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 امسی_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمدلله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین

 معنی دوم چرایی خلقت
ین انکته اول از نکات بحث باری تعالی، خلقت، مسئله چرایی خلقت و چرایی فعل حق تعالی بود. عرض کردیم که 

تواند دو داشته باشد، یکی این است که هدف مخلوق از خلقت چیست؟! که این را در جلسه گذشته به عرض رساندیم، سؤال می
 کند؟! ی از فعل و خلفت برای خودش تعقیب میاما معنای دوم از این پرسش که خداوند متعال چه هدف

 تحلیل افعال ماسوی الله
توانیم داشته ای در این بحث داشته باشیم و آن هم تحلیلی است که ما از افعال خودمان میببینید باید اول یک مقدمه

گیرد؛ یعنی ما کار را میمالی انجامبینیم کارهای ما بر اساس نگاه استککنیم، میباشیم. وقتی ما کارهای خودمان را تحلیل می
های بینیم، افزدن بر آن ظرفیتهایی را در خودمان میدهیم برای اینوه به آنچه که نداریم برسیم؛ یعنی ما ابتدا نقصانجام می

ایت نقص بریم تا در نتیجه این فعالیت، در نهکنیم، بعد دست به فعالیت مییمهایی مشاهده بینیم، نقصخودنان را هم می
 گوییم فعالیت استکمالی.خودمان را برطرف کنیم. این را می

کنیم، بینیم، اینطور هستند، یعنی آنچه را که در موجودات مادی مشاهده میبسیاری از موجودات که در اطرافمان می
و طبیعی دارند کار عی باشند و چه فاعل علمی باشند؛ یعنی چه فاعلی باشند که به نحکنند، چه طبیهمین سبکی عمل می

ها برطرف زنند که در طی این روند، آن نقصهایی در آنها وجود دارد، دست به فعالیتی میها هم همینطورند، نقصکنند، اینمی
ها. در تمام گیرد. بسیاری هم ارادی و علمی هستند. مثل ما انسانشود. منتها این روند به شکل کاماًل طبیعی انجام می

کنیم، بله اصاًل روند ما ن، همین پرسشی که خواهرمان مطرح کردند که ما بر اساس منفعت و اینها عمل میهایمافعالیت
بینیم، اگر بخواهیم کل های ما در پی به دست آوردن یک کمال است. اول در خودمان نقص میاستکمالی است، تمام فعالیت

شود هده میرد مالحظه قرار دهیم، چون بسیاری از اوقات نقص مشااین فرایند را توضیح دهیم، باید چیزهای دیگری را هم مو
های تحققش وجود ندارد؛ یعنی زند. به دلیل اینکه ظرفیتکند، دست به فعالیت نمیولی انسان بر اساس نقصی که مشاهده می

ها را هم مالحظه کرد. آنبطه این جا وجود دارد که باید کند. یک چند ضاکشف هر نقصی، انسان را منبعث به طرف فعل نمی
 االنونیازی به بحث آنها نداریم.

کند تا نقص خودش را برطرف کند، حاال در زند و فعالیت میکند، دست به کار میپس مثاًل انسان نقص را مشاهده می
کنند برای کر میها فتوضیحات مفصلتر باید پیگیری، مثاًل حتی این جزئیات را هم توضیح دادند که مثاًل گهگاهی که انسان

بیند کسی از نظر زند. میخواهد نقص دیگران را برطرف کند، دست به فعالیت میبرطرف کردن نقص خودشان نیستند، مثاًل می
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کند، کسی از نظر علمی مشکل دارد، کمکش کند، کسی که از نظر روحی مشکل دارد کمکش میمالی مشکل دارد، کمکش می
بیند نه؛ کند میکند که برای خودش نیست. بلکه برای دیگران است. ولی وقتی خوب دقت میکر میکند، در بدو امر انسان فمی

 خواهد.خواهد نقص مالی دیگری برطرف شود؟ این چرا پاسخ میچرا می

هایی که حکما مطرح کردند، صدرا هم در اسفار آورده، می. فرمایند در نهایت این چراها آن وقتی منقطع مطابق بحث
خواستم ای که در درون من هست و نقصی که وجود داشت و من میشود که پاسخ به خودش برسد؛ یعنی بگوید برای این نکتهمی

طرف کردِن های متوسط، غایت نهایی که در نظر گرفته، برگوییم غایتها را میدهم. آناین خأل را پر کنم، این کار را انجام می
هستیم،  د فعالیت ما، فعالیت استکمالی است، یعنی کمال جویی، چون دنبال کمال جویینقصی از خود است؛ بنابراین فراین

جویی گوییم کمال جویی. کمال جویی همان لذت.... مثاًل کلمه لذت چون در فضاهایی یک معناهای خاصی پیدا کرده، می
ذت و کمال دنبال آن کمال است. اصاًل ل است و فرقی ندارد، چون در دل هر کمالی لذتی است و انسان به خاطر همان لذت به

زنیم. خیریِت کمال برای چیست؟! جاذبه داشتن دو روی یک سکه هستند. این هم البته جای بحث دارد که چرا این حرف را می
 کمال برای چیست؟! این هم بحثهایی است که باید بشود.

بینیم فعالیت به نحو استکمالی یا گاهی گفته نیم، میکدر هرصورت ما وقتی فعالیت خودمان و امثال خودمان را نگاه می
کند یعنی به شود إحراز الکمال، یعنی چون در مقابل ابراز الکمال است که آن شق بعدی است، به نحو احراز الکمال کار میمی

 خواهد کمالی را به دست بیاورد. نحو استکمالی. می

 ی هدف خداوند از خلقتامعن
یت تحقق ندارد. چون نی این نحو از فعالیت و فرایند در باب خداوند متعال، قابلیت جریان ندارد، قابلطبیعتًا این معنا، یع

 زند. شما خداوند سبحان را کمال مطلق برایش قائل هستید، نقصی ندارد که برای برطرف کردن آن نقص دست به فعالیت ب

دهد که اگر ما همان کتاب همین توضیح را میعرض کردم که شهید مطهری هم در همان کتابی که عرض کردم، در 
یم. این مهم بخواهیم غایتی رو برای خود خدا تعقیب کنیم، باید مواظب باشیم، نه به سبکی که در ما هست انتظار داشته باش

دهیم برای می ها را انجامال فعالیتکنیم. مثاًل ما انوکنیم، خومان را لحاظ میاست چون ما اغلب وقتی این سؤال را مطرح می
خواهیم پیش برویم، طبیعتًا اینکه نقصی از ما برطرف شود، خب خدا برای چه این دنیا را خلق کرده است؟! اگر این سبکی می

 دهد. ها و این خلقت را انجام نداده است و نمیجواب منفی است، یعنی خدا برای رسیدن به هیچ امری، این فعالیت

وییم خداوند متعال برای چه خلقت را انجام داد در طرح استکمالی و احراز الکمال باشد، گپس اگر منظور از اینکه می
اصاًل چنین پرسشی راجع به خداوند متعال محال و غلط است. چون باید موضوع را در نظر بگیریم. حتی اگر شما از خداوند 

کنم بحث بعدی ماست که وداتی که دارم عرض میمتعال، فرض کنید که االن خداوند را موضوع مطالعه قرار ندهید، این موج
اگرموجوداتی هم وجود داشته باشند که این موجودات، به تعبیر فلسفی حالت ... اثباتش کنیم، ولی االن فرض کنید به عنوان 
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به تعبیر عقول و  علیت برسد که ما راجعفای داشته باشند که باید به های بالقوهبالقوه نباشند، یعنی اینطور نیست که یک ظرفیت
ها گوییم یعنی موجودات مجرد غیر از خداوند متعال، تقریبًا همین اعتقاد رسمی در میان حکما هست که اینمفارقات که می

ها موجودات مافوق زمان و مکان هستند. موجوداِت فعلیت محضند یعنی حالت قوه ندارند، در آنها تغییر و تحول نیست. این
ای با ماده ندارد که مثاًل در نفس انسان با اینکه مجرد است، به دلیل ارتباط وثیق ها نیست. هیچ ارتباط ویژهتغییر و تحول در آن

شود، اگر تجرد برایش ثابت شود. ولی در برخی موجودات هستند با ماده، تغییرات جسمی موجب تغییرات در نفس انسان می
 ارند، با یک ماده ندارند؛ ها اصاًل ارتباط اینطور هم با یک بدن ندکه این

شود؛ یعنی اگر کار بنابراین آن دست از حقایق با اینکه نقص هم دارند، بازهم فعالیت استکمالی از آنها صادر نمی
د. حتی در این وفعالیتی انجام دهند، نباید فعالیتشان بر اساس طرح فعالیت استکمالی تبیین شود یا احراز الکمالی تبیین شو

ه اینطور دات هم به این شکل است. پس بنا بر این این معنا در باب خداوند متعال مورد جریان نیست. حاال کدست از موجو
دهند، این بر چه اساسی قابل تبیین دهد یا این دست از موجودات انجام میاست، فعالیت و خلقتی که خداوند متعال انجام می

 و توضیح است؟!

