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 مچهار_و_بیست_#جلسه

 الرحیم الرحمن الله بسم

 نیالطاهر آله و محمد یعل الله صل و نیالعالم رب الحمدلله

 امکان بر ینمبت نیبراه یکی م،یکرد اشاره را نیبراه از سنخ کی الوجود، واجب اثبات یفلسف و یعقل نیبراه یراستا در
 د،ش داده بهش راجع یکل حیتوض کی نکهیا از بعد نیقیصد نیبراه درخصوص. نیقیصد نیبراه به موسوم نیبراه هم یکی و
 قرار و میداد حیتوض ار ریتقر نیا فرمودند، ارائه هیبدا در ییطباطبا عالمه نجا،یا در است مطرح که را ییرهایتقر انیم از ریتقر کی

 .میباش داشته را هابحث ادامه بعد و میبخوان را هست بخش نیا ی ژهیو که را یمتن جلسه، نیا در که شد

 ادامه تقریر عالمه طباطبایی از برهان صدیقین

 را یتعال حق ذات اثبات و کندیم شروع شانیا یوقت فصل یابتدا ،۱۲ مرحله از اول فصل یعنی ۱۵۶ صفحه همان در
 یمبتن که گرید برهان آن بر برهان نیا حیترج بر داللت خودش نیا و است نیهم آوردیم که یبرهان نیاول کند، مطرح خواهدیم

 .شود پرداخته بدان که هست تر ستهیشا برهان نیا شانیا نظر از یعنی. دارد هست امکان بر

 یتعال ذاته اثبات یف االول الفصل

 .برهان نیا در است برده شیپ را بحث چطور شانیا دینیبب

 یفضا در موجود گفتیم اگر م،ینکن ریگ مفهوم یفضا در ما نکهیا یبرا! وجود؟ قتیحق است گفته چرا الوجود، قةیحق
 امر آن به ام. میدار ذهن یفضا در را او بازتاب ما که است وجود قتیحق به راجع من بحث دیبگو خواهدیم. میماندیم مفهوم

 .میکنیم اشاره میدار وجود یخارج و یواقع

 که وجود قتیحق. است لیاص وجود که است نیا مرحله کی است، لیاص که همان اصیلة، هي التي الوجود حقیقة
 که ار ییبحثها همان شود، روشن ما یبرا لستدالل نیا عمق دیخواهیم اگر ست،یچ مفهومش که اصالت به راجع. است لیاص

 .دیده قرار مدنظر دیبا کامال را میکرد مطرح

 .اول مرحله نیا است، لیاص که یوجود قتیحق

 .شود فهم بهتر تا امکرده بخش بخش را ها نیا من یول آورده سره کی شانیا. دونها اصیل ال دوم، مرحله

 .است لیاص وجود قتیحق. کی

 به نجایا در دون. وجود قتیحق به گرددیبرم ها ریضم. دونها لیاص ال. ستین موجود وجود، قکیحق از ریغ یلیاص. دو
 .میندار لیاص امر گرید ما وجود قتیحق از ریغ یعنی است، ریغ یمعن
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 .  میرسیم سوم ی نکته کی به ما دیبگذار هم کنار را نکته دو نیا اگر

 ماش که. است کپارچهی و کدستی ندارد، طیخل یعنی صرف تیواقع کی وجود قتیحق یعنی. غیرها یخالطها ال صرفة و
 مییبگو متن مرحله در که ستین وجود قتیحق با مخلوط وجود، قتیحق ریغ غیرها؛ یخالطها ال صرفة. است وستهیپ دییگویم

 یاهوم بعد کی و دارد یوجود بعد کی ایاش تیواقع شناسا فاعل از خارج! نه است، وجود ریغ و وجود از متشکل واقع متن
 زیچ جودو از ریغ مرحله آن در. یوجود ثیح به میدوخت را نگاه االن ما یول است یوجود بعد از یثیح کی یماهو بعد دارد،

 .ستین حاضر یگرید

 در اصال تیاقعو مثال دیبگو خواهدینم. دیباش داشته توجه را ریغ بطالن! ر؟یالغ لبطالن چرا غیرها، یخالطها ال صرفة و
 یباز نقش بخواهد عدم طرد ثیح آن از که ساز متن کی عنوان با ل،یاص امر کی عنوان به دیبگو خواهدیم. ندارد تیواقع خاج
 .ستین وجود قتیحق یبرا یا یثان پس. لها یثان فال ریالغ لبطالن. ستین نجایا یگرید زیچ! نه کند،

 نیا عساب فصل در. است سابع فصل اصلش سابع، و رابع فصل است زده نجایا اصلش که. یاالول المرحله یف تقدم کما
 . هاست نیا و وجود اصالت بحث که هست رابع فصل فروعات جزو البته. شودیم داده حیتوض نکته

 .بود ۱۸ صفحه که ،یاالول المرحلة یف تقدم کما دیفرمایم

 آورده نجایا رد شانیا که یبحث. میندار نجایا در انیب نیا به یازین مییبگو است ممکن ما آورده، نجایا در را یانیب کی
 نبود موجود یعنی. هست خودش ذات حسب به وجود بودن   موجود د،یکرد توجه وجود قتیحق به شما اگر که است نیا است
 به یازین چندان رسدیم نظر به. است اصالت بحث حیتوض جهت کی از نیا. ستین تیماه مثل ست،ین ریغ حسب به وجود

 . ستین گرید یها مقدمه آن از جدا ی مقدمه ای حیتوض نیا

 منظور دباش خدا نکهیا یمعن به الوجود واجب نه الوجود واجب نیا الوجود، واجبة و االولي، المرحلة یف تقدم کما
 یبرا باتشاث یزیهرچ چون است یضرور او یبرا تیموجود اثبات م،یبدان موجود را او نکهیا یعنی. است الوجود واجبة. ستین

 .  است یضرور خودش

 درست بالذات الوجود واجب خواهدینم نجایا علیه، العدم هو و نقیضه صدق امتناع و لنفسه الشيء الثبوت لضرورة
 در. خواهدینم علت که باشد خودش خودش، نکهیا در یزیج هر. نه! خواهد؟یم علت است، تیماه که تیماه مثال. کند

 ازمندین باشد داشته را خودش ذات از ریغ وصف کی بخواهد نکهیا در. بخواهد علت که است ممکن باشد، موجود بخواهد نکهیا
 .خواهدیم علت است الوجود ممکن اگر یول نخواهد علت و باشد الوجود واجب است ممکن حاال. باشد است ممکن علت به

 زردآلو را زردآلو خداوند د،یگویم که کرده را ریتعب نیا نایس ابن که است یمهم بحث مثال نکهیا در یزیچ هر یول
 کند، انسان را انسان که ستین نیا خداوند یعنی. اوجدها بل مشمشة المشمشة الله جعل ما. کندیم جادیا را زردآلو کند،ینم
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 ذات نیا نکهیا در د،یکنیم مالحظه را یذات کی شما که یزیهرچ نکهیا لیدل به. را انسان کندیم جادیا کند،یم موجود را انسان
 بحثهم از ضیق تعبیر است.  ردیبگ شکل محقق، این نه رد،یبگ شکل ذات خود هو بما ذات خود نکهیا در باشد، موجود نه

 یبرا که است درست یذات و ذات. الیعلل الذاتي. ندارد علت به ازین بودنش ذات در ذات. دارد علت به ازین دیگفت که را محقق
 یالذات از منظور. ندارد علت به ازین بشود حمل برش اتیذات نکهیا و ذات تیهو اصل یبرا یول خواهد،یم علت جادشیا

 .است نیهم عللیال

 یکردن ادجیا امر انسان تیانسان. کندیم جادیا خداوند را انسان یعنی باشد، ذات نیا نکهیا در ذات خود نفس یعنی
 .است مهم یلیخ و کشاندیم االمر نفس از قیعم یمعنا کی به را ما. است مهم بحث نیا یلیخ. ستین

 .شودیم یمنته یمهم و حساس اریبس یهابحث به. شودیم یمنته یمیعظ یجاها به یول برسد ساده نظر به دیشا

 در نیقوان. نیوانق دیکن فرض یحت مثال ای د،یریبگ نظر در شما که را یتیماه هر ای زدم، انسان یبرا که یمثال نیا در مثال
 نکهیا مثال شود، محقق واقع عالم در بخواهد نیا اگر بله چهارتا، تا دو دو مثال یعنی. ستندین یتعال حق به محتاج بودن نیقوان

 به اجیحتا اش یقانون تیهو در قانون نیا. است قانون کی نیا باشد، علتش بر مقدم تواندینم چگاهیه معلول دییگویم شما
 قانون خود یول معلول بعد و دیآیم علت اول حتماعالم ندیفرا در شود، ادهیپ یهست نظام در بخواهد اگر بله. ندارد کننده جادیا

 هیسوال یعل عدم و وجود با نسبتش ات،یماه م،یگفت که همان یعنی ذوات. است نطوریهم هم ذوات. معناست نیا از مرسل
 نهایا. ندارند ازین یزیچ به باشند ذات آن خود نکهیا در باشند، محقق نکهیا نه باشند، ها تیماه آن نکهیا در تهایماه آن. است

 م،یریبگ نظر در محققمیبخواه. ستندین محقق ییجا. ندمرسل ذوات قیحقا اند،یمعان نهایا. اصال ستندین محقق ییجا. ذواتند
 ذات نیب. ایاش ذات و وجود نیب میکرد کیتفک ما چون. خواهدیم موجد و جادیا قطعا که ردیگیم شکل وجود نام به یا مقوله

 .عدم و یش

 امر کی هم خودش یبرا یزیهرچ اثبات اصال. دارند یتیوضع نیچن کی دیریبگ نظر در که را ذات بماهو ذات آن خود
 .ندارد علت به ازین هم و است یهیبد

 زیچ دو تیماه و وجود دیبود فرموده قبال نکهیا خاطر به. نمیبیم تناقض در تانیقبل یبحثها با را دیفرمود نکهیا سؤال:
 هستند یاتیماه کی قبل از دییفرمایم نجایا اما. است وجود از یتیثیح ت،یماه بلکه وجود بر شود عارض تیماه مثال که ستندین

