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 همدجه_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 مروری بر جلسه قبل

ی علیت بود. چند تا مطلب مطرح شد. یکی از مطالبی که خواستیم طرح کنیم این است که ما بحثمان راجع به مسأله
ی فرآیند علیت، دچار اشکال است. راجع به اینکه دور چیست و ی علل در ناحیهساختار دوری و ساختار تسلسلی در ناحیه

ی نظام علیت هم در جلسه قبل ارائه شد. من یک ، سر بطالن چرخهی قبل بحث کردیم. در بحث دورتسلسل چیست در جلسه
 کنم. بعد برگردیم به بحث تسلسل. تذکری راجع به دور مطرح می

 دور معی
است به دور معی. در بحث دور یک نوع دور وجود دارد که در واقع از نظر عقلی و فلسفی محال نیست و آن معروف شده

کند که دور اتفاق افتاده. مثال چند نمونه دارد یک نمونه شما آجری را ی در ظاهر انسان فکر میدور معی در واقع دور نیست ول
کند در این وضعیتش متوقف بر آجر ب است ای که آجر الف احساس میدهید به یک آجر دیگر به گونهبه شکل خمیده تکیه می

افتد. مثال در ینجا دارد یک حالت دوری اتفاق مید اکند متوقف بر آجر الف است و شاید احساس شوو آجر ب هم فکر می
گویند این در واقع دور نیست. این دور معی جور مسائل را اینها میدیگر دارند. اینی تکیه دادن، حالت دوری نسبت به هممسأله

دهد. در واقع توقف میاست. دور معی واقعیتش این است که هر دو تا متوقف بر علتی هستند که اینها را به این شکل قرار 
دیگر تکیه آید این دو تا را به این ترتیب نسبت به همشود، یک علتی باالتر وجود دارد که این علت میای که حاصل میاینگونه

 دهد. می

ایست که هم در فضای باشند، تضایف به گونهی دیگری مثال بزنم. اگر دوستان با این بحث تضایف آشنا شدهمثال نمونه
ن هم در فضای خارج هر یک از طرفین متوقف بر دیگری است. مثال بحث أبوت و بنوت، مثال پدری و فرزندی یا سقفیت و ذه

طور است هم ها جزو مفاهیم تضایفی است. یعنی اگر سقف هست، تحت هم حتما هست. هم به لحاظ خارج ایناین .تحتیت
طور اگر اید. همینسقفیت را فهم بکنید حتما تحتیت را فهم کردهدر فضای ذهن اگر شما یعنی اصال به لحاظ فضای ذهن. 

دیگر ها این است که در واقع در باب تضایف دو طرف با هماید. واقعیت در اینتحتیت را فهم بکنید حتما سقفیت را فهم کرده
ی را اصال بخواهیم در نظر نگیریم، شوند. نه اینکه فهم یکی متوقف بر دیگری است. اصال اگر یکی را در نظر بگیریم یکفهم می

طور در خارج اینچنانچه شوند. ها و مفاهیمی هستند که با هم فهم میایم . یکسری هویتکدام را در نظر نگرفتهدر واقع هیچ
سازد. منتها طور میآید ایننیست که سقف تحققش وابسته به تحت یا بالعکس باشد. نه، سقف و تحت را یک علت دیگر می
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ی سقفیت مکان ندارد که مثال یک علتی بیاید سقف را بسازد بدون اینکه در همان لحظه تحت را هم ساخته باشد. یعنی مسألها
دو  گیری سقف و تحت در آن واحد متوقف بر علت خودش است. نه اینکه اینگیرد. شکلو تحتیت در یک لحظه صورت می

شود مطرح خواهد شد چون علت باید تقدم داشته اشکالی که در دور مطرح میمتوقف بر هم باشند. اگر متوقف بر هم باشند، 
 باشد بر معلول خودش. 

. هیچ تقدمی شود تقدم ندارد بر آجری که یک شیء کج بر او تکیه دادهمثال اینجا آجری که در این سقف قرار داده می
افتند و هر دو تا با همدیگر معلول یک علت دیگر اتفاق میهم گویند دور معی یعنی باوجود ندارد اینها با هم اند. به اینها می

ی بارزش در این بحث هانمونه -عرض کردم-کند. این دور معی ها را بر این سقف وصل میآید ایندیگر هستند. که علت می
یچ اشکالی هم ندارد. یک افتد و هافتد هم در مسائل خارج از ذهن اتفاق میی ذهن اتفاق میقولهمباشد. هم در تضایف می

افتد. مینمدل دیگر از دور هست که در آن هم مانعی نیست به دلیل اینکه اگر خوب در آن دقت کنیم این دور حقیقی اتفاق 
ین طرفین دارای وحدت نوعی باشند ا -ثال الف علت ب و ب علت الف باشدم-ایم آنجایی که که طرفینی که ما در نظر گرفته

 نه شخصی. 

وحدت نوعی یعنی چه؟ یعنی مثال الف و ب درست است که شما یک عنوان واحد بر آن صدق می کند ولی شخصشان 
خواهد به الف برگردد اگر این الفی که گفتیم در نوع جایی که چندتا مثال الف ب ج د و بعد دوباره میکند. مثال آنبا هم فرق می

کنیم، نه، این الفی که افتد. ولی وقتی دقت میاست شاید دارد دور اتفاق می کند همانالف شریک باشند یعنی آدم احساس می
رسیم یک فرض دیگری از الف است. انگار حقیقتشان در دور اول شروع کرد یک فرض از الف است آن الفی که بعدا به آن می

ول باشد، شخص همان چیز. شما یزی که مثال علت هست در نهایت بخواهد همان چیز معلگونه است که دقیقا همان چاین
ت شخصی ممکن است بگویید الف ب ج د و بعد دوباره بگویید الف ولی این الف وحدت نوعی دارد این اشکال ندارد اگر وحد

س کردیم که است و إال دور نیست ما احساشکل داشت اشکال دارد. دقیقا ما باید توجه کنیم مشکلی که در دور وجود دارد یک 
 . راقب باشیم اشکالی درش نیست. این راجع به دورمآید که باید ن موارد هم پیش میدور است. ای

 ادامه تسلسل
بالقوه،  بحث تسلسل را که وارد شدیم هم معنای تسلسل را مطرح کردیم هم اقسام تسلسل را مطرح کردیم. مثال تسلسل

 .تسلسل بالفعلو قوه هایت بالفعل ندارد. پس تسلسل بالنی بیتسلسل بالفعل. مثال عدد یک تسلسل بالقوه است. و إال سلسله
گوییم تسلسل اعتباری در ی معلول. یا اینکه میی علل، تصاعد تنازلی در ناحیهگوییم تسلسل تصاعدی در ناحیهیا اینکه می

 . گوییم تسلسل غیر اعتباری یعنی به حسب اعتبارات ذهن نیست. واقعیت داردفضای ساخت ذهنی یا وقتی می
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 تسلسل تعاقبی
ی ی قبل عرض کردیم بحث تعاقبی است در مقابل تعاقبی ترتبی قرار دارد که در جلسهمهمی که در جلسهتقسیم یک و 

گوییم این حوادث امروز قبل عرض نکردم. تعاقبی در بستر زمان است حاال یا زمان ماضی یا زمان آینده. در زمان ماضی مثال می
رود تا آخر این هم یک تسلسل طور میدیروز مال پریروز است پریروز مال روز قبلش است همین ست.حوادث دیروز امتوقف بر 

گوییم حوادث تعاقبی در جانب ماضی، در جانب گذشته. یک وقتی تسلسل تعاقبی در جانب آیند است. به این سبک که می
 لسل تعاقبی. این هم تس .ور تا آخرطفرداست، و همینامروز علت حوادث فرداست، حوادث فردا علت حوادث پس

دیگر ترتب ندارند. یعنی ای که وجود دارد این است که این حلقاتش مجتمعا بالفعل بر همدر تسلسل تعاقبی نکته
است آنچه که دارید وضعیت ها همه از بین رفتهحلقاتش را همین االن همه را موجود نداریم. مثال اگر زمان ماضی باشد قبلی

که گویید متوقف بر وضعیت دیروز است. دیروزی در کار نیست، متحقق نیست. چنان. وضعیت اآلن را که میاآلن است
دهیم. واقعیت بالفعل االن ها شکل میگوییم وضع دیروز متوقف بر پریروز است، پریروزی در کار نیست. در ذهن به اینمی

ل تعاقبی حقیقتا ز علت فردایی است که هنوز نیامده است یعنی در تسلسندارند. چنان چه در آینده هم نگاه کنید این حوادث دیرو
کل می آن چه که االن دارید فقط یک حلقه است. حلقات در ذهن ما ش .شما یک حلقه بیشتر ندارید. حلقات فعلیت ندارند

 گیرد و إال واقعیت خارجی ندارد. 

 تسلسل ترتبی
اش بالفعل است. حلقاتش همه بالفعل است. مثل آن نگاهی که ما جایی هست که حلقات همهولی تسلسل ترتبی آن 

جا را خوب شود یک حالتی در علتش. اگر آنعلت حقیقی فاعلی نسبت به فعلش که فعل می فعل مطرح کردیم وبه علت واقعی 
د تسلسل مطرح کنید یک لحاظ بکنید که اصال این معلول بدون علت واقعیت ندارد. در علتش معنا دارد. اگر این جا را بخواهی

گیرد. چرا چون این معلول فعل آن علت است.فعل آن علت است یعنی چه؟ تسلسل ترتبی واقعی با حلقات بالفعل شکل می
گوییم یعنی این حالتی است در یعنی حالتی در آن علت است. این علت فعل علت قبل از خودش است. قبل از خودش که می

در  .اشد. در علیت حقیقی معلول حالتی از علت است. دقت کردید در بحث فرآیند علیت حقیقیشود اآلن آن یکی نباو. نمی
کردیم به این نکته رسیدیم که حقیقت فرآیند علیت  تحقیقی کهدیگر فرقی ندارد. ما با فرآیند علیت حقیقی ایجاد و وجود با هم

نیست. و کار و فعل و فعالیت فاعل همان یک حالتی در  چیزی جز همان کار و فعل فاعل چیزی جز همان فعالیت فاعل نیست.
کنیم که انها افعال ما هستند. انها حقیقتا فعل ما نیستند علت است نه اینکه یک حقیقت جدا و منفعل باشد. ما اشتباه فکر می

