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 دهمزدوا_#جلسه

 الله الرحمن الرحیم بسم

 الله رب العالمینالحمد 

 ارزیابی این سه تحلیل
یی نبوده و بعد بوث شده دلیل هازمانین تحلیل یعنی مسئله حدوث این که بکند ولی اگر بخواهد ا از معلولیت شیء... 

است ولی تحلیلی از تبیین حقیقت تکوینی علیت نیست، یعنی چرا متکلمین این خلط را انجام دادند  روشنی بر معلولیت شیء
 مین، خواهند عرض کنند. و چقدر کارآیی دارد بیان متکلیمو 

ا همان نگاه بی دارد و علت اینکه خود متکلمین یبیان متکلمین در مقام اثبات و برای کشف معلولیت کارآیی بسیار جال
کند یمگذارد همین معنا است. یعنی خلط یمآورد در مقام ثبوت یمعمومی یا حتی نگاه امروزین آنچه در مقام اثبات است 

گوید یمبرد. عرف عمومی اگر بگویید حقیقت علیت چیست یمآنچه در مقام اثبات کارآیی دارد در مقام ثبوت دارد به کار 
شود این معلوم است این در مقام اثبات کارآیی یمشود این معلولیت پس معلوم یمهمین که نیست نیست بعد هست پس معلوم 

یت را خوب دارد و درست هم هست. ولی اگر همین روند بخواهد در مقام ثبوت به کار برود یعنی تحلیل کنیم هویت تکوینی عل
 تی که حکما بر آن گرفتند وارد است. قطعًا این نادرست است و اشکاال

آیی دارد، دیدگاهی که حکمای مشاع داشتند دیدگاه حکمای مشاع هم در مقام اثبات کارآیی دارد هم در مقام ثبوت کار
رار قایسه و مطالعه قدر مقام اثبات کارآیی دارد به این دلیل که شما هر چه بررسی بکنید ذات او را یعنی ذات ماهوی او را مورد م

شود االن اگر موجود است این موجودیت اقتضای ذاتی او نیست یمبینید حالت علی السویه دارد، پس معلوم یمدهید یم
وت چطور، در مقام بنابراین علتی دارد و او معلول است. یعنی در مقام ذهن و اثبات نظریه حکمای مشاع کارآیی دارد. در مقام ثب

کند. سطح نظام عالم ینمنتها نقدی که صدرا کرده تحلیل و تبیین شما بنیاد معلولیت را تبیین ثبوت هم همینجور کارآیی دارد م
کند. چون این بحث را در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت نگاه کردیم. از منظر نگاه صدر المتألهین یمرا در واقع دارد تحلیل 

آید و یمببینید وجود از باطن  خودش ماهوی خواهد داشت در سطحآید بروز یمدهد و از باطن یموجود بنیاد اشیا را تشکیل 
خورد ولی یمدر سطح خودش بروز ماهوی دارد. شما این سطح ظاهر عالم تکوین را گرفتید تحلیل کردید به درد مقام ثبوت 

 وری است. د علیت چه جبنیاد معلول را تحلیل نکرده یعنی آن حقیقت چیزی که معلول است شما نیامدید تحلیل کنید که فراین

بنابراین دیدگاه حکمای مشاع هم در مقام اثبات کارآیی دارد هم در مقام ثبوت بیاییم در دیدگاه صدر المتألهین، من یک 
شود این بیان را ترمیم و تکمیل کرد. این بیان را نگاه کنید دیدگاه صدر المتألهین در تدوین تکوینی یمبیانی دارم گرچه بعدًا 

کند. یممعلول بسیار کارآ است، یعنی دقیقًا رفته روی آن چیزی که معلول است و دارد هویت معلولیت آن را تحلیل حقیقت 
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کنیم این وجودش عین ربط یملکن در مقام اثبات چندان کارآیی جدی ندارد، چه جور باید متوجه بشویم اگر شیئی را برخورد 
رفی است یک وجود حرف گونه است چه جور باید این نکته حل بشود. بله به طرف علت است عین نسبت و در واقع معنای ح

کند ولی در مقام یمبعد از اینکه معلوم شد چیزی معلول است تحلیلی که صدرا ارائه داد خیلی خوب عمق معلولیت را تبیین 
چندان واضح و آشکار نیست و لذا انکشاف در مقام اثبات نگاهی که صدر المتألهین مطرح کرده دست کم برای بسیاری از افراد 

ما اگر بخواهیم این مسیر را پیش ببریم چه بسا باید ترکیبی از کار کالمی مشاعی صدرایی داشته باشیم به این معن که عرض 
 کردم

ظریه را باطل خود صدرا با اینکه با نظر متکلمین به عنوان تحلیل تبیینی از حقیقت معلول مخالفت کرده ولی اصل این ن
جلد اول اسفار یک عبارتی دارد برای اثبات معلولیت چیزی از همین نظریه حدوث عالم نکرده است حتی در برخی موارد مثالً ا

دهد که صدر المتألهین کاماًل متوجه است دیدگاه متکلمین از منظر مقام اثبات کارآیی خودش یماستفاده کرده است. این نشان 
کنیم ولی فقط در مقام یمیم وارد حوزه علت و معلول بشویم نگاهی که متکلمین دارند حفظ خواهیمرا دارد، یعنی اگر ما که 

نگاه  اثبات. هر چیزی دستخوش تغییر و تحول بشود و منجر به حدوث زمانی بشود قطعًا معلول است. توجه داشته باشید،
ین بسیار حرف اًا داشتیم این قطعًا معلول است و متکلمین این است اگر چیزی تغییر کرد یعنی مرحله ای را ما نداشتیم و بعد

 ت، درستی است. ولی این معنا تحلیل عمق معلولیت نیست، تحلیل تکوینی علیت نیست فقط کاشف از معلولیت و علیت اس

کنیم در مقام یمکنیم هم نگاه حکمای مشاع را حفظ یمخوب ما یک حالت ترکیبی داریم هم نگاه متکلمین را حفظ 
بریم ولی دیدگاه صدر المتألهین را به عنوان تبیین تحلیلی از عمق یمبریم در مقام تحلیل سطح هستی به کار یمبه کار  اثبات

ها یلتکمکنیم. بله فقط نگاه صدرا با یک سری یمحقیقت معلول یعنی آن که واقعًا معلول است در آن مقام تحلیل صدرا را اعمال 
ی متعارف و معمولی در واقع باید بگوییم فرمایش هاذهنم اثبات هم کارآیی داشته باشد ولی برای تواند در مقایمهایی یمترمو 

 خواستم در مطلب سوم عرض کنم. یمصدر المتألهین در مقام اثبات کارآیی ندارد. این نکته ای بود که من 

 تقسیمات علت
نیم در این مباحث مطرح بکنیم تقسیماتی است که توایمرسد آخرین مطلبی است که ما یمدر مطلب چهارم که به نظر 

ی دیگر، در مباحث اندیشه ای دیگر فقط یک علت و معلولی هافلسفهراجع علت شده است. من قباًل یک اشاره ای کردم ما در 
لف متوقف شنویم. یعنی می گوییم علت و معلول برگرفته از همان روح کلی قانون علیت می گوییم اگر الف بر، اگر ب بر ایم

دیگر  آییم بررسی کنیم انواع توقف را استخراج بکنیم بله یک شیئی بر شیءینمباشد الف علت است و ب معلول است. دیگر 
توقف دارد و متوقف علیه علت است، تا اینجا واضح است ولی ب چگونه بر الف توقف دارد، الف چگونه تأثیر علیتی در ب 

کنیم اما در فلسفه اسالمی به ویژه در فضای صدرایی این معنا در واقع به نحو گسترده مورد ینمتوجه  هابحثدارد، یعنی به این 
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هایی یمتقسها، یمتقسکند. من پاره ای از یمتوجه قرار گرفته و توجه گسترده به این بحث از انواع مغالطات و اشتباهات جلوگیری 
 تواند در بحث تأثیر داشته باشد. یمهده خواهید کرد چقدر کنم شما مشایمکه راجع علت مطرح شده خدمت شما عرض 

 علت واحد و علت کثیر
کنند تقسیم علت است به علت واحده و علت کثیره، یعنی یک پدیده ای که یمیکی از تقسیماتی که راجع علت مطرح 

کنید گاهی از اوقات فقط علت انحصاری دارد یک علت بیشتر ندارد. گاهی اوقات اینجوری است، گاهی اوقات یمشما بحث 
بینیم دارای علل متعدد و مختلف است یعنی چندین علت برای یک معلول. همه یمگیرد یمیک شیئی که مورد بررسی قرار 

ن است هر جا این معلول دیده شد نه تنها می گوییم علتش هست بلکه یاها با هم متفاوت است مثاًل از جمله آثار قسم اول ینا
دانیم ینمشناسیم چیست، ولی اگر در قسمت دوم ما با معلول روبرو شدیم درست است می گوییم علتش هست ولی یمعلتش را 

شد و االن معلول نجام داده بافرایند علیت را ا هاآندقیقًا علتش چیست چون ممکن است از میان این سه الی چهار چیز یکی از 
 را شکل داده باشد. 

زنند یمکند یک وقت علت انحصاری است یک وقت علت متکثر است مثاًل مثالی که یمها با همدیگر فرق ینااحکام 
رشید تواند گرما را شکل بدهد. ممکن است خویمی مختلفی هاعلتبینید یمشما اگر گرما و حرارت را مورد مطالعه قرار دهید 

باشد، ممکن است حرارت باشد، ممکن است اصطکاک باشد ممکن است برخی از موارد شیمیایی باشد ممکن است ممکن 
ت است چیزهای مختلفی در واقع شکل دهنده به این حرارت باشد. ما می گوییم حرارت دارای علل کثیره است یعنی عل

 ل بدهند. توانند حرارت را شکیمی متعددی هاعلتانحصاری ندارد. 

