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 مسو_و_بیست_#جلسه

 الرحیم الرحمن الله بسم

 الطاهرین آله و محمد علی الله صل و العالمین رب الحمدلله

 مروری بر جلسات قبل

 ذیل شد، مطرح هایینکته. بود تعالی بالذات، الوجود واجب اثبات بحث االخص، بمعنی الهیات مباحث از اول مطلب
 دو گفتیم بحث این ذیل رد. بود فلسفی و عقلی ی ادله و هاراه سوم، راه. شد اشاره تعالی باری اثبات متعدد هایراه چهارم، نکته

 صدیقین برهان آمد، هدخوا ادامه در الله شاء ان که هم برهان یک و بود امکان برهان برهان، یک. گیردمی قرار توجه مورد برهان
 .است

 یکی دارد، نامع دو امکان. بفهمیم بیشتری دقت با را امکان محتوای بتید گفتیم شود، تر واضح اینکه برای امکان برهان
 .وجودی فقری امکان هم یکی و است ماهوی امکان

 و ثالث مواد بحث به و کردیم بهانه هم همین. دادیم توضیح را ممکن و ممتنع و واجب ی مقایسه در را ماهوی امکان
 بر را، سته ماهوی امکان بر مبتنی که برهانی فصل بود، شده تمام مقدما اینکه از بعد و داشتیم اشاراتی متعددش های گونه

 فقری امکان بر تنیمب که امکان برهان از دوم تقریر با بودیم رسیده رساندیم، عرض به فرمایند،می مطرح حکما آنچه اساس
 . است وجودی

 ادامه تقریر دوم: امکان فقری وجودی
 نصدرالمتالهی که تحقیقاتی صورت هر در و کردیم ارائه پیش جلسه در وجودی فقری امکان ی درباره توضیحی یک

 اشتیم،د قبل جلسه در اشاراتی مقداری یک هم و پرداختیم ها آن به قبل جلسات همان در گریخته و جسته ما و کرده مطرح
 رفیح معنای مثل است، غیر در فانی   هویت یک هست، غیره فی هویت یک معلول، هویت که شده منتهی اینجا به تحقیقتشان

 .ماندمی اسمی معنای مقابل در

 و اسمی معنای ینب مقایسه همان شود، واضح مقدار یک بحث این تا بکنند توانندمی که خوبی تشبیه یک دیدند هااین
 گفتند در معلول هو بما معلول هویت. بردند کار به معلولی و علی فرایند خصوص در را بحث همین آمدند. بود حرفی معنای

 وجود حرفی معنای و وجود اسمی معنای به کرد پیدا شهرت تدریج به. است اسمی معنای مقابل در حرفی معنای مثل

 دارد استقالل اشهستی بنیاد لحاظ به طبیعتا و ندارد غیر با ارتباطی یعنی نیست، غیره فی آنکه یعنی وجود اسمی معنای
 .است الوجود واجب تعالی، و سبحانه حق ی ویژه صدرمتالهین، دستگاه در منحصرا این و
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 داشته تحقق غیر وجود دامنه در باشند، غیر در که را وجودهایی وجود، حرفی معنای.است وجود حرفی معنای دیگر شق
 .است معلولی های هویت همان که شودمی گفته هااین به باشند،

 و وابسته دن،بو غیر در معنای به. است وجودی تعلق معنای به اینجا در امکان که امکان از جدید معنای این به توجه با
 .بودن متعلق

. کندنمی علت با مرتبط را شی وجه هیچ به اصال ماهوی امکان کنیم دقت کمی اگر. ندارد را معنا این اصال ماهوی امکان
 علتی باید ،باشد مطرح موجودیت ی مسئله بخواهد اگر. است السویه علی عدم و وجود به نسبت من ذات گویدماهویمی امکان

. است ینا است کرده مطرح صدرمتالهین که نقدهایی و هادقت از یکی. ندارد علت به گرایش نفسه حد فی ولی باشد کار در
 گویدمی. کندمی قبول توضیحی یک با را این صدرا. کردندمی مطرح علت به معلول نیازمندی سر را ماهوی امکان معموال حکما

 دوجو رجحان اگر که است ای گونه به وضعیتش. نیست شده نهفته علت طرف به ای گیری جهت هیچ ماهوی امکان درون در
 بر. عدم و جودو به نسبت بودن بسویه یعنی ماهوی امکان بنیادین حقیقت آن نفسه حد فی اال و. خواهدمی علت شود، عدم بر

 .وجودی فقری امکان خالف

 سر نیازمندی معلول به علت
 یک از خوبی ارتقای لذا. است نهفته علت به احتیاج درونش در اصال. است وجودی وابستگی وجودی فقری امکان

 معلول چرا که دافتا در آنها میان در بحثی یک کردیم، بحث هم قبال که همانطور چون. است افتاده اتفاق بحث این در دیگر منظر
  چیست؟ علت به حاجت اینکه یا چیست؟ علت به معلول نیازمندی سر است؟ علت به محتاج

 پس ی لحظه در لذا و است نیازمندی علت این شود، محقق بعد نباشد چیزی یک یعنی است؛ حدوث گفتند متکلمین
 چون. نیست علت به محتاج بقا در شی این لذا و نیست مطرح حدوث ی مسئله دیگر بقا، و استمرار ی لحظه آن در حدوث از

 . است حدوث علت به معلول نیازمندی علت

 جودو به نسبت خودش ذات لحاظ به شی که همین یعنی. است ماهوی امکان علت، به معلول نیازمندی سر گفتند حکما
 بینیدمی شما اینکه گویدمی و کرده دقتی یک صدرمتالهین. است محتاج شی که دهدمی نشان این است، السویه علی عدم و

 نیست نهفته معنا نای درون در اما کندمی فراهم علیت فرایند برای را بستر این عدم، و وجود به نسبت است اسویه علی ذاتی یک
 .باشد من سر باالی علت باید حتما که

 با کاری هیچ د،باش معدوم نه و باشد داشته وجود نه ذاتا چیزی اگر. کندمی توجه آن به ایشان که است دقیقی بحث این
 به نیازمندی ر  س میخواهید اگر که گویدمی صدرا. است علت محتاج شدن موجود این گوییممی شود موجود اگر. ندارد علت
 .باشد علت به کشش آن در که باشد چیزی باید کنید، بررسی را علت
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 هک بعدا. نیست علت به نیازمند خودش درون در ماهوی امکان. باشد علت یک به نیازمندی محتوا همین درون در
 .نشده بررسی کاوش این در علت نیاز دقیقا. دارد علت به نیاز حتما گوییممی شود،می وجود رجحان

 این ونچ. بودن غیره فی وجودی، تعلق یعنی. است وجودی فقر علت، به معلول نیازمندی سر گویدمی صدرمتالهین
 اصال چون. است نهفته شذاتی هویت در بودن غیر به محتاج یعنی. است غیر به نیازمند ذاتش بنیاد در است، غیرهفی وجود یک

 است، کرده شانای که تحقیقی این بر افزون. است نهفته غیر به نیازمندی نهادش در اصال است، اینگونه اگر. است غیره فی وجود
 .است شده ارتقا موجب هم بحث این در

 نشده؟ مطرح ءمشا در بقا در بودن علتمحتاج به  سؤال:

 السویه لیع عدم و وجود به نسبت شی ذات گویندمی که است مطرح سبک این به آنجا در. است مطرح مشا در :استاد
 ی لحظه در کند،می علت به محتاج را شی اول لحظه در معنا همین چنانچه. است امکان با همراه همیشه شی ذات یعنی. است

 هم شی اتذ لحاظ به. است بالغیر موجودیتش ولی دارد، موجودیت بقا لحظه در شی گرچه. کندمی علت محتاج را شی هم بقا
 است دهش موجود که حاال عدم، اقتضای نه داشت، وجود اقتضای نه ابتدا از چنانچه انسان ذات مثال. است السویه علی باز

 این اقتضای باز ،انسان ذات هو بما -است موجود االن که- انسان ذات با بقا و استمرار موقع در باشد، آمده علتی باید حتما
. است علت رخاط به هستم، دیگر ی لحظه اگر من گوطدمی الدوام علی پس. دارد وجود اقتضای که است علت ندارد، را وجود

 .خودم ذات خاطر به نه

 خود نید،ک دقت اگر شما که است این دارد صدرا که نقدی منتها گیردمی شکل معنا همین کردند حکما که کاری در
 .است بسترساز فقط ندارد، علت به گرایش خودش، ذات حسب به ماهوی امکان

 برای نشوم موجود من زمان نهایتبی تا اگر حاال است، السویه علی عدم و وجود به نسبت ذاتم من بگوید خواهدمی
 را او که کندمی تقاضا علتی است، السویه علی عدم و وجود به نسبت که جهت این از انسان ذات مثال. نه دارد؟ ضرری شما

 اگر. ندارد او بو کاری انانس ذات باشد، معدوم زمان نهایتبی اگر. ندارد عدم با کاری چنانچه ندارد، او با کاری. نه کند؟ ایجاد
 دنبال اگر ما گویدمی راصد. هست علتی فهمیممی شد، موجود ذاتی چنین یینیممی وقتی. ندارد او با کاری باشد، موجود همیشه

 ماهیت، نه است، وجود معلول حقیقت که داد نشان ایشان که هاییبحث آن به توجه با هستیم، علت به معلول نیازمندی سر
 علت هب معلول نیازمندی سر   باید ما شود تثبیت نکته این اگر است، وجود معلول خقیقت اصل هست، او حیثیات جزء ماهیت

 .رساند وجود فقری امکان  به را ما و کرد را تالش آن ایشان که. کنیم جستجو وجود در

 درونش در اصال نیست، بودن السویه علی بحث وجودی، فقری امکان  که است این کندمی مطرح ایشان که ای نکته یک
 وجود اسمی معنای به نیاز حرفی، معنای بنیاد در اصال. غیرهفی وجود یعنی حرفی وجود چون، است بودن غیر به نیازمند بحث

 اصال. است بودن غیر در شی یک حقیقت گوییدمی وقتی چون دارد، وجود اسمی وجود به نیازمندی حرفی، وجود بنیاد در. دارد
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 اساسا وجودی فقری امکان  که دهدمی توضیح ایشان لذا و. بدهم او به تکیه من و باشد غیری باید که است نهفته تعریف این در
 امکان. ماهوی امکان در نه و داشت وجود گفتندمی متکلمین که حدوث در نه معنا این. است علت طرف به اشکشش هویتش،

 .نیست نهفته آن در علت به نیازمندی خودش حسب به ماهوی

 بخواهد که ببیند تواندنمی هم را وجود قبل اصال نوعی به و بیندمی رپ را جهان که نیست صدرا دیدگاه آن خاطر به سؤال:
 آن از قبل است، وجود با چون. شودمی داده آن به وجود و آید می و است السویه علی وجود از قبل هست ماهیتی یک بگوید
 ... به نیازی دیگر. است نیازمندی عین خودش همین. نباشد یا باشد السویه علی بخواهد که نیست چیزی

 است؟ کرده پر را عالم تشکیکی نظام گوییدمی یعنی :استاد

 باشد السویه علی بخواهد که بیندنمی عدمی یعنی :سؤال

. بیندمی عفض همان و تنزل همان را معلول هویت ایشان لذا تشکیکی، نظام با البته است مملو جا همه یعنی بله، :استاد
 ایشان قتیو. باشد اسمی معنای به که است وجود بنیادین ی مرحله یک بر متوقف که داریم هستی از مراحلی ما که همین یعنی

