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 هشتم#جلسه_

 الله الرحمن الرحیم بسم

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

 مروری بر جلسه قبل

نگیزه طرح ایی مطرح شد درنکته اول هدف و هانکتهخوب ما رسیده بودیم به مسئله سوم که بحث تشکیک در وجود بود. 
حث و هم بمسئله بیان شد، درنکته دوم آثار و فوائد و نتایج این بحث مرور شد، در نکته سوم هم یک تاریخچه اجمالی از 

هم  ی آن را تبیین کردیمهامؤلفهتقریرهای متعدد از مسئله تشکیک ارائه شد در نکته چهارم آمدیم حقیقت تشکیک و در واقع 
متألهین در واقع ما تمثیل ارائه کردیم هم همه این بحث را در مسئله وجود جریان دادیم و این نکته رااشاره کردیم از نظر صدر ال

ما با دو  با وجود واحد ساری روبرو هستیم. یک وجود شخصی سریانی روبرو هستیم که در این پهنه پیکره وجود واحد سریانی
در  ختالف طولی و دیگری کثرت و اختالف عرضی روبرو هستیم. و گفتیم اگر بخواهیم تصویریجور اختالف یکی کثرت و ا

خروطی که مارتباط با نگاه صدر المتألهین به نظام هستی بخواهیم ارائه کنیم باید یک حالت مخروطی تبیین کنیم یک حالت 
 عالم ماده.  اشقاعدهدهد و یمرأس آن را واجب الوجود تشکیل 

ض کردیم پنجم مراحل اثبات این نگاه صدر المتألهین، مراحل اثبات تشکیک در وجود را پی گرفتیم، خوب عر در نکته
ود و بعد نفی مثاًل در مرحله اول اثبات واقعیت باید داشته باشیم، بعد اشتراک معنوی این واقعیت به وجود و بعد اصالت وج

دید صدر  تلقی که می شودو گفتیم این مسیر جانب وحدت را در زاویه و مرحله پنجم نفی وحدت سنخی با ءحقایق متباین مشا
 کند.یمالمتألهین تأمین 

 ادامه اثبات کثرت
لهین ازمنظر در گام ششم ما باید به مسئله کثرت توجه کنیم اگر یک نمونه از کثرت هم تبیین بشود در نگاه صدر المتأ

د قطعًا به شصدرا کار تمام است، چون این فضای وحدت در مقابل کثرتی که ما پیش روی داریم جمع اینهابا مقدماتی که گفته 
 داشت یک وجود ذو مراتب شدت و ضعفی خواهید داشت یعنی روند ما را بهاین است که شما یک وجود تشکیکی خواهید 

کشاند. راجع اینکه چه جوری ما در مرحله ششم کثرت را باید اثبات بکنیم یک مدلش را صبح عرض کردیم که ما با یماینجا 
زاین کثرت دست پیدا  آی فراوانی هاهنمونتوانیم به یمانواع مطالعاتی که در دسترس ما است مطالعه در خود، مطالعه در بیرون 

 کنیم. 

خواهیم یک روش دیگری را برای بحث وحدت و کثرت از نگاه صدر المتألهین پیش ببریم که کل دستگاه یماالن ما 
ز ی دیگری همراه خودش داشته باشد. آن زاویه دید دیگر این است که ما اهانقطهتواند یمتواند اثبات بکند هم یمصدرا را هم 
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پذیرید یعنی یمرا شما به عنوان اصل موضوعی  هابحثکنیم، االن این یمیک سو واجب الوجود که وحدت محض است ثابت 
ما باید در مباحث خداشناسی در الهیات بمعنی االخص اثبات کنیم که واجب الوجود واحد محض داریم، و این چیز در الهیات 

ود داریم و ثانیًا واجب شود ما اواًل واجب الوجیمدر آنجا این نکته مسلم بمعنی االخص به راحتی صورت خواهد گرفت. 
الوجودی که واحد صرف است، یعنی هیچ نوع تکثر و ترکیبی در آن راه ندارد، هیچ نوع تکثر، تعدد امثال این دسته از مفاهیم در 

توحید آن یک موجود واحد اینگونه واحد اینگونه آن راه ندارد. پس از یک سو ما در نظام هستی به ادله اثبات واجب الوجود و 
خواهیم داشت از سوی دیگر ما عالم ماده در دسترس ما هست. یعنی ما عالم ماده را پیش روی داریم به انواع مطالعات تجربی 

ت طولی شویم این کثرات کثرایمبینیم این عالم مشحون از کثرات است و اگر یک مقدار دقت بکنیم متوجه یمو عقلی ما 
ی آن وضعیت علت و معلولی بنیشان هست مثاًل یکی که شدید است علت هامؤلفهنیست، بینید کثرات طولی یکی از در واقع 

ها ثابت یناما مثاًل موجوداتی که در عالم ماده پیش روی ما هستند، جز ادله تجربی و عقلی و  االن آن است که ضعیف است.
علی و معلولی بینشان نیست، مثاًل بر فرض مثال سنگی که اینجا در پیش روی ما هست، با حالت  هاآنشوند. بسیاری از یم

ها حالت علت و معلول با همدیگر ندارند. حیوانی که یک جا هست با حیوانی که ینادرختی که در یک جای دیگر قرار دارد 
ه در یک جا هست با موجوداتی که در جاهای انسانی ک ها حالت علت و معلولی با همدیگر ندارند.ینایک جای دیگر هست 

ها حالت علی و معلولی ندارند یعنی یک نوع کثرت غیر طولی و غیر علی و معلولی ما درعالم ماده مشاهده ینادیگر هستند 
 کنیم. یم

در نظر گیریم در واقع یک موضوع مفروض یمببینید دو نقطه اثبات شده نقطه واجب الوجود با آن ویژگیها اصل مسلم 
آییم در عالم ماده عالم ماده یک چنین وضعیتی دارد، خوب اگر دقت کنید یک سو وحدت یمگیریم، این سر جای خودش یم

ت ما می محض است یک سو کثرت بسیار شدید، یک پاره ای در واقع قوانین و قواعد ما داریم که عمدتًا در قانون علیت اس
نی، مثل قاعده ان شا الله برسیم یک قانون مادر دارد و چندین قانون پیرامو یتعلنون گوییم قواعد پیرامونی قانون علیت، قا

ست مثاًل هدست قواعد و قوانین پیرامونی قانون علیت  سنخیت، قاعده الواحد، قاعده ضرورت علت و معلول و قواعدی از این
 هم دیمها یک کم توضیح ینااز جمله قوانین آن باز استحاله طفره و تجافی، 

گیرید فیلسوف همین جا نشسته و این ارزش کار عقلی فلسفی است، مثاًل نگاه یماین مجموعه قوانین که شما در نظر 
بفرمایید تفاوت کار عقلی با کار تشریف شهودی چیست؟ تشریف شهودی باید مراحلی طی بشود و آن عوالم مشاهده بشود، 

ای که وجود دارد این است کار عقلی این است اینجا که نشسته بر اساس پاره خوب یک مزایای بسیار خوبی دارد، ولی یک نکته 
کند بر چیزهایی که مشاهده نکرده، و این چیز مهمی است، یعنی ما االن بر فرض مثال انسان اینجا یمای از قوانین عقلی حکم 

تواند متکثر و متعدد باشد. این از یک ینمگوید خدا باید اینجوری باشد، خدا باید واحد باشد یمنشسته در عالم ماده ولی 
کند بر اساس این مجموعه یمآید یک مجموعه قوانین راعقل کشف یمنیروی بسیارفوق العاده ای در بشر به نام قوه عقل بر 
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ین باشد ع کند واجب الوجود باید باشد، او باید واحد باشد و صفاتش باید اینجوری باشد، صفاتش عین ذاتیمقوانین حکم 
 شود. یمیی که درالهیات بالمعنی االخص انجام هابحثیکدیگر باشد، 

ثرت حاال ما دو طرف قضیه را تثبیت کردیم از یک سو واجب الوجود واحد محض از یک سو عالم ماده متکثری که ک
انین و قواعد هست اینگونه راما با آن روبرو هستیم. یک دسته قو هاقسمت اینگونه که علت و معلول همدیگر نیستند در خیلی از

کند مابین حق سبحانه و تعالی که واجب الوجود واحد است با عالم ماده که متکثر است راجع یموقتی فیلسوف به آن توجه 
جلسات فردا یا در آینده به آن  اساس قاعده الواحد که ان شا الله در بحث علت و معلول یادر کند. مثاًل بریممابین آن قضاوت 

شود این کثرات ناشی بشود یعنی تناسب ینمگوید واجب الوجود واحد محض از او مستقیمًا یمرسیم بر اساس قاعده الواحد یم
ه قاعده الواحد یش بحث خواهد شد. سنخیت مثاًل توجه کردید سنخیت پشتوانهاپشتوانهندارد. ان شاالله قاعده الواحد در آن 

گوید چی او واحد محض است این یمرسیم در قاعده الواحد قاعده الواحد یمکند، حاال یمعنی سنخیت تولید قاعده الواحد ی
شود این وسط چیزهایی یمشود مستقیمًا این کثیر بما هو کثیر با آن واحد بما واحد ارتباط داشته باشد، پس معلوم ینمکثیر است، 

شود آن واحد محض ینمرسیم یمیی هانکتهالم را شهود نکردیم ولی به حسب این قوانین داریم به وجود دارد یعنی ما نرفتیم عو
ین کفاف را ندارد، با این کثیر بسیار شدید مستقیمًا ارتباط علی و معلولی داشته باشد باید نه تنها یک واسطه، چون یک واسطه ا

ست این ت پدید بیاید که از حق سبحانه و تعالی که واحد محض اباید مجموعه وسائطی شکل بگیرد که به تدریج این مناسب
 کنیم شکل بگیرد، پس وسائطی اینجا الزم داریم یمکنیم استدالل یمکنیم، تجربه یمبستر کثیری که ما در عالم ماده مشاهده 

 قاعده استحاله تجافی
قاعده استحاله  ببینید قاعده استحاله تجافی چیستما قاعده استحاله طفره و تجافی داریم.  یک قاعده دیگر مثاًل داریم.

