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 دهمیاز_#جلسه

 الله الرحمن الرحیم بسم

 الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 مروری بر جلسه قبل

خ مسئله ما رسیده بودیم به مسئله چهارم یعنی بحث علیت یک مطلب را به عنوان مقدمه مطرح کردیم که هم بحث تاری
این نکته را  بود، یعنی تا زمانی که ما تفکر فلسفی مدون داریم مسئله علیت را داریم، جز مسئله بسیار قدیمی فلسفه هست و

هایش هم عرفا یشگراسطاییان همه آن را پذیرفتند هم متکلمین هم فالسفه باهمه اشاره کردیم که اصل قانون علیت غیر از سوف
شود، و لذا برخی از چیزهایی که به عرفا انتساب یمسر تحلیلی که از قانون علیت مطرح  هانزاعقبول کردند منتها بیشتر دعواها و 

ی را قبول ندارند یعنی این علیت کالمی فلسف هاآنیست، علیت را قبول ندارند این حرف برداشت درستی ن هاآنکند که یمپیدا 
 دهند. این مطلب اول یمرائه اها را قبول ندارند و تحلیل جداگانه ای خودشان یلتحل

ن وجود مطلب دوم وارد بیان اصل قانون علیت شدیم و گفتیم اصل قانون علیت همان توقف است دو تا گرایش هم در آ
عنی همان که به عرض رساندیم. مطلب سومی که واردش شده بودیم بحث تحلیل قانون علیت بود ی ها رایشگراداشت که این 

های متعددی وجود دارد مادر اینجا سه تا تحلیل یلتحلو اختالف میان پذیرندگان قانون علیت هست. عرض کردیم  معرکه آراء
 برجسته و مهم را مورد توجه قرار دادیم 

ع اینجوری ی متعارف امروزین است که این نگاه در واقهانگاهعمومی کالمی، بسیاری از  تحلیل سطح اول همان نگاه
ر فضای داعتقاد دارد اگر چیزی نباشد و به وجود بیاید این قطعًا محتاج به علت است، این یک نگاهی است که عرض کردم 

یش این است که مسبوق عدم هامؤلفهیی دارد، هامؤلفهها بسیار گسترده است لوازمی هم دارد ینامتعارف عمومی و کالمی 
یست به همراه زمانی است سر نیازشان حدوث است در بقا نیاز به علت ندارد، از جمله نتایج این نگاه این است که علت الزم ن

و بیشترین چیزی دانند. یمداند بقیه را حادث یممعلول باشد از جمله اینکه اگر خدا را قبول بکند فقط خداوند را قدیم زمانی 
ونه بنا و بنا مثل نمونه دادند مثل نم را مورد دقت قرار هانمونهکه باعث گرایش به این دیدگاه شد نمونه پژوهی ها بود یعنی برخی 

ت ساز و ساعت ساعت و ساعت ساز. و این گمان پیدا شد که مسئله علت و معلول دقیقًا همین رابطه ای است که بنا و بنا و ساع
 دارد، 

شد توجه بشود، یمی دیگری بودکه هامثالخوب ما از منظر حکمای اسالمی این سطح از تحلیل را مورد توجه قرار دادیم 
شود رابطه علت و معلولی را فقط همین ینمشویم که یمزنند اگر دقیق ما محاسبه بکنیم متوجه یمها یناکه  هامثالخود این 

با بنا دارد اما این رابطه علیتی یک فضای کوچکی و اندکی ازمجموعه رابطه علی و معلولی این  رابطه، بله بنا یک نوع رابطه علیتی
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ساختمان و عللش هست نه اینکه بر فرض مثال بخواهد علیت حقیقت را مطرح بکند در بستر علت اعدادی جریان دارد، 
علی و معلولی یک تحلیل همه جانبه و با مالحظه  ی متنوعی زدیم و این روشن شد این تحلیل از نظامهامثالتوضیحاتی دادیم 
 همه ابعاد نیست. 

 تحلیل سطح دوم
ی از مسئله ئتحلیل سطح دومی که صورت گرفته و خیلی هم در میان حکما و فالسفه شایع است تحلیل حکمت مشا

لی تمرکز واله وجودی هستند می کند، با اینکه خودشان اص علیت است، ببینید حکمت مشاعی نگاهش رامتمرکز به ماهیات اشیا
ن ماهیت درخت نگاهشان در علیت به ماهیات اشیا است. ببینید می گویند شما ماهیت اشیا را در نظر بگیرید مثاًل ماهیت انسا

ها را مورد مالحظه قرار بدهید این نکته را درخواهید یافت که ذوات ماهوی اشیا یک نسبت یناماهیت هر چیزی، اگر ماهیت 
و اقتضایی به سویه در مقایسه با وجود و عدم دارد، نگاه کنید مثاًل ذات انسان بحسب ذات انسان هیچ گونه در درون اعلی ال

سبت طرف موجود شدن یا به طرف معدوم شدن ندارد به اصطالح حالت علی السویه است یعنی حالت در واقع الاقتضائیت ن
شود یمن به امکان ماهوی یاد شده از همین وضعیت اشیا به لحاظ ماهیاتشا تر این بحث مطرحیقدقبه وجود و عدم دارد. حاال 

 بحث بشود، فکر کنم همین مقدار کافی باشد.  ترمفصلها باید در جای خودش ینا

ز آن شما یک درخت را مورد مطالعه قرار بدهید درخت از آن جهت که درخت است نه از آن جهت که موجود است نه ا
تواند معدوم باشد، همین یمتواند موجود باشد یمت درخت نسبتش با وجود و عدم علی السویه است یعنی جهت که معدوم اس

گیرند می گویند یمکنیم. در فضای حکمت مشاعی وقتی در فرایند علیت قرار یمحالت را ما به عنوان امکان ماهوی از آن یاد 
دهید اگر ذات اشیا بخواهد موجود بشود سه تا حالت یممالحظه قرار  شما وقتی ذات اشیا را که حالت امکان ماهوی دارد مورد

د، پیش روی دارد، یا باید بگوییم خودش به حسب ذات خودش اقتضای وجود دارد این خالف فرض ما است، فرض ما چی بو
ی قبلی هاقرائتر ها یعنی دینااین ذوات ماهوی اشیا، ذوات ماهوی اشیا عرض کردم مثل انسان درخت سنگ آهن چوب همه 

 را مالحظه کنید.  هاگونهرا فقط در نظر بگیرید بدون اینکه توجه به واقعی بودن آن بکنید، فقط خود آن  هاگونهخود آن 

ان ماهوی خوب حکمای مشاع میگویند شما وقتی این اشیا را به حسب ذات ماهوی در نظر بگیرید با توجه به اینکه امک
کند یعنی ذات او یمت نسبت به وجود و عدم سه حالت پیش روی دارد یا خودبخود اقتضای وجود دارد یعنی علی السویه اس

ن آاقتضای وجود دارد، این خالف فرض است، چون فرض ما این بود این ذات اقتضای وجود ندارد، پس اقتضای وجود در 
 نیست خوب دقت کنید 

حالت دوم این است که بگوییم بدون اینکه هیچ عامل بیرونی دخالت کند و بدون اینکه خود این ذات هم اقتضای به 
 هابحثطرف وجود یا عدم داشته باشد ناگهان موجود یا معدوم بشود. نظریه تصادف همین است اگر فرصت کردیم در ادامه 

اش به اینجا یشهرتصادف را ان شا الله مطرح خواهیم کرد، نظریه تصادف رسیم یا نه، بحث یمدانم در جلسات باقیمانده ینم
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بینید به همین یمرسید یمکند مسئله را ولی وقتی به جوهره قضیه یمگوید آدم گم یمهایی یرسازیتصوگردد گرچه یک یمبر 
 جا بند خواهد شد. 

