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 متشه_و_بیست_#جلسه

 الله الرحمن الرحیم بسم

 دیدگاه حکمت متعالیهادامه 
ه ولی یک تقریری و ارائه فرموده این معنا صحیح است و خود صدر المتألهین این دیدگاه را قبول کرده اال در بحث ماد ...

ناسی که ان شا الله عالمه در بدایه آورده که انحصار دارد به مبانی صدرایی در مباحث وجودش کند ویمصدر المتألهین ارائه 
 عرض خواهم کرد. 

لم عآن نکته اصلی نگاه صدر المتألهین در قسمت سوم بحث است، قسمت سوم بحث چیست، علم پروردگار به ما سوا 
موجودات در کند. خألیمکند و رد ینمطرح حکمای مشاع را قبول تفصیلی پروردگار به اشیا ما سواقبل از ایجاد، درعین اینکه 

گاه است و اشاره  شود علم اجمالی یمکند. یک طرحی ارائه کرده و این طرح با این واژه مطرح یمکلمات شیخ اشراق را کاماًل آ
مله مشخص در عین کشف تفصیلی، کلمه اجمالی در اینجا بسیار گول زننده است چون اجمال به معنای ابهام است یعنی فی الج

ضاهستید است ولی ابعاد و حدود و صغور آن چندان مشخص نیست، ولی اینجا اجمال به این معنا نیست. و لذا اگر در این ف
 یلی است. کنند چه جوری علم اجمالی درعین کشف تفصیلی، یعنی هم اجمالی هم تفصیمها احساس شگفتی یبعض

گیرند و تفصیلی غیر مبهم است. اجمالی یعنی حدود یماین چه جوری میسور است یعنی علم اجمالی را به معنای مبهم 
وه بر کلیات این چه و صغور مشخص نیست کلیت ماجرا روشن است تفصیلی یعنی حدود و صغور مسئله واضح است عال

توانید بگویید علم اجمالی هم کشف یمجوری امکان پذیر است علم اجمالی درعین کشف تفصیلی، این دو تا با هم هستند هم 
شود. برای ینمتفصیلی، چندان سازگار نیست. علتش این است که توجه به دیدگاه صدر المتألهین و نگاهشان ذیل واژه اجمالی 

کند و شن بشود، که درعین حال بحث عینیت صفات و کماالت با ذات پروردگار هم تا حدودی وضوح پیداباینکه این بحث رو
ما یک گفتیم این هم واضح بشود ضروری است یماینکه علم به ذات مستلزم علم به همه کماالت است که در بخشهای قبل 

 جود اگر یادتان باشد وبه نگاه ایشان در حوزه نظام تشکیکی  گرددیممقدماتی در کار صدر المتألهین واضح بکنیم که اکثر آن بر 

بحث کردیم  ما تقریبًا مسئله سوم از مسائل وجودشناسی بحث تشکیک در وجود بود یعنی بعد از اینکه اشتراک معنوی را
ر نظام در فضای و اصالت وجود را توضیح دادیم مسئله سوم اشتراک تشکیک در وجودنظام تشکیکی در نظام وجود مطرح بود. د

د شروع تشکیکی صدرا چه اعتقادی دارد صدرا معتقد است یک وجود واحد همه هستی را فرا گرفته و از نقطه بی نهایت شدی
ترین مرحله وجود که حاال به صورت کلی می یفضعرسد به یمشود تا یمتر یفضعتر یفضعشود و مرحله به مرحله یم

ترین موجود، اگر به نحو کلی یفضعص خود هیوالی اولی ماده نخستین آن رامی گویند گوییم عالم ماده ولی به نحو مشخ
 ترین مرحله وجود است. یفضعبخواهیم بگیریم همین عالم ماده 
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کرد یکبحثی همانجا ما مطرح کردیم جز فروعات و یمخوب این بحثی که ایشان تحت نظام تشکیکی وجود که مطرح 
یک  ت حضور اندماجی کماالت و ماهیات هست در مراحل باالی هستی. این اجازه بدهید مننتایج بحث تشکیک. و آن کیفی

 تواند کمک بکند. یمکم توضیح بدهم خیلی به بحث ما 

انی و یک توضیحی صدرا در تبیین این معنا آورده و آن هم نسبتی است که مثاًل سلسله موجودات جمادی نباتی حیو
کند موجودات جمادی را مثل عناصر را. عناصر را مورد مطالعه قرار یمآید مطالعه یممثاًل ایشان  کنند.یمانسانی باهمدیگر پیدا 

کنند اولین مرحله ترکیبی یمکند. بر اساس توضیحاتی که این آقایان مطرح یمها استخراج ینادهد بعد سه چهار ویژگی از یم
الح طبیعیات قدیم به عنوان رای فراهم شدن یک موجودی که در اصطشوند بسترها را بیمیعنی وقتی عناصر با همدیگر ترکیب 

چند عنصر و بر اساس یک فرایند شکل  ها که از ترکیبینا هاسنگات مطرح است مثل زغال سنگ مثل نفت مثل انواع یمعدن
 شود. ینمراحل دیگر داریم محقق گیرد ولی هنوزحیات به معنایی که ما در میم

اشتن و حفظ ده ویژگیهای عناصر هست به اضافه یک ویژگی برتر و باالتر و آن چیست، جمع نگه ات همیمعدنشما در 
کردن یعنی  اجتماع ویژه بین عناصر، یعنی حفظ ترکیب، حفظ آن چیزی که در اثر فرایند ترکیب شکل گرفته، آن مجموعه راحفظ

دهد نباتات را، نباتات عالوه بر اینکه یمش یواش مورد مطالعه قرار افزون بر اینکه آثار عناصر را دارد این اثر را هم دارد. بعد یوا
ات در خودش دارد چند تا ویژگی بیشتر هم دارد مثل چی مثل تغذیه، یمعدنویژگیهای عناصر را در خودش را دارد ویژگیهای 

 دهد. یمآفریند و شکل یمدش کند و مثل خویمکند رشد یمرشد و تولید مثل. هر سه تا درگیاهان مطرح است، تغذیه 

بینید همه ویژگیهای موجودات متکثر را درخودش جمع یمنگاه کنید اگر این سیر را شما توجه کنید مد نظر قرار بدهید 
وجود مختلف را دارد. یک وجود است ولی  هادهولی آثار  رویم به طرف وجودهای جمعی یک وجود استیمکرده یواش یواش 

ناصر عکنید ویژگیهای یمرسد به حیوانات، حیوانات وقتی دقت یمات نباتات بعد یمعدنرادارد عناصر  وجود مختلف هادهآثار 
ات نباتات در آن هست تغذیه رشد و نمو و تولید مثل در آن است و اضافه تر از آن در آن هست، جوان حس و حرکت یمعدن

ی یک ارادی باشد یعنی حس دارد حواس پنجگانه دارد و حرکت ارادی هم دارد که حرکت ارادی خودش وابستگی به شکل گیر
  ها وجود ندارد.یناسری جهازات است که در نباتات و 

رسد به انسان در انسان یمر هم هست ولی اضافه تر از آن. تا ات است، عناصیمعدنببینید این در حیوانات نباتات هست 
رد توجه قرار همه ویژگیهای قبلی حتی حیوانات هم وجود دارد. ولی افزوده بر او یک چیز دیگر هم وجود دارد. این سیر را مو

ه شرط ال، بببینید ما هر ماهیتی به دو شکل در نظام هستی تحقق دارد. یکی به نحو  بدهید یک اصطالح دیگر را مطرح بکنم.
باشد یعنی  هاگونهیکی به نحو ال بشرط، به نحو بشرط الیعنی یک ماهیت در نظر بگیرید بدون اینکه همراه با سایر کماالت و 

تواند همراه باشد با یمقبلی در آن باشد. یعنی خودش باشد، ماهیت به نحو ال بشرط یعنی یک ماهیت بدون اینکه این شرط 
 . هر ماهیت اینجوری است هاگونهسایر ماهیات با سایر 
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االن عناصر دو جور ما داریم. یک سری عنصرهایی به شرط ال داریم عنصرهای به شرط ال فقط عنصر هستند یعنی  مثالً 
ها ینانی در بشرط هم داریم کجا داریم در اینجا در اینجا یعدر طبیعت به شکل عنصر وجود دارند ولی همین عنصر به نحو ال 

ه چیزهای هم عنصر وجود دارد ولی این عنصرها اینجور نیست که خودشان فقط باشند به شرط ال یعنی به شرط اینکه به همرا
بشرط در همه  ر به نحو الدیگر نباشند متحد با چیز دیگر نباشند. فقط خودشان باشند. این را می گوییم عنصر به شرط ال، عنص

ها وجود دارد چون در این هم عنصر است، ولی عنصر در این است ذیل چیزهای دیگر هست همراه چیزهای دیگر به نحو ینا
ات نباتات دو جور داریم، در واقع به شرط ال و ال بشرط، اگر نباتات به نحو به شرط بخواهیم یمعدنجمعی وجود دارد چنانچه 

توانیم مثاًل به حیوان بگوییم یمم نباتات به شرط ال، آیا ها را می گویییناین گیاهانی که در باغچه و باغ هست، لحاظ کنمی هم
توانیم بگوییم ولی ال بشرط، حیوان نبات است ولی نبات ال بشرط است نه نبات بشرط ال، نبات بشرط ال یمنبات است بله 

توانید اطالق یمباتی که در آنجا هست نبات ال بشرط ن دارای نبات است. ولی نشود این نبات ولی حیوان هم نبات است چویم
 بشرط. حیوان النبات بکنید بر آن گیاه کنید ولی گیاه در واقع ال بشرط، همین معنا هم همین جا است حیوان بشرط ال و حیوان 

انسان هم  انسان هم وجود دارد، یعنی به شمابشرط ال این حیواناتی که هستند اما حیوان ال بشرط چی، حیوان ال بشرط در 
کند حیوانیت یمتوانید بگویید حیوان، حیوان وقتی انسان می گویی حیوان از همین باب است یعنی به نحو ال بشرط، فرق یم

را دارد ولی شود گفت کماالت حیوان یمانسان با سایر حیوانات، سایر حیوانات حیوان به شرط ال هستند ولی انسان حیوان بر آن 
 به نحو در واقع ال بشرط است یعنی حیوانیت انسان حیوانیت ال بشرط است 

تواند در مرحله باالتر باشد یمها یناخواهی بگذاری، یمبنابراین ما هر ماهیتی به اسم کمال بگذار ماهیت بگذار هر چه 
گوید هر چه وجود قویتر و شدیدتر باشد، یمر کرده به نحو ال بشرطی، این بحث را صدر المتألهین با عنوان وجودهای جمعی ذک

توانید اطالقات به نبات یمکه یک موجود است و وحدت دارد ولی شما گیرد در عین اینیماجتماع کماالت بیشتری در آن شکل 
به شرط، معدن می  ی گوییممتوانی بگوییم نبات بله، نبات یمبله  توانی بگویی عنصر بله می توانیی بگویی معدنیمنگاه کنید 