شود ینمخواهم معرفی کنم این قاعده را، در فرایند علیت از علت چیزی کاسته یمتجافی این است که خوب دقت کنید فقط 
از سنخ علیت هایی که در عالم ماده داریم واقعًا یلتبددهد ما یمکه معلول شکل بگیرد. خیلی بحث مهمی است یعنی این نشان 

بینید شما در عالم ماده یک چیزهایی دارید، بعد یمجابجایی آرایش و نظمی است که بین این اشیا است. مثاًل  نیست، صرفًا یک
های ثانویه و ب شده ولی چطوری موجب شکل شکل گیری چیز بینید این چیزهای اولیه و الف منشأیمیک چیزهایی دارید. 

آید، در یمدید په با تهی شدن آن یا حتی از بین رفتن آن یعنی به این ثبت از اشیای الف، اشیای ب گیری اشیای ثانویه و ب شد
فوظ است باید فرایند علیت نباید این تهی شدگی پیش بیاید این رامی گویند تجافی، در علیت در عین اینکه آن علت کاماًل مح

 هاآنعلیت خواهیم داشت که علیت حقیقی جز در مواردی که در دامنه او یک حقیقت دیگری شکل بگیرد ما یک بحثی در 
ی یک چیز مهمی اعداد است علل اعداد اشهمهتوضیحاتی دار دم علیت حقیقی در عالم ماده اصاًل نداریم تبدیل و تبدل، یعنی 

 مهمی  یهابحثاست که آنجا نشان داده خواهد شد، ان شا الله در بحث علیت من این را یک بهانه ای بگیریم 

دانم کاری که شهید مطهری و عالمه طباطبایی در اصول فلسفه و روش رئالیسم کردند این را مشاهده کردید یا نه. ینم
ی مادی گرایانه و ماتریالیستی همه جا را گرفته بود یعنی فضای هانگاهببینید عالمه طباطبایی در دوره ای این کتاب را نوشت که 
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المه در متن و هم شهید مطهری در حواشی با محوریت موضوع علم نشان دادند که نگاه ماتریالیستی وسیعی راه انداخته بود. ع
غلط است، خیلی در واقع موفق بود در آن دوره و زمانه یعنی مسئله نگاه فلسفی مادی گرایانه در فضاهای ایران به طور کل 

دهد صرفًا بگوییم یمآید، این نشان ینمعد عالم ماده جور در شکست با انتشار این کتاب، یعنی نشان دادند پدیده علم با قوا
شود انگشت گذاشت و نگاه ماتریالیستی را ابطال یماصل ماده است و بس اینگونه نیست. یکی از چیزهایی دیگری که در فلسفه 

ی علیت رسیدیم یک بهانه ای بکنیم این بحث مفصل است ما مقایسه هابحثکرد بحث علیت است. حاال ان شا الله اگر ما به 
توانیم خودکفایی علی و معلولی داشته باشیم، ما ینمای که داشتیم حدود دو ماه این بحث طول کشید که مثاًل در عالم ماده ما 

داشته باشند  اینکه آشنایی دوستان را به عنوان هابحثتوانیم خودکفایی علی معلولی داشته باشیم من این ینمدر عالم ماده 
 خواهم عرض کنم یم

وقتی در  ببینید تجافی اصل مهمش همین جا است مثاًل ما در خودمان این نظام علی و معلولی حقیقی را داریم مثالً 
اهی از اوقات اتفاق کنیم به ده چیز، گیم آوریم درمرحله خیالی تبدیلیممرحله عقلی ما یک مطلبی وجود دارد و آن مطلب را 

شود به یک کتاب یک مطلب ولی وقتی یمکند تبدیل یمقتی بسط پیدا افتد یک جرقه عقلی یک در واقع دریافت عقلی ویم
ها و یسممکانحسب  کند در مرحله خیال و بعد بهیمد بسط پیدا شود یک کتاب اول مرحله عقلی است بعیمکند یمبسط پیدا 

کند من این را بحث من اینجاست، یمشود. یعنی این همه کثرت پیدا یمشود به الفاظ و نوشتار تبدیل یمایندهایی تبدیل فر
شود. و ینمکنیم هیچی از آن کم یمببینید آن نقطه ای که مطلب عقلی است وقتی ما در مراحل بعدی تولید مفاهیم متکثر از آن 

شود. این چه چیزی است چه فرایندی است در عین اینکه زایش دارد یمنشره، اتفاقًا زیادتر  العلمبلکه مطابق آن روایت زکات 
را در خودمان داریم علیت به حسب تجافی نیست  اشنمونهشود. حقیقت علیت چیزی مشابه این است ما ینمچیزی از آن کم 

گر باریتعالی ود پس تجافی نیست. یعنی مثاًل شما اروندهایی که ما در مرحله عالم ماده داریم به شکل دیگری باید تفصیل بش
دهد ما االن عالم ماده را در دست داریم باریتعالی را هم در دست داریم بر اساس قاعده یمدر نقطه اعلی دارد مراتبی را شکل 

 الواحد که پشتیبانی کننده آن قاعده سنخیت است فهمیدیم یک واسطه بلکه وسائطی اینجا وجود دارد

افتد یعنی اینجور نیست وقتی خداوند مراحل پایانی را ایجاد کرد از درون او تهی ینمدیگر است اینجا تجافی اتفاق  نکته
گیرد دراین مراحل دیگر مثاًل مرحله سوم یک چیزی از آن کم بشود یمبشود چیزی از او کم بشود یا مثاًل وقتی مراحل دیگر شکل 

لیت شکل عنیست. یعنی کاماًل کیپ در کیپ پر پر است با اینکه دارد فرایند تنزل و تا مرحله چهارم شکل بگیرد اینجوری 
 گیرد ولیکن تجافی نیست، یم

 طفره استحالهقاعده 

شود جهش به وجود بیاید ینمیک قاعده دیگر در علیت است به نام استحاله طفره، استحاله طفره یعنی چی، طفره یعنی 
خواهید به درجه یک یمکنید یمشود اگر مثاًل شما از درجه صد دارید شروع ینمت، یعنی جهش را توجه کنید منظور ما چیس

شود فرض کنید همین جور مرتب بیاید تا درجه شصت و سه از شصت و سه یک دفعه بپرد بیاید پنجاه این می گویید ینمبرسید 
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یست. یعنی نظام علیت که تجلی در قاعده استحاله طفره یعنی مقاطعی از نظام هستی این وسط خالی بماند این امکان پذیر ن
شود جهش به وجود ینمشود ینمشود مراحل قبلی باشکل گیری مراحل بعدی تهی ینمدهد نه تنها تجافی یمطفره هست نشان 

بیاید چندین مرتبه ما نداشته باشیم یعنی چی مجموعه این قواعد را کنار هم بگذارید یعنی چی، یعنی ما اگر از یک سو باریتعالی 
را اثبات کردیم و وحدتش را اثبات کردیم از سوی دیگر متکثرات عالم ماده را داریم به حسب این قواعد وقتی ما بنشینیم مطالعه 

توانیم تثبیت کنیم. دست کم کلیاتش یمم دقیقًا آن دستگاهی که صدر المتألهین بر اساس نظام مخروطی شکل تصویر کرده کنی
توانیم داشته باشیم که باید نظام عالم اینگونه باشد، حاال اگر نرسیم به ویژگیهای یمتوانیم تثبیت کنیم. یعنی یک تصویر یمرا 

مرحله فرض کنید شصت، مرحله پنجاه اگر نرسیم به این ویژگیها یا دست کم به کلیاتی برسیم،  موجودات مثاًل در مرحله هفتاد
ولی اصل مسئله را می دانیم. که از وجود بی نهایت شدید و وحدت محض باید به گونه ای متناسب مثل حالت طیف مانند 

یک است این یک سر دیگر کم. آن یک سر عالم تشعالم ماده قرارداری بدون اینکه جهشی حاصل بشود برسد به طیفی که ما در
نظام تشکیکی که صدر المتألهین در نظر گرفته و به شکل مخروط مانند  هانکتهعالم تشکیک است. این قواعد با توجه به این 

 هست تثبیت خواهد شد. یک چنین نگاهی باید تصویر کنیم 

شود مراحل موجود حد وسط میان یمبت شود، کثرت ثایمبت شود کثرت ثایمباتوجه به این نگاه نه تنها وحدت ثابت 
یم یعنی نه تنها ادادهشود اگردقت کنید حتی استداللی بر کثرت عرضی هم انجام یمباریتعالی و عالم ماده فی الجمله تثبیت 

م موجودات ن قاعده عالاستداللی بر کثرت طولی انجام دادیم استداللی بر کثرت عرضی هم هست، چرا به خاطر اینکه ما در ای
خشی از بمتکثری داریم که علت و معلول یکدیگر نیستند. وقتی اینجوری است یعنی خود عالم ماده به شکل خطی نیست، بله 