کنم یک مقدار حراز الکمالی، یک قسم فعالیت دیگر هم داریم که حاال من تالش میما در کنار فعالیت استکمالی یا ا
گیرد. اگر بعدًا مباحث عرفانی اش در کدام ساحت انجام میبحث را توضیح دهم گرچه اشاره هم خواهم کرد که بسط واقعی

ها ها آمده، من آنهای حکمی و ایندر بحثداشتیم، آنجا واقعًا عرفا بسط خیلی عالی نسبت به این مسئله دادند ولی اجمالش 
 کنم.را عرض می

 فعالیت استکمالی و تکمیلی )احراز الکمال و ابراز الکمال(
ت دیگری داریم ببینید در کنار فعالیت احراز الکمال یا به دست آوردن کمال یا فعالیت بر اساس استکمال، یک نوع فعالی

های ابراز الکمالی. جوهر اصلی کار اینجاست، یعنی نقطه ثقل اصلی که در این مسئله های تکمیلی یا فعالیتبه نام فعالیت
کند. در فعالیت استکمالی، فاعل چون ندارد دست استکمالی، فاعل چون ندارد کار میهای وجود دارد این است که در فعالیت

کند. دقت کنید؛ یعنی فعالیت از سِر ِغنا، دارایی. به بیان های تکمیلی، فاعل چون دارد کار میزند. ولی در فعالیتبه فعالیت می
کننده است به طرف فعالیت. نداشتن م تحریککننده است، داشتن هدیگر، چنانچه نداشتن، به طرف فعالیت تحریک

 کننده است، برای اینکه ابراز الکمال کند، تکمیلی. کننده است، برای اینکه احراز الکمال کند. داشتن تحریکتحریک

دهد؟! چرا خداوند این کنیم، چرا خداوند خلقت انجام میبه بیان دیگر مثاًل راجع به خداوند متعال که داریم عرض می
های بنیادین این معنا چیست؟! خواهد بسط بدهد. حاال ریشهکماالن را دارد، میدهد؟! چون اینها را انجان میعالیتف

گویم که ها داریم. مثاًل کسی علم دارد، نمونه نسبی میاش را در انسانهای نسبیهایش هم فراوان است. مثاًل ما نمونهنمونه
د این علمش را منتشر کند. این بخش. بله دوست دارد منتشر کند که بعدًا به یک پولی مالحظاتی که در آن هست، دوست دار
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مثاًل یک جایی  ای دارم،گوید من یک اندیشهآورد میبرسد. آن طرفش را کار نداریم. همین قسمت. مثاًل آن فضایی که فشار می
خواهد این نکته را عرضه کند. این فعالیت ست. مینشسته است، مسائل دیگری هم در کار نیست، به یک نقطه خوبی رسیده ا

پرسند، شود، به این معنا که فعالیت از سر دارایی است. گهگاهی هم کسانی از ما میهای خداوند متعال شبیه میکه به فعالیت
این جواب که  کند؟!اند که خداوند برای چه خلق میدهیم، شده است که در این کالس هم پرسیدهما هم همین جواب را می

 ترین جواب همین است. رسد، ولی اتفاقًا عمیقدهیم در سطح اول خیلی جالب به نظر نمیمی

شکافید و جلو ترین جواب است؛ یعنی وقتی مسئله را میگوییم خداوند دوست دارد که خلقت کند. این عالیمثاًل می
یگر، غایت خداوند متعال و هدفی بسط آنچه را که دارد، به بیان د مندی بهرسید؛ یعنی عالقهجا میروید، در نهایت به همینمی

ن معنا که خداوند متعال از خلقت دارد، نفس خلقت است؛ یعنی خود خلقت برایش مطلوب است. همین که بیافریند. و اال آ
ری، راجع به ن ما نوع دیگکه بیافریند تا نقصی از خودش را پوشش دهد که در باب خداوند متعال اصاًل معنا ندارد؛ بنابرای

های پیرامونی ها هم همینطور فعالیت دارند. با یک مقدار نکتهمجردات تام مثل عقول و مفارقات غیر از خدا، اگر اثبات شود، آن
رد، زند برای اینکه خودش را بسط دهد، یعنی برای اینکه آنچه را که داکه در اطرافش باید داشته باشیم؛ یعنی دست به فعالیت می

تب حکمی را کبروز دهد، نه آنچه که ندارد را به دست بیاورد. این یک نوع از فعالیتی است که در باب خدا مطرح است و شما 
شود که خداوند متعال از سِر تکمیل و فعالیت تکمیلی و فعالیت ابراز الکمالی دارد اش همین پاسخ داده میهم نگاه کنید، همه

 که...

شود؟! یعنی اگر خدایی تصور کنیم دارای کماالت ولی این بروز را نداشته این بروز نقص حساب نمی استاد نبودِن  سؤال:
 باشد، این نقص نیست؟!

خواهم واردش رحله ذات نیست چون آن کمال ذاتی است. حاال یک ادبیاتی است که من مینقص به لحاظ م استاد:
شود که خداوند متعال برای چه دست به یما به نظر من این پرسش تمام های عرفانی مطرح کنیم. اینجنشوم و بگذاریم در بحث

آورد که منتشرش کند؛ کنند ولی ظرایفی در آن هست که چرا دارایی فشار میزند. همین بحث تکمیلی را مطرح میخلقت می
خاطر اینکه دارند، این دارایی تحریک اوقات موجوداتی به  فهمیم که گاهی ازاما این را در اینجا بحث نکردیم. بله فی الجمله می

کننده است و کننده به معنای لغوی مدنظر است و اال حرکت که در خداوند متعال معنا ندارد. تحریککننده است. تحریک
 فهمیم که چون ندارد دستفهمیم. آن را که بهتر میطرفش را هم فی الجمله میکند فاعل را برای فعالیت، چنانچه آنمنبعث می

در اینجا وجود دارد که چرا دارایی فشار  های بیشتری همالجمله قابل فهم است ولی یک نکتهزند. این طرف هم فیبه فعالیت می
 آورد؟! می

ها را بگویم و چند مقدمه خواهم سر بحث خودش اینها را بزنند. حاال میمثاًل برای عرفا خیلی سخت نیست این حرف
دهند، اصاًل یک فشاری است، مثل این که چیزی ها میهایش را بکنیم. توضیحی که آنهم دارد، بگذارید همانجا این بحث
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یست؟! از سر شدت دارایی. این شدت دارایی خودش موجب حالو بخواهد منفجر شود، این حالت است. این از سر چ
خواهیم بگوییم اگر این بسط پیدا نکند، نقصی در او هست، قطعًا اگر خواد بسط پیدا کند. حاال میکند، میانفجارگونه پیدا می

نقطه ذات یک خالیی وجود دارد.  توانیم برگردیم و بگوییم دربرگردیم، ما از کجا شروع کردیم؟! از شدِت پری در ذات، پس نمی
 خواهد بسطش دهد. پس چه توضیحی باید داد؟! اینکه از بس که انباشته از کماالت است می

کنیم که اگر این بسط ندهد، این به معنای وجود یک نقص در ذات پروردگار است. همه آقایان، چه اهل باز یک سؤال می
وع کردیم روع بحثمان از شدت انباشتگی کماالت در حق بوده است. از اینجا شرحکمت چه عرفان، گفتند نه! چون ما اصاًل ش

توانیم برگردیم نقصی را در ذات جستجو کنیم. تا اینجای کار را اهل حکمت به همین فعالیت تکمیلی یا ابراز پس دوباره نمی
اش در کتب فلسفی به عنوان عنایت ح حکمیگویم که اصطالدارند که من نمی اند. البته یک توضیح دیگر همالکمال معنا کرده

کند، این توجه از سر نیاز نیست. توجه مافوق به مادون است؛ یعنی مثاًل فعالیِت عنایی، همیشه وقتی مافوق به مادون توجه می
زی که بخواهد ااز سر عنایت است؛ یعنی یک تعبیر عرفی که یک کم این معنا را رساننده است، از سِر عنایت است، نه از سِر نی

 این کار را انجام دهد. 

کنیم عنایت هم برای برطرف کردن یک نیاز است. عنایت در فضای انسانی به نحو نسبی وجود دارد ولیکن هرچه دقت می
تعبیر  مطلق فقط در حق سبحانه و تعالی معنادارد که هیچ نیازی در او تصور ناشدنی است. تعبیر حکیمانه که عرض کردم

رات آقایان نگاه حتوایش است. خود واژه تکمیل یا ابراز الکمال محتوای عنایت است. عنایت یعنی همین. مثاًل در تعبیتکمیلی، م
شود که خداوند متعال به خاطر اینکه علم به نظام کامل و نظام احسن دارد از یکسو و از سوی دیگر قدرت مطلق کنید، گفته می

ها باید منتشی شود به ایجاد ماسوی و کثرت؛ ها را دارد، طبیعتًا اینت مثل رحمت و ایندارد، بخل هم ندارد و این دست از صفا
کند. نه از سرنیازی که برای خودش است. اگر از جانب خداوند نگاه کنیم. یعنی او نه از سر نیاز از سر لطف و عنایت خلق می

ک خالیی ه کنیم، این از جهت برطرف کردن یک فقر و یاز جانب مخلوق نگاه کنیم یک دستان دیگری دارد. از جانب خدا نگا
 برد. در درون خودش است، اتفاقًا چون همه این صفات را دارد و مملو از کماالت است، دست به خلفت می

های ذاتی او. چون کمال محض است، چون دارا هست، به نظرم این گردد به ویژگیپس چرایی خلقت پروردگار برمی
برند. این معنای ها چون دارند، دست به فعالیت میبرند، بعضیها چون ندارند، دست به فعالیت می. بعضیتعبیر خوب رساست

دوم در خداوند متعال به نحو کامل و نهایی تحقق دارد. ولی ما از فلسفه یک مطالبه کوچکی هم داریم که در فلسفه این بحث 
کند؟! هیچ نقصی در ذات وجود ندارد، اگر نقص در ذات وجود الیت مینیامده و آن این است که چرا دارایی بعث به طرف فع

برد، ولی وقتی در خودش نقص وجود ندارد و از سِر دارایی داشته باشد که این کاماًل معقول است که چرا دست به فعالیت می
رسد که بعدها ما دین بحث ن به نظر میها نورد توجه قرار داد. چوکند، هنوز یک بنیادهایی مانده است که باید ایندارد کار می

را در فضای عرفانی هم به پیش ببریم و مطرح کنیم، آنجا که رسیدیم منان شاء الله آن نکاتی را که عرفا در این بحث مطرح 
 تر شود را عرض خواهم کرد.کنند، واضحمی
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ع خلق خالق فعل پروردگار باشد، از موض تا اینجا نکته اول و پرسشی که در نکته اول داشتیم که چرایی خلقت و چرایی
تواند باشد، فعالیت استکمالی و ... این نگاه کردیم، از موضع خالق نشان دادیم که این برای برطرف کردن یک نقص نمی

 بسطی که مانده را ان شاء الله سر جای خودش مطرح کنیم. الجمله دادیم و یکتوضیحات را فی

 چگونگی فعل خداوند متعال
های خواهیم واردش شویم، چگونگی خلقت و فعل پروردگار است. اینکه چگونگی البته، در قسمته دومی که مینکت

کنیم ها را جدا میشود و بعد اینها از یک جهت چگونگی فعل و خلقت حساب میبعدی که ما داریم مثاًل مراحل خلقت، آن
کند، چگونه این خلقت انجام ند متعال که دارد خلقت مین است که خداوها از هم تمییز پیدا کند. نکته دوم ایبرای اینکه بحث

ونم و بعد همین بیان اجمال را تفصیل خواهیم گیرد؟! یعنی نحوه بسط به چه شکل است؟! من اول یک بیان اجمالی عرض میمی
 داد و باز خواهیم کرد. 

