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 مدو_و_سی_#جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

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

اده داشتبم خب ما در جلسه پیش به غیر از اینکه یک معرفی اجمالی از کالن هستی یعنی عالم عقل، عالم مثال، عالم م
ثال هم مو برخی از نکات پیرامونی مطرح شد، یک توضیحاتی راجع به عالم عقل مطرح کردیم و پس از آن هم راجع به عالم 

 هایی ارائه شد. تبیین

 عالم ماده
شود، عالم ماده هست. من چند تا نکته راجع به عالم ی که در آثار فلسفی، مباحثی در خصوص آن ارائه میسومین عالم

 شویم. شویم، بحث بعدی میکنم بعد وارد نکته بعدی میماده عرض می

 ترین عالمنازل
خستین در عالم ماده که جود هست و به دلیل وجود ماده نترین مرتبه وخب عالم ماده از منظر چینش نظام هستی، نازل

جود بعد مادی قابلیت صرف است، تنزل از این عالم، دیگر معنا ندارد. یعنی عالم ماده، کف مراتب نظام هستی است. به خاطر و
رچه از نظر خود و بعد قابلیتی ای که در آن هست. از این منظر به واسطه شکل گیری عالم ماده، مراحل خلقت به پایان رسیده. گ

گفتید مرحله دیگر معنا دارد. ها همیشه ادامه دارد. مثاًل وقتی شما در عالم بودید، میاده و در بستر افقی عالم ماده، خلقتعالم م
اش که همان قابلیت در عالم مثال هستید، می گویید عالم مثال معنا دارد. ولی در عالم ماده که هستید، با لحاظ آن بعد مادی

ترین مرتبه عالم وجود به لحاظ مرحله ترین و نازلز آن معنا ندارد. و لذا براساس تبیین آقایان، پایینشدن است، دیگر پایین تر ا
 وجودی، همین عالم ماده هست. 

 تدریج در همه امور
هایی را که هایی که در عالم ماده هست، این است که تحقق همه چیز در آن تدریجی است. حاال بحثجمله ویژگی از

ها را سابق بر این داشتیم. همه چیز در عالم ماده به نحو تدریجی ذیل حرکت و حرکت جوهری باید مطرح کرد، یک مقدار بحث
ثمر رسیدن  ق همه چیز به نحو تدریجی است. گاهی از اوقات برای بهخب عرض کردم که در عالم ماده، تحق گیرد.شکل می

اش هاست. ریشهگیرد و به همین خاطر این عالم، عالم تزاحم ها و تصادمبرخی از این حقایق تدریجی، موانع و عوائقی شکل می
تواند اینجا بنشیند. اگر فرض نمی هم به این برمی گردد که این عالم، عالم ابعاد است. یعنی اگر من اینجا نشستم، کس دیگر

تواند آن را اشغال کند. چون کنید یک چیزی در یک جایی نهاده شد، در یک زمانی یک چیزی را اشغال کرد، چیز دیگری نمی
ها، شکل گیری موانع، عالم ماده، سرتاسر عالم ابعاد است، به همین خاطر مسئله تزاحم در آن جدی است. تزاحم، درگیری

 ها مال عالم ماده و مخصوص عالم ماده است. ها ایننرسیدن
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 واحد حقیقی
می کنند، این  های دیگری که برای عالم ماده معمواًل در فضای فلسفی، صدرایی و پیروان صدرالمتألهین مطرحاز ویژگی

د. بلکه ا یکدیگر باشاست که عالم ماده یک حقیقت واحد حقیقی است. یعنی اینجور نیست که اجسام جدا جدا و بی ارتباط ب
ست. از نظر ما یک جسم کل داریم، یا یک ماده کل داریم. بله، تمام اجسام در زیرمجموعه، درواقع انشعابات همان جسم کل ا

. فلسفه صدرایی، آن جسم کل در حال حرکت جوهری است. یعنی عالم ماده یک واحد سیال است. یک واحد ناپایدار است
اشید. قباًل ما بحث باست. این کل عالم ماده به عنوان یک حقیقت به هم پیوسته. توجه به این نکته داشته یک نهاد کاماًل نا آرام 

حرکت جوهری را مطرح کردیم خدمت دوستان و ممکن است در خاطرشان نمانده باشد. ولی بحث حرکت جوهری را توضیح 
 دادیم. 

ل، عرض و عمق، جسم کل را هم پیاده بکنید. افزون بر سه بعد طوببینید از منظر صدرالمتألهین، اجسام را بگیرید و بعد 
ها محسوس هستند. کنیم، یعنی طول و عرض و عمق، ایندارای یک امتداد و کشش زمانی است. آن سه بعدی که مطرح می

بکند. ولی یک  ا درکتواند ابعاد سه گانه رتواند درک بکند. هم حس المسه، هم حس بینایی مییعنی کاماًل حواس ما آن را می
ه هست. بعد چهارمی هم همه اشیاء مادی دارند که امتداد و کشش زمانی باشد. کشش زمانی امتداِد در گذشته، حال، آیند

شی را  خواهم یک تصویری از عالم ماده اینجا پیدا شود. مثاًل ما وقتی االن یکجا ما بحث را مطرح کردیم ولی من میهمان
هایی )حاال شویم درحالیکه واقعًا اینشی، زمان مند است. یعنی ِهی یک تکهاًل متوجه بعد زمانش نمیکنیم، اصمشاهده می

آید و به آید. این سبکی. یعنی از عدم میشود و مقاطعی از او دارد از عدم میخواهید تعبیر بکنید( از آن دارد نابود میهرچی می
 رود. یعنی یک حقیقِت..... عدم فرو می

د. یعنی یک اگر از افق باال شما نگاه بکنید، یک حقیقت چنانچه طول و عرض و عمق دارد، کشداری زمانی هم دار مثالً 
شویم. چون آن امتداد در زمان را نم توانیم مجتمعًا داشته باشیم. یک تعبیری چنین تعبیری است. ما متوجه حرکت جوهری نمی

و بعد را دردم. مثاًل اگر شما عرض کنید که چشم ما مسطح باشد، یعنی فقط برخی از اساتید دارند که شاید خدمتتان عرض ک
کنید که چشم ما هم در فضای ای را شما در نظر بگیرید، شما فکر میببیند، نه سه بعدی باشد، فقط دو بعدی باشد، اگر صفحه

ید، به شکل عمود. این چشمی ین سطح بکنخواهید وارد بر اسطح قرار دارد. اگر ما این سطحی که داریم، یک حالت خطی را می
گوید هیچی که در داخل سطح قرار دارد، اگر ازش گزارش بخواهیم و بگوییم که شما بگو االن چه خبر است در این سطح؟ می

گوید یک نقطه ایجاد شده. فرض کنید این خط عمودی هم در حال حرکت پیدا نیست. به محض اینکه این خط وارد شد، می
گوید نقطه محو گوید نقطه نقطه نقطه بعد میشود. یعنی دائمًا میی اینکه در فضای سطح است اصاًل متوجه خط نمیاست. ول

 کند. شد. یعنی توجه به َسَیالن نقطه نمی

بیند. ایجاد خط، ثبات خط، محوشدن خط. چنین فرض کنید در همین فضا اگر یک سطح را وارد کنیم، آن چشم خط می
کنید از سطح د. اگر شما یک جسم تعلیمی و یک حجم را وارد بر این سطح بکنید، این چیزی که مشاهده میکناحساسی می
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کند تا مدتی. حاال ما چشممان سه بعدی است. است. سطح ایجاد شده و سطح نابود شده. ولی احساس ثبات در سطح می
گوید به سبب تغییراتی که در آن حاصل فهمیم. یعنی صدرا میشویم. این را باید با استدالل بیعنی بعد زمان را ما متوجه نمی

کند. ذات جوهر در حال کند، نشان دهنده این است که جوهر دارد تغییر میشود؛ تغییرات در اعراض. وقتی اعراض تغییر میمی
شد. حرکت جوهری  تحول هست. لذا حرکت جوهری، یک حرکت محسوس نیست. باید با استدالل این نکته را دریافت و متوجه

گوید کل عالم ماده را نگاه گوید. میاز عدم به وجود و از وجود به عدم است. این فضا. و لذا صدرالمتألهین این بحث را می
کنند به ...، مثاًل بکنید. همین االن نابود شده. کلش نابود شده. جدید آمده، جدید آمده و همینجور پشت به پشت هم. تشبیه می

ای که کمی ثبات داشته باشد. مثل همین المپ. ما ر بگیرید، فرض کنید مثل یک شعله شمع را نگاه بکنید یا شعلهشما در نظ
دانیم که لحظه به لحظه کل شعله این شمع در حال تغییر است. یعنی هر کنیم در آن شعله شمع. ولی ما میاحساس ثبات می

کنیم. کل کند. ولی ما احساس ثبات در شعله میدارد این شعله ما تغییر می رسد، متصالً سوختی که دارد، هر جنسی که دارد می
 عالم ماده مشابه همین هست.

