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 دهمانزش_#جلسه

 الله الرحمن الرحیم بسم

 الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرینالحمد 

 تتمه بحث علیت
ارم ما در بحث علیت برخی مسائلی که مطرح کردیم یعنی اشتراک معنوی وجود، اصالت وجود تشکیک وجود مسئله چه

نپرداختیم مثاًل از  هاآنعلیت بود. در خود بحث علیت مطالب فراوانی مطرح شد، باز مطالب خیلی فراوان تری هست که ما به 
ش باید یی که هست این است که علت اقوای از معلول است یعنی همیشه علت به لحاظ وجودی قویتر از معلولهابحثجمله 

یی است که در علیت مطرح است و ما مطرحش هابحثتواند باشد باید اقوا باشد. این یکی از ینمباشد حتی مساوی هم 
 کنیم. ینم

د، قاعده الواح یی که در مسئله علیت است بحث قاعده الواحد است. قاعده بسیار پراهمیت و اثرگذار،هابحثیا از جمله 
اشد، یا اگر بقاعده الواحد فقط دارد فهرست قضیه را می گویم. قاعده الواحد یعنی اگر شما علتی داشته باشید که بسیط محض 

آورد. خیلی این قاعده ینماز جهت واحد جز معلول واحد از خودش پدید  ی متنوع باشد، علتهاجهتعلتی داشته باشید دارای 
یی از هامخالفتکند. خوب یمبسیار پراهمیتی است اثرگذار شده در الهیات بالمعنی االخص و در تمام فرایندهای علیت عمل 

صحیحی از این قاعده صورت  رها به لحاظ اینکه تصویناسوی کسانی که متخصص در این فضاها نیستند صورت گرفته، ولی 
 نگرفته است. 

یش هاعلتشیا و ای متعدد چه در علوم انسانی چه در علوم تجربی اگر مشاهده بکنید ما مثاًل هادانشاالن فرض کنید در 
گردد این بر یمکنیم دنبال یک علت جدید ینمرا کشف کردیم، اگر یک اتفاق جدیدی بیافتد، این را مستند به همان علت قبلی 

شد از یک چیز با همان جهت واحدی که دارد دو تا چیز متباین سر بزند و صادر بشود یماساس قاعده الواحد است. چون اگر 
دیگر را هم متحقق بکند. این کار را  گفتیم تا حاال این یک حقیقت را پدید آورده من بعد همان یک علت عامل شیءیمخوب 

شکل گیری  این علت علت ًا یک عامل جدیدی اینجا شکل گرفته ما چنین چیزی تا حاال نداشتیم.کنیم می گوییم حتمینم
خواهم ینمگردیم این بر اساس قاعده الواحد است من یمچنین معلولی است. در این پدیده نداشتیم دنبال یک علت جدید 

در مباحث  چینش نظام هستی چه تأثیری گذاشته، در یش و هم قلمرو جریانش و همهااستداللواردش بشوم، واال هم براهین 
 ها را بحث نکردیم یناالهیاتی چه تأثیری گذاشته تا آخر ما 

توانند دو چیز متباین باشند حتمًا باید ینماز جمله قواعدی که در علیت هست قاعده سنخیت است یعنی علت و معلول 
ی خوبی در مسائل و مباحث و آثار فلسفی طرح شده که باید اهبحثهم سنخ باشند. این هم سنخی چه معنایی دارد خیلی 
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ی علت غایی هابحثتعقیب بشود. مثاًل ما راجع علت مادی خیلی بحث نکردیم راجع علت صوری خیلی بحث نکردیم خیلی 
 یش مطرح نشد. هابحثرا طرح نکردیم گرچه فضای کلی و مباحث اجمالی آن را اشاره کردیم ولی خیلی 

یر مباشر. غیی که در مسئله علیت وجود دارد بحث فاعلیت قریب است یعنی فاعل مباشر و هابحثید یکی از یا فرض کن
شود یک چیز چند فاعل در آن عمل کند می گوییم به نحو عرضی امکان ندارد ولی یمفاعلیتهای طولی است یعنی چند فاعلی 

خواهم بگویم فهرستی از این دست مباحث یمرح نکردیم من فقط یی است که مطهابحثها ینابه نحو طولی امکان پذیر است. 
 داریم که ما واردش نشدیم. 

 حرکت
خواهیم مطرح کنیم به عنوان مسئله پنجم، ما مسئله علیت را پشت سر گذاشتیم به عنوان مسئله پنجم یک یمآنچه االن 

ی هابحثبرای دوستان روشن بشود ممکن است در  تبینی از شمای کلی موضوع حرکت از نگاه فلسفی است یک مقدار این فضا
 آتی ما بتوانیم از آن استفاده کنیم. 

 ثابت
شوند یک دسته اشیایی هستند که من این تعبیر را یمببینید از منظر فلسفی اشیا و موجودات عالم به دو دسته تقسیم 

ها می گویند ینابه  دارند. در اصطالح فلسفی وضعیتی هستند یعنی دو وضعیت ندارند یک وضعیتکنم اشیای یکیمبرایشان 
عیتی. مثاًل حاال معنا ندارد اشیای یک وض هاآناشیای ثابت، اشیایی که فعلیت محض دارند، دیگر هیچ گونه تغییر و تحولی در 

ضعیف باشد یار یی کرد، این هیچ فرقی ندارد ممکن است یک چیز بسهابحثشود یمراجع اینکه چه مصادیقی اینگونه هستند 
 ثابت یک وضعیتی.  شود یک شیءیمولی تغییر در آن معنا نداشته باشد. این 

ست. در ارتباط با نظام هستی آن موردی که مورد اتفاق همه است که یک حقیقت یک وضعیتی هست، خداوند متعال ا
توجه داشته باشید  فلسفی و کالمیهای مختلف یشهاندیعنی واجب الوجود این چیز مهمی است یعنی در فضاهای الهیاتی در 

رد. خیلی حق سبحانه و تعالی واقعیتی است ثابت و ال یتغیر یعنی یک وضعیتی است، تک وضعیتی است در آن تغییر معنا ندا
و وضعیتی قرار خواهیم مثل موجودات دیمم هبینید خداوند متعال را یمیی که ما در مسائل الهیاتی داریم دقت کنید هانگاه
 یم در آن تغییر و تحول قرار بدهیم. بده

کنیم خداوند متعال اگر ما چنین کاری انجام بدهیم خداوند این اراده جدید، یمی عادی و متعارف فکر هانگاهمثاًل در 
خواهد باشد، نه اصاًل یمگیرد اینجوری یمتا حاال این اراده را نکرده حاال این اراده جدید را انجام داده مثاًل این تصمیم جدید را 

های متعارفی که ما داریم پیراسته است، یعنی از سوی او این کلمه را می گویم کلمه با اینکه یتوضعموضوع خداوند کاماًل از 
کنم به دلیل اینکه ممکن است نتوانیم این را سامان بدهیم با خیلی از دریافتهای یمکلمه کاماًل حرفی است ولی یک خرده پرهیز 
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تعارفمان، در ارتباط با حق سبحانه و تعالی وضعیت تمام شده است بسته شده تمام. یعنی فکر کنید آنجا تغییر و تحولی، تغییر م
و تحول نشانه یک نوع ضعف و در واقع نقص است و چون آنجا کمال مطلق است در کمال مطلق تغییر و تحول به هیچ رویی 

ی سابق همان بحث علت غایی هابحثکنیم دیدید در یما راجع حق که مسائل را مطرح ی الهیاتی مهابحثمعنا ندارد. لذا در 
دیدیم خیلی متفاوت است با یمکردیم یمکردیم انگیزه و علت غایی خداوند وقتی راجع خلقت داشتیم بحث یمکه مطرح 

علت غایی برسیم ما موجودات مستکمل خواهیم به یمفضاهای عادی که ما در آن هستیم ما علت غایی ما جدای ازما است، ما 
 هستیم اما خداوند متعال موجود کامل مطلق است. 

ست چرا ای فلسفی عمیق نیاز دارد کسی که کمال مطلق هادقتلذا اصاًل تحلیل فعل از ناحیه چنین موجودی به یک 
د تا فضایی شما مشاهده کنید یک کنیمدهد خیلی فرق یمدهد، برای چه چیزی کاری انجام یمبرای چه چیزی فعلی انجام 

دهد ما می گوییم چرا می گوییم برای اینکه مقصدی یمحقیقتی ناقص مستکمل است، ناقص مستکمل است یک کاری انجام 
دهد یمخواهد به این مقصد برسد و فعلیت پیدا کند لذا این کار را انجام یمرا در نظر گرفته، آن مقصد االن برایش فعلیت ندارد، 

توانیم از جهتی یعنی با فضاهای ما هماهنگ است اما اگر بروید در جانب حق سبحانه و تعالی، چون کمال یمی راحت خیل
شود که یک اشاراتی در یمونه خاصی تفسیر گشود، علت غایی او به یممطلق است فعالیت او هم یک گونه خاصی تفسیر 

 جلسه دیروز عرض کردم.