 یی در کنار هم است یاهانقطهی آن به شکل خطی است، ولی بخشهای زیادی هست به شکل خطی نیست مثل هاقسمت
خواهد وصل یم ی متعدد اگرهانقطهو  هاخطجوری است آنجا هم یک نقطه واحد است، این یی در کنار هم است اگر اینهاخط

آید، وقتی به شکل مخروط مانند در بیاید یعنی شما یمبشود به آن نقطه واحد چه جوری است قطعًا به شکل مخروط مانند در 
این استداللی  ثرت عرضی هم روبرو هستید، ما به حسباز نقطه اول که بیایید پایین ضمن برخورد با نظام کثرت طولی با نظام ک

شود این یمدهد چه محتوایی باعث یمشان نکنیم گرچه هنوز آن تحلیلی که یمکه االن مطرح کردیم، اثبات کثرت عرضی 
ها یبرخچرا عالم ماده اینجوری است که یک حالت کثرت عرضی دارد،  سؤالکثرت عرضی مطرح بشود مطرح نکردیم یک 

نیست. هنوز توضیح  یی در کنار هم هستند. کاماًل مثل خطی تا آخرهاخطیی در کنار هم یا هانقطهلت برخی دیگر نیستند مثل ع
لم حضوری و ندادیم. ولی اثبات این معنا کردیم چه جوری اثبات کردم نقطه وحدت را اثبات کردیم، نقطه کثرت را به دلیل ع

صویر یافتیم عالم ماده را اینجور ت هااستداللپیرامونی خودمان یا به حسب برخی از وجدانی دست کم در خودمان و اشیای 
ونه ای یافتیم گارتباط این دو موجود را بر اساس قواعد علیت، قاعده الواحد، قاعده سنخیت استحاله طفره، استحاله تجافی به 

پنجم که بحث اثبات تشکیک بود پشت سر  ع نکتهشود، خیلی خوب ما تا اینجا در واقیمکه این نظام مخروط وار تثبیت 
 گذاشتیم. 
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 نتایج و فروعات نظام تشکیکی
 نفی تسلسل و اثبات واجب الوجود

را، یکی از نتایج و  هاآندهیم، برخی از را یک تفصیلی ب تشکیکی نظام اتخواهیم برخی از نتایج و فروعیمنکته ششم 
بات واجب الوجود فروعاتی که برای نگاه تشکیک وار به نظام عالم وجود دارد که اشاره ای قباًل کردیم نفی تسلسل و خودبخود اث

ث ابطال تسلسل است. قباًل عرض کردم خود صدر المتألهین بااینکه مبنای تشکیک در وجود را مطرح کرده، این استفاده را در بح
کند یمکند اثبات باریتعالی یمشکیک استفاده خواهد بکند از بحث تیمنداده در جلد شش اسفار آنجا که اثبات خدا انجام 

خواهد این استفاده یمدهد ایشان یمولی در ادله ابطال تسلسل نیاورده، عالمه بیانی در همان اوایل بدایه و نهایه دارد که نشان 
ین یک بستری ر ادله ابطال تسلسل نیاورده که نگاه تشکیکی مبطل تسلسل است در هر صورت ارا بکند، با این حال خود عالمه د

 ب الوجود چه جوری این را یک توضیحی بدهم. کند و اثبات واجیماست که خودبخود ابطال تسلسل 

کنم یممطرح ببینید وقتی ما یک چیزی رایک حقیقتی را شما هم توجه کنید برخی جاها عرض کردم چند بار این را 
یشات عالمه و بسیاری از دوستان ما این رانمی پذیرند شما ببینید چه جوری است به اقتضای نگاه خودمان که برگرفته از فرما

شود شما نگاه بفرمایید چه جوری است اگر ماحقیقت تشکیکی داشته باشیم یمکنم اینجوری یمصدر المتألهین است فکر 
کند، عالمه این را گفته و به نظر من صحیح است یمیعت تشکیک اقتضای دو حاشیه را حقیقت تشکیکی به حسب نفس طب

رود، طبیعتی که از یک سو دارد به طرف ضعف یمیعنی طبیعت تشکیکی یعنی چی، یعنی طبیعتی که دارد به طرف شدت 
اشتداد  طبیعت تشکیکی یعنیاین است آیا مطالعه نفس طبیعت تشکیکی طبیعت تشکیکی روشن شده یعنی چی،  سؤالرود یم

 خواهید بکنید. یمیابنده تضعف یابنده ضعیف شونده، قوی شونده، کامل شونده ناقص شونده هر تعبیری که 

گوید نگاه کنید وقتی شما میگویید یک طبیعتی ناقص شونده است این ناقص شدگی تا بی نهایت ادامه ندارد یمعالمه 
شما فرض کنید اگر دو خط را در نظر بگیرید که این یک زاویه ای نسبت به همدیگر داشته  شود. لذایمیک جایی به صفر منتهی 

رود بلکه به ینمباشند باالخره این زاویه به نقطه منجر خواهد شد، یعنی طبیعت تشکیکی در ناحیه تضعف تا بی نهایت پیش 
ترین مرحله وجود است که از او یفضعهید کرد رسد یک وجودی را شما برخورد خوایمشود. یعنی به جایی یمصفر منتهی 

روید به عدم، واقعیت ندارد، حاال از طرف اشتداد شما نگاه کنید. شما وقتی می گویید یک طبیعتی در ناحیه یمگام بنهی به کجا 
جانبی که هی  تضعف راحت است پذیرفتن آن در ناحیه اشتداد نگاه کنیددر ناحیه اشتداد شمامی خواهید این طبیعت را در آن

کنید آیا این شدیدشدگی یا شدیدشوندگی تا بی نهایت یمشدیدتر شدیدتر اینجور هست مطالعه کنید، وقتی از این جانب مطالعه 
شود بر مرحله قبلی یمکند یعنی آیا دائمًا باید بگوییم دارد اضافه یمشود این خیلی با هم فرق یمادامه دارد یا به بی نهایت ختم 

رسد به بی نهایت، توجه کردید. فرمایش صدر یمرسد در یک مرحله می گوییم اگر از این اضافه تر بشود یمه جایی یا نه ب
المتألهین و عالمه به گمان مااین است که در ناحیه اشتداد هم مثل ناحیه تضعف است، یعنی چه جور در ناحیه تضعف به صفر 

نه اینکه تا بی نهایت این اشتداد ادامه پیدا بکند. اگر این معنا تثبیت بشود، معنایش رسد یمرسد در ناحیه اشتداد به بی نهایت یم
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تواند به نحو تسلسلی الی االبد ادامه پیدا بکند بلکه باید منتهی بشود به بی نهایت، ینم هامعلولاین است که سلسله علل و 
 رسیم به عدمستانیماو چنانچه از این سو باید منتهی بشود به طبقه ای که پایین تر از 

کند که حقیقت عالم دارای دو سویه است یک سویه که به وجود مطلق یمبنابراین مطالعه نفس طبیعت تشکیکی اقتضا 
ترین مرحله وجود است و بعد آن عدم است، بعدش یفضعمی رسدکه  رسد، یکسویه به وجودییمرسد، به وجود بی نهایت یم

ترین مرحله وجود. این معنا اگر تثبیت بشود یعنی یفضعرسد به یمعدم است یعنی هیچی، یعنی هیچی شما ندارید تا 
عنی ست. یاخودبخود شما به دلیلی در ابطال تسلسل راه پیدا کردید و ابطال تسلسل خودبخود به معنای اثبات واجب الوجود 

 این نظام نشان دهنده است که یک مرتبه ای در این تشکیک وجود دارد که باالتر از او دیگر مرتبه ای نیست.

 *؟؟؟

مکن است **عرض کردم دلیلی که باید توجه کرد مطالعه خود طبیعت اشتداد پذیر است. من نکته دیگری اینجا ندارم م
ست باالخره ک طبیعتی ضعیف شونده است می گویید تا بی نهایت اینجور نیآدم بگردد یک لمی پیدا کند. وقتی شما می گویید ی

 شود، این بحث را به لحاظ الهامی من از یک بحثی در فرمایشات آقایان فالسفه در اثبات تناهی عالم ماده آدمیمبه صفر منتهی 
 کنمیمشما راتوجه  سؤاالتگیرم من این راتوضیح بدهم باز یمالهام 

 ان بعالوه یک یعنی هر عددی در نظر بگیریم هر اندازه ای؟؟؟ *بی نهایت شد

**درست است این بحث راما در بحث بی نهایت حاال خود بحث بی نهایت مباحث خیلی زیبا و جالبی دارد باید به آن 
یعنی بی  کنم. ما بی نهایت یک وقت بی نهایت ال یقفی داریمیمتوجه کرد آن چیزی که ذهن شما به آن متوجه شده عرض 

کند مثل عدد توجه کردید، عدد یمنهایت بالقوه، بی نهایت بالقوه همین که شما می گویید معنایش این است دائمًا افزایش پیدا 
را می گوییم بی نهایت نه بی نهایت بالفعل، همیشه وضعیت بالفعل آن متناهی است، یعنی شما اگر یک ابر کامپیوتر بگذارید 

شود، چون عدد بی ینمجز چی، شماره عدد توجه کردید ما میگوییم هیچ وقت کار این ابر کامپیوتر تمام هیچ کارنداشته باشد 
نهایت ال یقفی است، این را می گویند بی نهایت بالقوه یک بی نهایت بی نهایت بالفعل است یعنی در وضعیت همین االن 

