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 موس_و_سی_#جلسه

 سم الله الرحمن الرحیمب

 و آله الطاهرین علی محمدو صلی الله  الحمدلله رب العالمین

 بر جلسه قبلروری م

د. یک مسئله خیر و شر بو، االخص و در بحث فعل الهی مطرح کردیمنکته پنجمی که در ذیل مباحث الهیات به معنی 
کند. می وزنکته و مسئله را مطرح کردیم که تاثیرات الهیاتی موضوع شر به چه شکل است. گاهی به شکل اعتقاد به ثنویت بر

 ینها بروزفاق و شانس و ااعم از این که تصریح بشود یا نشود و گاهی هم به سبک هرج و مرج در عالم و مسئله تصادف و ات
 آورد. می کند. یعنی وقوع شرها در زندگی انسان گاهی از اوقات این را به بارمی

. آقایان این است که اصاًل معنای خیر و شر از نظر فلسفی چیست، مسئله دومی که در ادامه همین بحث پیگیری کردیم
وقتی که ما  معدوم بودن نیست. چه آن، که مراد از عدمی بودن شرکنند. توضیح دادیم می شر را عدمی معرفی، حکما و فالسفه

این عدم ها واقعیت دارند کنیم، میکنیم. چون وقتی که عدم کمال یک ذات را شر معرفی می عدم یک ذات را به عنوان شر معرفی
، ستها و شرور مطرح هکند. چیزی که در بحث شرمی و انسان به لحاظ درک واقعیت های عدمی است که احساس رنج و درد

از ، ادراک یک امر نامالیم با طبع» :گویند، میدهندمی را به نحو فلسفی وقتی توضیح همین مسئله درد و الم هست. درد و الم
، گیردمی قرار مورد توجه، نیست از آن جهت که مالیم، وقتی یک چیزی مالیم با طبع انسان نیست «آن جهت که نامالیم است

 عدم ذات یا عدم کمال ذات است. ، میبینیم ریشه اشکنیم، میشود. و وقتی اینها را تحلیل می رنج حاصل

اص. خگاهی اوقات شر عام داریم و گاهی شر ، در ادامه همین مسئله توضیح دادیم شر حاال که به معنی عدمی است
د. وقتی ست. بقیه همه شان نقص هایی دارنشر عام در غیر از باری تعالی وجود دارد. فقط حق تعالی است که کمال مطلق ا

ر به معنی خاص در همه آنها جریان دارد. اما ش، طبیعتًا باید بگوییم شر به معنی نداری و عدمی هست، نقص هایی داشته باشند
، یی باشدتوانست ذات هامی شود.می محقق، گیردمی عالمی که موانع و تصادم و اینها شکل، در عالم تزاحمات، در عالم ماده

توانست کماالت می گیرد.می اما عواملی هستند که نمی گذارند این ذات ها محقق شوند که اینجا شر به معنای عدم ذات شکل
گیرد. یعنی می و دارایی هایی باشد ولی عواملی و موانعی نمی گذارند که این کماالت ثانوی شکل بگیرد. لذا اینجا شر شکل

 شود. لذا شر به معنای خاص در همین عالم ماده معنا دارد.می کمال محقق هویت عدمی عدم
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  شرنسبیت 
افزون بر عدمی بودن شرور که بحث ، شر باید مورد توجه قرار داد ومسئله سومی که در خیر  به عنوان، در ادامه بحث

آنها همین  یکی از، راجع به شر دارندنسبی بودن شرور است. یعنی اگر بگوییم فالسفه چند تا نقطه نظر حساس و مهم ، کردیم
 مسئله نسبی بودن شرور است. 

 رشنه نسبیت در فضای معرفت و اینها مد نظر نیست. منظورشان این است که یک شی اگر احساس شر د، این نسبیت
گیرد و در می کند و موضوع شر شکلمی در مقایسه با امور دیگر هست که این عدم ذات یا عدم کمال ذات معنا پیدا، شودمی

رساند. می ه آن نفعمیبینیم دارد ب، شود. چه بسا همان امر در مقایسه با چیز دیگری بررسی بشودمی کنارش درد و رنج و الم محقق
روی ، . یعنی از نظر فلسفه حکمییا وجود یک ذات است و از آن منظر باید خیر به حساب بیاید، یا وجود یک کمال ذات است

ا برگردانید راگر نگاهتان ، شودمی چون منشا عدم ذات یا عدم کمال ذات، کنید این شر استمی بگذارید که فکرهرچیزی انگشت 
چیزهایی را  تواند باشد. همهمی خیر، میبینید که چون وجود یک ذات یا کمال ذات برای وجود هست، و جور دیگری نگاه بکنید
 . نسبتی با مجموع اشیای پیرامونی خودش دارد، م ماده قرار داردمثاًل هرچیزی که در عال، که در نظام هستی هست

شود می و انواع مثال ها و نمونه ها که اینجا کندمی موضوع خیر و شرها تغییرکنیم، میاین نسبت ها را وقتی ما بررسی 
، ث )سیل هاجود برخی از حوادبرای خودش مثاًل که اغلب و، آوردمی زد و معمواًل هم همان چیزهایی را که آدم شر به حساب

زهایی که موجب اذیت عقرب و اینجور چی، مثل مثاًل مار، پنداریممی نداری ها( یا پاره ای از چیزها که شر، هابیماری، زلزله ها
که شر به میبینیم ، ویژه در مقایسه با ما و در شرایطکنیم، میاینها را وقتی بررسی ، آوریممی شوند را شر به حسابمی و آزار

ه عرض آیند. اما مثاًل از منظر خودش خیر است. از منظر بسیاری از موجودات دیگر خیر است. چنانچه انشااللمی حساب
 . بله در نسبتیتدر آن جهت هم خیر اسکنیم، میاز منظر نظام احسن هم خیر هست. وقتی ما بررسی همه جانبه ، خواهیم کرد
یث حممکن است موجب عدم او یا موجب عدم کمال او بشود و از این ، ص برقرار بکندتواند با یک شی خامی که این شی

دارد و را بر میشود. و این واقعیت هم دارد. یعنی این شی در مقایسه با او یا ذات امی شود و شر تلقیمی هست که شر برداشت
 شود. دارد و از این حیث شر تلقی مییا کمال ذات او را بر می

از هر حیثی ، آقایان حکما معتقدند که شر مطلق نداریم. یعنی یک چیزی که از همه جهات شر باشد، ن بحثمطابق ای
دهند. حاال ما هم می چنین چیزی نداریم. این هم یک نکته ای است که آقایان فالسفه مورد توجه قرار، در نظر بگیری شر باشد

نکته ممکن  بت یک شی را با خیلی از چیزها متوجه نشویم. ایناسرار نس، ممکن است که به حسب علم محدودی که داریم
رود. حاال از باب مثال شاید قباًل می میبینیم این مسئله به همین شکل پیشکنیم، میاست اینگونه باشد. ولی وقتی ما بررسی 

اشد[ از خدمت خداوند گویند که یک وقتی حضرت موسی)ع( ]نمیدانم در روایت باشد یا نبخدمتتان عرض کرده باشم. می
بیشتر چیزهایش را میفهمم و درک میکنم ، فرمایی هر چیزی برای یک حکمتی هست و اینهامی متعال سوال کرد که: "خدایا اینکه

شود که خداوند متعال می ولی این ِکرم را برای چه خلق کردی؟ این چه فایده ای دارد؟ ]من خودم روایتش را ندیدم[ ولی گفته
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پرسد که شما این آقا را برای چه خلق کردی؟ این هیکل به این درشتی چه فایده می اتفاقًا این ِکرم االن چند دفعه از منفرمود که 
 شود که برخی از مسائل را خالی از فایده و اینها میدانیم. می ای دارد؟ یعنی منظور اینکه از نقص علمی ما ناشی

آید و متوجه می متوجه اسراری که در یک مسئله ای که به ظاهر بد به حساب، اگر انسان یک نگاه همه جانبه داشته باشد
شرُّ َلُکم و اسا عن  اسا عن تحّبوا شیئًا و》در آیات قرآن و روایات ما هم این معنا فراوان نهفته شده. مثاًل : ، شودمی خیراتش

رسد که نمی می به جایی، شودمی عمیق تر و چند الیه ایبازتر و ، و این هست و هرچه نگاه انسان. 《ُتکِرهوا شیئًا و خیر َلُکم 
نجور تواند حرف محکمی در خصوص اینکه برفرض این درست یا نادرست است بزند. حاال اگر در یک نگاه کالن و وسیع همی

زیرمجموعه ، شیطانشود که همه چیز حتی می در آن صورت انسان متوجه، مثاًل در قالب نظام احسن اگر فکر بکنید، باال بروید
ت و همه چیز در جای خودش خوب و درس، گناهان در یک ساختار کالن، کفرها، کندمی آن گمراهی هایی که ایجاد، هایش

گاه ها کند. بله وقتی نمی این طوری عمل، صحیح است و باید اینگونه باشد تا خداوند متعال طبق آن حکمت بالغه خودش
یک نکته  آوریم. این هممی میشه نمی توانیم جوانب مختلف قضیه را ببینیم و شر به حسابه، شودمی شود و ریزمی محدود

 پردازند. می هست که معمواًل فالسفه به آن

 یل و کثیرو شر قلیر خ
مطرح  هم بقاً هایی که سابراساس همان بحث، یک نکته دیگری که شاید در رابطه با مسئله خیر و شر باشد این است که

ند تمام اموری که فیلسوفان معتقد هست، های الهیاتی که راجع به خداوند سبحان در فلسفه پی ریزی شدهکردیم و با توجه به نگاه
ت یا شر از این پنج حالت بیرون نیست : یا خیر مطلق است یا خیر غالب است یا شر مطلق اس، شودمی در عالم خلقت واقع
 و شرش مساوی است. از این پنج حالت بیرون نیست. غالب است یا خیر 

او را کنیم، میخدا را اثبات کنیم، میبا تکیه و توجه به این دیدگاه الهیاتی و ویژگی هایی که برای خداوند سبحان تثبیت 
که در او بخل و  گیریممی با توجه به ویژگی های الهیاتی که در حق در نظر، او را رحمت مطلق میدانیم، کمال مطلق میدانیم

کنیم، میطرح گیریم و آنها را ممی بدوًا در نظر، ما از این پنج فرضی را که در حوادث عالم خلقت، ترس و جهل وجود ندارد
اوی باشد شود. از آن طرف شر مطلق قطعًا محقق نمی شود. آنجایی هم که خیر و شر کاماًل مسمی خب خیر مطلق قطعًا محقق

شر قلیل و  آن هم براساس این نگاه الهیاتی محقق نمی شود. میماند جایی که خیر غالب باشد و، نداشته باشدو هیچ رجحانی 
آن است که  قلیل. که چنین موردی از خداوند متعال سر نمی زند و فقط میماند یک مورد که، از آن طرف شر غالب باشد و خیر

 خیر غالب داشته باشد و شر قلیل داشته باشد.