 قاعده عدم ورود علل مختلف بر معلول واحد
لول واحد من داخل پرانتز یک نکته ای بگویم در فلسفه یک قاعده ای وجود دارد تحت این عنوان که علل مختلف بر مع

ر قاعده ی دتعارض ندارند. عدم ورود علل مختلف بر معلول واحد اگر دقت کرده باشید همین قاعده ای که گفتم یک قاعده ذهن
گوید از یمار الواحد است. االن می دانم ابهاماتی وجود دارد چون قاعده الواحد را ما مطرح نکردیم ولی قاعده الواحد یک ب

گوید معلول واحد فقط علت واحده دارد. قاعده الواحد دو سویه است هیچ یمآید یک بار یمعلت واحد یک معلول واحد در 
ز آن طرف انکردیم. قاعده الواحد شمای کلی آن این است علت واحده فقط معلول واحده دارد.  بحث االن راجع قاعده الواحد

ات در معلول واحد فقط علت واحده دارد. خوب این قسمت دوم که می گوییم معلول واحد فقط علت واحده داردکه گاهی اوق
شوند. فرقش با بحث ما چیست. شما می گویید ینمشود. علل مختلف بر معلول واحد وارد یمفلسفه اینجوری از آن تعبیر 

 چه جوری است.  ی مختلف است لذا می گویید علت یا واحده است یا کثیره، حل مسئلههاعلتدارای  گاهی اوقات یک شیء

حل مسئله اینجوری است اگر شما معلول واحده را وحدتش را وحدت شخصی بگیرید یعنی یک شخص معلول مد نظر 
حرارت که شما گفتید اگر یک حرارت خاص مد نظر باشد، اگر یک تواند داشته باشد. مثالً ینمعلت واحده باشد اینجا جز 
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تواند داشته باشد یا باید از آفتاب این حرارت شکل گرفته باشد یا از آتش باشد ینمحرارت خاص مد نظر باشد یک علت بیشتر 
ها باشد. اگر معلول واحد وحدتش شخصی باشد یعنی یک شخص یناال یا بر فرض از مواد شیمیایی باشد یا از اصطکاک و امث

شود که معلول واحد فقط علت واحده دارد و از علت واحده ینممعلول شما دارید آن قواعدی که گفتیم که توارض علل مختلف 
اًل شما حرارتی که گفتید شود. ولی اگر معلول واحده وحدتش نوعی باشد مثیمسر می زند در آن صورت روی این معلول پیاده 

 تواند آن را شکل بدهد. یمی مختلف هاعلتنوع حرارت مد نظرتان است نه شخص حرارت اگر اینجور منظورتان باشد 

خص است یی که در الهیات بالمعنی االهابحثمن برخی از امتدادهایی که این بحث دارد می دانید یکی ازمهمترین 
کشاند، یمعلل متعدد نیست یک علت بیشتر ندارد یعنی این بحث مارا تا مسئله توحید  این است که کل نظام عالم دارای

ها بیش از دو چیز مطرح کردند که یبرخا نظام هستی دو چیز است ی برخالف مسئله ای که ثنویون می گویند که می گویند مبدأ
واحده یا  نظام هستی واحده است یعنی بحث علت کلباید در الهیات بالمعنی االخص مطرح بشود الهیون معتقد هستند مبدأ

 کند.یمعلت کثیره آنجا هم نقش خودش را ایفا 

 وحدت شخصی و وحدت نوعی
 **؟؟؟

کنید یک وقتی می گوییم انسان منظور من مثاًل خود من هستم این اقایی یم*یک وقت شما راجع انسان دارید صحبت 
شود، ببینید یک انسان یمها توضیح داده ینا، در بحث وحدت و کثرت انواع است که اینجا ایستاده این می شودوحدت شخصی

وحدت  خاص اگر مورد مطالعه قرار بدهید مثاًل علی، تقی نقی یک انسان متشخص و شخص خاص را در نظر بگیرید می گوییم
جا مدنظر شخصی دارد، ولی اگر نه منظور ما انسان باشد فرقی ندارد علی باشد تقی باشد نقی باشد بگوییم وحدت نوعی این

 ث ما اگر یک حرارت خاص، حرارت خاص چیست مثاًل می گویم این گرمایی که در کف دست من استاست. اگر شما در بح
تواند داشته باشد. ولی اگر منظورتان حرارت خاص نباشد حرارت ینمعلتش چیست در اینجا فالسفه می گویند یک علت بیشتر 

ی باشد، حرارت هر چیز دیگر باشد، اگر این شد، حرارت بخارخواهد حرارت کف دست باشد حرارت سنگ بایمبه طور کلی 
تواند بیش از یک علت داشته ینمرای وحدت نوعی است. اگر ما گفتیم یک چیز شود حرارت نوعی یعنی دایممنظور است این 

 شود منظور معلول واحد است شیءیمباشد در قاعده الواحد این حرف را زدیم یا در قاعده ای که عرض کردیم این حرف زده 
ته باشد که علل چندین علت داش شود یک شیءیمتواند بیشتر داشته باشد. و اگر گفتیم ینمواحد شخصی است که یک علت 

 حد نوعی است. که مثالش هم طرح کردیمدهد منظور معلول وایمکثیره را در این بحث ما شکل 

 **؟؟؟

 رده استاستدالل خوبی در بدایه و نهایه مطرح ک *نه اثبات شده، چند تا ابن سینا استدالل کرده عالمه طباطبایی
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 قاعده الواحد
 **؟؟؟

از جهت واحده مد نظر باشد  دهند منظور ما از قاعده الواحد این است که اگر یک شیءیم*آنجا توضیح دارد توضیح 
دو جهت مختلف وجود دارد منتها در باب خداوند  جز یک اثر نخواهد داشت. اگر شما دو اثر مختلف دارید قطعًا در این شیء

حد از ارد توجه کردید، قطعًا آنجا معلول وامتعال چون خداوند متعال بسیط محض است و هیچ جهتی جز عین ذات خودش ند
شود، باز هم قاعده الواحد یمآن سر می زند. اگر هم در یک شیئی دارای جهات متعدد باشد و از هر جهتی دارد یک جهت صادر 

واحد  واحد از جهت کنید. قاعده الواحد معنایش این است شیءیمرعایت شده، چون شما از هر جهتی یک اثر دارید پیگیری 
تواند یممرکبی باشد یعنی چندین جهت داشته باشد از هر جهتش  جز اثر واحد نخواهد داشت. بله ممکن است یک شیئی شیء

تواند یک اثری از خودش بروز بدهد یا یک معلولی از خودش بروز بدهد که آن هم مرکب باشد از جهات متعدد. یمچکار کند 
 رکب از جهات متعدد استدالل شده است.علت مرکب از جهات متعدد معلول هم م

 تواند علل مختلف داشته باشد؟آیا معلول واحد می
 **؟؟؟

و پاسخ در فلسفه ی مختلف داشته باشد ما دهاعلتتواند یم*بحث ما چی بود، بحث ما این بود که آیا معلول واحد 
تواند ینمشود معلول واحد یمه باشد یک جا گفته ی مختلف داشتهاعلتتواند یمشود معلول واحد یمبینیم. یک جا گفته یم

خواهیم بگوییم این دو بحث با هم تنافی ندارد. چرا چون آنجایی یمی مختلف داشته باشد حتمًا علت واحد دارد. ما هاعلت
مد نظر ما تواند چند تا علت مختلف داشته باشد منظور وحدت نوعی است نگاه کنید کلی حرارت یمگوید معلول واحد یمکه 

ت است واال این کلی حرارت یک وقتی حرارت فرض کنید کره زمین االن است که علتش خورشید است. یک وقتی این حرار
حرارت این المپ است که یک علت خاصی به منظور حرارت کف دست من است که یک علت خاصی دارد. یک وقتی مثالً 

تواند مصادیق متعدد داشته باشد و هر مصداقش یک علت یمی است همراه خودش دارد، ببینید حرارت کلی است و چون کل
 اید توجه کنید. تواند داشته باشد. گرچه اینجا یک بحثی را بیم

 ترک مبدأی مختلف وجود دارد که همان امر مشهاعلتیک بحث دیگر این است که قطعًا یک امر مشترکی بین همه این 
شود معلول واحد نوعی دارای یمدت نوعی حتی آن هم نکته ای دارد که چطور شکل گیری آن معلول واحد شده، یعنی وح

ی مختلفی که لحاظ هاعلتی مختلف بشود مگر نباید سنخیت رعایت بشود می گوییم اتفاقًا همین جا است. یعنی این هاعلت
 هاآنتواند از یمعلول واحد نوعی کردید جوهره ذاتشان یک نقطه شرکتی دارند، یک نقطه اشتراکی دارند که به لحاظ معلول م

 صادر بشود.