 نهایت،بی ی لهمرح یک به قوی، مراحل به هستند داده پشت ذات، لحاظ به ضعیف مراحل این اصال کند،می تحلیل را معنا این
 این. باشید تهداش غیری یک باید شما هستند، غیره فی ها این تمتم چون هستند غیره فی هااین تمام چون. اسمی معنای یک به
 کند،می مطرح یشانا که بحثی این هرصورت در. باشند داشته معنا او در ها این که کنندمی طلب را غیری یک ذاتشان درون در ها
 نیازمندی سر   مثال. نگفتم مستقل را ها بحث این از خیلی من. کرده ایجاد ارتقال هم علت به معلول نیازمندی سر   بحث در

 شده تبدیل بحث صفحه ها ده به مفصل کتابهای در گاهی. دارد را خودش به مربوط هایبحث و فصل یک علت، به معلول
 .شود مطرح اینجا در اصلی محتواهای و اصطالحاتش و عناوین و کنم اشاره کردم سعی ولی است

 چرا بگویید دممر به اگر. کنندمی فکر اینطور هم مردم عموم حدوث، میگویند متکلمین علت به معلول نیازمندی سر در
 .است علت به محتاج لذا شده، بود بعد و نبوده وقتی. است شده بود و نبوده چون گویندمی است، علت به محتاج معلول

 ی نشانه و متعال اثبات، مقام لحاظ به حدوث که شودمی گفته هست، محتوا این ولی نیامده واژه این صدرا، فلسفه در
 .نیست علت با معلول ارتباط تکوینی سر   اما. علت به محتاج و است معلول شی یک اینکه برای است خوبی

 نشان آید،می وجود به بعد و نباشد چیزی یک اگر که کنیممی فکر اینطور هم ما اغلب چون دست مهمی بیان خیلی
 .باشد معلول شی این دهدمی

 در بحثمان اما خوردمی درد به اثبات مقام در این که است این او، توضیحات از میشود استفاده آنچه و توضیحات در
 در نباشیم، چه و باشیم ما چه که است نهفته معلول هویت در چیزی چه ثبوت، مقام در و واقع عالم در یعنی است، ثبوت مقام
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 تواندنمی حدوث نظریه گویندمی که اینجاست حکما. کندمی علت طرف به محتاج را او. کندمی ایجاد گرایش طرف به او
 .باشد داشته کارایی

 هم یاناتیب یک. داشت نخواهد کارایی هم اثبات مقام نحو به حتما آنجا در. باشیم داشته ازلی های معلول اگر مخصوصا
 .نیست بد بکنم ای اشاره حاال نیست؟ علت به معلول نیازمندی سر   حدوث گویندمی چرا که دارند حکما

 است وجودی وصف چیست؟ وصف وضعیت، این. العدم بعد الوجود   کون عدم؛ بعد وجود بودن چه؟ یعنی حدوث
 است، دوثح انتزاعی وصف دارای گوییممی است، شده محقق االن و نبوده که وجودی این یعنی. است آمده پدید االن که

 .است وجود وصف پس. است عدم بعد وجود بودن حدوث، این. شد محقق بعدا و نبود و نبود این یعنی

 «الشيء ما لم یجب لم یوجد»قاعده 
 گویندمی فلسفی مباحث در! دارد؟ سر پشت را چیزی چه عقالنی، تحلیل نحو به او از قبل وجود است، وجود وصف اگر

 "دیوج لم یجب، لم ما الشیء  " که شنیدید را قاعده این. را وجوب

 صوصخ در متکلمین و فالسفه بین مفصلی دعوای یک. شودنمی موجود و محقق نرسد، وجوب حد به تا شی یک یعنی
 صدی رد صد شود، مسدود عدمش انحاء تمام یعنی برسد، وجوب حد به تا شی یک اگر معتقدند فالسفه. گرفته شکل قاعده این
 که شود درصدی صد شی یک نیست الزم که هستند قائل متکلمین از بسیاری مقابل در. شود متحقق و موجود تا بشود باید

. شد اهندخو طرفدارش ها خیلی کنم طرح االن را اولویت نظریه. اولویت نظریه به شد معروف شاننظریه لذا شود، موجود
 یکاف شدنش موجود برای کند، پیدا درصدی هفتاد شصت، اولویت برسد، درصد صد حد به نیست الزم یعنی اولویت نظریه
! تعالی حق اختیار ایستادند؟می فالسفه مقابل در و کردندمی مطرح را دغدغه و بحث این که داشتند مشکلی چه متکلمین. است

 وجوب حد به یش یک باشد قرار اگر یعنی. نیست جمع قابل ضرورت با اختیار فضای کردندمی احساس یعنی. انسان اختیار یا
 وجوب حد به شی وقتی اینکه برای. است بسته خدا پای و دست اینکه یعنی شودمی محقق فقط شده، صدی در صد و رسیده
 باید شی که ای قاعده این کردندمی احساس یعنی. شودمی خارج خداوند اختیار از و شودمی محقق ضرورتا دیگر است، رسیده

. کند عمل ایجاب و ضرورت تحت متعال، خداوند شودمی باعث یعنی. شودمی پروردگار موجبیت موجب این برسد، وجوب به
 .کرد مطرح میتوان هم انسان باب در را همین چنانچه

 صد حد به قتیو که باشد اینطور اگر شود؟ محقق تا برسد باید درصد صد حد به کار این دهیم،می انجام کاری یک ما
 .شودمی محقق خود به خود و است خارج ما اختیار از دیگر رسید درصد
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 هک بود مطرح متکلمین نظریه مقابل در و بود خودشان مدعای که یوجب، لم یجب لم ما الشی بحث آن در حکما خب
 مطرح ینجاا در فراوانی هایبحث. است نادرست حرف این که کردند ارائه فلسفی محکم خیلی استداللهای باشه، اولویت بحث
 .است استعدادی امکان و ذاتی امکان میان خلط شد، متکلمین اشتباه موجب که چیزهایی از یکی اینکه دلیل به. است شده

 امکان ذاتی و امکان استعدادی
 تشدید اشایجادگری وضعیت تشکیکی، حال در دائما علت یعنی. است علت ناحیه در همیشه استعدادی امکان

 مرحله به دارد علیتش فرایند کند،می پیدا افزایش هرچه کند،می پیدا افزایش بعد و داریم ناقصه علت کنید فرض مثال. شودمی
 نسبت است، ممکن که مقابل شی آن یعنی. کندنمی ایجاد تغییری مقابل شی آن در ها وضعیت این اما .شودمی نزدیک نهایی

 و اسباب تما دهید، انجام کاری خواهیدمی شما مثال. نیست حاصل برایش تغییری هیچ.  است پنجاه پنجاه عدم و وجود به
 به است، عدم کتم رد که شود محقق بخواهد که امری آن اما کنیدمی آماده را هست الزم هرچه کنید،می فراهم را مقدماتش

 در شود، هم درصدی نه و نود علت ناحیه در اگر. شودنمی ایجاد آن در تغییری هیچ. است السویه علی عدم و وجود لحاظ
 یکی و صفر مان،دوست تعبیر به معلول، ناحیه در. شودنمی ایجاد او در تفاوتی هیچ. است پنجاه پنجاه چنان هم معلول ناحیه
 در که دهندمی توضیح حکما لذا کند،می پیدا افزایش که است علت ناحیه در این. است هیچ یا است صد در صد  یعنی. است
. همان دنش محقق و همانا شدن درصد صد. است همزمان البته. بیفتد اتفاق تحقق مسئله تا بشود صد در صد باید معلول ناحیه

 شد؟ چرا نشود، توانستمی که این با شی این چرا گویدمی کند،می سوال انسان ذهن باز باشد، اولویتی اگر

 مسدود عدم انحاء مامت نهایت در اینکه مگر شد؟ چرا نشود، که شدمی که گوییدمی باز ببرید، باال را قضیه درصد هرچه
 .شد خواهد محقق شی وقت آن شود مسدود عدم انحاء تمام اگر. شود

 ست،ا موجود چیزی اگر معتقدند فالسفه. شد مطرح اینجا در باز کنم، مطرح که داشتم نظر در که را دیگر بحث یک
 هشد مسدود برایش عدم های راه و انحاء تمام درصدی، صد یعنی وجوب حد یه. است موجود تا رسیده وجوب حد به حتما
 بشود، صد در صد نیست الزم یعنی هم اولویت. هستند قائل اولویت نظریه به متکلمین مقابل در. شود متحقق باید حتما. است

 .انسان اختیار بحث و خداوند اختیار. بود اختیار بحث هم مشکلشان

 .کردیم ارائه اینجا در الجمله فی تحلیل یک هم محتوا لحاظ به

 نیازمندی معلول به علتادامه سر 
 علت، به ولمعل نیازمندی سر که هستند قائل متکلمین که بود این هم قبلی بحث آن. مانقبلی بحث همان به برگردیم

 ماش بعد آمد، وجود به چیزی یک وقتی است، وجود وصف حدوث چون کنند؟نمی قبول را این فالسفه چرا. است حدوث
 .است شی شدن موجود از پس وضعیتی این. است عدم از بعد وجود این بودن   گویید،می
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 مطرح یک وجود خود. شود مطرح حدوث بعد و باشد مطرح وجود باید اول باشد حادث خواهدمی اگر شی یک که حاال
 نحو به ولی گیردمی انجام زمان یک همه ها این. باشد رسیده وجوب حد سر به باید شی یعنی. باشد وجوب که وقتی است؟
 .هست هااین که بینیممی کنیممی که عقلی تحلیل

 تعل که وقتی آن باشد؟ رسیده وجوب حد به شی که شود می کی شود، موجود تا باشد رسیده وجوب حد به شی باید
 تا ودش درصدی صد شی تا کند، درصدی صد را کار خود، ناحیه از باید علت. کند درصدی صد را کار علت یعنی. کند ایجاب
 .دوثح یعنی عدم از بعد وجود بودن العدم، بعد الوجود کون گوییممی گوییممی شد موجود وقتی شود، موجود

 یک که شودمی چطور حاال. است ایجاب وجوب، از قبل و است وجوب وجود، از قبل و است وجود حدوث، قبل پس
 تواندمی باشد، وجوبی گرا دهد، انجام عملیاتی و فرایند آن روی خواهدمی علت االن که را کاری بستر اگر کند؟می ایجاب علتی

 علی بسترش ییعن. باشد امکانی باید حتما پس. ندارد معنا کند؟ ایجاب میتواند باشد، امتناعی اگر. ندارد معنا کند؟ ایجاب
 .باشد داشته معنا گریایجاب تا باشد السویی

 .باشد درش بودن السویه علی هویت باشد، او در امکانی هویت یاشد، داشته معنا او در امکانی فضای باید پس

 یمکن دقت اگر. است نهفته حاجت اینجا در شد، عدم بر وجود رجحان اگر هست، درش بودن السویه علی هویت وقتی
 الیکهدرح دارد طرح قابلیت شی یک شدن موجود از بعد حدوث علت، به معلول نیازمندی سر از است متآخر مرحله چند حدوث

ی چه به معلول پرسیممی وقتی ما  این داریم یافتن تحقق از قبل. پرسیممی داریم شدن موجود از قبل است، علت به محتاج سر 
 .دهد انجام را نقش این تواندنمی حدوث بنابراین پس. پرسیم می را بحث