 ثابت و متغیردیدگاه مشاء درباره ارتباط 
ای را راجع به همین بحث ربط ثابت و متغیر که عرض کردیم، راجع به نگاه مشائین بگویم که این حکمای من یک نکته
اید از عالم ماده این قسمت داشتند. این نگاه صدرا بوده. ببینید این بد نیست به لحاظ تصویر کالنی که ما بمشاء چه نگاهی در 

ها را گیریم که ماده و صورت و صورت جسمی و اینداشته باشیم. ببینید ما در عالم ماده، حاال دوستان ما فرض بر این می
تواند محقق باشد. همیشه بعد قابلی در کنار آن هویت صاًل نمیصرف نداریم. اشناسند. ما هیچوقت در عالم ماده، بعد قابلی می

سه جهت.  امتداد دار سه گانه که به آن می گویند "صورت جسمیه". صورت جسمیه یعنی حقیقت درواقع سه امتدادی، کشدار در
قیقتی که ازد. جسم عبارت است از حسهمیشه ماده و آن قابلیت شدن، به همراه یک چنین چیزی است که مجموعًا جسم را می

ن به یک دارای دو بعد است که با بعدهای سه گانه قاطی نکنیم. یکی اینکه در سه جهت، ممتد است. یکی اینکه یک بعد شد
ه، ما چیز دیگر یا شدن به یک صورت دیگر. این همیشه درش هست. در جسم همیشه این نکته وجود دارد. حتی در عالم ماد

 داریم اصاًل. جسم خالص ن

هایی داشتند( ما همیشه چهار تا عنصر داشتیم. یعنی آب، خاک، هوا، از نگاه مشاء )حاال خودشان هم یک سری بحث
ها هستند. اینطور نیست که ما یک جسم خالص داشته ها قدیم زمانی. یعنی عالم ماده هست، اینآتش، قدیم هستند. از نظر آن

ها را داریم همیشه. این چهارتا را شوند و اینها به هم تبدیل میه آب، هوا یا آتش. نه، ِهی اینها تبدیل شود بباشیم بعد این
ها از کره ماه به باال را از این چهار ها، حکمای مشاء معتقد بودن افالک، حاال طبق نگاهی که داشتند، آنداریم. افزون بر این

دانستند. که ها و آن مدارها، انها را قدیم میمسه"، طبیعتی پنجم. و آن طبیعتگفتند "طبیعت خاها میدانستند. به آنعنصر نمی
ها نگاهی که داشتند این است که کند. ولی آنکنند، این طرح را خراب میمثاًل االن ما میگوییم انفجارهای بزرگ که مطرح می
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حرکتشان هم دائمی بود. عامل ارتباط متغیر با ثابت در  دانستند وها و کواکب را قدیم زمانی میاین، قدیم بوده. افالک و ستاره
 نگاه مشاء، همان افالک بود. 

گفتند آن افالک، حقیقت جوهری متحول و متغیر هستند که از ها میگیرد، اینبرخالف صدرا که کل جوهر مادی می
دانستند. ابدی هستند. افالک را ازلی و ابدی میاند؟ چون همیشه هستند، ازلی و ها ارتباط دارند. چرا ثابتجهت ثباتشان با ثابت

گفتند مثاًل روی دادند و میدهند. لذا توضیح میها پوشش میولی چون دائم الحرکت هستند، تمام تغّیرهای زیرمجموعه را این
آورد پایین و چه باال، میآورد کند؟ آب دریاها را میکار میگذارد. مثاًل جذر و مد چها تأثیر میکره زمین، ماه، خورشید و این

کند و این موجب تالطم و برخورد کردن آب با خاک، با هوا، با آتش، با حرارت، خورشید هم که موج و انرژی ای ایجاد می
ها چطور توضیح نخواهم بگویم ایها دارند؛ تأثیر تمام ستارگان روی زمین. یعنی میهای مفصلی که آنهست و آن بحث

ها هم تأثیر روی زمین آن ی روی زمین را براساس اینکه چهار عنصر قطعی داشتیم، افالک هم همیشه بودند.دادند تغّیرهامی
شد. یعنی زیرمجموعه ماه. که فلک قمر به آن می گویند. فلک داشتند. این موجب یک سری فعل و انفعاالتی در عالم مادون می

برد کند، میبینید آفتاب می زند بعد آب دریاها را بخار میت. مثاًل میها درش تغییر و تحوالت اسقمر، اولین فلک است. این
ه اگر بحث نفس داشتیم، فی الجمله شوند. حاال انشااللها با هم قاطی میبارد و ایندر یک جایی که کوه و خاک هست می

 دهم. توضیح می

ای که به نقل آن حرکت دائمی فلک، این مجموعهها، یعنی ها، این تغییرها و این تحولامتزاج عناصر، شکل گیری مزاج
دادند، دهند. هم ربط متغیر با ثابت را به این سبک توضیح میها کل تحوالت عالم ماده را سامان میازلی و قدیم داشتند، این

ها چطوری این رض خواهم کرد کههای نفس را رسیدیم، آنجا عکردند. اگر بحثهم شکل گیری موجودات عالم ماده را تبیین می
شود تا به مزاج انسانی. این مباحثی را که درواقع طرح ها شروع میترین مزاجگیرد. از سادهمی گویند براساس امتزاج شکل می

. خواستیم عرض بکنیمکنند، انشاالله در آنجا عرض خواهم کرد. این تا اینجا درواقع توضیحاتی که راجع به عالم ماده میمی
کنیم، گرچه در ادامه بحث عالم ماده هست، ولی به عنوان یک نکته مستقل ذیل آن مطلب پنجم الن مطرح میاین چیزی که ا

 ، نکته سومخلقت چگونگی فعل و ته دومنک ،که راجع به خلقت بود، ما تقریبًا سه نکته را تا االن گفتیم. نکته اول چرایی خلقت
                                                                                                 بحث مهمی بود جدا. ولی ذیل همین عالم ماده است.          مراحل کلی فعل و خلقت بود. االن نکته چهارم چون

 حدوث و قدم در عالم ماده
ن فی الجمله یک توضیح نکته چهارم راجع به حدوث یا قدم عالم ماده است. عالم ماده، حادث است یا قدیم است؟ م

کوتاهی راجع به حدوث و قدم بدهم. حدوث، معنایش، مسبوقیت به عدم است. یعنی نباشد و باشد، نباشد و محقق شود. 
توانید پیدا حدوث یعنی مسبوق به نیستی و نبودن. قدیم چیست؟ قدیم یعنی غیر مسبوق به نیستی. یعنی هیچ جایی را شما نمی

شود حادث. حاال این مسبوقیت به عدم و عدم مسبوقیت شود قدیم. مسبوق به عدم میر مسبوق به عدم، میکنید که آن نباشد. غی
 به عدم، دست کم دو معنا در فلسفه پیدا کرده. 
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 حدوث و قدم ذاتی
نی یک چندتا مرحله است و ما االن دوتا مرحله اصلی آن را کار داریم. یکی حدوث و قدم ذاتی است. یعنی چه؟ یع

بینید کنید، میبینی ذاتًا مسبوق به نیستی است. ذاتًا. وقتی شما ذاتش را مطالعه میدهی، میزی را شما مورد مطالعه قرار میچی
دیم ذاتی. مثل: این ذات، عینیت با وجود ندارد. وجود عین ذات او نیست. اگر جایی وجود عین ذات او باشد، این را می گویید ق

توانید به ما نمیعال، وجود عین ذات او هست. لذا قدیم ذاتی. یعنی ذاتًا با وجود گره خورده. یعنی شخداوند متعال. خداوند مت
تواند ه؛ میلحاظ ذاتی بین او و موجودیت، فاصله بیندازید. ولی حادث ذاتی چیست؟ آن که ذات او با موجود بودن گره نخورد

ست. می گوییم حادث ذاتی. با توجه به این اخب االن موجود  تواند موجود نباشد. اینجوری است. ولیموجود باشد، می
توانست نباشد. ولی االن هست. پس توانست باشد، میتوضیح، عالم ماده قطعًا حادث ذاتی است. یعنی چه؟ عالم ماده ذاتًا می

