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پیشگفتار

هزاران سال پیش روزی که نخستین بار بشر انگشِت حیرت به دهان گرفت و لختی 
تأّمل کرد فلسفیدن آغاز شد و فلسفه زاده شد. زادروِز فلسفه بر کسی روشن نیست اّما 
گفت خرافات، اساطیر، افسانه  پردازی و جادوگری نوزادان اّولیه و جلوه های  می توان 
که بشر از طریق آن ها عّلت العلِل بروز حوادث و بالیای  ابتدایی و اّولیِن فلسفیدن اند 
کارآمدِی این  ک و سماوات را تبیین می کرده است، اّما  طبیعی و چیستی و چرایِی افال
گروهی مورد شک و تردید قرارگرفت و در پِی  شاخه های اّولیه و ابتدایِی فلسفه برای 
کائنات برآمدند. عرفان، دین و فلسفه از واپسین  کارآمدتری برای تبیین  راه و روش 
گوِن علوم،  گونا کائنات اند و علم و همه شاخه های  یافته های بشری در جهت تبیین 

نوزادان خجستۀ این فلسفه هستند.
هرچه زمان می گذرد الگوِی ما از جهان، آرام آرام خود را از اساطیر و افسانه ها و 

خرافات و مابعدالطبیعه رها می سازد و بیشتر بر علم تکیه می کند.
گاهِی بشری را با کمی مسامحه می توان از جنیِن  به طورکّلی سیر تکامِل معرفت و آ
خرافات به نوزاِد ایمان و از نوزاِد ایمان به نوجواِن فلسفه و از نوجواِن فلسفه به جواِن 
کرد. در این میان به نظر می رسد خرافات در حال فرسودگی و نابودی،  علم تشبیه 
پویا،  حالتی  دارای  علم  و  ک پشتی  ال حرکتی  دارای  فلسفه  سکون،  حال  در  ایمان 
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کاوشگر، تیزپا و تیزتک  است. 
گر در این  علم هر روز با حرکتی تندتر و شتابی افزون تر به پیش می تازد. فلسفه ا
گونه  گام پیش افتاده است، آن  گام به پیش برداشته، علْم هزاران  سه هزار سال یک 
که می توان گفت امروزه کیهان شناسان و زیست شناسان و فیزیک دانان و امثال آن ها 
کائنات دارند تا فالسفه. علم آن چنان به ژرفای زمان و  تصّوِر راست تر و درست تری از 
که می توان انیشتین را از جهاتی بزرگترین فیلسوِف  مکان و اشیاء و حرکت نگریسته 

تاریخ بشرّیت نامید. 
گاه شده و یا با تلسکوپ  که با میکروسکوپ از ژرفای ذّره ها و سلول ها آ فیلسوفی 
کهکشان در اعماق آسمان باخبر شده، جهان بینی اش و تصوّرش  از وجود هزاران 
که این بخت و امکان را  از جهان در مرتبه ای بسیار واالتر و باالتر از فیلسوفی است 

نداشته است .
کائنات  از جهان و  کشفیات اخیر آشنا باشد تصّورش  با  که   امروزه هر نوجوانی 

نسبت به فیلسوفان دورۀ باستان راست تر و باالتر است.
کسی فلسفه  گر  ا کم نمی کند و  ج و منزلت فلسفه چیزی  از ار بیاِن عبارات باال 
که همۀ  کرده است  از این نکته غفلت  کاری بیهوده و بی ثمر بداند  را  و فلسفیدن 
واالترین   فلسفه  و هنوز هم  فلسفه اند  نوزاِد  بشر  فنوِن  و  علوم  و  گاهی ها، معرفت  آ
گهربارترین  فعالیِت  بشری  است و شکوه و  دست آورد بشر و فلسفیدن نیکوترین و 

کاخ فلسفه انکارناپذیر است. جالل 
و  خم  و  پرپیچ  راه  اّما  دارد  تاختن  شوِق  بیان  توَسِن  فلسفی،  افکار  بیاِن  در 
و  جمالت  و  لغات  به  فیلسوفانی  ناتوانی،  این  رفع  برای  گاهی  است،  صعب العبور 
که خوْد نیز از شرح آن عبارات  عبارات پیچیده و درهم و برهم و نامفهوم رو می کنند 
گاهی در فهِم عباراِت فلسفی با مشکلی مواجه شدید، این  گر  ناتوان اند. همچنین ا
تا  گره زده اند  را  که موضوع پیچیده نیست، ریسماِن سخن  را هم بدهید  احتمال 
که نمی تواند اّما می خواهد دراین  گاهی نیز فیلسوفی  موضوع پیچیده دیده شود. 
زمینه ها به پیش رود به عبارات و جمالت ادبی پناه می برد و در سایۀ لطیِف درخِت 
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که رمزی یافته  کاستی و ناتوانی خود را پنهان می دارد و تّصور می کند  زیبای ادبّیات، 
گاهی با عباراتی زیبا و دلنشین در مباحث  گر  گشوده است. بنابراین ا گره ای را  و یا 
که آن عباراِت  فلسفی روبرو شدید و چیزی از فلسفه و فلسفیدن در آن نیافتید بدانید 
ِک  گرداِب هولنا که در آرامشکدۀ ذوقیات َلمیده تا از  دلنشین پناهگاِه فیلسوفی است 

فلسفۀ مّشاء رهایی یابد.
از رسـوبات چنـد میلیـون سـالۀ َمشـی و منـِش ماوراءالطبیعـِی اجـداِد خـود  مـا 

نداریـم.  خالصـی 
ما جهان را به ماّده و معنا و یا نرم افزار و سخت افزار و یا ظرف و مظروف و یا ذات 
و پدیدار و یا جوهر و َعَرض تقسیم می کنیم. همۀ این دوگانه انگاری ها ناشی از تأثیر 
که جهان را یکسره ماّده پندارد  کس  همان رسوبات در مغز و ذهن ما است. من با آن 
و یا آن کس که جهان را یکسره معنا پندارد بیشتر موافقم تا با آن که دوگانه انگارد. ماّده 
همان معنا است و معنا همان ماّده است. ماّده همان هوش است و هوش همان 
ماّده است. مهم این است که در حّد توان گمراهِی ناشی از حواس را از تعبیرهای خود 

کنیم.  بزدائیم و جهان را یکسره، »شدن و دگرگونی«، تصّور 
من فقط »خود«، »صفاِت جهان« و »ُشدِن صفات« را تأیید می کنم.      

ج از ذهـن تصدیق می کنم  »ُشـدن و دگرگونـی« را چـه در ذهـِن خـود و چـه در عاَلـِم خـار
گواهـی بـه وجود چیـزی نمی دهم. و جـز آن 

که از »شدِن«  خالصۀ فلسفه وتالِش اندیشۀ بشری، تطبیق دادِن الگویی است 
که بیش از  کائنات می گذرد. آن فلسفه هایی  که در  کائنات در ذهن خود دارد با آن چه 

کنند، نقش بر آب می زنند. این پا دراز 
و  عّلت العلل  شرِح  و  وصف  در  بسیار  چه  انسان  میلیون ها  سال،  هزاران  طی 
گفته اند و نوشته اند و من در حسرت یافتِن یک عبارِت عاری از تضاّد و یا  ماّده المواد 

دور و تسلسل بی تابی می کنم.  
پدید  از  هدف  و  آمده  پدید  کائنات  چرا  چیست،  حقیقت  بپرسد  کسی  گر  ا
به را  او  و  می کنم  سکوت  من  چیست؟  ماّده  جوهِر  و  ذات  و  بوده  چه  آن   آمدِن 
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ـ 1820( و یا همفکران آن ها حواله می دهم.  ـ 1711( یا اسپنسر )1903ـ   هیوم )1776ـ 
را شـناخت.  نهایـی  واقعیـت  کـه هرگـز نمی تـوان ماهیـت  اسـت  آن  بـر  هیـوم 
جاهل انـد  یـا  واقعیت انـد  نهایـی  ماهیـت  شـناخت  مدعـی  کـه  فیلسـوفانی 
کـه  کـه ایـن آنچنـان شـناختی اسـت  یـا متقلـب، جاهل انـد زیـرا نمی فهمنـد 
ک حّسـی  انسـان ها هرگز نمی توانند به آن دسـت یابند، زیرا ما محدود به ادرا
هرگـز  مـا   .................................. هسـتیم  بدانیـم  می توانیـم  آنچـه 
که  کیفیات حقیقی اشـیاِء را در جهان نخواهیم شـناخت و نخواهیم دانسـت 
چـرا آنهـا چنین انـد. هیـوم می گویـد عقـل هرگـز نمی توانـد سرشـت، مقصـد یـا 

کنـد. )ک 3، ص 479( کشـف  نقشـه ی جهـان را 
اسپنسر :

کـه  کشـاند   تمـام نظریـات مربـوط بـه اصـل و منشـاء عالـم مـا را بـه امـوری مـی 
کـه بـه جهانـی قائـم بالـذات  قابـل درک و معرفـت نیسـت. دهـری سـعی دارد 
و بی علـت و ازلـی معتقـد شـود؛ ولـی مـا نمـی توانیـم چیـزی بی آغـاز و بی علـت 
گویـد:  کنیـم. خداشـناس فقـط یـک قـدم بـه عقـب برمـی دارد و مـی  بـاور  را 
کـه جـواب ندارد  کنـد  کـودک سـؤالی دیگـر مـی  »خداونـد جهـان را آفریـد.« ولـی 
کـه آفریـد ؟« آرای نهایـی ادیـان از لحـاظ منطـق مفهـوم  و آن اینکـه »خـدا را 
معقـول نیسـت. آرا و افـکار نهایـی علمـی نیـز بـه همیـن ترتیـب مـاورای درک 

عقلـی اسـت. )ک 6، ص 323(
کائنات با هم چه نسبتی دارند و الگوهاِی ذهنِی ما از  کسی بپرسد اجزاء  گر  و ا

جهان، با جهان چه رابطه ای دارند، من و یا هرکس دیگری پاسخ هایی داریم. 
که حقیقتی هست  پرسش از حقیقت و چیستِی حقیقت، با این پیش باور است 
کورسوئی از آن به ما رسیده است. من نیز شوق وصل دارم و در حسرِت وصالم اّما  و 

هرچه دویده ام جز سراب ندیده ام. 
وهمی  را  مطلق  حقیقِت  نیستم.  حقیقت  و  مطلق  دنبال  کتاب  این  در  من 
که ما را به جایی  برساخته از توّهماِت خرافی و َمشی و منِش مابعدالطبیعی می دانم 
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نمی رساند. بحث و جدل دربارۀ حقیقت، بازِی دلنشین و سرگرم کننده و فریبنده ای 
است که شایستۀ فریفتگاِن شهرت و کتاب بازان است. من انِگ مطلق و حقیقت را به 
که،  هیچ اصل و مبنائی نمی زنم. برای نمونه به اصِل علّیت اعتقاد دارم اّما تا زمانی 

کار  کند و جاری باشد.  این اصل 
من بسیاری از اصول و مبانی و قواعد را درست و نسبی می دانم، نه حقیقت.

بسیاری از فیلسوفان به ویژه فیلسوفان متأله دائمًا دنبال قیاِس داوری های خود 
گام، وجوِد چیزی مطلق و  گاه در اّولین  با یک متر و میزاِن مطلق بوده اند زیرا ناخودآ
گاهی ها و قضاوت های  حقیقِت محض را بدیهی پنداشته اند و سپس در پی قیاِس آ
خود با آن چیِز مطلق بوده اند و هر داوری و قضاوتی را با آن محک زده اند. من در 
این نوشتار به داالن های تاریک و وهم آلود و درهم و برهم و بی پایاِن مابعدالطبیعه 
کالبد شکافِی آن، چنانچه  و  کاوِش ذهن  که در  گونه می پندارم  این  و  ندارم  کاری 
کج راهه و بیراهه خواهیم رفت و جز سرگردانی در  به ماوراءالطبیعه متوّسل شویم به 

کجاآباد بهره ای نخواهیم داشت. نا
کتاب در پِی یافتن قوانیِن مطلق و همه زمانی و همه مکانی نیستم.  من در این 
کمال آرامش بر این اصل  خ نداده معتقدم و در  که خالف آن ر من به علّیت مادام 
کنم از  َبد تضمین  که وجوِد این اصل را تا اَ کسی از من بخواهد  گر  تکیه می کنم ولی ا
دادِن چنین تضمینی معذورم. من با تمام وجود پای بندی به اصول اخالقی را موّجه 
و عقالنی و بخردانه می دانم ولی به اثباِت مطلق بودن احکاِم اخالقی نیازی نمی بینم 
زیرا پایبندی انساِن خردمند به اخالق را پایدارتر و استوارتر از پایبندِی انساِن معتقد 
را  ـــ1844(   1900( نیچه  از  نقلی  باب  این  در  و  می دانم  اخالق  به  ماوراءالطبیعه  به 

مناسب می دانم:
خواهـد  قـادر  را  او  ایـن  اسـت،  داده  دسـت  از  را  خـدا  بـه  بـاور  انسـان  گرچـه 
کنـون انسـان ها بایـد  کودکانـه اش بـه خـدا را بگسـلد. ا کـه وابسـتگی  سـاخت 
کـه خودشـان را در جهانـی بـدون خـدا بـه صـورت خدایـان  دلیـری آن را بیابنـد 
کـه نوع تـازه ای از شـخصیت،  کنـون ایـن اسـت  درآورنـد. بزرگتریـن نیـاز تمـدن ا
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اخالقـی  و  عقلـی  لحـاظ  بـه  کـه  دالور  و  نیرومنـد  سرسـخت،  برانسـان هایی 
َ
ا

بیافرینـد. )ک 3، ص 659( مسـتقل باشـند 
چگونه  گردیده؟  خلق  چگونه  و  چرا  چیست؟  کائنات  بدانیم  می خواهیم  ما 
کدام است؟ قبل از آغاِز آن چه بوده است؟  کجا می رود؟ آغاِز آن  متحّول می شود؟ به 
آیا جهان دارای پایانی است؟ محدود است یا نامحدود؟ هدف نهایِی آن چیست، 
کیست؟ زمان و مکان چیست؟ حقیقت  هدف از پیدایش انسان چیست، خالق آن 
چیست؟ ماّده چیست؟ هستی چیست؟ حرکت چگونه است؟  شدن چیست؟ از 
این به آن شدن چگونه است و بین این و آن چیست؟ چرا این آن می شود و چرا 
ابداع  و  کشف  نبوغ،  هوش،  هستم؟  من  من،  که  می دانم  من  چگونه  می شوند؟ 
کائنات هوشمند نیستند؟  کشف می کند یا ابداع؟ آیا همۀ اجزاء  چیستند؟ آیا بشر 
گاهی دارای  گاهی چیست؟ آیا روح و فرشته وجود دارند یا وهم اند؟ آیا خودآ خودآ
مراتبی است؟ چرا در برابر یک اثر هنری و یا منظرۀ طبیعی از حالی به حالی می شویم؟ 
لّذت و مکانیسم لّذت چیست؟ چرا و چگونه جانوران در پِی بقا و دوام اند؟ و هزاران 

پرسش پیچیده و قابل تأّمل دیگر. 
هزاران فیلسوف طی هزاران سال در پِی  پاسخ به پرسش های بنیادین بوده اند و 
گاهی با دست خالی و زمانی  کرده اند،  سفرهای بس دور و دراز در جستجوی حقیقت 
با تحفه ای نه چندان گران بازگشته اند. آنان که به سؤاالت  اصلِی فلسفه اندیشیده اند 
که برای این پرسش های بنیادین به پاسخ های  کوچه اند و آنان  هنوز اندر خِم یک 

قطعی رسیده اند و یا به پاسخی قانع شده اند، ساده لوحانه اقناع شده اند.
ما امیدوارانه به پرسیدن ادامه داده ایم و گامی کوتاه از این طریق دراز را پیموده ایم. 
کائنات  کائنات رسیده ایم، ما به علّیت رسیده ایم، ما به هدفدارِی  ما به قانون مندِی 
رسیده ایم، ما به هوشمندِی اجزاء و زیرمجموعه ها و مجموعه هاِی کائنات رسیده ایم، 
ما به نظریۀ تکامل رسیده ایم، ما به تردید در اصالِت اصل ها رسیده ایم، ما به تردید 
در درستِی درست ها رسیده ایم، ما به نسبی بودِن حقیقت ها رسیده ایم ، ما به جهل 

کوچکِی خود رسیده ایم. گاهِی خود رسیده ایم، ما به ناچیزی و  و ناآ
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و  تکامل  و  تطّور  این  آیا  بوده ام.  امروز  از  گاه تر  ناآ دیروز  که  می شوم  گاه  آ روز  هر 
کائنات به طور طبیعی پیش نمی رود؟ آیا ما همه اجزای دانایی  تعالی در همۀ اجزای 
کّلی در حرکتیم؟ من خود  کل و عقِل  که به فرماِن دانائی، به سوِی  دانایِی  نیستیم 
کّل، هر تکه از خود را به این و آن وام دهد  که چرا باید، عقِل  گفتۀ خود در شگفتم  از 
که _ پیوسته در  و آنان را در روز ازل، با تکانی به تکاپو و جنبش وادارد و فرمان دهد 
کّل  که عقِل  کّلی واصل شوید. در حیرتم  گرائید تا  به عقِل  درازنای تاریخ _  به وحدت 

کّل از نیاز بی نیاز است.  را چه نیازی به فرمان و دستور و هدف است. زیرا عقِل 
که از  که تبیینی  گاه، بی اختیاِر من، چیزی مرا نهیب می زند  گاه به  روز به روز و 
که دوگانگی و تضاّدی  که هر بار  کودکانه است و شگفت آن  جهان داری بس ناقص و 
گویا ما نه امروز و نه  برطرف می شود دوباره تضاّدی عمیق تر و وسیع تر جلوه می کند. 

فردا بلکه تا ابد، سزاواِر آرامش و آسودگی نیستیم. 
گاه ُغّرش امواِج تضاد، مرا  گام می نهم و نا یک َدم در عاَلِم خیال به ساحل آرامش 

گرداِب نادانی هایم پرتاب می کند.  کرانۀ آسودگِی خیال به میاِن  می ُرباید و از 
 ما با پرسیدن  ـــ با طرح چراها ـــ خود را به زحمت انداخته ایم. ما در طلب حّق 
به ورطۀ ریاضت و مشّقت فرو افتاده ایم. چارۀ این درد چیست؟ و طبیب این درد 

کیست؟ گرداب درون، فرزنِد بی پاسْخ ماندِن پرسش ها است. جانکاِه جهل ما 
گذاشتن پرسش ها به آرامش رسید، اّما این آرامش، آرامِش  می توان با مسکوت 

کاهالن است، آرامِش جاهالن است، آرامِش انساِن چرایی نیست.
گل و بلبل   می توان فقط محو زیبایی ها و لّذت ها شد و عمری در مدح و ثنای 

کاِر سرخوشاِن بادۀ ازلی و مدهوشان ِمی َاَلست است. مدهوشانه ترانه سرداد، این 
پویندگان  بسندۀ  این  سر داد،  را  قّله  فتح  سرود  صعود،  راه  نیمه  در  می توان 

حق نیست. 
گامی از طریقت را فرسنگ ها دانست و به رؤیِت  می توان در عاَلم خیال، پیمودِن 

کوته بینان است. حق شهادت داد، این بزرگ نمائِی 
و جواب همۀ  از خوْد خدایی ساخت  بْت خدایی ساخت، می توان  از  می توان 
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کاِر بت پرستان و خود پرستان است. پرسش ها را با این خوْدخدا تبیین نمود این 
گیریم و آسوده  کشف و شهوِد عرفان جای  می توان به وسوسۀ سراب، در آرامکدۀ 
گر  شویم، اّما انسان و موجوِد مسئول را رسالتی واالتر از لمیدن در آرامکده است زیرا ا

گرا فلسفۀ آرامش طلبان است.  دین فلسفۀ عوام است، عرفاِن خرافه 
پس چاره چیست؟ چارۀ کار راحت طلبی نیست، راِه کار آرامش نیست. این طریقت، 
دور دست های  این  در  را  مقصد  گر  ا است  ساده لوحی  است،  طوالنی  و  دشوار  بس 

نزدیک بدانیم. عزمی راسخ باید. 
ما سرگشتۀ عّلت  العلل ایم، ما به شوق دیداِر واضِع علّیت، هستی بخِش هستن 
گنجانندۀ  و  قانون  هستی بخِش  هوش،  سازندۀ  اطالعات،  پدید آورندۀ  هستی،  و 

کائنات هستیم. ما به دنبال بی نهایتیم. اّطالعات در اجزای 
از وصاِل عرفانی  را راهی بس دشوارتر و صعب العبور و طوالنی تر  وصاِل حقیقت 
که از خستگِی طاقت فرساِی تعّقل،  است. هر انسان عاقلی حق دارد و شایسته است 
که از حاالِت عرفانی بی خبر باشد از لّذِت  گهگاه به آرام گاِه عرفان پناه برد، فیلسوفی 
آرام گاِه عرفان،  پناهنده شدن در  اّما  وجوِد هستی و هستِن خویش بی بهره است، 
که اّدعای وصاِل حقیقت و از آن  به هیچ فیلسوف و یا عقل گرایی مجوزی نمی دهد 

کند.  کشف علم و رموِز عاَلم  عجیب تر اّدعای 
از عَالم غیب  که منتظر ورود معرفتی  به چله نشینان و معتکفان زنهار می دهم 

نباشید، هرچه هست در ذهن شما است و شما آن ها را به هم درمی آمیزید. 
که قوانیِن مسّلط بر مغِز شما، با ذکر و دعا و راز و نیاز نقض  به آنان اندرز می دهم 
گریۀ  کنون در طبیعت به دعای مرشدی و یا  که هیچ قانونی تا نخواهد شد هم چنان 

سالکی نقض نشده و نخواهد شد. 
راِه معرفت: تجربه، آموزش، آزمایش و اندیشیدن است و بس. 

راِه معرفت: راِه فلسفه و علم است و الغیر. 
و راِه معرفت از بستِر عقالنیت می گذرد نه ایمان. 

دارم. بی نهایت  اندازۀ  به  فاصله ای  نیز  الهی  ادیان  متعّصِب  پیروان  با   من 
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داده اند. قرار  مبدأ  را  آن  آن ها  و  داده ام  قرار  مقصد  را  اّول  محّرِک  و  عّلت العلل   من 
ند.

َ
من به دنبال شناخت آنم و آنان مّدعِی شناخِت آن ا

من آن را مجهول اعظم می دانم و آنان آن را معلوم اعظم می دانند. 
گیر  کائنات تعبیری استوار و منسجم و فرا ما می خواهیم جهان را بشناسیم و از 
پیدا کنیم. شاید روزی در آینده های بسیار دور این شناخت امکان پذیر باشد. اّما تا ما 
که  و جهان شناخته نشوند جهان توّسط ما شناخته نخواهد شد، هزاران سال است 
بشریت گهگاه شاهد فریادهای خیالبافانۀ نوابِغ خود چون سقراط، افالطون، ارسطو، 
که یافتم یافتم .این  که فریاد سر داده اند  کانت، هگل و ..... دیگران بوده  اسپینوزا، 
تبیین  از  دستشان  اّما  کرده اند  سعی  شرافتمندانه  و  خردمندانه  راه،  این  در  نوابغ 

گام اّوِل شناخت، شناخِت شناختگر از ذهِن خود است . کائنات خالی است. 
یا  بیرونی  چیزی  اثرات  از  ناشی  می آید  پدید  ما  در  که  معرفتی  و  گاهی  آ هرنوع 
درونی، تعبیر و تفسیر در ذهن و سرانجام قضاوت و نتیجه گیری است. شک نیست 
که ساختار و ساختمان ذهن از عوامل اصلِی مؤّثر در شناخت ما است. قضاوت های 
ما مستقل از ساختمان و ساختار ذهن ما نیست پس هر قضاوتی و هر معرفتی وابسته 
هیچ حقیقِت مطلقی مستقل از  به ساختمان و ساختار ذهن آدمی است، بنابراین 

ذهِن آدمی نیست.

فلسفه می بایستی همزمان یا مقّدم بر هر آغازی، از فلسفۀ ذهن و علِم ذهن آغاز 
از تولیداِت ذهن است و بدون  را نزاده بود. فلسفه  اّما هنوز فلسفه، علم  می کرد 
کاو ذهن، ساختن هر مکتب و نظام فلسفی، ساختِن بنا بر روی  کند و  شناخت و 

آب است. 
گوِن فلسفی ارائه کرده  گونا بشر بیش از سه هزار سال است که مکاتب و نظام های 
گوِن فلسفی، زاییده و برآمده از ذهن بشری است  گونا است. این جهان بینی هاِی 
کاو و تجزیه و  کند و  که اخیراً به ذهن خود نگریسته و به  و نکتۀ جالب اینجا است 
که همانا ذهن  تحلیل و چیستی و چگونگِی پدیدآورنده و سرچشمۀ مکاتب فلسفی 
کردن  متر  به  متری  با  سال  هزار  سه  که  معماری  همچون  پرداخته است.  است  او 
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که این متر چیست   به آن متر توّجه نموده 
ً
گون پرداخته و اخیرا گونا ساختمان های 

که من همه چیز را با آن اندازه گیری می کنم؟
چگونگِی  و  ماهیت  و  چیستی  به  بردن  پی  برای  ما  که  است  غریبی  نکتۀ  این 
شناخت، جز شناخت هایمان توشه و سرمایه ای نداریم. ما با ذهِن خود می خواهیم 
گاه شویم و با مغِز خود می خواهیم به مغِز خود علم پیدا کنیم.  به چیستِی ذهِن خود آ
کند یا  کند و یا ترازویی می خواهد خود را توزین  گویا متری می خواهد خود را متر 

آیینه ای می خواهد خود را در خود ببیند، چگونه؟ نا امید نباید بود.
 امروزه فلسفه هرچند از نظر زمانی به چند هزار سالگی رسیده، اّما از نظر منطقی 
که از نظر منطقی  که از آنجا باید آغاز می کرد. به عبارت دیگر آنچه  به جائی رسیده 
که هستی شناسی  کوتاه زمانی است  مقّدم بوده از نظر زمانی مؤّخر واقع شده است. 
و معرفت شناسی و فلسفۀ ذهن به علِم ذهن رسیده و دوباره شاید در چند ده یا چند 
صدسال آینده نتایج علِم ذهن به فلسفۀ ذهن و معرفت شناسی و از آنجا به فلسفۀ 
کند  هستی شناسی وارد شود و هستی شناسی و معرفت شناسِی پیشرفته تری ظهور 
و این دُوِر رفت و برگشتی تا هزاره ها ادامه خواهد یافت. علِم ذهن دوره ای جدید در 

فلسفه پی  می ریزد و نقطۀ عطِف بسیار برجسته ای در فلسفه پدید خواهد آورد.

یادآوری،  کذب،  و  صدق  اندیشه،  چگونگِی  و  چیستی  در  علمی  کاُوش  امروزه 
کارکرد ذهن تحت عنوان علِم  گونه های دیگر فعالیت و  استدالل، حافظه، شک و 
که این تالش ماوراء همه فلسفه ها و باالتر و واالتر از  گفتنی است  ذهن جریان دارد و 
کنون به آن ها پرداخته است. کالبد شکافِی ذهن،  همۀ معارف و علومی است که بشر تا

ژرف ترین و وسیع ترین و پیچیده ترین تالِش فرهنگی انسان است. 

ثبات،  شکل گیری،  چگونگِی  شناسانه،  شناخت  َکندو کاوهای  اصلِی  موضوع   
رشد، تغییر و کارکرِد  معرفت در ذهِن فرد است. من می دانم که این من هستم که دارم 
که جهان از چه چیزهائی و چه اجزائی و چه بخش هائی تشکیل  می نویسم، می دانم 
شده، می دانم که زمین و خورشید و ستارگان و سیارات همه معّلق در فضا در چرخش 
که رفتاِر اجزای  که از هنر لّذت می برم، می دانم  گردش به دور یکدیگرند، می دانم  و 
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گفته  کجا زیسته و چه  ـی زیسته،  کـِ که حافظ  کائنات با هم قانون مند است، می دانم 
کوچکی از آن  که می دانم بخش  که همۀ آن ها  و هزاران هزار چیِز دیگر هم می دانم 
که من یا شما یا او چه می دانیم،  که بشر می داند. اّما موضوع این نیست  چیزی است 
که چگونه دانسته می شویم، دانسته ها چگونه در ذهن  موضوع و پرسش این است 
آمیزش اند،  و  تبادل  و  بستان  و  بده  در  ذهن  در  چگونه  دانسته ها  می گیرد،  جای 
را  خود  دانسته های  چگونه  و  می کنند  بسط  و  قبض  را  یکدیگر  چگونه  دانسته ها 
گفتار خود بروز می دهیم. معرفت شناسی بر چگونگِی پیدایش و ثبات و  در رفتار و 
گفت معرفت شناسی یعنی  جای گیری و پویائِی دانائی، در انسان تمرکز دارد. می توان 

کارکرِد مغز.  شناخت قواعد و قوانین 
شـک  مکانیسـِم  و  یقیـن  مکانیسـِم  بدانیـم  می خواهیـم  شـناخت  شـناخِت  در 
چیست؟مکانیسـِم لّذت چیست؟ مکانیسِم دلیل چیسـت؟ مکانیسِم نتیجه گیری و 
کردن و قضاوت چیسـت؟ مکانیسـِم صدق و کذب چیسـت؟ مکانیسـِم محّبت  حکم 

            .......... و  نفـرت چیسـت؟  و  و عالقـه و خشـم 
کرده. چقدر این  گرفته و تعبیر و تفسیر  که از هرچیز عکس  ذهن ما دوربینی بوده 
کیفیت و  ج از ذهن مطابقت دارد؟ ذهِن ما چقدر در چگونگی و  تعبیرها با چیِز خار

چونِی تفسیر و تعبیِر ما از این تصاویر شریک است؟  
آیینه  آن  است  اینجا  مشکل  حاال  دیده  خود  در  را  اجسام  تصاویر  آیینه ای 
کار بسیار اضافه می کند،  می خواهد خود را در خود ببیند، این به سختی و مشکالت 
که هم می تواند خود را در آیینه های دیگر ببیند و  اّما این آیینه خوش اقبال است زیرا 

هم آیینه  های دیگر را در خود.
کاوش در ذهن باید ذهن به معنی عام یعنی ذهِن فیلسوف، عالم، مذهبِی  برای 
ج  کرد تا بتوان خار کاُوش  متعّصب، شاعر یا هنرمند و خالصه ذهن در معنی عاّم آن را 

کرد. از ذهن، نگاهی درست به ذهن 
فالسفه،  همراهی  و  همکاری  نیست.  فلسفه  کار  تنهایی  به  شناخت  شناخِت 
متخّصصان مغز و اعصاب، روان کاوان، روان پزشکان و زبان شناسان و ........ الزم 
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کالبد شکافی  گون،  گونا است. مطالعۀ رشد و نمو اندیشه از طفولیت تا کهنسالِی افراد 
که صدمات مغزی دیده اند و ......  زبان، مطالعۀ افراد مبتال به امراض روانی و افرادی 

راهگشا است.
گفتنی است و آن این که: ما دانائی را خلق  گاهی و معرفت  آ یک نکته در مورد 
کتشاف بر بستر عقل و عقالنیت است و بس. نمی کنیم بلکه کشف می کنیم و راِه این ا
از  که مجموعه هاِی جدیدی  از آن  از طریِق تحلیل و تفّکر، ذّره ای بیش  انسان 

معلوماِت قبلِی محفوظ در ذهن خود بسازد،  فراتر نمی رود و نمی تواند برود. 
که اجزاء و مواّد  به هنگام اندیشه، هیچ معرفتی در ذهن پدیدار نمی شود مگر آن 
از طریق معرفِت  یا  و  آزمایش  یا  و  از طریق تجربۀ حّسی  قباًل در ذهن چه  آن  اولّیۀ 
که هیچ شاخ و برگی در درخت پدید نمی آید مگر بر  کتسابی موجود باشد، هم چنان  ا
که مجموعه های بسیار زیادی  روی ساقه ها و شاخه هاِی قبلی. با افزودِن این نکته 
که بر روی یک درخِت تناور، از هر  را می توان از محفوظاِت قبلی پدید آورد، هم چنان 

ساقه و شاخه ای امکاِن برآمدِن شاخه ای جدید وجود دارد. 
گاهی ها، باورها و  معرفت شناسی شناخِت چگونگِی پدیدار شدِن محفوظات، آ

اعتقادات و داوری ها در مغِز ما است. 
است  مغز  ساختمان  از  ناشی  که  مغز  پیشینِی  قواعد  طبق  معرفت  شکل گیرِی 
و  گاه«، »تجربه های حّسی«  پدیدآورندۀ معرفت »مِن خودآ و عوامل  حاصل می شود 
کم بر مغز« که ناشی از ساختمان  »آموزه ها از فرهنگ بشری« است که تحت  »قوانیِن حا

و ساختاِر مغز است وحدت می یابند. 
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تصدیقات و مبانی اّولیه 

فصل  اول

بخش اول

هر مکتب و نظام فکری خواه ناخواه از بدیهیات آغاز می کند، ابتدا چند اصل بدیهی 
را می پذیرد و سپس بر شالودۀ آن بدیهیات، ساختماِن مکتِب فکری خود را می سازد.

و  شناسائی  فاعِل  »من«  وجوِد  گاه  ناخودآ می گوئیم  سخن  شناخت  از  وقتی 
را مفروض داشته ایم. بدون تصدیِق وجوِد من و تصدیِق  »جهان« مورِد شناسائی 
گاهِی من از جهـان سخِن نابسامانی است، پس قبل از هر  وجوِد جهان صحبت از آ

سخنی تصدیِق »من« و تصدیِق »جهان« امری ضروری است. 

تصدیق وجوِد »من« 
وجود مِن شناسنده امری بدیهی است. من بدیهی ترین موجوداتم، با این وجود 
کسی بگوید  گر  می توان وجوِد من را از طریق تحلیل و استدالل هم اثبات نمود زیرا ا
گر در هر  من نیستم با نفِی وجود خود، وجود خود را اثبات می کند. به عبارت دیگر ا
گر کسی در وجود خودش  کرد زیرا ا کنیم در مِن فاعِل شک، نمی توان شک  چیز شک 

کرده است.  که در وجوِد خودش شک  گفت پس چیزی هست  کند باید  شک 
لی روشن  دکارت )1650 ـــ 1596( با بیان عبارات زیر تصدیِق »من« را با استدال

بیان می کند:
گر من دربارۀ چیزی اطمینان یافته باشم ]یا صرفًا دربارۀ چیزی اندیشیده  ا
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کدام[  ]نمی دانم  اما  باشم.  بی گمان خودم می بایست وجود داشته  باشم[ 
که همواره تمام توان خود را در راه  فریبکار بسیار توانا یا بسیار تردستی است 
کار می برد. در این صورت وقتی این فریبکار مرا فریب می دهد،  فریفتن من به 
من  فریفتن  در  می خواهد  هرچه  بگذار  و  دارم  وجود  هم  من  شک  بدون 
کاری کند که من در همان حال که فکر می کنم چیزی  بکوشد، هرگز نمی تواند 
کامل در تمام امور و بررسی  هستم معدوم باشم. بنابراین، بعد از امعان نظر 
دقیق آنها سرانجام باید به این نتیجه معین رسید ]و یقین کرد[  که این قضیۀ 
که آن را بر زبان آورم یا در ذهن تصور  »من هستم«، »من وجود دارم«، هر بار 

کنم، بالضروره صادق است. )ک 14، ص 38 و 37(

تصدیق وجوِد جهان و مبانی آن 
وجوِد  از  که  آنچه  گون.  گونا اجزای  از  متشّکل  واحد،  است  مجموعه ای  جهان 

جهان و نسبِت اجزای جهان با هم می توان تصدیق نمود به قرار زیر است:  
-معرفِت ما از جهان، معرفِت ما به »صفات« و »شدِن« اجزای جهان است و فقط 

»صفات« و »شدِن« اجزای جهان قابل تصدیق است.

-معرفــت مــا بــه »شــدِن« اجــزای جهــان، معرفــت مــا بــه »شــدِن« صفــاِت اجــزای 

جهــان اســت. 

اجزای  و  است  جزء  آن  ساختار  و  ساختمان  تابِع  جزء،  هر  »شدِن«  و  -»صفات« 

هم ساختار و هم ساختمان )هم چیدمان (، »صفات« و »شدِن« یکسان دارند.

ی است.
ّ

-»شدِن« اجزای جهان، قانون مند و عل

-اجزای جهان، همه در وحدت، در حاِل »شدن« هستند.

-همۀ اجزای جهان میل به »شدن« دارند و میِل هر جزء، تابِع ساختار و ساختماِن 

آن است. میل همان عشق است. 

خالصۀ عبارات فوق این است که انسان فقط سنجشگری است که »ُشدِن« خود 
و    »ُشدِن« خود ناشی از صفاِت اجزای جهان و »شدِن« خود ناشی از »شدِن صفاِت« 
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کند و به چیزی به نام جوهر و ذات راه ندارد.  اجزای جهان را می تواند تصدیق 
جهان یعنی »صفاِت« جهان و »ُشدِن« صفاِت جهان. 

کس مجموعه ای از اّطالعات از جهان است و بس، اّطالعات از  جهان از نظر هر 
صفات و اّطالعات از ُشدن. 

که از زیر مجموعه ها، و زیر مجموعه ها از اعضا، و اعضا از  جهان مجموعه ای است 
مولکول ها، و مولکول ها از اتم ها، و اتم ها از اجزایی مانند پروتون و نوترون و الکترون 
و  مولکول،  در  اتم ها  چیدماِن  و  اتم،  در  اتم  اجزای  چیدماِن  است.  شده  تشکیل 
کنندۀ چند و  چیدماِن مولکول ها در عضو، و چیدماِن اعضا در زیرمجموعه ها، تعیین 
چوِن صفات و چند و چوِن »شدِن« آن ها می باشند. به سخن دیگر ساختار و ساختمان 

هر جزء از اجزای جهان، چند و چوِن »صفات« و »شدِن« آن جزء را معّین می کند. 
که منظور از »ُشدن« چیست. کنیم   قبل از هر چیز باید روشن 

گرداندن« است.  کتاب مترادِف »گردیدن و  مفهوِم »ُشدن« در این 
 اجزای تشکیل دهندۀ جهان همه در عین وحدت، در حال وصل و فصل اند. 

به سخن دیگر همه با هم و از هم، در حاِل شدن اند. عضو مستقل یعنی عدم، 
یعنی نیستی. من شناخِت این وصل و فصل و چگونگی و نسبت و قوانیِن آن را در 
تواِن بشر می دانم اّما دربارۀ ذات و جوهر سکوت می کنم. زیرا ذاِت هر چیز سرابی است 
کس فقط مجموعه ای از  ساختۀ ذهن و پری پیکری است فریبکار. جهان در ذهِن هر 

اّطالعات است و بس. 

ــ در حال شدن اند )در حال دگرگونی اند (.  ـ  در وحدتـ  همۀ اعضای متکّثِر جهانـ 
که هیچ جزئی فی نفسه و مستقاًل »نمی شود«.  با این یادآوری 

یعنی      جهان،  اجزای  »شدِن«  جهان.  اجزای  »شدِن«  و  »صفات«  یعنی  جهان 
»شدِن« - دگرگونی و تغییِر- صفاِت اجزای جهان. 

هیچ انسان عاقلی نمی تواند منکِر »صفات« و »ُشدِن« اجزای جهان باشد.
کسی در تطابق  نفی صفات هر جزء به مفهوم عدِم آن جزء است. ممکن است 
کند اّما هیچ انسانی وقتی با »صفاِت« جزئی  قطعِی »صفاِت«  هر جزء، با آن جزء شک 
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از اجزای جهان روبرو می شود تغییر و »شدِن« خود ناشی از آن صفات را نمی تواند 
انکار  کند. 

»ُشدِن« جهان نیز بدیهی است و مشاهده می  شود. هیچ انسان عاقلی »شدِن« 
گیاهان و  گردش سیارات، رشد و نمو  جهان را نفی نمی کند. هیچ انسانی چرخش و 
کند. عبارت زیر از  جانداران و حرکت و تغییر و تحّول اجزای جهان را نمی تواند نفی 

ـــ  530 ق.م( نقل شده است: کلیتوس )470ـ  هرا
که به نظر ما می رسد  کن ترین ماده ای  »همه چیز در جنبش و تغییر است ؛ در سا

حرکت و تبدل نامرئی وجود دارد .« )ک 6، ص 62(
جهــان  اجــزای  همــۀ  در  جنب و جــوش  و  تحــّول  تغییــر،  حرکــت،  »ُشــدن«،  مــا 
اتــم در  اتــم،  اتــم در  اتــم، اجــزای  کــه ذّره در اجــزای  را حــس می کنیــم. می بینیــم 
مولکــول، مولکــول در عضــو، عضــو در فــرد، فــرد در طبیعــت، طبیعــت در زمیــن، زمیــن 
کائنــات در  در منظومــۀ شمســی و منظومــۀ شمســی درکهکشــان راه شــیری و ...... 

ارتباطــی تنگاتنــگ در حــال ُشــدن اند.
که درختان رشد می کنند و بلند می شوند و می افتند و از پهنۀ زمین  می بینیم 
کوه ها سر بر می آورند و  که  ناپدید می شوند و درختانی دیگر ظهور می کنند. می بینیم 
که دریاها سامان می گیرند و  کم کم پست و هموار می شوند. می بینیم  قّله می شوند و 
که  که جاندارانی به دنیا می آیند و در یک لحظه از تاریخ  خشک می شوند. می بینیم 
گهان  خود هزاران سال است زاد و ولد می کنند و به حیات خود ادامه می دهند و نا
کّلی منقرض می شوند و جای خود را به جاندارانی دیگر می دهند، قبایلی پدید  به 
می آیند قبایلی نابود می شوند، سلسله هایی حکومت می یابند و پس از مّدتی فراموش 
می شوند، تمّدنی در منطقه ای اوج می گیرد و سپس افول می کند و دوباره تمّدنی 

دیگر در جایی دیگر درخشان می شود. 
همه چیز تمایل به »ُشدن« دارد. هیچ جزئی و هیچ مجموعه ای در حال سکون 

نیست یا در حال ترکیب است یا در حال تجزیه است.
ترکیب  و  تجزیه  حال  در  دائمًا  اما  موجودند.  لحظات  تمام  در  جهان،  اجزای 
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هستند. »شدِن« هر عضو یعنی دگرگونی در ساختار و ساختماِن آن. به این ترتیب من 
که بیان شده  ناراست می دانم. بر اساس مسئلۀ تجّدد  مثال را به شکلی 

َ
اصِل تجّدد ا

َامثال دگرگونی و شدِن جهان چنین است: 
تابانده    او  بر  هستی  سرچشمۀ  از  که  شکلی  به  لحظه  هر  در  هستی  ذرۀ  هر 
می شود در می آید. و لحظۀ دیگر جای آنرا به شکل دیگری می دهد و عالم 
ممکنات، هر آن در آفرینشی نو است. آفرینشی که بر اثر سرعت دوران صور بقاء 
گردان را در حال چرخاندن،  که آتش  و فناء از احساس آن عاجزیم؛ همانگونه 

دایره ای از آتش می بینیم. )ک 25، ص 178( 
که تجّدد امثال می گوید، »از وجود به َعدم و از َعدم  »شدِن« اجزای جهان آن گونه 
به وجود« نیست، بلکه »شدِن« اجزای جهان، ناشی از وصل و فصل اجزای جهان 
به یکدیگر است و ساختار و ساختمان اعضای جهان با وصل و فصل با هم و از هم، 

تغییر می کنند. 
نیز  دانسته اند  بی اعتبار  را  موجودات  و  حقیقی  را  وجود  که  عقایدی  آن  دربارۀ 
کّلی  گر منظور از وجود، »هستی« باشد، هستی اّولین مقوله از مقوله های  گفت ا باید 
است. هستی مقوله ای ذهنی است و از ابزاِر ذهن است و اساسی ترین مقولۀ ذهن 
گاهی است. بنابراین برخالِف  اّدعای باال موجودات موجودند اّما  برای شناخت و آ
کّلی  که اسِب  وجود، موجود نیست و به سخِن دیگر وجود، وجود ندارد، همانگونه 

موجود نیست بلکه اسِم عاِمّ اسب های موجود است و مقوله ای ذهنی از ابزار ذهن 
کّلی وجود ندارد بلکه اسب های  ج از ذهن، اسِب  برای شناخت است. در عالِم خار
که بر اساس  فرد، آن اسِب سفید و یا این اسِب سیاه وجود دارد.  بنابراین هر مکتبی 

اصالِت وجود باشد مکتبی بی اعتبار است.
ــت.  ــم اس ک ــان حا ــر جه ــی ب کّل ــی  ــت و قوانین ــد اس ــان قانون من ــزای جه ــدِن اج ش
ــه ســاختار و ســاختمان آن اســت. اجــزای همســان- از نظــر  هــوِش هــر عضــو بســته ب
ســاختمان و ســاختار ـــــ  دارای هــوش و هوشــمندِی همســانند. »شــدِن« اعضــاء و 
»شــدِن« جهــان ناشــی از دمدمــی مزاجــی و هــرج و مــرج و آشــفتگی و نابســامانی 
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کنــد -  کــه هــر عضــو در چهــارراِه تردیــد توقــف  نیســت. جهــان بی سروســامان نیســت 
کنــد - و برحســب تصــادف یــا بــه  چرخــِش بخشــی از چرخ هــای ایــن جهــان را مختــل 

ــد. ــود را برگزین ــش روی خ ــۀ پی گزین ــد  ــه ای از چن گزین ــار  اختی
به  جهان  اجزای  که  است  میلی  از  ناشی  ستدها  و  داد  این  و  »شدن ها«  این 
که من آن میل را عشق نامیده ام و آن میل و چند و چوِن آن،  »شدِن« با هم دارند 

بسته به ساختار و ساختمان هر عضو از اعضای جهان است. 