توانیم یمنسان هم اتوانیم بگوییم یمها ینادن نبات حیوان بله همه توانیم بگوییم عنصر معیمگوییم ال بشرط در انسان آیا انسان 
ها می گوییم به نحو ال بشرط، هر چی وجود شدت ینابگوییم ولی انسان می گوییم به شرط ال ولی حیوان و نبات و عنصر و 

 همین معناست، شدت وجود یعنی در یک وجود کماالت افزوده تری شکل بگیرد، وجود به 

م از این سیری که حاال همین معنا را شما ببرید موجودات را ارتقا بدهید این معنا را چنانچه این بحث را قباًل عرض کردی
 ینجوری است. یعنی در قوسمطرح کردیم بیشتر در قوس صعود است یعنی در ترقیات موجودت، در تنزل موجودات هم هم

که همه نزول، در قوس نزول شما اول یک وجود بی نهایت شدید دارید، بی نهایت شدید یعنی چی، بی نهایت شدید یعنی این
، کند وقتی شما کماالت را به نحو ال بشرط در نظر گرفتید یعنی قابل اجتماع و همراه شدن با سایر کماالتیمکماالت آنجا صدق 

این بقیه  فیت حضور ویژه است به گونه ای است که مرز درست بکند با سایر کماالت، به گونه ای نیست بگوید فقطیک نوع کی
 شود. یمکماالت نه یک نحوه وجود خاص و ویژه ای، یک نوع حضور ویژه ای برای اینکمال هست با سایر کماالت هم جمع 
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این سلسله  حق سبحانه و تعالی در عقول و مفارقات فرض کنید همین مسیر را شما فرض کنید برویم باال باال برسیم به
رسد این عنوان را اگر یادتان باشد قباًل یمتراتیبی که داریم در جای خودش مطرح بشود تا برسد به باریتعالی وقتی به باریتعالی 

حقیقه کل االشیا به نحو ال سیط المنها این هر دو تایش جالب است. ب ل االشیا و لیس بشیءکردیم بسیط الحقیقه کیممطرح 
یعنی  منها به نحو به شرط ال یعنی شما اگر اشیا را به نحو بشرط ال نگاه کنید همه را باید از خدا سلب کنید، بشرط، لیس به شیء

نیست، ها به نحو به شرط ال نیاها نیست، هیچ یک از یناخدا گیاه نیست، انسان نیست نبات نیست معدن نیست، هیچ یک از 
سازد یعنی همه کماالت استداللش این است یمولی به نحو ال بشرط چی چرا به نحو ال بشرط آن شدت وجودی وجود جمعی 

ها دارد و یکارتواند فاقد آن باشد پس همه را دارد ولی همه را دارد این ادبیات نگاه کنید همه را دارد با تمام ریزه ینم ءعلت شی
 ایجاد بکند. همه را دارد ولی نه به نحو تقیدی  تواندیمبه خاطر همین 

ک نکته را از این ادبیات را عالمه هم مطرح کرده تفصیل دو جور است قبل از این که تفصیل دو جور بودن آن را بگویم ی
به شرط  هاییتماهافتد در مرحله بعدی یمآیید چه اتفاقی یمآن طرف بگویم شما در قوس نزول از وجود بی نهایت شدید که 

شوند به یمستند البشرط هستند در مراحل بعدی هکه در مراحل قبلی چی  هاآنشود، به شرط ال به شرط ال یعنی یمال تولید 
رط شرط ال خلقت یعنی همین، خلقت یعنی کماالت ال بشرط در موطن جمعی تبدیل بشود در مرحله بعدی به کماالت به ش

شود، لذا فرایند تکثرات تا برسد به قاعده عالم که عالم ماده است که شدیدترین نوع تکثر حاصل شده، یمال و لذاتکثر حاصل 
کنند دیگر این عالم بعدش ندارد، آخرین حد تکثر و تفصیل حاصل شده لذا از این منظر عالم یمکان بر اساس مبانی که مطرح 

ترین مرحله اسمای الهی است، یعنی کماالت حق تعالی به یلیصتفماده برای کسی که اهل معرفت و عارف است به معنای 
کنید هر یک از این تفاصیل آن کمال یممعنای عالیتنرین وضعیت تفصیل پیدا کرده گرچه وقتی شما خود این تفاصیل رانگاه 

شود حضور به نحو یم شود توحد بیشتریمشود وجود جمعی تر، توحد بیشتر یمروید مراحل باالتر یمجمعی را ندارد، وقتی 
 ال بشرطی جدیدتر خواهد شد. 

رویم وجودهای جمعی شکل دارد قوس صعود قبض است یعنی یمآییم بسط هست، از این سو یمپس از آن سو که 
شوند به حالت حضور ال بشرطی در موجودات برتر، این فرایند همینجور در قوس صعود ادامه یمهای به شرط ال تبدیل یتماه

خورد چیست این است ما وقتی نقطه وحدت یمخواهیم مطرح بکنیم که به درد این بحث ما یمکند، آن چیزی که االن یمپیدا 
کنم توجه داشته باشید، این بحث تفصیل، یمافتد این ادبیات که عرض یممحض یعنی باریتعالی در نظر گرفتیم اینجا اتفاقی که 

های یلتفصشود به شرط ال تفاصیل هست، تمیز هم هست یعنی یمیعنی وقتی تبدیل  ما تفصیل با تمیز داریم در مراحل پایین
به شرط الیی، ادبیاتی که در عالمه در بداینه و نهایه تمیز است تمیز را برای چی به کار برده برای به شرط ال، تمیز یعنی این را از 

آن جدا همه از همه جدا، ولی یک تفصیل داریم تفصیل غیر  کند، تفصیل دارد به چه نحوی به نحو اینکه از این ازیمآن جدا 
ها هست ولی بدون اینکه به شرط ال بشود، بدون اینکه به شرط ال بشود یعنی در نقطه جمعی که یکارتمیزی، یعنی همه ریزه 

تراکب صفات یاتراکب  ها اینجا موجود است، ولی بدون تمیز، اسمش را گذاشتندیکاربا تمام ریزه  شما رسیدید تمام کماالت،
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کماالت کان یک متنی وجود دارد این کمال نه اینکه فقط یک بخشش را بگیرد کله نبات، کله عنصر، کله فرض کنید کماالت 
 شود. یمحیوانی کله کماالت انسانی، کله کماالت فرشتگان یک چنین حالتی حالت تراکبی در آنجا محفوظ 

کند این خیلی مهم است خیلی راجع آن تأمل کردم ببینید هر چه وجود یمپیدا  چه نکته ای در وجود هست این ظرفیت را
کند این دقت کنید وجود در مراحل پایین چون یک ساختار خاصی دارد یمهای فراوان تر پیدا ینتعشود قابلیت یمبی رنگ تر 

آوری ممکن است یک قالب برتر به یمالب در زاین ق آکان بسته شده این دیگر قابلیت این شدن آن شدن ندارد، ولی وجود وقتی 
ی متکثرتر هست هر چه رنگ هاگونهرد، یعنی حاال وقتی رفت در مرحله باالتر قابل شدن به های افزوده تری دایتقابلآن بدهی 

شود این در بحث حرکت لحاظ نکنید بحث وجود است یعنی همه این وجودها میخکوب سر جایش یماو تعین او گرفته 
ا خالی رشان هستند نه اینکه آن بیاید پایین بحث تفرقه غلط است تجافی غلط است اینجور نیست که مرحله باال جایش خود

 کند بیاید باال فرایند علیت است. 

ی هاحرکتشود. توجه کردید نه اینکه بر اساس یک یمشود و معلول درست ینمدر فرایند علیت از علت چیزی کم 
کند چیزی یمد گرفت هر چه عرضه در ما وقتی کسی علمی یا اشنمونهگیرد اینجور نیست. یماده شکل متعارفی که در عالم م

شود گاهی اوقات اضافه تر هم ینمشود ولی علم کم یمشود انرژی کم یمشود خسته یمشود. بله یک چیزی کم ینماز او کم 
کنید یمشود ما از این مدل داریم. این فرایند علیت است. شما وقتی در بحث علیت نگاه ینمکند کم یمشود، هر چه عرضه یم

بینید تعین آن کمتر شده، شما بگو رنگش کمتر شده، چون تعینش کمتر شده، مثال است، همین یمروید یموقتی مرتبه باالتر 
 مثال گفتند فالنی گفته خدا اینجوری است 

گیرد، ولی ینمی دیگر را هاقالبنید اگر یک مومی باشدکه روی یک قالب بسته شده باشد مثال است یک موم را نگاه ک
تواند ده جور تعین بگیرد، اگر مومی باشد که در رنگش هم تعین نداشته باشد، مثاًل یماگر مومی باشد که تعین خاص را نگرفته 

تواند به خودش یمرا  هارنگاشد انواع بعلیم زردی نداشته شود درست کرد، ولی حتی تیماول موم زرد بوده ده تا شکل با زرد 
افتد هی این فضا را ببرید باالتر، حدس تعینات که یمبینید چه اتفاقی یمبگیرد فرض کنید در بحث اندازه هم تعین نداشته باشد 

آورد قابلیت قابلیت یمه وجود بسیط الحقیقه خداوند متعال هیچ تعینی در او نیست، این در آن چی ب کنید چرا می گویندیم
ن بی اینجا به معنای قدرت است قابلیت و قوه ایجاد هر چیزی از او امکان پذیر است. چون خودش بی تعین محض است چو

 کند، یمتعین محض است هر جور تعینی را می تواندقالب بدهد، دقت کنید چکار صدرا 

کنیم خداوند متعال تمام کثرات یمه خداوند متعال که داریم فکر وقتی رفتیم در نقطه فرض کنید مرکزی هستی که دربار
به این نحو که توضیح دادم در آن موجود است، از یک جهت نگاه کنی کان هیچ چیز در آن نیست ببین چه چیز معکوسی است 

، چون بالفعل در مراحل شود. ولی این تعینات منظور بالفعل نیستیمشود تعینات افزوده تری در آن جمع یمهر چه بی تعین 
گیرد، قابلیت این تعین جالب این است، خوب دقت کنید این موم را در نظر بگیرید قابلیت شکل مثاًل اسب شدن یمپایین شکل 
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روید فرض کنید صفات را از یک یمکند. توجه کردید شما در آن نقطه که یمبا قابلیت شکل درخت شدن واقعًا با هم فرق 
د کاماًل بیرونی مثل نظر معتزله، البته اینکه معتزله به این ارتقای از فهم کار ندارم ولی معتزله نگاه کنید هیچی کنییمجهت فکر 

گوید نگاه کن همین که هیچی در آن نیست یعنی همه چیز در آن است، یعنی این ظرفیت بی کران در یمدر آن نیست، فیلسوف 
یت همه تعینات در آن شکل گرفته خوب چه مسئله ای در اینجا اتفاق افتاده شما او شکل گرفته، به خاطر بی تعین ظرفیت ظرف