اند که عالم ماده، ماده، قائل به آن می گویند حادث ذاتی. این، دیدگاه حکما راجع به عالم ماده است. حکما در ارتباط با عالم
 ت.حادث ذاتی است و قدیم ذاتی فقط خداست. اما معنای دوم از حدوث. معنای دوم از حدوث، حدوث زمانی و مکانی اس

 حدوث و قدم زمانی
عنی اما معنای دوم از حدوث: حدوث زمانی و قدیم زمانی است. این دیگر محل و معرکه آراء هست. حدوث زمانی ی

ما حادث زمانی شی در یک برهه زمانی، اینشی نبوده نبوده نبوده حاال هست. این را می گوییم حادث زمانی. مثاًل من و چه؟ یعن
ها را ما می گوییم شوند. آنهستیم. یعنی در یک زمانی نبودیم و بعد محقق شدیم. بسیاری از چیزها االن نیستند و بعد محقق می

توانید یک مرحله زمانی را ببینید که حاال قدیم زمانی چیست؟ آن هست که شما نمی چه هستند؟ حادث زمانی هستند. خب،
 حاال که این موجود درش نباشد. در کل بستر زمان، هرچه به عقب هم برگردید، باز آن هست. این را ما می گوییم قدیم زمانی.

ت عالم ماده دقت کنید جزئیات عالم ماده، جزئیا اصطالح روشن شد، در ارتباط با اصل عالم ماده، بین حکما اختالف افتاده.
 اند حادث زمانی است.را هم متکلمین، هم حکما، همه قائل

 عالم مادهحدوث و قدم  بارهمتکلمین دردیدگاه 
ای از متکلمین اعتقادشان ولی اصل عالم ماده آیا حادث زمانی هست یا حادث زمانی نیست، بینشان اختالف افتاده. پاره

کنند این هست که خدا ازاًل و ابدًا هست. زمان هم که کل عالم ماده اگر در نظر گرفته بشود، تصویری که متکلمین می این است
گیرد. هایی از زمان هست که مخلوق و عالم وجود ندارد و بعد، عالم و مخلوق شکل میبه همین مقدار امتداد دارد. ولی برهه

 است. کل عالم.  شود که عالم، حادث زمانیپس معلوم می

ای از متکلمین دارند این است که قدیم زمانی فقط خداست. من این نکته را هم عرض کنم، نگاهی که دست کم پاره
تواند قدیم زمانی باشد. این مراحل خصوص عالم ماده نیست. اصاًل همه عوالم را می گویند. اصاًل به غیر از خداوند متعال نمی

 بین عالم ماده و خدا واسطه نداریم. خدا هست و بعد عالم ماده هست و اصاًل مجردات حرف ها هم معتقدند اصالً بعضی
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نادرستی است و فقط خداوند حالت تجردی دارد. بقیه موجودات همه مادی هستند. یعنی مجرد حق تعالی و بعد مادی. و بعد 
بودند، عالم وجود نداشت و بعد عالم محقق شده است. ها نای از زمان بود که اینها حادث زمانی است. یعنی یک برههکل این

ترین استداللشان این هست که اگر یک چیزی دائمًا باشد، نیازی به علت ندارد. دوامشی، آن را از داشتن علت، بی نیاز مهم
که بسیاری کند. خب شما اگر بخواهید بگویید دائمًا عالم هست، دیگر نیازی به علت نخواهد داشت. این نگاهی هست می

 کنند. متکلمین مطرح می

 نقد دیدگاه متکلمین درباره حدوث و قدم عالم ماده
سمت مد نظر خب، این تصویر بسیاری از متکلمین در رابطه با اصل عالم ماده است. حاال چیزهایی را که باید در این ق

ها در برخورد با این دیدگاه چند نکته دارند. یک نکته این شود کرد چند مرحله است. آنهایی که میقرار داد و نقد و بررسی
علت بی نیاز  نیازی از علت نیست. معنای این که شما می گویید دوام وجود، آن را از هست که اواًل دوام وجود، دلیلی بر بی

ر کند، این است که هرگز هیچ علتی نتواند دائمًا معلول داشته باشد. در حالیکه این هیچ استداللی پشتش نیست. مثاًل اگمی
ت دیده ل داشته باشد؟ هیچ اشکالی در این قسمخداوند ازلی و ابدی است، اشکال دارد که به نحو ازلی و ابدی، یک معلو

 شود. دوام وجود اینطور نیست که او را بی نیاز از علت بکند. شاید دائمًا محتاج به علت باشد. نمی

کند. های دیگری را مطرح میگیری. این استدالل که گرفته شد، حاال بحثلذا اواًل این استدالل را از دست آنان می
هایی کند، زمان است. شمو می گویید حق تعالی ازاًل و ابدًا هست ولی برههن بحثی که راجع به خدا مطرح می. اولی۱گوید می

اش چیست؟ معنایش این است که راجع به زمان، شما قائل به قدیم بودن زمان هستید. از ازل، عالم نبود بعد محقق شد. معنی
کنیم، آیا زمان جزو عالم هست؟ یعنی زمان، مخلوق هست رید. خب سؤال مییعنی به امتداد ازل و ابد، شما مسئله زمان را دا

هم  یا مخلوق نیست؟ اگر بگویید زمان هم مخلوق است، خب آنوقت سؤال ما راجع به خود زمان مطرح خواهد شد. خب این
 دوام وجود دارد. با اینکه دوام وجود دارد، شما چطور می گویید مثاًل جزو عوالم هست. 

شود یک چیزی دائم الوجود باشد ولی ممکن هم باشد، معلول هم باشد، وابسته به علت هم پس اشکالی ندارد، می
توانید این حرف را مطرح کنید. اگر بگویید یک طرحی که باشد. پس شما چطور حدوث زمانی کل عالم را قائل هستید؟ نمی

وییم خود زمان هم حادث زمان باشد، نفی زمان باعث اثبات ر بگدهند این هست که خود زمان هم حادث زمانی باشد. اگمی
ح االن هم زمان خواهد شد. مثاًل می گویند این زمان اصاًل نبوده، خداوند امتداد و کشش زمانی را خلق کرده. همین توضی

وده؟ شما می گویید اصل کنیم که شما می گویید نبوده، یعنی چه؟ یعنی در بستر زمان نبطرفدار دارد. ما هم همیشه عرض می
هنشان باز یک امتداد زمان نبوده، نبوده و یکدفعه ایجاد شده. خداوند ایجادش کرده. اینکه این را می گویید، یعنی ناخودآگاه در ذ

 «شودنفی زمان موجب اثبات خود زمان می»گیرد. لذا فالسفه می گویند: زمانی شکل می
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دهند، این هست دارد. پاسخی که فالسفه میاست، انتزاعی است. واقعیتی ن ها گفتند اصاًل زمان یک امر ذهنیبعضی
های ت مثاًل نسلکه می گویند اگر واقعًا زمان یک امر اعتباری و ذهنی باشد، پس نباید فرقی بین قدیم و جدید باشد. چون تفاو

ها باشد. پس آن باشد، نباید تفاوتی بین ما وگذشته با نسل ما چیست؟ در زمان است دیگر. اگر واقعًا یک امر اعتباری و ذهنی 
ها یک اوت ایننباید اساسًا تفاوتی باشد بین اینکه ما بخواهیم دعوا کنیم که حادث زمانی هست یا حادث زمانی نیست. چون تف

وجود است. ها اصاًل گفتند زمان جزو واجب الامر ذهنی و اعتباری است. پس اینجور نیست. زمان یک امر واقعی است. بعضی
 ییر راه دارد. شود. زمان درش تغخب اگر این را بگوییم موجب تغییر در ذات واجب الوجود می

گیرد. یعنی شما زمان دارید باید افزون بر مسئله زمان، زمان، مقدار حرکت است. حرکت بدون متحرک صورت نمی
خستین، اصل نه تنها زمان، قدیم زمان نیست، اصل ماده جسم داشته باشید. متحرک باید داشته باشید. لذا فالسفه می گویند ن

ها زمان است. چون باید جسم داشته باشیم تا حرکت داشته باشیم تا زمان معنا داشته باشد. زمان مقدار حرکت جسم همه این
انی بودن عالم دیم زمهست. لذا دیدگاه تقریبًا مورد اتفاق همه فالسفه این هست که اصل عالم ماده، قدیم زمانی است. البته ق

ها معمواًل با بحث المی آشنا هستند، آنهای کدانم دوستان چقدر با بحثماده هیچ منافاتی با معلول بودنش ندارد. البته نمی
خواهند اثبات واجب الوجود بکنند. و وقتی این عنصر از دستشان گرفته بشود، خب در بحث اثبات واجب دچار حدوث می

 مشکل خواهند شد. 