 بحث ما کمایح کردند، مطرح متکلمین آقایان را حدوث ببینید. کنیم مطرح خواستیممی که بحثی به برگردیم حاال
 .وجودی فقری امکان بحث صدرمتالهین و کردند طرح را ماهوی امکان

 صدرا ردند،آو را ماهوی امکان بحث و کردند ابطال ما حکمای را این است، نیازمندی سر   حدوث گفتندمی متکلمین
 ی مسئله در باید ار نیازمندی سر   لذا و است وجود اشیا بنیاد. است اشیا کار سطح این میگوید ولی کندنمی رد را ماهوی امکان
 .کنیم جستجو وجود

  معنا پس. کرد مطرح وجودی فقری امکان  با الجمله فی شودمی که است فضایی  این کردیم، عرض که نکاتی بر افزون
. دمع و وجود به است السویه علی ذات یک که است این معنایش ماهوی امکان! نیست بودن السویه علی وجودی فقری امکان

 فقر نییع معنایش. است همین معنایش اصال. غیر به وابستگی یعنی وجودی فقری امکان.  نیست این وجودی فقری امکان ولی
 است وجودی فقری امکان معنای این. بودن غیره فی وجود   که است این فقری امکان  معنای. غیر به نیاز. غیر به
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 فقری وجودی برهان امکاناثبات واجب الوجود بر اساس 
 شکل چه به کرد، هپیاد الوجود واجب اثبات در اساس این بر شودمی که استداللی ببینیم و برویم مقدمه، این به توجه با

 .است قبلی برهان از ترکوتاه راهص منتها شود،می تشکیل مرحله چند از هگ استدالل این. است

 مورد سلم،م نحو به یا و شرطی نحو به یا را او ما و هست موجودی مسلما یا باشد، موجودی اگر که است این اول مرحله
 .دهیم قرار مطالعه

 علم شخود به حضوری علم نحو به تنسان یعنی. هستیم خودمان اش، یقینی نحو به بروید، پیش بخواهید مسلم نحو به
 .کرده اشراق  شیخ که کاری. دهدمی قرار مطالعه مورد را موجود همین و دارد،

 .دهیم قرار مطالعه مورد را مسلمی موجود یا باشد موجودی اگر اول مرحله پس

 چون. ستا تمام ما بحث نباشد، معلول اگر. نیست بیرون حال دو این از. هست معلول یا نیست، معلول یا دوم، مرحله
 که حقیقتی ییعن الوجود، واجب یعنی نیست، معلول که داریم موجودی ما.نباشد معلول که برسیم موجودی به خواستیممی

 .دارد ضرورت برایش وجود

 .است الوجود واجب همان این نباشد، معلول اگر سوم، مرحله

 ،(۲رحلهم) هست معلول یا نیست، معلول یا ،(۱مرحله) دهیم قرار مطالعه مورد را مسلمی موجود یا باشد موجودی اگر
 که حاتیتوضی به توجه با ،باشد معلول اگر اما. شد خواهد اثبات ما بحث و الوجود واجب شودمی نباشد، معلول اگر

 است، اسمی معنای به محتاج که هست، غیره فی و حرفی معنای معلول هویت داد نشان و داد معلول هویت در صدرالمتالهین
 .اسمی وجود داشتن حقیقت با است مالزم غیره فی های وجود داشتن حقیقت

 تسلسل به که گذاردنمی اصال است، تسلسل مبطل خودش درون در خودش یعنی. است تر نزدیک قبلی استدالل از این
 داشته حرفی نایمع که ندارید کاری هست، اسمی معنای گوییدمی. شد تمام مسئله رسیدید، که حرفی معنای به شما. بینجامد

 اسمی ایمعن حرفی معنای. شودنمی مطرح هابحث این اصال... و دیگر حرفی معنای یک و دیگر حرفی معنای یک و باشد
 .باشد او در این که خواهدمی غیری یک یعنی غیره فی وجود یعنی حرفی، معنای. خواهدمی

 کنیدمی نگاه کل در شما وقتی. دیگر هست حرفی معنای بازهم باشد، است، حرفی معنای هم آن بگویید شما اگر حتی
 .خواهدمی اسمی معنای غیره فی معنای که بینیدمی

 معنای خواهد،یم اسمی معنای حرفی، معنای گوییممی. رویمنمی پیش سبک آن به کردیم، مطرح که را راهی آن یعنی
 .دهیممی قرار شناسایی مورد بالذات الوجود واجب با ما که هست همانی آن. ندارد غیر به نیازی دیگر اسمی
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 باشد، فیحر هویت معلول، هویت اگر. شود روشن باید نکته آن دارد، حرفی هویت معلول که است دقیق اولش گام البته
 .است بالذات الوجود واجب همان آن که است وجود از اسمی معنای یک وجود او با مالزم حقیقت باشد، غیره فی

 .وجودی فقری امکان  اساس بر امکان برهان تقریر هم این

 و اصول و منطق بحث که گرفتید ادبیات از که گفتید هم بحث اولدرباره این اصطالحات،  فرمودید که اینکته سؤال:
 بعد. اندماجی یرغ یا است اندماجی یا کهو اسنادی بین این دو برقرار شود،  ربط یک که کنیممی تصور ما را طرف دو ادبیاتش
 ... آن از منفی معنای یک که داریم طرف یک ذاتی فقر بحث در ما همینجا

 در ی  فان حرفی   معنای هویت خود داریم، کار آنجا چیزی آن ما یعنی. است طرف یک هم این. است درست بله :استاد
 طرف دو و است طرفینی گاهی ها نسبت این که دادند توضیح ها این خود اال و. گیریممی وام آنجا از را مقدار این. است غیر
م که نداریم دیگری چیز ما علت از غیر علیت، فرایند فضای در. است طرفه یک اوقات گاهی و دارد نیاز  آنچه ما.  باشد وا بر متقو 
 اسمی معنای بحث این شیدبا مواظب. گیریممی وام را بودن غیر در فانی و غیره فی همان فقط کنیم،می استقراض ادبیات از که
 استدالل. هیمد توضیح را بحث دقیقا بتوانیم ما اینکه برای بحث آن از است استقراضی یک این! نیست ما استدالل حرفی معنای و

 ناحیه از آیدمی یا چیست؟ تلقت و فعل حقیقت که دهدمی توضیح آیدمی فاعلی علت ناحیه از که است این! چیست؟ ایشان
 شکل یزیچ یک اینجا بله. هست آنها استداللهایش آن. نیست علت به نیاز جز چیزی معلول حقیقت که کندمی تبیین معلول
 های اضافه ولی خواهدمی طرف دو مقولی ی اضافه. مقولی ی اضافه  مقابل در اشراقی ی اضافه گویندمی آن به که میگیرد
 .است طرفه یک بحث این مثل اشراقی

 مثال انسان
 ی اندیشه رسد،می من ذهن به که چیزی ترین نزدیک فرمودید، معلول و علت از که معنایی آن به توجه با استاد سؤال:

 دارد باز هم آن که کندمی فکر انسانی یک به دارد انسان آن که کنممی فکر انسانی به دارم من کنید تصور حاال خب. ماست با ما
 کدامشان هر که کنممی خلق را هاانسان از نهایتبی ی سلسله یک دارم من یعنی. دارد ادامه همینطور و کندمی فکر انسانی یک به

 .رسدنمی اسمی الوجود واجب به لزوما این و کندمی خلق دارد را دیگر انسان یک

 من" باب از است، انسانی ی نمونه همین مثال بهترین خلقت، و فعل بحث در و است خوبی مثال خیلی اتفاقا :استاد
 فضای در ما که است ایجادگری همین مثالها بهترین از یکی. ها این و دست حرکت به زدم مثال من ،"ربه عرف فقد نفسه عرف
 نسبت و صوری و غایی و مادی و فاعلی علت توانیممی خوب که اینجاست. کنیممی ایجاد آییممی ذهن فضای در. داریم ذهن

. ماست عین جهت یک از ولی! ماست از غیر جهت یک از ساختیم، ذهن در ما که چیزهایی[. بفهمیم را...]و علت با معلول
 ذهن فضای در ما که است خلقتی همان ما فعل یعنی. است جالبی چیز یک این و. ندارد معنا باشد، جدا ما از شودنمی یعنی
 یعنی عندنا؛ االذهان کصفحات الله، عند االعیان صفحات   گویندمی که دارند حکما آقایان که است تعبیری یک. دهیممی انجام
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 عمل فیکون کن مثل ما چطور. ما نزد در است ذهن ی صحنه و صفحات مثل خداوند، پیشگاه در هستی نظام صفحات این
 [همینطور] هم متعال خداوند. سازیممی کنیم، درست خواهیممی کنیم؟می

 نسبتی ورچط این که هستیم االن که بحصی همین خصوصا کنند،می استفاده اینجا در را مختلفی های نکته خیلی و
 کنید فرض و ،کردم خلق ذهنم در را انسان  این من گوییدمی شما وقتی که است این ما بحث حاال خب! ما؟ و فعل بین است
 شاهکار و. دهیم نجاما نمیتوانیم خلقتی چنین ما چون است مهم این! کنید فرض کند، فکر تواندمی هم او که کردم خلق را انسان

. باشد داشته اختیار تواندمی او بفهمد، میتواند او باشد، داشته خلقت میتواند او که داد انجام خلقتی که است این متعال خداوند
 جلویشان بخواهیم هرچه را خیاالت اعانو بخوانیم نماز خواهیممی وقتی گوییم،می که" ما" این دانیدمی البته) ذهن فضای در ما
 دست در چیزی اند، دهدا قرار  خودشان اختیار تحت را ما ذهن مملکت روند،می خودشان و آیندمی خودشان بازهم بگیریم، را
 آنها، نهایی ی اماندهندهس باشند، داشته اختیار آنها اینکه نه خودمان درون در هاییضعف یک به گرددبرمی آن البته. نیست ما

 خداوند هک است عظیم شاهکار یک این صورت هد در ،(آوردمی در شکل این به را ها این که هست ما خود درونی های الیه
 .است العاده فوق خلقت یک اصال یعنی. است مهم خیلی باشد، آزاد تواندمی که است کرده خلق چیزی متعال

 است؟ شاهکار چرا سؤال:

 بتواند او هک بیافریند چیزی یک یعنی. است مهم واقعا نکته این. معنا این آیدبرنمی خالقی هیچ دست از خب :استاد
 انجام متعدد رهایکا باشد، داشته اختیار بتواند ا. باشد داشته استقالل نوعی یک به بتواند یا! بشناسد را خودش خالق و برگردد

 .ندارم ها این به کار حاال. بستر آن در دهد

 .خودمان بحث به برگردیم

 تواندمی انسان آن و کند خلق را انسانی یک تواندمی هم انسان آن که کردیم خلق را انسانی یک که کنیممی فرض ما
 ناحیه در تسلسل و علل ناحیه در تسلسل داریم، مسئله دو ما تسلسل دربحث. کند پیدا ادامه همینطور و کند خلق را انسانی
 خلق را آن من. بینیمنمی آن بر هم ضرورتی ما. کردند بحث خیلی نه، یا است محال معلول ی ناحیه در تسلسل آیا. ها معلول

