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 یکم_و_سی_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و العالمین الحمدالله رب

 مروری بر مباحث گذشته

های الهیات را به معنی االخص شروع کردیم. در مباحث اگر دوستان در خاطرشان باشد، ما در مسئله هشتم، بحث
لت عالهیات به معنی االخص، چند مطلب مطرح شده و باید بشود. مطلب نخست راجع به اثبات واجب الوجود تعالی بود. 

در جلسات  مطلب دوم، اثبات توحید بود و این بحث هم مطرح شد العلل که مسائلش قباًل گذشت. بعد از اثبات واجب الوجود،
ها را هم . که آنپیشین. البته باز به عنوان مطلب سومی که گذراندیم، چند شبهه رایج در مسائل الهیاتی، مورد توجه قرار گرفت

ها را و این «فاقریه تصادف و اتنظ»، «خدا را چه کسی آفریده است؟» ،«شود؟چرا خداوند دیده نمی»بحث کردیم. مثل اینکه: 
 بحث کردیم. 

بحث خیلی  مطلب چهارمی که مورد توجه قرار گرفته بود، صفات واجب الوجود بود. تقسیماتش و نحوه اثباتش را گفتیم.
ها مطرح جدی عینیت صفات با ذات و با یگدیگر که خب بحث پر دامنه ای بود، مطرح شد. بحث علم و قدرت حق تعالی و این

وضوع مهمین الهیات به معنی االخص، مسئله فعل حق تعالی بود. یعنی  شد. پنجمین مطلبی که مورد توجه قرار گفت، ذیل
هایش خلقت. ذیل این مطلب پنجم، یعنی بحث فعل حق تعالی یا همان خلقت، چند تا نکته مورد توجه قرار گرفت که بعضی

همان چرایی فعل حق تعالی،  خواهیم انشاالله امروز مورد توجه قرار دهیم. مثاًل چرایی خلقت یاهایش را میگفته شد، بعضی
توانیم راجع به آن داشته باشیم. راجع به چرایی خلقت. هدف از خلقت این بحث شد در جلسات پیش که اصاًل دو رویکرد می

 ها را تا جاییکه ظرفیت مباحث ما بود، بحث کردیم. چیست که یک وقتی برای مخلوق، مطرح است و یک وقتی برای خالق. این

ره ای گونگی فعل به خلقت بود که این را هم بحث کردیم که نظام خلقت به شکل هرمی است. براساس پانکته دوم، چ
شود که ده میقاعده سنخیت و برخی از قواعدی مثل: استحاله طفره تجافی. این نشان دا ،از قواعد فلسفی. مثل: قاعده الواحد

خواستیم ذیل و هرمی مانند است. این هم نکته دومی بود که میاگر نظام هستی، از نقطه وحدت به کثرت مالحظه شود، به نح
 مسئله خلقت مطرح شود. 

 ساختار نظام خلقت
شود اسمش خواهیم یک کم تفصیل به آن دهیم و واردش شویم، بحث مراحل کلی خلقت هست. یا مینکته سوم که می

فه وارد موجودات هستی به چه شکل است؟ وقتی فالس را گذاشت " ساختار نظام خلقت " غیر از حق سبحانه تعالی، این چینش
 ارند. یکی، مراحل یا عوالم جزئی و دومی، عوالم و مراحل کلی.شوند، دو عنوان داین بحث می
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ر آن نظام به لحاظ مراحل جزئی اگر لحاظ شود، از یک جهت می گویند که ما بی نهایت مراحل و مراتب داریم. یعنی اگ
نهایت خواهید تا بیرفته شود، یعنی همان شکل هرمی مانند، از این جهت مثل یک خطی که شما میتشکیک مراتب در نظر گ

نهایت را دارد. یعنی سانتی متری است ولی قابلیت تقسیم تا بی 10تقسیمش بکنید، االن به نحو بالفعل، یک واحد به هم پیوسته 
ز یک اهمینجوری هستند. مثاًل یک قطعه زمان، با این که  شاناصاًل خاصیت وجودهای کشدار است. وجودهای کشدار، همه

نهایت را دارد. یک خط، یک اش مشخص است اما قابلیت تقسیم تا بیجهت، متناهی است و اینور و آنورش معلوم است، اندازه
 ما ... . نهایت را دارد. اگر سطح یا یک جسم محدود، یعنی حجم، با اینکه محود است، اما قابلیت انبساط تا بی

نهایت است. اصاًل متناهی بودن عالم واقع، بی معناست. محدود بودن عالم واقع، بی نظام هستی از یک منظر، بی
نهایت ف ما از نهایت را قبول دارد. با این واقعیت بیمعناست. یا کسی اصاًل واقعیت را قبول ندارد، اگر واقعیت را قبول دارد، بی

رسد به آنچه م تشکیکی، یک سقف و کفی دارد. از این منظر، محدود است. مثاًل کف نظام واقع مییک منظر گفتیم که در نظا
تواند بشود و رسد به ماده نخستین. یعنی به وجودی که قابلیت صرف است. یعنی فقط میرا که به تعبیر فیلسوفانه هست، می

شود عدم صرف و هیچی. این کف عالم و نظام واقع است. میفقط می توند بپذیرد. دیگر پایین از آن دیگر معنا ندارد. چون 
ید مراقب سقف نظام عالم واقع هم حقیقی است که چون شدیدترین نوع اندماج کماالت هست، دیگرفوق او تصور ندارد. فقط با

دارد و از یک  بینید که سقف و کفباشیم که هردویشان حالت مکانی پیدا نکند. یعنی سقف و کف عالم واقع، از یک جهت می
 بینید که بی نهایت است. از این جهت مراقب باشی.جهت هم می

نهایت است و از یک منظر، جهان واقع، توانید بگویید از یک منظر، جهان واقع، غیر متناهی و بیپس ببینید شما می
الوجود، ینجاس که بین واجب ومتناهی است. بین واجب الوجود و ماده اولی. هردو گزاره درست و صحیح است. حاال بحث ما 
ماند نهایت. مثل یک خطی میحق سبحانه تعالی، و بین هیوالی اولی، ما چند درجه وجودی، احصاء کنیم؟ از یک منظر، بی

نهایت تقسیم نهایت تقسیمش کنید. این بیتوانید تا بیماند که مینهایت تقسیم بکنیم. مثل یک تکه زمان میکه بتوان تا بی
است،  ه است. ولی چون یک سرهتمام شد ...عنایش تسلسل نیست، چون فضای بالفعلش معلوم است. از ماده اولی تا شدن، م

شود یک مقدار ها را اگر یادتان باشد، فاصله دار میکنیم. بحثتکه نیست. عالم واقع ...، ما احساس بریدگی می وجود تکه
 نید. کشود. باید توجه بها و از ذهنیت کاسته میبحث

ت، یک چون ما اصالت وجود را قائلیم، عالم، ُپِر ُپر است. یعنی شکاف ندارد و فرجه وجودی نیست، تکه تکه نیس
حقیقت به هم پیوسته است. یکپارچه است، یک واحد است. یعنی یک وجود واحد دارید، منتها وجود واحد، در نگاه 

ا . چجوری یک مرحله قوی دارد و بعدش ضعیف، ضعیف، ضعیف تصدرالمتألهین حالت تشکیکی دارد. یعنی مثل خود انسان
شود رسد به مرحله جسمانی. یک حقیقت است ولی دارای مراتب است. یعنی مراتبی هست که از نقطه بسیار شدید شروع میمی

 و تا نقطه ضعیف. 
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شان با حرکت تیم، دوستان ذهنگفدر عالم واقع، این بحثی که االن مطرح هست و ان موقعی که مثاًل بحث تشکیک را می
شد. بحث حرکت نیست. تشکیک غیر از حرکت است. در حرکت، تشکیک هست. تشکیک یعنی "ذوالمراتب بودن"، درگیر می

قتن چند مرتبه ای بودن، شدید و ضعیف بودن. ولی اینطور نیست که هرجا تشکیک باشد، حرکت هم آنجا باشد. حرکت مست
ی ما دون فعل است. ولی معنایش این نیست که هرجا تشکیک است، حرکت هم در آن باشد. یعنمقوله تشکیک از لحاظ قوه ب

شود. خیر، این، الی االبد اینطور اگر گفتیم یک حقیقت َسَریانی که ضعیف، ضعیف، ضعیف ...، نه اینکه حاال دارد ضعیف می
ست، تغییر و تحول قط دامنه هستی که عالم ماده هپذیرد، فاست. این نظام و سیستم همینجور است. آنکه تغییر و تحول می

 پذیرد. می

توانید بگویید که: بله، این سقف و کف دارد ولی چون کنیم ف از یک منظر میحاال وقتی این شکل هرمی را توجه می
د: " عوالم، غیر متناهی بینید که می گوینز این منظر در کلمات فیلسوفان مینهایت تقسیم کنید. اتوانید بیپیوسته هست، شما می

کنید، یک جهان، یک جهان، یک جهان ها را که دارید طی میها غیر متناهی است"، یعنی مثاًل شما طبقات جهاناست، جهان
ی به نوع تقسیم ..... تا برسید به جهانی که حضرت حق است. باز اینکه می گوییم تا برسیم، وقتی ما می گوییم..، ای باز بستگ

توانید انقدر تقسیمات را ریز کنید که اصاًل یک تکه هم در نیاید و قابلیت کنیم. شما میبستگی دارد که چگونه تقسیم می ما دارد و
کید میگیرد، دارم اینماند، چون اینجا گهگاهی مشکالت زیادی شکل میآن را دارد. مثل یک خط می  کنم.ها را تأ

 بحث نفس و مراحل عالم
بینیم یک مرحله ای ما داریم که های معرفت نفس و نفس است[، میها بحثکنیم ]اینبررسی میما وقتی در خودمان  

های عالم ماده را دارد. یعنی ابعاد سه گانه دارد، قابلیت شدن دارد، مجموعه اعراض متناسب با این این مرحله کاماًل ویژگی
ی که در مطرح هست. مثاًل سنگینی، سبکی و انواع چیزهای مرحله را دارد. رنگ و اندازه وشکل و هرچیزی که در این خصوص

 این مرحله مورد توجه هست. این مرحه بدنی، جسمانی انسان است. یعنی این خودش یک جهان است در انسان. 

