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 بیستم_#جلسه

 الله الرحمن الرحیم بسم

 الحمد الله رب العالمین و صلی الله محمد و آله الطاهرین

 اصالت وجود و اعتباریت ماهیتادامه 

ری داشته هست در ورود به بحث الهیات بالمعنی االخص یک مرو مؤثری گذشته که هابحثبنایمان این بود مروری بر 
دید دیباشیم. در جلسه قبل اشتراک معنوی وجود را توضیحاتی دادیم وارد بحث اصالت وجود شدیم، در بحث اصالت وجود 

شود به عنوان واقعیت هستی، وجود و چیزهایی که همین معنا را یمکه ما در یک رویکرد و با یک زاویه دید یک مفهوم به ما داده 
رساند یکی حق است حق حق همان تحقق از یمدینی دو تا واژه هست این معنا را  رساند، تحقق و می دانید در واژگانیم

در واقع در فضای اصل تحقق  ماده تحقق و وجود و کون یکی ماده کون و کینون است که این هم آید حقیقت همه ازیمهمانجا 
کند در یمها است. به لحاظ واژگان دینی این دو تا واژه خیلی جدی است آن بحث حق خیلی مهم است که خیلی استفاده یناو 

 مباحث علمی و فلسفی و عرفانی. 

کنیم در صحنه هستی عرض یمی عوض داد، زاویه دید وقتیمه این مفهوم به ما در هر صورت آن یک زاویه دید بود ک
های وجود اینجا مرزهای یستیچهای وجود، یچگونگشویم. یعنی یمتکثر در متن واحد وجود روبرو  کردم اینجاست ما با

خواهد همین زبان را رده یمبسیار گسترده ای حاصل خواهد شد ما یک بحثی راجع مقوالت خواهیم داشت که آن مقوالت 
شوند. اصاًل بحث مقوالت یعنی رده بندی کردن حوزه ماهیت و چیستی یمبندی کند، این زبان اختصاصی را که اشیا از هم جدا 

گیرم و آن را یک توضیحی خواهم داد به دلیل اینکه اطالعاتش را دوستان آشنا یمرسیم ان شا الله بهانه یمو چگونگی وجودات 
 د. باشن

که االن مطرح کردیم چنانچه صدرا ازاین طریق وارد شد و بعد  بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت اگر از این منشأ
به  هاپاسخ استدالل اولی که در بدایه آمد، استداللی که در نهایه آمد روی این فضا هست، اگر از این مسیر طی بشود خیلی

 سؤالاین است ما ما دقیقاً  سؤالاعتباریت ماهیت خیلی به روشنی قابل درک است.  راحتی قابل درک است یعنی اصالت وجود و
دم مطلق و را عوض کنم اگر در این صحنه کدام صحنه صحنه ای که یک رویکرد داریم که واقعیت را در مقابل عدم واقعیت و ع

کنیم این دو تا یمها را بررسی یتواقع هاییچگونگآییم در صحنه واقعیت یمگذاریم، یک رویکرد این است که یمسفسطه 
است. طبیعتًا شما  ء بشود چی اصیلپرسیدیم که در این که یک شیئی آن شییمزاویه دید است اگر ما در همین فضااز شما 

آن بشود غیر از  کند. ببینید نقش اساسی بر اینکه این شیءیمازی بگفتید همان چگونگی همان ماهیت است نقش اساسی را یم
 ه عنوان ماهیت می گوییم. کند قطعًا همان که ما بیمباشد، غیر از آن باشد چی بازی 
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ل است. ولی ما مهم است اگر شما سوالتان این باشد همین االن توضیح دادم طبعیتًا شما باید بگویید ماهیت اصی سؤال
از  ما این است حقیقت یک شیء سؤال. ما در اصالت وجود یک چیز دیگری است چون دنبال یک اهداف دیگری هستیم سؤال

رض عاین جهت که بخواهد از کذب عدم و از حوزه سفسطه خارج بشود چیست. خیلی واضح است اگر شما از زاویه دیدی که 
قتی کردم وارد بشوید طرح مسئله دیگر بی معنا است، همیشه می گویند مباحث فلسفی تصورش از تصدیقش سخت تر است. و

ود و د ماجرا روشن بشود، شما در صحنه که حاضر باشید راحت پاسخ خواهید داد. پرسشی که در اصالت وجقشنگ همه ابعا
ه این اعتباریت ماهیت است این است که از منظر نفی عدم چی اصل است. توجه کنید از منظر نفی سفسطه چی اصل است. بل

 تبعات مهمی خواهد داشت. 

پرسید طبیعتًا آن چیزی که ما را از مرز سفسطه یمرا از این زاویه  سؤالتی شما دهید وقیمدر همین جا وقتی شما جواب 
دهد محکی او هست، محکی او یمدهد همان که به ما بازتاب مفهوم وجود یمکند یعنی همان که به ما سیکنال وجود یمجدا 

جود یعنی همان محکی که ما را در مقابل محکی و تا می گوییم کنم این زاویه دید درست بشود.یمکه می گوییم خیلی تالش 
پرسیدم یمها نه. اگر من از شما ینادهد یمها و اختالفات اشیا را به مانشان یچگونگدهد نه آن محکی که دارد یمسفسطه قرار 

باید بگویید این  بیعتًا شمابشود یعنی زاویه دیدتان را بردم این سمت طآن شیء بشود آن شیء این شیء چی باعث شده این شیء
برم در این فضا می گویم چه چیزی است این واقعیت را از میان دو زاویه دید کدام زاویه دید یماصل است. ولی من زاویه دید را 
کند یمب عدم خارج دهد کدام است آن را از کذیمهیت دهد یا آن چیزی که به من مفهوم مایمآیا چیزی که به من مفهوم وجود 

ایستد یمچیست، خیلی واضح است ما باید بگوییم آن بعدی که در مقابل سفسطه و عدم  سؤالبخشد به او، ببینید یمواقعیت 
های آن ینتعها یچگونگدهد و طبیعتًا آن یمو متن واقع را تشکیل  دهد آن است که اصیل و واقعیمو به ما بازتاب مفهوم وجود 

 گر برگردانم. تحقق دارد نه به واسطه اصل ذاتش. دقت کنید من جمله را یک بار دی حقیقت است که از این منظر به واسطه وجود

پرسم از منظر یمپرسم آِیا وجود اصیل است یا ماهیت اصیل است از منظر تحقق دارم این پرسش را یمببینید وقتی من 
ا باید بگویید وجود اصیل است را پرسیدم شم سؤالپرسم. اگر این یمرا  سؤالواقعیت داشتن و از کتم عدم خارج شدن دارم این 

اشتیم و به ما دآیا آن رویکرد دیگری که ما  سؤالکند، یمیعنی چی یعنی وجود سنخ ذاتی او به گونه ای است که طرد عدم 
داد آیا این معدوم است نه معدوم نیست این هم موجود است چون این رویکرد دیگری از همین یمهای وجود را یچگونگ

ها چیزی نیست ذاتًا طرد عدم بکند بلکه جمالت را خوب دقت کنید بلکه یناجودات است این هم موجود است ولی نگاه کنید و
 د است. چون حالت و چگونگی آن چیزی است که آن چیز ذاتًا در مقابل عدم است لذا آن عدم نیست، معدوم نیست بلکه موجو

گذارد یمرا درمقابل عدم  هاآنویه دید در اشیا آشنا شدیم یک زاویه دید است که یک بار مرور کنیم این بحث را، ما با دو زا
آییم در صحنه واقعیت یمکنیم یمدهد. یک زاویه دید عوض یمها را یناو همان است که به ما سیگنال وجود و مفهوم وجود و 

ت یکی درخت است یکی حیوان است یکی بینیم این چیست، آن چیست، یک سنگ است یکی گیاه اسیماختالفات اشیا را 
ما چیست، سوالمان این است که واقعی شدن واقعیات به چیست، نباید  سؤالکنیم. اینجا یمانسان است این چیزها را برخورد 
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زاویه  گذارد قطعًا اینجور نیست آنیمکند وآنها را در مقابل عدم یمها هست که واقعیت اشیا را واقعی یچگونگاینجا بگوییم آن 
ها مسئله خیلی جدی نیست. ینادهد. بعضی می گویند این دعوای لفظی است بین یمدید اول است که آن کار را دارد انجام 

دهد، یمببینید اگر ما این دو رویکرد را در کنار هم گذاشتیم دو رویکرد را یاد گرفتیم، فهمیدیم کدام رویکرد به مامفهوم وجود 
 ها برای ما روشن شده است. ینادهد همه یموم ماهیت کدام رویکرد به ما مفه

شما حتمًا  بشود غیر از آن شیء پرسیدم کدام رویکرد اصیل است در اینکه این شیءیمحاال در این فضا عرض کردم اگر 
 ست این شیءکدام رویکرد است، چه چیزی ا ما این نیست گفتیم سؤالگفتید ماهیت، ولی یمدادید یعنی یمباید آن را جواب 

دهد طرد عدم است. این سنخ ادبیات را ممکن یمنس ذاتی آن که به ما مفهوم وجود را کند، برگردیم به نقطه مهم، جیمرا واقعی 
ه از است جاهای مختلف شنیده باشید، مثاًل می گوییم وجود اصل این است متن ساز است، متن یعنی چی متن یعنی آنی ک

کند عدم یک جایی است یمشود آدم فکر یمن کلمات هم تسامحی است از فضای عدم خارج شود اییمفضای عدم خارج 
شود. نه از این واقعیت چه رویکردی هست که زاویه تند برخورد با عدم را دارد همین کلمات تسامحی است یماین از اینجا کنده 