به وجود و  نگاه کنید حالت علی السویه داردها را ینایک چیزی مثل ذات انسان، ذات درخت، ذات آهن ذات سنگ 
 عدم یک وقت شما می گویی در درون ذات اقتضای وجود بکنیم این خالف فرض است، چون فرض ما این است که نسبت به

کند، ینمکند بیرون از اقتضا هم هیچ چیزی عمل ینموجود و عدم چیست علی السویه است، یک وقت می گویید نه ذات اقتضا 
جح ود یک دفعه موجود شد یک دفعه معدوم شد. این می گوییم چیزی غیر ازنظریه تصادف نیست و معنایش جواز ترخودبخ

اسازگار است نبال مرجح است. یعنی بدون اینکه هیچ عاملی دخالت بکند یک دفعه یک اتفاقی بیافتد و این با روح قانون علیت 
ه بکند دقت ، گرچه یک کسی ممکن است ظاهرًا نفی بکند ولی وقتی مراجعاین را منکر هستند هاانسانو به نحو بدیهی همه 

 داند. یمبکند، خیلی واضح و آشکار این را باطل 

امل درون ذات به طرف وجود و عدم نیست هیچ ع یک ذاتی که علی السویه است دقت کنید فرض را، هیچ اقتضایی از
دون بهمان تصادف است و محال است یعنی همان ترجح بالمرجح است بیرونی هم دخالت نکند یک دفعه بخواهد متغیر، این 

 اینکه مرجح و عاملی برای ترجیح وجود داشته باشد یک دفعه بشود موجود این هم محال است، 

قتضای افرض سوم چیست، فرض سوم این است که بگوییم این اشیا که حالت علی السویه دارند، این اشیا در درونشان 
کند این ذات علی یمود بر عدمی دهد. یعنی عامل بیرونی دخالت آید ترجیح وجیمیست ولی عاملی بیرونی به طرف وجود ن

کند این کاماًل پذیرفته است و این همان روح قانون یمکند. مثاًل موجودش یمالسویه ای را از حالت علی السویه بودن خارج 
کنند. می گویند اشیا به لحاظ یمانون علیت را چگونه تعریف علیت است در نگاه تحلیلی حکمای مشاع، حکمای مشاع ق

شود گفت یک رجحان به ینمذاتشان نسبت علی السویه دارند پس اقتضا از درون ذات نیست. از سویی بدون هیچ مقتضی 
کند یم حاصل ماند عاملی بیرون این رجحان وجود را بر عدم را برای این شیءیمشود، پس یک راه یمطرف وجود حاصل 

شود ما به آن عامل بیرونی می گوییم علت به این ذات علی السویه که به خاطر عامل یمیعنی عامل بیرونی موجب تحقق آن 
ت علی السویه در بیرونی رجحان وجود پیدا کرد می گوییم چی معلول و به این فرایند این فرایند چیست این فرایند همان نیاز ذا

ی السویه به بیرونی یا از آن طرف بیاییم. اینکه عامل بیرونی ذات علی السویه ای را از حالت علرجحان وجودش به یک عامل 
 طرف وجود رجحان بدهد تحلیل علیت از نگاه حکمای مشاع یک چنین چیزی است. 

 اگر خوب دقت کنید حکمای مشاع آن بنیاد علیت را متوجه ذات اشیا کردند نه متوجه حدوث آن گونه که متکلمین
ها به این یناگردید، اینکه یک چیزی یک مدتی نباشد بعد بشود. یمگفتند کجاست شما دنبال علیت یمگفتند متکلمین یم

یی نباشد یک دفعه متحقق بشود پس هازمانسمت مسئله را پیش نبردند، یعنی گره نزدند به امتداد و مسئله زمان نگفتند یک 



6 
 

مت نبردند بردند به سمت ذات ماهوی اشیا، ذات انسان، ذات درخت، ذات سنگ، ذات ها بحث رابه این سیناخواهد. یمعلت 
 آهن به طرف این بردند و با مطالعه ایکه در ذات اشیا کردند گفتند این ذات اشیا اگر موجود شد قطعًا نیاز به علت دارد.

 **؟؟؟

ت یعنی فرض همان نفس االمریت آن کافی اس ندارد هاآن*بله ماهیت وجود ندارد مطالعه ذات اشیا نیاز به موجودیت 
م ببینیم این واجب یتوانیم ذات سیمرغ را مورد مطالعه قرار بدهیمکنید ما یک موجودی اصاًل نداریم مثاًل سیمرغ اصاًل نداریم ما 

شود یمشود باشد یمالوجود نیست، اگر بود قطعًا موجود بود ممتنع الوجود هم نیست، چون اگر باشد اصاًل امکان تحقق ندارد 
شود ذات او حالت علی السویه ای دارد، حاال وقتی این ذات رامطالعه کردند می گویند اگر سیمرغ موجود یمنباشد. پس معلوم 

مونه دیگر مثال شد حتمًا نیازبه علت دارد امکان ذاتی ماهوی می گویند. یعنی با بررسی ذوات ذوات موجود نیستند، مثاًل یک ن
 بزنم، 

کار چطراحش  االن فرض کنید که در دنیای مثاًل صنعت یک ماشینی هنوز ساخته نشده، یک مدل ازماشین ساخته نشده
کند قبل از اینکه ایجاد بشود تا به یمکند طراحی یمگیرد. اینقدر طراحی یمآید ذات این ماشین را در نظر یمکند، طراحش یم

بیند این شدنی است، وقتی یمکند یمبیند این شدنی است، ذات این را که نگاه یمکند یمرسد این نقشه رانگاه یم اشنقشه
کند. یک یمو را ایجاد اآورد بعد در واقع یمکند. اول شدنی بودن آن را به دست یمکند ایجادش یمآید چکار یمشدنی است 

 خواهم تشبیه کنم این بحث را. یمخواهم علت طریقی این نیست ینمفضای 

کند یمکند فکر یمآید فکر یمفرض کنید یک مدلی از یک صنعتی ازیک دستگاهی یک ساختمانی ساخته نشده مهندس 
بیند این شدنی است نه واجب است نه در واقع ممتنع است این شدنی است همین ذات شدنی یک نکته یمرسد یمبه این ذات 

جاد توانی من را اییمین ذاتی هستم سبت به وجود و عدم من یک چنگوید من علی السویه هستم نیمای در درون خودش دارد 
گوید همین وضعیت اگر دیدیم این یمرا به ما  هانکتهکنیم این یمررسی بتوانی من را ایجاد نکنی. یعنی این ذات را که یمبکنی 

تحقق شده یعنی اینجور نیست کرد این م شود یک علت بیرونی دخالتیمذات به طرف وجود رفت یعنی موجود شد، معلوم 
ی حاال که فرض کنید مهندس است به دستگاهی ازماشین خاص رسیده این خودبخود متحقق بشود نه چون ذات او حالت عل

کنیم حتمًا یک علتی بود که او را ایجاد یمشود اگر موجود شد ما کشف یمالسویه است، بله همین حالت علی السویه ای باعث 
 کرد. 

را در نسبت با خداوند متعال در نظر بگیرید مثاًلنسبت به علت در نظر بگیرید علت حقیقی حاال، علی همین فضا 
تواند موجود یمتواند موجود بشود یمبیند یک ذاتی شدنی است. یمبیند یک ذاتی شدنی است، یعنی نظام تکوین یمحقیقی 

شود توجه را یمکوین علت او محقق شد که او االن دارد محقق فهمیم در نظام تیمنشود. اگر یک چنین چیزی موجود بشود ما 
خواهید بنیاد علیت را بفهمید باید بروید به طرف ذات ماهیت، یعنی یمبه این جهت سوق بدهم که از نظر حکمای مشاع شما 
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شوید یمرا مطالعه کنید امکان ماهوی رادر بیاوری این حالت علی السویه راتوجه کنید آن وقت است متوجه  هاآنذات اشیا، 
اگر چنین چیزی موجود شد حتمًا علتی در کار بود او را متحقق کرد. نبرد در بستر زمان معنایش نکرد، تحلیل قبلی در بستر زمان 

شود. االن در تحلیل حکمای مشاع زمان مسئله نیست یمدفعه متحقق  گوید یک شیئی نداری نداری یکیمکند یممعنا 
 رفته،  تواند در زمان نباشد. آن جهت دقتش به طرف ذات شیءیمتواند در زمان بایشد یم

 های تحلیل سطح دوممؤلفه
 مسبوقیت معلول به عدم ذاتی

وق به عدم ذاتی است. این است که مسب لفهمؤیک آید عرض بکنم. یمهایی که از این تحلیل در اجازه بدهید مولفه
نظر زمان علی نبود و االن بود شده نه از منظر زمان. از م این شیء مسبوق به عدم ذاتی یعنی چی، یعنی از نظر ذات این شیء

اع کیم به حکمت مشیی باشد نبوده نبوده متحقق شده، حکیم یعنی حهازمانشود یک یمالسویه است دقت کنید این نکته را 
اقتضایی به وجود داشتن نداشت  را نگاه کن، ذات این شیء گوید ذات این شیءیمخواهد علیت را اینجا توضیح بدهد یموقتی 

 االن موجود شد، پس معلوم است علتی دارد. 

