیدگرهــی  برو
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کنیــم و ایــن ایــاادات  نفــس تریــی(، شــرید بتوانیــم تسلــف وجــدان را حــّل و بصــل 

که وجدان چیسم.   را توضیح بدهیم و در نلریم بگوییم 

کـه یکـی از تخرطبـرن کام  کـه از آن طـاف، خسـای وجـود دارد  تلـم ایـن اطـم 

یـم؟ هیچ! تـر بگویـد: تـن وجـدان نکـادم. آنـگره تـر چـه جوابـی دار

کـه تمکـن اطـم وجدانـم غلط برشـد! در این صـورت برید  ً تی گوییـم  احتمـراًل

کـه شـمر  کـه تـن اینلـر را  گـا دانشـجویی بـه شـمر بگویـد  برتحـۀ وجـدان را خوانـد. ا

را وجـدان تی کنـم؛ شـمر چـه جوابـی  تی گوییـد وجـدان نمی  کنـم، بلکـه عکسـش 

بـه او تی دهیـد؟ تثـًا بگویـد: تـن صـورت طـرزی بکـای نکـاده ام، بلکـه تااجعـه و 

کـه شـمر تی گوییـد وجـدان نکـاده ام! گونـه  کـادم، اتـر آن  تواجلـه 

کـه توضیـح دهنـدۀ بحـث وجدان نتوانسـته  ایـن تشـکل از آنجـر نرشـی تی شـود 

 تسلف را درطم توضیح بدهد، و گانه تی گفم که آنچه را شمر وجدان نرتیده اید، 

اصـًا وجـدان نیسـم؛ زیـاا یـک اتـا عموتـی کلـی از وجـدان گفتـه شـده و نسـبم به 

وجـدان یـک بدآتـوزی صـورت گابتـه اطـم؛ آنـگره دانشـجو تی گویـد تـن دو رکعـم 

 نمرز خواندم و حرل خوبی هم به تن دطم داده بود، وهی تسلبی غیا از آن چه شمر 

کادم. در این صورت دهرن تر بسته تی شود. تی گویید، وجدان 

کــه بــه عنــوان نقــد  کــه ابتــدای تقرهــه توضیــح داده شــد  ایــن همــرن نکتــه اطــم 

 تکتــف تعــررف تی گوینــد: تفکیکی هر حرشــیۀ اتنی باای خودشــرن درطــم کاده اند 

گذاشــته اند وجــدان. هــا چــه تــر تی گوییــم نفلمیدیــم، تی گوینــد بــرو  و اطــمش را 

کــن« یعنــی چــه؟ توضیحــی نمی  دهنــد!  کــن! وقتــی هــم تی پاطــیم »وجــدان  وجــدان 

کــه واقعــر شریســته نیســم.در ایــن زتینــه در  هــذا تنتســف بــه تسرهبــی تی شــویم 

ــی خواهــد آتــد.  گفتررهــری آینــده توضیحرت
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گفتار شانزدهم

مقدمه

در اداتۀ تبرحث گفترر پیش، پرطخ به یک پاطش تنرطف اطم. پاطیده اند:

 آیر به کسی که دارای نقص در بینریی اطم، تی توان گفم که دچرر خسری در 

که بیزیک چشم او طرهم اطم نیز  کســـی   حّس شـــده اطم؟ یر خسری در حّس به 

اطاق تی شود؟

کــه بحــث خســری در حــس را  کســرنی  در پرطــخ تی گویــم: تســلمًر پیــش بــاض 

که در طیستم بینریی آن هر نقص و عیف  تساح تی کنند، تربوط به اباادی نیسم 

کــه تســیا عبــور نــور از چشــم و رطــیدن آن بــه شــبکیه کــاد   وجــود دارد. تی تــوان بــاض 

 و ربتــن طــیگنرل هری آن بــه تغــز ایــاادی نداشــته برشــد، اتــر چشــم دچــرر خســر در 

ــر خســری دیــد در جلــم حاکــم تعکــوس  ــور، ی دیــد شــود. تثــل بحــث شکســم ن

گام و آب طــاد و وهام  که در حرل حاکم اطــم، یر بحث آب   قرهپرق هری ترشــینی 

کــه بعــد آن را بــه  در خســری حــّس التســه و... حــّس طــرهم دچــرر خســر تی شــود؛ 

تفســیاهری خســر تنتســف تی کننــد نــه حــّس خســر. 

تفاوت حسن و قبح ذاتی وعقلی 

درتورد حسن و قبح به چند نکته برید توجه داشم. 

کـه بـه ابعـرل انسـرن بـرر تی شـود؛ زیـاا  اول اینکـه حسـن و قبـح ویژگـی ای اطـم 

که تنظور  که حسـن و قبح شـرتل همه چیز تی شـود، در حرهی   گرهی تصور تی شـود 
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گـا بـه عنـوان  تـر از حسـن و قبـح ذاتـی یـر عقلـی، ُحسـن و قبـح در ابعـرل اطـم. هـذا ا

بـه  را  آن  و  بـد اطـم،  یـر  کـه چینـش دکوراطـیون تنـزل شـمر خـوب  بپاطـیم  تثـرل 

تعنـری َحَسـن یـر قبیـح بـودن بگیریـم، چـون زشـتی و زیبریـی نسـبی اطـم، )تثـًا 

کرتـا تتفـروت اطـم(  طـلیقۀ جوانـرن اتـروزی بـر پـدر و تردرهریشـرن در ایـن زتینـه 

کـه تسـئلۀ  کیـد تی شـود  در ایـن صـورت َحَسـن و قبیـح هـم نسـبی تی شـود. هـذا تر

ُحسـن و قبـح تربـوط بـه ابعـرل انسـرن اطـم. 

کـه بعـل خداطـم  کـه آیـر زهزهـه خـوب اطـم یـر بـد، از آن حیـث  گـا طـؤال شـود  ا

تـورد طـؤال قـاار تی گیـاد. ایـن نکتـه در تمـرم تبرحـث تربـوط بریـد تفکیـک شـود که 

تـر وقتـی طـخن از حسـن وقبـح در دیـن تی گوییـم، اواًل تنظورتـرن حسـن و قبـح در 

یم که جریـگره آن در عرهم  ابعـرل اطـم، ثرنیـًر بعـل برعـل قـردر تختـرر را تورد نظـا دار

تشـریع اطم. 

برعـل  تشـریع،  تـردۀ عرهـم  تـرده ای دارد و صورتـی.  تشـریع  کـه عرهـم  تی دانیـم 

تختـرر، یـر بـه تعبیـا دقیق تـا، بعـل برعـل تخترر عرقل اطـم که تربوط به عبد اطـم 

و در بااباش توالیی هم هسم. هذا تردۀ عرهم تشریع »توال و عبد« هستند. صورت 

 عرهـم تشـریع نیـز، احکرتـی اطـم که در این عرهم وجود دارد. اینجرطـم که تسـئلۀ 

حسن و قبح تساح تی شود. 

بــاای توضیــح بیشــتا بحــث حســن و قبــح، بــه دو کام اطــترد در دو تنبــع رطــرهه 

 »اهتوحیــد و اهعــدل« و رطــرهه »بــی صــورة عرهــم اهتشــریع« اطتشــلرد تی کنیــم. اطــترد

 در رطرهه »اهتوحید و اهعدل« ص 211-212 تی نویسد: 

ثــم ان االحــکام الشــرعیة المذکــورة فی عالم التشــریع، اعــم من االحکام 
العقلیــة فــی بــاب المســتقالت و المالزمات و الواجــب و الحرام بالذات او 
التعبدیــة فــی غیرهــا. فــان افعــال القــادر المختــار تنقســم الــی ما یســتقل 
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کحســن االحســان و قبــح العــدوان و حســن  العقــل بحســنه او قبحــه _ 
کفرانــه الــذی هــو محــرم  شــکر المنعــم الــذی هــو واجــب بالــذات و قبــح 

کالتعبدیــات بأجمعهــا.  بالــذات _ و الــی مــا ال یســتقل بــه، 

ترجمــه:»احــکرم شــاعی )کــه صــورت عرهــم تشــریع اطــم( در عرهم تشــریع، شــرتل 

احــکرم عقلــی در بــرب تســتقات و تازتــرت و واجــف و حــاام یــر اتــور تعبدّیــه و غیــاه 

ــم تشــریع  ــه ابعــرل ربتنــد، چــون در عره ــه ب ــاد. )در عبــررت بعــد، بابرصل ــاار تی گی ق

گونــه اطــم: آنچــه عقــل بــه حســن و  بحــث تی کننــد.( ابعــرل برعــل قــردر تختــرر دو 

قبــح آن ابعــرل تســتقًا حکــم تی کنــد، )تســتقات عقلــی( ترننــد حســن احســرن یــر 

کــه  کــه واجــف برهــذات اطــم، و قبــح کفــاان تنعــم  بــدی طــتم. یــر حســن شــکا تنعــم 

حــاام برهــذات اطــم. قســم دیگــا )حکــم عقــل در بــرره آن هــر( تســتقل نیســم؛ تثــل 

همــه تعبدّیــرت.«

گــا ظلمــی کــاد بد  گــا کســی احســرن کــاد خــوب اطــم و ا عقــل حکــم تی کنــد کــه ا

کــه  کــه واجــف برهــذات اطــم، یعنــی صــاف نظــا از ایــن  اطــم. یــر حســن شــکا تنعــم 

کیســم، شــکا تنعــم خــوب اطــم و ذاتــًر حســن اطــم. عقــل خــوب بــودن  آن تنعــم 

کســی بــه تــر هسفــی  گــا  کفــاان تنعــم. ا کشــف تی کنــد. همیــن طــور اطــم قبــح  آن را 

کــاد، نبریــد ایــن هســف را بی پرطــخ گذاشــم، و هــو در حــد تشــکا بــه هفــظ برشــد. کفاان 

کــه قبیــح اطــم و عقــل ایــن را تی بلمــد.  یعنــی پوشــرندن و بــی توّجلــی نشــرن دادن، 

گــا خــود ایــن بعــل برشــد و خــودش، عقــل  این هــر تســتقات عقلّیــه انــد، یعنــی آن کــه ا

تــر تی توانــد راجــع بــه حســن و قبــح آن نظــا بدهــد. 

بـررۀ آن هـر  کـه حکـم عقـل در  از احـکرم شـاعی، احکرتـی اطـم  دطـتۀ دیگـا 

که واجف اطـم یر تسـتحف یر  تسـتقل نیسـم، ترنند تمرم تعبدّیرت. یعنی اتای 

حـاام و غیـاه، تـر نمی توانیـم بفلمیـم که حسـن و قبح آن به چیسـم. بقـط گفته اند  272
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ایـن کرر حسـن اطـم، انجـرم بدهیـد، یـر ایـن کرر قبیـح اطـم، انجرم ندهیـد. عقل 

کربـی نیسـم، هـذا نسـبم بـه حسـن و  کـه حسـن و قبـح آن را بفلمـد،  تـر بـاای ایـن 

قبـح داشـتن ایـن تسلـف طـکوت تی کنـد. 

ــه  گون ــن  ــه ای ــودن در ادات ــد ب ــوب و ب ــح و خ ــن و قب ــری حس ــورد تعن ــترد در ت اط

تی دهنــد:  توضیــح 
 و الحسن و القبح امران بدیهیان غنیان عن المعرف و الحد. فالتعریف 
بالمالئـم و المنافـر او الخیـر و الشـر او غیرهمـا تعریـف باالخفـی، النهمـا 
وجدانیان یدرکهما بالوجدان کل من کان له عقل و تمییز، و یعّبر عنهما 
بالفارسیة)زشـت و زیبـا(، و ادراك العقـل ایاهمـا هـو عیـن حکمـه بلـزوم 
ع بـل هـو  ع و ال مشـّر  اتیـان الحسـن و تـرك القبیـح. فالعقـل لیـس بشـار
 حجة اهلل الداخلی، فحکمه بحسـن العدل و قبح الظلم لیس بعثا منه 

که العدل حسنا و الظلم قبیحا. و زجرا، بل هو نفس ادرا

ــی  ــد )یعن ــف ندارن ــه تعری ــرز ب ــه نی ک ــد  ــا بدیلی ان ــح، دو ات ــن و قب ترجمــه:»حس

گــا بگوییــم حســن و قبــح بــه تعنــری تایــم و تنربــا بــر طبــع  همــه آن را تی بلمنــد(. ا

اطــم یــر حســن و قبــح بــه تعنــری خیــا و شــا اطــم، در ایــن صــورت آن هــر را بــه اتــا 

کاده ایــم. )یعنــی اول بریــد ببینیــم تایــم و تنربــا یــر  تخفی تــا و نرشــنرخته تای تعنــر 

خیــا و شــا چیســم، چــون خــود این هــر تحــل دعــوا و تنرقشــه اند. و هــذا خودشــرن 

ــتند.(  ــح هس ــن و قب ــا از حس ــا و تخفی ت تبلم ت

کــه عقــل داشــته برشــد و  کســی  ایــن دو اتــا وجدانــی را همــه درک تی کننــد؛ هــا 

قــدرت تمیــز داشــته برشــد آن را درک تی کنــد. در بررطــی ایــن دو )حســن و قبــح( را 

کــه از تاحــوم تیــرزا اطــم؛  کاده انــد. )در جــزوۀ دیگــای  بــه »زشــم« و »زیبــر« تعبیــا 

ک ایــن  کــه ایشــرن ایــن تعبیــا زشــم و زیبــر را اصــاح باتوده انــد.( ادرا خواهیــم دیــد 
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گـا تـر اتـای را حسـن یـر قبیح بدانیـم، همین که بلمیدیم آن اتا َحَسـن یر  یعنـی ا

قبیـح اطـم، بریـد آن اتـا حسـن را انجرم بدهیم و اتا قبیـح را انجرم ندهیم. 

ایـن جـر تسلـف ظریفـی در تبرحـث اخـاق اطـم بـه نـرم »هسـم هر و بریدهـر«، 

کـه الزم اطـم توضیـح کوترهـی در بـرره آن بیـرن شـود. یکـی از گیاهـر و گاه هـر همیـن 

جرطم که تی گویند تر تی توانیم هسم هر را بفلمیم که این کرر خوب اطم یر بد، 

 شریسته یر نرشریسته اطم. این هر هسم هر اطم. اتر از این »هسم هر« چگونه به

 »بریدهر« تی رطیم؟ دکتا طروش در کترب »دانشوارزش« خود تی کوشد این تسئله 

یجرنی در نوشـته هری  کنـد؛ اهبتـه خیلـی توبـق نبوده اطـم. آقری صـردق الر را حـل 

را  بریدهـر  و  هسـم هر  تیـرن  ربـط  خواطـته اند  طـروش،  آقـری  دیـدگره  نقـد  در  خـود 

کربـی نبـود.  کننـد. تـاش ایشـرن بلتـا بـود، وهـی آن هـم  توضیـح و تحلیـل 

کـه  کـه در ایـن قسـمم آتـده اطـم، اشـرره بـه همیـن تسلـف تی کنـد  جملـه ای 

کـه  همین کـه  شـمر تی بلمیـد ایـن بعـل حسـن اطـم یـر قبیـح، عیـن همـرن اطـم 

کـن.  کـه حسـن را انجـرم بـده یـر قبیـح را تـاک  عقـل شـمر حکـم تی کنـد 

ع بل هو حجـــة اهلل الداخلی، فحکمه  ع و ال مشـــّر فالعقـــل لیس بشـــار
که   بُحســـن العدل و قبح الظلم لیس بعثا منه و زجرا، بل هو نفس ادرا

العدل َحَسنا و الظلم َقبیحا.

ــه تشــّاع، بلکــه حّجــم داخلــی خداطــم.  ــه شــررع اطــم و ن ترجمــه:»عقــل ن

کــه حســن عــدل را بگویــد یــر از قبــح ظلــم طــخن بگویــد، بعث  )حجّیــم دارد.( ایــن 

کــه  ک آن اطــم  )باانگیختــن از آن( یــر زجــا )رانــدن( از آن نیســم، بلکــه نفــِس ادرا

عــدل، َحَســن اطــم و ظلــم، قبیــح.«

که اواًل بفلمد عدل، حسـن اطـم و ظلم، قبیح اطـم؛  گونه نیسـم  یعنی این 

کند.  کند و در تاحلۀ بعد برود عدل را انجرم بدهد یر ظلم را تاک  بعد این را تقدته 
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کرر را انجـرم بدهیـد یـر ندهیـد، عیـن  کـه شـمر ایـن   نـه، ایـن طـور نیسـم. اصـًا ایـن 
ک حسـن و قبح عدل و ظلم اطـم، زیاا عقل شـمر ترهیم بعل حسـن یر قبیح   ادرا
 را کشف کاده اطم و توجه به این ترهیرت یعنی صدور بعل تی کند. اهبته این یک 
 بحث شنرختی اطم که در تبرحث بلسفه اخاق تساح شده اطم و برید در جری 
که بگوییم بحث  گفتگو شـود. طاح این توضوع در این جر، به این جلم بود   خود 

حسن و قبح تربوط به ابعرل انسرن اطم و بر عرهم تشریع ارتبرط دارد.

چهار معنای حسن و قبح 

کـه حـدود هـزار و صـد صفحـه اطـم.  کتربـی در اصـول دارنـد  تاحـوم اطـترد 
کـه از تبرحث  عنـوان ایـن کتـرب، »فـيصـورةعالمالتشـریع« اطـم و تقریااتی اطـم 
کاده انـد. ایشـرن  تاحـوم تیـرزا داشـته اند و تاحـوم تیـرزا جـری جـرِی آن را تصحیـح 
در ایـن کتـرب، در همـرن ابتـدای بحـث )ص 3 و 4( راجـع بـه حسـن و قبح تسلبی 

را تسـاح تی کننـد. 

کـه  در ایـن جـر بـاای حسـن و قبـح چلـرر تعنـر آورده انـد و در زتینـۀ ایـن تسلـف 
تـورد تنرقشـۀ تتفکریـن بـوده اطـم، توضیحرتـی تی نویسـند. 

چلرر تعنری حسن و قبح به این شاح اطم: 

1. حسن و قبح به معنای مالیم و منافر بودن 

)األمر الّثانی( 

المعاني األربعة في الحسن والقبح

إّن الحسن و القبح ُیطلقان علی معان:

 منها: المالئم و المنافر، و لو بحسـب العقل. و هما ُینشـأن من االّتحاد 
کثـر تفّرقـًا و أوفـر تباعـدًا عـن  کان أ کّلمـا  و البینونـة و القـرب و البعـد، أی 

کان مالئمًا له.  کان بالعکـس  کّلمـا  275العقـل یکـون متنافـرًا لـه، و 
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تاجمـه: »حسـن و قبـح بـه چلـرر تعنـر اطـاق تی شـود. یـک تعنـر آن اطـم: آن 

گاچـه بـا اطـرس عقـل آن را بفلمیـم.« چـه تایـم یـر تنربـا طبـع تـر برشـد، 

کـه واقعـًر و هزوتـًر آن را همـس کاده برشـیم، وهـی تایم بـودن یر تنربا  یعنـی نـه ایـن 

کسـی عزیـزی را از دطـم نـداده برشـد و بـه  بـودن را تی بلمیـم. تثـًا تمکـن اطـم 

گـوار  کـه از دطـم دادن عزیـز نر ایـن رنـج و نرراحتـی ناطـیده برشـد، وهـی تی بلمـد 

گـا تمـرم غـم و غصه هـری دنیـر را از تـر بگیانـد،  کـه ا کننـده اطـم. نیـز تی بلمیـم 

خوشـنود تی شـویم و این خوشـنودی تایم طبع تر اطـم. تمکن اطـم هیچ وقم 

بـه ایـن حرهـم ناطـیم، وهـی آن را تی بلمیـم. 

ــه  کــه حســن و قبــح را ب کــه اطــترد در تتــن تشــلدین، اشــرره دارد  ــم  ی توجــه دار

تایــم و تنربــا تعریــف نکنیــد؛ اتــر ایــن جــر یکــی از کرربادهــری تتــداول حســن و قبح 

را تایــم و تنربــا بــر طبــع تی دانــد.

یشــۀ تایــم و تنربــا در اتحــرد و بینونــم و نزدیکــی و دوری  اداتــۀ تاجمــه: »ر

کنــرر هــم آتــدن شــود و برصلــه و دوری  گــاد آتــدن و اتحــرد و  اطــم. هــا آنچــه طــبف 

گســیختگی نداشــته برشــد، تعمــوال تایــم طبــع انســرنلر اطــم و آن چــه از  و از هــم 

هــم گســیختگی و کندگــی و نرتنظــم بــودن را طــبف شــود، طبــع انســرن آن را دوطــم 

ندارد. ها چه به هم نزدیک برشــد خوب اطــم و ها چه از هم دور برشــد، بد اطــم. 

کــاد.«  ایــن دوری و نزدیکــی را بــه اتــا عقانــی و اتــا غیــا عقانــی تی تــوان هحــرظ 

کلّیم دارد(  )این دوری و نزدیکی 

اطـترد بیـرن تـی دارد کـه تایـم آن چیزی اطـم که حرصل اّتحرد اطـم، و تنربا 

کـه توجبـش تفاقـه و جدایـی اطـم. تایـم، نزدیـک شـدن و تنربـا  آن چیـزی اطـم 

گونه اطـم. وقتی تسـربای عزیز  دوری و دور شـدن اطـم. در خرنواده هر نیز همین 

گاچـه ایـن  گـا عزیـزی بـه طـفا بـرود،  از طـفا تی آیـد، خوشـحرهی بـر خـود تـی آورد، و ا 276
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طـفا بـاای اتـا نیکـی برشـد، توجـف دهتنگـی و نرراحتی اطـم. 

2. حسن و قبح، به معنای کمال و نقص
کمــا  و منهــا: الکمــال و الّنقــص الّناشــئ عــن ســعة الوجــود و ضیقــه _ 
ذکــره صاحــب الحاشــیة و الکفایــة فــی فوائــده1. فیکــون األوســُع وجــودًا 
کامــاًل و حســنًا، و األضیــُق ناقصــًا و قبیحــًا. فــال محالــة یکونــان، حینئــٍذ 
کّل مرتبــة مــن الوجــود أضیــق بالّنســبة إلــی فوقــه. فیکــون  إضافّییــِن، إذ 
ــی البــارئ  علــی هــذا المشــرب، وجــود الّصــادر األّول قبیحــًا بالّنســبة إل

کمــا تــری. تعالــی و هــو 

کمــرل  کــه )خــود  کمــرل و نقصرنــی اطــم  ترجمــه:»تعنــری دیگــا حســن و قبــح، 

و نقــص( نرشــی از طــعه وجــودی و تنگــی وجــود  برشــد، چنرنکــه صرحبــرن حرشــیه و 

کمرل  که درجه و شــدت وجودی اش بیشــتا برشــد،  کاده اند. ها چیز  کفریه آن را ذکا 

کمتا و  بیشــتای دارد و بلتا اطــم، آن را احســن تی دانیم. و ها چه درجۀ وجودی او 

کمرل به درجرت برالی وجود تنســوب اطــم و   تنگ تا برشــد، اقبح و انقص اطــم. 

نقصرن به درجرت پریین وجود نسبم داده تی شود.« 

کمــرل و نقــص، نســبی و اضربــی  گونــه بگوییــم،  گــا ایــن  اطــترد اداتــه تی دهــد: ا

کــه رتبــه اش  گــا بحــث طــعه و ضیــق وجــودی را در نظــا بگیریــم، هــا  تی شــود؛ زیــاا ا

و  تی شــود  َحَســن  برالتــای  هــذا  دارد،  حســن  پریین تــا  بــه  نســبم  برشــد،  برالتــا 

کــه تعنــری حســن  پریین تــای تی شــود قبیــح. هــذا بــا تشــاب قرئلیــن بــه ایــن دیــدگره، 

ــر پیرتبــا؟لص؟  گــا خــدای تتعــرل را ب کمــرل و نقــص بگیریــم، ا و قبــح را بــه تعنــری 

کــام؟لص؟ قبیــح خواهــد بــود؛ زیــاا وجودشــرن در باابــا  تقریســه تی کنیــم، پیرتبــا ا

وجــود بــی نلریــم خــدای تتعــرل تحــدود اطــم.

م فی األفعال«. 
ّ

1277. فوائد األصول )محمد کاظم الخراسانی(، ص123-125 »فائدة فی المدح و الذ
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همین طور شمر تقریسه کنید پیرتبا؟لص؟ را بر اتیااهموتنین؟ع؟. چون پیرتبا ؟لص؟ 

طعۀ وجودی اش بیشتا اطم؛ تی شود حسن، و اتیااهموتنین؟ع؟ تی شود قبیح. 

هذا بر این تعنر، تعربیا راجع به ائمه؟مهع؟ دطتخوش تغییااتی تی شود. 

3. حسن وقبح به معنای مصلحت و مفسده 
کان محّصاًل   و منهـا: المصالـح و المفاسـد الّناشـئة عـن األغراض. فکّلمـا 
 لغرٍض مطلوٍب، فهو ذو مصلحة و َحَسن. و کّلما کان محّصال ألمٍر مبغوٍض، 

فهو ذو مفسدة و قبیح.

ترجمـه:»یـک تعنـری دیگـا از ُحسـن و قبح، تصلحم هر و تفسـده هریی اطـم 

که نرشـی از غاض و هدبی برشـد. ها چه باای هدف تسلوبی حرصل شـده برشـد، 

گـا بـاای اتا تبغوضـی حرصل  چـون دارای تصلحـم اطـم پـس َحَسـن اطـم. اتـر ا

شـده برشـد، چون تفسـده دارد، پس قبیح اطـم.«

کرونــر، بعــد از طــرعم 6 بعــداز ظلــا  کنتــال  کــه اعــام شــده بــاای  کنیــد  بــاض 

کنتــال  کــه هدبــش  یــد. در خرنــه ترنــدن تــر از طــرعم 6 بــه دهیــل ایــن  بیــرون نرو

گــا کســی طــرعم 7 بیرون بــرود، دارای  کرر نیکــو و َحَســنی اطــم. هــذا ا کرونــر اطــم، 

کرر قبیحــی اطــم.  تفســده اطــم و هــذا 

کــه بــا ایــن بعــل  ایــن خــوب و بــدی نرشــی از تصلحــم و تفســده ای اطــم 

کمــرل و نقــص. در ایــن تثــرل، بیــرون نابتــن  کــم اطــم، نــه تایــم و تنربــا بــودن یــر  حر

کرری  در طــرعم 7 بعــد از ظلــا تنربــا طبــع تــر اطــم، چــون تعمــواًل وقتــی تــر را از 

گفتنــد بعــد  کنیــم. وقتــی  کرر نلــی شــده عمــل  ــه آن  نلــی تی کننــد، تی خواهیــم ب

از طــرعم 6 بعــداز ظلــا نبریــد بیــرون برشــید، همــه بــاای بعــد از طــرعم 6 قــاار 

تی گذارنــد؛ هــذا بــاای باخــی تمکــن اطــم بیــرون نابتــن از تنــزل بعــد از طــرعم 6 

ــق تصلحــم اوطــم.  کرر تسرب ــی همیــن  ــد، وه کرر نرخوشــریندی برش 278
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4. حسن و قبح ذاتی 

لی َحسنًا  ّوَ
َ
کون الّشـــیء بعنوانه األ و ُیطلقان أیضًا علی معنی رابع، و هو 

 الحسن أو القبح، و ال یکون 
ّ

 بحیث ال یکون له عنوان _ أّواًل و بالّذات _ إال
کفره. فإّن العنوان األّولی  کشـــکر المنعم و   له معّرف أظهر منها، و ذلک 
 لهما هو الحســـن و القبح، و ال یتوّســـط بینهما و بین الحســـن و القبح 

عنوان آخر یکون عّلة لطرّوهما.

)پرطـخ بـه ایـن طـؤال کـه حسـن و قبـح ذاتـی چیسـم؛ در ایـن قسـمم توضیـح 

داده شـده اطـم.( 

کـه بـه خـودش  کـه شـیئ را  تاجمـه: »تعنـری چلـررم حسـن و قبـح ایـن اطـم 

ات َحَسـن یـر قبیـح اطـم و تعّابی آشـکررتا از آن نیسـم. )یعنی 
ّ

بنگریـم، اواًل و برهـذ

که نگره شـود، صاف  نه به خرطا طـعۀ وجودی یر به خرطا تصلحم، بلکه خودش 

نظـا از هـا چیـز دیگـای َحَسـن یـر قبیـح برشـد. تعبیـا ایشـرن »بعنوانـه األّوهـی« اطـم. 

 عنـوان اوهـی کـه دارد، ُحسـن و ُقبـح اطـم و چیـز دیگـای بـا آن بـرر نمی شـود.( ترنند

کـه شـمر به شـکا تنعم یـر کفاان نعمـم بنگرید،   شـکا تنعـم و کفـاان تنعـم. همیـن 

خـودش َحَسـن و قبیـح اطـم و عرتـل دیگای )تثـل تصلحم، یر اتا شـررع و غیاه( 

واطـسه قـاار نمی گیـاد کـه ایـن کرر عنـوان حسـن و قبح پیـدا کند.«

گا شمر به بعلی ترنند شکا تنعم بنگرید صاف نظا از ها عرتل دیگا تی گویید   ا

گـا  کسـی بگویـد ا کـه  کرری خـوب و َحَسـن اطـم. یعنـی اتـا شـررع در تیـرن نیسـم 

اتـا و نلـی شـررع نبـود، ایـن کرر َحَسـن یـر قبیـح نبـود. تر تنتظـا کام پیرتبا نیسـتیم، 

کـه بفلمیـم شـکا نعمم َحَسـن اطـم. بـاای ایـن 

 فهما یکونان ذاتّیین للّشـکر و الکفر، أی ال یعّلالن بأمر آخر سـوی نفس
 الّشکر و الکفر. 
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کفـا، ذاتـی اطـم، یعنـی بـه جـز نفـس خـود  ترجمـه:»ُحسـن و ُقبـح بـاای شـکا و 

ـم دیگـای نـدارد.« 
ّ
آن هـر عل

کفــاان تنعــم، ذاتــی اطــم و ایــن را عقــل  پــس ُحســن و ُقبــح در شــکا تنعــم یــر 

تی بلمد. یعنی عقل تر کشــف تی کند که حســن و قبح، ذاتِی این بعل اطــم. هذا 

گــا حســن و قبــح را ذاتــی یــر عقلــی بدانیــم، تنظورتــرن یک نتیجه اطــم. بــه عبررت  ا

کفــا بگوییم،   دیگــا، عرتــل اضربــی تــورد نیــرز نیســم که حســن و قبح را باای شــکا و 

جز خود این هر. 

و هـذا بخـالف الحسـن و القبـح الطارئیـن _ أی الّلذیـن یکـون عروضهمـا 

علـی المعـروض لعّلـة و واسـطة _ بحیـث لو لـم ُیَعنَون المعـروض بعنوان 

کالمصلحـة الّصالتّیـة، ألّنـه  الواسـطة، لمـا ُطـرء علیـه الحسـن و القبـح؛ 

إذا ُعنِوَنـت الّصـالة بهـا تکـون حسـنًة مثـاًل. فهـو ُحسـن طـارئ و لیـس 

بذاتـّی لهـا، ألّن العنـوان األّولـی اّلـذی یکـون لهـا _ أی عنـوان الّصالتّیـة 

کانـت الّصـالة محّصلـة للغـرض، تکـون ال  _ لیـس هـو الحسـن. نعـم! لّمـا 

کانـت هـذه المصلحـة فـی سلسـلة معـّدات  محالـة ذات مصلحـة. و لّمـا 

َحَسـنًة  الّصـالة  _ صـارت  تعالـی  عرفـان اهلل  هـو  و   _ بالـّذات  أمـر حسـن 

ُحسـنًا طـارءًا لیـس هـو بأظهـر عناوینهـا.

که حسـن و قبح به آن برر تی شـود،   ترجمه:»این باعکس آن تورد دیگای اطـم 

کـه برعـث تی شـود بـه آن َحَسـن یـر قبیـح بگوییـم و ذاتـی آن  یعنـی عرتـل دیگـای 

گـا آن عرتـل وجـود نداشـته برشـد بـه آن نمی تـوان َحَسـن و  کـه ا نیسـم، بـه طـوری 

گا به  کـه اتا خوبی اطـم و تصلحـم دارد و ا قبیـح گفـم؛ ترننـد َحَسـن بـودن نمـرز 

عنـوان نمـرز ادا شـود، خـوب اطـم.«

گا نمرز برشـد خوب  آن اعمـرل خـرص نمـرز، رکـوع و طـجود ذاتـًر خوب نیسـم. ا
280

وجــدان



اطـم. شـمر یـک طلسـله اعمرل انجـرم تی دهید. تکبیاه االحـاام تی گویید و حمد 

کـه اطـمش نمـرز اطـم، بـه خـودی خـود خـوب و  و طـوره تی خوانیـد و... ایـن کررهـر 

بـد نیسـم. نمـرز، نمـرز اطـم؛ چـون تی خواهـد عبردت خدا شـود و بـه تعابم خدا 

باطـد. و چـون تعابـم خـدا و شـکا خـدا ذاتـًر َحَسـن اطـم، بـه تبـع آن نمـرز َحَسـن 

اطـم. َحَسـن اطـم بـه دهیـل ایـن که هدف نمرز َحَسـن اطـم. 

در شـکا تنعـم عرتـل واطـسه ای وجـود نـدارد. شـکا تنعم علـم نمی خواهد. اتر 

یـرد تی شـود، یر  کـاده اطـم، یـر چـون تعابتمـرن ز تـر نمـرز تی خوانیـم؛ چـون تـوال اتـا 

شـکا خـدا را تی کنیـم. اتـر ابـزون شـدِن تعابـم خدا چاایـی و علم نـدارد. اتا خدا 

کـادن، بـی نفسـه خـوب اطـم و چاایی نـدارد. این هر چـاا ندارند، همرن  را اطرعـم 

کـه دنبـرل چاایـی آن هسـتیم؛،  کـه ذاتـًر َحَسـن یـر قبیح انـد. اتـر آنلـر  اتـوری هسـتند 

عرتـل دیگـای برعـث َحسـن یـر قبیـح شـدن آنلـر شـده اطـم. در ایـن تـوارد، ُحسـن 

و قبح شـرن »طـرِرئ« )عـررض( اطـم، یعنـی یـک عرتـل بـا آنلـر بـرر شـده و ضمیمـه 

شـده اطم. 

ک عنوان  کما عرفت _ إذ لیـس هنا کذلـک _   و لیـس مسـألة شـکر المنعـم 
 آخر متوّسط بینه و بین حسنه حّتی یعّلل حسنه بهذا العنوان المتوّسط. 
کفرانـه قبیـح بالـّذات. فعلـی هـذا اإلطـالق یکـون  فهـو َحسـن بالـّذات و 
 

ّ
کونهـا بحیـث ال عنـوان أّولـی لهـا إال معنـی الُحسـن و القبـح فـی األشـیاء 

الُحسـن و القبـح _ أی الجّیـد و الـّردیء. 

گونـه اطـم. در شـکا تنعـم، اتـا واطـسه ای  تاجمـۀ: »تسـأهۀ شـکا تنعـم همیـن 

علـم  تنعـم  )شـکا  نـدارد.  وجـود  برشـد  تنعـم  شـکا  بـودن  َحَسـن  بـاای  علـم  کـه 

نمی خواهـد.( پـس َحَسـن بـودن آن برهـذات و کفـاش هـم قبیـح برهـذات اطـم. این 

تعنـری حسـن و قبـح تـورد نظـا ترطـم و تنظورتـرن از »عنـوان اّوهـی« ایـن اطـم.« 
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و ال یخفی أّن للحسن و القبح بهذا المعنی الّرابع إطالقات و تعبیرات: 

فقد یعّبر عنهما بالخیر و الّشر. 

کما اختاره صاحب الفصول و جعل   و قد یعّبر بما ُیمدح فاعله أو ُیذّم _ 
الحسن و القبح بهذا المعنی و ذلک الّتعبیر موردًا للبحث.1 

 ترجمه:»این حسن و قبح در تعنری چلررم که خودش ذاتی اطم، کام دیگای 

گرهـی اوقـرت خیـا و شـا را هـم در همیـن عنـوان )حسـن و  گفته انـد. تثـًا  در بـررۀ آن 

گرهـی آنچـه برعـث تـدح و َذّم برعـل تی شـود، حسـن و قبـح  یـم.  قبـح ذاتـی( تی آور

کـه برعـث  ذاتـی آن اطـم. )بقیـه اتـور طـبف تـدح و ذّم برعلـش نمی شـود. عرتلـی 

کنیـم، یـر باعکـس او  کرر بـدی بدانیـم و او را نکوهـش و تأدیـف  کرر کسـی را  تی شـود 

را تحسـین کنیـم، بـه خرطـا ایـن تعنـری حسـن و قبـح ذاتـی اطـم.( اهبتـه ایـن تـورد 

کـه در طـه  کـه آیـر تـدح و ذّم بقـط بـه تعنـری چلـررم اطـم، یـر ایـن  بحـث اطـم 

تعنـری قبـل نیـز بتـوان کسـی را تـدح یـر ذم نمـود.« 

 )قسمتی از عبررت بعدی که تی خوانیم در کروشه اطم که تصحیح تاحوم تیرزا 

کروشه و طپس تصحیح تاحوم تیرزا را خواهیم خواند( اطم. ابتدا عبررت بیرون 

 و قد عّبر عنهما فی لسان األخبار و األحادیث بالجّید و الّردیء، الّلذیِن 
یعّبـر عنهمـا فـی الفارسـّیة ]بــ »خـوب و بـد«، و القبیـح المقابـل للجمیـل 

یعّبـر عنهمـا[ بــ »زشـت و زیبا«. 

ترجمـــه: »در زبـــرن اخبـــرر و احردیـــث، حســـن و قبـــح را »جّیـــد« و »ردی« هـــم 

نرتیده انـــد. همـــرن )حســـن و قبح ذاتی( که در بررطـــی به آن »زشـــم و زیبر« گفته 

شـــده اطم. 

ّیة فی األصول الفقهّیة )محّمد حسین الحائری اإلصفهانی(، ص 334-316  1. الفصول الغرو
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کاده اند:  کرتل  گونه  تاحوم تیرزا؟حر؟ این عبررت را این 

»جّیـــد و ردی در فارســـی به خوب و بد تعبیر شـــده اســـت. )نه زشـــت 
یبا تعبیر  کـــه در مقابل جمیل اســـت، به زشـــت و ز یبـــا( و آن قبیـــح  و ز

می شود.«

کلمــه وجــود دارد: قبیــح در تقربــل حســن و قبیــح در تقربــل  در تقربــل قبیــح دو 
گروه دوم "زشــم و زیبر". در زبرن گروه اول در بررطــی "خوب و بد" اطــم و   جمیل. 
 عربی به کســی که صورت زشــتی دارد قبیح گفته تی شــود. تی گویند »قبیح اهوجه« 
اطــم. پــس قبیــح، هــم بــه تعنــری بــد و هــم بــه تعنــری زشــم بــه کرر تــی رود. تاحــوم 
که در تقربل َحَسن اطم؛ در بررطی تعردل بد و خوب تی داند.   تیرزا آن قبیحی را 

کنیم.  که تر حسن و قبیح را زیبر و زشم تعنر  هذا درطم نیسم 

ــٌر و هــو أّن بعــض  ــع للحســن و القبــح یّتضــح أم و علــی هــذا المعنــی الّراب
کان عنوانــه األّولــی الحســن أو القبــح _ یســتقّل  األفعــال _ و هــو اّلــذی 
کّل عاقــل إذا توّجــه إلــی ذلــک  کّلّیــًا؛ أی  کّل عاقــل بهمــا متــی أدرکــه  عقــل 
الفعــل و أدرکــه بنحــو الکّلّیــة الســتقّل بحســنه، و ذلــک لکونــه عنوانــًا 
ــًا لــه. و البعــض اآلخــر مــن األفعــال _ و هــو اّلــذی ال یکــون الحســن و  أّولّی
کّل  ک حســنه و قبحه عقــُل  القبــح عنوانیــِن أّولّییــن لــه _ ال یســتقّل بــإدرا

العقــالء _ حّتــی خاتــم األنبیــاء؟ص؟

گفتیــم، خــودش بــاای  کــه از حســن و قبــح ذاتــی  ترجمــه:»ایــن تعنــری چلــررم 

خــوب و بــد بودنــش گویر اطــم. )نیرز به تقدتــه و علم ندارد.( بعضی از ابعرل این 

کــه تثــًا شــکا تنعــم  کلــی آن باطــد  کــه بــه تعنــری  کربــی اطــم  گونه انــد. بــاای عقــل 

ــی را درک تی کنــد و آن بعــل
ّ
کل ــًر ؟ چــون عقــل،  کلّی  خــوب اطــم. )چــاا تی گوینــد 

ــی بیربــد که شــکا 
ّ
کل کــه عقــل بــه تعنــری   خــرّص تــورد نظــا تــر نیســم.( کربــی اطــم 

ــاای شــکا تنعــم، در  کــه ب ــد اطــم. اتــر ایــن  کفــاان نعمــم ب تنعــم خــوب اطــم و 
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کرر دیگــا، ایــن را بحــث نمی کنــد.  کنــد یــر  نمــرز چــه بریــد بکنــد، تثــًا بریــد طــجده 

کــاد، تســتقل عقلــی اطــم. یعنــی هــا عرقلــی ایــن  کــه بریــد تنعــم را شــکا  ایــن 

ــی شــکا تنعــم را بفلمــد؛ آنــًر تی گویــد خــوب اطــم، یعنــی عنــوان اوهــی 
ّ
کل تعنــری 

آن خــوب اطــم. )تعلــوم و روشــن اطــم. بــه تحــض آنکــه نــگره تی کنــد، تی گویــد 

خــوب اطــم. علــم نــدارد، یعنــی ذاتــِی آن اطــم و ذاتــی علــم نمی خواهــد، زیــاا: 

ــل.(
ّ
اتــی الیعل

ّ
اهذ

باخـی از ابعـرل هـم هسـتند کـه حسـن و قبح، عنـوان اوهی آن نیسـم. )یعنی به 

خـودِی خـود خـوب و بـد نیسـم.( و هـذا عقـل اطـتقال نـدارد که بفلمـد این خوب 

یـر بـد اطـم. هیـچ عرقلـی ایـن را نمی بلمـد، حتی خرتـم اهنبیین؟ص؟

کون عنوانه األّولّی ُحسنًا و قبحًا؛ نعم! یّتصف بهما  و ذلک لعدم 

ترجمــه: »زیــاا در ذاتــش خوبــی و بــدی نیســم. )بــه علم عرتل دیگــای خوب یر 

بــد شــده اطــم. آن را بــه علــم دیگــای خــوب و بــد تی گوینــد. )نــه بــه ذاتــش(؛ تثــًا 

کــه دارد، خــوب یــر بــد شــده اطــم. )نه بــه تعنری  بــه علــم تصلحــم یــر تفســده ای 

 چلررم حسن و قبح( 

فمـا  بالجملـة،  و  المفاسـد.  و  المصالـح  بواسـطة  أی  بالعـرض،  و  ثانیـًا 
 العقول، حّتی 

ُ
کّل ک حسـنه عقٌل واحٌد، یسـتقّل بحسـنه  اسـتقّل بإدرا

کّل العقول،  که عقٌل واحٌد، ال یستقّل به  الّضعفاء. و ما ال یستقّل بإدرا
کونـه عنوانـًا لـه أّواًل و بالـّذات. فلهذا  کان ذا مصلحـة؛ و ذلـک لعـدم  و لـو 

ال یّتصـف ذلـک الفعـل به.

کاد. که برید به آن دقم  این جمله از جمات طایی تعرربی اطم 

ترجمـه:»تسلبـی کـه تسـتقّل عقلـی اطـم، وقتـی که یک عقل، َحسـن بـودِن آن 

گـا عقـل یـک نفـا بـه  ک تی کننـد، حتـی ضعفـرء. و ا ک تی کنـد، همـه آن را ادرا را ادرا
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کـه ایـن اتـا خـوب یـر بـد اطـم، عقـل هیچ کس بـه آن نمی رطـد،  ایـن تسلـف ناطـد 

گـا تصلحتـی داشـته برشـد. زیـاا )حسـن و قبـح( عنـوان اوهی و ذاتـی آن بعل  حتـی ا

اطم.« 

کـه تثـًا  کـش تی کنـد. هـذا چنیـن نیسـم  گـا بـاد بـه آن تاتبـه باطـد، ادرا یعنـی ا

کـام؟لص؟ ترهیـم ایـن بعـل را ذاتـًر َحَسـن بدانـد، وهـی بـاد دیگـای که  عقـل پیرتبـا ا

کـام؟لص؟ اطـم، وقتی ترهیم این بعـل را ببیند،  درجـۀ عقلـش پریین تـا از پیرتبـا ا

بگویـد نمی دانـم! بـاای پیرتبـا تسـتقل بـود، وهـی بـاای تـن چه عـاض کنم!  

کرشف ترهیتی شد؛ آن ترهیم چون حسن و قبحش ذاتی  گا نور عقل انسرن  ا

کشـف تی کنـد.   اطـم، بـاای آن بـاد نیـز ذاتـی اطـم و خـوب بـودن یـر بـد بودنـش را 

کـه ُحسـن و قبـح اتـای بـاای پیرتبـا؟لص؟ عقلـی برشـد، وهـی بـاای  چنیـن نیسـم 

بقیـه نبرشـد. چـاا؟ چـون حسـن و قبـح، ذاتـِی آن بعـل اطـم. 

گا تصلحتی داشته  ک یک بعل نبرشد، حتی ا گا عقل، تستقّل در ادرا حرل، ا

کـه طـرعم شـش  برشـد، حسـن و قبـح آن را نمی تـوان بلمیـد. تثـًا نمی دانیـم ایـن 

کـه در دل  بعـداز ظلـا نبریـد از تنـزل بیـرون ربـم، خـوب اطـم یـر بـد. بـه ایـن تعنـر 

کرر، خـوب بـودن یـر بـد بـودن وجود ندارد. نـه خوب و نه بد. وقتـی تصلحتی در  ایـن 

گـا تصلحـم نبرشـد، حسـن و قبـح آن  کرر را خـوب تی کنـد. اتـر ا تیـرن بیریـد، ایـن 

را نمی شـود بلمیـد. 

گــا بــاای یــک نفــا برشــد، بــاای همــه هســم؛ و غیــا تســتقّل عقلــی  تســتقّل عقلــی ا

کــه خــوب و  گفتیــم  هــم بــاای همــه غیــا تســتقّل عقلــی اطــم. زیــاا در تعنــری چلــررم 

کنــد، تی بلمــد  کــه ترهیــم آن را کشــف  بــد ذاتــی، ترهیــم بعــل اطــم و عقــل شــمر 

ــر عواتــل دیگــا  ــر بــد. تصلحــم یــک بعــل نیــز در رابســه ب کــه آن بعــل خــوب اطــم ی

کــه تصلحــم و  285تســاح تی شــود. در جمــع و تفریــق اثــاات تثبــم و تنفــی اطــم 
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کرر بیشــتا برشــد، تی شــود تصلحــم،  گــا اثــاات تثبــم آن  تفســده تعلــوم تی شــود. ا

گــا خــودش بــه خــودش خــوب یــر  کنــد تی شــود تفســده. اتــر ا گــا اثــاات تنفــی غلبــه  و ا

بــد برشــد، تی گوییــم حســن و قبــح ذاتــی آن اطــم یــر عنــوان اوهــی آن اطــم، کــه همرن 

تعنــری چلــررم اطــم. 

خالصه تفاوت حسن و قبح ذاتی و عقلی 

گفتـرر در بـررۀ تفـروت حسـن و قبـح ذاتـی و عقلـی تسـاح  خاصـۀ آنچـه در ایـن 

که:  شـد، ایـن اطـم 

 • حســـن و قبـــح ذاتـــی اســـت؛ این معنـــای چهـــارم، عنوان اولیـــه برای 
آن است. 

 • حســـن و قبـــح عقلی هم بدین معناســـت کـــه عقل، آن ذاتـــی بودن را 
کشف می کند.