کنید، این ذات که می گویم نگویید علم به ذات محال است، ما هیچ وقت علم ذات را به آن معنایی که یمیک ذات مشاهده 
کنیم اگر خوب دقت کنیم یممشاهده  کنیم آن ذات رایمفهمیم می گوییم هر چه هست ما آن ذات را داریم مشاهده ینمهست 

بینیم کله علم یک سره علم است یک سره قدرت است یک سره رحمت است یک سره حیات است هر صفت کمالی شما در یم
 همان است این را می گوییم تراکب صفات با یکدیگر،  اشهمهبینید یمنظر بگیرید 

شود یمها جمع ینهمن در ای دیگر است، همه اشیای دیگر سرشاهای همه اشییشهرها ینااین که گفتیم علم و قدرت و 
ها هستند. شما همین اشیا وقتی به نحو ال بشرطی ینایعنی اگر اشیا را اگر نگاه کنید شکل گرفته قدرت و رحمت و علم و امثال 

شود به موجودات به یمن تبدیل شود به شرط ال اییمآید تبدیل یمشود به کماالت حق و این کماالت یمکنید تبدیل یمنگاه 
ها یناکنید جمع شدن یعنی یمماهیات، فقط مواظب باشید چون از بس ما نگاه مادیگرایانه داریم تا وقتی این می گوییم خیال 

روند اینجوری منظور نیست همان بحث بی تعینی یک کم یمی تو در تو فرو هاتوپکنند به سمت آن باال مثل یمدارند حرکت 
 ری برای القای این معنا، تواند این فضا را برساند ادبیات بهتیمبهتر 

گوید در آن نقطه وحدت همه تفاسیر اشیا هست ولی چه جوری هست به نحو ال یمگوید یمخوب حاال صدرا چی 
ات به ذات ذساس این نگاه برگردیم به چهار مرحله علم توضیح بدهیم علم بشرط آنجا وجود دارد یعنی به نحو غیر تمیزی برا

 توضیحش فضایش روشن است علم ذات ذات به کماالت یعنی مرحله دوم 

شود تمام اشیا در آن نقطه وحدت همان کماالت یمشود یکی یماالن با بیان صدرا مرحله دوم بامرحله سوم دارد چی 
چه جوری عین ذات حق شد، یعنی اینجور نیست بگویید این بخشش علم است آن بخشش  حق هستند و این کماالت دیدید

بینید کلش این کمال را دارد، حتی کماالت ماهوی هم انسان یمکنید یمقدرت است نه یک حقیقتی است که شما وقتی نگاه 
بحث عرفی نیست، مخصوصًا ما  یاگوید بسیط االشیا کل االشیمهست بله انسان است فیلسوف مشکلی ندارد در این بحث 

شود بگویی ینمحت همیشه می گوییم این حیوان خیلی مظلوم است اگر بگوییم فالنی سنگ است نارا هابحثدر این معموالً 
خیلی باالتر است.  اشمرتبهشود، در حالیکه حیوان یم شود ولی اگر بگوییم حیوان است خیلی ناراحتیمگیاه است خوشحال 

 کند. یمکند فیلسوف بررسی وجودشناسانه ینما افتاده عرفی است. ولی فیلسوف به فضای عرفی توجه بد چیزی ج

توانید به کار ببرید ولی چه جوری همین که می گویند فیلسوف نباید در پیش مردم یمشما تمام این کماالت راجع حق 
تواند فیلسوف بگوید در نگاه خودش یمد. راحت کنیمدهان باز بکند و هر حرفی بزند برای همین است بعد مشکل درست 
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گوید خدا انسان است به نحو ال بشرط یعنی کماالت انسان دارد خیلی یمبگوید خدا انسان است دیگران متوجه نیستند چی 
 منها،  واضح نه انسان به نحو به شرط ال، این ادبیات را نگاه کنید بسیط الحقیقه کل االشیا و لیس بشیء

گوید یم مثاًل گفته این تناقض نما است یا تناقض است یک ساحتی است اینجوری نیست آنجا که هابحثاز در برخی 
منها منظورش چیست به نحو ال بشرط ال است. در  گوید لیس بشیءیممنظورش به نحو ال بشرط است، آنجا که  کل االشیاء

شود و همه عین یکدیگر است یمن ذات، همه هم عین ذات شود همایم اشهمهکنید یمنقطه وحدت از یک منظر که نگاه 
ی تعین چون یک حقیقت تعینی که ندارید چون بی تعین است هر تعینی است دقت کنید این نکته را در عین حال کلمه چون ب

می گویید  منها وقتی گوید بی تعین است لیس بشیءیممنها وقتی  است هر تعینی است این ترجمه بسیط الحقیقه لیس بشیء
 افتد همه صفات عین هم و همه عین ذات، یمهر تعینی است یعنی چی کل االشیا، چون در آن حیطه ومنطقه این اتفاق 

رفت طرف یماین ادبیات و این قدرت بیان فلسفی در کلمات لذا یا چنین ادبیاتی تا قبل صدرا شکل نگرفته اصالً اصالً 
رفت طرف اشاعره، اگر نگاه کنید دیدگاه حکمای مشاع با اینکه دیدگاه اشاعره را رد یمشد یمی دیگر مطرح هابحثمعتزله اگر 

 کنند دیدگاه اشاعره صفات زائد بر ذات است ولی یک جور نگاه کنید در بحث علم تقریبًا نزدیک شده به نگاه اشاعره چونیم
در آن فضا. ادبیات وجود نداشت در این فضا این ت داند خوب این یک آسیب هسینمداند عین ذات یمعلم را زائد بر ذات 

 ادبیات شکل گرفته صفات عین هم و عین ذات 

وا است سعلم به ذات دارند بله علم به کماالت ذات دارد بله، کماالت ذات چیست همان کل ما  سؤالدرست است حاال 
این علم تفصیلی  ی به اشیا قبل از خلقت دارد بلهکه به نحو ال تعینی در ذات چی دارند موجود هستند آیا باریتعالی علم تفصیل

گوید علم تفصیلی چرا می یمبه اشیا قبل از خلقت عین ذات است بله عین ذات است. الزمه ذات نیست عین آن که مشاع 
گویی علم اجمالی منظورش از اجمالی چیست، منظورش از اجمالی یعنی جمعی یعنی همان ال بشرطی، یعنی بعضی می 

رند یعنی چی علم اجمالی در حین کشف این که من می گویم گاهی اوقات فرض کنید برخی کسانی که خیلی شهرت داگویند 
 همین مطلب را می گویند یعنی چی علم اجمالی در عین کشف تفصیلی اجمالی است تفصیلی نیست، تفصیلی هست اجمالی

نی به شرط الیی لی است تمیزی نیست، یعنی چی نیست یعگوید اجمایمنیست. منظورشان از اجمالی در کنار تفصیلی وقتی 
گوید اجمالی است این ادبیات دیگری است، این معنا کاماًل در کنار تفصیل یمنیست یعنی به نحو ال بشرطی است وقتی 

 های غیر تمیزی داریم یعنی همه کماالت آنجا هستند، یلتفصتواند همراه بشود چون ما یم

ه نحو ال بشرطی آنجا هستند ولی به نحو تمیزی و به نحو به شرط الیی آنجا تحقق ندارند بلکه ب هایکاربا تمام ریزه 
ل از ایجاد همان تحقق دارند. بنابراین دیدگاه صدر المتألهین در این بحث علم باریتعالی علم تفصیلی باریتعالی به ما سوا قب

 ود که عرض کردیمعلم اجمالی در حین کشف تفصیلی و توضیحش همین نکته ای ب

 **؟؟؟
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خواهی شما بگویی یمشود، این یم*اشکال ندارد ما یک اشاره کردم گفتم ماهیت در مناطق باال تبدیل به کماالت 
خواهی کلمه را به کار نبری اشکال ندارد، چون ماهیت مثاًل ما در فضای مرسوم و متعارف کجا می گوییم آنجا که یمماهیت را 

کنیم حاال همین ماهیت یعنی ماهیت منظورم کماالت انسانی، کماالت حیوانی، یمبه نحو شرط الیی شده ماهیت اطالق 
های باریتعالی هستند شما بگو اسما و صفات یتظرفرد به نحو کماالت و ها در آن نقطه به نحو چی وجود دایناکماالت نباتی 

 کنند منظور این است. یمی مادون از هم تفصیل تمیزی پیدا هانقطهشود ولی در یمباریتعالی هستند در آن نقطه اینجوری 

اهیات یک بی نهایت که در واقع اریتعالی ماهیت دارد بگو ماهیت دارد ولی همه مبتوانیم بگوییم یمسوالیکه ایشان کرده 
توانیم بگوییم ماهیت ندارد بله ماهیت ندارد چون هیچ ماهیت خاصی او ندارد یمشویم. یماز تعریف متعارف ماهیت خارج 

 عرفا به کار تمام ماهیت را به نحو اندماجی این کلمه اندماج اشاره به فضای ال بشرطی دارد، کلمه اندماج کلمه خوبی است،
ست هست ، صدرا به کار برده، اندکاک استهالکی است، کماالت استهالکی نه کماالت تمیزی، کماالت اندکاکی مندک ابردند

 ن را بخوانیمبرد من یک کمی این متیمولی مندک است مندمج است این تعبیرها را به کار 

 **؟؟؟

گیرد ولی یم را به لحاظ ضعف وجود کند تجلییم*بله همین است منتها در فضای صدرا که نظام تشکیکی را قبول 
گوید حق سبحانه یمگویند ضعف وجودی می گویند ظهورهای متکثر و ضعیف شونده ظهور غیر از وجود است صدرا ینم هاآن

د و تعالی خودش وجود است و در واقع خلقت به معنای شکل دادن به وجودهای ضعیف است، ولی عرفا می گویند نه وجو
آید، بحث خواهیم کرد. یمی وجود، بیایید در عرفان هانسبتها را باید بگوییم ینارا وجود گفت  هاآنشود ینمشود گفت، ینم

خوانم ممکن است برخی یمببینید در بحث صفحه صد و شصت و سه از کتاب ما یعنی فصل پنج مرحله دوازده من این را 
دیم باید هر نا شد ما یک مقدار متن بخوانیم از اول این کار نکراصطالحات بیاید نیاز نباشد خیلی توضیح بدهیم ولی چون ب

ی اصیل فلسفی هم آشنا بشوند با این ادبیات و گفتگوها آشنا هامتنخواندیم دوستان با یمخواندیم یک مقدار متن یمبحثی 
 سه است. شود، مال ما صفحه صد و شصت و یمدانم صفحه چند ینمبشوند، مال ما فصل پنج مرحله دوازده 

ر واقع تنبیه الفصل الخامس فی علمه تعالی، خوب فی علمه تعالی قد تقدم این تقدم که شروع کرده تا ما برسیم به آن د
رده بر اساس شماره و اشاره تبیین دیدگاه صدر المتألهین است یعنی اول دیدگاه صدرا را توضیح داده و بعد اقوال دیگر را مطرح ک

