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ود، بیشتر بحثمان در مسئله سوم راجع به دیدگاه صدر المتألهین از ساختار نظام هستی بود ذیل عنوان تشکیک در وج 
 مطالبی که در نظر داشتم عرض بکنم مطرح کردیم، یکی دو نکته را اضافه کنیم و وارد مسئله بعدی بشویم. 

 های وجودظرفیت
کنیم و بعد یمبه نحو به شرط الیی در دامنه این نظام تشکیکی مشاهده یک نکته این است که ما وقتی که کماالت را 

شود از آن به عنوان یمها به نحو ال بشرطی در مراتب باالتر وجود دارد وقتی در مراتب باالتر به نحو ال بشرطی ینهمگفتیم 
شود. اسما الله یمبه عنوان اسما از آن یاد کنند که در لسان دینی یمکنند. از آن به عنوان کماالت وجودی یاد ینمماهیت یاد 

نزلی قرار همان مجموعه کماالت موجود در ذات حق سبحانه و تعالی است. بله این کماالت مرحله به مرحله وقتی در مراتب ت
هست، دن کی شسازد. یعنی گونه گونه یمگیرد اینجاست که ماهیت یمگیرد وقتی حالت تفعیلی و به نحو به شرط ال شکل یم

سازد، ینمه بشرطی باشد گونه گون گونه گونه شدن مرهون تحقق کماالت به نحو به شرط الیی است واال اگر بخواهد به نحو ال
 چون در بستر یک کمال برتر، به نحو غیر ممتاز وجود دارد، به نحو غیر ممتاز از سایر کماالت وجود دارد. 

اید از آن یاد داریم بخواهیم در مراتب باال جستجو کنیم به عنوان اسما بپس اگر ما همین ماهیاتی که در مراتب پایین 
روید باال در نقطه اوج یمروید باال یمثاًل شما که مهای وجود، یعنی یتظرفکنم یمکنیم من از این تعبیر از آن به فلسفه یاد 

ها را در لسانی دینی از یتظرفوجود دارد، آن  های به شرط ال و برای مراتب هستییتماههای بیکرانی برای شکل دادن یتظرف
کند و یمها در بستر نظام تشکیکی تفصیل پیدا یتظرفکنند بله همان اسمای الهی و همان یمآن به عنوان اسمای الهی یاد 

توانید به تمام این موجودات بگویید اسمای الهی یمسازد و لذا از یک نگاه شما یمهای به شرط ال یعنی موجودات را یتماه
اینجا مد نظر  یعنی تمام اشیا، این اشیا که در ی مألت ارکان کل شیءآلتمثل آن فقره ای که در دعای کمیل هست و به اسمائک 

های وجود یتفظری آن هاپشتوانهدهد اسمای الهی یعنی یمها را چی سامان یتماهها مد نظر است، این یتماهاست همان 
کند و موجودات نظام هستی شکل یماست که تفصیل پیدا  هاآناسما و کماالت آن مبدأ هستی است  هاآنی هاپشتوانهاست، 

 گیرند.یم

 *چرا می گویند اسمای الهی
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ها همینجوری است چون ظرفیت غیر از حقیقتی است که دارای این ظرفیت است آن متن حقیقی یتظرف**خود این 
در واقع  ی عرفانی که تحلیل کردند اسمهابحثد است این وجود دارای این ظرفیت است و لذا متماقی ازاسم است، در وجو

حث مطرح ی عرفانی باید این مباهابحثیعنی ذات به همراه یک جهت خاص، به همراه یک کمال خاص، حاال ان شا الله در 
 بشود. 

ی هااسمی اعتباری دارد، یک سری هااسمکنیم این انسان یک سری یمعه شما نگاه کنید راجع یک انسان اگر ما مطال
توانید بگویید این علی است، فامیلی او این است یک عناوین اعتباری یمگیرید یمحقیقی و تکوینی دارد. مثاًل یک فرد در نظر 

لمی عاست یعنی این ذات با جهت  می گویید ولی عناوین حقیقی، عناوین حقیقی چیست مثاًل این شخص عالم است دانشمند
ست اآن مورد مطالعه قرار گرفته است این شخص قادر است یعنی این ذات با جهت قدرت در نظر گرفته این شخص مهربان 

کنید وقتی راجع خدا بحث یماین ذات با جهت مهرش در نظر گرفته شده و هر چیز دیگر، شما راجع خداوند متعال که بحث 
ها اسما االسما است، یعنی یناها را آقایان می گویند اهل معرفت می گویند ینااسمای الهی که در قرآن داریم، کنید ما این یم
یم علکنیم یماد ییی است برای اسم حقیقی، اسم حقیقی چیست ذات پروردگار با جهت علمی لذا ما از آن به چی هااسمها ینا

کنیم ذات با جهت سمعی از آن یمت با جهت ابصاری لذا باعنوان بصیر از آن یاد ی دیگرش، ذاهاشعبهکنیم یا یمیا عالم یاد 
ها و کماالت حق تعالی و کماالت وجود یتظرفها یناکنیم یماد یکنیم ذات با جهت تکلم از آن به عنوان متکلم یمسمیع یاد 

 است. 

ها را می گوییم اسمای ذاتی الهی، وقتی این اسمای ینادر نقطه ذات همه این کماالت به نحو ال بشرط موجود است و 
ها نیست بدون طفره یناذاتی الهی بیرون می زند که بحث علیت ما همین است، بیرون زدن به نحو فرض کنید فیزیکی و شیمی 

کند یعنی یمپیدا  ها بیرون می زند اینجا همان اسمای الهی است، ولی دیگر به نحو به شرط ال دارد تحققیناو تجافی، وقتی 
های وجود و بسط اسمای الهی یتظرفبینید این بسط یمو شما  کماالت به شرط الیی آن شیء کماالت به شرط الیی، این شیء

دهد و لذا شما از این سو بحث را پیگیری بکنید از نگاه اهل معرفت همه موجودات نظام یمشکل  است که موجودات هستی را
های وجود هستند که این گونه بروز یتظرفی اسمای حق هستند، یعنی مظاهر و تجلیات هاجلوهو هستی مظاهر و تجلیات 

کند یمهده دارد حق سبحانه و تعالی را مشا کند یعنی از این شیءیمذر گبیند چشم اعتبار دارد، یعنی یمکند و لذا هر چیزی یم
 ینما تولوا فثم وجه الله این یک نکته، أکه ف

 و عوالم کلی و جزئی مراتب هستی
ی دیگر هانکتهگفتم اجازه بدهید اینجا به عنوان یک نکته ممتاز عرض کنم جدا از  هابحثیک نکته دیگر که درالبالی 

ی این نظام تشکیکی وقتی مقایسه کردیم از یک توجه داشته باشید در نظام تشکیکی ما هانظامعرض بکنم این است ما وقتی 
لفعل داریم صفر منظور عدم است و نقطه بی نهایت داریم بالفعل االن عالم را پر کرده عالم پرپر است به نقطه نزدیک به صفر با



5 
 

است کیپ در کیپ نظام هستی پر شده است یک وضعیت بی نهایت و یک وضعیت بسیار ضعیف که مثاًل در  مأل ترتیبی مأل
 ه کنید یک امتداد است. شود ماده نخستین این بستر را اگر بخواهید نگایمفلسفه گفته 

توانید اینقدر اینجا مرتبه مرتبه در نظر بگیرید و یماین امتداد از یک منظر قابلیت انقسام تا بی نهایت را دارد. یعنی شما 
کنید به لحاظ یک نگاه کلی به لحاظ یک نگاه کلی ما سه تا عالم از آن یمهر مرتبه رایک عالم بدانید. ولی وقتی سرجمع نگاه 