 ...و دیآیم وجود حاال که

. میگفت نیهم یبرا را مرسل ذوات ی کلمه نیهم. میببر کار به دینبا را هست کلمه اتیماه به راجع! نه هستند، :استاد
 را ساحت آن ما. است یستین و یهست از جدا او ذات پس. باشد معدوم تواندیم و باشد موجود تواندیم تیماه دییگویم شما
 موطن کی دنبال دینبا. است خارج آنها همه از ت،یموجود ی صحنه یحت مکان، زمان، یفضا بحث اصال. میکنیم اشاره میدار
 لیتبد زهایچ آن چون ند،یبنش جوهر یرو که ستین عرض مثل یزیچ تیماه میگفت هم ما. دیبگرد یتحقق موطن یمعنا به
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 یول باشد وجود نیع تواندینم. است وجود از ریغ جهت کی از وجود تیثیح. است وجود تیثیح. تیماه و وجود به شوندیم
 .ستین هم نطوریا کند، برقرار ارتباط آن با بخواهد وجود بعد و باشد افتاده جدا که وجود از ممتاز امر کی حال نیع در

 نیا اگر چون. میرینگ کار آخر مرحله آن را واجبةالوجود نیا که است نیا دمیتاک من. دیکن نگاه را الوجود واجبة نیا حاال
 عبارت ادامه نآ. ریبالغ او بالذات وجودها مییگویم که است تیاهمیب یبعد گام آن گرید باشد، خدا آن یمعن به واجبةالوجود

 وجود به نگاه شما خب. است خودش خودش ذاتش، یزیهرچ یعنی چه؟ یعنی واجبةالوجود نیا پس. شد خواهد معنا یب
 .معنا نیا به واجبةالوجود. است یضرور خودش یبرا یزیهرچ ثبوت است، واضح یلیخ است وجود نکهیا د،یکرد

 .علیه العدم هو و نقیضه صدق امتناع و لنفسه الشيء الثبوت لضرورة واجبةالوجود

 . یبعد گام حاال باشد، نجایا تا این

 کی ودوج نیا ،(دوم گام)ستین لیاص یگرید زیچ چیه مرحله آن در میگفت ،(اول گام) میکرد توجه را لیاص وجود ما
 هچ مطلق وجوب بحث است، وجود یوقت قطعا که وجود نیا مییبگو میخواهیم االن ،(سوم گام) است واحد و صرف قتیحق
 فقط تحایتوض در باشد، ریبالغ تواندینم شوجوب نیا. دارد وجوب قطعا و است یضرور شیبرا قطعا بالذات، چه ریبالغ
 . باشد معلول تواندینم نیا که گفتم را قسمت نیهم

 کنیول باشد ریبالغ ای باشد بالذات ای م،یکنیم فکر که یبدو نحو به دیبا ای وجوبش بالغیر، أو ذاتلبا إما وجوبها و
 . باشد ریبالغ تواندینم

 لیاص هک یهمان ،(میگردانیبرم وجود قتیحق به را ریضم) وجود قتیحق وجوب نکهیا. خلف   بالغیر، وجوبها کون لکن
 الفخ باسد ریبالغ وجود قتیحق نیا وجوب نکهیا خاطر به است، صرف که یهمان ست،ین یلیاص او از ریغ که یهمان است،
 هناك غیر ال إذ. ستین کار در یریغ میکرد اثبات یقبل یها گام در. هناك غیر ال إذ م؟یبود کرده فرض چه ما مگر. ماست فرض

 . ستین وجود قتیحق یبرا یایثان. لها ثاني ال و

 .بالذات واجبةالوجود فهي. است بالذات وجوبش بلکه ستین ریبالغ وجوبش شودیم معلول شد نطوریا که حاال

 اثبات میارد االن. دارد فرق میدار قبل سطر چند که یواجبةالوجود آن با بالذات، واجبةالوجود فهي که دینیبیم االن
 .است بالذات الوجود واجب او که میکنیم

. است نکرده توجه کیتشک بحث به اصال د،یبکن هم توجه اگر نجایا در که دیدید. بود ییطباطبا عالمه از یریتقر نیا پس
 .دیکن توجه دیبا را میکرد عرض که یریتقر دو همان نیا
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 واحد وجود کی نجایا شما دیبگو کند، خراب را یکیتشک نظام انیب نیا با خواهدیم میمستق عالمه مییبگو دیبا ای یعنی
 اگر د،یکن ظلحا یکیتشک هم را وجود نیا اگر یحت دیبگو خواخدیم نکهیا ای د،یدار را ند،یگویم عرفا که همانطور دست، کی

 نجایا گرچه کند،یم خراب را یقبل یهاحرف دارد که میینگو و میریبگ هماهنگ شانیقبل یهاحرف با را شانیا حرف میبخواه
 ونچ ندارد، علت گرید کسرهی یکیتشک وجود نیا د،یریبگ یکیتشک را وجود شما اگر یحت میبگو. است نکرده کیتشک ذکر  

 از یبخش و است واجب شیهاقسمت از یبخش بله. شود تمام تیعل ندیفرا دیبا وجود نیا خود در یعنی. ستین انیم در یریغ
 شانیا که مبرسان توانستم. ندارد علت گرید وجود نیا که دییبگو دیبا دیکرد نگاه که را وجود نیا یول است ممکن شیقسمتها
 کند؟ ادهیپ را برهان نیا تواندیم کیتشک نظام اساس بر یحت چطور

 .نیقیصد برهان از ریتقر کی نجایا تا نیا

 از برهان امکان شیخ اشراق تقریر
 به امکان رهانب از شانیا ریتقر یول کندیم استفاده امکان برهان نیهم از اشراق خیش که کردم الجمله یف یا اشاره قبال

 نور کندیم باتاث که را یقدم نیاول شانیا کشاند،یم شیپ را مباحث نهایا و ظلمت و نور بحث در که شانیا فلسفه ساختار لیدل
 ادمی یول دهم، حیتوض را شانیا بحث مبسوط نحو به خواهمینم االن من. خود به خود یحضور علم لحاظ به. است خود نفس

 را فلسفه دیگویم کند،یم که یکار نیاول شانیا صورت هر در حاال. میکرد نییتب را شانیا دگاهید علم، بحث در قبال که هست
 کی از. است یخوب ی نقطه کی هم یشناس معرفت مباحث لحاظ به و است یجالب اریبس ی نقطه کی. کرد شروع نفس از دیبا

 علم مخود نفس به من که دهدیم حیتوض و. کرد شروع نفس از دیبا را فلسفه دیگویم شانیا.شودیم شروع مطمئن نقطه
. دارد یورن یتیهو نفس نیا و( میگویم را شیهاگزاره دارم فقط دهم، حیتوض را ها نیا خواهمینم االن من) دارم یحضور

گاه ،یخودآشکار ،ییدایخودپ یعنی ینور تیهو از منظورشان  قطعا من که دیگویم و کندیم اضافه گرید زیچ کی بعد. یخودآ
 علت دیگویم دیکن نگاه حاال. دارم علت من که شودیم معلوم پس شدم، محقق بعدا و نبود دانمیم چون ستمین الوجود واجب

 نور دیبا. تیسنخ بحث همان باب از اوردیب دیپد نور تواندینم یظلمان قتیحق چون. باشد ینور قتیحق کی دیبا حتما من
 .است من علت چون باشد دیبا من از باالتر نور و باشد

 علتش آن که دارد علت کی به ازین باز بود ممکن اگر. است ممکن ای است الوجود واجب ای هم من علت دیگویم بعد
 اگر دیگویمن گرید یعنی است، نفس یرو اولش گام شانیا اوال را امکان برهان اما است امکان برهان همان باشد، نور دیبا هم

 !هست یموجود مطمئنا دیگویم باشد، یموجود

 دیگویم بعد خواهدیم علت نیا خب دیگویم بعد. دارد ینور تیهو و است نور موجود نیا که کندیم اثبات ایثان
 علت باز نبود واجب اگر تمام، که بود واحب اگر. باشد دیبا هم تریقو نور. باشد نور دیبا نیا علت ،یفلسف قواعد اساس بر قطعا
 ینور کی به دیبا یعنی. میبرس االنوار نور به دیبا ما تسلسل و دور ابطال به توجه با دیگویم و. باشد نور بازد هم نیا که دارد
 مثال. دارد را خودش خاص یایمزا اما است امکان برهان همان. ندارد ینور مبدا خودش گرید و است انوار همه نور که میبرس
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 در م،یرفتیم امکان برهان با یگرید یهاراه مثال گرید یهاراه کند،یم اثبات هم را علنش و تجرد الوجود واجب اثبات نیح در
 میبکوش دیبا. میکن اثبات را صفاتش هیبق علمش، که میبکوش دیبا حاال! شدینم علمش اثبات الوجود، واجب اثبات نیع
 .میکن اثبات را بودنش یرمادیغ

 یمادریغ اول چون کند،یم اثبات راهم بودنش یرمادیغ الوجود، واجب اثبات نیع در کند،یم یط که یروند شانیا
گاه سنخ از ینور تیهو من دیگویم ذات به ذات علم   در. است کرده اثبات را خودش بودن  ،یتجرد قتیحق یعنی. ادراکم و یآ

 رده،خو گره علم با اتیح دیگویم که دهدیم حیتوض. اتمیح نیع که هستم یقتیحق کی من دیگویم. اتیح بحث علم، بحث
 نجایا در یخوب حاتیتوض یلیخ. است مطرح تیاضیف و تیفعال بحث است، مطرح اتیح مسئله ،باشد ادراک ییجا یوقت

 از یلیخ شود،یم اثبات الوجود واحب که همزمان دینیبیم شما امکان، برهان دل در یعنی. بردیم باال را ها نیهم بعد. دهدیم
 تتمه انعنو به خواستمیم هم نیا. است امکان برهان نیهم در اشراق خیش کار تیمز نیا. شودیم اثبات هم اتیخصوص نیا

