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 مدو_و_بیست_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ی الله علی محمد و آله الطاهرینو صل

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

 مروری بر جلسه قبل

 نکته رد نکهیا تا شد مطرح ییها نکته. بود متعال خداوند اثبات به راجع االخص یبمعن اتیلها مباحث از اول مطلب
 قابل ودشخ که م،یکرد مطرح متفرق یها راه عنوان به را اول قیطر. شد مطرح خداوند اثبات ی ادله و هاراه بحث چهارم

 آن به فطرت، راه حیصح ریتقر از دیرسیم نظر به که آنچه و دبو فطرت راه دوم راه. میداشت آن به یاشارات و است میتنظ و یریگیپ
  م،یکرد یا اشاره هم

 های عقلی و فلسفیراه
 دو مجموعا من. است یتعال یبار اثبات ی مسئله در یفلسف و یعقل یهاراه م،یکن مطرح میخواهیم االن که یسوم راه

 برهان البته. نامکا برهان به است موسوم برهان کی. کرد میخواه طرحم نجایا را مسئله نیا یبرا یعقل نیبراه مجموعه از برهان
 امکان برهان همان شانهمه یول میدهیم قرار بحث محل و میکنیم اشاره را آن از ریتقر سه نجایا ما و دارد ریتقر چند امکان
 ند،یگویم نیقیصد آن به چرا که داد همخوا حیتوض دمیرس آن به یوقت الله شاء ان که نیقیصد برهان گرید برهان کی و. هستند

 رشیتقر کی فقط ما. گرفته شکل یمتکثر اریبس یرهایتقر هم نیقیصد برهان خود در دارد؟ ییهایژگیو چه و ستیچ آن یایمزا
 .شودیم متما منظر نیا از الوجود واجب اثبات ی مسئله در بحثمان که کرد میخواه مطرح را است آمده الحکمه هیبدا در که

 برهان امکان
 نیرالمتالهصد از قبل تا ست؟یچ امکان نیا از مراد که است نیا داشت توجه دیبا که یانکته کی امکان برهان بحث در

 مهه نظر در اشراق، حکمت در هم و مشا حکمت در هم یعنی. بود مراد یماهو امکان بحث شدیم مطرح امکان مسئله یوقت
 کنار در ست،ا کرده ارائه نیصدرالتماله که یقاتیتحق با یول دهمیم حیتوض را بحث نیا الحا که بود یماهو امکان بحث نهایا

 در واجب اثبات نیبراه به راجع که یرسم مباحث در گرچه. است شده مطرح هم یوجود ی  فقر امکان بحث یماهو امکان
 ال هب ال در هم یوجود امکان برهان یلو شودیم مطرح یماهو امکان برهان همان اغلب شود،یم مطرح امکان برهان خصوص

 برهان و یماهو امکان اساس بر الوجود واجب اثبات برهان یعنی. میکنیم یشق دو را بحث نجایا ما لذا. است استفاده قابل
 .یوجود یفقر امکان اساس بر الوجود واجب اثبات
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 مکانا به یا اشاره کی اول. کرد میخواه عرض را یماهو امکان اساس بر الوجود واجب اثبات برهان همان ابتدا خب
  ست؟یچ منظور که میباش داشته یماهو

 یحاتیضتو بار چند گرچه مینکرد مطرح ثالث مواد به راحع م،یبود شما خدمات در که یجلسات نیا در یمستقل بحث ما
 شما ظرن در که بدهم را حاتاصطال نیا حیتوض قهیدق چند حدود در. میده بسط را موضوع نیا یکم میخواهیم نجایا. میداد

 .باشد

 را لمحمو و موضوع ارتباط تیفیک که یاگانه سه یها ماده یعنی منظور داستیپ اسمش از که همانطور ثالث مواد
 ارتباط ایآ مثال. است مطرح نهایا ارتباط یچگونگ.محمول کی و دارد موضوع کی د،یباش داشته یا گزاره هر. دهندیم حیتوض

 ضوعمو انیم ربط یها تیفیک ها نیا العدم؟ یضرور ای است الوجود یضرکر ایآ هست، یضرور. ریخ ای است یضرور ها نیا
 موضوع به محمول طارتبا یچگونگ که ییزهایچ از عبارتند گانهسه مواد .هستند ها نیهم گانه سه مواد از منظور. است محمول و
 مانیبرا امکان میخواهیم ما که .امکان یسوم و امتناع یگرید وجوب، یکی. هستند تا سه ها نیا. دهندیم حیتوض ها گزاره در را

 دییگویم شما یوقت یعنی. موضوع و محمول انیم یضرور ارتباط تیفیک انیب از است عبارت ست؟یچ وجوب .شود ترروشن
 هست ب الف، مییگوین را نیا. است یضرور درصد صد نحو به موضوع و محمول ارتباط یعنی وجوبا، هست ب الف

 رد وجوب نیا. بدهم را حیتوض نیا نجایهم. وجوب ی ماده شودیم نیا .الف یبرا ب است الوجود واجب یعنی. بالوجوب
. است ریالغ یال اسیبالق وجوب یسوم و است ریبالغ وجوب یکی است، بالذات وجوب یکی. شودیم مطرح یفلسف مباحث

 نیا لجملها یف بخورد، دوستان گوش به اصطالحات نیا روشن، و شفاف یمثالها و هاعبارت نیترحداقل در کنمیم یسع من
 .میدار ازین ها نیا از یبعض به میکن رادمطرح امکان برهان میخواهیم که کار ادامه در ما. بدانند را بحث

 که ستیکاف وجهت نیهم فقط د،یده قرار مطالعه و توجه مورد را موضوع ذات اگر شما یعنی چه؟ یعنی بالذات وجوب
 بالوجوب، تیا. وبجبالو موجود   یتعال الله دییگویم شما مثال. ندارد الزم را یگرید زیچ چیه .دیبده استناد آن به را محمول
 یعلت نه. هست واجب و یضرور او یبرا محمول حمل د،یریگیم نظر در را موضوع ذات شما یعنی است بالذات وجوب

 در ما که مانه دیهست مواجه بالذات وجوب با نجایا شما خب .ندارد ازین کار نیا انجام یبرا ینرویب عامل چیه نه و خواهدیم
 بالذات لوجودا واجب ابن الوجود، واجب مییگویم یتعال حق به راجع اگر مثال .میهست دنبالش به واجب اثبات که یعقل نیبراه

  .است بالذات وجوب قسمش کی وبوج ی ماده پس. میدار هم گرید یالوجودها واجب ما چون. است

 شما اگر که ستین نطوریا یعنی چه؟ یعنی. است ریبالغ الوجود واجب یعنی است، ریبالغ وجوب وجوب، دوم قسم اما
 کند،یم دخالت موضوع از ریغ یعامل کی. باشد یکاف او یبرا محمول حمل یبرا نیهم د،یده قرار مطالعه مورد را موضوع ذات

 یبرا الوجود واجب محمول یعنی ریبالغ الوجود واجب  مییگویم را نیا. کندیم یضرور را موضوع نیا یراب محمول نیا حمل
 وجوب نیا. بالوجوب موجود   االنسان   مثل. دهدیم انجام را کار نیا ،یعلت ،یگرید عامل کی ر،یبالغ ر،یغ حسب بر یول موضوع
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 نیا اما دارد ضرورت انسان یبرا تیموجود اثبات .است ریبالغ وجوب اما هست، وجوب نیا. کندیم فرق پروردگار وجوب با
 .میریگیم نظر در که ییها علت ای است متعال خداوند مثال ی هیناح از بلکه است، انسان ذات ی هیناح از نه وجوب و ضرورت

  .دارد یسازگار بالذات امکان با ریبالغ وجوب که شد خواهد مشخص بعدا الله شاء ان. ریبالغ وجوب مییگو ما نجایا

 دیردا یموضوع کی تیموجود مورد در مثال که است نیا شیمعنا که ریالغ یال اسیبالق وجوب ،میدار گرید زیچ کی
 دینیبیم یول .دیندار هم علت به کار. کندیم را تیموجود نیا یاقتضا موضول نیا ذات دییبگو دیخواهینم و دیکنیم بحث

 تیعل ثبح بهه توج. میندار نیا به کار اصال. باشد نیا علت آن نکهیا بدون. است موجود هم نآ است، موجودن یا وقت هر
 ستنده یمیمفاه ها نیا بودن، پدر و بودن پدر بنوت، و ابوت که دیکن فرض. هستند نطوریهم فیمتضا میمفاه مثال. دیکنینم
 .باشد بنوت لتع ابوت که است نیا نه اما. دیدار هم بنوت عاقط د،یدار ابوت شما اگر یعنی .دارند ریالغ یال اسیبالق وجوب که

 فقط ریالغ یال اسیبالق وجوب در. دیبرسان را تیمع ضرورت دیخواهیم فقط. میندار تیعل لحاظ االن باشد، تیعل هم اگر
 کار ریغال یال اسیبالق وجوب در. هست هم نیا هست، نیا اگر و ضرورتا باهمند دو نیا که .است تیمع ضرورت به شما نگاه
 اسیالقب وجوب یتعال و سبحانه قح مییگویم مثال. ندارد فرق و طرف آن از هم و هست طرف نیا از هم یعنی. است ینیطرف
 و دارد وجود ضرورت ها نیا ی هیناح از خداوند که نیا نه. میدار حق حتما م،یدار مخلوق اگر یعنی. نیمخلوق با سهیمقا دارد

 کار صالا. هست معلول حتما هست، تامه علت چون مییگویم مثال. دارد فرق یلیخ ها نیا. دادند وجود تضرور او به ها نیا
 . هست علت حتما پس هست معلول چون مییگویم .میندار تیعل ندیفرل به

 کی بر قفتوم دوتا هر کهیدرحال. است آنطور آن چون است نطوریا نیا مییگویم دادند، هیتک هم به که یآجر تا دو مثال
 اعطا او به یگرید آن را ضرورت که ستین ریبالغ. ریالغ یال اسیبالق یهاضرورت ندیگویم را ها نیا. هستند باالدست علت

 کی ریبالغ با کشیتفک. باشد دیبا حتما الف مییگویم ب اب سهیمقا در. باشد دیبا نیا حتما مییگویم او با سهیمقا در فقط. کند
 ندیفرا بر حظهمال با و تیعل ندیفرا در شود،یم اعطا او بر وجود ضرورت   نیا ریغ ی هیناح از یعتی ریلغبا. شودیم سخت یکم
 علت به لمعلو ی هیناح از هم هیالسو یعل ریالغ یال اسیبالق وجوب لذا میندار تیعل بحث به کار نجایا در اما است تیعل

 تحت، و سقف مثال بنوت، و ابوت مثل ف،یمتضا م  یمفاه در .هست فطر دو هر از .است معلول به علت ی هیناح از هم و است
 یسقف حتما میدار یتحت اگر .است ساخته را تحت نیا و آمده سقف یا نکهیا نه میدار یتحت ضرورتا م،یدار یسقف اگر خب

 پس .باشد تسین الزم الاص ای باشد مدنظر تیعل ندیفرا نکهیا بدون ریالغ یال اسیبالق ضرورت ندیگویم ها نیا دارد، وجود
 .ریالغ یال اسیبالق وجوب و ریبالغ وجوب بالذات، وجوب شد؛ روشن اش شاخه سه با وجوب یها ماده

