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 نهم_جلسه#

 الله الرحمن الرحیم بسم

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

 مروری بر جلسه قبل

خواستیم در باب تشکیک مطرح بکنیم یمیی که هانکتهما مسئله سومی که واردش شده بودیم، بحث تشکیک بود تقریبًا 
ه تازه اشاره ارائه شد، آن نکته ششمی که به عنوان آخرین نکته بود بحث نتایج و فروعات مسئله تشکیک بود، یکی همین بود ک

 رسد که خودش مبطل تسلسل در علل و در نهایت اثبات واجب باشد. یمشد، آن است که مطالعه در طبیعت تشکیکی به نظر 

. ما نتیجه و فرع دیگری مطرح شدو آن چگونگی ماهیت احکام وکماالت وجود در بستر و پهنه تشکیکی وجود بودیک 
دی نسبت برای اینکه این مطلب و این بحث روشن بشود، ابتدا یک مقایسه ای بین چند تا از موجودات که به لحاظ قوس صعو

ات بعد انسان. اصر شروع کردیم بعد معنویات، بعد نباتات، بعد حیوانکمال و نقص با همدیگر دارند بررسی کردیم. مثاًل از عن
 ها را که مقایسه کردیم دیدیم که کماالتی که هر مرتبه پایین تر دارد به گونه ای دیگر در مرتبه برتر وجود دارد. ینا

ژه ال بشرط و بشرط ه کنیم از وااشار هاآنبرای اینکه از این دو گونه بخواهیم یادی کرده باشیم و با یک اصطالح خاص به 
عنی به شرطی که یال استفاده کردیم که مثاًل مجموعه کماالتی که در مرتبه پایین تر است این به شرط الی از کماالت دیگر است 

یعنی  به شرط ال باکماالت دیگر همراه نباشد یعنی این کماالت باشد و بس، مرتبه پایین تر مجموعه این کماالت را دارد به نحو
ه باالتر است این کماالت است و بس. ولی همین کماالت به نحوی دیگر در مرحله باالتر وجود دارد، اصاًل مرحله باالتر مرحل

یگر، ترکیب بدین جهت که کماالت مرتبه پایین تررا دارد ولی با اضافه کماالت دیگر یعنی در یک ترکیب حقیقی با کماالت د
گیرد. خوب در این یمجدید دارد شکل  یءها یعنی ترکیب حقیقی که یک شیناامی مکانیکی و حقیقی نه صرفًا ترکیبی انضم

رکیب حقیقی تصورت آن کماالت مرتبه پایین تر در مرتبه باالتر هست به نحو به ال بشرط، ال بشرط یعنی مشکلی در همراهی و 
 با کماالت دیگر و شکل دادن به یک موجود دیگر ندارد. 

بینیم یمات را با گیاهان، گیاهان را با حیوانات، حیوانات را با انسان، و مثاًل یمعدنرا بسنجیم مثاًل  هانسبتهمینجور این 
ماند که یمدر مراتب خیلی باالتر تمام کماالت مراتب قبلی به نحو ال بشرط موجود است اگر یک کمی دقت کنیم مثل این 

الفاظ باید کمی دقت کنی  ی باالتر وجود دارد. منتها اینهامرتبهمتراکم شده و انباشته شده در  شانهمهکماالت مراتب پایین تر 
ن را دقیقًا تحلیل این متراکم شده وانبار شده نباید حالت خیلی ساده و معمولی داشته باشد، آن چیزی که می دانیم این که اگر آ

 رسیم ولی در یک ترکیب حقیقی و یک ساختار جدید. یمکنیم ما به همین کماالتی که در زیر مجموعه هست 
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د متعال تا به عالم خوب بعد از اینکه این را پیاده کردیم گفتیم مشابه این را در قوس نزول یعنی به حسب آنکه ما از خداون
به شرط ال برای  ه نحوماده به نحو نظام تشکیکی آمدیم پایین پیاده بکنیم. هر مرتبه پایین تر که کماالتش و مجموعه کماالتش ب

نکته علی  به نحو ال بشرط برای مرتبه برتر هست. مثالی که در جلسات قبل عرض کردیم مثل آن هاهمانآن حاصل است عین 
شود و بعد در مراحل دیگر یمکلی است که به ذهن انسان جرقه می زند و بعد از همان نکته ده مطلب تفصیل یافته استخراج 

بینید به یک سخنرانی، به یک جلسه درس، به یک مقاله، به یک پایان نامه و امثال یمبشود به گفتار و نوشتار برای اینکه تبدیل 
 شود. یمها تبدیل ینا

بینیم تمام آنچه در این مقاله و پایان نامه هست دقت اگر بکنیم یمخوب اگر واقعًا در اینجا تأمل و تدبیر داشته باشیم 
رای ما حاصل شده بدر آن یک مطلب کالن وجود دارد که به نحو عقلی  شانهمهصیل یافته وجود دارد، در ده مطلب تف شانهمه

ته است ولی در است. بله نحوه تحقق این تفاصیل در مراحل باالتر متفاوت است، مراحل پایین تر به نحو تفصیل یافته بروز یاف
یقت واحد به نحو مندک و مندمج و مضمحل در یک حق شانهمه مرحله قبل به نحو اندماجی و اندکاکی است در مرحله باال

ود مرتبه باالتر هستند. در نظام تشکیکی هم همینجوری است. هر مرحله پایین تر در مرحله باالتر به این ترتیب تحقق دارد. و خ
قایسه کنید که مثاًل مبت به نهم اگر به نحو بروز یافته در مرحله پایین تر تحقق دارد، یعنی مثاًل شما مرحله فرض کنید دهم را نس

ه حاضر است ده فرض کنید باالتر باشد مرحله ده در نه حاضر است ولی به شکل بروز یافته تفصیلی، مرحله نه هم در مرحله د
با مرتبه  ولی به شکل مندمج و غیر تفصیلی. یعنی کیفیت ارتباط مراتب در نظام تشکیکی بدین شکل است. یعنی هر مرتبه ای

دهید تا برسید به نقطه بپایین تر و مرتبه باالتر به این شکل ارتباط دارد، لذا گفتیم این سیر را شما همینجور ادامه بدهید، ادامه 
ها باید به نحو ال بشرط در آن نقطه موجود باشد، یعنی در یک ینااوج هستی باید بگوییم مجموعه کماالت تراوش یافته همه 

 عیت جدید همه باید آنجا موجود باشد.ساختار جدید، در یک وض

لت باید ی علیت یک جایی باید این را باز کنیم این همان چیزی است که در مباحث علیت می گویند عهابحثما در 
مثاًل اگر  باشد تا دهنده آن کماالت باشد. باشد یعنی علت باید دربر دارنده کماالت یک شیء باشد تا معطی شیء واجد شیء
تا بتواند  کل ماسوا است باید به نحوی که شایسته متن بسیط خود او هست همه این کماالت را داراباشد عال مبدأخداوند مت

خواهد یک سخنرانی بکند باید این مطالب را داراباشد تا بدهد، بله این دارا بودن نه اینکه یمباشد. مثاًل اگر کسی  هاآندهنده 
ک شکلی به همین ترتیب باشد منظور این نیست وقتی در عمق جانش قرار دارد به ی همین کلمات و همین حروف در عمق جانش

ها را یناتواند یمکه متناسب با عمق جانش هست قرار دارد، ولی اصل جوهره آن و اصل کماالت باید باشد، لذا چنین چیزی 
 بدهد و تفاصیلش را ایجاد بکند. 