 **؟؟؟

بینید متکثر یمکنید یمگردد از سوی او مسیر تمام شده است. از این سو که نگاه یمه اراده ذاتی بر ها مندمجًا بینا*همه 
کنید او در بستر زمان نیست، وضعیت او به لحاظ تمام بسترها یمروید از آن جهت نگاه یماست از آن سو واحد است. یعنی 

م چه که تصمیمات خودش را گرفته تمام ولی ما اطالع نداریتمام شده است. وقتی از این طرف فرض کنید یک مجموعه ای 
کنند، یمکنیم امروز این تصمیم را گرفتند، این کار را پیاده یمشود، ما از این سو که نگاه یمجوری است و هر روز دارد پیاده 

 تکنند، ولی آنجا چی هست مسئله تمام شده اسیماینجوری دارند عمل 

 **؟؟؟

در لوح محفوظ دیگر ثبت شده است. تمام  اشهمهشید حتی می گویند آن تغییراتی که وجود دارد *این را مواظب با
روید باال خود تغییرات هم آنجا ثبت شده یمکنند. ولی وقتی یمتغییرات در لوح اثبات است حتی بداع را در لوح اثبات معنا 

واهد افتاد، این را باید جمع کنیم با اراده الهی، با اراده انسان با است، یعنی در علم ازلی الهی هیچ گونه تغییرو تحولی اتفاق نخ
گیرد نه مسئله او یک فضای دیگری یمکنیم این فضاها شکل یماختیار انسان، چون ما خداوند یک موجودی مثل خودمان لحاظ 

ایات هم داریم که خود همین کافی ها مسئله را پی گرفت در خود روینادارد باید در واقع در همین مباحث فلسفی و حکمی و 
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ثابت ال یتغیر است، عین این تعبیر از امام صادق علیه الصاله و السالم است خداوند ثابت است این ثبات و عدم تغیر خیلی 
 نکته پراهمیتی است که در الهیات بالمعنی االخص باید لحاظ بشود. 

ات ند گاهی اوقات یک وضعیتی هستند می گوییم موجودپس ما موجودات و اشیا دو وضعیت دارند یعنی دو شکل هست
شود چرا گفتند بالفعل یمدات بالفعل محض، بالفعل محض االن مقابلش روشن بشود معلوم ها می گوییم موجویناثابت، به 

محض، بخشی از موجودات دیگر البته این که عرض کردم فقط بحث خداوند را مطرح کردند چون مورد اتفاق همه است 
یتی است متکلمین، فالسفه همه قبول دارند این قسمت را، ولی فالسفه معتقدند فقط خداوند متعال نیست که موجود تک وضع

خواهم چیز زیادی برای شما واضح بشود مثل عقول، ینمی داریم فرض کنید به ادبیات خودشان ما موجود تک وضعیتی فراوان
ا هست یا نیست. یی وجود دارد که آیا تغییرو تحول در اینجهابحثمفارقات عالم عقل، راجع عالم مثال و موجودات عالم مثال 

گیرند یمرا پی  هاکتابی فراوان اگر دوستان یک وقتی هابحثدر برابر ماده که اوج تغییر و تحول از این دست مباحث هست. 
 تک وضعیتی هستند، یعنی دارای دو وضعیت مختلف نیستند.  شانهمهموجودات ابداعی 

 

 متغیر
رسیم به موجوداتی که دارای دو وضعیت هستند، دو وضعیت هستند یعنی چی به ادبیاتی که در فلسفه اعمال یماما 

یتشان خود شدن هستند. ای و فعلی دارند. یعنی در یک وضعیتشان قابلیت شدن هستند در یک وضعشود دو وضعیت قوه یم
بینید اینجور نیست از حالت ثبات به یک وضعیتی یمیک موجودی در نظر بگیرید  یعنی مثاًل شما یک واقعیتی یک شیء

ه نحو بالقوه ای در بیدا بکند که این وضعیت دوم تواند پیمبرخوردار باشد نه االن یک وضعیتی است بعدًا یک وضعیت دیگری 
 دوم  وضعیت اول است. چون اگر بالقوه ای در وضعیت اول نباشد هیچ نسبتی وجود نخواهد داشت بین وضعیت اول و وضعیت

رود به طرف وضعیت دوم، آن تناسب سنخیت و آن آمادگی است که در وضعیت یماز وضعیت اول  علت اینکه این شیء
نسبت به وضعیت دوم وجود دارد کلمه بالقوه یعنی آمادگی حالت تحیی حالت آمادگی گاهی اوقات اشیا اینجوری هستند اول 

توانید بزنید. فرض کنید یماینجا  هامثالدر یک وضعیتشان فقط آمادگی هستند، در یک وضعیت خودشان هستند. شما انواع 
عیت دیگر چیست اینکه برویم به دم در، درست است پس حرکت ما یعنی االن ما اینجانشستیم، این یک وضعیت است یک وض

آن وضعیتی که ما داریم نسبت به این مسئله یعنی پیش در بودن دو وضعیت دارد یک وضعیت بالقوه ای که اینجا هست در من 
ت حالت قابلیتی است حالت تواند فعلیت پیدا بکند. یعنی اینجا حالت تحیی اسیمها و شرایطی هست که پیش در بودن یتظرف

امکان شکل گیری است. فعلیت اینجا نیست من وقتی اینجا نشستم پیش در بودن فعلیت ندارد ولی االن اینجا پیش در بودن 
توانم این وضعیت بالقوه ای را بالفعل کنم. یعنی بروم آنجا در واقع بودن در کنار در برای من فعلیت یمحالت بالقوه ای است من 

 بکند. پیدا 
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توانیم بزنیم مثاًل شما می دانید هسته خرما با خود درخت خرما. ما راجع خرما اگر بخواهیم بحث کنیم یم هامثالانواع 
و آمادگی درخت خرما شدن است در یک  می گوییم درخت خرما یک واقعیت دو وضعیتی است، در یک وضعیتش فقط تحیء

گ مثاًل که هنوز مثاًل اگر یک تکه سنگ را بگیرید می گویید آیا در این سن وضعیت فعلیت درخت خرما شدن است. آن وقتی
کنند. چه تفاوتی است بین هسته خرما یمبالقوه درخت خرما است نه، ولی در هسته خرما این را می گویید یعنی اشیا با هم فرق 
های درخت خرما شدن آنجا یتظرفت، و یک تکه سنگ. تفاوتش این است که قوه درخت خرما شده قوه یعنی آمادگی، ظرفی

توانید به این هسته خرما بگویید درخت خرما، درخت خرما به نحو بالقوه با یمنیست ولی اینجا هست. لذا به یک وجهی شما 
تواند بشود درخت خرما با وضعیت دومش، می یموضعیت اولش ولی بعد می گویید همین درخت خرما با وضعیت اولش 

ط خود آقایان فالسفه محکوم به همین قانون هستند. فق شانهمهوضعیتی مثاًل اشیایی که ما در عالم ماده داریم  گوییم حقایق دو
کنند راجع خود عالم ماده است. این توجه داشته باشید یمآنچه در عالم ماده موجود است موجود تک وضعیتی که مطرح 

 خواهم خیلی واردش بشوم ینم

ضعیت از نظر حکمت و فلسفه خود عالم ماده جز موجودات ابدایی است یعنی دو وضعیتی نیست اینجور نیست در یک و
دانند. یمدانند از ناحیه ازل قدیم یمباشد در یک وضعیت به فعلیت برسد اینجوری نیست لذا حکما عالم ماده را چی  اشقوه

شود ولی نه آن اندیشه ای که متکلمین می گویند فکر یمبا حدود زمانی جمع  البته این قدیم که می گویم با فضای صدرا گفته
ند کنند عالم ماده یک موقعی بود که اصاًل حقیقت نداشت و بقیه دو وضعیتی راجع اصل عالم ماده فالسفه این را قبول نداریم

ی یک وضعیت وضعیتی هستند این دو وضعیتهوایل دو  شانهمهمی گویند این امکان پذیر نیست، بله موجودات در عالم ماده 
 را می گوییم بالقوه ای یکی بالفعلی تا اینجا گام بعدی این گام اول برای تبیین هویت حرکت است. 

 تغّیر
کنید که یک وضعیت آن بالقوه یمگام دومی که باید برداریم این است که شما وقتی که با حقایق دو وضعیتی برخورد 

 از وضعیت اول به وضعیت دوم می گویند تغیر یا تغییر، یعنی همین که شیء است، این خروج شیء است یک وضعیت بالفعل
کند. این تغیر یا تغییر دو یماز وضعیت اول خارج بشود، و به وضعیت دوم برسد این یک مفهوم عام تغیر یا تغییر در آن صدق 

بینیم به دو شکل است، تغیر یعنی چی، تغیر یعنی یمسنجیم یمکنیم موارد را یمکنیم بررسی یمجور است ما وقتی احصا 
 قوه ای به طرف حالت بالفعلی، از وضعیت اول به وضعیت دوم. از حالت اول و بال خروج شیء

 تغیر دفعی
گیرد یعنی بدون هیچ فاصله زمانی یماین خروج یعنی این تغیر یا تغییر دو در واقع دو شکل دارد. یک وقتی دفعی صورت 

شود یماز وضعیت اول خارج  بینید نه وقتی شیءیمشود گاهی اوقات یمکند وارد وضعیت دوم یماین وضعیت اول را رها 
خواهد به وضعیت دوم برسد این خروج تدریجی است زمان بر است، اگر دفعی باشد، اسمش را در فلسفه گذاشتند تغیر یم
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دفعی، تغیر دفعی اگر بخواهد مثال زده  رساند تغیریممحتوا را  ترراحتهای دفعی اسامی دیگری هم دارد، ولی این دفعی، تغیر
کنند. ولی آنکه درحکمت صدرا پذیرفته شده مثاًل اتصال یمی فراوانی مطرح هانمونه بشود جای بحث دارد. در حکمت مشاء

ینکه اتصال صورت بگیرد وضعیت اول است یعنی قابلیت اتصال است، خود دقت کنید اتصال یک پدیده دفعی است. قبل از ا
همان لحظه  اتصال چیست وضعیت دوم است، برای اینکه این معنا اتفاق بیافتد زمانبردار نیست دقت کنید نباید بگویید اتصال

ال یعنی جدا شدن جدا شدن انفص گیرد، اتصال یک پدیده دفعی، شما می گوییدیمآخر است، لحظه آخر این اتصال صورت 
 شود، یمیک وضعیت دفعی است یعنی یک حقیقتی است که دفعتًا حاصل 

و  هااتصالرا در نظر بگیرید انواع  هاکتحرتوانید بگویید اگر انواع یمی فراوانی هانمونههمین اتصال و انفصال را 
ن دیگر نیست به لحاظ ه نهایت درجه ضربی برسد که از آخواهد بیمبرایتان روشن خواهد شد مثاًل وقتی یک سیبی  هاانفصال

ها دفعی یناکند آن موقع اتصال یعنی اتصال به آن یعنی شکل گیری پایان آن پدیده یمرنگ آن زیبایی در رنگ زرد را ندارد، افول 
 وم. ل به وضعیت ددفعی است از وضعیت او هاتحولاست در همه چیزها به این شکل است. ببینید ما یک وقتی تغییر و 

 تغیر تدریجی )حرکت(
زمانبر  واز وضعیت اول به سوی وضعیت دوم تدریجی زمانبر است، اگر تدریجی  هاتحولگاهی از اوقات نه تغییر و 

از وضعیت اول به وضعیت دوم به  باشد ما به این تغییر و تحول می گوییم حرکت، تفسیر فلسفی حرکت یعنی این، خروج شیء
از بالقوه به طرف بالفعل این را می گوییم حرکت. پس پدیده  را ببینید می گویند خروجی تدریجی شیء هاکتابی، شکل تدریج

 حرکت از منظر فلسفی یک چنین نگاهی باید در آن اعمال بشود. 

