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 همدنوز_#جلسه

 الله الرحمن الرحیم بسم

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

در قم  ما جلسات متعددی راجع به پاره ای از مباحث فلسفی با یکدیگر داشتیم هم تابستان گذشته هم چند روزی که
یم. منتها دو خص بشوخدمت شما بودیم. االن به حسب آن برنامه ای که تنظیم کرده بودیم، باز وارد مباحث الهیات بالمعنی اال

 ی سابق داشته باشیم. هابحثکند ما مجددًا یک مروری بر یمتا نکته ایجاب 

ست آن انزدیک ممکن  تانحافظهیکی این است که به احتمال بسیار قوی به دلیل فاصله زیادی که شده دست کم در 
توقف است میی که داشتیم هابحثین ترممهی الهیات بالمعنی االخص دست کم بر برخی از هابحثمباحث حاضر نباشد و 

 ی بعدی را مطرح کنیم. یکی این نکته هابحثباید در ذهنتان حاضر باشد تا  هابحثیعنی آن 

یک ارتباط تقریبًا  هابحثیکی اینکه کل این مجموعه و دوره تصمیمش بر این است که دوستان بتوانند در ضمن این 
یی داشته باشند مستقیمی با متون فلسفی هم پیدا بکنند. به گونه ای که اگر بعدها خواستند یک تحقیقی انجام بدهند، استنادها

 ی فنی فلسفی داشته باشند. هاکتابرا در  هابحثرا ورق بزنند و مباحث را پیدا بکنند و دست کم بتوانند ردیابی  هاکتاببتوانند 

اگر از  ا ما یک نکته ای که در مجموعه این دوره لحاظ کردیم و لحاظ شد، مراجعه به متون فلسفی است. یعنی منلذ
دانستم میزان فرصتی که برای ارائه بحث خدمت شما دوستان داریم چه مقدار هست، مباحث به گونه دیگری تنظیم یمابتدا 

ا آشنا بشویم به هر صورت این معنا اتفاق نیفتاد. و باید جبران کوچکی ازمتنهکردیم از اول آرام آرام با قطعات یمشد و سعی یم
 بشود. 

 فلسفه اسالمیهای دوره
 ترجمهدوره 

ه ترجمه و راجع متون فلسفی هم دوستان این توجه را دارند که ما دو دوره در کل فضای فلسفه اسالمی داشتیم یک دور
وره ترجمه خودش یک جور تحقیق است م هست. گرچه دهتوانیم بگذاریم و بیان خوبی یمیک دوره تحقیق اینجور اسمش را 

تواند صورت بگیرد که همراه با تحقیق باشد. منتها تحقیق در حوزه ترجمه تحقیق یمچون یک ترجمه خیلی خوب در صورتی 
کند که محققانه آنچه در زبان دیگر هست منتقل بکند. این اگر هم تحقیق باشد ولی یمدر انتقال کامل است یعنی فرد سعی 

 ر بستر همان ترجمه است. تحقیق د
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کند پیش یمدر فضای اسالمی همین معنا صورت گرفت یعنی در فلسفه اسالمی پیش از اینکه دوره تحقیق که االن معنا 
چه  هاکتابکردند یعنی یمبیاید ما دوره ترجمه اینجور داشتیم و چیزهای جالبی در آن هست که ببینید مثاًل چه جور ترجمه 

دیدند، ناظر نهایی که فرض کنید که جناب کندی یمشد، آن چند تا ناظر یمد، چند مرحله این ترجمه طی شیمجوری انتخاب 
یگر به زبان که خودش یک فیلسوف مقتدری هم بود این ناظر نهایی کار بود و یک سیری داشت تا اینکه یک کتابی از یک زبان د

 و آثار فراوانی مال این دوره ترجمه است  عربی منتقل بشود. در هر صورت ما یک دوره ترجمه داریم

 تحقیقدوره 
رسیم به دوره تحقیق ما سه دوره تحقیق در فلسفه اسالمی تا حاال پشت سر گذاشتیم، سه دوره تحقیق یمو بعد وقتی 

ق این کالن تا حاال ما در فلسفه اسالمی پشت سر گذاشتیم همین سه مکتب اساسی فلسفی که هست به عنوان سه دوره تحقی
خواهند ببینند آنچه که ترجمه شده آیا با واقعیت مطابقت دارد ندارد به لحاظ مباحث و یمر بستر ترجمه نیست یعنی تحقیق د

یی که در فضای کالمی شکل گرفته هابحثشود بسیاری از یمی دین چی هابحثشود نسبتش با یممبانی اندیشه ای چی 
ر این فضا دچه جوری خواهد شد. یعنی یک تحقیقی  هابحثا با آن هینایی که در فضای عرفانی شکل گرفته نسبت هابحث

یی هاتداللاسیی تضعیف شده، هااستداللاضافه شده  هابحثحذف شده، خیلی از  هابحثهست، لذا در این فضا خیلی از 
نین فضایی چمنظور ما  تقویت شده، بیانات افزوده شده، بیانات کم شده چاق شده الغر شده و در این فضااست. ایندوره تحقیق

 است 

 مشاءمکتب 
یک مقدار تازه تر برای  هااسماولین دوره تحقیق دوره تحقیق فلسفه مشاع است که دوستان اطالع دارند برای اینکه این 

هایی یتشخصکنم. دوره فلسفه مشاع است، دو تا شخصیت بسیار برجسته در این دوره هستند یمرفقا و دوستان بشود عرض 
ی جناب ابن ان است ولی دو شخصیت بسیار مهم در این دوره وجود دارد یکی جناب ابو نصر فارابی است و یکدر این دوره فراو

های پراثر هستند و ابن سینا مجوزات فراوانی در حوزه مباحث منطق و فلسفه و یتشخصسینا است، آثار بسیار فراوان دارند 
ی هاتقسمی فراوان از هابحثبیعیات فلسفی داشت و همینجور بخشهای متعدد فلسفه از طبیعیات و غیره از ریاضیات، ط

 متعدد فلسفه ایشان عرضه کرده 

یشان فراوان است ولی این دو کتاب به هاکتابی ایشان مثل الهیات شفا، و مثل اشارات عرض کردم هاکتاببرخی 
شود محل توجه یمه مباحث فلسفی طرح خصوص همین دو تا که اسم بردم، الهیات شفا االن در مدارس فلسفی و در جاهایی ک

گاهی اوقات درس و بحث، گفتگو، شرح، ترجمه تاکنون هنوز این دو کتاب حیات فلسفی خودشان را ادامه دادند. یکی الهیات 
شفا، دیگری هم کتاب اشارات. الهیات شفا این را مواظب باشیم ابن سینا طبیب هم بوده این یک کتاب طبی دارد به نام قانون 

ها اشتباه یبعضکند قانون برای فلسفه باشد و از این طرف شفا باید برای طب باشد. این اشتباه را نکنیم کما اینکه یمآدم فکر 
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ها باشد. نه شفا این شفا لما فی الصدور است یعنی شفای فکری و ذهنی است در حوزه یناباید در طب و کردند گفتند احتماالً 
خش الهیات شفا عرض کردم حیات فلسفی را تا االن ادامه داده، چون بخشهای مختلفی دارد مباحث عقلی و فلسفی است ب

ی دیگر ولی الهیات شفا همچنان کارکرد خودش رابه لحاظ فلسفی در مدارس فلسفی دارد یعنی هاقسمتمثل بحث نفس و 
کتاب اشارات است که خیلی کتاب زیبا  گیرد. یکی همیمهمین االن در حوزه علمیه قم دو سه تدریس در الهیات شفا صورت 

 ی متعددی که دارد. این راجع تحقیق مشاع، داریم هاقسمتاست به لحاظ نوع نگارش و 

ی کتاب مباحث مثاًل ما بعدش بهمنیار داریم که شاگرد ابن سینا است، و کتاب خیلی مهم التحصیل را دارد، خود فخر راز
یی است که در هاکتاب اشهمهها یناها است، ولی یناهم محل بحث و گفتگو و مشرقیه او که یک جور تقریر شفا است آن 

کنید، آثار خواجه نصیر یمها را شما مشاهده یناصیر و نآید. حتی بعدًا آثار خواجه یمواقع جز توابع کارهای ابن سینا به حساب 
مین یک ویژگی خاصی دارد در جای خودش باید توضیح داد، ولی در راستای همین حکمت مشاع است. پس دوره اول تحقیق ه

 دوره حکمت مشاع است، 

 اشراق مکتب
دوره دوم تحقیق که همان مکتب دومی است که در فضای فلسفه اسالمی شکل گرفته حکمت اشراق است که توسط 

خواهم ینمسهروردی از فالسفه قرن در واقع ششم هجری ایشان دوره دوم تحقیق فلسفی را راه انداخته من  شیخ شهاب الدین
پدید آمده بستر زمانیش چی بوده و نگاه ایشان به حکمت مشاع چی بوده و کجایش را ضعیف واردش بشویم، چرا ایشان اصالً 

روش چقدر تحول ایجاد کرده در محتوا، آن قدر تحول ایجاد کرده که  دانسته، کجاها را پذیرفته، کجاها را متحول کرده دریم
خواهد بکند تا بعدها یکی دو شرح در ارتباط با آثار ایشان یمی آن زمان عبارت ایشان نامأنوس بوده چکار هاخوانبرای فلسفه 

همیدن حکمت خیلی تأثیر داشت در ف نوشته شده اولین شرح که مال شهزوری بوده تقریبًا صد سال بعد از حیات شیخ اشراق بود
ی این مقطع تحقیقی که هنوز هم حیات هاکتابی تحقیق حکمت اسالمی است از هادورهدومین دوره از اشراق این تقریباً 

دهند متن کتاب حکمت اشراق یا شرح قطب الدین شیرازی بر این متن است. دو شرح بر آن یمفلسفی و علمیشان را ادامه 
 هزوری که شرح اول است و دومین شرح شرح قطب الدین شیرازی، خورده یکی ش

خ قطب الدین شیرازی شاگرد خواجه نصیر الدین طوسی است، شرحی بر کتاب حکمت االشراق شیخ اشراق نوشته، شی
، ی متعدد داردهاکتابین کتابش همین حکمت االشراق است چندین کتاب دارد تلویحات دارد مقاومات دارد ترمهماشراق 

ین کتابش همین حکمت االشراق است. حکمت االشراق را قطب الدین شیرازی شرح کرده شده شرح حکمت ترمهمولی 
ه تحوالتی چاالشراق، سنوات بسیار متمادی این شرح متن درسی بود برای انتقال حکمت اشراق، و حاال یک داستانی دارد این 

گیری ی فلسفی چگونه است این هم قابل پیهابحثعلمی در خصوص  پذیرفته و االن وضعیت تحصیل حکمت اشراق در مراکز
 وستان باشد. دها یک مقداری در ذهن یناو  هااسمخواهم این یماست. فقط 
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 متعالیهمکتب 
ن صدرا صدر المتألهی مألسومین دوره تحقیق در فضای حکمت اسالمی در کارهای جناب صدر الدین محمد شیرازی 