 بسیط الحقیقة کل األشیاء و لیس بشيء منها
وب اگر ترتیب نظام هستی به این شکل هست، آن وقت ما یک نکته ای که باز در فلسفه صدرا به عنوان مطلب جدید خ

ی مهمی که صدرا خیلی به آن توجه کرده عنوان هابحثشود. یکی از یمی تشکیک باشد و در همین جا استفاده هابحثدر ذیل 
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منها  گوید بسیط الحقیقه کل االشیاء و لیس بشیءیمدهم. ایشان یمح آن یک چنین عنوانی است من می گویم یک مقدار توضی
منها، خوب یک تفاصیلی دارد که من از آن  ولیس بشیء را توضیح داده بسیط الحقیقه کل االشیاء هابحثدر چندین بحث این 

خواهم توضیح بدهم. ببینید مطابق تبیین و توضیحی که از نسبت مراتب با یکدیگر مطرح یمرا  اشجوهرهگذرم ولی اصل یم
کردیم که هر مرتبه پایین تر به نحو ال بشرط باید رد مرتبه باالتر باشد و همینجوری این مسیر را طی بکنیم تا به آن نقطه اوج 

فصیلی آنجا نیست یعنی به نحو تفصیلی آنجا یک هستی برسیم نقطه اوج هستی بسیط و واحد صرف است این تکثرهای ت
موجود شما بیشتر ندارید، ترکیب آنجا راه ندارد، تعدد راه ندارد تکثر آنجا راه ندارد ولی ما می دانیم تمام آنچه در مراتب پایین 

آنجا تحقق داشته  است به نحو ال بشرط باید آنجا باشد، با یک کیفیت و ویژگی خاص باید آنجا مضمحل، مندک مندمج باید
 باشد. 

حقیقه که اشاره ببینید با توجه به این نکته االن جمله ای که صدر المتألهین فرموده این جمله واضح خواهد شد. بسیط ال
و تا نکته در آن منها، این گزاره د هست، ولی در عین حال و لیس بشیء همه اشیاء به مبدأ هستی دارد بسیط الحقیقه کل االشیاء

اره واًل همه اشیا هست، منظور ازهمه اشیا هست یعنی چی یعنی تمام کماالت در آنجا موجود است شما وقتی اشهست. ا
توانید سلب ینممه چیز هیچ چیز را هتوانید بگویید درخت، آهن یمد انسان توانید بگویییمکنید مثاًل به آن نقطه اوج هستی یم

برای اینکه خودش  ها نیست چرا چون شیءینامنها، ولی هیچ یک از  و لیس بشیءتوانید بگویید ولی یمها را یناکنید همه 
انسان به نحو  خودش بشود حتمًا باید به شرط ال بشود، یعنی شما اگر بخواهید انسان داشته باشید باید انسان مجموعه کماالت

بشود خودش  بشرط ال، برای اینکه شیئی شیءجموعه کماالت سنگ به نحو خواهید سنگ داشته باشید باید میمبه شرط ال، اگر 
محقق  کند باید این کماالت منهای مجموعه کماالت دیگر بشود، تا این شیءینمخودش بشود صرف وجود این کماالت کفاف 

 بشود. 

افتد، در خلقت اتفاق این است که کماالت یمگیرد، در خلقت چه اتفاقی یمعرض کردم در فرایند خلقت همین صورت 
آید، وقتی به شکل بشرط الیی در آمدند تازه می گوییم شیئی خلقت پیدا کرده، یعنی یمال بشرطی به شکل بشرط الیی در 

ید ها بر اساس تحلیلی که بایناهمه  هاسنگ، این هادرختخودش شده، مثاًل همه موجودات همین ماها که اینجا هستیم این 
وجه کردید. تبکنیم بین همه این کماالت در مبدأ هستی موجود بوده یعنی همه ما حظی از وجود الهی در آن نقطه اوج داشتیم 

عنی همه ما حظی کلی هست، ی حظی از وجود الهی در نقطه اوج داشتیم انا لله و انا الیه راجعون ما همه از آنجا هستیم آن مبدأ
نبوده کی ما شکل  ولی ما نبودیم ما بما هو ما نبودیم درخت بما هو درخت نبوده انسان بما هو انساناز وجود الهی آنجا داشتیم 

یی که قباًل عرض کردیم بعد در هابحثد الهی منهای سایر کماالت بشود، یعنی همان گیریم آن قوتی که همان حظ وجویم
، کاسته یعنی تنزل، یعنی در واقع کاسته شدن از کماالتعلیت می گوییم تحلیل صدر المتألهین از خلقت و علیت این است 

 گیرد. یمکند و شکل یمدات متکثر و متعدد خلقت پیدا شود هی دارد موجویمشدن از کماالت هر چه این کماالت کاسته 
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توانید یمهمیشه  الیمنها یعنی شما در ارتباط با باریتع و لیس بشیء برگردیم به این جمله ببینید بسیط الحقیقه کل االشیاء
توانید بگویید خداوند متعال درخت است و یمدو گزاره معکوس هم درست کنید و هر دو درست است اشکالی ندارد. مثاًل 

تکه درخت نیست، درخت هست برای چی برای اینکه کماالت درخت را دارد، درخت نیست برای چی، برای اینکه اینجور نیس
 های کماالت دیگر داشته باشد. مثل خود درخت این کماالت را من

سیط بخوب پس بنابراین همین گزاره که ایشان مطرح کرد در تک تک موجودات نسبت به باریتعالی قابل جریان هست 
ست عرض او لیس بشئ منها در ذیل این بحث یک نکته دیگر که جز فروعات و آثار و نتایج بحث تشکیک  الحقیقه کل االشیاء

نا شدید، یکی شما با دو نوع حمل آش هاکتابیقت و رقیقت است. ما به نحو عادی اگر یادتان باشد در کنم و آن بحث حمل حق
ل حمل در واقع ذاتی اولی یکی حمل شایع ثنایی، یادتان هست که حمل دو جور است. یک وقت حمل ذاتی اولی است، حم

یا االنسان  د مثاًل هر وقت شما گفتید االنسان انسانبر خود او حمل بشو ذاتی اولی در جایی است که ذات و ذاتیات یک شیء
 وان ناطق تمام ذاتیات انسان است.حیوان ناطق اگر قبول بکنیم حی

 حمل اولی ذاتی و حمل شایع صنایی
ها حملهای اولی است. حملهای ذاتی اولی است ببینید حمل یناها می گویند االنسان حیوان یا االنسان ناطق، یبرخ

وع است، چرا ذاتی چرا می گویند ذاتی چرا می گویند اولی، اواًل ذاتی است به خاطر اینکه محمول جز ذات و ذاتیات خود موض
یوان ناطق مثل غذای االنسان ح االنسان انسان یا االنسان حیوان ناطق مثل هاگزارهمی گویند اولی اولی یعنی بدیهی است اینجور 

شود، بر اساس آن اصلی که هر چیزی یمحمل  بر خود شیء ها ذات شیءیناشود توجه کردید، حاال االنسان انسان یمتحلیلی 
برند. ینمار ها را عموم مردم هم به کیناولی و ها را می گویند حملهای ذاتی ایناخودش خودش است و غیر از خودش نیست، 

گوید االنسان یمبرند بحث کردند مثاًل در مقام تعریف یمبرند کجا به کار یما مثاًل در آنجایی که االنسان انسان به کار هینا
شود یک چیزی خودش خودش نباشد در مقابل او یمحیوان ناطق، ولی آنجایی که توهم بشود مثاًل یک سوفسطایی فکر کند 

رح است. این ی خوبی، در ارتباط با حمل اولی مطهابحثزیادی اینجا مطرح است، ی هابحثشما می گویید االنسان انسان، 
 حمل اولی است.