 اه تسامحات است باید توجه به این نکته داشته باشیم. ن نیست، یعنی این زبان همرگوید برخورد کان گرفتار چاره ای جز اییم

ن یعنی منظور ما از متن سازی این است، دقت بشود حتمًا این قرائت را جایی شنیدید که اصالت یعنی متن سازی مت
کند یمج را از فضای عدم خار که این شیء کند آن حیثی از این شیءیمچی، متن یعنی آن حیثی که ما را از حوزه عدم خارج 

کند این یعنی متن. حاال آن حیث دیگر که ماهیت باشد یعنی آن اصاًل نافی عدم نیست یعنی آن معدوم یمواقعیت را واقعیت 
 ست. است اینجا مهم است این که عرض کردم صدرا گفته اصالت وجود من می گویم اعتباریت ماهیت مهم است برای همین ا

شویم که جنس ذاتی آن تحقق نیست، یماهیت با گونه خاصی از تحقق روبرو ما در بحث اصالت وجود واعتباریت م
ه اعتباری دقت کنید جنس ذاتی آن نفی عدم نیست ولی با این حال محقق است. منظور از اعتباریت ماهیت چنین معنایی است ن

از واقع  هیت یعنی شما با حیثیبودن ماهیت یعنی در ذهن ما است، یعنی اعتباری بودن ماهیت یعنی پوچ. اعتباری بودن ما
ه این حیثیت برخورد کردید که کار ذاتی این حیث نفی عدم نیست، ولکن به دلیل اینکه این جمله را توجه کنید به دلیل اینک

کند یعنی ثانیًا و بالعرض، این اصطالح در فلسفه الی ما شا یمکند او هم طرد عدم یمحیثیت آن بعدی است که ذاتًا طرد عدم 
و بالعرض، این ثانیًا و بالعرض خیلی ایجاد شبهه وتردید و و بالذات موجود است ماهیت ثانیاً الله است. می گویند وجود اوالً 

کنند بالعرض یعنی بالعرضی که واسطه در عروض و در فضای ادبیات یعنی مجاز، من برگردم یک یممشکل و رهزنی کرده فکر 
 توضیح دیگر بدهم. 

بارها این نکته  من فضا را خیلی بدفهم کرده استفاده از واژه ادبیات حقیقی و مجازی در این بحث است. آن چیزی که این
آورند یمآیند یک چیزی به دست یمرا عرض کردم این فیلسوفان خودشان ادیب هم بودند. نه چون ادیب بودند وقتی در رشته ای 

ین اصطالحات را بیاورند اینجا چکار کنند استفاده بکنند. من این استفاده فالسفه ترمناسبکنند از هر جایی بهترین و یمسعی 
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ها آمدند ینابه لحاظ فهم این بحث سم مالک است. دانم خیلی خوب است، ولی برای کسی که در فضا نباشد واقعاً ینمرا بد 
قیقتًا موجود است ماهیت مجازًا موجود است. چکار کردند اصطالح حقیقی و مجازی را از آنجا آوردند اینجا، گفتند وجود ح

منظور از مجازًا موجود است یعنی جنس ذاتی او طرد عدم نیست. اگر ادبیات را توجه دارید ادبیات معنای حقیقی چیست مجازی 
عنا را به آن استناد چیست، استعاری چیست حقیقتًا آن معنا را ندارد از باب ارتباط با یک چیزی که حقیقتًا این معنا را دارد، این م

 دهیم. یم

عدم  در اینجا فالسفه دیدند جوهر اصلی کار حقیقی و مجازی وجود دارد، مثاًل در وجود ذاتش همان است که طرد
ها وقتی صدرا کار را به یبعضجود است بالذات، همین جا داخل پرانتز یک چیزی عرض کنم گوید وجود مویمکند. لذا یم

ان نی همه وجودها واجب الوجود است یعنی خداست، چون می گوییم وجود موجود است بالذات ایشاینجا رساند گفتند یع
گوید مراد از بالذات دو اصطالح است. یک وقتی شما می گویی یک وجودی موجودات بالذات یمدهد یمبالفاصله توضیح 

هد این فقط خداست. یک وقتی می گویید خواینمدات علت کند. وقتی می گویید موجویمخواهد خیلی فرق ینمیعنی علت 
 بالذات است یعنی سنخ ذاتی او از جنس وجود و تحقق است. 

نکه این بله ممکن است یک علتی بخواهد که همین جنس را افاضه کند، توجه کردید ما مرادمان در اصالت وجود از ای
ت ذاتی آن رویکرد تقابل با سفسطه و عدم را دارد ی گوییم طبیعخواهیم سنخ ذاتی آن را توجه کنیم. میمموجود بالذات است 

دهد. یعنی یا وجود امکانی یا وجود یمخواهد و این کار را انجام یمدهد یا علت یمخواهد و این کار را انجام ینمحاال یا علت 
موجود  ود حقیقتاً واجبی پس این شبهه هم برطرف شد، برگردیم آنجا اصطالح را وجود موجود است بالذات لذا می گوییم وج

وید است یعنی دقت کنید خوب قرائت را یعنی جنس ذاتی آن حقیقت وجود در آن اشراف خود ذاتش است خودش است. ولی بر
ا اینجا در آن حیث دیگر حیث دیگر چیست انسان بودن. بودن غیر از انسان بودن است. همه بودن را در آن شریک هستند ام

است  ن، آهن بودن آن فضای آهن بودن سنگ بودن چوب بودن انسان بودن غیر از اصل بودنانسان بودن چوب بودن سنگ بود
ینجا دقیق ها وقتی شما ایناکند یممدیگر جدا آید و اشیا را از هیمآن همان حیث دیگری است که دررویکرد دوم برای ما پدید 

تز دیگر باز کنم این تفکیکی که ما بین وجود و ماهیت کنید، این تفکیکی که یک پرانیمشود وقتی در ذات این بعد نگاه یم
توانید مثاًل با ینم عقلی محض است، یعنی شماکنیم این تفکیکی نیست که به لحاظ دانش تجربی قابل فهم باشد اصالً یم

 اشید ها ایشان بگوید این طرف وجود است این طرف ماهیت معنا ندارد این حرف توجه داشته بیکروسکوپمترین یقدق

یی که داشتیم یک بنده خدایی آمد پیش من گفت شما مثاًل این ماهیت هابحثمن سال گذشته این نکته را عرض کردم ما 
رسم به وجود. این یعنی توجه نکرده منظور از وجود نیست منظور از ماهیت چیست، خوب تأمل یماگر من چاقو بزنم یعنی 

خواهد، یما بگویید اصل مسئله فهم شده است ولی برای فهم ماهیت خیلی عمق کنیم این نکته را، یعنی این چیزی نیست شم
دهیم چیست. مثال اسب آهنی همین تداعی غلط را یمپرورانیم و توضیح یمرا  هابحثکنیم یمان شا الله یک چیزهایی بهانه 
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شود وجود، اگر بخواهیم تداعی غلط را دارد نه یم اشهمهمی گوید اگر بروم در الیه زیر دیگر خبری تواند داشته باشد، مثالً یم
 کنم. یمزنم و تکرار یماینجوری نیست. من مثال را باز 

تواند قابل مطالعه بشود و مطالعه یماین تفکیک وجود از ماهیت کاماًل کار عقلی است وکاماًل فقط به وسیله یک فیلسوف 
با ابزار  شود، کامالً یمندارد اگر وجود داشته باشد کاماًل، یعنی همین بشود این مسئله هیچ دانش دیگری برای این مسئله وجود 

ان نشان عقلی باید این کار را انجام بدهد. یک تفکیک عقلی بین چگونگی و بین بودن، چگونه بودن اگر دقت کنید اول آس
خیلی سخت است. شما اگر  . کار فلسفی هم اینجوری است خیلی آسان است خیلی دقیق است،دهد ولی خیلی دقیق استیم

شود جایی باشد حیث نفی عدم نباشد، یمگر مرا همان حیث نفی عدم پر کرده  دقت کنید از یک جهت تمام حقیقت این شیء
س ذاتی اگر همه جا باید حیث نفی عدم باشد، در عین حال شما یک دفعه این وسط یک چیزی دارید واقعیت هم دارد ولی جن

ویکرد رنیست، جنس ذاتی آن واقعیت نیست یعنی زبان اصلی آن رویکرد اول نیست، بله چون حیثیت و آن نفی عدم و سفسطه 
دهد، لذا می گوییم مجازًا موجود است یعنی چی یعنی چون ارتباط دارد با یمدوم است از چیزی که رویکرد اول راتشکیل 

 ذاتی آن موجود است چیزی که حقیقتًا موجود است این را می گویید موجود. نه چون سنخ 

بافد، یمهای فراوانی پدید آورده تا گفتند مجازی گفتند یعنی در ذهن است یعنی دروغ است ذهن ما یرهزناین مجازیت 
ه عقب وجود ندارد این بحث و بی اخیر پیش آمده شما برگردید هادههدر  هاقرائتگوید. این ینماصاًل فلسفه اسالمی این را 

رده کلمات لکن همین حیثی که عرض کردم در باب مجازیت یک پیشینه تاریخی دارد در شیخ اشراق آن هم این معنا را ایجاب ک
جور منظور از اعتباری ها فهمیدند اینیبعضصدرا که اصل کار مال ایشان است تا خود عالمه طباطبایی بحث به این سبکی که 

خواهد یمقط بودن نه یعنی ساخته ذهن بودن، منظور از مجازی بودن نه یعنی اینکه هیچ و پوچ و کذب است نه اینجور نیست، ف
طالعه قرار مبگوید جنس ذاتی آن نفی عدم و جنس ذاتی آن وجود نیست، یعنی شما اگر بروید دقیقًا حیث چگونه بودن را مورد 

