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 مهفت#جلسه_

 الله الرحمن الرحیم بسم

 ی الله علی محمد و آله الطاهرینالحمد الله رب العالمین و صل

یت ماهیت  توضیحی درباره اعتبار

خواهم اشاره کنم و یممن قبل از اینکه ادامه بدهم مسئله سوم را بعضی از من یک تعبیر و واژه را راجع مسئله دوم 
کنیم معمواًل در هر دوره ای که این بحث را می یمآن عنوان یا شعاری است که ما برای بحث اصالت وجود معمواًل مطرح 

کنیم. عمق نگاه صدر المتألهین در بحث اصالت وجود و یماین عنوان را مطرح  هاطلبهو غیر  هاطلبهگوییم چه برای 
 اعتباریت ماهیت اینگونه قابل طرح است. که ماهیت یاهمان ماهیات ماهیت موجود است ولی وجود نیست. 

توانیم منحصر کنیم یمببینید یکی از ثمراتی را که ما خیلی در یک قالب یک گزاره ای بتوانیم روی آن دقت کنیم 
ود هست بنابراین وقتی ما می گوییم ماهیت اعتباری است در نگاه صدرا یک چنین تفسیری دارد. ماهیت موجهمین است. 

ماند که ماهیت موجود هست و وجود نیست یعنی چی، خیلی یمها این جمله مثل تناقض یلیخولی وجود نیست. برای 
از ماهوی تمییز دادیم. بله بعد  قًا بعد وجودی راهایی که کردیم دقییلتحلروشن است. ما به حسب  هابحثواضح در این 

جود ماهوی به دلیل همراهی که با وجود دارد و خاصیت وجود است موجود است ولی بهره ذاتی از حقیقت واقعیت و و
 موجود نیست. بریم که ماهیت وجود است ولییمندارد. لذا این جمله را به کار 

 مروری بر جلسه قبل

های یزهانگنکته اول  له سوم مسئله سوم بحث تشکیک بود. ما دو تا نکته در این بحث گفتیمگردیم به مسئیمبر 
فی و حکما از طرح بحث تشکیک بود، نکته دوم مجموعه آثار و فواید و نتایجی است که این بحث در دامه مباحث فلس

 الهیاتی دارد

 تاریخچه بحث تشکیک وجود
به آن بپردازیم، تاریخچه این بحث است. تاریخچه معمواًل مسائلی که باید  خواهیم خیلی اشارتاً یمنکته سومی که 

برایتان روشن نیست مگر اینکه  هابحثطرح بشود یک بار اول قابل طرح است یک بار آخر. اول که من می گویم خیلی 
ضح نیست من مجبورم یک یکی دو تا کتاب خوانده باشید که من بتوانم تاریخچه مفصل آن را بگویم. آن فضا برایتان وا

کند در دل آن تاریخچه با مباحث محتوایی، بله مگر اینکه ما اساسًا یمتاریخچه اجمالی برایتان بگویم. چون شما را درگیر 
مباحث فلسفه را در بستر تاریخ مطرح کنیم که خیلی جالب و عالی است. این از بدو شروع قشنگ بگویم چه فضایی بوده 

یی برخورد کردند و بعد بعد به این سمت حرکت کنیم هاچالششد چه یمده، چه چیزهایی ادراک چه احساسی آنجا بو
خواهیم به عنوان یک نکته در دل یک مجموعه مطرح کنیم طبیعتًا خیلی گذرا یمطبیعتًا چیز خوبی خواهد بود. ولی االن که 

 خواهد شد.
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 تقسیم کلی به مشکک و متواطی
ا ره مشکک و متواتی درمنطق شروع شده است. در مباحث منطق میزن وقتی مفاهیم بحث تشکیک از تقسیم کلی ب

خواهند صدق بدهند بر مصادیق آن به دو گونه است بعضی موارد متواتی است برخی موارد مشکک است. برخی موارد یم
 . وارد این گونه نیست مشکک استکند، برخی از میممتواتی است یعنی یکسان بر مصادیق آن صدق 

اندازد آدم یممشکک می دانید معنایش چیست، مشکک لغتش یعنی به شک اندازنده، توجه کردید یعنی به تردید 
کند مثاًل بر یک یمرا، چرا به برخی مفاهیم گفتند مشکک، چون انسان وقتی نوع صدق این مفهوم را بر مصادیق مشاهده 

شود در یمکند دارد با معنای جدیدی روبرو یمهد احساس خواهد صدق بدیممصداق که صدق داد بر مصداق جدید که 
اندازد آدم را که این مشترک لفظی است، مشترک معنوی است، معنای یمحالیکه با معنای جدید روبرو نیست یعنی به شک 

 جدید است، همان معنا است با یک تفاوت.

ین چیزی است. آن وقت وقتی نوبت به کک یک چنها در بحث منطقی می گویند کلی مشیکلسر اینکه به برخی  
ی باعث اافتد. یعنی چه نکته یمن اتفاق شود در مرحله مفهومی اییمفالسفه رسید، فالسفه گفتند چه نکته ای موجب 

شود برخی ازمفاهیم به نحو متواتی و یکسان صدق بکند برخی از مفاهیم نایکسان صدق کند با اینکه اشتراک معنوی یم
صل ی هم کلی مشکک هر دو در ایعنی هم کلی متواطدارد. توجه داشته باشید هر دو قسم اقسام اشتراک معنوی است 

 لی یکی یکسان صادق است یکی نایکسان. اشتراک معنوی مشترک هستند هر دو اشتراک معنوی دارند. و

ه رویم در مرحلیم این مصادیق است، که وقتی ما شود چه خبر دریمفلسفه درگیر این بحث شدند که چی باعث 
کند. اینجا بود باب چی مطرح شد، باب تشکیک در فلسفه مطرح شد. یعنی یمبینیم این مفهوم نایکسان صدق یممفهوم 

حث ه تقسیم کلی به متواتی و مشکک و تبیین و توجیه واقعیت نفس االمری کلی مشکک وارد بفیلسوف به خاطر مسئل
تشکیک شده است. تشکیک هم نگاه بفرمایید لفظ تشکیک از همین مشکک یعنی به شک اندازنده ما االن به لحاظ 

را برای  دوست ندارید این لفظتطورهای تاریخی در بستری هستیم شما اگر بخواهید به خود این لفظ مراجعه کنید خیلی 
شک  این معنا به کار ببرید چون تشکیک االن چه معنا دارد یعنی حقیقت ذو مراتب چه ربطی تشکیک تشکیک یعنی به

تاریخی  انداختن مشکک یعنی به شک اندازه چه ربطی به این بحث دارد، این به لحاظ بستر تاریخی است، یعنی در بستر
یکسان که اشتراک معنوی دارد تقسیم شد به متواتی که صدق یکسان دارد و مشکک که صدق نا از منطق که شروع شد کلی

انداخت آیا این معنای جدیدی است، اشتراک لفظی است یا معنای جدید نیست، همان معنا یمدارد که انسان را به تردید 
نیم مشترک ف رفت دنبال این قضیه ما می دااست و اشتراک معنوی است و لذا گفتند کلی به شکل اندازه، کلی مشکک فیلسو

 معنوی است پس چی باعث شده نایکسان صدق بکند.
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 مشاء: تشکیک در مفهوم
رح طرح وقتی فیلسوفان وارد این بحث شدند چندین طرح ارائه شده من مجبورم گذرا این بحث را عبور کنم. یک ط

مین هنکته تشکیک را در تکوین پیگیری نکنید. ایندر حکمای مشاع است. حکمای مشاع در واقع خواستند بگویند این 
 شود.یممسئله مفهوم تمام 

د شد. البته یک تحلیل بهتری از این بحث وجود دارد، چون اگر این حرف را بزنند خیلی با چالش مواجه خواهن
رید من این باالخره باید به گونه ای به خارج ارتباط پیدا بکند. یک تصویر دیگری شده در آثار خواجه نصیر است، بگذا

ها قائل به یناآنی که از حکمای مشاع مطرح شده، این است  اینجا مطرح نکنم. ولی سرجمع و این مسیرها را هاچالش
خواهند بگویند این نوسان در صدق را در مصداق جستجو نکنید، یمتشکیک مفهومی هستند. یعنی در حوزه مفهوم گویا 

ک در نگاه خواهد در بیاید، لذا تشکییمکه عرض کردم دو تا تفسیر اینجا وجود دارد. ولی سرجمع حرفشان کان این نکته 
 حکمای مشاع معروف شد به تشکیک مفهومی یعنی صرفًا در فضای مفهوم است.