 اگر شما مثال یعنی. هست علل ی ناحیه در مسئله. ندارد هم اشکالی هیچ. یابدمی ادامه نهایتبی تا و را بعدی آن و کنممی
 چیست؟ این ببینید میخواهید .ها معلول این از هزارمیده روی بگذارید کردندمی خلق انسان که همین در را تاناشاره انگشت

 یک به باید برویم، پیش نهایتبی تا توانیمنمی گوییممی اینجا... و این معلول علت این و است این معلول علت این گوییدمی
 ما که کنید فرض .دارد خدا باز هم انسان این بله .زدید مثال شما که منظری از. باشد مستقل خودش انسان این که برسیم انسانی

 را تسلسل نوع این تسلسل ابطال ی ادله همان. شود منتهی جایی چنین به باید علل در تسلسل طرف از. هستیم مستقل کار در
 ی ناحیه در تسلسل ابطال برای داریم ای ادله ما حاال. هامعلول ی ناحیه در تسلسل نه علل، ناحیه در تسلسل. کندمی ابطال
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 که است ای نکته این.  ندارد پیگیری ضرورت ما بحث منظر از. ندارد اشکالی مثال معلولها ی ناحیه در تسلسل نه یا ها؟ معلول
 .افزود تسلسل ی مسئله های بحث به و شد توجه

 لتع الوجود، واجب ی درباره ما بعد. است الوجود واجب موجودات همه واقعی علت که فرمودید قبل ی جلسه سؤال:
 واسطه، بال و یممستق اسالمی، ی فلسفه دیدگاه در ببریم، دست بخواهیم را موجودات از یک هر ما. بریممی کار به هم العلل
 است؟ درست. خدا شودمی علتش

 شده مطرح فلسفه در است مستقلی بحث دانیم؟می چه را اشیا قریب فاعل ما آیا اینکه به گرددبرمی بحث این :استاد
 الوجود واجب الحا. است الوجود واحب اثبات بحثمان االن. کنیممی مطرح بعدا خواخیدمی باشد، اش زمینه اگر و است

 در ما. دهد امانج خلقتی یک خودش مستقیم اینکه یا کند رعایت باید حتما را وسائط ی سلسله کند، خلق را اشیا خواهدمی
 تا را ها بحث این تواندمی که کنیممی مطرح بحثهایی احتماال آنجا در پنجمان، مطلب رسیدیم، که تعالی باری فعل بحث

 ایه علت یا هستند ای واسطه های علت بقیه  آیا. است تعالی باری اثبات بحث ما بحث االن یعنی. دهد سامان حدودی
 دشانخو مبانی اساس بر صدرا و اشراق شیخ و مشاء است، شده مطرح فلسفه در که است سوال یک این! گرند؟ ایجاد حقیقی

 تعالی یبار فعل دربحث. است تامل و پیگیری قابل که است ای مسئله یک آن. دادند جواب جور یک عرفا دادند، جواب آن به
 .بگیرد قرار کاوش مورد شودمی مطرح که قضاهایی حسب به بحث این احتماال

 تقریر عالمه طباطبایی از برهان امکان
 خواهیممی عدب چون و بگویم، هستم مایل را آورده بدایه در که طباطبایی عالمه که تقریری یک برهان پایانی قسمت در من

 . باشد راحت ما برای جهت یک از بخوانیم، متن

 به شبیه خیلی. هآورد عالمه را تقریر این و دارد نصیر خواجه که هست دیگر تقریر یک نبود، امکان برهان از تقریر دو این
 . است برده بالغیر وجوب بحث در را ثقلش نقطه ولی. است اول تقریر همان

 گرددبرمی امکان انبره همان به کنیم تامل کمی یک یعنی. است بالذات امکان بالغیر، وجوب گاهتکیه دانیممی ما خب
 تطبیق اینکه برای کنممی عرض را برهان ایک صورت من ولی. گذاریممی امکان برهان مجموعه زیر تقریرهای جزو را ها این لذا
 . باشد  تر راحت کتاب در ما

 . داریم باشد، متحقق و موجود که هایی ماهیت ما گویدمی ایشان اول مرحله در. است این ایشان بیان

 نمیشود اصال یوجد، لم یجب لم ما الشیء چون چرا؟. است الوجود واجب حتما چیزی چنین که است این دوم مرحله
 حالت میشود گویندمی کنندمی که هاییبحث االن فیزیکی های بحث در ما. باشد نداشته ضرورت ولی باشد موجود چیزی

 مخالف بحث این با حدی نحو به فلسفه خب. کردید توجه آن به و شنیدید حتما که است بحثی این. باشد داشته هم احتمالی
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 بررسی واقع نظام احتمال، قانون اساس بر نمیشود. بدهد جواب را کارتان تا بدهید دیگری های تحلیل باید گویدمی یعنی است
 شده بسته احتمالی فضای کامال یعنی دارد، ضرورت حالت هست، واقع نظام در که آنچه. هست خارجی واقعیت که اینی. شود

 .است سبکی این. رودمی پیش دارد درصدی صد نحو به چیز همه کامال. هست شده مسدود و

 ما سپ. است متکلمین اولویت ی نظریه مقابل در و کردیم بحث االن که یوجد، لم یجب لم ما الشیء که قاعده همین
 .  داریم را موجود معلول   های ماهیت یعنی را، موجود حقایق

 وجوب حد به اگر شی. یوجد لم یجب لم ما الشیء چون هست الوجود واجب قطعا است موجود که هرچه دوم؛ مرحله
 .دوم گام این. شد نخواهد موجود باشد، نرسیده

 علولم ممکن ماهیت گفتیم ما چون. نیست معلول دیگر که باشد بالذات اگر چون. نیست بالذات وجوب این سوم؛ گام
 . شود روشن توضیحش عالمه عبارتهای کنممی تالش. هست موجود

 است بالغیر وجوب اگر. باشد بالغیر وجوب باید پس. باشد بالذات وجوب تواندنمی وجوب این که است این بعدی گام
 داشتا  ریگ ایجاد نمیتواند نباشد موجود اگر چون. باشد موجود باید حتما هم علتش. است علت به محتاج بعدی گام در باید

 بالذات شوجوب  قطعا دارد، وجوب اگر. دارد وجوب بازهم. شودمی پیاده درش یوجد لم یجب لم ما الشیء بازهم پس باشد
 سرسلسله در ایدب ما حتما تسلسل و دور ابطال با. کندمی پیدا ادامه مسئله طور همین خب. باشد بالغیر وجوبش باید پس نیست

. داریم عالم در بالغیر وجوب ما ؟!چیست برهان این ی خالصه. بالغیر وجوب نه باشیم داشته بالذات وجوب ها وجوب این ی
 .باشیم داشته بالذات وجوب باید حتما گویدمی تسلسل ابطال به توجه با بالغیر وجوب

 .است صدیقین برهان که براهین از دوم گروه به برسیم تا بخوانم را برهان این من

 رهانب اول استدالل آورده، استدالل دو ایشان یعنی اخری، حجة ،۱۲ مرحله از اول فصل ،۱۵۶ صفحه ،۱۲ مرحله طی
 .کنیممی توجه آن به داریم که است جدیدی استدالل این اخری حجة اما  ندادیم، را توضیحش هنوز که است صدیقین

 امکان رهانب برهان، اصل. شود مطرح امکان برهان ذیل شودمی که است متعددی تقریرهای از تقریر یک اخری حجة این
 تقریرهای تیح و دوم، تقریر اساس بر وقتی یک و شودمی تبیین آوردیم که اولی تقریر اساس بر وقتی یک امکان برهان. است

 .است هکرد مطرح دوم استدالل عنوان با عالمه که است نصیر خواجه فرمایش اساس بر تقریر یک اما. دارد وجود هم دیگری

 چرا هک نکرده بحثی هیچ ایشان. موجودة المعلولة الممکنة الماهیات اخري، حجة است؛ این ایشان بیان ،۱۵۶ صفحه
 دموجو یک من کردیم، ثابت خودمان نفس بحث ی ادله حسب به مثال کنید فرض. است موجود چیزی چنین کنیم قبول باید

 . موجودم که هستم معلولی ممکن ماهیت یک من پس شدم، محقق و نبودم هستم، نیازمند

 .اول مرحله این. موجودة المعلولة الممکنة الماهیات
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 ن  أل چرا؟. است الوجود واجب قطعا است موجود که معلولی ممکن ماهیت چنین پس الوجود، واجبة فهي دوم، مرحله
 در اعدهق این خود. بود نخواهد موجود نباشد، حاکم برش ضرورت که وقتی تا شی اینکه خاطر به. یوجد لم یجب لم ما الشيء

 . است ضرورت و وجوب حد در چون است موجود اگر حدا! هست هم خدا به واقع

 درباره قاعده همین دیگرهم چیزهای. است خودش ی ناحیه از شدنش درصدی صد این یعنی. است ذاتی وجوبش ولی
 وجوب این فتیمگ لذا. شود تامین باید غیر ی ناحیه از وجوبش و شدن درصدی صد ولی باشند، موجود اگر که شودمی پیاده آنها
 .شود محقق شدن درصدی صد ابن باید غیر ناحیه از و خواهدمی ایجاب یک

 و قطعا یعنی. الوجود ةواجب فهی. موجودند که معلوله ی ممکنه ماهیات به گرددبرمی هی الوجود، واجبة فهي فرمایدمی
 ضرورت و وجوب حد به وقتی تا یوجد، لم یجب لم ما چیزی، هر چون الشيء، چرا؟ألن. الوجودند واحب دارند، وجود ضرورتا
 . یوجد لم بود، نخواهد موجود باشد، نشده درصدی صد و ضروری و باشد، نرسیده

 موجود بود، نخواهد موجود گوییممی کنیم؟می چه ترجمه در ما. را غیره و مجهول و معلوم هست یادتان و دانیدمی
 به شی وقتی گوییممی کنیممی ترجمه وقتی یجب، لم ما. یوَجد لم کنیم، مجهول اینجا باید شودمی معلوم پس است، مفعول

 .دباش معلوم فعلش باید پس بریممی کار به فاعل اسم یعنی واجب باشد، نشده واجب یعنی باشد نرسیده وجوب حد

 . کنید آنها از یادی شما چون خیر به اینها و عرب ادبیات یاد یوجد، لم یجب لم ما الشیء

 . دهندمی درس را چیزها این کنممی فکر حوزه اول یال سه سؤال:

 ...احسنت :استاد

 .دوم مرحله شد اینجا تا یوجد، لم یجب لم ما الشیء الن

 بحثی درباره طلبگی
 کردهمی فکر بوده جایی یک در مثال گیردمی در زیادی مسائل شوند،می طلبه آیندمی هابعضی کردند، مطرح ایشان حاال

 منبر باالی رودمی او و رمنب باالی برو گویندمی او به و گذارندمی جلویش منبری شد، طلبه وقتی که است این معنایش طلبگی
 روز هر گیرند،می دست ای رساله یک مثال یا. منبر باالی برو فردا بعد نشده، خوب هنوز نه بیندمی و کندمی صحبت کمی و

 از زیاد و میشوند طلبه آیندمی و نیست سختی کار این گویندمی بعد. کنندمی فکر اینطور و بندندمی و کنندمی باز را رساله این
 کتاب یک همان و بخوانید نحو کتاب چند و بخوانید صرف باید که است این گویندمی او به که چیزی اولین. داریم افراد این

