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 جلسه_ششم#

 الله الرحمن الرحیم بسم
 الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 مروری بر جلسه قبل

یت ماهیت ما در نکته پنجم قصد داشتیم با طی چند گام و مرحله دیدگاه صدر المتألهین در اصالت وجود و اعتبار
ین بود که ما را تبیین کنیم. گام نخست پذیرش اصل واقعیت در مقابل سفسطه و اینکه ما واقعیت داریم بود.، مرحله دوم ا

در بستر حقیقت مشهود و  سوم این بود که ما با روش تحلیل عقلی ـ چهدهیم. مرحله یمیک واقعیت را مورد مطالعه قرار 
بینیم همان یک واقعیت مورد ـ به حسب قدرت تحلیلی که عقل دارد می چه در بستر علم حصولی برآمده از یک شیء

دا جسفسطه مطالعه از دو بعد و دو جز تشکیل شده است. یک بعد که زبان اشتراکی آن است، همان است که آن را از 
دهد. این گام و یمهای دیگر قرار یتواقععد گونه واقعیت بودن است که آن را در مقابل کند؛ یعنی واقعی بودن. یک بیم

 مرحله سوم بود. 

یت ماهیتادامه   تبیین اصالت وجود و اعتبار

یل کرده در گام چهارم از کسی که سر صحنه یا در فضای علم حصولی گام سوم را برداشته و اجزا را تجزیه و تحل
گیرد یا به برکت آن یمرکت آن حیثی است که در مقابل سفسطه قرار بمورد مطالعه به  پرسیم که آیا واقعی بودن این شیءمی

دهد؟ اگر بخواهیم برگردانی داشته باشیم و برویم به یمای دیگر قرار هیتواقعحیثی است که این واقعیت را در مقابل 
یست؟ خصوصیات و چمتن بنیادین »ما در بحث اصالت و اعتباریت که عبارت است از  سؤالصحنه این ماجرا، پشت

حضوری یا  ابعادی که ما در قدرت تحلیل عقالنی به نحو شود که از میان اینگونه تفسیر می، این«احوال آن چیست؟
کند یا آن بعدی که این یمرا واقعی  ایستد این شیءیمحصولی مشاهده کردیم، آن بعدی که در مقابل عدم و سفسطه 

به  بخشد؟ واقعیت حقیقی شیءیمرا واقعیت  دهد این شیءواقعیت را این گونه از واقعیت و غیر از واقعیات دیگر قرار می
 ست؟ کدام یک از این دو بعد وابسته ا

دهد ـ یعنی یمکه به ما بازتاب ذهنی وجود  آن چیزی از شیء»بر اساس آن تحلیل ذهنی، سؤالمان این است: 
کند؟ یا یمرا واقعی  ءدهد و شییمرا تشکیل  دهیم ـ بنیاد شیءیمدهد که ما مفهوم وجود را اینجا شکل یمهایی سیگنال

را  ین شیءابینیم واقعیت یمی دیگر هاگونهای متفاوت با که ما آن را گونه دهدیمهایی آن حیث دیگری که به ما سیگنال
دهد؟ به بیان دیگر از میان این دو حیث که تشخیص دادیم به حسب تحلیل متن واقع ـ چه در صحنه شهود چه یمتشکیل 

را در گام  سؤالیت است؟ این تی از این واقعسازد و کدام یک حالیمدر صحنه علم حصولی ـ کدام یک بنیاد واقعیت را 
 کنیم. یمچهارم مطرح 
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دهد: واقعیت داشتن یماین شخص که در سر صحنه حاضر است بسیار طبیعی و واضح و روشن این جواب را به ما 
است. به این نکته دقت کنید. شیخ اشراق ]در پاسخ به این سؤال[ به آن بعدی که  این واقعیت، مرهون زبان اشتراکی شیء

گوید آن که در انسان، انسان بودن اصیل است؛ خود این یمکند ]التفات دارد و[ یمدیگر  را متفاوت با اشیاء شیء این
 دهد. ها را شکل مییتواقعانسانیت، چوب بودن و آهن بودن 

یستی و مرهون چگونگی و چ گوید بر اساس روندهایی که داشتیم دقت کنید و ببینید آیا واقعیت این شیءصدرا می
سازد؟ یا آن که یمو شیئیت آن را  دیگر است؟ آیا این هویت بنیادین شیء از اشیاء و متفاوت بودن این شیء گونه بودن شیء

شیء، واقعیت و حقیقت  گونهفرماید اگر شما دقت کنید یمدهد و زبان اشتراکی است؟ صدرا یمما را در مقابل سفسطه قرار 
کند باعث دا میکه همان که زبان اشتراکی میان اشیاء است و واقعیت را از سفسطه و عدم جدهد، بلینمآن را تشکیل 

هم ساخته و پرداخته ذهن نیست، بلکه واقعیت خارجی دارد، اما واقعیت خارجی  واقعیت شیء است. بله، گونه بودن شیء
ای خودش را واحدی است که هر جا به گونهاست؛ گویی اصل واقع بودن یک جوهر  عنوان حیثیتی از اصل واقع بودنآن به

کند؛ یعنی وجود حقیقت یما دهد همان است که او را از سفسطه جدیمرا تشکیل  دهد. آن که حقیقت و بنیاد شیءنشان می
 دهد. یماشیا را تشکیل 

ل داد و به آن واقعیت را تشکی بله، اکنون که دیدیم این وجود و واقعیتی که شیء را از سفسطه جدا کرد و حقیقت شیء
ساخته. اما این ]گونه گونه بودن واقعًا واقعیت خارجی است، نه ذهنگونه و آنگونه است. اینگونه یا آنگوییم ایندارد، می

 کند. یمبودن[ حیثیتی از آن متن بنیادینی است که این حقیقت را از سفسطه جدا 

 تمثیل اشیاء پالستیکی
1تمثیل برای روشن شدن بحث از یک اند. فرض کنید با کنیم، چنانچه دیگران هم همین کار را کردهیماستفاده  

کنم: اسب پالستیکی یم سؤالایم. اکنون از شما ی مختلف مانند اسب، انسان و درخت ساختههاشکلشده، پالستیک ذوب
گونه است و این اسب تمامًا از نساخته شده را مد نظر قرار دهید: آیا صددرصد متن آن از پالستیک نیست؟ قطعًا همی

                                                             
اگر شما تمثیل را در مقام استدالل به کار ببرید »گویند شود[. مثاًل میاهمیت تلقی میشود ]و کمیم. در منطق خیلی بر سر تمثیل زده 1

گیرد، ولی یمدر ارتباط با تمثیل از یک جهت بدگویی منطقی بسیاری صورت «. آور نیستتمثیل یقین»یا « دچار خطای فاحش خواهید شد
کنند. درباره ارزش منطقی تمثیل، یماز تمثیل استفاده  مرآتانی، علوم حقیقی به کرات و جالب این است که حتی در همین علوم فلسفی، عرف

کم در تصویر صحیح دادن و کنیم[. تمثیل دستاختصار، توضیحاتی بیان میایم ]اما در اینجا بهایم و توضیحاتی دادههایی کردهیینتبدر جایی 
ـ یعنی صرف یک تشبیه و مشابهت نباشد، بلکه یک نمونه  عنوان ذکر یک نمونه باشدر تمثیل بهایجاد تصور صحیح از مسئله بسیار نقش دارد. اگ

یک نمونه است؛ نحوه ارتباط ذات ما با  سازی و تصدیق هم ارزش دارد. مثاًل روایت ـ حتی در فضای برهان باشد
این  ای از ]مسئله[ علت و معلول که ما در خودمان ]داریم است[.نمونهر با صفات او است. صفات ما یک نمونه از نحوه ارتباط ذات پروردگا
تواند تصویر صحیحی از مسئله ارائه یمپژوهی است. یک نمونه ـ که در دسترس ما است ـ هم نمونه است، نه صرفًا یک تمثیل عادی؛ این نمونه

اگر صرف مشابهت »گویند به تمثیل میکاربرد دارد. لذا با اینکه فالسفه در منطق راجعدهد و اگر خوب دقت کنیم حتی در مقام استدالل هم 
کند و اگر آن تمثیل ذکر یمـ و حق هم دارند ـ ولی در تصور دادن قطعًا کمک « ]در کار[ باشد و از مشابه به مشابه برسید، به یقین نخواهید رسید

 لی استداللی در آن مسئله هم بدهد.تواند به شما قدرت عقیک نمونه باشد، حتی می
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توان واقعیت خارجی داشتن شکل این اسب که صددرصد متن آن از پالستیک است را انکار کرد؟ پالستیک است. اما آیا می
توان به چیز دیگری اختصاص داد؟ آیا معنای اینکه صددرصد متن این اسب را پالستیک ینمآیا یک الیه کوچک از آن را 