یابید، ماهیت یمیابید، چیستی وجود یمیابید، چگونگی وجود یمیابید، در ذات او چی ینمات او مسئله وجود بدهید، در ذ
دهد، آن اصاًل خودش ذاتش یعنی من یمدهد و به شما مفهوم وجود یمیابید، برخالف آن چیزی که به شما سیگنال وجود یم

 خواهم بکنم یمطرد عدم 

ود، مراد از اینکه وجود متن این است مراد از اینکه ماهیت اعتباری است این است اعتباریت بنابراین مراد از اصالت وج
موجوده ال موجوده و ال معدومه می دانید ماهیت فی  هاکونگوید ماهیت فی حین یمکنند، صدرا ینمها را توجه ینالذا صدرا 

نسان کاری به وجود و عدم ندارد خودش یک چیزی است. حد نفسه نه موجودیت دارد نه معدومیت. چون ماهیت یعنی انسان ا
تواند معدوم باشد معلوم یمتواند موجود باشد یمتواند معدوم باشد. همین که یمتواند موجود باشد یمنه موجودها، کار نداریم 

شود یمکثیر باشد. معلوم تواند یمتواند واحد باشد یمشود که نه وجود است نه عدم است. توجه کردید، مثل اینکه ماهیت یم
تواند کثیر باشد. پس یک حقیقتی متفاوت است با آنچه ما یمتواند واحد باشد یمذاتش نه وحدت است نه کثرت است. انسان 

 شناسیم. ماهیت ذاتش عدم نیست، چنانچه ذاتش وجود هم نیست. یمبه عنوان وجود یا حتی عدم 
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زنیم این مثال است ممکن است رهزنی یماین مثال رامی زنیم و همیشه هشدار ما برای اینکه این بحث روشن بشود دائمًا 
کنیم فرض مثل مجمسه آهنین که شکل اسب داشته باشد، شما وقتی یمداشته باشد و متوجه قضیه باشید. مثالی که ما مطرح 

ده آهن، هیچ کجایش به لحاظ گویید صددرصد متن این مجسمه را چی تشکیل داکنید از یک جهت باید بیماین را مطالعه 
توانید پیدا کنید بگویید اینجایش دیگر آهن نیست تمامش آهن است. ولی وقتی گفتید تمامش آهن است آیا ینم خود این شیء

منظورتان این است که شکل اسب واقعیت خارجی ندارد، یعنی شکل اسب ذهن من ساخته انگی است که در ذهن من شکل 
ه به لحاظ ذهن من به آن می زند قطعًا این نادرست است. پس چه نسبتی بین آن آهن به لحاظ این مجسمگرفته قالبی است که 

ولی خیلی  ی دیگر هست.هادقتماده آهن و شکل این اسب وجود دارد. این دقیقًا بحث ما نیست، چون اینجا به لحاظ فلسفی 
ین صفحه کاغذ را بگیرید یک مثلث از دلش ببرید، اند، شما اگر زنیمها این مثال را یبعضکند. مثل اینکه یمذهن را نزدیک 

توانی پیدا کنید کاغذ نباشد، ولی در عین حال یمکاغذ است مگر جایی  اشهمهاگر مثلث از آن ببرید این مثلث را نشان بدهید 
 اخته قطعًا اینجور نیست. م بگوییم ذهنی صرف است ذهن من ستوانیم انکار بکنییممثلث بودن و واقعیت خارجی مثلث را 

کید کنم در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت  خواهیم به دوگونه از تحقق داشتن یمما در بحث اصالت وجود این را تأ
ست اراه پیدا بکنیم یک گونه تحقق که عین ذاتش تحقق است. یک گونه تحقق این است عین ذاتش تحقق نیست ولی متحقق 

بریم ولی مجازًا تحقق دارد یمدهند می گویند ما کلمه مجاز به کار یمتذکر  هاآنزًا تحقق دارد خود واقعًا اینکه می گویند مجا
آب است ولی  اشهمهشود یمزنیم فواره نگاه کنید شبیه یک قارچ یمواقعًا. تحقق مجازی را حقیقتًا دارد، مثل فواره ای که مثال 

 عیت در خارج است و در خارج واقعیت دارد، عین واق نه واقع است. توانید شکل قارچی انکار کنید که در خارجینم

ن فقط ماین بحث اصالت وجود است من همانجا تذکر دادم االن همانجا ثمرات این بحث را در خیلی جاها نشان دادم 
ی واقع را هاتساحخواهم بگویم فرض کنید حق با عرفا است، ولی عرفا وقت می گویند همه ینمیک گوشه ای را تذکر بدهم 

خواهند انتقاد فلسفی کند می گویند کثرات چی شده، هیچ واقعیت ندارد. نه این کار صدرا یموجود فرا گرفته، اکثر کسانی که 
دانند با یک یمیت خلق را دقیقًا مثل این ماه هاآنین خدمت را به فهم فلسفی و عقالنی عرفان کرده، چون در عرفان تربزرگ

جود شکل واینکه امکان وجود محدود نیست یک توضیحاتی برای خودشان دارند. ماهیت همیشه از محددیتهای یی نه هاتفاوت
 گیرد. یم

یی داریم غیر از واقعیت داشتن وجود باشد و اصاًل درصدی از متن را تشکیل ندهد. شما تمام هاداشتنپس ما واقعیت 
ان وجود است. شما از این حیث یک درصد الیه ظریف ظریف دهد یعنی همان که ذهنیت همیمدرصدیکه متن را تشکیل 

تواند این وظیفه را به دوش ماهیت بیاندازی، ماهیت نقش دیگری دارد. اتفاقًا در آن نقش ماهیت وجود اصاًل نقش ندارد در ینم
آورد خود وجود یمدید کند. البته مواظب باشیم ماهیت را چی پیمآن نقش وجود اصاًل نقش ندارد ماهیت این نقش را بازی 

آید مثل اینکه فرض کنید ینمآید که از وجود بما هو وجود بر یمولی وجود وقتی برای خودش ماهیت ساخت کارهایی از این بر 
آید، گرچه ینمآید از قوه عقلی ما بر یمی فراوانی داریم فرض کنید به لحاظ عالم ماده کاری که از دست و زبان ما بر هامثال
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تواند از حیث این شأن مراتب ینمبرای خودشان شئونی دارند که این شأن را  هادامنهها ریشه در آنجا دارد مولی باالخره یناهمه 
دیگر انجام بدهد. در هر صورت منظور از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت یک چنین معنایی هست. خوب این هم در واقع 

 بحث دوم. 

 وجودتشکیک 
کیک اشتیم این هم یکی از ارکان مهم کار صدرا است بعد از اصاله وجود بحث تشبحث سومی که ما در آن جلسات د

خواستند یمکردند یمدر وجود است من یک تذکر کوتاه بدهم، حکمای مشاع برای تبیین اختالف دو چیز سه تا راه پیشنهاد 
د کدامیک از این سه تفاوت بینشان است. توانید بگردید ببینییمگفتند این سه تفاوت را یمبگویند فرق سنگ با گیاه چیست، 

گیاه با آن  تفاوت بین این سنگ با آن سنگ در چیست این جا با آن جا در چیست، حتی اگر یک نوع گیاه بودتفاوت این فرد از
یم نخواند فرد از گیاه در چیست سه تا تفاوت وجود دارد یک تفاوت به تمام حقیقت، چون ما االن یک مقدار بحث مقوالت را

 یک مقدار برای ما سخت است. 

ها به تمام حقیقت باهمدیگر فرق دارند به مقوالت که یناهای کم یرمجموعهزی جوهر با هامجموعهمثاًل مثال بزنم زیر 
عنی یخواهد شد، پس تفاوت دو چیز مثال بزنم تفاوت انسان با رنگ تفاوتش چیست تمام حقیقت است،  ترواضحرسیدیم 

کند با حقیقت انسان به لحاظ فضای ماهوی، خوب پس یک تفاوت به تمام حقیقت یک تفاوت به یم فرق حقیقت رنگ کامالً 
کنید از یک حیث با هم شریک هستند از یک حیث با هم اختالف دارند، مثل چی یمرا شما نگاه  جز حقیقت یعنی دو تا شیء

و نوع از حیوان گوسفند و گاو را اگر در نظر بگیرید هر دو در ید، دگفتند فرض کنید شما دو حیوان را اگر بررسی کنیممثاًل 
شود چی به جز حقیقت با هم مختلف یمحیوانیت شریک هستند ولی یک گوسفند است یکی گاو است. این با همدیگر 

تلف نیستند قیقت مخحها نه تنها در تمام یناکند. اختالف سوم چیست شما دو چیز دارید یمشوند، به فرض اختالف پیدا یم
هستند  به عوارض خارج از ذات مثل دو انسان است هم حیوان اندمختلفدر جز حقیقت هم مختلف نیستند چه جور با هم 

ه عوارض هم ناطق نه در تمام حقیقت نه در جز حقیقت با هم اختالف ندارند اختالفشان به چی است می گوییم به اندازه ب
 ها اختالف دارند. ینابه وزنشان به مکانشان به زمانشان به  انشاندازهخارج از ذات به رنگشان به 

ین که مشاع معتقد بود اختالف اشیا فقط از همین سه راه است. دیگر ما هیچ نوع اختالف دیگری نداریم خصوصًا ا
قت، حقیی ذاتی آن مختلف بشود امکان ناپذیر است. مثاًل سفیدی یک هامؤلفهبخواهد یک حقیقت و یک طبیعت با حفظ 

مختلف  یش هم کم وزیاد نشود ولی بخواهید بگویید سفیدی با شدت و ضعفش بخواهدهامؤلفهحقیقت دیگر هم دخالت نکند 
 آوردند، یمیی هااستداللبشود از نظر مشاع این باطل بود 