دید ما نگاه صدرا قول اینجا مطرح شده به اضافه نگاه صدرا شده یازده تا ولی بیش از این است، توجه کرای که مطرح کرده ده تا 
اینجا گفتم یک به دلیل اینکه اینجا دارد شاخه اول بحث را مطرح ها را شماره گذاری کردم مثالً یناخوانیم. التقدم در مرحله یمرا 
 کند یم
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 به ذاتعلم 
فرمایید ایشان سه بند را فقط یمکه مشاهده  هاعبارتوردگار، خوب حاال در شاخه اول بحث چیست علم به ذات پر

از کرده ولی کامالً نتوضیح داده علم به ذات علم به ماسوا قبل از ایجاد علم به ما سوا بعد ایجاد ولی علم کماالت را اینجا بحث 
خواندند یمرست است. آن موقع که دوستان ادبیات الماده علمًا بذاته، د مجردانلکل  تقدمانفضاها قابل استفاده است. قد 

گاه علم به  الماده علم بذاتها قباًل گذشت مجردانلکل  تقدمانخورد قد یمگفتند به چه درد یم هر موجود مجرد از ماده خودآ
پیش خودش  که گفتیم علم به معنی حضور است نوسانات حضور را توجه داشته باشید شیء هاهمانخودش دارد چرا تحلیل 

گاهی یمنای مادیت هم نباشد مسئله حضور خود پیش خود اتفاق حاضر است مخصوصًا اگر معحتماً  افتد و این همان خودآ
دش ی به خاطر اینکه خودش پیش خولکل مجرب عن الماده علم بذاته لحضور ذاته عند ذاته به خاطر چ تقدماناست. قد 

اه است. این فاضل است مانعی از این حضور هم وجود ندارد امتداد ابعاد وجود ندارد و هو علمه بذاته پس خداوند به خود آگ
 بخش اول 

 ماسوی قبل از ایجادبه علم 
به ت اشاره دارد ی اثبات واجب الوجود گذشهابحثاما بخش دوم و تقدم ایضًا ان ذاته المتعالیه صرف الوجود، قباًل در 

ایضًا ان ذاته المتعالیه  یش رادیدیم و قد تقدم ایضًا و تقدمهاعبارتبرخی  هاعبارتفصل اول، فصل دوم از همین مرحله، که قباًل 
تواند داشته باشد، صرف وجود است بی تعینی تا وقتی این اتفاق بیافتد یمصرف الوجود، صرف الوجود اشاره به بی تعینی 

کند. و هیچ وجودی نیست ینملذی ال یحده حد و ال یشذ عنه وجود پس هیچ حدی او را محدود اش چه خواهد شد، ایجهنت
پس  که در آن نباشد ال یشذ هیچ وجودی از آن غایب نیست و ال کمال وجودی هیچ کمال وجودی در آن مفقود نیست، فما

الوجودی دقت کنید همه آنچه در تفاصیل  لخلقه من وجود او کمال وجودی بنظامهاش چی خواهد شد فما فی تفاصیل ایجهنت
اول عالم عقل است خلقت است از وجود از کمال وجودی این ب یعنی مع با نظام وجودی با تمام شبکه ارتباطاتی که دارد مثالً 

ی شگفت هاارتباط، ی ویژه ای بین این عوالم برقرار است. ارتباطی بین انسانهاارتباطبعد عالم مثال است بعد عالم ماده است 
ها باید در یناها معلول خدا است، فعل خدا است پس همه یناانگیزی بین انسان و همه موجودات هستی برقرار است، همه 

 نقطه وجود صرف موجود باشد 

شود، ینمکلمه وجود صرف خیلی مهم است این وجود صرف به همان تحلیل ال تعینی اشاره دارد گرچه اغلب توجه 
اش این بود که الذی ال یحده حده و ال یجهنتخواهد توجه بدهد، لذا یمجود صرف یعنی به مرحله بی تعینی وقتی می گویند و

یشذ عنه وجود و ال کمال وجودی و فما فی تفاصیل خلقه بوجود او کمال وجودی بنظام وجودی آنچه در تفاصیل خلقت است 
برقرار است فهو موجود عنده همه در پیش خدا موجود است البته  هاآناز وجودها از کمال وجودی با تمام نظام وجودی که میان 

تواند با ینمشود یمبه نحو اعلی و اشرف این همان ال بشرطی نه به نحو بشرط الیی چون به شرط ال بشود همه از هم جدا 
مال مرحله اشرف مال  کماالت دیگر جمع بشود این مال مرحله ضعیف است نه مال مرحله اعلی، مال مرحله مادون است نه
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مرحله ای که حیطه شرافت ذاتی با چیزهایی که به آن سمت نیست این با همان ادبیاتی که عرض کردم اگر ترجمه کنید و توضیح 
 بدهید خیلی خوب است.

 **؟؟؟

 *یعنی فقط حالت به شرط الیی ندارد، ولی همه کماالت آنجا موجود است

 **؟؟؟

آمد به نحو  پایین آمد همین ماهیتی که االن شکل گرفت باال بود ولی ال بشرطی اینجا *نگاه کنید نسبی است یک مرحله
بعد یک  چی به شرط الیی ولی موجودات پایین تر از عقل اول به نحو چی در عقل اول موجود هستند به نحو ال بشرطی، ولی

به  شوند باز خود آنیمشوند به شرط الیی یمال بشرطی در عقل اول بودند به نحو چی  هاآنشود یمتنزل که حاصل شد چی 
شوند به شرط الیی یم هاآنافتد یمشود چه اتفاقی یمارند که تنزل ها مادون را در خودشان به نحو ال بشرطی دییالشرط 

شاید قباًل یک  را هابحثشود با بی نهایتی آن اشکال ندارد این یمهمینجور این بستر ادامه دارد تا جایی که ظرفیت وجود تمام 
 اشاره کردم.

 **؟؟؟

ه شکل ذهن در ب*یعنی قابلیت این را دارد، که در یک بستری اینگونه نمود پیدا بکند. قابلیت این را دارد در یک جایی 
 بی نهایت بودن بیاید، بله حضور کماالت به نحو ال بشرطی در آنجا اقتضائات ویژه خودش را دارد همه چیز را لحاظ کنید مثالً 

ا باید در نظر داشته زایش دیگر معنا ندارد، آن لوازمی که اینکه بی نهایت چیز را در خودش دارد این هم لوازمی دارد این لوازم ر
ها به نحو بالقوه است فعلیت ندارد شما انسان انسان بالفعل آنجا نیست یناباشیم یکی از چیزها این است اشاره کردیم همه 

گیرد یعنی اقتضائات خاصی یمبحث قابلیت و قوه شکل دادن به چنین تعیناتی در آنجا شکل  اشمههرشد بالفعل آنجا نیست 
دهد، مثاًل واجب الوجود است بقیه ممکن است یک چیز هم یمخود همان بی نهایت کماالت را به نحو ال بشرط داشتن سامان 

ها خاصیت بشرط الیی است، کمال نیست یناتوجه داشته باشید برخی از خواص مال همان بشرط الیی است مثاًل امکان فقر 
 ت. ها خیلی مالحظات باید اینجا صورت بگیرد آن فضای کلی آن این اسیناها نقطه باال نیست، ینانقص است و 

ببینید سوابق موجود عنده بنحو االعلی و اشرف یعنی همه این وجود با نظام وجودیش موجود است در نزد پروردگار به 
من بعض یعنی تمیزی نیست به نحو به شرط الیی نیست، تمیزی  هابعضنحو اعلی و اشرف این کلمه نگاه کنید غیر متمیز 

نگاه کنید  اشادامهدر آنجا هست در  اشهمهودند فما فی تفاصیل الخلقه نیست ولی تفصیل هست، چون خودش گفت قباًل فرم
گردد به ما فی تفاصیل الخلقه من وجود او کمال الوجودی یممن بعض، فهو معلوم عند فهو بر  هابعضفرماید غیر متمیز یم

م اجمالی فی عین الکشف تفصیلی بنظام الوجودی همه چیزها که بعدًا هستند و هو معلوم عنده پیش خداوند معلوم است عل
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گوید فی عین کشف تفسیری چون همه تفاسیر آنجا، یماجمالی در اینجا به چه معنا است غیر تمیزی به نحو ال بشرطی، چرا 
 تواند تفاسیر پایین را درست کند. ینماگر تفاسیر نباشد 

م آنچه شما یاد گرفتید در صقع نفس شما موجود فه ربه نگاه کنید االن تماماند از باب من عرف نفسه فقد عریممثل چی 
دهید باید در شما باشد این هم خاطرات، تصاویر یمپرسند راحت جواب یم سؤالاست. به همین خاطر است وقتی از شما 

ها را یعنی یناتوانیم برخی از ینمهمه در شما بایگانی شده، به علت اینکه با عالم ماده سروکار داریم یک مشکالتی داریم یعنی 
 شود در ما واال چیز عجیبی از انسان تمام تصاویری که از آن موقع که دنیا آمدید تا االن در شما موجد است، همهیممخفی 

ر شما دیی که زدید در شما موجود است، همه کارهایی که کردید هاحرفیی که شنیدید در شما موجود است همه هاحرف
افتد. ولی یمید و علمی که آموختید همه در شما موجود است یعنی یک این حالت اتفاق موجود است هر چه تحلیلی که شنید

رح کردیم، آنجا چه جوری موجود است به چه شکل موجود است می گوییم تفاسیر غیر تمیزی دقیقًا مثل همین بحثی که االن مط
خودمان  ایت، ولی در ما همین فضایی که مالدیگر کماالت دیگر در ما موجود نیست، آن در خدا همه چیز موجود است بی نه

 است در این ذات همه چیزها موجود است ولی هیچ تمیز ندارد، 

شگاه درس ی زیادی خواندید دانشگاه رفتید چند سال دانهادرسشما به خودتان مراجعه کنید معلومات زیادی دارید 
دانید. ولی وقتی که همان چیزهایی که می دانید ینمی کنید یک چیز تازه و بسیط انگار هیچیمخواندید، ولی شما احساس 

یزی باعث کردیم یک چ سؤالدانید. ولی وقتی از شما ینمانید انگار دخواهم بگویم چیزهای دیگر، همان چیزها که می ینم
ایی که فالن شهر بینید سه ساعت دارد از ماجریمبشود از آن حالت اندماجی در بیاید این حقایق از حالت اندماجی در بیاید 

ها در صقع نفس وجود دارد ولی غیر تمیزی تفصیل دارد، اگر ینا دهد کجا بود این سه ساعت توضیح؟یمرفته دارد توضیح 
دهد که در آن نقطه عمق نفس همه یمنشان  اشهمهها یناشود یمتفصیل نداشته باشد چرا این خاطرات از همدیگر جدا 

 ه تمیز حاصل بشود. تفاصیل موجود است بدون اینک

فرماید فهو معلوم یمیی که بین انسان و خداوند متعال است در خداوند متعال وجود دارد. لذا هاتفاوتعین همین معنا با 
ینکه نظریه اعنده علم اجمالی فی عین الکشف تفصیلی پس صدرا علم تفصیلی به فعل را قبل از فعل توانسته تبیین بکند بدون 