میرداماد خیلی مهم  اقات فرآوانی این وسط افتاده مثاًل مکتب شیراز خیلی مهم است بعد آثارشیرازی اتفاق افتاده است. اینجا اتف
ها بسترسازی کرده برای کارهای صدر المتألهین ولی تحول شگرف که ما بگوییم دوره تحقیق سوم مثاًل آغاز شده با ینااست 

 کامالً  زیاد است که ما همین اسم یک مکتب جدید را خود کارهای صدر المتألهین انجام شده، حجم تحوالت ایشان به قدری
فتیم دوره تحقیق جدید چه جوری گیرد یا ما گیموری شکل جخواهد مکتب چه یمی مفصل هابحثتوانیم برایش بگذاریم یم

 گیرد. یمشکل 

ک بستر یسالمی در ما یک کالن مکتب داریم یک ریز مکتب داریم یک بستر داریم شما نگاه بفرمایید کل فضای فلسفه ا
بینید یک بستر خاص است، در قرون وسطی بروید در فلسفه قدیم یونان بروید یمآیید در فلسفه غرب جدید یمکند شما یمسیر 

کنید با یم بستر متفاوت بود. در فضای فلسفه غرب جدید اصاًل بستر فلسفی تغییر کرد. در فضای فلسفه اسالمی که شما نگاه
تر یقعمر تأمالت ی مهمی در آن دارد که دهانکتهخورده بستر اصلی فلسفه اسالمی تغییر نکرده خیلی به نظرم همه تحوالتی که 

ی فلسفی هاحوزهباید به آن پرداخت این فضای بستر است ولیکن شما کالن مکتب دارید ریز مکتب دارید همین االن ما در 
توانم اسم ببرم افرادی هستند آثاری تحویل دادند، یمداریم، االن من خودمان در دل مکتب فلسفی صدر المتألهین ریزمکتبها 

کشند، ولی خیلی متفاوت هستند با صدر المتألهین یعنی نوع ورود و خروجشان یمها در بستر فضای صدر المتألهین نفس ینا
ها تغییراتی دارد یناثال دارند و ام هابحثیی که در هااستداللو  هابحث، افزودن برخی از هابحث، حذف برخی از هابحثبه 

 دوره چهارم تحقیق فلسفی شروع شده است. ها به اندازه ای نیست یک مکتب بزرگ فلسفی ایجاد بکند که بگوییم مثالً یناولی 

است یعنی یک  در هر صورت صدر المتألهین این معنا را به عنوان دوره سوم تحقیق رقم زده، حجم آثار ایشان بسیار زیاد
های بسیار متعدد حرف بزند و کالماتشان بسیار مبسوط گسترده مبانی ینهزمخواهد یک کالن مکتب ایجاد بکند باید در یمسی ک

 هاپرسشو  هابحثی ویژه بدهد االن خیلی هاجوابمحکم در هر جا این مبانی را بریزی یک دستگاه تحویل شما بدهد، یک 
توانید جواب ایشان را استخراج کنید گرچه یمرا صدر المتألهین مستقیم جواب نداده ولی مبانی که داده، شما بر اساس آن مبانی 

 هاوشراالن خود آن جواب به نحو بالفعل در فضای صدر المتألهین وجود ندارد. یعنی یک کار بزرگ یک چنین کاری است. 
تواند جواب بدهد. خود این شخصیت یمیرد مبانی گسترده است، جوری که در هر جا پذیمپذیرد، مبانی تحول یمتحول 

شود که یک تحول بزرگ یمها باعث ینااها باید دست به قلم ببرد حرف بزند و آثار مبسوط داشته باشد، بینید در خیلی از فضیم
 و شگرف اتفاق بیافتد. 

افتاد در زمان خود صدر المتألهین خود صدرا چندان شناخته شده اساسی اتفاق  در هر صورت در قرن یازدهم این تحول
ها آمدند فلسفه صدر المتألهین را یناها که آمدند یناعلی نوری و امثال  مألنبود. یک مدتی گذشت تا مثل حیکم نوری 
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و سیطره خودش را پیدا کرد،   فلسفه صدرا در تمام مراکز فلسفه پژوهی آن حکومت ًعلی نوری دیگر تقریبا مألشناساندند بعد از 
دیگر به ندرت باید کسانی پیدا کرد که مشاعی فکر کنند یا اشراقی فکر بکنند. حکمت اشراقی فکر بکنند نه اینکه کل مباحث 
مشاع تمام شد نه در حکمت صدرایی مباحث مشاع هضم شده است، مباحث اشراق هضم شده مباحث کالم هضم شده یعنی 

المتألهین از آن استفاده کرده تا مکتبش را بسازد فراوان است یعنی از حکمت مشاع و اشراق و به ویژه آثار آبشخورهایی که صدر 
ی کالمی است ناظر به عرفان هامکتببود. ناظر به تمام  مؤثراستادش میرداماد با تحوالتی که ایجاد کرد در کارهای ایشان خیلی 

ها و با یناها ناظر است و با نظارت بر همه یناتلف اهل حدیث دیگران همه است این مهم است ناظر به دین پژوهی های مخ
ها فلسفه خودش ذهن بسیار قدرتمند و قوی داشته خودش اهل کشف و شهود بوده و اتصال مستقیم به فضای یناتکیه بر همه 

 کتب جدیدی را ایجاد بکند. های بسیار وسیع را برایش ایجاد کرد که یک مییتواناآیات و روایات داشته این بستر 

 صدرا آثارترین مهم
ین آن اسفار ترمهمآثار خود صدرا محل درس و بحث و گفتگو بود. آثار صدرا  هامدتدر فضای کار صدر المتألهین 

الیه است. تمام است الحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعه که معروف شد به اسفار ولی اسم اصلی کتابش الحکمه المتع
ها ینا محل تکیه و گفتگو است. خوب از آثار مهمش الشواهد الربوبیه است اشهمهلهین مهم است یعنی آثار صدر المتأ

شود مثاًل المصالح القدسیه از آثار مهم ایشان است همان اسفار که عرض کردیم از آثار مهم یمیی است که تدریس هاکتاب
ی کوچک فراوان دارد، تفصیلش و شرح هارسالهت پرمراجعه اس و معاد دارد از آثار مهم ایشان است ایشان است کتاب مبدأ

ها در فضاهای یناکه سر جای خودش است، شرح اصول کافی مفصل، تفسیر قرآن دارد مفصل، افزون بر  هاآناصول کافی 
 فلسفی این آثار دارد. 

شان آمده له به لحاظ اینکه اییک کتاب شواهد ربوبیه دارد غیر از الشواهد الربوبیه معروف یک رساله است، آن رسا
های خودش را در آنجا منتقل کرده خیلی ارزشمند است من تمامش را از اول تا آخر خواندم جالب است یعنی یدگاهدمختصر 

، از فهرست یک مقدار باالتر است، یعنی فهرست به معنای نمایه زنی نیست، عبارت پردازی کرده ایشان فهرست کرده تقریباً 
ز این صر دیدگاههایخودش را در حوزه وجود شناسی الهیات بالمعنی االخص نفس شناسی، علم شناسی و مباحثی اولیکن مخت

 دست را در آنجا منتقل کرده و آورده و آثار دیگر. 

 آثار صدراشرح 
باشد اگر اشتباه نکنم یعنی  ۱۲۵۰تا سنوات فراوانی آثار خود صدرا محل بحث بود تا اینکه حاجی سبزواری که متوفای 

ن سیزده است ایشان آمده یک کتاب درسی بر اساس آثار صدر المتألهین پی ریزی کرده که این کتاب بعد از جناب محقق مال قر
سبزواری مدار درس و بحث قرار گرفته یعنی محور شده به گونه ایکه بیش از شصت کتاب تحقیقی در اطراف او نوشته شده از 

شده، کتاب ایشان همین شرح منظومه اول به شعر نوشته منظومه بعد خودش  ترجمه از حاشیه، تعلیقه، شرح، یک کتاب محوری
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شرح کرده شرح منظومه، شرح منظومه کتاب جاافتاده و معروفی است. یعنی شما بخواهید استناد کنید به حوزه فلسفه اسالمی 
در واقع ارجاع دادید و استناد کردید، و به حوزه حکمت متعالیه، استنادتان اگر به شرح منظومه باشد، به یک جای بسیار متقنی 

شان بیشتر، عرض کردم من از اول، چون بعدًا هر چه جلوتر رفتیم دیدیم زمانی که این ییآشناخوب است دوستان یک مقدار 
آشنا  کردم. واال دوستان باید با این متونیمدوره قرار داد برای مباحث فلسفی یک مقدار موسع تر از آن است که من ابتدا فکر 

 باشند. 

های فراوانی در یقتحقدر هر صورت شرح منظومه از زمان نگارشش محل درس و بحث بود عرض کردم تعلیقه ها و 
اطرافش صورت گرفت تا جایی که در دوره اخیر شهید مطهری ایشان دو کتاب خیلی خوب ایشان در خصوص شرح منظومه 

تاب هر دو را در فضاهای دانشگاهی گفته و بعد تبدیل شده به ک است. یکی شرح مختصر منظومه یکی شرح مبسوط منظومه
مان و زیعنی شرح منظومه از چنین جایگاهی برخوردار است یعنی حیات علمی و فلسفی خودشان آنچنان ادامه داده تا این 

 بینید یم

ی رضوان الله المه طباطبایدر راستای همان کتاب نوشته شده تا رسید به دوره متأخر و دوره ما و ظهور ع هاکتاباین 
آن هم  وتعالی علیه که عالمه طباطبایی ایشان آمده به لحاظ مباحث کالسیک و ارائه متن درسی یک کار جدید عرضه کرده 

شود. یموانده خی علمیه این دو کتاب به جای شرح منظومه هاحوزههمین دو کتاب بدایه الحکمه و نهایه الحکمه است االن در 
ی فلسفه، هارشتهی علمیه در دانشگاه هم حتی در هاحوزهها هنوز استمرار دارد ولیکن در یبرخنظومه گرچه یعنی شرح م

حل درس و بحث ی بدایه و نهایه، بدایه الحکمه و نهایه الحکمه در واقع مهاکتابیی که مخصوص به این معنا هست هارشته
شود االن کتاب نهایه الحکمه همان نقشی که شرح منظومه حالت محوری داشت، همان نقش را دارد یماست و به آن التفات 

 شود. یمراوان شروح فراوان ارجاعات فراوان به نهایه الحکمه دارد فراوان فکند یعنی حواشی یمپیدا 

 درباره متون فلسفیبحثی 
های مهمتان یگاهپار کنید و قطعًا یکی از نی کاخواهید در علوم انسایمببینید ما اگر بخواهیم دوستان در فضایی قرار دارید 

