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 مقدمه:
 كيدر  مينيب يم ميكنمراجعه  ينيدبه متون  يهستدر باب شناخت انسان و جهان و  يوقت

 ايرا درباره انسان  يقيحقاوارد شده است و مطالب و  ينيدو منابع  ينيدمتون  ييها حوزه

انسان و اوصاف و  اي ايدند در مور اياست چه در مورد آخرت و  كرده انيب يهستجهان و 

 كيانسان است، اما در  تيشخصبر رفتار و منش و  حاكم كه ينيقواناو و  يها يژگيو

 ها آنا وارد نشدند و درباره م اتيرواو  كتابو  ينيداسالم و متون و منابع  ييقلمروها

با منطقة الفراغ در  كه يتفاوتاست با  اتيفيتوصوزه همان منطقة الفراغ در ح نيا، و اند ساكت

 .ميدار اتيزيتجو

 اتيفيتوص و اتيزيتجومنطقة الفراغ در 
منطقة الفراغ همان حوزه مباحات  كي قتيحقو دستورات در  اتيزيتجومنطقة الفراغ در 

آنجا  يكل حكم كيباز هم  يعنياست  شكلو به آن  ياقتضائ ايو  يالاقتضائحاال اباحه  است

مقدار آزادتر است اما در منطقة الفراغ  كيحوزه  كياباحه است  حكمش يمنتهوجود دارد 

 يجارهم آنجا  حكمت و قاعده درباره آن نگفته اس يزيچ نيد كهاست  ييآنجا اتيفيتوص

 .تفاوت دارد نيا .ستين

 قاعده ايعلل عدم تعرض به موضوع و 
در حوزه  مينيب يم كه يمطالب يعني ستينهم  كم كه اند ساكت اتيرواو  اتيآ كه ييجادر 

 اتيآر حداقل در ظواه ستين ينشاناز آن نام و  اتيرواو  اتيآدر  كه يانسانعلوم  ايفلسفه 

 .ستين يخبراز آن  اتيرواو 
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 ايو  استيسو اقتصاد و  يشناسمثال در جامعه  كه يمطالب نياخبر نبودن و عدم وجود  نيا

 يروشنواضح و  زيچ يليخ كهناخودآگاه  ريضم نيهممثل  ايو  يهستدرباره  اي يشناسروان 

 كي اتيكلگرچه در  ستين يزيچ رشيتفاسحداقل در  بكندآن نوع ناخودآگاه را اثبات  كه

 يليتفصو  زيربه هرحال  يولپنهان داشت  يها هيالداللت بر  ينحوبه  كه ميداشت ياتيآ

 وجود ندارد.

عدم  تاس يفيتوصو  يمعارفقواعد  يبرااصول  يمنتهاست  ياصولبحث  ضعدم تعر نيا

بر روان  حاكم كه يقانون اي  ،ياقاعده  كي به ،يموضوع كيت به نسب اتيرواو  اتيآتعرض 

به  يزيچاز آن  توان يم ايآاست  ها نياو امثال  ياجتماعو  يفردرفتار  ،رفتار انسان هست اي

 دست آورد؟

 نداردـ اسالم آن قانون و قاعده را قبول 1

 نداشته است. ريتأثـ قانون و قاعده در سعادت و شقاوت انسان 2

 .كرد توان ينمقاعده  نيااز  يااستفاده  جيهـ 3

در  يمنتهوجود دارد  احكامدر  كهاست  يلفظو اطالق  يمقامهمان اطالق  رينظبحث  نيا

 ميكنبر آن درست  ياطالق خواهد يموجود دارد و  لمثل ص يليدل كي يلفظاطالق 

و  طيشراهمه  كهدارد  يتيروا كي كهدرباره نماز  نكهياهست  يمقاماطالق  ييجاها كي

بحث است و ما  نيا هيشببحث ما شرطش را نگفته است، محل  كي ديگو يمحدودش را 

بر رفتار  حاكمفالن قاعده  ت،يشخصدر  يژگيوفالن  ،ناخودآگاه ريضم نيا مييبگو ميخواه يم

