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 #جلسه_چهارم

 الله الرحمن الرحیم بسم

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

 مروری بر جلسه قبل

اشتراک معنوی وجود  نخست که مطرح کردیممسئله  .وارد مباحث وجودشناختی شدیم مقدمهبیان چند ما بعد از 
که فالسفه و حکما  ظرواقع حق مطلب از آن من شود که دریمکم دو سطح از این معنا برداشت دستبیان کردیم که بود. 

که ما از همه است این معنا دارند شود. آنچه حکمای اسالمی از بحث اشتراک معنوی وجود در نظر ینمند ادا اهدرنظر گرفت
 .میک احساس و یک تلقی واحد داری، شودیمگیرد و از مرز سفسطه و نفی مطلق خارج یمآنچه که در مقابل سفسطه قرار 

مراد آقایان عرفا  .خواهیم داشت آیدبه حساب می نسبت به همه آنچه شیءقطعًا یک تلقی عامی است که  واحد، این تلقی
ین مفهومی ترعاممفهوم وجود  ،و فالسفه و حکما از اشتراک معنوی وجود چنین چیزی است. در باب اشتراک معنوی وجود

1انتزاع است.از هر چیزی قابل  ،است که پس از نفی سفسطه مفهوم وحدت هم مشترک معنوی است ولی حیطه صدق آن  
آنچه مقابل وحدت به مفهوم کثرت هم اشتراک معنوی دارد، ولی حیطه صدق آن محدود . محدود استهای کثرت به مقابل

در هیچ یک از ک معنوی اشترا ؛ اماها مشترک معنوی هستندیناهمه  .است گونههمیننیز بالفعل و . بالقوه شودمی ستا
 به وضعی که در وجود هست نیست. هاآن

ساس قطعًا احه هر چ ،یعنی هر چه در مقابل عدم و سفسطه است ،گوییم مشترک معنوی استوقتی در باب وجود می
از اشد یا کثیر، مصادیق واحد باز خواه  کند؛هستی را برای ما ایجاد  و موجود بودن، وجود بودن ،واقعیت داشتن، واقع بودن

یک چنین  فرقی ندارد. مراد حکما از اشتراک معنوی وجود ،مصادیق واجب باشد یا ممکناز مصادیق علت باشد یا معلول، 
 ست. امعنایی 

 تأثیرات بحث اشتراک معنوی وجود
کنیم. یماشاره  هاآنای گذاشته است که به برخی از این بحث تأثیرات مهمی در مسائل حکمی و فلسفی و اندیشه

توانیم یممطرح شده این است که آیا ما از وحدت معنوی وجود در فلسفه که در پی اشتراک معنوی وجود مسائلی از  یکی
لحاظ فضای مفهوم وجود از اگر  .این مسئله بسیار مهم و پراثر است ؟به وحدت خارجی واقعیت و وجود دست پیدا کنیم

که در مقابل سفسطه و نیستی ـ  یهر چیز و وقتی با ادق استبر همه چیز ص ویک مفهوم واحد است  ،مفهومی و معنایی
گزارش داد نتیجه گرفت و از این وضعیت توان میگیرید، آیا یمبراز آن کنید مفهوم واحد یمبرخورد  گیرد ـقرار میمطلق 

                                                             

با اشتراک  هانآ. از نظر حکما و فالسفه مفاهیمی مثل وحدت، کثرت، بالقوه، بالفعل و... هم اشتراک معنوی دارند و حتی اشتراک معنوی 1
 کند.یممعنوی وجود فرق 
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حاکم  هاآنپارچگی و وحدتی بر یکیعنی یک  ؟که واقع از آن جهت که واقع است دستخوش یک معنای وحدت است
 در فلسفه از آن بحث شده است. ؟است

 اشتراک خارجی وجود
ها به این نتیجه رسیدند یبعضشود پل زد اشتراک خارجی وجود را اثبات کرد، مثاًل یمآیا از اشتراک معنوی وجود 

اک معنوی ها معتقد هستند حداکثر چیزی که از اشتریبعضدهم، یمبرم یک خرده توضیح یممن این اصطالح را به کار 
شود استفاده کرد وحدت سنخی خارجی است، وحدت سنخی خارجی است، به این معنا که شما وقتی اشیا را با یموجود 

کنید در سنخ واقعیت با هم شریک هستند نه اینکه واقعًا یک حقیقت به هم پیوسته باشند این هم از سنخی یمهم مقایسه 
دیگر هم از این سنخ است به همین خاطر چون هم سنخ هستند  آن شیء دیگر هم از همین سنخ است است که آن شیء

دهند یعنی ما از اشتراک معنوی مفهوم وجود داریم به نوعی وحدت خارجی در یممفهوم واحد وجود را در ذهن ما بازتاب 
ر بحث تشکیک بیشتر این کند مثل چی ان شا الله دیمخواهیم دست پیدا کنیم. آیا این مقدار از وحدت را تثبیت یمواقع 

مسئله را باز خواهیم کرد مثل اینکه شما مشاهده کنید هزار تا کاسه آب روبروی شما هست، چرا این کاسه آب به شما مفهوم 
دهد که آن کاسه ده هم همین بازتاب مفهومی را دارد آن کاسه جیم هم یمدهد یعنی بازتاب مفهومی به شما یمآب 

ی آب در سنخ طبیعتی هاکاسهنجور است بقیه چیزها هم همینجوری است. می گوییم چون این همینجوری است، دال همی
خواهیم مفهوم آب را حاکی از او بگیریم شریک هستند یعنی وحدت سنخی دارند گرچه یک پارچگی خارجی یمکه ما االن 

در سنخ و طبیعت  شانهمه، ولی چون ی متعدد هستهاآبی آب نیست. یعنی شما با یک آب روبرو نیستید هاکاسهدر این 
مشترک هستند، این موجب بازتاب ذهنی واحد شده، یعنی در فضای ذهنی و مفهومی ما یک مفهوم مشترک آب از همه 

کنیم در بحث وجود آیا اینجوری است. تقریبًا همه حکما این مطلب را قائل شدند که قطعًا این معنا را یمها برداشت ینا
ها از این هم جلوتر رفتند گفتند اشتراک معنوی وجود اثبات کننده وحدت شخصی سریانی وجود یبعضلی کند ویمثابت 

ی آتی روشن خواهد شد. من هابحثاست. من انتظار ندارم عمق این واژه که االن به کار بردم روشن بشود، ان شا الله در 
گیرید و این مفهوم را یمانعکاس ذهنی شما یک مفهوم بر  خواهم تأثیر این بحث را برسانم نگاه کنید چه جور دریمفقط 

دهد یمقائل هستید اشتراک معنوی وجود خوب دقت کنید یعنی هر چه واقعیت است این احساس واحد را به من دست 
آن  ها خواستند تا اینجا پیش بروند که این نشان دهنده یک پارچکی واقع بما هو واقع و وجود در خارج است، یعنییبعض

طبیعت و سنخی که شما تازه جدا جدا فرض کردید اگر خوب در اشتراک معنوی دقت کنید حق ندارید این حرف را بزنید، 
کنیم این حس بودن و واقعیت داشتن یمباید بگویید یک وجود یک پارچه در کل واقع هست و لذاست ما به هر طرف رو 

شود، این بازتاب ادراکی اگر بگویم بهتر است این بازتاب یما حاصل شود یعنی این بازتاب ذهنی برای میمبه ما داده 
خواهند به یکپارچگی آن محکی این مفهوم آن واقعیت یمشود، یعنی از وحدت مفهومی وجود یمادراکی برای ما حاصل 

مثل  هایبعضخواهند این معنا مطرح بشود. حتی یمخارجی این مفهوم برسند که در فضای فلسفه صدرا یواش یواش 
خواهند یک نوع خاص یمخواهند از این مرز دوم هم بگذرند، یعنی از اشتراک معنوی وجود یمسبزواری در آثارش  حاجی

کند قائل بشوند که یماز یک پارچگی خارجی را برای آن محکی وجود برای واقعیتی که این بازتاب ادراکی را برای ما ایجاد 
وحدت اطالقی وجود ما ان شا الله به بحث تشکیک رسیدند هر سه را مفصل توضیح اسم آن در اصطالح فلسفی شده 
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شود، ثمره این بحث یمشود به عرفان نظری بسیار نزدیک یمی عرفا بسیار نزدیک هابحثخواهم دادم. وحدت اطالقی به 
کنم بحث یمیک را مطرح تواند خودش را بکشاند این یک ثمره من واردش نشدم من همانجا که بحث تشکیمتا کجاها 

کند یمخواهم بگویم فالسفه و حکما از همین اشتراک معنوی وجود تا آنجا هم رفتند آیا کفاف یماطالقی را توضیح بدهم 
 یی است قابل تأمل و بررسی.هابحثکند، ینماین پایه برای رسیدن به این هدف یا کفاف 

 *؟؟؟

تاب پیدا کرده است. یعنی سر باشد چرا مفهوم واحد در ذهن من بازها واقعًا کثرت محض ینا** همین، خوب اگر 
جب شده به بازتاب ادراکی واحد چیست با اینکه در خارج کثرت وجود دارد. حتمًا یک نکته ای وجود دارد که آن نکته مو

ا همه حکما ی که اینجلحاظ بازتاب ادراکی من با یک مفهوم و واقعیت روبرو هستم به نام وجود. این را بگویم حداقل چیز
، این کثرت تقریبًا استفاده کردند وحدت سنخی همان کثیر است. یعنی کثرتی که ما در بیرون داریم که کثرت مصادیق است

داشته  مصادیق مثل همان هزار تا کاسه آب دست کم چون در سنخشان با هم شریک هستند نه اینکه در خارج وحدتی وجود
ها گفتم یبعضدهد این به همه گفتند یمهم شریک هستند یک بازتاب ادراکی واحد تحویل ما  باشد نه چون در سنخشان با

خواستند بگویند نه تنها در سنخ بلکه یک پارچه است یمراکی واحد خواهند جلوتر بروند. از همین بازتاب ادیماز این هم 
خواهم یواش یواش جلوتر رفتیم کیفیت ینمن یعنی واقعیت و وجود در ورای فاعل شناسا یک حقیقت یک پارچه است. م

خواستم ما آن بحثی که درمسئله اول داریم تلقی یموصول ما از این مقدمه به این نتیجه هی واضح تر خواهد شد فقط معنا 
حکما و فالسفه از این  یی که آقایانهابحثخواهم لیست کنم یمصحیح از اشتراک معنوی وجود است. من فقط اینجا 

ذاشتند وحدت گد استفاده کردند برای اثبات یک نوع وحدت که اسم آن را واه استفاده کردند یعنی از اشتراک معنوی وجپایگ
راکی کثرت است ولی قطعًا با یک نقطه وحدتی داشته باشد که این بازتاب اد هاآبسنخی وجودها مثل وحدت سنخی 

ی خواستند وحدت ند وحدت شخصی سریانی را استفاده کنند بعضها خواستیبعضواحد را برای ما ایجاد کرده و همینجور 
است یانیان شا الله در بحث تشکیک از مسائل آینده مسراطالقی را استفاده بکنند من وحدت اطالقی و وحدت شخصی 

 مفصل بحث خواهم کرد. این یکی از در واقع نتایجی که این بحث در فلسفه به بار آورده است. 