نهایت است، اگر در وضعیت همین االن بی نهایت است افزوده هایت است دقت کنید این نکته را در وضعیت همین االن بی ینب
شدن بر او معنا ندارد، لذا ما در باره باریتعالی می گوییم بی نهایت بالفعل من جمیع الوجوه است یعنی نقطه خالی در عالم واقع 

هایت کیپ در کیپ پر است، نیست که قرار باشد این گسترش پیدا بکند، درست است خود واقع بی نهایت است ولی واقع بی ن
وجودی در  دهد یک خألینمها اشتراک معنوی وجود دلیل اصالت وجود اجازه یناوجودی همان ادله اصاله وجود و  آن خأل

یک جا باشد ما با چه پدیده ای روبرو هستیم این رادقت کنید ما االن با یک واقعیت بی نهایت بالفعل روبرو هستیم، دقت کنید، 
کنیم این مطالعه ما است یمخواهد مرحله دیگر را بپذیرد دارد ما داریم نگاه یممن گفتم نه یعنی االن یک مرحله دارد  اشتداد که

در این مراتب واقع کیپ در کیپ همان وضعیت تمام شده است به لحاظ واقع تمام شده است ما داریم االن این واقع را مطالعه 
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برو شدیم مواظب باشید پدیده تشکیکی در بستر تمام شده مثاًل در ناحیه تضعف هم نگاه کنیم اگر ما با پدیده تشکیکی رویم
ترین یفضعشود همین االن تمام شده است. یعنی ما یمکنید، در ناحیه تضعف منظور ما این نیست که هی دارد ضعیف تر 

د من یک چیز دیگر به شما بگویم، خیلی مهم مرحله را داریم به نام ماده یعنی کیپ در کیپ پر شده این بحث را داشته باشی
 است 

تان رشته ی خیلی خوبی دوسهانکتهرا در فلسفه پیگیری کنند به نظرم  اگر دوستان یک وقتی حوصله کردند بحث کم  
اًل کردم مثیمها بودند من وقتی مطرح ینای علوم انسانی، دوستانی که در فیزیک و امثال هابحثایشان یک کمی در واقع در 

ها خیلی جدی است مثاًل مشکالتی که زنون مطرح کرده دیگران مطرح یناشما اگر بحث حرکت را، بحث حرکت در فیزیک و 
بینم یک نقطه بسیار بسیار جالبی که حکما و فالسفه توجه یم هابحثکنم در این یمکردند در رابطه با حرکت من وقتی دقت 

حث یک خط را اول بگویم ما شده، ببینید مثاًل ما در ب هاچالشها همان موجب این شود دراین فضاینمکردند و اغلب توجه 
قعیت متشکل از این را کم حار می دانیم یعنی کم پایدار اگر یک خط راتوجه کنید اواًل باید توجه داشته باشیم این خط یک وا

م متصل داده نه خط یک واقعیت اتصالی است کنقطه نیست، اینجور نیست ده هزار نقطه کنار هم آمده و این خط را تشکیل 
ها می گویند ینا، مثاًل یک سنگ را هاقسمتاست، یعنی یک واقعیت کشدار است، خیلی ما االن بحث داریم با فیزیک در این 

عینی که این ماند مثل یک ابر است، در مباحث فلسفی در یماین از اجزای فراوان تشکیل شده اتفاقًا بینشان فاصله است مثل ابر 
ها، یعنی فلسفه یناها و امثال یدانمی هابحثرا شما دارید  هابحثمعنا را قبول دارند معتقدند این یک واحد است که االن این 

ماده  ما ها خالی واقعی باشد.یناتواند قبول کند بین ینماشد. توجه کردید، فلسفه بها خالی واقعی یناتواند قبول بکند بین ینم
فظ شما ما یک چیزی که بگوییم این تمام است خداحا هابحثروشن داریم ماده تاریک داریم یعنی مواظب باشید در این 

 اینجوری نیست،

گوید این سنگ یک واحد به هم پیوسته است، ممکن است یمکند ینمفلسفه به نگاه عقلی که دارد فرجه وجودی را قبول 
های در آن ببینید، تا اینجا اینجوری است بعد یک چیز دیگر است بعد یک چیز یدگرگونکنید یموقتی شما اجزایش رامطالعه 

گوید این یک واحد کشدار است، حاال درجسم هم فلسفه هم یمدیگر است ولی مملو از وجود مادی است اینجا یعنی فلسفه 
کشیم یک صفحه است یک سطح یمط که ما برید در خط یک خط البته خط مواظب باشید این خیمهمین قائل است، شما 

است، خط فلسفی یعنی پایان سطح، اگر شما یک سطح داشته باشید پایان سطح را می گویند خط اگر یک حجم داشته باشید 
خود حجم پایان جسم طبیعی است، حاال شما فرض کنید حجمی که دارید که می گویند جسم تعلیمی این پایان در واقع جسم 

می گویند سطح، پایان سطح را می گویند خط، پایان خط را می گویند نقطه، یعنی نقطه فلسفی این است نقطه ریاضی تعلیمی را 
بینیم این یک صفحه است یک سطح است طول و عرض دارد، آن چیزی که طول و عرض یماین است، واال یک نقطه ما اینجا 

عنی همان حجم اگر چیزی طول و عرض داشته باشد می گوییم سطح داشته باشد می گوییم جسم طبیعی و بعد تعلیمی ی و عمق
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اگر چیزی فقط طول داشته باشد می گوییم خط، اگر چیزی نه طول نه عرض نه عمق هیچی نداشته باشد می گوییم نقطه که 
 پایان خط است. 

ست حالت اه در عالم خارج خیلی بحث کردند آیا واقعًا در عالم خارج ما نقطه داریم، چون می دانید همه چیزهایی ک
را بشکنید فکر  انحناها است کان ما یک خط شکسته نداریم، شما اگر شیشه اشهمهآینودینامیکی دارد، یک حالت ویژه ای دارد 

رض کنید نوکش تیز است نه یک انحنایی است اگر واقعًا یک نقطه تیز داشته باشیم آنجا که نه طول دارد نه عمق دارد، نه عیم
شود نقطه، شما اگر واقعًا خط داشته باشید مثاًل یک شیشه بشکنید یک خط پیدا بشود اگر یک خط پیدا شد، این خط یمآن دارد 

تشکیل نشده بله بی نهایت  هانقطهیک امر ممتد پایدار است، ممتد است یعنی چی یعنی به نحو بالفعل منقسم از اجزا نیست، از 
چه شما تقسیم  . ببینید فکر کنید واقعًا شگفت انگیز است بی نهایت قابل انقسام یعنی هرقابل تقسیم است، این خیلی مهم است

شود، با عقل با وهم ینمدست  رسید می گویید بایمکنید، باز هم تقسیم پذیر است، باز هم تقسیم پذیر است، یک جایی 
ه ما اتم به معنای دی که به مثل فیزیک دارد این است کباالخره باید یک حجمی داشته باشد. اتفاقًا همین معنا است فلسفه پیشنها

محدود  ها یعنی یک شیءیبعضرود جلو، منتها یمجز نشکن نداریم. ما یعنی هر چه بشکافید باز هست، باز هست همینجور 
ه این با توجه بون از بی نهایت تشکیل شده نه چون اینجا بالقوه است نه بالفعل، بالفعل یک امر واحد بیشتر نیست، اشکاالت زن

 شود یک واحد است. یمبه این نکته حل و فصل 

بسته داریم  حاال شما برگردید به بحث ما، ما اگر بحث طیف را مطرح کردیم این را مواظب باشید ما یک چیز بالفعل یک
لی االن یک وضعیت بالفعل توانید بی نهایت تقسیم کنید ویمشما از واجب الوجود تا عالم هیوالی نخستین و ماده نخستین را 

شود این عالم تشکیک یمپر شده دارید شما یک وضعیت بالفعل پر شده دارید، با توجه به اینکه عالم واقع بی نهایت است معلوم 
رسد به بی نهایت، حاال باید تأمل کرد من آدم این حدس را می زند، ولی چه جوری طبیعت تضعف پذیر یمدر یک حدی است 

ی دیگری هابحثرسد به بی نهایت نه اینکه تا بی نهایت شدت بپذیرد، ما به حسب یمصفر طبیعت اشتداد پذیر رسد به یم
کنم درخود این یمکنم یعنی این حدس است هنوز لمش برای من واضح نشده فکر یمتوانیم این را تأمین کنم ولی فکر یم

 کند.یمبی نهایت منتهی  طبیعت اشتداد پذیر نکته ای نهفته است که ما را به مرز

 *؟؟؟

کشم این یماز آن که شما گفتیم  ترقشنگها. من تصویر ینای برای ترقشنگدهم تصاویر یم**بله ان شا الله نشان 
روم توجه کردید یک علت اصلی ینمتصاویر رامواظب باشید، این تصاویر یکی از مشکالتی می دانید من خیلی تصویر سفید 

ی معقول را خیلی حالت شکلی هابحثی فلسفی اگر این هابحثآن تنبلی است، ولی یک علت دیگر آن این است در این 
زدیم به یمکند مثاًل گفتم مخروط، آن بحث وجود و ماهیت یادتان هست مثال یمهایی پیدا یتمحدودبدهیم دائمًا ذهن یک 