 يمعننگفتن  ايآ ،نگفته است يزيچدرباره آن  نيا ،انسان ياجتماعبر رفتار  ايانسان،  ياقتصاد

 دارد؟ يداللتو و مفهوم 
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 قاعده و موضوع  انيبموجود در عدم  نكات
  نكته اول:

 يزندگ ايروان انسان  ايبر انسان  حاكم اتيواقعو  اتيفيتوصدر همه  كهانتظار داشت  دينبا

 ءيش امكان يعل ليدلادل كه ست ا نياو شاهدش هم  ستين كهانتظار  نياانسان وارد بشود، 

 در  مينيب يم كهاست  نيهموارد نشده است  نيد كه نيابر  ليدلهم ادل  نجايااست  ءيشوقوع

 يهستبر انسان و جهان  كه ينيقوانو  ياتيفيتوصاز قواعد و  ياريبساز  يخال، منابع و متون ما

 برد يم يپبشر به آن  فكرخود  كه ميدار يعيوس يهاعرصه  يليخاست و  حاكمامور  يليخو 

  .تمسلم اس كه نيااصل  نيا. مينيب ينم يزيچدر منابع و متون ما  كه يحالدر 

 نكته دوم: 

 ،يهست ايانسان  ايبر جهان  حاكمو قواعد  نيقوانو  قيحقااز  يبعضبه  يآگاه كه ييآنجا

را  يمنجزروشن و واضح و  ديق، در سعادت و شقاوت دارد يواضحن و روش يليخنقش 

 كي يعنيبپردازند  نيابه  كهمنابع و متون است  فهيوظ ديتردهم بدون  نيا كنم يمعرض 

 ها آنبه  يناآگاه اي يآگاهانسان است و  اي يهستبر عالم و جهان  حاكم كه يقيحقاو  نيقوان

شرع  فهيوظهم قطعا  نيادارد.  يواضحو منجز و  يقطع ريتأثهم در سعادت و شقاوت انسان 

دارد  يقطعمنجز و  ريتأثدر  كه ييزهايچ نيچن، ... ، معادديتوحمثال  يعني بكند انيب كهست ا

بشر  تيهداسعادت و  يبرا كه ينيداست،  نيد فهيوظهم  نيادر سعادت و شقاوت انسان؛ 

در سعادت و شقاوت  رگذاريتأث ها آنو جهل به  يآگاه كه ياتيفيتوصو  نيقوانآمده است 

 بكند انيب ديبارا  نياانسان است 

 نكته سوم: 

 ديبا يا گونهبه  يولدخالت ندارد  ميمستق و جهل به آنها به طور يآگاه كههم  يموارددر 

 يحيصح ريمسدر  اي افتدينخطا  ريمس كيانسان در  كهبشود  ميتنظ ينيدو ضوابط  احكام
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 انيبخود آن قانون و قاعده را  كهندارد  يضرورتهم  نجايانوع است  كيهم  نيا رديبگقرار 

 تيتفومصلحت و عدم  دركمصلحت و  كسبآن  يپاسخگو ديبااو  احكام يول بكند

 است. گريدنوع  كيهم  نيامصلحت باشد. 

، شود يمانستن آن موجب شقاوت انسان ند كه يفيتوص نيقوان ميگفتدوم  نكتهدر  كهپس آنچه 

خود  ديبگو ديبارا  نيادر آن دارد  يمنجز ريتأث، است رگذاريتأث يآدمآن در سعادت  دانستن

، ، ...ريالمصاهللا  يإلهو اهللا احد،  ديبگو ديبا يعني بكند انيب ديبارا  يفيتوصآن قانون و قاعده 

در سعادت و شقاوت دارد به طور منجز، و علم و جهل به آن مؤثر  ريتأث كهآن چه  ديبگو ديبا

 .شود يمه اعتقادات و امثال آنها هم در همان حوز نيا ديبگو ديبارا  نيااست 

رفتار در  ايو  حاكمشناخت و جهل به آن قاعده  كهناظر است  ييجاسوم به آن  نكتهاما 

آن مصلحت منجز را  كهباشد  يجور ديبا نيقوان يول ستينمؤثر  ميمستقسعادت و شقاوت 

را از آن مفسده منجز دور بدارد  يآدمو  بكند ليتحص، اورديببه دست  ،انسان يبرا بكند درك