 **؟؟؟



8 
 

 رسیمیم*

 **؟؟؟

 *مثاًل چه قانونی

 آیدیم**همه جا آب در فالن درجه به جوش 

آید و هر یمرا به دست آوردیم طبیعتًا هر جا آن علت انحصاری آمد آن معلول  اگر ما علت انحصاری یک شیء *مثالً 
علت توانیم بگوییم هر جا این معلول آمد مثالً ینمه باشد ما آید، ولی اگر علل کثیره داشتیمجا آن معلول بیاید آن علت انحصاری 

توانیم بگوییم یکی از این چهار علت آمده، یعنی آن جوهر ذاتی مشترک بین آن چهار چیز آن یکی یمفالن علت خاص آمد فقط 
کند. پس اگر علت یک ینمذیل چی آمده در ذیل خورشید، در ذیل اصطکاک در ذیل مواد شیمیایی این مشخص آمده، ولی در 

چند چیز  توانید استخراج بکنید. ولی اگر علت یک شیءیمه نفع قانون انحصاری باشد شما یک ارتباط بین الطرفینی ب شیء
به نحو وحدت نوعی محقق، اگر بر فرض مثال  باشد، این معلولش اهعلتتوانید بفهمید اگر یکی از این یممختلف باشد فقط 

توانید یمنگر شما معلول را ببینید می گویید یکی از چهار علت آمده و آن قدر مشترک بین چهار علت هم آمده ولی دقیقًا 
 مشخص کنید آیا آفتاب بوده اصطکاک بوده یا مواد شیمیایی بوده است. این یک تقسیم 

 و علت بعیدهعلت قریبه 
عیده تقسیم دیگری که در بحث علت مطرح است و در الهیات بالمعنی االخص خیلی اثر گذاشته تقسیم علت است به ب

ا می گویند و قریبه، علت قریبه آنی است که مباشر با معلول است هیچ واسطه ای بین او و معلول وجود ندارد، علت مباشر ر
ک واسطه اعل بعیده عبارت است از علتی که واسطه بین او و معلولش وجود دارد یا یعلت قریب، علت بعید یا علت بعیده ف

بینید علت بعیدیه یک حالت تشکیکی ذو مراتب پیدا یموجود دارد، یا دو واسطه وجود دارد یا هزار تا واسطه وجود دارد شما 
طه باشد الی آخر این بحث را وقتی مطرح کردند در تواند سه واسیمتواند دو واسطه باشد یمتواند یک واسطه باشد یمکند یم

ت این عنوان ی دینی روی داده تحهاآموزهجاهای مختلف از آن استفاده کردند در الهیات بمعنی االخص یک بحثی تحت تأثیر 
 آیا خداوند فاعل قریب اشیا هست یا فاعل قریب اشیا نیست.

دهد یمکنیم این احساس استنباطی به ما دست یمی دینی را نگاه هاآموزهیک بحثی مطرح شده، به لحاظ اینکه ما وقتی 
هر کاری که الله مثالً  یان یشاءالکه خداوند متعال فاعل قریب همه کارها است، مثاًل و الله خلقکم و ما تعملون و ما تشائون 

واضح است. شما االن دعای جوشن کبیر را اگر  دهد با اینکه دیگران انجام دادند خیلییمافتد قرآن دارد استناد به خدا یماتفاق 
مالحظه بفرمایید، اگر از اول تا آخرش را دقت کنید دیگر کاری را برای غیر خدا باقی نگذاشته یعنی همه کارها را دارد او انجام 
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ید تبیین بشود آیا شود این چه جوری بایمی دینی کاماًل استفاده هاآموزهدهد یعنی فاعلیت قریب یک نکته ای استکه از یم
 خداوند فاعل قریب است یا نه خداوند متعال فاعل و علت بعید است چه جور باید تبیین بشود. 

در دستگاه حکمت متعالیه خداوند متعال فاعل قریب بودن آن معنا ندارد. کنند در این بحث مثالً یمدر دستگاه اشاره ای 
دیم خداوند متعال یک ، حقایق متباینه قائل هستند بحثی که از مشاع نقل کراندلقائچرا به خاطر اینکه خداوند وجودات متباینه 

عقل  وجود است، وجودهای دیگر صددرصد با او متباین هستند، بله خداوند متعال خالق عقل اول است، عقل اول هم خالق
آید جلو. اگر یمآید تا عقل دهم، عقل دهم این خالق این عناصر است و یمدوم است عقل دوم خالق عقل سوم است همینجور 

شود مطالعه بکنیم خداوند را یمما بخواهیم خداوند متعال را در این دستگاه از منظر فاعلیت در خصوص این افعالی که انجام 
الن اگر به یک حکیم ابه عنوان فاعل بعید، یعنی باید فاعل بعید لحاظ بکنیم نه فاعل قریب بله همه کارها به خداوند استناد دارد 

گوید بله درست است که همه کارها را به خدا استناد داده اما از این یممشاعی این آیات و روایات را بدهید بگویید معنا بکن 
یب حق تعالی لیت قرباب که او خالق همه اشیا هست فاعل کل است نه اینکه فاعل قریب باشد، نباید از این آیات و روایات فاع

ن جوری است. یعنی ی کالمی هم بسپرید همیهانگاهاستفاده بشود. نباید از این آیات و روایات چنین معنایی استفاده بشود. به 
 هاارتباطتواند فاعلیت قریب را تببین بکند، بله مگر اینکه مثل اشاعره بخواهیم بیاندیشیم همه چیز همه ینمهای کالمی یدگاهد

شود. در افعال انسانی قائل به جبر است یمچار مشکل کند و در واقع از یک جهات دیگر دیمباب و علل همه را ملغی و اس
تواند فاعلیت قریب را یممسائلی از این دست. فاعلیت قریب در نگاه الهیات کالمی قابل تبیین نیست، اینجا تنها دیدگاهی که 

 ست یکی نگاه عرفا است. توضیح بدهد یکی دیدگاه حکمت متعالیه ا

لهین کل افعال اگر یادتان باشد ما باتحلیلی که از علیت در نگاه حکمت متعالیه کردیم توضیح دادیم از منظر صدر المتأ
 هاواسطهشود. در عین اینکه یممعنای حرفی است در کنار معنای اسمی یعنی فاصله میان حق تعالی و افعال به شدت حذف 

خواهم این یمخواهم عمق ماجرا روشن بشود، فقط ینممانند یمی فیض هاکانالنقش فاعلی ندارند مثل وجود دارد واسطه 
دهد آن یمکند حالت حرفی به آن یمقیق ررسیم که معالیل را خیلی یمنکته را توضیح بدهم وقتی ما نگاه صدر المتألهین 

کند، در دل کار کردن معنای حرفی یمکه معنای حرفی دارد کار محتوای اسمی پشتوانه تا عمق معنای حرفی است، یعنی با این
توانم در عین اینکه افعال را به غیر خدا نسبت ینمگوید من یمکند. اینجاست که صدرا یممعنای اسمی هم دارد کار خودش را 

از علیت دادم  ق تحلیلی کهگوید من فاعلیت قریب را مطابیمایشان  دهم در همان موطن به خداوند هم نسبت بدهم. یعنییم
گیرد مثاًل خداوند یمه اینجا انجام کخورد بین حق تعالی و افعالی یماسطه توانم تفسیر بکنم. فاعلیت قریب را علی القاعده ویم

لم ها ولی در مقایسه با عقل دوم سوم دهم، عالم مثال، عایلتحلمتعال در مقایسه با عقل اول فقط فاعل قریب است مطابق همه 
 ده هست. ماده تا برسد به افعال ما همه اینجا واسطه خورده، یعنی خداوند فاعل مباشر نیست، علت مباشر نیست، علت بعی

دارم اما اینقدر رقیقش کردم علت ینمرا بر  هاواسطهگوید من با رقیق کردن معالیل درست است یمصدرا است که 
توانید راحت فعل را به خداوند متعال نسبت بدهید در عینی که آن واسطه یم حقیقی در دل همه افعال حاضر است لذا کان شما
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گوید من فاعلیت قریب را به راحتی یمیش روشن بشود رقیب دیگری که حکمت متعالیه هابحثخواستم ینمجدی است 
م دیگر که درباره علت شده توانم توضیح بدهم حرف عرفا است که در جای خودش باید توضیح داده بشود. بنابراین یک تقسییم

 این است که علت یا قریب یا مباشره یا بعیده یعنی غیر مباشر و دارای واسطه است. 

 علت تامه و علت ناقصه
علت ناقصه  تقسیم سوم و مهمی که راجع علت شده و بسیار کاربرد دارد تقسیم علت است به ناقصه و تامه. یعنی علت یا

آن وجود  ت ناقصه را اینجوری توضیح دادن که با نبودن آن معلول نخواهد بود ولی با بودناست یا علت علت تامه است. عل
گوید تا من نیایم معلول نخواهد یممعلول ضرورت نخواهد یافت. علت ناقصه وجه تمیز آن همین ویژگی است، علت ناقصه 

ی که امروز صبح زدم اگر شما اینجا مثل مثالتوانیم علت ناقصه بدانیم. یمآمد. هر چیزیکه در این حد نقش داشته باشد 
گرفت باالخره یک نقشی آمدن شما در اینجا دارد، حضور شما در اینجا علت ناقصه ینماینجا صورت  هاصحبتآمدید این ینم

خواهیم یمکند یماست، خیلی چیزها علت ناقصه است، تا مجموعه این علت ناقصه را می گوییم علت تامه که نسبتی را برقرار 
 توضیح بدهیم. پس علت ناقصه وجه تمییز آن این است 

گوید اگر من باشم حتمًا معلول هست و اگر من نباشم حتمًا معلول یماما علت تامه چیست، علت تامه این است که 
معلول نیست،  نبودنیست. یعنی ارتباط تساوی بین علت و معلول برقرار است، علت تامه اگر بود معلول است، اگر نبود، آن اگر 

گوید، اگر من یمگوید اگر من نباشم معلول نیست، علت تامه یمعلت تامه با علت ناقصه شریک است، چون علت ناقصه هم 
کنند در آن ناحیه وجودی. علت ناقصه اگر بود ضرورتًا اینجوری نیست که معلول یمنباشم معلول نیست، ولی در چی با هم فرق 

 اگر بود ضرورتًا باید معلول تحقق داشته باشد.باشد. ولی علت تامه 

ها باید توجه کنید مثاًل یدهپددر بحث علت ناقصه و تامه مثاًل بخواهم اثرش را یک مقدار توضیح بدهم در بسیاری از  
کند یم را غفلت کند گاهی از اوقات سه چهار عاملیمدر یک معلول را بررسی  مؤثرخیلی از اوقات انسان وقتی دارد عوامل 

شود در یمفرض کنید اگر این علت دارای بیست جز است پانزده جز آن را کشف کرده، پنج جز آن را کشف نکرده و این باعث 
کنیم و بعد یمهایی را مطرح یتئوری ما وقتی کند. چرا در قوانین علمیممطالعات علمی یواش یواش به موارد نقض برخورد 