باید برحذر بدارد از برداشتهای نادرست ما مخروط گفتیم ولی فقط برای بیان یک نکته که آن نقطه وحدت است  قالب دائمًا آدم
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کشند چون کره خیلی شکل یمو این نقطه کثرت شدید است و چنین حالتی، واقع یکی از تصویرهای جالبش به شکل کروی 
گیریم، وجود یمن حال می دانید وقتی ما در فضای بی نهایت قرار تواند بیانگر وضعیت بی نهایتی باشد، بااییمبسیطی است و 
گیریم کشیدن تصویر هندسی چندان جالب نیست اصاًل، ولی باز برای القای دسته ای از مفاهیم ما این تصاویر یمبی نهایت قرار 

 کشیمیمرا 

 *؟؟؟

الم ماده تغییر ع**بله یعنی واقع به ماهو واقع تمام شده است توجه کردید یک چیز بسیار مهمی است. مثاًل کثراتی که در 
ی الهیات بالمعنی هابحث، همه باید به گونه ای تحلیل و تفسیر بشود که در عالم تمام شده یعنی ان شا الله برسید به هاتحول

کنید واقع یمله تمام شده است. خیلی ترسناک است هول انگیز است. یعنی از آن منظر نگاه االخص از نظر خداوند متعال مسئ
دهد، پر شده است ینمبکنید. یعنی اصالت وجود اجازه فرجه به نظام هستی  اشاشارهجای خالی نداردکه شما بخواهید بروید 

 شویمیمکل عالم، خیلی خوب از این بحث خارج 

 *؟؟؟

 باط دارد.**یعنی یک کم ارت

 *؟؟؟

ها با ینایی که کوانتوم و هابحثی فیزیکی مثل هابحث**بله من دیدم چند تا کتاب، چند تا کار انجام گرفته مقایسه 
را گرفتم  هاآنی فیزیکی چندان سررشته ندارم هابحثی فلسفی خصوصًا فلسفه صدراانجام شده من چون در این هابحث

د که در هر دو فضااین بخواهم ببینیم این تطبیق وجود دارد یاندارد این به نظرم به کسی احتیاج دارمطالعه کنم، اما اینکه واقعًا 
اهای تخصص الزم را داشته باشد ولی گمان دورادورم این است که خیلی فاصله زیاد است توجه کردید، چون فیزیک در فض

 هابحثکنم یمداریم تا به مرحله ماده لذا یک کم فکر  جردیکند. ما در این فضا یک مراتب تیمها دارد بحث ینامادی و 
 یی هم بینشان باشد.هاشباهتمتفاوت است ممکن است 

 *؟؟؟

وستگی **بالقوه است یعنی قابلیت انقسام دارد. همین کلمه قابلیت خیلی مهم است یعنی وضعیت االن آن به هم پی
توانید از اینجا تمامش کنید، قابلیت یمتر است تمام شد رفت راحت شما اصاًل تقسیم ندارد و لذا این پنج سانتیمتر پنج سانتیم

شکیل شده، اگر انقسام تا بی نهایت دارد. آن کلمه بالقوه و قابلیت خیلی نکته مهمی است نه اینکه االن از بی نهایت اجزا ت
بی نهایت تشکیل نشده، قابلیت انقسام جزای شود انجام داد، االن از اینماینجوری باشد حرف ایشان درست است، هیچ تحرکی 

 تا بی نهایت را دارد. 
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ه مثاًل کم یی که این وسط گفتند اگر فضایی روشن نشد عیبی ندارد فرض کنید کهابحثبر گردیم به بحث خودمان این 
اینجا قصد  هانکتهها یناپایدار را مطرح کردیم قابلیت انقسام تا بی نهایت را مطرح کردیم بی نهایت ال یقفی، بی نهایت بالفعل 

 ها را مطرح کنیم.ینااولیه مان نیست که 

 *؟؟؟

یم یعنی هم **عرض کردم بله در عالم ماده ما قطعًا کثرت طولی داریم و کثرت عرضی هم داریم یعنی هر دو سنخ را دار
 عالم ماده طبقات دارد و هم در هر طبقه ای بروزهای متکثر دارد.

 *؟؟؟

گویم اصاًل نگفته ولی خیلی مفصل این بحث را داشته باشیم که مراتب عالم ماده ینم**یک توضیحاتی وجود دارد 
 بکنیم. ی متعدد ما استفادههابحثیی را ارائه کرده، مگر اینکه از هابحثتاماده اولی چه جوری است به این سمت 

 *؟؟؟

ا االن نگاهی که حالت عرضی ما این بحث را خواهیم کرد، یعنی م شود نهیم**یعنی نظام طولی در عالم ماده طبقاتی 
یروز فقط در عالم ماده داریم می گوییم حوادث امروز معلول حوادث دیروز است این نگاه از نظر فلسفی غلط است، حوادث د

ش قیقی وجود بخعلل اعدادی حوادث امروز است نه اینکه علت حقیقی آن باشد، علت حقیقی وجود بخش آن باشد، علت ح
کنید نه نگاه در عرض یمباید همراه با معلول باشد. یعنی شما در نظام هستی که االن با آن روبرو هستید یک نگاه طبقاتی پیدا 

لهیات عادیکه معمواًل وجود ی متعارف هست، حتی در اهادانشکه معمواًل هم در کالم هست در  ییهانگاهبینید در یمیکدیگر 
روند، می گویند لحظه انفجار بزرگ را پیدا کنیم یمها جلو یزیکدانفبینید یمکنند، یمبه شکل در امتداد زمان نگاه  اشهمهدارد 

کنند خداوند متعال راباید در این امتداد پیدا کرد یعنی نگاهشان اینجوری است توجه کردید، در حالیکه یمها فکر یبعضو 
ست، عالم برتر از او ن االن عالم ماده دارید عالم برتر از او همین االن همراهش اگوید همییمفیلسوف نگاهش چیست، یعنی 

ان و این یک چیز برتر از او تا به خداوند یعنی نظام هستی بر اساس نگاه فلسفی نگاه مرحله به مرحله است نه نگاه در بستر زم
 بسیار مهمی است 

 وار به عوالم هستینگاه طبقه
ی الهیاتی رادر امتداد زمان هابحثیعنی اغلب دارند مباحث جهان را مباحث هستی راخصوصًا  نکته ای که عرض کردم

کنند. در حالیکه نگاه الهیاتی که در فلسفه ما، مخصوصًا در فلسفه صدرا واضح شده با همین تشکیک یکی از ثمراتش یمتعقیب 
االن عالم ماده جالب است عالم ماده به حسب خودش در  این است. نگاه به نظام عالم نگاه طبقه طبقه ای هست، یعنی همین

بستر زمان بی نهایت است، توجه کردید یعنی از این طرف، از آن طرف این بی نهایت است ولی از نظر محدود شدن به عالم 
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ها را ینان ها میناشود. هر یک از یمشود، عالم مثال به عالم عقل ختم یمباالتر محدود است یعنی به عالم مثال ختم 
خواهم بگویم استداللی کردم به حسب در جای خودش مباحثیکه در جای خودش باید مطرح بشود عالم ماده به حسب ینم

عالم ماده بی نهایت است، یعنی شما اینجور نیست عالم ماده را به حسب عالم ماده یعنی مکانی طی بکنی یا زمانی طی بکنی 
ی به یک جایی برسی بگویی من رسیدم به پشت بام عالم ماده بپرم آن طرف در عالم مثال به آخرش برسی، مثاًل به نحو مکان

اینجوری نیست. یعنی شما به حسب طبیعت عالم ماده مسئله بی نهایت است، محدود بودن عالم ماده به حسب درجه وجودی 
بعد مادی است، مثاًل بعد مثالی به بعدی  رسد که آن بعد هستی غیر ازیماست یعنی به لحاظ درجه وجودی به بعدی از هستی 

رسد که آن بعد غیر از بعد مثالی است، واال خود بعد عالم مثال از منظر مثال بی نهایت است، خود مرحله عقلی یماز هستی 
نه  از مرحله به لحاظ مرحله عقلی بی نهایت است یعنی اینجور نیست شما مرحله عقلی را به یک جا بدهی بگویی تمام شده،

 شود.یمشود. مثاًل عالم ماده به لحاظ درجه وجودی تمام یملحاظ درجه وجودی تمام  به

خواستم مثال بزنم در این یمرهانشان را کنم شما یک بیمکردند عرض یمدر زمانهای سابق حکمای گذشته احساس 
دانستند این دقت کنید بر اساس تصویری یمبحث این بودسوال شما قطع کرد این بحث را، در زمانهای سابق عالم ماده را متناهی 

ن ی فراواهابحثشود اینقدر یملم ماده وقتی به فلک نهم برسد دیگر تمام گفتند این عایمکه از افالک داشتند افالک نه گانه، 
لی است مأل است ال خأل است المأل است پر است خالی است چه جوری است خی کردند که بعد از فلک االفالک چیست خأل

 بحث کردند. االن به حسب قواعدی که وجود دارد این تصور را قبول ندارند. 