 بیان اجمالی
کردیم، اگر ن باشد، بحث تشکیک را که مطرح میراگرفتند، اگر یادشاهایی که دوستان در نظام تشکیک فبا توجه به نکته

 جا را توجه داشته باشند، بر اساس چند قاعده عقلی که بعد بازش خواهم کرد، یکی قاعده سنخیت، یکی قاعده الواحد، یکیآن
رای ما روشن خواهد ا توجه کنیم، بها رقاعده استحاله طفره، یکی قاعده استحاله تجافی، با یک الی دو ضمیمه دیگر، اگر این

طبقات  شد که فعل پروردگار به شکل طبقات هرمی است؛ یعنی بخواهیم چگونگی فعل خدا را در نظر بگیریم، فعل پروردگار
کنید از این منظر، باری تعالی را که هرمی است، البته نه طبقاتی که در حال افزایش باشد، یعنی نظام هستی را که شما نگاه می

 مورد توجه قرار دادید و بعد طبقه طبقه خلقت او هست، همین االن کل طبقات پر است، 

واهم داد، ح خبه استحالی طفره و تجافی که توضی کند و بعد با توجهگوییم وجود حضرت حق تنزل میاین که بعدًا می
عنی االن کل هستی چه خداوند متعال، چه کانی نیست، یمگیرند، این به معنی زمانی و ستی شکل میطبقه به طبقه موجودات ه

اش، به نحو افقی در حال بسط است نه به نحو عمودی؛ کل مراحل خلقت، مملِو مملو است، پر است. فقط الیه وجود مادی
هایی که هر یعنی ما به نحو عمودی، تمام آن مراحلی را که به لحاظ وجودی قابل تصور هست را، حقیقت وحود بو همان ویژگی

 معناست. حله دارد پر کرده است. از این منظر جای خالی بیمر

بله مثاًل بحث بعدی ما، عالم حق سبحانه و تعالی، عالِم اله، بعد عالم عقل که خود عالم عقل هم مراحلی دارد، بعد 
ه بسط داشته باشد. این هم ماده، مراحل عالم ماده. اینطور نیست که باز ادامرسیم به عالمعالم مثال، مراحل عالم مثال، بعد می

یست در این زمینه مطرح کرد. اینطور ن توانگیرد. یک چند نکته را میماده، پایان ماجرا قرار میبحث مهمی است که چرا عالم
که باز حالت بسط داشته باشد، نه دیگر حالت بسط ندارد و طبقات هستی از این جهت مملِو مملو است. راجع به الیه مثالی 
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یی هست، فقط راجع به الیه مادی به نحو نه عمودی، بلکه افقی، در حال بسط است. و همیشه هم همینطور است و لذا هابحث
 کند. کنید، همیشه همینطور ادامه خواهد داشت و این مسئله به این سبک بسط پیدا میاز این منظر مسئله زمان را که مطرح می

دی است. آغاز سؤاالت مهم، راجع به مسئله معاد است. و راجع به بدء خلقت ماالبته ما سواالتی داریم، مثاًل از جمله 
ها را در نظر گرفتم های مهمی است. یک کمی از این دست بحثخلقت مادی، یعنی چطور باید تصویر کنیم. چون اینجا بحث

ان شاء الله یک توضیحاتی راجع دی رسیدیم، جا که به خلقت عالم ماکه در ادامه در ذیل همین بحث خلقت باری تعالی آن
 بهش عرض خواهم کرد. پس این سبکی، به نحو افقی جای بسط دارد ولی به نحو عمودی و طبقاتی نه. 

گیرد، یک موجود است، به شکل هرمی افزایش پیدا ای شکل میدهد که اولین نقطهبعد به حسب قاعده الواحد نشان می
کند؛ یعنی شکل هرمی بسط پیدا می ل عمودی است ولی خطی نیست، بلکه بهکند؛ یعنی خلقت درست است که به شکمی

رویم، وجودها کنید، موجودات بسیار متکثر هستند. هرچه که به طرف باالتر میمثاًل شما انتهای قاعده هستی را که نگاه می
شود ا به یک نقطه وحدت منجر میشود تهایی که قباًل هم داشتیم، وجودها جمعی و جمعی میشود به حسب ادبیاتجمعی می

ن که همان وحدت باری تعالی باشد. آن وحدت باری تعالی از منظر کثرت واحدترین است. ولی از منظر شدت، شدیدتری
 است. 

کشیدیم. اگر از جانب کردیم، دو مخروط برعکس میاگر یادتان باشد در بحثی در آنجا که تشکیک در وجود را مطرح می
. ولی اگر از نگاه کنید، سر مخروط باید باال باشد و قاعده مخروط باید در پایین باشد، چون خیلی کثرت داردوحدت به کثرت 

ترین است، ولی آنی جهت شدت و ضعف باشد، زاید برعکس باشد، چون آنی که بیشترین کثرت را دارد از نظر وجودی ضعیف
جمال ما ایک چنین حالتی دارد. پس این چگونگی خلقت را به نحو که کمترین کثرت را دارد، از نظر وجودی شدیدترین است. 

هایی که صدرالمتالهین در تشکیک مطرح کرده، با همین توضیحات و با توجه به همین قواعد، به این سبک باید بر اساس بحث
 ترسیم کنیم. این بیان اجمالی است؛ 

 بیان تفصیلی
شود را وجه میتهیم چند قاعده مهمی که در فلسفه مطرح است و به آنها خوااما بیان تفصیلی که در ضمن این بیان، می

ها همه مربدط به قاعده علیت است. ما چون در علیت مطرح خوانیم، اینای که میهم توجه کنیم؛ یعنی مثاًل دو سه قاعده
آید؛ یعنی یک بار به االخص میآید و یک بار در الهیات بمعنی هوی علیت میبحث های فلسفی یک بار درنکردیم، در کتاب

شود، به ینحو قاعده کلی به عنوان الهیات بمعنی االعم یعنی وجودشناسی عام یعنی کاری به خداوند متعال نداریم، بحث م
 گردد. مثاًل خداوند متعال را کهاش کنیم برمیخواهیم پیادهگردد به وقتی که میشود و یک بار برمیعنوان قانون علیت بحث می

کنند شود، اینجا هم بحث میشود. وقتی این قوانین پیاده میخواهد علت بقیه باشد، خب این قوانین پیاده میاثبات کردیم، آن می
 ایم که اینجا مطرح کنیم.ها را آوردهو آن
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 قاعده سنخیت
یت است. ، قاعده سنخای که باید حل شودان تفصیلی ورود کنیم. در بیان تفصیلی اولین نقطهخواهیم در بیحال می

 کنیم.گوییم و بعد راجع به خداوند پیاده میخواهد بگوید؟! االن ما راجع به کل علیت میقاعده سنخیت چه چیزی می

خواهید در نظر بگیرید یعنی وجود یک نوع قاعده سنخیت، در دو سطح قابل تبیین است. حاال معنای کلی آن را می
اند، یعنی بین علت و ای از متکلمین، همه این معنا را قبول کردهول. تقریبًا این را غیر از عدهمشابهت و مناسبت میان علت و معل

شود. حاال من یکی را گفتم تفسیر معلول، باید اصل مناسبت وجود داشته باشد. منتها چنانچه عرض کردم در دو سطح تفسیر می
تر وجود دارد ولی تحلیل و تر هست، در آن تفسیر عمیقسطحی هایی که در تفسیرتر. مالکتر و یکی هم تفسیر عمیقسطحی

 ول وجود ندارد. هایی که در تحلیل دوم وجود دارد در بیان انکته

 سطح اول قاعده سنخیت
کنند که مثاًل خود عالمه طباطبایی، در همین آغاز بحث در مباحث علت و در سطح اول، این بحث را که مطرح می

، ۴است؛ یعنی فصل  ۸۷های علت و معلول، اگر کتاب ما را داشته باشید، صفحه کنم آورده باشد. در بحثمعلول هم فکر می
الجمله دهد به قاعده سنخیت. حاال من فییع سطر اول را اختصاص میکند ولی سر، آنجا قاعده الواحد را بحث می۷مرحله 

اص نداده این را عرض کنم که قاعده سنخیت، با همه اهمیتی که دارد، متاسفانه فصل خاصی را در آثار حکمی به خودش اختص
شود. عالمه طباطبایی میصوص سنخیت نداریم. ولی خیلی هم کاربرد دارد و استفاده ها فصلی را در خاست؛ یعنی در کتاب

ده سنخیت ، در این جا راجع به قاع۸۷هم ذیل همین قاعده الواحد، چند سطر اول، فصل چهاِر مرحله هبت از کتاب ما صفحه 
 بحث کرده است. منتها تبیینی که اینجا ارائه شده است، همان تبیین سطح اول است. 