 .بکنم مطرح یتعال یبار اثبات نیبراه بحث ی

 ی اندازهگوید به اما اینجا می باشد داشته من از شتریب ینور قتیحق دیبا من علت دیفرمود چهارم در مرحله سؤال:
 من؟

 است عدهقا نیا تیسنخ ادیبن. باشد معلول از یاقوا دیبا علت که میدار یگرید قاعده کی است، بحث کی نیا :استاد
 باشد داشته را کماالت آن دیبا یش آن خود دهد،یم را یزیچ کی دارد یزیچ کی اگر یعنی.باشد او فاقد تواندینم یش یمعط که
 در یگرید دهقاع و بحث کی دهد،یم دارد که باشد داشته را کماالت آن دیگویم یوقت که دیباش داشته توجه نجایهم. بدهد که

. دارد مه را کمال نیا ضمنش در که است یبرتر قتیحق کی آن که آورد دست به شودیم هم نیهم دل در شود،یم مطرح نجایا
 اورد،یب دیپد تواندینم هم یوجود یمساو یحت معلول از باشد دیبا وجودا یاقو دیبا علت که میدار ما هم یگرید ی قاعده کی

 در هن باشد، داشته را کمال آن زدیگویم یوقت چون. دیایدرب هم تیسنخ خود از است ممکن گرچه گرست،ید قاعده کی آن
 .دیاوریب در را بودن یاقو بحث دیتوانیم دلش از. افتهی ترفع مرحله کی در افته،ی تنزل مرحله

 .معلول از هست یاقو یوجود لحاظ به علت که گرستید ی قاعده کی آن مجموع در یول

 شود؟یم اثبات سؤال:

 ک،یتشک ظامن لحاظ به کردم عرض که. باشد برتر یوجود ی رتبه نظر از او دیبا که گرستید بحث کی واقع در بله :استاد
 خود از یلو دارد خودش یجا در هم گرید اناتیب آن گرچه. درآورد را بودن یاقو که  شودیم تیسنخ قاعده نیهم خود لحاظ به
 .کند اثبات سبک نیا به را فضا نیا تا بردیم شیپ را بحث نیا شانیا. کرد استخراج شودیم هم ها نیا

 ای به برهان حرکتاشاره
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 یلاستدال و یعقل یفضاها منظر از الوجود واجب اثبات بحث شد، تمام االخصمان یبعمن اتیاله در اول نطلب ما
 برهان ما مثال. دارد یمتنوع نیبراه نیقیصد یها برهان دارد، یمتفاوت یرهایتقر امکان برهان مثال که کردم عرض. شد تمام

 من. یسففل ونیعیطب البته. است ونیعیطب یبرا حرکت برهان. است نیمتکلم یبرا حدوث برهان مثال. مینگفت اصال را حرکت
 املع کی یعنی. است متحرک از ریغ محرک د،یدار یمتحرک کی شما یوقت که ندیگویم حرکت برهان در که کنم اشاره فقط

 هم و شدبا محرک هم یش کی شدینم یعنی باشد، دیبا یگرید امر دارد،یوام و آوردیدرم حرکت به را یش کی که است یگرید
. دباش دیبا یریمغا امر کی و گرید جهت کی باشد، متحرک است محرک که جهت همان از شودینم. جهت دو از مگر متحرک

 باز مه محرک آن اگر. دارد هم یگرید محرک کی به ازمندین باشد، ریمتغ خودش باشد، متحرک خودش هم محرک امر آن اگر
 اول حرکم کی به دیبا تسلسل، و دور بطالن به توجه با دارد، گرید محرک به ازین باز باشد، متحرک هم خودش که دیکن فرض

 .کندیم تیتثباز راه حرکت و محرک اول  .است نطوریا کندیم مطرح واجب اثبات در ارسطو که یانیب نیا. میبرس

. دارد گرید رکحم کی به ازین باشد متحرک اگر چون نباشد، متحرک گرید که میباش داشته اول محرک کی دیبا ما دیگویم
 .گرفت یپ را آنها مفصل کتب در دیبا که هستهم گرید نیبراه.هست هم برهان نیا

 امکان برهان به شما اگر یعنی. امکان برهان بر است متوقف باز حرکت برهان روح دیکن نگاه را حرکت برهان نجایهم مثال
 بحث که نیهم. دهدیم سامان را مسئله که است یامکان تیهو هیقض اصل آن. دیببر شیپ به را مقوله نیا دیتوانینم دینکن توجه

 .گرفت خواهد شکل معنا نیا تا دیکنیم توجه را یامکان حالت اش حلقه هر در د،یکنیم مطرح را متحرک و محرک

 متعالاثبات توحید خداوند 
 ثباتا را الوجود واجب ذات ما یعنی. هست یتعال یبار ذات دیتوح اثبات بحث االخص، یبمعن اتیاله در دوم مطلب

 مثال دیدانیم را دیتوح بحث البته. کرد هم تعددش فرض شودیم خب! باشد؟ یکی دیبا چرا الوجود واجب ذات نیا اما میکرد
 دیتوح ،یافعال دیتوح م،یدار یصفات دیتوح. میدار الوجود واجب ذات کی یعنی است، یذات دیتوح میکنیم بحث نجایا نکهیا

 .شودیم مطرح که ییدهایتوح انواع و میدار... و یعباد

 اجبو که است نیا به راجع ما بحث. شد خواهند ثابت رمجموعهیز در هیبق شود ثابت نیا اگر نجاست،یا یاصل نکته
. باشد وجودال واجب کی نکهیا نه.  هستند الوجود واجب چند ای دو که مییبگو! نباشد؟ متعدد چرا میکرد اثبات که یالوجود

 .الوجود واجب دیتوح اثبات از است تر راحت الوجود واجب اصل اثبات کنم، عرض نجایا در را نکته کی

 راحت یلیخ واجب اثبات میکنیم سهیمقا یوقت یول است کرده ساده و آسان را فضت دادند، انجام فالسفه که ییکارها
 اثبات و است سخت دیتوح اثبات. شودیم اثبات اسان اریبس الوجود واجب که دینیبیم د،یکن نگاه هم استداللها در. است

 .است سخت شتریب مقدار کی صفات
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 را اتشیح و او علم تا دیازمندین یفلسف قواعد از قاعده نیچند به دیکن ثابت رو او علم و اتیح دیخواهیم یوقت شما مثال
 .دیکن اثبات

 .ردیگیم صورت آسان اریبس الوجود واجب اثبات اصل. داردقرار ییفضا نیچن در هم دیتوح

 نیا و باشند خدا چند که دارد اشکال چه. است سخت یلیخ متعارف یفضاها خصوصا د،یتوح یفضا به میبرس حاال
 نطوریا که ما دارد اشکال چه ندیگویم. دارد قدرت و است یقو تصوراتشان نیا یلیخ ها یبعض خب باشند، کرده کار میتقس ها
 و سازندیم گریدهم با باشند، اخالق یخدا دیبا گرید که خدا م،یبریم  شیپ را فضا کی و م،یندار البته م،یدار سازگار هم با

 !م؟یکن تصور نطوریا که دارد یاشکال چه م،یکن استفاده همه مثال و. دیاین شیپ هم یمشکل چیه و کنندیم کار میتقس

 . شود همراه است ممکن صعوبت و یسخت با دیتوح اثبات یفضا مقدار کی یعموم یفضاها در

 

 طرق متعارف اثبات توحید خداوند متعال
 طرق بر تاس یمبتن راه کی ،یفلسف اناتیب انیم در م،یکنیم مطرح االن ما را راه تا دو ،یفلسف و یعقل یکارها در

 نهاست،یا امثال و امکان برهان مثل که ،یتعال یبار اثبات متعارف

 نیبراه یعنی م،یکردیم الوجود واجب اثبات که استداللها دوم سنخ بر است یمبتن یتعال یبار دیتوح یبرا استدالل کی
 . شودیم حل دیتوح مسئله آسان چقدر نیقیصد برهان اساس بر که کرد دیخواه توجه جیتدر به هم را دو نیا تفاوت و نیقیصد

 نیا ما یامدع -الوجود واجب اگر .است سبک نیا به کنندیم مطرح یتعال یبار دیتوح اثبات یبرا که یاول قیطر  اما
 که شودیم تعدد سر   متوجه سوالمان ما باشد، متعدد -است متعدد که میکن فرض اگر حاال است، یکی الوجود واجب که است

 !متعددند؟ ها نیا چرا

 ذات ی هنقط در پس. اند بالذات الوجود واجب نهایا همه چون باشند داشته یمشترک نقطه کی دیبا ها نیا عتایطب خب
 . باشند داشته نهایا هما یمشترک قدر کی و مشترک یفضا کی

 ،یگرید از را انهیا از کی هر که دارد وجود یگرید یدرون عامل کی نکهیا به میبرگرد دیبا شوند؟یم متعدد نهایا چرا خب
 یعنی هست، شانیاشتراک نقطه که بودن الوجود واجب اصل در د،یریبگ نظر در الوجود واجب چند شما اگر یعنی. کندیم ممتاز

 .است االشتراک به ما نهایا یریتعب به

 به اج نیا مشکل نیچند. کند ممتاز یگرید از را او که یزیچ کی یعنی. داشت خواهد هم ازیامت عامل کی قطعا اما
 .است شده توجه اشکالش کی به هیبدا در عالمه عبارت در که دیآیم وجود
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 رحمط نجایا در شانیا که یاشکال آن یول ردیگیم شکل اشکال نیچند. کنمیم مطرح را اشکال نیهم حاال من که
 شیمعنا ،دارند ژهیو و یاختصاص عامل کی نهایا از کی هر بعد و است مشترک همه در بالذات وجوب اصل مییبگو اگر. کندیم

 یختصاصا جزء و. دارد همه با اشتراک که یجزئ یعنی االشتراک به ما جزء. است جزء دو از الوجود واجب ذات هر شدن مرتب
 گرید مرکب، هو بما مرکب یعنی. است شیاجزا به محتاج یمرکب هر است، جزء دو از مرکب الوجود واجب مییبگو اگر و خود