یک حمل دیگر داریم به نام حمل شایع سنایی، حمل شایع صناعی در جایی است که محمول شما ذات و ذاتیات موضوع 
شود چرا می گویند یمشایع صناعی درست  نباشد، از عوارضی باشد که نوعی ارتباط و یگانگی با موضوع دارد، اینجا حمل

شایع و صناعی،  هاگزارهشود، مردم از این یماستفاده  هاگزارهشایع چون رواج دارد اگر نگوییم همه علوم از اکثر علوم از این 
اًل فرض کنید رود. حمل شایع صناعی، مثل چی مثاًل می گوییم االنسان مثیمها به کار یناصناعی یعنی در صنایع، حرف علوم 

 تواند داشته باشد و هزار چیز دیگر، ببینید یا مثاًل می گوییم این شیءیمتواند بکند، رشد یمعالم کاتب، فرض کنید حرکت 
ها را که نگاه کنیم، مثاًل می گوییم این سنگ سفید است آن سیاه است، آن رنگ یناممکن است علت است معلول است تمام 

ه را دارد، شما هر وقت محمولتان جز ذات و ذاتیات موضوع نباشد می گویید حمل شایع صناعی اتفاق دیگری دارد، این انداز
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دنبال همین است، در واقع غیر از ذات و ذاتیات چیزهایی که مرتبط با ذات موضوع است به دست بیاوریم  اشهمهعلوم  افتاده در
 د حملهای شایع صناعی ها را می گوینینایی درست بکنیم هاگزاره هاآنو برای 

کردم  دو تا شرط الزم الرعایه است، یک شرط وجود یک کثرت یک شرط وجود وحدت قباًل اشاره ای هاحملدر همه 
گیرد. یعنی هر وقت در یمهر وقت کثرتی در دل وحدتی شکل گرفت، بستر برای اینکه یک حملی را ذهن انجام بدهد شکل 

کند دقت کنید این نکته را، یمیک وحدت باشد اینجا بازتابهای ذهنی او را تبدیل به حمل  عالم تکوین یک نوع تکثری در بستر
کند یک حملی ایجاد بکند. مثاًل در همین یمهر وقت یک کثرتی در دل یک وحدت باشد، در بازتابهای ذهنی ذهن ظرفیت پیدا 

ی هاهگزارن دانشمند است، تقی دانشجو است و و حملهای شایع صناعی وقتی می گویید علی عالم است، درست است مثاًل حس
انشجویی غیر از علی است، علی دکنید یک تکثر دارید علی و دانشجویی، خوب  خواهید مطرح کنید اگر دقتیمدیگری که 

گر چیز دی تواند علی نباشد یکیمچیز دیگر باشد. دانشجو  تواند دانشجو نباشد یکیمهم غیر از دانشجویی است، لذا علی 
کند یعنی یمها یک تغایری دارند یک تکثری دارند، ولی االن در موضوع واحد دارد جریان پیدا یناباشد درست است، حاال پس 

د، مصداق واح که هر دو عنوان را در خودش کشیده هم علی است هم دانشجو هست، یعنی تکثر در بستر یک یک انسان است
ها بسازد، یعنی این فضایی که در عالم تکوین و خارج است ظرفیتی برای یناشود یک حملی از یماینجاست که ذهن تحریک 

توانید بزنید فرض یمی فراوانی که شما هامثالتا مفهوم علی دانشجو است، یا  کند برای ایجاد حمل بین این دویمذهن ایجاد 
د غیر ازسنگ است پس یک کثرت دارید یک مغایرت داریکنید این سنگ سیاه است، خوب سنگ غیر از سیاهی است، سیاهی 

این کثرت و مغایرت در دل یک وحدت شکل گرفته وحدت چیست، یک مصداق دارید هم سنگ است هم سیاه است خوب 
 ه است. درست است. توانید بگویید فالن سنگ سیایمحاال هم سنگ است هم سیاه است 

خواهید منتها در حمل یمخواهید یک وحدت یمی هم شما یک تکثر در حمل اولی هم همینجوری است، در حمل اول
النسان او ذات یا ذاتیات خودش است. مثاًل در االنسان انسان یا  اولی اگر دقت بکنید وحدتش خیلی شدید است، چون شیء

ه فکر عنی کسانی کحیوان ناطق اینجا می گویند که تغایر یا به حسب اجمال و تفصیل است یا به حسب توهم تغایر است. ی
بشویم، مثاًل در انسان انسان توهم تغایر  هاآنتوضیح دادیم نیاز نداریم وارد  شود یک چیزی خودش خودش نباشدیمکنند یم

 سازد، همان تغایر هست، و خود آن وحدت واقعی که اینجا وجود دارد آن وحدت است. یمهمان تغایری که بستر حمل را 

بسترساز یک حمل است یا انسان حیوان ناطق است اجمال و تفصیل دارد، انسان مجمل  پس کثرت در دل یک وحدت
کند. پس بنابراین این یماست آن مفصل است این تغایر و تکثر در متن واحد که همان انسان باشد ظرفیت را برای حمل فراهم 

یی که بسترساز برای هامؤلفهیند نگاه کنید اصل نکته روشن شد در هر حملی باید این دو شرط وجود داشته باشد. فالسفه می گو
عرف عموم معمواًل به دو  منتها حمل است این دو نکته است، یعنی هر جا این دو نکته بود ذهن حق دارد یک حمل ایجاد بکند.

ترساز گروه از کثرت به همراه وحدت رسیدند یک گروه چیست همان که بسترساز حمل اولی است یک گروه چیست همان که بس
یی که برای هانقصحمل شایع است دیگر چیز دیگری عرف عموم توجه ندارد و این نکته مهمی است یعنی حتی این یکی از 
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گوید من جاهای یمگیرند همین است یعنی منطق ما هم مبتنی بر همین دو نوع حمل است، ولی فیلسوف یممنطق ارسطو 
نم گرچه برای عرف عموم این بسترهای الزم برای حمل روشن و آشکار نباشد. کیمدیگری بسترهای الزم برای حمل را مشاهده 

کجا در همین بستر نظام تشکیکی، در بستر نظام تشکیکی با توجه به توضیحاتی که دادیم مثاًل شما فرض کنید که  هاآناز جمله 
ویید اینجا همه حقیقت معلول دقت کنید گینمو علت او را مقایسه کنید، مگر شما  و معلول او بین شیء بین علیت یک شیء

زنید، می دانید ینمدر علت آن هست به نحو ال بشرط و خود علت در معلول حاضر است ولی به نحو بشرط ال این حرف را 
معنایش چیست معنایش این است اواًل یک وحدت و یگانگی اینجا وجود دارد و ثانیًا یک کثرت اینجا وجود دارد یعنی باالخره 

ت علت است معلول معلول است، وجود کماالت به نحو ال بشرط یک جور است وجود کماالت به نحو به شرط ال یک جور عل
دیگر است یک عینیت وحدت یگانگی در اینجا هست در عین اینکه یک تغایر و کثرت هم در اینجا وجود دارد، خیلی واضح و 

توانم به لحاظ بازتاب یماساسی و بسترساز برای حمل آماده است من  مؤلفهگوید وقتی این دو تا یمروشن است، ذهن فلسفی 
ذهنی دادن رابطه علت و معلول گزاره از آن بسازم. گزاره بسازی که چکار بکنی مثاًل علت را بر معلول حمل کنم یا معلول را بر 

 زنم، یمعلت حمل بکنم. مثال 

 حقیقت و رقیقتحمل 
دهم یا بگویم معلول یمسان و راحت است که بگوید علت همان معلول است، توضیح مثاًل خیلی برایش بر فرض مثال آ

ا باید این همان علت است، یعنی حمل و گزاره از آن بسازد، چون یک کثرت را در دل یک وحدت و یگانگی یافته، فقط در اینج
شود این بت توجه کردید ولی وقتی رقیق نکته را توجه داشته باشیم علت همان معلول است رقیقه، یعنی علت همان معلول اس

خواهم این اصطالح برایتان روشن بشود، علت همان معلول است رقیقه، رقیقه یعنی چی یمحمل حقیقت و رقیقت شایع شده 
ی بماند. یعنی آن وقتی که بسیاری از کماالتش برود، فقط همان بخشی از کماالت که به نحو به شرط ال در معلول است باق

توانید بگویید معلول همان علت است ولی حقیقتًا یعنی حقیقت معلول در علت یمتوانید بگویید یمما برعکس آن خوب ش
ه حاضر است. رقیقت علت در کجا حاضر است در معلول، رقیقت یعنی سبک شده حقیقت یعنی بنیاد و چیزی که با مجموع

 معلول علت است تًا، رقیقتًا، شما می گویید علت معلول است رقیقتاً کماالت دیگر بود بعدًا در مرحله بعد نازل شده است، حقیق
ی این قرینه خوبی است، ندارد. بله اگر قید رقیقتًا و حقیقتًا بیاور هاگزارهحقیقتًا برای فیلسوف هیچ مشکلی در برخورد با این 

تواند این حمله یمعلت است. قشنگ  ولی اشکال ندارد این غیر هم نیاورید می گویید علت همان معلول است معلول همان
 یک حمل شایع و متعارف عمومی نیست، حاال من مثال بزنم.  هاحملانجام بدهد، ولی اینجور 