تواند یمخواهد باشد. برای ارجاع به مباحث فلسفی دو کتاب بدایه و نهایه مستند خیلی خوبی برای شما یممباحث فلسفی 
یواش  الحکمه باشد و لذا توصیه ای که ما داریم این است برای همین دوره این نکته را مدنظرمان است دوستان با کتاب بدایه
د بتوانند با متن یواش حشر ونشر پیدا کنند متن عربی است ولی دوستان می دانم این مقدار به لحاظ زبان عربی ارتقا داشته باشن

بودیت که تقریبًا عارتباط برقرار کنند. افزون بر این دو کتاب آثار شهید مطهری در حوزه مباحث فلسفی و آثار جناب استاد آقای 
تواند مستند دوستان باشد من یمکرده بخشهای متعدد را آورده ویک مجموعه تقریبًا شده، این دو طیف آثار  یک انسجامی پیدا

خواهند استناد کنند یمی گوناگون علوم انسانی قرار دارند و هارشتههستند در  ها را دیدم حتی افرادی را که از قشر دانشگاهیینا
 دهند و این خوب است. یمبه آثار جناب آقای عبودیت ارجاع به یک بحث فلسفی به آثار شهید مطهری یا
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کتاب شرح  ودوستان خوب است با این آثار آشنا باشند و پشتوانه این آثار همین کتاب بدایه الحکمه و نهایه الحکمه 
خواستیم در این یماگر ما  ها است البته اگر رفقا بتوانند به آثار صدر المتألهین، به آثار ابن سینا، کار خیلی خوبینامنظومه و 

کردیم ما از یمشد این بود که ما هر بحثی را که در سابق مطرح یمشد و مطالعه یممجموعه داشته باشیم اگر رویش خوب فکر 
کشد، یعنی یمیی که ارائه کردم گاهی اوقات تا فضای اسفار پیش هابحثیک جهت گیر متن نیستیم خیلی آزاد هستیم. من آن 

یی بسیار ارتقا یافته در حوزه صدر هاحرفآورند گاهی اوقات یمآورند، حکمت متعالیه یمآورند مشاع یماشراق بخشهای 
کنند مستقیمًا این ینمشود از این جهت دست ما باز است. ولی از این جهت دوستان ارتباط با متن برقرار یمالمتألهین ارائه 

 ممکن است یک آسیب تلقی بشود. 

آمدیم گزیده یمکردیم یمی داشتیم و یک مقدار کاهلی ما نبود هر بحثی که ارائه ترمفصلاز این برنامه ریزی اگر ما پیش 
گرفت از الهیات شفا، از اشارات از شرح منظومه از اسفار از یمشد در صفحاتی قرار یمای از چند متن که برای دوستان آماده 
شد، یمدادیم خیلی کار خوب و عالی بود دوستان این ارتباطشان جدی یمها قرار ینال دیگر آثار صدرا از بدایه از نهایه از امثا

رابخوانیم  هامتنز اولی بنا را فعاًل بر این گذاشتیم وقتی آن فضا آماده نیست کتاب بدایه الحکمه محل توجه ما باشد و ما بخشی 
کردم امروز آماده است االن گفتند آماده یمار بگیرد من اینجور فکر متأسفانه کتاب بدایه هنوز آماده نشد که در اختیار دوستان قر

و جلسات پیشین درسی خودمان داشتیم بخشی از آن  هاساعتگردیم از مجموعه مباحثی که در یمنیست. در هر صورت ما بر 
کنیم و دوست یمبار مرور  و گفتگوهای ما در الهیات بالمعنی االخص مهم و مفید است یک هابحثیی که برای ادامه هابحث

 داریم اینجا دوستان هم مشارکت داشته باشند ببینیم که آمادگی رفقا و دوستان تا چه میزان است.

 **؟؟؟

یی هابخشکنم آزاد عمل بکنم ولی تالشمان این است یمرا توضیح بدهم. من در ارائه بحث سعی  هابحثکنم یم*سعی 
ترین آن این بود یعال از بدایه بیاوریم و با هم مرور کنیم و بخوانیم. رفقا ارتباط مستقیمی با متون فلسفی پیدا بکنند. عرض کردم

توانست االن شما وقتی آثار ابن سینا را ببینید یک یمه کآوردیم این فضای بسیار عالی بود یمکه ما منتخباتی از آثار متعدد را 
یش، هاواژهکند با بدایه الحکمه نوع عربی، نوع پردازش آن نوع ورود و خروجش، نوع گزینش یمدارد کاماًل فرق  ادبیات خاصی
کید یمخوانند یا الهیات شفا یممی آیند اشارات کسانی که مثالً  خوانند ابتدای کار یک احساس نامأنوس بودن دارند و لذا ما تأ

فهمند. یمان عادی شده زبان ابن سینا را کاماًل ه بدهید یک مدت که گذشت حاال برایشکنیم به رفقا که ادامه بدهید ادامیم
خوانند آثار میرداماد باز کنند یمست، همین االن کسانی که سالهای سال فلسفه ادر آثار میرداماد جالب است همین معنا مثالً 

به دلیل قلم این شخصیت. به تدریج که  ط برقرار کنندتوانند ارتباینمشوند یعنی خوب یمیک جور سردرگمی و حیرت روبرو 
 بینند نه یک تسلط خوب پیدا کردند. یمبا قلم او آشنا شدند و اصطالحات و فراز و نشیب کار او آشنا شدند 
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کند همین اخیرًا تابستان یمهمین فضا در آثار شیخ اشراق است. یعنی آثار شیخ اشراق که کسی برخورد بکند احساس 
کند این برای چی آمده این کالم را چرا آورده، این اضافه است بعد یواش یمر حکمت اشراق را گفتیم آدم وقتی برخورد یک دو

تایج نچیند بعد به یمئه بحثشان اینجوری است. مثاًل یک کسی خیلی منظم مقدمات را شود طریقه ارایمیواش آدم متوجه 
یشان در ارائه بحث هاسبکآورد. یمار مقدمه را اش در توضیحات یکی دو سه چهگوید، بعد یواش یویمرسد اول نتیجه را یم

ا در مقایسه با همدیگر متفاوت است، خود صدر المتألهین هم همین حالت را دارد باید به این بحث توجه کرد، گرچه آثار صدر
است. و کسانی که  ترروشناف و واضح است و با ابن سینا، در مقایسه با شیخ اشراق، در مقایسه با استادش میرداماد خیلی شف

 کنند یک حالت روانی خاصی را در آثار صدر المتألهین احساس خواهند کرد. یمبا آثار صدر المتألهین آشنایی پیدا 

 بر مباحث گذشتهمروری 
اشتیم، من به لحاظ فهرستی که در دی فراوانی را در جلسات گذشته هامسئلهگردیم برخی ازبحثها ما یمخوب ما بر 

م، بحث ی مقدماتی که داشتیم بحث اشتراک معنوی وجود را داشتیم مفصل هم مطرح کردیهابحثما بحث غیر از ذهنم است 
شنی اصاله وجود خیلی مفصل من یادم است چون خیلی اهمیت دارد و تأثیراتش دوستان در الهیات بالمعنی االخص به رو

 وث تشکیک وجود را پشت سر گذاشتیم و مطرح کردیم احساس خواهند کرد. بحث اصالت وجود را ما پشت سر گذاشتیم بح
کنم مرور خواهیم کرد آن یمبعد وارد بحث علت و معلول شدیم. من تالشم این بود که در دستگاه علت و معلول، حاال عرض 

معلول ما لت و یش را مرور خواهیم کرد به دلیل نیازی که در مباحث آینده داریم. در بحث عهابحثرا دست کم روز  هابحث
یم چون ما افزون بر تعمیق خود بحث علیت بیش از آنچه در بدایه است، خیلی بیش از آنچه در بدایه و نهایه است مطرح کرد
 کرد،  دو تفسیر از علیت داریم و بعد آمدیم چند سطح از برداشت علیت را گفتیم من اجمالش را ان شا الله عرض خواهم

ها را مطرح کردیم ینادارد.  هانگاهالهیات بالمعنی االخصی فراوانی هر یک از آن ی مهمی چون تبعات و نتایج هابحث
لت فاعلی شدیم که یش را گفتیم بعد وارد تحلیل عهانکتهرا توضیح دادیم، و  هاآنو بعد وارد تقسیمات علت و معلول شدیم، 

ل بحث تشکیک هم در ذیل بحث علت و معلویادم است هم در ذیل  من خیلی مهم است. بعد وارد تحلیل علت غایی شدیم.
شود. مثاًل بحث وحدت یمی دیگر فلسفی ذیل این دو تا بحث خوب فهم هابحثتالش کردم اعتقاد من همین است که خیلی از 

 هم است همانجا این تذکرات رافبهتر قابل درک و  هابحثها در ذیل این یناو کثرت و مباحث مواد ثالث امکان وجود امتناع 
 دادیم. 

هایش که یرمجموعهزیی که باز مطرح کردیم بحث حرکت بود، و یک بحث دیگر بحث علم بود با هابحثاز جمله 
کنم بحث وجود ذهنی یمگفتیم ولی در خاطرم هست که اگر اشتباه نکنم بحث وجود ذهنی را نگفتیم، ان شا الله یک وقتی بهانه 

ی قبل نگفتیم مثاًل بحث مقوالت هادورهرا ما در  هابحثرا داشته باشند. برخی  هابحثکنم دوستان این یمرا مجددًا مطرح 
کنم بحث مقوالت عشر را می گویم نه به دلیل اهمیت فوق العاده یمدوستان از ما نشیدند قطعًا من یک جا بهانه  عشر رااصالً 
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ها را نشنیده باشند یناشود و اگر دوستان یماستفاده  در آثار فلسفی مرآتاش بلکه به دلیل اینکه از این اصطالحات به کرات و 
دانند کجا باید مراجعه کنند اگر یک کسی بگوید ینمدچار یک نوع ابهام شدید خواهند بود  هاعبارتآن وقت در حل و فصل 

ا را نخواندیم هیناها چیه ما یناگوید یمشما این همه جلسات فلسفه رفتید بگویید کیف چیست، عین چیست، متاع چیست 
ها چیست، با اینکه اهمیتی ندارند خیلی اهمیتشان پایین است به لحاظ کل مباحث فلسفی ولی توجه کردید در هر صورت ینا

یی هابحثکنم این بحث را باز خواهم کرد، برخی از یمهم نیاز بشود، قطعًا مورد نیاز است یک جایی بهانه  هاآنممکن است 
که دوستان با اصطالحاتش برخورد بکنند، این اسامی به گوششان بخورد، دست کم یک تعریف فی الجمله که باز نشده برای این

 را مطرح خواهیم کرد.  هابحثکنیم و این یماز آن داشته باشند ان شا الله یک جاهایی بهانه 