نگاه فلسفه  از، جایی را در نظر بگیرید که خیر غالب باشد و شر قلیل باشد. اگر خیر غالب باشد و شر قلیل باشدحاال 
تگاهی که خودش شر کثیر است. یعنی براساس این دس، حکمی اگر خداوند متعال به خاطر شر قلیلش این خیر کثیر را رها کند

 هم از چنین مبدایی خارج خواهد شد.، الب دارندقطعًا موجوداتی که خیر غ، کنندمی دارند تنظیم



6 
 

قلیل هم  معنایش ان است که حتمًا شر، به خاطر خیر غالبی که دارند. اگر موجوداتی که خیر غالب دارند محقق شوند
 عدم کمال ذات( داریم. ، همراهش خواهد بود. بنابراین ما در نظام هستی شر )عدم ذات

، آورد؟ چون که الزمه وجودی خیر کثیر است. مثاًل اگر یک نگاه کالن داشته باشیدمی چرا خداوند متعال این شر قلیل را
ری ها و امثال بیما، نرسیدن ها، درگیری ها و شکل گیری موانع، این تزاحم ها، اگر این شرهایی را که در عالم ماده مطرح هست

لقت را باید جمع خنا است که عالم ماده اصاًل نباشد. یعنی به این مع، بخواهند نباشند، گیردمی اینهایی که در عالم ماده شکل
ا و امثال خاصیتش همین تزاحم ها و درگیری ها و رسیدن ها و نرسیدن ه، کنیم. خلقت مادی را باید جمع بکنیم. خلقت مادی

طعًا خیر کثیری ع بشود و قمعنایش این است که عالم ماده باید جم، اینها هست. اگر بنا باشد که این مشکالت وجود نداشته باشد
 ینفکش استبه خاطر خیر کثیر آن شری که الزمه ال، شود و چون نمی شود به خاطر شر قلیل از خیر کثیر بگذریممی برداشته

 آید. می

یک عوارضی هم این کار دارد. اصاًل کارهای مادی همه شان ، خواهید انجام دهیدمی مثل فرض کنید کاری که شما
باید درخت ها را قطع کنید. خب این یک خیر غالبی دارد. ، خواهید یک صنعتی را راه بیندازیدمی مثاًل شما همینجوری است.

، خواهید درخت بکارید و جنگل را زیاد بکنیدمی خیر غالب را حذف بکنی. شما، نمی شود به خاطر اینکه درخت را قطع میکنی
، عالم ماده یک چنین سیستمی هست. طبیعتًا چون عالم تزاحم هست مشکالت دیگر درواقع شکل خواهد گرفت. اصاًل سیستم

گیرد. بله در نهایت در غالب نظام احسن باید همه چیز در جای خودش قرار بگیرد و آن زیبایی خودش می شرهای نسبی شکل
 را داشته باشد. 

 بر تعالم خداوند برای ما که هایی ویژگی به توجه با یعنی. برمیداریم الهیاتی نگاه همان از ما را احسن نظام
 کالن نظام یک در باید او  خلقت و فعل اگر .باشد بهترین باید کالن ساختار یک در او خلقت و او فعل، شمریممی

 هایفضا در کنید فرض مثالً  هم شده ذکر معنا این قرآن آیات در هم. زیباست خودش جای در چیز همه، باشد بهترین

 در را یچیز هر اینکه دلیل به بردمی را لذت کمال، کندمی  نگاه هستی نظام به وقتی عارف یک که میدانید، عرفانی

 . میبیند خودش جای

، باشد  داشته آن به ای احاطه یک انسان نگر کالن اگر ولی .کندمی شر احساس که هست ما بین جزئی های نگاه این بله
 افراد ترین نیک از، هست الهی اولیای از اینکه با که دهدمی دست افراد به احواالتی .است خودش جای سر چیز همه میبیند
 به .دهد نمی انجام را کاری هیچ او ولی برندمی بین از و کشند می دارند را فردی مثالً  رویش جلوی میبیند راحتی به، هست

 اینها همه از باالتر خب .شودمی مطرح ها بحث این گهگاهی چون .کرده پیدا شکل کالنش نگاه آن، احسن نظام در اینکه دلیل
 پیش اینها و میانمار اوضاع که موقعی هست یادم مثالً  .دیگر گیردمی انجام اینها دارد او محضر در و دیگر است خداوند  خود
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، کذا، سوزانندمی مثالا  ظلم جور این متعال خداوند  جلوی مثالً ، هست گسترده که اجتماعی فضاهای در ها خیلی، بود آمده
  شود؟می چجور این کند؟می نگاه فقط همینجوری خداوند بعد .کذا، کذا

 رسول که یموقع همان که کنید فرض، آمدندمی  انبیاء که موقعی همان، کنیدمی ایجاد شما را اختیار وقتی کردم عرض
 کنید فرض اگر .گرددمی بر آن به چیرها این همه ریشه، گرفتمی انجام سقیفه داشت که موقعی همان، رفت دنیا از اسالم گرامی

 گفتندمی آنها که اریمد را اسرائیل بنی قوم عقیده همان مان بسیاری تقریباً  ما، بکنند حفظ را خودشان اتحاد توانستند می مسلمانان
 آنجا، بکنید فتح را هست شما دشمنان مال که  شهری و بروید فرمود پیامبر که .اینها و کنیم چه، است مان گشنه، نداریم غذا
  .کنیممی استفاده آییممی ما شد آزاد و باز وقتی بجنگید بروید خدا و تو .نشینیممی همینجا ما نه گفتند .شودمی پیدا چیز همه

 لوازمش ولی مبکنی نامناسب اختیارات ما باشد قرار اگر .هست تبعات آن، نامناسب اختیار لوازم ، آمد پیش اختیار وقتی
ثاًل جهنم. یعنی م برچیده شود. اختیار باید و .کرد مطرح نباید را اختیار بحث همین برای .خوردمی ضربه احسن نظام آن، نباشد

اگر ، اگر کفران شکر مطرح هست، اگر موضوع اختیار مطرح است، بله. اگر خلقت انسانی مطرح است، چه خداوند متعال...
ی خودشان کنند و اینها لوازم انتخاب هامی خب این راه های متعددی هست که انسان ها انتخاب، عصیان و اینها مطرح هست

یطنت ش، هست و این لوازم باید شکل بگیرد. در ساختار نظام احسن همه چیز در جای خودش زیبا و درست است. حتی شیطان
 ه شکل گرفته.مثاًل این نظام و این سیستم به اینگونکه برای چه کنیم میها و امثال اینهایی را که گهگاهی ما حساب 

 شناسی معرفت النفس یا انسان
که انشاالله نکته هایی را  بحث معرفت النفس یا انسان شناسی فلسفی است، بکنیم مطرح خواهیممی مطلب ششمی که

م ههم مسئله معاد هست. این  خدمتتان عرض خواهیم کرد و مطلب هفتم، که دست کم یک بیان کلیاتی در این بحث باشد
تتان عرض خدم، یک توصیف گونه ای از نگاه های معادی را که آقایان حکما و فالسفه دارند، یک دورنمایی از بحث های معاد

 خواهم کرد. 

 مقدمه
نم. مقدمه کوتاهی را به عرض برسا، خب مسائل فراوانی مطرح هست. من ابتدا یک مقدمه ای را، در بحث های نفس

وی و اینها مفصل تر مطرح کردیم. در بحث های متن حوز، ا را ما برای دوستان روانشناسی که در همین دوره هستندتمام اینه
ناسی ( را اختصاص داده به بحث های نفس ش۸شود. مثاًل صدرالمتالهین یک جلد از اسفار )جلد می خب خیلی مفصل مطرح

 دورنمایی از این فضا دست دوستان بیفتد. خواهم یک می و انسان شناسی. خب بحثی مفصل است. من
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 النفسمعرفتاقسام 
هنوز فعلیت  چند مدل نفس شناسی ما داریم. برخی از اینها، ببینید راجع به معرفت النفس یا روانشناسی یا نفس شناسی

 پیدا نکردند و ما روندهای ضعیفی درشان داریم. بعضی از اینها به فعلیت بیشتری رسیدند. 

