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 دهمچهار_#جلسه

 الله الرحمن الرحیم بسم

 الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرینالحمد 

 مروری بر جلسه قبل

خواستیم مطرح کنیم بررسی مسئله تکامل غیر هدفمند بود. بحثی که ذیل یمیی که درمسئله علیت هابحثاز جمله 
شود اگر به شکل هدفمند یمها مطرح ینامسئله اتفاق و تصادف و حاال بحث انتخاب طبیعی و تنازع بقا و بقای نوع برتر و امثال 

های متعدد بخواهد تدوین بشود، عرض کردیم مشکلی با فوائد عقلی و فلسفی ندارد، ولی اگر به شکل غیر هدفمند باشد تغییر
 عد عقلی و فلسفی در چالش هست. گیرد، این طبیعتًا با قوایمو متنوعی از آن صورت 

فطری بدیهی  با این موضوع برخورد کرد و این مسئله را پیش برد. یکی با عقلشود یمما عرض کردیم که به دو سطح 
ست ااست، هم یک کم عقل فطری بدیهی را توضیح دادیم مفصل وارد حوزه مباحث منطقی آن نشدیم که بدیهیات چند قسمت 

فضای متعارف و معمولی  یم همانها توجه نکردیناو این جز کدامیک از اقسام آن است. چه جور باید باشد برخورد کردیم به 
وارد این بحث شدیم و مشاهده کردید که نفس  هاآن، با توجه به هانمونهفهمیم با توجه به برخی از یمکه از عقل فطری بدیهی 

به رود هر چه یمکند. ولی وقتی نظم از یک سطح فراتر ینمی ساده این حساسیت را اعمال هانظمانسانی در مقابل و برابر با 
شود، همان فضایی که هست یعنی عقل فکری بدیهی نظریه تصادف، اتفاق تکامل غیر هدفمند یمتر یکنزدپیچیدگی در واقع 

 داند. یمرا باطل 

خواهیم استفاده بکنیم یعنی ینم هاآنحتماالت و نزدیک شدن احتمال به صفر از اخواهیم از نظریه قانون ینماینجا ما 
کند بدون هیچگونه تردید و شک و شبهه ای مثل بحثی یمبه نحو قاطع و صددرصد نفس انسان این حرف را می زند و مطرح 

 کند. یماز جز است مثل همان که چه طور نفس انسان با آن برخورد  تربزرگکه راجع این داریم که کل 

بیند به این سمت است این یک فضا است، یک فضای یمکند با این فضا یمسان پیدا در اینجا با این رویکردی که ان
در نگاه فلسفی و حکمی ست. ام نگاه فلسفی و حکمی به بحث توانیم داشته باشییمدیگری از برخوردی که ما با این موضوع 

 کنم یمرا عرض  هاآنمن چند تا نکته را یادداشت کردم 

 تصادف و اتفاقبیان چند نکته درباره 
، و بعد از هم پاشیدن این هامجموعهنکته اول این است که اساسًا بحث این ذرات، تصادف ذرات با یکدیگر شکل گیری 

ی جدیدی است که در فیزیک مطرح شده هابحثها یناکند یمها چیزهایی نیست چون گاهی اوقات انسان فکر ینامجموعه 
شود تا فرض کنید ذیمقراطیس و امثال یمدر آثار فلسفی ما وقتی که قلب این موضوع گرفته نه از خیلی قدیم مطرح بوده، مثالً 
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کند چه جور این مباحث را مطرح یمبیند تعجب یمها را یناگفتند، آدم گاهی مباحث یمرا  هابحثاینکه در قدیم هستند همین 
هایی که حاصل شده این نظریات یشرفتپکند که با توجه به اصلش خیلی قدیمی است نباید انسان گمان ب هابحثکردند. این یم

 به دست آمده است. این نکته اول 

تواند توضیح بدهد، یعنی اساسًا هنوز یمنهایی مثل علم و حیات را یدهپدها یهنظرنکته دوم این است که این دست از 
گ پساذرات  واهی بر اساس این نظریه یعنی بحث ذرات که هنوز است هیچ توضیحی در ارتباط با مسئله علم، حقیقت علم یعنی آ

ها داده نشده و چه بشود هنوز برخی از موارد دیگری پیدا کرد که نشود بر اساس همین یدهپدمثل حیات هیچ توضیحی راجع این 
 ها توضیح داد. این هم در واقع نکته دوم، ینامباحث تکامل غیر هدفمند و نظریه تصادف و اتفاق و 

ت، من خیلی یی که داریم یک بحث جدی اسهابحثومی که از منظر فلسفی باز باید به آن توجه کرد با توجه به نکته س
فهمد در واقع شکاف و فاصله جدی یمباحث فلسفه مها ندارم بر حسب آنچه آدم از یناتخصص در فضای مباحث فیزیکی و 

گذراندیم مثل  ی حکمی که همین بحثش را قبالً هابحثبه لحاظ  وجود دارد. ما هابرداشتدر برداشت فلسفی با این دست از 
بودن کل نظام هستی یعنی ی این مسائل مألهادادهبحث اشتراک معنوی وجود بحث اصاله وجود و بحث تشکیک وجود یکی از 

خواهم بگویم این فضا را اگر به لحاظ حکمی تعقیب یممملو و پر از حقیقت وجود است، در چنین بستری طرح نظریه ذرات 
کنیم این باید توجه داشته باشید، چون بحث ذرات یمح رسید در این بستر اگر بحث ذرات را مطریمکنید به یک واحد اتصالی 

را بگویند مواد  هایناها می گویند یلیخها چیزهای دیگر یدانمها بحث کردند نظریه یلیخکان فواصلی بین آن خالی است، 
 گوناگونی وجود دارد کار ندارد نظرات متعددی که هست این بحث را توجه داشته باشید 

ی فلسفی یکی از نتایج آن این است یک حقیقت به هم هادادهکنیم باید توجه داشته باشید یمدر ضمن مطالعاتی که ما 
خواهیم پی بگیریم یم ها را هر جوریناد مباحث ذرات و پیوسته یک دست واقعیت عالم را تشکیل داده حاال بحث فرض کنی

 تواند تأثیرات زیادی درادامه کار داشته باشد. این یک نکته یمولی این نکته را توجه بکنیم. یعنی 

 استحاله ترجح بال مرجح
الن ست که ااما نکته در واقع دیگری که کار اساسی ما در مطالعه فلسفی و حکمی نظریه تصادف است بحثش چیزی ا

کنم باز بر یموی استحاله من ادبیات فلسفی راعرض یی که کردیم رهابحثخواهیم عرض کنیم. ببینید قانون علیت با یم
دهم روح قانون علیت استحاله ترجح بال مرجح است، ترجح بال مرجح یعنی چی یعنی یک چیزی یمگردم این را توضیح یم

ودبخود متحقق د، قابلیت موجود شدن و موجود نشدن را دارد بدون دخالت هر امر بیرونی خکه ذاتًا قابلیت شدن و نشدن را دار
 بشود. 

ببینید قانون علیت در واقع ابطال این معنا است یعنی اگر این معنا یعنی یک حقیقت که نسبتش با وجود و عدم علی 
تواند بشود یمبدهیم شما ذات این کاررا توجه کنید خواهیم انجام یمالسویه است فرض کنید که کاری که ما در یک ساعت بعد 
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توانیم انجام ندهیم یعنی نسبت ذاتی آن با موجود شدن و موجود نشدن یکسان است. یمتوانیم انجام بدهیم یمتواند نشود یم
قع الزم دارد، ترجح اگر چنین کاری بدون دخالت عامل بیرونی بخواهد خودبخود بشود این را می گویند ترجح، ترجح البته در وا

یعنی خودبخود بخواهد رجحان پیدا کند یک طرف از وجود و عدم بر دیگری بدون دخالت امر بیرونی، اصاًل قانون علیت 
گذشتن از این معناست، چون این معنا در درون خودش بطالن آن بدیهی است لذا قانون علیت به نحو بدیهی برای ما جلوه 

شود عامل دیگر باید دخالت بکند به یمپذیریم یک چیزی که محقق نیست محقق یمهمه مان  کند. چرا قانون علیت رایم
 خاطر همین مسئله چون ترجح بال مرجح محال است. این بحث را داشته باشیم، 

 ترجیح بال مرجحاستحاله 
یم این یک چیزی دار یک چیز دیگری داریم به نام ترجیح بال مرجح، ترجیح بال مرجح یعنی چی یعنی یک شیئی داریم

ک چیز نسبتش با موجود شدن و موجود نشدن یکسان است از منظر ذات خودش و لذا ما در قسمت قبل عرض کردیم وقتی ی
خواهد رجحان به طرف وجود پیدا بکند یعنی موجود بشود نیاز به یک عامل بیرونی است که می گوییم مرجح یمچنین چیزی 

ه طرف محال است، ولی ترجح با مرجح چیز روشنی است یک عامل بیرونی بیاید و این را بیعنی می گوییم ترجح بال مرجح 
 موجودیت سوق بود، این واضح است که مشکل نیست یعنی رجحان حاصل شد با دخالت امر بیرونی 

رای این ب شیء جانب وجود برای اینشود، و آن این است اگر ترجیح دادن مثالً یمحاال یک بحث دیگر اینجا مطرح 
ها باید همینجوری فکر کنم بهتر است، یعنی چند تا نکته اینجا است، یناعامل بیرونی دقت کنید عامل بیرونی اینجا داریم 

کند یکیش این است، نگاه یمتلفی اینجا دخالت کند این هم هست چیزهای مخیممهمش اصل تنبلی است که اینجا عمل 
کنید این چیز ذاتًا رجحان به طرف وجود ندارد اگر به طرف وجود رفته حتمًا یک یمررسی را اینجا دارید ب کنید شما این شیء

آید وضعیت علی السویه و تعادل خنثایش یمعامل بیرونی این عامل بیرونی اسمش را گذاشتیم مرجح یعنی ترجح دهنده یعنی 
 شود ترجیح داده شده یمشود مرجح این یمکند موجود پس این یمبرد این را یمرا به طرف وجود 

به طرف وجود رجحان بدهد یا ندهد برای او  کنیم، اگر این عامل بیرونی که مرجح است این که این شیءیم سؤالحاال 
ح شد مساوی باشد، دقت کنید. بحث عوض شده یعنی ترجیح ما از آن منطقه رفتیم در منطقه دیگر یعنی یک چیز دیگر مطر

نسبتش با این مرجح چه جوری است این ترجیح دادن اگر برای نسبت به این مرجح چی باشد  شیء ترجح دادن وجود برای این
ا در نظر گرفتیم باز هم علی السویه باشد یعنی بتواند ترجیح بدهد بتواند ترجیح ندهد. حاال اگر بگوییم این عامل که در اینج