شود، عالم مثال یمآوریم عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده ما وارد توضیحات آن نشدیم که عالم عقل ازکجا اثبات یمه دست ب
شود برخی مشهود ما است، برخی محسوس ما است، برخی مشهود و محسوس یمشود، عالم ماده از کجا اثبات یمازکجا اثبات 

خواستم بگویم در این پهنه نظام تشکیکی از یک منظر شما مرتبه به مرتبه مثاًل یمقط نیست چه جوری است من وارد این نشدم ف
شود اینجور نیست یمکند وارد عالم مثال یمخود عالم عقل از مراتب بسیار متکثر تشکیل شده مثاًل آن نقطه ای که دارد گذر 

شود شباهت عالم مثال بیشتر یمت عالم عقل کمتر یک دفعه مرزی داشته باشد وارد عالم مثال بشود. نه هی دارد از شباه
کند. یمشود، شباهت به عالم عقل کمتر، از این طرف بیشتر بیشتر تا جایی که یک دفعه کاًل رنگ و بوی عالم مثال را پیدا یم

ها یناست ما داریم ها ندهید یعنی االن بالفعل موجود ایناهمینجور برای گذر از مرحله، این گذر را می گویم حالت مکانی و 
خواهیم یواش یواش بیاییم پایین منظور این نیست، منطقه گذر از عالم مثال تا یمکنیم نه اینکه االن از عالم مثال یمرا شناسایی 

باهت به عالم یش به عالم مثال زیاد است یک بهره اندکی از فضاهای مادیت دارد هی شهاشباهتعالم ماده همینجور است اول 
شود فضایی که ما در عالم مثال داریم. لذا در قوس صعود یمشود، تا یمشود شباهت به عالم ماده بیشتر یممثال کمتر 

 همینجوری است. 

کنند یمگیرند، مربیان اخالقی تالش یمی و سلوکی قرار حاال مثاًل از باب نمونه عرض کنم کسانی که تحت تربیت اخالق
گر همین سیستمی دی مشابهتش رابه عالم ماده کم کنند و مشابهتش به عالم مثال زیاد بشود. یعنی راه گذر از این عالم به عوالم

ی مثالی آن هابهرهبشود تا است که اینجوری پیاده شده یعنی به تدریج باید از مادیت آن کاسته بشود از تعلقات مادی کاسته 
عود ادامه صبیشتر بشود. اگر قرار است این شخص مثاًل وارد علم عقل بشود همین وضعیت وجود دارد تا این سیر به نحو قوس 

 پیدا کند. 

الم مثال، بنابراین در خود کلمات آقایان اهل معرفت هست عوالم جزئی داریم و کلی، اینکه ما می گوییم عالم عقل ع
صا و دریافت است، اگر بخواهیم وارد جزئیات عوالم بشویم بسیار بی شمار است و چه بسا قابل اح م ماده، این عوالم کلیعال

 فراوانی هست. این یک نکته،  فهمیم که اینجا عوالمیمما نباشد ما فی الجمله یک چیزی 
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 نمودارهای نظام هستی
 وارنمودار مخروط

یادتان هست ما  آن اشاره کنم بحث نمودارهایی است که ما از نظام هستی کشیدیم خواهم بهیمنکته دیگری که فقط 
گر منظر وحدت نظام هستی را به شکل مخروط وار تنظیم کردیم یعنی اگر از منظر وحدت و کثرت بخواهید نگاه کنید، شما باید ا

به طرف پایین باشد اما اگر از نظر  اشدهقاعکشید رأسش به طرف باال باشد و یمو کثرت بخواهید نگاه کنید یک مخروطی 
ف به طرف باال است و رأس آن به طر اشقاعدهشدت و ضعف وجودی بخواهید نگاه کنید این مخروط برعکس است یعنی 

 پایین است 

 وارنمودار دایره
اهل معرفت ی هاکتابباشد  ترواضحنمودار شاید از یک جهتی  های دیگری هست برای اینکه اینیدنکشیک تصویر 

م یی شکل گرفته به ناهاکتابخواهند آن مفاهیم را تصویر کنند خصوصًا در آثار عرفا زیاد است مثاًل یمرانگاه کنید خیلی بادایره 
کنیم خودش یمه ها را از دایره استفادینانظامهاییکه در عالم هست، چرا  هایی برای توضیح دادنیرهداالدوائر یعنی ترسیم  انشاء
جودی یی دارد، به شکل دایره بخواهیم ترسیم کنیم شما اگر بخواهید به لحاظ شدت و ضعف وجودی، شدت و ضعف وهانکته

ست، اگر یک بازگردان دیگری که دارد همان اندکی کماالت و انباشتگی کماالت است، این شدت و ضعف وجودی به این معنا ا
 بخواهید تصویر بکنید به این شکل خواهد بود. 

ترین مرحله وجودی این را عالم مثال در نظر یفضعاین را اگر عالم ماده در نظر بگیرید به شکل یک نقطه یعنی  مثالً 
شود عالم اله، یمگیرید من تصویرم اینجور است من می گویم اینجوری، به این سبکی یمگیرید این را عالم عقل در نظر یم

گیریم یمرود نقطه بی نهایت یعنی از فضای بیکرانی که در نظر یمطرف یک نقطه  توجه کردید یعنی عالم اله ازنقطه بی نهایت به
گراید، آنجا کماالت بی یمگراید به طرف در واقع اندکی کماالت یمرود. یعنی به طرف ضعف یماز آن به طرف یک نقطه 

شود تا می رسدبه عالم ماده، اگر بخواهیم از منظر شدت و ضعف وجودی یمنهایت است ولی این کماالت هی محدودمحدود 
 بحث را پیگیری کنیم از نظر انباشتگی کماالت بخواهیم در نظر بگیریم یک چنین تصویری داریم 

یم بحث را اما اگر ازمنظر در واقع تفصیل و عدم تفصیل بخواهیم بحث را پیدا کنیم، از منظر وحدت و کثرت را بخواه
شود. یعنی شما باید این نقطه را حق تعالی لحاظ بکنید، و بعد عالم عقل تفصیل یافته تر است، یمپیگیری کنیم معکوس این 

شود و لذا عالم ماده یمعالم مثال تفصیل یافته تر است، عالم ماده تفصیل یافته تر است، یعنی یک نقطه است که مفصل 
ر نقطه واحد اینجا باید نشان داده بشود این دالت به نحو اندماجی اندکاکی انباشته ترین مرحله کماالت حق است. کمایلیتفص

 سبکی 
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 اینمودار استوانه
شود مطرح کرد، یک چیز دیگری که خودم میل دارم اینجوری یمبنابراین برای بیان نموداری مسئله این دو تا سبک را 

شود تغییراتی در آن داد این یمتفسیر بشود این است که ما به شکل در واقع استوانه ای این بحث را بکشیم یعنی به این معنا البته 
ینجا عالم عقل به این شکل مثاًل ا اگر حق تعالی باشد با مجموعه کماالتش گر چه باز باید آن دو تصویر را مراعات کرد، شما

عنی از یک جهت یعنی همه چیزهایی که اینجا وجود دارد در یک مرحله تنزلی با ویژگیهایی که آنجا نشان داده شد اینجا هست. ی
، گرچه هر یک از این شود در نظر گرفتیمنشود بی نهایت حالت مخروطی ازیک منظر ینمکیپ همدیگر هستند  اشهمه

کند که کماالتی که اینجا هست همین جا هم هست وقتی یمکند اینجا دارد القای این معنا یمالقای یک سری معانی تصاویر 
آید این کماالتی که اینجا هست اینجا هم هست، کماالتی که در عالم ماده هست اینجا هم هست بله اگر از یمدر عالم مثال 