 شیخ اشراق: تشکیک در ماهیت
رسیم به شیخ اشراق، شیخ اشراق یمیی است. هابحثینجا نوسانات و ارسیم به شیخ اشراق، حاال یمآییم جلوتر یم

ها است، گرچه ینهمداند به خاطر یمخ اشراق را واقعًا فیلسوف یک قدم بزرگ اینجا برداشت اینکه مثل صدر المتألهین شی
فلسفه بسیار حساس  را یاخیلی ازبحثها را، ولی یک مباحث بسیار کلیدی طرح کرده که برای ادامه راه هابحثبه ثمر نرسانده 

دش ذو مراتب باشد. من ر درون خوشود یک چیزی دیمبوده توجه کردید مثل همین بحث ایشان رفته به سراغ این بحث که 
باشد ما اصل  هاابهامیی همراه باشد، اجازه بدهید با همین هاابهامو  سؤاالتمی دانم االن ممکن است که با یک سری 

ام این است یک فضای کلی از مسئله تاریخی روشن بشود مشاع معتقد بود یک یزهانگکنیم من یمبحث تشکیک را پیاده 
 تواند مختلف باشد. ینمحقیقت به حسب درون ذاتش 

بله مفهوم فقط در اینکه بر یکی به اولویت صدق بکند یا نکند اختالف دارد همان نکته ای که عرض کردم یعنی بر 
بخواهید ریشه اختالف در حمل تشکیکی بگیرید نه همان در مفهوم  را هاآننگردید به ذوات اشیا در خارج، اختالف ذاتی 

شود یک ذات در درون خودش اختالف داشته باشد. شیخ اشراق این ینمی فراوانی مطرح کردند هااستداللخالصه بکنید، 
دیدگاه مشاع را نپسندیده و رفته به سراغ طرحی از تشکیک که معروف شد به تشکیک درون ذاتی، تشکیک ذاتی، ولی چون 

ست در خارج چه چیزی واقعیت دارد ایشان اصالت ماهوی است این تشکیک را در چی پیاده کرده، چون ایشان قائل ا
تواند در درون خودش تشکیکی و ذو مراتب باشد، توضیح یمگوید یک ماهیت یمماهیت. لذا تشکیک را برده در ماهیت 

شود ما یک یمکنید چی باعث  سؤالدهم این نکته را از شیخ اشراق یمدهم این را، وقتی وارد اصل مسئله شدم توضیح یم
گردد به اختالف درون ذاتی ماهیت در یمگوید بر یمدهیم بر دیگری نایکسان صادق است یممفهوم بر یکی که صدق 

خواهید همین عنوان ماهیت را بر آن مصادیق یمخارج، یعنی در خارج این ماهیت به گونه ای است که شما وقتی در ذهن 
گوناگون صادق است، لذا طرح جناب شیخ اشراق موسوم شد به تشکیک ذاتی  بینید نایکسان صادق است،یمصدق بدهید 

 در حوزه ماهیت،
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 صدرالمتألهین: تشکیک در وجود
رسیم به صدر المتألهین، در صدر المتألهین با تغییر بحث اصالت ماهیت به یمگذاریم یماز جناب شیخ اشراق ما 

کند ایشان وارد این بحث که یمتغییر پیدا  هابحثوقتی این اصالت وجود یعنی اشتراک معنوی وجود، اصالت وجود 
تواند متکثر یمکند دیدگاه شیخ اشراق را در این که یک ذات به حسب خودش یمشود یعنی مسئله تشکیک که مطرح یم

ق زده تواند متکثر باشد همین حرفی که شیخ اشرایمدهم، یک ذات به حسب خودش یمباشد این جمله را بعدًا توضیح 
کنم چون واقعیت خارجی را چی تشکیل ینمکنم ولی جریانش را در ماهیت قبول یمگوید اصل این حرف را من قبول یم

یلسوف پیدا کرد فداده وجود تشکیل داده، لذا آمده تشکیک را در بستر چی پیاده کرده وجود پیاده کرده، یعنی جواب اولی که 
د مبانی پیدا کرد چیست، این که یک مفهوم نایکسان صادق است متوجه باشی اولی که فیلسوف سؤالدهد یماینجوری 

 گیرند مگر چیزی فعالیت ذهن باشد.یمتابع واقع و خارج  ها همه چیز راینامعرفت شناسی اسالمی را، چون 

 دقصدهد ولی در یک جا شدیدتر یمود را صدق کند در یک جا یک مفهوم مثاًل وجیمچرا ذهن اینجور عمل 
خواهد نسبت بدهد خیلی ذهن به یمدهد مثاًل وجود را به خدا یمدهد به اقدمیت صدق یمدهد به اولویت صدق یم

شود ضعیف تر، باتأخر، با خالف یمرسد این اطالق وجود یمدهد، ولی در دیگران یمراحتی با اولویت این صدق راانجام 
 . چرا اینطوری است. برندیمها به کار ینااولویت، چند تا تعبیری که 

 دو برداشت از دیدگاه صدرا درباره تشکیک وجود
گوید سر مسئله در تشکیک و ذو مراتب و مختلف بودن خود وجود خارجی هست، یعنی چون یمصدر المتألهین 

کند. توجه کردید در فضای صدر المتألهین دست کم یموجود خارجی تشکیکی است، لذا مفهوم به نحو تشکیکی صدق 
اشت را و تا برداشت صورت گرفته من مجبورم این دو برداشت االن بگویم وقتی به صلب بحث رسیدیم آنجا این دو بردد

 تبیین خواهم کرد ولی همین االن هم برایتان واضح خواهد شد چون قباًل اشاره ای کردم.

 تشکیک در بستر وحدت سنخی 
خواهند بگوید بله در واقعیت یمببینید یک برداشتی که همین االن طرفدار دارد و می گویند صدرا این را می گویند 

تر، یفضعخارجی که وجود اصیل است وجود اختالفی است تشکیکی است، ذو مراتب است یعنی مرتبه شدید، مرتبه 
ن نکته را یعنی تشکیک در بستر وحدت دقت کنید ای نیست.ها به هم پیوسته یناتر است اینجوری است ولی یفضعمرتبه 

در سنخ وجود  شانهمهها جدا هست این وجودها جدا جدا هستند ولی ینااشاره کردم، یعنی سنخی، وحدت سنخی را قبالً 
 بحث توضیح خواهم داد. این یک تر، این را در صلبیفضعتر یفضعاند بله یک جا وجود خیلی شدید، یک جا یکشر

 برداشت ازکلمات صدر المتألهین. 

 پارچهپیوسته و یکهمتشکیک در واحد به
یک برداشت دومی که از کلمات صدرا است معتقدیم بسیاری از بزرگان همین برداشت را دارند عالمه طباطبایی 

جریان دارد، ولی همین برداشت را دارد این است که بله صدرا معتقد است که تشکیک در مصادیقی که آنجا وجود هستند 
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های جدا جدا، حقایق جدا جدا اینجوری نه مثل هزار تاکاسه آب نه، یک واحد به یرهجزنه به نحو سنخی که شما فکر کنید 
هم پیوسته است من ریشه اینکه چرا توهم وحدت سنخی شده را عرض خواهم کرد در خود مسئله که وارد شدیم عرض 

تر یفضعتر یفضعودی که همان حقیقت وجود یک سرش قوی است، یک سرش خواهم کرد. توجه کردید یک حقیقت وج
ها یناها را استدالل کنیم. یک برداشت از صدرا این است، یناولی یک پارچه است ما باید در مقام استدالل به این بحث 

 در فضای صدرااست 

 عرفا: تشکیک در ظهور
 برند.ینم قبول دارند، ولی عرفا دیگر تشکیک را در وجود همیک اشاره مایی به این بکنم عرفا هم بحث تشکیک را 

بردند یا در برخی یمبردند در مفهوم وجود یمببینید جناب یعنی در واقع حکمای مشاع مثل ابن سینا تشکیک را در چی 
چی برده در وجود بردند، شیخ اشراق تشکیک را در چی برده در ماهیت برده، صدر المتألهین تشکیک را در یممفاهیم دیگر 

برند، عرفامی گویند در وجود تشکیک نیست ما یک یمبرده منتها با دو تفسیری که عرض کردیم. عرفا تشکیک را در چی 
ها می گویند یناخواهم روشن بشود. ینموجود واحد بیشتر نداریم اصاًل شدت و ضعف در آن راه ندارد. تشکیک من هیچ 

خی یی که شما در فضای برهااختالفو آشکاری این وجود اختالفی است و ریشه تشکیک در ظهور است، یعنی ظهور 
بینید مفهوم اینجوری است. هیچ واردش االن یمکنید همین اختالف ظهور این وجود است که یممفاهیم احساس 