 النفس دینیفتمعر 
هسته مرکزی  نکرده. منظور من از نفس شناسی دینی این است که ما با روش تالیفی ولی مثاًل نفس شناسی دینی رشد پیدا

ازیم. ما هنوز هم ویژگی های انسان و تطورات زندگی انسان بپرد، الیه های انسان، بیاییم به معرفی حقیقت انسان آیات و روایات
اشند. ما به گوییم این بحث را دوستان توجه داشته بمی یک متن منقحی در این زمینه نداریم. روش تالیفی که، که هنوز است

ردیم. یعنی کبه لحاظ روشی به یک تکاملی دست پیدا ، لحاظ تالش هایی که اندیشمندان ما در هزار سال اخیر انجام داده اند
ی و ش اشتهادبعضی ها درواقع فقط رو، کردندمی بعضی ها فقط روش کشفی اعمال، کردیممی ابتدا فقط روش عقلی اعمال

 کردند. می استنباطی اعمال

رام آرام اینها آبه تدریج متوجه شدند که این تک روشی ها نمی تواند درواقع چندان مفید باشد و خطاهای ما را کم بکند. 
د کننمی لکنند. یعنی هم روش عقلی اعمامی رسیدند به روشهای تالیفی یعنی در یک مسئله همزمان از چند تا روش استفاده

ا بسیار رآسیب های معرفتی ، کنند. این روش تالیفیمی هم از متون دینی استفاده، کنندمی هودی اعمالش ـ هم روش کشفی
آن ، ر کنارش باشداینها وقتی د، برد. حاال آن ریز روش هایی که مثاًل در تجربیمی دهد و درجه اطمینان را بسیار باالمی کاهش

تواند عمل ییعنی جاهایی را که تجربه م، نه در فضاهای دیگر نه، گیرند حکمامی درواقع در نظرشناسی که با مبانی معرفت
در خصوص ، شداگر با هسته مرکزی توجه به آیات و روایات با، این روش تالیفی، تواند عمل بکند. خبمی بکند. در آن حدی که

اریم جسته محصولی هنوز نداریم. نمی گوییم اصاًل نداریم. ددهد. ما چنین می به ما معرفت دینی، مباحث نفس شناسی باشد
جود برخی از کتاب ها چیزهایی آمده. ولی یک چیز مدون و روشن در این قسمت و، شرح حدیث ها، و گریخته در تفسیرها

 ندارد.

 النفس عرفانیمعرفت
ی کشف با هسته مرکز، تالیفی استچنانچه ما معرفت النفس عرفانی داریم. معرفت النفس عرفانی باز هم همین روش 

کنند. می ادهاز عقل هم استف، کنندمی و شهود. یعنی محور کشف و شهود است. ولی اینکه آنها هم از آیات و روایات استفاده
ده. ششود. خب این معنا یک مقدار به فعلیت بیشتر نزدیک می خصوصًا در بحث نفس همیشه از مباحث تجربی هم استفاده

ه فعلیت این ب، ولی بحث های مفصل تری، ما گرچه متاسفانه یک اثر مستقلی در باب معرفت النفش عرفانی نداریم باز هم
 نزدیک تر است االن.
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 النفس تجربیمعرفت
ه کار ما االن یک معرفت النفس تجربی داریم که خب االن به نحو گسترده مباحثش پیگیری شده و روانشناسی ک، خب

 لم دینی کارعحاال دوشتان که دارند در باب ، روش تجربی است ولی نقطه ایده آلش، شودمی ن دارد اعمالکردند و آنی که اال
کسی  نقطه ایده آلش شکل گیری روش تالیفی با هسته مرکزی روش تجربی است. این خیلی علی است. یعنی همیشه، کنندمی

قایان عرفا روایات داشته باشد. یک گوشه چشمی به حرف های آیک گوشه چشمی باید به آیات و ، کندمی که در این فضا تحقیق
را داخل بکند  بتواند تجربه را هم داخل کند. نه اینکه فقط تجربه، و فالسفه داشته باشد. در یک فضای منسجم درواقع روشمند

لی اگر روش تالیفی بار نیاورد. وتواند یک روانشناسی خیلی عمیقی برای ما به می این، و بعد غافل از خیلی از چیزهای دیگر شود
الن نداریم اتواند عرضه بکند. گرچه ما می آن خیلی محصول عالی، مسئله تجربه هم درش خیلی جدی باشد، بله، به کار ببریم

 این را وااّل علم دینی باید همین کار را بکند.

 النفس فلسفیمعرفت
بسیار باالیی  تقریبًا به فعلیت و بلوغ، لی معرفت النفس فلسفیخب، در کنار اینها ما یک معرفت النفس فلسفی داریم. و

وندی را طی در دوره مشائیان اسالمی یک ر، شودمی رسیده. معرفت النفس فلسفی یک تاریخی دارد. از دوره یونان قدیم شروع
ه. معرفت النفس ده و اضافه کردشیخ اشراق کارهایی کرده تا رسیده به جناب صدرالمتالهین و بحث هایی را هم ایشان افزو، کرده

ه از روش خودش را پیدا کرده. درست است ک، مسائل خودش، فلسفی اصاًل ساختار خودش را پیدا کرده. یعنی موضوع خودش
ید حتمًا اول تک روشی بوده ولی به تدریج از همین روش های تالیفی با هسته مرکزی روش عقلی استفاده شده. در فلسفه با

. گرچه عرض تحلیلی. حتمًا باید این فضا درواقع طی بشود، استداللی، روش عقلی باشد. یعنی روش برهانی هسته مرکزی به
 دهد. می مثاًل صدرا اغلب این کار را انجام، شود یک گوشه چشمی هم به آیات و روایات ...می کردم

قابل  ا بکنید و خالص فلسفی بکنید وشما میتوانید مباحث عرفانی و دینی را جد، صدرا اغلب در مباحث فلسفی اش
روش  عقلی محض است. ولی دست یابی اش به نحو و، عرضه باشد. ولی خود ایشان با روش تالیفی استفاده کرده. عرضه اش

، گویم پایان پذیرفتهما معرفت النفس فلسفی عرض کردم تقریبًا مسیرهای خودش را طی کرده و نمی، تالیفی انجام شده. خب
 یک نقطه کاماًل بالغ و نقطه بلوغ خودش نشسته. ولی به 

از جمله بهترین آثار ، حاال اگر در فضای اسالمی در نظر بگیریم، تحوالتی پذیرفته، النفس فلسفی در طول تاریخمعرفت
قسمت  را ابن سینا در این قسمت دارد و آثار خیلی مهمی عرضه کرده. دیگران هم همینجور. و از فالسفه هم آثاری در این

متاسفانه عالمه طباطبایی ، رسیم به صدرالمتالهین. پس از صدرا و حاال دوستانی که چون بدایه دستشان استمی داشتند. تا
مباحث نفس را نیاورده و بعد نبود این ، در کتاب بدایه و نهایه در هیچ کدام از این دو کتاب)رضوان الله تعالی علیه( چون ایشان

تاب درسی باعث یک رکود در مباحث نفس در حوزه های علمیه شده است. در المیزان هست. کتاب درسی ها در این دو کبحث
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منظومه بوده ولی در این کتاب )بدایه( نیامده. جز به صورت بحث های پراکنده  در شرح، فلسفی. مثاًل در قبل از بدایه و نهایه
خوانند و نمی رسند می همین دو تا کتاب را و نه در بدایه و اغلب همجزئی. ولی مباحث معرفت النفس فلسفی نه در نهایه آمده 

به کتاب های دیگر. و این باعث رکود بحث های فلسفی در حوزه معرفت النفس بوده و تبعاتش االن پیداست. یعنی در خیلی از 
 پیداست.، مشکالتی که ما داریم

 فلسفی بحث نفسجایگاه 
های نفس کجاست؟ پس یک بحث شما مطرح کردید به جایگاه فلسفی بحث ، خواستم عرض بکنممی یک نکته ای که

نظومه مباحث م، عنوان معرفت النفس فلسفی که میخواهیم به آن اشاراتی داشته باشیم. یکی دیگر اینکه اصاًل جایگاه این بحث
، جناب ابن سینا بسیاری از فالسفه در دل طبیعیات فلسفه را آوردند. مثالً ، گیرد؟ ببینید بحث های نفس رامی فلسفی کجا قرار

عیات در شرح منظومه در دل طبی، حاجی سبزواری، مباحث نفس را در دل طبیعیات آورده. یا فرض کنید که محقق سبزواری
ا در کتاب اشارات دهند. مثاًل جناب ابن سینمی بعضی وقت ها بین طبیعیات و الهیات قرار، آورندمی آورده. بعضی وقت ها اینجا

بخش ، حث کردهبنمط )بخش( اول و دوم را راجع به طبیعیات ، یک کتابی که ابن سینا دارد به نام "اشارات"همین کار را کرده. 
 سوم راجع به نفس است و نمط چهارم راجع به الهیات است. یعنی مباحثش را بین طبیعیات و الهیات قرار داده. 