رد. وجود دا رسیم که در آنجا، صور خیالیکنیم، آرام آرام به یک مرحله دیگری در انسان میتر میوقتی این مرحله را دقیق
های مرحله مادی ها و اجساد مثالی و خیالی هست. در آنجا بسیاری از ویژگیها و اشباح خیالی هست و بدنیعنی صورت

کنم به مرحله نیمه مادی و نیمه تجردی. اصاًل ویژگی عالم مثال که برزخ نیست ولی بسیاری هم هست. لذا از جهتی تعبیرش می
اند. منتها محسوس به حواس شان محسوسها همهی غیر مادی در آنجا وجود دارد. آنهم می گویند، چون صور و اشباح خیال

ضحش در پنجگانه باطنی. ما همینجور که االن حواس پنجگانه ظاهری داریم، حواس پنجگانه باطنی هم داریم. که نمونه وا
چند سطحی  از مقام خیال پردازی ما. که البتهکنیم، واضح تر است ای که عرض می گیرد. در رویاها، این مسئلهرویاها انجام می

 است. 
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کند. ولی گاهی خیلی اش زندگی نمیبعضی اوقات، خیال پردازی ما خیلی سطحی است. یعنی در آن خیال پردازی
کند و گاهی آنچنان در خیال های مختلف هم فرق میکند. از منظر ساحتشود. در افراد هم فرق میعمیق و عمیق و عمیق می

شود. یعنی شفاف تر اش میشود که موجودات و اشباح خیالی، واضح تر و شفاف تر از رؤیا و حتی زندگی مادیود غرق میخ
بوید و کند، میکند، مزه میشنود، لمس میبیند، میکند. یعنی میشود. در انجا همه حواس کار میاش میاز حواس ظاهری

های مرحله مادی در آنجا نیست. ما همیشه از ویژگی این چیزها را دارد. ولیکن بسیاری ها را دارد. و ابعاد دارد و همههمه این
بینید که این حواس چندگانه ما، مشغول کار هست. یعنی قشنگ ها ورویاها میکنیم. در خوابها تجربه میاین را در خواب

گیرد، گیرد، خوردن انجام مییرد، بوییدن انجام میگن انجام میگیرد. گاهی اوقات خیلی واضح تر شنیدمسئله دیدن انجام می
های های خیلی سطحی تا خوابگیرد. و خود خواب هم باز مراحلی دارد؛ از خوابها انجام میگیرد. همه اینلمس انجام می

 خیلی عمیق. این فضاست. این را ما می گوییم مرحله درواقع، مثالی و خیالی وجود خودمان. 

ی درگیر ر هم در ما هست و آن، مرحله معانی صرف یا مرحله عقلی است که آنجا ما با حقایق معناییک مرحله عمیق ت
هایی که ما داریم، به شکل معانی کلی، آنجا حاکم است. مثاًل برفرض مثال می هستیم. مثاًل برای مثال: مجموعه مطلوبیت

رک هویت، دهستی در این جایگاه قرار دارم که برای فضا  گوییم: این جهان را خدایی هست. من به لحاظ تعیین موقعیت نظام
های دانیم کجا هستیم. مجموعه این تالششود که ما نمیها مهم است. یعنی مثالض بی هویتی آنوقت و آنجا محقق میاین

مثاًل مفاهیم اخالقی گیرد. ستیم و این توسط مرحله عقلی دارد انجام میهدهد که ما در کجا کنیم، به ما نشان میفکری که می
 ها آنجا حاضرند. ها و ضد ارزشدر آنجا حاضرند، ارزش

هاست. در ها، بدن ما حامل اینها و اینکنیم که بدن ما اصل است و حامل مراحل مثالی و دانشما اغلب فکر می
زنم که مثاًل بدن این ه مثال میحالیکه به نظر فیلسوفان، برعکس است. یعنی بدن ما آویزان به آن حقایق برتر است. من همیش

ر مغز ما" کیلویی را از شهرستان تا اینجا کی آورده؟ یک سری مفاهیم کلی عقلی در مغز ما هست ]خود این کلمه "د 70آدم 
ر حالیکه تسامحی است[ که این معانی چکار کرده؟ این هیکل به این بزرگی را از کجا کشان کشان تا اینجا کشانده است. د

اق. بلکه روح ما، ما نست در بسیاری از جاهای دیگر باشد. اینجور نیست که ما روحمان را حمل بکنیم از اینور تا آنور اتتوامی
کند تا آنور اتاق. چون روح چیست؟ مرحله عقلی انسان است که به ان می گویند: عالم معانی. اصاًل به عالم عقلی را حمل می

کند. کند. اصاًل خیاالت ما را هم او کنترل میوجود دارد که کل زیرمجموعه را کنترل می می گویند عالم معانی. آنجا حقایقی
کند. چنانچه تمام چیزهایی هم را که در بدن ما هست، کند. مرحله تخیلی ما را هم آن تنظیم میهای ما را هم آن تنظیم میخواب

ر سه مرحله مشغول کار است. یعنی مرحله عقلی و عالم معانی زنیم، هشود. االن مثاًل ما داریم حرف میتوسط آن کنترل می
 خورد با الفاظ. های جزئی، پیوند میشود به یک سری صورتکند و تبدیل میکار می

های خیالی پیش از این به نحو قراردادی درست کردیم و در این نهاد ما ریخته شده. آن معانی خود الفاظ هم که صورت
های جسمی ما این را به شکل کند بعد سیستمشود و با الفاظ پیوند برقرار میهای جزئی میل به صورتشود و تبدیریخته می
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دهد. یعنی طبقات موجود در ما، این شکلی است. فیلسوفان می گویند از باب تطابق، حاال مبانی تطابق این عالم مادی بروز می
خواهیم استفاده کنیم که این دسته بندی اینکه ما االن این مقدار میها خودش باید بحث شود. ولی از باب و آدم چیست؟ این

کالنی را که فیلسوفان راجع به عوالم کردند، یک مقداری شناخته بشود. از باب تطابق عالم و آدم، نظام هستی هم همینجوری 
ا طبقات هستی را، کالن طبقات را، هست. نظام خلقت. یعنی باری تعالی را اگر به عنوان خالق هستی در نظر نگیرید، وقتی شم

 بینید یک مرحله عقلی وجود دارد که به آن، عالم عقل می گویند.دهید، میها را، کالن عوالم را مورد توجه قرار میکالن جهان

شت . آن را که پپس بنابراین خداوند متعال یا عالم اله. عالم اله یعنی همه چیزی که مربوط به حق سبحانه و تعالی است 
اش همین است که نه ویژگی اجسام را دارد رسیم به عالم عقول، عالم ارواح، عالم معانی. عالم معانی، ویژگیسر بگذارید، می

ست، بعدًا نه ویژگی اشباح و صور مثالی برزخی را ندارد و حتی اندازه هم در آن نیست. مثاًل درخت، در درخت، اندازه نی
لی است. اصل محتوای انسان، یک راحل دیگر. در اصل محتوای درخت، یک معنی کشود؛ در مهایش مشخص میاندازه

آید در مرحله مادی، مثاًل دست و پا نداشته ها یک حقیقت کلی است. لذا فرض کنید وقتی میمحتوای کلی است. همه این
هایش مختلف باشد، خب باشد. ، رنگهایش مختلف باشدویید انسان. یا مثاًل اندازهگگویید انسان؟ بهش می باشد. به او نمی

بحث ارواح  یک حقیقت کلی وجود دارد که به آن می گویید انسان یا فالن حیوان یا انشاالله عرض خواهیم کرد که یواش یواش
 دهم. و ُمُثل افالطون را توضیح می

اد تجردی. مثل اشباح تجردی، اجسپس بنابراین یک عالم عقل ما در نظام هستی داریم، پایین تر از آن، عالم مثال؛ عالم 
گردم دوباره راجع همان مرحله خیالی که ما داریم. یک همچین چیزی ما داریم و پایین تر از آن چی؟ عالم ماده است. من برمی

 ها بحث خواهم کرد تک تک.به عالم عقل و مثال و ماده و این

شود، یک نکته ای که گفته یکه برای عوالم، برشمرده مهای سه گانه ای بگذارید حاال چند نکته بگویم. در این الیه
ها ترّتب طولی دارند. یعنی عالم ماده به لحاظ وجودی، متوقع بر عالم مثال است. به بیان دیگر، عالم عقل، علت شود، اینمی

شود. نه در ی تبیین میعالم مثال است. عالم مثال، علت عالم ماده هست. قباًل عرض کردم. نظام علی و معلولی به شکل طبقات
گردیم. در حالیکه این سبکی شما ها، دنبال آغاز هستی به معنای باری تعالی میبستر زمان به دنبال پیشینه هستی و در رأس آن

 توانید بروید. نمی

ه های مباحث کیهان شناسی مطرح شده. مثاًل فرض کنید رسیدیم به انفجار بزرگ. خب چمثاًل برفرض این همه تالش
خواهیم اتفاقی افتاده؟ چون در انفجار بزرگ، یک ماده ای انباشته و انواع سؤاالت، آنجا مطرح است. یعنی سابقه او را ما می

کند و از این سمت، شما همینطور جلو برو و از نظر بحث کنیم که چیست. یعنی این خیلی مشکالت الهیاتی ما را حل نمی
ه ندارد. همینجور هست. چه بسا فرض کن که یک اجزای پراکنده ای حالت انقباض پیدا ِحکمی اینطوری نگاه بکنی، اصاًل ت
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کردند که بعد، این انفجار بزرگ صورت گرفته است. باز آن حالت بازشده به یک جای بسته شده برسد. همینطوری ادامه دارد و 
 توانیم ... . ما به لحاظ زمان نمی