وقت تسلسل در نظر بگیرید آنفعل ما همین است که مثال در مملکت وجود ما معنا دارد در قلمرو وجود ما معنا دارد. اگر این را 
را بر همین اساس پی بگیرید، بگویید مثال الف معلول ب است یعنی فعل ب است، ب فعل ج است، ج فعل د است. اگر دقت 
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لسل ترتبی. یعنی تمام اجزای سلسله سگویند تها هم باید باشند این را میی معلولی علل باید باشند همهکنید در این فضا همه
 وجود هستند. بالفع م

 آیا همه انواع تسلسل محال است؟
 ها روشن شد ببینیم که از نظر عقلی و فلسفی کدام یک از اینها ممکن و کدام یک از اینها محال است. ابتداحاال که نکته

 رویم. کم جلو میگویم بعد کممن تسلسل بالقوه را می

 تسلسل بالقوه؟
تناهی متسلسل بالقوه از نظر فلسفی هیچ اشکالی ندارد. تسلسل بالقوه یعنی االن متناهی است یعنی حلقاتش االن 

شود تا بینهایت پیش رود اما همیشه وضعیت وجودش متناهی است مثل خود عدد یا معدودهایی را که از باب ارتباط است. می
روند به جایی بینهایت پیش نمی شکالی وجود ندارد. اعداد از لحاظ فلسفی تااند.اینجا هیچ ابا عدد این وضعیت را پیدا کرده

از نظر عقلی و فلسفی مشکل  شود. به جایی هم ضربه نمی خورد. مشکلی ایجاد نمی کند. پس تسلسل بالقوههم ختم نمی
 .  ندارد. این تا اینجا به دلیلی که ما واقعا االن سلسله بینهایت اصال نداریم

 اعتباری تسلسل
دانید که تسلسل اعتباری به حقیقت معتبر وابسته است. یعنی آن کسی که در ذهن میقسم دوم تسلسل، تسلسل اعتباری. 

شود. این تسلسل کند. تسلسل اعتباری هم دائما اگر شنیده باشید می گویند به انقطاع اعتبار معتبر منقطع میخودش اعتبار می
ها ساخته هایش وابسته به اعتبار انسان است. هر وقت اعتبار کرد حلقهود چون تسلسل اعتباری حلقهواقعا تا بینهایت پیش نمی ر

رود تا هر وقت خسته شد رهایش کرد یا خوابید یا از دنیا رفت. ما باز هم با یک حلقات رود جلو میرود جلو میشود میمی
های متناهی ایرادی ندارد یعنی ته دارد آخر دارد. پس است. حلقهشود. متناهی ها تمام میرو نمی شویم حلقهبینهایت روبه

 شاء الله عرض خواهم کرد.دارد انای تسلسل اعتباری هم مشکلی نیست. راجع به اینکه تسلسل تنازلی و تصاعدی چه نکته

 تسلسل تعاقبی
ی است که در جانب ماضی و در رسیم به تسلسل تعاقبی در تسلسل تعاقبی که بیشترین دعواها هم سر تسلسل تعاقبمی

شود. اینجا بین متکلمین و فالسفه از قدیم األیام تا کنون اختالف وجود دارد. یعنی متکلمین معتقد هستند جانب گذشته پیاده می
گویید حوادث امروز نوعی توقف بر حوادث گویند که وقتی شما میها میکه تسلسل تعاقبی محال است. یعنی متکلمین این

ی تعاقبی شود این سلسلهز دارد آن هم نوعی توقف بر حوادث پریروز دارد باید به یک جایی برسید که اول کار باشد. میدیرو
طور پیش رود. نه باید یک جایی مسأله قطع شود. سر این مسأله و پشت طور تا بینهایت پیش رود در امتداد زمان ازل همینهمین

نگاهی که اینها به عالم ماده دارند. چون متکلمین عالم ماده را حادث زمانی می دانند. این که  گردد به نوعی این فضا بر میپرده
شود. امروز، دیروز، پریروز، روز قبلش، روز قبلش در امتداد زمان است این در اصال تسلسل تعاقبی در بستر عالم ماده پیاده می
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باشد. و متکلمین چون عالم ماده را حادث ها هم مطرح میال اینعالم ماده است. ماده که در آن بحث حرکت و زمان و امث
شود نه اینکه خود آن هم متوقف باشد خواهند بگویند یک جایی که مسائل حوادث مادی از آنجا شروع میدانند. میزمانی می

ایم. متکلمین به حسب هبر حوادث زمانی پیش از خود. متکلمین نگاهشان این است. ما هنوز براهین ابطال تسلسل را نگفت
 اند که تسلسل تعاقبی هم محال است. یعنی ما باید به یک جایی برسیم که دیگر زمان قبلش نباشد براهین ابطال تسلسل، قائل

 نگاه فالسفه به تسلسل
 ای محال نیست،طور که تسلسل بالقوهاین برخالف نگاهی است که در فلسفه مطرح است. فالسفه معتقد هستند همین

ا این تسلسل اعتباری هم محال نیست، تسلسل تعاقبی هم محال نیست و براهینی که ما برای ابطال تسلسل می آوریم اساس
کند. یعنی محل و موردش را ندارد. یعنی دیدگاه آقایان حکما و فالسفه این براهین در ارتباط با تسلسل تعاقبی جریان پیدا نمی

مه دارد. بحث مهمی رتباط با گذشته، در امتداد زمان، این معنا به نحو تسلسل تا بینهایت ادااست که در امتداد زمان خصوصا در ا
گویید نگاه عمومی های متعارف معمولی مثال فرض کنید که اصل حرف نگاه کالمی که میاست که االن اگر دقت کنید در نگاه

 ی امروزین هم همین فضا است. طور است. حتی اندیشههم همین

ی اشیا بگردیم در بستر زمان خواهیم دنبال مبدأ همهام ما در این سطح از اندیشه وقتی میکردها این نکته را عرضباره
خواهیم به یکجایی برسیم بگوییم که اینجا را دیگر خدا انجام داده یعنی آن مبدء اول انجام کنیم. متوجه اید؟ اصالمیتعقیب می

را اندیشمندان ما متوجه شوند متکلمین ما توجه  م است. تأثیر فراوانی دارد اگر این نگاه فلسفیاز نظر فلسفی این راه عقی داده.
خواهند طور میای که دارد اینها دیگر چهکنند که نگاه فلسفی و حکمی با این اندیشهکنند فضای عمومی توجه کند احساس می

 واجب الوجود را اثبات بکنند. 

تواند منقطع آورند که نمیتواند پیش رود و اصال دلیل میطور تا بینهایت میسل تعاقبی همینها معتقد اند تسلتازه این
خواهیم چیزی که ما االن از سوی حکما می رود. حاال اینآید و میسر هم میطور حوادث پشتباشد. یعنی در جانب ازل همین

گویند بینید که چرا اینها میبعدا بگویم برگردید به اینجا مین وقتی این شرایط را م –مطرح کنیم این است که تسلسل تعاقبی 
هیچ اشکالی ندارد. آنجایی  از نظر حکمی -کندگیرد. یعنی این تسلسل را باطل نمیی اثبات تسلسل این نوع تسلسل را نمیادله

اد زمان است. در علیت های حقیقی لوجود بکنند نه در امتداخواهند اثبات واجب را که این آقایان حکمت و حکما و فالسفه می
اوست.  است. علیت حقیقی چه بود؟ علیت حقیقی این است که معلول، فعل فاعل باشد. وقتی فعل فاعل باشد یعنی حالتی در

بخواهد حالتی  اصال این نگاه در ارتباط با حوادث امروز نسبت به حوادث دیروز، اینجا اصال حوادث دیروز وجود ندارد که این
 جدید جدید.  شوند. حوادث جدید جدیدن باشد. همیشه حوادث در بستر زمان نابود میاز آ

تواند معدات تواند معلول حقیقی حوادث دیروز باشد. آنها میاست که آنچه ما االن داریم نمی حرفش این فیلسوف
فرآیند نفس ایجاد، بخواهد دخالت بکند نه  باشد. علل اعدادی باشد. بستر ساز باشد. شرایط را فراهم کند. اما این فهم یعنی در
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این حوادث نیست. در فرآیند نفس ایجاد آن علتی را که همین االن باال سر معلول است و معلول حالتی از اوست، او دارد انجام 
ها دنبال  نگاهگوییم به نحو عمودی نه به نحو افقی. معموالگیرد. یعنی ما میدهد. لذا نگاه فلسفی در بستر طبقات شکل میمی

است. چون که علت را یک جور  خواهد مبدء اول را پیدا کند این نگاه کالمیگردد. میگردد به نحو افقی دنبال خدا میخدا می
رود احساس طور پیش میخواهد حذف کند، اگر بگوید تسلسل همینکند و تسلسل را  هم همینجا میفهمد و درک میخاص می

 قابل اثبات نیست. کند خداوند دیگر می

خواهد با ابطال تسلسل اثبات مبداء بکند شود و بعد میی تسلسل مطرح میولی در نگاه فلسفی و حکمی اگر مسأله
شود. یغنی این فعلی که ما گیری میمنظور ایشان از تسلسل در تسلسل ترتبی است. یعنی در فعل و فاعل حقیقی این مسأله پی

گوییم حقیقت برتری که اشراف دارد وجودا بر همین معلول همین االن و می االن داریم علت باید داشته باشد. علتش چیست؟
چیز باالدست است او این معلول حالتی از او هست. این معلول تنزل اوست. حاال بگویید او هم چه کسی است؟ معلول یک

اش شود ترتبی یعنی همهیهم حالتی در اوست. او هم معلول یک چیز باال دست است او هم حالتی از اوست. این سیستم م
 بالفعل همین االن موجود است. 