و  يفقهو قواعد  نيقوان يول ديبگوخود آن را  ستينالزم  نجايا ديبگو ديبارا هم  نيا

 تيتبعاز آن با عنوان  كهاست  يا نكتههم  نياشده باشد.  ميتنظآن  بر اساس ديبا شياخالق

 . شود يم ادينسبت به مصالح و مفساد  احكام

ندارد  يلزوم چيه يولاست  يمبتنبر مصالح و مفاسد  ها آنهمه  ميدارما در شرع  كه ياحكام

 يضرورت چيه بكند انيبما  ياجمالو  يليتفصعلم  يبراو مفاسد را شارع  حهمه آن مصال كه

 يمبتن ها نيا ميدارما  كه ينيقوانهمه  نيا ،... وزن و مرد  نيقوان ،ارث نيقواناز  ياريبسندارد 

از  ياريبساست، اما خود آن مصالح و مفاسد  يمفاسداست  يمصالح ،است ياتيواقع كيبر 

از همان  ياستكشافبر اساس همان روش  شيبو  كمجاها به آن اشاره نشده است. بله البته 

 يها گزارههم گذاردن  كنار شود يمكتاب اقتصادنا انجام داده است صدر در  ديشه كه يكار

 اينظام  نيا ليتحلبا  شود يمو  ديايببه دست  ينظامدن مثال گذار كنار كيبا  يگاهو  يفقه
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و  ميببردست  يروانشناخت اي ياسيس اي ياجتماع اي ياقتصادقواعد  كيگزاره ما به  كي يحت

 . يظن اي يقطعحاال به صورت  ،است نيااسالم  يمبنا مييبگو

 كه ييآنجاو منجز دارد اما  يقطع ريتأث كهاست  يمواردالقاعده ناظر به آن  يعل ينيدمتون 

از  كه ستين ديبعباز  يول كند ينمداللت  يقاطعضرورت  كيهم  نجايادارد در  ياحتمال ريتأث

 شارع نسبت به آن هم اهتمام دارد. كهادله استفاده بشود 

 سؤال:

هر نوع قاعده  اي يشناختو روان  يشناختاز قاعده جامعه  ساكتما  ينيدمنابع  نكهيا ايآ

به آن توجه  اسالمو  ستينقاعده مورد قبول اسالم  نيا كهست ا معنا نيبد ،هستند يگريد

 : كرد نجايا توان يم ياستنتاج كي ميگفتما  كهآنچه با توجه به  نجاياندارد 

 جواب:

در فقه و اصول  كه نيابه دست آورد مثل  توان يم نجايادر  انيالبم از عد كه ياستنتاج نياول

از  ميخواه يمهم  نجايا مياوريبل را به دست شمو ميخواه يم ديق انيالباز عدم  كه يزيچ ميدار

 ؟مياوريبرا به دست  يگريدهر نوع داللت  اينبود قاعده  ميبكناستفاده  انيالبعدم 

با فرض  يحتندارد و  يدخالتجهل به آن در سعادت و شقاوت به طور منجز  ايعلم به آن و 

با فرض  يحتمقدار تفاوت دارد  كياصل هم  و نيدنازل با  نيدهم  خيتاردر طول  كه نيا

، يقانون كي ستين اتيروا، در ستينآن در قر يوقت كهرا گفت  نيابشود  ديشاهم باز  نيا

جزء  نيا كه ميكن يم استكشاف انيالبعدم  نيااز  كهبه ذهن است  بيقر اريبس، يا قاعده كي

علم و جهلش بخواهد مؤثر باشد در سعادت و  كه ييزهايچجزء  يعني ستين اتياعتقادحوزه 

داللت  بايتقر نيا ستين يزيچجور  نيا ،ياصلشقاوت انسان به طور منجز و در آن درجه 

و امثال  يشناسو انسان  يشناس يهستقاعده  كينسبت به  ينيدروشن عدم تعرض متون 
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و دخالت  ستين ايخود قاعده در واقع هست  كهندارد  يبعدست، اما داللت بر بحث ا ها نيا