 وجوب،. دارد عدم ضرورت یعنی. است ینشدن موضوع بر محمول حمل یعنی امتناع تیفیک. امتناع بحث در میرویم
 .دیکن حمل موضوع بر یجابیا نحو به را محمول ستین ممکن وجه چیه به یعنی. دارد عدم ضرورت نیا و داشت وجود ضرورت

. نیضد اجتماع ن،یضینق ارتفاع ن،یضینق اجتماع زنند،یم حرف که بالذات ممتنعات درباره نکهیا مثل. امتناع مییگویم را نیا
 ریپذ امکان. دیبده یاهیس و یدیسف به استناد را اجتماع دیتوانینم هرگز. باالمتناع مجتمعند ،یاهیس و یدیسف مییگویم مثال



6 
 

 و ستین ریپذ امکان نیا باشند، گرید هم کنار در تا دو هر خاص، طیشرا کی در و زمان کی در محل، کی در شودینم .ستین
 اسیبالق ممتنع و ریبالغ ممتنع بالذات، ممتنع. است قسم سه هم باز وجوب بحث مثل هاممتنع نیا حاال. ممتنع مییگویم آن به
 .ریالغ یلا

 مثلث   المث. ستین حمل قابل آن بر محمول که است یا گونه به دیکن نگاه را ءیش نیا ذات نکهیا یعنی بالذات ممتنع
 ریغ رورتاض یعنی. باالمتناع موجود   مربع مثلث مییگویم. است ینشدن موجود و محقق. است ینشدن دیکن نگاه را ذاتش مربع

 ذات یعنی است بالذات امتناع نیا و است یامتناع ست؟یچ مربع مثلث با تیموجود رتباطا تیفیک نجایا در خب. است موجود
 گرید عامل کی یعنی چه؟ یعنی ریبالغ. است ریبالغ امتناع نکهیا ای .شودینم و ندارد یسازگار که است یا گونه به مربع مثلث

 مثل. نشود متصف محمول نیا به موضوع نیا که شودیم باعث گرید عوامل. ندیبنش موضوع نیا بر محمول نیا که گذاردینم
 سبح به بلکه ستین ذاتش حسب به نشدنش یول است ینشدن. است ریبالغ ممتنع االن. شودیم محقق ندهیآ در که یحوادث
 ریبالغ یاهممتنع مییگویم ها نیا به. فتدیب اتفاق نیا االن که دهد ینم اجازه ذات از خارج عوامل. است ذات از خارج عوامل

  .ریبالغ امتناع ای

 بوده؟ چطور است معدوم نیا است، معدوم مربع مثلث مییبگو اگر ،دیفرمود که مربع مثلث ی گزاره در سؤال:

 را محمول چون. بالوجود موجود   ر  یغ مربع، مثلث مییگویم مثال. میکن انیب میتوانیم چندجور را گزاره ما. بله :استاد
 کرد انشیب جور چند شودیم محتوا نیا ی گزاره یعنی. ما موضوع بر شودیم حمل ضرورتا رموجودیغ و د،یکرد موجود ریغ شما
 شما را امتناع مثال دیبگو برگرداند را همه و کند حذف را ها گزاره نیا از یلیخ دیایب اشراق خیش که است شده باعث نکته نیهم

 .دیبریم بهره چطور را گزاره شما که دارد یبستگ. دیکن دهاستفا وجوب و یضرور شکل به را همه و دینکن استفاده

. باشد ب که گذاردینم الف نبودن نکهیا خاطر به نه اما ستین هم ب ست،ین الف چون یعنی ریالغ یال اسیبالق امتناع
 نباشد، یتحت گرا. دبو نخواهد هم یتحت قطعا نباشد، یسقف اگر مثال. هستند گرید هم با یعنی هستند هم مع شهیهم هانیا! نه

 لحاظ به حتت ریالغ یال اسیبالق امتناع. تحت عدم لحاظ به سقف دارد ریالغ یال اسیبالق امتناع االن. بود نخواهد هم یسقف
 ثبح! ستین مطرح تیعل بحث اما ستین هم یگرید قطعا نباشد، یکی اگر. یفرزند و یپدر که دیکن فرض مثال. سقف عدم

 .ریالغ یال اسیبالق امتناع مییگویم ها نیا. است بودن باهم ضرورت سر بر

 م،یگفت را اقسامش و بود وجوب یکی م،یداشت موضوع با محمول ارتباط تیفیک و ماده تا سه ما یعنی. امکان به میرسیم
 ورتضر نه موضوع، بر محمول حمل نکهیا یعنی امکان .است امکان بحث هم یکی م،یگفت را اقسامش و بود امتناع هم یکی

 اثبات موضوع یبرا را محمول دیبا ضرورتا که هست نگونهیا نه یعنی امتناع، نه و دارد وجوب نه عدم، ضرورت نه دارد، وجود
 یتیفیک کی با ما نجایا. ستین ضرورت دو نیا از کدام چیه. کرد ینف موضوع از را محمول دیبا ضرورتا که هست نگونهیا نه و کرد
 نیا یبرا محمول نیا اثبات نکهیا خاطر به چرا؟. باالمکان موجود   االنسان   مییگویم نکهیا مثل .کانام نام به میهست رو به رو
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 ضرورت نه است، هیالسو یعل او یبرا محمول حمل د،یریبگ نظر در را موضوع ذات هرگاه- را موضوع ذات شما که یوقت موضوع
 عدم ضرورت ندارد، وجود ضرورت چیه پس. نباشد تواندیم و شدبا موجود تواندیم دیکن نگاه -عدم ضرورت نه و دارد وجود

 . یامکان حالت شودیم نیا. ندارد هم

 شتهدا وجود ضرورت است ممکن یرونیب عامل لحاظ به ندارد، عدم و وجود ضرورت ذات لحاظ به که یئیش نیهم! بله
 حیتوض را امکان بحث هنوز ما! )دیکن توجه را نجایا. باشد داشته عدم ضرورت است ممکن یرونیب عامل لحاظ به ای باشد،

 یمشکل چیه ینعی. است ریبالغ وجوب ای ریبالغ امنتاع با جمع قابل بالذات امکان ندیگویم.( است بالذات امکان نیا م،ینداد
. همد حیتوض را بحث نیا گرید بار کی برگردم من پس. باشد ممکن ذات لحاظ به یول باشد ریبالغ واجب یزیچ کی ندارد

 تیوضع مییگویم را نیا باشد، داشته عدم ضرورت نه و وجود ضرورت نه موضوع ای محمول ارتباط تیفیک چه؟ یعنی امکان
 امکان ای است ریبالغ امکان ای است بالذات امکان ای هم امکان. شود کامل بحث تا میبگو هم را امکان قسم سه آن حاال. یامکان

 . ریالغ یال اسیبالق

 نیهم و عدم ضرورت نه و دارد وجود ضرورت نه محمول حمل د،یکن نگاه را موضوع ذات یعنی ست؟یچ لذاتبا امکان
 چنانچه ان،باالمک است موجود انسان. زدم که یمثال نیهم مثل. ریبالغ امتناع و ریبالغ وجوب با است اجتماع قابل که است

 یورضر گره نه و وجود با خورده یضرور گره نه انسان ذات یعنی باالمکان است معدوم انسان. است نیهم هم هست معدوم
 امتناع ای ریبالغ وجوب مییگویم که دارد عدم ضرورت ای دارد وجود ضرورت ای یرونیب عوامل لحاظ به گرچه. عدم با خورده

 .ریبالغ

 دیباش شتهدا یقتیحق کی شما یعنی ریبالغ امکان. است فرض کی فقط یعنی. میندار را ریبالغ امکان ما ندیگویم حکما
 دیکن ملتا یکم اگر! چرا؟. است ینشدن یزیچ نیچن نیا. شود یامکان حالت او بر محمول حمل یرونیب عوامل ی هیناح از که

 امکان که باشد نحواستا- دهد امکان او به و دیایب ریغ یعنی ر،یبالغ امکان دییگویم شما یوقت. کرد دیخواه توجه هم خودتان
 نسبت اتشذ یعنی! دارد؟ یتیوضع چه ءیش نیا ذات لحاظ به میکنیم سوال ما -عدم و وجود به نسبت بودن هیسوال یعل یعنی

 که ینرویب عامل که باشد یوجوب ذات لحاظ به اگر. یامکان ای یامتناع ای است یوجوب ای هست موجود   که محمول نیا به
 ممکن ذات لحاظ هب اگر کند، ممکن را آن تواندینم که یرونیب عامل اشدب یامتناع ذات لحاظ به اگر کند، ممکن را آن تواندینم

 حیتوض و میارد بالذات امکان .میندار ریبالغ امکان ندیگویم فالسفه لذا !دارد؟ ییمعنا و دهیفا چه یرونیب عامل گرید است،
 . میدار را نیا که ریالغ یال اسیبالق امکان که ماندیم گرید زیچ کی. میندار ریبالغ امکان م،یداد

 یگرید مقابل در یکی د،یکنیم نگاه هم با را، محمول و موضوع را، زیدوچ نیا یوقت شما یعنی ریالغ یال اسیبالق امکان
 نباشد، ای باشد خواهدیم دیگویم هست، زیچ کی. ندارد آن با یکار اصال نیا. دارد عدم ضرورت نه دارد، وجود ضرورت نه

 . ستین ها یقبل آن ثلم. ندارد من با یربط
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 که دیگویم ریالغ یال اسیبالق امتناع. باشد دیبا هم آن هسم، من اگر که دیگویم ءیش نیا ریالغ یال اسیبالق وجوب
 نکهیا یعنی ریالغ یال اسیبالق امکان یول رد،یگیم هم یفراوان یهامثال باشد، تواندینم محقق ءیش آن ستمین ای هستم من اگر
 .داشت خواهدن ها آن به یکار و ندارد یربط گرید اءیاش عدم ای وجود به شود،یم یبررس من بودن معدوم ای تیودموج من یوقت

. ردیگیم کلش فرض یفضا در فقط .میندار اصال واقع عالم در ریالغ یال اسیبالق امکان ما ندیگویم فالسفه ست؟یچ نیا مثال
. داشتندیم ریالغ یال اسیبالق امکان گریهمد به نسبت ها نیا م،یداشتیم خدا تا دو راگ یعنی م،یداشت الوجود واجب تا دو مد اگر

 خدا تا دو اگر مثال ای. باشند الوجود واجب که شد فرض دو هر چون بالعکس و نداشت، آن عدم ای وجود به یربط نیا وجود
 با نه یکار. نداشتند نیا یهارمجموعهیز با یبتنس چیه او یهارمجموعهیز داشتند،یم ییهارمجموعهیز ها نیا و میداشتیم

 یهابحث در م،یدار قبول را یدیتوح نظام که است نیا بر فرضمان- یدیتوح نظام اساس بر یول .نداشتند او عدم با نه و وجود
 در شما یزیرچه یعنی! دارد؟ یتبعات چه نیا دیدانیم.  داشت نخواهد وجود ریالغ یال اسیبالق امکان اصال -دارد وجود یآت