اولین کسی که با مشاع درافتاد و نوع چهارم اختالف را اثبات کرد شیخ اشراق بود. شیخ اشراق گفت نه ما آن سه نوع 
اختالف که داریم نوع چهارم هم داریم نوع چهرام چیست اختالف درون ذاتی، اختالف درون ذاتی یعنی چی یعنی یک طبیعت 
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ای برایش افزوده بشود به لحاظ  مؤلفهای که حقیقت ذاتش بسازد یا  مؤلفهز او کم بشود ای ا مؤلفهیک ذات، بدون اینکه هیچ 
ی دیگر نور یعنی چی نور به لحاظ تعریفی هامثالتواند مختلف بشود فرض کنید مثال نور یا یمشدت و ضعف ونقصان و کمال 

کند این تعریف نور یمکند وآشکار یمشن را کردند نور یعنی چیزی که خودش آشکار است و چیزهای دیگر رویمکه از آن 
است، این تعریف هم بر خورشید صادق است هم بر نور ماه صادق است هم بر نور یک چراغ صادق است هم بر نور کرم شب 

ی نور را دارند بدون هامؤلفهکند در اندازه وسع خودش همه یمتاب هم صادق است. خودش روشن است چیز دیگر هم روشن 
ای در اصل نوریت اضافه داشته باشد. یا نور یک چراغ  مؤلفهکم یا زیاد مثاًل نور خورشید اینجور نیست یک  مؤلفهیک  اینکه

 در اصل نوریت کم داشته باشد، نه بلکه این به لحاظ شدت و ضعف است.  مؤلفهاینجور نیست چند تا 

ی به شک اندازنده، چرا معروف ک می دانید یعنروم چرا می گویند تشکیینماینجا مسئله تشکیک مطرح شد، حاال من 
شد اصل اصطالحش ذو مراتب بودن است اصطالحی که بامسما باشد چرا گفتند تشکیک یک نکته ای است من فی الجمله 

یق اشاره ای کنم در بحث منطق یادتان باشد کلی متواطی و مشکک داریم، کلی یا متواطی است یا مشکک است. این حقا
کرد آیا این کلی متواطی است یا حقایق متباین از یک جهت آدم یمع به گونه ای بود که برای انسان شک ایجاد مشکک در واق

های یکلها را گذاشتیم یناکرد که می گویند متواطی است، لذا اسم یمکرد می گویند متباین است از یک جهت نگاه یمنگاه 
 داشتید سؤالمشکک یعنی به شک اندازنده. شما 

 ؟؟**

 *اصل کلیت که درهر دو است.

 **؟؟؟

گفت که هیچ یمکنیم مشاع یمکنیم یا نورها را با هم مقایسه یمها را باهم مقایسه یدیسپها، یدیسپ*درست است مثاًل 
گوید افزون بر عوارض خارج از ذات یک عامل یموارض خارج از ذات، ایشان توانید بینشان پیدا کنید مگر به عینماختالفی 

توانند داشته یمآوری می گویی در سرجمع اشیا چند جور اختالف یمتواند بشود. شما سر را باال یمدیگر موجب اختالف 
عت باشند می گوییم چهار جور، تمام حقیقت جز حقیقت عوارض خارج از ذات یک چیز دیگر داریم و آن این است یک طبی

 افزوده کم یا زیاد بشود این تکثر و تضعیف است. مؤلفهلحاظ شدت و ضعف در درون خودش بدون اینکه به 

 **؟؟؟

کنید یک نوع است. بحث را مفصل مطرح یمی متعدد کنار هم است. شما فکر هانوعگفت یم*خیلی بحث است، 
گوید شما احساس یک نقطه یمشود یمهایی که شدید و ضعیف یدیسفکردند گرچه خیلی بغرنج و سخت شده توضیحشان 

را  سؤالیشان با همدیگر مختلف هستند این هافصلاند توجه کردید در یکشرها در جنس یناکنید در واقع یممشترک 
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ای  مؤلفهندارد یک ای این دارد ذاتی که آن  مؤلفهخواستید بپرسید یعنی همین، به جز ذات با هم مختلف هستند. یعنی یک یم
را اگر در داخل نور بردی یعنی در هویت نور بودن باید مختلف  مؤلفهگوید یمها شیخ اشراق یناذاتی آن دارد که این ندارد. 

باشند در حالیکه در هویت نور بودن با هم مختلف نیستند این دعوا وکشمکش است که صدرا در آخر جلد اول یک فصل مشفع 
ین دو تا گروه و حق را به شیخ اشراق داده در همان بحث یعنی تشکیک درون ذاتی را صدر المتألهین قبول کرده آورده در دعوای ا

کرد در ماهیت، به دلیل اینکه اصالت ماهوی بود. ولی صدر المتألهین یممنتها شیخ اشراق تشکیک درون ذاتی را کجا پیاده 
 بحث تشکیک درون ذاتی را دروجود پیاده کرده 

گوید در رویکرد اول که ما مسئله وجود را درآوردیم، چرا دررویکرد دوم این یمخواهد چکار کند صدرا یمید صدرا ببین
آید. برای تبیین چرایی تکثر در رویکرد دوم مسئله تشکیک را صدرا مطرح کرده یعنی گفته وجود به حسب یمهمه تکثرها پدید 

آورد به وسیله شدت و ضعف است که یکی می شو یمرهای اشیا را پدید آورد تکثیمشدت و ضعفش هست که چی را پدید 
شود ملک یکی حیوان یکی چیزهای دیگر به لحاظ شدت و ضعف وجود. هر چه وجود شدیدتر باشد موجودات یمانسان یکی 

 د.آییمها پدید یستیچیین تر اینجاست چگونگی و تر باشد موجودات پست تر و پایفضعبرتر، هر چه وجود 

 **؟؟؟

ز ذات بدانیم. مخصوصًا یی باید خارج اهامؤلفهیی را باید ذاتی بدانیم چه هامؤلفه*بله، خیلی بحث کردند راجع اینکه چه 
آید ولی همیشه با او هست. ما باید این را از یمه حساب بشود عوارض الزم یعنی یک خارج از ذات یمآنجا که عوارض الزم 

گوید شما از بحث تعریف که مشاع یمار واقعًا سخت است. لذا شیخ اشراق بر اساس همین صعوبت ذاتیات تفکیک کنیم این ک
گوید یمیمد، شیخ اشراق ی ذاتی هست صرف نظر بکنید. بروید ببینید چه چیزهایی از آن می فههامؤلفهگفت بروید یمارسطو 

سخت است بعضی جاها راحت است بعضی جاها خیلی  فهمی، اعمالشیمفهمی از نور به ما هو نور چه یماز نور شما چی 
ماند. ولی اصل مسئله سر جای خودش یمابهام  کند چکار باید بکند در هاله اییمسخت است، بعضی آدم وسط مشکوک گیر 

 یی که مشاع کردند بر نفی اینهااستداللشود. اصل استدالل چون ینماست، چون می دانید اصل استدالل روی مثال پیاده 
 سئله را.قسم اصطالح فلسفی است، شیخ اشراق برگشته به نحو فلسفی جوابشان داده، این مثال بودکه تقریب به ذهن بکند م

 **؟؟؟

دهد ولی کثرت یم*همه کثرت نه ما کثرت طولی داریم و کثرت عرضی. در واقع کثرت طولی را همین تشکیک توضیح 
ی عرضی خیلی بحث شده که کثرت عرضی یعنی چی، یعنی وجود با درجه واحد بروزهای مختلف داشته باشد. یک نوع، یعن

د خیلی یک نوع نگوییم یعنی در یک درجه واحد یک نوع خاص یعنی در یک درجه واحد انواع متعدد از موجودات را شکل بده
شود ولی تبیین فلسفی چندان یمگوید یمرصی دارد که این معنا نشدنی است، صدرا مهم است همین االن مخالفین پروپاق

 های مختلف پدید بیاورد این مهم است.یتماهشود یک درجه واحد بتواند یمواضحی در این قسمت ندارد که چطور 
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 **؟؟؟

نقب بزنند بروند به طرف د ها یواش یواش خواستنیبعض*خیلی نکته جالبی است، بحث خوبی است که از همین راه 
نم چون یک کم یی دارد من بخواهم دفاع کهاراهنفی تشکیک در وجود و اثبات وجود اطالقی که آقایان عرفا می گویند. صدرا 

شود از ایشان دفاع کرد، بله شما هیوالی اولی یا وجودات ضعیف یمپسندم ولی یممیل به آن طرف دارم زود این اشکاالت را 
های وجودشان بسیار ضعیف یگنالسکند ولی طرد عدمشان خیلی ضعیف است یعنی یمها طرد عدم یناکنید یم را که نگاه

ات است این کلمه هم تسامحی است، خیلی در داشتن کماالت ناقص است. یله یعدمگوید آغشته به انواع یماست ایشان 
ا متوجه بشوی دارد تندارد خیلی باید تحقیق کنی  خواهی بگویی وجودیماینقدر ضعیف است بعضی چیزها که کان شما 

رسی تا به خداوند یم ترواضح، خیلی ترواضحگوید من هستم یکی دیگر نه خیلی یمگوید من هستم یواش خیلی آرام یم
حدود م گوید هستم، یک چیزهاییمتولوا فثم وجه الله آن همه جا  گوید من هستم فاینمایممتعال، خداوند متعال ازهمه جا 

 یل به آن طرف دارم خیلی.توانم دفاعکنم ولی چون یک کم میممحدود تا اینجا. 

