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 #جلسه_سوم

 الله الرحمن الرحیم بسم

 الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 مروری بر جلسه قبل

ت مقدمه کنون شش الی هف تا و ی فلسفه اسالمی را شروع بکنیم، مقدماتی را مطرح کردیمهابحثپیش از اینکه 
 گونهچ فلسفه اسالمی در مقطع شروع آنتلقی نحوه شروع فلسفه مطرح شد که  جلسه قبل داشتیم،در بحثی که  .مطرح شد

 : عرض کردیم دو طرح داده شده است .است

برای این یک راه طبیعی  .شودیمتازه فلسفه شروع ای ـ ـ یعنی هر نوع سفسطه نفی مطلق سفسطهکه با یک طرح این
 ءبینیم ولی کیفیت ابصار از قدیم جزیمما مثاًل داریم. در اختیار های فطری است که ما یهسرمااستفاده از بسیاری از 

 متأسفانه خیلی .بینیم بحثی نیستیماما در اینکه بغرنج است، بسیار کیفیت دیدن فهم یعنی است؛  ترین مسائل بودهیچیدهپ
که اصل حالی؛ درکنیمیمهای خودمان نداریم اصل سرمایه را انکار یهسرماهای روشنی از برخی از یلتحلاوقات چون ما از 

ه بحث دربارنظرات  ، بسیاری ازاز قدیم در طبیعیات فلسفه .بحث ابصار در فلسفه انندم ؛وضوح آشکار استسرمایه به
چه در حوزه  ،یاتچه در حوزه طبیعـ صدر المتألهین مباحثی را  .دیدگاه جدید ابراز کرد و شیخ اشراق آمد .ی بودمشائ ابصار

ها را به این مطرح شدو زاویه دیدهایی که بعدها در فضای جدید  هاپرسش .طرح کردـ  کار داشتندسروفلسفه که با ابصار 
ت یسند دیدن چاما اینکه ما نتوانیم بفهمیم فرای .است یانگیزشگفتامر واقعًا  فراوان است وابصار بحث در اضافه کنید. 

در فلسفه  ؟یابمیمخودم را  گونهمن هستم، حاال من چ فلسفه اسالمی اینجا آغاز کرده است؛. غیر از اصل دیدن است
م فهمیممن خودم را  گونهچکه  شناسی این ادراک رایعنی هستی است؛ داده شدهاسالمی این مطلب بسیار زیبا توضیح 

  ؟باید انکار بشودهم اصلش  ،فرض کنید ما نتوانیم این فرایند را برای خودمان روشن کنیم .نداهتبیین کرد

الجمله به خارج از خودم خارج از من هم واقعیت دارد، من هم فی ،من هستم: کندیمآغاز  گونهفلسفه اسالمی این
ای که وجود نکتهاما  پذیرفت؟ها را باید ینا گونهچ که بحث کنیم توانیم درباره آنو میمن مسلم است  ها برایینا .رمعلم دا

از در برخی  البته .شومیمباه دچار خطا و اشت ،های خارج از خودمیتواقعمن در کشف بسیاری از اوقات این است که دارد 
خطاتر( تر و کمصحیح )ادراکیی که مرا در این مسئله هادانشسمت لذا باید به  کنم[.]و خطا نمی اینگونه نیستهم موارد 
 .است این یک طرح .پس فلسفه بعد از این مرحله است پدید آمد.فلسفه و که منطق  رفت. اینجا بودد نسانرمییاری 

اش یرهدااما خواهد از نقطه جلوتر شروع کند، یمگذارد و یمهای فطری را زیر پا یهسرمااز  قدریگرچه طرح دوم که 
سفسطه  .شودیماین است که فلسفه با نفی سفسطه مطلق آغاز  ،دهدیمی زیادی را پوشش هاانسانتر است و وسیعبسیار 

شانه نبنیاد اصل معرفت را و کند نمیمطلق یعنی سفسطه بسیار شدید، یعنی شدیدترین نوع سفسطه که هیچ واقعیتی را قبول 
از این  . اما اگرکردبحث فلسفی توان که به این نوع سفسطه گرفتار است نمیشخصی فالسفه اسالمی معتقدند با  رود.می
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خودش را قبول دهد، مثاًل واقعیت داشتن تن و به آن قبول کند گرایی نسبی ـ را ـ ولو یک نسبیاصل واقعیت و  مرحله بگذرد
فلسفه  .شود فلسفه را با او آغاز کردیم ،ستامن درون احساساتی در ها، پدیدارها و نمودهای و کند، ولی بگوید همه این

ـ یعنی مرحله جلو برود. پس یک طرح این است که اگر ما سفسطه مطلق به تواند با او گفتگو کند و مرحله یماسالمی 
طباطبایی  کاری که عالمهرفت؛ گام جلو بهو گامکرد آغاز های فلسفی را توان بحثمیرا نفی کردیم ـ سفسطه بسیار شدید 

 .توجه بسیار کرده استبه آن  علیهتعالیاللهرضوان

 شاخه های مباحث فلسفه اسالمی
. ۲ ؛شناسیهستییا مباحث وجودشناسی . ۱ :در سه شاخه تنظیم کردتوان میمجموعه مباحث فلسفه اسالمی را 

ث شناسی و مباحمباحث انسان. شناسیمباحث انسان. ۳ ؛متفرع بر خداشناسی مسائلخداشناسی و  یاالهیاتی مباحث 
در ابتدا شناسی مباحث هستیاینکه یعنی  ؛دننداربا آن فرقی و  گرددیمشناسی برخداشناسی از یک جهت به مباحث هستی

مباحث که شناسی مباحث هستی .یک انسجام ذهنی پیدا بشودبدین خاطر بود که بندی کردند دستهو فالسفه مباحث را آمد 
. اما استهمه چیز و غیر انسان  بههم راجعو انسان  بههم راجع ،خدا به، هم راجعردندا چیزیاختصاص به  است و عام

ر مجموعه مباحث و مسائل فلسفی منحصبنابراین شناسی است. خاص انسانخاص خداشناسی و برخی  هابحثبرخی از 
  در این سه شاخه خواهد شد.