 متباینه مشاء نقد دیدگاه حقایق
راجع  ءمن در ذیل همین بحث اشاره کنم به استفاده بسیار معروفی که صدر المتألهین در نفی دیدگاه حکمای مشا

هم اصاله  هاآن ءیی که در آینده داریم تلقی که حکمای مشاهابحثحقایق متباینه قائل شدند. ما ان شا الله به حسب 
دارند این است که وجودها حقایق  هاآنه بحث اصاله وجود خواهیم رسید، تلقی که رسیم بیموجودی هستند که ان شا الله 

خواهم ینممتباین صددرصدی هستند یعنی این وجود با اینکه اصیل است با این وجود صددرصد متباین هستند من هیچ 
فهرستی از مباحثی که از همین خواهم گزارش کنم یمها مبتنی بر مسائل بعدی است. فقط ینابرایتان روشن بشود چون 

را  ءبحث اشتراک معنوی استفاده کردند، صدر المتألهین آمده با استفاده از بحث اشتراک معنوی وجود دیدگاه حکما و مشا
نقد کرده گفته انتزاع مفهوم واحد از مصادیق متباین بما هی متباین محال است، یعنی بر اساس ارتباطاتی که مفهوم با مصداق 

شود از مصادیق متباین از آن جهت که متباین هست مفهوم واحد ینمیی که مفهوم و مصداق دارد، هاتناسبداشته باشد باید 
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کند این نشان یمدر فضای ادراکی ما بازتاب پیدا بکند یعنی چی، یعنی اگر مفهوم واحد در فضای ادراکی ما بازتاب پیدا 
صددرصد باشند، یک اشتراک ذاتی با یکدیگر دارند یعنی از بحث اشتراک توانند متباین ینمدهد که حقایق بیرونی یم

 . اندقائلاینجوری  مشاءاست و می گویند  مشاءکند در نقد نظریه حقایق متباینه که منسوب به یممعنوی وجود دارد استفاده 

 تأثیر عمیق در الهیات و خداشناسی
جود وبل هم بود. با در نظر گرفتن بحث اشتراک معنوی ی قهاقسمتیک بحث دیگر مطرح کنم که اشاره ای در 

گیرد در بستر یمگیرد. الهیات که می گویم یعنی یک نوع خداشناسی ویژه شکل یمیک نوع در واقع الهیات ویژه شکل 
سی تا بینید تأثیرات عمیقی این مسئله در حوزه دین شنایماشتراک معنوی مفاهیم، یعنی شما اگر توجه کنید به این بحث 

یی بر خداوند اطالق شده، هاواژهچه پایه است، مثاًل اگر در آیات قرآن یا در روایات ما راجع خداوند متعال اطالقاتی شده، 
کنند ترویج اشتراک معنوی است یعنی معتقدند این یمیکی ازمبنایی ترین بحثی که حکما در حوزه دین شناسی مطرح 

کنید از نظر اصل معنا اشتراک دارد، شما مثاًل یمکنید هم بر ممکنات اطالق یم مفاهیمی که شما هم بر خداوند اطالق
دارید که وقتی  اگر لفظ موجود راجع خداوند به کار ببرید که در ادعیه ما هست اگر لفظ موجود را به کار ببرید همان تلقی

قدرت  ، در بحث علم همینجور، در بحثراجع ممکنی می گویید موجودان همین مسئله را بگیرید که این ریشه اصلی است
شود، یعنی یمهمینجور، در بحث اراده همینجور در بحث تکلم همینجور و صدها مفهومی که در حوزه خداشناسی اطالق 

 . ی دینی همین اشتراک معنوی وجود استهاگزارههای مهم حکمی در فهم یگاهپایکی از 

لبی، الهیات سلبی یک تقریر درست هم دارد. یعنی یک تقریر درست در مقابل ما یک بحثی داریم به نام الهیات س
اینکه من اشتراک معنوی را قبول کردند در اینکه من را به فهم خداوند  الهیات سلبی بر اساس همین مبانی حکمی است، در

ها یناویم آنجا کجا و خواهم بگیمکنم همین مفاهیم است، در عین حال یممتعال دارد در اینکه مفاهیمی که آنجا اطالق 
کنند اما الهیات یمکجا واجب الوجود کجا، ممکن الوجود کجا، یک الهیات سلبی ویژه ای را خود آقایان حکما مطرح 

آورد که هیچ مفهوم مشترکی اینجا وجود ندارد حتی مفهوم وجود. خوب اگر یمسلبیه افراطی و شدید که سر از این در 
خواهی راه یمپژوهانه و دین پژوهانه ویژه ای شکل خواهد گرفت جابجا شما در حوزه تفسیر اینجور بشود یک نگاه قرآن 

یی کردند هاتالشها یبعضفهمیم. ینمم یعلیم اما هیچ چیز از علبروی باید بگویی بله ما می گوییم پروردگار متعال مثاًل 
کنیم در محتوای سلبی متن یک معرفت خوابیده یم لیس بجاهل، یعنی فقط جاهل نیست، در حالیکه اگر دقت علبگویند 

یم بودن را اگر علیم نباشد، یعنی تا شما علگوید خود جاهل جاهل چیست یعنی آنی که در واقع یمنیست، حتمًا وقتی 
یم نبودن که همان جاهل باشد متوجه بشوید و در نهایت جمله مثاًل انه تعالی لیس بجاهل، علتوانید ینممتوجه نشوید 

خداوند جاهل نیست برای شما روشن بشود. توجه کردید، حاال در هر صورت در الهیات سلبی مبنای اصلی اشتراک لفظی 
ی دینی باید جدا کند. پس ببینید بحث هارهگزااست و پایگاه اصلی آن این است همین جا باید راهش را ازراه حکمی در فهم 

شما رد پای این مسئله را اشتراک معنوی یک بحث اثرگذار است. ما در مسئله بعدی که مسئله اصاله وجود است کامالً 
مشاهده خواهید کرد، مسئله بعدی ما که مسئله تشکیک وجود است کاماًل رد پای بحث اشتراک معنوی وجود کاماًل خودش 
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کرده، یعنی بحث اشتراک معنوی وجود گام به گام مباحث بعدی چه به جا پررنگ چه به نحو کم رمق و کم رنگ  را حفظ
 خواستیم مطرح بکنیم.یماینجا مسئله اولی بود که ما  . این تاهاآنحاضر است یک پایگاهی است برای همه 

 *؟؟؟

شویم ایشان بصاله ماهیت وارد این مسئله دوم باید **بله همه معتقد بودند جالب است حتی شیخ اشراق که قائل به ا
جود دارد که هم اشتراک معنوی وجود را قبول داشت منتها تلقیش از وجود متفاوت بود باتلقی که مثل صدر المتألهین از و

 ح خواهدشد. این مسئله اول ما بود. یواش یواش این بحث واض

 اصالت وجود
یا چند  خواهیم به آن بپردازیم بحث اصاله وجود است، من در چند تا بحثیممسئله دوم از چند مسئله ای که ما 

 کنیم که به نتیجه برسانیم. یمشویم و این مسئله را تالش یمتا نکته آرام آرام وارد این مسئله 

 اهمیت بحث اصالت وجود
نکته اولی که باید توجه کنیم اهمیت این بحث در کل مقوله وجودشناسی و فلسفه از منظر صدر المتألهین است. 
ببینید آن اعتقادی که خودم در این مسئله دارم این است شما اگر فقط مسئله اصالت وجود را که جز ابتکارات قطعی در 

یی است که در ارتکازات همه فالسفه است، ولی مسئله هابحثی فلسفی هابحثحوزه فلسفه اسالمی است ببینید این 
که  اندقائلشدن واضح شدن، همه ابعاد ماجرا خودش را نشان بدهد این در فضای فلسفه اسالمی رخ داده یعنی قطعًا همه 

اه بحث اصاله وجود یک بحث تحقیقی ابتکاری در حوزه فلسفه اسالمی است، یعنی پیش از این وجود نداشته، در نگ
دیگران وجود نداشته خوب حاال اگر این مسئله و عمق تأثیر این مسئله را در کل مباحث و مسائل فلسفی و الهیاتی که در 

تواند محققانه بودن ابتکاری بودن، نوبودن فلسفه اسالمی و غیر وارداتی یمادامه داریم را قشنگ پیگیری کنیم خود این دقیقًا 
داریم که فلسفه اسالمی چقدر مرهون فلسفه وارداتی است و چقدر تولید  هابحثدر این  بودن آن تثبیت بکند دغدغه ای

است، به تعبیر شهید مطهری از دویست مسئله تبدیل به هفتصد  هابحثفالسفه اسالمی است، اگر شما محور خیلی از 
ی هانگاهفه نگاه بکنید که چقدر ی آن را در کل فلسهادامنهمسئله شده است. من معتقدم اگر شما بحث اصاله وجود و 

فلسفی را تغییر داده و توجه کنید بحث اصاله وجود یک بحثی است که در فلسفه اسالمی به طور کامل شکل گرفته تحقیقی 
بودن و محققانه بودن فلسفه اسالمی کاماًل مشخص خواهد شد. این بحث یک بحثی است که من اصطالحات را االن 

خواهم لیست بحث روشن بشود. ببینید شما اگر بحث یمهاماتی برای دوستان مطرح خواهد بود فقط کنم قطعًا ابیممطرح 
اصالت وجود را به آن توجه کنید. از همان مسئله اول که موضوع فلسفه است، موضوع فلسفه به نحو موروثی و بسیار قدیمی 

کنم از حکما، چرا وجود را به عنوان موضوع یمعجب گوید من تیمآید یموجود دانسته شده است. مثاًل شیخ اشراق وقتی 
خواهند راجع واقع بحث بکند. وجود یک مفهوم ذهن ساخته است یواش یواش آشنا خواهیم یمیک دانشی قرار دادن که 

شد از تلقی که شیخ اشراق از این مفاهیم دارد مفهوم وجود که یک مفهوم ذهن ساخته است، تولید فضای ادراکی است 
گوید این یمًا چرا این را موضوع فلسفه قرار دادند، صدر المتألهین بعد از اینکه بحث اصاله وجود را به کرسی نشاند اساس
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شود که چرا موضوع فلسفه وجود قرار یمبیان ما تبیین دیدگاه حکما است که موضوع فلسفه را وجود قرار دادند این روشن 
بیاییم در مسائلی که ان شا الله بعدًا هم برخی از  قع تأثیر خود را گذاشته مثالً گرفته مدر موضوع فلسفه اصالت وجود در وا

دانند بحث وجود ذهنی که یمها مورد مطالعه و بحث خواهد گرفت. مثاًل بحث وجود ذهنی اگر دوستانی شنیدند ینا
ها را می دانیم ولی بعدًا یناکنیم یمحکمای ما این را اختصاص دادند به حوزه ماهیات، ماهیات هم آشنا خواهیم شد فرض 

یواش یواش بحث خواهیم کرد، چرا اینجوری است مفاهیم ماهوی و مشابه مفاهیم ماهوی بازتاب کامل ذهنی دارند، ولی 
کند که حکما می گویند وجه واقعیت است نه خود واقعیت یممفهومی مثل وجود یک وضع خاصی بازتاب ذهنی پیدا 

ی وجود هابحثشوند لذا در یمبرخالف مفاهیم ماهوی، مفاهیم ماهوی خودشان منعکس در ذهن منعکس در ذهن بشود. 
ذهنی می گویند وجود ذهنی یعنی ماهیاتی که تاره در خارج موجود هستند تاره در ذهن موجود هستند، ریشه این بحث بر 

 خواهیم وارد آن بشویمیمگردد به اصاله وجود و اعتباریت ماهیت که ما یم

 فهمیمیم*از کجا 

د ثالث در بحث موارا توجه بدهم. مثالً  هایناخواهم یمها را به بحث وجود ذهنی برسیم من فقط ینا**داریم 
خواهم یمخواهم مطرح کنم فقط ینمد ثالث جایش نیست که مطرح من کار نکرده باشند می دانم بحث موادوستانی که 

بگویم تأثیر این بحث، مثاًل موارد ثالث، واجب الوجود ممکن الوجود ممتنع الوجود، با آمدن بحث اصاله وجود اصاًل 
کردند این یمتلقی  مشاءبه این سه بحث متحول شده است. صدر المتألهین در کار خودش ممکن الوجودی که  هانگاه

ه امکان وجودی و فقری را مطرح کرده یعنی تحوالت عمیق در ناحیه شناسایی ی جنبی دانسته، آمدهابحثرا به یک  هابحث
ممکنات چیست، واجب چیست، ممتنعه چیست از همین بحث اصالت وجود این تأثیرات را در آنجا در بحث موارد ثالث 

حرکت جوهری  شا الله خواهیم داشت تا حرکت جوهری، بله همانی حرکت و اشتداد، ما بحث حرکت هابحثایجاد شده 
ی حرکت، اشتذاد، حرکت جوهری به شدت تحت تأثیر نگاه اصاله وجودی است یا هابحثخواهیم بحث کنیم. یمهم 

مثاًل بحثهاییکه در معرفت نفس، صدرا بارها متذکر شده در واقع علت اصلی که بسیاری از حکما نتوانستند معماهای 
ارتباط بعد تجردی با بعد جسمی می دانید یک مشکله ای در فضای اساسی مسئله معرفت نفس را حل بکنند مثل نحوه 

فلسفی هم در غرب هم در شرق است که اگر ما اثبات کردیم یک مرحله تجردی را برای نفس چه جوری این مرحله تجردی 
لت وجود ی اصاهابحثگوید بر اساس مسئله اصالت وجود و آن نگاهی که ما به یمبا مرحله مادیت گره خورده، صدرا 

شود. آن گیرهای اساسی که در معرفت نفس است با نگاه اصالت یمباید داشته باشیم این مسئله بسیار واضح و آشکار حل 
ی علیت شکل هابحثشا الله خواهیم داشت. در  همانی علیت، بحث علیت هابحثشود. در یموجودی حل و فصل 

دهم یعنی یملیت عوض بشود. تحلیل صدرا عوض بشود توضیح گیری مسئله اصالت وجود منجر شده تحلیل صدرا از ع
یک تفسیر پیدا کرده این تفسیر با آمدن بحث اصالت  مشاءما یک مفهوم پایه از علت و معلول داریم این مفهوم پایه در فلسفه 

ول و فرایند علیت وجود به طور کل متحول شده یعنی وقتی آمده در فضای صدر المتألهین ایشان تعریفی که از علت و معل
یی که مطرح هابحثخواهد بدهد یک فرایند ویژه ای هست، حاال این را بگیرید در آن قوانین زیر مجموعه قانون علیت یم
گیرد این اصاله وجود یک پایه ای شده برای تفسیر دگرگونی از قوانین یمتحت تأثیر اصاله وجود قرار  شانهمهشود یم
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شویم در بحث اتحاد یمها را مستکل ینارسیم بعضی از یمید پیدا کرده، عمق پیدا کرده که علیت، یعنی رنگ و بوی جد
عقل عاقل و معقول می دانید ابن سینا به شدت با این نظریه مخالف است. هیچ وارد نظریه نشدم هیچ توضیح ندادم فقط 

اتحاد ادراک مدرک مدرک، با این معنا مخالف  خواهم فهرست بگویم. ابن سینا با بحث اتحاد عقل عاقل و معقول، یعنییم
است. صدر المتألهین علت اصلی مخالفت حل نشدن عمیق بحث اصالت وجود است، اگر بحث اصالت وجود حل و 

رسد یکی از یمدانم به این بحث ینمها متحد هستند فضایش واضح خواهد شد. ینافصل بشود اینکه ادراک مدرک مدرک 
گاهی چه جور اتفاق یمپدیده ادراک چه جوری روی بحث بسیار زیبا که  افتد حکمای ما در قالب نظریه یمدهد یعنی آ

اتحاد عقل و عاقل و معقول بحث را پیش بردند، یعنی حکمای ما معتقدند تا وقتی یک نوع یگانگی و اتحاد رخ ندهد علم 
گاهی پیش  یک واقعیت خارجی است من این طرف هستم چه  یی که ما در این مسائل داریم کههابحثآید. مثاًل ینمو آ

گاهی رخ بدهد، این حکما در قالب اتحاد عقل عاقل معقول این مسئله را پیگیری کردند. تا یک احاطه یمجور  شود این آ
گاهی اتفاق  وجودی تا یک ارتباط و اتحاد وجودی بین مدرک یعنی ادراک کننده و مدرک انجام نشود پدیده ادراک و آ

یی پیدا کردیم هافرصتافتد. توضیحات خوبی در مسئله علم و ادراک دارند در جای خودش باید پیگیری بشود اگر ما ینم
 وارد این مسئله خواهیم شد. 