شود در خصوص ابطال این تسلسل است. ی ابطال تسلسل مطرح میاالن آن چه را که در فضای حکمت و فلسفه ادله
نباشد در  نهایت نمی تواند پیش رود یک جایی باید قطع شود. یک جایی ما باید برسیم به علتی که معلولیعنی این تسلسل تا بی

گویید علتی باالی سرش است. آن چی؟ آن هم خودش معلول است و علت این سلسله نگاه کنید شما یک معلول دارید و می
کنید چه وصفی دارد؟ معلول است ولی علت نیست. حاال اگر از این طرف حاال آن اولی که شروع می باالسر دارد. آن چی؟

پذیرد، علیت و های بعدی چه؟ هر دو عنوان را میا از این طرف قطع شده بگیریم، معلولدر نظر بگیریم. اگر معلول رقطع شده 
کند. از یک جهت علت است برای ها ادامه پیدا میطور حلقهمعلولیت. علیت از یک جانب معلولیت از یک جانب و همین

 االتر. بتر، معلول است برای قبل خودش یعنی علت خودش، پایین

تر. آن قبل و بعد حالت کنیم خوب است که بگوییم باالتر و پایینل و بعد در این بحثی که االن مطرح میی قباین کلمه
گویند. ولی منظور قبل و بعد رتبی است نه قبل و بعد رود. همین کلمه قبل و بعد میدهد و در بستر تعاقبی میزمانی به ما می

تر معلول تر و معلول است برای باالتر. علت پایینای علت است برای پایینهر حلقهتر. گوییم باالتر و پایینزمانی. فلذا ما  می
تواند پیش رود. اگر بخواهید توجیه نظام هستی نهایت نمیطور تا بیگوید که این سلسله همینطور. فیلسوف میباالتر. همین

قط علت فبه جایی که  -ها باید نشان بدهیماید را در پلهین  با –پذیر نیست. باید برسیم بکنید بر اساس مدل تسلسلی این امکان
 است. دیگر معلول قبل رتبی خودش یا باالتر از خودش نیست. باید به اینجا برسیم. 
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ی ابطال تسلسل چیست. باشد. حاال اینجا که رسیدیم ببینیم ادلهپس ببینید نگاه فلسفی متوجه چه فضایی از تسلسل می
ایم که اگر در آنها تعمق صورت گیرد، آنها مبطل تسلسل است. یعنی ا کنون دو بحث را پشت سر گذاشتههای سابق ما تاز بحث

 دهد تسلسل باطل است. باید به دیدگاهی برسیم که آن علت است و دیگر وصف معلولیت ندارد. نشان می

 گریزی به بحث تشکیک
ایم. یکی در بحث تشکیک ها را کردهحثاین است که این بکنم. اما ما معیارمان من فقط گزارش میسابق، های از بحث

. ببینید اگر نظام هستی بر اساس نظام تشکیک در وجود است، که از شدت استاست. این را خود صدرالمتألهین هم تذکر داده
ن درستی است. ولی این برها کنداست، انسان فکر میه مطرح کرده، عالمه هم در آثارش آوردهآید، فضای بحثی کبه ضعف می

 خواستند این را بپذیرند. حاال شما هم راجع به آن تفکر و تأمل بکنید. ن -ا چندبار تحقیق کردیمم-ها بعضی

تر تر ضعیفتر ضعیفتر ضعیفگوید طبیعت تشکیکی، طبیعتی که مرتبه قوی دارد، ضعیفصدرالمتألهین می
ی چنین طبیعتی رود، اصال مطالعهاز یک طرف رو به شدت پیش می ز یک طرف رو به ضعف وجوری است که اتر، اینضعیف

ی تکامل هم چه در نقطهرساند که دیگر نهایت ضعف است و بعدش عدم محض است. چنانما را از جانب ضعف به جایی می
ا بر کنید نکته را. این ر نهایت این ازدیاد صورت بگیرد. توجهه تا بینهایت شدید است. نه اینکرساند که بیما را به جایی می

ی علل ها باید موجود باشند چون سلسلهشود، نه. اینکم دارد شدید میخواهیم بگوییم کماساس حرکت در نظر نفهمید. نمی
مثال هر  گویدشکیک میتکنیم. فقط نظام ها کیپ در کیپ وجود یافته هستند وقتی ما داریم بحث میو معلول است. یعنی این

هم این را قبول عالمه-در فضای تشکیک صدرالمتألهین  .تر استباالتر ضعیف تر است و هر باالیی از پایین تر قوی پایینی از
ای از پذیرد. یعنی از دو طرف پایانه دارد. پایانهاین است که اصال نفس طبیعت تشکیکی از دو طرف انتها می تعبیر اینها -کرده

تر،نه، به جایی تر قویتر قوینهایت بگویید این مرحله قبلی قویشود تا بینی نمیای از طرف شدت. یعطرف ضعف، پایانه
پذیری سلسله نهایت قوی است. این بیان را دارند. حاال عرض کردم ممکن است کسی از این طریق توجه به پایان رسیم که بیمی

. به نظر من صحیح هم هست. ممکن است که ادبیات دهاند خود صدرا در جلد شش هم آورها را مطرح کردهپیدا نکند. ولی این
 لی در نظر اینها طبیعت تشکیکی این معنا را دارد.تر مطرح شود والزم برای تبیین و توضیحش کم

کنند منظورشان این است که ما هر چقدر هم که باالتر برویم باز یکی از دانشجوها: استاد ببخشید اینهایی که قبول نمی
 تر و شدیدتر از این هست.ی قویمرحله

کنند. دانید چیست؟ گاهی اوقات این را که مطرح کردند این را در فضای حرکت معنا میهست. میقابل تصویر استاد: 
نهایت گویند اشتداد به دلیل اینکه هر چیزی که شما بگویید، شما یک مقطع از حرکت را بخواهید تقسیم کنید به بیاشتداد. می

نهایت راه ممکن است قابل تصویر باشد. این خواهید برسید بی. پس وقتی شما از این نقطه به این نقطه میپذیر استقسمت
ی ما که کنم. ولی مسألهالله در حرکت اگر رسیدیم مطرح میشاءخودش از دو جهت قابل حل است. من حاال یک بحثش را ان
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 کند. نه، بالفعل شده است. یعنی ما کیپ در کیپ اآلن داریم مسألهگوییم از جانب اشتداد بحث ما این نیست که حرکت میمی
است. به لحاظ مراحل خودش کیپ طور نیست. این وضعیت عالم بسته شدهخواهد به طرف شدت رود. ایننه اینکه اآلن می را.

اظ بستر زمان است و إال کار از منظر کنیم در عالم ماده این به لحدر کیپ پر شده است. این امتدادی که مثال االن ما مطالعه می
باشید. یعنی ما مثال به تر شود. توجه داشتهتواند کمتواند بیشتر شود، نه یک طبقه میطبقات تمام شده است. نه یک طبقه می

لم نهایت که خداوند متعال باشد بعد عالم عقل بعد عالحاظ طبقات اصلی، اگر بر اساس نظام الهیاتی بحث کنیم وجود بی
تر جا این طبقات دیگر پایینی نخستین اینرسد به هیوالی نخستین، مادهمثال بعد عالم ماده است. بعد خود عالم ماده تا می

 ندارد. تمام شد یعنی تمام عالم هستی از یک منظر پر است. 

گوییم. هستی در عالم عمودی  میاست. یعنی ما این را در عالم افقی  کنیم در بستر زماناین امتدادی که ما احساس می
کنند، یکی از معانیش همین است، بسته شده است. در حالت افقی این مسأله استمرار دارد. این بحث دوام فیض که مطرح می

هایی بحث فقط آن دوام فیض در بستر زمان. و إال از یک منظر کل عالم مملو از هستی است. فراخ و فرجه معنا ندارد. حاال در آن
کردند این روند حالت اشتدادی دارد. بحث اشتداد نیست. یعنی االن بالفعل شده و تمام است. اگر که قبول کردند احساس می

شود که از سوی تالزم دیگر بالفعل شده و تمام است و ما هم شدت و ضعف را در مراتبی قبول کردیم، در این فضا احساس می
نهایت شدید. حاال شما هم تأمل کنید رسد به بیو از آن طرف جایی هست که می رسیم که قبل از صفر استبه یک حدی می

 شود. این یکی از بیاناتی که از بحث تشکیکی استفاده می این چه سبکی قابل حل و فصل است.

 گریزی به بحث وجود رابط
ات صدرا به شکل برهان وجود شود و درادبیکردیم استفاده می هایی که امروز مطرحیک بیان دیگری که از همین بحث

یست. که نرابط است. یعنی ما از تحلیلی که در علل فاعلی داشتیم متوجه شدیم فرآیند علیت چیزی جز همان حالتی در علت 
معنای اسمی. ببین اگر شما معلول را به شکل معنای حرفی در آوردید، »در کنار یک « معنای حرفی»کردیم به این را معنا می

توانید از پیش ببرید. یعنی شما هیچ ی ذاتا طالب معنای اسمی است. یعنی شما به صرف معنای حرفی کاری نمیمعنای حرف
اگر شما حقیقت  .واقعیت استمعنا و بیی معنای اسمی نداشته باشید اصال معانی حرفی بیچیز در واقع ندارید. تا یک پشتوانه

ه تعبیری بظ کردید، یک تغییر در علت لحاظ کردید، آن تغییر یا حالت یا معلول را معنای حرفی لحاظ کردید، یک حالت لحا
 معنای حرفی یا ربط، اصال در درون تحلیل معنای ربطی معنای اسمی نهفته شده. توجه کردید؟ 

است ولی ها برای ابطال تسلسل هست که البته خود صدرا از این مبنا استفاده نکردهاین یکی از واضح ترین استدالل
عالمه طباطبایی در آثار خودش این را آورده. یعنی متوجه شده  بر اساس نگاه هویت ربطی و حرفی به معالیل که توضیحش را 

گویی حتما باید یک علت استقاللی که خودش معنای حرفی نباشد داشته جلسه قبل گذراندیم اصال شما خود معلول را ببینی می
ی دیگر هست در اینجا وجود ندارد. به راحتی هایی که در برخی ادلهها و سختیسهولتباشد. خیلی چیز جالبی است. یعنی آن 

های شما هویت معلول را تحلیل کردی و می گویی معلول حالتی است در علت. اگر اینجوری است نظام هستی به صرف هویت
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اللی داشته باشید که اینها حاالت او باشد. تواند تأمین شود. اگر شما نظام هستی دارید باید یک معنای اسمی استقحرفی نمی
 های قبل قابل استفاده است. یعنی در درون تأمل در هویت معلول ابطال تسلسل نهفته شده. این هم یکی از براهینی که از بحث

 براهین استحاله تسلسل
ل تسلسل مطرح بوده. اآلن وقتی ی ابطار فلسفه تعدادی از ادله به عنوان ادلههای خیلی سابق دجدای از اینها از زمان

شود. این سلسله نهایت پیش نمی رود. در یک جایی قطع میخواهیم بگوییم سلسله بیی ابطال تسلسل یعنی میگوییم ادلهمی
ی حد نفسه قطع شده است. منظور ما ای نیست چون آن اصال فشود منظور ما تسلسل بالقوهگوییم یک جایی قطع میکه می

ای نداریم که شود. منظور تسلسل تعاقبی نیست چون اصال سلسلهاری نیست چون آن با انقطاع معتبر قطع میتسلسل اعتب
 شود.این به یک جایی قطع می ی ترتبی است. می خواهیم بگوییمشود منظور ما سلسلهشود. تمام میبگوییم یک جایی قطع می

روی برخی از  کنم.خورد عرض میببراهین را برای این که به گوشتان  کردند. من حاال اینبرهان را مطرح میاز سابق چندتا 
کید میاین  کنیم. ها بیشتر تأ

 برهان وسط و طرف
سینا هم مطرح بوده، برهان وسط هایی که مطرح شده به اسم ابن سینا هم شهرت یافته. درحالیکه قبل از ابنیکی از برهان

خواهید قبول بکنید یا نکنید. اصل فضای ایشان تقریر بشود. ایشان کل است. حاال میو طرف بوده. تقریر بکنم ببینید به چه ش
ی ی الف معلول هست ولی علت نیست. حلقهای داشته باشید، حلقهی علت و معلول سه حلقهگوید اگر شما یک مجموعهمی

ی سه هم نیست. اگر شما یک بسته ها و معلول چیزیی ج علت است برای قبلیب علت الف است و معلول ج است. و حلقه
شوید که دو تا متوجه می  ی ب،کز شوید به حلقهای داشته باشید، و در آن متمرباشید، یک مجموعه سه حلقهای داشتهحلقه

پذیرد یعنی از یک جهت علت است از یک جهت معلول. دقت بکنید یک حالت وسطیت دارد این در فضای علت و بحث می
عنی ی. این وسطیت بحث حقیقی اوست یعنی چیزی نیست که ما به او اعطا بکنیم. وسطیت در فرآیند علیت معلول وسط است

 از یک جانب علت باشد از یک جانب معلول باشد. این وضع تکوینی اوست. 