گرداندن« هستند. هر جزء، هم  جهان و اجزای جهان همه در حاِل »گردیدن و 
می گردد و هم اجزای دیگر را می گرداند. 

به وجود  اجزای جهان در وحدت،  و »شدِن«  اجزای جهان   من جز »صفاِت« 
گواهی نمی دهم و سخن دربارۀ چیز نشناختنی و شیء فی نفسه و جوهر را  چیزی 

بیهوده می دانم.  
و ویژگی های  که در ورای صفات  باشد عالقه مند است  اهل فلسفه  که  هرکس 
کرانه های دوردست به دنباِل  تا  گاه شود، من هم  آ ُکنه و ذاِت آن چیز  به  هرچیز، 
که من از سیب جز آنچه  گرانی است  این سراب رفته ام و چیزی نیافته ام. این درد 
به هیچ چیز نمی رسم. من شکل، رنگ،  ویژگی هایش-  و  که می دانم- جز صفات 
کنار  وزن، مزه، خاصیت ها و نسبت و رابطۀ سیب را با اجزای دیگر و امثال این ها را 
گـاهِی من دربارۀ »صفات«   می زنم، دیگر هیـچ نمی ماند. مفهوِم سیب چیزی بیشتر از آ

و »ُشدِن« سیب نیست. 

کاوش می کنم. که به سیب ارتباط پیدا می کند را  من در مغز خود تمام محفوظاتی 
کمی میدان  در درجۀ اّول رنگ، بو، شکل، وزن، مزه و .......... سیب را می یابم. 
کاوش خود را توسعه می دهم. میوه، درخت، چوب، باغ، باغبان و ده ها چیز دیگر 
گسترش می دهم، فرکانِس اشعه، نیوتون،  را بیشتر  کاوِش خود  را می یابم، میدان 
گر  که یافته  بودم پیدا می کنم. ا هندسه و پزشکی و صدها چیز دیگر را در پیوند با آنچه 
کردم فاصله بگیرم  که آغاز  کنم و از نقطه ای  کاُوش  کانال ها و راهروهای مغزم  بیشتر در 
گر بیشتر تالش کنم، از سیب به همه چیز و همۀ مفاهیم  به مفاهیم بیشتری می رسم و ا
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می رسم. اّما هیچ جایی اثری از ذات و جوهر سیب پیدا نمی کنم. در مغِز خود، بین 
که  گسستنی می بینیم اّما، چیزی به نام جوهر-  صفات و ویژگی های سیب پیوندی نا
این صفات و ویژگی ها از آن تابانیده شود - برای من روشن نیست. معرفِت من از سیب 
گواهی به  که از »صفات« و »ُشدِن« سیب می دانم و بیش از این  خالصه می شود از آنچه 

وجود چیزی نمی دهم. 
الگوهای ذهنی_ از طریق  با جهان نداریم بلکه فقط  ارتباطی مستقیم  ما هرگز 

الگوهای  ارتباط هستیم.  با جهان در  عیان- 
َ
ا و »ُشدِن«  از »صفات«  ساخته شده 

ذهنِی ما از جهان، الگوهاِی »صفات« و »ُشدِن« جهان است. با قبول این واقعیت، 
ــ دسترسی نداریم بلکه فقط الگوهایی  گر باشدـ  ــ ا که ما به جوهِر چیزیـ  باید پذیرفت 

از صفات و ویژگی های جهان و »شدِن« اجزای جهان را در ذهِن خود داریم.  
معرفت ما از اعیان، معرفت از »صفات« و »ُشدِن« آن ها است نه معرفت از جوهِر 
عیان. الگوهای ذهنِی ما، الگوهاِی »صفات« و »ُشدن« است و در این الگوها اثری از  اَ
گفت هرگز از طریق  گر در این الگوها هیچ اثری از جوهر نیست باید  جوهر نیست پس ا

گر هم باشد - نمی توان راه یافت.  این الگوها به جوهِر چیزها _  ا
که به تجربۀ حّسی نیاید عین نیست و از نظِر ما هستی ندارد. ما  هر عین مادام 
فقط از راه تجربۀ حسی، چندی و چونِی »صفات«  و »ُشدِن« آن ها را درمی یابیم و 

گر باشدـــــ هرگز به تجربۀ حّسی نمی آید و نیست.  جوهرـــــ ا
هستِی هر عین، معرفت ما بر »صفات« و »شدِن« آن است و الغیر. 

که از جهان به دایرۀ معرفت ما می آید »من«، »صفات«، »ُشدن« و»اصول   آنچه 
گاه  و قواعد و قوانیِن مسّلط بر جهان« است و َبس. ما از »صفات«  و »ُشدِن« جهان آ
وچیستی  جهان  چیستِی  از  سخن  نمی یابیم.  راه  جهان  چیستِی  به  اّما  می شویم 

اجزای جهان بیهوده است. 
جهان هستِی خود را از طریِق »صفات«  و »ُشدِن« خود و »شدِن« ما-گردانیدِن 
ما ـــ بر ما آشکار می کند. تصدیِق وجود جهان، تصدیِق »صفات«  و »ُشدِن«  جهان 
است نه تصدیِق وجود جوهِر اجزای جهان. ما ذهِن خود را به عین اطالق می کنیم و 
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تصدیِق »صفات«  و »ُشدن« را به وجوِد جوهِر اجزای جهان تعبیر می کنیم. 
  شناخت یعنی چه؟ شناخت یعنی ُشدنی در ذهن ما )یک »ُشدن« مادی (. 

که به ُشدنی در ذهن ما تبدیل نشود در  ج از ذهِن ما، مادام  هر ُشدنی در خار
گاهی و معرفِت ما وارد نمی شود.  دایرۀ آ

گر چیزی من را نگرداند، در دایرۀ معرفت من قرار نمی گیرد. معرفت من بر یک   ا
چیز، یعنی من ـــ قبل از معرفت به آن ــ حالتی داشتم و بعد از معرفت به آن حالتی 

کردم و دگرگون شدم.  گردیدم و ُشدنی  دیگر، یعنی من با نمودار شدِن آن چیز، 
گاهی هــا، ســرانجام بایــد تبدیــل بــه علــِم حضــوری شــوند تــا  بــه ســخن دیگــر، همــۀ آ

ک شــوند. ادرا

گاهی های من از »شدِن« خود، از آن چیز است و   معرفِت من از یک چیز، جمع آ
هرچیز همان »شدِن« من از آن چیز است و َبس.

که »صفات« و »شدِن« اعضای جهان، شدنی در ما نکند، معرفتی در ما  مادام 
پدید نمی آید. معرفت یعنی »شدِن« من، ناشی از »صفات« و »شدِن« اجزای جهان.
گر جوهر و یا شیِئ  کتـاب با آن روبرو است این است که ا  مهمترین پرسشی که این 
کسی بگوید »صفات« و »ُشدن« باید »صفات«   کنیم، ممکن است  فی نفسه را نفی 
و »ُشدِن« چیزی باشد در غیر اینصورت سخن بیهوده و بی پایه ای است. در پاسخ 

باید گفت:
 وقتی می گوئیم آن شیئ چیست یعنی چگونه »صفات« و »ُشدنی« دارد. به عبارت 
دیگر هستِی یک چیز یعنی چگونگِی »صفات« و »ُشدِن« آن چیز در خود و به دیگران و 
گیرد. به سخن دیگر هر چیز  »صفات« و »ُشدِن«  گاهِی ما قرار  بر ما، چنانچه در دایرۀ آ

آن چیز است نه جوهِر آن. 
این  باشد.  د«  ج،  ب،  »الف،  مانند  عضو  چند  دارای  مجموعه ای  کنیم  فرض 
گر عضوهای مجموعۀ »پ« را از مجموعۀ  مجموعه را مجموعۀ »پ« می نامیم. حال ا
کنیم دیگر مجموعۀ مزبور وجود نخواهد داشت. آن مجموعه تبدیل به  مزبور حذف 
که در حافظۀ خود سابقه ای  مجموعه ای تهی خواهد شد اّما ذهن آدمی، از آن جا 
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گرچه مجموعۀ »پ«  از مجموعۀ »پ« با عضوهای آن دارد پس از حذف عضوها - ا
دارای هیچ عضوی نیست - باز هم وجود مجموعۀ »پ« را مسّلم می انگارد. این مثال 
که ما فقط الگوهایی از »صفات«  و »ُشدن« در ذهن خود  بیانگر این مطلب است 
که با حذف  گونه تصّور می کنیم  داریم و مجموعۀ این الگوها را آن چیز می پنداریم و آن 
صفات و ویژگی ها از یک چیز، باید مجموعۀ تهی و یا به عبارتی دیگر جوهِر آن چیز 

باقی بماند. تصّوِر جوهر ناشی از این پندار است. 
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ارکان شکل گیرِی  شناخت

فصل دوم

ارکان پدید آورندۀ شناخت کدامند؟ 
که بدانیم ارکان شناخت چیستند باید شکل گیرِی شناخت را از آغاز ـــ از  برای آن 
ــ تا مراحل تکامل شناخت در کهنسالی بررسی کنیم.  اولین مراحل شناخت در جنینـ 

کتاب طبقه بندی شده است: ارکان پدیدآورنده شناخت به شکل زیر در این 
گاه )شالوده و آغاز شناخت است(. - پدید آمدِن مِن خودآ

- اّولین تجربه های حسی )مواِد اّولیۀ شناخت است(.

- فرهنگ بشری )آموزگار شناخت است(.

کم بر مغز )قوانین شکل گیرِی شناخت است(. - قوانین حا

گاه شود و به وجوِد  نوزاد پیش از تولد وقبل از شناخِت هر چیز، باید ابتدا خودآ
چیزی  شناخِت  به  و  بردارد  را  شناخت  اولین گام های  بتواند  تا  شود  گاه  آ خود، 

دست یابد. 
من وقتی در شب به آسمان نگاه می کنم، می گویم: ستاره ای را می بینم. من با 
گاهی و داورِی خودم را بیان می کنم. من لحظه ای از لحظات و جزئی  گفتِن این جمله آ
از معرفت و شناخت خودم را ارائه می کنم. جملۀ باال وصف حالی از حاالِت من است. 

که ستاره را می بینم. که این من هستم  من می دانم 

بخش اول
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که آن ستاره را می بینم- هرگز  که، این من هستم  گاه نباشم ــــ و ندانم  گر من خودآ  ا
معرفتی از آن ستاره در من پیدا نخواهد شد پس: 

گاِم شکل گیرِی شناخت است. گاهی و پدید آمدِن »من« اّولین  خودآ

تجربه های جز  اّما  است  گاه  خودآ توّلد،  از  پیش  نوزاد  حّتی  یا  و  نوزاد   طفِل 
اّولین  نمی داند.  هیچ   - حّسی  تجربه های  از  ناشی  خود  حالت های  جز  ـــ  حّسی 
نوزاد جز تجربه های حّسِی  نوزاد است.  اّولین محفوظاِت ذهِن  تجربه های حّسی، 
که با آن ها مفاهیم و معانی را در ذهِن خود بسازد؟ پس: اولیه ــــ  در ذهن ــــ  چه دارد 

 اولین تجربه های حّسی دومین ارکاِن شناخت است.

که می بینم- و دربارۀ آن ُحکم می کنم و به  گاهی و معرفِت من بر آن ستاره ای   آ
گونه باشد.  چندی و چونی آن وقوف دارم - ممکن است چند 

کوبیده برسقف آسمان بدانم.  ممکن است آن ستاره را میخی درخشان، 
کوچک و ثابت و معّلق در آسمان بدانم.  گویی  ممکن است آن را 

گردش در فضا بدانم. کره ای عظیم در حال چرخش و  ممکن است آن را 
که این نوِر ستاره است  که دیگر نیست و بدانم  ممکن است آن را ستاره ای بدانم 

که آن ستاره متالشی شده است.  که می بینم و هزاران سال است 
بدوِن فرهنِگ بشری من به آن ستاره آن گونه نگاه می کنم که یک میمون یا اسب 

به آن ستاره نگاه می کند. 
از  تابعی  گاهی و ُحکم من دربارۀ آن ستاره،  آ پس شناخت من و معرفت من و 
گاهی هایی است  که از طریق فرهنگ بشری به ذهن من وارد شده است،  اّطالعات و آ

)در صفحات بعد تعریف روشنی از فرهنگ ارائه خواهد شد( پس:
 فرهنگ نیز سومین ارکان شناخت است. 

به شکلی  باید  فرهنگ بشری  از  دریافتی هاِی  و  تجربه های حسی  گاهی،  خودآ
کارکرد  نظام مند با هم درآمیزند تا معرفت و شناخت حاصل شود. بدون قانونمندی، 

و آمیزش و وحدِت آن سه ُرکن امکان پذیر نیست پس: 
کم بر مغز چهارمین رکن از ارکان شناخت است.  قوانین حا
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گاه«  شالوده  وآغازشناخت است  پدیدآمدِن »مِن خودآ
مــِن  گاه ســاخته می شــود و  مــِن خــودآ بــر شــالودۀ  بنــای شــناخت و معرفــت، 

مــا اســت. گاه ریشــۀ درخــِت معرفــِت  خــودآ
که  گره ای است  گشودنی ترین  گشوده ترین و نا گاهی بزرگترین مجهول و نا خودآ

ذهن بشر با آن روبرو است.
گاهی می رسد ما را با تاریک ترین  که چگونه یک ساختاِر ماّدی به خودآ  این معّما 
تاریکی و سیاه ترین سیاهی روبرو می کند و این معّما با اختراِع موجودی به نام روح 
گشوده نمی شود بلکه ما را به بیراهه می برد و با معّمایی پیچیده تر و مجهولی  نه تنها 

بزرگتر روبرو می کند.
گفتن از پیچیده ترین مجهول است. من  گاهی و »من«،سخن  صحبت از خودآ
گاهی  که دارم می نویسم،این خودآ که این من هستم  خود را می شناسم و می دانم 

چگونه پدید می آید و چگونه عمل می کند؟ 
که شیرینِی شکالت را حس می کنم.  که این من هستم   چگونه متوّجه می شویم 
که شناخت و معرفِت خود از خود، چگونه ممکن است؟  پرسِش  پرسش این است 

که وحدت عارف )من( و معروف )من( چگونه امکان پذیر است؟  بنیادین این است 
کالِف سردرگم و  گم گشتگی در این  کتاب شرِح  گاهی در این  طرح مسئلۀ خودآ
گشوده می ماند بلکه امید  کتاب نا گاهی« نه تنها در این  گرِه »خودآ گشودنی است.  نا

گره را بگشاید.  گروه و یا فرِد دیگری هم، تا صدها سال این  که مکتب و یا  نیست 
کنون در مورد هستی شناسی و  که تا بسیاری از پرسش ها و مجهوالِت بنیادین 
کرده و بشر از پاسِخ به آن ها ناتوان بوده است  معرفت شناسی به ذهن انسان خطور 

گاهی دارد. ریشه در ناتوانِی بشر از تبییِن خودآ
گام پیش  گاهی، یک  نابغۀ شهید سهروردی در راه بس طوالنِی شناخِت خودآ
کتاب مختصر و پرمحتواِی »سهروردی و  رفته است. آقای مهدی امین رضوی در 
گاهی و شناخِت من  از شیخ اشراق، دربارۀ چگونگی خودآ مکتب اشراق«، به نقل 
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توسط من، چنین آورده است:
سهروردی در بحثهای باال تالش می کند تا با فحص و بررسی صفات ذات، این 
که ذات به توسط خودش به خودش علم پیدا می کند.  کند  حقیقت را ثابت 
کسی قرار است خود  گر  این بحث بر مفهومی مهم مبتنی است، و آن اینکه ا
گر چنین نبود،  را بشناسد، پس می بایستی از قبل به خود علم داشته باشد. ا
که باید نماینده یا مثالی از  شخص چگونه می توانست تشخیص دهد چیزی 
که در اینجا عبارت  ذات باشد واقعًا بازنمودی از آن است؟ نماینده های ذات، 
که آن صفات  از صفاتند، در بازشناسی ذات تنها و تنها در صورتی سودمندند 
حقیقتًا نمایندۀ ذات باشند. ولی، این نیز مستلزم علم به ذات از قبل است. 
صفاتش  توسط  به  را  خود  است  قرار  کسی  گر  ا که  گفت  می توان  بنابراین، 
که این صفات واقعًا صفاِت ذات اوست.  بشناسد، در آن صورت باید بداند 
برای دانستِن چنین چیزی، شخص باید علــم قبلی از »ذات« خودش داشته 
که »ذات« خود را به توسط خود  باشد، و این ...............، تلویحًا می رساند 

می شناسد. )ک 21، ص 174(
مسئلۀ  حل  اّما  است  ستودنی  باره  این  در  اشراق  شیخ  تیزبینی  و  نگری  ژرف  
گاهی همچنان الینحل می ماند و یا حّل آن به آسمان ها و ملکوت اعلی حواله  خودآ
گاهِی قبلی به »من«، سؤال پیچیده تری پیش می آید  می شود زیرا در صورت قبوِل آ
گاهِی قبلی، چگونه پدید می آید؟ و در حقیقت به نقطۀ آغاز برمی گردیم و  که این آ

گاهی ناتوانیم.  که از شناخِت خودآ می بینیم 
کند و کاو شود سرانجام به پرسش  گر خوب  هر پرسش راجع به هستی و معرفت ا
ننموده،  خود  از  چیزی  ما  بر  هنوز  گاهی  خودآ چون  و  می رسد  گاهی  خودآ دربارۀ 
گاهی  گاهی، ناتمام و بی نتیجه مانده است .خودآ پرسش های ما در مورد هستی و آ

که از هر موجود دیگری به ما نزدیکتر است. در حالی از ما روی می پوشاند 
گاهی نتیجۀ ساختار و ساختماِن مغز است.   خودآ

که عینًا مشابه یک مغز باشد  می توانیم بگوئیم هر ساختمان و ساختاِر ماّدی 
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که هر ساختماِن مشابه سلوِل زنده، رفتاری عینًا مشابه  گاه است همانگونه  خودآ
 مشابه 

ً
گر از چیدمان مواد، ساختاری عینا سلوِل زنده خواهد داشت. به سخنی دیگر ا

 مشابه مغز خواهد داشت. 
ً
گاه خواهد بود و رفتاری عینا مغز بسازیم محصول، خودآ

ک و عظیم و من به عواقب و پیامدهای فلسفِی این   این سخنی است بس هولنا
گفته را باید در قرن های آینده دید.  گاهم. صّحت این  عبارت نیک آ

گام اّوِل پیدایش شناخت، پیدایش و وجوِد »من« است. وقتی از شناخِت چیزی 
گر  ا می کنیم.  صحبت  خود  از  انسان  شناخِت  از  پیشینی  طور  به  می کنیم  صحبت 
گاهی به وجود او نداشته باشم چگونه می توانم به شناخت  من »من« را نشناسم و آ
که همه چیز را در خود می بیند  »من« از چیزهای دیگر برسم. ماننِد آن آیینه ای است 
که تصویر آن در او پدید آمده، اّما ابتدا و  که مثاًل این لیوان است  و متوّجه می شود 
گاهی یابد تا بعد بتواند به وجوِد تصویِر لیوان در خود،  قبل از هر چیز آیینه باید خودآ
که آیینه چگونه به وجود خود،  کند. بنابراین پرسش اصلی این است  گاهی پیدا  آ
گاهی نرسد  گاهی می یابد؟ آیینه چگونه خود را در خود می بیند؟ زیرا تا آیینه به خودآ آ

امکان شناخت تصویِر عالِم خارج را در خود نخواهد داشت. 

گاه«  گام اّوِل شناخت، فعال شدن و پیدایِش »مِن خودآ بنابراین به طور طبیعی 
گام های اّولیۀ شناخت،  که در  است. حال پیچیده ترین سؤال و پرسش این است 

گاهی رسیده ام. چگونه  من، خود را شناخته ام و به خودآ
ِکـی و چگونه و به چه ترتیبی حاصل می شود؟  گاه«  گاهی و »مِن خودآ این خودآ

که در قرن های آینده پیِش روی بشریت است  پیچیده ترین و عظیم ترین آرمانی 
آن  که  کند  تولید  کانی موجودی  و  آلی  از چیدماِن مواِد  که  آرمان است  این  همانا 

گاه باشد. موجود، موجودی خودآ
گاهی از نظر منطقی اّولین و مقّدم ترین معرفتی است که انسان حاصل می کند. خودآ

از  گاهی  آ گاهی،  آ اّولین  و  است  گاه«  خودآ »مِن  پیدایِش  شناخت،  گاِم  اّولین 
گام های شناخت، از طریق حواس پنج گانه تحت تأثیر قرار  خود است. ما در اّولین 
کارکرد ساختار و ساختماِن مغِز  می گیریم، عامل مشترک در همۀ این ها راــــ  بر اساس 
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گرسنگی، سوزش، درد  آدمی - »من« می بینیم. قبل از این که ُشدِن خود را از طریق 
کنیم باید  و ... تشخیص دهیم و بتوانیم این ورودی های ذهِن خود را از هم تفکیک 
گاهی به »من«، از همه این تأّثرات،  کنیم. قبل از آ گاهی پیدا  خود را بشناسیم و خودآ
گاهی،  گنگ و غیر متعّلق )به چیزی و از چیزی( داریم. پس از پیدایِش خودآ شدنی 
پنج شناسۀ  با   - پنج گانه  بودِن حواس  دار  )ُکد(  به دلیل شناسه  در مراحِل بعدی 
گرسنه ایم یا درد می کشیم و یا چیزی  که داریم می سوزیم یا  متفاوت - ما می فهمیم 

را می بینیم. 
در این مرحله برای نمونه، پیام های عصبِی بینائی را از پیام های عصبِی المسه 
تمیز می دهیم اّما تفکیک پالس های مختلِف المسه را )یا هر یک از حواس پنج گانه 
از طریِق تجربه، تفکیک مواِد  ما  به عبارت دیگر  انجام می دهیم.  بعد  را( در مراحل 
بی تردید  می آموزیم.  را  تفکیک  این  در  ت 

ّ
دق و  پنچ گانه  حواِس  از  حاصل  محسوِس 

امکانات و لوازِم ساختارِی این تفکیک و تشخیص ها در مغز وجود دارد و غیر ارادی 
انجام می شود.

وقتی یک شکالت می خوریم شیرینِی آن را احساس می کنیم و می گوئیم شکالت 
که در اثر خوردِن  که می فهمم  شیرین است. شکالت هرچه هست، این من هستم 
گر  شکالت از حالی به حالی شدم )و شیرینی را به شکالت نسبت می دهیم (. حاال ا
کنیم  با تجربۀ زیاد، بتوانیم در این حالی به حالی شدن، شکالت و شیرینی را حذف 

گرفتن از یک جسم و یا اثر خارجی، به مِن غیِر  - به عبارت دیگر به »من«، بدون کمک 
ـــ آن گاه به »مِن« من می رسیم.  کنیمـ  متعّلق یا به مِن بدون واسطه دسترسی پیدا 

  »من«، ناشی از وحدت بخشیدِن اجزائی است که مجموعۀ مرا تشکیل می دهند 
گاهی هرگونه تغییِر این اجزاء را نشان می دهد.  و خودآ

کــه مــا می شناســیم و متوّجــه آن می شــویم »مــن« اســت، مــِن  اّولیــن چیــزی 
گرســنگی  کنیــم، یــا احســاس ســوزش  بــدون ترکیــب بــا چیــزی. نــه این کــه مــا احســاِس 
و درد  کنیــم یــا روشــنائی را  ببینیــم  بلکــه »مــِن« خالــص. در مراحــل بعــدی مثــاًل نــور را 
می بینیــم و »مــِن« بســیط بــا احســاِس روشــنایی ترکیــب می شــود و متوّجــه می شــویم 
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»مــن روشــنایی را دیــدم«.
همه چیز از من عبور می کند. به عبارت روشن تر »من« در ما، به صورت بالقّوه و 
ک می شود  ج از ذهن که توّسط حواس ادرا ساختاری موجود است. از تأثیر عوامل خار
که چیزی تغییر می کند و از حالتی  گنگ اّولیه( آرام آرام متوّجه می شویم  ک های  )ادرا
که در همۀ ُشدن هاِی ما مشترک است »من« است.  به حالتی دگرگون می شود، آنچه 
پس ما بیشتر از هر ویژگِی دیگری در این ُشدن ها، »من« را تجربه می کنیم و به تدریج 
از جمع بندی این تحّوالت، »من« را انتزاع می کنیم و مِن ما شکل فّعال تری به خود 
می گیرد و در مرحلۀ بعد، اثر عوامل خارجی را به تدریج برخود تشخیص می دهیم، 
شناخِت  و  »من«  بر  حواس  تأثیر  سپس  و  می گیرد  شکل  بسیط  »مِن«  اّول  یعنی 

کاِت حسی صورت می گیرد. ادرا
تا ما، به »مِن« خود معرفت پیدا نکنیم، محسوساِت ما عقیم و گنگ و مبهم است.

گـاهی« و  گـاه« شدم. آیا این »خودآ که »خـودآ زادروِز واقعِی من، هنگـامی است 
»مِن بسیط« دفعتًا و یک باره پیدا می شود یا به تدریج؟ آیا ما می توانیم لحظۀ ظهوِر 

گاهِی خود را به یاد آوریم؟  خودآ
گاهی« به تدریج حاصل می شود و امری بالقّوه و ناشی از  گفت »خودآ می توان 
که  که با تجربه به تدریج ظهور می یابد. این  ساختماِن مغز و مستقل از تجربه است 

این ظهوِر تدریجی چگونه حادث می شود، خود پرسشی ژرف و عظیم است. 
 از آنچه که گفته شد این نتیجۀ عجیب و شگرف حاصل می شود که در مغز ما باید 
گاهی بسته به وجوِد آن باشد و  که وجوِد خودآ بتوان مکان و یا مکانیسمی را یافت 
که  گاهی زایل می شود. در هر حال من معتقدم  با حذِف آن مکان یا مکانیسم، خودآ

گاهی نتیجۀ یک ساختاِر ماّدی است.  خودآ
من چه تحت  تأثیر عامل خارجی مثاًل سردِی هوا و چه تحت تأثیر عاملی درونی 
گیرم، در همۀ حاالت من متوّجه  قرار  تصّور منظره ای دلنشین  یا  مثاًل درد دندان 
هستم که این من هستم که تحت  تأثیر قرار گرفته ام. حّتی هنگامی که در حال تفّکر در 
باب یک مسئله هستیم که آن مسئله هیچ ربطی به حاالت من ندارد، به طور ضمنی 
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که دارم در مورد  که این من هستم  ِک من است و من می دانم  »من« جزء الینفک ادرا
آن مسئله می اندیشم هرچند که در آن لحظات هیچ توّجهی به خودم نداشته  باشم.

که این انگشِت من  وقتی سوزنی نوک انگشت مرا می سوزاند من متوّجه می شوم 
که سوزن به آن خورده است پس باید این پالس عصبِی ناشی از برخورد سوزن با  بوده 
که با چشِم بسته  انگشت من، از مرکزی به نام »من« عبور و سپس تفسیر شود. زمانی 
سوزنی به من برخورد  کند من متوّجه می شوم که این سوزن به من فرو رفته به عبارت 
آشکار تر تمام تجربیات حّسی من باید از طریق سیستم عصبی از مرکزی به ناِم  »من« 

کند و بعد تفسیر شود.  عبور 
 A گر اثر یک عامل خارجی یا درونی را بر خود گفت ا به عبارت مختصر می توان 

که M همان »من« است.   بنامیم ما همیشه MA را درک می کنیم 
گاهی از خود تشکیل شده است. این گونه به نظر  گاهی« از دو جزء خود و آ »خودآ
گاهی به دیگری پیدا  که یکی آ که این مفهوم باید دو چیِز جدا از هم باشد  می رسد 
گره ای را در این باره باز  می کند. ما با نامیدن این پدیده به نام علِم حضوری، هیچ 
گاهی و به عبارت  گاهی چیست و مفهوم خودآ نمی کنیم. ما می خواهیم بدانیم خودآ
چه  بدانیم  می خواهیم  کنیم.  پیدا  را  گاهی  خودآ شدِن  و  پیدایش  چگونگِی  دیگر 
که باید  گاهی می شود. باید بپذیریم  مکانیسمی و چه فعل و انفعاالتی منجر به خودآ

گاه شود. که یکی چگونگِی دیگری را آ دو چیز جدا از هم وجود داشته باشد 
کنیــد آیینــه قبــاًل  یــک شــکالت را جلــوی یــک آیینــۀ هوشــمند قــرار دهیــم، فــرض 
ــا  ــِر شــکالت ب ــِق تصوی ــود دارد. آیینــه از طریــق تطبی ــی در حافظــۀ خ گون گونا ــر  تصاوی
تصاویــِر محفــوظ در حافظــۀ خــود و تشــخیص این همانــی، می توانــد از طریــق یــک 
ــات  کــه آنجــا اســت شــکالت اســت«. ایــن رفتــار یــک رب کنــد »کــه آنچــه  ــو اعــالم  بلندگ
گاه نیســت. حــال  کــه ایــن آیینــۀ هوشــمند، خــودآ ســاده اســت. یقینــًا مــا اعتقــاد داریــم 
کــه هــر آیینــه خــود را در  گــر آیینــۀ هوشــمند دیگــری را مقابــل آن قــرار دهیــم بــه نحــوی  ا
کــه آن دو آیینــه در عیــن  دیگــری ببینــد و بــا ِاعمــال مکانیســمی، ترتیبــی اتخــاذ شــود 
کــه »آنچــه  کنــد  کــه آیینــۀ اّول اعــالم  کننــد آن وقــت زمانــی  جدایــی احســاس وحــدت 



لوا اخب: تخانِش تخانش

44

کــه  کــه آنجــا اســت شــکالت اســت«، در آیینــه دوم هــم خــود را می بینــد و متوّجــه اســت 
کــه  کــه »آنچــه  کنــد  کــه در آیینــۀ دوم می بینــد او اســت پــس حــاال می توانــد اعــالم  آنچــه 

کــه مــن دارم می بینــم.« آنجــا هســت شــکالت اســت 
کند  گر یک آیینه حرکت  کنیم دو آیینۀ هوشمند مقابل هم باشند حال ا و یا فرض 
گر همزمان تصویر خود را هم  کرد، اّما ا کند آیینه ای حرکت  آیینۀ دیگر می تواند اعالم 
که دارد حرکِت آیینۀ اول را می بیند  که این او است  در آیینۀ اول ببیند و متوّجه  شود 

که حرکت آن آیینه را می بینم. « می تواند بگوید» این من هستم 
فوتبال  بازی  پخش  حال  در  هوشمند  تلویزیوِن  یک  کنید  فرض  دیگر:  مثالی 
که پخش می کند با  است. این تلویزیون می تواند با توّجه به تشابهات صحنه هایی 
که  کند  که قباًل در حافظه دارد از طریق تطبیق و تشخیص این همانی، اعالم  آنچه 
که  نواِر صوتی  از طریق  بازی فوتبال است. حّتی می تواند  که پخش می شود  آنچه 
که من دارم پخش می کنم بازی فوتبال است.  که آنچه  کند  قباًل ضبط شده اعالم 
گر  تلویزیون دیگری همزمان تصاویِر  گاه نیست. حال ا که او خودآ اّما همه می دانیم 
کند در آن صورت  تلویزیون اّول ضمن پخش بازی  این  تلویزیون را ضبط و پخش 
که دارد  که این او است  فوتبال، تصویر خود را در تلویزیون دوم می بیند و می فهمد 
بازی فوتبال را پخش می کند. در این مثال  تلویزیون اول بازی فوتبال را پخش می کند 

کردِن فوتبال توسط  تلویزیوِن اول را پخش می کند. و  تلویزیون دوم پخش 
نکتۀ بسیار مهم در دو مثال باال، ایجاِد وحدت و یگانگِی دو آیینه و یا دو تلویزیون 

که در عمل ممکن نیست.  است 
ِگره ای از  که دستی بر آتش دارم و یا  من با ذکر مثال های باال هرگز اّدعا نمی کنم 
که  نابینائی هستم  انساِن  گشوده ام. من چون  را  گاهی  گره های بسیار دربارۀ خودآ
کرۀ ماه  کورمال در تاریکِی محِض ذهِن خود، به دنبال چیزی عظیم به بزرگی  کورمال 
ُگنگی و سردرُگمِی من  که در مغِز خود جای دهد. مثال های باال بیشتر شرِح  می گردد 
گام  اّولین  اّما مثال های فوق  گاهی.  در این باب است تا اظهاِر دانایی دربارۀ خودآ
است از هزاران هزار گام. من با ذکر مثال های باال همچون جادوگران عصِر َحَجر هستم 
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طوار و قیل و قال به درمان آبله و وبا می رفتند.
َ
دا و ا

َ
که با ا

روح،  مفهوِم  حذف  و   نیست  روح  به  اعتقاد  به  نیازی  مغز  عملکرد  تحلیل  در 
کارکرد و رفتاِر مغز پدید نمی آورد. کمبودی در تحلیِل ما از 

که همۀ موجودات از اتم ها، مولکول ها،  از دیدگاه فلسفی من این گونه می پندارم 
و  زنده   موجوداتی  انسان  و  جانوران  گیاهان،  کتری ها،  با جلبک ها،  سنگریزه ها، 
گاهی را دارای درجاتی از بسیار کوچک تا بزرگ بدانیم.  گاه اند. به شرط آن که خودآ خودآ
که همۀ موجوداِت عالم  گاه اند. این پندار  کم و بیش خودآ همۀ موجوداِت عالم 
گاهند تفسیِر ما را از روح و حیات نیز دگرگون می کند و ما را به این عقیده رهنمون  خودآ
که  کسانی  که همۀ موجودات عالم زنده اند. در میان متفّکران نیز هستند  می شود 
 کم و بیش چنین پنداِر مشابهی دارند از جمله می توان به سخنی از جوردانو برونو 

کرد: ــــ 1548( اشاره  )1600ـ 
کلـی«  کنـد و بـه یـک »جوهـر آغازیـن و  وی وجـود جوهرهـای متکثـر را نفـی مـی 
کـه در همـه ی اشـیاء سـاری  بـاور دارد. او بـه یـک روح جهانـی اشـاره می کنـد 
و جـاری اسـت. مـاده زنـده و دارای روح اسـت. بدیـن سـان، همـه چیـز دارای 
زندگـی اسـت، زیـرا روح و مـاده هـر دو یـک جوهرانـد. روح جنبـه ی پنهان تـر 
ماده اسـت. برونو محرک جنبش درونی اشـیاء را هماهنگ با رواقیان یونانی، 
کـه نخسـتین و اصلی تریـن توانایـی و خصلـت روح  کلـی« می نامـد  یـک »عقـل 

جهانـی اسـت. )ک 3، ص 326(
ـــ  1588( نیز پنداری تقریبًا مشابه دارد:  هابز )1679ـ 

خود،  که  )موتورهایی  خودکار  دستگاههای  همۀ  که  گفت  نتوانیم  چرا 
خویشتن را به یاری فنرها و چرخها همچون ساعت به جنبش در می آورند( 

ک 7، ص 711( حیاتی مصنوعی دارند؟) 
گاهـی ناشـی از سـاختار و سـاختمان و مکانیسـم مغـز اسـت  کـه خودآ ایـن سـخن 
موجـودی  کنـد  اّدعـا  کسـی  کـه  نیسـت  آن  از  حیرت انگیزتـر  اّمـا  اسـت  حیرت انگیـز 

از آن اسـت.  گاهـی ناشـی  بـر مغـز حکمفرمـا اسـت و خودآ غیرمـاّدی و مجـّرد 
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کتـاب  کنـون هـزاران  گـره ای را بـاز نمی کنـد و بـا آن کـه تا اعتقـاد بـه روِح مجـّرد هیـچ 
کالم یا جملۀ قابل قبـول در آن ها نمی توان یافت.  دربـارۀ روِح مجـّرد نگاشـته اند، یـک 
کتـاب فلسـفی نمـی توانـد به مـا بگوید  ـــ  1694( »چهـار هـزار جلـد  بـه قـول ولتـر )1778ـ 

کـه روح چیسـت.« )ک 6، ص 218(
روح  مانند  مفهومی  به  توّسل  به  نیاز  بدون  است.  وهم  از  ناشی  روح  اختراِع 
که هر مجموعۀ ماّدِی مشابه موجود زنده، زنده و  گفت  و یا ذهِن مجّرد، می توان 
کارکرِد مغز ارائه می شود دیدگاهی  کتاب دربارۀ  که در این  گاه است. دیدگاهی  خودآ
که از ترکیِب مواد آلی  کاربردی است. روزی  نه ماوراءالطبیعی بلکه فلسفی، علمی و 
و معدنی، سلوِل مصنوعی ساخته شود، وهِم روح از بین خواهد رفت و درستِی این 

دیدگاه به اثبات خواهد رسید.
هر تغییر در ساختار و ساختمان مغز 1 موجب تغییِر پندار و رفتار می شود و هر تغییِر 
کار نیست،  پندار و رفتار، ناشی از تغییر در ساختمان و ساختار مغز است. روانی در 
فقط تغییرات فیزیکی و شیمیائی و تغییر در ترکیبات و روابط در مغز، موجب خوشی 
یا ناخوشِی ما می شود. روان پزشکان، روان شناسانه فکر می کنند اّما مانند پزشکان 
چون  عماًل  اّما  برمی دارند  گام  روان  اصالِح  مسیر  در  شناسان  روان  می کنند.  عمل 

پزشکان به تغییرات در ساختار و ساختمان مغز مبادرت می کنند.
گاهی« و پدیدار شدن »من« با موانع غیرقابل عبوری  کاُوش دربارۀ »خودآ  چرا 
کثر قریب به اّتفاِق این تالش ها،  که شالودۀ ا روبرو شده است. یکی از عّلت ها آن است 
گاهی« را بارزترین صفت  گاهی« است. »خود آ اعتقاد به مابعدالطبیعی بودِن »خودآ
گاهی را همزمان با تجّلی روح در وجود آدمی  دانسته ایم و ظاهراً  روح و ظهوِر خودآ

کرده ایم.  کرده ایم اّما در واقع حِل مشکل را به َاَبد حواله  مشکل را حل 
که از پدیدارهای موجودی ماّدی به نام مغِز انسان  گاهی« را-  که »خودآ مادام 
است- به مابعدالطبیعه و ملکوت اعلی وعوالِم روحانی نسبت دهیم، ذّره ای در این 
به  زاویه ای دیگر  و  از دریچه  باید  مسیِر بس دشوار و طوالنی پیش نخواهیم رفت. 

1ـ  منظور از ساختار و ساختمان، چیدماِن مولکولها و اتم ها در  ساختماِن مغز است 
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گاهی« نگاه کنیم.   »خودآ
گونه ای بی جا نیست:  در پایان این قسمت طرح پرسش معما

که  گفته شد  گاهی نتیجۀ یک ساختاِر ماّدی است همچنین  که خودآ گفته شد  قباًل 
ساختار و ساختمان های مشابه، رفتاِر مشابه دارند )البته منظور از تشابِه ساختمان، 
کنیم موجودی از هر جهت عینًا  گر فرض  کنون ا کوچکترین اجزاء است (. ا تشابه تا 
شبیه من )نویسنده این عبارت (- با همان ساختمان و ساختاِر مغز و محفوظات و 
تجربیاِت مِن نویسنده - ساخته شود، در آن صورت او فرد دیگری است. حاال این 
پرسش پیش می آید که وضعیت و نسبِت »مِن« من  و »مِن« او چه می شود؟ آیا او فکر 
می کند من هست و من فکر می کنم او هستم یا من فکر می کنم من و او توأم هستیم و 
گانه اّما مشابه  او فکر می کند او و من توأم هستیم؟ شاید ما هریک دارای تشّخِص جدا

خواهیم بود. 

اّولین تجربه های حّسی، مواّد اّولیه شناخت است
که پنج روزنه دارد و هر شیئ )عین(  کرد  گوی تشبیه  مغز انسان را می توان به یک 
اّواًل فقط و فقط می تواند از این پنج روزنه به ذهن وارد شود و ثانیًا شیئی باید یک 
کند  کپی از خود را به صورت صدا و یا نور و یا تماس با بدن ما و یا مّزه و یا بو تبدیل 
کپی هاِی وارد  تا قابل عبور از این روزنه ها به داخِل ذهن شود. در مرحلۀ بعد، این 
کلّیات و مقوالت فرآوری شود و با محفوظاِت قبلِی  شده به ذهن باید مجدداً توّسط 
وارد شده به ذهن، همانند یابی، مقایسه، ترکیب و ..... شوند و بعد به صورت یک 
محفوِظ مستقل و یا یک مفهوِم وابسته، به محفوظاِت قبلِی ذهن اضافه شوند. مثاًل 
کپِی نورانی از خود را به سوی روزنۀ چشِم ما بفرستد  یک عین مانند صندلی باید یک 
کند و یا یک عین )مفهوم( مانند یک داستان و یا یک  تا امکان ورود به ذهِن ما را پیدا 
شعر و یا یک قطعه موسیقی و یا هر اثر هنرِی دیگری باید به صورت پدیده هاِی قابِل 

تجربه هاِی حسی مانند نور و صوت و .... درآیند تا قابل ورود به ذهن باشند. 
عیــان  کــه اَ گفتــه شــد در ایــن عبــارت ســاده و بدیهــی خالصــه می شــود  کــه   آنچــه 
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فقــط از طریــِق حــواس بــه مغــز راه می یابنــد و مغــز هیــچ وســیله ای جــز حــواس بــرای 
ارتبــاط بــا جهــان نــدارد.

گاهی و شناخت و معرفتی ندارد.  مغز انسان پیش از تجربه های حّسی، هیچ آ
فالسفۀ بسیاری این معنی را بدیهی دانسته اند.