امل بیاید عندارد، عنوان ترجیح را اسم بگذاریم اینکه این  موضوع ترجیح را بدون مرجح انجام بدهد یعنی هیچ عاملی وجود
نسبت این الف و ب با این مرجح آیا علی  یح ندهد را بگذارید باین را بگذارید الف، ترج ترجیح بدهد وجود را برای این شیء

  السویه است یا نیست؟
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شده، اگر بگویید علی السویه هست و  یءاگر بگویید علی السویه هست خوب دقت کنید این را خود این ترجیح یک ش
ها شکل بگیرد چه ینابعد بخواهد با همین وضعیت علی السویه ای بدون اینکه هیچ عامل دیگر دخالت بکند بخواهد یکی از 

می می گویند ترجح بال مرجح ها در فضای کالیبعضی می گویند چون افتد ترجح بال مرجح دقت کنید، یعنی حکمایماتفاق 
گوید من دوست دارم من دوست دارم شما یمآید یمل است، ولی ترجیح بال مرجح محال نیست یعنی یک عامل بیرونی محا

ال را رجحان بدهم به سمت وجود این اشکال ندارد شیء خودش که علی السویه است یک دفعه به طرف وجود برود این مح
ا قبول ه اشکال دارد یک عامل بیرونی را قبول کردیم علیت راست یعنی ترجح بال مرجح محال است ولی ترجیح بال مرجح چ

آید این را انجام بدهد بدون اینکه یک مرجحی اینجا یمکردیم، ما مخالف با علیت نیستیم علیت را قبول کردیم ولی این علت 
ای اینکه آن بیرونی را بروجود داشته باشد این می گویند ترجیح بال مرجح توجه کردید ترجیح بال مرجح یعنی چی یعنی مرجح 

ه ببه طرف وجود سوق بدهد قبول کردید تا اینجا قانون علیت را همراهی کردید، ولی می گویید خود این ترجیح دیگر نیاز  شیء
 یک عامل مرجح ندارد. 

مرجح  ونفیلسوفان چی می گویند، فیلسوفان می گویند فقط جای مسئله را عوض کردید شما اگر در این نقطه گفتید بد
رسد اگر یمشود، یعنی قبول ترجیح بال مرجح به بحث ترجح بال مرجح یمشود آمدید در این نقطه می گویید بدون مرجح ینم

ت را زیر پا کسی ترجیح بال مرجح قبول بکند یعنی ترجح بال مرجح را قبول کرده، ترجح بال مرجح قبول کرده یعنی قانون علی
شود یا شما باید یمخواهند بگویند در هر دو سطح قانون علیت دارد جاری یمخواهند بگویند یمها چی یناگذاشته می دانید 

 قانون علیت را قبول بکنید یا قبول نکنید. 

ون وجود دارد یا می دانید قوانین عقلی طبیعتش استثنا ناپذیر است اگر قانون عقلی استثنا بپذیرد یک رخنه ای در آن قان
تثناناپذیر توجه نکردیم. اگر شما تمام عوامل دخیل را توجه بکنید قانون عقلی تخطی ناپذیر است اس شرایطی وجود داشت ما

ی مفروض جریان هاجهاناست همین هم اینجور است فرض همان قاعده استحاله اجتماع نقیضین مطرح کردیم این در تمام 
یان داشته باشد ر فرض جهانی دیگر بکنید باید این قانون جردارد، یعنی شما باید بگویید جهانی وجود ندارد، همین جهان ما اگ

پذیرد، اگر یک جا ینماگر باقیش بدانید این اصل جاری باشد، چون این اصل در ذاتش به گونه ای است که یک استثنا از عالم 
 استثنا بخورد قانون باطل خواهد.

 شود یا نهیماز انگشت دست تعدادش بیشتر  هاقانون**این 

زیاد  اشدامنهشود چهار پنج تا بعد یواش یواش یمنهایی نهایی یکی است بعد یواش یواش شاخه شاخه می زند  *آن
شنیدم یماست به این سمتی، بعضی از اوقات من  هاآنها پشتیبان یناشود. این همان روند از نظری به اولی رسیدن است، یم

اینجا از این به بعد قانون علیت نیست. این ضعف قوای مباحث فلسفی  گفت قانون علیت هست هست هست تایمبعضی آقایان 
دهد یمدهد شما چکار دارید آزمایش ما جواب یمهای ماجواب یشآزمادهد یمکنید که آقا جواب یماست، یعنی شما اعتراض 
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حلیل کرد، اگر این تحلیل به شود تیمشود کرد یا نه، همین پدیده را چهار جور یمدهد تحلیل دیگر یمخوب آزمایش جواب 
دهد، می گوییم وقتی یک پدیده چند جور قابل تحلیل است شما تحلیلی بکن که با قواعد عقلی سازگار باشد. یمما جواب 

ها برسیم شما یستمسکند ما در حکمت باید به آن یمهای خودش عمل یستمسیعنی واقع که منتظر تحلیل ما نیست آن بر اساس 
دهد شما در واقع در تحلیل یک حرف دارید و این به نحو واقعی یک یمدهد، جواب یمکنم جواب یممی گویی من این کار 

 ها به آن نزدیک است نه عین آن باشد. از این بحث بگذریمیلتحلشود که خیلی یمچیز دیگر دارد پیاده 

 **؟؟؟

 ،سؤال*نه یعنی ما در نهایت باید برسیم به یک چیز واژه به 

 **؟؟؟

ی هابحثکنیم، اختیار چه جور جایگاه دارد  ، در این باید بستر اختیار را مطرحسؤالگردد به واژه به یمها بر یانرژ*همه 
د یک مرجحی وجود داشته باشد، در نهایت علیت را قبول داریم باید این سیستم را بپذیریم بای گیرد، باید اگر قانونیمسختی در 

 چی بالذات باید منجر بشود توضیحات سر جای خودش است 

ال بنابراین هم ترجح بال مرجح محال است هم ترجیح بال مرجح، ترجیح بال مرجح چرا محال است چون به ترجح ب
ال است ولی ترجیح چه اشکال دارد، من کنند ترجح بالمرجح محیمشود فکر یمگردد خیلی از این فضا غفلت یممرجح بر 

خواهد این کار را انجام بدهد، این خواستن یا نخواستن یمخواهد این کار را انجام بده، اینکه یمعلت هستم علت قبول کرده 
 بگویید برای من علی السویه هست یا نیست. اگر علی السویه است چه جوری خواستن بر نخواستن ترجیح پیدا کرده است اگر

گر این جا اشکال ندارد خودبخود یک شیئی محقق بشود بدون اینکه از طرف من ضرورتی برای آن شکل بگیرد هر جای دی
 ممکن است این معنا صورت بگیرد لذا درگیر خواهد شد. 

 ادامه تصادف و تکامل غیرهدفمند
ی که مورد اما این است شما یک ذره  بعد از اینکه این مقدمه را توضیح دادیم برگردیم به نظریه تصادف و ذرات. بحث

 هامجموعهس حرکاتش خواهد یواش یواش بر اسایمدهید از آن واحد نهایی که یمدهید یک اتم مورد توجه قرار یمتوجه قرار 
یر از توانست غیمکنیم این ذره چه یک حرکت اینجوری انجام داده، یم سؤالدهید ما یمرا شکل بدهد آن را که مورد توجه قرار 

گوید یمست یا نه علی القاعده باید یک نفر بگوید نظریه تصادف بر همین مبتنی ا این حرکت ده جور حرکت دیگر انجام بدهد
 کند، یماحتماالت. در فضای احتماالت دارد حرکت 

ممکن است توانست ده مدل حرکت داشته باشد این حرکت خاص راانجام داده یمما این است چرا این ذره ای که  سؤال
کنیم به آن ذرات. می یمبه این سمت ما نقل مکان  طرف برگردد بگوید فشار حرکت ذرات دیگر باعث شده این حرکت این شیء
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گوییم آن ذرات چرا این حرکت راانجام دادند که این ذره مجبور باشد این حرکت را انجام بدهد. ممکن است شما برگردید بگویید 
آوریم یمیگر همینجور بروید جلو، برای اینکه قشنگ مسئله را به این شکل تسلسلی پیش نرود ما سر یک ذرات دیگر یک ذرات د

ی دیگر هاحرکتشد ینمکنیم می گوییم چرا در این نظام هستی این ذرات این حرکت خاص راانجام دادند یمباال یک سره نگاه 
تواند پیش برود. ما می گوییم این واقع واقع ینمبیند با تسلسل هم یمآید طرف یمتوجه کردید چون مشکالتی آنجا به وجود 

کنید چرا این حرکت خاص در آن زده شد، در حالیکه در یک فضای بیکرانی که ذرات یم سؤالبیکران و این ذرات بیکران شما 
ه خودشان می گویند میلیاردها باید بگویید ده جور، بیست جور سی جور بلک پخش شده بیکران وجود دارند علی القاعده شما

 احتمال تحرک وجود دارد یکیش این است، 

ز منظر فلسفی فلسفی این است، اگر تعقیب بکنید این بحث را ا سؤالما این است یعنی  سؤالاگر این فضا در نظر گرفتید 
ین حرکت بحث ترکوچکیعنی  این نیست رفتیم ولی اینجایمی پیچیده هانظمما در بحث قبلی یعنی برخورد عقلی فطری روی 

کند کار به نظم ندارد، هر شکل دیگری باشد یمیست این کاری که االن فیلسوف نکند این نظمی که االن شکل، بحث نظم یم
نجوری این است این شکل چرا شکل گرفته چرا محقق شده فرق ندارد هر مجموعه ای باشد برای آن در نگاه فلسفی ای سؤال

 ق شده، است. چرا این محق

تواند ترجح بال مرجح را اول مطرح بکند، چرا چون می گوییم این شکلی که االن حاصل شد ینمطبیعتًا این جا کسی 
کنیم به کجا به آنجاکه چرا این یممرجح آن چیست حرکت ذرات است یعنی حرکت ذرات این فضارا شکل داده ما نقل کالم 

کنیم ربطی یمها ندارم، چه اختیار باشد چه نباشد این بحث که داریم مطرح یناار و ذرات ترجیح دادند آن شکل را، کار به اختی
شود یمخواهیم ببینیم آیا گره ضروری بین ذرات و این حرکت وجود دارد اگر باشد یمبه مسئله اختیار و عدم اختیار ندارد ما 