شته باشیم، یکی باید مرور دا ی سابق چند تا بحث راهابحثاالن برای اینکه ما وارد الهیات بالمعنی االخص بشویم از 
را طی بکنم که برویم تا آن مباحث الهیات  هاقسمتکنم با سرعت بیشتری این یمبحث اشتراک معنوی وجود است من سعی 

 بالمعنی االخص، یکی بحث در واقع اشتراک معنوی است 

کید روی اصالت وجیکی بحث اصالت وجود است. دوستان برخورد خواهند کرد و خواهند دید که آنجا آن ه ود مه تأ
گذارد. ان شا الله برسیم به الهیات بالمعنی االخص هم در بحث اثبات واجب الوجود تعالی هم بحث توحیدش یمچقدر تأثیر 

رسیدیم  هابحثه آن بشا الله  منانچقدر تغییر کرده،  هاخروجورود و  هااستدالل، نوع هانگاهباطرح مبحث اصالت وجود نوع 
 از کار یک سطح بر اساس فلسفه متعارفه یک سطح بر اساس حکمت متعارفه عرض خواهم کرد. بحث اصالت وجوددو سطح 

 خواستیم در آنجا بگوییم. یمرا یک مروری خواهیم کرد که چی 

یک  و یک بحث بحث تشکیک است. مثاًل برهان صدیقین صدر المتألهین که دراول جلد شش اسفار آن را منتقل کرده
تا بحث  م آن نظام تشکیک وجود است لذا یک اجمالی باز مجددًا مرور بر فضای تشکیک در وجود خواهیم داشت. چندپایه مه

ر ذهن حاضر خواهد شد. این طیف از مباحث را اگر ما در واقع د هاآناصلی و اولیه علت و معلول هم یک مرور اجمالی بر 
یک  هابحث ی الهیات بالمعنی االخص که من در نظر دارم در آنهابحثداشته باشیم آن وقت ذهن آماده است برای ورود به 

 مقدار با تأنی بیشتری مباحث را ان شا الله مطرح بکنیم. 

نی علم چند تا بحث دیگر خواهیم داشت. مثاًل بعدًا بعداز الهیات بالمعنی االخص ما یکبحث نفس خواهیم داشت یع
ظر گرفته شد، نی از نگاه فلسفی ما آن بحث در این مجموعه طبیعتًا بنابر آنچه در النفس فلسفی معرفه النفس فلسفی روانشناس

گردم دو تا بحث حرکت و بحث علم که قباًل داشتیم یک مروری یمسه چهار جلسه بیشتر نخواهد بود. در آنجا مجددًا من بر 
ی هابحثها برای ورود به ینهزمخواهد شد تا ی گذشته مرور هابحثیی که در آینده داریم همه هابحثخواهیم کرد. تقریبًا 

 جدید آماده بشود. 
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 معنوی وجوداشتراک 
خواستم متن را بخوانم به من همین االن خبر دادند کتاب آماده یمخواهیم مجدد مرور داشته باشیم یماولین بحثی که 

بیشتر بحث  راک معنوی راکردیم، مثاًل این اشتیمطبیعتًا آن وقت بیشتر بحث  خواستم جبران کنیم نقص سابقه مان ویمنشده 
خوانند، همینجور جلو یمیی از اصالت وجود را هاتکهرسیم اصالت وجود یک یمخواندند بعد یمکردیم، متن هم دوستان یم
 توانستیم یک مقداری جبران کنیم. یمرفتیم و این خألیی که قباًل بود یم

شود به سه قسم یمدر هر صورت اولین بحثی که اگر یادتان باشد در وجود شناسی ما گفتیم مباحث فلسفه به طور مطلق 
ه تقسیم بشود، وجودشناسی یا همان هستی شناسی. وجودشناسی، خداشناسی و انسان شناسی، این سه بخش اساسی است. ک

شود، خداشناسی به عنوان الهیات بالمعنی االخص مطرح یم به عنوان الهیات بالمعنی االعم مطرح وجود شناسی معموالً 
می گویم  ترمفصلشود نفس در اینکه جایگاه فلسفی آن کجا باشد در آن اختالف است. ان شاالله به بحث نفس برسیم آنجا یم

ک جای ویژه ای از مباحث فلسفیش قرار داد، مالصدرا در اق در یها بردند در طبیعیات قرار دادند. شیخ اشریبعضکه این نفس 
ه مشهور یک جای ویژه قرار داد. ان شالله به بحث نفس که رسیدم جایگاه فلسفی آن را خواهم گفت ولی در هر صورت آنی ک

ی فلسفی هابحث است وجودشناسی یعنی الهیات بالمعنی االعم خداشناسی یعنی الهیات بمعنی االخص انسان شناسی هم در
عنی االخص آورده هست. ولی انسان شناسی کجا باید قرار بگیرد مثاًل فقط اشاره کنم مثاًل صدر المتألهین این را جز الهیات بم

شود جاهای دیگر برای آن تصویر یممقدمه مباحث معاد آورده، توجه کردید. خیلی کار عالی انجام داده گرچه از منظرهای دیگر 
ر بر بحث نفس است. تا مباحث نفس شناخته نشود مباحث معاد حل ادهد اساسًا مباحث معاد استویمان توضیح کرد چون ایش

ست، جلد یک تا او فصل نخواهد شد. لذا آمده مثاًل اگر دوستان آشنایی داشته باشند با اسفار تا جلد شش الهیات بمعنی االعم 
شان اول نه الهیات بالمعنی االخص است. در الهیات بالمعنی االخص ایازجلد شش تا جلد  پنج الهیات بالمعنی االعم است

گوید یعنی اثبات واجب الوجود، بحث صفات باریتعالی، توحید باریتعالی یمآید در جلد شش و هفت مباحث خداشناسی را یم
جلد هشت، یعنی از مجلدات  کند کلیمی نفس را مطرح هابحثآید یمکند. در جلد هشت یمها را تبیین ینافعل حق تعالی 

کند. جلد نه راجع مباحث معاد است. یعنی جلد نه را مبتنی کرده بر بحثی که یمخیلی مهم اسفار استکه راجع نفس مطرح 
 شود این را مبتنی کرد بر مباحث نفس، یمی معاد است و الهیات بالمعنی االخص در مجموع حساب هابحث

ود. غیر بمان. ما در دل وجودشناسی اولین بحثی که داشتیم بحث اشتراک معنوی ی خودهابحثخوب حاال برگردیم به 
فسطه مطلق را ی مقدماتی طرح کردیم یادتان باشد ورود به فلسفه چیست آیا با نفی مطلق سفسطه است یا سهابحثاز آنکه ما 

ها ینااشته باشیم درا چه تلقی باید از وجود یی که مطرح کردیم یا راجع مفهوم وجود هابحثنفی کنیم کافی است ورود به فلسفه 
وب در خرا مطرح کردیم گرچه در همان اشتراک معنوی وجود یا اصاله وجودی باز هم خود مفهوم شناسی وجود صورت گرفته. 

 من یک اشاره کوچکی به بحث مفهوم شناسی وجود بکنم خوب است
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کنم توجه کنید. ما آن وقتی که از سفسطه مطلق جدا یمیک تلقی همانجا گفتیم ولی با این زاویه دیدی که عرض  
کنیم مفهوم وجود حاکی از آن است، توجه داشته باشید به مسئله، ببینید ما آنجایی مثاًل اگر کسی یمشویم چه احساسی پیدا یم

مکن نیست. ر واقعیت مبگوید هیچی واقعیت ندارد، ما می گوییم این صرفًا لقلقه زبانش است و اصاًل برای بشر خروج از بست
گوید هیچی واقعیت ندارد عالمه طباطبایی این را قشنگ تقریر کرده بحث اثبات کردن یمهمین کسی که این حرف را می زند 

کند. یمکند و کار یمشود دارد روی یک نقطه از واقعیت تکیه یماین نیست، بحث تنبیه است، هشدار بدهیم به طرف متوجه 
توانیم چنین حسی داشته باشیم، حس سفسطه یمپرسند یمدهیم، بسیاری از آقایان یمین بحث راتفصیل اگر لذا ما وقتی ا

ویند مطلق، یعنی هیچ چیز واقعیت ندارد، آیا چنین حسی در عالم فرض فرض کنید سفسطه واقعیت ندارد، بسیار که می گ
می شود چنین فضایی را در نظر گرفت و درک اریم اصالً چی ازآنها گذشته فرض کنید ما واقعیت را قبول د هاآنسفسطه است 

دهد آن همان چیزی است که ما با یمنفی سفسطه به آندست  خواهد تصور کند آن حسی که ازیمکرد. حاال هر جور انسان 
دهد همان یمکنیم. وجود یعنی واقعیت یعنی آن احساسی به ما از نفی سفسطه نفی عدم مطلق به ما دست یموجود از آن یاد 

 مفهوم وجود است. 

لموس و و گفتگوهایی که داریم تالشم این است بیاییم مباحث فلسفی را خیلی م هادرسمن تالشم این است درهمه 
فراد روی محسوس با آن برخورد بکنیم صرفًا اصطالحات و ذهنیات و این فضاها نباشد واقعًا فلسفه این نبوده به تدریج ا

امتناع  چیست، ما وقتی می گوییم وجوب، امکان وقتی می گوییم هابحثیادشان رفت واقعیت این اصطالحات سوار شدند و 
های پیرامونمان این مفاهیم را درک یتواقعقاط هستی از خودمان و همه ها را و باید در تمام نیناباید احساس کنیم اصل واقعیت 

 تر درک بکنیم. یقعمتوانیم عمق مباحث فلسفی را بهتر و یمبکنیم و دریابیم. اینجاست ما 

بدیهیات است اولین مفهوم  آبدهها می گویند یناگردم به اینکه ینمدر هر صورت وقتی ما مفهوم وجود را من دیگر بر 
م چنین مفهومی است که توانیم پیدا کنیم ولی این مفهویماست از این مفهوم ما جدایی نداریم. ما همه مفاهیم دیگر را مفارقت 

صدیق چیست بدیهیات چرا می گویند بدیهی بدیهی در حوزه تصور وجود است. در حوزه ت آبدهباید در نظر داشت چرا می گویند 
گاه یمبحث اصل استحاله اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین یعنی شما هر کار بکنید روی آن بستر داری کار  کنی اصاًل ناخودآ

گاه شما شود بکنی. ینمکنی. اگر بخواهی آن معنا رانپذیرفته کار بکنی کار یمآن معنا را پذیرفتی روی آن داری کار  ناخودآ
ها یناتوانی خودکشی کنی چون همه ینمتوانی فریاد بزنی ینمتوان بلند شوی، ینمتوانی بنشینی ینمتوانی هیچ حرف بزنی ینم