گیرید، علت و معلول باید تشابه و مناسبت با همدیگر ا در نظر میو معلول ر قتی علتتبیین سطح اول، یعنی اینکه شما و
ربط به هم نباشند. یک مقدار بازش کنیم؛ یعنی در اصل طبیعت و جنسشان داشته باشند، ضد هم نباشند، نقیض هم نباشند، بی

مر وجودی است، علت هم باید یگ ک ایگوییم اگر معلول با هم شریک باشند. لذا از تبعات این تفسیر این است که مثاًل ما می
گویید عدم باران. علتش چیست؟! عدم امر وجودی باشد. اگر معلول یک امر عدمی است، علت هم امر عدمی است. مثاًل می

 اند، ماهیت.ابر. یک تناسب و مشابهتی به لحاظ جنس و طبیعت باید وجود داشته باشد. حاال چون دوستان ماهیت را خوانده

کنیم، علت آن هم همان بعد ماهوی کافی است. معلولی داشته باشید که فقط به بعد ماهوی داریم توجه میشما اگر یک 
دهنده یک ماهیت، نسبت به خود ماهیت علیت دارند. مثاًل اجزای انسان، حیوان ناطق، اگر یاد دوستان باشد، مثاًل اجزای تشکیل

ها همه تناسب در آن محفوظ است. جزئی نسبت به کلش علیت دارد. این علیت دارند نسبت به کلش که انسان باشد. مثاًل هر
عدم نسبت به عدم، وجود نسبت به وجود، ماهیت نسبت به ماهیت. یک چنین حالتی هست. این معنا همان معنای سطح اول 
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وانم، اگر دوستان کتاب است که عالمه هم در همین چند سطر اول استداللی کرده است راجع به این سطر اول، استداللش را بخ
 دهد. خوانم همانجا که به سنخیت دارد توجه میرا داشته باشند و آن سطر اول نصفش را نمی

د؛ یعنی به و ذلک أن من الواجب أن یکون بین العلة و معلولها سنخیة ذاتیة. باید بین علت و نعلول سنخیت ذاتی باش
یعنی باید یک طبیعت و یک جنس در هر دو حاکم باشد.  لحاظ ذات باید یک اشتراکی باشد، از منظر ذات باید مشابهت،

بینید، ای که شما میتش، معلول به لحاظ ذاتش باید شباهت باشد. به گونهسنخیت ذاتیه باید باشد. از منظر علت به لحاظ ذا
خواهد بگوید اگر سنخیت بین علت و معلول الزم نباشد، معنایش این است که هرچیزی بتواند علت هرچیزی عالمه اینجا می

بینید که فقط الف است که نسبت  میشما مثالً  پذیر نخواهد بود. چونبشود و هر چیزی بتواند معلول هر چیزی باشد. این امکان
کند؟ شود که یک ارتباط ذاتی بین این دو وجود دارد. چرا ج با الف ارتباط علیتی پیدا نمیکند، معلوم میعلیتی با ب پیدا می

یا این کی بینید علتش این یکند؟ چرا چیزهای دیگر نیست؟ اگر مثاًل معلول ب هست، فقط میچرا د ارتباط علیتی پیدا نمی
دهد که اصل سنخیت، مناسبت یک امر الزم در بحث علت و معلول تواتد علتش باشد. این نشان میدوتاست، هرچیزی نمی

 است. 

کند. کند. هرچیزی که سرما تولید نمیخواهیم گرما داشته باشیم. هرچیزی که گرما تولید نمیمثاًل فرض کنید که می
ای، عمل کند، این یعنی همان مسئله ای در شرایط ویژهکند. حتمًا باید علِت ویژهیهرچیزی که فالن شیء خاص را درست نم

فرماید، لیست بین الواحد منهما و غیر اآلخر؛ یعنی تناسب و سنخیت که باید میان علت و معلول رعایت شود. لذا عالمه می
ین علت و اخود آن دیگری است، یعنی هر یک از  این سنخیت ذاتی بین یکی از این علت و معلول و غیر دیگری نیست، بلکه با

شود یینید این تناسب و ارتباط علت و معلولی برقرار نمیمعلول با آن دیگری ارتباط دارد، ولی هریک از اینها با غیر دیگری می
ین علت و بذاتی  چون تناسب نیست. اگر قرارباشد که سنخیت ذاتی الزم نباشد و اال یعنی اگر قرار باشد الزم نباشد سنخیت

 معلول باشد و اال جاز کون کل شیٍء علًة لکل شیٍء، و کل شیء معلوٌل لکل شیٍء، پس باید جایز باشد.

ر دهر چیزی علت هرچیزی باشد و هرچیزی معلول هرچیزی باشد. و این یعنی هرج و مرج در نظام عّلی و معلولی 
ة مسانحة لمعلولها، پس در علت یک جهت همسنخی با العلة جه رود. ففیبینیم مطابق یک نظمی پیش میحالی که ما می

شود که بشود این معلول را از علت استخراج که اتفاقًا همان نکته باعث میهي المخصصة لصدورها معلولش وجود دارد که حاال 
رسهای فراوانی جا آدشود، اینکرد. یک مناسب ذاتی باید باشد. این تفسیری که در سطح اول برای مسئله سنخیت مطرح می

 ام ولی نیازی نیست.نوشته

 سطح دوم قاعده سنخیت
اما سطح دوم از تفسیر سنخیت. سطح دوم از تفسیر سنخیت، این مسئله هست، حاال توجه داشته باشید که خود بحث 

معارفی  ای از متکلمین و حکما محل بحث و گفتگو است. همین االن از سوی کسانی که در مباحثسنخیت میان پاره
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دانم گویند بین علت و معلول نباید سنخیت باشد، نمیاندیشند، روی مسئله سنخیت خیلی حساسیت وجود دارد یعنی میمی
 شنیده باشید، 

ای که از کنند اگر این حرف را بزنند، آن تبیین ویژهها، چون احساس میهای موسوم به مکتب تفکیک و اینمثاًل گروه
خواهد سنخیت را الی دارند که بر اساس آیه شریفه لیس کمثله شیء، آن لیس کمثله شیء در واقع میحضرت حق سبحانه و تع

کنند که این در الهیات آنها را دچار کنند و احساس میبردارد. لذا از این باب با این بحث حکمی، تقابل دارند و این را قبول نمی
 رساند یا نه؟ ود آیه شریفه این معنا را مید که آیا خها را کرکند. در جای خودش باید آن بحثاشکال می

اورد رمیدمثاًل لیس کمثله شیء، یادتان باشد مثل آن بحث است که در اشتراک معنوی داشتیم که سر از الهیات سلبی 
ها را اش این حرفارهتوانیم دربتوانیم ولی خدا را نمیرا بگویید وجود و موجود، ممکنات را می توانید خداوندگفتند نمیکه می

انجامد؛ یعنی شما حتی یک گزاره سلبی دهند این است که این به ترتیب معرفت الله میبزنیم. خب آنجا پاسخی که حکما می
توانید بکنید. کردم که شما بر اساس آن فضا اصاًل خدا را انکار هم نمیتوانید درباره خدا به کار ببرید. من آنجا مطرح میهم نمی

خواهید انکارش کنید؛ یعنی حتی توانید داشته باشید و میخواهید انکار کنید؟ هیچ تصوری از خدا نمیچیزی را میچه 
شود، از این طرف هم های سلبی هم قابلیت مطرح شدن در آنجا را نخواهند داشت. آنجا به آیه لیس کمثله شیء توجه میگزاره

گویند که لیس کمثله شیء، مثاًل در اصل شیئیت، آیا در آنجا هم سنخیت میهایی که هست راجع به این آیه شریفه و بحث
لی از نیست؟ یعنی همه شیء هستند، خدا شیء نیست؟ مثاًل الشیء است؟ طبیعتًا در اصل شیئیت، در اصل موجودیت، در خی

اًل همان جوهر ذاتی که ییم که مثخواهیم بگوگوییم نمیآرام این سنخیت هست. سنخیت که ما میبینید که آرامچیزها شما می
 شود. نقد میشود و آرام آرامهایی میپروردگار متعال دارد، همان را ما هم داریم، پس ما خدا هستیم. چنین گمان

های قصنه! بحث این نیست، تفاوت است. چون حرف صحیح در باب باری تعالی تنزیه است. تنزیه یعنی ما او را از ن
ماالت را هم که یم، نه از کماالت موجود. تنزیه این است. اگر بگوییم هیچ گونه سنخیت ندارد، آن وقت ما کمخلوقین مبرا بدان

بینیم باید اصل کماالت، نه کماالت همراه نقائص، اصل کماالت را هم باید قطع کنیم و در واقع به تعبیر آقایان در خلق می
توانید پیدا کنید. از آن بحث برگردیم. تحلیل معرفتی به خداوند متعال نمیآید یعنی شما اصاًل تعطیل در معرفت به وجود می

صدار و ادومی که از سنخیت وجود دارد این است که مراد از سنخیت، این است که معلول باید در علت باشد که علت ظرفیت 
ت، در آن خست ولی سّر مناسبت را در لی، مناسبهمان بحث قب ای در اینجا نهفته است،علیت را داشته باشد. ببینید چه نکته

کند؟ چرا با ج مناسبت ندارد. شود. چرا این الف با ب مناسبت پیدا میدهد. سّر مناسبت روشن میاین تحلیل دوم توضیح می
 گوییم چون ج به نحو مناسب الف در الف حضور ندارد.می

در تفسیر دوم  ا یک مناسبت و سنخیت باید باشد.هگوییم بین اینالف را علت در نظر گرفتیم، ب را معلول. ما می
شود. مثاًل مناسبت و سنخیت یعنی باید ب در الف باشد. اینجا سر آن مناسب و سنخیت ذای بین الف و ب توضیح داده می
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وجود بینید، این به دلیل وجود ب در الف است. وجود معلول در علت هست. البته شما یک نوع مشابهت بین علت و معلول می
 تواند در الف حاظر باشد.گیرد؛ یعنی به آن گونه که میمعلول در الف، با حفظ شرایط و وضعیت الف صورت می

رویم، غذا در کردند که سر سفره غذا ما میکردیم اشکال میها در بحثی که مطرح میشاید عرض کرده باشم که بعضی
ون اینجا علت متکثر است. از یک جایی بله کنید، در مرحله قبل.... چ ها بوده، بعد... اگر خوب دقتجیب پدر و مادر و این

دهد، به هنری که مادر دارد شود که پدر انجام میشود، خود پول تبدیل به فعالیتی میهمین غذا در جیب پدر تبدیل به پول می
 ر اینجا قرار داده شد.شود این شیئی که دشود، مید. همه آنها وقتی ترکیب میورزد، هنر در درون او بومی

خواهیم؛ یعنی خداوند متعال در گویند ما از خداوند متعال چلوکباب میها را نقد کنند، مثاًل میهستند کسانی که این
گوییم قطعًا همینطور است ولی بله! چلوکباب بخواهد در مواطن قبل معنا دهد؟ میذات خودش چلو کباب دارد که با ما می

ین علت چلوکباب که نیست. به شکل کمالی متناسب با آن مراحل باید باشد. خب سّر مشابهت و مسانخت بشود دیگر به شکل 
تر، همین است که معلول باید در علت باشد. استداللش چیست؟ استداللش این است که فاقد و معلول، اصاًل تفسیر عمیق