طرح صدرالمتالهین است. ، ق ترین طرحرسد موفمی اما به نظر، حاال یک نکات خیلی خوبی هم در اینجا هست
اگر یادتان ، شتیمصدرالمتالهین بحث نفس انسان را در متن فلسفه آورده و جزو فعل الهی قرار داده. یعنی مثاًل بحث هایی که دا

یات به معنا ر الهالهیات به معنا االخص هست. د، هشتمین مسئله، تقریبًا هفت مسئله ما در الهیات به معنا االعم داشتیم، باشد
شود. می تبیین صفات حق تعالی وارد فعل و خلقت حضرت حق، توحید، صدرالمتالهین بعد از اثبات واجب الوجود، االخص

 دهد. می این بحث ها را توضیح، کندمی آید عوالم را بررسیمی کند.می مثاًل در جلد هفت اسفار این کار را

 مسئله نفس انسان را به عنوان فعل الهی مطرح کرده و، که انسان داردزیرمجموعه بحث بخاطر نوع ویژگی هایی ، خب
جلد است[  ۹]اسفار ، شودمی که الهیات به معنا االخص شروع ۶از جلد ، کند. و لذا شما اگر اسفار را مورد توجه قرار بدهیدمی

مباحث واجب الوجود و  ۷و  ۶لبته جلد به بعد الهیات به معنا االخص است. ا ۶جلد ، الهیات به معنا االعم است ۵تا جلد 
کند. می بحث نفس انسان را به عنوان فعل الهی مطرح، ۸کند. در جلد می صفات باری تعالی و بحث فعل و خلقت را مطرح

گوید مباحث معاد مبتنی بر بحث نفس است. یعنی گل حوزه ای را می بعد صدرا، ما همین ترتیب را که درواقع در نظر گرفتیم
صدرا معتقد است تا مسئله نفس انسان شناخته نشود اصاًل بحث های معاد حل نخواهد شد و یکی ، ما راجع به معاد داریمکه 

از مشکالتی که عرض کردم در بدایه و نهایه پیش آمده به دلیل اینکه بحث های نفس ندارد این است که مباحث معاد به یک 
بحث معاد طرح نمی شود. چون کمتر ، . یعنی دیگر در مباحث فلسفیرکود خیلی جدی در بحث هتی حوزوی کشیده شده
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هستند افرادی که به اسفار و امثال اینها برسند. یعنی به این دسته از درواقع کتاب های درسی برسند. معمواًل در همین قسمت 
 شود. می فلسفه خوانیشان تمام، های بدایه و نهایه

بحث معاد جسمانی حل نمی شود. بحث مواقف در معاد حل نمی شود.  ،صدرا معتقد است اگر بحث نفس حل نشود
ه صدرالمتالهین ککند. ولذا جایگاه فلسفی می بحث صراط مستقیم حل نمی شود. تمام اینها براساس و پایه نفس انسانی معنا پیدا

الهین مطرح بحث معاد را صدرالمتذیل فعل الهی و به عنوان مقدمه مباحث معاد است. حاال در جلد نهم ، برای نفس قرار داد
ارد یک بحث وشود مورد توجه قرار بگیرد. من حاال قبل از اینکه می کرده. این هم یک نکته که به عنوان نکته های مقدماتی

فه یک فهرست کلی از بحث های نفس را که آقایان فالس، النفس فلسفی بشومتوصیف گونه از مهم ترین بحث های معرفت
ایی کمتر کنم و بعد چندتا از این بحث ها را برای اینکه نگاه فلسفی به خصوص نگاه صدرمی خدمتتان عرض، ندکنمی مطرح

 مطرح خواهیم کرد. ، شود

  بحث نفسمسائل 
 حمسئله تبیین چگونگی شکل گیری انسان به لحاظ جسمانی بحث را مطر، بینید اینها معمواًل در بحث های نفس

مثل مثاًل مباحثی که در ، ارند در این خصوصگیرد. بحث هایی دشود تا بدن انسان شکل میمی کنند. یعنی چه روندی طیمی
حث ها را این ب، حیوانات و انسان ها وجود دارد، گیاهان، حوزه امتزاج و شکل گیری مزاج و مراتب مختلف مزاج های معدنی

 کشند. می بحث ها را پیش کنند با عنوان ورود به بحث های نفس. یعنی اول از این ناحیهمی مطرح

اینها  راجع به حقیقت نفس و اقسام نفس است. یعنی چه تعریفی، کنندمی از جمله بحث های دیگری که در نفس مطرح
نمی کنند. چرا ساختار  از نفس دارند. چرا برای سنگ بحث نفس را مطرح نمی کنند. چرا برای آب مثاًل بحث نفس را مطرح

ز گیاهان ابحث نفس را مطرح نمی کنند. ، نمی کنند؟ چرا برای معدنیات فرض کنید مثاًل ذغال سنگ نفس را از گیاهان شروع
ه های نفس حیوانی و انسانی. چه تعریفی برای نفس دارند. تعریف نفس چیست؟ اقسام و گون، کنند ؛ نفس گیاهیمی شروع

فوس ن، رسیم انشاالله یک توضیحی خواهیم دادمی کنند. مثاًل فرض کنید که حاالمی مختلف نفس چیست؟ این را هم بحث
 کنند. می نفس حیوانی و نفس انسانی. اینها را مطرح، نفس گیاهی، نفوس ارضی، سماوی

ث قوا بح، کنند که در آن نقطه های متعالی اش بسیار قابل استفاده استمی باز از جمله بحث های دیگری که مطرح
 را انجام کنند. اصاًل نفس یک حقیقتی است که با ابزار فعالیت های خودشمی ابزار کاراست. چون همه نفس ها با آالت و 

به ، دیگر دهد. برخالف طبایع ساده. موجودات ساده به حسب اعضا و جوارح و آالت و قوا کار نمی کنند. انسان یا نفوسمی
قوه ها  دهد. خب این قوا چه هستند؟ اینمی زدهد و کارهای خودش را برومی حسب اعضا و جوارح فعالیت های خود را بسط

 دارد.  انسان از آن جهت که انسان است چه قوه ای، و اعضا و قوای منطبع در اعضا چه هستند؟ حیوانات چه قوایی دارند
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می کنند مثاًل گاهی بعد از درواقع مباحثی را که مطرح. ترابطه نفس و بدن به عنوان یک بحث بسیار جدی مطرح هس
آیا ما در مسئله انسان مرحله غیر تجردی داریم؟ چیز بسیار مهمی هست. آیا مرحله تجردی  تجرد نفس و گونه های تجرد. بحث

، دتجردش پیدا ش، چند مرحله ای است یا یک مرحله ای است؟ این هم بحث های خاص خودش را دارد. بعد از اینکه نفس
ین بحث ینجا کردند که در فلسفه غرب هم خیلی بحث شد و تا االن هم ارابطه نفس و بدن به چه شکل است؟ خیلی بحث در ا

 ست؟ اها ادامه دارد که در دستگاه های مختلف با نگرش ها و زاویه دیدهای مختلف. بحث رابطه نفس و بدن به چه شکل 

نی رابطه نفس و وا". یعشود که "النفُس فی وحَدِتها ُکلُّ قُ می آن دیدگاه مشهور صدرالمتالهین مطرح، در ذیل همین بحث
فصل ، رض کردمداند. که معروف است با همین ادبیاتی که عمی داند. رابطه یک شی بسط یافتهمی رابطه شی واحد کثیر، بدن را

 دهد. می هایی از کتاب را به خود اختصاص

 تب تکاملی نفسمسئله حرکت جوهری اشتدادی نفس و مراحل و مرا، ازجمله بحث های مالصدرا که خیلی جدی شده
این است که ، است که خب در فضای معرفت نفسی صدرایی بیشتر مطرح هست. باز از جمله بحث هایی که در نفس هست

ارتباط با  حادث است. در، دانید افالطون معتقد بود قدیم است. ارسطو معتقد بود نفسمی آیا نفس قدیم است یا حادث. چون
به نحوه حدوث نفس مطرح است. یکی مال حکمای مشا و ارسطو یکی هم مال حدوث هم دست کم دو تا تحلیل راجع 

اینها  جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هستند. اگر رسیدم برخی از، صدرالمتالهین هست. که صدرا معتقد است که نفوس
 خواهم داد.  را توضیح

معاد را  انید که صدرالمتالهین مباحثدمی شود. در ادامه همین بحثمی یکی از بحث هاییست که معمواًل مطرح
جزو  دهد. چون ایشان معتقد است همین مسیر تکاملی اش میرسد به مقطع مرگ. یعنی مرگمی زیرمجموعه مباحث نفس قرار

د بحث معا، آید. لذا ایشان در ادامه بحث نفسمی احوال نفس است و مقاطع پس از مرگ جزو ویژگی های نفس به حساب
 ، اول باید بحث تناسخ مطرح شود، عرض خواهیم کرد. مثاًل در مباحث معاد، برسیم

بعد از آن ، بشود انواع مرگ باید مطرح، سبب مرگ باید مطرح بشود، حقیقت مرگ باید روشن بشود، بعد از بحث تناسخ
که در حوزه معاد مطرح  زخ باید مشخص شود و توضیح داده شود و بعد مسئله قیامت و بحث هاییپس از مرگ که بر عوالم

بحث های سعادت و شقاوت انسان باید مطرح شود. این تقریبًا فهرست اجمالی از بحث های معرفت النفس  هست و آنجا هم
 فلسفی است. 

فلسفه صدرایی به دلیل اینکه مبانی جدیدی در ، اگر خواسته باشیم یک نکته ای راجع به این بحث مطرح بکنیم باز هم
نمی تواند بحث ، در بحث معرفت النفس فلسفی از توفیق بیشتری برخوردار بوده. یعنی اگر کسی اینها را نداند، ختهفلسفه اش ری

حرکت  ،تشکیک وجود ،های معرفت النفس صدرایی را عمیق متوجه شود. من فقط فهرست اینها را بگویم : اصالت وجود
آید این را در مباحث می بعداً ، ای جای مباحث فلسفی اش درست کردهوجود جمعی و اینهایی که ایشان در ج ،جوهری اشتدادی
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کند. این هم در مقدماتی از بحث های معرفت النفس. ]ساعت چند است؟ معرفت النفس فلسفی خودش درواقع پیاده می
ر و مشابه فرصت داریم دیگه؟[ من چند تا از مسائلی که در بحث معرفت النفس مطرح هست را یک مقدار با سرعت بیشت

 کنم. برای اینکه یک دورنمایی از بحث های نفس شناسی حکمی و فلسفی روشن شود.می فهرست عرض

 عالم ماده و عناصر آن 
گیرد. در می بحث شکل گیری مزاج و تنوعات جسمی هست که در عالم ماده شکل، اولین جایی را که شروع میکنم

سمیه و جسم جبحث ماده اولی و صورت ، از عالم ماده دارند که من هم جلسه قبل یک اشاره ای کردمتبیینی که آقایان فالسفه 
ید این عناصر بحث عناصر اربعه است. ببین، کنندمی نکته ای را که اینها شروع، گذریممی و اینها حاال خیلی از آن بحث ها