 امتداد
ک مقدمه اینجا یبرگردیم گام سوم برداریم اینجا، برای اینکه این گام سوم در تحلیل حرکت در واقع مطرح بشود من 

 گیرم و آن مقدمه من راجع امتدادهای ثابت است، یم

 امتداد ثابت
امتداد ثابت مثل یک خط یا یک سطح یا یک جسم تعلیمی یک وقت تک بعدی است خط است یک وقت دو بعدی 

هندسی می است سطح است یک وقت سه بعدی در اصطالح آقایان می گویند جسم تزریق مثاًل جسم ریاضی توخالی باشد 
گویند جسم تعلیمی دارای سه سطح است دارای سه بعد است، خط یک بعدی است سطح دو بعدی است جسم تعلیمی سه 

ها سه بعدی هستند. در کره این سه بعدش ینابعدی است. فرض کنید مکعب مربع مخروط استوانه کره سه بعدی است همه 
 حالت بالقوه دارد فرقی با بقیه چیزها دارد. 
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د این خط قابلیت اگر مثاًل خط را در نظر بگیرید دقیقًا این را مورد توجه قرار بدهید اگر خط را در نظر قرار بدهی شما
ه تقسیم را دارد، این چیز واضحی است شما اگر یک خط یک متری در نظر بگیرید همین االن که ما گفتیم یک متری ب

توانید نصفش کنید. باز آن نصفش یمیک متری در نظر بگیرید شما  یی تقسیماتی انجام دادیم کار ندارم یک خطهاحساب
توانید نصف کنید، تا کجا یمتوانید نصف کنید. هر یک از آن مقاطع باز یمباز  اشتکهتوانید چکار کنید نصف کنید. هر یم

توانید یک تعبیری آقایان فالسفه دارند جای بحث و گفتگو ینماین مسئله ادامه دارد تا بی نهایت، یعنی به چه دلیل چون شما 
توانیم به جز نشکن برسیم می گویند جز ال یتجزا یا همان اتم، اتم یعنی جز نشکن به لحاظ فلسفی ینمبیشتر است می گویند ما 

رفتن است. یک حقیقت امتداد ین ته کار است نه باز هم قابل تکه شدن است باز هم قابلیت قسمت پذیاتوانید بگویید ینمشما 
 شود ینمدار کشدار این کلمه را نگاه کنید قابلیت االن تقسیم ندارد، 

بینید، این خط متشکل یمما یک خط را خط شکنند این است که یمبا آنچه مطرح  هابحثیک اختالفی که بین این 
 گوید اشکال نداردیمشود فیلسوف یماین حرف زده هست از ده هزار نقطه مثاًل، حاال این بحث جدی دارد، با این حال که 

کنیم به آن نقطه آیا نقطه یمبا شما می گویم این خط از ده هزار نقطه درست شده نقل مکان  کنید من بحث دارمیمشما فکر 
طه باز از نق یعنی اینجور نیست خود کردیم جالب بود آیا امتداد دارد؟یمیک جلسه این را بحث  کشش دارد یا کشش ندارد؟

گویید شکسته چند نقطه تشکیل شده باشد. آیا پدیده امتداد دار است که شما باید بشکنید یا نه خودش شکسته شده است. اگر ب
 شده است شکسته شده، یعنی چی معنایش این است تعبیری دارم می دانم زود می گویم 

دهید امکان ندارد بی نهایت چیز بالفعل بین یمرار یک تعبیری دارند بین دو حد مشخص شما بی نهایت چیز بالفعل ق
شود و آن این است که اگر شما امتداد را نپذیرید چه جور یک امتداد یمدو تا متناهی قرار بگیرد افزون بر این اشکال دیگر پیدا 

د و کشش نداشته باشد چه گیرند یعنی اگر هیچ امتدادی نداشته باشد آن واحد اولیه هیچ امتدایماز چیزهای بی امتداد شکل 
شود. یعنی ما یمی جدیدتری در فیزیک دارد طرح هابحثمین االن شود یک امتداد شکل بگیرد. این مسلم نگیرید هیمطور 

شویم یمکنیم بینشان خالی است حرفی در جلسه قبل بحث کردیم، بر اساس مباحث فلسفی وقتی ما اصاله وجود قائل یمگمان 
 ی بی معنا است. فرجه و شکاف وجود

ی خاصی هابحثها یناها یدانمدهد که مسائل باید به گونه دیگری باشد همین االن عرض کردم نظریه مثل یماین نشان 
شود خألیی که قباًل یمبینیم اینجور است انواع مواد ماده تاریک روشن انواع چیزها دارد گفته یمخیلی وارد نیستم نگاه فلسفی 

نظر فلسفی خأل وجودی بی معناست فقط تنوع در بروزها و ظهورها هست فقط تنوع و گوناگونی است ولی  کردیم ازیمفکر 
حاال این جای مطالعه فیزیکی دارد یعنی یک چیزی اگر شنیدیم مثاًل گفتیم این فضا خودمان هم می دانیم می گوییم ممکن 

وجودی باشد تمام تواند در نظام هستی خألینمگوید یمگوید یماست پنج سال دیگر حرف عوض بشود. فلسفه یک چیزی 
شد. حاال به لحاظ ماده ما االن اینجوری رسیدیم ای بسا دانش ما بیشتر بشود ابعاد دیگری از فضاها به دست بیاید اندیشه ما 
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ها خوب ینااجع خواهم شما به نتیجه برسید، رینمتغییر کند. یعنی فکر نکنید بینش فضاها خالی محض است، توجه کردید 
 آید یماست است انسان تأمل کند فکر کند چه حالتی و چه وضعیتی به دست 

ها معتقد هستند این کشش و امتدادی داریم متشکل از ده هزار نقطه نیست اگر واقعًا شما نشان بدهید ینادر هر صورت 
یر همان یکی باز بحث امتداد در آن مطرح است، حاال آن ز ده هزار تا را بگاکنم به آن ده هزار تا یعنی آن یکی یممن نقل کالم 

م، یکی قابل قسمت است می گوییم بله پس یک کششی قابل قسمت است نگاه کنید کلمه را قابلیت تقسیم نه فعلیت تقسی
ین بحثی ا قابلیت تقسیم. درست است، خوب قابلیت تقسیم این قابلیت تقسیم که مطرح شد، قابلیت تقسیم باز قابلیت تقسیم،

س حاضر باشند. اگر قرار ی بعدی ما پیگیری خواهد شد که دوستان در کالهابحثکنیم در صورتی یمکه االن داریم مطرح 
شود اگر یک وقتی ذهن ما یمشود دانشگاه کی شروع یمشود موقع ظهر چکار کنیم فردا چی یمباشد االن فکر کنید امروز چی 

چیست.  هابحثگوید این یمبرود در این فضا تا بخواهد برگردد یک حجم وسیعی از بحث خارج شده بعد می گویید فالنی چی 
 ردیم به بحث خودمان شویم و جلو خواهیم رفت. برگیمسلسله وار اگر آمدیم همراه 

شود نصف کرد، آن نصف هم یمشود نصفش کرد آن صف یمیک امتداد ساده مثل یک خط را اگر در نظر بگیرید 
شود نصف کرد تا کجا این مهم است این که می گوییم قابلیت قسمت تا بی نهایت بحث قابلیت است نه فعلیت قسمت، یم

که تی ها درست کردند اشکاالیبعضاشکاالتی که بعدًا در بحث حرکت  ها را توجه کنید خیلی ازینابحث فعلیت نیست اگر 
شود. اینجا ما یک ینمها آوردند حل و فصل خیلی از مشکالت کار همین جا است تفکیک بین بالقوه و بالفعل ینازنون و امثال 

وییم یک چیز محدود داریم انقسام آن کاماًل انقسام بالقوه است االن قسمتی ندارد یک واحد است یک واحدی است که می گ
شود در واقع یک امتداد ثابت یا خود سطح، خود سطح یمت را دارد. درست است این را متری است قابلیت قسمت تا بی نهای

ایت را دارد می دانید در دو جهت قابلیت قسمت تا بی نهایت را دارد. یا یک جسم تعلیمی قابلیت قسمت از سه منظر تا بی نه
 های ثابت شده است. یتوضعها ینا

 امتداد سیال
شود حرکت یک امتداد است، منتها ظرافتی که در مسئله حرکت یمه به عنوان حرکت مطرح رویم در بحث آنچیمحاال 

خواهید یمشود از جهتی یعنی اگر شما یموجود دارد این است که امتداد ثابت نیست امتداد سیال است خیلی بحث دشوار 
ید. امتداد است یعنی چی، یعنی قابلیت حقیقت حرکت را از منظر فلسفی توجه کنید باید آن را یک حقیقت کشدار حساب کن

قسمت دارد، شما مثاًل من داخل پرانتز این نکته را بگویم ما بحث زمان را که مطرح کردیم زمان مقدار حرکت است. یعنی زمان 
ا یک حرکت یک تأییدیه است که در کنار حرکت معنا دارد، ما وقتی حرکت را معنا کردیم زمان هم همانجا معنا دارد نگاه کنید شم