ها که گفتم الهیات بمعنی االعم بود در الهیات بمعنی االخص ان شا الله در بحث خداشناسی فلسفی در مباحث ینا
نده باشند سید بعد از اینکه اصالت وجود مطرح شد، اگر کسانی بدایه خوانده باشند نهایه خواخداشناسی آنجا خواهیم ر

کنم کاماًل برایشان واضح است در بحث اثبات واجب یک سری براهین شکل گرفته به نام براهین صدیقین، یماین که عرض 
ین که لت وجود را اگر بگیری براهین صدیقبراهین صدیقین شدیدًا تحت تأثیر اصالت وجود است یعنی شما پایگاه اصا

شود در قالب برهان صدیقین که ابن سینا مطرح کرده نه آن براهین صدیقینی یمدر باب اثبات باری تعالی مطرح شده مثالً 
شود. مسئله یمکه صدرا و پس از صدرا چندین تقریر شکل گرفته و واقعًا بسیار آسان و راحت مسئله واجب الوجود حل 

پایگاه آن بحث اصالت  اشهمهها یناشود، یعنی یم شود، بسیار آسان توحید باری تعالی ثابتیمت باری تعالی حل صفا
وجود است. بحث اصالت وجود یک چنین تأثیرات عمیقی در مباحث فلسفی چه الهیات بالمعنی االعم یعنی هستی 

ی اساسی هامؤلفهشناسی دارد و لذاست که یکی از شناسی به معنای عام و چه الهیات معنی االخص یعنی مباحث خدا
خ و برگهای این یی صدر المتألهین است. بقیه جز شاهانگاهحکمت متعالیه اصاله وجود یعنی اصاله وجود یک نگاه پایه در 

کنیم تشکیک محل بحث است، چون خود تشکیک مبتنی بر یمشوند. بله مثاًل اصاله وجود را مطرح یمبحث محسوب 
م می ی بعدی، ما تشکیک هم رسیدیهابحثله وجود است مبتنی بر اشتراک معنوی است و خودش مبنایی است برای اصا

اهیم گوییم تشکیک یکی از مبانی اساسی است، ولی خود تشکیک باز مبتنی بر اصالت وجود خواهد بود ان شا الله خو
  دانم چقدر برخورد داشتیدینمرسید. بنابراین بحث اصالت وجود 

خواهند به فلسفه ایراد بگیرند می گویند اصالت وجود باشد یا اصالت ماهیت باشد یمکه  هاآنها مخصوصًا یبعض
کنند آیا اصالت باوجود یمها چهارصد پانصد سال بحث ینایا اصالت هر چیز دیگر باشد چه تأثیری در بحث دارد که 

خیلی سطحی و لفظی و ظاهری نیست. شما هر طرف ماجرا را  است یا اصالت باماهیت. نه اینجوری نیست یعنی دعوای
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کنید هم باید یمبگیرید تا آخر تأثیرگذار است. اگر اصالت وجود برای شما تثبیت بشود همه جا از این مبنا هم استفاده 
 هاچالشخیلی از فرق خواهد کرد،  هااستداللاستفاده بکنید. و طبیعتًا نوع ورود و خروج ما به مباحث فرق خواهد کرد، 

ی جدید درباره آن بدهیم، یعنی اینجور نیست که هر هاحلشویم که باید راه یمی جدیدی روبرو هاچالششود یمبرطرف 
 طرف را پذیرفتند تأثیری در بحث نداشته باشد نه.

 *؟؟؟

بر اساس اصالت  یی کههابحثهمه ** در هر صورت معنایش این است که اصالت با وجود است نه ماهیت، طبیعتاً 
یک نظریه باطل  باید قرائت جدید پیدا بکند کارکرد ندارد توجه داشته باشید، بله اصالت وجود هاآنماهیت پی ریزی شده 

ها فکر کردند اصالت وجود به معنای یبعضشده است، اصالت ماهیت، یک نظریه باطل شده است اما نه بدین معنا که 
ذکر تاین نیست که ان شا الله این بحث را پی خواهیم گرفت و در مواضع خاص آن  نفی ماهیت در واقعیت خارجی است

دهیم. پس این نکته اول راجع اهمیت بحث اصاله وجود در حوزه وجودشناسی است. من عرض کردم تأثیر این بحث یم
مسئله اثبات بکنیم. یعنی نشان بودن فلسفه اسالمی را با این یک  توانیم محققانهیمدر مسائل فلسفی تا به آن حد است که 

یرات بدهیم اگر اصالت وجودی در فلسفه اسالمی مطرح شده که همین جور است سابقه نداشته، و نشان بدهیم نوع تأث
 ت. اصالت وجود در دامنه مباحث عقلی و فلسفی دقیقًا روشن خواهد شد فلسفه اسالمی واقعًا یک فلسفه مستقل اس

 طرح مسئله اصالت وجود
یک مسئله، نکته دوم که باید مطرح بشود طرح خود مسئله است. مسئله چیست، این خوب توجه کنید یعنی  این

ی زیادی ایجاد بکند از منظر فلسفی یعنی چی بحث اصالت وجود یا هامزاحمتتواند یمورود نادرست به این بحث 
و اعتباریت ان شا الله یک نکته مستقلی باز  راجع خود اصالت من اصالت ماهیت ورود در این بحث چه جوری باید باشد.

کنیم و مطرح خواهیم کرد. که منظور از اصالت چیست منظور از اعتباریت چیست این بحث را باز خواهم کرد. اما من یم
اول طرح مسئله بکنم. طرح مسئله از منظر صدر المتألهین و پیروان صدر المتألهین که بحث اصالت وجود را به اوج خودش 

ت اشراق سر ولین بار در حکمت متعالیه در حکمرساندند، یعنی اگر بخواهم یک تاریخچه مختصری بگویم، این مسئله ا
هست اولین کسی که متوجه این  مشاءهای آن در حکمت یشهردرآورده، یعنی حاال چه جور انسان باید تعبیر بکند، بله 

مسئله شده که باید این را حل و فصل بکنیم شیخ اشراق است. بله شیخ اشراق به نظر صدر المتألهین راه را به اشتباه رفته، 
ولی آن چیزی که واقعًا باید در واقع برای شیخ اشراق قائل شد طرح مسئله و طرح ابعاد مسئله این خیلی مهم است. ما در 

و اشراق و حکمت متعالیه مطرح کردیم حتی حکمت متعالیه را  مشاءی سه گانه هامکتبیی که نسبت بین این اهبحث
شود یک جور حکمت اشراق پیشرفته دانست یعنی صدر المتألهین از شیخ اشراق خیلی استفاده کرده ببینیم بعدها ببینید یم

شیخ اشراق در فلسفه وجود نداشته ذهنش تحریک شده به اینکه  ، بسیاری از مسائلی کههابحثچقدر ایشان بهره برده در 
ها مسائل جدی صدر المتألهین شد. یعنی شیخ اشراق مسئله را مطرح کرده، ابعادی از آن را ینااین مسئله را مطرح بکند 

هر صورت آن حقی که شیخ  ها را به ثمر نرسانده، ولی دریناها رابه ثمر رسانده بسیاری از یناشکافته، جلو رفته، بعضی از 
المتألهین آمده این بحث را پخته کرده و جلو برده است. در بحث  صدر اشراق در این مسائل دارد نباید کم گذاشته بشود.
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یی هانکتهها، اصل این مسئله در فضای شیخ اشراق شکل گرفته، چند تا غلطک هم خورده هم در ادامه ینااصالت وجود و 
میل شد تا توضیح خواهیم داد. یعنی نوع ورودی که شیخ اشراق اول داشت هی تکمیل شد، هی تک مطرح خواهیم کرد و

 رسید به صدر المتألهین.

ید این زاویه د در نگاه صدر المتألهین اساسًا طرح بحث اصالت وجود با چنین نوع نگاه و زاویه دیدی باید باز بشود،
رد این ا اعتباریت ماهیت یا اصالت ماهیت و اعتباریت وجود فرق ندااصالت وجود ی ،چیست زاویه دید این است مسئله

آن متن بنیادین  مسئله یعنی تشریح و کالبدشکافی واقع به انگیزه دریافت و راهیابی به متن بنیادین و خصوصیات و ویژگیهای
کنم چون یمها را بحث یناا و چگونگی ارتباط متن بنیادین با خصوصیات و ویژگیها و نحوه تحقق خصوصیات و ویژگیها، م

 ها باید بپردازیم.ینابحث در اصاله وجود بحث مهمی است، به همه 

ماند یعنی شما یمی بنیادین هاسلولمن یک تشبیه در این بحث کردم گفتم بحث اصالت وجود مثل بحث 
وش این کار را که حکما پی گرفتند لله رءشا ان منرا پاسخ بگیری، توجه کردید،  سؤالخواهی بروی درعمق واقع چند تا یم

خواهند برسند به عمق واقع و در مطالعه عمق یمها یناعرض خواهم کرد صدر المتألهین پی گرفت عرض خواهم کرد، 
قع با ات مرتبط با این متن واقع چیست و چگونگی تعامل و ارتباط متن واشان بدهند متن واقع چیست، و حیثیواقع ن

جوری است و نحوه تحقق یعنی بیان فنی و دقیق از نحوه تحقق این خصوصیات چه جوری  خصوصیات وویژگیها چه
 .تواند باشدیم

رویم در نکته یمرویم این که چه جور در واقع فرو یماگر دقت کنید ما چهار تا مسئله اینجا داریم. ما در واقع فرو 
کنیم یعنی  واقع راکالبد شکافی ،خواهیم برویم در واقعیمبعدی عرض خواهم کرد. ما در این مسئله بحثمان این است ما 

این است  سؤالرا پاسخ بگیریم یک  سؤالقتی کالبدشکافی و تشریح کردیم چند تا وهای آن را به هم بریزیم و یشهررگ و 
سازد، ینممتن واقع را  ی آتی دارد و حیثیاتی کههابحثنی در ها تأثیرات فراواینا سازد چیست؟یمکه متن بنیادینی که واقع را 

چیست، مسئله دوم مسئله  هاآنسازد ولی حیثیات متن را ینمخواهد شد، متن واقع را  ترواضحها هی ینادهم یمتوضیح 
ما  سوم کیفیت ارتباط متن با این حیثیات به چه نحو است مسئله چهارم چگونگی تحقق این حیثیات به چه شکل است

خواهیم داشته یمخواهیم پیگیری کنیم، یک چنین رویکرد و زاویه دیدی را یمدراین مسئله یک چنین در واقع موضوعی را 
جع به مفهوم ین نکته دوم، نکته سوم را اجازه بدهید من راا خواهد شد. ترروشنبه تدریج  اصل مسئله این است .باشیم

 است. مؤثراصالت و اعتباریت و تطور تاریخی آن یک مقدار بحث کنم این هم بسیار 

 مفهوم اصالت و اعتباریت و تطور تاریخ آن
بحث را یک عنوان بدهم اصالت یا اعتباریت ببینید چهار تا عنوان و چهار تا اصطالح در بحث ما هست. من این 

وجود یا ماهیت، کاماًل خنثی است یعنی هیچ طرف قضیه را نگرفتیم اصالت یا اعتباریت وجود یا ماهیت ما از این چند واژه 
 ای که در این عنوان و تیتر بحث است، فقط یک واژه را تا حدود خوبی شناختیم و آن واژه وجود است، آن بحثی که مطرح
کردیم تا حاال، واال سه واژه هنوز وضوح و آشکاری ندارد، یکی بحث اصالت و اعتباریت است من این نکته را توضیح بدهم 
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ی هاگامببینید وقتی شیخ اشراق این مسئله را مطرح کرد، و البته ایشان معتقد شد ما هنوز ماهیتش را معرفی نکردیم این در 
 بعدی باید واضح بشود. 