جا هست هت شدت و ضعف نگاه کنید این ولی از حیث اینکه کماالتی که اینحیث تفصیل نگاه کنید بازمی شود این اگر از ج
 ها است یناهاست روابط یناا تصویر کنیم و توانیم در واقع مسئله ریم همان باال بود آمد پایین به این سبک ما

ق کرد برای اینکه ماده را خلمثاًل ما در یک روایتی داریم که امام صادق علیه الصاله و السالم فرمود خداوند متعال عالم 
ا شما از شما از عالم مثال باخبر بشوید، ملکوت عالم ناسوت را خلق کرد تا از ملکوت باخبر بشوید ملکوت را خلق کرد ت

ها که از همان حقیقت نازل شده ینیتعجبروت باخبر بشوید جبروت را خلق کرد تا شما از عالم اله باخبر بشوید به دلیل همین 
 ها نازل شده از مراحل باال است لذا مراعی و مظاهر و آیات مراتب باال است. یناعینیت در عین غیریت چون تمام و این 

ت الله واقعی چرا موجودات این عالم را می گوییم مثاًل آیات الله است اگر مثاًل بر فرض آیت الله اصطالحی نشدیم آی
شوید این مرئایت شکل بگیرد این نظام تشکیکی یمشانه خدا، چی باعث که هستیم همه شما آیت الله هستی یعنی مرأت و ن

ها را خوب توجه کنیم معلوم خواهد شد چرا یناه اینجا وجود دارد دهد. اگر نظام تشکیکی و روابطی کیماین معنا راتوضیح 
ت برتر آن، اگر به آنجا برسید به حقیقت برید به حقیقیمکنید پی به گونه ای پی یمشما این موجود نازل شده در این حد را نگاه 

گذرد و لذاست که در یمبرتر آن حتی آنچه در عالم ماده هست یک گزارشی و یک خبری است از آنچه در حق سبحانه و تعالی 
ست شوند کلمات الله، ببینید کالم و کلمه خاصیت آن اظهار مافی الضمیر ایمتعبیرات قرآنی موجودات نظام هستی چی نامیده 

زنیم این کلمه و کالم ضمیر و یمرف حشود وقتی ما ینمها آشکار یناچیزهایی در باطن ما هست تا وقتی حرف نزده باشیم 
رآن دارد این کلمه الله است کلمه خدا است قیه مثاًل حضرت عیسی در آیه آکند. چرا خداوند متعال در یمباطن انسان را آشکار 

کلمات الله  کلمات الهی و بعد در آیات دارد در روایات هم تفصیل دارد که همه موجودات عالممنتها کلمه اولیای خدا هست. 
 هستند وکل هستی کالم الله است دقت داشته باشید و ما 

اگر مثل قرآن می گویید کالم الله این کالم الله تدوینی است، که انعکاسی از کالم الله تکوینی است. و یکی از معانی 
کند این است که همه دانشمندانی در واقع دارند در نظام هستی یماز بزرگان مثل حضرت آقای جوادی پیگیری  جدی که برخی

کنند، منتها جستجوگران کالم الهی دو سنخ یمکنند. یعنی کلمات الله دارند جستجو یمکنند دارند در باب کالم خداکار یمکار 
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درکالم تکوینی و یک بحث خیلی زیبای تفسیری وجود دارد که اگر کسی در کند بعضی یمهستند بعضی در کالم تدوینی کار 
فهمد چرا به خاطر اینکه کالم تدوینی ناظر به کالم تکوینی است و کالم تکوینی هم یمهر دو وادی کار بکند هر دو تا را بهتر 

 ها هستیم. ینامطابق کالم تدوینی است اگر ما قائل به عصمت و 

تواند مفسر عالی یمکل است لذا کسی که مطالعه بکند در کالم تکوینی به همراه کالم تدوینی این هم اگر فضا به این ش
ها دادوستد با یکدیگر دارند و اساسًا یکی از مبانی اساسی نیاتواند کاشف عالی تری برای نظام هستی باشد و یمتری باشد هم 

ام هستی علم دینی همین نکته ای است که االن عرض کردیم یعنی توافق زبان تکوینی با زبان تدوینی. در هر صورت چرا نظ
ود که باالت ال بشرطی ها همان کمیناشود چون همه یمهم فشود در ساختار نظام تشکیک قشنگ این معنا یمکالم الله گفته 

خواهیم کماالتی یمشود به دست آورد. مثاًل ما اگر یمی زیباتر دیگر اینجا هانکتهبه شکل کماالت به شرط الیی درآمده و چه 
کماالت او، دوم  که در این عالم ماده هست، از اینجا به کماالت حق پی ببریم دو تا کار را باید همزمان انجام بدهیم یکی حفظ

 نقایص او، دقت داشته باشید.  سلب

خواهیم ازکماالت به شرط الیی به کماالت ال بشرطی برسیم چکار باید بکنیم بایدکماالت را حفظ بکنیم یمببینید ما اگر 
ش همین است به شرط الیی آن را باید حذف کنیم، این همان بحث تنزیه است، در بحث دین که ما مسئله تنزیه را داریم معنای

ت و آینه ای برای علم خدا است چکار خداوند ثابت کنیم این علم ما مرآ خواهیم علم را براییمعلم داریم بله، خوب ما  آقا ما
شود تنزیه، یک بحثی یمباید بکنیم باید اصل کمال یعنی اصل هویت علم را نگه داریم به شرط الیی آن را باید حذف کنیم این 

غلط است  عرفت تشبیه در دل تنزیه درست است تنزیه در دل تشبیه درست است تنزیه محضدارد تشبیه و تنزیه در نگاه اهل م
توانید بگویید خدا همین یمکنید یمتشبیه محض هم غلط است. یعنی شما که اینجا نشستید کماالتی که از اشیا مشاهده 

ی سلبی آن یعنی به شرط الیی آن هاجنبهلحاظ ین کماالت را ندارد به اتوانید بگویید خدا یمشود تشبیه یمکماالت را دارد 
 شود تشبیه و تنزیه یم

ها به اندازه سعه کماالتش مرآت حق است، نه ینابنابراین اگر این موجودات عالم مرآت حضرت حق هستند هر یک از 
کنم یمدارم عرض  هابحثن به جنبه به شرط الیی، به شرط الیی را باید حذف کنی تا این مرآییت صورت بگیرد منتها در دل همی

اندازه کمال  ها متعدد هستند، هر کسی بهینهآها مختلف هستند مظاهر مختلف هستند، ینهآمنتها مرائی مختلف هستند، یعنی 
دهد، یک سنگ به اندازه خودش، یک درخت به اندازه خودش یک انسان به اندازه خودش همین یموجودی خودش حق را نشان 

روید باال ما راجع به اندیشه امامت و انسان کامل و معصوم این نگاه را داریم که انسان آینه تمام عیارحضرت حق انسان را شما ب
است چرا چون درست است که انسان کامل یک به شرط الیی دارد ولی به شرط الیی آن خیلی ضعیف است. توجه کردید یعنی 

در بیانات رسول الله هست اول ما خلق الله نوری توجه کردید که آن رسید یماندکی حذف نقص شما به حق سبحانه و تعالی 
خواهد بگوید در نظام تشکیکی حقیقت انسان کامل همان حقیقت نازل شده درمرتبه اول از نقطه یمحقیقت انسان کامل است 

 از آن حقیقت بی نهایت است.
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 *؟؟؟

 دهد یک چیز ستیمها نشان ینا**

 *؟؟؟

خواهم این را بگویم یمشود. یمعدد مطرح شود با بیانات متیمیکی  اشهمهی و آن حقیقت انسان **در واقع عقل و نور
ها را معنا کنید بحث آیات الهی بودن، بحث مرائی، یناتوانید قشنگ یمشما در همین نگاه بحث انسان کامل در نگاه تشکیکی 