 ممكن كه نيا يبراداللت را ندارد  نيا، ندارد، نه علم و جهل به قاعده؟ ايدر سعادت ما دارد 

آن  كهاست  كرده ميتنظ يجوررا  احكامشواقعا اسالم به آن توجه داشته است و  كهاست 

اگر  يناخودآگاهجور  نيا، گاهشده است مثال در همان ناخودآ تيرعاقاعده هم در ضمن آن 

است  يكاودر روان  كه ييمعناناخودآگاه به آن  ميتوان ينم اتيآو از  كند ينمادله افاده  مييبگو

، اما عدم وجود خود قاعده و عدم كرداثبات  شود ينم يزيچجور  نيا مييبگواگر  ميكناثبات 

 وجود دارد: نجايادو احتمال  كه نيا يبرا كرداثبات  توان ينمقاعده را  نياصحت 

 اثبات وجود و صحت قاعده  ليدال

از  يليخ، نداشته است يريتأثسعادت و شقاوت در  يولقاعده درست است  نيا .1

 ريتأثنداشته است و در شقاوت انسان  يريتأثدر سعادت و شقاوت  كهاست  قيحقا

 است. نيا آن احتمال كينداشته است  يمنجزقاطع و 

و  احكامه است شارع هم در تنداش ريتأثعلم و جهلش  يولدارد  ريتأثقاعده  نيا  .2

 ميتنظاخالق و فقهش  يجورضوابط و مقرراتش آن را در نظر گرفته است و آن را 

 تواند يمهمان ناخودآگاه  كه يحدداده است به همان  بيترترا  احكاماست  كرده

و دستورات  ياخالققواعد  يعني كند يم كنترلآن را  بكشاندانسان را به شرارت 

 اي بكند كنترلناخودآگاه را  كهاست  سريم كهتا آنجا  كهست ا يجور ياخالق يفقه

است  نيتأمبشود  تيرعااگر  نيقواندر انسان بگذارد  يا شرورانه ريتأثنگذارند 

آن  كهشده است  ميتنظ يجور يولنداشته است  يدخالت چيهندانستن آن  ايدانستن 

داشته  يشقاوتدر سعادت و  يمنجزقاطع و  ريتأثاست. علم و جهل آن به  نيتأم

 . كرداستفاده  توان ينم نيااز  شيبثابت است اما  نيا ستين يجور نياباشد 
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 نشده است. پيتاتكرار،  ليبدل 29:16تا  25:20

 چهارم: نكته

نداشته است  يدخالت يشرعدر زمان ورود نص  كهاست  حاكمو قواعد  نيقواناز  يبعض

 تاس يابدچون  ديبگو ديبااعتقادات را  ،يرفتارنظام  ميتنظشناخت آن قانون و قاعده در 

است و  يخاص يپول نيقواناست  يبانكداربه  ازيناقتصاد امروز  دهيچيپ يايدنمثال در 

آن زمان نبوده است آن را شارع  كه زهايچ ليقب نيااز  شود يم كشفامروزه  كه ييزهايچ

 كهاست  كرده انيبرا  يكل يزهايچ كي شارعو  ديبگو كه ستيننگفته است خوب الزم هم 

 زهايچگونه  نياو  كردو به آن اعتنا  كردشناخت حاصل  ديبا يزمانمتناسب با خودش در هر 

 كهگفته است  يكل يزهايچ كي يول ديبگو ستينبا كهدر آن زمان نبوده است روشن است  كه

قانون را اعمال  نيا بكندقانون را توجه  نيا كه نياچون متوقف است سعادت انسان مثال بر 

  .بكند كشفو  بكند

 :جهينت

و آن  ميفهم يمحدش را  كي كهاست  نيا يمعنابه  ينيدقاعده در منابع  ذكرنگفتن و عدم 

در سعادت و شقاوت  ريتأث كه نيااما  ستين اتياعتقادقانون جزء  نيا كهاست  نيا يمعن

است نباشد  ممكناست باشد و  ممكنبه دست آورد و  انيالبو از عدم  يكل شود ينمندارد را 