 شود. ینم

تشکیک  مدلهایمختلف در ضمن اینکه االن ما این توضیح را دادیم انگیزه ما طرح بحث تاریخی بوده ولی شما با
نکته سوم  هم روبرو شدید، گرچه خیلی مفصل نگفتیم اجازه بدهید همین مقدار باشد تا برسیم مراحل بعدی، این در واقع

 ی مختلف، اشاره ای به بحث عرفا در این زمینه هامدلدر این بحث، تاریخچه بحث، ارائه 

 های آنتبیین اصل نظریه تشکیک و بررسی مؤلفه
خواهد یعنی یم ی آن. خود آقایان حکما وقتیهامؤلفهم به نکته چهارم، تبیین اصل نظریه تشکیک و بررسی رسییم

عامل  راباهم ببینید یک مؤلفهحقیقت تشکیکی را توضیح بدهند می گویند حقیقت تشکیکی در جایی است که شما سه تا 
ید می ی فلسفی را دیده باشهاکتاباین جمله را وحدت، دو عامل کثرت، سه یگانگی عامل وحدت و عامل کثرت. اگر 

المتیازعین مابه اگویند تشکیک یعنی ما به االمتیاز عین ما به االشتراک باشد. اینجمله که خودشان می گویند این است مابه 
ثرت است. ما به کاالشتراک باشد، ما به االختالف عین ما به االتحاد باشد. ما به االمتیاز یا ما به االختالف همان عامل 

ک ما به االشتراک همان عامل وحدت است. می گویند هر جا دیدید ما به االشتراکی وجود دارد که همان ما به االشترا
ز خودش االختالف شده، اینجا حقیقت تشکیک اتفاق افتاده روی داده من یک بازگردان دیگر بکند، هر جا دیدید یک چی

یر شده شدن عوامل دیگر، دقت کنید این نکته را، هر جا دیدید یک چیز خودش تکثبدون اضافه  کثیر شده تشکیک دارید
یعنی به حسب جنس و طبیعت خودش جوری است که خودش کثرت ساز است، شما از یک جهت گفتید یک جنس شد 

 شود تشکیک.یموحدت از یک جهت گفتید همین یک چیز کثرت ساز باشد این 
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 *؟؟؟

 کند. یواش یواش برویم جلو همین بیانی که آقایان حکما دارند من اینجور تقریر کردم یمیش فرق هاجهت**چون 

 الله جوادی از مسئله تشکیکتقریر آیت
گوید هر گاه ما چهار عامل داشته باشیم، اینجا تشکیک شکل یمکند یمحضرت آیت الله جوادی اینجور تقریر 

اساسی داشته باشیم، دو وحدت واقعی، سه وحدت  یک کثرت واقعی و گیرد. چهار عامل چیست یک کثرت واقعی یعنییم
ویید منتشی در کثرت، چهار کثرت راجع به وحدت. البته این دو تای آخر را دقت کنید یک چیز است. شما وقتی می گ

عی، گردد. توجه کردید پس چی شد کثرت واقیموحدت منشی شده در کثرت یعنی این کثرت به گونه ای به وحدت بر 
یک  وحدت واقعی، وحدت دویده درکثرت، یعنی وحدت کثیر شده و کثرت قابل ارجاع به وحدت، اینجا اگر یکی از این

یست. یک نجا ببینید کثرت دارید ولی وحدتی ندارید اینجا تشکیک  جایی بینید کثرت نیست اینجا تشکیک ندارد. اگر یک
ها پیوند باهم ندارند وحدت این طرف افتاده کثرت آن طرف افتاده در نیاجا شما ببینید وحدت دارید و کثرت دارید، ولی 

افتد، اگر شما مشاهده کردید واحد کثیر شده را، توجه کردید واحد کثیر شده را اینجا شما با ینمواقع بحث تشکیک اتفاق 
دون دخالت عامل دیگر می پرسیم چی باعث میشودکه یک واحد کثیر بشود بیمکنید با مسئله تشکیک ما یمچی برخورد 

داریم  شود خود این یک شیءینمگوییم شدت و ضعف خود طبیعت، دقت کنید، با شدت و ضعف عامل دیگری افزوده 
تر، قوی، قویتر، اینجور نیست که شما دو تا حقیقت را به هم پیوند بزنید، در واقع معنایش یفضعتر، یفضعشود یمضعیف 

ست، شدت و ضعف همین حقیقت است نه دخیل شدن امری دیگر. توجه کردید خوب نقصان و کمال همین حقیقت ا
 حاال این در واقع نکته چهارم 

 تمثیل نور
تواند تصویر یممن ذیل این نکته چهارم ابتدا بحث تمثیل را مطرح کنم دیدید تمثیل در بحث اصالت وجود چقدر 

ین تعبیر حکما برای این بحث مثال زدند مثالی که زدند من ا دهی خوبی داشته باشد بیاییم در بحث تشکیک خود آقایان
ثال نادرست م من رامی کنم. مثال به نور زدند، ولی این مثال نور را یک بار نادرست زده شده یک بار درست زده شده است.

 بگیرید نور یک نورافکن بزرگ زنند می گویند شما نور خورشید را در نظر بگیرید، نور ماه را در نظریمآن را بگویم مثاًل مثال 
ا هم لحاظ ررا در نظر بگیرید، نور یک المپ معمولی را در نظر بگیرید نور یک شمع را در نظر بگیرید نور کرم شب تاب 

ی الزم برای تشکیک وجود دارد، یعنی هامالکخواهند بگویند در این مثال آن یمخواهند این را بگویند یمها یناکنید همه 
اگون االختالف چیست باز هم نور، چون نور است که به حسب شدت و ضعف خود گون الشتراک چیست، نور، ما بهما به ا

 شود عامل دیگری دخالت نکرده، یم

که قائل به وحدت سنخی هستند از  هاآناین مثال تا حدودی نزدیک کننده است ولی یک اشکال ایجاد کرده است، 
های مختلف، یرهجزدر بحث وجود، چون این مثال تداعی کننده چیست تکه پاره بودن  همین مثال دچار این اشتباه شدند

شود این تداعی دست یمنه نور به هم پیوسته از همین مثال یعنی مثال وقتی اینجوری زده شد، آدم وقتی بعد روی وجود پیاده 
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یکی را پیاده کنیم ولی این مثال یک نقطه رهزنی توانیم نظام تشکیمدهد، پس روی این مثال دقت کنید، روی این مثال ما یم
 آشکار و واضح دارد و آن چیست وحدت سنخی را به ذهن انسان می زند. 

نید نور کمثالی که خوب پیاده شده چیست حاجی سبزواری اینجور پیاده کرده است، اینجور توضیح داده گفته نگاه 
تابد به دیوار یمد به چی به دیوار، این دیوار ی تابسطح آّب مسطح آب، تابد به یک یمتابد به چی به ماه، ماه یمخورشید 

شود تاریکی محض ببینید این مثال نور واحد ضعیف شونده رامثال زده، یمشود یمشود دیگر چی یممقابل اینقدر ضعیف 
ها ینای دقیق و هابحثتوجه کردید این مثال خیلی مثال خوبی است باز هم وجوه در واقع رهزن در آن هست به لحاظ 

  کند.تواند بحث ما را نزدیک بیمست که اتواند بحث ولی خیلی مثالی ینمچون یک مثال حسی است این مثال دقیقًا 

تر یفضعتر، یفضعخوب یک حقیقت به هم پیوسته است یعنی یک نور شما دارید، ولی مرحله به مرحله چی شده 
توانیم اینجا مطرح کنیم یعنی آن یمی فرآوانی هابحثاست به لحاظ فیزیکی ما حسی  می دانید این مثال فقط در فضای

س است. نگاه نگاهی نیست که دقیقًا بحث ما را دروجود برساند، ولی دست کم یک مثال در واقع تمثیل معقول به محسو
ه کنید قعًا واحد است نگااین حقیقت واحد است عامل اتحاد چیست، نور اینجا عامل اتحاد خیلی جدی است چون نور وا

تر تامی رسد به یفضعیک نور است عامل اختالف چیست باز خود نور چون در یک مرحله قوی است یک مرحله ضعیف 
 ثال قبلی، شود مثال خیلی بهتر از آن میمجایی که بعدش نور اصاًل نیست این 

 تشکیک در اصل وجود
خواهد بکند یما در باب وجود پیاده کنیم همین کاری که صدرا حاال باز هم ذیل همین نکته چهارم بیاییم بحث ر