کنند این یم داشت های بدی صورت گرفته این است که مثاًل فکریک مشکلی که اینجا شکل گرفته متاسفانه برداشت و بر، اربعه
اریم. این توجه باالی صد و چند تا مثاًل عنصر د، لفظی است. مثاًل عناصری را که االن ما به دست آوردیم، لفظ عناصر اشتباه

 ، داشته باشید

و جسمانی بوده.  اط با تقسیم های عالم جسماین یک زاویه دید در ارتب، کردندمی اینکه این آقایان مسئله عناصر را مطرح
گوید می طرف. یا گاز. ۳یا مایع است . ۲یا جامد است . ۱قسم :  ۳به کنیم میمثاًل ما عالم ماده را تقسیم  مشابهش را ببینید. االن

، نید این بحثاست. ببی اصاًل ربطی ندارد. این یک زاویه دید است و آن یک زاویه دید دیگر، ما صد و خرده ای چیز کشف کردیم
ارسی( فدرست بوده. در دوره اخیر که این اطالِق عناصر شده بر )در ترجمه ، موقعی که استفاده شد، من یک کلمه عناصر

کسی ، . یعنی آن اصاًل یک نگاه خاصی بوده. آقا این نظام احسناین اشتباه بوده، اکتشافات جدید که چندین عنصر به دست آمده
 روشنی است.  وهوا داریم و حرارت و آتش داریم که چیز واضح ، خاک داریم، آب داریم، کر شود. ما در نظام هستینمی تواند من

ی چه؟ مثاًل گویند آقا این بحث قدیمی شده و دور ریخته شده. یعنمی چون من بارها و بارها دیدم که، اصاًل این بحث
دارد. آن یک نگاه نیع است یا گاز است اصاًل درگیری و منافاتی با این بحث گوییم عالم ماده یا جامد است یا مامی آن نگاهق که

ل همین گذرد که درست هم هست. مثمی است و آن نگاه هم صحیح است. یک نگاه کلی بینی هست به آنچه در عالم ماده دارد
ربطی به ، آمده زاویه دید دیگر به دستتقسیمی که عرض کردم. پس اصاًل اشتباه نکنید این ربطی اصاًل به عناصری که بعدًا از 

گفتند که یم شوند حاال من کتاب های قدیمی شان را ندیدم ولیمی گهگاهی متذکر، آن اصاًل ندارد. چنانچه برخی از اساتید
یرد گمی ورتاینها مد نظرشان عناصر کلی بوده. یعنی کار نداشتند که در درون اینها چه خبر هست. به نحو کلی این تقسیم ص

خب ، گوییم گازمی مثل جامد و مایع و گاز که ما مطرح کردیم. حاال ما، و درست است. مثل همان تقسیمی که عرض کردم
 دهیم.می و توضیحاتی راجع بهشکنیم میانواع گاز ما داریم ولی با یک عنوان هنه اینها را بهش اشاره 
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 امتزاج عناصر
اینها با ، شودمی چهارگانه تحت تاثیر پاره ای از درواقع نیروهایی که وارد آقایان فالسفه معتقد بودند که این عناصر

. مثاًل اگر در یک گاهی از اوقات منجر به شکل گیری یک مرّکب حقیقی نمی شود، کنند. این امتزاج هامی همدیگر امتزاج پیدا
ت نتواند کار خودش گونه ای غالب باشد که اصاًل حرارکاماًل به ، جایی و در یک ترکیبی فرض کنید درصد آبی که آنجا به کار رفته

ه نشود این کرا به راحتی انجام دهد. خب اینجا طبیعتًا ترکیب حقیقی رخ نمی دهد. یا مثاًل ترکیب آب و خاک به حدی باشد 
عل و انفعال ها یک فای از تواند تحت تاثیر پاره می امتزاج به گونه ای هست که، معنا رخ بدهد. ولی در بسیاری از این امتزاج ها

 ترکیب حقیقی روی بدهد و یک موجود جدید شکل بگیرد. 

نباتات  یک دسته گیاهان و، طیف دسته بندی شدند. یک دسته معدنیات ۳دسته کم در ، این موجود جدید از نگاه حکما
متزاج این ید. پس بنابراین در اآمی است و یک دسته حیوانات است که حاال انسان هم به لحاظ بدنی جزو حیوانات به حساب

 شکل، طیف وسیعی از موجودات جدید که در خود آن فضای عناصر اربعه ما نداشتیم، عناصر و شکل گیری ترکیب حقیقی
 ینها. اینها شکلانواع فلزات و امثال ا، انواع سنگ های ویژه و خاص، ذغال سنگ، مثل مثاًل فرض کنید نفت، گیرند. معدنیاتمی
 گیرد. می کلشبعد از آن بحث حیوانات که در نقطه اوجش هم مسئله انسان در آن ، معدنیات. بعد از آن بحث گیاهان، گیرندمی

، نجنداینها را بد هم بس، انواع معدنیات را شناسایی بکنند، بحث خیلی مفصل راجع به همین بحث مثاًل معدنیات
حاتی که راجع ی قرار بدهند و بعد حوزه نباتات و گیاهان و بعد توضیمعدنیاتی که نزدیک به فضای نباتی هستند را مورد بررس

بحث ، شناسی گیاه، بهشان داشتند. رشته های این شکلی. مثاًل "کتاب الحیوان" یا "کتاب النبات" مثاًل راجع به نبات شناسی
گیاهان و  ودات سه گانه معدنیات مبل، این سبکی بوده که از عناصر اربعه، پس بنابراین هایی که داشتند در جایگاه خودش.

 گیرد. می حیوانات درواقع شکل

 جوهریحرکت 
بحث دیگری در دستگاه صدرایی مطرح شده که این بحث که در فضای صدرا مطرح ، کردندمی این بحث را که مطرح

 داده و آن هم بحث حرکت جوهری است. خب درمی کیفیت تحول موجودات را از موجودات ساده به پیچیده توضیح، شده
راجع به حرکت جوهری کنیم، میما یک مقدار مسئله حرکت جوهری را توضیح دادیم. از همان پایه بحث استفاده ، جلسه قبل

آن دو نوع حرکت جوهری که توضیح داده ؛ یک نوع حرکت جوهری یکنواخت و یک نوع حرکت جوهری ، که ایشان مطرح کردند
، اگر بحث را توجه داشته باشیم، خب در آن فضای حرکت جوهری اشتدادی درواقع اشتدادی عمودی. یعنی رو به باال دارد.

دهد. مثاًل این می کیفیت شکل گیری موجودات برتر از موجودات مادون را به سبک حرکت اشتدادی توضیح، صدرالمتالهین
واهیم راجع به انسان بحث خمی تبیین را دارد: شما اگر در خصوص انسان بخواهید )این راجع به چیزهای مختلف هست ولی ما

، خواهیم مطرح بکنیممی خب ما حرکت جوهری تکاملی را که برای انسان، بکنیم(. وقتی بحث انسان را بخواهیم پیش ببریم...
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خب یک توضیحی اینها دارند که عناصر اربعه ای که ما ، شودمی شود. یعنی از عناصر اربعه شروعمی از حوزه عناصر شروع
 گیرد. می گیرد و یک بار به نحو توالدی شکلمی یک بار این به نحو تولدی شکل، امتزاج و شکل گیری مزاج انسانی، داشتیم

، گیرد. مثاًل راجع به حضرت آدممی انسان شکل، شکل گیری تولدی این هست که مستقیمًا از عناصر و امتزاج عناصر
شود. یعنی امتزاج عناصر بدون اینکه در قالب یک رِحم می مطرحالنفس فلسفی تآدم یک چنین تبیینی به لحاظ معرفحضرت 

همان ، کند. آیات قرآن را هم که اگر توجه داشته باشیدمی شود رِحمی را که این معنا را محققمی همین طبیعت، صورت بگیرد
 ل سوره مومنون را اگر توجه فرمایید[ توانید پیدا کنید؟ همان آیات اومی بحث سوره مومنون ]کسی قرآن دارد االن؟ سوره مومنون را

قسمت اول ، َمکین". یعنی ما مَّ َجَعلناُه ُنطَفًه فی َقرار  "ثُ ، دهد که ما انسان را از ِگل خلق کردیممی آنجا این توضیح را
ی( یعنی توالد، این دومی، تولدی، به نحو توالدی )آن اولی، خلقت به نحو مستقیم بوده. ولی پس از آن به اصطالح فلسفی

به نحو درواقع توالدی است. یعنی از بطن ، راحت ترین راه شکل دادن به این موجود، درواقع وقتی یک نسل که درست شد
ِِ َمکین"می کند.می گیرد و ادامه پیدامی موجود همسان شکل، درواقع این موجود "ُثمَّ َخَلقنا ، فرماید : "ُثمَّ َجَعلناُه ُنطَفَه فی َقراِر

 خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظامه و فخلقنا العظامه لحمًا". النطفه ف

 امتزاج پیدا، دهد. یعنی این بحث را ما داریم که وقتی این عناصرمی این درواقع مراحل خلقت را در درون رِحم توضیح
شرایط آماده شده در قالب ، وقت هست که نه گیرد و یکمی یک وقتی مستقیم در یک شرایط فوق العاده خاص شکل، کندمی

تولدی است و یک وقت توالدی هست. این اصطالح ، گیرد. فضا یک وقتمی همین موجود هست که نسل های بعدی شکل
براساس ، شما وقتی عناصر را دارید و اینها امتزاج پیدا کردند، در هر دو فضا، برند. حاالمی تولدی و توالدی را به این سبک به کار

کامل تر هستند از صورت قبلی. مثاًل میبینید ، ما صورتوهای بعدی را داریم که این صورت های بعدی، حرکت جوهری اشتدادی
شود به کاماًل ِقضا یا َقضایی که آماده هست برای اینکه در مرحله بعدی تبدیل شود می تبدیل، کندمی امتزاج پیدا، که این عناصر