اشراق وقتی این موضوع را، سهروردی وقتی این موضوع را مطرح کرد ایشان گفت ورود بحث همین بود  ببینید شیخ
یعنی ما برویم در عمق واقع ببینیم واقع متن اساسی آن چیست، حیثیات آن چیست آیا این حیثیات چه جوری ارتباط با آن 

ق وقتی وارد این مسئله شد، گفت مراد من از اصیل متن دارد ونحوه تحقق این حیثیات چگونه است، درست است شیخ اشرا
بودن و اصالت یعنی واقعیت ورای فاعل شناسا داشتن، خیلی دقت کنید این را، گفت اصیل این استکه واقعیت خارجی 
باشد، واقعی خارجی فاعل شناسا، اعتباری یعنی چی، لفظ اعتباری هم اتفاقًا اگر دقت کنید با تلقیکه شیخ اشراق دارد 

ها را عرض خواهم کرد اعتباریت در نگاه شیخ اشراق یعنی چی، اعتباریت یعنی هر چیزی فقط یناهماهنگ است، و کامالً 
دارد خیلی نزدیک به بیان شیخ اشراق  هامقولهپایگاه ذهنی دارد، توجه کردید. فرض کنید نگاهی که کانت به بسیاری از 

ها را ایجاد کرده نه اینکه تحت ینالید شده ذهن، مفاهیم زاییده شده ذهن ذهن است از اعتباریت، اعتباریت یعنی مفاهیم تو
گوید اعتباری یعنی چنین یمشکل گرفته باشد، فضای شیخ اشراق چیست، ایشان  هابازتابتأثیر واقع در فضای ادراکی این 

ای جدید متوجه این چالش گاهی چیزی، اعتباری یعنی گرچه خود ایشان متوجه یک چالش عمیق است. متأسفانه در فضاه
کرده می دانید ایشان وقتی اصالت و  سؤالگوید اگر برای خودش یمشویم ولی ایشان متوجه این چالش است، ینماوقات 

گوید ماهیت اصیل است ماهیت را معرفی نکردیم انتظار ندارم برایتان روشن یماعتباریت را معنا کردم ایشان معتقد شده 
ماهیت امری است که در خارج واقعیت دارد، وجود امر اعتباری است، اعتباری در نگاه ایشان یعنی چی، گوید یمباشد. 

یعنی تولید شده ذهن ذهن ساخته به تعبیر بنده، بعد خود ایشان متوجه این، چون فیلسوف است متوجه این اشکال شده، 
شود من به بعضی از چیزها می یمته ذهن باشد چطور گوید اگر واقعًا مفهوم این واقعیت وجود صرفًا یک مفهوم ساخیم

 سؤالگویم موجود اگر کسی فیلسوف باشد با توجه به مبانی معرفت شناختی این ینمگویم موجود ولی به بعضی چیزها 
را حل  سؤالکند. چرا من به برخی ازچیزها می گویم موجود، خیلی شیخ اشراق تالش کرده این یمرابرای خودش مطرح 

را حل بکند. با توجه به نگاهی که به اصالت و اعتباریت داشت این مسئله را به سرانجام  سؤالولی موفق نشده این  کند
، ولی ایشان خودش نتوانسته اندبردهاین مسئله را جلو  هاآنهای بعدی که گزارش خواهم کرد یماهونرسانده، گرچه اصالت 

اگر مفهوم وجود صرفًا ساخته و پرداخته ذهن باشد، چرا اینجوری است من به شده  سؤالاین مسئله را حل کند یعنی برایش 
توانم بگویم موجود هست چرا اینجوری است، چرا من ینمتوانم بگویم موجود ولی به بعضی چیزها یمبعضی از چیزها 

له را حل و فصل به بعضی چیزها می گویم هست، بعضی چیزها می گویم نیست، چرا اینجوری است موفق نشد این مسئ
های ساخته و پرداخته ذهن یعنی در ورای فاعل شناسا یتواقعبکند چرا چون تلقیشان از اعتباریت این است، اعتباریت یعنی 

 مشاءهایی که ایشان با حکمای یریدرگهیچ واقعیتی ندارد، شما در اول کتاب اصلی که حکمت اشراق هست نگاه کنید 
ها یناگوید مفهوم وجود مفهوم اعتباری است مفهوم وحدت مفهوم اعتباری است یم دارد سر همین بحث است. ایشان

دهید، یمها را دارید به خارج و واقعیت ورای فاعل شناسا دارید سرایت یناساخته و پرداخته ذهن است، یعنی چی شما 
اصالت و اعتباریت شکل گرفت یک گوید شما خلط ذهن به خارج کردید، توجه کردید، پس تلقی اولی که از یمایشان 

 .جور تلقی بوده است



13 

 *؟؟؟

این خواهیم درگیر بشویم با شیخ اشراق بگذارید باشد. من اگر شما را ببرم در فضای شیخ اشراق، اگر اصالً ینم**
ردم در فضای بیمکردیم و نوع ورود ما به فلسفه اینگونه که در جلسات صبح داشتیم نبود من اگر شما را ینمبحث را مطرح 

کنند. یمکردید، کما اینکه بسیاری از متکلمین همین حرف شیخ اشراق را قبول یمشیخ اشراق شما حرف شیخ اشراق را قبول 
کردیم که این فضای ینمیعنی اگر یک مقدار چهره را برگردانیم این مقدماتی که تا حاال رفتیم به این سطح مراحل را طی 

گوید ایشان آنچه بیرون است سنگ است، آنچه بیرون یمگفتید راست یمردیم آن وقت شما کینمصدرایی است، اگر طی 
ها است چیز دیگری نیست. وجود داشتن ینااست آهن است، ما هر چه داریم آهن تا آخر آهن، تا آخر سنگ، تا آخر شیشه 

ها که یناگوید چی باعث شده در یمشده اس برد، بله صدرا حسیمها به کار ینایک مفهوم ذهنی است مشترکًا برای همه 
کند. ولی نگاه اولی همه اصاله ماهوی است، ان یمها به کار ببرم صدرا ازاینجا آغاز یناتوانم مفهوم وجود را راجع یممن 

 بینید فضا به چه شکل است.یمشا الله ماهیت شناخته بشود جلوتر برویم 

سفه گذشت رسید به پیروان شیخ اشراق ش این است، یک مقدار تاریخ فلگوید اصیل و اعتباری معناییمایشان وقتی 
کنیم مثاًل فرض کنید قرن هشتم نهم تانزدیکها که به صدر المتألهین برسیم مثل یمها به عنوان مکتب شیار یاد یناکه ما از 

ها را می گوییم اصالت ینای سید صدر الدین دشتکی شیراز معروف به سید سند، سید المدققین ایشان فرزند ایشان دوان
خواهم تطور تاریخی این مسئله را یمها واژه اصالت و اعتباریت یک تفاوت پیدا کرده من یناهای پیشرفته، در نگاه یماهو

 بگویم در ضمن آن برخی از اقوال در این مسئله روشن خواهد شد. 

واش مکتب شیراز که دیگر این معنا در آن رسد فرض کنید قوشچی که شارح تجرید است و یواش ییموقتی نوبت 
می گویند بله ما وقتی می گوییم یک چیزی اصیل است، یک چیزی اصیل  هاآنکند، یمکند و رواج پیدا یمترویج پیدا 

است یعنی در ورای فاعل شناسا واقعیت دارد ولی اگر گفتیم یک چیزی اعتباری است نه یعنی ذهن ساخته صرف آنگونه که 
ها هنوز ماهیت بوده این یناگفت توجه کنید این نکته را بله آنی که در واقعیت خارجی هست که به نظر یماق شیخ اشر

ها توانستند یناکند یک کمی فرق کرد با آن فضا و لذا یمماهیت به گونه ای است که ذهن من را وادار به تولید این مفهوم 
حل کنند که چرا به بعضی از چیزها می گویم موجود به بعضی چیزها می  یواش یواش مشکلی که شیخ اشراق پیدا کرد آن را

هست و هستی  هاآنکنم به برخی از یمهستی اطالق  هاآنگویم موجود نیست چرا وجود دارد چرا وجود ندارد به برخی از 
گفتند بابا اگر امری اعتباری دانسته شد، نه بدین معناست که ذهن  هاآنکنم یواش یواش در این فضا روشن شده، ینماطالق 

به نحو خود بنیاد بدون تحت تأثیر و تحمیل واقع شدن یک چنین مفهومی را از خود تولید بکند، اینجوری نیست. اعتباری، 
ت، ولی خودش در ذهن انتزاع آن بیرون اسیواش یواش این اصطالح درست شده است، اعتباری عبارت است از آنیکه منشأ

است توجه کردید. اصیل آنی است که خودش در خارج باشد، خودش ورای فاعل شناسا و واقعیت داشته باشد، اما اعتباری 
شود، نگاه کنید این واژه اعتباری یمآنی است که نه از همان امر اصیل و تحت تأثیر آن امر اصیل ذهن وادار به تولیدش 

درست است، ولی اصطالح اعتباری را تغییر ندادند، یعنی اصطالح اعتباری هنوز به نحو دستخوش تغییر شده است، 
 تاریخی مانده، مفهومش یک مقداری چی شده تغییر پیدا کرده، حاال بیاییم جلوتر تا برسیم به صدر المتألهین، 
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مفهومی  ش تغییر شده استوقتی به صدرا رسیدیم، منظوری که ایشان از اصالت و اعتباریت دارد به طور کل دستخو
گوید اصیل نه یعنی خارجی بودن، چون آن چیزی که اعتباری هست از نگاه من یمدهد یمکه ایشان از اصالت واعتباریت 

ن از اصیل در خارج هست. اصیل و اعتباری تعامل ویژه ای در همان متن خارج است. مراد ایشان از اصیل چیست مراد ایشا
نجا که آرسیم بحث خواهیم کرد، یمها یناسازد. ما کار داریم با یمع را از آن جهت که واقع است یعنی چیزی که متن واق

خواهیم اصالت وجود را تثبیت کنید من چندین مرحله پنج یا شش مرحله مطرح خواهیم کرد در این شش مرحله گام به یم
رسیم به دیدگاهی که صدر یمام چیست یواش یواش گام کار صدرا را پیگیری خواهیم کرد که اولین گام چیست، دومین گ

اصالت عبارت است خواهم واژه اصالت واضح بشود یمالمتألهین به عنوان اصاله وجود مطرح کرده است. ایشان من فقط 
ما باش این است که خودش یجهنتگوید یماش چیست، صدرا یجهنتمی دانید  از اینکه واقع را بما هو واقع تشکیل بدهد

تواند بازتاب ذهنی پیدا کند. همان بحثی بود که در بحث وجود ذهنی عرض کردم تأثیر این بحث دروجود ینمخودش  هو
ز در مسئله اصلی ذهنی یعنی اگر متن واقع بماهو واقع بخواهد جایی منتقل بشود باید متن واقع کنده بشود بیاید اینجا. هرگ

تواند تحویل بدهد نه خود آن واقع را بخواهد در یمیک انعکاسی از این واقع این اتفاق نمی افتدو. یعنی فقط فاعل شناسا 
کند. صدر یمدرون خودش داشته باشد. ببینید چه جوری مباحث اصالت وجود با حوزه ادراک هم دارد ارتباط برقرار 

آن حقیقت نیست. بله یک بحث ا اصیل دانستیم این قابل کپی برداری ادراکی به معنای اصل رگوید اگر امری یمالمتألهین 
شود. یمشود ما فرض کنید وجود را اگر اصیل دانستیم چه جوری در فاعل شناسا یک انعکاسی یمدامنه داری اینجا مطرح 

گیرد. مثاًل بر فرض مثال حتی یمدهند بحث خیلی مهمی اینجا در یمدهد ایشان، دیگران پیروان ایشان توضیح یمتوضیح 
شناسیم این بازتابی که در فضای ادراکی پیدا یمشود. مثاًل ما وقتی خدا را یمموارد خداشناسی هم کشیده پای این بحث به 

ضای ذهنی فکردیم نسبتش با خداوند متعال که حقیقت خداوند متعال باشد چیست، چه جور این ارتباط برقرار است. ما در 
ی ادراکی آن امر اصیل یک بار در خارج باشد یک بار در فضا از امر اصیل یک بازتاب کامل نداریم، یعنی اینجور نیست

 باشد اینجور نیست. 