 .مینکن کشفش ما گرچه است، یضرور ارتباط دیکن سهیمقا یزیچ هر با دیکنیم مشاهده عالم

 لحاظ به هاتالزم عدم و هاتالزم نیا. هاتالزم عدم و ها تالزم ای ن،ی  ب ریغ و نی  ب لوازم نام به میدار یبحث کی منطق در ما
 چیه. میشستن نجایا مجتمعا ما که ستین حسابیب کالن، نگاه کی در کند،یم درک را لوازم از یبرخ ما ذهن یعنی. ماست ذهن

 علوم و شودیم یریگیپ دارد مسئله کالن نقشه کی مطابق .ندارد ریالغ یال اسیبالق امکان حالت یزیچ چیه به نسبت یزیچ
 ها نیا ی همه رد یفلسف ،یتجرب ،یاضیر ،یانسان علوم در ها،دانش تمام در. کنندیم کشف را ایاش یضرور روابط دائما دارند

 یمدت از بعد یلو ندارند ربط هم با زیچ چند که میکردیم فکر هاوقت یلیخ یتجرب علوم در .میکنیم کشف را روابط میدار ما
 قواعد بربنا ریالغ یلا اسیبالق امکان ما. است نیهم هم یفلسف مباحث در و یاجتماععلوم در .اندداشته ارتباط که میدیفهم

 .میندار ایاش انیم در یفلسف

 شود؟یم چطور که دییفرمایم مختصر گرید کباری سؤال:

 وانیل نیا وجود با یارتباط چیه موجودم، من که دیگویم ءیش نیا یعنی ؟یچ یعنی ریالغ یال اسیبالق امکان :استاد
 با یارتباط چیه من نبود دیگویم نباشد، نیا اگر چنانچه. نباشد خواهدیم باشد، خواهدیم نیا هستم، من. عدمش با نه دارم
 .ریالغ یال اسیبالق امکان شودیم نیا. ندارد او نبود و بود

 ای واقع عالم رد ایاش چون. ندارد وجود دیکنیم نگاه معلول و علت ی شبکه در که یوقتآن یزیچ نیچن ندیگویم انیآقا
 .شودیم میتنظ ها معلول نیا جا کی از یعنی. علتند کی معلول   تا دو ای گرندید ایاش معلول ای گرند،ید ایاش علت

 است؟ یرانیس وجود همان خاطر به سؤال:

 میکن نگاه دیتوح اساس بر اگر .نه نشود، اثالت دیتوح اگر. بله شود، اثبات آنها اگر. دیتوح بحث و یرانیس وجود :استاد
 زیج همه م،یبده سامان مسئله نطوریا دیبا م،یکن نگاه دیتوح از میبخواه اگر قطعا که میببر شیپ را بحث یهرم شکل به اگر و
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 هم به زیچ همه د،یبده تکان یهست نظام در را زیچ کی. داد تکان شیجا سر از را یزیچ کی توانینم لذا. است مرتبط باهم
 داشته گرید اقتضاء کی دیبا مبداء آن یعنی. مبداء آن یذات اقتضاء به گرددیبرم نیا .شد خواهد ادهیپ گرید ستمیس کی و زدیریم

 یول. میدار هیلزوم یایقضا و هیاتفاق یایقضا منطق در که هستند آشنا که یکسان م،یدار اتفاق که مییگویم منطق در مثال .باشد
 قاعده آن فلسفه چون ندارند، یتناف باهم حرف دو نیا .ندارد معنا اتفاق اصال فلسفه در. ندارد وجود یاتفاق مییگویم فلسفه در
 یضرور روابط ما ذهن .گرددیبرم یذهن شناخت به بحث منطق در اما. ندارد وجود یاتفاق دیگویم. ردیگیم نظر در را یکل

 یسر کی یضرور روابط. هیاتفاق دیگویم فهمدینم را ایاش یکسری یضرور روابط ه،یلزوم دیگویم فهمدیم را ایاش یسر کی
 دایپ شیافزا حجمش هیلزوم یایقضا شود، شتریب انسان دانش هرچه لذا و .اند گرفته قرار هم کنار اتفاقا دیگویم فهمدینم که را
 را کار عوامل و علل مجموعه که یکس کی اما. افتاد اتفاق مییگویم م،یکنیم صحبت میدار انقالب به راجع ما مثال. کندیم

  .رودیم شیپ سمت نیا به دارد ستمیس نیا یعنی .شودیم دهیکش انقالب طرف به دارد! نه دیگویم باشد، متوجه

 یرورض روابط ها، آن کشف با که میکن کشف را مسائل یکسری وملع با میخواهیم. میهست نطوریهم علوم تمام در ما
 ما یبرا ای ندک روشن ما یبرا را ایاش از یشتریب روابط بتواند یا هینظر ای یتئور کی وقت هر. است مهم نیا و شود روشن ایاش

 نسبت هیلزوم یایضاق شیافزا حال در هادانش یتمام در ما و است داده انجام را علم کار کند، کشف ما یبرا را استبوده مبهم
 .میهست هیاتفاق یایقضا به

از  لحداق هم یغرب علوم در فلسفه است، یخارج عیوقا از منفصل و دهیبر یلیخ ظاهرا که یاسالم فلسفه: دانشجو
 کند ظاهرا اینگونه نبوده؛ این که فرمودید به طرف لزوم حرکت میاست مانده معلق بازرنسانس به این طرف 

 راگ. است نیا علوم کار ذاتا یول مینکن وشف و یعلم کار و مینکن یکار چیه است ممکن ما که عمل در :استاد
 کرده ورود و کندیم دایپ ورود که ییآنجاها هم فلسفه! نه. ندکن کشف را ایاش یضرور روابط دیبا فتدیب راه یعلم خواهندیم

 به نیا. است نکته نیا شیذات تیخاص یول. دیباش مراقب. بکند هم اشتباه است ممکن. است یضرور ها نیا دیگویم است
 یدیتوح نظام آن یکس گرا بله. ندارد تیواقع یدیتوح نظام اساس بر واقع عالم در ریالغ یال اسیبالق امکان که هست نیا لیدل
 کنند،یم دبرخور فضا نیا در که یکسان. ندارند هم با یربط چیه ندیبگو است ممکن ونیثنو مثال. نه باشد، نداشته قبول را

 یمراهه هم با ها نیا تصادفا و را خودش ستمیس دارد نیا و کندیم ادهیپ را خودش ستمیس دارد آن نه، دیبگو است ممکن
 .کنندیم

 های فردی آن را بفرماییدمثال شودیم سؤال:

 باهم یارتباط چه مییگویم. کرد ارقرقا و بود درخت یرو یکالغ رون،یب آمدم صبح من که، دیکن فرض مثال :استاد
 یابر بله. ندارد هم به هم یربط چیه و. ار کردقرقا هم کالغ اتفاقا. است هیاتفاق یایقضا جزو نیا ندیگویم منطق در لذا و دارند؟

 نحو به یول. شدیم ادهیپ ستمیس نیا دیبا امروز دهد نشان که شود کشف یدانش یزمان کی که است دست دور یلیخ االن ما
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 روابط و دییب دست به دیبا علم که است نیا آن و دارد ما به هیتوص کی یفلسف قواعد م،یکنیم نگاه را یفلسف قواعد ما یوقت یکل
 خرافه شوند،یم ریدرگ باهم خرافه و علم که نجاستیا. ردیبگ شکل هم خرافات نجایا از ستا ممکن البته. شود کشف یضرور

 .ستین مطرح حرف نیا نه دیگویم علم آوردم، دست به را ضرورتش من دیگویم

 مثال ینعی بوده، یاتفاق دوره نیا در ما آمدن مییبگو است ممکن مثال. دارد یفراوان یمثالها ریالغ یال اسیبالق امکان پس
 ما یعنی است هنذ لحاظ به اتفاق نیا.است بوده یاتفاق میکنیم فکر ما. میآمد نجایا تا و میآمد و خورده گوشم به مثال فرض بر

 .است یضرور روابط شهمه نهایا واقع عالم کل لحاظ به . است شکل چه به میدانینم را شیها ضرورت

 ست،ا شخص خود از منفصل یلیخ دیشا ضرورت نیا نکهیا یکی گرفت، رنظ در جور دو توانیم را نیا نظرم به سؤال:
ارتباط  در معال با یطور کی شخص خود نکهیا نگاه کی ایهای دیگری که در عالم وجود دارند، انیجر ای خواسته خدا مثال یعنی

 ...امالاست که ک

 از یکی رددا که ییستمهایس همه با انسان. نجاستیا عوامل از یکی شوم، اریاخت حوزه وارد خواهمینم من. بله :استاد
 ما بله. دییایب نجایا به شدینم قطعا خب دیریبگ دیتوانستینم پلمید اگر مثال د،یکردینم را اریاخت فالن مثال شما. است عوامل

 نیا دل رد. میندار بحث آن به کار ما. است شیهایژگیو و اراتیاخت مجموعه و انسان آن جمله از که یهست دستگاه مجموعه
 .شود معنا اریاخت بحث دیبا ضرورت

وقایع  لکبتوان گفت که انسان در  منظر کی از دیشا ندا، ما فعل و است کوه جهان نیا ندیگویم که یبحث کی سؤال:
 نقش دارد و تنها باید آن نگرش را پیدا کنیم...

 ع  یجم اب انسان خود م،یباش مواظب دیبا یول ،دهمیم انجام یاراتیاخت من فرض بر که است یزیچ کی هم نیا :استاد
 کنم،یم که ییهاتیفعال و دارم اریاخت االن که من میبگو است ممکن. است شده هضم یبرتر زیچ کی قالب در اراتشیاخت

 م،یباش واظبم یول. گذارمیم ریتاث ها آن بر هم من و گذاردیم ریتاث من در آنها بله. ردیگیم قرار من کار ریتاث تحت زیچ همه
 ان اال تشاوون ام و تعملون ما و خلقکم الله و .ردیگیم شکل اون درون در  فضاها نیا همه که دارد وجود یترکالن ی نقشه کی
 .ندارد منافات اریاخت با چیه ها نیا. الله شاءی

 ؟؟؟ سؤال:

 قالب در و مانع عدم و شرط از یرایبس یفلسف یهابحث در. است کالم در شتریب که است ییهابحث هم ها آن :استاد
 لیتفص یلیخ را هانیا کالم در. شودیم مطرح ها نیا و یفاعل علت قالب در است یمقتض بحث که آن و رودیم یاعداد علل

 دخالت تیعل ندیفرا نفس هادرنیا از یبعض بسترسازند، ها نیا از یبعض شوند،یم دسته دو ها نیا یفلسف نظر از. دادند
 .برساند کمک ما به تواندینم شناسانه یهست یها جنبه در یلیخ نگاه آن. است نگاه آن بر غالب یفلسف نگاه نیا. کنندیم



11 
 

 .کند دایپ تحقق شودینم که خارج عالم در است، عدم و وجود ضرورتسلب  امکان دییگویم نکهیا سؤال:

 لحاظ به نیا. ریبالغ امتناع ای دارد ریبالغ جوبو ای خارج عالم لحاظ به. است ذات لحاظ به عدم و وجود سلب :استاد
 ای است؟ طورچ خارج و واقع لحاظ به اما ندارد ضرورت او یبرا وجود ینف ای اثبات دینیبیم دیریگیم نظر در که موضوع ذات

 .ریبالغ امتناع با دارد ریبالغ وجوب

 م؟یکنیم بحث میدار ذهن مرتبه در یعنی سؤال:

 ذات. کندیم یبردار پرده یزیچ کی یا دارد ذهن ذهن، هو بما نه ذهن چراکه گفت، شودینم ذهن مرتبه در نه :داستا
 .دارد وجود یقتریعم و ترقیدق یهابحث نجایا در مقدار کی ،یعیطب یکل مرسل، ذات ء،یش ذات بماهو یش

 شود دو نقیض رفع شود؟چطوری می سؤال:

 یلیخ حث،ب نیا به میشو وارد. اند داده نیضینق ارتفاع نیا به جواب ندچ فالسفه م،یکرد مطرح را بحث آن نه :استاد
 .ستین نیضینق ارتفاع بحث نجایا اصال. اند داده یعال یجوابها واقعا و. بود خواهد مفصل

 ضیقن وجود آن عدم و وجود نبودن، موجود و بودن موجود! ستندین هم ضینق عدم و وجود کنم، یا اشاره کی فقط من
 کی اما. تیماه مثل عدم، نه باشد وجود نه است ممکن یزیچ کی م،یدار... و تیفعل و تیماه و عدم و وجود اال و. دگرنیکدی

 .هستند هم ضینق وجود آن ینف و وجود. معدوم نه باشد موجود نه تواند ینم یزیچ

 بحث لفظی نیست؟ سؤال:

 یول. رودینم شیپ خوب بحث که است نیا میبریم جلو را بحث ریس ترواریت میدار نکهیا. است یجد یلیخ نه :استاد
 .کردم عرض که است نیهم یاصل کد و نکته

 داشته تباطار هم با دیبا ضرورتا درجات نیا که کرد درک توانیم ریالغ یال اسیبالق امکان دییفرمایم نکهیا سؤال:
 چطور؟ هایعرض باشند؟

 نیا در یقیعم یهابحث. شوند مطرح خودش یجا در دیبا که هست هم یجالب زیچ نیا. هایعرض یحت. بله :استاد
 کی در ندماجا آن. باشد مندمج نقطه کی در دیبا نهایا ی همه یعنی. برسد نقطه کی به دیبا ساختار نیا .است شده انجام باره

 .دهدیم سامان را هانیا تمام وحدت نقطه،

 فهم آن و میداشت مالز مقدمه کی. میکن استفاده یتعال یبار اثبات یابر را امکان برهان میخواستیم ما. بحثمان به میبرگرد
 .میکرد طرح را شانگانه سه اقسام و امکان امتناع، وجوب، میآمد یماهو امکان فهم یبرا. یماهو امکان هم آن. بود امکان
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 وادم بحث که چهارم همرحل هست، دستتان در که یکتاب همان در خصوص نیهم در دیباش داشته یمتن کی دیبخواه اگر
 تعرف یف االول الفصل. است شده مطرح بحث نیا آنجا د،یکن توجه اگر ۴۴ صفحه در ،۴۴ و ۴۳ ی صفحه هست، ثالث
 بحث نیا ست؟ین ات دو چرا ای چهارتا چرا م،یدار ماده سه فقط چرا و هستند چه ثالث مواد اوال. هایف انحصارها و الثالث المواد

 ضمن در شانیا. کنندیم بحث و مطرح گرید هم با را ها نیا عالمه. است گانهسه مواد بحث آن اصل یلو ندادم حیتوض من را
 .کرده طرحم و است گنجانده هم را هانیا یهافیتعر ضمنش در دهد،یم حیتوض را تا سه به مواد انحصار وجه دارد نیا

 ریغ ای ندهست یهیبد یعنی شوند؟ رفیتع دیبا ایآ میهمفا نیا که نیا هم آن و آمده فصل نیا لیذ در هم گرید بحث کی
 یزیچ کی اگر شما. است نطوریا دهد حیتوض را انحصارش خواخدیم که اولش بخش آن اما هستند؟ یچطور و هستند یهیبد
 معنا کیا با ی هسیمقا دارند معنا نیا با سهیمقا در یوقت محمول، عدم   و وجود یعنی عدم، و وجود با مقابل در دیریبگ نظر در را

 یورضر دو هر ای است، یضرو شیبرا هیاول فرض نحو به محمول عدم ای است یضرور آن بر محمول وجود ای دیریبگ نظر در
 شودیم باشد یضرور شیبرا عدم اگر. وجوب شودیم باشد، یضرور شیبرا وجود اگر. ستندین یضرور کدام چیه ای است
 اگر. شودینم است محال چون نیضینق اجتماع و.  است نیضینق اجتماع نیا باشد، یورضر شیبرا دو هر بخواهد اگر. امتناع

 ارتفاع شود، رداشتهب هردو اگر که ردیگیم شکل نجایا در سوال کی. کندیم دیتول را امکان نیا شود، برداشته آن از دو هر بخواهد
 به ۵۶ ی هصفح که ما یها کتاب از یعنی. است داده جواب پنجم مرحله  اول در را نیا داده؟ جواب کجا را نیا. است نیضینق
 شده داده جواب آن به ۵۶ صفحه در شود،ینم نیضینق ارتفاع که  کر مطرح را سوال نیا هم شانیا االن که است پرداخته نیا

 .ستین نیضینق ارتفاع نیا که است

 با که تاندوس یبرخ که است ممکن االن دینیبب. خوانمیم متن یرو از مقدار کی م،یشو آشنا عبارت با نکهیا یبرا من
. است تر راحت شانیبرا باشند داشته سروکار یعرب متون با اگر ای است تر راحت شانیبرا باشند، راشته ییآشنا یکم یفلسف متون

 داشته الجمله یف ولو یا عهمراج کی بعدا میبتوان و میشو آشنا ها متن نیا با تا میبخوان آرام آرام و میبخوان کمتر کنم،یم یسع من
 . میباش

 را متن میتوان یم نیا از شیب و میهست نیا از شیب ما یول دیکنیم برگزار فیضع نقدریا چرا دییبگو که است ممکن
، کل   دیگویم شانیا. است نطوریا که الله شا ان م،یبفهم  کل است گفته جرا ندیگویم که هست یادیز یبحثها نجایا مفهوم 

، کل   ندیگویم یاریبس چون مفهوم، ، کل   گفتند ها یبعض موجود   رفتهیپذ تحول خیتار طول در. ماهیة   کل   گفتند هایبعض شيء 
 .میندار ازین االن و است مفصل یلیخ آنها شوم،ینم ها آن وارد من. است

 یعنی وجود، با ردیبگ قرار مطالعه مورد یوقت الوجود، یال سیق اذا د،یریبگ نظر در را یزیچ هر شما ییعن مفهوم   کل
 له در و وجود به گرددیبرم که است یریضم کی جبی در وجود، نیا ای له، یجب أن فإما  باشد، تیموجود  بحث محمولش

 شود، سهیمقا وجود ای یوقت الوجود، یال سیق اذا د،یریبگ نظر در شما را یمهومف هر .گرددیم بر مفهوم کل به که است یریضم
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 مثال .مییگویم واجب آن به ما الواجب، فهو دارد، تیحتم و وجوب دارد، ضرورت مفهوم آن یبرا وجود نیا ای ه،ل یجب أن فإما
 .بالوجوب موجود   یتعال الله مییگویم

، کل آن یبرا وجوب، نیا یعنی متنع،ی او  مییگویم متنعم آن به باشد نطوریا. هست ممتنع میگرفت نظر در که یزیچ مفهوم 
 شودیم نیا کن،المم هو و امتناع، نه دارند وجوب نه نکهیا ای نفع،ی ال و له جبیال او. ردیگیم شکل امتناع ی ادهم ان در و

 .خوانمینم من که دارد گرید اناتیب کی شانیا حاال. است نیا متنش م،یکرد ادهیپ تازه که را یبحث همان .ممکن

 ای ذاتندبال ای. قسمند سه امکان، و امتناع وجوب، یعنی تا، هس نیا از کی هر است گفته کرده؟ کار چه دوم فصل در
ه مجموعا که .رندیالغ یال اسیبالق ای رندیبالغ  است، محال ریبالغ امکان است، ینشدن کدام کی چون یول. شودیم درست شق ن 

 بحث جانیا چون یول باشد تواندیم یزیهرچ محمول .میدار موضوع با محمول ارتباط تیفیک تا هشت ما پس. تا هشت شودیم
 باشد عالم تواندیم انسان. باالمکان عالم   االنسان   مثال. باشد یگرید زیچ تواندیم اال و میریگیم نظر در را وجود است، یفلسف

 ضرورتا بالضروره، ناطق االنسان اما. نباشد رونده تواندیم و هست رونده انسان باالمکان، ماش   االنسان. نباشد عالم تواندیم و
 .است ناطق

 ما و ریالغب ما و بالذات ما یال المواد من کل انقسام است، زده که یتریت دارد، را متن نیا ۴۴ صفحه لیذ شانیا بعد
 .ریالغ یال اسیبالق

 د،ید رونیب را من شانیا یوقت کی م،یکردیم کار را آنجا ،یاسالم مجازات قوانون مواد بحث یجمع کی در ما یوقت کی
 زهایچ نجوریا ست؟یچ مواد نیا اصال دانند،یم چه مردم نیا! ترواشی گفتم من. است آماده مواد! ینیام یآقا! ینیام یاآق گفت

 .دارد وجود ادیز

 یعنی بالذات، ما. تا نه شود یم که است قسم  سه خودش گانه، سه مواد نیا از کی هر اقسام، ثالثه المواد، من واحده کل
 حسب به یعنی. است بالذات که یموضوع با محمول ارتباط تیفیک آن. است بالذات که ماده آن یعنی ت،اس بالذات که را آنچه
 است برقرار ارتباط نیا م،یریبگ نظر در موضوع ذات

 دو فقط دارد،ن را قسم سه نیا امکان. االمکان اال ر،یالغ یال اسیبالق ما و است ریغ حسب به چه آن یعنی ر،یبالغ ما و
 .ستین مطرح ریبالغ امکان ر،یبالغ فال ریالغ یال اسیبالق امکان و میدار بالذات امکان .دارد قسم

 بالذات المراد و دیگویم چه؟ یعنی ریبالغ اسیبالق و چه یعنی ریبالغ  چه، یعنی بالذات که دهدیم حیتوض شانیا بعد
 ایکاف الذات ضعو کونی ان بالذات بما المراد و. باشد بالذات امکان باشد، بالذات امتناع باشد، بالذات وجوب خواهدیم. مطلقا

 نیا لیدل به ستا تحقق در نکهیا.......  ندادند ادامه.......  تحقق در است یکاف میریبگ درنظر را موضوع ذات خود تحققه، یف
 .وعموض یبرا ولمحم تحقق در دییگویم شما. بودنش موجود تحقق در بودن، متحقق تحقق در. است یتیموجود بحث که است
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 ذات به نیا چون ذات، نیا از ریغ یزیچ هر از بشود نظر قطع اگرچه سواه، ما کل عن النظر قطع ان و تحققه، یف ایکاف
 .ستین یرطش إن نیا باشد، نگونهیا اگرچه یعنی است هیوصل إن  نیا. باشد ماسواها دیبا که اندکرده حیتصح گرددیبرم

  .بالذات فیرتع شد نیا پس. سواه ما کل عن النظر قطع ان و تحققه، یف ایکاف الذات وضع کونی ان بالذات بما المراد و