مان بخواهد بیند این بود بود هر که در بستر زیمدهد یمحاال برویم مثال دیگر بزنم، یک ذاتی را مشاع مورد مطالعه قرار 
گوید این ذات نسبت به وجود و عدم علی السویه است، یمدهد، یمبیند بود ولیکن آن ذات را مورد مطالعه قرار یمادامه بدهد 

ریم مطرح حاال که این موجود است هست هست، این نیاز به علت دارد، چقدر فرق کرده با نگاه قبلی در این نگاهیکه ما دا
تضای موجودیت نکند. اگر یک موقتی باشد یا دائمی باشد. فقط مهم این است که ذاتش اق د که شیءکنیم هیچ فرقی نداریم

اگر یک چیزی ذاتش  شود مبدأیمشود خداوند متعال یمشود واجب الوجود یمچیزی ذاتش اقتضای موجودیت بکند، این 
بودن جز بر  تربزرگ مثاًل اجتماع نقیضین مثالً  کند مثل؟؟؟یماقتضای نبودن بکند، چه چیزهایی هست ذاتش اقتضای نبودن 

ها ینار درونشان است. دکند، چون تناقض یمها ذاتشان اقتضای عدم تحقق و عدم شکل گیری یناها مثاًل مثلث مربع یناکل، 
 هرگز موجود نخواهند شد. 

از به علت اگر یک چیزی به حسب ذات اقتضای وجود بکند، ذاتًا اقتضای وجود بکند این همیشه و حتمًا موجود است، نی
کند. یک چیزی ذاتش را دیدید اقتضای موجودیت ندارد ولی همیشه موجود یمهم ندارد. چون ذات خود او اقتضای موجودیت 

موجود  چ فرقی ندارد یک چیزی همیشه موجود باشد، یا یک چیزی موقتاً است، یا موقتًا موجود است از نظر حکمت مشاع هی
ک نکته به عنوان باشد. اگر ذاتی داشته باشد که این ذات اقتضای موجودیت نکند این حتمًامحتاج به علت خواهد بود. بنابراین ی

دم زمانی هم نافاتی ندارد مسبوق به عاساسی در نگاه تحلیلی حکمای مشاع راجع علیت است مسبوق به عدم ذاتی البته م مؤلفه
لی ذاتًا ویی نباشد بعد بشود، ولی یک چیزی باشد که همیشه باشد هازمانباشد توضیح دادم ممکن است یک چیزی باشد یک 

 اول،  مؤلفهمسبوق به عدم است یعنی در ذاتش اقتضای وجود نهفته نیست. این 
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 امکان؛ مالک نیاز معلول به علت
 ن شیءنیاز به علت همان حالت علی السویه ای بودن آن ذات است یعنی همان حالت امکانی، چرا ای دوم علت مؤلفه

 محتاج به علت است، چون به حسب ذات حالت امکانی دارد علی السویه است برخالف نگاه قبلی و تحلیل قبلی که سر
آن ویژگی امکانی  گوید نه ذات این شیءیمین نیازمندی معلول به علت چی بود حدوث بود یعنی نبود نبود بعد متحقق شد ا

 ، مؤلفهاین دومین 

 احتیاج معلول به علت در بقاء
د ایجا چون وقتی یک شیء از نظر تحلیل حکمای مشاع معلول در بقایش هم محتاج به علت است چرا؟ مؤلفهسومین 

ت همین ان ذاتی خاصیت ذات این انسان اسشد مثاًل انسان ایجاد شد، وقتی ایجاد بشود این ذات انسان همراهش است، امک
گوید من اقتضای وجود نداشتم یک چیز دیگر هست که اقتضای یماالن انسانی که موجود است اگر ذات خود او را نگاه کنید 

 واقعیت از وجود دارد همین االن که موجود است همین ذات انسان همین االن که موجود است از خود ذات انسان یعنی آن گونه
دهد یمگوید وجود این نکته در معلول در ادامه و استمرار نشان یمگوید من اقتضای واقعیت ندارم، مشاع یمخود گونه بپرسید 

گوید سر نیازمندی معلول یمگوید مشاع یممعلول همیشه محتاج به علت است گرچه صدرا اینجا یک نقدهای ظریفی دارد. 
دهد یمین حالت علی السویه همیشه هست، آن عامل بیرونی است که رجحان وجود به علت همین حالت علی السویه بود، ا

یش است بگذارید هامؤلفهها یناشود یمواال به حسب ذات رجحان وجود و عدم وجود ندارد. پس در بقا هم محتاج به علت 
 من نتایجش هم بگویم

 نتایج تحلیل سطح دوم
 معیت علت و معلول

ی باشد یا دائمی نتایج این تحلیل این است که علت و معلول باید با هم باشند، خواه معلول موقت نتایج این تحلیل یکی از
شد. این باشد فرق ندارد. اگر معلول دائمی هم باشد علت باید همراهش باشد، اگر معلول موقت باشد علت باید همراهش با

 یک نکته 

 امکان تحقق قدم زمانی در میان مخلوقات
ا یعنی از این بحث این است قدیم زمانی در میان مخلوقات هم امکان تحقق دارد. دقت کنید این نکته رنکته دیگر در 

ظر فیلسوف نظر فیلسوف مشاعی عیبی ندارد بگوید عالم ماده دائمی است ولی با اینحال محتاج به چیست علت است یعنی از من
بات بکند نه، همان امکان ذاتی کافی است، آن امکان قطعًا اث بیند برای اثبات خدا حدوث حدوث زمانی راینممشاعی ضروری 

 کند من در اینجا یک چیزی مطرح بکنم، یمذاتی برای معلولیت عالم ماده نسبت به عوالم باالتر کفاف 
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گوید یماه متکلم می دانید این یک نزاع شدید و طوالنی بین متکلمین و فالسفه اتفاق افتاده، ببیند نگاه متکلم چیست، نگ
کند، فیلسوف یمگوید دوام وجود او را ازعلت خواهی بی نیاز یمچیزی که همیشه هست هست هست چه نیازی به علت دارد. 

علت دائمی باشد، مثاًل خداوند اشکالی دارد که  ت همان علت فرض کنیدگوید دوام وجود نکته ای ندارد ممکن اسیممشاعی 
سازد هم با معلول بودن هم با علت یمام وجود خواهم این را بگویم دویمد، ببینید مگر علت دائمی معلول دائمی پدید بیاوری

تواند معلول باشد هم دائمی باشد یعنی نکته عقلی اینجا وجود ندارد که ما یممثاًل خدا بودن، خدا هست دائمی است ولی 
یگر است، عوامل داز به علت داشتن و نداشتن سر چیزهای بخواهیم یک معلول را اگر دائمی بکنیم نیاز به علت نداشته باشد نه نی

 کند، صرف دائمی بودن یا موقت بودن در اینکه معلول باشد یا نباشد دخالت ندارد، یمدیگر دخالت 

ماند بر فرض مثال شما فرض کنید یک سقفی دارید یک المپی هم آویزان است، همین یمزنم مثل این یممن یک مثالی 
کنید اگر این ینماین المپ به این سقف آویزان است آیا احساس وابستگی این المپ به یک نوعی به این سقف بینید یمکه 

ست این سقف دائمی باشد آیا وقتی این سقف دائمی باشد آویزان بودن المپ به آن چی است دائمی است، آیا معنایش این ا
یازمند بودن یا نی موقف بودن یا دائمی بودن دخالتی در اصل بنیاد نالمپ نیازی به این سقف ندارد ربطی به همدیگر ندارد، یع

ی هامخلوقبیند اگر ینمگوید، لذا هیچ عیبی یمنیازمند نبودن ندارد. فیلسوف مشاعی درنقد کلمات متکلمین یک چنین چیزی 
ز منظر در واقع ا، عالم عقل یک پذیردیمدائمی داشته باشد فقط بحث علم ماده نیست خیلی راحت مجرداتی غیر ازخداوند را 

ر اش از منظر حکمای مشاع بیشهر. علیت شود که این دیگر علت نخواهدینمزمان یک حقیقت دائمی است اما این باعث 
م گردد به ذات او، اگر ذات او اقتضای وجود نداشته باشد ولو االن همیشه محتاج باشد چون دائمی است این معلول است دوایم