دهد، اعتباری یعنی ینماما اعتباری یعنی چی، اعتباری از نظر صدر المتألهین این است که متن واقع را تشکیل 
حیثیات متن بنیادین واقع بودن یعنی جنس ذاتی آن حیثیت من به تدریج روشن، مجبور هستیم بعدًا باز کنیم االن فقط این 

گوید حیثیات واقعیت داشتن آن نه بدین خاطر است که متن واقع یمبحث یک مقداری فضای ذهنی ما آماده تر بشود. 
ت در خارج از فاعل شناسا واقعیت دارد. حاال که اینجوری است همه حیثیات بازتاب کامل است، چون حیث متن واقع اس

گوید یمتواند کاماًل بازتاب ادراکی پیدا بکند، لذا ایشان یمدر ذهن دارند یعنی مالک اعتباریت از نگاه صدرا این است که 
تواند در ذهن یمتواند در خارج باشد یمماهیت من که معتقدم ماهیت اعتباری است به این خاطر است که عمق واقعیت 

انعکاس پیدا بکند، پس ببینید اصیل و اعتباری این نکته را عرض کنم باهمه تحول معنایی که اصیل و اعتباری خورده هنوز 
راباز  شود و این اشکاالت فرآوان را تولید کرده است. مثاًل االن شما فلسفه صدرایماصطالح اعتباری باز هم استفاده 

گوید ماهیت اعتباری است ما اگر حواسمان جمع نباشد بخواهیم فقط از طریق این لفظ واژه یمکنید، فلسفه صدرا یم
اعتباری، اصطالح اعتباری عمق دیدگاه صدر المتألهین را متوجه بشویم دچار یک اشتباه فاحش خواهیم شد، یعنی به نحو 

ست در فضای فلسفه اشراق، یک معنی خاصی هم داشته، تحوالتی خورده اگر تاریخی واژه اعتباری در کجا شکل گرفته ا
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خوانند می گویند ماهیت اعتباری یمبینم کسانی که فلسفه یمبه این تحوالت توجه نکنیم بگوییم اعتباری خیلی از اوقات 
شان مجبور شده این کلمه است یعنی یک امری است که در ذهن شکل گرفته است. این کاماًل غلط است. واژه اعتباری ای

گوید می دانید کلمه انتزاع ریشه تکوینی داشتن آن شدیدتر است، اعتبار فضای یماعتباری را در کنار کلمه انتزاعی بیاورد 
گوید یمذهنیت آن شدید است، ولی انتزاع یعنی واقعیت خارجی است که ذهن در اثر انفعال او برداشت کرده است، ایشان 

 عی، یک چیزی به شما بگویم، اعتباری انتزا

بینید ما یمکنیم یعنی به محض اینکه به یک مفهومی رسیدیم یمی متأخر دانشی دائمًا تولید واژه هادورهما االن در 
دهیم در فضاهای علمی فرض کنید فقهی اصولی فلسفی آخرین حد تالش این بود که یمخودمان هم همین کارها انجام 

رفتند سراغ تولید یک واژه جدید، چون تولید واژه ینمرا محفوظ نگه دارند، با توضیحاتی آن را تبیین بکنند، یعنی زود  هاواژه
در فضای فلسفه  است، همین االن با این همه محافظتی که هادانشیکی ازمشکالت جدی در  هاواژهجدید و انبوه شدن این 

نکه برخی فوائد برقرار بشود، برای ای هانسلی جدید شده برای اینکه ارتباط اهواژهاسالمی در عدم تولید اصطالحات و 
بینید ما بخش وسیعی از مشکالت در فلسفه سر اشتراک لفظی است یعنی یک یمآموزشی رعایت بشود همین االن شما 

یی هامحافظتم دارد با همه عنا دارد یک جا یک معنای دیگر دارد یک جا معنای سومرود یک جا یک یمواژه اصطالح به کار 
شدند یک واژه جدید مطرح یمکردند این واژه را حفظ بکنند مگر اینکه ناچار یمها سعی یناخواهم بگویم چرا یمکه شده 

 کردند. یم

ذاشته در حکمت اشراق من یک نکته بگویم چرا حکمت اشراق تأثیر بسیار شدید در اینکه تأثیرات بسیار مهمی گ
ادامه داده  به حیاتش مشاءبه طور کلی جمع بشود. بعد از شیخ اشراق باز فلسفه  مشاءشراق باعث نشده فلسفه چرا فلسفه ا

اطالعات خاص خودش  هابحثشراق یک عادتی که داشته در همه شنوند همین است شیخ ایمیی که بد هاعلتیکی از 
ها هست ینا فه ای که به معنای وجود شناسی و الهیات ودارد، توجه کردید. یعنی از منطق شروع کنید تا طبیعیات تا فلس

تاد و همه جا اصطالحات ویژه و این یک انقطاع تحصیلی ایجاد کرده شما تاریخ شیخ اشراق نگاه کنید خیلی بستر اس
سیعی جم وحشاگردی شکل نگرفته یعنی اینجور نبوده در حکمت اشراق یک اساتید داشته باشیم شاگردان اساتید شاگردان و 

ی مفصلی است که هاواژهاز فضاهای آموزشی را برای خودش اختصاص بدهد نه، یعنی به دلیل همین تولید اصطالحات و 
 .شکل گرفته

شود همان معنا را تلقی کنیم یمپس بنابراین ما نباید اگر در فضای فلسفی صدر المتألهین از واژه اعتباری استفاده 
فهمیم یمین لفظ اعتباری اشراق از اعتباری استفاده کرده نباید این تلقی داشته باشیم که از شیخ اکه کی استفاده کرده مثالً 

یشان مرادش از چون اعتباری بار ذهنیت آن خیلی شدید است. اعتبار شده ذهن توجه کردید، نباید این تلقی را پیدا کنید. ا
خواهد شد  ترواضحدهد. جلوتر رفتیم باز ینمرا تشکیل  های خارجی است که بنیاد واقعیتواقعاعتباری بیان یک دسته از 

 این معنا، این هم نکته در واقع سومی که خواستیم در بحث اصالت وجود داشته باشیم.
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 روش شناسی اصالت وجود و اعتباریت ماهیت
ما راجع روش  ها بشوم،ینااما نکته چهارم نکته چهارم من مجبورم قبل از اینکه وارد اصل مسئله اصالت وجود و 

ها یک خرده کار کنیم، نکته چهارم روش شناسی این مسئله یناکار فلسفی در بحث اصالت وجود و اعتباریت و ماهیت و 
وش را راست صدر المتألهین چه روشی در این مسئله طی کرده است. یکی دو تا داخل پرانتز جمله بگویم بعد این بحث 

کنیم این بحث روش شناسی یمروش شناسی مسئله اصالت وجود اینجا مطرح  که موضوع مطرح بکنم، ببینید ما وقتی
 اختصاص به مسئله اصالت وجود ندارد، توجه کردید. این یک روشی است که حکما و فالسفه به خصوص بعد از صدر

هت این بحث بحث عام کنند. ما در این مسئله داریم می گوییم ولی از یک جیمالمتألهین به نحو بسیار شایع از آن استفاده 
گر برخی اروش شناسی فلسفی از یک جهت هست این نکته را داخل پرانتز یک چیز دیگر بگویم، شاید این را شنیده باشید 

شود کار صدر المتألهین چندان یممقاالت و اینجور چیزها را خوانده باشید یا از برخی افراد گفتگوهایی دریافته باشید گفته 
رسد، این جمله ای که عرض یمها به نظر یبعضمقدمات منطقی نیست، و کار ابن سینا منطقی تر برای یک کار مبتنی بر 

ند وقتی کردم هم مدافعهای حوزوی دارد هم مدافعهای دانشگاهی دارد. یعنی کسانی که در حوزه فلسفه اسالمی کار کرد
دانند. یمهمراه با یک سری ضعف در تقریرهای منطقی مدتًا کارهای صدرا را عخواهند یک ارزیابی از کار صدرا بکنند یم

یک نوع خضوعی  شانهمهعلتی که این بحث به این سمت رقم خورده واال شما می دانید که حکمای بزرگ ما بعد از صدرا 
همه را تابع خودش کرده اال در برخی مباحث ی ایشان قدرتمند بوده که تقریباً هابحثنسبت به صدرا پیدا کردند یعنی اینقدر 

ریرها عوض شد خیلی عمق پیدا کرد و تق هابحثیی غیر از مبانی صدرا را مطرح کردند، هاحرفجزئی یا برخی افراد که 
در  ایشان یک کارهایی عوض شد ولی مبانی هنوز مبانی صدرایی است. یک توضیح راجع این بحث بدهم، هااستدالل

یی که ماهمیشه داشتیم تبیین هادغدغهطو شکل نگرفته، یکی از های منطقی آن در منطق ارسیرساختزفلسفه کرده که هنوز 
شنا باشید آبنیادهای منطقی کار صدرا است، یکی از عزیزانی که در منطق خیلی کار کرد استاد آقای عسکری سلیمانی اگر 

این یک  ینه دارید من خدمت همین همین پیشنهاد را کردم گفتم شما راجع منطق صدرایی کار کنیدآثار خوبی در این زم
 خواهد. یمعمر کار 

دهای منطقی صدر المتألهین به لحاظ نبوغ فلسفی خود فضاهایی و روندها و فرایندهایی در فلسفه پیش برده که بنیا
خواهم عرض یمه االن ک همین بحثی است هاآنکند یکی از ینم که در منطق صدرا هست در برخی از موارد کفاف کار را

کنیم چقدر در عین یمکنند وقتی مشاهده یمها مطرح یغربیی که هابحثکنم. این بحث ببینید چقدر االن ما برخی از 
 اینکه تفاوت دارد، ولی چقدر تقارب دارد و چقدر قابل استفاده است االن. 

کند صدر المتألهین به نحو رسمی در آثارش یماالن در بحث اصاله وجود استفاده  صدر المتألهین از یک روشی
گردد یک یماش به یک روش بر یشهربینید یمان را اگر بکاوید رههشت تا برهان برای اصاله وجود آورده، ولی شما هشت ب

کنند یمها احساس یبعضرای بان کرده کند و کاری که ایشیمروش بنیادین و اساسی توجه کردید و ایشان در اینجا چکار 
 خواهم مطرح کنم، یمثی است که من کند. مبنای کار ایشان همین بحیمایشان استدالل نکرده چکار 
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 شهود عقلی
روش اصلی در بحث اصالت وجود روش تحلیل عقالنی در بستر حقیقت مشهود است من این را توضیح خواهم 

خواهم طی کنم تا این روش واضح یممشهود است. توضیح بدهم بعد مقدمات را داد. تحلیل عقالنی در بستر حقیقت 
 کنید، منظور از شهود نه کشف و شهود عرفانی یک کتابی رایمگوید شما اول یک حقیقتی را شهود یمبشود. یعنی صدرا 

خیلی جاذبه داشت که ایشان  طالعه کنیم اول برای منخواستیم آن را میمبنده خدایی نوشت به عنوان ارزیابی کتاب سال 
خواست مطرح کند خیلی برایمان جالب بود این بحث یمها را با برخی مباحث الهیاتی ینای اصالت وجود و هابحثآمده 

ها هست در این راستا قرار گرفته یکی از یناله آثار مخالفین مباحث فلسفه و خواهد چکار کند بعد دیدم از جمیمایشان 
گوید جناب صدرا شما می گویید در جاهای مختلف مطرح یمگیرد این است یمکه ایشان به صدرا اشکاالت شدیدی 

شود در حالیکه کشف و شهود یک بحث یمی اصاله وجود با کشف و شهود حل هابحثکردید مباحث فلسفی و به ویژه 
ود عرفانی، به قول خودش ما کشف و شهود در جای خودش باطل کردیم. بنابراین کل فلسفه شما مبتنی بر کشف و شه

گوید وجود یماست و کشف و شهود حرفش باطل است بنابراین چیست باطل هست. ایشان توجه نکرده که ایشان وقتی 
یست، ان قابل شناسایی هست متوجه نیست منظور ایشان از شهود بیان شهود بیان عرفانی نفقط به صریح مشاهده و عی

شود. من این شهود عقلی را یممنظور ایشان از شهود چیزی است که به تعبیر برخی از اساتید به عنوان شهود عقلی نامیده 
ا وقتی خودمان خودمان را مصبح هم زدم  کنیم یک مثالی امروزیممطرح خواهم کرد مثل اینکه ما خودمان را دریافت 

ها به وسیله حواس نیست، حواس مشغول این کار نیست، کشف و شهود عرفانی هم مطرح نیست یک یناکنیم یمدریافت 
شویم یمدریافت مستقیم از واقع هست که عقل در این صحنه یک دریافت مستقیم از یک حقیقت دارد، اینجا ما متوجه 

شهودی  قط در حوزه مفاهیم کلی نیست، بله در یک فرایندی خود عقل به کلی سازی مفهومی دریافتهایدریافتهای عقل ف
  پردازد. من این را توضیح خواهم داد ذیل عقلشان،یمآن 

کنید و بعد یمکنید مورد یعنی در واقع ارتباط مستقیم برقرار یمگوید شما یک حقیقتی را شهود یمپس ببینید صدرا 
کنید یک تعبیری کردم به کالبدشکافی و تشریح این حقیقت یمی تحلیلی عقل را در این بستر مشهود پیاده هاقدرتآیید یم