 . ریبالغ بما والمراد یعنی است بالذات بما به عطف ر،یبالغ بما و ست؟یچ ریبالغ

 دهند،ب حیتوض مفصل را نیا بعد بدهند حیتوض را آن اول مفصل یلیخ نکهیا. است نطوریا یحوزو یها کتاب درد نیا
 هم نیا و. باشد سخت و مندمج دیبا ها متن شود استاد به ازین نکهیا یبرا. ندارند استاد به ازین که باشد طوریا اگر. ستین نطوریا

 و کج را لبمطا بعد و کنمیم مطالعه و رومیم خودم من دیگویم فرد سند،یبنو آسان یلیخ اگر نکهیا خاطر به است، یا نکته
 .فهمدیم معوج

 و نبوغ که یکس کی مخصوصا. درآوردند ییناکجاآبادها از سر بعد ها نیا خواندند، خودشان را هفلسف که را یکسان ههم
 .خواندیم خودش و دارم؟ ازین چه من دیگویم باشد، داشته هوش

 شانیا بر یلیخ فشار اصفهان در که دیندایم مالصدرا، یوقت کی ندیگویم. دارد را یسخت نیا هانوشتن آسان نیا حاال
 خودشان که بود شده مسموم نشایا هیعل فضا قدر آن ندیگویم هایبعض و کردند دشیتبع ندیگویم هایبعض بود، شده دیشد

 داشته یسکن ها نیا و روستا مثل ییجا کی در دیبا و دیباش شهرها در دینبا که بودند گفته او به و رفتند آنجا از محترمانه یلیخ
 اصالحش و میترم و هست آنجا نیصدرالمتاله جناب هخان االن کهک د،یکرد عبور کهک منطقه از وسف دیآمد که شما و. دیباش

 که بود شده منتشر و بود نوشته که ییکتابها از یسر کی کهک، منطقه در آمد شانیا صورت، هر در. است یخوب یجا و کردند
 شما که نیهم ردامادیم جناب دیگویم. سدینویم ردامادیم جناب دشاستا به یا مهان کی شانیا بود، کرده درست شیبرا دردسر

 احترام شلنیا به علما ریغ و علما و حکومت همه و یلیتجل چنان و بود اصفهان در ردامادیم که دیدانیم- گفتم من را دیگفت
 .مشکالت و یسخت همه نیا با و کردند رونیب را من و دیهست اصفهان در شما حاال -داشت یمهم اریبس گاهیجا و گذاشتندیم

 شما یول دیگفت شما را گفتم من که ییزهایچ نیا بله، که بود نیا داد که یجواب داد، جواب ردامادیم جناب و بود هیگال با یا نامه
 در رس چهمین یعنی! ؟ییبگو چه یخواهیم تو که آوردند در سر ها آن که دیگفت شفاف و واضح نقدریا را گفتم من کا ییزهایچ

 و دیکن کار چه دیخواهیم را خلق و حق نسبت شما که آوردند در سر. کردندینم حمله که دندیفهمیم کامل اگر چراکه آوردند
 .فهمدینم کس چیه که گفتم یجور یول گفتم را نهایا ی همه من .هست شما به حمله همه نیا لذا و شدند متوجه را هابحث نیا

 لذا و .است سینو نیسنگ یلیخ قلمش و دارد یسخت قلم یلیخ چون رداماد؟یم آثار به یکم بالاق یفلسف مدارس در هم االن
 فلسفه من گفتندیم فقط که همان. نداشتند من با یکار لذا. میگویم چه من که آوردینم در سر یکس یول گفتم را ها نیا هم من

 .است خبر چه فلسفه در دانندینم گرید بلدم،
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 که گفت او ربک؟من گفتند آمدند که منکر و رینک رفت، ایدن از ردامادیم یوقت که ندیگویم کنندیم یشوخ کی باز حاال
 دیکن رها ار یفالن گفت خدا است، زده حرف نطوریا او خدابا که گفتند و خداوند شیپ برگشتند ها نیا. اسطقسات فوق اسطقس  

 نیا صورت هر در یول یشوخ و است مثال نیا حاال ست؟یچ دمیفهمینم هم من که گفتیم ییزهایچ کی بود ایدن در او
 چقدر که دینیبب را یآموزش یهاروش اصال د،یخوانیم کتاب شما دانشگاه در دیکن نگاه مثال .هست متون در یسینوسخت

 من یلو. ادمد درس من را ۷۶ صفحه تا فالن صفحه از دیگویم و دهدیم یحاتیتوض و دیآیم کالس سر استاد. است متفاوت
 مدارس یرس کی ها دانشگاه از ریغ فرانسه در گفت بود کرده لیتخص فرانسا در چون بود، ها بحث نیا به آشنا که یکس دمیشن

 یعنی شماست، مثل شانیهاکتاب گفتیم ند،یآیم که هم دیاسات و روتدیم آنجا با نخبه اریبس افراد فقط مدرسه آن. دارد وجود
 یتا تا الله بسم یبا از مییگویم ما. دارند یخوان متن یعنی. خوانندیم را اش کلمه به کلمه و تمام آخر، تا را کتاب کی اول از

 قرار محور را تکان آثار نیبهتر از یکی بخوانند، کانت خواهندیم میکن فرض مثال. خوانندیم هم با شاگرد و استاد را همه تمت
 . کنندیم بحث و ندخوانیم واو به واو را اش همه دهند،یم

 .کنندیم بحث کلمات سر سؤال:

 معلوم هم عدب و بدهد یحاتیتوض کی و کالس سر دیایب استاد که ستین ورطنیا. کنندیم بحث هاواژه کلمات، سر :استاد
 . شده تمام فالن صفحه تا فالن صفحه از دیگویم. نه ای آمدیم در یزیچ عبارات آن از که ستین

 یاصخ اندماج کی یدرس متون دیبا یعنی هست یگرید یها نکته کی باز حاال. میبگو را کار نیا یایمزا خواهمیم
 روان یلیخ راگ. کنند بحث هم با شاگرد و استاد که شودیم باعث نیا. باشد آن در یفراوان مباحث مندمجا یعنی. باشد داشته
 که کندیم رفک فرد شود خودخوان یوقت. میکنیم نقد را روان یفلسف یها کتاب که همانطور. شودیم لیتبد خودخوان به باشد،

 .دیآینم دستش به مسئله اعماق و فهمدینم واقع در یول فهمدیم

 المراد و یعنی. ریبالغ بما و سواها ما کل عن النظر قطع ان و تحققه، یف ایکاف الذات وضع کونی ان بالذات بما المراد و
 که است ریغ آن یعنی ر؛یلغبا تعلقیما. ریبالغ امتناع ای امکان، ای وجوب، ای حاال باشد، ریبالغ که یا ادهم آن به مراد و. ریبالغ بما

 .است نیا منظورش تعلق و یوابشتگ است، نیا تعلقی از منظور. کندیم اعطا را حالت نیا

. به یتصل أن لواجبا من کان الغیر، الي قیس اذا أنه ست؟یچ ریالغ یال اسیبالق بما المراد یعنی ر،یالغ یال اسیبالق بما و
 به تعلق صفت نیا شتندا در! است گرفته او از را حالت نیا نکهیا نه. باشد داشته را حالت نیا دیبا نیا شود، او با یا سهیمقا اگر

 نیا گرا. ستا گریباهمد. است یمع ضرورتشان و باهمند یول ندارد او به تعلق صفت نیا داشتن در هم آو چنانچه ندارد او
 .باشد دینبا هم نیا ست،ین او اگر باشد دیبا هم آن هست،

 یال اسیبالق وجوب و ریبالغ وجوب بالذات، وجوب و شودیم وجوب مثال وارد عالمه داد، را حیتوض نیا نکهیا از بعد
 نیهم و شودیم امکان وارد بعد و ندزیم مثال و دهدیم حیتوض را تا سه نیهم و شودیم امتناع وارد بعد. دهدیم حیتوض را ریالغ
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 دهدیم حیتوض هم را آن را، باشد ریبالغ امکان که شودینم که ییآنها و کندیم بحث را شودیم که ییآنها. کندیم بحث را تا سه
 .شودینم چرا که

 یکالسها رد دمیشن نچو ناراحتم یجهت از. میندار یابیارز ما که است نیا میدار کالس نیا در که یمشکالت از یکی ما
 هم ما بحث خصوص در. است بد واقعا ستین هم اگر. ردیگیم صورت یمباحثات و شوندیم جمع هم دور دوستان گر،ید

 که مباحث همه نه سر بر کنند بحث هم با ها گروه ابن و بشوند ییها گروه که مینیبب تدارک دیاب نجوریا. است شتریب شیهابیآس
 دارد وجود باحثهم روش وی حوزه در ما کنند، جیترو ها دانشگاه در توانندیم دوستان که مباحثه یها روش از یکی. آنها از یبرخ

 ی جلسه کی هفته در شما مثال هست، هم گرید یهاروش یول بردیم یادیز وقت نیا و کنندیم مباحثه را عبارتها ی همه که
 و گریکدی اب شدن ریدرگ نیا. دیباش داشته بحث کی هفته هر دیکن احثهمب بحث کی به راجع نفر چهار یال سه د،یبگذار مباحثه
 ذهن هب یدیجد یها نکته و ها جرقه و اشتباهات کشف در مسئله، قیتعم در. دارد زیانگ شگفت یایمزا یلیخ کردن مباحثه
 دوست هم یلیخ نم. است دیمف یلیخ دانشگاه، در چه و گروه و دوره نیا در چه د،یندازیب راه دیبتوان را نیا اگر. رسدیم انسان
 چند تا شودیم دهیپرس سوال یوقت چون شومیم متوجه من. بدهند صورت را مباحثه نیا ما بحث در خصوصا دوستان که داشتم

 مطلب یکجا تا او که شومیم متوجه من .نپرسد سوال نکهیا یبرا هم نیا خود. شودیم روشن من یبرا فرد ذهن تر طرف آن هیال
 شومیم یواالتس نیچن نیا نگران چقدر من تازه. است تر طرف آن پله چند در هنوز او که شومیم متوجه یگاه ای است، گرفته را

 کی از ،هستم خوشحال یلیخ من و کنندیم سوال که دوستان از یبرخ لذا .است نشده روشن شیبرا هنوز هابحث یسر کی که
 فهمند،یم خوب یلیخ است ممکن آنها. پرسندینم سوال ما دوستان از یاریسب یول هست فضا در که کنمیم اسیاح جهت
 . فهمندینم اصال است ممکن

 استاد شاید منطق شما دو ارزشی باشد سؤال:

 بله. رمندا دوست را اتیادب نیا و یارزش دو منطق یول ندارد یاشکال هم نیا و باشد هم نیا است ممکن بله :استاد
 یول است مکنم هم نطوریا .دیباش دهینفهم را ها هیال و ها بخش کی و دیبلش دهیفهم را شیهاهیال و هابخش کی است ممکن

 یبحث ای کندینم سوال است دهیفهم خوب که بس از و باشد دهیفهم خوب یلیخ است ممکن. است چطور آورمینم در سر من
 .باشند شانیا خود مصداقش دیشا حاال و شودیم متوجه یکم نشایا قول به که نیا ای شودینم متوجا یزیچ چیه نکهیا ای ندارد