دهد، ینمدهد یک دفعه یک جایی جواب یمدهد، جواب یمرسانیم، هی جواب یمه اثبات را تا حدودی ب هاآنفرض کنید 
را  هاآنرا کشف نکردیم فقط پاره ای از  علتش چیست علتش این است ما تمام عوامل دخیل و دخالت دار در تحقق این شیء

شویم که عوامل دیگری هم نقش یمازه متوجه شود ما تیممتوجه شدیم ارتباط تفصیلی پیدا کردیم وقتی که موارد نقض پیدا 
کردیم یمفکر  داشته چون آن عامل دیگری که نقش داشته االن اینجا شکل نگرفته پانزده تا عامل هست، پانزده تا عامل بود ما

از آن غفلت  کند. حتمًا یک عامل دیگری بود که ماینمبینیم این پانزده عامل هست ولی عمل یمهمین پانزده عامل است یک جا 
 ف کنیم تا یواش یواش اجزای متعدد این علت تامه به دست بیاید. کردیم آن را باید کشیم
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های شدیدی میان متکلمین و یریدرگو  هانزاعدر بحث الهیات بالمعنی االخص همین مسئله علت تامه و ناقصه یک 
 اندقائلان متکلم لت تامه اشیا هست یا نیست. می دانید آقایحکما ایجاد کرده مثاًل این بحث را توجه کنید آیا خداوند متعال ع

مه و معلول که در تعریف علت تامه نباید گفت اگر علت تامه هست حتمًا معلول است، یعنی نباید ارتباط ضروری میان علت تا
کنند. یمده ق و خلق مشاهقائل شد. متکلمین این را معتقد هستند. چرا اینجور حرف زدند به خاطر بحثی که در ارتباط بین ح

شود گفت علت ناقصه حتمًا علت تامه است. اگر علت تامه است پس چرا بسیاری ینمبینند خداوند متعال را یماز یک سو مثالً 
یکه بسیاری از از حوادث هنوز به وقوع نپیوسته، اگر خداوند متعال علت تامه همه اشیا است، پس همه اشیا محقق باشند در حال

شود علت تامه باشد ولی معلول نباشد. در حالیکه حکما می گویند امکان ندارد یمشود که یممحقق نیستند، پس معلوم اشیا 
صل بشود نگاه که علت تامه باشد و معلول نباشد حتمًا علت تامه آمد باید معلول هم باشد. مسئله چیست، چه جور باید حل و ف

 یست، در واقع فیلسوفان و حکما در این قسمت چ

توانید به خداوند متعال بگویید یمگیرید با افعالش هم یمحکما می گویند نگاه کنید شما وقتی حق تعالی را در نظر 
توانید بگویید علت ناقصه است چه جوری، به این ثبت، ببینید چندین مالحظه در ارتباط باخداوند متعال یمعلت تامه است هم 

تگی دارد با چی مالحظه بکنید به یک باره گفت خداوند متعال علت تامه است و تمام. نه بسشود سادگی کرد و ینمهست. یعنی 
ست عقل هو چه جوری نگاه بکنید. مثاًل خداوند متعال نسبت به عقل اول علت تامه است هیچ بحثی نداریم یعنی خداوندکه 

 او یا معلول اول هر چه لحاظ بشود آن قطعًا خواهد بود. 

یک نگاه دیگر به شما بگویم اگر کل نظام هستی را یک فعل در نظر بگیریدکه کاماًل تصور درستی هست و ما درجلسات 
قبل یک اشاره ای به آن کردیم نسبت خداوند متعال با آن یک فعل چیست نسبت علت تامه با معلول است، یعنی خدا که هست 

ین فعل هست. اما توجه داشته باشید ما که می گوییم خدا هست فعل او این فعل هست. توجه داشته باشید خداوندکه هست ا
هست این فعل خودش دارای مراتب متعددی است، عقل اول، عقل ثانی عقل دهم عالم مثال، عالم ماده علم مادهکه آمد بحث 

مقایسه بکنیم خداوند متعال  زمان، بحث مکان شرایط، معدات، رفع موانع، حاال اگر در این بستر ما خداوند متعال رابخواهیم
زنیم می گوییم حوادثی که سال یمدر مقایسه با یک فعل عقل نگاه کنید عقل دهم یا عالم مثال یایک فعل مادی مثاًل ما مثال 

د از خواهد برای ما اتفاق بیافتد مالحظه بکنییمخواهد اتفاق بیافتد برای ما، شما اگر خدا رابا حوادثی که سال آینده یمآینده 
 خواهد این شیءیم هانظامیک منظر باید بگویید علت ناقصه است، چرا چون خداوند متعال با واسطه این وسائط و تحت این 

نگذرد، درست استکه خداوند متعال از یک  هازمانرا ایجاد بکند، یعنی تا خداوند متعال پیش از این این وسائط را نیاورد، این 
خواهد حادثه ای در فردا اتفاق بیافتد باید دیروز بگذرد امروز بگذرد تا فردا بیاید. یعنی علت یمر منظر فاعل کل است ولی اگ

این وسائط  تامه بودن خداوند به این ترتیب است در این مثال، علت تامه بودن خداوند به این ترتیب است چون خدا خودش مبدأ
ظر می گوییم علت تامه، و اال اگر خود خدا رابخواهیم تنها در نظر بگیریم دهد از این منیماست و در نهایت این فعل را انجام 

این وسائط را جداگانه در نظر بگیریم علت ناقصه است. چرا االن حوادث فردا محقق نیست، چون علت تامه آن محقق نشده 
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کند یعنی باید زمان خاصش یممحقق خواهد حادثه فردا راباید محقق کند تحت ضابطه و قانون یمهنوز، خداوند متعال هم اگر 
 راتحقق ببخشد بیاید مکان خاصش بیاید شرایط ویژه شکل بگیرد و انواع چیزها محقق بشود تا بخواهد آن شیء

 **؟؟؟
ها یناال *یعنی به این معنا یعنی خداوند متعال علت تامه فعلش است، ولی فعل در درون خودش مراتب و چینش و نظم و امث

خطا برای متکلمین شده این است که این بحث را توجه نکردند. ما می گوییم خداوند علت تامه فعلش  دارد آن چیزی که منشأ
ت، اگر شما است ولی مواظب باشید اگر بخواهید این گستره فعل را مالحظه بکنید، به دلیل اینکه این فعل چند مرتبه ای اس

رحله دهم برسد که ه کنید میگوییم خداوند متعال که علت تامه این فعل است باید این فعل تا به ممرتبه دهم را با خداوند مقایس
کنید با این مرحله دهم یمگیرید مقایسه یمکنید خداوند را علت تامه یممحقق بشود چون شما این وسائط را حذف  این شیء

جود پیدا نکرده نسبت حق با فعلش تامه است پس چرا فعل و کند می گویید خداوند علتیماین فعل برای شما ایجاد اشکال 
اگر فعل مادی باشد در بستر زمان مکان شرایط علیت تامه است ولی مواظب باشید فعل او دارای مراحل، مراتب، مخصوصاً 

 گیرد. یمخاص و رفع موانع خاص تحت این شرایط انجام 

تب بما هو فعل واحد است، ولی این فعل در درون خودش مرادرست است خداوند علت تامه است علت تامه این فعل 
ها را یناشود تا به این مرحله. اگر یمشود مثل مجاری فیض حضرت یمها مثل چی ینشچهایی دارد، این مراتب و ینشچو 

د، باید کل بدهبخواهیم لحاظ بکنیم خداوند علت ناقصه است. یعنی خداوند علت ناقصه است که باید بیاید این مراتب را ش
شکال کرده، این ااین بسترها را هماهنگ کند تا بعد بیاید این فعل را محقق بکند. یعنی غفلت از این بحث متکلمین را دچار آن 

یل هنوز محقق بحث مهمی است یعنی دائمًا می گویند خداوند متعال اگر علت تامه با آن نگاه است پس چرا بسیاری از این معال
شود علت تامه باشد ولی معلول یمن سو یا می گویند علت تامه باشد، ولی علت تامه نباید ضرورتًا با معلول باشد نشده یا از ای

 محقق نشود. 

دن خداوند ی دیگری اینجا هست. مثاًل یکی از چیزهایی که متکلمین را به این بحث وادار کرده مختار بوهابحثیک 
خواهد یمخواهد انجام بدهد یماوند علت تامه است، ولی چون مختار است است مرید بودن خداوند است. می گویند خد

کند. ینمتواند خداوند محقق کند چرا یممی گویند حوادث فردا، حوادث فردا را  آورند مثالً یماش را چی ینهقردهد. و ینمانجام 
 کند. یممل ختیار دارد اینجوری دارد عاشود چون علت تامه است مختار است یمپس معلوم 

شود مواظب باشید ازآن وجه علت تامه خدا را در نظر بگیرید قطعًا معللو همراهش است و یمدر حکمت توضیح داده 
ر نظر گرفتیم ولی خدا داین البته با اختیار خدا هیچ منافات ندارد چون ما علت تامه را در خداوند متعال به اضافه اراده و اختیار 

صی در جای در نظر بگیری اینجور نیست که این فعل حتمًا کنارش باشد، چون این فعل در یک مرضی خا را با اراده و اختیار
 خاصی چینش شده و این نفس االمری است. این هم یک بحث، 
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 علت مادی، علت صوری، علت فاعلی و علت غایی
علت مادی، علت صوری، یک تقسیم دیگری که برای علت در فلسفه مطرح شده، تقسیم علت است به چهار قسم. 