شود یم ات ضرورتًا باید به این سیستم برسد اینحرکت هدفمند دقت کنید این نکته را، اگر گره ضروری است یعنی این ذر
توانست این یمخواهد بگوید این گره ضروری نیست یمخواهد بگوید، نظریه تصادف ینمهدفمند، ولی نظریه تصادف این را 

خواهیم یماین شکل گرفته ما  جور باشد یک دفعه هادهتوانست یمجور دیگر باشد، بر اساس اینکه  هادهتوانست یمباشد 
افتد. یمارد دبگوییم این یک دفعه شکل گرفته با روح قانون علیت در تصادم است، یعنی شما وقتی دقت کنید اینجا یک اتفاقی 

 شود، یمیک چیزی بدون عامل محقق 

شما نگویید این شکل با عامل ذرات شکل گرفته با حرکات شکل گرفته ما یک چیز دیگر داریم این نسبت این ذرات با 
جور دیگر باشد، اینجا چه نسبتی پیدا شده که ذره  هادهتوانست یمتوانست احتمالیت ما را تساوی دارد و یماین حرکت که 

خواهد، ده تا راه پیش روی او بود یک راه را رفته یعنی برگزیدن چه اختیاری ینماینگونه شده، طبیعتًا باید بگویید نه این دیگر عامل 
رسید به چی به یک جایی که ترجح یعنی یک یمین ذره نسبت به این حرکت هیچ عاملی ندارد، یعنی شما چه طبیعی و تکوینی ا

کند در ظاهر قانون یمنقطه است که نیاز به علت ندارد، و این معنایش این است این قانون علیت، یعنی نظریه تصادف فکر 
 دهد. یمعلیت را قبول دارد و درباره قانون علیت توضیح 
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کنید بر فرض مثال آن یمظریات مختلفی که در فضای تکامل غیر هدفمند مطرح شده فکر نتکامل غیر هدفمند الً مث
دهم چرا اینجوری شد، اول این مواد بود، یمن توضیح مپرسید چرا اینجوری شد و یمکند شما یمقوانین علیت دارد رعایت 

کنم. ولی یمگوید من قانون علیت دارم رعایت یماین مواد تحت این شرایط قرار گرفت محیط اثر گذاشت، چی اثر گذاشت 
ابل طی قیک جا ازرعایت قانون علیت سر باز می زند و آن این است که چرا این مسیر طی شد در حالیکه ده مسیر دیگر هم 

گذاریم اگر قانون علیت یک جا زیر پا گذاشتنی باشد، همه جا قانون علیت زیرپاگذشتنی یمدن بود، آنجا ما قانون علیت زیر پا ش
 است پس از اول بیا بگو من قانون علیت را قبول ندارم. 

کشید، این همه یمبله ممکن است کسی برگردد بگوید قانون علیت، اگر قانون علیت را قبول ندارد چرا این همه زحمت 
کنید. تمام جاها فرض کنید پرنده در آنجا باشد، تحت شرایط محیط زیست و آفتاب و کذا یمشواهد در دنیا چرا دارید جمع 

نشان دهنده وفاداری به قانون علیت  هاتالشین تواند بشود، شما یعنی تمام ایمچرا قانون علیت که ما نداریم چون هر چیزی 
الیکه نظریه حقانون علیت جدی است نباید یک جایی از این قانون علیت را ما کنار بگذاریم در یک موطنی در است، اگر مسئله 

گذارد، نگاهی که در فضای فلسفی یمکنار  رسد که قانون علیت رایمتصادف، نظریه اتفاق، نظریه تکامل غیر هدفمند یک جایی 
صفحه دویست  تفسیر در جلد اول اسفار، صدر المتألهین در جلد اول اسفار اگر خواستند دوستان آدرس داشته باشند نه به این

 و ده اشاره ای به این بحث کرده 

رسد و چون ترجح یمالمرجح در نهایت به ترجح بالمرجح شود و ترجیح بیمنظریه اتفاق منجر به ترجیح بالمرجح 
ینکه بر اال خواهد بود. نظریه اتفاق عقاًل محال است، بالمرجح محال است ترجیح بال مرجح محال است پس نظریه اتفاق مح

کنند عقاًل محال است این محقق بشود اصاًل کار به نوع نظم نداریم اگر ماپیکره انسانی هم یماساس قانون احتماالت بحث 
 داشتیم ینمی فوق العاده هم هانظمداشتیم این ینم

کت چه معنایی دارد، باید به آن توجه کرد که حر ترمفصلی هابحثدر ی فراوان یادداشت کردم که هانکتهاز نظر فلسفی 
ضای ی دیگری است، خود ذره حرکت به چه معنایی در یک فضای بیکران حرکت به این سمت معنا ندارد. در یک فهابحث

ر بکشانیم و مباحث را به جای دیگ هابحثتوانیم یمبیکران حرکت به این سمت حرکت به آن سمت یعنی ما به لحاظ بنیادی 
 بینید باقانون علیت در تصادف است.یمآیید یمگذشته شما در این فضا که  هاآنفراوان دیگری مطرح بکنیم ولی از همه 

 **؟؟؟

برند، یمگیرد و پرش در چی، پرش یعنی گاهی اوقات این الفاظ را بکار یم*خودش خواسته یعنی یک جا پرش صورت 
 شت آن چه نگاه فلسفی نهفته شده یک جهش به وجود آمده جهش چیست من هم گفتم پرش، اینچون الفاظ متوجه نیست پ

ند یک دفعه کپرش یعنی در واقع یک جایی شما باید ترجح بال مرجح را قبول کنید، یعنی یک عامل ضروری نبوده این را ایجاب 
 واهد گرفت. خن مسئله قانون علیت جلوی این فضا را پریده آمده بیرون و این از نظر عقلی و فلسفی دچار اشکال است. یعنی آ
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کند همه مسائل علیت سر جای خودش یمکند فکر یماین را باید توجه کرد چون در بدون امر که آدم فضا را مشاهده 
ت انین دارم از حرکاگوید من جواب دارم قویمی شده گوید من جواب دارم، چرا انسان اینجوریمهست، چرا اینجوری شده 

کند روح این تالش به معنای یمدهم. این شخصی که این کار را یمکنم و همین برایت توضیح یمذره از تک سلولی شروع 
قتی شما ووفاداری به قانون علیت این چیز خوبی است درست است. ولی می گوییم تاآخر باید وفادار به قانون علیت بمانی 

تصادف و  ت تنازع بقا و فرض کنید بقای نوع برتر با آن فضای نادرست در فضایانتخاب طبیعی با آن قرائت نادرست یا وحد
گذارید چرا بقیه جاها یمگذارد اگر یک جا کنار یموح قانون علیت را یک جا کنار کنید در واقع باید بگویید با ریماتفاق مطرح 

 برای چی است  هاتالشگذارید. این ینمکنار 

خودبخود بشود از اول بگو این عالم خودبخود به وجود آمده و اگر خودبخود به وجود آمده صدرا  شود یک شیءیماگر 
آورند به چه دلیل به دلیل اینکه ما در مطالعات علمی مقدمات یمز سفسطه در گوید کسانی که قانون علیت را قبول نکنند سر ایم

مثاًل علیت  دارد اگر کسی علیت را قبول نکند، یعنی نظریه علیت را قبول نکند نسبت به نتیجه حالت علت نسبت به معلول را
تواند خودبخود بشود بدون علت می دانید یعنی چی، یعنی یمچیست استحاله ترجح بال مرجح، اگر شما بگویید نه یک شیئی 

ه هر نتیجه ای برساند یعنی یک از هم پاشیدگی توانید هر مقدمه ای ما را بیمتوانید به نتیجه برسید بدون مقدمات یعنی یمشما 
طرح و هرج و مرج در فضای دانش حال که از هم پاشیدگی و هرج و مرج در فضای دانش هست یعنی سفسطه ایشان این را م

ید گوید اتفاقیون جز طوایف سوسفطاییان هستند گرچه بدوًا خودشان توجه نکنند ولی الزمه دیدگاهشان این است بایمکند یم
ین اشیا وجود بی ضروری را قطع کنند یعنی هیچ ارتباط ضروری بین اشیا وجود ندارد وقتی هیچ ارتباط ضروری هاارتباطتمام 

 ک شیءرا متوقف بکنیم بر ی دیگر، چرا آن شیء بتواند خود بخود بشود چرا این را متوقف بکنیم بر یک شیء ندارد یعنی شیء
زشک طبیعتًا دنبال باشد در حالیکه فرض کنید اگر شخصی بیمار بشود و به پزشک مراجعه بکند، پتواند یمدیگر چون خودبخود 

 واضح و روشن استگردد عامل بیماری یک چیزی است که کامالً یمچی 

 **؟؟؟

ر نمی دانید چه چیزی این کاکنید دقیقاً یم*یعنی در نظام تکوین علتش مشخص است شما به آن نرسیدید این کاری که 
دانیم، ینمشود. ما یمدهید در مقابل این خوب یمگذارد ولی بر اساس آزمایش فهمیدید این کارها که انجام یمدارد آن تأثیر را 

شوم به لحاظ واقع یمدانم برای چی سیر ینم امگرسنهگوید من یمکند توجه کردید مثاًل ینمنه اینکه نظام واقع اینجور عمل 
کند ولی یمدانم کجای غذا از چه منظری است این گرسنگی را برطرف ینمغذاها هست، منم دقیق  علت سیر شدن در همین

فی الجمله در غذا عامل رفع چیست، گرسنگی است، به این تفکیک گاهی اوقات علت را علی التفعیل می دانیم گاهی اوقات 
ر فضای علوم انسانی اینجوری است هر پدیده ای را دنبال علت را به نحو اجمالی اطالع داریم قطعًا به همین سمت است، مثاًل د

خواهد یک جا تخطی یمزنند، توجه کردید پس نباید هیچ کجا از این تخطی بشود اگر یمگردیم همه جا این حرف را یمعللش 
وحیه کنجکاوی او علی ماند اساسًا اگر کسی قانون علیت را یک جا در واقع انکار بکند اصاًل رینمبشود دیگر باقی و برقرار 
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بینم اینجوری است از کجا یمالقاعده و منطقًا باید از بین برود. یعنی دیگر نباید وقتی یک پدیده است دنبال بگوید اغلب 
 اغلب اینجوری است. یعنی هیچ سنگی روی سنگ بنا نخواهد شد اگر کسی قانون علیت را زیر پا بگذارد.اتفاقاً 

 **؟؟؟

شناسیم ینمکند یمبریم دقیقًا عاملی که این وسط عمل یمفراهم کردیم، ما که لفظ جدیدش به کار *اگر این شرایط را 
دانیم چیست می گوییم ما این عوامل را دخالت دادیم یک ذره جهش، اگر جهش به معنای ینمنه اینکه نیست یا عامل این وسط 