د و به این داشته باشد ولی به شرط الی آن را باید حذف کنی مظاهر و کیفیت مظهر بودن آن بشرط الیی که اصل آن حقیقت را
ها معنا خواهد شد. باتوجه به این یناشبیه و تنزیه و مثال دهد در دل همین بحث تیمترتیب دارد کمال حق سبحانه تعالی نشان 

 بود و تمام شد. بحث تشکیک بود تشکیک در وجود کنیم مسئله سومیمیی که کردیم ما مسئله سوم را تمام هابحث

 *؟؟؟

 کند برود در بستر زمانیم**این دارد حرکت 

 *؟؟؟

 **نظام هستی اینجوری یک تحلیل بیکرانی االن داریم چهار خط و یک نقطه اینجا داریم

 *؟؟؟

شد کار ما، یمها که حق فرض کردید حق اینجوری است منتها این خراب یناباید بگذرد شما  هابحث**یک مقدار 
شد، یعنی اینجوری نیست حق تعالی در عالم ماده حاضر نباشد، در عالم عقل حاضر نباشد، یمشان دادن بحث خراب برای ن

خواهد چه جوری با اینکه حق حاضر است خلق هم حاضر است، یمی سختی هابحثها ینادر عالم مثال حاضر نباشد منتها 
 ال شما موجوداتخورد در عین حینمو چه جوری بی نهایتی حق هیچ به هم 

 *؟؟؟

 **اشکال ندارد خود آن به حسب خودش بی نهایت است

 *؟؟؟ لوله نهایت دارد تا اینجا آمده

گیریم اینجوری است ولی ممکن یمبه این سمت ما چون این نقطه را در پهنه بیکران در نظر  اشهمهرود یم**اینجوری 
نتها ما در این پهنه بیکران االن عالم ماده را داریم االن عالم مثال را است اینجوری باشد نه ممکن است حتمًا اینجوری است. م
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کشیدم اینجوری یمداریم لذا ما در مقایسه با بی نهایت با این عوالم چه جور باید تصویر بکشیم همان وقت که این خط را 
 فتیم.کرد به همین خاطر این تصویر را به این سمت در نظر گریمبکشم منتها دردسر ایجاد 

 علیت
دو سه  خواهیم واردش بشویم امید است در اینیمشویم مسئله چهارمی که یمخیلی خوب از بحث تشکیک خارج  

 جلسه بتوانیم دست کم امهاتش را مطرح کنیم بحث علیت است. 

 مقدمه
ه مندانی کمن ابتدا یک نکته ای راجع بحث علیت عرض بکنم بعد وارد مسائلش بشویم، بحث علیت در میان اندیش

میان متکلمین فالسفه از  در ندارم. هابحثخواهند بپذیرند من کاری به این ینمها علیت را یلیخشود که یمگاهی اوقات گفته 
ده باشید اصل علیت را که یک اصل فطری و بدیهی است پذیرفتند حتی شما گهگاهی شاید شنی شانهمهقدیم تا جدید عرفا 

ت توقف، اصل این حرف کاماًل نادرستی است اصل قانون علیت همه آن را پذیرفتند، قانون علیت چیسعرفاعلیت را قبول ندارند 
کنند یعنی توقف الف بر ب به گونه ای که اگر ب نباشد الف نیست. توجه کنید اصل قانون علیت یمآن روحی که همه قبول 

 م کرد. دارد بعد چند تا تحلیل وجود دارد عرض خواهچون برداشتهای متعدد هست بعد عرض خواهم کرد دو تا رویکرد وجود 

ار اصل قانون علیت مورد پذیرش همگان است یک اصل فطری بدیهی است توجه کردید منتها تحلیل علیت بسیار دشو
گوید اصل قانون علیت بدیهی است، ولی تحلیل یماست، این عین کالم صدر المتألهین است آدرسش را اینجا نوشتم ایشان 

 ته عرض خواهم کرد ی مختلف صورت گرفهانگاههایی که در یلتحلآن بسیار دشوار است که ما ان شا الله بحث از این 

ر فلسفه دبنابراین این نکته به عنوان بحث مقدماتی داشته باشید بحث علیت و معلولیت بسیار بحث قدیمی است یعنی 
 ها تا جاییکه سراغ داریم مسئله تفکر و اندیشه را بحث علیت مطرح بوده در فضای فلسفه اسالمی وقتی فلسفه یونانینایونان و 

یی که هانگاههای دینی که وجود داشت نه به ینهزمپیدا کرد به دلیل در واقع پیش  منتقل شد بحث علیت خیلی در واقع گسترش
شود یعنی بحث خدا و خلق در دستگاه علیت قشنگ می شودمعنا بشود. طرح علیت که آمد در یمدر بعضی فضاها مطرح 

معتقدیم باید کسانی که در این فضاها  ما ی بسیار عمیقی لذاهابحثبینید اینقدر بحث، یعنی یمفلسفه اسالمی خیلی رشد کرد 
رسم عرض خواهم یمکنند با حکمت متعالیه باید آشنا باشند مسائل بسیار زیادی در مسئله علت مطرح شد، ان شا الله یمکار 

 کرد. 

ن دارند ما در نگاه متعارف نگاه متعارف نه نگاه عموم، حتی در نگاه عموم در نگاه متکلمین، در نگاه دانشمندانی که اال
بینند ولی در بحث فلسفه اسالمی در حکمت متعالیه علت بررسی یمها علت همه را یک جور یزیکدانفکنند در نگاه یمفکر 

ها را یمتقسمختلفی شده یعنی همه یک نقش تأثیرگذاری راندارند. سهم چیزهای مختلف از منظر علیت متفاوت است لذا انواع 
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و اثرگذار است،  مؤثرها یناایی، علت مادی، علت صوری، علت اعدادی علت حقیقی واقعًا کردند مثاًل علت فاعلی علت غ
شود مثاًل رسیدیم عرض خواهم کرد یک چیزی که حالت اعدادی دارد یماین غفلت از این زوایا موجب مشکالتی در مسئله 

 مؤثری بسیار وسیع و هادقتاه بزرگ است این خواهد علیت داشته باشد و این اشتبیمکنیم که خدا یماین را مثل علتی فرض 
در فلسفه اسالمی صورت گرفته و لذا بحث علت و معلول در فلسفه اسالمی خیلی متورم و وسیع شده، خوب این را به عنوان 

 مقدمه مطرح کردم، 

 اصل قانون علیت
اصل قانون علیت است، اصل قانون اره ای کردیم طرح خواهیم مطرح کنیم که اشیماولین بحثی که بعد از طرح مقدمه 

کنم. اصل قانون علیت همین نکته ای که عرض کردم یعنی توقف شیئی یمعلیت چیست دو تاگرایش در آن وجود دارد که عرض 
کنم به دلیل دو گرایش این ادبیات را یمدوم نخواهد بود. همین که عرض  اول نباشد شیء دیگر، به گونه ای اگر شیء بر شیء

شود. این اصل قانون علیت است که همه قبول دارند، یمجمله اولی بهتر معنا  دانم، آن دو تاگرایش که گفتم باز اینینمکافی 
کنند دقت داشته یمرا به لحاظ فطری این را قبول دارند حتی اگر به ظاهر انکار بکنند، عماًل دارند آن را اج هاانسانیعنی همه 

 باشید، 

ون اگر چقانون علیت را فقط تنها گروهی که با قانون علیت مخالف هستند سوفسطایی هستند  قانون علیت را اگر شما
زنم بر چه اساسی مگر من قانون علیت را قبول یمشود خورد به خاطر این من دارم حرف ینمشما علیت را برداری هیچ تکانی 