طور نیست. با ین است که شکل اسب ساخته و پرداخته ذهن ما است و ]در خارج[ واقعیت ندارد؟ قطعًا اینتشکیل داده، ا
گوییم متن اینکه صددرصد متن آن از پالستیک است، ولی باز هم معتقدیم شکل اسب واقعیت خارجی دارد؛ یعنی می

یثیت آن شکل اسب بودن است. اگر چند مجسمه بنیادین این چیزی که پیش روی داریم پالستیک است، اما یک حالت و ح
گویند ما از پالستیک هستیم و تمام بنیاد هویت ما را پالستیک تشکیل داده است. پالستیکی کنار هم بگذاریم همگی می

گوید من اسب یمحال یک زبان دیگر نیز دارند. یکی این مثل همان زبان اشتراکِی در مقابل سفسطه است. ولی درعین
گوید من مجسمه انسان هستم، یمنه انسان و درخت؛ یعنی نه مجسمه انسان هستم و نه مجسمه درخت. آن دیگری  هستم،

نه مجسمه درخت یا اسب. آن مجسمه درخت هم به همین ترتیب. صددرصد متن واقع را این پالستیک تشکیل داده ولی 
ن نیست و آن هم چیستی و چگونه بودن و گونه این یک زبان دیگری هم دارد، واقعیت هم دارد و ساخته و پرداخته ذه

گوید آن چیزی که این یمچنین است. او اند. نگاه صدرالمتألهین اینی متعدد درآمدههاگونههایی است که به یکپالست
ما  ها است؛ یعنی همان که در مقابل سفسطه است، همان که به ذهنهای عالم را واقعیت کرده، زبان اشتراکی آنیتواقع

کند؛ احساس دهد، همان که ما در تحلیل حضوری، به ما آن احساس ویژه را القا مییممفهوم واقعیت و وجود را انعکاس 
دهد. بنیاد و یمرا تشکیل  گوید این ]است که[ بنیاد شیءیمکنیم. صدرا شویم پیدا مییمای که وقتی از سفسطه جدا ویژه

دهد. سپس یک احساس دیگری به ما یمکنیم تشکیل یمهمین چیزی که دریافت حقیقت اصلی تمام واقعیات عالم را 
دهد به نام انسان بودن، چوب بودن، سنگ بودن. این چیزی نیست که واقعیت را واقعیت کند، بلکه چیزی است یمدست 

 های دیگر.یتواقعکند در مقابل یمگونه از واقعیت که واقعیت را این

را چطور در مقابل آن تحلیل و برداشتی که اعتباریت ماهیت را به معنی ذهنی ]و غیرواقعی[ ببینید ایشان این بحث 
گوید وجود اصیل است و تمام متن واقع را پر کرده است ـ و از این دست کند؛ اگر صدرالمتألهین مییمداند مطرح می

هستند و اصاًل واقعیت خارجی ندارند؟ مقصود ساخته ها ذهنیتماهتعبیرها که ایشان دارد ـ آیا معنای آن این است که 
کند، یمکند و از کتم عدم جدا یمها را واقعیت یتواقعایشان این معنی نیست؛ بلکه منظور ایشان این است که چیزی که 

سازد. بله، حیث دیگری هم دارد که آن یمرا  کنیم؛ آن واقعیت شیءیمهمان احساسی است که از عبور از سفسطه پیدا 
 ]نیز[ واقعًا به لحاظ ذهن شکل نگرفته است و واقعیت ورای فاعل شناسا دارد و آن گونٔه بودن است. 

 واقعیت اصل واقعیت و گونه واقعیت
یی که مطرح کردیم و تمثیلی که بیان کردیم و توضیحاتی که دادیم هابحثیی که تا اینجا برداشتیم و هاگامپس از 

در ذات این دو چیزی که بدست آوردید ـ یعنی اصل واقعیت و گونه واقعیت ـ فرو بروید ]و غور »گوییم اکنون به شخص می
واقعیت داشتن  اشدهد به حسب ذات خودش؛ اصاًل سنخ ذاتیپاسخ می« کنید[؛ خود اصل واقعیت چگونه واقعیت دارد؟

شنوید وجود موجود است بذاته؛ یعنی سنخ و جنس ذاتی آن همان یماش موجود است. لذا در فلسفه است؛ سنخ ذاتی
چنین ساخته نیست اما واقعیت آن اینهم واقعیت دارد و ذهن هاگونهبعد ماهیت یا کند. است که ما را از سفسطه جدا می
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ها همان است که ما را از نامیم، به این دلیل نیست که سنخ ذاتی آنرا ما واقعی و موجود می هاگونهنیست؛ یعنی اگر آن 
  .]بلکه به طفیلی و تبع وجود است[کند، یمسفسطه جدا 

ساخته نیست؛ اما واقعیت داشتن آن مثل واقعیت داشتن آن بعد دیگر نیست؛ واقعیت واقعیت دارد و ذهن« گونه»
گوییم کند. لذا مییمر، سنخ ذاتی او است؛ یعنی اصاًل ذاتش همان است که طرد عدم و نفی سفسطه داشتن آن بعد دیگ

ن به هم موجود و واقعی است، نه ساخته ذهن، ولی واقعی و موجود بودن آ گونهاما  وجود موجود است به ذات خودش؛
کند و قطعًا این یمها جدا ز دیگر واقعیتچیست؟ آیا به حسب سنخ ذاتش است؟ سنخ آن همانی است که آن واقعیت را ا

کرد یم زبان اختصاصی غیر از زبان اشتراکی است؛ زبان اشتراکی وجود و اصل واقعیت و همان که ما را از سفسطه جدا
 ت؟ رد، ذات آن چیسبود؛ ما با یک زبان دیگر آشنا شدیم. پس این یک مغایرتی با زبان اشتراکی دارد. این امر مغایر، ذاتی دا

کنند است؛ یمکند کاماًل متفاوت از فضاهایی که عرف و متکلمین و همچنین شیخ اشراق ادراک یمکاری که صدرا 
است و...، ولی گوییم همه حقیقِت آن سنگ است، همه حقیقت آهن، آهن کنیم و مییمیعنی ما ]عرفًا[ سنگ را مشاهده 

کند؟ یمکه آن را از عدم خارج کرده. چه چیز آن را از عدم خارج گوید نه، همه حقیقتش همان است یمایشان )= صدرا( 
بینیم یکی یمکرد، همان وجود و بعد وجودی. این که زبان اشتراکی؛ یعنی همان که احساس واقعی بودن را به ما القا می

رار بدهد نیست. این ها آن زبانی که ما را در مقابل سفسطه و عدم قیناسنگ شده، یکی آهن شده، یکی چوب شده، و... 
کنیم؛ آیا جنس ذاتی آن، واقعیت داشتن است؟ نه، جنس ذاتی آن واقعیت یماست. اکنون آن را مطالعه  یک حیثیتی از شیء

گوییم به دلیل همراهی با داشتن و در مقابل سفسطه ایستادن نیست. در این صورت، پس چرا واقعی و موجود است؟ می
ابل عدم و سفسطه ایستادن است. لذا حیثیت وجود است. حیثیت وجود، موجود است، نه چیزی که جنس ذاتی آن در مق

کنیم؛ یعنی موجود اعم از وجود است. وجود به حسب سنخ ذاتش یموجود. اینجا است که ما موجود را از وجود تفکیک 
1موجود است. سفسطه است ـ همین واقعی  یعنی جنس ذاتی آن زبان اشتراکی اشیاء ـ که اصل واقعیت داشتن در مقابل 

بودن و واقعیت داشتن است، خود واقعیت است. اما حاالت و چگونگی آن ـ مانند انسان بودن، سنگ بودن، آهن بودن ـ 
کند. این هم واقعی است، یمهای دیگر جدا یتواقعیک حالت است، نه اینکه آن را از سفسطه و عدم جدا کند، بلکه از 

خ ذاتش واقعی باشد. چون حالت و چگونگی و ویژگی چیزی است که جنس ذاتی آن چیز، واقعیت ولی نه اینکه به حسب سن
و طرد عدم است، لذا واقعیت دارد. اگر بخواهیم با اصطالحات بیان کنیم باید بگوییم: ماهیت به حیثیت تقییدیه موجود 

 و واقعیت آن را گفتیم.  شویم ولی محتواینماست، به واسطه در عروض موجود است. ما وارد این بحث 

ی واقعیت هستند نه اینکه خودشان واقعیت هستند؛ ]این هاگونهی واقعیت واقعیت دارند به خاطر اینکه هاگونه
کنید ماهیات واقعیت نیستند، اصاًل نباید هول شوید. بله، یممطلب[ بسیار مهم است. اگر ناگهان در عبارات صدرا مشاهده 

گوید ماهیات یم]هنگامی که[  ما یک بعد واقعیت داریم و یک بعد چگونگی واقعیت داریم. مثالً  ماهیات واقعیت نیستند؛
وجود نیستند، نباید هول شویم. ]مطلب[ بسیار واضح است؛ ماهیات وجود نیستند؛ بله، به دلیل ارتباط با وجود، موجود 

                                                             
 ها اصطالح است. البته بنده تالش کردم بنیاد این اصطالحات را بفهمیم.. این1

Commented [u1]: ؟؟ 
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ا وجود چون سنخ طبیعت ذات آن وجود و هستند. ماهیت چون حالت و ویژگی و خاصیت وجود است، موجود است. ام
 واقعیت است، موجود است. 