 کند.ینما بی نیاز از علت وجود او ر

کند این که امکان ذاتی دارد و علی السویه است یک لحظه ای آنی نیاز داشته از علی یمید متکلم اینجا فکر شا **؟؟؟
 السویه بودن خارج بشود

*نیاز نیست شما لحظه و آن را در نظر بگیرید مثاًل اگر در کل بستر زمان باشد فرض کنیم ولی به لحاظ ذات اقتضای 
توانست اصاًل نباشد ولی االن هست و همیشه بود. آیا چون همیشه بود نیاز به یمکنید یموجود نداشته یعنی به لحاظ ذات نگاه 

وای علیت را مثل این المپی که به این سقف آویزان است این وابستگی علیت است، علت ندارد، من عرض کردم شما باید محت
زند بله ینماگر این سقف موقتی باشد این هم موقتی است، اگر این سقف دائمی باشد این هم دائمی است، این خللی به بحث 

چه جوری  هابحثه علت دارد االن گوید یک چیزی که همیشه هست چه نیازی بیمی عرفی همین است، نگاه عرفی هانگاه
شود یمآید سطح قبلی همین است و لذا گفته یماست، یک چیزی همیشه هست چه نیازبه علت دارد، وقتی نیست و به وجود 

قدیم زمانی فقط خداست و معلول حتمًا باید حادث باشد یعنی نگاه عرفی این است، ولی دقت فلسفه مشاع به اینجا رسیده که 
شود یک چیزی همیشه باشد ولی با این حال باز هم محتاج باشد چرا چون این احتیاج از ذات او بر یمحث نیست نه این ب
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شود قدیم زمانی وجود داشته باشد و معلول باشد یمخیزد، این نتیجه دوم پس نتیجه دوم این است که از منظر حکمای مشاع یم
 است.  شود امکان پذیریمو غیر خدا، غیر واجب الوجود 

 فرازمانی بودن خداوند
بگویم حادث  نکته سوم این است خداوند متعال یا واجب الوجود در لسان فلسفه، خداوند متعال از یک منظر اصاًل نباید

خواهید به یملی اگر را راجع او داشته باشیم، و هاقرائتزمانی است نه باید بگویم قدیم زمانی چون در بستر زمان نیست تا این 
ود خظ بستر زمان مقایسه بکنید هر جا زمان هست خدا هست. توجه کردید هر جا زمان هست خدا هست، ولی نه اینکه لحا

کنید یعنی اینجور نیست اگر چیزی به لحاظ زمان قابل مطالعه بود حتمًا مادی یمخداوند زمانی باشد یک نکته مهمی اینجا پیدا 
شود یک چیزی به لحاظ ذات مرسن از زمان باشد ولی شما از منظر امتداد زمانی نگاه کنید هر جای از یمو زمانمند است، 

 است،  روید او حاضر است. این یک جور ارتباط با زمانیمزمان 

شاع مپس از منظر حکمت مشاع اگر شما بخواهید بگوید متکلمین می گویند خداوند متعال قدیم زمانی است، حکمای 
دانند چون اگر بگویید خداوند قدیم زمانی است به یک معنا که اغلب هم همینجوری یممنظر این حرف را کاماًل غلط ازیک 
کند، یعنی نگاه عمومی نسبت به خداوند متعال چیست مثاًل من بیست سال سن دارم یمشود خدا را زمان بند لحاظ یمتصور 

لی دارد فرض کنید کره زمین هم چند میلیارد سن دارد، ولی خدا خییک کسی پنجاه سال سن دارد، یک کسی صد سال سن 
خیلی مسن  ی اکثری همین است توجه کردید. همین است یعنی از اول زمان خدا بودههانگاهاست.  هاحرفمسن تر از این 

کنند در حالیکه به یم جوری نگاهبر او گذشته هزارها بر او گذشته میلیاردها به توان میلیاردها سال بر او گذشته این هاقرناست، 
بحث قدیم و بله  نگاه حکمی اصاًل پر زمان به خدا نرسیده، یعنی اصاًل خداوند آغشته به زمان نشده یعنی همیشه نو و تازه است

پس این هم  غیر از زمان مند شدن خود او است. هازمانحاضر است، این حضور در همه  هازمانچون اینجوری است در همه 
 رتب کردشود نتایج دیگر هم میمنگاهی است که یکی از نتایجی است که در این بحث است  یک

 **؟؟؟

ام تشکیکی *ببینید جمله اولتان که معلول در علت هست به نحو ال بشرط آن سر جای خودش حاال وقتی ما این مراتب نظ
شود شش روز خراب یمی این بحث که مطرح ست نه به نحو زمانکنیم برخی از این مراتب ترتب وجودی ایمکه مالحظه 

 کردند، منظور از روز مواظب باشید

 **؟؟؟

توانید بکنید چون آن در مقابل زمان هر دو در عالم ماده است، یعنی عوالم مافوق نه آنی است نه ینم*بله تعریف آن 
رسیم یمبسیاری از عوالم هستند، تا زمانی. بله ثابت است یک حقیقت ثابت یعنی خداوند متعال که هست، عالم عقل هست، 

 تواند در امتداد زمان نشان بدهد. یمبه مرتبه عالم ماده، خود مرتبه عالم ماده یک وجود لرزان است، یعنی حقایق باال را فقط 
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مین م روز آقا زی دین پژوهان خیلی باید مالحظه کنیم مثاًل میگوییهابحثدقت کنید این نکته را یک چیز بگویم ما در 
ر ساعت خورشید را خدا در چند روز چیز کرده اگر این را بدهید به دست عرف عموم روز یعنی چی یعنی بیست و چها هاآسمانو 

خواهد خلق کند، نه یمخواهد بگوید آسمان و زمین را تازه یمشود این تلقی را از روز در قرآ نکرد یمبیاید باال برود پایین 
های یلتحلها رسید یکی از یلتحلز نه به معنای دیگر باید به ها نیست. اصاًل روینات هیچ یک از خورشیدی هست نه زمینی اس

ر قرآن داریم، است، نگاه کنید من یک چیزی که لیل هم داریم یوم هم داریم ما دو تا واژه د خیلی زیبا از روز ظرف بروز شیء
شود همه این اشیا وجود دارند ولی این چتر سیاهی یمد وقتی شب یکی واژه لیل است یکی واژه یوم است االن شما نگاه کنی

آورند، یمها که موجود بودند همه سر در ینهمآید باال یمثاًل آفتاب ها که موجود است پیدا نیست ولی وقتی مینهمرویش افتاده 
 شوند یمهمه آشکار 

یعنی چی یعنی  وم هیچ جا تعبیر دیگر ندارید، این یومشما در کل قرآن ببینید همه جا از قیامت به چی تعبیر شده یوم ی
ها را مخفی کرده، ما مرحله اگر بحث یناا هست ولی این چتر سیاهی شب دنیا ها هستند االن خیلی از حقایق در مینا

ک نیمچه روزی شود روز البته مثاًل ییمشود یوم، یممعادشناسی بشود مرحله به مرحله این یوم تبلث سرائر آشکار خواهد شد 
شود آشکار به تمام عیار، یمشود یمحی که حالت گرگ و میشی دارد شود ولی نه عمیق مثل یک صبیمداریم یک خرده آشکار 

 لذا آنجا یوم است، 

ست یا به مقاطع کلمه روز به این سادگی نیست ما با این تعبیرهای قرآنی برخورد بکنیم فکر کنیم در چند روز اینجوری نی
نجا هست بحث ی فرآوانی ایهانکتهنظام هستی از آن طرف شا نگاه کنید به معنای ظرف ظهور اشیا ببینید، ظرف ظهور تفاصیل 

شود، یعنی از این طرف از یک بعد یمول تعبیر به شب دارند، درعین حال دارد روز ما این نیست من وارد بشوم چون قوس نز
ه عالم شب است از یک بعد روز است حاال یک معنا از روز یعنی ظرف ظهور اشیا، ظرف ظهور اشیا اگر این شش روز مختص ب

 شده تا حدودی  هابحث اینجا هست، این هابحثشود خیلی یمماده هم باشد این در بستر یک امتداد زمانی بیکران دارد معنا 