 یعنی است، الوجود واجب شیاجزا است، واجب شیاجزا دییبگو اگر خب و گرددیم بر او یاجزا به کالم. بود نخواهد واجب
 شد خواهد یجار آنجا در استدالل نیهم دوباره د،یکرد فرض را واجب تعدد شما

 به شودیم یمنته واجب تعدد یعنی د،یرس دینخواه است بالذات الوجود واجب دییبگو که را ییجا کی به شما یعنی
 الوجود بواج اگر. میا کرده اثبات قبال را الوجود واجب کهیدرحال میندار یالوجود واجب اصال یعنی. الوجود واجب انکار
 دارد، یشتراکا جزء کی پس باشد متکثر اگر چون چرا؟. باشد متکثر تواندینم. باشد واحد الوجود واجب دیبا حتما شد، اثبات
 یجبوا هر یعنی باشد، داشته یاشتراک جزء کنار در هم یاختصاص جزء اگر باشد، داشته هم یاختصاص جزء کی دیبا قطعا

 یرکبم هر اجزاست، از مرکب یعنی باشد، مرکب اگر. شد خواهد مرکب یعنی شود،یم یاختصاص و یاشتراک جزء دو از مرکب
 و. است شیاجزا و هاشهیر آن مبداش. باشد مبدا و بالذات الوجود واجب که تواندینم محتاج امر گرید و اجزاست به محتاج

 .شد خواهد یجار او در استدالل نیا بازهم و میکرد فرض را متعدد یعنی است، واجب شیاجزا مییبگو اگر

 چرا باید اشتراک داشته باشند؟ سؤال:

 از ما راچ باشند، نداشته بالذات یاشتراک نقطه اگر هستند، الوجود واجب همه یوقت. الوجودند واجب همه چون :استاد
 قطعا ذات، نیا از شودیم انتزاع دارد وجود وجوب مفهوم کی که یوقت یعنی م؟یکنیم انتزاع میدار را وجود وجوب مفهوم ذاتشان

 ی قطهن دیبا ها نیا که شودیم پس. دهدیم وجود وجوب مفهوم من به دارد که باشد سبک نیهم به ذات آن در یزیچ دیبا
 داشته هم ذات حسب به یاختصاص ی نقطه دیبا باشند، داشته یذات یاشتراک نقطه یوقت نیا بر افزون. باشند داشته یذات یاشتراک
 .مرکب شودیم واجب پس رد،یبگ شکل تعدد و شوند ممتاز گرید واجب آن از تا باشند

 دیگویم. باشند داشته یاختصاص امور ها نیا ذات از خارج حسب به باشند، مشترک ذاتشان تمام ی نقطه نه، دیبگو اگر
 از ارجخ اعراض حسب به شودیم جدا واجب نیا از که واجب نیا. دهدیم لیتشک را ذاتشان یاشتراک نقطه وجود، وجوب نیا

 در! ست؟کجا در کالممان االن ما. وجودند وجوب از پس مرحله در اعراض! چه؟یعنی دیدانیم دیبزن را حرف نیا. است ذات
 وجود یها دامنه جزو اعراض اعراض، دییبگو اگر شما. نکردند مطرح را فرض نیا اصال فالسفه لذا. است وجود وجوب مرحله

 مییبگو شودینم م،یکنیم بحث میدار الوجود واجب سطح در االن ما. اند یش کی یمعلولها یعنی. دیآیم حساب به یش کی
 از شیمعلولها مییبگو تا باشند ممتاز دیبا اول ی نقطه از. شودیم ممتاز گریهمد از شیها معلول حسب به الوجود واجب

 .اول ی نقطه آن به گرددیبرم کالم باز یعنی. شوندیم ممتاز گریهمد
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 که یتداللاس نه د،ییبفرما توجه را اخري حجة آن د،ینیبب را عالمه انیب ،۱۲ مرحله از دوم فصل یعنی ،۱۵۷ صفحه در
 .آمده اول

 اجبو کی که میهست یمدع ما واقع، عالم یعنی هناک واقع، عالم در اگر فساعدا، واجبان هناك کان لو اخري حجة
 وجوب في مااشتراکه بعد االخر من احدهما إمتاز فساعدا، واجبان هناك کان لو باشد، شتریب ای واجب دو میکن فرض اگر هست،

 وجوب اصل در تا دو نیا که یاشتراک از بعد یگرید از شود، فرض تا دو اگر تا، دو نیا از کیهر کرد خواهد دایپ ازیامت الوجود،
 وجود نذاتشا مرحله در یاختصاص ی نقطه کی و دهد،یم ما به  وجود وجوب که دارند یاشتراک نقطه کی یعنی. دارند وجود
 عامل بالضرورة، كاالشترا به ما غیر االمتیاز به ما و که است روشن یلیخ. باشد هاواجب هیبق از ممتاز خواهندیم چون دارد،

. ردیگیم شکل نجایا که ییزهایچ از یکی باشد، تواندیم یکیتشک خب که دیینگو. ست ازیامت و اختصاص عامل از ریغ اشتراک
 وجبم خودش درون در زیچ کی یعنی! است؟ االشتراك به ما عین االمتیاز به ما ندیگویم که هست ادتانی کیتشک بحث در

 گرید شد فیضع یوقت. فتریضع شودیم واجب کی م،یزد را حرف نیا یوقت چون کرد دایپ نمتوان نجایا در. شودیم اختالف
 .است معلول

. اشدب یزیچ کی تنزل تواتدینم یزیچ نیچن کی و ندارد یزیچ چیه به یازین چیه یعنی دیکنیم فرض واجب یوقت شما
 .کرد لحاظ شودینم نطوریا

 االشتراك به ما من هماذات ترکب الزمه و! شود؟یم چه فتدیب اتفاق نیا اگر خب بالضرورة، االشتراك به ما غیر االمتیاز به ما و
 االشتراك، به ما من جزء، دو نیا از است مفروض الوجود واجب دو نیا ذات( افتنی بیترک) ترکب اش الزمه و. االمتیاز به ما و

 .شودیم حاصل آن به ازیامت که یجزئ آن از و شود،یم حاصل اشتراک آن به که یجزئ آن از

 مرکب مییگویم! دارد؟ یاشکال چه شود مرکب خب ست؟یچ ترکب ی الزمه و األجزاء، الي الحاجة الترکب الزم و
 میکرد اثبات بلق مرحله در ما که دارد یش آن یذات وجود با منافات نیا و الذاتي، الوجوب التنافي هو و است، اجزاء به محتاج

 .ندارد یازین چگونهیه که است محض یغنا و صرف یغنا همان یذات وجوب که الصرف، الغني هو التي دارد،

 نیهم. ستندین واجب خودشان ها نیا و واجبند شیاجزا اجزاء، به میکنیم کالم نقل ما که دییبگو اگر. دیده ادامه شما
 دیخواهیم را ریسم نیا هم باز اگر و. شودیم ادهیپ او در استدالل نیا نفس با د،یکرد تعدد فرض یعنی واجبند اجزا دییگویم که

 با د،یکرد باتاث قبل فصل در که را آنچه یعنی. شد دینخواه بالذات الوجود واجب به یمنته شما یعنی! چه؟ یعنی د،یده ادامه
 .کرد دیخواه ردش و ابطال تعدد فرض

 .است شده طرح که است یاول استدالل نیا
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 نکهیا با ددارن یتعارض االن ها نیا باشد، کرده یمتفاوت ی اراده کدام هر که میکن محض تصور ی اراده دو اگر سؤال:
 است؟ طیبس ذاتشان

 ذات ی قطهت در پس دارند وجود وجوب اگر! نه؟ ای دارند وجود وجوب دو هر ایآ نکهیا به راجع میبریم را بحث :استاد
 مطرح میفتگ ما که آنچه از شیب شما. دارند اشتراک که دیگفت هم اراده اصل در شما چنانکه. باشند داشته یاشتراک کی دیبا

 اختالف یا قطهن کی در دینبا ایآ. دارند اراده هم دو هر و دارند بالذات وجوب دو هر د،یکرد نطرح را اراده بحث شما. دیکرد
 !باشند؟ داشته

 .باشند داشته دیبا چرا سؤال:

 !ود؟ش تا دو چرا که باشند نداشته اختالف نقطه چیه اگر. شوندینم تا دو که باشند نداشته اختالف اگر :استاد

 .ریخ اراده یکی و کرده شر  اراده یکی مثال. کردند مختلف اراده دو سؤال:

 ها اراده! زد؟یخبر او از مختلف ی اراده تا دو چرا باشد مشترک و گانهی ذاتشان تمام اگر. گرید نجاستیهم در بله :استاد
 دییگویم که نیهم. نیا از ریغ نه است، مختلف ذات قطعا شد مختلف که اراده که میبگو دینبا را نیا. زدیخیبرم ذوات نیا از
. یگانگی و وحدت یعنی بود یاشتراک عامل دیگفت شما که یینهایا. گرید باشد شدنش دوتا نیا عامل دیبا یزیچ کی هست، تا دو

 !ارند؟د فرق یزیچ چه در دو نیا پس. مینیبینم یفرق که اراده در. مینیبینم یتفاوت که وجود وجوب در ما نکهیا یعنی

 ها نیا یعنی. ردیگیم شکل ذات بیترک آن دارند فرق یا نقطه کی در یوقت. گرید باشند داشته فرق دیبا یا نقطه کی در
 شودیم یعنی. شوند ینم مشارک هیبق با و دارتد اختصاص که یزیچ کی و شوندیم مشترک ی هیبق با که یزیچ کی از متشکل
 عرضه ارندد مختلف ی اراده دو چرا د،یکنیم فرض اراده دو شما اگر. هست نکته آن نکهیا بر افزون. جزء دو از مرکب حداقل