شود یمها بازی کرد، نبود یا فالن من می گویم هست نیست یناشود با یمنباشد. شود هم باشد هم ینمدر بستر اینکه یکچیز 
کند و اینجور یمکند در همین فضا قبول دارد این بازی را یمبازی کرد، ولی همین االن که دارید این بازی را انسان بااین اصل 

 یی در واقع حوزه تصدیقات ما هست، تر نهادهد. آن بسینمکند این بازی راانجام یمنیست که همه دارد این بازی 

حاال این آقایان می گویند بستر نهایی حوزه مفاهیم و تصورتان چیست تصور از اصل واقعیت به تعبیر عالمه اصل الواقعیه 
ورات وجود هستی این آن تصور زمینه زمینه است یعنی دیگر ماتصور زمینه ای دیگر نداریم. بر این تصور زمینه است که همه تص
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را قباًل هم توجه کردم و مطرح کردم. اولین  هابحثبندد. این تصور زمینه است، حاال من این یمگیرد و نقش یمدیگر شکل 
بحثی که ماداشتیم بحث اشتراک معنوی وجود بود. من بارها عرض کردم در اینجا خدمتتان گفتم جاهای دیگر عرض کردم 

کنند رجل ما در یمشود اشتراک معنوی فکر ینمکند متأسفانه دریافت یمتلقی  اشتراک معنوی وجود آن جوری که فیلسوف
زبان عربی می گوییم اشتراک معنوی دارد، انسان مثاًل می گوییم اشتراک معنوی دارد یک چنین تلقی از این معنا داریم بعد 

یی هابحثنوی وجود که چی بشود. من در شود خوب اشتراک معیمکنند چرا این بحث در فلسفه دارد مطرح یمها تعجب یلیخ
 که داشتیم عرض کردم هم مراد فیلسوفانه از این بحث و ثمراتی که این بحث دارد در فلسفه تا چه میزان است. 

شوند همین جا اولین بحث فلسفی است. شما یمها از هم جدا یلیخاین بحثی که ما عرض کردیم همین جا است که 
شوی بحث مباحث کلی وجود است اولین بحثش راجع مفهوم وجود است که یمفصلش وارد مرحله اول بدایه باز کنید. اولین 

ی و ی مباحث فلسفهابحثبدیهی است، دومین بحثش همان ادامه همان است اشتراک معنوی است. این درواقع جز اولین 
ین فلسفه بوستان آمد گفت ما یک کار فلسفی وجودشناسی است. خیلی این بحث تأثیر دارد همین امروز که ما بودیم یکی از د

کنیم و فالنی این تلقی را دارد مثاًل ما در مفهوم وجود اشتراک معنوی نداریم. می دانید اشتراک یمغرب و اسالمی با کسی 
ین هیچ ی بمعنوی نداریم یعنی چی، یعنی تبعات فراوان آن در الهیات بالمعنی االخص خواهد بود ما دیگر هیچ مفهوم مشترک

 مفهوم دقت کنید هیچ مفهوم مشترکی که ما بین ممکن و واجب داشته باشیم نداریم. 

ا، این شکاف فالسفه معتقدند و استداللشان کامل است، خواستم استدالل عالمه را بخوانم درمتن شما ندارید این متن ر
برید در حوزه ممکنات یمن هر مفهومی به کار چوتوانید شما راجع خدا حرف بزنید، ینمراایجاد کردی یعنی به هیچ وجه شما 

فهمیم پس هیچ فهمی به هیچ نحو از این من در زبان خودم می گویم این بدتر از انکار خداست. یماست ما در حوزه ممکنات 
کند اگر بگوید یمر کنند خدا را در اوج قرار دادند با این کار الهیات سلبی همین اعتقاد را دارد الهیات سلبی فکیمها فکر یبعض

و از فضای خلق اما هیچ مفهوم مشترک بین حق و خلق نداریم، این به چه معناست. به این معناست که خدا را خیلی باال آورده و 
ار کنیم با جدا کرده، در حالیکه معنایش این است که راجع چی دارد حرف می زند چه نقطه ای وجود دارد که ما اتصالی برقر

اریم استفاده ازمفاهیم د اشهمهرا چه جوری متوجه به آن سمت بکنیم که بخواهیم حرف بزنیم. چون  هاذهنخداوند ارتباط 
های فراوان کالمی، بسیاری ازبحثهایی که یشهاندشتراک معنوی کل الهیات سلبی کنیم، چکارباید بکنیم. و لذا مسئله ایم

ی در تفسیر آیات قرآن شما بروید در اهد شد. در حوزه دین شناسشود همین جا تعیین تکلیف خویممباحث شبه فلسفه مطرح 
فهمید، چقدر فاصله کجاست تا کجا یعنی در الهیات ینمام قادر، هیچ شما یعلالهیات سلبی شما می گویی مثاًل ان الله بصیر 

اگر بخواهید از قدرت همانی فهمید از این، چون ینمام است قدیر است هیچی شما یعلسلبی هیچ بگوید قرآن بگوید خداوند 
 کنید بین حق و خلق فاصله ای نیست. یمشود که احساس یمفهمیم این یمرا بفهمید که ما االن در جاهای دیگر 

در فضای حکمی این نقطه اول اشتراک معنوی وجود این جایگاه بسیار حساس است اصاًل من دیدم مشاهده کردم تمام 
 رود. تا کجا این ادامه خواهد داشت.یمکنند آثار این تا کجا پیش ینمد توجه خواننیمکسانی که فلسفه اینجا 
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 **؟؟؟

فهمم می گویم نیست یمفهمم این که یم*گفتند این بدتر از انکار خدا است. انکار خدا شما می گویی من یک چیزی 
توانم بکنم. چرا بهخاطر اینکه مفهوم ینمم انکار هم توانم حرف بزنینمگوید هیچی من یمواقعیت ندارد. توجه کردید، این 

حتی  هابحث مشترکی ندارم که بخواهم اشاره به آنجا داشته باشم و بفهمم یک چیزی را و بعد فهمیده بخواهم ردش بکنم. این
حرف توانیم بکنیم که بعد بخواهیم راجع آن یمی بسیار جدید در فضای غرب هم مطرح است که ما خدا را تصور هافلسفهدر 

حث فلسفی ما ی خیلی جالب و راهگشایی مباهاپاسخبزنیم. آیا بی نهایت قابل تصور است بعد بخواهیم راجع آن حرف بزنیم. 
ا که خودش مطرح نبود، سواالتی که االن دنبالش هستم مطرح نبود این سرمایه جمع نشده یک ج سؤاالتدارد، منتها چون این 

ست مطرح همعنوی وجود را داشتیم اگر یکی از دوستان تلقی که از اشتراک معنوی وجود را بتواند نشان بدهد. بحث اشتراک 
دهیم از این بحث خارج خواهیم شد. یادتان هست از اشتراک معنوی وجود چیست من اینقدر یمبفرماید ما یک مقدار توضیح 

 ت. چیزی در ذهنتان هستاس ترسند ارائه بکنند به چه سبکیمبزرگش کردم دوستان اگر چیزی در ذهنشان بود 

 **؟؟؟

*کاماًل این بحث درست این حرف درست است بین خدا ما همه موجودات عقول مفارقات مادیات مجردات در همه 
رود چون اشتراک معنوی یمها شریک است، منتها اشتراک معنوی یک کم یناها اصل وجود یعنی حقیقت وجود در همه ینا

ی بعدی هاگامیعنی از منظر فاعل شناسا این بحث را مطالعه کرده معنای وجود و این بله در  وجود بحث معنا و مفهوم است
ز آن استفاده یعنی بعد از اینکه ما بحث مفهوم و معنای وجود را اشتراکش رادرست کردیم حاال فالسفه آمدند چند گام بعدی ا

یک حقیقت  ند حاال که مفهوم وجود در همه جا شریک استتوضیح دادم، مثاًل بعضی خواستند بگوی هابحثکنند من در همان 
تواند ینماست که در همه جا شریک است در خارج از باب سنخیت و تناسب بین مفهوم و مصداق. چون بین مفهوم و مصداق 

یب و جورهای دیگر می گویند چیز عج هابحثناسی و برخی از شها که می گویم در برخی مباحث معرفت یناتباین باشد، 
ها بحث کاماًل واضح است یعنی تناسب مفهوم و مصداق باید باشد نباشد یناآید. یمغریبی است یعنی چیز ناجوری از دلش در 

اریم با هم گفتگو شود همین که دیمشود به اینکه صحبت نکنیم منجر یمشود، به سفسطه مطلق منجر یمبه هرج و مرج منجر 
 ی مهمی اینجا هستهابحثکنیم معلوم است ارتباطاتی هست یم

 **؟؟؟

خواستم بگویم اول این درست کنیم چون ایشان ازآن طرف آمد من یم*درست است آن یک بحث دیگر است من 
یلی بحث توانیم به وحدت و اشتراک در خارج برسیم این خیمخواستم بگویم اول معنا را درست بکنیم آیا از وحدت معنایی ما 

شود این کار را انجام داد یا نداد. آن موقع هم گفتم چند پله اینجا وجود دارد چند دیدگاه وجود دارد که متنوع خواهد یمشده آیا 
آید. این بحث که دوستان مطرح کردند اشتراک معنوی وجود همین یمشود چیزهای خوبی از دلش در یمشد تا به کجا منتهی 
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خواهد بگوید من با هر چه برخورد یمکردند اشتراک معنوی وجود نگوییم مصادیق متعدد ببینید فیلسوف جور که دوستان مطرح 
 شود یمداده  بکنم یا امکان داشته باشد برخورد بکنم، یک احساس معنایی واحد به من

عنی عدم محض و سفسطه یدقت کنید این نکته را تلقی فیلسوف این است آقا امکان ندارد شما ببینید اواًل سفسطه به ما ه
بی معناست، عدم محض عدم محض است، می دانید معنایش چیست، معنایش این است شما به هر طرف رو بکنید از درون 

های درونی خود در بیرون و اشیای مختلف خود راجع هر مقوله ای بیاندیشید، راجع هر چیزی که پیش از این برخورد یهالو 
ه باشد س از این برخورد خواهید داشت راجع هر چیزی که ظرفیت برخورد کردن و مطالعه داشتداشتید، راجع هر چیزی که پ

حساس افیلسوف همین جا که نشسته یک ادعای بزرگ دارد و آن چیست این است که این احساس به شما دست خواهد داد. این 
سر هستی اد این احساس از برخوردتان با سراواحدی که از فرار از سفسطه به شما دست داد از نفی عدم محض به شما دست د

فعال این کجا برخورد  برخورد کنید این دقت کنید االن که اینجا نشستید می گویید با فالن مثاًل عقل هاآنکه محتمل است شما با 
یک نکته بگوید بگوید  تواندیمها می گویند ولی اینجا ینادارم یا با جبرئیل یا هر چیز درست است فرشتگان مالئکه عوالم دیگر 

دارم نه در کتاب  اگر من وارد علم مثال شدم و مثاًل یک درخت مثالی را برخورد کردم این حسی که اینجا از برخورد با این کتاب
 بودنش بلکه در اصل بودنش همین حس در آنجا هم به من دست خواهد داد. 