ت عقلی بـــاای همه 
ّ

کـــه آیـــر تســـتقا  یـــک بـــرر دیگا ایـــن بحث بررطـــی شـــود 

تستقّل عقلی اطم؟

پرطـخ تثبـم اطـم. از نظـا ایـن که یـک بعل را به عنوان تسـتقل اوهی بفلمیم، 

گـا پیرتبا خـدا؟لص؟ بفلمد، همـه تی بلمند و  که ا کـه تصریـح داشـتند  همـرن طـور 

گـا او نفلمـد همـه نمی بلمنـد. این یک تعنری تسلف اطـم. ا

کـــه تـــن چنـــد تـــر تســـتقّل عقلـــی بفملـــم و شـــمر چنـــد تـــر  اتـــر از نظـــا تعـــداد، ایـــن 

ـــاای  تســـتقّل عقلـــی بفلمیـــد، بحـــث دیگـــای اطـــم. از نظـــا تعـــداد تمکـــن اطـــم ب

کـــام؟لص؟ باضـــًر صـــد تیلیـــررد تســـتقّل عقلـــی تســـاح برشـــد، اتـــر وقتـــی به تن  پیرتبـــا ا

و شـــمر تی گوینـــد چنـــد تـــر تســـتقّل عقلـــی را بگوییـــد، تی گوییـــم: شـــکا تنعـــم، عـــدل! 

کنیـــم و تی بینیـــم بـــه چیـــزی نمی رطـــیم. تمکـــن  بـــاای طـــوتی و چلررتـــی بریـــد بکـــا 
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ت عقلّیه تحدود برشد.
ّ

کشف تعداد تستقا  اطم نور عقل تن، از نظا 

کـه جـری خـود دارد؛ تاحـوم تیـرزا در آثـرر خـود، در تـواردی  کـام؟لص؟  پیرتبـا ا

کـه عقـل تـر بـه این تـوارد نمی رطـد. هذا از  تی نویسـد: »اطـتقّل اهعقـل بـه«، در حرهـی 

ت عقلّیـه در ابـااد تختلـف بـاق تی کنـد. 
ّ

نظـا تعـداد، تسـتقا

گا چـااغ قوۀ عقل قوی برشـد  خاصـه اینکـه چـااغ قـوۀ عقـل تـر ضعیف اطـم. ا

ت عقلّیه را 
ّ

یـردی از ترهیـرت ابعـرل بتربـد، تی توانـد صد تورد از تسـتقا و بـا دایـاۀ ز

پیـدا کنـد. اتـر وقتـی چـااغ قـوۀ عقل کسـی ضعیف اطـم، بقط چلرر تورد تسـتقّل 

ت 
ّ

کمتا اطـم و تعداد تسـتقا ت عقلی او 
ّ

عقلی پیدا تی کند. پس تعداد تسـتقا

که  عقلی شـمر بیشـتا اطـم. اتر آنچه تشـتاک تیرن او و شـمر تی برشـد، این اطـم 

کـه او تسـتقّل عقلـی ببینـد و شـمر تسـتقّل  هـا دو تسـتقّل عقلـی تی بینیـد، نـه ایـن 

عقلـی نبینید.

ت عقلّیه بـاای کیفا 
ّ

کـه آیـر صاف باخـورداری از تسـتقا طـؤال دیگـا ایـن اطـم 

گـا پیرتبـای هم نیرید و شـریعتی هـم نیرورد؟  کربـی اطـم؟ حتـی ا و پـرداش 

ت عقلّیه بدانیم، 
ّ

 در پرطخ تی گوییم: این که شریعم را بقط تتشّکل از تستقا

کام اطـترد  که  که از تشـلدین نقل شـد، تورد قبول نبود. دیدیم  بااطـرس جمله ای 

کـه احـکرم شـاعیه در عرهـم تشـریع، اعـّم از احـکرم عقلّیـه اطـم، یعنـی  آن اطـم 

کـه شـرتل واجـف و حـاام و احـکرم تعبدیه  شـرتل احـکرم عقلـی اطـم، همـرن طـور 

اطـم؛ و ثـواب و عقـرب بـه احـکرم شـاعی تعلـق تی گیـاد. هـذا حکـم شـاعی، اعم از 

ت صّحـه تی گذارد و 
ّ

ت اطـم. وقتـی شـریعم بـه تسـتقا
ّ

ت و غیـا تسـتقا
ّ

تسـتقا

پـری آن را اتضـر تی کنـد _ یعنـی احـکرم اتضرییـه تی شـود _ تتعلـق اتـا و نلـی اهلـی 

کـه هـا آن چـه تـورد اتـا و نلـی  و ثـواب و عقـرب واقـع تی شـود. وهـی چنیـن نیسـم 
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گــا پیرتبــای نیرتــده بــود و اتــا و نلــی ای نشــده بــود؛ آیــر  هــذا وقتــی تی پاطــند: آیــر ا

کــه روز  بــاای این هــر ثــواب و عقربــی بــود؟ تی گوییــم: بریــد پیرتبــاان بــه تــر تی گفتنــد 

کســی بــه تــر  گانــه چــه  قیرتتــی هــم هســم و ثــواب و عقربــی بــاای اعمــرل هســم، و 

کــه اثــا نفــس االتــای  کــه روز قیرتــم ثــواب و عقــرب تی دهنــد؟ اتــر ایــن  تی گفــم 

کــه ذاتــًر حســن اطــم، بــه خوبــی تی انجرتــد و آن  داشــته برشــد، یعنــی ایــن بعلــی 

کــه ذاتــًر قبیــح اطــم، بــه بــدی تی انجرتــد و آن نتیجــه هــم بــه عنــوان عقــرب تــر بــه تر 

گــادد. ایــن هــم در آن نیســم، چــون به بحث تصلحم و تفســده بــا تی گادد.  باتــی 

کــه  گــا پیرتبــای نیرتــده بــود، این هــر َحَســن و قبیــح عقلــی بودنــد. اتــر ایــن  هــذا ا

 بخواهیــم از ثــواب و عقــرب طــخن بگوییــم، حکــم شــاعی اطــم و بعــد از این اطــم

که عبد و توالیی تساح شود.   

ت، ثـواب و عقـرب دارنـد، چـون بـه اتضـری شـریعم رطـیده اطـم؛ 
ّ

در تسـتقا

کـه رّد پـری تـوال پیـدا تی شـود نـه بقـط عبـد. تـردۀ عرهـم تشـریع،  یعنـی بعـد از ایـن 

تـوال و عبـد اطـم و رابسـۀ تیـرن ایـن دو باقـاار اطـم. ایـن رابسـه تی شـود تـرّدۀ عرهم 

کـه بقـط شـمر برشـید، و تـردۀ عرهـم تشـریع شـکل نگابتـه برشـد،  تشـریع. تـر زترنـی 

یـم.  بحـث ثـواب و عقـرب ندار

چند سؤال و جواب

ذاتـــیچگونهحل ســـؤال:درســـهحالـــتقبلـــی)معنـــایحســـنوقبـــح(،موضـــوعِ

میشـــود؟

 جواب:در آن طه حرهم، اصًا بحث ذاتی بودن تساح نیسم. آن هر تی گفتند

 حسـن و قبـح را طـه گونـه اطـاق تی کنیـم. اتـر آنچـه تـورد نظـا تر اطـم، ذاتـی بودِن 

کنیم. به  که آن طـه حرهم را رّد  حسـن و قبح در تعنری چلررم اطـم. اهبته نه این 

هـا حـرل، تصلحـم و تفسـده توضوعیـم دارد، اتـر ذاتـی نیسـتند. یعنـی وقتـی بـه  288
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ترهیتـی تصحلـم آتیـز بنگریـد، از ذات آن َحَسـن و قبیـح بودن به دطـم نمی آید، 

کـه تصلحم و تفسـده پوچ برشـد.  نـه ایـن 

کـــهبهمصلحتگفتهشـــد،َحَســـن ســـؤال:آیـــادروغُقبـــحذاتـــیدارد؟وآیـــازمانی

میشـــود؟

کـه آیـر اصـًا قبـح دروغ ذاتـی اطـم یـر از  جـواب:ایـن جـر بحثـی تسـاح تی شـود 

ابتـدا قبـح آن تصلحتـی اطـم؟ در علـم اصـول در ایـن بـرره بحـث تی شـود و نشـرن 

 تی دهند که دروغ ذاتر قبیح نیسم، نه این که ذاتًر قبیح برشد و به تصلحم َحَسن  

کـه در حـرل حرضـا،  شـود. اهبتـه بحـث تفصلـی دارد و توضـوع چرهشـی هـم هسـم 

توضـع بحـث تر نیسـم. 

گا شـمر در تقربل احسـرن کسـی  تثـرل بـاای یـک قبیـح ذاتی، کفا تنعم اطـم. ا

کنید، خودترن نرخشـنود هسـتید، از خودترن بدترن تی آید و تی گویید  بی اعتنریی 

چـاا حداقـل یـک تشـکا نکـادم! عقلتـرن ایـن را بـه روشـنی بـه شـمر تی گویـد. اهبتـه 

کـه تعـداد قبیـح و َحَسـن هری ذاتی بـاای تـر تحدودند، وهـی درواقع  قبـًا هـم گفتیـم 

تعدادشـرن تحدود نیسـم. 

کفرمنعممصالحیباشد؟ سؤال:ممکناستدر

جـواب:وقتـی شـمر در حـّق تـن هسـف تی کنیـد، تـن در درون خـودم احسـرس 

کرر برشـد. شـرید  کـه تصلحتـی در  کنـم، بـدون ایـن  کـه بریـد از شـمر تشـکا  تی کنـم 

کنـم غـرورم تی شـکند. )تصلحـم  گـا تـن از شـمر تشـکا  کـه ا تصلحـم ایـن برشـد 

 در 
ّ

بـد( اتـر بـر ایـن حـاف دارم خـودم را بریـف تی دهـم. ایـن غـرور تـن اطـم، و اال

گـا تشـّکا هـم نکنم، به واطـسۀ عواتـل دیگای  اصـل داطـترن، بریـد از او تشـکا کنـم. ا

کرر تشـکا آتیـز اطـم. تصرهـح و  کرر نـگره تی کنیـد، آن  اطـم. اتـر وقتـی بـه خـود آن 

گونـه اطـم. نمی تـوان گفـم شـرید  تفرطـد، بعـدش در تی آیـد. درتـورد ظلـم همیـن 
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ی طـنگ بنـد نمی شـود!  در بـد بـودن ظلـم تصرهحـی برشـد! بـه ایـن بیـرن، طـنگ رو

گا طااغ آن بروم، تن را نکوهش گا تن برشم و خودم برشم، ظلم را بد تی بینم و ا  ا

کرر َحسـن  گا  که ظلم در اصل، بد اطـم. و ا   و تذّتم تی کنند. چاا؟ به این دهیل 

که خودش خوب اطم.  انجرم بدهم، تاا تدح تی کنند، باای این 

ـق ذم و تـدح هسـتند. اآلن 
َّ
نکتـۀ دیگـا آنکـه اتـور ذاتـی و غیـا ذاتـی هـا دو تتعل

کرر  گـا طـرعم شـش بعدازظلـا از تنـزل بیـرون بـرود، نکوهـش تی شـود، چـون ایـن  ا

کنتـال شـد، دیگـا طـرعم  کرونـر  بـا اطـرس تصرهـح اجتمرعـی بـد اطـم. اتـر وقتـی 

کرر بـدی نیسـم.  شـش بیـرون ربتـن 

گروظیفۀمنعم،احسانباشد،چهمیگویید؟ سؤال:ا

بـه شـمر  ذاتـی خررجـش تی کنـد. خداونـد  از بحـث  ایـن صـورت،  در  جـواب:

کـه از  گـا بگوییـم خـدا وظیفـه داشـته اطـم، بـه ایـن تعنرطـم  نعمتـی داده اطـم. ا

ـم دیگـای دارد بـه تـر نعمتـی تی دهـد، هـذا تنعـم 
ّ
یـم! پـس او بـه عل خـدا طلـف دار

بـودن اتـا اوهیـه، ذاتـِی او نیسـم؛ بنربـا ایـن توضـوع تنتفـی اطـم. 

تعقلّیهاند؟
ّ

سؤال:آیاجنودعقلهمانمستقل

که بگوییم ها آنچه در روایم   جواب:ظرهاًا چنین نیسم، یعنی چنین نیسم 

ت عقلّیه انــد. بلکه خیلی 
ّ

اتــرم صــردق و اتــرم کرظــم؟امهع؟ آتــده برشــد، همه تســتقا

کــه تی تواننــد تصلحــم و تفســده برشــد. عقــل آن هــر را  از آن هــر جنــود عقــل هســتند 

کــه عقــل حکــم تی کنــد،  کنــد و بــه آن هــر حکــم تی کنــد؛ اتــر ایــن  کشــف  تی یربــد و 

کــه آنلــر ذاتــی برشــند. عقــل بقــط بــه ذاتّیــرت نظــا نمی کنــد،  بــه ایــن تعنــر نیســم 

ت 
ّ

کرشــف غیــا ذاتّیــرت هــم هســم. هــذا نمی تــوان تمــرم آن هــر را جــزء تســتقا  بلکــه 

عقلّیه دانسم. 
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کـه تسـتقل عقلـی چـه هسـم و چـه نیسـم، بریـد تـورد بـه تـورد دربـررۀ آنلر  ایـن 

کسـی آدم برحیریـی نبرشـد و حیـر داشـتن را تسـتقل  گفـم. تمکـن اطـم  طـخن 

عقلـی ندانـد، چـون عقـل خـودش ناطـیده اطـم. 

 خیلی از بحث هر از دایاۀ حسن و قبح عقلی خررج تی شود، یعنی چنین نیسم

کـه اتـور غیـا  کـه همـه چیـز تسـتقّل عقلـی برشـد. شـریعم بـاای همیـن آتـده اطـم 

ت عقلی 
ّ

ت، بسیرر بسیرر بیشتا از تستقا
ّ

کند. غیا تستقا  تستقّل عقلی را روشن 

اطـم، هـذا تـر خیلـی نبریـد بـاای بـه کرر زدن صحیـح عقـل خودترن، اعتبـرر بدهیم 

َبـه! عقـل تـن بـه بـان تـورد رطـید. تعـداد تسـتقّات عقلّیـه بـاای  َبـه!  و بگوییـم: 

یـرد نیسـم.  عقـول عمـوم تـادم، ز

 در بسیرری از تبرحث روشنفکا ی خیلی از تبرحث دینی را غیاعقانی تی دانند، 

یـر نیسـم، ایـن طـؤال  آیـر بـاده داری اتـا درطـتی اطـم  کـه  تثـل بـاده داری. ایـن 

گـا تـن برشـم و تعنـری بعـل بـاده داری،  تسـتقّل عقلـی هسـم یـر نیسـم؟ یعنـی ا

کرر حسـن اطـم یـر قبیـح؟ یـر اینکـه حجـرب ذاتـًر  کـه ایـن  عقـل تـن حکـم تی کنـد 

کـه حجرب، ذاتًر حسـن اطـم. آن  حسـن اطـم یـر قبیـح؟ بعـد بیرییـم بحـث کنیم 

کسـی تی توانـد بگویـد بـه چـه دهیـل حجـرب را ذاتـًر حسـن تی دانیـد؟! وقـم 

کـه باای جـواب دادن بـه این گونه تسـرئل، بی دهیل  هـذا خیلـی بریـد دّقـم کنیـم 

یـم و ببینیـم  کـه ایـن را همـه تی بلمنـد. چـون در ایـن صـورت تی گوینـد برو نگوییـم 

گـا راجـع بـه بـاده داری بپاطـیم،  چنـد نفـا ایـن حـاف شـمر را ترییـد تی کننـد! تثـًا ا

کـه این هـر  کـدام عرقلـی بـاده داری را بـد تی دانـد؟! در حرهـی  چنـد نفـا تی گوینـد: 

اطـتقااًل  بودنـش  قبیـح  و  َحَسـن  بـه  راجـع  عقـل  تـر  نیسـتند  عقلـی  تسـتقّل  اصـًا 

ت عقلـی 
ّ

حکـم بدهـد. بـه همیـن دهیـل، دایـاۀ تعبدّیـرت بسـیرر بزرگ تـا از تسـتقا

گرهـی تی خواهنـد تـر  گفتگوهـر بریـد بـه ایـن نکتـه توجـه شـود. چـون  اطـم. هـذا در 
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کـه ببیـن عقلـم چـه تی گویـد. ایـن »عقلـم چـه  گره بـه آن طـمم ببانـد  را نرخـودآ

که برید از اّول تکلیف  تی گوید«، یعنی این توضوع تستقّل عقلی اطم، در حرهی 

یرد نیسم.  ت عقلّیه خیلی ز
ّ

که تستقا کاد و دانسم   را روشن 

تعقلّیهدارد؟
ّ

ُعُقوِل«1اشارهبهمستقل
ْ
اِئَنال

َ
ُهْمَدف

َ
سؤال:آیاروایت»ُیِثیُروال

ت عقلی و دیگا این 
ّ

ُعُقوِل«دو تعنر دارد: یکی تستقا
ْ
اِئَنال

َ
ُهْمَدف

َ
جواب:»ُیِثیُروال

کــه عرقانــه بــه جلرن نظــا کننــد. اتر این  کــه پیرتبــاان بــه انســرن هر یــرد داده انــد  تعنــر 

کــه ها چه عقل ببیند،  کمــک گابتــن از عقــل در نــگره بــه جلرن، به این تعنر نیســم 

تشــرن و بــر حــّف و بغض هریشــرن  تســتقّل عقلــی اطــم، یعنــی بــر توّهمــرت و تخّیا

ببینیــد.  را  دنیــر  عقل تــرن  بــر  تی گوینــد  عقــل  اثــررۀ  بــر  نکننــد،  نــگره  جلــرن   بــه 

ت 
ّ

بــه نــور عقــل دیــدن، هوازتی دارد. اتر نتیجۀ تکشــوبرت عقلی تنحصا به تســتقا

کند، همیشه تستقّل عقلی  کشف  که ها چه عقل تر   عقلی نیسم. چنین نیسم 

گرهی تی تواند غیا تســتقل عقلی برشــد، یعنی عقل نســبم به َحَســن   برشــد، بلکه 

بودن یر قبیح بودنش حکم نداده برشد. 

که بر عقل بـــه همه چیـــز بنگرید. حرل،  شـــریعم تی گویـــد: نظاترن این برشـــد 

که نگره تی کنید، یر عقل در کشـــف حسن و قبح شرن ابتدائًر نظا تی دهد،  آنلریی 

که راه پیرتباان برز تی شـــود.  که نظا نمی دهد، آنجر اطـــم  یر نظا نمی دهد. جریی 

در بحـــث توحیـــد و تعابـــم اهلل و تکبیـــا و عابـــرن خـــدا، وقتـــی خود عقـــل نظا به 

 این تســـئله تی کند، َحســـن بودنش، ضـــروری بودنش و غیا ضـــروری بودنش باای 

عقل روشن اطم. 

یـم. کجر به  کـه در ایـن تـوارد، نیرزی بـه پیرتبا ندار در بحـث نبـوت روشـن شـده 

کـه تی خواهد ارتبرطش را بر خدا نشـرن دهد و احکرم خدا  یـم؟ آنجـر  پیرتبـا نیـرز دار
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که آیرت و بّینرت و تعجزات تعنر پیدا تی کنند و برب  را باای تر بیرورد. آنجرطم 

 تعبدّیـرت بـرز تی شـود. یعنـی عقـل انسـرن عرجـز اطـم و نمی دانـد بریـد چـه کند. و 

کنـد و راه را پیرتبـا بـه شـمر نشـرن تی دهد. اتر  چـون نمی دانـد، بریـد پیرتبـا را دنبـرل 

کـه بگویـد تن َحَسـن یر قبیح هسـتم.  ترهیـم بعـل بـه گونـه ای نیسـم 

اهبتـه بعضـی تـوارد ذاتـًر َحَسـن یـر قبیـح اطـم و اتضـری دیـن هم پری آن اطـم 

ت 
ّ

ـق ثـواب و عقـرب تی شـود. وگانـه تعنـری اثـررۀ عقـول، اعـم از تسـتقا
ّ
کـه تتعل

ی از عقـل اطـم و دعـوت بـه  ت عقلـی اطـم. دعـوت بـه پیـرو
ّ

عقلـی و غیـا تسـتقا

کـه بـا اطـرس همـرن عقـل دربرب حسـن و قبیح برید از پیرتبا طـؤال شـود. برب  ایـن 

نبـوت آنجـر بـرز تی شـود. 
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گفتار هفدهم

طرح بحث

که: یم  گذشته، به این تسلف تی پاداز گفترر   در اداتۀ تبرحث 

کمرل و نقص اطم، آیر این تعنر بقط در طعۀ  که   در تعنری دوم حسن و قبح 
کمرالت؟ وجودی اطم یر در تمرم 

 در پرطخ برید گفم: کسرنی که حسن و قبح را به این تعنر گابته اند، نگره بلسفی 
کمـرالت را بـه درجـرت تختلـف وجـود تنتسـف  بـه حسـن و قبـح داشـته و تمـرم 
تی کننـد. آن هـر بـر طـاح بحـث »تشـکیک در وجـود«، تی گویند در بیـرون چیزی غیا 
از وجـود نیسـم، و باتـای و پسـتی یکـی بـا دیگـای را وابسـته بـه طـعۀ وجـودی آن 

کمـرالت برشـد یـر نبرشـد. کـه  تخلـوق تی داننـد، بـاق هـم نمی کنـد 

یم. ها چیـزی در رتبۀ وجودی  هـذا در بیـرن آن هـر، تعبیـای بـه نرم »کمـرالت« ندار
خـرّص خـودش قـاار دارد. آن چـه در برالتریـن رتبـۀ وجـودی قـاار دارد، نرتـش »عقـل 
 اول« اطم و آن چه در تاتبۀ بعد قاار دارد، یعنی »عقل دوم«، از نظا شّدت وجودی
کـه بقط پذیاش ترّم   تنگ تـا و ضّیق تـا اطـم. همیـن طـور بیریید تر پریین ترین تاتبه 
کـه از آن طـخن   اطـم و نرتـش را »هیوهـی« تی گذارنـد. در تمـرم این هـر تنلـر چیـزی 
تـی رود، وجـود اطـم و چیـزی غیـا از وجـود در نظـا نیسـم. هـذا ایـن طـؤال در نـگره 
 آن هر طؤال توّجلی نیسم. اصًا کمرالتی در کرر نیسم؛ چون ها چه هسم وجود 

 اطم. با این اطرس، درجرت برالتا وجود نسبم به درجۀ پریین تا وجود، »َحَسن« و 

درجۀ پریین تا وجود نسبم به درجۀ برالتا، »قبیح« اطم. 
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کـه عقـل  گفتـه شـد: ترداتـی  در اداتـۀ بحـث وجـدان، نظریـۀ طـوم بررطـی شـد. 

آن  نبرشـد،  آن  کنـرر  در  تعیـرری  هیـچ  و  برشـد  اهعنـرن«  تسلـق  کرشـف  »نـور  یـک 

کـه آن تعیرر را تشـخص کنیم؛ چون  اشـکرالت بـه نظریـۀ طـوم وارد اطـم، تگـا این 

کنـد. اتـر  تـر عقـل نیسـتیم، بلکـه تـر عرقلیـم، هـذا عرقـل تی توانـد در عمـل اشـتبره 

کرر نمی بریـم، عرقـل نیسـتیم« یـک  کـه عقـل را بـه  کـه تـر بگوییـم »زترنـی  کام  ایـن 

نـزاع هفظـی اطـم. تـر آن تعیـرر دیگا نبرشـد، تـر نمی توانیم بر قدرت طـخن بگوییم. 

ک کشـف واقعیـرت تی دانیـم، بـر ایـن تسـئله چه کنیـم که تِن  گـا تـر وجـدان را تـا ا

عرقـل خودطـای هریی انجـرم تی دهـم؟ دایـاۀ بحث وجـدان را تر کجـر بدانیم؟ آن را 

تسلـق اهعنـرن بدانیـم یـر خیـا؟ 

تقرهـه پیوطـم )پـادازش وجـدان در نفـس ترئـی( تی توانـد تـر را در تشـخص 

کـادن ایـن حـدود و ارائـۀ پرطـخ هری تقتضـی در باابـا طـؤاالت و انتقـردات در بـررۀ 

کمـک  کنـد. وجـدان 

قبــل از نقــل و توضیــح اداتــۀ تقرهــه، بریــد توضیحــی در بــرره عنــوان »وجــدان 

کــه  کرری  کــه آن  نفــس ترئــی« داده شــود. تنظــور از »وجــدان نفــس ترئــی« ایــن اطــم 

کننــده« و آن »یربنــدۀ نفــس ترئــی« انجــرم تی دهــد، نفــس تــر در عرهــم تــرء  »وجــدان 

بســیط اطــم. تــر حقریقــی هســتیم در عرهــم تــردی و عرهــم تــرء بســیط. آنچــه تسلــف 

کشــف تی کنــد و بــر حقریــق روبــرو تی شــود، یــک حقیقــم ایزوهــۀ دور از دطــتاس  را 

ــا  کرتــًا تقــّدس و تسّل ــذات« نیســم، چنرنکــه یــک اتــا  ــرم »ترهیــرت تظلــم اه ــه ن ب

ــر واقعیــم باخــورد تی کنیــم، از همــه جلــرت  کــه ب کــه »تــر«  نیســم. چنیــن نیســم 

کیــزه برشــیم.  ک و پر پــر

گفتـه تی شـود »تـر ترهیـرت تظلـم اهذاتـی هسـتیم  کـه  کسـی بگویـد ایـن  شـرید 
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کـه ترهـک نـور وجـود تی شـویم، اتر حقریق را نمی بلمیم.« در پرطـخ تی گویند: شـمر 

کنیـد! در ایـن صـورت، ایـن حاف هـر  کنیـد تـر ایـن حقیقـم را وجـدان   بریـد انخـاع 

که اهل انخاع نیستم؟ تر ابااد تعموهی و عرتی هستیم  کرر تن تی آید   دیگا به چه 

یـم، نمرز  کنـرر آن توّطـات هـم دار گنـره اطـم و اهبتـه در  کـه صبـح تـر شـف ترن پـا از 

هـم تی خوانیـم و طـعی هـم تی کنیـم انسـرن خوبی برشـم، وهی در نلریـم نه تعصوم 

و نـه از اوهیـری خـدا هسـتیم تـر بتوانیم انخـاع کنیم. 

کـادن وجـدان حقریـق بـه انخـاع( چگونـه تی خواهیـم  بـر ایـن تفسـیا )تحـدود 

کـه تتعلـق بـه ابـااد خـرّص و حرالت و هحظرت خرّص اطـم  تبحـث شـنرخم را _ 

_ بـه همـۀ زترن هـر و همـه تکرن هـر و همـه انسـرن هر توطـعه بدهیـم؟

اینک در توضیح تی گوییم:

یچـۀ خودترنی تـا بـه بحـث نظـا  بحـث نفـس تریـی تی گویـد: بیرییـم از یـک در

که  که ترهیرتی بودیم  گل طا طبد آبرینش باض نکنیم  کنیم. خودترن را به تعنری 

 از نـور والیـم پیرتبـا؟لص؟ بـه تر داده اند؛ آنگره نتیجه بگیریـم که تر خیلی کمرالت

کـه تـن عقـل دارم خیلـی کرشـفم، هـذا در   پیـدا کاده ایـم. پـس خیلـی خوبیـم و حـرال 

بـررۀ خودتـرن بکـا کنیـم خباهریی اطـم! 

کـه همـۀ تـر در زندگـی خـود، تنگنرهـر و تحدودیم هـر را تی بینیـم.  در صورتـی 

یم و به یـرد باتریش  کـه کررتـرن انجـرم نمی شـود و بـه توانعی بـا تی خور تثـل آن زتـرن 

ُعُقـوِدَو
ْ
ال ِ

َعَزاِئـِمَوَحـلّ
ْ
ـُتاهّللُسـْبَحاَنُهِبَفْسـِخال

ْ
کـه: »َعَرف اتیـا اهموتنیـن؟ع؟ تی ابتیـم 

گونـه خـود را تسـکین تی دهیـم و تی گوییـم: خـدا نخواطـم!  ِهَمـم«1 و ایـن 
ْ
َنْقـِضال

یـُد«2 در خسـرب بـه حضـات  ر
ُ
مـاا

ّ
یـُدَوالَیُکـوُنِاال ر

ُ
ا یـر بـه یـرد روایـم: »یـاداُووُد!ُتریـُدَو

1. نهج البالغه، حکمت 250�
یُد، َفِاَن   ما ُار

ّ
یُد َو الَیُکـوُن ِاال  َامیُرالُمؤِمنیـن؟ع؟: َاْوَحـی اهلل ِالـی داُووَد: یـا داُووُد! ُتریـُد َو ُار

َ
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تـو تی خواهـی؛ تـن هـم  کـه خـدای تتعـرل باتـود: »ای داوود!  داوود؟ع؟ تی ابتیـم 

تی خواهـم و بقـط آنچـه تـن تی خواهـم تی شـود.« و بـر ایـن دطـم روایـرت، بـه خـود 

کـه نشـده اطـم.  کـه البـد خـدا نخواطـته  دهـداری تی دهیـم 

که تن ها جور  که تی رطیم، چنین نمی گوییم. این تفکا   اتر به بحث شنرخم 

شده اطم کرشف حقریق هستم، آیر باخرطته از این تسلف نیسم که تن به خود این 

کید تی کنم »تمرم ابااد«، »همۀ حقریق«  که همۀ حقریق را بفلمم؟ تأ  حق را داده ام 

کـه آن پیـش  یـم؟ تگـا آن   را در »یـک طـسح« بفلنـد؟ چـه دهیلـی بـا ایـن تسلـف دار

 باض اوهیه را داشته برشیم که تر را دچرر ابااط شدید تی کند، تر آنجر که حاف هری 

 عجیف و غریبی را به تاحوم تیرزا و اطترد نسبم تی دهند و از البای دروس تعررف 

باای آن تستنداتی دطم و پر تی کنند.

هـذا در تـرور ایـن قسـمم تقرهـه، از ایـن روزنـه بـه توضـوع وجـدان نـگره تی شـود 

یـم، چـه توجـودی هسـتیم. ایـن را  کـه تی خواهیـم دنبـرل کشـف حقیقـم برو  کـه تـر 

یم. بحث را از اداتۀ تقرهه »پادازش وجدان   بفلمیم و بعد دنبرل کشف حقیقم برو

در نفس ترئی« پی تی گیریم.

وجدان نفس مائی

 در دیدگاه هایی که مورد بررسی قرار گرفت، مالحظه شد که این نظریه ها
 غالبـا بـه رابطـه میـان امـور وجدانـی )یـا مکشـوفات( بـا نفـس انسـانی 

 
ّ
یـُد َاْتَعْبُتَك فیما ُتریـُد َو ال َیُکوُن ِاال ـْم ُتْسـِلْم ِلما ُار

َ
یـُد َاْعَطْیُتـَك مـا ُتریـُد َو ِاْن ل ْمَت ِلمـا ُار

َ
َاْسـل

یـُد« امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـود: خداونـد متعـال بـه حضـرت داود؟ع؟ وحـی فرمـود: اى  مـا ُار
داود! تـو مـی خواهـی، مـن هـم مـی خواهـم، ولی جز آنچـه من می خواهم نمی شـود. پس اگر 
تسـلیِم آنچـه مـن مـی خواهـم بشـوى، آنچـه را هـم تـو می خواهـی عطایـت مـی کنـم. اّمـا اگـر 
تسـلیم آنچـه مـن مـی خواهـم نشـوى، در آنچه خودت مـی خواهی، تو را بـه رنج می افکنم و 
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بـه عنـوان ُمـدرک )یـا وجدان گـر( معطـوف بـوده اسـت. در دیـدگاه یکم، 
کاشـفیت نفـس انسـانی جسـتجو می شـود.  قـوه یـا مسـیر نوینـی بـرای 
کاشـفیت نفـس مـورد بررسـی قـرار می گیـرد،  در دو دیـدگاه دیگـر، نحـوه 
ُمـدرک(، همـان  )بـه عنـوان  از نفـس  گرچـه در دیـدگاه سـوم، مقصـود 
کماالت تلقی  هویـت انسـان یعنـی ماهیـت موجوده واجـد )و یا مالـک( 

کاشـف( بهـره می جویـد.  کـه از نـور عقـل _ علـم )بـه عنـوان  می گـردد 

کـه  در ایـن سـه دیـدگاه، بـه بحـث ابتـکاری نفـس در مباحـث معارفـی _ 
کـه پـس از  در عالـم مـاء بسـیط تکـون و ظهـور می یابـد و همـان اسـت 
گذشـته، در ایـن دنیـا و متناسـب بـا مـاء بسـیط مقـّدر آن  عبـور از عوالـم 
کـه معـروض آن مـاء شـده، بـه تعامـالت تکوینـی و شـناختی  و اعراضـی 
گاهـی منفعالنـه بـا سـایر اجـزاء ماء بسـیط  گاهـی فاعالنـه و  می پـردازد و 

کنش گـری می نمایـد _ پرداختـه نشـده اسـت. 

کـه نـگاه بـه بحـث وجـدان و وجدانیـات در پرتـو ایـن  بـه نظـر می رسـد 
آمـوزه معارفـی، بتوانـد وجـوه ابهـام ایـن نظریه هـا را بـه حداقـل برسـاند 
کـه در هنـگام تدویـن  کاهـش دهـد. از آنجـا  و ناسـازگاری میـان آنهـا را 
ح اینچنینـِی بحـث وجـدان در میـان سـایر  ایـن نوشـتار، نسـبت بـه طـر
کـه مباحث مرتبط  فرهیختـگان، اطالعـی در دسـت نبود، بر آن شـدیم 
ح نمـوده، در معرض سـنجش صاحبـان آراء  را بـه صـورت اجمالـی مطـر
قـرار دهیـم تـا تضـارب افـکار، اصـول آن را پـردازش نمـوده، بـر غنـای آن 

بیفزایـد. ایـن مطالـب در قالـب چنـد نکتـه ارائـه می گـردد. 

نفس به عنوان حقیقت تکّون یافته در عالم ماء بسیط

این بخش از تقرهه چند نکتۀ اطرطی و تلم را بیرن تی کند. 

ــه  ــه ب ــا را، یعنــی نفــس انســرنی را، ن ــدِرک و وجدان گ ــرر تی خواهیــم ُت ــن ب ــر ای 1. ت 298
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عنــوان ترهیــم توجــوده، بلکــه بــه عنــوان حقیقــم تکــّون یربتــۀ تــرء بســیط بدانیــم. 

کــه وجــدان تی شــود  در درس طبیعیــرت خلقــم، بــه تبحــث تــرء بســیط و اجــزاء آن 

پاداختــه شــده اطــم. 

»تـرء بسـیط تقـّدر« بـه این تعنرطـم که ها توردی که در جلـرن اتفرق تی ابتد، 

تـرء بسـیسش تقـّدر اطـم، یعنـی انـدازه گیـای شـده و َاعااضی به آن خورده اطـم. 

که تن طـخن تی گویم و شـمر صدای تن را تی شـنوید، هوایی  به عنوان تثرل، االن 

گا طـخن نگویم حاکـم نمی کند و در این صورت، کسـی  کـه ا  در اطـااف تـن اطـم 

 که در تقربل تن نشسته اطم صدای تن را نخواهد شنید. پس تن در هوا اتواجی

 را به نرم صوت ایجرد تی کنم. 

کــه  کــه َاعااضــی بــه آن خــورده اطــم. قبــل از ایــن  ایــن صــوت، تــرء بســیسی اطــم 

کــه طــخن  حابــی بزنــم؛ )در حرهــم طــکوت( ایــن َعــَاض صــدا وجــود نداشــم. حــرال 

کــه صــدای تــن شــنیده تی شــود. پــس تــن تــرء  تی گویــم، عــاض صــدا اضربــه تی شــود 

بســیسی را کــه در اطاابــم بــود، بــه قــدرت و اختیــرری که داشــتم، تغییــا دادم. در نتیجه، 

کــه طــخن نگفتــه ام و در آن  کــه در اطــااف تــن اطــم، در هحظــه ای  آن قســمتی از هــوا 

هحظــه کــه طــخن را آغــرز تی کنــم، دو حرهــم تختلــف دارد. این دو حرهــم تختلف را 

گابتــه اطــم و تعــروِض َعاضــی شــده اطــم.« کــه »هــوا َعاضــی  بــه ایــن تعبیــا تی کنیــم 

ــیط  ــرء بس ــه ت ــاض ب ــود آن ع ــور تی ش ــه چس ک ــویم  ــث نمی ش ــن بح ــًا وارد ای بع

که به دیوار  کجر پیدا تی شــود، و آیر عاض تثل رنگی اطــم  تی خورد، این َعاض از 

تی زنیــم و بــه آن تتصــل تی کنیــم؟ آیــر عاض را نیز، همین گونه به ترء بســیط تتصل 

کــه خــودش  گونــه »تی یربــد«؟ و ایــن  کــه تــرء بســیط خــودش را ایــن   تی کنیــم؟ یــر ایــن 

گونه تی یربد به چه تعنرطم؟  را این 
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یعنی تاحله ای که از تقرترت نورانی گذشته و اآلن به تقرم ترّدی رطیده ایم. گا چه 

ایـن تقـرم تـرّدی تی توانـد درجـرت تختلف داشـته برشـد، اتر در هیـچ درجه ای هم 

 رتبـه بـر عرهـم انـوار نیسـم. تـر در عرهم ترء بسـیط غوطه ور هسـتیم و اتفرقرت تربوط 

به تر و ها اوج و برودی در رابسه  بر تر، در عرهم بسیط اطم. 

از دیدگره شـــنرختی، تر برید بتوانیم تمرم وقریع اطااف را با اطرس قواعد و قوانین 

تـــرّدی ترئـــی بیرن و تفســـیا کنیـــم. این نکته بســـیرر تلم اطـــم که تر خودتـــرن را از 

ایـــن عرهم بااتا بدانیـــم و در تقرم انوار و عقول تسّلا از ترّده به تحلیل شـــنرختی خود 

 بپادازیم؛ این تسلف بر »تن« که االن دچرر انواع و اقسرم تشکات و کمبودهر هستم،

 بسیرر تتفروت اطم.

تثـًا بنـده در هـوای بررانـی اتـروز، بـه دهیل نداشـتن چتا خیس شـده ام. اینتانتم 

هـم وصـل نمی شـد. در ایـن حـرل، بنـده تحم تأثیـا وقریع و حرالت بسـیرر تختلفی 

کـه بـا تـن گذشـته اطـم و بر تن اطـم. طـؤال این اطـم کـه آن هحظه  قـاار گابتـه ام 

کـه تـن چیـزی را تی بینـم یـر در چیـزی تأتـل تی کنـم، شـنرختی بـاای تـن حرصـل 

کنیـد،  کـه شـمر چنـد طـرعم اطـتااحم  گفـم  تی شـود یـر نـه؟ آیـر تی تـوان بـه تـن 

کنیـد؟ آیـر در زندگـی روزتـّاه تی تـوان ایـن  کاس را شـروع  کادیـد  وقتـی آراتـش پیـدا 

شـنرخم هر  طلسـله  یـک  تبنـری  بـا  را  تعموهـی  زندگـی  تـر  تگـا  کـاد؟  ربتـرر  گونـه 

گـا قـاار برشـد بنـده در بضری حابـۀ پزشـکی ام در تورد  انجـرم نمی دهیـم؟ آیـر باضـًر ا

بیمـرری تشـخیص غلـط بدهـم و بگویـم چـون بـرران تی آتـد و تـن خیس شـده بودم 

ی اشـتبرهی بدهـم و بیمـرر بـوت کنـد؛ وقتـی هم  و... تشـخیص غلـط دادم؟ یـر دارو

م اطـم 
ّ
یخته بودم! تسـل بپاطـند چـاا ُتـاد؟ بگویـم چـون بـرران تی آتـد و تـن بـه هم ر

کسـی ایـن پرطـخ را از تـر نمی پذیـاد.  کـه 

عقـل  نورانـِی  تقـرِم  آن  در  گـا  ا تـن  شـاتنده!  ببخشـید،  بگویـم  نمی توانـم  تـن 
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 عقـل نـدارم. آیـر اصـًا شـریعم و عـاف اجتمرعی باای 
ّ

خـودم برشـم، عقـل دارم و اال

همچـون هحظرتـی در آن اوج هـر آتـده اطـم؟ یـر بـاای همیـن تخرهسـرت اجتمرعـی 

از  گفته انـد  و  داده انـد  عقـل  تـر  بـه  کـه  اطـم  هحظـه ای  تصمیمـرت  و  تـادم  تیـرن 

کـه تـر بحـث وجدانیـرت را تسـاح  کنیـد؟ و در همیـن شـاایط اطـم  آن اطـتفرده 

کـه تعلـوم نیسـم  یـم  کجـر آبـردی برو کـه بـه نر یـم  کـه نادبرنـی بگذار تی کنیـم. ایـن 

دطـم کسـی بـه آن باطـد و بحـث وجـدان را آنجـر تساح کنیم، در ایـن صورت به تر 

تی گوینـد دطـم شـمر درد نکنـد! اتـر این هـر اصـًا بـه تـر چـه ربسـی دارد؟ 

کــه »تــِن ترئــی«، یعنــی همــۀ تــر، در تعرتــل و  هــذا بحــث تــرء بســیط یعنــی ایــن 
کــه آن  واقعیــرت هــم در تــرء بســیط اطــم. تــر  باخــورد بــر یــک طــای واقعیــرت هســتیم 
نســبم بــه اجــزای تــرء بســیط در تأثیــا و تأّثــا هســتیم. تعرتــات و خلــع و هبس هریــی 
گرهــی  گرهــی َعاضــی را تی گیریــم و  کــه بــاای آن َاعــااض بــه تــر داده تی شــود. یعنــی 
آن را رهــر تی کنیــم )تی پوشــیم یــر از خــود تی َکنیــم( و خلــع و هبس هریــی در ایــن 
َاعــااض اتفــرق تی ابتــد. تعــررف تی گویــد شــمر در چنیــن جلرنــی زندگــی تی کنیــد. 
ــم عقــل داشــته برشــید و نفــس شــمر همــرن عقــل  کــه شــمر یــک عره چنیــن نیســم 
َها 

ُّ �ی
ݘَ
ا ا کــه: > �یَ کــه تخرطــف پــروردگرر قــاار تی گیــاد  برشــد. تــن همــرن انســرنی هســتم 

کــه در باابــا خــدا بریفتــه تی شــود. تــن  م< 1 یعنــی انســرنی  ِر�ی
َ
ك

ْ
َك ال ّ

َر�بِ َك �بِ
َرّ َسا�نُ َما عنَ

�نْ اإِ
ْ
ال

َك َكْدًحا  ّ
ی َر�بِ

َ
ل َك َكاِدٌح اإِ

�نَّ  اإِ
َسا�نُ

�نْ اإِ
ْ
َها ال

ُّ �ی
ݘَ
ا ا ــد: > �یَ ــد تی باتری ــه خداون ک ــتم  ــرن هس هم

ِك  ِ
ی َر�بّ

َ
ل ِعی اإِ ، اْرحبِ �ةُ

ىنَّ ُمْطَم�ݘِ
ْ
ُس ال ڡنْ

َها ال�نَّ ىةُ َّ �ی
ݘَ
ا ا ِ�<2 بلــه، یــک رتبــه هــم آن رتبــۀ بــرالی >�یَ �ی اڡةِ

َ
ُمل ڡنَ

< 3 اطــم. اتــر تگــا همــه در آن رتبــه هســتند؟ و اصــًا تگــا بنــر اطــم  �ةً �یَّ �ةً َمْرصنِ �یَ َراصنِ
گونــه برشــد؟!  ایــن 
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گــا تی خواهیــم  کــه بــه طــور عــردی زندگــی تی کنیــم. هــذا ا تــر آدم هریــی هســتیم 

کــام؟لص؟ و انبیــرء  کنیــم، بریــد بگوییــم تخرطــف پیرتبــا ا بحــث وجــدان را تســاح 

کینــه دارنــد و قــاآن آن هــر  کــه حــّف و بغــض و  عظــرم؟مهع؟ همیــن آدتلریــی هســتند 

ــر تشــویق تی کنــد.  را طــرزنش ی

اِس<،1  )ای پیرتبـا! تـر تـو را بـاای همه تادم 
�ةً ِلل�نَّ

ا َكاڡنَّ
َّ
ل اَك اإِ �ن

ْ
ْرَسل

ݘَ
گـا >َو ما ا پـس ا

 باطـتردیم(، ایـن »تمـرم تـادم« همـۀ عقـول نیسـتند و در رتبـۀ عقـل ننشسـته اند. هـذا 

 تمکن اطم دچرر این اعتااض در بحث وجدان شویم که به گونه ای بحث وجدان 

گـا تی خواهیـم در تعـاض ایـن  کـه تخرطبرنمـرن تحـدود شـوند؛ ا را تسـاح تی کنیـم 

کـه تخرطبـرن رطـول خدا؟لص؟ انسـرن هری  نقـد نبرشـیم، بریـد توجـه داشـته برشـیم 

بسـیرر بسـیرر تعموهـی، بـر همـۀ حّف و بغض هـر و عاقه هر و دهبسـتگی هر و دنیریی 

را  دنیریـی  آدم  ایـن  اطـم  کام؟لص؟تی خواطـته  ا پیرتبـا  و  بوده انـد،  بودن هریشـرن 

کـاده و بـر همـرن آدم به صـورت وجدانی  آخاتـی کنـد. حضاتـش بـر آن آدم آغـرز کام 

طـخن گفتـه، نـه بـه شـکل باهـرن بلسـفی. هـذا بریـد بحث وجـدان به گونـه ای تساح 

کـه بـاای همـه آدم هر برشـد.  شـود 

گونه دیده تی شـود که انسـرن، یعنی همـرن ترهیم توجوده.  در یـک نظریـه این 

وجـود  نـور  ترهـک  کـه  اطـم  اهذاتـی  تظلـم  ترهیـم  همـرن  انسـرن  اطـم.  درطـم 

کـه ترهـک نـور وجـود تی شـود  تی شـود، اتـر ایـن همـۀ ترجـاا نیسـم. آن ترهیتـی را 

کـه هویـم انسـرن  یـری تردیـرت تی اندازنـد. بـه تعبیـا تعرربـی، ایـن توضیـح  در در

ـی انسـرن اطـم. اتـر آیـر تـر 
ّ
»ترهیـم واجـد نـور والیـم« اطـم، تربـوط بـه تقـرم ظل

ی تعریف کنیم؟ در این صورت وجدان چه ربسی 
ّ
تی خواهیم وجدان را در تقرم ظل

ـی را آورده انـد، تـردی کاده انـد و اجزایی 
ّ
بـه آدم هـری دنیریـی دارد؟ همـرن انسـرن ظل
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اجـزای تختلـف  ایـن  برتنیـدن  تنیده انـد.  را در هـم  این هـر  و  گذاشـته اند  آن   بـاای 

 انسرن هر را درطم کاده اند، وگا نه در تقرم اوج که تقرم نورانیم اطم، حّف و بغض 

ک اطم.  چه تعنر دارد؟! چون در آن تقرم، همه چیز خوب و پر

خیرّیت عالم تکوین به واسطه نور وجود )والیت( 

تاحوم اطترد در بحث شّا، یک اطتدالل دارند. بنربا آن اطتدالل، عرهم تکوین 

که شــّا پیدا  طااطــا خیا اطــم، زیاا همه اش وجود اطــم. اتر در عرهم تشــریع اطــم 

 تی شــود، زیــاا انســرن توجــود تخترری اطــم که تیــرن خوب هری عقلــی و قبح هری 

عقلی انتخرب تی کند. 