اش باشد. درست است که تواند اعطا کننده و ایجادکنندهیندارد نم تواند معطی شیء باشد؛ یعنی چیزی که چیزی راشیئی نمی
شود چیزی تحلیل و تصورش راجع به علت و معلول بسیار سخت است ولی اصل مسئله بسیار واضح و بدیهی است؛ یعنی نمی

 کند.جاد میایکه چیزی را ندارد، دست به ایجادگری بزند. حتمًا دارد. بله متناسب با ساحت خودش او را دارد و االن دارد 

شود به چنین چیزی. مطابق ادبیاتی که قباًل آید، تبدیل میمتناسب با ساحت خودش وقتی که فرایند علیت پیش می
گر اداشتیم، این به معنای چیست؟ یعنی وجود کماالت به نحو البشرط ریشه وجود کماالت، به نحو بشرط ال هست. شما 

حو البشرط در حوزه علت اشیاء متحقق شده به نحو بشرط ال هست، باید پیش از این به نها همان معالیل را توضیح دهید که این
ال. اگر شود همان بشرطکند، اینطور نیست که همینطور زمخت باشد، این که میداشته باشید. خیلی این تفاوت ایجاد می

صلش باید آنجا باشد. اگر این حرف را خواهد ولی اط، یک تحوالت خیلی مهمی میخواهد کبدیل شود به نحوه ال بشرمی
بین علت و  در سنخیت نگاه کنیم یک نوع عینیت نهفته شده است؛ یعنی کند[ی ]پیدا میزدیم، آن وقت سنخیت معنای عمیق

 معلول یک نوع عینیت باید برقرار باشد. 

دهیم و در واقع خود سنخیت را  در اینجا در همین بحثی که االن عرض کردیم، اگر بخواهیم دقیق این عینیت را توضیح
باز کنیم، باید این نکته را مطرح کنیم که در مسانخت و سنخیت دو نکته باید با هم برقرار شود. مثاًل این کلمه عینیت که به کار 

نگاه بردیم، این چه نوع عینیتی است؟ عینیتی است که در عین مغایرت، شباهت باشد، دو چیز باید در آن محفوظ باشد. مثاًل 
کنید اگر علت و معلول، صد درصد عین همدیگر باشد، اصاًل تکثری اتفاق نیفتاد، یک چیز است. اگر صد در صد متباین باشند، 
تصال امکان ندارد یک متباین از یک متباین شکل بگیرد، متباین به معنای لغوی؛ یعنی صد در صد. اگر ما دو چیز داشته باشیم 

هیچ نقطه نفاوت نخواهد داشت، اصاًل این دو چیز نیست، وایعا یک چیز است،  دهیم،طالعه قرار میوقتی این دو چیز را مورد م
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اگر دیدیم که صد در صد با همدیگر اختالف دارند، اصاًل امکان اصدار یکی از دیگری وجود ندارد. حتمًا در اینجا دارد یک نوع 
ی عینیت در غیریت. از یک جهاتی باید عینیت باشد، از یک جهاتی افتد. اصاًل سنخیت یعنعینیت در غیریت دارد اتفاق می

 شود. باید یک تفاوتی باشد.غیریت. اگر از یک جهاتی غیریت نباشد اصاًل تکثر تولید نمی

ا عینیت، یاگرجوهره ذات معلول را در خود نداشته باشد، یعنی عینیت، اگر عینیت نباشد، یا همان شباهت یا مناسبت 
خواهد اش این است که وقتی میگیرد؛ یعنی اصدار و علیت دو پایه دارد. یک پایهمنظر نباشد بازهم اصدار صورت نمیاگر از آن 

د. من فرایند اصدار شکل بگیرد، یک چیزی شکل بگیرد که نه صد در صد شباهت و عینیت باشد و نه صد در صد مباینت باش
افتد. زنیم همین اتفاق دارد میعلیتی همین است. االن هم که داریم حرف می وجٍه عینیت، من وجٍه غیریت. در تمام فرایندهای

شود، نسبت به خودمان که در نظر بگیریم، ما تز یک جهت شباهت هایی که صادر میزنیم، دین صحبتاالن که داریم حرف می
ود این کماالت به نحو البشرط، مشابه و ها را من در درون خودم به نحو البشرط دارم، خب من از جهت وجچون تمام اینداریم

ها چیست؟ به نحو همان بشرط، ال و البشرط ها هستم، ولی اینها به نحو بشرط ال هستند. اختالف من و این صحبتعین همین
 گیرد.است. اتحاد ما در چیست؟ در آن جوهره کار که دارد شکل می

های اعدادی هم همینطور م در علیت است. حتی در علیتهای مهشود عینیِت در عین غیریت. یکی از بحثاین می
های عالم ماده اینطور نیست که هرچیزی مقدمه شکل گیرِی هر چیزی بشود. یک تناسبی باید وجود داشته است؛ یعنی در علیت

 شیء ب، چرا مِعّد باشد. یک تناسبی باید در علل اعدادی و در علل مادی باید وجود داشته باشد که چرا این شد علت اعدادی و 
بیند، چرا این در فرایند تکاملش تبدیل به خرما علت اعدادی و معّد شیء ج نشد؟ مثاًل فرض کنید هسته درخت پرتقال می

شود؟ باید یک مناسبتی بین درخت پرتقال و هسته درخت خرما وجود داشته باشد، شود؟ چرا تبدیل به درخت پرتقال مینمی
باشد، مقل  دارد. از یک جهت که در نظر بگیرید، باید این هسته خرما درخت خرما را در خود داشتهیک مناسبتی اینجا وجود 

 همان تفسیر دوم، در خودش داشته باشد تا بسط پیدا کند.

م در هیا مثالهای دیگر؛ یعنی حتی در علل اعدادی هم این قاعده جریان دارد. در مطلق فرایند علیت. همین بحث 
گیرد، مثاًل ای که شکل میاسی، همانطور که راجع به اصل اثبات خارج از ما یا فرض کنید تغّیر و گوناگونیمباحث معرفت شن

فرض کنید شما دیشب در یک وضعیت خاص بودید، دیروز در یک وضعیت خاص، االن در یک وضعیت خاص، چرا این تحول 
ها هم باید در کنم، اختیار اینها را تولید میدم دارم اینگیرد؟! اگر همه چیز در درون خودم باشد و خوها صورت میوضعیت

دهد که این نباید از گیرد. این قواعد علیت مثل سنخیت، نشان میها با اختیار خودم صورت میکف خودم باشد. اگر همه این
شود. گوناگون می ت ولی بخشهایی خارج از من است. اصل واقعیت خارج اثباتهایی از من هسمن باشد. درست است، بخش

 شود. رویم، تغییر حاصل میشدنش. مثاًل در کالس هستیم، بعد به بیرون از کالس می
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حثی را که ببر اساس قواعد علیت و قواعد سنخیت، چه اتفاقی افتاد؟ اگرواین بحث همینطور ریز به ریز طی شود، همان 
یابیم، هم باید متأثر از خارج از من باشد، من هم دخالت می گویند آنچه را که ما در درون خودماندر وجود ذهنی، حکما می

ها باید ریشه در شود. افزون بر این، تغییرها و تحولدارم ولی خارج از من هم دخالت دارد، پس اصل خارج از من اثبات می
ونه این مسائل عل شناسا اینگخارج داشته باشد، اگر خارج از وجود من هیچ گونه تغییری وجود نداشته باشد، نباید در فضای فا

 تواند این معنا را پیش ببرد.بازتاب پیدا کند؛ یعنی قواعد سنخیت و قواعد دیگری که در باب علیت هست، می

کند که چرا معلولی از علتی سر زده؟ چه کند. سؤال میکنم که بحث سنخیت دارد از سؤال فرار میاحساس می سؤال:
 .دهد که مناسبت و سنخیتی وجود دارد..می مناسبتی وجود دارد؟ بعد جواب

گوید اصاًل مناسبتی بین علت و معلل نیست. شما مناسبت را قبول نه این بحث در مقابل کسی است که می استاد:
 ی.گویید چه مناسبتی هست؟ اصل مناسبت را قبول کردکردید، می

 و معلول است. ولی استداللی برای سنخیت این است که یک مناسبتی بین علت سؤال:

رچیزی نه، اصل استدالل این است که اگر مناسبت الزم نباشد، هرچیزی باید بتواند علت هرچیزی بشود و ه استاد:
شود تواند معلول هرچیزی باشد، پس معلوم میتواتد علت هرچیزی شود، و هرچیزی نمیمعلوِل هرچیزی. اینکه هرچیزی نمی

آیا سنخیت  است که آیا باید مناسبت بین علت و معلول باشد؟ اصاًل سنخیت یعنی همین.اصل مناسبت الزم است. سؤال ما این 
گوییم اگر سنخیت یعنی همان مناسبت نباشد، معنایش این است که هرچیزی علت هرچیزی باید بین علت و معلول باشد؟ می

ول در لش چیست؟ این است که اگر معلباشد. این تفسیر اول. تفسیر دوم گفتیم سنخیت یعنی وجود معلول در الف، استدال
خواهیم لفظ را تغییر دهیم، اصاًل کند؟ امکان پذیر نیست. نمیالف نباشد، الف چگونه بستر را برای اصدار معلول فراهم می

 سنخیت یعنی همان مناسبت. 