ه و از مرز ند این است، یعنی هیچ چیزی که از مرز سفسطکیماین نکته یعنی نکته ای که اشتراک معنوی وجود را مهم 
لحاظ فضای  عدم مطلق خارج شده باشد ندارید مگر اینکه این سیگنال مفهومی را قطعًا به شما خواهد داد. یعنی بازتابش به

استدالل  المه سهفاعل شناسا قطعًا چنین چیزی خواهد بود. اشتراک معنوی وجود یک چنین چیزی است. متن نداریم بخوانیم ع
ه ها استدالل نیستند در واقع بیانات تنبیهی است که ما رابه این ارتکاز برساند من فقط فی الجمله یک اشاره کنم بیناآورد، 

 ی ایشان. هااستدالل

فرماید نگاه کنید شما وجود در مقابل وجود چیست عدم است. آیا عدم یمیک استدالل خیلی خوبش این است 
است اگر اینجوری  ترواضحتلف در آن هست نه عدم عدم است هیچی یعنی یک مفهوم بودن کان برای انسان های مخیتلق

گوید اگر اینگونه نباشد یماست نقیض او هم باید یک مفهوم باشد. بعد یک تکمله ای دارد آن دقیق است نیاز به پیدا کردن دارد، 
 دهم. این یک استدالل خواهم توضیح بینمارتفاع نقضین باشد متن نداریم 

کنیم مثاًل می گوییم یمیک استدالل دیگر این است موجوداتی که در عالم هستی هستند انواع تقسیمات راجع آن پیاده 
ر هموجود یا وجود یا واجب است یا ممکن. ممکن یا جوهر است یا عرض، جوهر این پنج نوع است عرض این نه مدل است 

توانیم در این تقسیم بیاوریم، گرچه هنوز یماست و تمام موجودات عالم را بر اساس این تقسیم  کند و این مهمیممدلی تقسیم 
 ذهن ما نرسیده باشد. درست است، 



17 
 

فرمایند صحت یک تقسیم این است که مقسم در دل همه اقسام باشد، یمخوب بعد ازاینکه مطلب رامطرح فرمودند 
ی است یا غیر تهرانی، غیر تهرانی فالن هی تقسیم بکنی، ت یا خارجی ایرانی ای تهراناگر شما می گویی انسان یا ایرانی اسمثالً 

ت بعد بگویی خارجی یا امریکایی هست یا اروپایی، هی تقسیم بکنی، معنایش چیست، معنایش این است مقسم در آن هس
کنید و یما تقسیم ت دارید آن مقسم راین اس اشقاعدهکنید یمیعنی انسان در همه جا هست. شما هر چیز دیگر وقتی تقسیم 

کنید یمکنید به واجب و ممکن. ممکن را تقسیم یمخود مقسم باید حضور داشته باشد در همه اقسام. شما وقتی وجود را تقسیم 
ید سیم را پیش ببرکنید هر چه تقیمکنید به گونه ایکه خودتان احساس یمکنید عرض تقسیم یمبه جوهر و عرض، جوهر تقسیم 

ر باشد. پس که همه موجودات عالم را بگیرد جا دارد. خوب آن مطلب را در واقع تکرار بکنید. مقسم باید در همه اقسام حاض
مه اشراف شده است. این استدالل راجناب عال هاآنتمام موجودات عالم که تقسیمات وجود است اصل معنای وجود در 

 خواهیم. یمهر صورت این بحث آنی است که ما به عنوان اشتراک معنوی وجود  طباطبایی مطرح فرموده و تذکر داده است. در

لمتألهین ی بعدی را توجه داشتیم من جلسات آن موقع گفتم یک دیدگاه که منسوب است به حکمای مشاع، صدر اهاگام
ها معتقدند اصالت وجود را ینابا تکیه بر اشتراک معنوی وجود ابطال کرده است. منسوب است این دیدگاه به حکمای مشاع. 

ن وجود با قبول دارند ولی می گویند وجودهای متباین به تمام معنا می گویند این هم وجود است این هم وجود است، ولی ای
کند هیچ نقطه اشتراک اصاًل ندارد. این هم وجود است، این هم وجود است ولی این وجود با این یماین وجود صددرصد فرق 

 ممکن و واجب هم همینجور.  کند همینجور هکذا تا برسد بینیمصد فرق وجود صددر

کند یمی برخورد این دیدگاه منسوب به مشاع تقریر واضحی ندارد، ولی در واقع جا افتاده به عنوان نظریه مشاع. صدرا وقت
ها یناما یک مفهوم واحد از همه  گوید نگاه کنیدیمیشان اخواهم بکنم. یمکنم من اشاره ای به بحث یمازاین بحث استفاده 

صلی کنیم، انتزاع مفهوم واحد به ما هو واحد از حقایق متباین به ماهی متباین محال است، یعنی معنا ندارد بسترهای ایمانتزاع 
ث می لیت، یعنی چی باعگردد به قواعد عیمداق، که تناسب بین مفهوم و مصداق بر گردد به تناسب بین مفهوم و مصیمآن بر 

دهد. پس باید یک تناسبی یک نقطه یمکنم همین مفهوم یمدهد این هم برخورد یمکنم این مفهوم یمشو این من برخورد 
 گذارد.یماشتراک بین این و این باشد که دارد در من تأثیرگذاری واحد در واقع 

 **؟؟؟

شود، چون یک یمترک وجود دارد به من داده شود مفهوم مشیم*اشکال ندارد، صدها مفهوم مشترک دارد، اما چی باعث 
دهد همان مخلوق بودن همین که شما می گویید یمتواند یک مفهومی که با او مثاًل مخلوق بودن به ما چی ینماشتراک دیگر 

ه من ها است. یک یعنی شما باید اینجوری بگویید باالخره یکنقطه اشتراکی در این هم هست کینایک مفهوم مشترک بین همه 
خورد با یمگوید ضعف وجودی، ضعف وجودی گره یمآورم. مثاًل به صدرا بگوییم یممفهوم واحد مخلوق بودن از آن در 

دهد این را ببرید در چیزهای دیگر، من هم این را ممکن یممخلوقیت. ضعف وجودی در هر دو هست به سیگنال مخلوقیت 
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خورد. ببینید آنی که یمی معرفت شناسی هم گره هابحثنی دقت کنید چون به می دانم هم این را ممکن می دانم باالخره هما
اگر همان اینجا نباشد چرا پس همان مفهوم در ذهن من تولید  باعث شد در من مفهوم امکان گره بخورد از برخورد با این شیء

را  هاقالبدر درون داریم این یی ما هاقالبیی هست در ضای معرفت شناسی غرب می گویند یک هاقالبشده است. خوب 
 ی بسیار ریشه ای در مباحث معرفت شناسی که آنجا باید حل و فصل بشود. هابحثگردد به یمزنیم به بیرون این بر یم

اقع نیست ین اصل در معرفت شناسی اسالمی بحث انفعال است، فاعل شناسا تحمیل کننده بر وترمهمقباًل عرض کردم 
سازد و هر یمسازد و خودش متوجه است خودش یمر حوزه ادراک بله ما یک اموری داریم که خودش منفعل از واقع است د

ی هاحثبجا خلط بکند مشکل به وجود بیاید. ولی اصل فضای معرفت شناسی اسالمی مبتنی بر اصل انفعال است ما منفعل در 
بریدند،  را مؤلفآمدند بحث متکلم را و  هاآن ی هرمومنتیکی که مطرح است مهم همین است چراهابحثمفهوم شناسی در 

های معرفت شناسی ما در مباحث متن شناسی ما می گوییم ما، چون از بس یشهرگردد به یمقطع کردند این بحث را این بر 
ها یناگهگاهی تأثیراتی که ذهن گذاشته مثاًل شما یک مطالعه کردی یک برداشت کردی من مطالعه کردم یک برداشت کردم 

همه حل و فصل دارد که چرا  هاآندهیم. در حالیکه یمها معنا یناباعث شده ما فکر کنیم این هیچ خنثی است ما داریم به 
ی واحد برسیم آیا باالخره این لفظ تأثیر هانقطهواش یواش به افتد آیا قابل گفتمان است که ییماینجوری است، چرا این اتفاق 

 ه باشد بین الف و جیم هیچ فرقی نباید باشد.دارد، اگر تأثیر نداشت

خوانی چه بسم الله چه الحمد الله هیچ فرقی نباید داشته باشد و همینجور متون دیگری که ما با آن یمشما مثاًل آیه قرآن 
ن محیط چی کنیم، هیچ متنی با هیچ متنی نباید فرق مسلم است این حرف خطا است. بله از آن طرف تأثیرات پیرامویمبرخورد 

وانستید بعضی تی مضر در فهم متن، هر وقت شما هامؤلفههم نباید غفلت بشود. ما در بحث اجتهاد اجتهاد یعنی هست  هاآن
م می گویند امکان پذیر نیست این حرف غلط است باید بحث بکنیم تا بگویم غلط است چه جوری غلط است اینکه بگویی

رد. اجتهاد معنایش کدیگر را حذف بکنیم و به به آن مراد دست پیدا کردیم این باید بحث  هایینهزماصاًل امکان پذیر نیست ما 
 ها بی معنا خواهد بود،یناهمین است واال باب گفتگو و درس و بحث 

ن دهد هم این به میممن امکان  شود هم این بهیمخیلی خوب برگردیم به بحث خودمان این بحث بودیم که چی باعث 
فتم. همین هد پس باید یک نقطه مشترکی باشد که از همان جهت نقطه مشترک است که من مفهوم واحد امکان را گردیمامکان 

گوید من مفهوم وجود به معنای واحد یمی دیگر پیاده کنید تا برسیم به بحث وجود. صدرا هاقسمتی دیگر هاقسمتمعنا را در 
شود این صددرصد یمگیرم هم از این، یماست. خوب این یکمعنا را هم دارم از او دارم من مفهوم وجود دو تا معنا ندارد یک معنا 

شود یک نقطه اشتراک است بعدًا در اصالت یماین امکان پذیر نیست معلوم  این متباین باشد ولی مفهوم واحد به من بدهد؟
 خواهیم کرد در اصالت وجود.  وجود نشان داده خواهد شد که وجود دارد تمام بنیاد این اشیا ان شا الله عرض
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کند یمادار یک چیزی در اینجا هست من را مجبور کرده به تلقی از واقعیت و هستی که همان چیز اینجا هست که من را و
شود که در واقع مسئله اشتراک معنوی وجود در بحث نفی حقایق یمبه فهم و برداشت در ساختار و ساحت مفهوم وجود معلوم 