یشان باید چکار ای تشکیک را در بستر وجود و حقیقت وجود جریان پیدا بکند هامؤلفهخواهد یمیعنی صدر المتألهین 
توجه شود. یمبکند باید توضیح بدهد که حقیقت وجود همان حقیقت واحدی است که بدون دخالت امری دیگر متکثر 

شود چطور توضیح یمل وحدت با عامل کثرت یکی شود یعنی عامیمکردید یعنی ما به االختالف با مابه االتحاد یکی 
 دهد استداللش رابعد داریم یم

فهمند می گویند یمفهمند اینجور یمفهمند کار صدرا را چه جور یمکه سنخی  هاآنگوید حقیقت وجود یمایشان 
نظر بگیر وجود مثاًل جبرئیل و عقول و مفارقات را در نظر بگیر مجردات تام بیا بر فرض مثال موجودات  شما وجود خدا را در

مثالی را در نظر بگیر موجودات مادی را در نظر بگیر تا اگر دوستانی فلسفه خوانده باشد تا به هیوالی اولی یعنی ماده نخستین 
ها وجود هستند از کجا می گویید همه ینامی گویند نگاه کنید همه که صرف قابلیت است نیازی به بحث راجع آن نیست 

دهد وجود است یمها را چی توضیح یناگوید یعنی اصالت وجود حقیقت همه یمها وجود هستند اصالت وجود این را ینا
چیزی در این عالم دهد. خوب دقت کنید به چی متکثر شده مگر غیر از وجود یمها را تشکیل ینااما اصل واقعیت حقیقت 

دهد پس خود وجود است به شدت و ضعف و کمال و نقص ینمواقعیت دارد که با او ترکیب بشود، اصالت وجود اجازه 
شود نه اینکه پیش از این مرحله عاملی وجود یمچیزی به نام ماهیت تولید شود بله پس از اینکه اینگونه شد مثالً یممختلف 

واقعیت فقط وجود است تمام شد، آن انگیزه اولیه کثرات رامیخواهیم توجیه کنیم اگر وجود داشته باشد نه هیچی نیست، 
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این همه کثرات  مشترک معنوی است، اگر وجود اصیل است خوب کل واقع را چی پر کرده، وجود پر کرده، پس چی منشأ
 کند. یمشده می گوییم خود وجود به حسب شدت و ضعف این نقش را بازی 

شود عقل اول، یک یمتر باشد یفعضشود واجب الوجود وقتی یک مقدار یمی بی نهایت شدید باشد وجود وقت
آید پایین تر پایین تر در دل این بحث یک نکته عرض کنم. هم چیز یمشود عقل ثانی همینجور یمتر باشد یفضعمقدار 

مالئکه را می گویند عقول مفارقاتی که فیلسوفان می گویند این مواظب باشید خوبی است هم چیز نادرستی است مثالً 
الئکه ما ی از می دینی را پیگیری کنید یک طیف وسیعهابحثمالئکه که لسان دینی است یک واژگان دینی است اگر شما 

آید یک فرشته همراهش است، یک غنچه گلی باز یمداریم مثاًل در روایات ما هست هر دانه بارانی، هر قطره بارانی که 
شود یک فرشته همراهش است این را مواظب باشیم این غیر از جبرئیل و میکائیل و کذا هستند ما فرشتگان یک طیف یم

که گفتیم یک اید دیده باشید مالئکه سماوی و مالئکه ارضی، یعنی اینجور نیست که مالئوسیعی وجود دارد، این نکته را ش
لیل این اشتباه صورت گرفته، این که می گویم دغدغه است نوشتند گفتند نشست گذاشتند و مشکالتی پدید آمده این بهد

مامالئکه داریم نیمه تجردی هستند مالئکه  ئکه حتمًا مجردات تام هستند. نهکنند که مالئکه کی گفته مالینماست که توجه 
آید یمرت و همینه مادی ما داریم، مثاًل این قوای حاکم بر اعضا و جوارح در تعبیرها مالئکه است. مالئکه از آن ملوکت و قد

ر از مالئکه عالین ها غیینایم کند. مثاًل ما مالئکه مدبره داریمع اداره دهد و آن را در واقیممادی راتحت کنترل قرار  شیء
ما آدم را هستند در آیات قرآن یادتان هست. مثاًل وقتی جریان حضرت آدم پیش آمد خداوند متعال امر کرد به مالئکه ش

  سجده کنید فسجد المالئکه کلهم، اال ابلیس و استکبر، اینجور ندارد؟

ت ام کنت من العالین یعنی وید که استکبرگیمکند به ابلیس یمشما ببینید در آیات دیگر وقتی خداوند متعال رو 
به سید  نگاه کن آنجا هم درست است گفتیم مالئکه اجمعین ولی یک گروه از مالئکه وجود دارند که مخاطب امر خداوند

 هاآندانند آدمی خلق شده، چون ینمدر هیمان الهی هستند در روایات  هاآنرا می گویند مالئکه مهمینه که  هاآننبودند، 
دانند آدمی خلق شده ینمبرند یممحو جمال و جالل پروردگار هستند. توجه کردید یعنی دائمًا در مقام فنای فی الله به سر 

حاال  گوید استکبرت ام کنت من العالینیممأمور به سجده آدم نبودند، آنجا  هاآنزمینی خلق شده چه جوری است و 
 شود. یمم این توهم ایجاد برگردیم به بحثمان چون مالئکه که می گویی

ها هم ینا گوید. مالئکه چی؟یمدارد اصالت وجود این را  بله موجود است حقیقت وجود خداوند موجود است؟
ها یناچی،  هادرختچی،  هاانانسها همه همینجوری هستند ینای متعدد، اجنه جن چی هاگروههمینجوری هستند با 

تر تا یفضعتر، یفضعمه موجود هستند ولی یک وجود بی نهایت شدید، یک وجود همه موجود هستند اما درست است ه
 برسیم به؟؟؟

 *؟؟؟

** بگذارید باشد، ماده و صورت همه ماهیت هستند. هر ماهیتی به یک وجودی متحقق است یعنی نمود یک وجود 
یک وجود قابلی دارید و یک وجود یی که کردید شما باید بازگردان وجودی بکنید باید بگویید هابحثاست شما همین 
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فعلی، و این وجود قابلی در تالئم با وجود فعلی رو به تکامل است. این حرف که ماداریم این حرف را زدیم در قوس نزول 
شود، دربعد تکامل، یعنی ان شا الله این بحث رامطرح یماست. می گوییم وجود خدا، بحث حرکت در قوس صعود مطرح 

شود تا به حد ماده نخستین و یمم هستی اینجوری است، یعنی از خداوند که بی نهایت شدید است نازل خواهیم کرد، نظا
کند قوس صعود یعنی بازگست ان لله و انا الیه راجعون توجه یمبعد بر اساس حرکت و تکامل که حرکت این بستر را آماده 

رویم باال هر دو بر اساس یعنی کسی تشکیک یمود مرتبه مرتبه آییم پایین بعد قوس صعیمکردید، این قوس نزول مرتبه مرتبه 
شود و مرتبه یمتواند خوب توضیح بدهد، خوب این ارتباطات را تبیین بکند و برود جلو. پس مرتبه مرتبه نازل ینمرا نپذیرد 

 کند. ما االن در این بحث نیستیم مایممرتبه این فضا را طی 

در نظام وجود جریان دارد، یعنی عامل  ی اصلی تشکیکهامؤلفهبیند یمگردیم به مقوله تشکیک صدرا یمبر 
وحدت، عامل کثرت این رامی خواستم بگویم عامل وحدت عامل کثرت بله بعد از اینکه خود وجود به حسب شدت و 

ماهیات در واقع همان بروزها و  گیرد کهیمگیرد ماهیات شکل یمتکثر شد، آن وقت بعدش چی شکل  ضعف منشأ
تر مطرح خواهد شد، ولی برداشت یقدق هابحثکند یک خرده یمنمودهایی است که وجود در این بستر تشکیکی پیدا 

بیند، توجه کنید جدا مالئکه جدا، عالم مثال جدا موجودات مثالی یمها را جدا جدا یناوحدت سنخی چه جوری است 
گوید همه وجود هستند با این یمکند وحدت سنخی، ولی یمی همه از جدا اینجوری مشاهده همه از جدا موجودات ماد

فتیم این گیی که کردیم، اما خود صفرا یعنی تفسیر دوم که معتقدیم حرف صدرا این است این وحدت سنخی که هابرداشت
دت سنخی، وحدتی که خود صدر تفسیر بر اساس تمثیل اول است، یعنی تمثیل اول این را موجب شده است، ولی وح

گوید این را بحث خواهیم کرد درمقام استدالل، چون استدالل خواهیم کرد وجودها از هم یمگوید چیست، یمالمتألهین 
 جدا نیستند، این استدالل خواهیم کرد،

عرفا است. یک گوید یک وجود بیکران در تمام نظام هستی است. دقت کنید این نکته را، این غیر از حرف یمصدرا 
ها از هم یناوجود بیکران در تمام هستی است منتها این وجود بیکران مراتب دارد، یعنی مرتبه قوی، مرتبه ضعیف آیا 

ه وحدت سنخی داشته است. ولی نه به لحاظ دیدی ک اندمنفصلتوانیم بگوییم یم، به لحاظ شدت و ضعف اندمنفصل
ا چی می گوییم می مجود دارد، جدا جدا، توجه کردید، ولی در این نگاه ها شکاف ویناگوید یمیعنی وحدت سنخی 

حدت گوییم یک واحد سریانی است این کلمه را همینجا بگویم تا دوستان مطلع باشند. مثاًل وحدت شخصی تاگفتیم و
 وجود شخصی این حرف عرفا نه حرف عرفا خیلی راه دارد. 