 !کنند؟یم

 اگر تصور هر در یول کرد میخواه را نییتب نیا انجا. میدهیم حیتوض و میکنیم مطرح و میدار تیثنو بحث کی ما
 مختلف یزهایچ چرا. باشد واحد هم شانیها اراده دیبا باشند نطوریا اگر! مختلف؟ ی اراده دو چرا مشترکند، ذات در و کاملند
 رد؟یگیم شکل

 یعلولم و علت کی کنم،یم را یزیچ کی اراده من مثال یعنی! است؟ معلول و علت به معطوف هم اراده استاد سؤال:
 !کنم؟ اراده من شده موجب

 . قطعا :استاد

 . است جبر گرید نیا سؤال:
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 د،یشد خارج ییجا در تیعل از اگر. میشو خارج تیعل از که است بهتر میفتیب جبر درون در ما اگر ندارد، اشکال :استاد
 هر ،دیکن نیسنگ سبک را ها بحث دیبا مدام. است مهم یلیخ تیعل بحث بود نخواهد سوریم هم هابحث نیهم یحت گرید

 من یحت .مینکن خراب را تیعل م،یکن حل تیعل دستگاه د را اراده بحث مینتوانست اگر یول دارد را خودش خاص جواب یسوال
 تیعل اگر .شد خواهد خراب جا همه ،یکرد خراب را تیعل اگر. میکن خراب را تیعل تا است بهتر میشو جبرگرا ما اگر معتقدم

 حرف یحت دیتوانینم د،یکن اثبات هم را خدا یحت دیتوانینم شما نکهیا بر افزون دارد، صدرا یریتعب کی شود، خراب جا همه
 شود، بیتخر اگر یضرور ی رابطه یعنی شود، بیتخر تیعل. است تیعل بر یمبتنهانیا تمام چون د،یکن فکر دیتوانینم د،یبزن

 .بود نخواهد مقدمات نیا نیب یایضرور یارتباط چیه د،یبرس یا مقدمه هر به دیتوانیم یا مقدما هر از شما

 .دارد وجود اراده یفضا در یمهم جنگ. دیباش داشته توجه را آنجا

 ؟!ستین تیعل یجزئ ینف از بهتر یآزاد سؤال:

 رفت خواهد نیب از مطلق د،یکرد که اشینف ندارد، یکل یجزئ یعقل ست،قواعدین یجزئ ینف. نه :استاد

 کرده خلق را ما که متعال خداوند پس! م؟یدار اراده ما که شودیم چطور بود گفته بهجت الله تیا نزد بود رفته یکس کی
 .است

 ! ؟یده انجام یتوانیم یبخواه که را یهرکار یشهود و یحضور نحو به که است شده حاصل تیبرا شما بودند گفته

 .بله گفت

 .است تمام گفتتد

 من د،یکن ربرقرا دینتوان را بحثها از یلیخ با کردنش جمع و ارتباط! است؟ چطور دینفهم را شیلهایتحل است ممکن شما
 یکس اگر است، ینیسنگ اریبس بحث بحث، چون خب یول شود حل یعلم لحاظ به دیبا د،یکن حل نطوریا شما میگوینم

 را ماش کار هیپا که هست ها شبهه از یبرخ کرد، خواهم عرض جیرا شبهات بحث نیا در الله شاء ان من کند، حل نتوانست
 جمعش کتهن آن با چطور دیدانینم شما فقط کند،ینم خراب را هیپا ها شبهه از یبرخ.شود حل دیبا شبهه نیا. کندیم خراب

 .دیکن

 ...کنار میبگذار را اراده اگر کنند،چرا پایه را خراب می سؤال:

 بحث در دیبا من را نیا شبهات، با برخورد در ما مثال. است یعام بحث کی نیا و دیباش داشته توجه را نیا حاال :استاد
 دو شبهات چون. است اشتباه کی نیا. میرویم آخر تا و میکنیم بیتخر را همه د،یآیم شیپ شبهه کی یوقت گفتم،یم یبعد

. کندیم جادیا شما استدالل انیجر در ابهام شبهات از یبرخ زند،یم را شما استدالل آن ی شهیر آنها از یبرخ هستند دسته
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 دیبا آن کنار در چطور را بحث نیا دیدانینم یول لست روشن و واضح دیکنیم نگاه هرچه را استدالل نیا دیدانینم شما یعنی
 .دیکن حلش

 حل است نممک حاال. شود حل مسئله آن که دیکوش دائما دیبا. کرد خراب شبهه نیا با را استدالل اصل استحکام دینبا
 !کنم؟ خراب را آن چرا من نشود،

. نمیبیم را شما چطور من که میدانینم االن ما دیکن فرض مثال. کنمیم ادهیپ را نیا جاها یلیخ در من. است مهم نیا
 که یمباحث و هآمد شیپ یشناس معرفت بحث در که یشبهات نیا به توجه با دنید ندیفرا واقعا. نکنم انکار که را دنید اصل گرید

. نشود رانکا آن است، واضح شفاف و یحضور نحو به که هیقض اصل ادیبن آن یول. است مبهم و دهیچیپ اریبس کنند،یم مطرح
 .شود درست زهایچ هیبق تا. میدار نگه دیبا را آن و ماست هیپا ی هیسرما آن

 یفضا با اراده جمع هست، بحث نیهم ایدن در االن. شدند مشکل نیهم دچار اراده یفضا در نیمتکلم اصال که دیدانیم
 را رایاخت و کردند درست ت،یعل ضرورت نظام در ن،یصدرمتاله مثل رفتند یراه خوب و رد؟یبپذ سامان دیبا چگونه تیعل

 کردنش ورتص یعنی. است قیدق یلیخ خودش هابحث آن ولو است گرفته انجامیمهم کار من نظر به. است مهم نیا. گنجاندند
 که یستمیس اصل مییاین یول. میدهیم حیتوض را خط چند نیا ما است، کرده ادهیپ چند عالمه چون. میرسیم. است قیدق یلیخ

 .میکن کار میتوانینم هم طرفش آن در م،یکرد خراب را او اگر چون م،یکن خراب را است آن بر یمبتن زیپهمه

 !است؟ نطوریا شبهات همه سؤال:

 کار. است دهیچیپ قیمصاد کی ی اراده هم شبهاتاز یبعض. دیکن توجه دیبا. ستین نطوریا شبهات همه  نه، نه :استاد
 جور کی دارد ظاهرش اتفاقا که است دهیچیپ اریبس قیمصاد کی اراده. است چطور که میکن بحث است ممکن. ندارم نجایا به
 یزیچ نیچن کی است، بداهت و ضرورت حد در است محکم آنجا یوقت. است محکم جا آن استدالل. دهدیم شینما گرید

 .هست خودش یجا سر آن. کند خراب را او تواندینم

 !شود؟یم چه موجب الوجود واجب بودن مرکب دیگفتسؤال:

 شیاجزا اگر. شودیم واجب شیاجزا ست،ین واجب مرکب هو بما مرکب پس. اجزاست به محتاج یمرکب هر :استاد
 را گرید قتیحق کی که باشند داشته تالوم هم با توانندیم چطور که است نیا آن و دیآیم شیپ یفراوان مشکالت شد، واحب
 واجب  د شما که. شودیم ادهیپ آنجا در است، واجب تعدد یتف بر که یاستدالل نیهم باز. الوجودند واجب دو هر چون. بسازند
 ستند،ین واجب خودشان پس باشند داشته اجزا دیبا هم آنها باز و باشد داشته یاختالف و یاشتراک ی نقطه دیبا دیکرد فرض

 .کندیم دایپ ادامه بحث طور نیا و است، واجب شانیاجزا
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ونه ابن به منسوب معروف ی شبهه عالمه، یعلگبارتها از دییبفرما مالحظه اگر تتمه آن در استدالل کی نیا خب  کم 
 نیا یول است نوشتههم شبهه نیا ینف در یا رساله کی هم خودش و است بوده حکما تز یکی خدا بنده نیا. است شده مطرح
 یلیخ مذاق هب رادیا و شبهه نیا و کرد طرح را شبهه نیا. هستند بدشانس آدمها اوقات یبعض. است شده مشهور او اسم به شبهه

 .آمد خوش ها

 .اند نکرده توجه او جواب به گرید یول است داده شبهه نیا بر جواب خدا بنده نیا خود

 آمده شیپ واقعا ها نیا. است همان از یناش شبهه نیا گفتند و است یهودی کی اجدادش در دندید و گشتند شیبرا بعد و
 .فلسفه خیتار در

 شما که دیگویم شانیا. میبگو را شانیا انیب من. شودیم فصل و حل یراحت به یلیخ صدرا یمبان اساس بر شبهه نیا
 به شودیم منجر باشد، داشته دیبا یاختصاص جزء کی و دارد یاشتراک جزء کی دییگویم د،یکرد مطرح که یاستدالل نیا در
 مشکل دچار و شودیم بیتخر وجود وجوب و اجزاست به محتاج مرکب پس شد، واجب بیترک به منحر یوقت واجب، بیترک

 مرکب اصال و هستند طیبس کامال ها نیا که دیدار الوجود واجب دو دیکن فرض که میبگو ما م؟یبکن را کار نیا چرا ما. شودیم
 .مختلفند گریهمد از ذات تمام نیتبا نحو به و ستندین

 . باشد ریمتغا الوجود واجب نیا با ذات تمام نحو به الوجود واجب نیا یعنی

 شود؟یم چطور سؤال:

 !ذات؟ از خارج به ای است ذات جز به ای است ذات تمام به ای زیچ دو اختالف که گفتینم مشا مگر :استاد

 دو شما. دیکن مطرح را ذات تمام به اختالف شما د؟یکنیم ادهیپ بحث نیا در را ذات جز به اختالف شما چرا دیگویم
 !د؟یکن حلش دیخواهیم چطور. آورندینم وجود به بیترک و طندیبس که دیدار نیمتبا کامال مختلف ذات

 !باشند؟ واحب ها نیا دو هر که شودیم چطور سؤال:

 شودیم چطور که است نیا آن و کردند مطرح متاخر یفضاها در ما فالسفه که یبحث نیهم کردند یط که را یراه :استاد
 ما چرا د،یکرد فرض صد در صد نیمتبا ذات دو شما اگر یعنی! رد؟یگیم صورت نیمتبا هو بما نیمتبا از واحد مفهوم انتزاع