 و ندیایب دوستان که میگذاشتیم یجلسات داشتمیم فرصت خودم اگر یعنی م،یکن کارز دیبا ما. دارد وجود هم فضاها نیا
 یلیخ مطالب که شودیم باعث نیا و شودیم یعلم گرم یفضا کی موجب نیا و شوند ریدرگ هم گرانید و کنند بحث ارائه
 نیا و. میریبگ یامتحان کی میریبگ میتصم آرام آرام ما است ممکن و هست یزیچ نیچن کی حاال. ردیبگ شکل انسان در قیعم
 ییهابحث باشند داشته توجه دوستان صورت هر در. میکن کمک نجایا یعلم اتیح بودن گرم به مقدار کی که است ممکن هم
 بعد و کنندیم ریس دارند و ییجا در اندبرده را االتشانیخ و خودشان و میکنیم بحث میدار ما اند،نشسته نجایا االن م،یکنیم که
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 باشد مطرح امتحان بحث یوقت و. ستیچ مسئله که ابدیدر تواندینم و است یفلسف بحث برگردد، کجا ستین معلوم برگردد تا
 .باشد تر جمع حواسش که است ممکن گرید

 طق با مواد در فلسفه یکی است؟بحث جهت در من سؤال:

 یفضا لحاظ به جهات که است نیا دهندیم که یحیتوض کی ست،یچ مواد با جهات تفاوت و جهات بحث. بله :استاد
 محمول ع،موضو نیا خود که میداد را حیتوض نیا ما یعنی. است گزاره و هیقض ی  محک لحاظ به مواد. است هیقض یفضا و ذهن

 چهیدر از ما. دارد محمول یمحک با یارتباط نوع چه موضوع ی  محک ست،ین یخارج و یواقع بحثمان ما است، چطور شیبرا
 ذکر را ماده نیا اشم اگر که دیگویم لذا. دارد کار یذهن ساختار نیا به فقط منطق یول. میکن مطالعه را هاآن میخواهیم ذهن
 یعنی ل،محمو و موضوع چیه فلسفه لحاظ به واقع عالم در. وجهم ریغ شودیم دینکرد ذکر اگر و موجه شودیم هیقض د،یکرد

 .ها نیا مثالا و باشد ماده یدارا تواندین و باشد ماده از یخال تواندیم منطق لحاظ با یول. ستین ماده از یخال شانیمحک

 از فلسفه یعنیاست.  ها که رابطه محمول و موضوع است که مثال اینجا محمول همان وجوداین و ثالث مواد این سؤال:
  است؟ معتبر یارتباط چه ای است شده گرفته زبان منطق،

 یارتباط راه ها ارهگز نکهیا لیدل به کندیم استفاده ها گزاره از. است واقع لسوفیف یاصل ی دغدغه اصال دینیبب بله :استاد
 گزاره که جهت آن از را گزاره فقط .ندارد واقع به یارک دارد، کار گزاره کی عنوان به گزاره با اتیادب مثال. است واقع و او یبرا

 اگر لسوفیف یلو هست نگونهیا یا وجهه کی از منطق ای. کندیم بحث را ها نیا امثال و مختلفش یهاهیآرا و کندیم کار هست
 یکی و است یحضور علم یکی. است یحصول علم خارج، با ما ارتباط یها راه از یکی که است نیا کندیم استفاده نهایا از

 تیواقع بلکه ستین گزاره هو بما گزاره هدفش یول دارد کار ها نیا و قیتصد و تصور با بود یحصول علم یوقت. یحصول علم
 .میخواند را متن هم مقدار کی که است یکاف هم نجایا تا. است مسئله و موضوع

 برهان امکان ماهوی :تقریر نخست
 الوجود واجب اثبات برهان ریتقر به میگردیبرم حاال. شده تمام مییبگو میخواستیم یوماه امکان یبرا که یامقدمه ما

 . رومیم جلو مرحله به مرحله من که دارد استدالل نیا مرحله چند. میکن مطرح میخواهیم را یماهو امکان اساس بر

 فضا دو من دیکن نگاه. باشد مسلم ما یبرا یموجود اگر ای باشد، محقق یموجود اگر مییگویم که است نیا اول، مرحله
 خیش. هستم موجود خودم من کم دست ای. است موجود او که میندار دیترد و شک مییگویم مثال وقت کی. کردم مطرح را

 خودم را یریتقر اول هیپا خودم من است گفته است، کرده شروع خودش از چون. است کرده ریتقر نیهم در ییکارها کی اشراق
 عهده بر را مقدمه نیا اثبات باشد، یموجود اگر مییبگو. میکن مطرح را بحث نیا یشرط ،یاگر نحو به میتوانیم یول. نمیچیم

. است موجود کی یرو بر دوباره اول گام پس. هست مسلم یموجود کی پس هستم خودم من مییبگو مثال. میبگذار خودشان
 .شود یم طرح دوم گام مسلم، نحو به خواه و یشرط نحو به خواه م،یبکن موجود کی یرو بر تمرکز اگر
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. ستین بالذات الوجود واجب ای بالذات است الوجود واجب ای موجود نیا که است نیا دوم مرحله ست؟یچ دوم مرحله
 وجودال واجب اگر. چه یعنی که است روشن میکرد که یبحث به توجه با و میفهم یم االن ما  هست، ذات به الوجود واجب

 است ردهک موجود و متحقق را او و آمده یعلت کی یعنی است ریبالغ الوجود واجب قطعا   پس است موجود چون نباشد، بالذات
 است جودالو واجب که است نیا دوم مرحله ای دوم گام پس باشد واضحتر فضا که کردم زیر یلیخ من که است نیا دوم گام پس

 .ستین الوجود واجب ای

 م؟یکن اثبات را یزیچ که میخواست یم ریمس نیا مادر است تمام ما بحث باشد، بالذات دالوجو واجب اگر سوم مرحله
 که فرض چون. است ریبالغ الوجود واجب پس است موجود چون نباشد، بالذات الوجود واجب اگر. بالذات الوجود واجب
 .رددا علت به ازین حتما پس ستین هم بالذات الوجود واجب باشد موجود اگر است، موجود

 در قالبان نیا است یتناف در تیعل قانون اصل با نیا باشد، گرفته شکل خود به خود که دیبگو یکس نجایا است ممکن
 بالذات امکان یعنی دارد ریبالغ وجود .دارد ریبالغ وجوب بلکه ندارد بالذات وجوب یش نیا ذات دیگفت شما. آوردیم دیپد ذات

 ما ؟چونیماهو امکان برهان اندگفته برهان نیا به چرا اصال م،یبکن استفاده فضاها نیا از که است باز دستمان ما حاال. است
. نباشد موجود دتوان یم و باشد موجود تواند یم دارد، یامکان حالت که مینیبیم م،یکنیم نگاه ذات لحاظ از را ءیش نیا یوقت

 را هانبر نیا نکهیا لیدل اصال. دارد یامکان حالت اتذ لحاظ به کنیول است موجود ضرورتا هست، واجب ریغ حسب به گرچه
 .است نقطه نیهم امکان برهان گفتند

 نیا که ستا نیا ست؟یچ دوم گام و دوم مرحله. میدهیم قرار مطالعه مورد را  موجود کی. بود موجود کی اول گام پس 
 ای شودب یم یعنی است ممکن ذات، لحاظ به یعنی باشد ریبالغ واجب اگر. است ریبالغ واجب ای است بالذات واجب ای موجود

 نکهیا که است نیا سوم گام. است نیا دوم گام پس. است موجود کی نیا دارد، وجود یرونیب عامل کی االن چون نشود؛ شودیم
 ریغ هیناح زا که باشد بالذات ممکن یعنی و باشد ریبالغ واجب اگر است، تمام ما کار باشد ذات به واجب اگر واقع در میگفت
 این مرحله سوم. .ریبالغ واجب مییگویم آن به لذا دارد علت به ازین شود یم نیتام

مرحله چهارم این است که بحث را منعطف می کند به آن علتش. آن علتش هم از این دو حال بیرون نیست. یا واجب 
شود. اما اگر واجب بالغیر باشد، یعنی  بالذات است یا واجب بالغیر است. اگر واجب بالذات باشد خب بحث ما تمام می

ممکن بالذات باشد و واجب بالغیر، مثل آن مرحله قبلی نیاز به یک عامل بیرونی، یک علت دارد. باز نقل کالم می کنیم روی 
ه به آن علتش. این بحث همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. ولکن چون... این مرحله چهارم بود. مرحله پنجم این است که با توج

این که ما در مباحث علت و معلول دور و تسلسل را ابطال کردیم، پس این مسیر نه به نحو دوری می تواند پیش برود و نه به نحو 
گیری ما هست این است که پس معلوم می شود این مسیر تسلسلی میتواند پیش برود. این مرحله پنجم. مرحله آخر که نتیجه

شیء واجب بالذات باشد. نمی تواند واجب بالغیر باشد چون اگر واجب بالغیر باشد باز سلسله  باید به جایی ختم بشود که آن
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ادامه پیدا می کند و تسلسل می شود و چون تسلسل باطل است، حتما ما باید به یک جایی برسیم که آن حقیقت واجب بالذات 
لغیر باشد باز ادامه پیدا خواهد کرد و تسلسل می شود و باشد یعنی دیگر معلول نباشد، واجب بالغیر نباشد. چون اگر واجب با

 چون تسلسل باطل است باید به چنین جایی منتهی بشود. 

ک قاعده کلی ببینید ما مطابق این روند اگر موجودی باشد، حتما باید واجب الوجود در نظام هستی باشد، این به نحو ی
حو دست کم برای خودمان و در درون خودمان اثبات کردیم، تجربی، به ن پذیر است. حاال اگر ما یک موجودی را به نحواثبات

پذیر است. آن اصل واقعیت یا واجب است چون می دانید که سفسطه به نحو مطلق محال است. قطعا یک اصل واقعیت اثبات
عنوان موجود  ا که به آن بهیا منتهی به واجب خواهد شد. استداللی را که در برهان امکان وجود دارد این نکته است. چیزی ر

الذات بشود. توجه کردیم یا واجب الوجود بالذات است، اگر واجب الوجود بالذات نباشد، حتما باید منتهی به واجب الوجود ب
قعیت یعنی فیلسوف اآلن دغدغه اش این نیست و نمی خواهد بگوید این واجب الوجود بالذات نیست، نه، میخواهد اصل وا

تواند باشد. کار ندارد ممکن است یک کسی لذات را تثبیت کند. نظام هستی خالی از واجب الوجود بالذات نمیداشتن واجب با
بینم واجب الوجود بالذات است. می گوید من اآلن با تو کار ندارم و بعدا بحثمان را با هم بگوید همه این چیزی که من می

 صاف می کنیم ولی اآلن با من همراه شدی. 

خواهد بگوید این واجب الوجود هست یا نیست، کاری به این ها ندارد، می گوید در نظام هستی برهان امکان نمیببینید 
 ن را واجبواجب الوجود بالذات واقعیت دارد. شما هر جور در نظر بگیرید، باید به این جا منتهی بشوید، می خواهید کل آ

ید منتهی به واجب ید. اگر بخواهید بگویید نه این ها ممکن هستند، باید بگویالوجود بدانید، حرف من را در این قسمت پذیرفته ا
 الوجود بالذات می شوند. 