ها مفاهیم تضایفی است یعنی اگر یکی در خارج باشد طرف دیگر هم باید کند. اینخوب هر وسطی اقتضای طرف می
ست ادر خارج باشد. مثال اگر سقف در خارج باشد تحت هم باید در خارج باشد. اگر سقف در ذهن باشد تحت هم در ذهن 
ست ولی اگر سقف در خارج است حتما بدانید که تحت در خارج است. حاال اینجا شما وسطیت را کشف کردید پس معلوم ا

شود طرف. آن طرف علت است ولی معلول نیست نیست این می طرفیت هم در خارج دارید. این طرف معلول است ولی علت
 شود طرف. این هم می

ای شش ای پنج حلقهای به چهار حلقهبعد ابن سینا می گوید این مجموعه ی سه حلقه ای را گسترش دهید. از سه حلقه
به این سقف داشته باشید، یک چیزی  ای برسد. اگر این بحث راای صد و پنجاه حلقه ای هزار حلقهای مثال به صد حلقهحلقه
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اند در این وصف وسطیت شریک اند  ی معلول است. بقیه همشان وسطشما این وسط دارید، این اول دارید، که طرف در ناحیه
چرا چون از یک جانب علت اند از یک جانب معلول هستند. وسطیت هستند. طبیعتا آنکه آخر قرار می گیرد چیست؟ آن هم 

 ها هم وسط هستند. این دو تا طرف، آن طرف است. 

ریم. این است. ما معلول اخیر را دا ی ترتبی علل و معلوالتلسهسنهایت کردید یعنی همان حاال اگر این حلقات را بی
طور گوید من علتم و معلوم، علتم و معلولم. همینروید به باالترش میدر دست ما هستش و فقط معلول است و علت نیست. می

رود. یعنی چه؟ شما دست بگذارید روی تمام همین وضعیتش پیش می  نهایتطور تا بیرود. اگر شما بگویید همیندارد می
گویند ما وسطیم. آیا وسط اقتضای طرف ندارد؟ وسط ذاتا اقتضای طرف گویند ما وسطیم. همشان میها همشان میاین حلقه

علت باشد یعنی معلول است ولی علیت ندارد، طرف ا ما داریم که معلول بالدارد. خوب اگر اقتضای طرف دارد. یک طرفش ر
اشته باشد یک دیگر هم باید داشته باشیم یعنی شما از یک جانب دیگر علتی داشته باشید که دیگر معلول نداشته باشد. اگر ند

  وسط دارد ولی طرف ندارد. مثل این که بگویید در خارج سقف داریم ولی تحت نداریم.

خواهند قبول این برهان وسط و طرف جناب ابن سینا. صدرالمتألهین خیلی پسندیده.عالمه هم پسندیده. بعضی ها می
که ما به  نکنند. من هم هر چه فکر کردم احساس می کنم که خلل به آن وارد نیست. برخی می خواهند بگویند این اوصافی را

است.  بگوییم نه این بحث واقعا تکوینی است. آن وسطیت، وسطیت تکوینیاین می دهیم بحث تکوینی نیست. ما می خواهیم 
م ویژگی و خصوصیت خودش است. مثل آن مفاهی از یک جانب علت از یک جانب معلول چیزی نیست که ذهن ما اعطا بکند.

ت یکی  در هر صوراعتباری ذهن ساخته نیست. واقعا وضعیتی در خارج است. مثل بحث سقفیت و تحتیت و امثال اینها. حاال
ین حلقات را از براهینی که  در خصوص ابطال تسلسل آمده همین برهان وسط و طرف است. یعنی با توجه به این برهان اگر ما ا

شود به پذیرفتن وسط بدون طرف، و وسط بدون طرف در خارج محال است. پس باید حتما در نهایت بگیریم این منجر میبی
  خارج وجود داشته باشد.

 برهان تطبیق
اش را عرض یک برهان دیگری که مطرح شده و تقریرهای مخالفی هم راجع به آن آمده، برهان تطبیق است. خالصه

ی علل و نهایت پیش رود، شما اینگونه فرض کنید. سلسلهی علل و معلوالت تا بیگوید که اگر سلسلهبکنم. برهان تطبیق می
ی علل و معلوالت را در چه جانبی هم اگر دقت کرده باشید همیشه ما این پیش رفتن سلسله نهایت پیش رود، شمامعلوالت تا بی

گیریم؟ در جانب علل یعنی به نحو تصاعدی لحاظ می کنیم. دعواها خیلی در تنازلی نیست. برای ما خیلی فرقی در نظر می
کند. حاال ممکن است در آنجا عنی مشکالتی ایجاد نمیروی یا نه. ینهایت پیش میطور تا بیی تنازلی همینندارد که در جنبه

طوری است و ما اصال نیازی ی تصاعدی است. که آیا همینباشیم. آن بحث که حساس است بحث سلسلههایی داشتههم بحث
ن جانب در نظر می اش خیلی شدید است. لذا ما همیشه بیشتر از ایبه مبدأ نداریم یا نیاز به مبدا داریم؟ یعنی اثرگذاری الهیاتی

 گیریم. 
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نهایت ی علل و معلوالت را تا بیحاال برهان تطبیق چگونه است. در برهان تطبیق می گوید یعنی اگر شما این سلسله
نبی فرض کردید، خوب حاال می آییم یک کاری می کنیم، خوب حواس جمع باشد، ما می آییم از جانب خودمان یعنی از جا

دیدی درست می جف پنج تا از این حلقه ها را کم می کنیم. پنج تا از این ها را می بریم بعد حلقه ی که تناهی دارد از آن طر
ای که قبال داشتیم، آن مجموعه قبال چگونه بود؟ آن مجموعه از نهایت. آن حلقهی ششم شروع می شود تا بیشود که از حلقه

 نهایت. می شود؟ از شش شروع می شود تا بینهایت. این از کجا شرو ع شود تا بیی یک شروع میحلقه

نهایت، شما این را بیاور تطبیق بده با آن ی شش شروع می شود تا بیگوید شما سلسله ای که از حلقهبرهان تطبیق می
 ای که قبال داشتی.مثل اینکه آن آخرش را شما بکش بکش بکش پایین تطبیق بده بر آن سلسله مجموعه ی قبلی. توجه کردید؟

این جانبش را  تر دارد اگر شما ازی قبلی کمتا از آن سلسلهاید که پنجی جدیدی که درست کردهکنیم آیا این سلسلهما سؤال می
ای دارید از اینجا شروع شود؟ شما یک سلسلهشود یا نمیتر میی قبلی کوتاهپایین بیاورید از آن جانب نسبت به سلسله بکشید

ی قبلی شود با سلسلهی جدیدی را که درست میتا حلقه کم کردید.و بعد سلسلهید از یک جانبش پنجنهایت. آمدشده تا بی
علی القاعده باید بگویید که از اول  .دهیددیگر تطبیق میها را با هماین کشانید پایینمقایسه کردید. حاال به تعبیر من این را می

وقتی  ر.تا باید کم شود دیگتا بیاید پایین؟ پنجپایین. طبیعتا باید از آن طرف هم چندتا کم شد و شما آوردید که یکسان بودند. پنج
ی دیگر ای پنج حلقه بیش از یک سلسلهشود متناهی. حاال اگر سلسلهی جدید میشود، یعنی این سلسلهتا کم میپذیرفتید پنج

شود برهان تطبیق که مطرح ناهی. پس بنابراین این میشود مته هم میباشد که آن سلسله متناهی است، خود آن سلسلداشته
 کردند.می

 آیا عالم ماده محدود است؟
که عالم  یک بحثی را داخل پرانتز عرض بکنم. یک بحثی در طبیعیات قدیم مطرح بود و آن این است که آیا عالم ماده

اده م دیگر کاری نداریم. آنها از همین برهان استفگویم با عواله را مینهایت است یا محدود است؟ عالم مادابعاد است تا بی
گفتند ده متر آورند همین بود. مینهایت پیش رود. یکی از براهینی که میگفتند شما یک خط از اینجا بکش تا بیکردند. میمی

آید یا نه؟ علی ط کم میاز این خط کم کنید و بعد این خط جدید را با آن خط قدیم تطبیق بدهید آیا ده متر از آن سر از این خ
تر شد پس این خط متناهی است. آن خط هم که ده متر از این خط بیشتر دارد متناهی است. پس تر شود. اگر کمالقاعده باید کم

ن اشکاالتش عالم ماده متناهی است. عالم ماده غیر متناهی نیست. حاال این خودش اشکاالتی دارد که صدرالمتألهین و دیگرا
نهایت در جانب شویم. پس استدالل دومی که در خصوص ابطال تسلسل تا بیاند. اما ما وارد آن بحث نمیکردهرا مطرح 

 ها مطرح است این برهان تطبیق است که عرض کردیم. ها و معلولعلت

 اشکال برهان تطبیق
ها قابل بحث است. متناهی ها در فضایاشکالش را اگر فی الجمله عرض کنم اصال این کمی و زیادی و مساواة و این

های یک چیز عجیبی است.. یعنی شما در بحث ی کم شدن اصال معنا ندارد.اگر شما وارد فضای غیر متناهی شوید مسأله
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شود، نص روایت  است که اصال در آنجا وقتی بحث مطرح می اتی چیز جالبی است در ارتباط با حق سبحانه و تعالیالهی
توان از آن کم کرد یا بر آن اضافه کرد. یعنی شود گفت میا مطرح کرد. ال متضایف و ال متناقض. نمیشود زیادت و کمی رنمی

شود. این شود، از آن کم نمیشود. هر چقدر هم که فرض کنیم از آن کم میگیرد چیزی بر او افزوده نمیهرچه خلقت انجام می
پسندد. من خواستم دوستان با این خیلی نمی اتطبیق رهر صورت برهان  درنهایت تقریبا معنا ندارد. حاال مفاهیم در فضای بی

 عنوان آشنا باشند.