 ودر خداشناسی در این شاخه، ما از نتایج بدست آمده چراکه  ؛است مقدمشناسی لحاظ منطقی مباحث هستیاز 
و در کنار آن با درایی صشناسی را با قرائت مباحث بسیار کالن و عمده هستی شاءاللهان کنیم.استفاده میشناسی انسان
را هم دیگر  هایدیدگاهو ق اشراو  مشاء نظربود آن فراهم  ی که بستردر مواردکنم یمتالش کنیم. بحث میی دیگر هاقرائت

متفرق و متشتت ا رذهن  کنم، صالح در عدم بیان است؛ زیراها[ اشاره نمیاما در مواردی که ]به دیگر دیدگاه بیان کنم.
ا تمام شناسی فلسفی رجلسات هستیاین . اصل مباحث ما بر اساس مبانی حکمت متعالیه شکل خواهد گرفت. در کندمی

ه وفور مباحثی که دخالت ب بحثگرچه در دل این  .ماندیمشناسی( باقی )خداشناسی و انسانخواهیم کرد. دو بحث دیگر 
شویم و به ادله شناسی نمیهای خداشناسی و انسانمتمرکز در بحث اماخواهید کرد، مشاهده شدید در خداشناسی دارد 

 زیم.ها نمی پردااثبات و... آن

  شناسانه غربانحراف در مبانی انسان
 انهشناسلحاظ مبانی انسانرا از به وجود آمده ـ در این چندصد سال اخیر ـ فلسفه اسالمی فضایی که در فلسفه غرب 

واقعًا پایه ]تربیت شده است و[ همین بشری که در این چهارصد سال  یمباز هم معتقد. البته کندیمیک نوع انحراف تلقی 
عالئم فراوانی در همین دنیای غرب امروز  ؛م داردیتحریک کن توانیم آن )پایه عقالنیت( رارا دارد و ما می لیه عقالنیتاو

از این  یی فراوانهامؤلفهیعنی  ؛دنکنیمشناختی ما حرکت بر اساس مبانی معرفت هاآنواقعًا دهد[ ]که نشان میوجود دارد 
فضای غرب را بررسی اگر  نیستند.متعهد خود  یشناختمبانی معرفتعماًل در هیچ بستری به  هاآن .وجود دارد دست

غرب تنها منحصر در  ؛هستند ، عموم مردمغرباز وسیعی بخش  ؛واقعًا این را احساس خواهید کردکنید آماری ]اجمالی[ 
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]در عمومی  وجود دارد. فضای یتکثرم هایرشته]غرب نیز[ اندیشمندان  بخشحتی در . نیست اندیشمندان فضای فلسفی
 کنندیمشناختی ما کار معرفت حوزهدر  ین فضاا دهد[ و]تشکیل می کننده خیلی چیزها هستندمردمی که مصرفغرب را[ 

ی هارشتهبسیاری از اندیشمندانی که در غیر از ]حتی[  .دارندکاماًل برخورکنیم  ها گفتگوبا آنما بتوانیم  پایه عقالنیتی کهو از 
 شودیممطرح شناسی در حوزه معرفتحادی که از مسائل  و به بسیاری هستند طورنیز همینکنند یم تحقیقنزدیک به فلسفه 

ی متعدد هاشاخهبا  علوم کامپیوترانواع علوم کاربردی،  ،شیمی ،مثاًل در فیزیکهستند. کار خود  و مشغول دنتوجهی ندار
گاه به ،بله دهند.انجام میکار خود را راحتی به]متخصصان[ ، و... آن ها یناتأثیرات خود را دارد، برای صورت ناخودآ

گاه است بنده حتی و اند یکنزدبه ]فضای فکری[ ما شناختی و عقل پایه لحاظ مبانی معرفتاز  این اندیشمندان .ناخودآ
خداوند متعال پایه عقالنیتی است که آن  ]به دلیل[کنند، یمشناختی بحث معرفت مسائلهمین که در خود صلب  ممعتقد

رفته ]انحرافی[ فضایی سمت پذیریم کل عقالنیت غرب به یمبا این حال  ،بله در ایشان قرار داده تا بتوان با آنان گفتگو کرد.
 است.فاصله را شدید کرده و قدری 

 عقالنیت پایه
که مطرح  ةکند. مثل اصل الواقعییمشروع به کار عقلی واسطه آن[ ]بهاست که انسان  یعقالنیت پایه آن عقالنیت

کند. اصل استحاله اجتماع یماصل واقعیت را قبول بدون توجه به چیزی، عقالنیتی است که  ،یعنی اولین عقالنیت ؛کردیم
عمومی  عقل پایه را غیر از عقل. بنده این خیلی مهم است .عقل پایه است و اصل هوهویت مربوط بهارتفاع نقیضین و 

گویند میکاهند و میعقل عمومی از ارزش ها یبعض. استتر[ ]و پیشرفتهجلوتر بسیار عقل عمومی فضای  چراکه ؛دانممی
بسیاری  ها عطا کرده،به آنتعال ی که خداوند م]عقل[ـ ساختار ها به دلیلانسانیعنی عموم  ؛کنندیماشتباه که  ،دقیق نیست
لحاظ یک  رند[، ازها تقریبًا درک مشترک داانمانند ابصار ]عموم انسحس طور که در نند. همانکراحتی درک میاز امور را به

 مشترک هستندها با در برخی از قسمت ،بله .عقل عمومی غیر از عقل پایه است]نیز مشترک هستند[. پایه عقالنی عمومی 
ادامه ادامه و  کردرا آغاز گفتگوی فلسفی ین افراد تراکشکحتی با توان میعقل پایه با  هایی نیز با یکدیگر دارند[.]اما تفاوت

او مان عقل پایه ای دارد که باید با هعقل پایه]و گرفتار سفسطه مطلق باشد نیز[ که مطلق بخواهد نفی کند کسی البته داد؛ 
اصل و یت هوو اصل هو ةالواقعی ولی عقل پایه همان عقلی است که اصلآمد. گام جلو بهگامگفتگوی فلسفی را آغاز کرد و 

 .ردتنظیم کتوان برای آن نیز میی دیگری هامؤلفه .کندیمارتفاع نقیضین را قبول و استحاله اجتماع 

از ما  .ستایعنی مقطع به مقطع  ؛کندمیدین را قبول  ،در فضای برخورد با دین عقل پایه مثالً  است؛عقل پایه نسبی 
عقل پایه وقتی با سوفسطایی  .مخاطب دین هستند هاانسانهمه  ؛شریک هستیم هاانساندین با خیلی اصل لحاظ پذیرش 