 برهان سلم

بدهند عالم ماده متناهی است بر اساس  خواستند نشانیمکه  هاآنی هااستداللکردند یکی از یم هاآنچندین استدالل 
خواستند اثبات کنند عالم یملمی بر اساس برهان سلمی که یک برهان ریاضی است، سگفتند برهان یماین مثال بود مثاًل این را 

را در دو  یگفتند شما اگر یک خطیمکردند یمد، چه تصویری توانید به پشت بام هستی برسییمماده آخر دارد یعنی پایان دارد 
در نظر بگیرید،  خط را در نظر بگیرید که به شکل زاویه وار از یک نقطه برخیزد، شما از این نقطه شروع کنید دو خط دو امتداد

 گفتند اگر عالم ماده بی نهایت باشد باید این دو تا خط تا بی نهایت بتواند پیش برود چون خط یک امتدادی است دریمها ینا
شکیکی به بی نهایت تاند پیش برود اگر این دو تا خط تا بی نهایت بتواند پیش برود، این بحثی که گفتیم طبیعت تویمعالم ماده 

 گاه کنید این فضارا ن رسد از اینجا الهام گرفتم از این برهان،یم

یی که هافاصلهآیا گفتند اگر تا بی نهایت پیش برود یمها یناشما اگر یک نقطه داشته باشید دو خط از آن خارج کنید 
کشید اول چند سانتیمتر باالتر یک خط دیگر یمشود یک خط یمشود لذا تبدیل به سلم و نردبان ینمبینش است هی اضافه 

درحال چی است افزایش است اگر بگویید این دو خطی که موازی نیستند تا بی نهایت  هاخطکشید، باز یک خط دیگر این یم
شود در واقع یماست باید یک فاصله غیر متناهی در نهایت بین این دو تا خط حاصر قرار بگیرد و این رود معنایش این یمپیش 
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گفتند این درون خودش تناقض دارد از یک سو شما می گویی این یممحصور شدن یک بی نهایت بین دو تا حاصر بین دو مانع 
تواند بین دو ینمبین دو حاصر و یک حد گیر کند و بی نهایت  کنی یک بی نهایتییمتا بی نهایت پیش برود از یک سو برخورد 

شود عالم ماده بی نهایت نیست یمحد گیر کند این مشکلش از کجا برخاسته از اینکه شما عالم ماده را بی نهایت دانستید معلوم 
کردند. من کار یماین اساس تصویر ها بر ینای همان افالک نه گانه و هابحثرسد و لذا این یمرسد که به ته آن یمبه جایی 

کنند و همین بیانی که عرض کردم عالم ماده یمیی هم در این باب تبیین هانکتهندارم ادله در نگاه فالسفه متأخر مخدوش است 
شود از آن استفاده کرد وقتی این یمبه حسب خودش بی نهایت است به لحاظ طبقات وجودی محدود است، ولی یک چیز 

خواستم از یمرساند نه اینکه تا بی نهایت پیش برود. من یمما را به بی نهایت  هاشدنشود، این اضافه یمفاصله اضافه اضافه 
ک روی این استدالل برای بحث خودمان خواستم استفاده کنم. خیلی خوب مااز بحث اول یعنی نتیجه اول اثر اول نظام تشکی

 که نفی تسلسل و اثبات واجب الوجود باشد گذشتیم. 

 تشکیک وجودی و پهنهوضعیت و چگونگی ماهیت احکام و کماالت وجود در بستر 
نگی ماهیت احکام و وضعیت و چگو اینجوری یادداشت کردم، خواهیم مطرح کنیم من عنوانش رایمنکته دوم که 

چگونگی  با عنایت این کلمات رانوشتم. تازه عنوانش را گفتم. وضعیت و کماالت وجود در بستر و پهنه تشکیک وجودی یعنی
کند یمی وجود وضعیت ماهیت احکام و کماالت، احکام و کماالت با هم فرق هاگونهماهیت ماهیت را شما آشنا هستید 

یک وجودی تر و پهنه تشکبگذارید این را بگویم و بعد یواش یواش توضیح بدهم، چگونگی ماهیت احکام و کماالت وجود در بس
خواهیم این نقطه را برای خودمان روشن کنیم چون یک نقطه کلیدی در فهم مباحث فراوانی از نظام هستی در همین پهنه یمما 

 آید توضیح بدهم. یمدید که از تشکیک پ خواهم این در واقع نتیجه اییمتشکیکی است. من ذیل چند تا مطلب 

 موجوداتتبیین نسبت کمالی میان 
خواهم یمن یی که دم دست خودم هست من مثال را نگاه کنید مهانمونهمطلب اول تبیین نسبت کمالی است که میان یک 

ارید این را مرور از عناصر شروع بکنم بعد به مرکبات معدنی برسم، بعد به نباتات بعد به حیوانات و بعد به انسان. یک بار بگذ
 آوریم، یمیی از دل آن در هانکتهندازیم ببینیم چه کنم یک نگاهی به این بحث بیا

کنم شما فرض کنید عناصر را در نظر بگیرید عناصر یمکنند عرض یمی ما مطرح هافلسفهمن این را بر اساس آنچه که 
اهی اوقات در نگاه طبیعیات قدیم و ازنگاه فلسفه ما چهار تا عنصر است یعنی آب، خاک، هوا آتش خودشان هم تذکر دادند، گ

ها ممکن است متشکل از یناها عناصر کلی است، یعنی یناکنیم در ابطال برخی از چیزها، خودشان گفتند یمما خیلی عجله 
ها هست، بحث یناحتی در آیات قرآن است آب خاک هوا آتش  هانگاهها را کار نداریم می دانید این یناعناصر فراوانی باشد، ما 
نگاه بسیار واضحی است، ما آب داریم خاک داریم آتش داریم هواداریم خیلی واضح است ما بحث  ابطال پذیری نیست یک

هایی وجود دارد کار به این نداشتیم یعنی ما از اینجا شروع کردیم چون برای همگان از اینجا یتوضعنکردیم خاک درونش چه 
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یی باشد هانکتهمان از اینجا شروع شده، بله سابق بر آن هم واضح بوده، توجه کردید لسان دین و شریعت را نگاه کنید. ما بحث
 راکار نداریم  هاآنمراحلی باشد ما 

م این عناصر در ما از عناصر اگر شروع کنیم عناصر یعنی آب وخاک و هوا و آتش نگاه کنیم، ما اگر این عناصر رانگاه کنی
شود یمیک امتزاج خاص با یک نسبت ترکیبی ویژه تحت شرایط ترکیب شیمیایی خاک تبدیل به یک مرحله باالتر ازخودش 

یب این عناصر حاال بخشی از این عناصر مثاًل ارد آثار جدید هم دارد مثاًل اگر از ترکها را دیقبلشود همه آثار یمیعنی مرحله ای 
دید آمده پی ویژه با آن برخورد بکنید که از ترکیب چند عنصر این معنا هاسنگشما یک مرکب معدنی مثل نفت زغال سنگ، 

ار جدیدی در دل این ترکیب مع االضافه یعنی یک آث ها را داردیقبلباشد معنایش این است که این محصولی که االن دارید آثار 
ی جدید همینجور ادامه دارد یواش یواش شما هامزاجشکل گیری  وگیرد که در آن مراحل قبلی نیست این امتزاج یمشکل 

افزوده تر با لی با یک فواید ی گیاهی رسیدید کماالت مراحل قبل در آن وجود دارد وهامزاجی گیاهی، وقتی هامزاجرسید به یم
بینید سه ویژگی دارد که در مراحل قبل نبود تغذیه رشد و تولید مثل. یمکنید یمیک آثار افزوده تر. مثاًل شما وقتی باگیاه برخورد 

ده کماالت این شی قبل وجود نداشت. بله کماالت مراحل قبلی در آن هست مثاًل از این عناصر ترکیب هاقسمتها در ینا
 ها در آن وجود دارد ولی آثار برتر دیگر هم وجود دارد.یناات تشکیل شده یمعدنست از این عناصر در آن ه

 *؟؟؟

نگاه کنید آیا  **ما ازکجا شروع کردیم از خود آب شروع کردیم این معنا را، اگر واقعًا این آب را باهیدروژن و اکسیژن
عه دارد، چون منظور ما از مثاًل اگر گفتیم یک گیاه مثاًل فرض جای مطال خواهیم بگوییم خاصیت آن را دارد یاندارد، خیلییم

وقتی  کنید خاک هم در درون خودش دارد نه یعنی خاک بما هو خاک دارد در یک ترکیب حقیقی تبدل ساختار پیش آمده لذا
د تکاملی بگوییم اگر در یک فراین خواهیم این رایم، ما هاآنگردد به یمگردد به خاک بر یمبینید به آب بر یمکنید یمشما تجزیه 

ها در آن هست نه به شکل وضعیت قبلی، بلکه در یک وضعیت جدید، عالمتش این است وقتی یقبلمی گوییم آن کماالت 
هایی داشته باشد نباید عین یتخاصوری است، مثاًل هیدروژن و اکسیژن اگر گردد. آب هم همینجیمبر  هاهمانتجزیه کنید به 

ها در یک ترکیب و یناها واقعیت یناشود گفتنش، یعنی یمها درمرحله متکامل باشد، این چیزی است که مفصل یتخاصاین 
دهد ولی کماالت قبلی را به نحو نهفته یمساختار جدید شکل گرفته و اتفاقًا به همین خاطر است که آثار جدید از خودش بروز 

 در درون خودش دارد توجه کردید. 

که آب به  کنید گیاه گیاه از چی تشکیل شده از حرارت از هوا از آب و خاک تشکیل شده معنایش این نیستاینجا نگاه 
تواند به این شکل هم آنجا باشد، ولی یم شکل آب در آن باشد، خاک به شکل خاک در آن باشد، هوا به شکل هوا در آن باشد.