ـــــ  500 ق.م.( قرن هــا پیــش از میــالد می گفتنــد »معرفــت، تنهــا  سوفســطائیان )400ـ 
از راه حــواس می آیــد .«

گونه تأیید می کند: گاهی پیش از تجربه را این  ـــ  1588( فقدان آ هابز )1679ـ 
کاًل یا جزئًا در اندام های  که پیش از آن  »هیچ پنداشتی در ذهن انسان نیست 

حّسی وارد نشده باشد .« )ک 3، ص 424(
گاهــی پیــش از تجربــه بــا ایــن عبــارات  ک )1704 ــــــ  1632( بــه فقــدان آ جــان ال

می دهــد: گواهــی 
»پس باید چنین فرض کنیم که ذهن کاغذ سفیدی تهی از درونمایه ی ذهنی

کجا دارای محتوا می شود؟ من   است بی هیچ معانی و حروفی. اما چگونه و از 
به این پرسش با یک واژه پاسخ می دهم، از تجربه: تمامی معلومات ما بر این 

ک 3، ص 425( بنیاد استوار است و سرانجام از آن مشتق می شود .«) 
ک چنیــن  کتــاب تاریــخ فلســفه دربــارۀ جــان ال ویــل دورانــت )1981 ــــــ  1885( در 

روایــت می کنــد:
ک، با آنکه یک مسیحی خوب بود و حاضر بود »حقانیت مسیحیت« را با  ال
کرد  ادلۀ قوی مبرهن سازد، این فرضیات را قبول نداشت و به آرامی اعالم می 
که تمام معلومات ما از راه تجربه و حواس به دست می آید و »آنچه نخست 
به حس در نیاید در ذهن وجود ندارد .« هنگام تولد، ذهن به منزلۀ یک لوح 
سادۀ خالی از هر نقشی است. بعد حس و تجربه هزاران نقش بر آن می نگارد، 
بعد محسوسات حفظ را به وجود می آورند و سپس حفظ افکار و مفاهیم را 

کند. )ک 6، ص 232( ایجاد می 
گفت:  گاهی با تجربه های حّسی می توان       دربارۀ رابطه و نسبِت معرفت و آ
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مانند  اولّیه  حّسِی  تجربه های  و  است  قانون مند  کتابخانه ای  چون  انسان  مغز 
کتابخانه است. بدون حروف ،کتابخانه در عیِن این  که  کتاب هاِی آن  حروِف  جمالِت 
کتاب. مغز در  کتابخانه ای است بدون  گاهی )کتاب( است.  قانون مند است عاری از آ
گام های اّولیۀ شناخت هرچند قانون مند است )و این قانون مندی ناشی از ساختار و 
ساختمان مغز است.( اّما بدون تجربه های حّسِی اولّیه، قوانین خود را دربارۀ چه چیز 

می تواند ِاعمال کند؟
گر نوزادی از بدو پیدایش در شکم مادر فاقد حواس باشد، چنین نوزادی در ده  ا
کتابخانه ای قانون مند اّما  سالگی چه شناختی از جهان خواهد داشت؟ هیچ! مانند 

بی کتاب است.
گر چه با تهی بودن ذهن انسان از اطالعات، پیش از تجربه  ـــ  1724( ا کانت )1804ـ 
کمک  که به  موافق است اّما عالوه بر آن، ذهن را دارای این استعداد بالقّوه می داند 
کثرت، وحدت،  کلّیت،  گانه مانند   12 )Categories( مفاهیم زمان و مکان و مقوالت
گوهر و عرض، علت و معلول، مقابله، امکان و امتناع،  ایجاب، سلب، حصر یا تحدید، 
وجود و عدم، وجوب و احتمال )ک 4، ص 55( محصوالِت ناشی از تجربه هاِی حّسی 
کانت می گوید حّسیات  را به مفاهیم و محفوظاِت ذهن مبّدل می کند. به سخن دیگر 

کمک مقوالت به مفاهیم مبّدل می شود.  به 
کانت این مقوالت را پیشینی، مستقل از تجربه می داند و از نظر منطقی وجود   
بالقّوه آن ها را در ذهن، پیش از تجربه اّما ظهور بالفعل آن ها را از نظر زمانی، پس از 
کتاب های ترجمه شدۀ فارسی، مقوالت را معلومات و  تجربه می داند. در بعضی از 
که من مقوالت را قوانین مسّلط بر مغز )ناشی از  کرده اند در حالی  یا مفاهیم ترجمه 
ساختمان مغز( و طبیعِی مغز دانسته ام و این قوانین، مفاهیم و معلومات نیستند 
نیستند،  مظروف  آن ها  هستند.  مفاهیم  شکل گیرِی  ملزوماِت  و  ضروریات  از  بلکه 
گفته ام.  کارکرد ذهن در این باب بیشتر سخن  ظرف هستند. من در فصول مربوط به 
که در  که من دربارۀ تجربه های حّسی می گویم چیزی اضافه بر عباراتی است  آنچه 

گفته شد.  باال 
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کــم بــر خــود در مراحــِل اّولیــۀ  ط قوانیــِن حا
ّ

مــن می گویــم مغــز تحــت ســیطره و تســل

کاِت حّســی اولّیــه، اّولیــن معرفت هــای ســاده و  شــناخت از مــواِد اّولیــۀ حاصــل از ادرا

کوچــک بــه معرفت هــای  کوچــک را می ســازد و ســپس از ترکیــِب ایــن معرفت هــای 

و  پیچیــده  مولکول هــای  کــه  گســترده تر دســت می یابــد. همان گونــه  و  پیچیده تــر 
بــزرگ، از ترکیــب اتم هــای ســاده و اتم هــا از چیدمــان و ترکیــب اجــزای ســاده تری ماننــد 
کــه می توانیــم  گفتــه آن اســت  پروتــون و نوتــرون و الکتــرون شــکل می گیرنــد. دلیــِل ایــن 
کاِت  کــه مفاهیــم و محفوظات را می ســازد  جــز ادرا کــه نــوزاِد یــک روزه ای  از خــود بپرســیم 
کــه می خواهــد خانــه بســازد و  اّولیــۀ ناشــی از حــواس چــه دارد؟ او ماننــد نجــاری اســت 

جــز چــوب مصالــح دیگــری در اختیــار نــدارد. 
 با این تذّکر که وقتی می گوئیم مصالح اّولیۀ معرفت، حسّیاِت اّولیه است نباید این 
گر  مصالح و مواد را با مکانیسم و چگونگِی شکل گیری معرفت اشتباه کرد. هم چنانکه ا
کسی بگوید فالن ساختمان از آجر و سیمان و آهن ساخته شده، منظور او این نیست 
گرد  آمده اند و این ساختمان را  که مصالح خود به خود و بی قاعده و قانون دُور هم 

ساخته اند. قوانین و قواعِد ساخِت ساختمان، با مصالِح اّولیه آن، متفاوت است. 
مواّد سازندۀ معرفت ما، محسوساِت اّولیۀ ناشی از تجربه در اّولین مراحِل شناخت 
اّولیه و  ترکیب این مواد  از  ناتوان  که مغز و ذهن،  اّما این بدان معنی نیست  است 
ساخِت مفاهیم  است. بلکه ذهن از ترکیب و چیدمان همان الگوهاِی اّولیۀ محسوساِت 
کودک می تواند از رنگ سبز و اسب، اسِب  اّولیه، به تدریج مفاهیم را می سازد. ذهن 

کودک از ترکیِب الگوی سوزِش سوزن و چهره برافروختۀ یک مرد،  سبز را بسازد. ذهن 
پلیدی و بدی را می سازد و ...... 

کنیم، رنِگ متفاوتی  گر در یک قوطی، چندین رنگ مختلف را با هم مخلوط  ا
که به سادگی نمی توان رنگ های اّولیه را در آن بازشناسیم. معرفت  بدست می آید 
ما نیز از ترکیِب مدرکاِت حّسِی اّولیۀ ما ساخته می شود ولی تشخیص و بازشناسِی 
کار ساده ای نیست. وقتی این  اّولیۀ پنج گانه در ساختماِن معرفت ما  محسوساِت 
که حّتی مواد اّولیۀ مفاهیمی مانند حرکت و  حکم را صادر می کنیم، منظور این است 
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شکل و ُبعد و حجم و کوچکی و بزرگی و مفید و مضر و تصّور و تخّیل و تجزیه و تحلیل و 
ترکیب و علّیت و قانون مندی نیز از محسوسات اّولیه ساخته شده اند به همین دلیل 
اّولیۀ  در تعریف یک چیز غیرحّسی سرانجام و در نهایت به تجربیات حّسی و مواّد 
که صحیح و دقیق  ناشی از تجربه متوّسل می شویم. هر مفهوِم معنوی در صورتی 

کردنی تشکیل یافته است.  کالبد شکافی شود از مواد اّولیه حّسی و حس 
گفته های باال این نتیجۀ بسیار شگفت انگیز و قابل تأّمل حاصل می شود:  از 

مفهوم هر چیز در ذهن من، چگونگِی حاِل من از آن چیز است و همچنین هیچ علمی 

گاهی ها به علِم حضوری تبدیل می شوند.  حصولی نیست بلکه همۀ علم و آ

کودکی از تصّور عمِل انتزاعِی جمع عاجز بودیم و 4=2+2 را  ــــ بدون  ما در دوران 
کنیم  مثاِل تجربِی 2 سیب به اضافۀ 2 سیب می شود 4 سیب- نمی توانستیم درک 
کنیم. و سپس به تدریج با ممارست و تجربه توانستیم مفهوم 2 را از 2 سیب انتزاع 
اولّیه است. حّتی  خمیر مایۀ تمام تصّورات غیر ماّدی، مواِدّ تجربه های حّسِی 
گرفتن از  کمک  که امور غیر ماّدی هستند بدون  توضیِح خوبی، بدی، زشتی، زیبایی 

مواّد خاِم حّسی، امکان پذیر نیستند.
 ما در توضیح امور غیرماّدی در نهایت و به ناچار متوّسل به امور حّسی می شویم. 
می کنیم - به  حاصل  شناخت  مراحل  اّولین  در  - که  اّولیه  حّسِی  تجربه های  از  ما 

اش از رنگ و خط در نقاشی. 
ّ

که نق همان گونه در ساخِت مفاهیم استفاده می کنیم 

گفته ام:  به طور خالصه من تا اینجا 
 مراحِل شکل گیری معرفت، نخست »من« و سپس محسوسات اولّیه و ابتدایی- 
ناشی از تجربه های ساده )درک حواس پنج گانه( و شکل گیری الگوهای ساده و بسیط 
ناشی از این الگوها- سپس شکل گیری ترکیباتی از چند الگو با چیدمان هاِی مختلف 
گاهی از اعیان و شدن ها و در مراحل بعدی ترکیِب بیشتِر این چیدمان ها  به عنوان آ

به عنوان مفاهیم و معرفت های پیشرفته تر می باشند. 
در  آمده  کتاب  این  در  شناسی  معرفت  دربارۀ  که  آنچه  از  بخش هائی  گرچه  ا
ک و بارکلی و هیوم و کانت و غیره دیده می شود لکن دیدگاه های  نظریه های فلسفی ال
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کردِن بی منطِق بخش هایی از نظریه های آنان نیست  کتاب، وصله  ارائه شده در این 
بلکه نظریه ای است جدید و بسیار با اهمیت.

من دربارۀ معرفت و چیستِی آن سخن تازه ای می گویم.
اّولیۀ  الگوهای  آدمی  معرفِت  سازندۀ  مادۀ  و  محفوظات  اولّیه  مواد  می گویم  من 
حّسی است. به عبارت دیگر ساختماِن محفوظات و مفاهیم، از چیدمان خشت های 

متنّوِع الگوهاِی حّسِی اّولیه شکل می گیرد. همان گونه که هر بیِت شعر از کلمه و کلمه 
از حروف تشکیل شده است. 

 اندیشیدن یعنی ترکیِب حاالِت مختلِف »من« با هم. به سخنی دیگر شناخِت من از 

گفته یکی از پر مغزترین جمالت این  یک چیز یعنی چگونگی حاِل من از آن چیز. و این 

کتاب است.
کــه  کــه شــربت آبلیمــو می خوریــم، ترکیــِب حــاِل مــا از زمانــی اســت  حــاِل مــا زمانــی 
ــو  ــه لیم ک ــی  ــا زمان ــاِل م ــیم و ح ــه آب می نوش ک ــی  ــا زمان ــاِل م ــم و ح ــیرینی می خوری ش

می باشــد. می خوریــم، 
ما وقتی می گوئیم »مایعات در اثر سرد شدن جامد می شوند« به چه مایعی و به 
کلّیات سروکار  چه جامدی اشاره می کنیم؟ ما به جزئیات و افراد اشاره نداریم بلکه با 
کلّیات استفاده می کنیم. به عبارت دیگر  داریم و برای نشان دادِن مفهوِم مورد نظر از 
که از مشترکاِت بین همه الگوهاِی ذهنِی آب و روغن و نفت و بنزین و ....  الگویی 
که  که در ذهِن خود از سرد شدن داریم و با الگویی  در ذهِن خود داریم را با الگوئی 
از مشترکاِت بین همه الگوهاِی ذهنِی آجر و سنگ و آهن و ..... در ذهن خود داریم 
درهم می آمیزیم تا به مفهوِم مرّکِب جملۀ »مایعات در اثر سرد شدن جامد می شوند« 
کنیم  گر خوب ریشه یابی  ا را  برسیم. حّتی جملۀ »علم موجِب رستگاری می شود« 
الگوِی ذهنِی ما از »علم« و »موجِب« و »رستگاری« و »می شود« در نهایت به الگوهاِی 
کتاب  که من بارها در این  عیاِن ماّدی ارجاع دارد. این همان نکته ای است  حّسی از اَ
گفته ام مواّد اّولیۀ سازندۀ مفاهیم، الگوهاِی اّولیۀ ناشی از تجربیاِت حّسِی اّولیه است. 
وقتــی می گوییــم تجربیــات حّســِی اّولیــه، مــواد اّولیــه و ســازندۀ مفاهیم انــد، بــه این 
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کــه معرفــت، ترکیــِب درهــم و برهــم و اّتفاقــی و بی نظــِم ایــن محسوســات  معنــی نیســت 
اســت، بلکــه تجربیــات حّســِی اّولیــه، نســبت بــه مفاهیم، همان نســبتی را دارنــد که رنگ 
کــه چیدمان محسوســات و شــکل گیرِی  در یــک تابلــوی نقاشــی. بــا یــادآوری ایــن نکتــه 

کــه ناشــی از ســاختمان مغــز  گاهــی و مفهــوم، بــر اســاس قوانیــن مســّلط بــر مغــز  یــک آ
هســتند انجــام می پذیــرد. 

کسی  من هرچه توضیح دهم و مثال آورم باز هم ممکن است تعبیر و برداشت 
که در این لحظه در ذهِن من خطور می کند  که عبارات فوق را مطالعه می کند با آنچه 

یکسان نباشد بنابراین توضیِح بیشتر را واجب می دانم. 
که  گنگ و مبهمی از آنچه  ک  ذهن در مراحل اولّیۀ شکل گیرِی شناخت فقط ادرا
حس می کند دارد. ما به تدریج می فهمیم که این ما هستیم که داریم حس می کنیم. 
در مراحل بعد به تدریج تفاوِت تجربه های حّسی مانند المسه، شنوایی، چشایی، 
دارای  یک  هر  و  متفاوت  پیام ها  این  زیرا  می دهیم  تمیز  هم  از  را  بویایی  و  بینایی 

شناسه )ُکد( ویژۀ خود هستند.
ما دارای پنج حّس هستیم: چشائی )a1 (، بویائی )a2 (، بینائی)a3 (، شنوائی 
ک های این احساس ها را الگوهای  )a4(  و المسه )a5 (. من علم های حضوری یا ادرا
A1 و A2 و A3 و A4 و A5  می نامم. ذهِن فاقِد هرگونه تجربۀ حسی، از تحریک هریک 

گنگ و مبهم می فهمد و سپس به تدریج قادر به  از حواس پنج گانۀ باال، چیزی را 
تفکیک و تشخیص این حواس از یکدیگر می شود.  آنچه که من می گویم این است که 
که  گاهی، دانائی از ترکیِب این پنج الگو حاصل می شود و هرگز اّدعا نمی کنم  معرفت، آ

الگوهای دیگری غیر از این پنج الگو وجود ندارند.
محفوظات مانند تابلوی نقاشی است. مواد سازندۀ تابلوی نقاشی رنگ است و 

مادۀ اّولیه سازندۀ محفوظات آدمی، الگوهای ناشی از محسوساِت اّولیه است. 
یک نوزاد تابلوهای پیش پا افتادۀ ساده و یک فیلسوف تابلوهای پیچیده را با این 
کـودک ترکیب های سادۀ  A1 A2  وA2 A1 A4   و  پنج رنگ می سازند. به تدریج در مغز 
A1 A4 A3 A5و ... و آرام آرام ترکیبات پیچیده تری نظیرA5 A4 A3 A2 A1.....A5 شکل 



لوا اخب: تخانِش تخانش

54

می گیرد. خالصه این که مفاهیم در ذهن ما طی یک فرآیند تدریجی پیدا می شوند و 
که قباًل در مغز پیدا  گسترش پیدا می کنند. هیچ مفهومی مستقل از مفاهیمی  رشد و 
شده وجود ندارد هم چنانکه هیچ برِگ مستقلی در درخت نیست و هر برگ، بر ُدم برگ 
و هر ُدم برگ بر شاخه و هر شاخه بر ساقه استوار است، هر مفهوِم جدیدی، ترکیبی از 

مفاهیِم قبلی یا یک ورودِی جدید است.
که نوزاِد ناآزمودۀ  که هر مفهوم بر مفاهیِم قبلی تکیه دارد باید بپذیریم  گر بپذیریم   ا

اّولیه، مفاهیم  مواِد  این  با  و  آغاز می کند  اّولیه  تجربه های حّسِی  از  با مفاهیم،  ناآشنا 

کنیم و  گر شکل گیرِی مفاهیم را پی گیری  که ا می سازد. آنچه من می گویم این است 

 ،A3 ،A2 ،A1 کاِت ساده از محسوسات و حواس یعنی به عقب برگردیم، در آخر به ادرا
که تا من- تا هویتی مشخص به  گفته ام  A4 و A5  می رسیم. و البته در جای دیگری 

نام من- شکل نگیرد این الگوها ناپیدا و مبهم هستند و به تدریج پس از پیداشدن و 
وضوِح من در ذهن، این الگوها ظاهر می شوند. 

قرار  ناآزموده ای  کودک  اختیار  در  را   A5  .... و   A1 بسیط  رنِگ  پنج  دیگر،  مثالی 
کاغذی نقاشی می کند. به تدریج با  کودک با این پنج رنگ، بازی وار  روی  می دهیم. 
گذشت زمان کودک درخت می کشد، چند ماه بعد خانه می کشد و سال بعد رود و کوه 

می کشد و به تدریج می آموزد و می آموزد تا در نوجوانی منظره بکشد. 
حاصل سخن اینکه: 

ماّدۀ اّولیه و مصالح نقاشی این نوجوان، چند رنِگ بسیط و ساده است. رفتار این فرد 
کودک با قلم چیزی با رنگ  کنیم. اّولین بار این  را از طفولیت تا نوجوانی دوباره مرور 
زرد روی بوم می کشد و قسمتی از بوم را زرد می کند. دفعۀ بعد با رنگ قرمز قسمتی از 
کنار رنگ زرد،  بوم را قرمز می کند. چند روز بعد با رنگ آبی و ...... چند هفته بعد در 

رنگ قرمز را می کشد و به تدریج روزی با چند رنگ یک نقاشی می کشد.
 ..... و  قرمز  یا  و  زرد  بسیط  رنگ های  از  ساده  احساسی  کودک  نخست،  روزهای 
که از چند رنِگ قرمزهای پررنگ  کرده است  داشت،اما امروز تابلوئی پیچیده نقاشی 
گون  گونا کمرنگ و طیف های متعددی از رنگ های  کمرنگ، آبی های پررنگ و  و 
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نقاشی شده است.
شکل گیرِی این نقاشی شبیه شکل گیرِی مفاهیم مرکب و پیچیده از حّس های اولیه 
و بسیط در ذهن انسان است، احساس های مرکب و پیچیده ایی مانند آسماِن زیبا، 

باران بهاری،شب مهتابی، قاتالن بالفطره و ....  
که  کار برده ام و منظور از تجربه آن است  کتاب بارها عبارِت تجربه را به   من در این 

ِک ناشی از آن تحریک را تجربه دانسته ام. حواس ما در معرض محرّکی قرارگیرد و ادرا

فرهنگ بشری پدیدآورنده و آموزگار شناخت است 
که چرا من در این  فصل، فرهنگ  را  از  کند  کسی خطور  شاید در بدو امر به ذهن 
که   ارکان شناخت  دانسته ام و بخشی را به فرهنگ اختصاص داده ام. عّلت آن است 
گرچه محصوِل شناخت است اّما همزمان خوْد سازندۀ شناخت هم هست. فرهنگ ا

فرهنـگ، محفوظـاِت ذهـن را می سـازد و محفوظـاِت ذهن، فرهنگ را می سـازد. 
سـاختماِن  هـم  و  اسـت  شـناخت  شـالودۀ  از  بخشـی  هـم  توأمـًا،  بشـری  فرهنـگ 

اسـت. شـناخت 
از  خود  بشری  فرهنگ  اّما  است  شناخت  محصوِل  خود  بشری  فرهنگ  گرچه  ا

ارکاِن شکل گیرِی شناخت نیز هست. 
و  است  ذهن  محفوظاِت  محصوِل  شناخت  که  گفت  می توان  خالصه  طور  به 

کس ناشی از فرهنگ است. محفوظاِت ذهِن هر 
 بدون فرهنگ بشری شناخِت ما مانند شناخِت آهوان خواهد بود. 

همچنین شناخت، فرهنگ را ویرایش می کند و فرهنگ، شناخت را و در یک تطّور 
که ذهن فرد و فرهنگ بشری در یک بده بستاِن تاریخی با   و تکامل تاریخی می بینیم 

هم به پیش می روند و شناخت بشر را تعالی می بخشند.

تعریف فرهنگ
هرکس بسته به ذهنیات شخصی خود تصّوری از فرهنگ دارد. 

یک شاعر، شعر و ادب را ارکان فرهنگ می داند.
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یک روحانی، دستورات دینی و دین را ُرکن اصلی فرهنگ می پندارد. 
یــک نقــاش و یــا یــک موســیقیدان، هنــر را اصلی تریــن ارکان فرهنــگ بــه شــمار 
ــد، احتمــااًل  ــدوِن فلســفه را فرهنــگ نمی دان مــی آورد و یــک فیلســوف هــم فرهنــِگ ب
یــک مارکسیســت هــم بیشــتر از دریچــۀ تولیــد و اقتصــاد بــه فرهنــگ نــگاه می کنــد و یــک 
ــرا هــم مهمتریــن و وســیع ترین بخــش از بخش هــای فرهنــگ را  انســاِن علمــِی عقل گ

ــد.  علــم و تولیــدات عقــل می دان
کّلی تر  گذاشت و ژرف تر و  کنار  گروه و دسته را  باید این نگاِه طبقاتی و وابستگی به 

کرد . به فرهنگ نگاه 
من در این کتاب فرهنگ را »یافته ها و ساخته های بشر« دانسته ام و کّلیۀ آثار معنوی 

و ماّدِی پدید آمده توّسط بشر، از بدو پیدایش تا امروز را فرهنِگ بشری نامیده ام.
کّلی به امور، جایز می نماید و در آیندۀ  این تعریف با توّجه به پایبندِی من به نگاِه 

کتاب مفید خواهد بود.
آثار هنری، عرفان،  آثار مکتوب و غیر مکتوب، اختراعات، علوم، دین، فلسفه، 
شهرها، شاهراه ها، کشتی ها، هواپیماها، فضاپیماها، ماهواره ها و .... اجزای فرهنگ 

بشری هستند.
در روزگاران قدیم و به ویژه پیش از استیال یافتن عقالنیت بر بخِش اعظِم وجوِه 
گوِن زندگی بشر، فرهنگ را ما مجموعۀ آداب و رسوم و اعیاد و هنر و ادبیات و نوع  گونا
پوشش و اعتقادات و باورهای مردمان می دانستیم. در آن روزگاران سهِم عقالنیت و 
که فرهنگ نام  ُکِلّ آنچه  سهِم تولیدات ناشی از علوم و فنون در زندگِی بشر، نسبت به 
داشت ناچیز بود و راه و روش زندگی مردمان بیشتر تابع باورها، آداب و حّتی خرافات 

و اساطیر بود.
الیه بــرداری  بشــری  فرهنــگ  رفیــع  بنــای  از  شناســان  باســتان  ماننــد  مــا  گــر  ا
ــتر  ــات بیش ــر و خراف کمت ــت  ــم، عقالنی ــن روی ــه پائی ــی ب ــای باالئ ــه از الیه ه ــم، هرچ کنی
کمتــر و رفتــار غریــزی بیشــتر می شــود، اّمــا امــروز علــوم و تمــدن  می شــود. رفتــار عقالنــی 
کــه دیگــر نمی تــوان  و تکنولــوژی آنچنــان بــر همــۀ جنبه هــای زندگــی بشــر اســتیال یافتــه 



لیل دقف: ارااش تِل ییرِل  تخانش

57

گرفــت. تفکیــِک  ایــن عوامــل بســیار حیاتــی و تأثیــر آن هــا را بــر راه و روش زندگــی نادیــده 
مفهــوم تمــّدن از مفهــوِم فرهنــگ جایــز نیســت. عقــِل تجربه گــرای تحلیل گــِر اســتداللی 
و محصــوالِت آن امــروزه مهمتریــن بخــش از فرهنــگ اســت. مــا امــروز بیشــتر از آن کــه 
کتشــافات علمــی و  ــا ا ــد داشــته باشــیم ب ــا قومــِی خــود پیون ــا آداب و رســوم محلــی ی ب
اختراعــات و محصــوالت صنعتــی و ماهــواره و اینترنــت و تلویزیــون و روزنامــه و اقتصــاد 
و تــورم و بیــکاری و آپارتمــان و یخچــال و جهان بینــِی مــدرن و .... پیونــد داریــم و همــۀ 

ــه مــا دیکتــه می کننــد.  ــی را ب این هــا راه و روش زندگ
را  کوزه گری  نظیر  کارهایی  یا  گلیم  یک  بافت  هنوز  که  گروهی  هستند 
پل ها، تونل ها،  طبقه،  ساختمان های 150  کامپیوتر،  ساخت  اّما  می نامند   فرهنگ 

ماشین آالت و ... را جزء فرهنگ نمی دانند. باید دیدگاه را نسبت به فرهنگ تغییر 
کنیم. دهیم و تعریف جدید و درستی از فرهنگ ارائه 

 »فرهنگ یافته ها و ساخته های بشری است«.
 صنعت، اقتصاد، علم، عرفان، دین، هنر، فلسفه، ادبیات، شعر، موسیقی و ... 

گون فرهنگ اند.  بخش های گونا
شده  ارائه  جدیدی  نسبتًا  تعریِف  فرهنگ  برای  کتاب  این  در  جهت  همین  به 
کوشش می شود این تعریف در سرتاسر  است. فرهنگ یعنی »یافته ها و ساخته ها« و 

گیرد.  کتاب مِدّ نظر قرار 

فرهنگ پدیدآورنده و آموزگار شناخت
ما در شناخت شناسی از نقش بنیادین فرهنگ بشری در شکل گیری شناخت 

غفلت کرده ایم. 
گر تأثیر فرهنگ بشری )یافته ها و ساخته های بشر( را از شناخِت هرکس حذف  ا
را  او  از معرفت و جهان بینِی بزرگترین فالسفه، آموخته های  گر  ا کنیم چه می ماند؟ 
امروزی، در جنگل  نوزاد بشِر  گر  ا آیا  کنیم چه می ماند؟  از فرهنِگ زمانه اش حذف 
هوشمندترین  فلسفۀ  از  باالتر  میزان  چه  فلسفه اش  کند  نمو  و  رشد  دورافتاده ای 

شامپانزه ها خواهد بود؟ 
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گاهی است، شناخته می شود نه این که  کسی بگوید »فرهنگ اّطالعات و آ شاید 
گفت: گیرِی  شناخت است«. در پاسخ باید  خود از ارکاِن شکل 

می زیست  حجر  عصر  در  کانت  نمونه  برای  جهان  معروف  فالسفۀ  از  هریک  گر  ا
جهان بینی، نظریه ها و مکتب فلسفِی او - شناخت او- همچون فیلسوفان بی نام و 
گاهی و تجربۀ حّسِی اولیه  نشان عصر حجر بود. آن فیلسوفاِن بی نام و نشان، خودآ
که در مقایسه  کلّیات و مقوالت هم بر ذهن آنان حکم می راند اّما آنچه  را داشتند و 
این دلیل  به  کانت بود. من  از فرهنگ بشرِی دوراِن  کانت نداشتند برخورداری  با 

فرهنگ بشری را از ارکان شناخت می دانم. 
که زادگاه و یا اقامتگاه ما در چه جائی   شناخت و جهان بینِی ما بسته به این است 

گرفته است . از این اقیانوس پر جنب و جوِش فرهنِگ بشری قرار 
که فرهنگ بشری آن را تبیین می کند. کائنات را آن گونه تبیین می کنیم  ما 

ما  گفته شود  گر  ا اّما  آمده ایم.  به دنیا  ما در جهان ماّدی  که  کنیم  تصّور  شاید 
»یعنی ذهن ما« در فرهنگ- یافته ها و ساخته های بشر- زاده شده ایم، توّلد خود را 
کرده ایم. همۀ معرفت ما - از خود و از جهان بیروِن از خود - از طریق  درست تر تبیین 
»یافته ها و ساخته های بشر« به ما منتقل می شود. ذهن ما در فرهنگ زاده می شود، 
گاهی خود را از فرهنگ می گیرد و در فرهنگ طِی  مایه ها و   شالوده های معرفت و آ
کائنات، با فرهنگ و از طریق فرهنگ در ذهن ما  طریق می کند. تفسیر ما از خود و از 

جای می گیرد.
باورهاِی  طریق  از  که  است  آموزه هایی  برآیند  کائنات  از  و  خود  از  من  شناخت 
خانوادگی، اعتقادات محلی و قومی، خرافه ها، اساطیر، دین، عرفان، جهان بینی ها 
گون علوم به ذهن من راه  گونا و مکاتب فلسفی، و از همه مهم تر و وسیع تر رشته های 

گرفته است.  یافته و جای 
ما همچون نّجاری هستیم که صندلِی افکارمان را- هرچند هم که مبتکر و یاغی و 
نوآور باشیم- با ابزار و مصالِح پوسیدۀ به ارث رسیده از اجدادمان می سازیم. ما بر بام 
کس نمی تواند این ساختمان  ساختمان افکار و عقاید اجدادمان ایستاده ایم و هیچ 
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کند و طرحی نو دراندازد. تخریب این بنا از پی تا بام ممکن نیست  را از شالوده ویران 
زیرا ما نیز همراه با آن سرنگون می شویم. 

جان دیوئی )1952ـ ـــ  1859( با چنین عبارات روشنی فرد را محصول اجتماع می داند:
شخص و فرد بیشتر محصول اجتماع است تا اجتماع محصول فرد. هر کودکی 
قراردادهای  و  سنن  و  اخالق  و  عادات  از  وسیعی  شبکۀ  آید  می  دنیا  به  که 
کند تا او را بر طبق تصور و نمونۀ مردمی  اجتماعی و زبان و غیره او را احاطه می 
که در میان آنها متولد شده است بار بیاورد. عمل این توارث اجتماعی چنان 
کنند.  گاهی آن را با وراثت حیاتی و طبیعی اشتباه می  که  سریع و دقیق است 

)ک 6، ص 455-456(
که ما بر اساس ذهن  گرفته ایم. آنچه  که ما می دانیم از فرهنگ بشری یاد  آنچه 
در  است  قطره ای  می افزاییم،  بشری  فرهنگ  به  اختصاصی  نحوی  به  خود  فردِی 
که این  کرده ایم و نکتۀ مهم این است  که از فرهنگ بشری دریافت  مقابل اقیانوسی 

اقیانوس هیچ بوده و در طول تاریخ از همین قطره ها اقیانوس شده است.
کائنات و یا به عبارت دیگر معرفت و جهان بینی ما  گاهی، تفسیر، تبیین و تعبیر ما از  آ

ناشی از فرهنِگ بشری است. 

تصّور کنید کشفیات ژنتیک، نجوم و فیزیک هسته ای و مانند این ها نبود. تصّور کنید 
ما ندانیم که میلیاردها منظومه وجود دارد، تصّور کنید که رشته و کوارک و الکترون و ... 
را ندانیم، تصّور کنید که قوانین وراثت و ژنتیک و فرضیۀ تکامل را ندانیم، تصّور کنید که 
که از میلیون ها سال قبل در زمین زیسته اند و  کشفیاِت فسیل شناسی و موجوداتی  از 
نابود شده اند چیزی ندانیم و در یک کالم، کلیۀ کشفیات علمی بشر را کنار بگذاریم، آن 
وقت می رسیم به شناخِت بشِر اّولیه، که همۀ ارکاِن شناخت از قبیل »من« و »تجربه های 
گاه از این  کم اند اّما ناآ کّلیات و مقوالت هم بر مغز او حا حّسی« را دارد و قوانیِن مغز و 
کشفیات. در آن صورت شناخت و تعبیر و تفسیِر آن بشر از جهان را با تفسیر و تعبیر یک 
بشِر امروزی مقایسه کنیم تا تأثیر فرهنگ بشری بر شناخت بشِر امروزی را بهتر دریابیم. 
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گیری شناخت است کم بر مغز قوانین شکل  قوانین حا

یات
ّ

کل
گاهـی، محسوسـات و آموزه هـای  کارکـرِد توأمـاِن خودآ کـه عامـِل وحـدت و  آنچـه 
کم بر مغِز ما اسـت به همین جهت قوانین  کتسـابی می شـود مکانیسـم و قوانین حا ا

کـم بـر مغـز را یکـی از ارکان شـناخت دانسـته ام.  حا
گون و بسیاری در مورد چگونگِی حصول معرفت و رفتاِر ذهن  گونا پرسش های 

پیِش رو است. برای نمونه پرسش های زیر مشتی از خروار است:
که من خودم هستم؟ من چگونه متوّجه هستم 

محصوالِت حواس چگونه به مفهوم تبدیل می شوند؟
محفوظات چگونه در مغز نگاهداری می شوند؟- 
چرا و چگونه مغز تسلسل )دُور( و اجتماع دو نقیض را نمی پذیرد؟  - 
درست و غلط را مغز چگونه ُحکم می کند؟ - 
چگونه و چرا برای ما سؤال پیدا می شود؟- 
مکانیسِم ارائۀ دلیل و پذیرِش دلیل در مغز چیست؟- 
مجموعه سازی و طبقه بندِی اطالعات و مفاهیم در ذهن چگونه انجام می شود؟- 
هنگام مرور خاطرات، چگونه تقّدم و تأّخر رویدادها را متوّجه می شویم؟- 
از -  را  کلمه  یک  متّضاد  چگونه  است.  تند  آهسته،  متضاد  و  زیاد  کم،  متّضاد 

حافظه مغزمان بیرون می آوریم؟ 
که چیزی بزرگتر از چیِز دیگر است؟-  چگونه متوّجه می شویم 
چگونه مبانی عقیدتی و یا جهان بینی ما تغییر می کند؟- 
چگونه و چرا به چیزی باور، اعتقاد، ایمان یا تعّصب پیدا می کنیم و مکانیسِم - 

کردن و ایمان داشتن، تعّصب یافتن و تعّصب  کردن و باور داشتن، ایمان پیدا  باور 
داشتن چگونه است؟

لّذت چیست و مکانیسم لّذت چگونه است؟ - 
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را -  خود  نظرها،  اظهار  یا  تصمیم گیری ها  در  چگونه  باورها  و  اعتقادات 
می کنند؟  ِاعمال 

کناِر -  تجربیات قبلی و تجربیات جدید، چگونه در ذهن با هم درمی آمیزند و در 
هم جای می گیرند؟ 

چگونه مقداِر قرمزی یا شیرینی یا بلندِی صدا و ... را می فهمیم؟ وقتی می گوییم - 
کمی قرمز تر است چگونه متوّجه هستیم؟ این رنِگ قرمز از آن یکی 

چرا و به چه عّلت ما و هر موجود زندۀ دیگری خود را دوست داریم؟ در ذهن - 
که بقاء و ادامۀ حیات ما را مقدم بر هر چیز  ما چه ساختار و ساختمانی وجود دارد 

دیگری قرار می دهد؟
کمتر باشد ما آن را با سهولت بیشتری حفظ -  چرا هرچه تعداد اجزای عبارتی 

کنیم و به یاد آوریم؟ می کنیم و چرا مثاًل اعداد 63 رقمی را اصاًل نمی توانیم حفظ 
که  ممکن اسـت همه یا برخی از پرسـش های باال پیش پا افتاده به نظر آیند در حالی 

همۀ این پرسش ها و پرسش هایی از این قبیل، بسیار پیچیده و بنیادین هستند. 
گاهی  اسـت یا تمـام معرفت ما  آیـا ذهـن بشـر قبـل از تجربـه دارای نوعـی معرفـت و آ
از طریـق تجربـه حاصـل می شـود؟ مـن می گویـم مـا قبـل از تجربـه هیچ معرفتـی نداریم 
که قبـل از تجربه بالقّوه باشـد و با تجربه بالفعل  و هم چنیـن هیـچ معرفتـی هـم نداریـم 
شود، مغز دارای قواعد پیشینی است نه معرفت پیشینی و این قواعد از ساختمان مغز 

ناشـی می شود.

که طبق قوانیِن مسّلط بر مغز، از طریق تجربه و به  ذهن انسان لوحی ساده است 
گاهی و شناخت پیدا می کند.  تدریج آ

ُحکم به درست و غلط دادن از ویژگی های ذاتِی هر مغز است.
نحوۀ ذخیرۀ اّطالعات و به عبارت دیگر نظام مند بودن ذخیره سازی اّطالعات در 

حافظه از ویژگی های ذاتِی مغز است. 
کردِن زمانِی وقایع )جهت تمیِز پس و پیش بودن( از صفات  شناسه )ُکد( دار 

ذاتِی مغز است. 
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کــه بزرگتــر و  کمّیــت از ویژگی هــای ذاتــِی مغــز اســت  کــردِن شناســٔه )ُکــد(  حــّک 
کوچکتــر را بفهمیــم. 

کتاب  همۀ این صفاِت ذاتی، ناشی از ساختار و ساختماِن مغز است. البته من در این 
که ناشی  به جای مقوالت یا مفاهیِم پیشینی از عبارِت قواعد و قوانیِن مسّلط بر مغز 

از ساختماِن مغز هستند صحبت می کنم.
مغز بدون هرگونه تجربه و اّطالعات و محفوظات، خود دارای ساختار و ساختماِن 
قابلیت ها  این  نیست،  آموزشی  که  است  قابلیت هایی  دارای  مغز  است.  نظام مند 
از تجربه است و تابع  پیشینی و ناشی از ساختمان و ساختار مغز است و  مستقل 
روابط عّلی است. مقوالت و مبادِی پیشینی، فقط ابزارهای شناخت هستند )ناشی 
یا معرفت پیشینی نیستند  از ساختمان مغز( و چیز دیگری نیستند. آن ها مفهوم 
مقوالت،  هستند.  ظرف  نیستند  مظروف  آن ها  مفاهیم اند.  شکل گیرِی  ابزار  بلکه 
که محسوسات در آن ها ابتدا باید قالب گیری شوند تا به صورِت  قالب هایی هستند 
کانت، مفاهیم نیستند قالب هایی جهت  مفاهیم، در حافظه جای گیرند. مقوالِت 
ک درآیند و کاربرِد عباراتی مانند »معرفت  فرآورِی محسوسات اند تا محسوسات به ادرا

کانت قابِل پذیرش نیست.  پیشینی« برای مقوالِت 
شاید مثال یک کتابخانه راهگشا باشد، طبقه بندِی موضوعِی کتاب های وارده به 
کتاب های علمی و .... و بعد  کتاب های فلسفی،  کتاب های هنری،  کتابخانه مانند 
گون هنری مانند معماری، نقاشی و ....  گونا کتاب های هنری به رشته های  تقسیم 
کتاِب تازه وارد- از  که یک  کتابخانه هستند. هم چنین مسیری  همۀ قواعد پیشینی 
ُکدگذاری و ثبت در  کتابخانه طی می کند، نظیر  تا محل نگهداری- در  محل ورود 
کتاب مطابق شناسه )ُکد( در قفسۀ مربوط به آن شناسه )ُکد( و  گذاشتن  بایگانی و 
کتابخانه است. این   کتابخانه و ... از قواعد آن  کتاب به  هم چنین ثبت تاریِخ ورود آن 
کتابخانه  کتاب ها نیستند بلکه قواعِد پیشینِی  قواعد و قوانین، از جنِس محتویاِت 
جهت ورود و نگهداری کتاب ها هستند. این قواعد و قوانین مستقل از تجربه هستند 

و ناشی از شکِل ساختار و ساختماِن مغز می باشند.
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ما ممکن است در قفسه های کتابخانه، کتاب های )به قول معروف( ضاّله یا ُکتب 
کتاب های علمی داشته  کتاب های خرافی و یا  آسمانی داشته باشیم، ممکن است 

کتابخانه ندارد.  کتاب ها ربطی به قواعِد پیشینِی  باشیم، مفاهیِم این 
گر مغز و ساختمان و ساختار مغز مسئول صّحت و سقم  ممکن است کسی بگوید ا
یکسره  کسی  گاهِی  آ و  معرفت  که  دارد  وجود  احتمال  این  پس  نیست  محفوظات 

خرافه و نادرست باشد. 
گفت:  در پاسخ می توان 

که قوانین مسّلط بر مغز عهده داِر مقایسه و تجزیه و تحلیل محفوظات هست اّما 
که در محفوظاِت خود دارد مقایسه می کند و معیار  با اجزای قبلِی دیگر  را  هر جزء 
و میزانی جز محفوظاِت پیشین ندارد و دلیل تفاوت بینش ها و قضاوت ها و عقاید 
در همین است. اّما عالوه بر این مغز ناچار است محفوظات و قضایا و احکام خود را 
کند. جهان و قوانین مسّلط بر جهان  با دیگران و جهان و طبیعت دائمًا دادوستد 
آموزگار و راهبِر قوانین مسّلط بر مغز ما است. عقِل فردی و عقِل جمعی دائمًا در حال 
تطبیِق خود با جهان است. مغز همزمان در حال رفِع تضاد در درون خود  و در حال 

رفِع تضاد بین خود و جهان است.
و  خود  نظر  از  درست  چیِز  یک  مغز،  که  هست  احتمال  این  زمان  هر  بنابراین 
نادرست از نظر قوانیِن طبیعی را در خود جای دهد اّما سرانجام عقِل فردی و در پِی 
آن عقِل جمعی ناچار از تطبیِق احکام خود با احکاِم طبیعت و جهان است و این 

کنون همواره جریان داشته است.  که از بدو پیدایش انسان تا روندی است 

همانندی رفتاِر ساختارهاِی همانند 
گاهانــه بــا ایــن پیش فــرض  گاهانــه یــا ناآ وقتــی دربــارۀ شــناخت صحبــت می کنیــم آ
کــه مغــز آدمیــان هنــگام توّلــد دارای ســاختمان و ســاختار تقریبــًا  مواجــه هســتیم 
کاوش در یــک ذهــِن عــاّدی، قابل تعمیم  مشــابهی هســتند. بنابرایــن نتایــج حاصلــه از 
بــه همــۀ اذهــان عــاّدی اســت، و در تمــام مکاتــِب فلســفِی شــناخت، ایــن پیش فــرض 

لحــاظ شــده اســت.
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کاماًل مشابه باشد داراِی رفتار  گر یک ساختار ماّدی با یک ساختار ماّدی دیگر  ا
و عملکردهای مشابۀ او خواهد  بود، به عبارت دیگر در مقابِل یک عمل مشخص، 

کنش مشخص و مشابهی خواهد داشت.  وا
گر دو ِنــی ساختمانی مشابه داشته باشند صداِی مشابه دارند، دو آبشاِر مشابه  ا
صدای مشابه دارند و دو دانۀ لوبیاِی مشابه در محیِط مشابه محصوِل مشابه خواهند 
داد. دو سلول مشابه در محیط مشابه جانوِر مشابه می شوند و دو جاندار مشابه در 

محیط مشابه رفتاِر مشابه دارند .1  
کسی به اصِل »رفتاِر مشابۀ ساختارهاِی مشابه« باور ندارد،  باید از او پرسید  گر  ا
چرا آن دارو را مصرف می کنید؟ چرا سوار آن هواپیما می شوید؟ چرا با اطمینان آن 
اتومبیل را می رانید؟ چرا دوباره فالن میوه را می خورید؟ چرا ویولن می نوازید؟ چرا 
از  با چتر نجات بدون نگرانی  با خودکار می نویسید؟ چرا در آب شنا می کنید و چرا 
که داروهای  هواپیما به بیرون می پرید؟ آیا اعتقاد ندارید و آیا این باور بدیهی نیست 
مشابه، هواپیماهای مشابه، اتومبیل و میوه و ویولن و خودکار و آب  و چترهای مشابه 
اسید  اتم های مس، مولکول های  آیا  دارند؟  رفتاری مشابه  قبول(  قابل  تقریبی  )با 

سولفوریک و ........ رفتار مشابه ندارند؟
من در این نوشتار اعتقاد دارم: 

که محفوظات در مغز به صورت الگوهای ماّدی ثبت می شوند و هرگونه  نخست آن 
معرفتی نیز به صورت الگوهای ماّدی در مغز جای می گیرند. 

گر دو نفر از نظر  که رفتار مغز ناشی از ساختار ماّدِی آن است بنابراین ا دوم آن 

گذشته ام و  کناِر آن  کرده ام و از  کتاب دربارۀ ماّده و جوهر و شیء فی نفسه و شیء ناشناختنی سکوت   1ـ من در سرتاسر این 

گفتاِر من تعبیر شود. یادآور  که این خود ممکن است بیانگِر نوعی تضاّد در  کنون چیدماِن آن را عّلِت بروز رفتار آن دانسته ام  ا

کلمۀ ماّده از روِی ناچاری است. کاربرِد  که  می شوم 

من سکوت دربارۀ جوهر و ماّده و چیز نشناختنی را از بیاِن عباراتی نامفهوم و بی پایه دربارۀ جوهر و ماّده و شیء فی نفسۀ 

عیان« و 
َ
وشیئی نشناختنی شایسته تر می دانم. مغِز انسان فقط قادر به شناخِت ساختار و ساختمان و به َتَبِع آن »صفاِت ا

گفته شد وارد نمی کند.   که در باال  »ُشدِن صفات« می باشد. سکوت دربارۀ چیستِی ماّده و جوهر خللی به آنچه 
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ساختماِن مغزی کاماًل یکسان باشند یعنی از نظر آرایش و چیدماِن کوچکترین اجزای 
سازندۀ اجزای اتم ها، اجزای اتم ها، اتم ها، مولکول ها و خالصه کلیۀ اجزای ماّدِی مغز 

کاماًل یکسان خواهند داشت.  یکسان باشند، ایدئولوژی 
داشت.  خواهد  مغز  مشابه  رفتاری  مغز،  مشابه  ساختماِن  هر  که  آن  نتیجه 
کنجکاوی و هر نوع رفتار مغز ناشی  کردن، پرسش گری و  گاهی، حکم و قضاوت  خودآ
اّما این  از ساختمان و ساختار آن است. هرچند اثبات این نظر فعاًل مقدور نیست 
نظریه بهتر از نظریه های مابعدالطبیعی می تواند راهنما و راهگشای علِم ذهن باشد. 