در یعنی اصاًل دین ؛ دین اسالم را قبول کردندعقل پایه ن با امشرکآید. کند و جلو میسطح عمل مییک در کند یمبرخورد 
خواهد همان را تحریک یموجود دارد که دین . چیزهایی در درونشان استتحریک عقل پایه برخورد با مشرکان به دنبال 

در مرحله ایمان ؛ دین فضای تعبدی نیست]در این مرحله[  اثر دارد؟ دپرستییمیی که هابتاین پرسد:[ ]مثاًل میکند. 
ظور از متفاوت باشد. ]البته من دیگر به مقطع یمقطعتواند از عقل پایه می .دهدیممردم را مخاطب قرار عقل پایه  ،]آوردن[
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همین عقالنیت پایه است ولی منحصر به  ،فطرت ای ازبخش عمده؛ تر استیعوسفطرت عقل پایه، فطرت نیست؛ گستره[ 
 .آن نیست

 عقل شهودی
بسیاری ا مطالعات عقلی یعنی م ؛ور نیستطاینکه[ ]درحالیعقل دائمًا با ذهن سروکار دارد کنیم ما معمواًل فکر می

ی نفس، هاحثبمثاًل در  .است گونهفلسفه این]مباحث[ اتفاقًا بیشتر  که و خواهید دید]که با ذهن سروکار ندارند[ داریم 
ی فلسفی هابحثها یناکنید[. ]میها را مشاهده یناگوید شما در خودتان یمو مطرح کرده را  لقطبرهان هوای سینا ابن

 .است

 ،ستابخشی از عقالنیت است. ذهن ذهن تنها به معنی ما نباید فکر کنیم عقل  دهیم؛ عقل شهودی را بسطقدری 
 .عرفانی نیست کشف و شهود؛ ]البته این برخورد مستقیم با شیء[ به معنی است بخشی از عقالنیت برخورد مستقیم با شیء

یعنی  .تر هستی استیقعمهای یهالاز تر ما با یک سری یقعمهای یهالاز کشف و شهود عرفانی برخورد مستقیم یکی سری 
با  عقل برخورد مستقیم .یک سطح برخورد ما حواس است، یک سطح عقل است ؛ما سطوح برخورد متعددی با واقع داریم

یابیم، به یمعلم حضوری است. مثاًل ما وقتی خودمان را  بلکه هنوز کشف وشهود عرفانی نیست ]سطح[ این ؛اشیا دارد
ل گوید من از عقیمفلسفه شود. یممطرح فلسفه در مسئله این یا علم عرفانی. علم حسی نه به یابیم، یمعلم حضوری 
 که[]درحالی عنی همه آن فضاهای ذهنییکنیم عقل محض یمما فکر  ؟عقل محض چیست کنم.می محض استفاده

یابیم. نمینی کشف و شهود عرفایا حواس  واسطهبهما خودمان را که آن همین است ]مثال[ ین ترروشنور نیست. طاین
فهمد، یم]این مسئله را[ دانیم و این عقل است که را فلسفه می« یافتن خود» است. های عرفانی هنوز برای ما باز نشدهیهال

لیات، در حوزه کفهم کلی در حوزه  صرفاً عقل  .این درست نیستکه یم اهمنتها عقل را دائمًا فهم کلی در نظر گرفتنه حس. 
 نیست. ین دست از مسائل ای ذهنی و هاثبح

درون تواند دو دسته دیگر را یم دارد وعام  بسیار دسته اول فضای هستند:معلوم شد مباحث فلسفی سه دسته بنابراین 
شناسی را مجزا انسانیا شناسی نفسناسی و خداش]یعنی[  ؛نداهمجزا مطرح کرداین سه دسته را فالسفه اما جای دهد.  خود

اند. نامیده بدون خصوصیت خداوند یا بدون خصوصیت نفس انسان را امور عامه فلسفهو عام  بسیار مباحثند و اهمطرح کرد
و  خداشناسی]مباحث مختص به خداوند متعال را[ شناسی، هستی ]یا امور عامه را[شناسی عام مباحث هستی بنابراین

شناسی عام تنها به مباحث هستی. ما در ادامه نامیممی شناسیسانشناسی یا اننفس]مباحث مختص به نفس انسان را[ 
 خواهیم پرداخت.

 شروع فلسفه
. اکنون در قبلی است سؤالاز سؤال متفاوت ین ا کرد؟شروع باید از کجا خواهیم فلسفه را شروع کنیم؛ اما اکنون می

  ؟روع کنیمکجا شفسطه، فلسفه را از سهستیم. پس از نفی  بعد از نفی سفسطهمرحله 
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 شناسیشروع از معرفت نفس و مباحث انسان
برخی از فالسفه ها که یکی از این طرح است.قابل ارائه  یی مختلفهاطرح]برای آغاز فلسفه پس از نفی سفسطه[ 

 است، بنا نشده گونهبدینحکمت متعالیه ]البته[  ، ]شروع از مباحث نفس است[.نداهبنا گذاشت]فلسفه خود را[ بر آن ما 
 .است شروع نکردهگونه اینبه عللی اما مطرح و اظهار تمایل کرده،  المتألهین این بحث راصدر گرچه خود

شناسی شروع بکنیم. خواهیم فلسفه را شروع کنیم باید از نفسیمما شیخ اشراق و برخی فالسفه دیگر معتقدند اگر 
هضم راحتی بهفلسفه  ،عمل شود گونههای فلسفی اینیطراحای از کم در پارهدستاگر یعنی  .استبنده بسیار جالب به نظر 

خودم را  ، پسگوید اولین چیزی که من در دسترس دارم خودم هستمیماو  .کندیمشروع گونه اینشیخ اشراق . شودیم
اگر یعنی  ؛تر استهشروع بشود بگونه ـ اینکه االن حاد شده ـ شناسی ی معرفتهابحث بنده حتی اگربه نظر  .مطالعه کنم

ودمان است خهر چه در درون و بکاویم  و خودمان را شناسی شروع کنیمی نفسهابحثدر عرضه فلسفه به دنیای امروز، از 
، تمام مفاهیم مهادینه کنیناین روش را  ماگر بتوانی تر هستیم[.، ]از آنجا که وجدانی است، از جهاتی موفقرا تحلیل کنیم