 کار شیخ اشراق را دچارش بشود. بدون اینکه خألمشاع را بپذیرد 

 ماسوی بعد از ایجادبه تفصیلی علم 
خواهد علم تفصیلی خداوند به اشیا بعد ایجاد را توضیح بدهد. بعد ایجاد یمگوید ثم ان الموجودات، اینجا یمبعد چی 

ه ندارد. صدرا خواهد تبیین بکند. شیخ اشراق هم این مدعا را دارد ولی ادبیاتی که عالمه طباطبایی بر اساس مبانی صدرا آوردیم
نسبت به علت  هامعلولکردیم تمام یمتواند توضیح بدهد بر اساس مبانیش، یادتان باشد یک بحثی مطرح یمچه جوری 

خودشان وجود ربطی هستند وجودهای حرفی هستند وجودهای حرفی وجودهای فی غیره هستند وجود هستند غیر از آن است 
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گوید یمعانی اسمی هستند برای اینکه غیر او هستند یک هویت جدا ندارند. صدرا ولی در او است مثل معانی حرفی که در م
اگر به این بحث توجه کنید متوجه خواهید شد تمام معالیل به تمام وجودشان حاضر پیش علت هستند، وقتی حضور داشته 

 افتد. یمافتد علم اتفاق یمباشند چی اتفاق 

دهیم برای اینکه غیر ینمدهیم به خاطر اینکه خبر است و تنوین یمببینید بیان را ثم ان الموجودات بمای معالیل له ربط 
ن آها را می گوییم برای اینکه بدانید ادبیات هم یاد داریم، ان الموجودات بمای معالیل له تمام موجودات از ینامنصرف است. 

چه جور  ی هستند قائم ذوات به قیام رابط بالمستقل، همه موجودات ذاتشان قائم است به حق تعالیجهت که معلول حق تعال
ا سوم فکر کنم قیامی آنگونه که رابط با مستقل، رابطه با مستقل اشاره دارد به معنای حقیقی و معنای اسمی که در فصل دوم ی

آورده منظور  است، در نهایه همین بحث را با عنوان مستقل رابط فصل سوم در اینجا باشد مرحله سوم همین بحث در واقع بدایه
 از رابط وجود حرفی است منظور از مستقل وجود اسمی است قائم الذوات به قیام الرابط 

ان به یک بیانی حضرت امیر دارد علیه السالم خیلی بیان جالب است من این را گفتم بعضی گفتند معلول در آن زم
کنید نبوده معلول به معنی مریض بوده شما خود روایت را نگاه کنید معلول یعنی علت دار یعنی بیمار یممعنایی که برداشت 

 یعنی یک مشکلی در آن هست. گرچه در اینجا بی تناسب نیست چیز عجیبی است همین آقای جرج جرداق مسیحی که کتاب
یی مال حضرت امیر نیست می گوییم هاخشبیر نیست یا گوید نهج البالغه مال حضرت امیمراجع امیر المومنین نوشته آنجا 

کند وقتی ینمگوید به خاطر اینکه از اصطالحات فلسفی استفاده کرده در آن زمان هنوز وارد اسالم نشده بود. این توجه یمچرا 
ود یک چیز معلول نب که فلسفه وارد حوزه اسالم شد افرادی آمدند ترجمه کردند مثاًل علت و معلول در یونان به شکل علت و

دهد، توجه کردید یمها خواستند ترجمه کنند به شکل علت و معلول یعنی بستر لغت عرب این اجازه را ینادیگر بود، ولی وقتی 
دهد یا در دوره ترجمه یمه باشد نشان این معنا استفاده کردتأیید این معنا است اگر امیر المومنین واقعاً خیلی مهم است اتفاقاً 

ها یناز این لغت کرده انی بودند که متأثر بودند از ادبیات امیر المومنین یا اگر نبودند در واقع همان برداشتی که حضرت امیر اکس
  ؟کردند و لذا توانستند ترجمه بکند توانستم نکته را برسانم

ل حدود صد سا گیردیمدر دوره ترجمه اسرار صد و چهل به آن طرف قبلش هم هست بعدش هم هست ترجمه صورت 
ها از یونانی آمده بود بخشی از ایران آمده بود بخشی از جای دیگر هم آمده بود مدرسه یناترجمه صورت گرفته در دوره ترجمه 

ار بردند اسکندریه پشت سر گذاشت یک روال را طی کرد آمد اینجا خوب وقتی آمد مترجمین آمدند ترجمه کنند چه لفظی به ک
این است  ده کردند از لغت عرب استفاده کردند گفتند علت گفتند معلول این جور نیست فکر کنید علتاز ادبیات عرب استفا

نی ناقص اصاًل مریضی مثاًل، خود بحث مریضی با این که می گوییم معلول بی ارتباط نیست، چون نقص در آن است معلول یع
 تواند باشد. یمبا معنای مریضی هم سازگار 
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ها نیست. کاملش یضمرهستی شناسانه است بحث فرض کنید بیماران و ومنین را توجه کنید کامالً خود روایت امیر الم
گوید کل قائم فی سواه معلول، یا فهو معلول، کل قائم فی سواه معلول و کل معروف بنفس فهو مصنوع یمرا شاید نتوانم بگویم 

خواهد بگوید هر چیزی که ذاتش قابل یمفهو مصنوع س دهد در فضا هست، چون کل معروف بنفیمادبیات نشان کامالً 
گوید این کلمه ای که امیر یم شود ذاتش را شناخت. اولینمشناسایی باشد این مصنوع است صانع نیست خدا نیست خدا 

درایی فهم شود، در نظام صیمالمومنین به کار برد این بعد از هزار سال تحقیقات فلسفی االن عمق فرمایش امیر المومنین فهم 
دانم چیست کل قائم فی ینمشود چه جوری تعبیر به کار برد نفرمود کل قائم بما سوا، فرمود کل قائم فیما سواه، یا فی غیره یم

 سواه کلمه فی خیلی مهم است یعنی هویت ربطی هر چیزی که در دیگری باشد آن معلول است. 

یل شد به معنای حرفی رتقا پیدا کرده اینجا به تبدیل شده به رابط، تبدبله همان قائم به است ولی منظور از به اینجا خیلی ا
را بگوییم قائمه این معنا را باید از آن تلقی باید بشود مثل کلمه عالمه به کار برد قائمه ذوات به دقیقش بر اساس معانی صد

ا سواه معلول، و ممعلول یا معلول کل قائم فی الذوات فیه، توجه کردید فرمایش امیر المومنین این معنا کل قائم فی سواه، فهو 
سه فهو مصنوع کل معروف بذاته مصنوع، فکل به جای بذاته بنفسه دارد نقل معنا گفتند اشکال ندارد در روایات. کل معروف بنف

 اضره بوجوداتخواهم این نکته را بگویم. ثم ان الموجودات به مای معالیل له قائم ذوات قیام رابط بالمستقل حیمخیلی خوب 
 عنده به تمام حقیقت وجودیش حاضر پیش حق سبحانه و تعالی است، 

خود اشیا،  ، پس معلول پروردگار است علم حضوری فی مرتبه وجوداتها، در مرتبه وجوداتاً حضوری اً له علم ي معلولةفه
ه اشیا دارد در مرتبه حق تعالی علم بنه در مرتبه آن که قبل از ایجاد است خداوند به اشیا علم دارد در مرتبه وجود خود، یک وقتی 

فرماید حضور فی مرتبه وجوداتها المجرده منها بانفسها و المادیه منها بصور آن همان یموجود اشیا اینجا در مرحله بعدی است 
 نکته ای است که اختالف صدرا با شیخ اشراق است 

منها یعنی آن موجودات مجرد بانفسها پیش گوید المجردا ت یمگوید همه پیش خدا حاضرند ایشان یمشیخ اشراق 
ور المجرده صخدا حاضرند یعنی ذاتًا پیش خدا حاضرند، خودشان پیش خدا حاضرند والمادیه منها اما مادی از این وجودات به 

رد دا هاآننه خودشان یعنی صور تجردی که در مراحل باالتر تحقق دارد پیش حق تعالی حاضر است و خداوند علم حضوری به 
گوید حق تعالی علم حضوری به همه دارد یمگوید یماین بیان صدر المتألهین و عالمه طباطبایی است، ولی شیخ اشراق چی 

 ، شانهمهچه مجردات چه مادیات 

للواجب تعالی علم حضوری بذات این یک و علم حضوری تفصیلیه باالشیا  تحققانکند فقد یمبعد ایشان جمع بندی 
گردد به اشیا و فهو عین ذات، که این علم تفصیلی به اشیا در مرتبه ذات عین خود یمقبل ایجادها، ها به چی بر  فی مرتبه الذاته

یعنی علم حضوری  هامرتبتذات است و علم به ذات همان علم به اشیا هم هست. سومی و علم الحضوری تفصیلیه بها فی 
این علم خارج از ذات پروردگار است در مرحله  هاذاتردگار و هو خارج من تفصیلی به اشیا در مرتبه اشیا نه در مرتبه ذات پرو
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فرمایند علم حضوری به ما دارد علم حضوری به همه یمچیست در مرحله فعل پروردگار است و بعد یک نکته ای البته اضافه 
 علوم ما هم دارد. 

گوید یمدانست، یک کسی یک بنده خدایی یما گوید من این چیزها که فهمیدم خدیمگاهی از اوقات آدم در خیاالتش 
فهمم. ببینید وقتی علم حضوری یمین قدر افهمیده االن من یمها را ینااین چیزی که من فهمیدم امام صادق در آن زمان 

حصولی  خداوند به ما باشد یعنی علم حضوری به تمام معلومات ما هم دارد. حاال این معلومات ما ممکن است حضوری باشد
 ها عالم است. یناباشد ولی خداوند به تمام 

یزی واضح و روشن است که علم ان علمه بمعلوالته یستوجب العلم بما عندها من العلم، یعنی چ گوید و من المعلومیم
شود بما عندها من العلم به آن چیزهایی که در پیش این یمپروردگار به معلوالتش که علم حضوری است مستوجب علم 

گاهی توجه کردید خوب تتمه، و لما کانت حقیقه السمع و البصر یک  یم خدا این که می گوی سؤالمعلوالت است از علم و آ
 ی علم هستند هاشاخهها زیر ینارح کرده چون سمیع است چرا این مط

ام هم بحث سمیع و بصیر هم یعلیات بحث سمیع و ام است آیا در آیات و روایعلما می گوییم خداوند عالم است 
ده بحث علم مطرح شده مثاًل کان الله سمیعًا بصیرا، زیاد آمده، بحث سمیع و بصیر زیاد آمده خوب سمیع و بصیر که مطرح ش

گوید سمیع و بصیر در باب خداوند متعال حقیقت سمع چیست علم به مسموعات یممطرح شده، سمیع و بصیر چی است، که 
 حقیقت سمع که گوش دادن با این گوش معمولی نیست. 