های اجتماعی را ایجاد کرده برای مباحث یبآسی شایعی که در این بحث مطرح شده و عرض کردم هامثالمثاًل جز 
یی تولید هاگزارهکند و در این بستر یمها ارتباطی است که بین حق و خلق یک فیلسوف مشاهده ینافلسفه و حکمت و فلسفه و 

هم استاد فلسفه یا متعلم  هاآنکرد عزیزان دیگری که در واقع یمکند. من دیدم یکی از اساتید فلسفه این جمله را مطرح یم
برید، برای خودتان که آشنا به حمل حقیقت و یمیی که به کار هاهگزارفلسفه بودند ایشان این بحث را مطرح کرد که شما این 
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کند. نگاه یمکند، ولی برای دیگران که آشنا به حمل حقیقت و رقیقت نیستند ایجاد اشکال ینمرقیقت هستید مشکلی ایجاد 
ها داشته باشید ینهزمه این پیش تواند بگوید حق همان خلق است، شما االن همین گزاره را بدون اینکیمکنید فیلسوف به راحتی 

شود یک برداشت ساده این است که نکند یمدر فضای متعارف بگویید، بگوییم حق همان خلق است چه برداشتی از این جمله 
کنند خداوند یمها کسانی که وارد نیستند فکر یناخواهد بگوید فرض کنید همین درخت خدا هست چنانچه به تعبیر یمایشان 

موع همین موجودات در حالیکه این کاماًل غلط است، اگر فیلسوفی این جمله را به کار ببرد بگوید حق همان خلق یعنی مج
است خداوند همین موجودات ممکن است افرادی که آشنا نیستند با این گزاره برداشت نادرست دارند، ولی فیلسوف حق دارد 

ات مخلوق است ولی چی رقیقتًا یا برعکس که اینجا خیلی ایجاد اشکال گوید حق همان موجودیماز این گزاره استفاده بکند 
همان حق هستند ولی منظور  هامخلوقگوید یمهمان حق و خداوند متعال هستند درست است  هامخلوقگوید یمکند یم

 ایشان چیست حقیقتًا به حسب حمل حقیقت و رقیقت، 

الزم است برای این نوع جدید از  ر مباحث منطق ما آن معادالتی کهمثاًل د هابحثبینید در بسیاری از یمخوب شما 
در  و توانید اثبات کنید هم نفی کنید.یمحمل مطرح نشده یعنی حمل حقیقت و رقیقت آن چه در حمل حقیقت و رقیقت هم 

شود. یمد، تناقض شویممنطق متعارف ما یا اثبات است یا نفی است، اگر یک جایی هم اثبات و هم نفی باشد احساس چی 
خواهیم بگوییم تناقض هم نیست ولی هم هست هم نیست مثل بیان صدر یماینجا ما االن با یک حمل جدیدی روبرو شدیم 

یست احساس منها بسیط الحقیقه همه اشیا است ولی هیچ یک از این اشیا ن و لیس بشیء المتألهین بسیط الحقیقه کل االشیاء
کنید اگر ایشان گفته بسیط الحقیقه کل یمناقض نیست، چون وقتی بیاید در توضیح فلسفی مشاهده شود ولی واقعًا تیمتناقض 

ها نیست یعنی خود آن یناخواهید نفی کنید که هیچ یک از یماالشیا یعنی حقیقتًا و اگر می گویید لیس بکل بشیء منها اگر 
وانب متعددی ت به نحو به شرط ال نیست این نکته فروعات و جبسیط الحقیقه با توجه به وضعیتی که دارد به گونه همین کماال

 گیرد. یمرا به خودش 

توانید بگویید حق تعالی انسان یمیی که گفتیم، هابحثکنید با این انسان، بر اساس یممثاًل شما حق تعالی را مقایسه 
عنی اگر از ی انسان نیست به لحاظ حقیقتًا، یاست، حق تعالی انسان نیست، حق تعالی انسان است به لحاظ رقیقتًا، حق تعال

و در واقع رقیقه منظر حقیقت نگاه کنید بلکه کماالت انسان را دارد به نحو ال بشرط، اگر می گویید حق تعالی انسان است به نح
داشته باشد نه خواهید بگویید حق تعالی کماالت انسان را به نحو بشرط ال فقط بخواهد یماین حرف را زدید اگر نفی کردید 

توانید بگویید یمکنید یمکنید همانجا که نگاه یماینجوری نیست، در عین اینکه شما راجع خود آن ذات پروردگار که مطالعه 
توانید بگویید حق تعالی انسان و لیس یمکنید یمحق تعالی انسان و لیس بانسان، این مرحله پایین مرحله تفصیل یافته را نگاه 

ها دارای معنا است و هیچ تناقضی در ینابانسان یعنی چند تا گزاره درست شد به اعتبارها و جهات متعدد و برای فیلسوف همه 
 آن وجود ندارد االن مثال بزنیم 
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ه حیوانات بعد انسان تات بعد بات بعد به نبایمعدنفرض کنید ما در همان سیری که از عناصر شروع کردیم بعد به 
توانیم بگوییم انسان خاک یمسنگ است و سنگ نیست. بله  توانیم بگوییم انسانیمرسیدیم االن در فضای ذهن فلسفی آیا 

توانیم بگوییم خاک هست به چه لحاظ، خاک است رقیقتًا، خاک نیست حقیقتًا، چنانچه در مرتبه یماست و خاک نیست بله 
توانیم به کار ببریم در مرتبه خود انسان انسان سنگ است بله، چون کماالت سنگ را یمین دو گزاره معکوس را خود انسان هم

را ندارد بقیه  به نحو ال بشرط دارا است، انسان سنگ نیست در مرتبه خود انسان بله به خاطر اینکه انسان که فقط کماالت سنگ
گیرد. هم انسان یمدر مرحله تحصیل یافته تنزلی هم در مرتبه در واقع باال انجام کماالت را دارد یعنی هم نفی و هم اثبات هم 

 هم ال انسان

 کثرت طولی و کثرت عرضی
 *؟؟؟

دادم یک کثرت طولی گفتیم و یک کثرت عرضی گفتیم. کثرت طولی و عرضی یم**ببینید من آنجا که تشکیک را توضیح 
رض کنم. ببینید را مطرح نکردم. حاال که این گفته شد این نکته را ع هاآنشود هر کدام دو مدل است برای اینکه ذهن شلوغ ن

تشکیل دهنده آن این  مؤلفهه معنای شدت و ضعفی باشد، یعنی فقط بکنید این طولی اگر یموقتی شما بحث طولی را مطرح 
که علی و معلولی هستند یک مدل دارد، یک مدل شدت و ضعفی  تر باشد، این دو مدل وجودیفضعباشد یکی شدیدتر و یکی 

خروط وار مشدت و ضعفی که علی و معلولی نیستند، مثاًل شما پیکره نظام هستی به نحو مخروط وار را شما نگاه کنید وقتی 
درخت یک  نگاه کردید، مثاًل انسان یک خط علی و معلولی تا خدا دارد توجه کنید، سنگ یک خط علی و معلولی تا خدا دارد

کنید ولی در بستر علی یممعلولی تا خداوند دارد همینجور بقیه اشیا یک بار شما حالت شدت و ضعفی را مشاهده  خط علی و
علی و معلولی  و معلولی، مثاًل خط این سنگ تا به آنجا برسد، خط این انسان تا به آنجا برسد، این را می گوییم شدت و ضعفی

 شود، یمغلب اصطالح طولی به این گفته شود ایمکه اصطالح طولی اغلب به این گفته 

که  ولی یک شدت و ضعف دیگر داریم که علی و معلولی نیستند مثل چی مثاًل شما اگر فرض کنید این حالت مخروط
سیر را با قسمت منگاه کردید، قسمت پایین این جانب را با قسمت یک خرده باالتر این مسیر را با یک قسمت یک خرده باالتر این 

ی شدت و ضعف در آن وجود هانکتهلی و معلولی نیستند، برخی عها شدت و ضعفدارند ولی یناتر این مسیر نگاه کنید باال
را در روند شدت  دارد، یعنی کماالتی که این پایینی دارد نه شخص این کماالت را نوع این کماالت را این باالتر دارد نه شخصش