گذارد اینجا ما چکار کردیم بحثی که ایشان مطرح کرده ببینید اینجا از اشتراک معنوی وجود به یک جور یمثر متباین مشاع ا
ها میگویند این بیانات صدرا تا اینجا یبعضاشتراک در حقیقت اشیا رسیدیم، ولی آیا این اشیا که اشتراک دارند، تکه تکه هستند، 

سازد. می گویند وحدت یمبا این  که باشند نه یک وجود واحد یکسره، توجه کردیدسازد تکه تیمرساند یعنی ینمرا بیشتر 
گوید یمسنخی نه وحدت شخصی سریانی یا وحدت شخصی اطالقی که عرفا می گویند. وحدت شخصی سریانی را صدرا 

 یرون این شیءاینکه برساند، یمعرفا می گویند وحدت شخصی اطالقی، بعضی می گویند این استدالل صدرا فقط تا کجا را 
دهد، همان که یمهم بهره ای از حقیقت وجود دارد، حقیقت وجود چیست ما دقیقًا بخواهیم همانی که به من سیگنال وجود را 

کند آن، این است که باید این را حفظ کرد. باید یک کمی رویش یمکند همان که از عدم مطلق جدا یممن را از سفسطه جدا 
 بیاوریم چیست. این تلقی را به دست بیاوریم. دقت کرد به دست

 **؟؟؟

شود وحدت سنخی، وحدت سنخیون این را می گویند از بعضی از کلمات یم*یعنی آیا وجودها گسسته هستند این 
ک رساند، بعضی می گویند تا همین جا، بعضی می گویند نه اشترایمخواهند استفاده کنند. آیا تا اینجا را یمصدرا همین را 

خواهم بحث ینمخواهم تأثیر این بحث را برسانم یمها است بعدًا مطرح خواهم کرد من فقط یمترممعنوی وجود من سری 
رساند، حاال یمها می گویند اشتراک معنوی وجود حتی به ما یکپارچگی وجود و پیوستگی وجود را یبعضرااینجا تمام کنیم. 

این یکپارچگی وجود سریانی است سریانی یعنی تشکیکی یعنی شدت و ضعفی، یک جا خیلی شدید یک جا ضعیف تر، 
تر، ولی جدا جدا نیستند، بریده بریده نیستند. ان شاالله در بحث تشکیک که بخواهیم مرور کنیم یک بار دیگر عرض یفضع

واحد وجود خبر از یک حقیقت واحد بی کران بدون  نه مثل حرف آقایان عرفا که مفهوم رساند یایمکنم این را آیا تااینجا یم
تشکیک و شدت و ضعف که اطالقی، اطالقی یعنی من می گویم وجود یکپارچه یک دست، یک دست یعنی شدت و ضعف 

گوید وجودهای یمس یکی ت مختلف است. پرساند اینجا نظرایمندارد. یعنی آن وجود پیوسته یک دست، آیا این معنا را 
گوید نه یمرساند، حاال پیوسته سریانی یک وقت یمگوید نه وجودهای پیوسته را یمرساند یکی یمناپیوسته و گسسته را 

کنی اینجور نیست که وجود یک جا شدید باشد یک جا یموجودهای پیوسته یکدست را، یکدست یعنی با وجود که برخورد 
در پی خواهد داشت  یی است که بحث اشتراک معنویهادامنهها جز در واقع ینااست. خوب  ضعیف باشد کاماًل یکدست

 فرماید تا اینجا بس استیماک معنوی ایشان شود مطرح کرد. این تا اینجا اشتریمی دیگری هست هابحث

 **؟؟؟
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در اصل تلقی وجود چی ضعیف، وجود قوی اشکال ندارد ولی  خواهید بگویید وجودیم*حداقلی اشکال ندارد شما 
فهمید، شما وقتی می گویید وجود حداقلی و حداکثری یمباید واحد باشد در بستر یک امر واحدی دارید شدت و ضعف را 

 معنایش چیست معنایش این است اصل وجود دیگر مشترک است مسلم است یعنی زمینه و بستر باید واحد باشد.

 **؟؟

برید یک باست ما یک وجود یکدست داریم شما بگو کلمه حداقلی هم نباید به کار *اشکال ندارد این هم یک چیز دیگر 
گردد ولی کار ما دارد، کار ما که ما یمها و حقایق دیگر بر ینهزمگردد به یموجودی داریم افزایش وکاهش آن به مقوالت دیگر بر 

گیرد اصالت وجود آن معنا را پس یمصالت وجود قرار گیرد ایمیک تلقی واحد از وجود دارید آن در مقابل سخن شما چی قرار 
 می زند. تا اینجا اشتراک معنوی 

 باریت ماهیتوجود و اعتاصالت 
کر را دادم دومین بحثی که ما باید مرور داشته باشیم بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت است. من همان موقع این تذ

 شانرشتهروند برخی عزیزان ممکن است یمگاه ی دیگر دارند دانشهادرسببینید دوستان دائمًا با فلسفه سروکار ندارند، چون 
مرسوم این است درس  هاحوزهفلسفه نیست. باید با مباحث فلسفی ما در  شانرشتهفلسفه باشد. ولی بسیاری از دوستان ما 

ان ما اینجور خوانیم. دوستیمکنیم یک کتاب خواندیم باز کتاب دیگر یمکنیم بعد این مباحثه را ارائه یمگیریم بعد مباحثه یم
گیرد لذا من خودم شاید شما بگویید شما یمرت دانم باز این برخورد کی صوینمگیرد یمنیست یعنی یک برخورد دارد صورت 

 کنید مهم است. یمزیاد فلسفه کار کردید فکر 

کنم کسی بخواهد در علوم انسانی کار عمیق انجام بدهد اگر مباحث فلسفی ضعیف باشد همه جای کارش یممن فکر 
تواند جدی باشد، چنانچه در غرب هم همینجوری است در غرب همه ینمآید که خیلی یمنگرد، یک چیزهایی سطحی در یم

ک خرده دستکاری کنید باید آن واهید این فضاها را یشان است، اگر شما بخیفلسفمباحث علوم انسانی چون مبتنی بر علوم 
گاه جدید نمبنای فلسفی تحوالت یعنی یک نگاه فلسفی جدیدی اول باید به هستی بیاندازید تا بعد بتوانید راجع انسان یک 

 یاده بکنید. پید بیاندازید، تا بعد بتوانید یک شاخه از علوم انسانی و یک تغییری تحولی یک بحثی راجع آن بتوانید چکار کن

ی سنت علمی و دانشی خود چون واقع گرا هستیم هر حرف جدید بما هو هابحثما حاال داخل پرانتز می گویم ما در 
یی که در فضای غرب هست، هر حرف باید جدید باشد خوب است. یک هاارزشجدید برای ما چندان ارزش نیست. بر اساس 

دید بودن خیلی خوب است. لذا کار شما در تولید علوم انسانی بر اساس آن مبانی جچیزهایی را بتواند توجیه کند مخصوصاً 
خیلی راحت است. همین حرف جدید بزنید. یک خرده دستگاهش منسجم باشد چند تا مسئله حل بکند، یکی دو مسئله که 

ر ما نه، از منظر ما باید بتواند سازگار یک خرده الینحل بود بتواند بهتر توضیح بدهد کار تمام است. از منظر مباحث غربی، از منظ
ی متعدد لذا تولید علوم انسانی هامقولهبیافتد با بسیاری از امور به لحاظ مباحث واقع شناسی، به لحاظ مباحث دین شناسی و 
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ما هنوز پرسید شیمدادم مجری از آن بنده خدا یمپرسند، در تلویزیون گوش یمدر چنین ساحتی یکی از چیزهایی که از من 
کرده هر چیز جدیدی حتمًا مطلوب یمکنید چهارصد سال پیش بوده یک چیز جدید این فکر یمفلسفه صدر المتألهین دارید کار 

 است. 

علت عدم تحوالت شدید در فضاهای حوزه همین است. شما بیایید در حوزه نفس بکشید دائمًا ممکن است کسی بگوید 
رود، این مبانی هست. بر یمشود یمشود کشف کنیم تمام یمآن را می گوییم همه چیز را واقع کی گفته دست یافتنی است اگر 

گیرد به دلیل اینکه یمگیرد، چرا اینقدر کند تحوالت فلسفی صورت یماساس این مبانی چرااینقدر کند تحوالت فقهی صورت 
فلسفه گفت اصاله وجود بعضی گفتند اصاله ماهیت، توانم ببرم یک بنده خدایی آمد در یمآورد من اسم یمتا کسی حرف جدید 

کی گفت همیشه حتمًا بایددر آن فضا باشد یک چیز گفت، اصاله فالن چیز در هر صورت کسانی که آنجا نشسته بودند گفتند 
هستی فالن چیزی که شما می گویید یا هستی است یا چیستی است. مگر غیر از این است، برگشتید به خانه اول که باالخره 

خواهید بکنید. یعنی آمده یک طرح جدیدی بیاندازد، یک اتفاقاتی بیافتد جلویش یماصیل است یا چیستی اصیل است، چکار 
دادیم یمشد یک مطلب جدید بعد ما پز یمکردیم عجب چیز عجیبی آوردید، بیا این فضای این یمگرفته شده، بله اگر استقبال 

کنیم بعد یمکنیم، پنج سال بعد یک چیز جدید درست یمبعد یک مطلب جدید درست یک مطلب جدید درست کردیم و سال 
 کند و همه چیز. این فضاست یمدهیم از هنر و علوم انسانی و همه چیز تغییر یمهم همه چیز را تحول 

حث فلسفی عمیق، خواهید این تحوالت را ایجاد بکنید طبیعتًا باید مبتنی باشد بر مبایمو یک فضای دیگر که چون شما 
شود یمدانم چکار باید کرد با توجه به حجم اندکی که وقتتان بابت مباحث فلسفه خرج ینمروی مباحث فلسفی کار بکنید 

 گردیم به اصاله وجود.یمشود. بر یمومصرف 

 **؟؟؟

گردد یماصالت ماهیت بر  گردد یایمها می گویند بر ینا*این واقعًا لذا می گوییم منسوب به مشی یعنی اگر دقت بکنیم 
نباید این حرف را  هاآنآورند یمها را قرینه ینهمزدند و لذا یمها حرف یناگردد به اشتراک لفظی وجود مثل اشاعره و یمیا بر 

شود نگاه کنید یک ینممعتقد باشند امکان پذیر نیست تصور ناپذیر است حرف صدر المتألهین هم همین است. این که 
ها را یشهانداست که  هاآنیی وجود دارد هامالکآورد این نشدنی است، یعنی یک یمی واقعیتی وجود دارد به شما فشار هانقطه

توانیم گفتمان داشته باشیم، حرف بزنیم، کار بکنیم و جلو برویم. نه صرفًا بخواهیم روی چیزی یمدهد و روی آن یمسامان 
 ن سبکیقرارداد کنیم و کار را پیش ببریم. ای