راحتی نظریه صدرالمتألهین ذیل عنوان اصالت وجود و توانیم بهیمبنابراین با توجه به توضیحاتی که مطرح کردیم 
کند یمم عدم خارج ؛ یعنی آن چیزی که ما را از کت«متن واقع بما هو واقع بودن»اعتباریت ماهیت را بفهیمم. اصالت یعنی 

سازد، بلکه یک ینم؛ مثاًل انسانیت یک واقعیت خارجی «[گونه واقع بودن»کند. ]اما اعتباریت یعنی یمرا واقعی  و شیء
ساز است وجود است؛ یعنی همان احساسی که ما از عبور از سفسطه و عدم پیدا سازد. آن که واقعیتیمای از واقعیت گونه

 این]چنین[ است. کردیم. نگاه صدرایم

 نتایج بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت
جمله اینکه این واقعیت یک واقعیت ]دیدگاه صدرا در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت[ نتایج فراوانی دارد؛ از

مسائل اشتراکی بین اشیاء است؛ حقیقت و بنیاد اشیاء یک چیز است و بروز و نمودشان مختلف است. ]براساس این دیدگاه[ 
متعددی شکل خواهد گرفت. یعنی برخالف تلقی بدوی ما به اشیاء که نگاه ماهوی است. این نگاه ما دلیل 

کنیم؛ کلید ]این ای دارد. ما در اینجا قصد توضیح مفصل آن دلیل را نداریم و تنها کد و کلید آن را بیان میشناسانهمعرفت
که[ واقعیت از باطن به ]درحالی رودیمتیم؛ یعنی نفس ما از ظاهر به باطن یاب هسنگاه ما این است که[ ما معمواًل قالب

خواهیم آن را یمآید. وقتی ما یمجوشد و به شکل قارچ در یمآید. به یک فواره آب یا قارچ نگاه کنید؛ از درون یمظاهر 
گونه است که از نظام قوای ادراکی ما این دهد که اگرکنیم. ]اما[ صدرا هشدار مییممطالعه کنیم از بیرون به درون عبور 

چنین کنیم سپس با واقعیت، خیال نکنید که عالم واقعیت هم اینیمها برخورد رویم و اول با ماهیات و گونهیمبیرون به درون 
، است و اصالت و بنیاد ]مربوط به[ ماهیت است و وجود اعتبار است. نه، واقعیت خارجی برعکس است. واقعیت خارجی

 شود رهزن شوند.یی که زده میهامثالواقعیت برآمده به این گونه است؛ وجود برآمده به این گونه است. منتها نباید این 

کرد که این ظاهر انسان ماهیت انسان است و لذا اگر  سؤالرا که مطرح کردیم، شخصی از من  هامثالیک وقتی این 
چنین نیست؛ یعنی اختالف ماهیت و وجود، مکانی نیست. از یک این رسم؟یممن ]آن را[ شکاف دهم به وجود انسان 

بینید. ارتباط حال در همه وجود هم میبینید، اما درعینکنید[ انسان و انسانیت میجهت ]هرچه به افراد انسان نگاه می
ه است. مثال معنا و گونه برآمدوجود و ماهیت مثل ظاهر و مظهر است. مثل ُملک و ملکوت است. یعنی یک حقیقت این

لفظ در عالم اعتبار مثال خوبی برای این بحث است. لفظ مانند ماهیت و معنا مانند وجود است؛ یعنی معنایی که به این 
کنم. معانی بیان زنم، دائمًا معنا را به صورت الفاظ بیان مییمشکل درآمده است؛ البته تابع قرارداد است. من که حرف 

حال نحو فیزیکی و شیمیایی و... از هم جدا کرد؟ خیر، ولی درعینتوان لفظ و معنا را بهالفاظ. آیا می شود اما در قالبمی
دهد. یماش را تشکیل یکرهپدیگر کاماًل تفاوت دارند. آن یکی روحش را و این یکی بدن و دانیم که دو چیز هستند و با یکمی

نسبت[ روح و بدن است. نه اینکه روح و بدن باشند؛ بلکه مانند روح و که ]نسبت[ وجود و ماهیت مانند ]مثال دیگر این
 بدن هستند. مانند یک حقیقت برآمده به یک گونه است. 
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دیدگاه صدرالمتألهین در بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیات این است. دیگر نباید بگوییم اگر صدرا ماهیت را 
ای از واقعیت خارجی ندارد؛ چراکه[ این تلقی شیخ اشراق بود و است و بهره داند یعنی ]ساخته و پرداخته ذهنیماعتباری 

شناختی اسالمی معتقد است امکان ندارد امر اعتباری شگرفی پیدا کرد. ایشان )صدرا( بر اساس مبانی معرفت تحول
 ک نیست. ]اما[ من واقعاً شده ذهن باشد. آن ]چیزی که ساخته ذهن است[ اعتباریات اجتماعی است که در حوزه ادراتولید

را آهن و آن سومی را انسان، نه اینکه انگ ذهنی من باشد. بر این اساس اگر من گفتم  دانم و آن شیءرا چوب می این شیء
آید. واقعیت بنیادین سازد به حساب مییمرا  ماهیت اعتباری است یعنی جزو حیثیات آن چیزی که واقعیت بنیادین شیء

کند. ]اما[ هر چیزی که در این معنا )خارج کردن شیء از کتم یمت که آن را از کتم عدم و سفسطه خارج همانی اس شیء
1عدم( نقش نداشته باشد، اعتباری است؛ مثل بحث ماهیت که مسئله به این شکل است.  

 توضیح چند اصطالح
وضیح د اصطالح را در اینجا تاکنون که بسترهای بحث کاماًل آماده است و مطلب روشن شد، شاید بد نباشد چن

 دهیم. 

 موجود بالذات و موجود بالعرض
گویند وجود موجود بالذات است و ماهیت موجود بالعرض است. معنای این ی فلسفی پس از صدرا میهاکتابدر 

شد، اما اگر اعبارت همین توضیحاتی است که ارائه کردیم. موجود بالذات موجود بالعرض؛ شاید نیازی به بیان این نکته نب
 چندان هم روشن نشد اشکالی ندارد. 

گویید وجود موجود بالذات است وقتی صدرا این بحث را مطرح کرد برخی به او اشکال گرفتند و گفتند شما که می
ات بالمعنی پدید آمد؛ در الهی« موجود بالذات»یعنی واجب الوجود است؟ این اشکال به خاطر اصطالح معروف و جا افتاده 

 شود. خص به خدا، موجود بالذات گفته میاال

. ۱دهد که موجود بالذات دو اصطالح ]و دو معنی[ دارد: ایشان )صدرا( اینجا ]در پاسخ به این اشکال[ توضیح می
در یک اصطالح، بر اساس نگاه فلسفی و نه عرفانی، موجود بالذات ]بودن شیء[ یعنی سنخ ذاتی آن وجود است. بر اساس 

هم باریتعالی از واقعیت وجود است هم ممکنات از واقعیت وجود هستند؛ لذا موجود بالذات به هر دو قابل نگاه فلسفی 
موجود »بریم، .( وقتی در الهیات بالمعنی االخص، اصطالح موجود بالذات را درباره خداوند به کار می۲اطالق است. بله، )

اگر چیزی موجود باشد و علت نداشته باشد به قرائت الهیات  یعنی علت ندارد، اینجا یک اصطالح دیگری است.« بالذات
کار ببریم و مراد برند. ولی اگر اصطالح موجود بالذات را بهکار میبالمعنی االخصی، اصطالح موجود بالذات را درباره او به

                                                             
 . س: آیا ماهیت آشکار کننده تشکیک وجود است؟1

گیرند. یکی از مباحث، یمشاءالله در بحث تشکیک بیان خواهد شد که ماهیات چگونه در عالم شکل آید؛ انیمج: از تشکیک وجود بر 
شود که ما یمی وجود هاگونهمسئله تشکیک طولی است، یک بحث دیگر کثرت عرضی. کثرت طولی و کثرت عرضی وجود موجب برآمدن 

 شناسیم.یمهمان را به عنوان ماهیات وجود 
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ی است که اینجا ما نفی علت نباشد بلکه مقصود این باشد که جنس ذاتی آن وجود است، این همان بحث اصالت وجود
مطرح کردیم. چه بگوییم اصالت با وجود است و چه بگوییم وجود موجود بالذات است هیچ فرقی ندارد. موجود بالذات 

کند و به حسب سنخ ذاتش در مقابل یماست یعنی به حسب سنخ ذاتش واقعی است و به حسب سنخ ذاتش رفع عدم 
 ایستد. یمسفسطه 

اشاره « واسطه در عروض»کند. این کلمه به همان ینم؛ یعنی سنخ ذاتش طرد عدم اما ماهیت موجود بالعرض است
تواند طرد عدم کند؛ ینمکند؛ ذاتًا یمدارد؛ اگر واسطه در عروض و آن متحد کنار دستی آن را لحاظ کنیم، لذا این طرد عدم 

 چون جنس ذاتی آن یک چیز دیگر است. 