واملی این عر تحلیل این پدیده باطل است. مگر اینکه بگوییم پذیرش ترجح بال مرجح باشد قطعًا محال است یعنی نظریه ما د
شناسیم اطالع نداریم مراد از جهش اگر به معنای ینمپر کرده ما بعضی از مناطقش را وسط دخالت دارد که این مسیر را کامالً 

گاهی از برخی از حلقات آن باشد اشکالی ندارد ولی اگر نظریه جهش به این معنا باشد که گر این پنج شرط به لحاظ واقع ا عدم آ
محقق شد، می گویید  به هفت شرط نیاز دارد برای تحققش، شما پنج تا آوردید یک دفعه شیء را آوردید، در حالیکه خود شیء

کند. اگر جهش به این معنا باشد غلط یماین جا دو تا بدون اینکه بیاید محقق شده است. این قطعًا دارد تخریب قانون علیت 
شود، چون اگر بدون اینکه ینممحقق  محقق نشد آن شیء ست در نظام واقع ما می گوییم فرض کنید رجحان برای یک شیءا

محقق بشود پس قانون علیت برای چی است، خودبخود محقق بشود چرا پنج عامل بیاید دوتا عامل  رجحان محقق بشود، شیء
گا  به لحاظ تکوینی جهش گذاشتیم نه اینکه واقعاً  هی ما به ان مقاطع است اسمش رانیاید سه تا عامل نیاید پنج تا نیاید، عدم آ

 این فرایند نباشد.

 **؟؟؟

شد نشود چرا شد، شرایط که این یمشد بشود یم اگر شد نشود.یمشد بشود یمخواهیم بگوییم این یم*اگر نباشد ما 
کند یا شرایط به گونه ای نیست که این را ضروری یمه ای است که این را ضروری کند یا باید بگویید شرایط به گونینمرا ضروری 

وجود  سؤالکند این ینمکند این بحث نیست، اگر شرایط ضروریش یمکند از دو حال بیرون نیست، اگر شرایط ضروریش یم
شد نشود، ولی چون هفت تا شرطش فراهم شده این محقق شده یمشد یموییم دارد که چرا شد، اینجا چی باید بگوییم باید بگ
ن باز چون ضروری نشده، اگر ضروری نشده یعنی احتمال شدن و نشدن آ سؤالتوجه کردید ولی باز این چرا هست یعنی این 

ن محدوده ون علیت را در ایهم علی السویه است اگر احتمال شدن و نشدن باز علی السویه است معنایش این است که شما قان
کند. اگر به نحو ینمکند یا نه به نحو ضروری محقق یمزیر پا گذاشتید یا جمع شدن این شرایط به نحو ضروری این را محقق 

شود، در حالیکه یممطرح  سؤالکند وقتی احتمالی باشد این یمکند یعنی به نحو احتمالی محقق ینمضروری محقق 
 توانست نشد چرا شده است. یمتوانست بشود، یم

شود مگر این روند به نحو اضطراری ینمفلسفی پاسخ داده  سؤالتوانیم قبل از این مطرح کنیم یعنی این یمرا  سؤالهمین 
هفت تا ده تا شرط کنیم مثالً یمو ضروری باشد، اگر ضروری باشد تمام شرایط باشد محقق خواهد شد. این که ما گمان 
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شویم یمها ما متوجه یشآزماا پنج شرط آمده، به دلیل اینکه ما علم به آن شرایط نداریم. توجه کردید مثاًل در خواهد ولی بیم
شود. بارها این اتفاق افتاد، اتفاق افتاد یک دفعه یک جایی دیدیم این سه تا عامل یمهر وقت سه تا عامل آمد این شخص مریض 

کردم نسبت این سه یمگوید پس آنی که من فکر یمگوید یمض کنید محقق چی بود ولی این شخص مریض هم نشد، اینجا فر
عامل با مریضی ضروری است این نیست یک چیز دیگر وجود دارد که من از غفلت کرده بودم یعنی عامل پیشرفت علوم همین 

 است. 

 مسئله اولویت
 بر اساس گردیم. ما تا حاالیما چرا دنبال یک عامل بتواند محقق بشود م اگر قرار باشد بدون دخالت یک امری شیء

گیرد و بعد در دفعه هزارم یکدفعه یمدیگر شکل  ت مورد سه تا عامل هست یک شیءها پنجاه مورد، صد مورد دویسیشآزما
شد این یمشود ببینیم مسئله از چه قرار است، اگر یمشود. چرا ذهن ما کنجکاو ینمدیدیم این سه عامل هست ولی محقق 

شود نیاز به یمت صحیح باشد بگوییم هروقت این سه تا هست محقق شد طرح اولوییمفرض سر اولویت کالمی است، اگر 
کند. یمنحو فطری قانون علیت دارد عمل  گردیم یعنی بهیمگردید. اینکه ما دنبال عامل یمضرورت ندارد شما چرا دنبال عاملی 

دهد بگوییم نه نه حاال شد اتفاق افتاد همین سه عامل است اینجا معلوم نیست چی ینمآن نگاه فطری ما به قانون علیت اجازه 
روری می گوید بروم دنبال قضیه ببینم مسئله چیست این یعنی ما نسبت مقدمات و نتیجه را ضیمشده یا نیازی نداریم بفهمیم 

 شد. این بحثی است که راجع مسئله اتفاق است  محقق نخواهد دانیم یعنی تا ضرورت حاصل نشود شیء

 ادامه تصادف و تکامل غیرهدفمند
شود اینجا پردازش یعنی بعضی چیزها در فضاهای فلسفی است یمی مختلفی هامدلباز یکی از دوستان تذکر دادند من 

مطرح  هابحثظریه تصادف می گویند در واقع نرسیده و مطرح نشده، در فضاهای فلسفی این که اصاًل در ذیل کسانی که ن
قابل بررسی است و قابل پیگیری است.  قابل طرح است هامدلکنند. حاال همه ینمها مطرح ینای مختلفی که هامدلاست، 

ها یمقدکنید ما یما این عظمت که شما مشاهده ن انسان بشود می گویند فرض کنید این ساختمایماز جمله چیزهایی که گفته 
در شرایط ویژه ای که قرار گرفتند به سمت  هاژنیی هستند این هاژندانستیم چیست، االن فضاها برای ماها روشن شده یک ینم

 کند. خیلی فضایش روشن است، یمکند به سمت شکل گیری ساختمان انسان حرکت یمچی حرکت 

کنید معنایش این است که شما این نظم فوق العاده پیچیده ای که اینجا یمسفی با این بحث برخورد شما وقتی از نظر فل
یی هاروکشدارید به نحو بالقوه و فشرده شده یعنی آنجا کار بسی شگفت انگیزتر خواهد شد. یعنی گاهی اوقات ما در واقع یک 

سئله جواب داده شده است از این جهت شما اگر یک حقیقت بسیار کند مسئله مثاًل حل شده است میمشود انسان فکر یمداده 
کنند مثل یک کتاب صد صفحه رمزهایی که آنجا نهفته شده در آن ژن، به اندازه یک کتاب صد صفحه یمریزی که به تعبیری که 

نه ای ده هزار تا بزنید شبیه ای منظم است، باز این حروفی که دارید این سی و دو حرف فرض کنید از این سی و دو تا از هر نمو
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شود از هر حرفی ده هزار تا بزنید، بعد این ده هزار تا از این سی و دو حرف که سی و دو ضربدر هزار تا بشود یم هامثالآن 
مال ها را به هم بزنید به هم بزنید تقریب فکری بدیهی شما به هیچ وجه یک درصد احتینامیلیاردها سال به توان میلیاردها سال 

دهد که یک کتاب صد صفحه ای از این کلمات چی بشود از این حروف درست بشود ببینید کار از یک جهت سخت تر ینم
بینید اینجا منعطف می وشد به این تازه یک سختی دیگر دارد چقدر شرایط باید فراهم باشد تا این از آن بالقوه یمشود شما یم

باشد تا آن فرض کنید آن ژنی که وجود دارد آرام آرام در چنین بستر فوق پیچیده ای تبدیل یعنی چه شرایط پیچیده ای باید فراهم 
رسیم یعنی سر قضیه را گم کردن این معلول این است این معلول یمبشود به این ساختمان. گاهی اوقات انسان بحث تسلسل 

رسیم یا در بحث دور یک فریب یمکند این قضیه را، بحث تسلسل یمشود تا کجا برویم ولش یماست بعد طرف خسته 
 ها.یناگیرد ان شا الله عرض خواهم کرد در بحث دور و یمهای عجیبی صورت یکار

 **؟؟؟

اگر دقت کنید  *نظم دیگری پیدا کند یا ما بفهمیم نظم دیگری بوده، درست است یا بفهمیم نظم نبوده از این بیرون نیست
ها گفتند ژن، از اول ژن نبوده یناا بحث ژن را مطرح نکردیم ها گفتند ژن، میناه کار ما ربطی ندارد ما که نگفتیم ژن خودتان ب

ظم پیچیده هیچ نظمی نبوده بحث ما برخورد با یک نظم پیچیده است ما می گوییم این نظم پیچیده داریم شما می گویی این ن
ث ما آنجا هست، فرقی ندارد. شما می گویید ور شده آنجا بوده، باز هم می گوییم بحفشرده شده به نحو خیلی جمع و جقبالً 

شود این نظمی که پیش روی خودمان داریم، ما ینمداریم خراب  شود، خوب خراب بشود این یکی که ما االنیمبعدًا خراب 
این بحث قبلی ما بوده برگردیم به بحث خودمان  کند،ینمکنیم این را عقل فطری بدیهی قبول یماالن داریم با این فضا برخورد 

نی که به لحاظ فلسفی هیچ حرکتی بدون هدفمندی امکان پذیر نیستم حرکت بدون هدف محال است در عالم واقع شکل، یع
بر  رود، اگر به اینجا رسیدیم یک زنجیره ضروری هدفمند ما را به اینجا کشانده نهیمها به شکل ضروری پیش یرهزنج اشهمه

 اساس نظریه تصادف و اتفاق و چیزهایی از این قبیل.