 کند. می ی این مراحل را به گونه حرکت جوهری طیبه نطفه انسانی. یعن

صدرالمتالهین معتقد است که این یک نبات است. یعنی حیات ، گیردمی شکل خب تا رسید به فضای جنینی که در رِحم
، نباتی دارد. حیات نباتی آن است که کماالت قبلی را دارد ولی االن مجموعه کماالتی که درش هست و در مراحل قبلی نبود

دومی رشد و سومی تولید مثل همه گیاهان این خاصیت را دارند. یعنی در سیر تکامل حرکت جوهری که نفس ، یکی تغذیه
شخص ، دهدمی ترکیب حقیقی رخ، شودمی از عناصر شروع، دهیممی وقتی این مسیر را ما مورد توجه قرار، کندمی انسانی پیدا

این سیر تکاملی ، گیرد. این صورت های جدید کامل تر از قبلی ها استمی کلروند. صورت های جدید شمی عناصر از بین
اینجا یک گیاه بالفعل و یک حیوان بالقوه است و ، به نظر صدرالمتالهین، ادامه دارد تا جنین شکل بگیرد. جنین که شکل گرفته

 تواند به مرحله حیوانیت برسد. می یعنی
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شود بحث هایی را مطرح کرد. مثاًل صدرا معتقد است که تا بچه می د. اینجا البتهبرمی اما االن در مرحله گیاهی به سر
گیرد. می نگاه صدرا این هست که حیوانیت با اولین ادراک حسی صورت مرحله حیوانیتش بالفعل نمی شود. چون، به دنیا نیاید

از مرحله ، افتدمی یی که ادراک برایش اتفاقگوید : اولین جاصدرا می، این حرکت جوهری این جسم را که شما توجه بکنید
، لمسش که شروع به کار میکند، چشمش را که باز میکند، نباتی خارج شده. خود صدرا معتقد است که به محض اینکه دنیا بیاید

آنجا فعال حواسش مشغول به کار است و دست کم برخی از حواسش ، گویند نه. جلوتر از اینکه به دنیا بیایدمی حاال بعضی ها
 است. 

افتد. ولی همه اینها براساس حدکت می جلوتر دارد اتفاق، دهد مرحله حیوانیمی نشان، حاال این اگر اثبات بشود
آید. یعنی شکل گیری مرحله تجردی)یک ادراک بصری که اتفاق افتاده( که حاال باید بحث کنیم که این چرا می جوهری پیش

اصاًل ، گوید به محض اینکه یک مرحله ادراک پیش آمدمی در جای خودش بحث بشود. ایشانمجرد است. اینها را بعدًا باید 
، وقتی به مرحله حیوانی رسیده، از نباتیت به حیوانیت کشیده شده. خب، جوهر این جسم جوهر این شی متحول شده یعنی سطح

 آنوقت باز حرکت جوهری اش دائمًا در حال افزایش هست. 

گیرد و تا زمان بلوغ جسمانی کامل می ست که مرحله حیوانیت بالفعل پس از تولد یک انسان صورتحاال صدرا معتقد ا
دارد آرام آرام یک ، رسدمی دارد یواش یواش به قوانین کلی، کندمی این مسیر ادامه دارد. دائمًا دارد ادراکاتش افزایش پیدا، انسان

کند. حاال البته نوع افراد و انسان می کردم حقایق کلی را دارد درک یک سری عرض، یک سری فرمول ها، سری درواقع ضوابط
شود. این انسان به این معنا که سعادتمند می مرحله انسانی بالفعل درش محقق، ها متفاوتند. به مرز بلوغ جسمانی که رسید

ار انسانی قرار بگیرد. نه در فضای تواند قاعده کلی را بفهمد. خیر و شر را متوجه بشود. در فضای اختیمی هست نیست. این
تواند اختیارات می گیرد کهاختیاری که فقط دنبال غذا باشد یا احتیاجات حیوانی اش را برآورده بکند. نه. در یک ساحتی قرار می

 انسانی داشته باشد. 

ارد که حاال به حسب این یک مرحله ای از زندگی انسان است و رشد عقالنی انسان براساس حرکت جوهری آنقدر ادامه د
سالگی را اوج  ۴۰، سالگی درواقع ۴۰کرد. اینها تا  ممکن است بحث های دیگر هم بشود مطرح، دهندمی توضیحاتی که اینها

در ، کندمی گیرند. ببینید این فضایی را که صدرالمتالهین به لحاظ حرکت جوهری تبیینمرحله رشد عقالنی انسان در نظر می
این کماالت را ، مجموعه کماالتی را که هر مرحله بعدی نسبت به کماالت مرحله قبلی دارد، نظر داشته باشیماین فضا اگر در 

 در دو ساحت حفظ کرده. من این را توضیح بدهم. ]فرصت دارم این را عرض بکنم؟[ 

کن است بشود اگر بخواهیم تقسیمش بکنیم مم، ببینید تبیینی که صدرالمتالهین در خصوص حرکت جوهری نفس دارد
که ، کشم. مثاًل شما اگر فرض کنید که این مرحله جمادی در انسان باشدمی شکل های بهتری کشید ولی حاال من به این سبک

ما در جلسه قبل عرض ، تا کمال را در درون خودش دارد. براساس حرکت جوهری ۳تا کمال را حائز است.  ۳مثاًل فرض کنید 
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 لبس بعد از لبس است. البته بدین معنا نیست که صورت های قبلی شخصش، ی کمالیکردیم در حرکت جوهری اشتداد
گیرد. شما فرض می تر هست شکلرود و صورت های جدیدی که کاملمی شخص درواقع آن صورت های قبلی از بین، ماندمی

همان کماالت ، نباتی. در مرحله نباتیشود به مرحله می کنید که این در فرایند حرکت جوهری قرار گرفته. مرحله جمادی تبدیل
تولید مثل وجود دارد. در عین اینکه ، رشد وجود دارد، جمادی هم هست ولی کماالت افزوده هم وجود دارد. تغدیه وجود دارد

لی اینها در این مجموعه نباتی وجود دارد و، ویژگی هایی که این عناصر دارند، سنگینی داشتن، چیزهایی که مثاًل حجم داشتن
گیرد. می مرحله شکل شود. اینمی این مرحله نابود، به لحاظ وجودی، در ساختار جدید. براساس توضیحاتی که صبح دادیم

 رسیم. می ما به مرحله بعد، محقق نشدند. در یک فرایند حرکت جوهری، اینها هنوز نیامدند

این کماالت نباتی را هم دارد ، جمادی را هم داردآن کماالت ، که مرحله حیوانی باشد، رسیممی وقتی ما به مرحله بعد
ولی افزوده هم دارد. افزوده اش حس و حرکت ارادی است ؛ هم احساس میکند هم حرکت ارادی دارد. یعنی بازهم به نحو 

وانی نباتی را دارد و کماالت حی، شود. االن شما با این حقیقت روبرو هستید. حقیقتی که کماالت جمادیمی شخصی این حذف
کند تادمی رسد مثاًل به مرحله انسانی. به مرحله انسانی که رسید کماالت جمادی را می را هم دارا هست. و این مسیر ادامه پیدا

کند. بعد شخص این می افزون بر اینها عقل نظری و عقل عملی هم پیدا، کماالت حیوانی را دارد، کماالت نباتی را دارد، دارد
کشیدم بهتر بود. چون من این نکته می فکر کنم اگر این را معکوس، شود. حاال که این را کشیدممی و نابود رودمی مرحله از بین

 حاال اشکال ندارد شما از پایین حساب کنید. ، خواهم توضیح بدهممی ای که االن

گویند "صورت نوعیه" می فیبه تعبیر فلس، همیشه هر مرحله بعدی دارای یک، ببینید این مراحل را اگر توجه داشته باشید
دهد. می همان را هم بسط، یعنی مغز این حقیقت که تمام کماالت جمادی و نباتی و اینها در نقطه اوج قرار دارد و در عین حال

تنزل یافته حقیقت برتر خود او هست. ، چون میدانید که تمام مراتب پایین یک موجود، یک حقیقت اصلی دارد ...، یعنی یک گیاه
همه ، ذا حقایق پیشین با حقایق افزوده در اصل آن حقیقت فصل اخیرش موجود است و آن فصل اخیر در یک مقام انبساطیول

رسد به حیوان. حیوان یک می همین وضع را دارد. مثالً ، کند. یعنی شما یک نبات را در نظر بگیریدمی آنها را از خودش ناشی
است و بعد یک حقیقت مبسوط دارد که  هم ویژگی های همه درش مندرج، ادیتهم جم، حقیقت حیوانی دارد که هم نباتیت

دهد. همینجور در انسان. انسان هم همینجوری است. یعنی وقتی ما می کند و بسطمی آورد درواقع منتشیمی این مراحل را
 گویند "کثرت در وحدت". می مرحله راما تمام کماالت موجود را در دو مرحله داریم : یک ، رویممی وقتی در فضای تکاملی پیش

انسانیت هم ، حیوانیت حاضر است، جمادیت حاضر است، مثاًل االن در آن نقطه عمیق نفس ما نباتیت حاضر است
قائل به اوست. ، حاضر است. در آن نقطه عمیق و بسیط نفس ما و بعد همان نقطه عمیق و بسیط نفس ما تمام مرحله بروزیافته

گوییم مرحله جسمی ما بسط یافته آن حقیقت انسانی ما هست. لذا اگر از ببینیم که ما می، مرحله خیالی ما، عقلی مایعنی مرحله 
انبساط پیدا کرده و ، شود کثرت در وحدت. ولی اگر ببینیم که آن نقطه وحدتمی این، کثرات در آن نقطه اوج موجود هستند

"وحدت در کثرت". چیزی شبیه به نظام هستی. در تمام مراحل نظام هستی  شودمی این، خودش را در مراحل مادون ریخته
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همه چیز موجود است و بعد یک نقطه بسط یافتگی که وابسته به ، همینجوری است. یعنی یک نقطه اوج دارد که در آن نقطه اوج
سه تا مسئله دیگری هم ،  دوآن نقطه اوج هستند. این درواقع اه صدرالمتالهین در حرکت جوهری اشتدادی نفس هست. حاال

که بتوانیم جمع و جور کنیم میمثاًل اگر تذکر بدهیم و بحث های مربوط به مراتب نفس را انشاالله در جلسه های بعد عرض 
 بکنیم. والّسالم علیکم و رحمت الله. ]صلوات[
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 و پاسخسش پر 

 فرض اینکه از خدا هیچ خیری صادر نمی شود؟ مساوی باشد به چه معنی است؟ / یعنی بر سوال:
چنین مشکلی را ندارد. یعنی ما نمی توانیم این را داشته باشیم. / بله. بنابراین ، یعنی هیچ رجحانی ندارد. ترجیح بر دیگری استاد:

 این معنا ندارد.