 وید اگر مناسبت یا سنخیتگگویید باید مناسبت باشد؟ ما دو تفسیر کردیم. یک تفسیر همان بیان عالمه، میچرا شما می
اش هرج و مرِج عّلی و معلولی است و چون هرج و مرِج عّلی و معلولی پذیرفته نیست و قطعًا اینگونه نیست، ما نباشد، الزمه

ج عمل کنید، حتی در علل اعدادی نه علل حقیقی، در علل اعدادی هم تناسبات ... یعنی اینطور نیست که شما به نحو هرج و مر
کند. یا با تجربه یا با رساند؛ اما اینکه چه مناسبتی بین الف و ب هست، این را علوم کشف میوم مناسبت بین اینها را میاین لز

 آورد. اگر مثاًل از سنخ تجربه باشد.چیزهای دیگر این هه را به دست می

ک بیان دیگر این بود که اصاًل منظور از سنخیت یا به بیان دیگر ریشه مناسبت چیست؟ وجود معلول در الف است. ی
گوییم معلول در الف باشد، باید به نحو علت اینکه معلول باید در الف باشد چیست؟ یک توضیحی هم دادیم که لینکه می

گوییم آب در فالن چیز قشنگ به شکل آب ی کنیم که حتمًا ما که میمتناسب با الف در الف باشد؛ یعنی نباید ساده انگار
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الیی است. آنجا البشرطی است. بخواهیم جست و جو کنیم. خب این حالت به تعبیر اصطالحی که مطرح کردیم به نحو بشرط
 شود.خب فقط لفظ که نیست، خیلی تحول در آن ایجاد می

گوییم اگر علت معلول را در خودش نداشته الف باشد استداللش چیست؟ میاگر تحلیل دوم این است که معلول باید در 
کنیم. حال گهگاهی خود خواهد فرایند علیت را انجام دهد؟ پس ما اصل تناسب و نسبت را داریم اثبات میباشد، چگونه می

تناسبی بین این الف و ب وجود  گویند برخی از چیزها روشن است. ولی بسیاری از چیزها واقعًا پنهان است که چهها میاین
ها تهدید آمیز باشد، ولی شود منشأ ب؟ ممکن است خیلی دشوار باشد، بعضی از چیزها روشن باشد، بعضیدارد؟ که الف می

 این بعد از این است که اصل مسئله به لحاظ عقلی تمام شده است که قطعًا باید مناسبت باشد.

ی و البشرطی یش بیاید، اگر این نیستی و عدم علت العلل یا علتش به نحو اندماجبرای معلول پ اگر نیستی و عدم سؤال:
 وجود دارد؟

گویم. چه چیزی گویم و در الواحد باز هم به تناسب قاعده میخواستم در الواحد بگویم ولی االن میاین را می استاد:
ها به خاطر تنزل شود که معلول مثاًل پنج تا از کماالت علت را داشته باشد ولی ده تایش را نداشته باشد؟ این نداریباعث می

ت. اتفاقًا این همان فرایندی نطور نیست که از علت برخیزد، از نفس معلول بودن اسها در معلول ایاست؛ یعنی برخی از ویژگی
شوند. چون اابشرط که هستند، بیست کمال با همند، چطور این تبدیل به ال ها میها تبدیل به بشرطاست که چطور البشرط

ها را اینجا فرض الف بگذارید و به ترتیب همه این شود؟ اگر این بیست کمال را اسم بگذارید، مثاًل کمال یک را برالها میبشرط
ال. در افتد که فقط بشود الف. بشرطبچینید، یک نحوه وجود دارد، الف ب ج و... به نحو جمعی وجود دارد، چه اتفاقی می

 خواهیم کرد. رسیم و بحث ها هم خیلی مهم است. میدهد، این بحث در قضا و قدر و اینفرایند علیت االن را الف دارد می

های ب، ج، د دهد. اینجا آن نداشتهکدام را نمیخواهد بدهد یعنی ب، ج، د تا آن نوزده تای دیگر را هیچوقتی الف می
توانید این را به علت ال شدن. شما میو اینها که همراهش نیستند، این نبوِد اینها به خاطر همین تنزل است؛ یعنی همین بشرط

خواهم الف بدهم. من گوید من فقط میکند؟ مینید به علت نسبت ندهید. چون علت دارد چه کار میتوانسبت دهید و می
ها به خاطر همین که خود الف شکل دهم ولی جنبه نداریخواهم الف ایجاد کنم. این جنبه وجودی و کمالی را من دارم میمی

توانیم بگوییم توانیم هیچ فعلی انجام دهیم؛ یعنی ما همیشه میآید؛ یعنی اگر غیر از این باشد ما نمیگرفته است همراهش می
خواهم صحبت کردن را بیرون بدهم، اینکه من کتابت نیستم، فالن نیستم، خاصیت همراه خود اوست؛ یعنی من فقط االن می

نیستم، نیستی را الزم نیست  یستم. خود آن ب، ج، د و اینهاآید که ب، ج، د و اینها ندهم، به همرا او این میمن وقتی الف می
 علت بدهد. 

کنیم آید. بحث شر را معنا میکنیم چون در بحث قضا و قدر، بحث شرور میما در بحث قضا و قدر هم این بحث را می
شود. دهیم که از یک جهت به خدا انتصاب دارد ولی از یک جهت از خدا صادر نمیها را توضیح میها. این نیستیبه نیستی



17 
 

تواند فضا را روشن کند و حل کند. مثاًل خود معلولیت و فقر، معلول فقیر و محتاج است. آیا بحث جالبی است؛ یعنی می خیلی
گیرد؛ یعنی چون معلول، ها به خاطر این تنزل صورت میاین احتیاج هم در خدا باید باشد؟! نه. اصاًل احتیاج و فقر و نقص و این

جنبه وجودی و کمالی آن باید در علت باشد، که بدهد. ولی همین فرایند اعطاء شیء را همراه معلول است، لذا ناقص است. این 
کند، نه اینکه خدا این ها میکند. خود فرایند اعطای یک امر وجودی، آن شیء را همراه با بسیاری از نداریبا نبودهای فراوان می

ها را به او داده است، اشکال ندارد. چون اگر خدا آن وجود را این نداریتوانیم بگوییم خدا ها را هم به او بدهد. بله مینداری
شد. من چون در بحث شرور هم باید این بحق را مطرح کنم، اصل و جوهر کار آن همین ها همراهش نمیداد، این ندارینمی

 است که االن پرسیدید و جوابش همین است. 

خواستیم بحث کنیم، قاعده سنخیت همین است. قاعده سنخیت را که می پس بنابراین ما مسئله سنخیت را، یعنی قاعده
دهیم می سنخیت، وجود مناسبت بین علت و معلول است. وجود مناسبت بین علت و معلول را یک بار بر اساس این نکته توضیح

لت آن این است که خالف این نیست. وجود دارد. ع ای بین اشیا از منظر علو و معلولبینیم ارتباط ویژهشویم. مییعنی عمیق نمی
ها مناسبت هست، پس اصل مناسبت بین علت و معلول شود که بین اینچون هرج و مرج علی و معلول نیست، پس معلوم می

ل و اثبات ثابت است. به دلیل اینکه هرج و مرج علی و معلولی باطل است. چون آن باطل است، این درست است. این تفسیر او
 و استدالل آن هم هست؛ خود سنخیت 

ود مناسبت خاما تفسیر دوم این است که معلول باید در علت باشد و لذا علت بتواند بدهد. خود این معنا از یک جهتی 
کند که دهد. معلل تبیین میجور مناسبتی؟! مناسبتی که این مناسبت را در خود معلول توضیح میدهد که چهرا هم توضیح می
بینید به خاطر حضور من در ساحت علت است. ین در علت باشم. اگر شما یک مشابهتی بین علت و معلول میمن باید پیش از ا

شوم به کماالت علت. چون من در ساحت چون من در ساحت علت وجود دارم. البته در ساحت علت دیگر من نیستم، تبدیل می
 کنید. من در آن حاضر هستم. مناسبت می علت وجود دارم، لذا شما بین من و علتم احساس تشابه و سخیت و

ست، ولی در بحث علل اعدادی هم همین است. مثاًل اگر گرما را از اصطکاک دریافتیم، گرچه این علت علِت حقیقی نی
زی باشد. حتی قطعًا باید گرما در هویت اصطکاک به نحو متناسب با اصطکاک وجود داشته باشد که بتواند تولید کننده چنین چی

رود آب بنوشد. اگر خواهد سیر شود، نمیفضاهای اعدادی هم مسئله همین است. لذا در فضاهای اعدادی اگر کسی می در
خواهد غدا شور ها. اگر کسی میرود غذا بخورد. یک مناسبتی وجود دارد بین ایناش برطرف شود نمیخواهد تشنگیکسی می

ریزد. این معنایش این است که تناسب برقرار است. اگر شود، در آن نمک نمیریزد، اگر بخواهد شیرین ببشود، شکر در آن نمی
لبته مناسب تناسب برقرار است، دقت فلسفی کنیم بهنی باید بگوییم که معلول باید به نحوی در علت متحقق و موجود باشد. ا

 با فضای علت.
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و اشراق هم  قابل تبیین است، آیا در فضای مشاءاین تبیین دوم که فرمودید در فضای علت و معلول از نظر صدرا  سؤال:
 توان اینگونه تبیین کرد؟می

کند، چون اصالت در اشراق ما شیخ اشراق را درنظر بگیریم، چون شیخ اشراق نظام نور و ظملت را مطرح می استاد:
 همیشه فلسفه اشراقماهوی هست ولی ایشان قائل به دو ماهیت است. یک ماهیت نور، یک ماهیت ظلمت، یک مشکلی که 

شود که شما قاعده سنخیت جا مطرح میدارد، ارتباط دادن ظلمت با نور است. به خاطر همین مسئله سنخیت؛ یعنی همان
گوید خداوند کنید ولی شیخ اشراق در سیستم نور خیلی زیبا جوابگوی بحث است؛ چون میعلیت و معلول را دارید رعایت نمی

رسد به بحث ما. در پهنه نور، خیلی زیبا کار ایشان جوابگو است فلذا ایشان یه نور، نور، نور هستند تا مینوراالنوار است و بعد بق
ون یک اصالت ماهوی خاصی است. اگر یک کسی اصالت ماهوی جدی بشود، واقعًا نظام علیت برای او بغرنج خواهد شد. چ

تواند پیاده کند و مشکلی ندارد یا نظام علیت را در ظلمت حت میایشان اصالت ماهوی هست ولی نظام تشکیک را در پهنه نور را
 اط بین ظلمت و نور است؛ کند و آن ارتبتواند پیاده کند. چون سنخیت برقرار است. فقط یک چالش پیدا میمی

مت لظهمین باعث شد که خیلی از شارحین کار ایشان بگوید که اصاًل منظور ایشان از ظلمت یعنی سایه، نه یعنی 
محض؛ یعنی نور ضعیف. اگر نور ضعیف بگیریم این مشکل هم در کار ایشان برطرف خواهد شد ولی چون ایشان صراحت 

حقایق به اء دارد در آن مسئله، طبیعتًا کار مقداری سخت خواهد بود. یا مثاًل در نظام مشاء اگر آن حرف درست باشد که مش
د با وجود این تفاوت ود است و این هم وجود است ولی وجود این صد درصجوگویند این هم ؛ یعنی میقائل هستند همتباین

شود، لذا بعضی از فالسفه معاصر که خواستند بگویند این دارد. این هم مسئله سنخیت بین علت و معلول دچار چالش می
معلولیت،  وث علیت ها در مباحنسبت به مشاء غلط است و درست نیست، همین بحث علیت را مطرح کردند و گفتند این

شود طرح حقایق متباین را مطرح کرد؛ یعنی در تناقض سنخیت بین علت و معلول را مطرح کردند. با وجود سنخیت دیگر نمی
 با همدیگر هستند.