شود دو نصفش کرد، هر یک از یمحرکت ما از اینجا تا کنار در، آیا این قابل قسمت است می گوییم بله گیرید مثالً یمدر نظر 
ها باز قابل قسمت است بله، همینجور تا بی یناگوید بله دونصفش کرد، هر یک از یمشود دو نصف کرد یماین دو نصف 



11 
 

روم به طرف در یک واقعیت امتداد دار و کشدار است یک حقیقت یمشوم یمقتی از اینجا بلند حرکت من و نهایت. یعنی این
 است نه اینکه از نقطه نقطه تشکیل شده باشد، 

آید یعنی یمخورد و بعد مشکالتی مثل طفره اینجا پیش یمگوید اگر اینجوری باشد اواًل وحدتش به هم یمفیلسوف 
شود یمالی خبه لحاظ قانون علیت دارد یعنی وسط کان  هاجهشئل بشوید و مشکالتی که این یی را شما باید قاهاجهشیک 

ال است یعنی شما شما پیش از اینجا که هستید ناگهان باید در نقطه بعدی باشید، این وسط را باید چکار کنید منها بکنی این مح
کنی اینجور نیست اینجا یک نقطه باشد یمتمام این ظرف را پر کنی یمهمه این ظرف را پر کردی، از اینجا تا آنجا وقتی حرکت 

خالی بشود  هاوسطو بعد نقطه بعدی یعنی پرش صورت بگیرد بعد نقطه بعدی بعد نقطه بعدی این اساسًا به این معنا است این 
بخواهیم حرکت را بفهمیم  ک واقعیت است یک حقیقت است اگر مایکنم یعنی این یمدر حالیکه من کل این فضا تا آنجا را پر 

توانیم این فضا را یمباید این امتداد این واقعیت واحد سیال، واقعیت یگانه مستمر، باید این نکته را دریابیم و متوجه بشویم کی 
 بفهمیم همان بحث قابلیت انقسام تا بی نهایت. 

ین االن در ه است اگر تکه تکه باشد نه هموقتی می گویید قابلیت انقسام تا بی نهایت دارد یعنی تکه تکه نیست یکسر
یعنی باالخره شما  هاتکهکنیم چون یمگوید ما نقل کالم یمشود اگر هم کسی این را یموضعیت فعلی به پانصد تکه تقسیم 

افتد عرض خواهم کرد اگر نگاه یمباید امتداد در بستر زمان را قبول کنید. اگر امتداد در بستر زمان را قبول کردید اتفاقات عجیبی 
آیید. یعنی اصاًل بحث زمان اینجوری است برخالف امتدادهای سه گانه دیگر یمکنید کان از دامنه عدم مستمرًا به طرف وجود 

ه طرف طول و عرض و عمق که امتدادهای ثابت است، این امتداد سیال است این سیالیت از عدم به طرف وجود و از وجود ب
  یک چنین وضعیتی دارد. عدم است

عنی در وجود یی نیاز دارد. اگر در این بستر فکر کنید یهامؤلفهحرکت شناخت موضوع حرکت به چنین مقومها و  مسئله
رسیم هر جز بعدی البته جز بالقوه است هر جز بعدی فعلیت جز قبلی است و خود این یمواحد مستمر فکر کنید این چیزها 

القوه محض بجز که فعلیت جز قبلی است قوت برای جز بعدی. مثاًل اگر حرکت از اینجا تا دم در را مالحظه بکنیم یک وضعیت 
شود فعلیت محض نسبت یمدارم، پیش در رسیدم آن  داریم که اینجاست، یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده ولی من قابلیت رفتن به آنجا

دی قوت، به این حرکت اما هر مقطعی که این وسط وجود دارد هر مقطع دو حالت دارد نسبت به قبلی فعلیت است نسبت به بع
گر شکاف داشته کند. چون وقتی شما گفتید بالقوه و بالفعل، دو چیزی که نسبت به همدییماین همان پیوند این واقعیت را برقرار 

 عنا است. باشند بالقوه و بالفعل معنا ندارد یعنی یک واحد مستمر است، یک حقیقت کشدار است واال تصور قوه و فعل بی م

گیرید با وضعیت بالفعل این یک واحدی است یمکنید وضعیت بالقوه ای آن را در نظر یمشما یک درخت که مالحظه 
کشد از هسته خرما تا بشود یک درخت کامل خرما این یمکشید چندین سال طول یمل رسد چند سال طویمکه تا به آنجا 
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حرکت یعنی تغییر تدریجی از هسته خرما تا خود درخت خرما است یک واحد ممتد کشدار استنه اینکه از تکه تکه درست شده 
 باشد یک واقعیت ممتد است لذا ما به این می گوییم در واقع حرکت 

 ا قطعیحرکت؛ توسطی ی
طی به حرکت البته فقط داخل پرانتز عرض کنم یک نگاهی ابن سینا دارد در ارتباط با حرکت که معروف شده به نگاه توس
قسیم حرکت تیک نگاه صدرالمتألهین دارد معروف شده به نگاه قطعی به حرکت لذا حرکت را می گویند یا توسطی یا قطعی. این 

کند وقتی صدر یمکند به نحو توسطی تفسیر یمت. یعنی ابن سینا وقتی حرکت را تفسیر نیست، دو تا نظریه در باب حرکت اس
 ماند یمکند به نحو قطعی یک توضیح خیلی کوتاه راجع این بگویم رمز اصلی را بگویم ولی تفاسیرش یمالمتألهین تفسیر 

یی که تازه کردیم نقطه هابحثبیند آن ینمد نگاه ابن سینا به حرکت به شکل نقطه سیال است دقت کنید از ابن سینا امتدا
روید شما یک نقطه سیال دارید. پدیده حرکت همین نقطه سیال است. ولی یمشوید یمگوید وقتی شما از اینجا بلند یمسیال 

ت اینجا تا گوید از اینجا از وضعییمبیند. صدرا یمه شکل امتداد گوید قطع یعنی پیمودن صدرا حرکت را بیمصدر المتألهین 
ی زیادی هادامنهکند بله خطی که یموضعیت آنجا یک حقیقت به هم پیوسته تدریجی است. یعنی صدرا مثل یک خط نگاهش 

ک نگاه در کسب عدم است دامنه زیادی هنوز نیامده مثل عالمه طباطبایی گفتند اگر خوب دقت کنید این دو نگاه مختلف ی
گوید حرکت یک نقطه سیال است یمهر صورت این دعوا در طول تاریخ شکل گرفته ابن سینا است. عالمه این اعتقاد را دارد در 

بیند منتها چه امتادی امتاد سیال یعنی امتدادی به تعبیر یمبیند ولی صدر المتألهین هویت امتدادی ینمیعنی هویتش را امتدادی 
آن امتدادها امتداد پایدار هستند این امتداد امتداد ناپایدار است یعنی  اد ناپایدار،ها غیر قار یعنی قرار ندارد ثبات ندارد امتدینا

گوید قابلیت تقسیم دارد از منظر جناب ابن سینا بحث قابلیت تقسیم قابل طرح یمحرکت را یک حقیقت لحاظ می کندو لذا 
 نیست یک نقطه است و نقطه قابلیت تقسیم ندارد. 

 ابتدا و انتهای حرکت
یا یک حرکت ابتدا آیی که در ارتباط با حرکت مطرح است این است آیا حرکت ابتدا و انتها دارد یا ندارد. هابحثاز جمله 

ر این جمالت توجه کنید و انتها دارد یا ندارد. توجه بفرمایید ما اول بحث را روی یک خط پیاده کنیم آیا خط ابتدا و انتها دارد. د
یشتر دوستان و بخالصه عرض کنیم یک مقدار به التفات بیشتر دوستان و تیزی خواهیم یمرا  هابحثچون حجم وسیعی از 

 اعمال توجه بیشتر دوستان هم نیاز دارد، 

یک خط را شما نگاه کنید آیا ابتدا و انتها دارد فالسفه می گویند از یک منظر بله از یک منظر نه از چه منظر ابتدا و انتها 
توانی. یعنی چی یعنی از جهت واحد امتداد ینمخواهید ابتدای خط را که از جنس خود خط باشد نشان بدهی یمندارد، شما 

دار خط یعنی یک جهتی است امتداد از یک بعدی است، امتداد در یک بعد است. اگر شما بخواهید در یک خط یک تکه اولش 
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پذیر نیست، در همان تکه ای که پیدا کردید باز قابلیت چیست تقسیم  این است واقعًا تکه ای از خط باشد پیدا بکنید این امکان
توانید به ابتدای خط چه از ینمگوید باشد، همان خیلی کوچک باز قابلیت قسمت دارد، پس شما یمشدن دارد. خیلی کوچک 

ابتدا و انتها دارد و آن از طبیعت  توانید برسید. ولی خط از یک منظرینمخط باشید برسید چنانچه به انتهای خط از این منظر هم 
 غیر خودش 

یا خط آخیلی فالسفه از این بحث استفاده کرده از طبیعت غیر خط نگاه کنید شما وقتی یک خط محدود داشته باشید 
توانید بگویید یک نقطه این طرف دارید یک نقطه آن طرف. می دانید نقطه پایان خط است. باالخره ینممحدود داشته باشید 

نید برسم به از آن منظر که بروید در خط و بخواهید قسمت ک وقتی خط محدود باشد پایان دارد بله از چه منظر پایان ندارد؟
همین  جانب این طرفی آن امکان پذیر نیست. باالخره بحث مهمی است مشکالتی که زنون در بحث حرکت پیش آورده به خاطر

لیل اینکه ایشان بین بالقوه و بالفعل خلط ی نهایت این مقاطع وجود دارد این به دگوید مقاطع طی شدنی نیست، بیمنکته است 
اندیشد یمشود خیلی واضح است آنی که ایشان یمکرده آن که ما بالفعل داریم یک امر واحد کشدار محدود نیم متری درجا 