ی هادغدغهرخی بلحاظ  ازیعنی  ؛مهم استو این بسیار  مکنییمدرک حضوری صورت ]علم[ بهاینجا در فلسفی را 
جا از همینبعد فهمید و جا وحدت و کثرت را همینیا علیت توان میمثاًل  گیرد[.ه ]درک بهتری صورت میشناسانمعرفت

ابتدا همه را  ؛کنیمیمعمل  گونهما همین شود. نهادهبنا با خارج یک بنیاد فلسفی خودمان ارتباط  پلی به خارج زد. باید برای
دانستم، اما ینمسات پیش از شرکت در این جلاین مطلب را  .بالقوه و بالفعلمانند  .شناسیمیم])نفس خودمان([ از اینجا 

بالقوه هستم ود شبت به مسائلی که در جلسات بعد مطرح مینساالن  دانم؛ یعنی بالقوه بود و اکنون بالفعل است.مین اآل
 کنم. یم ها را من در درون خودم حسینا شود.می بالفعلو پس از شرکت در آن جلسات 

1یماهشناسی شروع کردهم در واقع از یک نقطه خوب معرفت]اگر به این نحو عمل کنیم و از نفس آغاز کنیم،[  هم و  
بهتر قابل نقل و انتقال و ـ ]به ما خواهد داد و مسائل[ که در دنیا خیلی حاد شده ـ  امروزیفضاهای  بابیشتری  قدرت تعامل

ای غیر ]اگر از نقطهمثاًل  تر خواهد شد[.تر و قابل ادراک]نیز ملموسمفاهیم فلسفی  ]از طرف دیگر[ .تفهیم و تفاهم است
درگیر است که وحدت یعنی  اً دائم[ شخص ]ذهن ،کنیمیمهمین بحث وحدت و کثرت را مطرح از نفس آغاز کنیم، وقتی[ 

و این فضای وحدت و کثرت را به احوال خودمان ارجاع کنیم اگر ما از درون شروع را بفهمد؟ ]اما[ باید کثرت و چگونه  چه
گاه همین ]البته[  .کردیمحس ]ادراک و[  ـ علم حضوری و مستقیم داریمبه آن که  ـ این احوال راتر راحت دهیم، ناخودآ

شروع از  ،فلسفهآغاز  هایراه ی ازیکبنابراین . بهتر بود ،شدیممفصل پیاده و فنی صورت[ ایناما ]اگر به ،کندیمار را ک
معرفت  ،ی فلسفیهابحثگوید محور یمصدر المتألهین  رسد.به نظر میکاماًل قابل مطالعه که  ـ یعنی خود ـ استنفس 

                                                             
 هابحثز آن اکه شناسی نیاز دارد، گذر از خود به فضای خارج از خود به یک سری مبانی معرفت؛ شناسی دارندمعرفتها انسانهمه . 1

از آغ« اندیشم پس هستمیممن »]دکارت فلسفه خود را با جمله:  .را شروع کنیمفه اسالمی فلسآن مبانی قبول از پس خواهیم یماکنون  .گذشتیم
یعنی اصاًل آن نتیجه در خود  ؛یاهخودت را شناخت ،اندیشمیممن  دگوید قبل از اینکه بگویییمگیرد و به این سخن ایراد میسینا ابنکند[ می

]وجود[ خود بر  ثار خود،از راه آپیش از اینکه  د؛ چراکهخود بشناسی را از راه برخی از آثارخودتان توانید ینمشما ]مندرج است[؛ مقدمات 
 .مقدم بر شناخت آثار است ،یعنی شناخت خود اید.هرا شناخت انخودت د،کنیاستدالل 
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و این داد و ادامه شالوده چید روی همین بر ی فلسفی را هابحثتمام توان که میاست سخن آن این معنای  ؛نفس است
 .ساختساختمان را 

 شناسیشروع از وجود و مباحث هستی
روع از ش، هروی آن تمرکز کردبر جدی صورت بهشایع است و صدرالمتألهین که در فلسفه اسالمی  یشروعنقطه 

نی هستی، وجود یع ؛معنا کنیموجود را باید  ؟چرا فالسفه از وجود شروع کردند کرد؛وجود باید بحث  بهراجع. وجود است
ت دارد، اینکه واقعی .نگویید این واقعیت چیست .اصل واقعیت دارمحسی که من از اثبات یعنی همان   .همه چیزی ،بودن

 مسئله را پیچیده نکنیم؛کنیم. یمفظ وجود از آن گزارش کنم همان است که با لیماحساسی که از این فضا درک و این حس 
طور ]همانگی کنید. یعنی از االن باید با آن زند ؛دنیرا باید تمرین کاین مسئله  شده استروی وجود نهفته  هابحثهمه چون 
از کالس که وقتی کردند یمپیشنهاد و  د،ویشحفظ صیغه را[  ۱۴گفتند باید ]اساتید میخواندیم، یمصرف ما وقتی که[ 

کنید و ن]حذف شما وجود را از این نگاهتان  ،که ما اینجا بحث کردیمهم االن ، صرف کنیدرا خارج شدید هر چه دیدید 
حسی  و اصل واقع]متوجه[ خورید یمناهار اگر خورید وجودشناسی باشد، یمصبحانه همواره متوجه آن باشید. یعنی اگر[ 

هست، نیز چیز دیگر  یک ، اماداردزبری و نرمی  ،زنیدیمدست ید[. اگر به یک شیء ]باش آیدیمدست بهکه از اصل واقعیت 
ه واقعیت ب ،از گذر از سفسطه مطلقبعد همان حسی که سوفسطایی مطلق ]و به این مسئله دقت کنید[. خودتان برگردید  به

 .یعنی وجود ،کندیمپیدا 

خارج از  ون ماینکه بیان از  ؟دهدیمم چه حسی به ما دست من واقعیت دار مگوییطرح قبلی، اینکه میبه برگردیم  
 .این حس یعنی وجودو اصل این معرفت داریم؟ من واقعیت دارد، چه احساسی 

 شناسی(امور عامه )هستی

 مفهوم وجود
به  امن یک چیز ر مقصود است.عد معرفتی ب  و صرف احساس  نیست. بلکهالفاظ توجه داشته باشید که منظور ما 