ی کالمی حتمًا به این هانگاهی معارف معمولی یا هانگاهاست، یعنی در  مؤثرعلت فاعلی و علت غایی، خوب خیلی این بحث 
ها یناعلت صوری و مادی متفاوت است.  ها خیلی بایناشود. در حالیکه علت فاعلی خیلی متفاوت با ینمتقسیمات توجه 

دقیق  مادی، فاعلی غایی چیست شاید به یک مثال بیاورد شما صندلی را توجه کنید این یک مثال خیلیچیست، علت صوری، 
 ی چهارگانه را بشناسید. هاعلتخوبی است برای اینکه شما انواع این  نیست، ولی تقریب به ذهن

ورت ب باشد و از یک صشما اگر یک صندلی را در نظر بگیرید این صندلی از یک ماده تشکیل شده که عبارت از چو
کند یعنی ظرف خاصیکه صندلی باید داشته باشد، طراحی آن شکل خاص، وضع یمتشکیل شده همان که صندلی راصندلی 

ندلی هم از ویژه ای که هست. اگر مثاًل شما ماده چوب رادر نظر بگیرید و این صورتش را مالحظه کنید شما می بنیید این ص
رید، وب نداشته باشید صندلی ندارید، اگر صورت صندلی نداشته باشید، باز هم صندلی نداماده چوب تشکیل شده ماده چ

علت مادی صندلی چوب است، علت صوری صندلی همان هیأت ساختاری است که صندلی دارد. علت فاعلی آن چیست و 
ندلی را راانجام بدهد و این صعلت غایی آن چیست. علت فاعلی آن آقای نجار است که یعنی نجاری باید باشد این پردازش 

کند علت فاعلی به فاعلیت یمی چیست، علت غایی انگیزه ای است که وادار شود علت فاعلی، علت غاییمشکل بدهد این 
 بیافتد. 

کند یمکند. در واقع علت غایی فاعلیت فعل را تأمین یمشود علت غایی فاعلیت فاعل را تأمین یمدر واقع در فلسفه گفته 
ت این یک باغ را در نظر بگیرید علت مادی دارد، علت صوری دارد، علت صوری دارد، علت فاعلی آن چیست با تسامحا شما

ازار مثالدقیق نیست، این باغبان علت فاعلی است، علت غایی چیست به ثمر نشستن این درختان ثمرهایش را گرفتن در ب
حریک بشود و یک صندلی را تتحریک بشود و یک باغ بسازد این نجار شود این باغبان یمباعث  هاآنفروختن، تجارت کردن 

سازد، پس علت مادی علت صوری، علت فاعلی و علت غایی. بیاییم این را روی یک مثال جدی تر و حقیقی تر تکوینی یم
. این ی استی ذهن یکه داریم چه جورهاصورتی ذهنی که داریم، نسبت ما با این هاصورتپیاده بکنیم. نسبت ما با 

ارد فرض ی ذهنی یک ماده ای دارد یعنی یک حقیقت تشکیل دهنده که در فلسفه گفته شده کیف نفسانی یک صورتی دهاصورت
خواهید در اینصورتهای ذهنی یک ساختمانی را در ذهنتان بسازید یک ماده ای اینجا وجود دارد، یک صورتی اینجا یمکنید شما 

یزه ای رد که شما هستید نفس شما سازنده این صورت است و یک علت غایی دارد یعنی چه انگوجود دارد یک فاعلی وجود دا
د بکنید. علت مادی، داشتید این طراحی را در ذهنتان کردید آن شما را وادار کرد تا به فاعلیت بیافتید و این صورت ذهنی را ایجا

 کندیماینجا دخالت علت صوری، علت فاعلی و علت غایی. این چهار علتی است که در 

 **؟؟؟
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یی که انجام هاتصرف*در اینجا نگاه کنید، ما در فضای ذهن خودمان، این فضای ذهن جز وجود ما است این دخالت و 
کنید. این را من یمنشینید و یک تصویرگری یملق عمل کردم یعنی شما اینجا دهیم من االن در فضای صورت خیالی مختیم

سازید بله موادش را از یک جایی آوردید مثاًل ازخارج آوردید درست یمسازید یک دستگاهی یممانی مد نظرم بوده یک ساخت
را بسازید.  است یک صورتی خودتان ساختید به آن دادید شما فاعلش هستید یک چیزی انگیزه شده شما راتحریک کرده این شیء

 ام هستی پیاده کنید. علت مادی، علت صوری، علت فاعلی و علت غایی، همین را در نظ

چه ما االن ببینید موجودات عالم دو دسته هستند یا مادی هستند یا غیر مادی، اگر موجودات عالم مادی باشند مثل آن
خواهد علت مادی، علت صوری، علت یمپیش روی خودمان داریم نظام هستی برای شکل دادن موجودات مادی چهار علت 

در  اعلی حقیقی خداوند است علت غایی آن چیست، خیلی بحث کردند که غایت پروردگارفاعلی و علت غایی. مثاًل علت ف
گیرد باید در مباحث الهیات بالمعنی االخص یمی مهمی اینجا شکل هابحثشکل دادن مثاًل به عالم ماده چه چیز هست یک 

تواند علت غایی در مورد یمه جوری مطرح بشود. به خاطر اینکه خداوند متعال کامل مطلق است این بحث مطرح است که چ
 خیلی جالب و عمیق و دقیقی صورت گرفته است  هابحثاو مطرح بشود خیلی بحث شده 

خواهیم فقط من یمخواهیم هم صورت یمپس علت فاعلی، علت غایی برای شکل دادن به موجودات مادی هم ماده 
ا آن چیزی که به ق دارد، ماده نخستین داریم و ماده ثانی عمدتًاماهیک اشاره کوچک بکنم راجع ماده ماده در فلسفه دو تا اطال

کنیم. ولی در فلسفه قبل از خود جسم یک یم ما از جسم به بعد راماده حساب کنیم ماده ثانیه است. مثالً یمعنوان ماده حساب 
یت صرف، آن حالت پذیرندگی ابلقخواهم توضیحش بدهم، آن ینمچیزی به عنوان ماده داریم که ماده نخستین است هیچ 

 کنند. یمن این را اثبات ها باید اثبات کرد به وسیله دو برهایناصرف، قوه محض 

گذاریم کنار، یک ماده ثانیه داریم. همان که ما یماولی و ماده نخستین داریم این را  در هر صورت در فلسفه یک ماده
کنیم. یمکنیم ماده ثانیه است، در فیزیک شیمی وقتی می گوییم ماده از منظر فیلسوف ماده ثانیه راما داریم مطرح یمماده حساب 

خواهد یمبگیرد یک ماده  برای اینکه این درخت شکلخواهیم مثالً یمبرای شکل دادن به موجودات عالم ما یک علت مادی 
وجودات غیر مادی باشند مادی معلت غایی هم برایش هست. اما اگر  خواهد یکیمخواهد یک علت فاعلی یمیک صورت 
ها فقط دو تا علت دارند یکی علت فاعلی ینامنظور موجودات مجرد تام است  موجودات مجرد، موجودات مجرد کهنباشند، مثالً 

ها یناامثال  قات و مالئکه ومطرح نیست. فرض کنید عقول و مفار هاآنو دیگری علت غایی. علت مادی و صوری در ارتباط با 
ین هم یک اگر نسبتش را باخداوند در نظر بگیرید فقط علت فاعلی و غایی دیگر علت مادی و صوری در آنجا دخالت ندارد، ا

 شود.یمهایی که در ارتباط با علت مطرح یمتقستقسیم از 

 **؟؟؟
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ن مایه وجودی عنای خیلی مطلق در نظر گرفتید یعنی آ*شما آن نکته ای که ماده و صورت را در نظر گرفتید ماده را به م
ها نیاز دارد ما خود یناپذیرنده صورت که قابلیت و تغییر و تحول در آن مطرح است،  در نظر گرفتید. منظور ازماده یعنی شیء

لت ر علت دخاماده را مفصل بحث کنیم، صورت را مفصل بحث کنیم که تا واضح بشود چی منظور است. در اشیای مادی چها
 کند ولی در اشیای مجرد دو تا علت دخالت دارد.یم

 **این صورت ذهنی مگر به نحو مجرد نیست

الم مثال *بله در واقع آنجا هم باید توجه کرد البته راجع عالم مثال همین صورت گری که در ذهن مطرح کردیم جز ع
ماده  هاآنقیق کلمه دماده حساب کردم، واال در فلسفه به معنای  را به عنوان هاآنیی که از بیرون هاتکهاست توجه کردید من 

بلکه همیشه ما  یی که در ذهن هست قدرت تغییر و تحول نداردهاصورتگوید یمدهد یمنیست یعنی عالمه مکرر توضیح 
 رتسامح مطرح شده همینطور است. کنیم آن مثال با یک مقدایمی جدید ایجاد هاصورت

 اعدادی علت حقیقی و علت
خواهیم در این بحث مطرح کنیم تقسیم علت یمتقسیم دیگری که در باب علت مطرح است و آخرین تقسیمی که ما 

خواستیم مقدمه بگیریم در ارتباط با علیت در عالم ماده مطرح بکنیم ولی به آن یماست به علت حقیقیو علت اعدادی که این را 
کنم. علت یا علت حقیقی هست یا علت اعدادی. ویژگی علت حقیقی یممن مطرح  رسیم ولی اصل این تقسیم راینم هابحث

هد بود. چیست، ویژگی علت حقیقی این است که هویت معلول به آن وابسته است، به گونه ای اگر علت نباشد معلول هم نخوا
اش، یهسانسان و اگر بخواهیم بزنیم مثل این اگر دقت کنید هویت استبتا در آن خوابیده یعنی هویت در پی داشتن، مثل چی مثال ا

 شودیمابود یک چنین ارتباطی بین علت حقیقی و معلول در واقع وجود دارد به گونه ای که اگر شما علت را بردارید معلول ن