کــه عرهــم تکویــن بقــط وجــود )یعنــی  در تفــروت عرهــم تکویــن و تشــریع، تی گوییــم 

ــی وجــود دارد؛ 
ّ
ــا اطــم. همیــن ترجــاا در تقــرم ظل ــذا خی ــوده اطــم، ه ــور والیــم( ب ن

ــته  ــریع نگذاش ــم تش ــش را در عره ــوز پری ــرن هن ــود. انس ــم و وج ــرن اط ــط انس ــون بق چ

ــد.  کن ــرب  ــی انتخ ــرّدی واقع ــم ت ــن عره ــد در همی ــه بخواه ک ــی  ــی هحظرت ــم. یعن اط

کــادن تاحلــۀ تبرحــث  هــذا بریــد بــاای چنیــن کســی وجــدان را توضیــح بدهیــم. ایزوهــه 

ــرت اول و دوم و طــوم  کــه در نظری ــی تی شــود  ــی برعــث همــرن اعتااضرت
ّ
در تقــرم ظل

تســاح شــد، زیــاا تــر تســئله را جــری دیگــا باده ایــم. در اداتــه بــه نکرتــی در ایــن زتینــه 

یــم:  تی پاداز

نکتـه یکـم: در مباحـث مربـوط بـه خلقـت، ماهیـت انسـان بـه عنـوان 
دیگـری  مـوارد  در  لـذا  مـی رود،  شـمار  بـه  او  هویـت  کننـده  مشـخص 
بـا همیـن  کـه سـخن از نفـس )یـا مـن انسـانی( بـه میـان می آیـد،  هـم 
گفتگوهـا بـه سـمت  پیشـفرض بـه موضـوع پرداختـه می شـود و مسـیر 
که  آن ماهیـت مظلـم الـذات، منعطـف می گـردد. امـا حقیقت آن اسـت 
ج  در عرصـه شـناخت و داد و سـتد داده هـای معرفتـی میـان عالـم خـار
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و انسـان موجـود در عالـم مـاء بسـیط، و نیـز در هنگام تعامـالت تکوینی 
میـان انسـان و عالـم بیرونـی در افعال اخس نفـس و غیر آن، باید جنبه 
کـه از ترکیـب میـان جسـم و  ج پیچیـده ای  مـاء بسـیطی انسـان و مـز
روح و عقـل تکـون یافتـه اسـت ]مناصـب النبـی )مخطـوط(: 110-108[ 
گـر هـم تعبیـر وجـود بـرای نفـس بـه میـان می آید،  گرفتـه شـود. ا در نظـر 
بایـد همیـن موجودیـت مائـی آن مقصـود باشـد، نـه آن وجـود تملیـک 
شـده )کـه از آن تعبیـر بـه نـور والیـت می شـود( بـه ماهیـت معدومـه )یـا 
همان هویت( انسـان. در این قسـمت از نوشـتار، هرجا سـخن از نفس 

بـه میـان می آیـد، مقصـود مـا همیـن حقیقـت ممـزوج اسـت. 

بنربــا ایــن، از ایــن بــه بعــد، تــااد تــر از »نفــس ترئــی«، آن نفــس طــه جزیــی اطــم 

کوران  که در  که عقل، روح و جســم دارد. )نه آن ترهیم ظلمرنی(. این نفس اطــم 

کــه دارد، در  حــوادث شــنرختی قــاار تی گیــاد و در هــا طــه جــزء خــود، بنــر بــه تااتبــی 

گــا هــم تی گوییــم  تواجلــه  بــر عنرصــا هــم جنــس و هــم رتبــۀ خــودش قــاار تی گیــاد. ا

کــه هســم«، نــه آن نــور وجــود. اهبتــه نــور  »وجــود نفــس«، یعنــی همیــن »نفــس ترئــی 

 
ّ

والیــم هــم طــا جریــش هســم. تــر نمی خواهیــم بحــث بــر هــم تخلــوط شــود، و اال

بــه راحتــی تی توانیــم رابســۀ نــور وجــود و ایــن طــه جــزء را هــم توضیــح دهیــم. در واقــع 

ــر  کــه از آن بحــث تحرشــی داشــته برشــیم ی توضــع بحــث تــر آنجــر نیســم، نــه ایــن 

 بحــث پیچیــده برشــد. آن تسلــف طــا جــری خــودش قربــل بیــرن اطــم، اتــر توضــوع

 بحث تر آنجر نیسم. 

بر اســـاس مبانـــی معارفـــی، جســـم انســـان، مالـــک روح حیوانی خود 
کـــه در عیـــن ترکیـــب، به واســـطه  می شـــود و ایـــن حقیقـــت ممـــزوج _ 
مالکیت قهری و شـــدید جســـم، عمال در حکم یـــک حقیقِت واحد، بر 
پیرامون خود تأثیر می گذارد و از آن تأثیر می پذیرد _ با واجدیت مراحل 
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کاشفیت   باالتری از نور والیت، در رتبه روح العقل قرار می گیرد و قدرت 
کاملتری پیدا می کند. برتر و 

دیدگاه دو جزئی بودن انسان 

یم. هم جسـم تـر و هم روح  تـر طـه جزئـی هسـتیم. یعنـی جسـم و روح و عقـل دار

یم. جسـم تر  تـر، تـرء بسـیسی اطـم. بعـًا راجـع به طـوتی، یعنـی عقل طـخنی ندار

را ترهـک روح حیوانـی تـر تی کننـد. بـه عبـررت دیگـا، خداونـد در یـک تاحله روح هر 

را تی آبرینـد و در تاحلـه ای جسـم هر را، و هـا دو در تـرء بسـیط. طـپس جسـم تـر را 

ترهـک روحمـرن تی کننـد. در عرهـم ارواح، روح هر تک تک هسـتند. در عرهم اجسـرم 

باقـاار  روح  و  جسـم  تیـرن  یـک  بـه  یـک  رابسـه ا ی  هسـتند.  تـک  تـک  جسـم هر  نیـز 

تی کننـد. یعنـی تیـرن جسـم تـن و روح تـن رابسـه باقـاار تی کنند و تیرن جسـم شـمر 

و روح شـمر رابسـه باقـاار تی کننـد. علقـه و عاقـۀ شـدیدی تیـرن این هـر تی گذارنـد، 

کـه در رتبـۀ پریین تـا اطـم، ترهـک  علقـه ای از جنـس ترهکیـم و تملوکیـم. جسـم 

کـه  ای  گونـه ای  روح تی شـود و بـه دهیـل ترهکیتـش بسـیرر بـر او عجیـن تی شـود، بـه 

گرهـی اوقـرت  گرهـی اوقـرت خودشـرن را بـه جـری هـم اشـتبره تی گیانـد. یعنـی  بسـر 

گرهـی روح تـر بکـا تی کنـد جسـم اطـم. خیلـی  جسـم تـر بکـا تی کنـد روح اطـم و 

گابتـرر شـلوات دنیریـی  کـه از اتـور دنیـر ذوق زده تی شـوند و  از اوقـرت، آن هریـی 

و غرورهـری دنیریـی تی شـوند، بکـا تی کننـد خودشـرن همیـن جسم شـرن هسـتند. 

باعکـس هـم هسـم. کسـرنی که بـه نحو کرذب بکا تی کنند خیلی کسـی هسـتند، 

گمـرن تی کننـد جسم شـرن هـم روح اطـم و جسـم را تنلـر یـک ابـزار تی داننـد. آن هـر 

باای جسـم خود، جز هویم ابزاری قرئل نیسـتند و همۀ انسـرن را روحش تی دانند. 

تی داننـد.  جسم شـرن  بـه  تنحصـا  را  خودشـرن  دنیرپاطـترن،  و  تردی هـر  کثـا  ا

کمونیسـم هر نیسـتند. در بعضـی از هحظـرت، خـود تـر  305تنظـور از »تردی هـر«، بقـط 
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از صـد تـر کمونیسـم بدتـا هسـتیم، چـون خـود را جـز جسـممرن نمی بینیـم. این هم 

کـه خیلـی بریـد بـه خودتـرن تتذکـا شـویم.  از آن تـواردی اطـم 

از جملـه اندرزهـر و هشـدارهریی کـه در دیرنـم تـر گذاشـته شـده، این اطـم که 

یـم، یـر از آن طـاف بکـا نکنیـم تجـاد تعنـوی صـاف  کـه روح هـم دار بااتـوش نکنیـم 

هسـتیم. تذکـا بـه روز قیرتـم در ایـن راطـتر اطـم. تی بلمیـم عجـف! واقعیـم تـن 

چیـز دیگـای هسـم. ایـن تتذّکا شـدن بـه روز قیرتـم، از توارد خیلـی کمک کننده 

بـه بحـث شـنرخم اطـم و شـدت و حـّدت و تیزبینـی روح را بـرال تی بـاد. 

گویـی این هـر یکـی هسـتند.  کـه  ارتبـرط تیـرن جسـم و روح آن قـدر قـوی اطـم 

کنـد و  کـه هویـم او بـه نـور والیـم اطـم _ شـدت پیـدا  کـه او دارد _  گـا نـور والیتـی  ا

گابتن نور والیم، روح شـنرخِم بیشـتا و وطـعم دیِد  برالتا برود، به واطـسۀ شـدت 

کـه ایـن تاتبـه را روح اهعقـل تی گوییـم. پـس در واقـع، تاتبـه  بیشـتای پیـدا تی کنـد، 

روح اهعقـل تاحلـۀ شـدت یربتـن نـور والیـم در زوج تاتـف جسـم _ روح اطـم. 

گرهـی بحـث دیگـای تسـاح تی شـود. تی گوییـم خـدا نـوری بـه نـرم عقـل آبریـده 

کـاده اطـم« بـر  کـه »خـدا تـر را ترهـک نـور  کـاده اطـم. ایـن  و تـر را ترهـک آن نـور 

کـه در تـورد ارتقـرء شـدت نـور والیـم دادیـم، تفـروت دارد و تعبیـا آن روح  توضیحـی 

اهعقـل اطـم. ایـن کـه تی گوییـم خـدا تر را ترهـک روح اهعقل کاده اطـم؛ تثل پوهی 

گذاشـته برشـند. بلکه  گونه در تر  که در جیف بگذارند و روح عقل را همرن  نیسـم 

کـه تـر را ارتقـرء درجـه داده انـد، تـر حـدی که کشـفیرت تمیـز تیرن  بـه ایـن تعنرطـم 

انسـرن و حیـوان توطـط روح اهعقـل بـا تـر تکشـوف تی شـود. 

که تر را به درجه ای از روشـنگای تی کشـرند   همین ارتقرء درجه نور والیم اطـم 

گـا ارتقـرء پیـدا  و تی رطـرند. تـر تعتقدیـم رتبـه طـا جـری خـودش ثربـم نیسـم؛ یـر ا

کـاد، چنیـن نیسـم کـه تنـّزل پیدا نکنـد. پس این رتبه بـرال و پریین تـی رود. این تعبیا  306
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دیگـا از آن تسلـف اطـم کـه تی گوییـم »بـه تـر تی دهنـد« و »از تر تی گیانـد« و عبررت 

اخـاای ایـن تعنرطـم کـه درجـرت نـور والیـم را در تر پریین و برال تی بانـد. ها چه برال 

بباند، شـّدت روشـنگای تر بیشـتا تی شـود؛ و ها چه پریین تا بیرید شـّدت روشـنگای 

کـه همچـون علـم و  کمـرل غیـا تـرّدی دیگـای اطـم  کمتـا تی شـود. اتـر نـور عقـل،  تـر 

قدرت )و اختیرر( تر را ترهکش تی کنند؛ آنکه به تعبیا آن روایم شریفه، اول تر خلق 

اهلل تـن اهروحرنّییـن اطـم، نـور عقل نـه روح اهعقل.

ید: جسم و روح و عقل.   اتر بیرن دیگای هم هسم که تی باترید شمر طه جزء دار

جسـم، ترهـک روح تی شـود و تاکیبـی بیـن ایـن دو باقـاار تی شـود و ایـن حقیقـم 

تاکـف، ترهـک جـزء دیگـای بـه نـرم عقـل تی شـود. ایـن بیـرن دوم اطـم.

کـــه عقـــل را به عنـــوان یک جزء  در آثـــرر اطـــترد هـــا دو بیـــرن هســـم. یکی این 

گرنـــه و قدطـــی و باتـــا و برالتا از جســـم و روح و خـــررج از ترء بســـیط بدانیم که  جدا

که در برال  خـــدا آن را به جســـم و روح تملیـــک تی کند. و بیـــرن دیگا، همرن اطـــم 

توضیح داده شـــد. 

إننـا عبـارة عـن البـدن و الـروح و کالهمـا مادیـان جسـمان، و قـد أعطـی اهلل 
تعالـی روحنـا شـدة و قـدرة و علمـا و سـلطنة و شـعورا مـن شـدة نـور الوالیـة 
و قدرتـه و علمـه و سـلطنته فـی التصـرف فـی األشـیاء و ذلـك بـأن  جعلنـا 
مالکین لنور الوالیة و واجدین إیاه بالمقدار الذى شاء. فنفسیة الروح إنما 
هـی بهـذا االعتبـار. و مـن الواضـح أن هـذه الواجدیـة لیسـت شـیئًا مسـتقاًل 
فـی قبـال الـروح و البـدن، بـل هـی  حیثیـة واجدیـة الروح نـوَر الوالیـة. فهذه 
هـی النفـس الناطقـة و بها یمتاز اإلنسـان عن الحیـوان، و قد یعّبر عنها فی 

الروایـات بـروح العقل.1
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کــه ایــن دو )هــم بــدن و هــم  ترجمــهوتوضیــح:تــر عبــررت از بــدن و روح هســتیم 

روح( تــرّدی و جســمرنی هســتند. خداونــد بــه همیــن روح )تــردی( تــر شــّدت و قدرت 
و علــم و طــلسنم و شــعوری، از شــّدت و قــّدرت و علــم و طــلسنم نــور والیــم در 
کــه خواطــم تــر از نــور والیــم، تــر را  تصــاف در اشــیرء داده اطــم، بــه آن تقــداری 
کــاد،  کــه تــر را ترهــک  کنــد. بــه ایــن تاتیــف، از ایــن تقــدار نــور والیــم  ترهــک و واجــد 
بــه همــرن تقــدار بــه تــر قــدرت و علــم و طــلسنم و شــعور داد. پــس قــدرت و علــم 
ــه روح، نفــس )نسقــی(  ــر ب ــا ت گ گــادد. ا ــور والیــم باتــی  ــه ن و طــلسنم و شــعور روح ب
کــه یربــم،  تی گوییــم، بــه ایــن دهیــل اطــم. یعنــی روح آن شــّدت نــور والیــم را 
کــاد، چیــزی تقربــل روح  کــه نــور والیــم پیــدا  اطــمش تی شــود نفــس. ایــن واجدیتــی 
کــه تــر  کــه شــیء طــوتی بــه نــرم نفــس نرطقــه شــود. چنیــن نیســم  و بــدن نیســم 
تتشــّکل از طــه جــزء جســم و روح و نفــس نرطقــه برشــیم. یعنــی بــه ایــن تعنــر نیســم 
کــه وقتــی تــر واجــد درجــرت برالتــای از نــور والیــم شــدیم، یــک شــیء تســتقّل بــه نــرم 
ــد. خیــا! تــر اصــًا از بــدن و روح تشــکیل شــده ایم. بلکــه  ــه وجــود بیری نفــس نرطقــه ب
ــور والیــم  ــاای ن ــم( ب ی کــه تی خواهیــم اطــمش را نفــس بگذار ایــن واجدیــم )همــرن 
روح اطــم. و ایــن اطــم کــه نفــس نرطقــه اطــم. بــه خرطــا همیــن نفــس نرطقــه اطــم 
گرهــی در روایــرت بــه آن روح اهعقــل  کــه  کــه انســرن از حیــوان تتمریــز تی شــود، همــرن 

گفتــه شــده اطــم. 

که نور علم همان نور عقل )و بلکه به تعبیری اعم از آن و ذات و  از آنجا 
قوام و حقیقت آن است(، شناخت انسان نسبت به کماالت درونی اش 
کاشـفیت اش نسـبت بـه امـور تکوینـی،  بـه واسـطه نـور عقـل و قـدرت 

 توسط نور علم تکمیل می شود. 

کـه در جلسـرت  گفتـه شـده اطـم  در ایـن قسـمم نیـز تفـروت نـور عقـل و علـم 

قبـل، توضیـح آن داده شـده اطـم. 
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خالصه بحث روح العقل

1. تر انسرن هر از دو جزء روح و بدن تشکیل شده ایم. 

کمرالتی به تر اضربه تی شـود.  گا درجۀ شـدت نور والیم در تر ارتقرء یربد،  2. ا

ی 
ّ
یـم. هـذا روح اهعقـل شـیء جـدا و تنحـرز و تسـتقل اطـم ایـن را روح اهعقـل تی گذار

کـه تی خواهیـد  کرری  کـه تی خواهیـد بزنیـد و یـر هـا  نیسـم. پـس شـمر هـا حابـی 

بکنیـد، بیرییـد در همیـن عرهـم بـدن و روح انجـرم بدهیـد. »تـر« ایـن هسـتیم. »إنّنـر 

عبـررٌة عـن اهبـدن و اهـّروح«. ایـن آتـوزۀ خیلـی تلمـی اطـم. چـون تی گویـد اصـًا 

یـد و تبرحـث شـنرختی را آنجر تسـاح کنید.  کـه بعـد برو جـری طـوتی بـاض نکنیـد 

کـه  کنیـد، بـه واطـسۀ نـور والیـم اطـم  گـا هـم بخواهیـد تبرحـث شـنرختی تسـاح  ا

کـه بـه انسـرن قدرت  بـاای شـمر شـنرخم حرصـل تی شـود. همـرن نـور والیـم اطـم 

و علـم و طـلسنم و شـعور تی دهـد. همـرن نـور والیـم، ِتلـک همیـن بـدن و روح 

تی شـود؛ جـری دیگـای نیسـم. وقتـی روح، نـور والیـم را واجـد تی شـود، تی گوییـم 

کـه در ذهـن باخـی  نفـس نرطقـه. تاحـوم تیـرزا دقیقـًر همیـن را تی گویـد، در حرهـی 

کـه نفـس نرطقـه آن جـزء باتـا اطـم.  چنیـن تسـاح شـده 

یـم.  کـه تـر جسـم و روح را بـر هـم دار 3. بحـث روح اهعقـل وقتـی تسـاح تی شـود 

گا تِن  کـه جسـم و روح بـر هـم برشـند. ا  تسربـق آتوزه هـری تعـررف، زترنـی تـر زنده ایـم 

گا رابسۀ  زنده بخواهم دارای روح اهعقل بشـوم، برید جسـم و روحم بر هم برشـند. اتر ا

ی
َوڡنَّ ىةَ َ ُه �ی

ّ
گسسـته شـود، تـن تـاده ام. >الَل  تیـرن جسـم و روح و آن عاقـه تیـرن ایـن دو 

َها< 1 در تاگ، خداوند نفس )روح( را از جسم تی گیاد و تی َکند.  �نَ َمْو�ةِ َس ِح�ی ڡنُ �نْ
اݘَ

ْ
ال

وقتـی از شـنرخم انسـرن بـه عنـوان یـک توجـود زنـده طـخن تی گوییـم، همـواره 

کنیـم. ایـن دو بـر هـم تی رونـد و واجـد نـور والیـم  بریـد جسـم و روح را بـر هـم بـاض 
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کـه اطـم روح اهعقـل  تی شـوند و تشـدید نـور والیـم پیـدا تی کننـد. و آن زتـرن اطـم 

گذاشـته تی شـود. بـا آن هـر 

کـه تربـوط بـه رابسۀ تیـرن »کّل تر حکم بـه اهعقل حکم  یـک نکتـه برقـی تی ترنـد 

کّل تـر حکـم به اهشـاع حکم به اهعقل« اطـم. بـه اهشـاع و 

کـه بـه نـرم »قرعـدۀ تازتـه« خوانـده تی شـود،  در توضیـح تی گوییـم: ایـن قرعـده 

همـواره در تبرحـث اصـول تسـاح بـوده اطـم. عبـررت »کّل تـر حکم به اهشـاع حکم 

کم اطـم. شـاع  ت طـر
ّ

بـه اهعقـل« قربـل قبـول نیسـم، زیـاا عقـل در غیـا تسـتقا

کم  ت عقلـی( و عقـل در باابـا آن طـر
ّ

کنـد )غیـا تسـتقا تی توانـد بـه اتـای حکـم 

برشد. 

کـه  در بـررۀ عبـررت »کّل تـر حکـم بـه اهعقـل حکـم بـه اهشـاع« توضیـح داده انـد 

ت عقلّیـه برشـد، حکـم شـاع نسـبم بـه حکـم 
ّ

گـا تنظـور از حکـم عقلـی، تسـتقا ا

عقـل حکـم اتضریـی اطـم؛ یعنـی هـا آن چـه عقـل کشـف تی کنـد، شـریعم اتضـر 

تی کنـد. هـذا عبـررت اول بـر توضیحرتـی قربـل قبـول اطـم، اتـر عبـررت دوم قربـل 

قبـول نیسـم. 
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گفتار هجدهم

سه نککته

گفتـــرر هفدهم، طـــه نکته بیرن  ابتـــدا بـــاای تکمیـــل و توضیح بیشـــتا تسرهف 

. د تی شو

کـــه آیـــر اعـــااض تتعلـــق به عرهـــم ترء  کـــه تساح شـــده  نکتـــه اول ایـــن اطـــم 

تی برشـــند؟  بســـیط 

پرطـخ ایـن اطـم کـه عرهـم تـرء بسـیط یعنـی عرهـم تـرده، ایـن دو یکـی هسـتند، 

 همرن طور که عرهم برزخ و قیرتم هم عرهم ترء بسیط اطم. ها گونه بعل و انفعرهی

که در این دنیر اتفرق تی ابتد، در واقع در عرهم ترء بسیط انجرم تی گیاد.   

کــه عرهــم غیــا  توضیــح بیشــتا آنکــه یــک تقــرم، تقــرم نورانــی اهــل بیم؟مهع؟اطــم 

گفتــه تی شــود. عرهــم دیگــا، عرهــم  ــه و اشــبرح هــم 
ّ
کــه بــه آن عرهــم اظل تــرّدی اطــم، 

کــه خــدای  تــرّدی اطــم. ایــن عرهــم، خلقــم ابداعــی خداونــد اطــم، بــه ایــن تعنــر 

تتعــرل ترهیــم تــرء بســیط را ترهــک نــور والیــم خرتــم االنبیرء؟لص؟تی کنــد. بــر 

کــه جلــرن تــرّدی شــکل تی گیــاد. بــاای تقریــف بــه ذهــن  خلقــم تــرء بســیط اطــم 

ایــن تثــرل یــرد تی شــود: در بیزیــک نقســۀ آغــرز جلــرن را هحظــۀ بیــگ بنــگ تی داننــد. 

گویــی آن  کــه  یــم، تعبیــا تعرربــی اش ایــن تی شــود  گــا آن هحظــه را درطــم بینگرر ا

کــه ترهیــم تــرء بســیط ترهــک نــور والیــم شــد و عرهــم تــرده  هحظــه، هحظــه ای اطــم 

)یــر همــرن عرهــم تــرء بســیط( خلــق شــد. ایــن عرهم، شــرتل دنیر، بــرزخ و آخات اطــم. 
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کـه در جلـرن اتفـرق تی ابتـد، اصـل تـرء بسـیط   در تـورد َاعـااض، هـا تغییـای 

_ که ترّدة اهمواّد جلرن ترّدی اطم _ َاعااض تختلفی به خودش تی گیاد. قسعرت 

 تختلف ترء بسـیط َاعااض تختلفی به خودش تی گیاد و این شـکل هر و تغییااتی

 را کـه در جلـرن هسـم، تی بینیـم. هـا تغییـای در جلـرن بـه ایـن تعنرطـم کـه یـک 

گابتـه شـده اطـم؛ )خلـع(، و نـوع دیگـای از عـاض بـه آن  نـوع عـاض از تـرء بسـیط 

داده شـده اطـم )هبـس(. همیـن تکرنیـزم در بـرزخ و در قیرتـم هـم هسـم. 

که بتواند به این   ترء بسیط چگونه ترهک َاعااض تختلف تی شود؟ ها چیزی 

تتعــرل  خــدای  گره  تی کنــد.  اعــااض  تعــروض  را  آن  بزنــد،  عــاض  بســیط  تــرء 

گره آن  کرر را تی کنیــم، و  گره تــر ایــن  گره باشــتگرن و  کرر را تی کنــد و  خــودش ایــن 

گذاشــته  کــه خداونــد در عرهــم خلقــم  کنش هــری بیزیکــی و شــیمیریی  کنــش و وا

کســی ایــن  کــه چــه  ــن َاعــااض تی شــوند. تلــم نیســم  ــش ای اطــم، برعــث پیدای

ــه تــرء بســیط تحمیــل تی شــود.  کــه آن عــاض ب ــد؛ تلــم ایــن اطــم  عــاض را تی زن

تــن یــک بعــل اختیــرری تثــل تــکرن دادن دطــم را انجــرم تی دهــم. ایــن تــکرن دادن 

ــر بعــد از خــوردن غــذا،  دطــم برعــث جربجریــی هــوا و توهکول هــری آن تی شــود. ی

گوارشــی تــن صــورت تی گیــاد.  یــک طــای بعــل و انفعــرالت و تغییااتــی در دطــتگره 

یــر غیــا اختیــرری  اثــا بعــل اختیــرری  بــا  کــه ایجــرد تی شــود،  کــه تغییااتــی  ایــن 

اطــم، بحــث دیگــای اطــم. ایــن تعــروض شــدن تــرء بســیط تی توانــد بــا اثــا بعــل 

اختیــرری تــن یــر خــدای تتعــرل یــر ابعــرِل بــه ظرهــا غیــا اختیــرری توجــودات دیگــا 

کســی  برشــد. در هــا صــورت، در ایــن عرهــم دنیــر، هــا نــوع دخــل و تصابــی توطــط هــا 

کــه بشــود، عــاض خــوردن بــه تــرء بســیط اطــم.

کـه پاطـیده اند: تسرهـف گفتـرر پیـش، برالخـاه انسـرن طـه  نکتـه دوم ایـن اطـم 

جزئـی اطـم یـر دو جزئی؟
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پرطخ این پاطش تلم به تفصیلی نیرز دارد. تی گوییم:

کـه بـر تبرحـث خلقـم  جمـع ایـن دو بحـث، نیرزتنـد تقدتـرت بیشـتای اطـم 

در تنرصـف  اطـترد  تاحـوم  کـه  توضیحرتـی  بـر  بـه طـور خاصـه،  اتـر  دارد.  ارتبـرط 

کـه همـرن نفس  ـی، 
ّ
اهنبـی داده انـد، طـه جزئـی بـودن انسـرن )یعنـی داشـتن تقـرم ظل

نرطقـه اطـم( تختـّص ذوات تقّدطـه چلـررده تعصـوم؟مهع؟ اطـم. و اّتـر دو جزئـی 

بـودن انسـرن )کـه تی گویـد انسـرن تاکـف از دو جـزء جسـم و روح اطـم و تشـدید نـور 

کـه نرتـش روح اهعقـل اطـم(،  والیـم برعـث ابزایـش قـدرت تشـخیص تـر تی شـود 

بـه طـریا انسـرن هر تربـوط تی شـود. 

گابتـه  از رتبـۀ بدنـی ائمه؟مهع؟اطـم. یعنـی تـر همیشـه  تقـرم روحرنـی تـر نشـأت 

یم؛  پریین تـا از آن هـر هسـتیم. بـه عبررت دیگا، نسـبم به برالترین تاتبـه ای که تر دار

آن هـر هنـوز هـم برالتانـد. شـرید بـه این جلم اطـم که تاحوم تیـرزا تعتقدند بحث 

ی و شـبحی 
ّ
ه و اشـبرح تختّص ائمه؟مهع؟ بوده و بقیۀ تخلوقرت، تقرم ظل

ّ
عرهم اظل

_ یعنـی جـزء غیا تـردی _ ندارند. 

کتـرب تنرصـف اهنبـی )ص 215( خوانـده  گفتـرر پیـش، از  کـه در  بعـاوه تتنـی 

کـه جـزوۀ  شـد، بـه دو جـزء بـودن انسـرن تصریـح تی کنـد. اهبتـه اطـترد قبـل از ایـن 

تنرصـف اهنبـی را بـه آطـترن قـدس رضـوی بسـپررند، تسرهبی را که تبنری اطـتدالل 

کـه تاحـوم  ایشـرن بـا طـه جزئـی بـودن اطـم، خـط تی زننـد. در آنجـر تصریـح دارنـد 

اهنبـی،  )تنرصـف  اطـم.  نداشـته  اعتقـرد  انسـرنلر  در  تـردی  غیـا  جـزء  بـه  تیـرزا 

ص216(. تاحـوم تیـرزا هـم در آثـرر خـود تصریـح کاده اند که انسـرن دو جزیی اطـم 

یـم.  و تـر )غیـا از تعصوتیـن؟مهع؟( جـزء طـوتی ندار

از  تحـدودی  تعـداد  بـاای  بیمـرری،  دوران  از  بعـد  اطـترد  این هـر،  بـا  عـاوه 

گادان خـود تبرحـث تنرتـرت )خوابلـر( را درس داده انـد. در تتـن تکتـوب نـوار  شـر
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کـه عیـن آن در  یـخ 1361/3/2( تسرهبـی دارنـد  تربـوط بـه یکـی از ایـن جلسـرت )ترر

یـس  کتـرب تنرصـف اهنبـی را طـرل هر قبـل نوشـته و بعدهـر تدر پـی تی آیـد. ایشـرن 

باتودنـد. در عیـن حـرل، طـرل 61 ایـن تسرهـف را بیـرن تی کننـد. 

»عرض می شود در مورد روح و خواب، حرف ها خیلی است. اجمااًل برای 
که ما داریم یک مطلبی را باید بفهمیم. خواب انواعی دارد و  آن مقصدی 
اطواری. این انواع را باید بدانید و آن اطوار را هم باید بدانید. طور اول از 
گرفته نمی شود، ولی نفس ناطقه  که روح از بدن  اطوار خواب این است 
گفتیم انسان مرکب است  گر خاطرتان باشد، ما  گرفته می شود. ا از روح 
کشمش  از سه جزء. به ترکیب مالکیت، نه ترکیب دیگری. مثل نخود و 
که با هم  کرده باشند. مثل شیر و شکر نیست  که با هم مخلوط  نیست 
گر مالصدرا  مخلوط کرده باشند. ترکیب به عنوان مالکیت است. و گفتیم ا
و امثال مالصدرا که قائل به حرکت در جوهر هستند این است مرادشان، 
گر غیر از این است دلیل الزم دارد. بدن بما هو بدن،  ما حرفی نداریم. ا
مثل همین در و دیوار است. جماد است. بما هو هو، نه حّساس است نه 
کی به هیچ وجه  ک است؛ نه متعلم است؛ نه متلذذ است. هیچ ادرا دّرا
بما هو هو ندارد. بدن را مالک روح می کنند؛ به مالکیتش روح را، دارای 
ک هیچ چیز دیگری  ک است؛ غیر از ادرا ک می شود. لذت، ادرا حس و ادرا
ک  ک هیچ چیز دیگری نیست. ادرا ک است؛ غیر از ادرا نیست. الم هم ادرا
گفته اند.  ک منافر الم است. این را فالسفه هم  مالیم لذت است؛ ادارا
مالیم  ک  ادرا نیست.  دیگری  چیز  ک  ادرا نحوۀ  دو  از  غیر  الم  و   لذت 
ک منافر شد الم می گویند. حاال بدن بما هو هو،  شد لذت می گویند. ادرا
 نه لذت دارد؛ نه الم دارد. نه بینایی دارد؛ نه شنوایی نه بویایی. هیچی! 
 هیچی! عینًا مثل این دیوار می ماند. مثل سایر جمادات. تکه سنگی 
که افتاده. به امر خدای متعال، بدن را مالک می کنند از روح، واجد روح  314
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می کنند و مالکش می کنند. فرق بین واجدیت و مالکیت را هم قبل ها 
که مالک روح شد؛ به حساسیت  گفته ایم. مالک می شود. وقتی  مفّصل 
روح، این هم )بدن( حساس می شود. به بینایی روح بینا می شود. همین 
چشم می بیند. اما ال بما هو شحم، و ال هو بما عظم یا لحم. بما هو واجد 
استشمام  بینی  همین  کرده اند.  روحش  مالک  للروح.  مالک  و  للروح 
می کند بوی خوش را، لذت می برد بوی بد را، متأّلم می شود. الم و لذت 
گر سلب مالکیت  که ا مال بینی است؛ اما به واجدیت و مالکیتش روح را. 
او را از روح بکنند؛ مثل این چوب این جا افتاده است. این نکته قدری 

دقیق است.

که شـهادت دادند دسـت و پا. >اْلَیـْوَم َنْخِتُم َعَلی   قـرآن خـودش می گوید 
َکاُنوا َیْکِسُبوَن<1 این صریح  ْرُجُلُهْم ِبَما 

َ
ْیِدیِهْم َوَتْشَهُد أ

َ
ُمَنا أ ْفَواِهِهْم َوُتَکِلّ

َ
 أ

آیـه قـرآن اسـت؛ تاویـل بـردار نیسـت. توجیـه بردار نیسـت. امـا: ال بما هو 
گاهی مالکیت را می گیرند از او؛   بدن، بل بما مالک للروح و واجد للروح. 
گفـت. آن وقـت عینـًا روح مالکیـت  کـه خواهیـم   در یکـی از اقسـام خـواب 

دارد نفس ناطقه را. 

کـرده ام. ایـن لطیـف اسـت؛  بـاز ایـن جـا بـه شـما بگویـم. قبـاًل هـم اشـاره 
از روح و  نفـس ناطقـه یـک شـیئ جـدای  کسـی فهمیـده اسـت.  کمتـر 
کـه واجدیـت و مالکیتـش نـور  منحـاز در مقابـل روح نیسـت. روح وقتـی 
والیـت را شـدید شـد، هـو مـن حیـث مالکیتـش بـه شـدت نـور والیـت را، 
 نفس ناطقه.... 

ّ
گفته می شـود نفس ناطقـه. و اال یصیـر نفـس ناطقـه، و 

کـه بـرای تیّمـن و  گردهای میـرزا رحمـة اهلل علیـه  یـک وقتـی یکـی از شـا
تبّرک در درس میرزا می رفته، هیچی نفهمیده از حرف های میرزا _ خدا 
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کند _ ایشان تشریف آورده بود در تهران. یک جزوه ای را از من  رحمتش 
گیـج شـده   خواسـت. مـن هـم بـه احتـرام مرحـوم میـرزا آوردم. ایـن اصـاًل 
که من نوشـته بودم.   بـود. یـک چیـز احجیـه ای و لغـزی می دانسـت ایـن 
 )منظور استاد همین جزوه مناصب النبی است( در جزوات هم نوشته ام. 
 نوشته اش هم هست، که ما مرکبیم از سه جزء. بدن روح و نفس ناطقه. 
 هر چه خواستم حالی اش کنم دیدم الحمدهلل رب العالمین نمی فهمد. 

مدعی یک چیزهایی هم بود. بگذریم. این لطیف است.

کــه   نفــس ناطقــه یــک جــزء منحــاز از روح و بــدن نیســت. روح وقتــی 
واجدیتــش نــور والیــت شــدید شــد؛ نــور والیــت، بالیتناهــی شــدت دارد؛ در 
کمــاالت، حیــات و غیــره. روح وقتــی واجدیــت  علــم، در قــدرت، در تمــام 
کــرد مرتبــه شــدیدۀ نــور والیــت را، آن وقــت یصیــر همیــن  و مالکیــت پیــدا 
ایشــان، نفــس ناطقــه. همیــن ایشــان نفــس ناطقــه اســت؛ امــا بما هــو، که 
واجــد را مالــک مرتبــۀ شــدیدۀ نــور والیــت را، تــا ممتــاز از حیــوان دیگــر شــود 
کــه آن هــا روح دارنــد؛ امــا مالــک مرتبــۀ شــدیده از نــور والیــت نیســتند. ایــن 

می شــود نفــس ناطقــه.« 

دیگـا واضح تـا از ایـن نمی شـود گفـم! اهبتـه تتـن عربـی آن هم قبًا نقل شـد که 

بودند: نوشته 

و مـن الواضـح أن هـذه الواجدیـة لیسـت شـیئا مسـتقال فـی قبـال الـروح 
و البـدن، بـل هـی  حیثیـة واجدیـة الـروح نـوَر الوالیـة. فهـذه هـی النفس 
الناطقـة و بهـا یمتـاز اإلنسـان عـن الحیوان، و قد یعّبر عنهـا فی الروایات 

بـروح العقل.1

 نــرم تاتبــۀ شــدیدۀ روح، نفــس نرطقــه اطــم و تاتبــۀ نرزهــۀ آن روح نــرم دارد. ایــن 
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گفته اند. تسلف را در اینجر به عربی نوشته و در آنجر به بررطی 

کــه طــؤال تی شــود: آیــر اعــااض را بقــط خــدای تتعــرل بــه  نکتــه طــوم ایــن اطــم 

 تــرء بســیط تی زنــد؟ یــر آنچــه تر در این دنیــر انجرم تی دهیم نیز، عاضی اطــم که تر 

به ترء بسیط تی زنیم؟

کــه  در پرطــخ بریــد تأثیــا عرهــم تشــریع بــا عرهــم تکویــن را یــردآور شــد، بــه ایــن تعنــر 

تــر هــم بــه تــرء بســیط عــاض تی زنیــم. 

وجدان نفس مائی 

بحث وجدان را از تقرهۀ پیوطم پی تی گیریم. 

کـه نـور علـم همـان نـور عقل )و بلکه به تعبیـری اعم از آن و ذات   از آنجـا 
 و قوام و حقیقت آن است(، شناخت انسان نسبت به کماالت درونی اش 
کونی، توسط  کاشفیت اش نسبت به امور   به واسطه نور عقل و قدرت 

نور علم تکمیل می شود.

یـم، بلکـه یـک نور اطـم بر دو کررکاد تختلـف. تاحوم تیرزا اصل  تـر دو نـور ندار

گـا این  را علـم تی دانـد نـه عقـل. کرشـفیم بـه علـم تربـوط اطـم. ایشـرن تی گوینـد ا

 کرشـفیم در حوزۀ انسـرنی و درونی انسـرنی قاار بگیاد، اطـمش عقل تی شـود. حتی 

که عقل، تخلوق علم اطم.  در عبررت بعدی تعبیا تی کنند 

فالعقـل هـو العلـم و مخلـوق منـه. فهـو الحجة بالـذات و الدلیـل بالذات 
علـی العلـم ألنـه ذاتـه و قوامـه و حقیقته«.1

که تی باتریند خلق شـده  عقل همرن علم اطـم و از او خلق شـده اطـم. این 

اطـم، یعنـی شـعله ای و انشـقرقی از علـم اطـم، زیـاا خلـق بـه آن تعنـر را ظرهـاًا در 
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یـم. ایـن جـر یـک نکتۀ تاتبط بر اطـمرء و صفرت هـم تی گویند و آن این  روایـرت ندار

گـا کسـی عقـل داشـته برشـد، از عقـل بـه  کـه عقـل، آیـه و عاتتـی بـاای علـم اطـم. ا

کنیـم، دهیـل و راهنمـری تـر  گـا بـه عقـل توجـه  کمـرل علمـش رهنمـون تی شـود. تـر ا

گویـی عقـل، شـعله و  بـه علـم اطـم. زیـاا علـم قـوام و ذات و حقیقـم عقـل اطـم. 

گـا بحـث علـم را به تعنـری بزرگش بگیریم که از طـرق عاش  بلـاه ای از علـم اطـم. ا

یم.  اطـم و از عـاش خـدا گابتـه شـده اطـم، ایـن تعربیـا را بـاای عقـل ندار

کـه بـر ایـن عبـررت طـرزگرر نیسـتند، وهـی  اهبتـه عبررت هـری دیگـای هـم هسـم 

برالخاه برید بر هم جمع کنیم. بحث علم بحثی شیرین اطم. این جر بقط در این 

کرشـفیم  که از آن طـخن تی رود، همرن قدرت  که علمی   حّد به آن اشـرره تی کنیم 

 اطم. در اداته به این عبررت تی رطیم که: »به واطسۀ نور عقل و قدرت کرشفیم اش 

نسـبم بـه اتـور تکوینـی توطـط نـور علـم تکمیل تی شـود.« اینـک به توضیـح دیگای 

از تاحـوم تیـرزا توّجـه کنید: 

ثــم إن تعــدد العلــم و العقــل یرجــع إلــی الواجــد و مــا ُیــدَرک و یظهــر بهما. 

فمــن حیــث وجــدان الواجــد هــذا النــور و الحیــاة و القــدرة و االختیــار و 

ظهــور حســن األفعــال و قبحهــا و لزومهــا و حرمتهــا به عقــٌل، و من حیث 

 وجــدان الواجــد إیــاه و ظهــور غیــره بــه، علــٌم. و لهــذا یقــال: إن العلــم 
لهیة.1 حجة أخری من اهلل تعالی فی المعارف األ

یـم و آن هـر را تتعـّدد تصـور تی کنیـم، ایـن  کـه تـر تی گوییـم علـم و عقـل دار ایـن 

ک تی شـود و به واطـسه آن ظرها  بـه واجـد، یعنـی بـه تـر باتی گـادد؛ و نیـز بـه آنچـه ادرا

تی شـود. تـر آن نـور و حیـرت و قـدرت و اختیـرر را تی یربیم و حسـن و قبح با تر ظرها 

کـه الزم بدانیـم یـر حـاام، نـوری که از ایـن جلـم آن را تی یربیم  تی شـوند؛ یعنـی ایـن 

1. معارف القرآن، ج 1، ص173-172� 318

وجــدان



گـا غیـا خـودش را بـه آن بیربـد،  گـا واجـد همـرن نـور را بیربـد، اتـر ا عقـل اطـم. حـرل ا

تی شـود علـم. از ایـن جلـم تعـررف اهلـی علـم را حجـم دیگـای از جرنـف خـدای 

 این هـر یکـی هسـتند.(
ّ

تتعـرل تی دانـد. )و اال

که انسـان به صورت انتزاعی   نکته اساسـی در پدیده شـناخت آن اسـت 
 با عقل یا علم خود با مکشوفات خود مرتبط نمی شود، بلکه این حقیقت 
کـه ُمـدرک واقعیـات بـوده، بـا پیرامـون  مائـی ممـزوج بـه نـام نفـس اسـت 
خـود وارد داد و سـتد می شـود. بـه عبـارت دیگـر، نـه تنهـا عقـل یـا علـم، 
بلکـه جسـم و روح حیوانـی انسـان نیـز بـه حکـم قـرار داشـتن در حقیقـت 
کنش پذیرنـد و بـه تعبیـر معارفـی آن، در طـول  کنشـگر و  مزجـی نفـس، 

زمـان، دائمـا اعـراض بـر جسـم متبـدل می شـود.

کـه نگررنـده در ایـن نوشـته بـا آن پربشـرری تی کنـد. تـر در  ایـن نکتـه ای اطـم 

ـی 
ّ
رتبـۀ عقـل نمی نشـینیم، زیـاا اصـًا رتبـۀ تسـتقل و تنحـرزی بـه عنـوان تقـرم ظل

بـاای تـر تتصـور نیسـم، بلکـه حرهم شـّدت یربته ای از ترهکیم نور والیم اطـم. 

یـم که بر آن  کـه در دیـدگره طـوم گویـی تـر رتبـه ای به نرم کشـف عقانی دار در حرهـی 

کشـف تی کنیـم و ایـن تـورد قبـول تـر نیسـم.  دنیـر را 

کـه دو جزئـی اطـم؛ جسـم و روح دارد و آن حرهـم شـدت  یـم  پـس تـر نفسـی دار

یربتـۀ ترهکیـم نـور والیم اطـم. تر این هسـتیم. همین بینِی تـردی حّس تی کند، 

َد  ݢاݩݩݩݩݩݩݩݦݦٰ ݢ ݢ وݩݩݘ ُ نݧ ڡݧ
ݨْ
رݦَ َواݠل �ݩݡݡَ َ �بݨݧ

ْ
ْمَع َوال نه این که روح حس کند. اهبته بینی به روح حس تی کند. >ِا�نَّ الّسَ

ا<1 از خـود طـمع و بصـا تی پاطـند نـه از روح. از همیـن 
ݩً
وݣݣل ُ� َمْسݘـݨُ �نݨݨْ َِك كٰا�نَ عݨَ ݫ ݩݩݩݘݫ ݧ �ݧ

ٓ ولٰ
ُ
لݩُّ ا كُ

ک داشـتن بـدن بـه واطـسۀ  بـدن تـردی تی پاطـند، وهـی اهبتـه حـّس داشـتن و ادرا

ترهکیـم او نسـبم بـه روح اطـم. ایـن خیلـی بـاق تی کند که بگوییـم حس کننده 
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روح ترطـم و حـس بقـط ابـزار اطـم. چنیـن نیسـم. حّس کننده جسـم تر اطـم، 

کـه ترهـک روح اطـم. جسـم خرهـی جنرزه اطـم. اتر در تورد جسـمی   وهـی جسـمی 

 که ترهک روح اطم، کدام یک حّس تی کند؟ بیلسوف تی گوید روح حس تی کند، 

وهی تر تی گوییم جسِم ترهک روح حس تی کند. 

گابتـه اطـم. پـس  کـه در عرِهـم تـرء شـکل  هـذا همـه چیـز باتی گـادد بـه نفسـی 

گا تن  کرشـف بودن، چیزی جز واجدّیِم شـدیدتا نور والیم نیسـم. ا عرهم بودن و 

کـه نـور والیـم دارد بـه دنیـر نظـا تی کنـد، جـزء جـدا  دارم علـم تـی ورزم، تـن، نفسـی 

گـا درک واقعیـم را بـه عقـل نسـبم  کـه بـر دنیـر پیونـد تی گیـاد. ا و تنحـرزی نیسـم 

کـه عقل چیزی جدا از او نیسـم. اجزاء انسـرن تک تک  تی دهیـم، بـاای ایـن اطـم 

َِك كٰا�نَ  ݫ ݩݩݩݘݫ ݧ �ݧ
ٓ ولٰ

ُ
َد ُكلݩُّ ا ݢاݩݩݩݩݩݩݩݦݦٰ ݢ ݢ وݩݩݘ ُ نݧ ڡݧ

ݨْ
رݦَ َواݠل �ݩݡݡَ َ �بݨݧ

ْ
ْمَع َوال  بـر دنیـری اطـااف خـود ارتبـرط دارنـد. >ِا�نَّ الّسَ

ا<. 1
ݩً
وݣݣل ُ� َمْسݘـݨُ �نݨݨْ عݨَ

ی آن نمرز تی خواند، شلردت   در روایرت آتده اطم زتین به این که این بنده رو

تی دهـد، یعنـی زتیـن تی بلمـد و درک دارد و کشـف دارد، اهبتـه بـه درجـۀ خـودش. 

 تی شـوند تثـل 
ّ

بریـد خـودش شـلردت بدهـد، و اال این هـر شـرهد هسـتند. شـرهد 

کـه پول  کـه دِر دادگره ایسـترده اند و شغل    شـرن ایـن اطـم  بـی 
ّ

بعضـی از شـرهدان قا

تی گیانـد شـلردت بدهنـد. این هـر شـرهد واقعـی نیسـتند، اتـر دطـم و پـری تـر بـه 

راطـتی شـرهدند. هـذا بریـد خودشـرن دیـده و بلمیـده برشـند. 

که درک تی کند. نفسی  که ترده اطم و جسم دارد، این اطم  پس این نفس تر 

که تن تی گویم، چیزی پنلرن در گوشۀ قلف نیسم، بلکه جسم اطم و روح حیوانی. 

که اآلن بر شمر طخن تی گوییم. بکا نکنیم نفس ترئی تن  نفس، یعنی همین تن، 

که هسیف تا اطم،  چیزی جدا برشد. جسم و روح تن ُتدِرک اند. آن تااتف برالتا را 

1. اإلسراء )17(: 36� 320

وجــدان



به خرطا اینکه ترهک نور والیم شده، عقل تی نرتیم. اتر چنین نیسم که بقط عقل 

گا در بیرن تعرربی، باای جسم و باای روح قرئل به بلم هستیم، تر آخاش  درک کند. ا

که بحثی را جداکنیم و بحث وجدان را بقط در  برید قرئل برشیم. درطم نیسم 

تسئلۀ عقل جستجو کنیم. طخن تعررف این اطم که جسم تن ادراک دارد و حّس 

که حتی باای روح  دارد. و درک، تنحصا به عقل نیسم. این طخن بلسفه اطم 

نبرتی هم ارزشی قرئل نیسم. اتر تر تی گوییم این دو جزیی اطم که ترهک همدیگا 

که دو تر هستند یکی اند، و در  گاچه در عین این  شده اند و در هم تنیده شده اند؛ 

که یکی هستند دو تر هستند. جسم از عرهم اجسرم آتده اطم و روح در  عین این 

ی 
ّ
کاده اطم. جسم تن تحل رتبۀ دیگای اطم؛ وهی خدا این جسم را ترهک روح 

که وقتی به بحث وجدان تی رطیم، این جسم پوچ  از ِاعااب دارد، اتر چه تی شود 

تی شود یر روح پوچ تی شود؟ در نگره تعرربی، جسم هویم و حس دارد. بر این پیش 

که بگوییم وجدان بقط بر آن عقل نوری  کنیم، نه این  باض برید وجدان را تعریف 

کادن به  تعریف تی شود. اهبته در آن تاحلۀ تکرتل یربته هم هسم، وهی تحصور 

آنجر بر تسرهف تعرربی تر طرزگرر نیسم. 