شود یممگر  خواهی بروی، بی نهایتیمرد کجا نهایت اینجا وجود دا کند وقتی بالفعل لحاظ کرد بییمرا بالفعل لحاظ  هاآن
به او داده  یی است که ارسطوهاجوابطی کرد. آن بی نهایت بالقوه است نه بالفعل، وضعیت بالفعل یک امر کشدار است این 

خره باال این در واقع یک حقیقت کشدار واحد است تقسیماتی که می گویید بالقوه است شما اگر یک خط محدود داشته باشید،
 هم از این طرف هم از آن طرف پایانه دارد، نقطه چیزی جز پایان خط نیست، 

خواهید ابتدا و انتها برای خط درست بکنید به حسب طبیعت غیر از خط امکان پذیر است جمله را دقت کنید یماگر 
هیت پایان استفاده کرد، دیگر ماطبیعتی غیر از خط، طبیعت غیر خط اینجا چیست نقطه، صدرا از این بحث در وجود و ماهیت 

م وجود است، ولی پایان واقعیت است و طبیعتش غیر از طبیعت وجود است. اگر بگوییم ماهیت خود وجود است خوب تما
گوید نسبت وجود و یمنشده بحث هنوز ادامه دارد. صدرا در جلد شش صفحه شصت و چهار آنجا این بحث را مطرح کرده 

ت طه است، خط و نقطه من در ذهنم نقطه درست است واقعیت خارجی است ولی بله پایان خط اسماهیت مثل نسبت خط ونق
ب چیز پذیرد. به حسینمودش پایان خگوید یک طبیعت به حسب یماز آن طبیعت خط نیست طبیعتی متفاوت است ایشان 

خواهید پایان خط را مطرح کنید باید یمر سب طبیعت خطیت پایان ندارد. شما اگحپذیرد. خط را نگاه کنید به یمدیگر پایان 
 چی بگویید باید طبیعت دیگر رامطرح کنید در واقع نقطه، 

گوید در چنین وضعیتی خود خط اقتضای پایان خودش را ندارد یک چیز یممن داخل پرانتز یک چیزی بگویم، ایشان 
خواهد یک حد زننده ای یمی ما داشته باشیم یک حادی گوید هر چیز محدودیمدیگری باید بیاید این کار را بکند. لذا ایشان 

خواهد، ولی اگر چیزی به حسب طبیعت خودش باشد یعنی محدود نیست، نامحدود است. در روایت یا حاد کل محدود یم
ضای نگاه کنید اگر خداوند محدود باشد چون آن محدودیت او طبیعتی غیر از طبیعت خودش است باید یک امر دیگری بیاید اقت

کند طبیعت ینماین حد را بکند خیلی چیز عجیبی اینجا نهفته شده است یعنی هیچ چیزی به حسب ذات خودش اقتضای پایان 
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بینید یمخواهد بی پایان باشد. اگر یک حقیقتی باشد که بی پایانی راجع او معنا داشته باشد. اگر چنین طبیعتی یمخودش 
 کند. این داخل پرانتز بود. یمرا محدود است عامل دیگری دارد این کار 

گوید خط به حسب طبیعت خط نباید تمام بشود. یک یمکنید ایشان دقیقًا همین مثال را زده یماگر یک خط را توجه 
خواهد که طبیعت دیگری را در آن ایجاد یمچیز دیگر مثاًل انسان باید ولش کند این ادامه دادن خط را ول کند، یک عامل دیگری 

  چون نقطه غیر از خط است. نقطه یک حقیقت واقعی بی امتداد است. حاال مثال است برگردیم به بحث خودمان. بکند

توانید بگویید یمتوانید بگویید دارد یمبکنم اول و آخر دارد یا ندارد  سؤالاگر خطی را شما در نظر بگیرید من از شما 
طی غیر متناهی خر اول و آخر ندارد، به هیچ منظر اول و آخر ندارد اگر یک ندارد. یک نکته دیگر اگر خط نامحدود باشد چی دیگ

رویم در بحث حرکت آیا حرکت اول و آخر دارد یا یمباشد به هیچ منظر اول و آخر نخواهد داشت. این را داشته باشید از اینجا 
 مقدار حرکت.  جین هم هستند یعنی زمان تعین حرکت استعحرکت که می گویم حرکت وزمان  ندارد؟

کنید، راجع  رسیدیم به حرکت یک وقتی شما می گویید این حرکت آیا ابتدا و انتها دارد یا ندارد. این جمالت من توجه
شود. محدودش یمشود، یا حرکت محدود و متناهی فرض یمخواهید بحث کنید یا حرکت غیر متناهی فرض یمحرکت اگر 

گفتند حرکت ستارگان و افالک یمکردند که داریم یا نداریم، حکمای قدیم  کنیم حرکت غیرمتناهی بحثیمکه ما مراجعه 
ها، اگر این ثابت یناها نبود از آنجا آغاز شد یناغیرمتناهی است برایش آغاز قائل نبودند االن می گویند انفجار بزرگ مدارها و 

ی عقلی آنچنانی پشتش نبود بیشتر هابحثها ینااه نادرست خواهد بود. چون کردند این دیدگیمبشود این دیدگاهی که مطرح 
 ه بحث خودمان کردند. برگردیم بیممطرح  هابحثاهی که به این ها داشتند و آن نگیناگشت به دانش نجومی که یمبر 

آیا ابتدا و انتها دارد یا  رکت متناهی باشداگر حرکت غیر متناهی باشد آیا ابتدا و انتها دارد یا ابتدا و انتها ندارد یک، اگر ح
توانیم بگوییم هم ابتدا و انتها دارد هم ابتدا و انتها یمکحرکت محدود ما مثل خط چه جور بحث کردیم در ارتباط با ی ندارد؟

تدا و انتها از جنس بریم. یک چیز افزوده دارد که افزوده را عرض خواهم کرد، حرکت ابیمندارد، هر دو جمله را اینجا به کار 
دهیم حرکت باشد و بگویید آغاز این حرکت است امکان پذیر نیست چنین چیزی، چون یمخودش ندارد. یعنی یک تکه نشان 
توانی نشان بدهی نه پایانش ولی آیا حرکت محدود ابتدا یمتوانی نشان بدهی نه آغازش ینمطبیعتش امتدادی است پایانش هم 

تهای حرکت خودش را دارد بله مثاًل آنجایی که قوه محض است وآنجا که فعل محض است این ابتدا و انو انتها از طبیعت غیر
است ولی قوه در طبیعت حرکت نیست، فعل در طبیعت حرکت نیست، شما قوه محض داشته باشید حرکت ندارید فعل محض 

بتدا و اعل است، که از طبیعت حرکت می رسدپس داشته باشید حرکت ندارید. همیشه ابتدا و انتهای یک حرکت همین قوه و ف
 انتها دارد اما نه از طبیعت حرکت یک چیزی در بحث حرکت است که در خط نیست. این معنا ببینید 

ما یک معنا در حرکت داریم به نام جهت داری اگر از این منظر در نظر بگیریم باز هم ابتدا و انتها دارد می گوییم جهتش 
بتدایش این طرف است، انتهایش آن طرف است. یعنی رویکرد جهت را اگر ابتدا و انتها به لحاظ رویکرد جهت این سویی یعنی ا
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خط نیست ولی در حرکت این مسئله معنا دارد می گوییم این اولش است آن آخرش است آخرش آنی استکه حرکت در مثالً 
خواهد توجه یمآخر به عنوان قوه و فعل، خود جهت را خواهم اول و ینمحرکت به سوی اوست. ابتدایش چیست از اواست، 

بدهم چون حرکت جهتدار است اگر شما بروید در چی در یک حرکت بی نهایت، اگر در حرکت بی نهایت بروید اگر قبول داشته 
لم ماده که کنم در اصل عایمباشیم و پذیرفته باشیم اگر در حرکت بی نهایت اگر ما برویم صدرا یک تصویری دارد که عرض 

 توضیحش اگر یادم باشد مطرح خواهم کرد، 

انتها دارد از  اگر حرکت را بی نهایت فرض کنیم، فقط از یک منظر در آن ابتدا و انتها است و آن چیست جهت. نه ابتدا و
یی هاحثبین جنس حرکت نه ابتدا و انتها دارد از طبیعت غیر حرکت چون اول و آخر ندارد، چون بی نهایت فرض شده است. ا

یش حرکت جوهری هابحثدهیم تأثیرگذار است. مثاًل صدرا یکی از یمکه مطرح کردیم در انواع حرکاتی که در ادامه توضیح 
نی است پایان حرکت جوهری ما کجاست، آغاز حرکت جوهری ما به چه شکل است، این مقاطع جهت داری آن تببین بشود یع

 شود.یمشود و اعمال یممواردش پیاده به تدریج در مصادیق و  هابحثاین 

 **؟؟؟

کنید در فضای یمدهیم. اصاًل ندارد. به دلیل قوه و فعلی نسبی که اینجا مالحظه یم*راجع حرکت جوهری توضیح 
گویید آن فعل این است می گویید این فعل آن است جهت داری در ذات حرکت ینمسنجید یمنسبیت شما این دو تا که نسبیت 

توانید از این طرف بروید از آن طرف بروید. ولی در ارتباط یمتوانید بگویید ینمشده بعد به یک امتداد ثابت و پایدار این  نهفته
بینید این بالقوه است آن بالفعل است. یعنی یمکنید یمبا حرکت وقتی بی پایان باشد، شما وقتی اجزای بالقوه با همدیگر بررسی 

دهد، بله اول و آخر به لحاظ قوه ندارد چون فرض کردیم بی نهایت باشد، یک وقت می گوییم یمن جهت حرکت را به شما نشا
کنید اول ندارد استدالل عقلی کردیم اول ندارد یمما به ته آن نرسیدیم این یک بحث است یک وقت ندارد، فرض کنید استدالل 

ری که یک بحث دیگری که در موضوع حرکت یعنی مطلب دیگ آخر ندارد، طبیعتًا اول و آخر از این منظر هم نخواهد داشت.
 باید بگوییم و خیلی اثرگذاشت در مباحث این آقایان بحث مسافت حرکت است.