 شودیم**فرق علت حقیقی با علت تامه چی 

ار فضای ترکیبی جز علت تامه قر *علت حقیقی جزئی از علت تامه است، چون تمام علل اعدادی هم در راستای یک
دهم علت حقیقی یا همان علت مادی بخواهم توضیح یم گیرند. علت تامه یک بخشی علت حقیقی است، علت حقیقییم

آید با همدیگر علت تامه یمکند ولی علل ناقصه یمیش فرق هانقشها ینای حقیقی است تازه بین هاعلتها یناصوری همه 
خواهد عقل اول را پدید بیاورد اصاًل علل یماقع علل معده داشته باشیم. مثاًل خداوند که ودهند. اگر جایی باشد در یمراتشکیل 
شود. ولی گاهی از اوقات علت یمست و تمام این علت حقیقی با علت تامه یکی اخواهد فقط خودش علت تامه ینماعدادی 

 دهند. یمکل شوند علت تامه راشیماعدادی با هم ترکیب  تامه فقط علت حقیقی نیست، علت حقیقی و علل

شود. یعنی وابستگی وجودی معلول به علت بالفعل یمعلت حقیقی آنجایی است که اگر علت را برداری معلول نابود 
کید  رسیدیم کردیم حتی تحلیل علیت هم اگر دقت کنید به اینجا یماست. این علت حقیقی است اگر یادتان باشد ما مرتب تأ
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که باید علت به همراه معلول باشد. آن همان علت حقیقی است. علت حقیقی یک چنین نقشی دارد. اما حاال باتوجه به این 
یی که اینجور هستند شما در صندلی اگر نگاه کنید درصندلی اگر شما یکی از این چهار علت را برداری هاعلتبحث ما تمام 

شود، علت فاعلی را یمشود علت صوری را بردارید معلول نابود یماشته بشود معلول نابود شود علت مادی بردیممعلول نابود 
ها علت حقیقی است. علت مادی، علت یناشود، پس تمام یمشود، علت غایی را بردارید معلول نابود یمبردارید معلول نابود 

 مالک را دارند. ی حقیقی است یعنی این هاعلت شانهمهصوری، علت فاعلی و علت غایی 

 اما علت اعدادی چیست، علت اعدادی فقط بسترساز جریان نظام علی و معلولی است، یعنی خودش دخالت مستقیم
کند. برای ارتباط علل حقیقی یمیت را برای شکل گیری یک علیت فراهم کند فقط بستر را و ظرفینمدر نظام علی معلولین 

 ر جای خودش است. مثالً سعالمتش این است که شما اگر علت را بردارید معلول کند. عالمتش چیست، یمبامعلول فراهم 
کند. بعد یمش آید و معلول را مترتب بر خودیمقی رساند که علل حقییمکند به یک حدی یماین علل اعدادی بسترها را فراهم 

ا شما رت ندارد. یعنی اگر علل اعدادی از اینکه علت حقیقی آمد و معلول مترتب بر او شد دیگر وجود علل اعدادی ضرور
رسد. دقت کنید هر جا دیدید شما نیازبه یک چیز دارید ولی در بقا محتاج به او نیستید آن ینمبردارید صدمه ای به فرایند علیت 

ندارید. نیاز به یک اموری دارید، ولی برای بقای او نیاز به آن امور  علت اعدادی است. برای شکل گیری و حدوث یک شیء
ها علل اعدادی هستند. ولی اگر دیدید روی چیزی انگشت گذاشتید چنانچه در حدوث معلول به آن محتاج است در بقاهم ینا

ست، امعلول به آن محتاج است به گونه ای اگر علت را شما بردارید معلول مضمحل خواهد شد، در این صورت علت حقیقی 
اید باشد ی حقیقی قطعًا بهاعلتدی است علت غایی است، علت فاعلی است یکی از باید ببینید آیا علت صوری است علت ما

 مالک تشخیص و تفکیک میان علت حقیقی از علت اعدادی این است 

م علل اعدادی یک نکته ذیل این بحث بگویم و بحثمان را یواش یواش تمام کنیم. علل اعدادی چنانچه که االن اشاره کردی
علت فاعلی  دیگر فقط مثاًل در باب مجردات رح است. در عوالم دیگر علل اعدادی مطرح نیست. در عوالمفقط در عالم ماده مط

رسد یک بحثی فیلسوفان مطرح کردند می گویند غیر از عالم ماده یمو علت غایی است و چون در نهایت این به خداوند متعال 
ها متحقق هستند. یناعلت فاعلی و علت غایی هست تمام  هستها به صرف امکان ذاتی متحقق هستند یعنی چون خدایناهمه 

خواهد. یعنی امکان استعدادی یمولی در عالم ماده این حوادث مادی زمان مند این افزون بر علل حقیقی علل اعدادی هم 
 خواهد نیاز به گذشت زمان دارد باید موادی اینجا شکل بگیرد، تغییرو تحوالتی اتفاق بیافتد تابستر برای شکل گیری یکیم

  موجود خاص به عنوان گیاه یا حیوان یا انسان محقق بشود لذا علل اعدادی فقط در بستر عالم ماده ضرورت دارد.

داشتم به عنوان بحث پنجم بحث را ببریم به علیت عام ماده یعنی ببینیم یمما که به اینجا رسیده بودیم من اینجور دوست 
خواستم علیت در عالم ماده را تبیین کنم که یمهایی جریان دارد و چه جور باید توضیح داد، یتعلآیا در عالم ماده چه جور 
موجودات عالم ماده را بر اساس نظریه  خواستیم بحث نظریه تصادف را که شکل گیرییم اشادامهاشاراتی داشتیم و بعد در 

کنم اگر ورود به بحث یمخواستیم تببین کنیم ولی فکر یمرا  هاآندهد یا تکامل هدفمند یا غیر هدفمند یمتصادف دارد توضیح 
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لیت گذاریم هم عیمخواهم استفاده کنم از این بحث. این بحث را یمدارد. یمنکنیم خودش دست کم یک جلسه دیگر هم بر 
گذاریم دریک مقطع دیگری که باید این بحث مطرح یمدر عالم ماده هم مسئله تصادف و تکامل هم هدفمند هم غیر هدفمند 

 بشود. 

 روش تحصیل فلسفه
خواستیم یک تذکراتی را راجع به آموزش فلسفه خدمت دوستان یممطابق پرسشهاییکه در جلسه صبح دوستان داشتند 

لسفه فعرض بکنیم. حاال ابتدا عرض کنم ما نه جلسه چهل و پنج دقیقه ای ضبط شده و مجموعه نکته هاییکه راجع آموزش 
عنوانش این است سیر ها وجود دارد. در آنجا وجود دارد نه جلسه ینااسالمی وجود دارد من آنجا مطرح کردم در همان سایت و 

تجارب  تحصیل و تحقیق در حکمت و عرفان اسالمی. سیر تحصیل حکمت و عرفان اسالمی آنجا من در نه جلسه آنچه به عنوان
من در آنجا  هست در فضاهای حوزوی لذا هاطلبهکاری در این قسمت داشتم عرض کردم. روی سخن ما آنجا اواًل و بالذات با 

 سیر تحصیل فلسفه و حکمت اسالمی و عرفان راتنظیم کردم.  در طی پانزده سال این

دانند ما می گوییم حداقل زمان تحصیل یماین را  هاطلبهکنیم یمبرخورد  هاطلبهما در فضاهای حوزوی چون من وقتی با 
گیرد من می یملم حوزوی بیست سال است، ما برای فضاهای دانشجویی برخورد زیاد داشتیم با دوستان دانشجو دارد فوق دیپ

گوید دو سال چه جور یمدهد یموانم خیلی بزرگ نشان گوید من دو سال دیگر بخیمگویم دو سالی بخوان کارشناسی بگیر 
گیرد من می گویم دو سه سال بخوان ارشد را بگیر برای یمسی دارد کنم دو سال دیگر بخوانم. یا فرض کنید کارشنایمتحمل 

رفتیم، من دو سه سال دیگر بخوانم که مجموعش بشود هفت سال یا هشت سال. یا اگر دارد ارشد یم هاهدانشگاایام تبلیغی در 
 اشتهسر و  اشهمهم اینجا گوید باز دو سه سال بایستیمگیری یم خواند می گویم چیزی نمانده خیلی کار بکنی دکتری رایم

ی دوازده سال خیلی طوالنی نیست. بر برای یک عمل تحصیلی علمشود واقعًا یمشود، دوازده سال یمرا جمع کنی ده سال 
 فرض مثال، ما هم پایان نامه داریم. 