 جمات بعدی از کترب تنرصف اهنبی اطم، اتر اطترد به جلم اهمیم توضوع 

که خواننده دچرر بدبلمی نشود، تسلف را به بررطی نوشته اند: و باای این 

کـم و  کثیـره، از  بـدن تـو عبـارت اسـت از مـاء بسـیط معـروض اعـراض 
که  گر فرض شـود  کیـف و ایـن و متـی و غیـر ذلـك از اعـراض، و ایـن بـدن ا
کـه معـروض ایـن  شـعور و ادراك ترکیبـی داشـته  باشـد، می یابـد خـود را 
اعـراض مخصوصـه اسـت، نـه اینکـه می یابـد خـود را و می یابـد اعراضـی 
کـه در ایـن حـال اعراض را ربطی با بدن نخواهد بود. پس چون  را. زیـرا 
که تبدیل شـود به سـیاهی _ می یابد  کرد _ مثل سـفیدى  اعراض تغییر 
که  که بود، می یافت خود را  که سـیاه اسـت، و هکذا در مسـجد  321خود را 
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معـروض ایـن عـرض اینیـه مخصـوص اسـت، یعنـی می یافـت خـود را در 
مسـجد. پـس چـون بـه مدرسـه آمـد و این عـرض، متغیر و متبدل شـد، 
که در مدرسـه اسـت  طـور وجـدان نیـز متغیـر شـد. پـس می یابـد خـود را 
که مسـاوق با انقالب از الشـیئیت به شـیئیت  بـه یافتـن حقیقـی واقعی 
اسـت، نـه یافتـن مفهومـی یـا موهومـی یـا معقولـی. پـس اصـل یافتـن 
بـدن خـود را هیـج تغییـر نیافتـه، بلکـه اطـوار یافتـن، متغیـر و متبـدل 
کـه عـروض  شـده  اسـت بـه جهـت تغییـر اعـراض و تبـدل عروضـات، زیـرا 
یافتـن می شـود.  انـدازه داشـتن  و  اعـراض سـبب محدودیـت وجـدان 
پـس بـه تبـدل عـوارض و عروضـات، انـدازۀ یافتـن و طـور دیـدن بـدن 
تغییـر می کنـد، و چـون در نشـئه زمـان دائمـا اعـراض متبـدل بـر اجسـام 
می شـود، لهـذا دائمـا طـور یافتن هـا و نحـوه وجدان هـا تغییـر می کنـد.«1

بـه تبـدل عـوارض و عروضـرت،  بـه ایـن جملـه طایـی دقـم بفاترییـد: »پـس 

انـدازۀ یربتـن و طـور دیـدن بـدن تغییـا تی کنـد.« ایشـرن تمـرم وجـدان را بـه تـرده و 

عاض باتی گادانند. این چند طـسا بررطـی را برید بررهر بخوانیم تر بفلمیم داطـترن 

کجرطـم. به تعبیا ایشـرن »جسـم تن« عاض را تی یربد. و درجرت وجدان  وجدان 

تردیـرت، بـه تیـزان درجـۀ وجـدان ایـن اعـااض بسـتگی دارد، و ها هحظه ایـن اتفرق 

تی ابتـد، یعنـی آن بـه آن، ایـن اعـااض دارنـد عـوض تی شـوند. 

معنای میثاق والیت 

 تاحوم اطـترد بحثی در کترب تنرصف اهنبی در تبحث »تیثرق والیم« دارند، 

 بـه ایـن تضمـون کـه علـد توحیـد و نبـوت چلـرر بـرر در چلرر عرهـم ذر گابته شـده اند؛ 

الحجة اتـر علـد والیـم، آنـر برنًر به تبدل اعااض گابته تی شـود. به نظـا نگررنده، »لوال
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لسـاختاالرضبأهلهـا« یعنـی همیـن. یعنـی هحظه به هحظه به تبّدل اعـااض، آنر برنًر 

از تـر نسـبم بـه حجـم زتـرن علـد و تیثـرق تی گیانـد. ببینیـد تـر چـه قـدر غربلیـم! 

بدن تر دارد شـلردت تی دهد، وهی تر به طـوء اختیررترن تتوجه صرحف اهزترن؟ع؟ 

 نیستیم. در حرهی که از توجودات دیگا که همین تبّدل اعااض به آن هر هسم؛ علد

 والیـم تی گیانـد. تـر کجرییـم! همیـن اختیـرر تـر و در حجـرب ربتـن تـر، تـر را از اتـرم 

غربل کاده اطـم. طـریا توجودات آنر بآنًر دارند به اترم؟ع؟ اقاار تی کنند. این خیلی 

عجیـف اطـم. بـاای توحیـد و نبـوت این گونه نیسـم، وهی باای والیم هسـم. 

قـوام همـه تخلوقـرت بـه نـور والیـم اطـم. اصـل ترء بسـیط نـور والیـم را ترهک 

تی شـود. پـس تمـرم عرهـم تـردی _ از جملـه حیوانـرت و گیرهـرن _ برپـر بـه نـور والیتند 

کـه تسـاح شـد، در بـرره قـوه تشـخیص بود. که آن شـدت  و نـور والیـم دارنـد. بحثـی 

کـه بتـوان صفـم عقـل و عرقـل بـه حیـوان داد، در او نیسـم؛  ترهکیـم نـور والیـم را 

کـه تخلوقـرت چیـزی جـز نـور  گفـم  اتـر از نظـا قـوام و برپریـی و بـودن و هسـتی بریـد 

والیـم ندارند. 
ا«.1

ݩً
وݣݣل ُ� َمْسݘـݨُ �نݨݨْ َِك كٰا�نَ عݨَ ݫ ݩݩݩݘݫ ݧ �ݧ

ٓ ولٰ
ُ
َد ُكلݩُّ ا ݢاݩݩݩݩݩݩݩݦݦٰ ݢ ݢ وݩݩݘ ُ نݧ ڡݧ

ݨْ
رݦَ َواݠل �ݩݡݡَ َ �بݨݧ

ْ
ْمَع َوال ▪ »ِا�نَّ الّسَ

ِدٖه  ْ ݧ ݨݧ َحمݧ ݬُِح �بِ
بّ ݫ ݫ �ݫ َ ُسݧ ٰا �ی

ّ
ٍء ِال ىݦْ

َ ݨݨْ ِم�نݨْ �ش  ِاَو�نݧ
ݦݦݩݩۚ
٭ ِه�ݩݩنَّ �ی �نݨْ ڡنٖ َ ُ َومݧ ݤ�ݦݦݩنݧ ْ ݧ رݧ اَ

ݨْ
ُع َوال �بݨْ

�ةُ الّسَ ٰمواٰ ُ اݠلّسَ هݩݧ
َ
ُح ل ݬِ

َس�بّ
 »�ةُ

وًرا «.2 ڡنُ ًما عنَ ۥ كٰا�نَ َحٖل�ی ُ �ݧ
 ِا�نَّ

ݦݦݦݩۗ
َحُهْم٭ ٖىی ݫ �بݫ

ْ ݨݧ سݧ
ُهو�نَ �ةَ ڡةَ ڡنْ ݠ�نݨْ لٰا �ةَ ِ ݫ ݩٰكݫ ݧ َولݩݩݩݩݩݩݩݩݧ

پـس هـا ترهیتـی بـه درجـه ای ترهـک نـور والیـم اطـم و ایـن درجـۀ ترهـک نـور 

گانه ترهیم تعدوته   والیم بودن، اصا قوام بودنش در این دنیر را تعنی تی کند، و 

اطـم. جسـم تر ترهک نور والیم اطـم، اتر این جسـم حّس و شـعوری ندارد. پس 

کـه نـور والیـم داشـته برشـد، شـعور داشـته برشـد.  کسـی  کـه حتمـًر هـا  الزم نیسـم 
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حرل، این جسـم را ترهک روح تی کنند. ترهکیم روح از نور والیم شـدیدتا اطـم، 

کـه ترهـک روح تی کننـد، جسـم شـعور پیـدا تی کنـد.  هـذا شـعور دارد. جسـم تـر را 

گـا درجـۀ وجـودی   قـوام روح بـه چیسـم؟ بـه نـور والیـم، اتـر نـور والیـِم شـدیدتا. ا

همیـن روح برالتـا ربـم و ترهـک بیشـتای از نـور والیـم شـد، قدرت کشـف او بیشـتا 

گرهـی  کنـد.  کشـف  کـه تعقـوالت تی نرتیـم، تی توانـد  تی شـود، آنـگره چیزهریـی را 

هـم از او تی گیانـد و تجنـون تی شـود.

پـس هـا توجـودی از تاحلـۀ تعدوتیـم خـررج شـد، ترهـک نـور والیم اطـم. در 

ک را به ظرها تی بینیـم. تثًا در حیوانرت  ایـن ترهـک نـور والیـم، گرهی شـعور و ادرا

کـه بـر طـنگ بـاق دارد.  تی بینیـم. در بسـیرری از درخم هـر، انـگرر حـس تی کنیـم 

گل هـر حـاف  گذاشـته شـوند، رشـد نمی کننـد. وقتـی بـر  کنـرر هـم  گـا درختـرن تیـوه  ا

گیـره رشـد بیشـتای تی کنـد، اتـر ایـن بـاای طـنگ  تی زننـد و گل را تی نوازنـد، انـگرر 

کلوخ نیسـم.  و 

ٍء  ىݦْ
َ ݨݨْ ِم�نݨْ �ش  ِاَو�نݧ

ݦݦݩݩۚ
٭ ِه�ݩݩنَّ �ی �نݨْ ڡنٖ َ ُ َومݧ ݤ�ݦݦݩنݧ ْ ݧ رݧ اَ

ݨْ
ُع َوال �بݨْ

�ةُ الّسَ ٰمواٰ ُ اݠلّسَ هݩݧ
َ
ُح ل ݬِ

َس�بّ
در آیـــه شـــریفه دارد: >�ةُ

از  خیلـــی  وًرا<1  ڡنُ عنَ ًما  َحٖل�ی كٰا�نَ  ۥ  ُ �ݧ
ِا�نَّ  

ݦݦݦݩۗ
َحُهْم٭ ٖىی ݫ �بݫ

ْ ݨݧ سݧ
�ةَ ُهو�نَ  ڡةَ ڡنْ �ةَ لٰا  ݠ�نݨْ  ِ ݫ ݩٰكݫ ݧ َولݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ِدٖه  ْ ݧ ݨݧ َحمݧ �بِ ݬُِح 

بّ ݫ ݫ �ݫ َ ُسݧ �ی ٰا 
ّ
ِال

تفســـاان این تســـبیح را تکوینـــی تی دانند، اتر خـــدای تتعرل تی باترید »تســـبیح 

کـــه بگوییم  تی کننـــد«. چـــاا تر بـــاای آن هر شـــعور باض نکنیم؟ چه اشـــکرهی دارد 

درجـــه ای از نـــور والیـــم دارند _ گا چه بســـیرر نرزل _ که تســـبیح باای آنلـــر تعنر دار 

که ها جر وجود تـــی رود، علم و  اطـــم. اطـــترد در درس هری بررطـــی بیرن تی کنند 

قدرت و شـــعور تی رود؛ اتر بـــه درجرت پریین. اهبته این هر عین همدیگا نیســـتند، 

 وهـــی بـــر هـــم اند. تی شـــود کســـی علم و شـــعور داشـــته برشـــد، وهی درجـــۀ قدرتش 

کنند.  یرد  کم و ز را 
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کـه بـه ظرهـا شـعور ندارنـد، تثـل  کـه چیزهریـی  پـس ایـن آیـرت نشـرن تی دهنـد 

 گوش، چشم، قلف، آطمرن، زتین _ و ها چیزی که به آن شیء اطاق تی شود _ خدا

 را تسبیح تی کنند. شرید این آیرت شریفه بتواند تؤید این بیرن تر برشد. 
ج از نفــس مــا  کوتــاه ســخن آنکــه در تعامــل شــناختی میــان مــا و امــور خــار
ج  )چــه امــور مربــوط بــه مقــام اشــرف و اخــس نفــس و چــه حقایــق خــار
از نفــس انســانی( تــک تــک اجــزاء نفــس مــا در رتبــه و نشــئه مخصــوص 
بــه خــود بــا آن حقیقــت مواجــه می شــوند و متناســب بــا آن نشــئه، از آن 
ــه  ک ــزارش می دهنــد. مــا چنیــن دریافتــی از یــک حقیقــت را  گ حقیقــت 
بــدون وســاطت صــور و مفاهیــم ذهنــی و فکــری و معقولــی بــرای نفــس 
کــردن نفــس می نامیــم و بــه واســطه همیــن  حاصــل می شــود، وجــدان 
ــر  ــات و در ه ــات، ذو جه ــه وجدانی ک ــم  ــس، معتقدی ــه گانه نف ــات س جه
کــه مثــاًل مرتبــه وجــدان جســم  جهتــی، ذو مراتــب اســت بدیــن معنــا 
کــرم؟ص؟ میلیاردهــا برابــر باالتــر از وجــدان جســمانی مــا اســت و  پیامبــر ا
حتــی بــا توجــه بــه اینکــه روح مــا از جســم اهــل بیــت: آفریــده شــده اســت 
ذو مراتــب بــودن ایــن وجدانیــات در هــر نشــئه از نشــئات جســم یــا روح، 

وضــوح بیشــتری می یابــد. بــه روایــت زیــر توجــه فرماییــد:

ِبی َعْبِد اهلِل؟ع؟ َقاَل َســِمْعُتُه َیُقوُل : َخَلَقَنا 
َ
ِد ْبِن َمْرَواَن َعْن أ ▪ »َعْن ُمَحّمَ

ــْن  ــٍة ِم ــٍة َمْکُنوَن ــٍة َمْخُزوَن ــْن ِطیَن ــا ِم َر َخْلَقَن ــّوَ ــّمَ َص ــِه ُث ــوِر َعَظَمِت ــْن ُن اهلُل ِم
یــَن ؛ َلــْم  ــا َنْحــُن ُخِلْقَنــا ُنوَراِنّیِ ــوَر ِفیــِه، َفُکّنَ ْســَکَن َذِلــَك الّنُ

َ
َتْحــِت اْلَعــْرِش، َفأ

ْرَواَح ِشــیَعِتَنا ِمْن 
َ
ِذی َخَلَقَنا ِمْنُه َنِصیبًا. َو َخَلَق أ

َ
َحــٍد ِفــی ِمْثِل اّل

َ
َیْجَعــْل أِل

یَنــِة؛  ْســَفَل ِمــْن َذِلــَك الّطِ
َ
ْبَداَنُهــْم ِمــْن ِطیَنــٍة َمْخُزوَنــٍة َمْکُنوَنــٍة أ

َ
ْبَداِنَنــا، َو أ

َ
 أ

 
َّ

ــِذی َخَلَقُهــْم ِمْنــُه َنِصیبــًا ِإال
َ
َحــٍد ِفــی ِمْثــِل َذِلــَك اّل

َ
َو َلــْم َیْجَعــِل اهلُل أِل

اْلُمْرَســِلین «.1 َو  ْنِبَیــاَء 
َ ْ
األ
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در ایــن روایــم، اتــرم صــردق؟ع؟ تی باترینــد: خداونــد تــر را از نــور عظمتــش 

ی 
ّ
آبریــد، طــپس خلقــم تــر را صــورت داد. )بــه بیرن تعرربــی، خداوند ابتــدا تقرم ظل

و نورانــی تــر را آبریــد و طــپس خلــق تــر را در عرهــم تــرء بســیط صــورت داد( از طینــم 

تخزونــۀ تکنونــه از زیــا عــاش. )ایــن عــاش، عــاش جســمرنی خداطــم یعنــی اصــل 

کــه در آن رتبــۀ بــرال هســم و خرهــص اطــم و آنجــر  تــرء بســیط. یعنــی از آن طینتــی 

کــاد. )یعنــی  کن  تخــزون و تکنــون اطــم، تــر را صــورت داد.( آن نــور را در بــدن طــر

کــاد(. پــس تــر بــه صــورت دو نــور  در تاحلــۀ اول تــر نــور بودیــم، بعــد جســم تــر را خلــق 

کــه دو نــور  آبریــده شــدیم. )یعنــی هــم جســم تــر نــور اطــم و هــم روح تــر. و تنلــر ترییــم 

کــه غیــا تــردی اطــم و دیگــای نــور  ــه و اشــبرح 
ّ
یــم: یکــی نــور تقــرم والیــم، نــور اظل دار

کــه نــور تــردی اطــم.( طــپس ارواح شــیعیرن را از بــدن تــر آبریــد. )هــذا جنــس  بــدن 

روح شــیعیرن از جنــس بــدن اهــل بیــم؟مهع؟ اطــم.( و بــدن آن هــر )شــیعیرن( از 

طینــم تخــزون و پنلــرن اطــم؛ اتــر پریین تــا از طینــم قبــل اطــم. )پــس ابــدان 

 شــیعه هــم جاهــم و تنزهــم دارنــد.( در ایــن اتــور هیــچ کس بر آن هر شــریک نیســم 

تگا انبیرء و تاطلین. 

ی  ٖ دن
ݩَّ
ِه ال ُد ِللّٰ ْ ݧ ݧ َمݧ حݧ

ݨْ
ل

ٱَ
کـه در عرهـم تـرده، هـم نـور هسـم و هـم ظلمـم. >ا خاصـه ایـن 

و  آبریـد  را  زتیـن  و  آطـمرن  <1 خداونـد 
ݩݩݦۖ
٭ ورݩݦَ

نُّ َواݠل�ݩݩݧ مٰا�ةِ 
ُ
ل

الطنُّ َعَل  بَ َوحݫ  َ ݤ�ݦݦݩنݧ ْ ݧ َارݧ
ݨْ
َوال �ةِ  ٰمواٰ اݠلّسَ ٯةَ 

َ
ل حنَ

ظلمم هـر و نـور را قـاار داد. ایـن ظلمـم و نـور، تربـوط بـه عرهـم تـرء بسـیط و عرهـم 

که آیه تربوط  که ظلمرت قبل از نور آتده اطـم، نشـرن تی دهد  ترده اطـم. همین 

یم؛ و یک  ه و اشـبرح ائمـه؟مهع؟ دار
ّ
بـه عرهـم تـرده اطـم. پـس تـر یـک نور در تقـرم اظل

اَنْحُن ُکّنَ
َ
یم. این اطـم که اترم صـردق؟ع؟ تی باترینـد: »ف نـور هـم در عرهـم تـرده دار

یـم. شـرید بـا تبنـری همیـن عبـررت از روایـم  یـَن« هـذا تـر بقـط دو نـور دار ُخِلْقَنـاُنوَراِنّیِ
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کـه تاحـوم تیـرزا تعتقدنـد بقـط این بزرگـواران دو نـوری هسـتند. اهبته  شـریفه اطـم 

نگررنـده ایـن اطتشـلرد را در جمـات تاحـوم تیـرزا ندیـده ام. ایـن دو نـوری بـودن 

شـرتل حـرل طـردات نمی شـود.

»ذو جهات« و »ذو مراتب« بودن وجدان 

کــه هر امــر وجدانی  منظــور از ذو جهــات بــودن وجدانیــات نیــز ایــن اســت 
کــه در آن اســت، می توانــد دارای یــک یــا دو یــا ســه  متناســب بــا نشــئه ای 
کــه در رتبــۀ عقلــی  شــناخت وجدانــی و بی واســطه باشــد. مکشــوفاتی 
قــرار دارنــد، تنهــا ظهــور عقالنــی دارنــد؛ حــال آنکــه مکشــوفات نشــئه روح 
کــه در عالــم خــواب یــا بیــن خــواب و بیــداری و در نشــئه برزخــی  حیوانــی 
انســان ظهــور و بــروز می نمایــد، هــم ظهــوری عقالنی دارنــد و هم ظهوری 
روحانــی. بــه همیــن ترتیــب، مکشــوفات جســمانی نیــز می تواننــد واجــد 

مکشــوفیت در هــر ســه نشــئه باشــند. 

کشـــف تی کنـــد.  کـــه تـــن حـــس تی کنـــم، هـــم روح تـــن و هـــم عقـــل تـــن  چیـــزی را 

ـــی  کـــه در رتبـــۀ عقان ـــر آن  ـــه آن تی رطـــد، روح و عقـــل تی بلمنـــد. ات کـــه روح تـــن ب آن 

اطـــم، بقـــط عقـــل اطـــم و روح نمی توانـــد نســـبم بـــه آن شـــنرختی داشـــته برشـــد. یـــر 

گـــا  ـــم. اتـــر ا ی گـــا تـــر در تاتبـــه روح هســـتیم، وجـــدان عقانـــی ندار ـــر تعبیـــا »وجـــدان«، ا ب

یـــم.  در تاتبـــه عقـــل برشـــیم، وجـــدان روح و وجـــدان جســـم دار

کـه توسـط نـور عقل و علـم و در آن رتبه برتر حاصل  در واقـع آن شـناختی 
کنه آن شـیء دارد و به تناسـب تنزل نشـئات،  می شـود، نظر به هویت و 
نـوع و مرتبـه شـناخت نیـز تغییـر می کنـد. امـا بـا همـه ایـن احـوال، ایـن 
کشـف ها همگـی بـدون واسـطه و بـدون مفهوم سـازی صـورت می گیـرد. 

در نتیجـه، اطـالق وجدانی بودن به دریافت های نشـئات روح حیوانی و 
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جسـم مـادی نیـز، صحیـح می باشـد و تعابیر »وجدان حسـی یـا عقلی« و 
کـه چنیـن معنایی را افاده می کنند، قابل فهم می شـوند، و این  عباراتـی 
کـه شـناخت های حسـی و حتـی رؤیاهـای  بـر خـالف دیـدگاه دوم اسـت 

ج می نماید.  صادقـه را یکسـره از دایـره وجدانیات خـار

ذوجلـرت یعنـی در جسـم و روح و در آن تاتبـۀ شـدت یربتـه )عقـل( هـم وجدان 

کـدام از این هـر ذوتااتـف انـد. یعنـی زترنـی که یـک اتا حّسـی را وجدان  هسـم و هـا 

کنیـم. تثـًا تشـنگی  تی کنیـم و در رتبـۀ بـدن هسـتیم، بـه درجـرت تختلـف حـس 

و  خشـم  وجـدان  درجـۀ  روح،  رتبـۀ  در  یـر  کنیـم.  وجـدان  تختلـف  درجـرت  بـه  را 

غضـف تتفـروت اطـم. پـس تاتبـۀ وجدان در هـا الیه ای ذوتااتف اطـم و تی تواند 

درجـرت تختلـف داشـته برشـد. 

کادیـم و دوم  کـه تـر نفـس خـود را چـه تعنـی  پـس خاصـۀ نکتـه اول ایـن اطـم 

گفتیـم ایـن تجموعـه  )جسـم و روح( بـه  گفتیـم.  کـادن نفـس را چـه  کـه وجـدان  ایـن 

کـادن اطـم. این اطـم  کـه بـر عرهـم خـررج ارتبـرط باقـاار کنـد، ایـن وجـدان  هـا نحـو 

ا  َكِر�یَّ هٰا رنَ �یْ
َ
َل َعل مٰا َدحنَ

َّ ݧ
ل

کـه تی بینیـم در آیـرت قـاآن، »دیـدن« هـم وجـدان تی شـود. >كݨݦُ

<1 تااتـف برالتـا، تثـل ایمـرن هـم وجـدان تی شـود. پـس تـر 
ݦ
ا٭ ڡةݩݦً َدهٰا ِررنْ َد ِع�نْ �بَ َوحݭبݦݩَ ِمْحراٰ

ْ
اݠل

کـه از  کـه »در تمـرس بـر عرهـم خـررج اطـم«  بـه عنـوان یـک تاکیـف تـردی هسـتیم 

آن بـه »کنشـگای« تعبیـا شـده اطـم و از ایـن ارتبـرط شـنرخم پیـدا تی کنـد. ایـن 

گـای نـدارد. ایـن تحـور شـنرخم اطـم، نـه بقـط آن رتبـۀ بـرالی  شـنرخم صـورت 

عقانـی. 

کنیـم، چـون وقتـی از بـدن  کـه وجـدان را تنحصـا بـه تاتبـۀ عقـل  دهیلـی نـدارد 

بـوده  ارزشـمند  بـدن  کشـف  و  شـنرخم  کـه  تی دهـد  نشـرن  ایـن  تی پاطـند،  تـر 
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َِك كٰا�نَ  ݫ ݩݩݩݘݫ ݧ �ݧ
ٓ ولٰ

ُ
َد ُكلݩُّ ا ݢاݩݩݩݩݩݩݩݦݦٰ ݢ ݢ وݩݩݘ ُ نݧ ڡݧ

ݨْ
رݦَ َواݠل �ݩݡݡَ َ �بݨݧ

ْ
ْمَع َوال  الّسَ

کـه تـورد طـؤال قـاار تی گیـاد >>ِا�نَّ  اطـم 

کـه  کشـف درطـتی بـوده و عیـن واقعیـم بـوده اطـم  کشـف،  ا<1. ایـن 
ݩً
وݣݣل ُ� َمْسݘـݨُ

�نݨݨْ عݨَ

این هـر روز قیرتـم در تحکمـۀ خداونـد شـلردت تی دهند، اهبته بـه درجۀ خودش. 

گـا تاتبـه اش پریین تـا اطـم، دهیـل نمی شـود ایـن شـنرخم جسـم و روح را تنکـا  ا

کـادن تنحصـا بـه یـک عقـل تسـتقّل تنحـرز در آن تااتـف بـرال  شـویم. هـذا وجـدان 

کـه بـر شـمر طـخن تی گویـد و شـمر صـدای او را تی شـنوید، در  گوینـده ای  نیسـم. 

کـه صـدای او را تی شـنود؛ در  گـوش شـمر  کنـون  کـه ا عقلـش ننشسـته اطـم. یـر ایـن 

تاتبـۀ عقـل ننشسـته اید. 

1329. إسراء: 36�
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گفتار نوزدهم

 این گفترر به چند پاطش و پرطخ اختصرص دارد که بر تبرحث تساح شدۀ قبلی 

تاتبط اطم.

نور عظمت، اولین احداث خداوند

 سؤال:خدایمتعال،نوروجودراازطریقمقامنوریپیامبر؟لص؟بهدیگرمخلوقات

از»نوروالیت«همان»نوروجود«است؟ تملیکنمود.آیامنظور

جـواب:نخسـتین احـداث خداونـد، نـور والیم نبوده اطـم. این که گفته شـده 

َک«1، در بحث خلق اطم، یعنی نخستین تخلوقی که  نبّیِ َقاهّللنور
َ
ماَخل

َ
ل  اطم: »اّوَ

اشرره پذیا تی شود، نور نبی؟لص؟ اطم.

نـور عظمـم  بـاای  »نـور عظمـم« اطـم.  نـرم نخسـتین احـداث،  روایـرت،  در 

اینکـه:  جملـه  از  شـده،  بیـرن  ویژگی هریـی 

1. ُتحَدث اطم. 

2. از جنبـۀ ُتحـَدث بودنـش حـّد دارد، اتـر بـه غیا از حـّد تحدودّیم _ و به تعبیا 

بلسـفی، حـّد اتکرنـی _ هیـچ تحدودّیتـی باای آن نیسـم. به همیـن جلم تی توان 

گفم: شـدًة، تدًة و عدًة در طاف ابدیم، الیتنرهی اطـم.

1. بحاراألنـوار، ج 15، ص24 » عـن جابـر بـن عبـد اهلل قـال: قلـت لرسـول اهلل؟لص؟ أول شـي ء 
خلـق اهلل تعالـی مـا هـو فقـال نـور نبیـك  یـا جابـر خلقـه اهلل ثـم خلـق منـه کل خیر« 330



3. برقـی بـه ِابقـرء خداطـم؛ نـه برقـی بـه بقـری خـدا. یعنـی نـه تفویض شـده و نه 

رهریـی در کرر اطـم، بلکـه خداونـد نـور عظمـم را نگره داشـته اطـم. 

4. نـــور عظمـــم قربـــل اشـــرره نیســـم و در نتیجـــه ترهیـــم نـــدارد. ایـــن دو 

تسلـــف تتـــاادف یکدیگانـــد. هـــا چـــه قربـــل اشـــررۀ حّســـی یـــر اشـــرره عقلـــی، یـــر هـــا 

نـــوع اشـــرره  دیگـــا برشـــد، ترهیـــم دارد. اتـــر چـــون ایـــن حقیقـــم _ بـــه غیـــا از جنبـــۀ 

ــدارد،  ــی نـ ــوع تحدودیتـ ــچ نـ ــا _ هیـ ــرت دیگـ ــه جلـ ــر بـ تحدودیـــم و احداثـــش و بنـ

ــدارد.  ترهیـــم نـ

 خدای تتعرل، از این نور عظمم، ترهیم پیرتبا؟لص؟را ترهک تی کند. وقتی 

ترهیم پیرتبا ترهک نور عظمم شد و ترهیم توجوده پیرتبا شد، قربل اشرره تی شود. 

گا این نور را از ترهیم پیرتبا؟لص؟بگیاند، دیگا  تی گوییم: »هذا تحمد؟لص؟«. زیاا ا

کاده اطم و پیرتبا؟لص؟  که پیرتبا؟لص؟را قربل اشرره  قربل اشرره نیسم. این نور 

کند، تی شود نور والیم. این تملیک هم به اذن خداوند با دو  تی تواند آن را تملیک 

نوع اطم: یر پیرتبا؟لص؟ از این نور به دیگا ترهیرت تملیک تی کند، یر خداوند در 

تشلد پیرتبا؟لص؟ از این نور به ترهیرت دیگا تملیک تی کند.

مثـال:االن شـمر یـک حـاف اهفبـر )بـه تعبیـا اطـترد، حـاف »واو«( را در ذهـن خود 

کـه از وجـود شـمر بـه حـاف واو تملیـک شـده اطـم، اتـر »واو«  کنیـد. بـر ایـن  ایجـرد 

کـه او وجـود شـمر را را ترهـک شـد،  غیـا شمرطـم. وجـود تـرل شـمر بـود، اتـر همیـن 

گـا چـه بـه شـمر برپرطـم،  کـه غیـا از شمرطـم. ا کـاد بـه نـرم واو  چیـز دیگـای ایجـرد 

اتـر غیـا از شمرطـم.

کـام؟لص؟ نیـز همیـن اطـم. ترهیـم آن بزرگـوار بـه نـور عظمـم  در تـورد پیرتبـا ا

کمیـل تی خوانیـم: »و بعظمتـك اهّتـی تـأت أرکرن  ی در دعـری  برپرطـم. بدیـن رو

کـاده اطـم. در روایـم آتـده اطـم  331کّل شـیء«. ایـن عظمـم، ارکرِن همـه چیـز را پـا 
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کـه ارکرن اشـیرء، خـود پیرتبـا؟لص؟ اطـم.1 پـس نخسـتین تخلـوق _ از حیـث قربـل 
ه 

ّ
کام؟لص؟اطـم، از نـور والیـم در عرهـم اظل اشـرره بـودن _ ترهیـم توجـودۀ پیرتبـا ا

و اشـبرح بـه ترهیـرت ائمـه؟مهع؟ تمیلـک تی شـود. نیـز، از همیـن نـور بـه ترهیـم تـرء 
بسـیط تملیـک تی شـود و جلـرن تـرّدی خلـق تی شـود. 

کلمۀ صد  کلمه وجود، یک  که تر در روایرت، »نور وجود« نداریم.  نکتۀ دیگا این 
 در صد بلسفی اطم. وجود در زبرن عربی، »وجدان کادن« و »یربتن« اطم. وجود به 
گا بخواهیم از نور وجود، )هستی   تعنری هستی، در کام ابتدایی عاب زبرن هر نیسم. ا

و آبرینش( طخن بگوییم، تی توان گفم که نور وجود تعردل نور عظمم اطم. 

که »وقتی خدای تتعرل  با این تبنر، اصًا طـؤال اشـکرل دارد. زیاا طـؤال این بود 
نـور وجـود را بـه ترهیـم تقـرم نورانـی پیرتبـا اکـام؟لص؟ تملیـک تی کنـد و بـر طلسـله 
تااتـف، ایـن نـور را بـه طـریا توجـودات تملیـک تی کنـد...«. در حرهی که بـر  توضیحی 
کنـون بیـرن شـد، بـه تحـض تملیـک نـور عظمـم )نـور وجـود( بـه ترهیـم پیرتبـا  کـه ا
کـه ترهیـم خرتـم األنبیـرء؟لص؟ ترهـک آن تی شـود، نـور  کـام، آن نـور، از آن حیـث  ا

کـه در همـۀ حقریـق جلـرن طـرری و جـرری اطـم.  والیـم اطـم. و ایـن نـور اطـم 

 پس آنچه در تخلوقرت جریرن و طریرن دارد، نور والیم اطم که از نور عظمم
کـه در روایـم آتـده2 نشـرن دهنـدۀ غیریم نور   تشـتق شـده اطـم. تعبیـا »اشـتقرق« 

والیـم بـر نور عظمم اطـم. 

عرش علمی و جسمی 

یـر ز سـؤال:علـمازسـاقعـرش،طینـتائمـه؟مهع؟ازعـرش،وطینـتمـاءبسـیطاز

1� إقبال األعمال ) ط_ قدیمة( ج2، ص 706�
َق

َ
 َما َخل

ُ
ل ّوَ

َ
 اهلل؟ص؟:  أ

ُ
 َرُسول

َ
 2. بحار األنوار )ط _ بیروت(، ج 15،ص24، ح44: »َعْن َجاِبٍر، َقال

ُه ِمْن َجاَلِل َعَظَمته«
َ
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روایـاتآمدهاسـتکهعـرش،ملکیاز عـرش،یعنـیعـرشجسـمانیاسـت.ازطرفـیدر

جمـعمیـانایـنمطالـبرابیـانفرماییـد.
ً
ملئـکپـروردگاراسـت.1 لطفـا

یـم: »عـاش علمـی« و »عـاش جسـمرنی«. به ایـن روایم   جـواب:تـر دو عـاش دار

در بـرره عـاش توجـه باتریید: 

ُکْرِسِی 
ْ
َعْرِش َو ال

ْ
َبا َعْبِد اهلل؟ع؟ َعِن ال

َ
ُت أ

ْ
ل

َ
: َسأ

َ
ِل ْبِن ُعَمَر َقال

َ
ُمَفّض

ْ
 َعِن ال

ُکْرِسـّیُ ِوَعـاُؤُه؛  َو 
ْ
ِق، َو ال

ْ
َخل

ْ
ـُة ال

َ
َعـْرُش ِفـی َوْجـٍه ُهـَو ُجْمل

ْ
: ال

َ
 َمـا ُهَمـا؟ َفَقـال

ُه َو 
َ
ْنِبَیـاَءُه َو ُرُسـل

َ
ْیـِه أ

َ
ـَع اهلل َعل

َ
ْطل

َ
ـِذی أ

َّ
ـُم ال

ْ
ِعل

ْ
َعـْرُش ُهـَو ال

ْ
ِفـی َوْجـٍه آِخـَر: ال

ْنِبَیاِئِه 
َ
َحدًا ِمـْن أ

َ
ْیِه أ

َ
ـْم ُیْطِلـِع اهلل َعل

َ
ـِذی ل

َّ
ـُم ال

ْ
ِعل

ْ
ُکْرِسـّیُ ُهـَو ال

ْ
ُحَجَجـُه، َو ال

َو َرُسـوِلِه َو ُحَجِجـِه علیهـم السـالم2�

ید: از امام صادق؟ع؟ دربارۀ عرش و کرسی پرسیدم  مفّضل بن عمر می گو

 کـه چـه هسـتند. حضـرت فرمودنـد: یـک معنـای عـرش، کّل مخلوقات 

کرسـی ظـرف آن اسـت. معنـای دیگـر عـرش، علمـی اسـت  کـه  اسـت 

کـرده  گاه  آ از  را  خـود  حّجت هـای  و  رسـوالن  و  پیامبـران  خداونـد،  کـه 

کـس از پیامبـران و رسـوالن و  کـه هیـچ  کرسـی علمـی اسـت  اسـت، اّمـا 

گاه نکـرده اسـت.  حّجت هـای خـود را از آن آ

گـــا بـــر دقم بـــه این روایـــم توجه نشـــود، توّهـــم نرطـــرزگرری ظرهای بـــر باخی  ا

یـــم: عـــاش علمـــی و عاش  روایـــرت دیگـــا اطـــم. بـــا تبنـــری آن، تـــر دو عـــاش دار

تردی. این که علم از طـــرق عاش اطـــم، همرن عاش علمی خداطـــم. از طـــوی 

کـــه طینم ائمـــه؟مهع؟ از عاش اطـــم، یعنی طینم ائمـــه؟مهع؟از عاش   دیگـــا، این 

جسمرنی خداطم. 

1� التوحید )للصدوق(، ص 321�
2333� معانی األخبار، ص29�

گفترر نوزدهم



یـم و یـک تاتبـه پریین تـا. طینم  در ایـن عـاش جسـمرنی، یـک تاحلـۀ برالتـا دار

برالتـا تربـوط بـه ارواح ائمـه؟مهع؟و پریین تـا تربوط به ابدان ائمه اطـم که از آن، ارواح 

تؤتنیـن خلق تی شـود. 

ُهۥ 
َ
�نݨْ َحْول َ  َومݧ

َ َعْرسش
ْ
و�نَ ال

ُ
ݩِْمل حݧ َ �نَ �ی �ی ٖ دن

ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

در تـورد رابسـۀ عـاش و علـم، ذیـل آیـه شـریفۀ >ا

...<1در روایتـی آتـده اطـم: 
ݦݦݦݦݩ

وا٭ َم�نُ �نَ ءاٰ �ی ٖ
دݨن

ݩَّ
ل ِ و�نَ لݫ رݦُ ڡنِ

عنْ �ةَ ْ َسݧ ٖ� َو�ݬی و�نَ �بِ ݩنُ ِم�ݩݧ وݘݨْ ݦُ ِهْم َو�ی ِ
ّ ِد َر�ب ݨْ ݧ َحمݧ و�نَ �بِ ݩُ حݧ ِ

�بّ َ ُسݧ �ی

َعـْرَش « یعنی: 
ْ
ـوَن  ال

ُ
ِذیـَن  َیْحِمل

َّ
ـاَلُم فـی قولـه: »ال ْیـِه الّسَ

َ
ِبـی َجْعَفـٍر َعل

َ
َعـْن أ

رسـول  اهلل صلـی اهلل علیـه وآلـه و األوصیـاء مـن بعـده، یحملـون علَم اهلل؛ 
ِهـْم َو ُیْؤِمُنـوَن ِبـِه َو  ّبِ ُحوَن ِبَحْمـِد َر ـُه"  یعنـی: المالئکـة؛ »ُیَسـّبِ

َ
"َو َمـْن َحْول

ِذیـَن آَمُنـوا«، یعنـی شـیعة آل محمـد. 2
َّ
َیْسـَتْغِفُروَن ِلل

 در حدیث دیگای آتده اطم؛ آن دانشمند تسیحی از اتیااهمؤتنین؟ع؟ تی پاطد 

کـه آیـر خداونـد، عـاش را حمـل تی کنـد یر عـاش خدا را حضـات تی باترینـد: حرتل 

عـاش آطـمرن هر و زتیـن و آنچـه تیـرن ایـن دو اطـم، خداونـد تی برشـد. 3 )ایـن جـر 

عـاش را از آطـمرن و زتیـن جـدا تی کننـد. و هـذا بعضی اطـتنبرط تی کنند که تنظور 

از عـاش در روایـم اول _ روایـم اتـرم برقـا؟ع؟ _ عـاش علمی و عـاش در روایم بعد، 

عاش تردی اطـم.(

روایـرت دیگـای هـم در ایـن زتینـه آتـده اطـم. عـاش را، در باخـی از روایـرت در 

1. غافر: 7�
2. تفسیر قمی، ج 2، ص 255�

َعـْرَش 
ْ
ال َیْحِمـُل   

َ
َجـّل َو  َعـّزَ  اهلِل  َعـِن  ْخِبْرِنـی 

َ
أ  :

َ
َفَقـال ُمْؤِمِنیـَن؟ع؟ 

ْ
ال ِمیـَر 

َ
أ َجاَثِلیـُق  

ْ
ال  

َ
ل

َ
َسـأ  .3

َعـْرِش َو 
ْ
ال  َحاِمـُل 

َ
َو َجـّل َعـّزَ  ُمْؤِمِنیـَن علیـه السـالم: اهلُل 

ْ
ال ِمیـُر 

َ
أ  

َ
َفَقـال ـُه؟ 

ُ
َیْحِمل َعـْرُش 

ْ
ال ِم 

َ
أ

: ِإّنَ اهلَل ُیْمِسـُك 
َ

 اهلِل َعـّزَ َو َجـّل
ُ

ْرِض َو َمـا ِفیِهَمـا َو َمـا َبْیَنُهَمـا، َو َذِلـَك َقـْول
َ ْ
ـَماَواِت َو األ الّسَ

کاَن َحِلیمـًا  ـُه  َحـٍد ِمـْن َبْعـِدِه  ِإّنَ
َ
ْمَسـَکُهما ِمـْن أ

َ
تـا ِإْن أ

َ
ِئـْن زال

َ
ْن َتـُزوال َو ل

َ
ْرَض أ

َ ْ
ـماواِت َو األ الّسَ
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کنـرر اتور ترئی  کنـرر عقـل و باخـی از روایرت، در  کنـرر علـم، در باخـی از روایـرت، در 

تثـل طینـم گذاشـته تی شـود؛1 و شـئ تحـدود نرتیـده تی شـود.2 اینلـر همرن عاش 

تـردی خداطـم. اهبتـه ایـن بحـث، خیلی هم شـّفرف نیسـم، حداقـل در تبرحث 

یـم: عـاش علمـی  کـه تـر دو عـاش دار تعرربـی در ایـن زتینـه اظلـرر نظـا شـده اطـم 

خـدا و عـاش جسـمرنی خدا. 

ئــک اطــم، در تعربیــا روایــی چنیــن آتــده که  کــه آیــر عــاش، تلکــی از تا اّتــر ایــن 

ئــک اتــور تلکوتــی یعنــی تردی اند، وهی رتبۀ ترّدی آن هــر هسیف تا از تردۀ کثیف  تا

کــه  ــذا اتــکرن دارد  ــه تعبیــا عرتــش، تلــک نرتیــده تی شــود؛ ه  از ایــن دنیــر اطــم؛ ب

عاش از این جلم تلک نرتیده شده برشد.

ِل<3 نتیجه ݩْ �یݧ
َّ
ݭِی الل

هٰاَر ڡݨن
ُ ال�نَّ ب ِحݭݫ وݠلݬݫ ݩُ ݧ هٰاِر َو�ی

ݭِی ال�نَّ
َل ڡݨن �یْ

َّ
ُ الل حݭب ݬِ ݩُولݫ ݧ ݧ  سؤال:آیامیتوانبااستنادبهآیه>�ی

آفریدهشدهاست؟ نور کهظلمت،قبلاز گرفت

کنیم؛   جواب:به نظا نمی آید از این آیه بتوانیم باای بحث نور و ظلمم اطتفرده 

 چون توضوع بحث در این آیه، »هیل و نلرر« اطم نه »نور و ظلمم«. در بحث وجداِن 
گا ترء بسیط عاض حاارت را به خود بگیاد و عاض   اعااض تختلف باای ترء بسیط، ا
گا آن عاض را نگیاد تی شود ظلمم، وهی ظلمم  روشنریی را بگیاد تی شود نور. و ا

وقتی در ترء بسیط تساح تی شود، یک چیز واقعی اطم. )نه عدتی( 

دیدگاه مرحوم استاد در باره مقام ظلی 

سـؤال:آیـادرسـتاسـتکـهبگوییـممـامرّکبازسـهجـزءجسـم،روحونفسنطقی

ـیدارند؟
ّ
هسـتیم؛اّمـاچهـاردهمعصـوم؟مهع؟عـلوهبـراینسـهجـزء،مقامظل

1. بصائر الدرجات، ج1، ص210�
2. توحید صدوق، ص336�
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کـه ایـن اطـتنبرط از کجـر آتده اطـم. تر یـر برید باای  جـواب: نگررنـده نمی دانـد 

ـی قرئـل برشـیم یـر نبرشـیم. اطـترد هـم تـر آن اواخـا، تعتقـد 
ّ
همـه انسـرن هر تقـرم ظل

کترب تنرصف اهنبی،  ی هستند. در 
ّ
که همه انسرن هر دارای تقرم ظل بودند به این 

کّل تخلوقـرت ظـّل  کـه  کیـد تی کننـد  کـه ایشـرن تحکـم بـا ایـن تسلـف تأ تی بینیـم 

کتـرب تنرصـف بـه ایـن تعتقـد بودنـد و در همرنجـر،  و شـبح دارنـد. ایشـرن تـر اواخـا 

کـه روح اهعقـل چیسـم. اّتـر بعدهـر اصـاح _ یر به تعبیـا دقیق تا _  توضیـح تی دهنـد 

گذشـته تتن بررطـی آن را خواندیم.  گفترر  که در  تبیین روشـن تای انجرم تی دهند؛ 

در جریـی هـم بـه ایـن اختـاف نظـا اشـرره دارنـد و همیـن نکتـه را توضیـح تی دهنـد 

کـه تحمیـل علـم چگونـه صـورت تی گیاد. 

کـه بگوییـم بـه عقیـدۀ اطـترد بقـط چلـررده تعصـوم تقـرم  هـذا درطـم نیسـم 

ـی دارنـد، زیـاا ایشـرن کل تخلوقـرت را دارای ظّل غیا تـردی تی دانند. اتر تاحوم 
ّ
ظل

که به غیا از ذوات تقّدطه چلررده تعصوم؟مهع؟، بقیۀ تخلوقرت  تیرزا تعتقد بودند 

یم.  همـه تـردی هسـتند. تاحـوم اطـترد تصریـح دارنـد کـه تر همه ظـّل غیا تـردی دار

کـه  اصـًا ایشـرن از تقـرم نفـس نسقـی تـر بـه »ظـٌل و شـبٌح« تعبیـا تی کننـد. اتـر ایـن 

یـم و ظـل را بـه نـرم دیگـای بنرتیم،  بیرییـم بگوییـم اطـم نفـس نسقـی را ظـل نمی گذار

کـه با اطـرس تتـن تنرصف، ایشـرن همه  بریـد ببینیـم از کجـر آتـده اطـم؛ در حرهـی 

ایـن  بـاای آن روایـم تی آورنـد و  ایـن تصریـح دارنـد و  بـه  را دارای ظـّل تی داننـد و 

روایـم را تسـّای بـه همـه تی دهنـد و اطـتثنرء نمی کننـد. 

ـــییکیاســـت؟میشـــودبگوییمفقـــطچهارده
ّ
ســـؤال:آیـــامقامنـــوریومقـــامظل

ـــییاهماننفـــسناطقه
ّ
معصـــوممقـــامنوریدارنـــدوآنچههمـــهداراهســـتند،مقامظل

است؟

گفتگو اطم و اختاف دیدگره هریی در این زتینه   جواب:بله، این بحث تورد 
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 وجود دارد. در کترب تنرصف اهنبی ص 216، اطترد بقید از قول اطتردشرن تاحوم 

که از جلتی خضوع علمی اطترد را نشرن تی دهد. تیرزا تسلبی ذکا تی کنند 

ایشرن تی نویسند: 

»و لکـّن الشـیخ األسـتاد _ دام ظّلـه _ ذهـب إلـی وحـدة الشـبح و الـروح، 

و قـال بـأّن المـراد مـن الشـبح و الظـّل الـوارد فـی الروایـات هـو الـروح، فإّنـه 

قـد یطلـق عرفـًا علـی البـدن الخالـی عـن الـروح، و قـد یطلـق علـی الـروح 

کّل  کمـا أّنـه یطلـق علـی الشـبح المرئـّی مـن بعیـد، و  الخالـی عـن البـدن، 

کـون الشـبح مماثـاًل لـذی الشـبح علـی  هـذه اإلطالقـات إّنمـا هـو بمـالك 

کّلها عبارة عـن الروح.  وجـه اإلرائـة فکأّنـه یـراه. فالشـبح و الظـّل و المثـال 

کـی یکـون هو  فلیـس لنـا عالـم األظّلـة المجـّردة عـن الجسـمّیة و الماّدّیـة 

کّل مـا سـوى اهلل مـادّی جسـمانّی و عالم المشـّیة هو  عالـم المشـّیة، بـل 

عالـم األرواح و الـذّر األّول، و لیـس ظـّل و صـورة مجـّردة عـن المـاّدة نظیـر 

الصـورة القائمـة فـی المـرآة. و دلیلـه _ دام ظّلـه _ هـی األدّلـة التـی أقامهـا 

صاحـب العلـم الجمعـّی علـی مّدعـاه مـن الروایـات.« 

که: شـیخ اطـترد )تاحوم تیرزا( شـبح و روح را یکی تی داند.  کام این  تضمون 

کـه در روایـرت آتـده، همـرن روح تی دانـد. )یعنـی ظـّل و  ـی را 
ّ
و تنظـور از شـبح و ظل

شـبح تـرّدی اطـم(. گرهـی اوقـرت بـدِن خرهـی از روح را و گرهـی روح خرهـی از بـدن 

را شـبح تی گوینـد. بـه چیـزی هـم کـه تبلم اطـم، شـبح گفته تی شـود، چون شـبح 

از جلم دیدن، شـبیه صرحف شـبح اطـم. 