دهد این نکته را دقت کنید، شخص آن کماالت را باال دارد و یمباال دارد و  و ضعف علی و معلولی شخص این کماالت را
دهد اینجوری است. یمدهد، هر چه بروید باال همینجوری است لذا خداوند متعال شخص تمام کماالت را آن باال دارد و یم

الت است ولی اگر شدی و ضعفی معلولی شده، شخص آن کما کنید هر جا که حالت علی ویمولی در این مسیرها که نگاه 
 باشد ولی علی و معلولی نباشد اینجا نوع کماالت را دارد، ولی شخص کماالت را ندارد توجه کردید 
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ضعف  حاال این بحث که این دو ساختار که روشن شد یعنی ما تشکیک طولی را به دو سبک توضیح دادیم یعنی شدت و
کند، یمعلی معلولی نیست، در کنارش کثرت عرضی هم دو مدل پیدا  دو جور است یک وقت علی معلولی است یک وقت

اد حگرچه یک نوع هم پوشانی دارد، برای اینکه ذهن شلوغ نشود آن موقع نگفتم کثرت عرضی یک موقع همان کثرت عرضی 
 ی بروزهایاست یعنی درجه وجودی واحد و بروزهای متعدد اینجور معنا نکردیم کثرت عرضی را، درجه وجودی واحد ول

 های متعدد ولی درجه وجودی واحد. یتماهمختلف و متعدد 

دل دیگر ببینید اینجا هم اگر دقت بکنید یک مسئله وجود دارد و آن این است که علی و معلولی نیستند اصاًل یک م
یک موجود در  شود بر یک نوع از کثرت طولی و آن کجا هست، شما مخروط رانگاه کنیدیمبگوییم. یک مدل دیگر تصویر 

گفتیم کثرت طولی غیر علی یمگوشه پایین این طرف را نگاه کنید یک خرده باال در آن رده یک خرده باالتر در آن رده ما به همین 
توانیم بگوییم عرضی، عرضی یعنی چی، یعنی علی و معلولی نیستند، نگاه کنید کثرت طولی مقوم شدت و یمو معلولی حاال 

شود دو مدل، کثرت عرضی مقوم آن این است که علت و معلول نباشند، خواه یممعلولی باشد یا نباشد ضعف است خواه علی 
شدت و ضعفی باشند یا شدت و ضعفی نباشند، درست است کثرت عرضی مقومش این است که حالت علت و معلول با هم 

 نداشته باشند این را بگذاریم کنار تا اینجا، این توضیح دادم 

تید یک رگردیم به بحث خودمان شما اگر یک سنگ را اینجا گذاشتید یک درخت اینجا گذاشتید یک حیوان اینجا گذاشب
توانید یمها شدت و ضعفی هستند از یک منظر شما یناکنید یمها را باهم مقایسه یناانسان را اینجا گذاشتید، درست است. 

توانید بگویید عرضی هستند توجه کردید یعنی به یک اعتبار یممعلولی نیستند بگویید طولی هستند ولی به دلیل اینکه علی و 
کماالت  می گویید طولی به یک اعتبار می گویید عرضی این کماالت سنگ نوع آن در آن گیاه وجود دارد ولی شخصش نه، نوع

خصش نه شدر انسان وجود دارد ولی گیاه در حیوان وجود دارد ولی شخصش نه چون علی و معلولی نیستند نوع کماالت حیوان 
 ولی حاال مثال رانگاه کنید خوب دقت کنید. 

ها نیاز به این دارد معرفه النفس که در باب انسان است این روشن بشود من فی الجمله تذکر ینابرگردید فقط در انسان، 
تبه ای است یک مرتبه آن همین ماده ان دارد، این انسان یک حقیقت یعنی حقیقت چند مردهم چون انسان توضیحات فراویم

وانی دارد تا است توجه کردید این مرتبه ماده خودش چیست مثاًل یک مرتبه آن عناصر است یک مرتبه نباتی دارد، یک مرتبه حی
یژگیهای برسد به مرتبه چی انسانی یعنی همین یک انسان دارای ویژگیهای عناصر هست دارای ویژگیهای معادن است دارای و

 است.  هاانساناتات و حیوانات است البته دارای ویژگیهای نب

حاال نسبت حقیقت انسان که حقیقت عقلی باشد با این مراتبی که پایین تر است چیست شدت و ضعفی علی ومعلولی 
ن نکته توجه کنید این نکته را این تفکر صدرا است این مهم است، یعنی نفس ما علت بدن ما است خیلی فوق العاده است ای

باید یک ریشه  هاچشمیی که اینجا داریم این هاچشماین  ما نفس ما علت بدن ما است، این در انسان شناسی باید بحث بشود.
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یش تبدیل بشود به این چشم، نفس هاتنزلای در عمق نفس ما داشته باشد. یعنی باید نفس ما حقیقت باصره را داشته باشد تا در 
، به گوش به هادستبینیم باید در آنجا باشد که در تنزل مادی آن تبدیل بشود به چی به یم هادستن در ما باید قدرتی که ما اال

ها در عمق نفس ما وجود دارد اگر شما فرض کنید عناصر یعنی سنگ و ینااعضا، جوارح به این سمت باید تبدیل بشود همه 
است مقایسه کنید اینجا چی می گویید می گویید شدت و ضعفی علی  ها معادن و نبات و حیوانی که ذیل خود انسانیناامثال 

کنید عناصر و یک سنگ و  زنیم به فرضیمو معلولی است، یعنی شخص این در مرحله باالتر است تا برویم باال، لذا اگر مثال 
هر دو تا چیست، نقطه مشترک توانیم در دو مقیاس بررسی کنیم ولی نقطه مشترک یمیک گیاه و یک حیوان و یک انسان این را 

هر دو تا این است که باالخره در انسان کماالت حیوان و گیاه و عناصر و جمادات وجود دارد، بله دریک مدل ازمقایسه نوع 
شود یمکماالت وجود دارد در یک مدل از مقایسه شخص کماالت در آنجا وجود دارد. اتفاقًا وجود شخص کماالت باعث 

شود یممسانی نوعی این شخص کماالت با کماالتی که به نحو به شرط ال در جاهای دیگر وجود دارد باعث بگوییم در واقع ه
ایشان گوشه ای از بحث تشکیک  سؤالبگوییم نوع کماالت دیگر در انسان متحقق است روشن شداین بحث یک بحثی بود با 

 را دوباره مطرح کردیم من یک بار دیگر این اصطالحات را بگویم. 

توانید بگویید کثرت یماصلی آن شدت و ضعف است، یعنی هر جا شما شدت و ضعف دیدید  مؤلفهکثرت طولی 
 طولی، ولی این دو مدل دارد کثرت طولی علی و معلولی، یعنی درست است شدید و ضعیف است، ولی ضعیف معلول شدید

وی وجود دارد توجه کردید قیف در مرحله شود که شخص کماالت ضعیماش این یجهنتاست، شدید علت ضعیف است، و 
تواند به نحو غیر علی و معلولی باشد، توجه کردید. من مثال هم یمولی همین طولی که همان از باب شدت و ضعفی هست 

وقات ازدم من گاهی اوقات برای این نظام مخروطی راتوضیح بدهم نظام مخروطی از جهت تمثیل خیلی جالب است ولی گاهی 
گوید من غیر سنگم و چه ارتباطی دارم ببینید ارتباط اشیا با یکدیگر از منطقه یمزنم آدم اینجا که باشد یمجاروب مثال به این 

کنید این به آن نقطه باال ارتباط دارد، یعنی همه ما غیر از یمی یک جاروب را مشاهده هارشتهاست مثل این در واقع  هاآنعلل 
کنیم ولی به لحاظ سیستم علی و معلولی ما به شکل یعنی یمگیریم که در کل پیکره اتحاد برقرار بحث اصالت وجود که در نظر ب

 هادرخت هاانسانشویم یعنی یمبه این سمت تا آن نقطه با همدیگر مالقات خواهیم کرد، یعنی در یک نقطه با هم متحد 
ی هاشاخهسرها وابستگی علی ومعلولی به یناکنید یمیی بینید که احساس تفرق و جدایمهر چه موجود شما در اینجا  هاسنگ