 **؟؟؟

 .ها را کار نکردیمینا*من بعید می دانم نظریه داروین ساده تر از این بحث باشد، ما 

 **؟؟؟

*ترجح بال مرجح خیلی واضح است جز بدیهیات است. می دانید تجربه خودش مبتنی بر چند اصل حقیقی است. ما 
ها که گفتند تجربه ینهمتیم مباحث عقلی و فلسفی را بریزیم دور، رفتیم در فضاهای متعارف، می دانید یک دوره ای شد گف

تجربه بعد خودشان پشیمان شدند گفتند تجربه از کجا تجربه معلوم است باشد نباشد چه جوری است این قدر خطا اشتباه فالن 
نی چیز مهمی است، به خاطر فقر فلسفی که در فضاهای علمی ما پیش اتفاقًا آن قواعد عقلی است که خطا در آن راه ندارد یع

این ها برای ما پیچیده شد، ولی اگر شما بروید در یک چنین کار عقلی انسان بکند اتفاقاً یناآمد یعنی قواعد عقلی را کنار گذاشتیم 
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شود اتفاقًا این خرافه یممحقق  شیءاین شرایط یک دفعه  پرد،یم خیلی واضح است. یعنی شما بگویی یک دفعه خود شیء
شود خرافه، چیزیکه واقعًا خرافه است یماست یعنی فضا به شکلی شکل گرفته آنی که یک فضای عقلی محکم پشتش است آن 

مرجح است توجه کردید این که خرافه است تمدن همین جوری است یعنی یک تمدن اسالمی آن وقتی شکل خواهد  ترجح بال
یمانی بشود خرافه چون واقعًا خرافه است. االن چیست االن ایمان اگر باشد این خرافه است، دنبال چیزهای کهنه گرفت که بی ا

پرستی خرافه و کذا، هر چیز که نو و عالی و فضا باشد باید در قبال این باشد. این یعنی فضای تمدن این جوری شکل گرفته باید 
اقبت از آن متقین است یعنی یک زمان فضای از بستر ظهور این معناست اصل تمدن این وقتی که ما این بحث را مطرح کردیم ع

 این است که بی ایمانی به عنوان خرافه به حساب بیاید. 

اهد این فضا را در نظر بگیرید این بحث عقلی است انتخاب طبیعی اگر به معنای جهشی باشد که عامل ضروری نخو
را شروع کردی چرا  هاپژوهشلیت است. اگر قانون علیت را ما کنار بگذاریم چرا از اول این به معنی زیر پا گذاشتن قانون ع

کند یک دفعه یک جهش غلط داشته یمکند این چند تا شرط مطرح یمکند، چرا مطرح یمداروین این چند شرط ساده را مطرح 
 دهد.ینمدهد آن بنیاد را توضیح ینمباشد. این کار را انجام 

 *؟؟؟

 مؤمنزنیم داروین بنده خدا خودش یمکل نظریه تصادف یک چیزی است از اشتباهات ما این است که به داروین **در 
ی عالم طبیعت را تدوین بکند کار به این نداریم آن هاروالخواسته یک توضیح منطقی راجع یمبوده قبول داشته کشیش بوده 

یش همان هاوسطشود در یمها که یلتحلخواهیم بگوییم برخی یمها ینانظریه که منکر فضای علیت است نظر تصادف و 
این  ، چه در تلویزیون مستندهاکتاببیند چه در یمرا  هارنامهبافتد، این بحث انتخاب طبیعی بارها انسان این یماتفاق دارد 

شد یمشد خراب یمرفی فعه این طرف شد شانس آورد اگر آن طتواند طرف بشود یک دیمبحث هست، یعنی انتخاب یعنی 
ا همه چیز شانس آوردیم این طرفی شده است. فیلسوف این معنا را باطل، ما که می گوییم راحت است سخت هم باشد م

 گفتییمتوانیم بفهمیم شما یک چیزی یماست و  خواهیم واقع را شناسایی کنیم به قدر چیز دست مایم

 ادیهای حقیقی و تفکیک آن از علل اعدتحلیل علت
 **؟؟؟

رسیم به یک مطلب دیگر در بحث علیت پس این بحث نظریه تصادف و اتفاق یا اتفاق یم*خیلی خوب این تااینجا، 
رسیم به یک بحث جدید و آن هم مسئله تحلیل علت فاعلی، یمطبیعی یاجهش یا هر اسم دیگری که در ارتباط با آن مطرح بشود 

ی اعدادی غیر هاعلتی حقیقی و تفکیک آن از هاعلتند با این لحاظ بشود تحلیل توایمآن عنوانی که برایش مطرح کردیم 
حقیقی، اگر یادتان باشد این تقسیم را راجع علت مطرح کردیم گفتیم علت یاحقیقی است یا غیر حقیقی و اعدادی. علت حقیقی 
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ها یناری علت فاعلی و علت غایی همه در هویت معلول است که تمام این اقسام چهارگانه علت مادی، علت صو مؤثرآن که 
 وابسته است.  هاآنی حقیقی هستند که حقیقت معلول به هاعلتجز 

ها بسترساز فرایند علیت هستند یک جور نقش دارند ولی نقششان به این معنا نیست ینااما علت غیر حقیقی و اعدادی 
را انجام بدهد مثل  نیاز داریم برای اینکه علیت بیاید کار خودش وابسته باشد. بله به این بسترها ما هاآنکه هویت معلول به 

 خواهیم با دقت بیشتری مسئله علت حقیقی را از علل اعدادی تشخیص بدهیم یمیی که در این بحث وجو دارد. ما االن هارساله

لی لحاظ کردیم ولی در دقت زدیم مثاًل نجار به عنوان علت فاعیمیی که معمواًل هامثالاگر توجه کرده باشید ما در 
گیرد. یمخواهیم با این دقت به این فضا برسیم که فرایند حقیقی علیت در کجا شکل یمفلسفی نجار علت فاعلی نیست یعنی ما 

شود ما یمرود گل یمشود در واقع یمکند و این به طرف فرض کنید گل یمآید یک توپی را شوت یممثاًل فرض کنید یک کسی 
متعارف و معمولی می گوییم علتش چیست، علت حقیقی آن چیست همین شخصی است که این پا را محکم به توپ به نحو 

 زده، ولی ازنظر تحلیل فلسفی مسئله اینجوری نیست، 

رایط از نظر تحلیل فلسفی بخواهد یک پوششی توجه بدهم خود توپ، خود هوای پیرامونی، خود این بستر خود این ش
شویم این فوتبالیستی که پایش را عقب برد و محکم به طرف یمگر دقت کنیم متوجه ها هیچ دخالتی در این فرایند ندارند. ایناآیا 

شویم این فوتبالیست فقط علت حقیقی حرکت دادن پایش از یمخواهیم عرض کنیم متوجه یمیی که هادقتجلو آورد االن با 
ها می گویند انتقال نیرو بی معنا است اینکه یک ینانیرویی ما می گویی نیرو منتقل بشود آنجا تا اینجا است تمام، این که یک 

 هانسبتشود و جهات و ینماهیم نباشد شود، امتداد مفینمظرفیتی در این توپ شکل بگیرد و بعد مجموعه شرایط هوا نباشد 
 است  اشتکهسته به او است این فقط یک ین فرایند واباشود، خیلی از چیزها اینجا وجود دارد که ینمنباشد 

نسبت خالق و خلق  ین اشتباهی که درتربزرگین از منظر فلسفی و عرفانی تربزرگا و بنا می دانید یا در خصوص بحث بن  
ا است، گوید این ساختمان را ما داریم به علت این ساختمان این معمار است این بنیمپیش آمده همین مثال بنا و بنا است، مثاًل 

ا و این بنا این مهندس است این آقایان هستند خوب آمدند این ساختمان را درست کردند تمام شد رفت، دیگر چه نیازی این بن
ها است، از بین هم بروند سر جای خودش باقی. علت حقیقی این ساختمان را چی حساب کردند در واقع یناو مهندس و امثال 

فاعلی  می گوییم این در علت هامثالعلت حقیقی حساب کردند از نظر فلسفی گرچه در  همین شخص بنا و معمار و مهندس
ها علل اعدادی برای شکل گیری ساختمان یا حرکت توپ است، گرچه علت حقیقی ینااست، ولی از نظر دقت فلسفی تمام 

ی بسترساز است، این توپ که در اینجا ها علت اعدادکند ولی نسبت به بقیه چیزیمنسبت به حرکتی است که خودش دارد ایجاد 
ها با یستمسخواهد آن معدش چیست برخورد پا به این توپ، ولی بقیه یمقرار دارد برای اینکه این مسافت را طی بکند یک معد 

  زنیم یک چنین فضایی داردیمی مختلفی که هامثالگیرد همینجور بحث بنا و بنا و یملحاظات چیزهای دیگر دارد انجام 
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ی غیر هاعلتما باید برگردیم حقیقت علیت حقیقی را بشکافیم تبیین کنیم تا دقیقًا مشخص بشود علت حقیقی چیست، 
توانید بگویید عنوان بحث تحلیل علت حقیقی است یا بگویید از نظر فلسفی می گویند یمحقیقی چیست. برای این مسئله این 

سته به از یک جهت واب هاآنتحلیل علت فاعلی، چون در آن چهار علتی که داریم گرچه همه علت حقیقی هستند ولی همه 
دهد و یک حقیقتی شکل یمدی جوشود علت فاعلی که تراوش ویمیواش یواش بحثش روشن  هابحثعلت فاعلی هستند در 

خواهیم یمعلت فاعل  خواهیم بشناسیم در واقع یعنییمقیقی را حگیرد ما در واقع در این بحث وقت می گوییم علت یم
 بشناسیم که به وجود آورنده این فعل و پدیده هست، 

 تحلیل علت فاعلی
می گوییم اگر یک علتی بیاید معلولی را به وجود بیاورد بریم مثاًل یمخواهیم توضیح بدهیم یک جمله به کار یماین را 

قتی می گوییم واقعًا چه روندی انجام گرفته مثاًل می گوییم علتی آمد معلولی را به وجود آورد در همین جمله دقت بکنید، و
در یک نگاه  کار ببریم چیزی آمد، چیز دیگری را به وجود آورد. اعطای وجود به او کرد، او موجود شد، اگر این جمالت را به

 رنده، سومی شیءچیست یکی دهنده، یکی گی مؤلفهدر اینجا مطرح است این پنج  مؤلفهکنیم پنج یمساده و سطحی ما فکر 
جود آورد ما وداده شده، چهارمی دادن، پنجمی گرفتن، یعنی پنج تا عامل مثاًل می گوییم الف اعطای وجود کرد به ب، ب رابه 

همان  اقعودهد یعنی عمل در یمود دارد، یک چیزی که در واقع اعطا را انجام کنیم پنج تا عامل وجیمدر این بحث احساس 
 دهنده یکی شیء کلمه اگر وجود را در نظر بگیریم اعطای وجود دادن وجود همان ایجاد یکی دادن، یکی گرفتن یکی شیء

شود دقیقًا ذهن بسیط و ساده انسان در برخورد با این مسئله مثل یک دادوستد یمشود داد و ستد یمگیرنده یکی چیزی که داده 
 کند. یمفکر 

 شدهگرفتن و گیرنده و شیء دادهگام نخست؛ وحدت 
کنیم دهنده کتاب کیست، گیرنده کتاب یمرا ما احساس  مؤلفهمثاًل می گوییم اگر علی کتابی را به حسن داد، همین پنج 

شود که خود کتاب باشد. این پنج تا عامل را ما در فرایند یمشود و گرفته یمکیست، دادن کتاب، گرفتن کتاب و آن شیئی که داده 
توانیم یمرویم در طی سه مرحله ما یمدر واقع اعطا به علیت احساس می کنمی اما داریم در نگاه دقیق، وقتی در نگاه دقیق 

گیریم یمقتی در نظر یی است گام اول این است ما این سه تا را وهامؤلفهدقیقًا متوجه بشویم فرایند اعطای وجود وابسته به چه 
داده  داد، گیرنده حسن است، شیء ده شده و عمل گرفتن مثل اینکه می گوییم علی کتاب را به حسندا گیرنده، شیء یعنی شیء

 شده کتاب است و خود گرفتن این سه عمل بیاییم این سه عمل را در فرایند علیت راجع آن مطالعه کنیم. 