یعنی یک وجودشخصی داریم که شکنخورده شکن خورده  در فضای صدرایی وحدت شخصی سریانی یعنی چی
کند اینجوری، از نظر صدر المتألهین واجب الوجود کجاست یمرفته پایین سریان دارد، یعنی مرتبه به مرتبه را دارد طی 

ن معنای مرتبه اعلی، مثاًل عالم عقل کجاست عقل اول کجاست مرحله پست تر و پایین تر آن. ولی فکر نکنید جدا شده به آ
کنیم ازجدایی نه این پیوستگی واقعی وجود دارد درعین تفاوت، لذا می گوییم وحدت یمفرض کنید عمومی که احساس 

آییم پایین تر عالم مثال موجودات مثالی خود عوالم که ما میگوییم این یک بیان یمدر عین کثرت، کثرت در عین وحدت 
از طیف وجود بی نهایت تا برسید به مرحله عالم مثال عوالم زیادی طی  کلی است، واال در بستر تشکیک اگر بخواهید
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شود، از عالم مثال بخواهید برسید همینجور اینجور نیست مثاًل خیلی خط کشی شده عالم مثال اینجوری نیست، این یم
رسیم به عالم ماده یما شود، تیمشود افزوده یممراحل واسطه، از یک جا شبیه به آن عالم هی شباهت به عالم ماده چی 

خیلی شدید آنجا هم همینجوری است، این جور نیست یک دفعه بیافتد در عالم مثال، چون نظام تشکیکی گفتم این فواید 
آورم چون بحث تشکیک است درجه به درجه، یمها را ینا هااستداللتشکیک است در فضای تشکیکی می گویم این را در 

آیی پایین خیلی مانگاه کلی از دور یمماند، از آنجا که شما یمدرجه است. مثل یک طیف رنگ ما االن مقداری بی نهایت 
کنیم می گوییم اینجا برش عالم عقل، اینجا برش عالم مثال، اینجا برش عالم ماده، ولی واقعیت امر به این سبک یمکه 

لی اگر بخواهم دقیق بشوم باید خود عالم عقل را نیست از یکجهت واقعیت دارد، چون واقعیت تشکیک این را به من داده و
 مثاًل ده مرحله بکنم عالم مثال راده مرتبه بکنم عالم ماده را باید مراتب فراوانی برای آن مطرح کنم. حالت طیفی نگاه کنیم

اشتراکات که کند یا نه درهر گونه ای اختالفات و یمرا اثبات  هاگونه*حقیقت تشکیکی وجود فقط اشتراک بین 
 وجود دارد

خواهم مطرح کنم این فضا یک مقدار باز یمببینید بحث کثرت طولی و عرضی که  **این را مطرح خواهم کردم
دارند، همین  هاگونهشود. ببینید ما یک شماعی از نگاه صدرا به نظام هستی دادیم با بحث تشکیک این اختالفاتی که یم

شدت و ضعف است.  دارند آیا فقط ناشی شده از هاگونهاستم عرض کنم این اختالفاتی که خویمسوالی که ایشان کرده االن 
 تر یک گونه دیگر اینجوری است، یفضعتر یک گونه دیگر، بعد یفضعاینجا خیلی قوی یک گونه به ما داده، بعد 

ها اسمش را یتماهکه  اهگونهگیرد، این یمشکل  هاگونهگوید نه به حسب دو تا مسئله هست که این یمصدرا 
ضی گذاشته بودیم. یکی بر اساس اختالف طولی یعنی همان شدت و ضعفی که شما مطرح کردید، یکی بر اساس کثرت عر

 هاگونهگوید یک بار این یمگوید صدرا یمی دامنه تری دارد من فقط اصل مسئله را توجه بدهم صدرا چی هابحثالبته این 
آید پایین. یک بار اینجوری است وجود یمجه، اینجوری تا نود و نه درجه، نود و هشت درثالً بر اساس مثاًل صد درجه م

تواند بروزات مختلف داشته باشد خیلی سخت است توجه کردید. یعنی یماینجا خیلی اختالف شده وجود نود درجه ای 
کند مثل یمد هشتاد و نه درجه ای فرق وجود نود درجه ای است باوجود نود و نه درجه ای، نود و یک درجه ای با وجو

توانید عوض کنید دست ما نیست ینمشود کرد، شما جای هشت را با نه به هیچ وجه ینمماند. جابجایش یممراتب اعداد 
توانید جای هشت و نه راعوض کنید، همینجور در مراتب ینماین تکوینی است یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه، 

روید در مرتبه یمها به لحاظ تکوینی این مراتب رادارند شما یناتوانید تغییر بدهید. یعنی ینماین جاها را  نظام هستی شما
تر است، ولی یک نکته ای یینپای هاگونهی باالتر و هاگونهنود، مرتبه نود مرتبه نود است یک گونه خاص است متفاوت با 

 گوید این است که خود گونه نودیمکه صدرا 

ماند که تحته انواع کثیره یعنی بروزات نوعی متفاوت دارد. ممکن است کسی قبول یمزنم مثل یک جنس یمال مث
خواهند بگویند نه امکان پذیر نیست چون درجه وجودی واحد است یمها یبعضنکند اینجا دعوا شده به استدالل رسیدیم 

ی متکثر و متعدد بدهد، این را بگذارید باشد به عنوان یک هاگونهشود که فرض کن یمدهد و چی باعث یمفقط یک گونه 
زنم ممکن است شما دعوا کنید مثاًل چند گونه از سنگ یمدر ذهنتان باشد، ولی ایشان این تصویر را دارد مثاًل مثال  سؤال
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ها درجه ینامختلف است، مثاًل چند گونه از گیاه  هاآنی هاگونهگوید درجه وجودیشان واحد است، ولی یمصدرا 
وجودیشان واحد است، بله ما گیاهانی داریم درجه وجودیشان متفاوت باشد، مثاًلحیوانات را اگر شما بررسی کنید یک 

یک تواند توضیح بدهد. مثالً یمماند طبق توضیحاتی که صدرا و خود حکما دارند صدرا خیلی قشنگ یمحیوان مثل چی 
کنی گیاه است از یک یمجهت فکر  مثل چیزهایی شبیه این از یک هامرجان، مثل حیواناتی دارید بین گیاه و حیوان است

با حشرات با  هاکرمدهد یک مرحله این طرف تر مثاًل با یمکنی حیوان است یک سری آثار حیوانی بروز یمجهت فکر 
، ترکاملبینید حیوانات یمید آییمدهند یک خرده جلوتر یمموجودات تک سلولی خیلی رفتارهای حیوانی از خودشان بروز 

روید حواسشان یمهای خیلی ساده برخی حیوانات یک حس دارند حس المسه فقط، ولی هر چه باال یبررسمثاًل مطابق 
رسید به حیوانات بسیار برجسته ای مثل االغ و اسب و گاو و گوسفند ما یمرسید به کجا، تا یمشود تا یم ترکامل ترکامل

شود ولی اگر به کسی بگوییم مثاًل ینماین جالب است ما اگر بخواهیم به یک کسی بگوییم سنگ ناراحت بر فرض مثال 
در حالیکه این االغ خیلی موجود پیشرفته تر از آن است حواس کامل دارد، برخی قوای باطنیش شکل گرفته، البته شما هیچ 

 کند.یمم که اطالق به شرط الیی و ال بشرطی چه فرقی با هم دهیموقت این اصطالح را به کار نبرید. بعدًا یک توضیحاتی 

 *؟؟؟

کند من اینقدر مقدمات اینجا بچینم لذا یم**گفتم اختالفی است و واردش نشدم. این یک فاز جدیدی برایما باز 
واند بشود تیمخیلی مخالفت کردند گفتند تشکیک عرضی معنا ندارد کثرت عرضی معنا ندارد، چون آن که موجب اختالف 

 فقط شدت و ضعف است. بگذارید آن باشد برای یک بحث دیگر

 *؟؟؟

 هاحرفپذیرد مشاع با این مخالف است، شیخ اشراق آمد گفت این یم**بله یعنی به حسب ذاتش شدت و ضعف 
در تواند شدت و ضعف داشته باشد، بدون دخالت یک عامل دیگر یمسفیدی به حسب خودش یعنی چی، یک ذات مثالً 

 این وسط.