کنیم، نگاه طبقات هستی، مراتب هستی است. لذا ما وقتی مثاًل می گوییم علت مینگاهی که در فضای الهیاتی، ما پیدا 
یث معراجی را عالم مادی چیست، باید برویم الیه قبل این عالم را بررسی کنیم. حاال بحث جالبی عرض کرده باشم. مثاًل احاد

جا در مان خودش به معراج رفته. ولی آناگر نگاه بکنید، که حضرت رسول به معراج رفته، در آنجا خب حضرت رسول، در ز
این اصاًل بحث «. یا علی، اولین چیزی که خلق شده مثاًل من بودم»فرماید: روایات دارد که مثاًل خطاب به امیرالمؤمنین می

های یشینهتوانید پزمانی نیست که اولین چیز به معنای مثاًل بدع زمانی نیست. وقتی شما از عالم ماده خارج شدید، آنجاها می
رسید به فرض کنید های هستی به چه شکل هست. آنجا به شکل طبقات و مراتب است تا میهستی را مالحظه کنید که پیشینه

 کل ترّتب طولی، درواقع نسبت به هم ترّتب دارند. شها، این عوالم به خواهید برسید. پس اینعالم اله می

 تطابق سه عالم
کدیگر است. یک نکته دیگری که باید اینجا باید به آن توجه بشود و در خیلی از جاها مفید است، تطابق سه عالم با ی
های عالم یژگییعنی چه؟ یعنی عالم عقل، تنزل یافته عالم اله است. این خیلی معنا درش نهفته است. یعنی شما اگر بخواهید و

عنی آیت اوست. مظهر اوست. مرآت یالم عقل بفهمید. عالم عقل، مشابه عالم اله است. توانید با مطالعه عاله را بفهمید، می
دهد. عالم عقل، متطابق با عالم اله شان میهای مؤثر خودش را ندهد. اساسًا هر اثری، ویژگیهای او را نشان میاوست. ویژگی

 است. 

عالم اله است. پس تطابق دارد با عالم اله. یعنی بریده نیست. ه آید در عالم مثال، عالم مثال، تنزل یافتهمینطور، وقتی می
ها همه باهمدیگر شود، اینکنیم. از آن معانی عقلی گرفته تا این الفاظی که االن دارد عرضه میمثل همین صحبتی که ما االن می

رسید. روید تا به معانیش میها میشوید، از ظاهر این صحبتهای من روبرو میارتباط طولی دارند. ولذا شما وقتی با صحبت
شود، شما ها مییعنی اگر اینجور نبود که آن حقایقی که در درون من هست، به شکل معانی آرام آرام تبدیل به این صوت و این

نده سماِن افکتوانستید از این صوت بیایید باال و به آن معانی برسید. این صوت من مثل یک حبل آویخته است. مثل یک رینمی
آید باال. فلذا آن تعبیراتی که در فضای دینی وجود دارد، که مثاًل قرآن حبل الله گیرد و میاست. این ریسمان افکنده را آدم می

یست؟ یعنی است. حبل، منقطع و بریده نیست. مثل یک سنگی نیست که پرتابش کنند، به باال وصل است. این اتصاِل به باال چ
های مراحل تواند آرام آرام ویژگیباال دارد. فرض کنید این اگر دست کسی است، آن را بگیرد، می حکایت. این حکایت از آن

 باال را شناسایی کند و دست پیدا بکند به آن باال. خب. 

شود ولی باالخره از رسیم به عالم ماده. عالم ماده تنزل عالم مثال است. بله، خیلی از آن حقیقت محض دور میتا می
 ها باهمدیگر است. همینجور الیه الیه الیه تطابق دارند تا باال.. وقتی باالخره از آنجا هست، تطابق الیهآنجاست
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 (السالملیهبیان امام صادق )ع درمراحل عالم 
اند. الاند. یعنی آیت عالم مثها همه آیت اللهها مثاًل از منظر اولیای الهی، اینولذا تمام موجوداِت حتی در عالم ماده، این 

متعال،  در یک روایت البته سندش خیلی قوی نیست. که در فرمایش امام صادق )ع( هست که بیانشان اینطور هست که خداوند
ه بر عالم مثال کعالم ناسوت )عالم ماده( را خلق کرده. اگر اشتباه نکنم: دلیاًل علی ملکوته. ملکوت، یکی از اصطالحاتی است 

عالم عقل است. چرا جبروت  لکوت را خلق کرد تا اینکه دلیلی بر عالم جبروت باشد. جبروت همانشود. بعد عالم ماطالق می
های خوبی در آنجا و در این رابطه هست. و عالم جبروت، دلیلی است بر عالم الهوت. یعنی الهوت، گویند هم درواقع بحثمی

 شود. یی اوقات در فضاهای ادبی هم از آن استفاده مجبروت، ملکوت، ناسوت. این اصطالحات هم کاربرد زیادی دارد. گاه

کند. همینطور تا باال. حاال شما توجه بفرمایید که هر چه ها چون الیه به الیه هست، هر یکی بر دیگری داللت میاین
ی کشف شود. لذا اگر کسی داراشود، داللت، ضعیف تر مییک تر میشود و هرچه نزدشود، داللت، ضعیف تر میدورتر می

بیند. یعنی یممثالی باشد، یا یک کسی دارای کشف عقلی باشد و به آن مرحله عقل برسد، به نحو بسیار واضح، حقایق الوهی را 
های حصولی گفتند خیلی بحثتواند مشاهده کند. یعنی دلیلی که میها را خیلی خوب میآن وحدت و آن هیمنه و آن قدرت. آن

خواستند مستقیمًا عوالمی را تجربه کنند که آنجا رنگ و بوی الهی، بسیار ها میا به دلیل این بود که آنهباید بیفتد در مسیر، این
شوند، چون کثرتش خیلی شبیه به شدید است. در عالم مثال، به آن حد نیست. یعنی خیلی از کسانی که وارد عالم مثال می

 اینجاست، 

ها شاید هدایت ز آنود[ خیلی از افرادی که به عالم مثال راه دارند، بسیاری اشلذا ]حاال این بحث داخل پرانتزی دارد می
توانند کارهایی را انجام دهند. و چون ها بازی بکند و خیلی مییافته هم نباشند. یعنی یواش یواش شیطان هم ممکن است با آن

گذریم، کثرت ضعیف ذرد، هرچه از این عوالم مینور وحدت، آنچانکه باید غالب باشد، غالب نیست. اگر کسی از این عوالم بگ
شود. آنجا، تلؤلؤهای نور وحدت بسیار...، آن احساِس هیمنه داری، یک قدرت بیکران را انسان، آنجا تر و وحدت، شدیدتر می

 کند. بله، گرجه در عوالم پایین هم هست. ولی آنجا واضح تر و شفاف تر هست. پس یکی از نکات، تطابق است. می

 پذیری حقایق عوالم دیگربیان
دانم این بحث را من یک چیزی اینجا یادداشت کردم که گرچه این هم داخل پرانتزی است، ولی خیلی مهم است. نمی

ر در مباحث عرفانی دوستان دیدند یا نه. مسئله بیان پذیری حقایق آن سویی. که بسیاری معتقدند بیان پذیر نیست. مثاًل این بیشت
توانند بیان بکنند. برای ها اصاًل نمیکه معتقدند کسانی را که مثاًل اهل کشف بودند و به آن مقامات باال رسیدند، آنمطرح است 

یزی شده. شما چه؟ برای اینکه مجموعه الفاظ و لغاتی که ساخته شده، در عالم وضع و قرارداد، برای موجودات عالم ماده پی ر
ها قرار داده شده و وضع شده. یعنی سیستم مینرش کنی با چه الفاظی؟! این الفاظ که بر هخواهی از ماورای عالم ماده گزامی

 ک بکند. این یک بحث مهمی است. دهد که آن معنا را طرف دراجتماعی لغت، اجازه نمی
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باید بروید ببینید  ها را گزارش بکند. یاتواند آنها بیان پذیر نیستند و اصاًل کسی نمیعده زیادی طرفدار آن شدند که این
ن ایده یا هیچ. عده زیادی معتقد هستند که بیان پذیر هست، گرچه سخت است. ولی بیان پذیر است. خب شواهد فراوانی ای

کشاندند ت هم افراد را میدوم دارد. اصاٌل انبیاء برای همین آمدند. تمام عرفا که آمدند و زبان باز کردند و حرف زدند، خیلی از اوقا
 وم درست است. دها شواهد، تأییدهای عملی هست که نظر ودشان، اینطرف خ

های هستی شناسِی این نظریه، نظریه دوم، همین تطابق عوالم است. یعنی اینجور نیست که عالم ترین پایهیکی از مهم
ات بر همه موجودات ر الفاظ و لغماده کاماًل بریده باشد از عوالم مثالی و عقلی و الهی. از همانجا تنزل کرده و آمده اینجا. اگ

تواند بفهمد. اینجور نیست که آدم کاماًل هایی را آدم میوضع شده، این موجودات، نازله همان موجودات است. یعنی یک ارتباط
ی گردد. بحثهای دیگر هم دارد. میدانید که این بحثی االن عرض کردیم، به مسئله تبیین متن هم بر میبیگانه باشد. خب بحث

گردد. ما مثاًل چگونه ها هم بر میهای خودمون در اصول فقه مطرح هست، به آنها مطرح هست یا در بحثکه در هرمنوتیک
ها هم تواند حاکی از آن معانی باشد؟ در این بحثتوانیم یک متن را مورد پژوهش قرار دهیم و بررسی بکنیم؟ آیا این متن میمی

 تواند باشد. نوان یک پایه هستی شناسی برای آن مباحث هم میآنچه را االن بحث کردیم، به ع

ها یک گردیم دوباره راجع به تک تک اینها دادیم. حاال برمیما یک تصویر کلی ای از مسئله کالن عوالم و کالن جهان
ها فی الجمله ردند، آنهایشان ذکر کن حکمای ما دست کم در کتابکنیم تا آنچه را آقایاهای بیشتری را مطرح میمقدار بحث