ا به لحاظ محتوایی تا اینجا پیش بردیم و به لحاظ تحلیل شهودی و ما بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ر
کنند که من واقعیت هستم در مقابل سفسطه؛ در بعد تحلیل ذهنی فهمیدیم اشیاء دارای دو بعد هستند: در یک بعد بیان می

 دهد. یمای دیگر نشان هیتواقعکنند من چگونه واقعیتی هستم. ]این بعد دوم[ تمایز این واقعیت را با دیگر بیان می

دهد، یمها را تشکیل یتواقعدر بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مسئله این است که آن زبان اشتراکی بنیاد 
به جنس ذاتی خود واقعی و موجود است، نه به چیز  گوییم این شیءمیچون جنس ذاتی آن واقعیت و وجود است. لذا 

بریم یمکار ول نیست؛ یعنی جنس آن الواقعیة است. اینجا اصطالح موجود بالذت را بهدیگر. این بحث ما بحث علت و معل
گوییم موجود و واقعی است اما نه های دیگر. مییتواقعو وجوه تمایز این واقعیت با  هاگونهگوییم آن و درباره ماهیت می

به حسب جنس ذاتی خود، جنس ذاتی آن، گونه واقعیت ]بودن[ است نه واقعیت. ولی چون گونه واقعیت است واقعی است. 
 نامیم. این ]ُبعد[ را واقعی بالعرض یا موجود بالعرض می

 موجود حقیقی و موجود مجازی
موجود حقیقی و »آید و آن عبارت است از کار میبه هابحثهیم که در بسیاری از داصطالح دیگری را توضیح می

اند. ]این اصطالح[ بسیار فریبنده است و مشکالت زیادی را پدید آورده ولی در فلسفه شکل گرفته و گفته«. موجود مجازی
اند؛ در گذشته ادبیات، ادیب هم بوده گویم این فالسفه ما در عین فیلسوف بودن،دهم میمن وقتی این بحث را توضیح می

ی متعددی است. هاخزانهورود اصطالحات،  ها اطالعاتی داشتند. لذا منشأیناخواندند؛ یعنی از همه یمفلسفه، طب و... 
 گیرد و منابع ورود آن چیست؟ یممثاًل در یک علم، یک اصطالح ]جدید[ چگونه شکل 

شود که وجود اصیل است؛ یعنی واقعیت است، جنس ذاتی آن یموبرو فیلسوفی که ادیب هم هست با این بحث ر
ایستد. ماهیت نیز اعتباری است؛ یعنی جنس ذاتی آن در مقابل سفسطه نیست، جنس یمواقعیت است و در مقابل سفسطه 

یلسوف ادیب ذاتی آن از وجود و واقعیت نیست، گونه واقعیت است و چون گونه واقعیت است شما می گویید واقعی. این ف
گوید ]این بحث[ به استعمال حقیقی و مجازی بسیار شبیه است. استعمال حقیقی در جایی است که این معنا با خود می

کنیم؛ استعمال مجازی آن است که معنا حقیقتًا اینجا وجود ندارد ولی یمحقیقتًا اینجا وجود دارد و ما آن را استعمال 
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الح را برای این بحث استقراض و اقتباس کرده است، منتها متأسفانه رهزنی زیاد ایجاد کنیم. فیلسوف این اصطیماستعمال 
 کرده است. 

گوید وجود از این جهت که معنای وجود را به حسب ذاتی خودش دارد موجود است؛ لذا من حق دارم یمفیلسوف 
عًا از سنخ وجود نیست؛ چون ذات بنیادش واق گوید ذات ویمنگرد و آن را موجود حقیقی بنامم. اکنون به ماهیت و گونه می

های دیگر است. ذات آن، گونه بودن است نه اصل بودن. گونه واقعیت و بنیادش همان گونٔه واقعیت بودن و تمایز با گونه
دانید. پس این است نه خود واقعیت. پس خود واقعیت و وجود در ذات آن اشراب نشده، با این حال شما آن را موجود می

 مجازًا موجود است.

کنند یعنی در فضای ذهن است یمگمان « مجازًا موجود است»متأسفانه بسیاری در برخورد با این بحث و عبارت 
 و اصاًل هیچ واقعیت خارجی ندارد. 

گویند عالم مجاز است، منظورشان همین است. اغلب افراد از عبارت ی عرفانی میهابحثوقتی عرفا در برخی از 
که و... مجاز هستند ]و واقعیت ندارند[؛ درحالی هادرختو  هاانسانکنند که یمچنین برداشت این« از استعالم مج»

که واقعی نیستند. این نکته بسیار مهم است. اشتباهات زیادی در اینجا نیست، نه این هاآنمجاز یعنی ریشه واقعیت در 
گویند این عالم کنند ]این است که معتقدند عرفا[ مییمحمله  صورت گرفته است. یکی از اشکاالت کسانی که به عرفان

کنند ]منظور عرفا این است که[ این عالم اصاًل واقعیت ندارد. نه، ]منظور عرفا یمهیچ و پوچ و مجازی و وهمی است؛ فکر 
ی هابحث. یعنی اصیل نبودن است، نه واقعی نبودن[. بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت یکی از امهات معارف است

گوید من و شما مجازی هستیم نه حقیقی، منظور یمکند. وقتی عارف یمی عرفانی ـ را حل و فصل هابحثفراوانی ـ حتی 
خواهد بگوید ما از یم]بلکه[  ؛ای هستیماو این نیست که ما هیچ واقعیتی نداریم و خیاالت محض و هیچ و پوچ و گتره

1ها را بکنند.یناد نفی واقعیت داشتن خواهنینمجنس واقعیت نیستیم.    

بته این ]دیدگاه[ ما تقریبًا امهات دیدگاه صدرالمتألهین را در نظریه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت توضیح دادیم. ال
 ی بعدی با آن برخورد خواهیم کرد.هابحثدر  جاثمرات و نتایج فراوان وارد که جابه

 دهد؟همان معنای خدا در الهیات را نمیس: این موجود بالذات تقریبًا 

تواند داشته ینم ای است که اصاًل علتگوییم واقعیت بما هی واقعیت یک وقت ]معنای آن[ به گونهج: نه، وقتی می
 شود خداوند.یمو قابل فرض نیست. این انهایت شدید که مرتبه باالتر از یت بیشود خدا. واقعیمباشد؛ این 

 تواند علتی داشته باشد.موجود بالذات هم میس: اما خود آن 

                                                             
یم[ دستخواهم بگویم حرفشان درست است، ]بلکه میینم. 1  کم حرفشان این است.گو
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ج: بله، موجود بالذات در این اصطالحی که در اصالت وجود گفتیم یعنی جنس ذات آن وجود باشد. اما اینکه 
جنس ذاتش وجود است ممکن است یک وجود ضعیف باشد و مرتبه باالتر ]از آن هم[ باشد که در تشکیک واضح خواهد 

اش یک یشهرود معلول بشود نازله او، پس جنس واقعیت بودن نه یعنی علت نخواستن علت نخواستن شد. مرتبه باالتر بش
چیز دیگر است مثاًل در بحث تشکیک مطرح خواهد شد که بی نهایت شدید و قوی بودن که دیگر مافوق برای او تصور 

 ورد.آیمنشود این به معنای علت نخواستن است و آن ویژگی واجب الوجود را پدید 

 س: ما میگوییم خدا وجود دارد، هر وجودی نیازمند به علت است

شود یمشویم، در فلسفه اثبات ینمج: نه هر وجودی، به نظرم نگاه کنید اواًل نگاه کنید در فلسفه ما این بحث را وارد 
ایت شدن او و موجب که خداوند دو بعد وجود و ماهیت نیست فقط وجود خالص است و اتفاقًا همین ویژگی موجب بی نه