 **؟؟؟

همین جا فرض کن در وسط *این اشکال ندارد ببینید شما همیشه یک چیز بی نهایت اگر تقسیم کردید از یک جا مثالً 
شود که به یمته وسط گفتن بی معنا است از همین جا اگر قطع بکنیم دو سلسله بی نهایت درست زمان باشیم این معنا ندارد الب

شود. یکی از جانب ماضی یکی از جانب آینده اشکال ندارد فقط یک بحثی است آیا تقسیم کردن بی نهایت اشکال یماینجا ختم 
ا ندارد واال یک خط غیر متناهی وسطش را قیچی بیاورم قطع ندارد آیا کمی و زیادی در آن معنا دارد، کمی و زیادی در آن معن

رود ولی خط دست من هست، فرض کنید یمدانم تا کجا ینمرود آن طرفش یمدانم تا کجا ینمکنم اشکال ندارد این طرفش 
قیچی بردارم و خط را قطع کنم، خط قطع شده تکه شده نصف هم مواظب باشید منظور ما از نصف نصف اصطالحی نیست 
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تکه کردن، منظور نصف یعنی کاماًل نصف هم باشند مساوی منظورم نیست، یعنی تکه کردن شما هر چه تکه کنی باز هم 
 توانی تکه کنی همینطور ادامه دارد بی نهایت همینجوری است. یمرا  هاتکهیک از  توانی تکه کنی هریم

می فقط مسئله ای که وجود دارد این است که بی نهایت به دلیل وضعیت بی نهایتی آن مثل وضعیت متناهی بحث ک
م کیت، از یک جهت داری زیادی و امثاله دیگر در آن مطرح نیست، جالب است یعنی شگفت انگیز است در مسئله بی نها

شود یک فضای در واقع ینمشود هر چه اضافه کنی چیزی اضافه ینمشود هر چه کم کنی کم ینمکنی ولی از یک جهت کم یم
 تحتی آنجا وجود دارد. 

 مسافت حرکت
خواهیم بحث کنیم راجع مسافت حرکت است، مسافت حرکت یمبرگردیم به بحث مسافت، بحث آخریکه راجع حرکت 

گیریم از نظر فلسفی مسافت هر کس عبارت است یمیعنی آن چیزی که مسافت که می گوییم یک خیابان در نظر  یعنی چی؟
گیرد، یعنی خود این وضعیت بالقوه ای و این وضعیت یماز چیزی که این خروج از بالقوه به طرف بالفعل در آن بستر انجام 

ز وضعیت بالقوه به چیزی که وضعیت بالقوه ای، وضعیت بالفعلی و این خروج اگیرد هر یمبالفعلی و این خروج در او صورت 
 طرف وضعیت بالفعل در او صورت بگیرد آن را می گوییم مسافت حرکت 

ست کیف اتا قبل از صدر المتألهین چهار چیز را به عنوان مسافت حرکت قبول داشتند این چهار چیز چیست، یکی کیف 
های یفکف است محسوس داریم انواع چیزها در ارتباط با کی هارنگها، همین یفکی جدی برای هالمثا، یکی از هارنگیعنی 

یا چشیدنی است مثل  هارنگنی است مثل های محسوس داریم یا دیدیفکنفسانی داریم که مجرد هستند مثل غ، شادی و 
ک نگی، از این فضای لغوی آوردند در یبه حسب موارد مفصل می شودبحث کیف خیلی در واقع، کیف یعنی چگو هاطعم

 است یک چیزهای دیگر است،  هاطعماست،  هارنگفضای اصطالحی استفاده کردند. یکی از چیزهایش بحث 

شود مسافت یمشود مسافت حرکت، یعنی چی کیف یمشود که حرکت راه دارد یعنی کیف یمخوب در کیف گفته 
گیرد، یمشود مسافت حرکت یعنی حالت بالقوه ای و بالفعلی و این خروج تدریجی در آن انجام یمحرکت یعنی چی یک رنگ 

رسد به رنگ زردی خیلی ناب و عالی یا از یمکند تا یمکنید از رنگ سبز خیلی تند که شروع یممثاًل شما یک سیب که نگاه 
شته باشید ربطی به شود، این توجه دایمه منتهی آنجا ک رسد بهیمکند تا به رنگ قرمزی خیلی زیبا یمیک رنگ خاص شروع 

ها ندارد باالخره یک چیزی در خارج هست که یناکنند که رنگ هست یا نیست ربطی به یمیی که فیزیکدانان مطرح هابحث
 رج باید با همدیگر متفاوت باشند. ها قطعًا در خایناکند و یمکند نمود زردی، قرمزی، سبزی پیدا یمدر ما نمود چی پیدا 

ی معرفت شناسی همین را جز هابحثعالمه طباطبایی در آثارش این بحث را مطرح کرده خود فیزیکدانان متأسفانه در 
گوید یمفهمیم اگر اینجوری است عالمه یممباحثی آوردند فرض کنید معلوم نیست که آنچه در خارج است این باشد که ما 

خود شما از چه راهی به اینجا رسیدید که رنگ در خارج نیست. از حواس استفاده کردید یا از راههای دیگر استفاده کردید، اگر 
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یی هر چه بگویی از روش تجربی داری هاراهتواند ما را به خارج ارتباط بدهد و این علم نامعتبر باشد شما از چه ینمحواس 
کنم از روش یمکنم که روش عقلی نداشتید یا از روش تجربی استفاده یمبگویی از روش عقلی استفاده  کنی. یا بایدیماستفاده 

خواهی خیلی جدی یمتوانی از روش تجربی نامعتبر استفاده بکنی برای قضاوت در چیزی که یمکنید شما یمتجربی استفاده 
توانید این فضا را یعنی بحثی که ینمه این معنا است شما بگیری و چقدر جدی گرفتند، این مسئله را، اگر جدی است پس ب

تواند اعتبار معرفت شناختی داشته باشد. چون ما از طریق ینمتوانید به معنای این بگیرد پس حواس ما ینمکنند یممطرح 
در علوم حسی باید  اهحوزهی دیگری پیاده کنید در حوزه معرفت شناسی در هاداستانرا فهمیدیم پس یک  هانکتهحواس این 

یک بحث دیگری یعنی مراتب حس را باید توضیح بدهیم دخالت عقل را باید توضیح بدهیم مراتب متعددی از معارف چند 
بینی این جوری نیست این به شکل ابر یمگوید این که شما یکسره یمکند یمآید قضاوت یم اشهمهها یهالسطحی داریم این 

یش هم خالی نیست به لحاظ یک جور بروز حالت ابری نشان هاوسطه است بعضی می گویند نه آن است، ولی ابر خیلی فشرد
خواهم بگویم مواظب باشیم یک چیزی شنیدیم آقایان می گویند رنگ در خارج وجود ندارد تمام شد، یمدهد از این منظر، یم

با چی به این رسیدند که در خارج رنگ  هاآنبکنیم. بینیم رنگ در خارج وجود ندارد پس به چی اعتماد یمما این همه رنگ 
 نیست اگر او اعتبار دارد از روش تجربی استفاده کرده آن هم روش تجربی است

 **؟؟؟

 *نوکانتی یعنی چی، روش حسی و تجربی را

 **؟؟؟

کند، یمحث را ، بله کانتی این بتوجه کنیم بومی بشودخواهم بگویم همان حرفهای مهم را کامالً یم*در هر صورت 
یی که می گوییم می هادادهفهمیم، توجه کنید. خود این یمها از کجا یناخواهم بگویم خود یمساختارهایی که ما داریم من 

 وی بگویی معرفتگوییم شرایط بر ما، این شرایط از کجا فهمیدیم خود این شرایط باالخره به جایی باید برسد که آنجا تسلیم بش

 **؟؟

ی معرفت هابحثها ینای بعدی توجه کنید، هانقطهکنند با یم*صرف نیستند چه فرقی است بین نقطه ای اولی که قبول 
شود، راجع ادراکشناسی فلسفی بحث خواهیم کرد. ببینید یک وقت راجع کیف مطرح یمشناسی است یک طرحی دارد داده 

تواند یمیک مقوله دیگری که یعنی مسافت حرکت  اجع کم یعنیشود بستر حرکت مسافت حرکت یک وقتی ریمشود این یم
بینید از یک سانتی متری به ده متری امتداد پیدا یمها. یک گیاه ینای متعدد و امثال هااندازهباشد کم، کم یعنی این امتدادها مثل 

وضع یعنی نسبتی که یک کرده این یک نوع حرکت است حرکت در کم، یعنی مسافت حرکت کم است یک نوعش وضع است، 
 کند. یمبا اشیای پیرامونی خودش پیدا  شیء
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رکتی دارد مثاًل اگر شما یک جایی نشستید وقتی حرکت دورانی داشته باشی، حرکت در واقع نقلی انتقالی نداری ولی ح
رد تغییر پیرامونی دا ا اشیاءب ت این شیءکند یعنی نسبیماتفاق می افتدو آن حرکت در مقوله وضع است، یعنی وضع دارد تغییر 

ین یعنی چی بستر مکان یعنی ما ین مقوله حرکت است حرکت در عین است، حرکت در عترراحتکند. یک مقوله دیگر که یم
گیریم یمن از اینجا بلند بشویم به کجا برویم پیش در بایستیم اینجا عرض کردند مکان چیست، مکان را ما اغلب آن کف زمی

این مقدار حجمی است که  را پوشش داده تا آنجا، یعنی مکان حقیقی شیء می گویند مقدار حجمی که این شیء ولی مکان را
شود یمین اانسان پوشش داده که از اینجا بلند بشود برود تا پیش در کل این حجم را می گوییم در واقع مسافت حرکت عینی 