بین آن لفظ و معنا ارتباط علی و معلولی برقرار است.  ا است،زنم یعنی این حرف من القا کننده یک معنیمدارم که دارم حرف 
قانون علیت را قبول دارم عین قانون توقف،  هازدنین تفکرات من و بین این حرف اکنم که بعدًاحرف بزنم، چون بین یمچرا تفکر 

معانی بر اندیشیدن متوقف ی من بر معانی متوقف است هاصحبتهمیدم که فخواهم ریشه علیت را اینجا در بیاورم یعنی من ینم
اندیشم پس هستم. یعنی این اثر من است من که علت یمگوید من یماست اندیشه بر من متوقف است مگر دکارت نیست که 

شود کرد، و اگر قانون علیت نباشد مثاًل تمام ینمرا  هااستفادهاین اثر هستم پس هستم اگر قانون علیت نباشد هیچ یک از این 
ها از هم خواهد پاشید، قانون علیت به معنای حقیقی کلمه انکارش فقط توسط یناروابط هم طبیعی هم اعتباری همه 

ت را گیرد یعنی کسانی که اصل معرفت را قبول نداشته باشند. واال اگر سوفسطی نباشد انسان قانون علییمها قرار ییسوفسطا
 وپذیرد عموم مردم این رادارند متکلمین این را دارند، فالسفه این رادارند عرفا این رادارند چی مختلط است رویکردها یم

کنند اکثری حتی دانشمندان یمخواهم عرض کنم مثاًل تحلیلی که متکلمین یمها رادر یک نکته جداگانه یلتحلها. من یلتحل
تعالیه مل دارند عرض خواهم کرد. تحلیل فلسفی فسلفه مشاع را عرض خواهم کرد تحلیل حکمت تجربی هم همین تحلیل را قبو

 را توضیح خواهم داد. 
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 دو رویکرد درباره علیت
خورد یمها گره یلتحلها با ینااصل قانون علیت اینجوری است اما آن دو گرایش را عرض کنم اینجا یک گرایش این است 

قتی الف واین است که شما که می گویید مثاًل ب بر الف متوقف است می دانید یعنی چه یعنی تا که بعدًا هست. یک گرایش 
کند یعنی چی یعنی اگر الف آمد و به آمد دیگر نیازی به بودن الف یمآید. خوب دقت کنید توقف را اینجور معنا ینمنیاید ب 

ی چه رویکردی دارد، ی است که الف هست ولی چه برداشتگوید ب در صورتیمنیست، بله این را قبول دارد اصل توقف را 
ن را ضروری برداشت و رویکردش این است که من اگر گفتم الف نباشد ب نیست، یعنی الفی باید بیاید تا ب باشد، اما معیت آ

 بیند دقت کنید این نکته را ینم

یت است، حاال این اصل توقف یک وقتی به علداند دقت کنید اصل توقف قانون یماما رویکرد دوم توقف را همین االن 
وی توقف هست مثاًل شما باید دیروز این ر شود که الزم نیست توقف بالفعل همین االن باشد. ولی اصلیماین شکل مطرح 

ا توجه داشته تاد، این رکار را کرده باشید که امروز این اتفاق بیافتد، اگر مسئله دیروز نباشد مسئله امروز اتفاق قطعًا نخواهد اف
کند در روی اصلی یمگوید توقف بالفعل است، یعنی االن ب بر الف توقف دارد، خیلی با هم فرق یمباشید، ولی رویکرد دوم 

اول و برداشت  مسئله باهم توافق دارند آقا ب بر الف توقف دارد، جوری که اگر الف نباشد ب نیست، اما مواظب باشید آن نگاه
گوید. یمگوید حوادث دیروز اگر نباشد حوادث امروز نیست. اینجوری یمه الف نباشد ب نیست یعنی گوید جوری کیماول 

شود االن باید باشد این معلول خودش را به آن تکیه بدهد یمعنوان پایه حساب  گوید که آن چیزهایی که بهیمولی این دومی 
قدمه را مکند در فضای دوم بنابراین این مطلب است اگر بحث یمدقت کنید یعنی تکیه بودن این توقف را چه جوری برداشت 

شود مطلب دوم. مطلب دوم طرح اصل قانون علیت که اصل توقت است و دو تا برداشت و گرایشی یممطلب اول را بگوییم این 
واها ه محل دعکه در این بحث وجود دارد من خدمتتان عرض کردم. این مطلب سوم که تحلیل قانون علیت است و اینجاست ک

 اینجا است. و گفتگوها و نزاع معرکه آراء

 *؟؟؟

شود حفظ کرد ینمبیند که علت به همراه معلول باشد قطعًا این معنا را ینم** بله عالوه بر آن که می گویید آن اولی الزم 
 . شود در معنای دوم حفظ کردینمدر معنای دوم. توجه کردید آن معنا با آن برداشت 

 نون علیتتحلیل قا
مطلب سوم راجع تحلیل قانون علیت است و عرض کردم اینجا محل دعوا و گفتگو است. من سه سطح از تحلیل علیت 

کنم ولی سطوح مختلفی از علت مثاًل خود آقایان عرفا یک تحلیل بسیار قابل تأملی از علیت دارند که تحت یمرااینجا مطرح 
ها بد برداشت یبعضکنند خود صدرا این جمله را دارد، یمها متأسفانه فکر یبعضشود. یمعنوان تجلی تطور، تشأن مطرح 

کنند وقتی وارد نظام عرفانی شدند، چون بعضی جمالت ظاهرش این است، علیت نه مثاًل نگاه کنید این هیوم یمکنند فکر یم
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ده است. بله مثاًل اهل عرفا تحلیل کالمی را گوید این نیست اصاًل. قانون علیت آن اصل قانون علیت این تمام شیمهمین را 
شود این یمازعلیت قبول ندارند تحلیل فلسفی را هم قبول ندارند حتی تحلیل بر اساس نظام تشکیکی که صدراروی آن متمرکز 

د. تجلی توقف شأن توقف بر ذی شأن دار هاآنرا هم قبول ندارند. نه اینکه اصل توقف را انکار بکنند، خیلی واضح است در نگاه 
بر متجلی دارد، متجلی له توقف بر تجلی و متجلی له دارد. اصل قانون علیت پذیرفته شده است، اصل روابط سببی و مسببی 

 پذیرفته شده است، بحث واسطه و ذی الواسطه پذیرفته شده است. 

ی شایع است و خیلی گسترش پیدا و متأسفانه این خیل کنند مورد قبول نیستیمتحلیلی که متکلمین و فالسفه از علیت 
 هابحثدانم با فلسفه عرفان چقدر آشنا هستید در این ینمشود مطرح کرد. یمکرده است فکر کرده عرفان هر چی به هر چی 

 هم راه پیدا کرده است. 