 **؟؟

*ببینید در ریاضیات نگاه کنید، ریاضیات خودش را کشانده در صحنه واقعیت خیلی در اقتصاد قشنگ حاضر است در 
دائمًا  هاصحنهحاضر است، همین که شما گفتید هست. چون حضور دارد در خیلی  هابخشهنر حاضر است، در خیلی 



22 
 

ی ریاضیات است. هابحثبهتر این است فیزیک ما خیلی چیزها که مبتنی بر  گوید فرمولهاییمدهد، هی یمرا تغییر  هافرمول
این در عین صواب در اصول است یعنی در ریاضیات کاماًل این مسلم شده است. یعنی ما یک منطقه دست نخوردنی است 

ست زد، واقع ما را دست شود دینمرا پس زده یا پس خواهد زد، چون واقعیت را  هاآنکسانی هستند آنجا دست بزنند، چون 
هایی یدانمتوانیم واقع را دست بزنیم. واقع به معنی اینکه در اختیار ما است منظور نیست، آن اصول هست. ولی ینمزنیم ما یم

 گوییم اصاًل حاضر نشده شما کارهای فارابی را ببینید خیلی کارها سعی کردهینمآید و این کاماًل درست است ما فلسفه ما یمکه 
حاضر بشود. ولی این بسط کم است خیلی علل و عوامل موجب شده ما مباحث فلسفی ما در حد قواعد کلی جهان شناسی و 

ی الهیات بالمعنی االخص هابحثکجا دخالت کرده می دانید هستی شناسی باقی بماند. در برخی از جاها که دخالت کرده مثالً 
بحث اصلی فلسفه قوانین عام است. آنجا شما دارید روی یک نقطه ریز مثاًل  شویم این بحث اصلی فلسفه نیست،یمکه وارد 

ی فلسفی را بردند هابحثمی گویید این جهان آیا خدا دارد همن نکته ای است که شما می گویید. چون آنجا خیلی حساس بوده 
 آنجا مطرح کردند و تحوالتی خورده است. 

اگر برود قطعًا شما بدانید فلسفه دارای دو بخش خواهد شد. فلسفه بخش نرفته این مباحث  هاحوزهولی در خیلی از 
کند. این مطلب آمده همین االن شما بگویم در حدود پانزده سال اخیر، که یک خرده یمیی که تغییر هابخشبنیادین آن و فلسفه 

ث فلسفه اسالمی در جامعه شناسی ی جامعه شناسی بحهابحثجلوتر رفته رفته در  هابحثی فلسفی البته یک خرده هابحث
دهند یمرفته همین االن سه چهار تا نظر تولید شده، با اینکه همه مبانی واحد است همه با پشتوانه آن مبانی دارند سرریز 

تر از این در فلسفه یقعمی فلسفی را در حوزه جامعه شناسی حرف کاماًل درست است. ولی متأسفانه در غرب یک کم هابحث
افتد فقط االن چیزی که دست نخوردنی است البته این هم گذشتند دیگر خسته شدند گفتند ولش کنید یمو تحول اتفاق  تغییر

چون به سرانجامی منجر  هابحثدر حوزه معرفت شناسی آن هم دیگر خسته شدند برویم در فضای عمل گرایانه و رها کنیم این 
ی نسبی گرایانه هابحثبود از آن فضا رفت. ولی در پس زمینه ذهن همه این  نخواهد شد. آن تغییر نبود یک جور عقب نشینی

 کنند. یمکنند و تالش یمدر فضای معرفت دیگر ثابت مانده، در آن مبحث کار 

داد گفتند افغانستان یمبرویم در اصالت وجود شنیدید این را به کسی گفتند شما راجع داشت راجع افغانستان توضیح 
بس است راجع پاکستان توضیح بده، دو سه کلمه راجع پاکستان گفت دوباره گفت اما افغانستان، باز اما افغانستان و اما اصالت 

ی معارف اثر هاحوزهگوید فهم اصالت وجود در همه یموجود، صدر المتألهین این گزاره را دارد من خدمتتان عرض کنم ایشان 
کند و واقعًا همینجوری است. حاال ما یک حاشیه کوچک یمت و این را جز در واقع اس و اساس دیگر مبانی آن تلقی گذار اس

از فهم این به تدریج به لحاظ مشکالت شکل گرفته است به نظر  ترمهمرسد یمکنار فرمایش ایشان داریم و آن این است به نظر 
ساسی و مهم است فهم اعتباریت ماهیت است. چون اعتباریت ماهیت است اگر رسد کنار فهم اصالت وجود آن که خیلی ایم

دهم نگاه کنید تلقیتان از اعتباریت یمخواهیم بشویم بشویم آنجا نشان یمخوب فهم بشود ما چون وارد الهیات بالمعنی االخص 
 و اعتباریت ماهیت در این بحث اثرگذار است.  گذارد. جا به جا این، یعنی این معنا با هم اصالت وجودیمماهیت االن اینجا اثر 
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تر پیش برویم مرور ما خیلی مفصل نشود. ما در این بحث با یعسرخواهم یکمقداری یمما در این بحث به دلیل اینکه 
ت دو تا مفهوم درگیر هستیم یکی مفهوم وجود یکی مفهوم ماهیت، مفهوم وجود را یک خرده آشنا شدیم با آن. این مفهوم ماهی

من این تلقی را به شما بدهم، همه حواس جمع باشد. من حواسم جمع است از حق و حقوقتان چیزی ضایع نشود. این تلقی 
که شما وارد فضای وجود شدید چی شما این تلقی را به شماداد، خروج از سفسطه، اصل واقعیت، خروج از عدم مطلق یعنی با 

د واقعیت را دریابید انگار در یک دریای واحدی شناور هستید، با این عینک اگر خواهییماین رویکرد با این رویکرد که شما 
کنید، اصاًل صحنه سفسطه را گذاشتیم کنار، عدم یمبینید ولی وقتی زاویه دید را عوض یمهستی رانگاه کنید با یک نگاه دارید 

آن آنجوری است ببینید زاویه دید تغییر کرد،  را گذاشتیم کنار آمدیم در صحنه واقعیت، حاال می گویید این اینجوری است
اینجاست شما با یک مفهوم دیگری روبرو هستید به نام ماهیت یا چیستی یا چگونگی وجود، آن تلقی و رویکرد اول بود، این 

 رویکرد دوم است. 

حض و سفسطه ها در روبرو شدن با عدم مینارویکرد دوم چیست اینکه این وجودها چه جور وجودهایی هستند همه 
دهند یمیک سیکنال را به شما  شانهمهکردید، ینماحساس  هاآنیک زبان را داشتند یک لشکر واحد بودند شما تغییری در زبان 

کان مثل اینکه در دریای واحد غرق هستید ولی وقتی از آن رویکرد برگشتید آمدید در این فضا اول سروصدا نبود، شلوغ نبود 
آورد توجه کردید یمرا عوض کردید، چه سروصدای عجیبی که هر کدام یک صدای خاصی از خودش در وقتی رفتید رویکرد 

ها یکپارچه هستند هیچ یناگوید عجب وحدتی یمهر کدام حرف خودش را می زند. مثل اینکه کسی از بیرون ما را بیبند 
ذره باز کند از بس شلوغ است اینجا این سبکی است  تواند یکینمیش را هاگوشبیند یمآید در درون یماختالفی نیست وقتی 

ها کار ینازنم که شما نگویید فلسفه ما با سیاست کار ندارد، فلسفه ما با یمرا  هامثالها ینابینید نه یمآیید در این رویکرد یم
 ها هستند. یناندارد نه کاماًل در صحنه حاضر است فلسفه و 

کرد کما اینکه االن وقتیکه یمهستیم با ماهیت اگر فلسفه ما از ابتدا خوب ورود به بحث اینجا با یک مفهوم دیگر روبرو 
االن گهگاهی وقتی می گویم افراد می گویند این خیلی واضح است این همه بحث نداشته بله بعد از اینکه مباحث حل و فصل 

ات است خیلی مهم است پیشرفت در ادبیات مطلب شده، چند تا ما در علوم یکی پیشرفت در محتوا است یکی پیشرفت در ادبی
رود به جای دیگر تا پختگی در اصطالح فلسفی پیش یم هاذهنزنند که اصاًل یمرا دارندنمی توانند بگویند، یک حرفی راجع آن 

اق و خواسته بگوید شیخ اشریمشود وقتی شما خوب بررسی کنید، ابن سینا همین را یمبیاید، یک محتوای فلسفی کشف 
خواسته بگویدولی زبان ضعیف بوده من نمونه فراوان دارم به یمخواسته بگوید آن یکی هم همین را یممیرداماد هم همین را 

فراوان است مثاًل عارف ولی که بر اساس کشف شهود چیزی یافته  هامدللحاظ کار خودمان در این بحث عرفانی از بس از این 
 دانسته چه جوری بگوید.ینمدانسته چی با چی به کشف و شهود ینمعنی بنده خدا زبان نداشته بگوید ی
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کردم یم*مولوی هم به قول ایشان همینجوری است. اول که آمده یک دفعه گفته مثاًل من در بحث فنا که این را بررسی 
دانسته چکار ینمدر بحث فنا گفته یک حالتی به او دسته داده گفته هیچی واقعیت ندارد فقط خدا، آن حالت به او دست داده 

بکند و چه جور بیان کند یا مثاًل گفته مثاًل بین من و خدا هیچ فاصله، من خدا هستم خدا من است فرق باهمدیگر نداریم اصاًل 
ها ترسیدند ادبیات را عوض یناها ممکن است از آن طرف بگویند یبعضید این ادبیات چقدر پخته شده، بینیماین ادبیات شما 

که حرفهای بعدی را زدند به همین اندازه جرأت داشتند و شاید بیشتر، حرفهای خیلی  هاهمانکردند نه اینجور نیست واقعًا، چون 
گوید یمگوید آن چی یمفهمیم این چی یمشده خیلی قشنگ فنی حاال  سنگین زدند، یواش یواش این ادبیات پخته شده، پخته

واضح و روشن است. یک تحول محتوایی داریم یک تحول ادبیاتی. اگر نوع ورود به این بحث یعنی بحث اصالت  هابحثو این 
 به دنبال خواهد داشت. بینید این بحث بسیار واضح و روشن است. گرچه ثمرات خیلی مهمی یموجود خوب انجام بشود. شما 

شاالله  ششانی گذشته در این دو جلسه داشته باشیم، یک جلسه دیگر ساعت هابحثمن تالشم این است ما مروری بر 
کنم بحث اصالت وجود را تمام کنم بحث تشکیک هم اشاره ای داشته باشیم چند تا بحث اصلی علیت یمخواهیم داشت تالش 

 جلسه از نگاه بالمعنی االخص با نگاه فلسفی بحث را پیش ببریم والسالم علیکم ور حمه الله را بگویم تا جلسه فردا از اول

 