 در نظر بگیریم.  شود آن مکان و مسافتی که برای این شیءیمعین این 

ان را قبول تا قبل از صدر المتألهین این چهار مدل از حرکت یعنی چهار نوع مسافت را قبول داشتند یعنی حرکت در مک
کند یمرسد، ولی حرکت در کم یعنی کمیت آن تغییر یمین حرکت که می گوییم همین به ذهن ترآسانکردند، حرکت که یم

کند این یمکند، حرکت در وضع یعنی وضعیتش ونسبتش با اشیای پیرامونی تغییر یمتغییر  حرکت در کیف، یعنی کیفیت آن
یعنی حرکت جوهری یعنی  ءدانستند، حرکت در ذات شییمرا محال  یعنی پیش از صدرا حرکت در ذات شیء هاآنچهار تا و 
یی برای این بحث داشتند نه اینکه هااستداللدنی است گفتند نشیما ربه حسب ذاتش تغییر بپذیرد و تحول بپذیرد، این  یک شیء

 گفتند این در واقع امکان پذیر نیست یمکردند یمیی را مطرح هااستداللمتوجه نبودند متوجه بحث بودند  هاآن

ه تنها صدرا بر اساس مبانی که مطرح کرده، مثل اصالت وجود مثل تشکیک در وجود به اینجا رسیده حرکت در جوهر ن
 تغییر نکند ظواهر شیء ی دیگر وابسته به حرکت در جوهر است. یعنی تا شما بنیاد شیءهاحرکتمکن است بلکه اتفاقًا همه م

ین دلیلی که جناب صدر المتألهین برای حرکت ترمهمکند. لذا ینمها باشد تغییر یناکه همان کمیت و کیفیت و وضع و امثال 
ند وقتی اعراض یعنی کمیت، کیفیت، ی یک جوهر هستهادامنهاست یعنی اعراض  هاامنهدآورد همین تغیرهای در یمجوهری 

شود هویت بنیادین آن دارد یمها اعراض است، معلوم یناکند که یمکه دارد تغییر  اندازه شیء رنگ شیء مکان شیء وضع شیء
کنند. حرکت جوهری یک حرکت نامحسوس است. یعنی باید بگوییم معقول، عقل آن را یمها دارند تغییر یناکند که یمتغییر 

 کند یمدریافت 

یک مثالی را جناب استاد عبودیت در آثارشان مطرح کردند جالب است برای اینکه نامحسوس شدن روشن بشود، ایشان 
قط در امتداد سطح ببیند تجمیع نتواند ببیند فقط سطح این توضیح داده گفته شما فرض کنید اگر صفحه ادراکی ما چشم ما مثاًل ف

تواند مالحظه بکند. آن وقت شما یک سطح یمرا بتواند بیند یعنی این صفحه را نگاه بکنید یک چشمی که فقط این سطح را 
بیند، یمکه سطحی کنید این چشمی یمدیگری بگیرید که به شکل قائمه وار بر او وارد بشود و از آن طرفش رد بشود شما احساس 

کند یمبیند، وقتی آن سطح دارد این سطح را طی یمکند همیشه یک خط یمکند چی مشاهده یمدر امتداد سطح که مشاهده 
بیند هیچ متوجه سطح نخواهد شد. چنانچه اگر شما بر فرض مثال یک چشمی تعبیه بکنید که این چشم یمهمیشه او یک خط 

شود مطرح کرد مثاًل شما اگر یک خط بگیرید از همین چشمی که یمکردیم مثال جرجی هم در فضای همین مثال که مطرح 
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بیند خطی در کار نیست یک نقطه یک خط را یمبیند یک نقطه یمسطحی است از این سطح بگذرانید، همیشه این چشم چی 
سطح است، همیشه نقطه پایان خط است، ها که میگویم امکان پذیر نیست یعنی همیشه خط پایان یناالبته ریاضی فلسفی ما 

همیشه سطح پایان جسم تعلیمی است، همیشه جسم تعلیمی پایان یک جسم است، جسم نداشته باشی جسم تعلیمی نداری، 
 جسم تعلیمی نداری سطح نداری، سطح نداری خط نداری، خط نداشته باشی نقطه نداری 

واهیم داشت خبه شکل انحنا است. اواًل نقطه در صورتی  اشهمها چقدر بحث کردند آیا واقعًا نقطه در خارج داریم ی
شته شما اگر شیشه ای را بشکنید یک نوک مخروط واقعی شکل بگیرد یک تیزی واقعی حقیقی که آن تیزی قابلیت سطح ندا

بحث کردند ما خط چنین فضایی وجود دارد، خیلی  امتداد دارد یک اشهمهها می گویند امکان پذیر نیست یعنی یلیخباشد. 
مضلع داریم یا به  ی انحناپذیر است، آیا وقتی این بحث که مطرح کردن یعنی آیا واقعًا یک چیزهاسطح اشهمهدر خارج داریم 

 کنیم یمشکل انحنا و قوسی هست این فضاها مطرح است، لذا بحث فرضی است می گوییم فرض 

ا رتداد این فضای در واقع سطح وجود داشته باشد یک خطی شما فرض کنید یک سطحی داشته باشید یک چشمی در ام
بیند یعنی اگر این خط وارد بشود و آرام آرام در حال حرکت باشد یمبیند نقطه فقط یمشما اگر وارد بکنید این چشم دائمًا چی 

هست، نقطه نابود شد، ی پیدا شد، این نقطه اگوید یک نقطه یماز آن طرف بخواهد خارج بشود فقط نقطه هیچی دیگر فقط 
گوید من یک خطی دیدم دیدم بعد این خط نابود شد، در یمشود یمکند، یا مثاًل وقتی سطح که وارد یماین جور مشاهده 

شد، حاال شما بعد ایشان مثال را راجع حرکت جوهری پیاده کرده، حرکت جوهری در امتداد زمان یمحالیکه آن سطح داشت رد 
در امتداد کشش زمانی مورد مطالعه قرار بگیرد این چشم و اعضای  در ذات یک شیءنی ذات یک شیءاست. حرکت جوهری یع

کنند، یعنی ما حقیقت را طول و عرض و یمه بعدی مشاهده سبینند حقایق یمها حداکثر چیزی که یناحسگری که ما داریم 
 کنیم ینمامتدادهای ناپایدار آن را مشاهده  بینیمیمبینیم یعنی امتدادهای ثابت و پایدار آن را یمعمقش را 

است یعنی کشش  ببینید از منظر فلسفی اگر کسی از افق باال نگاه کند این انسان یک حقیقت کشدار از زمان تولد تا پیری
ه بعدی بیند این کش دارد به این سمت اینجوری است. ما در عالم ماده که سه بعدی از این منظر در فضای محسوس که سیمرا 

کند، آن کشش وامتدادش برای یمیم یک شخصی به دنیا آمده این شخص می گوییم که دارد تغییر بینیم دائمًا می گوییمفقط 
کنیم یعنی طول و عرض یمما محسوس نیست هی تغییر تغییر بعد می گوییم نابود شد رفت، همیشه همین سه بعدش را مشاهده 

کنیم. همیشه بسترهای حرکت اینجوری است در فضای حرکت ینمزمانی او را مشاهده  کنیم امتدادیمو عمقش را مشاهده 
 جوهری هم به این شکل است. 

 حرکت جوهری
در حال تغییر و تحول است مثاًل راجع هسته  دهد جوهر شیءیمکند. وقتی توضیح یمحرکت جوهری که صدرا مطرح 

از حالت وضعیت اول به  گوید مواظب باشید تغییر و خروج تدریجی این شیءیمکنید صدرا یمخرما وقتی مسئله را پیاده 
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شود. یعنی ذاتش اول حالت جمادی دارد، یک مراحلی طی یمها نیست ذاتش متحول یناوضعیت دوم فقط در رنگ و اندازه و 
ها نیست، ولی وقتی ینال دارد هیچ یک از است نه رشد دارد نه تغذیه دارد نه تولید مث کند تا به تدریج آن وقت که هسته خرمایم

افتد، آرام آرام مقطع پیمودن از جمادیت به نباتیت یمی اساسی در بنیاد جوهرش اتفاق هاتحولدر تحت شرایط ویژه قرار گرفت 
به وضعیت شود یمهی از جمادیت دور های مثالً یتوضعگیرد، این حقیقت تدریجی است، آرام آرام ما به ینمیک دفعه انجام 
گوید ما در طبیعت هم یک یمدهد می نشانی میانه وجود دارد حتی صدرا گاهی اوقات هاحالتشود یک یمنباتیت نزدیک 

یک حالت وسطیت دارند چنانچه بعدًا وقتی شما  هامرجانچیزهای میانه بین جماد و نبات هم داریم، گیاه هم داریم مثل 
 رسید ما یک گیاهانی داریم بین گیاه بودن و حیوانیت هستند یمهان بسیار پیشرفته وقتی وضعیت گیاهی را طی کردید تا به گیا

خشکد هیچ درختی اینجور نیست یموقتی درخت خرما که حاالت حیوانی دارد، سرش را قطع بکنی  هازمانآن مثالً 
دهد. االن نگاه کنید یماز خودش بروز  یژگیهای حیواناتوشود در واقع ویژگیهایی مثل یموقتی سر خرما را قطع بکنی خشک 

ها خیلی واضح است یک چیزهای بین حیات نباتی و حیات حیوانی وجود ینادهند گیاهان گوشتخوار یماین چیزها که نشان 
ها تحوالت ذاتی جوهری ینادارد، حاال اگر شما در نظر بگیرید یک موجودی را که در آن قابلیت شدن تا حیوانیت وجود دارد 

رسد به مقاطع یمکند تا یمرسد به مقاطع گیاهی، مقاطع گیاهی را طی یمکند تا یمپذیرد، مقاطعی از جمادیت را طی یم
گیرد یعنی یک یمشکل  رسد به انسانیت انسانیت بر اساس تحول جوهری یک شیءیمکند تا یمحیوانی، این مسیر ادامه پیدا 