 كه نيادخالت دارد در  نيا كه ميكردهم احراز  يزمان كيو اگر  شود ينم كشف نيااز  شيبو 

و  يبدانآن را  ديبا كه كند يم، تبعا الزامش زمان نياعصر و در  نياد بشود در انسان سعادتمن

 نشده است. پيتانا مفهوم بودن سوال،  ليدلبه  37:00تا  32:00 .يبكن كارآن  يرو، و يبفهم
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 ناخودآگاه ريضمموجود در  نكاتادامه 
 ناخودآگاه ريضمصور 

 :كرد ريتصو توان يمناخودآگاه را دو نوع  ريضمـ 1

و آن  بكنداحساس  تواند ينموقت  چيهخودش  يعنيآگاه مطلق (ناخود :الف: ناخودآگاه مطلق

 .)بكند دركرا بشناسد و 

و  ها مداقهولو با  ديايبانسان  يآگاه در حوزه تواند يم كه يناخودآگاه( :ينسبناخودآگاه ب: 

 ).مبدل به خودآگاه بشود يدرونمطالعات و تأمالت 

 اقسام ناخودآگاه مطلق
به  كهبرخوردار است  يناخودآگاه كهاست  نيا يكاوروان  اتينظراز  يبعضظاهر حداقل 

بر خودش  مكشوفببرد و  يپبه آن  تواند ينمخود شخص  يعنيطور مطلق ناخودآگاه است 

 دو نوع است.  نيابشود خود  مكشوف شيبرا تواند ينم كه نيابشود، البته 

 ستينوجه قابل فهم  چيهـ به 1

شخص  كهوجود دارد  يناخودآگاهنوع  كي يعني، كند يدرون يوجداناحساس  تواند ينمـ 2

از آن آگاه شود، اما با شواهد و  يوجدانو  يحضورعلم  ايخودش با وجدان و  تواند ينم

 ظاهر احتمال دوم است. كهببرد  يپاست  ممكن يعقل اي يعلمقرائن و استدالالت 

به  يامنابع اشاره  مييبگو ينيدناخودآگاه هم را ما از نظر  ينوع كه مييبگواگر ما  نهيزم نيا 

منابع و متون چه  نجاياتاب تحمل و انطباق بر آن دارد در  ايدارد  يدالالت ايآن دارد 

 ؟ ديگو يم
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 عدم وجود ناخودآگاه مطلق ليدال
 :يفلسف ليدلـ 1

. داشته باشد يحضوربه همه قوا و امور آن، علم  كهاست  نيام به نفس مستلز يحضورعلم 

 يعني بكند دايپهم  يحصولتوجه  كه ستين نيامستلزم  يحضورعلم  ديبگو يكساست  ممكن

 نگونهيا يبعضگونه گفتند و  نيا يبعض ،ناخودآگاه باشد يولباشد  يحضوردر او  يزيچ كي

تجرد نفس و علم  هينظربنابر  ميداربه خودمان  يحضورما علم  كه كردند يم يفلسفاستدالل 

 يفلسفاصل  نيا ،درونش هست يقوااو و بر هرچه در  يقوانفس به خود او و به  يحضور

نظر فلسفه از  م،يشو ينموارد  نجايارا  شيفلسفو مقدمات  ميريگ يمرا مفروض  نياما  كه

. احول و اطوار و تطورات خود دارد علم به خود و قوا و يمجرد، مجرد است و هر نفس

ووجدان  يآگاهدر حوزه  زيچد و همه گونه گفتند ناخودآگاه ندار نيا يبعضقاعده را  نيبنابرا

  .تاس

 يفلسف ليدلجواب 

 ممكنمتفاوت است  يحضورهست با علم  يكاوروان  اتينظردر  كه يناخودآگاهنوع  نيا

مبدل به  كه نيا يبرانفس  ييتوانا يولباشد  يحضورمعلوم به علم  كامال يزيچ كياست 

 كردو اثبات و تمام  كردمناقشه  نگونهياجواب را  نجايادر  توان يم  ،ستين بكند يحصولعلم 