ها وجود هستند واقعًا و لذا اصیل هستند. مثل ماهیت یناشود توجه کردید، ولی ما حقایقی داریم که یممعلول نشدن او 
نیستند از جنس واقعیت هستند یعنی از جنسی هستند که به سفسطه نه می گویند ولی مواظب باشید برای اینکه این جنس 

آورد، ولی این جنس ذات آن فریاد مقابله با عدم یمآید این جنس را پدید یمرد، یعنی یک علتی شکل بگیرد نیاز به علت دا
 گویدیمو سفسطه است اصالت وجود این را 

 *؟؟؟

شود بی نهایت شدید، یمشود، آن یمشود به لحاظ شدت و ضعف متفاوت ینم**نه از جهت اصل وجود متفاوت 
 اد وجود یگانه هستندشود ضعیف، ولی در اصل بنییماین 

 *؟؟

**اصالت وجود هم در خدا هست هم در مخلوقات هست. یعنی هر جا شما جنس وجود پیدا کردید، یعنی جنس 
شوند وابسته به او یمبقیه شوند واجب الوجود و خدا و مبدأیمواقعیت این اصیل است. حاال کدامیک از این وجودها 

دیگر مثل بی نهایت شدید بودن یا ضعیف بودن، وابسته، صدرا به تدریج در علت گردد به ویژگیهای یمگوید این بر یم
ومعلول خواهد آمد. این بحث اصالت وجود ربطی به بحث واجب الوجود ندارد، گرچه در واجب الوجود هم اصالت با 

اجمال از دورادور چون وجود است. توجه کردید یعنی حقیقت این به این معنا نیست ما حقیقت پروردگار را شناختیم به 
توانیم در فضای علم حصولی ینمکند بازتاب ذهنی ضعیف یعنی ما حقیقت خود وجود را ینماصل وجود بازتاب ذهنی پیدا 

توانیم آن را تمییز از چیزهای دیگر بدهیم همین مقدار آن احساسی که گفتیم یمبیابیم فقط یک اشاره ای در ذهن است 
توانیم درک کنیم توضیحات مفصلی اینجا دارد در مقابل ماهیت که نه خود ینمیادین وجود را مواظب باشید ما هویت بن

توانم درک کنم چون ماهیت هیچ مانعی برای ذهنی شدن ندارد. ماهیت این بحث که گفتم در بحث وجود یمماهیت را 
تاب ذهنی بدهم چرا چون ذات ماهیت با توانم خود ماهیت را بازیمذهنی چقدر اثر دارد، وقتی ماهیت اعتباری است من 

تواند واحد یمتواند معدوم یمتواند موجود یمتواند معدوم، یمتواند واقعیت دار باشد یممسئله واقعیت داری گره نخورده، 
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خالف زنم خود ماهیت را من فهمیدم بریمرا در ذهن  اشنمونهتواند خارجی باشد. من یک یمتواند ذهنی یمتواند کثیر یم
 ها باید طرح بشود. خداوند وجودش سری است.یناوجود. وجود عین واقعیت است، حاال در بحث وجود ذهنی 

 *؟؟؟

ترین ماهیت به خودمان همین خودمان هستیم. ما علم حضوری به خودمان هم داریم اما معنایش یکنزد** اتفاقًا 
ها یفآید تا هم یمت که هر چیزی به علم حضوری مادر این نیست من یک لمحه ای از این بحث گفتم معنایش این نیس

خالدون آن که در علم حضوری هست بتوانیم بفهمیم و درک کنیم. این به دلیل این است که خود این حقیقتی که به علم 
ها را دارد. برای شکل گیری انسان ماهیت انسان انبوهی از یچیدگیپحضوری برای ما دریافت شد گاهی اوقات انبوه 

تر از این بشویم برای تشخیص دادن برخی از ویژگیهای فلسفی انبوهی از یقعمی ماهوی شکل گرفته اگر بخواهیم هامؤلفه
اعتراض کنیم مثالً یمشویم برخی از چیزهای خیلی واضح را درک یممسائل در هم پیچده شده، ما وقتی سر صحنه حاضر 

آید، برخی از ویژگیهای انسان خیلی به راحتی یمسپیدی خیلی به راحتی به چنگ  هااندازهآید یمخیلی به راحتی به چنگ ما 
 نیاز به مطالعات بسیار دقیق همین علم حضوری داریم ولی نیاز به مطالعات فراوان دارد.  هاآنآید. ولی برخی از یمبه چنگ 

گردد به واقعیت تو در تو و پر الیه با امر واقعی هم به لحاظ یمویژگیهای فلسفی واضح است، این بر بسیاری از 
کنیم یک یمدرک  ماهوی، هم به لحاظ فقط بحث ماهیت نیست ما خیلی از ویژگیهای فلسفی را به سختی در این شیء

شنویم که حضرت یماز امیر المومنین سالم الله علیه این را مثال برایتان بزنم این راباز داخل پرانتز در نظر بگیرید ما مثالً 
فرماید فاینما تولوا فسم وجه الله می دانید چی یمقرآن اال و رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه، مثالً  فرماید ما رأیت شیءیم
حو علم حضوری این ارتباط را خواهد بگوید همین اشیا در درون خودش وجه خدا را دارد ما به نیمخواهد بگوید یم

های یهالکند به یک نکته یعنی به شکوفا شدن برخی از یمداریم، ولی دریافت این واقعیت چون چندین الیه عمق پیدا 
های ادراکی ما هنوز شکوفا نشده االن ما برخورد داریم با این صحنه خیلی این واقعیت پر یهالادراکی ما وابسته است و آن 

های یهالگیرد اگر برخی از ینمفاینما تولوا فسمع وجه الله ولی دریافت وجه الله االن برای ما به راحتی صورت ثالً الیه است م
یابد مثل اینکه یک کسی یمشکوفا بشود، همین جا دارد در واقع خداوند متعال را به علم حضوری  هاآنادراکی عمیق ما 

و سلم عرض کردم می گویید خدا کجاست حضرت فرمود خدا اینجاست  آمد خدمت رسول گرامی اسالم صلی الله علیه
خواهم بگویم حتمًا برایتان یماینجاست همه جا هست این را باید دریافت کرد که این نحوه ارتباط این چیزی نیست که 

چندین الیه ای روشن بشود. بنیاد هستی که آمده رو، توجه کردید و این فاصله مکانی و زمانی نیست ما هم یک حقیقت 
های بیرونی یهالآید تا یمهستیم به لحاظ ادراک و این را باید در معرفت شناسی بگوییم واقعیت پرالیه و پر وجه از بنیاد بر 

کنیم الیه به الیه، توجه کردید یک موقعی یواش یواش طرف یمما هم چندین الیه ادراک هستیم ما از این طرف برخورد 
گوید من دارم الیه یمکنند. مثاًل ینمکنم افراد عادی هم برخورد دارند ولی درک یمم چیزهایی درک گوید من االن داریم

کنم همین جا می دانید آخرت باطن دنیاست نه اینکه یک جای دیگری باشد. یعلمون ظاهرًا من یممثالی عالم را درک 
دنیا است، همین االن لذا برای کسی که مثاًل فرض کنید  الحیات الدنیا و هم عن االخره هم غافلون، نگاه کنید آخرت باطن

های باطنی او باز شده که فکر نکنیم به راحتی است انگشت شمار افرادی کسانی اینجور باشند، همین شما یهالحقیقت آن 
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استان زید کند مثل آن دیمگوید عجب روحانیت دارد یا عجب همینجا آن حقایق باطنی را مشاهده یمکند یمرا مشاهده 
بینم آخرت یمها را دارم یبهشتبینم یمها را دارم یجهنمبینم یمبینم بهشت را یمگوید گویا جهنم را یمبن حارثه که ایشان 

تر نظام هستی است. اینجوری ما از این طرف، لذا اولین برخورد ما حسی است یقعمهای یهالها یناباطن همین دنیاست، 
 کند.یمرسد به عمق پیدا یمتر تا یقعمهای یهالرود یمو حسن برای همه واضح است. 