پـس در ایـن جـر اطـترد نظـا تاحـوم تیـرزا را نقـل تی کننـد، تبنـی بـا این که شـبح 

یـم. خاصـۀ  ـۀ تجـاد از جسـم ندار
ّ
و ظـل و تثـرل، همـه اش روح اطـم و تـر عرهـم اظل

یم و ها چه  کـه بـه عقیدۀ تاحوم تیـرزا، تر ظّل غیا تـرّدی ندار کام اطـترد ایـن اطـم 
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هسـم تـرّدی اطـم و بـه ایـن تصریـح کاده انـد. ایـن نقـل قـول تسـتقیم اطـترد بقید 

از تیـرزای اصفلرنی اطـم. 

اطـترد، در اداتـه تی ابزایـد: »أقـول ال اری وجلـًر صحیحـًر هلـذا اهمذهـف اهـذی 

ـه.« یعنـی تـن وجـه صحیحـی بـاای ایـن دیـدگره ایشـرن نمی بینـم. 
ّ
أختـرره دام ظل

اتـر ایـن قسـمم را بعـدًا خـط تی زننـد. ایـن خـط خوردگـی تـرل چـه زترنـی اطـم؟ 

گادان اطـترد اطـم، ایـن جـر  کـه در اختیـرر باخـی از شـر در نسـخۀ تنرصـف اهنبـی 

کـه تنرصـف را بـه آطـترن قـدس تی دادنـد،  خـط نخـورده اطـم. وهـی اطـترد زترنـی 

کـه ایشـرن حـاف خـود را رهـر  ایـن قسـمم را خـط زده انـد. ایـن بـه بـدان تعنـر اطـم 

کـه وجدانـی  کـاده و حـاف اطتردشـرن را پذیابته انـد. ایـن تسـئله ای نبـوده اطـم 

شـده برشـد. 

گابته انــد و اطتردشــرن بــر  در واقــع ایــن طــخن را تاحــوم تیــرزا از اطــترد خــود 

یــم. اطــترد بقیــد  کــه تــر عرهــم غیــا تــردی ندار کاده انــد  اطــتفرده از روایــرت اطــتنبرط 

کــه ایــن جــر آورده انــد ایــن طــخن را قبــول نداشــته انــد، اتــر  بنــر بــا اطــتدالل هری خــود 

کــه بریــد آن را بپذیانــد و ایــن نشــرن دهنــدۀ خضــوع علمــی  بعــدًا تتوجــه تی شــوند 

ایشــرن در تقربــل اطتردشــرن اطــم. 

گادان اطترد، قسمم خط خورده را ندیده اند. در تنربع دیگای  اّتر باخی از شر

ه باای انسرن هر، 
ّ
 هم که تاحوم تیرزا دارند همین تسلف هسم، یعنی نفی عرهم اظل

ـه بـاای چلـررده تعصـوم؟مهع؟ اطـم. اتـر وقتی این 
ّ
و در جـری دیگـا اثبـرت عرهـم اظل

یـم بـه چـه نتیجـه ای تی رطـیم؟  کنـرر هـم تی گذار دو صفحـه را 

ه را ندیده ایم. اطـترد هم این تسلف را از تاحوم تیرزا  
ّ
کدام از تر عرهم اظل هیچ 

گابتـه اطـم. تاحـوم  و ایشـرن هـم از اطتردشـرن و ایشـرن نیـز هـم تدعـری روایـم را 

تیـرزا نیزایـن را پذیابتـه اطـم.  338
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کـه تی خواهنـد نظـا آخـا خـود را بگذارنـد _  بـه هـا حـرل، اطـترد بقیدتـرن وقتـی 

کـه کتـرب را به آطـترن قدس بدهند _ تسلف خودشـرن را خط تی زنند.  قبـل از ایـن 

کادنـد. هـذا  کرر را  ایشـرن در یـک جـری دیگـا _ در بحـث جبـل قـرف _ هـم همیـن 

گادان  در دو بحـث بسـیرر حّسـرس، نظـا خودشـرن را خـط زده انـد. اّتـر باخـی از شـر

کـه در اختیـرر دارنـد،  گمـرن تی کننـد ایـن نسـخه  اطـترد، ایـن نسـخه را ندیده انـد و 

همـرن نسـخۀ توجـود در آطـترن قـدس یعنـی نسـخۀ نلریـی اطـم.

نور عظمت 

کـهخـدانـوروجـودخـودشرابـهمقـامنورانـیپیامبـر سـؤال:آیـاایـندرسـتاسـت

دیگـر بـه مراتـب بـهسلسـله پیامبـر، نورانـی مقـام طریـق از و نمـود تملیـک اکـرم؟لص؟

شـد؟ تملیـک مخلوقـات

 جواب:شبیه همین تسلف در بحث نور عظمم تساح اطم. اطترد در تنرصف

 اهنبی )ص 67( تی نویسد: 

ــو  ــك، أ ه ــو مل ــا ه ــة بم ــك الماهّی ــث مل ــن حی ــأل ع ــا نس ــت: إّن ــإن قل »ف
اهلل تعالــی، أو المخلــوق، أو شــیء ثالــث؟ قلــت: أّمــا أّواًل: فالنظــر إلیــه 
کمــا عرفــت ســابقًا. و أّمــا ثانیــًا:  مــن حیــث هــو هــو، فهــو ســاقط و غلــط _ 
ــی و  ــاهلل تعال ــروا عنــه ب ــه تعبیــر خــاّص فــی لســان الشــریعة، فلــم  یعّب فل
کّل شــیء«، »و  ــه  ــذی أضــاء ل ــور وجهــك ال ــوا: »و بن ــل قال ال بالخلــق، ب
کّل شــیء«. فهــو نــور وجهه تعالــی. و وجهه  بعظمتــك التــی مــأت أرکان 
هــو الصــادر األّول. و هــو عظمتــه تعالــی. فحیــث إّن األنظــار متعّینــة،... 
کّل شــیء. فمحّمــد  فالتعبیــر الصحیــح، إّنــه عظمتــه التــی مــأت أرکان 
نــور وجهــه، فوجهــه إّنــه   أرکان المخلوقــات، و هــی مــأت محّمــدا و 

 محّمد و هذا نوره.«
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در توضیح این جمات چند نکته قربل ذکا اطم:

اول_چـه چیـزی بـه اوهیـن ترهیـم تملیـک شـده اطـم؟ یعنـی ترهیـم پیرتبـا 

کـام؟لص؟ را در نظـا بگیریـد؛ چـه چیـزی بـه آن داده شـده اطـم؟ آیـر پیرتبـا ترهـک  ا

وجـود خـود خـدا شـده اطـم؟ یعنـی خـدا از وجـود خـودش بـه پیرتبـا داده اطـم؟ 

راحـم  خواندنـش  کـه  اطـم  تیـرزا  تاحـوم  دطـتخط  صفحـه،  بـرالی  در  جـر  ایـن 

کـه تاحـوم تیـرزا ایـن صفحـه را نیـز دیده اند. نیز اطـترد  نیسـم و ایـن نشـرن تی دهـد 

که این تسرهف را تاحوم اطتردشـرن دیده اند، وهی دطـتخط ایشـرن  اشـرره تی کنند 

هـا تادیـدی در ایـن زتینـه را تنتفـی تی کنـد. 

کام؟لص؟ تی پاطیم که آیر آن تلک، خدا اطم؟  تر دربررۀ تلک ترهیم پیرتبا ا

 تخلـوق اطـم؟ یـر چیـز دیگـای اطـم؟ در جـواب تی باترینـد: شـمر نمی توانیـد بـه 

آن تلـک بـه نظـا عقلـی نـگره کنیـد. در توضـع دیگا از کترب تنرصـف )ص 65( نیز 

که چون این تلک اشـرره پذیا نیسـم،  همین تسلف را توضیح داده اند. یعنی این 

نیسـم  اشـرره  قربـل  چـون  کـاد،  نظـا  نمی شـود  تلـک  آن  بـه  نـدارد.  ترهیـم   اصـا 

کـه  کـه ایـن تلـک چیـزی عجیـف اطـم  زیـاا ترهیـم نـدارد. ایـن نخسـتین نکتـه، 

کـاد. نمی شـود حتـی بـه آن نظـا عقلـی 

دوم_ تعبیـا خرصـی در زبـرن دیـن بـاای آن تلـک اطـم. از ایـن تلـک تعبیـا بـه 

خـدا نکاده انـد. بـه آن وجـود خـدا هـم نگفته انـد. حتـی بـه آن خلـق هـم نگفته انـد. 

کـه همه چیز  بلکـه تعبیـا شـده: »بنـور وجلـك اهـذی أضـرء هـه کّل شـیء« نور وجـه تو 

کـه  کّل شـیء« بـه عظمـم تـو  کـاده اطـم. »و بعظمتـك اهتـی تـأت أرکرن  را روشـن 

ارکرن همـه چیـز را پـا کـاده اطـم. بـه ایـن جملـه دقـم کنیـد: »بلـو نـور وجلـه تعرهی 

و وجلـه هـو اهصـردر األّول. و هـو عظمتـه تعرهـی.« پـس آن نـور، عظمـم اطـم و وجه 

اهلل پیرتبا؟لص؟اطـم و آن نـور عظمـم، نـور وجـه اطـم. 
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کـه اضربـۀ تشـریفیه اطـم. چـون خـدا وجـه تحسـوس  آن را وجـه اهلل تی گوییـم 

نـدارد. وجـه، چیسـم؟ وجـه، صـردر اول اطـم و آن نـور، عظمـم اطـم. همیـن 

نکتـه را یـک بـرر دیگـا تکـاار کاده انـد. یعنـی پیرتبا؟لص؟وقتی پیرتبا تی شـود، که از 

نور عظمم به ترهیم او تملیک شـود. وقتی به او نور عظمم داده شـد، آن حّصه 

کـه از نـور عظمـم دارد، تی شـود نـور والیـم.  و اشـتقرقی 

سؤال:نورعظمتمخلوقخداست؟

کرر نمی بریم،  ی از اطـترد، کلمـه تخلوق را بـاای نور عظمم بـه  جـواب:بـه پیـرو

چـون باتوده انـد نگوییـد تخلـوق. گفتیم نور عظمم »إحداث« اطـم. 

سؤال:بااینحساب،پیامبرواهلبیت؟مهع؟جزءغیرمادیدارند؟

کـه نگفتیـم پیرتبـا و اهـل بیـم؟مهع؟ جـزء غیـا تـردی ندارنـد.  بلـه! تـر  جـواب:

 گفتیـم جـزء غیـا تـرّدی را چلـررده تعصـوم دارنـد، وهی بقیـه ندارنـد. در جریی دیگا، 

کاده اند. اطـترد این  کام و اهل بیم؟مهع؟ تعبیا  ی و شـبحی پیرتبا ا
ّ
 از آن به تقرم ظل

که نفس نرطقه ظّل و شبح اطم. به  ی را نفس نرطقه تی دانند. باتوده اند 
ّ
تقرم ظل

گانه بقیۀ انسـرن هر دو جزئی اند.   همین جلم، بقط پیرتبا و ائمه طـه جزیی اند، و 

باای تر وقتی تی گویند نفس نرطقه یعنی آن روح. 
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گفتار بیستم

پرسش و پاسخ

کثاًا حول توضوع   چند طؤال دیگا در زتینۀ تبرحث گفترر پیش تساح شده که ا
یم. نور عظمم اطم. پس از پرطخ به آنلر به اداتۀ بحث تی پاداز

کهسؤالبرانگیزشدهاست: گفتهشده سؤال:چندبیاندرموردنورعظمت

اهف. آیر نور عظمم، برقی به بقری خداوند اطـــم یر برقی به ابقری خداطـــم؟ 
ݢِل  لٰاݢ َ حب

ݨْ
و ال ُ ݧ َك دنݧ ِ

ُ� َر�بّ ْ ݩݩݩݩݩݧٰی َوحب ݧ ݧ ݧ ةݧ ٯݧ ْ بݧ ىݬݫ َ *َو�ی ٰا�نٍ هٰا ڡن �یْ
َ
لݩُّ َم�نݨݨْ َعل  و رابســـۀ ایـــن تسلـــف بـــر آیـــه شـــریفه >كُ

ِم< 1 چیسم؟  رݣݣاٰ ْ ݣݣكݧ اݪݪِ
ݨْ
َوال

کام؟لص؟ تملیک شده اطم، اتر نه همۀ نور   ب. نور عظمم به ترهیم پیرتبا ا
عظمم. هسفر در این برره بیشتا توضیح دهید. 

کـه آنچـه بـه تلـک ترهیـم پیرتبـا؟لص؟در  گفتـه شـد  ج. در »تنرصـف اهنبـی« 
کـه ِاحـداث خـدای تتعـرل اطـم. از طابی اطـترد در تبحث  آتـد، نـور عظمـم بـود 
خلقـم تکـررًا باتوده انـد: »ال وجـود اال وجـود اهلل«. ایـن دو تسلـف چگونـه بـر هـم 

قربـل جمـع اطـم؟ 

کـه توبیـق داشـتیم در خدتـم تاحـوم تلنـدس عصـرر  طـرل هر پیـش  جـواب:

که در آن تقرهه پرطـخ این طـؤاالت داده شـده اطـم.  کادیم  برشـیم، تقرهه ای آترده 
کـه اطـتنبرط تـر از  خاصـه و نتیجـۀ تبرحـث تسـاح شـده در آن تقرهـه آن اطـم 

1. الرحمن: 26� 342



عبرراتـی ترننـد »الوجـود اال وجـود اهلل«، »ال علـم اال علـم اهلل«، »القـدرة اال قدرة اهلل« و 

نظریـا آن بریـد در جنبـۀ تخلوقیـم برشـد. 

م 
ّ
گـا تـر بخواهیـم از ایـن عبـررات تیـرن خرهـق و تخلـوق پـل بزنیـم، اصـل تسـل ا

»بینونـم تیـرن خرهـق و تخلـوق« بـه هـم تی ریـزد. هـذا تمـرم ایـن عبـررات، نرظـا بـه 

ایـن وجودهـری تخلوقـی اطـم. اتـر چـاا باتوده انـد وجـود اهلل، یـر علـم اهلل؟ ایـن جـر 

اضربه هـر »اضربـۀ تشـریفی« و یـر »اضربـۀ تلکـی« اطـم؛ چنرنکـه وقتـی تی گوییـم 

کـه خـدا خرنـه دارد. اضربـه شـدن »بیـم« بـه  »بیـم اهلل«، تنظورتـرن ایـن نیسـم 

»اهلل«، بـه جلـم شـاابم بیـم اطـم. یـر اضربـه »وجـود« بـه »خـدا« به جلـم تلکی 

گـا هحظـه ای بـه ذهـن تـر خسـور کنـد کـه تیـرن خدا و  اطـم کـه تـرل خداطـم. هـذا ا

ک و تشـربه وجـود داشـته برشـد یـر چیـزی از خـدا در بندگرنـش  بنـدگرن، ذره ای اشـتاا

برشـد، ایـن عقیـده بـر صریـح روایـرت تـر نرطـرزگرر اطـم. 

وجدان نفس مائی 

بحث وجدان را از تتن تقرهه پی تی گیریم. 

کـــه در معرض  کـــه بیـــان شـــد، نفس انســـان  گونـــه  نکتـــه دوم: همـــان 
حقایق درونی و بیرونی قرار می گیرد، یک حقیقت مزجی اســـت و متأثر 
گرچه نشـــئه عقالنی و علمی انســـان، به واســـطه  از همـــه جهات خود. 
 شـــدت مالکیـــت نـــور والیـــت، از معصومیـــت آن نـــور برخـــوردار اســـت،
  در نشئات دیگر، به واسطه لطخ و مزج طینت های علیینی و سجینی، 
کشـــف بدون  کـــه مجـــال  تمایل هـــا و حجاب هایـــی تحقـــق می یابنـــد 

خطـــا را از نفـــس مزجـــی می گیرند.

گـا این گونه  یـم، حّتی ا کـه تـر جسـم و روح هسـتیم و روح اهعقـل را هـم دار زترنـی 

کـه روح اهعقـل بخرطـا تجرنـس اش بـر نـور والیـم، از نوعـی تعصوتیـم  کنیـم  بـاض 
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یینـی 
ّ
کـه از طینم هـری عل باخـوردار اطـم، اتـر در جسـم و روح تـر بـه خرطـا ایـن 

و طـّجینی طـرخته شـده اطـم، بـا اثـا آتیختگـی تیـرن ایـن طینم هـر، »تمریـات« 

تخلـوط  هـم  بـر  را  طینم  هـر  ایـن  اطـم.  گابتـه  شـکل  خرصـی  »حجرب هـری«  و 

اختیـررش  در  نسـبتی  بـه  کسـی  هـا  بـاای  و  کاده انـد  درطـم  خمیـاه ای  و  کاده انـد 

کسـی طینـم طـّجینی داشـته برشـد،  گـا  کـه ا گذاشـته اند. در روایـرت آتـده اطـم 

یینـی داشـته برشـد تمریـل بـه بـان 
ّ
گـا طینـم عل گنـره دارد و یـر ا کرر  تمریـل بـه بـان 

کرر ثـواب دارد.1 

گـا چـه  هـذا  قـاار داده انـد.  ایـن تمریـات  از  بااتـا  را هـم  و قـدرت  اهبتـه حرّیـم 

گـذاری آنلـر در  گذارنـد، وهـی أثـا  طینم هـری علیینـی و طـّجینی وجـود دارنـد و أثـا 

کنند. اهبته تمریات و حجرب هریی  کررهر تجبور  که تر را در انجرم  حّدی نیسم 

پدیـد تی آوردنـد، اتـر توجـف اضسـاار و اجبـرر نمی شـوند. بـه هـا صـورت، قسعـًر در 

عرهـم تـرده ارتبرطـرت وجـود دارنـد و این هـر از یکدیگـا تأثیـا و ترّثـا تی پذیانـد. 

نسبت میان اثر و مؤثر

به این عبررت اطترد؟حر؟ در تنرصف دقم بفاتریید:

کل  کالت محفوظة و التشـابه و التشـا فالمناسـبات و الروابـط بیـن المشـا
بین اآلثار و الموثرات بدیهیة ال تنکر، و لیس ألحد أن ینکر المناسبات، 
فانه تفریـط فـی القـول؛ اذ لیـس صـدور اإلحـراق عـن النـار جزافـًا محضـًا و 
کلة، بل المناسـبات محفوظة و السـنخیة بین األثار و  بال مناسـبة و مشـا
المؤثـرات محفوظـة، حتـی فـی النفـوس و آثارهـا الصـادرة عنهـا. فالنفس 

الطیبـة تحـّب علیـًا و ابنائـه؟مهع؟ و الخبیثة تبغضهم.2

1� مختصر البصائر، ص516�
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اطترد در این عبررت به چند نکته تذکا تی دهند:

گا تیرن اثا و تؤثا نسبم و رابسه ای برشد، این رابسه تحفوظ اطم،  نکتۀ اول این که ا

که  که تیرن آثرر و تؤّثاات وجود دارد. قدیمی هر تی گفتند آتش   تثل شبرهم هریی 

 کنرر پنبه قاار بگیاد، پنبه را تثل خودش تی کند. این هم به همرن تعنرطم. کسی 

در تأثیا و تأثاات در عرهم تردی _ از جمله تیرن جسم و روح _ تادیدی ندارد. 

تر تنکا تنرطبرت تیرن اشیرء و عنرصا تختلف ترء بسیط نیستیم. اگا تی گوییم 

همه چیز به دطم خداطم و برهلل اطم، به تعنری نفی تأثیا و تأثاات نیسم. انکرر 

که از آتش با  این تسلف نوعی تفریط و چشم پوشی از واقعیم اطم. طوزانندگی 

کله ای تیرن آتش و طوزاندن نبرشد. تیرن اثا و  تی خیزد، اتفرقی نیسم که هیچ تشر

ک کاد،  تؤثا طنخیم باقاار اطم. نمی توان بر آب هکه هری چربی روی اجرق گرز را پر

ک شود.  ل اطتفرده کاد تر روغن هر پر
ّ

بلکه حتمر برید از تواد حا

کـه  نکتـۀ  دوم اینکـه ایـن اثـا و تؤّثـا بـر هـم ربسـی دارنـد یـر نـه. ایـن چیـزی اطـم 

کـه قربـل بـه هـم خـوردن برشـد یـر نـه، یـر  تـر تی بینیـم و قربـل انـکرر نیسـم؛ اتـر ایـن 

ذاتـی آن برشـد یـر نـه، بحـث دیگـای اطـم. طـخن تر، ذاتـی بـودن و الیتّخلف بودن 

کـه آیـر تی شـود ایـن بـه هـم بخـورد؟ آیـر ذاتـِی  آتـش طـوزانندگی اطـم، یـر  آن هرطـم 

طـّنم  آن؟ بـه تعبیـا تـرء بسـیسی اش، آیـر َعـاض آتش همواره طـوزانندگی اطـم؟ یر 

گل و بلبـل هـم برشـد؟ چنرنکـه بـاای حضـات ابااهیـم؟ع؟ شـد.  عاضـش تی توانـد 

کـه بـه آتـش تی خـورد دطـم خداطـم، وهـی طـّنم اش بـا ایـن قـاار  آن عاضـی 

کـه بسـوزاند؛ در عیـن این کـه قربـل تغییـا اطـم. از همیـن جر بـرب بداء   گابتـه اطـم 

 و دعر در تااحل قدر و قضر و اتضر )که تااحل ترّدی روند تحقق اشیرء در عرهم اطم( 
 برز تی شـود. حکیمرنه بودِن بعل خداوند، این طـّنم هر را در جلرن آبرینش طـرری 
 و جرری تی کند. این باق تی کند بر  آن که اصًا رابسه ای وجود نداشته برشد. رابسه 
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وجود دارد و تستحکم اطم، وهی دطم خدا را نمی بندد. 

رطـول  تسلـا  خرنـدان  و  اهمؤتنیـن  اتیـا  اطـم،  طّیـف  کـه  نفسـی  نتیجـه،  در 
که خبیث اطـم، آن هر را دشـمن تی داند  کام؟مهع؟ را دوطـم تی دارد، وهی نفسـی  ا
و بـه آن هـر بغـض دارد. ایـن حـّف و بغض هـر هسـم، اتـر آن هـر را بـه تاحلـۀ اضسـاار 
کـه بـه دنیـر تی آیـد،  نمی رطـرند و از حرهـم اختیـرر خـررج نمی کنـد. هـذا هـا بچـه ای 
ربتـرر خـرّص خـودش را دارد. تربیـم باخـی از بچه هـر تشـکل و باخـی آطـرن اطـم. 

کـه ابـااد دارنـد.  این هـر بـه آن تـزج طینتـی بـا تی گـادد 

آیات شریفه ]را بنگرید[
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کـه نفـس تـر یـک طلسـله کمـرالت دارد و قاآن  ایـن آیـرت شـریفه نشـرن تی دهـد 

بـه آنلـر ارجـرع تی دهـد. ایـن نفس، گرهـی »نفس هّواته« اطـم، گره »اّتررٌة برهسـوء« و 
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گره »تسمئنـة«. گرهـی در نفـس، توحیـد و تعابـة اهلل خوابیده اطـم و گرهی اوقرت، 

طـرپیچی از رطـول برطنـی و تقربلـۀ هـوای نفس بر آن اطـم. 

 ]آیات یاد شده[ و آیات مشابه، نشانگر آن است که نفس بر اثر محدودیت
کمـاالت در هـر نشـئه و تأثیر طینت های علیینی و سـجینی، و   وجـدان 
 حجاب هایی که در مراتب مزجی خود بدانها گرفتار می شود، رفتارهای 
متفاوتی انجام می دهد و این، گواه بر عدم عصمت نفس مزجی در میان 
 قاطبه مردمان به جز معصومان: است، مگر اینکه شدت سلطه حریت 

کند.  و اختیار آدمی و اذن و رضای پروردگار، بر این تمایالت، غلبه 

یم. بلکه   این نفس، گره هّواته اطم؛ گره تسمئنة و گره اّتررة. تر طه تر نفس ندار

کـه گره اتـا بـه طـوء تی کنـد؛ گرهـی هّواتـه تی شـود و گره بـه تاتبه  همیـن نفـس اطـم 

تسمئنـه تی رطـد. یـک نفـس اطـم کـه ربتررهریـش تتفروت تی شـود. 

که  کنتال تی کند، حرّیم و اختیرر اطـم. اتر این  که اثا تی گذارد و  آن عرتلی 

یینی یر طّجینی دارد؛ با تی گادد به عرهم ذر اوهی 
ّ
 ها کسی چه تقداری از طینم عل

گفتـه و چگونـه در اتتحرن هـری آن عرهـم عمـل  کـه چه کسـی چـه زترنـی بلـی  و ایـن 

کـه طینم علیینی شـلردت با  کـاده اطـم. همـه بسـتگی بـه این هـر دارد. تی دانیـم 

والیـم داده، نـه طینـم طـّجینی. چگونـه خـود ایـن برعـث تی شـود تیزان و شـدت 

عاقه تنـدی و طاطـپادگی نسـبم بـه اهـل بیـم؟مهع؟ تتفـروت برشـد.

ـِه«1 در واقـع ربتـرر  ـعیُد َتـن َطـِعَد بـی َبسـِن ُاّتِ ـِه َو اهّسَ ـِقّیُ َتـن َشـِقَی بـی َبسـِن ُاّتِ
َ

 »اهّش

کاده و این طـیا را در تااحل تختلف آبرینش باای  تر در آن عرهم طینم را درطـم 

تـر پدید آورده اطـم. 

در نتیجـــه، نفـــس عالـــم یـــا نفـــس عاقـــل، بـــه دلیـــل همیـــن حقیقت 
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کشـــف حقایـــق با محدودیت مواجه شـــود و  مزجـــی، می تواند در بیان 
کامـــل خبر نمی دهد،  گزارش های شـــناختی نیز از مکشـــوفیت  بالتبع، 
کـــه حضـــور در رتبه عقالنـــی و دوام ایـــن حضور، مقـــدور عامه  و از آنجـــا 
مردم نیســـت، اعتقاد بـــه نیل بدون خطا به همه حقایق توســـط همه 
گزارش های وجدانی از ســـوی همگان، ادعایی  و نیـــز معصومیت همـــه 

گـــزاف به نظر می رســـد.

یـم که تی توان گفـم تحتجف به حجرب هری طـرخترری  تـر چنیـن نفسـی دار

اطـم. تگـا تی شـود انتظـرر داشـته برشـیم نگـاش ایـن نفـس به ایـن جلرن بـی خسر 

کـه نـوع انسـرن هر _ تسربـق  کنیـم  کنـد؟ بـاض  کشـف  برشـد یـر همـه چیـز را درطـم 

نظریـه طـوم _ بـر رتبـۀ عقانـی خـود، همـۀ کشـف هر را انجـرم تی دهنـد. اواًل این باای 

کرر طـرده ای نیسـم. هذا این  همـه نیسـم، ثرنیـًر ترنـدن و دوام در ایـن رتبـۀ عقانی 

کـه »همـۀ انسـرن هر«، »همـواره و در تمـرم هحظـرت« بتواننـد بـه  گزابـی اطـم  ادعـری 

»همـۀ حقریق« باطـند. 

کـه بـه جریـی  اطـترد تی باتودنـد عابـر وجـدان نمـر دارنـد، چـون بکـا تی کننـد 

کررهر را  رطـیده اند. تگـا تسـیا و طریـق عابـر غیـا از البکای اطـم؟ آن هر هم همیـن 

کنـرر بگذارنـد. اتر  ـه نشـینی دارنـد و بـا نفـس بشـرر تی آورنـد، تـر بکـا را 
ّ
تی کننـد. چل

گا بنر بود بر  کنـرر گذاشـتند،  تسرهـف غلسی بـه جری آن تی آید. چـاا ؟ ا وقتـی بکـا را 

کنـرر ربتـن بکـا، همـواره بـه جـواب درطـم باطـیم، پـس چـاا عابـر بـه جواب درطـم 

کـه حتـی  گابتـرر وجـدان نمـر تی شـوند؟ چـاا اطـترد توصیـه تی کنـد  ناطـیدند؟ چـاا 

وقتـی وجـدان کادیـد، بـر کتـرب و طـّنم تحـک بزنیـد. تمـرم اینلر نشـرن تی دهد در 

کرر عابـر تشـکات طـرخترری وجـود دارد. 

کنـد و  کرر  گفـم: یـک پاایـد هـا قـدر توتـورش درطـم  در تقـرم تمثیـل تی تـوان 
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روغنش تیزان برشـد، الطـتیکش طـرهم و جرّده هم تسـسح برشـد، یک رانندۀ ترها 

کنـد، بـرز  کرر  هـم پشـم آن نشسـته برشـد و خاصـه همـه اجـزای آن بـه ظرهـا خـوب 

هـم نمی توانـد بـر طـاعم 180 کیلوتتـا بـرود؛ اتر یک بنز خیلی راحم بر طـاعم 250 

کـه نمی گذارد بر این طـاعم بـرود؛ چون  تـی رود! ایـن عیـف طـرخترری پاایـد اطـم 

تحدودیم هریـی در درون دارد. 

ایـن تحدودیم هـر در تـر هـم هسـم. اهبتـه تعصـوم نیسـتیم. وهـی، نـور عقـل 

گـا نـور  تعصـوم اطـم، اتـر ایـن تعصوتیـم همـواره بـه تـِن عرقـل تنتقـل نمی شـود. ا

کرشـفیم داشـم، دیگـا چـاا  عقـل بـاای همـۀ ابـااد و در همـه تااتـف و هحظـرت 

کـه دنبـرل هـوی و هوس هـر ربتـه   بشـا نیرزتنـد پیرتبـاان بـود؟ همیشـه چنیـن نیسـم 

دیگـای  جـری  تـر  اطـم.  طـرخترری  عیـف  گرهـی  برشـیم.  شـده  گمـااه  و  برشـیم 

ـم اشـتبره کادیـم و بـر عیـف طـرخترری 
َ
کـه نبریـد تی کادیـم. در آن عره اشـتبره کادیـم 

بـه ایـن دنیـر آتدیـم. 

یم. ترشـین پاایـد نمی تواند بر طـاعم 180  کـه کج نرو اهبتـه بـه تـر حرّیـم دادنـد 

کنـد و  کنـد. بریـد درطـم و بـر احتیـرط رانندگـی  بـرود، اّتـر راننـده اش نبریـد خـاف 

کـه حـّد و انـدازۀ خـودش اطـم. تـر هـم همیـن  تواظـف برشـد، اتـر در تحـدوده ای 

گونـه ایـم. تـرده یعنـی تحدودیـم! ایـن تحدودیـم بـه تـر اجـرزه نمی دهـد انتظـرر 

کـه در  کمـرل ببینیـم؛ اهبتـه نـه بـه آن تعنـر  داشـته برشـیم همـه چیـز را بـه روشـنی و 

کنیـم.  همـه تسرهـف هـم تادیـد 

کـه اتمـام حجـت در هدایـت االهـی   امـا در حیطـه وجدانیـات اولیـه ای 
موکـول بدانهـا اسـت، ایـن معصومیـت در شـناخت از جانـب پـروردگار 
بـه صـورت بسـیط و در حـد ضـرورت در نهـاد آدمیـان بـه ودیعـت نهـاده 
کشف علمی بخشی از عالم تکوین در حدی  که   می شود. ما معتقدیم 
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کمال اختیـار و فعل فاعل  کفایـت از تحقـق عالـم تشـریع برای ظهور  کـه 
مختـار نمایـد، در زمره این وجدانیات اولیه اسـت. 

بحـث تـر در شـنرخم هری اوهیـه در عرهـم تشـریع اطـم نـه همـۀ شـنرخم هر. 

کـه باضـًر بـر نـور علم  بریـد بتوانیـم عرهـم بیـرون را درطـم ببینیـم، اتـر نـه بـه ایـن تعنـر 

خـود بتوانیـم ذرات پروتـون را هـم ببینم. این به چه درد ربترر تشـریعی تن تی خورد؟ 

کنیـم، همـرن تقـدار را بـاای تـر  گرهـی و روشـنی پیـدا  کـه تـر بتوانیـم آ آن تقـداری 

گذاشـته اند و بـه آن بـر تـر اتمـرم حجـم شـده اطـم تـر در روز قیرتم نتوانیـم به خدا 

کـه بـه ایـن دنیـر آتـده ام، قـاار بود  کـج و تعوجـی  بگوییـم: خدایـر! تـن بـر ایـن طینـم 

کنـد: خدایـر تـن بـر ایـن  چـه بفلمـم؟! تثـًا بـر اصساحـرت تعرربـی بـه خـدا عـاض 

»نمی توانـم«  بـروم.  اتیااهموتنیـن؟ع؟  دنبـرل  نیسـم  قـاار  نیمـه،  و  نصـف  طینـم 

بـروم، چـون خـودت اتـکرن آن را در تـن نگذاشـتی. 

کـه تعابم هـری اوهیه، تثـل تعابم خدا و پیرتبـا به صورت  جـواب ایـن اطـم 

کـه بـاای بندگـی و در ابتـدای اتـا،  بسـیط و در حـد ضـرورت در تـر گذاشـته تی شـود 

گابته تی شـود. در غیا این صورت ها  که تخرطف شـاایع قاار تی گیریم، بلرنه از تر 

ی کنیم، چون  چـه پیرتبـاان تی گفتنـد، پرطـخ تی دادیـم: تر نمی توانیم از شـمر پیـرو

کات هـم بیـن اتـور تـردی باقـاار  طینم هریمـرن خرهـص نیسـم و تنرطـبرت و تشـر

اطـم، هـذا تـر نمی توانیـم تبعیـم کنیم. یعنی بلرنـۀ طینم هریمـرن را تی آوردیم که 

بلرنـه خیلی تحکمی اطـم. 

فـرن، روز قیرتـم خداوند 
ّ
اتـر بـر تکشـوف بـودن تعابتلـری اوهیـه بـاای همـه تکل

کـه تن پیرتبا را باطـتردم، چـاا از او اطرعـم نکادید؟  تی توانـد بـه تـر احتجـرج کنـد 

بفلمـم.  را  او  کام  بتوانـم  تـر  برشـد  داده  تـن  بـه  را  بـرره  ایـن  در  اوهیـه  گرهـی  آ بریـد 

کـه برالخـاه نظریۀ نسـبیم انیشـتین درطـم  خداونـد، روز قیرتـم از تـن نمی پاطـد 
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اطـم یـر نـه! چـون دانسـتن یـر ندانسـتن ایـن تسلـف، توضـوع عرهـم تشـریع نیسـم. 

کنـــش فاعل مختـــار بـــا جهـــان پیرامون   احـــکام شـــریعت، مبتنـــی بـــر 
او و پذیـــرش و اقـــدام بـــه عبودیـــت مـــوالی اوســـت و در نتیجـــه هر نوع 
که قـــوام عالم تشـــریع بدان اســـت _ از قبیل معرفت بســـیط  شـــناختی 
حـــق و شـــناخت آثار و احـــکام جهان مـــادی )که موضوع علـــوم تجربی 
قـــرار می گیـــرد( _ بـــه صـــورت پیشـــینی همـــراه او خواهـــد بود. امـــا مثاًل 
کنـــه و حقیقـــت اشـــیاء مـــادی، چـــون مقـــّوم عالـــم تشـــریع  شـــناخت 
گرچه نیل به مراتبـــی از تصفیه  نیســـت، به همگان عطا نشـــده اســـت، 
که همـــراه بـــا انخـــالع از جنبه های  جســـم عنصری و بلکـــه روح  نفـــس 
حیوانی اســـت، امکان پذیر بوده، به افزوده شـــدن وسعت بینایی عقل 
کشـــفی، برای خاصان و  و علم انســـان می انجامد و این وســـعت بینش 
که امواج معرفـــت در آن، موج در موج  برگزیدگان بارگاه شـــامخ االهـــی _ 
گســـترده تر و عمیق تری می انجامـــد و وجد و  کاشـــفیت  می افکنـــد _ به 

ســـروری ربانی را فراهـــم می آورد.

را  دطم شـرن  بیـم؟مهع؟  اهـل  واطـسۀ  بـه  تلربـرن  خـدای  کـه  هسـتند  کسـرنی 

کننـد،  تی گیـاد و تااتـف و تااحـل برالتـا را بـه دطـم تی آورنـد. چـه تزکیـه و انخـاع 

یـر حتـی بـدون تزکیـه و... ایـن تااتـف بـرال را بـه آن هـر بدهـد. ایـن برعـث تی شـود 

کـه بـاای ایـن ابـااد، نگـاش و شـنرخم بیشـتای حرصـل شـود و بـه واطـسۀ بندگـی 

کشـف بیشـتای هـم تی کننـد. اهبتـه  کاده انـد خـدا پرداشـی بـه آن هـر تی دهـد و  کـه 

کـه بـه آن نرئـل تی آینـد پرطـخگو هـم برشـند.  اینـرن بریـد نسـبم بـه ایـن تاحلـه ای 

کـه  گـا تـادم عـردی بـه ایـن تاحلـه ناطـند  وهـی ایـن دیگـا جـزء کمـرالت آن هرطـم. ا

تثـًا حقیقـم اشـیرء را ببیننـد یـر عرهـم عاش و اصل ترء بسـیط را وجدان کنند و... 

کشـف انخاعـی  بـه جریـی بـا نمی خـورد! هـذا تمـرم تبرنـی عرهـم شـریعم بـا تبنـری 
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عرهـم تـرء بسـیط و دیـدن باشـتگرن و ربتـن بـه عـاش و.... نیسـم.

کــی زندگــی تی کنیــم؛ هــذا بــاای قــوام عرهــم تشــریع بریــد خــدا را بــه  تــر در عرهــم خر
کــه خــروج عــن اهحّدیــن برشــد _ بشنرطــیم. نــه تعابــم علیــر نیــرز  »أدنــی اهمعابــه« _ 
اطم و نه تعابم اطمرء و صفرت. بر اقاار عقلی به تعابم خدا و شنرخم در حد 
خــروج عــن اهحدیــن، عرهــم تشــریع برپــر تی شــود و تــر تخرطف شــاایع قــاار تی گیریم. 
گــا بخواهیــم طبــق تیــل خــود تکرشــفه انجــرم  در همیــن حــّد، تــر بــی خسرییــم. وهــی ا
کــه  کســی قــول نــداده اطــم  یــم! اصــًا  کــه بــه خســر تی رو بدهیــم، تعلــوم اطــم 
کــه ایــااد طــرخترری  آنجــر را درطــم ببینیــم، چــون دوربیــن تــر در جریــی اطــم 

که تر پاایدیم، نه بنز!  دارد. یردترن برشد 

صرفنظـــر از ایـــن حالـــت اســـتثنایی، بـــدون  تردیـــد، محدودیت هـــای 
و  طینت هـــا،  ج  مـــز و  لطـــخ  تأثیـــرات  نشـــئه،  هـــر  خـــاص  وجـــودی 
کـــه فـــراروی نفـــس مزجی  حجاب هـــای فـــراوان در نشـــئات مختلـــف 
آدمـــی _ بـــه عنـــوان ُمـــدرک _ قـــرار دارد، این بـــاور را تقویـــت می نماید 
کـــه شـــناخت های قدســـی عقالنی، جز بـــه دســـتگیری و عنایـــت ولی 
خـــدا؟ع؟ در جهـــت زدودن این حجاب ها از نفـــس و غلبه دادن نفس 
کنه و حقیقت اشیاء  بر مؤثرات طینتی، و به دنبال اش، معرفی شـــدن 

 توسط ذات پروردگار، حاصل نمی شود. 

یـم، بـدون دطـتگیای اوهیـری خـدا  کـه بخواهیـم برو تسـیاهری برالدطـتی را هـم 

یـم.  کـه بـه پـری خودتـرن برو بـه جریـی نمی رطـیم. آنجـر تسـیا هری طـرده ای نیسـم 

اصـًا نبـوت و اترتـم بـاای دطـتگیای در ایـن تااحل تقّرر شـده اطـم. بنـر به تعبیا 

اطـترد در ابتـدای صفحـۀ اول تنرصـف، پیرتبـا؟لص؟ آتـده اطـم تـر دطـم تـر را 

کنـد و بـه تااتـف بـرال ارتقـرء بدهـد. اطـترد در نخسـتین  کـه تـر را خداشـنرس  بگیـاد 
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کنـه و شـنرخم حقیقـم اشـیرء  کـه تی شـود تعابـی شـدن   شـد. از همیـن جرطـم 

یـم و انتظـرر  کنـون بگوییـم تی خواهیـم بـه البکـای برو کـه ا کـاد. نـه ایـن  را پی گیـای 

کـه یکبـرره کنـه اشـیرء را بفلمیـم! نـه چنیـن اطـم و به ایـن راحتی هر  داشـته برشـیم 

کسـی نمی دهنـد. هـم اذن خـدا و هـم دطـتگیای خـدا الزم اطـم و  نیسـم. بـه هـا 

آخـاش هـم خـود خـدا بریـد تعابـی کنـد.

یـم و نبریـد انتظـرر  کـه تـر تحدودیـم دار خیلـی بریـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـم 

کنیـم، برید  گـا تی خواهیـم بـه ایـن تااتف صعود  برالیـی از خودتـرن داشـته برشـیم. ا

یـم و تقرضری جّدی و حسـربی کنیم. به عبررت اطـترد،  دِر خرنـه اهـل بیـم؟مهع؟ برو

ارتقـرء درجـرت تعابـم بـه عبودیـم اطـم؛ یکـی از نـکرت ایـن آتـوزه همیـن اطـم 

کـه شـمر بتوانیـد بـرهلل و بـر حرّیـم خود، با این توانع و طـنگاخ هری طـرخترری خود 

کـه قربـل غلبـه هـم هسـم _ برئق شـوید.   _

آنلـر  ربـع  چگونگـی  و  تحدودیم هـر  ایـن  بـه  اشـرره  دوم،  نکتـۀ  خاصـۀ  پـس 

اطـم. اهبتـه ایـن تحدودیم هـر یـک طلسـله وجدان هـری پریـه را از بیـن نمی بـاد: 

که این بتواند به همۀ انواع شـنرخم،  وجدان هری پریه هسـتند، وهی چنین نیسـم 

کنـد. هـذا تـر تی توانیـم وجـدان نمـر هـم داشـته برشـیم. در تمـرم تااتـف طـاایم 

گـر نقطـه آغـاز رونـد شـناخت مـا امـری حقیقـی و واقعـی و  نکتـه سـوم: ا
کشـف عقلـی _ علمـی یـا برگرفتـه از یـک ارشـاد دینـی قطعـی  منبعـث از 
کـه بـه نـور عقـل یـا علـم، توسـعه یابـد، شـناختی  الصـدور باشـد، مـادام 
واقعـی و نفـس األمـری خواهـد بـود، اما بـه مجرد خلجان های نفسـی و 
ورود حجاب هـای مـادی متناسـب هریـک از نشـئات جسـم عنصـری و 
روح حیوانی، در این شـناخت ابهام و ایهام وارد خواهد شـد و از نفس 

گرفت.  األمـر، فاصلـه خواهـد 
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 در این قسمم گفته شده اطم که انسرن برید نقسۀ آغرزش را درطم قاار دهد،

  یعنی یک وجدان و کشف عقلی درطم کند؛ حرال یر خود او چنین کند، یر یک ارشرد 

 دینی قسعی اهّصدور، یک اتا حقیقی )نفس االتای( درطم را در اختیرر او بگذارد. 

گا این پریه درطـم برشـد و آن برور نخسـتین او درطـم برشـد و همواره به این پریه،   ا

 از نور عقل و علم خود بتربرند و هوی و هوس را هم دور کند، این شنرخم او یر همین 

 قدر خواهد ترند _ وهی درطم _ یر ارتقرء پیدا خواهد کاد. یر تی ترند یر اضربه تی شود، 

وهی به خسر نمی رود، چون به نور علم و عقل روشنی پیدا تی کند. 

ی آن حجرب ابترد،  گا به واطسۀ عواتلی تثل نفسرنّیرت و هوی و هوس رو اتر ا

خـوب شـروع تی کنـد، اتـر ایـن حجرب هـر تی توانـد او را بـه راه خسـر بکشـرند. ایـن 

کـه ایـن آتـوزه تعنـر پیـدا تی کنـد کـه »هحظه به هحظـه« برید تواظف برشـیم  جرطـم 

گذاشـم آن چـه بـه درطـتی پریـه نلردیـم و وجـدان  کنـرر بزنیـم. نبریـد  تـر پاده هـر را 

یـم، بـر ربتررهـری خسـر تحجوب شـود. درطـم اطـم  کادیـم و بـه تـدد آن جلـو تی رو

کـه شـروعش خـوب اطـم؛ اتـر اداتـه اش خـااب اطـم، و ایـن نکتـۀ تلمی اطـم. 

بـرال باطـید. اتـر در تااحـل  بـه تااتـف  گرهـی تی گوییـم شـمر اصـًا نمی توانیـد 

 پریین چسور؟ در تااحل پریین خوب شروع تی کنیم، اتر اجرزه تی دهیم نفسرنّیرت 

یـم کـه چیزی که خااب شـد  بـر غلبـه بـا تـر، آن را خـااب کنـد. آن وقـم تـر انتظـرر دار

همـه چیـز را درطـم ببیند؟! 

گـا در نخسـتین قـدم تسلـف درطـتی بـه دطـتمرن آتـد  کـدام از تااحـل، ا در هـا 

کـی بـه دطـم آوردیـم، وهـی یـک تاتبـه حجرب هـری تـردی وطـط آتـد  گوهـا تربنر و 

نـور پـاده تی ابتـد و دیگـا  بـا ایـن  کـم  کـم  کـاد،  و هـوای نفـس و اتـور دنیـوی غلبـه 

ی آن ابترده اطـم، چیزی  روشـنگای ندارد. آن نور روشـنگا اطـم، اتر چون پاده رو

کنـرر بزنـد! را نمی بینـد. قـاار نیسـم آن نـور در هـا شـاایسی تمـرم پاده هـر را 
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با توجه به حقیقت مزجی نفس، مادام که به طبیعت خود وا نهاده شود 
گـردد، افزوده شـدن حجاب هـا بـر  و تسـلیم وسـاوس و القائـات شـیطانی 
شناخت های راستین ابتدایی و استمرار و نیز دلپذیری کاذب آنها اجتناب 
گاهـی در مسـیر مکاشـفات  کـه  ناپذیـر اسـت. بدیـن ترتیـب، خطاهایـی 
توضیـح  قابـل  می دهـد،  رخ  فیلسـوفان  ذهنـی  صورتسـازی  یـا  عارفـان 
می گـردد. در اینجـا نیـز نقـش امـام معصـوم؟ع؟ در هدایتگـری لحظـه بـه 
لحظۀ شناخت های ما به ویژه در حوزۀ عالم تشریع به وضوح خودنمایی 
بـدون  کـه  نمـود  اذعـان  بـه صراحـت  کـه می تـوان  گونـه ای  بـه  می کنـد؛ 
حضـور حجـت و راهنمـای بیرونـی، عقـل در چنبـرۀ حجاب هـای درونـزاد 
 گرفتـار می آیـد و لـذا نیـاز بـه اثـارۀ آن در همـۀ دوران حیـات انسـان توسـط 

ران االهی )چه قرآن صامت و چه قرآن ناطق( ضروری و الزم است. مذّکِ

ِفْسَاِة«، اتر عواتل تحیسی و تربیتی آن را 
ْ
ی َاه

َ
ُد َعل

َ
وٍد ُیوه

ُ
 َتْوه

ُ
که »ُکّل درطم اطم 

َسرِنِه«1  َااِنِه َو ُیَمّجِ َداِنِه َو ُیَنّصِ َبَواُه ُیَلّوِ
َ
َمر أ

َ
به هم تی زنند. در اداته روایم تی باترید: »َو ِإّن

و  اجتمرعـی، تحیـط  زرتشـتی تی کنـد. شـاایط  و  یلـودی  و  را تسـیحی  او  پـدرش 

گـا تـر تواظـف نبرشـیم، اثـا تی پذیریـم  ی ا اطاابیـرن، همـه اثـا تی گذارنـد. بدیـن رو

تی شـویم.  نفـس  هـوای  و  شـیسرنی  اهقـرء  و  وطوطـه  تسـلیم  تی شـویم.  تنحـاف   و 

گـا حـاف حرخرم یلودی و کشـیش تسـیحی را بگیریـم و به همرن  بـه تعبیـا اطـترد، ا

یرد تی شـوند.  یـم، تـر را تی بانـد و ایـن حجرب هـر ز طـمم برو

یرضم پیدا تی شـود،  نکتـۀ تلـم دیگـا آن اطـم که قدرت هریی که به واطـسۀ ر

یخته بـه درگره خداوند و  تی توانـد تـر را تنحـاف کنـد. ایـن اطـم که همیشـه بریـد آو

1. بحـار األنـوار،ج3، ص 281 بـه نقـل از عوالـي اللئالـي؛ ایـن مضمـون بدینگونه نیز نقل شـده 
ُد 

َ
وٍد ُیول

ُ
 َما ِمْن َمْول

َ
ُه َقال ّنَ

َ
ِبي َعْبِد اهلِل؟ع؟ أ

َ
 است: من الیحضره الفقیه، ج2، ص49 »َعْن أ

َساِنه« َراِنِه َو ُیَمّجِ َداِنِه َو ُیَنّصِ اِن ُیَهّوِ
َ

ذ
َّ
َبَواُه الل

َ
ِفْطَرِة َفأ

ْ
ی ال

َ
 َعل

َّ
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کـه تعبیـا از توّطـِل آن بـه آن و هحظه به هحظه تی شـود، اشـرره  وهـّی خـدا برشـیم. ایـن 

کـه حضور اترم،  بـه بحـث تبـّدل اعـااض و تیثـرق هحظه به هحظه دارد. اینجرطـم 

جـری خـودش را خیلی بـرز تی کند. 