آید تا اینجا یک بستری باز دوباره جریان نه اینکه حالت یمیک دوره  هادورهی زمانی مثاًل در روایات ما هادورهآیا این 
ا ارات کذا کذگیرد سییمبینید همه چیز تبدیل شده به گاز، دخان باز یواش یواش دارد شکل یمدوری به این شکل نه دوباره شما 

شود تا تا یک دوره دیگر این دوره یمشود، اشیای دیگر، چیزهایی که گفته یمگیرد یواش یواش آب درست یمیواش یواش شکل 
کنیم همین دوره ای است که یمما فکر  هادورهن شود و چون جهان وصفی بی نهایت است اییمتمام شدیک دوره دیگر شروع 

واهد داشت. خهمینجور این فضا ادامه  هادورهشود قیامت تمام شد رفت اینجوری نیست یعنی این یمما داریم وآخر الزمان 
 و بعد بود شده شود یک زمانی نبودهیماًل پس معلوم شود راحت قضاوت کرد که مثینمشود یمپس این دوره هاییکه گفته 

 **؟؟؟
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خته طرف خداوند مطلق که کمال بی نهایت است سا*بله از طرف موجود شده، هر چیزی امکان ذاتی داشته باشد از 
شود ولی یک قواعدی باید رعایت کنیم تحت نظام احسن چون خداوند کمال بی نهایت و رحمت بی نهایت است از آن نظام یم

اهند نخوهیچ وقت محقق  هاآنآیند و لذا ینمدارند ولی با نظام احسن جور در  شود واال چیزهایی هستند امکانیماحسن ناشی 
 گیرند، پس این شد تعبیر دوم منیمشد، تحت نظام احسن شکل 

 تحلیل سطح سوم
شود، این تحلیلی است که صدرا این را نگه داشته یعنی اصل این تحلیل درست است ولی یمنقدهایی که به این تحلیل  

ست ما اگر اصالت وجود را قبول کردیم، دیگر اشود به تحلیل سوم و آن این یمیک نقد اساسی صدرا به این تحلیل دارد که منجر 
تحلیل اول را قبول ندارند ولی تحلیل دوم قابل جمع با تحلیل سوم  شانهمهتوانیم راجع معالم اینجور حرف بزنیم فالسفه ینم

 یی که حکمای مشاع کردند، هابحثاست فقط کار صدرا تعمیق است، واال 

ی اثبات واجب شکل هااستداللین ترمهمدهند یکی از یمعلیت حکمای مشاع شما توجه دارید بر اساس تحلیلی که از 
گوید این برهان بر اساس سطح یمدوش است خواهد بگوید این برهان مخینمگرفته یعنی برهان امکان، توجه کردید صدرا 

خواهید بگردید بحث وجود است یعنی باید شما مباحث علیت را در فرایند وجودی یمنظام عالم تبیین شده، عمق نظام عالم را 
را وجود  هامعلولدهد بنیاد حقیقت یمجود نشان ورسیم به سطح سوم یعنی اصالت یمتبیین کنید و توضیح بدهید که حاال 

د ولی دتان هست، ماهیت واقعیت دارتشکیل داده نه ماهیت، بله ماهیت هم واقعیت دارد، اصالت وجود العتبار ماهیت یا
خواهیم تحلیلی یمدهد. پس اگر ما یمدهد وجود تشکیل یمرا چی تشکیل  دهد، حقیقت شیءینمرا تشکیل  حقیقت شیء

یی که شما درست هادستگاهاز علیت داشته باشیم باید درزمینه وجود مسئله را پیگیری بکنیم بله به پیرو او مسئله ماهیت همین 
یگر شکل خواهد گرفت ولی اصل قضیه را باید در وجود حل و فصل کرد این نقد اساسی و مهمی است، چندین نقد د کردید

ی مهم در نقد تحلیل حکمای مشاع همین چیزی است هانکتهکند نگاه مشاعی را، ولی یکی از یمهم صدرا دارد که هی پیرایش 
 که عرض کردیم 

 مبانی تحلیل سوم
 وجودمبنای اول؛ اصالت 

رسیم به تحلیل در واقع سوم که تحلیل حکمت متعالی از این بحث است. برای اینکه ما به تحلیل سوم برسیم مبانی یم
را باید توجه کنیم، یکیش را اشاره کردم چند تایش را عرض خواهم کرد، مجموع این مبانی در قالب تشکیک وجود خودش را 

حلیلی که از علیت کرد اصالت وجود و اعتباریت ماهیت است که اشاره کردم اصالت کند. یکی از مبانی صدرا برای تیمآشکار 
ود است، فرایند دهد فرایند علیت اواًل و بالذات در بستر وجود جریان دارد، یعنی علت وجود است، معلول وجیموجود نشان 
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تحلیل علیت از کجا شروع کردند از  علیت یک نحوه ارتباط ویژه ای در حوزه وجودات است، درحالیکه حکمای مشاع برای
 کند، همین اصاله وجود است یمماهیت شروع کردند، پس یکی از مبانی مهمی که صدرا مطرح 

 مبنای دوم؛ تشکیک در وجود
شود بحث تشکیک دروجود است من مبنای دیگر نوشتم مثل مأل وجودی و یممبنای دوم که البته آن قبلی در آن ریخته 

دی و وجود یعنی پری وجو بحث تشکیک وجودی معنا دارد. پس اصالت وجود مبنای دوم مأل وجودی که این دراستحاله خأل 
رسد ما فکر نکنیم یک یماستعاره خأل وجودی در این دستگاه ما باید علیت یعنی علیت فکر نکنید این مأل وجودی چکار 

عنی بر اساس اهد آن جاهای خالی را پر کند اینجوری نیست یخویمجاهای خالی درعالم هست، توجه کردید االن فرایند علیت 
کند اصالت وجود سر جای خودش است، نظام تشکیکی سر جای خودش است کیپ درکیپ یمنظام تشکیکی که صدرا تلقی 

 المتألهین در صعالم هم پر پر است االن اینجاست که باید علیت را معنا بکند، علیت در این دستگاه چه معنایی دارد از منظر 

لیت روح علیت چی بود توقف وجودی، این توقف وجودی را شما هر جا مشاهده کردید یعنی علیت مثاًل همین روح ع
خواهد که یمرا متکلم چه جور برداشت کرد مطابق سطح اول، گفت یک زمانی نباید باشد نباید باشد بعد شده این یک علتی 

گفت ذاتش نیست، ولی حاال که موجود شده یمکرد یمجودی را چه جوری معنا وجودش توقف بر او دارد مشاع این توقف و
خواهد تحلیل علیت بکند، این روح قانون علیت را باید حفظ کند. یعنی باید ببینید یمپس بر یک علتی توقف دارد. صدرا که 

گوید من یمی شناختی که پیدا کرد حاال تی که دارد این نگاه هستکند در آن نگاه هستی شناخیمولی کجا این توقف را پیاده 
 جستجو بکنم علت چیست، معلول چیست، علیت چیست، 

ه باز منظر صدر المتألهین مطابق آن دستگاه تشکیکی پیاده کرده ضعف وجودی به معنای معلولیت و شدت وجودی 
گوید آیا مرتبه مادی یمببینید صدرا معنای علت و تنزل به معنای علیت است. من یک بار توضیح بدهم این نظام تشکیکی را 

گوید این یعنی علیت مگر این نبوده که خوب دقت کنید عبارت یمیک نوع توقف وجودی بر مرتبه مثالی ندارد می گوییم دارد 
کنید این نیم، توجه بنده را مگر این نبوده همین کماالت به نحو ال بشرط آنجا بوده اینجا به نحو به شرط ال است، زمانی معنا نک

 کند، حاال ان شا الله توضیح خواهم داد، یمرا یعنی اصاًل صدر المتألهین بالکل نظام علیت را ازبستر زمان 

بینید موجود مادی متوقف بر موجود یمگوید اینکه شما یمهای زمانی چه نقشی در فرایند علیت دارد، ایشان یتوالاین 
مثالی است یعنی تا مرتبه مثالی نباشد مرتبه مادی نیست این تا را زمانی معنا نکنیم یعنی از بس ضیق تعبیر اینجا داریم، تامرتبه 

ها ترتب یناها نیستند. چون ینامثالی نباشد مرحل مادی نباشد، تا مرحله عقلی نباشد مرحله مثالی نیستم تاخداوند نباشد 
شود آن که مترتب است معلول است، آنکه متوقف است معلول است آنی که مترتب علیه یموجودی و توقف وجودی دارد معلوم 