د یک مقطع برگردیم به بحث خودمان ببینید ما آن جلسات را بر اساس دوستان طلبه تنظیم کردیم یک مقطع سه ساله دار
ی فلسفه اسالمی وزه به نحو کالسیک مرسوم بوده برای فراگیرهفت ساله دارد و یک مقطع پنج ساله. آنجا در واقع روالی که در ح

ی کمکی که کنار هاکتابی اصلی چیست، هاکتابرا توضیح دادم، مثاًل دوره سه ساله  هاآنو برای فراگیری عرفان اسالمی 
ها را مفصل توضیح دادم. مقطع دوم که یناکند را استاد بگیرد، کجاها رامباحثه ب هاکتابتواند کار کند چیست، کدام یمدستش 

یی را کنارش دیده بشود هاکتابیی خوانده بشود چکار باید بشود چه هاکتابهفت سال است آن هفت سال را تبیین کردم چه 
 ین ترتیبال آخر به ایش چه کارهایی باید انجام بدهند توضیح دادم پنج سهاوسطکجاها را استاد ببینند کجاها را مباحثه کنند و 

 **؟؟؟
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گوید آب آب، یمگوید آب کجاست هی یمگوید ماهی یمبینی مثل ماهی که در آب بود موالنا ینم*شما تأثیرش را 
چه خبر است بعد این را چکار کردند یک دفعه موجی آمد این ماهی را انداخت بیرون آب، تازه له له عجب من در آب بودم 

 بس ما در این تفسیر غرق شده هستیم می گوییم این تفسیر کجا هست گفتم آب کجاست. اینجوری است ازیم

 **؟؟؟

دست دیگران بود، سی و پنج ساله برای شکل گیری یک تمدن چیز بزرگی  هاحکومتبرای ما مطرح نبود  سؤاالت*این 
وری شکل بگیرد. شما نیست توجه کنید برای شکل دهی به یک تمدن باید اینقدر سرو کله همدیگر بزنیم تا یواش یواش یکج

بینید، بروید سیصد سال پیش ببینید چه جوری بوده در آن یمیک نمونه ای در تمدن غرب مالحظه کنید شما وضعیت االن را 
گویم راه نرفتیم ینمکشورها و چقدر سروکله همدیگر را زدند تا به این فضا رسیدند. ما واقعًا این را می گویم البته خیلی راه رفتیم 

یی را به لحاظ تمدنی پیش روی خودمان داریم و این چیزهای بزرگی است هانمونهاست چون ما  ترراحتک جهاتی کارما از ی
توانیم با مالحظه آن یمی بزرگی در دست خودمان یعنی همین تمدن غرب یک تمدن بزرگ برای ما است، چون ما هانعمت

لحاظ ایجابی از هر دو منظر ولی واقعًا فکرنکنید سی سال، سی و پنج سال  ی فرآوانی بیاموزیم هم به لحاظ سلبی هم بههانکته
های یهپایک نسل مثاًل فرض کنید برای شکل دهی به تمدن تمام عیار کافی باشد. شکل گیری یک نظام اقتصادی یعنی یکی از 

 ها هم نباید موجب تنبلی بشود توجه کردیدیناتمدن شکل بگیرد، ولی 

 *؟؟؟

فرمود یما درست نشد اینجوری. فرمایش ایشان است شاید قیاس به نفس کرده باشد. عالمه حسن زاده **نشد نقده
شود یک یمزنیم می گوییم یعنی چی مگر یمقیاس به نفس است. مثاًل راجع اولیای الهی حرف  هاانسانین مشکل ما تربزرگ

د، امکان پذیر است این مشکلش قیاس به نفس است، چون شویمانسانی بر فرض مثال از شب تا صبح در یک رکوع باشد مگر 
شنود یمآید بعد یمخواهد سه چهار دقیقه در رکوع باشد پدرش در یمدر کار نیست، مثاًل  هاحرفکند این یمخودش را مالحظه 

آید در زمان سابق یممثاًل مرحوم نخودکی اصفهانی در شب زمستانی باالی پشت بام حرم امام رضا رفته دارد یواش یواش برف 
کند گفت یمگوید فالنی آن باال عبادت یمخواهند ببندند، خادم به مسئولشان یمآید ینمبینند که کسی هم زائر یمبوده خدام 

بارید، یمولش کن در را ببندید برویم همه در را بستند رفتند موقع صبح آمدند این هم رفت باال سریع چی شد این آقا برف هم 
گوید یماش هنوز همان یک رکوع را دارد ما اگر مقایسه کنیم به قول ایشان ینهسدید آقا هنوز آن یک رکوع چون برف باال آمد تا 

خشک شده حتمًا ولی واقعًا حتمًا یک فضایی برایش اتفاق افتاده محو یک لذت فانی کننده ای هست این وضعیت به او دست 
شود ولی سجده یمتمام  تانحوصلهتوانید سجده کنید پنج دقیقه دیگر یمیک سجده شما چند دقیقه داده است. مثاًل سجده 

شود امکان پذیر یمشود مگر یمچهل و پنج دقیقه، سجده یک ساعته دو ساعته بیش از این، بله قیاس به نفس بکنیم همین 
شود این امکان پذیر است یممیریم مگر یما نخوریم شنویم یک عارفی یک هفته هیچ غذا نخورده، ما تا غروب غذیماست. 
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چیست من  هاحرفگوید این یمرا دارد  هاقدرتشود می گوییم این یمقیاس به نفس. مثاًل راجع انسان کامل وقتی حرف زده 
 توانم این قیاس به نفس است. ینمخواهم تکان بخورم یماینجا 

 هاطلبهها را توضیح دادیم در جلسات آخر من یک مدلی را برای غیر یناجلسه برگردیم به بحث خودمان ما در آنجا در نه 
این  شانهمه هاطلبهمطرح کردم اگر کسانی در این فضا نخواهند کار کنند البته برای دوستان طلبه هم این بحث را گفتیم یعنی 

کنم این طرح برای بسیاری یمرح را دادم، فکر ی متعدد طلبگی هست من آن طهارشتهکنند برای هر کسیکه در ینممسیر را طی 
کنم یمچون شماعلوم انسانی هستید عرض  هارشتهتواند مناسب باشد. ببینید برخی از یمی متعدد هارشتهاز دوستان ما در 

در  هارشتهخی از ی علوم انسانی به آموزش بیشتر فلسفه و عرفان اسالمی نیاز دارد این را توجه داشته باشید. برهارشتهبرخی از 
ی ریاضی و تجربی هستم همین پیشنهاد را برای هارشتهواقع این نیازشان یک مقدار کمتر است. حتی من برای دوستانی که در 

 هارشتهرا ببینند ولی برای علوم انسانی به نظر من ضروری است، در همه  هابحثرا ببینند، این  هانگاهدارم یعنی یک بار این  هاآن
شود گفت ضروری است. خصوصًا برای کسانی که یمیی که بیشتر به این فضاها مرتبط است، برایشان تقریبًا هاشتهرآن 

خواهند در باب االن آنچه این دوره برایتان تشکیل شده، برای شکل دهی و تولید علوم انسانی اگر کسی بخواهد کار کند به یم
ها غفلت از یناه، حکمت اسالمی و عرفان اسالمی وجود ندارد یعنی غفلت از نظرمن هیچ راه چاره ای جز آموختن عمیق فلسف

 کنم یمتواند متوجه بشود چی عرض یمهای عظیمی برای تولید این مباحث است. اگر کسی آشنا باشد این بحث را یهسرمایک 

علوم انسانی  شانرشتهکنیم اینجوری است. رفقا یمما این مدلی که در واقع به نحو غالب برای همه دوستان پیشنهاد 
گذشته ما در آن مدلی که عرض کردیم ما برایشان سه کتاب در  هاآناست بحث منطق دارند آن سر جای خودش است. ولی از 

اب تقلیلشان بدهند توانند به دو تا کتیممثاًل این ضرورت را نبینند  هارشتهکنم اگر دوستان در برخی از یمنظر گرفتیم ولی فکر 
خوانید اواًلحتمًا مباحثه بشود یمیک کتاب بدایه الحکمه عالمه طباطبایی است ولی خواندن جدی و فعال یعنی این کتاب که 

تواند درگیر بشود یمدو سه نفری با هم پیش بروند توجه کردید. اگر استاد با حضور استاد باشد خیلی خوب است چون انسان 
بکند. حاال من نگاهم این است می گویم شما این فایل بدایه ای که وجود دارد این را هم گوش بدهید خدمت بحث بکند گفتگو 

استاد هم برسید مباحثه هم بکنید اگر استاد پیدا نکردید همان فایل با یک مباحثه جدی یعنی مثاًل فایل بدایه اگر صد و هفتاد 
قیقه ای شده، شما صد و هفتاد جلسه را به حسب زمان بندی که برای جلسه شده، صد و هفتاد جلسه چهل و چهل و پنج د

 کنید منظم یمخودتان 

خواهیم یمکند. اگر یمببینید یکی ازمشکالت کار ما این است ده تا جلسه گوش بدهیم یک ماه ول کنیم این کار را خراب 
ظم بگذارید ذهن منظم پیش برود. مثاًل به حسب مثاًل می گوییم االن کار ما زیاد است بگوییم دو جلسه در هفته ولی من

کارخودتان روز پنجشنبه را اختصاص بدهیم به بدایه دو سه فایل گوش بدهیم مباحثه کنیم از صبح تا غروب کارمان با بدایه باشد 
انقطاع حاصل بشود  هفته بعد باز پنجشنبه یعنی تعطیلی بر ندارد این نظم تأثیر شگفت انگیزی در فضای تعلیم وآموزش دارد اگر

شود یمشما بر فرض مثال یک فرصت خوبی پیدا کردید بیست جلسه را جلو رفتید بعد یک دفعه ول کنید تا سه چهار ماه خراب 
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کنید دوباره باید برگردید و حتی دوباره برگردید شیرینی خاص حاصل نخواهد شد. یا یک تابستان راکامل یمکار، احساس 
توانید بگویید هفته یک ینمتوانید روزی یک جلسه اگر به این اندازه یمی باشد که پیوسته باشد، اگر اختصاص بدهید، یک جور

 جلسه دو جلسه ولی منظم این سیر را تا آخر بروید، 

یشان به مباحث فلسفه بیشتر ارتباط دارد کتاب نهایه الحکمی عالمه طباطبایی رادر کنار اصول فلسفه هارشتهدوستانی که 
کنند اصول فلسفه یمدهند مباحثه یمرئالیسم به این ترتیب که عرض کردم بخوانند. اگر کتاب نهایه الحکمه را فایل گوش روش 

خواهند نهایه را اصاًل نخوانند همان بدایه رابخوانند یا یمو روش رئالیسم راهمینجور مطالعه بکنند. توجه کردید ولی اگر 
کید کنم این معنا را برسانم یک بدایه جانانه ینمیاد نیاز می گوییم زیی هستند مثالً هارشته بینند یک بدایه جانانه من چه جور تأ

بخوانند یعنی بدایه دستشان باشد به تعبیر من بخورند بدایه را اینجوری ببلعند بدایه را اگر اینجور باشد بدایه را اینجور بخوانند 
و روش رئالیسم را اینجور  لعه کنند مباحثه کنند کنفرانس بگذارند اصول فلسفهاصول فلسفه و روش رئالیسم خودشان بخوانند مطا

بخوانند. بعد یک کتابی تدریس کردیم در همان سایت هم وجود دارد برای فلسفه اسالمی این بسته برای دوستان ما کافی است 
ه پیدا کند. آنجا توضیح دادم اشارت و تنبیهات تواند ادامیمو بستگی به عالقه  هارشتهتوانند گسترش بدهند باز بستگی به یم

ابن سینا با شرح حال خواجه نصیر خیلی خوب است شرح منظومه خیلی خوب است شواهد الربوبیه صدر المتألهین خیلی 
ی هارشتهخوب است. اسفار را اگر دوستانی خواسته باشند خیلی جالب و عمیق و گسترده است. ولی به نظر من برای دوستان در 

برایشان باشد. اصول فلسفه را داشته  مؤثرتواند مفید و یممتعدد به لحاظ نیازهایی که دارند بدایه جانانه و خوب خیلی در واقع 
 باشند اگر خواستند این رانمی گویم ضروری است نهایه الحکمه را داشته باشند، بعد وارد بحث عرفان بشوند. 