 **؟؟؟

ها در خصوص منطق ینامنطق فازی و  شود مثاًل راجعیمیی االن مطرح هابحث*یعنی در واقع فلسفه صدرایی یک 
ابطال پذیر نیست، منطق مثاًل فرض ین اماند آن بخشهای اصلی و مسلمی یمارسطویی منطق ارسطویی مثل قواعد ریاضی 

یم تمام قواعد ی بین بین دارد این نه بدین معناست، آن صفر یک است این مثاًل اگر خوب دقت کنهاحالتکنید منطق فازی که 
ی هاگزارهی گویند ما در منطق ی جدید همه آقایان مهامؤلفهکند. بله یک سری یمحاکم بر منطق ارسطویی در اینجا حکومت 

ر افی به حمل حقیقت و رقیقت نداریم حمل حقیقت و رقیقت یعنی همین یعنی یک حقیقت است در یک منطق ضعیف تر، دو
توانی بگویی هست ولی این یمتوانی بگویی آن نیست یمروید در منطق ضعیفر یمیک منطق قویتر، یعنی به گونه ای شما 

ه یا شکل اول به هم خورد هاآنمثاًل اجتماع نقیضین ارتفاع نقیضین  نیست و هست نه به معنی نفی قواعد منطق ارسطویی است
تر این مصادیق ویژه دستمان نبوده، همین جا که یشپها نه یک مصادیق ویژه ای داشته که ما یناتوانیم پیاده کنیم یا امثال ینم

 به ما هو خود آن شیء شیء ننیست، به هیچ وجه نیست اگر خود آ توانید بگویید آن شیءیمشما نگاه کنید، دقیقًا اگر نگاه کنید 
باال است از این جهت یعنی اینطور نیست  یک جوری تابش شیء نگاه کنید اصاًل نیست. بله اگر بخواهی نگاه کنی این شیء

 ها افزایش پیدا کند. یتظرفمن قبول دارم در منطق ما باید 

ها خیلی حرف وجود دارد گاهی اوقات هم بد برداشت یناانه تحقیقات منطقی ما رکود پیدا کرد. شیخ اشراق ما متأسف
شود انسان، فرض یمشنوم واقعًا ناراحت یمدر برخی از فضاها که یک چیزهایی من برخی چیزها را  هاحرفشود از این یم

نیست، این  ترمهماست، بله قبول دارم من گفتم هیچی از فلسفه ی منطق جدید که االن مطرح شده در دانشگاه هابحثکنید 
گوید ما سیصد سال اگر کار بکنیم به یمریشه همه چیزها است اشکال ندارد منطقیون جدید یاد گرفته، یک چیزی یاد گرفته 
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فهمد، بعد یم خواندیمرود آن دانشگاه ده سال درس یمکنم یعنی چی، فرض کن یکی یمرسیم من تعجب ینمگردشان 
تواند خراب یمتواند داشته باشد، حتی یمتوانیم بفهمیم این چه معنایی ینمکند. یعنی چی سیصد سال ما کار کنیم یمپیشرفت 

هم بکند. کسی آدم قوی باشد یک مقدار فسفر مغزیش قوی باشد، و یک مقدار هم خوب کار بکند اعتماد به نفس داشت خیلی 
 اند به هم بریزد. به دلیل طبیعت کارهایی است که در آن فضاها نهفته شده است. تویمها را یستمساز 

کنند، چون همیشه یک مقداری بی میل به منطق یمها که منطق کار یناهمیشه در منطق دارم این است  سؤالمن یک 
که به ما یک اعتمادی دارند می  هاآنخوانیم، ینمانی ممکن است بگویند فالنی ترسم نظرم بگویم به دلیل اینکه کسیمهستم و 

لسفه جلو است دارم اول منطق پیشرفت کرد بعد فلسفه پیشرفت یا همیشه ف سؤالگویند کار نکنید منطق باید خیلی کار کرد. من 
 دود.یمبعد منطق دنبال سرش 

 **؟؟؟

 هادستگاهآییم یم، این که ما کنیم این فضای منطق فطری استیمزنیم منطقی کار یمگویم مامنطقی حرف ینم*بله من 
 هاقالبفهمیم ولی من بعید می دانم یک فیلسوف نابغه ای با توجه به این یمی تفکر را هاقالبریزیم من مخالف نیستم ما یمرا 

جایی اشتباه  را به کار می بردکه هاقالبیک چیز جدیدی کشف کرده باشد. بله ممکن است وقتی جلو رفت و پیشرفت کرد، این 
ماند من حرفم این است آنجا که شما یمیی هاقالبنکرده باشد دقت کنید این نکته را، چیزی کم نداریم از منطق، این مثل 

ا آزادش کنید وقتی آزاد کردی این رفت جلو حاال بی ی ظاهری باشید، باید ذهن راهاقالبخواهید پیشرفت کنید نباید درگیر یم
 را بزن ببین کجایش اشتباه کردی نکردی.  هاقالباین 

ها راجع فهم آیات قرآن روایات این مواظب باشید، اینجور نیست که انسان اول اصول فقه اعمال یپردازمثاًل در ایده 
گوید به یک یمگوید عقالنیت چی یمگوید آن چی یمکند عرف چی یمبکند بعد یک نکته را کشف بکند. نه این ذهن را آزاد 

آید بر اساس مبانی اصولی ببیند کجایش اشتباه کرده آیا بر موازین درست یمگذارد بعد یمرسد آیات و روایات کنار یمدستگاه 
آید، مواد ینمگویم توجیه چون هیچ وقت منطق استدالل فلسفه نیست چون آن صورت آن مواد از این به دست ینمرفته نرفته. 

کند من معتقدم پشت سر تفکر انسان یماز خطا انسان را دور  هاقالبچه نقشی دارد، می گویند  هاالبقسر جای خودش است 
آید. توجه کردید یمدر  هامغالطهها که در منطق کردیم یواش یواش یبررسرا مطالعه کند ما به لحاظ  هاقالبباید دوباره بیاید 

ت وقت داریم باید این مرور بحث امروز ما تمام بشود می دانید مانیم ساعخواهم بگویم ما از ارزش منطق کم نکنیم، یمچی 
 ولی ایشان برای اینکه دلش نشکند

 **؟؟؟
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گوید چون این منطق یک سازه ای بیش نیست این یم*همین حرفی که زده بر اساس منطق ارسطویی زده، درست است. 
ت این ردیم پس منطق ارسطویی هم این قواعد خیلی عام اسی دیگر فطری نیست دستگاه درست کهاسازهسازه هم مثل همه 

 ین ساختارها، تقریبًا رفته روی ساختارهای اولیه،ترعامتوجه کنیم، منطق ارسطویی رفته روی 

 **؟؟؟

د یشان را گوش دادم چی می گویند خیلی وارد نیستم تخصصی در آن قسمت ندارم، توجه کردیهاصحبت*یک کمی 
رسد اینجا از این به بعد علیتی در کار نیست. به نحو قواعد عقلی تخصیص بردار نیست، ولی یمته علیت بنده خدایی آمده گف

توانید نگه اش دارید، ینمشود. اگر شما گفتی اجتماع نقیضین مشکل دارد همان پانتوم هم خراب خواهد شد. یمخراب  اشهمه
ها وجود دارد. افرادی یناکند، در عرفان و فلسفه الی ما شا الله از یمتوجه کردید یک چیزهای شبه تناقض را آدم تناقض احساس 

ها ایده دارد، آثارش نگاه کنید در داخل هم طرفدار یناکنند عرفان و فلسفه گفتن یمکه ضعیف هستند با عرفان و فلسفه برخورد 
ها طرفدار هستند می گویند مافوق عقل، ینارفان مافوق عقل است، چون عها در مباحث می گویند مباحث یناها، ینادارد 

گوید یمگوید مافوق عقل، یعنی قواعد عقلی آنجا مستحکم نیست چرا چون یمتوجه کردید چون ایشان طرفدار عرفان است. 
بینم ینماشیا را  بینی نهیمبینم، بعد می گوییم اشیا را یمگوید آره، اشیا را یمبینی یمعرفان مثاًل به عارف می گوییم شما اشیا را 

در عین  این تناقض است، این تناقض نیست، این چون شما اگر روال این نکته ای که پشتش نهفته وحدت در عین کثرت، کثرت
ها تناقض دارند یناگوید یمرفته بعد می گویند حق باطل است باطل چیه حواست باشد بعد گوید حق همه جا را گیموحدت 

ها مملو از تناقض است. تناقض نمایی ینابینند ینمبایی چیزی گوید زیبا مردم غیر از زییمین زشتی گوید در عیممی گویند. 
شود که افرادی به گمان چی بیافتند خود هویت تناقض بیافتند این باید فرض کنیم که اصاًل برخی جاها را یمها این موجب 

 هتر است. توانم حل کنم بینمنتوانست حل بکند. اگر آدم بگوید من 

دند من یک وقتی یک بحثی گفتند ی ضعیفی هم نبودند در فیزیک صاحب رشته بوهاآدمها را گفتم برخی جاها، ینا
شود من عرضی کردم چند نفر از خودشان تأیید ینمشود آن ینمبرای زنگ تفریح این بحث را ارائه کن من گفتم یکی گفت این 

شود تحلیلش کرد. االن تحلیلی که به ذهن ما رسیده این است ممکن یمبینیم ده جور یمکردند گفتم ما اینجوری در آزمایشگاه 
هایی که شما در یلتحلاست چند روز بعد بگوییم این تحلیل بهتر است. ما به لحاظ مبانی معرفت شناختی می گوییم بابا 

نش باالدست فلسفه است شما باید قواعد فلسفه را رعایت کند، دا دهید باید قواعد دانش باالدستیمی زیردست انجام هادانش
ایش غلط را رعایت و اگر تحلیلی در دانش پایین دست اصلی از دانش باالدست را بخواهد تخریب کند آن تحلیل قطعًا یک ج