 شوند، از خودشان اصالت دارند؟که در اشراق مطرح می غاسقهجواهر  سؤال:

ستند هنیست. منظور از استقالل، اعراض نیست. خودشان جوهری بله. اصالت به معنی عدم نیازمندی به علت  استاد:
گویند برازخ. یک اصطالحی که باید در شیخ اشراق مثل جسم. جواهر قاسق در کارشان همین اجسام است. جوهر قاسق یا می

ز مرگ یا عالم مثال گویند ...)ادامه نداند( اصطالح برزخ مشهور به چیست؟ عالم پس امراقب آن بود این است که برزخ که می
گوید. قاسق یعنی شب، گوید برزخ منظور جسم مدنظر است. برازخ قاسقه، جواهر قاسقه میمدنظر است ولی وقتی ایشان می

 تاریکی شب، در آیات قرآن هم دارد. این قاسقه که دارد به معنی تاریکی و شب است.

 کنید یا عرضی برای وجود؟تبعی وجود تعبیر می سؤال:



19 
 

گوید آن چیزی که در بیرون داند. میساخته میداند. وجود را یک امر ذهناصاًل شیخ اشراق وجود را اعتباری می :استاد
ها در خارج واقعیت دارد. وجود چیزی است که در ذهن تولید واقعیت دارد ماهیت اشیا است. مثاًل سنگ، چوب، آهن، این

گویند جوهرش قاسق است؛ یعنی تاریک است. این تاریک نه ها میی از آند و اصیل، بعضها که جوهر هستنشود. خود اینمی
گاهی ندارد که قباًل در بحث علم یک توضیحی دادم؛ اما جواهر نوری آن موجود اتی هستند به معنای تاریک مادی، یعنی خودآ

گاهی و خودپیدایی دارند، نور هستند. تفسیرشا گاهی دارند. همه موجوداتی که خودآ ور مادی مدنظر ن از نور این است. نکه خودآ
گاه. لذا می گاهی از خداوند نیست. همه جواهر نورانی یعنی خودآ گوید خداوند را نور االنوار است؛ یعنی منشأ اصلی خودآ

گاهی تا می گاهی، خودآ گاهی، خودآ گاهی، خودآ گاهی متعال است. بعد موجودات دیگر، خودآ رسد به نفس انسان که خودآ
گاهی ندارند، لذا ایندارد. از ط  شوند قاسقه. ها میرف دیگر جواهر قاسقه یا اجسام قاسقه یا برازق قاسقه، یعنی حقایقی که خودآ

تعالی را مطرح کردیم، آمدیم در بیان تفصیلی. در بیان تفصیلی پس ما یک بیانی اجمالی در چگونگی فعل و خلقت باری
ت، به ساس قاعده سنخیت، باید بین علت و معلول چه باشد؟ مسانخت، مناسبابتدا قاعده سنخیت را مطرح کردیم. پس بر ا

نید. کای که باید معلول در علت باشد و باید بسط پیدا کند. خب همین معنا را شما در بحث خداوند متعال با مخلوقین پیاده گونه
باشد، ارتباط  و صد در صد تباین وجود داشته باید سنخیت و مناسبت باشد و اال خداوند اگر هیچ مناسبتی با خلق نداشته باشد

 شود.شود. از منظر حکمی ارتباط خلقت قطع میعّلی قطع می

تواند همه مخلوقات را به وجود بیاورد، سّر آن این به تفسیری که ما در تفسیر دوم مطرح کردیم، اگر خداوند متعال می
اشتیم. ضرت حق در حق موجود هستند. ما قباًل در بحث تشکیک داست که تمام مخلوقات پیش از خلقت به گونه متناسب با ح

هایی که اخیرًا داشتیم که چگونه تمام کماالت گوید بسیط الحقیقه کل االشیا. همین بحثاین همان عنوانی است که صدرا می
له خلقت ل نباشد، مسئبه نحو وجود جمعی و البشرطی آنجا هستند. همه چیز در آنجا هست. اگر این ظرفیت در خداوند متعا

 و فعل روی نخواهد داد.

کند حتمًا باید دارا باشد. تواند فاقد شیء باشد؛ یعنی چیزی که چیزی را ایجاد میگویند که معطی شیء نمیحکما می
باشد تا تواند بدهد؟! باید داشته گویند این امر بدیهی است و وقتی که ندارد چگدنه میکنند میبعد از حکما که استدالل می

کرد، دیدم و اینطور برداشت کردم که ادعای بداهت راحت است. ما از آن طرف هایی که نقد میاعطا کند. من یکی از این کتاب
ها را هم ببیند. گوییم. اتفاقًا معطی شیء نباید داشته باشد، بداهتا! نوشته بود و منتشر هم کرده بود. گاهی بد نیست آدم آنمی

توانیم کنید خوب است، ما نمیگوید که خب شما که ادعای بداهت میگوید که نباید داشته باشد. میمی حاال در هر صورت
 اشد تا بدهد.گوییم بدیهی است که نباید داشته بادعای بداهت کنیم؟ ما می
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نخیت را ث ساین یک قاعده. پس بنابراین ما در آن ساختار نظام هستی باید به مسئله سنخیت توجه داشته باشیم و بح
عنا دارد. مباید مالحظه کنیم. مخصوصًا با توحه به نظامی که در تشکیک مطرح است، سنخیت با توجه به نظام وجودی کاماًل 

 اول. اگر کسی اصالت وحود را مطرح کند، تشکیک رر وجود رد مطرح کند، قطعًا اصاًل سنخیت رعایت شده است. این مطلب

 قاعده الواحد
ه طفره را بگوییم ما باید در این بیان تفصیلی بگوییم، بحث قاعده الواحد است. تا بعد ما قاعده استحال اما مطلب دوم که

 و بعد استحاله تجافی را بگوییم و بعد یک نکته را هم باید اضافه کنیم؛ در شکل هرمی هستی توضیح داده شود.

هایش را بگویم کنم بیشتر بحثتوان بحث کرد. من سعی میمیاما قاعده الواحد. در قاعده الواحد، طبیعتًا خیلی مفصل 
 ها حالت خالصه داشته باشد.ولی همه آن

 انگیزه طرح قاعده الواحد
خواهم درباره قاعده الوحد بگویم، این است که انگیزه طرح قاعده الواحد چه بوده؟! انگیزه طرح اولین چیزی که می

یکی از  حد بود. حاال در فضاهای فلسفی، ممکن است منشاهای مختلفی داشته باشد.قاعده الواحد، کیفیت صدور کثیر از وا
کنند؟! اطن کثراتی ها بحث الهیاتی بود؛ یعنی خداوند متعال حقیقت واحد است، این همه کثیر چطور با او ارتباط برقرار میآن

شود از همه کثرات در جاهای دیگر وجود دارند، آیا می کنیم ولی کانال مطمئنیم اینکنیم، یا مشاهده نمیکه ما االن مشاهده می
 پذیر است؟ یک امر واحد محض، در وهله اول موجودتت کثیر شکل بگیرد؟ یعنی صدور کثیر از واحد امکان

 یم، در کیفیت بسطیبه بیان دیگر، از طرف دیگر بیاییم. ما خدا را اثبات کردیم، بعد از اینکه خداوند متعال را اثبات کرد
پذیر است؟ شود بعد از حق یک دفعه کثیر داشته باشیم؟ این امکانپذیر است؟ میکه این کثرات شکل بگیرد، چگونه این امکان

کرد، یعنی بعد از اثبات نقطه وحدت، یعنی انتصاب کثیر در ها را بعد از اثبات خداوند متعال درگیر مییعنی پرسشی که ذهن آن
 شد که آیا امکان دارد کثیر به وحدت انتصاب پیدا کند؟!یشان پیدا میآن نقطه وحدت، این سؤال برا

 شود این سول به وجود بیاید؟!خود قاعده الواحد باعث نمی سؤال:

 کند.خود قاعده دارد راجع به این بحث می استاد:

 آید؟!شود این مشکل به وجود بیاید که بگوییم از واحد چطور کثیر به وجود میخود الواحد باعث می سؤال:

ها در واقع نوع ورودهای مختلف به یک بحث است، یعنی شما ذهن قاعده الواحد اشکال ندارد؛ یعنی چون این استاد:
آید. وقتی آید. اگر کثرت قبول نباشد این سؤال به وجود نمییرا پاک کن، اگر نقطه واحد اثبات نشده باشد، این سؤال به وجود نم

خواهیم نسبت این واحد و کثیر را با هم بسنجیم. اگر فرایند علیتی بین واحد و کثیر وجود ما واحد هم داریم، کثیر هم داریم، می
، چه از این طرف. مثاًل ما وحدت را داشته باشد، مثاًل شما بگویید این کثیر علت آن واحد است، فرقی ندارد، چه از آن طرف



21 
 

خواهیم ببینیم این ارتباط قبول داریم، کثرت را قبول کردیم، ارتباط علی و معلولی بین این وحدت و کثرت را هم قبول کردیم. می
یا شما قاعده شود قاعده الواحد یا تخریب قاعده الواحد. فرقی ندارد. تواند برقرار شود؟! این از یک جهتی میعلیتی چگونه می

 آید.پس این نکته نخست. کنید ولی در این بستر این سؤال به وجود میکنید یا شما قاعده الواحد رد قبول نمیالواحد را قبول می