ی و قانون منِد مغز 
ّ

رفتار عل
این  وجوِد  می گیرند.  جای  قانون مند  و  خاّص  نظمی  با  ما  مغز  در  مفاهیم 
قانون مندی و نظم بدیهی است زیرا بدون این نظم، استفاده از مفاهیم و محفوظات 

ممکن نیست. 
صورت  به  می آید  پدید  آن  در  گاهی  آ و  معرفت  که  مغز  به  کتاب  این  در  من 
از  تجربه  محصوالِت  که  می کنم  نگاه  عّلی  روابط  تابع  و  قانون مند  مکانیسمی 
چیدمان  و  آرایش  و  فرآوری  مغز  در  مغز،  بر  مسّلط  قوانین  طبق  حواس،  طریق 
همچون  مغز  است.  مغز  ساختماِن  از  ناشی  مکانیسم  این  می یابند،  ارتباط  و 
اجزای دیگِر جهان رفتاری عّلی و قانون مند دارد و قوانیِن مسّلط بر مغز ناشی از 

ساختمان و ساختار آن است. 
کتاب دربارۀ شناخت می گویم:  که من در این   آنچه 

بلکه  نمی کنیم،  پیدا  َاعیان مستقیمًا معرفت  به  ما هرگز  که  این است  نخست 
از َاعیان الگویی در  ذهنمان ساخته می شود و ما با این الگوها سروکار داریم و همۀ 

گاهی و علم و تجربۀ ما با الگوها است نه با اعیان. معرفت و آ

 سپس این که، من از شیء فی نفسه صرف نظر می کنم و بی توّجه به آن می گذرم 
عیان در  گاهی از طریق الگوهاِی ساخته شده از »صفات« و »شدِن« اَ زیرا معرفت و آ
عیان، معرفِت ما از »صفات« و »ُشدن ها«  ذهن پدید می آید. بنابراین معرفت ما از اَ

عیان.
َ
است نه جوهِر ا
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سوم آن که مفاهیم و اعیان به صورِت الگوهاِی ماّدی در مغز بایگانی می شوند و تفّکر 
و اندیشه، ترکیب و درهم آمیزِی این الگوهای ماّدی است و این الگوها همیشه مالزم 

که من این حالت را »حاِل من« نامیده ام. و همراه با »من« است 
ط بر مغز ما ساخته و پرداخته می شود

ّ
 چهارم آن که معرفت ما بر طبق قوانیِن مسل

و آن قوانین تابع ساختار و ساختمان مغز است و قانون مند و تابع روابط عّلی است. 
من این قوانین را قوانین پیشینی می نامم.

الگوسازی ذهن از مفاهیم به صورِت ساختارهای ماّدی 
وقتی به یک سیب قرمز نگاه می کنیم، تصویر سیب در ذهن ما پدید نمی آید و 
گر مغز را بشکافیم چیز قرمز رنگی- در لحظۀ دیدِن سیِب قرمز- در مغز نیست. ما  ا
که  که مستقیمًا و بی واسطه به آن سیب نگاه می کنیم در حالی  این گونه می پنداریم 
که از آن در مغِز ما پدید می آید نگاه می کنیم  در لحظۀ دیدِن آن سیب، ما به الگویی 

)توّجه داریم(.
وقتی قلوه سنگی را در دست خود می فشاریم ما با آن مستقیم و بی واسطه ارتباط 

که در ذهن ساخته  می شود سروکار داریم.  نداریم، ما با الگویی 
کنید ما قباًل تجربۀ خوردن شیرینی و احساس مّزه شیرین را داریم، حال  فرض 
که شیرین است. چگونه  وقتی یک حّبه قند را در دهان می گذاریم متوّجه می شویم 
چشیدِن  از  ناشی  احساِس  گر  ا نیست؟  ترش  و  است  شیرین  که  می شویم  متوّجه 
شیرینی را قباًل به صورت یک الگو در ذهن خود موجود نداشته باشیم چگونه این 
تشخیص امکان پذیر است؟ باید یک الگوِی شیرینی، )مثل یک قطعه پازل( در مغز 
داشته باشیم و این احساِس چشیدِن قند را با تمام الگوِی مّزه ها مطابقت دهیم 
که این احساِس چشائی از میان همۀ الگوها با آن الگوِی شیرینی  و متوّجه شویم 
از  ــــ   مثاًل  که متوّجه از حالی به حالی شدِن خود هستیم  مطابقت دارد. همزمان 
که قباًل  که این مّزه همان مّزه است  شیرینی لّذت می بریم- متوّجه آن هم هستیم 

تجربه کرده ایم. 
ج از ذهِن خود را فقط  عیان را در مغز خود داریم. ما عاَلِم خار هریک از ما الگوئی از اَ
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عیان در مغز خود دستیابی داریم.
َ
در مغز خود می بینیم و فقط به الگوها و ترجمان ا

 و بی واسطه نمی بینیم بلکه فقط به الگوهاِی ذهنِی خود از 
ً
ما جهان را مستقیما

جهان دسترسی داریم. 

که  گاهی به صورت الگویی ماّدی در مغز جای می گیرد و هر الگوی مادی ای  هر آ
از مفاهیم در مغز پدید آید قابل دسترسی است .

عیان عینًا 
َ
کنیم آیا ا که سؤال  کودکی  عیان در ذهن خود تصّوری داریم. از هر 

َ
ما از ا

عیان در ذهن خود داریم. یعنی از 
َ
در ذهن ما هست؟ می گوید خیر. ما »الگوئی« از ا

گوزن، آبشار، باد، نسیم، سرما، برف، باریدن، خشونت،  هر جزء جهان مثل درخت، 
خوبی، نیکی، زیبائی و ... »ما به ازائی« در ذهن داریم. در مورد این الگوها منطقًا چند 

کنیم: اصل را می توانیم بیان 
 اصل 1: یک روش ثابت و یکسان برای همۀ این الگوسازی ها وجود دارد. یعنی 

روش الگوسازی  و جای گیری در ذهن یک روش ثابت و یکسان است. به عبارت دیگر 
ج از ذهن،  کائنات در خار کائنات در ذهن ما و همان اجزای  بین الگوهاِی اجزای 
گر در  گر 100 متر را در ذهن داریم و 10 متر را هم داریم ا رابطه ای است یکسان. مثاًل ا
کنار هم درست می شود، در ذهن هم  ج از ذهن 100 متر، از 10 تا 10 متر، در  عاَلِم خار
کسی بگوئیم زمین فوتبال و بعد بگوئیم زمین  گر به  همین نسبت وجود دارد. زیرا ا
کّمی  اندازه را بین این دو در ذهن رعایت می کند  به عبارت  تنیس، او همان تناسبات 
که یک جزء از جهان را در ذهن ما ُمبّدل به یک الگو  دیگر همان نسبت و رابطه ای 
در ذهن می کند همین شکل بندی و نوِع تبدیل برای همه اجزاء یکسان است و در 
که در جهان بین اجزاء هست در ذهن ما هم هست. به عبارت  نتیجه همان نسبتی 
الگوی  نیست.  خاّصی  عیِن  تابع  و  است  ثابت  نسبتی  ذهن  با  عین  تناسب  آشکارتر 
گر این نسبت از یک عین به عین  ذهنی ما از جهان با عیِن آن ها متناسب است. زیرا ا
کند ما هرگز قادر به ایجاد توازن بین ذهنیات نخواهیم بود و هرج و مرج در  دیگر تغییر 

کم خواهد شد.  مفاهیم ذهنی و محفوظات ذهنی ما حا
 اصل 2: نام ها نشانی و نشان  دهندۀ مسیر و آدرس موجودات و مفاهیم در ذهن 
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ما هستند. برای نمونه سیب، نشانِی نگهدارِی الگوِی سیب در ذهن ما است. شکل 
شکل  به  همه   ..... و  سیب  وزن  سیب،  خواّص  سیب،  اندازۀ  سیب،  مّزه  سیب، 
الگوهایی مرتبط با هم در ذهن ما جای دارند و نام سیب راهنمای مراجعه به این 

محفوظات است. ناِم سیب مفهوِم سیب نیست بلکه آدرِس مفهوِم سیب است. 
کنون شیرینی را نچشیده امکان پذیر  که تا کسی  بیان شیرینی و مزۀ شیرین برای 
که نام این مّزه ای  نیست. فقط یک راه دارد، یک حّبه قند به او بدهیم و بگوییم 
که در  کردی شیرینی است. به عبارت دیگر به او می گوییم نام الگویی  که احساس 
مغز شما پدید آمد شیرینی است. پس شیرینی مفهوم  نیست بلکه آدرس مفهوِم 
که در ذهِن ما از چیزی  شیرینی است .اسامی، نشانِی چیزها در مغر ما است و آنچه 
هست فقط خواص، عوارض، نسبت ها و روابط آن چیز هست با چیزهای دیگر. نام ها 

کتابخانه. کتاب در  شناسٔه )ُکد( مفاهیم اند همچون شناسٔه یک 
که هنوز خام هستند دسترسی نداریم.   اصل 3: ما به سلول های حافظۀ مغزمان 

که دست نخورده اند قابل دسترسی نیستند. قسمت هایی از حافظه 
گر قفسه ای خالی است مراجعه به آن امکان پذیر نیست. ما  کتابخانۀ ذهن ما ا در 
گر  کتابخانۀ ذهن خودمان نمی شویم. به عبارت دیگر ا هرگز متوّجه قفسه هاِی خالِی 
گذاشته نشده، ارتباطی بین  کتابی  کتابخانۀ ذهِن ما هنوز  در قفسه ای از قفسه های 
گر مسیر یا  آن قفسه و قفسه های دیگر و بخش های دیگِر ذهن برقرار نشده است و ا

کانال ارتباطی، بالقّوه وجود دارد هنوز فّعال نشده است.
کتاب ها قانون مند است و این قانون مندی    اصل 4: کتابخانه ذهن ما و چیدماِن 

ناشی از تجربه نیست بلکه ذاتی و ناشی از ساختماِن مغز است. 
گفته می شود ما فقط با الگوهای اعیان در ذهن سروکار داریم نوعًا نه حرِف  این که 
جدیدی است و نه حرِف شگرفی، این سخن انسان را به یاِد تصاویِر مجازی، در مثال 
الگوهاِی  طرِح  شکل،  نظِر  از  هرچند  می اندازد.  ق.م.(   427 ــــ   347( افالطون  غاِر 
و  دوگانگی  دارای  مفهوم  در  اّما  است  مشابهت  دارای  افالطون  غاِر  مثال  با  ذهنی 

تفاوت است. مثال غار افالطون چنین است: 
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غاری  داخل  در  انسانی  موجودات  از  گروهی  که  انگار  چنین  خیال  عالم  در 
که در اعماق زمین قرار دارد ولی دهانۀ آن در سرتاسر غار به دنیای  تاریک 
که این موجودات انسانی از  روشن باز می شود زندگی می کنند. نیز چنین انگار 
کردن در داخل این غار بوده و روشنایی  کودکی محکوم به زندگی  همان زمان 

بیرون را اصاًل ندیده اند. .......................................
که در امتداد دیوار حرکت می کنند و انواع و  و آیا می بینی ]تصاویِر[ مردانی را 
که از سنگ و چوب و مواد دیگر درست  اقسام ظروف و پیکره ها و مجسمه ها 
شده است با خود حمل می کنند و همه شان در حال سکوت یا صحبت کنان 

با هم روی دیوار ظاهر می شوند؟ ...........................
کنین غار[ تنها به رؤیت اشباح و سایه های اشیاء متحرک قادر خواهند   ]و سا

بود. .............................................
چنین  آیا  می بودند  یکدیگر  با  کردن  صحبت  به  قادر  زندانیان  این  گر  ا
می بینند،  و  دیده اند  دیوار  روی  که  تصاویری  آن  تمام  که  نمی پنداشتند 

اشیاءو موجودات حقیقی هستند ؟...............................
که روی  برای اینکه در نظرشان واقعیت چیزی جز همان اشباح و سایه هایی 

دیوار می بینند نیست. )ک 1، ص 160و159(
که غار در مثال افالطون مغِز ما است و آن تصاویر  که من می گویم این است  آنچه 
ج از ذهن ما بر دیوار  که افالطون بر دیوار غار تجّسم نموده-  نه در خار مجازی ای 
غار، بلکه - در ذهن و مغز ما است. من با افالطون در تفسیر حقیقت و مجاز یک پله 
و یا یک طبقه اختالف دارم. افالطون حقیقِت اشیاء را در ملکوت اعلی و در ُمُثل ها 
می داند و من َاعیان را حقیقی و موجود در جهان و قابل دسترس برای همه می دانم. 
عیان در  عیان را حقیقت  مجازی می پندارد و من الگوهاِی ذهنِی برآمده از اَ افالطون اَ

ذهن خود را حقیقِت مجازی می پندارم. 
افالطون دسترسی به ُمُثل ها را ویژه خواّص و پس از طی مراحل تکامِل بسیار 
می داند و من دسترسی به حقیقت و ذاِت اعیان را غیرممکن می دانم و اساسًا سخن 
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گفتن از حقیقت و ذاِت اعیان را بیهوده پنداشته ام. 
عیان را مجازی دانست اّما اعیان از نظر من اشباح 

َ
شاید بتوان الگوهای ذهنِی ما از ا

عیان دانسته ام و 
َ
عیان را فقط صفاِت ا

َ
که من ا نیستند. با یادآورِی دوبارۀ این نکته 

معرفت به جهان را معرفت به صفاِت اجزای جهان و »شدِن« صفاِت اجزای جهان 
محدود می دانم. 

شناسه )ُکد( دار بودن محسوسات 
که از طریق حواّس پنج گانه به مغز می رسند هریک دارای شناسٔه )ُکد(  پیام هایی 
آن ها  تحلیل  و  تجزیه  و  تشخیص  به  قادر  مغز  غیراین صورت  در  می باشند  ویژه ای 
کد ویژه ای نباشد مغز هرگز قادر به  گر پیام عصبِی المسه دارای  نیست. برای مثال ا
تشخیص پیام های عصبِی المسه از پیام های عصبِی بینایی یا شنوایی یا غیره نیست.
که صدایی می شنویم نه اینکه  هنگام شنیدِن صدایی، ما می دانیم و می فهمیم 
ُکد ویژه ای داشته  کنیم، پس قطعًا این دو پیام عصبی باید هریک  بویی احساس می 

ُکد، مغز قادر به تفکیک و تشخیص آن ها از هم باشد. باشد تا از روی آن 
گانه به مغز ما وارد می شوند  که از طریِق حواِس پنج  هریک از پیام های عصبی ای 
ُکِد بویایی- دارای چند  ُکِد شنوایی و یا  ُکِد المسه و یا  عالوه بر یک شناسۀ کلی- مانند 
ُکد  ُکِد فرعی نیز هستند. برای نمونه پیام های عصبِی المسه نه تنها نوعًا همه دارای 
که از نقطه ای از بدن وارد  ویژۀ مربوط به المسه هستند بلکه هر پیام عصبِی المسه 

ُکد آن محل و آن نقطه نیز می باشد.  ُکد المسه، دارای  مغز شود عالوه بر 
کرد:  جهت روشن شدن موضوع می توان برای نمونه این سؤال را مطرح 

ما  راسِت  پاِی  کوچِک  انگشِت  نوک  که  ببینیم، می فهمیم  آن که  بدون  چگونه 
می خارد نه بینِی  ما؟

کوچک پاِی راست او را لمس  کسی را با پارچه ای ببندیم و نوِک انگشت  گر چشم  ا
کردم؟ او ممکن است با تعّجب بگوید معلوم است،  که من چه  کنیم و از او بپرسیم 
کردی. او شاید از سادگی و پیش پا  افتاده بودن  نوِک انگشت پاِی راست مرا لمس 
که من  که شما چگونه متوّجه شدید  گر از او بپرسیم  کند. حاال ا چنین سؤالی تعّجب 
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کردم و مثاًل بینِی شما را لمس نکردم؟ احتمااًل  نوک انگشت پای راست شما را لمس 
او دوباره از چنین سؤالی تعّجب خواهد نمود، زیرا موضوع بسیار ساده و پیش پا افتاده 

کمی پیچیده و درخوِر توّجه است.  به نظر او رسیده است. اّما موضوع 
که ذهن بدون دریافت هرگونه اّطالِع دیگری، صرفًا با  معلومات قضیه این است 
تجزیه و تحلیِل پیاِم رسیده به مغز، محِل تماس را تشخیص داده  است و مجهول 
گفت  انجام می دهد؟ در پاسخ می توان  را  کار  این  که مغز چگونه  این است  قضیه 
که پیام های دریافتی از قوۀ المسه دارای شناسۀ المسه مثاًل شناسۀ M و پیام های 
دریافتی از شنوایی دارای شناسۀ شنوایی مثاًل S و پیام های دریافتی از بویایی دارای 
)ُکد( مخصوص به خود  از حواس، دارای شناسۀ  پیاِم هرکدام  B و خالصه  شناسۀ 
می باشند. بنابراین مغز به تدریج و با تجربه و از طریق دیدن و دریافت پیام ها، ابتدا 
ُکدهای M و S  و .... می  شود و آهسته آهسته قادر به تمیز و تفکیک این  متوّجه 
که  ُکدها می شود. بنابراین مغز ما وقتی پیامی دریافت می کند  پیام ها از طریق آن 
که آن پیام از المسه حاصل شده یعنی می فهمد  دارای شناسه M است، می فهمد 
کرده است، حال سؤال بعدی این است  که نقطه ای از بدن او با چیزی تماس حاصل 
که پیام های  که ما چگونه متوّجه محِل تماس بدِن خود می شویم. پاسخ این است 
که آن شناسه )ُکد(، مکاِن  المسه عالوه بر شناسۀ M دارای شناسۀ دیگری هستند 
ایجاِد پیام را در بدن مشّخص می کند. فرض کنید در مغز الگویی شبیه به بدن انسان 
کوچک پای راست  گر پیاِم مشخِص M )که از تماِس نوک انگشت  وجود دارد. حال ا
کوچک پای  با چیزی حاصل شده اّما ما فعاًل محل آن را نمی دانیم( از نوک انگشت 
راسِت آن الگو عبور کند و به مغز برسد، پیام دارای شناسۀ M2 خواهد شد .M شناسۀ 
کنون مغز باتوّجه  کوچک پای راسِت الگو است. ا )ُکد( المسه و 2 شناسۀ نوک انگشت 
که آن پیام از آن نقطۀ خاص به  به وجود شناسۀ 2 همراه با شناسۀ M متوّجه می شود 

ذهن رسیده است. 
ُکد های ویژه هستند اّما نوزاد در ابتدا، از  که پیام های وارده به مغز دارای  هرچند 
ُکد ها ناتوان است. به تدریج و از طریق تجربه های متوالی،  تشخیص و تفکیک این 
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که  ُکد ها ورزیده می شود  ُکد ها می شود و آنقدر در تفکیک و تشخیص این  متوّجه این 
کند چگونه با چشِم بسته متوّجه می شوید   کودکی یا بزرگسالی از او سؤال  گر کسی در  ا

کند.  کرد، او از این سؤال تعجب می  کسی نوِک انگشِت پای راست شما را لمس  که 
هستی و هستن 

محدودۀ  از  ج  خار و  فرا عینی  موجودی  را  هستی  فلسفی،  مکاتب  از  بعضی  در 
را  موجودات  و  حقیقی  موجودی  را  هستی  بعضی  در  و  دانسته اند  انسانی  ک  ادرا
گروه از موجودات  کّلِی هر  مجازی دانسته اند در حالی که هم چنانکه ُمُثل افالطونی 
است- مانند اسب برای افراِد اسب- هستی هم وجه مشترک همۀ هست ها است نه 
کار می برد،  موجودی عینی یا فرا عینی. هستی ابزاری است که ذهن برای هست ها به 
گر دو  ا یا عینی.  نه موجودی ذهنی  مغز است  بر  قواعِد مسّلط  از  قاعده ای  هستی 
موجود A و B در وجهی مشترک باشند آن وجه مشترک موجود نیست، نه موجودی 

است عینی و نه موجودی است ذهنی.
در  چیزی  وجوِد  تفاوِت  هستی  است.  هست ها  تمام  مشترک  صفِت  هستی 
قفسه ای از قفسه های مغز ما است نسبت به حالتی که در آن قفسه چیزی نبوده است. 

هستی اّولین و مهمترین ابزاِر ذهن برای شناخت است.
هستی صفتی است عام برای موجودیت همۀ مفاهیم در مغز ما، به این ترتیب 
کوه، میز، ستاره، خورشید، زشتی، قرمزی، سنگینی، سبکی،  حاال می توانیم بگوئیم 

سبکبالی، جهان بینی، جهل و معرفت و .... همه هستی دارند.
کتابخانۀ مغز، فضائی از این قفسه ها  که در قفسه های  معنی هستی این است 
چه  با  و  وزنی  چه  با  و  کتابی  چه  این که  با  این،  شد.  مصرف  و  شد  اشغال  شد،  ُپر 
کنید   فرض  یعنی سلول های مغز اشغال شد.  هستی  ُپر شد، فرق دارد.  مشخصاتی 
یعنی  هستی  می گذاریم،  کتابخانه  یک  شماره 3151189  قفسۀ  در  را  مثنوی  کتاب 
قفسۀ شماره 3151189  اشغال شد. هستن یعنی این قفسه ُپر شد. هستن نشان 
غ از  که با چه چیز! هستی و هستن صفت مشترک همۀ موجودات است فار نمی دهد 
گرفتن و حالِت پر  چند و چونی آنان. هستن یعنی استفاده شدن و مورد استفاده قرار 
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شدِن بخشی از سلول های مغز. هست شدِن چیزی در مغز، بی تردید ناشی از تغییِر 
ساختار ماّدِی بخشی از مغز است.

ج از ارادۀ ما با نظام و نظمی خاص ُپر می شوند )باردار  سلول های حافظه، خار
که بخشی از این سلول ها با  می شوند (، این نظام و این نظم ارادی نیست، وقتی 
مفهومی ُپر )باردار( شد، هم زمان امکان دسترسی به آن ها هم پیدا می شود. هستی 

یعنی تعدادی از سلول های حافظه باردار شد )ساختارش دگرگون شد (.

که الگویی در آن ها هست  که هیچ الگویی در آن ها نیست به حالتی   یعنی از حالتی 
تغییر می کند به عبارت دیگر از نیستِی چیزی در آن ها به هستِی چیزی در آن ها تغییر 

می کند. این عبارت سخنی ژرف و عمیق است و درک آن نیاز به دّقت فراوان دارد. 
که مترادِف وجود است از مقوله های پیشینیِ شناخت است و ناشی از  »هستی« 
ساختار و ساختمان مغز ما است. هستی از لوازم و ارکاِن شناخت است و یکی از ابزارها 
کّلیات و  و قواعد مغز است. به سخنی دیگر هستی و هستن از اصلی ترین و مهم ترین 

که من آن ها را قواعد و قوانین مسّلط بر مغز دانسته ام. مقوالت است 
کّلیات و مقولۀ ذهنی می پندارد: هگل نیز هستی را ذهنی، از 

هسـتی  کـه  می بینیـم   ............... اسـت.  نخسـتین  مقولـۀ  هسـتی،  پـس 
منطقـًا مقـدم بـر و مقـدر در همه مقـوالت دیگـر اسـت. ......................... 
کل، یعنـی هسـتی، بـا تخصیـص بیشـتر و بیشـتر  پـس منطـق هـگل از برتریـن 
کمتـر از مقـوالت دیگـر مجـرد اسـت. کـه هرچـه هسـت   بـه مقولـه ای می رسـد 

 )ک 4، ص 118-119(
کّلیات فرودست  از مقولۀ هستی  من تا اینجا با هگل هم داستانم اّما در زایش دیگر 

با او همراه نیستم. 
کرده ام:  من هستی را این گونه تعریف 

هستی یعنی بخشی از سلول های حافظۀ ما به الگویی اختصاص یافت. در شرح 
ج از  که بر وجود چیزی خار گفت. هستی بیش از آن  این جمله می توان بسیار سخن 
کند به اشغال شدن بخشی از حافظۀ ذهن ما داللت می کند. هستی  ذهن داللت 
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عراِض موجود بر آن بنا می شود 
َ
کّلی های دیگر و موجود و ا که بنای  شالوده ای است 

که هر بنا و ساختمانی بر قطعه زمینی ساخته می شود.  همانگونه 
کّلی باشد نه  کّلِی دیگری غیر از هستی، حتمًا باید اّول هست شود و سپس  هر 
کّلیاِت دیگر از هستی زاییده می شوند. به عبارت روشن تر هستی کّلی ترین  اینکه همۀ 
کّلیات از هستی  که همۀ  کّلی است یعنی ویژگِی مشترک همۀ هست ها است نه این 

بیرون آمده اند. 

زمان و یادآورِی محفوظات 
گذشته خودمان را مرور می کنیم چگونه متوّجه تأّخر و تقّدم  ما وقتی خاطرات 
به  بعد  و  دیدیم  را  احمد  اّول  دیروز  که  هستیم  متوّجه  چگونه  می شویم؟  آن ها 

کردیم؟ سوپرمارکت رفتیم و خرید 
که نشان دهندۀ ترتیب آن ها باشد- در حافظۀ  گر خاطرات همراه با شناسه ای-  ا

ما جای نگیرند چگونه متوّجه جلو و عقب بودِن خاطرات خود می شویم؟
که هر پدیده ای در مّدتی )طول زمان( اّتفاق می افتد و آغاز و پایانی  این جمله 
به  زمان(  )محور  محوری  روی  در  پدیده ای  هر  که  است  این  معادل  و  ناشی  دارد، 

گذارِی زمان، در ذهن ما جای می گیرد.  صورت ممتد و پس از شناسه )ُکد( 
کش( در  )مانند خط  ج  ثابت در روی محوری مدّر با سرعت  گویا شماره اندازی 
بیانگر محّل آن روی آن  که  را نشان دهد  حال حرکت است و در هر لحظه عددی 
که اّتفاق می افتد شماره انداز عدد متناظر با آن محل را در  محور است و هر پدیده 
کند. با توّجه به این مثال، لحظه X یعنی به فاصله X از مبدأ  روی پدیدۀ مزبور حک 
که ما فقط  و مّدت M یعنی طول X1  ــــ  X2  از مبدأ. مثال یاد شده نشان می دهد 
ترتیب و تقّدم و تأّخر پدیده ها و فاصلۀ محل وقوع هر پدیده را روی محور مزبور نسبت 
به محل پدیدۀ دیگر سنجش می کنیم به عبارت دیگر ما فقط نسبِت مکانِی پدیده ها 
را در روی این محوِر فرضِی زمان با هم سنجش می کنیم و راه به جوهِر زمان نداریم. به 

گفت رابطۀ زمانی بین دو پدیده یعنی  طور خالصه با توّجه به مثال یاد شده می توان 
رابطۀ مکانِی ثبت آن دو پدیده در روِی محور مزبور.
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محفوظات به ترتیب و توالِی زمانی )یعنی یکی بعد از دیگری( در ذهن ما جای 
می گیرند. این توالی، تصّور زمان را در ذهن ایجاد می کند و به این ترتیب زمان یعنی 
گفت پس زمان یک ابزار و یا یک قاعدۀ پیشینِی  ترتیب و توالی. از همین جا می توان 

مغز است برای ترتیِب جای دادِن محفوظات در مغز.
ما از طفولیت با مفهوم زمان آشنا می شویم اّما آیا پیدا شدن مفهوم زمان در ذهن 
عیان خارجی آشنا می شویم؟ ما شدن ها را در ذهن ثبت 

َ
که ما با ا ما همان گونه است 

که متوّجه شویم شدِن A1  قبل از شدِن  می کنیم و بعد این توانائی در ما پدید می آید 
A2   در ذهن ما ثبت شده است.

کنیــم دو پدیــدۀ A1 و A2  را در دو زمــان متفــاوت ناظــر بوده ایــم. زمانــی  فــرض 
کــه A2 می شــود A1  قبــاًل اتفــاق افتــاده  کــه A1  می شــود A2  نشــده اســت و زمانــی 
کنیــم در زمــان  گــر زمان هــای متناظــر بــرای A1  را T1 و بــرای T2 ،A2  منظــور  اســت. ا
ج از ذهــن هیــچ اثــری  T1 هیــچ اثــری از A2 و T2 نیســت و در زمــان T2 نیــز در عالــِم خــار
از A1  و T1 نیســت، هرگــز مــا در یــک لحظــه شــاهد A1 و A2  و یــا T1 بــا T2 نیســتیم 
 T2 در لحظــۀ  A2 کــه بــا شــدِن کنیــم بلکــه زمانــی  کــه بتوانیــم آن دو را بــا هــم قیــاس 
ج از ذهــن نیســت( پــس  مواجــه هســتیم A1  فقــط در حافظــۀ مــا هســت )در عالــِم خــار
کــی بیــن T1 و T2 وجــود نــدارد.  ج از ذهــن، هیــچ مــّدِت قابــل حــس و ادرا در عالــِم خــار
کــه چــون و منطقــًا A2  را بعــد از A1  ثبــت می کنــد  ایــن فقــط و فقــط ذهــن مــا اســت 
مــا توالــی و ترتیــب و فاصلــۀ زمانــی بیــِن A1 و A2 را درمی یابیــم. پــس زمــان و یــا ترتیــب 
توالــِی پدیده هــا فقــط یــک ابــزار ذهــن اســت بــرای تمیــز و تفکیــِک شــدن ها و یــادآوری 
کــه زمــان یــک  دوبــارۀ پدیده  هــا. از ایــن ســخنان فقــط بایــد ایــن نتیجــه حاصــل شــود 
ابــزاِر ذهــن بــرای ثبــِت متوالــِی شــدن ها اســت و مــا از طریــق تشــخیِص زمــان در ذهــن، 
بــه وجــوِد زمــان ـــــ  توالــی و ترتیــِب شــدن ها - پی می بریــم نــه این کــه زمــان موجــودی 

کنیــم.  کــه مــا بــه آن معرفــت پیــدا  اســت 
زمان  به  پی  بردن  از  قبل  ذهن،  در  را  شدن ها  ثبِت  و  تجربه  من  که  آن جا  از 
که ما از طریق  که تجربه مقّدم بر زمان است. به این معنی  دانسته ام، می توانم بگویم 
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که  گر دو پدیده  ثبت حوادث در ذهن به وجود زمان )توالی شدن ها( پی می بریم. ا
در زمان T1 و T2 در حافظۀ ما ثبت شده وجود نداشت چگونه به وجود زمان پی 
گر ما زمان را توالی و ترتیب شدِن A1 و A2  بدانیم چگونه می توانیم بدوِن  می بردیم. ا
کنیم و تقّدِم A1 را بر A2  متوّجه  وجوِد A1  و A2 در حافظه آن دو را با هم قیاس 
که دارد،  شویم. پس تجربۀ    A1 و A2  باید ابتدا در ذهن ثبت شود آن گاه مغز با ابزاری 
تقّدم ثبِت A1 بر A2 را بفهمد و از این طریق ما زمان T1 و T2 و مّدت T2- T1 را متوّجه 
شویم. به عبارت دیگر هرچند ساختمان مغز این توانائی را دارد و طبق این قانون 
ج از ذهن  که در عالِم خار که شدن ها را به طور متوالی و متناظر با آن گونه  کار می کند 
گاهی و معرفت به زمان بعد از تجربه حاصل می شود. کند اما آ پدید می آیند ثبت 
ذهِن  بلکه  نیست.  زمان  از  گاهی  آ داشتِن  ذهن،  در  ها  تجربه  متوالِی  ثبِت  شرط 
توالِی شدن ها پی می برد. من در سخنان  از ثبت تجربیات به ترتیب و  کودک پس 
کرده ام پیشینی بودن مقولۀ زمان را برای حصول معرفت توضیح دهم. به  باال سعی 
طور خالصه، توانائِی معرفت به زمان، در مغز انسان، قبل از ثبت هر تجربه ای را تأیید 
گاهی و معرفت به مفهوم زمان را موکول به ثبت تجربیات )تجربیات اّولیه  می کنم اّما آ
گاهی  کودک( می دانم. بنابراین زمان به عنوان  »توانائی بالقوه«، نسبت به معرفت و آ

گاهی پسینی است.  پیشینی است اّما مفهوم بالفعِل زمان نسبت به معرفت و آ

مجموعه سازی 
زیرمجموعۀ  و  زیرمجموعه ها  مجموعه ها،  صورت  به  ذهن  در  مفاهیم  ساختار 

زیرمجموعه ها ....... و اعضای مجموعه ها شکل می گیرد.
کشیدن یک نوع  کلمۀ میوه، بدون تصّوِر میوۀ خاصی، آمادۀ بیرون  ما با شنیدن 
کشیدن یک حیوان، هم چنین با شنیدن  میوه از محفظۀ مغز خود هستیم نه بیرون 
آوریم و هرگز در جلوِی  اّطالعات بیشتری بدست  تا  کی منتظر می مانیم  کلمۀ خورا
کوه ها منتظر نمی مانیم. طبقه بندی و مجموعه سازِی اّطالعات در بایگانِی  بایگانِی 

مغِز ما امری بدیهی است. 
کــه  گفتــه شــد رفتــار طبیعــِی مغــز اســت و ارادی نیســت. مــا اراده نمی کنیــم  کــه  آنچــه 
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کنیــم ایــن طبقه بنــدی، رفتــاِر  افــراد را تحــت مجموعه هــا و زیرمجموعه هــا طبقه بنــدی 

طبیعــِی مغــز اســت. 

بسیار  عبارِت  این  و  دانسته ام  ماّدی  صرفًا  ساختاِر  یک  را  انسان  مغز  بارها  من 
ساختار  عّلت  به  ماّدی،  ساختاِر  یک  بگوید  کسی  که  است  کی  هولنا و  سهمگین 
ماّدی، مفاهیم را با نظم و قاعده مرّتب می کند و در خود جای می دهد و من خود به 

گاهم.  گفته آ عواقب این 
در  آن،  رفتاِر  از  تبعّیت  به  آن  ساختماِن  و  آن  ساختماِن  از  تبعّیت  به  مغز  رفتاِر 
از طریق ساخت مجموعه ها  که  یک روند تاریخی- طبیعی، آن چنان تکامل یافته 
را در ذهِن خود طبقه بندی  زیرمجموعه ها، محفوظات  و اعضای  زیرمجموعه ها  و 
بی شماری  کتاب هاِی  همچون  طبقه بندی،  بدون  محفوظات  می کند.  بایگانی  و 
انباشته  کتابخانه بدون هیچ گونه قاعده و قانونی روی هم  انبار یک  که در  هستند 
کاری است بس  کتاِب خاص،  کردن یک  شوند، بدیهی است در چنین انباری پیدا
پیچیده و زمان گیر و سخت. مغز در یک روند تاریخی- طبیعی به نحوی تکامل یافته 
کلّیات(  از  استفاده  با  دیگر  عبارت  به  )یا  مجموعه سازی  روش  با  را  محفوظات  که 

طبقه بندی و محفوظ می کند. 
از  دیگر،  کلّیات  بسیاری  و  خزنده  رنگ،  گیاه،  انسان،  اسب،  کوه،  نظیر  کلّیاتی 
طرفی موجب سهولت و سرعِت مراجعه به فردی از افراِد اعیان در مغز می شود و از 
طرف دیگر موجب سرعت و سهولت جای گیرِی مفاهیم فرد در مغز می شوند. این 
ج از ذهن وجود ندارند بلکه صرفًا  کلّیات که مشابه ُمُثِل افالطونی هستند در عاَلِم خار

ابزاِر ذهن برای رفتاِر مناسب می باشند.
کّلی به نام اسب وجود نداشت، در این حالت هرگاه راجع به  کنیم مفهومی   فرض 
گزیر باید از اسبی خاّص و فرد سخن بگوئیم. یا  کنیم و یا سخن بگوئیم نا اسب تصّور 
کّلی ای به نام انسان وجود نداشته باشد در آن صورت ما فقط به  کنیم مفهوِم  فرض 
کنیم  افراد و فردهاِی انسان )بدون هرگونه اّتصال و وحدتی به یکدیگر( می توانیم فکر 

و سخن بگوئیم. 
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گسیخته شود  که چنانچه رابطه و وحدِت افراِد انسان در مغز  کرد  می توان تصّور 
و مجموعۀ انسان ها تبدیل به افراِد انسان شود با چه مشکالِت عظیم و عدیده ای 

مواجه می شویم. 
شکل گیرِی مفاهیم و ثبت محفوظات را به این شکل می توان بیان نمود که در فرآیند 
طبیعِی مغز، محسوساِت خام ابتدا با زمان و کلّیات فرآوری و تبدیل به مفهوم می شوند و 

در چهارچوب ضوابط و قوانیِن مسّلط بر مغز ، در مغز بایگانی می شوند. 

ُمُثل افالطونی 
گونه تشبیه می کند و اعیان را فاقد  افالطون همۀ َاعیان را همچون تصاویری شبه 
کّلِی آن می داند  اصالت و حقیقت  می داند. افالطون حقیقِت هر عین را )هر فرد را( در 

و ُمُثل می نامد:
بـه وجـود می آینـد  نـه  آسـمانی هسـتند،  فـرا   و  ]ُمُثل هـا[ جاودانـی  »ایده هـا« 
و نـه از میـان می رونـد، آنهـا بی ارتباط انـد و بـه زمـان و مـکان بسـتگی ندارنـد. 
دارنـد.  بسـتگی  مـکان  و  زمـان  بـه  و  نسـبی  گـذرا،  محسـوس،  چیزهـای 
»صورت هـای«  شـناخت  بـا  تنهـا  موثـق  شـناخت   ...........................
حقیقتـًا موجـود ممکـن اسـت. منبـع چنیـن شـناختی یـادآوری ُمُثلـی اسـت 
کـرده اسـت. مـا  کـه نفـس نامیـرا پیـش از اتحـاد بـا بـدن فانـی آن را مشـاهده 
یـک  تنهـا  اینکـه  جـز  کنیـم،  پیـدا  معرفـت  محسـوس  اشـیاء  بـه  نمی توانیـم 

 )179 ص   ،3 )ک  باشـیم.  داشـته  آن  از  محتمـل  »عقیـدۀ« 
که با طِی  او همچنین معرفت به امثال را فقط در توان فرزانگاِن فیلسوفی می داند 

مراحل تکاملی به آن درجه از شناخت می توانند نائل شوند.
َاعیان به  طور  با  که ما  را آشکار می کند  از این حقیقت  ُمُثل افالطونی رگه هایی 
تماس  هرگز  ما  داریم.  سروکار  عیان  اَ از  الگوهایی  با  بلکه  نداریم  سروکار  مستقیم 
با  عیان نداریم. حّتی وقتی مشتی ریگ را در مشت می فشاریم ما  اَ با  بی واسطه ای 

الگوِی تماس با ریگ سروکار داریم، نه ریگ.

اّما من برخالف نظر افالطون اعتقاد دارم ُمُثل فاقد هرگونه وجود و عینیت  است. 
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کّلِی اسب،  کّلی( در عاَلم خارج از ذهن وجود ندارد بلکه  برای نمونه ُمُثِل اسب )اسِب 
ابزاری است که ذهن برای طبقه بندی و مجموعه سازِی محفوظات از آن بهره می گیرد.

که  ج از ذهِن ما، یک اسِب واقعی است و این ذهن و مغز ما است  هر اسب خار
را در ذیِل  آن است- اسب ها  از ساختار  ناشی  که  بر خود-  قوانین مسّلط  به عّلت 
مجموعه ای به نام اسب طبقه بندی می کند. این از ویژگی های ذهن است وگرنه در 

ج از ذهن، اسِب مثالی وجود ندارد.  عاَلِم خار
که - برای بهتر  ذهن طِی یک دورۀ تکاملِی طوالنی به این درجه از تکامل رسیده 
که برای  کند. یعنی به جای آن  عیان را این چنین طبقه بندی 

َ
کارکردن - ا و سریع تر 

هر اسب یک الگو بسازد )که البته ممکن است در صورت لزوم برای چند اسب الگوِی 
که در این صورت باید هزاران محل از حافظۀ خود را برای تماِم اسب های  ویژه بسازد( 
 ،... و  گاری کش  و  مسابقه ای  اسب های   ،... و  کستری  خا و  سیاه  بزرگ،  و  کوچک 
کّلی  کردن مفاهیمی  اسب های نژاد عرب و ترکمن و .... اختصاص دهد، با درست 
کردن چند الگو، میلیون ها  کاربری اسب و ... با درست  مانند اسب و رنگ ها و نژاد و 
که در فلسفۀ افالطون  اسب در اختیار قرار می دهد. به طور خالصه من می گویم آنچه 
ج از ذهن وجود ندارد و ثانیًا ُمُثِل هر چیز، کّلِی آن چیز  ُمُثل نامیده شده اّواًل در عاَلِم خار

کلیات هم عقیده ام: است و چیزی است ذهنی. من در این مورد با نظر ارسطو دربارۀ 
که قابل انطباق بر اجزاء یک طبقه  کلی را اسم عام مشترکی می داند  ارسطو 
عام  و  کلی  همه  که  درخت  کتاب،  حیوان،  انسان،  قبیل  از  است؛  گروه  و 
هستند. ولی این کلیات تصورات ذهنی هستند نه حقایق خارجی محسوس؛ 
از  جهانی  دارد  قرار  ما  اطراف  در  آنچه  »اشیاء«؛  نه  می باشند  »اسماء«  آنها 
درختان،  اشخاص،  مشترک؛  و  کلی  امور  نه  است،  جزئی  و  مشخص  اشیاء 
کلی در خارج وجود ندارد و وجود او  و حیوانات وجود دارند ولی انسان عام و 
واقعی. یا  خارجی  امری  نه  است  ذهنی  سادۀ  تجرید  یک  کلی  است؛   ذهنی 

)ک 6، ص 58-59(
کتاب فلسفۀ هگل، حمید عنایت نقل می شود: در تأیید نظر باال عبارت زیر از 

کانت نیز نظرّیه ای دربارۀ کلیات داشت. مقوالت او همان کلیات هستند. ولی 
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کلیات را مانند مثل افالطونی، عینی نمی پنداشت بلکه برعکس،  البته این 
که مقوالت صرفًا تصورات ذهن آدمی هستند و به هیچ  اعتقاد استوار داشت 

رو هستی بالفعل و عینی ندارند. )ک 4، ص 82(
نه  می دانم  مغز  مجموعه سازِی  قواعد  و  ابزار  از  را  ُمُثل  من  که  یادآوری  این  با 

موجودی ذهنی و یا تصّوراِت ذهنی.
کّلیات یکی  کانت را با  گر مقوالت  که حّتی ا من ناچار از تکرار این مطلب هستم 
بلکه قواعد و  نه مفاهیم  نه تصّورات هستند  کّلیات و مقوالت  یعنی  بدانیم هر دو 

کم بر مغز هستند برای شناخت و پیدایِش معرفت.  قوانیِن حا

تمیِز تضاد و هماهنگِی محفوظات
مـا خانـۀ ذهنمـان را هـر روز آب و جـارو می کنیـم. هـر نو رسـیده ای را پـس از تعّمـق، 
کناِن ذهنمـان  در ذهنمـان جـای می دهیـم و دائمـًا سـازگاری و هماهنگـِی بیـن سـا
را بررسـی می کنیـم. همچنیـن محفوظـاِت ذهنمـان را بـا میزانـی بـه نـام عقـل وارسـی 
می کنیـم و همزمـان دّقـت و صّحـت عقلمـان را نیـز آزمایـش می کنیـم زیـرا تـرازوِی عقـِل 
کـردِن تـرازوِی عقـل و حصـوِل اطمینـان  آدمـی نیـز نیـاز بـه تنظیـم و اصـالح دارد. میـزان 

گـرِو هماهنگـی و سـازگارِی احـکام صـادره از عقـل بـا قوانیـِن  کارکـرِد آن نیـز در  از صّحـِت 
گاهی و شـناخت بشـری  کم بر طبیعت و جهان اسـت. در سـایۀ این سـعی و خطا، آ حا

گامـی بـه سـوی تعالـی برداشـته و برمـی دارد. هـر لحظـه 
گسترش و توسعه می یابد،  کس به تدریج  مجموعۀ مفاهیم و معرفت در ذهن هر 
این گسترش به دو صورت امکان پذیر است، یا مفهوم جدیدی وارِد ذهن ما می شود- 
مثاًل چیز جدیدی می شنویم یا می بینیم و یا مطالعه می کنیم- و یا طی یک فرآیند 
ممتد و همیشگی، مفاهیِم موجود در مغِز خود را ترکیب و تجزیه وتحلیل می کنیم 
که به  گاهی و معرفت جدیدی نائل می شویم  گاهی هاِی قبلی، به آ و از مفاهیم و آ
عنوان جزِء جدیدی در مجموعۀ معرفت خود جای  می دهیم. بنابراین ذهِن مجّرب 
ج از ذهن، با تحلیل و  می تواند حّتی به اّتکای خود و بدون دریافت معرفتی از خار

ترکیِب محفوظات قبلی به توسعه و گسترش نائل شود.
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تأثیر مفاهیم جدید بر ترازوِی عقِل ما و محتویاِت ذهِن ما از شگفتی های خلقت 
که من متوّجه تضاد در بیِن محفوظاِت  کائنات این است  است. عجیب ترین پدیده در 
ذهن و یا متوّجه خطاِی عقلم می شوم. این پدیده دائمًا مرا از طریق سعی و خطا به 

پیش می برد و هر لحظه مرا در پله ای باالتر قرار می دهد. این را باید تکامل و تطّور عقِل 
آدمی نامید. عقِل آدمی خود، خود را بازبینی و اصالح می کند. این مکانیسِم اصالح 
و ایجاِد هماهنگِی مجدد بین مفاهیم، به طور طبیعی و مستقل از تجربه است و ناشی از 

قواعد پیشینِی مغز است.