فیزیک چند بحث یی که هابحثدر بیاید اگر آن  اشنکتهکنیم مرور کنیم تا یماست باید برگردیم ببینیم کجای کار را داریم اشتباه 
  شود.یمآید بعدها یمفیزیک به آن رسیده در این فضا که اگر خوب دقت کند 
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کنید این جسم همینجور یمتید فکر ی بر فرض مثال کم سواد یا بیسواد هسهاآدمگفتند شما یمبه ما  هامدتما گفتند تا  به
بینشان است. این مثل  هافاصلهت، کیلویی از دریاها و کنید یک دست اسیمکه چسبیده به هم چسبیده، این سنگ را شما فکر 

است. ابر  هاوسطیش مثل اینکه مدل ماده بهتری این هاوسطچیست،  هاحرفماند. االن یواش یواش می گویند این یمتوده ابر 
ی بنیادین ما را هاعرفتمهای بعدی نباید برخی از یلتحلی معرفت شناسی مهمی وجود دارد، یعنی ما هانکتهنبوده خیلی اینجا 

های بعدی همگام و همراه با همدیگر باشد اگر ناسازگار است باید بدانیم یک جای کار اشکال دارد، یا یلتحلخراب کند باید 
 ار اشتباه هستیم.آن اصل را بد فهمیدیم، یا مثاًل در این تحقیقات میانی دچار اشتباه هستیم یا در تحقیقات عملیات و اجرا دچ

 **؟؟؟

ها یک تعریفی از ماهیت یتماهیری گگیرند. یعنی شکل یمها چگونه شکل یتماه*این یک توضیح خوبی است 
کنند می گویند ماهیت حد وجود است، دنیا حرف اینجا هست که منظور از حد وجود چیست شما فرض کنید یک ماده را یم

دهد. اگر کسی یمی متعدد به ما تحویل هاقالبهی دارد  تربزرگ، تربزرگدر نظر بگیرید، یک وقت کوچک است یک وقت 
توانی این را به هزار شکل در بیاوری، یعنی در آن یمعرضی قبول کند بگوید یک ماده نگاه کنید مثاًل یک متر مربعی است شما 

تر وت کرده سه می مختلف وجود دارد این عرضی همین ماده یک متر مکعب نیست، دو متر مکعب است تفاهاشکلکظرفیت 
 ار روشن بشود زنم برای اینکه یک مقدیممکعب است تفاوت پیدا کرده این بحث رابامثال 

که کثرت عرضی را  هاآنآورد یمهای مختلف پدید یتماهدهد یمموجود به لحاظ شدت و ضعفش هم حالت طولی 
های یتفظری مختلف از آن شکل بگیرد. هاقالبتواند یمقبول دارند می گویند به لحاظ یک ظرفیت درجه وجودی واحد 

و نهایه  مختلف دارد. این تحلیل روشنی در فضای صدرا نشده ولی صدرا به لحاظ اصل گزارش قبول کرده عالمه هم در بدایه
 ادم صدرادقبول کرده گرچه تحلیل نداده چه جور باید بنیادش راتوضیح داد. بحث تشکیک را من تشکیک درون ذاتی را توضیح 

 این را آورده در بحث وجود مطرح کرده تشکیک درون ذاتی را آورده در بحث وجود طرح کرده 

جودی وببینید وقتی صدرا آمده این بحث را در وجود مطرح کرده، دو برداشت از کار صدرا شده، یک برداشت تشکیک 
ی وجودها مثاًل وجود این از من جدا است کنم یعنی چی، یعنیمها را عرض یناها قائل دارد ینابر اساس وحدت سنخی االن 

این  وجود من از شما جدا است، وجود ما از این هوا جداست بله همه از سنخ وجود هستیم یک وجود ضعیف، یک وجود قوی
تر، ضعیف ضعیف تا یفضعتر، وجود نفس کلیه یفضعفهمد وجود خداوند بسیار شدید وجود عقل اول یممثاًل تشکیک 

شود چی، تشکیک در وجود مراتب یمها جدا جدا از همدیگر هستند، توجه کردید یعنی یناترین مرحله ولی یفعضرسیم به یم
ماند همه آب هستند ولی یمی آب هاکاسهزنم مثل یموجود حقیقتی است مراتبی، ولی به نحو وحدت سنخی من بارها مثال 

دا ض مثال نور یک چراغ نورافکن، نور یک شمع اینهاجدا ججدا جدا مثال خوبی نیست نور خوب است نور خورشید بر فر
 هستند. 
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شود این است که ایشان وحدت تشکیکی سریانی وجود قائل است وحدت تشکیکی یمآنچه از کلمات صدرا برداشت 
شخصی این کلمه را بگویم کامل بشود. وحدت تشکیکی شخصی سریانی، وقتی می گوییم وحدت تشکیکی یعنی یک امر 

گوید نه یک پارچه هست شخصی است یعنی یک شخص وجود یماست، امر واحد است تکه تکه است و واحد است واحد 
گوید یک دست یماست یک شخص وجود است آیا به نحوی که عرفا می گویند هست یعنی اطالقی است یک دست است 

 ش به هستی چیست، یک دریای بسیارنیست، یک جا خیلی قوی یک جا ضعیف ضعیف اینجوری است ببینید یعنی صدرا نگاه
ت شدید گسترده از وجود کل واقع بی نهایت، اینجوری است. بله یک جا بی نهایت شدید که توضیح باید بدهد این بی نهای

 ر خیلی مهم است. تر بریده نیست اشیا از همدیگیفضعتر یفضعیعنی چی یک جا 

دی دارند و آن وقت عالم ماده اثر دارد، همه اشیا به هم پیوستگی وجو ما مثاًل بگوییم به نظرم حتی در فیزیک اثر دارد در
شود در این قسمت داد، حاال یمتوضیحات خوبی  کنیم به چه سبک استیمیی که ما احساس هاامتثالباید توضیح بدهیم این 

ید. عرفا اها قباًل گفتم برای اینکه فقط تصویر بییناکند استدالل و یمدر هر صورت ایشان یک چنین اعتقادی دارد یعنی تبیین 
جود. وچی می گویند عرفا می گویند وجود به ما هو وجود اصاًل تشکیک ندارد این کلمه را می گویند وحدت شخصی اطالق 

شده حرف عرفا نه صدرا هم وحدت  اشهمهاین وحدت شخصی وجود که معروف شده افراد می گویند وحدت شخصی وجود 
 کند. ایشان وحدت شخصی سریانی تشکیکی قائل است. توجه کردید یمصی است ولی وحدت شخصی ایشان با عرفا فرق شخ

شکیک در ظهور تیک چیز دیگر دارند  هاآن، بله اندقائلولی عرفا در وجود تشکیک قائل نیستند وحدت شخصی اطالقی 
سید چه تلقی از این بحث دارند. پس راست، آنجا بحث را خواهید یتان هابرنامهشویم، ولی ظاهرًا در ینممی گویند، واردش 

 این شد مروری بر بحث تشکیک و فی الجمله این فضا برای ما روشن شد. 

 علیت
لیت مطرح عبحث بعدی که ما به آن نیاز داریم چند کلمه ای راجع آن بگوییم بحث علیت بوده ما چند بحث را در حوزه 

که یادم است قباًل  گونه ای که فرصت ما وفا بکند چند تا مطلب از آن طرح کنم. یک مطلبی کنم بهیمکردیم من همینجور سعی 
ریف مطرح کردیم راجع تعریف علیت است. علیت یعنی چی، دو تا تعریف در باب علیت جوهرش یکی است ولی این دو تا تع

آید. و چون نیست و بعد به وجود یموجود  تأثیرش را در ادامه کار گذاشته، یک تعریف این است یک چیزی نیست و بعد به
دیگری که او رابه وجود بیاورد. اگر شیئی نباشد و بعد بشود، محتاج به علت است علیت  محتاج است به یک شیءآید قطعاً یم

 یعنی همین یعنی بعد از مدتی نبودن چیزی چیز دیگری را پدید بیاورد. 

تر است آن این است اگر چیزی بر چیزی یقعمیل، یک تحلیل وجود دارد که خیلی آقا این تحلیل اثر گذاشته این یک تحل
کنید که وجودًا بر الف یمتوقف داشته باشد این اصل است، اگر چیزی بر چیزی توقف داشته باشد یعنی یک ب را مشاهده 

ین رابطه ای است در همین ریزد، این یک علیت، رابطه علیت یک چنیممتوقف است به گونه ای اگر الف را برداری ب فرو 
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ی فراوان این اصل تعریف واما هانکتهتوانید تا آن مباحث بعدی که وجود دارد انسان بخواند خیلی یمها اگر دقت کنید یفتعر
 تحلیل علیت. 

ما جلسات سابق سه سطح از تحلیل علیت را مطرح کردیم گرچه یک سطح دیگری وجود دارد مال عرفا است که مطرح 
شویم. یک تحلیل از علیت یمکنم با سرعت رد یمسه سطح از تحلیل علیت مطرح است. خیلی گزارش فی الجمله  نکردیم.