 *؟؟؟

خواهید بگویید یم**شدت و ضعف نگاه کنید اگر بخواهید نگاه کنید در واقع قاطی شدن با عدم خودش است، اگر 
کند آن چیز دیگر چیست نبودن خود کم شدن خود غیر یمکند بله، یک چیز دیگر دخالت یمیک چیز دیگر دارد دخالت 

ضعف همین کمال و نقص نگاه کنید یک چیزی هست همین حقیقت را  خود نه به معنای حقیقت دیگر، همین شدت و
را زدید کمتر  هاگوشهدارد، ولی خیلی قوی دارد، یعنی خیلی زیاد کامل یک چیز دیگر هست شما حالت کمی بدهید یک 

ر واقع عدم خواهید بگویید یک چیز دیگر قاطی شده دیمی دیگر را زدید، اگر هاگوشهکردید، هیچی اضافه نکردید، یک 
 قاطی شده با وجود آن شیء آن شیء
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فحه کاغذ دارید، اول آمدید یک قیچی گرفتید کنید یک ص زنند شما کاغذ را نگاه کنید فرضیمها یبعضمثالی که 
طع کردید یک قرا بردید ریختید یک تفاوتی با کاغذ قبلی پیدا کرد بعد آمدید قیچی گرفتید یک خرده بیشتر  اشخردهیک 

کند اینجور نیست که کاغذ با یک چیز دیگر قاطی شده باشد این شکل یمتفاوتی پیدا کرد االن دارد یک اختالفی کاغذ پیدا 
وجود یک  ید هم مثال کیفیتی زد هم مثال به نحو کمال وجودی زد،را نه با کم شدن آن یک مثال کمی است کمیتی است با

رسد به جایی که اگر یک خرده یمشود تا یمشود اینقدر کمتر یمشود کمتر یمحقیقت است ولی این یک حقیقت کمتر 
شود معدوم محض، یعنی به حسب خودش، به حسب خودش بدین معناست یعنی به حسب شدت و ضعف یمکمتر بشود 

 کند. یمکمال و نقص این وضعیت را پیدا و 

پس من کثرت عرضی علتش را نگفتم چیست، یعنی یک درجه وجودی واحد ولی بروزهای متعدد، خوب مثاًل 
ها درجه وجودی واحد یناصدرا چه بسا این اعتقاد را دارد فرض کنید شما حیوان اسب رانگاه کنید با قاطر یا حیوان دیگر 

ها دارند همه ینایی که هاحستعدد است. یعنی آثار حیوانی که همان حس و حرکت ارادی باشد انواع دارند ولی بروزات م
ها درجه وجودی واحد است، ولی یناگوید یمشان یک جور است لذا ایشان یارادی هاحرکتیک جور هستند انواع 

االن بخواهیم سر را باال  وزهای متکثر و متعدد شدهاین بر بروزات متعدد است. بله باید دنبال این بگردیم چه چیزهایی منشأ
ت بیاوریم بگوییم ماهیت برآمده از چیست می گوییم چی هم از تشکیک طولی هم از کثرت عرضی، هم کثرت طولی شد

د بود. این تا اینجا ی متعدد و متکثر از ماهیات خواههاگونهشکل گیری  و ضعفی راموجب می شودهم کثرت عرضی منشأ
 ر واقع نکته چهارم ما د

 نگاه مخروطی به نظام هستی
هین به من در ادامه نکته چهارم یک چیزی عرض کنم. اگر ما بخواهیم یک تصویری بکشیم از مدلی که صدر المتأل

کند این تصویر چه جوری باید باشد باید مثل یک مخروط باشد. توجه کردید یمکند و نظاره یمنظام هستی در واقع نگاه 
کند، یعنی شما اگر از منظر وحدت و کثرت یمان مثل نگاه مخروطی است. منتها در واقع مخروطی که ایشان مطرح نگاهش

ارد، نگاه دکجاست در نقطه پایین قرار  اشقاعدهببینید از منظر وحدت و کثرت ببینید سر مخروط کجاست باال است. و 
گوید نقطه بی نهایت شدید وجودی در واقع همان نقطه یم ایشان یک نگاه مخروطی از منظر وحدت و کثرت است. یعنی

شود. هم کثرتهای طولی یمکند کثرتها حاصل یمشود. وقتی تنزل ینمرأس مخروط است که هیچ گونه تکثر در آن دیده 
ده آییم و لذا متکثرترین وجود عالم چیست عالم ماده است عالم مایمشود هر چه به دامنه یمهم کثرت عرضی حاصل 

 متکثرترین عالم، 

بعدًا یک بحثی مطرح خواهیم کرد، به لحاظ بحث وجود جمعی ببینید همه این چیزها که این پایین آمده مگر آن 
باشد، چیزی  تواند فاقد شیءینم باال نبوده که این پایین آمده یک بحث درعلیت ان شا الله خواهیم داشت که معطی شیء

قتش را باید خودش داشته باشد تا بدهد، این بحثش را خواهیم داشت، اگر از جهت جمع آورد حقییمکه چیزی را پدید 
شاالله این را به عنوان نتایج بحث باتفصیل  منانگوید شما مخروط را باید برعکس کنید. یمکماالت در نظر بگیرید صدرا 
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دارد یک نگاه مخروطی شکل است که  بیشتری بدون اینکه بااین سرعت االن نگاهی که صدر المتألهین به جهان هستی
 شود.یمدر واقع مخروط  هادامنهشود آن نقطه و بعد یمرأس مخروط باری تعالی 

 *؟؟؟

رسیم یمرسد همین درست است و هر چه به کثرت یمشود موجود به وحدت یم**یعنی هر چه بهره وجودی بیشتر 
شود. خوب این تا اینجا نکته چهارم یمشود و این تفصیل و تکثر حاصل یمشود، کماالت هر یک کمتر یمو حدود بیشتر 

 در بحث حقیقت وجود خیلی خوب 

 اثبات نظام تشکیکی
ا رنکته پنجم بحث اثبات نظام تشکیکی است یعنی این نظام تشکیک که مطرح شد چه جور صدر المتألهین این 

کردم ذیل شش مرحله صدر المتألهین دیدگاه خودش را  ا یادداشتکند، ذیل چند مرحله که من مطابق آنچه اینجیماثبات 
 کنیم و جلو خواهیم رفت. یمدر بحث تشکیک اثبات خواهد کرد، من این مراحل را یک به یک مطرح 

 مرحله اول؛ اثبات واقعیت
 هابحث مرحله اول اثبات واقعیت است نفی سفسطه اگر بر فرض مثال سفسطه مطلق را ما قبول کنیم دیگر این

 ول اثبات واقعیت، ای آینده است. پس مرحله هابحثمطرح نخواهد بود باید واقعیت را قبول داشته باشیم که البته مقدمه همه 

 مرحله دوم؛ اشتراک معنوی وجود
ک وحدت یمرحله دوم اشتراک معنوی وجود، خیلی اینجا تأثیرگذار است، چون این اشتراک معنوی وجود برگرفته از 

ها وجود دارد از همان زبان اشتراکی است که از همه اشیا وجود دارد، این اشتراک معنوی یتواقعاست که در همه  واقعی
ها است، پس اشتراک معنوی وجود مرحله دوم است یتواقعوجود حاکی از آن عامل وحدتی است که در میان موجودات و 

توانید مطرح کنید. مثاًل اگر گفتید اطالق وجود بر خدا با ینمی یعنی اگر شما اشتراک لفظی قائل بودید دیگر نظام تشکیک
توانید نظام تشکیکی بین خدا و ممکنات برقرار کنید. آن دیدگاهی ینماطالق وجود بر ممکنات به اشتراک لفظی است، دیگر 