شود ده یمکند تا جایی فرض کنید صد هزار تا هست یمبه هم گرایش پیدا  هاسرشاخهرود یواش یواش این یمخودشان دارند و 
شود یکی در آن نقطه وحدت همه به هم خواهیم رسید در یک نقطه وحدت همه موجودات یمشود ده تا یمشود صد تا یمهزار تا 

 شود. یمرسند، این فضا را در نظر بگیرید یک حالت شاخه شاخه بندی هاییکه به یک جا منتهی یمبه همدیگر 

ی طولی علی و معلولی، شود شدت و ضعف علی و معلولی یعنیمرا مورد مطالعه قرار بدهید  هاشاخهشما یکی از این 
ی متعدد را مقاطع متعدد آن را مالحظه بکنید، اینجا شدت و ضعف هست ولی علت و معلول نیست هاشاخهولی اگر همین 

اش این است که نوع کماالت را آن موجود برتر یزهممیعنی طولی غیر علی علی و معلولی است. در طولی غیر علی و معلولی 
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موجود برتر داشته باشد، لذا االن مثاًل انسان ما می گوییم انسان موجودی شدیدتر است از این کاغذ، دارد نه شخص کماالت را 
ی خاص خودش را هاعلتمعنایش این نیست من شخص کماالت کاغذ را باید اینجا داشته باشم آن یک موجود دیگری است 

ع این کماالت در من موجود است یعنی نظام شدت دارد یک رشته خاص است من هم یک رشته خاص هستم توجه کردید بله نو
اصلی آن این است که علی و معلولی نباشد، هر وقت شما چیزهایی  مؤلفهو ضعف به این سمت، حاال عرضی چیست، عرضی 

شود کثرت عرضی، حاال ممکن است شدت و ضعفی باشند و علی و معلولی یمبا هم مقایسه کردید که علت و معلول نباشند 
د، ممکن است شدت و ضعفی هم نباشند و علت و معلول همدیگر نباشند. منتها در این چهار مدلی که االن توضیح دادیم نباشن

ی شایع آن چیست، یکی طولی علی و معلولی است در توضیحات قبلی فقط همان را گفتیم در عرضی هم چی آنی هامدلآن 
علولی نباشند و شدت و ضعفی نباشند، مثال مورد شایع کثرت که درجه وجودی است شدت و ضعفی نباشند یعنی علت و م

عرضی اینجا است شدت و ضعفی نباشد، علت و معلول نباشد. مورد شایع کثرت طولی چیست کثرت طولی علی و معلولی 
 هست، ولی کثرت معلولی یک مدل دیگر هم دارد کثرت عرضی هم یک مدل دیگر دارد

توانید حمل حقیقت و رقیقت را در آن جاری یمکنید یمبنابراین برگردیم به بحث خودمان وقتی شما این بستر را نگاه  
پذیرد به دلیل اینکه یمبکنید حمل حقیقت و رقیقت منطق خاص خودش را دارد یعنی گاهی از اوقات نفی و اثبات را با هم 

رخی از کسانی که ییم اجتماع نقضین است و افرادی که توجه ندارند همین بخواهیم بگویمجهتشان مختلف است نه اینکه 
گیرند باالخره شما مشخص نکردید این آن هست یا آن نیست یعنی چی مثاًل کل یمها جز اشکاالت ینهممخالفت با فلسفه 

لج او  ب نیست، یعنی برای منها باالخره الف یا ب هست یا ب نیست. ما می گویم الف هم ب هست هم و لیس بشیء االشیاء
کنیم می گوییم الف ب هست، ینمآوریم برای اینکه در واقع بخواهیم غیظش را در بیاوریم آن حقیقتًا و رقیقتًا ذکر ینمآن قیدها 

 و الف و ب نیست.

 *؟؟؟

وانیم بگوییم خدا تیمتوانید نفی را به کار بگیرید چون یک عینیت وجود دارد یمتوانید بگویید لیس به او یم**لذا 
کنید یمنگاه  درخت است چون این کماالت را دارد هم به نحو آنجایی که به نحو ال بشرط دارد، اشکال ندارد شما جنبه لیس را

 کند توجه بکنید آن وقت می گویید این آن هستیمها را با هم متحدو یگانه ینااگر به جنبه ای که 

 امع همه کماالت استجویم انسان حق تعالی است حقیقتًا بعد فرمودید حق تعالی توانیم بگیم*استاد شما فرمودید که 

 **حق تعالی هم انسان است رقیقتاً 

 *؟؟؟
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خواهید خدا را بر انسان حمل بکنید مثل اینکه علت را یم**انسان حق تعالی است رقیقتًا اگر کماالتی کم بشود، وقتی 
خواهید بگویید معلول همان علت است، معلول همان علت است در چه ساحتی در ساحت یمکنید یمدارید بر معلول حمل 

خواهید بگویید که علت همان معلول است خوب در یمکنید یعنی یمحقیقت، از آن طرف شما وقتی معلول را بر علت حمل 
 هم سلب و ایجاب در مرحله چه ساحتی علت همان معلول است، در ساحت رقیقت، اگر تأمل داشته باشید من عرض کردم

 کند و متفاوت است.یمدر مرحله حقیقت منتها اعتبارهایش با همدیگر فرق  گیرد هم سلب و ایجابیمرقیقت انجام 

 گیری مفاهیم فلسفی متعدد در بستر نظام تشکیکیشکل
ر دم متعدد فلسفی این هم یک نکته، یک نکته دیگر که عرض کنیم و از بحث تشکیک خارج بشویم شکل گیری مفاهی

را گفتیم ولی در  هابحثیش این هامؤلفهپهنه نظام تشکیکی است یعنی شما این نظام تشکیکی که مشاهده کنید نظام تشکیکی 
 دل او مفاهیم فراوان فلسفی باید شناسایی بشود 

 وحدت و کثرت
 سفه ما یک بحث مستقل راجعیکی از مفاهیم بسیار برجسته در نظام تشکیک بحث وحدت و کثرت است، لذا در فل

ا نظام بی وحدت و کثرت در نظام صدرایی با چی گره خورده هابحثوحدت و کثرت داریم ولی دائمًا باید توجه داشت آن 
 تشکیک گره خورده است

 *؟؟؟

توانید جداکنید در تشکیک بله همان ینم** اشکال ندارد در تشکیک وجود خود اصالت وجود جزئش است، شما 
کردیم یمطرح می مختلفی که هامدلی وحدت را درست کرد اثبات کثرت به هاجنبهها یناوجود و اشتراک معنوی و  اصالت

سازند پس شما در دل نظام یمسازند نظام تشکیکی یمسازد و جمع این وحدت با کثرت با همدیگر چی یمجنبه کثرت را 
 شوید، یمنا شوید با مفهوم کثرت آشیمتشکیکی بامفهوم وحدت آشنا 

برند وحدت یمر ی مشهور در فلسفه صدرایی شده و پیروان صدرا خیلی به کاهاگزارهاز جمله یکی از چیزهای که یعنی از 
شکیکی ر نظام تمتالئم با کثرت و کثرت متالئم با وحدت است، لذا می گویند وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. د

واحد است، در عین اینکه کثیر است، و یک سری  کنید می گویید شود. یعنی شما کل نظام عالم را نگاهیماین گزاره معنا 
رسد شما می گویید واحد کثیر است، یمی پیچیده به نظر هاگزارهیی که عرض کردم در فضای منطق متعارف در واقع یک هاگزاره

ستگاه قابل کثرت است، واحد غیر از کثیر است، کثیر هم غیراز واحد است، ولی شما مطابق این ددر بدو امر وحدت در م
توانید بگویید کثیر هم واحد است. پس ما با چی آشنا یمثیر هم واحد است، توانید بگویید واحد کثیر است بعد بگویید کیم
 شویم. یمشویم با بحث وحدت و کثرت و گونه ویژه ای از کثرت و وحدت متالئم با یکدیگر در پهنه نظام تشکیکی آشنا یم
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 نظام علی و معلولی
شود نظام علی و معلولی است، ما چون بحث علت یمی دیگری که در دل همین نظام تشکیک مطرح هابحثاز جمله 
کنم اینجا یعنی صدر المتألهین اصاًل بحث علیت فرایند علیت و مسئله یمفقط اشاره خواهیم مطرح کنیم یمو معلول مفصل 