برای اینکه یک چیزی بگیرد باید  گیرنده اگر واقعًا در بحث علیت مسئله اینجوری باشد معنایش این است که آن شیء
گیرد گیرنده باید موجود باشد تا بگیرد. اگر در فرایند یمکند و گیرنده دارد یمدهنده شیئی که دارد اعطا  موجود باشد. یعنی شیء

هیم مطابق خوایمشود در واقع تغییر حاصل یعنی ما تازه یمحقیقی علیت و اعطای وجود شیئی وجود داشته باشد تا بگیرد این 
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گیرد یعنی شما دهنده یمرا  فرایند علیت یک شیئی محقق بشود، در حالیکه مطابق این توضیح یک شیئی دارید که دارد این شیء
داده شده اگر  داده شده و اعطا شده و بعد گیرنده و بعد گرفتن ما مطالعه را بردیم در آن شیء گیرنده و گرفتن و شیء و بعد شیء

داده شده داده بشود باید گیرنده متحقق و موجود باشد. این  سه چیز باشد معنایش این است که قبل از اینکه شیء ها واقعاً ینا
 خواهد این فعل را به وجود بیاورد. یممخالف با این فرایند علیت است که 

گیرنده و گرفتن و  کند. حقیقتیمه یک حقیقت را به سه حیثیت تقسیم کشود این تحلیل ذهن ما است یمپس معلوم 
شود. بله ذهن وقتی با این چیز اعطا شده برخورد یمطرف علت یک چیزی اعطا  داده شده یکی بیشتر نیست، یعنی فقط از شیء

داده شده را  کند آن شیءیمآورد ماهیت، بعد ماهیت را یک طرف قضیه حساب یمکند چون محدودیت دارد از آن چی در یم
کند ولی حقیقت مسئله چیست، حقیقت مسئله یمها گرفتن حساب یناها با هم ارتباط دارند ینااینکه کند و یموجود حساب 

داده  کند ماهیت شیءیمدر واقع اعطای وجود است، شکل دادن به وجود است وقتی وجود را پدید آورد خودبخود ذهن تغییر 
اعطا شده داشته  که ما یک گیرنده و یک گرفتن و یک شیء شده وجود و ارتباط این ماهیت با وجود حقیقت مسئله این نیست

 داده شده این گام اول.  گردد به همان شیءیمداده شده این سه تا بر  گردد به آن شیءیمباشیم پس همه چیز بر 

 شده همان وجود استگام دوم؛ شیء داده
آوریم این وجود یمماهیت در  اشمحدودهه از ک داده شده همان وجود است این وجودی گام دوم این است که این شیء

داده شده است چه نسبتی با ایجاد دارد ما از این طرف مطالعه کنیم یک حقیقتی است در واقع اعطا را  که شما می گویید شیء
سی کردیم م دادن یعنی اعطا، ما چنانکه از آن طرف سه چیز بررهداده شده یکی  دهد حقیقت دهنده، یک شیءیمدارد انجام 

 داده شده ماند.  آن سه تا چیز دو تایش حذف شده فقط شیء

کنیم. اگر این بحث را دقت کنیم یک یمداده شده دهنده و نفس این اعطا و دادن این را داریم مطالعه  از این طرف شیء
شود و آن این است اعطای وجود یعنی چی، اعطای وجود یعنی ایجاد، ایجاد وجود یعنی چی یعنی یمسوالی برای ما مطرح 

بینیم یمخواهد وجودی را پدید بیاورد ما می گوییم ایجاد، ایجاد کردن یک وجود به چه معناست، دقت که بکنیم یمعلتی 
گیرد چرا چون شما وقتی می گویید ایجاد وجود ینم دهیم از آن شکلیممعنای محسن و روشنی از این گزاره ای که تشکیل 

شود اینجا یمی مختلفی که هاگزارهتواند معنا داشته باشد مثاًل یمخواهید وجود بدهید، این آیا یمیعنی چی یعنی به وجود 
کرده بودیم، آیا ما خواهیم وجود را بدهیم این در فضای قبلی طردش یممطرح کرد مثاًل معلول غیروجود است و با این ایجاد 

ها معنا دارد اصاًل وقتی یناوجود بدهیم  خواهیم وجود را وجود بکنیم یعنی ذات وجود را به آنیمخواهیم وجود نیست و بعد یم
ها معنای صحیح ندارد ایجاد وجود هیچ معنای صحیحی ندارد فقط یک ینابینید یعنی هیچ یک از یمشما این تصاویر مختلف 

داده شده چیزی جز همان اعطا و  و آن این است که شما بگویید این وجودی چیزی جز ایجاد نیست، یعنی شیء ماندیمچیز 
گیرد چیزی جز فعل فاعل یمهمان دادن نیست، این می دانید معنایش چیست معنایش این است در واقع حقیقتی که شکل 

 گری نیست. کند چیز دییمنیست، چیزی جز همان کاری که فعالیتی که فاعل 
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کند ایجاد یک چیزی است وجود یک چیز دیگری است یمببینید ما اینجا بحث را روی چی تحلیل بردیم، ذهن گمان 
گرداند یعنی حقیقت فرایند علیت همان ایجادی است که فاعل یمبینی این وجود را به همان ایجاد بر یمکند یمولی وقتی تأمل 

نیست  وری بخواهیم بگوییم یعنی وجود که معلول حقیقی است چیزی جز فعل و کار علتدارد یعنی همان نفس فعل اگر اینج
 یعنی همان ایجاد همان فعالیت علت نفع و حقیقت معلول است، این را توجه کنید 

آثار خودمان  داریم یک اثر داریم ما اغلب ما برگردیم به خودمان ما اغلب به لحاظ فضای فلسفی یک فاعل داریم یک فعل
کنیم فاعل و دنده وجود این کتاب یمنویسیم فکر یمآییم یک کتاب یمکنیم این آثار توجه کنید ما یمرا فعل خودمان حساب 

ها اثر خارج از ما هست ما نقشی داشتیم در آن ولی مجموعه در واقع علل فراوانی هستند این کتاب را شکل یناما هستیم 
رو وجودی ما خارج نیست یعنی دقیقًا معلول ما همان ر دقت کنید دقیقًا فعل ما ازحیطه قلمدهند. ما اغلب آثار خودمان را اگیم

دهیم االن داریم دستمان یمدهیم دقت کنید این بحث را، دقیقًا معلول ما همان کاری است که انجام یمکاری است که ما انجام 
ما دقیقًا همان حرکت دست ما است از مملکت وجودی خود فعل  دهیم فعل ما مثاًل موج موج شدن این هوا نیستیمرا حرکت 

ه توپ ما آن بما بیرون نیست از قلمرو وجودی خود ما بیرون نیست اگر تحلیل کنیم مثل همان فوتبالیستی که پایش را می زند 
ابراین بااین یعنی بن اثر خارجی فعل خودمان در واقع فعل ما چیزی جز ایجاد ما نیست، ایجاد ما همان فعالیت و کار ما است.

 گام دومی که به آن توجه کردیم ما در آن هویت معلول به علیت وجود را به ایجاد برگردانیم 

 حقیقت ربطی معلولگام سوم؛ 
خواهیم حقیقت این ایجاد را توجه کنیم چیست این حقیقت فعالیت این حقیقت کار، این حقیقت ایجاد یمدر گام سوم 

دهم ایجاد جز یک یمدهم و بعد تعمیمش یمشویم ما در افعال مادی توضیح یماین مسئله متوجه  چیست اگر دقت بکنیم در
دهد فقط همین ایجاد دقیقًا تحولی است در حوزه علت، اگر دقت یمتغییر حالت در فاعل نیست یعنی فاعل حالتش راتغییر 

رویم به طرف علت داریم حرکت یمی کردیم هی داریم به طرف چیمبکنید ما داریم آرام آرام از فضای معالیلی که تصور 
ها یلتحلعنی شما به تدریج با یرا شما کجا باید پیدا کنید درحیطه خود علت باید جستجو کنید.  هامعلولکنیم هی حقیقت یم

دای او جنیست، یعنی گیرد چیزی جز تغییر وضع درعلت یمدیگر شکل  شوید آن بنیاد یک شیئی دارد از شیءیممتوجه 
وابیده از زمان بخواهیم خارج بشویم یعنی یک حالتی در خدر آن زمان  اشهمهشود نفاق کرد. به بیانی دیگر چون تغییر ینم

 علت یعنی حقیقت معلول یک حالتی است در علت، بله غیر از علت است ولی حالتی است در خود علت، 

در حکمت متعالیه انجام داده در تبیین هویت فعل به این نتیجه رسیده یعنی آخرین تحقیقات فلسفی که صدر المتألهین 
به  ربطشود در واقع تمام معالیل عین یمفعل جز حالتی در علت چیز دیگری نیست این بحثی که معمواًل با این ادبیات مطرح 

ادبیات است شنیدند این بحثی که  شانرشتهعلت هستند این بحث اگر شنیده باشید معنای حرفی هستند در ادبیات دوستان که 
کنیم معنای حرفی در مقابل معنای اسمی می دانید ذهن بشر در فضاهای پیچیده به معناهای حرفی دست می یاید یمما مطرح 