و طبیعت  هاآنکنید جنس یمن کار یواش یواش دارید ذات چیزهای مختلف را شناسایی پردازید و در دل همییممشهود 
ما هر سوالی بکنم شما در صحنه د در این صحنه هست اگر من از ششوییمرا متوجه  هاآنشوید روابط یمرا متوجه  هاآن

ها ینای برهانی صغرا و کبرا و نتیجه و هاگزارهبعدًا در قالب  شود این فرایند رایمدهید. بله یمحاضر هستید به من جواب 
خواهیم یمد است که حاال پی ریزی کرد، ولی نتیجه این صغرا و کبرا کردن همین روش تحلیل عقلی در بستر حقیقت مشهو

خواهید مثاًل بگویید تحلیلش من این را توضیح خواهم داد، بگویید یمایشان بسیار از این واژه تحلیل استفاده کرده، حاال 
ه ان شا الله خواهیم داشت روش تحلیل عقلی ذهنی ک یبحثروش تحلیل شهودی روش عقل تحلیلی شهودی یا حاال یک 

 دهم یمضیحش را مبتنی بر آن است و تو

داشتم اسمش را بگذارم پدیدار شناسی فلسفی ولی به دلیل یممن برای اینکه این فضا واضح بشود من خیلی دوست 
نباشیم من اینجا  هاآنرا قبول نداریم واال اگر گیر  هاآناینکه این لفظ بار معرفت شناختی خاصی در فضاهایی دارد و ما 
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سفی، ولی پدیدارشناسی که در فضاهای غربی مطرح است، این را فقط نمودهایی که در راحت می گویم پدیدارشناسی فل
ها اینجور نیست یعنی یناها پل بزنم به واقع توجه کردید، فضای کار یناخواهم از ینممن در فضای ادراکی است، من 

های خارجی دارد، این واقعیت یتواقعا آن های خارجی دارد، بیدهپدشود یک ارتباط وثیق با یمچیزهایی که برای من پدیدار 
گذاریم یمکند. یکی به نحو مستقیم که اسم آن را یمهای خارجی به دو نحو با فاعل شناسا ارتباط برقرار یتواقعخارجی 

ها از ذخیره دانشی یناگذاریم اسم حصولی من یمعلم حضوری یکی به نحو غیر مستقیم با وساطت مفهوم که اسمش را 
ها باید مطرح یناکنم واال بحث خیلی مفصل و جدی راجع علم حضوری و حصولی و امثال یموستان دارند استفاده که د

بخواهد دخالت  هاآنبشود. حاال اگر ما بخواهیم یک اسمی را بگذاریم بدون اینکه آن تأثیرات منفی که االن وجود دارد، 
خواهیم داشته یمهایی یدارشناسیپدپیدا بکند ما می گوییم پدیدارشناسی فلسفی، یعنی در حوزه دریافتهای عقلی ما یک 

 باشیم و صدرا مفصل از این روش استفاده کرده فالسفه هم استفاده کردند ولی در کار صدرا خیلی شدید است، 

ایشان دارد تحلیل  اشهمهدرالمتألهین یک کار منطقی چندان نیست، کنند کار صیمها فکر یلیخاین است که 
کنی ینمگوید اینجا نگاه کن نگاه کن پنج تا شش چیز اینجا وجود دارد احساس یمدهد یمکند واقع را دست شما قرار یم

ًا گیرد بله بعدیمجواب  برد سر صحنه و از شمایماول چیست شما را  مؤلفهاین پنج شش چیز اینجا هست به من بگو مثاًل 
یتان همان هااستداللایگاه اصلی براهین و پی منطقی بریزید ولی اتفاقًا هاگزارهتوانید در قالب در یمرا شما  هاجواباین 

 دهید. یمروش تحلیلی هست که دارید انجام 

دم ست یعنی هر قدم قمن برای اینکه این فضا واضح بشود دو سه مقدمه عرض کنم گرچه این بحث بحث مفصلی ا
ذاریم یک کم آن باید بحث مستوفی انجام داد. ولی برای اینکه ما در آینده مرتب از این روش هم استفاده خواهیم کرد بگ

 بشود.  ترواضح

 وهم و عقل دو مرتبه از یک حقیقت
نیم کار عقل فقط در حوزه اولین نقطه ای که ما باید توجه کنیم کلماتی را در بحث سابق داشتم این است که باید بدا

را حکمای ما مطرح کردند ولی چون در قالب یک دانش منسجم مطرح نشده  هابحثخواهم این ینممفاهیم کلی نیست، 
دانم دوستان چقدر دیدند یک نکته ای ابن سینا مطرح کرد بعد صدر المتألهین به ینمآید این بحث را ینم هاذهناین به 

ی بوده یعنی حس تخیل بحث ادراک در زمانهای سابق ترویح ما دو تا قوه به نام عقل نداریم می دانید شدت آن را ادامه دادکه
ی بود یک کاری ابن سینا شروع حها منظور نیست، یعنی فضای ادراک تروییناوهم و تعقل عقل، این توهم نه معنای عرفی 

نیستند یک حقیقت ادراکی است و آن حقیقت ادراکی کرد و مالصدرا تمام کرد و آن این است وهم و عقل دو قوه جدا 
ی معرفت شناسی باید مفصل بشود یک قوه ای هابحثندارم عرض کردم در  هابحثمعنایاب، من فرصت تفصیل در این 

یابند. ولی یک یمرا  هاصورتما در خودمان داریم صورت یاب است، یک وقتی حس است یک وقتی تخیل است هر دو 
خواهم از آن فضاهایی که خودتان در آن هستید یک مقدار استفاده یمنایاب است صورت چیست معنا چیست قوه داریم مع

کنند. شما وقتی صورت مادر را مشاهده یمکنم. مثاًل شما وقتی این مثال مشهوری است که در بحث قوه وهمانی مطرح 
ارد ولی صورت چیست صورت همان سیمای کنید محبت یک معنا است صورت ندیمکنید همین جا محبتش را حس یم
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ها یواش یواش به این نتیجه یناخواهم یک شکل از معنا وصورت را برایتان واضح کنم. یممادر است که پیش رویتان است 
رسیدند که ما یک قوه معنایاب داریم این معنایابی اگر به نحو جزئی و مستقیم باشد می گویند وهم. که اگر یاد دوستان باشد 

کند این معنای جزئی خوب روشن نشده، جزئی یعنی یمدر جاهایی شنیده باشند می گویند وهم معانی جزئی را درک 
آید معانی هم یمی شما هاصورتردید یعنی مثاًل من از برخورد همین االن برخورد با شما ضمن اینکه متشخص، توجه ک

کند. حاال طبق یک یمها را می گویم وهم من دارد کار یناشود، یمآید، این معانی در برخورد مستقیم با شما به من داده یم
کند به کلی البته یک عالمه بحث وجود دارد که چه یمتبدیل  کندیمآید از مقیدات جزئی خالصش یمفرایندی نفس من 

بشوم. خیلی بحث کردند که چه جوری ما از یک مفهوم  هابحثخواهم وارد این ینمآوریم یمطوری مفاهیم کلی به دست 
دی همان دریافت ی مهمی است اینجا، اگر من طبق یک فراینهابحثبینید واقعًا یمکنیم. یمجزئی به مفهوم کلی دست پیدا 

رود واال یک حقیقت است، لذا می یمجزئی متشخص مستقیم را در حوزه معنا کلیش بکنم اینجا اصطالح عقل به کار 
آیم این را چکار یمگویند وهم همان عقل نازل است یعنی عقل جزئی سر صحنه عمل کن است. بله طبق یک فرایندی من 

گوید آقا شما مفهوم وحدت را در دل برخورد یمیابیم، صدرا یمت را چه جوری ما مفهوم وحد :سؤالکنم. یمکنم کلی یم
یابید، فرض کنید در خود من این برخورد مستقیم که با خودتان دارید مفهوم وحدت را در دل همین یم ءشی ینامستقیم با 

ما مستقیمًا از برخورد با خود بله شما یک حقیقتی مفهوم وحدت یک معنای دویده در شما است. ولی مفهوم وحدت را ش
یابید، این را می گویند یماینکه من چند تا نیستم یکی هستم. این یکی بودن از دل برخورد مستقیم علم حضوری به خود 

شود محبت مادر دشمنی، یمآمد بالفاصله وقتی بحث وهم مطرح یمیتان مثال هاکتابدانم شما در ینممتأسفانه،  .وهم
شود، بله نفس یمهمه معانی آن وقتی که جزئی هستند مفهوم وحدت به نحو جزئی و متشخص اینجا یافت ولی این نیست 

کند یمشویم همین مفهوم جزئی را بعد کلی ینمیی دارد جهازهایی دارد مطابق یک فرایندهایی که االن واردش هادستگاهما 
ه آنجا تبدیل به کلی شده است. حکمای ما مثل صدر گوید مفهوم وحدت نه اینکه من واحد هستم مفهوم وحدت، بلیم

المتألهین معتقدند همان اولی هم کار عقل است دومی هم کار عقل است چون معنایابی کار عقل است مطابق یک فرایندی 
د گوییمکند حاال آنچه که عرض کردم برخی اساتید به عنوان عقل شهودی این عنوان را برایش گذاشتند و صدرا یمکلیش 

کند نه کشف یمها را درک یناشود عقل به شهود وبه کشف یمکند که همین عقل شهودی یمها را درک یناعقل به شهود 
کند مثاًل یمشهود عرفانی است یعنی عقل در یک مرحله ای مستقیم و به نحو علم حضوری متعلقات خودش را دریافت 

را مثال بزنیم دردسر ما می گوییم خود من  ءشی یناخواهیم یمی معرفت شناسی مطرح شد ما تا هابحثمی دانید از بس 
از این برخورد مستقیم که از این من دارم عرض کردیم که خیلی از مفاهیم به نحو جزئی مفاهیم که می گوییم یعنی واقعیت 

ظور از مفهوم یعنی این، یعنی من با واقعیت وحدت، کند یعنی محکی مفهوم منیممفهوم یعنی آنی که مفهوم از آن حکایت 
شوم بدون اینکه حواس من آنجا کار بکند، بدون اینکه یمبا واقعیت فعل، قوه، علت معلول سر صحنه مستقیم دارم آشنا 

تعبیر  کنم، ما این را می گوییم عقل شهودی بهیمرا دریافت  بحث کشف و شهود عرفانی مطرح بشود من دارم مستقیم اینها
 کند.یمگوید عقل به نحو عیان دارد اینجا درک یمصدرا عرض کردم ایشان 

بنابراین یک چیزی داخل پرانتز بگویم این عقل شهودی یعنی قدرت عقالنی معنایاب هم در دل حس دارد کار 
یابد، یمیابد سفیدی یمدهد یعنی همین االن ما این حواس پنجگانه که داریم در دل مثاًل چشم ما چی یمخودش را انجام 
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یابیم یمیابیم، سفیدی وجود دارد وحدتش را یمیابد، در دل همین ادراک وجود سفیدی را یمرا  هااندازهیابد یمسیاهی 
 می گوییم این سفیدی واحد است آن سفیدی متکثر است چند تا سفیدی است، ولی این سفیدی واحد است اینجا این شیء

یابد مفصل بحث کردم یمها حسی نیست، حس ما فقط رنگ را ینای گوناگون دارد. هارنگ یءرنگ واحد دارد این ش
همین جا که نشستید یک ها دسته بندی کردند توضیح دادند مسموعات چیست ولی شما مثالً یناحس ادراک چیست مثالً 

ند، ولی یک چیزی در دل این درک دارید کیمآید، شما قوه سامعه شما دارد صوت را درک یمصدایی از آن طرف اتاق اگر 
ها را دارد عقل شما در سر یناشوید وجود این صوت وجود صاحب صوت، وجود یک واقعیتی ورای این دیوار یممتوجه 
ها را می گوییم چی من االن زبانم بسته است، واال این بحث را نگاه کنید در یناکند. توجه کردید، یمها را درک یناصحنه 
خواهم بگویم مبانیش در جای خودش یمها برای دوستان یناهیچ انتظار ندارم  یکل القو هاتوحدصدرا النفس فی  فضای

کند یمحاضر است، حتی این صحنه وقتی ما قوای ادراکی حسی ما دارد کار  هاصحنهشود عقل در همه یمهست چه جور 
، کارهای خودش دریافتهای خاص خودش را دارد بعد یک دهدیمما همینجا حاضر دارد مطالعات خودش را انجام  عقل

ی کلی و عام هاگزارهسازد یمکند به یک چیزهای کلی و یواش یواش دانش یمها را تبدیل یناکند یمفرایندهایی را طی 
هایی که ما برای عرفا قائلیم یافتدردر سازد که قابل تطبیق بر مصادیق فرآوانی هست، حتی این را نگاه کنید مثالً یم

ها دسته بندی دارند، بسیاری از افراد یناشدید باشد مثل ابن عربی، خود عرفا  هاآنعرفایی که جنبه ای عقالنی مخصوصاً 
ها اهل کشف و شهود هستند یبرخخورد، ولی ینمچندان به درد فیلسوف  هاآنی هاگزارهاهل کشف و شهود هستند ولی 