اش یهتجزار جدید از خودش بروز بدهد، ولی وقتی ز ویژگیها بدهد و آثتواند تغییر شکل و تغییر برخی ایمدر یک ترکیب حقیقی 
 کنید. یمیاه یک چنین وضعیتی مشاهده گشما در این  کنید به همان فضاها برمی گردد.یم
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بینیم تمام آثارعناصر هم در آن هست، آثار عناصر را یمکنیم یمرسیم به بحث حیوان، در حیوان وقتی ما مطالعه یم
ژگیها فی مواظب باشید نه به شکلی که در مراحل قبلی هست. مثاًل آثار جمادات در آن هست مکان دارد، زمان دارد، آن وی

رد، ولی افزون بر او ود داالجمله به نحو نهفته در آن وجود دارد، آثار گیاهان در آن هست، مثاًل تغذیه، رشد، تولید مثل در آن وج
کند، یماالن اینجا یک آثار جدید شکل گرفته و آن هم احساس و حرکت ارادی است یعنی حس دارد و به نحو ارادی حرکت 

ها همه را دارد ولی کماالت یقبلبینیم حس و حرکت ارادی و همه آن یمرسیم به انسان انسان یماست، تا  ترکاملیک مرحله 
ر حیوانات عقل نظری و عقل عملی دارد، این قوه در واقع عقل نظری و عقل عملی چیزی است که د دارد. مثالً  افزوده تر هم

 وجود ندارد، ولی در انسان وجود دارد. 

ی فرض کنید این سیر تکاملی شما نگاه کنید این بستر تکاملی را نگاه کنید شما مثاًل فرض کنید اگر کماالت موجودها
یک بار نه  را در نظر بگیرید این دو تا وضعیت دارد، یک بار خودشان هستند به شرط الی از کماالت دیگر عنصری یا جمادات

گوید وجود کماالت به نحو به شرط ال یعنی یمبه شکلی وجود دارند در کنار کماالت دیگر هستند این دو نوع نگاه است فلسفه 
تواند به همراه کماالت دیگر یمط یعنی چی یعنی در واقع فضایش باز است به شرط اینکه به همراه چیزهای دیگر نباشد، ال بشر

شان بدهید، این باشد، این دو تا نگاه است به شرط ال و ال بشرط، االن اگر من بگویم آب به شرط ال کجاست شما باید این را ن
ه وجود لی آب ال بشرط کجاست در گیاآب بشرط ال یعنی آبی است که به شرط این است که با کماالت دیگر همراه نباشد، و

در یک  ترکاملی هانقطهدارد، در حیوانات وجود دارد در انسان وجود دارد یعنی شما همین کماالت را در نظر بگیرید در 
حو ال نموجودواحد به نحو جمعی موجود است انسان که یک موجود است همه این کماالت را جمعًا در خودش دارد، یعنی به 

شود جدا جدا یمشود تکه تکه، یممه را در خودش دارد، اگر همین کماالت بخواهد به نحو بشرط ال شکل بگیرد بشرط ه
رط الها، ولی اگر بخواهید ترکیب کنید ششود به چی به یمنید تبدیل کشود تجزیه، همین کل را اگر شما بشکنید تجزیه یم
های دیگر دارید یک چیزی یتوضعرید یک بار به شکل این شکل داشود ال بشرطها، یعنی شما کماالت را یک بار به یم

 خواهیم توضیح بدهیم. یمخدمتتان عرض کنم اینجا تا یواش یواش برسیم به بحثی که 

اص روبرو خوقتی شما یک چیز را یک کمال را به نحو بشرط ال دارید اینجا با یک گونه با یک گونه خاص با یک ماهیت 
های تمییز یافته اگر این آب اگر به نحو به شرط ال باشد خودش یک یتماههای بروز یافته، یتماهگوییم  ها را مییناهستید 

ب یک ماهیت خاصی یک گونه ای از وجودات است ولی اگر این آب به نحو ال بشرط در یک موجود دیگر باشد، اینجا خود آ
شود یک ماهیت یمید، یعنی اینجا ماهیت آب ک ماهیت داردهد بلکه در دل یک ساختار دیگر شما یینمماهیتی را تشکیل 

ق شده در اندماجی، ماهیت اندماجی ماهیت اندکاکی یعنی چی، یعنی ماهیت تفصیل یافته بروز یافته، ماهیت فرو رفته و غر
بینید یم کنید دل یک ماهیت دیگر، در دل یک موجود برتر شما هر چه موجودات برتر را در این مسیری که مثال زدیم مشاهده

 ها دو وضعیت دارند.یتماهت تکامل یافته، پس های دیگر در آن هستند اما در دل یک ماهییتماه

 *؟؟؟
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ب دو جور **االن خیلی با آن بحث ما کار نداریم همین آب را نروید در آنجور چیزها، همین آب را شما نگاه کنید آ
م بحث کردیم، مگر آب را به عنوان گونه ای از وجود تلقی حاتی که با هتواند متحقق باشد، مگر ما آب را به حسب اصطالیم

تواند تحقق داشته باشد. یک وقت به نحو تفصیل یافته یعنی جدا شده از بقیه کماالت، یک یمنکردیم این گونه وجود دو جور 
بینید کماالت وجودات مادون یمکنید یمپیدا  ترکاملوقتی به نحو مندک و مندوج در یک کمال برتر، یعنی شما وقتی وجودهای 

 اشیم. هم در آن موجود است ولی نه به نحو جدا جدا و به نحو به شرط ال، این یک مطلب، که به آن توجه باید داشته ب

 تر در مرتبه باالتروجود کماالت مراتب پایین
شتر در یم و این مثالی که زدیم بیمطلب دوم این است ما همین بحثی که االن مطرح کردیم این مطلبی که مطرح کرد

گیرد و بعد یمبینید در یک بستر تکاملی حرکت یواش یواش گیاه از آن شکل یمرا  هاآبناحیه قوس صعود است، یعنی شما 
خواهیم در نظام تشکیکی که صدر المتألهین یمحیوان بعد انسان به این نحو این فضای قوس صعود است ما االن همین بحث را 

به این سمت  کرده پیاده بکنیم اگر بخواهیم بحث را در نظام تشکیکی که صدر المتألهین ارائه کرده توضیح بدهیم باید مطرح
فتید. کماالت مرحله توضیح داد. از نکته پایین شروع کنیم شما وقتی این مراتب را در نظر گرفتید تا وقتی در نقطه پایین قرار گر

شود همین یمویید جود دارد ولی به نحو ال بشرط نه به نحو بشرط ال، اگر بخواهید به شرط ال بگپایین تر در مرحله باالتر هم و
ه باالتر هم اگر به نحو مرتبه ولی اگر بگویید به نحو ال بشرط نگاه کنید این کماالت این مرتبه در مرتبه باالتر است، خود این مرتب

ارد یعنی همیشه دگر به نحو ال بشرط نگاه بشود در آن مرتبه باالتر هم وجود به شرط ال نگاه بشود خوب همین مرتبه است، ولی ا
تواند با سایر کماالت یمی باالتر، مراتب پایین تر را در خودشان دارند ولی به نحو ال بشرط دارند، یعنی به نحوی که هامرتبه

 جمع بشود نه به نحو به شرط ال، به شرط ال که یک مرحله کمالی را 

به نحو ال  نگاه کنید من در سلسله اعداد این مثال را توضیح بدهم، دو جور تحقق دارد، یکی به نحو به شرط ال، یکی
ه سبشرط، به نحو بشرط ال کجاست همان یک که با هیچ چیز جمع نشده است ولی یک به نحو ال بشرط در دو هم هست در 

حو ال نرض کنید دو دو به نحو به شرط ال خود عدد دو است ولی به هم هست، در چهار هم هست در همه اعداد هست مثاًل ف
بشرط در سه است، در چهار است در پنج هم هست در شش هم هست تا همین جور بروید باال، سه به نحو بشرط ال یک 

بینید یمید ه برووضعیت دارد به نحو ال بشرط یک وضعیت دیگر دارد، بروید در این مراتب نظام هستی، در مراتب نظام هستی ک
بشرط اتفاقًا همین  هر مرتبه باالتر مرتبه پایین تر یعنی کماالت مرحله پایین تر را در درون خودش دارد ولی به نحو در واقع ال

تواند در یک یمتواند علت مرحله بعد باشد، یعنی چون آن کمال مرحله بعد را به نحو ال بشرط دارد یمشود یمظرفیت او باعث 
تواند شکل بگیرد به دلیل این است که یمتنزلی از آن همان کماالت به نحو به شرط ال شکل بگیرد یعنی این زایش  وضعیت

تواند ینم ها توجه بشود که معطی شیءیناهمین کماالت به نحو ال بشرطی در آن نقطه باالتر وجود دارد حاال قواعد علیت و 
 کند. یمأیید باشد همین معنا را در واقع تثبیت و ت شیء



19 
 

رویم باید تمام کماالت موجودات پایین تر در آن باشد ولی به نحو یمخب حاال در همین فضا نگاه کنید هر چه باالتر 
شود شما مثاًل با یک وجود یا با ده وجود روبرو هستید ولی یمرویم یعنی هر چه وجود شدیدتر یمال بشرط هر چه باالتر 

روید مراحل بعدی یمد در همان بستر نگاه مخروطی نگاه کنید وقتی قاعده کار عالم ماده است کماالت هزاران وجود را دار
روید باال تعداد موجودات کمتر یمشود. هی یمشود بیشتر یمشود ولی انباشتگی کماالت چی یمتعداد موجودات کمتر 