 این توجیه نیست؟ ، استاد ببخشید سوال :

اصاًل ، یعنی بد توجه به نوع شناختی که از حضرت حق داریم، الهیاتی که داریمخواهیم نکته می اشکال ندارد. ما پاسخ :
را نمی توانیم انکار بکنیم.  کند که یک شری در نظام خلقت محقق بشود ؟! از یک سو ما شرور را در عالم میبینیم. اینمی راه پیدا

او نمی تواند مبدا شرور ، دانیممی ؛ او را خیر مطلق از سوی دیگر راجع به خداشناسی یک چنین خداشناسی برای ما شکل گرفته
کند می این تبیین معنا پیدا، شود که از او این بدی ها سر بزند؟ اگر بخواهید اینها را باهم جمع بکنیدمی و بدی ها باشد. چطور

نی درواقع سر صحنه هم که ما الزمه خیر های کثیر است. به نحو پژوهش های میدا، کنیدمی که این شرهایی را که شما مشاهده
به صورت اندیشه ، توانیم اینها را متوجه بشویم. ولی در ساختار کالنمی خیلی از اوقات به نحو مصداقی، بریممی کار را پیش

د حتمًا باید بگویی، گوییم االن اگر این الهیات درست است و اگر شرور وجود دارندمی، کالن ما بخواهیم این بحث را حل بکنیم
 نمیشد از چنین خداوند متعالی صادر بشود. ، الزمه شرور کثیر است. اگر معگوس این بود

 الهیات ما را زیر سوال نمی برد؟، یعنی این حدود شرور سوال:

نه عرض کردم. ما االن یک شرح حال داریم. االن فرض کن این یک احتمال است. یک احتمال این هست که  پاسخ :
 شر غالب گوییم بله. شما اثبات بکنید در یکجا واقعاً شود؟ میمی کثیر باشد. آیا با آن الهیات جفت و جوراین شرها الزمه خیر 

وجود دارد. یعنی اصاًل این اثبات کردنش مشکل است. نمی شود اثبات کرد. خیلی سخت است نمی شود اثبات کرد یا اصاًل 
آن با دستگاه الهیاتی ، اثبات بکنیم که در مواردی واقعًا شر غالب وجود دارد برعکسش را نمی شود اثبات کرد. اگر ما واقعًا بتوانیم

ما سازگار نمی افتد. االن آن چیزی که در دست داریم چیست؟ یک دستگاه الهیاتی هست و یک وجود شرور. چجور باید این 
یلی است که الزمه خیر کثیر هست. ببینید شرور قل، دستگاه الهیاتی وجود این شرور را کنترل کند؟ با همین نکته که این شرور

االخص نیشود. اگر آن استدالل هایی که شما در الهیات به معمی اواًل آن تنافی برداشته، به محض اینکه این احتمال را دادید
است که در کنار گویید حتمًا همینجوری هست. این شر قلیلی می طبیعتاً ، آن نگاه الهیاتیتان محکم پی ریزی شده باشد، کردید

 دارد. می . دست دست کمش این است که آن تنافی را برخیر کثیر آمده

این استداللش چیست؟ / این هم جور در ، شرهایی کنارش باشد، استدالل اینکه الزمه خیرهایی که باید باشد سوال:
خب این شرور هم انگار نباید ، حض استنمی آید دیگر. میگوییم شرور قلیل الزمه خیر کثیر اند. خب اگر این دستگاه خیر م
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دشتگاه الهیاتی ما را زیر شوال نمی برد؟ / نه خب اگر دستگاه الهیاتی انقدر ، وجود داشته باشد. / میدانم. میگویم همین شر قلیل
 آفریند که اصاًل شری در آن نباشد ... .می یک نظامی، پر و غنی است

یک نگاه الهیاتی هست که خداوند ، ین نگاهی ما در دست داریم به طور یقینیاالن ا. عرض کردم ببینید این ... استاد:
هیچ گونه خالف عدالت درش ، هیچ بخل درش نیست، هیچ جهل درش نیست، را خیر مطلق میبینیم. کمال مطلق میبینیم

به نحو مسلم. اگر بخواهیم این  نیست. این را در نظام الهیاتی اثبات کردیم. از سوی دیگر ما شرور را به نحو وجدانی درمیابیم
معنایش این ، چه تحلیلی باید ارائه بدهیم؟ اگر این دو تا دستگاه بخواهد هماهنگ شود، دو دستگاه را با هم هماهنگ بکنیم

اتی گوییم با آن دستگاه الهی، میافتد. چون اگر غیر از این بودمی اتفاق، الزمه خیر کثیر هستند، خواهد بود که چون این شرور
این است. / درست است. اگر این احتمال را بدهم که این شرور اثباتش کنیم میجور از آب در نمی آید. این که ما االن بحث 

کند؟ می یک خیر کثیر درونش است. آیا اینها با هم تنافی پیدا، دهم که این شرور قلیلمی چیست؟ شاید اثبات نکنم ول احتمال
جمع این دو ، کنیدمی یعنی اگر نگاه الهیاتیتان اینطور بسته شد و از این طرف هم شر را قطعًا مشاهده قطعًا تنافی پیدا نمی کند.

باید خیر ، نه. اگر شر قلیل را بردارید، گویند در نمی آید. / نهموضوع به چه شکل در خواهد آمد؟ غیر از همین که فالسفه می
هرچه که نظام میتواند خیر مطلق باشد هیچ. ما سوال میکنیم آیا فرض ، آفریندمی را هم بردارید. / آنهایی که، مالزمه آن، کثیر

آفریند. عوالم و جهان می خیر، خیر کثیر همراه با شر قلیل باشد؟ آنهایی که خیر است، داریم که نگاهی داشته باشیم که این نظام
ت که خیر کثیر در کنار شر قلیل باشد که این یک مدل کند. یک مدل هم مقابل این فرض هسمی های فراوانی که آن ها را خلق

است دیگر. آن مدل این است که این خیر غالب با شر قلیل همراه بشود. سوال ما این است که این دستگاه الهیاتی باید چنین 
 خواهند بگویند نه حتمًا ایجاد بشودمی عالمی را ایجاد کرد یا نکرد؟ فالسفه

 شده؟ حل نکته این االن

 .بزنید؟ مثال شودمی دارد سوال جای هم است قلیل خیرش و است کثیر شرش اینکه :سوال

 ولی.کنیم استراحت و باشیم خانه توانستیممی طبیعتاً  ،خب آییممی اینجا وقتی ما مثال فرض بر مثالً  چرا؟ استاد:

 االن.است همراهش فراوانی  خیرات خیلی میبینیم ولی.هست همراهش قلیلی شر یک این خب .اینجا آییممی االن

 و درد احساس و دردسر و زحمت با همراه همه اینها همه خب و بریدند خانواده از و دانشگاه در و آمدند کنید فرض
 .است غالب خیر کنارش ولی.اینهاست و رنج

  باشد؟ تواندمی چه کثیرش خیر، این و است بدبختی ته که بگیرید نظر در را کرمانشاه زلزله االن شما:سوال

 .داریم لّمی نگاه همیشه ما .است خوبی نگاه خیلی، داریم که فلسفی نگاه ما باشید داشته توجه ببینید استاد:

 اگر مثالً  .بکنیم بررسی توانیم  نمی را جوانب همه، ما کم دانش دلیل به، بکنید بررسی موضوعی شما خواهیدمی اگر
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 به نسبت، افتاد اتفاق این اینها به نسبت .بود عالی چقدر زلزله این گوییدمی آنوقت، باشد دستتان در جهان چند شما

 بحث  و اخروی عوالم، عقل عالم، مثال عالم ؛ باشد دستتان جهان چندتا  اگر.دیگر نکته هزاران و بزرگترها، ها بچه آن

 همین مثل .کنیم عمل لّمی که است بهتر مسایل این در ماکنیم، می نگاه را چیز یک فقط ما چون .دارد وجود که هایی

 هم این) معنا این گوییممی بستیم محکم وقتی بندیممی محکم را مان الهیاتی دستگاه رویممی .کنندمی آقایان که  کاری

، ساختیم که بدی های ساختمان ، کردیم که بدی اختیارهای با ما (است جدی هم ما اختیار مسأله که باشید داشته توجه
 اینجا، بیاورد خیر باید دانش اعمال که دارد وجود که برتری حکمت آن لحاظ به طبیعتاً ، ریختیم که بدی های سیستم

 .کند نمی رعایت را بهداشت کسی یک و کندمی رعایت را  بهداشت کسی یک مثالً  .بشویم مشکل دچار باید ما

 آن آرام آرام تا .بشود زحمت و رنج دچار که است این، کند نمی رعایت را بهداشت که کسی این بر دار غلبه حکمت

 که آنهایی و کنندمی رعایت را بهداشت که آنهایی باشد قرار اگر.بکند حرکت کمال طرف به  بدنی سیستم دستگاه