یـم و بـه عقـل خودتـرن چیـزی را بفلمیـم.  کـه تـر برو گمـرن درطـم نیسـم  ایـن 
کمـک بخواهیـم. خیا،چنیـن نیسـم! تـر  کادیـم، از اتـرم  گـا تشـکلی پیـدا  آنـگره ا
اصـًا بـدون اتـرم، نمی توانیـم بـر تکیـۀ تحـض بـه عقل خودتـرن به واقعیرت باطـیم. 
کـه عبـررت اطـم از نفـس ترئـی. ایـن عقـل، آن  اهبتـه عقـل »تـر« یعنـی همـرن »تـر« 
_ تثـل چـااغ جلـوی  را  راه  و  برشـد  کـه همـواره دم دطـم  ایـن  نـه  گوشـه هر اطـم، 

کنـد.  کـه راه را روشـن تی کنـد _ بـاای تـر روشـن  ترشـین 

یم.  که اتفرقًر بر چااغ خرتوش جلو تی رو نخیا! تر تعمواًل همرن پاایدی هستیم 
یم. تر این  چشم ترن را خیاه تی کنیم و کمی جرده را تی بینیم و یک ذره پیش تی رو
که باای عقل  گا قاار بود تر ترهک برهفعل تمرم ویژگی هریی برشیم  چنین هستیم! ا
گفته شده اطم، برید همه چیز را خوب تی بلمیدیم و همواره صواب را از خسر به 
که یک نفا، دو  درطتی تشخیص تی دادیم. پس چاا چنین نیسم؟ چنین نیسم 
کثاًا درطم  نفا یر ده نفا نمی بلمند. اتفرقًر بقط یک عده انگشم شمرر تی بلمند. ا

و�نَ <.2 
ُ
ل ْعڡةِ َ ْم لٰا �ی ُ ݩݧ هݧ ُ ݧ رݨݨݧ َ ݩݩݩش �ݧ ْ كݨݧ

َ
<1، >ا و�نَ ݩُ مݧ

َ
ل ْ عݧ َ ٰاِس لٰا �ی َر ال�ݩݩݦنݨّ َ �ش ݨْ كݧ

َ
 نمی بلمند. >ا

 از یک طاف تی گوییم عقل تعصوم اطم و از یک طاف اکثا تادم نمی بلمند.
گا   اگا همه عقل دارند و اگا عقل هم تعصوم اطم، چسور اکثا تادم اشتبره تی کنند؟ ا
لر اهّنرُس، ال َتْسَتوِحشوا بی    این طور اطم، چاا اتیا اهمؤتنین علی؟ع؟ تی باتریند:»أّیُ

ِة أهِلِه، بإّن اهّنرَس اْجَتَمعوا علی ترئدٍة ِشَبُعلر قصیٌا، و ُجوُعلر طویٌل«3 
ّ
طریِق اهُلدى ِهقل

1. روم: 6�
2. حجرات: 4�
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کـه طـیا  ابـااد اندکـی بـه راه هدایـم تی رونـد. تـادم بـا طـا غذایـی تی نشـینند 

انسـرن هر  کـه همـه  برشـد  قـاار  گـا  ا گاطـنگی ا ش طوالنـی اطـم.  و  کوتـره  شـدن آن 

ید؟ بخشـی  کـه دنبـرل راه تادم نرو  عقـل داشـته برشـند، چـاا بـه تـر هشـدار تی دهند 

 از حجرب هری نفس به خرطا ربتررهر و بخشی به خرطا آن طینم هر اطم. طینم هر 

کـه بریـد آن را شـنرخم و بـدان  گابـم. طینـم واقعیتـی اطـم  کـم  را نبریـد دطـم 

کشـرندن هر و  کرطـم. آن  تعتـاف بـود و بـر پیمـودن تااحـل بندگـی، از تأثیـاات آن 

تمریل هـر اتـای اجتنـرب نرپذیا اطـم و در تبرحث تعررف، تادیدی در آن نیسـم. 

اهبتـه ایـن بحـث بـر بحث حرّیـم و اختیرر قربل جمع اطـم، اتر توضوع بحث 

کـه تنبعـث از  تـر در ایـن جـر ربتررهـری تتکـی بـا شـنرخم اطـم، شـنرخم هریی 

یم.  تأثیـا و تأثـاات تـردی بـاای تـر اطـم. این اطـم آن واقعیم  که بر آن طـرو کرر دار

گـا تـر  کـه تـر یـک حبـرب نـور برشـیم و همـواره تأهـو داشـته برشـیم. ا چنیـن نیسـم 

تعصـوم بودیـم و نـور بودیـم، شـیسرن طـااغ تـر نمی آتـد، بلکـه نمی توانسـم طـااغ تـر 

بیریـد! چـه کسـی را بریـف بدهـد؟ چاا شـیسرن طـااغ اهـل بیم؟مهع؟ نمـی رود؟ باای 

کـه  این کـه آن هـر طینـم طـّجینی ندارنـد و تقـرم نورانـی آن هـر برالطـم، ایـن ترییـم 

کسـتای هسـم، اشـتبره تی کنیم و شـیسرن همرن  بی تادیـد در وجودتـرن تنسقـۀ خر

جرهـر طـااغ تـر تی آید. 

کند. هذا تی گویند هحظه به هحظه دِر   دین باای همین آتده اطـم تر تر را کمک 

کرر تمرم نمی شود. هذا قاآن صرتم  خرنه دین و اهل بیم بروید، بر یک دعر خواندن 

ْنَیْفَتِرَقـا...« یعنی هیج وقم 
َ
ُهَمـال

ّ
ِإَن و نرطـق هـا دو بریـد برشـند. ایـن کـه تی باتریند »َو

این هـر از هـم جـدا نمی شـوند، چـه تعنریـی دارد؟ پـس چسـور ابـااد غیـا شـیعه ایـن دو 

کـه عـدم جدایـی  ـْن َیْفَتِاَقـر« بریـد بـه چـه تعنـر برشـد 
َ
کاده انـد؟ ایـن »ه را از هـم جـدا 

همیشـگی تعنـردار برشـد؟ چـون ایـن توضـوع، تبییـن و تصریـح خرتـم اهنبیین؟لص؟ 
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و بـدون هحـرظ کـادن هاگونـه شـاطی اطـم، هـذا دائـا تـدار انتخـرب انسـرنلر نیسـم و 

تخلـف نرپذیـا اطـم. راجـع بـه ایـن تعنـر برید بیـش از پیش اندیشـید. 

و  معرفت افزایــی  مدعــی  کــه  بشــری  انســانی  علــوم  شــاخصه های  از 
کشــف عقالنــی یــا عرفانــی جهــان هســتند، همیــن اســتقالل و احســاس 
ــود،  ــاهده می ش ــه مش ک ــه  ــت و همان گون ــی اس ــان االه ــتغنا از هادی اس
ــا ابهامــی از  اعوجــاج از صــراط مســتقیم، نتیجــه قهــری نــگاه ایهامــی ی
ورای حجاب هــای درونــزاد و ســتبر معرفتــی بــه حقایــق جهــان اســت، 
مضــاف بــر اینکــه اصــوال نقطــه آغــاز رویکردهــای بشــری نیــز منبعــث از 
که فیلســوفان از مفاهیم  کشــف خالص عقلی _ علمی نبوده اســت، چرا
کــه بــه  کارگاه نفــس اســت آغــاز می کننــد _  کــه محصــول  و صــور فکــری 
اعتــراف خودشــان، بهــره ای از انطبــاق بــا واقعیــات نــدارد _ و عارفــان نیز 
غ نفــس ســرکش  غ، اســیر اعوجاجــات ســی مر بــه ســودای وصــال ســیمر
کــه مرشــد حقیقــی دوران گام بــر می دارنــد   خــود می شــنوند و در راهــی 

 را در پیمودن اش به یاری نطلبیده اند.

یرضم هر و  کادیم، یر بر ر کرر را بر بکا شـروع  گا به جری شـروع بر وجدان،  حرل، ا

یم  گا پر را درطـم بگذار گذاشـته ایم. اتر ا کج  کادیم، پر را از اول  کررهری عابر شـروع 

و تحـم نـور عقـل برشـیم و تواظـف برشـیم، بـرز هـم بریـد دِر خرنـه اهـل بیـم؟مهع؟ 

یـم. اهبتـه ایـن بحـث تفصلـی دارد و تربـوط بـه جریگره اترم؟ع؟ اطـم.  برو

که انسـان ها بـا ماهیت موجوده  بدیـن ترتیـب بـا عنایـت به این واقعیت 
و عیـن ثابـت خـود در جهـان داده هـا مسـتغرق نمی شـوند، بلکـه هویـت 
سـه  در  امـوری  بـا  زندگـی  بلندی هـای  و  پسـتی  در  کـه  آنهاسـت  مائـی 
نشـئه مختلـف عقـل و روح و جسـم بـه داد و سـتد می پـردازد، خطاپذیـر 
بـودن بسـیاری از اسـتنباط های او امـری طبیعـی اسـت و سـنت االهـی 
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پروردگار در معرفی آیات و اسماء و صفات تکوینی و لفظی اش به عنوان 
تفضلـی  هدایـت،  و  شـناخت  مسـتقیم  شـاهراه  بـه  ایشـان  داللتگـران 

شـگرف و عنایتـی بـه غایـت حکیمانـه و مهربانانـه اسـت. 

بحـث »ترهیـم توجـوده« و »عیـن ثربـم« تربـوط بـه نظریـۀ اول و دوم اطـم. تـر 

گـا واقعـًر  در عرهـم واقعـی خررجـی، ترهیـم و عیـن ثربـم نیسـتیم. از طـاف دیگـا، ا

کـه تـرّدی هسـتیم، بریـد عاض و طـول این حاف را تتوّجه برشـیم. تی گوییم  بدانیـم 

تـردی هسـتیم؛ اتـر یکبـرره یردتـرن تـی رود و تقـرم نورانـی و کشـف عقانـی و...خـود 

کـه عقـل خسـر نمی کنـد، پـس تـر هـم  را در حـد عصمـم تی بینیـم و ادعـر تی کنیـم 

خسـر نمی کنیـم! تگـا تی شـود تـر خسـر نکنیـم؟ 

گــا عقــل خســر نمی کنــد، خسرهــری خــود را چســور توضیح  کــه ا طــؤال ایــن اطــم 

کــه حــل شــود، توجیــه  بدهیــم؟ ایــن طــؤال بــر نظریــه اول و دوم و طــوم، بیشــتا از آن 

کــه اشــتبره  کــی هســتیم  کــه تســلیم شــدیم، تی گوییــم تگــا تــر  تی شــود! اتــر وقتــی 

کنیــم. قــاآن و پیرتبــا و اتــرم آتده انــد  کــه اشــتبره  نکنیــم؟ و اصــًا بنــر بــا ایــن اطــم 

تــر جلــوی اشــتبره تــر را بگیانــد. 

کنیـم وجـدان یعنـی یـک عنصـا درونـی بـی خسـر بـاای همـگرن و  کـه بکـا  ایـن 

گـا بخواهیـم دنبـرل ربـع خسریـر  بـاای همیشـه و بـاای همـه چیـز، ایـن خسرطـم. ا

و  کنـد  اتـور زندگـی تـر طـاایم  بـه همـه  یـج  بـه تدر ایـن حرهـم  برشـیم و بخواهیـم 

کلـف حصیـن اتـرم زتـرن؟ع؟ پنـره ببریـم، راه  کـه بـه  شـرتل آن بشـود، جـز بـه ایـن 

گرهـی نیـرز بـه شـیسرن هـم  گـا نـه شـیسرن همـه جـر هسـم. اصـًا  دیگـای نـدارد، و 

یـم، بلکـه خودتـرن از صـد تر شـیسرن بدتریم. آن قـدر هوی و هوس هر و خواهش  ندار

کرری بـه تـر نـدارد.  کـه شـیسرن  یـرد اطـم  نفسـرنی، شـدید و ز

گرفتن نکات سه گانه  که با در نظر   نکته چهارم: این نوشتار معتقد است 
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فوق و افزودن شـــان به نکات همســـو و مؤید آنهـــا در دیدگاه های دوم و 
کلیدی نقل شـــده از بیانات  که مطالب  ســـوم، می توان اذعان داشـــت 
گرانقـــدر  کـــه بـــه جایـــگاه  مرحـــوم اســـتاد در مقدمـــه ایـــن یادداشـــت _ 
وجـــدان و امـــور وجدانی اشـــاره نمـــوده بودند _ قابل توضیـــح می گردد، 
گرفتن  کمک  و اینکـــه بـــدون رعایت این نـــکات، توضیح آن مطالب بـــا 
از دیدگاه هـــای مطروحـــه در بحـــث وجـــدان، بـــه تنهایی و به ســـادگی 

نمی باشـــد.  امکان پذیر 

کلمــۀ وجــدان همــه تســرئل شــنرختی را  ــر یــک  ــه عبــررت دیگــا، نمی توانیــم ب ب

حــل کنیــم. اتــر بریــد بحــث را در ایــن بضــر تســاح کنیــم که کترب و طــّنم ایــن گونه 

گفتــه اطــم؛ و تــر ایــن هســتیم؛ و اهبتــه روشــنریی هریی هــم بــه تــر  آتوزه هــر را بــاای تــر 

کــه تکتــف تفکیــک قّصــه ای بــه  کســی نمی آیــد بــه تــر ایــااد بگیــاد  داده انــد. آنــگره 

کــه وجدان  کــه چیــزی را نفلمید، بگویــد برو  کــه هــا کســی  کــاده  نــرم وجــدان درطــم 

یــم و قــاار نیســم طــیا تــر پیــرز همــه کــه هاگــز چنیــن ادعریــی ندار  نکــادی! تی گوییــم 

کنیم.   چیز را وجدان 

که این هر پریه هری تعابتی  اهبته چند تورد را وجدان تی کنیم، آن هم باای این 

 اطـم و خـود خـدا گذاشـته اطـم. اول تعابـم اهلل اطـم و بعـد حسـن و قبح هـری 

عقلـی. چنـد تـورد تحـدود اطـم که راه گشـر تی شـوند تـر عرهم تشـریع راه بیفتد و تر 

تخرطـف پیرتبـاان قـاار بگیریـم. در همـرن حـّد، تـر بـی خسر هسـتیم. وهی بنـر با این 

کشـف  کـه تـر عنرصـا عرهـم طبیعـم و عرهـم تلکـوت _ همـه را _ وجـدان و  نیسـم 

گـا بخواهیم بـاای عرته تـادم بحث وجدان  کـه تنکـاش برشـیم؛ وهی ا کنیـم. نـه ایـن 

را تسـاح کنیـم؛ نبریـد ایـن حاف هـر را زد. 

اهبتـه آن  بـرالی واال و.... اطـم.  نبریـد بگوییـم تقـرم وجـدان یـک تقـرم ربیـع 
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تقـرم بـرال و واالهـم هسـم، وهـی در همیـن تقـرم پرییـن هـم وجدان بـاای همه کس و 

همیشـه و همـه چیـز نیسـم. اصـًا الزم هـم نیسـم. بـاای چـه برید برشـد؟ بـاای چه 

یم،  خـدا بـه تـر قـدرت کشـف همـۀ حقریق را داده برشـد؟ آیر تر بر ایـن طینتی که دار

کشـف هری عقانـی، خودتـرن  تی توانیـم در قبـرل روشـنگریلری بـااواِن حرصـل از 

بـرال و در تااحـل و ابق هـری  بـه تیـزان  گـا  کشـف هر _ ا آیـر ایـن  کنیـم؟  را تواظبـم 

کنـرر آن تحدودیتلـری طـرخترری، النـۀ  بسـیرر بـاای نـوع انسـرنلر حرصـل شـود _ در 

کـه اواًل طینـم تـر  شـیسرن نمی شـود؟ علـم، عصمـم تـی آورد، وهـی تشـروط بـا ایـن 

ک برشـد، ثرنیـر تااجعـه به دطـتگره عبودیم بـه صورت دائم اتفـرق بیفتد،  طـاه و پـر

کرال.« گزیده تـا بـاد  گانـه: »چـو دزدی بـر چـااغ آیـد،  و 

ید،  گـا بـه تـر گفتنـد شـمر در این دنیر آتده اید که ترج عبودیم به طـاترن بگذار  ا

کنیـد. در عرهـم تشـریع بریـد پیرتبـا خـود، اتـرم خـود و  یعنـی در عرهـم تشـریع زندگـی 

کـه بـاای اتمـرم حّجـم اطـم،  دطـتورات دینـی ات را بشنرطـی. ایـن  تـوارد پریـه ای 

کـه بـاای تـر روشـن اطـم. این هـر وجدانـی اطـم. اتـر نمی توانیـد  طـوری گفتـه شـده 

کنیـد و بگوییـد همـه انسـرن هر، همـه  وجـدان را در طـول و عـاض و ارتفـرع ضـاب 

کـاد. اصـًا نـه بنـر بـا چنیـن  زترن هـر، همـه تکرن هـر و همـه چیـز را تی تـوان وجـدان 

چیـزی اطـم و نـه شـدنی اطـم، و اصـًا بـه چنیـن اعتقـردی نیـرز نیسـم. 

کـه  نمی گوییـم  طـخن  گونـه  آن  وجـدان،  و  البکـای  دربـررۀ  تعـررف،  در  تـر 

تئـوری شـنرخم جلـرن را تسـاح  کنیـم. اطـترد بحـث وجـدان را تسـاح  بخواهیـم 

کادنـد تـر بحـث توحیـد؛ و بعـد بحـث اختیـرر را تبییـن کنـد. همیـن! وقتـی به بحث 

تلّقـی وحـی و اتـور نبـّوت خرصـه و خلقـم تی رطـند، تی گوینـد تـر نمی بلمیـم، نـه 

کّل  کّل و  کـه وجـدان نرپذیـا برشـد. تی باترینـد بـاای رطـول خدا؟لص؟کـه عقـل  ایـن 

کنیـد، تی شـود  ک دیگـا هـم اضربـه  عقـل اطـم، وجدانـی اطـم. طـیزده تـر نـور پـر
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کـه تمـرم آن تـوارد  چلـررده تـر! بقیـۀ آدم هـر چـی؟! اصـًا بنـر نیسـم و نیـرزی نیسـم 

را بفلمنـد. 

ک« در بحـث جبـا  درهمیـن زتینـه یـک تثـرل بزنـم. تاحـوم تیـرزا در رطـرهۀ »هنـر

یـم، و اختیـرر، طور  کـه آیـر تـر بقـط یـک کمـرل بـه نـرم قـدرت دار و اختیـرر تی باترینـد 

و کیفیـم بعـل اطـم، یـر ترهـک دو کمرل تسـتقل )قدرت و اختیرر( هسـتیم؟ حرال 

گـا شـمر بخواهیـد کسـی را تتذّکـا اختیـرر در بعلـش کنید، آیر تسلـف را این گونه به  ا

کـه: توجـه کـن! آیـر کرر تـرل خودت اطـم یر  او تی گوییـد یـر تذکـا وجدانـی تی دهیـد 

ایـن را بـه شـمر اهقـرء کاده اند؟ 

یـم  کمـرل دار یـم بـه نـرم قـدرت یـر دو تـر  کمـرل دار کـه تـر یـک  اتـر آیـر ایـن تسلـف 

کسـی وجدانـی اطـم؟ اصـل حرّیـم و اختیـرر را  بـه نـرم قـدرت و اختیـرر، بـاای هـا 

کنیـد، بریـد طـاف تقربـل را چنـد تـر تلنگـا تحکـم بزنیـد تـر  کـه بخواهیـد وجدانـی 

یـم یـر دو کمـرل، بـر یـک تذکـا اوهیـه، وجدانـِی همـه  کـه یـک کمـرل دار بیربـد. اتـر ایـن 

کننـد بـه آن طـخن  کادنـد یـر تماکـز  گـا توجـه پیـدا  کـه ا تی شـود؟ بنـده تنکـا نیسـتم 

گا ناطـیدند، ایاادی دارد؟  کـه تاحـوم تیرزا از اطتردشـرن نقـل کادند. اتر ا تی رطـند 

کـه حرّیـم و اختیـرر را وجـدان نکـاده اطـم؟ خیـا، در آن حّد  یعنـی تی شـود گفـم 

کـه دو تر  کـاده اطـم. اتـر این بحث  کـه تخرطـف دطـتور دینـی قـاار بگیـاد، وجـدان 

کمـرل، بلمیدنـش هـم بسـیرر بحـث طـختی اطـم، چـه رطـد  یـم یـر یـک  کمـرل دار

بـه وجدانش. 

طـعی  تمـرم  کنیـم.  تسـاح  کرربـادی  حـّد  در  را  وجـدان  بحـث  تمـرم  بریـد  تـر 

کـه بـا اطـرس  کتـرب، بـه ویـژه در تقرهـۀ پیوطـم، آن بـوده اطـم  نگررنـده در ایـن 

کرر را انجرم بدهد. بنر نیسـم چیزی خررج  کتـرب و طـّنم تعصوتـرن، ایـن  تبرنـی 

کرر بر انسـرن بـودن تر،  از دطـتاس بـه نـرم وجـدان بـه کسـی تعابـی کاده برشـیم. این 
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کادن هـری تـر، و اطـلوب زندگـی تـر  کـادن و عجـز و البـه  کادن هـری تـر، توبـه  خسـر 

کادی، این دعرهر را بخوان تر  که وقتی اشـتبره  طـرزگرر اطـم. این همه دعر هسـم 

خـدا تـو را ببخشـد. تی گوینـد وقتـی راه را نرقـص یـر غلـط ربتی، یـر اصـًا راه را نابتی! 

گابتـرر طـرخترر  کـه تـر  کننـد. ایـن آتـوزه بـدان جلـم اطـم  کمکـم  دعـر بخـوان تـر 

طینیـم علیینـی _ طـجّینی هسـتیم. 

بـه  را  تـر  انجـرم تی دهیـم، طـیئرت  تـر  کـه  کررهریـی  اطـرس  بـا  اهبتـه خداونـد 

حسـنرت باتی گادانـد. تعنـری تعرربـی اش این اطـم که خداوند َعَاض طـیئه را به 

<1 خـدا تی توانـد 
ݦݦݦݦݩݩ

٭ ٰا�ةٍ ِهْم َحَس�ن ٰا�ةِ ىݘ ِ
ُه َس�یݩّ ُل اللّٰ ّدِ َ بݧ ىݫ ُ َك �ی ݩݩݩݘِ ݧ �ݧ

ٓ ݩݩݩٰ ݧ ولݩݩݩݩݩݧ
ُ
ا

َعـَاض حسـنه باتی گادانـد. >ڡنݦَ

ایـن کرر را بکنـد. طـیئه و حسـنه اتـای ترّدی انـد و خـدا این را به هـم تی زند. تر برید 

یـم، نـه اینکـه یـک تاتبـه بگوییم تـر عقل  تلتـزم بـه ایـن طـخن برشـیم و تـر آخـاش برو

گزابـی بیـش نیسـم. هسـتیم و نـور عقـل هسـتیم! چـون ایـن طـخن 

کـه در بضـری وجدان هـری پریـه در عرهم تشـریع،  گرهـی ایـن طـؤال پیـش تی آیـد 

نـه تعابم هـری درجـرت برالتـا، در وجـدان تحسوطـرت دچـرر خسـر هسـتیم. تثـل 

گـام و قـاار دادن در آب وهـام. ایـن عقلی اطـم که روشـنگای  آزتریـش دطـم طـاد و 

کـه عقـل را تحجـوب  کرشـف اطـم، و خسرنرپذیـا اطـم، و ایـن تـن هسـتم  دارد و 

تی کنـم؛ پـس چگونـه بریـد تشـخیص بدهم که این کشـف درطـم اطـم یـر وجدان 

کرر قبیـح دارم، آیـر وجـدان واقعـی اطـم یـر  کـه از یـک  نمرطـم؟ یـر اینکـه وجدانـی 

خیـا؟ اصـًا تـرز تعـداد تسـتقات عقلّیـه از کجـر تعلـوم تی شـود؟

در پرطـخ تی گوییـم: ایـن تثـرل بـر بحـث تعابـم تسربـق نـدارد. بـه ایـن تثـرل 

کـه ایـن خسـری حـّس اطـم یـر خسـری تحلیـل حـّس، چـون بحـث  وارد نمی شـویم 

ُه  كٰا�نَ اللّٰ  وݩَ
ݦݦݦݦݩݩۗ

٭ ٰا�ةٍ ِهْم َحَس�ن ٰا�ةِ ىݘ ِ
ُه َس�یݩّ ُل اللّٰ ّدِ َ بݧ ىݫ ُ َك �ی ݩݩݩݘِ ݧ �ݧ

ٓ ݩݩݩٰ ݧ ولݩݩݩݩݩݧ
ُ
ا ا صٰاِلًحا ڡنݦَ

ݩً
ل ݨَ مݧ َل عݩَ مݭِ

َ �نݨَ َوعݧ َ مݨݧ ٰا�بَ َوءاٰ ٰا َم�نݨݨْ �ة
ّ
1. فرقـان: 79: »ِال
ًما«. �ی ٖ ݫ َرحݫ وًرا  ڡنُ 363عنَ
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کـه تـر عرتـِل  گفتگـوی تـر نیسـم. ترجـاا ایـن اطـم  داتنـه داری اطـم و توضـوع 

شنرطـنده هسـتیم. ایـن عرتـل شنرطـنده، تاکیبـی از تثبم هـر و تنفی هـر اطـم کـه 

کـه در خداشنرطـی و وجدانـم از  کجـر بریـد بفلمـم  اهبتـه نـور عقـل هـم دارد. تـن از 

خـدا اشـتبره نمی کنـم؟ آن چـه شـریعم از تـر خواطـته، خـروج از دو حـّد تعسیـل و 

تشـبیه اطـم و بـاای تـادم عـرّدی یـک قـدم هـم برالتـا از ایـن حـد نخواطـته اطـم. 

کـه تی خواهد  کنـون تـر هسـتیم و پریـۀ اوهیـۀ تعابم تـرن _ یعنی خداشنرطـی _  ا

کند. آیر خروج عن اهحّدین تی تواند تورد اشتبره قاار بگیاد   تر را تخرطف شریعم 

گا پریه ای ترین اصل تورد خسر قاار بگیاد، اصل دیرنم از بین خواهد ربم.  یر نه؟ ا

 بیـرن نگررنـده از تسلـف، بیرنـی اطـتدالهی اطـم. تمکـن اطـم خواننـده بگویـد 

 تن از کجر بفلمم؟ پرطخ آن اطم که این یربتن به خودش اطم، چون پریۀ یربته هر 

به خودش باتی گادد. 

کـه شـرید بسـیرر تحـدود هـم  گـا ایـن تبرنـی اوهیـه _  کـه ا طـخن در ایـن اطـم 

ربـم.  خواهـد  بـرد  بـا  دیرنـم   اطـرس  برشـد،  نداشـته  روشـنگای  تـر  بـاای   _ برشـد 

چگونـه تی تـوان بـه اتـور اوهیـه رطـید؟ جواب این اطـم کـه: به خـودش. یعنی اتای 

زائـد بـا آن نیسـم. هـذا تـر بحـث خـروج عـن اهحّدین را یـک بحث عقلـی تی دانیم. 

کـه نـه تی توانـم تنکا خدا شـوم و نـه تی توانم  یعنـی عقـل نـوری تـن، بـه تـن تی گویـد 

یـم، دالهـم وهـی اهلل  گـا بخواهیـم یـک قـدم جلوتـا برو بگویـم شـبیه چیـزی اطـم. ا

تی خواهـد؛ بـدون تادیـد!

گـا بخواهـد وجدانـی برشـد،  یـه دیگـا بـه بحـث بنگریـم. آن اتـا ا اینـک از یـک زاو

ت 
ّ

کـه نـگره  کنیـد، تی باترییـد اصـًا تسـتقا یـۀ دیگـای  بـه خـودش اطـم. اتـر از زاو

کدام هرطـم؟ تعابـم؛ یعنـی نفـس تـر عـررف بـرهلل شـده اطـم و تـن وقتـی  عقلـی 

کـه تی شنرطـم، نمی توانـم از دو  بـر عقلـم بـه نفسـم نـگره  کنـم، تی بینـم آن خدایـی را 
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حـّد تعسیـل و تشـبیه خـررج کنـم. ایـن کشـف عقانـی تن نسـبم به تعابتی اطـم 

کـه دارم. اّتـر بیرنـش بیـرن خـروج عـن اهحدین اطـم. 

ایـن بحث هـر جـری خـودش را دارد؛ وهـی در بیرنـی که تر داشـتیم، تی خواطـتیم 

کجـر بریـد  کـه  کـادن را نشـرن بدهیـم، تـر روشـن شـود  جریـگره اتـا وجدانـی و وجـدان 

کـه آیـر این وجدانیرت دو تر اطـم یر ده تر اطـم  دنبـرل وجدانیـرت بگادیـم. اتـر ایـن 

و در چـه حیسه هـر و طـرحم هریی اطـم؛ این هـر بحث هـری بعـدی اطـم. بعًا بنر 

یـم.  کنیـم تـر خیلـی بـه بیااهـه نرو کـه حـوزه بحـث وجـدان را تشـخص  بـا ایـن اطـم 

کـه اطـترد بحـث توحیـد و اختیـرر را بـا پریـۀ وجـدان قـاار  ایـن تقدتـه، از بـرب ایـن 

داده انـد، بـه عنـوان تقدتـۀ ورود بـه تبرحث آتی تساح شـد، و گانه بنری ورود به این 

نـوع تبرحث شـنرختی را نداشـتیم. 

ی اهلل علی محّمد و آله الّطّیبیَن الّطاهرین 
ّ
و َصل  
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پپیوست:

پردازش »وجدان« در نفس مائی 

با تکیه بر بازخوانی تقریرات متفاوت از »وجدان«

مقّدمه

کلیـد واژه هـری تلـم و اطرطـی در تبییـن تبرنـی  وجـداندر ادبیـرت تعرربـی، از 

اتـور وجدانـی  بحـث  بـه  پاداختـن  نتیجـه،  در  االهـی تحسـوب تی شـود.  تعـررف 

کتـرب و طـنم  کـه از شـرهوده هری اطرطـی طـرختمرن ربیـع و شـکوهمند تعـررف 

شـمرر  بـه  تعـررف  درس هـری  زیربنریـی  تبرحـث  از  بسـیرری  راهگشـری  اطـم، 

تـی رود. تاحـوم تبـرور اطـترد آیـةاهلل شـیخ تحمـود حلبـی در ضمـن درس هـری دوره 

تقریـاات تعـررف، تی باترینـد:  و  اول و دوم بررطـی 

که خداوند به روی  ▪ راه انبیاء، راه وجدان و فطرت اسـت، همان راهی 
 تمام افراد بشر عاقل  باز کرده است. ]درس های معارف، بحث توحید، 

درس 1[

کـه بایـد خودتـان  کـه الزم و متحّتـم اسـت، ایـن  اسـت  ▪ اولیـن چیـزی 
کـه مفتـاح همـۀ معـارف توحیـدی، یافتـن خـود اسـت.  کنیـد  را وجـدان 

رۀ دوم معـارف، بحـث توحیـد، درس 2[ ]درس هـای دو

بـاهلل  عـارف  و  کنـد  دعـوت  را  همـه  کـه  شـده  فرسـتاده  پیغمبـر؟ص؟   ▪
نمایـد و همـه را شناسـای خـدا، شناسـای انبیـاء، شناسـای خودشـان و 
شناسـای معـاد کنـد. بلکـه شناسـای حقایـق ایـن عالـم کنـد تـا حقایـق 
ایـن عالـم را خـوب بیابنـد. ]درس هـای معـارف، درس توحیـد، درس 1[ 
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▪  اعلم أّن أول ما یجب علی المستبصر اللبیب في طریق کشف الحقائق 
و نیـل مـدارج المعـارف أن َیعـرَف نفَسـه و ُیعایـَن شـخَصه بالوجدانـات 
ّیة و التصدیقّیة، فإّن وجدان النفس لیس   العینیة، ال بالمفاهیم التصور
بصـورة معقولـة و ال بتخّیـالٍت موهومـة مفهومـة، بـل إّنمـا هـو بالتوجـه و 

الرجـوع الجوهـرّي إلیهـا. ]المشـهدین فـی التوحیـد و العـدل: 15[

کـه طـرخترر و روش شنرطـی شـنرخم در علـوم و تعـررف  کـاد  شـرید بتـوان اّدعـر 

گسسـتنی بر توضوع وجدان دارد. درطـم  اهل بیم؟مهع؟ در تبیین دین، ارتبرطی نر

در همین جلم بر روش شنرطـی طـریا علوم شـنرختی بشـای کرتًا تتفروت اطـم. 

از ایـن رو، ارائـۀ تعریفـی صحیـح و بیرنی صریح از ابعرد تختلف این واژه، تخرطف 

را در بلـم بلتـا تبرحـث تعرربی کمـک خواهد کاد.  

عـاوه بـا آن، چنرنچـه تعریـف و تبییـن وجـدان در پـاده ای از ابلـرم برقـی بمرنـد، 

کـه تدعیـرن تکتـف تعـررف، نـه تنلر  گیـاد  تی توانـد دطـتمریۀ شـمرتم نرقـدان قـاار 

کـه اطـرس و پریـۀ شنرخم شـرن تحسـوب  خـود بـه تبیینـی قربـل بلـم از وجـدان _ 

بـه  نیـز  را  خـود  آتوختـگرن  درس  و  تخرطبـرن  بلکـه  نیربته انـد،  دطـم   _ تی شـود 

و  نوشـترری  آثـرر  نرقـدان در  باخـی  ارجـرع تی دهنـد!  نـرم وجـدان  بـه  آبـردی  کجـر  نر

کـه تفکیکیـرن بـا دو اتـا غرتـض شـیعه یعنـی بـداء و  گفتـرری خـود، طعنـه زده انـد 

تقیـه، اتـا طـوتی بـه نـرم وجـدان ابـزوده و جنبۀ برطنی گاایِی شـیعی را بـه کمرل خود 

رطـرنده اند. 

که برزگویی طـــخنرن اهل طـــنم به شمرر تی رود ]اهمحّصل،  به اعتقرد اینرن_ 

گـــزارش رهباان دینـــی از آینده را تصحیـــح تی کند و تقیه،   82[ _ بـــداء، خسرهـــری 

کذب شـــیعیرن اطـــم. وجـــدان نیز بـــاای ها شـــنرخم بی  نیـــز تصحـــح بیرنـــرت 

گریزی بااهم آورده اطم. هذا دین شـــیعی و برورهریشرن، در پوششی  اطرطـــی، راه 
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از تقـــدس و پنلرنی گـــای تحربظم خواهد شـــد و آتوزه هری اعتقـــردی نردر، تبلم 

و تتنرقض شـــرن به تـــدد آتوزه ای به نـــرم وجدان، همـــواره رازگونه، شـــگفم انگیز، 

تحاترنـــه و تنحصـــا بـــه خرّصـــرن بـــررگره ربوبـــی یعنـــی جمرعـــم شـــیعیرن، برقی 

ترند.   خواهد 

از ایـن رو ضـرورت بررطـی دقیـق واژۀ »وجـدان« و تـااد از آن در تبرحـث تعرربـی 

دو چنـدان تی گـادد. بـه همیـن جلـم بحث وجـدان در تیرن اطـرتید و عاقمندان 

تختلـف،  دیـدگره  چندیـن  قرهـف  در  و  بـوده  تسـاح  همـواره  تعـررف،  درس هـری 

کـه ضمـن برزخوانـی  جمع بنـدی و ارائـه شـده اطـم. ایـن نوشـترر در پـی آن اطـم 

کوتـره باخـی از ایـن دیدگره هـر و بـر اشـررۀ اجمرهـی بـه باخـی نـکرت تکمیلـی، وبرقـی 

تیـرن ایـن نظـاات بااهـم آورد. 

١. »وجدان« و تعریف پذیری آن

»تعریـف« هـا تفلوتـی بـه عنـوان نخسـتین پلـۀ بلـم درطـم از آن در تکرتـف 

گونـی  گونر تختلـف، طـرز وکرر و نظـرم تتفروتـی دارد. در بیـرن اهـل تنسـق، اقسـرم 

از تعریـف بـا اطـرس ذات و َعـَاض و نـوع و جنـس و بصـل اشـیرء، ارائـه تی شـود. 

کترب هـری  در  و  شـررحرن  از  خـود  اهنجـرة  و  اهشـفر  کترب هـری  در  کـه  ابن طـینر 

آنجـر  از  اطـم،  ارطـسویی  تنسـق  نّقـردان  از  اهحـدود،  رطـرهة  و  اهمشـاقیین  تنسـق 

گـزارش دقیـق از آن را نردرطـم تی دانـد،  کـه دطتاطـی بـه ذات اشـیرء را نرتمکـن و 

اطرطـًر »تعریـف بـه حـّد« را _ بـه عنـوان یکـی از اقسـرم تعریـف _ غیاتمکـن و تـادود 

کثـا نسـبم  کـه چـون هاکـس تی توانـد حّدا تی شـمررد. بـه عکـس، او تعتقـد اطـم 

بـه ذات خـودش در شـاایط خرّصـی علـم داشـته برشـد، »تعریـف بـه رطـم«، یعنـی به 

عـوارض خـرص اشـیرء، تمکن تریـن نـوع تعریـف بـه شـمرر تی آیـد ]رطـرهة اهحـدود: 

.]32-29 اهمشـاقیین:  تنسـق   ،232-231
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کـــه یـــک تعریـــف دقیـــق بریـــد بـــا اطـــرس  عـــّده ای از باطـــفه غـــاب نیـــز بـــا ایـــن برورنـــد 

ــر اصـــول تتعـــررف  ــا ایشـــرن، تفرهیـــم بنیردیـــن یـ گیـــاد. از نظـ تفرهیـــم پریـــه  صـــورت 

گزاره هـــری اثبرت نرپذیـــا، بدیلـــی اهصـــدق، قسعـــی و بســـای هســـتند،   )axiom(

ـــد. در تـــورد پذیـــاش هـــا چلـــرر خصوصیـــم  ـــاار تی گیان ـــر و اطـــرس تعریـــف ق ـــذا تبن ه

بـــاای اصـــول تتعـــررف تیـــرن ایـــن اندیشـــمندان، اتفـــرق نظـــا وجـــود نـــدارد. دکررت و 

کرنـــم و نظرم هـــری تتأثـــا از وی،  الیـــف نیتـــز، هـــا چلـــرر خصیصـــه را پذیابتـــه انـــد؛ 

کنـــرر نلرده انـــد؛ بلســـفۀ اصرهـــم تجربـــه، قسعـــی و بســـای بـــودن را  قسعی بـــودن را 

نپذیابـــم؛ و جـــرن اطـــتوارت تیـــل و راطـــل هـــم تنلـــر اثبرت نرپذیـــاِی آن را پذیابتنـــد .

]Dictionary of Philosophy and Religion )Eastern and Western Thought(: 46[.

 نکتۀ قربل توجه در نگره بلسفه و تنسق به توضوع تعریف، این اطم که تعریف

 در بضـــری ذهـــن و تصـــّورات ذهنی شـــکل و قوام تی گیـــاد. این نکتـــه در تعررض 

که از این تنظـــا، در تعریف  آشـــکرر بـــر تعریف وجـــدان از تنظا تعرربی اطـــم، چاا

که نرظا بـــه اتوری واقعـــی و خررجی اطـــم، نبرید  اتـــوری همچـــون »وجدانیـــرت« 

کرربادهـــری تختلـــف  آن در حوزه هری  خـــود را درگیـــا هفظ وجـــدان و پاداختـــن به 

کـــی و  گـــون نمـــود. در تنظوتـــۀ اندیشـــۀ تعرربـــی، اتـــور وجدانـــی، صـــورت ادرا گونر

یفـــی که در بضری ذهن و صورت طـــرزی هری آن  ذهنـــی ندارنـــد و هیچ یک از تعرر

انجـــرم تی شـــود، نمی توانند بیرنگـــا تنظور دقیـــق از »اتور وجدانـــی« در آن تنظوته 

برشـــند. بـــه تعبیـــا دیگـــا، هنـــگرم پاداختن بـــه تعریف تصسلـــح از وجـــدان و اتور 

وجدانـــی، نوعی دوگرنگی حرصل تی شـــود: از یک طـــو جریگره باایند شـــکل گیای 

تعریـــف تصسلـــح، بضـــری ذهن و تتکـــی به صورت هـــر و تفرهیم ذهنی اطـــم  و 

از طـــویی دیگـــا، اتـــور وجدانی طـــنخّیتی بر صـــَور ذهنـــی ندارند. هذا تـــاش باای 

تعریـــف اصساحـــی وجـــدان، تاش بـــاای انجرم اتـــای تحرل به نظا تی رطـــد:
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فمتـی أردت وجـدان نفسـك، البـّد لك مـن مراجعتك الیها بهـذا الرجوع 
کنـه الوجـدان و تعرفهـا بالمشـاهدة و العیـان، و  کـي تجدهـا  الخارجـي، 
إن لـم تتمّکـن مـن تعریفهـا الجامـع المانـع طبـق المصطلحـات الفّنیـة 

]المشـهدین فـی التوحیـد و العـدل: 15[�

کتـرب و طـنم، روش اصلـی در تعریـف و تبییـن  در واقـع، بـا اطـرس آتوزه هـری 

کـه چـون وجدانّیـرت، حقریقـی  یکـاد تذّکـای اطـم؛ بـه ایـن تعنـر  اتـور وجدانـی، رو

کشـف و شنرطـریی آنلـر  خررجـی و واقعـی تی برشـند، ِصـاف اشـرره و یردکادشـرن، 

را _ اهبتـه در درجـرت و تااتـف تختلـف بـه حسـف جریـگره خررجـی آنلـر _  به دنبرل 

دارد. از نظـا تبرنـی تعرربـی، روش تـذکرر، همرن طریقی اطـم که انبیری االهی؟مهع؟ 

در پیـش گابته انـد، زیـاا تذّکـا در جریـی تعنـر پیـدا تی کنـد که ابااد، واجـد حقیقتی 

بـوده، وهـی از آن غربـل شـده اند و بـر تذّکـا، تتوّجـه آن حقیقـم تی شـوند. ایـن بااینـد 

بـر تعریـف تصسلـح، بسـیرر تتفروت اطـم. 

گا در این نوشترر، وصفی از اتور وجدانی به  اشرره به این نکته نیز الزم اطم که ا

 تیـرن تی آیـد، صابـًر بـه تنظـور اشـرره نمودن  به حقریقی اطـم که واجد آن هسـتیم. 

گزیا از به کررگیای اهفرظ و تفرهیم در گفتمرنی علمی هستیم،   به تعبیای دیگا، گاچه نر

 این اهفرظ و تعرنی، اشرره کننده و دالهتگا تر به اتای خررج از این تعقوالت اطم، 

که آن اتا خررجی، از جنس و طنخ تفرهیم تعقوهه نمی برشد.

 أنهم 
ّ

کان لهـم التعقـل و التصـور قبل التکلم، إال  فالعقـالء بالفطـرة، و إن 
 آیة و إشارة و عالمة یشیرون بها إلی األمور الخارجیة 

ّ
لفاظ إال  الیجعلون األ

]مصباح الهدی: 519[

به عبررتی دیگا، ها تعریف و توصیفی تر را وارد بضری ذهن تی کند. به همین 

دهیــل، نمی توانــد بیــرن درطــتی از حقیقــِم یــک اتــا خررجــِی تکشــوف بــه نــور عقــل 
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و علــم _ نظیــا اتــور وجدانــی _ برشــد. اتــر بــاای بیــرن تنظــور خــود و در جریــرن تفرهمه 

یــم از واژه هــر و تفرهیــم تاتبــط بــر آنلــر اطــتفرده نمرییــم، وهــی هاگــز  بــر دیگــاان، نرچرر

کثــا _   کرشــف، قرئــل نبــوده، تعتقدیــم ایــن تفرهیــم _ حدا  بــاای آنلــر نقــش تعــّاف و 

وجوهی باای آن اتور خررجی هستند. 