بی تردید تشخیِص تضاد در محفوظات، ناشی از ساختمان مغز است و به سخِن 
دیگر، پیشینی است زیرا ما به تجربه، تضاِد بین دو مفهوِم متضاد را نمی آموزیم بلکه 
که ناشی از ساختار و ساختمان او است دو چیِز متضاد را نمی پذیرد  مغز با مکانیسمی 

و تأیید نمی کند و تا رفِع تضاد، از تالش باز نمی ایستد. 
که بین محفوظات ذهن من- چه راست و  گاهم و می دانم  من به دورِن خویش آ
گهان درمی یابم  چه خطا - تعادل، سازگاری و هماهنگی برقرار است و شگفت آن  که نا
کارگاِه ذهنم،  که آن تعادل، تعادلی پایدار و راستین نیست، دوباره به تکاپو می افتم و 
که  بازبینِی دوبارۀ محفوظات مشغول می شود. من تصمیم نمی گیرم  به وارسی و 
که به طوِر طبیعی در جریان است.  کاری است  عدم تعادِل ذهنم را دریابم، بلکه این 
من وارسِی محفوظات ذهنم را به طوِر طبیعی انجام می دهم و این تطبیق و تطابق و 
حکم به هماهنگی و یا ناسازگاری بین آن ها را من انجام نمی دهم بلکه این ذهِن من 
کار را انجام می دهد. این  ج از اراده و تصمیِم من این  که به طوِر طبیعی و خار است 
من نیستم که تضاد بین مفاهیم و محفوظات را تمیز می دهم بلکه این طبیعِی ذهن 
که در آن جا و در آن مفاهیم، تضاد وجود دارد. این  که به من زنهار می دهد  من است 

عمل، عمِل من نیست بلکه عمِل طبیعِی ذهن من است. 
     ما قطعات پازِل معرفت را، براساس قواعد مسّلط بر مغِز خود می سازیم و در 
جاِی خود قرار می دهیم و طوری این قطعات را می سازیم که در رابطه با قطعات قبلی 

همسانی و همگونی و سازگاری داشته باشند.
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آزادی عمِل بیشتری برخورداریم و به  از  پازِل مفاهیم،  اّولیۀ ساخِت  در مراحل 
همین دلیل پذیرش مفاهیم در این مرحله با سهولت بیشتری انجام می شود، مانند 
کودکان که به سادگی مفاهیمی هرچند نادرست )از نظر شخِص دیگر( را می پذیرند اّما 
گیر می افتیم و به بن بست می رسیم،  گاهی  که قطعات پازل را می سازیم،  به تدریج 
که محل آن از همۀ جهات و اطراف قباًل  که قطعه ای باید ساخت  جایی می رسیم 
این  که  قطعی  و  معلوم  و  معّین  مشّخص،  خالِی  فضاِی  یک  شده  است.  محدود 
ِک قطعاِت دیگِر پازل و از عواقِب چیدمان آن ها است.  قطعه، نتیجۀ ترکیب و اشترا
جدید  مفهوِم  برای  الگویی  شده ایم.  مواجه  جدیدی  مفهوم  با  فرض  کنید  حال 
که نمی توانیم این الگوِی جدید را در آن محل مورد  می سازیم اّما متوّجه می شویم 
نظر در پازِل معرفِت خود جای دهیم. فرض کنید شکل این قطعۀ جدید به هیچ وجه 
با شکل موجود در پازِل معرفِت ما همسان نیست. چنانچه به مفهوم جدید اعتماد و 
اطمیناِن کامل داشته باشیم )مثاًل مفهومی مثل کروی بودِن زمین و یا نیروی جاذبه( 
که این قطعۀ جدید باید  به ناچار، قطعات قبلِی پازِل ذهنمان را تغییر می دهیم، زیرا 
در محل خود قرار گیرد، بنابراین قطعات قبلی را تعدیل و تغییر و تکمیل می کنیم و 
کنون به نظمی جدید و ساختاری جدید و  قطعۀ جدید را سر جایش قرار می دهیم، ا

نظامی جدید از مفاهیم دست یافته ایم. 
گاهی  که دائمًا در حال این بازسازی و بازچینِی پازِل مفاهیم هستیم.  شگفت آن 
کوچکی از محفوظات  گسترده نیست و بخش  تعدیل و تغییر مفاهیِم قبلی، چندان 
آن چنان موجب  گاهی مفهوِم جدید  اّما  اصالِح مجّدد می شوند  ما مشمول  ذهن 
که ممکن است حّتی به تغییر جهان بینِی ما  تحّول و تغییِر مفاهیِم قبلی می شود 

منتهی شود.
کاهلی یا عدم دّقِت مغز، تشخیص تضاد بین مفاهیم مقدور  گاهی نیز به عّلت 
بین  و  می داند  هماهنگ  و  سازگار  را  یکدیگر  با  ناهماهنگ  مفاهیِم  مغز  و  نیست 
دقیق،  و  زیرک  اذهاِن  مّدتی  از  پس  اّما  می کند  حس  تعادل  مفاهیم  و  محفوظات 

متوّجه خطاِی ذهِن خود می شوند. 
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گردن نهیم و تأثیر قبوِل هر  ما به عواقب و پیامدهای قبوِل هر مفهوِم صحیح باید 
کامِل  که فکری ورزیده دارند، تا ِاعماِل  مفهوم را بر مفاهیِم قبلی باید بپذیریم. آنان 
کاهل اند، مغز خود را از مفاهیم متضاد  که بی خیال و  این اثرات، آرام نمی گیرند و آنان 

انباشته می کنند و با وجوِد این تضادها، در بستر بی خیالی سال ها می آرامند.
کنار هم جای می گیرند اما دو  دو کتاب با مفاهیم متضاد در یک قفسه به آرامی در 
مفهوم متضاد، در مغز یک انساِن متفّکر، تا حصول تعادل آرام نمی گیرند. این است 
که انسان زیرک و باهوش، دائمًا تعادل و  که انسان های متفّکر هرگز آرام نیستند زیرا 
هماهنگِی بین مفاهیِم موجود را وارسی می کند و هرگز احساس تعادل نمی کند. حّتی 
کاو می کند،  کند و  که با مفهومی جدید مواجه نیست باز هم در مفاهیِم قبلی  مواقعی 
که این تعادل، تعادلی است نسبی، برای انسان های  وسواس دارد، مطمئن است 

زیرک تعادل واقعی هرگز وجود نخواهد داشت. 
آن چنان  مقام  و  جاه  یا  و  زر  و  زور  یا  و  آب  و  نان  دغدغۀ  به  که  آدمیانی  بسیارند 

که از دغدغۀ تضاِد مفاهیم و محفوظاِت ذهِن خود آزادند.  گرفتارند 

درست و غلط 
و  درست  و  تصمیم ها  اخذ  تحلیل هایش،  و  تجزیه  قضاوت هایش،  هرکس 

غلط هایش همه بر اساس محتویات حافظۀ او است. 
درست و غلط امری نسبی است. در یک دستگاه و نظام فکری، آن چیز درست 
که با  با اجزاِی دیگر آن نظاِم فکری هماهنگ باشد و آن چیز غلط است  که  است 
که آن مفهوم  بخشی از آن نظام فکری متضاد باشد. پس مفهوِم »درست« این است 
با مفاهیم و محفوظاِت مغز من سازگار هست و چیزی بیش از این نیست. و مفهوم 

که آن حکم و یا قضیه با محفوظات ذهن من سازگار نیست. غلط آن است 
درست و غلط بودن یعنی چه؟ آیا من وقتی می گویم آن مفهوم و یا دلیل درست 
است، واقعًا درست است یا فقط هماهنگِی آن مفهوم را با مفاهیم و محفوظاِت ذهن 

کنید: خودم سازگار می یابم و می گویم درست است؟ برای نمونه به مثال زیر توّجه 
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)البته  داشته ایم.  )غیرُکروی(  مسّطح  تصّوری  زمین  از  کودکی  در  ما  از  بسیاری   
ُکروی بودن زمین و شکل  کودکی با  وان 

َ
کودکان با وجود تلویزیون و اینترنت از ا امروزه 

ُکروی آن آشنا می شوند (. 
در آن سال ها در مورد نیروی جاذبه چیزی نشنیده بودیم و به آن باور نداشتیم. اّولین 
کردیم و آن عبارت  ُکروی است« آشنا شدیم بالفاصله آن را نفی  که با عبارِت »زمین  بار 
کرۀ  که در زیِر  ُکروی است چرا آنان  گر زمین  که ا کردیم  را غلط دانستیم و استدالل 
گاهی یافتیم و با  زمین زندگی می کنند نمی افتند. در مراحل بعد به نیروی جاذبه آ
ُکروی بودن زمین  که به تازگی به ذهن ما وارد شده بود-  گاهِی جدید-  توّجه به این آ

برای ما قابل قبول شد و همچنین مفهوم باال و پایین دگرگون شد.
کنون درست می دانیم. همین تجربه  ا را قباًل غلط و  کروی است  پس جملۀ زمین 
کند.  گزاره ها را روشن  کذب و صدق دانستِن بسیاری از  می تواند تعمیم یابد و عّلت 
هماهنگ  ما  ذهِن  قبلِی  مفاهیم  با  که  است  درست  مفهومی  آن  خالصه  طور  به 
که با مفاهیم قبلِی ذهن ما در تضاد باشد. هر مفهوم  باشد و آن چیزی غلط است 
که در  کذب و آنچه  کند  که استواری و ثبات مفروضات ذهن ما را خدشه دار  جدیدی 
هماهنگی و سازگاری با محفوظاِت قبلی باشد، صدق تلّقی می شود. البته این امکان 
که شخصی به تحلیل مفاهیم ذهن خود بپردازد و تضاّدی در میاِن آن  هم هست 
که  که در این حالت با معیاری جدید،  کند  کند و آن تضادها را برطرف  مفاهیم پیدا 
که با آن ها  برآیند محفوظات فعلِی ذهن او است دوباره به ُحکم دربارۀ مفاهیم جدید 

مواجه می شود، می پردازد.
کنیم،  مستثنی  را  گفته اند  دروغ  َعمد  به  که  آنان  گر  ا بشریت،  تاریِخ  طول  در 
بر  مشروط  است.  نگفته  »غلط«  مورد  یک  حّتی  بشری  هیچ  که  بگوییم  می توانیم 
آن که میزان و قاضِی تشخیِص درست و غلط بودن را ذهن اظهارکننده قرار دهیم 

نه ذهِن مخاطب.
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دلیل
از  دلیل  همچنین  است  مغز  ساختمان  ذاتِی  دلیل،  ارائه  یا  پذیرش  مکانیسم 
هماهنگی محفوظاِت ذهن سر بر می آورد. دلیل، محصول محفوظات قبلی در ذهن 
است، محفوظاِت ذهن، هر یک از َپس دیگری و به تبعّیت از و هماهنگ با یکدیگر 
در ذهن جای می گیرند. بنابراین هر محفوظ، در هماهنگی و سازش با مفاهیم قبلی 
است. این سازش و هماهنگی طبیعِی مغز آدمی است. پس دلیل، خود قبل از آن که 
نموده شود و به میان آید و اظهار شود، همزمان و در بطن و ذات مفاهیِم موجود در 

مغز ما وجود دارد. دلیل یعنی این مفهوم با مفاهیم دیگر سازگار است.
 مغز سالم و حساس و تیزبین، مفهوِم ناسازگار با مفاهیم قبلی را در خود جای 
گاهی است نه این که از پِس مفاهیم  نمی دهد. پس دلیل، خود پیشینِی معرفت و آ
سر برمی آورد بلکه همراه و همنشین مفاهیم در مغز ما است. وقتی یک قطعه از یک 
پازل را بر می داریم، دلیل آن که آن قطعه می تواند دوباره در جای خود قرار  گیرد آن 
گرفته بود برداشته ایم، بنابراین درستی  که قباًل جای  که آن قطعه را از همان جا  است 
و یکسانِی این قطعه از پازل با جاِی خالِی آن، طبیعی و ذاتِی همین قطعه است نه 
این که درستی و دلیِل جای گیرِی این قطعه در آن جای خالی، مستقل از این قطعه 
که والتر  گفتار همان است  باشد. دلیل، خودسامان و خود دلیِل خود است پس این 

گوید:  ترنس استیس   )1967  ـــ  1886( می 
»دلیل، اصلی خود پیدا یعنی توضیح دهندۀ خویش است .« )ک 4، ص 78(

کسی بپرسد به چه  گر  به عبارت خالصه وقتی قطعه ای از یک پازل را برمی داریم ا
کرده است زیرا دلیل  دلیل این قطعه با جای خالِی آن برابر است سؤاِل بیهوده ای 
خودسامان است. ما این قطعه را از همانجا برداشته ایم، دلیل همین است. و این 
قطعه هنگام پیدایش به همان شکل و اندازه، به طور طبیعی پدیدار شده است، 

دلیل همین است. 
گویندۀ آن نهفته  گویندۀ آن - در ضمیر و نهاد و بطن و دِل  آوردِن دلیل  ـــ  از نظر 
او است. دلیل هر سخن، تکیه  اندیشۀ  از درخِت  کسی، برگی  است. زیرا هر سخِن 
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کس است.  داشتن آن سخن بر بخش های دیگر پندارهای آن 
که والتر ترنس استیس به  که من دربارۀ دلیل می گویم ترجمان همان است  آنچه 

شکل زیر بیان می کند: 
پیدا  خود  خویش  ذات  روی  از  دلیل   ..... است.  دلیل  را  خویشتن  دلیل، 
است. خویش  کنندۀ  تعیین  یعنی  خودسامان  و  خود  توضیح دهندۀ   یعنی 

)ک 4، ص 80(
که دلیل  کسی بپرسد  کنیم و بعد  که از یک درخت پسته، یک برگ جدا  مانند آن 
که سؤال بیهوده ای است. دلیِل دلیل را  این که این برِگ درخِت پسته است چیست 

پرسیدن مجاز نیست. 
که مکانیسم ارائه دلیل و رد یا قبول دلیل  گرفت  گفته شد می توان نتیجه  از آن چه 
تابع محفوظاِت ذهِن آورندۀ دلیل نیست و ناشی از ساختار و ساختمان مغز است اما 
ارائه کنندۀ دلیل، هماهنگِی محفوظاِت ذهِن خود را نشان می دهد. پس به محفوظات 
ذهِن فرد نیز بستگی دارد و محفوظاِت ذهن ناشی از آموزش و پرورش است. همچنین 
نتیجه می شود که دو فرد که در حاِل تبادل افکار و عقاید هستند و براِی هم دلیل می آورند 
ممکن است هر دو با هم به توافق برسند در حالی که  این توافق نمی تواند بیانگِر صّحِت 

باوِر مشترکشان باشد. 

ارتباط مفاهیم با هم در مغز
تمام  که  همان گونه  دارند  ارتباط  یکدیگر  به  ذهن  محفوظات  و  مفاهیم  تمام 
راه  و  به یکدیگرند  نزدیک  این شهرها  گاهی  راه دارند،  شهرهای روی زمین به هم 
گاهی از هم دورند و جاده ای مستقیم بین آن ها نیست و  بین آن ها مستقیم است و 

ارتباط بین آن دو شهر از طرق غیرمستقیم امکان پذیر است. 
کسی بخواهیم هرچه در رابطه با »چوب« در ذهن دارد بگوید، او بالفاصله  گر از    ا
شروع می کند به گفتن کلماتی مانند زغال، میز، صندلی، درخت، جنگل و .... او هرگز 
گارا و یا تیرآهن را نمی گوید. ذهن چگونه به این اشیاء و مفاهیم دسترسی  آبشار نیا
ذهن  آیا  نمی کند؟  مراجعه  نیست  چوب  با  رابطه  در  که  آنچه  به  و  می کند  پیدا 
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طبقه بندی و مجموعه سازی و اطالق فصل و نوع و جنس به اشیاء را به سریع ترین 
و سهل  الوصول ترین شکل انجام نمی دهد؟ آیا ما بر اساس تجربه این طبقه بندی ها 
و  از ساختار  ناشی  مغز  پیشینِی  قواعد  از  این طبقه بندی ها  آیا  انجام می دهیم؟  را 
که با مفهوم جدیدی روبرو می شویم ابتدا ارتباط آن  ساختمان مغز نیست؟ وقتی 
مفهوم جدید را با مفاهیم قبلی تشخیص می دهیم و این همان درک مفهوم جدید 
در  جدید  مفهوم  این  که  است  طبیعی  پس  می سپاریم  حافظه  به  سپس  و  است 

گیرد. رابطه ای نزدیک با مفاهیم قبلِی مرتبط با خود در حافظه جای 
بلند  صدای  با  من   .)MADOOR( مادور  کنیم  توّجه  بی معنی  کلمه  یک  به   
می گویم مادور شما هم می شنوید مادور، احساس ناشی از شنیدن صوِت مادور به 
شکِل الگویی در جایی در مغز جای می گیرد. این کلمه چون از اجزای آشنایی تشکیل 
 .)MADOOR( شده، شما پس از حّتی یک بار شنیدِن آن، خود صدا می زنید مادور
کلمۀ بی معنی می پردازیم. مادور ناِم این صوت است  گفتن این  چندبار دیگر هم به 
بپرسد  از شما  کسی  گر  ا بایگانی شده  است. حال  این صوت در مغز شما  الگوِی  و 
که  مادور چیست و چه مفهومی دارد؟ پاسخ می دهید نمی دانم. و این در حالی است 
کنید مفهوم مادور چیست؟  گر سؤال  الگوِی صوِت مادور در ذهن شما هست. حاال ا
که مادور نوعی از قیافۀ انسان هاست، انسان هایی با صورتی مثلثی  و من اعالم  کنم 
این مفهوم در جای دیگری است. در  نام مفهومی داریم.  برای آن  شکل. حاال ما 
کنیم مادور یعنی چه، می گوئید تیپ و  گر سؤال  محل جدیدی در مغز است. حاال ا
که چهرۀ آنان مثلثی باشد. مادور یعنی مثلثی بودن  مشترکات چهرۀ افرادی است 
که مفاهیم، هریک در مغز ما جایگاهی مخصوص دارند به این  کنیم  گر فرض  چهره! ا
که با هم در ذهن ما ارتباط  که MADOOR نشانی 2 محل هست  نتیجه می رسیم 
دارند. یکی محل بایگانی الگوی صوِت MADOOR و یکی هم محل بایگانی مفهوم 

مثلثی بودن چهره.
کاماًل چهرۀ او را به  کسی را دیده ایم او را می شناسیم و  که   ما بارها اّتفاق افتاده 
که محل بایگانی نام ها  یاد می آوریم لکن نام او را به خاطر نمی آوریم، عّلت این است 
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کاماًل برایمان آشنا است اّما  در جای دیگری است، هم چنین بارها شده نام چیزی 
که شکل آن در محل دیگری است.  شکل آن را به خاطر نمی آوریم، عّلت این است 

این محل های مختلف با هم ارتباط ماّدی و ساختاری دارند. 
که از خواب بیدار  کباب خورده اید و امروز صبح  کنید دیشب شام جوجه  فرض 
و پس  تأّمل می کنید  لختی  که دیشب شام چه خورده اید.  نمی آید  یادتان  شدید، 
که دیشب جوجه کباب خورده اید، چگونه این  گهان به یاد می آورید  از چند ثانیه نا
گر ما ندانیم به دنبال چه  که ا یادآوری انجام می شود؟ این نکته بسیار بدیهی است 
می گردیم هرگز به چیزی نمی رسیم. اّما در مورد شام دیشب موضوع این طور نیست. 
که از نظر  شما حداقل یک چیِز مشّخص در مورِد شام دیشب می دانید. می دانید 
که در منزل و با خانواده  که شام بوده، یا می دانید  زمان دیشب بوده، یا می دانید 
که یکی از اعضای خانواده در مورد شور  شام خورده اید، یا حّتی ممکن است بدانید 
گفته است. پس شما هرچند نام و قیافۀ شام دیشب را  بودِن شام دیشب چیزی 
کرده اید اّما چیزهای دیگری در مورد شاِم دیشب می دانید و از طریق یک یا  فراموش 
چند از این چیزها از مسیر غیرمستقیم، به نام و شکل شاِم دیشب می رسید و به یاد 
کلیۀ مفاهیم در مغز به هم ارتباِط  که دیشب جوجه کباب خورده اید پس  می آورید 

ساختاری دارند.
کلّیۀ اجزای یک مفهوم نیز به هم ارتباِط ساختاری دارند. مثاًل شکل  هم چنین 
یک صندلِی خاص با رنگ و محل آن در سالن پذیرایی و قیمت خرید آن و ..... همه 

با هم در ارتباِط ساختاری هستند زیرا از هریک به بقیه می توان رسید. 
این  بین  ارتباط  است.  کانال هایی  و  روابط  ما  مغز  در  مفاهیم  الگوهای  بین   
کانال ها برقرار است مثاًل بین مفهوم بستنی و غذا و شیر ارتباط  مفاهیم از طریق این 
کانال ارتباطی  بسیار نزدیکتری است تا ارتباط بین بستنی و تیرآهن، به عبارت دیگر 
گاهی ذهن بین دو مفهوم  ارتباط برقرار می کند  بین  این مفاهیم سهل العبورتر است. 
کنون برای اّولین بار او را دیده ایم.  که ا مثاًل بین الگوهای ناِم حسن و تصویر حسن 
که او را ندیده ایم دوباره حسن را ببینیم، نام او را  حال چنانچه پس از مّدتی طوالنی 
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کانال ارتباطی بین دو الگوی ناِم حسن و تصویر حسن در ذهن  گویا  به یاد نمی آوریم. 
که عبور از آن دشوار است. بعد از مّدتی به  کرده است  گرفتگی پیدا  ما یا تنگ شده یا 
که حسن است. چندین بار نام حسن را با قیافۀ او در  زحمت نام او را به یاد می آوریم 
ذهن مرور می کنیم، دفعات بعد خیلی سریع و آسان از نام حسن به قیافۀ او و از قیافۀ 
او به حسن می رسیم. یعنی ارتباط بین الگوهای ناِم حسن و الگوی قیافۀ او در ذهن 

ما تسهیل شده است. 

هوش و هوشمندی
رفتار طبیعِی اجزای جهان هوشمندانه  است. 

هوشمندی یعنی حرکِت صحیح در جهت هدف و هیچ شدنی در جهان از روی 
گاهی این و زمانی آن شود نیست.  که  بوالهوسی و سرگردانی 

هر جزء از اجزای کائنات در مقابل اجزای دیگر رفتاری ثابت و مشّخص و قانون مند 
کائنات هوشمند ند. من ماّده را جزِء هوشمند و هوِش مواد را  دارد، بنابراین اجزای 

ناشی از ساختار و ساختمان آن می دانم.
همۀ  کنیم  تعریف  هدف،  وصوِل  و  حصول  جهت  در  رفتار  کیفیِت  گر  ا را  هوش 
اعضاِی جهان به تبعیت از ساختار و ساختمان خود هوشمندند و بسته به چند و 

چوِن ساختار و ساختماِن آن ها، در سلسله مراتبی از هوشمندی جای می گیرند. 
سطح  آن که  بر  مشروط  هوشمندند،  کائنات  اجزای  همۀ  که  گفت  می توان 
کانی و آلی بسیار  هوشمندی را دارای مراتبی از پایین تا باال بدانیم. مثاًل هوِش مواد 
گیاهان پایین تر از حیوانات و هوِش حیوانات  گیاهان، هوِش  ابتدایی تر و پایین تر از 

پایین تر از انسان است.
آیا درخت برای بقای خود هوشمندانه عمل نمی کند؟ و آیا در این تالش برای 
که در  بقاء، درخت مرتبه ای از هوشمندِی خود را نشان نمی دهد؟ آیا قطعۀ مسی 
کسید مس  گرفته و با آن ترکیب می شود و موجود جدیدی به نام ا کسیژن قرار  کنار ا
که در ارتفاع 15 متری از زمین قرار  تشکیل می دهد هوشمند نیست؟ آیا قطعۀ سنگی 
گرفته بود متفاوت است -  که در ارتفاع 5 متری قرار  گرفته - و عملکردش با زمانی 
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هوشمند نیست؟ 
دالیل  به  خود،صرفًا  میکروسکپِی  ابعاد  در  که  میکروسکپی-  موجود  آن  آیا 
کرد و نگذاشت  ساختاری، میلیون ها جزء در حافظۀ خود محفوظ داشت و مرا من 

زنبور عسل شوم و یا درخِت سیب - هوشمند نیست؟
که با یک تکه چوِب  که می گویند عقل فقط ویژۀ انسان است آیا به میمونی  آنان 
دو  آن  به  یا  و  می گیرد  اندازه  را  آب  عمِق  چوب،  آن  با  و  می رود  راه  باتالقی  در  بلند 
گرفته اند و پرواز می کنند، نگاه  که هرکدام یک طرف شاخۀ درختی را به منقار  کالغی 
که به تنهایی قادر به حمل آن شاخه  کالغ ها می دانند  کرده اند؟ قطعًا هر یک از آن 
نیستند. آیا این تفاهم و تشریک مساعی و حِلّ مسئله از تولیداِت عقل و نشان از 

هوش و هوشمندی  نیست؟ 
که من در حال فروکشیدن انسان  کسی از عبارات فوق نتیجه بگیرد  ممکن است 
که ما خودخواهانه خود را در عرِش  گفت تا زمانی  از عرِش اعال هستم، در جواب باید 
کائنات از زاویه  و  که ما را از دیدن  گذاشته ایم  اعال می پنداریم، عینک جهل بر چشم 
گاِم اّول، ذهِن  کائنات باید در  پنجره  ای دیگر محروم می کند. برای اندیشیدن دربارۀ 
کنیم. تعاریف سّنتی دربارۀ روح و هوش و ابداع و ..........  خود را از غرور و تکّبر پالوده 

که من می پندارم هماهنگ و سازگار نیست.  با آنچه 
پنداِر ما دربارۀ چیستِی هوش، دگرگون خواهد شد و دور نیست روزی که کامپیوترها 

نقاش و شاعر و آهنگساز شوند. 

منطق
گر A عضوی از زیرمجموعۀ B باشد و B عضوی از مجموعۀ  که: ا وقتی می گوئیم 
گفته ایم. هر عقِل  C باشد، A عضوی از مجموعۀ C است، سخنی آشکار و بدیهی 
که ُحکم می کند بدیهی و پیش پا افتاده می پندارد، چرا؟  سالمی جملۀ باال و آنچه را 
زیرا این ُحکم، برساختۀ طبیعِی مغِز آدمی است. این حکم از بطن و ضمیِر مغز تراوش 
که از ساختار  که ابداع شده باشد بلکه حکِم طبیعِی مغز است  می کند. چیزی نیست 
که شکل و ساختاِر مغِز  و ساختماِن مغز ناشی می شود. حکِم مزبور آیینه ای است 
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ج از  که از تجربه و یا خار کشفی و یا شهودی باشد  آدمی را منعکس می کند نه آن که 
مغز به مغز وارد شده باشد. با این ُحکم مغِز آدمی، ُحکم را تأیید نمی کند بلکه خود 

را اظهار می کند.
که تفّکر و اندیشه بر طبق آن ها صورت  منطق، قوانیِن طبیعِی مسّلط بر مغز است 
که دربارۀ موضوعی واحد با یکدیگر در حال َجَدل اند  می گیرد. به همین دلیل دو مغز 
ــ که طبیعِی مغِز آدمی است- اّما با دو ساختاِر محفوظاِت متفاوت  هر دو از یک قانون ـ 
سخن می گویند. آنان هر دو از منطق پیروی می کنند اّما هریک، منطق را با مواّدی 

کار می گیرند. متفاوت به 
کنون  کرده ام ا  من بارها از قوانین مسّلط بر مغز ناشی از ساختمان مغز صحبت 
را همان منطق  این قوانین طبیعِی مغز  از  مجموعۀ  می خواهم احکام صادر شده 
کارکرد طبیعِی مغز نیست.  کنم. منطق، چیزی جز احکام و قضایای طبیعِی  معرفی 
که خالف این قواعد  که موافق این قواعِد طبیعی باشد منطقی است و آنچه  آنچه 
که نمی تواند دو چیز  گونه ای است  باشد، غیرمنطقی است. ساختمان مغز انسان به 
متضاد را بپذیرد بنابراین ما می گوییم جمع اضداد غیرمنطقی است. به عبارت دیگر 
که من آن را هم  مغز در طی هزاران هزار سال به پیروی از طبیعِت خود و قوانین طبیعی- 

گرفته و سامان یافته است. منطِق طبیعی می نامم- شکل 

و  طبیعت  از  الینفک  جزئی  خود  بلکه  نیست  فراجهانی  موجودی  انسان  مغز 
جهان است.

مغــز انســان از طبیعــت برآمــده و طــی میلیون هــا ســال دوشــادوِش طبیعــت تکامل 
ج از ذهــن  ــــــ در یــک مــکان نمی تواننــد  یافتــه اســت. دو عیــِن مــاّدی - در جهــاِن خــار
باشــند و دو محفــوظ از محفوظــاِت ذهــن هــم نمی تواننــد در یــک محــِل واحــد در مغــز 
کــه ســاختۀ او اســت.  نگهــداری شــوند. آن ایــن را ســاخته و ایــن آن را بیــان می کنــد زیــرا 
ج از ذهــن یــک عیــن همزمــان نمی توانــد هــم هســت باشــد و هــم  در جهــاِن خــار
نیســت و در مغــز مــا هــم، ســلول های حافظــه نمی تواننــد همزمــان هــم بــاردار باشــند و 
کتــاب نیســت (. جهــان،  کتــاب هســت و یــا  کتابخانــۀ مغــِز مــا یــا  هــم خنثــی )در قفســۀ 
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مغــِز مــا را ســاخته و مغــِز مــا جهــان را بیــان می کنــد، آن ایــن را ســاخته و ایــن آن را بیــان 
کــه ســاختۀ او اســت. می کنــد زیــرا 

کارکرد طبیعی مغز را منطق می دانم. ما جهان را با مغز خود می بینیم و جهان  من 
را با مغز خود تبیین می کنیم. تبیین جهان ناشی از ساختماِن مغز آدمی است و شاید 
مطلق اندیشان از این گفتار خرسند نباشند که تبیین جهان را ناشی و تابع ساختمان 
محکم ترین  که  منطق  نمی کنیم.  ُحکمی  هیچ  این  از  بیش  و  می دانیم  آدمی  مغِز 
تکیه گاه و شالودۀ قضاوت های ما است تابِع ساختمان مغز آدمی است و نشانی از 

وجوِد مطلق در منطِق آدمی نیست. 
 من از گفته های خود درشگفتم. حیرت من از آنجا است که خود از خود می پرسم 
که مغز  گر منطق رفتار طبیعی و حکم و قضاوت طبیعِی مغز است پس چگونه است  ا
من هرگز از نیستی موجودی پدید نمی آورد در حالی که فیلسوف نامداری چون هگل       
ــ  1886( فلسفۀ  ــ  1770( هستی را از نیستی برون می آورد. والتر استیس )1967ـ  )1831ـ 

هگل را در این باب چنین شرح می دهد: 
کردیم. .................... پس ما مقولۀ نیستی را از مقولۀ هستی استنتاج 
................................................................................
................................................................................ 

ک 4، ص 122(   (
بدین گونه گردیدن، هستیی است که نیستی است یا نیستیی است که هستی 
است، اندیشه ای است واحد که تصورات متضاد هستی و نیستی را در وحدتی 

هماهنگ با یکدیگر در می آمیزد. )ک 4، ص 125(
کانت )1804 ـــ  1724( به وجود چیز فی نفسه اعتقاد  و یا فیلسوف پرارجی چون 
دارد در حالی که مغز من وجود چیز فی نفسه را تناقض آمیز می داند و در این باب با این 

که می گوید:  گفتۀ والتر استیس هم داستانم 
کلیت و ضرورت و اندیشۀ محض را همچون  که مفاهیم  فلسفه در عین آن 
کرد.  کانت را رد  مبانی ذهنی قبلی ]a priori[ با اشتیاق پذیرفت چیز فی نفسۀ 
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که مفهوم چیز فی نفسه انتزاعی تناقض آمیز و  همگان یکباره آشکارا دیدند 
ناممکن است. )ک 4، ص 58(

کم بر مغز، دربارۀ هستی و هستن توضیحات  کتاب در فصل قوانین حا در این 
بیشتری آمده است.

ک  گاهی با سّدی عظیم و دیواری سترگ روبرو می شود و آنچنان بی با مغز من 
کرده ام  که عبور از آن را میّسر بداند. من خود را پای بند رفتار طبیعِی مغز خود  نیست 
که ممکن است در تاریکی محض  که دربارۀ چیزهایی  و هرگز آنچنان بی پروا نیستم 
که از نیستی هستی پدید نمی آید و دربارۀ جوهر و  باشند سخن بگویم. من می دانم 

گفتار ندارم.  ذات و شیئی فی نفسه و چیز نشناختنی نیز جرأِت 
کارکرِد طبیعِی مغِز خود را می شنویم، اّما  گاه زمزمٔه راستیِن منطقِی  گاه  همه ما 
ُحّبِ ذات و شیفتگی و دلبستگی به مکتبی که خوْد ساخته و پرداخته ایم،چنان ما را 

گوشمان به زمزمٔه منطِق مغزمان ناشنوا می شود.  که  کشد  در آغوش می 
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فصل سوم

حّد معرفت

کاِت حّسی و معرفت  نسبّیت ادرا
گهان  که مستقیم می رود سیبی در دست دارد و نا کسی در قطاری  کنید  فرض 
که  این فکر می افتد  به  گهان  نا و  را برمی دارد  او سیب  بیفتد.  او  از دست  آن سیب 
سیبی که از دستش رها شد و به کف قطار افتاد چه مسیری را پیمود؟ با خود می گوید 
گفتۀ او را با  مسیری به خط مستقیم. برای اطمینان از هم قطاران می پرسد و همه 
ک وارد معرکه می شود و می گوید مطمئن  گهان فردی شّکا اطمینان تأیید می کنند. نا
ک به تعّجب  کرد؟ همه از این آدِم شّکا که این سیب به خط مستقیم حرکت  هستید 
که  که از یک آدِم مّطلع  کار را در آن می بینند  می افتند. بحث و جدل درمی گیرد. چارۀ 
که مسیِر آن سیب چه بوده است. با تلفن همراه به آن  همه او را قبول دارند بپرسند 
که من روی صندلی در  گاه است پاسخ می دهد  که فردی آ مّطلع تلفن می کنند. او 
مزرعه ام َلم داده بودم و ناظِر حرکت قطار و َجَدل شما بودم. مسیر آن سیب قوسی و 
گفتۀ آن مرد در شگفت می شوند،  کنان قطار از  تقریبًا به شکل سهمی بود. همۀ سا
که ما با چشِم خود این مسیر مستقیم را دیده ایم و  کنان قطار فریاد برمی آورند  سا
گفتۀ خود  کنیم چنین می بینیم، اّما مرد مزرعه دار به  گر صد بار دیگر هم آزمایش  ا
کنید آن  آزمایش  بار هم دوباره  گر هزار  ا پا دارد،  غ یک  پای می فشارد و می گوید مر

بخش اول
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سیب مسیری منحنی تقریبًا به شکل سهمی پیموده و می پیماید. هریک از طرفین 
کار به جایی نمی رسد.  بر عقیدۀ خود اصرار می ورزند و 

که نه در قطار است  کسی  که چطور است از  در این موقع، فردی پیشنهاد می کند 
که بی چرخش و  ُکرات دیگر بپرسیم. از موجودی  و نه در مزرعه، از یکی از موجودات 
که مسیر آن سیب چیست؟ آن موجود چیزی  گردش در ستاره ای نشسته می پرسند 
که استهزاء و مسخرۀ این مردم عاّدِی زمینی را در پی دارد. او می گوید مسیِر  می گوید 
آن سیب نه خط مستقیم و نه قوسی سهمی شکل، بلکه به شکِل مارپیچی، نه دقیقًا 

چون فنر بلکه چیزی شبیه به فنر بود. 
هریک از سه طرِف دعوا بر اّدعای خود با ذکر دالیل و براهین خدشه ناپذیِر عینی 
کرات دیگر  کنان  که به یکی از سا اصرار می ورزند. در این لحظه کسی پیشنهاد می کند 
کنیم تا شاید حقیقت را دریابیم. اّما پیری  کنان منظومۀ دیگری مراجعه  و یا حّتی سا
سالخورده پا پیش می گذارد و زنهار می دهد که آقایان، خانم ها هر یک از شما از موضِع 
خود حکم می کنید، از خود محوری دست بردارید، مسیر آن سیب بسته به آن است 
کجا هستید. حقیقت، امری نسبی است و بسته به موضع شما است.  که شما در 
به موقعیِت  به موقعیِت مکانِی شما است و حقیقت، بسته  مسیِر آن سیب بسته 
ذهنِی شما است. مسیر آن سیب از نظر مزرعه دار به محل لمیدن او بسته است و 
که شما صندلی خود را روی چه مخازنی از محفوظات  حقیقت، بسته به آن است 
که انتخاب  قرار داده اید. مسیر آن سیب بسته به مرکز و محورهای مختصاتی است 
که این محورها و مرکز مشّخص نباشد صحبت از مسیر  می کنیم )محِل ناظر( و مادام 
سیب امکان پذیر نیست و به محض انتخاب مرکز و محورهای مختصات، مسیر سیب 

نسبت به آن ها »نسبی« می شود. 
کــه وابســته بــه مــکان  آیــا واقعــًا می تــوان بــرای آن ســیب مســیری مطلــق- مســیری 
گــر نمی شــود آیــا آن ســیب دارای مســیر حرکتــی نیســت؟ مــن در  ــــ  یافــت. ا ناظــر نباشــدـ 
کــه بتــوان آن مســیر را حقیقت دانســت نیســتم و به  کتــاب در پــِی مســیری مطلــق  ایــن 
کــه مســیِر آن ســیب بســته بــه موضــِع مــا اســت. داســتان خیالــِی  ایــن بســنده می کنــم 
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گفتــه شــده، از )ک 15، ص 30-25( اقتبــاس شــده اســت.
که در  کس  کائنات ارائه نکرده است. آن  کافی از  کنون تبیینی  هیچ فلسفه ای تا
کند  کّلی و قائم به ذات استخراج  کائنات را از دِل چیزی  کائنات است باید  فکر تبیین 
کشد و چنین توفیقی از دسترس ذهِن آدمی بیرون  و همۀ چیزها را از دِل آن بیرون 
ُکّل ها و ُمُثِل ُمُثل ها بایستی از هیچ پدید آید و ذهن آدِم  کِلّ  است. زیرا اصِل اصل ها و 
گر از چیِز دیگری پدید آید  عاقل، استنتاج و استخراِج چیزی از هیچ را برنمی تابد و ا
کلّیت و شمول بر همه چیز عاری است و خود وابسته به چیزی دیگر است. ذهن  از 
که از هیچ، چیزی پدید می آورد ذهنی است پای در هوا،  هر فیلسوف یا اندیشه گری 
کاِر فیلسوف، شناختن و شناساندن  کاِر فلسفه و  خرافه گرا و ساده لوح و خودشیفته. 
گامی است به  کاِر آن ها برداشتن  کّل ها و ُمُثل ُمُثل ها نیست، بلکه  کِلّ  اصِل اصل ها و 

گام نزدیک تر به اصِل اصل ها، این چکیدۀ فعالیِت فلسفی است.    جلو، یک 
که هیچ جزئی مستقل از دیگر اجزاء نیست و استقالِل جزء یعنی َعَدم  گفته    از این 
کامِل جزء، بدون شناخِت اجزای هم جواِر آن ممکن  که شناخِت  آن، نتیجه می شود 
نیست و اجزای هم جوار، خود دارای هم جوارهای فراوان تری است و همین طور تا 
بی نهایت. پس شناخِت جزء، یعنی شناخِت کّل. پس تنها شناخِت کّل دارای اصالت 
که ما  خواهد بود و شناخِت جزء، ظاهری و ناقص است. به عبارِت روشن تر از آن جا 
کّل نائل نمی شویم هرگز شناخِت ما دارای اصالِت مطلق نخواهد  هرگز به شناخِت 
کائنات را بشناسیم و  که ما همۀ اجزای  بود. شناخت مطلق زمانی حاصل می شود 

معرفِت ما به وحدتی دست یابد، چنین وصالی به ابدّیت حواله شده است. 
ک حسّیات (، تفّکر و اندیشۀ تحلیلی صورت می گیرد.  شناخت از طریق تجربه )ادرا
کتاب به اّدعای ُعرفا داّل بر حصول معرفت از طریق شهود و اشراِق عرفانی  من در این 
کاری ندارم .حواس آدمی که مهّیا کنندۀ مواّد اّولیۀ تجربه های شخصی از اعیان است 
همواره انگیخته با تفسیرها، عالیق و سلیقه های آدمی است. ذهن آدمی به طبیعِت 
که هست.  که دوست دارد این مواّد اّولیه را تفسیر می کند نه آن گونه  خود و آن چنان 
عیان و  که تفسیر و تعبیر و نهایتًا شناخِت ما از اَ بنابراین همواره این احتمال هست 
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شناخت ما از جهان با واقعیت همانند نباشد.
گر موجودی فقط از یک حس برخوردار بود - مثاًل حس سنجِش »نرمی و زبری«  ا
و یا »سفتی و ُشلی« و یا فقط حِس »بینایی« و یا فقط حِس تشخیص رنِگ سیاه - 
که   آن موجود چه تصّوری از جهان داشت؟ ما با داشتن پنج حس، چه دلیلی داریم 
کافی است و مثاًل  که این پنج حس  تصّور درستی از جهان داریم و چه استداللی داریم 

کامل تر از جهان داشته باشیم. پانزده حس نباید داشته باشیم تا تصّوری دقیق تر و 
 تصّور ما از جهان بر پایه و شالودۀ همان تصّورات اّولیه ای است که از طریق حواس 
و از بدو توّلد یا حّتی قبل از آن به دست می آوریم و معلوم نیست که چه ویژگی هایی از 
کنیم. شک  جهان برای ما مجهول مانده است، پس باید به تصّور خود از جهان شک 

در عاَلِم نظر، اّما در عمل باید با آرامش و اطمینان به راه خود ادامه دهیم. 
کنیم نه تنها به دلیل آن که فقط از  ما در درستِی تصّور خود از جهان باید تردید 
که از  که حّتی تفسیر و تعبیِر الگویی را  حواِس معدودی برخورداریم بلکه به آن جهت 
محصوالِت هریک از این حواس پنج گانه داریم با طبیعت و طبع و سرشت بشرِی خود 
که در اعیان است زمین  تولید می کنیم و این تفسیرها و تصّورات ممکن است با آنچه 

تا آسمان فاصله داشته باشد. 
از ماّده، رنگ، صدا، بو، مزه که  که ما برای جهان پذیرفته ایم - تصّوری   مدلی 

ک ما هست لکن به خوبی راهگشاِی معرفت  و ...... داریم-  جوابگوِی خورد و خورا
گذاریم، از طریق این فلسفه ها راه به  کنار  ما نیست! ما باید فلسفه های فرسوده را 

جایی نمی بریم.
کنیم. باید مفاهیِم هوش،  کلیۀ مفاهیم، دوباره سازی  ما باید تصّورات خود را از 
هستی عدم،  خلق،  می رود،  آن  سوی  به  کائنات  که  هدفی  و  منطق   استعداد، 

که در فرهنگ بشری جای  کرد. با این مفاهیم، به شکلی  و .......  را دوباره سازی 
گرفته، راِه معرفت بسیار طوالنی، دشوار و شاید بیراهه باشد. 