تواند باشد که مثاًل فرض کنید معلول باید یک موقعی نباشد، آن را پدید بیاورد یا باید به نحو طبقاتی باشد. آیا علتی نمی
خواهم این گوید میای که آمده، میتا من هستم، فرض کنید که اصاًل یک علت محدود داشته باشیم. این علت محدود از لحظه

اشته باشد؟ دهم داشته باشد. حاال یک علتی بی نهایت است. اشکال دارد یک معلول بی نهایت معلول را داشته باشم و تا آخر 
ارها و مشکلی ندارد که. هیچ مشکلی وجود ندارد در این قسمت. منتها در ذیل این بحث، صدرالمتالهین در همین گیر و د

 ث ذاتی است، حادث به حدوث زمانی هم هست. تنها حادث به حدو ها، معتقد شده که جهان عالم ماده نهاختالفات و بحث

گوید عالم ماده، حادث زمانی است. چطوری حادث در تمام فضاهایی که وجود دارد و حکما بحث کردند، ایشان می
عنی کل عالم ماده وقتی در حرکت گوید براساس حرکت جوهری. یشان میهایشان که محکم بود! ویزمانی است؟! استدالل

بات کردم. ین نقطه از عالم، مسبوق به عدم است. خیلی هم آثارش را پر کرده از اینکه من حدوث زمانی را اثجوهری است، ا
پذیرد و حرفش هم درست اثبات حدوث زمانی ایشان، همراه است با قدیم بودن اصل عالم ماده. یعنی هر دو را همزمان می

ه این نبود. کین کاماًل حادث است. حادث زمانی یعنی یک زمانی بود است. یعنی شما این وضعیت بالفعلی که در عالم دارید، ا
 شود.ز روایات معنا میخواهد بگوید با توضیحات من، بسیاری اایشان می
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 خیر و شر
خواهیم مطرح بکنیم، بحث خیر و شر هست. من چند نکته ذیل خیر و شر بحث بعدی که ما به عنوان نکته پنجم می

 ضایی را که حکما درش هستند، کاماًل روشن شود.کنیم تا آن فمطرح می

 خیر و شر و مسئله ثنویت
ست کم غیر دمسئله اولی که باید در خیر و شر مورد توجه داشت، این اس که برخورد با مسئله "شر" به لحاظ اعتقادی، 

 2نی را که قائل به د. یعنی مثاًل کسااز آن نگاه الهیاتی که دارند، دو تا بازتاب پیدا کرد. یک بازتاب، به شکل ثنویت بروز کر
گویم همه قرائتی که در یزدان و اهریمن یا نور و ظلمت بود، همین بود. دست کم یک خدایی در نظام هستی بودند، مثاًل نمی

ای هست قرائتی که جدی هم شد در فضای دین زرتشت، همین بود. در جاهای دیگر هم البته شکل گرفته. ثنویت یک اندیشه
کنند، ثنوی زندگی ، من همیشه می گویم ثنویت گاهی از اوقات افراد بروز دادند ولی گاهی از اوقات افراد، ثنوی فکر میکه

ای به ثنویت رسیدند؟ همین بحث خیر و شر. یعنی دیدند در نظام ها براساس چه نکتهکنند، گرچه تصریح نکنند. حاال آنمی
 در کنارش یک سری شرور وجود دارد.  عالم زندگی یک سری خیرات وجود دارد و

توانیم خیرات را به مبدأ شرور انتساب ترینش قاعده سنخیت است، نمیبا توجه به قواعدی که ما در علیت داریم، که مهم
 /شود: عالم خیرات و مبدأ خیرات بدهیم. چنانچه شرور را به مبدأ خیرات انتساب بدهیم. بنابراین، عالم به دو طیف تقسیم می

ها دائمًا در تزاحم با یکدیگر هستند. یعنی هم خیرات و شرور با هم در تزاحم اند و این جهان شرور و مبدأ جهان شرور. این
د دهد که این مبدأها هم با هم در تضاد هستند. مسئله خیر و شر اینگونه به ثنوی اندیشی منجر شده است. و نتوانستننشان می

ن. خب، این اندیشه ام شرور و مبدأ شرور را به یک مبدأ واحد برسانند. یعنی توحیدی. توحید یعنی ایاین نظام و مبدأ خیرات و نظ
ها مثاًل در فضاهای خودمان گهگاهی مسئله شیطان و خدا تا این کنم بسیاری از تحلیلثنوی اندیشی هست. که من عرض می

وانیم این معنا را دریابیم. مثاًل حتی بحث حق و باطل که مطرح تشود. یعنی به نحو عمومی، خوب نمیحد تغییر تحلیل داده می
کنند، کأّنه حق و باطل دو نظام شاخ به ها و در فضاهایی که مسئله حق و باطل را خیلی جدی میشود در آیات قرآن و اینمی

 شاخ یکدیگر هستند. 

باید درک بکنیم که شیطان هم مخلوق خداوند  درحالیکه شما میدانید این نحوه تلقی با نگاه توحیدی سازگار نیست. ما
گنجد. یعنی ما یک متعال است. باید بتوانیم درک بکنیم این باطلی که در مقابل حق است، از یک جهت ذیل حق مطلق می

حقی داریم و یک باطل. که آن باطل مطلقًا اصاًل وجود ندارد. اصاًل موجود نیست. هیچی. آن حق مطلق، در زیرمجموعه 
شوند. و اگر دقت ش حق و باطل دارد و این حق و باط درواقع در کش و قوس با یکدیگر هستند و دائمًا دارند با هم درگیر میخود

توانیم مسئله توحیدی های بعدی ماست که میشود. حاال این بحثکنیم، سیستم تکامل اصاًل بر همین اساس پی ریزی می
ها، کأّنه شیطان و نظام شیطانی کاماًل در مقابل هدایت و نظام هدایتی و فضای انبیاء شتبودن را بیندیشیم. ولی در خیلی از بردا
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قرار دارد. یعنی این مبارزه را کاماًل یک مبارزه وجودی که با یک شکاف وجودی همراه هست، می دانیم. درحالیکه اندیشه 
 است. دقت کنید این را. توحیدی معتقد است که این سیستم براساس یک نقشه کالن تر پیاده شده 

کند، نظام احسنی است که خداوند و درواقع شیطان و رحمان اگر در نظر در فضای توحیدی، نظام احسنی که تصویر می
ها بلعیده ایستند و با یکدیگر در تزاحم اند. یعنی در یک نظام احسن، همه اینبگیریم، یا ضاللت و هدایت روبروی هم می

مسئله خیر و  کنیم.واش یواش داریم ورود به بحث بعدی پیدا میشود. که آن حاال یشود و معنا میمیشود و درش تعریف می
ها را اشغال کرده که این یکی از تبعات الهیاتی آن ها را به ثنویت کشانده است. غیر رسمی، بسیاری از اندیشهشر رسمًا خیلی

 است. 

 مسئله خیر و شر و هرج و مرج عالم واقع
رج و مرج عالم یگر از تبعات الهیاتی را که مسئله شرور دارد، این اندیشه الهیاتی هست که بدتر از ثنویت است: هیکی د

کند. یعنی همان نگاه اتفاق و واقع. یعنی اصاًل یک سیستم منسجم ندارد. چون در آن، ثنویت هم با سیستم منسجم فکر می
بیند شروع کند با مسائل در زندگی خودش، یکدفعه میقتی برخورد میتصادف، هرج و مرج علی و معلولی. یعنی مثالض و

شود. و بع مبینید یک کسی که در شرایط بسیار مناسب بینید یک راه نجاتی حاصل میها او را احاطه کرده. یکدفعه میگرفتاری
زند، احساس به هم پاشیدگی در آمیشود که این خیرات و شرور که در هم میشود. معلو میبود، یکدفعه کارهایش خراب می

گیرند. پس بنابراین، مسئله خیر و شر ممکن است به ها روی یک روال شکل نمیکند که اینکند. یعنی احساس میمبدأ پیدا می
 ثنویت منجر شود و ممکن است به چنین نگاه هرج و مرجی در فضای مبدأ علی منجر بشود.