سر صحنه کشف و شهود عرفانی آن عقل حاضر شده در آن  هاآنیشان خیلی مفید برای فیلسوف است چرا چون اهگزاره
کند و این جالب است از نگاه عرفانی این عقل چه نیرویی است که چنانچه یمصحنه دارد مطالعات خاص خودش را 

تجلی ها می گویند حتی مثالً یناین سطح تریعالکند خودش را در یمین سطح محسوسات حاضر ترنازلخودش را در 
دهد. یمهای نهایی همانجا هم عقل مشغول کارهای خودش است، سر صحنه کارهای خودش را انجام یتجلذاتی در آن 

یک دفعه احساس کرد کل عالم یک رنگ واحد دارد در گزارشات عرفا ببینید همانجا  خوب آنجا یک چیزی اتفاق افتاد مثالً 
کند، آنجا که گرفته حاال یک یمدهد یعنی برداشتهای خاص خودش را یملی او دارد کارهای خودش را انجام آن قوه عق

شود به محصوالتی تحت عنوان یمفرایندهایی چند مرحله دارد که از مرحله در دل شهود عرفانی بودن یواش یواش تبدیل 
ها را باید در فلسفه عرفان در واقع بحث کرد. ینافتگو هست گیرد این هم قابل بحث و گیمبه عنوان دانش شکل  هاگزاره

 هاصحنهبنابراین ما یک نیروی معنایاب یک حقیقت عقل داریم که متناسب با خودش مدرکات خودش را در همه این 
طه شود مستقیم بدون واسیمکند. ما به این می گوییم عقل شهودی یعنی سر صحنه آن واقعیت مشهود حاضر یمدریافت 

مفهوم اصاًل مفهوم نیامده من حرفهای دیگران را کار ندارم می گویند ما در حوزه فقط با مفهوم سروکار داریم اصاًل علم 
خود این نادرست است این حرف را بزنید مثالً  یش را کردیم چون واقعاً هابحثها را فرض کنید ما یناحضوری یعنی چی، 

توانید فقط علم را منحصر ینمکنید باالخره باید علم حضوری بپذیریم، شما یمک مفاهیم ادراک شده را شما چه جور در
 هابحثافتد کار به آن یمدر حصولی بکنید چون دریافت همین مفاهیم قطعًا به نحو حضوری است وگرنه تسلسل اتفاق 

حنه حاضر است به نحو حضوری کنیم. عقل ما سر صیمنداریم. ببینیم ما در سر صحنه علم حضوری داریم مطالعات عقلی 
 کند ما به این بخش می گوییم عقل شهودی این بحث را داشته باشید.یمدارد کار 
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 *؟؟؟

کند، عالم مثال غیر از دریافتهای عقل است مثاًل فرض کنید شیخ اشراق یم**شهودی عرفانی مثاًل عالم مثال رادرک 
 هاکوهکند یمکند، جابلقا جابلسا، دریاهای آنجا را توصیف یمتوصیف گوید من مکرر به عالم مثال سفر کردم شهرها را یم

ها هنوز، ولی در دل این یناکند جهانی آنجا است، این با چی ادراک می شودیک نیرویی در درون هست یمرا توصیف 
گوید این موجود یمگوید این کوه واحد است، این کوه کثیر است، یمدهد. مثاًل یمها عقل دارد کار خودش را انجام یدند

خواهد بگوید در دل یمگوید من رفتم این عالم مثال را حس واقعیت کردم این وجود این عالم توجه کردید چی یماست 
را دارد راجع  دهد کارهای او چیست همین مفاهیم فلسفییمکشف و شهود عرفانی عقل ما دارد کارهای خودش را انجام 

 کند.یمها را دارد کار یناکند بالقوه بالفعل یمآن کار 

 *؟؟؟

خواهم عرض یمها می گویند این کارها کارهای ذهن است. یبعض**این یک بحث است من وارد تحلیل بشوم 
ی مفصل در هابحثتواند ما یمکنم قبل از اینکه به مرحله کار ذهن برسیم یک کار دیگر اینجا داریم یعنی برخورد این 

ی جدی ما این است که از کجا این مفاهیم مطابق با واقع است، آنی که مطابقت با هابحثمعرفت شناسی نکردیم یکی از 
تواند تصویر کند همین علم حضوری به واقعیت این مفاهیم به نحو جزئی است، یعنی ما کلمه تجربه را وسیع یمواقع را 

یی است و کدهایی است. هاگزارشها فقط یک یناکنیم یمم حضوری بگیرید در دل تجربه فهم ذوات کنیم مساوی با عل
توانیم قاعده کلی از آن یمی که در علوم تجربی گیر کردم این است که پنج تا آزمایش کردیم چه طوری هابحثیکی از 

توانیم بکنیم اگر فهم ذات، فهم ذات یمذات  یی شهید مطهری متذکر شده ما در دل تجربه فهمهابحثصادر بکنیم، یک 
هر جا باشد همین خاصیت را خواهد داشت. یعنی یکی  کردیم ذات یک شیء ءاگر فهم ذات یک شی یعنی ذات یک شیء

های یشآزماهایی که نسل ما برای تأمین دادن دارد بدون اینکه ما همه موارد بخواهیم آزمایش کنیم این است که یتظرفاز 
کنیم این خودش وصف دارد، ولی ما اگر در دل ینمکنیم یما ما را به فهم آن ذات برساند. آیا به چنین چیزی دست پیدا م

خیزد به نحو عام برای آن ذات یمتجربه بفهمیم واقعیت یک ذات را ولو بسیار محدود، قطعًا خواصی که از این ذات بر 
 ین خاصیت هم وجود داردمترتب است. می گوییم هر جا این ذات باشد ا

 *؟؟؟

گوید اصیل یمشود، اگر دقت کرده باشید اصیل هم اینجور شد، شیخ اشراق یمها روشن ینا** بله یواش یواش 
گوید نه اعتباری هم به نظر من در ورای فاعل شناسا واقعیت یمآنی استکه در ورای فاعل شناسا واقعیت داشته باشد، صدرا 

نیست که آن بشود اصیل. ببینید بعد از اینکه صدرالمتألهین تقریر خودش را از اصالت و اصالت وجود دارد ولی معنایش این 
و اعتبارات ماهیت داد بسیاری گفتند این اصالت هما است یعنی اصالت ماهیت است چرا این حرف را زدند، چون فکر 

شما که ماهیت هم می گویی در خارج است وجود  کردند منظور از اصیل یعنی آنچه ورای فاعل شناسا، در خارج باشد،یم
گوید منظور من از اعتباری آن تلقی تاریخی که از شیخ یمهم می گویی در خارج است این شد اصالت هر دو تا صدرا 
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اشراق پیش آمد نیست یک مفهوم دیگری را من مد نظر قرار دادم، یعنی این مسئله در تحوالت تاریخی اینجور پیش آمده 
 است

 ؟؟؟*

شده، البته همین یمها اگر قشنگ این اصطالحات شسته و رفته یناشود همین است یم** یک قرائتی که االن 
اصطالحات بخواهد شسته و رفته بشود باور بفرمایید چند قرنی الزم است واقع پژوهی و ادراک پژوهی بشود تا همین چند 

ها گفتند شیخ اشراق همان که یبعضشفافیت در ادبیات پیش آمده بله تا کلمه واضح بشود، و این چند قرن گذشته االن این 
گوید نوری که یمگوید من اعتقاد ندارم اینجوری تلقی ندارد ولی برخی همین را گفتند مثاًل یمخواهد بگوید یمصدرا 
از مسائل فلسفی  گوید همان وجود است برگردم به بحث خودم. روش کار ما در فضای اصالت وجود و بسیارییمایشان 

یی که نیاز داشتیم تبیین عقل شهودی بود هاگاممبتنی بر این بحث است، تحلیل عقالنی در بستر حقیقت مشهود، یکی از 
ها باید بسط پیدا بکند مثال زده بشودتا یواش ینافی الجمله توضیحاتی دادم، به نظرم کدهای الزم در اینجا داده شده گرچه 
ها یبعضشود یمکنیم. ببینید تحلیل که گفته یمیواش عمق پیدا بکند. حاال مبتنی بر عقل شهودی ما بحث تحلیل را مطرح 

 گیرد، یعنی تحلیل فقط در حوزه علم حصولی است، خوب اگر چنین حرفییممعتقدند تحلیل فقط در بستر ذهن انجام 
رسد یمشود همین را توضیح خواهم داد. ولی به نظر ینمزده بشود با توجه به مبانی معرفت شناختی اسالمی اشکالی تولید 

شود تحلیل کرد. یکی تحلیل در دل علم حضوری است یمصدرا و صدراییان معتقد به تحلیل در دو صحنه هستند، دو جا 
علم حضوری محض نیست، علم حصولی گاهی افشاری کنند اینجا واقعاً خواهند پیمها یبعضتوجه کنید این نکته را، 

خواهم خیلی دعوا کنم در این بحث. آن چیزی که اعتقاد ما هست این است برداشتی که از ینمکند. من فعاًل یمدخالت 
یل یعنی تشریح تواند تحلیل یعنی چی کالبد شکافی تحلیمشود کرد این است ببینید تحلیل که انسان یمکلمات صدرا 

و مرکب ریختن اجزای آن از همدیگر، تحلیل یعنی باز کردن، تحلیل یعنی  مؤلفتحلیل یعنی ریختن اجزای یک حقیقت 
توانیم انجام بدهیم. یعنی فاعل شناسا یعنی حقیقت یمتجزیه کردن، تحلیل معنایش این است. ما این تحلیل را در دو جا 

ی اصاله هابحثتواند انجام بدهد، یکی در صحنه علم حضوری یعنی ما شما را در یم ادراکی انسان این تحلیل در دو جا
بریم سر صحنه می گوییم همین سر صحنه باش دست کم این یموجود همین حس را به شما دست خواهد داد. ما شما را 

ا این اعتقاد را ندارد، ببینید ی حسی ما علم حضوری داریم، صدرهاادراکبحث را تذکر بدهم شیخ اشراق قائل است که در 
شنوم البته شیخ اشراق عبارت یمدهم و یمچشم یا گوش یمبویم یا یمکنم یا یمبینم یا دارم لمس یممثاًل من دارم 

دهد عام است. شیخ اشراق معتقد است حواس ظاهری ما یمیی که هامالکتصریحی آن فقط در افسار است ولی اصل آن 
را مطرح کرد، توجه کردید، صدر  هاچالشیی وجود دارد باز آن هاچالشکند یممدرکات خود را درک به نحو علم حضوری 

گوید ادراکات حسی ما به نحو حضوری نیست بلکه حصولی است یعنی ما یمالمتألهین معتقد به این بحث نیست، صدرا 
بین این واقعیت خارجی و بدن من صورت  کنیم االن با این صفحه کاغذ یک سری فعل و انفعاالتییموقتی برخورد، 

کند تا تولید یک سری یمها حقیقت نفس من را آماده یناگیرد، همه یمگیرد چندین مرحله در بدن من تا مغز انجام یم
بینم یعنی صدر المتألهین مبصرات مسموعات را از سنخ چی یمها است که االن ینهممفاهیمی بکنم که این مفاهیم 
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داند، ولی شیخ اشراق این اعتقاد ندارد من معتقدم که شما به لحاظ در واقع دریافت وجدانیتان به شیخ یماهیم داند مفیم
اشراق نزدیک تر هستید تا به مالصدرا توجه کردید، خودم در واقع نگاه شیخ اشراق اعتقاد بیشتری دارم، بله صدرا چرا این 

د این حرف را می زند، ولی شیخ اشراق معتقد است من االن دارم این را حرف را می زند، دو سه مشکل در پدیده علم دار
کنم قوه المسه من مستقیم با این ملموس در ارتباط است علم حضوری قائل است توجه کردید، علم حضوری یملمس 

ل شهودی کند، عقیمعقل شهودی همین جا عمل  گویدیممعتقد است، اگر حرف شیخ اشراق را در این حوزه بپذیریم 
یعنی حقیقت ما یک حقیقت یک پارچه حاضر در همه جا است، یعنی حاضر  هاوحدتیعنی چی مگر نگفتیم النفس فی 
ی حقیقت ما آن هویت عقلی که نفس ناطق است همه جا حاضر است من در هاقسمتدر کل اعضا جوارح حواس همه 

حرف شیخ اشراق را قبول کردیم اگر حرف شیخ اشراق را  دل این علم در واقع مثاًل حضوری حفظی االن اینجا فرض کنید
عوض خواهد شد. فرض کنید ما حرف شیخ اشراق را چکار کردیم  هابحثقبول نکنیم مثال را باید عوض کنیم یک خرده 

قبول کردیم آمدیم سر صحنه آمدیم که سر صحنه همین جا حاضر نیستیم، می گوییم ما همین جا که سر صحنه حاضر 
گوید این الف است، یمتوانیم دست به تحلیل بزنیم. نه تحلیل فقط روی پایه مفاهیم نه یعنی همین جا نفس من یم، هستیم