رسید یمرسید تا به نقطه اصلی یعنی اوج تشکیک یم روید تا به کجایمروید یمشود. یمشود ولی انباشتگی کماالت بیشتر یم
به نقطه بی نهایت، چرا می گویید بی نهایت از یک جهت یک موجود بیشتر نیست یعنی از منظر تعدد و تکثر تعدد و تکثر اصاًل 

است، ولی ندارد یعنی یک موجود واحد است، ولی از جهت انباشتگی کماالت چه جوری است بی نهایت کمال در او موجود 
به چه نحو موجود هستند به نحو ال بشرط موجود هستند نه به نحو بشرط ال، فرایند خلقت یعنی همین یعنی همان  شانهمه

 کماالت ال بشرطی تبدیل بشوند به کماالت به شرط الیی، 

کند، ایجاد را دارد یما نگاه کنید االن صدر المتألهین در بستر و زمینه تشکیک دارد حرف می زند ولی خلقت را دارد معن
دهد. تمام یمدهد، نقطه وحدت و اشتمال بر کثرت را دارد توضیح یمکند، نسبت و روابط موجودات را دارد توضیح یممعنا 

برم، به نحو اندکاکی اندماجی یمها این ادبیات خیلی روی آن بحث شده من هم فقط دارم به کار یناکماالت کثرات مادون همه 
گوید وجود پروردگار یمدهد یمهمه کماالت در آن نقطه وحدت وجود دارد. لذا صدر المتألهین به خودش حق  اضمحاللی

یک وجود جمع الجمعی است، وجودهای جمعی، وجودهای انباشته از کماالت است. در آن نقطه جمع الجمع یعنی آخرین 
واهد منفجر بشود از داشتن کماالت، سر خلقت همین جا خیمحد انباشتگی کماالت که حاال به تعبیری تسامحی است، گویا 

کل  است. یعنی انباشتگی کماالت به حد بی نهایت رسیده یعنی به حد بی حدی رسیده اینگونه و این است که آن را مبدأ و منشأ
کند یمرا تبدیل  هاآن کند هییمکند چون اوست همه کماالت را به نحو ال بشرط دارد و در فرایند تنزل و علیت چکار یمماسوا 

 کند.یمبه نحو به شرط ال تبدیلش 

بنابراین اگر ما بخواهیم نظام کثرات را با وحدت در فضای نظام تشکیکی توضیح بدهیم، اگر بخواهیم توضیح بدهیم 
شویم یمیک شوند، هر چه به نقطه آن اوج وحدت نزدیمباید بگوییم هر چه ما از نقطه وحدت فرو می افتیم کثرات تفصیلی 

توانید این یمتر شما با این توضیحی که عرض کردیم شما به راحتی یینپاآییم یمشوند. هر چه یمکثرات جمعی و اندماجی 
ترین مرحله وجود کثرات است توجه کردید لذاست که خود عالم ماده مثاًل در دعای کمیل که یلیتفصنکته را بگویید عالم ماده 

ممکن است سالی یک مرتبه ان شا الله بخوانید مثل ما و شما با هم یکی است فرق ندارد. ممکن است یک باری بخوانید آنجا 
ها همه کماالت تفصیل یافته پروردگار یناجودات عالم ماده توجه کردید یعنی همه مو ی مألت ارکان کل شیءآلتدارد و باسمائک 

است، این عالم ماده به زیبایی عالم ماده برای اولیای الهی این است. اولیای الهی اینکه از موجودات عالم ماده در عین اینکه 
نگرد کمال تفصیل یافته یمه برد، چون به هر چیمترین حظ را یعالتر برسد، از همین جا یعالی هانقطهخواهد به آن یم

 کند، یمپروردگار را مشاهده 
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زنم آن هم سر جای یمنگاه کنید، من این مثال را برایتان از معرفه النفس صدرایی بزنم یک مثال ساده تر در بحث نفس 
کنید، تمام یمخودش است االن در آن نقطه عمق نفس شما در نقطه عمق نفس شما که کاماًل احساس بساطت و بسیط بودن 

که به یاد ندارید در چندین الیه مخفی تر وجود دارد  هاآنی شما آنجا وجود دارد، یعنی از اول آنچه به یاد دارید حتی هادانسته
آنجا هست هر چه شما انجام دادید، هر چه شما گفتید، هر چه شما در واقع کردید و هر چیزی که شما می دانید  هاآنهمه 
کنم در یم سؤالکند، ولی وقتی از شما ینمها بروز پیدا ینانکردم  سؤالفس وجود دارد. تا وقتی من از شما در عمق ن اشهمه

کنم از یک خاطره ای در تابستان سال گذشته یم سؤالشود، من وقتی از شما یمچندین مرحله می زند بیرون توجه کردید چی 
ا در شما بود ولی به محض اینکه گفتم خاطرات شما در سال گذشته چی بود همه هیناقبل از اینکه این جمله را به کار ببرم همه 

شود توجه کردید یعنی در یمنویسید تا می گویید تا نمایشنامه بازی یمشود، و بعد یواش یواش تفصیل تفصیل تا یمدارد باز 
شود در خود نفس یمها باز یناحله عمق نفس آنجا یک وجود جمعی دارد، یک وجود جمعی غیر تفصیلی، ولی مرحله به مر

کند یعنی تمام این اعضا و جوارح هر چه داریم در عمق نفس ما از یمصدر المتألهین در کل مراتب وجودی همین جوری پیاده 
 آنجا زایش پیدا کرده آمده بیرون به این سبک درآمده، حاال آن بحث خاص خودش را دارد.

 *؟؟؟

توانیم بگوییم یک کماالتی هست که اصاًل بروز نیافته، یک یمیا در آن نقطه وحدت آیا **نه یک بحثی وجود دارد که آ
بحثی در ادبیات دینی داریم به نام اسمای مستعصره، توجه کردید، اسمای مستعصره مطابق یک تفسیر یعنی کماالت ویژه 

شود اینجا گفت، بله برخی از ویژگیها است یمگری ی فراوان دیهانکتهپروردگار که بروز نیافته، حاال بر اساس یک تفسیر، ولی 
که اصاًل تنزل یافتنی نیست مثل وجوب وجود، وجوب وجود تنزل یافتنی نیست، یا مثاًل آن وحدت اطالقی صرف آن اصاًل تنزل 

گیها که صد دارد ها ویژه همان مثل اینکه فرض کنید سبک شما داشته باشید یک ویژگیهایی صد دارد که این ویژینایافتنی نیست 
اگر این را تنزلی بگیرید نود و نه از همان صد است، ولی صد بما صد یک ویژگیهایی  هیچ وقت در نود و نه نیست خیلی از چیزها

توانیم بگوییم همه چیزهایی که در ماده و ال حق آن کماالت به یمدارد در مراتب پایین نیست، ولی این نکته را کاماًل قاطعانه 
یی دارند که هاگزارهان شا الله استفاده ای خواهم کرد، چون حکما مطابق این بحث یک جمالت و  یلیخنحو ال بشرط این 

که واقعًا حقشان نیست، کنند حکما را فرض کنید به یک سری اموری یمشوند و متهم یمکسانی که آشنا نیستند دچار دردسر 
 رسم به بحث حمل حقیقت و رقیقت آنجا توضیح خواهم داد. یم

گوید مثاًل خداوند متعال همین موجودات است اگر کسی زبان آشنا نباشد چه جوری یممثاًل برای فیلسوف خیلی راحت 
الت را به نحو ال بشرط خدا دارد توجه خواهد بگوید این کمایمها خدا است نه یناخواهد بگوید یمکند یمفهمد، فکر یم

کنم این توجه ندارد چی یمگوید من خدا را مشاهده یمکند یمها را نگاه یناشود مخلوق همه یمکردید، بله به نحو بشرط ال 
یک خواهد بگوید این کماالت به شرط ال به نحو ال بشرطی در حق موجود بود که شده این، یعنی یمخواهد بگوید، این یم
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روبرو بشوند دچار مشکل  هاگزارهگیرد، کسانی که آشنا نیستند اگر با برخی از این یمزبان خاص و یک ادبیات خاص شکل 
 خواهند شد. 

بنابراین بر اساس بحث وحدت و کثرت اگر شما بر اساس نظام وحدت و کثرت ببینید بحث را وحدت و کثرت مشاهده 
رود، هر چه به طرف یمافتد به طرف وحدت یمشود مندمج از تفصیل یمرویم کماالت یمکنید هر چه به طرف شدت وجودی 

شود. با توجه به نکته ای که عرض کردم اگر شما بخواهید تصویری از نظام هستی بدهید از یمآییم تفاصیل بیشتر یمپایین تر 
ترین آن یفضعروط برعکس است چون کشید مخروط برعکس، مثل مخیممنظر شدت و ضعف وجودی چه جوری تصویر را 

شود مخروطی که از اول تصویر یماین پایین است شدیدترین آن باال است اگر از منظر وحدت و کثرت بخواهید توضیح بدهید 
شود وحدت و هی کثرت و کثرت، دو تا مخروط معکوس هم دارد دو تا نکته متعدد و یمکردید سرش باال است یعنی آنجا 

کند، چند تا در دل همین بحثی که مطرح کردیم یکی دو مطلب دیگر هست که ان شا الله عرض خواهیم یمح مختلف را مطر
 کرد در ادامه در جلسه بعد والسالم علیکم و رحمه الله

 

 