گوید مرتبه نازل معلول، مرتبه یمشا الله خواهیم رسید  کند. که حاال انیمعلت و معلول را در دل نظام تشکیکی تحلیل و معنا 
توانید متوجه بشوید یمگفت. در نظام تشکیکی شما  گیرد خواهیمیمشود علت یک تفسیری از علیت صورت یمباالتر و شدید 

ها معنا یناتوانند داشته باشند در دل نظام تشکیکی یمتواند علت داشته باشد و چرا موجوداتی علت ینمچرا موجودی هست 
است نه اینکه نظام  حاظ مطالعه مارسید ما می گوییم این به لیمد این کلمه شود. وقتی شما به نقطه بی نهایت که توجه کردییم

 شود، نه، این قوس نزول محقق شده است یمهستی هی دارد شدیدتر 

باید  ما یک مشکلی که دیروز دیدم برخی دوستان با آن درگیر هستند ما وقت حرکت را اینجا نداریم در بحث حرکت
ییم هی شدت عل داریم ما اگر می گویی زد، اینجا یک نظام بسته شده و کامل شده داریم توجه کردید یک وضعیت بالفهاحرف

شود نه نقطه اوج اول یمرود نه اینکه واقعه امر شدیدتر یمرویم یعنی مطالعه ما به این سمت دارد یمهی شدت به طرف شدت 
ضعف به این ی ضعیف وجود دارد. بحث ما این است آن نقطه اضعف مراتب االن موجود است، نه اینکه تهانقطهوجود دارد تا 

خواهیم بگوییم آن در بحث حرکت است در جای خودش باید حل و ینماین معنا  ترکوچک ترکوچکنا باشد که هی دارد مع
چرا  ودهد کدام موجود است یمشان کنید این نظام نیمفصل و توضیح داده بشود. توجه کردید بنابراین این نظامی که برخورد 

 اید تعقیب کرد، بواهند باز دربحثهای علت و معلول خیمخواهد. و چرا بقیه چیزها علت ینمعلت 

 قدم و حدوث عالم
خواهم کاری کنم این نظام تشکیک که ادعا کردم ساختار اساسی یمی دیگری که در ضمن همین نظام هابحثاز جمله 

شما هر بحث فلسفی ببینید توانید معنا کنید، یعنی از این به بعد یمی فلسفی را ذیل این هابحثفلسفه صدرایی است یعنی همه 
امی شود در یک مراجعه ای به این نظام داشته باشید جوابش را بگیرید آنجا بدهید، مثاًل در همین ساختار قدم و حدوث معن

دستگاه صدرایی قدیم چیست حادث چیست، قدیم چیست حادث چیست شما در این دستگاه می گویید گرچه انواع قدم و 
توانیم یم اخص است. می گویید هر مرتبه ای مسبوق به عدم خودش هست در مرتبه قبل، مثاًل آیا ماحدوث داریم ولی آن که ش

ه نحو زمانی، در بازده بگوییم کل عالم ماده نبوده و بعد بود شده است. بله کل عالم ماده نبوده و بود شده اما به نحو طبقاتی نه ب
مین جمله را هنبوده و بود شده است، ما االن از بس در بستر زمان هستیم  زمانی نباید این بحث را بررسی کنیم بله کل عالم

ک یکنیم. نبوده و بود شده یعنی چی، یعنی در یکمرتبه ای بلکه در مراتبی شما خبری از عالم ماده اصاًل ندارید، یمزمانی معنا 
است یعنی یک مرحله ای است که عالم مثال نیست ل چی، عالم مثال هم مسبوق به عدم بینید عالم ماده، حاال عالم مثایمدفعه 

ه قبل و بعد را به ی دینی در قبل وب عد وقتی کلمهاگزارهو بعد هست منتها این قبل و بعد قبل و بعد زمانی نیست، بسیاری از 
 برد، قبل و بعد مراتبی است. یمکار 
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ها به لحاظ بیان مراتب هستی است، و ینام و حکیم بود نه یعلما وقتی می گویم کان الله علیمًا حکیما مثاًل در گذشته 
رود تفاوت یمی دین پژوهانه باید مطرح کرد، مثاًل وقتی رسول گرامی اسالم به معراج هابحثخیلی جالب است اگر شما در 

مانهای قدیم چه خبر روید زیمکنیم. مثاًل یمچقدر است ما نظامات عالم تا خدا را دیروز عرض کردم در بستر زمان تعقیب 
رود یعنی چی وارد زمانهای یمگردیم. درست است، وقتی رسول گرامی اسالم به معراج یمبوده چه اتفاقاتی افتاده آنجا دنبال خدا 

کند یمسیر  هاآسمانرود ما به ظاهر می گوییم به آسمان و به یمنگاه کنید وقتی به معراج  شود این معنایش این است؟یمگذشته 
وارد مراتبی و  عنی وارد مراتب پیشین پیشین نه یعنی بحث زمانی نیست از بس ما پیش و پس و قبل و بعد را زمانی معنا کردیمی

گوید یا علی می دانید اولین چیزی که خدا خلق کرد چیست، ما اولین چیزیکه خلق یمگردد یمجالب است وقتی رسول الله بر 
شود مراتب مختلف یمن یعنی سیستم نظام هستی وقتی رسول الله از بستر زمان خارج کرد یعنی به لحاظ زمانی، همین اال

رج نه به معنای زمانی است، خا رسد، این مبدأیمهستی  عنی به مبدأیکند دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی یمهستی را طی 
مانی لذا زتی شده، گذشته نه به معنای گذشته ی هسهاگذشتهاز بحث زمان است یعنی از یک جهت که ما باید بگوییم وارد 

گوید نور من و توی علی مثاًل بوده بعد یمری که خلق شده چی بوده گوید می دانید اولین نویمگردد یمآنجا وقتی حضرت بر 
ظ مباحث امی دانید چی خلق شده بعد چی خلق شده، این قبل و بعدها، قبل و بعدهای امتداد زمانی نیست، قبل و بعد به لح

 شود. یمکه دارید قبل و بعد مراحلی وطبقاتی است، تابعد وارد عالم زمان 

شود، یعنی هر مرحله ای حادث حادث حادث است فقط یمحاال برگردیم به بحث خودمان، قدم و حدوث اینجا معنا 
خواهیم ینم هابحثی داریم این زمانی داریم حادث زمان های دیگر مثاًل قدیمیمقدقدیم ذاتی چیست خداوند متعال است ما 

ه هست در در قالب نظام تشکیکی قابل معنا شدن است و بقیه مفاهیمی که در فلسف هابحثواردش شویم خواستم بگویم این 
 شود توضیح داده بشود. یمدل این معنا 

 ثبات و تغییر
تواند یک مطلب دیگری باشد، و آن بحث ثبات و تغیر است این در بحث حرکت یک مقداری، یمفقط یک اشاره دیگری 

شود. وقتی یمروید ثبات شدیدتر یمشود، هر چه به طرف اوج هستی یمولی ثبات و حرکت هم آقا در نظام تشکیکی معنا 
خواهم بگویم هیچ مفصل نشده و هیچ اشکال یمرا  هاگزارهخواهم مفصل بگویم فقط ینمشود این تعبیر را یموجود ضعیف 

د، وقتی وجود ضعیف ی فراوانی اینجا وجود پیدا کرده هیچ اشکال ندارد، ولی دوست دارم این گزاره را بشنویهاابهامندارد اگر 
ترین مرحله وجود است، وجودی که متغیر تغیر دارد و حرکت دارد یفضعشود، وجود زمانی یمشود، وجود لرزان یم

تواند همه اجزایش را با هم جمع کند تمام ینمودی ثبات ندارد ترین مرحله وجودی است یعنی به خاطر ضعف وجیفضع
رود در بحث حرکت شما یک یمیلی تواند پیدا کند، خیمکماالتش را با هم جمع بکند در یک بازده زمانی کماالت خودش را 