امروزه با ساخت ابزار و آالت و دستگاه هاِی سنجشگر، مواّد اّولیۀ حاصل از تجربیاِت 
کمتر تحت تأثیر احساسات و عواطف بشری است. بنابراین امروزه شناخت آدمی  ما، 
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از خود و از جهان به مراتب واقعی تر وعلمی تر از گذشته شده است. امروزه ما به کمک 
میکروسکوپ، تلسکوپ، زمان سنج، دماسنج، سرعت سنج و صدها وسیلۀ سنجش 
و  به جهان می نگریم  بلکه بسیار وسیع تر  تنها دقیق تر  نه  بسیار پیشرفته و دقیق، 
گاهِی ما قرار نمی گرفت و امروزه در  که قباًل در میداِن آ چه بسیار پدیده ها وعالئمی 
گاهی و معرفت ما قرار دارد. در سایۀ پیشرفت های علمی امروزه صدا تبدیل به  دایرۀ آ
ارتعاش محیط، رنگ تبدیل به فرکانس امواج نورانی، مّزه تبدیل به فعل و انفعاالت 
گرمی تبدیل به ارتعاش مولکول ها، سفتی، سستی،  شیمیایِی مواد با بزاق دهان، 
که ما  کّمی شده اند، بنابراین تصّوری  کشش مولکولی و امور  زبری، نرمی تبدیل به 
کائنات داریم نسبت به چند صد سال پیش به واقعیت بسیار نزدیکتر است . امروزه از 
که ناشی از ساختار و ساختماِن ذهِن من است می شوم. من  من به طبیعت خود 
کینه، عشق و محّبت می ورزم اّما برای درک واقعی تر، باید  به طبیعِت خود، حسد، 
کنون شده را عاری از این عواطف بازبینی کنم. نگاِه صرفًا علمی و مکانیکی  که تا آنچه 

به ُشدن ها، درست تر از نگاِه عاطفی است1.  
یک نکته را در مورد سنجِش حدود معرفت و عقل آدمی باید مّد  نظر داشت. 
حقیقِت  و  جوهر  و   ذات  پیش فرض هاِی  و  مابعد الطبیعی  پیش داوری هاِی  با  گر  ا
کاو در  کند و  مطلق، به تحقیق معرفت آدمی بپردازیم از ابتدا به بیراهه رفته ایم. آغاِز 
که معرفت بشر  چگونگِی معرفت آدمی و حدود معرفت آدمی باید با این باور باشد 
کائنات  امری نسبی است. معرفت آدمی ناشی از تعبیرها و تفسیرهای آدمی از ُمدِل 
کار می کنیم نه  کائنات  کائنات. ما در ذهن خود با مدِل  در ذهن آدمی است نه عین 
کائنات. باید باور به حقیقت مطلق و انطباق مطلِق عین با ذهن و پیش فرِض  خوِد 

گذاشت.  کنار  جوهر را 

 1ـ  این عبارات نباید مورد سوء تعبیر قرارگیرد. من در عاَلم فلسفه و در حالت فلسفیدن، وقتی به هستی و چونی و چرائی 

که ممکن است ُحکم و تصدیق و نفی و قضاوت خود را از عواطف و احساسات و ارزش گذاری  کائنات می اندیشم باید تا آنجا 

 و محاسبۀ سود و زیان، دور نگاه دارم اّما در عاَلِم زندگی، نه تنها نباید احساسات و عواطف انسانی و زیباشناختی و هنری

که از یک نسیم، از یک صدای جویبار، از یک کنم  گونه ای تقویت  کنم بلکه باید حساسّیت هاِی خود را به   خود را محدود 

. پرنده، از یک برگ سبز یا زرد و .... به َوجد و ُسرور آیم
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 آرزوی هر انسان متفّکری دستیابی به احکام قطعی و مطلق و همه جایی و همه 
کوبیدن است. چه بسا در شوق وصال این آرزو  زمانی است اّما این آرزو آب در هاون 

سراب را آب پنداریم.
 چرا ما باید به دنبال قوانین و معرفِت مطلق باشیم؟ برای نمونه در مورد علّیت  

کنیم:  گروه زیر توّجه  به دیدگاه دو 
گروه نخست: ممکن است عّده ای بگویند، علّیت قانونی جهان شمول و فرا زمانی 

است، مطلق است و الغیر و هر ُشدنی ضرورتًا تابع قانون علّیت است و هر پدیده ای 
معلول پدیده ای قبلی و موجد پدیده ای بعدی است و الغیر. اصل علّیت از َاَزل برقرار 

َبد هم برقرار خواهد بود.
َ
بوده و تا ا

گروه دوم: ممکن است عّده ای بگویند، ما به قانون علّیت اعتقاد داریم و مادام 

که این اعتقاد  که خالف آن به اثبات نرسیده به آن اّتکا می کنیم. برای ما مهم نیست 
همه  و  طبیعی  پدیده های  همۀ  علّیت،  که  است  این  مهم  مطلق.  یا  است  نسبی 
که خالف آن به تجربه ثابت نشود ما به این اصل  ُشدن ها را شامل می شود و مادام 

وفاداریم.
دو باور باال را با هم مقایسه کنید، کدام یک معقول تر و فلسفی تر و واقع بینانه تر است؟

که من به علّیت به  گفته ام باید این گونه تفسیر شود  که من دربارۀ علّیت  آنچه 
عنوان یک قانون، باور دارم نه ایمان. 

مطلق  و  داشتن  ایمان  دنبال  باشد  ماوراءالطبیعی  کسی  ذهنِی  شخصیت  گر  ا
َبد صادق است  َزل تا اَ که از اَ کردِن قانوِن علّیت است. او می خواهد به چیزی مطلق 
باور دارم و هرگز  ثابت نشده  که خالف آن  به آن چیز، مادام  کند و من  ایمان پیدا 

صفاتی نظیر مطلق و ازلی و ابدی به علّیت اطالق نمی کنم. 
عیان و جهان داریم امیدوار  که از اَ یک مسئلۀ اطمینان بخش ما را به شناختی 
گرچه از مطابق بودِن الگوهاِی ذهنی از َاعیان با حقیقِت  که: ا می کند و آن این است 
عیان ، 

َ
عیان و حقیقِت همۀ ا

َ
که بیِن همۀ الگوهاِی ما از ا عیان بی خبریم اّما دل شادیم  اَ

در  ما  که  آن است  امر  این  دلیِل  و تشابِه یکسان وجود دارد،  تناسب  و  یک نسبت 
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 به همان ماه 
ً
عاَلِم ذهن بر اساس الگوهای ذهنی مثاًل می خواهیم به ماه رویم و بعدا

می رویم نه مشتری.
 وقتی می گوییم طول این ریسمان 4 برابر طول آن یکی است در این باره تردید روا 
نیست و یا وقتی می گوییم وزن این پاره  سنگ 3 برابر وزن آن دیگری است در 3 برابر 

کرد. بودِن وزن آن پاره سنگ نسبت به دیگری نباید تردید 
کاری نیست و معرفت   من بر این پندارم که ما را با جوهر و مطلق و حقیقت جهان 
ما از جهان، معرفت به جوهر و ذات و مطلق و حقیقت نیست بلکه معرفِت ما معرفت 
گاهی  به نسبت های اجزای جهان با هم است و ما به نسبت ها و روابط اجزای جهان آ

پیدا می کنیم. 
کیفیت  کّمیت و  ک! من می گویم به حقیقِت  من را شاید یاوه گو پندارند اّما چه با
کیفیت ها و  کّمیت ها و  گاهی راه نداریم بلکه به نسبِت  و زمان و مکان و شدن و خودآ

گاه می شویم. گاهی ها آ زمان ها و مکان ها و شدن ها و خودآ
نسبیِت کمّیت: 

کمّیِت  کمّیِت یک چیز، نسبِت مقدار آن به مقداِر معین از همان چیز است. مثاًل 
کیلو است.  کمّیِت یک  کیلو، 4 برابِر  کمّیِت 4  کمّیِت یک متر است و یا  4 متر، 4 برابِر 
کیلو و یا یک متر  کمّیت، نسبت است. مقدار، نسبت است و این پرسش  که یک  پس 
چقدر است، نامفهوم است. وقتی می پرسیم چقدر ؟، یعنی نسبِت آن نسبت به چیِز 

کاری نداریم. کمّیت با مطلق و حقیقت  دیگری از آن چقدر است. ما در مورد 
 ما مقدار را نمی دانیم، نسبِت مقدارها را می دانیم. 

نسبیِت کیفیت: 

کیفیت یعنی نسبِت چندمقداِر متفاوت از  چیزها در کنار هم، مثاًل مقادیِر متفاوِت 
کنار هم. مثاًل مقداری  کنار هم و یا چند مقدار از چند چیِز متفاوت در  رنِگ مشکی در 
کیفیت، نسبت و رابطۀ چند  کنار مقداری سبز و مقداری رنگ های دیگر.  قرمز در 

که با هم در یک مجموعه اند.  مقدار چیز است 
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نسبیِت زماِن پدیده ها: 

زمان، تقّدم یا تأّخر دو »ُشدن« نسبت به هم است. زمان ترتیِب توالی دو »ُشدن« 
نسبت به هم است پس زمان، نسبی است. تقّدِم ُشدنی نسبت به ُشدِن دیگر است. 
بدون مقایسه، زمان بی معنی است. هر نقطه روی محوِر زمان بدوِن وجوِد مبدأ، 
کرد پس زمان، نسبی است. ما  کجا می توان انتخاب  بی معنی است اّما مبدأ را هر 
نسبِت ُشدن ها را به هم می دانیم نه مطلِق زمان را. زماِن مطلق بی مفهوم است. 
که یک  حقیقِت مقدار یک ساعت یا یک دقیقه سخِن بی اساسی است. این پرسش 

دقیقه حقیقتًا چقدر است نامفهوم است.
عیان: 

َ
نسبیِت مکاِن ا

که نسبِت آن  مکاِن َاعیان نیز نسبی است. مکاِن یک شیئ هنگامی مفهوم است 
با اشیاء دیگر سنجیده شود. مکاِن مطلِق یک چیز بی معنی است. مکاِن یک نقطه 
بدون داشتِن یک مبدأ و محورهای مختصاِت فضائی، نامفهوم است. ما در مغزمان 
فقط با نسبیِت زمان و مکان سروکار داریم و به حقیقِت زمان و یا مکان راه نداریم. 
کجاست، بالفاصله از خود سؤال می کنیم، نسبت  وقتی می پرسیم مکاِن یک نقطه 

به چی؟ ما نسبِت مکاِن اشیاء به هم را می دانیم نه مکاِن مطلق را. 
که زمان و مکان، نسبی است ما هرگز دربارۀ آغاِز زمان یا پایاِن آن هیچ       از آن جا 
پاسخی نداریم زیرا هر زمان که باشد، می پرسیم قبل از آن چه بوده است؟ همین طور 
کائنات محدود است بالفاصله می پرسیم  گر بگوئیم  کائنات بی جوابیم. ا در مورد حِدّ 
گر بگوئیم نامحدود است، ذهن نمی پذیرد. این پرسش ها از آن  آن طرِف آن چی و ا
که فقط با نسبّیِت زمان  گونه ای است  که ساختماِن مغِز آدمی به  جهت بی پاسخ اند 

و مکان سروکار دارد. 
نسبیِت ُشدن:

»ُشدن« نیز نسبی است. هر ُشدنی از ُشدنی قبلی و به ُشدِن بعدی ارتباط دارد.
تصّوِر "شدن" نیز بدون تصّوِر »ُشدِن« قبل از آن و یا »ُشدِن« بعد از آن امکان پذیر 
نیست. ما دنباِل شیئی فی نفسه نیستیم، دنباِل »ُشدِن« قبلی هستیم. حرکت از 
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نقطه ای به نقطه ای بامعنی است و حرکت به نقطه ای بدوِن دانستن از چه نقطه ای 
امکان پذیر نیست.

گاهی:  نسبیِت خودآ

گاهی و درِک »من« نیز نسبی است. زیرا من، ُشدِن خود را درک می کنم نه  خودآ
ِک آن میّسر نیست. من خودم را نسبت  کن باشد ادرا گر »من« ثابت و سا خودم را. ا
به قبِل خود می سنجم. وقتی می گوئیم من هستم یعنی احساِس ُشدِن از آن حال به 

ک می کنم. این حاِل خودم را ادرا
حاصِل گفتار باال این است که کمّیت و کیفیت و مکان و زمان نسبی هستند و از ابزاِر 
ذهن برای شناخت اند. ما نسبی هستیم، ما نسبی گرائیم نه مطلق گرا. ما با مطلق سروکار 

نداریم بلکه با نسبت ها سروکار داریم. 

نسبت ذهن با عین 
گاهی من از آن وجود دارد؟ )بی شک من در مورد  چه رابطه و نسبتی بین عین و آ
گاهی ذهن های متعارف و سالم و َاعیان واقعی و موجود سخن می گویم و هم چنین  آ
در مورد ذهن نوزادان اینجا صحبت نمی کنم بلکه ذهن مجّرب مورد نظر است (. در 
که این ُمدل متناسب  گاهِی ما از »عین« ُمدلی است از آن،  که آ گفت  پاسخ می توان 
کرد. برای نمونه یک لیوان را  و متناظر با عین است  و بیش از این نمی توان اّدعایی 
درنظر بگیریم ما تصّوری از ابعاد، شکل، وزن، رنگ، شفافیت، جنس و زبری و نرمی و 
........ آن داریم. یک شخص مشّخص )الف( را در نظر بگیرید، ویژگی هاِی آن لیوان 
در ذهن این فرد تبدیل به ساختارهای ماّدی )قابل رجوع و یادآوری( می شود. این 
ساختار ماّدی همان ُمدل لیوان است که من در جای جای کتاب آن را الگو نامیده ام.
) این که این ساختارهای ماّدی آیا ترتیبی خطی یا سطحی یا حجمی از مواّد اّولیه ای 
نظیر الکترون یا اتم و یا مولکول های خاص و ... در ذهن او هستند، برای نگارنده 
ساختاِر  این  که  نسبی ای  رابطۀ  همان  گفت  می توان  اطمینان  با   .) نیست  روشن 
که  ماّدی یا الگو با عیِن آن لیوان دارد مساوی و معادل و مشابه همان نسبتی است 
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کند و الگوهای آن ها در ذهن  گر این شخص به درخت یا اسب یا یک ساختمان نگاه  ا
کار آسانی است. از هرکس بپرسید یک  او پدید آید. اثبات این موضوع از طریق تجربه 
کنید  گفت تقریبًا برابرند و از هرکس سؤال  لیوان بلندتر است یا یک خودکار، خواهد 
گفت این و یا آن و  که درخت حیاط منزل شما بلندتر است یا فالن ساختمان خواهد 

همه با تقریب مناسبی درست می گویند. 
ما سال ها در جهاِن عین ها، با ذهنیات خود زندگی می کنیم و هرگز به تعارضی و 
تضاّدی بین ذهنیات و عینیات نرسیده ایم. ما به راحتی در آپارتمان، شهر، هواپیما، 
کوه آمد و شد می کنیم و با آن ها رابطه داریم و مشکلی در این جهات حس  جنگل و 
که  نمی کنیم. همۀ ما در مورد نسبت ابعاِد َاعیان به هم، توافق داریم و مثاًل می دانیم 
آن فرش تقریبًا سه برابِر یک متر است و آن خانه ارتفاعش هفت برابِر یک متر است. اّما 
مشکل عمده و بزرگ، در شناخِت حقیقِت طوِل یک متر است. سخن دربارۀ این که 
حقیقتًا یک متر چقدر است بیهوده است و خوشبختانه در زندگی ما هم فعاًل تأثیری 
که نسبت ابعاِد اعیان را به هم، درست  که برای ما مهم است این است  ندارد. آنچه 
که طول هر شیء چند برابر شیئی دیگر است و این  که می دانیم. ما می دانیم  بدانیم 
نسبت و نسبیت ها برای ما کافی است و مطابِق واقع هم هست. یعنی واقعًا یک طوِل 

سه متری، سه برابِر یک طوِل یک متری است. 
عیان است  گفت اّواًل معرفت ما، به شدن هاِی صفاِت اَ  به طور خالصه می توان 
ُکنه و ذاتی باشد(. دوم این که معرفت ما با این ُشدن ها  گر  ُکنه و ذات آن ها )ا نه به 
متناسب است و نسبت این تبدیل ثابت است. یعنی نسبت تصّورات ما از ُشدن ها 
ج از ذهن است )این موضوع  در ذهنمان به هم، مساوِی نسبت ُشدن ها در عالِم خار
که بسته به سلیقه  که من از ویژگی هایی  بسیار حائز اهمیت است (. طبیعی است 
و ذوق و روان و طبع آدمی است صحبت نمی کنم و نتایج فوق فقط در میداِن آن 
دستگاه های  با  اندازه گیری  قابل  و  است  کّمی  که  است  استناد  قابل  ویژگی هایی 

سنجشگر است نظیر ُبعد و وزن و سرعت و شکل و ...... 
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اطالق ذهن به عین 

تصّور رنگ و صدا و مزه و بو
ج از ذهن نفی می کنم و  من وجود رنگ، صدا، مزه، بو و مانند آن ها را در عالم خار
که با من در  آن ها را تعبیر ذهن از پدیده های طبیعی می دانم. کم نیستند فیلسوفانی 

ــ  1596( چنین می گوید: این مورد هم عقیده اند از جمله دکارت )1650ـ 
»رنگ ها، بوها و مزه ها و بقیه ی چنین اشیایی صرفًا احساس های موجود در 

تفکر من هستند .« )ک 3، ص 380(
هابز )1679  ــــ   1588(  نیز چنین عقیده ای دارد:

که بر روی اعضای حاسه تأثیرات  گون ماده است  گونا »محسوسات حرکات 
گونی به جای می گذارد .« )ک 12، ص 27( گونا 

گر به کودک خود بگوئیم که آن گِل سرخی که می بینی سرخ نیست و سرخی را تو در  ا
ذهن خود می سازی، او با خود خواهد گفت که پدر من یا شوخی می کند و یا نمی فهمد. 
از ذهِن ما وجود  ج  ما فکر می کنیم رنگ ها، مزه ها و صداها و بوها در عالِم خار
که  که وجوِد آن ها را - به همان شکلی  دارند. ما آن چنان غرق در خود باوری  هستیم 

تصّور می کنیم - بدیهی می پنداریم و هرگز دربارۀ آن ها، تأّمل نمی کنیم. 
گل رز قرمز نیست، بی رنگ است. قرمزی، تفسیر ما از پدیدۀ فیزیکِی برخورِد نوِر آن 
گل سرخ  گل ُرز نیست بلکه هنگام تماشای یک  با چشم ما است. قرمزی نه تنها در 
کامپیوتر، در  که سیِب قرمز در  هرگز هیچ قسمتی از مغز، قرمز نخواهد بود. همان گونه 
که از رنگ قرمز داریم تفسیر ما  کامپیوتر، قرمز نیست. تصّوری  هیچ قسمتی از حافظۀ 

از الگوی ذهنِی ناشی از نور قرمز در مغز ما است.
گام اّول به خطا رفته ایم، ما باید ابتدا  ما با تصّور عاَلمی رنگین و با صدا و ..... در 
که ما وسیلۀ قیاس و سنجِش پدیده ها هستیم، درِک نفس و ذات و جوهِر  بپذیریم 
که با تقریبی قابل  کار ما نیست. ما فقط یک سنجشگر هستیم، خوشحالیم  پدیده ها 
از  انواعی  احتمااًل  که  باشیم  گاه  آ باید  ما  اّما  می سنجیم.  هم  با  را  پدیده ها  قبول، 
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کنیم. خوشبختانه ساخت وسایل الزم جهت ترجمۀ  پدیده ها را نمی توانیم سنجش 
کتیو  این پدیده ها را به شکل های قابِل فهم شروع کرده ایم. هم چنانکه میادیِن رادیو ا
را به صوت ُمبّدل می کنیم، امیدواریم که پدیده های دست نیافتنی، یکایک برحسب 
اتّفاق، خود را به وسایل و ابزاِر ما بنمایانند، زیرا این پدیده هاِی دست نیافتنی را چون 
کاُوش و جستجوِی آن ها را هم شروع نکرده ایم، مگر  تا به حال نشناخته ایم پس هرگز 

برحسب اّتفاق پدیده ای در روی ابزاری خود را بنمایاند. 
که از هر چیز مفهومی می سازیم، این مفاهیم ترجمۀ آن  ما دستگاهی هستیم 
کم کم سرگیجه می گیرم، اّما  چیزها است هم چون ترجمۀ رنگ قرمز در مغز. من دارم 
گاهی هاِی بشری است. باید خوشحال  این سرگیجه، ترجمۀ ُگم گشتگی و سرگشتگِی آ
بود که این سرگیجه با وصال حق و وصول حقیقت اشتباه نمی شود. صریحًا باید گفت 
که در اقیانوس  که در البالی مفاهیم، همچون مورچه ای  کرد  و با افتخار باید اقرار 

ُگنگم.  گیج و  افتاده، مات و مبهوت و 
نیست،  سبز  درختان  برگ  نمی خوانند،  آواز  بلبالن  ندارد،  صدا  مدرسه  زنگ   
آبی نیست، رعد غرش نمی کند، این ها بی صدا و بی رنگ اند و صدا و رنگ  آسمان 
ساخته و پرداختۀ ذهن ما است. صدا و رنگ ترجمان انواعی از عملکردهای آنان در 
ج از ذهن و حّتی در خود ذهن نه صدائی است و نه رنگی. مغز ما است و در عالِم خار

کائنات را یاوه بدانیم، زیرا یک فیلم عکاسی بدون رنگ  که بی رنگِی  ممکن است 
کائنات وجود ندارد یا سیِب قرمز وجود  یعنی هیچ، اّما منظور این نیست که شدنی در 
دوربین هایی  ما  و  بی رنگ اند  پدیده هایی  رنگ ها  که  است  این  منظور  بلکه  ندارد 
که این پدیده ها را رنگ آمیزی می کنیم. صداها پدیده هایی بی صدا هستند  هستیم 
که این پدیده ها را در مغزمان صدادار می کنیم و ...... برای حصول  و این ما هستیم 
از یک  گاهی  آ کالبدشکافِی  برای  را زدود.   .... و  این رنگ ها و صداها  باید  حقیقت 
گاه بود  موجوِد خارجی و برای شناخِت آنچه من از جهاِن غیر از خود می دانم، باید آ
گاهی دخیلیم. باید اثرات من را زدود تا به غیِر خود،  که من و جهان هر دو در این آ

گاه شویم.   آ
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گالیل سفید، آسمان آبی، رنگین کمان، برگ های سبز،   آیا به راستی سیب قرمز، 
برف های سفید، همه بی رنگ اند؟ آیا تصّور این ها بدون رنگ امکان پذیر است؟ بسیار 
کنیم،  که ما بتوانیم برگ های درختان را بی رنگ تصّور  بعید است و بسیار مشکل 
کنیم باز هم برای لبۀ آن، رنگی در نظر می گیریم،  گر فقط خط لبۀ برگ را تصّور  حّتی ا
که ما سال های متمادی به اشیاء، با رنگ نگاه  مثاًل رنگ مشکی. عّلت این است 
کرده ایم زیرا ساختمان مغز ما به وسیلۀ رنگ چیزی را از چیز دیگری تمیز می دهد و 
که بشر میلیون ها سال رنگ را جزء الینفک اشیاء پذیرفته و از  عّلت دیگر این است 
گر کسی  طریق رنگ ها با اشیاء آشنا شده و نسبت به اشیاء معرفت یافته است. حاال ا

گروهی یاوه می پندارند.  کائنات بی رنگ است این سخن را  بگوید 
گل سفید است؟ خیر!  نور  کنیم، آیا واقعًا این  گالیل سفید را نگاه  گل  یک شاخه 
گل می تابد، قسمتی و انواعی از تابش ها بازتاب می شود، جزئی از  خورشید به این 
این بازتاب به چشم ما می رسد، سلول های بینائی متأّثر می شوند، تغییر و تحّول پیدا 
می کنند، این تغییر، توّسط رشته های اعصاب به قسمت هایی از مغز می روند، این 
پیام ها در مغز تفسیر و تعبیر می شوند و ما احساسی پیدا می کنیم، نام این احساس 
سفیدی است. اّما ما این تفسیر و تعبیر را به آن گل اطالق می کنیم. ما میلیون ها سال 
گل، زمین  کرده ایم، اّما این تفسیر، با آن  گل ِاطالق  که این احساس را به آن  است 
تا آسمان متفاوت است. سپید، قرمز و نارنجی و ... تعابیر ما است و در جهان چنین 
گالیِل مورد آزمایش، در مقابل تابش نور خورشید  گِل  چیزهایی موجود نیست. این 
عملکردی دارد همچنان که دیوار در مقابل اصابت یک توپ فوتبال عملکردی دارد، 
گل را در مقابل نور خورشید به سفیدی تفسیر می کنیم، می شد طوری  عملکرد این 

گل را رنگی دیگر می دیدیم. که همین  بودیم 
ما در کائناتی زندگی می کنیم بی صدا و بی رنگ و هرآنچه صدا و رنگ است ترجمان 
تغییرات متفاوت و متنّوع فیزیکی و شیمیایی در ذهن ما هستند. برای یک انسان که 
کائنات سخنی هجو و بی محتوا  گفتار فوق بیندیشد بی رنگی و بی صدائی  سطحی به 
سراِر حقیقت جویی است.  و یاوه به نظر می رسد، اّما این، دریدِن پرده ای از پرده های اَ
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من عملکردهای فیزیکِی اجسام را در مقابل نور خورشید نفی نمی کنم، هم چنین 
کاماًل تأیید می کنم اّما خالصۀ عبارات  تفاوت ها و اختالف های این عملکردها را هم 
که یک جسِم سفید، سفید نیست بلکه ما آن را سفید تصّور می کنیم. فوق این است 
ج از ذهن وجود ندارد  گفته می شود رنگ، صدا، و مّزه و بو در عالِم خار  این که 
که ما صدا را نمی شنویم یا رنگ ها را نمی بینیم. من این گونه  به این معنی نیست 
ج از ذهن  که رنگ سرخ در عالِم خار پدیدارها را نفی نمی کنم بلکه منظور این است 

ج از ذهِن ما، صرفًا پدیده های فیزیکی هستند. وجود ندارد و این پدیده ها خار
خ. صدا  خ نه وصِف رنگ سر سرخی وصِف حاِل شدِن ما است از دیدِن رنِگ سر

وصِف حاِل شدِن ما است از شنیدِن صدا نه وصِف صدا. همین گونه مزه و بو و زبری 
و نرمی.  

وقتی دو قطعه سنگ به هم می خورند صدایی تولید نمی شود بلکه هوا مرتعش 
می شود. اّما ما با آن که این را می دانیم همیشه اسیر تفسیرها و تعبیرهایی هستیم که 
که تفسیِر لرزِش هوا از تفسیِر تولیِد صدا واقع  کودکی آموزش دیده ایم. شک نیست  از 
بینانه تر است. صدا در ذهن ما ایجاد می شود، صدای برخورد دو تکه سنگ در مغز ما 

ج از ذهن، صدائی موجود نیست.  ساخته می شود وگرنه در عالِم خار
که شور و تلخ است.  یک تکه سنِگ نمک را به زبان بسائید، احساس می کنید 
درحالی که آن فقط یک تکه سنگ نمک است. شما از شوری و تلخی َبدتان می آید، 
پس از چشیدن سنِگ نمک با عصبانیت آن را ُتف می کنید، درحالی که سنِگ نمک، 

سنِگ نمک است، نه شور است نه تلخ.
گریه می کند- نه شاعرانه  که از تلخِی پوست پرتقالی  کودِک بی تجربه ای   به اخم 
کنیم. آیا واقعًا پوست پرتقال تلخ است؟ آیا این تعبیر  و عارفانه بلکه عالمانه- نگاه 
کیفیت تأّثر  و شناخت با واقعیِت آن چه میزان منطبق است؟ این فقط چشائی و 
و انتقال اثر این چشائی و ترجمان آن است و بس وگرنه پوست پرتقال تلخ نیست. 
تلخی نه در پرتقال و نه در سلول های چشائی، نه در مسیر انتقال چشائی به مغز و نه 

که ما تعبیر می کنیم نیست.  کجا به شکلی  در مغز در هیچ 



لوا اخب: تخانِش تخانش

108

تا حدودی  از منّیت جدا شدن، یعنی  از خوْد رهیدن، یعنی  این حرف ها یعنی 
کردن . کردن و واقعی حس  واقعی فکر 

گرداِب  انسان اسیِر سرشِت خود و تعالیم و آموزش های اّولیه می باشد. انسان در 
که  کامل انسانی است  تفسیرها و تعبیرهای خود دائمًا حقیقت را ُدور می زند. انساِن 
کنون به یکی از تعاریِف جدید آزاده  بتواند خود را از شِرّ این تعابیر خالصی بخشد. ما ا

و آزادگی و انساِن آزاد می رسیم و مفهوم جدیدی از آزادگی و وارستگی را درمی یابیم. 
انسان واقع گرا شاید از دیدن زیبائی هاِی طبیعت بیش از دیگران لّذت ببرد و آواز 
خوش بلبالن و هماهنگِی الحان و اصوات را بیش از دیگران دوست داشته باشد و 
کردن و مورد محّبت واقع شدن به راستی لّذت ببرد. او همچون دیگران  از محّبت 
ج می گذارد و از دیدن هر اثر هنری محو در  زندگی می کند و همچون دیگران هنر را ار
لّذت می شود، شعر را دوست دارد و .... اّما از همۀ این ها بیشتر از کشِف حقیقت لّذت 
می برد. یک حقیقت بسیار کوچک از تمام شکوفه های بهاری زیباتر است. حاال دوباره 
کائناتی در حال  کائناتی بس متحّرک، بس پرجوش و خروش،  کائنات بیندیشیم،  به 
تحّول از کوچکترین اجزاء تا بزرگتریِن آن، اّما خروشی بی صدا، بی رنگ، بی بو، بی مزه، 

نه سفت و نه نرم، بلکه خروشی ریاضی، خروشی علمی و هوشمندانه.

تصّور ماّده 
گون داد اّما پاسخ ها  گونا که ماّده چیست ممکن است پاسخ های  به این پرسش 
کالم دربارۀ چیستِی ماّده نیست. ما هرچه  یکسره دربارۀ صفاِت ماّده است و یک 

کیفیات و َاعراض آن می گوییم. دربارۀ ماّده سخن بگوییم دربارۀ 
گر بشر از ابتدا فاقد حس المسه بود در شناخِت خلقت و معرفت به کائنات، کمتر  ا

گمراه می شد. 
گمراهی و به بیراهه رفتِن جهان بینی  که بیشتر موجب  از میاِن حواس آدمی آنچه 
و تعبیِر ما از جهان می شود، همانا حّس المسه است. دیدگاه ما به جهان از راِه حّس 
کشیده می شود و برای جهان هوّیت و شخصیتی درنظر  گمراهی و بیراهه  المسه، به 
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می آوریم که احتمااًل با حقیقِت آن همسان نیست. جهان را باید به گونه ای تصّور کرد 
گاه شدن، حّس المسه نداشته ایم. گوئی ما از ابتدا و از طفولیت و از لحظۀ خودآ که 

که ما  »ماّده ماّده نیست« این عبارت بسیار صحیحی است، منظور این است 
کنیم در حالی که نام آن تصّور و تفسیِر جدید  باید تصّور و تفسیر خود را از ماّده عوض 
برای  کنیم،  توافق  ماّده  برای  را  جدیدی  نام  می توانیم  ما  بود،  خواهد  ماّده  هنوز 
کار برد، اّما مشکالت این  نمونه می توان به جای ماّده عبارِت »جزء هوشمند« را به 

کمتر نیست. نامگذارِی جدید، از مشکالت نامأنوسِی عبارت »ماّده ماّده نیست« 
از ذهن شود         ج  که عقل سلیم دارد منکِر وجوِد عیِن خار بعید است فیلسوفی 
کتاب دربارۀ  نیز در این  از عین، صفات و شدِن اجزای جهان است (. من  )منظور 
کرده ام اّما وجوِد »عین« جدا از ذهِن خود را انکار نمی کنم بلکه َاعیان  ماّده سکوت 
را »صفات« و »ُشدن« دانسته ام و می گویم از »ُشدِن« خود از صفات و شدِن ماّده 
که تفسیِر ما از ماّده، تفسیر ما از این الگوها است نه تفسیِر  در ذهن، الگوئی داریم 
که با  که تصّور ما از ماّده تصّوری است  بی واسطه از ماّده و همچنین اظهار می کنم 
فکر  ما  که  ماّده ای  آن  ماّده  یکسانی اش محال است. َپس  اثباِت  که هست  آن چه 
کنیم بیشتر به خطای تصّور خود از  می کنیم نیست. هرچه ماّده را بشکافیم و ذّره ذّره 

که ماّده ماّده نیست. آن پی می بریم و درمی یابیم 
نقل عبارتی از اسپنسر )1903 ـــ  1820( در این مورد به جا است: 

کوچک ترکیب یافته است  گوییم ماده از اجزای بی نهایت  ماده چیست؟ می 
ولی مجبوریم که این اجزای بی نهایت کوچک را مانند ذرات قابل تقسیم بدانیم 
و به این حصر عقلی می رسیم که این تقسیم یا الی غیر النهایه است که معقول 
گر  که باز معقول نیست. ......................... ا نیست یا آن را نهایتی است 
کنیم باالخره چیزی جز قوه در آن نمی یابیم؛ قوه ای  بخواهیم ماده را تحلیل 

کند. )ک 6، ص 323-324( که بر اعضای حس ما تأثیر می 
کار آسانی نیست. سال ها وارسِی  تغییِر اندیشۀ ما دربارۀ چیستی و چگونگی ماّده 
اندیشـه و سـال ها تمریِن رهائی از خودشـیفتگی و خودگرائی و خودمحوری الزم است 
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کـه »مـاّده، ماّده نیسـت« زمانی  کنیـم. فهـِم ایـن عبارت  تـا تصـّوری دیگـر از مـاّده پیـدا 
عیان دسـت برداریم. 

َ
که از همۀ اطالقاِت تفسـیرهاِی خودمحورانه به ا ممکن اسـت 

که من  وقتی جسمی را در دست می گیریم و می فشاریم می گوییم این ماّده است 
گفت من از طریق حّس المسه- از  گر بخواهیم صادقانه تر بگوییم باید  می فشارم. اّما ا
گر ما چگونگِی این حالی به حالی شدِن خود را به آن شیئی  حالی به حالی- شدم. ا

گرفتار خودشیفتگی فلسفی شده ایم.  اطالق کنیم، 
کالس  که وجود ماّده را نفی می کرده اند در  که شخصی در  َرّدِ  آنان       معروف است 
گر این ماّده نیست پس  گردان می گوید ا درس، پاِی خود را به میز چوبی می کوبد و به شا
که شما فقط متأّثر شدِن پاِی خود را می توانید  گفت  چیست؟ در پاسخ به او می توان 

تصدیق کنید نه وجود ماّده را.)ماّده ای که ما تصّور می کنیم ( .
هیچ  شناسنده ای نمی تواند به چیستی و جوهر اشیاء )ماّده( راه یابد.

ـ  1863( در این باره چنین می گوید: ـ  سانتایانا )1952 ـ 
در  علم  اهل  ببینم  منتظرم  و   ... نیست.  ماّده  حقیقت  جستجوی  من  کار 
گویند. ... ولی ماده هر چه باشد من آن را ماده می خوانم،  این باره چه می 
همچنانکه آشنایان خویش را به نامشان می خوانم ولی از راز درونشان با خبر 

نیستم. )ک 6، ص 431(
گر هزاران سال انتظار کشیم و تجزیه و تحلیل کنیم به روحی نخواهیم  هم چنانکه ا
گر هزاران سال ماّده را هم بشکافیم به چیزی نخواهیم رسید. هرچه ماّده  ا رسید 
کوچک تر شود باز هم چیزی در آن نمی توان یافت جز صفات و شدِن آن.  کوچک تر و 

کنندۀ همین معنا است: ــ  1694( بازگو  کوتاه ولتر )1778 ـ  این جملۀ 
که  کوچکترین ذرات، ماّده را می بینم ولی نمی دانم  »من در ستارۀ شعرا و در 

ماّده چیست .« )ک 6، ص 211(
 شناسنده فقط می تواند »ُشدن« و یا دگرگونی و تغییر خود و یا چیزی را بشناسد. 
که  کنیم  کف دست خود می گذاریم فقط می توانیم تصدیق  وقتی قطعه سنگی را در 
که این تأثیر را به وجوِد ماّده تعبیر  حواّس المسۀ ما متأّثر شد. ما هزاران سال است 
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که ما از ماّده درذهن خود داریم را نیافته ایم.  کرده ایم و هرگز ما به ازاِی خارجِی الگویی 
در  موجود  ماّدۀ  همه  »این  که  است  روبرو  پرسش  این  با  کنجکاوی  انسان  هر 
گر این همه ماّده از َعَدم  کجا پیدا شده اند« این سؤالی است بی جواب. ا کائنات از 
گر از چیزی به وجود آمده باشد، دُوِر تسلسل  به وجود آمده باشد غیر معقول است و ا
است. من در پاسخ به این پرسش سکوت می کنم و این سکوت را از فضل فروشی و 

تظاهر به دانایی برتر می دانم.
که مفاهیِم قبلی   ما به این دلیل به پرسش های بنیادین نمی توانیم پاسخ دهیم 
کافی برخوردار نیستند. ما احساِس خود  که ناشی از تفسیرهای انسانی است از راستِی 
ناشی از لمس یک ماّده را، نه ناشی از خود و مکانیسم مسّلط بر خود، بلکه از وابسته هاِی 
ماّده می پنداریم. ماّده سفت، شل، نرم، زبر و .... نیست، این ها تفسیر های ما از پدیدۀ 
کردن جواب پرسش هایی که هزاران سال  فیزیکِی تماِس ما با ماّده هست. ما برای پیدا
بی جواب مانده اند باید از اساس و بنیان، مفاهیم و تفسیرهاِی خود را تغییر دهیم و این 

کار امکان پذیر نیست.
که ما  ماّده چیست، سفتی دارد، جرم دارد، حجم دارد، وزن دارد و .... زمانی 
خالص  فوق  مشّخصه های  از  را  خود  باید  ببریم  پی  ماّده  چیستِی  به  می خواهیم 
کنیم. زیرا سفتی چیست؟ سفتی یک احساس است. سفتی مرور بر  کنیم، خود را رها 
ثبِت یک احساس و یک تجربۀ است، لکن ماّده برای یک نیروی قوی تر و یک نیروی 
کنیم، در مورد  تفّکر  به ماّده  راجع  اندازه  به یکسان سفت نیست. ما هر  ضعیف تر 
کاوش می کنیم نه دربارۀ چیستِی ماّده. ما  اّطالعات مضبوط در مغزمان دربارۀ ماّده 
کنیم.  از ماّده اّطالعاتی در مغزمان داریم و این اّطالعات را نباید با خوِد ماّده اشتباه 

کنیم.  برای شناخت ماّده ابتدا باید اّطالعات خود را دربارۀ آن اصالح 
مثاًل یک قطعۀ سنگ را در نظر بگیرید. تصّور یک انسان هزار سال پیش را در مورد 
سنگ با تصّوِر یک انسان امروزِی مجهز به وسایل و امکانات بسیار پیشرفته مقایسه 
کنید. آن ها دو چیز متفاوت از یک قطعۀ سنگ و یا ماّده در ذهن خود دارند. این 
کلیۀ تعاریِف قبلی در مورد  کرد و یا به عبارت دیگر،  تفاوت را باید چند صد برابر بزرگ تر 
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ماّده را باید به کنار گذاریم و مفاهیم و تعاریف جدیدی برای ماّده در ذهنمان بسازیم، 
کار را نکنیم از نزدیکی به حقیقِت ماّده عاجز خواهیم بود. واقعیت تأّسف انگیز  تا این 
گذشته را  که بشِر امروزی هنوز، همان تفسیرها و تعبیرهای چند هزار سال  آن است 

به دوش می کشد.
گاه به دوش   ما از طریق فرهنگ و زبان، مفاهیم و تفاسیر و تعابیر گذشته را ناخودآ
می کشیم. کودِک امروزین به محض توّلد، تخته سیاهش با این تعابیر و تفاسیر و تعالیم 
 او نیز  مانند همه به دنباله َروی و اجراِی نمایشنامه های غیرحقیقی 

ً
ُپر می شود و قهرا

گاهانه می پردازد و هرچندگاه یک بار یک انساِن متهّور و شجاع، ذّره ای از این  و ناآ
کنار می زند و به اندازه یک قطره از اقیانوس،  توّهمات و خیال پردازی هاِی بشری را به 
راِه  در  اساسی  گام های  برداشتن  برای  اّما  می شود،  نزدیک  واقعیت  و  حقیقت  به 
کنار گذاشت. چگونه این  نزدیکی به حقیقت باید از کودکی و نوزادی تفاسیر و تعابیر را 

گذاشت؟ کنار  که شیئ فی نفسه را  کار ممکن است؟ چگونه ممکن است 
 من کائنات را مجموعه ای از اجزای هوشمند )ماّده( و هوش را عمل یا عکس العملی 
قانون مند و قانون مندی را رفتار طبیعی می دانم. رفتار طبیعی را نیز ناشی از ساختار 
و سازمان و شکِل اجزای هوشمند دانسته  و اجزای هوشمند را چیدمانی از مواّد اّولیه 
- کوچکترین جزء، خنثی و فاقِد هوش- می دانم. به این ترتیب همۀ اجزای هوشمند 
)ماّده( از عنصِر اّولیه ای خنثی و بی هوش پدید آمده اند. هوِش هر مجموعه، ناشی از 
چگونگی ساختار و سازماِن آن مجموعه است. به این ترتیب الکترون و پروتون وهستۀ 
اتم و اتم و مولکول و مواد و گیاهان و حیوانات و انسان همه رفتاری قانون مند- ناشی 
گر  که ا از ساختار و چیدماِن اجزاِی هوشمنِد آن - دارند. نتیجۀ این تفسیر آن است 
که من آن  را عنصِر  کوچک ترین ذّرات اتم ها ادامه یابد به عنصری غیرماّدی  تجزیۀ 
اّولیۀ خنثی و بی هوش می نامم خواهد رسید. آن مرحله سّدی است غیرقابل عبور که 

که از ماّده دارد، وادار می کند. انساِن اندیشمند را به تأّمل و تردید در تصّوری 
کنون در چنبرۀ بود یا نبود و یا چیستِی این ماّدۀ اّولیۀ  فلسفه  از بدو پیدایش تا
که چرا َاعیان از چیدمان  کائنات، دست و پا می زند و نیز در پِی کشف آن است  بسیِط 
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گذر از این سّد عظیم نیست.  و هم نشینِی این ماّدة المواد پدید آمده است، ما را تواِن 
که ما باید بشناسیم چگونگِی ساختار و سازماِن مجموعه ها و در نتیجه رفتار و  آنچه 

عمِل آن ها است.
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عرفان درمحکمۀ عقل

فصل چهارم

تعریف عرفان
مکتِب عرفان آمیزه ای است از فلسفه و ذوقیات.

که انسان می تواند از طریق ریاضت   مکتِب عرفان بر این باوِر بنیادین بنا شده 
و  )کرامات(  یابد  دست  بشری  مافوق  توانایی های  به  نظری،  آموزش های  با  همراه 
که در آن حال،  کّل( دست یابد  گاهی هرچند به ندرت به حاِل عرفانی )وحدِت با 

حقایق بر او آشکار و پرده از اسرار و رموز برداشته  شود )کشف و شهود(.
گی های اساسی ای  آنچه که گفته شد ُاّس و اساِس مکاتب عرفانی است. بنابراین ویژ
عرفانی  حاِل  می کند،کرامات،  متمایز  فلسفی  و  دینی  مکاتب  از  را  عرفانی  مکاتب  که 

( و حصول معرفت در حاِل عرفانی )کشف و شهود( است. 
ّ

کل )وحدِت با 

کّل می تواند جهان )قطع  که او در آن زیسته،  بسته به باورهای عارف و فرهنگی 
نظر از وجود خدا( و یا پروردگار جهان و یا جهاِن همه خدایی باشد. 

گونی نظیر وصال، حضور،  گونا کّل  نیز توّسط عرفا با عبارات  یگانگی و وحدِت با 
ذوب و وحدِت کامل تعریف شده اند و دارای مفهومی طیف گونه است که از وجود تشّخص 

فرِد عارف در جواِر کّل تا وحدت و یگانگی و همسانِی عارف با کّل بیان شده است. 
کّل( دیر نمی پاید و پیدایش آن ارادی  به گفتۀ بیشتر عرفا، حاِل عرفانی) وحدِت با 

بخش اول
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کالم و زبان نمی گنجد زیرا حالتی است ماوراِء  نیست و شرح چگونگِی آن حال، در 
عقل و حّتی فراحّسی.

به اّدعای عرفا، معرفتی که در حاِل عرفانی به آن دست می یابند، ریشه در محفوظاِت 

می شود. اعطا  عرفا  به  آن ها  ذهِن  از  خارج  منبعی  از  بلکه  ندارد  آن ها  ذهن   پیشیِن 

 این اّدعا بارزترین ویژگِی مکاتِب عرفانی در مقایسه با دین و فلسفه است.
گرد آوریم، طیف  که از عرفا دربارۀ چند و چوِن این معرفت نقل شده  گر آنچه را   ا
کّل را  که از وقوف به علوم طبیعی و تجربی تا یگانگی و وحدت با  وسیعی می شود 

شامل می شود. 
گون صوفیه  گونا رینولد. ا. نیکلسون )1945- 1868 م.( مشترکاتی بین فرقه های 

بیان می کند:
که خداوند به مریدان و اصحاب وجد  اعتقاد به نیروهای معنوی خارق العاده 
که آنها را بر خوردن آتش و مارافسایی و غیبگویی  کند. نیروهایی  عنایت می 
کند. و »گذراندن مرحله ای شاق در خلوت و نماز و روزه و  و غیره یاری می 
گون  گونا کمک از موسیقی و حرکتهای بدنی  دیگر ریاضتها« و »بسیاری ذکر و 
........« و »پوشیدن لباس ویژه« و »احترام به پیر و مرشد طریقت تا درجه ای 
نزدیک به تقدیس« و »برگزاری مراسم و سنن دقیق به هنگام دخول مرید به 

طریقت« )ک 25، ص 135(
چنین  را  عرفان  عرفان،  فلسفۀ  کتاب  در  ش.(   1321 )تولد  یثربی  یحیی  دکتر 

کرده است:  تعریف 
کشف حقایق جهان و پیوند انسان و حقیقت، نه بر  که در  طریقه ای است 
عقل و استدالل، بلکه بر »ذوق« و »اشراق« و »وصول« و »اتحاد« با حقیقت 
تکیه دارد و برای نیل به این مراحل دستورات و اعمال ویژه ای را بکار می گیرد. 