 ها داشته باشیم. ک نگاهی، نیم نگاهی به آنیها حاصل شود. یعنی ما یک شناختی به آن

 عالم عقل
اش را تازه عرض کردیم به چه شکل شویم، خب من عالم عقل را که ویژگیما بعد از عالم اله، وارد عالم عقل که می

ک هرم یهم توضیح دادیم در آن چینش چگونگی فعل باری تعالی که به شکل  هست. در آنجا براساس قاعده الواحد که قبالً 
قل اولین نقطه تماِس ]این را به حالت مکانی فقط نگیریم[ خلقت با حضرت حق، یک ع»هست، فیلسوفان می گویند که: 

یه داده است. بق ، یک معنای کلی است. این معنا خیلی کلی است. به طوریکه دیگر معانی را در شکم خودش قورت«است
 ت دینی، مثاًل، مندرج در خود او هستند. این را می گویند عقل اول. خیلی حرف راجع به آن زدند. حتی به لحاظ برخی از تطبیقا

خب من این نکته را هم اینجا عرض بکنم که اصاًل عالم عقل، عالم فرشتگان است. عالم مالئکه است. البته عالم مالئکه 
خواهند ارتباط برقرار بکنند با مالئکه، میدانید که اصاًل مقوله وحی با َمَلک یست. مثاًل تمام انبیاء وقتی که میمنحصر به اینجا ن

ها، ارتباطاتی با عوالم دیگر پیدا هایی، برخی از انسانگره خورده است. حاال از بحث دور نشویم. گاهی از اوقات انسان ارتباط
گویند. حتمًا در وحی باید واسطه ای به عنوان َمَلک باشد. یعنی یک فرشته ای ها را وحی نمیفتکنند اما آن ارتباطات و دریامی
کند. برخالف مثاًل فرض کنید که بین امام و نبی کند، حتی گاهی از اوقات به شکل لفظ القا میآید، مفاهیمی را القا میمی

بیند ولی امام نه. خیلی بحث مهمی است در روایات ، ملک را میچیست؟ کافیست در روایات ما ببینید. فرقش این است که نبی
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ما هست. و گاهی اوقات ممکن است امام اصاًل مستقیمًا یک مفهومی را از خداوند متعال بگیرد. یک معنا، یک حقیقتی، یک 
ه َمَلک، واسطه هست. این گویند. حتمًا در وحی، چه چیزی واسطه هست؟ مسئلها را وحی نمیدریافتی از آنجا بگیرد. ولی این

ها جبرئیل را همین عقل اول تطبیق ها مطرح است. مثاًل بعضیخورد با عالم عقل. مثاًل راجع به جبرئیل، این بحثَمَلک گره می
ها پیدا بکنند که این مباحث مطرح خواهم یک اشرافی دوستان به این بحثهای پیرامونی است که میها بحثکنند. حاال اینمی

 ست. خب، ا

 عقول طولی و عرضی
ست، یک عده الواحد، ما یک، در عالم عقل، آن موجودی که از یک منظر در ارتباط مستقیم با حق تعالی هبراساس قا

شود. خب ما هم که از عالم عقل عقل بسیار وسیعی هست. که به آن می گوییم عقل اول. بعدًا این عقل، امتداد و شعبه شعبه می
کند. اینجا ما با دو دسته عقول یا شما می گویید معانی یا بگویید ارواح، در عالم مثال که. یک مراتبی را طی می افتیمیکهو نمی
هایشان من می گویم. برای خواهید بگویید یا موجودات آن عالم. با دو دسته از آن موجودات، ما روبرو هستیم. با اسمهرچه می

ی گویند "عقول دبیات و واژگانی، برقرار شود. یک دسته از این موجودات عالم عقل را ماینکه عرض کردم این آشنایی به لحاظ ا
گوید که: انوار قاهره طولی. که حاال اصطالح ایشان در جای خاصی باید بررسی شود. وقتی طولی". یا شیخ اشراق اینطور می

 اند، ها چطوریه اینمی گویند طولی یعنی حالت علی و معلولی با همدیگر دارند. راجع به اینک

های ده گانه. معتقد حکمت مّشاء یک نظر دارد، معتقد به عقول عشره است. احتمال زیاد این لفظ را شنیدید. یعنی عقل
رسد به عقل ا میاست مّشاء که در عالم عقل، ده تا عقل به شکل طبقه ای وجود دارد. یعنی عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، .... ت

جودات دهم، یادتان هست که عرض کردم در نگاه حکمای مشاء، عالم مثال مطرح نبود. آن عقل دهم، تمام مودهم. که عقل 
ثرت عالم ماده کعالم ماده تحت کنترل او هستند. لذا به آن می گویند عقل فعال. زیرا خیلی کارش زیاد است و مستقیمًا با آن 

شود و شاید نیازی به ورود نباشد. نکته های ما مفصل میدند؟ یک کم بحثدر ارتباط است. حاال چرا این، معتقد به ده عقل بو
ها را به ده عقل خواستند پیاده بکنند، اینای که وجود دارد، بحث افالک نه گانه بوده است. آن افالک نه گانه و سیستمی که می

 کشاند. 

رد و انصافًا هم ایرادهای ایشان وارد بود و ک شود تعداد این عقول طولی را مشخصشیخ اشراق که آمد، گفت اصاًل نمی
آورد ولی در برخی از جاها، دو سه جا قشنگ نشان های مّشاء را میبعد هم صدرا هم همین روند را گرچه خیلی از اوقات، حرف

داند. حاال ده تا نمیروند، ات عقلی در عالم عقل را به نحو طولی که پیش میداند. یعنی موجودها را ده تا نمیداده است که عقل
شود شناسایی کرد. خب، پس یک ها هست، نمیها هست، دویستدانیم. بیستشیخ اشراق تصریح کرده که ما تعدادش را نمی

ها، یک بحث دیگری مطرح شد به نام عقول عرضی که سری عقول طولی ما داریم که حالت علی و معلولی دارند. افزون بر این
 حالت علی و معلولی با همدیگر ندارند. از اسمش پیداست یعنی 
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باب انواع عقول عرضی همان هست که در سنت قدیم فلسفی، به عنوان ارباب انواع مطرح است. یعنی ُمُثل افالطونی. ار
خواهم این دستگاه در ذهن دوستان درواقع شکل بگیرد. غیر یا چندین اسم دیگری که وجود دارد، در همین عالم عقل است. می

ارند، ما به جایی دآن عقول ده گانه ای را که مطرح کردند یا ده تا نه، بیش از این، یعنی یک سری عقول علی معلولی که قرار از 
ها، حقایق تجردی محض که حتی صورت ندارند و شکل ندارند و اندازه ندارند( ... رسیم که عقول )موجودات معنایی، روحمی

کنند، که حاال می دانید که این دیدگاه را افالطون ل عرضی چه هستند؟ تبیینی را که مطرح میرسیم. عقو. به یک عقول حقیقی می
ست، نمونه ایست قبول داشت فلذا معروف شده بود به ُمُثل. ُمُثل، جمع مثال است. مثال یعنی نمونه. آن مثال در آنجا موجود ا

یخ اشراق عالم شاز موجودی است که در باال هست. مثاًل بعدًا که از موجودی که در آن پایین است و این پایینی هم مثالی است 
شود: ُمُثل. ینی چندتا نمونه ما داریم. یک نمونه عالم عقلی، یک نمونه عالم مثالی، مثال را هم کشف کرد، جمع عالم مثال می

 رای همین هست. بمثال و ُمُثل، شان مثال همدیگر هستند. علت این که من می گویم ها همهیک نمونه عالم مادی. لذا این

هایی که رابطه علی معلولی نسبت به همدیگر ندارند( چجوری هست؟ تبیینشان این است حاال این عقول عرضی )عقل
ها حاال با افالطون خوب ها را افالطون قبول داشت فلذا معروف به اسم ایشان شده، "مُثُل افالطونی". بعضیکه عرض کردم، این

اشته، برای دمثاًل با چیزهای قدیمی خوب نیستند. نه، مال ایشون هست. ایشان کشف کرده و بیشتر روی آن اصرار  نیستند، یا
ها خیلی چیز هست، مثاًل با "ُمُثل افالطونی"، انگار با ایشان هست. بعد مثاًل در برخی از فضاهایی که مثاًل بحث حدیثی و این

ردم که کو غریب. در صورتیکه در روایات ما اینجور چیزها هست ها. ببینید عرض یک کلمه ناهنجار روبرو شدند، یا عجیب 
 افالطون این را قبول داشت. ارسطو که آمد، این را رد کرد و این را قبول نکرد. 

گردد به روش فلسفی. روش فلسفی ارسطو، بیشترین نکته ای که وجود دارد در این قبول و رد، به تعبیر فیلسوفان، بر می
ه تبع ارسطو بکشفی بوده. ارسطو رد کرده، مّشائیان اسالمی که آمدند، ـ  ستداللی بود. ولی روش فلسفی افالطون، استداللیا

مد و این مسئله رد کردند. ابن سینا، دیگران، دیگران رد کردند تا رسید به شیخ اشراق. شیخ اشراق که فیلسوف قرن ششم هست، آ
گوید من مکرر مشاهده کردم حقایق را و با روش بحثی طون گفته، درست بوده. به خودش میرا مطرح کرد که آنچه را که افال

 کند که اثبات بکند. ایشان ُمُثل افالطونی را مجددًا پذیرفته و در دستگاه فلسفی خودش آورده. هم تالش می

مالصدرا، صدرالمتألهین، هم دقیقًا این بعد از ایشان، باز عده ای رد کردند، عده ای قبول کردند تا ی رسیم به مالصدرا. 
کند. بحث پذیرد و مطرح میکند، گرچه یک مقدار تفاوت در تقریر با شیخ اشراق دارد ولی این بحث را میدیدگاه را قبول می

عقل چیست؟ بحث این است که هر نوع مادی ای که در عالم مادون یعنی عالم مادی وجود دارد، دارای یک َرّب ویژه در عالم 
است. رّب ویژه یعنی یک موجود عقالنی که تناسب حداکثری با این موجود دارد و تمام وضعیت این موجود، تحت کنترل او 

گیرد. لذا کلمه رب برای همین است. یعنی برفرض مثال: رب النوع آب، رب النوع هوا، رب النوع آتش یا رب النوع صورت می
برسد به رب انسان. که اصاًل بحث رب النوع انسان مطرح است. که رب النوع انسان چیست؟ فالن گیاه، رب النوع فالن حیوان. تا 

اند؛ علی و معلولی نیستند. ها عقول عرضیرسید که اینکنید، به جایی مییعنی وقتی شما در عالم عقل، مسائل را بررسی می
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کردیم، آن عقول طولی باعث بسط عرضی طرح میگذرد، اگر توجه بکنید با آن هرمی که مهای علی و معلولی میآن بخش
رسد که ما با این عقول کند. تا یک جایی میشود. درست است که اول، عقل اول است ولی ِهی گسترش عرضی پیدا میمی

 عرضی روبرو هستیم. 