ام که عرفا و متکلمین و فخر رازی و حکما و... چه دیدگاهی دارند و نکته دوم. به لحاظ تاریخی مفصل در اینجا نوشته
ها، اصل قاعده الواحد مورد اتفاق همه هست. حاال اصل این قاعده، غیر از موارد قلیل مثل فخر رازی و این اند. ولیچه گفته

توان ا میرقاعده الواحد چیست؟! راجع به آن توضیح خواهم داد. چون دو بخش دارد. یک اصل دارد و یک فرع. قاعده الواحد 
رض خواهم کرد. ه اصل قاعده و فرع قاعده، لذا من به تدریج هر دو تا را عاز دو سو و جهت وارد آن شد، لذا تبدیل شدخ است ب

هم است. مروند. و این ها، بر اساس قاعده الواحد دارند پیش میتقریبًا همه این را قبول دارند. مثاًل همین االن در تمام دانش
اصول فقهی، متاسفانه افرادی که های های تفسیری و برخی از بحثها مخصوصًا در برخی از بحثدیدم بعضی نچو

ها هم در کنند. درحالیکه همانها کار را خراب میشوند و با طرح برخی از مثالهای الزم را ندارند وارد این بحث میشایستگی
را باید بر این موضوع توجه داشت. همیشه این  خواهم بگویم کهروند. میدانش خودشان بر اساس قاعده الواحد دارند پیش می

کردیم شویم، اگر تاکنون فکر میها که میام، مثاًل در یک علمی وقتی که ما متوجه ساختار علل و معلولخدمتتان عرض کرده
های مکرر هم همین را جواب داد، اگر یک دفعه ببینیم که یک آید و آزمایشکه این چند عامل شکل بگیرد، این معلول پدید می

 چیز جدید اتفاق افتاده است، 

آورد. یک ها، ما تاکنون شناسایی کرده بودیم که این مجموعه جمع شود، این صدمات را به بار میمثاًل در حوزه بیماری
یک صدمه دیگر  دفعه در یک جا ببینید که این مجموعه جمع شد ولیکن آن صدمه قبلی را ایجاد نکرد یا آن صدمه را ایجاد کرد و

جام دادیم و همین شده نرسیم، مثاًل بارها اکنیم به یک نتیجه واحد میچند عامل را دخیل می هم اضافه شد. یا در آزمایشگاه. ما
بینیم یک چیز جدید اتفاق افتاد. اگر قاعده الواحد را قبول نداشته باشیم، معنایش این است که نباید است، اما یک دفعه می

موجب  ن عوامل قبلی نبایدآگردید که خب پس مید را قبول دارید، الواح وجو کنیم از سّر این پدیده جدید. چون اگر قاعدهجست
رود که تاکنون برای شما این شده باشند، باید یک چیز دیگری وجود داشته باشد. اینکه ذهن شما دنبال یک عامل جدید می

کند. ما بر اساس آن عمل میدهای منطقی که ذهن کند. مثل بنیامخفی بود یا وجود نداشت، این بر اساس قاعده الواحد عمل می
 قاعده الواحد اینگونه است. 

رویم این کاوش و تا ببینیم که مسئله از چه قرار است. لذا اصل قاعده را کنیم که میما بر اساس قاعده الواحد عمل می
حد را انکار کردند. راجع به رسید، مثاًل قاعده الواای که به ذهنشان میها به خاطر مشکالت نظریاند، ااّل بعضیهمه قبول کرده

تواند یک معلول داشته کنند که اگر ما بگوییم خداوند متعال که یکی است، فقط میخداوند متعال، چون بسیاری گمان می
شود. بسیاری از متکلمین که اشکال کردند از همین باب بوده است. مثاًل باشد؟ این موجب محدود شدن قدرت پروردگار می

دهند تواند صادر شود، پس شما قدرت خدا را محدود کردید. حکما جواب میگر از خداوند متعال یک چیز میگویند که امی
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گیرد. عدم تعلق قدرت خدا به محال که اگر این قاعده ثابت باشد، آن وقت معنایش این است که قدرت خدا به محال تعلق نمی
گفتید که امکان ندارد فردا بشود امروز و امروز بشود فردا، خب بعد که این محدود کردن قدرت خداوند نیست. اگر شما مثاًل 

تواند این کار را بکند، معنایش این است که قدرت خدا محدود است؟! قدرت خدا که محدود نیست. گوییم که خدا که نمیمی
شود مثاًل یک چیز رد. آیا میگیگویند قدرت خدا به محال تعلق نمیمنتها این امر نشدنی است. این امر محال است. لذا می

خیلی عظیم مثل کره زمین را در یک توپ خیلی کوچک قرار داد درحالیکه توپ هم کوچک باشد و آن هم بزرگ باشد؟ خب این 
 پذیر نیست.امکان

تبلیغ که پرسند. برای ها از ما بیشتر میکنند. مثاًل مخصوصًا ما که طلبه هستیم از اینجور سوالها میاز این مدل سوال
گویند تواند خلق کند، میتر از خودش خلق کند؟ اگر بگوییم نمیتواند مثل خودش یا قویپرسند آیا خداوند میرویم میمی

تواند وجود داشته باشد. ما در فضای تر هم میگویند عجب، پس از خدا قویتواند خلق کند، میقدرت ندارد، اگر بگوییم می
تواند پرسند بیاییم این طالب را آزمایش کنیم ببینیم میتر میافراد دارند که مثاًل بعضی از افراد مسن ایطلبگی، چند سؤال کلیشه

دانم، گفت پس یا نه؟ من خودم جایی بودم، بنده خدایی آمد و گفت که مادر حضرت موسی اسمش چیست؟ من گفتم نمی
 هگاهی هست.ر سؤاالت هم گاست که این نکته را بدانی. اینجوهنوز درست به آنجا نرسیده

خواهد معلولی را از خودش صادر کند، مثاًل دادید، مثاًل وقتی که علتی می ؟؟؟توضیحی که شما درباره خلق  سؤال:
خواهد کمال الف را بدهد، خب بر اساس این توضیح چه اشکالی دارد که خدا یک مخلوقی داشته باشد که کماِل الف و ب می

 شد و مخلوقی داشته باشد که فقط کمال الف را داشته باشد؟و ج و... را داشته با

 یعنی همزمان دو تا. استاد:

 واسطه...بله، بی سؤال:

رویم. گام جلو میبهطور گامبله، فرمایش شما درست است. ما هنوز به استدالل قاعده الواحد نرسیدیم. همین استاد:
اند؟! ما هنوز استدالل نکردیم، ان شاء الله استدالل در ادامه خواهد ر کردهکامثاًل انگیزه طرح چه بوده؟ به لحاظ تاریخی چه

که معرفی کردیم، هنوز حتی معرفی قاعده الواحد را هم نکردیم که دو چهره دارد، یک اصل داریم، یک بود؛ یعنی ما بعد از این
الل این ماجرا چیست که خداوند متعال همان مثالی را که رسیم که استدآرام به اینجا میها را که توضیح دهیم آرامفرع داریم. این

عالی مطرح فرمودید، چه اشکالی دارد که هم الف رل بدون بقیه کماالت و هم ب را بدون بقیه کماالت در همان وهله حضرت
چه چیزی است.  اول در عرض هم ایجاد کند، این چه اشکالی دارد؟! باید بینیم که نکته نظری که حکما در این بحث دارند،

شود. چرا؟ به دلیل اینکه اگر ما اثبات کردیم که قاعده الواحد که مثاًل قدرت خدا را محدود کردید. این اشکال نمیولی این
صحیح است، معنایش این است که خالف قاعده الواحد، محال است. وقتی خالف قاعده الواحد محال بود، طبیعتًا قدرت 

عنوان نکته دوم که راجع به قاعده ها تا اینجا بهاین گیرد. ولی ما باید قاعده الواحد را اثبات کنیم.خداوند به محال تعلق نمی
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گویم، ماند که اآلن فهرستش را عرض کردیم. من خیلی خالصه اصل و فرع قاعده را میالواحد گفتیم، یک چند نکته باقی می
 هایش بماند.استداللش و بقیه بحث

 دتوضیح قاعده الواح
ها را خیلی توضیح خواهم داد، اصل قاعده گرفته من اینببینید اصل قاعده الواحد چیست؟ به دلیل مشکالتی که شکل

کند. دقت کنید این جمله را. علت از جهت الواحد این است که علت از جهتی که واحد است، جز معلول واحد صادر نمی
اهد داشت. د و هیچ جهتی نداشته باشد اال همان جهت ذات، یک معلول خوواحده یا مثاًل بگویید که علت اگر بسیِط محض باش

عد راجع خداوند باین تعبیر و تأویل به دلیل مباحثی است که در ادامه خواهیم داشت. اجازه دهید من همان معنای عام را بگویم 
 بحث کنیم.

« لواحُد الیصدُر عنُه إال الواحدا»ن است: زند. عبارت رسمی آن ایعلت از جهت واحده، جز معلول واحد از او سر نمی
شود از او جز یک شیء واحد. اگر علت واحد است، معلول هم واحد است. این اصل قاعده یعنی یک شیء واحد صادر نمی

چیز هستند، باهم فرق ها یکنگویید این« زندمعلول واحد جز از علت واحد سر نمی»است. فرع قاعده برعکس آن است: 
زند؛ یعنی کند. معلوِل واحد جز از علت واحد سر نمیها باهم یکی هستند ولی محتوا فرق میدرست است در ریشهدارند. 

جا شده است. جا به جا شده است. بین علت و معلول جابه« الواحُد الیصُدُر إال عِن الواحد»گویند: طور میعبارت آن را این
گوییم الواحد الیصدر اال بار میشود. یکواحد، یعنی واحد فقط از واحد صادر میاال ال گوییم الواحد الیصدر عنهبار مییک

بار از طرف آییم و یکبار از طرف علت به معلول میشود مگر از امر واحد. یکعن الواحد؛ یعنی یک امر واحد صادر نمی
دهم و هم استداللی که برایش هست و ضیح میخواهم داد. همین را بیشتر تو آییم. حاال بازهم بعدًا توضیحمعلول به علت می

هایش روشن شود تا آن چگونگی فعل پروردگار برای ما بتواند نکتههای دیگری که در اینجا هست، مطرح میموطن جریان و نکته
 شود.

 ان شاء الله موفق و مؤید باشید.

 والسالم علیکم و رحمة الله.

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

 

 