 صمدیه و بدایه. صمدیه گویندمی آن به که نوشته بهایی شیخ که مطلب پر مندمج متن یک. آورددرمی را آدم پدر نحو صمدیه
 .کردندنمی را ها این فکر اصال. نبودند توهمات این در اصال ها این بخوانید، باید
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 بعد د،بخوانی باید ادبیات، در است دکتری حد در و است سخت العاده فوق متن سیوطی مثال بعدها و بحث همه این و
 و فقه برو گویندیم و گرفته یاد ادبیات تازه و خوانده درس سال چهار سه تازه بخوان،... و بیان معانی، بخوانید، مغنی باید آن

 و اجتهاد باید چطور والا که بخوان را اصولش! دهیم؟می یاد احکام تو به کنیممی باز رساله همینطور کردید فکر بخوان، اصول
 پنج از بعد انید،بخو باید کالمی کتابهای دوره چند هست، ترقوی هایمنطق بعد بخوان، را مظفر مرحوم منطق کنیم، استنباط

 آمده، آن در چکیکو استداللهای یک است، اولیه فقه کتاب یک لمعه گوییممی بعد. بخوان لمعه گوییممی تازه سال شش

 کفایه و مکاسب خوان،ب رسایل گوییممی او به تازه شده، تمام کندمی احساس خوانده، لمعه اینکه از بعد. است اینطور
ندمی بین این در خدا بندگان از بسیادی و بخوان  هم هستند ها دانشجو تهرش در هم داریم، دیگر عده یک. فضا یک در ها این. بر 

 این و زاده حسن الله یتآ معنویتش، بهجت، العظمی الله آیت بینند،می را حوزه که دور از شوند،می طلبه که دیگر جاهای در
 گوییمنمی حاال است، هشد طلبه که امروز تقریبا فرد. شویم حوزه ی طلبه برویم است، عالی خیلی گویدمی بینندمی که را ها

 تازه نبود، ها داستان این بینیممی بعد شویم،می بهجتی الله آیت یواش یواش شود،نمی دیگر خفته سه دو ولی روز، چهار سه
 بیدار اگر شب مثال ،هست ای طلبه چجور اصال نخواند شب نماز که ای طلبه بعد وقت، اول نماز گویندمی که بینیممی اولش
 افتدمی و بود سخت همه این بشنود، را چیزها این که شود توفیقش اگر تازه بخوابی، دوباره بعد و بگیری وضو باید دوباره شدی

 درونی بحرانهای به برایش که دارم سراغ را خدایی بنده االن همین من و. است سخت خیلی کار! نه... و زحمت و تالش در
 چارد که دیدم ولی ندیدم، من ولی بشود است ممکن هم خودکشی حاال.  نداشت حوزه از خوبی تصور اول از چون شد تبدیل

 ها بعضی در اوقات گاهی حوزه فضای از نادرستی تصورات یک. رفته بیرون هم حوزه از االن و بود شده شدید خیلی بحرانهای
 تواندمی حوزه این بدهد، لتحوی بهجت العظمی الله آیت تواندمی حوزه این بله بیاید، خواهدمی که حوزه فضای این دارد، وجود
 ولی نباشد خبر طباطبایی عالمه از است ممکن دیگر جای بدهد، تحویل هم طباطبایی عالمه بدهد، تحویل هم انصاری شیخ

 بله. نیست ینطورل نه. دیگر بزرگان یا بهجت العظمی الله آیت شودمی قطعا این شد طلبه و آمد طرف این از کسی هر اینکه نه
 .میخوانند ادبیات اول، سال سه

 طباطبایی ادامه تقریر عالمه
 .یوجد لم یجب لم ما الشیء ألن الوجود، واجبة هی و موجودة المعلولة الممکنة الماهیات

 بالذات قطعا گوییممی! بالغیر؟ یا است بالذات وجودش است، الوجود واجبه که این حاال. بالغیر وجوبها و سوم، مرحله
 .داشت اهدنخو علت به نیازی دیگر علٍة، الي یحتج لم باشد، بالذات اگر چون بالذات، کان لو إذ چرا؟. است بالغیر نیست،

 پس. ستا مفروض بودنش معلول و است معلول یعنی. را معلول ممکن ماهیت کنیممی بحث داریم اینجا ما درحالیکه
 . است بالغیر وجوبش

 .علة الي یحتج لم بالذات، کان لو إذ بالغیر،  وجوبها و
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 و شود،می متحقق و موجود معلول این او ی وسیله به که علتی. واجبة وجودها، یجب بها التي والعلة  بعدی، مرحله
 باید هم نآ معلول، های ماهیت آن وجود کند،می پیدا وجوب علت این ی وسیله به که علتی وجودها، یجب بها التي العلة

 بالغیر یاگر ول شودمی  تمام ما بحث بود بالذاو اگر بالغیر، یا است بالذات یا وجودش باز باشد، واجب باید هم آن باشد، موجود
 .تسلسل و دور ابطال به توجه با است، علت به نیازمند باز باشد

 ذاتبال واجب باید است،حتما باطل تسلسل و دور چون التسلسل، و الدور الستحالة بالذات الواجب الي ینتهي و 
 .داشت خواهیم بالذات واجب حتما داریم، بالغیر واجب ما اگر است، این نهایتش یعنی. باشد

 نفسه فی جودو داریم، غیره فی وجود ما اگر گیرد، می غیره فی را معلول هویت آن کند،می صدرا که قرائتی حسب به
 انجام عرض ی حوزه در که استداللی مثل. باشیم داشته باید اسمی وجود حتما داریم، حرفی وجود اگر. باشیم داشته باید حتما

 اعراض اگر اعراض، گویندمی را ها ،این.. .و ها اندازه سفیدی، سیاهی، مثال دارید، قبول را اعراض شما اگر گویندمی. دهندمی
 .داریم جوهر پس داریم

 داریم عرض گرا. است دیگری به قائم حتما باشد، تود به قائم تواندنمی مستقال خودش لغیره، موجود یعنی عرض چون
 ای نکته یک بعدا الله شاء ان بینیم،نمی هرگز را جسم جوهر ما. است این جوهر اثبات استدالل اصال. داریم جوهر حتما پس

 کجا است، سمحسو جسم کنیممی فکر و کردیم پر را جا همه و جسم گوییممی همه این کرد، خواهم عرض اش درباره را
 سمج که است رنگ یا است، اعراض ها این کنیم،می حس که چیزی هر ما! کرده؟ حس را جسم کسی هیچ! است؟ محسوس

 اقسام و اعانو. نیست جسم اصال ها این که هاست این امثال و خشونت و نرمی و زبری یا نیست، جسم که است اندازه یا نیست،
 رکد را اعراض. است یابعرض فقط ما پنجگانه حواس تمام ما. نیست جسم کدام هیچ داریم، عرض قسم ۹ هست، اعراض

 شبهاک بحث در حاال. کنیممی اثبات عقل با را جسم ما. نداریم یابجسم حس هیچ. نداریم جوهریاب حس هیچ ما.کندمی
. کنیممی اثبات عقل با ما را مجس جسم، خود مثل چیزها از خیلی! بینیم؟نمی را خدا ما چرا گویندمی مثال که کردخواهیم بحث

 او بر قائم ها این هک باشد جسمی یک باید که است این بر گواه خودش داریم، اعراض وقتی گوییممی! کنیم؟می اثبات چطور
 قطعا اشید،ب داشته اوصاف اگر ایمکه مثل. باشد داشته وجود چیزی چنین یک باید. باشد او حاالت و ها ویژگی ها این. باشد

 .دارد را اوصاف این و حاالت این و ها ویژگی این که دارید موصوفی دارید موصوف

 .کردیم فرض را علت و جسم وجود اول همان از! چیست؟ مطلوب به مصادره با استدالل مدل این مرز سؤال:

 خداوندی اینکه ؟!چیست ما مدعای. بیاوری دلیل در را خودت مدعای شما اینکه یعنی مطلوب به مصادره. نه :استاد
 این ؟!داری قبول را موجود گوییممی نداریم، بحثی اصال هست، خداوندی بگوییم خواهیمنمی اینجا در االن ما هست،

 این معلول! است؟ معلول که دانیدمی کجا از بگویید شما شاید را تقریر این معلول، یا باشد الوجود واجب باید یا موجودات
 نبوده، نبوده، شی این بینیممی مثال نداریم، متعال خداوند به کاری اصال کنیم، اثبات مامیتوانیم مثال. نفس بحث به گرددبرمی
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. خوردمی درد به چیزها خیلی معلولیت اثبات برای کم دست. است خوبی عالمت حدوث بحث آمده، وجود به بعد و نبوده
 که را معلول هویت. معلولم من پس نیستم، الوجود واجب من که کندمی معلوم این خب شدم، موجود بعد و نداشتم وجود مثال

. شودنمی گوییممی ما نیست، نیازی دیگر نه بگویند و کنند پایمال را مسئله تسلسل، و دور با خواستندمی ها بعضی کردیم، اثبات
 ما که هایی همین که دادیم آن به شرطی حالت کردیم که دیگری تقریرهای آن. الوجود واجب به شود منتهی این باید حتما

 اینطور را استدالل اگر ولی. ندارد اشکالی حیث این از استدالل آن. نیست الوجود واجب یا هست الوجود واجب یا بینیممی
! شود؟می اثبات چطور این! شود؟می اثبات چگونه است، موجود گوییدمی که را معلول ممکن های ماهیت این کنیم، مطرح

 من. معلولم من. نیستم ای وجوبی حقیقت چنین فهمممی کنممی مطالعه که را خودم من. نفس علم از گویدمی اشراق شیخ
 . معلولم من یعنی. شدم محقق تا هستم علیت فرایند یک شدن انجام محصول واقع در. ام شده ساخته

 این و شودمی بگوییم خواهیممی ما که! شود؟می اثبات الوجود واجب قطعا کردم اثبات را شیی یک معلولیت من وقتی
 .نیست مطلوب به مصادره

 تقابل تضایف دارند؟ !است؟ الغیرالی  بالقیاسوجودشان وجوب  فرمودید که عرضی و جوهر این سؤال:

 جوهر؟ و عرضبه  نسبت :استاد

 .بله سؤال:

 عراضا علت جوهر، که میگوید یعنی! جوهرند معلول   اعراض که دهدمی توضیح جوهر و عرض نسبت در صدرا :استاد
 .میدهد توضیح همینجا از را جوهری حرکت بحث که شودمی متحول هم اعراض جوهر، در تحول با لذا و است

 است دیگر... تضایف کنممی تصور سؤال:

 علت ی واژه خود. نیست ما نظر مد معلول و علت واژه خود. است معلول و علت بحث نیست، اینجا تضایف نه :استاد
 داشته باید علتی کی بعد و باشیم داشته معلول یک خارحی حقیقت در ما ایگکه ولی است تضایفی مفاهیم جزو معلول و

 و ابوت مثل نه. است معلولی و علت ارتباط چیست؟ عرض و جوهر بین ارتباط. هست نکته آن خصوص در ما بحث باشیم،
 .نیست اینطور. سقفیت و تحتیت مثل نه بنوت،

 مختلف یتقریرها امکان برهان. کردیم مطرح را بود امکان برهات که تعالی باری اثبات براهین از برهان نوع یک پس
 است کرده تاکید یربالغ وجوب روی گویندمی مثال کنید نگاه اگر است شده جدید که تقریر این گفتیم، را تقریرش سه ما دارد،