 به قدرت تحلیل و فهم کلی دست پیدا بکند این به تحول جوهری این شیء چیز عارضی سطحی نیست اینکه یک موجودی
گوید یمرسد به مرز صدرا یمکند، تا یمی شود مراحلی را که دارد طیمنیازمند است همین ابتدا فرض کنید از اول وقتی شروع 

تواند فرقش با دیگر یمان بالقوه، اوایل کار که فقط ادراکات ادراکات حسی وهمی است این یک حیوان بالفعل است و انس
 ن نیست حیوان بالقوه است، تواند انسان بشود، ولی انسایمحیوانات چیست این که 

تواند فکر کند. همین شخص یمحاال انسان را ایشان دومعنا کرده یک انسان فکور یک به معنای الهی انسان، فکور یعنی 
تواند تولید یمتواند بفهمد، یمتواند قوانیت را درک کند، قانون را یمرسد االن یمدر یک مدار تحوالت ذاتی هست که به جایی 

اهد به آن فضا علم بکند، علم این شده انسان فکور، چنانچه اگر بخواهد در واقع انسان الهی بشود انسان متأله بشود اگر بخو
وهری ق الله به آن سمت این بر اساس تحوالت جبرسد که حقیقت انسان آنجا است باید صفات الهی پیدا کند تخلق باخال

ین اعمال ااست مثاًل از منظر صدر المتألهین خودسازی یک تحول ذاتی جوهری است اگر ما مأمور شدیم اعمالی انجام بدهیم 
ییر تغ هاارزشهای بنیادین، یشهاندشود در صورتیکه یمحرکات در نهایت جوهر ذاتمان را متحول بکند، چه جوری متحول 

 کند اگر تغییر کرد حقیقت ما عوض خواهد شد یم

ها ینارا توضیح داد از چند سالگی به چند سالگی به چند سالگی  هاانسانایشان توضیح داده صدر المتألهین از سنین 
نکرد خود  شود خدشه کردیمافتد مراحل کمال انسان را بر اساس سنین، حاال یمدهد تا چهل سالگی چه اتفاقی یمرا توضیح 

این کار زیبا است حرکت جوهری را تبیین بکنی مقاطع مختلف این حرکت جوهری کجا نبات است کجا حیوان است، کجا 



21 
 

ها مقاطع را به لحاظ مباحث سنی و عوامل دیگری که در اینجا هست ایشان نشان یناانسان فکور است کجا انسان الهی است، 
 داده است.

 **؟؟؟

بینیم هر کس یک حقیقت یمطبیعت هر کس چه جور ی مهم در اینجاست. اصالً هابحثیکی از قاً خوبی بود اتفا سؤال*
فظ وحدت و یگانگی حواحد ناپایدار است ما باید ناپایداری را با وحدتش جمع کنیم هر وقت توانستیم این دو بعد را ناپایداری با 

کند در یمهمینجوری است یک سیبی که حرکت  هاحرکتهمه  او را در نظر بگیریم به فهمی از حرکت دست پیدا کردیم، در
کار را توانستیم بکنیم  کیفیتش در کمیتش، ما باید ثبات را در عین ناپایداری، پایداری را در عین ناپایداری در نظر بگیریم اگر این

 نی یک واحد است، اینیعنی یک واحد متغیر هستم من اگر اینجور حساب کردیم وحدت آن شخصیت محفوظ خواهد بود یع
شود اگر دقت کنید مراحل بعدی فعلیت مرحله قبلی است یعنی تمام آنچه در مراحل قبلی یمشود یمواحدی است که دارد 

 گوید من قابلیت شدن به یک مرحله جدیدتر را هم دارم. یم است به نحو دیگر در اینجا حاضر است و البته این شیء

مع کنیم اگر دتش محفوظ است در عین ناپایداری آن، باید بتوانیم این دو تا را کنار هم جدر این فضا دقت کنید آن وح
ی اگر حرکت را نقطه نقطه ببینید بله هانقطهشود در واقع مثل نقطه یمنتوانیم کنار هم جمع کنیم تصویر حرکت را انجام ندادیم 

انسان  است یک چیز دیگر است، از کجا شما می گویید اینوحدتش منصرم شده از بین رفته وحدتی نداریم آن یک چیز دیگر 
ردم که آن کی دیگری عرض هانکتههمان انسان ده سال قبل بیست سال قبل است. به دلیل اینکه یک انسان در حال شدن است، 

والی که شود در سیم ترروشنهنیتان دهم این را بگویم فضای ذیممراحل قبل در حرکت جوهری یک چیزی ایشان توضیح 
 کردید. 

 حرکت جوهری افقی و عمودی
حرکت جوهری دو مدل داریم یک حرکت جوهری افقی داریم یک حرکت جوهری عمودی یعنی یک حرکت جوهری 

دهد تدریجًا مثل یمکنید یعنی شما یک صورتی یمآیید چکار یمها خلع بعد از در واقع لوث است یعنی شما یناداریم به تعبیر 
افتد. ولی یک حرکت جوهری ینمشود اینجا تکاملی نیست تکاملی اتفاق یمشود هوا تبدیل به آب یمیل به هوا اینکه آب تبد

آید درست است شخص یمداریم لوث بعد از لوث است یعنی چی یعنی این کماالتی که من االن دارم وقتی وضعیت جدید من 
ها یقبلآید کمال برتر است، کمال برتر یعنی چی یعنی همه یمرود ولی کمال بعدی که یماین کماالت در بستر حرکت از بین 

است یعنی شما فضاها  یعنی از یک جهت این هم حافظ این شیء را دارد، مع االضافه، هاآنرا، نوع  هاآنرادارد نه شخص 
 گیرید یمشما در نظر  برتر ها را دارید، یک کمالیقبلکنید کماالت یمرا رها  هانقصکماالت 

صدرا این نکته را توضیح داد در حرکت تکاملی انسان، حرکت تکاملی به معنای سعادت نیست، تکامل به معنای سعادت 
رویم انا الله و انا الیه راجعون همه داریم به طرف یمدهد درست هم هست همه به طرف کمال یمنیست توضیحی که ایشان 
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کنم اما سعادت و شقاوت در بستر یمرویم و این کمال این کمال وجودی است، یعنی همه داریم اشتداد وجودی پیدا یمخدا 
خواهم واردش بشوم به طرف ینمکنی، یمکمال معنا دارد، یعنی یک توضیحاتی دارم شما به چه سمت وسویی داری حرکت 

روی یمروی یعنی به طرف انتقام حق پیش یمی جاللی حق پیش روی یا به طرف اسمایماسمای جمالی و کمالی حق پیش 
بریم همه مان حتی کافر هم در حال تکامل است ولی تکامل است به طرف چی، تکامل یمیعنی ما که داریم این فضاها را پیش 

 شود یمطی است به طرف شیطانیت، تکامل است به طرف حیوانیت درنده بودن تکامل به این سمت لذا وقتی این مسیر 

کسی که جهنمی است این یک وجود ضعیفی ندارد، وجود بسیار قوی دارد، قدرتی که قوت وجودی که آجا هست مثالً 
شود آتش جهنم را مقایسه با آتش دنیا بکنید مثل اینکه هفتاد بار بشویید تا بشود آتش دنیا خوب این بدن یملذاست وقتی گفته 

شوی اینجوری نیست یعنی این قوت وجودی هم یم تا چند کیلومتری نزدیکش بشوی پودر اصالً  تواند آن را تحمل بکند؟یم
رود برای یک در واقع یمدر جهت کمال و جمال پیش  مؤمنمنتها برای  مؤمنکند هم برای جهنمی هم برای یماشتداد پیدا 

رود یمبه طرف اسمای انتقامی حق پیش کسی که اهل شقاوت است این توضیحات که دادند می گویند به طرف اسمای جاللی 
شود، در بستر ناپایداری در عین پایداری یمشود در خصوص انسان یک وحدت مأخوذ یمخواستم بگویم آن وحدت که مأخوذ 

های قبلی در ظرفیت بعدی یتظرفآن یک بحث است، یک بحث این است که اگر حرکت استکمالی باشد مثل انسان همه آن 
 هست،

 **؟؟؟

افتد یمیی داریم بر اینکه این حرکت جوهری دارد اتفاق هااستداللگردد که چه یمیش بر هااستداللزومش به همان *ل
دهند این است نسبت اعراض با جوهر چی می دانید مگر اعراض یمها دارند این است که یکی از توضیحات که یناتوضیحی که 

دهد از خودش حاال اگر این یمرا این ویژگیها را بروز  هااندازهرا این  هارنگمعالیل جوهر نیستند یعنی یک جوهر است که این 
تحولی در اینجا، بله یک وقت می شود اعراض تغییر بکند ولی علت تغییر نکند، یعنی بدون هیچ تغییر و یماعراض تغییر کرد 

گویید علت مثاًل کمال مطلق است، آن یک حساب خاص خودش را دارد، در اینجا می گویند علت مباشر تغییر و تحول خودش 
یی که دراین قسمت است، این علت مباشر اگر تغییر نکند این معالیل مباشر هااستداللهم باید تغیر و تحول بکند، برگردیم به 

 شود تقریر در نقطه جوهر هم وجود دارد. یمبینیم معلوم یمنخواهند کرد. وقتی ما نقطه در تغییر اعراض  تغییر

گیرد من وارد بحث مقوله ادراک و علم از منظر نگاه یمکردم بخشی از ساعت کالسمان را یماین بحثی بود که من فکر 
شود دوستان یمم در هر صورت جلسه نخست ما حساب شویم ولی یک کمی طول کشیده، دیر هم شروع کردییمفلسفی 

استراحت نیم ساعته داشته باشید یک ربع به ده کالسمان شروع بشود بحث بعدی ما بحث حقیقت علم و ادراک ازمنظر فلسفی 
 است عرض خواهیم کرد والسالم علیکم و رحمه الله

 