 دو مطلب وجود دارد: نجاياو 

 .ددار يآگاهبر اساس وجود مجرد  شيخوـ انسان به خود و تمام قوا و تمام اطوار 1

 ممكنبشود  يحصولمبدل به علم  تواند يم االصول يعلاست  يحضوربه علم  ـ هرچه معلوم2

 يولنتواند باشد  اش يعقل يها ييتوانا، تشيشخصو  يوجودبه خاطر ضعف  يكس است
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 ياگركس ؛بكند يحصولآن را مبدل به علم  كهرا دارد  ها ييتوانا نيا يانسانفرد  االصول يعل

 .شود يموارد  بكنددو مقدمه را قبول  نيا

نفس را مجرد  كه يفلسفو مقدمات  هيمتعال حكمت يمبان، حداقل بنابر مقدمه اول مستدل است

 يدرجا كه يمقدمات، و هست مجرد بهمجرد  ءيلش ئيشان حضور و علم را هم دانند يم

 .تخودش هست مسلم اس

 يليخباشد ذهنش  يفلسف يفضادر  كه يكسگرچه  ستيناما مقدمه دوم به صورت قاطع 

به  يحضور نيا كهدر انسان هست  ييتوانا نيا القاعده يعل ديبگو كه نيامساعد است با 

 مبدل بشود. يحصول

 يلفظـ استدالل 2
نفسه  يعلبل االنسان « امتيقسوره  فهيشر هيآاز  توان يممحل بحث است  نجايا كه ياتيآاز 

 مييگو يمرا به عنوان نمونه  هيآ كهاست  يلفظاستدالل  كيهم  نيا، »رهيمعاذ يألقولو  رةيبص

 . ديفرما يم هيآ نياهم داشته باشد،  يگريد اتيآ ديشاو 

 دو احتمال داد: توان يمرا  رهيبص

از باب  رهيبصنفسه  يعلاالنسان  نجاياهمان مصدر باشد و  رهيبص كهاست  نيااحتمال  كي

 .دعدلٌ باش ديز

 مبالغه است  يتا رة،يبص يتا كهاست  نيااحتمال دوم 

و  يادب نكاتگرچه از نظر  كند ينمباهم  يفرق يمدلولال به لحاظ دو احتم نيااز  كدام چيه

به خصوص اگر  ستيناز نظر بحث ما متفاوت  يليخ يول كند يم ييتفاوتها كي انيبو  يمعان

هم نباشد باز مبالغه است  نياو اگر  رساند يمرا  ... وعدلٌ باشد مبالغه  ديزمصدر باشد  رةيبص

 .ستينمتفاوت  يليخباز  نجايا يعني
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» رةيمعاذ يألقلو و« كردند يمعن نگونهيارا  نيا كهاست  »رهيمعاذ يألقولو «در  كه گريد نكته

دارد  يآگاه كيخودش ببافد  يبراهم  هاتيتوجولو  اورديب هيتوججور  صد كه نياولو  يعني

 يگاهچون  آورد يمعذر  گرانيد يبرا كهاست  ياثبات يمعذورها كيهم اعم از  ريمعاذ نياو 

و اال خود او در آن  بكندرا قانع  يگريد كه كند يم هيتوجاست و  يظاهرو عذر  آورد يمعذر 

خود او به آن قانع  يعنيدارتر هم باشد  شهيرخرده  كي ،عذر كه نيا اي ستينلحظه هم قانع 

 كه فهمد يمباشد  يعمقاست و اگر  يسطح نياحال  نيعدر  يمنتهاست  رفتهيپذ ايگواست و 

 يبرا هيتوج يگاه نيبنابرا. رديگ يمهر دو را  »رهيمعاذ يألقلو و«ظاهرا  ستينجور  نيا

 يولسر خودش گذاشته است  كالهخودش است و  يبرا هيتوج يگاه يولهست  گرانيد

 ببرد. يپبه آن  تواند يم بكند يدقتاگر  تواند يمندارد و  ييمبنا

 :جهينت
نفسه  يعلبل االنسان  كه بكنداستفاده  هيآ نيااز  يكساست  ممكنشد  انيب كه ينكات نيابا 