 بالذات، وجود وجوب دییگویم که دیباش مراقب بعد وجود، وجوب واحد مفهوم صد در صد نیمتبا ذات دو نیا از میتوانیم
 که دادند یحاتیتوض کی شانیا از کنند دفاع رفتند ها یبعض بدهم، ادامه خواهمینم من چون. دارد را یژگیو نیا او ذات یعنی

 داده توجه ۶ جلد در قشنگ صدرا را بحثش نجایا نکهیا از غافل کردند، مطرح یحاتیتوض کی باشد، الزم خارج عرض گفتند
 اگر. دیاوریم در یش نیا ذات از را  وجود وجوب شما یعنی است بالذات وجود وجوب بحث نجایا که دیباش مواظب است،

 تمام به که دییبگو دیتوانینم شما. کندیم بیتخر را شما فرض اصال نیا م،یاوریدرم وجود وجوب او ذات از و است نطوریا
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 دوباره کردند، مطرح حکما که را یاستدالل لذا و! دیآیم شیپ حتما بیترک! نه. دیاین شیپ بیترک ای. باشند نیمتبا گریکدی با ذات
 نیا.است شده شفاف یلیخ مسئله نیا صدرا کار در و کردند،یم مطرح حکما را فضا نیا در کمونه نیا پاسخ. شد خواهد ایاح

 . اول برهان

 بر اساس برهان صدیقینتوحید خداوند متعال اثبات 
 یها برهان یعنی است، گرفته شکل شدیم مطرح یتعال یبار اثبات یبرا که ییها برهان از دوم گروه اساس بر دوم برهان

 . نیقیصد

 چرا؟. کندیم هم دیتوح اثبات الوجود، واجب اثبات با همزمان که است نیا نیقیصد نیبراه تیاهم پر یایمزا از یکی
 .میکن توجه را ها گام آن و میبرگرد ما

 لیاص آنکه هب را توجهتان شما. دیشو وجود متوجه شما میگفتیم ما که بود نیا میداشت نیقیصد برهان در که گام نیاول
 .دیبدوز است سازمتن و هست

 .ستین مطرح انجا در لیاص عنوان به یگرید زیچ یعنی ست،ین لیاص یزیچ مرحله آن در دوم، مرحله

 .  است واحد قتیحق کی نیا پس دو، آن بر متفرع سوم، مرحله

 .کندیم اثبات را کند الوجودش واجب خواهدیم بعدا که یقتیحق نیهم وحدت ن،یقیصد برهان نقطه نیهم در

 .مینیبیم باهم را عالمه عبارات االن

 م،ینک مطرح هم کیتشک اگر یحت. است کیتشک بحث است، کرده توجا هم عالمه و ردیگ قرار توجه مورد دیبا نکته کی
 نظر رد یوجود رده دو میتوانینم گرید. شده یانیسر قتیحق کی. است شده بستر کی وجود چون میدار یکیتشک نظام کی باز
 . میریبگ

 کپارچهی. کند جدا هم از را لهایاص نیا که ندارد وجود یگرید لیاص زیچ شده؟ یوجود ی رده دو نیا موجب یزیچ چه
 .است انیب نیهم آورده ۱۵۷ص صفحه در عالمه که یاول استدالل همان. است

 .تعالي وحدانیتي اثبات في الثاني الفصل

 برهان به اشاره. وحدانیة یثبت لها ثاني ال التي الصرف الوجود حقیقة تعالي الوجود واجب کون: است اول استدالل نیا
 باشد الصرف وجود قتیحق الوجود واجب نیا. کرد مطرح شانیا ریتقر به که نیقیصد برهان همان یعنی. کرده قبل فصل اول

 یصرف وجود قتیحق همان یتعال الوجود واجب نکهیا. شد مطرح نیقیصد برهان در نیا امکان، برهان در نه شد؟ مطرح کجا
 عرض اشاره به هم من و است، آمده اشاره به البته نجایا که یتیمز کی. کندیم را تشیوحدان اثبات نیا ندارد، یدوم که هست
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 یها آموزه در است ییهاآموزه و هابحث نیترناب از یکی. میدار یبحث کی ینید اتیادب در د،یتوح اثبات یبرا معموال کنم،یم
 یلیخ بحث نیا هم ،یعدد ریغ وحدت به که یعدد وحدت   به است واحد خدا که است نیا هم آن و ماندیم معجزه مثل ینید

 جنگ حال در نیرالمومنیام که است بوده نیصف جنگ در ایگو مثال. است بیعج و شود ینم فهم یراحت به و است نیسنگ
 کردند حمله نیرالمومنیام ارانی بعد چه؟ یعنی است، واحد خدا ندیگویم که نیا دیگویم آزدیم ییخدا بنده کی و است،

. دیستیبا شما ندیفرمایم نیرالمومنیام چه؟ یعنی است واحد خدا نکهیا یپرسیم شما ها یگرفتار نیا وسط نجایا که سمتش
 چه یبرا ما اال و. است اصل نیا و است فرهنگ و معارف بحث مقدمه نهایا همه و. است نیهم سر بر ما یها جنگ همه اصال

 بحث اصال اما. برود شیپ کارمان که میده انجام را استیر و ها استیک انواع میتوانیم که باشد ایدن یبرا بحث اگر م؟یجنگیم
 د؟یفهمیم را جواب آن اصال دینیبب و دیکن مطالعه و دیبرو را جواب آن شما. است نیهم

 ندیگویم ها یبعض چون م؟یگویم چرا را نیا دهد،یم یحاتیتوض رسد،یم دیتوح به یوقت البالغه نهج خطب از یبرخ
 نطوریا قعاوا. است روشن و ساده یلیخ نید. کنندیم مطرحش دهیچیپ که اند فالسفه فقط، و ساده است ییزهایچ شهیهم نید در

 !ستین

 تا دو دو فقط ما اتیروا در .میکنیم قبول را ها چهارتا تا دو دو فقط ما ندیگویم و کنندیم مطرح که ییها نیا از یبعض
 هب بحث است؟ روشن نقدریا یعنی و تاست چهار تا دو دو نیمعصوم ائمه عصمت اثبات خود اصال است؟ شده مطرح چهارتا

 امام که یاحتجاج آن مثال را، نیمعصوم ائمه احتجاجات نیا دییایب فقط شما. ستین کنندیم فکر یبعض که ساده مقدار نیا
 شخص نآ جواب نیرالمومنیام یوقت که کردم عرض و. است نیسنگ یلیخ ها بحث د،یکن نگاه را دارد صابی عمران آن با رضا

 مطرح که چه آن و است نیا منظور و ستین آنطور و ستین نطوریا است واحد خدا که نیا م،یدار وحدت جور چند که دهدیم را
 در امام که بود یایقو اریبس فرد حتما یول بود که کرد سوال که یشخص دانمینم حاال. است یعدد ریغ وحدت ند،یفرمایم

 نیا که ودب یآدم کی یعنی. است داشته یا دغدغه نیچن واقعا فضا آن در زدند،یم ریشمش که زمان آن در نه البته جنگ، نیح
 ردهک مطرح ینیسنگ نیا به یجواب د،ید اهل را او چون حضرت و. بپرسد خواستیم که است بوده اش یذهن یها دغدغه ها

 .است

 یکی من مثال. کنندیم فهم یعدد وحدت افراد اکثر! ؟یعدد ریغ ای یعدد وحدت. است آموزه کی نیا صورت درهر
 نفسه یف د،یکن نگاه یعنی. است گرید یعددها عرض در خداوند و ما وحدت یعنی. است یکی هم خدا و است یکی او و هستم

 شدن دو قابل نکهیا یعنی یعدد وحدت. نیهم یعنی یعدد وحدت. ندارد یدوم که میکنیم استدالل ما گرچه هست بردار دو
 شما اگر.دندار ینطوریا وحدت خداوند دیفرمایم نید. شودینم دو که میدار استدالل ما متعال خداوند باب در منتها هست،
 صورت یجور را وحدتش شما چون. دیندار وحدتش اثبات یبرا استدالل به یازین اصال دیکن تصور را متعال خداوند وحدت

 .ندارد فرض یدوم اصال که دیکرد
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. میکن ردش میخواهیم حاال و کرد شودیم را توهم نیا. هست فرض قابل یعنی میکنیم رد را یزیچ استدالل در ما یوقت
 بحث آن و وجود اصالت دید هیزاو سطح دو در که یزیچ آن به برگردم من بحث نیهم در. ستین فرض قابل او یبرا یدوم اصال

 فرق او با کندیم سفسطه ینف که اول نگاه آن ی هیزاو اصال...  و تهایماه و ها یچگونگ م،یکردیم مطرح که یامکان یها تیهو
 د،یدیرس صرف وحود قتیحق به یوقت شما د،یکن نگاه استدالل نیا مطابق االن. است یزیچ نیچن کی وحدت بحث در. دارد

 .دیکن شینف دیخواهیم که ستین فرض قابل اصال دو. لیاص متن همان و وجود مرحله در ستین فرض قابل دو اصال

 الحق، بالوحدة کندیم را حق تیوحدان اثبات دیآیم دست به نیقیصد برهان راه از که یوحدت دیگویم شانیا لذا و
 .یعدد ریغ یعنی حق وحدت از منظور

 رضف اصال که یآن! ست؟یچ حق وحدت. فیها التکثر فرض معها یستحیل التي  الحق بالوحدة تعالي وحدانیته یثبت
 .است محال درش تکثر

 فرض را تکثر شودینم اصال نه ندارد تکثر فرض که دیاوریب یبرهان دییایب حاال د،یکن تکثر فرض دیتوانیم شما نکهیا نه
 گرددیبرم ودش فرض دوم که یزیهرچ جون اوال، عاد لها، ثانیا فرض ما کل إذ! چرا؟. فیها التکثر فرض معها استحیل التي. کرد