شود کثرت منع دیگر یمتراک لفظی در مطلق است، اصاًل هیچ پیوندی اشیا باهمدیگر ندارند گوید همه چیز اشیمکه 
توانید تشکیک برقرارکنید. پس اشتراک معنوی باید حتمًا ملحوظ باشد، اشتراک معنوی اگر کسی بیاید بگوید فقط در ینم

تواند پیاده کند نه در یمک راکجا پیاده کند در حوزه ممکنات تواند نظریه تشکییمممکنات حاصل است، این شخص فقط 
ل را قبول خواهد در کل نظام هستی تشکیک را پیاده بکند حتمًا باید اشتراک معنوی بین الکیمکل نظام هستی اگر کسی 

هیچ  کند. پس اشتراک معنوی یک مقدمه جدی است، این که گفتم اشتراک معنوی وجود شما بگو اشتراک معنوی واقعیت،
ت اشتراک معنوی دارد، حاکی از ن واقعیآورد بعد می گوییم ایینمفرقی ندارد. همان یعنی واقعیت ما را از سفسطه در 

کند این شد در واقع یمز سفسطه در واقع جدا اها است که مرز ما یتواقعچیست، حاکی از یک وحدت واقعی بین کل 
 مرحله دوم 
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 مرحله سوم؛ اصالت وجود
ای از  مرحله سوم که خیلی اساسی ومهم است اصالت وجود است. اگر ما اصالت ماهوی بشویم مطابق پاره

ر از ماهیت اصاًل ماهیات مسارکثرت شد این لفظ شاید شنیده باشید، ماهیت انسان غیر ازماهیت سنگ است غی هابرداشت
افتد تا بخواهد تشکیک راه بیافتد، فقط استثنا بکنید خود شیخ اشراق را، چون شیخ اشراق ینمفالن است وحدتی دیگر اتفاق 

ی ت تشکیک را در ماهیت هم راهداده ولی همه کسانی که اصالت ماهوی شدند میک دیدگاه خاصی دارد در بحث ماهی
 دانید در بحث اصالت ماهیت شخصیتی مثل خواجه نصیر هم قبول کرده اصالت ماهیت را، حاال خواجه نصیر اصالت

تواند در عالم ینم های متعدد تشکیک رایرهجزشود یمکند. لذا ینمماهیت را قبول کرده ولی تشکیک را در ماهیت قبول 
 عالم واقع و خارج. دهد نه درتواند جریان بیمواقع پیاده بکند. مثل خواجه نصیر تشکیک را فقط در عالم مفهوم 

تواند راجع تشکیک در واقعیت یمضیحی تواند تشکیکی باشد یک تویمشیخ اشراق به دلیل اینکه قائل شد ماهیت 
اید این شد، اصالت ماهیت را قبول ندارد، اصالت وجود شد طبیعتًا دروجود ب خارجی بدهد ولی صدرا وقتی مبنایش عوض

 متألهین. بحث پیاده بشود پس بنابراین یک مقدمه یک مرحله یک گام که گام سوم است اصالت وجود است، در نگاه صدر ال

 مرحله چهارم؛ انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباین
گوید من واقعیت را یمآید یعنی یممرحله چهارم نفی دیدگاه مشاع است چون مشاع تا اینجا همراه صدر المتألهین 

کمای مشاع حقبول دارم یک، اشتراک معنوی را قبول دارم دو، اصالت وجود را قبول دارم می دانید دیدگاه گرچه در زمان 
 هابحثاز  اصالت ماهیت اصاًل مطرح نبود با این حال به دلیل برخی مثل ابن سینا بحث اصالت وجود و اعتبار ماهیت یا

داند پس تا اینجا مشاع همراه با یمالت وجودی دانند خود صدرا حتی مشاع را اصیمحکمای مشاع را اصالت وجودی 
سوم از اینجا  د مرحلهصدر المتألهین تا کجا واقعیت داریم، اشتراک معنوی واقعیت و وجود را قبول داریم اصالت هم با وجو

زنند چیست یمخواهد ردش کند، این حرفی که حکمای مشاع یمکند که صدر المتألهین یمیک حرفی در واقع مطرح 
 ت. گوید بله من قبول دارم همه مراحل قبلی را، ولی وجود در هر موجودی کاماًل متباین با وجود در یک موجود دیگر هسیم

به وجوداتی  اندقائلها یناباینه مشاعی، یعنی حقایق متباین مشاعی یعنی چی یعنی این معروف شده به حقایق مت
کند. ما در گام چهارم باید این دیدگاه را نقل یمکه صددرصد با همدیگر متباین هستند. و لذا صدرا از همین جا استفاده 

ل کردید ما هم قبول داریم همه قبول داریم وم شما قبوگوید مقدمه دیمکند با مقدمه دوم یمبکنیم. صدرا چه جور نقل 
ی ما یک اشتراک معنوی وجود، اگر اشتراک معنوی وجود را قبول دارید معنایش می دانید چی یعنی از هر موجود و وجود

شود ما بتوانیم از همه این وجودها یک مفهوم وجود بر یمکنم چی باعث یم سؤالگوید من یمکنیم، صدرا یممعنا انتزاع 
شود واحد و یگانه است. یعنی یمشأیی که موجب انتزاع مفهوم وجود ها در ذاتشان یعنی منینایریم جز اینکه بگوییم گ

گوید انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباین از آن جهت یمحقایق متباین شما قابل پذیرش نیست تعبیر خود صدرا این است 
 ن پذیر نیست محال است، که متباین هستند و صددرصد متباین هستند امکا
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ا در اصل پس بنابراین مطابق این گام و مرحله ما چکار کردیم اصالت با وجود یک مرحله جلوتر رفتیم همه وجوده
اند این شد گام یکشرسنخ و طبیعت وجود شریک هستند دقت کنید اینجا در اصل سنخ و طبیعت وجود چی هستند 

 چهارم، 

 مرحله پنجم؛ نفی وحدت سنخی
 گام پنجم نفی وحدت سنخی است، نگاه کنید کسانی که قائل به وحدت سنخی هستند یعنی تشکیک را در بستر

وم کنند در گام اول با ما همراه هستند در گام دوم این اشتراک معنوی هم با ما همراه هستند در گام سیموحدت سنخی قبول 
ا برای رد این میعنی نفی حقایق متباینه با ما همراه هستند، لذا یعنی اصالت وجود هم با ما همراه هستند. در گام چهارم 

ها می گوین اشتراک معنوی وجود را قبول داریم و یناتوانیم استفاده بکنیم، چرا چون ینمنظریه از اشتراک معنوی وجود 
مثاًل  ار کاسه وجوددرست هم هست همه سنخشان یکی است هزار تا کاسه آب در اصل آب بودن شریک هستند. مثاًل ده هز

توانیم درگیر ینمها در اصل سنخ وجود داشتن شریک هستند پس ما به این سبک ینافرض کنید، بی نهایت کاسه وجود 
دهد بر یمکند این نظریه ای که دارد جریان یمبشویم. چکار باید اینجا کرد، یعنی صدر المتألهین نظریه خودش را پیاده 

 کند این را مواظب باشید یمخی را نفی اساس چه نکته ای وحدت سن

خواهیم یمها طبیعتشان یکی نیست باالتر از این یناخواهیم بگوییم ینمما وقتی وحدت سنخی را نفی کردیم 
خواهد تثبیت کند وحدت سنخی هم در دل خودش دارد، چون تمام این وجودها در یمبگوییم یعنی این وحدتیکه صدرا 

خواهد بگوید جدا جدا نیستند، چون وحدت سنخی یمخواهد بگوید یم تراضافهنه هستند ولی طبیعت و سنخ وجود یگا
 ها چی هستند جدا جدا هستند. یناقائل است که 

دبیات، تواند اینجا استفاده بکند تا این مدعا را تثبیت کند، عالمه هم در بدایه و نهایه نه با این ایمصدرا از چه بحثی 
ته را یعنی با مقدمه تواند این نکیمصالت وجود اتواند استفاده بکند با یمیک بحث دیگر این بحث را مطرح کرده با چی 

کند هیچ یمد اصیل است یعنی واقع را فقط وجود است که واقع دیم وجوتواند این نکته را اثبات بکند اگر ما قائل شیمسوم 
ودی قائل توانید شکاف وجیماست آیا  را توجه کنید خیلی مفید امجملهتواند بازی کند خیلی ینمچیز دیگری این نقش را 

ود، دیگر شما فرجه و قائل شد، یعنی اشتراک معنوی وجود را اضافه کردید با اصالت وج شود شکاف وجودیینمباشید 
توانید مطرح کنید. یعنی می دانید معنایش چیست، کل عالم واقع به هم پیوسته است به لحاظ ینمشکاف وجودی دیگر 

 متن وجودی به هم پیوسته است کل عالم واقع به هم پیوسته است. 