صول عرفان نظری جناب یزدان پناه که من این را درست گفتم شصت و خرده ای عرفان اسالمی را در حد کتاب مبانی و ا
جلسه شده، این کتاب رامثل بدایه بخوانند یعنی چی یعنی فایل را گوش کنند، مباحثه کنند جدی جدی اگر بتوانند با یک استاد 

ظر من اگر این کتاب را مثل بدایه بخوانند در تماس باشند خیلی خوب است ولی فایل راگوش بدهند، آن کتاب راهم طی کنند به ن
ی عرفان نظری، پس یک هابحثیک بسته تقریبًا جالبی از عرفان اسالمی دست رفقا خواهد افتاد یعنی عرفان اسالمی به معنای 

 فضای فلسفه و حکمت برای دوستان گفتم با محوریت بدایه و یک فضای عرفان اسالمی گفتیم با محوریت این کتاب، 

خوانند، یمخوانند، شرح فصوص یمی علمیه بعد از اینکه این کتاب خوانده شد، تمهید القواعد هاحوزهدانیم که در می 
خوانند، مثاًل همان فصوص الحکم شرح فصوص اگر هر روز یک جلسه چهل و پنج دقیقه ای باشد بیش از یممصباح االنس 

خواهم بگویم این بخشی از عرفان را ینموص الحکم خواندم کشد من خودم خدمت استاد هفت سال فصیمشش سال طور 
خواندید احساس کنید جز عرفای اسالمی شدید، یا این بخش بدایه شدید احساس کنید جز حکمای اسالمی اشکال ندارد عیب 

صدرا برسانید این  مألبه  توانید این ارتباط خودتان به عالمه طباطبایی تایمبینم، این سلسله و این اعتقاد برقرار است، شما ینم
تواند ذخیره دانشی دوستان را در حکمت و عرفان اسالمی یماشکالی ندارد، ولی در هر صورت این دو تا این بسته که عرض کردم 
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به اندازه ای که مورد نیاز دوستان باشد برآورده بکند. این چیزی است که پیشنهاد بنده است اگر سوالی دراین خصوص است 
 بفرمایید من خدمت شما هستم

 **؟؟؟

خواهید بخوانید چه جوری است یم*مبانی و اصول عرفان نظری نوشته استاد یزدان پناه، متن را پیش رو مثل اینکه بدایه 
یش را هانکتهکند یم، فایل دارد بحث هاطلبهفایل را گوش بدهید فایل بخش به بخش را درس گفته، کتاب دستتان باشد مثل 

کنید اگر آن نه جلسه من کیفیت حضور در کالس، یمکنید یک بار مباحثه یمکنید بعد کتاب را قشنگ مطالعه یماشت یادد
کیفیت بعد از کالس، کیفیت مباحثه همه را توضیح دادم. در کالس چه جوری حضور داشته باشیم فقط حضور فیزیکی نباشد، 

ر ادامه مطلب بعد جلسه تمام بشود برای مطالعه من چند مرحله قائلم جمع باشد، درگیر در بحث بشویم انقطاع د هاحواس
ی خودتان هم همینجوری است به قول ایشان یک پیش مطالعه آن سر جای خودش شما در کالس قرار گرفتید ما که متن هادرس

 درسی داریم 

تأثیر دارد این یکمطالعه پنج من می گویم بالفاصله بعد از درس یک پنج دقیقه رئوس مباحث مرور بشود این خیلی 
خواهید همان بحث را مطالعه یمها را ببینید. بعد وقتی رفتید منزل دقیقه ای بعد از کالس یادداشت کردید یک بار این یادداشت

خوانید مثاًل درکالس درس یک صفحه یا دو صفحه درس گفته شده یمکنید یک مطالعه سبک اول داشته باشید مثاًل متن بدایه 
آید کجا آسان است یمبه دستتان  هانکتهگیرد در اینجا خیلی یمما کل متن را سریع بخوانید. پنج دقیقه الی ده دقیقه فرصت ش

کند یماست، کجا را قشنگ فهمیدید، چون برخی چیزها درجمالت بعدی آمده که کمک  سؤالکجا سخت است، کجا همراه با 
کنید مطالعه سنگین کلمه به یمگردید یک مطالعه سنگین یمک ده دقیقه ای بعد بر به جمله اول این را می گوییم مطالعه سب

به خط است حتی به لحاظ فضای طلبگی کلمه به کلمه، چرا این کلمه را آورده چرا این کلمه را جلو آورده چه  کلمه است، خط
اینجا مطالعه سنگین است،  سؤاالتشود انواع یم انگیزه ای داشته از این واژه استفاده کرده این بحث با آن بحث چه جوری جمع

مشکالت حل مشکالت فکر کنم توضیح دادم اندیشه و تفکر کردن هر بحثی چقدر نقش دارد مخصوصًا در  سؤاالتانواع 
جمع ی فلسفه عرفان. یعنی بخش عظمی ازکار باید به تفکر بگذرد انسان باید بیاندیشد تأمل بکند، ساختارها را بسازد، هابحث

ها یک مطالعه یناچه جور با هم سازگار است و امثال  هابحثرسد چکار باید بکند این ینمرسد یمبندی بکند ببیند نتیجه 
 کند یمسنگین 

روید مباحثه یمکنید بعد یمرسید اطراف کتاب یادداشت یمها هم اطراف کتاب داشته باشید چیزهایی که یادداشت
که  سؤاالتگیرد خود آن یمجدیدی شکل  سؤاالتشود، یمآید سواالتی برطرف یمیی به دست اهنکتهکنید در مباحثه یم

را  هاکتابهم برطرف بشود.  سؤاالتبرطرف شد یادداشت کنید سواالتی که برطرف نشد یادداشت کنید یواش یواش این 
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کنیم یمدهم در ماشین داریم رانندگی یماینجوری بخوانید منظم یک حضور فعال اگر کالس است یا فایل است یا فایل گوش 
 فایل هم گوش بدهیم با دو نفر دیگر صحبت کنیم این جوری نه با تمرکز ویژه فایل را گوش بدهید

 **؟؟؟

دهم آن یمدهم نه آن مدل سنگین را یمی کالم و فلسفه اسالمی در دانشگاه باشد من یک مدل دیگر هارشته*اگر مثاًل 
یی است که درس فقه و هاطلبهای طلبگی است دقت داشته باشید من آنجا پانزده سال تدریس کردم برای مدل سنگین که در فض

شود یعنی این پانزده سال ممکن است تبدیل بشود به یمنباشد فشرده تر  هاآنی دیگر هم دارند اگر فقه و اصول هادرساصول و 
مالحظه در واقع  شود. من بایممی کار بکند آن پانزده سال نصف هشت سال، اگر متمرکزًا بخواهد روی فلسفه و عرفان اسال

یی که دارند، تبلیغ دارند چیزهای دیگر دارند، آن برنامه را ریختم به آن سبک اگر برای هادرسدارند،  هاطلبهحاالت دیگری که 
کنند اگر من باشم بخواهم یمالمی کار مثاًل فضاهای دانشگاهی که به نحو خاص درارتباط باکالم و فلسفه اسالمی یا عرفان اس

برنامه ای بریزم نه این برنامه سبکی که برای دوستان ریختم این را می گویم نه آن برنامه سنگینی که در فضای طلبگی است 
ع کنند دوستان دانشجو شرو شود برنامه میانه ای ریخت مثاًل اگر کارشناسی ارشد را در نظر بگیریم و از سال اول اینیمقشنگ 

ی دانشگاهی هابحثتوانند آن برنامه را انجام بدهند بر یمکنم در این شش هفت سال کاماًل یماین برنامه را اجرا کنند من فکر 
 خواهد و نیاز به برنامه خاصیمخودشان را داشته باشند ولی حتمًا زحمت 

 **؟؟؟

ر ذهنم هست که برای دوستانی رشته فلسفه و کالم *این نه من با مالحظه این بحث چیزی مطرح نکردم ولی کاماًل د
کنند اگر تا کارشناسی ارشد بخواهند کار بکنند چه برنامه ای در فلسفه و عرفان یمکار  هادانشگاهکنند در همان یماسالمی کار 

ن مقدار موسع و همراه باشد هم ای هاآنشود پی ریزی کرد هم عمق خوب داشته باشد هم با فضاهای دانشگاهی یماسالمی 
 شود این را پرداخت و توضیح داد این رایمطوالنی نباشد 

 **؟؟؟

شود کرد کالسهای بی نهایت است نباید به نهایت زود برسید خیلی متشکر و ممنون هستم اگر در این یم*ببینیم چکار 
 کم و رحمه اللهکنم ان شا الله موفق و موید باشد السالم علییمجلسات اذیت و آزار شدید عذرخواهی 