گوید یمشما فرض کنید اگر گوش معمولی نداشتید با یک دستگاهی علم به صوت پیدا کنید می گویید شنیدی او را، 
یعنی ما  علم به مسموع، خداوند وقتی می گوییم سمیع است نه اینکه گوش دارد نه علم به تمام مسموعات دارد، سمیع یعنی

ها دارد نه اینکه چشم دارد و بازتاب یدنیدد خداوند بصیر است یعنی علم به مبصرات و زنیم علم به این مسموعات داریمحرف 
بینیم نه گوش ما مشغول کار یمها یدنیدشنویم این همه یمهمه شندینی ها  شود ما در خواب اییم هاحرفشود این یمنور 

خوابد، توجه کردید یماست نه چشم ما مشغول کار است اتفاقًا هم چشم بسته است هم گوش می دانید که چشم زودتر از گوش 
ود. خواب باید عمیق باشد تا شینمشنود و لذا وضو باطل یملذا چرت معنایش این است چشم بسته است ولی گوش هنوز 

کند یمها شروع یدنیدکند به یمگوش هم نشنود از کار بیافتد. حاال چشم که از کار افتاد گوش هم از کار افتاد تازه انسان شروع 
شغول است نه گوش مشغول مشنود. آنجا نه چشم یم بیند چیزهایییمها مشغول کار است تصاویر ینابه شنیدنی گوش و چشم 

 ست پس شنیدن آنجا چیست، شنیدن علم به مسموعات و علم به مبصرات است. ا

چیست علم به  بصر ۰و لما کانت حقیقه السمع و البصر هی العلم بالمسموعات و المبصرات چون حقیقت سمع و 
ی این سمع و مسموعات و مبصرات است کانا من مطلق العلم یعنی جز شاخه ای مطلق علم هستند، کانا من مطلق العلم، یعن
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ی مطلق علم هستند و ثبت فیه تعالی یعنی ثابت هستند در حق تعالی دارد خداوند سمیع و بصیر است فهو هاشاخهبصر از 
 م هست بصیر هم هست. یعلم خبیر، یعلتعالی سمیع بصیر کما انه 

ست، سر گوییم کی باخبر ا میخبیر یک واژه خاصی است خبر به معنای علم به جزئی است، علی سبیل الجزئی مثالً 
ی آید اقوال دیگریمره ماند، بعد در بحث تنبیه و اشایممثل شاهد  دهد به دیگران خبیریمگیرد و بعد اطالع یمصحنه دارد خبر 

گوید منصوب به صوفیه واردش یمها اگر توجه بفرمایید مثاًل دیدگاه یناکند در البالی یمکه در باب علم مطرح است مطرح 
ونان تالیثملتی دیم دیدگاه معتزله چی است دیدگاه افالطون چیست دیدگاه شیخ اشراق را گفته، دیدگاه برخی از قدما حکمای ینش

رسد به یمگردد به یک دیدگاه مستقل در باب علم تا ینمها بر یناآن هم مطرح شده برخی از چیزها آمده البته خیلی برخی از 
یی علم حق هابحثند نگاه حکمای مشاع به مسئله علم پروردگار متعال، این راجع علم کیمعاشر که راجع مشاعین بحث 

 خواستیم مطرح بکنیم یمیی بود که هابحثتعالی 

 خداوند متعالقدرت 
ند چبرسیم به صفت دیگری که در باب خداوند مطرح است و آن در واقع قدرت حق تعالی است. در بحث قدرت هم ما 

حث گستره بتا نکته را باید پیگیری بکنیم. یکی اینکه معنای قدرت چیست، دوم اینکه چه جور برای خداوند ثابت بشود سوم 
ا شکل ز شبهات خیلی جدی که منجر شد به سیر تاریخی مفصل با آثار خییلی متعدد در اینجقدرت پروردگار است که یکی ا

 گرفته است 

 قدرتعنای م
نهایه سه  اصلی است در مؤلفهاولین بحثی که ما باید مطرح کنیم قدرت است قدرت یعنی فعالیت عالمانه، یعنی دو تا 

دارد یک  مؤلفهسه تا  قدرتدارد  مؤلفهیه سه تا قید آورده سه تا تامولفه آورده بحث علم بود، دربدایه دو تا قید آورده ولی در نها
ام بدهد این را می چیزی باشد عالمانه از روی اختیار انج مبدأیت دو علم سومی اختیار، در نهایه این سه تا را آورده اگر مبدأ

 گویند قدرت. 

ها می گویند ینات می گویند قوه نیرو، طاقت گویند قدرینمشما فرض کنید یک انرژی الکتریسته یک قدرتی دارد این را 
کنند یمکنند در انسان اعمال کلمه قدرت یمگویند قدرت قدرت از حیوان به باالتر در حیوانات اعمال کلمه قدرت ینم

دارد وجود  مؤلفهبرند. چرا چون این سه یمبرند، در خداوند کلمه قدرت به کار یمموجودات حی کلمه قدرت برای آن به کار 
گوید مبدئیت یمکند یماست علم است، اختیار است. در بدایه بحث اختیار را نیاورده علتش این است وقتی ایشان مطرح  مبدأ

گیرد در اینجا یک یمگوید با صدرا فاصله یمو علم قطعًا اختیار هم در آن هست، چون افعال عالمانه ایشان یک توضیح دارد 
دهد حتمًا از یمگوید وقتی می گوییم یک کاری که علم دارد و انجام یمشود. آنجا یمفصل توضیحی دارد واردش بشویم م
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گیرند در این مسئله بنابراین اگر اینجا هم یمدهد غیر از این معنا ندارد. فلسفه یک بحثی دارد از هم فاصله یمروی اختیار انجام 
 ختیار، مسئله اختیار را نیاورد ولی مد نظر ایشان هست مسئله ا

سازد مبدئیت و علم به این مبدئیت، یعنی مبدئیت عالمانه همان قدرت است. یمقدرت را  مؤلفهیا دو تا  مؤلفهپس سه تا 
فرمایید همان فصل شش صفحه یمکند، آدرس نگاه یمخوب پس بنابراین قدرت معنایش این است، خود ایشان اینجور معنا 

 شود قدرت، یمیک فعلی باشد عالمانه این  ان علم اینکه یک شیئی مصدر و مبدأ مصدر الفعل کون الشیء ةان القدر ۱۶۷

 قدرتثبات ا
خواهد یمکنید. اگر صفت قدرت یمکته بعدی این است که چطور شما صفت قدرت را برای خداوند متعال اثبات ن

را قباًل گذراندیم یک بحث  هابحثگوید ما یماثبات بشود باید دو مطلب اثبات بشود یکی مبدئیت او و دیگری علم او. ایشان 
کل ما سوا است در بحث توحیدمسئله حل شده ما وقتی می گوییم واجب الوجود یکی است و بقیه این بود که خداوند مبدأ

ی قبل ثابت شد علم هابحثاست، علم در أشوند پس او مبدیمممکنات به او استناد دارند یعنی تمام موجودات از او صادر 
تواند یمهای خودش عالم است به اینکه چکار یتظرفات دارد علم به کماالت دارد، پس یک موجود عالم است به ذات به ذ

بدون  بکند عالم است، مثل یک سنگ نیست مثل یک امر کاماًل طبیعی نیست که به نحو خودکار یک اثری از او صادر بشود
گاهی داشته باشد. موجودات مادی امتدادی ای صادر  هاآننجوری هستند چون علم ندارند آثار به نحو طبیعی از اینکه هیچ آ

 شود. یم

سه معنا اتفاقًا این صدور آثار از اشیای طبیعی تحت سیطره موجودات علمی باالتر است، لذا واالخودشان فی حد نف
وییم خودکار این کار را انجامی بینیم می گینمرا  هانآکنیم آن موجودات برتر مسلط و مسیطر بر یمندارد ما از پایین نگاه 

آید، یمزدیم فرض کنید یک ساختمانی ساخته بشود عواملش را حذف کنیم در فیلم، شن خودش یمدهند مثل مثالی که قباًل یم
کنیم قانون یمآید می گوییم طبیعی است نگاه کن یک قانونی داریم آجر روی آجر رفتن، مثاًل صد سال بحث یمآجر خودش 

ها غفلت کردند قانون مالط الی دو تا آجر رفتن را یناشود عجبا چه جوری یمآجر روی آجر رفتم بعد از صد سال یک نفر پیدا 
 شوند. یمچرا مطرح کردند یک عده صد سال روی این مشغول 

بخواهد شناخته بشود باید از آن  کنیم اگر ماهیت قوانینیمشناسیم ما از این طرف چون حرکت ینمما ماهیت قوانین را 
وانین را قسو مطالعه بشود در نظام اسما و صفات باریتعالی یا قوانین نفس االمری مباحث فلسفی باید آمد و ماهیت ذاتی 

ب توانیم به ماهیت قوانین پی ببریم این ر آن را جذینمکنیم یمتشخیص داد اگر هم بشود برای انسان، واال ما از این سو نگاه 
ها را متوجه یناتوانیم ینمبینیم مثاًل ینمکند ما یمها را به هم وصل یناکند، جذب یعنی چی، ممکن است دو چیز دارد یم

 دانیم اینجا چه خبر است. ینمبشویم، ما دیدیم هر جا جرم بود یک چیزی به طرف خودش کشید یک قانون درست کردیم ولی 
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بود و عالم بود ثانیًا عالم است. وقتی مبدأ بکنیم بخواهیم اثبات کنیم اواًل مبدأ خواهیمیمپس قدرت راجع خداکه بحث 
گاهی از خودش داشته باشد، تازه خود  ها تحت تأثیر یناطبیعی نیست سنگ نیست آثار از او صادر بشود بدون اینکه هیچ آ

عه یک رب النوع است شود هر نوعی زیرمجمویمات دهند که بحثی است که در فلسفه اثبیمموجودات علمی این کار را انجام 
دهد چه طور یک مواد ال یمفرض کنید یک فرایند عالی گل چیزهای شگفت انگیزی در آن رخ  شود بدون رب النوع یکینم

ش قوانین کنیم می گوییم اینیمکند چهار قانون درست یمکند، ما می گوییم طی یمشعور بی شعور چه طور این مسیرها را طی 
 دهد یک چیزی در مافوق است. یماست اینجا حرکت کرد چه جوری چه مسیری به اینجا کشیده شد این نشان 

بقیه است علمی هم هست یعنی به نحو علمی دارد این افعال از او سر  خوب وقتی خداوند یک موجودی است که مبدأ
شود صاحب قدرت است یمشود معلوم یمر می زند و صادر او س شود، وقتی به نحو علمی دارد این افعال ازیممی زند و صادر 

های عالمانه این یتفعالهای عالمانه، امکان بگوییم بهتر است امکان یتفعالهای عالمانه، یا امکان یتفعالقدرت یعنی همین، 
 شود قدرت این هم در واقع نکته دوم. یم

 قدرت عمومیت 
 نباید شکی ما براساس مبانی که تا حاال گذراندیم طبیعتاً اما نکته سوم نکته سوم راجع عمومیت قدرت پروردگار است. 