 برهان تضایف
است. من یک است، برهان تضایف است. برهان تضایف چند مدل تقریر شدهبرهان دیگری که در اینجا پیاده شده

من عرض کردم. مثل فوقیت و تحتیت، مثل پدریت  جملهکنم. حاال بحث مفهوم متضایف را فی التقریرش را برای شما عرض می
 و فرزندیت. اگر پدری در خارج هست، حتما فرزندی هم در خارج هست. و اگر سقفی هست، تحتی هست. این از تضایف.

بررسی رود، اگر مورد نهایت پیش میگویید تا بیی علل و معلوالتی را که میحاال بیاییم در اینجا پیاده کنیم. شما این سلسله
یک جهت در  قرار بدهید، انتهای این سلسله شما یک معلولی دارید که اصال علت نیست.  بعد باالتر یک حقیقتی دارید که از

 روید باال تا آخر. روید باال، میروید باال، میطور میهمین .واقع معلول است از یک جهات علت

کند، های بعدی پیدا میهکه این حلق  -ی وصف معلول بودنیکی وصف علت بودن یک –اگر شما به لحاظ این دو وصفی 
ی معلوالت. یک چیز است ولی به دو اعتبار ی علل و سلسلهی جدا در نظر بگیرید، یعنی سلسلهاگر این دو وصف را دو سلسله

ر بگیرید، از ن طرف در نظها را بیاورید ایی معلولها را بیاورید این طرف، سلسلهی علتکند. اگر شما سلسلهبا هم فرق می
در فضای شود که تضایف وقتی هست باشید. چون نمیهای از معلول باید یک حلقه از علت داشتی تضایف هر حلقهباب نظریه

ای از معلول ها مفاهیم متضایف اند.پس هر حلقهعلیت اگر معلول دارید علت هم دارید. اگر علت دارید معلول هم دارید. این
 علت دارد.  یک حلقه از

ی اول که ی دوم؟ چون حلقهی دوم، چرا از حلقهخوب، با توجه به آن نگاهی که اول مطرح کریدم و آمدیم از این حلقه
ی دوم است که هم وصف علت بودن دارد هم وصف معلول بودن. شما آمدید این دو سلسله حلقه فقط معلول است علت نیست.

ها را بخواهید روبه روی هم قرار دهید، یک معلولیت بدون بدهید به لحاظ تضایف اگر حلقهرا کنار هم قرار دادید. اگر قرار 
باشید که ی تضایف در علیت تأمین بشود، باید در جانب علل هم یک علتی داشتهکند. اگر بخواهد مسألهعلیت علت پیدا می

 معلول نباشد. 

معلولیتی یک علیت باید در کنارش باشد. شما وقتی این این یکی از براهین خوب در فضای ابطال تسلسل است. هر 
تر چیست؟ همانی که ی افزودهها دارد. آن حلقهتر جانب معلولشوید که یک حلقه افزونسنجید متوجه میها را با هم میحلقه

حفظ خواهد بخواهد مییعنی برابری با هر معلولی یک علت  ی تضایفمعلولیت دارد ولی اصال علیت ندارد. اگر بخواهد مسأله
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ها با هم برابر شود. یعنی تا تأمین شود. در واقع این سلسله باشیم که دیگر معلول نباشد.، باید در آن سلسله یک علتی داشتهشود
ان سراسر شما سر را بال بیاورید بگویید هر معلولی که من با آن برخورد کردم یک علتی برایش در واقع ترسیم شده. با توجه به بره

 کنند. نهایت را ابطال میی تسلسل علل تا بیتضایف هم مسأله

 برهان اسد و اخصر 
عنی کوتاه. یک برهان دیگر را فارابی گفته و معروف شده است به برهان أسد و أخضر فارابی. أسد یعنی محکم و أخضر ی

لی شبیه به همین است پ فقط نوع تقریرشان اصی ندارد وخاست هم یک برهان دیگری که اسم هم برهانی که فارابی مطرح کرده
جاست. همین اند. یعنی اصل قضیه همینکند. هر دو تا متوجه قانون علیت شدهکند، نوع ورود و خروج فرق میبا هم فرق می

نون علیت شدند که نگاه تسلسل در علل در واقع با اصل قا دهد. متوجه قانون علیت شدند. یعنی متوجهکاری که فارابی انجام می
ی تسلسل را بپذیرید. حاال بیان فارابی به توانید مسألهباشد. یعنی اگر شما قانون علیت را قبول کردید، نمیدر تضاد و تناقض می

 گویم. این شکل است. یک تقریر دیگر هم هست نزدیک به همین است. من هر دو تا را می

ی وسطش را بردار. آیا حلقات پایین لقهر بگیرید، شما بیایید و حی علل ومعلوالت را در نظببینید شما اگر این سلسله
ریزد. چون ترتب ی حلقات میای را بردارید بقیهحلقه سلسله ترتبی است. شما هر طور است. چونریزد؟ قطعا همینفرو نمی

ریزد. هر کجا شما دست دارد. چون هر معلولی حالت قبلی است. اگر یکی از این حلقات را بردارید تمام حاالت بعدی فرو می
ها یک علتی ال اگر شما بگویید تمام این حلقهریزد. خوب حاها فرو میی زیرمجموعهبگذارید و این حالت را انجام دهید همه

باشد معنایش که خودش حالت چیز دیگری نباشد، خودش معلول یک علت دیگری نباشد، اگر چنین چیزی وجود نداشته
 باشیم. باشیم علت نداشتهچیست؟ معنایش این است که ما صرفا معلول داشته

ی قبلی کنیم که حلقهشود فکر میها زیاد میقتی حلقهواست که جاست. ما ممکن ی اصلی بحث همیننگاه کنید نکته
شود. در این برهان أسد و أخضر فارابی یا تقریری که نزدیک به این است ی قبلی است و مسأله تمام میی حلقهتأمین کننده

خواهد. شما . معلول علت میول چه یکی باشد چه هزارتا باشد، در اصل روح معلولیت با هم تفاوت نداردخواهد بگوید معلمی
شود به علتی که آن معلول نباشد، و معنایش این است که و منتهی نمی نهایت که همشان معلول اندی بیگویید سلسلهوقتی می

گذارید. یعنی دارید قانون ی معلول متحقق شود ولی علتی در کار نباشد. یعنی شما دارید قانون علیت را زیر پای خود میسلسله
 گذارید. کنید و آن را کنار میلیت را ابطال میع

ای گوید شما روی هر حلقهباشد. میطور میکند اینخاال خود فارابی به این سبک مطرح کرده یعنی بیانی که فارابی می
ها ن حلقهی قبلی من بوجود آید. یعنی تمام ایآیم مگر حلقهگوید من بوجود نمیدست بگذارید این حلقه حرفش این است نی

ی اخیر که علت نیست فقط معلول صرف است حرفش چیست؟ حرفش این است که من ی اخیر هستند. حلقهمثل این حلقه
ها حرفشان همین است ها حرفشان همین است. وقتی تمام حلقهآیم مگر قبلی من بوجود آید. خوب پس تمام حلقهبوجود نم
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او هم  کس باشد. د اگر نباشد یک چیزی برای ما که او دیگر نباید معلول هیچگوینها میمعنایش چیست؟ یعنی کل این حلقه
ای که علیت محض است هاست. با او هم حرفش همین است. اگر نباشد یک حلقهاگر معلول چیزی باشد یعنی درون این حلقه

  .شودها متحقق نمیو دیگر معلول نیست، اصال یکی از این حلقه

زند.مثال فرض کنید کسی هست استشهادی تهیه خواهد برای این مثال بزند به این مثال میییکی از اساتید وقتی م
ولی در صورتیکه آن آقای  کنمگویید من امضا میآورد برای شما، شما امضا کنید. مییمخواهد شما امضا کنید. است و میکرده

رود قبلی. رود قبلی میکنم. میی اگر امضا کرد من امضا میگوید آن قبلبرید پیش آن آقا میپیش از من بیاید امضا کند. می
شود که. شما اآلن یک شود؟ امضا نمینهایت پیش رود بألخره آن کاغذ شما امضا میحاال سؤال این است اگر این سلسله تا بی

ماست  ی که اآلن بحثچیز موجود در دست دارید. من موجودم. این شیء موجود است. اگر قرار باشد این را به نحو تسلسل
قرار دهید.  های یدون پشتوانه را بخواهید درون نظام هستیها و وضعیتها، حالتماند که شما حالپیش ببریم، مثل این می

های معلولی بدون علت بخواهند تحقق پیدا کنند. این در واقع بیانی هویت معلولی دارند. هویت شانرا. یعنی همه بدون پشتوانه
 ارابی و امثال فارابی در ابطال تسلسل دارند و حق هم با فارابی است. است که ف

انجامد. ولی وجه ابطال تسلسل بندی بکنیم، وجه ابطال دور این است که دور به تناقض میدر واقع اگر بخواهیم جمع
قض منجر خواهد شد. کسی که انون علیت هم ابطالش به همان تناشود. که البته قاین است که به ابطال قانون علیت منجر می

خواستیم در هایی بود که میاقتضای ذاتی برای موجودیت ندارد، خود به خود بخواهد موجود و متحقق شود. این یکی از بحث
 ی علت و معلول مطرح کنیم.مسأله

 کاربردهای ابطال دور و تسلسل
عنی األخص یکی از آنها در بحث الهیات بمشود. استفاده می مختلفیدر همین بحث ابطال دور و تسلسل در جاهای 

هایی که خدمتتان بگویم در باشد. الهیات بمعنی األخص یکی از جاهای استفاده از دور و تسلسل است. مثال یکی از نمونهمی
سفه ن فالالله بحث معرفت را بیان خواهیم کرد. آقایاشاءی ابطال دور و تسلسل در بحث معرفت است. حاال فردا انمسأله