که متوقف بر تعریف اول است تحلیلی است که متکلمین همین تحلیل را دارند قاطبه متکلمین در فضاهای عمومی مردم همین 
 حلیل وجود دارد از علیت. اندیشه از علیت وجود دارد در فضای علم امروزین همین ت

خیلی مهم است و این اثراتش مهم است و آن جیست تحلیل اولیه همین است مطابق بر تعریف اول اگر چیزی نباشد و 
بعد محقق بشود با توجه به اصل استحاله ترجح بال مرجح قطعًا محتاج به علت است. اگر یک چیزی نباشد نباشد یک دفعه 

تواند واجب الوجود بود ینمشد بشود. ینمتنع الوجود نیست اگر ممتنع الوجود بود چی، هرگز شود آن ممیمبشود، معلوم 
ها نیست اگر یک چیزی نباشد نباشد و بعد بشود چنین چیزی قطعًا اگر نباشد و بشود یناشود نباشد نباشد بعد بشود. پس ینم

خود ایجاد شده، این امکان پذیر نیست، چون اگر توانی بگویی خودبینمیعنی ممکن الوجود است، ممکن الوجود است 
توانست بشود از همان اول ایجاد یمشد. اگر به لحاظ درون ذاتی یمخواست خودبخود ایجاد بشود از همان اول ایجاد یم
شد چرا تا حاال نشده و مشکالت عظیم دیگری، در ذاتش به گونه ای است یک مدت نشود ذاتی نیست عدم محض است یم

شود نیاز به یک عامل دیگری دارد که حاال که یک ینماست این بسترها را توجه داشته باشید. این یک فضای وقتی اینجور  هیچ
مدت نبوده بعد محقق شده این را ایجاد کند، این فضای عموم کالمی عمومی، فضای علم امروزی همین است. هر چیزی نگاه 

 علتش چیست.  کنید فرض کنید شکل نگرفته االن شکل گرفته

ین آن من فهرست کنم. یکی مسبوق عدم زمانی است یعنی یک زمانی نباید ترمهماین برداشت از علیت تبعاتی دارد 
توانیم تصویر داشته باشیم یعنی مسبوق است به عدم زمانی. ینمباشد بعد باید بشود. ما غیر از این دیگر نداریم. مدل دیگری 

هم حدوثش است یعنی این که نبود نبود بعد محقق شده است. این خیلی اثر گذاشته چنین  سر نیازمندی این معلول به علت
حقیقتی در بقا محتاج علت نیست، شما االن برو در نهاد همه مردم، حاال خداوند متعال ما را ایجاد کرده، آیا ما در بودنمان 

هستند چکار دارند به خدا، اگر خدا را قبول داشته  هاکوهن کند به خداوند متعال ایینممحتاج به خدا هستیم نه هیچ کس احتیاج 
کنی. نیست نیست یمخیزد که شما علیت را داری اینجوری معنا یمباشیم. چکار داریم به خداوند متعال این از همین نقطه بر 

بعد بشود نیاز به  شود سر احتیاج حدوث است وقتی حادث شد و محقق شد، دیگر اینجوری نیست که نباشد ویمبعد محقق 
این توضیحات را تا علت داشته باشد دیگر محتاج به علت نیست، فقط فهرست می گویم خیلی باید توضیح داده بشود قبالً 

 حدودی دادیم و باید این بحث پیش برود. 
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ری با معلول ندارد از جمله تبعاتی که دارد این است مثاًل اگر یک چیزی به وسیله علتی پدید آمد اگر علت از بین برود کا
از بین برود حتی اگر علت هم باشد، علت باشد تأثیری در دوام معلول ندارد. تلقی که عمومًا از فضای علیت دارند چنین تلقی 
است که وجود دارد این سطح اول، سطح دوم تحلیل حکمای مشاع است، حکمای مشاع گفتند شما تا یک جاهایی خوب 

ها مال ینافاده بستر فلسفی بود این نکته که من عرض کردم واجب نبود ممتنع نبود پس ممکن بود، آمدید که آن هم اتفاقًا است
 گفتند یک چیزی اگر نباشد نباشد بعد بشود محتاج به علت است همین فلسفه آمده کالبدشکافی کرده گفته یم هاآنفالسفه بود، 

خواهد. این ینمجودیت باشد این واجب الوجود است علت تحلیل دوم این است اگر یک چیزی در درون ذاتش عین مو
ها احتیاج داریم اگر یک چیزی عین ذاتش عین عدم باشد این ینارا توجه داشته باشید چون بعدًا در الهیات بالمعنی االخص به 

شود ینمهرگز  تواند موجود بشود، چون ذاتش عینیت با عدم است. مثل اجتماع نقیضین ذاتش معدوم بودن استینمهرگز 
تواند نشود این را یمتواند بشود یمکنید یممحقق بشود. پس این ممتنع الوجود می گویند یک چیزی است شما ذاتش را نگاه 

گوید چنین شیئی اگر محقق یممی گوییم ممکن الوجود این نگاه عقلی فلسفی را نگاه کنید، در نگاه عقلی فلسفی فیلسوف 
شود عاملش ذاتی ینمشد نشود. یمشد بشود هم یمشود این محقق شدن عاملش ذاتی باشد، چون در ذاتش هم ینمبشود 

 شود عاملش ذاتی باشد پس آن عامل چی باشد بیرونی باشد. عامل بیرونی است که آن را رجحان وجود داده، ینمباشد، حاال که 

یکی از لوازم ایندیدگاه این است آنی که مهم است مسبوقیت به عدم خوب حاال لوازم و تبعات این بحث را بگوییم. اوالً 
زمانی، عدم ذاتی یعنی چی یعنی ذاتش نسبت به وجود و عدم علی السویه باشد یکسان باشد. امکان ذاتی  ذاتی است نه عدم

گفتیم بعد امتحان یمفلسفه  داشته باشد، این عدم ذاتی را یادتان باشید شما چند جلسه فلسفه خواندید ما متأسفانه یک جایی
ی فلسفی است. هامؤلفهین ترافتادهها جز پیش پا یناتواند باشد، یمشفاهی گرفتیم گفتم عدم ذاتی چیست، عدم ذاتی چی 

کسی از شما عدم زمانی چیست، مثاًل از لغت بخواهید بگویید عدم زمانی یعنی در زمانهای قدیم یک عدمی وجود داشت 
کند کار را خراب یمکارها را خراب کنید یا عدم ذاتی، بگویید عدم ذاتی یعنی آن که در ذاتش اقتضای عدم اینجوری نگویید 

شود ممتنع به ذات. عدم ذاتی یعنی در ذاتش نه وجود خوابیده نه عدم نه اقتضای وجود خوابیده نه عدم یعنی نسبتش یمکردید آن 
چی یعنی هویت االن موجود شده می گوییم مسبوق است به عدم ذات،  شودیمعلی السویه است از باب وجود و عدم این 

حق دارند اصطالح بسازند،  هاآنمسبوق است یعنی چی عدم ذاتی سابق بر او است. این مسبوق خیلی چیز پیچیده نشان ندهد. 
 سازیم، مسبوقیمدهد چیزی در آن نبوده ما هم اصطالح یمتجربه نشان 

 **؟؟؟

آورد ینمند کلمه لیسیتی ذاتی و اگر خواستید پررنگ تر بگویید لیسیت ذاتی دیگر هیچ کس سر در *عدم ذاتی می گوی
گوید اگر او را به حال خودش یماین چیست، لیسیت ذاتی یعنی همین یعنی علی السویه بودن نسبت به وجود و عدم عالمه 
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شود اگر بخواهد موجود بشود باید یک ینماری موجود گوید اگر او را به حال خودش بگذیمماند، یمبگذارید در کتم عدم 
 عاملی بیاید سرش.

 **؟؟؟

شود برای یمخواهد معدوم بشود یعنی علتش نباید باشد یعنی نبود علت علت یمشود اگر یم*نه که عدمش داده 
 عدمش، آن طرفش تسامحی است م

 **؟؟؟

کنیم نه اقتضای وجود در آن نهفته، مثل خدا نیست یمه *نه یاموجود است یا معدوم است. به لحاظ وقتی ذاتش رانگا
اقتضای وجود داشته باشد. مثل اجتماع نقیضین نیست که اقتضای عدم داشته باشد این منظور ما است واال یا موجود است یا 

 معدوم است.

 **؟؟

*نگویید ذاتی دارد یعنی موجود است نه موجود است نه معدوم است. قوه وجود قوه عدم هم دارد، هم قوه وجود را دارد 
 تواند معدوم بشود.یمتواند موجود بشود هم قوه عدم را دارد یم

 **؟؟؟
الزم الینفک است، یعنی عدم *اشکال ندارد، الزم است چون این کلمه عاری گفتن آن تبعاتی دارد وقتی می گویی الزم یعنی 

 وقتی می گویید

 **؟؟؟

گوید، آن را به حال خودش رها بکنی موجود نیست عامل دیگری باید بیاید این را یم*این عدم ذاتی همین که عالمه 
دارد، عدم آیند. می گویند چنانچه وجود اشیا نیاز به علت یمموجودش بکند. ایشان در بحث علیت این فضا را یعنی از دو سو 

کند اصل سیستم یمچون در جانب عدم در فضای کتم عدم است یعنی یک حالت تسامحی پیدا  منتها اشیا نیاز به علت دارد.
شود علت برای یمگوید خوب اگر علتش نباشد این یمکند یمدر مرحله وجودی است، ولی آدم بخواهد این تلقی بکند چکار 

در فضای عدم است  اشهمهتش چیست، عدم وجود ابر کذا و کذایی مثاًل بر فرض مثال ولی علم معلول می گوییم عدم باران عل
 یک چنین نکته ای است.

 **؟؟؟
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فهمیم االن این یمفهمیم هر دو وضعیت را امکان داشته و یمکنیم و االن یم*االن که موجود شده ذاتش را بررسی 
شویم ذاتش حالت مرسل دارد، یمبریم. متوجه یمت ما به ذاتش پی وضعیت وجود داشتن آن اقتضای ذاتش نبوده و اینجاس

اش چیست مسبوق به عدم زمانی است، علت نیاز یجهنتحالت ارسالی دارد و علی السویه است این تحلیل دوم تحلیل دوم 
وی و استوای ذاتی مسبوق به عدم زمانی الزم نیست باشد، مسبوق به عدم ذاتی است یک، علت نیاز به علت همین امکان ماه

است نه حدوث. این چه تأثیری دارد در بقا هم نیاز به علت دارد، چون در بقااین ذات که این وجود عین ذاتش نیست، پس دائمًا 
 علت باید این وجود را به او بدهد پس دربقا هم محتاج به علت است. 