این ب است، این جیم است این دال است این خطش آبی است، این خطش قرمز است توجه کردید، اینجا صفحاتش خط 
ها چیزهای واضح استکه ینادهد یم این تحلیل را انجامکشی شده است یک چیز کمرنگ در این وسط و بستر همین صحنه 

توانید بکنید سفیدی را با وجود سفیدی خیلی دقیق است، یعنی شناسایی مرزش یممی گویم همینجا مثاًل شما تحلیلی که 
سفیدی  فهمد سفیدی را و وجودیمیی که خواهیم کرد متوجه این نکته خواهید شد. یعنی هابحثخیلی دقیق است. ما با 

دهد و در دل این یموحدت سفیدی همین جا، بر سر صحنه حاضر در دل علم حضوری دارد این کالبدشکافی را انجام 
کند، سفیدی وحدت آن علیت آن، معلولیت آن، محدویت آن کذا کذا دارد ذوات متعدد یمکالبدشکافی دارد ذات شناسی 

ه نیست، چیزهای متفاوت وحدت ذات آن اشیای متفاوت را در دل ذوات برای ما روشن شد چیه، ذات منظورم چیز قلمبن
کنید یک وضعیت دارد، چطور از دور وقتی با یمواحد من جلوتر رفتیم عرض خواهم کرد، شما که از دور نگاه  شیء

کردم یمکنم به میکروسکوب فلسفی این که من فکر یمکنید وضعیت متفاوت نیست این را من تعبیر یممیکروسکوپ نگاه 
واحد است چقدر متکثر است چقدر چیزها در آن وجود دارد این را ما می گوییم روش عقل تحلیلی در بستر خود علم 

کنید همانجا اگر من همینجا حاضر هستید می یمشهودی و حضوری یعنی شما سر صحنه علم حضوری دارید تحلیل 
آن ندارم یعنی پایه اصلی آن همین جا است. همین جا من از شما  گیرد من کار بهیمکار حصولی انجام  هاوسطها ینادانم 
کنم شما در این کالس حاضر هستید می گوییم بر فرض مثال شما که در این کالس حاضر هستید به من بگویید یم سؤال

ارند چند نفر عینک ها که اینجا نشستند چند نفر عینک دیناگوید. یمکند به شما یماینجا چند نفر نشستند همین جا نگاه 
ندارند. در دل بستر علم حضوری االن دارد اجزا و آن تمام چیزهاییکه در محتویات درونیش را به هم ریخته و یکی یکی 

ی مهمی است، همانطور هابحثها یناگیرد یمکند جواب یم سؤالگیرد یا دیگری یمکند جواب یم سؤالشما یا خودش 
ها قشنگ پی ریزی بشود بسیاری از یناسنگین شده چون موارد فراوان معرفت شناسی اگر که دوستان فرمودند یک مقدار 

دهند یمیی انجام هاحرکتدهند فضایش روشن خواهد شد، انتزاعی در فضای ذهن دارند یمکارهایی که فالسفه ما انجام 
ل شهودی خیلی مهم است. در سر صحنه کنند. مسئله علم حضوری و عقیماز کجا واقع اینجور باشد، دارند پیوند ایجاد 
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دهیم، این که االن عرض کردم آن فالسفه ای یمدهد. ما سر صحنه حاضریم و داریم گزارش یمحاضر است و دارد گزارش 
که آمدند گفتند اگر کسی صاحب کشف و شهود عرفانی نباشد خیلی در فلسفه موفق نیست پایگاه اصلیشان همین جا 

توانید تحلیل کنید اگر شهود کرده باشد این مثال را یمانید در فلسفه تحلیل شهودی در بستر مشهود تویماست، شما وقتی 
دهید. یک کسی در عالم عقل حاضر شده یمکنم شما در عالم مثال حاضرید هی به من جواب یمفلسفی  سؤالمن از شما 

کند. یمم یعنی سر صحنه حاضر است دارد گزارش تهیه گیریمکنم از او جواب یمفلسفی  سؤاالتمثاًل مکرر آنجا کرده من 
خواهید یمها می گویند این در واقع کنار هم آمدن تحلیل ذهنی در کنار علم حضوری من اینجا خیلی دعوا ندارم یبعض

 اینجور بگویید اشکال ندارد، ولی من معتقدم احساسم این است این یک جور تحلیل است یک تحلیل دیگر داریم تحلیل
کنیم این مشاهده را بر یمذهنی، یعنی تحلیل عقلی ذهنی به این معنا مبتنی بر یک مشاهده و شهود است. یعنی ما مشاهده 

آیم آنچه در فضای ذهن یمگیرد کاماًل حاال من یمشود در فضای ذهن قرار یمگیریم در چندین مرحله فرایندهایی طی یم
من از مجموعه برخوردهایی که داشتم االن یک فضای ذهنی حاصل کنم. توجه کردید یعنی مثالً یمبه دست آمده را تحلیل 

کنم یمرا شناسایی  هاآنکنم ذوات یمکنم اجزایش را از هم باز یمآیم تحلیل یمشده، در این فضای ذهنی حاصل شده 
فت شناسی اسالمی که ما در حوزه این منفعل هستیم، کنم و با توجه به مبنای بسیار اساسی معریمها را شناسایی ینانسبت 

در حوزه ادراک، یعنی اینجور نیست این مفاهیم که به دست آمده این مفاهیم به دست آمده تحت تأثیر واقع اینگونه شده، 
چیزهایی که ما ها را بسازم هویت ادراکی آن را برداشتید تمام یناها را بسازم چون اگر خودم ینااینجور نبود که من خودم 

کشم این هویت به یمکند. مثل دردی که من ینمسازیم هویت ادراکی ندارد هویت حکایی ندارد از چیزی حکایت یم
ها در من هویت ادراکی دارد یعنی دیگر نما است، یدهپدکشم ولی برخی از یممعنای حکایی ندارد، خوب دردی است دارم 

هایی یدهپدیک اصل مهم در معرفت شناسی اسالمی این است که در این دست از خواهد گزارشی از چیز دیگر بدهد. یم
یعنی این ارتباط را گیرد حتمًا تحت تأثیر واقع است، یعنی واقع او را وادار کرده مفهوم را اینگونه بسازد، یمکه در ما شکل 

شود در واقع دارم واقع را یمفت شناسی حاصل برقرار بکند. حاال وقتی من تحلیل ذهنی کردم با این پلی که به به لحاظ معر
کنم چون بریده نیست این مفاهیم از واقع، مفاهیم تحت تأثیر واقع اینگونه شکل گرفته، این تحلیل بسیار شایع و یمتحلیل 

فتند ما از زنم، هر دو نمونه را استفاده کردند یعنی آمدند گیمگسترده است. ما در بحث اصاله الوجود هر دونمونه رامثال 
کنیم به وجود و ماهیت یعنی در فضای یمکنیم این را تجزیه یمبرخورد واقعی یک بسته ای گرفتیم این بسته را وقتی مطالعه 

بینیم مغایر همدیگر است یمکنیم یمذهن است بعد وقتی این دو تا بسته را با هم تجزیه کردیم این دو مقوله را با هم مقایسه 
کنند در واقع ما با تحلیل پدیده ذهنی یمها دارند از واقع حکایت یناشود چون یمر بودند پس معلوم وقتی مغایر همدیگ

هایی که فرض کنید در فضای ذهن صرفًا باشد هیچ ارزش واقع شناسی یلتحلچی را تحلیل کردیم واقع را تحلیل کردیم واال 
های اینگونه هیچ ارزشی نخواهد داشت. فقط در یلتحلاشته باشد. خواهد واقع شناسی دیمندارد با توجه به اینکه فلسفه ما 

این بسترها است که این تحلیل ارزش دارد. یعنی ما یک مرحله تحلیل در بستر مشهود داریم یک مرحله تحلیل در بستر 
عنوان دیگری  خواهید بگذارید. مثاًل عقل تحلیلی شهودی، عقل تحلیلی ذهنی یا هریمفضای ذهن داریم حاال هر اسمی 

 کنید.یمکه مناسب به این فضا مشاهده 

 *؟؟؟
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** من مطمئنم از مجموعه مباحث اینجا جای سختی بوده من قبول دارم ولی اجازه بدهید من جلوتر رفتم از همین 
مسئله را  کنم اینجا حس کنید اینیمآورم برای شما پیاده یمیی که االن مطرح کردیم همانجا باز ریز به ریز قشنگ هابحث

 خواهید همین را بحث کنیم مفصلیم

 *؟؟؟

یعنی صدر المتألهین چون می دانید صدرا در بحث اصالت وجود از راههای تحلیلی استفاده کرده به نظرم فکر **
نکنم اینقدر مشکل بوده، ما چند تا بحث را تا حاال مطرح کردیم یکی اهمیت بحث اصالت وجود در کل پیکره مباحث 

ها برای شما جا بیفتد، یک طرح مسئله کردیم این یناینکه فقط گزارشاتی کردیم الزم نبود شما اصطالحات و فلسفی ا
خود را پاسخ  سؤاالتخواهیم چند تا از یمکنیم یمشویم، آن را تحلیل و تشریح یممشکل نبوده ما در این مسئله وارد واقع 

بگیریم متن بنیادین واقع چیست حواشی و حیثیات این واقع چیست، کیفیت ارتباطشان چیست نحوه تحقق این حیثیات 
چیست تا اینجا خیلی مشکل نبوده، این شد نکته دوم. نکته سومی که مطرح کردیم اصطالح اصالت و اعتباریت را یک 

خواهد شد هم تحول تاریخی این فکر نکنم چندان مشکل بوده  ترروشنعدًا مقدار توضیح دادیم و بارها عرض کردم این ب
کنید چقدر راحت بوده یمرسیدیم به نکته چهارم، نکته چهارم روش کار در اصالت وجود بود االن وقتی می گویم احساس 

تحلیلی استفاده کرده در بحث روش شناسی بحث اصالت وجود بوده، من خواستم بگویم صدر المتألهین در اینجا از روش 
کردید توجه کردید، من یمگفتند شما در ذهنیت خود یک برداشتهای خاصی یممنتها روش تحلیلی اگر همینجور خام 

خواستم این روش تحلیل را یک خرده باز کنم خواستم این نکته را بگویم ما بر اساس اینکه هم علم حضوری را قبول داریم 
م حضوری را قبول داریم هم علم حصولی را قبول داریم، این بحث اصالت وجود را یک بار به بیان ساده تر آن این است عل

بریم یمرسانیم یک بار در بستر علم حصولی پیش یمبریم و به سامان یمحسب علم حصولی در بستر علم حصولی پیش 
شناسید علم حصولی یمرا رسانیم هر دو تایش خیلی راحت است توجه کردید، شما علم حضوری یمو به سامان 

 شناسید.یم

 *؟؟؟

کند یم**این خیلی بحث مهمی است، یعنی در واقع وقتی ما می گوییم در فضای ذهن وجود هم بازتاب پیدا 
کند ولی آنی که ما االن یمکند در عین اینکه اصل بازتاب صحیح است ولی نوع بازتابشان فرق یمماهیت هم بازتاب پیدا 

دارند، ولی بازتاب ذهنی وجود یک نوع خاصی است، ولی  شانهمهیم اصل بازتاب است، یعنی بازتاب ذهنی با آن کار دار
ی وجود هابحثبرویم مخصوصًا در  هابحثبازتاب ذهنی ماهیت یک نوع دیگر است ما عرض کردم یواش یواش در این 

نکته مهم است ما وجود را خودمان نساختیم، تحت  شویم فقط اینیمذهنی برویم به این دو نوع بازتاب یک مقدار آشناتر 
 افتدیمکند یک نوع انعکاسی از وجود در آن یمتأثیر واقعیت است که ذهن ما مثل یک آینه عمل 

 *؟؟؟

 ** بازتاب واقع باید یک نوع یگانگی با واقع داشته باشد واال بازتاب واقع نخواهد بود
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 *؟؟؟

توانم یک اشاره مائی به او داشته باشم همین مقدار برای یماز این باب **بحث صددرصد یگانگی نیست یعنی من 
توانم این یمبرم ولی ینمپی  ی ما کافی است یک اشاره ما که از بقیه چیزها تمییز پیدا بکند من به بنیاد آن شیءهابحث

ها جدا بکند، همین مقدار برای من اینجا چیزی که در ذهن من بازتاب پیدا کرد به گونه ای گزارش بکند که آن را از بقیه چیز
کافی است ما در بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت و چیزهای از این دست به بیش از این مقدار گزارش نیاز نداریم. 

را در جلسه فردا بگویم. من چون دانشجو بودید فضای حوزوی غفلت کردم شما باید  هابحثخواهید برگردم دوباره این یم
گردم این روش بحث روش شناسی بحث یمشا الله فردا چون این بحث مهم است دوباره بر  منانید خسته نباشید، بگوی

 کنم فکر کنم مهم باشد والسالم علیکم و رحمه اللهیماصالت وجود یک بار دیگر مطرح 

 

 