هم در بستر وجودی  اشهمهو متوقف علیه است بر آن توقفات بدهد علت است، در این نظام و دستگاه ما باید علیت را بفهمیم 
شود که چرا بعضی چیزها یمآید. یعنی تازه معلوم یمدر  کنیم از دل آن تحلیل مشاعی همیمرادقت است بله ما وقتی این نظام 
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هست ذات آن علی السویه است، چرا اینجوری است به دلیل اینکه تنزل وجودی حاصل شده و ماهیت شکل گرفته یعنی اگر 
کنید این نکته را، لذا می گویند باریتعالی ماهیت ندارد  تنزل وجودی حاصل نشود، اصاًل شما با چنین ماهیتی روبرو هستید دقت

چون بی نهایت است همه چیز را به نحو ال بشرط دارد، به شرط الدر آنجا در کار نیست. لذا در حق تعالی مسئله معلولیت معنا 
 گیرد. یمندارد، به محض اینکه تنزل حاصل شد ماهیت شکل 

ز قالب رویین نظام هستی به ایاد تحلیل حکمای مشاع است حکمای مشاع کنم بنیمگوید تحلیلی که من یمصدرا 
پردازد. بنیاد نظام علیت چیست توقف یک مرتبه وجود بر مرتبه دیگر یممطالعه علیت پرداخته، تحلیل من به بنیاد نظام علیت 

فهمیم علت و معلول را مثاًل به یمتحول  ه داشته باشید ازبس نظام علی آمده در تغییر وگوید علیت، این را توجیماین راایشان 
 فهمیم یا تحلیل دوم. ولی بحثی که بتواند علیت و معلولیت را از بنیاد توضیح بدهد چیز دیگر است یمتحلیل اول 

ک گفتیم. شما یی که در تشکیهانکتهپس بنابراین علیت یعنی انتقال از سنخ تنزل وجود بدون طفره و تجافی این همان 
بینید می گویم آیا خداوند متعال عالم عقل راخلق کرده می گوییم بله، کلمه خلق کرده دربسترهای ذهنی ما یمانتقال یک جور 

شود، ولی اگر شما بخواهید هستی رانگاه کنید براساس تصاویری که قباًل داشتیم تا اینجا آمدیم یعنی یمدر فضای زمان مند معنا 
کنید خلقت یعنی توقف وجودی، یعنی نیاز یمکه گفتیم وقتی شماخلقت را معنا یی هابحثاصالت وجود تشکیک وجود 

ها با هم هستند، ازیک منظر همیشه باهم یناوجودی ببینید این عالم عقل وابسته است به عالم اله برعکس آن نیست گرچه همه 
 این بدن بر و هست همیشه با هم است. مثالً هستند، مثل اینکه نفس ما آن جوهر اصلی نفس ما با برخی از چیزهایی که نازله ا

کس این نیست که ما برع اساس معرفه النفس صدرایی معلول نفس ما است تااین نفس هست این بدن هم هست. ولی معنایش
خواهیم یمبتوانیم بگوییم بر فرض مثال حقیقت نفس ما معلول بدن است نه این وابستگی کاماًل هویدا است معلوم است چی 

شود علت، پس بنابراین تحلیلی که صدر یمشود معلول آن یمیم. وابستگی عوالم به حق تعالی کاماًل پیدا است این بگوی
 المتألهین از مسئله علیت دارد یک چنین نگاهی است، 

 توضیح بیشتر تحلیل سوم
گاه صدر المتألهین یعنی افزوده دربحث تحلیل علیت از ن توانید یک نکتهیمیک بحثی وجود دارد در کار صدرا، این 

دهم ولی انتظار ندارم تا عمق معنای آن حل و یمکنم کلیدهایش را یمشوم، کدهایش راعرض یمتحلیل سوم باشد من واردش 
کنم به حسب بسترهایی که وجود دارد، زمینه هاییکه وجود یمفصل بشود، هر چه حل شد برایتان اگر با این چیزهایی که عرض 

زنم می دانید معنایش چیست معنایش یماشکالی ندارد. البته این حرفی که  هم فهمیدید خوب بهذا و انا المطلوبدارد تا عمقش 
ید اشکال این است که اگر شما اشکال کردید معنایش یک عمقی هیچی متوجه نشدید خودتان را پس بزنید ازاینکه اشکال بگیر

 کنم. بحث را برگردیم، یمنه شوخی 
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شود آن یمکنم این توضیح منجر یمدر بحث علیت دارد این توضیح آن االن این توضیح که عرض  صدرایک توضیحی
گوید، من اول یک مثال ازادبیات بزنم، همین بحث را یمنظام تشکیکی که مطرح کردیم یک خرده رقیق تربشود، ایشان چی 

انید ما آنجا یک دمعنی حرفی می  معنای اسمی داریم و یک استفاده کردم شما هم با ادبیات آشنا هستید. ببینید ما در ادبیات یک
کنیم می گوییم اسم است و فعل است و حرف است. همانجا توضیح دادند فعل حقیقتش متشکل از یمکلمه را سه قسم تقسیم 

ها در یک ینامعنای حرفی خالص داریم ممزوج  معنای اسمی و یک معنای حرفی است. یک معنای اسمی خالص داریم یک
گردد به تقسیم دو گانه. یعنی یم، و لذا این تقسیم سه گانه روحش بر شود به چی به فعلیمشرایط خاص به همراهی زمان تبدیل 

کند، یمکلمه یا اسمی است و یا حرفی. کلمه اسمی چیست، کلمه اسمی عبارت است ازکلمه ای که بریک معنای مستقل داللت 
شود معنای اسمی البته یمد او را دریابد بدون ارتباط پیدا کردن با چیزهای دیگر قابل فهم است این خواهیمیعنی وقتی ذهن 

 ان شا الله عرض خواهیم کرد  یستناین بحث بریده در تکوین 

ه معنی حرفی چیست معنای حرفی معنایی است که بدون مالحظه معنای اسمی با اینکه خودش یک معناست یعنی کلم
توانید شما معنای آن رامستقاًل ینمیعنی لفظ محمل نیست کلمه است لفظ بامعنا است، معنا دارد. ولی هیچ گاه محمل نیست، 

ها معانی حرفی هستند. یعنی معانی فانی و دویده در یناشود. و یمفهم بکنید. همیشه در ذیل و در پناه یک معنای اسمی فهم 
ها یناکنید یمها در استفاده یناکنید یا در زبان فارسی ازتا و امثال یمها را استفاده نیامعانی دیگر. مثاًل وقتی فی من ب الم الی 

ا، در خودش یک معنا دارد، ولی معنایش استقاللی نیست تا شما یک خانه ای رالحاظ نکنید در معنا ندارد دقت کنید این نکته ر
باشد تا در معنا داشته  د خانه ای باشد تا در معنا داشته باشد، کوزه ایمعنایی دارد ولی برای اینکه این معنا شکل بگیرد حتمًا بای

 هاآنتا آنجا،  باشد. باید یک شهری باشد تا از معنا داشته باشد، یک شهری باشد تا تا معنا داشته باشد. از اینجاحرکت کردم
 ست. اها معانی حرفی دویده در آن معانی اسمی ینامعانی اسمی هستند 

ین همان است. سفه مثل صدر المتألهین رابطه علت و معلول را شبیه به رابطه شبیه که وقتی عمقش وارد بشویم عحاال فال
هایی که کرده، من تحلیلش را اشاره خواهم کرد عالمه در اول یلتحلداند. یعنی صدر المتألهین مطابق یممعنای اسمی و حرفی 

بینید این معلول چیزی جز وابستگی به علت یماگر در عمق معلولیت فرو بروید گوید یمبحث علت و معلول آورده ببینید صدرا 
در  محتاج به علت، آن شیء ءمحتاج به علت شما وقتی می گویید شی گوید معلول یعنی نه شیءیمنیست این دقت کنید. 

یکه شما این را معلول حساب علولیت هست درحالشود در مرحله ذاتش میممرحله ذاتش کان نیاز به علت ندارد، پس معلوم 
 خواهید معلول باشد باید تا عمق ذاتش فقر به علت، نیاز به علت ارتباط باعلت نهفته باشد. یمکردید اگر 

این دقت صدرارا به اینجا کشانده معلول چیزی جز یک نسبت به علت نیست، جز یک ربط به علت نیست، مثل یک 
یعنی تا شما یک معنای اسمی نداشته باشید اصاًل معنای حرفی معنا ندارد این دقت معنای حرفی در مقابل معنای اسمی است. 