نفس خودش  كهانسان بر وجود خودش  ديگو يماطالق دارد  هيآ نيا ره،يمعاذ يألقو لو  رةيبص

 يعل كه يضمن رتيبص اي ميمستقرا با  رةيبصبه خودش داشت چون  يآگاهآگاه است و لو 

بر اساس  ميريبگ ديباهر دو را  فهمد ينماآلن  كه نياولو  فهمد يمالقاعده اگر در عمقش برود 

 نياو  ميبكن يمعنرا هم به دو صورت  رتيبص م،يكرد يمعنرا به دو صورت  ريمعاذ كه نيا

 است. هيآ گريد نكته

انسان بر « كه ديبگو ه،يآاطالق  كه بكند يمعنرا  هيآگونه  نيا يكساگر  نكات نياو بر اساس 

خودش  يايزواهمه  ،همه او، همه وجودش يعني» اطالق دارد ديگو يم كه شتنيخو شتنيخو

 نيابه اطالق  ن،يانفهمد و امثال  يطيشرا كيو در  اورديب يعذر كه نياآگاه است ولو 

 آگاه بشود. تواند يمالقاعده به درون خودش  يعلسان ان كه نيا يبرابشود  تمسك
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 يلفظاستدالل  اشكال

 حكممناسبات  هيآ نيا مييبگواست  ممكن كه نيا ثيحاستدالل هم قابل خدشه است از  نيا

 نيادر سعادت و شقاوتش مؤثر است اما  كه يدرون يزهايچانصراف دارد به آن  ،و موضوع

در  كهدرونش  يها هيوالدرونش  يهاو همه حوزه  بكند يفلسفبحث  كيبخواهد  كه

 نيچن كيآگاه هست  ،در عرفان و فلسفه گفته شده است ايگفته شده است را  يروانكاو

در  نيا كهو موضوع  حكمبه خاطر آن مناسبات  نياتأمل است ولذا اطالق  يجا ياطالق

هم در سعادت و شقاوت مؤثر است به  نيارا در نظردارد و  يتيهدا هيسااست و  تيهدا هيسا

هم  نيا.. اطالق  ،مؤثر بوده يپنهان يها هيالدر  كههمه آنچه  كه ستينآن ناظر است و معلوم 

گرچه  ميدار نجايادر  يينهاقاطع  يفلسفاستدالل  كيما نه  نيبنابرا ستينقابل قبول  يليخ

 يزيچو اگر هم  ستينناخودآگاه مطلق  كه نيابر  يلفظاستدالل  كيمظنون است و نه 

 نيااست البته  ممكنولذا  ميندار نيابر  يقاطع ليدلاست  ينسبناخودآگاه باشد ناخودآگاه 

و  يأخفدارد سرّ و  كه نيادر واقع متون ما اآلن ولو  يعنياست  سكوت ليدلدو  نيا ينف جهينت

ناخودآگاه مطلق  نيا كه نياولو  كند يمرا اثبات  يناخودآگاه كيالمرء و قلبه  نيب حولي

 يزيچ شود ينم نهاياهست از  امكانش ايندارد  ياريهوشتبدل به خود آگاه و  امكاناست و 

 .كردرا استفاده 

 :يحصول رتيبص
 نجايادر  رهيبصاست:  نياهست  »... رةيبصنفسه  يعلبل االنسان « هيآدر  كه يچهارم نكته

و ظاهرش  ندينش يم فيتكل يپاانسان را به  كهاست  يحصولاست چون امر  يحصول رتيبص

 كهاست  يكافاست و  مشكوكالاقل  اي ستيناطالقش قابل قبول  ها نيابا همه  يولاست  نيا
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 ممكناست ناخودآگاه مطلق باشد و  ممكن ميكن ينم ينفو ما البته  كردنتواند بر آن استناد 

 است ناخودآگاه مطلق نباشد.
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