)ک 22، ص 33(
چنیــن  را  عرفــان  تصــّوف،  و  عرفــان  مبانــی  کتــاب  در  انصــاری  قاســم  دکتــر 

می کنــد:  تعریــف 
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»عرفان یا معرفت به معنی شناخت است و در اصطالح، معرفت قلبی است 
کشف و شهود حاصل می شود .« )ک 24، ص 13( که از طریق 

عرفان پناهگاه سرخوردگان از عقل
که چگونگِی پناه بردِن عّده ای از پیرواِن روِش عقل را به  در این نوشتار در پِی آنم 

کنم. عرفان آشکار 
پرسش های  به  پاسخ  و  جهان  تبیین  از  سپیدروی  موِی  سفید  پیر  این  عقل   
بنیادین ناتوان است. برخی از پیرواِن روِش عقل را تواِن اقرار به نادانی در این باب 
نیست. آنان اصرار در تبیین جهان و پاسخ به پرسش های بنیادین دارند و به ناچار 

گویند فسانه ای و خاموش شوند. 
که از شاهراه  کس    ما جز عقل وسیله و ابزار دیگری برای شناخت نداریم، آن 
کوره راه تبییِن شاعرانه جهان روی می آورد، پیرِو راستیِن روِش عقل نیست.  عقل به 

 منظور از عقل، عقِل استداللی، تحلیل گر و تجربه گرا است. 
و طبیعت سازگار  قوانین جهان  با  َدم به دم  را  که داوری  ها واحکاِم خود  عقلی 

می کند. 
که منشاِء فلسفۀ مّشاء و پدیدآورندۀ علِم بشری است.  عقلی 

که مبانِی دین و عرفان را نیز می سنجد و دربارۀ درستی و یا نادرستِی آن ها  عقلی 
حکم می کند. 

می کند ویرایش  را  خود  خوْد  می کند اّما  اقرار  خوْد  نقصان  به  خوْد  که   عقلی 
 و دم  به دم و روز به روز در نردبان تعالی پّله ای به پیش می رود.

کرده اند  گر برخی از عرفا حّجِت احکاِم فلسفۀ مّشایی را در تأییداِت دل جستجو  ا

عقل  غرباِل  با  من  می کنم.  دنبال  عقل  تأییداِت  در  را  عرفانی  احکام  حّجِت  من 

پندارهای عرفانی را غربال می کنم و سره از ناسره و لؤلؤ و فیروزه و مروارید را از خس 
کلوخ جدا می کنم.  ک و سنگ و  و خاشا

که با عقل می ستیزد با عقِل خود، با عقل می ستیزد. کس   آن 



لیل چ ارف: عرلاش درمرِ ن عقل

117

کامل و مطلقی نیست   عقل، میزاِن قضاوِت درست و غلط ها است. عقل میزاِن 
اّما حّتی وحی را ما با عقل، تمیز می دهیم. 

که از همۀ ریسمان های دیگر محکم تر  عقل ریسمان نه چندان محکمی است 
است. این ریسمان خود خود را می تابد و پیچیده تر، محکم تر و قابل اّتکاء تر می کند. 
تاریخ بشریت- تاریخ چند میلیون سالۀ بشری- در استغناء و استحکام بیشتِر عقل 

که از عقل پیروی نکند، خرافه است. خالصه می شود. عرفانی 
کشف و شهود و اشراق بنامند و چه ناشی از وصل  من معرفِت عرفانی را - چه 
و اّتحاد و حضور و فنا و یا هر نام دیگری بدانند - با میزان عقل می سنجم و آن را 
گمان من تمام معرفِت  آمیزه ای از محفوظاِت موجود در ذهِن سالک می دانم زیرا به 

ط بر مغز ما است. 
ّ

ما، ناشی از تجربیات و آموزه های ما، در چهارچوب قوانیِن مسل

ک  ادرا به  که  مادام  اشراق،  و  مشاهده  و  شهود  و  حضور  عرفانِی  حاالت  حّتی 
و  ملکوتی  امواج  حّتی  شود.  ک  ادرا که  می شود  حس  چیزی  خامند.  در نیایند، 
گر سرتاسر وجوِد عارف و سرتاسر ذهِن او را درنوردند،  سروش های آسمانِی اّدعائی، ا

ک نشوند نه در حافظۀ او رسوب می کنند و نه به قضاوت او در می آیند. که ادرا مادام 
را  که شاعرانه جهان  گر عرفا بگویند  ا بردارند،  کرامات دست  اّدعای  از  گر عرفا  ا  
که در عالِم خیال به اسرار و رموز دست یافته اند  کنند  گر عرفا قبول  کرده اند و ا تبیین 
اقیانوِس  از اعماِق  را  اّما این ندا  همراه و هم منزِل رهرواِن روِش عقل خواهند بود، 
کرامات  گرا- آلوده به  که عرفاِن خرافه  باشکوه عقِل ستم دیده و تحقیر شده بشنوید 
ــ نه تنها جهان را تبیین نمی کند بلکه سِدّ راه شناخِت  و معجزات و کشِف اسرار و رموزـ 
گرا نه تنها انسان را به عرش اعال نبرده بلکه  جهان و تبییِن جهان است. عرفان خرافه 

سِدّ راه تعالی بشر شده است.
و  فریبنده ترین  و  مّشاء  فلسفۀ  مکتب  را  فکری  نظام  و  مکتب  شریف ترین  من 

زیباترین و لّذت بخش ترین مکتب را مکاتب عرفانی یافته ام.
 آنگاه که در دریای هائِل فلسفۀ مّشاء دست و پا می زنم، مهرویان پری پیکِر عرفان 
گاه  مرا به خود می خوانند و آنگاه که در وجد و سروِر عرفان از خود بی خود می شوم به نا
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ندایی مرا زنهار می دهد که یک حقیقِت کوچک از تمام زیبایی های عاَلم زیباتر است. 
این ندا هشدار می دهد که مبادا آنچه را که دوست می داری با حقیقت همسان کنی!

که اّدعا شده فهِم مکاتب عرفانی و اشراق بدون طی مراحل و آموزش های  این 
که تصّوف مرحله ای فراتر از فلسفۀ مّشاء و  گفته شده  فلسفۀ مّشاء ممکن نیست و یا 

دایرۀ عقل است و به قول حافظ:
که درین دایره سرگردانند«  »عاقالن نقطۀ پرگار وجودند ولی       عشق داند 

ک 29، ص 428(  (
گرا در  که فلسفۀ مّشاء و عقِل تحلیل گِر استداللی و تجربه   به این جهت است 
بد و عّلت العلل و 

َ
َزل و ا

َ
گاهی و ا طّی طریِق معرفت در برابِر ماّده المواد و روح و خودآ

گفتن ندارد،  که سخنی برای  نوراالنوار و واجب الوجود به موانع عبور ناپذیری می رسد 
کنون در  گامی به پیش بردارد و شریفانه سکوت می کند. ا که  عقل را تواِن آن نیست 
این مرحله، برای عبور از این حّد و مرز، چاره ای جز توّسل به ذوق و خیال و وهم 

نیست و راهی جز پناهنده شدن به آرامکدۀ عرفان در پیش نیست.  
و  مالصدرا  و  اشراق  شیخ  به  معروف  سهروردی  شهاب الدین  شیخ  سینا،  ابن 
کم و بیش به  بسیاری دیگر، سرانجام تاِب سختی و تنگناهای  فلسفه را نیاوردند و 

آرامکدۀ عرفان پناهنده شدند.
کوب )1378- 1301 ش.( چنین نقل شده است:  از دکتر عبدالحسین زّرین 

»تصّوف در واقع ملجأ سرخوردگان بود، سرخوردگان از دنیا، و سرخوردگان از 
علم.« )ک 22، ص 106( 

محمد بن ابراهیم قوامی شیرازی معروف به مالصدرا، و صدرالمتالهین )متوفی 
1050 هـ  ( روی آوردن خود به عرفان را چنین بیان می کند:

کتب حکماء  گذشـته شـدیداً مشـغول درس و بحث و غرق در مطالعه  »من در 
ـــ هرچند، اندکی از مبدأ  کهـ  و فرزانـگان بـودم، ........................... دیـدم 
کـرده ام ــــ  از علـوم حقیقـی، و حقایـق مربـوط بـه »بینـش«  و معـاد تحصیـل 
کـه جـز بـا ذوق و وجـدان قابـل وصـول نیسـت بهـره ای  آشـکار، از آن مقولـه 
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نداشـته و دسـتم خالـی اسـت«. 
و پس از سال ها خلوت و تنهایی و ریاضت و عبادت ..........................

گردید،  »باطن من، در اثر مجاهدات طوالنی و ریاضت های سخت، شعله ور 
و فروزان شد. در نتیجه با انوار عالم ملکوت و اسرار جهان جبروت، روشن و 
گشت، پس به  گردید و پذیرای پرتوهای الطاف و عنایات خداوندی  آراسته 
که تا به آن هنگام از آنها خبری نداشتم، و مسائل  اسرار و رموزی دست یافتم 
که از راه برهان، بدانسان حل نشده بود، بلکه  گشت  و مشکالتی بر من حل 
هر آنچه تا بآن روز از راه دلیل و برهان دانسته بودم، با اضافاتی از راه شهود و 

عیان، آشکارا دیدم، و به متن واقعّیت آنها رسیدم«. )ک 22،  ص 65(
من طریقت عرفان را منزل به منزل خواهم پیمود اّما هرگز به دخمه های خرافۀ 
کرامات و اّدعای وصل و حضور و ستیز با فلسفۀ مّشاء و تحقیِر عقل وارد  شعبده بازِی 

نخواهم شد.
منزل  این  در  نادانی،  ِک  سوزنا خ  برز این  در  و  ِفراق  سوِز  جان  درد  این  در  من 
که با  وحشت و حیرت و اشتیاق، دست و پا خواهم زد اّما هرگز عجول نخواهم بود 

کنم. مسّکنی درِد خود را آرام 
 من در اندیشۀ درمان دردم نه تسکین درد. آنچنان خوْد دوست و خوْد شیفته 
که به مصلحت اندیشی، خود را به خواب زنم و در عاَلم خواب و خیال، خود را  نیستم 
کنم.  کنم و یا در آغوش عّلت العلل اندازم و مسئله را مختومه اعالم  مجذوب نوراالنوار 
کنم.  که حتمًا باید مسئله را حّل  من هرگز عجول نخواهم بود و اصراری بر این ندارم 
بشریت میلیون ها سال دیگر هم می تواند در حاِل وحشت و حیرت و اشتیاق َسر کند. 
که در فکر جمع و جور  کسانی  کنند و  کائنات ارائه  که می خواهند مدلی از  آنان 
و  منسجم  و  منظم  جهان بینی  و  مکتب  یک  به  بتوانند  تا  هستند  مواّدی  کردن 
هماهنگ برای تبیین جهان دست یابند، به دریای هائل و مّواج و طوفانی و بس 
که دشوارِی هر روز آن از سختی و ریاضِت نه چهل  کی وارد می شوند  تاریک و خطرنا
گوشه نشینی فزون تر است و بسیارند پیرواِن روِش عقل و رهرواِن  روز بلکه چهل سال 
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که سرانجام به عرفان یا تبییِن شاعرانۀ جهان، پناه برده اند.  این طریقِت راستین 
 به راستی آرمیدن در آرامکدۀ سلوِک عارفانه و جهان بینِی شاعرانه بسیار آسان تر 

از رهروی در بیابان پر پیچ و خم و طاقت فرساِی روش عقل و فلسفۀ مّشاء است.
که: من نیز طریقت و سلوِک مّشایِی خود را منزل به منزل پیموده ام و دریافته ام 

اجزای جهان همه در حال تغییر و دگرگونی اند.
با ترکیب و تجزیه دگرگون  هیچ جزئی مستقاًل دگرگون نمی شود بلکه اجزای جهان 

می شوند.
همۀ اجزای جهان زنده و هوشمند اند.

جهان  اجزای  ُشدِن  و  جهان  ُشدِن  است.  قانون مند  جهان  اجزاء  دگرگونِی 
بی سروسامان و بی قانون و  قاعده نیست.

 هر جزِء جهان در هر لحظه یک مقصد و مسیر دارد و اجزای جهان در ُشدن و تغییر 
دچار تردید نمی شوند.

که: و آخر از همه آن 
شدِن اجزای جهان  ناشی از تضاد نیست بلکه ناشی از میل است و من این میل را  

همان عشق می دانم و این  عشق در همۀ اجزای جهان نهادینه شده است.

اجزای جهان در جنگ و ستیز و ضّدیت با هم و نابودِی یکدیگر نیستند بلکه همۀ 
اجزای جهان با عشقی نهادینه شده در ذاِت خود، هریک دست در دسِت هم در 

حاِل وصل و فصل و دگرگونِی عاشقانه و شادمانه اند.
کجا است و از چیست و آن نیرو  کنون در این منزِل آخر از خود می پرسم این عشق از  ا

ِگل مانده ام. کدام است؟ و سخت در این منزل پای در  و محّرِک اّول 
خورشید  که  کرده اند  قیل و قال  مرحله،  این  در  همسفرم،  کاروانیاِن  و  همراهان 
کوری  که هیچ چیز نمایان نبود و از بسیارِی پرتِو خورشید اّدعاِی  آن چنان درخشید 
کرده اند و  می دانم که نمی دانم. آنان سماع کنان در جشن و پایکوبِی وصال و حضورند 

و من، ُمهِر سکوت بر لب.  
را  راِه سخت و دشواِر فلسفۀ مّشاء  یار و وصل و وصال،  یافتن  نیز به شوق  من 
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ع و خشک و سوزان،  گرفته ام. پای برهنه با زخِم خاِر مغیالن در بیاباِن َلم یزر پیش 
شرِح  این  سوزان،  آفتاب  از  زده  تاول  و  سوخته  صورتی  و  تشنگی  از  خشکیده  لِب 
حال من در طریِق فلسفۀ مّشاء است. در طی این طریقِت راستین، منزل به منزل 
گوارا، هوایی دلنشین و  آرامشکده های عرفان، مرا به خود می   خوانند، آبی خنک و 
که مقصد و نهایِت راِه تو  متّکایی نرم را نوید می دهند و َلمکده داران مرا صدا می زنند 
اینجا است، اینجا به مقصود می رسی، باز آی و آسوده باش. اّما من سالِک راحت ُگزین 

نیستم، راه بس طوالنی، مقصود بس بعید و من بسیار سخت گیر و دیرباورم. 
 گهگاه لمکده و عشرتکده های رنگارنگ مرا به خود می خوانند که بس کن، تقاّل مکن، 
به محفل عیش و عشرت در آی و پای بنِد زحمتکدۀ فکرت مباش. دمی به ساِز طبیعت 
کرشمه و عشوۀ نواِی دف و نی بچرخ. سرخوش و سرمست، چون پروانه ببال و شعلۀ  و 

شمع به آغوش گیر تا آن دم که ذّره ذّره نیست شوی تا هست شوی و آرام گیری.
که الهه ای چون خدایاِن خورشید و  ندایی از ژرفای درونم مرا به خود می خواند 

گیر.  دریا و زیبائی، بساز و آرام 
ِگلین، سفالین، مفرغین،  که ُبتی  نجوایی از ژرفای درونم مرا به خود می خواند 

گیر.  کن و آرام  زّرین و یا مجّرد بساز و پرستش 
که موجودی قائم به الّذات و واجب الوجود  آوایی از ژرفای درونم مرا نهیب می زند 

گیر.  و مطلق و بیکران بساز و آرام 
که در  اّما عقل، این وّقاِد زیرِک نکته بین و این پرسشگِر ناآراِم سرکش، نمی گذارد 

گیرم. ساحل امِن لمکدۀ خیاالت و اوهام آرام 
چون نیک می نگرم، آبشخوِر این ندا و نجوا و آوا، وحشت و حیرت و اشتیاق است 

که نسل به نسل و هزاره به هزاره از اجدادم به من به ارث رسیده اند. 
البه  زمانی  و  می زنم  فریاد  گاهی  بنیادین،  پرسش های  به  پاسخ  از  ناتوان  من   

گالیه می کنم:  می کنم. از درِد نادانی به خود می پیچم و بر جهان 
ای جهان! من کودِک طغیان گر و عصیان گر و پرسشگر تو َام. من از آب و دانه و ساحِل 

من نمی پرسم، آن می پرسم که ای چرخ، ما را چرا زاده ای و چرا انگیزۀ پرسش داده ای؟  اَ
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کشف رموِز تو بی تابم. بگو، بگو چرا با  ای جهان! من در حسرِت وصاِل حقیقت و 

کیمیاِی خود، مِس وجوِد مرا به دانایِی فطری یا معرفِت اشراقی زر نمی کنی؟ 
گلین  ای جهان! ای واجب الوجود و ای عّلت العلل، ای شاه شاهان و ای ُبت های 

و سفالین، ای نوراالنوار و مجّرد مجّردها و ای دلیِل دلیل ها و ای اصِل اصل ها بگو، بگو 
که چهل سال در ریاضت و چّله نشینی در منزلگاه  گله دارم. نه چهل روز  که از تو بس 
گینی، تاری  خ ننموده ای، هیچ باد صبایی و هیچ نسیم عنبرآ م، اّما تو هرگز ر

َ
عقالنّیت ا

گریه  و البه ام ذّره ای از تو نقاب نکشید. کنار نزد و هیچ  گیسوِی بس سیاهت را  از 
گرد  ِگله دارم. چرا لوحی ساده و دلی زودباور و قلمی هرزه  ای جهان! از تو بس من 

کنم و نقِش خوْد  ساختۀ تو را، نقِش تو پندارم. چرا مرا  مرا ندادی تا من، تو را نقاشی 
ساده دل و ساده لوح نزادی تا خود را نقش و نقاِش تو ِانگارم؟

کنار این سّد عظیِم  ای جهان! ای سیاهتر از سیاهِی محض، چرا به نیرنگ، مرا 

عبور ناپذیر کشانده ای و در پای دیوارۀ عبور ناپذیِر خود، مرا به ُغل و زنجیر کشیده ای؟ 
که نه ُرخصت دیدار می دهی و نه فرصِت وصال، از چه ِای مجهوِل اعظم، شوِق  تو 

وصالت در من نهادی اّما در فطرتم دانایی نگذاشتی؟ 
گذاشتی  کنم؟ چرا در فطرِت عرفا دانائی  گزافه چه  ای جهان! من با این اّدعای 

که با نان و خرمایی، چهل روزه از دروِن خود دانایِی مستقل از محفوظاِت قبلِی خود 
پدید آورند و مرا دانایِی فطری ندادی؟ 

از خود  دانایی ای  اندیشه، من هیچ  ریاضِت  از چهل سال  چرا پس  ای جهان! 

نزاده ام و چرا برای دانایی، مرا به خوشه چینِی از این و آِن تو، از ذّره ذّره هاِی خود، 
واداشته ای؟

کنی یا به عالِم  خیال  که مرا به خواب  ای جهان! به تو زنهار می دهم، من آن ِنَیم 

بری و چون شبحی بر من نازل شوی. من تو را در بیداری، در هشیارِی عقل جستجو 
می کنم نه در خواب و خیال. 

ای جهان! با این همه ناسپاسی ها و بدگمانی هایم، از تو بسی سپاس دارم که ذهنی 

جستجوگر، مغزی فّعال، شوقی زاید الوصف و تواِن پویش راِه دانایی به من داده ای.
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سازگاری هاِی عرفان با عقل
وحدت _ عشق

وحدت جهان 
کرده اند: گونه وحدت اشاره  عرفا به سه 

الف- وحدِت جهان و وحدِت عارف با جهان.
ب- وحــدت جهــان و خــدا ـــــ  جهانــی همــه خدایــی ـــــ  و یگانگــی عــارف بــا جهانــی 

همــه خدایــی. 
ج- وحدِت عارف )حضور و یا شهود و یا اشراق و یا اّتحاد و یا ذوب و ...( با خدایی 

که پروردگار جهان است. 
در بخش شناخت در فصل تصدیقات اّولیه، شدِن جهان در وحدت و یگانگی، 

ح داده شده است. شر
من وحدِت جهان و یگانگی و وحدِت خود با جهان را چه بر اساس تحلیل و چه 

بر اساس تجربه و مشاهده باور دارم. 
با چشِم سر و  یا تکامل نامیده می شود  که تعالی  را  من شدِن جهانی یکپارچه 
چشِم عقل می بینم و وحدت و هماهنگی و یگانگِی اجزای جهــان را در این »ُشدن« 

که هیـــچ جزئی مستقاًل  »نمی شود«. مشاهده می کنم و می بینم 
من در بخش شناخت بارها از وحدت جهان و ناموجود بودِن جزء مستقل در 
که استقالِل هر جزء در جهان یعنی عدم و نیستِی آن.  گفته ام  گفته ام.  جهان سخن 
که نه تنها عقل بر آن ُمهِر  وحدت جهان و وحدت موجودات جهان پنداری است 

تأیید می زند بلکه از طریِق مشاهده نیز تجربه می شود.
که از وحدت موجودات و َعَدم استقالل اجزای جهان سخن می گویم  من همانجا 
و مایۀ این ُشدِن در وحدت را میِل اجزای جهان به ُشدِن با هم ـــ  عشق - دانسته ام 
کرامات و معجزات و عقل ستیزی و فنا فی اهلل  به مکتب عرفان وارد می شوم اّما تا مرز 

پیش می روم و هرگز وارد این دخمه های خرافی نمی شوم.
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جهان کّلی ای است تفکیک ناپذیر، مجموعه ای است واحد، دارای زیر مجموعه ها 
گر چه عارفانه است  کوچکترین جزء. این پندار ا و زیر مجموعه هاِی زیر مجموعه ها تا 

اّما عقل بر آن ُمهر تأیید می زند.
آهنِگ  به  عشق،  بزِم  در  همه  جهان  اجزای  و  جهانیان  که  دهد  ندا  عرفان  گر  ا
که میل به ُشدن در اجزای جهان نهاده - در  کّلی-  ُسرناِی جهانی و به فرمان عقِل 

رقص و پایکوبی و سماع اند، عقل می گوید:
آری، جهانیان همه دست در دست هم و با هم در حال »ُشدن اند«.

من خود را جزء الینفک جهان می دانم. من ذّره ای از مجموعۀ ذّراِت جهانم. من 
فرد نیستم، من حّتی تصّور فردّیت هم نمی توانم داشت. 

این  و  شدن اند  حال  در  )موجودات(  جهانیان  گفته ام  شناخت  بخش  در  من 
شدن ها ناشی از میل به شدن است و میل به شدن، ناشی از ساختار و ساختماِن 
که ساختار و ساختمان آن تغییر نکند رفتارش تغییر  هر جزء است. هیچ جزئی مادام 
نمی کند. تا بخشی از یک جزء به جزء دیگری منتقل نشود و ساختار و ساختمان آن 

را تغییر ندهد،  شدِن آن و رفتاِر آن تغییر نمی کند.
که  کائنات است  گفته ام »این  من به وحدت اجزای جهان معتقدم. در جائی 
که  الحّق حاّلج است  نا  اَ نوعًا مشابه همان  این سخن  ما سخن می گوید«،  زبان  از 
که از  کنون دوباره می گویم این جهان است  مظلومانه جان بر سر این سخن داد. ا
که  که می گویم و این تو نیستی  زبان من و زبان شما سخن می گوید. این من نیستم 
گفته های  که از زباِن ما سخن می گوید، و سخن های من و  می گویی، این جهان است 
که ما همدل شویم و  آنگاه دوباره شوری در من و شوقی  تو را در هم می آمیزد تا آنجا 

گفتگوِی دوباره می کشاند.  در تو می ریزد و ما را به مناظره و 
 دربارۀ وحدِت جهان با عّلت العلل و خدا سکوت می کنم. مرا حّسی فراتر از وحدت 
که می بینم و می دانم آری، اّما وحدت با  با دیگر اجزای جهان نیست. وحدت با آنچه 

که نمی دانم و در مغز من جای نمی گیرد، سکوت می کنم. آنچه 
که چون مهاِر ذوق را رها   احساِس وحدت با جهان، احساسی است ژرف و عمیق 
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کنیم، شور و شوق و َوجدی ناشی از این احساس پدید می آید. وجد و شعِف ناشی از 
وحدت با جهان از انواع دیگر وحدت های اّدعائی، عقالنی تر است. 

که ما از جهان سر برآورده ایم و ذّره ای از جهاِن  عقِل غریزی و طبیعی حکم می کند 
واحد هستیم. 

کنون به یاد  که در آینده ای نه چندان دور، من نیستم. و ا کافی است به یاد آوریم 
که دارم مطالعه می کنم.  که دارم می نویسم. این من هستم  که این من هستم  آوریم 
این من هستم که از لطافت هوا و نسیم بهاری لّذت می برم. این من هستم که عکس 
که آسمان آبی و حرکت ابرهای پاره پارۀ  ماه را در جویبار می بینم. این من هستم 
که فرزندانم را دوست دارم ....... و این من هستم  سپید را می بینم. این من هستم 
که در آینده نخواهم بود. عمر من لحظه ای بیش نیست. همچون جرّقه ای لحظه ای 
که  اق عجیب و حیرت انگیزی افتاده 

ّ
این َدم چه اتف هستم و دیگر هیچ. این لحظه، 

که من  اجزاء و سلول های من، هماهنگ با یکدیگر چنان دست در دست هم داده اند 

که دارم می نویسم.  که این من هستم  می دانم 

  - را  »من«  تالش  و  سعی  و  جوشش  و  کوشش  سال  میلیاردها  از  پس  جهان 
که  کافِی تام و تمام است  نوزادی چون من- زاده، این لحظۀ غریبی است و لحظۀ 
که من هستم  که من هستم.  کنم و پای کوبان در وجد و سماع شوم  دست افشانی 

گر فقط همۀ دارایی و تعّلقاتم این هستِی »من« باشد. حّتی ا
که مرا از نهاِد خود شکفته  که چرخ چنان چرخیده  در این لحظه از تاریِخ جهان 
کنون که ابر و باد و مه و خورشید چنان گردیده اند که »من هستم«، چرا سماع  است، ا

کوبان و دست افشان، با جهان عشق بازی نکنم؟  نکنم؟ چرا پای 
من در حسرت ِفراق و شوِق وصال، پای کوبان و دست افشان سماع می کنم و در 
که من در آغوش جهانم و جهان در  آن لحظۀ شاد، این نغمۀ راستین را خواهم سرود 
که پیوندم با جهان بریده شود، مباد  آغوش من. من جهانم و از جهانم. مباد آن دم 

آن دِم عدم، مباد آن دِم نیستِی نیستی. 
با جهان، دست افشانی  از وحدت ام  ناشی  به وجِد  و  از هستیم  به سپاس  من 
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می کنم و تمام جوی ها و بستر همۀ رودهای سلسلۀ اعصابم را شستشو می کنم و زنگاِر 
آیینۀ دل را می زدایم، به راستی خار و خِس بیابان و بنفشه هاِی ُرسته از سنگ خارا 

کرشمه اند.  هم، به نغمۀ رباِب جهان، همه با هم در ناز و 

عشق
کم شرح  کرده اند ولی  در ادبّیاِت عرفانی، عشق را چون الهه ای مقّدس، زیاد مدح 

داده اند. برای نمونه در دیوان غزلیات حافظ بیش از 230 بار واژه عشق آمده است .
حّتی  و  فرازمینی  و  مجّرد  موجودی  چون  را  عشق  عرفانی  اشعار  بیشتر  در 

وصف ناپذیر، جلوه داده اند .
از هم شدِن  عشق میل است، میِل به هم شدن، با هم شدن و  عشق چیست؟ 

اجزای جهان .

عشق میل است. شوقی ذاتی است در تمام اجزاِی جهان برای »ُشدن«. 

 عشق، میِل طبیعِی هر جزء از جهان به شدن است و ناشی از ساختار و ساختمان 
لّذت  که  ما تصمیم نمی گیریم  دانا شویم،  که  ما تصمیم نمی گیریم  آن جزء است. 
که دوست داشته باشیم بلکه پیشینِی همه این رفتارها  ببریم، تصمیم نمی گیریم 
که از ساختمان و ساختار ما می تراود و آشکار می شود. عّلت همۀ  میِل قبلی ای است 
رفتارهای ما عشق است و عشق، ذاتِی ساختار و ساختمان ما است. آن دانۀ لوبیا به 
اختیار تصمیم به بوته شدن نمی گیرد و آن قطرۀ باران به اختیار نمی افتد و آن شاهین 
به اختیار به شکاِر آن مرغک نمی رود. این جهان به اختیار نمی جوشد و این دریا به 
که طبیعِی هر ذّره  و همٔه ذّرات است  اختیار در جنب و جوش نیست، بلکه عشقی 

این جهان را به ُشدن واداشته و وامیدارد. 
و  ساختار  از  ناشی  و  عشق  من  که  را  وحدت  در  شدن  به  جهان  اعضای  میِل 
گرفته و نه تنها عقل  که نه تنها از عقل مایه  عیان دانسته ام، پنداری است  ساختماِن اَ
آن را تأیید می کند بلکه شالودۀ علم_ علِم بشری_ است. اساس و بنیان علِم بشری بر 
گفته شد به  که در باال  گفته شد. این تفسیِر جهان، آن گونه  که در باال  پنداری است 
عقِل بشِر زمینی و به علِم بشر زمینی فرماِن ایست نمی دهد و حاّلل مجهوالت را به 
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ک و به افق های ناپیداِی آسمانی حواله نمی دهد . افال
     عشق، میل به ُشدن، میل به شدن از این به آن است. 

که  که هستیم و هستند باشد و ندانیم و ندانند  آنچه  از  گر عشق فقط شدن  ا
مقصِد بعدی ما  چیست، در آن صورت جهان جهانی بی سروسامان و سراسر هرج و 

مرج خواهد بود. پس عشق، میل به شدن از چیزی به چیزی است. 
که میل به شدن _  عشق _  که هر ذّره از جهان  کنون با این پرسش روبرو هستیم  ا
که عاشِق چیست و مایل به    گر ذّره نداند  دارد در هواِی شدِن به چه چیزی است؟ ا
کن خواهد بود و یا جنبشی بی نظم و  کت و سا چیست، جهان، یا جهانی سراسر سا

بی سروسامان خواهد داشت .
کجا می رود.  که به  پس هر جزِء جهان، »شدن« می کند و می داند یا دانسته شده 
که هر  که من سخن می گویم تمام اجزاء جهان دانسته شده اند  از منظر آن عرفانی 
نهاد همۀ اجزاء جهان  را در  به »ُشدن«  که میِل  آنچه  یک در هر زمان چه شوند. 
نهاده، عّلت العللی است و ذهن من را یارای شرحی بیش از این نیست. اینجا است 

گدازم.   که نمی دانم و در حسرت دانایی، در سوز و 
عشق نیرو نیست، عشق میل است. میلی ذاتی- ناشی از ساختار هر جزء از جهان 
که جهان به هر جزء     که هست- و لّذِت وصاِل حالتی دیگر، جایزه ای است  در آن حال 
»وقتی می شود« می دهد. اّما تقدیر جهان برای هر جزء، آرامش و سکون نیست. این 
جوشش آرام نمی گیرد. هنوز از جایی به جایی نرفته، آهنِگ جایی دیگر و هواِی حالی 

دیگر است .
َاَزل، زمان ها پیش از آن روِز انفجار بزرگ، عّلت العللی ناپیدا   از  به این ترتیب 
اجزای  تمام  در  جزء-  هر  ساختمان  و  ساختار  از  ناشی    _ »ُشدن«  برای  عشقی 

جهان نهاده است. 
 عشق راهنما و راهبِر راِه ما به مقصد نیست بلکه عشق در ما شوِق وصل می آفریند 

اّما راهبر و راهنمای ما عقل است .
و  به هم بسته  قانون مند-  اجزای  از  کائنات  که  گفته ام  کتاب  این  بارها در  من 
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کائنات در جنبش و جوش و خروش است. آیا جزِء  پیوسته- تشکیل شده است، اّما 
قانون مند، به صرِف قانون مندی، حرکت و »ُشدن« و جوش و خروشی می کند؟ خیر! 
پس میل و شور و شوقی برای وصل و وصال الزم است تا محرک شدن باشد. این میل 
که در نهاد ذّره ذّرۀ جهان جای دهد. در این  و این شور و شوق را نیز محرک اولی باید 
که  منزل از منازِل طّی طریق، به سِدّ سترگ و عبورناپذیری می رسم و اینجا است 
که روزنه ای در این دخمۀ جهِل خود  دیوانه وار خود را به در و دیوار می زنم باشد 
کنم. من در این دخمۀ نادانی، مجنوِن دانایی ام و همواره پای بسِت ُغل و  پیدا 

زنجیِر جهل. 
که تداوِم این ُشدن  گویا در بطن و نهاِد ساختاِر این اجزای قانون مند، میلی است 

و دگرگونی را از آغازی نامعلوم تا پایانی ناپیدا امکان پذیر ساخته است .
کائنات، در همۀ  این میِل به شدن و این عشق و این ارادۀ بالقّوه، در همۀ ذّرات 
کائنات هست و همه را به شدن  کّل  کائنات و در  کوچک و بزرگ  زیرمجموعه های 
واداشته است. ذّره ذّره، قطره قطره، جوی جوی، رود رود، دریا دریا، درخت و جنگل 
در  پای کوبان  و  رقص کنان  عشق،  فرماِن  به  همه  فلک  و  خورشید  و  ستاره  و  کوه  و 

سماع اند، همه در ُشدن اند .
که راِه وصل را می نمایاند، عقل است .  شوِق وصل، ناشی از عشق است اّما آن چه 
عشق محّرِک عقل است. عشق ما را به جایی نمی برد اّما میِل به آن چیزی است 

که راهبر و راهنما و پیِر ما است.  که باید شویم. این عقل است 
کاشِف اسرار و رموز، عقل است.  کشف اسرار و رموز است اّما  عشق، میل به 

پیِر ما، عقل ما است. 
که با  بین عقل و عشق تضاّدی نیست هرچند هستند عاشقان دروغین بسیاری 

عاقالن درستیزاند. 
کاِر عاقالِن راستین.  کاِر عاشقاِن راستین است و نه  تضاّد بین عقل و عشق، نه 
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ناسازگاری های عرفان با عقل
کشف اسرار و رموز، عقل ستیزی  کرامات، ریاضت های نابخردانه،   

مقدمه 
نگاه عاشقانه و شاعرانه به جهان از دیدگاه عقل ستودنی است اّما وصف شاعرانۀ 

جهان را با درک حقیقِت جهان اشتباه نکنیم. 
کینه و  که آرامش می دهد و رواِن ما را از عصبّیت و حسادت و    آن بخش از عرفان 

نفرت و تعّصب و دروغ و زنگار می زداید، ستودنی است.
کنیم، عرفاِن مکتِب عشق و شور و وجد  گر عرفان را از پیرایه های ناراست پاالیش  ا
گفتۀ حافظ باور دارم  و محّبت بسیار هم دلپسند است و عقل در پِی آن است. به این 

که می گوید:
      

                                                                                                    
گر داند که دل دربند زلفش چون خوشست گــردند از پی زنجیـــــر ما«»عقل ا عاقـــــالن دیوانه 

ک 29، ص 66(  (  

باور  و  تفّکر  این  از  ناشی  خوِش  احساس  و  جهان  وحدِت  و  عشق  با  کسی  چه 
مخالف است؟ 

کسی با اشاعۀ عشق و محبت، آسان گیرِی روزگار، صبر و تحّمِل همراه با امید  چه 
کینه و حسد مخالف است؟  و تالش، رفع 

عماِل متعارِف منتهی به آرامش مخالف است؟  کسی با اَ چه 
کسی با سماع مخالف است؟ چه 

متأّسفانه عرفان در مواردی آلوده به اّدعاهای واهی و خرافی نظیر کرامات و کشف 
مرید  فکرِی  استثمار  بازی،  خانقاه  و  خانقاه  نابخردانه،  ریاضت های  انجام  اسرار، 
کردن  توّسط مراد و بدتر از همه، در سطوِح عامیانه و َپسِت آن، آلوده به درفش درگونه 
که این  و شفا دادن و پا بر آتش نهادن و اعمالی از این قبیل شد و این در حالی است 

مکتِب عشق و محّبت را هیچ نیازی به این شعبده ها نیست.
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که آنان  کاروانیاِن عرفان، منزل به منزل طی طریق می کنم اّما آن گاه   من همراه با 
به ورطۀ عقل ستیزی، اّدعای کرامات و اّدعای وصل و حضور با خالِق جهان درغلتند، 

کج راهه و بی راهه ها برحذر خواهم داشت.  خود را از این 
کاروانیان عقل  گرفت و تا َدم آخر با  کناره نخواهم  من هرگز َنَفسی از راه عقل و علم 

گر راهی به حقیقت باشد آن را راِه عقل می دانم. همراه و همدمم و ا
در  غرق  العلل،  عّلت  و  گاهی  خودآ و  المواد  ماّده  ناپذیِر  عبور  سِدّ  برابر  در  من 
که در عاَلِم خیال، نه تنها از این سِدّ  وحشت و حیرت و اشتیاقم و چه بسیارند آنانی 
گذشته اند بلکه از آن سو، احکاِم قطعی صادر می کنند و حّتی فرمان قتل  عبور ناپذیر 

و اسارت و تازیانه می دهند. 
کشاورز، غم قوم و مّلت  کارگر و  این عارفان فقط خود را می بینند و بس. آنان، غم 
و غم جامعه و بشریت را ندارند. آنان فقط به فکر خود و خودسازِی خود و رستگارِی 
کثر عرفا، کاری به ظلم و ستم، کاری به ظالم و مظلوم، کاری به امثال  خود اند. حّتی ا
اسکندر و چنگیز و هیتلر و ناپلئون نداشته اند، آن ها غم جهان و دنیا را نداشته اند. 
گوشۀ خود، هیچ غمی ندارند، هیچ رسالتی را برای  اینان جز پروراندن خود در زاویه و 

خود قائل نیستند مگر ساختِن خود، آن هم در دنیای وهم و خیال.
»تا قرن پنجم هجری عدۀ متصّوفان زاید بر چهار هزار نفر رسیده بوده است.« 

)ک 26، ص 8(
کدامیک   از هزاران قطب، امامان، اوتاد، ابدال، ُنجبا، ُنقبا، سالک و مرید و ...... 
کشفی یا ابداعی یا اختراعی  کدامیک  گشوده اند و  گره ای از مشکالت جامعۀ بشری را 

کرده اند؟ 
گیریم که موج عرفان گرائی همه گیر شد.

گیریم که موِج دلْ  محوری گسترده شد.
 گیریم که عرفا بر همه چیز و همه کس دست یازیدند.

گیریم که مخالفت با علم و عقل، خورشیِد علم و عقل را در توبره ای به اسارت کشید.
که پهنۀ زمین ماالمال از بلبالِن مدهوش از رقِص یاسمن ها و یاسمن هاِی  گیریم 
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ک شد.  مدهوش از باد صبا و پروانه هاِی سوخته بال و عاشقاِن سینه چا
که همۀ زمین سراب شد. گیریم 

گمشدگاِن سراب خواهد  که به یاری   آخر چه؟ آخر االمر، این فرشتۀ عقل است 
که در ویرانه های خوْد ساخته، از عقل و علم  آمد و آخر االمر این جغِد خرافه است 

کند.  یاری طلب 
کرامات، ریاضت های طاقت فرسا و نابخردانه، عقل ستیزی،  انسان عاقل هرگز با 

کّل سِر سازگاری ندارد. کسب معرفت از طریق اّتحاد با 
شعبدۀ  و  بافتند  طامات  گفتند،  شطح  سرزمین  این  در  عرفا  بزرگترین  قرن ها 
کرامات کردند. حال بگویند و ببینیم آن مردِم ساده لوح و آن سالکاِن طریقت و رهرواِن 
حقیقت به کجا رسیدند؟ از بشارات آنان، مّلت و مردم چند گام به پیش آمدند و چند 

فرسنگ در بی خبری پس ماندند؟ 
هرچند عارفان، عابدان و زاهدان، پاِی استداللیون را چوبین می دانند لکن آنان 
کم سوِی علم به  کائنات با شمِع  خود پا در هوا هستند. با پای چوبین، در ظلّماِت 

دنبال خالق و حقیقت و مبدأ و مقصد پوئیدن بهتر از تکیه دادن بر هوا است. 
 به حقیقت نزدیک تریم. 

ً
این ندای عقل است که هرچه ساده لوح تریم ظاهرا

کرامات 
آنان دال  اّدعای  بوده اند،  راستگو و صادق  گر  ا کرده اند  کرامات  اّدعای  که  آنان 
برای  نیرنگی  آنان  اّدعای  این صورت  بر روان پریشی و خودشیفتگی است و در غیر 

پیشبرِد اهدافشان بوده است.
گیر و آن نیروی نهان و مرموِز جنباننده و  کتاب هرگز وجود نظِم فرا من در این 
ــ  که مجهوِل اعظم نامیده ام - انکار نکرده ام. آنچه که من  جوشانندۀ اجزای جهان راـ 
گیر و یا در اختیار  گروهی خاّص  در مختل نمودِن آن نظم فرا منکر شده ام تواِن فرد یا 

کشیدِن آن نیروی نهان است.  گرفتن و به بند 
کرده اند:  کرامات  عارفان بسیاری اّدعای 

کرامات را نتیجۀ طاعات می دانند و هیچ یکی از انواع آن را )مرده  صوفیان، 
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گفتن، بر آب راه رفتن، طی االرض، با جمادات و  کردن، با مرده سخن  زنده 
کردن، بیماران را شفا دادن، جانوان را به اطاعت وا داشتن، بر  جانواران تکّلم 
گاه بودن و .......................( مخالف با اوامر و نواهی حق  خزاین زمین آ
گاهی بر دل هاست و لذا  کرامات اولیا آ و مصالح خلق نمی شناسند. از جمله 
 ابوسعید ابی الخیر و ابوالحسن نوری را  »جاسوس القلوب«  لقب داده اند. 

)ک 24، ص 80(
که آن نیروی نهان، اطاعِت از چون منی را پذیرا باشد و هرگز  من هرگز نمی پذیرم 
که چون منی، آن نظم و نیرو را حّتی ذّره ای به اختیار بگیرد.  زیر باِر این دروغ نمی روم 
کم، بوالهوسی چون من و تو و یا حالی به حالی شونده ای چون  آن نیروی مرموِز حا

که به اشِک چون منی و یا به التماِس چون توئی تغییِر قضا دهد. ما نیست 

او  به  را  تمرکز خود  گردانندۀ جهان،  که  کند  تصّور  که عارفی  زهی خودپسندی 
معطوف داشته است.

کنیم:  به چند نمونه از خرافه های دلپذیر توّجه 
که آب از  گریسته بود  که روزی بر بام صومعه چندان  نقل است ]حسن بصری[ 
ک است یا نه؟«.  گفت: »این آب پا ناودان روان شده بود و بر شخصی چکید. 

که آب چشم عاصی است«.       )ک 27، ص 31( گفت: »نه! بشوی  حسن 
گفت: جماعتی به حج می رفتیم. در بادیه تشنه شدیم.  که بزرگی  نقل است 
به سر چاهی رسیدیم. دلو و رسن ندیدیم. حسن ]حسن بصری[ گفت: »چون 
من در نماز روم، شما آب خورید«. پس در نماز شد. ما به سر آب شدیم. آب 
بر سر چاه آمده بود. باز خوردیم. یکی از اصحاب رکوه یی آب برداشت. آب به 
گفت :»خدای را استوار نداشتید  غ شد،  چاه فرو شد. چون حسن از نماز فار

،تا آب به چاه فرو رفت«. )ک 27، ص 33(
نماند.چهل  زادش  بود.  سفری  در  ادهم[  ]ابراهیم  ابراهیم  که  است  نقل 
نرسد. برادران  به  از وی  تا رنجی  کس نگفت،  با  و  ِگل خورد  و  کرد   روز صبر 

)ک 27، ص 98(
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ُگربه یی از پیش وی  ُگربه خور، وقتی در َغْلواِی جذبه  »موالنا محمِد مجذوِب 
گرفته و به یک بار فرو برده است. َخْرِق عادْت از وی بسیار سر  میگذشته، آن را 

می زده است!« )ک 20، ص 17(
نقل است که ]ابراهیم ادهم[ وقتی در کشتی خواست نشستن. سیم نداشت. 
از  گفت:»الهی  و  بگزارد  نماز  رکعت  دو  دادن«.  بباید  دیناری  گفتند:»هریک 
من چیزی می خواهند و ندارم«.در وقت، ریگ لب دریا همه زر شد. مشتی 

برگرفت و بدیشان داد. )ک 27، ص 108(
سرگین  ستور  هیچ  بغداد  در  بود،  زنده  ]ِبشِرحافی[  بشر  تا  که  است  نقل 
شخصی  آِن  از  ستوری  شبی  رفتی.  برهنه  پای  که  را.  او  حرمت  نینداخت 
کردند، همچنان بود.  که: »بشر نماند«. احتیاط  روث انداخت. فریاد برآورد 
راه  بود، در جملۀ  زنده  او  تا  که  گفت: »بدآن  به[ چه دانستی ؟«  گفتند: »] 
که بشر نمانده است«.  بغداد روث نبود. این برخالف عادت دیدم. دانستم 

)ک 27، ص 116(
کرد. شیخ  کرد. مریدی هم پای دراز  که یک روز شیخ پای دراز   نقل است 
]بایزید بسطامی[ پای برکشید. مرید هرچند که خواست پای برکشد نتوانست 
کردن شیخ  که پای فرو  که پنداشت  وهم چنان بماند تا به آخر عمر. از آن بود 

هم چون دیگران باشد. )ک 27، ص 153(
وقتی ]سهل بن عبداله التستری[ در خانه بود، چوبی از باال درافتاد و سرش 
بشکست و قطرات خون از سرش بر زمین چکید و همه نقش »اهلل« بازدید 

آمد. )ک 27، ص 268( 
او صحبت  با  و  التستری[ رسید  ابداالن به من ]سهل بن عبداله  از  »مردی 
کردم و از ]من[ مسایل می پرسید از حقیقت و من جواب می گفتم. تا وقتی 
که نماز بامداد بگزاردی، و به زیر آب شدی و در زیر آب نشستی ............ و 
از آن آب جز به وقت نماز بیرون نیامدی. مّدتی با من بود، هم بر این صفت 
ک 27، ص 269(  که برفت«.)  کس ننشست تا وقتی  که البّته هیچ نخورد و با 
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سال  در  را  کتاب  این  گفته،  الحکم  فصوص  کتاب  مقّدمۀ  در  عربی  ابن 
از  نویسد  می  آنچه  و  دریافته  )ص(  اسالم  پیامبر  از  خوابی  ضمن   627
است. مکاشفه  و  رؤیا  آن  ناقل  و  مترجم  تنها  او  و  است،  حضرت  آن   امالی 

)ک 22، ص 36 و 35(
گفتند: »ما  که طایفه یی در بادیه او ]حسین بن منصور حالج[ را  نقل است 
کرد و طبقی انجیر پیش ایشان نهاد. و یک  را انجیر می باید«. دست در هوا 
گفتند:   گرم پیش ایشان نهاد.  بار دیگر حلوا خواستند. طبقی حلواِء شکرِی 
»این حلواِء باب الّطاق بغداد است«. حسین گفت: »پیش من چه بادیه و چه 

بغداد !«. )ک 27، ص 513(
خرقۀ  و  ]بود[  نشسته  دجله  لب  بر  روزی  ادهم[  ]ابراهیم  که  است  نقل 
چه  بلخ  ملک  گفت:»درگذاشتن  و  بیامد  ]یکی  می زد  بخیه  را  خود  ژندۀ 
که:»سوزنم  کرد  اشارت  ماهیان  به  افتاد.  دجله  در  سوزنش  یافتی؟«[ 
گرفته.  بازدهید«. هزار ماهی سر از آب برآورد ،هر یکی سوزنی زّرین در دهان 
گفت: »سوزن خود می خواهم«. ماهیکی ضعیف سوزن او به دهان  ابراهیم 
که یافتم به ماندِن ُملک بلخ،  گفت:»کمترین چیزی  گرفته، برآورد. ابراهیم 

این بود.آن دیگرها تو دانی«. )ک 27، ص 108(
خرافۀ باال عینًا به نحو دلنشینی در مثنوی آمده است:

نشســـتهـــم ِزابراهیــــــِم َادَهــــــم آمـــده  ســـت دریـــا  لـــب  بـــر  راهـــی  ز  کاو 

گهـــاندلِق خود می دوخت آن سلطاِن جان نا آنجـــــا  آمـــــد  امیـــری  یـــک 

.........