 خیر و شر در نگاه حکما
های ای که در بحثنکته م آرام در نگاه حکمای ما که ببینیم چه تصویری از بحث خیر و شر دارند. اولینآییم آراخب، می

شود. این در حالیکه بحث بسیا جالب شود و شر تفسیر عدمی میشود، این است که خیر تفسیر وجودی میحکمی مطرح می
جود یافتن این که می گوییم خیر، وجودی است، یعنی و شود.و خوبیست، گاهی اوقات متأسفانه برداشت نادرست از آن می

ن را یک ذات، یا وجود یافتن یک کمال برای ذات. شکل گیری یک وجود از اساس. این خیر است. شکل گیری کماالت که ای
، یعنی ستمی گویند کماالت اول و آن را می گویند کماالت ثانی. شکل گیر کماالت برای این ذات. که این خیر است. خیر ا

 گردد. ها البته به یک سری قواعد نفس االمری بر میمطلوب است، پسندیده است. هر چیز وجودی دنبال همین است. این

مثاًل هر وجودی خواهان خودش است. هیچ وجودی خواهان ابطال خودش نیست. اصاًل اگر اینطوری بود، موجود 
دهد، بیشتر برای تثبیت را تثبیت کند و اصاًل بسطی هم که میخواهد خودش شد. هرچیزی وقتی موجودیت یافت، مینمی

رود، برای ثبیت خودش است. وجود اساسًا مطلوب است. خودش خودش خودش هست. حتی دنبال کماالت ثانی هم که می
 خواهد محقق باشد. خواهد و میرا می
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است یا عدم یک کمال برای ذات خب حاال، شر چیست؟ شر، عدمی است. عدمی یعنی چه؟ یعنی یا عدم یک ذات 
ین نیست که است. من اینجا این نکته را توضیح دهم. حتمًا دوستان توجه کنند. منظور از اینکه می گویند شر، عدمی است، ا

ها توانم از آنها کردیم، من حاال میهایی که درباره اصالت وجود و ماهیت و اینشر وجود ندارد. دقت کنید این نکته را. با بحث
 فرض کنید اینجا استفاده کنم. وقتی فالسفه می گویند شر یک موجود عدمی است، یعنی امور عدمی است که واقعیت دارد. مثالً 

ی آمدید )انشاالله که پیش نیاید(، ماشین داشتید و پارک کردید و آمدید به این کالس و بعد غروبم با خوشحالشما که داشتید می
بینید که ماشینی در کار نیست. که از این اتفاقات روید، میخواهم بروم برفرض و دارید میمن می ها تمام شده وای که کالس

رفتید مثاًل زدید تو سر خودتان و نمیافتد. خب االن نبودن ماشین، یک امر واقعی است. چون اگر واقعی نبود، شما نمیهم می
حث ماهیت ببودن با امر عدمی منافات ندارد. یادتان هست راجع به پیگیری کنید. پس ببینید امر عدمی، موجود است. موجود 

گفتیم؟ ماهیت، وجود نیست ولی یک موجود است. امور عدمی، وجودی نیستند ولی موجود اند واقعًا. مثاًل وجودهایی چه می
 که در اطراف هست ولی این یکی را نداریم. 

بینید. نبودن پول در جیبتان واقعی است. این را می ولی را نمیگذارید در جیبتان، پفرض کنید که شما وقتی دست می
گردد به نیستی یک ذات یا نیستی یک کمال برای ذات. مثاًل کنید، بر میگردد، وقتی که تحلیل میگوییم شر. همیشه شر بر می

ت. عدم قدرت، عجز اس انسان هست ولی علم نیست، جهل است. جهل البته همان عدم علم است. می گوییم اینجا شر است.
دانستیم. لذا تعبیرهای یمثاًل نبودن چشم را می گوییم کوری. این شاید به لحاظ زبانی برگردد به این نکته که ما این امر را واقعی م

کنید، همین مسئله برایتان اتفاق آوریم. حاال ر هر صورت هر جا شما عدم را وقتی که تحلیل میاثباتی، ایجابی برایش می
آید یک کس های فلسفی. شما هر موردی که می گویید، مثاًل یک کسی میها را مطرح کردند در بحثافتد. مثاًل انواع مثالیم

کنیم. مثاًل با چه کنیم، بررسی میآییم سؤال میکشد. شما می گویید عجب شری اتفاق افتاده اینجا. خب ما میدیگر را می
ساله اواًل  19فنگ آمده کشته. خب بررسی کنیم ببینیم کجایش شر است؟ این آدم که جوان چیزی آمده کشته؟ فرض کنید که با ت

ها همه توانایی، خیر است، چه شری دارد؟ ]با این مقدار توان یا قدرت را داشت که اسلحه هم بردارد، مهارت داشته که این
ها در آن نفوذ کند، تواند گلولهاین انعطاف را دارد که میخنده[ از آن طرف هم آن اسلحه را به کار برده، آن هم که بدن آن شخص 

 این هم که خیر است. 

پس شر در این وسط چیست؟ این است که بابا قباًل این نفس و بدن، باهم بودند ولی االن مفارقت حاصل شده. یعنی 
را قطع کرده. االن اینجا یک شر مطرح این امر کمالی که در این جا وجود داشت، این امر کمالی مضمحل شده. مثاًل زده دستش 

توان با آن کار کرد. پس آن هم که خیر است. قدرت دارد می زند، آن هم که است. حاال آن چاقو که تیز باشد، اگر نباشد که نمی
چه شود، خیر است برای آن دست. چون آن دست باید نرمی و انعطاف را داشته باشد. پس خیر است. آن هم که دست بریده می

کنید و تحلیلش دهد. پس همشه شما در هر موضعی که وقتی برخورد میشر است؟ اینکه این بدن، این دست را از دست می
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های نفی ای که پیش از این، وجودی بوده و االن برداشته های وجودی به حسب خودشان خیر اند. جنبهبینید آن جنبهکنید، میمی
 نیم. پس بنابراین خیر و شر به لحاظ معنایی و تحلیلی، یک چنین چیزی است. کها را ما شر حساب میشود، آنمی

 شر عام و شر خاص
ای که االن به عنوان مسئله دوم مطرح کردیم، در ذیل آن نکته خیر وشر، عرض بکنم که ما شر، یک من ذیل همین مسئله

گردد. با توجه به این نکته، فقط خیر محض کیست؟ خداوند شر عام داریم و یک شر خاص. شر عام به مطلِق نداری بر می
غلب، اچون یک ذره ضعف وجودی دارد. این شر، به معنی عام است. ولی متعال. یعنی حتی عقل اول هم همراه با شر است. 

توانست داشته باشد ولی االن ندارد. اصطالح شر، به معنی شر خاص است. شر خاص در کجا هست؟ در عالم ماده. یعنی می
اص، فقط در عالم ماده که تزاحم عنای خشود. شر به میا داشته و از دست داده. این سیستم از عدم در مافوق عالم ماده پیاده نمی

آید از آن غصب یم دهد. مثاًل یک مکان خاص را یک نفر رفته گرفته و آبادش کرده. یک نفر دیگرها هست، روی میها و تصادم
تواند تحت حم و تصادم است. اگر او گرفته، دیگری نمیآید. چرا؟ چون عالم تطادارد. اینجا شر به وجود میکند و بر میمی

شود. وااّل مثاًل در امور مفارقات، اختیار داشته باشد. لذا در چنین عالمی هست که عدم ذات یا عدم کمال ذات، شر تلقی می
ها را اوت است. اینکماالتی که عقل اول دارد، قطعًا عقل دوم ندارد. یا رّب النوع یک درخت با رّب النوع انسان، کماالتشان متف

کنند ولی اینجوری نیست که ازاًل و ابدًا همینجوری است. یعنی کس دیگر معنی عام حساب می کنند، شر بهشر حساب نمی
اال که ندارم، پس حآمده باشد و این کمال را از آن گرفته باشد. اینجوری نیست. یعنی اصاًل قابلیتش را ندارد تا بخواهد بگوید 

ت، شر خاص اینجا معنا شته باشد یا نداشته باشد و این وضعیت استواند داشر است. ولی عالم ماده چون تزاحم و تصادم را می
 گیرد. شود. ولذا ما دائمًا ردر زندگی دنیوی می گوییم شر به وجود آمده، اینجا گرفتاری داریم و این فضاها شکل میمی

ای هم یم یک مقدار نکتهتوانخب اجازه بدهید که ما انشاالله جلسه بعد هم ادامه بحث خیر و شر را بدهیم و ظاهرًا می
توانیم راجع به مطلب ششم، بحث انسان را یک مقداری وارد بشویم. اگر دو جلسه داشته راجع به نظام احسن عالم بگوییم. می

هایمان را تکمیل کنیم و اگر یک جلسه باشد، شاید نرسیم. والّسالم علیکم و رحمت الله. توانیم بحثباشیم احتمااًل می
 ]صلوات[
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 پرسش و پاسخ

 گیرد. همین است؟اینکه می گویند خلقت هر لحظه دارد انجام میسؤال: 

شود. علی گیرد و دائمًا دارد نابود میهمین است. یعنی دائمًا دارد خلق صورت می خلق مدامبله همین است.  استاد:
شویم اًل متوجه میکه اگر این نگاه را داشته باشیم کامشود. ولی اینجور نیست د میشود و علی الّدوام دارد نابوالّدوام دارد خلق می

شود و هیچ تواند علت حقیقی برای مرحله بعدی باشد. نیست و نابود شده. کلش نابود میکه اصاًل عالم ماده، مراحل قبلی نمی
گوییم حرکت جوهری این میما به  شود و جایگزین و جایگزین.ماند. کل عالم ماده دارد لحظه به لحظه نابود میچیز باقی نمی

 پایه.