 *؟؟؟

فی ماهیات است، یک بحثی داریم به نام مقوالت اگر در منطق یا فلسفه با آن آشنا شده باشید مقوالت معر هاآن**
خواهید این ماهیات را یمدستجات ماهیات است کاری به وجود ندارد شما بعد از اینکه وجود را از ماهیت تفکیک کردید 

تواند آن را بیابد حتی جوهر ینمرده بندی بکنید می گویید ماهیات یا جوهر است یا عرض است، جوهر دیگر حواس ما 
بینیم جوهر جسم محسوس نیست. مثاًل شما یمرا  هااندازهبینیم یمرا  هاگرنیابد. ما فقط ینمجسم را میدانید حواس ما 

وقتی رفتید در ماهیت شما وجود جوهر و جوهر عرض که رفتید وجود عرض و عرض ارتباط بین جواهر و اعراض برقرار 
یک مقوله جوهر است نه گیرد مثاًل در مقوالت که رفتید می گوییم یمی گسترده و بزرگی اینجا شکل هادستگاهشود یم

مقوله چی است عرض دارند کم داریم، کیف داریم این داریم متاع داریم جده داریم، فعل داریم انفعال داریم اضافه داریم 
ها محسوس نیستند یناها محسوس هستند بسیاری از یناکند. برخی از یمی ماهیات را دسته بندی هاگروهها همه دارد ینا

 جوهر، خود جوهر پنج نوع دارد مثاًل عقل یعنی موجود مجرد تام عقل داریم نفس داریم صورت داریم توجه کردید مثالً 
ها در واقع تفصیل دادن و گونه شماری حوزه یناها انواع پنجگانه در واقع جوهر هستند همه یناماده داریم جسم داریم 

شوند یعنی خداوند مثاًل وجودهایی یمییم این ماهیات موجود ها در مقابل وجود قرار دارد تازه می گویناماهیات است همه 
باهمدیگر ارتباط دارند،  هاعرضآورد این وجودها به گونه جوهر است، به گونه عرض است، خوب این جوهر و یمرا پدید 

وری است حاال که به گونه جوهر است به کدام گونه جوهر است، گونه عقالنی است گونه فرض کنید جسمانی است چه ج
 ی متعددی که وجود دارد.هاگونهو 

 *؟؟؟

**همین است منظور همین است در واقع کون که می گویید یک کون دارید یک متعلق کون دارید، متعلق کون 
آید به معلولی یمماهیت است در فرایند شکل گیری شهید مطهری قشنگ این را توضیح داد. مثاًل وقتی می گوییم علت 

ن این را در علیت خواهم گفت. نگاه بدوی این است که یک چیزی اینجا ایستاده، یک چیزی این طرف دهد، میموجود 
کند به او، این مخالف حقیقت علیت است. در فضاهای در واقع نه اینکه ابن سینا این را بگوید یمایستاده یک چیزی اعطا 

فهمد یمآدم اینجوری  هاعبارتارد، یعنی از ظواهر برخی های ساده انگارانه ای که برخی از عبارات مشاعی دیتلقولی در 
دهد این وجود یمفیلسوف بودند، فرایند علیت چیست، فرایند علیت یک نسبت است یک اضافه است یعنی وجود شکل 

وجود  مقابل ما ایستاده و این طرف آمده شود، نه اینکه آن شیءیمکه شکل داد طبیعتًا در ذیل این وجود یک شیئی حاصل 
آید، یمکند، این کون از کون یمرا به آن اعطا کرده است. یعنی در واقع قرائت این معنا چیست، یعنی وجود به گونه ای ظهور 

کون یعنی وجود یعنی حصول، یعنی این قول کون همان اضافه علیتی است که خداوند متعال دارد و از ذیل این اضافه علیتی 
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اینکه مکنون یک چیز جداگانه باشد نه، توجه یک چیز جداگانه باشد دارد وجود و حصول را  آید آن مکنون نهیمچی پدید 
شود یمکند اینجور نیست. در واقع پروردگار متعال یک اضافه علیتی در علیتی دارد که در کنارش یک شیئی حاصل یماعطا 

گوید ماهیت یمشود. ببینید صدرا یماستفاده  هابحثحاال که بحث به اینجا کشید یواش یک چیزی بگویم چون از این 
شود در ذات ماهیت ینمخواهد بگوید ذات ماهیت اصاًل وجود در آن اشراب یممجعول نیست، می دانید معنایش چیست 

را تحلیل کردید به وجود و ماهیت آنی که حقیقت معلول است  یعنی بعد از اینکه شما آمدید وجود و ماهیت را، یک شیء
شود یعنی علت باید وجود را در ذاتش یمخواهید بگویید راجع ماهیت هم علیت پیاده یموجود است، اگر شما  همان

گوید ماهیت مجعول یمشود واقعیت را اشراب کرد، این معنای صدرا وقتی یماشراب کند ماهیت یعنی گونه مگر گونه در آن 
گیرد ینمخواهند نه تا علت نباشد این شکل ینمها علت یتماهید گویمنیست این است نه اینکه شما فکر کنید پس ایشان 

دهد، فرایند علیت که حاال من تعبیرم پمپاژ ینممنظور این نیست، منظور این است که فرایند علیت در ذات ماهیت رخ 
هست همان  گیرد، این نفس همان پمپاژ است یعنی همان اضافه اشراقیه وجودییموجود است در همان وجودها صورت 

های یژگیواحوال وجود هستند  هاگونهگیرند این یمشکل  هاگونهدر واقع علیت است نه چیز دیگر بله به تبع او خودبخود 
آید یکی از ویژگیها این است که اینگونه باشد آنگونه نباشد. یموجود هستند وقتی وجود ایجاد شد خودبخود آن ویژگیها 

جعول نیست مراد ایشان این است من در ذهنم بود از یادم رفته بود االن این مطرح شد. ما گوید ماهیت میماینکه صدرا 
 مسئله دوممان تمام شد. مسئله اول چی بود اشتراک معنوی وجود

 *؟؟؟

** این وقتی اشتراک معنوی وجود می گوییم یک قالبش نگاه عرفانی است که گفتم آیا از اشتراک معنوی وجود به 
یم وحدت اطالقی نه ما درمسئله سوم بحث تشکیک را داریم مثاًل وجودهای متکثر که عرفان این را قائل رسیمآن فضا 

دهند حتی در بستر نگاه یمیک معنا به ما  شانهمهنیست، در این بستر اشتراک معنای وجود کاماًل پذیرفته شده است، یعنی 
تشان هست ولی باز هم اشتراک معنای وجود چیست مأخوذ مشاعی که حقایق متباینه قائل است گرچه تناقضی در کلما

گوید وجود فقط ذهن یماست. حتی شیخ اشراق که قائل به اصالت ماهیت است اشتراک به معنای وجود را قبول دارد منتها 
وجود کنیم. مسئله اول اشتراک معنوی یمسازد و تولید شده ذهن است. خیلی خوب ما از مسئله دوم هم عبور یمآن را 

مسئله دوم بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، ببینید این بحث اعتباریت ماهیت من یک تکمله بگویم ما که می گوییم 
کنیم یعنی هر چیزی غیر از وجود است اعتباری است، اعتباری یمماهیت اعتباری است بعضًا خیلی از چیزها را اضافه 

مطرح است چرا دراین دعوا فقط وجودوماهیت طرح  سؤالگفتیم حاال یک باهمین معنا، با همین معنا که برای ماهیت 
کنم عالمه یک پاسخ دارد، دیگران پاسخی دارند آنجا باید تعقیب کرد این بحث را، ینمشود من جوابش را االن مطرح یم

محتوایی پیش ببریم  شود وجودو ماهیت ولی از تنقیح مناط که بکنیم یعنی مسئله به نحویمدر این بحث فقط دعوا چی 
به گونه ای که  شانهمهفقط وجود اصیل است و بقیه هر چه از این واقعیت انتزاع می شودهمه شان اعتباری هستند، یعنی 

 ماهیت متحقق است همین گونه متحقق هستند. خیلی خوب

 شود اینجا گفت با تعریفی که صدرا از اصالت و اعتبار کرده، به حقیقت؟؟؟ینم *؟؟؟
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واقعی ما این است چه چیزی حقیقت خارجی را به ما هو خارجی تشکیل داده  سؤالین بحث ما لفظی نیست ** ا
حتی اشراقیون هم همین را می گویند منتها می گویند این برداشت وجودی که شما می گویید در ذهن است، آنی که آقا از 

حس این معنا متعارف عمومی آن که از کسب عدم خارج کنید این نکته را، بروید در یمشود آهن است دقت یمعدم خارج 
اندیشند شما در یمها است. وجود چیست، لذا اکثر متکلمین اصاله ماهوی یناشده برگ است چوب است آهن است 

ها است که واقعیت است ولی صدرا یناگوید این ماده آن ماده یماندیشد یمفضاها بروید علوم متعارف بروید چطور 
گوید یمها برمی گیرید نحوه ورود صدرا یناگوید آیا مفهوم وجود از یمکند صدرا یمگوید مواظب باشید از کجا شروع یم