شود بعدها به تدریج در یک فضای پیشرفته ذهنی انسان یمشود اول معانی اسمی استقاللی فهم یمهمان موقع که زبان تولید 
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خواهد به هم پیوند بدهد فرض کنید می گوییم یمرسد. در رفع معنی هم رفع فرض کنید دو معنایاسمی را یمه معنای حرفی ب
خواهد ارتباط برقرار کند آن معانی حرفی مثل هیأت فعل یا خود معانی حرفی که این کار را انجام یمعلی زد، بین زدن و علی 

دقت کنید معنای حرفی در عین اینکه غیر از معنای اسمی است این لفظ را نگاه کنید دهد این اگر معنای حرفی را خوب یم
دویده در معنای اسمی است، فانی در معنای اسمی است یک هویت استقاللی جدا ندارد، در واقع فانی شده در معنای اسمی 

ت است ولی کاماًل در پناه او آن هویت غیر از معنای اسمی است یک چیز عجیبی است غیر از معنای اسمی است کاماًل متفاو
 کند یمخودش را پیدا 

دبیات را یعنی اآقایان در مباحث فلسفی از این ادبیات استفاده کردند نه اینکه خودشان ادیب بودند استخراج کردند این 
نان علی شات امیر مومهر معلولی را با علتش مقایسه کنید مثل معنای حرفی در کنار معنای اسمی است یک عبارتی در فرمای

رود بدون اینکه تحمیل یمگوید انسان مباحثی را توجه کرده وقتی سراغ آیات و روایات که یمعلیه السالم است اینکه انسان 
گوید کل قائم فی ما سواه فهو معلول کلمه فی را یمخواهد معنا کند یمبکند مثاًل حضرت امیر در یک جمله ای وقتی معلول را 

این فضاها  هر چیزی که قائم است در غیر خودش آن معلول است، این در یک در ویژه و خاص است. مثاًل وقتی ما در دقت کنید
کنیم با علت حقیقی یمرا وقتی مقایسه  هامعلولدهیم و در فضای فلسفه صدرایی یمکنیم و این توضیح را یماین مسئله را مطرح 

شود. یعنی معنای حرفی هستند، لذا صدر یمین حق و عقل مطابق آن فضا فهم که مثاًل خداوند سبحان است این نسبت ب
 شناسیم، گرچه خودمان غافل باشیم، یمالمبادی را  شناسیم اول مبدأیمگوید ما هر چیز یمالمتألهین 

 کالمی و فیلسوفاختالف 
این کند مثل یمهویت یعنی کل اختالف بین یک کالمی و فیلسوف در چیست کالمی فعل را می دانی چه جور لحاظ 

کنید یمگوید در یک فرایند کالن مثاًل وقتی شما فاعل را با فعل نگاه یمکند جدا توجه کردی، فیلسوف یممیز برای نجار حساب 
تواند حقیقتی جدا، بله عین فاعل هم نیست چون فعل است، ولی غیر فاعل را جدای از قلمرو وجودی فاعل هم ینمفعل 

ری است لذا این بحث در نسبت حق و فاعل، ویژگی است در فاعل، در همه مکان اینجوشود لحاظ کرد، حالتی است از ینم
اال و رأیت الله قبله و بعده  ی این جلمه از حضرت امیر مطرح می شودمی گوید ما رأیت شیئاً شود مثاًل وقتیمخلق هم استفاده 

فرمایند کل قائم فی ما سواه فهو معلول، فی ما سواه این یمکند این را که این جمله که خود حضرت یمو معه این بحث را مطرح 
وری نیست فی به گونه ای است نه اینکه فکر کنیم یک کاسه ای که آب در آن ریخته باشد ارتباط به معنای حرفی اسمی اینج

 است در عین مغایرت شدید یک ارتباط بسیار وثیق،  هاحرفتر از این یقعمبسیار 

داند نسبت این فعل را با فاعل باید چه جور لحاظ کند یمداند دقت کنید، وقتی فعل خدا یمخدا فیلسوف جهان را فعل 
گیرد، یمحقیقت این فرایند فاعلیت به چه شکل است از منظر فلسفی علیت حقیقی در فاعلیت حقیقی در چنین روندی انجام 

ض کنید بنا آمده ساختمان را ساخته، خودش از بین رفته، چند ما توجه کنیم بقیه چیزها مثاًل ما می گوییم فر هابحثوقتی این 
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نسل گذشته این ساختمان هست. می گویید درست است در هنگام ایجاد نیاز به فاعل دارد نیاز به علت دارد ولی در بقا نیاز به 
ل است فعل وابستگی دائمی به علت ندارد. این به دلیل اینکه ما بین علت حقیقی و غیر حقیقی در واقع خلط کردیم این اگر فع

 تواند لحظه ای از فاعل خودش فارغ بشود این بی معنا است ینمفاعل خودش دارد 

کنیم وقتی این مسئله عمق پیدامی کند فرایند یمبنابراین با توجه به تحلیلی که ما از مسئله علت حقیقی و علت فاعلی 
تواند اثرگذار باشد و یمآید در نسبت بین علت و معلول که بسیار یمیی به دست هانکتهشود یک یمعلیت هک توضیح داده 

شود به وجود رابط و مستقل که یمنتایج فلسفی این بحث را شاید چندان نیاز نداشته باشد اگر نگاه داشته باشیم عالم تقسیم 
هستند و این معنای حرفی هستند  بقیه معنای حرفی هستند. واقعیت دارند غیر معنای اسمی وگوید این معنای اسمی یمصدرا 

شود مطرح کرد بخشی از آن را یمیی که در اینجا هاتهنکافتد با تحلیلی که عرض کردیم. باز یمنگاه به معلول این اتفاق در آن 
 ح بدهیمخواستیم توضییمیی که در مسئله علیت هابحثدر تسلسل عرض خواهم کرد، این هم یکی از 

 **؟؟؟

 ارد، از یک جهت حقیقت معلول از یک جهت غیر از علت است ولی به لحاظ وجود شناختی باید*معلول واقعیت د
یی واقعًا معلول را در علت معنا کرد این در نباید به شکل فیزیکی یا فضاهای شیمیایی و مادی لحاظ بشود در فضای شیمیا

نم همین افعال ما هم هست مثل مثال اگر بخواهم بزماند یمافتد مثل چی یمگسست است، یعنی حقیقتًا آن معنایی که اتفاق 
شود بگوییم جدا نیست، عین یما چه جور است یک جهتش آوریم، نسبتش با نفس میمی ذهنی که در خودمان پدید هاصورت

ل ن فاعاوست از یک جهت غیر از او است یعنی تصور ذهنی نداشتیم االن ایجادش کردیم این تصور ذهنی من اینجا رسیدم م
سبت معلول با نحقیقی او هستم، هم ایجاد او وابسته من است هم او در من معنا دارد هم بقایش وابسته به من است همه چیز ما 

کنیم به چنین فضاهایی نیاز داریم از یمعلت را باید نسبت فاعل با فعل بگیریم اگر فاعل و فعل گرفتیم فاعل و فعل وقتی دقت 
ین نکته جالبش همین است، آن نسبت معنای حرفی اسمی همین است، معنای حرفی واقعًا یک جهت غیر من هم هست و ا

 غیر از معنای اسمی است، ولی جدای از معنای اسمی اصاًل معنا ندارد یک چنین چیزی.

 **؟؟؟

المتألهین و خواهم راجع مسئله علم از نگاه صدر یم*ان شا الله برنامه را گذاشتم بحث علیت را امروز تمام کنم فردا 
می دانید  فالسفه دیگر بحث بکنم معرفت شناسی و هستی شناسی علم را می گوییم ولی جابجا به معرفت شناسی هم اشاره دارد

یی هابحثمعرفت شناسی یک دانش مستقلی است از فضای فلسفه اسالمی شکل نگرفته است. اشاره ای خواهم کرد، ببینیم 
 شود به چه شکل است. یمکه مطرح 
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 دورابطال 
خواهد بگویم دو تا بحث در نظرم است یکی بحث ابطال دور وتسلسل است یکی یمبحث دیگری که درمسئله علیت 

 شود مطرح کرد. یمبحث علت غایی است ببینیم علت غایی را تا کجا 

ت د چیسببینید مسئله دور و تسلسل جز مسائل علیت است یعنی جز قوانین علیت است، بحث دور را دوستان توجه دارن
یک وقت دور دور مصرح است یک وقت دور دور مضمر است، دور مصرح یعنی اینکه شما بگویید الف علت ب است، ب 

ه کعلت الف است. این علت به معنای علت ایجاد کننده علت وجود بخش علت حقیقی این مد نظر ما است یعنی آن علیت 
 ح یعنی واضح شفاف روشن هر چه برخورد بکند با اینبحث کردیم. پس دور معنایش روشن است دور یک وقت مصرح، مصر

فهمد، می گوییم الف علت حقیقی ب ب هم علت حقیقی الف هست، این می گوییم دور مصرح، دور مضمر یمرا راحت  دور
کجاست، دور مضمر این است که واسطه بخورد مثاًل می گوییم الف علت حقیقی ب ب علت حقیقی جیم جیم علت حقیقی 

 کند. یمشود افزایش پیدا یمبیشتر بشود مضمر بودن مضمر یعنی پنهان پنهان بودن آن چی  هاواسطه، حاال هر چه این باز الف

افتد ولی به دلیل اینکه این حلقه ای یمبسیاری از فضاهایی این بحث را توجه داشته باشید، بسیار از جاها دور اتفاق 
گیرد همین جا است مثاًل می گوییم یمیعنی خیلی از اوقات مغالطاتی که شکل کند نکته را، یموسط زیاد است آدم فراموش 

رویم جلو یک یمالف علت حقیقی ب، ب علت حقیقی جیم است، جیم علت حقیقی دال است، دال علت حقیقی ه است، 
ادش کم دورتر رفتیم می گوییم فرض کنید ی علت حقیقی با است یعنی ب باضافه الف، با علت حقیقی مثاًل، بعد طرف ی

رود رسیدیم به یک کلمه چهار حرفی مثاًل، می گوییم آن کلمه چهار حرفی علت الف است. الفاظ یادشان یمنیست، یادش 
کنند یما گم م ذاتش همان الف باشد مثاًل بگوییم ه یک اسم دیگر بگذاریم افراد قضیه ررفته مخصوصًا اگر اسمش را عوض کنی

 گیرد، یماز بخشهای زیادی از مغالطات به این سبک شکل 

خواهیم بگوییم یعنی همان چرخه، چرخه در علیت حقیقی، چرخه در علیت حقیقی یمواقعًا در حوزه این دور اگر 
گوید این یمکند یملیت حقیقی همین دور است، آدم سرش را گم کنیم چرخه در عیممطرح  همین بحث دور است که داریم

گوید همان انسان خاک به وجود آورده من مخالف یمخاک است این گیاه به وجود آورده بعد انسان بعد می گوییم این خاک، 
کند علیت حقیقی اگر ینم ی است مشکلی ایجادی اعدادهاچرخهها همه فرایند ینابا بحث طبیعی، البته علت حقیقی نیست 

چار یک دبخواهد لحاظ بشود، یعنی شما بخواهید علیت را همین جا تمام کنید، اگر بخواهید علیت را همین جا تمام کنید 
 مشکل عظیم خواهید شد یعنی همین مشکل دور در آن وجود خواهد داشت. 