دل چنین وجودی چه جور ما  برایتان پیدا بشود، در سؤالاجازه بدهید یک چیزی اینجا مطرح کنم ممکن است این 
گیرد نه اینکه اینجور نیست یمها در دل این وجود به حسب مراتب و به حسب کثرت عرضی شکل یتماهها داریم یتماه

شود توجه یمما اینجا فرض بدن خودمان لحاظ کنید تا اینجا شما فکر نکنید یک شکاف وجودی وجود دارد بعد هوا شروع 
شود، این یعنی شکاف یمشود، بعد درخت شروع یمک شکاف وجودی هست بعد دیوار شروع کردید، بعد فکر کنید ی

کنیم آنجا ینموجودی قائل شدید قائل به اصالت یعنی بگویید یک چیزی واقعیت دارد ولی از آن وجود بما هو وجود انتزاع 
 اصل متن وجود حاضر نیست، این بی معنا است، 
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کند توجه کردید بنابراین گام پنجم مرحله پنجم نفی وحدت سنخی است، یمره اصالت وجود حقیقت وجود را یکس
وحدت سنخی آن تلقی که عرض کردم واال در دل این معنا که ما تصویر کردیم خودبخود یک جور وحدت سنخی هم 

ک یین است هست، ولی افزون بر آن یک وجود یک پارچه تصویر ما مگر نگفتیم صدر المتألهین تلقیش چیست، تلقیش ا
کند. البته اصالت وجود هم یمت کند با اصالت وجود تثبییموجود یکپارچه شدید و ضعیف است این را با چی اثبات 

 هم دخالت دارد. این هم در واقع مرحله و گام پنجم. هاآنمقدمه بحث اشتراک معنوی 

 مرحله ششم؛ اثبات کثرت
م آن ت را تثبیت کردیم، ما در این چند مرحله که طی کردیمرحله ششم اثبات کثرت است یعنی ما تا حاال وحد

حدت ووحدت را تثبیت کردیم واقعیت داریم اشتراک معنوی واقعیت اصالت واقعیت و وجود، نفی حقایق متباینه، نفی 
یم باید ین بکنچی را درست کرد وحدت را تبیین کرد، االن برای اینکه تشکیک را مطرح کنیم چی را باید تبی اشهمهسنخی 

کند تشکیک را، یعنی یمکثرت را تبیین بکنیم. وقتی کثرت را تبیین کردیم این کثرت به همراه آن وحدت چه چیزی را تثبیت 
گر مبانی اصالت وجود چیز دیگر وجود ندارد، پس حتمًا باید شدت و ضعفی باشد، حتمًا باید به نحو کثرت عرضی باشد ا

ه صدر شدت و ضعفی باشد پس این مقدمه در کنار مقدماتی که گفتیم مجموعًا نگا آن درست بشود. حتمًا باید به نحو
 کندیمالمتألهین در تشکیک وجود را اثبات 

آوریم یمهای موردی به دست یبررسکثرت را باید چه جوری اثبات کنیم، ببینید کثرت را ما گاهی از اوقات به نحو 
لی بالقوه، ولی بعد واًل یک موجودی مثاًل هسته خرما االن درخت خرما هست کنیم. مثیممثاًل بالقوه و بالفعل مشاهده 

ها مثبت چیست، کثرت است اصاًل یناکند و این تغییرهای وسطش را در نظر بگیرید، همه یمبینیم حالت بالفعل پیدا یم
ردید، مثاًل شما شما کثرت را قبول کتغییر و حرکت اگر اثبات شده باشد حاال به نحو تجربی یا عقلی یا به هر ترتیبی یعنی 

ل پدیدار علت و معلول را، اگر شما بحث علت و معلول را توجه کنید، یعنی پذیرش کثرت، شما می گویید این عامل، عام
کنید یعنی نظام کثرت را قبول یمشدن آن نتایج است یعنی کثرت را قبول کردید، یعنی وقتی شما نظام علی و معلولی را قبول 

 ید. می دانید علت و معلول فقط در نگاه صدرا همه این نگاه را قبول دارند علت و معلول را، کرد

یک چیز دیگر بگویم همین که شما می گویید من علت خودم نیستم و یک علتی باید داشته باشم این قبول کثرت ما 
در تقریر دیگری کثرت را خیلی تفصیل  اگر فی الجمله یک کثرتی اثبات کنیم نظام تشکیک اثبات شده است، ان شا الله

خواهم بگویم اگر در این بستر وحدت یک تکه یک گوشه یمخواهیم داد، ولی اجازه بدهید من در این قسمت فقط همین را 
وجدانی و حضوری یی از کثرت نیاز به تثبیت ندارد یعنی کامالً هابخشاگر کثرت تثبیت بشود کار صدرا تمام است، یک 

کنیم به لحاظ اعضا و جوارح به لحاظ حاالت متعدد یمواضح، االن ما در دل خودمان انواع کثرتها را مشاهده است خیلی 
شوم، یمبه لحاظ اینکه شخصیت و ذات من متفاوت با حاالت من است، انواع این علم حصولی که نداشتم و االن دارم دارا 

شود، به لحاظ یمید به لحاظ علم حضوری انواع کثرات تبیین اگر مثل شیخ اشراق علم حضوری به محسوسات را قبول کن
شود این خبر از چی یمصدرا چون علم حصولی برگرفته از اشیای واقعی خارجی هست ولی علم حصولی من متعدد  مأل

را داشته باشید. شما یک مورد کثرت را که تثبیت شده ببینید که به  هابحثدهد همین یمدهد انواع کثرات در خارج یم
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که مطرح کردیم خیلی واضح و روشن است، چون آن وحدت دارید، این تشکیک دارید اصالت وجود  هابحثحسب همین 
 شود. یمدهد عامل کثرت بشود پس خود وجود هست کثرت شده است. یعنی نظام تشکیکی مطرح ینماجازه 

یک نگاه دیگری در این بحث است در این مرحله در واقع ششم، این نگاه خیلی از مباحثی که صدرا مطرح حاال 
ها داشته یناتواند در دل خودش جمع بکند و به یک باره استداللی برای همه یمکرده در چندین مرحله ای که گذراندیم 

کمیلی بگذاریم برای جلسه بعد از ظهر. یک خرده فرصت اگر ی تهابحثباشد، اجازه بدهید که ما این نگاه را با برخی از 
 توانید بپرسید اگر نهیمداریم 

 *؟؟؟

شود کثرت عرضی یعنی شما درجه وجودیتان واحد است، ولی با این حال بروزهای متعدد دارد یک وقتی یم**این 
 شما درجه وجودیتان متکثر است لذا بروزهای مختلف دارید

 *؟؟؟

خواهد یماختالفات طیفی باشد صدرا  اشهمهمی گویید رفتید در فضای طولی، ضرورت ندارد  **شما طیفی که
خواست صدرا یماین ادعا را بکند یک طیف به حسب یک ظرفیت من نگفتم توضیح ندادم چون یک سری بسترهای دیگر 

تواند بروزهای یموجود دارد  های دیگری که در این طیفیتظرفهیچ توضیح نداده این را یعنی یک طیف به لحاظ یک 
تواند بروزهای مختلف داشته باشد یمخواهد بگوید یعنی فرض کنید اینجا طیف واحد نیست یممختلف داشته باشد این را 

یک بار به شکل هوا در بیاید یک بار به شکل آب در بیاید یک به شکل خاک در بیاید، یک بار به شکل مثاًل چیزهای دیگر 
ها اختالف طیفی نداشته باشند، بعضی می گویند اختالف طیفی دارند، یعنی همین چوب به ینار قبول کنیم در بیاید، اگ

 شود.یملحاظ درجه وجودی با این هوا متفاوت است. فقط اختالف درجه وجودی موجب تکثر 

 ب *؟؟؟

جود متحد است یا با عدم متحد گوید الماهیه من حیث هی هی ال موجود و ال معدوم بله به لحاظ واقع یا با ویم**
است ولی همین االن که می گویید یا با وجود متحد است یا با عدم متحد است مغایرت آن را قبول کردید می گویید ماهیت 
به لحاظ ذاتش نه وجود است نه عدم، ولی به لحاظ واقع یعنی به لحاظ خارج یعنی موجود است و با وجود مرتبط است یا 

 عدم مرتبط است البته تتامحی است یک چیزی باشد با آن مرتبط بشود نه نیست اینجور منظور خواهد شد. معدوم است و با

 