کنم باألخره حس می .میادراک ندار به مجاری]البته اکنون[ کاری  .کنمیملمس و بینم یمها را ینا ،شناسمیمعلم حضوری 
 ،عقلتوانید آن را ]بلکه ادراک است[؛ می ،ادوات حس نیستاز حس، منظور  هستم.یک چیز با سوفسطایی مخالف ]در[ 

مقصود است.  دهدیمبه من دست ه که در مقابل تلقی سوفسطاییانو حسی دراکی این ابنامید. خواهید یمهر چه یا وجدان 
خواهم یممن . کنیدآید[ را رها وجود می]بهپدیدارشناختی  در خود من یک نمودگویند که می]پدیدارشناختی[ ی هابحث

 ؟مفهوم وجود چیست .شما را به مفهوم وجود برسانم

من  دگویییعنی وقتی شما می ؛گیردیممفهوم وجود عبارت است از آن واقعیتی که در مقابل سفسطه قرار 
این  کنید؟یمپیدا ـ عدم صرف نیستم و هیچ و یعنی من پوچ ـ چه احساسی از این اصل واقعیت داشتن  ،واقعیت دارم

 کنیم.یماز آن گزارش ـ  یا هستی یا هر لفظ دیگریـ است که ما با مفهوم وجود  احساس همان
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 مفهوم وجود ابده بدیهیات
دار را بسط فالسفه، از اینجا شروع کردند چرا عللی داشتند، گفتند اواًل مفهومش اولین مفهوم است نباید این مق

همه  فهمیم،یمفهمیم این یکی را یمفهمیم همین است یعنی در دل هر چه یمها می گویند اولین مفهومی که ما ینابدهیم 
فهمیم یک بحثی است که داریم این را به عنوان اشتراک معنوی وجود که باید خوب از آن تلقی بکنیم و یمجا این مفهوم 

ست یک بحث اعلوم انسانی تان رشتهرا  هابحثبدیهیات تصوری مفهوم وجود است. بحث بدیهی شنیدید این  بدهألذا 
خواهیم بشویم، شهید مطهری گفته فخر رازی گفته ابن ینمشود من وارد این هم یمجالب داریم چرا یک مفهومی بدیهی 

خواهم بشوم، یک بحثی داریم ما در بدیهیات ینمها ینایی بعدًا مطرح شده من وارد هابحثیی مطرح کرده و هابحثسینا 
رویم در یمد ل بیایید در بحث تصور بعبدیهیات یعنی اول اول ایستاده، اگر یادتان بیاید او بدهأیک بدیهیات دارید یک 

ک اولیات یتصدیق در تصور یک نظری داریم یک بدیهی داریم این بدیهی یک بدیهیات دارد یک اولیات داریم. این اولیات 
خواهند بگویند در فضای مفاهیم تصوری وجود اینگونه است یمها یناداریم یک اول االوائل داریم که آن پایه پایه است 

در در بحث مفاهیم مثالً  .یابیدیمیابید، یعنی این واقعیت بودن را یمیابید، این یکی را ینمشما هیچ مفهومی  یعنی
ها را خواندید یناتصدیقات یک تصدیقات نظری داریم، یک تصدیقات بدیهی داریم تصدیقات بدیهی هم شش قسم است، 

لیات گویید بدیهیات ولی یک بخش آن اولیات است، این او در فلسفه منطق خواندید این شش قسم بدیهیات به همه می
ماع هم یکی اولی االوائل است یعنی اول اول ایستاده آن چیست یک دعوایی اینجا هست می گویند اصل استحاله اجت

ی جمع کنی توانیمتواند هم نباشد هم باشد، این بودن و نبودن نه هر دو تا را ینمنقیضین و ارتفاع نقیضین یعنی یک چیزی 
توانید هر دو را رفع کنید یعنی هر دو تارا بردارید محال است ممکن است گفتنش ینمتواند هم باشد هم نباشد و هم یمنه 

همیدیم چرا فسخت باشد ولی همه ما در نقطه اولین به محض اینکه خودمان را فهمیدیم یا اصل واقعیت را فهمیدیم این را 
داشته باشد تواند واقعیت نیمین چیزی که واقعیت دارد خورد، اگر بگوید همیمخودش را  چون اگر این را نفهمیم خودش

ا می ضین این ریشود شما به نقطه اول نرسیدید، رسیدن به نقطه اول همانا و فهم این استحاله اجتماع نقضین و ارتفاع نقینم
 .هاگزارهگوییم چی اولی االوائل در حوزه تصدیقات و 

ین مفهوم است برخالف مفهوم وحدت ترعاممی گویند مفهوم وجود یک چیز دیگر مفهوم وجود  هیمدر حوزه مفا
است، انسان یک مفهوم بسیار خاص است، مثاًل  ترسختشود، فهمش یمشود. هی ضیقتر هر چه مفهوم ضیقتر یمضیقتر 

است ولی هرچه  ترراحتولی  انسان شناختش راحت است ایرانی درست است یک مقداری باید چیزهایی بزنی بزنی
شوید بگویید اسم ببرید با پدر فالن خیلی سخت است چون قیودی را باید بشناسید تا او را بشناسید مفهوم هر یم ترخاص

شود یعنی مصادیق صدق یم ترعامشود. مفاهیمی که یمبدیهی تر  ترعامشود فهمش هر چه یمچه ضیق تر سخت تر 
حاال این چه سری دارد چرا اینجوری اتفاق  شودیم ترراحتادیق صدق فراوان داشته باشد فهمش فراوان دارد، هر چه مص

روید در مفاهیم فلسفی، مفاهیم فلسفی خیلی مفاهیم عامی است، چرا یمافتد یک بحثی است بحث هم کردند، شما یم
مفاهیمی کند، مثالً یمکند، مفاهیم عام کار یمها توجه ندارند روی مفاهیم پایه کار یبعضفلسفه یک دانش یقینی است، 

خواهید یک کاری یمکنید در فالن دانش تجربی  ی متعدد مطرح است خیلی قید خورده، شما االن فرضهادانشکه در 
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دانش خواهید کار کنید یک مفهوم از آن عام عامش آوردید، اینقدر قید زدید تا به اینجا لذا یک یمبکنید یا در علوم اجتماعی 
خواهد تا این را بفهمد، یک اصطالح ساختید باید استاد بیاید توضیح بدهد کتاب بخوانید تا یواش یمباید تعلیم و تعلم 