ح و واضح است یا مضمر و پنهان است هر چه این حلقات پس دور به معنای چرخه در علیت حقیقی است یا مصر
بیشتر بشود اظهارش بیشتر خواهد شد، پنهان بودن آن بیشتر خواهد شد. استحاله دور بسیار واضح وروشن است و آن چیست، 

م باشد، هم نباشد، ه آورد یک شیءیمآورد، یعنی سر از این در یمو آن این است که سر از اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین در 



22 
 

در یک موقعیت در یک شرایط تحت یک موقعیت یک شرایط هم باشد هم نباشد مثاًل شما می گویید الف علت حقیقی ب 
است آیا نباید علت جلوتر از معلول باشد، باید علت باشد تا بعد معلول را به وجود بیاورد. پس الف باید جلوتر از ب متحقق 

آورد، شما می دانید علت باید چی داشته یمآورد الف را به وجود یمگردد چی را به وجود یمهم بر  باشد، بعد شما می گویید ب
خواهد علت ب باشد، باید یمآن جهت که  باشد تقدم داشته باشد بر معلول خودش معنایش چه خواهد شد یعنی این الف از

هم  از آن باشد، بعد از او باشد یعنی یک شیء مؤخرچی باشد  خواهد معلول آن باشد بایدیمجلوتر از آن باشد، از آن جهت که 
 باشد هم نباشد. 

خواهد علت ب باشد یمهای خاص یژگیودر شرایط ویژه با  به شخصه همین شیء نگاه فلسفی داشته باشیم یک شیء
نیست. خوب اگر توجه  ءد، اگر بگویی شرایط غیر از او است یک چیز دیگر خواهد شد همان شیخواهد علت او باشیمو ب 

باید وجود داشته باشد. است تأخر آنچه مقدم است، تحقق داشتن یک چیزی که ن مؤخرآورد تقدم آنچه یمکنید این چی در 
حث وجود دارد و شکل گرفته یی هست در این بهامحالها در واقع ینامتحقق نبودن آن چیزی که باید وجود داشته باشد و همه 

 ئله دور است، پس تعریف دور و استحاله دور فضایش روشن است. است این راجع مس

 تسلسلابطال 
رسیم به بحث در واقع تسلسل در مسئله تسلسل شما چی دارید، در مسئله تسلسل بحث را به شکل دیگری پیش یم

به وجود برید، در مسئله تسلسل شما می گویید مثاًل الف معلول است، چه چیزی او را به وجود آورده می گوییم ب آن را یم
کنیم می گوییم ب را چه چیزی به وجود آورده می گویی چی جیم به وجود آورده، جیم را چی به وجود آورده یم سؤالآورده، بعد 

گردیم حالت دور پیدا کند می گوییم همینجور تا بی نهایت، و هر چه شما عقب ینممی گویید دال، دال چی ه همینجور بر 
 شت سر موجود بوده این ذهن افراد را درگیر کرده دور بطالنش واضح است، برگردید می گوییم یک علتی پ

خواهد، ولی آن یمعلت  خواهد بگوییمینماما چرا تسلسل جاری نباشد در نظام هستی یعنی همینجور نگوییم علت 
داشته باشد چه  خواهد به یک جایی بند نشود همین جور تا بی نهایت ادامهیمخواهد آن علت هم علت یمعلت است علت 

 ، اشکالی دارد مشکل فلسفی و مشکل در واقع عقلی که در اینجا وجود دارد این چه مشکلی است من نکته ای عرض کنم

 تسلسلتقسیمات 
 تصاعدی و تنازلیتسلسل 

تسلسل چند تا تقسیم راجع تسلسل مطرح است یک تقسیم می گویند تسلسل تصاعدی، یک تسلسل می گویند تسلسل 
علت علت علت علت علت علت آن یکی همینجور  برید، علت شیءیمتنازلی یک وقت تسلسل را شما در جانب علل پیش 

روی باال، این را می گویند تسلسل تصاعدی، از این طرف یا عناوین دیگر که یمروی به لحاظ علت یمروی باال باال که یم
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ت یک معلول دیگر رساند یک چیز دیگر تسلسل تنازعی یعنی این علت است، آن معلول است آن معلول اسیمهمین معنا را 
خواهیم تسلسل را یمرویم یعنی این بحث است ما یماست مثاًل علت یک معلول پایین تر همین طور به طرف معلول پیش 

رسیم یمآیا از این طرف هم به ته  هامعلولبگوییم باطل است، آیا هر دو نوع تسلسل باطل است هم در ناحیه علل هم در ناحیه 
رسیم یا نیاز نیست که به ته برسیم همینجور تا بی نهایت ادامه دارد، ینمرسیم یا به ته یمرسیم آیا از آن طرف ما به ته ینمیا به ته 

 کدامش در واقع صحیح است، یک تقسیم اینجوری داریم. 

 بالفعل و بالقوهتسلسل 
د لذا می گویند کنم به نام تسلسل بالفعل و تسلسل بالقوه، تسلسل بالقوه مثاًل اعداد در عدیمیک تقسیم دیگر مطرح 

ص است عدد بی نهایت بالقوه است همیشه در وضعیت بالفعل متناهی است، عدد را شما نگاه بکنید، یک جور بی نهایتی خا
د فقط یعنی عدد شما وضعیت حاضرش را نگاه کنید متناهی است. شما یک دستگاه کامپیوتری بگذارید هیچ کار نداشته باش

دنی نیست نه متناهی است. ولی می گوییم این فعل تا کجا ادامه دارد تا بی نهایت، تمام ش بشمارد، مقداری که شمرده همیشه
قابل تسلسل اینکه آن بی نهایت آن بالفعل باشد، همیشه عدد متناهی در وضعیت فعلی خودش می گویند تسلسل بالقوه ای، در م

 هست، توجه کردید پس این هم یک تقسیم،  بالفعل، تسلسل بالفعل این است همین االن به نحو بالفعل این سلسله

 تعاقبی و غیرتعاقبیتسلسل 
لسل تعاقبی یک تقسیم دیگر مطرح است این تقسیم خیلی اثرگذار شده در الهیات و آن تسلسل تعاقبی یا غیر تعاقبی، تس

های یتوضعهای روز پیشین است ولی یتوضعیعنی چی، تسلسل تعاقبی یعنی فرض کنید االن این وضعیتی که داریم معلول 
های پیشین االن موجود نیست شما االن سلسله ندارید ولی همینجوری عقب یتوضعن االن موجود نیست توجه کنید روز پیشی

روید می گویید حوادث دیروز معلول حوادث چیست پریروز است، حوادث پریروز معلول چیست حوادث روز قبلش است یم
توانید بروید تسلسل تعاقبی در جانب آینده می یمطرف هم  نروید جلو این را می گویند تسلسل تعاقبی، از اییمهمینجور 

دارید نگوییم حوادث امروز علت حوادث فردا است، فردا علت حوادث پس فردا سلسله موجود ندارید چیزی به عنوان موجود 
اش ولی در یندهآ شود به فضای اعداد دریمی نهایت یک جوری تشبیه تواند همینجوری پیش برود تا بیممی گویید این سلسله 

ها را می یناکند چون انجام شده چیزی که انجام شده و االن به این وضعیت جدید رسیدیم، یماین وضعیت فرق  اشگذشته
ها محال است نیست بین این ینان همه ترجیح است، مثاًل کدامیک از ها را می گوییم چوینای تعاقبی چرا هاتسلسلگویند 

 اتی هست پس تسلسل تعاقبی یک بحث است متکلمین فالسفه اختالف

 اعتباریتسلسل 
یک چیز دیگر داریم به نام تسلسل اعتباری، تسلسل اعتباری در فضای ذهن است، مثاًل شما در فضای مثاًل در فضای 

توانید راجع یمکنم آیا همین معنایی که شکل دادید یم سؤالدهید من یمدهید یک معنایی را شکل یمذهن یک چیزی را شکل 
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کنم راجع همان چیزی که بعدًا مطالعه کردید روی آن مطالعه یم سؤالتوانیم باز ینممطالعه کنید می گوییم بله چرا  خود هما
شود یمتوانید مطالعه کنید بله روی آن هم یمتوانید مطالعه کنید روی بعدی هم یمگوید بله آن هم یمتوانید مطالعه کنید یم

شود یمگیرند می گویند تسلسل اعتباری، می گویند تسلسل اعتباری کی تمام یمهن شکل مطالعه کنیم این تسلسل در فضای ذ
 وقتی معتبر رها کند ما ولش کنیم، خسته بشویم به قول ایشان فرض کنید هی نیاییم تعبیری که مطرح کردند.

 **؟؟؟

کنیم یمالعه مطالعه بعد چکار *هر که مطرح کرده مال همان است. من چیز بهتری گفتم مطالعه مطالعه، خیلی خوب مط
کنیم پشت به پشت هم این را می گوییم تسلسل اعتباری، یعنی اگر شما ول بکنید یمکنیم آن هم مطالعه یمآن مطالعه را مطالعه 

رض خوابد ادامه دارد حاال فیمشود، حاال اگر آدم بیکاری باشد این بخواهد همینجور ادامه بدهد تا وقتی یماین تسلسل قطع 
رود این می گوییم تسلسل اعتباری که یمشود یمتمام  کنید اصاًل نخوابد، می گوییم تا زمانی که زنده است ادامه دارد وقتی مرد

 وابسته به معتبر باشد، 

 هاتسلسلمحال نیست، بخشی از  هاتسلسلحاال چرا ببینید آیا تسلسل محال است یا نیست، فالسفه می گویند بخشی از 
دهند، شرایط استحاله تسلسل چیست چه شرایطی باید باشد تا محال باشد، و براهین یممحال است، چرا این تفکیک را انجام 

 ماند برای جلسه بعد که خدمتتان عرض خواهیم کرد، و السالم علیکم و رحمه اللهیمابطال تسلسل چیست 

 

 

 

 