خواهد یمخواهد بزند. یمتر از این یقعمکنید. همه می گویند معلول در وجودش وابسته به علت است، ایشان ببینید حرفی 
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خواهد بگوید که بنیاد معلول فقط یک یمدید شود دقت کنید این بحث را. توجه کریمبگوید اصاًل بنیاد معلول در علت معنا 
 شود معلول، این نسبت جدای از علت نیست، یمنسبتی در علت است. یعنی علت یک نسبتی که حاصل بکند 

فی الجمله  ی مفصلی مطرح کنیم تا به اینجا برسیم، ولیهابحثخوب می دانم نیاز بود من یک مقدمات طوالنی بگیرم 
معنای  تألهین در تحلیل علیت قائل به معنای اسمی و حرفی برای علت و معلول است. یعنی علت رابه شما بگویم صدر الم

داند. یعنی معنای حرفی دویده در معنای اسمی است بدون اینکه قاطی بشود در معنای یمداند معلول را معنای حرفی یماسمی 
کند. ولی معنای حرفی یماسمی خیلی عجیب است. یعنی درعین حس کاماًل مغایرت، چطور معنای حسی بامعنای حرفی فرق 

 اینجوری. دویده در معنای اسمی است در معنای اسمی است، مضمحل و فانی در معنای اسمی است 

گوید نگاه گفتید من گفتم نظام تشکیکی را اینجوری لحاظ بکنید ولی اگر دقت بکنید در آن بحثی که ما یملذا ایشان 
ا اشغال ریی را مثل اینکه آن علت دارد یک ساحتی هاساحترا دیدید کان یک  هامعلولتصویر کشیدیم خیلی زمخت شما 

ها مثل معنای حرفی در معنای اسمی است. در عین اینکه یناکرده اینجور نیست، همه ی وسیعی را اشغال هاساحتکند این یم
کردیم کان باید تمام یمهایی که ما یدنکشی تشکیکی محفوظ است ولی به لحاظ تصویر هانظاماین مراتب محفوظ است، همه 

ت حالی به عنی فرایند علیت یعنی اینکه علعلت در نظر بگیرید یعنی چی، ی این مراتب رایک نسبت بسیار ضعیف و وابسته به
 نکته را  خودش بگیرد همین. دقت کنید این

ه در مثاًل ماها که یک معنای ضعیف شده از علت هستیم حقیقتًا فعل ماهمین حرکت دست ما است، نه آن چیزهاییک
ینید ما نسبت به چی علیت داریم این نکته را ازباب من عرف نفسه فقد عرف ربه بب کنیم. خوب دقت کنید اینیمبیرون ایجاد 

ما دست یعنی چه جور وابسته به ما است مثل معنای حرفی در معنای اسمی است، درعین اینکه غیر از حرکت دست، حرکت
گوید تمام آنچه معلول خدا است فعل خدا است یک یماست، فعل ما غیر ازما است ولی نحوه وابستگی رانگاه بکنید، صدرا 

ق نی یک حالی ازحق است اینجوری. توجه کردید بله برای شما یعنی اینجا عظمت حق بی نهایت، نسبت خلنسبت است یع
ظ کنیم مثل رابا حق در نظر بگیرید مثل یک نقطه بسیار ضعیف در مقابل یک امر بیکران است توجه کردید، اینجوری باید لحا

 اینجوری است.  اشهمهتمام خلق  یم یک دریا یک اقیانوس بی کران یک نم در مقابل یکینمیک 

رسد این یک بحث مهمی در یممن تبیین فلسفی گفتم اصل مسئله را ولی تعمیق نکردیم چرا صدرا به این نکته دارد 
مثاًل در ما اگر  فرایند تحلیل علیت ازنگاه صدرا است، یعنی صدرا معتقد است علیت یعنی شکل گیری یک نسبت در یک شیء

کنیم یمشکل گیری یک نسبت، نه اینکه یک چیز قلمبه ای جدای از ما شکل بخواهد بگیرد نه االن ما که کار علیت مطرح بشود 
کنم فعل حقیقی من این امواج صوتی نیست یمکنیم فکر نکنید یک چیز قلمبه ای خارج از حتی این صحبتی که من یمفعالیت 

تواند جدا بشود. فعل حقیقی ینمآن فعل حقیقی من اصاًل از من  رسد یک توضیحی دادم بحث قبل توجه کردیدیمکه به شما 
توقف  هست بله این نسبت و این حالت به آن شیء تواند جدا بشود. یک حالتی یک نسبتی از یک شیءینم یک شیء از شیء
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کند یک چنین یمپیاده بسیار شدید دارد، تمام بنیادش به آن وابسته است نگاه صدرا به نظام هستی وقتی آن نظام تشکیکی را 
 افتد. یمنگاهی اتفاق 

 های تحلیل سطح سوممؤلفه
 مسبوقیت به عدم ذاتی

شمردیم یم مؤلفههای قبلی یلتحلی قبلی هاقسمتاگر بخواهم برخی ازمولفه های این تحلیل بر اساس اینکه برای آن 
گیرد یم ی دیگر است. چون ذاتیکه مالصدر در نظرمنتها به معنا بخواهیم بشمریم اینجوری است یکی مسبوقیت به عدم ذاتی

گیرد یعنی یمگوید ذات شیئین نسبه همان ذات وجودی را در نظر یمذات ماهوی نیست بلکه چه ذاتی منظور است. این که 
تواند یمدهد. خوب این ذات معلول ازمنظر صدر المتألهین مسبوق به عدم ذاتی است. یمرا تشکیل  لهمان که حقیقت معلو

 تواند زمانی نباشد ولی این ذات در یکمرحله ای نیست در یک مرحله ای هست، این ذات من همین ذات را یمزمانی باشد 

 معنای حرفی بودن ذات معلول
ی دوم این است که این ذات چیزی جزنسبت نیست، چیزی جز یک معنا مؤلفهدوم که توضیح دادیم عرض کنم  مؤلفه

لم تکوین این تکوین کلمه معنا منظور ذهن منظورم نیست این از راه تشبیه بود که خواستم برسانم. در عاحرفی نیست در عالم 
 دوم،  مؤلفهشود یمیک وجود حرفی است یک وجود ربطی است پس این 

 امکان فقری وجودی؛ مالک نیاز معلول به علت
گفتند چرا یک یم هاآنگفتند یمسوم این است که سر نیازمندی معلول به علت نه حدوث است که متکلمین  مؤلفه

شود حدوث زمانی حدوث زمانی یعنی چی یعنی یک زمانی نبود و نبود یک دفعه محقق شد، می یمچیزی محتاج به معلول 
گفتند سر نیازمندی معلول به علت چیست یممشاع  گویند این علت نیازمندی است و یک نتایج و طبعاتی داشت. حکمای

کنید منظور از ذات چی بود ذات ماهوی برخالف نگاه صدرا، ذات ماهوی را نگاه یمرانگاه  امکان ماهوی یعنی ذات شیء
ت که کنیم، انسان جدای از وجود و عدم است حالت علی السویه دارد، امکان ذاتی ماهوی این اسیمکنیم انسان را نگاه یم

 کند یمرا محتاج به علت  شیء

دهد ینمرا تشکیل  ها بنیاد شیءیناگوید یمها غلط است یناگوید ینمگوید هیچ یک از این دو تا نیست یماما صدرا 
مگر ما اصاله وجودی نشدیم مگر معلول به تعبیر تسامحی چون یک قطعه که میگوییم ما دائمًاحالت قطعه فرض کنید مادی 

شیمیایی لحاظ منظور این نیست، مگر این نیست که ما قطعه ای از وجود هستیم این معلول قطعه ای از وجود است  فیزیکی و
اگر اینجوری است و این هم معلول است ما باید سر نیاز را در این که حقیقتًا معلول است جستجو کنیم چی حقیقتًا معلول است 

گوید آن هویت نسبی بودن آن حرفی بودن یمستجو بکنیم ما می گوییم چیست این وجود، پس باید سر نیاز را درمتن وجود ج
کند درعالم تکوین یمرا محتاج به اسم  هاآنکند. چه جور معانی حرفی ذات حرفی بودنش یمآن، این او را محتاج به علت 
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را محتاج، ذاتشان چیست عین  هاآن هاآنها وجودهای معلول هستند ذات یناشوند که یماشیایی که غیر از خداوند متعال تلقی 
رود یمنسبت، حرفیت، نسبیت، نسبیت نه به معنای نسبی بودن، نسبت بودن، اضافه بودن، اضافه اشراقی بودن ادبیات به کار 

ی من توضیح ندادم اشکال ندارد روشن نشود همان بحث حرفی بودن یک مقدار توجه کنید لذا ایشان این که االن گفتیم یک اسم
 برای آن گذاشت گفت امکان فقری وجودی غیر از آن امکان ماهوی است. 