 هاآنآورند جنس یعنی یمیواش این پنج تا ده قیدی که وجود دارد بفهمد لذا میدانید در فضای منطقی اول چه مفاهیمی 
رسند، مفاهیم فلسفی یک مفاهیم عامی است، بالقوه یم هاخواستدهند به چی به یماست برای ذهن، هی عبور  ترواضح

بالفعل، توجه کردید علت معلول، واحد کثیر مفاهیم خیلی عام است، چون واحد خیلی چیزها واحد هستند کثیر خیلی 
بیایید جلو مفهوم وجود دیگر  چیزها کثیرند، یعنی یک مفهومی نیست هزار تا قید خورده باشد، حاال اگر از همین بعد شما

 ها را توضیح خواهم داد.ینااش خیلی وسیع است که اولین مسئله ما است اشتراک معنوی وجود یرهدا

ترین مفهوم است همین نکته است، ببینید کاری که فلسفه اسالمی از قدیم، می دانید این یهپاسر اینکه مفهوم وجود 
ع کرده به وده صدرا خیلی حادش کرده این معنا را و رسمًا فلسفه را از وجود شروکه موضوع فلسفه وجود است از قدیم ب

جالبی  خواهم یک مدل خیلییمدلیل همین نکته است اینجور نبود ما از نفس گفتیم در یک فضایی از نفس خوب است 
واظب از معرفت شناسی مبرای برخی از مخاطبان هست. ولی از نظر منطقی شروع از مفهوم چی باید بشود بعد از گذر 

ترین واضح یهیبدین، ترراحتید از این گذشتیم رفتیم در فلسفه اولین مفهوم پایه وجود است، ها را قاطی نکنیناباشید 
دهد یمواضح مفهوم وجود است من خواستم تلقی بدهم خیلی حضوریش بکنیم این چه احساسی از آن معنا دستمان 

 همان وجود داست

 **؟؟؟

و وجود دو لفظ  وجود دارد حاال در فلسفه ما می گویند شیء بحث شیء مفهومی هست به نام شیئ *یک بحث
 است برای یک مفهوم. اینجا جای بحث و گفتگوهایی هست

 **؟؟؟

دانند و تمام. یمدانند وجود را منحصر در خداوند ینم*وجود از مخلوقات خداوند نیست آنجا وجود را مخلوق 
ها که می گویند شما برداشت چیز نکنید هم من هستم هم شما هستید بر یناو بقیه وجود نیستند.  وجود فقط خداست

ها سر جای خودش است ولی در عرفان آنجا یناها نیست ینااساس عرفان نگویید شد، شرح معرفت شناسی و سفسطه 
 یک تلقی ویژه ای ازبحث وجود هست

 **؟؟؟

 کنیم،یمواقعیت داریم شروع  *بله یکی است، نه ما بعد از قبول

 **؟؟؟

کنیم ما از یمکنیم از مفهوم واقعیت شروع یم*این را موضوع قرار بدهیم پایه قرار بدهیم، یعنی از واقعیت شروع 
رویم یماین به بعد مباحثی که در ادامه خواهیم داشت، چند مسئله ای خواهیم داشت روی پایه مفهوم واقعیت داریم پیش 
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چیز را دست  واقعیت است و وجود و واقعیت را کی شناختیم آن موقع که از سفسطه خداحافظی کردیم شما یک وجود همان
 کم بشناسید دیگر وارد حوزه واقعیت شناسی و وجود شناسی شدیم.

 **؟؟؟

فه داستان خاص خودش را دارد بگذارید داخل پرانتز بماند تا در جای خودش بحث بشود. بنابراین فلس *بحث شیء
ز اینکه ارا لذا گفتیم بخش اول از مباحث مباحث چیست وجودشناسی است. ما بعد  هابحثاسالمی از وجود شروع کرده 

 این مقدمات را طی کردیم یعنی هشت مقدمه شد این مقدمات هشت گانه که طی شد وارد بخش اول از مباحث فلسفی
مسئله را از مسائل خیلی کالن در فلسفه اسالمی  الله شش شا دارمانشویم آن هم مباحث وجود شناسی است من بنا یم

بینید وارد ششم یک بحث یک مبنایی خواهد داد که همه چیز را رنگ می زند به شما قدرت یمها مبانی ینامطرح کنم که 
ی فراوانی هابحث توانیدیمش شما را االن مطرح بکنیم و در ذیل هابحثخواهیم اینجور یمتحلیل همه چیز را خواهد داد ما 

 طرح کنید. ما این شش مسئله را خواهیم داشت

 اشتراک معنوی مفهوم وجود
 **؟؟؟

خواهیم مطرح بکنیم یمشود. بگذارید باشد تا همه منتظر باشید چی هست. مسئله اولی که یم*منتظر بمانید تا چی 
قطه اول نفهوم شناسی موجود را گذراندیم آن بحث البته یک بحث فی الجمله گذراندیم آن مفهوم شناسی وجود است. ما م

یی که گذراندیم هابحثاست این را به عنوان همان شروع فلسفه مطرح کردم و تمام کردم در مقدمات آوردم. بعد از این 
خواهیم مطرح کنیم اصطالح جا افتاده فلسفی آن این است اشتراک معنوی مفهوم وجود، من یک یماولین مسئله ای که 

شود در این مسئله، یعنی مثاًل مثل اینکه مسئله ای نیست، یمدانم شنیدید این بحث را خیلی ساده انگاری ینمبگویم چیزی 
روند. در حالیکه بعد یک خرده جلوتر رفتیم توضیح خواهم داد پایه کار همین است اگر این را یمکنند یمهمینجور عبور 

ک یی همه خراب خواهد شد، یعنی ساده انگاری عجیبی در این مسئله خراب بکنید تا الهیات و تا مباحث نفس شناس
 گیرد.یماشتراک معنوی وجود صورت 

 اشتراک معنوی مفهوم وجود فراتر از بحث ادبیاتی و الفاظ
دهند به آن یمما یک بحثی در ادبیات داریم به نام اشترک لفظی و اشتراک معنوی متأسفانه این بحث را خیلی تقلیل 