باشیم، این به نحو تسلسلی ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی شما نباید گویند حتما ما معرفت پایه داریم. اگر معرفت پایه نداشتهمی
گوید این تصور را از چه ی تصور میرسد. مثال در حوزهباشد. اگر معرفتی اآلن دارید قطعا به معرفت پایه میاآلن معرفتی داشته

ایم از آن تصور. بألخره تا کجا؟ باید بگویید یک تصور پایه داریم. اگر تصور پایه آن تصور را از چه گرفته .ن تصورایم از آگرفته
  افتاده.باشید. یعنی اصال معرفت و فهم تصوری اتفاق نینداشته

تصدیق قبلی  این در فضای تصدیقات هم همین است. در فضای تصدیقات اگر شما بگویید که این تصدیق من وابسته به
رود یعنی واقعا معرفت نهایت پیش میطور... تا کجا؟ اگر بگویید تا بیاست، تصدیق قبلی وابسته به تصدیق قبلی است، همین

شود ی اجتماع و ارتفاع نقیضین. این میاست. قطعا ما تصدیق پایه داریم. مثل همین اصل استحالهتصدیقی اتفاق نیافتاده
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های کاربرد ابطال دور و تسلسل موارد شوند. یعنی نعلآن بنا می یشوند. با پشتوانهها روی آن بنا میقتصدیق پایه بقیه تصدی
ولی اختصاصی  .شودالوجود استفاده میی علل استفاده شود، برای اثبات واجبفراوانی است. گرچه اغلب آن وقتی که در سلسله

 ی دور و تسلسل. کند. این راجع به مسألهجریان پیدا می به او ندارد در جاهای دیگر هم اگر شرایطش باشد

 علت غایی
ی علیت قابلیت طرح دارد و خیلی هم جای توجه دارد، بحث علت غایی است. حکما خیلی هایی که در مسألهاز بحث

با این که شرح مختصر اند. یعنی در کلمات این آقایان مثل شهید مطهری در آن کتاب شرح مختصر منظومه به علت غایی پرداخته
است. بحث علت غایی خیلی نقش کلیدی در است ولی اگر اشتباه نکنم بیش از پنجاه مسأله راجع به علت غایی صحبت کرده

که باید توجه خاصی به آن صورت  کندارفی و در مباحث الهیاتی اعمال میدر مباحث مع ی علیت و در مباحث حکمی،مسأله
ام که حکما ای را من در جلسات قبل عرض کردهکنیم. یک نکتها در این جا خدمتتان مطرح میگیرد. ما یک بخش کوچکی ر

گویند علت غایی علت فاعلی فاعلیت فاعل است. یعنی شما علت فاعلی دارید، علت فاعلی برند. میاین جمله را به کار می
اینکه علیت فاعلی به حرکت درآید؟ او علت غایی است. دهد تا انجام می کنندگی راخواهد فعال شود. چه چیزی این تحریکمی

 کند. علت غایی است که این نقش را بازی می

ی هایی را که صبح داشتیم اگر توجه بکنید، ترجح بال مرجح را اگر ما بخواهیم کنار بگذاریم باید علت فاعلپس این بحث
که امروز صبح  م باید علت غایی داشته باشیم. به حسب ادبیاتیداشته باشد. ولی اگر ترجیح بال مرجح را بخواهیم کنار بگذاری

خواهد به طرف گویید یک چیزی ذاتا نسبت به موجودیت و معدومیت علی السویه است و اآلن میمطرح کردیم شما می
امل بیرونی است گوییم. علت فاعلی همان عموجودیت برود. نیاز دارد به یک عامل بیرونی. به این عامل بیرونی علت فاعلی می

  شود.دهد و این شیء موجود و متحقق میا ترجیح میآید وجود داشتن این شیء رکه می

دهد موجودیت این شیء را. حاال راجع به این بریم در این قسمت. یعنی علت فاعلی می آید ترجیح میحاال بحث را می
نرجح همان علت غایی است. خود علت غایی وقتی مورد باشد. کنیم. این ترجیح هم باید یک مرجح داشتهترجیح سؤال می

. و گرنه فاعل توجه قرار گیرد یک وقتی در فواعل علمی قابل طرح است. حاال یک بحثی در اقسام فاعل داریم و ما واردش نشدیم
عل طبیعی که ما واکند. مثل انواع فهای متعدد دارد. یک وقتی فاعل، فاعل طبیعی است یعنی بدون علم و ادراک عمل میگونه

گاهی آن را انجام میخواهد کاری را ااست. یعنی وقتی می داریم. یک وقتی ، فاعل علمی  دهد. نجام دهد از روی آ

باشیم. غایت و علت غایی هم در فاعل طبیعی مطرح است هم در این بحث غایت و علت غایی را ما باید توجه داشته
آید و از روی کند این باید در فاعل علمی قابل طرح باشد. نثال در فاعل علمی که میفاعل علمی. گرچه انسان بعضا فکر می

کنیم. مثال باغبانی که باشد تا این کار را انجام دهد. تعبیر به انگیزه میای داشتهگوییم باید انگیزهدهد، میعلم کاری را انجام می
آن انگیزه همان علت غایی  ای دارد.کند. فاعل قطع درخت یک انگیزهمی کند، این مثال را موالنا مطرحآید درختی را قطع میمی
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کند تا به ثمر بنشیند تا به ثمراتش کند بعد آبیاری میآید این درخت را قطع میکند و میاست. علت غایی دارد او را تحریک می
رح است. منتها در آنجا به شکل علمی نیست باشیم علت غایی حتی در فواعل ظبیعی هم مطدست پیدا کند.اما باید توجه داشته

کند. یعنی به نحو بلکه به شکل طبیعی است. یعنی کشش طبیعی در فاعل طبیعی وجود دارد که او را به این فعالیت وادار می
، فاعل خواهیم بگوییم فاعلدهد. در واقع اگر میدهی را به او انجام میطبیعی چیزهایی در درون او تعبیه شده که این جهت

کند و های فاعل علمی علم است. علم به شیء پیدا میترین ظرفیتهاست. چون یکی از مهمشود به علت همین ظرفیتمی
کند به فعالیت کردن. این فرآیند به نحو طبیعی در فواعل دهد که این برای من مفید است و فایده دارد، بعد شرمع میگواهی می

جا از این گیرد. این بحث فی الجمله تا همینها شکل میعلمی به شکل علمی در این فاعل ولی در فواعل استمتحقق طبیعی 
 جهت کافی است. 

 علت غایی نظام هستی
کردم، این را مفصل طرح کردم. ام. برای برخی از عزیزان دیگری که مظرح میجا آماده کردهمن یک بحث مفصلی را این

باشم و از این بحث خارج شویم. و آن این است که ما در فواعل کوتاهی به این بحث داشتهی خیلی خواهم یک اشارهمن فقط می
ی دیگری که اینجا باید توجه ی علت غایی را مطرح کردیم و توضیح دادیم. یک نکتهعلمی و فواعل غیر علمی در هر دو تا مسأله

کند اش به یک شکل سامان پیدا میشد بحث علت غاییکرد، این است که اگر فاعل علمی ناقص باشد و در مسیر استکمال با
هایی که ما در مباحث خودمان ولی اگر فاعل علمی فاعل کامل باشد به تعبیر دیگر مستکمل نباشد، در این بحث یکی از پرسش

را ایجاد  حقایقیفاعل است و  یعنی خداوند اگر فاعلیت دارد و گیری نظام هستی چیست؟داریم این است که علت غایی شکل
 باشد؟ی خداوند از این فعالیت میاست، چه چیزی علت غایی و انگیزهکرده

 سوال:؟؟؟

 .خواهد فعالیت کند نیاز به علت غایی داردادامه حرف استاد: همین، همین. اینجا بحث جالبی است. هر فاعلی می
ی خداوند متعال چگونه باید پیاده کنیم؟ این ثمان را دربارهطور است ما بحیعنی برای انجام دادن کار نیاز به انگیزه دارد. اگر این

اش گویند اگر یک فاعلی فاعل ناقص باشد، فاعل ناقص مستکمل باشد، در اینجا علت غاییکنند میبحث را وقتی مطرح می
کند که آن انگیزه ظه میگیرد، یک انگیزه و غایتی را هم مالحغیر از ذات خودش است. یعنی مثال اآلن ذات خودش را در نظر می

گوییم دهد. این را میهایی را انجام میآید و فعلو غایت را ندارد. برای اینکه به آن انگیزه و غایت یعنی آن هدفش برسد، می
 کند برای اینکه به کمال برسد. دهد. کار میآید و فعالیت را در مسیر کمال انجام میفاعل مستکمل. یعنی فاعلی که می

گونه هستند. اما یک شان همینها و امثال اینها همهنجا خیلی فضا روشن است. مثل فرض کنید حیوانات، انساندر ای
نهایت کمال دارد. در این جا مسأله مسأله داریم راجع به یک فاعل کامل. مثل خداوند متعال که فرض کنید فاعلی است که بی
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شود و فقط منحصر به خداوند جا، چون در جاهای دیگر هم استفاده میبه چه شکل است؟ این را خوب توجه بکنید، در این
 متعال نیست. 