دوم  ها را سه سطح دانست سطح اول تحلیل، سطحیناشود یمکنم که در واقع یممن سه تا تحلیل از علیت مطرح 
م امروزین به تحلیل و سطح سوم تحلیل. سطح اول از تحلیل نگاه عمومی به قانون علیت، نگاه کالمی به قانون علیت و نگاه عل

ها یک نگاه واحد دارند. یعنی قانون علیت یناقانون علیت است. علم که می گویم فضاهایی که االن متعارف است یعنی همه 
 ت، فهمند. این چیسیماینجوری  را

 تحلیل سطح اول
شود. یم این نگاهی که به علیت وجود دارد این است که اگر چیزی نباشد و بعد متحقق بشود، در این بستر علیت فهم

توجه بال مرجح  اگر یک چیزی نباشد و بعد بود بشود، با توجه به اصل بدیهی استحاله توجه بال مرجح قطعًا علت دارد. استحاله
عین  د اگر یک وقتی یک چیزی به حسب ذاتش موجود بودن عین ذاتش نباشد، چنانچه معدوم بودن همرا توضیح بدهم ببینی

تواند نباشد. اگر چیزی اینجوری باشد که در برداشت یمتواند باشد یمتواند نباشد. یمتواند موجود باشد یمذاتش نباشد یعنی 
فهمند در جایی که نباشد و بود بشود. یک چیزی یماین را در کجا سطح اول، یعنی عمومی، کالمی، فضایی که امروز وجود دارد 

 فهمند. یمنباشد و بعد محقق بشود، در چنین فضایی 

خوب یک چنین چیزی موجودیت عین ذاتش نیست، اگر موجودیت عین ذاتش باشد همیشه موجود باشد. اگر معدومیت 
ود و بود شده است. حاال که خودش به حسب ذاتش یک چنین عین ذاتش باشد باید همیشه معدوم باشد در حالیکه این نب

وضعیتی دارد اگر بخواهد به حسب خودش به طرف موجودیت یا معدومیت برود این ترجح بال مرجح است. ترجح بال مرجح 
دا یعنی از پیش خودش با اینکه هیچ اقتضایی ندارد ناگهان به طرف موجودیت جهش پیدا بکند، به طرف معدومیت جهش پی

بکند. یعنی یک چیز خنثی بدون دخالت هر امر دیگری یک دفعه متحول بشود، این فقط در اینجا نیست در بحث دیگر هم 
شود این ماده لخت اگر بخواهد خودبخود که حالت ذاتی آن یمهست. مثاًل در بحث عالم ماده آن ماده لخت که در نظر گرفته 

وجه ایجاد بکند این بدون دخالت عامل بیرونی امکان پذیر نیست. اگر ایجاد همین لخت بودن است اگر خودبخود بخواهد م
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های دیگر حاصل بشود. یتوضعموج یک وضعیت درونی بود بنابراین چرا در این وضعیت این موج حاصل شده است، باید در 
چیزی نبود پدیده ای نبود االن کنیم. یک یمباید عامل بیرونی باشد، ما این را راجع اصل موجودیت و معدویت داریم مطرح 

متحقق شده است. باتوجه به استحاله ترجح بال مرجح یعنی بدون عامل بیرونی یک دفعه این رجحان به طرف وجود یا عدم 
داشته باشد، محل بحث ما رجحان به طرف وجود داشته باشد این محال است، چون این محال است پس حتمًا چیزی که نبوده 

 به علت دارد. و بود شده نیاز 

گوید این چیز را نداشتیم االن یممتکلمین می گویند اندیشه عمومی همین است االن اندیشه عمومی از علیت چیست، 
خواهد این نگاه کالمی است، یمتواند محقق بشود، حتمًا علتی ینمخواهد. از پیش خودش یمبه وجود آمده، پس حتمًا علت 

کنند. اگر اینجوری معنا یمرف فضاهای علمی همین است یعنی علیت را در این بحث تحلیل این نگاه عمومی است، نگاه متعا
ویم گاساسی شما پیش روی خواهید داشت. یکی مسبوق به عدم زمانی است دقت کنید این که می  مؤلفهکردیم آن وقت چند 

هه زمانی نیست، کنیم در بستر زمانی یعنی یک بردر برداشتهای فضاهای امروزی هم حتمًا نظام علی و معلولی اگر بخواهیم قبول 
خواهد. چه عاملی باعث شد که اینی که قباًل نبوده االن یمبعد هست. اگر یک برهه زمانی نیست بعد هست این یک عاملی 

د این شویمگوید چیزی که نبود نبود یک دفعه بود یممحقق بشود. یعنی ذهن اگر سوفسطایی نباشد ذهن انسان به نحو فطری 
ی هانگاهاست،  ی کالمی همینهانگاهی عمومی همین است، هانگاهنیاز به علت دارد یک عاملی باعث شده که این محقق شده، 

ی متعارف علت و هانگاهمسبوق به عدم زمانی یعنی ما در  مؤلفههمین است پس یک  شانهمهکردم متعارف امروزین  عرض
 بینیم یمل را در بستر زمان کنیم. دقت کنید، علت و معلویممعلول را در بستر زمان نگاه 

 مالک نیازمندی معلول به علت
شود که متکلمین این را بارز کردند ممکن است مردم تفصیلش ندهند یا در یمیک چیز دیگری که دل این بحث پیدا 

دی معلول به مین بستر فکر بکنید سر نیازمنفضاهای امروزی تفصیل ندهند ولی متکلمین این رابازکردند این است که اگر در ه
مین هعلت چیست، مسبوق به عدم بودن یعنی حدوث، حدوث یعنی نبود و به وجود آمد. هم مسبوق به عدم باید باشد و هم 

گردید می گویید این نبود و بود شده این یممسبوق به عدم بودن علت نیازمندی به علت هست، چرا شما دنبال یک عاملی 
، حدوث یعنی نبود و بود شده است، حدوث که منظور حدوث زمانی است که نگاه غالب همین است پس حدوث سر حدوث

 نیازمندی است، 

 عدم نیاز معلول به علت در مرحله بقا
یک نکته دیگر بگویم خیلی اثرگذار است و خیلی محل دعوا شده است. در این نگاه به علیت وقتی علت بیاید و معلولی 
را ایجاد بکند دیگر معلول در مرحله بقا نیاز به علت ندارد. خیلی تأثیرگذار است این بحث متکلمین تصریح کردند این معنا را 

کنید که عموم مردم که می گوییم منظور یک وقت خودتان را استثنا  می گویند االن فرضاندیشند مثاًل یمعموم مردم اینجوری 
کنید اگر مبدأیی باشد مارا ایجاد کرده ما خودمان هستیم. یم نکنید. همین فضاهای متعارف االن شما هیچ احساسی به مبدأ
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داند حدوث، یعنی نباشد یمدی معلول به علت را چی کند چون نیازمنیمیعنی در مرحله بقا چرا یک متکلم این اندیشه را پیدا 
و بود بشود. مراحل بعدی که نگاه کنید بود بعد از بود است. وجود بعد از وجود است هست هست کاری به علت ندارد، علت 

ی مشهوری هم اهمثالشود. یمآمده ایجاد کرده تمام شد رفت، دیگر نیازی به علت ندارد. یعنی در مرحله بقا بی نیاز از علت 
 برایش وجود دارد. 

زدند به بنا و بنا یعنی یک ساختمان یمول مثال بزنند مثال به چی خواستند از علت و معلیممثاًل در لسان متکلمین وقتی 
ی اکثری به نسبت خداوند با مخلوق همین هانگاهانید دگفتند علت و معلول یعنی این، شما می یمو سازنده این ساختمان 

ی امروزین امروزین که می هامثالماند. در یمن با ساختمان ماند با بنا، یک سازنده ساختمایمیعنی مثل نگاه یک بنا  است،
هم  گویم هست، می گویند خدای ساعت ساز و ساعتی که ساخت. خیلی این نگاه کالمی است هیچ فرقی ندارد، نگاه عمومی

گفتند علت این ساختمان چیست، مثاًل فالن بنا است. فالن یملذا متکلمین  همین است، یعنی در مرحله بقا احتیاجی ندارد،
آورند در ارتباط بین حق و خلق هم یمبنا االن ده سال است مرده رفته، ولی این ساختمان سر جای خودش هست. همین نگاه را 

شده، آن ساعت فرض کنید خودکاری  ز، خدا آمده این ساعت را ساخته، ساعت ساختهکنند. یاهمان خدای ساعت سایمپیاده 
شود، انرژی تبدیل به یمتواند خودش را تأمین کند، درست است چرخه ای در آن قرار داده ماده تبدیل به انرژی یمکه خیلی 