بحث. می دانید اشتراک لفظی این است شما فقط در لفظ اشتراک دارد دو تا مفهوم مختلف، دو تا معنای مختلف اشتراکشان 
فقط در چیست در لفظ است. مثل به تعبیر ایشان لفظ شیر که بخواهد صدق بکند بر چی، بر شیر جنگل و شیر خوردنی و 

شود اشتراک یمشود، بر آن مسائل یمبر شیر جنگل به آن معنا باز اشتراک معنوی  شیر آب واال اگر بخواهد صدق بکند
اند یعنی شما دارید یکشرشود اشتراک لفظی اشتراک معنوی در ادبیات چیست افزون بر لفظ در معنا هم یممعنوی این 

شود، بعضی یمشود اطالق یمچیز کنید هم لفظ شریک است هم با یک معنا دارد بر همه یمروی مصادیق این لفظ که بار 
ها از مرحله یبعضیی که در اینجا به نظر من خطا هست، چند مرحله دارد، چون هابحثتلقی که از این بحث این  هاوقت
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گوید خیلی واضح است، بله یمگذرند، دام در مراحل بعدی می افتند. مثاًل می گوییم وجود مشترک معنوی است یماول 
کرد، آن وقت حرف فالسفه یمآمد لفظ وجود را بر دو سه معنا وضع یمکنم اگر عرب یم سؤالارد، من وجود یک معنا د

را بگیرد  اشبچهگیرند هستی درست است اسم یمرا بگیرد وجود،  اشبچهاز این به بعد یک کسی بیاید اسم  ؟غلط بود
شود اشتراک لفظی اینجوری نیست بحث این نیست. لذا ما می گوییم یمشود یمشود اشتراک معنوی خراب یموجود این 

این بحث را تنزل ندهید در حد اشتراک معنوی و لفظی که ما درادبیات خواندیم، بحث این نیست، بحث چیست، توجه 
 بفرمایید، 

 معنی اشتراک معنوی وجود
باید بگویید وجود بر هر چیزی که صدق یم نخواهد بگوید این سطح بعدیش را بگویماشتراک معنوی وجود چی 

خواهد بگوید. یعنی باالتر ینمق است، این را من می گویم سطح باالتر ولی حتی فیلسوف این هم کند به یک معنا صادیم
هزار چیز  از این است، شما وجود را به هر چیزی می گویید با یک معنا می گویید، این خیلی مثاًل ما ممکن است به ده

گوید هر چیزی که یمچی وجود، خوب با یک معنا ولی فیلسوف چی را اراده کرده این را توجه بفرمایید فیلسوف  بگوییم
ی واحد شما از فضای سفسطه خارج شده باشید و جز واقعیات جهان هستی باشد اگر با آن برخورد کنید یک احساس معنای

بخواهید در نظر  ها که برخورد کردید می گویید هر چی رایناگوید حتی ینمبه شما دست خواهد داد، این دقت بکنید 
خواهد ینمخواهم بگویم یمانید چی گیرد این می دیمیعنی کل واقع را  شودیمبگیرید، نگاه فلسفی یعنی عام وشامل 

باشید یواش  بگوید من مثاًل به شما یک تمرینی به شما گفتم گفتم با هر چه برخورد کردید این حس را بگیرید ولی مواظب
رسیم می گویید من باهر چی برخورد بکنم همین حس را دارد ولو االن برخورد نکرده باشم یعنی یمیواش به یک چیزی 

 این طبیعت خودش است دقت کنید. می دانید معنایش چیست، هر چیزی از مرز عدم خارج شده، از مرز سفسطه خارج
د گرفت، شما با میز ی خاصی که بعدًا خواهم گفت شکل خواههاساساحدهد در مقابل یمشده یک احساس واحد به من 

کنید این احساس وجود را دارد با هوا یعنی هیچ جا خالی نیست از این احساس این جمله من را توجه کنید. یمبرخورد 
س حجا این هیچ جا خالی از این احساس نیست یعنی هر کجا شما بخواهید فرض کنید تلقی بخواهید داشته باشید، آن

شود من برخی از فرایندهایی که پیش یمیی در فلسفه از ان هااستفادهواقعی بودن به شما دست خواهد داد ببینید بعدها چه 
 آید عرض خواهم کرد. یم

 دیدگاه ها در باب اشتراک معنوی بودن مفهوم وجود
و تا نظر مخالف اینجا بگویم، یک نظر روشن بشود اجازه بدهید من د ترواضحبرای اینکه این مفهوم یک مقداری 

نظری است که منسوب به اشاعره است یعنی ابو الحسن اشعری که رئیس اشاعره اشاعره می دانید شاخه کالمی بزرگ در 
اهل تسنن است. ایشان وقتی به این بحث رسیده یک نظری داده و گفته وجود مشترک معنوی نیست آنجور که حکما می 

خواهد هر یمخواهد بکند یمبینید همین وقتی مخالفت آدم یمف فلسفه بودند، چون بعضی از اوقات ها مخالیناگویند 
چه برخورد کرده چکار کند و واقعًا یک مغالطه سنگینی است مثاًل می گوییم با نهاد غرب خوب نیستیم اما معنایش این 

گاه در انسان شود. من دیدم کسانی که مثاًل خواستند یمحاصل  نیست هر چه ردش بکنیم، این یک فضایی است که ناخودآ
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خواهند یمبا فلسفه اسالمی مخالفت کنند کارشان به جایی کشیده که با اصل استحاله اجتماع نقیضین وارتفاع نقیضین هم 
الدون ها خیفخواهد تا هم یمها گفتم، این چه جور برخوردی است این شده با فلسفه مخالف، حاال ینابجنگند چرا چون 

 مخالفت کند. 