ببینید راه عقلی چقدر متفاوت از فضای کاوش در همین مسئله به لحاظ تجربی است، چه حیرتی آنجا وجود دارد. این 
اختیم. شما می دانید در دنیای جدید اول نگفتند روش عقلی فایده روش عقلی واقعا یک روش بسیار کارا بود، ما این را از کار اند

ندارد، اول گفتند... میدانید که مدت ها و قرن ها این بحث ها بود. اول آن آقایانی که آمدند، بیکن و این ها که آمدند گفتند که 
ر تجربی کار بکنیم، یعنی گفتند این ها اینقدر بحث راجع به آن ها کردید، خیلی در زندگی مردم اثر نداشت. بیاییم یک مقدا

مهم تر است. علمی مهم است که کارهای ما را برسد. اول نگفتند راه عقلی بی فایده است، بعد وقتی که راه تجربی جدی شد و 
دیدند چقدر فایده داشت و چقدر کارها حل شد، گفتند یواش یواش فلسفه هم پشت سرش آمد و گفتند اصال راه عقلی بیخود 
است. و یک روش بسیار عالی و کارا در حل و فصل بسیاری از امور را کنار گذاشتند. شما این مورد را بررسی کنید، ما اآلن اینجا 

ایم و هیچ کاری نکردیم نرفتیم غرب و شرق عالم را نگاه بکنیم، نرفتیم طبقات هفتم آسمان را ببینیم یا طبقات زیرین زمین نشسته
گیرد. ما چرا باید این روشی که این ما این قدرت را دارد که همینجا نشسته یک تصمیم راجع به کل جهان میرا ببینیم، ولی عقل 

ها کند. این در همه روششود اشتباه میاندازه اتقان دارد ]کنار بگذاریم[. بله جاهایی دچار شبهه می شود، دچار اشکال می
اعتباری راه نیست. این یک بحث کنم راهیابی خطا به معنی بیرا عرض می هست، مگر در روش تجربی نیست. و بارها این نکته
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ها را باید بگوییم خداحافظ شما. بنابراین این ارزش روش عقلی و ارزش قدرت دیگری است. اگر این کار را بکنیم که همه راه
و گفتیم اگر ما یک موجود داریم، باید واجب ایم یک موجود دم دست پیدا کردیم توجهی به آن نکنیم. این جا نشستهعقل را ما بی

 الوجود داشته باشیم. اینجوری حرف زدیم

 اند؟ چرا اسم این استدالل را برهان امکان ماهوی گذاشته سؤال:

 یاء است. الوجود، هویت امکانی اشکنیم به طرف واجبچون نقطه ثقل حساسی که از آنجا ما حرکت می استاد:

 ماهوی آن برای چیست؟امکان آن درست،  سؤال:

السویه گویید نسبتش با وجود و عدم علیکنید و میماهوی به دلیل این است که ما این امکانی که شما مطرح می استاد:
 است، مربوط به فضای ماهوی است. 

 امکان وجودی چیست؟ سؤال:

ت است، یعنی از دل ماهیت استخراج اد. فضای امکان وجودی متفاوشاء الله توضیح خواهم دانامکان وجودی را  استاد:
از دل توجه به بعد ماهوی استخراج  تواند موجود نباشد، اینتواند موجود باشد میشود. چون این فضایی که گفتید مینمی
 شود. می

 السویه است.کردیم که ذاتش علیما تا اآلن بحث می سؤال:

گویند ماهیت ندارد. ید که با وجود گره خورده. لذا این را میبینذات همان ماهیت است دیگر. شما یک ذاتی می استاد:
خواستم این بحث را وارد شوم. ببینید اوایل گویند ماهیت ندارد. نمیگویند ماهیت ندارد. لذا ممتنعات را میاصال خداوند را می

کنید، اگر وجود قتی وجود را مقایسه میکه بحث مواد ثالث را شروع کردند، مقسم را ماهیت قرار دادند گفتند هر ماهیتی، شما و
الوجود ماهیت ندارد. ممتنع الوجود ماهیت ندارد. آمدند برای آن ضروری باشد، واجب، اگر... بعد یواش یواش دیدند که واجب

یه السویبحث را تغییر دادند و گفتند هر شیءای، گفتند هر مفهومی، ماهیت فقط آنجایی است که نسبتش با وجود و عدم عل
گویند. لذا همیشه ماهیت اینطوری است، باشد، یعنی ذات مرسل داشته باشد. لذا آن ذاتی که این وضعیت را دارد، ماهیت می

گوید ماهیت من حیث هی ال موجودة و ال معدومة، به لحاظ ذاتش که نگاه بکنید، نه را ببینید، می ۵مثال اگر اول مرحله 
 گوییم امکان، لذا امکان ماهوی با این گره خورده است. آن نیست. این را می موجودیت و نه معدومیت اقتضای ذاتی

 گیردشود که ممتنع را در بر میکل ماهیة به همین دلیل رد شد و کل شیء به این دلیل رد می گفتند کهاین سؤال:
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گیرد، این حتی عدم را هم مین این اطالق شیء خیلی وسیع است، شود توجیه کرد. چوبله، حاال کل شیء را می استاد:
هایی گویند شیئیت تساوق با وجود دارد و یک چنین بحثموارد هست که مثال راجع به اعدام هم بحث شیئیت را دارند. گرچه می

 شود از آن دفاع کرد. ت و میکنیم. ولی شیء عنوان خوبی اسآنجا هست، رهایش می

 ت؟گام علیتی که به کار بردید بدیهی اس سؤال:

ید به یک اصل قانون علیت بدیهی است، همگانی است. چون اگر آن جا را بخواهید استدالل بکنید، باالخره با استاد:
 شود، بدیهی است. جایی منتهی شوید که بدیهی باشد. اولین قانونی که در علیت مطرح می

 صر بیان کنیدشود مختبدیهیاتی که در این استدالل به کار بردید را می کل اصول سؤال:

که امکان ماهوی را توضیح دادیم، گام اول یک یک مقدمه گرفتیم و امکان ماهوی را توضیح دادیم، بعد از این استاد:
 ه هست مثل خودمانکگوییم این موجود برای ما مسلم است گیریم، یا میکنیم یا به نحو شرطی در نظر میموجودی را بحث می

گوییم این موجود یا واجب الوجود کنیم. این درواقع گام اول. در گام دوم مید، اینطوری شروع مییا می گوییم اگر موجودی باش
ر واجب الوجود بالذات است یا واجب الوجود بالذات نیست بلکه بالغیر است و امکان ذاتی دارد. این گام دوم. در گام سوم، اگ

شته باشد نیاز به واجب الوجود بالغیر باشد، و امکان ذاتی دانباشد،  بالذات باشد کار تمام است، اما اگر واجب الوجود بالذات
کنیم به آن علت. علت یا واجب است یا ممکن. اگر بخواهیم گام بعدی را درست بکنیم، علت دارد. در گام بعدی نقل کالم می

گوییم گیریم و میو یک گام در نظر میکار ما تمام است و اگر واجب نباشد باز نیاز به علت دارد.  گوییم[ اگر واجب باشد]می
 چون دور و تسلسل باطل است، حتما باید به واجب الوجود بالذات منتهی بشود. 

 گیرد، می شود توضیح دهید؟فرمودید که اگر وجودش خود به خود باشد، انقالب صورت می سؤال:

ود بالذات است، واجب الوجود بالذات ببینید، یک چیزی هست که خود به خود موجود است که واجب الوج استاد:
گوییم ازلی است، اگر یک چیزی اقتضای وجودش درونی باشد، وقتی شما اصال اقتضای موجودیتش از درون اوست و لذا می

اش این است که ازلی باشد. ازلی باشد، بالذات باشد، علت نخواهد، خیلی لوازم گویید ذاتا اقتضای وجود دارد، الزمهمی
کند. اگر چنین چیزی که ذاتش اقتضای معدومیت هم نمیکند چناندارد. اما یک چیزی ذاتش اقتضای موجودیت نمی فراوانی

آید، یا انقالب اید، یعنی خلف، بحث خلف که پیش میرا شما بگویید نه، خود به خود موجود شود، اوال خالف فرض حرف زده
اید. چون ذاتی را که در نظر گرفتید گفتید اقتضای وجود ندارد، اآلن برداشته آید، یعنی این که شما از ذات دستدر ذات پیش می

آید، مثال اگر واقعا دوباره برگشتید می گویید خود این ذات اقتضای وجود داشته باشد، عالوه بر مشکالت دیگری که پدید می
این نکته را در درون خودش داشته باشد.  ذات خود به خود بخواهد شکل بگیرد، چرا تا حاال شکل نگرفته؟ یعنی ذات خودش

شود که ذات خودش اگر ذاتش مقتضی خودش باشد باید همان وضعیت اول را داشته باشد. چرا اینطوری است؟ پس معلوم می
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آید. اگر خوب دقت بکنیم، سر از استحال اجتماع نقیضین و ارتفاع اقتضای وجود را ندارد. بنابراین انقالب در ذات پدید می
 خواهد باشد. یعنی تنافی و تناقض در درون ذات اتفاق خواهد افتاد. خواهد هم باشد هم نمییعنی این میآورد، نقیضین درمی

 آید که در این اثبات، وجود گسسته در نظر گرفته شده، انگار واجب الوجود جدایی هست و...به نظر می سؤال:

ب بشود. اجب باشد، اگر این ها واجب نبود، قطعا باید منتهی به واجنه، می گوییم ممکن است همه این ها و استاد:
 حالت شرطی دارد. 

 اگر پیوسته در نظر بگیریم همه واجب هستند سؤال:

ین ها وجوب انه اگر پیوسته هم در نظر بگیریم، تشکیک هم باشد، مواظب باشید، این هایی که در دامنه هستند،  استاد:
 های به او هستند. او هستند. آن که مغز اساسی وجود است، همان رأس کار است و بقیه متعلق بالغیر دارند، متوقف بر

 یک حالت دیگری هست و اینطور نیست که ... سؤال:

 اشکال ندارد، می رسیم، به امکان وجودی که رسیدیم این فضا بیشتر ترسیم خواهد شد.  استاد:

 پی دارد. فرمودید که واجب الوجود ازلیت در سؤال:

اش وجود باشد، آید. بله بله، اگر چیزی اقتضای ذاتیآید ولی از وجوب ازلیت در میبله، از ازلیت وجوب درنمی استاد:
 ینطور است.ایا وجوب داشته باشد قطعا ازلی است، ولی اینطور نیست که هر چیزی که ازلی باشد، واجب الوجود بالذات باشد. 