لول باشد. یعنی همیشه علت باید باالی سر تواند معدوم بشود و معینماز تبعات این بحث این است هیچ وقت علت 
بحث عدم زمانی در آن دخالت ندارد ممکن است قدیم زمانی باشد ممکن معلول باشد، از تبعات این بحث این است که اصالً 

است حادث زمانی باشد. یعنی ممکن است شما یک چیزی داشته باشید کاماًل معلول باشد ولی از ازل باشد برای متکلمین 
ی سخت بود که شما یک چیزی را ازلی بدانید ولی بااین حال معلول بدانید. علت اینکه فالسفه را یکی از چیزهایی می دانید خیل

رسیم در بحث فعل باریتعالی یم. مثاًل عالم ماده را اندقائلها موجودات ازلی غیر از خداوند یناکردند همین بود که یمتکفیر 
دانند، متکلمین می گویند یعنی چی غیر از یمهم دیدگاه فالسفه چیست عالم ماده را فالسفه ازلی دیمبه ماده رسیدیم توضیح 

سازد. ممکن است یک چیز ازلی باشد ولی ینمخداوند ازلی دیگر هست، فالسفه می گویند ازلی بودن یا نبودن واجب الوجود 
 ازاًل وابسته باشد، 

توانی یمگردد به توقف وجودی. یمسته باشد معلوم است حقیقت معلول بر خوب اگر یک چیزی ازلی باشد ولی ازاًل واب
تواند قدیم باشد قدیم زمانی در این تحلیل است که شما اگر بگویی خدا قدیم یمیک چیز دائمی باشد دائمی نباشد. معلول 

ان است خدا قدیم ذاتی است نه زمانی است حرف نادرستی زدی، شما خدا را آوردی در راستای زمان قرار دادی خدا خالق زم
قدیم زمانی، بله قدیم زمانی هم هست به طریق اولی هر چه شما قبل قدیم برگردی خدا هست ولی خدا را نباید در این راستا 

 شما معنا کنی. تحلیل سوم که عرض کنیم و فرصتمان رو به اتمام است. 

عرضه کرده و تحلیل ایشان از علیت در بستر نظام تشکیکی تحلیل سوم تحلیلی است که صدر المتألهین از علیت در واقع 
تر، یفضعگوید اگر حقیقت وجود حقیقت وجود تشکیکی و سریانی هست دقت کنید یعنی قوی یماست. ببینید صدرا 

ه گفتیم مقایستر اینجوری است حقیقت علیت همان تنزل وجودی است. حرف زیادی اینجا هست به دلیل اینکه ما قبالً یفضع
ی آن چیست علیت یعنی تنزل وجودی یعنی یک حقیقتی در مرحله هاتشابهیش چیست، و هاتفاوتبا دیدگاه حکما چیست و 

تواند حادث یمتواند البته این پرتوافکنی قدیم باشد یمتری دارد، این را میگوییم علیت، یفضعهای یپرتوافکنباالتر است یک 
 د. کننیمباشد مثل بحثی که حکما مطرح 
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کند می گوییم یمسر نیازمندی معلول به علت همین ضعف وجودی است چون ایشان علیت را در درون وجود معنا 
نگوییم در فضای ماهیت نبریم. اصل آن که معلول است وجود معلول است. همین ضعف وجودی است وابستگی و توقف او را 

دهد و البته معنایش این است که یممعنا را درواقع توضیح  کند همین ضعف وجودی است که اینیمدهد و تبیین یمتوضیح 
در بقاهم محتاج به علت است، چون یک چیز ضعیف حتمًا باید قائل به علت باشد، از جمله تبعاتش این است که همیشه علت 

یی که با فضای حکمای مشاع دارد ولی هاتفاوتها تبعاتی است که در این دیدگاه وجود دارد در عین یناباید باالی سرش باشد، 
 یی بینشان وجود دارد. هااشتراک

این بحث را ما مطرح کردیم من یادم هست در ضمن این بحث ما بحث معنای حرفی بودن معالیل یک اشاره کردیم باز 
مطرح کردیم بهانه ای در جایی خواهیم داشت مبنای مهمی از صدرا است توضیح باید بدهیم. بحث دیگری که در علیت 

تقسیمات علیت بود این هم مهم است همانجا اهمیتش را تذکر دادیم و بارها عرض کردیم در برداشتهای عمومی در حتی علم 
ی امروزی وجود دارد از مسئله علیت، در فضاهای کالمی بین اقسام علیت فرق هادانشامروزین متأسفانه فضاهایی که در 

ها این یبعضتأثیر داشته باشند می گویند این علت آن است، ولی در فلسفه تقسیماتی که  گذارند یعنی هر چیزی هر جورینم
کنند این چیز مهمی نیست فقط صرف اصطالح دانستن است اینجور نیست. در یمرسند فکر یمبخشی که در بدایه یا نهایه 

ثیرگذاری در معلول روشن بشود، یعنی هر چیزی کنیم که سهم هر یک در حوزه تأیمها در حوزه علیت یبندواقع داریم تقسیم 
که معلول متوقف بر آن است یکسان سهم ندارد در علیت مثاًل ما می گوییم علت یا تامه است یا ناقصه است. یا قریبه است یا 

صوری است کند. یا بر فرض مثال علت مثاًل یا مادی است یا یمکند یا باواسطه عمل یمبعیده است. یعنی بدون واسطه عمل 
دهد، یمیا فاعلی است یا غایی است، خیلی مهم است علت فاعلی وجود بخش است، علت غایی هدف این فرایند را توضیح 

گیرد ولی زایش این فرایند به وسیله علت غایی نیست به وسیله علت فاعلی است. ینمبله اگر هدف نباشد این فرایند شکل 
یرد، علت مادی علت صوری هر کدام نقش خاص خودش را دارد، اینجور نیست گیمتراوش وجودی از علت فاعلی صورت 

 ها در یک سطح بخواهند در در واقع معلول اثر بگذارند. یناکه همه 

کند تقسیم علت به علیت یمیکی از تقسیمات بسیار مهم در حوزه علیت که غفلت از او ما را به اشتباهات بزرگ دچار 
های امروزی اکثرًا علت اعدادی را به جای علت یشهانداین خیلی مهم است. چون ما االن در  اعدادی و علیت حقیقی است.

ی اعدادی است نه علت حقیقی. علت اعدادی چیست علت اعدادی علتی هاعلتهای اعدادی هم یتعلگیریم، یمحقیقی 
کند برای اینکه فرایند علیت یمرایط را آماده کند، فقط شینماست که بسترساز فرایند علیت است، در درون فرایند علیت دخالت 

کند یمشود انسان به لحاظ سطح ظاهر نگاه ینمشکل بگیرد. در عین اینکه خیلی مهم است اگر آن نباشد فرایند علیت محقق 
یعنی  شود. توجه کردید ولی این علیت حقیقی نبودینمکند این علت حقیقی آن است. چون تا آن نیامده این محقق یمفکر 

کردم االن جمع شدن شما در این کالس یمبر فرض مثال این مثال عرض تراوش وجودی هویت معلوم وابسته به این نیست، مثالً 
کم می  تاننمرهعلت اعدادی صحبت کردن من است. اما علت حقیقیش نیست، علت حقیقی صحبت کردن کیه، اگر نگویید 
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شما اینجا نباشید خل نیستم اینجا بنیشینم حرف بزنم. اینجا نباید بگوییم  شودعلت حقیقی صحبت کردن خود من هستم اگر
زدید، پس من علت این صحبت کردن هستم نه علت این صحبت کردن شما نیستید ینمشدید شما حرف ینماگر ماها جمع 

 را بکنید  هاصحبتتوانید این ینما را بکنید مگر یاد گرفته باشید، شم هاصحبتتوانید این ینملذا فرض کنید اگر من نباشم شما 

بنابراین علیت حقیقی را از علیت اعدادی اکثر عللیکه در بستر زمان و مکان هستند علل اعدادی هستند علت حقیقی 
نیستند، علت حقیقی آن است که تراوش وجودی داشته باشد، معیت وجودی داشته باشد، اشراف وجودی داشته باشد، این 

او باشد می گوییم چرا باید این فضا وجود داشته باشد و این مباحث باشد. بحث خیلی جالب ومهمی است  حقیقت تنزل یافته
گفتیم بر اساس این نگاه هست در کل عالم ماده فالسفه می گویند علیت حقیقی جریان ندارد همه علت یمیک بحثی جلسات 
است یعنی بسترساز، شرایط فراهم کن واال علت حقیقی یک های اعدادی یتعلهایی که وجود دارد یتعلاعدادی است. تمام 

 فرایند دیگری در این بحث دارد

 **؟؟

شود خواهید دید یم هاآنخواهم آنجا بیاورم این احساس در یم*یک بحثی در الهیات بالمعنی االخص داریم من 
چه نگاهی در این بحث دارند، آنجا مطرح خواهم کرد. ما مرورمان تمام شده چند بحث مانده مرور نکردیم ولی  هاآنفالسفه 

شا الله مطرح خواهیم  مناسبانرا در جای  هاآنی الهیات بالمعنی االخص شد در بحث ندارد هابحثچون توقف خیلی شدیدی 
 خواهیم کرد والسالم علیکم و رحمه الله.کرد. از فردا الهیات بالمعنی االخص فلسفی را شروع 

 

 