شود قدرت به آن ینمگیرد اال محاالت، محال محال است یمدر این مسئله داشته باشیم که قدرت پروردگار به همه چیز تعلق 
ستاها ویم منبر هستند در روخواهیم بریمافتد یمتیم برای ما اتفاق ها ما که طلبه هسیبعضکنم می گویند یمتعلق بگیرد، فکر 

هایش شرعی است یبعضها دارند ینامشخص  التسؤاخواهند امتحان کنند این طرف را، چند تا یمدو سه پیرمرد هستند 
کنند. من خودم یک جایی بودم به من گفت اسم یمزها مطرح ها است بعضی برفرض مثال از این جور چیینااحکام و  سؤاالت

دانم، گفت خوب پس درستان هنوز به اینجا نرسیده، گفتم باشد اشکال ندارد از ینمت گفتم من مادر حضرت موسی چیس
شود خدا کسی را خلق کند که قویتر از خودش باشد اگر یمکنند بگو ببینم یم سؤالکنند. بعضی اوقات یم سؤاالتاینجور 
تواند قویتر خلق کند این یمگوید از خودش هم یمتواند یمگوید چه جور خدایی است عاجر است اگر یمتواند ینمبگویی 

گیرد این نه بخاطر ینمگیرد قدرت به محال تعلق ینمشود محال تعلق ینماینجا وجود دارد  هاتناقضشود، انواع یمچه جوری 
کان پذیر نیست حاال شود این امینمربع باشد مشود خداوند یک مثلثی بسازد یمضعف پروردگار است، آن شیء نشدنی است 

 خدا هم باشد، این نه از ضعف خداست آن امر نشدنی است، 

دیم، و بعد توحید غیر از محاالت را کنار بگذارید قواعد پیشین که ما گفتیم اثبات واجب الوجود کردیم توحید به اثبات کر
جب الوجود به نحو طبیعی باید بگوییم قدرت اجب الوجود نیست استناد دارد به چی به واکنیم یعنی همه چیزهایی که ویماثبات 

 است،  ی سابق این مسئله خیلی واضح و روشنهابحثاو عام است، یعنی هیچ چیزی از پر قدرت او خارج نیست، بر اساس 
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 خداوند متعال و فواعل مختارقدرت شبهه 
گیرد و آن شبهه در خصوص فوائل مختار غیر از خداوند متعال است، مختار که گفتید یمولی یک شبهه ای اینجا شکل 

ها می گویند مختار کیه این قدر نظر دارد، شخصیت یبعضی علمی نظریات را می گویند، اما نظر مختار هارساله دیدید مثالً 
ختیار کار انجام امهم علمی بوده این هم نظر مختار نظر مختار. حاال نظر مختار منظور، حاال فوائل علمی مثل انسان که از روی 

ن هم هست. یک بحث تاریخی شکل گرفته یعنی یک گویید عامه متعلق به افعال انسا دهند، آیا قدرت پروردگار که شما مییم
ن این دنیا تاریخ پشت آن است، معتزله یک چیزی گفتند اشاعره یک چیزی گفتند، طوایف متعدد فکری درست شدند، تا اال

ده و به جاهایی وییم به یک جاهایی کشیاز یک جهت بگ هابحثادامه دارد هم در غرب عالم هم در شرق عالم این ادامه دارد و 
 تواند. یماز انواع مختلف  سؤالکنند یمباید بگویم نکشیده این بحث را مطرح 

شود، یمگیرد، پس ماها چکاره هستیم، پس اختیار چی یمرا  هاانساناگر قدرت الهی آنقدر عام است که حتی افعال 
م است به همه چیز از جمله افعال اختیاری ما هم گویید قدرت پروردگار عاآید اگر شما بیمشود یعنی جبر به وجود یمسلب 

کنم اگر اینجوری باشد و این فعل فعل خدا باشد من اینجا چکاره یمکنم بر اساس قدرت الهی صحبت یمهمین من صحبت 
 هستم. 

بیند استناد همه اشیا به خدا یمکنیم چی خدشه یماگر ما بخواهیم بگوییم نه در حوزه افعال اختیاری ما داریم عمل 
بیند. یعنی یک مسئله ای است که از هر دو طرف یک مشکل جدی وجود دارد. این را باید چکار کرد. عالمه طباطبایی یمخدشه 

ست. ببینید ابا اینکه عبارات مختصری آمده ولی جان کالم را مطرح کرده، یعنی اصل کالم را بدون فراز و نشیب توضیح داده 
شود اگر کسی این اشکال را یمفرمایند اواًل اگر بعدًا متن را مالحظه بفرمایید این متنی که از آن فقلت شروع یمه مطرح عالم

خواهد بدهد یک مشکل دیگری یمه اشکال را مطرح کرده ولی وقتی پاسخ دهیم در آن پاسخ اولی کیمبکند اینجوری جواب 
کند اصل پاسخ به اشکال آن که ما انتظار داریم کجا یمشود چکار یمن نشود آدم گیج کند، اگر توجه به این متیمرا دارد حل 

، آنجا دارد جواب کالً از کتاب ما فان قلت دارد بعد قلت دارد قلت  ۱۶۸شود در آن اشکال و جواب بعدی در صفحه یمگفته 
 کند یماصلی را مطرح 

گر هم مطرح شد، عالمه اول چکار کرده اول گفته نگاه کنید یک بحث خوبی اینجا دارد به درد جاهای دی سؤالاین 
توانیم بگوییم قدرت الهی محدود است، و بخشی از ینمکنیم یمرا نگاه  هااستداللکنیم یمخورد، ما وقتی براهین را نگاه یم

را کنار  هالاستدالنی حتی اگر این شبهه را نتوانیم حل کنیم نباید این موجودات عالم را از ذیل قدرت الهی خارج بکنیم، یع
دانید چه ینمبگذاریم یک بحث مهمی است شما یک استتدالل کاماًل شفاف در یک مسئله ای دارید یک شبهه ای مطرح شد 

 بدهید.  جوری حلش کنید نباید استدالل را خراب کنید یک نقطه روشن دارد، چرا نقطه روشن را از دست
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تدالل شما را من قباًل اشاره کردم شبهات دو جور هستند ما در برخورد با شبهات این را یاد بگیریم بعضی از شبهات اس
گوید من کار به استدالل یم هااستدالله نحو جدی باید از اول کار را شروع کنید. برخی از بکند آن شبهه نیست، آن یمتخریب 

ر جای خودش سرا چه تحلیلی از آن داریم، اینجا نباید انسان استداللش را تخریب بکند، استدالل تو ندارم ولی چنین موردی 
ی به استدالل هست، ممکن است دوباره برگردد یک بار چک بکند استدالل خودش را دو بار سه بار ده بار ولی استدالل شبهه کار

داند چه جوری باید تحلیلش کنید، خوب ینممصداق پیچیده، که ندارد، شبهه به گونه ای است که شما را برخورد داده با یک 
آورند چه مشکلی در این نمونه بوده این یمی بعدی سر در هانسلآورید یا شما سر در نیاوردید یمیواش یواش تأمل کنید سر در 

 را باز کند توجه کردید. 

انجام بدهد انسان خودش با هر ن یک چیزی را مستقالً یم معنا ندارد انساگوید ما االن برهانی برای مستله داریمعالمه 
شود فعل خودش را مستقاًل انجام بدهد، یعنی یک اختیار تام و تمام عیار بدون که یمچی دارد ممکن است استناد به خدا دارد 

ع آورده یک بیان بر اساس مشامعنا ندارد، همه اشیا یا بیانی که عالمه هر دو را آورده یک بیان بر  خداوند در اینجا دخالت داشته
با حق دارند  اساس نظام صدرایی آورده بر اساس نظام صدرایی مگر همه ما سوی الله وجود رابط نیستند همه وجود رابط ارتباط

ریزد پس همه وابسته به حق هستند حتی فعل ما، حتی افعال اختیاری ما اندیشه ما هر چه به خداوند یمحق را برداری همه فرو 
ها خیلی وقتی افعال می گوییم فرق ندارد چه خوب باشد چه بد باشد همه در نهایت به حق استناد دارد ما یناتناد دارد، حتی اس

کند همه به خداوند استناد دارد. یمیم بخشی به شیطان بزنیم خود شیطان هر کاری کنیم بخشی را به خدا بزنینمسندی فکر 
 نظام توحیدی اینجوری است،

گوید ما برهان داریم بر عمومیت قدرت خداوند حتی اگر افعال اختیاری ما شبهه باشد یمدر درجه اول عالمه  خوب پس
کنیم و یما حل نتوانیم حلش کنیم از اصل مسئله نباید بگذریم و اما حل مسئله یعنی عالوه بر اینکه ما حل داریم این شبهه ر

ها کاماًل برعکس فهمیدند. ما یک بحثی یبعضتعبیرها به گونه ای است که حلش چه جوری خوب اینجا توجه کنید، چون برخی 
 ی است، در اقسام فاعل دراین کتاب گذشت ممکن است من یا در بحث علت گفتم یا نگفتیم اقسام فاعلیت یکی فاعلیت تسخیر

 فاعلاقسام 
ی فاعل را هاگونهدهند یم آیند تفصیلیمبشود، ببینید در بحث فاعل وقتی حکما  ترواضحبرای اینکه این معنا یک کم 

گیرد علم یمکند. ما یک فاعلیت بالطبع داریم یعنی به نحو طبیعی و بر اساس میل ذاتی انجام یمچند مدل از فاعلیت را احصا 
ا سنگ را گفتند مثل اینکه شمیمم دهند در طبیعیات قدییمهم به آن ندارد. مثل چی مثل آثاری که اجسام از خودشان بروز 

 دهد بالطبع یمرود به طرف پایین به خاطر چی به خاطر اینکه میل به کل دارد دارد فعل به نحو طبیعی انجام یما بگذاریم اینج

اش است، یک چیزی از بیرون دارد تحمیل یهاولدهد، نه طبیعت یمیک فاعل داریم فاعل بالقصر یعنی فعلی انجام 
قصر یعنی فاعل علمی نیست علم ندارد مثل سنگی که به طرف باال پرت بشود کند این غیر از فاعل بالجبر است. فاعل بالیم

کنند یمها اشتباه یبعضکنی، باال رفتن یمبنابر طبیعت قدیم، طبیعتش این است به طرف پایین بیاید ولی چون به طرف باال پرت 
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گوید فعل ما است متحرک کیست با کی یمها بحث کردند این سنگ که پرت کردیم یبعضمی گویند این فعل ماست، چقدر 
این فعالیت چی بوده من هستم، تفسیری  رود پس فاعل سنگ است، بله منشأیمروم سنگ دارد باال یمرود من باال یمدارد باال 

 شود فاعل بالقصر یمدر آنجا دارد، پس این 

دهیم با علم و اختیار یمیزه کارهایی انجام یک فاعلیت دیگر درست کردند فرض کنید فاعلیت بالقصد یعنی با قصد و انگ
شود بعد یک قسمت فاعلیت بالجبر من فاعل علمی هستم ولی تحت فشار کس دیگری یمخواهم مفصل ینمدهیم یمانجام 

دهم ولی تحت تهدید کس دیگر اختالفی بین عالمه و صدر متألهین یمدهم فاعل علمی هستم با اختیار انجام یمکاری انجام 
ها را تبیین کردند دیگر حکما گفتند عالمه آورده ینای مختلف در واقع فاعل وقتی هامدلفاعل بالجبر وجود دارد و هی  در

نگاه عالمه  فاعلیت بالتسخیر، یک چیز جالبی است ما دو نمونه را فاعل بالقصر، فاعل بالجبر، فاعل بالجبر را من بر اساس
 توضیح بدهم. 