ــال احتیــاج إلــی کاشــفان للماهیــات الخارجیــة ب  ... ألّن العقــل و العلــم 
 

ُ
المعقــول یکــون  الثبــوت  تقدیــر  علــی  و  العلمــی،  و  العقلــی  الثبــوت 

لفــاُظ ســماٌت للخــارج بواســطة  المعلــوُم الثابــُت بهمــا وجــَه الخــارج، و األ
و  أّوال  الحقائــق  نفــُس  منهــا  المــراد  و  لفــاظ  األ فمعنــی  الوجــوه.  هــذه 
بالــذات. و علیــه الفطــرُة األولیــة العقالئیــة. فالمکشــوُف نفــُس الحقائــق، 
ــُم اإلنســان أســماَء األشــیاء موجــودة او 

ّ
و األســماُء ســماٌت لهــا، فیمکــن تعل

غیــر موجــودة. و جــرت اســتعماالت صاحــب الشــریعة علــی هــذه الفطــرة 
األّولیــة ]مصبــاح الهــدی: 517[

2. مراد از »وجدان« در متون معارفی

 وجدان ]به کسا واو[ در هغم عاب ]هسرن اهعاب، ابن تنظور و ترج اهعروس، زبیدی

یشـه »َوَجـَد« و بـه تعرنـی »دارا شـدن« ]َوَجْدُت  بي   و اهعیـن، بااهیـدی[ تصـدر و از ر

ي صـْاُت ذا تـرل[، »غنـی شـدن« 
َ
اهمـرل  ُوْجـدًا و َوْجـدًا و ِوْجـدًا و ِوْجَدانـًر و ِجـَدًة، أ

ي اطـَتْغَنی ِغنـًی ال َبْقـَا َبْعـَده[، 
َ
 و َغْیـَاه  اْطـَتْغَنی، َوَجـَد َیِجـُد ِجـَدًة، أ

َ
]َوَجـَد اهمـرل

ِجَدُة: 
ْ
ْدَرَکـه، و اهِوْجدان  و اه

َ
»رطـیدن« ]َوَجـَد اهَمسلـوب  ِوْجَدانًر و ِإْجَدانًر، ِبَکْسـِاهمر أ

ـة 
َّ
ره

َ
اهّض ]َوَجـْدت   کـادن«  پیدا و  »یربتـن  و  أصبُتـه[  أى  اهشـي ء  َوَجـْدُت   قوهـك  تـن 

کرربـاد وجـدان توطـط بررطـی زبرنـرن را در  گابتـه شـده اطـم. دهخـدا نیـز  ِوْجدانـر[ 

یربـم«، و »یربـم« آورده اطـم. اهبتـه بـر  تعرنـی »گـم شـده را یربتـن«، »یربتـن«، »در

کـه ایـن تعرنـی تغریا هم نبـوده، به  نحوی هم پوشـرنی  اندکـی دّقـم، تعلـوم تی شـود 
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در بخش هـری تختلـف دروِس تعـررف، ایـن واژه در دو تعنـری »دارا شـدن« و 

کرر ربتـه اطـم.   »یربتـن« بـه 

معنـاییکـم:گره تنظـور از هفـظ وجـدان، واجدّیـم اطـم. وجـدان و واجدیـم 

گابتـه اطـم. تثـًا وقتـی  گفتگـو قـاار  در ایـن تعنـر بیشـتا در تبرحـث خلقـم تـورد 

تی گوییـم »واجدّیـم نفـس، نـور علـم را« )وجـدان نـور علـم( یـر »واجدّیـم نفـس، نـور 

عقـل را« )وجـدان نـور عقـل( یـر »واجدّیـم تـرء بسـیط، نـور قـدرت را« یـر »واجدّیـم 

کـه نفـس تظلـم اهـذات، انـوار  ترهّیـم تعدوتـه، نـور والیـم را«، تنظـور ایـن اطـم 

کمرهّیـه راـ  بـه درجـه ای و تاتبـه ایـ  واجـد گادیـده اطـم. به عبررتـی، خداونـد تتعرل 

کمرهّیـه را بـه ترهّیـرت تملیـک نمـوده اطـم.  بـه اذن و اراده خویـش، انـوار 

 و لکن مما یجب علیك أن تواظبه حفظ واقعیة مالکیتك و واجدیتك.
الواقعیـة  الواجدیـة  و  المالکیـة  التامـة علـی ضبـط  بالمواظبـة   فعلیـك 
جمیـع  فـی  حفظـه  یجـب  ممـا  المطلـب  هـذا  فـإن  الوجـدان.  بحقیقـة 
المطالـب و المراتـب و المقامـات مـن الکلمات، حیـث إنه أحد األرکان 
العظیمـة فـی معـارف صاحـب الشـریعة، و هـو أمـر وجدانـی لیـس یمکن 
إنـکاره. کیـف، و نجـد بالوجـدان التام أننا مالکون بأشـّد أنحاء الملکیة 
لنـور الوالیـة و للوجـود و القـدرة و العلـم واجدیـة و مالکیـة ال أشـّد منهـا 

]مناصـب النبـی )مخطـوط(: 68[

کنـرر تعبیـا واجدیـم، اصسـاح »ترهکیـم« نیـز در ادبیـرت تعرربی به چشـم  در 

کـه اشـرره بـه تاحلـه ای واالتا و باتا نسـبم به واجدیـم دارد. در تاحله ای  تی خـورد 

کـه خداونـد از نـور والیـم بـه ترهیـرت تملیـک تی کنـد، اصساحـر گفته تی شـود که 

ترهیـم، واجـد نـور والیـم شـده اطـم ]درس هـری تعـررف، بحـث خلقـم: درس 

کـه بـه ایـن ترهیـم، اجـرزۀ تصـاف در ایـن نـور، از حیـث اعسـرء بـه  50[ و هنگرتـی 

کرر تـی رود. طابـه آنکـه  ک از غیـا داده تی شـود، اصسـاح ترهکیـم بـه  373غیـا و اتسـر
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کـه  در تااحـل خلقـم، از نـگره علـوم تعـررف، نـه تنلـر تاحلـۀ واجدیـم و وجـدان _ 

کـه  تاحلـه ای انفعرهـی اطـم _ تعریـف نرپذیـا اطـم، بلکـه تاحلـۀ ترهکیـم نیـز _ 

جنبـۀ برعلـی وجدانـرت اطـم _ چنیـن تی برشـد.   

اعلـم أّن حقیقـة المالکیة لیسـت مما ُیعـرف بالمعّرفـات و التحدیدات، 
کیف و هی شیئیة ماهیتنا التی الشیء محض. و هذا اإلدراك ـ أى إدراك 
کونهـا شـیئیتنا و مـا بـه تحققنـا ـ إّنمـا هـو بنفـس هـذه المالکیـة، فلیـس 
یمکـن تحدیُدهـا و ال تعریُفهـا. و إّنمـا المقدار الذى یمکـن أن یقّرر أو یحّرر 
ل منـه و ُیعطیـه و یجـود بـه بـکّل مـن شـاء 

ُ
هـو صیـرورة المالـك بمثابـٍة یبـذ

و أراد و َیمنُعـه عـن کّل مـن یشـاء. فتسـلیُط اهلل تعالـی ماهّیَة الصـادر األول 
علـی نـوره البهـّی العزیـز الجلیـل الجمیـل و جعـُل زمـام أمر ذلـك النور بید 
 مـن ذلك النور المعطٰی به بکّل 

ُ
الصـادر األولـ  بمثابـٍة ُیعطـی الصـادُر األّول

کّل مـن یشـاء ـ هـو العطـاُء  مـن یشـاء بغیـر حسـاب و مقـدار و َیمنُعـه عـن 
یـد مـن عنایـة  و التملیـُك و المالکیـُة الحقیقیـة. فـإّن عنایـة المالکیـة أز
الواجدیـة. فالواجدیـة هـی وجـدان ماهیـة الصـادر األّول نـوَر اهلل تعالـی، و 
المالکیـة هـی وجدانـه إّیـاه مـع کون المفتاح بیده و الزمـام فی کّفه بحیث 
ُیعطـی منـه بـکّل ماهّیـة شـاء و أراد ـ فـی عیـن بقـاء أملکیـة اهلل تعالـی ـ أو 
یمنُعـه عنهـا کذلـك. فـاهلل تعالـی أعطـٰی إعطـاًء حقیقیـًا و جعـل الصـادَر 
 کیـف یشـاء و متصرفا فی ذلـك الّنور المعطٰی به 

ً
األول قـادرًا مختـارًا فّعـاال

کًا. فحقیقـة المالکیـة هـی  کیـف یشـاء بـذال بغیـر حسـاب أو منعـًا و إمسـا
هـذه الفّعالیـة و الّتصـرف عـن القـدرة و االختیـار فـی ذلـك النـور إعطـاء أو 

کا. ]مناصـب النبـی )مخطـوط(: 72[ إمسـا

کشـف و یربتـن حقیقـم  معنـایدوم:در پـرره ای از اوقـرت، تنظـور از وجـدان، 

اطـم. تر در این نوشـترر به بررطـی تعنری وجدان در تعبیا دوم آن، یعنی چگونگی 
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بـه  نوعـی طـنگ بنـری اصلـی  کـه  کشـف حقریـق توّطـط نفـس خواهیـم پاداخـم 

بسـیرری از تبرحـث تعرربـی اطـم.

***

گفته نمرند که در نوشترر حرضا، وجدان در تعنری عرّم آن در تبرحث شنرخم   نر

کـه بخشـی از  گابتـه اطـم. توضـوع »وجـدان خـدا«  تخلوقـرت، تـورد بررطـی قـاار 

تبرحـث ربیـع و شـرتخ تعابـة اهلل و از تعرهـم تنـّور و بـر شـکوه بیرن اهـل بیم؟مهع؟ در 

تعـررف توحیـدی قلمـداد تی گـادد، در تجرهـی دیگـا دنبـرل خواهـد شـد. 

3. دیدگاه های مختلف حول بحث وجدان

 با اطرس آنچه از تتن درس هری تعررف تاحوم اطترد در دطتاس تر قاار گابته، 

کرربـاد هفظ و تااد  چنـد دیـدگره تتفـروت در بیرنـرت شـررحرن این تبرحـث پیااتون 

از وجـدان _  چـه بـه صـورت صریـح ذیـل هفـظ آن و چـه بـه صورت ضمنـی در کررباد 

یربم هـری  کیدهـری توجـود بـا در کـه تأ آن _ پدیـد آتـده اطـم. حقیقـم آن اطـم 

یـس،  و پیونـد  وجدانـی در درس هـری نخسـتین تبحـث توحیـد در هـا دو دوره تدر

کـه حکریـم وجـدان، حکریـم نربـی اطـم  دادن آن بـه راه انبیـرء؟مهع؟ و ایـن نکتـه 

گـذر  گاانقـدر در  کیمیـری  کـه در آرای اندیشـمندان بشـای تغفـول واقـع شـده و ایـن 

یکخرنـه حجـرب ابـکرر بشـای بـه کنـرری نلرده شـده اطـم، بـه پا رنگ  دوران در ترر

کـه بـه دنبـرل تی آیـد _ انجرتیـده اطـم. بـه عـاوه، در  شـدن دیـدگره یکـم و دوم _ 

تعابتـی  یکـاد  رو بـر  اشـیرء  کنـه  تعابـِم وجدانـِی  بحـث  تحلیل هـر،  ایـن  از  باخـی 

وجـدان پـروردگرر در هـم آتیختـه شـده اطـم. همچنیـن، گرهـی آنچـه در خصوص 

کرشـفیم عقـل و علـم و تذکـا بـه وجدانیـرت نفـس در حسـن و قبـح ابعـرل و وجدان 

و  عربـی  تقریـاات  عبـررات  در  تفصیـل  و  اجمـرل  بـه  تختـرر  قـردر  برعـل  کمـرالت 

375درس هـری بررطـی تعـررف آتـده اطـم، بـر آنچـه پیااتـون تعابـم بسـیط پـروردگرر و 
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کـه در درس هـری بعد تورد بررطـی و تذکا وجدانی  تعابـم تاکیبـی برآلیـة کمـرالت _ 

قـاار گابتـهـ   بـر تحلیلـی یکسـرن بررطـی و جمع بنـدی گادیـده اطـم. ایـن عواتل نیز 

کیـد بـا دیـدگره یکـم و دوم را بـه دنبـرل آورده اطـم.  تأ

کـه نمی توانیـم همـۀ عبـررات توجـود ذیـل بحـث وجـدان  انصـرف ایـن اطـم 

فـی دچـرر آییـم 
ّ
کرربادهـری آن در تتـون تعرربـی _ بـدون اینکـه بـه تکل را بـاای همـۀ 

کـه دیـدگره طـوتی  _ ذیـل دیدگره هـری یکـم یـر دوم بـه طـرترن باطـرنیم. اینجرطـم 

کـه ارزشـمند و در خـور اعتنـر اطـم،  کنـرر ایـن دو دیـدگره تسـاح شـده اطـم  در 

کـه تی کوشـد تقریبـًر همگـِی تسرهـف و عبـررات تربـوط بـه بحـث وجـدان  دیدگرهـی 

کنـرر هـم شـاح و توضیـح دهـد.  را در 

تـر در ایـن نوشـترر بـه بررطـی هـا طـه دیـدگره و بررطـی ابلرتـرت و چرهش هـری 

آنلـر خواهیـم پاداخـم.  پیااتـون 

دیدگاه یکم: وجدان، قوه ای درونی برای شناخت

کنـرر حـّس و عقـل، از قـوای برطنـی_ و بـه تعبیـای  در ایـن دیـدگره، وجـدان در 

دیگـا، طریقـی _ تسـتقّل  بـاای شـنرخم حقریـق اطـم. همچنـرن که بر حـّس خود، 

گـا ایـن تعبیـا را بپذیریـم( و بـر عقـل خـود، شـنرخم عقانـی را  شـنرخم حّسـی )ا

قـاار داده  تـر  نـرم وجـدان در اختیـرر  بـه  قـوه ای دیگـا  یـم، خداونـد  بااچنـگ تی آور

بـه  نسـبم  کـاده،  پیـدا  ارتبـرط  خـررج  عرهـم  بـر  آن  وطـیلۀ  بـه  تی توانیـم  کـه  اطـم 

کنیـم. هغتنرتـه تجمـع اهبحریـن ]طریحـی[ یکـی از  اشـیرء شـنرخم وجدانـی پیـدا 

اهقـوى  را این گونـه شـاح تی دهـد: »اهِوْجـَداُن « تـن  کرربادهـری اصساحـی وجـدان 

ـرت «. هغتنرتـه دهخـدا نیـز  کل تـر یـدرك برهقـوة اهبرطنـة یسـمی  اهِوْجَداِنّیَ اهبرطنـة، و 

کـه در عـاف بعضی،  بـه نقـل از اهمنجـد و کشـرف اصساحـرت اهفنـون آورده اطـم 

وجـدان عبـررت اطـم از نفـس و قـوای برطنـه.  376
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کـه بـاای شـنرخم پیااتـون خود، عقـل و حـس را برعانه به  بشـا این گونـه اطـم 

کـه در حیسۀ عقل  کرر تی گیـاد. صرحـِف کمـرِل عقـل، هـا گره اراده کنـد_ در اتـوری 

گا نخواهد، از آن بلـاه نمی باد. در تورد حّس  اطـم _ از ایـن قـوه اطـتفرده تی کنـد و ا

گـا برعانـه  گـا چشـم را ببنـدد جریـی را نخواهـد دیـد، وهـی ا نیـز همین طـور اطـم. ا

تصمیـم بگیـاد کـه چشـمرن خـود را بـرز کنـد، همـه جـر را تـر تیـررس نگره خـود، نظرره 

خواهـد نمود. 

ــداوِل  ــزار تت ــرر دو اب کن ــتقل و در  ــّوه ای تس ــۀ ق ــه تثرب ــدان ب ــدگره، وج ــن دی در ای

کــه در تــر بــه  پیش گفتــه تلقــی تی شــود و قــوه ای بنیردیــن و طریقــی روشــنگا اطــم 

کنــرر  گــا در حرالتــی عقــل و حــس،  کــه ا گونــه ای  ودیعــم نلــرده شــده اطــم، بــه 

گذاشــته شــود، همچنــرن ایــن وطــیلۀ تعابــم آبریــن، تجــرل تفحــص در تخلوقــرت 

کنــه حقریــق عرهــم رطــید، چــه  کــه از تجــاای آن تی تــوان بــه ظرهــا و  را دارد، طریقــی 

آن حقیقــم در تاتبــه ای نــرزل تربــوط بــه اشــیرء تــردی عرهــم بیرونــی برشــد و چــه در 

تاتبــه ای عرهــی و تاتبــط بــه شــأن تعابــة  اهلل. 

بـه عبررتـی دیگـا، وجـدان قـوه یـر طریقـی اطـم که چه باای رطـیدن بـه تعابة اهلل 

کـه خـدا در وجـود تـر نلردینـه کاده اطـم_ و چه در شـنرخم اتور دیگـا، در کررگره   _

گاانقـدر و تسـتقّل از حـّس و عقل وجـود دارد که  شـنرختی انسـرن، نعمتـی درخـور و 

گرهی اش  که با اطرس تیزان آ گابم. این انسرن اطم  کرر  تی توان آن  را برعانه به 

کـه بـاای شـنرخم اشـیرء پیااتـون  از ایـن نعمـرت طـه گرنۀ االهـی، تصمیـم تی گیـاد 

کرر  خـود، از طریـق حـّس پیـش بـرود و شـنرخم حسـی پیـدا کند، یـر عقل خـود را به 

کنرری نلد و به شنرخم  زند و شنرخم عقانی بااهم آورد، و یر اینکه این دو را به 

که  تستقل از آن دو اطم، دطم یرزد.   وجدانی 

کـه بـا پریـۀ البکـای و انخـاع نلـرده شـده _ و بـا خـاف  از قضـر قـّوه و راه  وجـدان 
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ابزارهـری عقـل و حـّس، تعصـوم از  خسـر و اشـتبره اطـم _ بلتریـن و بلکـه تنلـر راه 

تسـتقّل شـنرخم و در واقـع پریـه و تبنـری شـنرخم هری دیگـا اطـم. برورتنـدان 

کـه اصـواًل شـنرخم حّسـی و عقانـی را نمی تـوان بـه عنـوان  بـه ایـن دیـدگره باآننـد 

دطـم  در  وجـدان  طـحاآتیز  عصـری  تـر  پذیابـم؛  خرهـص  و  طـاه  شـنرخم هری 

نبرشـد و تـر ایـن چـااغ االهـی تربیـدن نگیـاد، هیـچ ظلمتـی به روشـنی تزیـن نخواهد 

شـد و هیـچ شـنرخم حقیقـی و واقعـی، بااچنـگ نخواهـد آتد. نتیجه آنکـه در این 

دیـدگره، تعربیـای همچـون »وجدان حّسـی« یر »وجدان عقلی« _ به جلم اطـتقال  

اجـزاء آنلـر از یکدیگـا و تعـررض ذاتـی در تعابـم ابزایـی _ تعربیـای پررادوکسـیکرل و 

برقـد تعنـر تی برشـند، همچنرن کـه تعبیاهـری »عقل حّسـی« یر »حّس عقلـی« در راه 

حـّس و عقـل، تعربیـای نرهمخـوان هسـتند. 

گویـر تـر را بـه اطـتفرده از قـّوه ای  کـه  در دروس تعـررف نیـز عبرراتـی وجـود دارد 

یـدن  گرم نلـردن در راهـی بـه نـرم »وجـدان« و دطـم یرز تسـتقّل از عقـل و حـّس، یـر 

بـه ایـن روشـنگا درونـی بـه عنـوان وطـیله یـر قوه یـر راهی دیگـا توصیه تی کننـد. با این 

اطـرس، طـّی تااحـل تعابـم در تمرتـی درجـرت آن را بـه صـورت صحیـح، تنلـر و 

گـرو گرم زدن در ایـن تسـیا و پیمـودن راه در پاتـو ایـن شـعله اهلـی تی داننـد،  تنلـر در 

کـه در نلـرد تـر بـه ودیعـم نلـرده شـده اطـم. تسـیای روشـن و شـعله ای بـروزان 

کاده انـد و همچنرن کـه تـر را بـه طـاح  کمـرل عقـل را بـه تـر هبـه   همچنرن کـه 

کـه نفـس  حـس تجلـز نموده انـد، تـر را ترهـک قـوه ای قویـم بـه نـرم وجـدان نموده انـد 

بـر دهـدار  و  گرم تی زنـد  کرر تی بـاد، در تسـیاش  بـه  را  آن  بلـاه تی جویـد،  آن  از  تـر 

وجـدان، نـاد تعابـم تی بـرزد. نفـس انسـرنی، از ایـن عسـری االهـی اطـتفرده تی کند 

کـادن« تی پـادازد.  و بـه »وجـدان 

اختیـرر،  و  انتخـرب  همچنرن کـه  اطـم،  نفسـرنی  بعـل  یـک  کـادن«  »وجـدان 
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کـه _ بسـته بـه طـرحِم  یـک بعـل نفسـرنی بـه شـمرر تی آیـد. ایـن نفـس انسـرن اطـم 

شـنرختی تـورد نظـاش _ هـاگره اراده کنـد، از قوۀ وجدان اطـتفرده تی کند، یر حّس را 

کرر تی اندازد، و یر تعقل تی نمرید، و از این طریق بعلی نفسرنی از او طا تی زند.  به 

وجـدان، یـک حقیقـم وجـودی تنحـرز و تسـتقّل و بـه غریـم ارزشـمند دارد، تسـیا 

آن یـک تسـیا دیگـا و طـرحم آن، طـرحتی تتمریـز اطـم، بـه دهیـل تفـروت ذاتی که 

کـه البکـای خرطـتگره وجـدان اطـم، بدیلـی اطـم  بـر طـریا روش هـر دارد. از آنجـر 

کـه هـا دو تفلـوم  طـرز و صورتگانـد و علـم حصوهـی را به انسـرن  کـه بـر حـّس و عقـل _ 

کـه بـر ایـن دو رقیـف، بـا طـفاۀ  پیشـکش تی کننـد _ تتفـروت برشـد و بدیلـی اطـم 

گـوی  کـه از آنـرن  ربرقـم ننیشـند، بلکـه در تعاکـۀ رقربـم بـر آنـرن درآیـد و صـد اهبتـه 

طـبقم نیـز تی ربریـد.  

کـه از نظـا قرئـان دیـدگره یکـم نـگره اطـتقاهی به وجـدان دارد،  بـه عبـررات زیـا، 

توجـه باتریید: 

یم »طریق وجدان« است. که دنبال آن ها می رو ▪  طریق انبیا و طریق ما 

 ]درس های معارف، بحث توحید: درس 1[

▪ شـما حّتـی بـه ایـن کلمـات و جمالتی که مطرح می شـود، فکر نکنید؛ 

بلکـه آنچـه را کـه طـرح شـد، سـعی کنیـد آن را »بـه وجـدان خـود« بیابید. 

]درس هـای معارف، بحـث توحید: درس 1[

از  را  »شـما  ادراکات،  ایـن  همـه  اّمـا  می کنیـد.  ادراک  را  اینهـا  همـۀ   ▪

وجدان خودتان انداخته اسـت« و »رکود وجدان را باعث شـده اسـت«. 

توحیـد: درس 1[ ]درس هـای معـارف، بحـث 

گـر  ا ـ  واو  ایـن  کنیـد.  تصـّور  واو  یـک حـرف  در ذهـن خـود  مثـاًل شـما   ▪

کـه بـه وجـود  گـر وجـدان داشـته باشـد« _ می یابـد  شـعور داشـته باشـد، »ا
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خـود قائـم نیسـت، دیگـری او را نگه داشـته اسـت. ]درس هـای معارف، 
بحـث توحیـد: درس 1[

کنـد«،  رجـوع  ک خـود  پـا و  وجـدان سـاده  »بـه  هـم  ابوعلـی سـینا  گـر  ا  ▪
همیـن حقیقـت را می یابـد کـه او قّیـوم دارد. ]درس هـای معـارف، بحث 

توحیـد: درس 1[

یـر و رو شـدن را می یابیـد.  کنیـد«، ایـن ز کـه مراجعـه  ▪ »بـه وجـدان خـود 
]درس هـای معـارف، بحـث توحیـد: درس 2[

گـر بنـا باشـد کـه مـا مصنـوع غیـر باشـیم، آیـا جز اینکه مـا را بـاال و پائین  ▪ ا
رنـد؟ مـا ایـن طوِر مصنوعّیـت را در خودمان می یابیـم... حاال صانع  بیاو
مـن کیسـت؟ چگونـه اسـت؟ کجاسـت؟ هیـچ، اینهایـش بـر مـا معلـوم 
نیسـت. آن مقـداری کـه خـود صانـع بخواهـد، »به وجدان مـا آن مقدار را 

بنهـد«، مـا می یابیـم. ]درس هـای معـارف، بحث توحیـد: درس 2[

▪ وقتـی پیغمبـر ؟ص؟  »وجـدان انسـان را روشـن می کنـد« و صفات خدا را 
یـد، او بایـد خـدا را شـکر کنـد. ]درس هـای معـارف، بحـث  برایـش می گو

توحیـد: درس 2[

***

کـه از تتـون تعرربـی بـاای ایـن دیـدگره  علی رغـم توضیحـرت بـوق و شـواهدی 

بااهـم آتـده اطـم، تأتـات زیا نسـبم بـه تبیین جریـگره »وجدان« در این دطـتگره 

گزیـا بـه بااهـم  کـه بـه نظـا تی رطـد صرحبـرن ایـن دیـدگره، نر تعابتـی تسـاح اطـم 

آوردن بیرنـی بـاای آنلـر تی برشـند:

کـه از راه وجـدان اقـدام بـه شـنرخم تی کننـد،  کسـرنی  1. تسربـق ایـن دیـدگره، 

کـه حـّس در اختیـرر  کرر تی گیانـد، یعنـی همچنـرن  وجـدان را ترننـد ابـزار حـّس بـه 
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گرهـی آن را بی اطـتفرده تی گـذارد،  گرهـی از آن اطـتفرده تی کنـد و  حسـگا اطـم و 

بریـد وجـدان نیـز بـه همیـن گونـه تـورد اطـتفرده قـاار گیـاد. آیـر قرئـان بـه این دیـدگره، 

وجـدان  یکـم،  دیـدگره  در  آیـر  دیگـا،  عبـررت  بـه  تی پذیانـد؟  را  ای  نتیجـه  چنیـن 

اطـم؟ تعسیل بـادار 

تعربیـای همچـون  بـودِن  پررادوکسـیکرل  بـه  اعتقـرد  ایـن دیـدگره،  اطـرس  بـا   .2

کـه تشـربه یر عین  وجـدان حّسـی یـر وجـدان عقلـی اجتنـرب نرپذیـا اطـم، تعربیـای 

آن را در بیرنـرت تعرربـی و همچنیـن در کرربادهـری عابـی صرحبرن کام شـرهدیم. 

آن  اطـتعمرل  و  ارتـکرز تعنـری وضـع شـده  بـه  کام  کرربـاد صرحبـرِن  بـودِن  تعتبـا 

کـه بسـط آن، تجرهـی دیگـا تی طلبـد.   توطـط صرحبـرن زبـرن بـرز تی گـادد 

کـه وجـدان همچون عقل، قـوه ای در زتاه طـریا قوای درونی  3. آیـر چنیـن اطـم 

کـه نفـس تـر را ترهـک آن تی کننـد و بـه ایـن قـوه  تـر همچـون علـم و قـدرت اطـم 

گـا چنیـن اطـم، برید توطـط همـگرن قربل  بسـیرری از حقریـق را کشـف تی کنیـم؟ ا

یخ  بلـم _ بـه تعنـی عـرم آن _  برشـد و تورد اشـررۀ حداقل باخـی از باهیختگرن در ترر

کمـرل وجـودی نـرب در  گـا ایـن  گابتـه برشـد. بـه دیگـا طـخن، ا اندیشـۀ بشـای قـاار 

تسـتوری  تـرب  رو  پـای  بـرری!  تی نمریرنـد؛  بشـا  بـه  را  خـود  داشـم،  وجـود  انسـرن 

کـه قـوه ای همچـون علـم و قدرت در نلرد بشـا برشـد، وهی  نـدارد. نمی تـوان پذیابـم 

هیچ گره توطـط توشـکربرن تبرحث تعابتی تورد اشـرره و بررطـی و نقض و اباام قاار 

کمـرل نیسـم، بلکـه در اصـل توجودیـم آن  کیفیـم ایـن  نگابتـه برشـد. طـخن در 

گـا کمرهـی همچـون علـم در نلـرد آدتیزاد نبـود و بداهم توجودیـم آن باای  اطـم. ا

همـگرن روشـن نبـود، این همـه در چگونگـی آن طـخن نمی ربـم. اینکـه در طااطـا 

یـخ پـا چرهـش اندیشـه ورزی، هیچ گونـه اشـرره ای به تقوهـۀ وجدان نشـده، با ابلرم  ترر

کـه ادعـر تی شـود وجـدان، قوی تریـن و تسمئن تریـن  ایـن دیـدگره تی ابزایـد، بـه ویـژه 
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ِه  ُل اللّٰ �نْ ِلَك ڡنَ کریمـه »دنٰ کـه تمّسـک بـه  روش تعابم ابزایـی اطـم. طبیعـی اطـم 

از  اینجـر طـخن  کـه  نـدارد، چاا اینجـر وجرهتـی  ]اهمرئـدة: 54[ در   »
ݦݩ
ُء٭

ٓ
ٰا َسش �ی َم�نݨݨْ   �ِ ی ٖىݫ ݫ ݫ ݩةݫ �ݧ

ْ وݘݨݧ ݦُ �ی

بنیـرن و اطـرس و تحـور حقیقـی و تعتبـا شـنرخم و اتخـرذ تسـیا درطـم بـا تبنـری 

گزینش گـای در چنیـن رهیربـم بنیردینـی، نقـض  ک و  آن اطـم؛ هـذا هاگونـه اتسـر

غـاض بـه حسـرب تی آیـد. 

کـه در آیـرت و روایـرت از آنلـر بـاای بلـم و درک و شـلود یـرد شـده،  4. ابزارهریـی 

کـه پریـه و  گـا وجـدان، قـوه  ای تـر ایـن حـد تلـم اطـم  علـم و عقـل و حـّس اطـم. ا

پـس چـاا  باتی گـادد،  آن  بـه  و طـریا تعابم هـر  اطـم  تعابتـی  هـا  و تحـور  اطـرس 

یشـۀ  اهبتـه ر بـدان تصریـح نشـده اطـم؟  قـاآن و روایـرت اهـل بیـم؟مهع؟  آیـرت  در 

کرر ربتـه اطـم، اتـر »وجـدان« بـر ایـن تبییـن خـرّص به  »وجـد« در ادبیـرت ثقلیـن بـه 

گـا  تعنـری قـوه ای بـاای شـنرخم، در هیـچ آیـه و روایتـی بـه چشـم نمی خـورد! هـذا ا

ی بـه جـز علـم و عقـل و حـس، وجـود تی داشـم، تی بریسـم در آیـرت 
ّ
قـوۀ تسـتقل

کرربـاد آن نیـز بیـرن تی گادیـد،  بـه  بـه آن اشـرره  تی شـد و احـکرم تاتبـط  و روایـرت 

همچنرن کـه بـاای علـم و عقـل و حـّس چنیـن شـده اطـم.

دیدگاه دوم: وجدان، آگاهی قدسی

یررویـی وجـودی بـر اشـیرء، تتنرطـف بر تاتبۀ  دیـدگره دوم، وجـدان را بـه تثربـۀ رو

وجـودی آنلـر تی دانـد، اتـر بریـد بـه تعربیـا توجـود در درس هـر بـه ویـژه در دورۀ دوم 

کـاد، ترننـد: درس هـری توحیـد توّجـه 

گاهی اش، اشّد حاالت گاهی به تمام وجود است و آ گاهی این حالت، آ  ▪ آ
یب هم نیست »چون مساوق اصل هستی آدم است«؛   است؛ قابل شک و ر
مقدماتی هم ندارد و »رسیدن به آن  حال«، فقط بر اثر اضطرار و اضطراب و 

عوامل خارجی است. ]درس های دورۀ دوم معارف، درس 1[
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▪ »وجدان و وجود از یک ماده  اسـت«؛ »وجدان تو یعنی وجود و هسـتی 
رۀ دوم معارف، بحث توحید، درس 1[ تو«. ]درس های دو

بایـد  برسـید،  خـود  وجـدان  بـه  اختیـاری  بـه  طـور  کـه  ایـن   بـرای  پـس   ▪
تمامـی تعلقـات و افـکار را رها کنیـد...  تـا ول کردیـد، خودتـان هسـتید، 
کیـزه. در ایـن حالـت بـه وجـدان خـود رسـیده اید. »هرکسـی  شسـته و پا
بدیـن حالـت بیایـد و تـوی حـال بـرود« و همه چیـز را ول کنـد، خـودش  را 

توحیـد، درس 2[ بحـث  معـارف،  دوم  رۀ  دو ]درس هـای  می یابـد. 

کـه صـورت علمـی و ایـن  کـرد پشـت کوهی  یـم. آن  ▪ مثـال دیگـری بگو
گهـان صـدا کنیم که: »آهای...« در آن  گـر او را نا حرف هـا را نمی فهمـد، ا
لحظـه، او متوجـه خـودش می شـود. آن توجـه که وجدان اوسـت خودش 
وجهـۀ   اصـاًل  اسـت.  وجـودی  توجـه  بلکـه  نیسـت،  علمـی  توجـه  را، 
وجـودش روشـن می شـود ولـی نـه از سـنخ ایـن روشـنایی ها؛ و »تـا شـما به 
رۀ  یم. ]درس هـای دو ایـن حـال در نیاییـد«، نمی یابیـد کـه مـن چـه می گو

دوم معـارف، بحـث توحیـد، درس 2[

ایـــن عبـــررات، وجدان و وجود را یکســـرن یر تســـروق هم تلقی نموده اطـــم؛ بر 

کررباد ایـــن اصساح را تختّص تااحل  کید با اطـــتفرده از تعبیا »حرل وجدان«،  تأ

که تســـروق  اعلی و اشـــاف شـــنرخم نظیا وجدان خود یر وجدان حقریق اشـــیرء _ 

کنه اشـــیرء تی شـــود _ و همچنین  وجـــود تخلوقرت اطـــم و از آن تعبیا به تعابم 

کـــه تســـروق وجود و بســـات آدتی اطـــم _ تی دانـــد. گاچه در  وجـــدان پـــروردگرر _ 

ایـــن دیـــدگره، اعتقردی به وجود قوه ای تســـتقل بـــه نرم وجدان باای نفس انســـرن، 

کرربـــاد وجـــدان در شـــنرخم اتور  تســـاح نمی شـــود، بـــر تحصـــور شـــدن طـــرحم 

یربم هری حّســـی و عقلـــی از دایاۀ وجدانیرت خررج تی شـــوند.  تتعرهـــی، عما در

کـــه ایـــن دیـــدگره نمی توانـــد قرئـــل بـــه تااتـــف و درجرت  383بـــه همیـــن جلم اطـــم 
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که شـــنرخم هری  کشـــف هری وجدانـــی در تخلوقرت برشـــد، چاا تختلـــف باای 

 حرصله در تااتف پریین تا را تصون از خسر ندانســـته و به این جلم، آنلر را اطرطـــر

 شنرخم نمی داند.   

گا بپذیریم حسـّیرت هـم در زتاۀ اتور  کـه ا از نگاانی هـری دیـدگره دوم ایـن اطـم 

کرشـف حقریـق قدطـی را از جریگرهـش تنـزل داده  و  گویـی آن  وجدانـی قـاار دارد، 

کجـر اداتـه  کـه ایـن بروکرطـتن تـر  کرطـته ایم، و تعلـوم نیسـم  از تنـزه و قدطـّیم آن 

خواهـد داشـم؟ و ای بسـر چیـزی از آن حقیقـم قدطـی برقـی نمرنـد. تشـکل در 

اینجـر بااوانـِی خسرهـری حّسـی اطـم و تقـّدس تقـرم وجـدان، بـر چنیـن خسرهریـی 

کرتـل اطـم. پـس نـه تنلـر نبریـد وجـدان را از آن تقـرم باازیـن قدطـی اش  در تبریـن 

تنـزل داد، بلکـه بریـد طـرحم آن را از اتـور نرزهـی نظیـا شـنرخم حّسـی، تبـاا نمـود.

یررویـی بـر هـا واقعیتـی را »وجـدان« نـرم نلیـم، بریـد  گـا هاگونـه رو از طـوی دیگـا، ا

بـر توهمرتـش  نیـز  او  نیـز همیـن توضـوع را صـردق بدانیـم، زیـاا  در شـخص تتوّهـم 

کـادن اتـای  کـه در ایـن صـورت،  بـه وجـدان  یررویـی نفسـرنی دارد. بدیلـی اطـم  رو

غیرواقعـی، اذعـرن شـده اطـم و ایـن بـر حقیقـم وجدان _ که کشـفی تعصـوم و بی 

یررویی بیلسـوف بـر تصورات  خسرطـم _ طـرزگرر نیسـم. بـه همیـن تاتیـف، بریـد رو

کـه نردرطـم بـودِن اطـاق  و تصدیقرتـش در توطـن ذهـن را هـم وجـدان نـرم نلیـم؛ 

وجـدان بـا تفرهیـم تصـوری و تصدیقـی باطـفه، از بدیلیـرت تعـررف، بلکـه روح 

تبرحـث تعـررف اطـم.  

***

کـه پیااتـون دیـدگره یکـم تسـاح شـد و در  عـاوه بـا باخـی از تأتـات پیش گفتـه 

ایـن دیـدگره هـم قربـل تسبیـق اطـم، تأتـات زیـا نیـز قربـل طـاح اطـم:

گا وجدان تنلر باای تااتف عرهیۀ شـنرخم قربل طاح برشـد، این شـنرخم  384 1. ا
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 قرعدتًر نصیف عموم تادترن نخواهد شد. هذا بر رطرهم پیرتباان که تخرطبرنشرن 

 ]28 طـبأ:   »
ً
را �ی دن �نَ َو   

ً
را �ی َسش �ب اِس 

ِلل�نَّ  
�ةً

َكاڡنَّ  
َّ
لا اإِ اَك  �ن

ْ
ْرَسل

ݘَ
ا ما  ] »َو  انـد  بـوده  تـادم  عمـوم 

طرزگرری ندارد. 

کـه تکتـف تعررف بـه خرّص بودِن تخرطبرن نظرم بلسـفی  2. همـرن اعتااضـی 

یـر عابرنـی دارد، تتوّجـه این دیدگره هم خواهد شـد. 

3. تنحصـا کـادن وجدانیـرت بـه اتـور قدطـی و عـدم توطـعۀ وجدانیـرت به اتور 

را  ابعـرل  کلیـۀ  بـودن اعتبـرر  تتـداول و تتعـررف و ربتررهـری عموتـی بشـا، واقعـی 

تخـدوش و شـنرخم هری تبتنـی بـا آنلـر را نسـبی و برقـد ارزش حقیقـی تی نمریـد.

4. بـر نسـبی شـدن شـنرخم هری عموتـی انسـرن و ابعـرل تبتنـی بـا آنلـر، اواتـا 

کـه ارزش نسـبی و اعتبـرری دارنـد. ایـن  و نواهـی شـاایع نیـز تتوجـه اتـوری تی شـود 

یرت  کـه بداهتًر بـر ضرور خـود تنجـا بـه اعتبـرری شـدن احـکرم عرهم تشـریع تی گادد 

یـرت بقلـی و دینـی در تعـررض اطـم.  تبرحـث تعرربـی، بلکـه بـر ضرور

دیدگاه سوم: وجدان، حالتی نفسی

گرهـی و عبـررت از حرهتی خرّص اطـم که  در دیـدگره طـوم، وجـدان از جنـس آ

در نفـس انسـرن هنـگرم شـنرخم بـدون واطـسه، حرصـل تی شـود. در ایـن دیـدگره، 

گـزاره »تـن تی یربـم« تعنـی تی شـود. به  گـزارۀ »تـن وجـدان تی کنـم« دقیقـًر تسربـق بـر 

ایـن تاتیـف، تمرتـی اشـرره هری هفظـی از تصـدر وجـدان نظیـا »وجـد« و »یجـد« و... 

گزارشـی از  کـی از  جنبـه ای تعابتـی بـاای تخلوقـرت اطـم،  کـه حر در تتـون دینـی 

کرئنـرت بـه شـمرر تی آیـد. حـرالت وجدانـی نفـس در شـنرخم 

 در این دیدگره، هاگره از »راه وجدان« طخن به تیرن تی آید، تنظور همرنر »طریق 

کـی نسـرختن و  وجدانـی شـدن حقریـق« اطـم، یعنـی از حقریـق، صورت هـری ادرا
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کـادن و به خوِد حقیقم رطـیدن. در این دیدگره،  صـور علـم حصوهـی را از خـود دور 

یربی نمی شود  »وجدان« به عنوان کمرل و قوه ای تستقل در تحرذات عقل و حس ارز

بـه دیگـا طـخن، »وجـدان  بـه شـمرر نمی آیـد.  ی 
ّ
نیـز تسـیا تسـتقل »راه وجـدان«  و   

گـادد و چـااغ  کـه چـااغ عقـل و علـم، خرتـوش یـر تعسیـل  کـادن« بدیـن تعنـر نیسـم 

کـه  جدیـدی بـه دطـم جویـری حقیقـم طـپاده شـود. »وجدانـی نمـودن حقریـق« ـ 

کرئنرت و تخلوقرت تردی  طریق انبیر؟مهع؟ در دعوت به طوی پروردگرر و شنرخم 

و غیا تردی با آن اطـتوار اطـم _ نیز همرن رطـرهم تذّکا دادن آن بزرگواران به نفوس 

تربعـرن خـود و دیـن ورزان بـررگره شـاایع در زدودن صورت هـر و حجرب هـری نورانـی و 

ظلمرنـی از چلـاۀ نفـس اطـم. پیرتبـاان بـر اثـررۀ نـورعقـلو دعوت به تمسـک بدان، 

پیـروان خویـش را بااخوانـده انـد تـر بـر بـا طاف کـادن زنگررهـری نفسـرنی، تسـتقیمًر 

برقـد طـور  نـدارد،  کـی  ادرا یررویـی، چـون صـورت  رو ایـن  تواجـه شـوند.  بـر حقریـق 

گاچـه بـه هحـرظ آنکـه وجدانیـرت و عقـل نـوری، هـا دو در عـداد  قربـل بیـرن اطـم، 

کیـف تخلوقـی تی برشـند.  تخلوقرت انـد، دارای طـور و 

باخی عبررات دروس بررطی  تعررف، با این دیدگره تنسبق اطم:

گاهی هـای دیگـری هم هسـت که فوق این هاسـت. آن   ▪ امـا یـک قسـم آ
گاهی  گاهی، آلت ندارد و قوای فکریه در آن فعالیت ندارد. »اسم این آ  آ
گاهـی بـه هیچ وجه قابل وسوسـه نیسـت و  را وجـدان گذاشـته اند.« ایـن آ
بـه مقدماتـی هـم نیـاز نـدارد؛ محتـاج بـه ایـن آالت نیسـت و تحصیـالت 
علمـی هـم الزم  نـدارد بلکـه تحصیـالت علمی، حجاب وجدان اسـت. 
رۀ دوم معارف،   وجدان یعنی صاف صاف، یعنی خودت. ]درس های دو

بحث توحید، درس 1[ 

بـه  یاد کنـد، شـما  ز را  تشـکیکات  ایـن  وقتـی  مثـال سوفسـطایی[  ]در   ▪ 
ید بـدون هیچ گونـه صورت فکـری و خیالی؛  386 شـدت متوجـه خـود می شـو
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یید: من نیستم؟ من؟ من؟ در این حالت،   و به جایی می رسید که می گو
شـما دائمـًا بـه سـینه ی خـود می زنیـد و بـه خـود اشـاره کرده بـا اسـتفهام 
انکاری می پرسید که آیا من نیستم؟ من وجود ندارم؟ »این حالت شهود 
گاهـی  گاهـی ایـن حالـت، آ کـردن مـن خودتـان«. آ ینـد وجـدان   را می گو
گاهـی اش، اشـد حـاالت اسـت؛ قابـل شـک و  بـه تمـام وجـود اسـت و آ
رۀ  یب هم نیسـت چون مسـاوق اصل هسـتی آدم است. ]درس های دو  ر

دوم معارف، بحث توحید، درس 1[ 

 ▪ ]در مثال تشنگی[... در این حالت شما عطش را »وجدان« می کنید، 
صـورت  نـدارد،  فکـری  صـورت  عطـش  ایـن  می یابیـد.  را  عطـش  کنـه 
خیالـی نـدارد، حّتـی لفـظ عطـش را هـم ممکـن اسـت از یـاد ببریـد. از 
ایـن مثـال تفـاوت بیـن »ادراک« و »وجدان« روشـن می شـود، خواه ادراک 
کـه  حّسـی باشـد، خـواه ادراک خیالـی باشـد و خـواه ادراک عقلـی. آنجـا 
کـردم، شـما صـورت فکـری را ادراک  مـن بـرای شـما عطـش را تعریـف 
کـه  کردیـد، اّمـا در اینجـا عطـش را »وجـدان« نمودیـد. جالـب ایـن اسـت 
آثـار و لـوازم بیـان می کنیـد و هـر چـه  بـا  کـه عطـش را  شـما حّتـی وقتـی 
یـر می کنیـد...  و تصو از وجـدان اسـت، شـما توصیـف  ییـد غیـر  می گو

]درس هـای معـارف، بحـث توحیـد: درس 1[ 

گر کسی صد دلیل برای من اقامه کند که شما هستید، از قبیل اینکه  ▪ ا
یشـتان   چـون حـرف می زنیـد، چـون عّمامه تـان تـکان می خـورد، چـون ر
می جنبـد و... برابـری نمی کنـد بـا یـک »وجدانـی« کـه مـن خـودم، خـودم 
را بیابم. چه بسـا که من فرمایشـات او را بشـنوم و صورت عقلی و فکری 
تغییـر عقیـده  آن  بـه  نسـبت  تشـکیکی  بـا مختصـر  بعـد  و  بدهـم  آن  بـه 
یـن هم جمع بشـوند، نمی توانند 

َ
گـر »وجـدان« کنـم، دیگر َثَقل بدهـم. اّمـا ا
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مـرا از ایـن »وجـدان« منحـرف و منصـرف بکننـد، هـر چقـدر هـم دلیـل و 
برهـان اقامـه کننـد، من ابـدًا اعتنایی نخواهم کـرد. ]درس های معارف، 

بحـث توحیـد: درس 1[

دقـم در تکتوبـرت عربـی تاحـوم اطـترد نیـز این دیـدگره را بیشـتا تأیید تی کند. 

در تتـون تقریـاات، کلمـه »وجـدان« _ همچنرن کـه در زبـرن عربی اطـم _ به درطـتی 

کرر تـی رود. ایـن تعنـری صحیـح برعـث تی شـود تـر تفلـوم  بـه تعنـری »یربتـن« بـه 

کنـد، اتـر در هنـگرم تسرهعـۀ درس هـری بررطـی،  کرتـل و بـه درطـتی تنتقـل  خـود را 

که به وطـیلۀ آن شـنرخم حرصل تی شـود _ بر  کلمه همچون عقل و حّس _  همین 

گا هـم هویتی اطـتقاهی نیربد،  هوّیتـی تسـتقل تفسـیا شـده اطـم )دیـدگره یکم( و ا

کـه بـه راحتـی دطـم یربتنـی نیسـم و  جریـگره تقـدس و ربیعـی بـه خـود تی گیـاد 

نیرزتنـد حـرالت خـرص درونی اطـم )دیـدگره دوم(. در هنگرم تسرهعـۀ تتون عربی 

تعـررف، ایـن دو حرهـم، بسـیرر رنـگ تی بـرزد و نمی تـوان به راحتی در آنلر شـرهدی 

بـاای دیـدگره اول و دوم یربـم.  