 یم. هنوز در فضای برهان امکان هستیم. خواستیم مطرح بکنیتا اینجا برهان نخستی که م

 : برهان امکان فقری وجودیتقریر دوم
رفته. تقریر دوم، اثبات واجب الوجود بر اساس برهان امکان فقری وجودی است که در دستگاه صدرالمتألهین شکل گ

خورد. یادم است که راجع به وجودهای د این موضوع میببینید ما از بحث هایی که سابقا داشتیم، دو بحث قبال داشتیم که به در
 خواهیم اینجا مفصل وارد بحث شویم. دهم، خیلی نمیگویم و توضیح میایم. من کمی مقدمه میفقری امکانی حرف زده

ل را لی معلوقتی که اصالت وجود را اثبات کرد، نشان داد که در ناحیه معلول، آن که هویت اصببینید، صدرالمتألهین و
کنیم. توجه امکان ماهوی، فقط به سطح کار دهد، همان وجود آن است. بله ما از نفاد آن ماهیت را استفاده میتشکیل می

گوید که اگر یمموجودات است. من ان شاء الله وقتی این تقریر را تمام کردم، نسبت این دو برهان را توضیح خواهم داد. صدرا 
دهد قیقت و بنیاد معلول را تشکیل میمعلول داشته باشیم، باید متوجه به آن چیزی که اصل و ح خواهیم تحلیل عمیقی ازما می

 ت. شویم. اصل حقیقت و بنیاد شیء، وجود شیء است نه ماهیت آن. ماهیت یک حیثی از اوست. حقیقت معلول وجود آن اس
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علول محتاج به علت است، مجبور شد یک وقتی صدرالمتألهین این کار را کرد، در یکی از بحث های مهمی که چرا م
تواند به امکان گوید حقیقت معلول آن وجود است، اگر حقیقت معلول، وجود است، دیگر نمیطرح جدید بریزد. چون می

کنیم، ماهوی تمسک کند. چون امکان ماهوی برگرفته است از آن حیث ماهوی شیء. یعنی ما حیث ماهوی شیء را که نگاه می
توانیم بینیم. اما اگر نگاه را به بنیاد و حقیقت معلول که وجود هست بدوزیم، در اینجا دیگر نمیاز وجود و عدم می آن را مرسل

بگوییم که نسبتش با وجود و عدم علی السویه است. چون ذاتش وجود است. غیر از آن ذات وجودی که ... اینجا بود که صدرا 
ولی با این حال  خواهد میهم خواهد که یعنی خدا، یک وقت علت وقت علت نمی ها دو معنا دارد. بالذات یکگفت بالذات

 بالذات است. 

صدرا وقتی با این بحث روبرو شد، یعنی با حقیقت وجود در ناحیه معلول روبرو شد، متوجه شد که برای این که نشان 
یگری که توجه کرده، یواش یواش این تبدیل شده بدهد حقیقت این شیء معلول است، باید به یک نقطه دیگر توجه بکند. نقطه د

به نظریه امکان فقری وجودی. امکان فقری وجودی نه یعنی علی السویه بودن نسبت به وجود و عدم؛ بلکه به معنای تعلق 
بنیاد ام، یعنی برای این که این وجودی داشتن است، وابستگی وجودی داشتن است. من این را قبال در علت فاعلی توضیح داده

دهیم، یک وقتی از آییم توضیح میتوضیح داده شود این حقیقت توضیح داده شود، یک وقتی ما از علت به طرف معلول می
ایم. ولی اجازه بدهید رویم. هر دو در فلسفه مطرح شده است. قبال هم ما این بحث را مطرح کردهتحلیل خود معلولیت پیش می

 ام. ت استفاده کردند به عنوان تمثیل اینجا من استفاده بکنم. قبال هم این اشاره را کردهها از ادبیاهمان بحثی را که این

دانید که معنای حرفی هیچ وقت در ادبیات ما یک معنای اسمی داریم و یک معنای حرفی داریم. معنای حرفی، شما می
ضوع و محمول دارد، مثل یک حقیقت فانی در نمی تواند موضوع یا محمول قرار بگیرد. همیشه حالت وابستگی و تعلق به مو

هاست. معانی حرفی نسبت به معانی اسمی ها نیست؛ بلکه یک چیزی در آنماند. یک چیزی در کنار آنموضوع و محمول می
یک چنین حالتی دارند. اینطور نیست که ما یک معنای اسمی و یک معنای اسمی و بعد یک معنای سوم حرفی داشته باشیم. نه، 

عنای حرفی همیشه دویده در معانی اسمی است. صدرا با تحقیقاتی که در حقیقت معلول کرده، این نتیجه عائدش شده که م
 معالیل یک حقایق وجودی هستند به شکل معانی حرفی. لذا گفته که معلول بما هو معلول هویت حرفی دارد. 

گوید وجودهای ز به یک جلسه بحث مستقل دارد. ایشان میدانم این کم است. این نیامن یک ادبیات دیگر پیاده کنم؛ می
غیره داریم، حتما فرض کنیم وجودهای فیغیره داریم. اگر نفسه داریم، وجود اسمی داریم، یک وجود فیغیره. یک وجود فیفی

ی در غیر است. مثل معنای غیره معنا داشته باشد. اصال در ذاتش خوابیده دویده در غیر است، فانباید غیری داشته باشیم که فی
کنیم این معنا تا حدودی روشن شده باشد، ولو به عنوان اصل موضوعی، یک نکاتی را حرفی در مقابل معنای اسمی. فرض می

ها را پی بگیریم، چون ایشان یک ناحیه دانم حاال در جلسات بعدی این استداللتوجه کرده باشید.. چون دو استدالل دارد، نمی
دهد بنیاد حقیقت معلول که وجود است، دهد، صدرا توضیح میدهد، نشان میعلت فاعلی این بحث را توضیح میاز ناحیه 

های معمولی ما همه این ها را مستقل غیره است. دویده در غیر است، یک هویت وجودی استقاللی ندارد. در نگاهیک وجود فی
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بینیم، بله این ها معلول خداو هستند ولی با حفظ هویت ها را هم مستقل می بینیم اینبینیم، و خداوند را هم وجود مستقل میمی
 شان.استقاللی

غیره است، معنای حرفی است، اصال در ذات معلول، گرایش به غیر گوید اصال هویت معلول، وجود فیصدرا می
تواند رها بشود.  شراف بر سر معلول نمیگوید معلول در بقاء هم محتاج به علت است. یک لحظه علت از اخوابیده است. لذا می

 بیند. تواند یک لحظه بدون علت بقاء داشته باشد. به دلیل این که هویت معلول را، هویت بنیادینش را در غیر میمعلول نمی

الصالةوالسالم داریم، من علی علیهای از حضرت امیرالمؤمنین داخل پرانتز من چیزی به شما عرض کنم. ما یک جمله
کند، انسان الله جوادی خیلی روی این جمله تکیه میاند، حضرت آیتوقتی با این برخورد کردم چنانکه بزرگان هم توضیح داده

شود.. یعنی فوق العاده است. یک جمله ایشان دارد، من عین جمله را، ممکن است اولش را خوب نتوانم مطرح کنم، متوجه می
یعنی تحقیقات فسلفی ما بعد از هزار و اندی تازه به این تعریف از «. ي ما سواه فهو معلولکل شيء قائم ف»فرمایند: ایشان می

گویند پس اگر اینطور است، پس فلسفه گویند[ نگوییم، بعضی بد ]برداشت کردند و[ میمعلول رسیده. ]اینطور که بعضی می
فهمید. با تحقیقات فلسفی این معنا فهم ین جمله را نمیرا بگذاریم کنار، خودمان...، نه، هزاران سال این جمله بود و کسی ا

فرمایند معلول باید در غیر باشد. قائم در غیر نه بالغیر، خیلی لفظ ارتقاء پیدا کرده، شده. ولی خیلی عالی... یعنی حضرت می
قائم في سواه ن است. کل اش.. ولی منظور همیکل شيء قائم في ما سواه فهو معلول. این اولش یک جور دیگر است. این کلمه

 فهو معلول.

آید، مثال کنیم که علت فاعلی میوا  فکر میایم که در علت فاعلی... ما مثال بدما قبال، بحث علت فاعلی را بحث کرده
های سطحی به علیت است. اینطور نیست که یک دهد. این ها نگاهیک چیزی آن طرف هست، علت فاعلی یک چیزی به آن می

طرف ایستاده باشد، مثل این که آقای علی به آقای حسن یک چیزی داده، ما فکر کنیم فرایند علیت اینطوری است، چیزی آن 
اش. چیزی در آن طرف نیست. ای آن طرف وجود داشت، این اصال خالف فهم علیت است به معنای حقیقی فلسفییک گیرنده

یلی حالت معمولی عرفی نگیریم. فرایند ایجاد بسیار دقیق است. خواهد شکل بگیرد. دقت کنید ما در بحث ایجاد ختازه می
شویم معلول یک حالتی در متوجه میکنیم، سرآخر ای شکل بگیرد. خوب که دقت میشود که یک پدیدهیعنی چه باعث می

ای اسمی علت است، یک وضعیتی در علت است. دل علت است، بله غیر از علت هست... مثال شما معنای حرفی را با معن
بینید[ معنای حرفی غیر از معنای اسمی است، اما یک هویت مستقل ندارد. در دامنه معنای اسمی معنای اگر مقایسه کنید ]می

تر خواهد شد. اصال فعل و معلول جز در شود. بحث ادبیات را اگر توجه بفرمایید، این بحث یک مقدار روشنحرفی فهم می
اصال واقعیت ندارد. قبال اگر یادتان باشد، من این بحث را تکرارش را نگفتم، ولی من یادم ت. دامنه علت فاعلی قابل فهم نیس

 ام. هست این بحث را گفته
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گوییم پای شود، اآلن این حرکت توپ علتش چیست؟ ما میکند و وارد دروازه میمثال اگر کسی یک توپ را شوت می
ط فاعل حرکت پای خود است، یعنی فعل انسان حرکت توپ نیست. لذا در شخص، اما توضیح دادیم قبال که انسان حقیقتا فق

ایم، ولی برای این که این توپ باشد و حرکت کند خیلی از گویند فعل. یعنی ما تأثیری داشتهگویند اثر، نمیفلسفه به آن می
ما  لعفپ که فعل ما نیست. یعنی خود توچیزها الزم است. هوا الزم است، خود توپ الزم است، ما که فاعل توپ نیستیم، 

این توضیحات را صدرا و هویتی جدا پیدا کند.  تواند از بستر فاعل جدا باشدنمیهیچ وقت فعل  حقیقتا همان حرکت پا است.
تحلیل ناحیه فاعل، یکی از ناحیه شود یکی از دو ناحیه ورود میاز اینجا. اآلن وضیحات کم است این تدانم من میدهد... می

این آییم و مییکی از ناحیه خود معلول شود و این مسئله روشن میآییم و مییکی از ناحیه علت یعنی خود پدیده فعل و معلول. 
 شود. روشن میمسئله 

 تقیقحرسد که هایت به اینجا مین ردانگیز صدرالمتألهین است. شگفتاز تحقیقات بسیار شگرف و این یکی خب 
ر علت د یلو؛ این را هم حفظ کنید. علتیک چیزی متفاوت است از اوال «. چیزی در علت»معلول چیزی در علت نیست. 

تواند بیرون وجودی فاعل نمیمملکت  زابرم؛ یک تعبیری من به کار می الاحرا هم باید خیلی دقیق معنا کرد. « در»این . است
دائما از گوییم بالغیر، می طالح معروفصاگفتیم مثال همان معلول را میما تا حاال قائم في ما سواه ... معلول قیقت ح. باشد

 «بـ»دیگر اینجا . ه، آن طور، به وسیله آن محقق شدهوسیله آن شکل گرفت گوییم بهمی ئمااست؟ دادرست . کنیماستفاده می «بـ»
 بریم. ، في به کار میبریمبه کار نمی

ن اثبات واجب بر اهربو بعد کنم ، یک توضیح خالصه هم عرض مین وجودی را داشته باشیدالجمله این بحث امکافی
 علیکم و رحمة اللهالسالم و دهم.فقری وجودی را هم توضیح می ناکماوضیح خواهم داد. ت مه اراساس امکان ماهوی 

 

 