 پس. داد قرار کانام برهان های تقریر عداد در باید را این لذا. است بالذات امکان بازهم بالغیر وجوب بنیاد کنید دقت اگر اما
 .شد تمام بحث این
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 برهان صدیقین
. است رفتهگ قرار توجه مورد اشارات کتاب در سینا ابن توسط بار، اولین صدیقین برهان .است صدیقین برهان دیگر راه

 گوییدمی شما که نیای که گرفته قرار صدرمتالهین ایراد   مورد بعدا است، کرده مطرح صدیقین برهان عنوان به ایشان که آنچه البته
 .نیست صدیقین برهان

 اثبات ینبراه تمام اگر طبیعی نحو به ما است؟ شده جدا دسته یک چرا صدیقین برهان که بکنم اوال ای اشاره یک ولی
 یآنهای طیف یک .هستند بندی دسته قابل طیف دو در ها آن که شویممی متوجه دهیم، قرار مطالعه مورد جا یک را تعالی باری
 خواهیممی حق غیر ی ناحیه از که بگویم اینطور یعنی. بیاوریم در اول علت از سر خواهیممی معالیل ی ناحیه از ما که است

 .بیاوریم در تعالی حق از سر

 دارد وجود فضایی یک البته .کردیم مطرح االن که تقریری همین مثل دهدمی انجام را کار این اغلب امکان برهان یعنی
 که است این آن و دارد وجود اینجا چیزی یک ولی است خودش جای سر آن است، ممکن یا است واجب گوییممی یا که

 . برسیم ذاتی چنین به غیر ی ناحیه از آییممی. بگیریم پی باشد تواندمی الوجود واجب که شیی آن ذات در را بررسی آییمنمی

. ستا الوجود واجب او که بفهمد چیز یک ی مطالعه با میخواهد صدیقین برهان نیست، اینطور اصال صدیقین، برهان
 هم قرآن آیات در و. تهبذا ذاته علي دل   من یا است، جدی معنا این دینی ادبیات در. شناختن را خدا خدا، خود   از گویندمی لذا

 في و اآلفاق في یاتناآ سنریهم فرماید؛می قران آیات از جا یک مثال کنم، تلفظ درست بتوانم اگر. هست بحث این به ای اشاره
ن حتي انفسهم  همینطور امکان نبرها این. شویممی حق حضرت متوجه ما انفسی و آفاقی آیات راه از یعنی الحق، أنه لهم یتبی 

 از دیگر مدل یک اما. متعدد های گونه و مختلف انحاء به. میشویم متعال خداوند خود متوجه خدا افعال طریق از ما. است
 شيء کل علي انه بكبر یکف   لم و أ بیاورند، یاد به کامل بتوانند دوستان را آیه این اگر دارد متعال خداوند به توجه و استدالل

 حقانیتش ایبر خدا، خود آیا که است این بحث ببینید. اند کرده بحث آیه این به راجع خیلی خب. باشم گفته درست اگر شهید؟
  شهید؟ شيء کل علي انه بربك یکف أولم نیست؟ کافی

 به که دهدمی توضیح طباطبایی عالمه است؟ مشهود معنی به یا است شاهد شهید، این که هست درش تفسیر دو حاال
 بینید،می دارید را او خود شما نیست؟ او خود حقانیت گواه همین آیا. شودمی دیده جا همه حق یعنی. است مشهود معنای
 و .شویدمی حقانیتش متوجه و دوزیدمی حق خود با را توجه اول نقطه شما یعنی کنید،می مشاهده دارید اشیا همه بر مهیمن

 .بفهمید و کنید درک توانیدمی را چیزها بقیه و توحید فهمید،می را او صفات او، خود در تامل از آرام آرام بعد

 افرادی برای که است براهینی بگویید توانیدمی یا. صدیقین های برهان گفتند را اینها. است دیگری براهین سنخ یک این
 گویدمی که کذب. ندارد وجود درش ایزنیره هیچگونه کذبی، هیچگونه یعنی صدق، در مبالغه یعنی صدیق. صدیقند که است

 فقره آن یعنی. است حق خود است محض صدق که آنچه الهیون، نگاه فضدی در. برسیم حق به نیامدیم غیر از ما یعنی معنا، به
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 که آشکارترند و ظاهرتر تو از دیگر چیزهای یعنی است، السالم علیه حسین امام عرفه دعای در که لك لیس ما ظهور ألغیرك که
 برسم؟ تو به غیر از من

 ! ظهوری معدن تو پس باشی؟ مخفی خودت شودمی چگونه. هستی ظهورها همه مبدا که تو

 بس از. است هرظا بس از که دهندمی توضیح شد؟می مخفی تعالی حق خود اغلب برای چرا که کنندمی بررسی بعد
 . است آشکار

 شتهدا ها بحث این به ای اشاره آتی های بحث در که است ممکن حاال که دارد وجود اینجا قشنگی خیلی های نکته
 .باشیم

 برهان را ها رهانب این اسم آقایان کنیم،می توجه دیگر های برهان سنخ یک به دینی های آموزه در ما صورت هر در حاال
یق این یا. اند گذاشته صدیقین های  در غیر ونچ.[ ندارد] غیر ی شائبه گونه هیچ که برهانی یعنی است، برهان خود وصف صد 
 هو و غیره من تدعون ما و الحق انه... که چیست آن! اوست حق. هست آن در کذب نوع یک و مجازیت نوع یک نهایی نگاه

. نیست منظور ها این ها،این و پوچ و هیچ یعنی نه باطل. است باطل همه مابقی و اوست حق دارد، که ای شریفه ی آیه الباطل،
 شک امالیش به) َزَبد است، آب روی کف ولی دارد واقعیت کف. است آب روی کف یک مثل باطل چیست؟ آیه فرمایش در

 آن به ایدب که دارد خاصی معنلی یک باطل این. نیست چیزی هیچ اصال که کنید فکر شما اینکه نه. است اینطور است،( دارم
 . صورت هر در حاال. کرد توجه

یق این یا یقند که افرادی هایبرهان یعنی است، مضاف باب از یا است برهان وصف صد   اثبات برای رترب  افرا یعنی. صد 
 حق با را معلولها بعد و شناسندمی حق خود به را حق اتفاقا .روندنمی علت طرف به است معلول که انچه ناحیه از تعالی باری

 .شناسند می تعالی و سبحانه حق با را ها معلول. میشناسند

 سلوک و سیر باید شما گویندمی. کنندمی مطرح عرفا که آنچه مثل شود،می طی شهودی سبک به مسیر این وقتی یک
 خود در دوم سفر رسیدید، حق به وقتی ولی الحق، الی الخلق من اول، سفر ؛(اربعه اسفار) دارد سفر چهار سلوک و سیر و کنید
 انیحق نگاه با شما که است اینطور سفر دو این هست، هم چهارم و سوم سفر یک است، حق صفات و اسما در یعنی است حق
 وحدت چطور که فهمیدمی چون. شودمی شناخته شخص این برای اشیا همه حقیقت که آنجاست. شناسیدمی را کثرات آییدمی

 سوم سفر به ها این که ستا این دلیل به دارند، را مردم پیشوایی حق انبیا، میگوییم اگر ما و. سازدمی را کثرت این و میشود منتشر
 .اند رسیده چهارم و

 با ارتباط در که هایی تحلیل تمام االن ما مثال. گیرندنمی نظر در را بعد یک فقط کنند،می پیاده آنها که اخالقی و احکام
 در هست حاکم االن که تمدنی لحاظ به ارزیابی، مقیاسهای مثال االن. گیریممی نظر در منظر یک از را اش همه داریم، مباحث
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 آن و است پیشرفته این نیست، کشور آن و است موفق کشور این. ناموفق فالنی و است موفق فالنی گوییممی مثال چیست؟ دنیا،
 . نیست

 .ایم رفتهگ نظر در را عالم از الیه یک یعنی مالک، یک کنیم؟می مطرح هایی مالک و اساس چه بر را اینها همه

 آشکار ما برای اشیا تحقیق بنیاد. کنیمنمی نگاه را شودمی سرازیر وحدت که ناحیه از و عوالم همه با شی این نسبت ما
 .کرد توجه آن به باید و است واقعیت عین که هست آن فرموده، معصوم هرچه که گوییممی ما که لذاست. نیست

. چهارم و سوم بعد و دوم بعد و اول سفر. شودمی طی عرفانی نحو به سیر این وقتی یک. ندارم مباحث این به کار حاال
 .بشناسد باالشیا را حق اینکه نه. شناسدمی بالحق را اشیا و کثرات همه اینجا

 السفهف استدالل فضای در. کنیممی بحث استدالل فضای در داریم ما و نیست عرفانی شهود و کشف بحث وقتی یک
 یک توجهم مستقیما را ما که استداللهایی استداللهایی؟ چه. یابند دست استداللها دست این از سری یک به اند کرده سعی

 میشوند، چینی مینهز ای گونه به مقدمات و استداللها یعنی.است تعالی حق این که دهدمی نشان ما به او در مطالعه که کند چیزی
 واجب کنیم، می مطالعه و میبینیم داریم که همین میفهمیم تامل مقداری از بعد که کندمی چیزی  در مطالعه متوجه را ما که

 از دست این. کنیممی مطرح دست زیر اشیا به راجع فلسفی تفاسیر حاال اعال نقطه این فهم ی وسیله به بعد و است الوجود
 خواهدمی کمتری مقدمات گویندمی خودشان گرچه خب براهین، از دست این طبیعتا. است صدیقین برهان گویندمی را براهین

 تر سخت یکنول است کمتر خیلی هایش گام بله. است بیشتر کار به نیازمند و ترپیچیده و سختتر کمتر، مقدمات آن خود ولی
 .است

 فهمیدمی بعدا هک شدید چیزی متوجه شما اول از. ندارند الزم اصال را تسلسل و دور ابطال معموال استداللها از دست این
 های برهان خصوص در که دیگری مزایای از برخی و ندارید تسلسل و دور ابطال به نیازی اصال و است بوده الوجود واجب

. هستند بندی هدست دارای خودشان صدیقین براهین که شودمی گفته ها این مفصلتر بحثهای در حتی. شودمی مطرح صدیقین
 و شد طرح حثیمبا و کرد مطرح سینا ابن که را آنها از یکی مثال صدیقین، های برهان .دارند متعددی های طیف خودشان یعنی

 اصالت ساسا بر صدرا که ای مبانی و صدرمتالهین از بعد کرد، مطرح اسفار شش جلد اول در صدیقین برهان یک و آمد صدرا تا
 صدیقین رهانب از تقریر ۱۹ تا توضیحات از برخی در یعنی. شد مطرح صدیقین برهان از تقریر چندین ریخت، اینها امثال و وجود
 داده که تیتغییرا چون[.اند کرده طرح را] برهان دویست از بیش تا ندارم، قبول چندان من البته که ها بعضی. است شده طرح

 حد ییعن برهان یک تغییر. شود عوض برهان، وسط حد که نیست نحوی به تغییر یعنی است، سوری خیلی تغییرات شودمی
 نکند، تغییر او اگر. است شده عوض هم برهان کرد، تغییر آن اگر. است برهان اصلی ی نقطه آن وسط  حد شود، عوض وسطش

 .است شده طرح صدیقین برهان در متعددی تقریرهای.  هرصورت در حاال. است ظاهری و سوری تغییرات این
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 تقریر عالمه طباطبایی از برهان صدیقین
 نظومهم شرح در سبزواری حاجی از است اقتباسی یک تقریبا. است آورده الحکمه بدایه همین در عالمه را تقریر یک