 شود؟میحفظ چجوری  وحدتشسؤال: 

خود نفس اتصال حرکت. خب این بحثی است که در حرکت جوهری، صدرا باید پایده بکند. چون دیگران  استاد:
ی گوید موضوع ثابت الزم نیست که. مثل یک خط که چطورگفتند وحدتش باید یک موضوع ثابت داشته باشد. ایشان میمی

کند. این یک اتصال است. یعنی هر مقطع بعدی فعلیت مرحله قبلی، به قوه مرحله بعدی را ثباتش را مثل اتصالش حفظ می
آید. جهان آید، براساس جهان قبلی میدرش دارد. قوه به معنای قوه فاعلی نه. به معنای قوه قابلی. یعنی آن جهان بعدی که می

آید. و چون عرفا به آن می گویند ی براساس جهان قبلی. همینجور پشت به پشت هم میبعدی براساس جهان قبلی، جهان بعد
گیرد. حاال من به این می گویم حرکت جوهری ها شکل میتجدد امثال. یعنی مثل، مثل، مثل و تغییرها یواش یواش در این مثل

کنیم، به این سبک رکاتی را که ما داریم مطرح میشود. یعنی تمام حها تبیین میپایه. در این حرکت جوهری پایه، تمام حرکت
آید، شود، تغییرات بعدی به آن سبکی که آن تغییر جدیدی که دارد میاست. یعنی چون کل عالم دارد لحظه به لحظه عوض می

 فهمیم. من یکمتفاوت است. یک مقدار متفاوت است، یک مقدار متفاوت است، حرکت دیگری را در دل حرکت بزرگی می
ای که این درخت کند، چون کل عالم ماده در حال تغییر است، این شخص اندازهنمونه مثال بزنم که یک درختی که دارد رشد می

تر تر و بزرگآید، آن درخت ِهی بزرگشود. ولی در دل این عوض شدن، در هر لحظه بعدی، آن چیزی که میدارم، دارد عوض می
کند. ولی این به معنی تغییر کلی عالم است. حاال کنیم که دارد رشد می؟ احساس میکنیمشود. ما چجوری احساس میمی

گیرد. یعنی دهیم، این براساس ظرفیت حرکت جوهری پایه صورت میبراساس نگاه فلسفی، همین بحثی که ما داریم تکان می
گیرد، دست در لحظه بعدی، ایجادی که صورت میاگر کل عالم ماده دم به دم تغییر نکند، این بسترها فراهم نیست که در، یعنی 

گیرد. حاال من ها، حرکت دست من صورت میمن اینجاست، دست من اینجاست، دست من اینجاست و از جمع حرکت این
کنم. حاال براساس مبانی فلسفی، چون عالم واقع، ُپِر ُپر است، اصاًل دیگر جای خالی ندارد، خب االن همیشه اینطور فکر می

توانیم تنوع بدهیم و حرکت بدهیم. مثاًل االن اگر شما یک اتاقکی را در نظر بگیرید ی گوییم که جای خالی زیاد است که ما میم
هایی درست بکنید که قشنگ کیپ در کیپ پر بکنید این را و ادیگر اصاٌل تغییر و حرکت در آن مثل این و بعد مثاًل مکعب مربع
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آن نیست. ولی هوا هست یا فرض کنید که آب اگر باشد، این تغییر معنا دارد. ما می گوییم چون معنا ندارد. امکان حرکت در 
ها معنا دارد. اگر نگاه فلسفی پیدا بکنیم و بگوییم که عالم، ُپِر ُپر است و بتوانیم هایش خالی است و این جابجا شدنمثاًل وسط

ای جز حرکت جوهری رسد ما هیچ چارهیسور خواهد شد؟ به نظر میها ماین نکته را تثبیت بکنیم، آنوقت چطور این حرکت
گوید حرکت جوهری، این تغییرها براساس این است که بسته واقع که ُپِر ُپر است، صدرا نداریم. یعنی صدرالمتألهین وقتی می

های جزئی در این مجموعه را سامان اوتدائمًا در حال تغییر است. تغییر از عدم به وجود و از وجود به عدم. و این تغییرها تمام تف
 دهد.دهد و توضیح میمی

کند، امکان دارد یک زمانی هم روند دیگر؟ و حرکت هم دارد ادامه پیدا میاین موجودات دارند از قوه فعلیت میسؤال: 
 ه، تکامل یافته ترند؟های گذشتآیند، از انسانهای آینده که میشود که انسانعالم ماده به فعلیت تام برسد؟/ این می

دهند. البته باید دهند. یعنی این حرکت را به طرف معاد، اینطور توضیح میبله، هست و برخی این توضیح را می استاد:
دانم االن مطرح بکنم شود ]حاال بحث معاد را نمیمالحظات دیگری هم صورت بگیرد و آن این هست که عالم ماده برچیده می

 ریه اینجا هست./ ممکن است بتوان این را نتیجه گرفت. ممکن است.نظ 6یا  5یا نه[. 

های درواقع عرضی و طولی، پس بنابراین یک بحث، حرکت جوهری کل این عالم ماده است و بعد در دل او تمام حرکت
ست. یعنی های عرضی اگیرد، قباًل این را گفتیم. حرکتهای جوهری که در عالم انجام میمیدانید که برخی از حرکت

های قبلی است. مثل حرکتی که در ناحیه عناصر آید، درواقع از نظر درجه وجودی، یکنواخت با صورتهای بعدی که میصورت
ها اشتدادی است. مثل اینکه فرض کنید که یک هسته درخت گیرد. ولی برخی از حرکتها به یکدیگر صورت میو تبدیل آن

رسد به درخت خرما. این را می گویند حرکت جوهری اشتدادی، آن را می گویند حرکت می کند تاخرما، مراحل کمال را طی می
جوهری عرضی و افقی. این یکی عمودی است و آن یکی درواقع افقی است و در کنارش مجموعه تحوالت عرضی را هم مثل 

ای را که تبیینش را خودش دارد. باز یک نکته ها را در زیرمجموعهمثاًل حرکت در رنگ، در اندازه، در وزن، در مکان و امثال این
دهد، ربط متغیر به ثابت است. خب میدانید یک بحث تقریبًا سخت و پیچیده فلسفی هست همین جا صدرالمتألهین توضیح می

ماده که اگر نقطه باالی هستی، واجب الوجود، ثبات محض است و هیچ تغییر و تحول در آن وجود ندارد، از سویی ما در عالم 
قطعًا تغییر و تحول داریم. چطور باید این حرکت متغیر را به این حرکت ثابت برقرار کرد؟ خب آن که ثابت است. یعنی علی 
القاعده اگر علت ما یک حقیقت کاماًل ثابت و فعلیت محض است، باید معلول کاماًل ثابت بدهد. آن هم باید مثاًل معلول ثابت، 

رسیم؟ حاال این که متغیر داریم، افتد که ما یکدفعه به یک متغیر میمتغیر برسیم. چرا این اتفاق می ثابت، ثابت. هرگز نباید به
این متغیر را چطور به آن ثابت ارتباط برقرار کنیم؟ ببینید علِت، تبیین آقایان فالسفه، می گویند فاعل مباشر یک تجدد و تغّیر، 

ن سیستم را پیش ببریم همین تا آخر پیش خواهد رفت؟ این ربط ثابت به متغیر خودش هم باید متجدد و متغّیر باشد. آیا همی
دادند. صدرا براساس همین تحول جوهری پایه عالم ماده توضیح چطور باید توضیح داده بشود؟ حکما یکجور توضیح می