 .ستین بردار دو که است وجود متن آن به توجهت نقطه شمد. دیکنیم نگاه دیدار را صرف وجود چون. یاول همان به

 یزیم متن ی نقطه نآ در یعنی ز،یالم لعدم اوال، عاد لها، ثانیا فرض ما کل إذ. کند پاره تکه را آنجا که ندارد وجود یزیچ
 وحدت آن اب یوقت که یعدد وحدت برخالف. اثنین االول مع عاد ثان معها فرض إذا التي العددیة الوحدة بخالف. ندارد وجود

 یدوم نه که دینک استدالل دیبا دیکن اثبات را دشیتوح دیخواهیم اگر تازه شود،یم تا دو یدوم آن با نیا شود، فرض یدوم کی
 .ستا فرض قابل درش عدد. شودیم تا...  چهار سه، شودیم مثال شود، اضافه یگرید زیچ اگر لهکذا،. ستین و است غلط

 تکرارش شودینم اصال یعدد ریغ و هیقیحق یحق وحدت. شودیم درست عدد تکرارش با که است یآن یعدد وحدت
 .باشد ریتکرارپذ که است آن یعدد وحدت. کرد تکرارش شودینم. کرد

 .میکن مطرح میخواستیم دوم مطلب درباره که چه آن به راجع هم نیا

 بود، بواج اثبات اول مطلب م،یکن انیب مطلب پنج که میداشت نظر در االخص یبمعن اتیاله در ما. سوم مطلب اما و
 .شد تمام بحث نیا که بود دیتوح اثباو دوم مطلب

 مطرح ار است گذشته که ییها نهیزم در جیرا شبهه چند یوبررس نقد خواهمیم میبرس صفات به میبخواه نکهیا از قبل
 .میکن
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 جیرا شبهه چند یبررس و نقد
 .دشو طرح مباحث نیا نجایا که است خوب و است ریفراگ یلیخ نهایا چون ام کرده مطرح نجایا در را تا چند من

 رؤیت خداوند متعال ؛ستخنه هشب
 نیهم ینعی. است شبهه نیتر جیرا یول نیفتریضع میگویم که آورمیم نطوریا را وصفش شهیهم من که یشبهات از  یکی

 که ستا نیا! ست؟یچ نیا. دارند نگونهیا یتقاضا کی کان   دائما شان یسطح ی هیال لحاظ به موحدند، خودشان که یافراد
 !شود؟ینم دهید چرا پس هست اگر متعال خداوند

 اگر که میردا انتظار م،یکرد عادت نطوریا دائما و میسطح در ما چون نکهیا آن و دارد جواب. است یبیعج ی شبهه کی و
 !شود؟ینم دهید چرا پس دارد وجود خدا اگر. دارد وجود مسئله نیوهم م،ینیبب م،یکرد اثبات را یزیچ

 یا هاشار کی است ممکن آخر در. کنمینم نطرح مفصل را بحثهد نیا از یبرخ من. کرد نجایا در شودیم بحث یلیخ
 ییبحثها مه برد، شیپ شودیم ینید یفضاها لحاظ به هم که دیباش داشته توجه کنم، بحث االن را یلیتحل کی من. کنم آن به
 بحث سوال ناال که م،یدار ما که یمحسوس حواس نیا یعنی ما یادراک یقوا دیببن. است بحث قابل کنندیم مطرح انیاقا که را
 دهییبو چرا شود،ینم لمس چرا شود،ینم دهید چرا مییگویم و میدهیم بسط را بحثش یکم ما! ؟.شودینم دهید چرا که است نیا

 .است نطوریهم مالک به. برندیم دنید همان در شتریب م،یده یم میتعم و شودینم دهیچش چرا شود،ینم

 .کند درک تواندیم را محدود ایاش شهیهم ما پنجگانه حواس دینیبب

 که ییعهایتقط لیدل به د؟یشویم متوجه را ییصدا کی شما که است علت چه به. دیباش داشته توجه را مسئله نیا االن
 شودیم متما ییجاها کی و شودیم شروع ییجا کی ازی عنی. نفادها هست، که ییتهایمحدود کی یعنی. دارد وجود صدا نیا در
 کی در شما گرا که دیکن توجه را مثال نیا لذا و درکند قابل محدودند، نهایا چون و دیایم دیپد یگرید نوع کی دیکن فرض  و

. دیشوینم صدا آن متوجه گرید یمدت از بعد د،یشو متوجه را اولش نکهیا ولو. باشد داشته وجود ممتد یصدا کی د،یباش ییجا
 یخراش شگو یصداها از یبعض مثال ای. است آن متوجه شودیم اتاق وارد که یکس. یمهتاب وز وز یصدا مثل پنکه، یصدا مثل

 .است آرامشمان یبرا ندیگویم هم بعضا که کندیم تعجب آدم که

 هم آنها یعنی. خوردیم بحث نیا درد به آنها تازه که ندارم را نهایا و فرکانس بحث نوردد،یدرم را یمرز کی صدا یوقت
 ی قوه چرا. بوها مثال. ستین کدر قابل شودیم ممتد یوقت. یعاد یها مثال نیهم اصال یول باشند توانندیم یخوب یمثالها

 دائما من م؟یشویم متوجه را رنگها ما چرا. است ابی محدود چون کند؟ینم درکش گرید دیآیم ممتد بو کی یوقت ما ییایبو
 پدر شد،یم نطوریا اگر. درجه کی با و داشتندیم رنگ کی شان همه هستند، عالم نیا در که ییایاش نیا اگر.زنمیم را مثال نیا

 اصال یگرید رنگ چیه ،یدیسف درجه کی با هم همه و بودند دیسف همه مثال. کنند اثبات را رنگ آن تا آمدیم در دانش اصحاب
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 رنگ همان دیشدینم متوجه که را یزیچ تنها شما. سطح کی و درجه کی هم همه و آسمان، ن،یزم درختها، داشت،ینم وحود
 .بود یدیسف

 چقدر شدان اصحاب دینیبب بود، یابر هوا شهیهم که دیکن فرض که زدندیم یآمل زاده حسن عالمه را یمثال کی حاال
 .میدار ابرها نیا پس در یدیخورش کی کنند اثبات که دندیکشیم زحمت دیبا

 گرید یاستداللها یسر کی دنبال به دیبا بود سخت یدیخ م،یکن اثبات میتوانستینم ما بود، رنگ کی اش همه اگر
 .میکن اثبات را رنگ نیا تا میرفتیم

 حاال که هست وسط نیا هم یگرید یزهایچ کی. کندیم درک را لیمسا تیمحدود با ما یحس یقوا نکهیا لیدل به
 .کنم عرض که است ممکن

 یزیچ کی اگر. ابدییم در را محدود ایاش و است افتهی تیمحدود ما یحس یادراک یقوا است، گونه نیا ما یادراک یقوا
 .است ینشدن مییگویم اوقات یگاه و شد خواهد سخت درکش شود، خارج تیمحدود عرض کی از

. است الله وجه فثم اتولو فأینما  کنند،یم اثباتش مانیاستداللها و انیاد که ییخدا آن متعال، خداوند به راحع دییایب حاال
 واقع اهوبم واقع کردیرو آن د،یکن توجه اگر را نیقیصد نیبراه نیا مخصوصا. است حاضر جا همه خداوند ینید زبان ازلحاظ

 یهاگاهن در لذا و. دیستین جدا کردیرو آن از یوجود ساحت چیه در یا ذره و یا لحظه شما االن. هست هاصحنه همه در
 مطرح که یا یففلس یها نگاه با که دیکن نگاه یحت. میهست غرق ها کثرت در دائما و میکنیم غفلت او از اصال یعاد و متعارف

 چرا م،یکن دایپ میبگرد االرض، و السموات نور الله دیگویم یوقت است، یعال اریبس نیا که دیباش شده نکته آن متوجه شما شد،
 سلم،و آله و هیعل الله صل اسالم یگرام رسول خدمت آمد یکس. است حاضر حق جا همه هست، جا همه چون! م؟یکنینم دایپ

 (دارد قیجاسل با الله رسول که یشیفرما) ؟!کجاست خدا دیپرس

 . جاست همه خدا است، طرف آن است، طرف نیا است، نییپا ، باالست! خدا؟ دیفرمایم حضرت

 .دهد جواب یگرید جور خدو رسول بود ممکن بود یگرید کس اگر

 کلمات نجایا کنند،یم برخورد گرید انیاد اصحاب با کفار، با نیمعصوم ائمه وقت هر که دیده قرار توجه مورد را نکته نیا
 .بودند لسوفیف ای بودند دانش اصحاب ای آنها آنکه لیدل به شودیم یعال یلیخ

  ؟!است کرده رد را فلسفه اتیروا کجا دمیپرس من است، شده رد فلسفه اتیروا در گفتیم یکس کی بار کی

 تیروا کی و رودینم طرف آن به دهم قرن از تیروا کی که دارد وجود تیروا دو آنها کل از ات،یروا تمام در گشتم من
 است کرده حیتصر اصال مفضل دیتوح که است مفضل دیتوح از
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 .است یفلسف بحث مفضل دیتوحتمام سؤال:

 منسوب فهفلس به را خودشان که را یکسان باد مرگ دیگویم که دارد ییجا کی چون دارد، وجود یا نکته نه نه :استاد
 در یا مقاله کی و. اند آورده فلسفه ینف استدالل عنوان به را نیا ،یاصفهان یمهد رزایم مثل بزرگان از یبرخ را نیا و کنندیم
 خودش لسفه،ف نیمنتهل دیگویم د،یکن نگاه را بحث نیا خود اوال که است شده مطرح بحث نیا آنجا. است شده نوشته راستا نیا

 . است داده نسبت خودش به را یفالن شعر یفالن یعنی فالن، الشعر انتهل فالن است، فلسفه مدح

 .کنندیم لسوفهایف هیشب را خودشان آنانکه یعنی سؤال:

 که است جالب و. ستندین لسوفیف که کهیدرحال دهندیم نسبت تودشان به را فلسفه که یکسان. ها نما لسوفیف :استاد
 کور یهستمنظا در قصد و ریتدب دنید از آنها یهاچشم چگونه! أمیت؟ فیک که ندیفرما یم ادامه در حضدت مفضل، دیتوح در

 در که است نیا جالب و. هستند فضا نیا منکر وه کندیم اشاره دارد فالسفه از یخاص شق کی به که است معلوم است؟ شده
 هست تر یمیقد سندش مقدار کی که میدار تیروا کی. کندیم ادی او از لیتجل با و آوردیم را ارسطو اسم مفضل دیتوح همان
 .رودینم طرف آن به دهم قرن از که میدار تیروا کی و است نطوریا تشیوضع

. بودند لسوفیف همه آمدند،یم ائمه با مناظره به که یکسان همه که انجا گفت! گفتند؟ را نیا اتیروا نیا یکجا گفتم من
 .است اشکال دچار فلسفه که شودیم معلوم پس

 فلسفه پس. شوندیم قانع آنها و بزند یعال یحرفها که دینیبیم اهل را آنها حضرت د،یکن نگاه که هم آنجا در حاال
 (.باشد داشته مشکل خواهدیم اگر) دارد مشکل لسوفیف. ندارد مشکل

 دکتر گفتندیم بودند یسنت یدرفضا که ییآنها گرفت،یم شکل داشت دکتر تازه که یزمان کی است، شده ادیز دکتر االن
 دکتر گفتندیم افراد یبعض که هست ادمی من زمان آن. زهایچ نجوریا منکر یعنی دکتر. کردیم تبادر نقدریا یعنی. ملحد یعنی
 یاله است ممکن لسوفیف. است عنوان کی فلسفه است نیهم هم لسوفیف. باشد کافر ای مسلمان تواندیم که است عنوان کی

 .باشد ملحد است ممکن  و باشد

 .مان بحث بهمیبرگرد

 .هست جا همه در خدا ندیفرمایم الله رسول

 در واشی واشی نیا الله، وجه فثم تولوا فاینما و الباطن و الظاهر و االخر و االول هو و هست جا همه خداوند که معنا نیا
 بوده یتعبد نهایا از قبل تا. شود دانسته دیبا ها نیا قدر. ندیبگو خواستندیم چخ که شودیم لمس دارد نیقیصد یها برهان
 ینف را نیا اتیروا حیصر. هست جا همه که نیا نه است عالم خدا یعنی گفتندین ها یبعض. جاهست همه خداوند. است

 .مینده لیتقل علم به فقط را آن یول است عالم هم زیچ همه به هست جا همه چون بله نطوریهم هم اتیآ حیصر. کندیم
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 است کرده تر واضح را فضاها. است کرده آشکارتر و آشکاتر را یتعال حق حضور کار یفضا ها بحث نیا

 یواق در معنا نیا اوقات یگاه یحت ما یحس یقوا است، حاضر جا همه در و یمتناه ریغ است یقتیحق یتعال حق چون
 نه. فهمندیم را حق الجمله یف هم برترمان یها قوا آن ما که شود معلول تینها در و شود ادهیپ است ممکن هم برتر یادراک

 .ندارد درک قدرت که یحس یقوا یول. بالجمله

 است واضح یلیخ  است، حاضر جا همه در یتعال حق و است ابی محدود ما حواس و میهست ابیمحدود ما چون پس
 .نکته نیا ندارد معنا. مینیبب سر چشم با را یتعال حق میتوان ینم ما که

 یفلسف یاو هنمون از یکی. هست که میدار قبول کامال یول م،ینیبینم را زهایچ از یلیخ ما. هست هم گرید یها بحث اما
 دهید را جسم که دیایب شما نفر کی. جسم مثال. دانمیم یفلسف نثال را اش یعال نقطه من و زنندیم یعرف یها نمونه چون اش،

 یفلسف لاستدال م،یدار جسم میدار اگراعراض ندیگویم چون. دارند قبول همه و کند ینم انکار را جسم کس چیه یول باشد،
 تیواقع رچهه که گفته که. میباش کرده درک مشاهده و حس با نکهیا نه میکنیم اثبات عقل با را جسم ما. است نیهم اصال اش

 !شود؟ دهید دیبا باشد داشته

 کل مبدا دتوانینم آن. باشد خدا تواندینم اصال باشد یدنید یزیچ کی اگر خداوند اصلو که گرید یها نکته بر افزون
 اکبر، الله دییگویم شما یوقت. است یمهم ذکر یلیخ د،یکن نگاه اکبر الله ذکر  در مثال. دیکن نگاه بحث نیا در شما مثال. باشد

 فضا یلو باشد بزرگ دیبا یلیخ مثال شود، دهید خواهدیم اگر چون. شود دهید تواندینم خدا که است پرسش نیا جواب نیا
 اکبر الله از یفیضع برداشت نیا تازه. یش کل مت اکبر الله دییگویم شما. گرید باشد دیبا ییجا کی. باشد اوبزرگتر از دیبا

 مشاهده و یدنید دتوان ینم که است یپاسخ نیا خود. دیریبگ نظر در محدود را او دیتوانینم گرید اکبر، الله دییگویم یوقت. است
 .باشد یشدن

 .هست هم شبهه نیتر جیرا یول ونیاله نزد در است شبهه نیتر فیضع شبهه، نیا که کردم عرض

 در قدیم بوده و اآلن نیست شبهه نیا دیشا  سؤال:

 .نباشد الله شاء ان :استاد

 ؟؟؟ سؤال:

 هست اه یلیخ ذهن در که دانمیم من. است نطوریا... بله.... دیدار شما که یا نانهینگاهدخوشب. است ممکن :استاد
 .ندیگوینم گرچه
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 را کتابها آن و میهست رستانیدب یوقت ما مثال االن که را ییزهایچ از یلیخ. است یعال یلیخ که باشد شده حل هم اگر
 م،یدید یآثار کی ما گفتند. نه یول. خوردینم دست و است مسلط اند،دهید را شهمه ،یتجرب علوم کندیم حس اصال خواندیم
 کنندیم طرحم االن که را یبحث نیهم یحت. دادند ما به یتجرب ی قاعده به را ها نیا همه و میکنیم مطرح آنجا یا یتئور کی

 است ستدر هد یقبل یحرفها میگوینم من. ستین یجد یلیخ ها نیا. گرددیم دارد ها نیا و هست مرکز در دیخورش مثال که
 شواهدش ادهز حسن عالمه را ها یقبل خود. کنندیم مطرح فیضع اشکاالت. ندارند توجه ها نیا. بودند قیدق یلیخ ها یقبل یول
 صورت، هر در! م؟یگردیم ما و است مرکز یکی ای گردندیم ها نیا و است مرکز نیزم میدانینم ما ندیگویم آنها که کرده جمه را

 االن نیمه. است بهتر  میکن فرض ثابت را خودمان محاسبات، یبرا ما که دارند حیتصر آنها اصال و. شودیم یکی دنید صورت
 .کنندیم را کار نیهم محاسبات نظام در هن

 !؟.شودیم دهید چطور ماهگرید افق کی در ستین معلوم اصال. شودیم دهید نطوریا ندیگویم را ماه دیکن فرض حاال

 .گرید کلش کی به دورتر از و شکل کی به رونیب از و دینیبیم را ان جور کی داخل از مثال شما که یساختمان کی مثل

 .شود روشن هد دنید نیا نسبت دیبا یول است حق هم همه

 آن نکهیا لیدل به شومیم ناراحت من و حمله همه نیا که است نیا جالب اتفاقا م،یدیدیم نطوریا ما مثال االن که نیا
 یخدا که هم تجربه روش. گفتندیم و دندیدیم را نیا چون گفتندیم را آن یتجرب روش با گفتندیم را نیا اگر هم ها یمیقد

 گرددیم رددا دیخورش که اند گفته تجربه روش نیهم با ها نیا! د؟یکن اعتماد دیخواهینم تجربه روش به پس. شماست یروشها

 تجربه روش همان به یاعتماد کی دیبا پس. است باطل هن شما االن روش و کارها که است باطل تجربه روش اگر
 .کنندیم طرحم دارند را یگرید ستمیس خب االن. گردندیم آنها و است ثابت نیزم که نکردند اثبات که عقل با آنها. کردندیم

 هجمه نیا رد،یگیم شکل نجایا مغالطات و غاتیتبل چقدر که دینیبب فضاها، از یبرخ در که تمیبیم متاسفانه االن من و
 یلیخ ت،سین یسادگ نیا به. ریتحق و تمسخر کی با یوسیبطلم ئتیه مثال دند،یفهمینم یزیچ ها یقبل که کأن   اصال. عیوس
 .است چقدر که دادندیم صیتشخ را یآسمان ایاش نیا حجم فضاها آن در. بودند قیدق

 ساعت بحث فقط نه دادندیم صیتشخ رابعه و ثالثه و هیثان یرو را یآسمان یها دهیپد. دادندیم صیتشخ را مان فاصله
 .ها نیا و روز و

 میگوینم. میبکوب را آنها همه که ستین سبک نیا به و بوده قیدق ها بحث. دادندیم صیتشخ را بعد سال هزاران مال
 وبعد. میکنیم کار هم با میدار و رودیم شیپ را بحث نیا دارد و است دانش و علم میگویم. است درست شانیحرفها ی همه
 آنکه الاقل. شودیم مطرح آنهاست، از تر فیضع اریبس که ییزهایچ یرو پاگذاشتن با که یآنچنان یایافراط یها یزدگعلم

 !اند؟ دهید نفر چند را یکی نیا م،یدیدیم همه را کندیم حرکت دیخورش گفتیم
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 .یکی آن تا است اعتمادتر قابل نیا دییبگو دیبخواههم تجربه مسئله همان اساس بر شما. کنم انکار خواهمینم من

 .کردم ضعر که بود نیهم هم پاسخش و شودیم مطرح یعموم نحو به که هست، مطرحکه یشبهات از یکی نیبنابرا پس
 والسالم علیکم و رحمة الله

 