 .است متفاوت منظومه شرح در سبزواری محقق تقریر با. است متفاوت آن با ولی

 اول، لهمرح است؛ شده تشکیل مرحله چند از صدیقین، برهان تقریر عنوان به الحکمه بدایه در طباطبایی عالمه بیان
 گونه طرف هب را ذهنتان نیست، وجود مفهوم بحث یعنی کند،می وجود حقیقت متوجه را ما ذهن اوال است، اصیل وجود حقیقت

 از تستعبار صدیقین، برهان گفتم؟ چه صدیقین برهان توضیح در من. نبرید ماهیات و ها چیستی و هاچگونگی نبرید، ها
. کرد خواهد رحمط الوجود واجب عنوان به را همان مطالعه مقدار یک از بعد که کندمی چیزی متوجه را ما ذهن که را برهانی
 مفهوم زتاببا ما به که وجود حقیقت! نه وجود مفهوم. است اصیل وجود حقیقت که است این اول مرحله که گویدمی عالمه
 تقریر تمام صالا. کنید توجه وجود اصالت مسئله به را براهین از دست این ابتناء حاال و است اصیل مسئله آن دهد،می وجود
 برهان ینا از قبل" گویدمی صدرا اصال و گرفت، صورت صدیقین برهان ی درباره او از بعد و صدرا توسط که مختلفی های

 .کندمی نقد را سینا بوعلی بیان و." نبود صدیقین برهان گفتند،می که صدیقین

 و عقلی نظام به بتوانیم که کرده آماده کامال را بستر وجود اصالت یعنی. است وجود اصالت گیری شکل دلیل به این
 .کنیم پیدا راه براهین، این با فلسفی

 چون وجود؟ حقیقت گویدمی چرا منتها است، وجود با اصالت یعنی است، اصیل وجود حقیقت اول، مرحله پس
 .نرود مفهوم طرف به ما ذهن خواهدمی

 .ستا اصیل وجود یعنی کنیم،می بحث داریم وجود حقیقت ی درباره ما و نیست بحثی مفهوم هو بما مفهوم بر

 المهع مراد مقداری یک من دیگری، چیز هیچ. کنید دقت بیشتر کمی را دوم مرحله. است اصیل وجود که این اول پس
 در( باشد از آسیب مقدار یک است ممکن نشده، ذکر متن در نکته این چون اما هست این مرادش) کنممی ترمیم و بازسازی را

 تاکید کتهن این روی چقدر که کنید توجه. ندارد واقعیت دیگری چیز دیگر وجود اصالت ی پایه و اساس بر هستی، متن ی مرحله
 در دیدمان زاویه االن ما. نیستند مطرح که مرحله این در آنها ولی هستند... و ها ماهیت و نفادها و هاحیثیت ناحیه در بله. دارد

 . بریممی کار به را بیان این لذا اینجاست،

 یاتماه داشتن واقعیت نافی ما. ندارد واقعیت اصال وجود از غیر چیزی هیچ است، وجود فقط واقع متن مرحله در
 .کنیممی توجه داریم آنجا به. هستی مغز به بردیم را نگاهمان مرحله ما ولی. گفتیم را ها بحث این. نیستیم

 است؟ اصیل وجود همان منظور سؤال:

 اصیل وجود همان بله :استاد
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 اصیل وجود به را نگاهتان شما. کردیم مرور هم مانقبلی جلسات کردیم؟نمی مطرح را اصیل وجود بحث ما مگر
 مثال. است داده توجه بحث این به طباطبایی عالمه ،۱۸ صفحه اول، مرحله از ۷ فصل در ،(اول مرحله)مرحله این در بدوزید،

 .زندمی دارد را حرف همین ببینید، را دوم منهای ببینید، را اول منهای همان اگر شما

! نه. ندارد خارجی واقعیت ماهیت اصال بگوید خواهدمی آنجا در عالمه گویندمی که اند فهمیده بد آنجا اغلب منتها
 . متن در یعنی است، اصالت مرحله ی درباره ما بحث

 از منحصرا واقعیت. ندارد واقعیت وجود از غیر چیزی هیچ هستی، متن ی مرحله در. کنیم مطرح را بحث این برگردیم
 کنید، نگاه را شیی هر شما یعنی نیست، اصیل او از غیر چیزی هیچ و است اصیل وجود گفتید شما وقای چون. است وجود آن

 دیگری چیز هیچ که است این دوم مرحله پس. است حاضر وحود فقط آنجا کردید، متنش حقیقت به نگاه که اشوجودی بعد
 .ندارد واقعیت و اصالت متن، مرحله در

 دیگری چیز هیچ و متن مرحله در وجود داشتن واقعیت یعنی کنید، توجه را قبلی گام دو آن اگر که است این سوم، مرحله
 با شما یعنز دارید، صرف وجود شما فقط مرحله آت در که است این آن و آمد خواهد پیش سوم گام ندارد، واقعیت مرحله آن در

 . کنید توجه را ها گام. هستید رو به رو مطلق واحد حقیقت یک با یعنی. هستید رو به رو یکپارچه حقیقتی، یک

 اصالت بر مقدار این که است نبوده جهتبی صدرا است، مهم خیلی وجود اصالت است، وجود با اصالت اول گام ببینید
 دانیم،می واقعی واقعا که دانبممی واقعی را ماهیات بحث اگر ما که باشیم مراقب باید فقط. است کرده گذاریسرمایه وجود

 در دهد؟می تشکیل چیزی چه را متن صد در صد اصال که گفتیم! نیست متن مرحله در ماهوی حیث دخالت این باشیم مراقب
 تشکیل ماهیت را درصدی هیچ اصال نگفتیم دهد؟می تشکیل وجود را متن صد در صد گفتیمنمی وجود اصالت بحث همان
 ی مرحله به را نگاهمان ما. آیدمی کار به دارد ها این همه االن. نیست ماهیت بودن پوچ و هیچ و ذهنی معنی به این دهد؟نمی

. بینممی وجود بینیم؟می چه آنجا گوویممی اوال. میدوزیم را نگاهمان متن مرحله به. حیثیتها ی مرحله به نه میدوزیم اصیل
 خواهد چه دو این نتیجه. کنمنمی مشاهده را چیزی وجود غیر نه کنید؟می مشاهده چیزی آنجا در شما وجود از غیر دوم، مرحله

 گونه این چرا که داشت خواهیم سوال ما بله. داشت خواهید یکپارچه واحد وجود یک متن مرحله در شما که است این بود؟
 داریم که است هاییگام این هست مسلم که بحثی آن. نداریم کار را ها این ما و اینجاست پاسخها انواع است؟ گرفته شکل

 .برمیداریم

 .وجودی حیث! ماهوی؟ حیث یا وجودی حیث! دارد؟ قرار ای مرحله چه در میگوییم کنیم، توجه وجود اصالت به ما اگر

 واقعیت دیگری چیز هیچ مرحله آن در! نه دارد؟ واقعیت هم دیگری چیز آیا دارد، واقعیت وجودی حیث که مرحله آن در
 صرف وجود متن یک شما سوم گام پس. دارد واقعیت و هست آنجا وجود خالص یعنی سوم، گام چیست؟ معنایش این. ندارد

 .کرد خواهید مشاهده یکپارچه واقعی
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 نیست، وجود از غیر چیز هیچ متن مرحله در که وجود این چهارم، مرحله

 این. نیست پذیر امکان! دارد؟ واقعیت وجودی شکافهای بگوییم وجود، متن ی مرحله در شودمی بگویم، را نکته یک
 پر پر   است، مأل مأل واقع هو بما واقع گوییممی که است همان این. است وجودی های الیه در سفسطه و عدم دادن راه نوع یک

 . است

 در فرمایندمی آنجا حضرت. است اعجاز واقعا من برای کافی، اصول در السالم، علیه صادق امام از داریم روایتی یک
 وجود اصالت. ندارد واقعیت وجودی ی فرجه آنجا دوزید،می هستی به را نگاهتان وقتی یعنی نداریم، شکاف ما واقعیت عالم

 کند،می عدم نفی که همان! چیست؟ متن. است داده تشکیل را متن هو بما متن دیگری چیز یک بگویید دهدنمی اجازه شما به
 .کندمی اثبات هم را واقع نهایتی بی نکته این.است مهم نکته این کند،می سفسطه نفی که همان

 .کندمی اثبات هم را عالم بودن مملو( وجود اصالت) نکته این

 مرحله در دو، وجود؛ اصالت آمدیم، پیش گام به گام ما پس. شد خواهد اثبات اینها همه کنیم توجه وجود اصالت به اگر
 .اصیل متن عنوان به حیثیات،نه عنوان به. سطح در اما دارند واقعیت دیگر چیزهای بله. ندارد واقعیت چیزی هیچ وجود اصالت

 گویندمی که صرف کلمه این. است صرف وجودی چنین یک اینکه! شود؟می چه ها این جمع. ندارد واقعیت دیگر چیز هیچ پس
 باشد، وجودی خال نمیشود باشد، وجودی شکاف شودنمی که کنید ضمیمه را توضیحات آن.دارید آنجا در وجود خالص یعنی
 که آن بگویید خواهیدمی شما. دارد تناقض خودش درون در یعنی معناست، بی است، محال وجودی خال معنتی به خال اصال

 این. است محض نیستی   بگوییم را واقع از فراخی یک یعنی. ندارد معنا باشد، نیستی! ندارد معنا اصال حرف این. باشد نیست،
 واحد وجود   این که است این چهارم مرحله بگذارید، هم کنار را مقدمات این اگر. دارد تناقض خودش درون در. معناستبی

 بگویید میخواهید شما مثلد. باشد آن معلول او که نیست مطرح دیگری چیز باشد؟ چه معلول. باشد معلول تواندنمی سره یک
 اینگونه اگر. باشد معلولش او که ندارد  وجود این  دیگری چیزی. اوست از حیثیتی خودش که ماهیت باشد؟ ماهیت معلول
 دنبالش به ما که هست الوجودی واجب همان گذاشتید، انگشت آن روی شما که وجودی مینه بود؟ خواهد چه نتیجه است

 .کنیم اثباتش خواهیممی و هستیم

. است بالذات الوجود واحب که فهمیدیم آخر در کردیم اشاره بدان اول در که را چیزی که است ای گونه به بحث روند
 . صدیقین براهین از نمونه یک شودمی این

 صدیقین برهان از تقریر دو کنید، مراجعه بعدا اگر نهایه خود در سبزواری حاجی کرد، پیاده را دیگرش نمونه یک صدرا
 و دارد تقریرهایی آنجا در منظومه، شرح بر هاییتعلیق در آشتیانی مرحوم دارد، تقریرهایی سبزواری حاجی است، شده مطرح
 .اند شمرده ها این از بیش را تقریرها این اصال ها بعضی
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 است؟ لمی برهان بگوییم شودمی سؤال:

 لمی شبه شاید این. بیاییم معلول به علت از ما اینکه یعنی لمی برهان که دانیدمی البته است، خوب لمی برهان :استاد
. کنیم اثبات را تعالی حق تعالی، حق علت از آییم نمی. است تعالی حق چیست؟ کنیم اثبات خواهیممی آنکه اینجا در ما. باشد