گوید شما به یک ، ثابت است. میاشگوید نگاه کنید این عالم ماده، ذاتًا متجدد است ولی این عالم وتجدد ذاتیدهد. میمی
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کنید که دارای دو چهره است. یکی چهره ثبات، یکی چهره تغّیر. چهره تغّیرش چیست؟ ذاتش است و این حقیقتی برخورد می
کنم مثل ثابت است. یعنی چه؟ یعنی تجدد، ثابت است. یک تجدد، نابود شود، باید به ثبات برسد یا نابود بشود. من تشبیه می

آید تا المپ. این المپ، یک حقیقتی است که دائمًا دارد رض کنید که یک سیم برقی را که ثابت است در نظر بگیرید، میشما ف
کند. ولی از یک جهت، شما شود. این نورش، المپ مد نظرم نیست. نورش را در نظر بگیرید که دائمًا دارد تغییر میتشدید می

دهد، ذاتش است. ولی این ت. یعنی ذاتًا متجدد و متغیر است. آن که علت ثابت میکنید. این دو چهره ایساحساس ثبات می
ای ذاتًا متجدد است، تبیین بکنید. معنایش توانید ارتباط ثابت و متغیر را با این حلقهذات عین تجدد است. یعنی شما راحت می

ماند( شد و یک نور برق جلویش باشد، مثل همین میاین است که نظام هستی، مثل همین مثالی که زدم )یک سیمی که آویزان با
کند. ولی خود این تغییر، ثابت اش دارد تغییر میبینیم کاًل درش تغییر است. همهاز یک جهت کاًل ثبات است. از یک جهت می

گیرد. ی انجام میگیرد. تمام تغّیرهای زیرمجموعه در دل همین تغییر جوهراست. یعنی علی الّدوام این تغییر دارد صورت می
رسیم به عالم ماده. عالم ماده هم مثاًل شما االن اگر عوالم هستی را نگاه کنید، فرض کنید که اگر بخواهیم تصویر بکنیم، تا می

همیشه ثابت است. همیشه عالم ماده ثابت است. ولی عالم ماده جوهرًا متغیر است. یعنی شما ذات، ذات، ذات، یکدفعه به یک 
سید که جوهرًا متغیر است. همیشه این هست، این متغیر هست. این تغّیر همیشگی، تبعاتی دارد. تبعاتش چیست؟ رذاتی می

هایی، شود، درگیریهایی برقرار میشوند، تصادمپذیرد. از سوی دیگر، اعراض متغّیر میاش تحوالت فراوانی میاجزاء جوهری
کند ر چیز دیگر. یعنی در دل ایجاد یک ذات متجدد، تمام تجددها سامان پیدا میهایی و هزاهایی، فروریختنهایی، تکاملتصادم

 شود.و ارتباط متغیر با ثابت در نگاه صدرالمتألهین روشن می

اند، چون وجود دارند و در حقیقت، یعنی نسبت به وجودش ثابت شود گفت که وجود ضعفاستاد، این را میسؤال: 
 دارند، متغیر اند؟حاال چون تشکیک دارند و ضعف 

ها هم تشکیک دارند. مراحل باال تشکیک دارند؟ ضعف دارند بگویید خوب است تا تشکیک. تشکیک، خب آن استاد:
توانید اینجور توضیح دهید که حاال این بحث خوبیست که هم تشکیک دارند. ولی انها هم تغییر و تحول و تجدد ندارند. می

کنم به وجود لرزان. یعنی عالم ماده یک عالم کشدار شود. من تعبیر میشابه با اعدام میشود، متوقتی وجود خیلی ضعیف می
عنی بعد زمان لرزان است. نه وجود جمعی. و لذا هم به لحاظ ابعاد سه گانه متفرق شده و هم به لحاظ بعد زمان متفرق شده. ی

شود. رود. این به دلیل ضعف وجودی این وضعیت حاصل مییآید و مرود، میآید و میآن را یک حقیقت لرزان، ثبات ندارد. می
 شود.شوید. که لذا ربط ثابت و متغیر روشن میو در آن نقطه، شما با یک جوهر به ذات متجدد روبرو می

ن وجهه آهر جوهر بالذات متغیری، یک وجهه تغییر دارد، یک وجهه ثبات؟ از آن وجهه ثباتش، ثابت است و از سؤال: 
 متغیر؟ و علت مباشر این تغییر هست؟ تغییرش،
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آورید. لذا می گویند امر ذاتی، علت دیگری وجهه تغییرش، ذاتی خود او هست. یعنی شما ذات متجدد می استاد:
کند. بله. اصاًل ذاتش این است. یعنی آن خواهد. همانی که ذات را در واقع ایجاد کرده، همان درواقع دارد تجدد را ایجاد مینمی

آفریند. یک ذات که دارد عین تجدد آفریند. این همیشه نسبتش کامل است یعنی آن دارد تجدد میآید تجدد میثابت، می علت
اش است که تجدد پیدا بکند. یعنی مرحله بعدی به یک مرحله جدید، دیگر نیاز ندارد. آفریند. ولی این دیگر خاصیت ذاتیرا می

هایی جموعه ظرفیترواقع تجدد اش را هم آفریده. فقط ما زمانی نگاه نکنیم. مثاًل به اون مهمان علتی که این ذات را آفریده، د
شود، بله در همین لحظه ها و چیزهایی که آفریده میها، حکمتکه آن باال دارد. مثاًل می گوییم براساس این همه تغییرها، تحول

، ذاتًا متجدد است یعنی اگر تجدد اش را برداری، ت، که یک ذاتها درش هست. یعنی شما در آن لحظه ثابایجاد ذات، همه این
آفریند. نه ذاتی آید یک تجدد میکأّنه انگار ذاتش را برداشتی. ایجاد ذات یعنی ایجاد تجدد. رفع تجدد یعنی رفع ذات. لذا او می
دیده حرکت، خاصیت ذاتی این پکه بعد تجددش بدهد. مثاًل یک چیزی اینجا درست کنیم بعد حرکتش بدهیم، اینجوری نه. 

 هست. این تبیین مالصدرا است. مشائیان بیان دیگری داشتند در این باره.

 پیش فرض شما این است که مبدأ هستی، خودش ثابت است؟ این دلیل عقلی و نقلی مشخص دارد؟سؤال: 

طعًا باید قبول قبندید و تمام بکنید، بله، عقلی و نقلی است. حتی فرض کنید اگر بخواهید در عالم ماده کار را ب استاد:
ها را کنترل بکند. یعنی کل هستی متغیر باشد، اصاًل نظام علی ومعلولی کنید یک عالم ماده ثابت دارید. که بتواند زیرمجموعه

علت محقق تواند تأمین کننده فضای علیت باشد. یعنی هیچوقت آنچه را که دارید، علت ندارد و همیشه بی پاشد. نمیبه هم می
عنی یشود و این با قوانین علیت سازگاری ندارد. یعنی حتی اگر ما بخواهیم فرض کنید خداوند متعال را اصاًل اثبات نکنیم. می

کنند، شما باید یک مرحله ثبات ها مطرح میها هیچی. حتی خواستیم گهگاهی بعضیها و تجرد و عقل و علم و اینآن ویژگی
 واقعی که وحدت حقیقی دارد باید ثابت کنید. تا بتواند این مجموعه را سامان بدهد.مادی، چنانچه یک ماده 

رسد که خیلی با آن عدم، معدوم کند، به نظر میاستاد ببخشید، این تعبیر "لبس بعد لبس" که مالصدرا استفاده میسؤال: 
 شود.خورد. یعنی انگار اصاًل معدوم نمیشدن نمی

ها مطرح ت کلی راجع به عالم ماده، این بحث را خود صدرا مطرح نکرد، گرچه بعضیدرست است. در حرک استاد:
کردند. حرکت جوهری دو جور است. یک وقت، یک حرکت یکنواخت است، یک وقت یک حرکت اشتدادی است. در حرکت 

مقاطع جوهری بعدی ای  رود،کنند به "لبس بعد از خلع" که یعنی مقاطع جوهری قبلی از بین میجوهری یکنواخت تعبیر می
اند. حاال این مثال های در عرض همها صورتآید که این مقاطع جوهری بعدی، کماالت مقطع جوهری قبلی را ندارد. اینمی

خواهیم قبول بکنیم یا نکنیم، زدند این مثال را فیلسوفان ما اعتقاد داشتند و زدند. مثل تبدیل آب به هوا. در تبدیل آب به هوا را می
ها یا دهد و طیف صورتهای آبی را از دست میها می گویند دائمًا صورت آب )به شکل تدریجی( یا طیفی از صورتاین