کند، یمکند. مفهوم آهن و سنگ از چه بعدی حکایت یمگوید مفهوم وجود از چه بعدی از این وجود حکایت یمبله بله، 
گوید آن که یمماند یمکند مثل یک مایه مشترک بین کل یمی دانید چکار دهد میمیواش یواش آن نگاه بدوی را تغییر 

تواند بشود یمها پیوند اشیا خیلی سخت واقعی یماهوحقیقت است مایه مشترک تأثیرات فراوانی دارد مثاًل در نگاه اصالت 
کند یمد اشیا را راحت برقرار یعنی همه جدا جدا تکه تکه هستند ایشان کاری که کرده یواش یواش در مراحل بعدی پیون

ی متعدد زده شده است. منتها از این هاقالبی مختلف، به هاگونهماند که حاال آمده به یمگوید مثل یک مواد اولیه یم
کند لذا گفتم جوهر هم یک ماهیت است. انسان یک یمترسم چون این قالب که می گویید حالت صوری پیدا یم هاقالب

این  اشمرحلهان گوشت و پوست و استخوان نیست انسان یک حقیقت چندین مرحله ای است، آخرین ماهیت است، انس
بدن است. توجه کردید ما وقتی می گویید فرض کنید نباید در ذهن بیافتد این ماهیت گفتم قالب، ولی قالب را مواظب 

 اشهمهاه کنید هر چه بشکافید باشید قالب به معنای صوری ظاهری نیست مثل یک مجسمه نیست شما یک سنگ نگ
 هادستگاهرسید شما امکان ندارد نگویید نه با تجزیه هاییکه قدرت تجزیه ای که ینمماهیت است حتی به جوهره جسمش 

 پیدا کرده نه امکان پذیر نیست هر چه شما برخورد کردید یا رنگ است یا اندازه است یا شکل است. 

ین شبهه که ترموهونمی گوییم  هابحثها راجع خدا ما در یبعضاست. جسم یک معقول است این نکته مهمی 
ترین شبهه است، خوب خدا کجاست نشان بده به من شما برگرد بگو جسم کجاست جسم را نشان بده، یعنی یعشااتفاقًا 

ین عقلی کنید، یعنی محسوسات شما اعراض است ولی اعراض بدون پشتوانه جوهری ایمبینید و حس یمشما اعراض 
شوید یک حقیقت بنیادینی داریم که به رو آمده و اعراض را یمکنید ولی متوجه یماست نگاه کنید با عقل داری این کار را 

پدید آورده ما به لحاظ حواسمان به آن حقیقت بنیادین راه نداریم به عقل به حقیقت بنیادین راه داریم همین بحث به نحو 
 ن مسئله دومگسترده تر در جای دیگر، ای

 تشکیک وجود
اما مسئله سوم بحث تشکیک در وجود است. بحث تشکیک در وجود است یعنی ما اشتراک معنوی را پشت سر 
گذاشتیم اشتراک معنوی وجود را، اصالت وجود را پشت سر گذاشتیم وجود مشترک معنوی است این تابع را نگاه کنید چه 

رسیم به مسئله سوم تشکیک در وجود ذیل چند یمحاالت او هستند حاال  هاهگونتلقی داشتیم همه جا او متن اصیل است 
 تا نکته به تدریج مسئله تشکیک در وجود را پشت سر خواهیم گذاشت.
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 انگیزه طرح مسئله تشکیک وجود
نکته اول در باب تشکیک انگیزه طرح این مسئله هست. انگیزه حکما از طرح مسئله تشکیک توجیه کثرات در آن 

ن واحد است یعنی اگر اینجوری بگویم بهتر است شما یک زبان اشتراکی داشتید وجود وجود این کثرات چطور سر مت
های حکما در این بحث بوده، اگر دقت کنید یزهانگها ینادرآورده است، کیسیت ارتباط این کثرات با وحدت چگونه است 
آیا  سؤالبینیم یک یمه است ما در ظاهر همه چیز راکثیر پشت صحنه این بحث دریافت یگانگی و وحدت عالم نهفته شد

یی که ما داشتیم که اشتراک معنوی وجود را تثبیت کردیم اصالت هابحثگردد. اگر از طریق یماین کثیر به یک وحدت بر 
شکل گرفته است وجود تثبیت کردیم زبان اشتراکی را تثبیت کردیم حاال که این اشتراکی اشتراکی همه هست چرا این کثرات 

رویم اصل انگیزه بحث تشکیک توجیه کثرات در این نظام هستی یمآییم یک وقت از این طرف یمیک وقت از آن طرف 
 بوده این نکته اول

 نتایج و ثمرات تشکیک وجود
 *؟؟؟

شود، این نکته اول نکته دوم فواید و نتایج و ثمرات این بحث است، یمرویم ببینیم چه جوری یم**یواش یواش 
تأثیر دارد تشکیک وجود یعنی  هادامنهیعنی این بحث یک بحثی نیست که بگوییم تشکیک نه مثل اصاله وجود تا چقدر 

مبانی درست و مهم همین ها جز مبانی اصلی، یعنی چند تا مبنا اگر شما بخواهید از حکمت متعالیه بر شمارید یکی از ینا
یی واضح نشد ایرادی هاعبارتها را لیست کردم عرض کردم مثل بحث قبلی اگر ینابحث تشکیک در وجود است. من 

 خواهم گستره و دامنه تأثیرگذاری این بحث را نشان بدهم. یمندارد، من فقط 

 تبیین ارتباط تکوینی اجزاء عالم و حق و خلق
شود، توجه کردید، تبیین نوع یمعی و تکوینی همه اشیا عالم با همدیگر بااین بحث تعمیم مثاًل تبیین ارتباط واق

ارتباط حق و خلق یعنی دائمًا یکی از سواالتی که ما در فلسفه داریم این استکه واجب الوجود با ممکنات چطور ارتباط 
شود چگونگی ارتباط واجب الوجود با ممکنات یمدارند وقتی مسئله تشکیک تبیین بشود دارد توضیحی از این مسئله داده 

 شودیمحق و خلق واضح 

 تبیین جغرافیای هستی
کنیم یمتبیین جغرافیای هستی این نکته را نگاه کنید یعنی ما بر اساس نظام تشکیک یک نقشه ای از کل هستی پیدا  

کجا قرار دارند  هادانشا برای اینکه بفهمیم خواهم بگویم این بحث در مسئله جغرافیای دانش هم خیلی تأثیر دارد میممن 
 اگر یک تصویری از یک نقشه ای از نظام هستی داشته باشیم به درد آن بحث هم خواهد خورد،
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 تبیین نقشه کالن هستی
دهد. نگاه ساختاری از نظام هستی یمتبیین یک نقشه کالن از هستی یعنی بحث تشکیک به شما نگاه ساختاری 

شود در یمشود در عین اینکه روابط موجودات روشن یمکند. می دانید در دل این ساختار چی یمار پیدا دهد یک ساختیم
عین حال موقعیت جغرافیایی هر پدیده هم مشخص خواهد شد. می دانید االن در دل به راحتی اگر دین بحث را مطرح کرده 

گوید که حقیقت جن ملکوت اسفل است، یعنی دارد یمهد، دیماین توضیح را فهمد صدرا مثالً یمباشد این عبارت صدرا 
کند. اگر این قالب در دست ما باشد یمحد و مرز و حدود جغرافیای و طول و عرض جغرافیایی این موجود دارد بررسی 

کجا قرار  خواهیم تحلیل کنیم انسان کجا قرار دارد فرض کنید عقول کجا قرار دارد عالم مثال کجا قرار دارد عالم مادهیم
آید و جغرافیای اشیا یمدهد، جغرافیای کالن به دست یمدهد این ساختار به ما یمها هست کجا قرار ینادارد مراتبی که در 

 تواند به دست بیاید. یم

 تغییر نگرش در مواد ثالث
گیرد یمهم شکل از جمله تأثیراتی که این بحث گذاشته که البته تحت تأثیر بحث اصالت وجود هم هست و اینجا 

بحث وجوب و امکان است. یعنی راحت بعد از اینکه این بحث را مطرح کردید، صدرا تغییر نگرش در موارد ثالث خصوصاً 
ها همه تحت تأثیر بحث تشکیک است. یعنی یناتواند بگوید وجود چیست مرتبه باال، امکان چیست مراتب پایین یم

شود که یک موجودی یمدهد من اشاراتی قباًل داشتم چطور یمو امکان را توضیح تشکیک که جا بیافتد راحت ایشان وجوب 
است و عجیب است این  سؤاالت ها این هم جزءیبعضشود یمعلت بخواهد ولی یک موجودی علت نخواهد. چه جور 