کنون به باخی عبررات تؤید دیدگره طوم در تکتوبرت اطترد اشرره تی کنیم: ا

ُکّل مـــا َیحجبهـــا مـــن الّصـــور العلمّیـــة  ▪... متـــی  فّرغنـــا الفطـــرَة عـــن 
الّنفســـّیة  الَصناعـــات  مـــن  و  المنطقّیـــة  الَصناعّیـــة  المنســـوجات  و 
قطـــاب َعلـــی  نفوســـنا،  یاضّیـــة بمـــا فیهـــا مـــن إلقائـــات المشـــایخ و األ الّر
ــا  ــا بغیرنـ ــا و قیامنـ ــوِر العقـــل فقرنـ ــُد بنـ ــا أنفســـنا الّســـاذجة َنِجـ ــّم راجعنـ ثـ
وجدانـــًا صریحـــًا بـــال ســـترٍة و حجـــاٍب و مـــن دون شـــّكٍ و ارتیـــاب، و َنِجـــُد 
ذلـــك فـــي جمیـــع مراحلنـــا المحسوســـة و المتخّیلـــة و المعقولـــة، و هـــذا 
ـــوِر. و أیضـــًا  ـــة، إذ ال طـــوَر لهـــا ســـوى هـــذا الّط هـــو بعینـــه طـــوُر المصنوعّی
ــائر المصنوعـــات  ــوانا مـــن سـ ــا سـ ــع مـ ــة لجمیـ ــور المصنوعّیـ ــاهد طـ نشـ
ـــَع  ـــُد الّصان ـــي أنفســـنا َنِج ـــة فیهـــا و ف ـــة و بعیـــن وجـــدان المصنوعّی اآلفاقّی 388
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 أن یکـــون 
َ

المبایـــَن الغیـــَر المشـــابه لمصنوعـــه بوجـــٍه أصـــاًل. و ال ُبـــّد
ـــکاَن 

َ
کاَن صانعـــًا و ل ْن 

َ
ـــکاَن َمصنوعـــًا بعـــد أ

َ
 ل

ّ
کذلـــك، و إال الّصانـــُع 

. و هـــذا مـــْن محـــاِل القـــول. َفیظهـــُر لنـــا وجدانـــًا 
ً
کان َمدلـــوال ْن 

َ
َدلیـــاًل بعـــَد أ

کیفّیـــٍة.  ـــِه بـــال  کـــوِن ظهـــورِه و تجلّیِ انـــُع المحتَجـــُب عّنـــا، ِلمـــکاِن   الّصَ
]المشهدین فی التوحید و العدل: 46[

ٌل موهوٌم  ▪ و ذلـــك کمـــا إذا قال لك ُسوفســـطائّيٌ بأّنك معـــدوٌم أو متخّیَ
 به َعلـــی  موجودّیتك، و أصـــّرَ َعلی  إنکاره 

ّ
کّلِ ما تســـتدل َو ُیناِزُعـــك في 

و سفســـطته، فعنـــد ذلـــك ُتراِجـــُع إلـــی  نفِســـك و ُتشـــاهُدها بالعیـــاِن و 
ُکْنـــَه الُجـــوِع و العطِش  کمـــا تجُد  َتجُدهـــا بکنههـــا شـــهودًا بالوجدان، 
، حین مـــا غلب علیك  بالوجـــدان الّشـــهودّيِ ال المفهومـــّيِ المعقولـــّيِ

الجـــوُع و العطـــُش الخارجیـــان. فـــإذا ضـــاق علیـــك البیـــاُن فـــي قبال 
الُمَسْفِســـِط الشـــیطان تقُع في ُخناِق الکالم، و تصـــرُخ و ُتنادي و تقول: 
ْســـُت بمعدوٍم و ال بمفهوٍم و ال 

َ
أنا أنا موجوٌد، أجُد نفســـي و شـــخصي و ل

َقْمـــَت آالَف دلیٍل مغالطٍی 
َ
جُد نفســـي؛ و لو أ

َ
بموهوٍم، أجُد شـــخصي و أ

َعلـــی  معدومّیتي و موهومّیتـــي، ال یّضُر بوجداني أبدًا. ]المشـــهدین فی 
التوحیـــد و العدل: 51[

ّیًا  ▪ فهـــذه الحالُة حالـــُة إحیاء الوجدان و الشـــعور اإلنســـان ُشـــعورًا فطر
خاِرجّیًا في ُمشـــاهدة نفســـه، بال صـــوٍر مفهومٍة و ال تصـــّوراٍت معقولٍة أو 
ُکّل عالٍم  موهومٍة. و یســـتوي في هذا الوجدان الساذج البسیط الفطرّي 
ُه القواصـــُف و ال ُتحّرُکُه العواصُف، 

ُ
، و هو وجداٌن قـــوّيٌ ال ُتزلزل و عامـــّيٍ

، و ال یفتقـــُر إلـــی  
ٌ

یـــٌب و تزلـــزل یـــه ر  إدراك و تعّقـــٍل، و ال یعتر
َ

کّل یفـــوُق 
ٍل و برهـــاٍن، و ال إلی  تعب فلســـفٍة و میزاٍن. ]المشـــهدین   ُکلفـــِة اســـتدال

فی التوحید و العدل: 51[
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 لك مـن مراجعتك إلیها بهذا الرجوع 
َ

▪ فمتـی أردَت وجـدان نفسـك البّد
ُکنَه الوجدان و تعرَفها بالمشاهدة و العیان، و إْن  کْي تجَدها  الخارجّي، 
ْن من تعریفها الجامع المانع طبق المصطلحات الفّنّیة. و هذا 

َ
لم تتمّک

هـو السـبیل فـي معرفة سـائر الحقائق الکونیة، علی ما یأتـی التنبیه علیه 
 عنـد الفاقـة و اللـزوم. فـإّن النفوس البشـریة مفطورة علی شـهود الحقائق 
لـو لـم تحجبهـا الشـواغل الحسـیة أو الخیالیـة أو الوهمیـة. ]المشـهدین 

فـی التوحیـد و العـدل: 51[

▪ فإذْن مفتاُح کّلِ العلوِم الحقیقّیِة تفریُغ النفِس عن الّصوارِف الّداخلّیِة 
 و الخارجّیِة، سّیما اإلصطالحاِت المجعولة و الفنون الموضوعة. فمتی 
ْغَتَهـا عنهـا، تشـاهُد نفَسـَك و تجُدهـا کنـه الوجـدان. ]المشـهدین فی   فّرَ

التوحید و العدل: 51[

***

کرر ربته  کـه گفتـه شـد تعبیـا وجـدان در تتـون تعرربـی بـه دو تعنی بـه  همرنسـور 
اطـم: یکـی »ترهکیـم و واجدیـم کمـرالت«، که خـود در زتاۀ حقریـق توجوده اند؛ 
کـه از جنـس تعابـم و ظلور به نـور عقل و علم  و دیگـای »یربتـن حقریـق خررجـی«، 
کیفیـرت نفسـرنی و حسـن  کرشـف نفـس و  کـه ایـن نـور وقتـی  گونـه ای  تی برشـد؛ بـه 
و قبـح ابعـرل نفسـی و خررجـی اطـم، عقـل نـرم تی گیـاد و هـاگره بـه کشـف حقریق 
خـررج از نفـس انسـرنی تی پـادازد، نـور علم نرتیده تی شـود. تر باای طـلوهم در این 

نوشـترر، نـرم ایـن نـور را نـور عقـل _ علـم تی نرتیم. 

کمرهّیه که در ها دو حرهـــم، چه در واجدّیم انوار   نکتۀ قربل توجه اینجرطـــم 
و چه در کشف حقریق، نفس در تقرم انفعرل قاار دارد و در هحظۀ وقوع این وجدان هر 
کرر ارادی اختیـــرری _ هیچ گونـــه نقـــش برعلی   _ بـــا خـــاف بعـــل نفـــس در انجـــرم 

 ندارد. در این جنبۀ انفعرهی، نفس همچون آیینه ای اطـــم که تتنرطـــف بر صیقل 
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 یربتگی و طـــعۀ وجودی خود، پاتوهری تربیده با آن را تنعکس تی کند، تشـــروط با 

کژتربِی این انوار را طبف نشود.  که حجرب و زنگرر نفس،  این 

 هذا باای تحّقق صحیِح وجدانی شـدن حقریق توطـط نفس، برید آن را صرف و 

ک و هیسیده نمود، و این در حرهی اطم که نفس آدتی اغلف در پس حجرب هری   پر

نورانـی یـر ظلمرنـی پنلـرن اطـم. هـذا چـه بـاای وجـدان خـود نفـس یـر بـاای وجـدان 

کمـرالت اش، بریـد پاده هـر را از آن باداشـم و غبـرر از چلـاه اش زدود.

تسربــق ایــن دیــدگره، وجــدان و یربتــن حقریــق خررجــی بعــل نفــس نیســم، 

ــی  ــی در تائ ــای حقیق ــی ات ــه وقت ک ــوری  ــه ط ــد؛ ب ــمرر تی آی ــه ش ــس ب ــرل نف ــه انفع بلک

و تنظــا نفــس قــاار تی گیــاد، تکشــوبیم آن بــه نــور عقــل _ علــم بــاای نفــس حرصــل 

تی شــود. بــه عبــررت دیگــا، آن حقیقــم بــاای نفــس، تکشــوف یــر وجدانــی تی شــود. 

ــر تأثیرپذیــای از  کرشــف اطــم و نفــس ب ــور عقــل _ علــم،  در ایــن بااینــد شــنرخم، ن

کشــف، در جریــگره ُتــدِرک قــاار تی گیــاد، وهــی بــر این حــرل، نــور عقــل _ علــم  ایــن 

ات بــودن اش تی یربیــم، وهــی نفــس را بــه علــم تظلــم اهــذات 
ّ

را بــه علــم نورّی اهــذ

کشــف نمی کنیــم، تگــا اینکــه نفــس از توضــع ُتــدِرک، خــررج شــود  بــودن اش، ابتدائــر 

ــاد.  گی ــاار  ــدَرک و تکشــوف ق و در توضــع ُت

ــود،  ــور وج ــه ن ــه ب ک ــم  ــه ای اط ــم تعدوت ــرن ترهّی ــس، هم ــدگره، نف ــن دی در ای

کمرل نورانی  که  کمرالتی به آن تملیک شــده اطــم. اتر برید توجه داشــم  توجود و 

عقــل _ علــم، تســتقًا بــاای تــر قربل کشــف نیســم، بلکــه آنچه وجدانی تر تی شــود، 

عرقــل بــودن خودتــرن اطــم؛ یعنــی تی یربیم حقیقتی هســتیم که ترهــک و واجد این 

کمــرل شــده ایم. تــِن ترهــِک واجــِد ایــن کمــرل، تی یربــد که عرقــل اطــم. و همین تِن 

کــه  تکشــوبرت نــور عقــل _ علــم را در حیسه کرشــفیم  ترهــک نــور عقــل _ علــم اطــم 

 هریک، انفعراًل در تی یربد. 
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کــه بــه واطــسۀ رابســۀ ترهکیــم و تملوکیم تیــرن نفس  اهبتــه  بریــد توجــه داشــم 

کــه این رابسه از نظا خلقــم در تبرحث تعرربی  و نــور عقــل _ علــم و تعنــری ویــژه ای 

کثریــم قریــف  کــه بــاای ا دارد، ایــن دو حقیقــم در غرهــف باایندهــری شــنرختی 

ــرالی  ــدارج ب ــه در ت گاچ ــد؛  ــا حرضان ــر همدیگ ــد، ب ــرق تی ابت ــرن اتف ــرق آدتی ــه اتف ب

ــه دالهــم  ــاای قلیلــی از ابــااد و ب ــرهلل و ب کــه ب ــه تاحلــۀ انخــاع  شــنرخم و وصــول ب

 و عنریــم وهــی اهلل و تاشــد حقیقــی دوران، اتفــرق تی ابتــد، ایــن اطــتقال قربــل

 وقوع اطم. 

کـه شـنرخم نـور عقـل  ـ علـم بـه خـود آن  ایـن حرهـم خـرص، تاحلـه ای اطـم 

کـه تعصـوم از خسرطـم، بـه اذن پـروردگرر و  نـور، اتکرن پذیـا تی گـادد. چنیـن نـوری 

بـه تقدیـا خـرّص، بـه نفوس انسـرنلر تملیک تی شـود. ایـن نور، واجد درجـه واالیی از 

نـور والیـم اطـم و از طـویی دیگـا، قوام وجودی نفس نیز _ ترننـد ها توجود تکوینی 

دیگـا _ بـه نـور والیـم تی برشـد. هـذا ایـن نـور، برالتریـن تاتبـه وجـودی نفـس و یکـی از 

اجـزاء آن نیـز خوانده شـده اطـم.  

به طور خاصه، در این دیدگره:

گاهی است.  گاهی، و بلکه اشّد حاالت آ ▪ وجدان، از نوع علم و آ

یافـت وجـودی اسـت.  ▪ وجـدان، مراجعـه بـه درون، توجـه وجـودی و در

توجـه اسـت بـا تمـام وجـود؛ نـگاه اسـت بـه خـود.

▪ وجدان، انفعال نفس است.

▪ از آنجـا کـه وجـدان، مسـاوق اصـل هسـتی مـا اسـت. لـذا نفـس در ایـن 

بـوده و  یافته هـا قطعـی  یافتـن، صورت سـازی نمی کنـد. همچنیـن، آن 

ل و شـبهه ای او را از آن یافته  آدمی از آن به یقین می رسـد و هیچ اسـتدال

منصـرف نمی کنـد. 392
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کرشـفیم نـور عقـل _  کـه بـر  نتیجـه و دطـترورد ایـن دیـدگره، بـاای وجدانیرتـی 

تتفـروت  تااتـف  دارای  انسـرن  وجدانیـرت  کـه  اطـم  ایـن  تی شـود،  حرصـل  علـم 

قـاار تی گیـاد: بررطـی  تـورد  از تنظاهـری تختلـف  و  اطـم 
▪ وجدانیــات حاصــل از مرتبــۀ شــناخت از طریــق حس )وجدان حســی(: 

آن دســته از وجدانیــات اســت کــه بــه حــواّس مــا حاصــل می شــود. 

▪ وجدانیــات حاصــل از مرتبــۀ شــناخت از طریــق روح )وجــدان روحــی(: 
کــه بــه روح حیوانــی حاصــل می شــود؛  آن دســته از وجدانیــات اســت 
ماننــد وجــدان تــرس، محبــت، خشــم، غــم و شــادی، لــذت اســتراحت 

و رفــع خســتگی، و...

▪ وجدانیــات حاصــل  از مرتبــۀ شــناخت از طریــق عقــل )وجــدان عقلی(: 
کــه بــه نــور عقــل حاصــل می شــود؛ ماننــد  آن دســته از وجدانیــات اســت 
یژگی هــای آن، یافتــن حقیقــت اشــیاء، یافتــن  یافتــن حقیقــت نفــس و و

حســن و قبــح افعــال.

***

از وجدانیـرت  پاشـمررتا  دیـدگره،  ایـن  در  اتـور وجدانـی  کـه  تشـرهده تی شـود 

دیـدگره یکـم و دوم و دارای تااتـف تختلـف و تتنرطـف بـر هریـک از ابعـرد نفـس 

نیـز شـرتل تی شـود. ایـن  اهبتـه اتـور وجدانـی دیـدگره یکـم و دوم را  آدتـی اطـم و 

ایـن  در  کـه  آنجـر  از  اتـر  دارد.  طـرزگرری  انبیـرء؟مهع؟  دعـوت  عموتیـم  بـر  دیـدگره، 

کرشـفیتی تسلـق اهعنـرن و در همـه طـرحم هر  کرشـفیم نـور علـم ـ عقـل،  دیـدگره، 

کـه نیرزتنـد شـاح و توضیـح  )بـه جـز تعابـة اهلل( اطـم، بـه نتریجـی تنجـا تی شـود 

اطـم:

1. عـدم تعابـی تعیـرر درونی باای طـنجش صّحم کشـف اتـور عقلی و علمی 
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کشـفیرت بـدون خسـر بـه تـوارد بسـیرر تعـدود، و اعتقـرد بـه  2. تحـدود شـدن 

کـه از  اینکـه یربته هـری وجدانـی، در تقـرم اثبـرت و تقریسـه بـر طـریا شـنرخم هریی 

راه هـری دیگـا بـه دطـم تی آینـد، اعتبرر بیشـتای داشـته، بیشـتا قربل اتکر هسـتند، 

کشـفیرت تسلقـًر بـدون خسـر تی برشـند. نـه اینکـه ایـن 

 3. توجیه نرپذیاِی خسرهری حّس )یر خسرهری تحلیل حّسی( به دهیل نسبم 

دادن همۀ تکشوبرت به علم و عقل تستقّل و بقدان داور درونی تستقل.

4. توجیـه نرپذیـاِی تغرهسه هـری وجدانـی )وجـدان نمرهـر( نظیـا آنچـه در طـیا 

کشـف وجدانـی ایـن  و طـلوک عرربـرن و صوبیـرن عریدشـرن تی شـود، و نرتوانـی در 

کتـرب و طـنم . تغرهسه هـر بـه تـدد نـور عقـل ـ علـم بـدون تااجعـه بـه 

وجدان نفس مائی

که این نظریه هر غرهبر  گابم، تاحظه شد  که تورد بررطی قاار   در دیدگره هریی 

بـه رابسـه تیـرن اتـور وجدانـی )یـر تکشـوبرت( بـر نفـس انسـرنی بـه عنـوان ُتـدرک )یـر 

وجدان گـا( تعسـوف بـوده اطـم. در دیـدگره یکم، قوه یر تسـیا نوینی باای کرشـفیم 

 نفس انسرنی جستجو تی شود. در دو دیدگره دیگا، نحوۀ کرشفیم نفس تورد بررطی 

گاچـه در دیـدگره طـوم، تقصـود از نفـس )بـه عنـوان ُتـدرک(، همـرن  قـاار تی گیـاد؛ 

کمـرالت تلقـی تی گـادد  هویـم انسـرن یعنـی ترهیـم توجـودۀ واجـد )و یـر ترهـک( 

کرشـف( بلـاه تی جویـد.  کـه از نـور عقـل _ علـم )بـه عنـوان 

در ایـن طـه دیـدگره، بـه بحـث ابتـکرری نفـس در تبرحـث تعرربی _ کـه در عرهم 

تـرء بسـیط تکـون و ظلـور تی یربـد، و همـرن اطـم که پـس از عبور از عواهم گذشـته، 

در ایـن دنیـر و تتنرطـف بـر تـرء بسـیط تقـّدر آن و َاعااضی که تعروض آن ترء شـده، 

گرهـی تنفعانـه بـر  گرهـی برعانـه و  بـه تعرتـات تکوینـی و شـنرختی تی پـادازد و 

طـریا اجـزاء تـرء بسـیط کنش گـای تی نمریـد _ پاداخته نشـده اطـم.  394
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آتـوزۀ  ایـن  پاتـو  در  وجدانیـرت  و  وجـدان  بحـث  بـه  نـگره  کـه  تی رطـد  نظـا  بـه 

تعرربـی، بتوانـد وجـوه ابلـرم ایـن نظریه هـر را بـه حداقـل باطـرند و نرطـرزگرری تیـرن 

بـه طـاح  ایـن نوشـترر، نسـبم  کـه در هنـگرم تدویـن  از آنجـر  کرهـش دهـد.  آنلـر را 

اینچنینِی بحث وجدان در تیرن طـریا باهیختگرن، اطاعی در دطـم نبود، با آن 

شـدیم کـه تبرحـث تاتبـط را بـه صـورت اجمرهـی تسـاح نموده، در تعاض طـنجش 

صرحبـرن آراء قـاار دهیـم تـر تضـررب ابـکرر، اصـول آن را پـادازش نموده، بـا غنری آن 

بیفزایـد. ایـن تسرهـف در قرهـف چنـد نکتـه، ارائـه تی گـادد.

نکتـۀیکـم: در تبرحـث تربـوط بـه خلقـم، ترهیـم انسـرن بـه عنـوان تشـخص 

کننـده هویـم او بـه شـمرر تـی رود. هـذا در توارد دیگای هم که طـخن از نفس )یر تن 

انسـرنی( بـه تیـرن تی آیـد، بـر همیـن پیشـفاض بـه توضـوع پاداختـه تی شـود و تسـیا 

گفتگوهـر بـه طـمم آن ترهیـم تظلـم اهـذات، تنعسـف تی گـادد. اتـر حقیقـم آن 

کـه در عاصـۀ شـنرخم و داد و طـتد داده هـری تعابتـی تیـرن عرهـم خـررج و  اطـم 

انسـرن توجـود در عرهـم تـرء بسـیط، و نیـز در هنـگرم تعرتـات تکوینی تیرن انسـرن و 

عرهـم بیرونـی در ابعـرل اخـّس نفـس و غیـا آن، بریـد جنبـۀ تـرء بسـیسی انسـرن و تـزج 

کـه از تاکیـف تیـرن جسـم و روح و عقـل تکـون یربتـه اطـم ]تنرصـف  پیچیـده ای 

گـا هـم تعبیـا وجـود بـاای نفـس به  گابتـه شـود. ا اهنبـی )تخسـوط(: 108-110[ در نظـا 

تیـرن تی آیـد، بریـد همیـن توجودیـم ترئـِی آن تقصـود برشـد، نـه آن وجـود تملیـک 

شـده )کـه از آن تعبیـا بـه نـور والیـم تی شـود( بـه ترهیـم تعدوتـه )یر همـرن هویم( 

انسـرن. در ایـن قسـمم از نوشـترر، هاجـر طـخن از نفـس بـه تیرن تی آیـد، تقصود تر 

همیـن حقیقـم تمزوج اطـم.  

تی شـود  خـود  حیوانـی  روح  ترهـک  انسـرن،  جسـم  تعرربـی،  تبرنـی  اطـرس  بـا 

کـه در عیـن تاکیـف، بـه واطـسۀ ترهکیـم قلـای و شـدید  و ایـن حقیقـم تمـزوج _ 
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جسـم، عمـا در حکـم یـک حقیقـِم واحـد، بـا پیااتـون خـود تأثیـا تی گـذارد و از آن 

تأثیـا تی پذیـاد _ بـر واجدیـم تااحـل برالتـای از نـور والیـم، در رتبـۀ روح اهعقـل قـاار 

کرتلتـای پیـدا تی کنـد. کرشـفیم باتـا و  تی گیـاد و قـدرت 

▪ إننــا عبــارة عــن البــدن و الــروح و کالهمــا مادیــان جســمان، و قــد أعطــی 
اهلل تعالــی روحنــا شــدة و قــدرة و علمــًا و ســلطنة و شــعورًا مــن شــدة نــور 
ــی األشــیاء. و ذلــك  ــی التصــرف ف ــه و علمــه و ســلطنته ف ــة و قدرت الوالی
ــاه بالمقــدار الــذى شــاء.  ــة و واجدیــن إی ــأن  جعلنــا مالکیــن لنــور الوالی ب
فنفســیة الــروح إنمــا هــی بهــذا االعتبــار. و مــن الواضــح أّن هــذه الواجدیــة 
لیســت شــیئًا مســتقاًل فــی قبــال الــروح و البــدن، بــل هــی  حیثیــة واجدیــة 
الــروح نــوَر الوالیــة. فهــذه هــی النفــس الناطقــة، و بهــا یمتــاز اإلنســان عــن 
ــروح العقــل ]مناصــب النبــی  ــات ب ــر عنهــا فــی الروای  الحیــوان، و قــد یعّب

)مخطوط(: 215[� 

کـــه نور علم همرن نـــور عقل )و بلکه به تعبیای اعـــّم از آن و ذات و قوام  از آنجـــر 

و حقیقم آن اطـــم(، شـــنرخم انســـرن نســـبم به کمرالت درونی اش به واطـــسۀ 

کرشـــفیم اش نســـبم به اتور تکوینی، توطـــط نـــور علم تکمیل  نـــور عقل و قدرت 

تی شود.

▪  فالعقل هو العلم و مخلوق منه. فهو الحجة بالذات و الدلیل بالذات 
علی العلم، ألنه ذاته و قوامه و حقیقته ]معارف القرآن 1: 171[

▪ ثـم إن تعـدد العلـم و العقـل یرجـع إلـی الواجـد و مـا ُیـدَرک و یظهـر بهما. 
 فمن حیث وجدان الواجد هذا النور و الحیاة و القدرة و االختیار و ظهور 
، و من حیث وجدان 

ٌ
 حسن األفعال و قبحها و لزومها و حرمتها به، عقل

 الواجد إیاه و ظهور غیره به، علٌم. و لهذا یقال: إن العلم حّجة أخری من 
لهیة ]معارف القرآن 1: 173-172[  اهلل تعالی فی المعارف األ
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کـه انسـرن بـه صـورت انتزاعـی بـر  نکتـۀ اطرطـی در پدیـدۀ شـنرخم آن اطـم 

عقـل یـر علـم خـود بـر تکشـوبرت خـود تاتبـط نمی شـود، بلکـه ایـن حقیقـم ترئـی 

تمـزوج بـه نـرم نفـس اطـم که ُتدِرک واقعیـرت بوده، بر پیااتون خود وارد داد و طـتد 

تی شـود. بـه عبـررت دیگـا، نـه تنلـر عقـل یـر علـم، بلکـه جسـم و روح حیوانـی انسـرن 

نیـز بـه حکـم قـاار داشـتن در حقیقم تزجی نفس، کنشـگا و کنش پذیانـد. به تعبیا 

تعرربـی آن، در طـول زتـرن، دائمـر َاعـااض بـا جسـم تتبـّدل تی شـود. 

کـم و  کثیـره، از  ▪ بـدن تـو عبـارت اسـت از مـاء بسـیط معـروض اعـراض 
گـر فـرض شـود  کیـف و ایـن و متـی و غیـر ذلـك از اعـراض. و ایـن بـدن ا
کـه شـعور و ادراك ترکیبـی داشـته  باشـد، می یابـد خود را کـه معروض این 
َاعـراض مخصوصـه اسـت، نـه اینکـه می یابـد خـود را و می یابـد َاعراضـی 
یـرا کـه در ایـن حـال اعـراض را ربطـی بـا بـدن نخواهـد بـود. پس چون  را. ز
کـه تبدیـل شـود بـه سـیاهی ـ می یابـد  کـرد _ مثـل سـفیدى  َاعـراض تغییـر 
خـود را کـه سـیاه اسـت، و هکـذا در مسـجد کـه بود، می یافـت خود را که 
معـروض ایـن عـرض اینیـۀ مخصـوص اسـت، یعنـی می یافت خـود را در 
مسـجد. پـس چـون بـه مدرسـه آمـد و ایـن عـرض، متغیـر و متبـدل شـد، 
کـه در مدرسـه اسـت  طـور وجـدان نیـز متغیـر شـد. پـس می یابـد خـود را 
بـه یافتـن حقیقـی واقعـی کـه مسـاوق بـا انقالب از الشـیئیت به شـیئیت 
اسـت، نـه یافتـن مفهومـی یـا موهومـی یـا معقولـی. پـس اصـل یافتـن بدن 
و متبـدل شـده  یافتـن، متغیـر  اطـوار  بلکـه  نیافتـه،  تغییـر  را هیـج  خـود 
عـروض  کـه  یـرا  ز عروضـات،  تبـدل  و  اعـراض  تغییـر  جهـت  بـه   اسـت 
می شـود.  یافتـن  داشـتن  انـدازه  و  وجـدان  محدودیـت  سـبب  اعـراض 
پـس بـه تبـدل عـوارض و عروضـات، انـدازه ی یافتـن و طـور دیـدن بـدن 
تغییـر می کنـد. و چـون در نشـئۀ زمـان دائمـا َاعـراض متبـدل بـر اجسـام 
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می شـود، لهـذا دائمـا طـور یافتن هـا و نحـوۀ وجدان هـا تغییـر می کنـد.« 
]مناصـب النبـی )مخطـوط(: 119[ 

شرید آیرت شریفۀ: 

ا« ]األطااء: 36[ 
ݩً
وݣݣل ُ� َمْسݘـݨُ �نݨݨْ َِك كٰا�نَ عݨَ ݫ ݩݩݩݘݫ ݧ �ݧ

ٓ ولٰ
ُ
َد ُكلݩُّ ا ݢاݩݩݩݩݩݩݩݦݦٰ ݢ ݢ وݩݩݘ ُ نݧ ڡݧ

ݨْ
رݦَ َواݠل �ݩݡݡَ َ �بݨݧ

ْ
ْمَع َوال ▪ »ِا�نَّ الّسَ

ِدٖه  ْ ݧ ݨݧ َحمݧ ݬُِح �بِ
بّ ݫ ݫ �ݫ َ ُسݧ ٰا �ی

ّ
ٍء ِال ىݦْ

َ ݨݨْ ِم�نݨْ �ش  ِاَو�نݧ
ݦݦݩݩۚ
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�ةُ الّسَ ٰمواٰ ُ اݠلّسَ هݩݧ
َ
ُح ل ݬِ

َس�بّ
 »�ةُ

وًرا « ]األطااء: 44[ ڡنُ ًما عنَ ۥ كٰا�نَ َحٖل�ی ُ �ݧ
 ِا�نَّ

ݦݦݦݩۗ
َحُهْم٭ ٖىی ݫ �بݫ

ْ ݨݧ سݧ
ُهو�نَ �ةَ ڡةَ ڡنْ ݠ�نݨْ لٰا �ةَ ِ ݫ ݩٰكݫ ݧ َولݩݩݩݩݩݩݩݩݧ

ک اجـزاء بـه ظرهـا غیـا شـرعا جلـرن هسـتی  کـه تؤیـد ادرا و آیرتـی از ایـن قبیـل 

تی برشـند، بتواننـد تؤیـدی بـا ایـن تسلـف برشـند. 

کوتـره طـخن آنکـه در تعرتـل شـنرختی تیـرن تر و اتور خـررج از نفس تر )چه اتور 

تربـوط بـه تقـرم اشـاف و اخـّس نفـس و چـه حقریق خررج از نفس انسـرنی( تک تک 

اجـزاء نفـس تـر در رتبـه و نشـئۀ تخصـوص بـه خـود بـر آن حقیقم تواجه تی شـوند و 

یربتـی از یـک  گـزارش تی دهنـد. تـر چنیـن در تتنرطـف بـر آن نشـئه، از آن حقیقـم 

کـه بـدون وطـرطم صـور و تفرهیـم ذهنـی و بکـای و تعقوهـی باای نفس  حقیقـم را 

کـردننفـس تی نرتیـم. بـه واطـسۀ همیـن جلـرت طـه گرنۀ  حرصـل تی شـود، وجـدان

تااتـف اطـم،  و در هـا جلتـی، ذو  کـه وجدانیـرت، ذو جلـرت  نفـس، تعتقدیـم 

کـام ؟ص؟  تیلیرردهـر باابـا برالتـا از  کـه تثـًا تاتبـۀ وجـدان جسـم پیرتبـا ا بدیـن تعنـر 

وجـدان جسـمرنی تـر اطـم. حتـی بـر توجـه بـه اینکه روح تـر از جسـم اهل بیم؟مهع؟ 

آبریده شـده اطـم، ذو تااتف بودِن این وجدانیرت در ها نشـئه از نشـئرت جسـم یر 

روح، وضـوح بیشـتای تی یربـد. بـه روایـم زیـا توجـه باترییـد:

 : 
ُ

َیُقـول َسـِمْعُتُه   :
َ

َقـال اهلِل؟ع؟  َعْبـِد  ِبـي 
َ
أ َعـْن  َمـْرَواَن  ْبـِن  ـِد  ُمَحّمَ »َعـْن   ▪

َقَنـا ِمـْن ِطیَنـٍة َمْخُزوَنـٍة َمْکُنوَنـٍة 
ْ
َر َخل َقَنـا اهلُل ِمـْن ُنـوِر َعَظَمِتـِه، ُثـّمَ َصـّوَ

َ
َخل

یَن ،  ا َنْحـُن ُخِلْقَنا ُنوَراِنّیِ وَر ِفیِه. َفُکّنَ ْسـَکَن َذِلَك الّنُ
َ
َعْرِش، َفأ

ْ
ِمـْن َتْحـِت ال
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ْرَواَح ِشـیَعِتَنا 
َ
َق أ

َ
َقَنـا ِمْنُه َنِصیبًا. َو َخل

َ
ِذي َخل

َّ
َحـٍد ِفـي ِمْثِل ال

َ
ـْم َیْجَعـْل أِل

َ
ل

یَنِة،  ْسـَفَل ِمْن َذِلـَك الّطِ
َ
ْبَداَنُهـْم ِمـْن ِطیَنـٍة َمْخُزوَنٍة َمْکُنوَنٍة أ

َ
ْبَداِنَنـا َو أ

َ
ِمـْن أ

ْنِبَیاَء 
َ ْ
 األ

َّ
َقُهْم ِمْنـُه َنِصیبًا ِإال

َ
ِذي َخل

َّ
َحـٍد ِفـي ِمْثِل َذِلَك ال

َ
ـْم َیْجَعـِل اهلُل أِل

َ
َو ل

ُمْرَسـِلین « ]بصائـر الدرجـات 1: 20[ 
ْ
َو ال

کــه هــا اتــا وجدانــی،  تنظــور از ذو جلــرت بــودن وجدانیــرت نیــز ایــن اطــم 

کــه در آن اطــم، تی توانــد دارای یــک یــر دو یــر طــه شــنرخم  تتنرطــف بــر نشــئه ای 

کــه در رتبــۀ عقلــی قــاار دارنــد، تنلــر ظلــور  وجدانــی و بی واطــسه برشــد. تکشــوبرتی 

کــه در عرهــم خــواب  عقانــی دارنــد، و حــرل آنکــه تکشــوبرت نشــئۀ روح حیوانــی 

یــر بیــن خــواب و بیــداری و در نشــئۀ برزخــی انســرن ظلــور و بــروز تی نمریــد، هــم 

ــی.  ــد و هــم ظلــوری روحرن ــی دارن ظلــوری عقان

بــه همیــن تاتیــف، تکشــوبرت جســمرنی نیــز تی تواننــد واجــد تکشــوبیم در هــا 

کــه توطــط نــور عقــل و علــم و در آن رتبــۀ باتــا  طــه نشــئه برشــند. در واقــع آن شــنرختی 

کنــه آن شــیء دارد و بــه تنرطــف تنــزل نشــئرت،  حرصــل تی شــود، نظــا بــه هویــم و 

کشــف هر  ــر همــۀ ایــن احــوال، ایــن  ــوع و تاتبــۀ شــنرخم نیــز تغییــا تی کنــد. اتــر ب ن

همگــی بــدون واطــسه و بــدون تفلوم طــرزی صــورت تی گیــاد.

یربم هـری نشـئرت روح حیوانی و جسـم   در نتیجـه، اطـاق وجدانی بـودن بـه در

که چنین  تردی نیز، صحیح تی برشـد و تعربیا »وجدان حّسـی یر عقلی« و عبرراتی 

تعنریـی را ابـرده تی کننـد، قربـل بلـم تی شـوند؛ و ایـن بـا خـاف دیـدگره دوم اطـم 

از دایـاۀ وجدانیـرت  را یکسـاه  یرهـری صردقـه  کـه شـنرخم هری حّسـی و حتـی رؤ

خـررج تی نمریـد. 

کـه در تعـاض حقریـق درونی  کـه بیـرن شـد، نفـس انسـرن   نکتـهدوم: همرن گونـه 

و بیرونـی قـاار تی گیـاد، یـک حقیقـم تزجـی اطـم و تتأثـا از همـۀ جلـرت خـود. 
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از  نـور والیـم،  بـه واطـسۀ شـدت ترهکیـم  انسـرن،  و علمـی  گاچـه نشـئۀ عقانـی 

تـزج  و  هسـخ  واطـسۀ  بـه  دیگـا،  نشـئرت  در  اطـم،  باخـوردار  نـور  آن  تعصوتیـم 

کـه  تی یربنـد  تحقـق  حجرب هریـی  و  تمریل هـر  طـّجینی،  و  یینـی 
ّ
عل طینم هـری 

کشـف بـدون خسـر را از نفـس تزجـی تی گیانـد.  تجـرل 

کل  کالت محفوظة و التشابه و التشا ▪  فالمناسبات و الروابط بین المشا
ثار و الموثرات بدیهیة ال تنکر، و لیس ألحد أن ینکر المناسبات،  بین اآل
ر اإلحـراق عـن النـار جزافـا محضـا و  فانه تفریـط فـی القـول اذ لیـس صـدو
ثـار  کلة، بل المناسـبات محفوظـة و السـنخیة بیـن األ بـال مناسـبة و مشـا
و المؤثـرات محفوظـة حتـی فی النفوس و آثارهـا الصادرة عنها. فالنفس 
الطیبـة تحـّب علیـا و ابنائـه؟مهع؟ و الخبیثـة تبغضهـم ]مناصـب النبـی 

)مخطوط(: 137[

آیرت شریفه 

وٌر  ڡنُ عنَ ݬٖی  ݬݫ ݫ ݫ
ّ ݨݧ
ݢ�ݭب ݢ
َ رݨݧ ِا�نَّ   ۚ

ݩݩݩ
ݬٖٓی٭ ݬݫ ݫ ݫ

ّ
ݢ�ب ݢ

رݨَ َرِحَم  مٰا  ٰا 
ّ
ِال ٓوِء  الّسُ �بِ ݥ  ݢهةٌ ݢ ٰارݩَ ّ ݧ ݡمݨݨݧ اَ

َ
ل َس  ڡنْ

ال�ݩنَّ ِا�نَّ  ٖسٓى٭ݦݦݦݩݩݩݩݩۚ  ْ نݧ ڡݧ �نَ یݘُ  ِ
رݨݨّ َ �ب

ُ
ا  

ٓ
▪ »َومٰا

 ]53 ]یوطـف:  ٌم «  �ی ٖ ݫ َرحݫ

َم�ةِ « ]اهقیرتة: 2[ ݢاٰ ݢ وݩݩّ
ݩَّ
ِس الل ڡنْ

ال�نَّ ِسُم �بِ
ْ ڡةݧ
ُ
 ا

ٓ
▪ »َولٰا

« ]اهفجا: 27- �ة �یَّ �ةً َمْرصنِ �یَ ِك راصنِ ِ
لی  َر�بّ عی  اإِ �ة   * اْرحبِ

ىنَّ ُمْطَم�ݘِ
ْ
ُس ال ڡنْ

َها ال�نَّ ىةُ َّ �ی
ݘَ
ا ا ▪ »�ی

 ]28

َم َ �ی رݦݨْ �نَ مݦَ ݨْ ى ا�ب سݡݡَ ٰا ٖع�ی ىݩن ݩْ �یݧ
�ةَ ݩۖ َوءاٰ

ݦݩݩݩ
ِل٭ ُ سݨݧ الرݩُّ ْعِدٖه �بِ َ ٰا ِم�نݨْ �ب ىن ْ �یݩݧ

َّ نݧ ڡݧ
َ ٰا�بَ َوڡةݧ �ة ِ ݫ كݫ

ݨْ
ٰا ُموَ�ى ال ىن ْ �یݧ

�ةَ ْد ءاٰ َ ݧ ةݧ ڡݧ
َ
▪  »َوݠل

ُم 
ُ
ُسك ُ ڡنݧ ْ �نݨݧ

َ
ا ى 

ݨٰٓ وݧ ْ ݧ هݧ �ةَ لٰا  مٰا  �بِ وٌل  ݩُ َرسݧ ْم 
ُ
َءك

ٓ اٰ مٰا حب
ݩَّ
ل

كݦݦݨݦݨُ َ ڡنݩݧ
َ
ا ِس٭ݦݦݩݩݩݩۗ  ُ دݨݧ ُ ڡةݧ

ْ
ال ُروِحݤ  �بِ ٰاُه  �ن ْ دݧ َّ �یݧ

َ
َوا ٰا�ةِ  ِىن

ّ ݭیݨݧ ݫ �ݫ َ ݭبݧ ݫ �ݫ
ݨْ
اݠل  

 ]87 ]اهبقـاة:   » و�نَ
ُ
ل ݩݩةُ �ݧ ڡةݨْ �ةَ ا  ڡةً ٖرݣݣ�ݬی

نَ َوڡݧ ْم  ݩةُ ىݧ بݨْ �ݫ
َّ َكدنݧ ا  ڡةً ݣݣ�ݬی رݪٖ

ڡنَ ڡنَ ْم  ْر�ةُ َ �بݩݧ
ْ
ك اْس�ةَ

یـرت:  ِ�ُرو�ن « ]اهذار ىبْ
�ةُ لا  ڡنَ  

ݘَ
ا ْم 

ُ
ِسك ڡنُ �نْ

ݘَ
ا ڡنی   َو  �ن  *  �ی �ن ُموڡةِ

ْ
ِلل ا�ةٌ  �ی

آ
ا ْر�نِ 

اݘَ
ْ
ال ڡنِی  ▪ »َو 

]21-20
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کمـرالت  کـه نفـس بـا اثـا تحدودیـِم وجـدان  و آیـرت تشـربه، نشـرنگا آن اطـم 

کـه در تااتـف  یینـی و طـّجینی، و حجرب هریـی 
ّ
در هـا نشـئه و تأثیـا طینم هـری عل

گواه  گابتـرر تی شـود، ربتررهـری تتفروتـی انجـرم تی دهـد و ایـن،  تزجـی خـود بدانلـر 

بـا عـدم عصمـم نفـس تزجـی در تیرن قرطبـۀ تادترن به جز تعصوترن؟مهع؟ اطـم، 

تگـا اینکـه شـدت طـلسۀ حریـم و اختیـرر آدتـی و اذن و رضـری پـروردگرر، بـا ایـن 

کند.  تمریـات غلبـه 

در نتیجـه، نفـِس عرهـم یـر نفس عرقل، به دهیل همیـن حقیقم تزجی، تی تواند 

در بیـرن کشـف حقریـق بـر تحدودیـم تواجـه شـود و برهتبـع، گزارش هری شـنرختی 

نیـز از تکشـوبیم کرتـل خبـا نمی دهـد، و از آنجـر کـه حضـور در رتبـه عقانـی و دوام 

ایـن حضـور، تقـدور عرتـۀ تـادم نیسـم، اعتقـرد بـه نیـل بـدون خسـر به همـه حقریق 

توطـط همـه و نیـز تعصوتیـم همـۀ گزارش هـری وجدانی از طـوی همـگرن، ادعریی 

گـزاف بـه نظا تی رطـد. 

کـه اتمـرم حجـم در هدایـم االهـی توکـول  اتـر در حیسـۀ وجدانیـرت اوهیـه ای 

بدانلـر اطـم، ایـن تعصوتیـم در شـنرخم از جرنـف پـروردگرر، به صورت بسـیط و 

در حـد ضـرورت در نلـرد آدتیـرن بـه ودیعـم نلـرده تی شـود. تـر تعتقدیم که کشـف 

کفریـم از تحقـق عرهـم تشـریع بـاای  کـه  علمـِی بخشـی از عرهـم تکویـن، در حـّدی 

کمرل اختیرر و بعل برعل تخترر نمرید، در زتاۀ این وجدانیرت اوهیه اطـم.  ظلور 

کنـش برعـل تختـرر بـر جلـرن پیااتـون او و پذیـاش و  احـکرم شـریعم، تبتنـی بـا 

کـه قـوام عرهم تشـریع  اقـدام بـه عبودیـم تـوالی اوطـم. در نتیجـه هـا نـوع شـنرختی 

بـدان اطـم ـ از قبیـل تعابـم بسـیط حـق و شـنرخم آثـرر و احـکرم جلـرن تـرّدی 

)کـه توضـوع علـوم تجربـی قـاار تی گیـاد( _ بـه صورت پیشـینی همـااه او خواهد بود. 

اتر تثًا شـنرخم کنه و حقیقم اشـیرء تردی، چون تقّوم عرهم تشـریع نیسـم، 
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کـه همـااه بـر  گاچـه نیـل بـه تااتبـی از تصفیـه نفـس  بـه همـگرن عسـر نشـده اطـم؛ 

انخـاع از جنبه هـری  جسـم عنصـای و بلکـه روح حیوانـی اطـم، اتکرن پذیـا بـوده، 

بـه ابـزوده شـدن وطـعم بینریـی عقـل و علـم انسـرن تی انجرتد. این وطـعم بینش 

کـه اتـواج تعابـم در آن،  کشـفی، بـاای خرّصـرن و باگزیـدگرن بـررگره شـرتخ االهـی _ 

گسـتاده تا و عمیق تـای تی انجرتـد و وجـد و  کرشـفیم  تـوج در تـوج تی ابکنـد _ بـه 

طـروری ربرنـی را بااهـم تی آورد. 

ــد، تحدودیم هــری وجــودِی  ــدون  تادی صاف نظــا از ایــن حرهــم اطــتثنریی، ب

در  بــااوان  حجرب هــری  و  طینم هــر،  تــزج  و  هســخ  تأثیــاات  نشــئه،  هــا  خــرّص 

ی نفــس تزجــی آدتــی _ بــه عنــوان ُتــدِرک _ قــاار دارد، این  کــه بــاارو نشــئرت تختلــف 

ــتگیای و  ــه دط ــز ب ــی، ج ــی عقان ــنرخم هری قدط ــه ش ک ــد  ــم تی نمری ــرور را تقوی ب

عنریــم وهــی خــدا؟ع؟ در جلــم زدودن ایــن حجرب هــر از نفــس و غلبــه دادن نفــس 

 بــا تؤثــاات طینتــی، و بــه دنبــرل آن، تعابی شــدن کنــه و حقیقــم اشــیرء توطــط ذات

 پروردگرر، حرصل نمی شود.       

گــا نقســۀ آغــرز رونــد شــنرخم تــر اتــای حقیقــی و واقعــی و تنبعث از  نکتــهســوم: ا

کشــف عقلــی ـ علمــی  یــر باگابتــه از یــک ارشــرد دینــی قسعــی اهصــدور برشــد، تــردام 

کــه بــه نــور عقــل یــر علــم، توطــعه یربــد، شــنرختی واقعــی و نفــس األتــای خواهــد بــود؛ 

اتــر بــه تجــاد خلجرن هــری نفســی و ورود حجرب هــری تــرّدی تتنرطــف هریــک 

از نشــئرت جســم عنصــای و روح حیوانــی، در ایــن شــنرخم ابلــرم و ایلــرم وارد 

گابــم.  خواهــد شــد و از نفــس األتــا، برصلــه خواهــد 

کـه بـه طبیعـم خـود وا نلـرده شـود و  بـر توجـه بـه حقیقـم تزجـی نفـس، تـردام 

گادد، ابزوده شـدِن حجرب هر با شـنرخم هری  تسـلیم وطـروس و اهقرئرت شـیسرنی 

کرذب آنلر اجتنرب نرپذیا اطـم. بدین  راطـتین ابتدایی و اطـتماار و نیز دهپذیای 
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گرهـی در تسـیا تکرشـفرت عرربـرن یـر صورت طـرزی ذهنـی  کـه  تاتیـف، خسرهریـی 

بیلسـوبرن رخ تی دهـد، قربـل توضیـح تی گـادد. 

هحظــه  بــه  هحظــه  هدایتگــاِی  در  تعصــوم؟ع؟  اتــرم  نقــش  نیــز  اینجــر  در 

شــنرخم هری تــر، بــه ویــژه در حــوزۀ عرهــم تشــریع بــه وضــوح خودنمریــی تی کنــد، بــه 

کــه بــدون حضــور حجــم و راهنمری  کــه تی تــوان بــه صااحــم اذعــرن نمــود  گونــه ای 

گابتــرر تی آیــد. هــذا نیــرز بــه اثــررۀ آن  بیرونــی، عقــل در چنبــاۀ حجرب هــری درون زاد 

ــاان االهــی )چــه قــاآن صرتــم و چــه قــاآن  در همــه دوران حیــرت انســرن توطــط تذّکِ

نرطــق(  ضــروری و الزم اطــم. 

از شـرخصه هری علوم انسـرنی بشـای که تّدعی تعابم ابزایی و کشف عقانی 

از هردیـرن االهـی  یـر عابرنـی جلـرن هسـتند، همیـن اطـتقال و احسـرس اطـتغنر 

کـه تشـرهده تی شـود، اعوجـرج از صـااط تسـتقیم، نتیجۀ قلای  اطـم. همرن گونـه 

نـگره ایلرتـی یـر ابلرتـی از ورای حجرب هـری درون زاد و طـتبا تعابتـی بـه حقریـق 

یکادهـری بشـای نیـز تنبعـث  جلـرن اطـم، تضـرف بـا اینکـه اصـواًل نقسـۀ آغـرز رو

کـه بیلسـوبرن، از تفرهیـم و صور  از کشـف خرهـص عقلـی _ علمـی نبـوده اطـم؛ چاا

کـه بـه اعتـااف خودشـرن،  کررگره نفـس اطـم، آغـرز تی کننـد،  کـه تحصـول  بکـای 

بلـاه ای از انسبـرق بـر واقعیـرت نـدارد. عرربـرن نیـز بـه طـودای وصـرل طـیماغ، اطـیا 

کـه  گرم بـا تی دارنـد  اعوجرجـرت طـی تاغ نفـس طـاکش خـود تی شـوند و در راهـی 

تاشـد حقیقـی دوران را در پیمـودن اش بـه یـرری نسلبیده انـد. 

بدیـن تاتیـف بـر عنریـم بـه ایـن واقعیم که انسـرن هر بـر ترهیم توجـوده و عین 

آنلرطـم  ترئـی  هویـم  بلکـه  نمی شـوند،  تسـتغاق  داده هـر  جلـرن  در  خـود  ثربـم 

کـه در پسـتی و بلندی هـری زندگـی بـر اتـوری در طـه نشـئۀ تختلـف عقـل و روح و 

جسـم بـه داد و طـتد تی پـادازد، خسرپذیـا بـودِن بسـیرری از اطـتنبرط هری او اتـای 
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طبیعـی اطـم. طـنم االهـی پـروردگرر در تعابـی آیـرت و اطـمرء و صفـرت تکوینـی 

و هفظـی اش بـه عنـوان دالهتگـاان ایشـرن بـه شـرهااه تسـتقیم شـنرخم و هدایـم، 

تفضلـی شـگاف و عنریتـی بـه غریـم حکیمرنـه و تلربرنرنـه اطـم. 

نکتـهچهـارم:ایـن نوشـترر تعتقـد اطـم که بـر در نظـا گابتن نکرت طـه گرنۀ بوق 

آنلـر در دیدگره هـری دوم و طـوم، تی تـوان  نـکرت همسـو و تؤیـد  بـه  ابزودن شـرن  و 

کلیـدی نقـل شـده از بیرنـرت تاحـوم اطـترد  در تقدتـۀ  کـه تسرهـف  اذعـرن داشـم 

گاانقـدر وجـدان و اتـور وجدانـی اشـرره نمـوده بودنـد  کـه بـه جریـگره  ایـن یردداشـم ـ 

بـر  تسرهـف  آن  توضیـح  نـکرت،  ایـن  رعریـم  بـدون  و  تی گـادد،  توضیـح  قربـل    _

گابتـن از دیدگره هـری تسروحـه در بحـث وجـدان، بـه تنلریـی و بـه طـردگی  کمـک 

نمی برشـد. اتکرن پذیـا 

و الحمد هلل أوال و آخرا    
27 رجب المرجب 1441 

ردین 1399 سوم فرو
علیرضا بهشادفر
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