 استاد، این طبقات طولی هم، عقول عرضی دارند؟ سؤال: 

رسد که باید باشد. حاال این عقول کنند. ولی به نظر میمطرح نمیاین بحث خیلی خوبی هست که معمواًل : استاد
کنید، این عقول عرضی شدت و ضعف دارند ولی علت و معلول نیستند. مثاًل رب النوع انسان عرضی را وقتی شما بررسی می

 بسیار قوی تر از رب النوع مثاًل یک گیاه است. ولیکن علت و معلول یکدیگر نیستند.

های او به دست درواقع آن رب چیست؟ رب، آن هست که اموِر هم اصل ایجاد مراحل مادی و هم کنترل تمام وضعیت 
ها را که شما در نظر بگیرید، باز خود حقیقت قرار دارد. مثاًل االن ما چرا می گوییم خداوند رب العالمین است؟ مثاًل این رب

این  هایت به چه؟ "رب االرباب". حاال من عرض کردم قباًل.االتر، باالتر تا برسد در نها یک رب دارند. همان عقول باالتر، باین
کنم که می ها را نگاه میهای یونانیگیرد، در فضاهای غیر آشنا به مباحث. مثاًل گاهی بحثهای که معمواًل صورت میبحث

دانند جریان چیست. یعنی فیلسوفان ما اصاًل نمی ها شرک آلود است.گویند: رب، خدای آب. خدای فالن. بعد می گویند این
ها را دلیل بر شرک نگرفتند. اصاًل بحث شرک نبود در آنجا. حتی در روایات ها، اینها را کردند. هیچ کدام از اینهم این بحث

بقات هست. به شکل طما اگر سرچ بکنید، بحث رب االرباب یعنی ارباب داریم ما. ارباب و بعد رب االرباب. یعنی نظام هستی 
ستی هقطعًا هر موجود مافوقی رب موجود مادون است. هر موجود مافوقی، رب موجود مادون است. این سبکی درواقع نظام 

های زیادی هست که چرا ارباب اجناس شود. خب اگر اینجوری است، ما یک درواقع ارباب انواع داریم. حاال بحثپیاده می
 اید مطرح شود. های مفصل تر بگفتند، چرا فقط انواع؟. حاال در بحثنگفتند، چرا ارباب اعراض ن

تواند بگوید مثاًل این تعداد، حاال اگر قابل شمارش ها را هم داشته باشد، میاگر کسی عالم عقل برود، البته قدرت و این
یک تراتیبی بینشان حاکم است که  یست و متغیر هستند و ثابت نیستند. بلهخورد و انقراض آنجا نباشد. یعنی آنجا دست نمی

گیرد. این خاصیت عالم ماده است. آنجا هر نوعی یک ربی دارد. بروزشان در عالم ماده به شکل انقراض و پدیدارشدن شکل می
 ها. باالخرهیتیعنی یک موجود عقلی کاماًل متناسب. اصاًل فضاهایی را که ما در روند علیت گفتیم، همین اقتضا را دارد. سنخ

رسد که همه یمعلت من، غیر از علت یک گیاه باید باشد. همینجور برو باال، برو باال، برو باال. بله در نهایت به یک جایی 
 شود که آن یک داستان جداگانه دارد که مسئله توحید است ولی در زیرمجموعه، این سبکی است. ها به او منتهی میویژگی

موجودات عقلی . 1در عالم عقل دو سری موجود اند: را وقتی با آن روبرو هستیم،  ما بعد از خداوند سبحان، عالم عقل
نوع. یا مثاًل الّب رموجودات عقلی عرضی. که این موجودات عقلی و عرضی را می گویند ارباب انواع. یعنی . 2طبقاتی طولی 

ها، حتی در آیات دانید که بت پرست ها و اینمی گویند ارباب اصنام. اصنام یعنی صنم. صنم یعنی نمونه مادی، بت. مثاًل می
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گفتند این یک تنزل یک حقیقت برتر است. بینیم، میگفتند ما این سنگ را میقران هم آمده، بت پرست های بسیار فاخر، نمی
ابل پیگیری و این، نمونه آن هست. حاال ایرادهای ان تفکر چیست، همین به لحاظ فلسفی قابل پیگیری است. هم از لحاظ دینی ق

های همین خودمان، در مباحث دیگر هم همین ها دیگر این فضا نبود و واقعًا همین بود. ما در بحثاست، گرچه در میان توده
 افتد. لذا دائمًا باید این را هشدار بدهیم و حواسمان باشد. اتفاق می

خواهیم، باید مواظب نیم، از انها شفاعت میکیمها را بر فرض مثال بهشان توسل اگر ما راجع به ائمه معصومین، این
ها درواقع چون ربانی هستند و ارتباط با خداوند حق سبحانه تعالی، در نقطه باشیم. اصل مسئله چیست؟ توحید است. و این

آید در کر میاوج قرار دارد، از باب اینکه، حاال برفرض من آیه عظمای خدا هستم، آیت است. از این باب. ولی وقتی همین تف
کند. خب این کاماًل نادرست است. مثاًل بسیاری ممکن است گمان یک فضای بسیار عمومی و ساده، گهگاهی استقالل پیدا می

ت مثاًل. یک کنند که دم و دستگاه برخی از ائمه معصومین که خیلی بهشان عالقمند است، این با دم و دستگاه خدا متفاوت اس
زنم ولی زیاد ها را نمیستگاه دیگر این دارد مثاًل و به این سبکی است. حاال من برخی از مثالدستگاه دیگری این دارد، یک د

 گردیم به این بحث. ها نادرست است. حاال براست از اینجور تأمالت و تفکرها. خب این

ک هستند پس ما مسئله موجودات عقلی طولی، عرضی. این موجدات عقلی عرضی به حدی کثرت دارند که دیگر نزدی
گویند. آورد میان عقول عرضی که به آن ُمُثل میبه اینکه مسئله عالم مثال رخ دهد. یعنی این تنزل مراتب هستی، خیلی شباهت می

ن می گویند، ارباب اصنام آگویند، ارباب انواع به می گویند، ُمُثل عقلی به آن می ُمُثل نوری به آن می گویند، ُمُثل افالطونی به آن
دانم اصحاب طلسمات به آن می گویند. این تعبیرها هست. طلسم عبارت است از تمرکز نیروهای ماورائی می گویند، نمی به آن

مین را استفاده کند. حاال هروی یک نقطه در عالم طبیعت. یعنی مثاًل آنجا را گره می زند یا یک وضعیت خاص در آنجا ایجاد می
های آن شان هستند. یعنی موجودات پایین دست، طلسمآن انواعی که زیرمجموعه کردند برای این ارباب انواع نسبت به

ستیم عرض های عالم عقل که به اجمال خواشود درواقع ویژگیشود. این میموجودات باالدست هستند. این نحوی قرار داده می
 بکنیم. 

 قاعده امکان اشرف
اعده "امکان اشرف" قاینکه ارباب انواع درست است. ایشان از کند برای من یک اشاره ای به مثالی که شیخ اشراق می

درا صکند. یعنی اگر ما یک موجود نازل تر قطعًا داشتیم، قطعًا موجود برتر متناسب با او موجود است. این در دستگاه استفاده می
رسیم به حلقه بعدی بشد، بعد شود یکدفعه یک حلقه از عالم نبافی که غلط است. نمیشود، چون طفره و تجاقشنگ معنا می

آید. همینجور تا مقاطع پایین. که. این است که می گویند قاعده امکان اشرف. یعنی تا موجود شریف نیاید، موجود پایین تر نمی
رسد های دیگر داشته باشد. تا که میاگر ما یک نوع مادی ای در اینجا داریم، این قطعًا باید یک نوع متناسب با خودش در الیه

 قل. عبه وحدت. چند اصطالح مطرح است. یک اصطالح که بیشتر چشم فیلسوفان را گرفته، همین نکته هست. خب، این عالم 
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 عالم مثال
ثار فلسفی، آحاال عالم مثال. عالم مثال را چنانچه عرض کردم، در میان فیلسوفان مشائی مطرح نبود و اگر دوستان با 

در آثار فلسفی باقی  این نکته توجه کنند. تبعات عدم توجه فیلسوفان مشائی به عالم مثال، تاکنون بیشتر سر و کار دارند، باید به
بینید باید حواستان باشد. این یا عبارِت اگر مشائی باشد، با غفلت از عالم مثال ها را میمانده است. یعنی همیشه شما عبارت

شان باشد یا شنیده باشند، جوهر که ا رشتهیبگویم: اگر دوستان آشنا باشند  کند. مثاًل من یک نمونهدارد این مباحث را مطرح می
جسم. اصاًل خبری از  ،ت جسمیهصور ،ماده ،نفس ،نوع دارد: عقل 5کنند؟ یکی از مقوالت است، انواعش را چند تا ذکر می

الی را اثبات د که اگر ما مرحله مثدهنموجود مثالی نیست، خبری از جوهر مثالی اصاًل نیست. در حالیکه نهایت توضیح می
ها را باید مواظب باشیم. یا خواهم بگویم اینبکنیم، شما جوهر مثالی را اضافه بکنید که یک نوع دیگر از جوهر است. یعنی می

 از یک جهت تأسف دارد. 