گوید من یک یمی دقیقی است می دانید در خاطراتش هاآدمشود خیلی یمکند واقعًا انسان شگفت زده یمبحث را مطرح 
برای من روشن بود تا یکی از دوستانم که آن هم اتفاقًا مذهبی بود  هابحثانسان متدین بودم خدا را قبول داشتم همه این 

آمد یمی مختلفی پیش هاصحبتگوید با او برخورد کردم یمکند، یمکذا بود با ایشان برخورد کردم، اول تعریفش را 
ها اشیا صحبت کردیم گفت این چیزها را چی یدهپدگوید در جوانی این اتفاق برای من افتاد با او صحبت کردم راجع یم

را مطرح کرد گفت خدا را چه کسی پدید آورده  سؤالآورد رسیدیم به خدا بعد آنجا این یمآورد گفتیم آن یکی پدید یمپدید 
چه جوری اینجا گیر کرده هر چه فکر کردم چطور این مسئله را حل و فصل کنم دیدم  کنمیمو آنجا من گیر کردم تعجب 

توانم حل و فصل کنم لذا از آن به بعد شد دیگر این اعتقاد را کنار گذاشتم. جدی یک چیز عجیبی است که ایشان را ینم
لیکه یک مسئله ساده عقلی است ما یک دغدغه بزرگ فکری تلقی کرده که کل نگاه زندگیش را در آینده عوض کرده در حا

رسیم به خدا بعد می یمکنیم یمزد ما اینجوری طی یمی متعارف و معمولی، یک بزرگواری حرف قشنگی هابحثدر 
گویند خدا چیست خدا را چی به وجود آورد نگاه کن نتوانستید حل کنید بعد می گوییم شما بیا حل کن بعد می گویند این 

ها این یناها اجزایی بوده برخورد کردند به همدیگر یک دفعه شد این، می گوییم خوب ینابینید یمرا این چیزها  هاآدم
اجزای ازلی بوده همین حرف را آن طرف  هاآنگوید یمیک چیزی بعد می گوییم قبلی چی  هاآنگوید یمها آن چی، یدهپد

کنی این یمعلت نخواهد و ازلی باشد چرا آن طرف گیر  خواهی به یک چیزی برسی که آن دیگریمبزن توجه کردی، اگر 
کنی. توجه کردید، خوب بگو این اجزا را چی پدید آورده این جا هم یک موجود ازلی بوده حاال در بحث ینمطرف گیر 
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شود یک موجودی علت نخواهد بی یمشود، که چی باعث یمشود، قشنگ جواب داده یمتشکیک این معنا جواب داده 
شود علت بخواهد. یمشود یک موجودی علت بخواهد ضعف وجودی او این باعث یمت شدید بودن آن چی باعث نهای

 خواهد شد. ترواضحوقتی کل این دستگاه روشن بشود فضا 

 تحول در مسئله علیت
کیک از جمله تأثیراتی که این بحث گذاشته تحول در مسئله علیت و تحلیل علیت، اصاًل صدرا بر اساس نظام تش

گفته تنزل وجودی یعنی علیت بگذارید تشکیک مطرح بشود تنزل وجودی یعنی علیت، ترقیق وجودی یعنی علیت اصاًل 
کند چیز دیگر ایشان گفته یعنی تنزل در دستگاه تشکیک این را معنا کرده ان شا یمفرایند علیت یعنی چی یک چیزی افاضه 

کنم یمرا مطرح  هابحثاز اینکه بحث تشکیک را عبور کردیم یک مقدار از این ها را به عنوان نتایج بعد یناالله برخی از 
 دهد بسیار مهم است.یمچون خیلی این ساختاری که نظام تشکیک 

 تأثیر در بحث وحدت و کثرت
ی جدیدی در وحدت و کثرت است. یعنی ما قباًل وحدت و کثرت هامدلاز جمله تأثیراتی که این بحث گذاشته 

یی داشتیم بیشتر در قالب فضاهای ماهوی بود، ایشان وقتی این بحث را ارائه داده ما یک مدل جدیدی از وحدت هامدلیک 
و کثرت با آن روبرو شدیم که وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، کثرت و وحدت متالئم با یکدیگر، یک چنین 

ه، چون حمل بسترش کثرت در دل وحدت است، هر حملی یک برای ما روشن شد هاحملچیزی روبرو شدیم بنیاد مسئله 
ها در جای خودش باید بحث بشود. یعنی شما بالفاصله یک حمل انجام بدهید قصد یناکثرت در دل یک وحدت دارد 

افتد، حمل یمخواهد با هم متالئم بشود و هماهنگ بشود اینجاست که حمل اتفاق یمبدانید که یک وحدت و یک کثرت 
 افتد این در واقع از تأثیرات این بحث است.یماتفاق  اینجا

 تأثیر در مسئله حرکت و تکامل
را، من تاریخچه بحث تشکیک را عرض  هابحثرا قبل از صدرا داشتند این  هابحثبحث حرکت و تکامل، این 

های آشکار پیدا کرد، یینتبها و یلتحلرا داشتند ولی وقتی بحث تشکیک آمد مباحث واضح شد،  هابحثخواهم کردم این 
در بحث حرکت و تکامل ایشان در فضای یعنی حرکت و تکامل اشتداد است اشتداد در بستر تشکیک معنا دارد اگر تشکیک 

شود، یمخواستم بگویم مثاًل مباحث نقد بر اساس حرکت جوهری توضیح داده یمرا معنا کردید و لذا ایشان را مستقیم 
شود، اشتداد بر اساس نظام تشکیکی است. یعنی نظام تشکیکی را خوب معنا یمداد تبیین حرکت جوهری بر اساس اشت

ها به هم یناتوانید تحوالت نفس را معنا بکنید یمتوانید معنا کنید یمتوانید اشتداد را معنا بکنید حرکت جوهری را یمکنید 
 پیوسته هستند. 

 تأثیر در معرفت النفس
فاصله اگر بخواهیم جدا کنیم تأثیرات شگرفی است که در معرفه النفس است که االن اشاره از جمله تأثیراتی که بال

 کردم
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 ابطال تسلسل
شود ابطال تسلسل است، و جالب است خود صدرا از آن استفاده یمیی که از نظام تشکیکی استفاده هابحثیکی از 

ت بحث تشکیک خواهم گفت اصاًل نفس مدل تشکیکی ابطال نکرده ولی عالمه استفاده کرده ان شا الله من به عنوان تأثیرا
کند نیازی به ادله ابطال تسلسل ادله دیگر آن داریم یعنی یکی از بهترین ابطال تسلسل خود تشکیک است این را یمتسلسل 
شود از یم یی می دانید اگر ابطال تسلسل بشود خودبخود اثبات واجب الوجودهابحثدهیم ان شا الله از جمله یمتوضیح 

کند یعنی در الهیه االخص هم تأثیر یمدل این بحث صدرا جلد شش اسفار اولش را نگاه کنید از دل تشکیک اثبات واجب 
ی جدیدی است که شکل گرفته یکی از فواید این بحث اثبات عوالم واسطه است، یعنی دائمًا هااستداللها ینادارد یعنی 

کما می گویند یک عالمی داریم عالم عقل، یک عالمی داریم عالم مثال ما عالم ماده را کنیم از کجا حیمرا  سؤالما این 
 کند، یمفهمیدیم حداکثر خدا را فهمیدیم مثاًل، از کجا این عوالم واسطه است نظام تشکیک این را تبیین 

 وجودهای جمعی
توضیح بدهم شکل گیری وجودهای جمعی است، یعنی وجودهایی  ترمفصلخواهم بعدًا یمیک بحث دیگر که 

های یلتحلو  هانگاهکه در عین وساطت خیلی از کماالت را مندمجًا در خودشان دارند، خیلی چیز قشنگی خواهد بود 
را شود که وجودهای جمعی ما یک وجودهای ضعیفی داریم که بخشی از کماالت یمدهد، چی باعث یمگسترده به انسان 

شود وجودهای واحد پر از کماالت شکل بگیرد و این یمدهد که چهجور یمدارند، ولی در بستر تشکیک ایشان توضیح 
شود این هم در واقع یکی از ثمرات است. ازجمله ثمرات بحث یمچه در همین فضای تشکیک این مسئله توضیح داده 

تی و در میانه هستی و در حضیض هستی یعنی کثرات تشکیک چگونگی بروز کثرات است و کیفیت کثرات در اوج هس
انهای بروزاتشان بخواهم اسم بدهم مثاًل کثرت اندماجی داریم کثرات میانی داریم و کثراتی که در عالم ماده کاماًل تمایز از 

در واقع نکته دوم  شود. این تا اینجا به عنوانیمها در بستر نظام تشکیکی بنیادها و مبانی آن پی ریزی یناهم حاصل شده 
 در مسئله تشکیک