دهم بعد اصطالح آن یمح دوست دارم اینجوری عمل بکنم یعنی محتوا را توضیح آیم به اصطالیممن ببینید از محتوا 
به  را می گویم یعنی صدرا به همان وضعیتی که در معلول است چی در معلول است حرفیت، حرفیت در درون ذاتش احتیاج

نهفته نه، ولی  معنای اسمی است، در درون ذاتش احتیاج به یک چیز دیگر در آن نهفته مثاًل معنای اسمی آیا در آن نیازیک چیز
ن نیازمندی معنای حرفی آن نیاز به یک چیز دیگر در آن نهفته است. وجوداتی که معلول هستند در ذاتشا معنای حرفی در ذات

 ، مؤلفهبه چیز دیگر نهفته شده است. پس این هم یک 

 نیاز معلول به علت در بقاء
علت هستند خیلی  کردیم آیا معالی در بقایشان محتاج بهیمهایی که مطرح دیگر این است که مساوی با مولفه مؤلفه

اینجا واضح است چرا، چون معالی چیزی جز معنای حرفی نیستند چیزی جز یک نسبیت نیستند نسبت بدون طرف نسبت 
تواند باشد. مثل اینکه معنای حرفی را بگوییم خوب ینمصاًل محقق اشود در لحظه، ینمشود اصاًل. نه اینکه محقق ینممحقق 

اصاًل،  ی آمد حاال معنای اسمی رانابود کنیم معنای حرفی باشد خودش، امکان پذیر نیستحاال معنی اسمی آمد معنای حرف
 یی که مطرح کردیم. هامثالمعنای حرفی دویده و فانی در معنای اسمی معنا دارد. و همین جور به حسب 

 نتایج تحلیل سطح سوم
 معیت علت و معلول

گاه نان قلت و قلتی در  هم هستند اینجا خیلی ممکن بود یکنتایج این بحث چیست، این است که علت و معلول با 
معلولی  ومشاع مطرح کنیم که ذات ماهوی به حسب ذاتش اینجا خیلی واضح است. علت و معلول باید با هم این نگاه به علی 

تفاوت است مکاماًل  کاماًل متفاوت است با این نگاه که حوادث دیروز علت امروز است حوادث امروز علت فردا است، این نگاه
تکیه گاه دارد  چون معلول فقر محض است، معلول االن به تکیه گاه نیاز دارد، یعنی معلول در همان شرایط بالفعل خود نیاز به

 نیاز به یک معنای اسمی دارد که وابسته آن باشد. پس بنابراین این یکی ازنتایجش است 

 تبیین عمق فراید علیت
در توضیحاتم عرض کردم این است که نگاه صدرا عمق فرایند علیت توضیح داده و کاری که یکی ازنتایج دیگرش که 

کند سطح کار است چرا به خاطر اینکه ما وقتی اصالت وجودی شدیم ماهیت را کاًل نگفتیم اصاًل واقعیت ندارد، یممشاع 
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علول است. ولی توضیح حقیقی و بنیادین توانید بفهمید چی علت است چی میمماهیت هم واقعیت دارد شمااز بعد ماهوی 
 رسید. خوب اینیمفرایند علیت را ندادید. با تبیین صدرا هست که شما به تبیین بنیادین مسئله علیت 

 **؟؟؟

 چنین بحثی ظاهرًا نداشتیم. آید گفته باشم طرف؟؟؟ینم*البته من یادم 

 **؟؟؟

یک نسبت مقولی داریم یک نسبت اشراقی اضافی داریم. روی  دهم. ببینید نسبت دو جور استیم*اشکال ندارد توضیح 
آن بطن حقیقتشان یک جور است، یعنی فنای درغیر، در غیر بودن، در اطالعات فلسفی می گویند فی غیره، تقسیمات وجود 

با نسبت اشراقی  خواهدیمکنند. ببینید بنیاد نسبت مقولی که دو طرف یمیکیش می گویند فی غیره فی نفسه تقسیمات را مطرح 
ی مقولی بین جوهر و عرض واقع هانسبتکه یک طرف فقط احتیاج دارد بنیادشان یک چیز است، تفاوتشان در این است که 

ی اشراقی که در فرایند هااضافهشود، لذا یک معانی حرفی ذو طرفین است یعنی دو طرف باید باشد تا او محقق بشود. ولی یم
گیرد، یمدو طرف فرض کرد، چرا به خاطر اینکه هیچ چیز قباًل عرض کردم یک نگاه متعارفی شکل شود ینمعلیت است اصاًل 

دهد یمآید یکچیزی به آن معلول یمفکرمی کنند که معلول یک چیزی آن طرف است یک چیزی این طرف هست، حاال علت 
کند ماهیت آن طرف ایستاده، آقای ماهیت یمکند، فکر یمنه آدم به حسب برداشت بدوی در ذهن این نسبت را مقولی حساب 

گوید ماهیت این وجود ندارد بفرما این وجود برای شما است، اینجوری نیست یمآن طرف ایستاده، آقای علت این طرف ایستاده 
یک  و یک تغییر حال. به خاطر همین گفتم نظام تکوین اینجوری نیست این اضافه اضافه اشراقی است یعنی چی یعنی یک شیء

حالت یک نسبت، محض نسبت است معلول همان نسبت است نه چیز دیگر. حقیقت معلول همان نسبت است اینجا اضافه 
خواهد طرف دیگر شکل بگیرد یمخواند. این خاصیت خود علیت است، چون فرایند علیت تازه یماشراقی است که یک طرف 

 خواهد برقرار بشود اینجور نیست، یمها ینانه اینکه طرفی داریم که یک ارتباطی بین 

پس مواظب باشیم ما می گوییم علت معلول علیت فکر نکنید ما یک علت داریم، یک معلول داریم، یک چیزی علیت 
، هابحثی مفصل اینجوری نیست علت است لذا اگر شنیده باشید این هابحثاین وسط اینجوری، سه تا چیز چهار تا چیز که 

کند ایجاد همان وجود است، آن وجود همان موجود یمایجاد و وجود و موجود یک چیز است. باالعتبار فرق فالسفه می گویند 
است. شما اگر یک وقتی از باب ارتباط با علت نگاه کنید می گویید ایجاد همان ایجاد وجود است همان وجود را وقتی در قالب 

 باشدبینید می گویید موجود نه اینکه کف چیز یمها یتماه

 **؟؟؟



20 
 

کنند به مباحث فلسفی که یم*در تعبیرهایی که روایی هست این یک بحث دین شناسانه مهمی شکل گرفته خیلی حمله 
کنیم با این توضیحات که یموجود دارد، یعنی وجود از عدم وجود دارد. ما بحثی که اینجا مطرح  در روایات ایجاد من ال شیء

های زیبایی یلتحلعدم در مراتب قبل است. یعنی یک مراحلی نبود و بعد بود شده، هنوز یک دادیم منظور مسبوقیت این شیء به 
 ها کردند بگذاریم آن سر جای خودش باشد. پس این شد مطلب سوم، یبعضاینجا وجود دارد با توجه به برداشتهای نادرستی که 

تحلیل مطرح شد ببینید چه جوری تعمیق  چند مرحله مطلب سوم در بحث علیت و در مسئله علیت تحلیل علیت بود،
بینید یمفهمند. ولی وقتی به مسئله تحلیل می افتیم یمپیدا کرد مسئله علیت، اولش یک امر بدیهی واضح، توقف همه این را 

ده کند. پس مطلب سوم تحلیل قانون علیت بود سه تا تحلیل کردیم تمام شد، یک بحث آن مانیمبحث به این شکل تعمیق پیدا 
 شود.یمآن تحلیل علیت ازنگاه عرفا، آن هنوز بحثش باقی مانده، گرچه حرفهای صدرا خیلی در نگاهی که گفتم نزدیک 

 