 ه خدا دارد، خودشان به همدیگر خودکفا هستند تمام شد رفت. بشود دیگر چه نیازی یمماده 

خیلی  هاآنشود و لذا اگر خدا ول کند این عالم را متکلمین گاهی برخی از یمی نگاه این چرخه وجود دارد یعنی اینجور
د، عالم را ایجاد تعبیر گفتند لو عدم الباری لما ذر عدمه وجود العالم اگر حق تعالی نابود هم بشود، کاری به وجود عالم ندار

رد، بله در لحظه وجود آمد این ساختمان چه نیازی به بنا دا کرده، عالم کجا به خدا احتیاج داشت لحظه به وجود آمدن. وقتی به
به انرژی تبدیل  اشمادهبه وجود آمدن نیاز دارد، ولی وقتی به وجود آمد تمام شد رفت، این ساعت کوکی که خودکفا است و 

گر نیازی به ایجاد کرده ولی دی گوید خدا این رایمشود بله اگر خدا قبول کند توجه کردید، یمشود، انرژی آن به ماده تبدیل یم
لت بر امتناع دارد، خدا وجود ندارد به تعبیر این دست از متکلمین اگر خدا هم نابود بشود آن گفت لو، می دانید در ادبیات لو دال

 خواهیم جسارت کنیم اگر فرض کنیم خدایی نباشد هیچ ضرری به وجود عالم ندارد، ینمخواهد بگوید ما خیلی یملو 

کنند از بحث علیت، ما این یمدر این فضا سیر  شانهمهاین نگاه از علیت نگاه عمومی، نگاه کالمی، نگاه امروزین 
توانیم بگیریم یعنی به این نگاه داشته باشیم این است که علت الزم نیست یمبحث را ببینید بله از جمله نتایجی که در این بحث 

درآمده است. از جمله نتایج این بحث این استکه قدیم زمانی فقط خداوند است  هابحثین با معلول همراه باشد که االن از هم
گوید فقط خدا است که اول زمانی ندارد، همیشه بود، ولی غیر ازخدا نه همه یماگر خدارا قبول بکند. اگر خدا را قبول بکند 

در چی مخلوق منحصر در حادث، آن هم حادث یی نبودند و بعد بود شدند. چون ممکن است منحصر هازمانها یک ینا
شود ببینید حکما من یک اشاره به این بحث بکنم و وارد یمیی که مطرح هامثالها جز نتایج این نگاه است با این ینازمانی، 

 تحلیل دوم بشوم. 
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 دیدگاه حکما درباره عدم نیاز معلول به علت در مرحله بقا
د روابطش اینجوری است و بعد رابطه ل رفتند یعنی تمرکز کردند روی مثال و بعد دیدنها بیشتر از راه مثایناحکما چون 

کنید یعنی مثال بنا و بنا ساعت ساز و یمگیر  هامثالعلت و معلول راهمینجوری حساب کردند گفتند چرا فقط شما روی این 
ییر پیدا کند خوب ارتباط با علیت چی بشود تغ تان دریشهاندخود ساعت مثال دیگری هم بود که شما تأمل بکنید. ممکن است 

گوید شما چرا روی این مثال دقت نکردید، بین کالم و متکلم، یک وقت یمی دیگری که زدند چیست، صدر المتألهین هامثال
این کتابتان  ماند نیازی به شما ندارد. شما هم اگر خدای نکرده بمیریدیمنویسید و این یمشما کتابت و مکتوب دارید خوب شما 

ماند. ولی نسبت بین متکلم و کالم چه جوری است آیا کالم معلول انسان نیست چرا، حاال یمماند یعنی مطلوبتان باقی یمباقی 
لحظه که شما اراده  نسبت بین انسان و کالم چه جوری است. تا این ارتباط به چه نحو است. این ارتباط آیا مثل بنا و بنا است. هر

شود زد مثاًل قوه یم هامثالد کالم دیگر نابود شده است فقط کالم آن زمانی هست که چی شما متکلم باشید، انواع را برداری
شود. یمافتد این قوه سامعه کار بکند، قطع بشود قطع یمافتد تا زمانی این اتفاق یمسامعه با شنیدن، این دارد یک پدیده ای اتفاق 

 انی اتفاق می افتدکه این عمل ابصار صورت بگیرد. قوه باصره و دیدن، دیدن تا زم

ها ینازنند به چی به یک شمع به یک المپا یمیی که آن زمان قدیم مثال هابحثخواهیم بزنیم از یمیا فرض کنید مثال 
شود چی تمام، یمزدند، شما نگاه کنید تا زمانی که نفت در این المپا هست این شعله را دارید، نفت که تمام شد یمرا مثال 

دهد. شما این المپ را اگر نگاه کنید خوب این آیا فقط در لحظه حدوث به آن فرض کنید یمیعنی لحظه به لحظه دارد مدد 
شود بزنید روشن یمشود احتیاج دارد یا دائمًا محتاج است. یک لحظه شما برق قطع کنید قطع یمالکتریسیته ای که وارد 

دقت بکنید اگر خواستید از باب مثال رابطه علت  هامثالتأمل نکردید اگر خواستید در این  هامثالین شود، خوب چرا درباره ایم
 را هم تأمل بکنید.  هامثالهم وجود دارد، این  هامثالو معلول را ببینید این 

بحث کردند، گفتند شما یک  هاهمانیی که متکلمین زدند راجع هامثالگردند راجع همان یمخود فالسفه دوباره بر 
ها را دقت کنید، شما فکر کردید علت حقیق ساعت یلتحلاشتباه بزرگ کردید، فکر کردید علت حقیقی بنا بنا است، اینجا 

د دقیق بشوید ساعت ساز است، نه یک مثاًل بنا کسی که سازنده ساختمان است در نظر بگیرید با این ساختمان اگر خیلی بخواهی
ادن دست ی بکنید این بنا فقط علت حرکات افعال خودش است دقت کنید این نکته را، مثاًل ما فقط علت حرکت دو دقت فلسف

شود بله یمشود هر وقت اراده بکنیم قطع یمخودمان هستیم و لذا این حرکت دست کاماًل به ما وابسته است هر وقت اراده کنیم 
ی هاعلتخودشان  هاآنندارید،  هاآند که شما علیت تام نسبت به شویماین حرکت دست شما موجب یک تحوالت دیگری 

ویژه خودشان را دارند دقت کنید من فقط علت حرکت دست خودم هست، خوب آن آجر علتش چیست، علت خاص خودش 
ن را به وجود را، لذا من باید بپرسم مگر بنا علت آجر است مگر بنا علت خاک است، مگر من خاک را به وجود آوردم مگر من آه

نسان به وجود اآوردم دقت کنید، نگویید آهن را فالن آدم به وجود آورده نه آهن فالن آدم به وجود نیاورده حتی این شکل آن 
 نیاورده حرکات سازنده آن کارخانه و فقط فعل آن سازنده کارخانه است ولی بقیه معلول چیزهای دیگری است 
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ت حقیقی این ساختمان این بنا نیست، بنا علت حقیقی حرکات دست خودش اگر دقت بکنیم متوجه خواهیم شد عل
شود این عرض کردم در فلسفه اسالمی علت اعدادی که علت حقیقی هم نیست، ان شاالله علت یمفقط هست. مقدماتی 

نید از نحوه ارتباط تواینماعدادی تفسیر خواهم کرد، علت اعدادی است برای اینکه علت حقیقی کار خودش را بکند. لذا شما 
توانید از نحوه ارتباط یک ساعت ساز و ساعت نحوه ارتباط علت ینمبنا و بنا نحوه ارتباط علت و معلول را کشف کنید، شما 