شود فاعل یمنی یک کسی آمده تفنگ را باالی سرتان گرفته گفته این آب را باید بخورید این فاعل بالجبر یعنی چی یع
کند، یمشود فاعل بالقصر ولی هر دو تا با فاعل بالتسخیر فرق یمشود یا سنگ را به طرف باال پرت کنید این یمچی بالجبر 

علش با فل یک فاعل دیگری است دقت کنید این فاعل با خوب توجه کنید فاعل بالتسخیر یعنی این فاعل با فعلش در بست فع
 یده کل فرایندی که میان این فاعل و فعل وجود دارد این بسته مخلوق و فعل یک فاعل دیگر است، چه نکته مهمی خواب

ا ی خودش رنگاه کنید مثاًل فرض کنید انسان را در نظر بگیرید با افعال خودش در حالت غیر جبر، انسان دارد کارها
دهد، یمدهد، یک مکانیزمی اینجا حاکم است مکانیزم چیست باید عالم باشد علم داشته باشد از روی اختیار انجام یمانجام 

دهد کل این فاعل و فعلش یمین کار را انجام رود به طرف ایمباید انگیزه داشته باشد یک چیزهایی او را ترغیب کند و خودش 
 فعل است دربست فعل خدا است دقت کنید این نکته و فرایندی که بین این فاعل و 

 شبههپاسخ 
خواهد بگوید خدا چی خلق کرده موجودی خلق کرده که از روی اختیار کار بکند، ما گفتیم آیا یمببینید عالمه چی 

می  خورد جبریمخورد، می گوییم بله به افعال ما یمگوید بله عام است حتی به افعال ما یمقدرت پروردگار عام است عالمه 
گیرد به اینکه من اختیارا یمگیرد به فعل من چه جوری تعلق یمق شود چرا چون ببینید خداوند قدرت او وقتی تعلینمگوییم جبر 

کنند یکی از طریق اراده یکی از طریق علم هر دو تایش را عالمه یماین فعل را انجام بدهم دقت کنید. این شبهه را دو جور مطرح 
توانید انجام ینمیگر داده کرده شما این کار را انجام بدهید، اگر خدا اراده کرده شما این کار را انجام بدهید آورده، آیا خدا ار

 کنند جوابش چیست یمندهید اینجور شبهه 

می گوییم خدا اراده کرده شما این کار را مریدانه انجام بدهید دقت کنید یک ادبیاتی صدرا و دیگران به کار بردند گفتند 
ها بد فهمیدند گفتند در افعال اختیاری مجبور است نه در اینکه مختار باشد مجبور است یبعضنسان مجبور فی اختیاره، اال
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یعنی اوج اختیار دقت کنید این نکته را، خداوند نظام هستی را جوری ساخته که ما مجبورًا باید اختیار کنیم این اوج اختیار است 
کنیم همین جا نشستیم این ینمکنند می گویند نه ما اختیار یمها فکر یبعضکنیم یمم اختیار نه سلب اختیار، ما همیشه داری

توانی ترک یمدهم این هم اختیار است هر فعلی دورفتار است انجامش و ترکش، شما مختارید انجام بدهید ینمکار را انجام 
توانیم بگوییم ینموریم یک طرف را برگزینیم، در هیچ لحظه ای ما توانیم وجودًا از این دایره خارج باشیم یعنی مجبینمکنی، ما 

 کنیم آب خوردن یایمشوم بی طرف محض هستم معنا ندارد یا باید انجام بدهی یا انجام ندهی ما فکر ینممن وارد این قضیه 
 میوه خوردن اختیار است نه آب خوردن و نخوردن، میوه خوردن و نخوردن.  مثالً 

ت نخوردن میوه همراه بشود با آب خوردن همیشه ما در دو طرف قضیه هستیم ومجبوریم یک طرف را بله ممکن اس
اختیار کنیم. ببینید االنسان مجبور فی اختیار، انسان اینجوری خلق شده که با اختیار کارهای خودش را انجام بدهد چه جوری 

قدرت پروردگار عام است چرا به همه افعال تعلق گرفته حتی به فعل  این مستند به اراده پروردگار است می گوییم اراده پروردگار،
ما، بله به فعل ما یعنی فعل اختیاری ما، فعل ما اختیاری است طبیعی نیست، پس قدرت خدا تعلق گرفته به فعل اختیاری ما 

گوید بله خدا علم دارد یمین کار را بکنم کنم، پس فردا باید ایمداند من فردا چکار یمیک بار این شبهه را از راه علمی، خدا آیا 
کنید، یم کنید ولی خدا علم دارد فردا شما مختارًا و از روی اراده و با تمام مقدمات ارادی این کار رایمبه اینکه فردا شما چکار 

در این مسئله  ظریفی شود جهل پروردگار، این را خوب دقت کنید یک بزنگاه خیلییماگر شما از روی اختیار انجام ندهید این 
است قدرت و اراده و علم خدا تعلق گرفته به انسان و افعال او، افعال انسان طبیعی نیست قصری نیست انسان فاعل به تسخیر 

 است. توجه کردید فاعل به تسخیر است.

 **؟؟؟

 *هم نقص است هم جهل است.

 **؟؟؟

کنی. اگر اتفاقًا خدا یمداند اینکارها را یمما کاری ندارد فقط کنی خدا با شیم*اراده کرده اراده بودن خالی است اراده 
داند فردا چه اتفاقی یماین علم رانداشته باشد نقص است. ما می گوییم چون خداوند متعال عالم به همه علل وعوامل است 

ق کرده که این بسته مختارًا کارهای افتد، ولی این ربطی به ما ندارد، خدا ما را یک بسته ای خلیمافتد پس فردا چه اتفاقی یم
خواهند بگویند شما در افعال اختیاری خود واقعًا آزاد یمها یناخواهم بگویند، عالمه و یمبرد. می دانید چی یمخودش را پی 

آن هستید ولی مواظب باشید خدا شما چی را در نظر گرفته، کل این بستر مال خداست. یعنی شما فردا این طرف بروید، چه 
کنی، یعنی خدا شما با همه ترازتان خلق کرده، خدا یمدر دستگاه خدا داری بازی  اشهمهطرف بروید، چه طرف سوم بروید 

ها و ظرایف خلق کرده، پس هم عمومیت قدرت پروردگار، عمومیت اراده پروردگار، عمومیت علم یکارشماباهمه ریزه 
 شود. ینمتیاری است و از اختیاری بودن خارج پروردگار درست است و هم افعال اختیاری ما اخ
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دانم شنیده باشید این بحث را، در اینجا می گویند، ینمشود یماالن چقدر می گویند نظام علی و معلولی موجب جبر 
آفریند که این معلول بر اساس نظام اختیار عمل یمها می گویند نظام علی و معلولی موجب جبر است. علت معلولی یلیخ
شود سیستم علی و معلولی به هم بریزد، یعنی به بیان دیگر حکمای یمخورد. چه جور یمند. چطور نظام علی و معلولی به هم بک

ما این ادبیات به راحتی به دست نیامده خیلی طول کشید تا این ادبیات به دست بیاید. حکمای ما اختیار را در دل نظام ضرورت 
 کنند. یمعلی و معلولی معنا 

خواهید اختیار را معنا کنید دیگر علت و معلول باید به هم بخورد، چون علت و معلول خیلی یمضی می گویند اگر بع
شود این توضیحاتی که در اینجا هست، حکمای ما تالششان این است فضای اختیار یمبخواهید مداقه کنید حالت جبری پیدا 

کند ما مختار باشیم. انسان مختار باشد. این بحثی که مطرح کردیم یمدر دل نظام ضرورت معنا بشود، یعنی ضرورت ایجاب 
ازکتاب ما یعنی در فصل ششم از صفحه صد و شصت و هفت و صفحه صد و شصت و هشت هر دو تا آمده در کتاب ما در 

معنا کرده بعد آمده اثبات  ها را جدا کردم از همدیگر اول آمده قدرت راینافصل ششم آمده اول آمده قدرت را معنا کرده بعد آمده 
پردازد، در واقع یمقلت قلت اول اشکال اول و بعد اشکال دوم این دو اشکال به همین شبهه  آنانقدرت برای باریتعالی کرده از 

 دهد. پس این بحث قدرت یمتوجه 

ست بحث فعل ما باید بحث بعدی که باید مطرح بکنیم و به خیال خودم غیر ازبحث به خیال خودم آخرین بحث ا
باریتعالی است یعنی ما راجع ذات باریتعالی بحث کردیم راجع صفات باریتعالی بحث کردیم االن مرحله بعدی چیست فعل 
باریتعالی است. ما چند نکته را در فعل خواهیم داشت، نکته اول این است که چرا باید خدا فعل داشته باشد، چرایی فعل 

ز انجام خلقت چیست همین بحثی که هدف از خلقت چیست یکی این بحث است، یکی پروردگار هدف و انگیزه خداوند ا
گیرد، یک بحث دیگر این یمدیگر چگونگی فعل و خلقت، یعنی فرایند فعل و خلقت بر اساس نظام صدرایی چگونه صورت 

توانیم طبقه بندی بکنیم، یک طبقه یمها ینااست که فعل پروردگار اگر بخواهد فرض کنید در همه عوالم همه موجودات هستند 
 دهیم عالم عقل چیست، عالم مثال، عالم ماده چیست یمها را توضیح ینابندی صورت دادند عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده 

م عالم ماده است چون در فعل پروردگار است یکی بحث شرور دیک بحث دیگر که فرصت بکنیم بحث حدوث و ق
را در مطلب پنجم از مسئله  هابحثاگر بحث دیگر اضافه نشود این  هابحثو قدر است، ان شاالله این است و یکی بحث قضا 

شویم دو یمها که تمام شد وارد بحث علم و نفس یناکنیم یمهشتم که مسئله هشتم بحث الهیات بالمعنی االخص مطرح 
همه گفتیم حکمت نظری یک شاخه حکمت نظری ها یناکنیم یک مقدار حکمت عملی یمجلسه حداقل علم و نفس بحث 

 کنیم این سیر مباحثمان به اتمام برسد والسالم علیکم و رحمه اللهیمبود، حکمت عملی یک جلسه دو جلسه بحث 

 