کند و فعلی گویید خداوند متعال دارد خلقت میشود. در اینجا اگر شما مییک معنای این در خود انسان هم پیاده می
 صوری،چهار علت نیاز است.علت مادی، این  گیری هر فعلیباشد. برای شکلیی داشتهدهد، خوب قطعا باید علت غاانجام می

ه؟ علت فاعلی و علت غایی. اینجا علت غایی چیست؟ اینجا علت غایی در فرآیند تکمیل، خود علت فاعلی است. یعنی چ
دهد. یعنی گاهی از اوقات فاعل چون یعنی فاعل، این را نگاه بکنید چه منطقی در این نهفته شده، فاعل به دلیل دارایی انجام می

دهد. یعنی چرا خداوند متعال این فعل را انجام دهد، گاهی از جهات فاعل چون دارد کاری انجام میدارد کاری انجام مین
 های تکمیلی. گوییم فعلخواهد بروز دهد. این را میایی را دارد و میدهد؟ چون این دارمی

های استکمالی همیشه غایت غیر از فاعل است. های تکمیلی داریم. در فعلهای استکمالی داریم و یک فعلما یک فعل
یک منطق خاصی در دارد.. این های تکمیلی به دلیل اینکه فاعل دهد. ولی در فعلفاعل برای رسیدن به غایت کار انجام می

ری هم بحث آن هدف از خلقت را که های شهید مطهباشد. که حاال این بحث چقدر بحث مفصلی است. حرفانجام فعل می
توانیم این سؤال را راجع به خداوند مطرح که آیا می باشداست این برگرفته از همین فرمایشات صدرالمتألهین میمطرح کرده

ها خواهد خلقت انجام دهد به این نقصهایی دارد میبکنیم؟ و از یک جهت این جواب غلط است که بگوییم خداوند یک نقص
شود. اما یک معنایش درست است. ل را بخواهید در نظر بگیرید راجع به خدا پیاده نمیبرسد. یعنی آن علت غایی جدای از فاع

است. منطقش چیست؟ منطقش دارایی خودش دهد یک منطقی پشتش نهفته شدهبه هر حال خداوند که دارد کار انجام می
 همین دهد برای انجام آن کارا حل میر دهد، منطق آن چیزی که اواست. یعنی برخی از اوقات وقتی مثال کسی کاری انجام می

های تکمیلی شکل خواهم این معنا را بروز بدهم. این یک منطق خاصی است که در فاعلنقطه است. یعنی من دارم و می
 گیرد. می

 سوال:؟؟؟

ستم علل را هایت کل سیی ابطال تسلسل در نی ابطال تسلسل را در واقع مطرح کردیم، ادلهپاسخ استاد: ما وقتی که ادله
 کند به یک امر واجب.منتهی می

 خندند(آید و همه مییک صدایی از بیرون کالس از توی کوچه می)

 ...یکی از دانشجویان: گاهی اوقات ما فکر کردیم این سنگینی

ری طوشان همیناستاده: تمام این حرکاتی که انجام شد علت فاعلی دارد، علت غایی دارد، علت مادی، علت صوری همه
 جهت نیست.هست. یعنی بی
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 یکی از دانشجویان: استاد تسلسل علل هم هست.

طور هست، بله. یعنی پنجره هم باز شد هدفی شود. همیناستاد: تسلسل علل هم که محال است. پس به جایی ختم می
 داشت و باز شد. پنجره بسته شد هم باز هم یک هدفی داشت و انجام شد.

 نسانیعلت غایی و مباحث علوم ا
خواهیم یک مقدار راجع به یک ای را مطرح بکنم از بحث علت غایی خارج بشویم. میبحث علت غایی، من یک نکته

باشد هم یک توضح مختصری داده باشیم. یک بحث در علت غایی، بحث علت غایی و ی دیگر که بحث حرکت میمسأله
گیری علوم ی علت غایی در شکلدر آن هستند. یعنی مسأله باشد که دوستانهای علوم انسانی میارتباطش با همین بحث

 را خدمتتان عرض کنم.  خواستم یک بحثیگیرد. چون در این هستید میانسانی. در تأثیر این یک بحث پراهمیتی اینجا شکل می

ع به آن وجود تری که از یک جهت راجاند. آن معنای صحیحهای فراوان راجع به آن کردهعلوم انسانی یعنی چه؟ بحث
گوید. گاهی اوقات ما در این تعریف امثال فلسفه را جزو دارد این است که علوم انسانی راجع به افعال اختیاری انسان سخن می

آن جزو علوم انسانی قرار  شوند که فلسفه و امثالای مطرح میدهیم. گاهی اوقات علوم انسانی به گونهعلوم انسانی قرار نمی
گیرد. شناسی جزو علوم انسامی قرار میگیرد. خود فلسفه، هستیشناسی جزو علوم انسانی قرار می انسانگیرند. مثالمی

ی علوم انسانی این است که آنچه راجع به تر دربارهگیرد. ولی یک تعریف شاید دقیقخداشناسی جزو علوم انسانی قرار می
 ی واقعیت است این یک سنخ علم است. مطالعه

گوییم حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری است. ما میگونه بودهبندی جغرافیای دانش همینقسیمدر فضای ت
هایی که راجع به آنچه هست گفتیم حکمت نظری. یعنی دانشها را مییعنی هر چیزی که مربوط به عمل اختیاری نیست. این

ی همه مل اختیاری انسان. مطابق این بحث. نه در ارتباط با عزند. گذشته، آینده، حالیا بعدا ممکن است اتفاق بیافتد حرف می
شود حکمت نظری. یعمی دیگر جزو علم انسانی نیست. علوم انسانی مطابق یک طرحی فقط به حکمت عملی مربوط اینها می

ان جزو است. یعنی موضوع حکمت عملی فعل اختیاری انسان است. افعال اختیغری انسان. یعنی حتی گردش خون در انس
گیرند. به تعبیر آنها حکمت نظری. ولی اینها نیست، جزو همان علومی است که در فضای غیر علوم انسانی مورد توجه قرار می

باشید. افعال معناست، موضوعش فعل اختیاری انسان است. خوب این بحث را شاید دیدهحکمت عملی یا علوم انسانی به این
شود. یعنی ما نسبت به افعال اختیاریمان مبداء علمی هستیم. یعنی با توجه به لمی صادر میاختیاری انسان به نحو فاعلیت ع

 دهیم. کنیم، فعل انجام میعلمی که پیدا می

کنیم. گردد به آن غایت و نهایت و هدفی که ما از کمال خودمان تصویر میبرمی باشدبخش اعظم این علمی که مطرح می
ایم، هستی را چگونه بررسی کردیم، گیرد، جهان را چگونه شناختهیی که در حکمت نظری شکل میهایعنی مثال به حسب داده

های نیازهای خودمان را و در نهایت اهداف خودمان را و در ها است که بستهبه حسب این شناخت شناختیم،گونه انسان را چه
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شود. ما این می ها توضیح دادهاساس این دست از دانش کنیم. یعنی اهداف ما برآن هدف عالی خودمان را تصویر می نهایت
جهان چیست، غایتمان ها کار کردیم و شناختیم که انسان چیست ودهیم. بعد که راجع به این دانشها را انجام میدست از دانش

نهایی. وقتی علت  شود. وقتی علت غایی فهم شد، یعنی علت غاییجا فهم میشود که چیست. یعنی علت غایی اینتصویر می
های غایی متوسط چیست. یعنی ما برای رسیدن به آن غایت چه مقاطعی را باید فهمیم علتغایی نهایی فهم شد، آن وقت ما می

 پشت سر بگذاریم تا به آن غایت نهایی خود برسیم. 

ی اینها در بکنید، همه های نسبی را تصویرهر تصویری که شما برای غایت قصوی انسانی در نظر بگیرید و بعد غایت
گوییم فعل اهتیاری انسان یک فعل علمی است، یعنی بر اساس نوع علم ما فعل ما رقم فاعلیت ما نقش دارد. یعنی ما وقتی می

شود. کند. وقتی اهداف ما مشخص شد افعال اختیاری ما روشن میآید و اهداف ما را مشخص میخورد، آن علم در واقع میمی
که  هایی که در جغرافیای دانش در قدیم مطرح بودگیرد. یعنی مثال بحثنی متناسب با این عمل اختیاری شکل میو علوم انسا

گفتند تدبیر منزل و سیاست مدن یعنی علوم اجتماعی، این سه تقسیم را که داشتند از ی کچک خانواده که میاخالق و آن جامعه
کردند در این سه ساحت قابل بررسی است. ساحت فردی، ختیاری ما را فکر میفرد به طرف اجتماع کالن، یعنی تمام افعال ا

های اخالق، تدبیر منزل و هایی در این زمینه داریم. کتابی بزرگ. در جهان کتابی کوچک ساحت مجموعهساحت مجموعه
 سیاست مدن. این سه بخش را ما داریم. 

علوم انسانی علومی است که راجع به عمل اختیاری  و  شودنظیم میخوب حاال اگر فعل اختیاری ما بر اساس غایات ما ت
ریزی شود، پیآید به حسب آن غایت و هدف نهایی که برای انسان در نظر گرفته میکند، این علوم انسانی در واقع میبحث می

ا در نهایت به آن هدفش برسد. پس معنای ها انسان بیاید به افعال اختیاری سر بزند تی او و تحت این دانششود تا در زیردامنهمی
کنیم چیست؟ معنایش این است که همان علوم انسانی شما براساس تعریفی که از علت غایی دارید این حرفی که مطرح می

 گیرد. شکل می

که اصل  شناسی کار کردید، در نهایت به این نتیجه رسیدیدسفه کار کردید، انسانلر علت غایی شما این باشد: مثال فاگ
ی لذت جسمانی و رفاه ترین مرحلهشود برای زندگی مطرح کرد، مثال نهاییبا ماده است تمام شد رفت و آن هدفی را که می

 .های مادی راجع بهشان بکنیمها هم یک تحلیلهای روانی که آناست. حداکثرش یک آرامشمادی لست. آخر آخرش این شده
گیرد د. اگر اینگونه باشد، تمام افعال اختیاری ما در این بحث با این نگاه و علت غایی شکل میباشبیش از این دیگر معنا نداشته

گیرد، هایی که صورت میگیرد، ارزیابیای که شکل میگیرد. علوم انسانیو تمام علوم انسانی برای همین فعل اختیاری شکل می
خواهید ببینید که آیا یک ت. مثال شما بر اساس این فضا میاش تحت همین غالب اسگیرد همههایی که انجام میمدیریت

 کند. شود و تغییر میها عوض میدانشگاهی یک دانشگاه موفق است یا نه. یعنی برای ارزیابی موفقیت یک دانشگاه چقدر پارامت
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ته، خوب بر چه اساسی و ی پیشرفته و غیر پیشرفگویی جامعهخواهی بگویی آیا این جامعه مثال در دنیا میشما مثال می
اید و آن خودش اید، اهداف انسانی را در نظر گرفتهزنیم؟ یعنی شما یک غایاتی را در نظر گرفتهچه معیارهایی این حرف را می

شناسی شما اقتضائاتی دارد شناسی و انسانگوید. جهانشناسی شما چه دارد میشما، انسان شناسیمبتنی بر این است که جهان
کنید، هم افعال کند و بر اساس هدف نهایی این ارزیابی را دارید. هم علوم انسامی درست مینهایی شما را مشخص می و هدف

کنید. کنید، تصحیح میکیرید، اذزیابی میکنید، هم بازخوردها را میکنید، هم اجرا میکنید، هم مدیریت میاختیاری تنظیم می
کند. علت غایی است که ها را تنظیم میی اینعلت غایی است. علت غایی است که همهاش در راستای رسیدن به آن ولی همه
 دهد. ها را سامان میتمام این