فگند دریا  در  زود  سوزن  بلنـــدشیخ  آواِز  بـــه  را  ســـوزن  خواســـت 

َالّلهیـــی ماهـــــی  هـــزاران  ماهیـــــیصـــــد  هـــر  لـــِب  در  زر  ســـوزِن   

حـــق دریـــای  از  آوردنـــد  بـــر  کـــه بگیـــر ای شـــیخ ســـوزنهای حـــّقســـر 

ک 28، ص 315 و 314(  (
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کائنات، به  که در آن نظم جهانی و قانون مندِی  خرافه ای دیگر از مثنوی معنوی 
دلجویی از درویشی ژنده پوش، به هم می ریزد:

کشتیـــــی دروِن  درویشـــی  پشـــتییبـــود  مـــردی  رخـــت  از  ســـاخته 

جملـــه را ُجســـتند و او را هـــم نمـــودیـــاوه شـــد همیـــاِن زر او خفتـــه بـــود

را جوییـــم هـــم ِدَرم    کایـــن فقیـــِر خفتـــه  صاحـــب  غـــم  ز  بیـــدارش  کـــرد 

 جملـــه را ُجســـتیم نتوانـــی تـــو َرســـتکه در این کشتی ُحُرمدان ُگم شده ست

ــو ز دلـــق ــه شـ کـــن برهنـ ــرون  خلـــقدلـــق بیـ اوهـــاِم  شـــود  غ  فــــار تـــو  ز  تـــا 

رســـانگفـــت یـــاَرب مـــر غالمـــت را خســـان در  فرمـــان  کردنـــد  مّتهـــم 

کردنـــد هـــر ســـو در زمـــانچـــون بـــه درد آمـــد دِل درویـــش از آن ســـر بـــرون 

از دریـــای ژرف شـــگرف   صـــد هـــزاران ماهـــی  ُدّری  یکـــی  هـــر  دهـــاِن  در 

ُپـــر دریـــای  از  ماهـــی  هـــزاران  ُدرصـــد  چـــه  و  ُدّر  یکـــی  هـــر  دهـــاِن  در 

ُملکتـــی خـــراِج  ُدّری  یکـــی  شـــرکتیهـــر  نـــدارد  ایـــن  اســـت  الـــه  کـــز 

کشـــتی و َجســـت ُکرســـی و نشســـتُدِرّ چنـــد انداخـــت در  مـــر هـــوا را ســـاخت 

ک 28، ص 325(  (

بیم قحط  از  و  آمدند  ]بایزید بسطامی[  که جماعتی پیش شیخ  نقل است 
کن تا حق ـــ  تعالی ـــ  باران فرستد«. شیخ سر فرو برد،  گفتند: »دعا  نالیدند و 
آمد«. در حال  باران  که  کنید  راست  ناودان ها  و  »بروید  گفت:  و  برآورد  پس 

که یک شبانروز می بارید. )ک 27، ص 153( گرفت، چنان  باریدن 
خرافۀ باریدن باران به دعای زاهد در مثنوی نیز آمده است:

 
بادیـــه میـــاِن  در  ُبـــد  َعّبادیـــهزاهـــدی  چـــون  غـــرق  عبـــادت  در 

..............

ریگ روِی  بر  ُبد  استاده  نماز  کـــز تّفـــش بجوشـــد آِب دیـــگدر  ریـــگ 
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کـــن ای ســـلطاِن دین   تـــا ببخشـــد حـــاِل تـــو مـــا را یقیـــنمشـــکِل مـــا َحل 

مـــا بـــه  َاســـرارت  ز  ســـّری  ُنمـــا  زّنارهـــاوا  میـــان  از  بّبریـــم  تـــا 

آســـمان ســـوی  بگشـــود  را  حاجیـــانچشـــم  دعـــای  کـــن  اجابـــت  کـــه 

..............

َکـــشدر میـــاِن ایـــن مناجـــات ابـــِر َخـــوش زود پیـــدا شـــد چـــو پیـــِل آب 

گرفـــت گرفـــتهمچـــو آب از َمشـــک باریـــدن  مســـکن  غارهـــا  در  و  َگـــو  در 

ک 28، ص 339 و 338(  (

کـه از بـدو پیدایـش بشـر تـا امـروز، هیـچ آب جویـی بـه دعای  بااطمینـان می گویـم 
سـالکی از حرکـت بـاز نـه ایسـتاده و هیـچ ماهـِی دریایـی بـه دلسـوزِی درویشـی، مروارید 
کائنات، با دعای  کائنات و هیچ ذّره ای از قانوِن  کشـتی نینداخته و هیچ ذّره ای از  به 

عارفـی یـا بـه نفریِن درویشـی تغییر نکرده اسـت. 
کنون، هیچ قانون و مصلحتی در کائنات، به خواست عارفی  با اطمینان می گویم تا
یا درویشی، نقض نشده است و در ذهن خود این ابیات دلپذیر حافظ را مرور می کنم:

نزنیم دانش  دفتر  بر  مغلطه  سّر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیمرقم 

ک 29، ص 798(   (

هیچـــم خبـــر از هیـــچ مقامـــی نفرســـتادچندان که زدم الف کرامات و مقامات

ک 29، ص 256(  (

امید  به  منطق  و  استدالل  و  خرد  و  دانش  و  عقل  از  سرخورده  که  عارفان  آن 
کشِف رموِز عالم و راز آفرینش به چّله نشینی پرداخته اند، به جایی جز خود   حضور  و 
نرسیده اند. این مّدعیان عقل را می ستیزند زیرا تحّمل چهل روز چّله نشینی و سپس 
که هزاران  کشف رازها، به مراتب آسانتر از تحّمل زحمات طاقت فرسایی است  اّدعای 
هزار انساِن عقل گرا و خردمند طی هزاران سال دود چراغ خورده اند و زحمت اندیشه 

کوچه اند.  برده اند و هنوز اندر خِم یک 
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و  به هم می ریزد  را  عالم  قوانیِن طبیعِی  تمامِی  که  بنگرید  عارف شوریده  آن  به 
شفا  ِوردی  به  می برد،  سرباال  را  آب  می زند،  ریشخند  جهان  عّلِی  قوانیِن  همۀ  به 
گرسنگان را طعام می دهد، ماهیان دریا را  گروهی بسیار از  می بخشد و به قرصی نان 
کنیزکی ُمجاز و امر خدا می پندارد  به  فرمان می گیرد، قتل انسانی را به خاطر تصاحِب 
کالم  کنیزک( و دائمًا و هر لحظه، در هر  )مثنوی معنوی- دفتر اول- حکایت پادشاه و 
و در هر بیت و در هر مجلس، دم از عشِق خدا می زند. او جهان و قوانین طبیعی را 
بازیچۀ تعّلقات و خودشیفتگِی خود می کند، گاه فرماِن شورش و هرج و مرج به جهان 

گاه فرماِن اطاعت و فرمانبری. می دهد و 
شگفت آن که فیلسوِف مّشایی ای هم چون ابن سینا کراماِت عرفا را تأیید می کند. 
کنی.  که خالف عادت باشد و تو آنها را رد  »از عارفان اخباری بگوش تو برسد 
گویند: عارفی برای مردم باران خواست، و باران آمد؛ یا بیماران را  مثل اینکه 
کرد، تا به زمین فرو رفتند یا به  شفا خواست، و شفا یافتند؛ یا بر آنها نفرین 
کرد، و وبا و مرگ و سیل و  برایشان دعا  اینکه  یا  ک شدند؛  نحوی دیگر هال
طوفان از ایشان دفع شد؛ یا جانوران وحشی ایشان را فرمان بردند؛ یا مرغان 
کاماًل ناممکن نیستند. چون  که البته  کارها ـــ   از ایشان نرمیدند یا امثال این 
کارها را در رازهای طبیعی  کن و مشتاب؛ زیرا همانند این نوع  بشنوی توقف 

کنم ...............«  که من برخی از آنها را برای تو یاد  اسبابیست و باشد 
)ک 20، ص 167(

گروهی از مّدعیاِن عرفان می نگریم آنان را  وقتی به ژرفای عقاید و پندارها و رفتار 

گروه از عقل گرایاِن خداناشناس درمی یابیم.  نسبت به خدا بسیار غریبه تر از آن 
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ریاضت هاِی طاقت فرسا و نابخردانه
کم  که با تلقین و با چله نشینی، اعتکاف، روزه داری و  هرکس می تواند و حق دارد 
خوری و بسنده کردن به کمترین آب و غذا، کم خوابی، ذکِر طوالنی و بسیار چه با زبان 
کامل این غرایز، به خودسازی  و چه با دل، مهاِر غرایز و شهوات نفسانی حّتی مهار 
بپردازد. اّما آشکارا می گویم که این ریاضت ها میل به دانستِن حقیقت را افزون می کند 

و میل به وصل و حضور را زیاد می کند اّما ذّره ای به دانایی و معرفت ما نمی افزاید.
      با ریاضت داشته های موجود در ذهن ما ممکن است ترکیب و تحلیِل کامل تری 
موجود  ذهن  در  قباًل  آن  اجزای  که   - جدیدی  گاهِی  آ و  معرفت  هیچ  اّما  کند  پیدا 
ج از ذهن، ذرّ ه ای  نباشد- حاصل نمی شود. حّتی با هزار سال چله نشینی، جهاِن خار

گاهِی سالک اضافه نمی کند.  به آ
که برخی از عرفا در راِه رسیدن به حّق بر  کودکانه  به چند نمونه از ریاضت های 

کنیم: خود روا داشته اند توّجه 
دربارۀ ابوبکر شبلی )247ـــ  335 هـ  ( می خوانیم:

»سردابه ای داشتی، در آنجا همی شدی و آغوشی چوب با خود بردی و هرگاه 
گاه بودی که  که غفلتی به دل او در آمدی، خویشتن بدان چوب همی زدی، و 

که بشکستی دست و پای خود، بر دیوار همی زدی«. همۀ چوبها 
 )ک 22، ص 52(

گرفت، سالهای دراز  که ]ابوبکر ِشبلی[ مجاهده بر دست  که به اّول    نقل است 
که: هفت من نمک  گویند  کشیدی تا در خواب نشود، و  شب نمک در چشم 

کرده بود. )ک 27، ص 539-540( در چشم 
و دربارۀ ابوسعید ابوالخیر می خوانیم: 

نقل است که ]ابوسعید ابوالخیر[ یک روز زیر درختی بید فرود آمده بود و خیمه 
کنیزکی ترک پایش می مالید و قدحی شربت بر بالینش نهاده، و مریدی  زده و 
پوستینی پوشیده بود و در آفتاب گرم استاده و از گرما استخوان مرید شکسته 
که:  می شد و عرق از وی می ریخت تا طاقتش برسید، بر خاطرش بگذشت 
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»خدایا او بنده یی و چنین در عّز و ناز و من بنده یی و چنین مضّطر و بیچاره 
تو  که  این درخت  گفت: »ای جوانمرد!  بدانست.  !« شیخ در حال  عاجز  و 
و  درآویخته«.  درخت  این  از  سرنگونسار  کردم  قرآن  ختم  هشتاد  می بینی 

مریدان را چنین تربیت می کرد. )ک 27، ص 701(
     ریاضت ما را به خدا یا عّلت العلل نزدیک نمی کند بلکه موجب تداوم تلقین و 
نزدیکی سالک به مِن بسیِط غیر متعّلق می شود. سالک گمان می کند که با نفی من و 
منّیت به خدا نزدیک می شود در حالی که با رفع تعّلقات، هرچه بیشتر در »من« - مِن 

ــ   فرو می غلتد. بسیِط خودـ 
کجا  گوشه نشینی و طریقت و سلوک به  که طی قرن ها، ریاضت و  بگویند مّدعیان 

رسیده اند؟
گوشۀ خلوت و یک لقمه نان و چند خرما و َتنی آسوده طلب و ذهنی خرافی   یک 
و از همه مهم تر، لوحی ساده و زودباور و قدرِت تلقینی زیاد به من دهید تا چهل روزه 

به عرش اعالء روم و خبر از ماوراِی علم و دانائی بیاورم. 
کاهالنه  ما پویندگاِن حقیقت و مبدأ و عّلت العلل می توانیم تسلیم این وسوسۀ 
کم ارتفاع را حقیقت پنداریم و در عاَلِم خیال، خود را در فراِز قّله های  شویم و قّله هاِی 
کنیم و به ستایش و ثنا بپردازیم و مسئلۀ شناخت و معرفت را مختومه  بلند تصّور 
آن  تسخیر  در  که  قّله ای  نمی دانند،  جایز  را  توقف  هوشمندان  اّما  کنیم.  اعالم 
می کوشیم بسیار دورتر و باالتر است. نزدیکی به این قّله، با ریاضت حاصل نمی شود، 
گوشۀ عزلت  که  بلکه با ریاضِت فکری حاصل می شود، ریاضِت فکری نه این است 
کنیم بلکه، باید به تحقیقات علمی بپردازیم، باید در جهت  کنیم و ذکِر بسیار  اختیار 
کسب علم و تحقیق و شناخت راز و رمزهای طبیعت ریاضت بکشیم، به یقین طریقِت 
سلول ها،  اعماق  در  که  آن کس  و  می نگرد  فضا  و  کهکشان ها  اعماق  به  که  آن کس 

کاُوش می کند طریقتی راستین است. مولکول ها، اتم ها 
 بشر امروزین بیشتر از هر زمان دیگری در جهت شناخت مبدأ و مقصد و حقیقت 
گر ممکن باشد جز از طریق عقل امکان پذیر نیست.  که معرفت ا اهتمام می ورزد، زیرا 



لوا اخب: تخانِش تخانش

140

کرده، هر بامداد به دیار  گوشۀ عزلت ذکِر بسیار  که عمری در  کنید عارفی را  مقابل 
که سرتاسِر عمر  یار رفته و هر شامگاه خلسه وار به نیاز پرداخته با فیلسوفی مّشایی، 
که عمری را در پژوهشگاه و آزمایشگاه به  کرده و یا با انسانی  ریاضِت مطالعه و اندیشه 
کنار هم نظاره  گروه را در  گذرانده، این دو  کشف عّلتی  تحقیق برای درماِن دردی و 

کدامیک در خدمت بشرّیت بوده اند؟ کدامیک بی ثمر و  کنید. 

کشف اسرار و رموز
که به عارفی  لطاف و هدایاِی موجودی فرا  زمینی نیست 

َ
کشف و شهود و اشراق از ا

در حاِل عرفانی تحویل شود. 
گهان احساس می کنیم که پرده ها دریده شد و حجاب ها برداشته شد  که نا آن گاه 
ُکنه مسائل و پرسش ها رسیدیم و نور معرفِت راستین خانۀ دل  و ما به اصل و ذات و 
که هیچ اّتفاق عجیب و غریبی نیفتاده است. نه ما به  ما را روشن نمود باید بدانیم 
که خود  ملکوت رفته ایم و نه از عرش اعالء نور معرفتی به ما رسیده، بلکه باید بدانیم 

در خود فرو رفته ایم زیرا:
قبلِی موجود در ذهن      و اشراق ها، مفاهیم و محفوظاِت  کشف و شهود  شالودۀ همۀ 

)علِم حصولی( است.

که همۀ آنان  که تجربۀ حاِل عرفانی دارند این است   یک وجه مشترک بین تمام آنان 
در »من«، مِن بسیط خود فرو می روند و سعی می کنند خود را از هر نوع محفوظات 
کتسابی و علوِم حصولی آزاد  کنند. در این حالت، بسته به باورها و  و تعّلقاِت ذهنِی ا
که دارند آن حال را شکافتن فردّیِت خود، وصل خود به جهان،  اعتقادات قبلی ای 
گر این نظر  اّتصال به خدا، ذوب در خدا و یا حضور در محضر خدا تلقی می کنند. ا
درست باشد باید نتیجه بگیریم حّتی در حاالت فنا و خلسه و وجد و وصال و حضور، 
گونه های  به  را  حالت  آن  آنان  از  هریک  زیرا  نمی شود  زایل  فرد  بنیادیِن  باورهای 

کرده اند. که ناشی از باورهای بنیادیِن آنان است تفسیر  متفاوتی 
بودایی«،  »خالء  یا  شونیاتا   ،)  1870  -  1966 د.ت.سوزوکی)  پروفسور  گفتۀ  به 
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عبارتست از: 
که از هر نوع اضافه و تضایفی فراترست ... در »خالء« بودایی نه  خالء محض 
زمان هست نه مکان، نه صیرورت، نه شیئیت. نفس در این تجربۀ محض 
مجرد، انعکاس خود را در خود می نگرد ... و این هنگامی میسر است که نفس 
که نفس از همۀ محتویات ممکنش جز خویش  خود شونیاتاست، یعنی آنگاه 

خالی باشد. )ک 10، ص 109(  
که شخصیت من در آن آشیانۀ پابرجایی یافته است، در لحظۀ  »قالب فردیت 
شکافته  و  شکفته  اشراق[  حالت  با  معادل  »ذن«  نحلۀ  ]اصطالح  ساتوری 
جذب  آن  در  یا  نمی یابم  اّتحاد  خویش  از  فراتر  وجودی  با  لزومًا  می شود. 
بکلی  دیگر  منفرد  وجودهای  از  و  فروبسته  که  من  فردیت  ولی  نمی شوم، 
گسسته است ... در چیزی توصیف ناپذیر، چیزی که سامانی کامال متفاوت با 

سامان معهود و مأنوس من دارد، منحل می شود .« )ک 10، ص 118(
که از دایرۀ حس  که عرفا در حال وجد و یا وصل به جایی می رسند  این اّدعا نیز 
و عقل بیرون است، اّدعایی بی اساس است زیرا حّتی پیچیده ترین و نامفهوم ترین 
که از طریق علم حصولی  شطح و طامات آنان نیز اشاره به معانی و مفاهیمی دارد 
قات و حذف 

ّ
گر آزاد شدن و بریدن از تعل گرفته است و ا در محفوظات مغزشان جای 

باید  نازاده  جنیِن  پس  است  اّتحاد  و  وصال  عرفانِی  حال  وصِف  حصولی،  محفوظاِت 

عارف ترین عارف باشد.

 من به وجود حاِل عرفانی و تجربۀ حاِل عرفانی باور دارم، اّما پرسش اساسی این 
نزدیک  عرفانی  حاِل  آن  معتقدم  من  چیست؟  عرفانی  حاِل  آن  مابه ازای  که  است 
شدن به مِن بسیِط غیر متعّلق است و الغیر، هرگز فنا فی اهلل، اناالحق، ذوب و وصال 

با خالق جهان را نمی پذیرم.
اّدعا های درویشی ژنده پوش شنیدنی است. درویشی در وصف حال عرفانِی خود  

چنین سر داده بود:
»منــم زایــل شــد، از خــود بیخــود می شــدم و بــه خــود می آمــدم، همــه نــور بــود، هــم 
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کالبــد جســم رهــا شــده بــودم و بــه  شــعف و شــور بــود. همــه یکــی و یکــی همــه بــود. از 
هــر ســو آزادانــه پــرواز می کــردم، اصــاًل زمــان و مــکان مفهــوم خــود را از دســت داده بــود، 
گویــا در آِن آمدنــم - بیــن هســتی و نیســتی- هیــچ مــرزی نبــود، ژرفــای هســتی اعمــاق 
کائنــات بــود و مــرزی  نیســتی بــود و اعمــاق نیســتی ژرفــای هســتی، ذهنــم بــه وســعت 
کائنــات نبــود، مــن نــه بخشــی نــه جزئــی نــه قســمی نــه ذّره ای، بلکــه همــۀ  بیــن مــن و 
کائنــات بــودم. از شــدت نــور- چــون تاریکــی محــض- هیــچ نمی دیــدم، لحظــه ای بــه 
کــه نطفــه ای بیــش نبــودم، همــه مجهــوالت بــر مــن معلــوم بــود  یــاد آن زمــان افتــادم 
کــه در نهــاِد مــن نهفتــه بــود در آن لحظــه نقــد و حاضــر بــود، هیــچ ســختی،  وعلــم ازلــی 
گرمــی، ســردی، زبــری و هیــچ احســاس ناخوشــی در مــن نبــود. همــه چیــز نرم،  ســفتی، 
کیــزه و منــّزه بــود، مــن رقص کنــان، چــون بهشــتیان در بهشــت موعــود  ک، پا لطیــف، پــا
می چرخیــدم و می چرخیــدم و می چرخیــدم، دیگــر در آن لحظــه دســت مــن، پــای 
مــن، مــن و مــِن مــن نبــود، احســاس خالــص و نــاب و عاطفــۀ خالــص و نــاب، احســاس 
بی چیــزی، احســاِس صــرف، احســاس این کــه هیــچ چیــزی را احســاس نکنــی و یــا همــه 

کنــی .« چیــز حّتــی خــدا را در خــود و خــود را در خــدا احســاس 
در این لحظات آن مرد، عرق ریزان، بی حرکت چون مست های الیعقل، چون یک 
با ضربانی بسیار  تپان  قلبی  تکه چوب خشکیده، چشمانی بی فروغ، بی احساس، 
که چه بگویم،  آرام، بدنی سرد و قامتی خمیده، روبروی من ایستاده بود. من متحّیر 

کردم و راه خود پیمودم. گفته بود فراموش  که  درمان درد او را نمی دانستم، آنچه 
 با خود گفتم من کودِک ساده لوِح خرافه گراِی زود باور نیستم که آن حالتی که بر او 

گذشت.  رفت را عروج و وصل و فنا و حضور بدانم. هرچه بود در »مِن« او 
     آنچه که بسیاری از محّققین مّشایی در مورد عرفان بررسی کرده اند یافتِن پاسخ 

که آیا برای حاالت عرفانی، ما به ازائی هست یا خیر؟  به این پرسش است 
از عرفا راست می گویند و حاالت عرفانی وجود دارد و »حاِل   بی تردید بسیاری 
که  عرفانی« عینیت دارد اّما مسئله مهم چیستِی »حال« است. من چنین می پندارم 

»حاِل عرفانی« چیزی نیست جز نزدیک شدن به مِن بسیط، به مِن من.
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ــ  1840 م.( بنگریم: به این نقل قول از جان ادینگتون سیموندز )1893ـ 
که عوالم و عوامل هشیاری عادی فروکش می کرد،  احساس   به همان نسبت 
مطلق  »نفس«  جز  چیزی  سرانجام  می شد.  تشدید  مضمری  ذاتی  گاهی  آ

مجرد بحت بسیط برجا نمی ماند. جهان بیشکل و بی محتوا می شد.
 )ک 10، ص 88(

من هرگز وصال حق و فنا فی اهلل و یا حضور در بارگاه او و یا اّتحاد با او و یا ذوب در 
او را به هیچ روی باور ندارم.

گفتۀ برتراند راسل )1970- 1872 م.(: به 
که با  عرفان از هیچ حقیقتی پرده برنمی دارد. فقط علم و تفکر منطقی است 
که عرفان می تواند بکند این است  کمکی  ما از حقیقت حکایت می کند. تنها 
کتشافات عقل علمی و منطقی، به ما نگاه و نگرشی عاطفی و  که نسبت به ا

نجیبانه ببخشد. )ک 10، ص 2( 
که من منکِر حالِت شکوهمنِد ُسکر و شعف و  ممکن است این تصّور پیش آید 
کثریت قریب به اّتفاق عرفا- که اّدعا  وجد در عارفان هستم که این گونه نیست. قطعًا ا
گفته اند اّما نکتۀ بسیار مهم که من بر  کرده اند چنین حاالتی را تجربه کرده اند- راست 
که وقوع این حاالِت عرفانی ربطی به اّتحاد عارف با ملکوت  آن تکیه می کنم این است 
که  کائنات ندارد. زیرا چه بسا انسانی  اعلی و یا حقیقت مطلق و یا پروردگار و صانِع 

کرده باشد. اصاًل باور به مابعدالطبیعه نداشته باشد چنین حاالتی را تجربه 
نیز  ملحد  عارف  وجودی،  وحدت  و  موحد  عرفای  از  کثیری  گروه  جنب  در 

وجود داشته اند. )ک 10، ص 104(
فلوطین = پلوتینوس )205؟-270م.( پیرو هیچ نظام دینی رسمی نبود ولی 
به مابعدالطبیعۀ افالطون معتقد بود و در صدد بود آن را پرورده تر و پرداخته تر 

کند. می نویسد: 
»خودیابی، همانا ارتباط ماست با نفس در مقام تنزه و خلوص اش .«

گاهی از »من« بحت بسیط »در مقام تنزه و خلوص«،  به عبارت دیگر یعنی آ
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یعنی خالی از انباشته های تجربی اش.
 دنبالۀ سخنش از این قرار است: 

از  وارستگی  مقام  ـــ  است  رستگاران  و  خداوندان  و  خدایان  حیات  »این 
بیگانه ایست که ما را تخته بند تن کرده است، حیاتی است که حظی از اشیای 

کــدان ندارد - هجرتیست از فردیت به فرد.«   )ک 10، ص 103( این خا
به  وصل  حاالت،  و  حالت  این  که  است  آن  می فشارم  پای  آن  بر  من  که  آنچه   
گر هست بگویند چه حقیقتی را کشف کرده اند؟ این حاالت، اّتحاد  حقیقتی نیست. ا
با عرش اعالء و عروج و فنا فی اهلل نیست و این اّدعا ها ناشی از خودخواهی و خودبزرگ 

بینی و یا وهم و خیال است. 
 از اّدعاهای عرفا دربارۀ پدیدآمدِن حاالت عرفانی- خلسه و اّتصال به حقیقت و 
که نه تنها اّدعا می کنند آن حالت وصف ناپذیر است و  فنا در آن لحظه و ...- آن است 
که ماوراء عقل و فراذهنی نیز هست و شگفت آورتر  به بیان نمی آید بلکه اّدعا می کنند 

کسِب علوم بشری در آن حاالت می کنند. آن که اّدعای 
قدیس فرانثیسکو خاویر )1506-1552( چنین نوشته است: 

که پرده از برابر دیدگان درونم برافتاد، و حقیقت علوم  »چنین به نظرم آمد 
بشری، حتی علومی که هرگز نخوانده بودم در شهودی پر از فیض بر من آشکار 
شد. این شهود بیست و چهار ساعت دوام یافت؛ سپس گویی آن پرده دوباره 

حائل شد، و من خود را چون پیش نادان یافتم .« )ک 10، ص 291 و 290(
والتر ترنس استیس از عارف دیگری نیز نقل می کند: 

کیف آنها  کم و  ک و ستارگان را به او نشان داد و او را به شناخت  خدا ... افال
که به خود آمد نمی توانست ماوقع را برای ما شرح دهد.  کرد ... وقتی  نایل 
که هیچ زبانی  کامل و مستی بخش است  کائنات چندان  فقط گفت علم او به 

کرد. )ک 10، ص 291( نمی تواند وصف 
که نه آن پدیده را  کند  گر موجودی از پدیده ای سخن بگوید و سپس اعالم   حال ا
که فرا حّسی است، باید به  کرده زیرا  که به یاد داشته باشد و نه احساس  کرده  درک 
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کسی بگوید من شمعی را دیدم  که  گوِش بسته داد. این اّدعا مانند آن است  این اّدعا 
کجا، بگوید من آن جا نبودم و من در این هنگام به یاد این بیت از حافظ  بگوئیم 

می افتم که می گوید: 

 شطح و طامات به بازار خرافات بریمخیـــز تـــا خرقـــه صوفـــی بـــه خرابـــات بریم

 )ک 29، ص 786(

مهمترین ُرکن حدوِث حالت عرفانی، تلقیِن بسیار و باور و یقین داشتن به وقوِع 
چنین حالتی است. تا باور نکنیم، حدوِث این حالت امکان پذیر نیست.

فاقِد استعداِد ذاتِی درِک  و  به داشتن طبعی خشک  را مّتهم  ممکن است من 
که  کمر هّمت بر نابودی عرفان بسته ام  که من  حاالِت عرفانی  کنند و یا تصّور شود 

این گونه نیست. من فقط در فکر زدودن خرافات از عرفانم. 
به  که به مِن غیرمتعّلق و به مِن من نزدیک می شویم حالتی شگفت آور  آن گاه 
انسان دست می دهد، شاید در عرفان هم حالت ُسکر و یا حضور و یا فنا همین حالت 
که انسان می تواند تجربه  باشد. این یکی از پرشعف ترین و با وجدترین حاالتی است 
که عرفا عروج و حضور می نامند. به همین دلیل من  کند. شاید همان حالتی است 
اعماق  در  درحقیقت  می شوند،  بی خود  خود  از  ذکر،  با  که  آن گاه  عرفا  که  می گویم 

خودشان فرو می روند.
 شرح یک تجربۀ شخصی عرفانی بی جا نیست:

روزی در سپیده دِم بهاری، تنها به تماشای نوبرگ های چناران و بید و غنچه های 
گل های محمدی در ایوانی نشسته بودم. خورشید در حال طلوعیدن بود  نورسیده 
و پاره پارۀ ابرها در بستری فیروزه ای با هم داد و ستدی عاشقانه داشتند، با طبعی 
غ  آماده و روانی آرام، دیوان حافظ در دست، جویا و پذیراِی حالی خوش بودم. فار
کس، به شاخه ها و ساقه ها، برگ ها و غنچه ها و ابرها و آسمان  از همه چیز و همه 
گاه حالی  که در دیدگاهم بود. به نا کشیدن هرآنچه  خیره بودم و در هوِس به آغوش 
گلبرگی از غنچه ها و ذّره ای از  دیگر یافتم. خود را برگی از درختان، تّکه ای از ابرها و 
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گلبرگی نه شاخه ای  رطوبت مطبوع آن هوای بهاری یافتم. آرام آرام، دیگر نه برگی نه 
که دیگر هرگز به آن حال  و نه پاره ابری، من و آن ها همه یکی شدیم. حالی دست داد 

کوته زمانی بیش نپائید. نرسیده ام و 
کنید!  گم  که سر از پا نشناسید و خود را  گر آنچنان شراب بنوشید   ا

و  گل ها و شاخه ها  آن  به  و  بنشینید  گوشۀ حیاِط مسجد شاه اصفهان  گر در  ا
کاری شده و آب نما، نه جزء به جزء، بلکه  کاشی  اسلیمی ها و طاق ها و ایوان هاِی 

همه و همه را  با هم ببینید! 
کالردشــت،  بعــد از بارندگــی بســیار، آن جنــگل  گــر در مســیر ده عبــاس آبــاد بــه  ا
کــوه چــون ابــر ســپید بــه پائیــن می خرامنــد،  کــه از هــر شــکاِف  انبــوه، آن آب هــای ســپید 
کشــیده و آن دّره ژرف و عمیــق و آن نهــر خروشــاِن  آن درختــان تنومنــد و ســر بــه فلــک 
کــه چــون رودی خروشــان کف آلــود بــه پائیــن می خروشــد همــه و همــه را یکجــا  کــف دّره 

کنیــد! بــا تمــام وجــود لمــس 
گر لّذت دیدار معماری و تزئینات و نقاشی هاِی واتیکان را بیازمائید! ا

گر به آثار زیبای موزه های معروف جهان عمیقًا خیره شوید! ا
گر با داستان رستم و سهراب و یا رستم و اسفندیار و یا لیلی و مجنون و یا خسرو و  ا

کنید! شیرین اشک بریزید و حال 
گر در لحظاتی با شعر حافظ یا دیوان شمس مست شوید! ا

کنندۀ یک زن زیبا و دلفریب بنگرید! کننده و مدهوش  گر به زیبائی خیره   ا
گر لحظۀ آغوش کشیدِن فرزند شش سالۀ خود را پس از سال ها دوری به یاد آورید! ا
کوهنوردی، از فراز قّله های سپیدپوش از برف زمستانی، به  گر پس از ساعت ها  ا

کوه ها و دّره هاِی پر برف خیره شوید! منظرۀ 
گرم و مرطوب آبی خنک بنوشید!  گر پس از ساعت ها ورزش در هوای  ا

که در آن، تمام سلول ها، عضالت و اندام هایتان با نواِی دف و نی  گر آن حالی را  و ا
کنید! شادمانه می رقصند را تجربه 

کنید، آن حال، حاِل  کنید و چند برابر  گر همۀ آن حاالت را با هم یک جا جمع   و ا
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لّذتی است ماوراِء همۀ  گفت  من در آن سپیده دم بود. در وصف آن حال می توان 
گفته اند وصف آن حال  که  لّذت ها و دلنشینِی آن حال، ماوراِء همۀ دلنشینی ها. این 
که خود در خود فرو رفتم و در عالِم  گفته اند. اّما من می دانم  شدنی نیست راست 

خیال به جائی چون بهشت موعود رسیدم. 
کنون من راست می گویم: نه به عرش  دمی چند پس از آن حال، به خود آمدم. ا
کردم نه با مالئک همدم شدم و نه با خالِق زمان و مکان و اصل و قانون مّتصل  عروج 

شدم. حالی بود و اّتفاقی بود، فقط در مغز من، فقط در ذهن من.    
کشف اسراِر جهان و حّتی  که مّدعیان، اّدعای وصال و حصوِل معرفت و  هرچند 
گاهی به علوم بشری سرداده اند، اّما یک انساِن بصیر در اّولین لحظات برخورد با این  آ
که اینان تغییر حاِل خود را با  صوفی نماها و درویش مسلک ها، به سادگی درمی یابد 

لقاء اهلل اشتباه می گیرند. 
گروهی از شرقیان نیست بلکه در غرب  این تعّلق به عاَلم اوهام و خرافه، خاِصّ 
نیز این خیال پردازان بسیارند و در میان این آقایان و خانم های خیاالتی، استادان 
دانشگاه های بسیار معروف دنیا نیز دیده می شوند. حیف از کاونده ای چون مغِز انسان 

که با این گونه خرافات و افکار بی مایه آلوده شود. است 
کف داده و بینایی دل یافته،  که از نور خورشیِد الهی، دیده از  کند  که اّدعا   آن کس 
که مدهوش از وصِل او است، به عمیق ترین بسترهای مِن بسیِط  کند  که اّدعا  آن کس 
کوره راه خودپرستی راه می پوید و از شاهراِه خداشناسی  خود رسیده و لنگ لنگان در 

به دور می شود. 
کّل نبود  که من در خانقاه و مجالس سماع و ذکر عارفان دیده ام وحدت با  آنچه 
که بیشتر در منّیت و مِن خود  بلکه هرچه آنان فریاد نفِی منّیت می زدند من می دیدم 

فرو می روند. 
کند، حالِت از خود بی خودِی  که عقل سلیم و علم ثابت       خجسته آن روزی 
که با وسایل و  که حاالتی رّبانی تفسیر شده اند حاالتی از مغز است  عارفان و صوفیان 

لوازم و ابزار ماّدی هم قابل حصول و وصول است. 
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و  پزشکی  کمک  به  ـــ   انسان  مغِز یک  در  تغییر چیزی  با  که  روزی  آن  خجسته 
ــ  او انسانی شطحیه گوی شود. روانپزشکی و علِم ذهنـ 

تاباندِن  با  یا  و  بردِن سوزنی  فرو  با  یا  و  ماّده ای  تزریق  با  که  روزی  آن   خجسته 
کسی، او فریاِد فنا فی اهلل سردهد.  اشعه ای به مغِز 

عقل ستیزی
گر عرفان، خود را مکتبی ذوقی و همۀ اّدعاهای خود را، اّدعاهایی ذوقی بداند و  ا
کرده است، عقل مونس و همدم و یاِر عرفان  که تبیین شاعرانه ای از جهان  کند  قبول 

است همچنانکه دوست و رفیق و همراِه هنر است. 
ظاهِر  آسمان،  در  آدم ها  پرواز  از  می کنیم  نگاه  نقاشی  تابلوی  یک  به  وقتی  ما 
شگفت آوِر جانداران، سایه افکندن مرغی بر یک شهر، نورافشانِی قدیسه ای به اطراف، 
عبور کسی از میان شعله های آتش و امثال آن ها لّذت می بریم و هرگز، نبوِد تطابق بین 
که از  که آنچه  اجزاِء اثر هنری با جهاِن واقع را، تضاِد با عقل نمی دانیم. هنر مجاز است 

کند. که می خواهد بیان  ذوق و خیال سر بر می کشد را به هر شکلی 
عقل نه تنها با تجّلیات ذوق و خیال تضاّد و تقابلی ندارد بلکه دوستدار و دلبستۀ 
که عرفان، خود را فلسفه بداند و به  آن است.تضاّد عقل با عرفان از آن جا آغاز می شود 

گذارد. دایرۀ عقل پای 
که عارف به عاَلِم خیال پناه می برد و  تضاّد عقل با عرفان از آن جا آغاز می شود 
که به دنبال آب، در پِی سراب رود  کسی  نتیجه را در عاَلِم واقع ارائه می کند. همچون 

و از سراب جامی از آب بیاورد. 
آنان علم  که علم  َمجاز می دانند در حالی  را علم  آدمی  از عقل  ناشی  علِم  آنان 
که متأّسفانه به خرافه، اّدعاهای بی اساس، ریاضت های  َمجاز است و روشی است 

نابخردانه، تکّدی گری، سلسله مراتب و خوشه چینی آلوده شده است. 
گفتارهای عقل ستیزانۀ عارفان و شاعراِن عارف در  از سروده ها و  نمونه هایی 

زیر می آید.
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از احمد بن الحواری )ف. 230. هـ ( در مورد بی نیازی به علم چنین نقل شده است: 
گفت: کتابهایش را در دریا انداخت و   وقتی به مرحلۀ حق الیقین و قطع رسید، 

ای علم! این کار را از روی اهانت به تو نمی کنم، تو را برای رسیدن به خدا می خواستم 
که به او رسیدم، از تو بی نیازم. )ک 24، ص 82( کنون  ا

 
ـــت  ـــی اس ـــم از َفْلس ک ـــفی  ـــر فلس ـــد ه منهیـــد نق عمـــل  کیســـۀ  در  فْلـــس   

..........

مپنــــــدارید دیـــن  مـــــرِد  منهیـــدفلسفـــــی  یـــل  ســـاِم  جفـــِت  را  حیـــْز 

     "خاقانی شروانی"

 کان شحنه در والیت ما هیچ کاره نیستمـــا را بـــه منـــع عقـــل مترســـان و مـــی بیـــار   

..........

کنـــددر کارخانه ای که ره عقل و فضل نیست ـــرا  ـــولی چــ فهـــم ضعیـــف رأی فضـ

 "حافظ "

         موالنا جالل الدین محمد بلخی )672- 604 هـ .ق.( نیز بارها در مثنوی، فلسـفه 
کرده است:  و علم را تحقیر 

  

 
کـــه او دانـــد تنیـــد پدیـــدمکـــر و تلبیســـی  نآیـــد  دگـــــر  حیــــواِن  ز  آن 

بافتـــن را  َزرَکشـــــی  یافتـــــنجامــــه های  دریــــا  قعــــــِر  از  ُدّرهـــــا 

هندســـه علــــِم  کاریهـــــای  َفلَســـفهُخـــرده  و  ُنجــــوم و علـــــِم طـــّب  یـــا 

ُدنیــــاستش همیـــن  بـــا  تعّلـــــق  ره بـــه هفتـــم آسمـــــان بـــر نیســـتشکـــه 

ــت ــور اسـ ــای آُخـ ــِم بنـ ــه علـ ــن همـ اســـتایـ ُاشتــــر  و  گاو  بـــوِد  عمـــاِد  کـــه 

روز چنـــد  حیـــوان  اســـتبقای  گیجــــان رمـــوزبهـــِر  کردنـــد ایـــن  نـــاِم آن 

ک 28، ص 622(  (
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از علـــوم جـــان خـــود را می ندانـــد آن َظلـــومصـــد هـــزاران فصـــل دانـــد 

جـــــوهری هـــر  خاصّیـــت  او  در بیـــاِن جوهـــر خـــود چـــون خـــریدانـــد 

ک 28، ص 457(  (

بــود چوبیــــن  استــــداللیان  بودپــای  تمکین  بی  سخت  چوبین  پاِی 

ک 28، ص 96(  (

پـاره  ابوالخیـر نقـل شـده:»کار تصـوف در آغـاز، شکسـتن دوات هـا و  ازابوسـعید 
کـردن دانـش هاسـت.« )ک 24، ص 82( فرامـوش  و  کـردن دفترهـا 

 

                                                               

                                                                           

گوشـــم شـــد عقـــل و خـــرد و هـــوش فراموشـــم شـــدتـــا ولولـــۀ عشـــق تـــو در 

کـــردم ســـیصد ورق از علـــم فراموشـــم شـــدتـــا یـــک ورق عشـــق تـــو از بـــر 

   "ابوسعید ابوالخیر"

دارد  دوراندیـــش  عقـــل  کـــو  داردکســـی  پیـــش  در  سرگشـــتگی  بســـی   

فضـــــولی  عقـــل  اندیشـــی  دور  حلــــولیز  دیگـــر  فلســـفی  شـــد  یکـــی 

..............

کـــن عقـــل را بـــا حـــق همـــی بـــاش کـــه تـــاب خـــور نـــدارد چشـــم خفـــاش  رهـــا 

"شبستری"

گویـــد خـــالف ایـــن ســـخن گـــر  کـــه ابلـــه مردکی اســـتعقـــل ا حـــرف او مشـــنو 

   "نعمت اهلل ولی"

گهـگاه از  کـه  گاهـِی انسـان، از فلسـفه مّشـاء اسـت و ایـن عرفـان اسـت     معرفـت و آ
گرفتـه  گرفتـه، نـه این کـه فلسـفۀ مّشـاء و عقالنیـت از عرفـان یـاری  فلسـفۀ مّشـاء یـاری 

باشد. 
گر مکاتب غیر مّشایی ـــ  چه زمینی و چه به ظاهر آسمانی ـــ  قدر و منزلتی داشته  ا

باشند، آن قدر و منزلت را وام داِر فلسفۀ مّشاء و تعّقل و اندیشه اند.
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حاالت سماع و وجد و حضور و ذوب و فنا و وصل و .... حاالتی است شخصی و 
کسی حق ندارد در حاالت شخص دیگری دخالت کند و مانع شود. هرکس مجاز است 
گون  گونا کند. روش های  که دوست دارد آرامش و شادی و نشاط پیدا  به هر شکل 
در مکاتب مختلف عرفانی نظیر ذکر و ریاضت های متعارف و چله نشینی و .... نیز 
کند و یا مانع  کسی نمی تواند و نباید و حق ندارد در آن ها دخالت  که  رفتاری است 
عمال، رفتاری است مربوط به خود آنان اّما نفی عقل و ضّدیِت با عقل 

َ
شود. این گونه ا

کرامات و معجزات، با عقل و منطق و  کشف رموز و اسرار و از همه بدتر اّدعای  و اّدعای 
که این طایفه را با استدالل سر و کاری نیست. استدالل سازگار نیست. هرچند 
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