های جدید شکل رود و صورتهای قبلی از بین میای هست که صورتکند. اینجا به گونههای هوایی محض پیدا میصورت
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های قبلی ندارد. این را می گویند "ُلبس بعد از خلع" بطی به صورتهای جدید از یک جهت رگیرد. که اصاًل این صورتمی
پوشد. این تعبیر را دارند. که این برای حرکت یکنواخت است. افکند و لباس دیگری میهای جوهری قبلی را مییعنی آن لباس

جموعه عناصری که در یک کنند، شما فرض کنید که یک ماما حرکت جوهری اشتدادی چجور است؟ مثاًل مثالی که مطرح می
کنند. در اینجا یک توضیحی دارند و می گویند "لبس بعد از لبس" که ای مسیر کمالشان را تا انسان شدن طی میشرایط ویژه

پوشد روی پوشیدن آید؛ میهای بعدی روی آن میماند و صورتهای قبلی که وجود دارد، محفوظ مییعنی چه؟ یعنی آن صورت
لبس بعد از لبس مثل انبار کردن اجناس روی هم نیست. مثل گذاشتن آجرهایی روی هم نیست. این یک ترکیب قبلی. اما این 

خواهید ترکیب حقیقی رخ بدهد، بین این صورت جدید و صورت قبلی، یعنی صورت قبلی باید حقیقی و واقعی است. اگر می
االت صورت قبلی، کماالت دیگر هم دارد. یعنی اگر دقت شود، افزون بر داشتن کماز بین برود. صورت جدیدی که پیدا می

گیرد. این خلع به معنای شخص است. شخص که می گویم یعنی خود آن فرد کنید، در لبس بعد از لبس یک خلعی صورت می
ت آید که این صوررود. یک صورت جدیدی میتوانید دست بزنید، این از بین میو شخص وجودی، تشخصی که شما مثاًل می

تواند در دل خودش کماالتی که قباًل وجود داشت )نه شخص آن(. لذا محمدعلی ای هست و ساختاری دارد که میجدید، به گونه
به نوع یعنی اگر مثاًل آنجا رشد «. مانندروند ولی به نوع، ثابت میهای قبلی به شخص از بین میصورت»گوید که: سبزواری می

بود، در این صورت بعدی هم رشد هست، تغذیه هست. ولی نه همان رشد. رشدی که متناسب با آن بود، تغذیه بود و تولید مثل 
شود. حتی در مسیر لبس بعد از لبس، یک خلعی وجود دارد. خاع از ساختار جدید باشد. مراحل تکاملی اینطور طی می

ی چرا می گویند لبس بعد از لبس؟ گیرد. ولهای بعدی جایش را میهای قبلی. و شخص صورتچیست؟ از شخص آن صورت
ها در صورت جدید محفوظ است. فلذا ما می گوییم در حرکت به این دلیل هست که تمام آن کماالتی که سابق داشت، نوع آن

جوهری اشتدادی، صورت بعدی اگر مقایسه شود با صورت قبلی، کامل تر است. ولی در حرکت جوهری یکنواخت، صورت 
داشت، یک کماالت در یک درجه وجودی قرار دارد. چون کماالت ...، مثاًل اگر هوا، کماالت آب را هم میقبلی با صورت بعدی 

هایی دارد که هایی دارد که هوا ندارد و هوا یک خاصیتشد تکامل. در حالیکه آن یک خاصیتداشت. این میای هم میافزوده
 آن ندارد. جداگانه هست.

پذیرد، بله در دل او موجوداتی کامل که معتقدند که عالم ماده براساس تجددش تکامل نمیهایی راجع به عالم ماده، آن
رکت جوهری حشود تقریبًا اش هست. این میرسند ولی خود جوهر عالم ماده همیشه تجددیشوند و به کمالشان میمی

اشته باشد که این دمن ندیدم صدرا این تصویر را یکنواخت. ولی اگر شما خود مسئله عالم ماده مثاًل عالمه این اعتقاد را دارد، 
اش را اگر بپذیریم، در مسئله معاد تأثیر دارد. که آید به طرف تجرد. که این نتیجهعالم ماده دارد براساس خودش در جاده می

معنا دارد. اگر این  ها، به معنی جمع شدن عالم ماده است. مؤیداتی هم اینشکل گیری این به هم پاشیدن کرات و سیارات و این
توجه  حرف را بزنیم، این حرکت جوهری لبس بعد از لبس اشتدادی خواهد شد. پس اسن بحث را هم ما در حرکت جوهری باید

 بکنیم که این لبس بعد از لبس یا لبس بعد از خلع که می گویند، این منظورش چیست.
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 استاد، اساسًا فهمیدن زمان خلقت اشتباه نیست؟ سؤال:

 توانیم بحث زمان را مطرح بکنیم. ماده، عالم ماده. نه. راجع به عالم ماده و جزئیات ما می د:استا
گوید انسان بعد می گویند قبل آن چه بودی گفتند انسان، این هم این روایت که می گویند: قبل انسان چه بودی؟ می سؤال:

 همین است؟

د، عالم دیگر شآهان، آن بحث ادوار و اکوار است. که حاال باید در بحث معاد مطرح شود که مثاًل این عالم جمع  استاد:
آید که دوباره شروع شود و دوباره و دوباره؟ این سیر چطوری است؟ در چند روایت داریم که این بحث هست که مثل این می

پرسند مگر ما چند تا آدم داریم؟ عد میکدام آدم؟ ب آدم هم که می گویید،پرسد: کدام عالم؟ کدام آدم؟ یعنی حضرت طرف می
گوید؟ که باید شما بگویید پنجاه هزار گوید؟ راجع به آدم میدانم راجع به عالم میگوید: بله. ما یک فرمایشی داریم که نمیمی

 ود عدد گذاشت. شآدم داریم. شاید این هم بیان تکثیر است. چون وقتی خداوند علت است، نمی

 [ ۴۶: ۱۱پس این هم راجع به مسئله حدوث زمانی عالم ماده. ]ساعت چند هست؟ 

 رابطه خیر و شر، رابطه عموم و خصوص مطلق است؟ چون فرمودید تباین نیست.سؤال: 

بل هم مقایک خیر مطلق که نسبت آن با این دو تا اعم و اخص مطلق است که آن خیر نسبی و شر نسبی که در  استاد:
شوند خب پس بنابراین این مسئله گیرند و باهم مباین اند. ولی در مقایسه با آن چه هست؟ زیرمجموعه آن حساب میقرار می

 اول ذیل نکته پنجم که همان بحث خیر و شر باشد، اصل وقوع خیر و شر و تبعات الهیاتی آن.

 شر عام همان فقر است؟سؤال: 

 توانست داشته باشد.نداری مطلق. نه نداری ای که می بله. نداری است. ولی استاد:

شود درک کرد، اما ها را میاند، ایناینکه برخی از متکلمین معتقدند که موجود مجرد تنها خداست و بقیه مادی سؤال:
د، اصاًل این بحث آید؟ یعنی اگر آن دسته از متکلمین به عوالم مجرد اعتقاد داشته باشنمگر بحث زمان در عالم ماده پیش نمی

 نباید پیش بیاید. چون در این عوالم ماده دیگر اصاًل بحث زمان وجود ندارد.

ین بحث را در در آن عوالم اصاًل بحث زمان وجود ندارد و طبیعتًا این بحث مثل خداوند متعال خواهد شد. ولی ا استاد:
دانند، دیگر اصطالح دوام وجود، از علت بی هم مجرد میکنند. آن دسته که موجودات دیگر را ها مطرح میعالم ماده، همان

های دینی. توانند بکنند. عمدتًا ناظر هستند به حوزه آموزهها این استدالل را نمیبرند. دیگر آنکند را به کار نمینیاز می
آمده. این  و بعد به وجوداحساسشان این هست که معتقدند آیات و روایات عالم ماده حادث زمانی است. یعنی یک زمانی نبود 

 دائمًا توجه کنند و بیاناتی راجع به آن داشته باشند. شود که به این نکتهنکته باعث می
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 شان؟استاد، رابطه خدا و موجود چیست؟ / خدا خودش وجود است یعنی تساوی است رابطهسؤال: 

گوید. میننشأ وجود است. / فلسفه این را در فلسفه یا عرفان؟. در فلسفه خب، خداوند خودش وجودی است که م استاد:
 تواند وجود را بیافریند.گوید خدا وجودی است که میگوید. فلسفه میعرفان این را می

 

 