رد و تکمیل شود در همه ها دست بخوخب بعد از اینکه باالخره پذیرفته شد این معنا در میان فیلسوفان، باید این بحث
 گذارد باید تأثیر بگذارد. حاال بازهم راجع به عالم مثال، ما هنوز ابهامات فراوانی داریم. مثالً جای مباحث، جایی که تأثیر می

کند که بنشیند و بحث را هایی که در ارتباط با عالم مثال، ذهنم را درگیر کرده بود، گاهی اوقات آدم فرصت نمییکی از بحث
بیند، وقوع یا عدم وقوع تغییر در آن عالم است. خیلی تبعات دارد. هم به لحاظ جمع و جور بکند، ولی حاال این ال به ال ِهی می

 های دیگر. مباحث دین پژوهی تبعات دارد و هم بحث

جرد دارد در از ت ببینید عالم مثال آیا عالم تغییر و تحول هست، چون نزدیک به عالم ماده است؟ یا نه، چون مرحله ای
بینم در صدرالمتألهین که آدم رگ و ریشه تغییر و تحول را های آقایان را میمرحله ای از عالم ثبات است؟ مثاًل من برخی از متن

ل نیست که جای بررسی و کار بیشتر دارد. عالم ها تغییر و تحوبیند که اینجا تغییر و تحول هست. بعضی از عبارتها میدر آن
من ساعت  ها مواظب باشیم. شیخ اشراق که آمد ]چونرا مشاء قبول نداشت. تبعاتش را هم عرض کردم که باید در کتابمثال 

 دانم چطور است[. پیش رویم نیست نمی

 توانیم صورت را ببینیم؟مثال می ببخشید در عالمسؤال: 

ن صورت درواقع یا صورت جسمیه است یا شود، ایهایی که انجام میشود، براساس معرفیصورت که گفته می: تاداس
ها همه احصا شده و اساسًا صور مثالی صورت نوعیه که احصا شده. یعنی دواقع صور نوعی بسیط یا مرکبات. مرکبات هم این

 منه ها دارد،متفاوت است با فضای صورت مادی. باید توضیح داده شود. فقط این یک نمونه نیست. یعنی تأثیراتی که این زیردا
شود. ده طرح میباید مورد توجه قرار بگیرد. مثل همین بحث تغییر و تحول که عرض کردم. مثاًل مباحث حرکت عمدتًا در عالم ما

 ها را آنجا هم راه بدهد. حاال اگر کی تغییر را در عالم مثال تأیید بکند، خب باید خیلی از بحث
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اش را تغییر داد نسبت به روش فلسفی فیلسوفان مشاء. شیخ اشراق که آمد، خب شیخ اشراق میدانید، روش فلسفی
اق کردند. شیخ اشرکردند، استدالل میکردند. علم حصولی و ذهنی کار میفیلسوفان مشاء به تعبیر خودشان فقط بحثی کار می

نیست که. عارف باشد گفت این روش به تنهایی کارآمدی باالیی ندارد. باید افزون بر روِش، چون ایشان فیلسوف بود، عارف که 
آورد که درواقع آن در درجه دوم است. ولی ایشان فیلسوف است. ایشان فقط روش کشفی برایش مهم است. استدالل هم می

گوید استدالل باید باشد. ولی باید استدالل و روش کشفی باید دوش به دوش هم پیش بروند. تا بتواند حقایق عالم را بهتر می
گوید اگر کسانی فقط روش کند. میهای زیادی را مطرح میاین مباحث معرفت شناسی هم ایشان بحثکشف بکند. به لحاظ 

اش بحثی داشته باشند، احتمال خطایشان زیاد است. ولی اگر روش کشفی و بحثی با هم باشد، اتقان و اعتبار معرفت شناختی
 د بحث شود. های قشنگی می زند که در جای خودش بایکند. حرفافزایش پیدا می

خب ایشان با توجه به تفاوت روشی که ایجاد کرد، خودش هم که خوب میدانید اهل کشف و شهود بود، اهل ریاضت 
کنید، مثل یک عارف کنید، زندگی شیخ اشراق را نگاه میاش را نگاه میبود، اهل تهذیب بود. یعنی از این جهت شما زندگی

ها باشد، در ارف که بحث فناء ذاتی و تجلی ذاتی و وحدت شخصی وجود و ایناست. گرچه عارف به عنوان آن اصطالح ع
ایشان نیست و لذا هیچ یک از عرفای ما ایشان را عارف حساب نکرده که برخالف ما. ما برای هرکس یک گردنی کج کنیم، 

شته باشد عارف نیست که. میگوییم این عارف است. یا مثاًل خواب خوبی دیده باشد، حتی اگر کسی مثاًل چشم برزخی دا
گوییم بد است. ممکن است خیلی هم آدم خوبی باشد. ممکن است از اولیای الهی هم باشد. ولی عرفان اصاًل مرتبه و نمی

های خوبی ببیند یا حتی عالم مثال بتواند برود، حتی تا عالم عقل تبیینش روشن است. صرفًا حاالت خوبی داشته باشد یا خواب
 شود که. باید به فناء ذاتی برسد. به عالم اله. حاال انشاالله بحث عرفان را در پیش داریم. ود، عارف حساب نمیهم بتواند بر

کند آورد استدالل میشیخ اشراق عالم مثال را کشف کرد. منتها خودش استدالل کرده. یعنی خودش وقتی در فلسفه می
کنم که اهل کشف و شهود نباشد. ولی خودم مکرر در ها را برای کسی میگوید این استداللهایی که دارد، میولی در تبیین

هایش، درختانش، هایش، کوهکند، جابلقا، جابلسا، هورقلیا، آسمانمکرر به عالم مثال سفر کردم. راجع به شهرهایش بحث می
اش را گفته. اقالیمش را کلی ها می گویند او شهرهایشهرهایش، مردمانش که معروف شده، عوالم مثالی هست. البته بعضی

دهم مثاًل این سه شهر را. هورقلیا راجع به عالم سمائی عالم مثال هست. در آیات گفته. نه اینکه مثاًل برفرض مثال توضیح می
 فرماید: بهشتیان و جهنمیان در بهشت و جهنم هستند: مادامت الّسماوات و االرض. یکی از تفاسیر خیلیهم داریم آنجا که می

خوب این است که درواقع برای عالم مثال است. بهشت و جهنم مثالی است و ااّل بهشت و جهنم اخروی که خلود است و 
 ها و زمین باشد، معنا ندارد. ابدیت است. آنجا دیگر تا آسمان

است. یک تعبیر  حاال در هر صورت، آنچه که اینجا نمونه دارد، آنجا هم نمونه دارد. منتها آنجا وسیع تر و گسترده تر
دارند می گویند عالم ماده اگر با عالم مثال مقایسه شود، مثل یک انگشتری است که در یک صحرا انداخته بشود و عالم مثال 
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هایشان اینطوری است. اگر کل این اگر مقایسه شود با عالم عقل، مثل یک انگشتری که در یک فالتی افکنده شود. یعنی نسبت
 شود.عالم اله سنجیده شود، صفر می عوالم در مقایسه با

های کند. اول بحثپس عالم مثال را ایشان کشف کرده، آنچه را که االن عرض کردیم، درواقع همیشه ایشان این کار آ می
ها را کشف کردند و افزون بر این، مسئله استدالل هم در گوید فقط من نیستم. دیگران هم اینآورد بعد میاش را میکشفی

کند، استداللی هست که ما بعدها برای تجرد نفس، تجرد خیالی و کند. استداللی را هم که ایشان مطرح میرش مطرح میکنا
اش را صدرا قبول اش را صدرا تأیید کرده و برخیها و توضیحاتی هم دارد که برخیکنیم. حاال برخی تبیینمثالی هم استفاده می

 نکرده. 

بینیم، برای عالم مثال است. یعنی در آینه، گوید این است که هرچه که ما در آیینه مییشان میمثاًل یکی از چیزهایی که ا
ها کجا هستند؟ صاحب صورت که من هستم. در گیرد، خب این صورتهایی که شکل میگوید در آینه، این انعکاسایشان می

های مرآتی در کجا قرار دارد؟ صدرا اینجا را ن صورتخود آینه که چیزی وجود ندارد. بین ما و آینه هم که چیزی نیست. ای
مخالفت کرده. ولی در باب خیال. مباحثی که ایشان مطرح کرده، صدرا آن مباحث را هم پذیرفته. قفط تفاوتی که در این قسمت 

دانست. الم میبین شیخ اشراق و صدرا وجود دارد و خیلی هم اهمیت داشت، این بود که شیخ اشراق عالم مثال را فقط یک ع
تا داریم: عالم مثاِل متصل و منفصل. این که بعدًا خیلی مشهور شده که عالم مثال دو قسم  2گوید ما ولی صدرالمتألهین می

است، عالم خیال دو قسم است: عالم متصل و منفصل، این را صدرالمتألهین انجام داده. خود شیخ اشراق فقط جهان عالم مثال 
بینیم یا تخیالت گوید نه، مثاًل ما رویاها را میه در انسان هم یک نمونه دارد، این را نه. ولی صدرالمتألهین میرا مطرح کرده. اینک

دهیم، یک بهره ای از آن مثال داریم که در اختیار ما هست. آن را گفته عالم مثال متصل. خب این بحث باطلی که انجام می
ها و چقدر بحث کردند که ما تا کجا در عالم مثال متصلیم، سیر و سلوک و اینخیلی خوبی برای اهل کشف و شهود و مباحث 