حاال اگر علت غایی تغییر بکند، مثال فرض کنید که علت غایی ما به این سمت برود که در فضاهای تخیلی و رؤیایی 
ها و امثال اینها در مردم خیلی زیاد شود. اگر پیدا کند. مثال امثال افسانه سعادت بشر را به این ببینیم که قوای تخیلیشان رشد

کنند. ما اینگونه تشخیص دادیم. تمام علوم از همین جانب ای زندگی کنند، احساس خوشبختی میها در چنین معانیانسان
ی گرایانههای مادیاندیشه ن ایران ماکند. به لحاظ برخی از فضا در کشور خودمان آن زمانی را که در همیتغییر پیدا می

ی کارها بر این خیلی جلوه کرده بود برای اندیشمندان ما، روشنفکران ما و امثال اینها، همهشرق ماتریالیستی خیلی حاد بود و 
د هدف و شدادند آن میخواست تنظیم شود. آن شعارهایی را که اینها به لحاظ اقتصاد، به لحاظ سعادت انسانی میاساس می

است، دنیای ماتریالیستی بهم خورده است، فضاهای غربی مطرح شد. خوب این هدف بهم خوردهگونه تنظیم میهمه چیز آن
است. هایی بینشان وجود دارد. ولی تمام چیزها دوباره تغییر کردهبا اهدافی که در غرب مطرح است. گرچه شباهت استشده

است. تغییر اهداف در نهایت تمام علوم مرتبط با عمل اختیاری انسان را تغییر ها متحول شدهی فضااین علوم، علوم انسانی، همه
 دهد. می

اگر علوم انسانی به معنای پرداختن و مطالعه راجع به عمل اختیاری انسان باشد، عمل اختیاری انسان بر اساس علت 
ان، عمل اختیاری انسان و علومی که با او مرتبط است تغییر پیدا گیرد. فلذا با تغییر غایت انسشود و شکل میغایی او تنظیم می

گوییم دانش دین بنیان. علم دینی به خواهد کرد. یکی از معانی خیلی زیبا و عال علم دینی که عرض بنده این است که ما می
شود برایش مطرح کرد میهای جدی که های دین بنیان. یکی از منطقنظرم تعبیر خیلی رسایی برای این بحث نیست. دانش

متوجه خواهید همین بحث است. یعنی بر اساس علت غایی شما بیایید توضیح دهید.اگر بر اساس علت غایی توضیح دهید 
ی شما ماتریالیستی محض شود، اگر فلسفه  تواند بگذارد.های بنیادین مثل فلسفه چه تأثیر عمیقی بر علوم انسانی میدانششد 

دهد. اگر افعال اختیاری شما در همان مدار تغییر خواهد داد. و افعال اختیاری شما را در همان مدار قرار میعلت غایی شما را 
 ی او شکل خواهد گرفت.قرار گیرد طبیعتا علوم انسانی ویژه

 ؟؟؟سؤال: 
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خواهید هستی را بشناسید. وقتی هستی را بینی یعمی شما میبینی است. جهانپاسخ استاد: علت غایی متأثر از جهان
شود هدف نهایی او چیست. مثال در فضای علم اخالق، من علم شناختید، انسان خودش را و هستی را شناخت، تازه متوجه می

گوید اگر تعادل قوای انسانی. یعنی می.داند. ها را چه میانید غایت انساندگویم. علم اخالق فلسفی میاخالق فلسفی را می
ی علمی در درون خودمان داریم. ی شهویه و قوهی غضبیه، قوههای درونی چون ما چندتا قوهانسان به یک تعادل در انواع خیزش

ها بر الق فلسفی گرفتید، طبیعتا تمام دانشی تعادلش مطلوب دانش اخالق فلسفی است. اگر شما غایت انسانی را اخآن نقطه
 گیرد. ولی اگر شما بگویید این حرف را نزنید. این اساس شکل می

گویم حتما به همین ترتیب مثال اگر هدف نهایی بر اساس فرض کنید مباحثی که در عرفان خواهم بزنم نمیمثال مثال می
لقاء الله باشد. اگر واقعا بفهمیم آن چیزی را که غایت الغایات سعادت  ی سماع فی الله باشدعملی و عرفان مطرح است، مسأله

شود و طبیعتا علوم انسانی ای است، خوب طبیعتا افعال اختیاری انسان هم دستخوش تغییر میانسانی است، یک چنین مسأله
یعنی چه؟ نگاه زاهدانه با آن تفسیر غلطش، پذیرد. خیلی تأثیر دارد. مثال اگر نگاه زاهدانه غالب شود. نگاه زاهدانه هم تحول می

باشد. تأثیر یاین عین سعادتش م  باشد و همیشه گرفتار باشد. اتفاقاکه غایت نهایی سعادت بشر این است که هیچ از دنیا نداشته
یق از غایات اسالمی ترین چیزهایی که تمدن اسالمی را رو به افول برد، عدم فهم عمیکی از مهمگذارد. یعنی شاید بتوان گفت می

 بود. 

اآلن مثال اگر من به شما القا بکنم شما به این بحث برسید که انسان در افعال خودش هیچ اختیار ندارد، انسان منجمد 
ی سوفسطائیانه در واقع اندیشه .خیزد که ما بگوییم اختیار داریمها از این برمیخوابد. تمام خالقیتشود. خالقیتش میمی

ی غرب، اآلن اگر تمدن غرب گرایانههای نسبتهایی است که ما معتقدیم اندیشهدارد. این نکتهانه را از ما بر میهویت خالق
کند نه فضای ایدئالیستی. بر گرایانه و رئالیستی حرکت میرود به لحاظ واقع دارد در بستر واقعدارد یک فضاهایی را پیش می

شناسی غرب علی القاعده باید تمدن را تخریب کند. آن چه که تمدن غرب را ساخت خالف مبانی معرفت. اصال مبانی معرفت
 شناسانه. گرایانه بود، نه آن مبانی معرفتاین هدف مادی

وجود دارد، اگر واقعا بخواهند بر آن تا آخر متعهد بمانند، ببینید مطلق ای که در فضای نسبیت شناسانهاگر مبانی معرفت
توانیم کند. رها کنید ما اصال نمیگرایی. ببینید چه چیزی مشکالت ما را حل میضاها خارج شدند. گفتند عملاآلن دیگر از این ف

را فلج شناسانه را. این مسأله های معرفتگرایانه. رها بکنید این بحثاند در سیستم واقعواقع را بشناسیم. یعنی عمال افتاده
ی حل مادی غرب دیدیم، اگر خوب تاریخ غرب را ببینید از آنجایی بود که آنها مسأله هایاگر هم ما پیشرفتی در حوزه .کندمی

هایی که در ی اصلی این بوده. نه آن تشکیکیی اصلی تمام همت بشر قرار دادند. آن مسألهو فصل مشکالت مادی را وجهه
را افراد پژمرده و دارای مشکل هستند. چرا؟ به ی غرب اکثشناسی مطرح کردند. اتفاقا اگر آن جدی شود، فالسفهفرآیند معرفت

ای که وجود دارد. اگر آنها خودشان به یک ترتیبی حل و شناسانهطور است. یعنی مبانی معرفتدلیل اینکه اصال این مبانی همین
ام هم از طلبه دیدهآید من فصل کردند، متأسفانه گاهی اوقات اینها در دنیای شرق در همین کشور ما برای برخی افراد پیش می
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کند به یک وضعیت کامال خنثی. یعنی پوچی محض. اصال خاصیت ام یعنی شخص را تبدیل میهم از فضای غیر طلبه دیده
شناسی، آن مباحث بنیادین معرفت شناسی، اصل اعتبار معرفت، اگر آنها را در نظر بگیرید خاصیتش طبیعی معرفت

شدن یک ه، اگر کسی واقعا اعتقاد به دنیای جبرگرایانه پیدا کند این اصال آغاز پاشیدهجاست. مثال دنیای جبرگرا، اشاعرهمی
گذارد. آن نوع نگاهی که ما به هستی داریم و به انسان گیرد. ببینید دانش چقدر تأثیر میتمدن است. خالقیت را از انسان می

 گذارد. داریم چقدر تأثیر می

گیرد. اگر ب ی علوم انسانی بر اساس این غایت الف شکل میما الف است، همه اگر نگاه ما به جهان این باشد هدف
های جهانی است و اصال دانشعلوم و گویند علوم انسانی یک هایی که میاگر ج اگر چیز دیگر است بر همین اساس. لذا این

ها درست است. هاست را قبول دارم. اینگیریها که بر اساس برخی از اندازهتغیر و تحول در آنها نیست، من برخی از قسمت
خندند خواهیم بگیریم. خوب یک چیزهایی واضح و روشن است. حاال مثال فرض کنید آمار بگیریم چند نفر میآمارهایی که می

خندد. برای چه گریه خندند. حاال این خیلی مهم نیست. آن چیز که مهم است این است که این برای چه میچند نفر نمی
تواند کنند افزایش دهیم خیلی نمیخندند از کسانی که گریه میها اهمیت دارد. این که مثال ما آمار کسانی را که میکند. اینمی

ها حالت ابزاری دارند. ای که در این فضاهاست چندان تغییر و تحول کنند مهم نیست. اینتأثیر ..جمله ناقص.. اگر علوم انسانی
شود. نه اینکه فکر کنید بنیاد که آن بنیادهای علوم انسانی و امثال آن دستخوش تغییر و تحول می ولی آنهایی که مهم است

ها، در مقام اجرا، در عملیاتی شدن، در گیرد. نه نه. حتی در ارزیابیهای علوم شکل میگویند فقط مثال در مباحث فلسفهمی
 اثر گذار است.گیریم ها آن علت غایی را که در نظر میی این قسمتهمه

خواستم یک این بحث هم در واقع تمام. لذا پایان کار ماست. خوب این بحث تمام. من یک بحث حرکت را هم می 
های الله فردا اول جلسه یک توضیح خیلی مختصری دارد. اینکه این بحثشاءای به آن داشته باشم. حاال اناشاره

دهم و بعد به ی حرکت از نگاه فلسفی میک توضیح خیلی مختصری از مسألهباشد یی ما به یک جایی رسیدهشناسانههستی
شود. اگر ی دیگری با همدیگر نداشته باشیم این بحث تمام مینحو ویژه وارد مباحث علم خواهیم شد. اگر فرض کنید که دوره

الله شاءاش را انی اساسید تا مسألههای الهیات بمعنی األخص را هم چنشناسی و بحثهای انسانباشیم یک مقدار بحثداشته
 مطرح خواهیم کرد. خیلی خوب. والسالم علیکم و رحمة الله.

 