کند، اجزایی به هم پیوند یمآید چکار یمحقیقی با معلول راکشف بکنید. در آن ساعت اگر دقت بکنید، خوب این ساعت ساز 
جزا چیست، شما باید دقت به آن مواد اولیه علتش چیست، علت بقای آن چیست خود این بقا یک پدیده است دهد علت آن ایم

علت آن چیست، یک نگهدارنده ای است غیر از این سازنده باید داشته باشد این سازنده فقط علت است دقت کنید حتی علت 
ست خودش است. اینکه این جز مثاًل تعبیری که مثل عالمه کنار هم چیده شدن این اجزا این انسان نیست علت فقط حرکات د

گوید علت اینکه این سیمان اینجا بماند چیست این مثاًل فرضکنید مالطی است که بین این دو تا آجر قرار یمطباطبایی دارد، 
کند یک یمیی برقرار هاارتباطداده شده علتش چیست، قوانین فیزیکی که اینجا حاکم است، خشکی این و تری آن با همدیگر 

ها من شخص بنا است، شخص بنا یناها است، مگر علت حقیقی یناگیرد یمسری فعل و انفعاالت شیمیایی اینجا صورت 
فقط علت حقیقی حرکت دست خودش است. بنابراین از نگاه فالسفه اسالمی این تحلیل نخستی که صورت گرفته که تحلیل 

آورد مثل مسبوقیت به عدم، مثل یمبسیاری از اوقات به ذهن می زند و آن نتایج را به بار  کالمی، تحلیل عمومی تحلیلی باشد
پدید آمده است. توجه  هامثالاز توجه به این دست از  اشهمه هاآناینکه علتش حدوث است مثل اینکه در بقا نیازبه علت ندارد 

 لوازمش است هایناها به یک تحلیل ویژه ای ازعلیت رسیدند و یناکردید 

 *؟؟؟

کردند بنا واقعًا علت حقیقی بنا است، وقتی ما خوب یمحساس ا هاآن**در تحلیل فلسفی از این بحث بنا و بنا 
بینیم علت حقیقی این ساختمان این بنا نیست فقط در حد می گوییم علل اعدادی یعنی یمکنیم یمشکافیم و مسئله را باز یم

ان شا الله بحث  یقیحقگوییم علیت ینمن بر اساس قوانین و علل خودش شکل بگیرد، این را بسترساز این است این ساختما
کنیم بر فرض مثال علت حقیقی شکل گیری یمین مشکلی که در تصورها وجود دارد مثاًل ما فکر تربزرگعلت اعدادی رسیدیم 

خواهند بگویند نه واقعًا علت حقیقی آن این نیست فقط بسترسازش یمها ینااین موجود حوادثی است که در دیروز اتفاق افتاده، 
یک حقی دارند در این مسئله یعنی اصل  هاآنشد یعنی یک توقفی دارد، ینماست این اتفاقات اگر بنا نبود قطعًا این بنا ساخته 
دکی یک نوع خاصی از علیت را این یکسان نیست، و لذا یک حظ ان هاتوقفتوقف اینجا وجود دارد، ولی در فلسفه روشن شده 

شده که اگر علل  هابحثبنا دارد، نه اینکه تمام هویت توقفی آن ساختمان را مرهون همین بنا بکند، نه، بله یک توقفی مثاًل این 
  آید.ینماعدادی نباشد این حقیقت پدید 

شدید من اینجا ینمشما امروز اینجا حاضر بینید اگر علت حقیقی نباشد من یک مثالی برایتان بزنم روشن بشود، اگر  ب
زدم شما یک جور دخالت دارید در سخنرانی من امروز در این جلسه ولی ینمزدم، درست است قطعًا حرف یمآمدم حرف یم
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آیا متکلم شما هستید، متکلم شما نیستید، درست است که می گویند مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، شما که اینجا 
د باعث شدید من حرف بزنم. ولی شما علت کالم نیستید علت کالم من هستم متکلم من هستم علت حقیقی این آمدی

شود من هستم ولی شما هم یک دخالتی دارید و دخالت شما چیست، این است که اینجا جمع شدید و یمچیزهاییکه صادر 
ماند درست است یک کمی نقشش یمچیست بنا مثل این برنامه ای چیدید تا من صحبت بکنم. مثاًل بحث حوادث مثاًل بنا 

 ماند در حالیکه بنا از بین رفته استیماست ولی نقش علیت حقیقی نسبت به ساختمان ندارد و لذاست یک ساختمان  ترپررنگ

 *؟؟؟

خورد گل یمکند یم**نه اگر خیلی دقیق بخواهیم بحث کنیم این نکته را مثال بزنم مثاًل علت اینکه این توپ حرکت 
شود، درست است ما به نحو عادی می گوییم علتش چیست این بازیکنی که شوت زده، ولی خوب از نظر فلسفی دقت کنید یم

هوا دخالت دارد، ابعاد دخالت دارد، تور اینجا دخالت دارد، سازنده آن توپ اینجا دخالت دارد اگر دقیق بشوید موادی که در این 
دارد او دخالت دارد. این یمه آن سازنده این مواد دخالت دارد، در نگاه فلسفی اصل وجود او را نگه توپ در واقع به کار رفت

بازیکنی که شوت می زند اگر نگاه فلسفی بخواهید بگیرید حرکت پای او از این نیم متر برده عقب و آورده جلو، اینکه نیم متر 
بله وجود توپ در این نقطه این بازیکن این کار را نکرده آیا بازیکن آمده برو عق و آورده جلو این بازیکن فقط علت همین است، 

توپ را در این نقطه قرار داده نه یک بازیکن دیگر کرده فقط آن بازیکن هم نیست خیلی چیزهای دیگر وجود دارد این توپ در 
فشار از این نقطه به این نقطه فقط آید فقط علت حقیقی حرکت دادن پای خودش با این یماین نقطه قرار بگیرد این شخص 

دادیم این یمهمین، توجه کردید ما به نحو متعارف علت فرض کنید پرتاب شدن این توپ را چی می دانیم این شخص بازیکن 
بینید نه مسئله علیت و اگر بخواهیم کل این سامانه یمشویم یمیک نگاه عمومی و ساده و سطحی به ماجرا است، وقتی عمیق 

 نبال علتش بگردیم خیلی چیزها را باید پیگیری بکنیم فقط همین یک نکته نیست که باید توجه کردرا د

 *؟؟؟

**توضیح دادم یک نقش علیتی دارد علت اعدادی دارد یعنی توقف است یعنی اگر بنا نباشد بنا قطعًا نیست اما مواظب 
خواهد بگوید این یمکنند. فلسفه یمم عیار اینجا احساس باشیم، و به خاطر همین است که متکلمین حالت علی و معلولی تما

بنا یک نقش علیتی دارد ولی تمام نقش علیت نیست، آن علیت حقیقی رانباید اینجوری تفسیر کنید، اگر دقت کنیم این علت 
من حرف بزنم، اعدادی است علت اعدادی یعنی بسترساز مثال خیلی جالب و خوب این بود، شما که اینجا آمدید باعث شدید 

شد، ینماینجا انجام  هاصحبتآمدید قطعًا این ینماما شما متکلم این کالم که نیستید، توجه کردید اینجوری ولی اگر شما اینجا 
ی من یک نوع توقف بر حضور شما دارد ولی حضور شما علت حقیقی، علت بسترساز هست ولی علت حقیقی هاصحبتولی 

 برای کالم نیست

 *؟؟؟
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رویم حداقل یک پاره را کنار گذاشتیم بعد بررسی کنیم من علت حقیقی هستم یا نیستم، یا من یمیواش جلو  *یواش
 علت واسطه ای هستم چکار باید بکنیم هی باید دنبالش بگردیم دنبال علت حقیقی باید بگردیم.

 