 های زیادی درواقع اینجا وجود دارد.شویم، چه ابزارهایی ما باید اینجا اعمال بکنیم، بحثاز کجا وارد مثال منفصل می

ها. دیگر به خودش مشغول است. اینجاست که متوجه یعنی چیزی وجود ندارد که مثاًل چشمش را بگیرد و این حرف
خورد و راجع به ایشان شوید چه خبر در درون است. ایشان مثاًل تصریح کرده و صدرا چقدر استفاده کرده و صدرا تأسف میمی

ها که در بحث ن حل کنید. انشاالله عرض خواهم کرد. مثل بحث تناسخ اینتوانستید با آمیگوی شما چرا؟ خیلی مسائل را می
 کند، بحث قبر هست. کنم. پس یکی از چیزهایی را که شیخ اشراق با مسئله همین عالم مثال حل و فصل میمعاد عرض می

ها کردم همینرفتم بحث مییفرماید من مدهند مثاًل بزرگان ما، آقای حسن زاده، ایشان میاصاًل در بحث آیین توضیح می
گفتند که بله شما مثاًل دیدید که علوم پیشرفت کرده و ها میرا، خب مثاًل حقیقت قبر چیست، حقیقت صراط چیست، بعضی

آید، دارید این ها جور در نمیشود، االن که دیدید اینسوزد، فالن میگفتید مثاًل اینجا میهای سابق که قباًل میدیگر آن جواب
سال پیشمان را به شما نشان بدهم که برای بعد از انقالب نیست.  500های کنید. بابا این بحث را بگذارید کتابها را میبحث
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سال پیش بود و هست ولی باالخره به لحاظ برداشت عمومی فرضًا قبر  700سال پیش،  600سال پیش،  500ها برای نه این
ر بدن ماست. بدن ما دیگر نیست و دیگر یک جسدی است. میدانید که بعد از مفارغت کنند، این قبچیست؟ این گودالی که می

گویم یک ارتباط رود پی کارش. این سبکی. نمیشود و میکنند. یک تکه گوشتی هست که تجزیه میاصاًل بدن حسابش نمی
 هست؟ مثاًل عرض کردم. ...، بله این بحث خاص خودش را دارد آنجا. آن، قبر بدن ما هست. قبر حقیقت ما چه 

، و من َوراِئِهم برزٌخ ِالی یوِم یبَعثون که در آیه شریفه هست، وراء دنیادر روایت امام صادق بود که القبُر هو البرزخ. که 
کند. این عالم مثال را چرا مثال می گویند؟ چون نمونه ای از برزخ است تا قیامت. به یک نشئه دیگری ز هستی دارد اشاره می

لم ماده و نمونه ای از عالم عقل است. چرا به آن برزخ می گویند؟ چون وسط بین دو جهان است، حائل، برزخ یعنی حائل. عا
َوُسِطِه َبیَن العقل ِ و الجوَهِر الماده. حائل مشابه طرفین. هر چیز حائل مشابه طرفین را می گویند برزخ. لذا می گوید: برزٌخ اِللتَّ

جوهر مادی فاصله هست، به واسطه همین ویژگی که گفتم، بهش می گویند برزخ. خیالم به آن می چون بین عالم عقلی و 
گویند. خیال هم به آن می گویند. از باب تشبیه به مرحله مثالی انسان. منتها آن خیال منفصل و این خیال متصل هست. بعد این 

 بیان ...، 

مثاًل عالم اشباح. اشباح اصاًل یعنی ابدان که شبح است ولی بدن است. منتها ابدان گاهی از اوقات مادی است، اشباح 
مادی است. درواقع به تعبیرات خودشان "کثیفه" یعنی غیر لطیف. ولی گاهی از اوقات، ابدان، اشباح غیر مادی است. موانع 

کند که ابدان، ابدان ثقیل نیست یعنی ایشان سنگینی ها را که من از صدرا دیدم، تعبیر میابدان مادی را ندارد. مثاًل یکی از تعبیر
داند. حاال، تعبیرات مختلفی را که برای موجودات آن عالم قابل در نظر گرفتن و مطرح کردن های عالم ماده میرا یکی از نشانه

 هست. 

تی دادیم، دو عالم را بحث کردیم. یکی عالم عقل و دیگری های هسپس بعد از اینکه ما یک شمای کلی از کالن جهان
کنیم و دو سه تا نقطه تصمیمی هم خواهیم هم عالم مثال. حاال انشاالله جلسه بعد، ما یک مقدار راجع به عالم ماده بحث می

امروز مباحث دور  کردمتوانیم بحث را جمع و جور کنیم. دست کم اگر امروز بتوانیم. چون من فکر میداشت که چطور می
فس داشته باشیم و حداقل خواهید کامل شود، ما باید دست کم یکی دو جلسه بحث نشود. بعد دیدم اگر میفلسفی ما تمام می

اش برای جلسات کنیم و بقیهیک جلسه راجع به معاد داشته باشیم که این فضا کامل شود. حاال اگر توانستیم امروز بحث می
 یکم و رحمت الله. ]صلوات[آینده. والّسالم عل
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 کند؟اینکه خلقت خدا، نامحدود است، مشکلی ایجاد نمیسؤال: 

نخیر. خلقت خدا نامحدود است، به لحاظ طبقه عالم ماده است. یعنی به لحاظ افقی، نامحدود است. توجه : استاد
سلسل، باطل است. توجه کردی؟ از اینور، شود. چون تکردید؟ به لحاظ عمودی، طبقاتی محدود است. یعنی به خدا منتهی می

شود که دیگر پایین تر از آن، معنا ندارد. طبقات عالم هستی، محدود است. ولی به یک چیزی به اسم ماده نخستین، منتهی می
ی طبقه عالِم ...، البته یک بحث هست که هر طبقه ای به لحاظ مراتبی خودش اصاًل نامحدود است که قابل پیگیری است. ول

کنید، این راجع به طبقه عالم ماده است. طبقه ماده از منظر نگاه فیلسوفان، هم ازلی است و هم ابدی. یعنی شما االن سؤال می
همیشه این خلقت ادامه دارد. این خلقت در طبقه عالم ماده همچنان ادامه دارد و بحث " دوام فیض" را هم همینجا مورد توجه 

 دهیم.قرار می

 ای هم که هستش االن، همان ماده هم ثبات دارد؟ مادهسؤال:  

شود. توجه کردید؟ حاال کند و عوض میاصل عالم ماده ثبات دارد و ااّل شخص عالم ماده دائمًا دارد تغییر می: استاد
 کنیم.کنیم، یک مقدار بیشتر این را بحث میانشاالله جلوتر. چون بحث حدوث است و در مورد عالم ماده بحث می

ها هست؟ و یعنی طبقه تفاوتی خیلی ریز هم اگر باشد، در تفکیک کردن آن هم تفاوتی بین موجودات آن طبقهؤال: س
 نهایت موجودی هم داریم؟بی

بله. به نحو واقع هست. حاال ممکن است که... . حاال درواقع شکل گیری یک موجود واحد که احساس : استاد
ها هم وابسته است که خودش یک حقیقت است، ادراکی داشته باشد که به ادراک و اینها موجودیت واحد بکند که حاال این

های خاصی است. که طبقه انسانی چجور طبقه ایست؟ یا مثاًل طبقه گیاهی، احساس بکند، این واقعًا راجع به انسان، بحث
نجا تا آنجا یک موجود است. به این سبک. ها به شکل طیف مانند است. مثاًل می گوییم از ایچطور طبقه ای است؟ بیشتر این
داشتند، چه بسا ها هم واقعًا ادراک میتوانید ریز شوید. اگر آنها هم موجود اند. همینجور میگرچه اگر در آن خرد بشویم، آن

جهانکردند. اگر فضای ادراکی نباشد، متفاوت است. خب، پس از این منظر شما می گویید عوالم و احساس خودیت هم می
ها عوالم و اند. اگر از منظر دیگری که االن اشاره کردیم، به لحاظ کالن تحوالت، که کاماًل مشهود است، اینها، غیر متناهی

دانند و تاکنون به نحو مشخص و ممتاز، سه عالم شناسایی شده. یعنی تا زمانیکه حکمای َمّشا بودند، ها را متناهی میجهان
دانستند. انشاالله در بحث بعدی هم یک تا می 2ها درواقع این کالن عوالم را ن اسالمی که بودند، آنهای فیلسوفااولین گروه

کنیم و بعد انشاالله بحث خواهیم کرد. عالم عقل، دانستند. ما حاال اسم گذاری میتا می 2ها مقدار بیشتر عرض خواهم کرد. آن
جهان دیگری را کشف کرد و آن هم عالم مثال است. فلذا سرجمع، فیلسوفان  عالم ماده. بعد که شیخ اشراق آمد، شیخ اشراق یک

عالم . 2عالم عقل . 1عالم وسیع و بزرگ است.  3ها شود مرحله بندی کرد، اینهایی که میاسالمی معتقدند آن کالن جهان
 عالم ماده.. 3مثال 
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 آیا این تقسیمات، اعتباری است یا خیر؟سؤال: 

اعتباری، از یک جهت اعتباری است. بستگی دارد شما کجا را تقسیم بندی کنید. از یک جهت، حقیقی بله. : استاد
ها زیاد شده. مثاًل آن عوالم ریزی که دارید، انقدر شمارت هایش به هم نزدیک است که اصاًل است. نگاه کنید یعنی انقدر تفاوت

کند، کند. چون وقتی خرد خرد تغییر میها دارد تغییر میجنس ویژگیرسد که میبنید بینید یک عالم است. ولی یک جایی میمی
بیند دیگر نه. مثاًل به همین بحثی که عرض کردیم توجه بفرمایید، مثاًل بین عالم ماده با عالم شود و مییک جایی انباشته می

مینطور، بین عالم مثال و عالم عقل هم رسیم که محض عالم مثال است. همثال، عوالم میانی فراوانی وجود دارد. تا جایی می
دیگر جزو عوالم خلقت نیست. آنجا مثاًل  همین است و همینطور بین عالم عقل و آنچه االن می گوییم، عالم اله. عالم اله،