 شود این هم یک مطلب، یمبرای انسان روشن  هانکتههد شد و خیلی نظام تشکیکی را آنجا پیاده کنید خیلی قشنگ خوا
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 واحد و مرکب
توانیم یک قضاوت راجع عالم و یمیک مطلب دیگر ذیل این بحث مطرح کنم و آن این است که مطابق این دستگاه ما 

ها مطرح است مثاًل آیا عالم ماده یناجدی در فلسفه مطرح است مثل فیزیک و  سؤاالتعوالم داشته باشیم، مثاًل میدانید یکی از 
هری را در یک واحد حقیقی است خیلی نتایج دارد در فلسفه هم خیلی نتایج دارد، به درد اگر وقتی صدر المتألهین حرکت جو

 ی مهمی اینجاهانکتهرود، خیلی یمقیقی باشد یعنی دارد رو به سویی کند اگر این یک مرکب حیمکل عالم ماده وقتی پیاده 
 افتد. یماتفاق 

اینجوری  آیا ما موجودات پراکنده تکه تکه به این سمت هستیم مثاًل شما یک طرف، من یک طرف، هوا یک جور سؤالیک 
سازد آیا ما در همین عالم ماده یمسازد، یک پیکر را یماست یا ما چه جور اعضا و جوارح ما در یک ترکیب واقعی یک پیکر را 

جود دارد آیا، یک نسبت واقعی و هاستارهدات گیاهان جانداران جمادات، عناصر، خاک هوا آتش سیارات پیوند واقعی بین موجو
ن وجود دیگر است آیا موجودات عالم ماده با موجودات عالم مثال یک ترکیب حقیقی بینشا سؤالیک بحث خیلی مهم است یک 

شود گفت یک واحد است یمقی وجوددارد آیا کل خلقت دارد آیاموجودات عالم مثال باموجودات عالم عقل یک ترکیب حقی
یش را می گویم هاگزارهها را فقط همین یناحده، یعنی مثاًل فعل کنند و ما امرنا اال وایمتوجه کردید، که مثاًل آقایان حساب 

ودش چی جهان خدر ی الهیات بالمعنی االخص باید مطرح بشود آیا خدا یک فعل دارد، بله این یک فعل هابحثها در ینا
ها معتقدات حکما و عرفا هست یک فعل است، بله این یک ینابسیار وسیعی است، ولی برای حق تعالی فقط یک فعل است، 

عانی فعل یک فعل بسیار وسیع است، ولی یک ترکیب حقیقی دارد، یک واحد حقیقی است بر اساس نظام تشکیک ما به این م
جه به بحث نظام تشکیکی ما شتراک معنوی وجود با توجه به بحث اصالت وجود، با توشویم با توجه به بحث ایمنزدیک 

توانیم به این بحث نزدیک بشویم یک پیکر است نظام هستی یک پیکر است، مثاًل عالم ماده یک پیکرهست و به هم پیوند یم
 جدی خواهد شد،  هابحثآیید این یمها را در فضای آیات و روایات که یناخواهم ینمدارند، من 

کند یمهای دریا هم به شما دعا یماهگیرید، ولی یمخوانید، شما دارید اینجا مطلب یاد یممثاًل شما دارید اینجا درس 
کنند. یعنی یک پیوند حقیقی بین اجزای این عالم برقرار یمدر روایت هست ماهیان دریا برای کسانی که طالب علم هستند دعا 

کنید فرض کنید یکی از بستگان شما مریض است فرض کنید یمستید من فقط به عنوان نتایج شما دعا است شما اینجا نش
ما میل قلبی باشد، این یک واحد حقیقی است همین که ش مؤثرتواند یمبیمارستان یک شهر دیگر مثاًل دعای من چه جور 

ماده نیست، من چون دعا مطرح کردم این را می گویم.  دانید از سنخ عالم دهید، سنخ عوالم دیگر مییمکنید اراده خرج یم
شود توجه کردید یک شیوه یمم ماده دچار تالطم دهید تمام عالیمی فیزیکی هم می گویند شما دست را تکان هابحث واال در

کنید این نیت از یم ی فلسفی خودم را داریم مثاًل نیت کههابحثخواهم از این باب وارد بشوم ما ینمآید، یمای به همه فضا 
 کنم یمسنخ عوالم مافوق است، من گاهی اوقات تصحیح 
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شما فرض کنید وقتی کسی در درجات باالی وجودی قرار بگیرد همه این کارهای ما ترجمان و بازگردان متناسب با آن 
کنید این نیتی یمیا امامزاده دعا  کنیدیمروید دعا یمکنید فرض کنید امام معصوم عرب بوده یمعالم راخواهد داشت مثاًل دعا 

تواند دریابد یمخیزد ترجمه دارد به لحاظ نظام هستی ترجمه دارد و آن کسی که در آن فضا هست این ترجمان را قشنگ یمکه بر 
این  شودیمکند بوی تعفن از او استشمام یمچیست. مثاًل می گویی مالئکه، مالئکه می گویند گاهی اوقات که انسان نیت بد 

تواند ینمها در یک ترکیب حقیقی به هم پیوستند، هیچ چیزی ینازبان تمثیلی است معنایش چیست معنایش این است که همه 
 هابحثی معاد چقدر باارزش است، وقتی این هابحثرا ببینید به لحاظ  هابحثمنفصل از این مجموعه لحاظ بشود و حاال این 

کنم ما ازیک منظر هیچ یمکنم هم طرح یمما واقعًا عجیب است بارها این را هم خودم فکر  پیریزی بشود به لحاظ مقاطع بعدی
دانیم می گوییم فرض کنید یک ذره ای اگر شما ببینید این طرف رفته خوب بعد ینمچیزی را در این عالم بی حساب و کتاب 

زنم یمبی حساب و کتاب است، االن حرفی که من  هاینازنیم یمیی که هاحرفولی عجیب است راجع کارهای خودمان، راجع 
کنم همه چیز حساب وکتاب یمهایی که یتناین حرف در نظام هستی بی حساب و کتاب است نتیجه ندارد نتایج ندارد این 

ب چطور خو دارد، مثاًل عمل خیر انجام بدهم با عمل شر انجام بدهم هیچ فرقی با هم ندارد، درنظام هستی هیچ تفاوتی ندارد؟
کند شما هیچ وقت انتظار نداری غیر یمکند، جو بکاری جو رشد یمشما دانه گندم بکاری گندم رشد  همه چیز تناسب دارد؟

از این باشد، ولی اگر مثاًل بر فرض مثال یک کلمه همراه با خیانت این یک نتیجه قاعد دارد، آن هم اگر کلمه صادقانه صاف 
 کذب و صدق یک نتیجه در نظام هستی دارد،  مطرح بشود آن هم همانجور است

پس یکی از فروعات و نتایجی که عرض کردیم بحث پیوند حقیقی اشیا بایکدیگر است اگر این نگاه را داشته باشید چون 
ه هستید مثاًل ما از این منظر یک بحثی داریم می گوییم موجودات یا طبیعی هستند یا صناعی هستند در یک نگا هابحثدر این 

هستیم مثاًل شکل گیری این دوربین  هابحثکالن فلسفی ما صناعی نداریم همه چیز طبیعی است یعنی مثاًل چون در این 
فیلمبرداری ما میگوییم صناعی است ولی یک نگاه کالن از چی زاییده شده از انسان همینجور همینجور نگاه کنید از دل انسان 

شما نگاه کنید همه چیزها، یک کم سخت خواهد شد همه خیرات همه شرور همه  درآمده مگر انسان در نظام هستی نیست،
ها، هر چیزی که در نظام هستی هست چه جوری باید معنا کنیم مثاًل تکنولوژی، خود پدیده یماناگناهان، همه کفرها، همه 

عالم است، و باید به این سمت و غرب اگر خوب نگاه کنید در کل بستر هستی اگر نگاه بشود، از یک منظر جز نظامات این 
 شکل معنا کرد، خیلی خوب فرصت ما تمام شده چهل و پنج دقیقه خدمتتان هستیم والسالم علیکم

 

 

 