 ندارد، علتی چون کنیم، تعالی حق خود اثبات اینکه برای ولی اشیا سایر لمی برهان شودمی شناختید را تعالی حق خود وقتی بله
ی براهین از دسته یک. نیست هم انی برهان بله. ندارد کارکردی آنجا در لمی برهان گویندمی لذا ی برهان این. است ان   نیست، ان 

 .لمی شبه گویندمی را این. رویممی پیش عامه مالزمات راه از گویدمی عالمه یا. لمی شبه گویندمی آن به یا

 اآلن خدا همان وجود شد؟ سؤال:

 گوییم همین وجود خدا است.گوییم وجود اصیل است، در آخر هم میاز اول می سؤال:

 حرف و است اصیل وجود گفتیم ما. است اصیل وجود گوییممی وقتی. نرسیدیم آن به راحتی به هم همین خب :استاد
 چیز وجود از غیر که است این اصالت لوازم از یکی! چیست؟ اصالت لوازم. کردیم استخراج را اصالت لوازم ولی. نزدیم دیگری
 یک حقیقت یک پس نیست، حاضر آنجا وجود از غیر اگر اینکه چیست؟ دیگرش الزمه یک. نیست حاضر آنجا در دیگری
 اصالت لوازم از اینها. است حقیقت یک یعنی باشیم، داشته وجودی خال که شود نمی. باشد تکه تکه که شودنمی. است پارچه
 دیگرش اوصاف آرامآرام سپس دهید،می قرار توجه مورد را خدا وصف یک شما یعنی عامه مالزمات گویدمی عالمه را این است،

 را اصالتش کردیم، توجه وجود به ما. هست که دیگر های بحث یا کنیممی اثبات را وحدتش وحوب از مثال. شودمی استخراج
 آن در وجود از غیر که است این یکی چیست؟ اصالت لوازم. کنیممی استخراج را اصالت لوازم آییممی  حاال کردیم، اثبات قبال
 این دیگرش الزمه است، یکپارچه و صرف حقیقت یک حقیقت، این که است این دیگرش ی الزمه نیست، حاضر فضا و متن

 لوازم لوازم، لوازم، و کردیم شروع نقطه یک از ما! باشد؟ داشته علت تواندمی کردیم، توجه اینجا ما که حقیقتی چنین ایا که است
 .است الوجود واجب است اصیل گفتیم که وجودی همان که شدیم متوجه کردیم، استخراج را

 مطرح را وجود در تشکیک نظام صدرمتالهین که است این اشکال آن و نگرفتید، که بگیرید توانستیدمی اشکال یک شما
 وجود از غیر چیزی اصالت ی مرحله در گفتید بعد کردید، اثبات را اصالتش شدید، وجود بحث متوجه مثال شما. است کرده

 هست پارچه یک. باشد دست یک ی یکپارچه این که کندنمی اثبات این اما است درست است، صرف وجود و نیست حاضر
 .است مراتب ذو و تشکیکی حالت دارای اما

 !نباشد؟ وجود باالیی مراتب است ممکن یعنی سؤال:

 .الوجود واجب شد همان گذاشتم، انگشت رویش که همانی که بگویید توانستیدمی شما نباشد،گویمنمی. نه نه، :استاد
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 به یعنی بردارد را نهایی های گام همان خواهدمی عالمه نظرم به. گرددبرمی دوباره عالمه شود، مطرح اشکال ایناگر
. کندمی استفاده فضا این از کند، اثبات خواهدمی که را توحید بحث چون. دارند قرینه دو فصل دلیل به چون. برود عرفان طرف

 مرحله در فهمیدم شدم، وجود متوجه من ندارد، اشکال گویدمی عالمه. کنیم دفاع عالمه از میتوانیم باشد مقدار همین اگر ولی
 نگاه سره یک را تشکیکی وجود این. ندارد اشکالی باشد، تشکیکی ولو بله است، یکپارچه فهمیدم نیست، وجود از غیر وجود
 شدید، وجود متوجه شما وقتی. باشید نداشته کار را اشدرونی روابط مجموعه یک! باشد؟ داشته علت تواندمی این آیا. کنید
 این بگویید شما ولو. باشد خودبنیاد باید وجود پس. شود وجود برای علتی بخواهد که نیست حاضر چیزی وجود از غیر دیگر

 متوجه دوختم، وجود به را نگاه وقتی من. است دیگر قسمتهای برخی علت هایش قسمت بعضی دارد، تشکیکی حالت وجود
 که این نه. است واجب الجمله فی و سره یک وجود پس باشد، وجود علت که نیست وجود از غیر وجود، ساحت در که میشوم

 .است واجب اش همه

 در و وجود این ی پیکره و وجود این خود الوجود واجب که فهمممی حتما کردم، وجود به  توجه وقتی من بله. نه اینطور
 این اگر حتی ولی. کنیم دفاع عالمه از توانیممی اینطور. باشد داشته وجود این از خارج آن علت شودنمی. باشد باید وجود این

 . نزنیم هم را حرف

 . نه یا باشیم داشته شودمی نقلی عقلی، محکم استدالل آیا که ببینیم خودش جای در باید هم را عرفا طرح

 .دارد عرفان فضای به گرایش یک طبیعتش صدیقین، براهین اصال ولی

 . است اینطور صدیقین برهان تمام

 سینا؟ ابن تقریر حتی سؤال:

 این گرفته، شکل بعد به صدرمتالهین از که صدیقینی برهان تقریرهای. کندمی فرق سینا ابن تقریر. نه سینا ابن نه :استاد
 .دهندمی عرفانی فضاهای بوی و رنگ شانهمه تقریرها

 اصیل وجود اگر بگوید خواهدمی عالمه کأن بفرمایید، توجه را خوانممی طباطبایی عالمه از که استداللی این االن
 ادامه....) خواهمنمی ولی گویممی دارم قبول را این خودم من چون. درآورد هم تشکیک ابطال شودمی وجود اصالت از است،
 (....ندادند

 وجود که گذاردنمی وجود اصالت. نکند قبول کسی است ممکن. البته خودم نظر به. است دقیق و عمیق خیلی این البته
 ی فقره در چون بگوید خواهدمی را همین که است این احساسم من البته باشد، جدی معنا این اگر. شود خارج دستی یک از

 خواهم توضیح رسیدم اگر الله شاء ان که است زده حرف همین اساس بر است، وحدانیت اثبات و ثانی فصل بحث که بعدی،
 .داد



27 
 

 پس؟ شودمی چه علیتبر این اساس  سؤال:

. پذیردمی تحول خیلی چیست، معلول و علت چیست، علت به معلول نیازمندی سر   بحث عرفانی، فضای در :استاد
 واحد ظهور یک گویندمی ها این. شود مطرح بحث آن باید و دارد را خودش خاص توضیحات و ظهور فضای در برندمی آنها

 و علت فضای عداد در را متعال خداوند اصال ولی. شودمی انجام آنجا در علیت فرایند تمام که رحمانی، نَفس عنوان به داریم
 دیگر رویکرد یک وجود اصالت گفتیممی که همانطور. دارد اشاره هم گفتیممی قبال که بحثهایی به مقدار یک. نیاورید معلول
 و علت سیستم این کل ی پشتوانه این. است دوم رویکرد آن در معلول و علت فضای گویندمی دیگر، رویکرد یک آن و است،
. است تجلی بحث این ولی ندارد اشکالی بگذارید خواهیدمی اگر .گذاشت را معلول و علت اسم اینجا نباید اصال. است معلول

 .دارد وجود خودش جای در که توضیحی و تبیین در. است ظهور بحث این

فهمیم فهمیم و بعد می فهمیم که واجب الوجود است، میاین وجود یکپارچه که با آن روبرو می شویم و آن را می سؤال:
 که این تشکیکی هم هست و شدت و ضعف دارد؟

 تمام را جمله....) خودش جای در که بدانیم محکم را تشکیک استداللهای آن ما مثال اگر کردم، عرض :استاد
 (....نکردند

 بخواهم من که نباشد، درست من حرف است ممکن بگذارید، پرانتز داخل کنممی عرض که بحثی این باشید مواظب
 دفاع قابل و است کرده مطرح  مالصدرا که ای گسترده فرمایشات اساس بر ولی. کندمی ابطال را تشکیک وجود اصالت بگویم
 مطرح که بحثهایی این باشد، محکم تشکیک استداللهای اگر کنم، دفاع و تزنم را حرف این اصال توانممی االن من یعنی است،

 وقت آن چه؟ یعنی بگویم اینطور اگر. دهدمی تشکیل را اشیا هستی بنیاد این مراتب، ذو سریانی بسیط واحد متن کنیم،می
 . نیست علیت درونش در اینکه نه ندارد، علت دیگر تشکیکی وجود این گویدمی شود؟ دفاع باید چطور عالمه استدالل

 که ذهنمان در جور یک شویم،می قائل برایشان را مراتب ابن یعنی کنیم،می تصور را ضعف و شدت این وقتی سؤال:
 .برگردد تواندمی معلول و علت به دوباره و. اند کرده ایجاد را هاضعیف شدیدها، این

 یعنی. هست جا به کامال کنیم، مطرح را تشکیک استدالل، این در بخواهیم اگر گویممی من. است همینطور بله :استاد
 وجود این میگویید بعد و نیست حاضر آنجا هم وجود از غیر گوییدمی فهمیدید، هم وجود اصالت شدید، وجود متوجه شما

 مراتبی   ذو ی خورده شکن حقیقت یک هستی متن یعنی بیفزاییم اگر را تشکیک ادله. داریم هم تشکیک ادله ولی است یکپارچه
 این گویدمی. شودمی داده توضیح اینطور عالمه استدالل! شود؟می چه عالمه استدالل پس! کردید؟ قبول را این. است تشکیکی

 معلول تواندمی این کل آیا ولی دارد معلول و علت خودش درون در که است درست کنید، نگاه سره یک کلی نحو به اصیل وجود
 بسته یعنی! چه؟ یعنی دانیدمی. بگیرد قرار معلولش آن که نیست کار در غیری. گیردمی شکل خاصی استدالل یک! باشد؟ غیر

 بر مشتمل باید گوییممی است، الوجود واجب کال وجود ی بسته گوییمنمی. باشد الوجود واجب بر مشتمل باید قطعا وجود ی
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 بسته این پس باشد، او علت بخواهد که نیست چیزی وجود غیر الوجود، واجب ساحت در رفتید وقتی مون. باشد الوجود واجب
 .داریم ضعیف و قوی های نقطه ما یعنی دارد، تشکیک خودش درون در بله. است مستقل وجود ی

 نیست الوجود واجب بر مشتمل شود؟می مراتب ذو سطح یک کال! اطالقی؟ شودمی ببینیم بسیط وجود ؟؟؟ یک سؤال:
 ، خود واجب الوجود است.پس

 . است الوجود واجب خود. شودمی یکدست سطح یک ولی اطالقی بله :استاد

 را تشکیک که صورتی در است الوجود واجب کلش بگوییم اینکه یکی. کنیم تقریر دو توانیممی ولی گفتیم تقریر یک
 پیدا سامان سبک این به صدیقین برهان تقریر یعنی عالمه اول استدالل کنیم، قبول را تشکیک های استدالل اگر کنیم، ابطال

. دادم توضیح که کندمی  

 .دهیممی انجام بعد ی جلسه در را کار این و بخوانیم متن روی از بار یک و ببینیم را متن

 