 دیدگاه اشاعره؛ اشتراک لفظی وجود
ها می گویند مشترک لفظی است خوب هم مشترک لفظی یناها می گویند مشترک معنوی است یناگوید وجود یم

اغذ کاست چه جور به این معنا که در هر چیزی به معنای همان چیز است مثاًل می گوییم کاغذ بعد می گوییم وجود 
گوید وجود کاغذ چیزی جز کاغذ نیست. مثاًل انسان وجود انسان وجود انسان همان معنای انسان را دارد، می دانی یم

کند یعنی مفهوم وجود در آنجا با مفهوم وجود در اینجا کاماًل چیست مختلف یممعنایش چیست، چون انسان با کاغذ فرق 
 است، توجه کردید چی شد این یک قول است  معنای همان شیءاست مشترک لفظی حاد گسترده در هر چیزی وجود به 

 تعطیل؛ نتیجه قول به عدم اشتراک معنوی وجود
یک قول دیگر که قولی است که جدی تر مطرح شده حتی از سوی برخی فالسفه متکلمین زیادی االن هم این مدافع 

د لفظ معنای مفهوم وجود مد نظرم است مفهوم جدی دارد این است که ببینید لفظ وجود، لفظ وجود که می گویم نگویی
وجود لفظ وجود در میان ما سوی الله مشترک معنوی است ولی استفاده لفظ وجود در باریتعالی نه، یعنی شما وقتی که مثاًل 

دهد، ینمکنید اینجا یک احساس به شما دست یمکنید با واقعی بودن غیر خداوند برخورد یمبا واقعی بودن خداوند برخورد 
توجه کردید در فلسفه گفت مواظب باشید بله احساس شما مختلف است مثاًل در فضای صدرا می گویم آنجا وجودی 

گوید واحد است چون اشتراک معنوی یمبسیار شدید و بی نهایت ولی اینجا وجود ضعیف ولی در اثر تلقی وجود فیلسوف 
یعنی چی یعنی اگر من می گویم خداوند موجود است با وقتی می گوید اشتراک معنوی یمرا قبول دارد، فیلسوف وقتی 

گویم انسان موجود است به لحاظ اصل معنی موجودیت هیچ فرقی با همدیگر ندارند دقت کنید این نکته را، یعنی ما با هر 
حساس را دهد اگر می گویم خداوند واقعیت دارد همین ایمکنم این احساس واقعی بودن به من دست یمچه برخورد 

خواهم بگویم همین ادراک را دارم فالسفه اینجور می گویند ولی عده یمخواهم ابراز کنم همین واقعیت همین ادراک را یم
این را می گویند الهیات سلبی  ی کالمی که داریم که مبنای لیس کمثله شیءهابحثزیادی اینجا که رسیدند به دلیل آن 
ها می گویند و طرفدارش هستند الهیات سلبی واقعی نیست ما هم قبول داریم بله یبعضشدید من معتقدم الهیات سلبی که 

گوید یمکند یمداریم. ولی الهیات سلبی که شدید اعمال یمیک چیزهایی که ممکنات اینجوری نیست صفات نفس را بر 
ر ما در فضاهایی که موجود این سر از به نظ گوید لیس کمثله شیءیمهیچ مفهوم مشترکی بین ما و خدا وجود ندارد و بعد 

کنند این بحث یمآورد معنا ندارد اثبات کردن خدا، جالب است خیلی متأسفانه در فضای کالمی ما طرفداری یمتعطیل در 
برند به طرف الهیات سلبی محض، الهیات سلبی یمکنند این را یمرا به دلیل برخی روایات آیاتی وجود دارد آن را بد معنا 

حض یعنی هیچ مفهوم مشترک معنوی بین خلق و حق وجود ندارد اگر واقعًا این را جدی بگیریم یعنی ما هیچ چی از خدا م
توانیم بکنیم یعنی مساوی با انکار پروردگار است، با انکار حق ینمفهمیم اگر هیچی ازخدا نفهمیم حتی اثبات هم ینم

شود، حکما یماگر شما این دو قول مخالف را توجه کنید قول حکما بهتر درک  نخواهد داشت. ببینیدتعالی هیچ تفاوتی واقعاً 
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دهد آن جور یمرا  چی می گویند می گویند هر چه از مرز سفسطه خارج شد، از مرز عدم خارج شده به ما این حس وجود
بحث خطا را  معنا نکنید یعنی حس واقعی که مطابق باواقع است حاال ممکن است خطا هم بکند سر جای خودش

خواهد یمفهمم چی یمدهد لذا وقتی من می گویم الله تعالی موجود قشنگ یمخواهم بگویم این حس را به من ینم
فهمم چرا به خاطر یمفهمم خدا نیست یمفهمم خدا هست یمبگوید مثاًل الله تعالی لیس بموجود باز هم قشنگ است من 

گویم آیا فرض کنید آیا فالن گونه درخت وجود دارد یا وجود ندارد همین است  اینکه این هستی و نیستی همین است که می
هیچی غیر از این نیست بنابراین این تلقی که فیلسوف از اشتراک معنوی وجود دارد این را توجه داشته باشید به کجا سر در 

 آورد حتی اگر بخواهم فهرست بکنم فواید فوق العاده ای که این بحث دارد،یم

 ؟؟؟**

*هنوز به مرز جدا شدن موجود از وجود نرسیدیم یک کم برویم جلوتر، نرویم آنجا درگیر نکنیم همان حسی که از 
گذاریم نه موجود. جلوتر که رفتیم یک نکته دقیقی وجود دارد که بین یمجدا شدن از سفسطه داریم نه اسمش را وجود 

کنیم یمبا چه حسی برخورد  اشهمهاین بحث را باز کنیم. االن ما وجود و موجود یک تفاوت ظریفی است برویم جلوتر تا 
گردانم یممن دائمًا تالشم این است در این مباحثات می گویم از اصطالحات یک کمی برویم آن طرفتر هی الفاظ را بر 

کنم یک یمخواهم تالش کنم ما به آن واقعیت پشت صحنه این الفاظ برسیم یک احساسی من از نفی سفسطه پیدا یم
دهد یک یماحساس ادراکی نه احساس چیزی که در فضای پدیدارشناسی باشد نه یک احساس ادراکی که دارد واقع نشان 

حساس احساس مشترک بین الکل است، اشتراک معنوی کنم از نفی سفسطه، از عبور از سفسطه این ایماحساسی پیدا 
خواهد بگوید، این احساس مشترک بین چی است، بین همه چیز است، ان شاالله جلسه بعد از ظهر را یموجود این را 

این بحث را دست کم در چند مسئله نشان بدهم تا از این مسئله خارج  مؤثرخواهم فوائد یعنی نقش یمکنیم ابتدا یمشروع 
 بشویم وارد مسئله بعدی بشویم والسالم علیکم و رحمه الله