 چندالیه اینها یعنی  .روند نمی پیشرفت طرف به دیگر خب، بکنند زندگی فضا یک در هردو، کنندمی رعایت را بهداشت

 عوالمی چندتا دارد وجود انسانی اختیارات حوزه با انسانی افعال درواقع بحث، دارد وجود درش اجتماعی مسایل.است

کنیم می بررسی و میبینیم موردی هر در واقعاً  توانیم نمی ما  ببینید پس .بگیرید نظر در شما هم را آنها کردم عرض که
 شما که جایی در مثالً  .دارد وجود هم دیگر مسایل .نیست این فقط.هست اش صحنه پشت ها نکته انواع که میبینیم

 به دارد وجود دیگری حاد مشکالت که میبینید زندگیشان در رویدمی وقتی، هست آرامش اش  همه کنیدمی احساس

 زندگی سطح  است؟ خوب رفاه همیشه آیا. کجا؟ تا رفاه .کنندمی بحث دارند ها خیلی االن .رفاه بحث مثالً  این دلیل

 پول حتی که کسانی همه که گویندمی ببینید ما روایات در مثالً  .جالب کامالً  بحث یک بشود؟ مطرح باید کجا تا ها

 این باید، گذاشته ثروت برایش خیلی پدرش، شخص  این ولو .گیردمی را مفاسد جلوی کار چون .کنند کار باید، دارند

 اینجا خواهیممی وقتی ما ببینید، حاال .مسایل نیست بعدی تک فقط و است الیه چندین ببینید پس .بکند کار شخص

، نشدیم هم اگر .شویممی اسرار از خیلی متوجهکنیم می فکر هم هرچقدر .است کم ما  دانش میبینیم، کنیم بررسی را
 حرف  توانید نمی دیگر شما، باشد مطرح است ممکن عالم چندین است ممکن که دادم من که احتمالی یک با واقعاً 

 نگاه که اینجاکنیم، می شروع سر از وقتی .بکنیم شروع سر از برگردیم که است این کار بهترین پس .اینجا بزنید

 مسأله این در اسراری یک بگوییم باید ، است مطلق کمال دادیم نشان، بستید استدالل با، بستید محکم را الهیاتیتان

 فرض مقابل هم عالمی یک، کرده ایجاد خدا را است محض خیر که عوالمی همه .نشویم متوجه ما االن ولو .هست

 نگاه به توجه با متعال خداوند اینجا خب .است شر هم درصد 30، است  خیر درصد 70، درصد 60، عالم این .بود

 آن در شر که بکند ای گونه به را عالم اصالً  که نیست این بحث بکند؟ ایجاد نباید یا بکند ایجاد را این باید ما الهیاتی

 کنید فرض، داریم االن ما که عالمی این .کندمی ایجاد خداوند .شودمی خودش شود بخواهد اینجوری اگر خب  .نباشد

 بر افزون .کنیممی بحث داریم را این  شود؟ صادر تواندمی متعال خداوند از این، دارد وجود درش هردو، شر و خیر که



22 
 

 .بله ؟ باشد شرور، خیرات از ای پاره همراه به باید حتماً  که کرد استدالل شودمی را فرمود ایشان که سوالی این اینکه

 ای گونه به تزاحم عالم .است تزاحم عالم ماده عالم، شود خلق ماده عالم اگر ، بشود خلق نباید ماده عالم اصالً  یا

  50، جایی یک در گزینش برای که کنیدمی فرض شما مثالً  .است قطعی درش عوائق و موانع و ها نرسیدن که هست

 بسیاری، بگیرند قرار ِسَمت این در خواهندمی که نفری 2000 طبیعتاا  خب .خواهند نمی این از بیش و خواهندمی نفر

 مطلب یک به رسیدن برفرض مثالً  شما ولی  .گیرندمی قرار آنجا در که شوندمی انتخاب نفر 50 فقط.میریزند اینها از

 آن به هم انسان میلیون 100 .است تجردی حقیقت یک چون .ندارد مزاحم اصالً  علمی مطلب یک به رسیدن .علمی

 نداریم جا تنگی .است اینطوری دیگر عوالم از برخی کنید فرض یا .اصالً  ندارد  معنا و آید نمی کم درش جا، برسد

  اندازه که است وسیع آنقدر گوییممی بهشت در مثالً  .را روایات و آیات بکنید نگاه .نیست ابعاد عالم چون .آنجا اصالً 

 تزاحم که را ابعادی امتداد عالم اصالً  یعنی .اینجوری نفر یک بهشت.نفر یک برای بهشت و ارض و سماوات تمام

 و شود نمی که هست عالمی ماده  عالم که کرد پیاده استدالل شودمی اینکه بر افزون .نست شکل این به، بکند برقرار
، اختیاری خوردن غذا اگر .هست ها مریضی، هست اگر ماده عالم، شود برداشته ماده عالم کالا  باید یا اگر ندارد امکان

 باید یا .دارد وجود هم بیماری، است اختیاری خوردن غذا اگر .اینها و درختان  مثل نباشد اختیاری خوردن غذا باید یا

 امثال  و هست کشتار و کشت، هست درگیری، هست جنگ، هست بیماری، گیردمی شکل اگر اختیار یا بردارد را اختیار

 خداوند باید یا، بگیرید نظر در را اختیار بحث اگر، بکنید نگاه را اختیار موضوع مثل .گرفت خواهد شکل هم اینها

 ارزش آنقدر اختیار این اگر یا، اختیار موضوع  از بکند نظر صرف یعنی، کند خلق طبیعی نحو به را چیز همه متعال

 .گرفت خواهد شکل ها تزاحم این از بسیاری طبیعتاً ، شود آفریده که دارد

 شما فرمودید که از باال درست کنیم یعنی کمال مطلق بودن خدا را اثبات کنیم و شر قلیل هم که حل، ببخشید سوال:
کنم کمال مطلق بودن خدا را هم ما با مشاهده کماالت مخلوقات ثابت کردیم. یعنی باز هم از می کند. خب االن من فکرمی

 پایین به این مسئله رسیدیم. 

، کنیدمی نه، این یک راه است. یک راهش اصاًل بی نهایتی متن وجود است. یعنی شما که متن وجود را توجه استاد:
دودیتی در متن عالم وجود ندارد. یعنی فقط از طریق اّنی نیست. از طریق طبیعتًا هیچ مح، بی نهایت هست، چون متن وجود

شود. به این هم می شود. این یکی از راه هایی هست که معمواًل مطرحمی لّمی و با بردسی متن وجود هم اثبات همه کماالت
گرچه ، آیید اثبات واجب الوجود اصاًل یکی ازمی توجه داشته باشید که ما مخالف این نیستیم. مثاًل شما این سیر را دارید. مثالً 

آییم از می آییم. ولی این روش وجو دارد. مامی شود. ولی اغلب ما از پایینمی حاال از باال هم میشود. از خود نفس وجود هم
چینیم که می ریبعد در وهله اول آن روند را طوکنیم میاین مسیر را طی ، کند قطعی استمی یک ابزارهایی که اندیشمند فکر

کنیم. در می گردیم مراتب را معنامی دوباره بر، راس هرم هستی را اثبات کردیم بتوانیم آن راس هرم هستی را اثبات کنیم. اگر
شود. یعنی یک رفت و برگشت. شما اگر بخواهید در دل این کارها همه جزئیات می فضای هرمنوتیک هم از این روش استفاده
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خیلی ، پلی بزنید به آن فضاهای کلی و بعد دوباره از آن کلی برگردید، وانی. ولی اگر توانسته باشید از جزئیاترا حل کنی نمی ت
برند. مثل این است که شما از یک می شود. این یک روش خیلی جالبی است که آقایان به کارمی از سواالتتان راحت تر حل

ماند. دیگر نمی توانید می قاعده کلی را دیگر همه جا پیاده بکنید. مثل این یک قاعده کلی به دست بیاورید و بعد آن، جزئیات
کنید. ما هم همینجوری آورید بعد اعمال میمی جز با جز بررسی بکنید و آزمایش بکنید. از یک جزئیاتی یک کلیاتی به دست

راس هرم ، کنیمهستی را اثبات می رویم راس هرمهستیم. ممکن است در یک سری از موارد از جزئی حرکت بکنیم ولی می
گردیم. می دوباره بر، آید و رفع و رجوع هایی صورت گرفتمی هستی را که اثبات کردیم باز یک ویژگی هایی که آنجا دستمان

براساس قاعده الواحد ، وقتی خدا را اثبات کردیم و او را وحدت محض دانستیم، مثاًل ما عالم عقل را چطوری اثبات کردیم
پس این تمام مراتب ، گوییم حتمًا باید یک عقل اولی باشد. حتمًا باید عالم عقل باشد. مثاًل اینکه تفره و تجافی محال استمی

پرشده است. ممکن است ما برای اثبات واجب به روش اّنی عمل کنیم و خدا را اثبات بکنیم ولی دوباره برمیگردیم خیلی از 
شود. حتی فقط همین یک دور نیست. می ی از سواالت ما هم در عالم ماده حل و فصلکنیم. بسیارموجودات را تثبیت می

خیلی از  شود. و دوباره برمیگردیممی معرفت ما به این راس بیشتر، به باری تعالی. چون در هر دو ممکن است دوباره برگردیم
با تفاسیر جدید. همینجور این سیر ادامه دارد. خب این تا اینجا به عنوان نکته پنجم. کنیم میمشکالتمان را در این مادون حل 

مطرح کردیم که فعل باری تعالی و خلقت حضرت حق ، االخصنیالهیات به مع، ما این پنج نکته را درواقع ذیل مطلب پنجم
ه به نحو جمع و جور مطرح بکنیم تا حاال بحث که در این جلسکنیم میباشد. دو تا مطلب باقی مانده از بحث هامون. تالش 

 هایمان در این سری تمام شود.

 

 

 

 