رسد رود جلو تا میشود. به این سبکی میشود. که خدا نیست ولی خیلی دارد شبیه میچیزهایی که دارد خیلی شبیه به خدا می
ها خدا هستند، خدانیستند، این بخاطر همین است. به... حاال داخل پرانتز هست. مثاًل مشکالتی وجود داشت که آیا مثاًل این

فرمایند ما وجه الله هستیم، این غلوهایی که صورت گرفته و مشکالتی که داشته، مثاًل راجع به وجه الله یا ائمه معصومین که می
 های خداوند است. ت آن موجودات با ویژگیآن به دلیل اوج مشابه

توجه کردید؟ « أنا االّول، أنا اآلِخر، أنا الّظاِهر، أنا الباِطن»فرمایند که: مثاًل حضرت امیر در یک سخنرانی رسمی، می
« اللهِ نحُن َوجُه »فرمایند. در روایات هست که خب این همان ویژگی راجع به خدا هست که ایشان راجع به خودش مطرح می

یعنی آن وجه همیشه باقی است. آن وجه، ذات پروردگار نیست. لذا وجه « ُکلُّ َشیٌئ هاِلٌک ِااّل َوجَهه»مثاًل. همان وجهی که 
هایی که فهرست شده تا کنون، سه تا دهد. پس بنابراین کالن جهانیعنی آن صورتی که شیء از آن طریق خودش را نشان می

ت. یکی، عالم عقل، دومی، عالم مثال، سومی، عالم ماده. ولی اینکه این سه عالم، یک مقدار برای کالن عالم و کالن جهان هس
ما ملموس تر شود و شناخته شده تر شود، خود آقایان حکما یک بحثی دارند، به نام بحث تطابق "ُنسَخَتین یا تطابق عالم و آدم"، 

کنیم، دارای یه به نظام هستی است. ولذا چنانچه ما انسان را بررسی میمعتقدند که نظام هستی شبیه به انسان است و انسان شب
ها با سه الیه بزرگ هست. الیه عقلی، الیه مثالی و الیه مادی. این بحث خیلی مورد استفاده قرار گرفته است. یعنی در کتاب

ا می گویند انسان کبیر، غیر از خدا. از بحث تطلبق دو جهان آمده است. مثاًل می گویند انسان کبیر، انسان صغیر. کل جهان ر
های مراحل کلی سه گانه عالم، از باب اینکه انسان یک نمونه تمام عیار از تمام مراتب خلقت هست، لذا برای معرفی ویژگی

 آن برزخ و قیامتی هم که میگویند چطور؟سؤال: مراتب کلی سه گانه 

ن ما یک بحث معاد داریم که باید بهش برسیم، می گوییم در قوس صعود حاال این را بگذاریم بعدًا انشاالله. چو: استاد
 ها را داشته باشیم.رسیم، آنجا باید آن بحثو به آنجاها که می

 شود به ما بگویید؟ها را میاین گزارشسؤال: 
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دغدغه این را پیدا کند  آره. همین آثار ایشان. منبع پراکنده هست. ایشان مثاًل گزارش کرده که ... . اگر یک کسی: استاد
شود. خیلی چیزهای خوبی در آنجا قابل برداشت کردن که همه گزارشات اهل کشف ر از عالم مثال جمع کند، خیلی قشنگ می

 است

توانیم بگوییم این توصیفات شیخ اشراق از عالم مثال، حالت تمثیل داشته؟ نه اینکه واقعًا بخواهد عوالمی در میسؤال: 
 ل بشود.این دنیا قائ

نه، او خودش گفته من رفتم کشف کردم و عوالم را مشاهده کردم، استدالل هم پیاده کرده. نه، تمثیل نه. درواقع : استاد
ها های صوری. چون کشفکند. مثاًل مسئله کشفها را با عالم مثال حل میاگر بیانشان را نگاه بکنید گفته. مثاًل ایشان بحث جنی

بیند. شود و یک صورتی را میهای آن سویی که انسان دارد، یک معنایی به آن القا میی. یعنی دریافتیا صوری است یا معنو
هایی که در ارتباط با مثاًل پاره ای از مالئکه ها همه جزو عالم مثال هست. یا ایشان تبییندهد که این صورتایشان توضیح می

کند. خیلی بحث مهمی زیادی را از معاد با عالم مثال، ایشان حل میهای دارد، در خصوص همین موجودات عالم مثال، بحث
است. بحث شیخ اشراق بسیار اهمیت دارد. چجوری؟ مثاًل در همین قسمتی که ایشان عالم مثال را کشف کرده. تا قبل از 

تر یند. هم در آیات و وسیعخواهند بگوهای دینی برای ما روشن نبود که چه میهای زیادی در آموزهشناسایی عالم مثال، بحث
 های زیادی را راجع به عذاب قبر داشتیم و انواع مسائل عذاب قبر داشتیم. ما روایات داشتیم. در روایات. مثاًل ما بحث

فهمیدیم امام صادق چه فرمود. دائمًا این بحث مطرح آن موقع نمی«. القبُر هو یا هی البرَزخ»فرمود: مثاًل امام صادق می
هایی ها بود و هم در فضای جدید. مثاًل داستانها اینکنند چیست؟ و هم در گذشتههای قبری که مطرح میمثاًل این عذاب بود که

وجود دارد که مثاًل روایات می گویند عذاب قبر، عذاب قبر، خب این کاری ندارد که. ما فردی را که قبر کردیم، تحت آزمایش 
آمدند یک اتاق چکی کنار همین ها قشنگ بررسی کرد. آن زمان میشود با چشمدند. االن میدادهیم و ساده انجام میقرار می

هایی ها قبری که درواقع دفن کردند، یک اتاقکی که روزنه ای داشته باشد و بشود در آن توی قبر را دید. یا فرض کنید که یک لوله
 کنیم. ی میگفتند ما این را بررسکردند و میحالت کوزه مانند درست می

آید. می گویند خب ما این را بررسی ها، آتش میپرسند، این حرفآیند، میاین همه میگویند عذاب قبر، نکیر و منکر می
ها را تکه ها آمدند اینکنیم. بعد می گویند آقا ما از ده یا سی روز پیش اینجا نشستیم هیچ خبری نبود. جز مار و عقرب و اینمی

ها خب خیلی واضح تر هست و نیازی هم نیست که این کارها را انجام بدهند. قشنگ م شد. االن که این بحثتکه کردند و تما
شود بررسی کرد که مسئله به چه شکل هست. یعنی برای ما هایی را اینجا نصب کرد تا اصاًل چند سال میشود یک دوربینمی

خواهد ها چی هست؟ و چه را میی گوییم یا عذاب قبر که می گوییم، اینواضح نبود عالم برزخ که ما می گوییم یا عالم قبر که م
فرماید، انتقال از یک عالم به عالم دیگری است. از یک جهان، شما توضیح بدهد؟ اصاًل مسئله مرگ، چنانچه امیرالمؤمنین می

 کنید. دارید به یک جهان دیگری حرکت می
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افتد، وابسته هست به ر و بسیاری از مسائل بعث و حشر اتفاق میخود شیخ اشراق تذکر داد که د خصوص عذاب قب
عالم مثال. یعنی انسان پس از افکندن مرحله معاد، داریم. پس از مرحله افکندن عالم مادی خودش، آن چیزی را که برای او 

کند. مثل یک کسی که ه زندگی میاش کأنّ اش است. اصاًل با مرحله مثالیکند، مرحله مثالیبیشترین بروز و شفافیت را پیدا می
بینید چقدر در تخیل قدرتمند اند و قوی هستند. افراد تخیالت بسیار قدرتمندی دارند. هستند اینجوری. اصاًل کاماًل در خیال می

های مجازی که مثاًل طرف درد و غم و شادی و همه چیزش همان جاست. کنند. مثل بعضی از بازیخودشان دارند زندگی می
کند. یک تبیین خیلی زیبایی که از مرگ دارند، نی اصاًل از عالم واقع به معنی عالم ماده، بریده و در آن فضا دارد زندگی مییع

 مرگ، یک نوع بریده شدن از اشتغال به بیرون از خود است. حال انشاالله ما بحث معاد را داریم.

ت؟/ این که عالمه معرفت نفس را سلسله حصولی استاد این نفس، کل آن هرم هست؟ / انسان کامل کیسسؤال: 
 شوید یا بار دوم؟میرید و آدم میبینند، مثل همان قضیه است که ما می گوییم یا شما میمی

نفس انسان؟ شبیه به آن هرم هست. نفس انسان، شما اینجایید. توجه کردید؟ شما دارای سه مرحله هستی. یعنی : استاد
شود کل جهان. انسان کبیر. / انسان کامل بهره ای هم از آنجا دارید نه اینکه همه آن باشید. همه آن میبهره ای از آنجا دارید، 

شود کل آن کند و میاش انقدر بسط پیدا میرسد که این سه مرتبه وجودیکند. انسان کامل در قوس صعود به جایی میفرق می
داند. لذا مثاًل یکی از چیزهایی که می گویند ماده آن را بدن خودش می شود با او. یعنی جهانسه مرحله عالم. یعنی متحد می

ها مطرح هست، چون گناه دیگران را از یک جهت، گناه کنند، بحث گناه و اینهای سنگینی که معصومین میاینکه این گریه
دهند. آن را با اختیار خودشان انجام می ها. این فضا را دارند. گرچهکنند در قبال آندانند. لذا احساس مسئولیت میخودشان می

ولی چون آن هیمنه وجودی هست، در باب انسان، مسئله اختیار خیلی جدی است. آن بحث اختیار که وجود دارد، کأّنه امت را 
 بیند. خودش تقاضای عفو امت است. انبیاء اینطور هستند. لذا غم خود به آن معنای چیزبیند. خودش را امت میخودش می

 ندارند./ بله بله همینطور هست.

 

 


